
  

ةليبيال السياسيةوالتنظيمات األحزاب  بيان  

     التزاما بضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي يمر بها 

الوطن، و في إطار المساعي لإنقاذ البلد  من مخاطر التشرذم و التقسيم ، 

و إدراكا  لأهمية العمل على خلق ظروف داعمة لتحقيق شراكة إيجابية في 

تأسيس الدولة الليبية , اتفقت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية 

الليبية على ميثاق شرف للعمل السياسي مبني على أسس و مبادئ حاكمة 

تهدف إلى خلق و بلورة نظام سياسي متكامل و مرجعية مؤطرة ديمقراطيا 

و سياسيا و حضاريا متجاوزة لكافة التحديات و التهديدات التي تواجه بناء 

الدولة و احترام سيادتها و تحقيق متطلبات الأمن و السلم الاجتماعي، و 

قادرة على الخروج بليبيا من دائرة الدولة الهشة إلى الدولة المتمكنة قانونيا 

 و مؤسساتيا و يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل فيها.

      وإذ تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة، على أن هذا الميثاق 

ليس حكرا عليها، توجه دعوة صادقة لغيرها من الأحزاب والتنظيمات 

السياسية الليبية للانضمام معها في هذا الميثاق خدمة للصالح العام 

وتعزيزا لقيم الديمقراطية والمشاركة السياسية والتداول السلمي على 

 السلطة دون تهميش أو إقصاء في إطار الدستور والقانون. 

        وانطلاقا من واجبها الوطني، ومساهمة في الخروج من الركود 

السياسي الحالي نطالب بتحديد موعد زمني واضح للأجسام الموجودة 

وبعثة الأمم المتحدة لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية التي طال أمدها بما لا 
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 حرر في الاجتماع الحواري المنعقد في تونس 12 - 13 أبريل 2018
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 ليبياحفظ هللا 

 تحالف القوى الوطنية                                               التكتل الوطني الفيدرالي  

 حركة المستقبل الليبية                                                  ة النضال الوطنيجبه

 حزب التغيير                                                           حزب العدالة والبناء

                                          حزب الوطن 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميثاق شرف العمل السياسي الليبي

 
:ومتهيد مقدمة  

 

التنظيمات السياسية الليبية بما يخلق االحزاب و عدد من الميثاق يمثل دعوة لتنسيق العمل السياسي بين هذا

ظروف داعمة وشراكة إيجابية في تأسيس الدولة الليبية لتكون دولة مدنية ديمقراطية لها سيادتها وتسودها 

واآلمن والسالم والتضامن والتسامح وتؤطر مستقبله تنمية بشرية مستدامة لتوسيع الخيارات وإتاحة المودة 

 الفرص لكل الليبيين واالجيال القادمة في حياة آمنة ومستقرة.

التشرذم والتقسيم والدخول في دوامة الدول الهشة أو الدول  مخاطر دعوة سباقة إلنقاذ الوطن من إنها

أسس على عراقة هذا الوطن والهوية الليبية الجامعة وتعاليم ديننا السمحاء وتقوم على وهي تت الفاشلة،

التقدير الكامل لتاريخ هذه الدولة ودورها الحضاري ونضال أبنائها على مر العصور للمحافظة عليها 

عي وصون كيانها, وترى في االحترام الكامل لحقوق اإلنسان وضمان الحريات واآلمن والسلم المجتم

 مخرجاً ال بديل عنه.

كما إنها تتوجه نحو االحترام الكامل للفصل بين السلطات ضماناً لسيادة القانون ودولة المؤسسات والشفافية 

وتعتبر المؤسسة العسكرية مؤسسة محايدة تتولى مسؤولية حماية الوطن  ومواردها،في إدارة شؤون الدولة 

 والسيادة الوطنية.

مة جادة ومهمة في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البالد وتدفع بقوة نحو مساه أوال وأخيراً  وهي

.وقفة جادة وصادقة لتجاوز هذه المحنة ونبذ الفرقة فما يجمعنا نحن الليبيون هو أكبر وأكثر بكثير مما يفرقنا  

 

 



ً
 
أسي سا التنظيمات السياسية حول مناقشة إطار تنظيم العمل السياسي بين متعددة  اجتماعاتدار في  على ماًت 

حيث حضر هذه االجتماعات كل من: الفنلندية،إدارة األزمة  ةالليبية بمبادرة من مؤسس  

 تحالف القوى الوطنية -1

 حزب العدالة والبناء   -2

 حزب الوطن -3

 حزب التغيير -4

 التكتل الوطني الفيدرالي -5

 حركة المستقبل -6

 الوطني جبهة النضال  -7

 

 اهلدف األساسي:

 

وقد تم التوصل لصياغة مبادئ  السياسية،عليه لتأطير تنظيم الحياة  االتفاقميثاق شرف سياسي يتم  إعداد

عامة والعالقات البينية بين التنظيمات السياسية كمنطلقات داعمة لتطوير نظام متكامل ومرجعية معتمدة 

المهددات التي تواجه بناء الدولة وحضارياً ومتجاوزة لكافة  واجتماعياومؤطرة ديمقراطياً وعلمياً وسياسياً 

سيادتها وتحقيق متطلبات اآلمن والسلم االجتماعي والخروج من دائرة الدولة الهشة إلى الدولة  واحترام

 المتمكنة وجاءت هذه الصياغات في السياق التالي: 

 

:عامةال املبادئ وال :أ  



 

 .للسلطةااللتزام بالمسار الديموقراطي المدني والتداول السلمي  .1

 .اعتباروضع المصالح الوطنية العليا والسيادة الوطنية فوق كل  .2

 نبذ كافة مظاهر العنف والعنف المضاد والتعصب والكراهية والتخوين. .3

طرف شريطة  أليال اقصاء فيها  الفكري،عن االنتماء السياسي او  ليبيا لكل الليبيين بغض النظر .4

هي اساس العالقة بين افراد المجتمع الليبي اينما  السلمية، والمواطنةمارسة السياسية المدنية االلتزام بالم

 صدور قوانين تؤثر سلبا على الحياة السياسية.عدم و ،وجدوا

 احترامو ،السكانيةوالتركيبة  التراب الوطني الوطنية ووحدة وحدةالالمحافظة على ب الكامل االلتزام .5

 .الالمركزية يعزز بماو دولة الذي يقره الدستورالنظام السياسي لل

وفقا مفوضية االنتخابات وشفافية  واستقالليةالحرص على حيادية التعهد باحترام نتائج االنتخابات و .6

 .عملها مسارات وتوجهات وعدم التدخل فيللضوابط والمعايير الدولية 

 في التنظيمات السياسية.    والعرقية والقبلية يةالمناطقباالبتعاد عن  االلتزام .7

العمل السياسي  ممارسة الحزب الحاكم والمشارك في السلطة والمعارض تتمتع كلها بنفس الحقوق في .8

 والقانون.تحت مظلة الدستور 

 السيادية. مؤسسات الدولةالسياسية في إدارة  باالبتعاد عن التجاذبات االلتزام .9

 .ت االنتخابيةاسية واثناء الحمالااللتزام بالشفافية في مصادر تمويل التنظيمات السي .10

 ليبي تحت اي ظرف. وآخر غيراو عضوية بين اي تنظيم ليبي االلتزام بعدم وجود اية عالقة تنظيمية  .11

وحل التشكيالت المسلحة السالح خارج سيادة الدولة  التعهد بعدم امتالكالدعوة الى نزع السالح و  .12

 .العسكرية واآلمنية وبالكفاءة بالمؤسسات كأفرادوادماجهم 

الخوض في العمل  عن والدينية وابتعادهم والقضائية اآلمنية والعسكرية  المؤسساتالتأكيد على حيادية   .13

 .لسياسيا

 ونبذ خطاب الكراهية اإلعالميبالموضوعية في الخطاب  االلتزام .14

 

:السياسية بني التنظيمات العالقات البينية ثانيا:  

 



 

بين التنظيمات  منازعات وتسوية الخالفاتوآلية لفض ال ووحيدة  داعمة كوسيلةتبني الحوار التأكيد على  •

 .السياسية

بشكل  ات السياسيةالمرأة والشباب في الحياة السياسية بشكل عام وداخل التنظيم تمكينالتأكيد على  •

 .القياديةوتولي المناصب  خاص

السياسية في الحياة الديموقراطية دور االحزاب والتنظيمات  بأهميةالعمل المشترك في مجال التوعية  •

 .ومتطلباتها السليمة

 المصالحةك الوطنية،القضايا ذات االهمية  حولتناسقة ومشتركة مواقف معمل المشترك الداعم لتكوين ال •

 .الدستور واحترامونزع السالح خارج سلطة الدولة  المجتمعي والسلمواآلمن الوطنية 

 تقوم على االحتكام للدستور والقانون والقضاء. العمل على خلق بيئة سياسية مدنية •

:
ً
 ختاما

 

حن
 
من اجل  وتنظيمها ورغبة منا في دعم العملية السياسيةالتنظيمات السياسية الليبية  ودناه ممثلأالموقعون  ن

ً عمدو,والعمل الوطني المشترك  بناء دولة مدنية ديموقراطية الليبية  لتنظيمات السياسيةبين ا لعالقات البينيةل ا

مناخ منصف وعادل يمارس فيه الكل  إليجادجامعة  مبادئ عالمشتركة, ووض الوطنية  لمواجهة التحديات

ونوجه دعوة صادقة لباقي  المذكورة أعاله بالبنود بالتزامنانتعهد  فأننا ,واطمئناندورهم السياسي بكل حرية 

ذا الميثاق خدمة للصالح العام وإلنقاذ هذا الوطن التنظيمات السياسية الليبية باالنخراط معنا والتوقيع على ه

 العزيز والرقي به لمصاف الدول المتقدمة.

 


