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�إيران :نتنياهو يحاول تبرير جرائم «�إ�سرائيل»

الحكومة الأفغانية توقع
اتفاق ًا �أمني ًا جديد ًا مع الواليات المتحدة

روحاني ي�صف ق�صف مواقع الإرهابيين بـ«اال�ستعرا�ضي»
أعلن الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روح���ان���ي أن ه��زي��م��ة اإلره����اب
تتطلب معالجة شاملة ال عمليات
قصف محددة فقط.
وق����ال روح���ان���ي ف���ي مقابلة
م��ع ق��ن��اة «روس��ي��ا  »24أول من
أم��س إن «اإلره���اب يمثل تهديدا ً
للعالم كله وليس لهذا اإلقليم
أو ذاك» ،واص��ف �ا ً قصف مواقع
المسلحين اإلرهابيين بـ»الشكلي
واالستعراضي» .وأضاف الرئيس
اإلي���ران���ي أن م��س��اع��دة ال���دول
المهددة بانتشار اإلرهاب يجب أن
تكون متعددة األوجه وأن تشمل
مساعدات مالية وإنسانية.
وأشار روحاني إلى أن إيران لم
ُتدع للمشاركة في المؤتمر الدولي
األخير حول هذا الموضوع ،وذلك
على رغ��م تجربتها الطويلة في
مكافحة اإلرهاب .كما قال إن إيران
تعطي أهمية لتنسيق خطواتها في
هذا المجال مع سورية والعراق.
وك�����ان روح���ان���ي ق���د وص��ف
ت��ص��ري��ح��ات رئ���ي���س ال������وزراء
ال��ب��ري��ط��ان��ي دي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون
ال��ت��ي ج���اءت ض��م��ن خ��ط��اب��ه في
الجمعية العامة لألمم المتحدة
في نيويورك ،بأنها خاطئة وغير
مقبولة.
وف�����ي ت���ص���ري���ح أدل�������ى ب��ه
للصحافيين ب��ع��د ع��ودت��ه من
زي��ارت��ه إل��ى نيويورك وآس��ت��ارا،
أشار الرئيس روحاني إلى لقائه
رئ��ي��س ال����وزراء البريطاني في
ن��ي��وي��ورك على ه��ام��ش اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة،
وق���ال إن ال��ل��ق��اء ج��اء بطلب من
رئيس ال��وزراء البريطاني حيث

ظريف :المفاو�ضات النووية
تنطلق قريب ًا على الم�ستوى الوزاري
أعلن وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أن
المفاوضات النووية بين وزراء خارجية جمهورية إيران
اإلسالمية ومجموعة « »1+5ستنطلق بصورة ثنائية
ومتعددة األطراف ،في غضون األيام العشرة المقبلة.
وف��ي تصريح أدل��ى ب��ه لوكالة أن��ب��اء «اي��ت��ارت��اس»
الروسية أوضح ظريف أن البحث هو حول المفاوضات
الثنائية ومتعددة األطراف وليس اجتماعا ً بحضور جميع
وزراء الطرفين.
واعتبر وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي تشكيلة الوفود
المشاركة في المفاوضات المقبلة بين الطرفين تتوقف على
وجهة نظر وإجراءات كاثرين آشتون منسقة المفاوضات

النووية بين ممثلي إيران ومجموعة «.»1+5
وفيما إذا كان يعتزم إجراء محادثات ثنائية مع وزير
الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أم ال ،أكد أن إيران
تدعم على ال��دوام المشاورات المنتظمة مع المسؤولين
الروس .وأضاف ال توجد مشكلة بين إيران وروسيا وأن
مواقف البلدين متقاربة جدا ً من بعضها بعضا ً في مجال
حل وتسوية البرنامج النووي اإليراني.
يذكر أن وزي��ر الخارجية الروسي أعلن األح��د أنه تم
االتفاق على  95في المئة من االتفاق النووي الشامل بين
إيران ومجموعة « »1+5وبقيت هنالك قضيتان أو ثالثة
وهي على رغم صعوبتها إال انها قابلة للحل.

بحثنا حول ثالث قضايا ،وكان
البحث حول الشأن النووي جيداً،
ولكن كانت هنالك خ�لاف��ات في
وجهات النظر.
وأضاف لقد بحثنا أيضا ً حول
اإلره����اب وع���دم االس��ت��ق��رار في
المنطقة حيث نبهنا بأنه على
الغرب تصحيح مساره وهم دعوا
إلى ظ��روف جيدة والتعاطي مع
إيران ،وكان اللقاء جيدا ً باإلجمال
وتم فيه طرح قضايا جيدة.
وفي السياق ،انتقد نائب مندوب
إيران لدى األمم المتحدة خوداداد
سيفي تصريحات رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
ضد إيران ووصفها بالمزعومة.
وقال سيفي إن خطاب نتنياهو
في األمم المتحدة الهجومي جاء
ل��ت��ب��ري��ر ج��رائ��م ح��ك��وم��ت��ه بحق
الفلسطينيين .وأضاف أن نتنياهو
ح����اول خ�ل�ال خ��ط��اب��ه تخويف
ال��ع��ال��م م��ن إي����ران والمسلمين
بتصنيفهم ف��ي ص��ف��وف تنظيم
«الدولة اإلسالمية».
وذك������ر س��ي��ف��ي ب���خ���روق���ات
«إسرائيل» للقانون الدولي خالل
حربها األخيرة على قطاع غزة.
وح����ذر ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي
م��ن خ��ط��ورة الترسانة النووية
«اإلسرائيلية» مشيرا ً إلى أن تل
أبيب أثبتت مرارا ً تعطشها للدماء
واحتالل األراضي.
وش��دد سيفي على أن خطاب
نتنياهو ه��و ج��زء م��ن سياسة
ت��ل أب��ي��ب لتقويض المحادثات
بين إي��ران وال��دول الكبرى بشأن
برنامجها ال��ن��ووي السلمي كما
قال.

مهتمة بم�شروع الغاز بين �آ�سيا الو�سطى و�شبه القارة الهندية

«توتال» الفرن�سية ...هل هناك م�سار �أنموذجي للأنابيب؟
يبدو أن المجموعة الفرنسية العمالقة توتال
تتابع في الكواليس عن كثب مشروع أنابيب
الغاز بين آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية،
يمكن أن تنضم إليه عن طريق آلية لتبادل الغاز
يعزز وجودها في هذه المنطقة االستراتيجية،
كما ذكرت مصادر قريبة من الملف.
وه��ذا المشروع أح��د أكثر مشاريع الطاقة
طموحا ً في العالم ،ويقضي بربط حقول الغاز
الهائلة في تركمانستان بباكستان والهند ،وهما
سوقان ناشئتان بحاجة ماسة إلى الطاقة،
م���رورا ً ب��ودي��ان أفغانستان الصخرية التي
تسيطر حركة طالبان على جزء منها .ويحمل
المشروع اس��م «ت��اب��ي» ،األح���رف األول���ى من
أسماء الدول األربع.
وب��ع��د انسحاب ال��ق��وات السوفياتية من
أفغانستان في نهاية الثمانينات في القرن
الماضي ،بذلت المجموعتان األميركية يونوكال
واالرجنتينية بريداس جهودا ً شاقة لم تجد
لمحاولة بناء خطوط الغاز ه��ذه في ما بدا
إع��ادة «للعبة الكبرى» التي تمثلت بالنزاع
على مناطق النفوذ في القرن التاسع عشر بين
روسيا وبريطانيا للسيطرة على هذه العقدة
االستراتيجية .لكن منذ س��ن��وات استؤنفت
المناورات في الكواليس لبناء أنبوب للغاز طوله

 1800كلم بين جنوب تركمانستان والهند.
وكانت مصادر قريبة من الملف تحدثت العام
الماضي عن اهتمام المجموعتين األميركيتين
شيفرون واك��س��ون موبيل وكذلك الماليزية
بتروناس والبريطانية بريتش بتروليوم بإدارة
هذا المشروع الذي قدرت كلفته بـ  7,5مليارات
دوالر على األقل.
لكن منذ ذل��ك الحين أب��دت أط���راف أخ��رى
اهتمامها .وق��ال موبين س��والت مدير الشركة
المكلفة ببناء المقطع الباكستاني من األنبوب
«انترستيت غ��از سيستم» لوكالة «فرانس
برس» إن «شركات أخرى بينها توتال دخلت
السباق وتتفاوض جديا مع تركمانستان».
وذكر اسم الشركة الدولية «دراغون أويل» التي
تتخذ من اإلمارات مقرا ً لها أيضاً.
وت��ح��اول شيفرون واك��س��ون موبيل إقناع
تركمانستان التخلي لها عن حصص في حقول
الغاز ،من دون جدوى ألن قوانين هذا البلد ال
تسمح بمنح امتيازات لحقول غاز «في البر»
(أون شور) لشركات أجنبية.
وقال مسؤول آخر في هذا القطاع طالبا ً عدم
كشف هويته إن توتال يمكن أن «تقبل بأن
تتولى قيادة الكونسورسيوم من دون امتالك
حصص» مباشرة في حقول تركمانستان.

ولاللتفاف على مشكلة الملكية ،ينوي
ال��ش��رك��اء ف��ي م��ش��روع «ت��اب��ي» وض��ع نظام
لمبادلة الغاز الطبيعي في بحر قزوين والغاز
ال��ذي يستخرج من أراض��ي تركمانستان ما
سيسمح للشركات بالوصول إلى الغاز لتغذية
األنبوب.
وق��ال فيرنر ليباش مدير البنك اآلسيوي
للتنمية في باكستان ويأمل في إيجاد شركة قبل
نهاية تشرين الثاني إلدارة مشروع «تابي»« :ال
أحد يريد االكتفاء بأنبوب للغاز .الكل يريد قطعة
من قالب الحلوى» .وحول اقتراح تبادل الغاز
(سواب) ،اعتبر «أنه خيار مطروح بالتأكيد».
وق��ال س��والت« :تمنح كمية من الغاز إلى
تركمانستان غير ه��ذه المناطق (ف��ي عرض
البحر) وه��م يؤمنون الكمية نفسها لمدخل
األنبوب ،إنها فكرة جديدة .في الواقع فكرنا فيها
سابقا ً لكننا لم ندرس التفاصيل ألننا كنا نأمل
دائما ً في حصول شيفرون واكسون موبيل على
حصص» في حقول تركمانستان.
وبعد أن يتوضح المشروع ،ستبقى مشكلة
كبيرة يجب حلها« :كيف يمكن تمرير هذا
األنبوب في ودي��ان أفغانستان التي تسيطر
ح��رك��ة طالبان على قسم منها ،وف��ي والي��ة
بلوشستان التي تشهد حركة تمرد انفصالية

«ثورة المظالت» في هونغ كونغ م�ستمرة...
وا�شنطن تدعمها وال�صين تحذر من التدخل

البيت األبيض يراقب عن كثب
التظاهرات في هونغ كونغ ،هذا
ما أكده المتحدث الرسمي للبيت
األبيض جوش ارنست ،واشنطن
تدعم هذه التظاهرات التي تصفها
بالسلمية ،وتدرجها في إطار حرية
الرأي والتعبير.
الموقف األميركي أم��س يأتي
م��واج��ه �ا ً لحكومة بيكين التي
سارعت إلى التحذير من أي تدخل
خ��ارج��ي ،من البديهي أن تتوقع
الحكومة الصينية تدخالً خارجيا ً
ول���و دع��م��ا ً م��ع��ن��وي �ا ً ل��م��ث��ل ه��ذه
التحركات ،حتى أن مسؤولين في
حكومة بيكين تخوفوا من تكرار
سيناريو أوكرانيا في هونغ كونغ.
يقول ارنست في مؤتمر صحافي
«ال���والي���ات المتحدة ت��دع��م حق
الشعب في هونغ كونغ بالتصويت

وقف القوانين األساسية ،وتدعم
حقه في التعبير عن مطالبه».
من جهة أخرى ،دعت لندن إلى
فتح مفاوضات «بناءة» في هونغ
كونغ ،حيث ق��ال رئيس ال��وزراء
ال��ب��ري��ط��ان��ي داي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون:
«نحن قلقون لما يجري في هونغ
ك��ون��غ ونتمنى أن يتم التوصل
إل���ى ح��ل ل��ه��ذه االح��ت��ج��اج��ات».
أم���ا بكين ف��وص��ف��ت ال��ت��ظ��اه��رات
بغير المشروعة ،وج��ددت دعمها
لحكومة ه��ون��غ ك��ون��غ وطالبت
رئيس الحكومة بإنهاء التظاهرات
فوراً.
على مواقع التواصل االجتماعي،
أط��ل��ق��ت تسمية ث���ورة المظالت
على حركة االحتجاجات بعد أن
استخدم المحتجون المظالت لدرء
مسحوق الفلفل وال��غ��از المسيل

ل��ل��دم��وع ال��ل��ذي��ن استخدمتهما
الشرطة لتفريق تحركهم.
ال��ح��ك��وم��ة ف���ي ه��ون��غ ك��ون��غ
ل��م تبد حتى اآلن أي ردود فعل
إيجابية على مطالب المحتجين
الذين طالبوا حكومة بكين بإلغاء
قانون يسمح لها باالعتراض على
المرشحين في انتخابات رئاسة
المقاطعة ،المقرر إج��راؤه��ا عام
.2017
ال���م���ح���ت���ج���ون ي���ت���ذرع���ون
بالديمقراطية عنوانا ً لتظاهراتهم
غير أن هونغ كونغ تعد «منطقة
إداري��ة خاصة» ،وتتمتع مبدئيا ً
بحكم ذاتي واسع بموجب أنموذج
«ب��ل��د واح���د ونظامين» حتى إن
سكانها يتمتعون بحرية كبيرة في
التعبير ال وجود لها في بقية أنحاء
الصين.

مسلحة قامت بتفجير أنابيب الغاز المحلية؟
وقال كريستوف جافريلو الخبير في العلوم
السياسية في باريس أنه إذا تمت تسوية مشكلة
بلوشستان عبر إع���ادة رس��م مسار األنبوب
لتجنب مناطق التمرد ،فإن المشكلة األفغانية
تبقى مطروحة بالكامل ،وهنا «ليس هناك مسار
أنموذجي لألنبوب» ،على حد قوله.
وتدعم أفغانستان هذا المشروع الهائل على
أم��ل الحصول على عائدات «رس��وم العبور»
وزيادة وإرداتها الضئيلة.
وقال جافريلو« :يمكننا أن نأمل في أن يتفق
األفغان الذين يحتاجون إلى هذا المال ،على
تقاسمه بدال ً من تفجير األنبوب ،لكن هذا مجرد
ره��ان ألنه ما زال��ت هناك مجموعات متطرفة
يمكن أن ترفع المزايدات وتنتقل إل��ى العمل
الفعلي».
وقال سيمبال خان المحلل الذي يتابع منذ
سنوات مشروع «تابي»« :يجب أن تكون هناك
ارادة قوية ليس لدى الشركات النفطية وحدها،
بل لدى الدول المشاركة في المشروع».
وهذه نقطة معقدة في المنطقة حيث ينبغي
أن تعمل الهند وباكستان العدوتان اللدودتان
اللتان تشكالن الوجهة النهائية لألنبوب ،يدا ً
بيد هذه المرة.

هيغ يعلن اعتزال الحياة ال�سيا�سية

دموع كاميرون تجتذب
تعليقات �ساخرة والذعة
انشغلت األوساط السياسية في بريطانيا ،بإعالن النائب
المحافظ ويليام هيغ ،وزير الخارجية البريطاني السابق،
بشكل مفاجئ عن قراره «اعتزال العمل السياسي والحزبي
نهائيا ً وعدم ترشيح نفسه لمجلس العموم في االنتخابات
النيابية المقبلة» التي لم يتحدد موعدها بعد ومن المفروض
أن تجرى في موعد أقصاه أيار المقبل ،فيما شوهد رئيس
الوزراء ديفيد كاميرون وهو يمسح دموعه تأثراً ،بعد الكلمة
التي ألقاها هيغ مساء األحد الماضي لدى افتتاح المؤتمر
السنوي لحزب المحافظين في مدينة بيرمنغهام ،ما أثار
تعليقات الفتة لالنتباه.
ففي تعليق قصير لكنه معب ٌر ج���دا ً لها على مشهد
كاميرون وهو يمسح دموعه ،بعد إلقاء هيغ كلمته ،ذكرت
صحيفة «ديلي ميل» ،أكثر الصحف البريطانية وال ًء لحزب
المحافظين ،أن «السياسيين مثلهم مثل الممثلين ،عليهم أن
يعرفوا متى يؤدون األدوار ،فالممثل المدرب يستطيع البكاء
عندما يَطلب منه المخرج ذلك ،فالدموع تنقل الرسالة بأن
الشخص الذي يدعي الممثل أنه يمثل دوره متأث ٌر أو حزين:
لكنها ال تقول لك أي ش��يء ح��ول حقيقة شعور الممثل».
وأضافت« :لذلك فبالنسبة لدموع ديفيد كاميرون ،فهي
تخبركم بأن رئيس ال��وزراء يريدكم أن تعتقدوا بأنه كان
متأثرا ً بخطاب ويليام هيغ».
واختتمت التعليق قائلة« :ما شعر به ديفيد كاميرون
الحقيقي ،ه��ذا إذا ك��ان هناك ديفيد كاميرون حقيقي ،هو
الوحيد القادر على إبالغنا به».
وك��ان هيغ فقد منصبه وزي���را ً للخارجية في التعديل
الوزاري األخير الذي أجراه كاميرون قبل العطلة الصيفية
في تموز الماضي ،حيث راجت إشاعات عن أن «كاميرون لم
يكن مسرورا ً من أداء هيغ في وزارة الخارجية ،خصوصا ً في
ما يتعلق بالدور الذي لعبته بريطانيا في األزمة السورية،
وفشل الحملة التي شاركت بها بريطانيا في شكل فعال
إلسقاط حكم الرئيس السوري بشار األسد ،ومن ضمنها فشل
حكومة كاميرون في آب  2013في تمرير مشروع القرار في
مجلس العموم لتوجيه ضربة عسكرية إلسقاط األسد ،حيث
دفع هيغ ثمن هذا الفشل».
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االحتالل األميركي يحقق أمنيته في أفغانستان بعد رحيل كرزاي
وقعت الحكومة األفغانية اتفاقا ً أمنيا ً جدي ًد مع الواليات
المتحدة ،يسمح ببقاء القوات األميركية في أفغانستان بعد
نهاية .2014
ووق��ع االت��ف��اق مستشار األم��ن الوطني األفغاني الذي
عين أخ��ي��را ً حنيف أطمر .وكانت العالقات بين البلدين
توترت بسبب رفض الرئيس السابق حامد كرزاي التوقيع،
وستنسحب معظم قوات حلف شمال االطلسي العام الحالي،
وسيبقى  9800جندي أميركي .ووقع جيم كانينغهام السفير
األميركي في كابول االتفاق نيابة عن الجانب األميركي.
ويعتبر توقيع االتفاقية األمنية بين كابول وواشنطن
خطوة أولى للرئيس الجديد أشرف غني لرأب الصدوع التي
أحدثها رفض الرئيس السابق حامد كرازي توقيع االتفاقية.
ومن أهم بنود االتفاقية ،التي تعرف رسميا ً باسم االتفاقية
األمنية الثنائية ،السماح لنحو عشرة آالف جندي أميركي
بالبقاء في أفغانستان بعد نهاية العام الحالي.
ووفقا ً لبنود اتفاق منفصل ،سيبقى أيضا ً نحو ثالثة آالف
من قوات حلف شمال األطلسي في أفغانستان.
وسيتقلص حجم القوات األميركية في أفغانستان إلى
النصف مع نهاية العام المقبل ،أي قبل االنسحاب الكلي

المقرر بعد ذلك بعام .وبموجب االتفاق ستنضم وحدات
عسكرية من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى من حلف األطلسي
إلى القوات األميركية الموجودة حالياً ،والبالغة أقل قليالً من
عشرة آالف جندي ،ليصبح إجمالي القوات الغربية الموجودة
في أفغانستان بحدود اثني عشر ألف وخمسمئة جندي.
ومن المقرر أن تتغير مهمة القوة الجديدة من االشتباك
القتالي نهاية هذا العام ،إلى التركيز على التدريب والدعم
واإلشراف والتنسيق.
وكانت واشنطن هددت بسحب كل قواتها من أفغانستان
مع نهاية هذا العام إذا لم توقع االتفاقية ،لكنها فضلت إرجاء
ذلك حتى ظهور نتائج واضحة من االنتخابات الرئاسية
األفغانية ،التي أوصلت أشرف غني إلى حكم البالد ،وبالتالي
توقيع االتفاقية.
ويعتبر دعم قوات األطلسي مهم جدا ً للقوات األفغانية
أم��ام تصاعد قوة حركة طالبان ،وسيطرتها على عدد من
المحافظات والواليات األفغانية.
ويبلغ حجم القوات الغربية في أفغانستان حاليا ً قرابة
 41ألف جندي ،متراجعا ً عن ذروته عام  2012عندما وصل
إلى نحو  140ألف جندي.

وا�شنطن ونيودلهي تتفقان على جعل
العالقات بينهما �أنموذج ًا لكل العالم
تعهد الرئيس االم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما ورئيس الوزراء الهندي الجديد
ن��اري��ن��درا م��ودي توسيع وتعميق
الشراكة االستراتيجية بين بلديهما
لجعلها «أن��م��وذج �اً» ل��دول العالم
كافة.
وقال الرئيسان في بيان مشترك
صدر عقب أول اجتماع لهما في البيت

األبيض ،إنهما سيعمالن معا ً «ليس
فقط من أجل منفعة البلدين كليهما،
بل أيضا ً لمنفعة العالم» .وأضاف
البيان« :لدينا رؤي��ة ب��أن الواليات
المتحدة والهند سيكون لديهما عالقة
متجددة كشريكين موضع ثقة في
القرن الواحد والعشرين ،وستكون
شراكتنا أنموذجا ً لباقي العالم»،

بحسب رأيهما.
وأكدا أنهما سيتعاونان في مجال
األمن ومكافحة اإلره��اب ،وكذلك في
دعم نظام عالمي «يستند إلى قواعد»
تضطلع فيه الهند بنصيب أكبر من
المسؤولية.
كما اتفقا على تعزيز التعاون في
المجال االقتصادي.

على ر�أ�س القائمة رغبة الكاتالونيين في اال�ستقالل عن �إ�سبانيا

ا�سكتلندا تحرك الرياح االنف�صالية في �أوروبا
يبدو أن االستفتاء على استقالل اسكتلندا على رغم فشله،
أثار قوة الرياح االنفصالية عبر القارة األوروبية ،كما أنه
أح��دث تغييرات في استراتيجية القوميين االستقالليين
االسكتلنديين ،وسط ترجيحات بانعكاس آثاره على بقية
أنحاء المملكة المتحدة والبلدان األوروبية التي توجد فيها
حركات استقاللية.
وبرز تحول في استراتيجية القوميين االستقالليين في
اسكتلندا ،يمثل توجها ً سياسيا ً جديدا ً تقوده نائب رئيس
الحزب القومي االسكتلندي نيكوال ستيرغين ،وهي نائب
الوزير األول اليكس سالموند ال��ذي استقال غ��داة ظهور
نتيجة االستفتاء.
وأوحت ستيرغين لدى إعالنها تدشين حملتها لخالفة
سالموند األرب��ع��اء الماضي بأنها تفضل الحكم الذاتي
الموسع السكتلندا على استقاللها .وهذا يعني قبوال ً صريحا ً
بنتيجة االستفتاء الرافضة لالستقالل والتكيف وفقا ً لهذه
النتيجة.

حكم ذاتي

وأشارت ستيرغين ،كما أشار سالموند في كلمة استقالته،
إلى تعهدات رؤساء األح��زاب البريطانية الثالثة الكبرى،
أي المحافظين والعمال والديمقراطيين األحرار ،في األيام
السابقة لالستفتاء بتعزيز صالحيات البرلمان االسكتلندي
إذا أسفر االستفتاء عن رفض االستقالل.
ويرى مراقبون أن المتشددين حتى في الحزب القومي
االسكتلندي باتوا مضطرين اآلن التباع نهج رئيستهم
المقبلة ستيرغين.
وقال النائب السابق لرئيس الحزب القومي االسكتلندي
جيم سيالرز األسبوع الماضي إنه يعتقد أن الحزب يجب أن
يخوض االنتخابات العامة في  2015على أساس المطالبة
بأقصى حد من الحكم الذاتي في كل المجاالت ،باستثناء
السياسة الخارجية والدفاعية.

تأييد ستيرغين

ويقول محللون إن سعي ستيرغين إلى التعاون مع اللورد
سميث ،الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
رئيسا ً للجنة التي ستشرف على توسيع صالحيات البرلمان

االسكتلندي ،يلقى تأييد سالموند.
ويرى هؤالء أن بوسع ستيرغين ،التي ارتفع عدد أعضاء
حزبها القومي االسكتلندي منذ االستفتاء إلى  62ألف عضو،
متفوقا ً بذلك على الديمقراطيين األح��رار ،أن تحظى أيضا ً
بتأييد أوساط رجال األعمال وقطاع واسع من أولئك الذين
صوتوا بـ«ال» لالستقالل.
ومن المرجح أن يؤدي توجهها الجديد إلى تهميش قضايا
أثارت الجدال قبل االستفتاء ،مثل العملة ومستويات اإلنفاق
وخطر االعتماد على نفط بحر الشمال.

استقالل في أوروبا

أما في ما يخص التأثيرات في الرياح االنفصالية في
أوروب���ا ،ف��إن على رأس القائمة رغبة الكاتالونيين في
االستقالل عن إسبانيا ،على رغم أن لهم برلمانهم وشرطتهم
ونظامهم التعليمي والصحي الخاص بهم.
وق��د أعلن ه��ؤالء أنهم يعتزمون إج��راء استفتاء على
االستقالل في  9تشرين الثاني المقبل على رغم معارضة
الحكومة اإلسبانية له على أساس أنه غير دستوري.
وفي بلجيكا تظاهرت قبل أيام من االستفتاء االسكتلندي
مجموعة من القوميين الفليمنكيين للمطالبة باستقالل
منطقتهم (الفالندرز) القريبة من العاصمة بروكسيل.
وبعد أي��ام أعلنت البندقية رغبتها في االستقالل عن
إيطاليا ،وأشار استفتاء على االنترنت إلى أن  9من كل 10
من أهالي البندقية يؤيدون استقاللها .وهناك أيضا ً عصبة
الشمال المطالبة باستقالل شمال إيطاليا.
وهكذا يبدو أن االستفتاء االسكتلندي يم ّثل بداية وليس
نهاية الدعوات الى استقالل مجموعات قومية في بعض
الدول األوروبية.
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ال تقتصر انعكاسات نتيجة االستفتاء على اسكتلندا،
وإنما ستمتد إلى بقية أنحاء المملكة المتحدة ،إذ قال رئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون غداة االستفتاء أن نتيجته
«أبقت بلدنا المكون من أربعة شعوب متحداً» ،مضيفا ً
أن الوقت حان لتسوية دستورية جديدة ليس السكتلندا
وحدها وإنما لبقية أنحاء المملكة.

