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في سـلسلة الـتراث البـغدادي كانت لـنا محـاضرة عن العوائل
الـبغـداديـة الـتي ورد ذكـرها في الـبـاب الـذي خصـصـة الـدليل
ـعجم الـعـوائل العـراقيـة التي العـراقي الرسـمي لـسنة  1936 
توزعت من الصـفحة  951 الى الصفحه  960 من الدليل وقد
وجـدنـا ان عـدد العـوائل الـبغـداديـة كان  17 عائـلة من ب 23
عـــائـــلــة ذكـــرهـــا الـــدلـــيل بـــاالضـــافــة الـى أســرة واحـــده في
السـلـيـمـانـيه هي أسـرة آل بـابـان وعائـلـتـان من الـبـصـرة هـما
وصل عائلـة آل باش عبان وآل الـنقيب البـصرية ومن عوائل ا
ذكـر الـدليل ثالثـة عـوائل هي عـائلـة اجلـليـلي وعـائـلة الـفـخري

وعائلة العمري ومن مدينة النجف عائلة آل الرفيعي فقط.
أي ان الــعـدد  17 لــلـعــوائل الــبـغــداديــة تـوزع عــلى عــائـلــتـ
يهـوديت وعـائلت شـيعيـت والباقي  13 من العـوائل السـنية
وهــذا مــاورد بــالــدلــيل الســيــمــا وان هــنـالـك عــوائل شــهــيـرة
أخرى.لم يوردها الدليل في معجم العوائل العراقية منها مثال
ـالـكـة وعـائلـة رئـيس الـوزراء نـوري السـعـيـد وعوائل الـعـائـلة ا
ـال واالقتصـاد والعلم كان لـها حـضور في احلكم واالدارة وا
وسـوى ذلـك من أوجه احلـيــاة الـبــغـداديــة لم يـذكــرهـا الــدلـيل
وحسبنا فـي ذلك ان نذكر العوائل البـغدادية التي ظهرت على
الـصـعـيـد الــسـيـاسي في تـلك الـفــتـره كـأعـضـاء مـا اليـقل عن
ثــمـانـيــة وزارات  تـشـكـيــلـهـا والـعــوائل الـبـغــداديـة العـضـاء
اجملـلس الــتـأسـيس لــسـنـة  1924 ومـجــلس الـنــواب ومـجـلس
االعــيـان الـتي تـشـكـلت من  1925 الى مـا قـبل صـدور الـدلـيل
وكبـار رجال الـدوله في تلك الـفـترة لـكن الذي يـبدو ان الـدليل
هـذا اعتمد عـلى أقل القلـيل من العوائـل البغداديـه ونحن نؤيد
اجتــاهه عــلى االقل انه يــشــكل حـقــيــقــة الــعـوائل الــبــغــداديـة
شهوره بنسبة تفوق  80. وآل األزري ويذكرها الدليل فيقول ا
من األسر العراقيه في بغـداد وجدهم االعلى احلاج محمد بن
مــراد االزري الـبـغـدادي ومـن اعالم األسـرة الـشــاعـر الـشـيخ
كاظم االزري وأخـوه مـحمـد عـلي االزري ويـذكر الـدلـيل انهم
يـرجـعـون الى قـبـيـلـة بـنـي تـمـيم والـشـيخ يـوسف االزري والـد
الشاعر الكبير عبد احلس االزري وحس االزري والد عبد
الـكـر وعـبـد االمـيـر االزري وهي عـائـلـة مـشـهـورة بـاالوسـاط
الـتجـاريه وأسـرة آل بـسام الـتي يـرجع نـسبـهـا الى بـسام من
بـني تـميم الـذي كـان شـيخ عاصـمـة والية الـقـصـيم السـعـودية
وهي ذات امالك واســعـة ومن رجـالـهـا الـشـيـوخ عـبـدالـرحـمن
وعـبـد الـعزيـز وابـراهـيم وآل الـچلـبي أصـلـهم من عـشـيرة طي
وصل ورافـقـوا السـلـطـان سلـيم الى بـغداد وسـكنـوا شـمـال ا
وسـكـنـوها ونـزلـوا في الـكـاظـميـة ومن مـشـهـوري هـذه األسرة
محمد الذي منـحته احلكومة العثمـانية لقب چلبي وعهدت اليه
حـاكـمـيـة الـكـاظـمـيـة وعـبـداحلـسـ وابـنه عـبـد الـهـادي الـلذان
ـلكي واسرة ان ا اشغال مـنصب وزير مـرات عديدة وفي الـبر
كن احلديث عـنها مـثل أسرة آل داود ساسون آل دانيـال ال 
ـال والــنـفـوذ فــهـاتـان الــعـائــلـتـان الــيـهـوديــتـان  اشــتـهـرتــا بـا
ناصب داخل العراق وفـي بريطانيا والصـ والهند وعائلة وا
دانيال صاحـبة السوق التـراثي والعائلة الثـانية وصل ابناؤها
الى مجلس اللوردات البريطـاني واشتهروا بأعمال اخلير فقد
ـؤسـسـات اخليـريـة في جـميع انـحـاء الـعراق دارس وا بـنـوا ا
للـبـنات خـاصة فـي زمن لم تكن هـنـالك مدرسـة للـبـنات ومـنهم
ــشــهـور الـســيــر فـيــلــيب ســاسـون الــســيـاسـي االنـگــلــيـزي ا
وسـيــگـفـريــد الـشـاعــر االنـگـلــيـزي والـســيـده فـلــورا سـاسـون
شهوره في أرقى أحياء لندن وهو حي النبالء صاحبة الدار ا
(ويست أيد) الـذي جعلته منـتدى للعراقـي الذين يزورن لندن
صاحـبـة أعمـال البـر واخلـير أمـا العـوائل الـتي وردت بالـدليل
فــهـي االلــوســيــة وآل االزري وآل الــبــســام وآل الــچــلــبي وآل
دانيال وآل داود ساسون وآل الزيبق وآل السويدي وآل عر
وآل العسـكري وآل القشطـيني وآل القصاب وآل مـحمد باشا
ميز وآل النقـيب الگيالني ويالحظ ان الدليل ذكر اشهر وآل ا
الــعـــوائل في بــغـــداد الــصـــغــيـــرة ســنــة  1935 من الـــعــوائل
ـشــهـورة قـبـل تـوسع بــغـداد وانه ذكــر عـائــلـتــان يـهــوديـتـان ا
ـا في العـالم هـما آل دانـيال مشـهورتـان لـيس في العـراق وا
وآل داود سـاسـون وعـائـلـتـان شيـعـيـتـان هـمـا آل الـچـلبي وآل
االزري وأوائـل األســر الــبــغـــداديــة الــتي ذكــرهـــا الــدلــيل هي
األسرة اآللـوسيـة الـتي وصفـها بـأنـها من أشـرف أسر بـغداد
وأعرقها مجداً وأبعدها صيتاً تنسب الى قرية آلوس على نهر
الفـرات غرب الرمـادي ويستـمر  بأن نسـبها يـنتهي الى االمام
احلـس وجـدهم السـيد عـبد الـله صالح الدين االلـوسي والد
ــعــاني ـــشــهــور روح ا شــهــاب الــدين صــاحـب الــتــفــســيــر ا
ـبـعـوثان الـعـثـماني والـقـاضي الشـرعي والـنـائب في مـجلس ا
عـلى عالء الـدين ومـصـطـفى زين الـدين قـاضـي الـقـدس ومـكة
ـكرمـة وعائلـة آل الزيبـق من عوائل بغـداد ينـتهي نسـبها الى ا
عشيـرة شمـر جربة الـتي أشغل ابـناؤها عـضويـة بلديـة بغداد
زمن الـعـهد الـعـثمـاني االخـير ومـحـمد سـلـيم الزيـبق من كـبار
شهورة الك وعائـلة السويدي من عـوائل بغداد ا زارع وا ا
فلقد كان أشـغل ابنها توفيق الـسويدي منصب رئيس الوزراء
نصب شقـيقه ناجي السويدي وبرز منهم وكذلك أشغل هذا ا
سـابقـا الشيخ عـبد الـله السويـدي ووالد توفـيق وناجي الـسيد
يوسف اول رئـيس جمللس االعيـان سنة  1925ومنهم الـشقيق
الـثالث عـارف الـسـويدي الـذي  اسـتـيزاره والـرابع الـدكـتور
ـشـهورة يـرجـعون شـاكر وعـائـلـة الشـاوي من عـوائل الـكرخ ا
الى جـدهم شاوي بيگ من آل شـاهر وهم شيـوخ قبيـلة العـبيد
وكان جلـدهم ولد يسـمى عبد الله الـذي ولد له اثنـا عشر ولدا
واحلاج سليمان الشاوي رئيسهم ونفذ أمره على جميع قبائل
زبـيـد كـاجلـبــور والـدلـيم والـعـزة كـمــا يـقـول الـدلـيل وآل عـر
الكـ تــنـسب الى احلــاج عــلي الـعــر من كــبـار الــتـجــار وا
لك فـيصل االول واحلـاج حمـادي عر من أخـلص اصدقـاء ا
وعـائـلة الـعـسـكـريـة من الـعـوائل الـبـغـداديـة تـرجع الى الـسـيد
ـنورة الـى قريـة عسـكر ديـنة ا دني الـذي نزح مـن ا عبـدالـله ا
قـرب نـهـر الـزاب شـمـال الـعـراق ومن ابـنـائـهـا الـفـريق جـعـفـر
الـعـسـكـري وزير الـدفـاع  الـذي قـتـله بـكـر صدقي فـي انقالب
ـلكـية في االعـظـميـة واخته ـقبـرة ا  1936 وقبـره مـوجود في ا
نعيمة العسكري زوجة نوري باشا السعيد ومن عوائل بغداد
عائـلة آل مـحمـد باشـا وتنسـب الى حائل الـسعـودية واشـغلوا
ميز عائلة بغدادية ناصب العليا زمن الدولة العـثمانية وآل ا ا
ـميـز احد الرجـاالت البارزين زمن اخـرى نسبـة الى ابراهيم ا
الدولـة العـثمـانيـة اصحـاب االمالك الكـثيـرة في بغـداد وديالى
اما عائـلة آل النقيب الـگيالني فاالكثر شـهرة اذ يرجع نسبهم
الى الشيخ عبد القادر الگيالني وقد جعلت
الـدولـة الـعـثـمـانـيـة الـنـقـابـة في بـغـداد لـهم
وحسـبهم ان عـبد الرحـمن النـقيب هو أول
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{ واشــــنــــطن- ا ف ب:  تــــبـــدو
تـحدة عـلى استـعداد الـواليـات ا
لتـقـبل انـتـصـار عـسـكـري لـنـظام
الـرئـيـس الـسـوري بـشـار األسـد
بـالـرغم من الـتحـذيـرات الـرمـزية
ـوجــهـة إلى دمــشق ومـوســكـو ا
قـبل هجـوم وشيك عـلى محـافظة
إدلب آخر أبـرز معاقل الـفصائل
ـــســـلــــحـــة في ســـوريـــا وازاء ا
اخملـاوف من اســتـخـدام أسـلـحـة

كيميائية.
واتّـهم وزير اخلـارجيـة األمريكي
مـايك بـومـبــيـو اجلـمـعـة نـظـيـره
الــــــروسي ســــــيـــــرغـي الفـــــروف
بـ"الـدفـاع عـن الـهـجـوم الـسـوري
والـروسي عـلى إدلـب" آخـر أبرز
ـعـارضـة في مــعـاقل الـفـصــائل ا
ســوريـا مــضــيـفــاً أن "الــواليـات
ــتـحــدة تــعــتــبــر أن هــذا االمـر ا
تـــصـــعـــيـــد في نـــزاع هـــو أصال

خطير".
wJ¹d « d¹cŠ

وجاء هـذا التحـذير األمريكي في
خـــتــام عــشـــرة أيــام من اجلــدال
احلـاد بـ الــغـربـيــ من جـهـة
والــنـظـام الـســوري وروسـيـا من
جــهـة أخــرى في وقت تــســتــعـد
القـوات السـوريـة لتـنفـيذ هـجوم
على احملافظـة الواقعة في شمال
غــــرب الـــبالد عــــلى احلـــدود مع
تــركـــيـــا مــســـتـــنــدة إلـى الــدعم
الـروسـي الـذي مـكن دمــشق مـنـذ
الـعام  2015من استـعادة 60%
مـن األراضـي الــــــتـي خــــــســــــرت

السيطرة عليها في النزاع.
ــــتــــحــــدة وذكــــرت الــــواليــــات ا
وفـرنــسـا وبــريـطــانـيــا بـخــطـهـا
األحـمــر بـعـدمــا نـفــذت مـعـا في
مـنتـصف نيـسان/أبـريل ضربات
عـلـى مـنــشـآت ســوريــة ردا عـلى
هجوم بغاز السارين في الغوطة
الـشــرقــيــة حــمــلت نــظــام األسـد
مسؤوليته. وأكدت الدول الثالث

فـي بـيــان مـشــتــرك صـدر في 21
آب/أغسـطس أنه "مثـلـما أثـبتـنا
سـابــقـا فــإنـنــا سـنــرد بـالــشـكل
ناسب على أي استخدام جديد ا
لألسـلــحـة الـكـيـمـيــائـيـة من قـبل

النظام السوري".
وتــــعـــقـــيـــبـــا عـــلـى ذلك تـــوعـــد
مـسـتـشـار الـبـيت االبـيض لألمن
القومي جون بـول بالرد "بشدة
بــالــغــة" في حــال وقــوع هــجــوم

كيميائي.
WOKLF « WK dŽ

وعـلـق الفـروف األربــعــاء مـبــديـا
أمـله في أال تعـمد الـدول الغـربية
الـى "عــرقـلــة عــمــلــيــة مــكــافــحـة

االرهاب" في إدلب.
ـــــــلح أن يـــــــتم وأكــــــد أنـه "من ا
الـفصل بـ ما نـسمـيه مـعارضة
مـعـتــدلـة واإلرهـابــيـ وأن يـتم
التحضير لعملية ضد هؤالء عبر
اإلقالل قـدر اإلمـكـان من األخـطار
" مـؤكـدا ــدنـيـ عـلى الـسـكـان ا
بـذلك عـلـى مـا يـبـدو الــتـحـضـيـر

لهجوم وشيك.
ونشطت الـدبلوماسيـة األمريكية
في الـكـوالـيس لـتحـذيـر مـوسـكو
ـاضي بـغض الـتي اتـهــمت في ا
الـطـرف حـيـال اسـتـخـدام دمـشق

أسلحة كيميائية.
لكن الباحث في معهد "هادسون"
للـدراسات في واشنـطن جوناس
بــاريـلــو بــلــيــســنــر رأى أن هـذه
"التـحذيرات الـشفهـية" في تباين

مع "واقع سوريا عام ."2018
وأوضح الباحث الذي صدرت له
مــؤخـرا دراســة تــنــاولت الــنـهج
ــنـــطــقــة أنه في األمــريـــكي في ا
الـواقـع "األسـد يــتـقــدم مـيــدانـيـا
ـــســـاعـــدة إيــران عـــلى األرض
وروســيــا في اجلــو" في حـ أن
اإلدارة األمـريـكـية ال تـزال تـعطي
ــفـــاوضـــات جــنـــيف األولـــويـــة 
ــتــحــدة رغم أن بــرعــايـــة األ ا

هذه اآللية "تنازع".
وفي حال وقوع هجوم كيميائي
ــمــكـن حــصــول رد يـــبــقى "مـن ا
ـــــاثل" لــــرد الــــغـــــربــــيــــ في
نـــيـــســـان/أبـــريـل لـــكـــنه بـــرأي
ـقـاربـة اخلـبــيـر لن يـؤثـر عـلى "ا
الـعسـكريـة لإلدارة األمريـكية في
سـوريـا القـائمـة على تـرك األمور

جتري". 
وأعــلن تـرامب فـي الـربــيع عـزمه
عـلى ســحب الـقــوات األمـريــكـيـة
ـكن فــور الـقــضـاء بـأســرع مــا 
نــهــائــيـــا عــلى تــنـــظــيم الــدولــة

اإلسالمية.
لـم تـعط واشــنــطن إشـارة الــبـدء
بــســحب الــقــوات غــيــر أن هــذا
الـقرار يـكـشف عـن وقف االلـتزام
األمـريـكي في نـزاع مسـتـمـر مـنذ

أكثر من سبع سنوات.
ــــركــــز ولـــــفت اخلــــبــــيـــــر في "ا
األطـلـسـي" األمـريـكي لـلـدراسـات
فـيصل عـيتانـي إلى أن "الواليات
تحدة تقبلت منذ اآلن استعادة ا
الـــنــظـــام بــاقـي ســوريـــا". وقــال
لــوكــالــة فــرانس بــرس "بــعــدمــا
تـــقــبـــلــوا ذلك في اجلـــنــوب في
دمـشق وحـلب وسـواهـما (...) لم
يعد لألمريكي أي مصداقية وال
أي وسيلـة ضغط" مشيرا إلى أن
"الــنــظـــام (الــســـوري) وروســيــا
أدركا ذلك جيدا".ورأى أنه بعدما
يـســتـتب الـوضـع بـشـكـل نـهـائي
عـلى األرض ســتـكــون الـســاحـة
خـاليـة مرة جديـدة للـدبلومـاسية
وحلـل ســيــاسـي وفق األولــويــة

التي تتمسك بها واشنطن.
"لـكـنه لن يـبـقى هـنـاك عـنـدهـا ما
كن الـتفاوض عـليه باسـتثناء
اإلقــــرار رســــمـــيــــا بــــالــــوقــــائع
الـسيـاسيـة التي تـعكس الـوقائع
الـعسـكريـة وهي مؤاتيـة للـنظام

السوري".
نــقــلت وكــالــة اإلعالم الــروســيـة

لألنباء عن وزيـر الدفاع سيرجي
شويجو تـصريحه امس الثالثاء
بـــأن اجلـــيش الـــروسـي يـــجــري
مـحادثـات مع جـمـاعات مـسـلـحة
في إدلب السـورية الـواقعة حتت
ــعــارضــة لــلــتــوصل ســيــطــرة ا
لتسوية سلمية. ونقلت عنه قوله
إن هـــدف مـــحـــادثـــات إدلـب هــو
الـــتــوصـل حلل ســلـــمي مـــشــابه
للـتـسـويات الـتي جـرى الـتوصل
إلـــيــهــا في الــغــوطــة الــشــرقــيــة

ودرعا.
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ـانية ـستـشارة األ وقال مـكتـبا ا
أجنـــــيـال مـــــريـــــكل والـــــرئـــــيس
األمريـكي دونـالـد تـرامب اإلثـن
إنـهــمـا عـبـرا في اتـصـال هـاتـفي
عن الــقـلق بـشــأن الـتـطـورات في
سوريا السيما الوضع اإلنساني

نطقة حول إدلب. في ا
ـتــحــدثـة بــاسم الــبـيت وقــالت ا

األبـيض سـارة سـانـدرز في بـيان
”دعـا الزعـيمـان إلى حترك دولي
ـنع كارثة إنـسانـية في محـافظة
إدلب .“وقــال شــتــيــفن زايــبــرت
ـتـحـدث بـاسم مـريكـل في بـيان ا
مـسـاء االثـن ”روسـيـا مـطـالـبة
بالتـصرف بطريقة مـعتدلة بشأن
احلـكـومـة الـسـوريـة واحلـيـلـولـة
ـــــــــــزيــــــــــد مـن دون حـــــــــــدوث ا
ـتـحـدث الـتـصـعـيـد .“وأضــاف ا
دون اخلــوض في تـــفـــاصــيل أن
الـزعـيــمـ حتـدثـا أيــضـا بـشـأن
الـوضع في أوكـرانيـا ودول غرب
الـبـلـقـان والـتـجـارة بـينـمـا قـالت
سانـدرز إنـهـما سـعـيا ”لـتـجـديد
ــســاعي من أجل حـل الــصـراع ا

في شرق أوكرانيا.“
وتقـول حكومة الـرئيس السوري
ـدعوم من مـوسكو بـشار األسد ا
إنهـا تهدف السـتعادة إدلب التي
ـعــارضـة في تــسـيــطـر عــلـيــهـا ا

دني شمال سوريا وهي مالذ 
ومــعـارضـ نـزحــوا من مـنـاطق
أخـــــــرى في ســــــوريـــــــا وكــــــذلك

إلسالمي متشددين.
نـطـقـة لسـلـسـلة من وتـعـرضت ا
الــضــربــات اجلــويـة وعــمــلــيـات
الــقــصف هـذا الــشــهـر فــيـمــا قـد
يكـون تمـهيـدا لـهجـوم شامل من

جانب القوات احلكومية.
كـانت مــريـكل عــبـرت عن قـلــقـهـا
إزاء الــــــــــــوضـع فـي إدلـب خـالل
اجــتـمــاع مـع الـرئــيس الــروسي
ـــيـــر بــــوتـــ قـــبل نـــحـــو فالد

أسبوع.
وقــال وزيـر اخلــارجــيــة الــتـركي
يـوم اجلمـعة إن احلل الـعسـكري
ــنـطــقــة ســيـكــون كــارثــيـا. في ا
وتـسعى تركـيا الـتي تدعم بعض
ــعـارضــة الـســوريـة جــمـاعــات ا
لــتـــفـــادي أي هـــجــوم لـــلـــقــوات

والية لألسد. ا
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ــنــشـور في جــريــدة الــزمـان ورد في االعالن ا
الـعـدد ٦١٣١-٦١٣٢ يـوم االحـد ٢ / ٩ / ٢٠١٨
اعالن بيـع عقـار لـلـراهن (محـمـد كـاظم شلش)
ـبيـع ١٧٥١٦٠ سـهم خـطأ حـيث ادرج مـقـدار ا
والـصـحـيح ١٧٥١٩٠ سـهم كـمـا اضـيـفت فـقرة

تاريخ االستحقاق خطأ .
لذا اقتضى التنويه
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ية للبطـاقة الذكية (محدودة مختلطة) تـعلن الشركة العا
ـوجـودات (آالت ومـعـدات اجـراء مـزايـدة عـلـنـيـة لـبـيع ا
وسـائط نقل وانتقال عـدد وقوالب حاسبـات الكترونية
آالت حاسبة وكاتبة واستنساخ أدوات وأجهزة مكاتب)
فـمن لـديه الـرغـبـة بــالـشـراء احلـضـور الى مـقـر الـشـركـة
الـكـائن في الـكرادة داخـل الفـرع االول عـلى جـهة الـيـم
عـنـد دخول الـكرادة داخل من سـاحـة كهـرمانـة من تاريخ
ــصــــــــادف نــشــر االعالن ولــغــايــة يــوم الــســبــــــــــت ا
ــزايـدة 2018/9/8 الــســاعـة 00 : 11 صــبـاحــاً تــاريخ ا
مـسـتصـحـبـاً مـعه مـبـلغ الـتأمـيـنـات الـبـالـغة ( 250 الف

ستمسكات الثبوتية اآلتية: دينار) ا
دنية أصل وصورة. هوية االحوال ا

شهادة اجلنسية العراقية أصل وصورة.
الـبطـاقة الوطـنيـة أن وجدت حتل بدالً من هـوية االحوال

دنية وشهادة اجلنسية. ا
بطاقة السكن.

فـعـلى الـراغـبـ بـالــشـراء والـتـسـجـيل واحلـصـول عـلى
ـواد مراجـعة مـقر الـشركـة جلنـة البـيع وقسم تفـاصيل ا
ـزايـدة اخلـدمــات اإلداريـة ويـتــحـمل من تــرسـوا عـلــيه ا
ــواد خالل مـدة اجــور نـشــر االعالن ويـلــتـزم بــأسـتالم ا

اقصاها عشرة ايام من دفع بدل البيع.
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{ لــــنـــــدن- ا ف ب: تــــعــــهــــدت
رئــيــسـة الــوزراء الــبــريـطــانــيـة
تـــــيـــــريــــــزا مـــــاي امس األحـــــد
بــالــتــمــسك بـــخــطــتــهــا بــشــأن
سـتقـبلـية العالقـات التـجاريـة ا
مع االحتــــــاد األوروبـي بــــــعــــــد
ـواجـهـة مـعـارضـة بـريـكـست 

شديدة من أنصار االنفصال.
وكــــــــانـت مــــــــاي عــــــــرضـت في
تـمـوز/يـولـيـو خـطـة نصـت على
خــروج بــريــطـانــيــا من الــسـوق
ـــوحــدة مع إنــشـــاء "مــنــطــقــة ا
تـبــادل حــر" جـديــدة لـلــبــضـائع
ومنـتجـات الصـناعـات الزراعـية

مع االحتـاد األوروبي تقـوم على
اتـفـاق جــمـركي ومـجــمـوعـة من

شتركة . القواعد ا
ــــشــــروع الــــذي عـــرف وواجه ا
ــقـر بـ"خــطــة تـشــيـكــرز" بـاسم ا
الـــصــيــفي لــرئــاســة احلــكــومــة
الـبـريـطـانـيـة حـيث  الـتـوصل

إليه عـلى الفـور معـارضة قـوية
مـن دعـاة بـريـكــست مـتـشـدد في
صـفـوف حـزبـهـا احملـافظ نـفـسه
إذ اعـــتــبـــروا أنه يـــنـــحــرف عن
نـتـيجـة االسـتفـتـاء الـذي أفضى
في حـزيـران/يـونـيو  2016 إلى
اخلروج من االحتاد. وعلى اإلثر
استقال وزير اخلارجية بوريس
ــكـــلف جــونـــســـون والـــوزيـــر ا
بــريــكــست ديــفــيــد ديــفــيس في
خطـوة كان له وقع شـديـد فيـما
شــــكك قــــادة االحتــــاد األوروبي

بإمكان تطبيق اخلطة.
 U¹u ð ‰u³

وكتـبت ماي في صـحـيفـة "ديلي
تـــلـــغـــراف" "لن أكـــون مـــرغـــمــة
بـــالـــقـــبـــول بـــتــســـويـــات عـــلى
مقتـرحات خـطة تشـيكـرز ليست

في مصلحتنا الوطنية".
قـرر أن تـخرج بـريـطانـيا ومن ا
30 من االحتــــــــاد األوروبـي في 
آذار/مــــــارس  2019 عـــــــلى أن
تــتــوصل لــنــدن وبــروكــسل إلى
اتــــفـــــاق بـــــحـــــلــــول تـــــشـــــرين
األول/أكـتــوبـر لــتـرتــيب شـروط
الطالق وإرساء قواعد عالقتهما
ـسـتـقبـلـيـة بحـيث يـكـون أمام ا
ـانات الوطـنية مـهلة كـافية البر

للمصادقة على االتفاق.
وفي مـواجـهة مـعـارضـة شـديدة
من مـؤيـدي بـريـكـست خلـطـتـها
رددت مــاي أنـــهـــا تــفـــضل عــدم

الـتـوصل إلى اتـفـاق بـدل تـقـد
تنازالت إضافية لبروكسل.

وكـتبت "سـنـكـون على اسـتـعداد
لعدم الـتوصل إلى أي اتفاق إذا
لـــزم األمــر" مـــســـتــبـــعـــدة مــرة
جـديــدة تـنــظــيم اسـتــفـتــاء ثـان
حـــول االنـــضـــمــام إلـى االحتــاد

األوروبي.
وكـتــبت "إنّ طــرح الـســؤال مـرة
جــديـدة سـيــكـون خـيــانـة كـبـرى
ـوقـراطيـتـنـا وخيـانـة لـهذه لـد

الثقة".
من جــانب اخـــر  أفــسح كـــبــيــر
مــــفـــــاوضي االحتـــــاد األوروبي
بشأن بـريكـست ميـشال بـارنييه
لـتـمديـد وجـيـز للـمـفـاوضات مع
تعـثرة حاليـا مشيرا إلى لنـدن ا
وجـــوب إتـــمـــامــــهـــا "بـــحـــلـــول
مـــــــــنـــــــــتـــــــــصـف تـــــــــشــــــــــرين

الثاني/نوفمبر".
ـقرر بـاألساس إجناز وكان من ا
ـــفـــاوضــــات قـــبل قـــمـــة قـــادة ا
االحتـــــــــاد في  18تـــــــــشـــــــــرين

األول/أكتوبر.
وقال بارنييه في مقابلة نشرتها
صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني
تسايتونغ" األحد أنه "بعد األخد
بــاالعــتــبـــار الــوقت الــضــروري
إلبـرام اتـفـاق خروج (بـريـطـانـيا
مـن االحتـــــــــــــــاد األوروبــي) فـي
ــــانــــ الـــــبــــريــــطــــاني الــــبــــر
واألوروبي عـــــلــــيـــــنـــــا إجنــــاز

ــفـاوضــات بـحــلـول مـنــتـصف ا
تشرين الثاني/نوفمبر".

وقــــــال مــــــوجــــــهـــــــا كالمـه إلى
احلــكــومــة الــبــريــطــانــيــة "هـذا
ــكن. مــا نــحـــتــاج إلــيه لــيس

الوقت بل قرارات سياسية".
‚UHðô q uð

ـفــاوضـات بــ لـنـدن وتـراوح ا
وبروكـسل حـالـيـا مـكانـهـا فـيـما
يـلـوح في األفق خـطـر بـريـكست
مــتـشـدد في حــال عـدم الـتـوصل
إلى اتــــفـــاق بـــســــبب خالفـــات
تتـركز حـول العالقـات التـجارية
ــســتــقــبــلـــيــة بــ الــطــرفــ ا

ومسألة حدود إيرلندا.
وإزاء هذا الـتعـثر بـدأ الطـرفان
يطـرحـان إمـكانـيـة تـمديـد مـهـلة
الـــتــــفـــاوض.وحتــــدث الـــوزيـــر
ــكـلـف بـريــكـست الـبــريـطــاني ا
دومـينـيك راب من جـانـبه أيـضا
االربعاء عن "هامش مناورة" في

اجلدول الزمني.
ـقرر خروج بـريطـانيا من ومن ا
االحتـــاد األوروبـي في نـــهــــايـــة
آذار/مــــــــــارس 2019 .وكــــــــــرر
بـارنـيـيه اســتـعـداد الـتـكـتل بـأن
يــسـتـمـر في اعـتــبـار بـريـطـانـيـا
دولـة عـضـو حـتى نـهـايـة 2020
ــــرحــــلـــة ــــســـاعــــدتــــهــــا في ا
ـــا "بــدون حق االنـــتــقــالـــيــة إ
الــــتـــــصـــــويت" فـي الـــــقــــرارات

األوروبية.


