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عربيات  /دوليات
�إلى حين الف�صل في طلب رد هيئة المحكمة
وقف محاكمة مر�سي بتهمة التخابر

جمعة �سيتوجه بكلمة يتحدث فيها عن التحديات

تون�س :مواجهات �إثر اعتقال قيادي
في «حماية الثورة»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة ،برئاسة
المستشار شعبان الشامي ،أم��س وق��ف دع��وى محاكمة الرئيس المصري
المخلوع محمد مرسي ،وقيادات إخوانية في قضية التخابر مع جهات أجنبية،
إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة ،مع استمرار حبس المتهمين.
وبدأت هيئة المحكمة ،نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي ،و 35آخرين بتهمة
«التخابر مع منظمات أجنبية خارج البالد ،بغية ارتكاب أعمال إرهابية ،وإفشاء
أسرار الدفاع عن البالد لدولة أجنبية» .وق َّررت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر
القضية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في
القضية محمد البلتاجي ،وصفوت حجازي.
وكانت هيئة الدفاع عن القيادي اإلخواني محمد البلتاجي ،وصفوت حجازي،
قد تقدمت بطلب لرد تنحي هيئة المحكمة ،اعتراضا ً منها على القفص الزجاجي
العازل للصوت ،ولبطالن إج��راءات المحاكمة ،وع��دم االختصاص الوالئي
للمحكمة.
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�إثيوبيا ت�ؤكد التزامها «اال�ستخدام العادل» لمياه نهر النيل

فهمي في قمة �أبوجا :اقتربنا من االنتهاء
من خريطة الطريق في م�صر

شغب

وكان المتهمون واصلوا إثارة الجدل والشغب من داخل القفص ،خالل جلسة
أول من أمس ،إذ ظهر أحدهم واضعا ً الصقات طبية على عينيه وفمه ،كنوع من
االعتراض على المحاكمة ،بينما رفع باقي المتهمين أصابعهم بعالمة «رابعة»،
مرددين هتافات ضد النظام الحالي ،وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة.
وتضم القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع ،و 35آخ��رون من قيادات
الجماعة اإلرهابية ،وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي ،إن «المحكمة قررت
وقف دراسة هذه القضية حتى اتخاذ قرار بشأن طلب تنحية» تقدم به محامو
الدفاع.
وظهر مرسي ،والطهطاوي في قفص زجاجي منفصل ،فيما ظهر بقية
المتهمين ،وعلى رأسهم بديع ،والشاطر ،وعدد من قيادات اإلخوان في قفص
زجاجي آخر منفصل .وأعطى المتهمون ظهورهم للقاضي ،كما لم يردوا حين
نادت المحكمة عليهم باالسم.

التهم

اعتقال دغيج يطلق ثورة احتجاجات
اندلعت مواجهات في الضاحية الشمالية لتونس
العاصمة ،إثر اعتقال قوات األمن رئيس «الرابطة الوطنية
لحماية ال��ث��ورة» عماد دغيج ،في حين علمت مصادر
أن رئيس الحكومة التونسية الموقتة مهدي جمعة،
سيتوجه بكلمة إلى التونسيين ،خالل أيام يتحدث فيها
عن التحديات ،التي تواجه البالد ،وسط دعوات حزبية
بتقديم الرئيس المنصف المرزوقي ،ورئيس المجلس
الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر استقالتيهما من
منصبيهما ،في حال اتجاههما إلى الترشح لالنتخابات
الرئاسية المقبلة.
واعتقلت قوات األمن التونسية أول من أمس ،رئيس
«الرابطة الوطنية لحماية الثورة» ،المثيرة للجدل ،ما
تسبب باندالع مواجهات في الضاحية الشمالية لتونس
العاصمة.
وقال مصدر أمني إن اعتقال دغيج جاء إثر نشره نصا ً
في صفحته على شبكة التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
وصف فيه القضاة واألمنيين بأبشع النعوت ،كما دعا إلى
«قتل وسحل» رجال األمن.
واندلعت مواجهات ليلية بين عدد من أنصار دغيج
وقوات األمن ،عقب عملية االعتقال ،حيث عمد المتظاهرون
إلى رشق قوات األمن بالحجارة والزجاجات الحارقة،
كما قطعوا طرقات بلدة «الكرم» ب��اإلط��ارات المطاطية
المشتعلة ،حيث استخدمت قوات األمن القنابل المسيلة
للدموع ،واعتقلت أكثر من  30شخصاً.

كلمة للشعب

من جهة أخ��رى ،علمت مصادر أن رئيس الحكومة،
مهدي جمعة سيتوجه بكلمة إل��ى التونسيين مطلع

األسبوع المقبل ،يصارحهم فيها بحقيقة التحديات ،التي
تواجه البالد على جميع الصعد ،وبخاصة االقتصادية
منها .وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إن جمعة ق��رر أن يضع
التونسيين ،أم��ام جملة م��ن الحقائق المهمة ،تتعلق
بالوضع االقتصادي والتحديات األمنية ،وخصوصا ً في
ما يتصل بالمواجهة المفتوحة مع اإلرهاب .يأتي ذلك في
حين نقلت مصادر إعالمية عن جمعة نعته الوضع العام
في البالد بـ«المتردّي».

استقالة مزدوجة

في األثناء ،قال األمين العام لالتحاد العام التونسي
للشغل حسين العباسي ،إثر انتهاء جلسة الحوار الوطني،
إنه سيت ّم تشكيل لجنة مصغرة لمراقبة عمل الحكومة،
ومتابعة نتائج الحوار الوطني .وأش��ار إلى أن جلسة
الحوار األسبوع المقبل ستكون مع رؤساء األحزاب ،في
حين قالت القيادية في حزب المبادرة سميرة الشواشي
إن جلسة األربعاء الماضي بحثت في ضبط روزنامة
الحوار الوطني في األيام المقبلة ،والتباحث حول آليات
التسريع في المسار االنتخابي ،مبينة أن أحد األحزاب
طرح مناقشة مسألة استقالة رئيس المجلس التأسيسي،
ورئيس الجمهورية قبل انطالق الحمالت االنتخابية
الرئاسية.
وعلمت مصادر أن حزب حركة نداء تونس ،الذي يتزعمه
الباجي قايد السبسي ،وتحالف الجبهة الشعبية طالبا
خالل جلسة الحوار الوطني بضرورة أن يتقدم الرئيس
المنصف المرزوقي ،ورئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر استقالتيهما من منصبيهما ،في حالة
اتجاههما إلى الترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة.

مجلة ت�شيكية :ال�سعودية من �أكبر
الممولين للمجازر في �سورية
أك��د موقع مجلة تيدين التشيكية أن السعودية
واحدة من الممولين الرئيسيين للمجازر التي ترتكب
في سورية من المجموعات اإلرهابية المسلحة ،محذرا ً
من خطورة قيام السعودية بمزيد من التسليح لهذه
المجموعات.
وأوضح محرر الموقع المتخصص بالشؤون الدولية
بيتر بوداني أن السعودية وقطر هما من أكثر الدول
تدخالً باألزمة في سورية ،وهما يفعالن ذلك ألسباب
دينية واقتصادية وسياسية ،مؤكدا ً أن السعودية
ترسل السالح إلى سورية منذ منتصف عام .2012
وأضاف إن األغنياء السعوديين يرسلون الكثير من
المال إلى سورية ،وانه ليس سرا ً بأن عناصر مايسمى
«الجيش الحر» يتلقون من الخليج رواتبهم باليورو

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية
خارج البالد ،بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في الداخل ،وإفشاء أسرار الدفاع
عن البالد لدولة أجنبية ،ومن يعملون لمصلحتها ،وتمويل اإلرهاب ،والتدريب
العسكري ،لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لإلخوان ،وارتكاب أفعال ،تؤدي
إلى المساس باستقالل البالد ووحدتها وسالمة أراضيها».
وبحسب التحقيقات ،فإن المتهمين «اتحدوا مع عناصر أخ��رى تابعة
للجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء ،لتنفيذ ما جرى التدريب عليه،
وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعالميا ً بتلقي دورات خارج البالد في كيفية
إطالق الشائعات ،وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لإلخوان،
وفتح قنوات اتصال مع الغرب» ،كما أوضحت التحقيقات أن «التنظيم الدولي
وبعض البالد األجنبية دعموا قيادات جماعة اإلخوان بمصر ،بتحويل األموال
الالزمة لهم ،لتنفيذ المخطط اإلجرامي ونشر الفوضى في البالد».

مو�سى :ال�سي�سي �سيتر�شح
للرئا�سة الم�صرية مطلع �آذار
قال عمرو موسى ،رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر ،إن وزير
الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي غالبا ً سيعلن ترشحه النتخابات
الرئاسة خالل الشهر الجاري.
جاء ذلك خالل ندوة «صالون الثورة» ،حيث أكد موسى أن مصر تحتاج لقائد
يتمكن من إدارة البالد في هذه المرحلة العصيبة ،والمشير السيسي هو األكثر
حظا في قيادة البالد في تلك المرحلة ،بحسب تعبيره.
وامتدح موسى ترشح حمدين صباحي للرئاسة ،مشيرا ً إلى أن الظروف لو
كانت مختلفة لكان منحه صوته ،في إشارة إلى نيته االمتناع عن التصويت
لصباحي .وأشار إلى أن صباحي مرشح من الثورة ولكن ليس مرشح الثورة.
وأكد موسى أن ال مصالحة مع جماعة اإلخ��وان المسلمين قبل أن يوافقوا
على الدستور الجديد .وأضاف أن مصر طوت صفحة اإلخوان نهائياً ،مؤكدا ً أن
الدستور الجديد ال يقصي أحدا ً مثلما حدث في دستور .2012

والدوالر التي تعتبر عالية جدا ً .ولفت بوداني الى أن
السعودية تقوم أيضا ً بتدريب اإلسالميين المتطرفين
في األردن ،كما أنها تتغاضى عن توجه إرهابيين
سعوديين إلى سورية رغم حظرها ذلك رسميا.
وحذر من أن تزويد اإلرهابيين باألنظمة المحمولة
المضادة للطائرات والدروع يمكن له أن يهدد الطائرات
المدنية ،كما نبهت إلى ذلك وزارة الخارجية الروسية.
يشار إلى أن السعودية تعلن بشكل رسمي وفقا
لتصريحات مسؤوليها دعم اإلرهابيين في سورية
الذين يسفكون الدم السوري ،وسط معلومات تتحدث
عن قيامها اخيرا ً بتسديد نفقات األسلحة األميركية التي
تحدث وزير الخارجية األميركي جون كيري عن تزويد
من سماهم «المعارضة المعتدلة» في سورية بها.

حمرو�ش يطالب الجي�ش بالتدخل لـ«�إنقاذ الجزائر»
طالب رئيس الحكومة األسبق
مولود حمروش الجيش الجزائري
بالتدخل إلنقاذ البالد ،ما أسماه
المأزق الذي تعيش فيه ،داعيا إلى
مقاطعة االنتخابات الرئاسية التي
ستجرى يوم  17نيسان المقبل.
وقال حمروش إن الوضع القائم
يشكل «ت��ه��دي��دا خطيرا» للبالد،
وطالب بحل وسط يتبناه الجيش
باعتباره المؤسسة األقوى واألكثر

تنظيما ً وال��وح��ي��دة ال��ق��ادرة على
إحداث التغيير ،وبرر ذلك بتأكيد
ع���دم وج����ود أي ف��رص��ة إلق��ام��ة
نظام ديمقراطي من دون موافقة
الجيش.
ل��ك��ن��ه أوض����ح أن���ه ال يطالب
ب��ان��ق�لاب عسكري يطيح بحكم
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،كما
ال يدعو لمنعه من الترشح ،بل كل
ما يدعو إليه «هو إنقاذ الجزائر من

ال��م��أزق» .وأض���اف« :ه��ذا النظام
تآكل وسيسقط ،أنا أريد إسقاطه
بأسلوب هادئ وبقرارات ،وليس
بموجة هوجاء» ،الفتا ً إلى أن أي
حل توافقي ال يمكن أن ينجح من
دون مساهمة الجيش.

لن أترشح

وج���دد ح��م��روش ت��أك��ي��ده أن��ه
لن يترشح النتخابات الرئاسة،

واعترف بوجود أزمة داخل النظام
الجزائري ،قائالً إن «مشكلة البالد
تكمن في عدم وجود آليات تطور،
والنظام وصل إلى طريق مسدود»،
غير أنه حرص على التوضيح بأن
األمر ال يتعلق بترشح بوتفليقة من
عدمه.
وك��ان حمروش طالب الجيش
ف���ي رس���ال���ة ن��ش��رت��ه��ا الصحف
اخ��ي��را ً بالوفاء ب��وع��وده و«بناء
دول����ة دي��م��ق��راط��ي��ة ،وم��واص��ل��ة
اإلصالحات».
وح��م��روش ( 71سنة) رئيس
حكومة أسبق (بين أيلول 1989
وح��زي��ران  )1991وق��اد حكومة
ت��ب��ن��ت إص�ل�اح���ات ف��ي م��ج��االت
السياسة واالق��ت��ص��اد واإلع�ل�ام
وغيرها.
وك��ان أح��د المرشحين الستة
الذين انسحبوا من االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة س��ن��ة « 1999ألن
نتائجها كانت محسومة لصالح
بوتفليقة».
ويحكم بوتفليقة ( 77عاما)
الجزائر منذ  ،1999وأعيد انتخابه
مرتين في  2004و ،2009وهو
مرشح ل��والي��ة راب��ع��ة رغ��م عدم
شفائه التام من الجلطة الدماغية
التي تعرض لها منذ عشرة أشهر.
وك��ان��ت رئ��اس��ة الجمهورية
ال��ج��زائ��ري��ة أعلنت قبل أي���ام أن
بوتفليقة أودع طلب ترشحه لدى
وزارة الداخلية ،وسحب وثائق
جمع التوقيعات لالنتخابات
الرئاسية المقررة في  17نيسان
المقبل.

ال�سودان يعزز قواته
في كردفان
عزز السودان قواته في منطقة كردفان
جنوب البالد ،بينما تستأنف مفاوضات
ال���س�ل�ام ال��خ��م��ي��س ف���ي ادي����س اب��اب��ا
(اثيوبيا) في محاولة لوضع حد للنزاع
بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية
لتحرير السودان -قطاع الشمال.
وال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ي ت��ج��ري برعاية
االت��ح��اد االفريقي ترمي ال��ى وض��ع حد
لثالثة اع��وام من النزاع بين الخرطوم
والفرع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير
السودان (حلفاء متمردي جنوب السودان
سابقا) في مناطق جنوب كردفان والنيل
االزرق .وال��ذي اثر على اكثر من مليون
مدني ،بحسب االمم المتحدة.
وأعلن الجيش السوداني في بيان
ان��ه اق��ام حفال الخميس بمناسبة نشر
ق��وات في «مناطق عمالنية» ،من دون
تحديدها ،وقال وزير الدولة للدفاع يحيى
محمد خير وهو الحاكم السابق لوالية
النيل االزرق ،على هامش حفل اقيم على
ش��رف عناصر االحتياط السودانيين
ان «القوات السودانية مستعدة اللحاق
الهزيمة بالمتمردين».
واالسبوع الماضي اعرب دبلوماسي
افريقي ع��ن اس��ف��ه ،ألن الجيش سبق
وأدل���ى بتصريحات مماثلة ادت الى
«المأزق» ،ونقلت وكالة االنباء السودانية
الرسمية عن ابراهيم غندور رئيس فريق
المفاوضين السودانيين تاكيده ان
المفاوضات التي ارجئت في  18شباط ،
اي بعد  5ايام فقط من بدئها ،ستستانف
الخميس وستتركز على مشروع لوقف
اطالق النار عرضه االتحاد االفريقي.

ت��رأس وزي��ر الخارجية المصري
نبيل فهمي الوفد المشارك في قمة
أب��وج��ا ل�لأم��ن اإلن��س��ان��ي وال��س�لام
والتنمية ،المنعقدة لمناسبة مرور
 100عام على الوحدة النيجيرية،
فيما التقى فهمي الرئيس النيجيري
ج�����ودالك ج���ون���اث���ان وع������ددا ً من
المسؤولين النيجيريين.
وق�����ال ال��ن��اط��ق ب���اس���م وزارة
الخارجية السفير بدر عبدالعاطي ،إن
«فهمي نقل خالل المحادثات تحيات
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��دل��ي منصور
للرئيس النيجيري ،لمناسبة مرور
مئة ع��ام على وح��دة ب�لاده ،وبحث
معه سبل تطوير العالقات الثنائية
في المجاالت السياسية واالقتصادية
والتجارية».
وأض��اف ان «فهمي تناول خالل
المباحثات ،القرار الخاطئ لمجلس
السلم واألم��ن األفريقي بشأن مصر

وأهمية سرعة تصحيحه» ،مشيرا ً
إلى «تطورات عملية تنفيذ خريطة
الطريق وق��رب إج���راء االنتخابات
الرئاسية بعدما تم إق��رار الدستور
بغالبية ساحقة ،وتوجيه الدعوة
ل�لات��ح��اد األف��ري��ق��ي للمشاركة في
م��ت��اب��ع��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة
المقبلة».
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء «أه��م��ي��ة تعزيز
التعاون المشترك في مجاالت مكافحة
اإلره��اب ،ومواجهة التطرف الديني،
ونشر قيم اإلسالم السمحة والمعتدلة،
من خالل تبادل المعلومات ومجاالت
التدريب وغيرها ،السيما أن مصر تعد
بوابة أفريقيا الشمالية ،وأن التعاون
بين شمال القارة وغربها وجنوبها
هو السبيل األمثل لمواجهة ظاهرة
اإلره����اب البغيضة ال��ت��ي ال تعرف
وطنا ً».
الى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية

اإلثيوبية ،أول أمس ،أنها ستستمر
في تشجيع مبدأ االنتفاع العادل من
مياه نهر النيل.
ون��ق��ل م��رك��ز «وال���ت���ا» اإلع�لام��ي
اإلثيوبي عن الناطق باسم الخارجية
اإلث��ي��وب��ي��ة السفير دي��ن��ا مفتي إن
«موقف إثيوبيا ثابت في ما يتعلق
باالستخدام العادل لمياه نهر النيل
بين دول ال��ح��وض» .وأض���اف إن
«دول المنبع لها الحق في استخدام
مياه النيل لغرض تحقيق التنمية
ف��ي��ه��ا ،م����ادام ذل���ك ال يتسبب في
حدوث أي ضرر كبير بدول المصب،
ولهذا السبب فإن إثيوبيا تبني سد
النهضة».
ودعا الناطق باسم وزارة الشؤون
الخارجية اإلثيوبية ،مصر إلى «إجراء
مناقشات مع كل دول حوض النيل،
في شأن استخدام مياه النهر لتحقيق
أفضل مصلحة للجميع».

�إحباط تهريب �أ�سلحة �إلى الجزائر ومقتل م�سلحين

ليبيا ت�ضبط محاولة تهريب غاز الخردل الى �سورية
كشف مصدر امني ليبي عن ضبط متطرفين حاولوا
تهريب شحنة من غ��از الخردل إل��ى سورية ومصادرة
الشحنة ،وذلك في وقت أعلن أيضا ً عن مصادرة الجيش
الجزائري شحنة أسلحة مهربة من األراضي الليبية وقتل
عددا ً غير محدد من المسلحين في العملية.
وكانت صفحة «قناة ليبيا الدولية» قد أفادت على موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» امس ان العميد منصور
المزيني آمر «الجحفل الصحراوي» الليبي قال للقناة« :ان
بعض المتطرفين حاولوا إرسال شحنة من غاز الخردل
إلى سورية وقد قمنا بمصادرة الشحنة وهي اآلن متحفظ
عليها» .واوض��ح العميد المزيني أن بعض المسؤولين
طلبوا اإلفراج عن الشحنة.
يذكر ان ليبيا تحولت بعد العدوان الذي شنه حلف شمال
األطلسي في عام  2011الى مركز الستقطاب اإلرهابيين
إلعادة تصديرهم إلى سورية بعد تلقي التدريبات الالزمة
لتكون بداية الطريق الذي يسلكه المسلحون نحو الحدود
التركية  -السورية.
وكشفت تقارير استخباراتية عدة عن انضمام عدد من
المسلحين الليبيين إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية
تحت مسمى «ال��ج��ه��اد» ،وان��ه قتل العديد منهم خالل
عمليات تصدي الجيش السوري للمجموعات المسلحة.
وف��ي السياق ،ذك��رت صحيفة الخبر الجزائرية أن

الجيش الجزائري ضبط خالل العملية «ثالثين صاروخا ً
من نوع كاتيوشا و 17صاروخ أرض-جو من نوع ستريال،
حاول إرهابيون من تنظيم القاعدة في شمال مالي تهريبها
إلى الشمال «.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية أول من أمس عن
مصدر أمني قوله إن قوة عسكرية جزائرية خاصة مدعمة
بالمروحيات نفذت العملية عقب تلقيها معلومات عن
تنسق
تهريب أسلحة من قبل الجماعات المسلحة التي ّ
مع مافيا التهريب .وأوضح المصدر أن القوات الخاصة
ضبطت نحو  40صاروخا ً في موقع قرب الحدود الليبية
بمحافظة إليزي الجزائرية ،وهي  10صواريخ كاتيوشا،
و 17ص���اروخ أرض ـ��ـ ج��و «س��ت��ري�لا» ،ود ّم����رت بقية
الصواريخ في الموقع نفسه ،كما دمرت مركبتين رباعيتي
الدفع بمن فيها من مسلحين ومهربين جاري التع ّرف على
هوياتهم.
ورجح المصدر أن يكون المتورطون في العملية من
تنظيم «حركة أبناء الجنوب من أج��ل العدالة» التي
يتزعمها عبد السالم طرمون ،والتي عقدت اجتماعا ً قبل
أسبوعين خلصت فيه إلى ضرورة القيام بعمليات نوعية
تستهدف المنشآت العسكرية الجزائرية بالجنوب .وعقب
العملية قامت قوات الجيش بعمليات بحث واسعة في
صحراء إليزي.

ت�أجيل محاكمة �سيف الإ�سالم
من دون تحديد التاريخ

قررت محكمة مدينة الزنتان غرب ليبيا تأجيل جلسة
محاكمة سيف االسالم القذافي نجل العقيد الليبي المخلوع
الراحل معمر القذافي ،المتهم باالضرار باالمن الوطني ،من
دون أن تعلن عن تاريخ جديد للمحاكمة .وقال المتحدث
باسم النائب العام يوم  27شباط إن «محكمة الزنتان هي
التي ستحدد تاريخا ً جديدا للمحاكمة» ،مضيفا ً إن موعد
المحاكمة كان مقررا ً في االصل في  20شباط  ،لكن المحكمة
أجلته بسبب تزامن التاريخ مع يوم عطلة لمناسبة انتخاب
الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الجديد.
وكان سيف االسالم مثل آخر مرة امام المحكمة في 12
كانون االول  .2013وأعلن حينها محاميه انه تم تأجيل

المحاكمة الى  27شباط .وفي الزنتان وجه االتهام الى سيف
االسالم بسبب محاولته تبادل معلومات أثناء زيارة وفد من
المحكمة الجنائية الدولية للمدينة في  7حزيران .2012
م��ن جهة أخ��رى وجهت محكمة ف��ي طرابلس ي��وم 24
تشرين االول  2013لسيف االسالم وعبد الله السنوسي،
المسؤول السابق عن المخابرات الليبية ،و 30مسؤوال ً
آخرين في نظام معمر القذافي ،تهمة قمع انتفاضة 2011
ضد النظام .ورفضت المحكمة الجنائية الدولية نهاية أيار
طلب السلطات الليبية محاكمة سيف االسالم أمام محاكم
ليبية ،بسبب شكوك بشأن قدرة الحكومة الليبية على أن
تضمن له محاكمة عادلة ونزيهة.

