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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الليبي الوطني الملتقى

 الدييم 2018.04.10:  في أبوسليم

 األمم مبعوث قبل من المكلف ،( hd) اإلنساني الحوار مركز مواصلة إطار في

 يتعلق فيما ، ليبيا مدن بمختلف الوطني الحوار متابعة بشأن  ليبيا إلى المتحدة

 بفندق االجتماعات بقاعة االجتماع هذا عقد الليبي الوطني الملتقى بمشروع

"RIXOS "يوم صباح من" 10:00"الـ الساعة تمام على وذلك ميسل أبو بمنطقة 

 : التالي للبرنامج وفقا   ميالدي 2018.04.10 الموافق الثالثاء

 التوقيت البيان

 10:00 – 9:30 االستقبال وتسجيل الضيوف

 10.02 – 10:00 افتتاح الملتقى بكلمة ترحيب للحضور

 10:05 – 10:02 آيات بيانات من الذكر الحكيم 

 10:10 – 10:05 النشيد الوطني

 10:13 – 10:10 كلمة عميد بلدية أبوسليم

 10:17 – 10:13 األممي لألمم المتحدة إلى ليبيا ثكلمة المبعو

 10:20 – 10:17 شمال أفريقيارئيس مركز الحوار اإلنساني في كلمة 

 10:25 – 10:20 كلمة اللجنة التحضيرية للملتقى

 : أولويات الحكومة:  لسة األولىجال

 10:35 – 10:30 : عرض مرئي

 10:42- 10:35  (طريق الى المستقبلأ. د. سالمة عبدالجبار : )

 10:50 – 10:43  (اولويات وطريق النهوضب : )بود. خالد عبدالحفيظ المغ

 10:58 – 10:51 ومة(ك: )أولويات الح افيذ. فايزة فرج القأ 

 12:00 – 10:58 : رمداخالت ومناقشات خصة بالمحو

 الدستور واالنتخابات والمصالحة الوطنية : الجلسة الثانية 

 12:05 – 12:02 : عرض مرئي

 12:12 – 12:05 كشالف  سالم محمد .أ

 12:20 – 12:13 د. محمد الحراري

 12:28 – 12:21 وليد الطرابلسي

 12:36 – 12:29 عمر الدربي .أ

 12:43 – 12:37 وليد فرج البكوش .أ

 12:53 – 12:44 ميهوبالرشيد علي 

 – 12:5:                                                        مداخالت ومناقشات خاصة بالمحور

2:00 

 3:00 – 2:00وجبة غداء : 
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 : توزيع السلطات: الجلسة الثالثة 

 3:05 – 3:02 عرض مرئي

 3:13 – 3:06 د. عيسى التويجر 

 3:21 – 3:14 د. مسعود ابوراوي

 3:29 – 3:22 أبوبكر العباني .أ

 3:37 – 3:30 أمحمد سعد الصغير .أ

 3:45 – 3:38 د. نوري قلو

 3:53 – 3:46 د. الزروق عبدهللا

 3:54                                                                       :مداخالت خاصة بالمحور 

– 5:00 

 : الجلسة الرابعة : األمن والدفاع

 5:09 – 5:02 سامي محمد النعاس  .أ

 5:17 – 5:10 د. فؤاد حسن الباشا

 5:18                                                                       : مداخالت خاصة بالمحور

– 6:15 

 التوصيات والبيان الختامي

 7:15 – 6:16 : التوصيات والبيان الختامي

وفي مراسم احتفالية وبحضور السيد غسان سالمة ، المبعوث األممي لألمم 

برنامج عمله ، من خالل كلمة الترحيب  المتحدة إلى ليبيا ، شرع الملتقى في تنفيذ

اإليذان بالبدء في فعاليات هذا الملتقى ، مرجبا  بالمبعوث األممي ، وبوزير الحكم و

السيد محمد  تالهاالمحلي بحكومة الوفاق الوطني ، وبآيات من الذكر الحكيم 

 سالمة ، تم النشيد الوطني :

.. أهالينا في بلدية أبوسليم  سالمةغسان السيد  كلمة السيد عميد بلدية أبوسليم :

أتقدم بلس الكبرى .. السادة مركز الحوار اإلنساني .. االسادة عمداء بلديات طر

الشكر على تلبية الحضور بوأهالي أبوسليم ، المجلس البلدي أبوسليم  وباسمبإسمي 

لم شمل وطننا الحبيب ومسيرة الحوار .. ليبيا بالجميع وللجميع ، نطوي صفحة ل

اإلمكانيات البشرية والموارد من لماضي ألجل األجيال القادمة .. ليبيا لديها ا

قاد .. نمد أيدينا لنتصافح معا  .. تعاليم الدين اإلسالمي حاأل نتناسىالطبيعية .. 

التسامح .. حرمة الدماء وقتل النفس ، ولنا في رسول هللا أسوة حسنة .. العفو 

في المساهمة في هذا الملتقى :  "الحوار اإلنسانيمركز "وصفة الكرم ، كما أشكر 

شركة  ،الكهرباء  ،الشكر لكل األجهزة األمنية ،  يسعى لسماع أصوات كل الليبيين

الخدمات ، المياه والصرف الصحي ، على اإلشراف على هذا الملتقى ومن خالل 
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قة جدا  ، ( أيام متواصلة الليل بالنهار ، أعمال داخل هذه القاعات ، أعمال شا6)

نبدأ  ، القادمة في هذه القاعة االجتماعاتأظهرت بهذه المظهر ، نأمل أن تكون 

 " .11:07العمل في خدمة هذا الوطن .. "

 كلمة المبعوث األممي لألمم المتحدة إلى ليبيا :

عصفت بي        في حضرة من أهوى 

 األشواق

على مدى سروري .. على مدى وجودي معكم في هذا .. أيها األعزاء ال يمكنني 

األمم المتحدة ، وأوحي المجلس البلدي أبوسليم .. قام بعمل  باسمالصباح احييكم 

ذا كان حضورنا متواضع .. حضور افتتاح هذا الصرح .. هذه قاعدة إو ،جبار 

افتتاح هذا  للعمل في  الدؤوبن نحميها .. المجلس البلدي لعمله أولى يجب أ

ومستقرة وسعيدة ..  تابتهخرى أنهم في طي صفحة الحرب في ليبيا إالمرفق .. 

حي المجلس البلدي .. عمداء طرابلس الكبرى ، اخي العزيز وزير الحكم المحلي أ

اليها تدريجيا  سننتقلحي من خاللكم كل هذه المدن الذي كما أحييكم جميعا  .. أ.. 

ا سعيدة ومستقرة .. أولى يفضلي إلنتاج ليبال السبل هالي .. أبناء وأمع  لالستماع

 ،خطوة في طرابلس .. نأتي بعد أن توقفت فعالياتنا .. باألمس القريب في زوارة 

التي قامت بها .. جاء لقاء منظم وفاعل وجيد .. الكثيفة ي أهاليها للتحضيرات حأ

لذين ا( شخصا  .. أحييكم وإلى أهالي غريان 230لتقى أكتر من )موفي بنغازي ال

موا عدد من المقترحات .. وأحي بالذات دوق، إبريل الماضي  7في  اجتمعوا 

 أبريل . 7في يوم  الذين اجتمعوا أيضا  إخوتنا في براك 

جتماع في مدينة اهناك الذي نجتمع فيه اليوم ، ونحن اليوم في أبوسليم وفي الوقت 

 استقصاءأو  استثناءفي ربوع األرض الليبية دون  نتنقلالقطرون .. ألننا نريد أن 

 .شماال  . مقدسة ..وحدة التراب الليبي  .ير في لغة األمم المتحدة .ث.. وهذا يعني الك

سعى إلى نبأننا  فإننا نقول ونفعل معنى ثانيا  ليبيا وطنا  .. أن تصر إلى   ..جنوبا  

في صياغة قرار بلدهم ..  لالشتراكتلف المواقع خدعوة أكبر عدد من الليبيين في م

ع عموم وشرائح المجتمع الليبي هو واجب المجتمع ملعمل التشاوري اأن هذا 

اإلسهام في  ، وأيضا  مسؤوليات المنظمات الغير الحكوميةفصائله الدولي في كل 

ستقرار .. وأنا أشكر الزمالء في مركز الاخراج ليبيا من الدوامة إلى األمن وا

لقد لعبوا دورا  مهما  في جمع عمداء البلديات .. جمع التشكيالت ،  نسانيالحوار اإل
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ضل عملهم هناك .. جمعوا عدد من التيارات السياسية المتضادة ضد بفالمسلحة .. 

 ... اعادة وحدة التراب الليبي لم الشمل لليبيا  التوجهبعضهم .. نسعى إلى 

وجزا  مننا نرفع ملخصا  أنلتزم بود بل نتعه ،نتعهد ليس باالستماع لكل واحد منكم 

كون أ.. ومختلف العواصم في العالم .. حتى ال  يلى مجلس االمن الدولإ لتطلعاتكم

الدول التي مرت بفساد  ..قول الليبيين يردون هكذا .. وال يردون هكذا أن أب كاذبا  

الدول التي نحن أيضا  مررنا بصعوبات .. بهذا .. مرت أنا من البلد التي ونكسة .. 

   تتغير ال تسعى إلى إصالحها وبنائها بدون أبنائها : )مشاركة .. تبادل الرأي( ..

.. النظر في  نني لم أتي الى بالدكم في اعادة توزيع المناصب .. من هنا وهناكأل

تي للحصول على حلول سريعة .. أو ذاك .. لم أصحن الكعكة واعادة تقسيمه لهذا 

عادة بناء الدولة إفي  مكم لهدف واحد : االسهالبالدئت سبوعين .. جأسبوع . أ

ن حف اللقاء الوطني الذي ندالليبية .. تم بالتعاون معكم .. االستماع اليكم وهذا ه

سهام في بناء دولة عادلة .. قضاء مستقل .. الدولة العادلة لإل نافي حضنه ، جئ

 ..مين هذا أت ذا  إ..  اخرىمر من االساس : االمن .. القضاء من جهة ألالتي تهتم با

ول قلت في ألي احعادة بناء دولة المؤسسات .. تصريإلنعمل بجد .. ونعمل بكم 

.. مؤسسات  هاظقاإيقسمت وجب جمعها .. مؤسسات نامت وجب نليبيا مؤسسات ا

نا الكثير في هذا ذول ليبيا وطن وليس معبر .. اتخأل. اعادتها .إسرقت وجب 

ن أرض فضاء .. ليبيا وطن .. ليبيا لها سيادة .. أمن يشاء ..  ال فيخالمجال .. يد

 نخرى دوأمكنة ألى إن ليبيا ... يدخل فيها الناس للوصول أمر وكأليستمر ا

عادة إمر سيادة ليبيا .. ألهل الدار .. قلنا ونقل ونستمر لنؤكد هذا اأ استئذان

ذا إ ي جهة ماأت من ( مهاجر .. نوقف التدخال23,000المهاجرين الى بالدهم : )

قها التدخل حو في البعد أن تكون دولة .. لكل الدول في الجوار أكانت ليبيا تريد 

رض فراغ .. ليبيا وطن مستقل .. دولة مستقلة .. أسياسيا  .. عسكريا  .. ليبيا ليست 

..   مم المتحدة .. كانت ليبيا مانحة للدول الفقيرةلألمين العام ألهذا ما يعمل عليه ا

هاب ذما هو حاصل اليوم بسبب  ..ن تعود .. هذا هو القول ألدول الجنوب ويجب 

كان كريم مع الجميع ، نتم بلد متمكن أ ان يذهب اليهأكان ال يجب أملى إالمال العام 

 .....اك نومع الجوار وه

الليبية في تملك السالح حصريا .. التواصل مع التشكيالت المسلحة للتوصل للدولة 

 ...ود للحفاظ دابناءكم من الدفاع على الح ابناء التشكيالت المسلحة همن أل
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تجاه جهوي ا إلنجاح إلى الدولة المنصفة .. دولة ال تعطي وال تهمش ..نعمل معا 

هي األم الحاضنة لكل أبنائها .. نعم للعمل ليبيا .. ي سياسي أي مذهبي .. رأر.. 

لسنا وراء كراسي .. لسنا وراء توزيع  ..رساء قواعد لسنا وراء نتائج إلمعكم 

 حصص من الكيكة .. نحن وراء برامج الطموح .. ال يزج

تنفيذ هذا البرنامج الطموح .. أسبوع إلى أسابيع .. بدون  ج(ذوصفة سحرية .. )سا 

لى الهدف .. يحدث إإلى مؤسسة واحدة للوصول ج( .. ذعمل دؤوب .. )هو سا

رى .. كلها تتطلب عمل دؤوب وجاد .. هناك ألخاعلى .... ال نعمل على العناصر 

ربع سنوات من أمني .. ألات تعمل على هذا .. حالة االستقرار .. الجانب اواد

المنفى .. شهر ونصف عدت إلى طرابلس افتتاح فرع في بنغازي .. في سبها .. 

وضوع الثاني : مال .. اإلنسانيعندما تستقر األمور .. خطة العمل تنظم الجانب 

الخالفات القائمة بين والصخيرات .. مهيأ ليدوم فترة عام واحد .. الظروف  تفاقا

حتاج أخر .. أمر عام ألحتاج اأنتهاء المرحلة االنتقالية .. الى إالليبيين .. لم ينتهي 

وللحديث "..  مر غير طبيعيإلمر عام ثالث في شهر ديسمبر الماضي .. هذا األا

  " ...بقية

  (Romain Grandieanحدث السيد : )تاإلنساني : كلمة مركز الحوار وفي 

معرفا  بدور  مركز الحوار اإلنساني في شمال أفريقيا ، باسم المركز بصفته مدير 

 المركز وسعادتهم على المشاركة في المسار التشاوري .. )نأمل أرسال الكلمة( .

سم اللجنة التحضيرية للملتقى امرحبا  ب:  للملتقىكلمة رئيس اللجنة التحضيرية 

الوطني الليبي ، مشيرا  إلى حجم العمل الذي سبق هذا الملتقى صباحا  مساء ، 

وشكر كافة المشاركين في أعداد هذا الملتقى : )األمن .. الدفاع .. مؤسسات الدولة 

 ببلدية أبوسليم .. شركة المياه .. شركة النظافة .. الخ( .

 الجلسة األولى

لمس طريق المستقبل .. ن : )طريق الى المستقبل( د. سالمة عبدالجبار :مداخلة :  

الصحة ، التعليم ، تأمين "التفكير في المنظومة العاملة .. قضايا تخص المواطن : 

المعيشة ، تنظيم في منظومة العمل العام ، التغيير في المنظومة المعرفية .. أسس 

..  "يق المستقبل .. إصالح العقل والضميرالعلم ، أسس المعرفة في تلمس طر

لم .. اإلرادة .. رؤية متكاملة ال نخطط في مجال محدد فقط .. نفكر في حاألمل .. ال

 االلتقاء..  "اإلعالم ، الصحة .. إلخ"منظومة عامة تقوم على جملة من القطاعات 
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ات التي أساسها التعايش .. تفكيك المعوقات أمامها .. األليحول فكرة جوهرية 

 "تأهيل الشباب ، رسم الهدف ، لغة جدية وهي لغة التعايش"يجب أن نفكر فيها : 

. .(12.03 – 12.07) . 

سلم :  ولويات وطريق النهوضأ : وبد. خالد عبدالحفيظ المغبمداخلة : 

قات اإلجتماعية ، ثم بعد ذلك تحقيق االحتياجات اإلنسانية ، ثم األمن ، ثم العال

توفير االحتياجات بالنسق مع األسعار ، البنية "الذات .. أولويات المواطن : 

، الدعم االقتصادي والسياسي ، المصالحة والمواطنة .. ال  يالتحتية ، الدعم النفس

 ..القوت أحد يهدد األخر .. من له الحق االتجاه إلى المعني باألمر .. األمن .. 

.. المكاسب السريعة .. الصحة .. احتياجات المواطن .. المصالحة الداخلية 

 .( 12:14 – 12:07). . "االبداع

راهنة .. لرحلة امأولويات ال : ومةكأولويات الح مداخلة : أ. فايزة فرج القذافي :

 : األسئلة هذه اإلجابة على 

 . "دوليا  ، محليا  "األولويات في المرحلة الراهنة :   -

 تشكيل حكومة وحدة وطنية .  -

 . "الشرق + الغرب"رئيس حكومة موحدة بين :   -

 نختار حكومة موحدة وتقليص الوزرات والهيئات .  -

 . "الدفاع + الشرطة"األمن والدفاع :   -

 . "المؤسسة التشريعية ، القضائية"توحيد مؤسسات الدولة :  -

سحب الثقة من  ..االقتناع على أداء الواجب .. أخد الحقوق "في حالة االقتناع :  -

 ..السلطة القضائية في تسيير البالد  ..البرلمان تعديل طفيف في االتفاق السياسي 

   .( 12:25 – 12:14). . "حق الفرد .. األبداع الوطن .. حق كل الليبيين

إذا نظرنا إلى المرحلة الحالية ال يوجد تخطيط ..  مداخلة : د. عيسى التويجر:

مدخل الداخلي من تهميش .. خلط اإلدارة ، فإن األمر يتطلب رؤية مشتركة .. ال

 . (12:40 -12:33). القوى الدولية .. الخروج من الواقع .. رؤية جديدة .

 خالت : المجتمع الليبي .. رؤية مشتركة .دجمع كل الم -

 . "المجالس البلدية ، مجابهة األجسام التي تعرقل"مخاطبة القوى الشعبية من :  -

 . "وبدماء جديدة، تطعيم الحكومة بأجسام "السياسي :  االتفاقتطوير  -

 تنظيم انتخابات حرة . -



. ميالدي 2018ابريل  10 ..الملتقى الوطني الليبي 

 

 . االنتقاليةتطبيق الدالة  -

 دعوة النازحين حتى تضمن سالمتهم . -

 .تميردولة المواجهة دون  -

 ( .2026: ) االقتصادتحقيق  -

 الحوار العام

 لها إجابات وجبسئلة المطروحة أ

(12:40- 13:00) 

 . : الخطة مبنية على أساس ، على صورة ملتقى عام مشروع سياسي ؟.1س

 يجاز هذا المشروع ؟. إتخاذ قرار االسلطات التسييرية : هل 2س

 اإلجراءات ؟. : مبدأ عام عدم التدخل في الشأن الداخلي في ليبيا ، ما هي3س

 ردود السيد غسان سالمة :

( .. المؤتمر الجامع هل فترة % 67التكوين الشبابي داخل المجتمع الليبي : ) -

 مؤقتة أو بديل على البالد .

أولويات العمل مع مجلس النواب ال يخدم الصالح العام ، نسبة الحضور  -

ماذا حصل األن ال يخلو من الخلل ..الملتقى الوطني ال أستعمل ،  التسريع

شهور ينتهى بتوحيد التوصيات والقرارات في نلتقى .. ثالثة المؤتمر الجامع 

 وطني واسع ، يتم التحضير له بعد االنتهاء من شهر رمضان الكريم .

.. هناك  تتدخل في الشأن الليبي تحاول االستفادةالتدخالت األجنبية : هناك دول  -

خروقات توريد السالح .. .. مجموعات غير منظمة تحتاج السياج الليبي 

 التدخل المباشر تهريب الموارد الليبية للخارج .

 "تقرير مفصل"من الدولي : ألهناك لجنة من الخبراء المستقلين تقدمه لمجلس ا -

. 

يقاف التدخالت الخارجية إيعمل كثيرا  على ، السيد رئيس مجلس األمن الدولي  -

مم المتحدة تعمل ألالهجرة غير الشرعية ، هناك مجموعات كبيرة داخل ا، 

 االستقرار في ليبيا .

" أعتدر السيد المبعوث األممي إلى ليبيا في شخص 13:02تمام الساعة الــ: وعلى

د غسان سالمة وغادر القاعة ، وفي موعدا  أخر وعد اللقاء ، وتوعد بقراءة يالس

  ارشاداتكم .  

" 20تحدث عن عدد األعضاء الممثلين : "،  سالم محمد كشالف :أ. :  اخلةمد

 -فزان" ، وأشار ماذا حول : "األمازيغ  –بنغازي  –ممثال  عن كل من "طرابلس 



. ميالدي 2018ابريل  10 ..الملتقى الوطني الليبي 

 

لبقية المداخلة عدم التمكن من السماع ظرا  لرداءة الصوت التبو" ون –والطوارق 

( ..13:02 – 13:09) . 

: التوجه نوح الالمركزية واسترجاع الثقة األمم  مداخلة : د. محمد الحراري :

ميالدي ، بدأنا في حوار  2013المتحدة ، الرجوع إلى القاعدة ، جدا  سعيد في سنة 

متري لم يرى ذلك .. ورأي الحوار الذي  شامل نوعي ، كان من الواقع .. طارق

 – 13:12) .قاعة ليبيا للحوارات . باسمنتهى اليه ، منوها  على تسمية القاعة إ

13:23) . 

" 4ال يوجد فيدرالية ! استطالع الرأي العام .. عدد "::  يمداخلة : وليد الطرابلس

الخيار اشخاص يمتلون الحضور .. االستفتاء على مشروع الدستور يبقى هو 

الوحيد أمان الشعب الليبي.. الشعب الليبي مصدر السلطات .. نعن أو ال .. 

(13:23 – 13:30) . 

قيق حالمصالحة الوطنية : ماهي الشروط المطلوبة لت ..مداخلة : أ. عمر الدربي  

شارة بالمخرجات في هذا إالمصالحة الوطنية .. مؤتمر علمي في المدة الماضية .. 

الملتقى .. الشروط الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية .. ال شك هنام العديد من 

 – 13:31.. )ريطة طريق  خالمؤتمرات بهدف الوصول الى حلول حقيقة ووضع 

13:38) . 

 -13:42. ).تغيب عن فعاليات هذا الملتقى :  مداخلة : أ. وليد فرج البكوش

13:49) . 

المصالحة الوطنية ليست بدعة : أتمنى لكم  ..ميهوب المداخلة : أ. رشيد علي 

 . (13:49 -13:42.. ) سم السالم الى السالم بإ .........السالم في حالة انتم 

لى إهذا المركب ليرسوا  ذاين المصير في ظلمة الدرب العسير ؟ .. طريقة إلنقا -

.. ليبيا للجميع وبالجميع .. كلنا  "ليا ... بيا ".. كما قرأها :  "ليبيا"بر االمان 

 نقول العوج من فوق سوف يحاسبنا هللا .. ماذا فعلتم بوطننا ؟ .

 .تصفية النظام السابق كما حدث في فرنسا  -

 المصالحة العامة كما حدث في : )اسبانيا .. األرجنتين .. الخ( . -

 إليك !.حوار ليبي : )جيعان .. عطشان .. عريان .. ال نستمع  -

 الجلسة المسائية

مداخلة أ. مسعود أبوراوي .. مجلس التخطيط األعلى : الرؤية الوطنية لحل 

ميالدي ، تحت  2014خبراء المجلس الوطني مشروع حل سنة األزمة الليبية : 
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شروع بتحديد نقاط الخالف بين ممسمى "المبادرة الوطنية النقاد ليبيا" ، قام هذا ال

.. توافقية ألطراف النزاع .. مخرجات الحوار السياسي ومعالجتها ..  األطراف

 " .. 2177،  2144عدم التدخل في الشأن الليبي .. قرارات مجلس األمن : "

 الدول المستقرة : ..  أبوبكر العبانيمداخلة : أ. 

 ما هو الذي يميز الدولة المستقرة وغيرها ؟. -

 ؟. كيف وصلت الى االزدهار من رقي وتقدم -

 ت حتى وصلت الى ما عليها ؟.أمن اين بد -

 لإلجابة ليست .... وغامضة .

، كل  "ثقافيا  وفكريا .. وعلميا  .. "لي في بناء المواطن حالم اإلهمالالشق األول : 

 شيء يبدأ من بناء المواطن .

ستشار .. الموظف .. الطبيب .. مالمتعلم هو رجل األمن .. الوزير .. ال -

 .المهندس .. وهو من يمثل قيم الوطن 

 يساهم في رقي دولته ورقيها .  -

 يبقى علينا نسلط الضوء على التعليم . -

 الشق الثاني :  

 اهمال صريح من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته . -

 إن صلح اإلنسان صلحت الدولة . -

عالن اإلطالع على الإعادة هيكلة الدولة : عند ا .. أمحمد سعد الصغيرمداخلة : أ. 

ة متفاق السياسي .. فبعض السياسات العاالابصبحنا ملزمين أالدستوري المؤقت 

.. االتفاق مركز على الحكومة .. عرض كامل منكم على الحكومة  ا"الحكومة" أن

إلى رئاسي .. الحكومة  برلماني منظامن كومة .. حالسياسي الفرصة فيه تشكيل ال

 " سنوات .. المجلس الرئاسي عجز عن تشكيل حكومة .3كانت غائبة خالل الـ"

الطاقة الجديدة : الطاقات الجديدة سالمة للبيئة .. برنامج  مداخلة : د. نوري فلو ..

" من كل شهر يونيو .. 5" .. اليوم العالمي للبيئة : "يوم "2013 – 2018: "

  متجددة بالبيئة .. المانيا أكبر الدول في اناج الطاقات الجديدة .  عالقة الطاقات ال

" 5" الفقرة "26اإلصالح القانوني : المادة " مداخلة : د. الزروق عبدهللا ..

 .   المسار السياحي .. جبر الضرر

النظام األمني الليبي : النظام األمني واكب مختلف  د. فؤاد الباشا ..ع.مداخلة 

الحكومات : "الملكي .. الجمهوري" .. وضع في غاية التعقيد .. التشكيالت 

ستباقي .. الالمسلحة .. المنهج التذي تنهجه الوزارة "وزارة الداخلية" .. األمن ا
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ومنها " مندوبين لمعالجة كل الملفات 5 – 4يعمل من " المنع والوقاية .. 

" منتسب انظم غلى الدورات .. الملتقى األول 110,000التشكيالت المسلحة .. "

للشرطة الليبية ضم الشرطة العاملين والمتقاعدين من المناطق : "الشرقية .. 

 الجنوبية .. الغربية" 

المؤسسة االمنية تمر بتطرف األمور األمنية :  .. سامي محمد النعاسمداخلة : أ. 

على سيرتها وعملها .. المبادي والمهام تشكل ركيزة للشرطة وبقية  السياسي اثر

 االجهزة االمنية :

 السياسية .. الهوية القبلية . التجاذباتمن  ابعداها -

خلق حالة من التواصل في جسم االجهزة االمنية .. السيطرة لإلدارة التابعة  -

 دون حواز ادارية .

تداء خارجي .. انها تعاني االنقسام الدفاع : المعني بحماية الدولة من اي اع -

 الذي اثرت في حمايتها للوطن الليبي .

 العقيدة : التي تتمحور حول الوطن . -

 ابعاد المؤسسة العسكرية . -

تشكيل لجان من نفس الجسم تشهد لها بالنزاهة لبرنامج توحيد المؤسسة  -

 العسكرية .

 " .UNضم جميع المحاوالت تحت االمم المتحدة " -

عسكرات المواقع واخالئها من اي ظواهر مسلحة وإعادة ترتيبها تجهيز الم -

 وتسليمها للمؤسسة العسكرية .

وضع آلية مدروسة إلدماج كل المنضويين باألجهزة المسلحة ، ولهم حق في  -

 الدفاع على ليبيا ، واعطائهم الحوافز .

 خلق جسم من كل االطراف . -

دور المؤسسات الرياضية أتجاه الشباب  مداخلة نادي أبوسليم الرياضي الثقافي :

.. قضاء وقت الفراغ .. قلة اإلمكانيات بشأن تفريغ الطاقات لدى الشباب .. 

 الرياضة بشكل عام تأثير مباشر على كافة األصعدة . 

على الفيفا رفع الحضر على المالعب الليبية .. الهتافات الجميلة والمستمرة لذلك 

 أبهر الوفود .

دور األمم وخاصة في ما يعانيه الشعبي الليبي من  : د. نوري الدروقي .. مداخلة

.. سئمنا من كل شيء .. شح في السيولة .. ارتفاع سعر الدوالر .. غالء المعيشة 

طوابير .. مأسي .. اتخاذ قرارات حاسمة لكل متضرري المشهد .. تشكيل حكومة 
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ب" .. المواطن ينتظر بأن ال وطنية صادقة تحكم " الشرق .. والغرب .. والجنو

ينقطع عليه الكهرباء .. ننقل الصورة كاملة لالتحاد األوروبي .. لألمم المتحدة .. 

 نجلس معا  نخرج في حل لليبيا .

" من % 90مداخلة : عبدهللا محفوظ .. عضو المجلس األعلى للمصالحة : "

 ة .الشعب الليبي يريد أشياء ملموسة على األرض من األمم المتحد

عضو المجلس البلدي أبوسليم : يسعدنا حضوركم  مداخلة : الصديق النعاس :

  ومن هذا المكان نطلب التواصل .. شيء إلحفادنا .. بناء مؤسسات الدولة .  

هذه  إلى مثلبارك هللا في الحضور  وكلمة الختام للسيد عميد بلدية أبوسليم :

، واألسبوع القادم جلسات مغلقة للتشاور وإعداد التقرير النهائي الساعة من المساء 

 وبمشاركة الكل 

نية مشاركة الشباب في  السيد محمد الجغالني :. كلمة مركز الحوار اإلنساني ،

الملتقى الوطني .. مسار تشاوري والعديد من اللقاءات الواسعة في نهاية الصيف 

 –براك الشاطئ  –غريان  –بنغازي  –اره .. الشباب مدعون في هذا القاء .. "زو

 " منطقة لألسابيع القادمة .24القطرون .. نحن اليوم في أبوسليم" .. أكثر من "

 الخالصة والمقترحات :

اللجنة التحضيرية .. خالل أسبوعين يكون التقرير جاهز ، يعد بشكل أو بأخر  -

 بموقع الملتقى الوطني .

االطالع على جميع التقارير : "زوارة ، غريان ، يمكن خالل األيام القادمة  -

 . أبوسليم .. الخ

 التعهد بان تكون هذه التقارير منشورة على المواقع .. تشمل كل هذه األفكار . -

باالتفاق مع السيد عميد البلدية يكون لقاء مصغر بموقع المركز المجاور  -

 للمجلس البلدي أبوسليم لمناقشة بعض األمور .

لملتقى أجتمع الجميع ألخد صور تذكارية بساحة قاعات المؤتمرات وفي نهاية ا

بغابة النصر بأبي سليم ، وفي حوار جانبي تعهد السادة بالمجلس البلدي أبوسليم 

بتقديم نسخة الكترونية من كافة الورقات البحثية المشاركة ، إلى جانب قائمة 

لمستمر لم نتمكن من ذلك بالمشاركين .. ولكن لألسف الشديد بالرغم من التواصل ا

توفير بعض االحتياجات الضرورية التي تساعد على نقل  ضرورةا أنوه إلى م.. ك

 القادمة بإذن هللا . اللقاءاتالصورة بكامل وضوحها في 

 تحياتي






