10

السنة السابعة  /األربعاء  20 /أيار  / 2015العــدد 1785
Seventh year / Wednesday / 20 May 2015 / Issue No. 1785

عربيات  /دوليات

في ذكرى النكبة...
نكباتنا متوا�صلة وم�ستمرة

�آل �سعود والعروبة المزيّفة

} راسم عبيدات
 ...ن�ك�ب��ات شعبنا مستمرة وم�ت��واص�ل��ة ف��ي الكثير من
األشكال والتجليات والمس ّميات ،وهذه النكبات متوقع لها
مع تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة االحتالل
«اإلسرائيلي» ،ان تتصاعد وان تزداد في شكل غير مسبوق،
حيث انّ في صلب برنامج ه��ذه الحكومة ،سن المزيد من
القوانين والتشريعات الهادفة الى طرد شعبنا وتهجيره من
خالل االستيالء على أرضه ،وممارسة ك ّل أشكال تضييق
الخناق عليه ،لحمله على الهجرة والمغادرة القسرية ،فهذه
سياسة تطهير عرقي بامتياز ،نشهد تجلياتها في االتفاق
الذي جرى بين حزبي «الليكود» برئاسة نتنياهو و«البيت
اليهودي» برئاسة نفتالي بينت ،حيث أص ّر بينت في مقابل
موافقته على المشاركة في الحكومة ،أن يكون هناك بند
ض�م��ن االئ �ت�لاف ال�ح�ك��وم��ي ي��ؤك��د تفعيل مخطط «برافر»
التهويدي ،المستهدف ألرض ووج��ود شعبنا في النقب،
حيث واض��ح م��ن المناصب ال�م��وزع��ة بين أق�ط��اب حكومة
االحتالل ،مدى الحقد والعنصرية على شعبنا ،فالصهيونية
المتطرفة أيليت شاكيد من «البيت اليهودي» ،والتي تصف
أطفالنا بالثعابين الذين يجب قتلهم ،حصلت على وزارة
ال �ع��دل ،وك��ذل��ك المتطرف أوري ارئ �ي��ل م��ن ال �ح��زب نفسه
والمعيّن وزيرا ً للزراعة والمنوط به تنفيذ القرار ،مع عودة
المتطرف من «الليكود» بني بيغن الذي ُيع ّد من أش ّد مؤيدي
ومقدّمي الطلب الى «الكنيست» للتنفيذ.
هذه التشكيلة الوزارية المتطرفة تنذر وتقرع الجرس،
بأنه ستكون هناك هجمة مسعورة على أهلنا وشعبنا في
النقب ،بقصد االستيالء على اكثر من  800ألف دون��م من
أراضي النقب ،وطرد وتهجير أكثر من  30ألف فلسطيني،
وتدمير أكثر م��ن أربعين قرية عربية «غير معترف بها»،
ومحرومة من البنى التحتية والكهرباء والماء والخدمات
للضغط عليها من أجل الترحيل ،وفي هذا اإلطار نذكر بأنّ
قرية العراقيب تد ّمر وتهدم للمرة الخامسة والثمانين.
ونكبة شعبنا في النقب ليست بالنكبة الوحيدة ،فشعبنا
المنكوب والمش ّرد في مخيمات اللجوء منذ أكثر من 68
ع��ام �اً ،ع��ان��ى م��ن ن�ك�ب��ات ج��دي��دة ،ت�ع� ّرض��ت فيها مخيماته
للتدمير وسكانها للقتل والتشريد ،وحتى اآلن ال يسمح
بإعمارها ،حيث ان عصابات مجرمة ،كما حصل في مخيم
نهر البارد عام  ،2007حيث اعتدى تنظيم «فتح اإلسالم»
حينها على الجيش اللبناني ،وقتل وجرح العديد من ضباطه
وج �ن��وده ،ف��ي مخطط مشبوه أدّى ف��ي النهاية إل��ى تدمير
المخيم.
وال �ي��وم يشهد شعبنا ف��ي أك�ب��ر مخيماته ف��ي الشتات،
مخيم ال �ي��رم��وك ،عملية ح�ص��ار وت�ج��وي��ع وط��رد وتهجير
وقتل وتدمير ،من قبل عصابات مجرمة (داع��ش ،نصرة،
اكناف بيت المقدس وغيرها) تختطف المخيم ومن بقي من
سكانه ،وتمنع دخ��ول المواد التموينية والغذائية والطبية
للمحاصرين المتبقين من سكانه ،او حتى فتح ممرات آمنة
لنقل الجرحى أو خروج األطفال والنساء وغيرهم.
تدمير مخيم ال�ي��رم��وك وق�ت��ل وت�ش��ري��د سكانه م��ن قبل
تلك العصابات المجرمة ،تحمل أكثر م��ن رس��ال��ة خطيرة
وذات بعد استراتيجي ،في أولها وأخطرها تصفية قضية
الالجئين الفلسطينيين ،وإلغاء ال��دور التاريخي والوطني
وال��رم��زي للمخيم ،ف��ال�ي��رم��وك ه��و األك �ب��ر ج�غ��راف�ي�اً ،وهو
عاصمة اللجوء الفلسطيني ،ورمز كفاحه ونضاله ،وتمسك
أه�ل��ه ب�ح��ق ال �ع��ودة ،وش��اه��د ع�ل��ى م��أس��اة شعبنا وجرائم
االحتالل الصهيوني بحقه.
ولتحقيق ه��ذا الهدف عملت تلك العصابات ومشغلوها
ومم ّولوها على إخ��راج الفلسطينيين في سورية ،وبالذات
أهل اليرموك ،عن حيادهم في الحرب الدائرة على سورية،
وزجهم في الصراع هناك نصرة لهذا الطرف او ذاك ،حتى
ّ
ت�ك��ون ه�ن��اك مشروعية لقتلهم وط��رده��م وتهجيرهم في
رح�ل��ة ل�ج��وء ج��دي��دة ،بحيث ي�ج��ري توطينهم ف��ي األماكن
التي يهجرون او يهربون اليها ،باإلضافة الى إحداث شرخ
وخلخلة في العالقة بين القوى الفلسطينية والدولة السورية
المضيفة والحاضنة لشعبنا وثورتنا.
أما في قطاع غ��زة ،فشعبنا هناك يعيش النكبات بأبشع
ص��وره��ا ،ول�ي��س نكبة لجوئه وط ��رده م��ن أرض��ه بعد عام
 ،1948فهو بفعل االح�ت�لال شنّت عليه منذ ع��ام 2008
ولغاية اآلن ثالث حروب ،كان أخطرها حرب تموز ،2014
ليس فقط لجهة العدد الكبير من الشهداء والجرحى ،بل لجهة
العدد الكبير من البيوت المهدومة ،والتي ما زال أكثر من مئة
ألف ممن ش ّردوا من بيوتهم بسبب هدمها وتدميرها كليا ً او
جزئيا ً يفترشون األرض ويتلحفون السماء ،أو ت ّم إيواؤهم
ف��ي «ك��رف��ان��ات» وم��راك��ز إي��واء تفتقر إل��ى ش��روط وظروف
الحياة اإلنسانية ،فاالحتالل ما زال يفرض الحصار على
ال�ق�ط��اع ،ويمنع دخ��ول م��واد اإلع �م��ار وال�م�ع��اب��ر ل��م تفتح،
وال �ظ��روف ت��زداد مأسوية بفعل ال�ج��وع والفقر والبطالة
المرتفعة وانعدام الخدمات من بنى تحتية وصرف صحي
وكهرباء وماء وغيرها ،وبما يجعل حياة الناس في ظ ّل تلك
األوض��اع ،مع استمرار االنقسام أشبه بمرجل يغلي ،بلغ
درجة الغليان ،أو برميل بارود يوشك على االنفجار.
أما في القدس فالوضع كارثي ،فاالحتالل يسابق الزمن
م��ن اج��ل تهويد و«أس��رل��ة» المدينة واإلج �ه��از عليها ،حيث
«التغ ّول» و«التوحش» االستيطاني ،بلغ مرحلة «تسونامي»
ال يم ّر أسبوع من دون نشر مخططات او طرح مناقصات
إلق��ام��ة م�ئ��ات وآالف ال��وح��دات االستيطانية ف��ي القدس،
وق��وان �ي��ن وت �ش��ري �ع��ات ع�ن�ص��ري��ة ت �ش � ّرع وت �س � ّن بغرض
االستيالء على أراض��ي المقدسيين وطردهم وتهجيرهم،
ضمن مخططات التطهير العرقي ،والتي كان آخرها قرار
محكمة ال �ع��دل «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» بتطبيق م��ا يس ّمى بأمالك
الغائبين على أم�ل�اك وأراض ��ي المقدسيّين المقيمين في
الضفة الغربية ،في عملية «تشريع» للسطو وسرقة أمالك
المقدسيين في وضح النهار ،وليس هذا فقط بل مع تولي
المتطرف نفتالي بينت من «البيت اليهودي» لوزارة التربية
والتعليم ،سنشهد هجمة كبيرة على قطاع التعليم والمنهاج
الفلسطيني ف��ي ال��ق��دس ،ح�ي��ث ت�خ�ط��ط وزارة المعارف
«اإلسرائيلية» ،لتطبيق منهاج التعليم «اإلسرائيلي» على نحو
 2200طالب مقدسي في  88صفا ً تعليميا ً مع مطلع العام
الدراسي الجديد.
نكبات شعبنا ستتواصل وتستم ّر على أكثر من ساحة،
ف�م�ش��اري��ع تصفية قضيتنا وت��دم �ي��ر م�ش��روع�ن��ا الوطني
مستمرة ومتواصلة ،ليس بفعل االح�ت�لال ال��ذي ينظر لنا
ك�ب��دي��ل ل��وج��وده ،ب��ل بفعل أن�ظ�م��ة ودول وج �ه��ات عربية
وإقليمية ودولية ،تريد أن تنهي وتصفي قضيتنا ،والمأساة
أن��ه رغ��م ك � ّل ه��ذه ال�ن�ك�ب��ات وال�م�خ��اط��ر ال�م�ح��دق��ة بقضيتنا
وشعبنا وم�ش��روع�ن��ا ال��وط�ن��ي ،م��ا زال االن�ق�س��ام يتك ّرس
ويتع ّمق وتطول مدياته ،وما زال طرفا االنقسام يتقاتلون
ويتصارعون على اقتسام كعكة سلطة خالية من الدسم.
أل��م يحن الوقت لكي يدركوا بأنهم سيصبحون شركاء
في نكبات شعبنا وتش ّرده وضياع حقوقه وثوابته الوطنية
وتفكك مشروعه الوطني؟
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

} احمد علي العبدالله
م�ن��ذ م �ع��اه��دة ك��وي�ن�س��ي ع ��ام  1945ب�ي��ن الرئيس
األميركي آنذاك والملك السعودي المنتصر على بقية
قبائل شبه ال�ج��زي��رة العربية ب��دع��م غ��رب��ي وأميركي
بخاصة ،ب��دأت العالقة بين الطرفين تتوطد أكثر ،اذ
نصت االتفاقية على أن يحمي األميركي سلطة الملك
م��ن أي خطر داخ�ل��ي أو خ��ارج��ي ف��ي مقابل استمرار
تدفق النفط المكتشف حديثاً ،حيث لم تكن ألميركا
مستعمرة ف��ي ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ول��م تكن لها عالقات
م��ع أي دول��ة أو ح��زب أو جماعة حينها اال م��ع الملك
عبدالعزيز آل س �ع��ود ،ك��ون األخ �ي��ر تعهد بمساعدة
البريطاني واألميركي بإقامة «وطن قومي لليهود» في
فلسطين العربية في مقابل أن تجعل هاتان الدولتان
ابن سعود ملك ملوك العرب.
وعليه يجب أالّ يستغرب أح��د من سلوك آل مملكة
الرمال سواء ما فعلوه تجاه سورية أو ما اقترفوه اآلن
في حربهم على الشعب اليمني الشقيق أو على أي بلد
عربي آخر.
لعل آل سعود قد اثبتوا منطق علم النفس الذي يقول
اذا ما فشل المرء في الحصول على شيء يريده ،ال بد
أن يقوم بمحاولة تعويض ،قد تكون بدائية «غرائزية»
وبالتالي تكون نتائجها مدمرة له أو مؤذية كأقل تقدير،

تماما ً كما يفعل اآلن آل سعود ومحركهم األصيل في
اليمن ،فبعد أن فشل األميركي ووك�لاؤه في المنطقة
وف ��ي م�ق��دم�ه��م آل س �ع��ود ف��ي ح��رب �ه��م ع �ل��ى سورية
الموقع والموقف والتاريخ وال��دور كمحاولة أخيرة
في العمليات القيصيرية التي قاموا بها لتوليد «الشرق
األوسط الجديد» بعد سلسلة محاوالت عقيمة سابقة
منذ بدء اجتياح العراق التي قادها األميركي وم ّولتها
أغلب أنظمة الخليج وبخاصة بني سعود ،يعيد اليوم
آل سلول إحياء نزعتهم العدائية ويجددونها بإعالن
ال�ح��رب تحت ع�ن��وان «عاصفة ال�ح��زم» على المواطن
اليمني ودول�ت��ه وجيشه وبنيته ولقمة خ�ب��زه ،وذلك
ألسباب واهية مزيفة ب��ات يدركها كل من لديه ادنى
وعي سياسي ،تماما ً كما هي اسباب اجتياح بغداد.
ففي س��وري��ة ح��ارب آل س�ع��ود ال�ع��روب��ة بالعروبة
ال �م��زي �ف��ة ت �ح��ت ذري��ع��ة «ن� �ص ��رة» ال �ش �ع��ب ال �س��وري
ومساعدته على «نيل حريته» ،كما يفعلون بكل بدائية
إزاء اليمن ،حيث السعودية تد ّمر وتقتل وتخرب من
أجل ادّعاء مزيف ،وهو «استعادة الشرعية» في الوقت
الذي تعلن حربها عبر ذراعهم االرهابي الذي صنعوه
وكبروه وم ّولوه على الشرعية الحقيقة في سورية،
وفي ك ّل من البلدين العروبيين تجاوز آل سعود ك ّل
«أخالقيات» الحرب واعرافها.
ولطالما تدخلت السعودية في اليمن ،وكل مرة كانت
تفوز بالهزيمة فقط ،لكن هذه المرة يحاول حكامها

إض �ف��اء ط��اب��ع الشمولية على «ع��اص�ف��ة ال �ح��زم» على
األش�ق��اء في اليمن ،حيث اشترت مشاركة السودان
والمغرب ومصر وغيرهما.
ه��ذه العروبة المزيفة التي انتهجها آل سعود ضد
الشعب اليمني وال �س��وري ،ك��ان��وا ق��د ح��اول��وا سابقا ً
استثمارها في نهاية الحرب البديلة بين طهران وبغداد
في اواخر ثمانينات القرن الماضي ،تلك الحرب التي
أشعل فتيلها استخباراتهم واألميركي ايضاً ،بذريعة
ان ط�ه��ران الثائرة ستصدر ثورتها للعراق وم��ن ثم
تقيم نظاما ً ذا صبغة طائفية فيه ،حيث اش��ار وزير
الخارجية السعودي في االجتماع ال��وزاري الطارئ
ف��ي ت��ون��س ف��ي  1987/8/23ال��ى ام�ك��ان�ي��ة تفعيل
وتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة في
بداية خمسينات القرن المنصرم ،وهي محاولة «حق
أريد بها الباطل» ذلك اذا لم تحترم طهران قرار مجلس
األم��ن ال��رق��م  598ال�ص��ادر ف��ي  1987/7/20الذي
ينص على وق��ف اط�لاق ال �ن��ار ،حيث اراد السعودي
ان يضفي طابع الشمولية على الحرب التي أشار الى
امكانية بدئها ض��د ط�ه��ران ليشرعن رغبته بتحويل
الصراع من عربي  -صهيوني الى عربي -فارسي،
كما أراد ان يستخدم الجيوش العربية لتحقيق مآربه
ومزاعمه ب��ادع��اء نصرة ال�ع��راق كدولة شقيقة ،علما ً
انّ الحرب كانت قد وضعت أوزاره��ا أو تكاد في ذلك
الوقت.

قتيل في دونيت�سك مع ا�ستئناف القوات الأوكرانية ق�صف المدينة ومطارها

الفروف :كييف تحاول ا�ستبدال الحوار الحقيقي ب�أطر جديدة
ق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
س��ي��رغ��ي الف�����روف إن ال��ح��ك��وم��ة
األوكرانية تتهرب من الحوار المباشر
من خالل طرح أفكار وصيغ جديدة لم
تناقش ولم تقر في اتفاقات مينسك
في  12شباط الماضي.
وأش��اد الوزير الروسي في مؤتمر
صحافي عقب اجتماع لجنة وزراء
مجلس أوروب���ا في بروكسيل أمس
بجهود مجلس أوروبا في إيجاد حل
سياسي سلمي لألزمة األوكرانية،
داعيا ً إلى توسيع تفويض المجلس
في شأن التحقيق في الجرائم التي
ارتكبت في ميدان االستقالل في كييف
وفي أوديسا العام الماضي وغيرها
من الجرائم.
وأكد الفروف أن األزمة األوكرانية
أصبحت انعكاسا ً للمشاكل األساسية
في منظومة األم��ن األوروب���ي والتي
نشأت بسبب عدم تنفيذ االلتزامات
بإزالة خطوط الفصل القديمة ومنع
ظهور خطوط فصل جديدة.
وأش���اد ال��وزي��ر ال��روس��ي بأهمية
لجنة ال��وزراء لمجلس أوروب��ا ألنها
المنظمة األوروب��ي��ة الوحيدة التي
ت��ق��وم على أس��س قانونية دولية
واضحة وليس على بيانات سياسية،
مؤكدا ً أن بالده تالحظ تحقيق «تقدم
معين» في إقامة الحوار مع االتحاد
األوروب��ي بعد محادثاته مع األمين
ال��ع��ام لمجلس أوروب���ا ثوربيورن
ياغالند والمفوضة األوروبية العليا
للسياسة الخارجية واألمن فيديريكا
موغيريني.
وقال الفروف إن موغيريني أكدت
له أن تعاون االتحاد األوروب���ي مع
الدول األعضاء في برنامج «الشراكة
الشرقية» ل��ن يتطور على حساب
مصالح روسيا ،مشيرا ً إلى ضرورة أن
يهدف التعاون بين االتحاد األوروبي
و«ال��ش��راك��ة الشرقية» إل��ى تحقيق
انسجام مع عمليات التكامل في شرق
أوروبا من دون أية مواجهة.
وأش��ار إلى وجود تناقضات بهذا
ال��ش��أن وم��ح��اوالت إلظ��ه��ار الوضع
وكأنه «لعبة بمجموع صفري» تؤدي
إلى نتائج سلبية ،معربا ً عن أمله في
أن تتحول تصريحات موغيريني إلى
خطوات معينة.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية
الروسي أن بالده ستدرس باهتمام

إجراءات االتحاد األوروبي الرامية إلى
منع الهجرة غير الشرعية من شمال
إفريقيا ،و«ل��ن تسمح بوجود نقاط
غامضة في تفويض محتمل في شأن
إجراء عمليات أمنية».
وقال إن مبادرة االتحاد األوروبي
الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية
عبر البحر المتوسط إل��ى أوروب���ا
قضية معقدة ،ألنها مرتبطة باللجوء
إلى استخدام القوة في حاالت معينة.
وتعليقا ً على عقد لقاء مع األمين
العام لحلف شمال األطلسي ينس
ستولتنبرغ قال الوزير الروسي إن
موسكو ال تتهرب أبدا ً من اتصاالت مع
حلف شمال األطلسي ،مشيرا ً إلى أنه
مستعد للقاء ستولتنبرغ الثالثاء في
بروكسيل ،وذ ّكر بأن تجميد العالقات
بين روس��ي��ا وح��ل��ف «ال��ن��ات��و» جاء
بمبادرة من الحلف.
وفي السياق ،قال مسؤول في حلف
«الناتو» إن «موقف حلف األطلسي
لم يتغير في ما يتعلق بضم روسيا
االتحادية غير القانوني للقرم ولكن
قنوات الحوار مفتوحة» ،مضيفاً« :أن
الحلف سيصر على دعم روسيا التفاق
مينسك للسالم لتخفيف الصراع في

أوكرانيا».
وقال دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي فالديمير
بوتين «إنه ال وجود ألي قوات روسية
في دونباس شرق أوكرانيا».
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات بيسكوف
عقب نشر وس��ائ��ل إع�لام أوكرانية
فيديو يظهر فيه بعض األشخاص
المحتجزين لدى السلطات األوكرانية
التي تزعم أنهم ينتمون إل��ى قوات
روسية تقاتل إلى جانب قوات الدفاع
الشعبي في دونباس.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا مرارا ً
بدعم قوات الدفاع الشعبي بالعداد
والعتاد خالل العمليات العسكرية
في شرق أوكرانيا ،لكن روسيا نفت
أي تدخل عسكري لها في المنطقة.
ميدانياً ،أعلنت اإلدارة المحلية
لدونيتسك مقتل شخص إثر استئناف
القوات األوكرانية ليلة أول من أمس
قصف مناطق متفرقة من المدينة،
وبخاصة المطار.
وق���ال���ت اإلدارة إن «ال���ق���وات
األوك��ران��ي��ة استأنفت ليلة  19أيار
قصف دونيتسك في شكل مكثف»،
وإن «المدينة شهدت ليلة متوترة»،

«هيومن رايت�س» تندد ب�سماح «�إ�سرائيل»
�إخالء قريتين فل�سطينيتين
نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس بقرار للمحكمة العليا في كيان
العدو «اإلسرائيلي» ،والذي يسمح بإخالء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100
شخص ،جنوب االراضي المحتلة وأخرى في الضفة الغربية.
وأعربت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في
بيان ،عن أسفها لقرار المحكمة العليا «اإلسرائيلية» القاضي بعمليات اإلخالء
القسري ،بغطاء قانوني ،كما في حالة هاتين القريتين ،مشيرة إلى أنه يتوجب
على الحكومة «اإلسرائيلية» أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي،
وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى.
وأصدرت محكمة كيان العدو العليا مؤخرا ً قرارا ً يسمح بطرد سكان قرية
أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب ،ويحمل سكانها الجنسية
«اإلسرائيلية» ،وكانت «إسرائيل» سمحت لهم عام  1956بالسكن هناك،
بعد طردهم منها عام  1948بعد قيام ما يسمى «دولة إسرائيل» على اراضي
فلسطين المحتلة ،لكنها رفضت االعتراف بالقرية أو توفير الخدمات األساسية
لها من ماء وكهرباء ،أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول
على تصاريح بناء.
واعتبرت المحكمة أن استبدال القرية بحي يهدف لخدمة المجتمع اليهودي
المتدين ،ال يعتبر عمالً تمييزيا ً كونه يمكن سكان ام الحيران البدو شراء منازل
هناك.
وفي السياق ذات��ه ،رفضت المحكمة تجميد أوام��ر الهدم في قرية سوسيا
الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية ،ويقدر عدد سكانها بـ340
شخصاً.
وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام  1986بعد
إعالن حكومة االحتالل موقع القرية األصلي موقعا ً أثريا ً وإجبارهم على إخالء
األكواخ التي كانوا يقيمون فيها.
وعام  2013رفضت اإلدارة المدنية «اإلسرائيلية» خطة تقسيم كانت ستؤدي
إلى منح سكان القرية اإلذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.
ووفق منظمة «هيومن رايتس» ،يعيش نحو  80ألف بدوي تحت التهديد
المستمر بالهدم في  35قرية غير معترف بها في النقب ،في ظروف مماثلة لقرية
أم الحيران ،مبينة أن السلطات «اإلسرائيلية» وافقت على أقل من  6في المئة
من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون ما بين 2000
و.2012

كوبا :الظروف مواتية
ال�ستعادة العالقات مع �أميركا

التوقيع على م�شروع �إيطالي ـ فرن�سي ـ �ألماني
لإنتاج طائرة �أوروبية من دون طيار
اتفقت إيطاليا وفرنسا وألمانيا على تطوير
برنامج إلنتاج طائرة أوروبية من دون طيار
لالستطالع والمراقبة سعيا ً الى إعطاء دفعة
القتراح درس للمرة األول��ى في ع��ام 2013
لتقليل االعتماد على التكنولوجيا األميركية و
«اإلسرائيلية».
وتعهد وزراء ال��دف��اع ف��ي ال���دول الثالث
ف��ي م��راس��م مشتركة للتوقيع على االتفاق
ب��إج��راء دراس���ة تستمر عامين على وضع
األس��اس للطائرة األوروب��ي��ة من دون طيار
كي يبدأ تشغيلها في عام  2025وقالوا« :إن
أسبانيا وبولندا أبديتا اهتماما ً بالمشاركة في
الخدمة».
وق��ال وزي��ر الدفاع الفرنسي جان إيف لو
دري��ان وبجواره نظيراه األلماني واإليطالي
«إنها خطوة مهمة للغاية للتعاون األوروبي
وهو تعاون حيوي يجب أن يكون متاحا ً لنا
في العديد من مجاالت العمل».
وال����دول ال��ث�لاث مستعدة على م��ا يبدو
للتعاون ف��ي م��ج��ال األب��ح��اث ف��ي تقنيات
الطائرات من دون طيار بعد عدد من المحاوالت
الفاشلة للبدء على المستوى الوطني .وقوض
المحاوالت السابقة االحتياجات الوطنية

وأض��اف��ت« :أن القصف ط��اول بناء
سكنيا ً من طابقين ،ما أسفر عن تدمير
سطحه وثالث شقق في الطابق الثاني
ومقتل أحد قاطنيه».
في غضون ذلك ،أكد المتحدث باسم
المركز المشترك للمراقبة والتنسيق
في وق��ف إط�لاق النار زي��ادة كثافة
القصف على منطقة مطار دونيتسك
حيث سجل ت��واج��د مكثف لآلليات
األوكرانية على الجانب األوكراني
لبلدتي بيسكي وأوبيتنويه.
وأك��د أن منطقة المطار تعرضت
عشر م��رات الليلة الفائتة لقصف
م��ن س�لاح ثقيل بما فيه الدبابات
والمدفعية والهاون عيار  120ملم
وال��ص��واري��خ ،ول��م يتوقف إال عند
الواحدة ليالً.
وأف�������ادت وزارة ال����دف����اع في
«جمهورية دونيتسك الشعبية» بأن
القوات األوكرانية قصفت نحو 30
مرة ،خالل  24ساعة بلدات ومواقع
قوات «الدفاع الشعبي» في دونباس
باستخدام المدفعية الثقيلة  6مرات،
والهاون  16مرة ،والدبابات  5مرات،
وراج��م��ات القنابل وأسلحة نارية
مرتين.

تساءل مصدر
عسكري يمني عن الذي
سيفعله محمد بن سلمان
خالل األيام العشرة
الفاصلة عن حوار جنيف
األممي حول اليمن؟
مشيرا ً إلى أنه عاجز عن
تغيير قواعد المواجهة
والحرب ،وليس في
أي «إنجاز»
إمكانه تحقيق ّ
سوى نبش المزيد من
األضرحة وقتل المزيد
من األطفال ،مؤكدا ً
أنّ حلم السيطرة على
عدن أكبر من السعودية
كلها ،واأليام ستبرهن
أنّ حفار القبور اليمني
بانتظار بعض المرتزقة
الذين استأجرهم بن
سلمان لمهمة النزول
على شواطئ عدن.

المتعارضة والتنافس بين الشركات وغياب
الدعم الحكومي.
وم����ن ال��م��ح��ت��م��ل أن ت��ت��ع��اون ش��رك��ات
«إيرباص» و«داسو» و«ألنيا إيرماتشي» في
إنتاج الطائرات من دون طيار.
وتعتمد الطائرات الكبيرة من دون طيار
ال��ت��ي ت��ق��وم بتشغيلها ال��ق��وات المسلحة
األوروبية في الغالب على تصميمات أميركية
أو «إسرائيلية» ،ما يؤدي إلى االعتماد على
تكنولوجيا أجنبية ت��رى بعض الشركات
والمسؤولين األوروبيين أنها سيئة بالنسبة
الى القدرات الصناعية والعسكرية األوروبية.
ويتطلع االتحاد األوروبي إلى إنتاج طائرات
م��ن دون طيار تحلق على ارت��ف��اع متوسط
ولفترة زمنية طويلة وهي فئة من الطائرات
تحلق على ارتفاع تسعة آالف متر لمدة 24
ساعة.
ويسعى الى إنتاج طائرات استطالع من
دون طيار مرنة يمكن استخدامها ألغراض
مدنية مثل مراقبة الحدود ومكافحة الحرائق
ومراقبة الكوارث .وقال دبلوماسي باالتحاد
األوروب��ي إن��ه يمكن أن يكون لها أيضا ً دور
عسكري وتستخدم في حمل األسلحة.

طهران :فريقنا النووي
یعمل ب�إر�شادات القائد
للحفاظ على حقوق ال�شعب
قال الناطق باسم الحكومة االيرانية محمد
باقر نوبخت ،ان الفریق النووي االیراني یعمل
وفق االطار الذي وضعه قائد الثورة االسالمية
لضمان حقوق الشعب االيراني النوویة.
وق��ال نوبخت في مؤتمر صحافي أمس أن
«الفریق النووي االیراني حریص علی ضمان
الحقوق النوویة من جهة وإزالة الحظر الجائر
من جهة اخری».
وق���ال مساعد رئ��ی��س الجمهوریة رئیس
منظمة الطاقة الذریة علي اكـبر صالحي ان
«ت��وس��ی��ع اس��ت��خ��دام��ات المحطات النوویة
بالقرب من الخلیج الفارسي وبحر عمان یأتي
ضمن البرامج االستراتیجیة للصناعة النوویة
في البالد».
وقال صالحي خالل الملتقی الوطني الرابع
الستخدامات التكنولوجیا النوویة في العلوم
ال��زراع��ی��ة وال��م��ص��ادر الطبیعیة «إن تنفیذ
مشروع توسیع استخدامات المفاعل النوویة
بالقرب من الخلیج الفارسي یعد نهضة عظیمة
تساهم في توفیر میاه الشرب وسد االحتیاجات
الزراعیة» ،مؤكدا ً أن «التكنولوجیا النوویة
ق��ادرة علی حل الكثیر من المشاكـل الزراعیة
والمصادر الطبیعیة».

قالت الحكومة الكوبية إن الظروف مواتية الستعادة العالقات الدبلوماسية
مع الواليات المتحدة ،حيث من المقرر أن يجتمع مسؤولون من الجانبين غدا ً
إلجراء الجلسة الرابعة من المفاوضات الرامية إلى إعادة العالقات الدبلوماسية
التي قطعت عام  1961وسط توترات الحرب الباردة.
وسيجري رفع ما يسمى بإدارتي رعاية المصالح في واشنطن وهافانا إلى
سفارتين إذا أعيدت العالقات الدبلوماسية.
وفي السياق ،قال غوستافو ماتشين نائب مدير قسم الشؤون األميركية في
وزارة الخارجية الكوبية إنه على رغم إحراز تقدم ال يزال الجانبان في حاجة
إلى التوصل الى اتفاق في شأن سلوك الدبلوماسيين ،وأضاف« :ال نرى عقبات،
لكن باألحرى نرى قضايا يتعين حلها ومناقشتها».
وقال المسؤول الكوبي أنه «علينا التوصل إلى فهم مشترك للقواعد التي
تؤسس لها اتفاقية فيينا» ،رافضا ً التكهن بموعد التوصل إلى اتفاق لكنه قال:
«إن اجتماع الغد قد يكون األخير».
وتريد كوبا أن يوقف األميركيون دورات تدريبية في الصحافة واإلنترنت
تعتبرها هدامة وتمثل انتهاكا ً التفاقية فيينا الدبلوماسية ،حيث تسيطر
الحكومة الكوبية بإحكام على وسائل اإلعالم وتحجب المواقع التي يديرها
صحافيون مستقلون وترى أن ال��دورات التي تجريها البعثة األميركية في
هافانا تخريبية ومن مخلفات السياسة األميركية التي تهدف إلى تغيير النظام
في كوبا.
وتعتبر الواليات المتحدة الدورات من األعمال الدبلوماسية الطبيعية على
غرار ما تقوم به سفارات الدول األخرى في هافانا وكذلك ما تقوم به السفارات
الكوبية في مختلف أنحاء العالم.
وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو قد اشتكى األسبوع الماضي من أن
المعارضين يتلقون تدريبا ً غير شرعي في قسم رعاية المصالح األميركية.

مناورات «الن�سر البالتيني» في رومانيا
بم�شاركة �أميركيين وبلغاريين
أعلن «البنتاغون» أن عسكريين أميركيين وبلغاريين ورومانيين بدأوا أمس
تدريبات مشتركة في ميدان عسكري برومانيا.
وأوضح العقيد ستيف وورن المتحدث باسم «البنتاغون» أن المناورات
«النسر البالتيني» ُتجرى سنويا ً في ميدان باداباغ في رومانيا بهدف إظهار
القدرات العسكرية لحلفاء الواليات المتحدة في أوروبا الشرقية».
ويشارك في المناورات نحو  150أميركيا ً من أفراد وحدات البحرية ومشاة
البحرية التي تدخل في قوام قوات المناوبة األميركية في البحر األسود ،حيث
ستستمر المناورات التي سيقوم خاللها العسكريون األميركيون بعمليات رماية
قتالية مشتركة مع القوات الرومانية والبلغارية ،حتى  28أيار.
وتابع وورن أن هدف المناورات التدريب على المهارات األساسية الضرورية
للمشاة ،ومهارات الرماية المتقدمة ،وإدارة الوحدات العسكرية واإلشراف على
عملها ،واستخدام منظمات أسلحة مضادة للدروع.
يذكر أن رومانيا تستضيف حاليا ً تدريبات «األسد البالتيني» بمشاركة
قوات أميركية وكندية وبريطانية ورومانية ،في مركز تدريب القوات البرية في
تشينكو ،وكانت قد بدأت في  15أيار وتستمر حتى  6حزيران.

