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حرمة الدم الليبي من المفروض عدم التعدي عليه بأي حال من األحوال ومنع
االقتتال بين الليبيين .
ملحمة البنيان المرصوص كانت لتخليص البالد من المتطرفين وشارك فيها
جنود وشباب من كل ربوع ليبيا.
التركيز على اللحمة الوطنية قوال وفعال.
كثرة األجسام والمؤسسات الموازية والتي تدعي الشرعية سواء تشريعية أو
تنفيذية أو عسكرية أدى إلى تدهور الوضع في البالد األمني واالقتصادي.
يجب أن يكون لكل المدن والمناطق الليبية حصة من الموارد الطبيعية تكون
بحسب الكثافة السكانية.
مدينة سرت لها عالقات طيبة مع كافة المناطق المجاورة.
الجامعات والمؤسسات التعليمية هي بيوت خبرة والبد من االستفادة منها
وعدم وضعها ضمن التجاذبات السياسية واالجتماعية.
البد من عملية انتخابية يسبقها دستور يتوافق عليه الليبيين.
تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية.
الحد من ظاهرة المليشيات المتحكمة في البالد.
األمم المتحدة غير صادقة في توحيد الليبيين فلو كان لها جدية لكان األجدر
بها الضغط على األطراف السياسية.
ا إلعالم هو المسيطر على الرأي العام
إجراء االنتخابات في موعدها المقرر على قاعدة دستورية حقيقية.
اإلسراع في المصالحة بشرط أن تكون على مبادئ العدالة االنتقالية.
األجسام الشرعية فيما يتعلق بالتحديد للحكومات التي تم عملها وفق المدة
والقانون.
اإلسراع في االستفتاء على الدستور ومن ثم االنتخابات.
معالجة أزمة السعار في السلع والخدمات.
إ عطاء ضمانات لألطراف المتنازعة بالدستور للوصول إلى مصالحة وطنية
حقيقية.
عدم جدية األمم المتحدة وتطبيقها لمعايير أخرى تتنافى مع ما تدعيه.


























ضرورة جمع السالح للمصالحة الفعالة ألن كل المدن والقبائل متمترسة تحت
السالح.
لوال فضل هللا ثم جهود جنودنا والثوار المساندين في معركة البنيان لما وجدنا
أنفسنا هنا نتحاور على مستقبل البالد,
توحيد المؤسسة العسكرية.
مدينة سرت بكل ما تعانيه إال أنها معرضة للتهميش من قبل الدولة.
مدينة سرت مدينة منكوبة جراء الحروب التي مرت بها.
أهمية البدء في برنامج إعادة اإلعمار وتعويض المتضررين.
هناك متاجرة واسترزاق لألزمة الليبية من قوى خارجية.
الدول الثالث الفاعلة أمريكا وبريطانيا وفرنسا نراها تساهم في عدم
االستقرار لمصالحها الخاصة.
نطالب من بعثة األمم المتحدة بتوجيه رسالة قوية للدول المتدخلة في الشأن
الليبي بكف أيديها عن البلد لجعلها تستقر.
توحيد كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والعسكرية في نظام الدولة
الواحدة.
البد من تفعيل األجهزة األمنية ألمن وأمان المواطن.
توحيد البنك المركزي ومؤسسة النفط.
دعم قطاع الصحة بالمدينة واالهتمام بالشباب.
البعد عن التخوين والعزل الممنهج وإرجاع المهجرين لبالدهم.
توجيه تحية شكر وامتن ان لجنود البنيان لما قدموه من تضحيات في تحرير
مدينة سرت.
مدينة سرت تعيش وضعا أمنيا مستقرا ويعيش فيها الجميع بكافة توجهاتهم
السياسية.
األمم المتحدة البد أن تكون ضاغطة على المؤسسة العسكرية لتوحيدها.
األمم المتحدة تقوم بإدارة األزمة وال تقوم بجلها.
هل األمم المتحدة لها السلطة لكي تستطيع حل النزاعات.
الدعوة للسيد مبعوث األمم المتحدة لزيارة مدينة سرت.
معالجة ملف السجناء واألسرى.
الثقة مفقودة باألمم المتحدة.
إقصاء األمم المتحدة للجانب اإلجتماعي ودور القبائل .
االهتمام بشريحة الشباب من حيث مخرجات التعليم والعمل والتأهيل.















االهتمام بالمستشفيات بالمدينة وحاجتها الضرورية لألجهزة والمعدات الدقيقة
والمتطورة للكشف المبكر.
أين دور األمم المتحدة من حقوق اإلنسان وهناك الكثير في مدينة سرت ليس
لهم مأوى ألن منازلهم تدمرت بفعل الحرب,
هناك دول تدخل في الشأن الليبي وتزيد من حدة الصراع دون وجود دور
لألمم المتحدة لكف تدخل هذه الدول.
أهمية الدستور باعتباره الميثاق المقدس والمتحاكم إليه لجميع األطراف.
المشكل الدولي في أن ليبيا محط صراعات إقليمية ودولية وهنا البد أن يخرج
دور األمم المتحدة.
المشكلة الليبية تكمن في محبي السلطة والمال ألنهم ال يريدون االستقرار
لليبيا بسبب أطماعهم.
الحل هو قيام األمم المتحدة بكف أيدي المخربين محليا ودوليا.
وثيقة المبادئ الدستورية البد أن تكون نافذة بقوة ترعاها األمم المتحدة وعلى
كافة األجسم التي انتهت مدتها الخروج من المشهد.
نطلب مساعدة األمم المتحدة للحفاظ على المعلومات بالدولة من التسريب في
القنوات التي تتعاطاها.
عند اعتداء منطقة على منطقة أو مدينة على أخرى يجب على األمم المتحدة
التدخل وليس الشجب والتنديد.
دعوة بعثة األمم المتحدة لعقد ملتقى يضم كافة المدن والقباي ل داخل مدينة
سرت باعتبارها منطقة محايدة.
معالجة مشكلة انعدام السيولة وارتفاع سعر الدوالر بالسوق .
حث المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي بمعالجة ملف الجثث التي تحت
األنقاض والتلوث البيئي.

