ملخص المخرجات الخاصة بملتقى الوطني الليبي ببني وليد
بحضور شخصيات من المجلس االجتماعي لقبائل ورفلة و اعيان المدينة والمجلس المحلي و عدد من مؤسسات المجتمع المدني
واالتحادات الطالبية بكليات بني وليد تم افتتاح الملتقى الوطني بمدينة بني وليد بتاريخ  23يوليو 2018م بمدرج كلية التقنية
اإللكترونية بني وليد
تقدم السيد سالم معتوق مندوب عن اتحاد طلبة ليبيا بكلمة رحب فيها بالحضور و بالضيوف عن مركز الحوار االنساني وبالتعاون مع
المبعوث األممي السيد غسان سالمة .لعقد ملتقيات داخل كل المدن الليبية.
كما تقدم المجلس المحلي بكلمة و االتحادات الطالبية و اعيان ومشائخ المدينة ومؤسسات المجتمع المدني ,حيث تركزت الكلمات
على األسراع في المصالحة الوطنية الحقيقية المثمتلة في حوار وطني ليبي ليبي داخل تراب الوطن
كما تعتبر المصالحة خطوة لعودة االستقرار داخل ليبيا وذلك بأعتماد الدستور وتفعيل القضاء الليبي النزيه.
تم مناقشة المحاور المطروحة بشكل عام والتحفظ على المحور األول حيث تم االتفاق بين الحضور على إعداد مذكرة شاملة تحوي
كل التساؤالت حول جميع المحاور من قبل جهات مسؤولة بالمدينة.

بعض نقاط الحوار.

تعرضت مدينة بني وليد لحربين خالل عام  2011و  2012بقرار رقم  7الذي وصفوه بالقرار الظالم مماكان لهو األثر البالغ من
الناحية االجتماعية والسياسية ومع ذلك قامت مدينة بني واليد باألنخراط ضمن برنامج المصالحة بين كافة المدن الليبية يذكر ان مدينة
بني وليد قدمت عدد من الشهداء في سبيل المصالحة الوطنية و ال تزال تسعا ً إلى لم الشمل.
قرار رقم  ,7تم اعدامه من قبل مجلس النواب سنة  2017واصبح ال شرعية له وما ترتب عليه.صدر قرار مجلس النواب رقم  15لسنة  2017بشأن القرار رقم  7المرفقة صورة معه.مطلوب تفعيل القرار رقم  15لجبرالضرر و التحقيق محلى و دولي.مطلوب إحاطة من السيد غسان سالمة بشأن قرار رقم  15وتبعية التنفيد وذلك بمجلس االمن.-

جبر الضرر و الكشف عن المسجونين و المفقودين و فتح السجون وترك القضاء يأحد مجراه.التعويض العادل بين كل المدن المادي و المعنوي.إلغاء قانون العزل السياسي.إعتماد الدستور و تفعيل القضاء.التصويت على الدستور.توفير االمن و اعتماد لجان دات مصداقية.اجراء انتخابات برلمانية و رئاسية لعلها تكون المخرج من االزمة ونراها امر ضروري نظرا ً لتهالك األجسام الموجودة ومحاولةإطالة األزمة لمصالحها الخاصة.
في نفس الوقت ترى بني وليد ان إقامة الدولة ال تتم اال بأحترام المؤسسة العسكرية وفك سالح المليشيات ودمج ما تنطبق عليهشروط في المؤسسة العسكرية.

اخراج ما صدر عن مجلس النوب من قوانين منها قانون العفو العام و اطالق سراح المساجين.اخراج القرارات التشريعية الصادرة من مجلس النواب بأعتباره الجهة المنتخبة والتشريعية منهاإستبدال محافظ مصرف ليبياالمركزي الذي اصبح بمتابة نقوس الخطر الذي يسبب الفرقة و االنقسام.
رفض التقسيم ( الفيدرالية )نؤجل كل الخالفات القبلية والصراعات بعد قيام الدولة.تفعيل قانون إعطاء الصالحيات للبلديات وعدم المركزية.
المشاريع المركزية و العالقات الدولية.كل جهة واختصاصاتها ومنح البالديات في اتخاد االجراء ات حيث انها تعتبر اقرب الحتياجات المواطن.عملية االقصاء الممنهجة على مدينة بني وليد حيث تم استبعاد العديد من الخبرات داخل مرافق الدولة (الكهرباء  -مؤسسة النفط -التعليم زغيرها من مؤسسات بالدولة ).
الدستور قبل االنتخابات نظرا للتداخل في االختصاصات.التدخالت اإلقليمية و الدولية في الشأن الداخلي.اتهامات متكررة على األمم المتحدة و عدم المصداقية في حل االزمة .-تعامل االمم المتدة مع وسطاء من مدن اخرى بشاء بني وليد وال يكون التواصل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

