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 .السید الرئیس [السفیر دیان تریانسیاه دجاني، إندونیسیا]

  

 .كریماً" لزمالئنا المسلمین بمناسبة حلول شھر رمضان المباركاسمحوا لي بدایة أن أتمنى "رمضاناً 

  

واسمحوا لي أن أھنئ جمھوریة إندونیسیا على رئاستھا لمجلس األمن ھذا الشھر، وأعرب عن امتناني إلتاحة 
 .ھذه الفرصة لي ألطلعكم شخصیّاً على عملنا في لیبیا

  

  السید الرئیس،

  

ن أعمل جاھداً لكي أتفادى تقدیم مثل ھذا التقریر. وبالفعل، خلَّفت ثمانیة لقد قضیت قرابة السنتین األخیرتی
وأربعون یوماً من الھجوم الذي شنتھ قوات الجنرال حفتر على طرابلس الكثیر من الموت والدمار، وباتت 

ستغرق رأب لیبیا قاب قوسین أو أدنى من االنزالق في حرب أھلیة بإمكانھا أن تؤدي إلى تقسیم دائم للبالد. سی
  .الضرر الذي حدث إلى اآلن سنواٍت، ھذا إذا وضعت الحرب أوزارھا اآلن

  

 29قتیالً،  460لقد باتت عواقب الصراع ومخاطره المؤلمة جلیّةً، خاّصةً بالنسبة للشعب الِلّیبي: ما یربو عن 
شخصاً على  75000جریحٍ، معظمھم من المدنیین. كما أُجبر ما یزید عن  2400منھم مدنیون، وأكثر من 

النزوح من منازلھم، جمیعھم من المدنیین، في حین أن أكثر من نصف النازحین ھم من النساء واألطفال. 
ألف رجل وامرأة وطفل ما زالوا  100وتقِدّر الجھات العاملة في مجال المساعدة اإلنسانیة أن ما ال یقل عن 

ألف آخرین ما زالوا عالقین في المناطق التي  400محاصرین في مناطق المواجھة المباشرة، وأكثر من 
 .تأثرت مباشرة باالشتباكات

  

لت ھذه  وفي الوقت الذي كانت فیھ ظروف المھاجرین والالجئین في لیبیا في حالة یرثى لھا قبل الصراع، تحوَّ
ضة  3400الظروف اآلن من سيء إلى أسوأ. حیث یحاَصر زھاء  الجئ ومھاجر في مراكز االحتجاز المعرَّ

لألمم المتحدة على مدار الساعة لنقل للمواجھات أو تقع على مقربٍة منھا. وتعمل الوكاالت اإلنسانیة التابعة 
 ً  .أكثر الفئات ضعفاً من المناطق المتأثرة بالصراع إلى مواقع أكثر أمنا

  



 السید الرئیس،

  

نیسان/أبریل، كانت زیارتھ تھدف إلى إظھار دعم المجتمع الدولي الكامل  3عندما زار األمین العام لیبیا في 
 .ال أمدھا في لیبیاللحل السلمي لفترة االضطرابات التي ط

  

لقد كانت العاصمة اللیبیة تتمتع بقدر من األمن المتزاید، واألھالي یتمتعون بعملة أكثر استقراراً ویعیشون 
  .تحسناً في األفق االقتصادي. كما كان المسار السیاسي یمضي قدماً على الرغم من العدید من العقبات

  

الوطني في مدینة غدامس اللیبیة. حدٌث كان من المفترض أن یجمع وفعالً، كنا على أعتاب استضافة الملتقى 
لیبي من جمیع أنحاء البالد. وكان ھناك حماس شعبي بشأن ما یمكن للملتقى أن یُسفر عنھ  150ما یزید عن 

من نتائج في سبیل المضي قدماً إلنھاء المرحلة االنتقالیة التي استمرت ثمانیة أعوام في لیبیا، والدخول في 
فترة جدیدة من االستقرار واألمن یكون صندوق االقتراع الفیصل فیھا. واعتصر قلبي حزناً لرؤیة أولئك 

الذین قبلوا بحماسٍة دعوتنا إلى غدامس، فجأةً، یحملون السالح ضد بعضھم البعض لمھاجمة العاصمة، أو 
 .شرة أیام بالضبط من تحقیقھللدفاع عنھا. حزٌن اعتراني على الفرصة الضائعة واألمل الذي اغتیل قبل ع

  

ض الھجوم على طرابلس أي فرص لنجاح المحادثات التي عقدت في  شباط/فبرایر في أبو ظبي،  27كما قوَّ
حفتر. وخالل تلك المحادثات، كانت ھناك   وھي السادسة من نوعھا، بین رئیس الوزراء السراج و الجنرال

ي طرابلس، وحل الحكومة الموازیة في البیضاء وإنشاء فرصة حقیقیة الستبدال حكومة الوفاق الوطني ف
حكومة وطنیةموّحدة وشاملة للجمیع ، كان من شأنھا أن تقود البالد إلى إنھاء الفترة االنتقالیة من خالل العملیة 

االنتخابیة. كما أن التفاھمات التي تم التوصل إلیھا في أبو ظبي قد نصت على إخضاع الجیش للسیطرة 
 .وھو مطلب رئیسي للغالبیة العظمى من اللیبیین والكثیر من األطراف في المجتمع الدوليالمدنیة، 

  

  السید الرئیس،

  

ما أنا بنذیر شؤٍم، لكن العنف على مشارف العاصمة طرابلس لیس إال مجرد بدایة لحرب طویلة دامیة على 
المباشرین ومنطقة البحر األبیض  الضفاف الجنوبیة للبحر األبیض المتوسط، مما یعرض أمن جیران لیبیا

المتوسط بشكل أوسع للخطر. إن الفراغ األمني المترتب عن انسحاب العدید من قوات المشیر حفتر من 
الجنوب، إلى جانب تركیز القوات الغربیة على الدفاع عن العاصمة، یتم استغاللھ بالفعل من قبل داعش 

نیسان/أبریل، قام تنظیم  4السوداء، ویؤسفني أن أبلغكم أنھ منذ والقاعدة. ففي جنوب لیبیا، تلوح رایات داعش 
داعش بأربع ھجمات منفصلة في جنوب لیبیا: ھجومان على منطقة غدوة، وھجوم في سبھا وآخر في بلدة زلة 

مخطوفین. إن  8جرحى و 10قتیالً وأكثر من  17قبل بضعة أیام. ووصلت الحصیلة التراكمیة للھجمات إلى 



یبیة التي دافعت في الماضي بجسارة عن أرضھا ضد ھذه الجماعات اإلرھابیة أصبحت اآلن القوات الل
مشغولة في االقتتال فیما بینھا. وباإلضافة إلى اللیبیین األبریاء الذین یتعرضون بال ھوادة إلرھاب داعش 

 .المتنامي، سیمتد ھذا العنف إلى جیران لیبیا المباشرین

  

إلى ظھور متطرفین وأشخاص شملتھم العقوبات الدُّولیة ومطلوبین للمحكمة الجنائیة  تشیر العدید من التقاریر
الدولیة من جمیع األطراف في ساحة المعركة. ویجب على ھذه األطراف أن تنأى بنفسھا علناً عن ھذه 
العناصر دون تأخیر، وأن تحیل إلى المحكمة الجنائیة الدولیة كل من صدرت بحقھم مذكرات توقیف. 

أوصي بأن یدعم المجلس تشكیل لجنة تحقیق تحِدّد َمن حمَل السالح وتدعم إنشاء آلیات تضمن استبعاد و
 .العناصر غیر المرغوب فیھا

  

وال تعد األسلحة التي تنھال مرة أخرى على جمیع األطراف أقل مدعاةً للقلق. إذ أن االنتھاك الصارخ لحظر 
ن خالل التسلیم الظاھر لكمیة كبیرة من األسلحة والمركبات األسلحة الذي ُشوھد على شاشات التلفاز م

المصفحة لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس قبل بضعة أیام، قد جاء في أعقاب عملیات التسلیم 
العدید من الدول بتقدیم   السابقة والمستمرة لألسلحة الحدیثة المحظورة إلى الجیش الوطني اللیبي. وتقوم

أطراف النزاع دون استثناء. تسبب ھذا الكم من األسلحة المتطورة بالفعل بأعداد أكبر من  األسلحة لجمیع
اإلصابات. فبدون آلیة إنفاذ قویة، سیصبح حظر األسلحة المفروض على لیبیا أمراً مثیراً للسخریة. إن بعض 

  .مرالدول تغذي ھذا الصراع الدموي. وینبغي على األمم المتحدة أن تضع حدّاً لھذا األ

  

كما اتسم الصراع باستخدام الغارات الجویة والمدفعیة الثقیلة والقصف العشوائي على المناطق السكنیة. 
وشاب لیالي رمضان، التي تُقضى عادة في مسامرات مع الجیران والعائلة رعباً مطلقاً لسكان العاصمة، الذین 

أبریل، تزایدت عدد الضربات اللیلیة الدقیقة على باتوا یترقبون في وجٍل الھجوم التالي. ومنذ منتصف نیسان/
مواقع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وما حولھا من قبل طائرات مجھولة، بمعدل خمس ضربات في 

أیار/مایو، استُھدف مستودع ذخیرة تابع لفرسان جنزور الموالین لحكومة الوفاق الوطني، في  8اللیلة. وفي 
 .واحد من مقر األمم المتحدة حیث نعمل ونسكن غارة جویة على بعد كیلومتر

  

 السید الرئیس،

  

أدى العدد الھائل للضحایا إلثقال كاھل المنشآت الصحیة التي تعاني مسبقاً من نقٍص في الكادر الطبي 
واإلمدادات، كما تعرضت إحدى عشر سیارة إسعاف مباشرةً للغارات الجویة والصواریخ والقصف أثناء 

ة. ولقد روعني التجاھل الصارخ لحمایة العاملین في القطاع الطبي الحیوي، وأذكر بأن االعتداء أدائھا الخدم
 .على العاملین في القطاع الطبي یشكل انتھاكاً خطیراً للقانون اإلنساني الدولي

  



في منذ كما یساورنا قلق عمیق إزاء االرتفاع الحاد في وتیرة عملیات االختطاف واالختفاء واالعتقال التعس
بدایة النزاع الحالي. فقد تعرض ما ال یقل عن سبعة أشخاص من مسؤولین وموظفین لالحتجاز التعسفي أو 

االختطاف في شرقي لیبیا وغربھا. وال یزال مصیر كل ھؤالء األشخاص مجھول ولربما تعرض غیرھم 
وأعمال العنف على ضوء لالختفاء في مالبسات مشابھة. ویتعرض الصحفیون للكثیر من التھدید والوعید 

 .تغطیتھم ألحداث تتعلق بالنزاع على األغلب

  

وعلیھ فأنا أناشد دعمكم المطلق المتجسد في إلزام جمیع أطراف النزاع بتطبیق القانون الدولي اإلنساني. علینا 
أن نثبت لكل من تسول لھ نفسھ اقتراف أي انتھاكات بأن اإلفالت من العقاب ال یمكن أن یسود. وعلینا كذلك 

  .شخصیة أو سیاسیة باستخدام العنف معاقبة كل من یحاول التستر خلف أدخنة الحرب لتصفیة حسابات

  

ومع استمرار النزاع، أخذ النسیج االجتماعي في لیبیا بالتآكل على نحو ینذر بالخطر. فإذا بأصوات األطراف 
الداخلیة واإلقلیمیة تطغى على األصوات التي تنادي بوقف القتال والمصالحة بین األطراف المتحاربة 

اقع التواصل اإلجتماعي كسالح لدس أخبار زائفة وأكاذیب وأقاویل لتأجیج مستخدمة المنصات اإلعالمیة ومو
الكراھیة ما أدى إلى إمعان الفرقة بین أبناء الوطن الواحد. وعلیھ، استحدثت البعثة آلیة لرصد خطاب 

الكراھیة عبر شبكة االنترنت، وبالفعل أحالت المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان عدداً من حاالت إثارة 
 .لكراھیة على موقع الفیسبوكا

  

 السید الرئیس،

  

تُبقي األمم المتحدة على وجودھا النشط على األراضي اللیبیة، في طرابلس ومن خالل مركزنا في بنغازي. 
وبطبیعة الحال، قلصنا من عدد الموظفین غیر األساسیین نظراً للظروف الحالیة، إال أننا ال نزال في لیبیا، 

 42ع الشعب اللیبي، لنقدم أفضل ما نستطیع تقدیمھ. فمنذ بدایة الصراع، تلقى ما یزید عن جنباً إلى جانب م
 .ألف شخص بعض المساعدات التي تقدمھا برامج األمم المتحدة

  

ومع بدایة شّح الموارد، أخذت أسعار األغذیة باالرتفاع في عموم البالد. فاالنفالت األمني وزیادة الطلب على 
 .ب أطراف النزاع تسبب في تفاقم ندرة المواد ھذه، وخصوصاً الوقودالموارد من جان

  

وتعد البنیة التحتیة اللیبیة واحدة من ضحایا النزاع، بما في ذلك التیار الكھربائي والمیاه. فالمیاه التي تعتبر 
ملھا، تستخدم أساساً غیر كافیة مقارنة بالطلب علیھا، أصبحت، في العاصمة والمنطقة الشمالیة الغربیة بكا

كسالح بعد أن قامت المجموعات المسلحة بقطع اإلمداد من النھر الصناعي إلجبار الطرف المقابل على 



التنازل. یُعرض ھذا الفعل عشرات اآلالف من البشر لمخاطر محدقة قد تشكل جریمة حرب ال بد من إدانتھا 
   .بأشد العبارات

  

جابي الوحید ھو أن جمیع األطراف لحد اآلن لم تضر بالمصلحة أما على الصعید االقتصادي، فالجانب اإلی
 .الوطنیة ولم تعرقل إمدادات النفط

  

ولكن ثمة مؤشرات عن محاولة فرع المؤسسة الوطنیة للنفط في المنطقة الشرقیة مجدداً تصدیر النفط في 
م المؤسسة الوطنیة للنفط، التي انتھاك لنظام العقوبات المفروض. إن تلك المحاوالت غیر القانونیة تھدد بتقسی

 .تعد مصدر الدخل األكبر للبالد وشبكة األمان االجتماعیة الوطنیة

  

 السید الرئیس،

  

آذار/مارس، أثبت الشعب  30ال تستھینوا بقدرة اللیبیین على الصمود أمام تطورات األحداث المفجعة. فمنذ 
الس بلدیة جدیدة عبر انتخابات دیمقراطیة في اثنین اللیبي إرادة تنحني لھا الھامات إعجاباً النتخاب مج

وعشرین بلدیة في المناطق الغربیة والجنوبیة من لیبیا. ثمانیة عشر من ھذه المجالس أدى عمدائھا القسم 
الستالم مھامھم. ولمن المؤسف أن بعض من ھذه االنتخابات أّجلت لدواع أمنیّة. وھنا ال بد من اإلشارة إلى 

مة الموازیة في المنطقة الشرقیة لتعیین عمداء للمجالس أو عرقلة إجراء االنتخابات البلدیة محاوالت الحكو
لمصادرة لحقوق جمیع اللیبیین في انتخاب من یمثلھم محلیاً. من المھم جداً أن تحیا جذوة الدیمقراطیة في لیبیا 

 .سیر عملیة االنتخابات البلدیة وھنا أود أن ألتمس من المجلس الموقر أن یقدم دعمھ الالمشروط الستمرار

  

 السید الرئیس،

  

ال یمكن حل االزمة اللیبیة عسكریاً. وما أقولھ لیس حدیثاً مكرراً، بل أنھ الحقیقة. لقد آن األوان ألولئك الذین 
فات یتوھمون ذلك بأن یدركوا ھذه الحقیقة ویتقبلونھا. ال یمكن أن تدار الفسیفساء المجتمعیة اللیبیة بدون تحال

وعالقات تمتد عبر كافة أرجاء البالد. لقد كان الملتقى الوطني الذي یجمع ھذه المجتمعات المتعددة بصیص 
 .األمل في تحقیق مستقبل سلمي ومزدھر وشامل لجمیع اللیبیین

  

لم نسمع العدید من اللیبیین یقولون بأنھ ال یمكن للعملیة السیاسیة أن تتجاھل الحرب الدائرة اآلن وكأنھا 
نیسان/ أبریل وما بعده، ونحن، كوننا وسطاء محایدون، یتعین  4تحدث، وھم محقون؛ فھناك واقع ما قبل 

علینا العمل على تعدیل تلك العملیة بغیة جسر الھوة العمیقة من انعدام الثقة التي سادت منذ ذلك التاریخ. لم 



یین نساًء ورجاالً، ونسعى بكل جھدنا تتوقف مشاوراتنا مع مختلف األطراف ومع كل شخص مؤثر من اللیب
للحفاظ على الحد األدنى من المرونة السیاسیة بین مختلف المجموعات التي ستحتاج، عاجالً ولیس آجالً، إلى 
الرجوع والعمل معاً لصیاغة مستقبل أفضل ألطفالھم، ووضع صیغة أكثر سلمیة لمشاركة السلطة والموارد. 

من المجتمع الدولي، عوض أن یكون أداة لتضخیم انقسامھم، أن یكون لھ دور  لذلك، فإن ما یحتاجھ اللیبیون
 .منسجم في الحد من ھذه االنقسامات والتخفیف من وطأتھا

  

إن تحقیق مستقبل أفضل للیبیا ما زال ممكناً، بید أن ھناك حاجة ملحة لتحركنا اآلن حیث ما تزال الخطوط 
بل أن تنتقل المعركة، ال سمح هللا، إلى أحیاء العاصمة المكتظة األمامیة للمعارك على أطراف طرابلس وق

 .بالسكان. وھذا بدوره سیتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل منسق وفوري

  

مالم تدرك األطراف الفاعلة على الصعیدین الدولي واإلقلیمي بأن لیبیا لیست مجرد جائزة ینالھا األقوى، بل 
ملیون شخص یستحقون السالم ویحق لھم اختیار طریقھم للمضي قدماً بشكل جماعي، فإن  6.5إنھا بلد یقطنھ 

فوري لوقف تدفق األسلحة والضغط على مستقبل لیبیا سیكون قاتماً. وأخشى ما اخشاه أن عدم التحرك بشكل 
األطراف اللیبیة في النزاع بغیة تسھیل العودة إلى حوار جاد، فإن لیبیا سوف تنزلق إلى حرب أھلیة شاملة 

 .الشاملة أو إلى تقسیم البالد” الھوبزیة“یمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى 

  

 ً . قد یحدث ذلك بإرادة بعض األطراف، وبعدم تحرك إن اندالع حرب أھلیة شعواء في لیبیا لیس أمراً حتمیا
األطراف األخرى. أسمع أن اللیبیین قد أذعنوا لفكرة أن الصراع سیستمر لعدة أشھر أو حتى عدة سنوات. 
ویحتم علي واجبي، وواجب األسرة الدولیة أن أقول لھم: ینبغي علیكم وقف القتال اآلن، من أجل أحبائكم، 

 .م واألمن الدولیینوبلدكم، ومن أجل السال

  

لذلك أطلب من ھذه الھیئة الموقرة (مجلس األمن) أن تضطلع بمسؤولیتھا في الحث على وقف القتال وحث 
األطراف المتحاربة على العمل مع البعثة لضمان وقف تام وشامل لألعمال العدائیة والعودة الى عملیة 

 .سیاسیة شاملة تقودھا األمم المتحدة

  

 وشكراً لكم


