
النص الكامل لكلمة فايز السراج!
!

أيها الشعب الليبي العظيم السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته…!
!

أحــدثــكم الــيوم في هــذه املــرحــلة الحــرجــة واملــفصلية مــن تــاريخ بــالدنــا، ومــن واقع إدراكي الــكامــل ملــا يــواجــهه 
املـواطـن مـن مـعانـاة.. لـيس اآلن فـقط.. بـل مـنذ عـقود مـضت، وفي وقـت تمنى فـيه الجـميع أن تـصعد بـالدنـا 
ــديــــدة خــــالل  ــنا انــــتهينا بــــمآسي جــ ــريــــة حــــقيقية، اال أنــ ــية وحــ ــديــــمقراطــ ملــــصاف دول الــــعالــــم املــــتقدم، وتــــنعم بــ
الـسنوات السـت املـاضـية، خـلصنا فـيها أنـنا جـميعا نتحـمل مـسؤولـية مـا كـنا فـيه مـن قـبل... ومـا وصـلنا الـيه 
اآلن، فــال مــزايــدة مــن أحــد... قــد اســتوى الجــميع... أخــطأنــا وأصــبنا... وحــان الــوقــت لــوحــدتــنا وانــقاذ وطــننا 
أتحـدث إلـيكم أبـناء وطني بـكل صـدق وشـفافـية... لكي أضـعكم أمـام حـقائـق األمـور... فـبعد مـرور أكـثر مـن 
عـــام مـــن بـــدء املجـــلس الـــرئـــاسي لـــعمله في الـــعاصـــمة طـــرابـــلس، ومـــا صـــاحـــب ذلـــك مـــن مـــختنقات وتحـــديـــات 
ســــياســــية واقــــتصاديــــة ومــــالــــية وأمــــنية، كــــان أكــــثرهــــا وضــــوحــــاً، عــــدم الــــتزام األجــــسام املــــنبثقة عــــن االتــــفاق 
الــسياسي بــكل االســتحقاقــات الــواردة في هــذا االتــفاق، واالنــقسام الــحاد في مــؤســسات الــدولــة، ورغــم ذلــك 
عـملنا قـدر املسـتطاع لـرأب الـصدع ولـم الـشمل.. ومـددنـا يـد املـصالـحة للجـميع لـقد كـان االتـفاق الـسياسي 
صـــــيغة مـــــؤقـــــتة لـــــلتعايـــــش وتـــــهيئة الـــــظروف النـــــهاء الـــــصراع واالقـــــتتال، واالنـــــتقال الســـــلمي إلى مـــــرحـــــلة مـــــن 
االســتقرار، وطي صــفحة املــاضي، وجــاء املجــلس الــرئــاسي في مــحاولــة لــقيادة هــذه املــرحــلة، ليضع خــاللــها 
أســس الــدولــة الــديــمقراطــية املــدنــية املــنشودة، دولــة الــقانــون واملــؤســسات، التي تــوفــر األمــن والــحياة الــكريــمة 
ملـواطـنيها. لـذا أكـدنـا للجـميع في أكـثر مـن مـناسـبة، إنـنا لـسنا طـرفـا في الـصراع، بـل نـريـد أن نـساهـم في 

الحل، فالوطن يبنى بسواعد وعقول جميع أبنائه دون استثناء أو اقصاء أو تهميش!
!

أيــها املــواطــنون أيــتها املــواطــنات لــقد عــقدنــا الــعزم مــنذ الــبدايــة أن نــتغلب على الــصعاب، ومــواجــهة األزمــات 
التي تـعصف بـالـبالد، والتي تـراكـمت مـنذ سـنوات مـضت. فـمن مـنكم ال يـعلم التحـديـات االقـتصاديـة واملـالـية 
التي واجهــتنا مــنذ الــبدايــة، مــن عجــز لــلميزانــية، وهــبوط حــاد في انــتاج الــنفط ، وعــدم اتــخاذ مــصرف لــيبيا 
املــركــزي ســياســات نــقديــة فــاعــلة وفــوريــة ، لحــل مــشكل الــسيولــة أو انــقاذ ســعر صــرف الــديــنار مــن االنــهيار ، 
ولـــقد قـــدمـــنا كـــل مـــا بـــوســـعنا محـــلياً ودولـــياً... حتى نـــبدأ في تحـــريـــك عجـــلة االقـــتصاد واإلنـــفاق على األمـــن 
والــــصحة والــــتعليم وغــــيرهــــا مــــن الخــــدمــــات... لــــقد حــــرص املجــــلس الــــرئــــاسي مــــنذ الــــبدايــــة على رفع إنــــتاج 
اـلنفط... وتحـلينا بـأقصى درجـات اـلتعقل وسـعة اـلصدر وبـعد اـلنظر، ـلم ننجـر ـللتصعيد املسـلح املـتكرر حـول 
ــالــــنفط هــــو ثــــروة  املــــوانــــئ.. وإدراكــــاً مــــنا لحجــــم املــــسؤولــــية عــــملنا على تــــجنب الــــتصادم وتــــطويــــق الــــعنف.. فــ
الــليبيني جــميعا، وهــو مــصدر رزقــهم الــوحــيد، وكــان ال بــد أن يخــرج مــن دائــرة الــصراع الــسياسي، لــقد قــفز 
انــتاج الــنفط خــالل عــام مــن مــائــة وخــمسون ألــف بــرمــيل في الــيوم مــنذ بــدء عــملنا في طــرابــلس، الى قــرابــة 
ــيها الــــفساد وســــارقي املــــال  ــلة اســــتفحل فــ ــلنا الى مــــرحــ ــوقــــت الــــحالي، ورغــــم ذلــــك وصــ ــليون بــــرمــــيل في الــ املــ
اـلعام...! مع عجـز تـام ألعـضاء مجـلس الـنواب ومجـلس الـدولـة في الـوفـاء بـاسـتحقاقـهما بـخصوص املـناصـب 
الـسياديـة...لتصحيح هـذا األمـر ومـحاسـبة املـسؤولـني.. ونـفذ صـبرالـليبيني وجـاء الـوقـت لـنعمل مـعاً... لـذا قـد 

نضطر التخاذ اجراءات استثنائية لعالج هذا األمر.!
!!



أخوتي وأخواتي…!
!

ــــلحة بـــــصور  ــــات املسـ ــــموعـ ــــد املجـ ــــواجـ ــــكة، إن تـ ــــشائـ ــــلفات الـ ــــثر املـ ــــهو مـــــن أكـ ــــلف األمني، فـ ــا بـــــخصوص املـ ــ أمـ
ومــسميات مــتعددة كــان واضــحاً وجــلياً في مــعظم املــدن، ولــم يــَر مــن ســبقونــا خــطورة انــتشار الســالح ، ولــم 
يـعملوا على جـمعه مـنذ األيـام األولى، وهـا نـحن نجني ثـمار ذـلك، وـلكن تـعامـلنا مع هـذه اـلظاهـرة كـان بـإتـزان 
وواقــعية، وبــدأت تظهــر أجهــزة الــدولــة األمــنية والــعسكريــة رغــم كــل التحــديــات، فهــذا عــمل يــحتاج إلى صــبرٍ 
وبــرنــامجٌ شــامــل، حــيث كــان هــمنا وال يــزال أال يــراق دم ليبي في مــقدورنــا حــقنه، والــعمل على إخــراج الــبلد 
مـــــن هـــــذه املـــــعضلة دون خـــــسائـــــر في األرواح بـــــقدر اإلمـــــكان، وتـــــجنب تـــــدمـــــير مـــــنشآت الـــــشعب ومـــــمتلكات 
املــواطــنني.. لــقد احــتويــنا واســتوعــبنا الشــباب في املــؤســسة الــعسكريــة والشــرطــية واألجهــزة األمــنية الــتابــعة 
لــهما، وكــنا حــازمــني وحــاســمني في مــواجــهة مــن انتهج الــفوضى، مــثال ذلــك مــا حــدث ملــن حــاول الــتفكير في 
زعـزعـة أمـن طـرابـلس مـؤخـراً، فـلقد أثـبتت األجهـزة األمـنية والشـرطـية الـقدرة على تـأمـني الـعاصـمة بـالـكامـل، 
ذلـك بـفضل شـجاعـة شـبابـنا وشهـداء الـواجـب، الـذيـن أثـبتوا جـميعاً حـرصـهم على أمـن وآمـان املـواطـن مـهما 
كـانـت الـتضحيات، وهـاهي سـياسـاتـنا تمضي بـعون اهلل على طـريـق الـنجاح وعـندمـا نتحـدث عـن الـتضحية 
والـفداء، اليـفوتـنا أبـداً أن نـتذكـر أبـطالـنا الـذيـن ضـحوا بـحياتـهم مـن أجـل الـقضاء على االرهـاب في سـرت... 
ورغــــم الحــــظر املــــفروض وقــــلة االمــــكانــــيات.. اال أن أبــــطالــــنا في عــــملية الــــبنيان املــــرصــــوص قــــدمــــوا الــــغالي 
والــــــنفيس، لــــــتهنأ الــــــبالد ويــــــتم الــــــقضاء على آفــــــة اســــــتفحلت بســــــبب انــــــشغالــــــنا في خــــــالف األخ مع أخــــــيه، 
والـصراع وراء سـراب السـلطة، ومـحاولـة الـسيطرة على مـقدرات الـدولـة ومـواردهـا وعـندمـا أتحـدث عـن سـرت، 
فـكيف لي أن اسـتثني تـضحيات أبـنائـنا في بـنغازي وغـيرهـا مـن مـدن لـيبيا، سـواء كـانـوا مـن أفـراد الـجيش 
أو غـيرهـم ، فـكلهم ـليبيون، وال يـوجـد ـلديـنا أي اخـتالف في املـفاهـيم عـندمـا نـقاتـل ارهـابي أجنبي دخـيل على 
الـــبالد، ولـــكن في ذات الـــوقـــت... لـــيس كـــل مـــن أخـــتلفنا مـــعه مـــن أبـــناء الـــوطـــن نـــصنفه ارهـــابـــياً أمـــا بـــالنســـبة 
ــلنا  ــينة لــــألجنبي، وقــ ــعالــــم، فــــنحن لــــسنا رهــ ــتوازن مع دول الــ ــلنا بــــشكل مــ ــية ، فــــقد تــــعامــ ــتنا الــــخارجــ لــــسياســ
لــــلمتدخــــلني ســــلبا في شــــؤونــــنا ومــــازلــــنا نــــقول: أرفــــعوا أيــــديــــكم عــــن لــــيبيا. وقــــد أوضــــحنا أن طــــلب املــــساعــــدة 
لـلنهوض بـالـوطـن ومـكافـحة االرهـاب، لـيس طـلباً لـلتدخـل، ولـيس انـتهاكـاً لـلسيادة، فـعندمـا نتحـد ونـحترم أبـناء 
شــعبنا ونــرفع مــن شــأنــهم ونــنهض بــبالدنــا.. فــبذلــك فــقط... يــحترمــنا الــعالــم وتــتحقق الــسيادة أيــها الــشعب 

الليبي العظيم بعد كل هذه التحديات!
!

ومـــن رؤيتي لـــلوضع الـــسياسي الـــراهـــن، واملـــختنقات التي وضـــعتنا في حـــالـــة مـــن الجـــمود الـــسياسي، ومـــن 
وحي املــسؤولــية الــوطــنية واألخــالقــية تــجاه شعبي ورفع املــعانــاة عــنه، ومــا شهــدنــاه مــن عجــز مجــلس الــنواب 
ومجـــلس الـــدولـــة للجـــلوس مـــعاً اليـــجاد تـــسويـــة ســـياســـية القـــرار تـــعديـــالت في االتـــفاق الـــسياسي... قـــررت أن 
اتـــقدم لـــكم الـــيوم بـــرؤيتي ومـــقترحي لـــلمرحـــلة الـــقادمـــة، وخـــارطـــة طـــريـــق ربـــما تـــسهم في الخـــروج مـــن هـــذه 
ــلوصــــول إلى وضع أكــــثر أمــــنا ًو اســــتقراراً، مــــبنية على أســــس اإلعــــالن  األزمــــة، وإيــــجاد أرضــــية مشــــتركــــة لــ
الـــدســـتوري واالتـــفاق الـــسياسي وثـــوابـــتنا الـــوطـــنية، وهي مـــبادرة تتيح الـــفرصـــة أمـــام الجـــميع.. وبـــالجـــميع، 

للمساهمة في بناء دولة ليبيا املستقبل... وبإرادة وطنية حرة.!
!!!



اسمحوا لي أن أبدأ باستعراض املبادئ التي تنطلق منها هذه الرؤية وخارطة الطريق:!
!

أواًل: الـتأكـيد على حـق املـواطـنة، وأن جـميع الـليبيني والـليبيات مـتساوون في الـحقوق والـواجـبات، 
مهما كانت انتماءاتهم السياسية أو توجهاتهم الفكرية.!

!
ثــانــياً: إن املجـــلس الـــرئـــاسي لـــحكومـــة الـــوفـــاق الـــوطني لـــيس طـــرفـــاً في الـــصراع ولـــم يـــأت لـــدعـــم 
طـــــرف ضـــــد آخـــــر، وهـــــذه املـــــبادرة هي مـــــقترح الســـــتكمال االتـــــفاق الـــــسياسي واملـــــسار الـــــتوافقي 

وليست بدياًل عنه.!
!

ثـالـثاً: عــدم االقــصاء أو الــتهميش ألي مــواطــن في الــداخــل أو الــخارج، ســواء مــعارضي االتــفاق 
أو مــؤيــديــه، والــعمل فــوراً على عــودة الــنازحــني واملهجــريــن، ولــم الــشمل تــحت رايــة الــوفــاق الــوطني 

الحقيقي.!
!

رابـــعاً: مــــراعــــاة مــــبدأ الــــفصل بــــني الســــلطات والــــتداول الســــلمي للســــلطة، وأن تــــكون املــــؤســــسة 
العسكرية تحت السلطة املدنية التنفيذية.!

!
خـامـساً: وضع اسـتراتـيجية شـامـلة لـلدفـاع واألمـن الـقومي وتـوحـيد املـؤسـسة الـعسكريـة، مع دعـم 
وتـفعيل الـجيش والشـرطـة واملـؤسـسات األمـنية الـتابـعة لـهما، ووضع بـرنـامج وطني لجـمع السـالح، 

وتسريح أو دمج أفراد التشكيالت املسلحة في مؤسسات الدولة وفي إطار زمني محدد.!
!

ســـادســـاً: حــــمايــــة الــــحقوق والحــــريــــات الــــعامــــة وانــــتهاج اإلصــــالح اإلداري في إطــــار الــــشفافــــية 
ومـكافـحة الـفساد، وتـفعيل نـظام الـالمـركـزيـة لـضمان حـقوق كـل مـناطـق لـيبيا سـابـعاً: تـفعيل آلـيات 

العدالة االنتقالية وجبر الضرر والعفو العام من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة.!
!

سابعاً: احترام جميع املكونات الثقافية واملوروث االجتماعي، وانهاء املحاصصة والجهوية.!
!

ـثامـناً: املـحافـظة على املـوارد الـوطـنية ومـؤسـسات الـدولـة االقـتصاديـة واملـالـية، مع ضـمان الـتوزيع 
العادل للثروات لكل الليبيني.!

!
أما بالنسبة لخارطة الطريق املقترحة فهي على النحو التالي:!

!
- الــدعــوة إلى انــتخابــات رئــاســية و بــرملــانــية مشــتركــة في شهــر مــارس-2018، تــفرز رئــيساً لــلدولــة 
وبـرملـانـاً جـديـداً، تسـتمر واليـتهما ثـالث سـنوات كحـد أقصى، أو حتى االنـتهاء مـن إعـداد الـدسـتور 

واالستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.!
!

- يسـتمر اـلعمل بـاالتـفاق اـلسياسي و حـكومـة اـلوفـاق اـلوطني، الى أن يـتم تـسمية رئـيس اـلحكومـة 
الجــديــدة مــن قــبل رئــيس الــدولــة املــنتخب، واعــتماد حــكومــته مــن قــبل الــبرملــان تــقوم املــفوضــية الــعليا 



لــالنــتخابــات وبــالــتنسيق مع األمــم املتحــدة، وبــمساعــدة جــامــعة الــدول الــعربــية واالتــحاد األفــريقي 
واالتــحاد األوروبي، بــاالعــداد واالشــراف ومــراقــبة االنــتخابــات الــرئــاســية والــبرملــانــية تــحت اشــراف 

وتسيير من األمم املتحدة.!
!

- يــقوم مجــلس الــنواب ومجــلس الــدولــة بــتشكيل لــجان لــلحوار لــتناقــش فــيما بــينها، ومع مــؤســسات 
املجتمع املـــدني ومـــن خـــالل حـــوار مجتمعي إعـــداد مشـــروع قـــانـــون االنـــتخابـــات ومـــقترح الـــتعديـــل 
الــدســتوري، لتحــديــد صــالحــيات رئــيس الــدولــة ومــالمح املــرحــلة الجــديــدة بــرعــايــة املــفوضــية الــعليا 

لالنتخابات.!
!

- على حـــكومـــة الـــوفـــاق الـــوطني واملـــؤســـسات الـــقائـــمة في أنـــحاء الـــبالد تـــوفـــير االمـــكانـــيات وتـــهيئة 
األجـواء املـناسـبة لـنجاح هـذا االسـتحقاق يـتم االعـالن عـن وقـف إطـالق الـنار وجـميع أعـمال الـقتال 
في كـــافـــة أنـــحاء الـــبالد، إال مـــا يـــخص مـــكافـــحة االرهـــاب املـــنصوص عـــليه في االتـــفاق الـــسياسي 

الليبي واملواثيق الدولية.!
!

- يـــقوم مجـــلس الـــنواب ومجـــلس الـــدولـــة بـــتشكيل لـــجان مشـــتركـــة لـــلبدء في دمج مـــؤســـسات الـــدولـــة 
السيادية املنقسمة.!

!
- تــقوم حــكومــة الــوفــاق الــوطني بــضمان تــوفــير الخــدمــات واالحــتياجــات الــالزمــة لــلمواطــنني في كــل 
املـناطـق، وتـلتزم جـميع املـؤسـسات الـقائـمة في الـبالد بـالـتعاون وضـمان فـصل الـصراع الـسياسي 
عـن تـوفـير هـذه الخـدمـات، مع الـتزام مـصرف لـيبيا املـركـزي بـتنفيذ سـياسـات نـقديـة بـشكٍل عـاجـل، 

لضمان عالج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبي.!
!

- انــشاء املجــلس األعلى لــلمصالــحة الــوطــنية: مــكون مــن مــائــة عــضو، يــتم اقــتراحــهم وفــقاً ملــعايــير 
وضـوابـط تحـددهـا اـللجنة اـلتحضيريـة ملشـروع املـصاـلحة اـلوطـنية، ويـكون أعـضاء هـذا املجـلس مـن 
أعـــــيان وحـــــكماء قـــــبائـــــل مـــــدن لـــــيبيا، ومـــــؤســـــسات املجتمع املـــــدني، واملـــــرأة والشـــــباب، يـــــراعى في 
إخــتيارهــم جــميع األطــياف الــسياســية والــفكريــة دون اقــصاء أو تــهميش. ومــن مــهام هــذا املجــلس، 
االعــداد ملــؤتــمر لــيبيا لــلمصالــحة الــوطــنية، ودراســة آلــيات تــطبيق الــعدالــة االنــتقالــية وجــبر الــضرر 
واـلعفو اـلعام، واـنشاء ـلجان ـللمصاـلحة بـني املـدن، وخـلق األجـواء املـناسـبة ـلحوار مجتمعي الـنجاح 

االتخابات التشريعية والرئاسية واالستحقاق الدستوري.!
!

أيها الليبيون أيتها الليبيات!
!

كـــان هـــذا اجـــتهادي للخـــروج مـــن األزمـــة الـــراهـــنة وتـــوحـــيد صـــفوف الـــليبيني، وجـــمعهم على كـــلمة ســـواء، وأنـــا 
ــــم  ــقديــ ــ ــــميع إلى تــ ــــوا الجــ ــــضيقة، وأدعــ ــــصالح الــــــشخصية الــ ــتتغلب على املــ ــ ــنية ســ ــ ــــوطــ ــــروح الــ ــــأن الــ ــــقة بــ على ثــ
الــتنارالت وإن كــانــت مــؤملــة، لــلوصــول بهــذا الــوطــن إلى بــر اآلمــان أدعــو الــدول الــشقيقة والــصديــقة وجــامــعة 
الـــدول الـــعربـــية واالتـــحاد األفـــريقي واالتـــحاد األوروبي واألمـــم املتحـــدة، بـــدعـــم هـــذه الـــرؤيـــة، واالســـتفادة مـــن 



ــا الجــــراء الــــتعديــــالت الــــالزمــــة في االتــــفاق الــــسياسي، ولخــــلق  املــــبادرات التي قــــدمــــت مــــن قــــبل، واســــتثمارهــ
األجواء املناسبة نحو مسار ديمقراطي وتحقيق املصالحة الوطنية الشاملة!

!
وفي اـلختام، هـا أنـا أنـاشـد مـن جـديـد أبـناء اـلشعب الليبي... شـركـاء اـلوطـن جـميعاً... وأقـول ـلكم... أيـاً كـان 
انــتمائــكم الــسياسي أوقــناعــاتــكم الــفكريــة، أدعــوكــم لــلمشاركــة االيــجابــية النــجاح هــذا االســتحقاق الــوطني.. 
ــنائـــنا في الـــخارج... أدعـــوكـــم لـــلعودة إلى وطـــنكم ســـاملـــني آمـــنني... وأمـــد يـــدي لـــكم وألي ليبي غـــيور  وإلى أبـ
على وطــــنه... لطي صــــفحة املــــاضي.... والتطلع ملســــتقبل مشــــرق لــــألجــــيال الــــقادمــــة ولــــلفرقــــاء الــــسياســــيني 
أقـول... لـقد نـفذ صـبر الـليبيني... فـلنحتكم لـرأي الـشعب في تـقريـر مـصيره... حتى نـدخـل الـفرحـة في قـلوب 
أبناءه... ولننهي هذا االنقسام سوياً من أجل ليبيا.... ليبيا وطناً للجميع... معاً نحو املصالحة والبناء....!

!
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.


