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ТРИПОЛИ - Либијски лидер Моамер Гадафи спреман је да напусти власт под условом да
он и његова породица имају имунитет од кривичног гоњења, пише арапски дневник
„Ашарк ал Авсат”, позивајући се на извор близак Гадафију.

  

Лист наводи да се Гадафијев син Саиф ал-Ислам налази на челу радне групе
званичника либијске владе који покушавају да пронађу решење за либијску кризу које би
представљало достојанствен одлазак његовог оца с власти.

  

Иако у јавности Гадафи и његови сарадници одбацују идеју о оставци, постоје
незванични канали комуникације путем којих се о томе расправља, пише лист и наводи
да у самој породици либијског лидера и међу његовим најближим сарадницима не
постоји сагласност око тога да ли он треба да настави да се бори или је дошло време да
се повуче.

  

У међувремену, два позната француска адвоката Ролан Дима (88) и Жак Вержес (86)
најавили су да ће тужити француског председника Николу Саркозија због злочина
против човечности почињених у оквиру кампање под вођством НАТО у Либији.

  

Дима је некадашњи министар спољних послова Француске, који је био адвокат бившег
ирачког председника Садама Хусеина, док је Вержес, прозван „ђавољи адвокат”,
заступао неке од најозлоглашенијих личности, попут нацисте Клауса Барбија, вође
Црвених Кмера Кие Сампана и венецуеланског терористу Карлоса званог Шакал.

  

Вержес је био и саветник одбране Слободана Милошевића.

  

 1 / 2



Гадафи спреман да напусти власт ако буде имао имунитет?
понедељак, 30 мај 2011 13:26

Дима и Вержес су тужбу против Саркозија најавили током посете Либији, где су дошли
да би у име 13 породица чији су рођаци убијени у нападима Алијансе покренули поступак
против НАТО, а изразили су спремност и да, уколико буде потребно, бране и Гадафија
пред Међународним кривичним судом, јавио је АФП.

  

Почетак војне акције међународних снага у Либији 19. марта најавио је управо Саркози,
а спровођење резолуције УН о увођењу зоне забране летова у циљу заштите цивила у
овој северноафричкој земљи започео је један француски авион.

  

Претходних дана у медијима су се појавили и наводи да британска влада тајно
преговара са владом у Триполију о томе како да се оконча сукоб у Либији који траје од
средине фебруара, али је британски Форин офис демантовао ове тврдње, истичући да
Британија има јасан став да Гадафи мора да оде.

  

Шеф либијске дипломатије Абделати ал-Обеиди наговестио је у изјави за „Ал Џазиру” да
је разговарао са британским званичницима, али није навео детаље о овим разговорима.

  

(Танјуг)
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