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طرابلس ،ليبيا
الموضوع :طلب عاجل بخصوص القضايا المدنية ضد خليفة حفتر لدى المحاكم األمريكية
بعد التحية:
قدم محامي المدعو خليفة حفتر يوم  29سبتمبر  2020التماسا لمحكمة شرق فرجينيا الفدرالية مطالبا فيه
بإسقاط التهم الموجهة لموكله بحجة تمتعه بحصانة "رئاسية أو شبه رئاسية" .وقد أمهلت القاضية ليوني
بنكيما وزارة الخارجية األمريكية حتى يوم  3يناير  2021ألبداء الرأي في وجود هذه الحصانة.
عليه ،يتحتم عليكم مخاطبة الحكومة األمريكية على عجل والتأكيد على عدم تمتع خليفة حفتر بأي نوع من
الحصانة مهما كان .وننوه أن نائب وزير الخارجية األمريكي لشؤون شمال أفريقيا السيد دايفد شنكر هو
المختص بالرد على المحكمة.
نوجهكم كذلك لمخاطبة لجنة الشؤن الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن من أجل الحصول على
دعمهم لموقفكم كما أنه يمكن االستعانة بمحامي مختص يقوم بمتابعة هذه اإلجراءات والتواصل مع
المسؤولين.
ويحق للحكومة الليبية إبداء الرأي بالخصوص وهناك سوابق تاريخية تضمن حقكم هذا ويمكننا توفير هذه
المعلومات لكم إن رأيتم الحاجة إليها .يمكنكم كذلك اإلشارة للقانون 18 U.S. Code Chapter 113C
الذي يحرم على أي مواطن أمريكي ممارسة التعذيب والقانون  18 U.S. Code 2441الذي يحرم
على أي مواطن أمريكي اقتراف جرائم حرب .هذا ومن المؤكد أن المحكمة تعتبر خليفة حفتر مواطنا
أمريكيا تسري عليه القوانين المحلية األمريكية ولم ينكر محامي الدفاع تمتع حفتر بالجنسية األمريكية.
إن أي تأخير أو تقاعس في متابعة هذا األمر سينعكس سلبا على موقفكم السياسي والقانوني وسيضر باألمن
القومي الليبي ويمنع ضحايا جرائم حفتر من الحصول على الحكم بإدانته ومطالبته بالتعويض.
نفيدكم علما أننا قد تقدمنا بشكوى رسمية ضد خليفة حفتر ومعاونيه لدى وزارة العدل األمريكية تحتوي على
ملف كامل لجرائمه مع األدلة والقرائن والتسجيالت الدامغة وعليكم باإلشارة لهذه الشكوى في مراسالتكم.
ندعوكم مرة أخرى للتحرك على عجل من أجل التواصل مع الحكومة األمريكية قبل نهاية هذا األسبوع.
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عماد الدين زهري المنتصر
رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق اإلنسان
:نسخة إلى
 رئيس مجلس النواب،السيد حمودة سيالة
 رئيس المجلس األعلى للدولة،السيد خالد المشري

The Democracy and Human Rights Foundation (DHRF) is an independent non-governmental organization.
These suggestions have been provided upon the initiative of the DHRF and were not solicited by the
Libyan government or any government authority. DHRF’s mission is to work with US and UN institutions
and concerned individuals to promote peace, democracy, and human rights in Libya. DHRF is providing
these suggestions to Libyan entities recognized by the US and UN.
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