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تمهيد
في بيانها التأسيسي أعلنت الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا أنها ترى أن مهامها ومسئولياتها وواجباتها تتناول ما يلي-:
أوالً :خالل مرحلة النضال من أجل اإلطاحة بحكم القذافي
تؤمن الجبهة خالل هذه المرحلةة برةرو ح ح ةت وتوحيةت وكفةة اافةة الاناطةر الوطنيةة – كاخة ليبيةا وخا جهةا – فةي
برنامج عم ونرال متكام يستهتف اإلطاحة بحكم القذافي ومن يرتبط به ،وتحرير ليبيا منه مسةتدتمة اة الوسةا
الم روعة الممكنة.
ثانياً :خالل مرحلة ما بعد سقوط القذافي
أ -التعو ح والساي إلى ت كي "مجلس اسة" و "حكومة مؤقتة" تتولى تسيير كفة األمو خةالل التتةرح اتنتقاليةة التةي
ت ينبغي أن تتجاوز بحال من األحوال سةنة واحةتح ،ويكةون مةن واجباتهةا اتدةاذ اافةة الترتيبةاء واإلجةراااء اتنتقاليةة
التي تكت سرعة وسالمة ونزاهة قيام حكم وطني كستو ي .ومن هذه الترتيباء-:
.1

إجراا "انتدابةاء عامةة" خةالل سةتة أمةهر مةن ت ةكي مجلةس الر اسةة والحكومةة المؤقتةة تختيةا "جمايةة
وطنية تأسيسية" يكون من بين مهامها وضة "كستو كا م" للبالك ،يطرح لالستتتاا الاام.

.2

إجراا "انتداباء عامة" تختيا
عام.

يس للتولة في ضوا التستو الجتيت باةت إقةرا ه مةن ال ةا فةي اسةتتتاا

.3

نق اافة السلطاء إلى المؤسساء التستو ية المنتدبة أو الم كلة في ضوا التستو الجتيت.

.4

تهيئة اافة الظروف التي تساعت على عوكح الحيةاح الاامةة إلةى أوضةاعها الطبيايةة فةي أسةرم وقةت ماقةول
ممكن بما في ذلك إجراا مصالحة وطنية عامة ،و فة اافة طةو الظلةم التةي وقاةت علةى المةواطنين خةالل
حكم القذافي ،وإجراا اتنتداباء الت رياية الاامة.

ب -التعوح والساي من خالل ال ةا الليبةي بكافةة فئاتةه ،إلةى إقامةة "نظةام حكةم" وطنةي كيمقراطةي كسةتو ي يسةتلهم
عقيتح هذا ال ا وقيمه وتا يده ،وتراثه الحرا ي ،يتحقق من خالله ما يلي-:
.1

حماية اافة الحرماء والمقتساء ،واتالة اافة الحرياء لجمية المةواطنين مةة التأايةت علةى تأطةي قةيم الحةق
والاتل في المجتمة وترسيخ المما ساء والتقاليت التيمقراطية فيه.
توظيةةك اافةةة اإلمكانيةةاء الب ةةرية والماكيةةة المتاحةةة بةةالبالك توظيت ةاو مةةامالو و امةةتاو ومتطةةو او ،يكت ة النمةةاا،
ويحقق الاةتل ،ويمنةة اتسةتغالل ،وياةوك بةالدير علةى اافةة أبنةاا ليبيةا وعلةى جيرانهةا وعلةى أمةقا ها وعلةى
الب رية جمااا.

.3

الام على إزالة ا ما علةق بوجةه ليبيةا فةي الدةا ت مةن ت ةويه خةالل حكةم القةذافي ،والحةر علةى إقامةة
عالقةةاء متينةةة وبنةةااح مةةة اافةةة الةةتول المجةةاو ح لليبيةةا ،ومةةة بقيةةة الةةتول ال ةةقيقة والصةةتيقة علةةى أسةةس مةةن
اتحترام المتباكل.

.2

وقت أقر المجلس الوطني في كو تي اناقاكه األولى والثانية تصو اء وبرامج عم تتصيلية تاني بمرحلتين-:
 مرحلة النضال من أجل اإلطاحة بحكم القذافي.
 والمرحلة االنتقالية التي تعقب سقوط القذافي مباشرة.
فجااء المنطلقاء والمتاهيم األساسية وبرامج النرال ال ام لتاني بهةاتين المةرحلتين كون أن تتاةتاهما ،وعلةى وجةه
الدصو أقر المجلس الوطني في كو تيه األولى والثانية و قة "مرحلة ما بات سقوط القذافي" التي ترةمنت برنةامج
الجبهة و ؤيتها التتصيلية للمرحلة اتنتقاليةة بمةا فةي ذلةك تحتيةت الهيئةاء اتنتقاليةة وإيرةاح مهامهةا وأسةلو .تكوينهةا.



اذلك ترمنت الو قة األسلو .الذي يتم بةه تكةوين الجمايةة الوطنيةة التأسيسةية التةي سةيناط بهةا مهمةة طةيا ة وإقةرا
م روم التستو واللوا ح المتالقة بتنتيذه تمهيتاو لارضه على ال ا لالستتتاا الاام.
وبالر م من أن الجبهة لم تطرح تصو اتها وبرامجها التتصيلية للمرحلة التي سوف تاقة التتةرح اتنتقاليةة إتن أنهةا قةت
أوضحت مالمح هذه التصو اء سواا في البيان التأسيسي أو في وثا ق وبرامج عم الجبهة ،فقت حتك البيان التأسيسي
مك الحكم المأمول إقامته على أنه نظام حكم وطني كستو ي كيمقراطي يستلهم عقيةتح ال ةا الليبةي وقيمةه وتا يدةه
وتراثه الحرةا ي .وعبنةر البيةان التأسيسةي عةن مالمةح المهةام واألهةتاف التةي يتةوخى تحقيقهةا مةن خةالل هةذا البةتي .
{النقاط الثالث المذاو ح في  .أعاله}.
وإذا اان من الطبياي أن تاطي الجبهةة األسةبقية – أثنةاا سةنواء التأسةيس وأثنةاا مرحلةة النرةال – للبةرامج الموجهةة
نحو تحقيق الهتف األول وهو اإلطاحة بحكم القذافي ،فإنه من الطبياةي أيرةاو ،بة ومةن الرةرو ي ،أن تلتتةت الجبهةة
إلى وضةة البةرامج والتصةو اء الكتيلةة بتحقيةق الهةتف الثةاني مةن أهةتاف الجبهةة ،وهةو إقامةة بةتي وطنةي كسةتو ي
كيمقراطي يحقق ل ابنا ما يطمح إليه من حرية وعزح وعتل ونماا وأمن واستقرا وحياح اريمة يتمكن من خاللها مةن
اإلسهام التاع المؤثر المتيت في تطو الحرا ح اإلنسانية.
ولقت تزايتء أهمية قيةام الجبهةة بطةرح تصةو اتها وبرامجهةا تلةك باةت أن تمكنةت بترة هللا وتوفيقةه مةن أن تجمةة فةي
عرويتها ندبة من خيرح أبناا ليبيا ،ومن أن تحقق طيتاو طيبا و في أوساط مابنا ،األمر الةذي يملةي علةى الجبهةة كو او
وواجبا و ت بت أن تكون مستاتح لمواجهته واتضطالم به.
ومةةن هنةةا اةةان اهتمةةام أعرةةاا الجبهةةة علةةى مدتلةةك المسةةتوياء التنظيميةةة بمسةةألة طةةيا ة ؤيةةة الجبهةةة وتصةةو اتها
التتص يلية لمستقب ليبيا بات سقوط حكم القذافي بصو ح تتجاوز المرحلةة اتنتقاليةة .فاكتةت األجهةزح المدتصةة بالجبهةة
على طيا ة وإعتاك و قة "الم روم الحرا ي" التي تم طرحها على المجلس الوطني في كو اناقاكه الثالث ،والتةي
اعتمتها المجلس.
يتكون الم روم الحرا ي من- :
 .1التيباجة
 .2البا .األول :مباكئ وخصا ص الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا.
 .3البا .الثاني :أهتاف الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا.
 .4البا .الثالث :التصو اء والبرامج التتصيلية.
وقةةت أقةةر المجلةةس الةةوطني التيباجةةة والبةةابين األول والثةةاني ،والةةك الهيئةةة القياكيةةة بال ةةروم فةةي إعةةتاك البةةا .الثالةةث
"التصو اء والبرامج التتصيلية".
وفي الدتام فإن الجبهة تؤات بأن هذا الم روم ليس برنامجا و تراه اي تحكم به ليبيا ،فهو أوسة من ذلك منهجةاو وأباةت
هتفاو .فهذا الم روم يحتوي على جملة الرؤى واألهتاف والبرامج الكتيلة بتجمية ال ا الليبي حولها ثم بتفاةه وقيةاكح
خطاه في ماراة البناا الحرا ي تحقيقا و ألهتافه وآماله وطموحاته .وهو م روم تلتزم الجبهة بتطبيقةه إذا قةت لهةا أن
تكون في موقة الحكم ،أو بالتعوح إليه والام على التمكين له إن لم يكن األمةر اةذلك .وهةو عةالوح علةى ذلةك م ةروم
يتاام مة مدتلك أوجه الحياح الاامة في ليبيا ،وي م اةذلك الجبهةة و باعتبا هةا األكاح التةي سترةطلة باة ا كفةة هةذا
الم روم نحو التحقيق على أ ض الواقة.
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الديباجة
عرفةةت ليبيةةا خةةالل الاقةةتين األولةةين مةةن اسةةتقاللها مرحلةةة كسةةتو ية تةةوفر فيهةةا قةةت طي ة مةةن الرةةماناء والحريةةاء
والحقوق األساسية للمواطن ،مما أتاح للبالك أن تايش فترح استقرا خاضت أثنااها تجربة بنةاا مؤسسةاء التولةة علةى
أسس منظمةة ،وانطلقةت لتحقيةق نجاحةاء ملحوظةة فةي مجةاتء التالةيم والدةتماء والبنةاا والتاميةر ،وااتسةبت سةماة
طيبة في المجالين الاربي والتولي.
ومةةةة ذلةةةك فلةةةم تسةةةتط ة الحكومةةةاء المتااقبةةةة فةةةي ذينةةةك الاقةةةتين أن تجةةةا ي وح الاصةةةر وأن تسةةةتجي للتطلاةةةاء
والطموحاء التي اانت تاتم في نتوس ال ةا الليبةي ،خاطةة فةي أوسةاط التئةاء المثقتةة التةي اانةت ترنةو إلةى حيةاح
سياسية مؤسسة على مزيت من الحرياء والمما ساء التيمقراطية الصحيحة ،يتم من خاللهةا توظيةك أفرة إلمكانةاء
البالك ،وإسهام أوسة في مجرياء السياسة الدا جية خاطة على المستوى الاربي.
وجاا انقال .سبتمبر عام  1969إجهاضا و لهذه الطموحةاء والتطلاةاء بتقتيمةه بةتيالو كاتاتو يةا و همجيةاو متدلتةاو  ،قرةى
على التستو والمؤسسةاء التسةتو ية التةي اانةت قا مةة آنةذا  ،وكاس علةى اافةة الرةماناء والحريةاء والحقةوق ،ثةم
اندةرط فةي مما سةاء إجراميةة إ هابيةة عابثةة أفسةتء أوجةه حيةاح ال ةا الليبةي ،وكمةرء مقوماتةه وقيمةه ،وقوضةت
مرتكزاته الحرا ية ،وموهت سماة ليبيا التولية ،وحولت الوطن إلى أنقاض وخرا ة  ،والمةواطن الليبةي إلةى إنسةان
مقهو مهتو الكرامة ،وأطبحت ليبيا – تحت وطأح هذا الحكم – مهتكح في استقاللها وسياكتها.
وقت ماا هللا سبحانه وتاالى أن تنطلق الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا ،اية من اياء النرال التي فاها ال ا الليبي في
وجه الطغيان ،وجهتاو نراليا و يتافة عن الحق ويتفة الظلم ويساى إلى انقاذ الوطن والمواطن.
وقت حتك البيان التأسيسي للجبهة هتفين يسيين تام الجبهة على تحقيقهما:
أوالً :اإلطاحة بالحكم القائم في ليبيا.
ثانياً :إقامة بديل وطني دستوري ديمقراطي راشد ،يستلهم عقيدة الشعب الليبي وقيمه وتاريخه وتراثه الحضاري.
وإذا اانةةت مقترةةياء المرحلةةة النرةةالية قةةت تطلبةةت تغلية أهميةةة السةةاي الحثيةةث لتحقيةةق الهةةتف األول بطةةرح وتنتيةةذ
برنامج النرال ال ام  ،فإنه من الطبياي أيراو ،ب ومن الررو ي ،أن تلتتت الجبهة إلى وضة البرامج والتصو اء
الكتيلة بتحقيق هتف إقامة بتي وطني كستو ي كيمقراطي يحقق ل ابنا مةا يطمةح إليةه مةن حريةة وعةزح وعةتل ونمةاا
وأمن واستقرا وحياح اريمة يتمكن من خاللها من اإلسهام التاع المؤثر المتيت في تطو الحرا ح اإلنسانية.
إن إنقاذ ليبيا مما هي عليه اليوم من تدلك وكما وخرا .يتطل جهوكاو مكثتة متناسقة تحقق ل ابنا التدلص من بقةة
الابوكية لغير هللا ،وتتفة به نحو النهرة والتقتم والنماا والازح باهلل.
إن الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا وهي تطرح م روعها الحرا ي نهجا و يلتك حولـه أبناا ليبيةا ،وجسةراو تابةر عليةه ليبيةا
نحو آفاق مستقب م رق بإذن هللا ،وأكاح يتحقق من خاللها ل ابنا آماله وطموحاته ،فإنها تؤات بأنه ت ينبغي النظةر إلةى
هذا الم روم على أنه برنامج تراه الجبهة اي تحكم به ليبيا ،فهو أوسة من ذلك منهجا و وأبات هتفاو.


فهذا الم روم يحتوي على جملة الرؤى واألهتاف والبرامج الكتيلة بتجمية ال ا الليبةي حولهةا ،ثةم بتفاةه
وقياكح خطاه في ماراة البناا الحرا ي تحقيقاو ألهتافه وآماله وطموحاته.



وهةةو م ةةروم تلتةةزم الجبهةةة بتطبيقةةه إذا قةةت لهةةا أن تكةةون فةةي موقةةة الحكةةم ،أو بالةةتعوح إليةةه والامة علةةى
التمكين له إن لم يكن األمر اذلك.



وهو عالوح على ذلك م روم يتاام مة مدتلك أوجه الحياح الاامة في ليبيا ،وي م الجبهةة نتسةها ،مبةاكئ
وتنظيما َ وأسلوباَ وخصا ص وأهتافا َ.

إن الجبهة على يقين بأن مابنا الليبي قةاك باةون هللا وحولةـه علةى حسةم ماراتةه واإلنتصةا لقرةيته ومةن ثةم خةوض
ماراة البناا الحرا ي لبناا ليبيا المستقب ال امدة الازيزح األبية.





وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما
استخلف الذين من قبلهم وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدّلنهم من بعد
خوفهم أمنا ً يعبدونني ال يشركون بي شيئا ً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

طتق هللا الاظيم

مبادئ وخصائص

اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا





.1

الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا تنظيم سياسي وحراة إحياا وتغيير ،ذاء سالة حرةا ية وم ةروم كا ةم لانقةاذ،
تساى إلى النهوض بالترك واألسةرح والمجتمةة ،وح ةت طاقةاء ال ةا الليبةي فةي تيةا مةابي مةنظم منرةبط
يتالحم فيه المواطنون لتجسيت الوحتح الوطنية ،ولحم هموم الناس وتحقيق مصالحهم الم روعة ،ولصةيا ة
برنامج حرا ي متكام مستلهم من عقيتح ال ا الليبي وقيمه وتا يده وتراثه.

.2

الوتا في الجبهة هلل تاالى ،والتنظيم ينبني على األفكا واألهتاف والبرامج والمؤسساء.

.3

الاروية في الجبهة متاحة لك مواطن ليبي يتبنى فكر وأطروحةاء و ايةاء الجبهةة مةة اتلتةزام بالمسةاهمة
التاالة في تن تيةذ برامجهةا وتحقيةق أهةتافها ،وياتمةت مبةتأ تاةتك مسةتوياء الارةوية بمةا يتةيح للمةواطنين علةى
مدتلك قت اتهم اتنرمام إلى الجبهة.
اعتماك األسةالي والمما سةاء التيمقراطيةة أساسةا و فةي اتدةاذ القةرا اء واختيةا القيةاكاء ،وترسةيخ الت ةاو
والتناطح وسيلة لتحسين األكاا ،وت جية الحوا بين األعراا بهتف إثةراا تجربةة الجبهةة وتحقيةق اتنتتةاح
التكري وتنمية اإلبتام و وح المباك ح.

.5

تتسم أطروحاء وبرامج الجبهة بالواقاية وقابلية التنتيذ ،وتنبثق برامجها وأهتافها من فهم واقة ال ا الليبي
تأسيسا و على تا يده وتجا به ،مة اتنتتاح الواعي على تجا  .مدتلك ال او .األخرى واتستتاكح منها.

.6

التدطيط هو أساس الامة فةي جميةة المسةتوياء التنظيميةة ،وتاتمةت الوسةا
واإلكا ح.

واألسةالي الحتيثةة فةي التنظةيم

.7

اعتماك مباكئ اإلحكام واتنرباط والمرونة في تنظيم الجبهة ،والموازنة بين هذه المباكئ بما يحقق أابر قت
من التاعلية والتأثير والكتااح كون فقتان القت ح على الحراية والتطو والتجتيت.

.8

تن أ األطر والهياا التنظيمية بما يدتم برامج وأهتاف الجبهة ،ويحقق ترابط التنظةيم واتةااح األكاا ،ويكتة
لألعراا مما سة حقوقهم التيمقراطية ،ويةتم توطةيك مهةام األطةر والهيااة بكة كقةة ووضةوح ،بمةا يكتة
اتااتها التنتيذية وإمكانية التقويم ويسر المحاسبة ،ويمنة ترةا  .اتختصاطةاء وترهة األجهةزح والهيااة
وعتم قت تها على أكاا مهامها.

.9

تدتةةا قيةةاكاء الجبهةةة بةةالطرق التيمقراطيةةة مةةن خةةالل أطرهةةا التنظيميةةة ،وتسةةنت المسةةئولياء إلةةى األعرةةاا
الم ةةهوك لهةةم باتسةةتاتاك الةةتا م للبةةذل والترةةحية ،وممةةن يتمتاةةون بقةةت اء وإمكانةةاء تةةؤهلهم للقيةةام بةةأكاا
المسؤولياء على أحسن الوجوه.

.4

 .11اعتمةةاك أسةةالي المتاباةةة والنقةةت الةةذاتي والمراجاةةاء التو يةةة والتقةةويم المسةةتمر ،بمةةا يكت ة للتنظةةيم الحرايةةة
والقت ح التا مة على التصحيح والتطو والتجتيت.
 .11تؤمن الجبهة بمبتأ تاتك التنظيمةاء السياسةية تباةا و لتاةتك اتجتهةاكاء والمواقةك والتوجهةاء ،وتحتةرم الجبهةة
حق ا مواطن في التابير عن أيه وفي اتداذ ما يراه من مواقك ،وفي إن اا أو اتنرمام إلى التنظيم الذي
يتناس ماه.
 .12تاتمت الجبهة اتنتتاح على جميةة التنظيمةاء السياسةية وفةتح قنةواء حةوا واتصةال ماهةا أسةلوبا و تستك ةاف
السب الكتيلة بتحقيق أابر قت من التنسيق والتااون والتتاع التكةري والحرةا ي ،وتهيئةة المنةام المناسة
لتنةةافس موضةةوعي كيمقراطةةي امةةت يدةةتم أهةةتاف ومصةةالح ال ةةا الليبةةي ،وفةةي مقةةتمتها طةةيا ة حيةةاح
كيمقراطية اسدة و ميتح.







أهداف

اجلبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا




تسعى الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا إلى تحقيق أهداف الشعب الليبي في حياة حرة كريمة ،وفي مستقبل واعدد مشدر
بددنذن هللا تعددالى ترتدداد فيدده بالدنددا ليبيددا الشددامخة آفددا التقدددا والسددردد والعددنة بددان ،وتسددخر فيدده إمكانددات أر ددنا
المعطددا ة لتحقيددق االكتفددا والكفددا ة ،ولتعمدديم الخيددر والعدددل ،ولنشددر األمددن واألمددان ،ولبنددا وترسددي وحمايددة
مرسسات دولة دستورية ديمقراطية تكفل الحقو  ،وترعى الحرمات ،وتصون الثروات الوطنية ،وتدافع عن حيداض
الوطن ،وتحافظ على االستقالل ،وتحفظ الوحدة الوطنيدة ،وتشدجع علدى الكسدب المشدروع ،وتحقدق عدالدة التوعيدع
وتكافر الفرص أماا المواطنين ،وتعمل علدى إرسدا قواعدد التكافدل االجتمداعي ،وتقددا نموذجدا ً حضدارياً متميدناً فدي
كفا ة اإلدارة ،وفي نضج الدرى السياسدية واالجتماعيدة واالقتصدادية والثقافيدة ،وفدي حسدن التعامدل مدع المعطيدات
والمتغيرات اإلقليمية والدولية ،واإلسهاا الواعي الفاعل في قضدايا أمتندا ،وفدي الجهدود الدوليدة الراميدة إلدى تحقيدق
سعادة وحرية اإلنسان ،وصيانة وتعنين األمن والسالا العالميين.
وتعمل الجبهة على تحقيق األهداف التفصيلية في المجاالت المبينة أدناه:

أوالً :األهداف العامة
 .1إنقاذ الوطن والمواطن من بقة الابوكية لغير هللا سبحانه ،والقرةاا علةى اة الاراقية التةي تاةوق إنطالقةة
الوطن نحو التحر والتقتم.
 .2ح ةةت طاقةةاء ال ةةا الليبةةي وتوحيةةت جهةةوكه فةةي برنةةامج حرةةا ي متكامة مسةةتلهم مةةن عقيةةتح األمةةة وقيمهةةا
وتراثها وتا يدها.
 .3بناا وترسيخ ون ر المباكئ والقيم السامية التي كعى إليها كيننا اإلسةالمي الحنيةك ،والمحافظةة علةى التقاليةت
واألعراف الطيبة التي تميز بها ال ا الليبي.
 .4تحقييق أهتاف ال ا الليبي وطموحاته في الازح باهلل تاالى ،والوحتح والسياكح الوطنية.
 .5إعتاك وتربية المواطن الملتزم الواثق في نتسه ،الماتز بهويته ،الجتير بحم أمانةة اتسةتدالف ،القةاك علةى
إحتاث التغيير فةي ذاتةه وفةي مةا حولةـه ،المسةتات كومةا و لتحمة مسةؤولية النهةوض باألمةة وختمةة مصةالحها
وتحقيق أهتافها.


ثانياً :األهداف الدستورية
 .1إجراا انتداباء عامة تختيا "جماية وطنية تأسيسية" ،يكون مةن مهامهةا وضةة كسةتو كا ةم للةبالك يطةرح
لالستتتاا ال ابي الاام ،ومن ثم احترام التستو وتازيز كو ه ،وتنمية الوعي ال ابي بأهميته.
 .2إ ساا مبتأ السياكح هلل ،وهي بإ اكته تاالى وكياة لل ا .
 .3تأايت حق ال ا في تقرير وتصريك ال ئون الاامةة مةن خةالل المؤسسةاء التسةتو ية ،وفةي اختيةا ممثليةه
وقياكاته ،وفي مما سة النصح واإل ماك لهم ،وفي مراقبتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
 .4إ ساا وإعمال مبتأ التص بين السلطاء ،وإن اا مؤسساء التولة على أساس هذا المبتأ.
 .5إ ساا كعا م الاتل ،وضمان استقالل القراا ونزاهة وحرية القرةاا ،واتالةة حةق اة مةواطن فةي اتلتجةاا
للمحاام وفقا و للقانون.
 .6إ ساا وترسةيخ كعةا م التيمقراطيةة علةى أسةس حريةة الةرأي والامة السياسةي وحةق المةواطنين فةي تأسةيس
واتنرمام إلى التنظيماء واألحزا .السياسية والنقابية.
 .7تحقيق أمن المواطن على كينه ونتسه وعرضه وماله ،وحماية حقه في الحياح الحةرح الكريمةة الداليةة مةن اة
أنوام الرغوط وطو اإلاراه واإل ها..




 .8ضةةمان احتةةرام حقةةوق اإلنسةةان ،وحمايةةة الحريةةاء الاامةةة والحريةةة ال دصةةية ،وطةةون الحرمةةاء ،واتالةةة
مصالح المواطنين.
،

 .9تحقيق المساواح بين المةواطنين أمةام القةانون ،وفةي التمتةة بةالحقوق السياسةية والمتنيةة ،وفةي تكةافؤ التةر
وفيما يترض عليهم من الواجباء والتكاليك الاامة كون أي تمييز بينهم.
 .11تكةةريس مبةةتأ أن ت جريمةةة وت عقوبةةة إتن بنةةا وا علةةى قةةانون ،وت عقةةا .إتن علةةى األفاةةال الالحقةةة لصةةتو
القانون ،واحترام مبتأ أن المتهم برئ إلى أن تثبت إكانته.


ثالثاً :األهداف السياسية
 .1ن ر الوعي السياسي ،وكفة وت جية المةواطن لمما سةة حقوقةه التسةتو ية ،وتنميةة المما سةاء التيمقراطيةة
وتطويرها وات تقاا بها ،وترسيخ وح الحوا السلمي ،و فة اسةتدتام الانةك فةي مما سةة حريةة الةرأي
والام السياسي.
 .2محا بة اتستبتاك والظلم واتستغالل والتساك.
 .3تنميةةة الةةوعي الةةوطني بمسةةألة حقةةوق اإلنسةةان ،والامةة علةةى ن ةةر احتةةرام حقةةوق اإلنسةةان ،وتأايةةت حةةق
المرطهتين والمظلومين في ملجأ آمن ،والام على ترسيخ احترام حق اللجوا السياسي وعةتم جةواز تسةليم
الالجئ السياسي أو انتها أمنه وطمأنينته.
 .4تازيةةز الوحةةتح ا لوطنيةةة وإمةةاعة سةةب التاةةاون والترةةامن والتةةطز بةةن المةةواطنين ،ومحا بةةة كواعةةى الترقةةة
وال تاء ،وت جية الحوا التيمقراطي الهاكف بين مدتلك التئاء واألحزا .والمنظماء السياسية والنقابية.
 .5المحافظة على اتستقالل الةوطني وتازيةزه ،وطةيانة وحةتح التةرا .الةوطني ،والةتفام عةن حيةاض الةوطن،
وإعتاك القواء المسلحة وكعمها بكافة اإلمكاناء الب ةرية والماكيةة والمانويةة ،بمةا يمكنهةا مةن القيةام بمهامهةا
على أحسن وجه.
 .6ن ر وحماية األمن والطمأنينة واتستقرا  ،وكعم مؤسسةاء وأجهةزح األمةن الةوطني ب ةرياو وماكيةاو ومانويةاو،
وتوظيتها لدتمة أمن المواطنين ومحا بة الجريمة وتنتيذ القانون.
 .7إقامةةة سياسةةة خا جيةةة أساسةةها اتسةةتقالل والسةةياكح الوطنيةةة ووحةةتح التةةرا .الةةوطني ،وإقامةةة عالقةةاء كوليةةة
مؤسسة على المساواح واتحترام المتباكل وحماية المصالح الوطنية والتااون المثمر البناا.
 .8تأايت انتماا ليبيا إلى األمة الاربية ،والقيةام بةتو فاةال ومةؤثر فةي مناطةرح وتأييةت القرةايا الاربيةة ،وتنميةة
التااون بين التول الاربية ،وكعم جاماةة الةتول الاربيةة ،والامة علةى تطةوير ميثاقهةا ومؤسسةاتها ،والامة
على تحقيق الوحتح الاربية بصتتها وسيلة للمناة والقوح وأكاح للتكام والرخاا وضماناو للهيبة واتستقرا .
 .9كعم القرية التلسطينية ،ومسانتح ال ا التلسطيني في اتاحه الااكل من أج استااكح حقوقه الم ةروعة فةي
الحرية واتستقالل الوطني والاوكح وتقرير المصير وإقامة كولته المستقلة.
 .11تأايت انتماا ليبيةا إلةى كول المغةر .الاةر ،.وكعةم مؤسسةاء اتحةاك كول المغةر .الاربةي ،وتازيةز التاةاون
والتنسيق والتكام بين كول اتتحاك.
 .11تأايةةت انتمةةاا ليبيةةا إلةةى األمةةة اإلسةةالمية ،ومناطةةرح وتأييةةت القرةةايا اإلسةةالمية ،وت ةةجية التاةةاون بةةين الةةتول
اإلسالمية ،وكعم منظمة المؤتمر اإلسالمي.
 .12تأايت انتمةاا ليبيةا إلةى القةا ح اإلفريقيةة ،والتاةاون مةة الةتول اإلفريقيةة بمةا يرةمن للقةا ح اتسةتقرا والتقةتم
واتستقالل ،ومناطرح القرايا اإلفريقية  ،وكعم منظمة الوحتح األفريقية وتازيز كو ها.
 .13التااون الوثيق مة كول حوض البحر األبي

المتوسط في المسا

ذاء اتهتمام الم تر .




 .14كعةةم منظمةةة األمةةم المتحةةتح بمةةا يمكنهةةا مةةن تحقيةةق مقاطةةتها ومباك هةةا حتظ ةاو للسةةلم واألمةةن الةةتولي ،وإنمةةاا
للاالقاء التولية بين األمم على أساس المسةاواح ،وتنميةة للتاةاون الةتولي فةي المجةاتء اتقتصةاكية والثقافيةة
واتجتماعيةةةة والالميةةةة واإلنسةةةانية ،واإلسةةةهام التاةةةال فةةةي أعمةةةال ومجهةةةوكاء المنظمةةةة التوليةةةة ووااتتهةةةا
المتدصصة.
 .11مغالبةةة اافةةة أنةةوام اتسةةتاما والهيمنةةة األجنبيةةة وسياسةةة اتسةةتقطا ،.والام ة علةةى اتبةةام سياسةةة خا جيةةة
متوازنة ناباة من ف اتنحياز إلى أية تكتالء كولية متصا عة.


رابعاً :األهداف االقتصادية
 .1إطةةالق حريةةة اتقتصةةاك الةةوطني و فةةة القيةةوك عةةن حريةةة اإلنتةةات والام ة بمةةا يكت ة تكام ة الجهةةوك الاامةةة
والداطة من أج تنمية مطركح ،وتحقيق الكتااح اإلنتاجية ،وتحرير اتقتصاك من سلبياء التباية اتقتصةاكية
وعواقبها.
 .2الن اط اتقتصاكي للتولة يتمحو في ملكية التولة لما يراه ال ا من الثةرواء القوميةة وإكا ح الم ةروعاء
اإلسةةتراتيجية والمرافةةق الحيويةةة ،وذلةةك فةةي حةةتوك التسةةتو والقةةوانين ،علةةى أن يكةةون مسةةتوى إكا ح هةةذه
القطاعاء من الكتااح والنزاهة بما يحقق توجيه الطاقاء والموا ك المستغلة لدير البالك والاباك.
 .3فةةتح مجةةاتء الام ة أمةةام المةةواطنين للكس ة الحةةالل الم ةةروم كونمةةا قيةةوك وت حةةتوك إلقامةةة الم ةةروعاء
والهيئةةاء وال ةةرااء بك ة أمةةكالها القانونيةةة ،وحريةةة التااقةةت وضةةمان حريةةة الملكيةةة األسةةاس األول للحريةةة
اتقتصاكية والسياسية.
 .4اتستتاكح من البرمجة اتقتصاكية والتدطيط الالمي في توجيه اتستثما اء الاامة لرفة اتةااح اإلنتةات وكعةم
التوجه إلى ن اطاء اقتصاكية جتيتح من يةر المتوقةة أن يتجةه إليهةا القطةام الدةا لتنويةة مصةاك الةتخ
و فة ماتتء النمو اتقتصاكي والتنمية الجهوية ضمانا و إلنماا اقتصاكي متوازن.
 .5اتهتمام بقطام النتط من حيث ترميت اإلنتات وتطبيق الطرق التقنية الحتيثة للحصةول علةى أقصةى عا ةت مةن
اآلبا المنتجة ،وزياكح البحث والتنقي عن مصاك جتيتح للبتةرول والغةاز فةي جميةة أنحةاا الةبالك ،وتحةتيث
البنية التحتية من موانئ وطرق وناقالء لتعم الصناعة البترولية تأايتاو ألهميتها اتقتصاكية.
 .6إبراز أهمية الصناعاء البترولية من أعلى إلى أست المجرى النتطي بتكثيك اتستثما اء باعتبا ها من أهم
القطاعاء الصناعية وأاثرها كينامية ،وذلك باتتجاه إلى التقنية المتقتمة ،و فةة الكتةااح اإلنتاجيةة للمهنتسةين
والامال ،وضمان األسواق التولية لمنتجاتها ،وتحريرها من الابث والتساك الذي يسيطر على إكا اتها.
 .7اتهتمةةام بكة القطاعةةاء اتقتصةةاكية إلخةةرات اتقتصةةاك الةةوطني مةةن التدةةبط والتوضةةى التةةي تسةةيطر عليةةه،
ولمواجهةةة والقرةةا ا علةةى الترةةدم النقةةتي والاجةةز الةةتاخلي والدةةا جي ،مةةة تأايةةت أهميةةة القطةةام الز اعةةي
بزياكح اإلنتاق اتستثما ي لتوسية قاعتته والتوجةه إلةى حمايتةه ،اتثبيةت أسةاا المنتجةاء الز اعيةة وحمايةة
المزا عين من المنافسة الدا جية.
 .8إطالق حرية التجا ح كاخليا و وخا جيا و فةي حةتوك الرةوابط القانونيةة التةي تحمةي المسةتهلك والمنةتج ،وترعةى
المصلحة الاليا لالقتصاك الوطني ،ويكون ذلك بوضة تاريتة جمرايةة متوازنةة ،و فةة القيةوك الكميةة وإلغةاا
نظام الرخص المتروضة على التجا ح الدا جية في حتوك ما ينسجم مة السياسة اتقتصاكية للتولة.
 .9ضمان حرية إن اا الهيئاء وال رااء بك أمكالها وحرية اإلسهام بالمال والجهت للمواطنين جمياةاو ،وإعةاكح
النظةةر فةةي الجهةةاز المصةةرفي المتةةركي ليلا ة كو الوسةةاطة بةةين المةةتخرين والمسةةتثمرين ،و فةةة مسةةتوى
التراام األساسي الذي يرمن توفر موا ك مالية اافية ومستمرح للنمو اتقتصاكي المستهتف.
 .11إ ساا قواعت التكاف اتقتصاكي واتجتماعي ،سايا و إلى تحقيق عتالة في توزية الةتخ بةين طبقةاء المجتمةة
وضمانا و للسالم اتجتماعي المن ةوك ،ويكةون ذلةك برةمان تكةافؤ التةر فةي جميةة المجةاتء وتأايةت حريةة
الام والتااقت بين األفراك للكس الحالل.




 .11وضة الروابط الااكلة والمتوازنة من أج تنظيم الاالقاء بةين أس المةال والجهةت الب ةري ،مةة تأايةت كو
الطبقةةة الااملةةة وات تقةةاا بهةةا علميةا و وتقني ةاو ،وإضةةتاا أهميةةة خاطةةة علةةى كو النقابةةاء والتجماةةاء الاماليةةة
والمهنية التي تستهتف ات تقاا بالطبقة الااملة وضمان حقوقها.
 .12وضة قانون ضرا بي عاكل يستهتف ضمان توفر موا ك مالية اافية للميزانية الاامة ،ويحقق الاتالة كون أن
يراك الحوافز على اتستثما واإلنتات ،ويكون في نتس الوقت أكاح فاعلة لتوجيه اتقتصةاك حسة السياسةة
المالية المن وكح ،مة تنظيم موا ك الزااح وجبايتها وطرفها في وجوهها الم روعة.
 .13محا بة التساك والرموح والج ة والربا واتحتكا واتاتنةاز ،وترمةيت اتسةتثما واتسةتهال  ،والامة علةى
إماعة حمت هللا على أنامه و عايةة حقهةا ،واألخةذ بزينةة هللا التةي أخةرت لابةاكه والطيبةاء مةن الةرزق كونمةا
بطر وت استاالا وت تظاهر وت فحش وت إسااح للتقير.
 .14المحافظة على البيئة ،وحماية الحياح البرية والبحرية ،واتسةتغالل المتاقة للمةوا ك الطبيايةة المتاحةة ،وذلةك
باتداذ اإلجراااء المناسبة ،وسن القوانين ،ون ر الةوعي بةين النةاس ،وكعةم المؤسسةاء األهليةة التةي تسةاى
لحماية البيئة وطيانتها.
 .15الام على كعم التااون والتكام اتقتصاكي الاربي ،سواا على المستوى اإلقليمي ااتحاك المغر .الاربي،
أو علةةى المسةةتوى الاربةةي ،الجاماةةة الاربيةةة ومؤسسةةاتها ،والسةةاي إلةةى اتنةةتمات فةةي اتقتصةةاك الةةتولي،
والم ا اة التاعلة في المؤسساء اتقتصاكية التولية ،مة بط عالقاء وثيقة مة كول حوض البحر األبةي
المتوسةةط والسةةوق األو وبيةةة الم ةةتراة ،وذلةةك سةةواا علةةى مسةةتوى الاالقةةاء الثنا يةةة أو المتاةةتكح األطةةراف
ختمة لالقتصاك الوطني وضمانا و تستمرا واضطراك نموه.


خامساً :األهداف االجتماعية
 .1تحقيق المصالحة الوطنية ،و فة المظالم ،ومواجهة الم اا اتجتماعية القا مة.
 .2ترسيخ األخالق الحميتح والقيم التاضلة ،وت جية المما ساء والااكاء اتجتماعية الناباةة عةن كيننةا الحنيةك
والمؤسسة على القيم والمث الاليا التي جب عليها المجتمة الليبي ،والةتعوح إلةى إن ةاا الاالقةاء اتجتماعيةة
على أساس هذه األخالق والااكاء والقيم.
 .3الاناية بالمواطن طحيا و وبتنيا و ونتسةياو ،وتنميةة مدصةيته ،وتوعيتةه بحقوقةه السياسةية واتجتماعيةة ،وإعةتاكه
وتهيئته لمما سة المهنة أو الحرفة التي يدتا ها.
 .4إ ساا كعا م التكاف اتجتماعي ،وتنميةة عالقةاء الترةامن والمةوكح والتةراحم فةي المجتمةة ،وتنميةة القواسةم
الم تراة ،وأواطر الترابط والتسامح واألخوح بين اافة أبناا ال ا الليبي.
 .5اتهتمام باألسرح وحتظ ايانها ،وتازيز أواطر القربى والنسة وطةلة الةرحم ،والحةث علةى الةزوات وتةذلي
الاقباء التي تاترض إقبال ال با .عليه.
 .6التأايت على كو المرأح األساسي في مجال تكوين األسرح وتربية النشا ،وإعتاكها للقيام بهذا التو  ،وإفساح
المجال أمامها للمساهمة التاالة اإليجابية في ا مجاتء الحياح السياسية واتقتصاكية واتجتماعية والثقافية.
 .7عاية ال با .وإعتاكهم اإلعتاك الحسن ،وتربيتهم على القيم واألخالق اإلسالمية ،و رس وح التيمقراطية
والام الجماعي التطوعي في نتوسهم ،وإن اا وكعم مؤسساء ال با..
 .8اتهتمام بالن اط الرياضي واتجتماعي والثقافي ،وكعم المؤسساء والنواكي التي تانى به.
 .9الاناية باألطتال وتهيئة المنام المال م لتن ئتهم تن ئة سليمة ،وإعتاك البرامج المال مة لذلك.
 .11الاناية بالمسنين والاجزح والماوقين ،وتقتيم الرعاية الصحية لهم ،وإعةتاك البةرامج التةي تيسةر انةتماجهم فةي
المجتمة ،وتكريمهم وإعطا هم اتمتيازاء المناسبة في مجال الدتماء الاامة.




 .11توفير الدتماء األساسية للمواطنين ،وعلى األخص التاليم والرعاية الصحية والمرافق الاامة ،وتطوير هةذه
الدتماء وتحسينها.


سادساً :األهداف التعليمية والثقافية
 .1إحتاث نهرة علمية ماملة بن ر الالوم والثقافة ،وت جية البحث الالمي والتأليك والترجمة والن ر ،و عاية
الحراة الثقافية.
 .2إبراز اللغة الاربية وتاليمها ،وتحتيظ القرآن الكريم ون ر علومةه ،واتهتمةام بالةوم السةنة النبويةة المطهةرح،
ون ر الثقافة والتا يخ الاربي واإلسالمي.
 .3اتهتمام بالتا يخ الليبي والام علةى تتوينةه ،وت ةجية البحةوث والمؤلتةاء التةي تانةي بةه .وإقامةة المتةاحك،
وإبراز المواقة التا يدية واتهتمام بها ،وتت يس التا يخ الليبي في مدتلك مراحة التالةيم ،وإحيةاا التةراث،
واتهتمام باآلكا .والتنون ال ابية وجماها والام على ن رها وتأطيلها.
 .4تكريس وكعم كو المسةجت بصةتته مراةزاو كينيةا و اجتماعيةا و ثقافيةا و سياسةيا و ذي مهةام بالغةة األهميةة فةي التوجيةه
والتربية والتوعية.
 .5اتهتمام بالتاليم باعتبا ه وسيلة للمارفة والتأهي والنهرة بهتف تربية مواطن وام متالم قاك على التاام
مة مصاك المارفة بحثةا و وتحلةيالو واسةتياابا و وتطبيقةاو ،و بةط الامليةة التاليميةة بةالمجتمة والكةون باعتبا همةا
منطلقا و و اية لها ،ووضة سياسة تاليمية تام على:
أ .الاناية بالمؤسسةاء التاليميةة علةى اافةة المسةتوياء والرفةة مةن قةت اتها بمةا يمكنهةا مةن
أكاا سالتها على خير وجه.
 ..بذل عناية فا قةة فةي إعةتاك المالةم والنهةوض بمسةتواه الالمةي والتربةوي واألخالقةي بمةا
يمكنه من أكاا سالته الحرا ية التربوية.
ت .وضة مناهج تاليم مت وسة اتؤح متناسقة مة عقيتح األمة وكينها الحنيةك تتةي بمتطلبةاء
ال ةةهوك الحرةةا ي ،مةةة الحيلولةةة كون اسةةتدتام وسةةا التالةةيم للتعايةةة للحكومةةاء أو
األمدا .
ك .استدتام أحتث الوسا واألكواء التربوية والالمية والتقنية في النظام التاليمي.
 .6إن اا المكتباء الاامة والاناية بها والساي لجالها انا و أساسةيا و فةي مدتلةك المؤسسةاء واألطةاتح ،ون ةرها
في األحياا والقرى وتزويةتها بالكتة ووسةا اإليرةاح الحتيثةة ،وتحويلهةا إلةى مرااةز حرةا ية ،وتسةهي
امترا المواطنين فيها وت جية إقبالهم عليها.
 .7عاية وتنمية المواه التكرية والالمية واألكبيةة والتنيةة ،وت ةجية اتنتتةاح علةى مدتلةك الثقافةاء اإلنسةانية
واسترافة المبتعين والمتكرين وإقامة المهرجاناء والحلقاء الت اسية الم تراة ،وإيتاك المبةتعين الةوطنيين
لالستزاكح الالمية والتقنية.
 .8إ ساا سياسة إعالمية هاكفة ومتوازنة تتوخى الموضوعية وتقوم على األسس التالية:
أ .حرية التكر والتابير والن ر واتالة حرية الصحافة.
 ..تمكين وسةا اإلعةالم مةن اإلسةهام فةي توعيةة وتثقيةك وتالةيم المةواطنين وتقةتيم الترفيةه
الم روم لهم.
ت .الحيلولة كون أن تتحول وسا اإلعالم إلى أكواء لدتمة التعاية أو الترويج للحكومة أو
األمدا .






التصورات

والربامج التفصيلية




قر المجلس الوطني في كو ته الثالثة تكليك الهيئة القياكية بال روم في إعتاك التصو اء والبرامج التتصيلية التي
تات استكماتَ للم روم الحرا ي ،وعلى األخص التصو اء والبرامج التالية-:
 .1التصورات والبرامج التنظيمية:
أ .أسس وفلستة التنظيم.
 ..الهيك التنظيمي للجبهة.
ت .النظام األساسي للجبهة.
ك .النظم واللوا ح التنظيمية األخرى.
هـ .برامج تأهي األعراا لمهام المراح المقبلة.
و .سياساء ضم األعراا الجتك.
 .2التصورات والبرامج الدستورية:
أ .تصو الجبهة للتستو التا م بما في ذلك:
 مك التولة ونظام الحكم.
 الحقوق التستو ية.
 السلطاء ومؤسساء الحكم المرازي.
 التقسيم اإلكا ي مؤسساء الحكم المحلية.
 ..تصو الجبهة لقانون انتداباء الجماية الوطنية التأسيسية.
ت .أسلو .اختيا الجبهة لمرمحيها في انتداباء الجماية التأسيسية.
ك .حصر القوانين المدلة بالحرياء والحقوق األساسية.
ه .برامج تأهي األعراا وتوعيتهم بالتستو .
 .3تصورات وبرامج األمن القومي:
أ .استراتيجية األمن القومي.
 ..السياسة التفاعية.
ت .واج التفام عن الوطن.
ك .إعاكح تنظيم القواء المسلحة كو ها – قوانينها – برامج تأهيلية – تجهيز وإعتاك .
ه .قرايا الحتوك والمياه اإلقليمية.
و .السياسة األمنية ومتهوم األمن الوطني.
ز .إعاكح تنظيم مؤسساء وأجهزح األمن كو ها – قوانينها – برامج تأهيلية – تجهيز وإعتاك .
 .4التصورات والبرامج االقتصادية:
أ .وضة السياسة اتقتصاكية الاامة.
 ..السياساء والبرامج اتقتصاكية في مدتلك القطاعاء اإلنتاجية.
 .5التصورات والبرامج االجتماعية:
أ .أسس البرامج اتجتماعية.
 ..التكاف اتجتماعي.
ت .برامج األسرح و عاية األمومة والطتولة.
ك .برامج المرأح وال با .واألطتال.
ه .برامج الن اطاء الرياضية واتجتماعية.
و .برامج المسنين والاجزح والماوقين.
ز .البرامج اإلسكانية.
ح .برامج الدتماء الصحية.




 .6التصورات والبرامج التعليمية والثقافية:
أ .فلستة البرامج الثقافية.
 ..المرتكزاء الثقافية.
ت .السياسة التاليمية.
 فلستة السياسة التاليمية.
 برامج النهوض بالمؤسساء التاليمية.
 برامج النهوض بمستوى المالم.
 سياسة المناهج وإعتاك المناهج.
ك .السياسة اإلعالمية.




