
 الملتقـــــــى الوطنـــــــــي الليبـــــــي

 رتـــــــــتوصيــات مدينة س

 [ علىمن المفروض عدم التعدي]  حال من األحوال ومنع االقتتال بين  بأي  حرمة الدم الليبي
 الليبيين.

 وشارك فيها جنود وشباب من  ،ملحمة البنيان المرصوص كانت لتخليص البالد من المتطرفين
 ربوع ليبيا. كل  

   حمة الوطنية قوال وفعال.التركيز على الل 

   عي الشرعية سواء تشريعية أو تنفيذية أو عسكرية التي تد   سات الموازيةكثرة األجسام والمؤس
 .[في البالد] األمني واالقتصاديى إلى تدهور الوضع أد  

   ة تكون بحسب الكثافة ة من الموارد الطبيعي  المدن والمناطق الليبية حص   يجب أن يكون لكل
 السكانية.

 .مدينة سرت لها عالقات طيبة مع كافة المناطق المجاورة 

 من االستفادة منها وعدم وضعها ضمن  بد   الجامعات والمؤسسات التعليمية هي بيوت خبرة وال
 التجاذبات السياسية واالجتماعية.

  عملية انتخابية يسبقها دستور يتوافق عليه الليبيين.من  بد   ال 

 .تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية 

   مة في البالد.من ظاهرة المليشيات المتحك   الحد 

 لكان األجدر بها  ]ولو كانت جاد ة في مسعاها[ .صادقة في توحيد الليبيين األمم المتحدة غير
 السياسية.غط على األطراف الض  

 عالم هو المسيطر على الرأي العاما إل. 

   ر على قاعدة دستورية حقيقية.إجراء االنتخابات في موعدها المقر 

 سراع في المصالحة بشرط أن تكون على مبادئ العدالة االنتقالية.اإل 

 .وفق المدة والقانون 

 سراع في االستفتاء على الدستور ومن ثم االنتخابات.اإل 

  في السلع والخدمات. ]أسعار[معالجة أزمة 

 للوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية.لألطراف المتنازعة ]دستورية[ عطاء ضمانات إ 

   عيه.تتنافى مع ما تد   حدة وتطبيقها لمعايير عدم جدية األمم المت 

  خلف[ل متمترسة المدن والقبائ كل   لحة الفعالة ألن  لمصاا ]لتحقيق[الح الس  ضرورة جمع[ 
 الح.الس  

 نا هنا نتحاور لوال فضل هللا ثم جهود جنودنا والثوار المساندين في معركة البنيان لما وجدنا أنفس
 .على مستقبل البالد

   سة العسكرية.توحيد المؤس 

  رغم كل  ما تعانيه[ ضة للتهميش من قبل الدولةمعر  مدينة سرت[. 

   اء الحروب التي مرت بها.مدينة سرت مدينة منكوبة جر 

   رين.ية البدء في برنامج إعادة اإلعمار وتعويض المتضر  أهم 

  أزمة الليبية من قوى خارجية.]بالـ[ هناك متاجرة واسترزاق 

 تحقيقا[سا نراها تساهم في عدم االستقرار الدول الثالث الفاعلة أمريكا وبريطانيا وفرن[ 
 لمصالحها الخاصة.

  كف  ]حت ى[ ت بول المتدخلة في الشأن الليبي حدة بتوجيه رسالة قوية للد  بعثة األمم المت  نطالب 
 جعلها تستقر.]و[أيديها عن البلد 



   ولة الواحدة.الد  ة في نظام ة والعسكري  ة والتنفيذي  ولة التشريعي  سات الد  توحيد كافة مؤس 

 وأمانه[ المواطنأمن  ]تحقيق[ـة لمن تفعيل األجهزة األمني   بد   ال[. 

   سة النفط.توحيد البنك المركزي ومؤس 

   باب.حة بالمدينة واالهتمام بالش  دعم قطاع الص 

 .البعد عن التخوين والعزل الممنهج وإرجاع المهجرين لبالدهم 

 موه من تضحيات في تحرير مدينة سرت.تحية شكر وامتنان لجنود البنيان لما قد   توجيه 

   ياسية.هاتهم الس  ا مستقرا ويعيش فيها الجميع بكافة توج  مدينة سرت تعيش وضعا أمني 

   سة العسكرية لتوحيدها.أن تكون ضاغطة على المؤس   بد   حدة الاألمم المت 

   بحل ها[ تقوم حدة تقوم بإدارة األزمة والاألمم المت[. 

   النزاعات. حدة لها السلطة لكي تستطيع حل  هل األمم المت 

  [  دعوة]حدة لزيارة مدينة سرت.مبعوث األمم المت   الس ي د 

   جناء واألسرى.معالجة ملف الس 

   حدة.الثقة مفقودة باألمم المت 

   ودور القبائل االجتماعيحدة للجانب إقصاء األمم المت. 

   عليم والعمل والتأهيل.باب من حيث مخرجات الت  االهتمام بشريحة الش 

   رة للكشف االهتمام بالمستشفيات بالمدينة وحاجتها الضرورية لألجهزة والمعدات الدقيقة والمتطو
 ر.المبك  

   منازلهم  الكثير في مدينة سرت ليس لهم مأوى ألن  وحدة من حقوق اإلنسان أين دور األمم المت
 .رت بفعل الحربدم  ت

  ل[هناك دول  حدة لكف  راع دون وجود دور لألمم المت  ة الص  أن الليبي وتزيد من حد  في الش   ]تتدخ 
 ل هذه الدول.تدخ  

   س والمتحاكم إليه لجميع األطراف.ستور باعتباره الميثاق المقد  ية الد  أهم 

   دور األمم  ]يأتي[وهنا  .ةودولي   ةصراعات إقليمي   ليبيا محط   في أن   ]يكمن[ولي المشكل الد
 حدة.المت  

   أطماعهم. يريدون االستقرار لليبيا بسبب هم اللطة والمال ألن  ي الس  المشكلة الليبية تكمن في محب 

   ا.يا ودولي  بين محل  أيدي المخر   حدة بكف  هو قيام األمم المت   الحل 

 وعلى كافة  .حدةاألمم المت   ]وتحت رعاية[ة أن تكون نافذة بقو   بد   وثيقة المبادئ الدستورية ال
 الخروج من المشهد. ]واليتها[التي انتهت  ]األجسام[

  

 [  لحدة التدخ  يجب على األمم المت]  وعدم عند اعتداء منطقة على منطقة أو مدينة على أخرى[
 جب والتنديد.الش   االكتفاء بـ[

   داخل مدينة سرت باعتبارها  ]والقبائل[كافة المدن  حدة لعقد ملتقى يضم  دعوة بعثة األمم المت
 منطقة محايدة.

 يولة وارتفاع سعر الدوالر بالسوقمعالجة مشكلة انعدام الس. 

   تحت  ]مازالت[معالجة ملف الجثث التي  ]على[ي ة بالشأن الصح  ولية المعني  المنظمات الد   حث
 ث البيئي.األنقاض والتلو  

 


