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 یجب تناول األزمة اللیبیة لیست على أنها أزمة  داخلیة فحسب، ألن الجزء األكبر من األزمة هو البعد الخارجي-

 وبالتحدید التدخالت الخارجیة التي یجب التصدي لها. وبما أن  التدخل الخارجي تسبب في مأساة كبیر للیبیا،

 فیجب البدء في التعامل معه كأولویة.

  یجب توحید المؤسسات الحكومیة والتخلص من حالة تعدد الحكومات.-

   تشكیل كیان فاعل لتقدیم دستور لكي یخرج لیبیا من المراحل والهیئات اإلنتقالیة،  وصوال إلى بناء دولة مستقرة.-

  یجب على األمم المتحد تعزیز مصداقیتها بعد انعدامها لدى اللیبیین.-

 یجب القیام بتحقیق من جهة مستقلة لتقییم دور األمم المتحدة في تناول ملف األزمة اللیبیة.-

  تجنب أن تطبق خطة مبتورة على اللیبیین قد تقود إلى تعقد األمور أكثر.-

 بعد التشخیص المتفق علیه، وهو أن الشعب اللیبي قد تعرض لعقود من الزمن  لإلضطهاد  والتهمیش وغیرها من-

 الممارسات، یجب تقدیم حلول عملیة للمشاكل.

 نحن اللیبیون في المهجر لدینا رؤیة نود أن نشارك من خاللها في بناء لیبیا.-

 یجب إیجاد حكومة موحدة في أقرب وقت ممكن فلیس لدینا وقت لمناقشة خطة طویلة المدى، ألن معاناة المواطن-

  عاجلة متعلقة باألولویات الضروریة  كتوفیر الخبز و تسییر الحیاة الیومیة.

  یجب على األمم األمم المتحدة تحمل مسؤولیاتها تجاه إیجاد حل في لیبیا.-

  یجب تبني لغة الحوار واالبتعاد عن التنازع  السیاسي واالقتتال.-

  یجب على الجمیع تقبل األخرین باختالف األفكار والتوجهاته.-

  إنهاء اإلختالف الداخلي بین السیاسیین اللیبیین الذي تسبب في حدوث التدخالت الخارجیة.-

  یجب على األمم المتحدة أال تسعى إلجراء انتخابات سریعة قد تأتي بنتائج سیئة.-

  ال یمكننا القبول بانتخابات غیر متوازنة.-

  نحن دولة واحدة ولیس أقالیم ویجب التأكید على وحدة لیبیا في كل المساعي والجهود.-

  بناء دولة المواطنة بجمیع مكوناته التي تعامل مواطنیها بالتساوي.-

 دعم جهود توحید المؤسسة العسكریة واألمنیة.-

 التصدي للتهمیش الذي یتعرض له الجنوب اللیبي في منطقة فزان، ودعم تواجد المؤسسة العسكریة فیه-

  الجیش الوطني هو الحل األمثل لحمایة الدولة والوطن .-

 یجب أن ینطلق حوار شامل یضم كل الفئات والتوجهات السیاسیة منذ تأسیس لیبیا حتى وقتنا الحاضر.-

 اتفاق الصخیرات معیب بشكل كبیر رغم أنه  یشكل قاعدة حواریة بها جوانب إیجابیة كثیرة.-

  الرجوع إلى الدستور الملكي سیجنبنا الدخول في دهالیز جدیدة.-



 

 الجالیة اللیبیة في بریطانیا لعبت دورا تاریخیا وقادت المعارضة السیاسیة ضد القذافي وكل أشكال الظلم الذي-

 تعرضت له لیبیا.

  یجب إنجاز الدستور قبل االنتخابات لتنظیم الدولة وشكلها وعملیة االنتخابات.-

 یجب نسیان الماضي بكل خالفاته، والتخلص من التشبث بعهد القذافي وعهد 17 فبرایر واالستمرار بفكر یصلح-

  البلد.

  العمل على تجنب منع خالفات تأتي داخل الدستور وحلها.-

  الدستور مطلب أساسي وتاریخي مهم ألي عملیة سیاسیة.-

 یجب دعم االنتخابات وعلى كل األطراف السیاسیة المشاركة في ذلك.-

  الدستور في ظل وجود السالح ال یمكن تطبیقه.-

 نطلب من األمم المتحدة توضیح دورها في عملیة إنجاز الدستور في ظل سیطرة المجموعات المسلحة وغیاب-

  الجیش والمؤسسة األمنیة الموحدة.

  یجب ترجمة  الدستور الى نصوص قانونیة دقیقة.-

 األولى تشكیل حكومة موحدة مؤقتة عن طریق كل األطراف عبر ضغوطات األمم المتحدة فتكون الطریق-

 لإلنتخابات،

  یجب اعتبار أن الدستور یمكن تعدیله مستقبال وتصحیحه ویجب إنجازه رغم كل التحفظات.-

  یجب استفتاء الشعب على نظام الحكم والدولة.-

  الحل الناجع هو تبني دستور 1952 المعدل : مرحلة انتقالیة برلمانیة مدتها 5 سنوات.-

 تغییر الدوائر االنتخابیة من حیث العدد ثم وضع دستور جدید و ینتخبه الشعب.-

  لنجاح  المصالحة الوطنیة ال بد من عدالة انتقالیة تشمل ما قبل ثورة فبرایر وما بعدها.-

  یجب نبذ اإلقصاء و القبول بالنتائج االنتخابیة ونبذ العنف ونشر ثقافة  الشراكة.-

  فتح باب نقاش التفصیل للدستور یسبب مشاكل حالیا.-

  بعد الدستور یجب إلغاء كل الحكومات السابقة لتفادي تكون حكومة رابعة.-

 یجب الدخول لمرحلة سیاسیة جدیدة لیس للعابثین سابقا، وعزل كل من كان في السلطة السابقة على مر 46 عاما-

 لمدة 5 سنوات.

 یجب التوافق على نص دستوري قابل للتعدیل.-

  البد من سلطة تنفیذیة حاكمة قویة تحتها جیش یخضع للسلطة المدنیة.-

  هناك حاجة لتطویر التشریعات المتعلقة بالجیش بحیث یكون تحت المؤسسة المدنیة.-

 یجب احترام خصوصیة وتراتبیة المؤسسة العسكریة.-

   إجراء عملیات بناء ثقة بین المؤسسات الدولة وهو شيء معدوم في لیبیا.-

  یجب اإلبتعاد عن الخالفات السطحیة لتوحید المؤسسات تحت مظلة واحدة.-

  األمن ال یتم إال بالعدل وقانون فیجب دعم المؤسسات المعنیة.-

  نفي الظلم وإرهاب الدولة وذلك بالعدل والقانون.-



 

  ال یمكن حدوث انتخابات تحت سیطرة قوى مسلحة مختلفة.-

  معالجة المشكلة من أساسها وهي انتشار السالح.-

  حصر أعداد من یملك قوة السالح في طرابلس ومصراتة والزنتان وكل المیلیشیات في شرق لیبیا بالكامل.-

  وقود السالح البشري القادم من التبو والطوارق من غیر اللیبیین.-

 یجب مراعاة مكونات التبو والطوارق ومناقشتهم لحمایة البلد.-

  إبعاد الجیش عن الحیاة السیاسیة، یجب دسترة هذا المطلب.-

  لبناء جیش منضبط مهمته حمایة الحدود والدستور والمواطنین.-

 هناك حاجة ماسة لضبط الحدود.-

 مسؤولیة األمن  من اختصاصات الشرطة.-

  منع التدخل الخارجي من  اإلمارات ومصر وفرنسا وقطر وتركیا.-

  یجب حل جمیع األجسام السیاسیة والتشریعیة الموجودة قبل االنتخابات.-

 بناء مؤسسات تكون وظائفها مبنیة على التوصیف الوظیفي-

  التأكید على أهمیة الحكم المحلي واإلدارة المحلیة للمجالس البلدیة.-

  احتواء الشباب اللیبي في المؤسسات الصغرى والمتوسطة.-

  تحقیق العدالة االجتماعیة في توزیع المرتبات.-

  تغییر محافظ مصرف لیبیا المركزي في أقرب فرصة.-

 اإلسراع بإیجاد حلول جدیدة لمعاناة الشعب اللیبي.-

 یجب على األمم المتحدة دعم فئة الشباب من ناحیة اقتصادیة، وحل المشكلة األمنیة لفرص الشباب عبر الحل-

  االقتصادي.

  المشكلة في المركزیة وعدم إعطاء البلدیات تسییر مهامها فیجب حل هذه المشكلة.-

 یجب إعطاء الشباب فرصة ممارسة التجارة.-

  تخفیض قیمة الدینار اللیبي مقابل العمالت األجنبیة.-

  إنشاء المحاكم االقتصادیة  أمر مهم للغایة.-


