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 شخص 38: الخامسة مساء                                                    العدد   : 

 الجلسة الحوارية مرحبا بالحضور مستشار بمركز الحوار األنسانيافتتح الدكتور : مصطفي سليمان 

مركز ن الكريم شاكرا حسن تلبيتهم الدعوة وافضى بسردة محتوى محاور ورقة  النقاش المقدمة م

وحاول توضيح ما هو مطلوب بكيفية إدارة الحوار للوصول لنتائج مرضية تخدم  الحوار األنساني

 الوطن و المواطن .

وعددها أربع بداية الحوار تلي السيد / يوسف علي زيدان محاور ورقة النقاش علي الحضور الكريم 

االول منه وعلي بركة هللا تعالي بدا محاور ولكن لضيق الوقت نبدأ النقاش في المحور االول وبالبند 

 :السيد / أحمودا الصغير الحديث قائال 

وضع المحاور بهده الصورة هو قفز علي طموحات الشعب الليبي قبل المصادقة علي الدستور  أما  

فيما يخص االجابة علي بنود المطروحة فيفترض الرجوع للجنة الدستورية ومناقشتها في هده البنود 

يب بشكل عام علي البنود, ال يجب أن يختزل هذا الموضوع او العمل في ساعات قليلة وهي من يج

علي فكر الليبيين ويفترض ان يطرح علي اصحاب االختصاص فهم ادرى واكثر من يسهب بالراي في 

كل البنود المطروحة , وارى مناقشة االولويات المستعجلة والملحة التي تهم المواطن بشكل مباشر 

 االمني وتوفير السيولة بالمصارف وتوفير المحروقات والغداء والدواء .كالوضع 

 ثم تحدث السيد / محمد ابو خريص قائال 

الحضور للجنوب رئيس بعثة االمم المتحدة  /يختلط علي المواطن طرح هذا الموضوع وعلي السيد   

 ومحاورة أهل الجنوب مباشرة وسماع أرائيهم ومتطلباتهم .

 عتيق سليمان  قائال د. /  ثم تحدث السيد

التركيز علي البند االول والنقاش في هذا الشأن بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة والدول المجاورة   

لها دور كبير فيما يحدث علي االرض , والعمل علي جمع السالح ولو بضمانات أو اعطاء مقابل مادي 

ال يساعد علي قيام دولة والبد من موقف جاد من علي  قطعة سالح , اما انتشار السالح بهذا الشكل 

 قبل االمم المتحدة في هذا الشأن .

 ثم تحدث السيد / المهندس عبدالجليل  قائال



مليون قطعة  22بداية مشكلتنا في الساسة الموجودين علي سدة الحكم , أنا أحيي الشعب الليبي الن  

ى ال فنت بعضها ولكنا نعيش بالفطرة ب اخروسالح منتشرة بين الناس وهللا لو أن هذا السالح عند شع

 ولهذا فإننا نطالب بثورة سلمية لتصحيح المسار .

 

سف ال يريدون المصادقة علية وال يريدوا إخراجه للناس وكلنا ضحية الدستور جاهز من سنة ولكن لأل

 مؤامرة سياسية , ومناقشتنا ليست علي نقاط هذه الورقة ألنها من االشياء البديهية .

 ثم تحدث السيد / أحمد الكيالني قائال 

مرار حد من استلمصلحة الليبيين بال أدا كانت االمم المتحدة صادقة بيدها أن تصنع شيء علي االرض 

 امور الشعب الليبي لمصلحة الشعب الليبي وهذا كله يصب في حماية الليبيين الفساد والسيطرة علي 

  موسى مي  قائال د. ثم تحدث السيد / 

با قصر وقت ممكن أن نقسم انفسنا الي ثالثة مجموعات وجهة نظري كي نخرج من الموضوع  

حدة ال تقدم لك الحل ولكن تساعدك  علي وضع حلول , ونناقش الموضوع بشكل موسع , االمم المت

 الورق نحدف منها و نظيف عليها ونخرج بصيغة طيبة .لينا أن نتعامل مع عالصحيح 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

علي اساس سياتي للجنوب مندوب االمم المتحدة أو ممثل االمم المتحدة هل سيأتي علي تأجيج الفرقة , 

 صوت قوي .يفترض أن يكون لنا 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

علي لجنة  بالضغطة االمم المتحدة باالولويات الوطنية التي منها متطلبات حياة المواطن , مطال 

 الدستور ال برازة للناس .

 قائال ثم تحدث السيد / د. عتيق سليمان 

المحور االول هو االساس للنقاش والوقوف علي المحور االول الفقرة االولي منه , االمن اوال  

ولتحقيقه البد من تفعيل هذا الجانب اما السيولة واحتياجات الناس االخرى كالدواء و المحروقات 

 ونظافة البيئة وغيرها صحيح من االولويات حياة الناس وال بدون االمن فال حياة .

 -حدث محاور اخر : ثم ت

من االولويات البد من أجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد االستفتاء علي الدستور , وأول االولويات 

 االمن وعدم وجود االمن هو سبب تدهور وضع الناس .

 -ثم تحدث محاور اخر : 



الجازة الدستور علي مجلس النواب االدستور هو القانون الذي يحكم الليبيين والمطلوب هو الضغط 

ويتم ذلك بواسطة االمم المتحدة , وعلي الصعيد المحلي الضغط علي البلديات النجاز اقل ما يمكن 

 باإلمكان .لبسط االمن وهذا 

 

 ثم تحدث السيد /  ابراهيم البو سيفي

  ما هو سبب تأخير المصادقة علي الدستور  

ض الفقرات التي يفرضها الغرب و االمم ؟أنا وقفت علي بعض االسباب المؤخرة للدستور منها بع

المتحدة لتكون ضمن الدستور مثل ) حرية الدين وزواج المثليين وتغيير الجنس وغيرها ( االمم المتحدة 

 التوتر  و وقفت علي ما يحدث بعين المكان ؟ن كغير صادقة في عملها بليبيا , هل زارت اما

ري بعد لقائها بالمفكرين والعلماء واهل االختصاص االمم المتحدة وقعت في اخطاء جسيم من وجهة نظ

معهم ومحاورتهم , انا ارى احد المعرقلين زياد ادغيم , وباختيار عناصر من حكومة الوفاق والجلوس 

أولئك نفعيين ال يهم المواطن ز الوطن , علي االمم المتحدة الضغط علي لجنة صياغة الدستور بانه 

 ألنه يخدم مصلحة الناس . عملها و تقديمة للمصادقة علية

 -ثم تحدث محاور اخر : 

للمصادقة علية أنا اري أن ترحل مسودة الدستور للمجلس األعلى اليجازته وثم يحال لمجلس النواب 

 واذا انتهت المرحلة االولي فعلي مجلس النواب ان ال يعرقل المصادقة عليه .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

االمم المتحدة لم تطبق القانون بخصوص معاقبة المعرقلين وحتى حاملي السالح يطبق عليهم القانون  

 النهم معطلين لمسيرة الحياة الطبيعية .

 -ثم تحدث محاور اخر :   

كثيرا ما نلتقى في حوارات ولم نجد من خالل الحوار نتيجة أما أننا لم نعرف طريقة الدخول في صلب 

الخير اال في اخوتي احنا في الجنوب ال يلتفت الينا احد  ننا ال نعطي للموضوع قدرة , ياالموضوع او أ

كما يحدث االن الغزو علينا من الجنوب بقوات تشاديه والهجرة غير القانونية و محاولة الباسنا ثوب 

 االتجار بالبشر وارتفاع مؤشر الجريمة من تطر البنا ؟

من الحكومات او حتى من اصحاب الفكر او حتى من المليشيات لهذه الظوهر من سعر في وضع حل 

 المشر عنة , لمادا ؟ ألننا دائما في المؤخرة ترتيبنا الثالث بعد الغرب والشرق .

 البد ان نتفق علي رؤية وان نوصل صوتنا بالمعاناة التي نعيشها  .

 -ثم تحدث محاور اخر : 



هامه , االمم المتحدة احنا من جاء بها والملتقى جامع قاط الملتقى فرصة لسماع رأي الليبيين للوصول لن

 مفتوح لجميع الشرائح الشعب الليبي لطرح أفكاره في هذا الصدد ولمصلحة ليبيا .

 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

 أننافاذا كان احنا تعتقد ان شرعية الليبيين أقوي من شرعيه االمم المتحدة اعتقاد دون الجدية في ارادتنا 

  واهمون هذا رائي .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

 لماذا نربط الجانب االمني بالدستور 

 لذلك أرى لالستفتاء علي الدستور ليحد من العمل العشوائي ضرورة ملحة ومطلب عجول  .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

             ة عدم اخراج الدستور هو الخالف علي نقاط من فئة صغيرة تريد ان تسيطر علي فئة الكبير

 ؟ن السابقة و الدستور السابق حقوق بالقوانيصد االقليات (كيف كانوا عايشن زمان ؟ الم تكن لهم ق) ا

 ويكفينا شرف ان لنا القران الكريم منهاج حياة .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

بدون دستور س واالستعجال باالستفتاء علي الدستور و مجالس البلديات عليها ان تجد في تقديم شي للنا

 ال يمكن ان نعرف حدود اصحاب المسئوليات .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

حضور االمم المتحدة ومقابلتها لعموم الناس في جلسات ينبغي ان يتم بعد المصادقة علي الدستور 

ان الموضوع دستوري , هل  أيوليس قبل ذلك والدستور مجموعة قوانين يقف عندها الجميع , 

ن ومجيئها لتثبيت وتدويها القدرة علي تطبيق متطلباتنا ؟ والمنظمة جزء من االمم المتحدة المنظمة عند

 نقاط حوار أم ان لها القدرة علي تحقيق شيء .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

اذا لم يستتب الوضع االمني ال يمكن ان نحقق شيء ال دستور و ال غيره , هذا الوضع الذي نحن فيه 

المتحدة وهي بإمكانها ان تحسم وضعنا ولكن  االمم المتحدة غير جاده لحل مشاكل وضعتنا فيه االمم 

ليبيا , نخبة من الوطنيين من اهل الجنوب يجلسون مع ممثل االمم المتحدة ومواجهته بحقيقه عدم جدية 

 االمم المتحدة في وضع حلول ألنهاء االشكال في ليبيا .

 



 

 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

 التشرذموالعالم المنفرد الذي يبث سمومه بين الليبيين هو سبب من االسباب في االنقسام انا أرى ان ا

, جميع المحللين ماذا ينجزون من خالل تحاليلهم الحاصل في البالد وهذا خلل كبير البد من عالجه 

 واخر  ما كان في لقاء فرنسا .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

طوائف عدة زلهم حقوق , وبالتالي كل ليبي يأخد حقه بالقانون ومن تعزيز مفهوم المواطنة وليبيا بها 

 خالل الدستور فالدستور اوال .

 -ثم تحدث محاور اخر : 

يجب علي المسئولين كل حسب اختصاصه فك المختنقات كالسيولة و المحروقات والحد من ممارسة 

ي البالد ولكن باإلمكان ستو, والجنوب معروف ليس هو دائرة صنع القرار علي مالحرابة بالجنوب 

المساهمة في ذلك وكافل ذلك الدستور , كذلك المصالحة الوطنية التي تنشدها والمؤسسة العسكرية التي 

نتوق اليها والتي اداة بيد السلطة الحاكمة والتي يفترض ان تعمل بما ينص علية الدستور , لذلك نرى 

 خدمة للبالد .ان ضرورة االستعمال إلظهار الدستور والعمل به 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

هناك مؤسسات فاعلة ينقصها الحنكة والخبرة في صنع شيء علي االرض الواقع والبد من دعم االمم 

المجتمع المدني ألنه قاعد في البناء للنهوض وهي مؤسسات  المتحدة لها ماديا ومعنويا وفكريا اال

 .بالدولة 

 -ثم تحدث محاور اخر : 

 –ة الصح –يات في العمل الحكومي ويجب ان يكون ذلك في المثلث المهم وهو ) التعليم تشكل االولو

الخدمات ( اما الشروط الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية اراها في اقامة الدولة وتحقيق القانون 

 وتفعيلة هدا ذلك ال يحقق المصالحة .

 

 هذا وباهلل التوفيق


