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 مقدمة

إن احلديث عن مشروع وطين جامع أصبح حديث كل املخلصني من أبناء 

الوطن، خاصة بعد التغيري الكبري الذي حدث بعد سقوط النظام السابق، حيث 

 الدولة. تعددت الرؤى احلزبية والقبلية واجلهوية والفكرية لبناء

كما كان لبعض األنظمة االستبدادية دور يف الفوضى اليت يعيشها الوطن 

السلطان هم املال واجلا  والنفوذ و ارك يف ذلك بعض أبنائه وهم قلة مهواملواطن، وش

 ولة السيطرة على قرارها السياسي واألمينارة األطماع على ثروات البالد وحموكث

 واالقتصادي والعسكري.

ليبيا يبحثون عن مشروع متماسك جيمع القوى الوطنية الصادقة لكن أحرار 

ملقاومة التحدايت الداخلية واخلارجية، وهذا مقرتح قابل للنقد والزايدة واحلذف 

ة والتوجيه والرتشيد، بغية الوصول إىل مشروع وطين فكرته املركزية، السالم واملصاحل

 الوطنية.
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سياسي  قرارو  ، نأن قرار السالم  إن جتارب التاريخ القدمي واحلديث ختربان

ابلدرجة األوىل، مؤيد من قاعدة شعبية عريضة ال تعرتض على القيادة املنتخبة 

 ووىل أالذي ابيعه املسلمون سواء يف البيعة األ )ملسو هيلع هللا ىلص(املوثوق هبا، ابتداء من النيب 

 غريها واألمثلة على ذلك كثرية منها: والثانية، أ

قتل وحارب اإلسالم و  )ملسو هيلع هللا ىلص(عمن قاتل النيب و  ففي فتح مكة، قرار العف .1

املسلمني وهنب أمواهلم ودايرهم وسفك دماءهم، كان قرارا سياسيا ُمسهما يف 

 إلسالم.اجتسيد مرحلة جديدة من اتريخ ا 

 أسرو يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، بعد أن كسر شوكة الردة  .2

بن معد كرب و  سادة التمرد من أمثال األشعث بن قيس الكندي وعمر

الزبيدي عفا عنهم وكذلك عفا عن طليحة األسدي الذي اّدعى النبوة مث اتب 

سياسيا من أيب بكر رضى هللا عنه فصلح حال  وأانب، فكان قرار العف

 القادة، وكسب قبائلهم لصاحل الدولة وحسن إسالمهم.

يف عهد احلسن بن علي رضي هللا عنه، تقاتل املسلمون فيما بينهم،  .3

مت الدولة إىل دولتني، دولة يف العراق عاصمتها الكوفة بقيادة علي وانقس
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بن أيب طالب رضي هللا عنه، ودولة يف الشام عاصمتها دمشق بقيادة معاوية 

بن أيب سفيان، مث بعد استشهاد علي رضي هللا عنه اختار الناس احلسن بن 

حتاربون و علي رضي هللا عنه، واشرتط عليهم يف بيعته، تساملون من ساملت 

من حاربت، فوافق أهل العراق على ذلك وتنازل احلسن بن علي عن حقه 

 الشرعي ملعاوية بن أيب سفيان لتحقيق:

 .وحدة الدولة واألمة 

 .حقن الدماء بني املسلمني 

 .الرغبة فيما عند هللا من أجر 

وقدم مشروعا بىن فكرته على السالم واملصاحلة وبعد مفاوضات عديدة وشروط 

رفني منها التكفل جبرب الضرر واالتفاق على دستور الدولة وغريها من بني الط

الشروط. فكان التنازل من احلسن لتحقيق السالم واملصاحلة قرارا سياسيا ابمتياز 

 عظيمتني . إن ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بني فئتني)ملسو هيلع هللا ىلص(النيب  نبوءةحقق فيه 

 العميق، ين الرفيع وحسه اإلمياينمن املسلمني وبني احلسن من خالل موقفه اإلنسا
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نأن من معاين السيادة هي حفظ الدماء ووحدة الدولة ومتاسك األمة والتنازل 

 عن احلقوق مقابل مقاصد سامية.

يف جنوب إفريقيا، أكل الصراع بني السود والبيض األخضر واليابس  .4

يص ر واستمر عقودا من الزمن، فكان رئيس الوزراء األبيض الرجل العاقل واحل

على دولته وشعبه، له رأي فريد يف زمنه، فقرر إخراج زعيم املعارضة األسود 

مانديال من السجن وجلس معه ووضعوا رؤية للمصاحلة فكان قرار رئيس 

الوزراء، إبخراج مانديال من السجن بداية االنطالقة يف جتربة إنسانية، 

على  املعارضةأصبحت مرجعًا لُدعاة السالم يف العامل واتفقت احلكومة و 

مشروع وطين استخدمت فيه أدوات الدولة ومؤسساهتا التشريعية والتنفيذية 

واألمنية والقضائية الدينية لتحقيق السالم واملصاحلة، فكانت بداية اخلطوة 

 للتوافق على املشروع مث تنفيذ  قرارا سياسيا.

لدولة ا اجلزائر، مرت اجلزائر ابلعشرية السوداء فكانت كابوسا وظالما على .5

والشعب وأصبح أبناء الشعب الواحد من الطرفني بني قتيل وجريح ومشرد، 

حىت تقدم السيد عبد العزيز بوتفليقة يف برانجمه االنتخايب للرائسة وكان 



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

مشروعه ُمنصبًا على املصاحلة، واستطاع الرئيس بوتفليقة ومن خلفه الشعب 

 الل السالم واملصاحلة.اجلزائري، أن خيرجوا من النفق املظلم من خالل إح

ي التجربة اإلنسانية العاملية قدميا وحديثا يف التاريخ األورويب واألمريكي واألفريق اأم

واألسيوي، تؤكد أمهية القيادة السياسية املؤمنة مبشروع السالم واملصاحلة، وكذلك 

 على الوطنيني املؤمنني ابملصاحلة، أن يتكتلوا يف مشروع له رؤية واضحة وقيادة

أنفسهم من خالل عمل مؤسسي يليب  وأن ينظموا، وإدارة حديثةمنتخبة 

 احتياجات الشعب واملرحلة اليت متر هبا البالد. 

فكان هذا املقرتح بعد حوارات مع ألوان طيف وطين إلجياد الوسائل والسبل 

ق لتحقيق األمن واالستقرار يف البالد واحملافظة على سيادهتا وتنمية مقدراهتا وحتقي

لنقاش وتعميق الرؤية وجتويد الفكرة، وحتسينها، فأشار ا وأهدافها السامية، وه

 هذا املقرتح إىل:

 أمهية الفكرة املركزية )السالم واملصاحلة( يف بناء الدولة. .1
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الوصول إىل مجعية عمومية منتخبة، متثل النسيج الوطين اللييب هلا قيادة  .2

 منتخبة.

 نية هلذا التكتل.االتفاق على ميثاق ميثل القيم الوط .3

 إجياد لوائح وتنظيمات تضمن مسار اجلمعية العمومية لتحقيق أهدافها. .4

رسم صورة الرئيس القادم الذي يدعمه التكتل من خالل معايري وصفات  .5

 واضحة املعامل، واالتفاق على شخص تتجسد فيه هذ  املعايري والصفات.

إخل من خالل دراسة التحدايت اخلدمية واألمنية واالقتصادية...  .6

املتخصصني وإنشاء مركز للدراسات متعلق ابختيار احلكومة القادمة، وتقدمي 

املستعجلة وحتديد األولوايت وغريها، وإسناد امللفات الساخنة إىل  املشروعات

 جلان متخصصة من أهل اخلربة والكفاءة.

روع شاالستعداد لالنتخاابت القادمة الربملانية واالتفاق على قائمة متثل امل .7

 الوطين للسالم لرجال ونساء آمنوا ابلسالم ولديهم من امللكات والقدرات

هلهم هلذا املنصب التشريعي حتت ؤ واألخالق والصفات، ما ت والكفاءات

 مفهوم املواطنة.
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تقدمي برانمج انتخايب للشعب يُبني فيه التكتل مشروعه يف السالم  .8

دولة وواجبات يه نظرته للواملصاحلة ورؤيته ووسائله لتحقيق ذلك، ويوضح ف

احلكومة والدستور والقانون واحلرايت واملواطنة واملدنية والقضاء واملؤسسات 

 والعالقة بينهما واألجهزة األمنية والعسكرية. كما يبني فيه التكتل أيضا موقفه

اهلجرة غري الشرعية والتخطيط واإلدارة واالقتصاد و  من التطرف الفكري

تعليم والعالقات اخلارجية واإلسكان والعمل واألدب واملرأة واإلعالم والفنون وال

والطفولة والشباب والسياحة والشيوخ والبطالة وذوي االحتياجات اخلاصة 

جسداي ومعنواي ونفسيا، إضافة إىل الرؤية من رعاية األيتام واألرامل وتزويج 

ألمراض اوجتهيز الفقراء من أبناء اجملتمع ورعاية اللقطاء، وذوي العاهات و 

االهتمام ابلبيئة والصحة والرايضة والثقافة واحملاسبة واملراقبة، وكل و  املزمنة

األمور املتعلقة إبنشاء دولة قوية حديثة تليب مطالب الشعب وتسهم يف األمن 

 والتنمية واالزدهار احلضاري احمللي واإلقليمي والدويل.

 جزء من العالج، كما أنه يرى وإن الزمنإن هذا املشروع املطروح يُؤمن ابملراحل 

أن الوطنيني من الرجال والنساء من أصحاب املبادئ القيم والفكر الثاقب 
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واملؤمنني ابلكفاح والنضال السلمي لبناء الوطن وترقية الشعب، هم العدة والعتاد 

بعد توفيق هللا عز وجل، للوصول إىل دولة جتسد املعاين اإلنسانية املثلى والقيم 

 ملقاصد القرآنية واملصاحل الفردية واجملتمعية ويف الصفحات القادمة شرحالوطنية وا

 ملا يف املقدمة كرؤية عامة للمشروع الوطين للسالم واملصاحلة.

 

 وهللا من وراء القصد

 علي حممد حممد الصاّليب

 إستانبول –تركيا 

 م2018 /  1439
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 تكتل السالم واملصاحلة الوطنية

 رؤية التكتل

إن استقرار ليبيا وأمنها وسيادهتا وتنمية مقدراهتا ورفاهية شعبها وحتقيق أهدافه 

واحلرايت والنظام الدميوقراطي والتداول السلمي  ياالجتماعالسامية، من العدل 

ودولة الدستور واملؤسسات والقانون والقضاء مرهون بتحقيق مبادئ سامية من 

 حقق النهضة احلضارية ببعديها:أمهها السالم واملصاحلة الشاملة، كي تت

 :الذي يشمل مجيع جوانب احلياة الصناعية والتجارية  البعد املادي

 والزراعية والرايضة والفنون... إخل

 :املتعلق ابلقيم الروحية والقواعد األخالقية واإلنتاج البعد املعنوي 

الفكري واإلبداع األديب، والذي يتطلب معرفة واستيعاب فقه الُسنن يف 

 اجملتمعات وبناء الدولة واليت من أمهها:
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فكرة املركزية كلما كانت الو  فكرة حمفزة،و  لكل هنضة فكرة مركزية الفكرة املركزية:

،  لعملية التغيري يف اجملتمع منسجمة مع املنظومة القيمية يف اجملتمع املراد تغيري 

هلا أكرب و كانت تليب احتياجات حقيقية للشعب، كلما كان التفاف املواطنني ح

وعدد املؤمنني نأمهية السالم واملصاحلة، هم السواد األعظم، لكنهم حيتاجون إىل 

تنظيم صفوفهم وإدارة أمورهم من خالل تكتل وطين على مستوى البالد، تُ ْفَرُز 

قياداته من خالل االنتخاابت من مجعية عمومية متثل ألوان الطيف الوطين ، من 

 وفكري...إخل ، مجع بينهم الوطن ومصلحتهسياسي و  اجتماعيو  جهويو  قبلي

ية، العليا وهويته وأعرافه وتقاليد  واترخيه وحضارته اليت يعتز هبا كل لييب وليب

ة جلذب للتكتل وحدها، ليست كافي« املصاحلة الشاملةو  السالم»والفكرة املركزية 

ا هاملواطنني وحتريك الصادقني املخلصني من أبناء الوطن، إذ البد أن تصاحب

أفكار حمفزة من صلب الفكرة املركزية وما يرتتب على حتقيقها من فوائد لألفراد 

 واجملتمع والدولة واإلنسان الذي يعيش على هذ  األرض 
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 ومن هذه األفكار احملفزة أثر حتقيق السالم واملصاحلة على:

 احلفاظ على سيادهتا. -2 حفظ الدماء. -1

 ومؤسستها القضائية.دستورها احلفاظ على  -4 حفظ األعراض. -3

 جيشها وأجهزهتا األمنية.احلفاظ على  -6 حفظ األموال. -5

 اقتصادها.احلفاظ على  -8 العقول.حفظ  -7

 عالقاهتا الدولية... إىل آخر  -10 صون القيم اإلنسانية. -9

  ضمان وحدة البالد. -11

زمات جمتمع لألفضل واخلروج من األ وفال تغيري يف أي شعب أ القوة الدافعة:

ية، واالقتصادية واألمنية واالجتماعية والصحية والتقنية والتعليمية والنفسالسياسية 

إال إذا حدث تغيري إجيايب يف عامل املشاعر واخلروج من حالة اليأس إىل التفاؤل 

د نأمهية تسديد ، والشعور املتجدو  ومن اإلحباط إىل اإلجناز املسدد بتوفيق هللا

القيم اإلنسانية الرفيعة يف تقدم اجملتمعات وحتول األفكار الوطنية اجلامعة إىل 
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ا وينعكس ذلك على الدولة وقياداهت حقائق ملموسة يف واقع األفراد واجملتمع ،

 :املؤمنة برؤية املشروع الوطين وإمياهنا العميق به، فشروط القوة النفسية تتجلى يف

 النجاح يف زرع اإلميان واليقني ابلفكرة وصواهبا. .1

الثقة نأن هذ  القيم تقرب املواطنني إىل خالقهم والرجاء يف هللا نأن  .2

 النجاح يتحقق وفق َسَننه الكونية.

 األخذ ابألسباب. .3

 التدافع. .4

 إن إحالل السالم واملصاحلة الشاملة يف الشعوب يتحقق من خالل:و 

 .قيادة سياسية منتخبة 

 .جبهة وطنية عريضة مؤمنة ابملصاحلة 

 القضائية ة والتنفيذية و استخدام مؤسسات الدولة الرائسية والتشريعي

 ... إخل، لتحقيق هذا املبدأ السامي.واألمنية
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  التغيري الذايت: على املستوى القيادي للمشروع والتكتل العريض

د نأشكاله، ااملتأثر ابملشروع الوطين، حيث ال ميكن التغيري وجماهبة الفس

 إال إذا حدث تغيري إجيايب يف عامل السلوك.

والتغيري سنة جمتمعية ال سنة فردية، فالبد أن يغري اجملتمع نفسه أوال، من خالل 

 خنبه ومفكريه وقياداته وعلمائه، حىت حيدث هللا يف أحواله اخلارجية.

 ﴿ ِإن  اىل:عوتوالتغيري ال حيدث يف اخلارج إال إذ جرى يف الداخل قال سبحانه 

ُوا َما  ُ َما ِبَقْوٍم َحىت  يُ َغريِّ  وللتغيري جماالت: [11لرعد: انِأَنْ ُفِسِهْم﴾]اَّلل َ اَل يُ َغريِّ

قراء ويكون ابملعرفة والثقافة والتجارب والعلوم النافعة والصرب واالست العقل: .أوالً 

الل خ والتكامل والتدبر والتفكري العميق يف املشاكل والبحث عن حلول من

عمل مجاعي، يُ ْؤِمن ابلتخصص والفروق الفردية وتنوع امللكات واستيعاب اخلرباء 

 وجتارهبم امليدانية.

إن متيز القيادة بعقل مجعي متصل خبالقه خيتصر املسافات يف الوصول إىل نقطة 

 وب.البداية والسري حىت النهاية يف حتقيق املقاصد اجملتمعية اليت حترص عليها الشع
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 وذلك بتطهري  من األاننية واجلشع واألمراض املهلكة له يف الدنيا القلب: .اثنياً 

واآلخرة من كربايء وغرور وحرص على اجلا  والرايء وغياب مراقبة هللا يف األعمال 

الوطنية. إن العقول النرية والنفوس الطاهرة والقلوب احلية يف الصف القيادي هلا 

 على الشعب وللتغيري مراحل عدة:أتثريها الكبري على التكتل ومن مث 

أي بعد تشرب املشروع الوطين فكراي وعلميا البد من اإلنكار  اإلنكار: .1

ومقاومة الفساد يف املؤسسات العلمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية 

 والرتبوية واألمنية والقضائية ... إخل.

ية معتمدة نتعاجل األمراض برؤية حديثة علمية وط تقدمي بدائل مدروسة: .2

على هللا مث اخلرباء الوطنيني ومن َسَنن هللا يف اجملتمعات سوف تتعرض العملية 

التغيريية اليت يقودها تكتل السالم واملصاحلة للمقاومة من قبل اجلاهلني 

واملستفيدين من ثبات األوضاع املزرية ولسوف توضع العراقيل ويشتد الغضب 

نفض الناس ة وُتكال هلم التهم والنعوت حىت يعلى القائمني على العملية التغيريي

عنهم والبد يف هذ  املرحلة من صرب القائمني عليها واحتمال كل ما يوجه إليهم، 

 ْستَ ْعِجْل هَلُْم﴾﴿َفاْصربْ َكَما َصرَبَ أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َواَل تَ  تعاىل :و  قال سبحانه
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أََقاُموا الص اَلَة ﴿َوال ِذيَن َصرَبُوا اْبِتَغاَء َوْجِه َرهبِِّْم وَ  تعاىل:و  وقال سبحانه [35]األحقاف: 

ََ الد اِر﴾ َوأَنْ َفُقوا ِم ا َرَزقْ َناُهْم ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة َوَيْدَرُءوَن اِبحلََْسَنِة الس يَِّئَة أُولَِئكَ   هَلُْم ُعْق

واالستمرار يف التواصل مع حتمل األذى و  واالحتساب مع الصربو  [22]الرعد: 

متاسك و  نضوج أفكارهمو  متيز أخالق القائمني على التكتلو  مكوانت الشعب

أن  املعنوية سيكتشف املواطننيو  مالءمته الحتياجات الناس املاديةو  مشروعهم

سُيقبل العقالء من الناس على دراسة هذا األمر و  يبحثون عنهو  هذا ما يريدونه

ا لى هذ  العملية التغيريية اجلديدة والبحث يف أمرهعو  التعرف عليهو  اجلديد

 :مثل وسوف تثار تساؤالت
 ما الذي سيحدث لنا يف حالة الفراغ السياسي وغياب الشرعية من الشعب؟  .1
 كيف سنواجه تلك املعضلة؟ .2

وهم  سوف يلتحق أفراد جددو  طبيعتهاو  وغريها من التساؤالت حول الفكرة

يسعون  يف بدايتها فهما خاطئاً وهم أيضا الذين الذين فهموا العملية التغيريية

سوف يشتد البطش واإلجرام من القائمني على السلطة الفاسدة و  خلري شعبهم

 كن على مك اسبهم احمل ر م  ة، ولو  ألهنم يَ َرْون العملية التغيريي  ة دوام سلطاهن م
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ُد فَ َيْذَهُب لز بَ فََأم ا ا ﴿ أن يوقنوا« املصاحلة الوطنيةو  تكتل السالم»أنص  ار 

َفُع الن اَس فَ َيْمُكُث يف اأْلَْرِض﴾  أتيت مرحلة االلتزامو [17]الرعد:  ُجَفاًء َوأَم ا َما يَ ن ْ

يتساءل املواطنون عن مكاهنم يف هذ  العملية التغيريية بعد أن تعرفوا عليها و 

هذا و واقتنعوا نأمهيتها وعندئذ ينطلق تكتل السالم لتحقيق أهدافه النبيلة 

ا ا وحضورً ا مضاعفً يتطلب من قيادة املشروع ومؤسساته وجلانه ومكوانته جهدً 

السالم »إن الفكرة املركزية  املواطنني.و  صدقا مع هللا والذاتو  ميدانيا مكثفا

ختاطب العقل وتالمس القلب وتفجر الطاقات الكامنة يف النفس « واملصاحلة

ملشروعات األفضل وحينئذ يقرتب تنفيذ ا والبشرية واملغرية لسلوك األفراد حن

 النظرية وحتويل األفكار العلمية يف اجملاالت املتعددة إىل إجنازات حقيقية.

ختيار وهذا اال اختيار الشرائح اليت متثل كل مكوانت اجملتمع: .3

يبدأ من بداية الفكرة ويتوسع مع مرحلة التنفيذ العملي فاملشاريع 

ن وقيادة الشعوب اليت هتدف إىل األوطاو  الكربى يف بناء الدول

تاج تنميتها من خالل القوة التنفيذية إلجنازها حتو  استنهاض اجملتمعات

إىل دولة متلك حق تطبيق هذ  املشاريع احلضارية على اجملتمعات اليت 
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وضة من اخلارج ال مفر و  ال ديكتاتوريةو  تقودها قيادة منتخبة ال استبدادية

ول ا فوظيفة قيادة التكتل قبل الوصوإمنا تستمد شرعيتها من شعبه

للحكم حسن اختيار الشرائح املتنوعة القادرة على املشاركة اجلادة يف 

االجتماعية كما أن القيادة السياسية للدولة اليت و  العملية السياسية

استطاع أن أييت هبا للسلطة مسؤولية أكرب يف و  وقف معها التكتل

 االنفتاح على

وسائل الدولة لتحقيق السالم واملصاحلة وتقدمي  استخدامو  مكوانت الشعب

  اخلدمات نأفضل جودة وإعادة هيبة الدولة ومؤسساهتا.

إن قوة الشعوب ودوهلا وهنضتها تقاس خبصوبتها يف تقدمي الرجال والنساء الذين 

تتوافر فيهم صفات قادة الدول من قوة وأمانة وعلم وخربة وذكاء ورجاحة عقل 

 اجملتمعات والقدرة على عالجها ... اخل.ومعرفة مبشاكل 

وسنة هللا يف التدافع بني اخلري والشر، والصالح والفساد، ماضية ولنجاح أي 

 جمتمع يف عملية التدافع البد من: وشعب أ
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تطوير مستمر يشرف عليه أهل االختصاص كل يف جماله فاحلياة القيادية  (1

 ؤسسات يف النواحيالبد هلا من تطوير مستمر يف مستوى األفراد وامل

االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكرية والعسكرية حىت يتحقق التميز 

 القيادي للشعب وقدراته على الصمود أمام التحدايت الداخلية واخلارجية.

الرصيد األخالقي أصل يف جناح املشاريع النهضوية ومقارعة الفساد  (2

القية أكثر الروحية وُمثلها األخفالقيادة احلكيمة اليت تعتز وتتمسك بقيمها 

  صرباً وكفاحاً ونضااًل وأتثرياً وجناحاً من فاقدي قيم وُمثل شعوهبم.

 قال الشاعر:
 إذا أصيب القوم يف أخالقهم

 

 فأقم عليهم مأمتًا وعويال 

القدرة على إدارة الصراع من خالل التعامل مع جوهر أدوات القوة اليت   (3 

وراءها تتكاثف كل اإلمكاانت املادية والعلمية تستخدم يف الصراع واليت 

 التنظيم املال واإلقناع والقوة الصلبة يفف والبشرية والفكرية والثقافية ... اخل.

 واإلدارة والقيادة فهذا الذي حيدث الفرق يف صراع اإلرادات.
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 اجلمعية العمومية

إن الوصول إىل تكوين اجلمعية العمومية اليت تعرب عن رؤية املشروع  -

ومكوانت اجملتمع حتدي كبري يتطلب من القيادة املرحلية مضاعفة اجلهد 

 الناس.والوقت للتواصل مع 

إن اجلمعية العمومية يف أول اجتماع هلا ختتار عرب االنتخاابت قيادة  -

مومية  ، كلما كانت اجلمعية العالتكتل مث اإلعالن عنه وعن رؤيته وأفكار 

والقيادة املنتخبة متثل رموزًا وطنية تغطي املكوانت االجتماعية واجلغرافية 

 والفكرية مع بروزها أخالقياً وعقلياً وثقافياً لشركاء التكتل كلما كانت فرصة

 النجاح أكرب.

 االتفاق على هيكل إداري يغطي كل مدن وقرى وأرايف الوطن. -

 يثاق يُ ْؤِمن به التكتل.االتفاق على م -

 حتديد برانمج التكتل. -

 حتديد املرشح الرائسي. -
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 حتديد القائمة االنتخابية. -

 يف اجلمعية العمومية للتكتل يكون هناك ممثلون عن:

  رجال األعمال 

  القبائل 

  النخب الفكرية 

 اجلهوايت 

  النخب السياسية 

 املرأة 

  جمالس املصاحلة والبلدايت 

 الشباب 

  املنظمات النسائية 

 وزراء ورجال دولة وغريهم من مكوانت اجملتمع 

 االحتادات والنقاابت 

 من أهم صفات مرشح التكتل للرائسة:

 رجل دولة -

 شخصية جامعة -

 خربة وقوة بدنية وعقلية وذهنية. -

 القدرة على اختيار وقيادة الفريق الوزاري. -
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 مؤمن ابلسالم واملصاحلة. -

التكتل ابلتعريف به عرب وسائل يقوم  ومعروف لدى الشعب أ -

 اإلعالم املتعددة.

 حكومة املستقبل 

وزراء حكومة املستقبل لديهم خربة كل يف جماله ويكون متفرغًا لبحث املشاكل 

وكيفية حّلها من خالل فريق متخصص وتفرزهم قيادة التكتل يف اجملاالت املتعددة 

 اخل.... اد واخلارجية والدفاعيف إدارة الدولة كالكهرابء والطب والتعليم واالقتص

 برملان املستقبل 

حيرص التكتل على خوض االنتخاابت الربملانية مستفيد من التجربة اليت مّرت 

 هبا البالد يف السنوات املاضية ويبتعد التكتل عن:

 املبالغة يف إنفاق األموال على الناخبني. -1

 شراء األصوات ابألموال ألن ذلك كبرية وجرمية. -2
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 إاثرة العصبية والنعرات القبلية. البعد عن -3

 وحيارب التزوير. -4

 ويتجنب التشهري ابخلصوم وتتبع العورات. -5

 على عدم فقدان رابطة اإلخوة مهما محى وطيس التنافس. ويعمل -6

ويعمل التكتل على توعية الشعب يف كيفية اختيار أعضاء الربملان وتوضيح 

حياة  الربملان وأمهية الربملاانت يفالشروط والصفات الالزمة ملن يصل إىل قبة 

ملؤشر الربملاين او  الشعوب ولذلك البد من صفات متميزة ورسم صفات العض

احليوي النشط يف وجدان الشعب وخميلته وثقافته لكي يكون االختيار صحيحاً 

ومنسجمًا مع طبيعة الربملان ووظائفه اخلطرية يف حياة الشعب وبعد تضحياته 

 .والكرامة والشورى وحقوق اإلنسان احلرية والعدالةالكبرية من أجل 
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 من أهم صفات من يتقدمون لعضوية الربملان:و 

 القوة واألمانة  -1

 صاحب رأي وحكمة  -2
 االستقامة  -3
 كونه األصلح -4

 الوفاء  -5
 الكرم -6
 املواطنة -7

 حسن البيان  -8
 اخلربة  -9

 العلم  -10
 الشجاعة يف إبداء الرأي -11

 املصداقية  -12
 التحرر من العصبية واألاننية  -13

 االلتزام والشعور ابملسؤولية  -14
 لديه فن التعامل مع الناس  -15
 أن يكون يف قومه مطاعاً  -16

 حسن اإلنصات واإلصغاء -17
 صاحب رؤية ملهمة -18
 أن يتجنب الفحش يف القول  -19

 ال يتحدث إال عما يعلم  -20
معايشة الناس وعدم اعتزاهلم ومعرفة ما  -21

 .هم عليه
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وجو  الناس وحيّسن اإلنصات ويتذكر األمساء والشخصيات صاحب ابتسامة يف 

وله اهتمام ابآلخرين ويراعي حقيقة أن كل شخص يود أن يكون مهمًا وأن 

 يكون متعاطفاً مع مطالب الناس ورغباهتم العادلة.

 أهم شيء أن يكون مؤمنا إمياانً جازماً مبشروع السالم واملصاحلةو  أن يكون مؤثراً 

 هااملشروع، إن جوهر الشخصية القيادية الربملانية اليت نطمح إلي ُعِرف سعيه هلذاو 

لفكرة دعت وآمنت نأن او  دعمها يف االنتخاابت الربملانية تلك اليت أظهرتو 

ملنتخبة ال شك أن السلطة او  «املصاحلة الوطنيةو  السالم»املركزية يف بناء الدولة 

من و  ن الوطين األولصفات أصيلة هي األمو  أخالق إنسانيةو  على أسس وطنية

يت خمادع، فاألمن الوطين أيو  واهم والنار فهو  ظن أن األمن الوطين نأنه احلديد

الصاحلات و  من االقتناع ، من املؤسسة املنتخبة املختارة من أبناء الوطن الصاحلني

 بنائها عرب قهر خارجي، وال خداع حزيب،و  وطاهنمأىل صياغة إالذين مل يصلوا 

فتهم ألنه يف معر و  إخالصهمو  صدقهمو  قدرهتمو  الناس بسبب خربهتمبل اختارهم 

حال توهم األمن الوطين نأنه قوة عسكرية فإن االحتاد السوفييت مل حيميها سالحها 

 لكن العدلو  ال اترخيه محى عرشه يف إيرانو  ال قداسة الشا و  اجلبار من التمزق
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 مجعت بني األمن احلايلو  مجهورية واالنتخاابت الراشدة أبقت دوال ملكية أو 

 انيةالكرامة اإلنسو  العدالةو  املستقبلي من خالل حكام راشدين حققوا السالمو 

 جتاوزوا حمن شعوهبم ابملصاحلات الوطنية الرائعة.و 

إن التكتل من أهدافه احلصول على أغلبية راشدة حكيمة تؤمن ابلسالم واملصاحلة 

 متر هبا البالد. واإلنسانية والوطنية والدينية اليتوقادرة على حتمل املسؤولية التارخيية 

 الربانمج االنتخايب للتكتل

يقدم تكتل السالم واملصاحلة برانجمًا انتخابيًا يُبني فيه نظرته للدولة املدنية 

 يُ ْؤِمن:و  وحكومته املرتقبة فه

 بدولة الدستور 

ة ويراعي مالذي ينظم السلطات ويوضح شكل الدولة وحيافظ على احلرايت العا

املواثيق واملعاهدات الدولية للحقوق واحلرايت وأحكام الشريعة اإلسالمية والقيم 

والعادات والتقاليد األصيلة ويكون الوصول إىل الدستور الدائم من خالل حوار 
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اهتا الفكرية تياراته وتوجه وجمتمعي ال يغيب فيه أي مكون من مكوانت اجملتمع أ

قول ع شركاء الوطن للوصول إىل أفضل ما أنتجته العوالسياسية ويسعى التكتل م

 البشرية يف الدساتري مع مراعاة اخلصوصية الليبية من هوية وثقافة واتريخ وحضارة.

 دولة القانون 

فالتكتل يُ ْؤِمن بدولة القانون وكل املواطنني سواسية أمامه ويف تقلد املناصب 

 وجنسية الدولة ال متنح أالرمسية وتكافؤ الفرص ضرورة والعمل حق واجب، و 

تسحب إال وفقًا ألحكام القانون كما أن التشريعات القانونية ينبغي  وتسقط أ

هلا أن تكون حمكومة مبيزان العدل وحتقق املصاحل العليا لألفراد واجملتمع والدولة 

 ومبنية على احلكمة تدفع هبا املفاسد جتلب هبا املصاحل.

ظ الدين للتغيري والتعديل فيما يتعلق حبفوهناك تشريعات قطعية غري قابلة 

 .اض واألموال وغري ذلك من الثوابتوالنفوس واألعر 

وهناك بعد آخر يف قانون الدولة يرحب ابلتغيري والرقي ويتماشى والتطور، وهذا 

حيتاج إىل متخصصني يف الفقه الدستوري والقانوين والشرعي يتعلق بتفسري 
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 ابب واسع جدا لدى أهل االختصاص يفو  و النصوص وحتديد معناها وغايتها، 

 الفقه الدستوري والقانوين يثري العملية التشريعية للقوانني وجيعلها أكثر مرونة يف

تلبية احتياجات الناس والدولة ويفرتض أن تكون هناك حزمة من التشريعات 

 الربملانية ختدم مشروع السالم واملصاحلة. 

 دولة احلرايت 

 لة احلرايت فلكل مواطن احلق يف ِمارسة احلياة السياسيةيُ ْؤِمن التكتل بدو 

حياته اخلاصة و  ملكيته اخلاصة مصانتانو  حريته الشخصيةو  الدينيةو  االقتصاديةو 

دم بشكوا  له أن يتقو  حرم أمين ، وحقه يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي مكفول

فرض  وأتميم أ وال مصادرة أو  شرط وبشىت الطرق يف حدود القانون دومنا قيد أ

التداول السلمي  احلق يفو  الفكريةو  ضريبة إال بقانون يُ ْؤِمن ابلتعددية السياسية

اخلارج و  على السلطة عرب انتخاابت حرة نزيهة يشارك فيها املواطنون يف الداخل

يُ ْؤِمن التكتل إبطالق حرية تشكيل األحزاب السياسية على و  على حد السواء
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أن يكون و  حتت رقابة القضاء الطبيعي وحد و  خطارأن يكون أتسيسها مبجرد اإل

 الدين. واللون أ واحلزب مفتوحاً لعضوية مجيع املواطنني بال متييز بسبب اجلنس أ

 حقاً يرى التكتل أن اللغة الليبية )األمازيغية( اترخيياً هي اللغة األم يف ليبيا وتعترب

رسيمها واحملافظة ت االختصاص ، وعلى جهاتالليبينيشرعياً وقانونياً وطبيعياً لكل 

 عليها يف ليبيا ودعمها يف املناطق األمازيغية، حيث أهنا متثل اتريخ وأصالة وحضارة

 ليبيا؛ وعلى التكتل العمل على تضمني ذلك يف الدستور.

 دولة املواطنة 

يعيش فوق  حترتم كل إنسانو  يُ ْؤِمن التكتل بدولة املواطنة اليت جلميع مواطنيها

 ووي أجه ومن مث فال وجه لتوزيع وظائف الدولة على أساس قبلي أو  أرضها

فكر  وإرضاء حلزب أ وعلى خلفية حماصصة أ ومذهيب أ وعشائري أ وطائفي أ

درات القو  إن كان التكتل يراعي ذلك من خالل دعم الكفاءةو  تيار بعينه وأ

التكتل على  لالفكرية كما يعمو  املتناثرة من أبناء الشعب يف مكوانته االجتماعية

املواطنة و  شرائح اجملتمع يف توضيح العالقة بني الوطن واملواطنو  تثقيف مناصريه
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ذلك اجلزء اجلغرايف من األرض الذي تعيش عليه جمموعة من األفراد  وه فالوطن:

 غريها،و  ماديةو  روحية وثقافيةو  عاطفيةو  تتفاعل فيما بينها بعالقات إنسانية

 نشأو  تعبري عن األرض اليت ولد فيها الفرد وه بشكل عام فإن معىن الوطنو 

 .اختار أن يعيش فيهاو  ترعرعو 

ذلك الفرد الذي يعيش على تلك القطعة من األرض وتفاعل األفراد  وه املواطن:

 اآلخرين من خالل مؤسسات تشكل على أساسها الدولة. 

هي كيان تشكل من مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وأجهزة إدارية  الدولة:

حتكمها نظم سياسية معينة ويندمج هذا الكيان يف األفراد واجلزء اجلغرايف لتتشكل 

  عني.مبذلك الدولة واملواطنة صفة تطلق على الفرد الذي ينتمي إىل وطن 

أي أن الوطنية  ةوالوطنيطنة هناك فرق بني صفة املفهومني املوا املواطنة والوطنية:

 تعد من أعلى مراتب املواطنة اليت حيصل عليها الفرد من خالل انتسابه جلماعة

ال و  الوطنية عاطفة قوية يشعر هبا املواطن جتا  وطنهو  مشاركته يف أعمال الدولة،و 

تصبح و  إن صفة الوطنية أكثر عمقًا من صفة املواطنةو  تكون ابلقول بل ابلفعل
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ذله املواطنة تقدر ابلقدر الذي يبو  لعامة لديه أهم من املصلحة اخلاصةاملصلحة ا

رعاايها من أجلها فهي ال متنح منحًا من مصدر خارجي بل تكتسب اكتساابً 

 شأهنا يف ذلك شأن قيم احلياة األخرى.

حجر و  هي التعبري القانوين عن الوجود السياسي للوطن واملواطن   فاملواطنة:

لوطن ابتداء من نظامه السياسي واالجتماعي واالقتصادي وامتداد الزاوية لتطوير ا

للنهوض الثقايف واالرتقاء احلضاري وتتجلى املواطنة يف أرقى صورها ابرتقاء 

االستقالل الوطين وثبات العزة والكرامة من انحية كما تظهر بتثبيت مجيع احلقوق 

 السياسية للمواطن.

للدميوقراطية فعندما ُتسلب حقوق املواطنة أتخذ واملواطنة هي القلب النابض 

الدميوقراطية يف االختفاء فممارسة حقوق املواطنة ال جتري إال من خالل تطبيق 

 ومن أهم ركائز دولة املواطنة: النهج الدميوقراطي

 حماسبة احلاكم .1

 السيادة  .2
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 مساءلته  .3

 . الشورى .4

والقانوين  اجلانب املدينإن مفهوم املواطنة يشمل حقوقًا خمتلفة تتمثل يف 

والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والفكري واملعريف والتكنولوجي 
 وهي حقوق يتمتع هبا مجيع املواطنني وهي واجبات على الدولة ومن أمهها:

 حتفظ له حقوقه الدينية واملدنية  .1

 توفري األمن واالستقرار .2

 توفري التعليم للجميع .3

 األولية واالجتماعية  تقدمي الرعاية الصحية .4

 توفري اخلدمات األساسية  .5

 توفري حياة معيشية كرمية  .6

 املساواة واإلنصاف بني املواطنني أمام القضاء والقانون .7

 العدل وتكافؤ الفرص الوظيفية العمومية واملناصب يف الدولة  .8
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 احلرية الشخصية وحرية الرأي والتعبري وحرية االنتقال  .9

 العدالة االجتماعية  .10

 املشاركة السياسية حق  .11

 تساوي املسؤوليات أمام اجلميع  .12

وهذ  احلقوق جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني على حد سواء وهي مكفولة 

ة الثقافية بغض النظر عن الرتكيب «الدستور والقانون»لكل فرد حسب التشريعات 

واالجتماعية والسياسية على أن يلتزم كل فرد حبدود حريته وال يتعدى حرايت 

اآلخرين وكلما عمقنا فكرة دولة املواطنة ازداد الناس احرتاماً وتقديراً ألبناء وطنهم 

 واعرتفوا ابخلصوصية الثقافية لآلخر وسامهوا يف السالم واملصاحلة الشاملة.

لة للحوار رى التكتل أن احلقوق الطبيعية واهلوية مبا يتعلق مبناطق ليبيا املختلفة قابي

والنقاش للوصول إىل حتقيق قيمة املواطنة والعدالة والوصول إىل هوية وطنية شاملة 

من خالل قيادة حوار جمتمعي تقود  القيادة الوطنية السياسية اليت تقود البالد يف 

 املستقبل.
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 املؤسسات دولة 

 ريعيةمببدأ الفصل بني السلطات الثالث التشو  يُ ْؤِمن التكتل بدولة املؤسسات

ة ال أتيت إال يُ ْؤِمن نأن الشورى احلقيقيو  تعاوهناو  توازهناو  القضائيةو  التنفيذيةو 

رية إىل ضرورة حتقيق ذلك من خالل الرقابة على دستو و  تدعو  بتفعيل هذا املبدأ

احلد من و  التزام السلطة التشريعية مبا يدور يف الدستورالتأكيد على و  القوانني

ا تفويض السلطة التشريعية صالحيتها للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق منه

ابحلقوق واحلرايت وضرورة إخضاع أعمال السلطة التنفيذية للرقابتني الربملانية 

ملالية اوالقضائية، ويرى التكتل وجوب جتنيب مؤسسات الدولة السيادية و 

 دولةاحلفاظ على إقليم ال ونرى أن خري دور للجيش هو  .واالنقساماتالصراعات 

ال يقبل نأي حال تدخله يف مفاصل العمل املدين بشىت أشكاله و  الدفاع عنهو 

صيات البد من تطوير  وإسناد قيادته لشخو  االقتصادية، والسياسية واالجتماعية أ

سات، كما التكنولوجي والتقين لدعم املؤس وطنية خمتصة ومتعلمة ومتابعة للتطور

قوق حو  محاية احلرايتو  أننا ندعم املؤسسة الشرطية يف احلفاظ على األمن
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صلها فو  ذلك من خالل بناء منظومة شرطية أساسها الكفاءة والتميزو  اإلنسان

 ونائية أاحملاكم االستثو  عن املآرب احلزبية والسياسية كما أننا نرفض القوانني

كافة ونؤمن بتوفري ضماانت انتخابية حرة نزيهة وذلك من خالل تشكيل   اخلاصة

 جلنة قضائية دائمة تنفرد إبدارة جممل العملية االنتخابية.

 دولة مدنية 

يُ ْؤِمن التكتل نأمهية الدولة املدنية واليت تستمد سلطاهتا من انتخاب الشعب 

صادرة الدكتاتورية وملقادهتا ويعارض دولة العسكرة القائمة على االستبداد و 

يرى أمهية وجود الدستور الذي ينظم و  الشعوب يف حقها يف اختيار حكامها

العالقة بني احلاكم واحملكوم والسلطات يف البالد كما أنه من حق املواطنني املراقبة 

واحملاسبة والنقد البناء وعليهم واجبات، ونؤيد الدولة املدنية القائمة على الشورى 

ية حقوق املرأة، ولسنا مع الدولة الدينو  حقوق اإلنسان واحلرايت العامةواملواطنة و 

 اليت عرفها الغرب النصراين يف العصور الوسطى. 
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إن أول دولة مدنية قائمة على االجتهاد البشري بعد انقطاع الوحي يف التاريخ 

اإلسالمي كانت دولة الصديق، قامت على أساس االختيار والبيعة والشورى 

ية احلاكم أمام شعبه وحق كل فرد يف الرعية، أن ينصح هلذا احلاكم وأيمر  ومسؤول

ابملعروف وينها  ّعن املنكر وقيمها مستمدة من مقاصد القرآن الكرمي والتوجيهات 

النبوية الرشيدة كما أن لالجتهاد البشري مكانته املرموقة واحلاكم ليست لديه 

 السنةعيات احملكمة يف القرآن و سلطة مطلقة فهناك دستور حيكمه مقيد ابلقط

 دولة القضاء 

يُ ْؤِمن التكتل نأمهية تطوير املؤسسة القضائية حىت يتحقق العدل ويرفع  .1

 الظلم عن املواطنني وأمهية العمل على أتسيس بنية قضائية مستقلة تكون مبثابة

ِصَمام األمان للمجتمع بكافة مؤسساته وأفراد  وضمانة جوهرية الستقرار  

حقوق أفراد  وتشكل من السلطتني التنفيذية والتشريعية، دعامات وحفظ 

وركائز نظام الشورى للدولة وقادرة على حتقيق العدالة الناجزة للكافة دون 

ة اإلسالمية إحكاما للشريعو  ذلك اسرتشادًا ابملعايري الدوليةو  تفرقه ومتييز أ
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نني يف بداية ملعيوعليها أن تعمل على إجياد السبل اليت تكفل حسن انتقاء ا

السلم القضائي وذلك على أساس ومعايري سلوكية صارمة مع االلتزام مبعايري 

 الشفافية وتكافؤ الفرص.

متكني القضاء من القيام بدور  يف الرقابة على أعمال السلطتني التشريعية   .2

 والتنفيذية.

عدم التدخل يف أعمال القضاء من أي جهة كانت وااللتزام ابلقضاء  .3

 االستثنائي. والطبيعي ورفض كافة صنوف القضاء العسكري أ

وضع موازنة خاصة مبرفق القضاء تلحق ابملوازنة العامة للدولة مبا يكفل  .4

، األمر الذي سينعكس حتما على استقالله وإداراي عنهااستقالليته ماليا 

 املهين.

الذي ألمر ا العدالة،حتسني جدول مرتبات القضاة وسائر العاملني مبرفق  .5

 .ونزاهة وجتردأداء أعماهلم حبيدة  ويعينهم علىيضمن كرامتهم، 

ضرورة إحلاق أعضاء اهليئات القضائية اجلدد فور تعيينهم مبراكز الدراسات  .6

اً، لتأهيلهم علميًا وعملي خارجها، والقضائية املعتمدة، سواء داخل القطر أ
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  إىل اخلرباء منا يتعدايُقتصر يف هذا الصدد على القضاة وأعضاء النيابة وإ وال

 وأعوان القضاة.

على  الً والعملوترقيًة ونق وأتديباً وعزالً إرساء مبدأ حصانة القاضي تفتيشاً  .7

أن تكون اجلهة املنوطة هبا التفتيش على أعمال القضاة غري تلك اليت تتوىل 

أتديبهم حىت ال جتمع تلك األخرية بني صفيت اخلصم واحلكم معا، ِما يفتت 

 .والعدالةياد عضد احل

اإلشراف القضائي، ال للسلطة  وجعل تبعية السجون لوزارة العدل أ .8

 التنفيذية، مبا يضمن عدم استخدام السياسة العقابية كوسيلة تنكيل وامتهان.

ضرورة االهتمام ابملوظفني واملهنيني واملساعدين القانونيني وسائر العاملني  .9

قيم  عمل على دعم نقاابهتم وأتصيليف جمال القانون مبا فيهم احملامون، وال

 الدفاع عن املظلومني.

رعاية حق القضاة يف تشكيل األندية والروابط واجلمعيات اليت تعرب  .10

 .وترعى مصاحلهمعنهم 

 تقوية سبل التعاون بني مؤسسة القضاء ومؤسسات اجملتمع املدين. .11
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ضرورة التأكيد على دور احملكمة الدستورية العليا وتفعيل دورها  .12

رقايب على أعمال السلطتني التشريعية والتنفيذية مبا يكفل اتساق هذ  ال

 األعمال مع الدستور.

 خالل تبين وذلك منالقضاء على مشكلة بطء تنفيذ األحكام  .13

نظام قاضي التنفيذ وإيكال كل إشكاليات ومعوقات التنفيذ إليه مع إعطائه 

 ل ذلك.سبي الصالحيات الالزمة، لتذليل العقبات كافة اليت تقف يف

منح اهليئة القضائية سلطة واسعة يف اختيار القضاة بناء على معايري  .14

مبعزل و  والنزاهة والتأهيلموضوعية وعادلة ومتوازنة، وعلى أساس من الكفاءة 

 اجلهوية وغريها.  والقبلية أ وعن األهواء السياسية أ

ضرورة أن يلزم كل من يلج سبيل القضاء بتقدمي إقرار ابلذمة املالية  .15

 بعد تعيينه، وأثناء تركه لعمله ألي سبب من األسباب، وذلكله ولعائلته 

 وذلك دعما لقواعد الشفافية والعدالة واملساءلة.

سلطات كما أن الفصل بني ال  العدل،إن مبدأ استقاللية القضاء مهم يف حتقيق 

 لتحقيق األهداف املرجوة لضمان احلديثة،ماانت الدولة القانونية يعد أحد ض
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األعمال لإلتقان، فهذ  األمور من مقاصد  وتقسيم وحماربة االستبداداحلرية 

 اإلسالم والنظام يف الدولة.

إنه ال  لشاموأمري اإن فصل السلطات فقه ُعمري راشدي جتلى يف قوله ملعاوية 

حة قاضي فلسطني ويف القرآن إشارة واض وهو  تسلطان له على عبادة بن الصام

« ائيةالسلطات القض»و «الكتاب»إىل هذا الفصل فالسلطات التشريعية هي 

 «. هي احلديد»السلطات التنفيذية و  هي امليزان

إن نظام الفصل بني السلطات ضمان للحرية ولشرعية الدولة، ألن وضع 

شجع ي وشأنه أن يدفع أ شخص واحد من والسلطات كافة يف يد هيئة واحدة أ

الفرد على االستبداد بعكس توزيع السلطات فإنه جيعل من كل  وهذ  اهليئة أ

 سلطة رقيبة وموازنة للسلطات األخرى يف ِمارسة اختصاصها.

كما أنه من شروط توفري احملاكمة العادلة للمتهم استقاللية القضاء وحياد 

 ال ميكن أن يتجسد حقيقة إال القاضي، ألن حق املتهم يف احملاكمة العادلة،
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بوجود حمكمة مستقلة حمايدة تعتمد على قضاة ال ميكن أن توجه أصابع الشك 

 فهم يعتمدون يف عملهم على احلياد واالستقالل. إليهم،واالهتام، وعدم النزاهة 

ويعد استقالل القضاء عنصراً رئيسياً يف حتقيق احملاكمة العادلة والشرط الضروري 

 يذ القانون بشكل عادل، وإذا أمعنا النظر فيما خيص النظام القضائياألول لتنف

القاضي يف ضوء ما توصل إليه الفكر القانوين واألنظمة القانونية احلديثة، جند و 

أن فكرة استقالل القضاء يف حضارتنا موجودة ، فعلى صعيد الفكر النظري 

اضي من حياد القابستطاعة كل ابحث استنباط قواعد وأسس استقالل القضاء و 

التارخيية واملعامل  اخلربةو  التوجيهات النبوية املمارسة الراشديةو  القرآنيةخالل اآلايت 

ميكن القول إنه بناء على املصلحة املرسلة وسد الذرائع و  احلضارية ألمتنا،

واالستفادة من اخلربة التارخيية والضماانت واآلليات اليت وصل إليها الفكر القانوين 

ِمارسته لعمله  شرعيةو  ميكن القيام بتكييف قانوين جديد ملكانة القاضي احلديث

حنرافه ،ألن خوفاً من او  وعدم قيام احلاكم بوظيفة القضاء دفعاً للتهمة عن نفسه

املؤسسة القضائية حمور ارتكازي يف حتقيق العدل بني املواطنني والطريق إىل إحالل 

 السالم واملصاحلة الشاملة.



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

 التعليم

ىن التكتل خطة اسرتاتيجية وطنية شاملة جلميع اجلهات ذات الصِّلة يتب .1

 تكامل،مالرتبوية والعمل على تنفيذها من خالل منهج علمي و  ابلعملية التعليمية

املساواة و  الكفاءةو  تعزيز اجلودةو  التدريبو  للنهضة العلمية يف مجيع مراحل التعليم

ختضع و  اراالختيو  ابلتنوعتتميز و  من خالل مؤسسات تتمتع ابالستقاللية

 للمساءلة. 

 للمناطق والفئات احملرومة. وإعطاء أولويةأن يعمم التعليم األساسي  .2

 أن يطور التعليم العام ليليب حاجات الفرد واجملتمع يف اجملاالت كافة. .3

تنمية االجتاهات العلمية لدى األطفال مثل اإلبداع وروح النقد واملوضوعية  .4

 همواجلسدي وتتصل ببيئتات تالئم منوهم الفكري وإكساهبم قدرات ومهار 

 املباشرة.

ذلك و  البعيدة عن املدن الرئيسّيةو  واحملرومةإعادة التوازن للمناطق النائية  .5

ة ابلكوادر البشري هبا، وإمداداهااجلامعات و  من خالل تدعيمها ببناء املدارس

 املدربة واملؤهلة للنهوض تعليميا نأبنائها.
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تبين سياسة واضحة تكفل االهتمام ابلعنصر البشري يف العملية التعليمية  .6

امعات وأساتذة اجل وأتهيل املعلمنييف الدولة من حيث حسن اختيار وتدريب 

وراء خلق جيل  سعياً  ومادايً وذلكوالعاملني يف احلقل التعليمي ورعايتهم صحياً 

 ان.واملساواة وحقوق اإلنس العدلو  جديد من القيادات التعليمية تؤمن ابحلرية

إلدارية واالعمليات التعليمية  واالتصاالت يفدمج تقنية املعلومات  .7

 والتطويرية

 .تدريب املهينوال والتعليم التقينالتواصل وزايدة الوعي بفوائد التعليم  .8

ؤثرات التقييم وامل والتدريب وأدلةقاعدة بياانت شاملة للتعليم إنشاء  .9

يف  هارهتموحتسني ملبذل أقصى طاقتهم وإمكانياهتم  التوجيهية، دعم الطلبة

 اللغات والعلوم والرايضيات يف مجيع مراحل التعليم.

لوطين يف لالعتماد ا ووضع نظامابملدارس اخلاصة  وجتويد التعليمتطوير  .10

 الدولة.

 توفري خيارات تعليمية مالئمة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. .11
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ليم وزايدة مسامهة كافة قطاعات اجملتمع يف التعتعزيز املشاركة اجملتمعية  .12

 العام.

 توفري بدائل متنوعة من برامج التعليم األساسي للكبار. .13

 إعداد املواطنني للعمل يف االقتصاد املعريف. .14

إطار تنظيمي مطور للمواءمة بني التعليم التقين والتدريب املهين من إعداد  .15

 مل.واحتياجات سوق الع والتدريبقطاع التعليم 

 .والبحث العلميزايدة اإلنفاق على التعليم  .16

املايل، و  العاملني بقطاعي التعليم العام ومرتبات كافةتعديل جدول أجور  .17

لى الكوادر زايدة االعتماد عو  مع منح ميزات إضافية للعاملني منهم ابملناطق النائية

 الوطنية للعمل يف جمال التعليم.

ة الثانوية مجيع مراحله وإلزاميته حىت املرحلتكفل الدولة جمانية التعليم يف  .18

 على األقل.

من قبل  اوزايدة خمصصاهت والبحثية املتخصصةالعلمية  ورعاية املراكزدعم  .19

 استقالليتها. واحلفاظ علىالدولة 
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لماء التواصل بني املواطنني املقيمني ابخلارج من الع ومنهج يكفلوضع آلية  .20

ن جتارب م ونقل الناجحخربهتم  ستفادة منواالشىت اجملاالت  واألكادمييني يف

 الدول اليت يعملون هبا إىل داخل الوطن بغية االستفادة ِما ميكن تطبيقه.

لعدالة واملساواة وا ومبادئ احلريةتبين نظام تعليمي يُبني عقيدة التوحيد  .21

الفريق  روحو  يُ ْؤِمن ابلعمل اجلماعيو  للحوار ويدعو  ثقافة قبول اآلخر ونشر

 الثوابت الوطنية.و  األخالق والتقاليد الصاحلةو  يرعى القيمو  رةواملباد

متابعة كل ما يستجد يف النظم التعليمية النافعة وتوفريها مبا يرقى إىل  .22

ائج التعليم بني نت ويكفل الربطمستوى األنظمة التعليمية العاملية املتميزة 

 العمل. واملستقبلية لسوقواالحتياجات احلالية 

وضع منهج متكامل للنهوض بتعليم النساء يف الشرائح العمرية املتقدمة،  .23

األمر الذي يسهم ال حمالة يف إعداد األسرة كعنصر مؤثر يف التكوين االجتماعي 

ن تضمن مناهج كما ينبغي أ  الرجال. والرتبية مثلاملرأة للتعليم  واالهتمام مبواكبة

 املواطنني. تسامح بنيوالوالعدل واملصاحلة التعليم قيم السالم 

 



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

 املؤسسة العسكرية )اجليش( 

 عب والدولةوالدستور والشالتكتل نأمهية املؤسسة العسكرية حلماية احلدود  يعىن

 من االعتداءات اخلارجية.

 يرى التكتل: ومن هنا

ضرورة تطوير املؤسسة العسكرية لكافة قطاعاهتا للوصول إىل مؤسسة فعالة  .1

 حتت احلكم املدين. 

جيب إسناد قيادة هذ  املؤسسة لقيادات عرفت ابلوطنية واحرتام إرادة  .2

املتبحرة وسالمة اهتا وتقنيالشعب واحلرفية العالية والذكاء املتميز واملعرفة العسكرية 

 العقل والبدن والنفس.

تطهري املؤسسة العسكرية ِمن أوغلت أيديهم يف دماء الليبيني ابلباطل  .3

 والزيف والبهتان.

ع املنتسبون إليها لفحوص طبية دقيقة حبيث ال يدخلها مدمن أن خيض .4

 فاقد لعقله. وخمدرات فكيف يسند سالح الشعب ملن ه ومخر أ
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العمل على تطوير الكليات العسكرية وفق آخر ما توصلت إليه الدراسات  .5

 العسكرية احلديثة.

العمل على إرسال املتفوقني لدورات خارجية لدول صديقة ذات تقدم  .6

 يف هذا اجملال.رفيع 

 أن تكون عقيدة املؤسسة ووالئها هلل مث للدستور والوطن.  .7

ليب حاجات ت واالستخباراتية اليتاالهتمام ابلصناعات العسكرية والتقنية  .8

 املؤسسة يف املستقبل.

 عدم تدخلها يف الشأن السياسي واالقتصادي يف البالد.  .9

  واخلطاب اإلسالمياألوقاف 

على  ادرةوجعلها قاملؤسسات الدينية كوزارة األوقاف  يعمل التكتل على تطوير

املسامهة احلقيقية والفعالة يف التنمية اجملتمعية وفق فهم إسالمي يدرك الواقع 

 وصوال املؤسسات الوقفية خلدمة اجملتمع املدين ويستشرف آفاق املستقبل ويسخر
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يثة احلداألهداف اليت تسعى الدولة  ومن أهمإىل حتقيق األمن االجتماعي 

 لتحقيقها من خالل وزارة األوقاف والشؤون الدينية:

حتقيق مالئمة وانسجام مع مؤسسات اجملتمع املدين واجلامعات واملراكز  .1

 البحثية دعما للعالقات التكاملية بينهما.

إرشاد وقف و  وبناء إدارات الوقف،جمال  والعاملني يفزايدة وعي القضاة  .2

 للمفهوم املدين للوقف. قادرة على القيام بدورها، وفقاً 

 سرياً وترتيالً وحفظًا وتفرفع مستوى اإلقبال على تعلم القرآن الكرمي قراءة  .3

وتنمية القائمني على حتفيظه ِما سيؤدي بدور  إىل ختريج أجيال من  وجتويداً،

حفظة القرآن الكرمي املهرة ويعني ذلك على ذلك االهتمام نأهل التخصص 

وتطويرها وفقًا للتطور املعماري احلديث وكذلك مراكز وإعداد املساجد وبنائها 

 للتحفيظ تعد إعداداً حضارايً مبا خيدم اجملتمع.

ين ابلضرورة وسرية املبادئ واألخالق واملعلوم ابلدِّ نشر العقائد و  .4

اتريخ اإلسالم من خالل دورات وندوات ووسائل اإلعالم وتفعيل ( ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول

 املواطنني واملواطنات.دور املساجد حىت تصل إىل كل 
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التوسع يف برامج التنمية اجملتمعية ذات الصِّلة ابلعمل النسائي والدعوة إىل  .5

التفاعل اإلجيايب مع احلضارة املعاصرة مع احلفاظ على مسات اهلوية اإلسالمية 

وتفعيل املسامهة مع اجلمعيات اخلريية وعمل مراكز هلا جبانب املساجد حبيث 

 لى من حوهلا.تنتشر روح املسجد ع

ربط هذا و  التأكيد على الوحدة الوطنية ونبذ التفرقة والتعصب والغل .6

 الشعب نأمته وآماهلا وطموحاهتا.

تطوير أعمال احلج والعمرة هبدف رفع مستوى اخلدمة وتنمية قدرات  .7

 القائمني أعمال بربامج املساجد.

جعل املسجد مركزًا لإلشعاع الديين واحلضاري والرتبوي والثقايف  .8

واالجتماعي وإعداد إصدار املوسوعات اإلسالمية نأساليب عصرية تساعد على 

 التفقه يف الدين وتوزيعها على املساجد والنوادي واملواطنني.

 البحوث والدراسات الشرعية يف تلبية احتياجات اجملتمع. تفعيل دور .9
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 هتمامواخلاصة وااليات بيان احلكم الشرعي يف القضااي العامة تطوير آل .10

سن بطريقة علمية عصرية تضمن ح واإلنسانية وحفظهاابملخطوطات اإلسالمية 

 االنتفاع هبا.

العمل على إجياد مكتبات يف كل املساجد وأخرى عامة تعزز الدور الفاعل  .11

مع كافة املكتبات  ابطيق الرو وتوثللمكتبات يف نشر الثقافة والعلم واملعرفة والفقه 

 ومراكز البحوث ذات الصِّلة داخلياً وخارجياً.

 واألجهزة األمنيةالتطّرف الفكري 

يرى التكتل خطورة الفكر املتطرف اإلرهايب على األفراد واجملتمع والدولة ويعمل 

 على إجياد رؤية وطنية أمنية تتبناها األجهزة املختلفة للتصدي هلذا اخلطر الداهم.

ع مؤسسات التنسيق مو تشمل تلك الرؤية أبعاداً متعددة تشرف عليها احلكومة و  

ماعي االجتو  االقتصاديو  القانوين ،و  الدولة منها ، اجلانب القضائي واألمين

ة كذلك متابعو  والنقدي لألفكار من خالل علماء موثوق يف علمهم ودينهم

 بخالل مشاعة ااٍلرهااالخرتاقات االستخباراتية جلعل بالدان مستباحة من 
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 تظهر احلاجة إلجياد أجهزة أمنية استخباراتية متطورةو  العمل على التصدي هلاو 

ذا تعمل على محايتهم ، إن اهتمام الدولة هبو  الدولة من أعدائهاو  حتمي املواطنني

ك قد أشار أحد خرباء اجملال األمين إىل أمهية ذلو  األمر جينبها املفاجآت العدوانية

عرفت عدوك فليس هناك ما يدعوك إىل أن ختاف نتائج و  ت نفسكإذا عرف»

كل   فإنك سوف تواجه اهلزمية يف مل تعرف العدو  إذا عرفت نفسكو  مائة معركة

 «.معركة

ع اليت تقدم للقيادة التقارير لوض ومكاتب املعلوماتإن بناء األجهزة األمنية 

 .شعوب والدولوالب االمم جتار  واالستفادة مناخلطط املناسبة حيتاج إىل التطوير 

كما أنه جيب أن يكون على رأس هذ  األجهزة أانس عرفوا خبربهتم الطويلة 

لفرسان ا ومواطنيهم واشتهروا نأخالقاملتميز وحرصهم على الوطن  وحسهم األمين

األجر واملثوبة من خالقهم العظيم حلفظ ومستحضرين الدولة  وصفات رجال

 سيادة بالدهم.و  عقوهلمو  دمائهمو  أموال الشعب وأعراضهم
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 إعطاء هذا األمر حقه من حيث االهتمام الدولة وجناحهاإن من أسباب استمرار 

االرتقاء مبا يناسب أحوال العصر الذي حنن فيه كما أن هذ  األجهزة جيب و 

 انةاألمو  ال يتحرى الدقةو  عليها أن تبعد كل عنصر يكذب على اآلخرين

 حملاكمات عادلة حىت يصبح عرب  لغري .تقدمه و  الصدقو  الشفافيةو 

ية ِصَمام الوطن السالم واملصاحلةكما أن األجهزة األمنية جيب أن ترى يف مشروع 

دها تعمل على إجناحه وفق الرؤية الشاملة اليت تقو و  للشعب والدولة والسيادةأمان 

 القيادة السياسية املنتخبة.

  التخطيط واإلدارة

ىن سليم واإلدارة الناجحة من األسباب األكيدة اليت تبيرى التكتل أن التخطيط ال

 .طيط اجلسر بني احلاضر واملستقبلهبا الدول ويعد التخ

  [60]األنفال: ﴾ لِ َوَأِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ و ٍة َوِمْن راَِبِط اخْلَيْ  ﴿:يف قوله تعاىلو  
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دعوة لإلدارة والعمل والتخطيط واالستعداد بقوة ملواجهة األعداء والقوة هنا تفهم 

مبفهوم العصر فقد تفهم ابلقوة البدنية وذلك ببناء الرجال األشداء األقوايء يف 

اع خترجه املصانع من أنو إمياهنم وأبداهنم وقوة السالح بكل أنواعه وحسب ما 

 .األسلحة

 فهوم التخطيط الطويل األجل الذي جيب أن أتخذ به الدولةم َوَأِعدُّوا هَلُْم ﴾ ﴿

 .مواطنيها من الطامعنيو  إداراهتا احلكيمة حىت حتمي نفسهاو 

قد ضرب هللا يف القرآن الكرمي مثاًل يف التخطيط السليم الذي قام على أسس و  

منطقية فأمكن بذلك تاليف جماعة كانت هتدد شعبًا كاماًل ابهلالك بسبب 

ائن )وزير أمني على اخلز  وهو  لسليم الذي قام به يوسف عليه السالمالتخطيط ا

صر مذلك حني فسر الرؤاي اليت جاءت على لسان ملك و  (زيزاملالية يف دولة الع

 َسْبعع ِعَجافع ﴿َوَقاَل اْلَمِلُك ِإيّنِ َأَرى َسْبَع بَ َقَراٍت مِسَاٍن أَيُْكُلُهن   :  يف قوله تعاىل

ُباَلتٍ   :توىل يوسف عليه السالم تفسري الرؤاي فقالو  [43]يوسف: ُخْضٍر ﴾ َوَسْبَع ُسن ْ
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ُبِلِه ِإال  قَِلياًل    ِم ا أَتُْكُلوَن﴾﴿تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأاًب َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُ  يف ُسن ْ

 .[47]يوسف: 

زاد عليها نأن قدم خطة عملية تستغرق و  إن يوسف عليه السالم فّسر الرؤاي

الشعب املصري كله أي أن خطته اعتمدت على التشغيل الكامل و  القطر كله

هذا الذي أراد  يوسف عليه السالم وعرب عنه بقوله و  لطاقة كل فرد يف األمة

 تقليلو  جمضاعفة اإلنتا  وإن الذي خيطط له يوسف عليه السالم ه ﴿تَ ْزَرُعوَن﴾

 ك استثنائيحتتاج إىل سلو الظروف االستثنائية و  ترشيد االستهالك ألن األزماتو 

 خاءاسرت -ألن سلوك الناس يف األزمات غري سلوكهم يف الظروف العادية و 

معاجل خبري و  فإن هذ  األمة تكون يف حالة خلل خطري حيتاج إىل عالج -بطالةو 

 إن يوسف عليه السالم قسم خطته إىل ثالث مراحل بنص القرآن:

 [47يوسف: ] تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأاًب ﴾ ﴿

  [48]يوسف:  ﴾ مُث  أَيْيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبعع ِشَدادع  ﴿

 [49]يوسف:  مُث  أَيْيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعامع ِفيِه يُ َغاُث الن اُس ﴾ ﴿
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االدخار مع استهالك حمدود و  اإلنتاج والطابع الغالب على املرحلة األوىل ه

زراعي حدد استمرار اإلنتاج الو  ابلزراعةفيوسف عليه السالم حدد خطط اإلنتاج 

املستمر   مع هذا اجلهد الكبري يف اإلنتاجو  سبع سنني العمل فيها دائبا ال ينقطع

 ﴾ ا أَتُْكُلونَ ِإال  قَِلياًل ِم   ﴿ :يف قوله وكان هناك حتديد واضح لالستهالك يبد

َفَذُروُ   ﴿أمر يوسف حبفظ السنابل املخزونة من الغالل كاملة كما هي و  [47]يوسف: 

ُبِلِه ﴾  يوسف عليه السالم أن يوازن بني ثالثة جوانب:يريد كان  [47]يوسف:  يف ُسن ْ

 اإلنتاج. األول:

 االستهالك. :الثاين

 دخار وأن يعيد استثمار املدخرات.اال :الثالث

ائماً ختتلف تفاصيل الصورة ولكن أساسها سيظل قومن َسَنن هللا يف التطور أن 

يوسف عليه  اإلدارة يف كلماتو  تظهر معامل التخطيطو  تراثناو  عميقاً يف حضارتنا

السالم حيث إن التخطيط يعد وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة اليت ال ميكن 

 هلا أن تكون فعالة بدوهنا كما أن التخطيط يف حقيقته يعتمد على دعامتني
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 اساتأما العناصر فهي السيو  األهدافو  مخسة عناصر أما الدعامتان فهما التنبؤو 

املوازنة و  الربامج الزمنيةو  اإلجراءاتو  البشريةو  املوارد املاديةو  األدواتو  الوسائلو 

 التخطيطية التقديرية.

التخطيط احلديث تقول إنه ال إدارة فعالة إال بتنظيم ووفق و  إن كتب علم اإلدارة

سليم مسبقًا وهذا عني الذي زاوله يوسف عليه السالم لقد جاء إىل ختطيط 

 الثقايفو  برانجمه اإلصالحي السياسي واالقتصادي واالجتماعيو  احلكم يوم جاء

أما التنبؤ: و  اإلعالمي والزراعي كل ذلك يف ذهنه قد أعّد إعداداً دقيقاً و  الرتبويو 

ا علمه كان من يوسف مبهذا عني ما  و  استشفاف اآليتو  فاستشراف املستقبل

تقنني و  مث جتد  أيضًا قد حدد األهداف يف مضاعفة اإلنتاج -هللا تعاىل :

االستهالك وترشيد  مث ختزين الطعام وهذا يقتضي خطة تفصيلية ألن اهلدف 

 يت دور السياساتهنا أيو  العام الكبري ليس شيئًا إذا مل يقرتن خبططه التفصيلية

 نة التقديرية،املواز و  الربامج الزمنيةو  اإلجراءاتو  د البشريةاملوار و  الوسائل واألدواتو 

ن القرآن إن كاو  فعله يوسف عليه السالم على ضوء علم اإلدارة احلديث ماهذا و 

الكرمي، حصر كالم يوسف عليه السالم يف مجل جامعة وجيزة ومَل يشر إىل تنمية 
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 وأن االنسان إمنا هاإلنسان لكنها متضمنة قطعًا يف اخلطة ألن القرآن علمنا 

 قرياً.أن تغيري اخلارج بدون تغيري الداخل ال يغري نو  حمتوا و  مضمونهو  نفسيته

لقد وضع يوسف عليه السالم العنصر البشري يف خطته لعلمه أنه ال تنجح خطة 

ليس وراءها اإلنسان الذي ينتقدها وأما منهجه يف التعامل مع اإلنسان فقد ظهر 

ن الذي التوحيد وبذلك يكون منهجه يف االرتقاء ابإلنسا يف دعوته للسجينني إىل

 يد هللامنجز املشاريع دعوته لتوحو  منفذ الربامجو  عدة احلضارة وحمرك النهضة وه

القدوم عليه و  حقيقة اآلخرةو  هذ  احلياةو  هذا الكونو  تعليمه حقيقة اإلميان ابهللو 

 سبحانه تعاىل. 

غيري يكن هناك إنسان أمني على منجزات الت إن فائدة التغيري اخلارجي تزول إذا مل

  .اخلارجي وحيمل القيم الداخلية اليت تضمن استمرارية التغيري من صدق وأمانة

ينمي ذاته ابجتا  و  إن التغيري جيب أن ميارسه املواطن يف احملتوى النفسي فيطور

البد أن نظاماً  لكي نرسيو  حتقيقو  تطبيقو  حيّوله إىل ِمارسةو  األفضل مث جسد 

إذا طوران النظام ومفاهيمه دون اإلنسان فسرعان ما يتسرب و  هنيئ له إنساانً أوالً 
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الفساد من اإلنسان إىل النظام فيقوضه أكثر ِما يتسرب اإلصالح من النظام إىل 

 اجلشع أقوى من نصوص القواننيو  حب الذاتو  اإلنسان فيصلحه ألن األاننية

ة على معرفة األخالق الكرمية املبنيو  لداخلية العميقةاألنظمة ما مل هتذهبا الرتبية او 

 اخلوف منه تقدم يوسف عليه السالم، لإلشراف على تنفيذ هذ  اخلطةو  هللا وحبه

ذلك بو  كان هذا االستعداد بعد أن بدد ظالل الشك وأوهام التهم عن نفسهو 

 ي:حدث التكامل القو 

 املخططنيو  بني اخلطة -

 الق حساب األخو  بني حساب األنظمة -

 القيم الروحيةو  بني األسس املادية -

 احلياةو  بني الدين -

كما أنه عليه السالم اختار املعاونني الذين ساعدو  يف عمله فكان من رجال 

اآلايت  هدوء كما أشارتو  يوسف عليه السالم من أعانو  على تنفيذ أوامر  بدقة

سالم خطته إن معامل لالقرآنية إىل املعلومات اليقينية اليت بىن عليها يوسف عليه ا
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اخلطة السياسية واالقتصادية الناجحة أن تكون مبنية على معلومات يقينية صادقة 

هنا صارح  منو  حقيقية ال على اخليال الشعري اجملنح الذي ال يرتبط ابلواقع

يوسف عليه السالم الشعب ابلشدائد اليت تنتظر  لكنها ليست املصارحة اليت 

 تضاعف اجلهدو  تزيد اهلمةو  لكنها اليت تدفع للعملو  تقعد عن العمل وتثبط أ

أتكل و الطاقة ، إن السبع اليت تلي الرخاء ستكون جمدبة ال تعطي بل أتخذو 

لمت نالحظ يف اآلايت القرآنية الكرمية اليت تكو  احتياطاو  فهي تقتضي حرصا

ة هذا أمر مهم يف اخلطو  التفاؤل،و  عن خطة يوسف عليه السالم عنصر األمل

 ِفيِه يَ ْعِصُروَن﴾﴿مُث  أَيْيت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َعامع ِفيِه يُ َغاُث الن اُس وَ جحة قال تعاىل : النا

ن هللا ستعود إبذو  رخاءو  إن بعد الشدة اليت أشار إليها يوسف انفراج [49]يوسف: 

اء لكن بداية العودة تكون عامًا مباركًا غري معهود العطو  تعاىل إىل سريهتا األوىل

أي:   الن اُس﴾﴿َعامع ِفيِه يُ َغاثُ  كأن اخلري فيه سيفيض بغري جهدو  كثرةو  ةً وفر 

 ْعِصُروَن﴾﴿َوِفيِه ي َ كل ذلك متالزم و  ينجدون من الغوثو  يغارونو  يسقون الغيث

إشارة أخرى إىل فيض اخلري فال يلجأ الناس إىل عصر الثمار إال بعد أن تفيض 
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 التفاؤل يف أي خطةو  البد من األملو  هي األكلو  حاجة االستهالك األساسية

 إال فإن كان ال أمل فما الداعي إىل العمل؟و 

ولقد ّحرك يوسف عليه السالم دوافع العمل عندهم بتحذيرهم من شدة سنوات 

القحط مث ّحركها اثنية بفتح انفذة األمل، إن يوسف عليه السالم كان مظلوماً 

ل قوة واخلطط ِما جيعله يف حم ميلك من املعلومات ومضطهداً يف سجن امللك وه

ري عند املفاوضة إال أنه مل يشرتط لنفسه شيئاً بل جادت نفسه الزكية ابلتفضل ابخل

 والعطاء والنصح واإلرشاد بدون أي مقابل من اخللق وإمنا من اخلالق سبحانه

تعاىل كما نالحظ أن يوسف عليه السالم، كان مستوعبًا لفقه اخلالف حيث و 

ه بعيدون عن منهج هللا منغمسون يف اجلاهلية ومع هذا التقى إن امللك وشعب

القحط و  العباد من حمنة اجملاعةو  إنقاذ البالدو  معهم يف اخلري احملض السعي نح

االستيعاب العميق من فقه إنقاذ الشعوب والدول، لقد  و  هذ  والسعة يف الفهم

ن اهلالك مكان من مثار تدبري يوسف عليه السالم وختطيطه أن حفظ الشعب 

واجلوع وخرج من الشدائد وعاد إىل الرخاء وهذا واقع ختطيطي يف القرآن الكرمي 

باب لكنها على األخذ ابألسو  التواكل ولندرك أن الدول ال تقوم على التخمني أ
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ها، فالدولة غري  ويف اختاذ أدق األساليب أعمقها يف جوانب االقتصاد والسياسة أ

قبل القدرة على استشراف املستو  إلدارة احلازمةحتتاج إىل التخطيط الرشيد وا

 والتصدي للمخاطر وإجناز ما ميكن إجناز  للمصلحة العامة.

إن التكتل يهتم ابلكفاءات املتميزة يف علم التخطيط واإلدارة وأصحاب اخلربات 

الفريدة يف هذا اجملال ويدفع هبم يف مفاصل الدولة ويساعدهم على خدمة شعبهم 

 وزارات حتتاج لعباقرة يف هذ  العلم.بالدهم فكل ال

 االقتصاد

تنوع مصادر و  إن التكتل يرى من واجبات الدولة تقوية اقتصادها ابإلعداد املايل

جتعل من اقتصادها خيدم مواطنيها وقيمهم ومبادئهم وعليه أن تعمل و  الدخل

  . التجارة..... إخلو  العقار واالستريادو  الزراعةو  على تطوير ميدان الصناعة

ها أن الشعوب اجملاورة هلا وعليو  كما أن يف تنمية اقتصادها آاثر على شعوهبا

 تبذل جهدها من خالل الوزارات املختصة يف الشأن الستغالل املوارد البشرية

املادية استغالال اقتصاداي يؤدي إىل الرفاهية للمواطنني، ِما يساعدهم على قيام و 
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ة اليت حتقق املعنويو  ي ووسائل القوة املاديةالصناعات الثقيلة واالنتعاش التجار 

تبقى الدولة  الو  شعبها القوة والرخاء كل ذلك وفق برامج تنمية متكاملة،و  للدولة

دي الغرب ، إن حتقيق القوة االقتصادية والسياسية يؤ  وسوقا ماليا سلعيا للشرق أ

 مساعدةو  االقيام برسالتها يف احلياة وتسهم يف ارتقاء شعبهو  إىل قوة الدولة

هذا يرجع ابخلري على اإلنسانية كما أننا نرى و  مساندة شعوب صديقة أخرى،و 

االنفتاح على املدارس االقتصادية العاملية واالستفادة منها وفق قيمنا وحضارتنا 

نتطلع إىل أن أيخذ الفكر االقتصادي اإلسالمي وضعه الطبيعي يف االقتصاد 

غرب ني أهل االختصاص وحىت أن علماء الالعاملي خصوصا بعد أن أثبت قدرته ب

يقولون بذلك يقول جاك أوسرتي : إن طريق اإلمناء ليس حمصورا يف املذهبني 

 املذهب اإلسالمي، إننا واملعروفني بل هناك مذهب اقتصادي اثلث راجح ه

قادة االقتصاد يف البالد إىل بناء فكر اقتصادي على أساس سليمة وقواعد  وندع

دولة أن على الو  من التجارب واملذاهب االقتصادية الكربىصحيحة يستفيد 

 حتارب ابلقوانني املظاهر االقتصادية اهلّدامة اليت يكثر فيها الغرر والغش

 جتعل أهدافها االقتصادية الوصول إىل االكتفاء الذايتو  غريهاو  اخلداعو  االحتكارو 
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األدوات و  لوالوسائملواطنيها مبعىن أنه جيب عليها أن يكون لديها من اخلربات 

هتا املدنية املعنوية وسد ثغر و  ما جيعلها قادرة على إنتاج ما يفي حباجتها املادية

 وعمل أ وهي تشمل كل علم أو  والعسكرية عن طريق ما يسمى بفروض الكفاية

ة دنياهم، فالواجب على الدول ومهارة يقوم هبا أمر الناس يف دينهم أ وصناعة أ

كونوا عالة يعمل هبا حىت ال يو  يتقنهاو  مواطنيها من يتعلمهاحينئذ أن توجد من 

 بغري هذا االستغناءو  على غريهم وال يتحمل فيهم سواهم من األمم االخرى

االكتفاء لن نكون شعبا حرا عزيزا كرميا، فال عزة لشعب يكون سالحه من صنع و 

تفيد من سال حرية ملن ال يستطيع أن يصل إىل االكتفاء الذايت، نعم نو  غري 

لكننا نسعى إىل الوصول إىل تعلم اخلربات مبواطنينا ألنه ال و  اخلرباء األجانب

 أدق شؤونهو  سيادة حقيقية لشعب يعتمد على خرباء أجانب عنه يف أخص أمور 

وجد الدواء ال يو  ال استقالل لشعب ال ميلك زراعة قوته يف أرضهو  أخطر أسرار و 

 اخلربة وغريها.و  ة ثقيلة إال ابسترياد اآللةال يقدر على النهوض بصناعو  ملرضا 

إن من أهداف التكتل ومن مفردات مشروعه الوطين أن يتعاون األحرار من أبناء 

شعبه للوصول إىل االكتفاء والتحرر من التبعية ويتمسك ويعمل على الوصول 
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لالكتفاء وأن تؤسس الدولة اقتصادها حبيث يكون قادرا على االستفادة والتعاون 

نأن يليب  ا وكفيالً ا وتنافسيً ع االقتصاد العاملي وأن يكون اقتصادها متنوعً م

احتياجات املواطنني اآلنية واملستقبلية وأتمني فرص أفضل للجميع ومستوى عيش 

 مستوى مرتفع ويرى أن الدولة يقتصر دورها على األمور اآلتية:

القضاء على و  تكفل محاية الكسب املشروعو  التنظيمو  التحضريو  املراقبة .1

 التالعب واالحتكار.و  الغشو  الفساد

يف رايدة  التطوير واالبتكار والتميزو  بناء اقتصاد معريف يقوم على البحث .2

 تيةتعليم رفيع املستوى هادف لتنمية االقتصاد وتطوير اجملتمع وبنية حتو  األعمال

 معلوماتية متطورة.و 

من  املستمدة التوسع يف الصناعات واخلدمات ذات امليزة التنافسية .3

 غريها على حساب ما يتوفر يف الدولة. والصناعات البرتولية أ

خلق توازن و  الغازو  األمثل للنفط )للدولة البرتولية(و  االستغالل املسؤول .4

 درجة االستنزاف.و  بني االحتياطي واإلنتاج وبني التوزيع االقتصادي

 ادي املتوقع.صاالقت وقوية قادرة على دعم النمو  تطوير بنية حتتية كافية .5
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 اإلنتاجية العالية.و  تطوير قوة عمل تتميز ابملهارة الفائقة .6

سات بناء املؤسو  متكني األسواق املالية من متويل املشاريع والقطاعات .7

 ية واملساءلةختضع ملعايري الشفافو  القادرة على تقدمي اخلدمات للمواطنني بكفاءة

 احملاسبة.و 

متخصصة لإلحصاءات الرقمية للسكان التأكيد على ضرورة إنشاء أجهزة  .8

رية إنشاء خرائط لكافة املدن واملناطق احلضو  تتوىل مهمة الرصد الدقيق للمواليد

ذلك هبدف و  املرافقو  والنائية على حد سواء واإلحصاء الدقيق للسكان واملنشآت

عادل و  وازنمت واستخدام تلك املعلومات يف وضع خطط التنمية للدولة على حن

ى اإلحصاء البد من التخطيط القائم علو  يعا منصفا للثروات يف البالد،يضمن توز 

مدى أمهيتها و  بهامراتو  املعرفة الالزمة ابحلاجات املطلوبةو  األرقام احلقيقيةو  الدقيق

 الوسائل امليسورة لتلبيةو  مدى القدرة على تنميتهاو  واإلمكاانت املوجودة

تنوعة تطوير الكفاءات البشرية املاحلاجات والتطلع إىل الطموحات ويكون ذلك ب

 ذ  الطاقاتاملايل حبيث تنمي هو  أن تطور نظامها اإلداريو  يف كل جمال حتتاج إليه

ل إنسان يف وضع كو  توزيعها على شىت االختصاصات ابلعدلو  حتسن جتنيدهاو 
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َد األمُر إىل غ »احلذر من إسناد األمر لغري أهله و  املكان املناسب له، رِي إذا ُوسِّ

رية ويرى التكتل على الدولة أن حترص على الثروة البش « أهِله ، فانتظِر الساعةَ 

، وعليها هنياً عقلياً وروحياً وعملياً ومو  تعمل على تنميتها جسمياً و  وحتافظ عليها

نعمة و  أال هتدر شيئاً وأن حتافظ على املوارد املتاحة وتعدها أمانة جيب أن ترعى،

شعب مال الو  أمثله،و  ستخدامها أحسن استخدامجيب أن يشكر هللا عليها اب

هلذا جيب أن و  املؤسسات اليت ترعا  أشبه بويل اليتيمو  يف جمموعه أشبه مبال اليتيم

ليتيم ننميه ابليت هي أحسن اسرتشادًا بقوله تعاىل يف الوصية مبال او  حنافظ عليه

ََ َأُشد ُ ﴾َسُن َحىت  يَ ب ْ ﴿َواَل تَ ْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال  اِبل يِت ِهَي َأحْ  ]األنعام:  ، [34]اإلسراء:  ُل

استئناساً ابلفقه الراشدي للفاروق عمر بن اخلطاب عندما وضع نفسه يف و  [152

 التعامل مع أموال األمة كتعامل الويل مع مال اليتيم بل ثروات الشعب أشد خطراً 

كتل ضرورة يرى التو  اآلخر،أكثر حذرًا للقائمني عليه ملن آمن ابهلل، واْليَ ْوَم و 

ار فيه إىل الذي أش )ملسو هيلع هللا ىلص(التنسيق بني فروع اإلنتاج مسرتشدًا حبديث الرسول 

االكتفاء ابلزراعة وحدها وما يتبعها من اإلخالد إىل احلياة اخلاصة املعرب عنها 

قوة يُعرض ما يطلبه من إعداد الو  ترك اجلهاد يف سبيل هللاو  ابتباع أذانب البقر
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االستعمار وهذا ابلضرورة حيتاج إىل نوع من الصناعات ال بد و  الذلاألمة خلطر 

هللا يف   لقد أنزلو  واجب ومن أن يتوفر يف األمة إذ ما ال يتم الواجب إال به فه

َوأَنْ َزْلَنا  ﴿كتابه سورة احلديد تنبيهًا منه على أمهية املعدن اخلطري قال تعاىل: 

 ﴿ ِفيِه نَأْسع يف قوله تعاىل: و  [25]احلديد:  ﴾ َوَمَناِفُع لِلن اسِ احلَِْديَد ِفيِه نَأْسع َشِديدع 

 ا،هبذا تكتمل يف سلمها وحريتهو  إشارة إىل الصناعات املدنية [25]احلديد:  َشِديدع ﴾

ء إىل ساحة احلركة كبار األثرايو  يرى التكتل أمهية تشغيل النقود اليت متلكها الدولةو 

ل من يد تكتنز وإمنا خلقت لتتداول وتنتقو  لتحبسوالعمل فإن النقود مل ختلق 

مضاربة  ورأس مال لشركة أ وعني ينتفع هبا أ وأجر عمل أ وإىل يد مثينة لبيع أ

فهي وسيلة ألغراض شىت وليست عرضًا لذاهتا هذ  بعض اخلطوط العريضة 

 للوصول إىل االكتفاء الذايت وحترير الشعب من العبودية االقتصادية لغري 

أمهية توزيع  حريته وكرامته، كما ينبه التكتل إىلو  سيادتهو  عزته واب به حناالقرت و 

الزكاة ورعاية أموال األوقاف ووضعها يف حملها الصحيح ، إن قوة االقتصاد يف 

املالية  التعويضاتو  املصاحلة يف جرب الضررو  الدولة تساعد على دعم السالم

 ع يف دنيا الناس.حتقيق املشرو و  حتمل تكاليف السريو  للمتضررين
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 اإلعالم 

يهتم التكتل ابإلعالم وتوظيفه يف خدمة السالم واملصاحلة الوطنية وحتقيق أهداف 

 من الوسائل املهمة والالزمة يف حركة احلياة.و  اجملتمع والدولة فه

كل الدول   قد انل اهتماماً ابلغاً يفو  إن لإلعالم أمهيته اخلطرية يف العصر احلديث

أنشئت له وزارت و  «كليات اإلعالم   »هي و  كليات خاصةحىت أنشئت له  

يعني و  هي وزارة اإلعالم اليت تشرف على سائر وسائل اإلعالم يف الدولةو  خاصة

أرشدهم والء لنظام احلكم القائم يف الدولة وذلك و  وزير هلا من أكفاء الوزراء

م احلديثة لعلو تقدمت او  خلطر  الكبري وأمهيته يف هذا العصر الذي انتشرت فيه

 األسرةو  النظرايت املختلفة، فاإلعالم له أتثري  على الفردو  واملخرتعات املتعددة

 آليت:يرى التكتل أن لإلعالم أمهية يف او  اجملتمع الدويل كلهو  الدولةو  اجملتمعو 

 داثغريها من ضروب املعرفة وآخر األحو  احلقائقو  تزويد الناس ابملعلومات .1

تمع تقومياً لحة للمعرفة ويقّوموا األمور اليت حوهلم يف اجملاألخبار لتشبع رغبتهم املو 
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 يف معهايتمكنوا من التكو  يفهموا طبيعة البيئة اليت يعيشون فيهاو  عادالً 

 التجارب مع أفرادها.و 

حماربة و  تنوير األذهانو  تثقيف العقولو  احلقائق الثابتةو  نشر الوعي .2

غري األفكار إىل تتو  أسلوب احلياةالبدع الضارة، حىت يتغري و  األساطريو  اخلرافات

 ذلك بعرض اجلوانب اإلجيابية من احلياة عرضاً إعالمياً مناسباً و  األحسنو  األفضل

زايدة العصرية اليت تؤدي إىل هنضة الشعب و و  عرض املعلومات واألفكار احلديثةو 

 وعيه وثقافته.

ري فيها ياالجتماعية والسياسية وإحداث التغو  دفع عجلة التنمية االقتصادية .3

 ذلك بتخطيط إعالمي سليم يتم به نقل التقنية احلديثة إىل أقصى مدىو  لألفضل

 يواكب خطوات التقدم االقتصاديو  من البث والدعاية ويالزم هذا اإلعالم

 شرح حقائقه وأهدافه.و  السياسيو  االجتماعيو 

تعميق  و  اترخيهو  تراثهو  آدابهو  احملافظة على شخصية اجملتمع بكل معتقداته .4

كل هذ  بوسائل اإلعالم املختلفة حىت يظل اجملتمع متماسكا بشخصيته املعروفة 

 ابستمرار.
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حتقيق الرتابط التام بني القيادة املنتخبة والشعب الناخب حبيث تنسجم  .5

وتتوافق القاعدة العريضة من اجملتمع مع القمة ِما يدفع اجملتمع إىل التقدم السريع 

 والعمل والبناء.

ى بيان خطورة ذلك علو  صحتهاو  كشفهاو  للحكومات الفاسدةالتصدي  .6

القيادية من و  توعية املواطنني خبطورة توىل املناصب السياديةو  الدولةو  الشعب

 املندسني.و  اجملرمني

 حماربة ما يقوم ابالضطراابت اخلاطئة لقلب احلكومات املنتخبة النزيهة .7

مذهب  وطبقة معينة أ والكراهية حنو  كذلك معاجلة خطاب احلقدو  بيان احلقائقو 

 بعينه .... إخل.

صدق وإنصاف وإرشاد الناس ملا فيه و  التعامل مع األحداث مبوضوعية .8

 سعادهتم وفالحهم يف الدنيا واآلخرة.

احلرص على حسن اختيار األسلوب اإلعالمي املناسب للمخاطبني  .9

حىت ال  الميةالتدرج يف إيصال الرسالة اإلعو  الزمانو  وتطويعه حسب الظروف

 يشق على املخاطبني استيعاهبا.
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 العالقات اخلارجية 

يرى التكتل أن تقوم الدولة يف سياساهتا اخلارجية على االلتزام  .1

أمهية الرسالة و  ابلثوابت والتوازن واالستقاللية والفعالية والتأكيد على إجيابية

ل املصلحة وجتعالدولية كافة، و  اإلنسانية النافعة على الُصُعد اإلقليمية

تؤمن و  حجر الزاوية يف سياستها اخلارجيةو  الوطنية للدولة واسطة العقد

 ضدو  مصلحة أبنائهو  الشعب وكرامتهو  ابحلرب دفاعًا عن الوطن

 يف كل األحوال احلرب ليست هدفا يف حد ذاهتا. و  االعتداءات عليه

 زامذلك يف إطار االلتو  الشعوبو  ؤمن نأمهية التعاون بني الدولي .2

 نأسس ومبادئ الشرعية الدولية.

 والدول أ واملواثيق اليت تربمها الدولة مع األفراد أو  لتزم ابلعهودي .3

 اجلماعات. واملنظمات أ

 تمسك بضرورة تسوية كافة املنازعات الدولية ابلطرق السلميةي .4

استقالهلا  وحظر استخدام القوة للنيل من سالمة أراضي أي دولة أو 

 السياسي.
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حقها و  منع التدخل يف شؤوهنا الداخليةو  الدول األخرى رتم سيادةحي .5

 يف تقرير مصريها.

عترب أن يو  العاملي كهدف اسرتاتيجيو  إىل السالم اإلقليمي ودعي .6

كثر األساس والنرباس لعامل أو  التعاون بني الدول يف خمتلف اجملاالت  

 تنمية.و  استقراراً ورفاهية

تصادايً اقو  املشرتك سياسياً اإلسالمي و  دعم مسرية العمل العريبي .7

تعظيم و  اإلنساين املشرتك،و  اإلسالميو  وأمنياً من أجل تعزيز العمل العريب

رة التأكيد على نصو  الدفاع عن حقوقهاو  الشعوبو  الروابط بني الدول

 القضااي العادلة.

 نتدعم كافة اجلهود الدولية اليت تسعى لتحقيق األمو  تسهمو  تنخرط .8

انتشار أسلحة و  اجلوعو  صدى مع املنظومة الدولية للفقرتتو  السلم الدولينيو 

انتهاكات حقوق و  تدهور البيئةو  األمراض اخلطريةو  الدمار الشامل

 اإلنسان.
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 تؤكد على ضرورة إرساء قواعد شراكة جديدة بني الدول املتقدمة .9

 الدول العالقات االقتصادية بني هذ  ومنو  الدول النامية تسهم يف استقرارو 

أسسًا متوازنة وعادلة للتجارة الدولية ويتحمل فيها كل طرف تضع و 

التزام و  مساعدة اهلياكل االقتصادية للدول الناميةو  مسؤولياته عرب دعم

العمل و  لفنية إليهااو  الدول املتقدمة أيضاً بتعهداهتا بتقدمي املساعدات املالية

ىل إلغاء ضافة إإلغائها عن الدول األكثر فقراً هذا ابإلو  على إعفاء الديون

حصوهلا  تيسريو  القيود اجلمركية على وصول السلع القادمة من هذ  الدول

على التكنولوجيا الكفيلة بتأهيلها لالندماج بشكل إجيايب يف النظام 

 االقتصادي الدويل.

ضمان استقرار سوق النفط ابلقدر الذي يسمح حبفظ وترية التنمية  .10

 االقتصادية جلميع الدول.

هلا من خالو  لتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين كافةإىل ا وتدع .11

 الزالزلو  احملن العامة كاجملاعاتو  تدعم جهودها يف معاجلة الكوارثو  تسهم
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 احلوار إرساء قيمو  محاية حقوق اإلنسانو  تسعى صوب نشر الدميوقراطيةو 

 أسس التكافؤ واالحرتام املتبادل.و  قبول اآلخر على ركائزو 

تحدة دعم جهود االمم املو  املسامهة يف متويلو  الفعالةتؤيد املشاركة  .12

 صقاع املعمورة.أاألمن الدوليني يف شىت و  يف حفظ السلم

 اإلسكان

 يرى التكتل أنه جيب على الدولة أن تساهم جبدية يف حل أزمة اإلسكان

مساعدة األسر الفقرية فمن العدل االجتماعي أتمني حاجات كل ضعيف يف و 

على وزارة اإلسكان أن تعمل على حتقيق و  اجة إىل السكناجملتمع ومنها احل

 األهداف اآلتية:

البيئية و  ماعيةاالجتو  من املنظومة االقتصادية اعتبار التخطيط العمراين جزءاً  .1

 العامة للدولة.

إعادة التخطيط العمراين للمدن يف الدولة على أسس علمية تكفل احلفاظ  .2

 ة املميزة.الشخصية الليبيو  اهلويةو  على الرتاث
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عمرانية التشييد لتواكب النهضة الو  تطوير التشريعات املتعلقة ابلبناء .3

 املأمولة.

 تنل نصيبها تعويض املناطق اليت ملو  البناءو  زايدة اإلنفاق على قطاع التشييد .4

ذلك من خالل بناء التجمعات السكنية و  من االهتمام بقطاعات اإلسكان فيها

 واملدن اجلديدة.

راين شامل االلتزام مبخطط عمو  التشييدو  العشوائية يف البناءالقضاء على  .5

 تكفل االلتزام املواطنني به.و  تلتزم به الدولة

 اإلسكان.و  تشجيع دور القطاع اخلاص يف التطوير العقاريو  دعم .6

احملرومة و  بناء املدن إىل املناطق النائيةو  التعمريو  التشييدو  مد رقعة البناء .7

 وبذات االهتمام ابملدن الرئيسّية.ساق املساواة و  على قدم

 نأسعار مالئمة تدعمها الدولة.و توفري وحدات سكنية الئقة .8

سن التشريعات القانونية املنظمة للعملية التطويرية العقارية من مجيع  .9

مني واملسح التثو  التأمني العقاريو  جوانبها اإلنشائية والرهن العقاري وامللكية
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كل ما و  البيع على اخلارطةو  التسويقو  عقاريةاملنازعات الو  وحساابت الضمان

 يتعلق نأمور التطوير العقاري.

استحداث املؤسسات املالية العقارية وتفعيل دورها يف و  تطويرو  أتسيس .10

 جمال التطوير العقاري.

 العمل

 :يرى التكتل أنه جيب على الدولة

هتيئة فُرص العمل ومتكني كل القادرين ما يناسب كفاءاهتم من الوظائف   .1

 ألن ذلك من الفروض الكفائية العامة الواجبة على الدولة.

 وضعف بدين أ ومرض أ ورعاية العاجزين عن العمل كمن أقعدته عاهة أ .2

 شيخوخة عن العمل واإلنفاق عليهم من املال العام.

 االجتهاد يف العمل مبختلف احملفزاتاملوظفني على و  حتفيز العمال .3

ها تزويج يف مقدمتو  االجتماعيو  املساعدة على توفري أجواء االستقرار النفسي

ري السكن توفو  املساعدينو  متكينهم من األعوانو  غري املتزوجني من املوظفني
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صاحل كل هذا حيقق املو  الوظيفي لكل من ليس له سكن على حساب املال العام،

عليها بتوزيع و  ال إحساانو  ليس ِمّنة منهاو  لكفائية الواجبة على الدولةاالجتماعية ا

شاريع مساعدة ذوي الكفاءات على إجياد مو  العمل بدون متييز بني أفواج املعطلني

 قاء دولتهم.ارتو  يسامهون يف تطوير شعبهمو  عمل يكسبون هبا قوهتم اليومي

ا يرقى إىل وتوفريها مبمتابعة كل ما يستجد يف النظم التعليمية النافعة  .4

التعليم  يكفل الربط بني نتائجو  مستوى األنظمة التعليمية العاملية املتميزة

 املستقبلية لسوق العمل.و  واالحتياجات احلالية

جلة العمال كثرية لتنشيط عو  العمل ويرى التكتل أن واجبات الدولة حن .5

 اإلنتاج منها:

 نسبة إىل عدد العاطلني يفإعالن احلكومة سنواًي عن فرص العمل لديها  -

كذلك متوسط دخل املواطن نسبة إىل املوازنة العامة للدولة على أن يكون و  الدولة

 ذلك اإلعالن نأسلوب علمي إحصائي رقمي مدقق.
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 صاحب العملو  إعداد حزمة من التشريعات تنظم العالقة بني العامل -

اء النقاابت يف إنشتكفل للعمال احلق و  اخلاصو  تنظيم العمل ابلقطاعني العامو 

 والروابط. 

لبية زالة كافة اآلاثر السإعاشات مبا يكفل املو  حتديث قوانني التقاعد -

 .كامها على القوى العاملة ابلدولةألح

 تتبىن الدولة هنج صرف إعانة بطالة لكل مواطن فيها تعجز عن تشغيله -

 ذلك من إنشاء صندوق حكومي خاص مبكافحة البطالة.و 

ت املخالفة للقانون من قبل أصحاب العمل حيال التصدي للممارسا -

لعمل القسري او  االستغاللو  املشتغلني لديهم من العمال وخباصة استعمال العنف

 وحماربة كافة أشكال التمييز يف شىت مواقع العمل.

تتفوق  ومنخفضة التكاليف تستويف أو  تطوير مراكز إسكان متخصصة -

 العمال من حيث احلد األدىن للمساحة على املعايري الدولية املتعلقة إبسكان

 السالمة والصحة.و  النظافةو  مرافق الرتفيهو  اخلاصة واملشرتكة

 حتسني خمرجات التعليم الكفيلة برفع إنتاجية العامل يف الدولة. -
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إاتحة فرصة التدريب العايل اجلودة وفقا ألحداث املعايري العاملية لكافة  -

 التخصصات اإلنتاجية.

 اإلحصاء.و  العملو  التدريبو  هات املسؤولة عن التعليمالتنسيق بني اجل -

 مل.ذلك سعيا إىل زايدة كفاءة سوق العو  دعم التحول إىل االقتصاد املعريف -

التخصصات النادرة من الوافدين و  ذوي الكفاءاتو  استقطاب املهرة -

 واالحتفاظ هبم ضمن سوق العمل للدولة.

بياانت تشمل كافة  وضع نظام معلومايت متكامل يكفل إنشاء قاعدة -

العمالة و  األرقام ذات الصِّلة بسوق العمل من العمالة احملليةو  املعلوماتو  البياانت

رارات تيسريا لصانعي السياسات اختاذ القو  مبسطةو  ذلك يف صورة سهلةو  الوافدة

 املناسبة ملصلحة سوق العمل يف الدولة.

 ادية ذاتزايدة اخلدمات اإلرشو  حتسني خدمات التوظيف يف السوق -

 الصِّلة هبا.

ويف حالة عدم قدرة بعض املواطنني على العمل تعمل الدولة على أتمني  -

 توفري معاشات الئقة ابلكرامة اإلنسانية.و  حياة كرمية
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ضمان تغطية نظام التأمينات بصورة مباشرة كل من موظفي اجلهاز اإلداري  -

 العام القطاعني موظفيو  للدولة ورجال القضاء والسلك الدبلوماسي والقنصلي

 موظفي اجلهات املنظمة بقوانني خاصة.و  واخلاص

سن التشريعات الالزمة اليت تضمن جلميع املواطنني حقوًقا متساوية منها  -

 ومل أإصابة الع والوفاة أ وما يتعلق حبمايتهم من العوز واحلاجة عند العجز أ

املواطنني  لباقي عدم توفر العائل من خالل نظام التأمينات وأخرى توفر احلماية

 عن طريق قانون الضمان االجتماعي.

 الرايضة

يرى التكتل للرايضة منافع عديدة جتعل من االهتمام هبا يف الدولة من األمهية 

 مبكان ومن ذلك:

املهام األمنية، ألن اهلدف األمسى من ِمارسة و  إعداد اجلسد بدنيًا للقتال -

مل أعباء احلياة حتو  بواجبهم يف الدولة األلعاب الرايضية للمواطنني إعدادهم للقيام

 يف املساواة اليت غرسها هللاو  احلريةو  العدلو  مناصرة قيم احلقو  على أكمل وجه
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إذا كان إعداد القوة يشمل العديد من األمور فإن حتصيل القوة اجلسدية و  فطرتنا

سبباً هللا  الناحية فالرايضة جعلها  عض األلعاب الرايضية يدخل يف هذمبمارسة ب

 .للمحافظة على لياقة اجلسم ومنع تكون الدهون الزائدة عن حاجته

 البدانة اللياقة وتبعد املواطن عنو  حتفظ الصحةو  اخلمولو  البعد عن الكسل -

مهية الرايضة التقارير العلمية اىل أو  املؤلفاتو  تشري الكثري من الدراسات احلديثةو 

 اجللطات الدماغيةو  ريةالذحبة الصدو  يف الوقاية من األمراض كالسكري

قليل تعمل على تو  االضطراابت اخلاصة ابلدورة الدموية لدى مرضى السكريو 

شي يف ابلذات املو  كذلك تسهم األلعاب الرايضيةو  مستوايت السكري يف الدم

اإلرهاق  و  ر النفسياحلد من التوتو  تنظيم ضرابت القلب وحتسني التنفس ابلرئتني

 لسلبية املتعلقة بتقدم السن متصلب الشراينيكما تعمل على منع األعراض ا

لك من غري ذو  العنقو  اآلم أسفل الظهرو  تكلس املفاصل وارتفاع ضغط الدمو 

 .األمراض 

ِمارسة األلعاب الرايضية يعود على النفس بفوائد نفسية عديدة منها:   -

ساعد يف تو  دفع امللل عن النفس واإلسهام يف منع األمراض النفسية املزاجية
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 النظام الرتبوي يف اجملتمع. فإذا كانت األلعاب الرايضيةو  حفظ استقرار األسرة

أكثر و  تؤدي إىل قوة اجلسد عند من ميارسها فإن الفرد سيكون أقدر على العمل

فاعلية وإنتاجًا كل يف جماله احملدد له، عكس ما يكون عليه حال الضعيف 

 لعملدي ابلفائدة، إذا ما توىل االكسول اخلمول، وهذا يعود على اإلنتاج االقتصا

قل والروح، العو  الكفاءة اجلسدية إىل جانب األخذ بقوة العلمو  اإلنتاج أهل القوةو 

فالشعوب إذا اهنار إنساهنا اهندم بنياهنا وإذا أرادت النهوض تركز على اإلنسان 

 قية فرتاهااجلسدية واألخالو  العقليةو  اإلنسانيةو  فأحييت فيه اجلوانب الروحية

تعود للعطاء كما أن األلعاب الرايضية تعد جمااًل لتحقيق بعض و  تشمخ معه

 جماالت التعاون بني الدول من خالل إقامة اللقاءات الرايضية املشرتكة بني أفرادها

 تقوم بدعمهاو  يرى التكتل أن على الدولة أن هتتم ابلرايضةو  منتخباهتاو  أنديتهاو 

 تطويرها كاآليت:و 

 تشريعياً بشكل عملي مدروس.و  رايضية تنظيماً بناء املنظومة ال -

 وضع االسرتاتيجيات املستقبلية لتطوير الرايضة. -

 ى أمن الوطن.احلفاظ علو  التنميةو  كيزاتن للنهضةر الصحة البدنية و  الرايضة -
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 االهتمام ابلنشاط الرايضي يف مراحل التعليم كافة. -

 االهتمام ابلنشء.و  مكافحة التعصبو  نشر الوعي الرايضي -

ِمارسة  وحتفيز العاملني يف جمال تطوير الرايضة جلميع املواطنني لدفعهم حن -

 الرايضة للجميع.

 ابيةأوجه التعاون بني املنظمات الشبو  برامج تدعيم العالقاتو  وضع خطط -

نشطة الشباب املهتمة نأو  اهليئات اخلارجية ابلدول األجنبيةو  الرايضية يف الداخلو 

 يف جماالت العمل الرايضي.

اللياقة البدنية و  شجيع البحث العلمي املرتبط ابلنشاط الرايضي والصحةت -

 النفسية واملهارية.و  وإعداد املنتخبات من النواحي البدنية

رايضية وفقاً الو  الربجمة املسبقة للمشروعات الشبابيةو  التخطيط السليم -

 لالسرتاتيجيات واألهداف العامة احملددة.

حسن تنظيم املرافق الرايضية وذلك خالل  ضمانو  إصالح اإلدارة الرايضية -

 متابعة األنشطة الرايضية كافة.

 األندية الرايضية الوطنية.و  تقدمي احلوافز املعنوية واملادية للفرق -
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رحبية الشبابية ذات الو  إشراك القطاع اخلاص يف إدارة املشاريع الرايضية -

 االقتصادية.

ات الساحو  بناء املالعب احملرومة من خاللو  االهتمام ابملناطق النائية -

ج إصاابت عالو  التدريبو  املراكز الصحية املتخصصة يف التأهيلو  الرايضية

 املالعب.

وضع هيكل تنظيمي يضم إدارات خمتلفة لتنظيم برامج الرايضة للجميع  -

 املعاقني.و  لألصحاءو  على مستوى األعمار كافة ولكال اجلنسني

 األدواتو  ية متمثلة يف األجهزةاملادو  توفري اإلمكاانت البشرية املدربة -

 املالعب مبا يتيح الفرصة ملمارسة الرايضة السليمة يف بيئة آمنة.و 

إاتحة الفرصة ملشاركة أكرب عدد من أفراد اجملتمع يف أنشطة الرايضة للجميع  -

ية إمكانيات األفراد تبعًا ملقدراهتم البدنو  ابستخدام أنشطة متنوعة تتناسب

 والصحية.
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عالم الرايضي على خمتلف مستوايته ووضع ضوابط حتكم االهتمام ابإل -

قيق حت توجيهه ملا خيدم املصلحة العامةو  النقدو  طرح املوضوعاتو  عملية النشر

 أهداف األنشطة الشبابية.

مالعب بسيطة يف األحياء السكنية واالستفادة من و  إنشاء ساحات -

يئتها كمراكز كاملدارس بعد هتاملنشآت الرايضية املتوفرة يف املؤسسات التعليمية  

 توجيههم ملمارسة األنشطة الرايضية اهلادفة.و  الستقبال الشباب

 املرأة

بَِناء و  يرى التكتل أن املرأة شريك أصيل ال ميكن االستغناء عنه يف ارتقاء الشعب

 دادها علمياً إعو  تعزيز مكانتهاو  من مّث جيب العمل على متكينهاو  منوهاو  الدولة

ن طريق إعطائها ذلك عو  توظيف طاقاهتا يف بناء وهنضة اجملتمعو  ريكحتو  مهنياً و 

 الفرصة املتكافئة يف كل مناحي احلياة لتأخذ دورها مع الرجل كشريك مؤهل

 لذلك يرى التكتل على الدولة أن:و  الدولةو  اجملتمعو  جدير ببناء األسرةو 
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 ولتفرقة أا وتضع منظومة من التشريعات تكفل حماربة كل أنواع التمييز أ .1

 العنف ضد املرأة.

 هيلها وتشغيلهاأتو العمل على وضع اسرتاتيجية وطنية للنهوض بواقع املرأة .2

 ذلك من خالل التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصِّلة.و  تدريبهاو 

 إلنسانية.املفاهيم او  الرتكيز على القيمو  العمل على تقوية روابط األسرة .3

 األراملو  املعنوي للنساء املعنفات واملطلقاتو  النفسيتقدمي الدعم  .4

 املعتقالت.و  املهجراتو 

 تقسيم أوضاعها.و  حتقيق التواصل مع املرأة لدراسة قضاايها .5

 حضارتهو  عامليًا مبا يتناسب مع اجملتمعو  األخذ ابلتجارب الرائدة إقليمياً  .6

 ثقافته واقرتاح السياسات واحللول الداعمة لنهضة املرأة.و 

 الربامج ذات الصِّلة ابالرتقاء نأوضاع املرأة.و  اخلططو  فيذ السياساتتن .7

ملرأة املؤمترات ملعاجلة قضااي او  عقد الورشو  تنظيم احللقات التدريبية .8

 واألسرة.
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اخلاصة  الدراساتو  حتليل املعلومات والبحوثو  رصدو  بناء قاعدة لتجميع .9

 األسرة.و  الربامج املتعلقة ابملرأةو  ابألنشطة
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 الشيوخ )املسنون(

ذلك على كو  ذويهم ومعارفهمو  يرى التكتل أن للمسنني حقوقًا على أبنائهم

ال يف مقدور و  مليس يف مقدورهو  اجملتمع متمثاًل يف احلكومة اليت حتقق للمسنني

تسديد  و  هللا قهذا يدخل يف فقه بناء الدول اجلالبة لتوفيو  أهليهم أن يوفروها هلم

قدمت اليت من أمهها الشيوخ الذين تو  يف االهتمام ابلضعفاء من شرائح اجملتمع

 هبم السن فهذا الصنف من أصناف اجملتمع هلم من حقوق من أمهها:

ْنسَ  املودة لقوله تعاىل:و  حقوق أدبية من االحرتام .1 َنا اإْلِ اَن ِبَواِلَدْيِه ﴿َوَوص ي ْ

حام من صلة األر و أما األقارب من غري األبناء لربهم للمسنني هو  [8]العنكبوت:  ُحْسًنا﴾

أما و  «يصل رمحهاْليَ ْوَم اآلخر فلو  من كان يُ ْؤِمن ابهلل»لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

ليهم اإلنسانية فواجب عو  غري هؤالء ِمن ال تربطهم ابملسنني إال صلة اإلسالم

ليَس من ا من مل  »سلم: و  هللا عليه التوقري لقوله صلىو  اإلكرامو  أيضًا بذل املودة

 .«يرَحم صغريان ويعِرْف شرَف كبرِيان 
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هلم خاصة تفقد أحواو  حقوق اجتماعية يف الزايرة واملؤانسة وقضاء حاجاهتم .2

 الضعف عن احلركة.و  عند حصول املرض

حقوق مادية يف النفقة على املسنني من قبل أبنائهم بصفة أساسية يف   .3

سر إىل هناية العمر فإذا مل تف أموال األبناء واألقارب حبق العو  املرضو  الصحة

املسنني املعسرين فعلى احلكومة أن تليب حاجاهتم من بيت مال املسلمني خاصة 

ة الشرعية للقاعدو  العالجو  املأوىو  الكساءو  فيما يتعلق ابلضرورات وهي الغذاء

ذ  الرعاية الالزمة هل للدولة يف سبيل توفري األموالو  ]احلاكم ويل من ال ويل له[

 قدو  زكوات ووصااي أ واملادية للمسنني أن توظف ما قد يوجد من أوقاف أ

استوعبت قوانني األحوال الشخصية يف البالد اإلسالمية هدى الشريعة يف النفقة 

فأوردت أحكاماً مفصلة تؤكد دور الدولة يف رعاية حقوق املسنني، ويرى التكتل 

 على : ن تعملأنأنه على الدولة 

أتهيل كبار السن ذوي االحتياجات اخلاصة لالحتفاظ ابحلد األقصى من  -

توفري الرعاية و  القدرات الوطنية طيلة حياهتم والعمل على مشاركتهم يف اجملتمع

 املناسبة هلم.
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 التمريض للمسنني. و  التأكد من وصول اخلدمات الطبية -

االجتماعية  راحته إىل التأكد من منط حياته مبا يؤديو  حتسني صحة املسن -

 .والنفسية

 أتمني حتسن متواصل للحالة الغذائية للمسن. -

 إعادة أتهيل كبار السن ذوي االحتياجات اخلاصة. -

وضع خطة شاملة لرعاية كبار السن يف منازهلم على أن يقوم فريق متكامل  -

ابإلشراف على كبار السن يف منازهلم إلجراء الكشف الدوري عليهم ومساعدة 

 تدريبهم على اتباع طرق الرعاية الصحية.و  على خدماهتم القائمني

حتديث قواعد شاملة للبياانت اخلاصة ابملسنني يف كل مناطق و  إقامة -

 وبلدايت الدولة.

إقامة تواصل على املستوى الوطين واإلقليمي بني املنظمات واملؤسسات  -

 واألفراد النشيطني يف جمال رعاية املسنني.

 مسنني يف مستوايت الرعاية الصحية األولية ووضعدمج الرعاية الصحية لل -

 برامج تدريبية للعاملني يف هذا اجملال.
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يف املناطق  خاصةو  زايدة عدد العيادات اليت تقدم الرعاية الصحية للمسنني -

 احملرومة.و  النائية

عاية غري حكومية يف جمال ر  وتفعيل دور كافة اجلهات املعنية حكومية أ -

 املسنني. 

 النفسية.و  االجتماعيةو  الرعاية الصحيةتوفري  -

 املعاشات لتشمل املواطنني احملتاجني كافة.و  مد مضلة التأمينات -

االستفادة و  تسعى لتفعيل دورهمو  ضمان إنشاء النقاابت اليت تعرب عنهم -

 من خربهتم الرتاكمية يف احلياة.

 إيوائهم حتمل الدولة لكافة مصروفاتو  بناء دور املسنني يف املناطق احملتاجة -

 عالج ومعيشة من تقطعت هبم السبل.و  رعايةو 

ال أي فرد تغلظ العقوبة حيو  املعاملةو  سن التشريعات اليت تكفل الرعاية -

 أرابب املعاشات بوجه خاص.و  مؤسسة تنتهك حقوق كبار السن وأ
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 :واجلسدية واملعنوية النفسية-رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة  

 ة تقديرغريهم نظر و  وأصحاب العاهات واللقطاء ينظر التكتل للفئات اخلاصة

 [70]اإلسراء: َوَلَقْد َكر ْمَنا َبيِن آَدَم ﴾ ﴿ تكرمي اإلنسان وهو  احرتام تنبع من األساسو 

 هذا التكرمي اقتضى عدم إمهال أي شرحية من شرائح اجملتمع مهما كان وضعهاو 

ا ملواصلة إلعادة أتهيلهلذلك يقدم التكتل برانجمه لألخذ نأيدي هذ  الفئات و 

مسريهتا يف احلياة خاصة أن قطاعًا كبريًا من هذ  الفئات اخلاصة لديه طاقات 

 نية.املصاحلة الوطو  مدخورة ال ينبغي االستهانة هبا يف دفع مشروع السالم

ات مل يرتك أمر الفئ «القرآن والسنة  »إن الدستور احلضاري اإلسالمي اخلالد 

 فردية بل نص بكل وضوح على ضرورة العناية هبا داينةاخلاصة لالجتهادات ال

  ورسولهلة إىل مرضاة هللارعايتها من الطرق املوصو  اعترب االحتفاء هباو  إنسانيةو 
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 األحاديث النبوية على واجب رعاية هذ و  دخول اجلنة فنصت اآلايت القرآنيةو 

ريهم مع غ معاملتهم على قدم املساواةو  الفئات رعاية مشولية من خالل دجمهم

 أكد حني وشالشهري برانرد يرلنديقد صدق الكاتب اإلو  من عناصر اجملتمع

مقدرته على حل أعقد املشاكل بكل و  على صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان

يسلم زمام احلكم يف العامل  ويسر وسهولة حني قال أعتقد أن رجاًل كمحمد ل

يكفل  حل مشكالته على وجهو  لقائه إىل اخلريو  نأمجعه لتم النجاح يف حكمه

 للعامل السالم والسعادة املنشودة.

ن احلضارة اإلسالمية ربطت بني هذ  الرعاية وبني الدين حب هذ  الفئات إ

وخدمتها ينطلق من دافع إمياين جعل أفراد اجملتمع من حكام وحمكومني يتسابقون 

ن ابب ميف تقدمي املساعدات هلذ  الفئات ليس من ابب الشفقة واملنة بل 

 الواجب املقدس املفروض على املسلم.

مي احملافظة على كرامتهن وتوفري العيش الكر و  أمهية رعاية األرامل رعاية األرامل:

يكفي يف ذلك ما جعله اإلسالم يف خدمة هذ  الشرحية و  إحاطتهن ابلعطفو  هلن
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من  أجرو  يف اجملتمع من القرابت العظيمة تتساوى مع أجر اجملاهد يف سبيل هللا

 لة؛ الساعي على األرم)ملسو هيلع هللا ىلص(صام النهار قال رسول هللا و  واظب على قيام الليل

مل يكتف و  كالذي يصوم النهار ويقوم الليل  واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا أو 

 الذين أرامل املسلمنيو  املصطفى التوجيه القويل بل قام بكفالة بعض أبناء

 استشهدوا.

ن تجسيد رعاية األرامل يف الواقع امللموس مفالتكتل يعمل على إجياد آليات ل

سرتشد يو  خالل حركة اجتماعية مؤسسية تقوم على مبدأ التكافل االجتماعي

بسرية عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الذي كان خيطط لتقدمي إعانة دائمة لألرامل 

حيث قال لئن سلمين هللا ألَدعن أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي 

قد تطور العمل اجلماعي يف احلضارة اإلسالمية خلدمة هذ  الشرحية و  أبداً 

 االجتماعية إىل درجة إنشاء مؤسسات اجتماعية متخصصة لرعاية األرامل

ليس و  اللوايت تقدمت هبن السن واللوايت هجرهن أزواجهن أ والنساء املطلقات أو 

ذكار سيدة تكانت من روائد هذ  اللمسات اإلنسانية الو  هلن من ينفق عليهن

ميالدي 1257هجري /  684خاتون ابنة الظاهر بيربس اليت شيدت يف عام 
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أنزلت و  رابط البغدادية للشيخة الفاضلة زينب ابنة أيب الربكات املعروفة ابلبغدادية

ظل هذا الرابط قائمًا إىل زمن املؤرخ املقريزي و  فيها جمموعة من النساء

نأن هلذا الرابط شيخة تعض الذي أوضح و  ميالدي1441/ 845هجري 766

ه النساء تودع فيو  أدركنا هذا الرابطو  تفقهن على أن أهم من هذا قوله؛و  النساء

ان يرجعن إىل أزواجهن صيانة هلن كما ك وحىت يتزوجن أ نهجر  واللوايت طلقن أ

ة املواظبة على وظائف العبادات ، إن فكر و  غاية االحرتازو  فيه من شدة الضبط

ة لرعاية النساء من الفئات اخلاصة مبصطلح اْليَ ْوَم ضاربة يف إنشاء مؤسسة خاص

 داير املسلمنيو  املغربو  مصرو  العراقو  ثقافتنا يف الشامو  حضارتناو  أعماق اترخينا

قد تبلورت التوجيهات النبوية بشأن هذ  الشرحية االجتماعية إىل عمل اجتماعي و 

 مؤسسي.

انب حيث يرى التكتل أمهية االهتمام ابجل جتهيز البنات الفقريات:و  تزويج

ألفراد القادرين من او توفري احتياجات أفراد اجملتمع سواء بواسطة الدولة أو  اإلنساين

به  من مناذج الرشد يف هذا اجملال ما قامو  التقرب به إىل هللاو  على فعل اخلري

ميالدي( 719-717هجري /  101-99اخلليفة األموي عمر بن عبدالعزيز )
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شاهد على و  ىل واليه على العراق عبداحلميد بن عبدالرمحن هبذا الشأن خري دليلإ

حرص الدولة على رعاية الشباب الفقراء ملا يرتتب على عجزهم عن الزواج من 

مفاسد اجتماعية هتدد األمن االجتماعي فقد جاء توجيه لواليه ؛ أن أنظر كل 

د زوجت  فكتب إليه إين ق أصدق عنهو  بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه

مل يكتف احلاكم األموي عمر بن عبد العزيز بذلك بل طلب و  كّل من وجدت

مدينة كل يوم أين املساكني؟ أين الغارمون؟ أين و  قليمإأن ينادي يف كل 

الناكحون؟ ويف حضارتنا أرصدت أوقاف لتجهيز البنات إىل أزواجهن ِما ال قدرة 

 ألهلهن َعلى جتهيزهن.

يرى التكتل أن رعاية اللقيط واجب مقدس على الشعب ويرى  اللقطاء:رعاية 

أتكلها  وبرداً أ وال ذنب هلا أن متوت جوعاً أنسمة أنه من اآلاثم العظيمة إضاعة 

الكالب إن إمهال هذ  الفئة االجتماعية اللقطاء يعين فتح ابب مفسدة عظيمة 

ها اإلنفاق الدولة من واجبعلى اجملتمع وضعف يف املعاين اإلنسانية وعليه فإن 

على اللقيط وال مانع ابلتنسيق بينها وبني جمموعة تعاونيه تساعد على االهتمام 
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هبذ  الشرحية كما يرى التكتل أمهية احملافظة على حقوق هذ  الشرحية يف احلرية 

 والكرامة والرعاية والرتبية وحق النفقة واحلقوق اإلنسانية. 

 آايت يف )ملسو هيلع هللا ىلص(نرى عتاب هللا لرسوله  ض املزمنة :رعاية ذوي العاهات واألمرا

تتلى إىل يوم القيامة وكان هذا العتاب يف شأن رجل فقري أعمى من الصحابة 

ملا و  دةمرة واح )ملسو هيلع هللا ىلص(أعرض عنه الرسول و  عبد هللا بن أم مكتوم رضي هللا عنه

َعَبَس ﴿جيبه عن سؤاله النشغاله بدعوة بعض إشراف مكة فنزل قول هللا تعاىل 

فباشر املصطفى َصل ى هللا عليه وسلم بعدما  [2-1]عبس: تَ َوىل  َأْن َجاَءُ  اأْلَْعَمى﴾ وَ 

تلقى العتاب من ربه يف سورة عبس إىل توجيه أنظار األمة ألمهية رعاية هذ  

 الشرحية يف اجملتمع فكان على سبيل املثال يعهد لعبدهللا بن مكتوم الذي عاتبه

قد تعددت و  اء غيابه عن املدينة املنورة يف بعض غزواتهفيه ربه ليصلي ابلناس أثن

 هتملألمة فكان دوما حيرص على رفع معنوايو  التوجيهات هلذ  الشرحية )العميان(

مارست و  احتسبتو  حيدثها على العمل من خالل تعظيم األجر هلا إذا صربتو 

دورها ل عقبة أمام أخذهاو  دورها يف احلياة دون أن جتعل من هذ  العاهة عائقاً 

جتا   ()ملسو هيلع هللا ىلصكعادة الصحابة الكرام ما إن رأوا سلوك النيب و  املناسب يف اجملتمع
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سار على هذا و  هذ  الفئة االجتماعية حىت بدأوا يتسابقون يف مد يد العون هلا

النهج حكام املسلمني وأهل اخلري يف األمة فقد أصدر اخلليفة الوليد بن عبدامللك 

مرسومًا حضاراًي راقيًا يعرّب عن  ميالدي(715-705هجري /  86-96)

احرتامه هلذ  الفئات يف اجملتمع فقد أعلن أن رعاية الفئات اخلاصة من واجبات 

لذا جند  أمر بتخصيص قائد لكل أعمى يسهر على راحته فضاًل عن و  الدولة

راتب شهري يغطي نفقاته كما ثبت عن اخلليفة عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إىل 

من  ومن به فاجل أو مقعد أ وارفعوا إىّل كل أعمى يف الديوان أ أمصار الشام أن

ل أعمى بني القيام إىل الصالة فرفعوا إليه فأمر لكو  به زمانه )داء مزمن( حيول بينه

حمكومني و  لعل تسابق أهل اخلري حكاماً و  أمر لكل اثنني من الزمن خبادمو  بقائد

حلس ري شاهد على نضج اعلى وقف األوقاف لصاحل هذ  الفئات االجتماعية خ

ثقافتنا إذ يندر أن نرى بقعة معمورة بظالل احلضارة و  االجتماعي يف حضارتنا

 اإلسالمية ال يوجد منها وقف ألصحاب العاهات.

إلزام و  إن التكتل يرى ضرورة تقدمي برانمج مشويل لرعاية هذ  الفئات اخلاصة

تم بذوي ى الدولة أن هتعلو  دجمهم يف اجملتمعو  األخذ بيدهمو  الدولة برعايتهم



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

تعمل و  ية هلمالنفسو  االجتماعيةو  توفر هلم الرعاية الصحيةو  االحتياجات اخلاصة

 على:

 التأهيلو  ةخدمات الرعايو  تبين اسرتاتيجية وطنية هبدف تطوير سياسات .1

 اإلقليمية ذات الصِّلة.و  ذلك ابلتعاون مع املنظمات الدوليةو 

فهم حول زايدة الو  مؤسساتهو  نأفراد  االرتقاء ابلوعي العام لدى اجملتمع .2

العمل على و  إمكانيات األفراد ذوي االحتياجات اخلاصةو  التزاماتو  حقوق

ذلك لتحقيق مشاركتهم الكاملة يف كل و  املالئمة هلمو  إاتحة الفرص الكافية

 اجلوانب احلياتية.

 خدمات االتصالو  ضمان حصول ذوي االحتياجات اخلاصة على أدوات .3

ركتهم يف األنشطة مشاو  احتياجاهتمو  فرض التعليم املالئم وفق قدراهتمو  املعلوماتو 

 الرايضية الرتفيهية.

تدعيم كافة القطاعات ذات الصِّلة بذوي االحتياجات اخلاصة  .4

 البشرية الالزمة للقيام مبهامها.و  ابإلمكاانت املادية
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ذوي دد املعلومات اخلاصة بعو  وضع بنية معلوماتية جتمع كافة البياانت .5

كذلك املؤسسات العاملة يف جمال اإلعاقة ومراعاة و  االحتياجات اخلاصة يف الدولة

يث التحدو  دائمة املراجعةو  متكاملةو  شاملةو  أن تكون هذ  املعلومات دقيقة

 نأسلوب علمي منهجي متكامل.

سن التشريعات ذات الصِّلة بذوي االحتياجات اخلاصة حبيث تتضمن  .6

م من تلك تطوير القائو  مضمونة حلماية حقوقهمو  فعالةآليات تطبيق وتنفيذ 

 التشريعات.

 وسائل االنتقالو  الطرقو  املوانع يف املباينو  هتيئة بيئات خالية من املعوقات .7

 الحالتخطيط مع العمل على إصو  األماكن العامة كمتطلب هندسي يف التصميمو 

 أمكن ذلك.الوسائل املستخدمة من قبل اجلمهور كلما و  ترميم البياانتو 

 صحيةالرعاية الو  منهجية واضحة هبدف الوقاية من اإلعاقةو  تبين برامج .8

تتسبب  احلوادث اليتو  اإلجراءات الوقائية من األمراضو  حتسني الظروف الصحيةو 

التعليم و  الوقايةو  ذلك عن طريق الرعاية الصحية األوليةو  يف اإلصابة ابإلعاقة

 العام.
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أعلى  لذوي االحتياجات اخلاصة هبدف حتقيقالتشغيل و  التدريبو  التأهيل .9

 ألسرهم.و  مستوى ِمكن من االستقالل هلم

ليات آو  الدويل من خالل أتسيس نظمو  تدعيم أواصر التعاون اإلقليمي .10

ول قضااي اخلربات حو  املصادرو  تبادل املعلوماتو  ربط لشبكات فعالة للمشاركة

 الدويل.و  قليميذوي االحتياجات اخلاصة على الصعيدين اإلو  اإلعاقة

 البيئة

 ى محاية البيئةقادر علو  يعمل التكتل على أتسيس جمتمع متميز ابلوعي البيئي

ن أهداف املستدامة لكل األجيال فمو  توازهنا الطبيعي حتقيقًا للتنمية الشاملةو 

 الدولة يف موضوع البيئة:

 املواطن على حد سواء.و  احلفاظ على البيئة مسؤولية الدولة .1

 من التشريعات الصارمة اليت تكفل احلفاظ على البيئة وضع منظومة .2

 ى البيئة.للمعايري العاملية يف احلفاظ علو  األنشطةو  تضمن توافق كافة املنشآتو 
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 تنقل كافة األنشطة الصناعية الرئيسّيةو  أن يكفل التخطيط العمراين .3

 الضارة ابلبيئة إىل خارج نطاق احلّيز العمراين.و  املعديةو 

 الدولة على صعيد احلفاظ على البيئة على املستوى الدويلتفعيل دور  .4

 املعاهدات الدولية ذات الصِّلة.و  ذلك من خالل االخنراط يف االتفاقياتو 

املنظمات األهلية على االخنراط يف املشاريع ذات و  تشجيع اجلمعيات .5

 الصِّلة ابحلفاظ على البيئة.

 ملتجددة.تشجيع االستثمارات يف قطاعات الطاقة النظيفة وا .6

 سن التشريعات الالزمة لتنظيم االستخدام املستدام للميا . .7

هية قياسات ووضع مبادئ توجيو  تبين خطة عملية منهجية إلجراء حبوث .8

 إلدارة ارتفاع منسوب امليا  اجلوفية ابلدولة.

طاقة كافة مصادر الو  وضع نظم لرصد نسب التلوث النامجة عن حرق الغاز .9

 ث احلراري.احلد من االنبعاو  األخرى

إدارات متخصصة للتخفيف من حدة امللواثت غري و  إنشاء قاعدة بياانت .10

 الصحية احملولة جواً.
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وضع مبادئ توجيهية لتشجيع سياسة إعادة تدوير املخلفات اليت تنتجها  .11

 الصناعية.و  املؤسسات التجارية

زايدة املساحات اخلضراء وإنشاء أحزمة خضراء حول املدن من األشجار  .12

 املعمرة.

احملافظة و  اللوائح ذات الصِّلة جبودة اهلواءو  تطبيق املقاييسو  مراقبةو  إعداد .13

 اضي الزراعيةمنه التلوث يف األر و  تنقيتهاو  على البيئة احلجرية واستخدام امليا 

 احلد من الضوضاء.و  زايدة مساحات استصالحهاو 

شتعلة اد املاملو و  احملافظة على الصحة العامة من خطر استخدام النفاايت .14

 امللوثة.و  املتفجرةو  املؤينة واخلطرةو  املشعة وأ

ى اخلاص وصواًل إىل املشاركة يف احلفاظ علو  الشراكة بني القطاعني العام .15

 البيئة.

الصناعة من و  ترشيد استخدام املوارد الطبيعية يف الزراعةو  مكافحة التلوث .16

 أولوايت السياسة البيئية للدولة.
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اهليئات احلكومية من إدارة البيئة وذلك من خالل تطوير و  متكني الدوائر .17

األنظمة اليت تكفل مراقبة أنشطة القطاع اخلاص الضارة ابلبيئة حال و  اللوائح

 وجودها.

ات يعمل على محايتها من مجيع القطاعو  إنشاء إطار قانوين للبيئة ينظمها .18

الطريان و  اصالتاملو و  النقلو  التشييدو  خاصة قطاع البناءو  العاملة يف الدولة

 الغاز والصناعة وغريها.و  النفطو  الطاقةو  السياسةو  والصحة

حتليل أي و  إعداد اسرتاتيجيات حبماية البيئة ووسائل حلمايتها ومراقبة .19

 ت.النفاايو  الضوضاءو  امليا و  أنشطة ضارة هبا يف شىت اجملاالت كاهلواء

سالمة و  يةنأمهمتطورة تقوي اإلحساس العام و  بناء مؤسسات بيئية فعالة .20

تستخدم أحدث التقنيات للحفاظ عليها على أن تقوم تلك املؤسسات و  البيئة

حوث املتعلقة ئة وإجراء الببتنظيم برامج توعية بيئية ووضع خاصة حلماية البي

 .بذلك

العمل على و  دعم اجلهود الدولية للتقليل من اآلاثر الضارة للتغيري املناخي .21

 خفض االنبعاث احلراري.
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 ة الصح

طبيقه تتحقق  بتو  يرى التكتل أن علم الطب من العلوم املهمة يف احلياة البشرية

دفع ضرر و  املنافع اجلليلة اليت منها حفظ الصحةو  كثري من املصاحل العظيمة

األوبئة عن بدن اإلنسان فيقوم املسلم بذلك على طاعة هللا و  األمراضو  األسقام

ه حبسب ختتلف احلاجة إليو  لطبيبالبد للمجتمع من وجود او  مرضاتهو  تعاىل

إذا مل تسد حاجة اجملتمع من األطباء فإن حياة و  األحوالو  اختالف الظروف

يت احلوادث الو  جراحات احلروبو  الناس وأرواحهم ستكون مهددة خبطر األمراض

بصحة  لذا جيب على الدولة أن هتتمو  اهلالك يف الغالبو  تفضي هبم إىل املوت

لتوجيهات الرابنية يف تلتزم ابو  البدنيةو  الروحيةو  العقليةو  القلبيةو  مواطنيها النفسية

 هي هتدف إىل :و  يف غري و  هذا اجملال

 .توفري رعاية صحية الئقة لكل مواطن .1

صحية اخلاص وفق اسرتاتيجية وطنية للرعاية الو  تنظيم القطاع الطيب العام .2

 يف الدولة.
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 التنموية للدولة. اعتبار الصحة الوقائية ركنا من أركان السياسة .3

 تطوير نظام الرعاية الصحية حىت يرتقي إىل مستوى املعايري العاملية. .4

تعيني و  حتسني خدمات املستشفيات من خالل حتديد مهامها وتقسيمها .5

 حتسني فرص إجراء العمليات الطبية السريعة.و  نطاق عملها

خدمات دمي تقو  خدمات الصحة النفسيةو  حتسني تعميم الرعاية املستمرة .6

 رفع كفاءهتا.و  الوصول إىل صيدليات اجملتمعو  الطوارئ

 أتمني الوصول إىل بياانت رعاية صحية دقيقة. .7

تعزيز مشاركة القطاع اخلاص وحتسني إدارة الصحة العامة مع نظام شامل  .8

ضمان خربة و  الرتكيز على التعليم التخصصي الصحيو  النشاط البدينو  للتغذية

جابة االستو  جودها ومرافقها ومنتجاهتاو  الصحيةوأتهيل أخصائي الرعاية 

 ضمان حقوقهم.و  لشكاوى املرضى

 تعزيز موازنة قطاع الصحة.و  استقاللية .9

لتعطي  و  تفعيل مظلة التأمني الصحي الشامل لكافة املواطنني دون تفرقة .10

 كافة مناطق الدولة بذات القدر واالهتمام.
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 خارج الدولة. إدارة أكثر كفاءة وفاعلية للعالج الطيب الصحي .11

 دعم النظام الصحي ببحوث عالية اجلودة. .12

لتعطي  و  تفعيل مظلة التأمني الصحي الشامل لكافة املواطنني دون تفرقة .13

 كافة مناطق الدولة بذات القدر واالهتمام.

 دعم النظام الصحي ببحوث عالية اجلودة. .14

 نعدد األسرة يف املستشفيات بتعداد املواطنني الذيو  ربط عدد األطباء .15

 يقطنون يف دائرهتا.

ذلك و  العاملني ابلقطاع الصحيو  االهتمام جبدول األجور لكافة األطباء .16

ات العملية مع كافة القطاعو  تبادل اخلربات العلميةو  علمي منهجي وعلى حن

 النظرية يف اخلارج.

اختاذ القرار من حيث إعطاء و  التنفيذو  تطبيق ال مركزية التخطيط .17

بلدايت وصواًل الو  اإلدارية ملكاتب الشؤون الصحية يف املناطقو  الصالحيات املالية

 إىل معاجلة كافة أوجه القصور السياسية الصحية ابلنسبة للمناطق النائية واملهمشة

 احملرومة.و 
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تشجيع مشاركة اجملتمع يف إدارة النظم الصحية على مستوى الوحدات  .18

 املستشفيات.و  املراكزو  الصحية

 الوقائية.و  عادة تنظيم اإلمدادات الطبيةإو  وضع سياسة لألدوية .19

تشكيل و  استقاللية املستشفيات املركزية من خالل تفويض السلطات .20

ة اجملتمع لإلشراف على تقدمي اخلدمة ومراقبو  جمالس أمناء من الوزارةو  جمالس إدارة

 اإليرادات.

األساليب  تشجيعو  املنظمات غري احلكوميةو  حتفيز مشاركة القطاع اخلاص .21

 تكرة يف الرعاية الصحية.املب

ذلك من و  وضع خطة منهجية لتلبية االحتياجات الصحية لكافة املواطنني .22

ابالت تدريب قو  خالل تبين حزمة من الربامج ذات الصِّلة ابلصحة اإلجنابية

اية األطفال وتقدمي خدمة رعو  اجملتمع ملا هلن من دور كبري يف سالمة األمهات

يف  إنشاء املراكز التخصصيةو  تنظيم األسرةو  الوالدةالرعاية هلا بعد و  احلوامل

لى الصحة الوقائية والعمل عو  األمصالو  التطعيمو  التحصنيو  مكافحة األوبئة

 اعتمادها كمراكز تعاونية إقليمية ملنظمة الصحة العاملية يف الدولة.
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 السياحة

كانتها على ميرى التكتل أمهية اجملال السياحي ويعمل على أن تكون ليبيا هلا 

ترب خارطة السياحة العاملية إلبراز القيم احلضارية والثقافية اليت يُ ْؤِمن هبا شعبنا وتع

 االجتماعية الشاملة أحد أهدافها التنمية السياحية ملا هلا منو  التنمية االقتصادية

 درة للدخلخلق فرص مُ و  توفري فرص عملو  القدرة على حتسني ميزان املدفوعات

األموال األجنبية لالستثمار يف املشاريع السياحية وزايدة الناتج تدفق رؤوس و 

احلياة  منطو  توفري فرص عمل جديدة للمسامهة يف حتسني أسلوبو  القومي

 الثقافية لعموم أفراد اجملتمع وعلى الدولة أن تعمل على:و  االجتماعية

لك من ذو  تشجيع االستثمارات يف قطاع املشروعات السياحيةو  زايدة .1

تطبيق حزمة من اإلعفاءات غري البيئية على واردات السياحة وتدعيم  خالل

 وتطوير وزايدة رقعة مشاريع البىن التحتية يف الدولة.



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

تبين خطة اسرتاتيجية وطنية للعمل على النهوض ابلواقع السياحي يف  .2

عزيزا للمزااي تو  األجنبيةو  توظيف رؤوس األموال الوطنيةو  الدولة من حيث استثمار

 افسية للمشاريع السياحية.التن

االهتمام ابملؤسسات التعليمية ذات الصِّلة بقطاع السياحة مثل كليات  .3

  بذلك.التدريب للعاملنيو  العمل على رفع مستوى التأهيلو  الفنادقو  السياحة

استخدام و  العمل على نشر الوعي الثقايف لدى املواطنني نأمهية السياحة .4

 الرئيسّية يف ذلك.اإلعالم السياحي كأحد املصادر 

كات إنشاء شبو  دعم انتشار األنشطة السياحية من خالل تدعيم وتطوير .5

ضمان وصول السائح إىل كل مواقع اجلذب و  البحري واجلويو  النقل الربي

 السياحي يف الدولة.

املباين و  املدن احلضارية وخصوصًا املواقع الدينيةو  االهتمام ابملناطق األثرية .6

ملزيد من إعادة البناء املتعلقة هبا وإجراء او  الرتميمو  عمال الصيانةإجراء أو  التارخيية

ذ  جذب السائحني هلو  أعمال التنقيب والعمل على وضع نظام مربمج لزايدة

 املناطق.
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ك املرتبطة بشكل تلو  احلرفية ذات الطابع الرتاثيو  تنمية الصناعات الصغرية .7

ستثمار الصاحلة لالو  خصصةجتديد املواقع املو  مباشر يدعم الصناعة السياحية

 السياحي.

قطاع  املدربة يف دعمو  األجنبية املؤهلةو  ضمان مشاركة اخلربات الوطنية .8

 السياحة.

يف مناطق  ذلكو  الثقافية بصفة دوريةو  رعاية املهرجاانت السياحيةو  إقامة .9

ء اني سو الدوائر ذات الصِّلة على املستويو  ابلتنسيق مع اجلهاتو  اجلذب السياحي

 الدويل. وأ املستوى احملليعلى 

  :احملاسبةو  الرقابة

ات املبادئ اإلنسانية اإلميانية يف خمتلف مؤسسو  يرى التكتل أمهية غرس القيم

التكوين املهين حىت خنرج موظفني حلمل األمانة بعد أن أصبحت مؤسساتنا خترج 

 الهثني وراء املال إال من رحم ربك ويرى أمهية:
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ة افة موارد الدولة وفقًا للقوانني واللوائح واألنظمالتدقيق على كو  الرقابة .1

 املالية واحملاسبة.

ري العاملية جعلها متسقة مع املعايو  حتديث أساليب الرقابة املالية يف الدولة .2

التفتيش و  تقارير التدقيق وذات الصِّلة سواء ما تعلق منها ابلتقارير الرقابية أ

 املتابعة.و  واملطابقة

ري العاملية جعلها متسقة مع املعايو  الرقابة املالية يف الدولةحتديث أساليب  .3

التفتيش و  تقارير التدقيق وذات الصِّلة سواء ما تعلق منها ابلتقارير الرقابية أ

 املتابعة.و  واملطابقة

 وازنة العامةاحلساب اخلتامي بني املو  جتنب اخللط الشائع بني مفاهيم املوازنة .4

 ات اخلاصةموازنة املشروعو  املوازنة العامةو  ساابت القوميةاملوازنة االقتصادية واحلو 

 املراجعة.و  إيالئها ذات القدر من االهتمام والتدقيقو 

 مالءمة القروض اليت تربمها الدولة سواء كانتو  قانونيةو  مراقبة مدى شرعية .5

 مقرتضة. ومقرضة أ

 ارج.اخلو  موال الدولة يف الداخلتدقيق كافة أوجه االستثمار ألو  مراقبة .6
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 مؤسساهتا.و  اهيئاهتو  تدقيق احلساابت اخلتامية لكافة أجهزة الدولةو  فحص .7

املراجعة لكافة قرارات اإلعفاء اليت تتخذها سلطات الدولة لألفراد و  التدقيق .8

 األشخاص من احلقوق املرتتبة على كاهلهم للدولة. وأ

 تنفيذها. والرقابة الصارمة على إعداد املوازنة العامة أ .9

قلل البشرية والتقنية للدولة مبا يو  االستخدام األمثل للموارد املاديةضمان  .10

وطن أينما  الو  خدمة املواطن وحيكم توجيه تلك املوارد حنو  اهلدر يف موارد الدولة

 أينما وجد.و  كان

االرتقاء خبربات كافة الكوادر البشرية و  أتهيلو تدريبو  حسن اختيار .11

 املراجعة ملوازنة الدولة وأوجه اإلنفاق.و  العاملة يف حقل احملاسبة والتدقيق

 نفقات الدولةو  سن التشريعات الالزمة إلحكام الرقابة على إيرادات .12

الغش و  لرشوةاو  تغليظ العقوابت على كافة أوجه الفسادو  تدقيق أوجه الصرفو 

 تيالء عليههدر املال العام واالسو  اإلمهالو  التدليسو  االبتزازو  احملاابةو  واحملسوبية

ة على املصلح اجلهات وتغليب املصاحل االقتصادية لبعض األشخاص أو 

 .االقتصادية للدولة
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ة عن احملاسبة ابحلياد والنزاهة واالستقالليو  أن تتسم دواوين وأجهزة الرقابة .13

 سياسياً.و  مالياً و  أجهزة الدولة إدارايً 

احملاسبية و  داريةاإلو  تبادل اخلربات بني األجهزة الرقابيةو  زايدة رقعة التعاون .14

الدولية ذات الصِّلة ابلرقابة املالية و  كافة املنظمات اإلقليميةو  داخل الدولة

 احملاسبةو  يف طليعتها املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية العامةو  احلكومية

 هي أعلى هيئة تنظيمية دولية لشؤون الرقابة املالية احلكومية.و 

 مدهناو  سائر ثروات البالد بني مواطنيهاو  عدالة توزيع عائدات النفط .15

 عادل متوازن ووفقًا ملنهج علمي حيفظ حق األجيال القادمة وأقاليمها على حنو 

املواطنني الذين حرموا من ثروات بالدهم لردح و  املدنو  يرفع الظلم عن املناطقو 

 طويل من الزمن.

 رصدلإجياد آلية تكفل او  معلنو  إبرام عقود بيع النفط بشكل شفاف .16

ذلك و  سبل إنفاقهاو  احملاسبة على كافة ما يتعلق مبفردات املوازنة ابلدولةو  الرقابةو 

 تبديد ثروات البالد.و  مبا يكفل القضاء على سوء اإلنفاق
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 فتح ملفات الفساد املرتبطة بكبار موظفي الدولة الذين تورطوا يف هدر .17

م واالستيالء على املال العااحملسوبية و  حماربة الرشوةو  سرقة األموال العامةو 

 والتالعب مبقدرات الدولة.

ادة تسويق عو  العمل على تغيريو  املساءلة العامةو  إرساء مفاهيم الشفافية .18

ك ذلك خروجًا من تلو  السياسيو  اإلداريو  الدولة ككيان حمارب للفساد املايل

عربت عنها  الصورة القامتة اليت رمستها النظم االستبدادية لبعض دول املنطقة واليت

مية مرتبة اإلسالو  منظمة الشفافية الدولية من خالل احتالل بعض الدول العربية

 متدنية بني دول العامل يف هذا اجملال.

وبعد هذ  الصفحات ننتظر املالحظات واإلضافات وتعميق احلوار حول املشروع 

الصاً خ وإنضاجه لعل هللا ينفع به البالد والعباد ونسأل هللا عز وجل أن يكون

 لوجهه انفعاً لعباد .

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 مسودة ميثاق السالم الوطين الشامل

ال خيفى على كل أبناء الوطن ما متر به اليوم بالدان ليبيا من اختناق سياسي 

 واقتتال بني أبنائها.

ليت ا األزمات واإلشكاليات واحملنمعمقة لبحث  وحواراتوبعد نقاش مستفيض 

تواجه الوطن نقرتح أن أفضل السبل حللحلة االختناق السياسي ووقف االقتتال 

يبدأ إبعالن كل الليبيني رغبتهم الصادقة بتجاوز جراحات املاضي واحلاضر وطي 

صفحات األمل ليس نكراان هلا بل أمال يف إنقاذ الوطن شعب وأرض وذلك من 

 ة والعدالة وجرب الضرر.خالل مصاحلة شاملة أساسها املصارحة واملصاحل

 ة: ميثاق املصاحلة الوطنية الشاملة املقتح وفيما يلي أهم بنود مبادئ

 العام وطي صفحات املاضي.و أمهية توافق الليبيني على العف أواًل:

 أمهية إصدار قانون للمصاحلة الوطنية الشاملة. اثنياً:
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ؤسسات ستكمال بناء مأمهية أتجيل استيفاء احلق اخلاص إىل ما بعد ا اثلثاً:

ون ورفع احلق خارج إطار القان استيفاءالدولة ونشر ثقافة التسامح ومنع وجترمي 

الغطاء االجتماعي عن كل من يقوم بذلك والعمل على إعادة بناء النسيج 

 االجتماعي حتت هوية وطنية ليبية جامعة.

إلعالم ا أمهية وقف كل محالت التحريض وبث الكراهية وإلزام وسائل رابعاً:

 ابالحتكام إىل ميثاق شرف وطين إعالمي، يعاقب قانوان كل من يتجاوز .

 أمهية التهدئة ووقف االقتتال ورفع الغطاء االجتماعي على اجملرمني. خامساً:

على  وأمهية وقف مجيع محالت االعتقال واملدامهة ألسباب سياسية أ سادساً:

 اهلوية.

 ية دور مهم يف محاية السلم االجتماعي وملللقبيلة واألعراف االجتماع سابعاً:

 الشمل وإصالح ذات البني.

 أمهية إعادة النظر يف كل التشريعات املانعة للمصاحلة واالستقرار. اثمناً:
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 رفض العنف والتطرف ومكافحته. اتسعاً:

للعمل السياسي ال جيب إقصاء أي منها،  إثراءو تعدد القوى الوطنية ه عاشرًا:

طاملا أهنا تؤمن ابلدولة ومؤسساهتا الدميقراطية وتلتزم ابلقانون وأن يكون التنافس 

 والتداول على السلطة سلميا.

أمهية بناء دولة املؤسسات والعمل على املساواة يف املواطنة، وهي  حادي عشر:

ا جيب الدفاع عن قيمة حقوق متارس ووجبات تؤدى ومسؤوليات حتمل. كم

 املواطن اإلنسانية وحقوقه ومحاية كرامته.

محاية وحدة الرتاب الوطين يف حدود  املعروفة واملنصوص عليها يف  اثين عشر:

 الواثئق القانونية الليبية.

اإلسالم دين الدولة والشريعة اإلسالمية مصدر التشريع ويقع ابطاًل  اثلث عشر:

 ما خيالفها.
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ية وضع أسس ومعايري بناء جيش عصري حديث عقيدته محاية أمه رابع عشر:

 الوطن وحدود  وال يسمح له مبمارسة العمل السياسي.

أمهية أتهيل املؤسسات األمنية والشرطية حلماية أمن املواطن  خامس عشر:

 واجملتمع وتكون تبعيتها للسلطة املدنية الدميقراطية املنتخبة.

وزيع لليبيني وفقًا ملبدأ وحدة الثروات، والتثروات ليبيا جلميع ا سادس عشر:

 العادل هلا ولعائداهتا والتزام الدولة بوضع برانمج وطين لتحقيق التنمية املكانية يف

 ربوع البالد.

أمهية بناء مؤسسات السلطة والدولة على أسس وقواعد احلكم  سابع عشر:

 الرشيد اليت تشمل احلوكمة والشفافية والرقابة واحملاسبة.

 االجتماعيةا سرة ورفع معاانهتألأمهية وضع برانمج وطين يعىن حبماية ا اثمن عشر:

 وتوعيتها بدورها يف بناء اجليل الصاحل. واالقتصادية



 للسالم واملصالحةاملرشوع الوطني 

  

 
 

االتفاق على متكني املرأة والشباب من أتدية أدوارهم واملسامهة يف  اتسع عشر:

 بناء وطنهم.

 ؟ لوطينفكرة مشروع السالم واملصاحلة ا جنملختاًما: كيف 

مشروع سياسي جديد يطرح نفسه كحل جذري يف الساحة هو  .1

  .الليبية حتت شعار املصاحلة الوطنية

تتنوع قيادات التكتل من املعتدلني يف تيار النظام السابق وفرباير  .2

  .واملكوانت الثقافية الليبية وشرحية العلماء ومكوانت الشباب واملرأة

هو نتاج لعمل مرتاكم لرجاالت املصاحلة الوطنية يف ليبيا فهم يف  .3

 واجهته بعد أن أصبحوا رموزا هلا يف الشارع اللييب 

يعتمد يف أتسيسه على مكون الشباب وقد التحق به خنبة من  .4

 ة الفاعلني يف مناطقهم وبدأوا يف تنظيم صفوفهم وفق حواضن شبابية مستمر 

نه يعتمد مبدأ الشراكة الكاملة اليت يدعو لشخص أو لتيار ولك ال .5

تنعكس يف مجيع جوانبه، حيث تنتخب اجلمعية العمومية القيادات 
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للتكتل، وحتدد من خالل العملية الدميقراطية القرارات املفصلية خاصة يف 

  .دعم الشخصيات يف االنتخاابت

يلقى قبول يف مناطق ليبيا املختلفة بعد أن عقدت جوالت متهيدية  .6

  .على مدار ستة أشهر لنشر الفكرة والرتويج للمشروعموسعة 

يعتمد على املكون االجتماعي ابعتبار  أساس بناء احلالة الليبية يف  .7

 . ظل ضعف التجربة احلزبية والسياسية

يتبىن أي أيدولوجيا أو اجتا  سياسي لكنه يؤمن ابملشاريع الوطنية  ال .8

 ية الشخص اليت تضم كل الليبيني بصرف النظر عن خلفياهتم

أن يتجاوزوا  مالليبيون وعليهيرى أن فرباير حداث اترخييا انقسم حوله  .9

 املاضي ببناء دولتهم اجلديدة اليت تلتزم ابلقيم واملبادئ 

يؤمن نأن كل الليبيون متساوون بصرف النظر عن انتماءاهتم  .10

  .السياسية أو املناطقية
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ادة قيمة السي يرى أن ليبيا جزءا من املنظومة الدولية وإذ يعلي .11

الوطنية، فهو يعمل إبجيابية مع كل املبادرات األِمية والدولية اليت تفضي 

  .توافق ومصاحلة شاملة إىل

يعمل التكتل على تكوين اجلمعية العامة من مجيع األفراد املقتنعني  .12

 . قيادة سياسية له اينتخبو مبشروعه حىت 

 بعد قبل ومنوهلل األمر من 
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 مفكر ومؤرخ وفقيه   

 م1963ه /  1383ولد يف مدينة بنغازي بليبيا عام   - 
انل درجة اإلجازة العاملية )الليسانس( من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة  -

 م، وابلرتتيب األول.  1993املدينة املنورة عام 
حصل على درجة املاجستري من كلية أصول الدين يف جامعة أم درمان اإلسالمية  -

 م. 1996عام 
ن الكرمي فقه التمكني يف القرآ انل درجة الدكتورا  يف الدراسات اإلسالمية نأطروحته -

 م. 1999من جامعة أم درمان اإلسالمية ابلسودان عام 
 اشتهر مبؤلفاته واهتماماته يف علوم القرآن الكرمي والفقه والتاريخ والفكر اإلسالمي.  -
 زادت مؤلفات الدكتور الصاليب عن ستني مؤلًفا أبرزها:   -

  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث 
  سري اخللفاء الراشدين 
 الدولة احلديثة املسلمة 
  الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط 
 فاتح القسطنطينية السلطان حممد الفاتح 
 .وسطية القرآن الكرمي يف العقائد 
  العدالة واملصاحلة الوطنية 
 ."وآخر مؤلفاته "اإلابضية. مدرسة إسالمية بعيدة عن اخلوارج 

 


