تقرير عن الملتقي الوطني الليبي
 -1اولويات الحكومة ..
في سياق االزمة الراهنة ما هي الولويات الكثر احاحا و استعجاال علي المستويين الوطني و
المحلي .؟
ما الذي يجب ان يشكل اولويات العمل الحكومي علي المدي القصير و المتوسط من سنة الي ثالث
سنوات؟
مداخالت ..

امحمد مفتاح الشريع الجعفري من احد القبائل التي هجرت من  2013و حتي
2018
ذكر ان أي سلطة إذا كانت تسعي للقبول و الرضي عليها ان تقوم بمهام اساسية و اهمها السياسة
التنظيمية في تحقيق االمن و االستقرار العادة االعمار ..و هو الوسيلة االنسب العادة المهجرين
و النازح ين الي مناطقهم و لتحقيق المصالحة الوطنية و لخص عدة مهام يجب ان تكون متوفرة
ضمن أولويات الحكومة.
 توحيد الحكومة. العمل علي توفير االمن و االستقرار توفير الحاجات االساسية للمواطن توحيد الجهود العمل علي عودة النازحينفإذا قامت الحكومة بهذه الجهود فلن تتآكل شرعيتها.

مداخلة السيد عبد الحميد المهدي نيران من المهجرين في الساحة المصرية
و حدد احتياجات المهجرين في الخارج في عدة نقاط و هي كالتالي عرضه
 يجب ان تعمل الحكومة علي الغاء القوانين الضارة تفعيل قانون العفو العام دفع المرتبات لجميع المهجرين العودة االمنة لجميع المهجرين و تمكينهم من وضائفهم اال من ال تتوفر فيه الشروط ارجاع الممتلكات و تعويض الضرر توفير التعليم و الصحة و رعايتهم من قبل البعتات الدبلوماسية بالخارج ابعاد اعالم الكراهية في كل القنوات تفعيل المؤسسة العسكرية و الشرطة باالحتكام فيها الي صندوق انتخابات انشاء صندوق لتعويض المتضررين تشجيع القبائل بضمان عودة ابنائهم مثال ذلك ما قامت به قبيلة القمامدة بالزاوية و بعد تنفيذ كل ما ذكر و تحقيق اجزاء االستقرار علي العدالة التصالحية انصاف المظلوممن الضالم.

مداخلة السيد جمعة ابراهيم السعيطي ...درنة
أضاف مالحظة بأن تضاف كلمة المحاصرين لجنة المهجرين و النازحين أسوة لما يحدث في
درنة..
و لخص أولويات الحكومة في النقاط االتية.
 في إطالق األسري المسجونين خارج نطاق القانون و البحث عن المفقودين . توحيد المؤسسات الحكومية بين الشرق و الغرب ليسهل تعامل المواطن مع جهة واحدة. بيع النفط عن طريق الجهات المختصة و الشرعية في الدولة لكي يضمن المواطناالستفادة من مردود هذا البيع.
 حماية الحدود الليبية المستباحة من جميع الجهات و أقترح ان تخرج الجهات المتنازعةمن العاصمة طرابلس لتأمن الحدود و تحميه .و لتالفي تحميل ليبيا فكرة الهجرة الغير
شرعية.

مداخلة السيد أحميد ابومنيار القذافي .رئيس الحراك الرايات البيضاء
وضع في رؤيته عدة نقاط تمثل أولويات الحكومة و هي كاآلتي ..
 أهمية تأمين المهجرين عند عودتهم. توحيد الحكومات أو وضع حكومة تقاسم سلطة لكي ال يتم اقصاء االطراف التي تملكقاعدة شعبية في البالد و هي الحل االمثل للخروج من االزمة ليتم حصحصة جميع
االطراف السياسية
 توحيد المصرف المركزي و المؤسسة العسكرية -اعطاء تعويضات للمهجرين بالكامل دون استثناء و ال تفرقة مع مناصري النظام السابق.

مداخلة السيد عبد الوهاب محمد مهجر من بنغازي لرفضه حكم العسكر
-

طلب ان تكون الصيغة في المحور االول أليات اختيار الحكومة و ليس أولويات الحكومة..
اذا تم التمكن من وضع اليات الختيار الحكومة فهذا سيولد االستقرار في الوضع
االقتصادي المتضخم .وإذا حددنا االليات نتمكن من وضع االولويات و هي كاالتي ..
وقف اطالق النار.
وضع حد للتدخل االجنبي في الدولة و يجب ان تبني الحكومة نظرية امنية متصورة من
الداخل.
وضع سياسة مع المصرف المركزي لتخفيض سعر الصرف
وضع حد للتهريب الذي من شأنه زيادة االسعار و تدهور الوضع االقتصادي و يتم ذلك
تحت غطاء مدني صرف دون تدخل للجهة العسكرية في ذلك.

مداخلة السيد طارق العرفي..

عميد بلدية بنغازي المنتخب و مهجر

سؤال  ..هل الحكومة قادرة علي حل مشكلة المهجرين و النازحين
و خاصة ان الحكومة في الوقت الراهن عاجزة عن السيطرة عن كل تراب الوطن فمن اهم
النجاحات هو فرض السيادة و هذا الغير متوفر..
و رأي أن اولويات الحكومة هي المتمثلة في االتي ...
 يجب توحيد الحكومة و لكي يصلوا الي حكومة موحدة يجب السيطرة علي المنافذ الحدوديةلتالفي التهريب الداخل و الخارج و الهجرة الغير شرعية .
 عودة المهجرين من خالل تفعيل قانون المصالحة الوطنية. إعادة االعمار و مكافحة الفساد و العوائق الموجودة في النسيج المجتمعي. عدم عسكرة الدولة فالبد أن تتحرر و يتنفذ فيها مبدأ الشوري.. احترام العملية االنتخابية و توفير الضمانات للمنتخبين من خالل وقف التدخل الخارجيالداعم لهذا التوجه.
 -مكافحة الفساد و السيطرة عليه.

مداخلة السيد عبد الحميد الحصادي
خصص كلمته فيما يخص المهجرين و النازحين و مشاكلهم في مدينة درنة و ما يحصل فيها من
انتهاكات..
من حيث أنها لم تعطي فرصة للحوار الوطني نتيجة حتمية للحصار المفروض عليها .و وجه
الدعوة لمركز الحوار االساسي لخلق حوار يجمع فرقاء االزمة ممن يحملون السالح و غيرهم
لتولي عملية الحوار و الجلوس علي طاولة حوار جدية اليجاد سبيل للخروج من االزمة ...
و طلب من لجنة الحوار زيارة المدينة لتكون الزيارة عبارة عن دعم للمجتمع الدرناوي.

مداخلة السيد أحمد ماتو (اوباري)
-

طلب حكومة تقف علي اهداف واحدة دون الفرق بين الليبيين
إنقاذ منطقة أوباري من حيث الفقر و تجنب عزلها عن باقي مدن ليبيا.
الاام علي المجتمع الدولي الذي لم يدعم الليبيين و يأخد موضع المتفرج علي اتهاك حقوقهم
.
توفير فرص الصالح الوضع الليبي بشكل وطني
ما يحدث في الجنوب من تهميش هو الذي يشجع الهجرة غير شرعية.

مداخلة السيد عمر دربي من مجلس طرابلس الكبري
أولويات الحكومة
 وضع خطة متقشفة في االتفاق الحكومي تقليص التمثيل الدبلوماسي مكافحة الفساد المنتشر في جميع دوائر الدولة الليبية بداية من القوانين انتهاء باالشخاص. معالجة الكثير من القوانين التي تخول الكثيرين من اصحاب الذمم المالية المشوهة منالنهب.
 وضع خطط مستعجلة الحالل االمن في البالد و يجب تكييف هذا االمر و اعطائه أولويةو تشمل كل المهجرين و النازحين دون أي استثناء.

مداخلة السيد عبد الكريم
مداخلة السيد الدكتور عويدات خلف هللا مهجري القريات من  2011و حتي يومنا هذا
أكد علي كلمة السيد أحمد ماتو و طلب
 توحيد الحكومة ارجاع المهجرين -تفعيل قانون المصالحة الوطنية الن في وجهة نظره ال ينفع شي.

مداخلة السيد عمر الحراري من الجعافرة
 نوه الي ان الذي قيل كله كان خارج الموضوع المجتمعين الجله في هذا اليوم من حيثان كل الموجودين يمثلون جهة واحدة
 يجب ان يكوم جدول االعمال اكبر من الذي ذكر في الورق الن المجهود المبذول يجبان يكون اكبر الن مشاكل المهجرين ليست واحدة فيجب تصنيفها لكي يتم الحل بشكل
سليم بشكل وطني ثم اللجوء الي الجانب الدولي في حال الجانب الداخلي و ذلك للوصول
لتوصيات كبيرة و ذات فائدة.

 يجب علي مناصري ثورة فبراير ان يحفظوا االمان و االمن و ال يجوز ان تخرج مدينةعلي باقي المدن ليبيا لتزعزع االمن في البالد دون أي وجه حق.

مداخلة السيد ابو عجيلة محمد عمار .
 أن تفعّل كل القوانين الصادرة فهذا يعتبر نجاح مثل قرار  2017لعودة اهل تاورغاءللرجوع لمدينتهم و لم يفعّل السباب مجهولة .ووجه سؤال للجنة ماهي الخطوة المتخدة
من قبل االمم المتحدة بشأن هذا القرار..؟

مداخلة السيد محمد الجمال وكيل بلدية ككلة
شخص المشاكل الضاهر أثارها في عدة نقاط و صنفها كحل فعال لالزمة الراهنة ...
 تناسي المشاكل االساسية الزمة النازحين و التي تسببت بشكل رئيسي في التجاذباتالسياسية و االمنية.
 طلب من الحكومة ان تسعي في انهاء االزمة المعيشية و التوسع العشوائي -طب توفير االدوية للعائالت و المواطنين

مداخلة السيد حسين عقيل نازحين وادي الشاطئ
 تكلم السيد حسين عن الهجرة الغير شرعية و الحدود الليبية المنتهكة و ذكر انه من مهماتالحكومة التركيز علي الحدود الجنوبية ألن اهل الجنوب يعانو من الفقر الشديد نتيجة
للحدود المنتهكة.

مداخلة د .سرتية صالح حسين رئيس منظمة النور للمرأة النازحة و المهجرة
طلبت أن يحدد موعد آخر لملتقي يختص بالمرأة المهجرة و النازحة و يكون علي غرار هذا
الملتقي ..و رأت أن من أولويات الحكومة االتي ذكره ..
 ضرورة نزع السالح و ادماج التشكيالت المسلحة. خطاب ديني معتدل. ضرورة اشراك المرأة النازحة في اولويات الحياة السياسية. اشراك االخصائي النفسي او االخصائي االجتماعي في عملية الحوار داخل مجتمعالمهجرين و النازحين.
 -يجب من وجود حمالت توعوية للسلم المجتمعي.

مداخلة السيد أحمد مصباح  ........القواليش
رأي من أولويات الحكومة في االتي ..
 رفع المعاناة عن الشعب و مساعدة النازحين اقتصادي. -االسراع في العملية االنتخابية.

مداخلة د .جمال بوقرين  ..........جامعة بنغازي رئيس مفوضية االنتخابات
 بناء مؤسسة ثقافية لتعليم فن الحوار ولتالفي الثقافة السائدة المتمثلة في ثقافة االقصاء. -تفعيل المؤسسة القضائية في البالد

مداخلة عارف التير .
سؤال ..ما هو حجم التنازالت التي يجب ان تقوم بها الحكومة لتوحيد الياتها و قوتها ..؟

مداخلة السيد الهادي فرنانة  ......الزنتان
 توفير االمن للمهجر عند رجوعه لسكنه. تعجيل العملية االنتخابية لقيام مؤسسة سياسية و مدنية سريعة .الن الحكومة لن تكونقادرة علي تلبية االحتياجات االقتصادية و االمنية و السياسية طالما انها لم تقم بأحد هذه
الحلول و بشك سريع.

مداخلة السيد السني الياس  .......اوباري
هناك شرطين العادة االصالح..
 توفير االمن للمهجرين. -توفير الجانب المعيشي حيث انه يجب اعمار المنطقة لتمكينهم من العودة او التعويض ..

مداخلة السيد فؤاد الفيتوري عضو لجنة االزمة بنغازي
 االعتراف بالمجلس الرئاسي للمهجرين من المنطقة الشرقية القانطين في المنطقة الغربية ايقاف االقتتال في كل ربوع ليبيا تفعيل االتفاق السياسي كمطلب لالطراف المتنازعة و ليس كمطلب للحكومةمداخلة عبد الحميد الحصادي درنة
 تفعيل المادة  15التي ستنهي االنقسام السياسي و تفعيل المادة  8الن عدم تفعيلها يؤدي الي عدم تطبيق االتفاق السياسي علي االرض وهي الضمان الرئيس لتأمين المهجرين و النازحين
 البد من تحديد الضمانات و الحفاظ علي حياتهم بما يكفل انهم ليسوا موجودين في الساحةالليبية.
خرج الحضور إلستراحة الغذاء و تم استئناف الجلسة الساعة  1:10مساء
 -2االمن و الدفاع ...
ما هي المبادئ و المهام االساسية التي يجب ان تشكل ركيزةالمؤسسة العسكرية الليبية الموحدة؟
ما هي المبادئ و المهام االساسية التي يجب ان تشكل ركيزة الشرطة الليبية و بقية المؤسسات
االمنية؟
ما هي الشروط و ماهي االلية المثلي الدماج االفراد المنضوين في المجموعات المسلحة القائمة
داخل المؤسسات العسكرية و االمنية الوطنية الم
ما هي الشروط و الحوافز الممكنة التي تسمح باحتواء السلس و الناجع لكل مضاهر التسلح خارج
المؤسسات الشرعية مع مراعاة اال ينعكس ذلك سلبا علي اممن اللي

مداخلة السيد عبد السالم الجعفري مهجر من بير عجاج
 توفير الضمانات السيادة للدولة -المصالحة الوطنية بما يناسب كل منطقة

مداخلة السيد حسن الشريف من بنغازي الهيئة البنغازية
 توحيد المؤسسة العسكرية و اساسها الوالء هلل و للوطن. حماية الوطن واجب علي المؤسسة العسكرية -حماية امن المواطن داخل الوطن

 -تجنيد كل من يرغب باالنضمام للجيش و الشرطة حسب نظم محددة و معايير تعليمية

مداخلة السيد محمد القطاوي عضو أعيان و حكماء أوباري و مهجر
وجه كلمة لألمم المتحدة و أتهمها بتشتيت الحكومة و عدم حماية المواطن
و أتهم النيتو بقطع اوصال البلد
و طلب من هيئة االمم المتحدة بإثبات حسن النية عن طريق العمل و السعي للمحافظة علي الحدود
من جميع االتجاهات..

مداخلة السيد احمد الجعفري
نوه من حيث توفير االمن و الدفاع الي انشاء الية فعالة لجهاز امني يختص بالشرطة

مداخلة موسي كركان ككلة
وجه سؤال  ..مالذي قام به السيد غسان سالمة من زيارته في ليبيا ..؟ و ماهي النتائج التي تحصل
عليها ..؟
 نوه الي وجوب وجود حكومة واحدة تكون وسيلة الستخراج نتائج من الملتقيات و مهمتهااالساسية ابعاد الوصاية من الجانب االجنبي .و المجتمع الدولي يجب ان يدفع لقيام حكومة
واحدة.
 يجب توفير االمن القومي المتمثل في حماية الحدود و الحد من التهريب و السرقات وبعدها نتكلم عن عودة المهجرين و تعويضهم.
 المشاكل ااقتصادية المتأزمة المتمثلة في غالء االسعار يجب من السيطرة عليه و الحدمن تفاقمه.

مداخلة السيد خالد محمود الشلتات ............
ما تعاني منه ليبيا هو غياب االمن العام و حضور االمن الخاص المتمثلة في الكتائب و المليشيات
و الحكومات المتعاقبة تساهم في تفاقم هذه المشكلة
 يجب ان تحرر المؤسسات االمنية التبعية تعطيل السالح -الحكومة تغذي في الفوضي تحت كل المسميات أولها من خالل المليشيات حسنة التنظيم.

مداخلة السيد عبد الوهاب بسيكري مهجر من بنغازي
 يجب علي الليبيين ان يتفقوا ان تكون المؤسسة العسكرية تحت المؤسسة المدنية لقطعالطريق علي الفوضي.
 استحداث جسم أمني أخر يستطيع استيعاب من ملكوا السالح بعد الثورة. و من حيث الطريقة االنسب لتوزيع السلطات هو اللجوء الي الخبرات في القطاعاتالعامة.

مداخلة السيد المهدي بشير
نوه الي جدول االعمال لهذا الملتقي ال يخص النازحين او المهجرين و ال يتكلم عن مشاكلهم ألنه
ال يخدمهم و ال يتكلم عنهم بشكل مباشر.

مداخلة السيد ناجي الوحيشي

-

دعم الجيش
شراء السالح من الناس بمبالغ مقبولة
ايقاف مرتبات التشكيالت المسلحة الي حين وضعهم تحت غطاء شرعي
االبتعاد عن عملية الشخصنة و ان يكون لها تشريع.

مداخلة السيد الهادي خليفة فرنانة
-

تكوين الثقة بين االشخاص و الحكومة
التأجيج األعالمي و السيطرة عليه لتأسيس الدولة من جديد
السلطة يجب ان تكون محاصصة لتكوين الثقة
الخبرة المهنية مهمة العادة بناء الحكومة

مداخلة السيد عصام عبد هللا
سؤال  ...كيف يمكن الضغط علي البرلمان لإلصدار قانون االستفتاء..؟

مداخلة السيد محمد سعد الصغير منظمة سواسية للحقوق و الحريات
بعثة االمم المتحدة تدير أزمة النزوح في ليبيا و إدارتها توحي باالستدامة او طول المرحلة فهي
كبعثة ال تملك الحل و لن تخترعه.
فال وجود لألمن طالما أن المهجرين خارج ديارهم و ال يمككن االستفتاء علي أي دستور طالما
أن النازحين منتهكة حقوقهم داخل بالدهم.

مداخلة السيد أحمد القويد لجنة المصالحة للمجلس االعلي الكفرة
 ان تكون المؤسسة العسكرية والئها هلل و الوطن -ان يكون امنها بحر و بر و جو

مداخلة السيد مسعود
يجب تحسين الوضع العسكري فلن تقام الدولة اال بالجيش و يكون بعيد عن المشهد السياسي

مداخلة السيد أسامة الشريف
ذكر السيد اسامة مسألة خطورة تسرب الطلبة من المدارس و إلتحاقهم بالكتائب و هذا من شأنه
أن يؤدي إلي دمار الجانب العسكري لضعف المواصفات و الشروط المطلوبة لديهم

مداخلة د .سرتية
 طالبت بفتح باب الحوار من قبل الفئة مالكة الحوار و يجب أن يكونو من نفس العقلية فتح باب المشروعات الصغري -إعطاء دور للمرأة النازحة داخل المؤسسات السيادية في ليبيا.

مداخلة السيد الحراري
السيدة ماريا قالت أنه ال يوجد وصاية علي ليبيا من قبل االمم المتحدة و قانونيا كالمها صحيح,
و لكن فعليا ليبيا تقع تحت البند السابع و مجلس األمن هو المسؤول عنها ..
و الحل في يد الليبيين و طلب من المندوب عن االمم المتحدة بالدفع لعملية انتخابية علي المستوي
القبائلي و يكون بذلك مجلس شيوخ مهمته تكون تعيين رئيس.

مداخلة السيد عبد الحميد الحصادي

نيابة عن مدينة درنة رحب بالسيدة ماريا لزيارة المدينة و المساعدة في الدخول كطرف فعال لحل
و فك الجهة المسلحة و حل المشكلة المقحمة فيها مدينة درنة.
و وجه سؤال للسيدة ماريا.
سؤال ..ما هو رأيها في الواقع الجديد و ما يمكنهم فعله لحماية المدنيين ..؟
سؤال ..هل ممكن رؤية ممرات آمنة للمدنيين للخروج من المدينة..؟
سؤال ..ما الذي بإمكان االمم المتحدة تقديمه للمهجرين و النازحين من درنة..؟
العملية الدستورية و المسار االنتخابي..
 ما هي الشروط األساسية لتحقيق المصالحة الوطنية..؟ كيف يمكن ضمان التمثيل العادل للمكونات المجتمعية ذات الخصوصيات الثقافية و األثنيةو ضحايا التهميش االقتصادي و اإلداري و حماية حقوقهم.؟
 ما هو الشكل األمثل للمضي قدما في العملية الدستورية بطريقة تحقق دستور توافقيا ودائما للبيين.؟
 ما هي الشروط الواجب توفيرها للتوصل إلي أنتخابات ذات مصداقية و تحظي باإلجماعالوطني.؟

مداخلة السيد حسن الشريف
 االستفتاء علي الدستور أ ,تعديله أو إيجاد بديل لمرور األزمة -األشراف الدولي علي مشروع المصالحة

مداخلة السيد إبراهيم إلياس
المصالحة الوطنية ليست خيار و البد منها و البد أ ،تتوفر حسن النية للوصاية علي تحقيق
المصالحة

مداخلة السيد أحمد الشطشاط
يجب تشخيص أزمة المصالحة الوطنية قبل كل شئ باإلضافة لوجود حكومة قوية ألنجاح عملية
المصالحة

مداخلة السيد مفتاح رقيعة تاورغاء
-

ال بد من وجود لجنة لتقصي الحقائق
البد من جمع السالح
تفعيل دور الحكماء و الشيوخ للشوري
تفعيل دور الوعاظ و المشايخ الوسطيين
دعوة كافة االطراف الفعالة
البد من تطبيق المعايير الدولية المتفق عليها
البد من وجود قوة و جهة تدعم االتفاق و ال يضل حبر علي ورق
البد من وزارة المهجرين ان تثبت حسن النوايا لألهالي المهجرين لرفع الظلم ليكون
وسيلة أولية للمصالحة.

مداخلة السيدة عائشة عبد السالم
 -دعت إلي لملمة جراح الوطن و مد جسور التواصل بين الشرق و الغرب.

 استشارة مجلس المصالحة ألنه يضم عدد كبير من الشبكة المجتمعية للنسيج الليبي -يجب االلتفات الي الجنوب الليبي لطلب المصالحة و توطيد نتائجها.

مداخلة درنة
-

يجب جمع شريحة من الليبيين و تكون من كافة التركيبات في النسيج الليبي بحيث يمكنهم
تكون تصور أمثل لعملية المصالحة.
استقبال التعديالت التي يمكن أن ّ
ال نجازف بدخول ليبية في عملية انتخابية جديدة بدون استحداث دستور.
يجب أن يكون للمهجرين دوائرهم االنتخابية في مهجرهم.
توفير كافة شروط المصالحة
توفير دوائر قضائية استثنائية محمية
أن تتم المصالحة بإشراف الحكومة
دراسة قضايا المهجرين كافة و محاولة تقريبها بعضها البعض.
وقف االعالم المحرض للمساعدة في أنشاء المصالحة.
يجب أن يعرف األرهابي و العملية االرهابية للتخلص من الصفات الفضفاضة لتصفية
الحسابات السياسية.

مداخلة د .عارف التير
 يجب وضع أمام أعيننا أننا ال يمكن بدأ انتخابات بدون تشريع ثابت ,فنحتاج إلي أرضيةتشريعية قادرة علي مراقبة الحكومة.
 إذا لم تتكون أرضية تشريعية لإلنتخابات سنظل في نفق و لن تخرج منه فالدساتير تصاغعادة وقت األزمات.
و طلب السيد التير أن تدعم االمم المتحدة اتجاه اصدار ارضية تشريعية للبدأ في االنتخابات .و
ذلك للخروج من االزمة.

مداخلة السيد عبد الهادي شقلوف
 البد من إبداء حسن النية و تطبيق المادة  26من العدالة االنتقالية الصادرة في  2016وأيضا تعديل القانون رقم  19و الذي من شأنه أدي إلي تعطيل قانون المصالحة ألنه
ينقصنا الشفافية و الصدق.
 المطالبة بتعديل القانون االنتخابي الجامعات الليبية تقف عاجزة أمام إبداء حلول قابلة للتطبيق و خاصة أن الصراع عليالدستور هو صراع اسالمي علماني و لن يتم بالصورة الصحيحة اذا استمر علي هذا
المنوال.

مداخلة السيد عبد الحميد بيزان
 بنية الدستور تحتاج علي ثلثي األصوات لكي ال نرجع الي نقطة الصفر  ..و حلها وجودجهة انتخابية واحدة في ليبيا .

مداخلة د .أنعام التركي
 ال يمكن أن تتم المصالحة إال عند إعطاء كل ذي حق حقه. يمكن إقامة الدستور حتي بالعيوب تفعيل القضاء ألقامة الدستور ألنه في ظل االنتقام المؤسساتي السائد صعب أن تقومالمصالحة.

مداخلة السيد فؤاد
-

أكد علي كل النقاط التي ذكرت
أكد علي فتح باب القضاء و تفعيل صندوق صندوق جبر الضرر
دعم السلطة المحلية (البلديات)
المصداقية تحظي باالجماع الوطني عندما تشتغل البلديات بشكل وطني ألرجاع جزء من
الثقة لبداية العمل من جديد.

مداخلة السيد أحمد مصباح رئيس أعيان القواليش و عضو في لجنة المصالحة بين
المشاشية و الزنتان.
-

طرح المشروع الدستوري لالستفتاء
تبدأ المصالحة بتحديد نوع الخالف بين المناطق.
أن يتم جبر الضرر.
رد المضالم
قضايا الدم و حلها في قبول الدية أو استحكام القضاء
توفير المناخ المالئم للمتحركين في المصالحة و تأمينهم و حماية العملية

مداخلة السيد أحميد بومنيار
-

البد من وجود خطوة استراتيجية لتحقيق المصالحة و هي كرجوع المهجرين و خروج
المسجونين و جبر الضرر و احالة الملفات الشائكة للقضاء الليبي
البد من العمل قبل االستفتاء علي الدستور بالعمل علي تعديل المواد الدستورية
تكون ندوات في الجامعات لشرح الدستور.
يجب أن ّ
معاقبة من يخرق قانون المصالحة و إلغاء الغطاء األجتماعي عنهم.
الخطاب االعالمي يجب أن يتغير إلي الطريق السلمي.
حضور أولياء الدم أو من يمثلهم.
توصيل رسالة انصار الرايات البيضاء أنهم ساعيين للم الشمل بين الليبيين.
البد من الخروج من المأزق الحالي للمصالحة و تغيير الجهات الشرعية للمصالحة البد
أن تكون فعالة كالخطاب الديني.
الدور االعالمي أيضا له دور كبير في شق الصف

مداخلة السيد نبيل السوكني مؤسسة طيبة لالعالم
 في غياب االعالم يغيب الضمير في ما يتعلق بقضية مدينة اوباري طلب السيد الحسناوي أ ،ال تتدخل الحكومة المؤقتة أوحكومة الوفاق لهذا نجحت المصالحة.
 الوعي الثقافي الغائب هو كل ما يعانيه المجتمع الليبيمداخلة السيد جمعة ابراهيم السعيطي
 البد من وضع أسس لمصالحة إخالء العقارات المغتصبة صرف المرتبات المتوقفة قطع اليد االجنبية علي الليبيين و هذا اهم شيء -توفير العودة األمنة و هو الجهة الضامنة لتوفير المصالحة بالشكل الصحيح

 البث في الدستور و االنتخابات االستقرار االقتصادي لكي ال يكون المال هو الضاغط الرسمي علي المجتمع الليبي -وجود دستور محكم يكفل العدالة بين الناس

مداخلة السيد موسي كركان
 -يجب تعجيل الدستور و االستفتاء عليه لضرورة دعم األمن و األستقرار.

مداخلة السيد ناجي الوحيشي
 يجب أن يكون هناك دعم حقيقي لصندوق جبر الضرر لكي يتم دفع الدية ألهل الدم. يجب أن يكون جميع أطراف الشعب الليبي جزء من هذا الدستور و ليس حكم علي جهةمعينة.

مداخلة السيد عمر دربي
 المصالحة الوطنية وصل فيها الليبيون للنضج بسبب ما مر به الليبيين من مصاعب. -لو فتح باب التعديل في الدستور و التغييرات فيها فلن ينتهوا منه حتي بعد عشرة سنوات

مداخلة السيد الهادي فرنانة
تكلم علي مثال حي للمصالحة و هو ما حدث في المنطقة الغربية بين الزنتان و المشاشية و هذا
من شأنه أن يكون سبب لعم األمان في المنطقة الغربية كنتيجة فعالة لهذا النوع من المصالحة

مداخلة السيد عبد االشتر
تمني أن يكون فيه هناك من لجنة صياغة الدستور في هذه الجلسة لألطالع علي الحلول الواجب
وضعها و اخدها باالعتبار في تنفيذ عملية المصالحة.

مداخلة السيدة فاطمة عبد هللا ..
نوهت إلي أن مشاكل ببنغازي أعمق من أي مدينة أخري في ليبيا أنها ليست مشاكل وقتية فهي
لديها امكانية االستمرار في المستقبل و تحقق في جرائم االخذ بالثأر و جرائم الدم..
 المصالحة نتيجة و ليست وسيلة و البد أن يفعّل القانون بهذا الشأن -هناك مشكلة غالء االسعار ايضا تمنع من تطور عملية المصالحة الوطنية.

مداخلة لفريق عمل تاورغاء
نتيجة المصالحة بين تاورغاء و مصراتة اليزال كأنه سباق مارتون
فعودة اهل تاورغاء الي ارضهم وقع عليه السيد السراج بتاريخ  1فبراير  2018و لكن التشكيالت
المسلحة قامت بمنعهم.
شكلت لجنة لحل المشكلة بين مصراتة و تاورغاء و إعداد مسودة للتعايش السلمي و ليس للمصالحة
لعدم القدرة علي ضمان نفاذ شروطها ..و المانع من نفاذ هذه المسودة هو الجهات و التشكيالت
المسلحة فهي العائق الوحيد و هنا أصبح للصلح البد من قوة تحميه.
وقدموا توصية و أكدوا عليها و هي ..
 -البد من فرض قوة لتحقيق الصلح.

مداخلة السيد الهادي المشاي
 -اذا صفت النية في المصالحة لن يكون تحقيقها صعب.

 -برنامج االنتخابات الرئاسية هو أفضل ضمان لألمن الليبي.

مداخلة السيدة فاطمة
 لتحقيق المصالحة الصحيحة البد من توحيد المؤسسة التنفيذية قبل القيام بأي شيء البد من وجود جهة عسكرية واحدة و قضاء واحد. الدستور الموجود فيه خالف علي مواده فالبد بالدرجة االولي قبل االستفتاء و عمل ندواتعلي المواد واحدة تلو االخري.
مالحظة .
في ختام هذا التقرير أنوه علي مجمل التوصيات التي قدمها السيد فاضل جبران للسيد محمد
الجغاللي .
كل االسماء التي ذكرت فردية أصحابها لم يعرفو بأنفسهم بشكل كامل و هناك من لم يذكر صفته.

و تفضلوا بقبول فائق االحترام و التقدير
السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته
أ.مروة مسعود الترهوني

