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 3دول أوروبية ضد «حقوق اإلنسان» !

تقرير أممي :إسرائيل تستخدم القوة المميتة بحق متظاهري غزة
�أدان جمل�س حقوق االن�سان التابع
�إل��ى الأم���م املتحدة االع��ت��داءات
الأخ��ي�رة ال��ت��ي ارتكبتها ق��وات
االحتالل بحق ال�شعب الفل�سطيني
يف كل املناطق ،و�أكد �أنه �سيعمل
على حما�سبة امل�س�ؤولني عن هذه
اجلرائم ومقا�ضاتهم.
وقال املجل�س �إن «�إ�رسائيل» ت�ستخدم
القوة املميتة غري امل�رشوعة ب�شكل
متعمد ،وغريها من �أ�ساليب «القوة
املفرطة» يف مواجهة املحتجني
املدنيني يف غ��زة وطالب مبثول
مرتكبي كل االنتهاكات بقطاع غزة
�أمام العدالة.
وتبنى املجل�س قرارا يتعلق بتحميل
امل�س�ؤولية طرحته باك�ستان نيابة
عن منظمة التعاون الإ�سالمي و�أقرته
 23دولة مقابل اعرتا�ض ثماين دول
وامتناع  15عن الت�صويت.
وانق�سمت الدول الأوروبية يف حني
مل ت�شارك الواليات املتحدة التي
تركت املجل�س العام املا�ضي.
و�أع��ل��ن��ت بريطانيا وال��دمن��ارك
والنم�سا �أنها لن تدعم اليوم اجلمعة
يف جمل�س حقوق الإن�سان التابع
للأمم املتحدة م�شاريع ق��رارات
تنتقد االنتهاكات الإ�رسائيلية يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
و�أك��د وزي��ر اخلارجية الربيطاين
جريميي هانت ،يف ر�سالة خطية
وج��ه��ه��ا اخلمي�س �إل���ى �صحيفة
 Jewish Chronicleاللندنية� ،أن

حكومة لندن �ستعار�ض �أي م�شاريع
ق��رارات �ستطرح يف جمل�س حقوق
الإن�سان مبوجب «البند ال�سابع»
من جدول �أعماله الدائم ،وهو بند
يتعلق ح�رصا ب�أن�شطة �إ�رسائيل يف
الأرا�ضي الفل�سطينية وانتهاكات
حقوق الإن�سان هناك.
وذك��ر ال��وزي��ر �أن لندن �ست�صوت
اليوم يف جنيف ،خالل الدورة الـ40
ملجل�س حقوق الإن�سان� ،ضد �أربعة

• مصاب فلسطيني برصاص االحتالل

م�شاريع ق��رارات ُطرحت مبوجب
البند ال�سابع ،قائال �إن القرارات
التي ال تهدف �إال لإدان��ة �إ�رسائيل
تقو�ض م�صداقية املجل�س.
وقال وزير اخلارجية الربيطاين
�إن البند ال�سابع ال يعر�ض �أي
ح��ل��ول و���س��ط وم�����ص��احل��ات ،بل
يقوي اخلطاب الذي يلقي باللوم
على طرف واحد فقط ،م�ؤكدا عزم
لندن معار�ضة هذا البند وموا�صلة

ال�ضغط من �أجل �إلغائه.
وتابع هانت �أن االع�ترا���ض على
البند ال�سابع ال يعني �أن اململكة
املتحدة �ستمتنع عن �إب��داء القلق
�إزاء ت�رصفات �إ�رسائيل يف غزة
وال�ضفة الغربية.
من جانبه� ،أعلن وزير اخلارجية
الدمناركي� ،أندر�س �سامويل�سون،
على ح�سابه يف «تويرت» �أن بالده
�ست�صوت مبدئيا �ضد جميع م�شاريع

فلسطين« :المسيرات خيارنا» في الجمعة  51للعودة وكسر الحصار

القرارات املطروحة مبوجب البند
ال�سابع ،مو�ضحا �أن��ه من اخلط�أ
�أن تكون �إ�رسائيل الدولة الوحيدة
التي لديها بند خا�ص بها يف جدول
�أعمال جمل�س حقوق الإن�سان.
بدوره� ،أكد امل�ست�شار النم�ساوي،
�سيبا�ستيان كورت�س ،يف كلمة
�ألقاها �أمام جمعية  AJCللمحامني
اليهود يف بروك�سل �أن فيينا لن
ت ��ؤي��د �أي�ضا م�شاريع ال��ق��رارات

• األمم املتحدة  ...هل تنتصر للحق؟

الأربعة ،وا�صفا �إياها بـ «املنحازة
�سيا�سيا �ضد �إ�رسائيل».
و�سبق �أن �سلمت جلنة حمققني
م�����س��ت��ق��ل��ة �إل����ى جم��ل�����س حقوق
الإن�����س��ان تقريرها ال���ذي خل�ص
�إل��ى �أن ت�رصفات بع�ض اجلنود
الإ�رسائيليني عند حدود غزة خالل
العام املا�ضي قد ترقى �إلى م�ستوى
جرائم حرب.
و�شهد النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني

ت�صعيدا ملحوظا العام املا�ضي
نتيجة العرتاف الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب مبدينة القد�س
عا�صمة لإ��سرائ��ي��ل ،ما �أدى �إلى
خروج «م�سريات العودة» احلا�شدة
عند حدود قطاع غزة مع �إ�رسائيل،
حيث قتل  189فل�سطينيا و�أ�صيب
� 6100آخ��رون على �أي��دي اجلي�ش
الإ��سرائ��ي��ل��ي ،ح�سب التقديرات
الأممية.

«الجهاد» :الواليات المتحدة مستمرة في االعتداء على الحقوق العربية

جامعة الدول العربية :نقف مع سورية

 ...وإعالن ترامب بشأن الجوالن غير شرعي

• جانب من مسيرات العودة

�شارك الفل�سطينيون يف قطاع غزة املحا�رص
يف اجلمعة احلادية واخلم�سني من م�سريات
العودة وك�رس احل�صار حتت عنوان «امل�سريات
خيارنا».
ونقلت و�سائل �إع�لام فل�سطينية عن الهيئة
الوطنية العليا مل�سريات العودة وك�رس احل�صار

دعوتها الفل�سطينيني للم�شاركة يف «جمعة
امل�سريات خيارنا» وف��اء لو�صايا ال�شهداء
وت�ضحيات اجلرحى والأ�رسى الفل�سطينيني.
و�أكدت الهيئة �أن امل�سريات م�ستمرة حتى حتقق
�أهدافها ب�إنهاء احل�صار الإ�رسائيلي الظامل
املفرو�ض على القطاع وحماية حق الالجئني

الفل�سطينيني بالعودة.
وو�صل عدد ال�شهداء الذين ق�ضوا جراء قمع
ق��وات االحتالل الإ�رسائيلي م�سريات العودة
وك�رس احل�صار منذ الثالثني من مار�س املا�ضي
�إلى � 270إ�ضافة �إلى �إ�صابة نحو � 26ألفا بجروح
خمتلفة وحاالت اختناق بالغاز.

بمشاركة الواليات المتحدة واألردن

سورية وروسيا :اجتماع لبحث تفكيك مخيم الركبان
اق�ترح��ت رو�سيا و���س��وري��ة عقد
اجتماع يف  26مار�س احلايل لبحث
م�س�ألة تفكيك خميم الركبان،
وذلك مب�شاركة الواليات املتحدة
والأردن.
وج��اء يف بيان م�شرتك �صدر عن
مقري التن�سيق الرو�سي وال�سوري،
�أم�س� ،أن اجلانبني ال ي�ستبعدان
احتمال ت�أجيل هذا االجتماع �إلى
الـ� 2أو الـ 9من �أبريل املقبل يف

حال عجز الأط��راف املعنية عن
�إجرائه يف  26مار�س.
و�أ���ض��اف البيان �أن اجلانبني،
الرو�سي وال�سوري ،وجها دعوة
�إلى الواليات املتحدة للم�شاركة
يف هذا االجتماع ل�صياغة خطوات
يتفق عليها بهدف تفكيك املخيم.
كما �أ�شار �إلى �أن مقري التن�سق قررا
ال�سماح بزيارة خميم الركبان من
قبل جمموعة عمل ت�ضم ممثلني من

كل من �سورية ورو�سيا والواليات
املتحدة والأردن والأمم املتحدة،
متوعدا ب�ضمان �أمنهم يف منطقة
ال��ت��ن��ف ب��ا���س��ت��خ��دام ال��ط��ائ��رات
امل�سرية والقوات اجلوية الرو�سية
والأمريكية.
م��ن ج��ان��ب��ه ع�بر مم��ث��ل وزارة
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة� ،إيغور
ت�ساريكوف ،يف جل�سة املقرين
�أن القوافل الإن�سانية املحملة

ب��ال��غ��ذاء وال����دواء ل��ن ت�صحح
الو�ضع احلرج يف خميم الركبان.
وق���ال« :نعتقد �أن «الإج����راءات
امللطفة» ،وب��ال��درج��ة الأول���ى
�إر�سال قوافل الغذاء والدواء �إلى
هناك لن ت�ضمن ت�صليح الو�ضع
الإن�ساين يف الركبان ،ال �سيما
�أن الأغلبية ال�ساحقة من �سكانه
ي��ري��دون مغادرته ب ��أ��سرع وقت
ممكن».

�أكد الأمني العام جلامعة الدول العربية� ،أحمد �أبو
الغيط� ،أن اجلوالن �أر�ض �سورية حمتلة من قبل
�إ�رسائيل بواقع القانون الدويل واملنظمة �ستقف مع
حق �سورية يف هذه املنطقة.
وقال �أبوالغيط ،يف بيان �صدر عنه�« :إن الت�رصيحات
ال�صادرة عن �أقطاب الإدارة الأمريكية والتي متهد
الع�تراف ر�سمي �أمريكي ب�سيادة �إ�رسائيلية على
اجلوالن ال�سوري املحتل تعترب خارجة ب�شكل كامل
عن القانون ال��دويل .وال يحق لدولة مهما كان
�ش�أنها �أن ت�أخذ مثل هذا املوقف كما �أنه اعرتاف� ،إن
ح�صل ،ال ين�شئ حقوقا �أو يرتب التزامات ويعترب
غري ذي حيثية قانونية من �أي نوع».و�أ�ضاف
�أبوالغيط �أن «اجلوالن �أر�ض �سورية حمتلة بواقع
القانون ال��دويل وق��رارات الأم��م املتحدة وجمل�س
الأم���ن وب��اع�تراف املجتمع ال���دويل» ،مو�ضحا:
«عن�رص م��رور الوقت على االح��ت�لال الإ�رسائيلي
ال ي�رشعنه �أو يجعله مقبوال دول��ي��ا ب��ل يظل
جرما ينبغي ت�صحيحه ولي�س تقنينه كما يهدف
البع�ض».
وبني الأمني العام للجامعة العربية �أن «قرار جمل�س
الأمن  497لعام � 1981صدر بالإجماع و�أكد ب�صورة
ال لب�س فيها عدم االعرتاف ب�ضم �إ�رسائيل للجوالن
ال�سوري ،ودع��ا �إ�رسائيل �إل��ى �إلغاء قانون �ضم
اجلوالن الذي �أ�صدرته يف العام ذاته».
و�شدد �أبو الغيط على �أن «اجلامعة العربية تقف
بالكامل وراء احلق ال�سوري يف �أر�ضه املحتلة»،
مردفا« :لدينا موقف وا�ضح مبني على ق��رارات يف
هذا ال�ش�أن وهو موقف ال يت�أثر �إطالقا باملوقف من
الأزمة يف �سورية».
و�أكد �أبو الغيط �أن «�أي اعرتاف من جانب الواليات
املتحدة ب�سيادة �إ�رسائيلية على اجلوالن �سيمثل ردة
خطرية يف املوقف الأمريكي من النزاع العربي-
الإ�رسائيلي �إجماال خا�صة بعد االنتكا�سات الهائلة
التي �أقدمت عليها الإدارة الأمريكية يف حق الق�ضية
الفل�سطينية».
وختم �أبوالغيط بيانه بالقول�« :أدع��و الواليات
املتحدة �إلى العودة عن هذا النهج الذي يدمر ما
تبقى من ر�صيد �ضئيل لو�ساطة �أمريكية قد تنهي
النزاع �سيا�سيا� .أدعوهم �إلى مراجعة هذا املوقف
اخل��اط��ئ ،والتفكري بعمق يف تبعاته القريبة
والبعيدة».و�أعلن الرئي�س الأمريكي ،يف وقت �سابق
من اليوم� ،أن��ه «ح��ان الوقت» الع�تراف الواليات

• أحمد أبوالغيط

املتحدة ب�سيادة �إ�رسائيل على ه�ضبة اجلوالن
ال�سورية املحتلة �إ�رسائيليا منذ العام .1967
م��ن جانبها و�صفت حركة اجل��ه��اد الإ���س�لام��ي يف
فل�سطني اعرتاف «ترامب» ب�سيادة الكيان ال�صهيوين
على اجلوالن العربي ال�سوري املحتل بـ«العدائي»،
و�أن��ه «يعك�س مدى االنحيار املطلق وال�رشاكة يف
احتالل الأر�ض العربية».وحذرت احلركة يف بيان
لها ام�س اجلمعة من «خمطط ا�ستعماري �أمريكي
ينفذ ب�أيادي �صهيوين» ،مو�ضحة �أن هذا الأمر كان
وا�ضحا منذ فوز «ترامب» و�إعالنه القد�س عا�صمة
لـ«�إ�رسائيل» ،وتابع البيان« :ها هو «ترامب» يعلن
اليوم عن حلقة �أخرى يف خمطط امل�رشوع ال�صهيوين
التلمودي التو�سعي وعنوانه «�إ�رسائيل» من النيل
الى الفرات».
وطالبت احلركة مبوقف عربي وا�ضح وحا�سم من هذا
االعالن م�ؤكدة �أن اجلوالن �أر�ض عربية �سورية.
وق��ال��ت احل��رك��ة �إن على خمتلف دول العامل
�أن تنتبه لهذا احل��ري��ق ال��ذي ي�سعى «ترامب»
لإ�شعاله يف العامل كله بهذه ال�سيا�سات املتطرفة
والعن�رصية.
وذكرت احلركة بالعمل الإرهابي الذي ا�ستهدف
امل�سلمني يف نيوزيلندا الأ�سبوع املا�ضي ،وقالت
�إنه نتيجة اخلطاب العدائي املتطرف الذي يغذيه
«ترامب».

القبض على مدير الجزيرة السياحية المسؤولة عنها

«عبارة» الموصل إلى  100راكب
العراق :ارتفاع عدد ضحايا ّ

• عنصران من الهالل األحمر عند مرسى العبارات

�أعلنت وزارة الداخلية العراقية،
ام�س ،ارتفاع عدد �ضحايا العبارة،
التي غرقت يف نهر دجلة مبدينة
املو�صل� ،إلى  100مواطن� ،أغلبهم
ن�ساء و�أط��ف��ال.و�أف��ادت احلكومة
العراقية ،ب�أن غالبية الغرقى من
الن�ساء� ،إذ بلغ عددهن  61امر�أة.
و���ش��ارك��ت ف���رق ال��دف��اع امل��دين
وال���ق���وات الأم��ن��ي��ة ،ف�����ض�لا عن
م��ت��ط��وع�ين ،يف ان��ت�����ش��ال جثث
ال�ضحايا ،الذين كانوا يف طريقهم
�إلى مدينة �سياحية واقعة يف غابات
املو�صل للم�شاركة يف احتفاالت
عيد النوروز.

وق��ال��ت �إدارة ج��زي��رة املو�صل
ال�سياحية ،يف بيان يف وقت �سابق،
�إن «�سبب غرق العبارة ،هو انقطاع
�أحد الأ�سالك املثبتة ب�أحد الأعمدة
امل�س�ؤولة عن �سحبها وتثبيتها».
من جانبه قال الرئي�س العراقي،
ب��ره��م �صالح� ،إن ح��ادث��ة غرق
ال��ع��ب��ارة يف املو�صل ال��ت��ي راح
�ضحيتها ع�رشات الن�ساء والأطفال
والرجال« ،لن متر دون حما�سبة
ع�سرية للمق�رصين».
من ناحية �أخرى �أفاد م�صدر �أمني،
ام�س ،ب�أن القوات الأمنية العراقية
متكنت من �إلقاء القب�ض على مدير

اجلزيرة ال�سياحية امل�س�ؤولة عن
العبارة الغارقة.
وقال امل�صدر� :إن «القب�ض على مدير
جزيرة �أم الربيعني ال�سياحية
مت عندما كان يحاول الهروب من
حمافظة نينوى» ،مبينا �أن «العملية
متت وفق مذكرة ق�ضائية».
و�أ���ض��اف« :كما مت �إي��ق��اف ت�سعة
�أ�شخا�ص ك��ان��وا م�س�ؤولني عن
العبارة» ،م�شري ًا �إلى �أن «عملية
الإيقاف كانت بقرار ق�ضائي».
و�أعلنت وزارة الداخلية العراقية،
عن مقتل اغلب الركاب جراء غرق
عبارة يف مياه نهر دجلة مبدينة

امل��و���ص��ل �شمال ال��ع��راق ،فيما
�أم��ر رئي�س وزراء ال��ب�لاد ،عادل
عبداملهدي ،بفتح حتقيق فوري يف
احلادث لتحديد امل�س�ؤولني عنه.
و�أف���ادت ال�سفارة العراقية لدى
مو�سكو ب�أنها فتحت كتاب التعازي
يف مقرها ل�ضحايا ح��ادث غرق
العبارة يف املو�صل ،ال��ذي وقع
اخلمي�س و�أ�سفر عن مقتل نحو 100
�شخ�ص.
وكتبت ال�سفارة يف بيان �صدر
عنها� ،أم�س� ،أنها ت�ستقبل املعزين
من ال�ساعة � 11صباحا ولغاية
ال�ساعة  4ع�رصا.

