
 برقة –بيان المكونات االجتماعية 

أمام حلظات تارخيية يتشكل من يف كل أقاليم الوطن احلبيب وبكل مكواته إننا اليوم نقف  أيها الشعب الليبي العظيم
اليت امتدت جأكثر من عشر سنوات كانت مليالً و التابقة الفرتة إن نتائج  ا متتقبل الوطن واجأييال القاممةخالهل

للحالة التياسية واالقتصامية تُقدم مل اته وظهور كيانات وأيتام العبث املمنهج بالوطن ومقدر واضحًا على 
متحالفة مع اجأينيب يف سبيل سلب  حمققة بذلك مصاحلها الشخصية الضيقةوااليتماعية الليبية إال التشرذم والفرقة 

 .مكانته اإلقليمية والدوليةبذلك ضعفة خريات الوطن م

تقومي بضرورة ويبنا الوطين من خالل و  عظيمة نُتأل عنها مانةحيملنا الوطن أخالل ملتقانا هذا إننا ومن   
إنه ومن خالل التجارب واجأحداث  ثري من االحنرافك  متارات العمل التياسي واالقتصامي وااليتماعي اليت شاهبا
تغيري بناًء على جمموعة نُعلن عن احلاية املاسة وامللحة للاملريرة اليت تعرض هلا وطننا العزيز طيلة الفرتة التابقة فإننا اليوم 

 من املعطيات املهمة:

شرعيتها  أعامتأو تلك اليت اليت أفرزهتا من مجيع اجأيتام منتهة الوالية  التأكيد على ضرورة التخلص التريعأواًل: 
 عرب يف أي منها عن رغبة وطموحات شعباً الكرمي.جمموعات اتفاقات مل تُ 

ت التعامل مع التشكيالعلى  نؤكدو  هانتائجارك ونبأماء رسالتها  العتكرية على 5+  5امللتقى حييي يهوم جلنة  ثانيًا:
يف املؤستة العتكرية واجأمنية والقطاعات اجأخرى للحد من سطوهتا وسيطرهتا على  أفرامها ضرورة ممجباملتلحة 

 صانعي القرار ومتخذيه.

التأكيد وبشكل حازم على وحدة الرتاب اللييب وحرمة الدم اللييب وقدسية اجملتمع وسيامة الدولة وهيبتها وحماربة   :ثالثاً 
 كل أشكال التطرف والعنف بني اجأخوة اجأشقاء.

تزامنة يف مدة سية والربملانية املة الرئاالتأكيد وبكل قوة على املضي قدمًا يف استكمال االستحقاقات االنتخابي رابعاً:
 م.2022أقصاها هناية هذا العام 

احلوار اجملتمعي العام ونبذ خطاب الكراهية عرب التعي وبشكل مؤوب لتحقيق املصاحلة الوطنية الشاملة  خامسًا:
 ضميد يراحات الوطن ليقف متعافياً متتكمالً مترية البناء والتنمية.الداعي ملزيد من التمزق والتشظي ومللمة وت

مل يعد لدى الليبيني الوقت الكايف العتمام مراحل انتقالية يديدة عليه إذا مل يتم الوصول إىل االستحقاق  :سادساً 
 البيان فإنه سنلجأ إىل التصعيد باستدعاء الشارع للعصيان املدين.هذا يف املدة احملدمة يف  الربملاينرئاسي و الاالنتخايب 

  سابعاُ:
ُ
إلمجاعهم حول  التواصل مع كل الليبيني يف ربوع الوطنلتقى جلنة ملتابعة نتائجه مهمتها ستنبثق عن هذا امل

 .من نقاطبيانه متضمناته وما حوى 



يف  ماووضعهومواطنيه رغبتنا اجأكيدة يف مل الشمل والنهوض بالوطن  دمكني هبذا امللتقى ونُ حنيي كل املشار ختامًا 
 املتقدمة. واجأمم مصاف بلدان العامل

 عاشت ليبيا حرة موحدة

 م بمدينة سلوق11/00/2022حرر يوم السبت الموافق 

      


