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"من اجل إنهاء االستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"  

 
  المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

 )2008 مارس 30 ــ 29الدورة الثانية، لندن، (

  ويثقف يطعم ويعالج  حروطن جلأمن 
ي دور      ة ف وطني للمعارضة الليبي ؤتمر ال ادت الم ي س سؤولة الت صة والم واء المخل ن األج ا م انطالق
ؤتمر، وتواصال مع                         ا أعضاء الم د عليه شفافية التي تعاه اح وال ادئ االنفت انعقاده الثاني، وتجسيدا لمب

ة الت          وم اللجن وطن الحبيب وخارجه، تق شر    القطاع العريض من أبناء شعبنا داخل ال المؤتمر بن ة ب نفيذي
  .سلسلة من وثائق وأوراق المؤتمر

 
ا                 وتأمل اللجنة أن يحقق ذلك حشدا للمؤتمر وأهدافه ومنطلقاته وتفاعال إيجابيا مع مناشطه وبرامجه آم
ا                     ا بم ا معاش تطمح من خالل  فتح أبواب الحوار والمساهمة إلى إثراء تلك األوراق والى ترجمتها واقع

  . الوطني المشروعيخدم أهداف نضالنا
  

  :الملف األول ويحتوي على
    

  آلمة رئيس هيئة المتابعة . 1
 ورقة الرؤية المستقبلية. 2
 ورقة برنامج العمل المرحلي. 3
 )إعالن لندن(البيان الختامي . 4
 

 اللجنة التنفيذية
 المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
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"من اجل إنهاء االستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"  

 
 الليبية الوطني للمعارضة المؤتمر

  )2008 مارس 30 ــ 29الدورة الثانية، لندن، (

  ويثقفجل وطن حر يطعم ويعالج أ من

 رئيس هيئة المتابعةآلمة 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أجمعين
  

   أعضاء المؤتمر ، االخوةالسّيدات والّسادة الضيوف الكرام، األخوات
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 
ه          أود في البداية أن أترحم على أرواح إخواننا ورفاقنا ال          وطني ودورت ذين آانوا معنا وبيننا في المؤتمر ال

و ري والحاج مصطفى البرآي                  سأل اهللا سبحانه   . األولى وانتقلوا إلى رحمة اهللا تعالى األخ حسين الفيت ن
 .وتعالى اهللا أن يتغمدهم وآل شهداء الوطن برحمته ومغفرته،  ولنقرأ الفاتحة على أرواحهم

  
م الحضور            باسم إخوانكم في هيئة المتابعة،     ا شاآرا لك ا أن   أرحب بكم جميع ا        وراجي ا لم ا اهللا جميع  يوفقن

ستبد شمولي                    م م فيه خير واستقرار بالدنا العزيزة ليبيا وخير ومصلحة شعبنا الذي يعيش تحت وطأة حك
ة التي                 . مفسد واه الحّي وطن وق  تواجه ممارسات   وأغتنم الفرصة ألتوجه بالتحية إلى شعبنا الليبي داخل ال
ا، تحت               التجه يل واإلقصاء والمحاصرة وتعايش جريمة نهب خيرات بالدها وتغّول الفساد والمفسدين فيه

ذافي              سبوق، يتحمل مسؤوليته الق ر م شكل غي شارآتها ب ا وم ل وتواطؤه ة ب سلطة الحاآم سمع وبصر ال
  .ونظام حكمه العشائري المتسّلط

   
  :إخواني وأخواتي

ؤتمر األول ونجاحه حاض   ك  مازالت أصداء الم اه دل ي اتج ال النظام الليب ا، ومازالت ردود أفع رة أمامن
دموي الغوغائي أصنافا                   لوبها ال المؤتمر حية حيث مارس فيها رأس النظام ولجانه الهمجية الثورية وبأس

ه،       .من الترهيب والتضليل في محاولة يائسة إلخفاء فشله وإفالسه  ا اهللا في ا وفقن ز بم ذي نعت وفي الوقت ال
ى             إال أنه ال يغ    يب عنا ما يعنيه من مسؤولية وأمانة تدفعنا إلى استمرار إحياء األمل في نفوس الليبيين وإل

وبناء على ذلك، فإن العهد الذي بيننا هو في المزيد          . عدم التفريط في المكاسب التي حققها المؤتمر األول       
  .صهم ونصرهممن العطاء والتضحية ومن الهمة واإلرادة لرفع ُآربة الليبيين وتقريب يوم خال

  
سياسي  لقد أثبتت التجربة صّحة قرأتنا للمشهد الليبي       ا في خوض الصراع ضد نظام                ال  وسالمة خياراتن

سلة   . حكم القذافي، الذي أضحى ُيمعن في سياساته الفوضوّية داخليا وخارجيا          وليس أدّل على ذلك من سل
شفون   إذ أخذ الرؤساء     اإلفريقي الخيالي العابث،     اتحاده ُمني بها مشروع     الفشل التي  ة يكت  تهريجه   األفارق

سّلط       ة الفارغ   ونزعاته الطائشة في الت ه      ةوالزعام ق أمام م يب اودة ، ول وين     إّال مع ه الخادعة في تك  أحالم
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د  إمبراطورّيات فاطمّية وصحراوّية، لن يكون لها من نتيجة            ورا،           إّال تبدي اء منث شعب الليبي هب وال ال  أم
  . ه وبشطحاتالسخرّية بهوإثارة 

 
ا  ضحآم اهيري     أت ه الجم الس نظام ؤّخرا إف ن م دما أعل ذّافي، عن ه الق ع في ذي وق ّبط ال ع التخ ّل مطّل  لك

ه           سلطات في يدي ز ال ى ترآي ذلك إل روة     .الخائب، بأن حّل لجانه الشعبّية، هادفا ب ع الث ه بتوزي وأن مزاعم
ّود                   رة التي تع اورات الكثي ل المن تج           على أبناء الشعب، ما هي إّال من قبي م تن ي، ول شعب الليب ا ال إّال عليه

  .واالجتماعي االقتصادي من الخراب مزيدا
                                                                                                                                       

ل وبالنجاح في                       ا ومقاصدنا، ب ونحن في خضّم آفاحنا ضّد هذا الّطاغوت، لعلى ثقة ليس فقط بنبل غاياتن
ة     ع آاف ا م ة نتواصل فيه ة،   وواقعي ل فّعال رامج عم ن ب ه م ا نطرح ن خالل م دافنا م ق أه وى اتحقي لق

ستخدم ها، ويتشكل منها تّيار وطني الوطنية داخل ليبيا وخارج   سلمي،  وهو     ضاغط ي اليب الصراع ال  أس
  . إنجازهوقتهم بغيةما سيكّرس أعضاء مؤتمرنا 

   
ا      ة للتحضير          االخوة واسمحوا لي أيه ود أخواتكم وإخوانكم في الهيئ امكم باختصار جه  أن استعرض أم

  : فية، والمتمّثللهذا المؤتمر
ه،           تشكيل لجنة تحضيرية ولجان     . 1 ة متابعت فرعية ضمت في عضويتها أعضاء من المؤتمر وهيئ

 .على أسس من المبادرة والتطوع، عبر تقسيم مهام اإلعداد المختلفة
صدي      . 2 ة، وللت اد الثاني م دورة االنعق شارآة ودع ريه للم ؤتمر ومناص ضاء الم ة أع شد وتعبئ  ح

 .االستبداديوم بها النظام والرد على حمالت التشويش والتشكيك والتضليل واإلرباك التي يق
ائل  . 3 ه رس ا توجي ا فيه وفرة، بم ائل المت سخير آل الوس ا ت م فيه ؤتمر، ت ل الم ة لتموي ام بحمل القي

 .لشخصيات وطنية وغرف البال توك، بما ضمن أن يكون تمويل المؤتمر وطنيا خالصا
  

اف قواعد             ا وبفضل اهللا والتف ا     وبالرغم من آل الصعوبات والتحديات، إال إنن د تمكنن وادره ق ؤتمر وآ الم
  .من التجهيز لدورة المؤتمر هذه بما يناسب ويعكس أهميتها، وبما يكفل نجاحها

  
 داخلّية، مهتدية في ذلك     تجتاز تحديات ومن خالل محاوالت اإلنجاز والتنفيذ، استطاعت هيئة المتابعة أن          

دفع قضية               وطني، ول ى وحدة الصّف ال ى   بالحفاظ عل وطن إل ام بم   ال د األم ة      زي  من الممارسة الديمقراطّي
  . إلى الوطن وهمومه، وتطلّلعات شعبنا المغبونالتسامح واالنحيازواستلهام روح 

  
ادل                        إن ذات من نضال شعبنا المشروع والع ة بال ذه المرحل صلية، وفي ه  مسئوليتنا جميعا، تاريخية ومف

سنا، وان ي                ق في أنف ا وثق    ضد الطغمة الحاآمة في ليبيا، تفرض علينا أن نث د        تكون أملن رة في توحي ا آبي ن
                         .شعبناصفوفنا وتفعيل برامجنا بما يقرب ساعة الخالص من النظام الديكتاتوري وساعة الفرج على 

  
 وبرآاته ورحمة اهللا جميعا وسدد خطانا والسالم عليكم وفقنا اهللا

  
  ابريك اسويسي

  رئيس هيئة المتابعة
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"من اجل إنهاء االستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"  

 
 الليبية الوطني للمعارضة المؤتمر

  )2008 مارس 30 ــ 29الدورة الثانية، لندن، (

  ويثقف وطن حر يطعم ويعالج أجل من
  

  رؤية مستقبلية
  

لقد أجمعت فصائل المعارضة الوطنية والمستقلين بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الذي انعقد في لندن في 
، على مجموعة من األهداف الوطنية تضمنها بيان التوافق الوطني و توصيات المؤتمر المعتمدة 2005سنة 

عن آافة سلطاته وصالحياته  القذافيالعقيد معمر تنحي "ا ، والتي جاء في مقدمته2005/  يونيو26بتاريخ 
، آشرط أساسي إلعادة الشرعية "الثورية والسياسية والعسكرية واألمنية، ورفض أسلوب التوريث

وتشكيل حكومة انتقالية، في بتعديالته الالحقة،  1951 أآتوبر 7الدستورية، وفق الدستور الليبي الصادر في 
  . تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها األساس العودة بالبالد إلى الحياة الدستوريةداخل البالد، لمدة ال

 
وتعهد المؤتمر بالعمل على تنفيذ هذه األهداف بالوسائل السياسية والنضال السلمي، ودعا إلى االعتماد على 

 على الجهات الخارجية اإلمكانيات الذاتية للشعب الليبي داخل البالد وخارجها، آما رفض بشكل قاطع االعتماد
لفرض التغيير، وفي الوقت الذي يؤآد فيه المؤتمر في دورته الثانية على ما قرره في دورته األولى، يرى أن 

  :               تتضمن رؤية المعارضة الوطنية الليبية لمستقبل البالد بعد زوال النظام ما يلي
   

توازن السلطات واستقالل القضاء، والتعددية إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على فصل و •
السياسية والثقافية، والحياة السياسية البرلمانية والحزبية، وضمان العدالة وحقوق اإلنسان بالمعايير 

المتعارف عليها دوليا، وإطالق الحريات العامة آحرية الفكر والتعبير واإلعالم وحق امتالك الصحف 
 الترشيح واالنتخاب، والتنظيم والتجمع واالحتجاج والتظاهر، وحق ووسائل اإلعالم األخرى، وحرية

مساءلة و مقاضاة الدولة من قبل المواطنين أو من يمثلونهم آمجموعات وأفراد، وحق تأسيس األحزاب 
والنقابات والجمعيات والنوادي والمؤسسات المدنية السياسية واالجتماعية و الدينية، ومنع احتكار أو 

ة على وسائل األعالم،  وتحريم استخدام المال العام ألغراض الدعاية للدولة أو تمجيد سيطرة الدول
 .قياداتها السياسية وإنجازاتها

 بتعديالته الالحقة أساسا للشرعية 1951اعتبار الدستور الليبي المعتمد من ممثلي الشعب الليبي في سنة  •
والتأآيد على حقه في اختيار تاء عليه وتعديله الدستورية مع التأآيد على حق الشعب الليبي في االستف

على أن يجري ذلك بإرادته الحرة، والتي تتعهد آافة القوى الوطنية باحترامها نظام الحكم الذي يرضاه، 
 .بالكامل

الدعوة إلى ضمانات دستورية قوية تحّقق استمرار الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة في  •
 . تقنين وتحديد المدد الزمنية لبقاء الحكام والمسؤلين على مختلف المستوياتالمستقبل، والعمل على
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إقامة عالقات ليبيا الخارجية على أسس متوازنة مبنّية على االحترام المتبادل والمصالح المشترآة، مع  •
 مراعاة القضايا المبدئية المهمة للشعب الليبي؛ ودعم التضامن العربي واإلسالمي خاصة على مستوى

 .الشعوب ومؤسساتها المدنية الحرة
بناء اقتصاد وطني يرتكز على دور القطاع الخاص آمحرك أساسي لعملية النمو االقتصادي مع دور  •

أساسي للقطاع العام في رسم اإلستراتيجيات التنموية والمستقبلّية، و تقوية البنية النحتية وإنماء وحماية 
 . البيئة والثروات الطبيعية لألجيال القادمةالموارد الوطنية للبالد،  والحفاظ على 

تحقيق العدالة االجتماعية التي توفر الضمانات األساسية للمواطن الليبي في الصحة والتعليم وتتيح  •
فرص العمل بأجور عادلة و توفير الخدمات الضرورية لذوي الدخل المحدود، واعتماد المشروعات 

قتصادي واالجتماعي، وحمايتها من االستغالل وتغول رأس  بمستوى الفئات الشعبية االيرتقالتي ت
المال تحت دعاوى التنمية والعولمة، واعتبار الحقوق االقتصادية األساسية جزئا ال يتجزأ من منظومة 

 .حقوق اإلنسان الواجب حمايتها دستوريا
 انتهاآا لمجمل نشر ثقافة حقوق اإلنسان آحزمة واحدة ال تتجزأ، واعتبار أي انتهاك ألحد جوانبها •

والعمل على تحريم إرهاب الدولة لمواطنيها تحت أي ذريعة، و تحريم سوء استخدام . حقوق اإلنسان
األجهزة األمنية ووجود السجون السياسية واستخدام التعذيب و إنهاء القوانين والمحاآم االستثنائية ومنع 

 .استخدام قوانين الطوارئ في وقت السلم
رقة والتعصب القبلي أوالجهوي، وتأمين المساواة الدستورية والقانونية واالقتصادية نبذ العنصرية والتف •

في الحقوق بين آافة المواطنين في مختلف المجاالت بما في ذلك المساواة في فرص العمل واألجور 
 .وصنع القرار السياسي واالنخراط في حرآة المجتمع المدني دون تمييز

لمطالب المشروعة للحرآة النسائية في المساواة االقتصادية، وفي الحقوق دعم حقوق المرأة، ومساندة ا •
المدنية، والحياة اآلمنة الكريمة، وحّقها في المراآز القيادية في الدولة، بما يتماشى مع الدين اإلسالمي 

 .الحنيف
نية، بتشارك إعادة االعتبار، الشعبي والرسمي، للوجود االمازيغي باعتباره إحدى مكونات الهوية الوط •

وتكامل مع باقي مكونات وأبعاد الهوية الوطنية الليبية وفسح المجال أمام الثقافة االمازيغية، آرافد من 
روافد ثقافتنا الوطنية الليبية المتنوعة، و آجزء مساهم ومثري في ثقافتنا الليبية و اعتبار اللغة 

ا في ذلك استخدام األسماء األمازيغية، االمازيغية لغة ليبية أصيله يحق استخدامها وتداولها، بم
وممارسة المذهب األباضي بحرية تامة، وغير ذلك من الحقوق المشروعة المنصوص عليها في 

 . الدستور
االستثمار في الصحة العامة والتعليم المجاني علي آافة المستويات لجميع المناطق والمدن والقرى  •

العصرية، واالهتمام بالبحث العلمي، ودعم الجامعات بتوفير آافة اإلمكانيات وأحدث التجهيزات 
بالموارد و اإلمكانيات، وضمان حريتها األآاديمية الكاملة والالزمة للقيام بدورها القيادي في التعليم 

 .  العالي والتخطيط والتوعية وخدمة المجتمع
خص تشجيع العمل إذآاء روح المواطنة والتضحية ومسؤولية الفرد تجاه الوطن واآلخرين،  وباأل •

التطوعي الذي ينسجم مع األخالق الراقية للمجتمع الليبي المسلم، وتوفير التوعية و الثقافة والحوافز 
 . الالزمة له

  
ه الرؤيا المستقبلية على قيم وثوابت الشعب الليبي الراسخة والمستمدة من عقيدته ذوفي الختام  تؤآد ه

بذ العنف واالعتدال والوسطية التي غمرت آافة ربوع ليبيا، وأّصلت اإلسالمية السمحاء وعلى رأسها مبادئ ن
روح التكافل واإلخاء والتضامن لمختلف شرائح المجتمع الليبي دون تعصب أو تمييز أو هضم للحقوق تحت 

  .أي مسمى آان
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"من اجل إنهاء االستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"  

 
  الوطني للمعارضة الليبيةالمؤتمر

  )2008 مارس 30 ــ 29الدورة الثانية، لندن، (

  ويثقفجل وطن حر يطعم ويعالج أمن 
  

   برنامج العمل المرحلي
  

،  تمثل البديل الوطني "رؤية مستقبلية"إن المبادئ واألهداف التي تبّناها المؤتمر حسبما وردت في ورقة 
الديموقراطي، وتحدد بوضوح الفارق بين ما يطمح إليه الشعب الليبي، وما ألحقه نظام القّذافي الديكتاتوري 

  .بيا وأهلها خالل ما يقارب من أربعة عقودمن طغيان وفساد وفوضى ودمار بلي
  

ولهذا فإن أعضاء المؤتمر يعتبرونها مهاما يأخذون على أنفسهم مسؤولّية إنجازها وفقا لآلليات التي ستضعها 
  : المعنّية على النحو اآلتياألجهزة 

  
شعب الليبي ونشرها بين أوساط الواردة في ورقة الرؤية المستقبلية  توضيح المبادئ واألهداف ال-1

  .  والمناصرين لقضّيته بكّل الوسائل السلمّية المتاحة
  
معارضة نظام حكم العقيد معمر القذافي بكافة الوسائل السلمية والمشروعة ومنها العصيان المدني .  2

واإلعتصامات ومسيرات االحتجاج الشعبية،  وتفعيل التعاون بين هيئات المجتمع المدني الليبي في 
  .ارجالداخل والخ

   
تشجيع وإآبار الحراك السياسي داخل الوطن والذي يصب في مصلحة شعبنا الليبي، والترحيب بأية .  3

أما على المدى األبعد فال يجوز المساومة علي المطلب . انفراجات من شأنها التخفيف من معاناة الليبيين
داد وترسيخ الشرعية الدستورية و الوطني األول في إحالل البديل الديموقراطي الدستوري بإنهاء االستب

  .ولين عن الجرائم التي ارتكبت في حق الوطنؤعلى التنازل عن المالحقة القانونية للمس وال الديمقراطية،
   

إنشاء هيئة حقوقية إنسانية وقانونية تختص بمتابعة مجال حقوق اإلنسان في ليبيا، بالتنسيق مع منظمات .  4
من إصدار لتقارير دورية، (هجر، بما يخدم قضايا حقوق اإلنسان في ليبيا حقوق اإلنسان الليبية في الم

  ).ومخاطبة للجهات المعنية، ومالحقات قضائية للجناة الذين انتهكوا حقوق اإلنسان في ليبيا
  

تشجيع ممارسة المرأة الليبية للعمل السياسي واإلعالمي في المعارضة الوطنية على أوسع نطاق، .  5
 . الل العمل في آافة مستويات المؤتمروتحديدا من خ
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تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع القوى المناصرة لقضايا الديموقراطية وحقوق اإلنسان في العالم و .  6
باألخص في محيطنا العربي اإلسالمي، والحرص على بناء جسور التضامن و العمل المشترك في 

  .تعرض إليه شعوب المنطقةمواجهة االضطهاد السياسي االقتصادي الذي ت
  
تكوين فريق عمل ليبي لإلعالم والتوثيق تتضافر فيه جهود جميع القادرين من تنظيمات المعارضة .  7

و يعنى باألنشطة اإلعالمية والثقافية  الوطنية والمستقلين، ويضطلع باقتراح مشروعات وبرامج عملّية،
راء ساعات بث مرئي يسد النقص اإلعالمي الذي المختلفة، وبخاّصة مشروع إنشاء إذاعة مرئية أو ش

تحتاجه المعارضة، وتطوير موقع المؤتمر الوطني اإللكتروني بحيث يكون مفتوحا لكافة التيارات 
  .السياسية المعارضة والمنضوية تحت سقفه

  
تجسيد تالحم الصف الوطني، ومعاني وحدة الهدف والمصير مع مختلف القوى الوطنية المعارضة، .  8

واالنطالق من روح بيان التوافق الوطني، الذي عبر فيه المؤتمرون عن النية في ترسيخ خط وطني 
  .تضامني يفضي إلى تبلور تكتل وطني ديمقراطي تنتظره جماهير شعبنا الليبي بفارغ الصبر

لجثامين االهتمام بقضية ضحايا حرب  تشاد وتبني المطالب اإلنسانية العادلة والمشروعة في استعادة ا. 9
  . والبت في حاالت الوفاة ونشر قوائم المفقودين وإنهاء مأساة أسر وأطفال وأرامل المفقودين

  
 االهتمام بملفات السجناء والمغيبين  والتحرك على مختلف المستويات لمتابعة تطورات قضيتهم ودعم 10

  .أسرهم ماديا ومعنويا
  

أهدافه ومبادئه  ولوائحه وآلياته ونشاطاته ودلك من خالل   التعريف بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية و. 11
  .الندوات والمحاضرات وعبر حوارات صريحة ومسئولة  
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"من اجل إنهاء االستبداد، وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية"  

 
  المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

 )2008 مارس 30 ــ 29الدورة الثانية، لندن، (

  ويثقف يطعم ويعالج  حروطن جلأمن 

 )إعالن لندن(البيان الختامي 
   

الحبيب، وبالحوار،  في جو مفعم بالديمقراطية، والحضور الشبابي المكثف، من مختلف بقاع الوطن
إنعقد المؤتمر الوطني  والمصارحة، والنقاش الجماعي الهادف، في تجربة ديمقراطية متميزة؛

من ( ، تحت شعار 2008مارس  30 ،29 يومي للمعارضة الليبية، في دورته الثانية، في مدينة لندن،
  ).أجل وطن حر، يطعم، ويعالج، ويثقف

   
، 2005األولى صيف  وقد أآد المؤتمر في دورته الثانية على الثوابت الوطنية التي أقرها في دورته

الوطنية الليبية من أفعال، وأصبحت  ووضعت نظام القذافي في حالة رد فعل على ما تقوم به المعارضة
الفساد المستشري، والمطالبة بحقوق الليبيين السياسية،  لشرعية الدستورية، ودولة القانون، ومحاربةا

عناوين أساسية يصعب تجاهلها، وهاجسًا مقلقًا للنظام عكس إرتباآه  واالقتصادية، واالجتماعية،
  .مع هذه المتغيرات وتخبطه، في التعامل

   
في حالة الحراك  الوطنية، قد ساهمت بشكل مباشر، وفاعل،إن هذه الوثبة المظفرة لقوى المعارضة 

وهذا . مرة، منذ عقود عديدة السياسي داخل ليبيا، ورفعت من سقف المطالبة الوطنية الداخلية ألول
إنتزاع العديد من الحقوق المصادرة من  الحراك السياسي مرشح للتطور واإلستمرار، مما قد يؤدي إلى

  .الليبيين
   

واإلبتعاد عن التجاذبات  عارضة الوطنية الليبية في الحفاظ على إستقاللية القرار الوطني،إن نجاح الم
المدني آقوة ضاغطة، من أجل الدفاع عن  اإلقليمية والدولية، قد مكنها من التعامل مع منظمات المجتمع

، وحقوقهم في في عقر داره، والذين أصبحت قضاياهم الغيورين من أبناء ليبيا، والذين تحدوا النظام
  .بدعم وتأييد مؤسسات المجتمع المدني في آل مكان التعبير، وفي العمل السياسي، تحظى

   
الوطني، ولم يكن  وقد أدخل المؤتمر في دورته الثانية أجياًال جديدة، وشابة، لتخوض غمار العمل

اب الدماء الجديدة، تسمح بإستيع باإلمكان القيام بذلك، دون إحداث نقلة نوعية في هيكلية المؤتمر،
متوازيا مع التقدير الكبير، والثابت، الذي تلعبه  وبشكل ديمقراطي، قائم على اإلختيار الحر المباشر،

  .الليبية فصائل المعارضة الوطنية
   

الوطنية الليبية،  إن هذا التزاوج الفعال، سيؤدي بدون شك، إلى قفزة نوعية في برامج المعارضة
  .وآلياتها
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الشعب الليبي،   أنه معبر طبيعي، ومخلص، عن طموحات- بدون أدنى شك -المؤتمر الوطني لقد رسخ 

إلى تصعيد نضالهم، ورفع سقف  آما أن المؤتمر، يدعو آافة الليبيين والليبيات. في الحرية والتقدم
لتي التعليم، والصحة، وآافة الحقوق األخرى، ا مطالبهم المرحلية، في الحق في العيش الكريم، وفي

  .على تعزيز المطالب اإلستراتيجية المشروعة يواصل النظام إنتهاآها آل يوم، آخطوات
   

بالثوابت الوطنية، وأنه لن  ويعاهد المؤتمر أهلنا في آافة أرجاء الوطن الحبيب، بأنه سيظل متمسكا
من أجل رفع اإلستبداد الجاثم على أرضها، و يترك طريقا إال وسيسلكه، من أجل تحرير ليبيا، وإنهاء

  .مداها آرب، ومعاناة شعبنا الليبي التي طال
   

  عاشت ليبيا والمجد والخلود لشهداء ليبيا

   

  المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية
   هـ1429ربيع االول  22 

   م2008 مارس 30الموافق 
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