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ُ
بتاري خ الثالثاء الموافق  2018/7/3م بمدينة القاهرة بجمهورية مص العربية ،عقد االجتماع
التشاوري للقوى الوطنية الليبية ُ
المهجرة بالساحة المصية ،برعاية الممثل الخاص لألمي
العام لألمم المتحدة ر
وبإشاف مركز الحوار اإلنسان بجنيف وتنظيم المهندس عادل يوسف
قرادة ،ألعضاء التنظيمات السياسية والشخصيات الوطنية الليبية المتواجدة بالساحة
المصية.
وقد خصص هذا اللقاء للتشاور حول مبادرة السيد (غسان سالمة) بشأن عقد مؤتمر وطن
جامع يعمل عىل إنتاج حلول لألزمة الليبية ،من خالل عملية سياسية جادة ،بمشاركة كافة
ر
االقتاحات حيال هذا المؤتمر وكيفية ضمان نجاحه ،ومناقشة
األطراف الليبية ،ولتقديم
محاور أخرى تتعلق بالمصالحة الوطنية ،وإعادة بناء الجيش ،واستحقاق الدستور
واالنتخابات ،وبعض المحاور العامة ذات الصلة باألزمة الليبية الحادة وتداعياتها بشكل عام.
ر
الملتق العديد من الشخصيات الوطنية الليبية وشخصيات من بعض الكيانات
وقد حص
السياسية واألهلية الليبية الموجودة بالساحة المصية (حسب كشف الحضور المرفق).
وقد افتتح السيد " باتريك " مندوب مركز الحوار اإلنسان الجلسةُ ،مرحبا بالحضور ،وقام
بعرض نبذة عن المركز المكلف من قبل البعثة األممية بتنظيم هذه االجتماعات ال رن تلتئم
هذه اآلونة عىل مستوى مناطق ليبيا ،وبعض الساحات الخارجية ر
الن يوجد بها المهجرون
الليبيون .وتعهد ف كلمته بنقل التوصيات المنبثقة عن هذا اللقاء بكل أمانة ومصداقية
للمبعوث الدول.
ُ
ر
الملتق بتالوة محاور النقاش بعد تكليف لجنة للصياغة وإدارة الجلسة من بي
ثم است ِهل
الحاضين .والمحاور ه:






المحور األول :المؤتمر الوطن الجامع.
المحور الثان :األمن والدفاع.
المحور الثالث :الدستور واالنتخابات.
المحور الرابع :المصالحة الوطن ة.
المحور الخامس :قضايا عامة.
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سارت النقاشات بجدية وروح وطنية عالية ،بهدف المشاركة بأفكار عملية الستعادة بناء
مؤسسات الدولة عىل أسس متينة وحديثة ،وإيجاد حلول عاجلة لألزمة الليبية المتفاقمة،
األمر الذي عتت عنه كلمات الحاضين ومداخالتهم الهادفة إلخراج البالد من دائرة العبث،
وتجاوز األزمة ر
الن أصبحت تهدد كيان الدولة ،ومقدرات الشعب ،وتتفاقم باستمرار .وهو ما
قد يؤدي إل تدخل خارج أكت صالفةُ ،يعرض سيادة البالد واألمن الوطن لألخطار الداهمة.
َ
وقد خلص الحاضون بعد مناقشات معمقة لهذه المحاور ،إل التوصيات التالية:
ّ
الوطت الجامع:
المحور األول :المؤتمر
ي
أكد الحاضون عىل أنهم جزء ال يتجزأ من الشعب اللين األصيل ،يحزنهم الحال الذي آل إليه
الوطن اليوم ،وي هدفون ف األساس إل إعادة بناء الدولة ،واستعادة هيبتها ،وتأكيد استقرارها
واستقالل قرارها .ومن هذا المنطلق ،فقد كانوا المبادرين بالموافقة عىل خطة المبعوث
الخاص لألمم المتحدة ( الدكتور غسان سالمة) ،ر
والن تضمنت عقد مؤتمر وطن جامع ،يضم
كافة األطراف الليبية ،بما يضمن مشاركة النخب الليبية الوطنية الفاعلة ،القادرة عىل إبداع
الحلول ،ووضع التصورات لتأسيس دولة وطنية مدنية حديثة .كما رأوا فيه فرصة من الفرص
الثمينة لحل األزمة حال سلميا ،وفقا إلرادة الشعب ومباركته ،وبما يعيد الثقة ف جهود البعثة
األممية ،ويزيل حالة اإلحباط المسيطرة عىل المشهد اللين ،مؤكدين عىل أن أي تقاعس أو
تأجيل ف عقد هذا المؤتمر ،أو عدم إحاطته بالجدية التامة ،أو إقامته بصورة مخالفة لما ورد
بمبادرة السيد سالمة المعتمدة من مجلس األمن و ر
الن حظيت بقبول ومباركة جل األطراف
الليبية ،أو أي محاولة الستبدالها بأفكار أخرى ،سيؤدي ذلك إل نتائج وخيمة ،وقد يفتح
األبواب لتصاعد الصاع والوصول إل عواقب غت محمودة قد تؤدي إل ضياع فرصة ثمينة
للحل السلم وإحالل السالم .وهو ما جعلهم يؤكدون عىل أهمية التمسك بهذه الفرصة،
للخروج من دائرة العبث والمناورات السياسية القائمة عىل التخبط والغوغائية ،وما آلت إليه
البالد من حالة الالدولة ر
الن تنحدر إليها بصورة مستمرة.
ومن منطلق الحرص عىل نجاح المؤتمر ،فالحاضرون يؤكدون عىل ر
اآلن:
 .1أن يكون مؤتمرا تأسيسيا ،ينجم عنه اتخاذ قرارات ُملزمة ،تعيد بناء مؤسسات
الدولة عىل أسس صحيحة ،وتتعهد فيه األمم المتحدة بمتابعة تنفيذ ما يصدر
عنه من قرارات ،وبكافة الوسائل والضمانات ،ر
الن تساهم ف خلق المناخ
ر
الحقيق للحوار ،وتساعد عىل إزالة الضغوط واإلكراه وتخفيف الضغائن ،وهو
ما يوجب عىل البعثة األممية وأدوات المجتمع الدول ،مراقبته وممارسة
الضغوط عىل األطراف المعنية الساعية لتكريس تحكمها بالقوة الغاشمة.
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 .2أن ر
تلتم كافة األطراف باتخاذ جملة من اإلجراءات الصورية لبناء الثقة ،وخلق
مناخ لضمان نجاح المشاركة السياسية وإزالة العقبات أمامها،ومن أهمها:






اإلفراج عن جميع األشى والمعتقلي السياسيي ،ووقف كافة المالحقات المحلية
والدولية المتخذة بحق جميع الشخصيات الوطنية ،بفعل قرارات وقواني
تعسفية ال تم ت للعدالة بصلة.
اتخاذ إجراءات عملية لعودة النازحي والمهجرين ،ف الداخل والخارج ،وضمان
أمنهم ،وإعادة حقوقهم المالية والوظيفية.
إنفاذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب اللين.
حل المليشيات ،ونبذ العنف ،وإعالء لغة الحوار ،والعمل عىل إلغاء كافة القواني
الصادرة بقصد اإلقصاء والتهميش ،واالنتقام ،والحرمان من المشاركة السياسية،
الصادرة عن المجلس االنتقال والمؤتمر الوطن العام ،مثل (قانون العزل
السياس ،وقانون التاهة والوطنية ،وقانون العدالة االنتقالية ،وقانون
الحراسة...الخ من الت رشيعات والتدابت التنفيذية واإلدارية ،الهادفة إل الحرمان أو
التضييق عىل أي فئة من فئات الشعب).

أما فيما يتعلق ربتتيبات انعقاد المؤتمر فقد أوىص الحاضون ر
باآلن:
 .1أن يعقد المؤتمر ف مكان آمن ،داخل الوطن ،بما يضمن حضور كافة األطراف
ومشاركتها بحرية ،عىل أن تضمن األمم المتحدة أمن وسالمة الحاضين.
 .2أن تُدعى للمؤتمر ،منظمات إقليمية ودولية ،تحظ بثقة الليبيي ،للمساهمة ف قيادة
الحوار والشهادة عىل نتائجه ،والمساهمة ف إلزام جميع األطراف بمقرراته.
 .3أن يلتئم المؤتمر بحضور ومشاركة األطراف الليبية التالية:-






الحكومة القائمة بجميع مكوناتها ،الت رشيعية والتنفيذية (مجلس النواب،
المجلس الرئاس ،المجلس األعىل ،الحكومة المؤقتة).
مؤتمر القبائل الليبية.
أنصار النظام الجماهتي.
القوات المسلحة والقوى األمنية.
مندوبي عن المناطق والمدن الليبية.
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 النخب الليبية والشخصيات العامة ف مجاالتها ،مثل (رجال القضاء والقانون،
أساتذة الجامعات ،رجال االقتصاد واألعمال ،النقابات ذات الصلة ،األدباء
والكتاب والمثقفي والفناني).
وباعتبار أن أساس األزمة الليبية يرجع لسنة  2011بي النظام السابق و مؤيديه من كافة
رشائح الشعب اللين الرافضي لفتاير من جهة ،وأنصار فتاير بكافة توجهاتهم من جهة ثانية،
يرى الحاضون ضورة أن تتم مراعاة التمثيل المتساوي بي هذين الطرفي األساسيي
ر
وإشاكهما ف التحضت وتسمية الشخصيات المستهدف حضورها.
 .1أن ينصب المؤتمر عىل مناقشة القضايا الجوهرية ر
الن تهم المجتمع اللين ومن أهمها-:





الشكل السياس والدستوري للدولة وهويتها.
ر
التتيبات الدفاعية واألمنية.
الهوية االقتصادية للدولة الليبية.
المصالحة الوطنية الشاملة.

 .2أن يتخذ المؤتمر شكل أربعة مسارات ،وه المسار السياس ،ويساهم فيه المختصون
ف هذا المجال من المشاركي بالمؤتمر ،والمسار العسكري واألمن ،ويساهم فيه
ضباط المؤسستي العسكرية واألمنية من األطراف المشاركة ،والمسار االقتصادي،
بمساهمة الختات المالية واالقتصادية ،ومسار المصالحة ،والذي يساهم به الحقوقيون
وشيوخ القبائل وأعيان المدن والمكونات االجتماعية.
ّ
ّ
والعسكري:
األمت
الثان :الملف
المحور
ي
ي
ناقش الحاضون هذا الملف الشائك ،كونه من األسباب الرئيسية لألزمة ف ليبيا ،من حيث
تغول المليشيات المسلحة ،وارتهان الحكومات المتعاقبة لها ،وسلبها لمقدرات الوطن
والمواطن ،وزرع الخوف ر
والتوي ع ف أغلب المدن الليبية .كما أن تنظيم هذا الملف عىل أسس
الن تضمن وحدة ر
مهنية ُيعد الركتة ر
التاب ،وحماية الوطن وبناء دولة القانون ،وحفظ
المقدرات الخاصة والعامة.
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وقد انتىه الحاضون للتوصيات التالية:
.1

.2
.3

.4

ضورة إعادة بناء المؤسسات العسكرية واألمنية ر
والشطية ،عىل أسسها النظامية،
ر
بحيث تراىع فيها ر
واالحتافية ،وترسيخ العقيدة العسكرية وفق
التاتبية والمهنية
الثوابت والمبادئ الوطنية ،ودعم مسار حوار القاهرة بشأن توحيد المؤسسة
العسكرية.
حل المليشيات وإنهاء وجودها عىل األرض ،وسحب السالح وجعله حكرا فقط عىل
المؤسستي العسكرية واألمنية.
الرفض التام لضم المليشيات المسلحة للمؤسستي العسكرية واألمنية ،الختالف
عقيدة منتسبيها عن عقيدة هاتي المؤسستي ،ولمخالفة ذلك للقواعد النظامية
والقانونية المنظمة لضوابط االنضمام للجيش ر
والشطة ،عىل أن تتول الجهات المعنية
إرجاعهم إل سابق أعمالهم ،أو دمجهم ف وسائل عمل مدنية أخرى ،بعد تأهيلهم
لذلك.
إلغاء كافة الت رشيعات والقرارات وغتها من اإلجراءات ر
الن طالت منتسن المؤسستي
األمنية والعسكرية ،بقصد العزل واإلقصاء ،بعد أحداث .2011
ّ

ّ
ّ
ّ
االنتخان:
والمسار
ة
ي
العملية الدستور
المحور الثالث:
ي
ّ ا

ّ

ّ

ّ
بالعملية الدستورية:
أوال  :فيما يتعلق
نظرا للرفض الواسع ر
لمشوع الدستور ،المعد من قبل الهيئة التأسيسية ،وهو رفض وتحفظ
واسع وملموس ،تعكسه مواقف ال حص لها من رشائح متنوعة ،ومناطق كثتة ،تم التعبير عنها
خالل المناقشات والمداوالت الجارية عىل وسائل األعالم والتواصل االجتماىع .وه مواقف
واضحة لمعظم التيارات السياسية ،وباطالع عدد كبت من الحاضين عىل نصوص ر
مشوع
الدستور ،ومالحظاتهم حول األخطاء الفادحة ر
الن تضمنها ،باإلضافة إل تضمنه لنصوص
تهدف إلى تكريس المغالبة ،وفرض رؤى ذات طابع أيديولوج محدد ،وانحراف شديد عن
أصول صياغة الدساتت ،بإهمال الموضوعات الدستورية األساسية ،وتناول الموضوعات ذات
ا
الطابع القانون والالئح ،فضال عن األخطاء التقنية والفنية الفادحة ،وهو ما خلق حالة من
الرفض العام لهذا ر
المشوع.
ا
بناء عىل ما تقدم تم إقرار التوصيات التالية:
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 رفض ر
مشوع الدستور بصيغته الحالية المعيبة ،ودعوة األمم المتحدة إل عدم
المساهمة ف توريط الشعب اللين ف هذا ر
المشوع.
 إيجاد صيغة عملية لمراجعة ر
المشوع من قبل مختصي ،برعاية البعثة األممية،
لضمان صياغة دستور يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية ،تأخذ بالمعايت
العالمية لحقوق اإلنسان والحريات العامة ،عىل أن يتم إصداره ف ظل مصالحة
وطنية شاملة ،وف أجواء من األمن واالستقرار.
 االكتفاء ف هذه المرحلة بإصدار إعالن دستوري مؤقت ،لتنظيم الدولة وقيادة
المرحلة الراهنة ،إل حي االنتهاء من صياغة الدستور الدائم بعد تحقق ر
الشوط
الموضوعية إلقرار دستور دائم.
االنتخان:
ثانيا :فيما يتعلق بالمسار
ي
أكد الحاضون عىل أهمية االنتخابات ،باعتبارها الطريق المثال لتكريس الديمقراطية ،وإنتاج
مؤسسات ر
تشيعية وتنفيذية ،تستمد رشعيتها من إرادة الشعب واختياره ،وتضع حدا لالنقسام
السياس والتناحر القائم بي المجالس والحكومات المتعددة .ومع التأكيد عىل هذه المبادئ،
إال أن العملية االنتخابية المرغوبة والضامنة لتحقيق األهداف المرجوة ،تتطلب خلق المناخ
المالئم واتخاذ التدابت الصورية للنجاح.
ونظرا لما هو مالحظ من تالعب شديد ،وانعدام الشفافية ف تسجيل الناخبي ،وتسجيل
حاالت من التالعب ف الرقم الوطن والسجل المدن ،الذين أنشئا ف ظل القواني سيئة السمعة
والن ه نفسها أقصت الكثت من الشخصيات الوطنية ،ومنعتهم من ر
سالفة الذكر ،ر
التشح
لخوض غمار االنتخابات ،فإن الصورة تستوجب اتخاذ جملة من ر
التتيبات قبل إجراء
ا
االنتخابات تضمن تمثيل مخرجاتها تمثيال حقيقيا لكامل رشائح المجتمع ومن أهمها- :
 .1إعادة تشكيل المفوضية العليا لالنتخابات.
 .2معالجة المسائل اإلدارية المتعلقة باالنتخابات ،وذلك بمراجعة وتدقيق منظومة الرقم
الوطن والسجل المدن ،من قبل جهة غت منحازة ر
تلتم بالتاهة والمصداقية ،وتحت
رإشاف بعثة األمم المتحدة.
 .3تدقيق ومراجعة سجالت الناخبي ،وإعادة فتح السجل االنتخان ،لتسجيل الناخبي
الذين تم استبعادهم بفعل اإلجراءات غت المترة ،ر
الن اتخذتها المفوضية.
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الن تمنع الشخصيات الوطنية من ر
 .4إلغاء القواني اإلقصائية ر
التشح ف االنتخابات ،مثل
قانون العزل السياس وقانون التاهة والوطنية وإلغاء كافة المطالبات و مذكرات االتهام
الكيدية.
 .5حظر استخدام وتوظيف السلطات والوسائل اإلدارية ف منع أو تعطيل اإلجراءات
الخاصة بالقيد ف الرقم الوطن ،أو القيد ف السجل االنتخان أو عند ر
التشح كما حدث
مع عائلة الشهيد معمر القذاف.
 .6إصدار قانون انتخان جديد ،يضمن انتخابات نزي هة وشفافة.
ّ
المحور ّ
الوطنية:
الرابع :المصالحة
يتفق الحاضون عىل أهمية المصالحة الوطنية ،كونها الضامن لنجاح أية مبادرات ف إطار
معالجة األزمة ،عىل أن تتم عىل أسس صحيحة ،من حيث اإلعداد لها ،ومتطلباتها ،وتمويلها
ر ُ
حن تفي إل مصالحة وطنية شاملة.
واتجاهاتها المستقبلية،
وكبادرة حسن نوايا وبناء الثقة ،يوىص الحاضون بصورة اتخاذ بعض اإلجراءات ر
الن من شأنها
رأب ر
الشخ ف النسيج االجتماىع ،والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة ،ومن أهمها-:
 .1التأكيد مجددا عىل إلغاء جميع القواني ر
الن تستهدف مصادرة الحريات ،وتعمل عىل
إقصاء وتهميش مجموعات بعينها.
 .2إطالق شاح األشى والمعتقلي السياسيي دون قيد أو رشط.
 .3إرجاع الحقوق ألهلها ،ورد المظالم وجت الصر.
 .4السماح الفوري دون أي قيد أو رشط ،بعودة النازحي والمهجرين بالداخل والخارج،
وف مقدمتهم نازج تاورغاء ،وإعادة النظر ف أي اتفاقات تمت بالمغالبة ،إلخفاء وتمرير
االنتهاكات والجرائم عت وسائل التهديد والضغط واإلكراه.
 .5عىل المجتمع الدول ممثال باألمم المتحدة والمؤسسات الدولية ،أن تعمل عىل كف يد
الدول المتداخلة ف األزمة الليبية ،وإلغاء المالحقات األمنية االنتقائية الصادرة عن
الشطة الدولية ( ر
محكمة الجنايات الدولية ،ر
االنتبول) ،كونها تشكل عائقا أساسيا أمام
انطالق عملية المصالحة المجتمعية ،ومع األخذ ف االعتبار المآخذ القانونية عىل هذا
التدخل ،فهو عنص دخيل ال يخضع إلرادة األطراف الليبية ،ويشوش سلبا عىل ملف
المصالحة ،كونه يحاول عت هذه الوسائل إخضاع ومغالبة طرف لصالح طرف آخر.
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 .6دعم جهود ومبادرات المصالحة الوطنية ،واالستفادة من مبادرة د.سيف اإلسالم
القذاف بدعوته ألنصاره وكافة أطياف الشعب اللين ،إلنجاز ر
مشوع المصالحة الوطنية
الشاملة ،حيث رأى الحاضون أهمية المبادرة ورعايته لها ،بما يمهد لظ صفحة قاتمة
من عمر ليبيا وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فاعلة ف محيطها اإلقليم والدول،
ر
والرف بي المجتمعات.
تكفل ألبنائها سبل العيش الكريم ،والتطور
 .7الكشف عن مصت المفقودين ،وتسليم رفاة الشهداء لذوي هم ،حكرا برفاة الشهيد معمر
القذاف ورفاة رفيقه الفريق أبوبكر يونس جابر ،مرورا برفاة كل القادة والضباط والجنود
والمدنيي الذين تم تغييب رفاتهم ،ف فعل تجرمه كل ّاألعراف ر
والشائع الدينية
واإلنسانية والقانونية.
ّ

المحور الخامس :قضايا عامة:

ف هذا المحور أكد الحضور عىل ضورة المحافظة عىل موارد الدولة من الشقة والنهب
الممنهج ،واتخاذ جملة من اإلجراءات للحفاظ عىل ما ر
تبق منها وتتمثل ف:
 .1وقف التصف ف األرصدة واالستثمارات الليبية بالخارج ،وعدم التصف فيها إال بعد
االتفاق عىل تشكيل حكومة وطنية تمثل كل الليبيي.
.2
 .3التدخل لدى جميع المنظمات الدولية ذات العالقة ،بما في ذلك محكمتي الجنايات الدولية
والعدل الدولية ،لحماية األصول الليبية المجمدة من عمليات النهب الممنهج التي تتم
بأحكام قضائية مشكوك فيها ،تتبناها بعض الدول أو عصابات دولية متخصصة،
وبمساعدة بعض الليبيين فاقدي الوطنية والضمير ،خالفا للقوانين المحلية والدولية.
.4
 .5ضرورة فتح ملف النهب غير المسبوق ،في ثروات البالد ،الذي تم تحت أنظار األمم
المتحدة ،خالل الفترة ما بعد  2011حتى تاريخه ،والذي وصل إلى أرقام مهولة حسب
تقارير ديوان المحاسبة ،تحت مسؤولية المجلس االنتقالي والمؤتمر الوطني والمجلس
الرئاسي والحكومات المتعاقبة والمصرف المركزي.
.6
 .7يُذكر الحاضرون األمم المتحدة ،والدول دائمة العضوية في مجلس األمن ،ومجلس األمن
بالدور السلبي الذي نتج عن تلك القرارات ،والتدخل غير المبرر وغير الشرعي في
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الشأن الداخلي الليبي ،منذ بداية األزمة الليبية في  ،2011وما نتج عنه من تدمير لمقدرات
البلد ،وقتل وتصفية قياداته السياسية واألمنية ،وجريمة قتل الزعيم معمر القذافي ،وتمكين
القوى اإلرهابية المتطرفة من السيطرة على السالح واألموال العامة ،وتحويل ليبيا إلى
حاضنة لإلرهاب ،وعصابات التهريب واالتجار بالبشر ،ودعم بعض أطراف الصراع
المحلي بالمال والسالح ،وتوفير المالذات اآلمنة لبعض قادة الميلشيات ومعوقي تقدم
العملية السياسية .ويحمل الحاضرون المسؤولية لتلك األطراف الدولية ،مع المطالبة
بالتحرك العاجل لتالفي وتصحيح تلك األخطاء ،من خالل استدراك تلك القرارات
واإلجراءات ،وتصحيحها بما يدعم جهود الليبيين نحو المصالحة وبناء دولة مدنية
مستقرة.
.8
 .9سجل الحاضرون قلقهم من التطورات الحاصلة بجنوب ليبيا ،من انعدام لألمن ،وازدياد
حركة الهجرة غير الشرعية ،والتغيير الديمغرافي الممنهج لمناطق الجنوب ،عبر تزايد
أعداد الوافدين والمهاجرين بشكل غير قانوني ،وانعدام السيطرة على المنافذ البرية،
والصراعات القائمة بالمنطقة ،والتي تغذيها أطراف خارجية ،مؤكدين على ضرورة
العمل على إعطاء المنطقة أولوية وأهمية قصوى في المعالجات األمنية والتنموية
مستقبالً.

و ف الختام توجه الحاضون بأسم آيات الشكر والتقدير لكل من السيد (عادل قراده) والسيد
(باتريك) مندوب مركز الحوار اإلنسان ،عىل الجهد الذي بذاله ،وعىل حسن التنظيم لهذا
المحفل الذي ساهما ف نجاحه وإظهاره بهذا المظهر الالئق ،راجي أن تصل هذه التوصيات
للجهات ذات العالقة ،علها تساعد ف نجاح فكرة المؤتمر الوطن الجامع ،تأسيسا إلعادة بناء
الدولة المدنية الحديثة ،عىل أسس ديمقراطية ،يعيش تحت مظلتها كافة أفراد الشعب دون
تحت أو تميت.

 ...وهللا الموفق...

9

