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 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ما �� 

�س�� إليقاف ا�حرب األهلية والصراع السيا�ىي من خالل تأسيس توافق �� مبادرة " إرساء السالم �� ليبيا  "

واسع بمشاركة �ل الليبي�ن ع�� قضايا االختالفات التار�خية وا�حديثة، وتناضل ب�ل الطرق السلمية من أجل 

حماية وحدة ال��اب اللي�ي من خالل تفكيك �ل األسباب املهددة لوحدتھ ال�ي تمثلها قضايا اختالف أساسية 

 أهمها:

 .املركز�ة السياسية واإلدار�ة -

 . ملواردقواعد عادلة لتوزيع اغياب  -

 .ا�عدام التنمية امل�انية ا�حلية -

 .حقوق امل�ونات الثقافية الليبية�امل عدم االع��اف ب -

ر سبب الن�اع ب�ن ف��اي�من املشاركة ا�حلية وا�جهو�ة والوطنية  و�خصيات إقصاء مناطق وجهات -

 وسبتم�� أو االنتماء لتيارات أيدولوجية.

 ن القومي.املؤسسة األمنية والعسكر�ة ومفهوم األم -

 �� القضايا العامة. ضعف إشراك ا�جتمع -

 ؤمن أن ا�خالفات التار�خية وا�حديثة ب�ن الليبي�ن مثل املركز�ة السياسية واإلدار�ةتمبادرة إرساء السالم �� ليبيا 

وعدم االع��اف بحقوق امل�ونات الثقافية والصدام االجتما�� والسيا�ىي �عد ف��اير ثم الكرامة ثم فجر ليبيا 

ما�� أو تصد�ع النسيج االجتبمحاولة خلق التوازنات با�حرب و وكث�� من املواجهات والن�اعات ا�حلية لن �عا�ج 

ا�جهو�ة  استمرار الن�اعاتت السلطة وإعادة توط�ن املركز�ة مع حوار سيا�ىي ��دف إ�� إ��اء االنقسام �� مؤسساب

 واالجتماعية.
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 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ما �� مخرجات 

 :الوصول إ�� يي�ىمرحلة تأسيسية هدفها الرئتؤمن بضرورة وجود مبادرة إرساء السالم �� ليبيا 

 .اتفاق سالم �عكس �عاقدا اجتماعيا ب�ن �ل الليبي�ن بال إقصاء أو انتقاء أو �غييب -

 �ستو�� اتفاق السالم. و���تب ع�� اتفاق السالم دستور  -

 عادل ير�خ قواعد اإلدارة وا�حكم ا�حلي�ن. قانون انتخا�ي -

لمرجعية تؤسس لوسن أخرى  املتعارضة مع اتفاق السالم والدستور  القوان�ن والتشريعات �عديالت ع�� -

 القانونية للتعا�ش العادل �� ليبيا.

قق �ل ا�خرجات تتأسس �� ليبيا هو�ة وطنية جامعة معرفة تتو�� املؤسسات الرسمية واألهلية وا�خاصة تح �عد

 تنشئة األجيال عل��ا.

خ�� أي مرحلة سياسية تنافسية ع�� السلطة وهيا�لها ألن التنافس ضرورة تأمبادرة إرساء السالم �� ليبيا وترى 

غ�� املؤسس ع�� اتفاق سالم ب�ن الليبي�ن يمثل أحد أسباب ا�حرب األهلية والصدام السيا�ىي والتنازعات 

  ا�جهو�ة واالجتماعية �� ليبيا.

 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ما �� وسائل 

 ع�� �ل األساليب والوسائل السلمية ومن ب�ن تلك الوسائل:مبادرة إرساء السالم �� ليبيا �عتمد 

ا الهو�ة ال�ي تتأسس عل�� القضايا األساسية �ل التفاوض وفق قواعد التوافق وعدم املغالبة بخصوص -

 الوطنية لليبي�ن.

 مسائل الدماء واألعراض وا�حقوق ا�خاصة.بخصوص  أوالاملصا�حة  -

 استخدام العرف والعهود ب�ن القبائل واملناطق وا�جهو�ات �� دعم جهود املصا�حة.�عز�ز  -

االتفاق ع�� إحالة قضايا الدماء واألعراض وا�حقوق ا�خاصة ال�ي لم �ستوع��ا املصا�حة إ�� العدالة  -

 .عندما تكتمل مؤسسا��ا وتتمكن من تطبيق مخرجات العدالة بضمانة القانون والتوافق ب�ن الليبي�ن
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 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ملاذا 

 ومن تلك األسباب:مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ت��ر عديد األسباب اإلعالن عن 

أن الليبي�ن تباعدت بي��م السبل وا�سعت الصدامات ا�جهو�ة والسياسية وتح��ق ر�وع ليبيا �سبب  -

 ليبيا دون أي اتفاق مع ليبيا ككيان قومي انتشار ا�حروب و�عمق تأث�� عديد الدول ا�خارجية ع�� حاضر

 ودولة لها سيادة.

أن �ل محاوالت رأب الصدوع املتنوعة �� ليبيا تجنبت �ش�ل مستمر النظر إ�� جذور الن�اعات ب�ن  -

الليبي�ن وقصرها �� �عض ما نتج عن ف��اير األمر الذي أثر كث��ا �� نجاعة تلك ا�حاوالت وقلل من تأث��ها 

 � املسألة الليبية.اإليجا�ي ع�

أن عديد الليبي�ن أصبح ين�ىئ ا�حروب و�مزق النسيج االجتما�� ��دف كسب نقاط وأوراق للتفاوض  -

�� حوارات تقاسم السلطة واملوارد والنفوذ وال�ي نتج ع��ا مز�دا من التصادم السيا�ىي وا�حروب األهلية 

 ظم موجات ال�جرة غ�� القانونية.والتصدع االجتما�� واستن�اف املوارد وانتشار اإلرهاب و�عا

فات س�� إ�� تجاوز �ل ا�حن واملظالم وا�خال �ع��ف ب�ل الليبي�ن و �مبادرة إرساء السالم �� ليبيا أن  -

التار�خية وا�حاضرة من خالل تفاوض ومصا�حة وعرف وعدالة بمشاركة �ل الليبي�ن بال إقصاء أو 

يؤسس إ�� إعمار ليبيا، و�ح�ي �ل ا�حقوق و�منح �ل كذلك اتفاق سالم  �انتج ع��و  .انتقاء أو �غييب

املطالب و�دافع عن األقليات قبل األك��يات والضعفاء قبل األقو�اء واملناطق املهمشة قبل ا�حواضر 

 .دون أن �سمح بوقوع أي ش�ل للهيمنة أو الظلم أو ال��ميش

�� �ل ر�وع  ية�شر التنمية امل�اناملركزي و يك �غول النظام فك�س�� إ�� تمبادرة إرساء السالم �� ليبيا أن  -

ز �عز ا و�ة ترا��ياحمصوصيا��ا الثقافية واالقتصادية و منح املناطق وا�جهات خليبيا دون استثناء و 

 التنوع ب�ن الليبي�ن.

د العالقة مع األقليم والعالم ع�� أساس حماية مصا�ح يحد�س�� إ�� تمبادرة إرساء السالم �� ليبيا أن  -

 عادة بناء تلك العالقات بما يحقق مصا�ح الشعوب دون هيمنة أو ��ديد أو تدخل.ليبيا وإ
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 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا من أ�حاب 

ملك ل�ل الليبي�ن �� الداخل وا�خارج ومن هم �� األسر الذين يؤمنون بأهمية إحالل السالم مبادرة إرساء السالم 

رب كغاية لتحقيق األهداف واملطالب والوصول إ�� السلطة أو �� ليبيا دون أي شرط أو قيد، و�رفضون ا�ح

 �وسيلة لتحقيق امل�اسب �� ا�حوارات السياسية.

�� سع��ا الدؤوب ع�� جمع �ل الليبي�ن ع�� مائدة التفاوض ع�� �ل قضايا االختالف مبادرة إرساء السالم 

ضعيف أو خائف ألن املبادرة �س�� �جمع �ل التار�خية وا�حديثة ال تق�ىى أي طرف مهما أخطأ وال ينبذ م��ا أي 

الليبي�ن ع�� توافق �عا�ج �ل خالفات التار�خ وا�حاضر وهذا لن يتم إال بمشاركة �ل الليبي�ن سواء أ�انوا ع�� 

 أرض الوطن أو خارجھ أو �� �جونھ.

دو�� ممثال ية وا�جتمع الوألن ليبيا جزء من اإلقليم وا�جتمع الدو�� فسي�ون لدعم دول ا�جوار والعر�ية واإلفر�ق

�� قواه الك��ى ومؤسساتھ دور فاعل �� تحقيق السالم �� ليبيا شرط أن تدرك دول اإلقليم وا�جتمع الدو�� بأن 

ا�حروب والن�اعات �� ليبيا لها جذور تتعلق بقضايا خالفية تار�خية وأخرى مستحدثة مما يوجب التظافر مع 

إ�� اتفاق سالم �عا�ج �ل تلك االختالفات قبل االنخراط �� أي عملية سياسية  دعاة السالم �� ليبيا لدعم الوصول 

 متعلقة بتقاسم السلطة والنفوذ مع ت��أها �ش�ل �امل وشامل قوال وفعال من دعم ا�حرب والتصادم �� ليبيا.

 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا أين 

ل �ل أنحا��ا �س�� للتواصل مع الليبي�ن وتدعم مشاركة � . ��مبادرة إرساء السالم �� ليبياتراب ليبيا هو م�ان 

املناطق وا�جهات واملدن والقرى �� نقاشات السالم و�عمل املبادرة بال �لل ع�� وصول �ل مناطق وجهات ليبيا إ�� 

 إطار للتعا�ش يحقق املشاركة �� �ل قرارات الشأن العام وتتحقق ل�ل املناطق وا�جهات التنمية امل�انية.

طلق املبادرة دبلوماسية السالم مع دول ا�جوار والعالم أجمع لتحقيق أك�� دعم إقلي�ي ودو�� لليبي�ن للوصول وت

 إ�� اتفاق سالم ين�ي ا�حرب و�ؤسس لليبيا ا�حديثة.
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 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا م�ى 

�ن رك جذور االختالفات ب�ن الليبلم �عد ممكنا تأخ�� جهود إحالل السالم �� ليبيا انطالقا من رؤ�ة واقعية تد

 تتوجھ إ�� مخاطبة �ل الليبي�ن وممثل��ممبادرة إرساء السالم �� ليبيا وأ�عاد التدخالت ا�خارجية ولذا فإن 

وأعيا��م وقادا��م لدعم جهود السالم ال�ي تؤسس قواعد العيش وتن�ي ا�حرب و�غ�ي التنوع ب�ن الليبي�ن. و�س�� 

ءات واجتماعات مع �ل من يمثل شرائح الليبي�ن داخل الوطن وخارجھ وأبناء الوطن األسرى املبادرة إ�� تنظيم لقا

�� ال�جون آملة بأن يتوافق الليبيون ع�� اتفاق السالم وتتحقق مصا�حة ناجزة تؤسس التعا�ش املش��ك ب�ن 

 �ل الليبي�ن وتحقق النماء والرخاء.

 ؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا كيف �عمل 

إ�� تحشيد وجمع �ل طاقات دعاة السالم ومحبيھ �� ليبيا وخارجها مبادرة إرساء السالم �� ليبيا س�� � -

لدفع �ل أطراف ا�حرب والصدام السيا�ىي وا�جهوي ل�جلوس �حبة �ل الليبي�ن ع�� مائدة مفاوضات 

دالة و�ح�ي والعوطنية تطرح فوقها �ل االختالفات للوصول إ�� اتفاق سالم يحقق التعا�ش واملصا�حة 

 ا�حقوق والتنوع.

بتأسيس قناعة را�خة عند �ل الليبي�ن بأن ا�حرب والصدام السيا�ىي مبادرة إرساء السالم �� ليبيا بدأ ت -

لن ت�ون طر�قا لتحقيق أي مصا�ح أو حماية من أي مخاوف، بل إن ا�حرب والصراع طر�ق للتمزق 

 د و�ؤدي لو استمر الحتمال تقسيم ال��اب اللي�ي إ��االجتما�� وسبيال ل�حرب األهلية وا��يار االقتصا

دول ست�ون متصارعة وضعيفة، وا�حرب والصراع يفتحان الباب ع�� مصراعيھ ل�ل من ير�د التدخل 

 �� الشأن اللي�ي. 

للتواصل مع �ل أطراف ا�حرب والصراع إلقناعهم بأن االنتصار �� مبادرة إرساء السالم �� ليبيا س�� � -

رب والصراع وأن البديل هو التفاوض املف�ىي لية لن يتحقق مهما طالت سنوات ا�حا�حروب األه

 وتحقيق مصا�ح �ل األطراف دون هيمنة. ملعا�جة �ل االختالفات
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ط�ي و  اخل وا�خارج وداخل ال�جون �� تفاوضيتحقق السالم �� ليبيا أوال بمشاركة �ل الليبي�ن �� الد -

دون يع و�ؤمن مخاوف ال�ل و�الع��اف املتبادل بحقوق ا�جم�س�� لوضع أسس سالم را�خة يب�ى ع�� ا

 .إقصاء أو انتقاء أو إ�عاداجتما�� تصادق عليھ �ل مناطق وجهات وم�ونات ليبيا بال  �� �عاقد

 سيس�� القائمون عل��ا ع�� العمل من خالل:مبادرة إرساء السالم �� ليبيا وللوصول إ�� تحقيق �ل مخرجات 

مع �ل ممث�� ا�جهو�ات وقضايا االختالف التار��� وا�حديث بما �� ذلك مع  إطالق مشاورات نوعية -

 امل�جر�ن والنازح�ن واألسرى �� ال�جون دون أي استثناءات.

التواصل مع �ل امل�ونات وا�جهو�ات واملناطق الليبية للوقوف ع�� مطال��ا ومواقفها وآرا��ا والس��  -

 .السالم �� ليبيامبادرة إرساء إلقناعها باملشاركة �� دعم 

التواصل مع �ل أطراف ا�حرب والتصادم السيا�ىي والن�اعات ا�جهو�ة �ح��م ع�� ضرورة االنخراط مع  -

 سائر الليبي�ن �� التفاوض وا�حوار ومعا�جة �ل االختالفات وصوال إ�� اتفاق السالم.

ة الليبية التأث�� �� املسألالتواصل مع األطراف اإلقليمية والدولية واملؤسسات اإلقليمية والدولية ذات  -

للوصول معها إ�� بناء و�� وإدراك مش��ك بأن املصا�ح وال��ديدات ال �عا�ج إال باستقرار ليبيا ع�� أسس 

�حيحة أساسها االتفاق ع�� �ل قضايا االختالف التار�خية وا�حديثة وليس مجرد االتفاق ع�� توزيع 

 �ن عل��ا.مناصب السلطة وموارد ليبيا ب�ن �عض املتنازع

إ�� إقناع أعيان ليبيا ومجالسهم وا�جالس البلدية واملؤسسات األهلية مبادرة إرساء السالم �� ليبيا كذلك �س�� 

واملدنية واملثقف�ن والنخبة ووسائل اإلعالم إ�� تب�ي املبادرة ودعم تواصلها مع مختلف م�ونات الليبي�ن واملساهمة 

ا�حرب والتصادم السيا�ىي وكذلك إيصال صوت الليبي�ن إ�� األطراف �� تحقق الضغط اإليجا�ي ع�� أطراف 

اإلقليمية والدولية واملؤسسات املعنية الداعم�ن ع�� معا�جة �ل االختالفات ب�ن الليبي�ن وصوال إ�� اتفاق سالم 

 يؤسس لليبيا ا�حديثة.
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 مع العالم؟مبادرة إرساء السالم �� ليبيا ما عالقة 

مخاوف ومصا�ح دول ا�جوار واإلقليم وا�جتمع الدو��. و�س�� للتعاون مع �ل مبادرة إرساء السالم �� ليبيا تتفهم 

الدول تجاه القضايا ال�ي ��دد ا�جوار والعالم خاصة اإلرهاب وال�جرة غ�� القانونية وال��ديدات ال�ي تمثلها ليبيا 

ا أولو�ات ا�خاوف واملصا�ح الليبية، ال�ي لن ��دد بطبيع��هذه الف��ة ع�� دول ا�جوار. و�ل ذلك يتحقق �� إطار 

أي شعب ودولة و�مثل ا�حوار والتفاوض أفضل الوسائل للوصول إ�� رؤ�ة مش��كة ملصا�ح ومخاوف ليبيا 

 والعالم.

 

 ليبيا �� رساء السالمإمبادرة 

info@salamlibya.org 
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