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عربيات  /دوليات

خطاب الرئي�س عبا�س
ما قبله وما بعده
 راسم عبيدات
م��ا ق�ب��ل خ�ط��اب ال��رئ�ي��س الفلسطيني م�ح�م��ود ع�ب��اس أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها السبعين ،كان هناك
حديث عن «قنبلة» سيفجرها أمام الحشد الدولي المتميّز في
الجمعية ال�ع��ام��ة ،وك��ان��ت التكهنات والتحليالت ال�ت��ي سرت
ح��ول تلك «القنبلة» منصبّة على أنّ خطاب الرئيس سيضع
ح��دا ً لمرحلة طويلة من المفاوضات العبثية وغير المجدية،
وسيؤكد استراتيجية فلسطينية جديدة او نوعية ترتقي الى
مستوى الكفاح واألوضاع والظروف االستراتيجية التي يم ّر
بها الشعب الفلسطيني ،فلذلك كانت تلك التكهنات والتحليالت
تقول ب��أنّ الرئيس ق��د يعلن إل�غ��اء اتفاقيات اوس�ل��و ،أو ربما
االن�س�ح��اب منها ،أو تجميدها ،وخ��اص��ة م��ا يتصل ويتعلق
بالتنسيق األمني «المقدّس» وال��ذي جرت مطالبات فصائلية
وحزبية ومجتمعية بوقفه استنادا ً لقرارات المجلس المركزي
في دورته ( )+5 4من شباط الماضي ،أو تجميده ،وفي الح ّد
األدنى تقنينه وتقليصه من باب أضعف اإليمان.
وف��ي خطابات الزعماء وال�ق��ادة العرب والعجم والدوليين
التي سبقت خطاب الرئيس عباس ،ارتسمت خيبة كبيرة رغم
ك��ل الحديث الطاغي و»ال �ه��وب��رات» و»ال�ه�ي��زع��ات» ع��ن النصر
الذي سيتحقق برفع العلم الفلسطيني الى جانب أعالم الدول
األخرى أمام مبنى األمم المتحدة ،رغم أن ذلك نصر معنوي
كبير ،فالقضية الفلسطينية لم تسقط فقط من كلمة زعيم اكبر
دول��ة في العالم «أوب��ام��ا» ،بل غابت في كلمات العديد منهم،
ووردت بشكل م �ج��زوء وم�ق�ت�ض��ب او ب �ص��ورة م�خ�ت��زل��ة او
هامشية في كلمات البعض اآلخر ،وهذا يعكس مدى التراجع
والتآكل في مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
وعلى كل حال أنا لست هنا بصدد الحديث عن األسباب التي
أدت إل��ى مثل ه��ذا التراجع المريع للقضية الفلسطينية على
الساحة الدولية فلسطينيا ً وعربياً ،ولئن كنت سآتي على ذلك
في سياق المقالة من دون تفصيل.
ألقى الرئيس خطابه وكان الجميع من أبناء شعبنا يريد معرفة
�دوي ال��ذي سيحدثه خطاب الرئيس ،حيث
«القنبلة» وسمع ال� ّ
أسهب في شرح الجرائم واإلجراءات والممارسات والخروق
التي مارستها وارتكبتها «إسرائيل» بحق شعبنا من النكبة
ليومنا هذا من تدمير وح��رق لألطفال واستيطان واعتقاالت
وانتهاك بحق المقدسات وتحديدا ً للمسجد األقصى وغيره،
وقال بأن هذا الوضع القائم لم يعد مقبوالً ،وبان «إسرائيل» ال
تلتزم باالتفاقيات ودمرت األسس القانونية والسياسية التي
قامت عليها تلك االتفاقيات ،ولذلك ما دام��ت «إسرائيل» غير
ملتزمة بهذه االتفاقيات ،فإن الشعب الفلسطيني وقيادته لن
تلتزم بهذه االتفاقيات ،وكذلك طالب بالحماية الدولية لشعبنا
الفلسطيني ،وبأنه ما دام��ت «إسرائيل» ترتكب الجرائم بحق
شعبنا ،فإننا مستمرون بالتوجه الى المحاكم الدولية والى
محكمة الجنايات الدولية ،ولكنه في المقابل لم يسقط خيار
السالم الذي قال بأنه ضروري لشعبنا و»جيراننا» ،ولم يغلق
ال�ب��اب أم��ام ال�ع��ودة م�ج��ددا ً إل��ى المفاوضات وح��ل الدولتين،
وأع �ل��ن قبوله ال�م�ش��روع ال�ف��رن�س��ي ،ال��ذي ي��دع��و إل��ى العودة
للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية «وإسرائيل» مجددا ً حتى
نهاية العام  ،2017وفق األسس والمرجعيات السابقة التي
فشلت فشالً ذريعا ً في حمل «إسرائيل» على تقديم أية تنازالت
جدية من اجل السالم.
انتهى خ�ط��اب الرئيس ومهما ك��ان��ت ق��وة بالغته وإنشائه
وج��زال��ة أل�ف��اظ��ه وم �ف��ردات��ه ،وم�ه�م��ا ت �ش �دّد وص � ّع��د ف��ي نبرة
الخطاب اللفظي ،فإنها ستبقى ف��ي إط��ار اللغة ،اذا ل��م تج ِر
ترجمة م��ا ورد فيه سلوكا ً وأف �ع��االً وم�م��ارس��ات وتطبيقات
عملية على أرض الواقع ،ومن دون ذلك فإن الخطاب سيكون
«اجتراراً» وتكرارا ً لما هو سابق ،وسيكون خطابا ً استهالكياً،
ال تأسيس فيه لسياسة ج��دي��دة ،وال يشكل ج�س��را ً لمرحلة
استراتيجية جديدة.
والخطاب كذلك لم يعلن بشكل عملي وصريح عن التحلّل
من اتفاقيات أوسلو ،أو ح ّل السلطة ،أو ما هو مترتب على تلك
االتفاقيات من التزامات أمنية وسياسية ،رغم قول الرئيس
ب��أن «إسرائيل» دم��رت األس��س التي قامت عليها ،وه��و كذلك
لم يطالب باعتبار دول��ة فلسطين دول��ة تحت االح�ت�لال ،رغم
قوله ومطالبته بالحماية الدولية لشعبنا ،واعلن رفضه للحلول
ال �م �ج��زوءة وال��دوي�ل�ات ال�م��ؤق�ت��ة ،وه��و ل��م ي��وض��ح او يشرح
اآلليات لتحقيق ما طرحه ،فهو ربما أراد ان يوجه رسالة تهديد
للمجتمع الدولي ب��أن عليه أن يتحرك وإال! «إال» تلك التي لم
تعد تخيف أحداً ،لكونها من دون «أنياب» ومجردة من عناصر
القوة.
قبل الحديث عما هو المطلوب بناء على ما ورد في خطاب
الرئيس ،ال بد من القول بأن الحالة الفلسطينية وما وصلت
وق��ادت الشعب والقضية والحقوق إليه من أوض��اع ومآالت
مزرية وصعبة ،هي نتاج حالة الضعف والهوان الفلسطينية
والتعلق وم�ط��اردة خيوط األوه��ام والرهانات الخاطئة ،وما
تعيشه ق�ي��ادة الحركة الوطنية الفلسطينية م��ن ضعف ،وما
يفعل به االنقسام القائم والمستمر والمتك ّرس ،بفعل تغليب
المصالح واألجندات الفئوية والحزبية والصراع على سلطة
منزوعة الدسم من تفكك وتحلل ومخاطر جدية على المشروع
والقضية والشعب.
وكذلك الحالة العربية التي تعيش انهيارات وتراجعات غير
مسبوقة ،حيث ح��روب التدمير الذاتي وح��روب الجميع ضد
الجميع ،وبفعل ذل��ك لم تسقط القضية الفلسطينية «سهواً»
من خطاب اوباما ،إال بعد أن سقطت عمدا ً من جدول أولويات
معظم إن لم نقل جميع األنظمة العربية.
والملح اآلن ،ليس خوض جوالت وصراعات من
المطلوب
ّ
الجدل والنقاش البيزنطي حول الخطاب ،وحول جنس المالئكة،
أكان ذكرا او أنثى ،في ظل احتالل «متغ ّول» و»متوحش» يبتلع
األرض ويلغي القضية ويقصي ش�ع��ب ،ب��ل يجب أن ترسم
استراتيجية فلسطينية تقوم على أساس االشتباك والصراع
م��ع ال�م�ح�ت��ل ب�ك��ل أش �ك��ال ال �م �ق��اوم��ة ال �م �ش��روع��ة والممكنة،
وم�ط��اردة ومالحقة دول��ة االحتالل وقادتها وتعميق عزلتها
ومقاطعتها في المحافل والمؤسسات الدولية كلها ،ووضع
المنطقة بر ّمتها من جديد ،أمام لحظة الحقيقة واالستحقاق،
غير ممكن من دون جهد فلسطيني اوالً ،وه��ذا يتطلب العمل
على استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام بتفعيل جدي
وحقيقي لإلطار القيادي المؤقت وان ال تبقى االستراتيجية
الفلسطينية قائمة على سيل م��ن القنابل الصوتية ال�ت��ي ال
تخيف أحداً ،لفرط تكرار التهديد بتفجيرها من جهة ،والنعدام
جديتها وجدواها من جهة ثانية ،وإال فإننا مقبلون على مراحل
تصفية حقيقية للقضية والمشروع الوطني الفلسطيني في
ظل ما يحدث من تط ّورات وتغيّرات دولية وإقليمية وعربية،
حيث مطلوب منا أن نلتقط ونجيّر ما يحدث إيجابا ً لمصلحة
شعبنا وقضيتنا.
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تغيير المعادالت ..بال�صمود ال�سوري والثبات الرو�سي ـ الإيراني
 عُ دي رستم
منذ بداية الحرب على سورية كان التساؤل واالستفهام
يحكم الجميع لجهة أين سيكون موقع روسيا في ظ ّل ما
يجري على الساحة العربية ،خصوصا ً مما يجري في
سورية ،إلى أن بلغت األح��داث السورية مشهدا ً
تجسد
ّ
فيه الذكاء االستراتيجي للدولة السورية في إرجاء لحظة
س ّمي «الربيع العربي»
تبلور المواقف لربط قاطرة ما ُ
بالمعركة على اإلره ��اب ،لينكشف المشروع المخطط
لسورية ،فيأتي الموقف الروسي قاسما ً فيصالً مبيّنا ً
موضحا ً ال��وق��وف إل��ى ج��ان��ب ال��دول��ة ال�س��وري��ة حكومة
وشعبا ً وقيادة ،وليتوضح أنّ إصرار روسيا بعدم كسر
الحلقة السورية يتأ ّتى من القناعة الروسية بمكانة سورية
إلعادة رسم جغرافية المنطقة من جديد ،ألنّ ال ُمراد كان
أن يترتب على انكسارها اجتياح أميركي يصل إلى حدود
األمن القومي الروسي.
ومن جهة أخرى القناعة الروسية بأنّ موقع سورية
ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ه��و م��وق��ع ح��اس��م ف��ي السياسة
واالقتصاد من أنابيب النفط والغاز وصوالً إلى اإلحاطة
بمياه المتوسط ،فبالتالي الدفاع عن سورية هو الدفاع
ع��ن ال�م��دى الحيوي االستراتيجي لروسيا على البحر
المتوسط.
جرت محاوالت عدة لتغيير أو لفرملة الموقف الروسي
الداعم بالمطلق للدولة السورية ،تمهيدا ً للسماح بمرور
قرار وفقا ً للفصل السابع في مجلس األمن عبر مجموعة
من الوقائع كان منها العام  2012استهداف مبنى األمن
القومي الذي أدّى إلى استشهاد أربعة من كبار الضباط

القادة في الجيش العربي السوري ،من ثم االنتقال إلى
محاوالت المعارضة للسيطرة على مدن ومناطق جغرافية
إلبداء عدم فاعلية الدولة السورية في استردادها ،وكان
أبرزها المحاوالت المتكررة الستهداف العاصمة القلعة
دمشق.
عند التي ّقن من ال��وص��ول إل��ى طريق مسدود بقدرات
ال�م�ع��ارض��ة المسلحة ،بنتيجة ث �ب��ات ال��دول��ة السورية

الح�ضور الرو�سي الميداني
في �سورية �أ�سقط مخطط
انك�سار �سورية باجتياح
�أميركي يحاذي الأمن القومي
الرو�سي والإيراني
وقوة الجيش وصمود الشعب ،وبعد فشل ك ّل الرهانات
األردوغانية إلنتاج صيغة حلف من خارج مجلس األمن
للعمل العسكري في سورية ،وصلت الواليات المتحدة
األميركية إل��ى ابتكار فكرة الضربة المحسوبة إلعادة
التوازن العسكري لجسم المعارضة مع ضرورة التنبّه
إل��ى اتخاذ جميع اإلج��راءات الالزمة لعدم االن��زالق إلى
حرب شاملة تمت ّد على مساحة المنطقةُ ،قر َعت الطبول
وحشدَت األساطيل للضربة العسكرية بذريعة مفتعلة
ُ
عن استخدام الدولة السورية للسالح الكيميائي ،ليتبيّن
أنّ وهم التدخل هذا قد أخرج مع المعارضة السيناريو

كوالي�س
خفايا

الكيميائي ل�ت��وف�ي��ر األرض �ي��ة اإلع�لام �ي��ة ل �ل��وص��ول إلى
لحظة تدخل مباشر صارت ضرورية ليتبدّد ك ّل ضباب
التساؤالت عن موقع ال��روس واإليرانيين بتصريحين
من العيار الناري .األول لقائد سرايا فيلق القدس اللواء
الحاج قاسم سليماني بقوله« :إنْ أردتم المجيء فاحملوا
توابيتكم م�ع�ك��م» ،ليرافقه تصريح روس��ي ال ي�ق� ّل في
صداه عن نظيره اإليراني يعلن استمرار الدعم الروسي
للجيش السوري بالذخيرة والعتاد والمعلومات ُترجم
بالعمل الدقيق ال��ذي أدّى إل��ى إسقاط الصاروخين في
البحر المتوسط.
يكثر الحديث عن أنّ القوات الروسية دخلت األراضي
السورية وأج��رت المناورات في مياه المتوسط ليتبيّن
أنّ ال��وج��ود العسكري ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة ه��و شكل
من أشكال استمرار الدعم الروسي القانوني لسورية
بصفقات األسلحة المبرمة ،لجهة التيقن الروسي بقدرة
الجيش السوري واعتباره أه ّم جيوش المنطقة للوصول
إلى حالة توازن تكافئ الحضور األميركي.
 صمود أس�ط��وري للدولة ال�س��وري��ة بصبر شعبهاوقوة جيشها وشجاعة وحكمة قيادتها.
 تفاهم نووي أرخى بظالله ليشكل سقف التوازناتفي المنطقة.
 االستعداد الروسي للحضور العسكري في سوريةللتعاون بين الجيشين يقطع الشك باليقين.
 االعتراف األوروبي المتتالي من دولة إلى أخرى بأنّبقاء الرئيس بشار األس��د من ض��رورات نجاح المرحلة
االنتقالية.
ثبات روسي يغيّر المعادالت...

قال مصدر عسكري
متابع لمرحلة ما بعد
الغارات الروسية
على مواقع الجماعات
المسلحة في سورية
إنّ محاولة تضخيم
حادث دخول طائرة
روسية المجال الجوي
التركي هي اختبار لما
تريده واشنطن ،فكالم
وزير الدفاع األميركي
أنه ليس حادثا ً عابرا ً
سيكشفه قراره
باإلبقاء على صواريخ
باتريوت على الحدود
التركية مع سورية
بداعي مخاطر جديدة،
أم التأكيد على قرار
سحب الصواريخ...؟

المهربين
اتفاق �أوروبي ـ تركي لعبور ن�صف مليون مهاجر بعيد ًا من
ِّ
نقلت وسائل إعالم غربية أن أوروب��ا وتركيا توصلتا
ينص على تعزيز حماية الحدود مقابل استقبال
إلى اتفاق
ّ
االتحاد األوروبي حوالى نصف مليون الجئ.
وق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة «ف���ران���ك���ف���ورت���ر ال��غ��ي��م��اي��ن��ه
سونتاغسزايتونغ» األلمانية إن المفوضية األوروبية
وممثلين من الحكومة التركية توصلوا إلى اتفاق األسبوع
الماضي ستتم الموافقة عليه خالل محادثات في بروكسيل
بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان وقادة االتحاد
األوروبي.
ويتضمن االتفاق خطة عمل توافق تركيا بموجبها
على تعزيز الجهود لضمان حدودها مع االتحاد األوروبي
من خالل القيام بدوريات مشتركة مع حرس السواحل
اليوناني في شرق بحر إيجة بالتنسيق من جهاز حماية
ال��ح��دود ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي « ،»Frontexبحسب
الصحيفة.
ومن جانب آخ��ر ،توافق دول االتحاد األوروب��ي على
استقبال م��ا يصل إل��ى نصف مليون شخص لضمان
عبورهم البحر بأمان من دون ّ
تدخل المهربين .وفي حال
االتفاق على الخطة ،فإنها ستطرح أم��ام ق��ادة االتحاد
األوروبي في القمة المقبلة في منتصف تشرين األول.
ويدعو االتحاد األوروبي تركيا إلى بذل مزيد من الجهود
لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون إلى اليونان ،بعد أن
وصل أكثر من نصف مليون منهم إلى الشواطئ األوروبية
هذا العام.

وكان قادة االتحاد األوروبي قد اتفقوا األسبوع الماضي
في قمة طارئة ح��ول المهاجرين على تقديم مزيد من
المساعدات إلى أنقرة ودول أخرى في المنطقة تستضيف

الجئين سوريين.
وأكد االتحاد األوروبي على أن تركيا يمكنها بذل مزيد من
الجهود للتعامل مع نحو  30ألف مهرب للبشر في تركيا.

ويرغب االتحاد األوروب��ي في إقامة «مواقع ساخنة»
لتسجيل طالبي اللجوء على األراض��ي التركية ،وهو ما
استبعده أخيرا ً رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو.
وأعلنت وكالة االتحاد األوروب��ي لشؤون أمن الحدود
الخارجية « ،»Frontexأنها ستضطر هذا العام إلى
«اس��ت��ئ��ج��ار  60ط��ائ��رة رك���اب إلرج���اع الالجئين غير
الشرعيين إلى بلدانهم» .فيما احتاجت الوكالة العام
الماضي إلى استخدام  39طائرة فقط لهذا الغرض.
و أكد رئيس « »Frontexفابريس ليجيري ،إن 630
ألف وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الدول األوروبية منذ
بداية العام ،وقال« :لقد سجلنا زهاء  630ألف حالة عبور
غير قانونية للحدود من قبل المهاجرين».
وأكد رئيس الوكالة أن  39في المئة من الحاالت فقط
على األكثر يصح فيها ترحيل الالجئين ،لرفض الدول التي
جاءوا منها استقبالهم ،داعيا ً دول االتحاد األوروبي إلى
توثيق العمل المشترك في ما بينها بهدف تسوية مشكلة
المهاجرين غير الشرعيين.
يذكر في هذا الصدد أن األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون كان قد دعا إلى السماح لالجئين بالبقاء لمدة
طويلة «عندما ال يوجد إمكان لرجوعهم» ،مذكرا ً بأنه
يجب احترام حقوق الالجئين والمهاجرين في حصولهم
على اللجوء ،ويجب على الدول تنفيذ التزاماتها الدولية
وباألخص مبدأ االمتناع عن إجبار الناس بالقوة على
العودة إلى الوطن.

كييف تعلن بدء �سحب الأ�سلحة من خط التما�س ب�شرق �أوكرانيا

بورو�شينكو :الواليات المتحدة �ستورد �أ�سلحة حديثة لأوكرانيا
أعلنت أوكرانيا أمس بدء سحب األسلحة من عيار يقل
عن  100مم من خط التماس في منطقة دونباس بجنوب
شرق البالد .وأكد المتحدث باسم العملية األمنية األوكرانية
أناتولي ستيلماخ ،أن المرحلة األول��ى من سحب األسلحة
واآلليات العسكرية من عيار يقل عن  100مم من خط التماس
بدأت اليوم ،موضحا ً أن الدبابات من نوعي «ت »-64و»ت-
 »72وكذلك المدافع من نوعي «د »-48و»د »-44ستحسب
على بعد  15كيلومترا ً خالل  41يوماً.
وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها لن تبدأ
سحب أسلحتها إال بعد بدء سحب أسلحة قوات دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك ،وق��د ب���دأت سلطات «جمهورية دونيتسك
الشعبية» سحب أسلحتها السبت الماضي .ومن المتوقع أن
تبدأ «دونيتسك الشعبية» هي األخرى سحب قواتها بعد 15
يوماً.
ي��ذك��ر أن عملية سحب األس��ل��ح��ة ستستمر  41يوما ً
وستنقسم إلى مرحلتين وستجرى تحت مراقبة ممثلين عن
منظمة األمن والتعاون الجماعي ووسائل اإلعالم .وقد سلم
جانبا النزاع لمنظمة األمن والتعاون الجماعي قوائم األسلحة
واآلليات التي ستنقل على بعد  15كيلومترا ً على األقل من خط
التماس.
وت��م في مينسك األس��ب��وع الماضي إب��رام اتفاق سحب
األسلحة من عيار يقل عن  100مم والدبابات في دونباس،
وقد وقع ممثلو كييف ودونيتسك ولوغانسك هذا االتفاق يوم

السبت.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
أن الواليات المتحدة وعدت بالده بتوريد أنواع جديدة من
األسلحة لها ،وقال« :التقيت في نيويورك ثالث مرات الرئيس
األميركي باراك أوباما ،قبل وبعد لقائه مع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،وبعد محادثاتي مع نائب الرئيس األميركي
جو بايدن ،حيث أطلعني أوباما على أنه وقع تكليفا ً بتسليم
أوكرانيا أنواعا ً جديدة من األسلحة».
و أضاف« :أوباما وقع تكليفا ً بتسليم أوكرانيا رادارات
بعيدة المدى مضادة لسرايا المدفعية» ،قائالً« :حاجتنا لهذه
األسلحة مثل الهواء».
وكان السفير األميركي في أوكرانيا جيفري باييت قال في
أواخر أيلول المنصرم بأن بالده ستورد الرادارات المذكورة
من طراز  Q36ألوكرانيا حتى أواخر الخريف الجاري ،مشيرا ً
إلى أن هذا القرار اتخذ خالل محادثات بوروشينكو وبايدن.
وتستخدم المنظومة المتتنقلة من رادارات  Q36لكشف
ومراقبة قصف المدفعية والصواريخ وتأمين إطالق النيران
المضادة لسرايا المدفعية المعادية.
يذكر أن وزير الداخلية األوكراني أرسين أوفاكوف أعلن
في األسبوع الماضي حصول الحرس الوطني األوكراني على
بندقيات قنص من العيار الكبير « »Barretأميركية الصنع،
إضافة إلى قنابل مضادة للدبابات من طراز DRTG-73
خصصت للجيش األوكراني.

االئتالف الحاكم في البرتغال يفوز في االنتخابات
بال غالبية برلمانية
فازت حكومة يمين الوسط في البرتغال
في انتخابات عامة مثلت اختبارا ً لسياساتها
ّ
التقشفية الصارمة ولكن إخفاقها في الفوز
بغالبية في البرلمان يثير احتمال حدوث
غموض سياسي.
وبعد فرز  99.1في المئة من األصوات
حصل االئتالف الحاكم على  38.5في المئة
مقابل  32.4في المئة للحزب االشتراكي
بزعامة انطونيو كوستا .وأظهرت النتائج
حصول الحكومة على  100مقعد فقط في
البرلمان المؤلف من  230عضوا ً وهو ما يق ّل
عن العدد الذي تحتاجه إلى تحقيق غالبية
وهو  116مقعدا ً رغم أن المحصلة قد ترتفع
بشكل طفيف مع إعالن النتيجة النهائية.
وسيكون رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو
باسوس كويلو أول زعيم في أوروب��ا يُعاد
انتخابه بعد فرض تقشف على الناخبين
بموجب برنامج إنقاذ دولي أعقب بدء أزمة
الديون السيادية عام .2009
وقال باسوس كويلو إنه مستعد لتشكيل
حكومة جديدة ،ولكنه أش��ار إل��ى احتمال
اض��ط��راره لقبوله لحلول وس��ط ف��ي ما

«نفسر
يتعلق باألمور السياسية ،وأضاف:
ّ
النتائج بتواضع كبير .أخفقنا في تحقيق
غالبية في البرلمان» .ومع ذلك ،فقد تثير أي
حكومة أقلية قلق المستثمرين في البرتغال.
ولم ُتكمل حكومة أقلية واح��دة فترتها في
البرتغال منذ اإلط��اح��ة بالنظام الفاشي
الذي فرضه الدكتاتور انطونيو ساالزار عام
.1974

من جهة أخ��رى ،ق��ال كوستا إن حزبه
االش��ت��راك��ي أخفق ف��ي ال��وف��اء بهدفه وهو
تحقيق الفوز ولكنه ق��ال إن��ه لن يستقيل
وإن االشتراكيين سيتمسكون بسياساتهم،
مضيفا ً أن��ه «ال يمكن ألح��د االعتماد على
االشتراكيين في دعم سياسات تتعارض
مع االشتراكيين» و»هناك غالبية كبيرة من
البرتغاليين صوتت لمصلحة التغيير».

مو�سكو تدين الق�صف الأميركي م�ست�شفى قندوز
و«�أطباء بال حدود» تعتبره متعمد ًا
أعلنت موسكو أم��س إدانتها للغارة الجوية
األميركية على مستشفى «أطباء بال حدود» بقندوز
األفقانية ،مطالبة بإجراء تحقيق مستقل في هذه
القضية.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا في بيان« :ندين بحزم
ال��غ��ارة الجوية على المنشأة المدنية ونطالب
بإجراء تحقيق غير منحاز للحادث فورا ً ومحاسبة
المسؤولين عن المأساة» .وأكدت أن موسكو تتفق
مع ما أعلنته منظمة «أط��ب��اء بال ح��دود» بشأن
الحادثة ،حيث وصفت األخيرة الغارة األميركية
بـ»االنتهاك الصارم للقانون الدولي».
واستغربت زاخاروفا تنفيذ الهجوم «رغم تسليم
قوات التحالف الدولي إلحداثيات دقيقة لوجود
المستشفى بهدف منع حصول هجمات محتملة».
وأوضحت أن تصريحات المنظمة الدولية أكدت
عدم وجود مقاتلي جماعات متطرفة في المستشفى
لحظة الهجوم.
وأعادت الدبلوماسية الروسية إلى األذهان أن
هذا الحادث ليس األول من نوعه ،مشيرة إلى أن
عددا ً من المدنيين في أفغانستان لقوا حتفهم في
السابق بسبب االستخدام العشوائي لألسلحة من

قبل األميركيين في البالد.
من جهة أخرى ،رجح األمين العام لمنظمة «أطباء
بال حدود» كريستوفير ستوكس أن تكون الغارة
التي شنتها المقاتالت األميركية على مستشفى
ت��دي��ره المنظمة بمدينة ق��ن��دوز ف��ي أفغانستان
«حادثا ً متعمداً».
وقال ستوكس في بيان صدر األحد إن تصريحات
بعض المسؤولين األفغان بشأن مالبسات الحادث
تعني أن «القوات األفغانية واألميركية المشتركة
ق��ررت تدمير مستشفى ُوج��د فيه أكثر من 180
موظفا ً ومريضا ً بشكل كامل بحجة أن عناصر حركة
طالبان كانوا في المبنى ،بحسب مزاعمهم».
وشدد ستوكس على أن الحادثة «جريمة حرب»،
الفتا ً إلى أن هذا األمر «يتناقض تماما ً مع محاوالت
أولية للحكومة األميركية التقليل من أهمية الهجوم
من خالل وصف الحادث بأضرار مرافقة».
وف��ي وق��ت سابق ،طالبت منظمة «أط��ب��اء بال
حدود» بإجراء تحقيق دولي مستقل كامل وشفاف
في هذه القضية ،مؤكدا ً أن «االعتماد على تحقيق
داخلي يقوده طرف في النزاع أمر غير كاف تماماً»،
في إشارة إلى التحقيق الذي بدأت به وزارة الدفاع
األميركية.

