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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

باك�ستان تواجه
االرهاب
حممد مزيد

�أفغاين ينتظر( ..ا.ف.ب)

�أذربيجان تندد باتفاق التطبيع بينهما

�أردوغان يربط فتح احلدود مع �أرمينيا مب�س�ألة ناغورين قره باخ
زيوريخ – انقرة  /الوكاالت

اع�ل��ن رئي�س ال� ��وزراء ال�ترك��ي رج��ب طيب
اردوغ��ان ام�س االح��د غ��داة توقيع اتفاقات
تاريخية لتطبيع العالقات مع ارمينيا ان فتح
احلدود مع هذه الدولة مرتبط باحراز تقدم
حول م�سالة ناغورين قره باخ.
وق ��ال اردوغ � ��ان خ�ل�ال اج �ت �م��اع يف انقرة
مل�س�ؤويل حزبه "نريد ان تفتح كل احلدود يف
الوقت نف�سه لكن طاملا ان ارمينيا مل تن�سحب
من االرا�ضي االذربيجانية التي حتتلها فان
تركيا ال ميكنها ان تتخذ موقفا ايجابيا حيال
هذا املو�ضوع".
وتن�ص االتفاقات التي وقعت ال�سبت على

فتح احلدود بني تركيا وارمينيا التي اغلقتها
ان �ق��رة ال �ع��ام  1993ت�ضامنا م��ع حليفتها
اذربيجان بعد ا�ستيالء ارمينيا على جيب
ن ��اغ ��ورين ق ��ره ب ��اخ االرم� �ن ��ي ال ��واق ��ع يف
االرا�ضي االذربيجانية وارا�ض اذربيجانية
جم ��اورة له.وتن�ص االت�ف��اق��ات اي�ضا على
اقامة عالقات دبلوما�سية بني البلدين.
من جهة اخرى نددت اذربيجان ام�س االحد
باتفاق التطبيع بني ارمينيا وتركيا وحذرت
يف الوقت نف�سه من ان فتح احلدود االرمنية
الرتكية قد يت�سبب بزعزعة اال�ستقرار يف
جنوب القوقاز.
وقالت وزارة اخلارجية يف اذربيجان يف

بيان بهذا ال�ش�أن "ان تطبيع العالقات بني
تركيا وارمينيا قبل ان�سحاب القوات االرمنية
من املنطقة االذربيجانية املحتلة يتناق�ض
ب�شكل مبا�شر مع م�صالح اذربيجان ويلقي
بظالله على العالقات االخوية بني اذربيجان
وتركيا املبنية على جذور تاريخية".
وا�ضاف البيان "ان اذربيجان ترى ان فتح
احلدود الرتكية االرمنية من جانب واحد قد
يهدد ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة".
وكانت تركيا و�أرمينيا وقعتا ال�سبت اتفاقا
تاريخيا لتطبيع ال�ع�لاق��ات بينهما ،لينهي
ب��ذل��ك ق��راب��ة ق ��رن م��ن ال��ع��داء ب�ين الأرم ��ن
والأتراك على خلفية اتهام تركيا بقتل مئات

كلينتون تثق بقدرتها على �ضمان �سالمة �سالحها النووي

باك�ستان :حترير "معظم الرهائن" �إثر
عملية ع�سكرية يف مقر قيادة اجلي�ش
ا�سالم اباد  /رويرتز
نفذت ق��وات االم��ن الباك�ستانية
عملية لتحرير الرهائن الذين كان
م�سلحون قد احتجزوهم يف مقر
للجي�ش يقع يف مدينة راولبندي
القريبة من العا�صمة ا�سالم �آباد.
وق� ��ال م �� �س ��ؤول��ون ع�سكريون
باك�ستانيون �إن العملية ا�سفرت
عن حترير  22رهينة ومقتل ،3
كما قتل يف العملية ارب �ع��ة من
امل�سلحني.
وقد احتفظ امل�سلحون بالرهائن
مل��دة �� 17س��اع��ة ق�ب��ل ان تتدخل
ال �ق��وات اخل��ا��ص��ة الباك�ستانية
وتقتحم املقر يف ال�ساعات االوىل
من فجر االحد.
وق � ��ال اجل� �ن��رال اط� �ه ��ر عبا�س
الناطق با�سم اجلي�ش الباك�ستاين
�إن ق ��وات االم ��ن ال�ت��ي اقتحمت
املبنى وجدت الرهائن "يف غرفة
مبعية احد االرهابيني الذي كان
يرتدي حزاما نا�سفا".
وقال اجلرنال عبا�س �إن اجلنود
الباك�ستانيني "ت�صرفوا ب�سرعة"
واطلقوا النار على االخري قبل ان
يتمكن من تفجري نف�سه.
ونقلت وكالة رويرتز عن الناطق
قوله �إن ثالثة من الرهائن قتلوا
على ايدي امل�سلحني.
وكانت وكالة االن�ب��اء الفرن�سية
ق��د اف� ��ادت ب��ح��دوث انفجارين

يف املبنى ال��ذي كان يحتجز فيه
امل�سلحون رهائنهم.
وكان قد ن�شب القتال بادئ االمر
ع �ن��دم��ا ه��اج��م امل���س�ل�ح��ون املقر
ببنادق وقنابل يدوية ،فاندلعت
معركة عنيفة بينهم وبني حر�س
امل�ق��ر ،مم��ا ادى اىل مقتل اربعة
منهم ،وثمانية ع�سكريني بينهم
�ضابطان برتب كبرية.
وي�ع�ت�بر ه��ذا ال �ه �ج��وم اجل��ريء
ثالث هجوم من نوعه على مقر
ع �� �س �ك��ري يف ب��اك �� �س �ت��ان خ�لال
ا�سبوع.
وق�� � ��ال اجل � �ن� ��رال ع� �ب ��ا� ��س ان
املهاجمني كانوا يرتدون مالب�س
ع �� �س �ك��ري��ة ،وك ��ان ��وا ي�ستقلون
�شاحنة بي�ضاء ،وان اثنني منهم
فرا من موقع الهجوم ،وان عملية
م�سح مت�شيط يف امل �ق��ر جترى
حاليا بحثا عنهما.
ومل ت �ت�بن اي ��ة ج �ه��ة م�س�ؤولية
هجوم ال�سبت ،اال انه جاء عقب
ت�صريحات بقرب انطالق حملة
ع�سكرية ك�ب�يرة �ضد امل�سلحني
اال���س�ل�ام��ي�ي�ن يف م �ع��اق �ل �ه��م يف
املناطق اجلبلية الوعرة املتاخمة
للحدود مع افغان�ستان.
وت� �ق ��ول ت� �ق ��اري ��ر � �ص �ح �ف �ي��ة يف
ا��س�لام �آب ��اد �إن متكن امل�سلحني
م��ن م�ه��اج�م��ة م�ن�ط�ق��ة ع�سكرية
تخ�ضع حلرا�سة م�شددة يعترب

امرا حمرجا جدا بالن�سبة لقوات
االمن الباك�ستانية.
وا� � �ض� ��اف� ��ت �إن ال � �ع� ��دي� ��د من
الباك�ستانيني �سي�شكون يف قدرة
اجلي�ش على حمايتهم اذا كان
عاجزا عن حماية نف�سه.
وك ��ان تنظيم ط��ال�ب��ان ق��د خ�سر
زع �ي �م��ه ب �ي��ت ال �ل��ه حم �� �س��ود يف
هجوم �صاروخي بطائرة بدون
ط� �ي ��ار ت��اب��ع��ة ل�لا� �س �ت �خ �ب��ارات
االمريكية يف �آب املا�ضي.
ي �� �ش��ار اىل ان م��دي �ن��ة بي�شاور
عا�صمة والي��ة احل��دود ال�شمالية
الغربية الباك�ستانية كانت �شهدت
اجلمعة تفجري �سيارة مفخخة
يف منطقة جتارية مزدحمة مما
ت�سبب يف م�ق�ت��ل � 40شخ�صا،
وا�صابة اكرث من مئة.
م��ن ج�ه��ة اخ ��رى ح ��ذرت وزي��رة
اخل��ارج �ي��ة االم��ري �ك �ي��ة هيالري
كيلنتون من ان ت�صاعد الهجمات
امل�سلحة �ضد القوات الباك�ستانية
يهدد �سلطة الدولة على ارا�ضيها.
وق ��ال ��ت ك �ل �ي �ن �ت��ون ال��ت��ي تقوم
زي��ارة اىل العا�صمة الربيطانية
ان وا�شنطن لديها ثقة يف قدرة
احلكومة الباك�ستانية على حماية
تر�سانتها ال�ن��ووي��ة وذل��ك برغم
الهجمات التي تتعر�ض لها قوات
احل �ك��وم��ة م��ن ق�ب��ل اال�سالميني
املتطرفني.

�آالف الأرمن يف عام .1915
وق��د مت توقيع االت�ف��اق يف مدينة زيوريخ
ب�سوي�سرا� ،إذ وقعه عن اجلانب الرتكي وزير
اخلارجية� ،أحمد داود �أغلو ،وع��ن الطرف
الأرمني نظريه� ،إداورد نالبندنيان.
وين�ص االت �ف��اق على ا�ستئناف العالقات
الدبلوما�سية ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،و�إع� ��ادة فتح
احلدود بينهما ،وت�شكيل جلنة م�شرتكة من
م�ؤرخني م�ستقلني لدرا�سة ق�ضية "الإبادة
اجلماعية" ال�ت��ي ط��امل��ا ات�ه��م الأرم ��ن تركيا
بارتكابها بحقهم.
وجاء توقيع االتفاق بعد �أن ظهرت خالفات
ب�ين ال�ط��رف�ين يف الدقيقة الأخ�ي�رة ب�سبب

اعرتا�ض �أرمينيا على �صيغة البيان الذي
ك��ان م��ن امل �ق��رر �أن يلقيه وزي ��ر اخلارجية
الرتكي خالل حفل التوقيع ،الأمر الذي �أدى
�إىل ت�أجيل حفل التوقيع ملدة ثالث �ساعات.
فقد ذك��ر ناطق با�سم اخلارجية الأمريكية
لوكالة فران�س بر�س للأنباء �أن "الإ�شكال
ظهر يف اللحظة الأخرية" مما �أخر التوقيع
ثالث �ساعات عن املوعد الذي كان مقررا يف
الثالثة ع�صرا بتوقيت جرينت�ش م��ن يوم
ال�سبت.
ينهي االتفاق عداء بني البلدين ا�ستمر قرابة
قرن من الزمن على خلفية اتهام الأرمن لرتكيا
بقتل مئات الآالف منهم يف عام .1915

بعد العملية الناجحة التي ق��ام بها كوماندوز
باك�ستاين لإطالق �سراح رهائن كان مت�شددون
ق��د اح��ت��ج��زوه��م يف مبنى ع�����س��ك��ري حم�صن،
اعلن وزير الداخلية " ان كل الطرق ت�ؤدي اىل
وزير�ستان اجلنوبية "..
وامل��ق�����ص��ود ب��وزي��ر �ستان امل��ك��ان ال���ذي تنطلق
منه جماميع القتل والدمار والتفجريات ،وهنا
يجب ان نقول اوال :ان عنا�صر التمرد التابعني
للقاعدة ،ما انفكوا يحاولون اثبات وجودهم
عرب االعمال االرهابية التي يتم فيها ا�ستهداف
املدنيني ع��ادة ..وان نقول ثانيا :ان احلكومة
الباك�ستانية وق��وات��ه��ا م�����ص��رة ع��ل��ى مواجهة
التمرد بكل الو�سائل املتاحة ،وان نقول ثالثا :ان
االرادة الدولية ،ع�سكريا و�سيا�سيا مع احلكومة
الباك�ستانية يف �سعيها للق�ضاء على عنا�صر
ط��ال��ب��ان ،ولكي تنجح يف ا�ستتباب الأم���ن يف
ربوعها.
ال�شك ان العملية التي ق��ام بها عنا�صر طالبان
ال�سبت املا�ضي يف اقتحام مبنى ع�سكري قد
احرج احلكومة الباك�ستانية ،واعتقد العديد من
املحللني ان وهنا ا�صاب اداء القوات الباك�ستانية
التي تعرف باجهزتها اال�ستخبارية الناجحة ،غري
ان احلقيقة التي مل يفطن �إليها اولئك املحللون
ان عنا�صر من القوات الباك�ستانية �سهلت جناح
تلك العملية ،واورد حمللون �ضالعون بال�ش�أن
الباك�ستاين ان عنا�صر من اجلي�ش مرتبطون
بتنظيم القاعدة كانوا جزءا من خمطط اقتحام
املبنى الع�سكري .ولوالهم ملا ا�ستطاع ه�ؤالء
املتمردون من الو�صول اىل اهدافهم بكل هذا
الي�سر.
عملية اطالق �سراح الرهائن بوا�سطة الكوماندوز
كانت ناجحة ح�سب قراءات ملتفقهني ع�سكريني،
واثبتت تلك القراءات ان م�صري جماعات العنف
وال�شر الميكنها اال�ستمرار يف عرقلة عجلة االمن
يف غري مكان من العامل ،والبد ان م�آلها االندحار
واخليبة.
ولكن �سعي االرادة الدولية ،اىل بلورة خطاب
ع��ق�لاين��� ،س��ي ��ؤدي اىل اح��ت��واء ايديولوجية
الظالم وا�صحاب النظرية امل�سلحة ورمبا ي�ساعد
على تفكيك منظومة االره��اب وان�ساق خطابه
خ�صو�صا م��ا يقوم ب��ه م��ن ا�سرت�ضاء للفقراء
الذين اليحبذون التعايل الغربي يف النظر اىل
م�شكالتهم.
ك���ان ع��ل��ى ال���ق���ادة ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي�ين ان ي�س�ألوا
انف�سهم :ملاذا يتم اخرتاق قواتهم بال�سهولة غري
املتوقعة من خالل عنا�صر من قواتهم مل�ساعدة
جماميع االره��اب؟ .االمر لي�س حمريا اذا جنح
ه�ؤالء القادة ب�إعادة قراءة خطاب امل�سلحني من
الداخل ..اي داخل ايديولوجيتهم!

وزير اخلارجية الياباين يقوم بزيارة مفاجئة �إىل �أفغان�ستان
طوكيو /اف ب

و�صل وزي��ر اخلارجية الياباين كات�سويا اوكادا
ام����س االح ��د اىل افغان�ستان يف زي ��ارة مفاجئة
لي�صبح اول ع�ضو يف احلكومة اليابانية اجلديدة
ي ��زور ه ��ذا ال�ب�ل��د ك�م��ا اع�ل�ن��ت وزارة اخلارجية
اليابانية .واعلنت ال ��وزارة يف بيان ان اوك��ادا
و�صل اىل كابول و�سيزور خالل النهار باك�ستان
حيث يبقى حتى االثنني.
و�سيلتقي اوك��ادا الرئي�س االفغاين حميد كرزاي
وم�س�ؤولني افغانا اخرين كما اعلن امل�صدر نف�سه.
وا�ضاف البيان ان "هذه ال��زي��ارة تهدف اىل حث
امل�س�ؤولني االفغان على ت�شكيل حكومة م�ستقرة بعد
االنتخابات الرئا�سية" التي جرت يف اب .و�سيبحث
اوكادا ب�شكل خا�ص امل�ساعدة التي تقدمها اليابان
الفغان�ستان كما ذك��رت و�سائل االع�لام اليابانية.
اىل ذلك اعلنت القوة الدولية امل�ساهمة يف ار�ساء
االمن يف افغان�ستان التابعة حللف �شمال االطل�سي
(اي�ساف) االح��د مقتل جندي امريكي ال�سبت يف
انفجار عبوة يدوية ال�صنع غرب افغان�ستان .وافاد
بيان اي�ساف ان "جنديا امريكيا قتل يف انفجار
عبوة يدوية ال�صنع يف العا�شر من ت�شرين االول

غرب افغان�ستان" دون مزيد من التفا�صيل.
وحت��ول��ت ال �ع �ب��وات ال �ي��دوي��ة ال�صنع اىل �سالح
طالبان املف�ضل يف قتالها �ضد ال�ق��وات االفغانية
وال��دول�ي��ة حيث تت�سبب يف �سقوط ثالثة ارباع
اخل�سائر االجنبية .ومنذ بداية ال�سنة قتل ما ال
يقل عن  408جنود اجانب بينهم  242امريكيا يف
افغان�ستان ح�سب تعداد فران�س بر�س ا�ستنادا اىل
موقع كاجواليتز املتخ�ص�ص.
و�سقط خ�لال ال�سنة اجلارية اك�بر ع��دد من جنود
ال �ق��وات ال��دول�ي��ة منذ و�صولها اىل ال�ب�لاد نهاية
 2001عندما اطاحت بنظام طالبان ،وكذلك اكرب
عدد من املدنيني وق��وات االمن االفغانية .من جهة
اخرى قالت تقارير حتليلية ان االحقاد القبلية وما
ورثته افغان�ستان عن االحتالل ال�سوفياتي من دمار
ونهب ،ادت اىل تعقيد حماوالت القوات الدولية يف
امل�ساهمة بتنمية القرى االفغانية وتخلي�صها من
مقاتلي طالبان .وي�سعى فريق من �سبعة عنا�صر
من م�شاة البحرية االمريكية (املارينز) متخ�ص�صني
يف التنمية اىل ك�سب ثقة وجهاء قبائل جنوب غرب
ال�ب�لاد ع�بر قطع ال��وع��ود لهم بانظمة ري جديدة
اذا رف�ضوا التعامل مع طالبان .لكن ال�سرجنت-

�شيف تود ب��اورز يقول ان امل�سالة يف ذلك الوادي
ال�صخري الفقري �ستاخذ وقتا طويال الن امل�سنني
يتذكرون وعودا م�شابهة قطعها اجلي�ش ال�سوفياتي
عندما كان يحتل البالد خالل الثمانينات ومل يف
بها.
واو�ضح باورز ان الريبة �شديدة "ونبد�أ بالتعرف
على النا�س عندما يتعني علينا الرحيل .اننا ناتي
اىل هنا بهدف اجناز الكثري ،لكننا ال نفعل �سوى
القليل" .وذكر ال�ضابط بانه "خالل عملية مكافحة
مت��رد ،هناك تفا�صيل �صغرية على االر���ض حتبط
ك��ل ��ش��يء ،وي�ف�تر���ض ان ت�ك��ون تلك ال��درو���س قد
ا�ستخل�صت منذ عهد ال�سوفيات" .وت��اب��ع قائال
"فمثال اذا �ضربت �شابا يف احد االيام واتى مقاتلو
طالبان يف اليوم التايل وطلبوا منه زرع عبوة من
�صنع ي��دوي ،فانه �سيقول مل ال؟" وت��دل اط�لال ما
تبقى من مراكز قتال وهيكل مدرعة مطمور حتى
ن�صفه يف الوادي ،على مقاومة املجاهدين ال�شر�سة
كما يف بقية انحاء البالد ،وعلى ما دمره ال�سوفيات
م��ن ق ��رى وب���س��ات�ين مم��ا يعيق ال �ي��وم حم ��اوالت
ا�سرت�ضاء �سكانها .واك��د ال�ضباط ان ما زاد يف
تعقيد االمور ان القرويني غالبا ما يق�ضون اوقاتهم

يف احلاق ال�ضرر بالقبائل املعادية اكرث منهم يف
و�ضع اخلدمات اال�سا�سية يف خدمة النا�س.
ويف قرية قريبة من فايز اباد ،او�ضح زعيم القبيلة
عبد الله جميد ان ا�شغال م�شروع ال��ري احليوي
جممدة .وق��ال "قدمت اق�تراح��ات عمل" ل�شركات
حملية "فوافقت يف ب��ادىء االم��ر على اجن��از كل
�شيء ،لكنها ما ان علمت ان االمر يتعلق " بفايز اباد
" حتى رف�ضت وقالت اننا من قبيلة نورزاي وهناك
ينتمون اىل قبيلة جيمالزاي" .واكد ان اخلالفات
عميقة جدا اىل حد ان قرية قد تذهب اىل حد الطلب
ببناء �سد من �شان مياهه ان تت�سبب يف جرف حقول
القرية املحاذية .ويف النتيجة ،يتعني على فريق
ال�سرجنت �شيف ب��اورز ان يحاول بنف�سه حتديد
ما هو �ضروري بدال من اال�صغاء ملطالب امل�سنني.
وقال "اننا نريد ان نقدم لهم ما ي�ساعد القبيلة وما
ميكنهم بنا�ؤه هم بانف�سهم بدال من التبعية ملا نقدمه
نحن جمانا".
ويرى رجال املارينز ان التنمية ميكن ان تخف�ض
ال�ت�ب�ع�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة ع�ل��ى االف��ي��ون يف جنوب
افغان�ستان -اذا متكنوا من جتاوز اخلالفات القبلية
واالرث ال�سوفياتي.

�إي��ران حتكم بالإع��دام على  3م��ن املحتجني عل��ى انتخاب جناد
طهران  /الوكاالت

قالت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية "�إ�سنا" �إن ثالثة ممن اع ُتقلوا
خالل االحتجاجات على نتائج االنتخابات الرئا�سية املثرية للجدل
يف �شهر حزيران املا�ضي قد حُ كم عليهم بالإعدام.
و�أ�ضافت الوكالة قائلة �إن الأحكام ال�صادرة ابتدائية ،وال يزال
يتعني �إقرارها ب�شكل ر�سمي من قبل حمكمة عليا يف البالد حتى
ت�صبح نهائية .كما �أن الوكالة مل تك�شف عن �أ�سماء الأ�شخا�ص
الذين �صدرت الأح�ك��ام بحقهم .يُ�شار �إىل �أن النا�شط املعار�ض
الوحيد الذي نقلت الأنباء نب�أ احلكم عليه بالإعدام ب�سبب �صلته
باالحتجاجات التي تلت االنتخابات املذكورة ،والتي فاز بنتيجتها
الرئي�س احلايل حممود �أحمدي جناد ،هو حممد ر�ضا علي زماين.

"لقد حُ كم بالإعدام على ثالثة �أ�شخا�ص اتهموا بال�ضلوع بالأحداث
التي �أعقبت االنتخابات" وقد نقلت "�إ�سنا" عن ناهد ب�شريي رعد،
وهو م�س�ؤول يف وزارة العدل ،قوله" :لقد حُ كم بالإعدام على ثالثة
�أ�شخا�ص اتهموا بال�ضلوع بالأحداث التي �أعقبت االنتخابات".
و�أ��ش��ار رع��د �إىل "املحكومني" الثالثة فقط ب��الأح��رف الأوىل من
�أ�سمائهم ،قائال �إن كال من "م .ز ،".و"�أ .ب ".قد �أُدينا ل�صلتهما
مبنظمة "جمعية �إي��ران امللكية" ،وه��ي جماعة ملكية حمظورة،
كما �أُدي��ن "ن� .أ ".ل�صلته مبنظمة "جماهدي خلق" ،وه��ي �أي�ضا
جماعة �إي��ران�ي��ة حم�ظ��ورة ت�ن��ادي ب��الإط��اح��ة بنظام اجلمهورية
الإ�سالمية احلاكم يف �إيران .وكان �أحد املواقع الإلكرتونية التابعة
للإ�صالحيني يف �إي��ران قد نقل يوم اخلمي�س املا�ضي �أن زماين،

البالغ من العمر  37عاما ،قد حُ كم عليه بالإعدام .ولي�س من الوا�ضح
ما �إذا كان زماين هو نف�سه الذي �أ�شارت �إليه "�إ�سنا" اخت�صارا بـ "
"م .ز ".يف تقريرها ام�س.
من جهة �أخ��رى� ،أدان��ت منظمة العفو الدولية احلكم الذي قيل �إنه
�صدر بحق زماين ،وو�صفت حماكمته ب�أنها "مظهر كاذب للعدالة".
يُذكر �أن احتجاجات دامية كانت قد �أعقبت �إعادة انتخاب �أحمدي
جناد لرئا�سة البالد يف الثاين ع�شر من �شهر حزيران/متوز املا�ضي،
�إذ اتهمت املعار�ضة احلكومة بتزوير نتائج االنتخابات.
و�أ�سفرت املواجهات بني �أن�صار املعار�ضة والقوات احلكومية عن
مقتل � 30شخ�صا على الأقل ،بالإ�ضافة �إىل اعتقال �آالف الأ�شخا�ص
الآخرين.

واليات �أمريكية تثري احتمال االنف�صال عن االحتاد �إثر �أالزمة االقت�صادية
تقرير اخباري

يبدو ان عددا متزايدا من
االمريكيني �ضاقوا ذرعا من
دف��ع ال�ضرائب التي متول
حربني بعيدتني وخطط
انعا�ش ال يرون اي انعكا�سات
ايجابية ملمو�سة لها ،وبد�أوا
يحثون والياتهم على ابطال
القوانني الفدرالية وحتى
انهم يطالبونها باالنف�صال.

وا�شنطن /اف ب

وه�ؤالء االمريكيون �أكانوا يدافعون عن منح مزيد من
ال�سلطة للواليات او جمرد انف�صالها عن االحتاد ،جتمع
بينهم نقطة واح��دة وه��ي انهم �ضاقوا ذرع��ا بالدولة
الفدرالية .وقال توما�س نايلور الربف�سور ال�سابق يف
االقت�صاد وزعيم احلركة من اج��ل جمهورية فرمونت
الثانية (�شمال �شرق) لوكالة فران�س بر�س "ان الدولة
الفدرالية فقدت �سلطتها املعنوية وحكومتنا تخ�ضع
الوامر وول �سرتيت".
وت�ساءل "ان االمرباطورية تنهار� ،أتريدون الغرق مع
التايتانيك او ايجاد حل اخر طاملا ان ذلك ما زال امرا
ممكنا؟".
ففي الواقع كان التيار املعادي لوا�شنطن نا�شطا حتى
قبل انتخاب ب ��اراك اوب��ام��ا رئي�سا ل�ل��والي��ات املتحدة
لكن �صفوفه تو�سعت مع االنكما�ش ال�سيما مع التدخل

املتزايد للدولة يف االقت�صاد وارتفاع النفقات الوطنية
على ما اكد جاي�سون �سورين�س الربف�سور يف جامعة
بوفالو يف نيويورك.
واو�ضح كريكباتريك �سايل من معهد ميدلبريي الذي
يدر�س حركة االنف�صال وتقرير امل�صري "يجري احلديث
اليوم عن ابطال قوانني فدرالية على م�ستوى الواليات
واالنف�صال كما جرى احلديث يف �سنة ."1865
وهناك حاليا جماعات نا�شطة داعية لالنف�صال يف ع�شر
والي��ات على االقل بينها تك�سا�س (جنوب) وفريمونت
(�شمال ��ش��رق) وه ��اواي (املحيط ال �ه��ادىء) واال�سكا
(�شمال غرب).
ويف خطوة مفاجئة قال ريك بريي حاكم تك�سا�س م�ؤخرا
يف اج�ت�م��اع للمحافظني ان��ه ي ��ؤي��د االن�ف���ص��ال .وهذه
ال��والي��ة اجلنوبية التي ا�ستقلت ب�ين  1836و1845
�شهدت انف�صالها االخري يف  1961عندما ان�ضمت اىل

ع�شر والي��ات اخرى كانت ت�ؤيد الرق يف اجلنوب �ضد
واليات ال�شمال.
ومل يقم االحتاد اال بعد اربع �سنوات من احلرب االهلية
التي خلفت  620الف قتيل.
وق��ال ديف موندي املتحدث با�سم احلركة القومية يف
تك�سا�س لوكالة فران�س بر�س ،ان االنف�صال هو ردنا
الوحيد الن ال��دول��ة الفدرالية متفتتة ومل يعد ممكنا
ا�صالحها مع طريقة عمل النظام ال�سيا�سي احلايل".
واو�ضح ان الواليات املتحدة االمريكية قامت يف اال�صل
على ا�سا�س "كونفدرالية والي��ات م�ستقلة يربط فيما
بينها دفاع م�شرتك وم�صالح جتارية" ،معربا عن ا�سفه
الن ال��دول��ة الفدرالية اكت�سبت بعد �سنوات و�سنوات
�سلطة مفرطة يف نظره.
لكن ج.ار البي رئي�سة حترير �ستار تلغراف يف فورث
وورث (تك�سا�س) خففت من اهمية االمر قائلة ان دعاة

االنف�صال "لي�سوا �سوى قلة" ودي��ك ب�يري مل ير�ضخ
�سوى ملجموعة "�صغرية لكن �صاخبة".
واذا كان دعاة االنف�صال ما زالوا هام�شيني فان املدافعني
ع��ن ف�ك��رة اع�ط��اء ال��والي��ات م��زي��دا م��ن ال�سلطة ب��د�أوا
يحظون بنفوذ فعلي.
فعلى �سبيل املثال رف�ضت ن�صف ال��والي��ات االمريكية
تطبيق معايري فدرالية جديدة لبطاقات الهوية .وثمة
م�ؤ�شر اخ��ر على اال�ستقاللية اعتربت والي��ة تيني�سي
(ج�ن��وب) ومونتانا (�شمال غ��رب) انهما غري ملزمتني
بتطبيق القوانني الفدرالية اخلا�صة ب�صنع اال�سلحة
والذخرية.
لكن بالرغم من ذل��ك راى لني �سبيلمان االخ�صائي يف
ال�ت�ي��ارات القومية يف ت�صريح لوكالة فران�س بر�س
ان "االحتمال �ضئيل" بان يك�سب دعاة االنف�صال قوة
ونفوذا كافيني لفر�ض االنف�صال.

