محضرإجتماع الملتقى الوطني الليبي ببلدية وادي البوانيس
بتاريخ الرابع والعشرون من شهر شعبان للعام 1439هـ الموافق للعاشر من شهر مايو 2018م عقد بقاعة السآلم ببلدية
البوانيس و بمشاركة مركز الحوار أإلنساني هذا الملتقى والذي حضره كلا من السادة:
أإلســــــــــــــــــــم
ٍ

الصفــــــــــــــــة

:1ابولقاسم عبداللـه سعيد

عميد بلدية البوانيس

:2م/محمد علي الهـــــادي

عضوالمجلس البلدي

:3م/محمدعبدالحفيظ علي

عضوالمجلس البلدي

:4الزروق عثمــــــان علي

عضوالمجلس البلدي

:5ابوبكر سالم محمد صالح

عضوالمجلس البلدي

:6زمزم محمد محمد الشريف

عضوالمجلس البلدي

:7مصطفى سليمان عبدالهادى

مركز الحوار أإلنساني

:8محمدأحمدمحمديونس

عضوهيئة تدريس

:9د/محمد محمد الساكت

عضوهيئة تدريس

:10د/محمد فرج محمد البريكي

عضوهيئة تدريس

:11د /حسين أحمد الساكت

عضوهيئة تدريس

:12د/خالد محمدعبدالسلم جابر

عضوهيئة تدريس

:13د/الهادي بشير الهادي

عضوهيئة تدريس

:14د/زينب بشير الغصني

عضوهيئة تدريس

:15د/محمد سعيد حسن سعيد

عضوهيئة تدريس

:16د/سعيد محمد سعيد

عضوهيئة تدريس

:17د/خالد أحمد محمد سالم

عضوهيئة تدريس

:18د /محمد ميمون الهمالي

عضوهيئة تدريس

:19د /محمد أبوبكر عبدالقادر

عضوهيئة تدريس

:20د/المدني بشير زيدان

عضوهيئة تدريس

 :21أ/عبدالرحمن إحجاز إشناف

عضوهيئة تدريس

:22عبدهللا محمدعبدهللا صالح

عضوهيئة تدريــس

:23خالد محمد السنوسي السايح

عضوهيئة تدريــس

:24م/محمد الصويد نصر

عضو هيئة تدريس

عضو مجلس حكماء

:25السنوسي إحسين البوعيشى

"" ""

:26عمر علي عثمونة

""

:27الصويد نصر عبدهللا

"" """ """

 :28إحميد عبد السلم طاهر عثمان

"" """ """

:29علي المهدي الزروق

"" """ """

:30علي بشير الغصنى

"" """ """

:31سالم عمر علي ابوبكر

مشــــــــــارك

:32المدني محمد المدني

""

"" ""

:33م/علي محمد الغناي

""

"" ""

:34محمد الزروق الفيتوري

""

"" ""

:35أبو بكر طاهر الغصني

""

"" ""

:36محمد مامي السنوسي

""

"" ""

:37بشير أبو بكر السنوسي السايح

""

"" ""

:38أحمد إبراهيم علي الفقي

""

"" ""

:39عبد السلم محمد إمحمد الفيتوري

""

"" ""

:40فاطمة محمد الغناي

""

"" ""

:41فتحية محمد الشريف األخضر

""

"" ""

:42محمد السنوسي السايح

""

"" ""

:43خالد اعليوه محمد اعليوه

""

"" ""

:44أحمد الغزالي محمد الغناي

""

"" ""

:45عبد المطلب محمد الزروق

""

"" ""

:46عمر إحميد علي

""

"" ""

:47م/إبراهيم محمد إبراهيم األسود

""

"" ""

:48محمد علي الهمالي

""

"" ""

:49الهمالي علي الهمالي

""

"" ""

:50إبراهيم عبد السلم السنوسي

مقرر الجلسة

والساعة تشير للعاشرة صباحا ا افتتح االجتماع بسم هللا الرحمن الرحيم والصلة والسلم على رسوله الكريم وبكلمة
موجزة تم الترحيب بالمشاركين بهذا الملتقى وتقديم الشكر لتلبيتهم دعوة الحضور للتشاور والتباحث حول الورقة المقدمة
من مركز الحوار اإلنساني والتي كانت على النحو التالي:
أوالا :األولويات الوطنية .
ثانياا:األمن والدفاع.
ثالثاا:توزيع السلطات .
رابعاا:العملية الدستورية.
خامساا:التعليقات على الجلسة.
وبعد استعراض ما ورد في ورقة الحوار منحت فرصة الحديث والمشاركة حيث جرى النقاش ودار الحوار الذي
شارك فيه السادة الحضور بهذا الملتقى الوطني الليبي والذي تمثل في النقاط السالف ذكرها .
وبعد النقاش المستفيض الذي دار وشارك فيه الحضور تم االتفاق والتوصل للتوصيات التالية:
أوال:األولويات الوطنية.
:1ليبيا وحده واحده
.2توحيد المؤسسات السياسية بالدولة.
.3توحيد المؤسسات العسكرية بالدولة.
.4توحيد المؤسسات االقتصادية والمتمثلة في:
مؤسسة المصرف المركزي.
مؤسسة النفط الغاز.
مؤسسة االستثمارات الخارجية.
مؤسسة االستثمارات الداخلية والمتمثلة في:
ـ الجمارك ـ المواني ـ المطارات ـ المنافذ البرية ـ المصانع اإلستراتيجية .
.4دعم هيئة االنتخابات بحيث تتمكن من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .
.5سرعة العمل على تفعيل المؤسسة القضائية.
ثانياا:األولويات على المستوى المحلي وتتمثل في التالي:
.1تفعيل المراكز الشرط َية والقضائية لبسط األمن و استتابه داخل الدولة بمدنها و قراها .
.2تسليم كل االختصاصات للقطاعات داخل البلديات وتفتيت المقيته والحد من هيمنة االنتهازيين والفاسدين في
الدولة((دواعش المال العام)).
.3تمكين البلديات من ممارسة مهامها الموكلة إليها تحت قانون " "59وبصلحيات محدودة وبمتابعة ومراقبة الجهات ذات
العلقة واالختصاص .
.4العمل على توزيع الموارد والخدمات بين البلديات للمواطنين بطريقة عادلة وشفافة .

.5العمل على سرعة إعادة المهجرين والنازحين ألماكن إقامتهم بمدنهم ومناطقهم وتفعيل قانون العفو العام.
.6العمل على وضع آلية توافقية إلتمام المصالحة الوطنية وذلك بعد فرض هيبة الدولة وسيادتها التامة على الخارجين
على القانون والعابتين بها ووقف االنتهاكات اإلنسانية في الدولة من قبل الممتشقين للسلح ((المليشيات المسلحة))
:7سرعة العمل باإلستفتاءعلي دستوريرضاه كل الليبين ويكفل حقوقهم كاملة التي وهبها هللا للبشربغض النظر عن الجنس
او اللون فالدستور يحمي ويحفظ حقوق وكرامة المواطن والموآطنه في الدولة.
وتم إضافة بعض التوصيات تحت الفقرة المتعلقة ((التعليقات علي الجلسة العامة ))وكانت كالتالي:
: 1ضرورة الحد من المغالبة بين الليبين فل يمكن لفئة قليلة انتصرت بمساعدة خارجية تسيير امور الدولة وإقصاء الغالبية
العظمى المهزومة .
:2العمل على إستفتاء عام دون اقصاء إلحد على الرآية والنشيد وإن يكون دائم .
:3العمل علي سرعة إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية دولية .
:4سرعة مطالبة دول العالم بجلب المتورطين بنهب وسرقة اموال الشعب الليبي وثرواته ومخاطبة أألنتربول ايضاا.
:5العمل علي سرعة دعم الجيش العربى الليبي وتفكيك المليشيات المسلحة في كامل ارجاء الدولة.
وبنهاية هذا الملتقى منحت فرصة الحديث للسيد مصطفى سليمان عبدالهادي والدي بدوره تقدم بالشكر للسادة القائمين
والمشرفين علي هذا الملتقى و حسن االستقبال وأبدى إرتياحه للتجانس والهدؤ في النقاش الذي دار طيلة عقد الملتقى
مؤكدا ا للسادة الحضور علي إن من لديه أي ورقة تخص التوصيات يرغب في إرسالها لتضمينها للتوصيا ت المتعلقة.
وبهذا رفع االجتماع والساعة تشير للخامسة مسا اء في نفس المكان .
ص  /إبراهيم الفقي

