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في سلـسـلة بـغداد تـراث وتاريخ كـانت لنـا محـاضـرة عن الوالي الـعثـماني سـليـمان
باشـا الصغـير الـذي تولى حـكم بغـداد من سنة  1807الى سـنة 1810م وعالقته
وصل الـتي كانت مقراً لتـجميع القوات لألطـاحه بحكمه ومحالً لـقائد هذا التوجه با
ـوصل بقيادة القائـد العثمـاني حالت أفندي الـذي قاد هذه القـوات وجلها من أهل ا
مـحمـود باشا اجلـليلي وهـاجم بغـداد وكيف ان والي بغـداد سلـيمان بـاشا( كوچك)
ا يـدبره له حالـت أفندي ومـحمود اجلـليـلي وان اجليش الذي ا عـلم  أي الـصغـير 
ـوصل أصدر أمراً بـأن ال يبقى في بـغداد أحد من سيهـاجم بغـداد أكثره من أهل ا
ـوصل حـتى ولــو كـان مـقــيـمـاً في بــغـداد مـنـذ زمـن بـعـيـد ال بـل تـذكـر بـعض أهـل ا
وصـلي بـبـغـداد حتـى ولو كـان سـاكـنـاً فيـهـا مـنذ ـصـادر التـاريـخـيه انه ال يـقـيم ا ا
وصل فرحوا عند مرور رأس أربـع سنه وكان ذلك سنة 1810م وكـيف ان أهل ا
هـذا الوالي مـسلوخـاً في طريقه الى االسـتانه بعـد قتله. وتـبدأ عمـلية (اجـتثاث) أهل
ـوصل من بـغـداد وتعـرضـهم للـتـنكـيل وسـجـنهم وضـربـهم بالـسـياط مـنـذ أن تولى ا
سـلـيمـان باشـا الصـغيـر حكم بـغداد سـنة  1807حـتى سـنة 1810م والـذي تولى
الـسلطه بـعد مقـتل سلفه والي بـغداد علي بـاشا بطـعنة خـنجر في خـاصرته سددها
قرب مـنه عندما كان يـصلي صالة الفجر وكـان من قتله يصلي وثـوق ا له أحد ا
ـسجد فـتولى ابن أخت الـقتيل سـليـمان باشـا الصـغير واليـة بغداد الى جـانبه في ا
بعـده وعـلى الرغم من صـدور فرمـان من االسـتانه بـتعـيـينه لـكن الدولـه العـثمـانيه لم
يرضها هـذا الوالي ألسباب عـديده منها قـلة االموال التي يـرسلها لـلباب العالي من
ـمالـيك لبـغداد حـيث ان سلـيمـان باشا بغـداد ورغبـة الدوله الـعثـمانـيه بانهـاء حكم ا
ماليك ن فيهم االقـوى سليـمان باشا الـكبيـر من ا الـصغيـر وقبله الـوالة السابقـ 
كـمـا ان الـوالي اجلـديـد وجه حـمـلـة عـســكـريه الى جـنـوب تـركـيـا في مـديـنـتي أورفه
ومـاردين لتـأديب بعض الـقبـائل وترتب علـى ذلك حصول عـملـيات قـتل وسلب ونهب
ناطق شكاوي ـناطق التي مر بهـا جيش والي بغداد وقدم سكـان هذه ا من سكان ا
الى الـبـاب الـعالـي لذلك تـزايـدت الـرغـبه لـدى االستـانه بـأنـهـاء حـكم سلـيـمـان بـاشا
لبغداد حـيث وجد السلطان العـثماني اجلديد محمـود الثاني الذي تسلم العرش في
االسـتانه سنة 1808م وجد ان والي بـغداد لم يكن يسير في خطـة الدوله العثمانيه
الستحـواذه على أموال سلفه ولم يرسلها االستـانه وان هنالك تدخال للفرنسي في
بغداد لـذلك كلف السلطان حالت أفندي الـذي أشغل سابقاً منصب رئيس كتاب أي
وزير خارجـيه الذي يثق به السـلطان فزادت منـاصبه في الدوله العـثمانيه وان كانت
همه له توجهات تـقترب من البريطاني ويبتعد عن الفرنسي لذلك كلفه السلطان با
ـوصـل حــيث اســتــقـبــله الــكــبــيــره في بــغــداد وفي طــريــقه الى بــغــداد وصل الـى ا
اجلـلـيـلـيـون حـكـامـهـا بـحـفـاوه بـالـغه وأكـرمـوه غـايـة االكـرام وخـصه مـحـمـود بـاشـا
وصل بتـقدير كبـير وتمكن من مـلء اذن حالت أفندي بـكل ما يش اجلليـلي والي ا
بـوالي بـغـداد ودبر تـقـد الـشـكـاوى ضده ألن والـي بغـداد كـان مـنـاوئـا للـجـلـيـلـي
ا وصل حالت أفـندي لبغداد فاحت سليمان وصل و ويعمل عـلى تنحيتهم من حكم ا
تـرتبه عليه وحاول االطالع على بالغ ا باشا بـوجوب األنقياد ألمر السـلطان ودفع ا
ـكنه وأظـهر له عـداوة بسبـب اتصاله بـعض حسـابات بـغداد لـكن الوالي مـنعه ولم 
قيمـية البريطانية ولـزيادة اخلصومه بينهم فأن ببعض معـارضي الوالي واتصاله با
حالت أفنـدي صارح الوالي بأنه سـيندم أشد الـندم االمر الذي طـلب فيه الوالي منه
الـعـوده من حـيث أتى وفـعالً عـاد حـالت أفـنـدي لـلمـوصل وحـال وصـوله أرسل الى
الـسلـطـان في كل مـا حـصل ووصلت رسـالـته مع شـكـاوي النـاس ضـد والي بـغداد
فصدرت االوامر بعزل الوالي ومصادرة امواله ومنح سلطة تعي من يشاء بدال من
وصل محمود اجلـليلي و له ما أراد فجمع سليـمان باشا فتداول االمر مـع قائد ا
وصل والـكـرد بقـيـادة عـبد الـرحـمن بابـان ومن قـبـائل طي والعـبـيد قوات مـن اهل ا
والـبيـات والغري وسـار حالـت أفنـدي بالقـوات صوب بـغداد بـقيـادته والقـائد الـثاني
وصل وعند اقترابهم من بغداد تكونت في بغداد محمـود باشا اجلليل لقوات أهل ا
وصل وصلي وتتألف من أهل ا سراً جمـاعه يرأسها عبد الرحـمن أغا االورفه لي ا
ـوالي لـسلـيـمـان بـاشا في الـكـرخ الـتي قـتلت قـائـد الـقـوات االنـكشـاريه في بـغـداد ا
واحـتـلوا قـلـعة بـغـداد وأخذوا يـقاتـلـون أتبـاع والي بـغداد سـلـيمـان بـاشا لـكن قوات
الـوالي قاتـلـتهم فـفر عـبـد الرحـمن االورفه لي الى جـيش حالت أفـنـدي خارج بـغداد
ــقـيـمــ في بـغـداد وطــردهم وجـمع عــددا مـنـهم ـوصـلــيـ ا فـقــرر الـوالي تــأديب ا
وصـلـيـ ويـنـتـقم مـنـهم وأمـر بـأال يـقيم وضربـهم ضـربـاً بـالـسـيـاط وأخـذ يـتـعقـب ا
وصـلي من سكنـة بغـداد قبل أربعـ سنه وسجن كـثيرا مـوصلي بـبغداد ولـو كان ا
وصل من بغداد وأخـتفوا منها وهكـذا كان االنتماء للموصل منهم ففـر جميع أهل ا
كـمديـنه سبـباً في الـطرد والـضرب بـالسـوط والسجـن والقتـل أحيانـاً واذا كان والي
هاجمه لبـغداد والتي تتشـكل بأكثرها بغداد سلـيمان باشا تـمكن من دحر القـوات ا
وصليـ في منطقة االعظمـيه غير انه استيقظ صـباح أحد االيام فوجد جيشه من ا
قـد تخـلى عنه بـالكـامل وتـرك معـظم اجلنـود اجلبـهه خالل الـليل بـعد أن فـعل حالت
ـوصلي فـعـلته فـهـرب جنـود الـوالي على اسـاس ان هـنالـك فرمـانا أفنـدي والـقائـد ا
بعـزل الـوالي سلـيمـان بـاشا من واليـة بغـداد وانه ال بـد من تنـفـيذ هـذا الفـرمان ألنه
سـلم الـسلطـان العثـماني لذلك هـرب سليـمان باشـا وعندما صـادر من ولي أمر ا
عـبر نهـر ديالـى جنوب بـغداد نـزل في ضيـافة شـيخ عشـيرة الـدفافه الـشمـريه الذي
قـطع رأسه وارسـله الى حـالت أفـنـدي ببـغـداد وبـدوره سـلـخه وأرسـله الى عـاصـمة
الــدولـة الــعـثــمـانــيـة وعـنــد مـرور رأس والـي بـغـداد مــسـلــوخـاً في
ـوصل بـذلك شــمـاتـة به وهــكـذا كـان أهل ـوصل فـرح أهـل ا ا
ـوصل الـذين حاربـوا سـليـمـان باشـا وحاربـهم هـو وطردهم ا
ـوصل به من بــغـداد كــانت نـهــايـته هــكـذا مع شــمـاتــة أهل ا
وهـكذا أنـتهى حـكم سليـمان بـاشا لـبغداد وبـدأ حكم عـبدالله

ماليك من سنة  1810حتى سنة 1813. باشا وهو من ا

في جيب في قرية الباغوز آخر مربع
لـهم في شـرق سـوريـا تـبـلغ مـساحـته
أقلّ من نصف كـيلومـتر مـربع يبدون

مقاومة شرسة.
وكـــان الـــرئـــيـس األمـــيـــركي دعـــا في
تــــغــــريـــدة مــــســــاء الــــســـبـت الـــدول

{  بــروكــسـل (أ ف ب) - عــقــد وزراء
خـارجـيـة االحتـاد األوروبي اجـتـمـاعـا
ناقشة عدد في بروكسل امس اإلثن 
من القضايا بينها الوضع في سوريا
غداة دعـوة الـرئـيس األمـيـركي دونـالد
عـتقل ترامب إلى إعادة مواطـنيهم ا

في هــذا الـبــلـد اللــتــحـاقــهم بــتـنــظـيم
داعش.

ويأتي ذلك بـيـنمـا تـبدو قـوات سـوريا
ـــوقــــراطـــيـــة عــــلى وشك إعالن الـــد
انـتـصـارهـا عـلى الـتـنـظـيم اجلـهـادي.
تـحصن سـلح اجلهـادي ا لكن ا
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اآلسـيـويــة الـتي تـعـد أهـم ظـهـور له عـلى
الـساحـة الـدولـيـة منـذ قـمـة الـعـشرين في
األرجــنــتـ فـي كـانــون األول/ديــســمــبـر
ـاضي تــهـدف إلى ضــمـان مــوقع جـيـد ا
وا للـمـمـلكـة في سـوق إقـليـمـيـة تشـهـد 
كبـيرا. وتـهدف كـذلك إلى اإلظهـار للـغرب
أنه مــا زال لــديه حــلـفــاء عــلى الــرغم من

قضية خاشقجي.
الى ذلـك أعـــلن مــــســـؤول في الــــشـــرطـــة
الـهنـديـة مـقـتل أربـعـة جـنـود هـنود امس
اإلثـنـ في مــواجـهـات مع مــتـمـردين في
والية كشمير بعد أربعة أيام على هجوم
انتـحاري أسـفر عن مـقتل 41 من عنـاصر

القوات اخلاصة.
واصـيب أيــضــا جـنــدي ومـدني بــجـروح
خـطـيـرة في االشـتــبـاك الـذي وقع بـيـنـمـا
كــان اجلـيش الــهــنــدي يـشن عــمــلــيـة في
مـنــطـقـة بـالــوامـا حـيـث وقـعت الـعــمـلـيـة

االنتحارية اخلميس.
وقـال مـسؤول كـبـيـر في الـشـرطـة لـوكـالة
فـرانس بــرس طـالــبـا عــدم كـشف هــويـته

"قتـل أربعـة جـنـود وجـرح آخر في إطالق
الـنــار".وأوضح أن الـعـســكـريـ الــهـنـود
تـمردين أطلـقوا عـيارات حتـذيـرية لـكن ا
ردوا مــا أدى إلى تــبــادل كــثــيف إلطالق
الـنـار في هـذا الـقـطـاع الـذي يـقع جـنـوب
سريناغار على بعد نـحو ست كيلومترا
دينـة.وتشن القـوات الهنـدية عمـلية عن ا
ـتــمـردين بـحـث واسـعــة لـلــعـثــور عــلى ا
الــذين يـــشــتــبه بــأنـــهم دبــروا الــهــجــوم

االنتحاري اخلميس.
WÞdA « ◊UO²Š«

وتبـنت جمـاعة "جـيش محـمد" اإلسالمـية
ـتـمـركــزة في بـاكـسـتــان الـهـجـوم الـذي ا
استـهـدف قـافلـة كـانت تـقل حوالى 2500
من أفــراد الــقـــوات اخلــاصــة من "الــقــوة
ـركـزيـة الحـتـيـاط الـشـرطـة" عـائـدين من ا
عــطــلــهم.وقــال رئــيس الــوزراء الــهــنــدي
نــاريــنــدرا مــودي بــعــد اجــتــمــاع طــار
حلـــكــومـــته اجلـــمـــعــة إن "اجملـــمـــوعــات
االرهـابيـة وقـادتـها ارتـكـبـوا خطـأ كـبـيرا
وسـيدفـعـون ثـمـنـا غـالـيا". وأكـد في وقت

الحق أن "قــــوات األمـن أطــــلــــقت يــــدهــــا
." للتعامل مع اإلرهابي

وأحـرق مـتـظـاهرون فـي نـيودلـهـي األحد
دمى تـمـثل مسـؤولـ بـاكـسـتـانـي وفي
جــمـاعــة "جــيش مــحــمـد" بــيــنــمـا واجه
كـشـمـيـريـون اعـتـداءات في عـدد من مـدن

الهند التي تضم 1,25 مليار نسمة.
وكــشـمــيـر مــقــسـمــة فـعــلــيـا بــ الـهــنـد
وبــاكــسـتــان مــنــذ حــصل الــبــلـدان عــلى
اسـتــقاللــهـمــا عن بـريــطـانــيـا في 1947.
ــنـــطــقــة ويــطـــالب كل من الـــطــرفـــ بــا
بـأكـمـلـها وخـاضـا ثالث حـروب فـي إطار
هذا النزاع حولها.وتتـهم الهند باكستان
بـتــدريب وتـسـلــيح عـنــاصـر مـقــاتـلـة في
كشمير بـينما تصـر إسالم أباد على أنها
ال تـقدم سـوى دعم دبـلـومـاسي ومـعـنوي
حلق كشـمـيـر في تقـريـر مـصيـرهـا.ونفت
باكسـتان أي عالقـة بالهـجوم معـتبرة أن
اتــهــامـــات نــيــودلــهي لـــيــست أكــثــر من
"تكتـيكات من كـتاب اخلـدع الهنـدية التي

عادة ما تتبع هجمات من هذا النوع".

وتنظر محكـمة العدل الدولـية أعلى هيئة
ـتحدة اإلثـن في الهاي قضائـية لأل ا
في طــلـب تــقــدمت به نـــيــودلــهي بــإلــزام
باكسـتان إلغـاء حكم باإلعـدام صدر بحق

هندي متهم بالتجسس.
وســتــســتــمع احملــكــمــة اإلثـنــ حملــامي
نيـودلـهي في قـضيـة كـولـبوشـان سـودير
جاداف الذي أوقف في آذار/مارس 2016
في إقــلــيم بــولــشــســتــان الــبــاكــســتــاني
ــضـــطــرب وأصــدرت عـــلــيه مـــحــكــمــة ا
عــــســــكـــــريــــة حــــكــــمــــا بــــاإلعــــــــدام في

نيسان/ابريل 2017.
وسـتـخــصص احملـكــمـة جـلـســة الـثالثـاء
لالستماع حلجج الوفـد الباكستاني لكن
القـضـاة قد لن يـصـدروا قرارهم الـنـهائي

قبل أشهر.
وتــؤكـــد اسالم أبــاد أن جـــاداف اعــتــرف
بــالـــتــجــسـس حلــســاب االســـتــخــبــارات
الــهـــنــديـــة لــكن نـــيــودلــهـي نــفت مــرارا
ــارســة أي نـشــاط جتــســسي مــتــهــمـة
بـاسـكـتـان "بـخــطـفه في إيـران حـيث كـان
يقـوم بنـشـاطات جتـارية بـعـد تقـاعده من

البحرية الهندية".
…dODš  U UN²½«

وعــرضت الـــهــنــد فـي أيــار/مــايــو 2017
نع القضـية عـلى محكـمة الـعدل الدولـية 
تـــنــفـــيــذ احلـــكم. وهي تـــتـــهم جــارتـــهــا
عاهـدة جنيف حول "بانتهـاكات خطـيرة 
الـعالقـات الـقـنـصـليـة".وخـالل جلـسـة في
الــشــهـــر نــفــسه رأت احملــكـــمــة أنه عــلى
بــاكـســتـان االمــتــنـاع عن تــنــفـيــذ احلـكم
بــانــتــظــار جــلــسـات أخــرى.وتــأتـي هـذه
اجلــلــســة بــعـــد أربــعــة أيــام من هــجــوم
انــتـــحـــاري أودى بــحـــيــاة  41من أفــراد
الـقـوات اخلـاصــة الـهـنـديــة في كـشـمـيـر
وأدى إلى تـأجـيـج الـتـوتـر بــ الـبـلـدين.
كـمـا قـتـل أربـعـة جـنــود هـنـود عـلى األقل
اإلثـنـ في مــواجـهـات مع مــتـمـردين في

كشمير الهندية.
وكــشـمــيــر مـقــســمـة فــعــلـيــا بــ الـهــنـد
وبــاكــســتــان مــنــذ حـصـل الــبـلــدان عــلى
اسـتــقاللــهـمــا عن بــريـطــانــيـا في 1947.
نطقة بأكملها ويطالب كل من الطرف با
وخــــاضــــا ثـالث حــــروب في إطــــار هــــذا
الـنـزاع.وتـتـهم الـهـنـد بـاكـسـتان بـتـدريب
وتسليح عناصر مقاتلة في كشمير بينما
تصر إسالم أبـاد على أنـها ال تـقدم سوى
دعم دبلوماسي ومعنوي حلق كشمير في

تقرير مصيرها.

{ اسالم ابــــاد (أ ف ب) - تـــــســــلم ولي
العهد السـعودي األمير محـمد بن سلمان
الذي يزور باكستان أرفع وسام مدني في
الــــبالد امس االثــــنــــ قـــبـل أن يـــواصل

. جولته اآلسيوية في الهند والص
وقالت وزارة اخلـارجيـة البـاكسـتانـية إن
الـرئيـس عارف ألـفي سـيـقـلـد ولي الـعـهد

السعودي "وسام باكستان".
ــقـبل األمــيـر مــحـمــد الـذي أسـاءت واسـتُ
لـــصـــورته قـــضـــيـــة مـــقــتـل الـــصــحـــافي
السـعودي جـمال خـاشقـجي في قنـصلـية
بلده في اسطنـبول بحفاوة كـبيرة مساء
األحـد عـنـد نزولـه من الـطـائرة. وكـان في
اسـتـقـبــاله رئـيس الـوزراء الــبـاكـسـتـاني
سـؤوالن الرفـيعان عمران خـان.وحضـر ا
بـعد ذلـك توقـيع مـجـمـوعـة من االتـفـاقات
ب البلدين الستثمارات في باكستان في
قـــطـــاعـــات عــدة بـــيـــنـــهــا الـــصـــنـــاعــات
البـتروكـيمـيائـية والـزراعة تـبلغ قـيمـتها
20 مــلــيــار دوالر كــمــا قــال ولي الــعــهــد

السعودي.
وتواجه باكستان أزمة خطيرة في ميزان
مـدفـوعـاتـهـا وتــعـول إلى حـد كـبـيـر عـلى
حـلـيـفـتـهـا الـسـعـوديـة مـنـذ فـتـرة طـويـلة

للخروج من هذا الوضع.
dðuð ¡«dł«

وشكر رئيس الوزراء البـاكستاني عمران
ملكة مرت منذ انتخابه خان الذي زار ا
ـاضي السعـودية على دعـمها. الصيف ا
وقــــال إن "الـــعالقــــات بـــ بــــاكـــســــتـــان
والسعودية بلغت مستوى غير مسبوق".
وتأتي زيارة األمير مـحمد بن سلمان إلى
باكـستـان في أجواء من الـتوتـر اإلقلـيمي
تجاورتان الشديد. وتتهم الهند وإيران ا
إسالم أبــــاد بـــالــــتــــورط في هـــجــــومـــ
انتـحاريـ أسفرا عـن سقوط قـتلى خالل
. األسبوع اجلاري على أراضي الدولت
ورفـــضـت إسالم آبــــاد في بـــيــــان األحـــد
"االدعــاءات الــعــبــثــيــة" الــتي أطــلــقــتــهـا
نـيـودلــهي مـؤكـدة رغــبـتـهـا فـي "تـطـبـيع

العالقات مع الهند".
وبــعــد بــاكــســتــان يـتــوجـه ولي الــعــهـد
الـــســعـــودي في وقـت الحق االثـــنــ إلى
الــهــنـد حــيث ســيــلــتــقي رئــيس الـوزراء
ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع
وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا
بـــرادان. وســــيـــزور الـــصــــ اخلـــمـــيس

واجلمعة.
ويـرى احملـلـلـون أن جـولـة األمـيـر مـحـمد
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سوريا كـما يطـالب الرئـيس األميركي
دونـالـد تـرامب أمــر "بـالغ الـصـعـوبـة"

حاليا.
انية وقال ماس لشبـكة التلفـزيون األ
ـكن "أيه آر دي" مـســاء األحــد إنه ال 
تنظيم عودتـهم "ما لم نتأكد أن هؤالء
األشخـاص سـيمـثلـون فـورا هنـا أمام

محكمة وسيتم احتجازهم".
وأضاف أنه لهذا الـسبب "نحتاج إلى
مـعـلـومـات قـضــائـيـة وهـذا لم يـتـوفـر
بعـد مـؤكدا أن أعـادتـهم في الـظروف

احلالية أمر "بالغ الصعوبة".
وأوضح أن برلـ تـريد "الـتـشاور مع
فرنـسا وبـريطـانيـا (...) بشـأن طريـقة

القيام بذلك".
5KI²F  …œUŽ«

ودعــــــا الــــــرئــــــيـس األمــــــيــــــركـي في
تــغــــــــــريــدة مـــســاء الــســـبت الــدول
األوروبيـة وخصـوصا بـريطانـيا إلى
ـعـتـــــــــقـلـ في إعـادة مـواطــنـيـهــا ا
سـوريــا جــراء انـضــمـامــهم لــتـنــظـيم
الــدولـة اإلسالمــيــة إلى بــلــدانـهــــــــم
ومـــحــــاكـــــــــمـــتـــهـم مـــحـــذرا من أن
تـحدة قـد تضطـر "لإلفراج الواليـات ا
عـنـهم".وردا عـلى هـذه الـتـصـريـحات
قالت مـصادر في اخلـارجيـة األحد إن
بــرلـــ تــدرس "اخلــيــارات لـــتــمــكــ
ــان من مــغــادرة ســوريـا مــواطـنــ أ

وخصوصا احلاالت اإلنسانية".
ويـــعــــقـــد وزراء خـــارجــــيـــة االحتـــاد
األوروبي اجـــتـــمــــاعـــا في بـــروكـــسل
االثـنـ سـيـنــاقـشـون خالله عـددا من

القضايا بينها الوضع في سوريا.

األوروبيـة وخـصوصـا بـريطـانـيا إلى
عتـقل إعادة مواطـنيهـا اجلهاديـ ا
في سوريـا إلى بلـدانـهم ومحـاكمـتهم
ـتــحــدة قـد مـحــذرا من أن الــواليــات ا

تضطر "لإلفراج عنهم".
…dOš«  «—uDð

ويـــــتــــضـــــمن جـــــدول أعــــمــــال وزراء
اخلـارجــيـة األوربـــــــــيـ اإلثــنـ في
بـروكــسل عـددا مـن الـقــضـايــا بـيــنـهـا
"الــوضع في ســوريــا وخــصـوصــا في
ضـــوء الـــتـــطـــورات األخــيـــــــرة عـــلى

األرض".
وكـــتب تــرامـب في تـــغــريـــدته مـــســاء
تحدة تطلب من السبت أن "الواليات ا
انـيـا واحللـفاء بريـطـانيـا وفرنـسـا وأ
األوروبي اآلخرين اسـتعادة أكثر من
 800 مــــقــــاتل من تــــنــــظــــيم الــــدولـــة
اإلسالمــيــة أســرنــاهم في ســوريــا من
أجل محاكمتهم". وأضاف أن "اخلالفة
على وشك أن تـسقط. الـبديل لن يـكون

جيدا ألننا سنضطر لإلفراج عنهم".
وترفض السلطات الـكردية احمللية في
ســوريـا مــحــاكـمــة األجــانب وتــطـالب
بإرسالـهم الى دولهم الـتي أتوا مـنها.
لكن الدول الغربيـة تبدي اجماال ترددا
ازاء ذلك خـوفـا من رد فــعل سـلـبي من

الراي العام فيها.
وهـــؤالء االجـــانب هم بـــريـــطـــانـــيــون
ـــان وايـــرلـــنـــديــون وفـــرنـــســـيــون وأ
وايـطـالــيـون وتـمـكــنت قـوات سـوريـا
قراطية في السنوات االخيرة من الد
ــسـلــحـ اعـتــقـال مــئــات من هـؤالء ا
ـتـطرف اثنـاء مـعاركـهـا مع التـنـظيم ا

في سـوريـا. وردت بـاريس وبـروكـسل
وبرل األحد على تصريحات الرئيس
تـرامب الـذي كـان قـد أعـلن في كـانـون
االول/ديــســمــبـر  2018قـراره ســحب

العسكري االميركي من سوريا.
وقال وزير الـدولة الـفرنسي لـلداخـلية
لــوران نـونــيــز إن هــؤالء اجلــهــاديـ
"محـتـجـزون لـدى االكـراد ونحـن على
ثــقــة تــامـة فـي قــدرتـهـم عــلى االبــقـاء
عـلـيهـم" رهن االحـتـجاز. واضـاف "في
كل االحوال اذا عاد هـؤالء الى التراب
الـوطـني فـجـمـيـعهـم لـديهـم اجراءات
قضائية جارية وسيتم اعمال القانون

وحبسهم".
وبعد تردد بدأت فرنسا على ما يبدو
تـفـكـر في عــودة مـواطـنـيـهـا. وحتـدث
لف عن وجود 150 مصدر قـريب من ا

فرنسيا هناك بينهم  90 قاصرا.
وفي بـلـجـيـكـا طـالب وزيـر الـعـدل ك
غـــيـــنس ب "حل اوروبي" داعـــيـــا الى
"التفـكير بـهدوء والـنظر فـيما يـنطوي
على مـخـاطر امـنيـة اقل". وقـال "لديـنا
حـالـيــا في شـمـال سـوريــا خـصـوصـا
امــهــات واطــفــال لــكن ايــضــا بــعض

." عروف قاتل ا ا
ـانـيـا فـقـد قـالت مـصـادر في أمـا في ا
اخلارجيـة إن برل تـدرس "اخليارات
ـان مـن مـغـادرة لـتــمـكــ مـواطــنـ ا
ســــــوريـــــا وخـــــصــــــوصـــــا احلـــــاالت

االنسانية".
الى ذلـك صــــرح وزيـــــر اخلــــارجــــيــــة
اني هـايكـو ماس أن تـنظـيم إعادة األ
جـهــاديـ أوروبــيـ مــحـتــجـزين في

ـالية ادت الى تـراجع في االيرادات ا بـعد انـقطاع سـنوات طـويلـة من عمـر العراقـية 
اضافة الى تسـرب القيادات الفنية والى الكثـير من اخلسائر ماليـآ وفنيآ  واالدارية 
هجر . فتدنى مستواها وفي سمعتها الى خارج العراق بـحثآ عن العمل في بلدان ا
الدولـية واحلق بـها ضـررآ فادحـآ في بنـيتـها التـحتـيه . بعـد ان كانت تـمتـلك رصيدآ
ا تـمثـله الـعراقـيـة من سالمة الـطـيران . وعـدم تـعرضـهـا الي حادث يـذكر فائـضـآ 
ـثل تاريخ تـأسـيسـها وانـطالقهـا في اجواء خالل مـسيـرتهـا منـذ عام 1946.الذي 
نطقة تقدمه في ا وهي من اوائل شركات الطيران ا دني الدولي واحمللي  الطيـران ا

وتعد احد مؤسسي منظمة االيكاو  العربية 
دني )) حـيث االجتماع االول الذي ضم ((51)) شركة نظـمة الدولية لـلطيران ا (( ا
في الوقت الذي كانت تمتلك شاركة في هـذا االجتماع  طيران مـدنيه كممثل للدول ا
دول اجلوار أيـة طائـرة تذكـر .. ان  االياتا هي منـظمـة النـقل اجلوي الـدوليـة غايـتها
رفع مـستـوى االداء واخلدمـات لشـركـات الطـيران وتـنظم الـعالقـات الدولـية بـ هذه
منـطلقه من الـنقل احمللي الى الـشركات الـناقلـة للمـسافرين من مـختلف دول الـعالم 
ثـل توسعـآ في التـنقالت اجلويـة عبـر تذكرة واحـدة والقى هذا الـنقل الـدولي الذي 
بـظالله على عـدم حـصول الـعراقـية عـلى نـصيب من تـذاكر الـسـفر الـتي صدرت من
ـرتقـبة او من اي دولـة اوربيـة .. والجل الـعودة ا او من اوربـا  امـريكـا او اسـترالـيا 
او مـا يسمى ((IOSA )) ية يـجب تنفـيذ برنامج ـا تمثـله من مكانـة عا الى االياتا 
مراقبـة االياتا الداء السالمة اجلوية واالمان لعمليات الطيران لكل شركة .. ولغرض
الـوصول الى نـتائج مـرضيـة يتـع عـلى ايـة شركـة جويـة او شركه اخلـطوط اجلـوية
تدرب على لغرض حصول ا دني  العراقـيه تدريب مالكتها العاملة في هذا احلقل ا
ـصـاحب ـعـلـومـات الـتي تـؤهـله لالرتـقـاء الى مـسـتـويـات تـرفع الـتـطـور في االداء ا ا

للعودة الى االياتا ومن شروط ذلك .
ية . # التحول الفوري من احمللية الى العا

# اصدار العراقـية تذاكر سفر الى جميع مناطق عـملها او بعض القطاعات التي قد
ية ضمن منظمه االياتا . كن ان ترتبط مع شركات طيران عا التصلهـا العراقية . و
او الـعمل بـرمزيـة الشـركـة خالل االشتـراك بطـائرة واحـدة تـخدم شـركتي طـيران او
ن التخدمها العراقية . قطوعة لقطاعات معينة  اكثر .. والعمل باتفاقيات االسعار ا
# ترقـيم الـعـفش من نـقـطه االنـطالق الى نـقـطه الـوصول بـغض الـنـظـر عن احملـطات

سافر . او االندماج مع بعض شركات طيران بتكتالت متعاونة . ر بها ا التي 
ا ورد انفآ يحـتاج الى مصاريف وجهد مـضن وصبر لغرض الوصول الى وتنفـيذآ 
فـضـلى الـنتـائج الـتي تـعـيـد للـنـاقل الـوطـني سـمعـته وطـمـوحه ان الـعـودة لاليـاتا مع
الـقـيـام بــاجـراءات اخـرى ضـروريــة قـد جتـعل من الــعـراقـيه اهم شــركـة طـيـران في
نطقـة مع القيام بدراسـة تعديل منح سمـات الدخول للبـلد بتقد تـسهيالت خدمية ا
لـلــعـبــور من الــشـرق الى الــغـرب وبــالـعــكس (( تـرانــزيت )) وتـصـل سـمــة الـدخـول
ـدة اسـبوع ـجـامـيع سـياحـيـة  لـلـشخص الـراغب بـاداء الـزيـارة الـدينـيـة او الـقـيام 
كن ـثل هذه الزيـارات والتي  تـشجيـعآ لرعـايا الدول الـعربيـة واالسالمية الـراغبة 
تـقديرهـا بثالث مـليـون زائر سنـويآ . وهذه االجـراءات البسـيطة تـشجع على الـنحو
الـذي يـحـرك االقتـصـاد العـراقي بـصورة ايـجـابـية بـدل هـذا االنكـمـاش الذي يـعـانيه
الـبلـد والعمـل وفق ماهو مـعمـول به من قبل بـعض الدول التي لـيس لهـا مردود مالي
ـهـمـة في بـلـدانهـا . مـع حتريـك نـشاط عـمل آخـر الـسـيـاحـة وزيـارة بـعض االمـكـنه ا
ـتـلـكـون ن  الـفـنـادق الـسـيـاحـيـة وتـشـغـيل عـشـرات االالف من الـشـبـاب الـعـاطل 
مــؤهالت وشــهـادات عــلــيــا في تــخـصــصــات شــتى وامــلــنـا كــبــيــر في دعم الــنــمـو
ـثـله من موقع ا  االقتـصـادي العـراقي لـتحـقـيق طـموحـاته في الـتطـور واالزدهـار 

نطقة .. متميز في ا

مـادورو. ويـسـعى غـوايـدو الى حـشد
مــــلــــيــــون مــــتــــطــــوع بــــحــــلـــول 23
شـبـاط/فـبـرايـر لـلـتـوجه إلى احلـدود
ـسـاعـدات اإلنـسـانـية لـتـسـلّم ونـقل ا
كدسـة في دول اجلوار مـا قد يدفع ا
الـى اخـــــتــــــبـــــار قــــــوة مع اجلــــــيش

ادورو. والي  الفنزويلي ا
وتــشـهــد فــنــزويال أزمــة اقـتــصــاديـة
أفقرت مالي األشخاص وسط نقص
في الــســلع األســاســيــة مــثل الــغــذاء
والــدواء.وأكــد مــادورو أنـه ســيــمــنع
ــسـاعـدات اإلنــسـانــيـة الـتي دخـول ا

وصفها بـ"االستعراض".
وأعلـنت الـشـرطة الـوطـنيـة الـهايـتـية
لوكالة فرانس برس أنها أوقفت عددا
من األجـانب وهــايـتـيــا واحـدا مـسـاء
األحد وسط الـعـاصمـة بـور أو برنس
حلــيــازتـــهم تــرســانـــة من األســلــحــة
الــرشــاشـــة واتــهــمــتــهـم بــتــشــكــيل
"عصـابـة أشـرار".وأوضـحت الـشـرطة
ــؤلــفـة مـن ثـمــانــيـة أن "اجملــمـوعــة ا
رجال تضم خمسة أميركي وصربيا
وروســـيــا وهـــايــتـــيـــا". وأضــافت أن
ــوجــهــة لــهم هي "الــتــهــمــة األولـى ا
حيـازة أسلحـة بطـريقـة غيـر قانـونية
والـثــانـيـة تــشـكــيل عـصــابـة أشـرار".

وتـابــعت أن اجملــمــوعـة أوقــفت عــنـد
نـقـطـة تـفـتـيش لـلـشـرطـة بـالـقـرب من

ركز الهايتي. صرف ا ا
ـنـاسـبة وصادرت الـشـرطـة في هذه ا
ســتــة رشــاشـــات هــجــومــيــة وســتــة
مــســدســات وكــمــيــات من الــذخــيــرة
وخمس سـترات واقـية من الـرصاص
وطـــائـــرتـــ بال طـــيـــار حملـــتـــرفــ

ومــــعـــدات اتــــصــــــــــاالت وعــــدد من
لوحـات تسـجيل الـسيـارات الهـايتـية

. وآليت
WILF   UIOI%

وأكـدت الشـرطـة أن "اإلدارة الـوطـنـية
لـلـشرطـة الـقـضـائـيـة كـلـفت مـواصـلة
الـتــحـقــيـقــات بـعـمـق" بـدون ذكـر أي
توضيحات عن دوافع هذه اجملموعة.
وتــشــهـــد هــايــتي مــنـــذ الــســابع من
شبـاط/فـبـراير احـتـجاجـات تـنظـمـها
عارضة وتـطالب باستـقالة الرئيس ا
جوفينيا مويز الذي يحكم البالد منذ
سـنــتــ ويـرفض فــكــرة الـتــنـحي أو

تسليم السلطة لنظام انتقالي.
وقتل سبعة أشـخاص على األقل على
هـامش هـذه االحتـجـاجـات الـشـعـبـية
الــتي تـــســبــبت بــخــــــســائــر مــاديــة

جسيمة.
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{ كـــــراكـــــاس) ,أ ف ب) - مـــــنــــــعت
احلـكـومـة الـفـنـزويـلـيـة امس خـمـسـة
نواب أوروبـي مـن دخول الـبالد ما
ـعـارضـة خـوان غـوايدو دفع بـزعيم ا
الى الـرد بغـضب عـلى هـذا الـتـصرف
خـاصـة وانه صـاحـب الـدعـوة لـلـوفـد

االوروبي لزيارة كراكاس.
ان وقـال العـضـو االسـبـاني في الـبـر
األوروبي استيبان غونزاليس بونس
الــذي تـرأس الــوفــد "نــحن نــتــعـرض
لـلطـرد من فـنـزويال جـوازات سـفـرنا
صــودرت ولـم يــتـم ابالغــنـــا بـــســبب
الــطـرد".ويــرافق غــونــزالـيـس بـونس
مــواطــنــيه إغــنــاســيــو ســاالفــرانــكــا
وغـبــريـال مــاتــو أدروفـر اضــافـة الى
الهولندية أستير دي النغ والبرتغالي
باولو رانـغيل وجـميعـهم أعضاء في

حزب الشعب األوروبي احملافظ.
‰ËeF  ÂUE½

واستنكر غوايـدو قرار احلكومة على
مــوقع تــويــتــر وقــال في تــغــريـدة إن
اجملـمـوعــة تـعـرضت لـلــطـرد عـلى يـد

"نظام معزول تزداد عدم عقالنيته".
ُغتَصِب هـو من يرفع كلفة وأضاف "ا
ما بات اآلن حقيـقة: انتقـال السلطة"
في إشــارة الـى الــرئــيـس نــيــكــوالس
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u‰∫  العهد السعودي األمير محمد بن سلمان عند وصوله إلى إسالم أباد Ë

عارضة الفنزويلية خوان غوايدو في كراكاس W{—UF∫ زعيم ا

علم االحتاد االوروبي في بروكسل


