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منسقو االجتماع ( :::قدرية عثمان  -عائشة البدري – جمال عبدالناصر علي – محمد يوسف )

نعلم أن المسار التشاوري لهذا الملتقي الوطني يمثل فرصة فريدة لكل الليبيين إلبـداء الرأي
وتحديد التوجهات الكبرى لبالدهم في الســــــنوات والعقود المقبلة إذا سنتمكن من خال هذا
الملتقي ومن العملية التشاورية الموسعة من التطرق ألهم القضايا التي تتعلق بأوليات الحكم
في بالدنا ليبيا الغالية في ظل ( األمن والدفاع وبناء المؤسسات ) ولضمان حســـن تسييرها
يصاحبها عمليتان  ( :الانتخابية و الدستورية )..
بحضور األخوة واألخوات الموقعين بالكشف المرفق وعددهم ( ) 14تم اختيار مديرا الجلسة
وهما السيد  :جمال عبدالناصر علي شلوف والسيدة  :قدرية عثمان صالح حيث أفتتح االجتماع
من قبل السيدة قدرية مرحبة بالحضور شاكرة لهم حسن تلبية الدعوة موضحة للحضور بنود
هذا االجتماع والمتضمن بورقة األســــئلة التوجيهية والتي تم توزيعها علي الجميع  ..ثم
أعطيت الكلمة للسيد جمال عبدالناصر إلدارة وضبط الجلســـــة حيث شكر الجميع طالبا من كل
شخص التعريف بنفسه ثم تحدث موضحا أن الهدف األسمى الجتماعاتنا هذه هو إظهار
خالصة جيدة لنقاشنا حول هذه األسئلة والتي ستكون علي جلســـات متواترة إن شاء هللا
نناقش كل بند منها في جلســـة خاصة وفي النهاية نخلص إلي رأي متفق عليه ثم تحال هذه
اآلراء إلي الجلســـة العامة للمؤتمر الوطني الليبي الذي ســيعقد بمدينة طبرق خالل األيـــام
القادمة إن شاء هللا علي أربعة جلسات ولنا أن نتكيف مع عقدها بمعطياتنا وحسب ظروفنا
وعلي بركة هللا نبدأ في نقاش الجلسة األولي :
 بند ( أولويات الحكومة ) فقرة  (:في سياق األزمة الراهنة ماهي األولويـــــــات األكثر
إلحاحا واستعجاال علي المستويبن الوطني والمحلي  .؟)
 والفقرة الثانية أجلت لإلجتماع القادم ( ما الذي يجب أن يشكل أولويات العمل الحكومي
علي المدي القصير والمتوسط من سنة إلي ثالث سنوات ؟ ) ........تابع برجــــاء
 #تحدثت السيدة :عائشة البدري قائلة " أري األولويات هي دســـتور توافقي يعالج كل
القضايا والمشاكل" .

 #تحدث السيد أسباق عقيلة قائال  " :نعم نحتاج إلي الدســـــــتور ولكن ليس له
أرضية حاليا نحتاج إلي شبه معجزة لظهور ليبيا من مختنقاتها وهذ يكمن في الجيش
وهناك تجارب سابقة في هذا الشأن يجب أن نستغل الجيد منها .
 #تحدث السيد  :مفتاح إبراهيم قائال ":ليبيا حلها في تفعيل الشرطة والقضاء والعسكرية
وكذلك وجود نية حسنة للمصالحة الوطنية وترجيع كل المهجرين والنازحين " .
 #تحدث السيد أشرف الجروشي قائال " :األولويات هي المصالحـــــــــة الوطنية
وتوحيد المؤسسة العسكرية ".
 #تحدث السيد  :فتحي خميس قائال  ":أري األولوية هو في تطبيق القانــون وعن
طريق تفعيل المؤسسة العسكرية وبها يمكن تطبق القانون ".
 #تحدث السيد :عارف عبيد قائال  " :لي مالحظة هل المواطنون يفهمون هذه
األســـــئلة ألنني أري أنها كالم أكاديمي وأري أن تبســـــط هذه األســئلة في صورة
يفهما الجميع وسأقدم لكم مقترحي بهذا الخصوص في اجتماعنا القادم " .
 #تحدث السيد  :ناصف عبدالسلام قائال  ":في مقدمة مختصرة عن جراح الوطن
وعرج علي أن جلسات األسئلة غير منظمة ويري أن جلســـــــــة العملية الدستورية
هي أول الجلسات بدال من وضعها آخر الجلسات ثم عرج علي أ ن القوانين واإلدارة
موجودة ورغم ذلك أسقطنا الدولة وعند البناء اختلفنا ألسباب عدة في بنائها
والمشـــكلة عندنا في كيفية إعادة مؤسسات الدولة ونحن بعد االستقالل كانت البداية
في اإلتجاه الصحيح وممكن أن تتحسن مع مرور الوقت وأري أن يصدر ميثاق مبادئ
عامـــــة يتفق عليها الجميع مثال  :عدم الهروب من العقاب ..حق المواطنة ...إلخ
ومنها إعادة فكرة الدولة إلي أذهان الناس ( بناء المؤسسات ) .
 #تحدث السيد  :فيصل عبدهللا قائال  " :نعلم ان هناك اجتماعات لهذا الملتقي في كافة
المدن الليبية ولكن كان العائق لم يصدر عنها أي توصيات والســـبب خوفا من وجود
المليشيات كما أري انعدام الثقة بيننا كليبيين هي العائق علي تواصلنا وبالتالي لــم
تستقر الحكومة والشعب طالب بالجيش للخروج من هذه المعضلة ليتوفر لهم األمن ".
 #تحدث السيد  :محمد يوسف قائال  :أري توحيد المؤسسة العسكرية وإدمـــاج أفراد
المجموعات المسلحة داخلها وتفعيل القضاء واألمن ".
 #تحدث السيد  :جمال عبدالناصر علي قائال  " :أري إفراغ المدن مـــــن المليشــــيات
المسلحة والسالح نهائيا ومؤسسة عسكرية وامنية قضائية واحدة ومبادئ عامــــة
للمصالحة الوطنية وحكومة موحدة انتقالية لفترة محددة والبرنامج الوطني لمكافحة
الفساد ".هذا وقد أتفق علي أن يعد استبيانا يحوي كل األســــئلة التي في الجلســـات
بنقاطها ويوزع علي الجميع ومن ثم يفرغ وتصبح توصيات ملتقـــــــي طبرق
هذا وانتهي الاجتماع في يومه وتاريخه وعلي تمام الساعة  7.14مساء .
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المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
السادة مركز جينيف للحوار اإلنساني الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
نشير إلى المسار التشاوري للملتقى الوطني ،الذي يهدف إلى بلورة أرضية ،ستشكل جوهر الملتقى الوطني الليبي وأساس مخرجاته.
إن ثقتنا كبيرة في هذا المركز الموقر ،الذي يمثل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني األوروربي ،ودورها المميز بفاعلية وأمانة،
لنشر السالم ،ورفع راية الديمقراطية الحقيقية ،ورفع الظلم واالجحاف عن الشعوب المضطهدة ،وارجاع الحقوق المشروعة
ألصحابها في شتى بقاع األرض.
إن المصالح األن ،باتت دينا وهدفا ،عند األشخاص ،في الداخل ،وعند القوى الدولية التي أصبحت تهيمن وتسيطر على قرار الشعوب
المستضعفة ،وتقرير مصيرها.
ونحن ،اذ نشكركم عميق الشكرـ فاننا نثق غي نزاهة مؤسستكم الموقرة ،وتمثيلها الصادق للمجتمع األوروبي ،ونقلها األمين لكل
معارفها ،وتجاربها واتصاالتها ،بدون رتوش وبكل شفافية ،إلى الجهات المعنية ،لتكون أساسا ومنطلقا ،لمعرفة قضايا ومشاكل
الشعوب التي تتصل بها وتتعامل معها ،والتعمق في معرقة تقاليدها ،وعاداتها ،وما يقرب بينها وما يفرقها ،لتكون توصياتها تعبر عن
الواقع ،وتدل على السبل الصحيحة النجاح المساعي لوضع الحلول القادرة على إرساء األمن والسالم وبناء دولة قادرة على البقاء
واالستمرار.
...
إننا نرحب بكم في مدينة السالم ،طبرق ،وقد التقينا بكم أكثر من مرة ،وفي أكثر من دولة ،وإذ نقدم لكم اليوم ،ما أصبح عصارة هذه
التجربة المريرة التي نعيشها ألكثر من خمسة عقود ،بكل تجرد وصدق وشفافية ،في شكل أجوبة على أسئلتكم المطروحة ،ونحن
نرجو ونأمل ،أن تكون مرجعيتكم ،بعد هذه المدة ،قد وصلت إلى تقييم الوضع في ليبيا تقييما واقعيا ،ووضع حد ونهاية لهذه المرحلة
التي أفسدت البالد والعباد .إن محاولة إرضاء البعض على حساب مستقبل أمة ومصير شعب ،ال يمكن أن يكون أساسا لبناء دولة،
قادرة على البقاء واالستمرار.
إن التطور السياسي ،يعني تغيير في المؤسسات السياسية ،بمرور الزمن ،ولكن هذا التطور يختلف عن التحوالت السياسية ،فقد يأتي
رؤساء دول ،ورؤساء حكومات ،ومشرعون ولكنهم يذهبون كلهم .وربما توضع تشريعات وتعدل قوانين ،ولكن القواعد التي بنيت
وتأسست عليها المجتمعات ،هي التي تضع وتحدد النظام السياسي .وعندما تصبح مطالب المجتمع أكبر من طاقات المؤسسات
القائمة ،وتعجز عن استيعابها ،وبالتالي تصبح مرفوضة ،فان النتيجة الحتمية تكون انهيار النظام القائم .إن المؤسسات القوية هي التي
راعت هذه القاعدة ،والتي جعلت سويسرا ،وهي المقسمة إلى ثالث مجموعات لغوية ،قائمة ومستقرة منذ منتصف القرن التاسع.
أن ليبيا تحتاج إلى حكومة قادرة ،وذات كفاءة عالية ووطنية وصادقة قبل أي شيء أخر .إن مثل هذه الحكومة سيتحين عليها معالجة
القضايا األساسية التي تؤدي إلى إقامة دولة ،ومؤسسات جامعة ،تستند إلى تاريخ وتجارب الشعب الليبي وتركيبة مجتمعه وعاداته
وتقاليده وثقافته.
إن الفساد الذي بات ينخر في كيان هذا الوطن ،كان نتيجة عجز هذه األجسام المسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا .إن الحكومات
الهشة والمصالح الشخصية وااليديولوجيات المتطرفة ،المدعومة –لألسف-من بعض القوى الدولية ،جعلت هذه األجسام عاجزة عن
مواجهة هذا الواقع وبالتالي أصبح الناس يرغبون في سلطة قوية ،ديكتاتورا أو مخلصا ينهي سخف وانحطاط هؤالء الساسة ،ويقيم
دولة تؤدي واجباتها وتعيد األمن والقانون والنظام واالستقرار إلى المجتمع.
إن الفساد األكبر الذي يعبر عن المرحلة التي نعيشها ،هو ان توجيه تهمة الفساد لن تعد من أجل تقويم الحكومة أو محاسبة المفسدين،
ولكنها أصبحت سالحا فقط يستعمله المفسدون أنفسهم الزاحة بعضهم بعضا عن الطريق ،ليخلو المسرح ألحدهم أو بعضهم ليكونوا
المفسدين األكثر ربحا .إن المجتمعات التي يكون فيها معظم السياسيين فاسدين ال يصبح اختيار أحدهم كبش فداء عالمة على
اإلصالح,
إن المشكلة التي أصبحت تواجهنا تكمن في أن المجتمع الدولي يصر على استنساخ األنظمة التي يطبقونها يفي بلدانهم وتصلح
لمجتمعاتهم ويصرون على تطبيقها على الشعوب والمجتمعات األخرى .إن لكل مجتمع تقاليده وتاريخه وعاداته وتجاربه وسياسته
ويمكن تطويره وبناءه

