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دوليات

قائد الحر�س الثوري الإيراني :دعم �أميركا
للمعار�ضة ال�سورية لن يغير المعادالت

ناري�شكين� :سيا�سة وا�شنطن تدفع نحو «حرب باردة» جديدة

«الرادا» يقر قانون الو�ضع الخا�ص لمناطق �شرق �أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مع المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل هاتفيا ً تنفيذ اتفاق مينسك
حول تسوية األزمة بأوكرانيا ،وأكد
الجانبان أهمية التزام طرفي النزاع
وقف إطالق النار.
وأف��اد المتحدث باسم الحكومة
األلمانية بأن ميركل رحبت بتوصل
روسيا وأوكرانيا واالتحاد األوروبي
خالل مفاوضات ثالثية إلى حل وسط
في مجال التجارة الحرة ،كما دعت
إل��ى مواصلة المفاوضات الثالثية
من أجل تسوية الخالف بين موسكو
وكييف حول سعر الغاز.
وأشار المكتب اإلعالمي للكرملين
من جانبه إل��ى أن رئيسي البلدين
رح��ب��ا ب��ق��رار االج��ت��م��اع ال��روس��ي
األوكراني األوروبي في بروكسيل في
 12أيلول حول تأجيل تنفيذ اتفاقية
الشراكة االنتسابية بين أوكرانيا
واالت��ح��اد األوروب����ي إل��ى  1كانون
الثاني عام .2016
وفي السياق ،أعلن رئيس مجلس
الدوما الروسي سيرغي ناريشكين أن
الواليات المتحدة والدول الحليفة لها
تدفع العالم إلى حافة «حرب باردة»
جديدة.
وأش��ار ناريشكين ل��دى افتتاحه
أم���س ال����دورة الخريفية لمجلس
الدوما ،إلى أن اتفاق الهدنة أوقف
إراقة الدماء في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ،لكن األزمة في أوكرانيا
مستمرة.
وأك��د رئيس الدوما أن قمة حلف
شمال األطلسي األخ��ي��رة أدت إلى
تفاقم الوضع ،قائالً إن تزويد أوكرانيا
بالسالح من دول أعضاء في الحلف
سيمثل «تدخالً واضحاً» في شؤون
أوك��ران��ي��ا الداخلية ومساهمة في
ارتكاب «جرائم حرب» هناك.
من جهة أخرى ،أعلن وزير الدفاع
ال��روس��ي سيرغي شويغو أن نشر
قوات كافية في منطقة القرم ضرورة
ملحة على خلفية زيادة التوتر حول
أوكرانيا ،مشيرا ً خالل اجتماع لهيئة
رئاسة الوزارة أمس ،إلى التغييرات

التي طرأت على عمل قيادة المنطقة
العسكرية الجنوبية ف��ي روسيا
نتيجة تصعيد الوضع في أوكرانيا
وزي��ادة الوجود العسكري األجنبي
قرب حدود روسيا.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي« :تتمثل
إح���دى المهمات األول��ي��ة ف��ي نشر
مجموعة متكاملة ومكتفية ذاتيا ً من
القوات بمنطقة القرم».
وص��ادق البرلمان األوك��ران��ي في
جلسة خ��اص��ة ع��ق��ده��ا أم���س على
قانون يمنح مناطق في شرق البالد
«وضعا ً خاصاً» ويجرى العمل به
لمدة ث�لاث سنوات ،إذ ص��وت 277
نائبا ً من  450في البرلمان األوكراني
إلقرار القانون المذكور.
ون��ص ه��ذا ال��ق��ان��ون على إج��راء
انتخابات محلية استثنائية في هذه
المناطق قبل  7كانون األول المقبل.
وصادق البرلمان أيضا ً على قانون
آخر يعف عن المشاركين في القتال
في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
بشرق أوك��ران��ي��ا ،حيث حظي هذا
القانون بتأييد  287نائبا ً أوكرانياً.

وك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو قد طرح على البرلمان
االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي م��ش��روع قانون
يمنح حكما ً ذات��ي �ا ً «خ��اص �اً» لمدة
 3أع���وام لمناطق بجنوب شرقي
البالد تخوض فيها سلطات كييف
عملية عسكرية ضد معارضيها ،إذ
يرى الرئيس األوكراني أن الحكومة
ستتمكن خالل الفترة المذكورة من
إقامة نظام الم��رك��زي في المنطقة،
مؤكدا ً في الوقت ذاته وحدة أراضي
أوكرانيا وسيادتها.
من جهة أخرى ،أعلنت «جمهورية
لوغانسك الشعبية» أن مشروع
القانون حول وضع منطقة دونباس
ال���ذي ط��رح��ه ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي
يتناسب بشكل ع���ام م��ع م��واق��ف
لوغانسك ودونيتسك.
وأكد رئيس «لوغانسك الشعبية»
إي��غ��ور بلوتنيتسكي أم��س ،وج��ود
فرصة لتسوية األزم��ة سلميا ً على
رغم وجود نقاط غامضة في مشروع
القانون حول وضع دونباس.
وف��ي السياق ،ص��ادق البرلمان

األوك���ران���ي (ال������رادا) وال��ب��رل��م��ان
األوروب���ي ف��ي وق��ت واح��د م��ن أمس
على مشروع قانون يتعلق باتفاق
الشراكة االنتسابية بين أوكرانيا
واالتحاد األوروبي.
وص��������ادق ن������واب ال���ب���رل���م���ان
األوروب��ي خالل اجتماع عام عقد في
ستراسبورغ على االتفاق الذي ُوقع
عليه في نهاية ح��زي��ران الماضي،
وص���وت لمصلحة إق���رار االتفاقية
 535نائبا ً من أصل  ،697فيما صوت
ضدها  127نائبا ً آخر.
أما في البرلمان األوكراني فصوت
على مشروع القانون  355نائباً،
ول��م ي��ص��وت ض��ده أي م��ن ال��ن��واب
الحاضرين ،وقام الرئيس األوكراني
ب��ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ق��ان��ون ال��ش��راك��ة
االنتسابية م��ع االت��ح��اد األوروب���ي
م��ب��اش��رة ب��ع��د م��واف��ق��ة ال��ب��رل��م��ان
األوكراني عليه.
وك���ان���ت ك��ي��ي��ف ق���د وق��ع��ت مع
االتحاد األوروبي في  27حزيران في
بروكسيل ،الشق االقتصادي من هذه
االتفاقية ،ال��ذي ينص على تعميق

التكامل االقتصادي بين الجانبين،
فضالً عن إنشاء منطقة تجارة حرة
واسعة وشاملة.
يذكر أن عملية المصادقة تعد أمرا ً
شكليا ً إلى درجة كبيرة ،علما ً بأنها
ال تعني دخ��ول الشق االقتصادي
م��ن االت��ف��اق حيز التنفيذ مباشرة،
وذلك بعد أن اتفقت روسيا وأوكرانيا
واالت��ح��اد األوروب����ي ف��ي بروكسيل
األسبوع الماضي بشأن تأجيل إقامة
منطقة التجارة الحرة بين أوكرانيا
واالت��ح��اد األوروب���ي والحفاظ على
نظام التجارة الحرة بين أوكرانيا
وال��دول األخ��رى األعضاء في رابطة
ال���دول المستقلة حتى  31كانون
األول ع��ام  .2015على أن تحتفظ
أوك��ران��ي��ا خ�لال ه��ذه الفترة بنظام
األفضليات التجارية ال��ذي منحه
االتحاد األوروب��ي بصورة أحادية،
وهو يتمثل في إعفاء بعض البضائع
األوكرانية من الرسوم الجمركية لدى
إدخالها إلى االتحاد األوروبي ،فيما ما
زالت الصادرات األوروبية التي تدخل
السوق األوكرانية خاضعة للرسوم
الجمركية.
وكان وزير خارجية أوكرانيا بافيل
كليمكين أكد سعي بالده لالنضمام
إل��ى االت��ح��اد األوروب���ي ،وذل��ك قبيل
ت��ص��وي��ت ال��ب��رل��م��ان ع��ل��ى اتفاقية
الشراكة األوكرانية األوروبية .وقال:
«أنا شخصيا ً مقتنع بأن هذا االتفاق
سيليه اتفاق حول انضمام أوكرانيا
إلى االتحاد األوروبي».
وأض���اف كليمكين« :ال��ي��وم يوم
تاريخي ...المصادقة على اتفاقية
ال��ش��راك��ة م��ع االت���ح���اد األوروب����ي
تمثل وداع أوكرانيا ما بعد االتحاد
السوفياتي ووالدة دول��ة أوروبية
جديدة».
وأك�����د ال���وزي���ر األوك����ران����ي أن
اإلص�لاح��ات األوروب��ي��ة التي ينص
عليها ات��ف��اق الشراكة ه��ي أولوية
للقيادة األوكرانية ،مضيفا ً أن أية
ق��وة داخلية أو خارجية لن تتمكن
بعد المصادقة على هذه االتفاقية من
التأثير في النهج األوروبي ألوكرانيا.

القائد الع�سكري الأعلى لـ«الناتو» ي�شكك في نيات رو�سيا حيال مولدوفا

الكرملين :ال توجد مواعيد محددة للرد على العقوبات الغربية
أعلن المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف أنه ال يوجد لدى
السلطات الروسية إطار زمني محدد
التخاذ إج��راءات جوابية بعد فرض
دول غربية ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ضد
موسكو.
وأش���ار ال��ن��اط��ق ب��اس��م الرئاسة
ال���روس���ي���ة أم����س إل����ى أن����ه ليس
ل��دي��ه م��ع��ل��وم��ات ح���ول ال��ش��رك��ات
وال��ش��خ��ص��ي��ات ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن
تستهدفها اإلجراءات الروسية ،معيدا ً
إلى األذه��ان قول الرئيس فالديمير
بوتين إن روسيا لن تتخذ أية خطوات
يمكن أن تعود بالضرر عليها ،وكل ما
ستفعله سيكون لمصلحتها.
وأك��د بيسكوف أن الكرملين لم
يتلق أي مقترحات م��ن ال��والي��ات
المتحدة ح��ول تغيير العقوبات
الغربية المفروضة ضد موسكو.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي
سيرجي ريابكوف إن الحزمة األخيرة
من العقوبات األميركية على روسيا
غير منطقية ،مشيرا ُ إلى أن القيود
التجارية المشددة التي فرضتها
واشنطن ل��ن تغير موقف موسكو
بشأن التخفيف م��ن التصعيد في
شرق أوكرانيا.
وقال ريابكوف« :ال أرى أي منطق
في أفعال الواليات المتحدة ما عدا
أنها ربما تكون محاولة لالنتقام من
إخفاقاتها في عدد من المناطق من
ضمنها أوكرانيا».
وقال القائد العسكري األعلى في
حلف شمال األطلسي إن روسيا تتبع
جزءا ً من سيناريو «الحرب الهجينة»
نفسه الذي استخدمته قبل ضم القرم
والتدخل في ش��رق أوكرانيا ولكن

ه��ذه ال��م��رة م��ع جمهورية مولدوفا
السوفياتية السابقة ،إذ تدخلت
موسكو في أوكرانيا وسط اضطرابات
متزايدة من جانب السكان الموالين
لها واالنفصاليين في شرق البالد.
وق���ال ال��ج��ن��رال ف��ي س�لاح الجو
األميركي فيليب بريدالف وهو قائد
قوات حلف شمال األطلسي في أوروبا
إن «رج���اال ً ب��زي أخضر ضئيلين»
 وه��م رج��ال في زي عسكري غيرواضح االنتماء -ساعدوا االنفصاليين
على التخطيط للوضع العسكري في
أوكرانيا.
وف��ي الوقت ذات��ه ،كانت روسيا
تعزز قواتها العسكرية واإلم��دادات

على ال��ح��دود تحت س��ت��ار قيامها
بتدريبات عسكرية لكنها في النهاية
تدخلت للمرة األولى لضم القرم في
جنوب البالد وفي المرة الثانية لمنع
هزيمة االنفصاليين الموالين لها على
يد القوات األوكرانية.
وق��ال ب��ري��دالف ف��ي حلقة نقاش
في مركز أبحاث مجلس األطلسي:
«بالنسبة إلى مسألة الرجال الخضر
الضئيلين نحن نرى اليوم بوضوح
السيناريو الذي اتبع في القرم وذلك
ال��ذي اتبع في ش��رق أوكرانيا .وقد
بدأنا بمشاهدة جزء من هذا السيناريو
يطبق في مولدوفا وترانسنيستريا».
وقامت القوات الروسية في وقت

سابق هذا العام بتدريبات العسكرية
في منطقة ترانسنيستريا االنفصالية
في مولدوفا التي تقع على الحدود مع
أوكرانيا إلى الجنوب الغربي منها،
حيث حذر رئيس مولدوفا نيكولي
تيموفتي موسكو من ضم المنطقة كما
فعلت بالقرم.
لكن نائب رئيس الوزراء الروسي
دي��م��ت��ري روج���وزي���ن ك���ان ق��د نبه
مولدوفا في العام الماضي من أن
سعيها إلى إقامة عالقات أكثر قربا ً من
أوروبا سيتسبب بخسارتها السيطرة
على ترانسنيستريا إلى األبد وارتفاع
أس��ع��ار حاجاتها م��ن الطاقة التي
تستوردها من روسيا وه��ي مصدر

الغاز الرئيسي بالنسبة لها.
وقال بريدالف إن من المهم التوصل
إلى طريقة لمساعدة الدول في شرق
أوروبا على الصمود في وجه الهجمة
األولى ،بما أن حلف شمال األطلسي
بات يملك فهما ً عاما ً لكيفية تطبيق
روسيا أساليب الحرب الهجينة.
وال يمكن لحلف شمال األطلسي
التدخل في الصراعات الداخلية ألي
دولة عضو فيه وال يمكنه الرد إال في
حال وجود عدو خارجي معروف.
وقال بريدالف« :اذا اندلعت هذه
الحرب الهجينة (في أي دولة) ولم
يتحدد أطرافها فهي إذا ً ليست من
شأن حلف شمال األطلسي .إنه أمر
داخلي يتعلق بتلك الدولة».
وح���ث ال��ج��ن��رال األم��ي��رك��ي دول
الحلف على أن تحدد مسؤولياتها
في أوض��اع شبيهة بأوكرانيا حيث
الدولة المتورطة في الصراع ليست
عضوا ً في الحلف .وقال« :حتى اليوم
ال توجد أية سياسة في حلف شمال
األطلسي بشأن ما يتوجب فعله في
هذه ال��دول التي تجد نفسها خارج
الحلف وليست ج���زءا ً م��ن االتحاد
الروسي» وما إن تحل الدول األعضاء
في الحلف هذه القضايا يمكنها أن
تبدأ في بحث كيفية المساعدة وما إذا
كانت هذه المساعدة ستأتي من دولة
بعينها أو ائتالف عسكري أو من حلف
عسكري مثل حلف شمال األطلسي.
وأضاف« :ال أعتقد أنه يمكننا التوصل
إلى مرحلة تكون فيها أوروبا موحدة
وحرة وتعيش بسالم من دون وجود
روسيا كشريك» مشيرا إلى أن الغرب
عمل ط��وال  12عاما ً بناء على هذا
االفتراض.

تفجير انتحاري قرب ال�سفارة الأميركية في كابول

مر�شحا الرئا�سة يقتربان من اتفاق لتقا�سم ال�سلطة في �أفغان�ستان
قال مسؤولون غربيون وأفغان
إن المرشحين المتنافسين في
االنتخابات األفغانية الرئاسية
ق��د يتوصالن إل��ى ات��ف��اق لتقاسم
السلطة م��ا ق��د ينهي أش��ه��را ً من
التوتر بشأن نتائج الجولة الثانية
من االنتخابات التي أجريت في
شهر حزيران الماضي.
وأدى الصراع على اختيار خلف
للرئيس األف��غ��ان��ي ح��ام��د ك��رزاي
إل��ى زعزعة استقرار البالد وشل
االقتصاد في وق��ت تستعد معظم
القوات األجنبية لالنسحاب.
وي����ت����ف����اوض ال���م���رش���ح���ان
المتنافسان على الرئاسة األفغانية
ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ل��ه وأش����رف عبد
الغني منذ أشهر على كيفية تقاسم
السلطة ،ما دف��ع وزي��ر الخارجية
األميركي ج��ون كيري إل��ى السفر
مرتين إل��ى ك��اب��ول للتوسط في
سبيل التوصل إلى اتفاق.
ويزعم المرشح عبد الله الذي

قاتل ضد طالبان وتولى من قبل
منصب وزير الخارجية ،أن نتائج
االنتخابات زورت لمصلحة منافسه

وزي��ر ال��م��ال السابق أش��رف عبد
الغني الذي ينفي هذه االتهامات.
وفي السياق ،قتل ما ال يقل عن

ثالثة جنود من ق��وات المساعدة
األمنية «إيساف» التابعين لحلف
شمال األطلسي «الناتو» وجرح
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 16مدنيا ً في تفجير نفذه انتحاري
م��ن حركة طالبان ف��ي العاصمة
األفغانية كابول باستخدام سيارة
مفخخة.
ووق����ع االن��ف��ج��ار ف��ي ال��س��اع��ة
الثامنة م��ن ص��ب��اح أم���س ،وهي
ساعة اكتظاظ مروري ،بالقرب من
السفارة األميركية في العاصمة.
وتسبب االنفجار الذي وقع في
قلب المدين بالقرب من المحكمة
العليا باهتزاز المباني ،وتحطم
زج��اج بعض األبنية والسيارات
المحيطة بمكان االنفجار.
وأعلنت حركة طالبان عبر موقع
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي «ت��وي��ت��ر»
مسؤوليتها ع��ن االن��ف��ج��ار ،ال��ذي
يأتي وس��ط ال��ج��دال القائم حول
ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة،
واالنسحاب المتوقع للجزء األكبر
م��ن ق���وات حلف األط��ل��س��ي نهاية
السنة الحالية.

أكد قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء محمد علي
جعفري أن «الدعم األميركي للمعارضة السورية لن يغير
المعادالت على األرض ألنه لم ينقطع طيلة األزمة» .قائالً:
«إن الجميع يعلم أن أميركا و»إسرائيل» هما من أنشأ
تنظيم داع��ش» .واعتبر أن ما تقوم به أميركا «مخالف
للقوانين واألنظمة الدولية وهو مدان حتماً».
جعفري ال��ذي كشف أن «طهران قدمت االستشارات
العسكرية للقوات العراقية في فك الحصار عن بلدة
أمرلي» قال« :إن مهمة فيلق القدس في الحرس الثوري
هي خ��ارج الحدود اإليرانية وتختصر بدعم الشعوب
المظلومة والمستضعفة ودعم المقاومين في دول مثل
لبنان وسورية والعراق».
وق��ال إن التقييم لعمل فيلق القدس يمكن لمسه من
خالل تصريحات األعداء ،مضيفاً« :أن جهود أعدائنا كانت
تركز على إسقاط النظام في سورية ونشر الفوضى في
العراق وكسر المقاومة في لبنان وفلسطين ،لكن دعم فيلق
القدس لهذه الشعوب كان له دور رئيسي في نجاح هذه
الشعوب وصمودها وقد دعم شعوب هذه الدول من خالل
تدريبها ونقل الخبرات العسكرية لها وتقديم االستشارات
والنصائح».
وقال جعفري في مؤتمر صحافي أمس لمناسبة يوم

تأسيس ال��ق��وات الجوية والبرية والبحرية للحرس
الثوري ،إن أميركا تشعر باليأس من قيام جماعة «داعش»
ونظائرها بدور مؤثر لذلك تحاول تأسيس تحالف «وإننا
نشك في جديتها حول القضاء على داعش».
وفي سياق آخر ،أشار جعفري إلى القوى الثالث في
الحرس الثوري البرية والجوية والبحرية واإلنجازات التي
حققها في المجاالت األمنية والدفاعية ،وقال إن الحرس
يمتلك أسلحة قوية والعدو يعرف ذلك جيداً ،موضحا ً أن
الحرس الثوري ،إلى جانب الجيش ،لديه إمكانات واسعة
في الدفاع ومواجهة التهديدات األجنبية.
وأشار القائد العام للحرس الثوري إلى أن العدو اعتزم
االعتداء على إيران مراراً ،لكنه تخلى عن هذا األمر بسبب
جهوزية قواتنا المسلحة وشعبنا ،وهو األمر الذي يعني
الردع.
وأوضح جعفري« :أننا ومنذ اليوم األول عارضنا داعش
ودعمنا سورية كذلك في مواجهته واضاف أنه حتى لو
كانت إي��ران قد دعيت إلى هذا التحالف لما شاركت فيه
بقيادة أميركا» .وتابع قائالً« :إن أميركا أعلنت الحرب
على داعش فقط ،لكنها مازالت تدعم بعض المجموعات
المعارضة في سورية» ،مؤكدا ً أن أميركا ستندم على
هجومها على سورية.

ظریف �إلی نیویورك لموا�صلة المحادثات النووية
غ��ادر وزی��ر الخارجیة اإليراني
محمد جواد ظریف فجر أمس طهران
متوجها ً إل��ی ن��ی��وی��ورك لمواصلة
ال��م��ح��ادث��ات م��ع م��ج��م��وع��ة 1+5
والمشاركة في اجتماع الجمعیة
العامة لمنظمة األمم المتحدة.
وس��ت��ن��ط��ل��ق ال��م��ف��اوض��ات بین
إیران و المجموعة الدولية (الیوم)
األرب��ع��اء بغداء عمل یجمع ظریف
ومنسقة السیاسة الخارجیة في
االتحاد األوروب��ي كاثرین آشتون،
ح��ی��ث ستعقد اج��ت��م��اع��ات عصر
األربعاء وصباح الخمیس بین الوفد
اإلیراني وممثلي الـ.1+5
وكان مساعد وزارة الخارجیة فی
الشؤون الحقوقیة والدولیة عباس
عراقجي قد استبعد التوصل إلی
اتفاق نووي في اجتماع نیویورك،
وق��ال في تصریح صحافي «نظرا ً
إلى حجم المواضیع التي ستطرح
خالل اجتماع نیویورك فأنا أستبعد
التوصل إلی اتفاق».
وح����ول م���ا إذا س��ت��ك��ون ه��ن��اك
لقاءات للوفد اإلیراني في نیویورك
ع��ل��ی م��س��ت��وی وزراء ال��خ��ارج��ی��ة
قال« :طالما لم یحصل هناك تقدم
ملحوظ في المفاوضات ،فلیست
هناك حاجة لمثل هذه اللقاءات».

وأض��اف« :ستحدد خالل االجتماع
كيفیة استمرار المفاوضات وإذا
ما شعرنا بضرورة مشاركة باقي
ال������وزراء ف��ح��ی��ن��ه��ا س��ن��ق��رر ح��ول
الموضوع» .وتابع« :نحن سنبدأ
المفاوضات الثنائیة مع مجموعة
 5+1إال أن هناك نقاط اختالف كثیرة
نأمل بأن نحقق تقدما ً فیها نظرا ً إلی

المفاوضات التي أجریناها مع كل
من أميركا وروسیا والصین».
وأع���رب ع��راق��ج��ي ع��ن أم��ل��ه في
التوصل إلی اتفاق شامل من خالل
اعتماد حلول تضمن نشاط إی��ران
ال��ن��ووي السلمي م��ن جهة وتزیل
القلق المحتمل تجاه سلمیة برنامج
إیران النووي من جهة أخری.

بريطانيا تتحد من �أجل منع ا�ستقالل ا�سكتلندا
وع��د ق��ادة األح���زاب البريطانية
الثالثة الكبرى أمس بمنح البرلمان
االسكتلندي م��زي��دا ً م��ن السلطات
ف��ي ح���ال رف���ض االس��ت��ق�لال ،قبل
يومين على استفتاء حول استقالل
اسكتلندا ،حيث ن��ش��رت األح���زاب
الثالثة بيانا ً يشير إلى أن «البرلمان
االسكتلندي دائ��م وينبغي منحه
سلطات جديدة موسعة» .وأضاف:
«الناس يريدون التغيير ،والتصويت
بالرفض سيجيز تغييرا ً أكثر سرعة،
وأفضل من االنفصال».
وع���رض ال��ب��ي��ان ج����دوال ً زمنيا ً
لتطبيق إعالن السلطات في األسبوع
الفائت تقديم صالحيات جديدة،
بعد أن رجحت استطالعات رأي
تقدم مؤيدي االستقالل.
وس��رع��ان م��ا رد رئ��ي��س حكومة

اسكتلندا ورئيس معسكر االستقالل
اليكس سالموند على البيان معتبرا ً
أنه «عرض يائس فارغ في اللحظة
األخ���ي���رة» ،م��ش��ي��را ً ف��ي تصريح
صحافي عبر إذاع��ة «بي بي سي»
اسكتلندا إلى أن البيان «لن يردع
سكان اسكتلندا عن اغتنام الفرصة
الضخمة لوضع مستقبل اسكتلندا
ف���ي ي��دي��ه��ا ال��خ��م��ي��س ال��م��ق��ب��ل».
وأض��اف« :في الحقيقة أن الطريقة
الوحيدة لضمان حصول اسكتلندا
على جميع السلطات التي تحتاجها،
هي بالتصويت تأييدا ً الخميس».
ونشر تعهد األحزاب البريطانية
غ����داة ال���زي���ارة األخ���ي���رة لرئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إل��ى اسكتلندا ل��ل��دف��اع ع��ن وح��دة
المملكة المتحدة ،إذ قال في خطاب

ألقاه في قصر المؤتمرات في مدينة
ابردين ،الميناء النفطي في شمال
شرقي اسكتلندا« :ابقوا لو سمحتم،
وأرجوكم أال تفككوا هذه العائلة»،
ووج���ه إل��ى مستمعيه مزيجا ً من
ال��م��دي��ح وال��ت��ه��دي��دات المبطنة
والوعود.
وأمام  800شخص من المؤيدين
ل��ب��ق��اء اس��ك��ت��ل��ن��دا ض��م��ن المملكة
المتحدة ،أش��اد كاميرون بجميع
اإلنجازات بعد اتفاقية االتحاد ،في
مجاالت العلوم واألدب والرياضة
وغيرها .ثم وجه إن��ذارا ً قائالً« :لن
يكون هناك مجال للعودة» في حال
ص���وت االس��ك��ت��ل��ن��دي��ون لمصلحة
االستقالل ،ولن تكون هناك ال عملة
موحدة وال نظام تقاعد موحد وال
جوازات سفر موحدة.

