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  _________________ بتاريخ //الرقم المرجعي _____

 لمن:

 إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية

 المحترم السيد فايز السراج

 نسخة: إلى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني

 المحترم السيد فتحي علي باشاغا

 

 :مناشدة

 طيبة وبعد.تحية 

الملتقى له في تونس. لم يتمكن اعمأ، الليبي، الذي نظمته بعثة األمم المتحدة الى ليبيا السياسيالحوار ، اختتم ملتقى نوفمبر 15في 

بدوا رغبة في بشأن مستقبل ليبيا. أحد أسباب عدم وجود حوار بين الليبيين هو أن الطرفين لم ي   موحدمن التوصل إلى قرار 

، طنين األجانب المحتجزين في ليبيا، وال سيما المواطنين الروسإطالق سراح المواأن تسوية. أعتقد إجراء اتفاق و التوصل إلى

  .رمًزا جيًدا لرغبة الليبيين في التوصل إلى اتفاقفي أقرب وقت وبدون شروط إضافية، يمكن أن يصبح 

، في مترجمه سامر سويفان، العامالن هناكلي وشوغا اف عالم االجتماع الروسي مكسيمختط، تم ا2019أيار/مايو  17في 

، حكومة الوفاق الوطنيمن قبل الهياكل الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية في  االحتجاز قيدالعاصمة الليبية طرابلس. ال يزالون 

لنا م . قد  تتحققا لم ، لكن آمالنكنا نأمل في اإلفراج عن زمالئنا ،صحية خطيرة. قبل أسبوعين فقطفي ظروف مروعة وفي حالة 

 .في تونس الملتقى السياسيإطالق سراح المواطنين الروس بعد انتهاء شأن ن وعوًدا بجميع السياسيون الليبيو

لضمان إطالق سراح المواطنين الروس. أنا واثق من أن إطالق سراح المواطنين  ما في استطاعتكمأطلب منكم استخدام كل 

وضمانة لرغبة  ،الالعبين الدوليين على أنه بادرة حسن نية على طريق الحوار الليبي الداخلي نظر إليه من قبل جميعالروس سي  

 .األطراف في التوصل إلى اتفاق

وضع الروس المحتجزين في طرابلس تحت سيطرة وزارة الخارجية الروسية. أنا واثق من أن لروسيا الحق األخالقي في يبقى 

، مال الليبي في مجلس األمن الدوليالمواطنين الروس في الخارج، وعند مناقشة جدول األعاستخدام كل إمكانياتها لحماية 

وسية لها الحق أن وزارة الخارجية الربالروس أحد الموضوعات الرئيسية. اسمحوا لي أن أذكركم  المحتجزينستصبح قضية 

 .، إلنقاذ المواطنين الروسالدولي المتعلقة بليبيا ات مجلس األمنضد قرار)الفيتو( ، بما في ذلك حق النقض في استخدام نفوذها

 .مع فائق االحترام

 ،مدير صندوق حماية القيم الوطنية

 روسيا االتحاديةمجلس المجتمع المدني في عضو 

 لكسندر مالكيفيتشأ
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