
d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 UO dð v ≈ Tłô w½uOK  u×½ —«d  l u²ð …b×²*« 3_«

{ دمـشق - أ ف ب - سـلـمت اإلدارة
الذاتـية الـكرديـة في سوريا 12 طفالً
يـتـيـمـاً من عـائالت أفـراد في تـنظـيم
الدولة اإلسالمـية إلى فرنـسا وإثن
آخـــرين إلى هـــولــنــدا وفـق مــا قــال

. مسؤول في اإلدارة الذاتية اإلثن
ـــشــتـــرك لــدائــرة وكـــتب الـــرئــيس ا
الــــعالقــــات اخلـــارجــــيـــة في اإلدارة
الذاتية عبد الكر عمر على حسابه
عــلـى "تــويـــتـــر" "بـــنــاء عـــلى طـــلب
احلـكومـة الـفـرنسـيـة سـلمت اإلدارة
الذاتيـة في شمال وشـرق سوريا في
التاسع من حزيران/يونيو 12 يتيماً
فـرنـسـيـاً من عـائالت تـنـظـيم الـدولـة
اإلسالمـــــــيـــــــة إلـى وفـــــــد من وزارة
اخلـارجـيـة الـفـرنـسـيـة في بـلـدة ع

عيسى (شمال)
ّ أيــضـــاً تـــســلـــيم وأشـــار إلى أنـه 
طــفـلــ هـولــنــديـ لــوفـد من وزارة

اخلارجية الهولندية.
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وأوضح مسـؤول في اإلدارة الـذاتـية
الكردية فضـل عدم الكشف عن اسمه
لوكالة فـرانس برس أن ب األطفال
الفـرنسـي أفـرادا من عائـلة واحدة
كمـا أن أكبرهم يـبلغ من الـعمـر عشر

سنوات.
وتــــرفـض فـــــرنـــــســـــا ودول أخــــرى
اســتـعــادة مـواطــنــيـهــا من عـنــاصـر
عـتـقـل تـنظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة ا
لـــــدى األكــــراد وأفــــراد عــــائـالتــــهم

وجـودين في مـخـيمـات في مـناطق ا
يــسـيــطـر عــلـيـهــا األكـراد فـي شـمـال

شرق سوريا.
وكانت بـاريس أعلـنت أنهـا ستـكتفي
على األرجح بإعادة األطـفال اليتامى
. من أبــنـاء اجلــهـاديــ الـفــرنـســيـ
واسـتـعـادت في آذار/مـارس ولـلـمـرة

األولى خمسة أطفال يتامى.
اضي قال وزير وفي نهاية الشـهر ا
اخلــارجـيــة الـفــرنـسي جــان إيف لـو
دريــــان أن نــــحــــو 450 فــــرنــــســــيــــاً
مـحـتجـزون لـدى األكـراد أو يـقـبـعون
في مــخــيــمــات الــنــزوح في مــنــاطق
وقـراطية سيـطرة قوات سـوريا الـد
ــؤلـفـة مـن حتـالف فــصـائل عــربـيـة ا
وكــرديـــة عــمــادهــا وحــدات حــمــايــة

الشعب الكردية.
وتـــؤوي تــلك مـــخــيّــمـــات وأبــرزهــا
مخـيم الـهول في مـحـافظـة احلسـكة
 12ألف أجـــــنـــــبي هم 4000 امــــرأة
و8000 طـفل من عـائالت اجلـهـاديـ
األجـــانـب يـــقــــيــــمــــون في أقــــســـام
راقبة أمنية مخصّصة لهم وتخضع 
مـــشــــددة. وال يـــشــــمل هـــذا الــــعـــدد

. العراقي
ويُـشكّـل قاطـنـو تـلك اخملـيمـات عـبـئاً
كـــبــيــراً عــلى اإلدارة الـــذاتــيــة الــتي
ــعـنــيـة بــاسـتــعـادة تــطـالـب الـدول ا
مـواطنـيـهـا. وقد تـسـلـمت دول قلـيـلة
عـدداً من أفــراد عـائالت اجلــهـاديـ

مـــثل أوزبــكـــســتــان وكـــازاخــســتــان

وكوسوفـو وأعداد مـواطنيـها الذين
سلموا اليها كـبيرة وأخرى تسلمت
أعــــدادا مـــحــــدودة مـــثـل الـــســـودان

تحدة. والنروج والواليات ا
وتــســلــمـت الــنــروج بــدايــة الــشــهـر
احلــالي خــمـســة أطــفــال من يــتـامى
عـــائالت عـــنــاصـــر كــانـــوا في عــداد
تنظيم الـدولة اإلسالمية. كـما أعلنت
اإلدارة الـــذاتــيــة األربـــعــاء تـــســلــيم
امرأت أميركيـت وستة أطفال الى

تحدة. الواليات ا
·dD²  rOEMð

ويــقـبع مــئـات اجلــهـاديــ األجـانب
ن الــتـحــقـوا بــصـفــوف الـتـنــظـيم
ـــقــاتـــلــ ــتـــطــرف في ســـجــون ا ا

األكراد.
ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن
تـشـكّل الـسـجـون واخملـيـمـات سـبـبـاً

النتعاش التنظيم.
ـوقراطية وأعلنت قـوات سوريا الد
في 23 آذار/الـقـضـاء عـلى "اخلالفـة"
الــتي كــان أعــلـنــهــا تـنــظــيم الــدولـة
اإلسالميـة منذ 2014 بعد سـيطـرتها
عــلى آخـر جــيب كـان يــتـحــصّن فـيه
مقـاتـلوه في بـلـدة البـاغـوز في شرق

البالد.
ـعـنـية فـي تسـلّم ومع تـلـكـؤ الـدول ا
رعـايـاهـا اجلــهـاديـ طـالب األكـراد
بــإنــشــاء مــحــكـــمــة دولــيــة خــاصــة

حملاكمة اجلهادي في سوريا.
تحدة في غضون ذلك  قـالت األ ا

مع تــــركــــيــــا.“وفــــيــــمــــا يــــتــــعــــلق
ساعدات قال مومسيس إن األ با
ــتـــحــدة طــلــبت 3.3 مــلــيــار دوالر ا
ـسـاعـدات في سـوريا لـتمــــــــــويل ا
هـــذا الـــعـــام وإنه رغم الـــتـــعـــهــدات
الـسـخيـة فـإنـهـا لم تـتـلق سوى 500
ــا مـــلــيـــون دوالر فــقط حـــتى اآلن 

يقوض جهود اإلغاثة.

أجــبـر عــشـرات اآلالف بــالـفــعل عـلى
الفرار من منازلهم.وقال منسق األ
تحدة اإلقليمي لـلشؤون اإلنسانية ا
لألزمة الـسـورية بـانـوس مومـسيس
”نخـشى إذا اسـتمـر ذلك وارتفــــــــع
) واحتـدم الصراع أن عدد (النـازح
نـرى مـئــات اآلالف.. مـلـيـون شـخص
أو مـلـيـونـ يـتـدفـقـون علـى احلدود

ÎöHÞ ±≤ rÒK ð U¹—uÝ w  W¹œdJ « WOð«c « …—«œù«

U ½d  v ≈ gŽ«Ëb «  özUŽ s  ÎULO²¹

يوم االثنـ إن ما يصل إلى مـليوني
ـــا يـــفــرون إلـى تــركـــيــا إذا الجئ ر
استعر القتال في شمال غرب سوريا
في الوقت الذي انخفضت فيه أموال

ساعدات على نحو خطير. ا
ـدعـوم ويـواصل اجلـيـش الـسـوري ا
من روسـيـا شـن هـجـوم جـوي وبـري
ـعـارضـة وهـو ما عـلى آخـر مـعـاقل ا
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فــاز رئـيس كــازاخـســتـان بــالـوكــالـة
قـــاسم جــومـــرت تــوكـــايــيف ب70,8
ـئـة من األصـوات في االنتـخـابات با
ـبكـرة الـتي جـرت األحد الـرئاسـيـة ا
ورأى مراقبو منظمة األمن والتعاون
في أوروبـا أنــهـا " لم حتـتــرم بـشـكل

وقراطية". عايير الد كاف ا
وتختتم االنـتخابات عـملية انـتقالية
فـاجئة نظمت بـدقة منـذ االستقـالة ا
للـرئيس نـور سلـطان نزاربـاييف في
ـاضي بـعـدما قـاد بال آذار/مـارس ا
منازع هـذه اجلمـهورية الـسوفيـاتية
السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.

لـكن سيـنـاريو انـتـخابـات مثـالـية لم
يـــكـــتــمـل. فـــقـــد اتــسـم خـــصـــوصــا
بــتــظـاهــرات كــبـيــرة في الــبالد دعـا
خاللــهــا احملــتــجــون إلـى مــقــاطــعـة
االقــتـــراع الــذي يــرون أن نــتــيــجــته

محسومة سلفا.
ــدن الــكـبــرى في وفي اثــنــتــ من ا
ـاتي كـازاخــسـتـان نـور ســلـطـان وأ
شاهـد صـحافـيـون من وكالـة فرانس
بـرس توقـيف مـئـات من األشـخاص.
و اقــتــيــاد أحــد مـراســلي فــرانس
برس إلى مركـز للشـرطة قبل اإلفراج
عــنه بـيـنــمـا تــمت مـصــادرة مـعـدات

صحافي فيديو آخر في الوكالة.

"عــــلى الــــرغم مـن وجــــود ســــبــــعـــة
مرشح بـينهم لـلمرة األولى امرأة
كـشف االقـتــراع احلـاجـة إلى تـعـزيـز
وقـراطيـة وإلصالحات حقـيقي لـلـد
ســيـاسـيــة واجـتــمـاعـيــة وقـانــونـيـة

مهمة".
ومـنــذ اسـتـقــالـة نـزاربـايــيف تـشـهـد
كـازاخــسـتـان اضـطـرابــا اجـتـمـاعـيـا
نــادرا أدى إلى تــصــلب الــســلــطـات.
ودعـــا مـــخـــتـــار ابـــلـــيـــازوف وهــو
مــصــرفي مــعــارض بـشــدة لــلــنــظـام
ويــقــيم في اخلــارج إلى تــظــاهـرات

األحد.
وردا على سؤال عن تظاهرات األحد
قـال توكـايـيف إنه طـلب من الـشـرطة
"ضــبط الــنــفس" مــؤكــدا في الــوقت
نــفـسه أنه "لن يــسـمح" بــانـتــهـاكـات

القانون.
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وشــغل قــاسم جــومــارت تــوكــايــيف
مـنــاصب عـدة في الــدولـة من رئـيس
للوزراء الى وزير للـخارجية ورئيس
نـصب الـذي كان جمللـس الشـيـوخ ا
يـــتــــواله حـــ أعـــلـن نـــزاربــــايـــيف

استقالته.
 عـــــنــــــصـــــر مـن حــــــرس الـــــشـــــرف
الــكـازاخــسـتــاني يــدلي بــصـوته في
الـــعـــاصــــمـــة نـــور ســــلـــطـــان في 9

حزيران/يونيو �2019
وخالل حمـلته وعـد بأن يـستـمر في
نـهج نـزاربـايـيف. ومن أبـرز قـراراته
كــرئــيس بــالـوكــالــة إعــادة تـســمــيـة
الـعــاصـمـة "نـور ســلـطـان" عـلى اسم

وقــال نـائب وزيــر الـداخــلـيــة مـارات
شخص" كـوجايـيف إن "حـوالى 500 
في اجملـــمــوع اقــتــيـــدوا إلى مــراكــز
. وحــمل ـــديــنـــتـــ لــلـــشــرطـــة في ا
" الذين "نـظـموا "عـناصـر راديـكالـيـ
تظاهرات غـير مأذون لهـا" مسؤولية

ما حدث.
ــاتي "عــار! وردد مــتــظــاهــرون في أ
عار! عار!" و"الشرطة في صفنا" قبل
أن تــــقــــوم قــــوات حــــفظ الــــنــــظــــام

بتفريقهم.
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رأى مــراقــبــو بــعـثــة مــنــظــمـة األمن
والـتـعـاون فـي أوروبـا في تـقـريـر أن
االنــتـــخــابـــات كـــانت "تــفـــتـــقــد إلى
االحـــتــــرام الـــكـــافـي لـــلـــمــــعـــايـــيـــر
وقـراطية". وأشـارت إلى "غياب الد
ـا في احـتـرام احلـقـوق األسـاسـية 
ذلك اعــتـقــال مــتـظــاهـرين ســلـمــيـ
ومخالفات عامة في يوم االقتراع".
وأضــافت الـبــعــثـة أن "االنــتـخــابـات
جــرت في بــيـئــة ســيـاســيـة يــهــيـمن
عــلـــيــهــا احلـــزب احلــاكم وحتــد من
ـــعـــارضــــة. في الـــوقت األصــــوات ا
نــفــسه ســجـلـت مـخــالــفــات في يـوم
الــــــتـــــصـــــويـت واالزدراء الـــــواضح
باإلجراءات الرسمـية يعني أنه ليس
ــضــمــون إجــراء تــعــداد نــزيه" من ا

لألصوات.
وقــــال رئـــــيس الـــــبــــعـــــثــــة جــــورج
تــســيــريـتــيــلي في الــبــيــان إن "هـذه
االنتخابات كانت تـشكل حلظة مهمة
للـمجـتمع الـكازاخـستـاني". وأضاف

وكان تـوكـاييف الـدبـلومـاسي الـبالغ
من الـعـمر  66عـاما الـذي فـاز بـفارق
كبـيـر عن مـنافـسـيه أكـد من قبل أنه
ســـيـــواصل ســـيــاســـة ســـلـــفه الــذي
يــحــتــفظ بـدور ســيــاسي كــبــيـر و
إطالق اسمه عـلى العـاصمـة استـانا

ليصبح نور سلطان.
شـاركة في االقـتراع وبلـغت نسـبـة ا
ركـزية ئـة وفق الـلجـنـة ا  77,4في ا

لالنتخابات.
وحـصل أمــيـرجـان كــوسـانـوف عـلى
ـئة مـن األصوات فـي أفضل  16,2بـا
نتـيجـة يحـققـها مـعارض في اقـتراع

رئاسي في كازاخستان.

سلفه.
وفــاز تـــوكــايــيف في خــتــام حــمــلــة
اســتــفــاد مـــنــهــا من دعم كل جــهــاز
الدولة لكـنه لم يحصل عـلى النتائج
التي كان يسجلـها الرئيس السابق.
فـــفي 2015 ولـــواليــــته اخلـــامـــســـة
واألخـيـرة فـاز نـزاربـاييـف بحـوالى
ـــئـــة من األصـــوات وبـــلـــغت 98 بـــا
ــئـــة من ـــشـــاركــة 95 بـــا نـــســـبــة ا

. الناخب
لـكن كل انـتــصـاراته االنـتـخـابـيـة لم
يـعــتـرف بـهــا عـلى أنــهـا جنـمت عن
ـراقـبـ خـيـار حـر وعـادل من قـبل ا

. الدولي
وقال مراد ساغـينديكوف (65 عاماً)
وهـــو مـــوظف حـــكـــومي ســـابق في
ـاتي إنه أعـطى صـوته لـتـوكـاييف أ
"من أجل أن يــواصل مــسـيــرة قــائـد
األمـــــــة" في إشـــــــارة إلـى مـــــــركــــــز
ــنــصــوص عــلــيه في نــزاربــايــيف ا

الدستور.
عـاماً وأضـاف "أعـتـقـد أنه خالل  30
شهدنا بـعض النجاحـات. كان هناك
أمور سـلبـية أيضـاً لكـنهـا موجودة

في كل الدول".
قابل أكد أصالن ساغودينوف في ا
ـاضي ـدون الـذي اعـتـقل الـشـهر ا ا
بــعـــدمــا رفـع الفــتـــة احــتـــجــاجـــيــة
ســـــاخــــرة قــــبل االقـــــتــــراع أنه لن
يصـوت. وقال في رسـالة الـكتـرونية
لوكالة فـرانس برس "إذا صوتنا في
انتخـابات غير عـادلة فسـنسمح لهم

بان يدعوا أنها كانت عادلة".
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تـقـدم نـحو عـشـرة سـيـاسـيـ مـحـافـظ
اإلثن لتـسجيل تـرشحهم لـتولي رئاسة
حــزبـــهم وبــالــتـــالي رئــاســـة احلــكــومــة
الـبـريـطانـيـة خـلـفـا لـتـيـريـزا مـاي وعلى
رأسهم وزيـر اخلارجـيـة السـابق بوريس
كن أن جونسون الذي يبدو أن ال شيء 
يــوقف تــقــدمه عــلى هــذا الــطـريـق.وكـان
تسعة رجال وامرأتان أعلنوا رغبتهم في
قـيـادة حـزب احملـافـظـ بـدال من تـيـريـزا
ماي الـتي استـقالت اجلـمعـة من مهـامها
عـلى رأس احلــزب قـبــيل انـتــهـاء مــهـلـة
تـقــد الـتــرشـيــحـات.والــفـائــز بـرئــاسـة
احلــزب يــتــولى حــكــمــا مــنــصب رئــيس
احلـكـومــة الـذي يـعــود إلى احلـزب الـذي
ـانية كافية ليتمكن من يتمتع بأغلبية بر
احلكم. وستكون مهمـته الرئيسية إجناز
ــتـــحــدة من اإلحتــاد ـــمــلــكـــة ا خــروج ا
األوروبي وهــذا مـــا لم تــنـــجح مــاي في
ـوعد الـذي كـان مـحددا في حتقـيـقه في ا
 29آذار/مــارس واضـطــرت إلى ارجــائه
إلى  31تشرين األول/اكتـوبر.وجونسون
ـراهــنـات الـذي يــبـدو األوفــر حـظــا في ا
وهدفـا لـلـمـرشحـ اآلخـرين الـذين يرون
فيـه خصـمـا رئيـسـيـا يعـد الـبـريطـانـي
ـتحـدة خارج سـتـقبل بـاهر لـلـممـلكـة ا
االحتاد األوروبي الذي يـبدو أنه مسـتعد
ــفــاوضـات خلـوض مــواجــهـة مــعه في ا
حـول بـريـكـست.ويـهـدد جـونـسـون بـعدم
ا دفع كلـفة بـريكـست وهـو مبـلغ يقـدر 
بـ أربـعـ و45 مـــلــــيــــار يـــورو إذا لم
يـــوافق االحتـــاد األوروبـي عـــلى شـــروط
أفضل لـبلـده.وقال جـونسـون الذي يـلقب
"بـوو" في مـقـابـلـة مع صـحـيـفـة "صـنداي
ز" إن "أصـدقاءنا وشركـاءنا يجب أن تا
ال إلى أن نرى يفهموا أننا سـنحتفظ با
وضوحـا أكبـر بشأن الـطريق الـذي يجب
أن نسـلكه".وبـوعده بـالتشـدد مع االحتاد
األوروبي وبـالــعـمل عــلى تـوحـيــد بـلـده
يـقـدم جــونـســون نـفـسه عــلى أنه الـرجل
الـوحـيـد الــقـادر عـلى مـنـع انـهـيـار كـامل
لـلــمـحـافــظـ عـبــر الـتـصــدي خلـصـمـ
كبـيريـن لهم هـما حـزب بـريكـست الرابح
األكـــبـــر فـي االنـــتـــخـــابـــات األوروبـــيـــة
والــــــعــــــمــــــالـــــيــــــ في أكــــــبــــــر حـــــزب
مـعــارض.وحــزب احملـافــظــ يـواجه في

X J¹dÐ ÊQAÐ 5OÐ—Ë_« l  ÷ËUH² « …œUŽ≈ WO½UJ ≈ Èd¹ w½UD¹d³ « WOł—U)« d¹“Ë

الـتي يـجب اتـبــاعـهـا بـ الـذين يـريـدون
ــتـــحــدة من االحتــاد ـــمــلــكـــة ا إخــراج ا
األوروبي ولــــو بــــدون اتــــفــــاق والــــذين
يـــــؤكــــدون أنــــهـم قــــادرون عـــــلى إعــــادة

التفاوض.
`O×  »uKÝ«

وفي الفئة الثـانية يؤكـد وزير اخلارجية
ي هـانت أنه "واثق تـمـاما احلالي جـيـر
من أنه إذا تبنيـنا األسلـوب الصحيح في
هـذا الـشـأن فـإن األوروبـيـ سـيـكـونـون
مـستـعـدين لـلـتفـاوض" مـسـتـندا في ذلك
انية ـستشـارة األ إلى حديث أجراه مع ا
أنـغـيال مـيـركل.وأكـدت الدول ال27 مرارا
أنهـا لن تغـير اتـفاق اخلـروج من االحتاد
األوروبي الـــــذي  الــــتــــوصل إلـــــيه في
تـــشــرين الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر بـــ لــنــدن
فوضية ورفـضه النواب البـريطانيون وا
ثالث مــــرات.وأعـــلـن وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
ي هــــانت أحـــد الــــبـــريــــطـــانـي جـــيــــر
رشّحـ خلالفة رئيـسة الوزراء تـيريزا ا
مــــاي األحــــد أنّه مــــقــــتــــنع بــــأنّ إعـــادة
ـكــنـة لـتـجـنّب الـتـفـاوض مـع بـروكـسل 
حصول بريـكست من دون اتفـاق مرتكزاً
ـســتــشـارة عــلى مــحـادثــة أجــراهـا مـع ا
ـانــيــة أنـغــيال مـيــركل تــصبّ في هـذا األ
ـــد هــانت فـي حــديث لـــقــنــاة االجتــاه.وأكّ
"ســكــاي نـيــوز" أنّ مــيــركل "قــالت إنّه مع
رئـــيس وزراء بـــريـــطــانـي جـــديــد نـــحن

ـان حـدودا ذكـيـة. أعــتـقـد أن ذلك قـابل األ
لـلـتـنــفـيـذ". وزيـر اخلـارجـيــة الـبـريـطـاني
الــسـابـق والـنــائب عن حــزب احملــافــظـ
بوريس جونسون يغادر منزله في جنوب
.وحــذّر لـــنـــدن في 28 أيـــار/مـــايـــو 2019
بـوريس جــونـســون الـذي يُــعـتــبـر األوفـر
ـرشـحـ الـ11 من حـظـاً خلالفـتـهـا بـ ا
أنه إذا أصـبح رئيـسـاً لـلـوزراء سـيرفض
ان تدفع بالده فـاتورة بـريكـست إلى ح
مــوافــقــة االحتـــاد األوروبي عــلى شــروط
ؤيد أفضل لالنـسحـاب.وقال جـونسـون ا
لــبــريـــكــست في مــقــابـــلــة مع صــحــيــفــة
ــــز" إنّه "يــــنـــبـــغـي عـــلى "صــــنـــداي تـــا
أصـدقـائــنـا وشـركـائــنـا أن يـفـهــمـوا أنّـنـا
ـال إلى أن نحصل على مزيد سنحتفظ با
من الــــوضــــوح بـــشــــأن الــــطـــريـق الـــذي
ســنـــســلـــكه".وأضـــاف وزيــر اخلـــارجــيــة
ــال مــحــفّـز الــســابق "في اتــفــاق جـيــد ا
".وقـال مـصـدر ـتـاز ومــسـهّل جـيـد جــداً
ـانـويل مـقـرّب مـن الـرئـيس الــفـرنــسي إ
مــــاكـــرون إن "عـــدم الــــوفـــاء بـــتــــســـديـــد
الية هو إخالل بالتزام دولي توجّبات ا ا
يـوازي الــتـخــلّف عن سـداد ديـن سـيـادي

مع ما يترتب على ذلك من تداعيات".
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ويــنصّ االتـــفــاق الــذي أبــرمـــته مــاي مع
ــــان االحتـــــاد األوروبي ورفــــضـه الــــبـــــر
البريطاني على أن تسدّد لندن االلتزامات
وازنة وجب ا الية التي تعـهـــــــّدتها  ا
ــتـعــــــــدّدة الـسـنـوات (-2014 احلـالـيـة ا
2020) والـــتي تــــغـــطي أيـــضًـــا الـــفـــتـــرة
االنــــتــــقــــالـــيــــة الــــتي يــــنصّ عــــلــــيــــهـــا
االتــفـاق.ويــحــظى جــونـســون الــبـالغ 54
عــــامــــاً بــــتــــقــــديـــر كــــبــــيــــر من جــــانب
الـــــنـــــاشـــــــــــــطـــــ فـي قـــــاعـــــدة حــــزب
احملافــــــــظ وهـو سياسـي محنّـك لكنه
ـقــــــــــابل ردود فـعل متـبـايـنة يثـيـر في ا
.ورفض في صــفـوف الــنــواب احملــافــظـ
الــقـــضــاء الـــبــريــطـــاني في الـــســابع من
حـزيـران/يـونـيـو مالحـقـات ضـده بـتـهـمة
الـــكـــذب أثــنـــاء احلـــمـــلـــة الــتـي ســبـــقت
االستفتاء على بـريكست. وكان جونسون
مـتـهـمـاً بـتـعـمـد الـكـذب حـ كـان رئـيـسـاً
ـتـحدة ـمـلـكـة ا لـبـلـديـة لـنـدن إذ قـال إن ا
كانت تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون

دوالر) أسبوعيا لالحتاد االوروبي.

(الــــــــدول الـ 27االخــــــــرى فـي االحتــــــــاد
األوروبي) نـريـد دراسـة كل احلـلول الـتي
ســتـقــتـرحــونـهــا" مـشــيــراً إلى مـحــادثـة
ـــســتـــشــارة عـــلى هــامش أجــراهـــا مع ا

الذكرى الـ 75إلنزال النورماندي.
وأضــاف "أنــا مــتـأكّــد تــمــامــاً من أنّه إذا
وضوع قاربة اجليدة في هذا ا تبنينا ا
ســــيــــكـــون األوروبــــيــــون مـــســــتـــعــــدين
للـتـفـاوض".ولم يـحدّد الـوزيـر مـا إذا كان
يــعــني إعــادة الــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق
اخلــــــروج من االحتــــــاد األوروبـي الـــــذي
تـوصــلت إلـيـه لـنــدن وبـروكــسل ورفـضه
ـان الــبـريــطـاني - والــذي ال تـنـوي الـبــر
الــدول الـ 27تــنـــقـــيــحه- أو يـــشـــيــر الى
اإلعالن الـــســيـــاسي الــذي يـــرسم مالمح
العالقـة مـا بعـد بـريكـست.وأعـلن االحتاد
األوروبي في وقـت ســابـق أنه مــســـتـــعــد
إلعــادة مـــنــاقـــشــة هـــذا اإلعالن في حــال
أعـادت لـنـدن الـنـظــر في مـواقـفـهـا بـشـأن
االحتاد اجلمـركي والوصـول إلى السوق
وحـدة.وردا عـلى سؤال لـفـرانس برس ا
ـانية لم تشـأ متحـدثة بـاسم احلكـومة اال
التـعلـيق لكـنهـا ذكرت بـأنه إثر االجـتماع
الطار لـلمجلس االوروبـي الذي عقد في
 11نـيـســان/ابـريل في بـروكــسل اعـلـنت
ـسـتـشـارة أن "اتـفـاق اخلروج سـيـطـبق ا
ـكـنـنـا بـالــطـبع مـنـاقـشـة ولن يـتـغـيــر و
تحدة ملكة ا ستقبليـة" ب ا العالقات ا
واالحتـــــاد االوروبي.ويـــــشـــــمل اتـــــفــــاق
ـثــيـر بــريـكــست خــصـوصــاً الـتــرتــيب ا
لــــلــــجـــدل بــــشــــأن "شـــبــــكــــة األمـــان" أو
"باكستـوب". وينصّ حلّ اللحـظة األخيرة
ــتــحـدة في ــمــلـكــة ا عــلى إبــقـاء كــامل ا
احتــاد جـمــركي لــتــجــنّب إعــادة احلـدود
الـفعـلـيـة ب إيـرلـنـدا الشـمـالـية الـتـابـعة
لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في
االحتاد.ونـقل هانت عن مـيركل أن الـقادة
األوروبي قد يكونون منفتح على حلّ
تـقـنـي حللّ مـسـألــة احلـدود اإليـرلــنـديـة
وهــو حلّ تـعــتــبــره بـروكــسل فـي الـوقت
الــــراهـن غــــيــــر واقـــــعي.وروى الــــوزيــــر
ـانيا البريـطاني أن مـيركل "قالت لي إن أ
ليس لديـها حـدود مع جمهـورية إيـرلندا
أنــــتم لــــديــــكم (حــــدود) ... إذاً يــــجب أن
". وتــابع "ســيــكــون األمـر إذاً جتــدوا حالً
حالً مبـنـيـاً على امـور تـقنـيـة ما يـسـميه

الـــواقع صــعـــوبــة كـــبــيـــرة. فــقـــد كــشف
استطالع للرأي أجـراه معهد يوغوف في
اخلامس والـسادس مـن حزيـران/يونـيو
رتبة اخلامسة أن احلزب الذي جاء في ا
في االنـتـخـابـات األوروبـيـة وهي نـتـيـجة
مـــهـــيــنـــة لن يـــتـــجـــاوز في حـــال جــرت
رتبـة الرابعة ولن انتخابـات تشريعـية ا
ـــئــة من يــحـــصل عـــلى أكـــثــر من 18 بــا
األصــوات.وبــات بـقــاء احلــزب مــرتــبــطـا
بـقـدرة أو عـدم قـدرة رئـيــسه عـلى تـنـفـيـذ
بـــريــــكـــست بــــعـــد ثالث ســــنـــوات عـــلى
االستفتاء الذي جـرى في حزيران/يونيو
ــــــئـــــة من  2016 الـــــذي صـــــوت  52بـــــا
الـــبــريـــطــانـــيــ فـــيه عــلـى اخلــروج من

االحتاد األوروبي.
وقال أسـتـاذ السـيـاسـة في جامـعـة كوين
مـاري في لـنــدن تـيم بـيل لــوكـالـة فـرانس
بـــرس إنه في صـــراع احملـــافـــظـــ عـــلى
السـلطـة "القـضيـة األساسـية األكـيدة هي
بــريــكــست". وأضــاف أن "أمــورا قــلــيــلــة

أخرى تشغل احلزب احملافظ حاليا".
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قال بـيل إن "بوريس جـونسـون قادر على
الـفـوز في االنـتـخـابـات ألنه يـعـرض عـلى
أعضاء احلزب ما يـريدونه (...) بريكست
بال اتــفــاق".وأضــاف أن "جنــاحه في ذلك
ـرشـحون هـو قـضـيـة أخـرى".ويـخـتلـف ا
خلالفـة مـاي حالـيـا عـلى االسـتـراتـيـجـية
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ؤسسات العـراقية  انها تصرف رواتب تعارف عليه عـبر تاريخ ا ا
ـوظـف نـهـايـة كل شهـر  واذا مـا حدث صـرف بـحـالة اسـتـثنـائـية ا
ـؤسسة  فـان صاحب االمر سـيكون وفقـا الوامر اعلى سـلطة في ا
سؤول عن حتمل تبـعات ذلك  الن الية صرف الرواتب حددت هو ا
عـــلى قـــدر عــطــاء كـل مــوظف شـــهــريـــا ومــا يـــجـــــــــري عـــلــيه من
وقوعـــــــــات يومـية من عـقوبـات وغرامات واسـتقـطاعـات ومكـافئات

واجازات ... 
ـؤسـسـة فـضـــــــال عن فــهـذه اإلجـراءات كـفـيـلـة بـحــفـــــــــظ مـال ا
ؤســـــــسات احلكـومية  ومـتها وتـطويـرها.. قطـعا ذاك يشـمل ا د
ال حر ويفـعل ما يشـاء قبضا او اما أالهلـية منـها فصاحـب راس ا

بسطا . 
ـتقـاعد هـو موظف لم يـعد قـادراً على أداء وظـيفـته وفقـا النظـمة او ا
ـؤسـسة مـا تـعـلق بامـور الـعـمر او الـصـحـة او أي سبب تـعـلـيمـات ا
اخــر اسـتـوجـب مـنح راتب بــديل عن مـدة الـعــمل الـتي قــضـاهـا في
ال ـؤسسـة  والتـقـاعد يـصرف بـذات اليـات الـسالمة اخلـاصة بـا ا
الـعـام لـلـمـؤسـسـة  لـذا فـان الـتـقـاعـد يـصـرف نـهـايـة الـشـهـر  كي
تستقـطع منه الوقوعات ان وجـدت  واال من يتحمل مـسؤولية إعادة
تقاعد من ال وريث عـنده او مسدد بدال عنه  ال العام عنـد موت ا ا
ـــثـــال .قــــــــــــبل أيـــام صـــدر امــــر من احلـــكـــومـــة عـــلى ســـبــــيل ا
الـعــراقــــــــــيـة يــنـفـذ مـن خالل الـدائـرة اخملــتـصــة  بـالـغــاء الـيـات
الصرف الــــــــسابقة للمتقــــــــــاعدين شهرين معا واعادتها لشهر

واحد. 
رتبات تقاعدين خيرا - وال اقصد هنا أصحاب ا واستبشر اغلب ا
هـولة - لـكن الـقضـية تـتعـلق بفـقراء الـتقـاعديـة الـضخـمة واألرقـام ا
ن يستنزفون الراتب بالديون العراق وما اكثرهم واضعف حالهـم 
والتضرع واالنتظار والصبر حتى يهل الشهر اجلديد العادة ترتيب
ـا موتهم وحـياتهم عـلى هذا الراتب الـتقاعدي كيانـهم وشؤونهم ور

البائس . 
الـطـامـة الـكـبـرى الـتي تـعـرضـوا لـهـا مع اطاللـة عـيـد الـله اكـبر  ان
دائـرة الـتـقـاعـد تـقـول : (انـهـا كـانت تـعـطي الـرواتب بـدايـة الـشـهـر)
ـتـقــــــاعـد جراء وهـنـا كـارثـة تقـويض خـطط واربـاك شـؤون حـياة ا
تـقاعـد بصورة عـامة ال يدرك صح ذاك خسـارة شهر من راتـبه  فا
ـتـعـاقـبة ـسـكـ جـراء الـدكـتـاتـوريـات ا او شك فـيـه  ألن العـراقي ا
ـــســـــــــتـــشـــري وروتـــ اإلجــراءات وبـــــــــطء ســـيــر والـــفـــســـاد ا
ــعـامالت  يــفـرح جـدا بــاسـتالم اول راتب له  دون تــدقـيق كـــــم ا
استـلم واي مدة حـسبت  واذا مـا تمـلس بفـرق شهـر او شهرين او
اقل او اكـثـر  فهـو يـســــــــكت مـبـسمال شـاكـرا : (شعـرة من جـلد

 . ( روت
هــنـا ال نــتـهـم وال نـشــكك بـالــســادة احملـتــرمـ فـي دائـرة الــتـقــاعـد
بـاعـتـبـارهم يـبـذلـون جـهـودا جـبــارة في تـنـظـيم وتـسـيـيـر عـمل اكـبـر

مؤسسة في العراق تتضخم يوميا بشكل مهول . 
لـكن هـذا االجـراء سـواء صـرفـوا بـداية الـشـهـر او نـهـايـته سـيـشكل
أزمـة وصـدمـة كـبـرى ( ال تـقل عن بـواري الـدكـتـاتـوريـة أيـام زمان )
بــالــنــســبــة لــلــمــتــقــاعــدين  لــســوء احــوالــهم وحــجم صــرفــيــاتــهم

ومسؤولياتهم واحتياجاتهم .. 
ـال بـدايـة الـشـهـر ـا يـتـطـلب من احلـكـومـة الــتي امـرت بـصـرف ا
وحتــمـلت مـسـؤولـيـة ذاك ولـضـرورات الــواقع الـعـراقي حـيـنـهـا  ان
تـبـادر بــحل هـذه الــقـضـيــة وتـســيـيـر االمــور بـشـكل
واطن طبيعي دون احلاق ضـرر آخر تاريخي با
ال سك  وهي قـادرة مقتدرة تـمتلك من ا ا
ـا يـسـاعـدهـا لـتـدارك هـذه والـنـفـط الـكـثـيـر 
الــهـــوة او الــهــفــوة الـــتــاريــخـــيــة وعــنــد ذاك

واطن والضمير.    سترضي الله وا
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ـكن لـهــيـئـة الـتـقـاعـد الــوطـنـيـة ان تـغـنـيــنـا عن كل ذلك الـقـلق كـان 
ــتـقـاعـدين والـتـأويالت الـتي صــاحـبت تـنـفــيـذ قـرار صـرف رواتب ا
شهريا ومباشرة الهيئة  بـتنفيذه عندما قامت بصرف راتب حزيران
فقط  حيث لم ينفك اجلدل يتصـاعد ويحتدم بشأن راتب شهر ايار

(اخلامس ) الذي لم يتم صرفه .. 
والندري اسـباب عـدم اصدار هـيئـة التـقاعـد لتـوضيـحات مـبكرة عن
تقاعـد أم ال? والية تنفـيذ القرار وال جنـانب احلقيقة اذا استحقـاق ا
قـلنـا انهـا اسهـمت بشـكل غـير مـباشـر في هذه الـبلـبلـة التي لم تـنته

الى الساعة .. 
وضاعف حالة االرتباك انتشار جداول اشبه بالتعليمات على مواقع
تقاعدين مدني وعسكري التواصل االجتماعي عن استحقاقـات ا
تـقاعد بانه سـيستلم راتـب في حزيران االول التي رسخت قـناعة ا
عن الشهر اخلـامس واالخر عن السادس في حـ ان العسكري لن

يستلم اال راتب حزيران فقط !!..
ـعـنـيـة تتـفـــــــــــرج وال تـكـترث لـتـفـاجئ اجلـميع  كل هـذا والـهـيـئة ا
ـدنــيـ وعــــــــدم بـصـرف راتـب حـزيـران فــقط لـلـمــــــــتـقـاعــديـ ا
صـرف راتب لـلـعـسـكـري مـا اثـار لـغـطـا واسـعا واتـهـامـات بـسـرقة
راتب شــــــهـر عـن كل مـتـقـاعـد مـدني او عـسـكـري  بل وصل االمـر
الى  حد قـول البـعض ان هذا الـقرار يـسهم فـي زيادة اربـاح شركة

(كي كارد) وغير ذلك .. 
الى هـذا الـوقت والــهـيـئــة الـوطـنـيــة في صـــــــــمت مــطـبق الى حـ
اصــدار بـيــانــهــا بــعـد صــرف الــراتب الــتي قــــــــالت فــيه انــهـا اي
هــــــــيـئة الـتـقـــــــــاعد كـانت تـصـرف راتب شهـر مـتقـدم لـلـمتـقـاعد
ـدني اي انه كـان يــسـتـلم راتـب الـشـهــر الـثـالــــــث عــنـد اسـتالمه ا

راتبه لشهر شباط وهكذا .. 
لكن الـوقت كان قـد فات فقـد ترسـخت قنـاعة شبه تـامة   بـان هنالك
تقـاعد من قبل ما سـماه البـعض لعبـة خبيـثة  من خاللـها سرقـة ا

احلكومة !! 
ـتــقــاعـدين وراحــوا يــراجـعــون هــيـئــة الــتـقــاعـد لم يــســكت بـعـض ا
ويـحـاجـجـونهـا حـتى ان احـدهم كـان يـصـرخ في بنـايـة الـتـقـاعد في
الوثبة وبالتحديد في القسم (36) ما دعا رئيس القسم الى اخلروج
وظف سعة صدره وحرصه على لتهدئته وهنا البد ان نسجل لهذا ا

عترض ..  تقاعد ا احترام راي ا
ــتـقــاعــدين وكـنت ـتــقــاعـد مع عــدد اخــر  من ا ـهـم انه رجـا مـن ا ا

وضوع ..  ناقشة ا احدهم باجللوس في غرفته 
فتح رئـيس القـسم احلاسـوب وادخـــــــل رقم الهـوية الـتقـــــــــاعدية
تـقاعد مـســـــــتلم راتب وضـوع وبان ا واخــــــــذ يشـرح للجـميع ا
الــشـهـر اخلـامـــــــس مـقـدمـا فـقــلت له كـيف تـصـرف احلـكــــــــومـة
ـليـارات من دون ان تفـكر رواتب شهـر مـتقـدم وهي با

خـــــــاطر ذلك  ?!
ــعــمـول بــهـا  ابـتــسم وقـال هــذه هـي االلــيـة ا
ــتــقـــــــــاعـد وارســــــــــل بــطــلب اضــبــارة ا
ومـرة اخـرى اخــــــــذ يـشـرح وخـرج الـرجل
كمـا يبدو مـقتنـعا غـير ان العـديد ظل يراوده

الشك . 
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