
 ينبغي نقل سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة اجلنائية الدولية بسالم
PRE 01/547/2011. 

 
مستعد لتسليم نفسه، قالت منظمة العفو  -سيف اإلسالم-يف خضم أنباء تفيد أبن االبن اهلارب للعقيد القذايف

الدولية ليواجه التحقيق يف جرائم  الدولية اليوم إنه ينبغي السماح لسيف اإلسالم أبن يسلم نفسه للمحكمة اجلنائية

 ضد اإلنسانية. 

 

وكان ُمّدعو احملكمة اجلنائية الدولية قد قالوا اليوم إن احملكمة جتري اتصاالت غري مباشرة مع سيف اإلسالم خبصوص 

لمحكمة إمكانية تسليمه لنفسه. كما ذًكر أن مدير االستخبارات الليبية السابق عبد هللا السنوسي واملطلوب بدوره ل

نسانية، على استعداد ملواجهة العدالة يف الهاي.   اجلنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلإ

 

وقال ماريك مارك زينسكي من فريق العدالة الدولية التابع ملنظمة العفو الدولية:" إذا ثبتت صحة األنباء أبن سيف 

يهما للمحكمة اجلنائية الدولية، فينبغي السماح هلما أبن اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي مستعدان لتسليم نفس

 يفعال ذلك وجيب ضمان سالمتهما وحقوقهما."

 

وأضاف:" جيب على اجمللس الوطين االنتقايل واحلكومات اجملاورة أن يضمنوا اعتقاهلما بشكل آمن ونقلهما بسرعة إىل 

 الهاي للتحقيق، سواء استسلما طواعية أم اعُتقال ونُقال."

 

وكانت احملكمة اجلنائية الدولية قد أصدرت يف يونيو/جزيران املاضي أمراً إبلقاء القبض على سيف اإلسالم القذايف مع 

 العقيد معمر القذايف وعبد هللا السنوسي بناء على هتمتني ابرتكاب جرائم ضد اإلنسانية ومها القتل واالضطهاد.



 

ويعتقد أن سيف اإلسالم فّر من ليبيا إىل النيجر حيث اختذ ملجًأ بني بدو منطقة الصحراء الكربى، وذلك يف أعقاب 

 مقتل والده األسبوع الفائت. كما ذكر أن عبد هللا السنوسي موجود يف مايل. 

 

القذايف، واللذان ألقى مقاتلون  ويواجه كال الرجلني خطر مكابدة املصري نفسه الذي واجهه معمر القذايف وابنه املعتصم

 مناوئون للقذايف القبض عليهما ومها على قيد احلياة ويعتقد أهنما قتال الحقا . 

 

وقال ماريك مارك زينسكي:" أمام اجمللس الوطين االنتقايل اآلن مسؤولية منع إحلاق أذى مماثل بسيف اإلسالم وعبد 

 املتهَمنين ابرتكاهبا يف حماكمة عادلة." هللا السنوسي حىت يواجها العدالة على اجلرائم

 

وختم ماريك كالمه ابلقول:" إن إجراء حتقيق مع الرجلني أمام احملكمة اجلنائية الدولية يوفر فرصة لضمان إحقاق 

العدالة ومعرفة احلقيقة وتقدمي التعويض لضحااي اجلرائم ضد اإلنسانية املتهمني ابرتكاهبا ضد الشعب اللييب، وهي 

 رمبا مل تـُمنح يف حال أتكد مقتل العقيد معمر القذايف بشكل غري قانوين." عدالة

 

---- 


