
 م 2018مايو  5الملتقى الوطني الليبي _ترهونة 

 ى الوطني الليبي في مدينة ترهونةالتوصيات النهائية للملتق

ّالوضّإنّ  ّإليه ّآل ّما ّعلمي ّبشكل ّيدركون ّترهونة ّمدينة ّومكونات ّوخبراء ّالسياسيّفعاليات ع
ّليبيا. ّفي ّواألمني ّوالعسكري ّّواالقتصاديّواالجتماعي ّيؤلمنا ّوضع ّعاتقنا[وهو ّعلى عليناّّ]ويضع

ّالتاريخ.مسؤولياتّتاري ّعبر ّأجدادنا ّبها ّقام ّأجهدنا[ّخية ّأخطبوطّ]ولذلك، ّفيّحلحلة راعّالصّ ّفكرنا
ّبكلّ  ّعصف ّالذي ّّالسياسي ّالدولة ّسياسة ّعودة ّبوادر ّمن ّعليه ّأتى ّمقدراتهاّّ]وسيادتها[شيء على

اّيحتذيّلكلّعملّوطني،ّوأنموذجّ ومنّزاويةّحرصناّعلىّأنّتكونّمدينةّترهونةّّالمحليةّوالخارجية.
ّاألمني ّاالستقرار ّفي ّبه ّالقوي، ّالمؤسساتي ّوالبناء ّالوطني، ّوالوفاق ّفي[، ّشاركنا ميثاقّ]الـ[ّ]فقد

وقدّتضمنّبنوداّرسمناّّ.منّالعامّألفانّوستةّعشرّميالديّاالجتماعيّمنّتاريخّالخامسّمنّنوفمبر
ّمساراتّبي ّ ّالدولة،ّّ]ومألنا[نةّفيّالتعاملّمعّالوضعّالقائمّفيّبالدنا،ّفيها الفراغّالكبيرّلغيابّسلطة

اضناّومقدراتّثقةّسالحّالبناءّوالتنمية،ّأنّالّتأخذناّلومةّالئمّفيّالذودّعنّحرماتناّوأعرّوامتشقناّبكلّ 
ّفنحنّماضونّفيّا ّوغدنا. ّمنّلخيرّإلىّاألماميومنا ّيدورّحولنا ّمنعزلينّعنّما ّفيّماضينا ّوّلسنا ،

عملّّانقسامّسياسي،ّوتدهورّفيّالوضعّاالقتصادي،ّوانفالتّأمنيّكبيرّفتحّالبابّعلىّمصراعيهّلكلّ 
يذّمشاريعهمّالتدميريةّفيّفينّوالمفسدينّمناخاّمناسباّلتنفرّللمجرمينّوالمتطرّ بلّووف ّّإرهابيّفيّليبيا.

ّالدكتورّغسانّسالمةّمنّجهوّا.بالدن ّبرئاسة ّبهّبعثةّاألممّالمتحدة ّتقوم ّنتابعّعنّقربّما ّأننا دّكما
مشروعّّجاهّأيّ رونّذلكّويدعمونهّويدفعونّفيّات ّورجالّترهونةّيقدّ ّملموسةّلحلحلةّالصراعّفيّليبيا.

ّالشاملّّيلمّ  ّالتأزم ّويعالجّحالة ّويتفهمونّأولويةّطرحّالمساراتّشملّالليبيين، فيّكلّمناحيّالحياة،
لبعثةّفعالياتّمدينةّترهونةّتثمنّخطوةّاّكماّأنّ ّللوصولّإلىّالحلّالشاملّفيّليبيا.التيّاعتمدتهاّالبعثةّ

الخدميةّوالعسكريةّواألمنيةّفيها،ّالمدنّوالتواصلّمعّالمؤسساتّالمدنيةّوفيّاالنفتاحّعلىّالمناطقّو
ّوالفعالياتّفيّتقديمّالرؤىّواألفكارّالتيّتسهمّبشكلّعلميّوعمليّفيّإنقاذّالبالد.إشراكّالنخبّو

ّنرىّأنّ وإن ّ ّالصحيح،ّودليلّكبيرّعلىّجديةّّنا ّفيّاالتجاه ّخطوة التواصلّمعّفعالياتّالمدنّفيّليبيا
ّا ّفريقّعمل ّتحسبّلكمال ّالبعثة ّعمل ّخطة ّفيّتنفيذ ّطيبة ّونقلة ّالمتحدة، ّاألمم لبعثةّالعملّفيّبعثة

ّلكلّ  ّفليبيا ّسالمة، ّغسالن ّالدكتور ّرأسهم ّكانتّّوعلى ّمهما ّقليلة ّفئة ّعلى ّحكرا ّوليست الليبيين
ّانتماءاتهمّأوّنزاهتهم.

ّ]تعب ر[واالقتراحاتّالتيّبدونّشكّّاآلراءوّاليومّنحنّنلتقيّفيّمدينةّترهونة،ّوبعدّأنّاستمعناّلكلّ
المتعمدّعنّرجالّترهونةّرةّواضحةّوبعيدةّعنّالتشويشّعنّرؤيةّمدينةّترهونةّبالكامل،ّوتنقلّصو

وموقفهمّعنّكلّماّتشهدهّالساحةّالليبيةّمنّأحداثّمتصارعةّومؤلمةّفيّذاتّالوقت،ّفنحنّلسناّجنوداّ
ّوالتياراتّالسياسيةّ ّتعرفّاألدلجة ّولم ّعلىّنفسها، ّمنقسمة ّسياسية ّلمشاريع ّمرتهنين ّوال لشخوص،

ّن ّال ّو ّطريقا، ّلنا ّوالدينية ّأن ّفي ّاإلهانة ّأليّمدينةّ]نكون[رضىّألنفسنا ّأوّّتبعا ّجناحّعسكري أو
وفيّذاتّالوقتّنحنّنمثلّيّاتجاهاتناّإالّبوصلةّالوطنّفقط.ّنحنّالّتحركناّوتتحكمّفّسياسيّأوّديني.

ّلعاصمةّالشعبّالليبيّطرابلس.ّ]أمني ا[ركناّكبيراّمنّّالقبائلّالليبيةّلناّوزنناّفيّالمعادلةّالليبية،ّوطوقاّ
ّ ّألن]ونحن[ ّالدولي ّالمجتمع ّسياقات ّونحترم ّوجوده، ّوضرورة ّحياديته ّندرك ّبكلّ نا إلىّّجدّ ّنسعى

ّالقوية ّالليبية ّالدولة ّإلىّقيام ّالرامية ّخطتها ّفيّتنفيذ ّالبعثة ّالخارجية.ّمساعدة ّو ّالمحلية ّذاتّالسيادة
ّ:وّالتاليمشروعناّالوطنيّعلىّالنحوبذلكّفإنناّنقدمّ

 :أولويات الحكومة -أوال

ّيراع -1 ّواحدة ّوطنية ّحكومة ّوتشكيل ّلها ّوالمرشحين ّالوزارات ّعدد ّفيها ّالوضعّى طبيعة
 السياسيّواالقتصاديّواالجتماعيّواألمنيّالقائم.

 



تضمنّالترتيباتّالوطنيةّالموقعّعليهاّمنّقبلّقادةّالكتائبّفيّميثاقّالشرفّتوفيرّالمناخّ -2
 الحكومةّفيّتأديةّمهامها.المالئمّإلنجاحّ

 
 اإلشرافّعلىّتنفيذّاالنتخاباتّالعامة. -3

 
 اتخاذّاإلجراءاتّاإلداريةّواللوجستيةّلالستفتاءّالشعبيّعلىّالدستور. -4

 
 إعدادّالميزانيةّالسنويةّوالعملّعلىّاعتمادهاّفيّالوقتّالمناسب. -5

 
ّا -6 ّالتعليم، ّ)األمن، ّفي ّوالمتمثلة ّللمواطن ّالخدماتّاألساسية ّالسلعّتوفير ّالصحة، لمرافق،

 الضروريةّللحياة(.
 

مؤسسةّمصرفّليبياّالمركزيّملكّلكلّالليبيين،ّوهوّبيتّمالّالشعبّالليبي،ّوّمسؤوليةّ -7
ّ ّجماعية ّمسؤولية ّوالدفاعّعليه ّوحمايته لها[إدارته ّّكلّ ّ]تتحم  وعلىّالمدنّوالقبائلّالليبية،

 محافظتهاّعلىّمهمتهاّاالئتمانية.الحكومةّأنّتطورّالمنظومةّالمصرفيةّبماّيضمنّ
 

 وضعّإستراتيجيةّوطنيةّناجحةّلالستفادةّمنّاالستثماراتّواألموالّالمجمدةّبالخارج. -8
 

ّوحمايةّ -9 ّللبالد، ّوالحدود ّالمنافذ ّفيّتأمين ّالوطنية ّمهامها ّبتنفيذ ّللقيام ّالداخلية ّوزارة دعم
 الدولةّومقدراتها.بّضرراّلسيادةّعملّمنّشأنهّأنّيسب ّّأيّ ّ]من[المؤسساتّ

 
10- ّ ّالضرر، ّوجبر ّالتصالحية ّالعدالة ّفي ّالعام ّالعفو ّقانون ّعلىّوضعّّ]و[تفعيل العمل

ّالشاملة، ّالوطنية ّللمصالحة ّّبرنامج ّبالداخل ّالنازحين ّعودة ّيضمن رين[بما ّ]والمهج 
 بالخارج،ّوإيجادّاآلليةّالمناسبةّلنجاحّهذاّالمشروعّالوطني.

 
11- ّ ّعلىّتوحيد ّالمؤسساتّالعمل ّعمل ّآللية ّالمنظمة ّالقوانين ّوتفعيل الخطابّاإلعالمي،

 اإلعالميةّوفقّاإلطارّالمهنيّوالحرفيّالمسؤول.
 

العملّعلىّإيجادّاللوائحّالتيّتحافظّعلىّاالستقرارّاإلداريّوالوظيفي،ّوتنظمّعالقاتّ -12
 بينها.العملّبينّالمؤسساتّالخدميةّوتحديدّصالحياتهاّبماّيضمنّعدمّالتداخلّفيماّ

 
صةّالتيّتخدمّ،ّوتطبيقّكلّالقوانينّالصادرة،ّوخا]المنتخبة[احترامّاألجسامّالسياديةّ -13

ّالمواطنّبشكلّمباشر.

ّ:األمن والدفاع -ثانيا

ّوالصدقّت ّّ-أ ّوالنزاهةّوالشفافية، ّوالحيادية ّالوطنية، بنىّالمؤسساتّاألمنيةّوالعسكريةّعلىّمبدأ
ّ ّالمجتمعّوالتحليّبتقبلّثقافةّواألمانةّواالحترافية ّوالعملّالمشتركّمعّأفراد ّوالخبرة والكفاءة

ّالبناءّوالمحاسبة.
 

[ّّ-ب ّتشكّ ّالمهامّ ّأهمّ ّ]إن  ّأن ّيجب ّمؤسّ التي ّركيزة ّّستيّ ل ّوالشرطة ّالجيش وبقيةّ]الليبيتين[
ّ،مؤسساتّالمذكورةالنظمّالمعمولّبهاّحالياّبالةّقدّنظمتهاّالقوانينّواللوائحّوالمؤسساتّاألمني

ّ:فيّمجملهاّالقيامّبالمهامّاآلتيةوهيّتشكلّ



ّالدستور،ّوحمايةّالوطنّمنّاألخطارّالخارجيةّوالداخلية،ّومراقبةّوتأمينّ -1 الجيش:ّحماية
نسيقّمعّاألجهزةّالحدود،ّومحاربةّاإلرهاب،ّوحمايةّالمرافقّالحيويةّوممتلكاتّالدولةّبالت

 األمنيةّاألخرى.
 

ةّخاصّ ]الـ[وحمايةّاألرواحّوالممتلكاتّالعامةّوّ،الجريمةّوالقضاءّعليهامحاربةّّالشرطة: -2
ّ [في ّّ]ظل  ّاإلنسانحقوق ّبأنواعها ّالتهريب ّأعمال ّومحاربة ّغيرّّ]و[، ّالهجرة بخاصة
ّشرعيةّومقدراتّالشعب،ّومكافحةّاإلرهابّبكلّأشكاله.]الـ[

انضمام قادة الكتائب األمنية الوطنية التي قدمت للوطن، وأسهمت بشكل فعلي في بسط األمن  ليةآ
ن مع بعثة واالستقرار في جميع المدن يجب أن تتم بوفاق اجتماعي عن طريق مواثيق الشرف، بالتعاو

 :تياألمم المتحدة ووفق اآل

الجيشّوالشرطةّبضمانةّقبائلهمّّستيّ بمؤسّ ّ]دمجّعناصرها[يجبّّطقية:االكتائبّاألمنيةّالمن -1
 االستفادةّمنّخبرتهمّفيّبسطّاألمنّفيّكافةّمؤسساتّالدولة.و

 
ّ]دمجّعناصرها[ّّالكتائبّاألمنيةّالمختلطة:ّيجب -2 توقيعهمّّ]بعد[الجيشّوالشرطةّبمؤس ستي 

ّا ّفي ّبها ّالمعمول ّواللوائح ّبالقوانين ّبالتقييد ّيلزمهم ّشرف ّميثاق ّعلى نيةّاألملمؤسسات
ّالتابعينّلهمّمنّحيثّاالنضباطّوخلوّ ّاألفرادّمسؤوليةويتحملّالقادةّاألمنيينّّ.والعسكرية

 سيرتهمّمنّالسوابقّالجنائيةّوقضاياّالفسادّاألخالقيّوالمالي.
 

تقديراّللدورّالذيّقامتّبهّالكتائبّاألمنيةّوتقديمهاّللتضحياتّالجسامّفيّمكافحةّالجريمةّ -3
ّلهاّّواإلرهاب شركاءّفيّبناءّّ]يكونّعناصرها[ناّنرىّأنّ،ّفإن ّمنّقوةّعلىّاألرضولما
ّوتفعيلّ  الجيشّوالشرطة.مؤس ستي 

 
ّ]مثل[ةّيجبّأنّتوضعّلهّصيغةّقانونيةّحّخارجّالمؤسساتّالشرعياحتواءّمظاهرّالتسل ّّإنّ  -4

ّقانون ّينظّ "استصدار ّاألفر" ّحيازة ّالصيد.م ّوبنادق ّالشخصية ّلألسلحة ّيتمّ ّاد ّأن ّويجب
ّالثقيلة، ّاألسلحة ّحيازة ّعلى ّالقيود ّّتشديد ّالحراسة ّتشديد ّعلى ّالتأكيد مخازنّّ]على[مع

ّوالشرطة ّيمكن[ّ.]حمايتها[وّالجيش ّتنصّ تبن ّّ]كما ّجديدة ّسياسة ّّي أسلحةّّ]إتالف[على
ّفي ّتسربها ّلمنع ّالمجرمين ّمن ّاحتيازها ّيتم ّالتي ّالزائدة ّغيرّّالشرطة ّاألسلحة سوق

ّ.ّمرةّأخرىّةالمشروع

ّ:ّتوزيع السلطات -ثالثا

ّالمكوّ ّإنّ  ّجميع ّاتفاق ّإلى ّيحتاج ّالسلطات ّتوزيع ّالشاملّمحور ّاألمن ّوتوفير ّوالقبلية، ّالسياسية نات
ّوالكاملّللدولة.

 المعايير والمواصفات التي يجب أخذها بعين االعتبار في التعيينات الحكومية والوظائف العليا.

ّالتخصّ ّإنّ  -1 ّالعلمية ّوالكفاءة ّالوطنية، ّووضوحّمعيار ّللمرشح، ّالمحلية ّوالتزكية صية،
ّتعدّ  ّلها ّالمرشح ّاإلدارة ّأو ّالوزارة ّفي ّالخدمي ّالواجبّّبرنامجه ّالشروط ّأولويات من

 توافرهاّفيّالمرشحين.
 
ّت -2 ّعلى ّوالقياديةالعمل ّالوزارية ّالحقائب ّّ]بشكل[ّوزيع ّالمناطق ّجميع ّعلى والمدنّعادل

ّناتّاالجتماعية.الليبيةّوالمكوّ 

 سات المحلية والبلديات ونطاق صالحياتها.مهام المؤس  



ّينصّ  ّلما ّّإضافة ّقانون ّويحدّ 59عليه ّالبلديات ّعمل ّآلية ّينظم ّالذي ّمهامّ ، ّفإن ّد ّتقومّها، ّأن ّنرى نا

ّتي:فيّالوقتّالراهنّباآلّ]المحلية[ساتّالبلدياتّوالمؤسّ 

"ّلكيّتتمكنّالقطاعاتّبلدياتّ"الالمركزيةنقلّاختصاصاتّالوزاراتّإلىّالتفعيلّبرنامجّ -1
ّاالحتياجاتّالمحليةّالخاصةّ ّبكلّمرونة،ّوذلكّمنّخاللّتجديد ّبمهامها المحليةّمنّالقيام

 بكلّبلدية.
 
ّالمجل -2 ّيتولى ّالبلدي ّالسس ّوالبرامج ّالخطط ّوضع ّعلى ّتكفلّّ]مستوى[نوية ّالتي البلدية

 المحلية.علىّالقطاعاتّوفقّاالحتياجاتّواألولوياتّّصرفّالميزانية
 

ّتسهيلّاإلجراءاتّاإلداريةّوالقضاءّعلىّالنمطّالبيروقراطيّفيّأداءّالمهامّاإلدارية. -3

 مهام الحكومة المركزية ونطاق صالحياتها:

 بسطّاألمنّفيّكافةّربوعّالدولة. -1
 
 المحافظةّعلىّسيادةّالدولةّواستقاللها. -2

 
3- ّ ّعن ّالمؤسساتّاالبتعاد ّوحيادية ّنزاهة ّلضمان ّوالجهوية ّوالحزبية ّالسياسية التجاذبات

 الوطنيةّالليبية.
 

 العدالةّفيّإدارةّتوزيعّالثروةّبماّيكفلّإحداثّتنميةّمكانيةّمستدامةّوشاملة. -4
 

 وضعّالخططّعلىّالمستوىّالوطنيّفيّجميعّالمجاالتّوتنفيذها. -5
 

 حمايةّالمواردّاالقتصاديةّللبالد. -6
 

 علىّمؤسساتّالدولة.ّ]وأجهزةّاإلشراف[تفعيلّاألجهزةّالرقابيةّ -7
 

 إعدادّالميزانيةّالعامةّبماّيتماشىّمعّالميزانياتّالمقدرةّالمحالةّمنّالبلديات. -8
 

ّمنّمستوىّ -9 ّوذلكّللرفع ّبمختلفّالقطاعاتّالحكومية ّالبشرية ّالموارد ّعلىّتطوير العمل
 األداءّوالخدمات.

 
 واإلقليميةّبماّيخدمّمصلحةّالوطن.ّ[الدوليةّ]والمنظماتالتواصلّمعّالدولّ -10

 
ّتطويرّالمواردّاالقتصاديةّللبالدّوالبحثّ -11
ّومتطوّ حديّ]أساليب[ّاستخدام -12 ّالحكثة ّالبرامج ّتنفيذ ّفي ّللقضرة ّالمختلفة ّعلىّومية اء

 والمحسوبية.ّالوساطةالفسادّاإلداريّوالماليّو
 

 تطويرّاللوائحّوالقوانينّالمعمولّبهاّللرفعّمنّمستوىّعملّالجهازّالحكومي. -13
 

 والشفافيةّفيّالعملّالحكومي.ّ]المساءلة[ّوتعزيزّمبدأّاإلشرافتوسيعّنطاقّ -14
 



15- ّ ّعليها ّاالعتداء ّتجريم ّو ّللدولة، ّاالقتصادية ّالموارد ّوقفّحماية ّأو ّتعطيلها أو
ّ.]إيراداتها[

 نطاق صالحيات عمل الحكومة:

ّواألمنيةّ -1 ّالرقابية ّواألجهزة ّوالمؤسسات ّكالوزارات ّالمعتمدة ّالدولة ّمكونات ّمع التعامل
حّفيهّحدودّالسلطةّوالمسؤوليةّمدعوماّبدليلّوالبلدياتّمنّخاللّإعدادّهيكلّتنظيميّيوضّ 

 نجازّأيّعمل.المستنداتّوالمصوغاتّالمطلوبةّإلّاإلجراءاتّالذيّيوضح
 
ّوالدولّفيّسبيلّتحيقّاألمنّوالمصلحةّ -2 ّالرسمية ّالمنظماتّوالهيئاتّالعالمية التعاملّمع

 العامةّللدولة.
 

منةّفعّمستوىّالخدماتّبماّيضمنّحياةّآوضعّالقوانينّواللوائحّوالتشريعاتّالتيّتضمنّر -3
 وكريمةّللمواطن.

 
ة[وضعّخططّإستراتيجيةّشاملةّلتحقيقّالسياسةّ -4 ّللدولة.ّ]العام 

المؤسسات األجدر باإلشراف على توزيع الموارد والخدمات بين المواطنين بطريقة عادلة وشفافة 
 وفعالة.

علىّالشؤونّالمحليةّبالبلدية،ّقطاعّاالقتصادّعلىّّ]القائمون[المجالسّالبلدية،ّمنظماتّالمجتمعّالمدني،ّ
التجاريةّباستخدامّبطاقةّائتمانيةّعلىّغرارّبطاقةّصرفّالمستحقاتّسبيلّالمثالّالجمعيات،ّالمصارفّ

ّالسنويةّلربّاألسرةّمنّالنقدّاألجنبي.

اآلليات والشروط التي تسمح بتعزيز وحدة ونزاهة وحيادية المؤسسات الوطنية الليبية السيادية على 
 غرار البنك المركزي والمؤسسة الوطني للنفط.

 المناسبّحتىّتتمكنّهذهّالمؤسساتّمنّالقيامّبعملها.توفيرّالمناخّاألمنيّ -1
 

االبتعادّعنّالتجاذباتّالسياسيةّوالحزبيةّوالجهويةّباعتبارّهذهّالمؤسساتّملكّمقدسّلكلّ -2
 الليبيين.

 
 حمايةّهذهّالمؤسساتّمنّاستغاللّبعضّالجهاتّوخاصةّالتيّتقومّبحمايتها. -3

 
 مبدأّالشفافية.نشراتّعنّعملهاّبشكلّدوريّلضمانّّ]إصدار[ -4

 
ّزّمنّعملهاّوحمايتها.تعزّ ّإصدارّقوانينّولوائحّوتشريعات -5

 المعايير والعوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار في توزيع الموارد الحكومية وصرف الموازنات.

 علىّالميزانيةّالمقترحةّبشكلّمسبقّمنّالبلديات.ّبناءّ ّ]توزيعّالموارد[ -1
 

 والجغرافيّللسكانّوالمساحةّالجغرافيةّللبلدية.مراعاةّالتوزيعّالسكانيّ -2
 

ّتوطينّالمشاريعّاإلستراتيجيةّالكبيرةّفيّالبلدياتّالتيّالّتوجدّبهاّمواردّذاتية. -3



اآلليات التي يمكن تطويرها بهدف حماية الموارد والثروات الوطنية الليبية من الغاز والنفط واألصول 
 ياسي.تصرف الفئوي والس  لنهب وسوء الواالستثمارات السيادية من ا

تفعيلّالجهازّاألمنيّلحمايةّالمنشآتّالحيويةّوالمواردّالتيّتعتمدّعليهاّالدولةّكمصدرّدخلّ -1
 رئيس.

 
 حصرّهذهّالمواردّبالقطاعاتّالتابعةّلها. -2

 
 وضعّقوانينّولوائحّمنّشأنهاّأنّتحميّهذهّالمواردّمنّالنهبّوالعبثّبها. -3

 
 واللوائحّلمتابعةّإيراداتّالدولةّمنّهذهّالمواردّبكلّشفافية.تفعيلّالمؤسساتّوالقوانينّ -4

 
 استغاللّمواردّالدولةّبالشكلّالذيّيضمنّمستقبلّاألجيالّالقادمة. -5

 
 تطويرّوتنويعّمصادرّالدخلّدونّاالعتمادّعلىّمصدرّواحد. -6

 
ّالثروات.االستثمارّاألمثلّلهذهّالمواردّو -7

 تطوير القطاع الخاص بما يتوافق مع المصلحة الوطنية: كيفية

 اإلعفاءّالضريبيّلبعضّالصناعات.ّ]منح[ -1
 

 وضعّالقوانينّواللوائحّالتيّتشجعّالقطاعّالخاصّعلىّاالستثمار. -2
 

 توفيرّالموادّالخام. -3
 

 توفيرّالدعمّالمالي. -4
 

 التوجهّالحكوميّلدعمّبعضّالمشروعاتّالصغرىّوالمتوسطة. -5
 

 الصرفّمنّخاللّسياسةّنقديةّثابتة.تثبيتّسعرّ -6
 

 االهتمامّبسوقّاألوراقّالماليةّلتداولّأسهمّالشركاتّالناجحة. -7
 

 تخفيضّالرسومّالجمركية. -8
 

 فتحّبابّالتصديرّاالستيراد. -9
 

 االلتزامّبالتسعيرة. -10
 

 االلتزامّبالمواصفات. -11
 

 حمايةّالبيئة. -12
 



 وتعاقدية.ّفتحّبابّاستجالبّالعمالةّوفقّشروطّصحيةّوحرفية -13
 

 حصرّالشركاتّالناجحةّودعمها. -14
 

ّاالهتمامّبالمعارضّالوطنيةّوالدولة. -15

 :لية الدستورية والمسار االنتخابيالعم -رابعا

ّالشروطّالضروريةّلتحقيقّالمصالحةّالوطنيةّ؟ّّهيّما

ّليبياّفيّحاجةّلتحقيقّالمصالحةّالوطنيةّواالستفادةّمنّحركةّالتاريخّالتيّشرحتّكيفّقررتّبعض
مشروعّّالمجتمعاتّطيّصفحةّالماضيّمنّالظلمّواالستبداد،ّومنهاّتجربةّجنوبّإفريقياّواالستفادةّمن

ّالوطنية. ّللمصالحة ّّفالتجربةّمانديال ّولهذا ّالدولة، ّاستمرار ّفي ّناجحة ّكانت ّافريقية [ّ]الجنوب فإن 
ثمةّهناكّشعبّّوالّأعتقدّأنّ ّ.]ممكنة[االستفادةّمنّخارطةّالطريقّالتيّتبعتهاّحكومةّجنوبّإفريقياّ

المصالحةّّ]فض ل[هّأن ّّانّفترةّالتطهيرّوالفصلّالعنصري،ّإال ّفيّالعالمّعانىّأكثرّمنّجنوبّإفريقياّإب ّ
المشهدّالليبيّاليومّفيّّوحيثّأنّ ّعالم،ّضمنتّاستقرارّوبقاءّالدولة.الوطنيةّضمنّخارطةّواضحةّالم

ّعليهّنّعنّمصلحةّالفردّأوّالمجموعة،ّبّفيهّمصلحةّالوطحاجةّكبيرةّللتعاطيّبشكلّواقعي،ّيغل ّ ]فإن 
ّث.سنةّالتعايشّواستمراريةّالحياة،ّكونّالعداواتّالّتورّ ّأنّينتهج[

ّمراعاةّاآلتي:إلنجاحّالمصالحةّالوطنيةّالشاملةّ]وعليه[،ّ

 الحوارّحولهاّوالبحثّفيّتفاصيلها،ّوخلقّآلياتّتطبيقها.ّيتمّ منّوضعّصيغةّللتفاهمّّالّبدّ  -1
 

ّحقوقهمّ -2 ّوحماية ّالثقافية ّالخصوصيات ّذات ّالمجتمعية ّللمكونات ّالعادل ّالتمثيل ضمان
ّ ّاالقتصادي ّالتهميش ّبالمصداقيةّووضحايا ّتتسم ّسليمة ّانتخابات ّبتنظيم ّوذلك اإلداري،

 وتشملّالجميع.
 

ّيمكنّّ]يكون[الوصولّإلىّبرنامجّمحددّ -3 وثيقةّالخالصّواإلنقاذّللوطنّالتيّعلىّضوئها
وضعّسفينةّالوطنّفيّمسارهاّالصحيحّوانتشالهاّمنّالغرقّبعدّأنّتقاذفتهاّأمواجّاألهواءّ

 ومطامعّالسفهاء.
 

ّفيّالحوارّالوطنيّالذيّغايتهّالمصالحةّ -4 ّالعامّعنّالليبيينّومشاركتهم تفعيلّقانونّالعفو
إلثرائهّوصوالّلإلصالحّالسياسيّواالجتماعيّواالقتصادي،ّمعّإعطاءّالضماناتّّالوطنية

 بعدمّالمساسّبهم.
 

 توزيعّالسلطاتّوالتداولّالسلميّعلىّالسلطةّوالتعدديةّالسياسية. -5
 

ّالمساسّ -6 ّوعدم ّواستقاللها، ّالبالد ّوحدة ّيضمن ّبما ّواألمنية ّالعسكرية ّالمؤسستين توحيد
 بسيادتها.

 
 ستقاللّالقضاءّوحياده.المحافظةّعلىّا -7

 
عمليةّدّالساسةّبتطبيقّلمجنيّعليهّوتعهّ لمنّخاللّجبرّالضررّّوجوبّالعدالةّالتصالحية -8

 اتّفعل.حتىّالّتحدثّردّ ]وتتب عها[ّالمصالحةّ
 



لّعانقّأمامّالليبيينّفيّالوصولّإلىّالتدخالتّالخارجيةّالتيّتعتبرّأوّ ّ]على[قطعّالطريقّ -9
ّوطنيةّحقيقيةّوقصرّالتدخلّعلىّاألممّالمتحدةّوأجهزتهاّالمختلفة.مصالحةّ

ّ

معّهذاّكلهّالّنستطيعّالحديثّعنّمصالحةّاجتماعيةّوطنيةّدونّمصالحةّسياسيةّوالّمصالحةّسياسيةّ
ّيجبّأنّتبدأّالمصالحتانّفيّنفسّالوقتّللوصولّللهدفّالمنشود.ّ]بل[ّدونّمصالحةّاجتماعية

التمثيل العادل للمكونات المجتمعية ذات الخصوصيات الثقافية واألمنية وضحايا كيف يمكن ضمان 
 التهميش االقتصادي واإلداري وحماية حقوقهم ؟

ّمنّالليبيينّلوضعّالحلولّلمشاكلّالشقاقّ .1 االجتماعيّالحوارّوالجلوسّعلىّطاولةّواحدة
 لجنةّالرباعية.إشرافّاألممّالمتحدةّوالبـالتيّتعرقلّوحدةّالنسيجّاالجتماعيّ

 
 أنّيكونّتوليّالوظائفّالعامةّفيّالدولةّوفقّالكفاءةّوالجدارة. .2

 
3. ّ ّنظام ّالوظائفّّ]المحاصصة[استخدام ّفي ّتمثيلهم ّضمان ّأجل ّمن ّالعامة ّاالنتخابات في

 العاملّوفيّصنعّالقرارّعلىّمستوىّالدولة.
 

ّالمكانيةّلجميعّالمناطقّدونّاستثناء.تبنيّنظامّالالمركزيةّاإلداريةّوالعملّعلىّالتنميةّ .4

[ ما هو الشكل األمثل  قدما في العملية الدستورية بطريقة تحقق دستورا توافقيا ودائما لليبيين؟ ]للمضي 

منّالشعبّوينتهيّمنّالشعبّحتىّالّنقعّفيّفخّّ]يبدأ[إكمالّالمسارّالتأسيسيّإلىّنهايتهّ .1
ّأكثر ّاالنتقالية ّالمراحل ّوتحملّّ،تمديد ّبدوره ّلالضطالع ّالشعب ّالنواب ّمجلس ودعوة

ّ ّقانونّاالستفتاء ّاستصدار ّفيّضرورة ّالدستوريّإلىّّمضيّ للمسؤولياته ّفيّالمسار قدما
نهايته،ّوتمكينّالشعبّالليبيّمنّقولّكلمةّالفصلّفيّمشروعّالدستور،ّمعّضرورةّالنظرّ

 طقية.ايميةّأوّمنإلىّكلّالليبيينّفيّعمومهمّكوحدةّواحدةّدونّتقسيماتّإقل
 

وراءّاآلراءّواألقالمّالمضللة،ّّ]االنجرار[إلىّاليقظةّوالحرصّفيّعدمّدعوةّجميعّالليبيينّ .2
إقرارهاّبأغلبيةّّكماّتمّ ّ]ومبادئه[مشروعّالدستورّمنّخاللّاإلطالعّعنّكثبّعلىّمواردّ

ّكبيرةّمنّالهيئةّالتأسيسية.

 ؟ت مصداقية وتحظى باإلجماع الوطنيالواجب توفيرها للتوصل إلى انتخابات ذا ما هي الشروط

ّفيّ .1 ّالمشاركة ّعلى ّالناخبين ّوتحفيز ّاالنتخابي ّبالنظام ّلالرتقاء ّوتوظيفها ّالمعرفة نشر
ّاألفضل ّباختيار ّتوعيتهم ّخالل ّمن ّيحددّّألنّ ّ،االنتخابات ّما ّهو ّاالنتخابية ّالعملية ناتج

 الّواالبتعادّعنّالجهويةّوالمناطقيةّوالقبلية.طريقةّعملّالدولةّمستقب
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9. ّ ّحقوق ّيحترم ّأن ّاالنتخابات ّفي ّيتنافس ّسياسي ّحزب ّأو ّمرشح ّكل ّاآلخرينعلى

 .]وحرياتهم[
 

ّالتيّّعلىّكلّ  .10 ّ]تسفر[مرشحّأوّحزبّسياسيّيتنافسّفيّاالنتخاباتّأنّيتقبلّالنتيجة
 عنهاّاالنتخاباتّالحرةّالنزيهة.

 
ةّعملهاّواختصاصاتهاّومراقبتهاّبشكلّدّآلي ّتجميدّعملّاألحزابّأوّإصدارّقانونّيحدّ  .11

ّدقيق.


