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   لألمین العام لألمم المتحدةلمستشارة الخاصة لخطاب منتدى حوار الشباب 
 ملتقى الشباب اللیبي خالل  وبعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا

 

 وبركاتھ،،،  هللالسالم علیكم ورحمة 

 المستشارة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة السیدة "ستیفاني ویلیامز" 

 لشباب السیاسي اا المشاركون  ، زمالئي في منتدى حوار السادة 

عمتم مساًء جمیعا وكل العام وأنتم بخیر بمناسبة قدوم شھر رمضان المبارك والذي أرجو أن یكون شھر  

 خیر وسالم على لیبیا واللیبین.  

أحدثكم الیوم أنا محمد ابوسنینة بصفتي مسؤول العالقات الدولیة بمنتدى حوار  ،،،  السیدة المستشارة

من منسقي المدن اللیبیة، ومختلف أقراني الشباب اللیبیین  الشباب  زمالئي  في كلمتي ھذه  وأمثل  ،  الشباب

في مختلف قرى وواحات ومناطق لیبیا، جنوباً، وشرقاً، وغرباً، من مختلف األطیاف واألعراق، والذین  

واستمعنا  ممن حاورناھم  الشباب اللیبیین  فوضوني لكي أنوب عنھم وأنقل وجھات نظرھم ووجھة نظر  

 ار الشباب.  في جلسات منتدى حوإلیھم 

نقل لوجھات نظر كل الشباب المنخرطین  و  ،ھو في حقیقة األمر تمثیلالیوم  تمثیلي لزمالئي الشبابإن 

ممن شاركو في جلسات الحوار التي أقامھا   ،والقواعد الشبابیة للمنتدى السیاسي  ،في منتدى حوار الشباب

مدینة وقریة    40أقمنا عشرات الحواریات في أكثر من  المنتدى والمستمرة في كل المدن اللیبیة حیث  

مشارك    5500أكثر من   في ھذه الحواریاتشارك    وواحة لیبیة، في كل الدوائر االنتخابیة الثالثة عشر،

والمصاحة الوطنیة ودور الشباب اللیبي في ھذه المرحلة التاریخیة    ناقشنا خاللھا مصیر العملیة السیاسیة

 من األمة اللیبیة.  

،، لقد عملنا في منتدى حوار الشباب السیاسي طیلة السنة الماضیة على عقد جلسات   السیدة المستشارة

ة السیاسیة.  ملیحورایة بالتوازي مع عمل األمم المتحدة في تثبیت إجراءات وقف إطالق النار وإطالق الع

أقمنا المؤتمر الوطني للشباب في السابع والعشرین    وتتویجا لھذا الجھد  ،وخالل عملنا طیلة السنة الماضیة

شارك فیھ أكثر من ألفي شاب وشابة برعایة    .في أكبر تجمع شبابي داخل لیبیا  ،من نوفمبر الماضي



 

حضور أكثر  من ثمانیة عشر بعثة  وب "محمد یونس المنفي"كریمة من رئیس المجلس الرئاسي الدكتور 

والتي خصصنا  لھا كلمة خالل ھذا المؤتمر نظیر   ،دبلوماسیة من بینھا بعثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا 

 والحوار اللیبي بتونس وصوال إلى اتفاق جنیف.  ، 2و  1عملھا ومساھمتھا عبر مؤتمري برلین 

للشباب م الوطني  المؤتمر  للمشاركین في  مدنیة  لقد كان  دولة  للیبیا  الطامحین فعال  اللیبیین  الشباب  ن 

دیمقراطیة، قراءة استشرافیة إلى ما ستؤول إلیھ األمور، وكانت مداوالت المؤتمر وقراراتھ وتوصیاتھ  

لن تكون ھناك انتخابات یوم الرابع  ولألسف،    واضحة، إذ أعلننا منذ السابع والعشرین من نوفمبر أنھ 

بما في ذلك عدم توافق مجلسي النواب والدولة    ،یجة العوائق التي نعرفھا جمیعاوالعشرین من دیسمبر نت

 االنتخابیة. بشأن إقرار القوانین 

مبادراً  اللیبي  الشباب  یكون  أن  أھمھا  لعّل  قرارت  ثالثة  یومھا  أقررنا  األزمة    وقد  لحل  رؤیتھ  ویقدم 

والذي لم یصل بنا إلى اإلنتخابات    السیاسیة بعد أن كررنا ذات الحل مرتین مرة في اتفاق الصخیرات 

واتفاق جنیف الذي تجاوز ھو اآلخر المدد المحددة إلقامة اإلنتخابات؛ ولعّل االتفاقین من الناحیة النظریة  

 أوجدا حالّ حقیقیا؛ ولكنھ من الناحیة الواقعیة أثبت فشلھ مع مرور الوقت. 

وبناء على طلبك مقابلتنا    ة تاریخھا المعاصر، مرحلة حرج  ،، لیبیا الیوم تمّر بأكثر  السیدة المستشارة

وھو   ،الیوم واالستماع لوجھة نظر الشباب اللیبي، سأكون صریحا وأنقل وجھة نظر منتدى حوار الشباب

وبأفكار    ،أننا كلیبیین ال نملك مزیدا من الوقت، وعلینا منذ الیوم التفكیر في حل حقیقي لألزمة السیاسیة 

فاألوضاع االقتصادیة الصعبة وأزمة الغذاء العالمي  ھا،  مختلفة حفاظا على كیان الدولة وحمایة الستمرار

واألوضاع مرجحة دائما للتصعید    ،فما بالك ببلدنا التي لم تشھد اإلستقرار بعد  ، تخیم على الدول المستقرة

لخطر ونعلن أن كیان الدولة اللیبیة مھدد ونحن ھنا ندق ناقوس ا  . على المستوییین العكسري والسیاسي

 فعال، إذا لم تكن إرادة اللیبیین الحقیقیة ورغبتھم الصادقة ھي من توجد الحل وتصل بنا إلى بر األمان.  

 وحتى أكون محددا سألخص خطابي ھذا في محاور محددة بھدف نقل الصورة كاملة لحضراتكم  وھي: 

ن الشعب ولیست أزمة بی،  في النخبة الحاكمة  تكمن    اللیبیة    السیاسیة  األزمةجوھر  التأكید على أن   -1

اللیبي ، وخیر دلیل على ذلك أنھ ومع انتشار السالح والفوضى التي وحالة عدم اإلستقرار فإن  

الدول   بعض  من  حاال  أفضل  ھي  وربما  المجتمعي  االستقرار  من  حالة  تشھد  الحمد  و�  لیبیا 



 

الحل واألمین العام لألمم المتحدة   مم المتحدة ومجلس األمن   فعلى بعثة األ  بالتاليالمستقرة ، و

والشك حضرتك السیدة المستشارة ونحن الذین نكن لك كل اإلحترام ، إذا كنتم تبحثون حقا عن  

للقواعد اإلجتماعیة   ، أن تفكرو في المشاركة الحقیقة    االستقرار  تحقیقو دعم ومساندة اللیبیین  

والشباب المرأة  ذلك  اللیبیة    بما في  المدن  المكونات في مختلف  االستقرار وأن  و  في صناعة 

ا بكل قوة لمجلس  الیكون دورھم صوریا فقط عبر مؤتمرات أو لقاءات افتراضیة وأن تنقلو صوتن

 األمن . 

عثة األمم المتحدة للدعم في لیبیا ومجلس األمن ألصوات اللیبیین بشكل مباشر  بیجب أن تستمع   -2

ك  في  بجدیة  تنخرط  المدنیة  وأن  والمؤسسات  اللیبییون  یقدمھا  التي  والمبادرات  المقترحات  ل 

الشبابنحن ھنا نؤكد  اللیبیة، و اللیبیین    على قدرة منتدى حوار  الشباب  قیادة حوا   وكل  ر  في 

 االستقرار وتقدیم المبادرات التي تلبي فعال مایریده اللیبیون . مجتمعي بھدف الوصول إلى 

المستشارة، ال نرید أن نُعّرف المعرفات ولكننا كمنتدى وشباب لیبیین نقول دائما أن خیار الحرب السیدة  

نحن من نفقد إخوتنا وأصدقائنا وزمالئنا، ال الساسة    ، شباب دائما من ندفع الثمنال  ونحن   ، خیار مؤلم جدا

أولیا أنفسھم  وان  ءاً الذین نصبو  القانونیة  انتھت كل مددھم  أن  بعد  اإلنتخابیة علینا،  قضت مشروعیتھم 

على حتمیة    علیھ فإننا نؤكد.  لتسببھم بكل ھذه المآسي ومشاركتھم في صناعة واستمرار كل ھذه األزمات

إبعاد سیاسي أو  إقصاء  بدون  اللیبیة  لألزمة  السلمي  الحقوق  ،  الحل  اللیبیون جمیعا متساوون في  وأن 

 دولتنا في حروب أو تصفیة حسابات دولیة على أرضنا.  والواجبات أمام القانون ولن نقبل بإعادة استغالل  

 التوافق على أساس دستوري    حقیقي وواقعي بھدف التوافق  حل سیاسي  وھذا مایقودنا إلى البحث عن  

  في منتدى حوار الشباب   قامة اإلنتخابات في أقرب وقت ممكن. (وھذا ما قمنا بإعداده والتشاور حولھإل

الوطني   ت في مختلف المدن اللیبیة وقمنا بالتصویت علیھ مباشرة في المؤتمرطیلة سنة كاملة من الحوارا

 ) ة األمم المتحدة للدعم في لیبیاللشباب وبحضور وفد بعث 

، نشارك الیوم ونحن نستشعر حقا الخطر على دولتنا ومستقبلنا، فكما یعلم الجمیع فإننا السیدة المستشارة

واتفاق جنیف، حكومتنان متنازعتان    2و    1قبل مؤتمري برلین    السیناریو ما نتجھ شیئا فشیئا إلى ذات  

وانقسام سیاسي، والذي بدوره یجلب الصدام العسكري أو ھكذا یحدث دائما، ولخطورة ھذا الموقف فإننا  

وتوسیع دائرة المشاركة واإلستماع   مبدورھ  للقیام حقا في لیبیا  للدعم  بعثة األمم المتحدةندعو حضرتك و 



 

كل  یل لكثر  أ في  فشلھما  أثبتا  اللذان  والدولة  النواب  لمجلسي  دور  في  البعثة  رؤیة  التنحصر  وأن  بیین 

اللیبیین بثقة  یعودو یحظو  السابقة ولم  یكونو أوصیا على    ، اإلستحقاقات  بأن  ناھیك عن عدم جدارتھم 

 الشعب اللیبي. 

لی للدعم في  المتحدة  إذا استمرت بعثة األمم  أنھ  المبادرة التي طرحتھا ونقولھا صراحة  بالدفع نحو  بیا 

السیدة المستشارة فإننا سنشھد مزیدا من اإلنقسام والتشظي، وعلینا فعال أن نفكر في حل خارج ھذین  

الجسمین أو ھذا ما یراه منتدى حوار الشباب وأعلنھ المشاركون في جلسات المنتدى من طبرق شرقا  

 إلى غات في أقصى الجنوب الغربي . 

لمستشارة ، ونحن في شھر رمضان المبارك نستذكر قول هللا تعالى " إن مع العسر یسرا " ،  السیدة ا

وھو أن الصعاب واألزمات یوجد معھا الحل ولكننا واجب علینا السعي والعمل بجد لتحقیق أحالم كل 

ا رغبتھم  ملیون لیبي ، أبدو حق  2.5اللیبیین وصوال إلى اإلنتخابات  وتحقیقا لرغبة حقیقیة ألكثر من  

 المشاركة في العملیة االنتخابیة واختیار ممثلیھم . 

ي تقدیم المساعدة الفنیة للمؤسسات اللیبیة ذات العالقة بالسیاسات االقتصادیة  كما أننا ال ننسى دور البعثة ف

للحفاظ على استمراریة  للدولة اللیبیة ،  عدم السماح بایقاف تدفق الموارد االساسیة  الضغط من أجل  و

 ولة الیبیة . الد

 السیدة المستشارة ،،، نشكرك كل الشكر 

وندعوھم إلى أن یكون الشباب اللیبي دائما واحدا موحدا من  ن في ھذا الحوار  یونشكر كل الشباب اللیبی 

 أجل الحفاظ على وحدة بالدنا وتأسیسا لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا . 

 وكل الشباب بمنتدى حوار الشباب.  ،خاصةوتحیاتي ال ،تقبلو تحیات زمالئي من أنوب عنھم الیوم

 ،،،والسالم علیكم ورحمة هللا

 منتدى حوار الشباب 
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