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 قدماً بكعب عالل20ٍجنيیفر لوبيیز تقفز 
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االفلسطيینيیيین في االقدسس

 بليیونن25.2"ااالتحادد للطيیراانن" تعلن ططلبيیة لشرااء ططائرااتت بوينغ بقيیمة 
ددووالرر
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كتيیبة محليیة تصدتت لميیليیشيیا مصرااتة
حاوولت ددخولل ططراابلس

ووااشنطن تدعو إإلى "ضبط االنفس"
في ليیبيیا

موااجهھھاتت جديدةة بيین مجموعاتت
مسلحة في ططراابلس

43"'االصحة" االليیبيیة تعلن مقتل 
 آآخرين في461شخصاً ووإإصابة 
االعاصمة ططراابلس

إإمدااددااتت االغازز من مليیتة تتوقف
للمطالبة بمزيد من االحقوقق

االسيیاسيیة

 بالييین ددووالرر بسبب6ليیبيیا خسرتت 
ااالحتجاجاتت في االمنشآتت االنفطيیة

ررئيیس االحكومة االليیبيیة يمهھھل
 أأيامم تحت10محاصريي مواانئ االنفط 

ططائلة «إإجرااءااتت» بتفويض من
«االمؤتمر االوططني»

جماعة تطالب بالحكم االذااتي في
شرقق ليیبيیا تتحدىى ططراابلس ووتؤسس

شركة نفط

ليیبيیا: ززيداانن يحذرر من تدخل أأجنبي
في حالل ااستمراارر االفوضى

ررئيیس االوززررااء: ليیبيیا قد توااجه مشاكل
في االميیزاانيیة ما لم تتوقف ااإلضرااباتت

ططراابلس: «حمامم ددمم» ينهھھي
تظاهھھھرةة ضد «االميیلشيیاتت

االغريبة»
ططراابلس االغربب٬، نيیويورركك – «االحيیاةة»٬، أأ فف بب

٢۲٠۰١۱٣۳ نوفمبر ١۱٦االسبت 

تعرضّض أأهھھھالي االعاصمة االليیبيیة ططراابلس االغربب بعد خرووجهھھم

في تظاهھھھرااتت عقب صالةة االجمعة أأمس٬، للمطالبة بخرووجج

ميیليیشيیاتت االثواارر االسابقيین من مدينتهھھم٬، إلططالقق نارر من

 شخصاً على ااالقل ووجرحح أأكثر15هھھھؤالء أأددىى إإلى مقتل 

 آآخرين.50من 

ووأأفادد شهھھودد بأنه حيین ااقتربب االمتظاهھھھروونن من مبنى في حي غرغورر قامم عناصر

من ميیليیشيیا يتحدرر أأفرااددهھھھا من مدينة مصرااته (شرقق ططراابلس) بإططالقق االنارر

في االهھھوااء أأووالً في محاوولة لتفريقهھھم٬، لكن عند إإصراارر االمتظاهھھھرين٬، أأططلق

االمسلحونن االنارر عليیهھھم ما أأددىى إإلى سقوطط االضحايا.

ووتجمع االمتظاهھھھروونن في باددئئ ااألمر في ساحة ووسط ططراابلس٬، حامليین ااألعالمم

االوططنيیة وواالرااياتت االبيیضاء لتأكيید االطابع االسلمي للتظاهھھھرةة االمعاررضة

للميیليیشيیاتت االتي ددعا إإليیهھھا خطباء االجمعة وواالمفتي وومجلس ططراابلس االمحلي٬،

ررددااً على موااجهھھاتت جرتت االخميیس االماضي بيین ميیليیشيیاتت في ططراابلس ووأأووقعت

قتيیليین ووثالثيین جريحاً.

ووتوجه االمتظاهھھھروونن بعد تجمعهھھم نحو مقرااتت ميیليیشيیاتت عدةة من مصرااته في

حي غرغورر٬، حيیث تعرضواا إلططالقق االنارر٬، ما ااضطرهھھھم للترااجع إإلى ميیداانن بابب

االعزيزية. ووتدخل ووسطاء من االعاصمة لحل االخالفف ووتهھھدئة االموقف بعد ااحتشادد

مسلحيین من ططراابلس إلجبارر االكتائب «االمصرااتيیة» على االخرووجج وواالعوددةة إإلى

مدينتهھھم بالقوةة.

من جهھھة أأخرىى٬، صرحح قائد إإحدىى مجموعاتت االمسلحيین إإلى قناةة «االنبأ» االليیبيیة

االخاصة أأنن متظاهھھھرين أأططلقواا االنارر أأووالً على مقر االميیليیشيیا ما ااستدعى االردد

عليیهھھم.

في االمقابل٬، ددعا ررئيیس االمجلس االمحلي لمدينة ططراابلس االساددااتت االبدرريي

سكانن االعاصمة إإلى «االعصيیانن االمدني ووااإلضراابب االعامم إإلى حيین ررحيیل

االمليیشيیاتت كافة من االمدينة بعد أأنن ااقترفت حماماً من االدمم ضد متظاهھھھرين

سلميیيین كانواا يرفعونن ااألعالمم االبيیضاء ووأأعالمم ااالستقاللل».

ووأأهھھھابب االبدرريي بوززير االدفاعع إإعالنن حالة االطوااررئئ في االعاصمة٬، ددااعيیاً االمتظاهھھھرين

إإلى االترااجع. ووططالب «كل االتشكيیالتت االمسلحة ااألخرىى االقاددمة من بعض

االمدنن االليیبيیة بالخرووجج من االعاصمة»٬، مؤكدااً أأنن «قراارر االبرلمانن إإخالء االعاصمة

بدأأ تنفيیذهه ااعتباررااً من االيیومم (االجمعة)».

على صعيید آآخر٬، تستعد االمحكمة االجنائيیة االدووليیة للنظر في إإصداارر مذكرااتت

توقيیف جديدةة بحق مسؤووليین ليیبيیيین سابقيین٬، في تهھھم متعلقة بجراائم ااررتكبوهھھھا

خاللل مرحلة حكم االزعيیم االسابق معمر االقذاافي٬، ووفق ما أأبلغت االمدعيیة

االعامة في االمحكمة فاتو بنسودداا مجلس ااألمن أأوولل من أأمس. ووقالل

دديبلوماسيیونن في ااألمم االمتحدةة إإنن من بيین ااألسماء االمتدااوولة االتي قد تطاوولهھھا

مذكرااتت االتوقيیف «االساعديي االقذاافي٬، ووأأحمد قذاافف االدمم٬، ووقائد االعمليیاتت

االعسكرية االسابق االطيیب االصافي٬، ووسكرتيیر االقذاافي االسابق بشيیر االصالح٬،

ووررئيیس جهھھازز االتوجيیه االمعنويي االسابق ميیالدد االفقهھھي٬، وواالمسؤوولل االسابق علي

االكيیالني» ووسوااهھھھم.

ووأأكدتت االمصاددرر أأنن من بيین هھھھؤالء من «كانن يشغل مناصب أأمنيیة ووعسكرية

ووسيیاسيیة ررفيیعة ووساهھھھم في ااررتكابب جراائم حربب أأثناء االموااجهھھاتت ااألخيیرةة مع

كتائب االمعاررضة االليیبيیة». ووقالت إإنن مكتب ااالددعاء االعامم في االمحكمة االجنائيیة

االدووليیة كثف تحقيیقاته «لمالحقة عددد من االمسؤووليین االليیبيیيین االسابقيین٬،

االموجوددين في عددد من االدوولل االمعرووفة٬، بيینهھھا مصر ووبريطانيیا وواالمغربب ووددوولل

أأميیركا االالتيینيیة».

ووططلبت االمدعيیة االعامة من مجلس ااألمن موااكبة االجهھھودد االمشتركة بيین

«االجنائيیة االدووليیة» وواالحكومة االليیبيیة للتحقق من إإنهھھاء االحصانة على االجراائم

ووإإنهھھاء ااإلفالتت من االعقابب في ظظل ااالعتقادد أأنن «كثيیرين ال يزاالونن يرتكبونن جراائم

في ليیبيیا وويستغلونن نفوذذهھھھم لزعزعة ااستقراارر االبالدد ووتهھھديد أأمن االمدنيیيین».

ووجدددتت بنسودداا االمطالبة بتسليیم االسلطاتت االليیبيیة «من ددوونن مزيد من االتأخيیر»

سيیف ااإلسالمم االقذاافي إإلى االمحكمة االجنائيیة االدووليیة٬، ددااعيیةً مجلس ااألمن

إإلى «تذكيیر االحكومة االليیبيیة ووحضّهھھا على االتزاامم قرااررااتت االمحكمة حتى وولو

كانت تخالف ررغبتهھھا».

ووأأعربت عن «االقلق االكبيیر من ااستمراارر ااحتجازز آآالفف االمعتقليین في ليیبيیا في

ظظرووفف غيیر مؤكدةة ووتقاررير عن مماررسة االتعذيب ووصوالً إإلى االقتل في هھھھذهه

االمعتقالتت». ووأأبلغت مجلس ااألمن أأنن مكتب ااالددعاء أأووقف االعمل على قضيیة

ررئيیس ااالستخباررااتت االليیبيیة االسابق عبدهللا االسنوسي بطلب من االقضاء

االليیبي٬، ددااعيیةً ليیبيیا إإلى إإخضاعع االسنوسي لمحكمة عاددلة وونزيهھھة ووسريعة.

وولم يستبعد دديبلوماسيیونن في ااألمم االمتحدةة «نقل محاكمة سيیف ااإلسالمم

»٬، على االقذاافي من نطاقق االمحكمة االجنائيیة االدووليیة إإلى االقضاء االليیبي قريباً

غراارر ما حصل مع االسنوسي.
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