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(جلسة حوارية بوادي
ي
ى
مشتكة:
مبادئ حاكمة وثوابت وطنية
 ليبيا دولة حرة ذات سيادة وحدة وطنية موحدة.
 اإلسالم دين الدولة ومصدر ر
التشي ع.
السلم عىل السلطة.
 دولة مدنية ديمقراطية يتم فيها التداول
ي
 الفصل ن
بي السلطات دولة مؤسسات وقانون وعدالة.

 .1المحور ّ
األول ،األولويات الوطنية:
ً
ً
ن
ر
ن
ن
الوطن
المستويي
األكث إلحاحا وإستعجاال عىل
ه األولويات
ي
يف سياق االزمة الراهنة  ،ما ي
الحكوم عىل المدى القصث والمتوسط " ..من
والمحىل ؟  ..وما الذي يشكل أولويات العمل
ي
ي
سنة اىل ثالث سنوات"؟.
 الوحدة والمصالحة الوطنية .
 الدستور إصدار قانون االستفتاء عىل الدستور وإجراء انتخابات.
 توحيد المؤسسة العسكرية واألمنية.
 وضع سياسات نقدية كفيلة بحل األزمة االقتصادية.
 معالجة المشاكل واالحتياجات الخدمية (صحة ،كهرباء ،غداء ،وقود).
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 وحيد المؤسسات وإقامة حكومة قوية موحدة .
اع خصوصيات المناطق الجغرافية
 تشكيل لجان تخطيط محلية فنية متخصصة تر ي
والسكانية والخدمية .
 تعطيل األحزاب إىل ن
حي اعتماد الدستور.
ي

رشوط ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية:
ن
ن
اللين.
الوطن
 تشخيص وحرص األزمة يف النطاق
ي
ي
 نزع السالح وتحريمه وتجريم حمله واستخدامه فيما عدا الجيش ر
والشطة بشكل
ن
قانون وضمن ترخيص ومحدد بعمل ومهمة.
ي
االجتماع وتشخيصه.
 تحليل الواقع
ي
 قانون العدالة االنتقالية (االعتذار وجث ن
الرصر والتعويض).
 حيادية الحكومة ن يف مسائل المصالحة.
الحكوم.
 شفافية العمل
ي
المحىل.
 تفعيل نظام الحكم
ي
 الحد من الهروب من العقاب.
 نزع السالح من جميع التشكيالت.
السياس.
 إلغاء قانون العزل
ي
ن
والنازحي.
 عودة المهجرين
 استيعاب ومشاركة الجميع.
ن
الوطن ومنع خطاب
اإلعالم
 االبتعاد عن التحريض والتأجيج ودعم وتقوية الخطاب
ي
ي
الكراهية والعنف.
وشوط ن
 وضع ضوابط ر
والثام معايث المصالحة.
 الثوابت الوطنية والمبادئ الحاكمة.
 أجيل المطالبة بالحقوق إىل ن
حي قيام المؤسسات.
 اإلفراج عن سجناء الرأي.
 قانون ينظم العمل عىل اإلنصاف وحقوق اإلنسان.
السلم.
 حرية التعبث والتظاهر
ي
 إطالق ر
مشوع المصالحة الوطنية الشاملة.
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 قانون العفو العام.
 نبد العنف والتطرف واإلرهاب.
 االستفادة من النخب والخثات والكفاءات.

الثان ،األمن والدفاع :
.2المحور ي





















ن
ن
العسكريي داخل ليبيا وتوحيد عملهم وتصورهم.
المسئولي
اجتماع
توحيد المؤسسة العسكرية وحياديتها.
السياس وعدم تدخلها ن يف أعمال الدولة .
إبعاد المؤسسة العسكرية عن العمل
ي
األساس والمحوري للجيش الوالء والحماية للوطن والدفاع عنه وضبط النظام
الدور
ي
ن
وتامي الحدود.
تبعية المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية وتنفيذ التعليمات.
ن
ن
العسكريي بعقيدة وطنية.
مهن محثف وإعادة تأهيل
بناء جيش ي
تحديد اختصاصات وصالحيات المؤسسة العسكرية.
ن
اللين.
االلثام بنصوص القانون العسكري
ي
ن
اللين.
الوطن
االنضمام للجيش وفق المواطنة وقانون الجنسية الليبية والرقم
ي
ي
ن
ن
احثام الثاتبية النظامية يف القيادة العسكرية والتسلسل للمهام واألدوار يف العمل
العسكري.
إلزام المؤسسة العسكرية بحماية الهوية الوطنية ومنع الهجرة غث ر
الشعية.
ن
وتدن وغياب المؤسسة ر
الشطية األمنية.
ضعف
ي
إعادة بناء مؤسسة ر
الشطة عىل أسس أمنية مهنية وكوادر مؤهلة.
تفعيل قانون ر
الشطة والمهام والصالحيات .
تحديد صفات وصالحية ودور المناصب (القائد األعىل ،القائدالعام ،الرئيس).
دمج األفراد وضمهم كأفراد للجيش بصفة عسكري نظام وفق ر
الشوط واللوائح
ي
ن
ن
النظاميي .
العسكريي
العسكرية ودعم
تفعيل األجهزة والمؤسسات األمنية المساندة والداعمة للجيش.
تحميل حلف الناتو مسئولية المساعدة ن يف إعادة بناء وتأهيل الجيش.
االختالف حول شخصية من يتوىل قيادة الجيش.
نضورة التوعية من اجل أهمية األمن والحفاظ عليه وتعزيزه.
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 توفث فرص عمل للذين ال يرغبون باالنضمام للجيش.
ن
 دور الخطباء واألعيان والمجتمع والمناهج الدراسية يف التوعية للمحافظة عىل األمن
والممتلكات والمرافق العامة.

ّ
 .3المحور الثالث ،توزي ع السلطات:
معايت االختيار والتعيينات الحكومية
ر
 الكفاءة والمقدرة واألداء واالختصاص.
 كيفية تطبيق المعايث واليات االختيار للثشح وتقلد للمناصب .
ن
توىل المناصب .
 وضع آلية واضحة ومحددة لالختيار يف ي
ر
لتوىل المناصب والوظائف
 مسودة الدستور تقثح وتنص عىل معايث وشوط االختيار ي
العليا.
ن
 ن
ن
والوظيف.
المهن
الثام التسلسل
ي
ي
 العمل من خالل المؤسسات واإلدارات الرسمية الحكومية.
حىل.
 إعادة تأهيل وتطوير البلديات ومجالس التخطيط الم ي
المحىل والمحافظات واإلدارة المحلية وإعطاء صالحيات للبلديات
 تفعيل الحكم
ي
ن
ومثانيات للمحالت ومحاسبتها.
 المشكلة ليست ن يف المعايث المشكلة ن يف اآلليات.
 العمل من خالل لجان فنية ومهنية متخصصة
 اقثاح تفعيل البلديات ودعمها واعتماد المحافظات وإعطائها صالحياتها
 رسم خطط الكفيلة بنجاح البلديات
ن
التعيي من خالل المالكات الوظيفية .

 وضع دراسة لمعالجة المختنقات.
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مهام الحكومة المركزية:
 تطبيق مفهوم رسم خطط الدفاع.
 التخطيط للمشاري ع المركزية.
 وضع السياسات واقثاح ن
المثانيات.
 تنفيذ السياسة العامة .
 اقثاح ر
ن
القواني .
مشوعات
 تنظيم إدارات الدولة .
ن
القواني واللوائح.
 يحددها الدستور حسب
 رسم سياسات وخطط وبرامج ومشاري ع للموارد وضفها ووضع قانون ينظمها.
 استحداث هيئة خاصة لتوزي ع الموارد أو التوزي ع من خالل المؤسسات الرسمية
كمجلس التخطيط ووزارة المالية.
 غياب الشفافية لدا المؤسسات الحكومية .
 المساواة ن
بي األقاليم ن يف التمثيل والمشاركة .

..............................................................................
-

تغييب دور الشعب وخلل ن يف تمثيل النواب.
ن
الملك واإلدارة المحلية.
المرحلة السياسية المبكرة يف العهد
ي
ن
القداف وتغيث نظام العمل اإلداري (اإلدارة الشعبية).
مرحلة نظام
ي
ن
االنتقاىل.
الوطن
مرحلة المجلس
ي
ي
الخيارات الشعبية السيئة.
العودة لدستور  1951المعدل .1963
العمل عىل فرض األمن وسلطة الدولة والقانون.
ن
السياس.
رإشاك النخب االجتماعية والثقافية يف العمل
ي
اثر التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية.
ضعف أداء الثلمان واألجسام الموازية وغياب القانون.
فرض قوة السالح لتنفيذ المطالب وتحقيق المصالح بالقوة.

...............................................................................
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المؤسسات األجدر بتوزي ع الموارد والخدمات وزارة التخطيط والمالية واألوقاف
وينظمها قانون.
ن
ن
والسكان نف توزي ع الموارد ر
بإشاف الرقابة المالية واإلدارية.
اف
ي ي
اع التوزي ع الجغر ي
ير ي
ن
تفعيل لجان اإلدارة يف المؤسسات الوطنية لتعزيز الحيادية وإخضاعها للرقابة لتحقيق
مبدأ ن ن
الثهة
ن
ن
الن تؤخذ يف اإلعتبار لتوزي ع الموارد مع
ه المعايث ي
التوزي ع الجغر ي
اف والموارد والسكان ي
مراعاة البنية التحتية للمناطق ومراعاة الجغرافيا والمناطق الصحراوية  +نائية +
حدودية.
خصم حصة من موارد المنطقة ترصف عىل تنمية المنطقة إضافة إىل حصتها من
الموارد الدولة .
ن
ن
ن
وتمكي فزان من مؤسسات تقام فيها.
وتسكي المؤسسات
توطي
إعادة
ن
اف والموارد والسكان وإحداث تنمية متوازية .
مراعاة التوزي ع الجغر ي
توفث األولويات حسب االحتياجات .
البشية وبناء القدرات ر
التأكيد عىل التنمية ر
البشية.

...............................................................................

تطوير القطاع الخاص
ن
وقواني ينظم العمل الخاص.
 وضع نظام
 إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الخاص.
 تشجيع الصناعات ودعم المشاري ع الصغرى والمتوسطة وتشكيل أجهزة ر
لإلشاف
عليها.
 تكوين جهاز وهيئة للعمل الخاص.
 إلزام أصحاب ر
الشكات بدفع نضائب الدولة.
 تشغيل العناض المحلية ن يف القطاع الخاص.
 توفث الفرض المكملة للقطاع العام .
 إقامة معارض تنافسية للقطاع واإلنتاج الخاص.
 تدريب كوادر فنية للعمل الخاص .
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استخدام الخامات المحلية.
الفصل ن
بي األهداف العامة والخاصة.
دراسة اإلمكانات المادية ر
والثوات والتعريف بالموارد المحلية .
مراعاة المواصفات والعوامل البيئية.
إقامة معارض لإلنتاج األشي.
إعادة تأهيل وتطوير العمال .
المحىل.
دعم القطاعات المعتمدة عىل اإلنتاج
ي
مراعاة الضوابط البيئية والصحية لإلنتاج الخاص.

.4المحور ّ
االنتخان:
الرابع ،العملية السياسية والدستورية والمسار
ي














التعامل وفق المواطنة والمساواة بالحقوق والوجبات .
ن
القواني.
احثام الحقوق الثقافية بما تكفله
الضمانة من خالل الدستور والمواطنة.
ن
الوطن والجنسية الليبية.
اعتماد الهوية الوطنية من خالل الرقم
ي
ن
اللين مجتمع متجانس للجميع الحق يف الحصول عىل الخدمات بالتساوي
المجتمع
ي
ضمن الهوية الوطنية الواحدة والمطالبة بالحقوق وفق القانون والمواطنة وليس عىل
مناطف .مع احثام التعدد والتنوع الذي يعتث قوة
قبىل أو
قوم أو ي
عرف او ي
أساس ي
ي
للمجتمع.
ن
ن
ن
اف .
ر
الجغ
ع
والتوزي
السكان
داد
التع
االعتبار
ف
ي
ي
األخذ ي
اإلشاع ن يف إصدار قانون االستفتاء عىل الدستور وقانون االنتخاب.
عقد ملتقيات وورش عمل عىل مستوى البلديات لمناقشة توزي ع السلطات ومعايث
توىل الوظائف واإلدارات واألزمة السياسية والمشاكل والحلول.
ي
تفعيل المؤسسات القضائية.
ن
المدن وتعزيز التوعية
دعم مؤسسات المجتمع
ي
ن
السياس.
إعادة النظر يف االتفاق
ي
تطوير األجهزة الرقابية.
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والسياس
األمت
 .5توصيات بخصوص دور األمم المتحدة يف الرصاع
ي
ي









اللين ومحاربة
عىل األمم المتحدة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ليبيا والشعب
ي
التسلح.
ن
اللين.
الجيش
وبناء
قيام
ف
ي
المساعدة ي
دعم وتفعيل المصالحة الوطنية.
ن
اجتماع
ثقاف أو
ي
عىل األمم المتحدة والدول االبتعاد عن دعم أو تشجيع أي مكون ي
عىل حساب الهوية الوطنية بل التعامل مع الجميع عىل أساس المواطنة الليبية.
عىل األمم المتحدة والدول األخرى التواصل والتعامل من خالل وزارة الخارجية
والحكومة والثلمان وعدم التواصل مع أي طرف بشكل ر
مباش الن ذلك يتعارض مع
السيادة الوطنية.
إن دور األمم المتحدة مهم هو داعم ومساند وال يجوز التدخل ن يف الشؤون الداخلية.
اللين.
مجتمع يشمل كل مكونات المجتمع
إجراء حوار
ي
ي
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