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خمس اصابات
  منهم، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء األقصى في مدينة 

دير البلح.
وفي الخليل، تعرضت مواطنة ونجلها، مساء امس، الى اعتداء 
مــن مجموعة من المســتوطنين في منطقة تــل الرميدة في 
الخليل. حيث قامت مجموعة من المســتوطنين الذين يقيمون 
بالبؤرة االســتيطانية المقامة على أراضي المواطنين في تل 
الرميــدة بمهاجمة مواطنة من عائلة «قعقور» ونجلها واعتدوا 

عليهما بالضرب والسب أثناء تواجدهما في محيط منزلهم.
في غضون ذلك، شــيعت جماهير غفيرة من أبناء شــعبنا في 
قطاع غزة، امس، جثماني شهيدين ارتقيا أمس االول، برصاص 
االحتالل خالل مشــاركتهما في المسيرات السلمية األسبوعية 

شرق القطاع. وانطلق موكب تشييع الشهيد جهاد منير حرارة 
(24 عاما) من أمام مجمع الشفاء الطبي باتجاه منزل ذويه في 
حي الشجاعية إللقاء نظرة الوداع األخيرة قبل أن يصلى عليه، 

ويوارى الثرى في مقبرة المنطار شرق الحي المذكور.
وفي منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة شيع آالف المواطنين 
جثمان الشهيد نضال عبد الكريم شتات (29 عاما) الذي ارتقى 
أمس االول شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وانطلق موكب 
التشييع من أمام مستشفى شهداء األقصى في دير البلح باتجاه 
منزله حيث ألقى عليه ذووه ومحبوه نظرة الوداع األخيرة قبل 
الصالة عليه ومواراته الثرى وسط صيحات الغضب واالستنكار 
ضــد الجرائــم البشــعة المتواصلــة التــي يرتكبهــا االحتالل 

اإلسرائيلي في حق أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن.

قرار ترامب
 ترامب بالنسبة الى هضبة الجوالن هو االعتراف بحقيقة على 
االرض والوضع االمني الضروري لحماية دولة اسرائيل. االمر 

بهذه البساطة».
 - «شريعة الغاب» -

وهذا الموقــف الداعم لرئيس الحكومة االســرائيلية بنيامين 
نتنياهــو ليس األول من نوعه بأي حــال لدونالد ترامب. ففي 
كانون االول/ديســمبر 2017 تجاهل ايضــا االتفاقات الدولية 
واعترف من طرف واحد بالقدس عاصمة السرائيل. اال ان ترامب 
يذهــب بعيــدا أكثر هذه المرة، حســب ما يرى وزيــر الخارجية 
السويدي السابق كارل بيلت. قال في هذا الصدد «إنها شريعة 

الغاب التي تطبق مرة جديدة».
ولم يخف االوروبيون مع الدول العربية القلق الشديد ازاء هذا 

الموقف الجديد لترامب والذي لم يترجم بعد الى واقع.
فرنسا سارعت الى اعتبار االعتراف بضم هضبة الجوالن «خرقا 
للقانون الدولي»، معتبرة ان هذا الضم «سبق وان اعتبر الغيا 

وكأنه لم يكن عبر قرارات عدة لمجلس االمن».
كما رفضته سوريا واعتبرته «خرقا فاضحا للقانون الدولي».

في نيويورك، قال الســفير الســوري لدى االمم المتحدة بشار 
الجعفري «انها ارضنا وسنستعيدها عاجال أم آجال».

المحلــل ايالن غولدنبرغ مــن «المركز من اجــل أمن أميركي 
جديد» اعتبر ان قرار ترامب «لن يكون سهل الهضم، فسيضعف 
أمن اسرائيل وسيؤثر على مصالح الواليات المتحدة في الشرق 
االوسط وأبعد من الشرق االوسط، مع تحريك عش دبابير كان 
باالمكان االستغناء عنه». وأضاف هذا الخبير «في حال توقفت 

واشنطن عن التقيد بالمبادئ الدولية ال بد من توقع قيام دول 
اخــرى بضم أراض مجاورة لها»، مشــيرا الى احتمال أن تقوم 

العربية السعودية باجتياح قطر.
أما ســتيفن كوك خبير شــؤون الشــرق االوســط في مجلس 
العالقات الخارجيــة فيرى أنه كان األجدى أن يمتنع ترامب عن 
اتخاذ قرار بشأن الجوالن ما دام الوضع القائم حاليا مستمر منذ 
اكثر من خمسين عاما. وقال «ان موقف ترامب سيدفع الى قيام 
معارضة في حين أنه كانت هناك موافقة ضمنية». وخلص الى 
القول «ان اسرائيل موجودة في الجوالن لدوافعها الخاصة واي 

موقف من ادارة ترامب لن يغير كثيرا في االمر». 

منخفض جوي
 ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح األجواء باردة الى 
شــديدة البرودة، وتسقط بإذن اهللا زخات متفرقة من االمطار 
على مختلــف المناطق قد تكون غزيــرة ومصحوبة بعواصف 

رعدية وتساقط البرد احيانا.
ويســتمر تأثر البالد يــوم غد، بالمنخفض الجــوي المصحوب 
بالكتلة الهوائية البــاردة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض 
ملموس على درجات الحرارة لتصبح األجواء باردة الى شــديدة 
البرودة، وتســقط بــإذن اهللا زخات متفرقة مــن االمطار على 
مختلــف المناطق تكون غزيــرة ومصحوبــة بعواصف رعدية 

وتساقط البرد.
أمــا الثالثاء، فيكون الجــو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع 
على درجات الحرارة مع بقاء األجواء باردة الى شديدة البرودة، 
وتســقط بــإذن اهللا زخــات متفرقة من االمطــار على مختلف 

المناطق.
وتحذر دائرة األرصاد الجوية المواطنين خالل فترة المنخفض 
مــن خطر: تشــكل الســيول فــي بعــض األوديــة والمناطق 
المنخفضة ومن شــدة ســرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤية 

االفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

الرئيس يقدم
 األبدية القدس الشــريف، داعيا اهللا أن يتغمده بواسع رحمته، 
ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن 

يلهم أهله الصبر والسلوان.
وقدم الرئيس عباس، واجب العزاء آلل القزاز، بوفاة اللواء ركن 

الطيار محمد قزاز «أبو يزن»، الذي وافته المنية قبل أسبوع.

جاء ذلك خالل اســتقبال الرئيس، مســاء امس، بمقر الرئاسة 
في مدينة رام اهللا، الســفير كامــل القزاز. ودعا الرئيس، اهللا 
عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، 

ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وستتم إقامة تأبين للفقيد في أبراج الزهراء بمدينة البيرة، يوم 

غد االثنين من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء.

اميركا تترقب
لع بعد على التقرير. وصباح امس خرج    البيت األبيض لم يطّ
ترامب ، الذي وصف على مدى سنتين تحقيق مولر بأنه حملة 

«مطاردة وتنكيل»، للعب الغولف.
وليل الجمعة قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم 
األقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان 
«يجب على السيد بار نشر التقرير كامال وان يسلّم الكونغرس 
مســتنداته واســتنتاجاته». وقد أضاف البيان أن على بار عدم 
إطالع ترامب على أي من محتويات التقرير. وتفيد تقارير بأن 
بــار منكــب في مكتبه منــذ الصباح على دراســة تقرير مولر 

لتقرير الخطوة المقبلة.

التجمع المصري
وقــال مغاوري إن حركة «حماس» تعمدت خالل قمعها الحراك 
الشعبي السلمي الرافض لسياستها في قطاع غزة، استهداف 

الصحفيين واإلعالميين في محاولة للتعتيم على أفعالها.
وأكــد أن «حمــاس» لجأت إلى اختطاف العديد من الشــبان من 
بيوتهم وتدمير مقتنيات منازل عدد من القادة وتوجيه السالح 
لهــم، في الوقت الذي كانت تتســول فيــه التهدئة من الجانب 

اإلسرائيلي بعد إطالق الصواريخ األخيرة على تل أبيب.
وقال إن هذه الممارسات هي األخطر في نتائجها من أي عدوان 
إسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فوحدة الشعب وحدها هي 
الصخرة التي يتحطم عليها أي عدوان، والسالح الذي يوجه ضد 

شعبه هو سالح مجرم ال سالح مقاوم .
 كمــا شــدد نائب رئيس الحزب، على الموقــف الثابت في دعم 
نضال شــعبنا ضد االحتالل، وكذلك دعم الحراك الشعبي في 
قطاع غزة ضد انقالب حركة «حماس» األســود الذي اتخذ من 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة على مدار 12 عاما رهينة 
ألطماعها في إقامة دويلتها، على حســاب الدولة الفلسطينية 

والوطن الفلسطيني الموحد .

تتمـــــات

 النضال الشعبي تواصل
 حملة مقاطعة بضائع االحتالل

نابلس – الحياة الجديدة- واصلت جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني في بيت فوريك حملتها 
التــي اطلقتها فــي كافة محافظــات الضفة، 
لمقاطعــة بضائع االحتالل» اصمــد وقاطع..

أصمد لتنتصر»،، حيث دعت المواطنيين إلى 
التوقف عن شراء بضائع االحتالل التي تساهم 

في تدمير االقتصاد الوطني الفلسطيني.
ودشــن كوادر وأعضاء وأنصــار الجبهة حملة 
المقاطعــة بجولة ميدانية على تجار ومحالت 
البلدة، بهــدف التوعية بمخاطر هذه البضائع 
التــي تهدف مــن خاللها الى حث المســتهلك 
الفلسطيني على اســتبدال منتجات االحتالل 
بمنتجــات وطنية، وتــم التحدث مــع أصحاب 
المحالت التجارية والمتســوقين والعديد من 
المواطنيــن عــن أهميــة وجــدوى المقاطعة 

وتوزيع شعار الحملة.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة مناضل إن 

مقاطعة بضائع االحتالل ثقافة يجب أن تصل 
لكل بيت وأسرة باإلضافة إلى دور المقاطعة 
في تعزيــز المنتج الوطني الفلســطيني وما 
يترتب على ذلك من زيادة في اإلنتاج وتحسين 
الجــودة وخلــق فــرص عمــل آلالف العمــال 

الفلسطينيين.
وأضــاف «تأتــي حملة المقاطعــة هذه كنهج 
دأبــت على القيام به جبهة النضال الشــعبي 
من أجل إلحاق الخســارة باقتصاد المحتل رداً 
علــى جرائمهم ضد شــعبنا ومــن أجل جعل 
كلفة االحتــالل باهظة».  وقــد القت الحملة 
تجاوباً كبيراً من المواطنين رغم وجود أسئلة 
واستفســارات كثيرة لدى المواطنين وأغلبها 
ينصب على دور السلطة التي طالبها الجمهور 
بأن تمنع إدخال منتجات االحتالل إلى األسواق 
الفلســطينية وخصوصا تلك التــي يوجد لها 

بدائل وطنية أو عربية أو أجنبية.

 مكافحة الفساد تواصل اجتماعاتها 
إلعداد اإلستراتيجية الوطنية الثالثة لها

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- واصلــت 
هيئــة مكافحــة الفســاد اجتماعاتهــا 
التشاورية والتشــاركية إلعداد محاور 
اإلستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة 
«مواطنــة،   2019-2022 الفســاد 
تمكيــن، إصالح»، حيــث اجتمع فريق 
العمل المكلف بإعــداد محور «تعزيز 
التعاون اإلقليمي والدولي في مجاالت 

مكافحة الفساد».
وناقش فريق العمل سلسلة التدخالت 
والنتائج المعتمدة في المحور، باإلضافة 
لمناقشة التعديالت واالقتراحات التي 
رحــت خــالل االجتماعات الســابقة  طُ
لفريــق العمــل، ويتألف هــذا المحور 
مــن ثالث أولويات وهــي «تفعيل دور 
فلســطين في التعاون القضائي على 
الصعيد اإلقليمي والدولي في المسائل 
الجزائية ذات العالقة بقضايا الفساد»، 
و»اســتثمار عضوية دولة فلســطين 

في المحافل والشبكات اإلقليمية ذات 
العالقــة بمكافحة الفســاد»، و»تبادل 
بيــن فلســطين والجهــات  الخبــرات 
العالقــة  ذات  والدوليــة  اإلقليميــة 

بمكافحة الفساد».
وبحث فريق العمل الذي يضم مجموعة 
مــن الخبراء والمختصيــن والمهتمين 
تفاصيــل التدخــالت المرتبطــة فــي 
كل أولويــة والجهــات المشــاركة في 
تنفيذهــا باإلضافــة لإلطــار الزمني 
لها.  وتســعى هيئة مكافحة الفســاد 
إلشــراك كافة المهتمين والمختصين 
من كافة القطاعات الرسمية واالهلية 
والخاصة في إعداد محاور اإلستراتيجية 
الجديدة وأهدافها وسياستها ورؤيتها، 
وستواصل الهيئة خالل األيام القادمة 
اجتماعاتهــا التشــاركية للوصول إلى 
صيغة اإلستراتيجية النهائية مع نهاية 

شهر نيسان المقبل.

 «القطان» تفتتح معرض
 «المرفق» بمشاركة 17 فنانا برام اهللا

رام اهللا- وفــا- افتتحــت مؤسســة عبد المحســن 
القطــان، أمــس، المعــرض الفنــي «المرفــق» 
بمشــاركة 17 فنانة وفنانا فلسطينيا، في المركز 

الثقافي للمؤسسة بمدينة رام اهللا.
وشارك في المعرض عدد من الفنانين من حقول 
فنية متنوعة؛ فمنهم من يعمل في حقل الرســم 
وهم: عالء البابا، وحنين نزال، وهيا كعابنة، وديما 
رشيد، ومجد المصري، وصفاء شقير، ونمير قاسم، 
وعصمت زايد، وأنوار فنــون، ونبراس البرغوثي، 
وفــي النحــت، وهم: نســرين البرغوثــي، وذكرى 
مصلــح، فيما تعمل كل من آية نيــروخ ودعاء أبو 
شــغيبة في التصميــم والتصوير، وســيعمل كل 
مــن مهند العزة وروان أبو غوش على أعمال فنية 
من مــواد متنوعة، بينما يعمل مجــدي أبو غربية 
في إعادة التدوير. ويجمع «المرفق» بين خمســة 
عناصــر ضرورية لإلنتــاج الفني، وهــي: الفنان، 
واالســتوديو، وعمليــة اإلنتــاج الفنــي، والمنتــج 
الفني، وتجربة الجمهــور، فعادة تجمع المعارض، 
وبشــكل كالســيكي، ما بيــن عنصريــن أو ثالثة 

من هــذه العناصر، إال أن «المرفــق» يتحدى هذا 
المفهوم التقليدي للمعارض، ويهيئ ظروفا تتيح 
لهذه العناصر أن تتواجد وتتعايش في الوقت ذاته 

لتشكيل «منحوتة اجتماعية».
وتخاطــب فكــرة المعــرض قضيــة قلّــة توفــر 
اســتوديوهات مالئمــة لعمــل الفنانين. ويســلّط 
المعــرض الضــوء علــى أهميــة هــذه الفضاءات 
التــي تتراكم فيها العمليــات اإلبداعية من تفكير، 

وتجريب، وتخيل.
ولكل من الفنانين استوديو تم بناؤه ضمن تجمعات 
على شــكل حــارات داخل المعرض، تبلغ مســاحة 
االســتوديو الواحــد 3×2 متر، ولــكلٍّ خصوصيته 
على الرغم من ارتباطه مع االستوديوهات األخرى 
عبر الممرات والحدائق ومســاحات األكل وااللتقاء. 
وســيغادر الفنانون اســتوديوهاتهم في األول من 
أيار المقبل تاركين خلفهم بعض األثاث والرسمات 
والمســودات والملفات والكتــب وغيرها من المواد 
التي اســتخدموها خــالل إقامتهم، التي ســتبقى 

معروضة بين شهري أيار وحزيران 2019.

 وتشارك في أسبوع اتحاد الجامعات المتوسطية ببروكسل

«العربية األمريكية» تنظم ورشة حول برنامج األمم المتحدة للجامعات الفلسطينية
جنيــن- الحياة الجديــدة- نظمت عمادة شــؤون 
الطلبة فــي الجامعة العربيــة األمريكية بالتعاون 
مع الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، ورشة 
تدريبيــة حول برنامــج األمم المتحــدة للجامعات 
الفلســطينية، تســتهدف طلبــة الجامعــة، بهدف 
تعريفهم بمهارات الدبلوماسية وتدريبهم عليها، 
وآلية تمثيل فلسطين على المستوى الدولي، من 
خالل القوانين الدولية ومواثيق حقوق االنســان، 
وأشــرفت على تدريبهــم مديــرة البرنامج نجوان 

بيريقدار.
وافتتحــت الورشــة موظفة عمادة شــؤون الطلبة 
جوانا الحافي، مؤكدة على أهمية الورشة التدريبية، 
والتــي تضيــف للطلبــة معلومات وثقافــة عامة، 
وتدريبهــم علــى آلية الحوارات لتمثيل فلســطين 
بالخــارج، باإلضافــة إلــى تطوير مهــارات الطلبة 
وصقل شخصيتهم، مشيرة إلى أن الجامعة العربية 
األمريكيــة تهتم باألنشــطة الالمنهجيــة للطلبة 

وتوفــر ما يلزمهم فــي الحياة العلميــة والعملية، 
وخاصة عند انخراطهم في سوق العمل. 

مــن جهتهــا، وضحت بيريقــدار أن الورشــة تأتي 
ضمن سلسلة ورشات تقوم بها الهيئة الفلسطينية 
للدبلوماسية العامة في خمس جامعات فلسطينية، 
وهي: العربية األمريكية، النجاح، بيرزيت، بيت لحم 
والقدس أبو ديس، وأنه خالل البرنامج الذي يستمر 
لنهاية العام الجاري، ســيتم اســتضافة شخصيات 
سياسية ودبلوماسية وصناع القرار لنقل تجاربهم 

وخبراتهم للطلبة.
وفي ســياق آخر، شــاركت الجامعة في اجتماعات 
اتحــاد الجامعــات المتوســطية (UniMed)، ضمن 
االجتماع السنوي الذي يعقده االتحاد، ومثل الجامعة 
كالً من نائبي رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية 

زكي صالح، وللعالقات الدولية دالل عريقات. 
وتناولــت االجتماعــات، التي اســتمرت لثالثة أيام 
مواضيــع مختلفــة، أبرزها تعاون جامعات شــمال 

وجنوب المتوســط إليجاد حلول ورســم سياسيات 
مشتركة لتوجيه البحوث والمشاريع، لما فيه خدمة 

مصالح حوض المتوسط.
وتمــت مناقشــة مشــكلة الالجئين، واســتعرض 
المشاركون المشاريع الجامعية واألكاديمية البحثية 
التي تســهم في حلها، واختتمت بمناقشــة خطط 
 Horizon االتحــاد األوروبــي لالنتقال من أهــداف
2020 الى أهداف Horizon Europe، مشــيرة الى 
انه تم استعراض أفكار وأشكال التبادل والتواصل 
بين طالب جامعات المتوســط مــن خالل توظيف 
التكنولوجيا وتطبيقاتVirtual Exchange.  وعلى 
هامش االجتماعات، التقى ممثلو الجامعة بسفير 
فلســطين في بلجيكا عبد الرحيــم الفرا، وتداول 
الطرفان آلية التجسير ما بين الجامعات والمؤسسات 
االكاديمية البلجيكية مع نظيراتها الفلســطينية، 
وخاصــة العربيــة االمريكية التــي تتمتع بعالقات 

وتعاون مع عدد من الجامعات البلجيكية.

 رئيس جامعة القدس المفتوحة يستقبل وفدا 
من جمعية الصداقة الصربية- الفلسطينية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اســتقبل رئيس 
جامعة القدس المفتوحة أ. د يونس عمرو، وفدا 
من جمعية الصداقة الصربية- الفلسطينية، 
امس في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام اهللا.

وأطلع د. عمرو، الوفد الضيف على التخصصات 
التي تقدمها الجامعة في مجالي البكالوريوس 
والماجستير وعلى انتشار الجامعة في مختلف 

محافظات الوطن بالضفة وقطاع غزة.
وأكد على استعداد الجامعة الدائم للتعاون في 
المجاالت األكاديمية مع نظيراتها في صربيا، 
بهدف تطوير التعاون األكاديمي بين الشعبين.

وشــكر الوفد جامعة القــدس المفتوحة على 
ما قدمته من أجل إنجاح زيارة الوفد الصربي 
لفلسطين، وهو ما له عظيم األثر في تقوية 

العالقات بين الشعبين.
وتربط جامعة القدس المفتوحة عالقة وطيدة 
مــع جمعية الصداقة الفلســطينية الصربية، 
وشــاركت القدس المفتوحة فــي العديد من 

الفعاليات والمهرجانات سابقا في صربيا.
وحضر اللقاء: مساعد رئيس الجامعة لشؤون 
المتابعة د. آالء الشخشير، وأ. لينا أبو هالل من 

العالقات الدولية بالجامعة.

 الشرطة تزيل تعديات 
وتنظم الشارع العام في عناتا

القــدس المحتلــة- الحيــاة الجديــدة- ازالت الشــرطة امس 
وبالتعاون مع بلدية عناتا عشرات التعديات الواقعة على جوانب 

الشوارع في بلدة عناتا شمال القدس.
وأوضح بيان للشرطة أن قوة من مركز شرطة الرام تساندها 
الشــرطة الخاصة وشــرطة المرور، نفذت امس سلســلة من 
االجــراءات القانونية برفقة رئيس بلدية عناتا زكريا ابو حلوة 
واعضــاء المجلس البلدي وممثلي عن مؤسســات البلدة أزالت 
خاللها كافة التعديات عن االرصفة والشارع العام، كما وأعادت 
تنظيــم مواقف المركبات وازالــة المركبات المتوقفة منذ زمن 
طويل على ارصفة الشوارع وتحرير مخالفات من قبل البلدية 
لمشــاطب المركبات غيــر القانونية المخالفــة للقانون وذلك 

للحفاظ على المظهر الحضاري للبلدة.

 «فلسطين األهلية» تختتم مشاركتها 
في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

بيت لحم- الحياة الجديدة- اختتم رئيس 
جامعة فلسطين األهلية عوني الخطيب، 
أمس، مشاركته في فعاليات مؤتمر اتحاد 
الجامعــات العربية في دورته الـ 52،  في 
مدينة شــرم الشــيخ خالل الفترة من 21 

إلى 23 آذار الجاري.
وقــال الخطيب: «إن المؤتمــر ناقش دور 
اتحاد الجامعات العربية في خدمة التعليم 
الجامعي والعالي، وتوســيع آفاق التعاون 
بين الجامعات األعضاء في اإلتحاد لتبادل 

الخبرات والتجارب».
كما وناقش المؤتمر الذي شارك فيه أكثر 

من مئة رئيس جامعة عربية، رفع مستوى 
أداء الجامعات وبحث التعاون األكاديمي في 
مختلــف المجاالت، ومحاولــة الدخول في 
التصنيفات العالمية للجامعات والدوريات 

العربية.
والتقى الخطيب أمين عام اتحاد الجامعات 
العربية عمرو ســالمة، وبحث معه عالقة 
جامعة فلســطين األهلية باإلتحاد، وأكد 
على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات 
ووضــع البرامج المشــتركة في المجاالت 
العلميــة والبحثية من أجــل رفعة وتقدم 

التعليم في الوطن العربي.

 خبراء أمميون يدينون «تهديدات» واشنطن 
منع تأشيرات لمحققي الجنائية الدولية

جنيف – رويترز - دعا خبراء معنيون بالدفاع عن حقوق اإلنسان 
تابعون لألمم المتحدة يوم الجمعة الواليات المتحدة إلى التوقف 
عــن إطــالق «التهديدات» بوقــف إصدار التأشــيرات لمحققي 
المحكمة الجنائية الدولية وقالوا إن ذلك يعد «تدخال غير الئق».

وقــال وزير الخارجيــة األميركي مايك بومبيو قبل أســبوع إن 
الواليات المتحدة ستسحب أو ترفض إصدار تأشيرات سفر ألي 
من مســؤولي المحكمــة الجنائية الدوليــة الذين يحققون في 
جرائــم حرب قد تكون القــوات األميركية أو حلفائها ارتكبوها 
في أفغانســتان. وردت المحكمــة، ومقرها الهاي، بالقول إنها 
مؤسسة مستقلة ومحايدة وستواصل عملها «دون أن تعيقها» 
اإلجراءات التي تتخذها واشنطن. ورفض خبراء األمم المتحدة 
في بيان مشترك التهديدات باتخاذ إجراءات التي أطلقها بومبيو 

ومستشار األمن القومي جون بولتون في أيلول الماضي.
وقــال البيــان «تلــك التهديــدات تمثل تدخال غيــر الئق يمس 
استقاللية المحكمة الجنائية الدولية وقد يعرقل قدرة قضاتها 

وممثلي االدعاء والموظفين على تنفيذ مهامهم العملية».
وأضاف البيان «نشــعر بالقلق بشــكل خاص في ضوء تقارير 
وردت مؤخرا عن موظفين كبار في الجنائية الدولية اســتقالوا 

من مناصبهم نتيجة لتلك التهديدات».
ولم تعلق بعثة الواليات المتحدة في جنيف على البيان بعد.

ولم تصدق الواليات المتحدة على معاهدة روما التي تأسســت 
بموجبهــا المحكمة الجنائية الدولية في 2002. واتخذ الرئيس 
األمريكي الســابق بــاراك أوباما بعض الخطــوات للتعاون مع 

المحكمة.


