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 مركز كارتر يحث على الحوار الوطني، واحترام العملية الديمقراطية

على وقف أعمال العنف،  المعنية يحث مركز كارتر جميع األطرافالمشهد السياسي في ليبيا،  على استمرار هيمنة العنف وعدم االستقرار مع

 .لعملية الديمقراطيةااللتزام باد يجدتحوار شامل، و في واالنخراط 

أربعة عقود من لقد أعرب الشعب الليبي عن رغبته  بالحصول على حكومة تمثيلية ديمقراطية، لكن البالد تكافح للتغلب على تركة أكثر من "

قد تطغى على  الكسب-بهدف-يدأنا قلٌق للغاية من أن حوادث التصع".الرئيس االمريكي االسبق جيمي كارتر لتصريح  وفقاٌ ، "الديكتاتورية

شرعية وتتسبب بتدهور الوضع السياسي بشكٍل يتعذر إصالحه، وهناك حاجة ماسة إلى عقد حواٍر وطني لتعزيز  الديمقراطية الوليدة في ليبيا

 "لبالد والمصالح الوطنية المشتركةالمؤسسات السياسية ل

رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق عن  وجوب تخلي حول  االلتزام بقرار المحكمة العليابلمؤتمر الوطني العام ا مؤخراً  هالذي اتخذالقرار إن 

كسب على قدرة بعض المؤسسات القضائية في البالد  وضوحب هذه الخطوة تظهر. . احترام سيادة القانونن ع مرحب بهتعبيٌر هو  منصبه

 .البادرة بالمثلهذه  مبادلةاآلن و على األخرين  المرجو الدعم

جهود األمم ول ،الفصائل لحل القضايا العالقة للمرحلة االنتقالية كل جمععقد مفاوضات شاملة تالدوليين السعي إلى ليبيا شركاء على وينبغي 

 مخاوفل خاص اهتمامٍ  نبغي إيالءيكما . وطني أهمية خاصة في حوارٍ  ينواسعة من الجماعات واألفراد الليبي تشكيلةالمتحدة إلشراك 

 .في الشرق والجنوب المهمشة تاريخياً  والجماعاتالمكونات الثقافية الليبية 

، مصداقية وقتاً النتخابات ذات االتتطلب و . مقراطيةحجر الزاوية في العملية الديبمثابة في ليبيا كما في أماكن أخرى، ال تزال االنتخابات 

. عملية االنتخابية في البالدقدرتها العالية على إدارة العلى  و تكراراً  راراً ماالنتخابات  ولقد برهنت مفوضية. وٕاعدادات كافية، وشفافية، وشموالً 

 حيأن تت مصداقيةذات  انتخابية لعملية ينبغي. العملية االنتخابية عيقيُ ن انعدام األمن الحالي الذي يسود في مناطق كثيرة من البالد إّال أ

وبينما يتم االعداد لالنتخابات، . التعرف على المرشحينبسمح للناخبين تكما ينبغي أن . لوصول إلى الناخبين بشكل فعالفرصة ا للمرشحين

عملية ب والشروع من خالل الحوار الشامل والتسوية  األساسيةدية يجب على القادة السياسيين العمل على معالجة المظالم االجتماعية واالقتصا

 .حيويوطني  دستورٍ  وضع


