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مشروع قانون في أميركا يحصر عدد الالجئين الفلسطينيين 
بـ40 ألفا 

برلين تسلم موسكو العقل المدبر لمهربي الكوكايين 

السعودية تطمأن حلفاؤها وأميركا تدفع من أجل السالم في الشرق األوسط

وا�ضنط��ن - وكالت: تقدم نائب جمهوري يف جمل�س النواب الأمريكي مببادرة جديدة تق�ضي باإعادة 
تقدي��ر عدد الالجئ��ني الفل�ضطينيني يف العامل، به��دف تقلي�س حجم امل�ضاع��دات الأمريكية اإىل وكالة 
"الأونروا" الأممية. واقرتح النائب داغ ملبورن يف م�رشوع القانون اجلديد الذي قدمه اإىل الكونغر�س 
يف الأ�ضب��وع املا�ض��ي، ح�رش تعري��ف الالجئ الفل�ضطيني مب��ن ت�رشدوا خالل النكبة فق��ط، وا�ضتثناء 
ن�ضله��م م��ن الأجي��ال الالحقة. واأ�ض��ار النائ��ب اإىل اأن وكال��ة غوث وت�ضغي��ل الالجئ��ني الفل�ضطينيني 
"الأون��روا" تاأ�ض�ض��ت �ضم��ن الأمم املتحدة بعد قيام دولة اإ�رشائيل بغي��ة امل�ضاعدة يف اإعادة توطني 
ّدوا عام 1948، لكن الوكالة منحت ن�ضل هوؤلء �ضفة الالجئ اأي�ضا، ليبلغ  قرابة 600 األف �ضخ�س �رشرُ

عدد الالجئني الفل�ضطينيني يف العامل اليوم، ح�ضب تقديراتها، 5.3 مليون �ضخ�س.
ووجه ملبورن انتقادات اإىل الوكالة الأممية، م�ضددا على اأن م�رشوع القانون اجلديد يهدف اإىل �ضمان 
���رشف اأم��وال دافعي ال�رشائب الأمريكان عل��ى الالجئني الأ�ضليني )الذين ���رشدوا عام 1948(  اأن ترُ

فقط، ل على اأبنائهم واأحفادهم املقيمني يف دول اأخرى باملنطقة دون تعر�ضهم لأي م�ضاكل.
وق��ال: "ينبغي علينا اإع��ادة "الأونروا" اإىل �ضيغتها الأ�ضلية والتعامل مع ه��ذه الرواية الكاذبة التي 
ت�ضّخ��م ع��دد الالجئني )الفل�ضطينيني( م�ضتهزئ��ة بالالجئني احلقيقيني الذين يعي�ض��ون ظروفا بائ�ضة 
يف جمي��ع اأرج��اء العامل". و�ض��دد النائب عل��ى اأن الفل�ضطينيني يف غزة لي�ضوا لجئ��ني، بل "مواطنون 
يعان��ون حتت حكم نظام "حما�س" الإرهابي الذي ي�ضتويل على الأموال املخ�ض�ضة للم�ضاعدات وبدل 
م��ن �رشفها على بناء املدار�س وامل�ضت�ضفيات ين�ضئ اأنفاقا ويطلق �ضواريخ من املواقع املموهة على 

�ضكل مدار�س "الأونروا" �ضد ريا�س الأطفال يف اإ�رشائيل".
وكان��ت الولي��ات املتحدة قد قل�ضت يف وقت �ضابق من العام اجل��اري م�ضاعداتها ل�"الأونروا" ب�ضكل 
ملحوظ، على خلفية الت�ضعيد من حدة التوتر بني وا�ضنطن والفل�ضطينيني يف ظل قرار ترامب العرتاف 

مبدينة القد�س عا�ضمة لإ�رشائيل.

برل��ني - وكالت �ضلم��ت اأملاني��ا احلكومة الرو�ضية اأندري��ه كوفالت�ضوك، العقل املدب��ر املفرت�س لتهريب 
�ضحنات من الكوكايني من الأرجنتني اإىل رو�ضيا، ح�ضبما اأفاد حماميه، فالدميري جرييبينكوف.

ويف ت�رشي��ح لوكال��ة "تا���س" الرو�ضي��ة، الثنني، اأك��د جرييبينك��وف اأن موكله موج��ود حاليا يف مركز 
هت اإليه التهمة بتهريب املخدرات،  جِّ الحتج��از الحتياطي ب�ضجن "ماترو�ضكاي��ا تي�ضينا" يف مو�ضكو، وورُ

م�ضيفا اأن موكله رف�س الإدلء ب�ضهاداته ب�ضبب اإرهاقه.
ومل يك�ض��ف جرييبينك��وف عن املوعد الدقيق الذي مت فيه نق��ل كوفالت�ضوك اإىل رو�ضيا، بينما حماموه يف 

اأملانيا ا�ضتاأنفوا هذا القرار، لكونهم على غري دراية بعملية الت�ضليم.
واأواخ��ر فرباي��ر املا�ضي، اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�ضية اأن اأجهزة الأمن يف رو�ضيا والأرجنتني خا�ضت 
عملي��ة م�ضرتك��ة لقطع قناة توري��د �ضحنة كبرية من املخ��درات اإىل الأ�ضواق ال�ض��وداء الأوروبية. وبح�ضب 
الوزارة فقد كانت ال�ضحنة من الكوكايني مبقدار 362 كيلوغراما، مت العثور عليها يف اأحد مباين ال�ضفارة 
الرو�ضية يف بوين�س اآير�س، تعود لأحد املوظفني الفنيني يف البعثة الدبلوما�ضية الرو�ضية الذي كان وقتها 

قد اأكمل مدة خدمته يف العا�ضمة الأرجنتينية.
واأ�ضف��رت التحقيقات يف الق�ضية ع��ن توقيف �ضتة اأ�ضخا�س، ثالثة منهم يف رو�ضيا واثنان يف الأرجنتني 

وواحد يف اأملانيا، وهو كوفالت�ضوك الذي يعترب العقل املدبر لع�ضابة املهربني.

الريا���س - وكالت: طماأن��ت ال�ضعودية حلفاءها العرب باأنها لن تواف��ق على اأي خطة لل�ضالم يف ال�رشق 
الأو�ضط ل تعالج و�ضع القد�س اأو حق الالجئني يف العودة مما اأدى اإىل تهدئة خماوف من احتمال اأن توؤيد 

اململكة اتفاقا اأمريكيا وليدا ينحاز لإ�رشائيل يف هذين الأمرين.
وق��ال دبلوما�ضيون وحمللون اإن ال�ضمانات اخلا�ض��ة التي قدمها العاهل ال�ضعودي امللك �ضلمان للرئي�س 
الفل�ضطيني حممود عبا�س ودفاعه العلني عن املواقف العربية الثابتة يف الأ�ضهر الأخرية �ضاعد يف تغيري 

ت�ضورات باأن ال�ضعودية غريت موقفها حتت قيادة ويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان.
واأثار ذلك بدوره ال�ضكوك حول ما اإذا كان با�ضتطاعة ال�ضعودية ح�ضد التاأييد العربي حلملة جديدة لإنهاء 

ال�رشاع الإ�رشائيلي الفل�ضطيني متطلعة اإىل توحيد ال�ضفوف �ضد اإيران العدو امل�ضرتك.
وق��ال دبلوما�ضي عربي ب��ارز يف الريا�س ”يف ال�ضعودية امللك هو من يتخذ القرارات ب�ضاأن هذه الق�ضية 
الآن ولي�س ويل العهد“. واأ�ضاف ”خطاأ الوليات املتحدة اأنها اعتقدت اأن باإمكان دولة واحدة ال�ضغط على 
بقية الدول للت�ضليم، لكن الأمر ل يتعلق بال�ضغط. ل ميلك زعيم عربي التخلي عن القد�س اأو الفل�ضطينيني“.
وق��ال م�ضوؤول��ون فل�ضطينيون اإن الأمري حممد بن �ضلمان �ضغط على عبا���س لتاأييد اخلطة الأمريكية رغم 
خم��اوف م��ن اأنها ل تعطي الفل�ضطيني��ني �ضوى حكم ذاتي حمدود داخل مناطق غ��ري مرتابطة من ال�ضفة 

الغربية املحتلة دون احلق يف العودة لالجئني الذين نزحوا من ديارهم يف حربي 1948 و1967.
وتتناق���س مث��ل هذه اخلطة مع مب��ادرة ال�ضالم العربية الت��ي طرحتها ال�ضعودية يف ع��ام 2002 والتي 
عر�ضت خاللها الدول العربية تطبيع العالقات مع اإ�رشائيل مقابل التفاق على اإقامة دولة للفل�ضطينيني 

وان�ضحاب اإ�رشائيل بالكامل من الأرا�ضي التي احتلتها يف حرب عام 1967.
ونفى م�ضوؤولون �ضعوديون وجود اأي خالف بني امللك �ضلمان الذي اأعلن تاأييده للمبادرة وويل عهده الذي 
غري �ضيا�ضات را�ضخة ب�ضاأن ق�ضايا كثرية وقال ملجلة اأمريكية يف اأبريل ني�ضان اإن من حق الإ�رشائيليني 

العي�س يف �ضالم على اأرا�ضيهم - وهو ت�رشيح نادر من زعيم عربي.
وقال با�ضم الأغا ال�ضفري الفل�ضطيني لدي الريا�س لرويرتز اإن امللك �ضلمان اأبدى تاأييده للفل�ضطينيني يف 
اجتم��اع عق��د يف الآونة الأخرية م��ع عبا�س قائال اإنه لن يتخلى عن الفل�ضطيني��ني و�ضيقبل ما يقبلون به 

ويرف�س ما يرف�ضونه.


