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 في كلمة افتتح بها املؤمتر اإلقليمي حول احملكمة اجلنائية الدولية 

 أمير قطر: يجب تقدمي مرتكبي جرائم العدوان واجلرائم ضد اإلنسانية للعدالة
الدولية والعالم العربي وعموم 

دول منطقة غرب آسيا.
  ويتضمن جـــدول األعمال 
عقد ٦ حلقـــات نقاش تتناول 
األولى اجلرائم التي تقع ضمن 
اختصاص احملكمة مبا في ذلك 
مناقشة القرار الذي اتخذ حديثا 
بشأن جرمية العدوان في حني 
الثانية إسهام  تتناول احللقة 
مجلس األمـــن الدولي والدول 
العام فـــي حتريك  واملدعـــي 
اختصـــاص احملكمـــة (الدول 
األطراف، اإلحالة من قبل مجلس 
األمن، إعالن قبول اختصاص 
احملكمة مبوجـــب املادة ١٢-٣ 
من النظام األساسي، صالحيات 

املدعي العام التلقائية). 

ومناقشة القضايا محور االهتمام 
املشترك مع احملكمة من خالل 

احلوار املفتوح والبناء.
  ويشـــارك فـــي املؤمتـــر 
كذلـــك بعض املنظمـــات غير 
احلكومية املختارة ومنظمات 
املجتمع املدنـــي وممثلو املهن 
القانونية من املنطقة إلى جانب
منظمات وشـــخصيات أخرى 

ذات صلة.
  ويعتبر املؤمتر الذي تنظمه 
النيابة العامة في دولة قطر أول 
حدث من نوعه يتم تنظيمه في 
دولة عربية ويستهدف منطقتي 
العالم العربي وغرب آسيا ويأتي 
مـــن منطلق القناعـــة بأهمية 
العالقة بني احملكمة اجلنائية 

  ويهدف املؤمتر اإلقليمي حول 
إلى  الدولية  احملكمة اجلنائية 
توفيـــر املعلومات عن طريقة 
عمل احملكمة ومعاهدة تأسيسها 
(املعروفة بنظام روما األساسي) 
واإلطـــار القانونـــي واآلليات 
والضمانات التي تكفل استقالل 
هذه احملكمة وسياســـة مكتب 
املدعي العام وكيفية النهوض 
بحماية حقوق الدفاع والضحايا 

في إجراءات احملكمة.
  ويوفر هـــذا املؤمتر منصة 
لتمكني الوفود رفيعة املستوى 
من وزارات العدل واخلارجية 
واألجهـــزة القضائية من دول 
املنطقـــة فضال عـــن اخلبراء 
واألكادمييـــني من املشـــاركة 

قانونية وقال ان قضاة احملكمة 
مســـتقلون ويقومون بدراسة 
األدلة بدقـــة ويضمنون خالل 
اجراءات احملاكمة حقوق املتهمني 

والضحايا على السواء.
  ودعـــا الـــدول العربية الى 
االنضمـــام للمحكمة ورأى أن 
الوقت احلالي مناســـب لذلك 
الســـيما أن احملكمة كمؤسسة 
متلي العدل والسالم وتزيد من 
القانونية ألي  فرص احلماية 
دولة عضو في معاهدة روما.

  وشـــدد على ان احملكمة لن 
تشـــكل خطرا على سيادة أي 
دولـــة خاصة أن الـــدول التي 
اليها هي  أنشـــأتها وانضمت 

التي حتميها وتديرها.

االلتزام باملقومات األساســـية 
للعدالة اجلنائية سواء محليا 
او دوليا ومن اهمها احليادية 
واملساواة امام القانون واحملاكمة 

املنصفة.
  من جهته اكد رئيس احملكمة 
اجلنائية الدولية سانغ هيون 
سونغ في كلمته على األهمية 
البالغة للمؤمتر اإلقليمي حول 
الدولية  احملكمـــة اجلنائيـــة 
بالدوحة باعتباره فرصة مثالية 
لتوسيع اجلهود املشتركة ضد 
اجلرائم واالنتهاكات التي حتدث 

في أنحاء مختلفة من العالم.
  وأوضح سونغ أن معاهدة 
روما ١٩٩٨ توفر ضمانات دولية 
ضد أي اجراءات منحازة أو غير 

وكمبوديا وسيراليون، مؤكدا 
ان تلك التجارب قد اضافت ارثا 
قانونيا ال يستهان به في هذا 

املجال.
  وأكـــد على اهميـــة اإلقرار 
بأن النظام األساسي للمحكمة 
ال يتســـع للعديد من اجلرائم 
اجلسيمة والتي وقفت احملكمة 
امامها عاجزة عن حتقيق العدالة 
ارتكبت  التـــي  كتلك اجلرائم 
ومازالت ترتكب في حق املدنيني 
حتت االحتالل في قطاع غزة.

  ونبه الى ان السلطة املمنوحة 
ملجلس األمن الدولي في تفعيل 
او ايقاف عمل احملكمة قد تتنافى 
مع استقاللية احملكمة في أداء 
عملها، مشـــددا على ضرورة 

 الدوحة ـ كونا ـ أ.ش.أ: أكد 
أمير دولة قطر الشـــيخ حمد 
بـــن خليفة آل ثاني امس على 
اهميـــة قمع جرائـــم العدوان 
واإلبـــادة اجلماعيـــة وجرائم 
احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية 
وتقدمي مرتكبيها للعدالة حفاظا 
على األمن واالستقرار العامليني 
واحترامـــا لكرامة اإلنســـان 

وحقوقه املشروعة.
  وشدد الشيخ حمد في كلمة 
افتتح بها املؤمتر اإلقليمي حول 
احملكمة اجلنائية الدولية على 
التعامل بحزم مع تلك اجلرائم 
عن طريق احملاكـــم اجلنائية 
الدولية اخلاصـــة في كل من 
يوغسالڤيا الســـابقة ورواندا 

 أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

 صنعاءـ  أ.ف.پ: قتل خمســــة 
مسلحني قبليني امس في انفجار 
قذيفة اطلقتها مدرعة تابعة للقوات 
اليمنيــــة املواليــــة للرئيس علي 
عبداهللا صالح على محيط منزل 
الشيخ صادق االحمر، زعيم قبائل 
حاشد النافذة، كما افاد مصدر قبلي، 
فيما اكدت الشرطة عن مقتل احد 
عناصرها في االشتباكات العنيفة 
بني الطرفني. وقال املصدر القريب 
من آل االحمر ان «خمســــة قتلى 
سقطوا امام منزل صادق االحمر 
بقذيفة مدرعة اطلقت امام وزارة 
الداخلية»، مشــــيرا الى استمرار 
القصف الكثيــــف من قبل القوات 
احلكومــــة بقذائــــف اآلر.بي.جي 
وقذائف الهاون على محيط منزل 
االحمر. ودارت اشتباكات ايضا بني 
انصار االحمر والقوات احلكومية 
بالقرب من وزارة االدارة احمللية 
ووزارة الداخلية ومركز شــــرطة 
النجدة في صنعاء، بحسب مراسلي 
وكالة «فرانس برس»، وطال قصف 
القوات احلكومية ايضا منزل الشيخ 
هزاع الضبعان، وهو جار االحمر 

ومن انصاره.
  كما ذكــــر املصــــدر القبلي ان 
عشرات املشايخ من انصار االحمر 
محاصرون داخل منزل االحمر، وهم 
كانوا توافدوا الى املنزل للتعبير 

عن تأييدهم لالحمر.
  من جهتها، افادت وزارة الداخلية 
في بيانات نشرها التلفزيون اليمني 
بــــأن مناصري االحمــــر هاجموا 
وزارتي الداخلية والسياحة ومركز 
شرطة النجدة ومقر وكالة االنباء 
اليمنية اضافة الى مقار رســــمية 

اخرى.
  وحمــــل مصدر مســــؤول في 
الشــــيخ صادق االحمر  الداخلية 
النتائج  واخوانــــه «مســــؤولية 
املترتبة على سفك دماء املواطنني 
االبرياء واعمال التدمير والتخريب 
التي تطول املصالح واملؤسسات 

الكاملة عن ما حصل، اكد الشيخ 
صادق االحمــــر في بيان ان نظام 
صالح يحــــاول «تفجير االوضاع 
الداخلية واشعال الفتنة واحلرب 
االهلية بــــني أبنــــاء اليمن وذلك 
للتملص من االستحقاقات الوطنية 
الشــــعبية  الثورة  التي فرضتها 
السلمية بعد أن قضت والى االبد 
على االســــتبداد ومصادره وملف 

التوريث».
  كما اعتبر االحمــــر ان النظام 
الشــــعبية  الثورة  حاول «تقزمي 
السلمية وااليحاء للداخل واخلارج 
ان االمر ال يعدو كونه صراعات بني 
أحزاب او بني اشخاص وبالتحديد 
بينه وبني ابناء الشيخ عبداهللا بن 
حسني االحمر واستخدام وسائل 
االعالم الرسمية للتضليل واالكاذيب 

وتعبئة الرأي العام».
  وبحســــب االحمر، فإن صالح 
اقدم على «تفجير الوضع» حول 
منزل الشيخ صادق االحمر «بعد ان 
قام ومنذ أسابيع عدة باستحداثات 
عسكرية وحشد مجاميع مسلحة في 
اماكن عدة قريبة من املنزل، وكانت 
البداية املسببة للمواجهات الغادرة، 
إدخال كتائب أمنية وعسكرية الى 
مدرسة الرماح املجاورة» للمنزل. 
وصادق االحمر، هو شيخ مشايخ 
قبائل حاشد النافذة، وتعد عائلته 
االكثر نفوذا في اليمن، وقد انضم 
الى احلركة االحتجاجية املطالبة 
برحيــــل صالح بعــــد ان كان في 
املاضي مــــن اهم دعائــــم النظام 
اليمني وبامكان االحمر جتييش 
آالف املسلحني من مختلف انحاء 
اليمن نظرا لنفوذه الكبير وزعامته 
حلاشد. الى ذلك، نددت اخلارجية 
اليمنية باالنتقادات التي وجهتها 
فرنسا الى الرئيس علي عبداهللا 
صالح، وقالــــت ان اليمن ال يقبل 
«تلقي االوامر» ويرفض التدخالت 
اخلارجية، كما افادت وكالة االنباء 

اليمنية. 

حي احلصبة حيث تدور االشتباكات 
الى ساحة معركة ونصبت متاريس 
في الشوارع فيما شوهدت اعمدة 

الدخان تتصاعد من بني االبنية.
  وكان شــــهود اكدوا ان ســــتة 
اشخاص بينهم خمسة من انصار 
االحمر قتلوا االثنني في املواجهات 
مع القــــوات احلكوميــــة في حي 
احلصبة بشــــمال صنعاء، وذلك 
في ظل توتر كبير يســــود البالد 
الرئيس علي عبداهللا  بعد رفض 
صالح االحد املاضي التوقيع على 
املبادرة اخلليجية النتقال السلطة 

في البالد.
  وكان صالح حذر من حرب اهلية 
في البالد ورفــــض التوقيع على 
املبادرة التي تنص خصوصا على 
تنحيه في غضون ثالثني يوما، ما 
اثار مخاوف مــــن امكانية انزالق 

البالد الى آتون العنف.
الداخلية    وفيما حملت وزارة 
في بيان «اوالد االحمر» املسؤولية 

احلكومية».
  واشتدت االشــــتباكات بشكل 
عنيف قبل ظهر امس بني القوات 
احلكومية املوالية للرئيس وانصار 
الشــــيخ صادق االحمر في شمال 
صنعاء، وذكرت مصــــادر قبلية 
ان املواجهات اشــــتدت بعد فشل 
وساطة قبلية للتهدئة على ما يبدو 
بني االحمر والرئيس علي عبداهللا 

صالح.
  كما ذكرت املصادر ان مسلحني 
الــــى صنعاء من  قبليني وصلوا 
محافظة عمران في الشمال لدعم 
انصــــار االحمر، اال ان مقربني من 
اكــــدوا لوكالــــة «فرانس  االخير 
برس» انه مييل الى التهدئة واحلل 

السلمي.
  ومازال انصار االحمر يسيطرون 
على عدد من املباني الرسمية في 
اليمنية كانوا احتلوها  العاصمة 
االثنني املاضي، مبا في ذلك مبنى 
وزارة الصناعة والتجارة، وحتول 

(أ.ف.پ)   مناصرو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق االحمر يحرسون منزله أمس 

 ٦ قتلى في اشتباكات عنيفة بني الشرطة ومناصري الشيخ صادق األحمر في صنعاء 

 احلرب األهلية تطرق أبواب اليمن: قوات صالح
  تهاجم منزل زعيم قبائل «حاشد»

 أكد أمام الكونغرس أنه ليس إلسرائيل صديق أفضل من أميركا 

 نتنياهو: القدس ستظل عاصمة موحدة 
إلسرائيل وسنحتفظ بالكتل االستيطانية 

 العراق: تيار الصدر ينّظم «استعراضًا مدنيًا» غدًا 
ملطالبة القوات األميركية مبغادرة العراق 

 بغـــدادـ  ا.ف.پ: اكد التيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصدر امس ان «االستعراض السلمي» 
املقرر اقامته في بغداد غدا سيكون مبنزلة «رسالة 
اولى» موجهة الى القوات االميركية «للخروج» 

من العراق.
  واعلن حازم االعرجي احد ابرز قيادات التيار 
الشيعي في مؤمتر صحافي في بغداد «اكتمال 
السلمي  االستعدادات اخلاصة باالســـتعراض 
الديني املدني االســـالمي املقـــرر اقامته صباح 

اخلميس».
  واضاف ان «عراقيني من كل احملافظات واملذاهب 
سيشاركون في هذا االستعراض الذي دعا اليه 
السيد مقتدى الصدر، على ان يحضره ممثلون 

عن كل الكتل السياسية».
  واكد االعرجي لوكالة فرانس برس ان «التيار 
الصدري لم ولن يترك الشارع. هذه رسالة اولى 
لالحتالل بان عليه ان يخرج من البالد، وستليها 
خطوات اخرى تشمل تظاهرات مليونية مناهضة 

له».
  وشـــدد على انه «اذا لم يخرج االحتالل من 
العراق بحلول املوعد احملدد لذلك، فسنعود الى 

املقاومة العسكرية ضده».
  ومن املقـــرر ان تغادر القـــوات االميركية، 
وعديدها حوالى ٤٧ الف عسكري، العراق اخر 
ديسمبر ٢٠١١، وفقا لالتفاقية االمنية املوقعة بني 

بغداد وواشنطن في نوفمبر٢٠٠٨.
  واعلن رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي 
في ١١ مايو انه سيجتمع بالكتل السياسية لتحديد 
املوقف مـــن امكان الطلب من القوات االميركية 

املوجودة في البالد منذ العام ٢٠٠٣ متديد فترة 
بقائها.

  وفي ابريل هدد مقتدى الصدر برفع جتميد 
جيش املهدي، اجلناح املسلح للتيار الصدري، 
اذا لم تنســـحب القوات االميركيـــة في املوعد 
احملدد، بعدما جمد انشطته في اغسطس ٢٠٠٨ 
اثر مواجهات دامية مع القوات االمنية العراقية 
وخاض جيش املهـــدي عام ٢٠٠٤ حربا ضارية 

ضد القوات االميركية.
  وشـــدد االعرجي على ان مناسبة اخلميس 
التي حتمل شعار «نطالب بتنفيذ اتفاقية جالء 
االحتالل بال تأجيل» ليست عسكرية «ولن تكون 
فيها اسلحة، رغم انها حتمل الطابع العسكري 
من خالل العمـــل التنظيمي املخصص لها على 

االرض».
  وذكر ان بني الشعارات التي سترفع الى جانب 
شـــعار «الوحدة الوطنية خصوصا بني السنة 
والشيعة، شعار «كال للمحتل»، حيث سيحمله 
آالف املشـــاركني الذين سيرتدون ثيابا موحدة 

متثل العلم العراقي».
  ويشغل التيار الصدري سبع وزارات من اصل 
٤٣ في احلكومة التي يرأسها رئيس الوزراء نوري 
املالكي اضافة الى اربعني مقعدا نيابيا من اصل 

٣٢٥، ومنصب النائب الثاني لرئيس البرملان.
  وعاد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ٢٣ 
فبرايـــر من ايران الى النجـــف. وكان غادر في 
٢٢ يناير املاضي الى ايـــران بعد اقل من ثالثة 
اسابيع على عودته منها،  بعدما مكث فيها منذ 

مطلع ٢٠٠٧. 

 واشنطنـ  وكاالت: قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو إن القدس لن تقسم مرة أخرى 

وأنها يجب أن تظل عاصمة موحدة.
  ورأى نتنياهو ضرورة أن حتل مشكلة الالجئني 
الفلسطينيني خارج حدود إسرائيل وأكد أن إسرائيل 

ستحتفظ بالكتل االستيطانية الكبيرة.
  وجدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي موقفه بشأن 
متسك إســــرائيل بالرقابة العسكرية على وادي 
األردن علــــى احلدود مع األردن مدة طويلة وهو 

ما يرفضه الفلسطينيون أيضا.
  وجــــدد رئيس الوزراء اإلســــرائيلي بنيامني 
نتنياهو دعمه إلقامة دولة فلسطينية مستقلة 
قادرة على العيش وقال في كلمته أمام الكونغرس 
األميركي امس إن إســــرائيل تعلم أنها ستضطر 
للتخلي أيضا عــــن أجزاء من وطنها املنصوص 

عليه في التوراة.
  وأكــــد نتنياهو أن موضوع الصراع العربيـ  
اإلسرائيلي ليس إقامة دولة فلسطينية بل وجود 

دولة يهودية.
الوزراء اإلســــرائيلي    وتخلل كلمــــة رئيس 
التصفيق احلاد من قبل أعضاء الكونغرس الذين 

وقفوا مرارا أثناء التصفيق.
  وأكد نتنياهو أن إسرائيل ليس لديها صديق 
أفضل من أميركا وكذلك أيضا أميركا ليس لديها 

صديق أفضل من إسرائيل.
  وقال إن العالقات اإلسرائيلية ـ األميركية لن 
تتغير وأن إسرائيل ستبقى دائما داعمة ومؤيدة 
ألميركا، مشــــيرا إلى الدور الفعــــال الذي يبذله 
الرئيس األميركي بــــاراك أوباما في حماية أمن 

واستقرار إسرائيل.
  وأضاف نتنياهو ان إســــرائيل ال حتتاج إلى 
إرســــال قوات أميركية للدفاع عنها ألن إسرائيل 

قادرة على فعل ذلك دون مساعدة.
  وأكد نتنياهو أن الشرق األوسط يشهد حاليا 
حلظات تاريخية جتاه التحول إلى الدميوقراطية، 
الفتا إلى أن هناك املاليني من الشباب الذين اليزالون 

يطالبون بالكرامة واحلريات.
  وحول إيران قال نتنياهو إن القادة في طهران 
ينكرون احملرقة ويدعون للقضاء على إسرائيل 
وهــــؤالء يجب منعهم من املنابــــر الدولية كافة، 
موضحا أن صمت غياب وغضب املجتمع الدولي 

حيال التهديد بزوالنا أسوأ من اإلرهاب.
  وقال نتنياهو إنني أدعوكم إلرســــال رسالة 
واضحة إلى إيران بأن واشنطن لن تسمح لطهران 
بتطوير ســــالحها النووي، موضحا أنه مستعد 
لتقدمي تنازالت مؤملة لتحقيق السالم وبناء رؤية 

الدولتني.
  وأضــــاف ان إســــرائيل ســــاعدت االقتصاد 
الفلســــطيني على النمو من خالل رفع احلواجز 
وتسهيل حركة الناس، مشيرا إلى أن حتقيق السالم 
سيكون فرصة ألمل جديد للشعبني اإلسرائيلي 
والفلسطيني، حيث لم نتمكن من حتقيق السالم 
حتى اآلن بسبب عدم قدرة اآلخر على قبول وجود 
الدولة اليهودية. وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
استعداد إسرائيل إلنشاء دولة فلسطينية منزوعة 
السالح تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في حدود 
تضمن أمن إسرائيل من خالل تفاوض مع حكومة 
فلسطينية ال تضم حماس التي وصفها باملنظمة 

اإلرهابية التي تسعى لتدمير إسرائيل.
  كما أكد نتنياهو من جديد رفضه حلدود عام 
١٩٦٧ كحدود للدولة الفلسطينية اجلديدة، مؤكدا 
أنه جتب مراعاة التغيرات الدميغرافية التي حدثت 
على مدى ٤٤ عاما املاضية، مبا يسمح إلسرائيل 

بالدفاع عن نفسها. 

(أ.پ)   رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو في كلمته أمام الكونغرس 


