
نص هذه الكلمة باللغة العربية يوجد اسفل

Ladies & Gentlemen,
  
I am  honored to appear before your distinguished gathering.

As a Libyan I feel a tremendous sense of pride. We have finally been able to remove a 
terrible dictator and a menace to the world.

On behalf of myself and the Libyan people I would like to express our gratitude to the 
British people for their support.

The UK took the lead very early on and rallied the USA, France and the world for 
intervention to save lives.  There is no doubt in anyoneʼs mind that the mission has 
been purely  humanitarian. 

Had we not acted on Saturday March 19th, I am sure Qaddafi would have leveled the 
city of Benghazi and  massacred hundreds of thousands of  helpless Libyan  civilians. 

This megalomaniac, psychopath, would have used the arsenal of weapons of mass 
destruction (WMDs) he had in his possession  on the Libyan people if  the UK and the 
USA had not removed them only a few years ago. 

This is truly a moment in history where we can say with confidence that Western, Arab 
and Muslim interests have converged in the most profound way.  

Ladies and Gentlemen, 

Many people wonder, whether what happened in Tunis and Egypt gave rise to the 
Libyan revolution. I am happy for the Tunisian and Egyptian people.  I am sure no one 
here has any doubt, the Libyan people  have suffered for 42 years and reasons to rise 
against the Qaddafi dictatorship have been many.  

In my talk today I will share with you some facts which have not been publicly and 
widely  known.     

The year 1999 marks  a very important turning point in Libya's history.  Libya, and the 
Libyan people were  in a very bad shape in every imaginative way.  Sanctions took their 
toll at every Level.  Quality of life was one of worst in the region. Libya was in a very 
dismal state.  Hope and faith  by the Libyan people in the exiled Libyan community to 
rescue them was marked with hopelessness and helplessness.  
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Many Libyans like myself came to the ultimate conclusion that,   "regime change can 
only happen by stepping on the inside, and creating the right set of conditions for the 
Libyan people to rise"  

But  how?  Was the big question?   Qaddafi's grip was tighter than ever.. 

We knew it would take a long time, patience and hard work to shake it  loose! 

We had to start somewhere...

I am proud to have committed a great portion of my life to such mission.

Ladies & Gentleman 

In 1999 I began to wonder if there is a rare chance that political engagement deployed 
by the UK with the Libyan regime could provide a way for an opening for the Libyans to 
embark on change. Can I initiate such approach on my own? 
    
I have always admired the UK's doctrine of political engagement with it's enemies.   
It took the lead in 1999 and reopened it's embassy in Tripoli.

Deep down in my heart and mind, I had a tremendous amount of hesitation. I had fear 
not only from the brutal Qaddafi regime but the potential loss of a decade of human 
rights activism through Libyan Human Rights Commission. Can I risk relations with 
the exiled community?  Common sense and boldness told me; openness of Libya and 
the Libyan people to the world will inevitably  result in the demise of the Qaddafi regime. 
This became my motto for the next 10 years. 

After the UK took the initiative in 1999, sooner or later I figured the USA would follow.  In 
July 1999 I delivered my first promotion of constructive engagement between the the 
U.S.A and Libya in a testimony to the the U.S Congress, House Committee on Foreign 
Relations. http://www.omarturbi.org/househearings99.pdf   In the testimony, I made two 
appeals: (1). The release of all political prisoners in Libya. (2). Resumption of 
normalization of relations between the USA and Libya. Outlining mutual interests for the 
USA and the Libyan people.   

Taking a bold initiative, and calling on the USA to resume relations with the Libyan 
regime took many people in Washington and Libyans everywhere by surprise.  Frankly, 
It was a hard road that paid off at the end.

2

http://www.omarturbi.org/househearings99.pdf
http://www.omarturbi.org/househearings99.pdf


The toughest choice for me then was engaging a dictatorial regime that killed and 
imprisoned members of my family and friends for many years. 

After sixty days of my July 22, 1999 testimony to congress, I received a call from a 
family member. “The Libyan embassy in London wants to talk to you about your brother 
in prison”.  I responded through the same messenger “It is simple, release Dr. Omran 
Turbi and all political prisoners, I will in return keep pushing the USA to normalize 
relations with the Libyan regime. Further proof,  If you do so I will arrange for a U.S 
envoy to travel to Libya”

At the time of my congressional testimony, Senior Congressman Ed Royce sent a letter 
to Muamar Qaddafi soliciting his assistance in the release of Dr. Turbi. Royce was 
prepared to travel to Libya on my behalf.  

For the next two years   I had indirect  dialogue with the Libyan regime through the 
Libyan embassy in London with a consistent message "if you release political prisoners, 
and my brother who had served by then 17 years, I will arrange for an important  U.S 
envoy to travel to  Libya"  

Sir Eldon Griffiths who is here with us tonight received an invitation to travel to Libya, I 
arranged for him through Libyaʼs Ambassador Abuzade Dorda.  Dorda was authorized 
by the Libyan regime to confirm that a U.S envoy would indeed travel to Libya, while 
doing so he worked on the Libya side to win the release of Dr. Omran Turbi from prison. 
I told Dorda in May of the year 2000, the arrangement is on only if all political prisoners 
are released.   My contact with Ambassador Dorda was facilitated by Ahmad Al-Mageni 
a prominent member of the National Front for the Salvation of Libya NFSL. 

My friendship with Sir Eldon Griffiths started in 1990, when he was commissioned by 
the World Affairs Councils of America (WACA) as its Chairman,based in Washington 
DC, with 82 branches in t he USA to seek out Arab nationalist who have interest in the 
Arab Israel peace process.  We became best of friends, traveled on delegation mission 
to Lebanon and other Arab countries.  It is shear coincidence that Griffiths was a 
member of the British parliament representing a district in the UK  where U.S fighter jets 
flew from to hit the barracks of Bab-Azayzia in April 1986.  

Sr. Eldon Griffiths agreed to meet with Dorda in New York, early 2001 and receive a 
letter on my behalf from my brother Dr. Omran Turbi who was still in AbuSleem prison. 
The letter was dispatched to me through Dorda.   Griffiths had to either accept the 
invitation to meet Muamar Qaddafi in June 2002 or lose his powerful post as the 
Chairman of WACA.  He elected the latter. 

 

A vision for Libya
 Speech to members of the British Parliament and diplomatic core 

London - UK September 19th, 201 
A  Omar Turbi فتحي عمر التربي

3 http://www.OmarTurbi.com 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


When Griffiths went to Libya for 8 days, he was received like a head of state. He carried 
two messages; the 1st was a written letter from me to Qaddafi: a thank you note  for 
releasing Dr. Turbi who was in prison for 17 years, and other political  prisoners. I also 
appealed to him to allow Libyan exiles to have safe passage and return to Libya.  The 
2nd one, was a verbal message Sr. Eldon Griffiths apparently carried  from the U.S 
government, which I was not aware of until it was published in the media later which 
was "if you want a  relationship with the USA, you must give up your weapons of mass 
destruction (WMD) ambitions"
 
Throughout the next eight years I traveled to Libya as a U.S citizen until 18 months 
proceeding the February 17th revolution. The Libyan regime denied me a visa. I 
received no cooperation from Tripoli nor its Ambassador in Washington, DC Ali Aujali 
with respect to my visa.  The tactics of the Libyan regime to force me to accept a Libyan 
passport failed.  The regime and Aujali went as far as accusing me of being a CIA 
agent. Why? (1). They were puzzled why I was not aggressively chasing business 
deals. (2). I encouraged U.S businesses, and educational institutions to bring 
knowledge and know-how at my own expense without a monetary reward. For example 
implementing a Libyan national master plan for water and waste water and solid waste 
management system.  I simply could not find a way to do business without engaging in 
corruption.  
Ladies and Gentlemen,

Constructive Engagement continued:

Between 2003 to 2008, we began to realize tangible successes:

(1). The successful dismantling  of the arsenal  weapon of mass destruction (WMD), 
which Qaddafi would have used on Libyans this year. 

(2). I won  the release of over 400 political prisoners.

(3). Through my frequent travels, for the next 8 years, I secured  more concessions by 
the Libyan regime to allow members of the exiled community to come back, and be 
allowed a safe passage. The process of normalization between the U.S and Libya 
stretched  from 2003 to August 2008.  To the credit of the U.S government there were 
calls for improving human rights in Libya. 

(4). Over time further confidence building measures between the Qaddafi regime and 
the UK, and the USA took place.  The more secure the Qaddafi regime felt over the past 
10 years the more open it had become.  Allowing some level of descent. 
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I believe the culmination of the above constructive engagement helped the Libyan 
people to rise on  February 17th,  2011.

A vision for Libya:

Ladies & gentlemen, 

Libya has great potential to become a vibrant economy, a positive regional player, and a 
prosperous nation.  It has excellent  natural resources, cash reserves, and more than 
$700b of foreign investments, and a fantastic geo location 

The greatest challenge we face today is creating  jobs and empowering a huge and a 
growing young Libyan population. 

80% of Libyans are under the age of 35.  60%  of which are under the age of 25. The 
unemployment rate in Libya is at 25%. It has been at this rate for years. 

Libya's GDP per capita is less than $12000.  Do you believe that over 20% of the 
Libyans population or 1.3m people of 5.5 million people are at the poverty level.

Much of the direct foreign investment (FDI) in the past 8 years from oil to infrastructure 
companies failed to improve employment.  In fact in the past 4 to 5 years alone, many 
Libyan engineers who worked at NOC fled to the Gulf states for higher wages.  You can 
also find Libyan pilots,  medical doctors and professors that work in the Gulf states.  

Recent estimates by World Bank put the average annual growth in the productivity of 
labor in the non-oil sector at minus 2%.

The Libyan business environment requires significant improvement ranked 109th in the 
world. Only Albania and Paraguay rank lower. 

Perhaps the biggest fear I have post the Qaddafi regime that people's time will be 
most spent trying to capture a greater share of the windfalls rather than engaging 
in productive employment or enterprise. 
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Ladies and Gentlemen, 

Here some of what needs to be done?:

In the near term however we need to address the fundamental aspirations of the Libyan 
people:

(a). Redefine relations between the state and the people.   Adopt  a  constitution that 
reflects the aspirations and the sentiments  of the Libyan people.  This will give birth to a  
new governance built on a rock solid system of qualified representation, transparency, 
and accountability. These are the tenants of democracy.

(b). We must make reducing unemployment to less than 7% in  48 months a top priority 
by embarking on the following:

I  had a glimpse of hope when the National Economic Development Board (NEDB) was 
established in 2006 at the recommendation of the Monitor Group which is affiliated with 
Harvard University.    It was to be an emulation of the Singapore, and Irish EDB's.  
Instead it was retiled with corruption, inflated salaries and a conduit of millions of dollars 
for liberation socialist political movements around the world at the direction of  Qaddafi 
and his son Saif.  In more than 3 years it did not help reduce unemployment, nor bring 
any foreign investment. 

In order to reach our goals in reducing unemployment:

(1). We have to re-establish the mission and goals of the NEDB. When foreign direct 
investment (FDI) is sought, it must be based on employing Libyans, and partnering with 
Libyans. That is common sense. NEDB must provide the proper industrial, and 
hospitable climate for foreign investors to build and manufacture goods in Libya.  

(2). We must start to implement confidence building measures in international contracts:  
(i). Carefully  evaluate existing contracts and root out those that have bribery built into 
them. (ii). Affirm the rules of the International Arbitration Association with respect to 
arbitration locations, and prevailing languages. And allow the English language to be 
interpreted side  by side  with Arabic. 

(3). We will need to establish watch dog organizations to assure transparency, 
accountability, and a corruption free business environment. 

(4). We must immediately start an application to World Trade Organization (WTO) and 
quickly secure a credit rating. 
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(5). We must employ the best means,  legal and otherwise to trace and repatriate 
Libyan state assets worldwide and those hidden under the Qaddafi familyʼs name.  

Libyan foreign assets are estimated at more than  $700B. We should hope to make 
them more efficient and better income producing assets. 

(6). We must build human capacity to create a productive skilled work force.  

(7). Libyans are very confident and hospitable people, and can easily absorb and adapt 
to working with highly skilled immigrants.  However, a sound immigration policy must be 
adopted.  

(8). We must create an economy that is fully integrated with global markets. 

(9). We must build a world class infrastructure  and start with a National Water Waste 
Water Master plan and a solid waste management master plan.

(10). Improve telephone and internet communications to be a state-of-the-art equal or 
better to those in Europe.

(11). Build a world class airliner flagship, connecting Africa, Europe, the Middle east and 
beyond.

(12). Ramp up tourism, and allow tourists easy or no visa process from around the 
world.  

(13). Strengthen cooperation between Libyan educational institutions and industry and 
encourage research and partnerships with leading westerns universities.

(14). Increase educational exchanges, work internships and missions for libyan youth 
with well developed nations. 

A vision for Libya
 Speech to members of the British Parliament and diplomatic core 

London - UK September 19th, 201 
A  Omar Turbi فتحي عمر التربي

7 http://www.OmarTurbi.com 

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Ladies and Gentlemen,

And now I turn to Libyan Foreign Relations:

(a).Libyaʼs relations with the rest of the world  must be based on mutual respect & 
international law.

(b). Libya respects and appreciates NATO members commitment and help in saving 
Libyan lives. I recommend that a trust fund  be established with Libyan money to repay 
NATO members for a portion of the cost of  the execution of the war.  This will eliminate 
any doubt, about a NATO memberʼs future relations with Libya  and any perception of 
exploitation or undue influence. 

(c). I look to our Libyan  Ambassadors and embassies to be a model – well connected in 
the environment they operate – Must have great knowledge of local languages, culture, 
education, business, economics and politics. 

(d). Libya must have secure borders and the means to control illegal immigration, flow 
of drugs, terrorism and weapons.

How can the UK play a role?:

We look to the UK to continue to play a constructive role for the success of the new 
Libya.   For decades Libyans frequented the UK more than any country in Europe. 
There are thousands of Libyans living in the UK. 

We must recognize our cultural and religious differences as healthy.  Libya is an Arab 
and a Muslim country, and derives its core values from Islam, and will always stand for 
the rights of the Palestinian people.

The British and Libyan people have a golden opportunity to become closer partners:

(1). We need the UK  to ease on entry visas for Libyans, seeking knowledge, work 
internships, conducting business and tourism.  

(2). We need British  businesses to partner with Libyans and promote transparency and 
accountability when doing business in Libya and help us fight corruption.

(3).  We need your help in providing us with the best accounting of Libyan assets in the 
UK including those under members of the Qaddafi regime and the Qaddafi family. 

Thank you for being a great audience. 
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ُرْؤيٌَة لِـلِيبيَا
الكلمة التي ألقاها فتحي عمر التربي أمام أعضاء البرAان البريطاني وهيئة التمثيل الديبلوماسي

بلندن ـ في التاسع عشر من سبتمبر 2011

سيداتي وسادتي:

يشرفني ويسعدني إلقاء هذه الكلمة أمام جمعكم ا?وقر.

لقد بدأت تغمرني مشاعرا\عتزاز والفخر بهويتي الليبية، بعد أن تمكنا ـ أخيراً ـ الخPص من أعتى طغاة العالم.

أصالًة عن نفسي، ونيابة عن الشعب الليبي، أتقدم ـ في هذا ا?قام ـ ِببالغِ ا\ْمِتناِن والشكر للشعب البريطاني على 
مساندته للشعب الليبي في محنته القاسية.

دون َريْب، أن ا?ملكة ا?تحدة، كانت في مقدمة الدول التي هبت لنجدة الشعب الليبي، وقامت بحث الو\يات ا?تحدة 
وفرنسا، للتدخل الفوري، rنقاذ أرواح اoبرياء، من منطلق إنساني صرف.

ليس لدي أدنى شك، بأنه إذا لم يسرع حلف اoطلسي، وفي طليعته، بريطانيا وأميركا وفرنسا، يوم السبت ا?وافق 
للتاسع عشر من شهر مارس، بتقديم العون العسكري (الجوي)، لتمكنت قوات القذافي من تدمير مدينة بنغازي، 

وقتل مئات ا{\ف من سكانها اoبرياء.

ومن جانب آخر، هنالك مسألة أُخرى، \ يعيها الكثير من الناس، وهي أنه لو\ نجاح الو\يات ا?تحدة وبريطانيا ـ منذ 
سنوات قليلة ماضية ـ في نزع اoسلحة الكيماوية، وأسلحة الدمار الشامل، التي كانت بحوزة الديكتاتور القذافي، 

?ا تــورع، في ا{ونة ا{خيرة، من استخدامها ضد الشعب الليبي، بما يؤدي إلى كارثة بشعة رهيبة.

في هذه اللحظة الهامة من َمْجرى التاريخ، يمكن للمرء أن يقول بكل ثقة، بأن ا?صالح الليبية والعربية واrسPمية 
والغربية، قد تPقت عند نقطة من ا\تفاق وا\نسجام ِ?ُؤازرة الثــورة الليبية ا?باركة.

سيداتي وسادتي:

لعل الكثير من الناس، يرون بأن ما حدث في تونس ومصر، كان السبب من وراء اِنِْد\ع ثــورة ليبيا. أنا في غاية 
السعادة لشعبي تونس ومصر؛ لكنني على يق�، بأنه \ يوجد أحد هنا لديه ذرة شك، بأن الشعب الليبي الذي عاني 
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من ويPت الظلم الكريه على مدى 42 سنة، يملك ما يكفيه من الدوافع التي تحفزه للقيام بالثــورة على حكم الطاغية 
ا?قيت.

في كلمتي اليوم، سوف أطْـلِعُكم على بعض الحقائق، التي قد تكون غير معروفة ـ بشكل واسع ـ على ا?ستوى 
العام.

إن سنة 1999، تمثل وقفة تاريخية هامة للشعب الليبي، حيث بلغت معاناته أْقصى درجات الَحِضيِض، من كافة 
الوجوه. فقد كانت البPد تقاسي من حصار اْقِتصاِدّي خانق، وبنية تحتية ُمتهالكة، وانعدام الخدمات الصحية.

في تلك الحقبة التاريخية الَكالَِحة، ُمِنيَ أفراد الشعب الليبي بداخل ليبيا ـ وعموم ا?عارضة بالخارج ـ بفشل ذريع، 
في الخروج من َشْرنَقة محنتهم الَعِصيبة؛ فاْستبد� بهم اليــأُْس، وخيم عليهم الُقـنُوط، وساد أذهانهم التساؤل الحائر: 

ما هو العمل اTن؟ وقد أصبحت قبضة القذافي على مقاليد السلطة أكثر إْحكاًما.

سيداتي وسادتي:

كمثل عموم أفراد الشعب الليبي، غمرتني قناعة تامة، بأن السبيل الوحيد لتغيير اoوضاع ا?زرية بالبPد، لن يكون 
إ\ّ بالعمل من داخل البPد، من خPل توعية الناس، وتهيئة ا?ناخ العام للثــورة. ولكن، كيف يمكن أن يتم ذلك؟ إذا 

علمنا بأن القبضة الحديدية لنظام القذافي، \ تسمح بأي مجال للمناورة في هذا الشأن.

لقد تيقنا بما \ يدعو للشك، بأن مثل هذا العمل لن يكون باoمر السهل اليسير، بل أن ا?خاطر الجسيمة تحفه من 
كّل َصْوب، ويحتاج منا للعمل الجاد الَدُؤوب ا?تروي، والتحلي بالصبر، وا?ثابرة ا?ُْستِمّرة لزمن قد يطول مداه؛ لكنه 
كان \بد لنا من أن  نشرع في العمل بطريقة أو بــأُخرى. وأنا (ا{ن) في غاية الفخر، oنني ساهمت بنصيب وافر 

من حياتي لهذه ا?همة السامية.

سيداتي وسادتي:

عندما شرعت بريطانيا، عام 1999، في تطبيع عPقاتها الدبلوماسية مع النظام الليبي، وتم إِعاَدِة فتح سفارتها 
في طرابلس؛ ساورتني الحيرة، عن جدوى وحكمة إْقَدام الحكومة البريطانية، على توثيق روابط عPقتها بالنظام 

اoْرعن الذي ناصب بPدها العداء السافر بأشكال مختلفة.

لقد طرحت على نفسي سؤا\، في هذا الصدد، قد تؤدي إجابته إلى نتوء فرصة لفتح نافذة، يتم من خPلها تحقيق 
بعض اrنفراج للشعب الليبي في الداخل. وسؤالي هو: هل أستطيع اAبادرة بمثل هذا العمل بمفردي؟.
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لقد اعتملت في قرارة نفسي مشاعر التردد الشديد، التي يصعب على ا?رء تفسيرها؛ حيث اِْسـتَْولى على مشاعري، 
إِْحَساس ِبخطٍر ُمْحِدٍق، ليس من بطش وقمع نظام القذافي ا?ستبد فحسب، بل ـ أيضـاً ـ الخوف من ضياع كافة 

رصيد العمل ا?ضني، الذي حققته في إطار "اللجنة الليبية لحقوق ا]نسان"، طوال العقد ا?اضي، من خPل 
الدفاع عن حقوق اrنسان الليبي، با?حافل الدولية. كل ذلك، قد يذهب ـ في غْمضة ع� ـ أْدراج الر�ياح.

ومن ناحية أُخرى، ما الذي سيطرأ على عPقتي باoخوة في ا?عارضة الليبية بالخارج؟.

وفي نهاية اoمر، عقدت العزم على ا?ُِضي قدما. والحمد  ، كانت النتائج خPل العشر سنوات التي تلت، مبهرة، 
وملموسة على أرض الواقع. وفيما يلي بعض اللمحات السريعة في هذا الخصوص.

تقدمت في شهر يوليو من عام 1999 بشهادتي ?جلس النواب اoميركي، بناء على دعوة منه. حيث توجهت 
َجناِء السياسي�. كما ناشدتهم أن يحثوا الحكومة  بمناشدة أعضائه ?طالبة السلطات الليبية بإطPِْق َسراحِ الس¢

اoمريكية على البدء في ا\تصال البناء بالحكومة الليبية، لتطبيع العPقات بينهما. وكانت مخاطبتي ?جلس النواب 
اoميركي، والحكومة اoميركية، قد أتخذت لهجة يفهمها ُصناع القرار في إدارتهم، ويتم التجاوب معها من زاوية 

ا?صالح ا?شتركة.

إن مناشدة الحكومة اoميركية بـاِت�خاذ سبيل ا\تصال البناء، والقيام بتطبيع عPقتها بالحكومة الليبية، يُعد خطوة 
جريئة، فاجأت مبادرتها الكثير من ُصناع القرار في اrدارة اoميركية، والكثير من أفراد الشعب الليبي على حد 

سواء. وعلى الرغم من صعوبة اoمر وحساسيته، فالحمد  ، قد جاءت نتائج حصاده مجدية ومثمرة.

سيداتي وسادتي:

لقد كان من أصعب ا\ختيارات التي أضطــررت \ِِتخادها على َمَضٍض، عند شروعي في سلوك درب هذا العمل 
الوطني، هو قبولي التعامل مع كيان نظام الحكم الديكتاتوري، الذي قتل وسجن أفراد من عائلتي وأصدقائي.

َهادتي أمام َمْجـلِس الـنّواب اoْميركي، جاءتني مكا?ة تليفونية من أحد  بعد مضي أكثر من شهرين على إِْد\َِئي ِبش�
أقاربي في بريطانيا، يُعلمني فيها بأن السلطاِت الليبية، قد طلبت منه إِبPَْغي بضرورة ا\تصال بالسفارة الليبية 

بلندن، ?ناقشة أمر اrفَْراج عن شقيقي (الدكتور عمران التربي) ا?عتقل بليبيا.

َجناِء الرأي دون استثناء. وفي ا?قابل،  فما كان مني إ\ّ أن أبلغت ذات الوسيط، بأنه يجب إِطPُْق َسراحِ كافة س¢
سوف أستمر في محاولة إٌقناع على اrدارة اoميركية ـ من خPل القنوات ا?تاحة ـ لتطبيع العPقات مع الحكومة 

الليبية؛ وسوف أجتهد ، بذات الوقت، في إْقـنَاعِ اrدارة اoميركية، rرسال مبعوث عنها إلى ليبيا ?ناقشة سبل 
التعاون والتقارب.
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في أثناء الوقت الذي أدليت فيه بشهادتي أمام مجلس النواب اoميركي، بعث السيد إِْد ُرويس، وهو من أعضاء 
مجلس النواب الُقَداَمى، برسالة إلى معمر القذافي، يناشده فيها باrفَْراج عن الدكتور عمران التربي، وكان على 

أُْهـبَِة ا\ْسِتْعَداِد للسفر إلى ليبيا، للتفاوض ـ نيابة عني ـ حول هذا اoمر.

في غضون السنت� التاليت�، أستمرت ا?باحثات َدَواَليَْك، بيني وب� الحكومة الليبية، عن طريق قريبي بلندن من 
جهة، ومن خPل السفارة الليبية بالعاصمة البريطانية من جهة أُخرى، وأستمرت \حقـاً مع مندوب ليبيا في اoمم 

َجناِء السياسي�، ومن  ا?تحدة؛ دون أن تتغير مطالبي السابقة، ولو بَقيِْد أُنُْمَلٍة، وهي أن يتم إطPِْق َسراحِ الس¢
ضمنهم شقيقي الذي قضي ـ حتى ذلك الح� ـ 17 سنة في السجن.

لقد تلقى السير إِلْدون غِريفيتس، ا?وجود ـ هذا ا?ساء ـ معنا، دعوة لزيارة ليبيا، قمت بترتيب أمرها عن طريق 
ممثل ليبيا الدائم في هيئة اoمم ا?تحدة، أبو زيد دوردة. حيث تم تخويل "دوردة" من قبل السلطات الليبية، لتأم� 

سفر ممثل الو\يات ا?تحدة إلى ليبيا. وفي نفس الوقت، سعى دوردة من جانبه، من أجل إطPق سراح شقيقي 
الدكتور عمران التربي.

لكنني قلت لدوردة، في شهر مايو من سنة 2000، من خPل مكا?ة تليفونية، بأن عملية سفر ا?ندوب اoميركي إلى 
جناء الّسياسيّ�. ومن الَجِديِر ِبالذ�ْكِر في هذا السياق، أن السيد أحمد  ليبيا، مرتبطة كلية، بإخPء ّسبيل كافة الس¢

اAاقني، أحد أقطاب ا?عارضة، والعضو البارز في الجبهة الوطنية rنقاذ ليبيا، هو الذي قام بعملية تعريفي، 
بمندوب ليبيا في اoمم ا?تحدة، أبو زيد دوردة، ووثق صلتي به.

لقد ربطت بيني وب� السير إِلْدون غِريفيتس، صداقة حميمة، تعود لسنة 1990، عندما كان يشغل منصب 
رئيس مؤسسة اAََجالِس اfميركية لشؤون العالم، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولها 82 

فرعـاً موزعة ب� الو\يات اoميركية ا?ختلفة. وقد تواكبت معرفتي به، مع أمر تكليفه من قبل مؤسسته، لخلق صلة 
تعارف مع أقطاب الجالية العربية في أميركا، من أجل فتح باب الحوار البناء حول الشؤون العربية، وقضية السPم 
في الشرق اoوسط. وهكذا، ضمتنا الصداقة ا?تينة بعقدها السامي، فجمعتنا رحPت كثيرة لبعض البPد العربية، 

من بينها لبنان، في إطار مهام تم تكليفه بها من قبل مؤسسته ا?ذكــورة.

ومن غرائب الصدف ـ في هذا ا?ضمار ـ أن ا?قاطعة البريطانية التي كان السير إِلْدون غِريفيتس يمثلها كعضو 
في البر?ان، هي ذاتها التي أنطلقت ا?قاتPت اoميركية من قواعدها العسكرية، لضرب ثكنات معسكر باب العزيزية 

في أبريل 1986.

في مستهل سنة 2001 وافق السير إِلْدون غِريفيتس، على مقابلة أبو زيد دوردة في نيويــورك، واِْسـتََلَم منه 
رسالة ـ نيابة عني ـ موجهة لي من أخي الدكتور عمران التربي، الذي كان، حتى تلك اللحظة، ينزل إحدى 

زنزانات سجن بو سليم.

كان على غِريفيتس ـ في تلك ا{ونة ـ أن يرفض الدعوة ا?وجهة له ?قابلة معمر القذافي في يونيو 2002، أو يفقد 
منصبه، ذو النفوذ الواسع، كرئيس ?ؤسسة اAََجالِس اfميركية لشؤون العالم؛ وقد اِْخـتَاَر ـ في هذا الـن�َصاب ـ  

التضحية بمنصبه.
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عندما تأكدت السلطات الليبية من قرب وصول ا?بعوث اoميركي إلى ليبيا، أسرعت بإطPق أخي الدكتور عمران 
التربي، مع 413 من السجناء ا{خرين. وفي أعقاب ذلك، سافر السير إِلْدون غِريفيتس إلى ليبيا، وتم إستقباله 
ـ هناك ـ بحفاوة بالغة، وكأنه أحد رؤساء الدول. وكان يحمل معه رسالتg، إحداهما رسالة موجهة مني إلى معمر 

جناءِ  القذافي، تحتوي على فقرت�، تتضمن الفقرة اoولى عبارات من الشكر وا\متنان rطPْقه َسراحِ الس¢
السياسي�، ومن ضمنهم أخي الذي أمضى 17 سنة في السجن. وتتضمن الفقرة الثانية مناشدة، فحواها أن 

يسمح لكافة الليبي� في ا?هجر برجوعِ آِمـنًا إلى ليبيا، من خPل ضمان سPمتهم، وعدم التعرض لهم أو ُمَساَءَلتهم.

وقد كانت الرسالة الثانية التي حملها السير إِلْدون غِريفيتس شفهية، موجهة من الحكومة اrميركية ?عمر 
القذافي، لم أعرف بمحتواها إ\ّ بعد أن تناولتها وسائل اrعPم في موادها اrخبارية فيما بعد؛ وكان نصها: "إذا 
ُكنت ترغب في إقاَمِة َعrَقاٍت ُودqيpٍة مع الوnيات اAتحدة اfميركية، فيجب عليك التخلي عن أسلحة 

امل". pمار الشpالد

وِكيٍّة، بجواز سفر أميركي، وذلك من باب  لقد سافرت إلى ليبيا، خPل الثماني سنوات الPحقة، في ِرْحPٍَت َمك¢
الحيطة والحذر، من تعرض سلطات القذافي لي بالسوء، في حالة دخولي البPد بجواز السفر الليبي؛ فليس هناك 

مانة تكفل لي سPمتي، وتحميني من أذى هذا النظام الجائر، ا?شهود له بالخيانة والغدر. ض�

ومن ثمة، لجأ النظام الليبي ـ في هذا الخصوص ـ إلى حبك حيلة ماكرة، تم من خPلها التوقف عن منحي تأشيرة 
لدخول ليبيا!. وفي ذات الوقت تم إِْعPَمي من قبِل السفير الليبي في واشنطن، بأنه على إستعداد أن يصرف لي 
جواز سفر ليبي، أستطيع به تحقيق رغبتي في الدخول إلى ليبيا!. وكان من الواضح بأن السلطات الليبية تضمر 

ر�، والـن�ي�َة مبيتة على إْلَحاِق اoذى بي. فأمتنعت، منذ ذلك الح�، عن السفر إلى ليبيا ـ َعَلى َسِبيِل ا\ْحِتيَاِط ـ  لي الش�
وكان ذلك قبل اِنِْد\ع ثــورة ليبيا، في فبراير من السنة الجارية، بثمانية عشر شهراً.

بعد ح�، أيَْقَن السفير الليبي بواشنطن، بأن حيلته لم ينطلي تدبيرها على حسن فطنتي، وأنه قد فشل في أمر 
إْقـنَاعي ِبَرأِْيِه باْسِتْعماِل جواز السفر الليبي، وهو الوسيلة التي يتسنى بها للسلطات الليبية من تحقيق َمــأْربها في 

القبض علي، بعد أن تسقط عني الحماية التي توفرها لي جنسيتي اoميركية، وذلك بمجرد دخولي ل¦راضي 
الليبية؛ فما كان منه، في حينه، إ\ّ أن اِْخـتََلَق ِفْريًَة ـ أخذ يروج لها ـ مفادها أنني أشتغل كعميل لصالح وكالة 

ا?خابرات ا?ركزية اoميركية!. وقد تساءلت مع نفسي عن السبب من وراء ذلك، فتوصلت إلى أن اoمر لن يخرج عن 
أمرين:

أولهما: عدم محاولتي البتة، إستغPل الظروف السائدة طوال مدة سفرياتي إلى ليبيا، التي أمتدت لثماني 
سنوات، لتحقيق صفقات تجارية، وإقامة بعض ضروب اoعمال ا?ربحة.
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ثانيهما: تشجيعي ا?ستمر لشركات التجارة واoعمال اoميركية، وا?ؤسسات والهيئات التعليمية على 
إْدَخاِل ا?عرفة وا?هارات ا?تقدمة إلى ليبيا، متحمPً بنفسي كافة نفقات اrجراءات وا\تصا\ت في هذا 

ــأَة أو ُمَجازَاة أو ُشكران عليها. الخصوص، بدون إنتظار ُمَكافَ

ولعله من الجدير باrشارة في هذا الصدد، أن سبب عزوفي عن ا\نِْخراط في أية أعمال تجارية بليبيا آنذاك، هو 
خشيتي من ا\نغماِس في الفساِد الَضارب أَطْـنَابه في البPِد، فقد كان ا?ناخ السائد في مجال اoعمال والتجارة 

بليبيا ـ في تلك الفترة ـ غاية في التلوث اoخPقي، بما \ يتواكب مع نزاهة رجل اoعمال الشريف في هذا اrطار. 
فمن يرغب في إقاَمِة أعمال تجارية أو ا\ستثمار في مشاريع معينة، بالطرق السوية، لن يستطيع تحقيق النجاح 

ا?طلوب، ولو بمقدار عقلة صباع؛ إ\ّ إذا أتبع الطرق ا?لتوية، ودخل في متاهة الرشاوي ا?قيتة، والتناز\ت 
السياسية، التي تنحرف به إلى الجانب الكريه ا?ظلم من السلوك اoخPقي غير الحميد.

دعوني أَنَْعِطف بكم إلى موضوع شخصي، لكي يتضح لكم من خ+ل مثاله الحي، 
 GحاولتI الكيفية التي يتعامل بها نظام القذافي مع من يخالفه الرأي. لقد تعرضت

إغتيال، من قبل مخابرات القذافي، في اثناء تصوير الفيلم الوثائقي (َرْكض الصحراء) 
الذي أنتجته مع اIمثل الشهير "مات ديمن".

سيداتي وسادتي:

نتائج اnتصال البـنّاء:

يستطيع ا?رء أن يدرك ويرى، بوضوح تام، مدى النجاح الذي تحقق على مستوى ا\تصال البـنّاء فيما ب� سنوات 
2003 إلى 2008، والتي يمكن تحديدها في النقاط التالية:

1. لقد أدى النجاح الباهر في نزعِ أسلحة الدمار الشامل، إلى اِنِْعَدام إمكانيّة اِْسِتْخَدامها من قبل القذافي 
ضد أفراد الشعب الليبي، لقمع ثــورتهم التي قامت في شهر فبراير من السنة الجارية.

2. جناِء الّسياسيّ�. اrفَْراج عن ما يزيد على أربعمائة َســجِ� من الس¢
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3. لقد تمكنت خPل سفرياتي ا?ُـتَـتَاِبَعة لليبيا، لفترة ثماني سنوات، من تحقيق نجاحات واسعة، على مستوى 
ا?فاوضات مع سلطات النظام الحاكم، للسماح لليبي� في ا?هجر بالعودة إلى ليبيا، دون أية قيود أو 

عراقيل، وتأم� سPمتهم، وعدم التعرض لهم بسوء، أو ُمَساَءَلتهم. كما أدى تطبيع العPقات ب� النظام 
الليبي والو\يات ا?تحدة في الفترة ا?متدة من 2003 إلى 2008، إلى تحسن أوضاع حقوق اrنسان 

في ليبيا، بفضل ضغوط اrدارة اoمريكية على النظام الحاكم، لتحقيق إنفراجات في هذا الشأن.

4. مع مرور الزمن، وتعاقب السنوات، تَـنَاَمت أواصر الثقة، ب� نظام القذافي من جهة، وب� ا?ملكة ا?تحدة 
والو\يات ا?تحدة اoميركية من جهة أُخرى؛ وهذا بدوره قد أدى إلى تصاعد الشعور بالطمأنينة لدى 

القذافي، خPل العشر سنوات ا?اضية، وجعله يرخي من شدة قبضته ا?حكمة تجاه ا?عارضة.

وفي هذا الخصوص، لدي قناعة تامة بأن بلوغ عملية ا\تصال البـنّاء لذروتها، من خPل تحقيقها للنجاحات السالفة، 
قد كان له أثره ا?ؤكد في ا?ساعدة على اِنِْتفاِض الشعب الليبي في السابع عشر من فبراير للسنة الجارية.

ُرْؤيٌَة لِـلِيبيَا:

سيداتي وسادتي:

إن ليبيا لديها القدرة الكامنة، التي تؤهلها إلى اِْمِتPَِك بنية اْقِتصاِديّة زاهرة، وتجعل منها دولة ُمزَْدِهرة، وتمكنها من 
التحول إلى \َِعِب إيجابيّ (إْقـلِيميا). باrضافة إلى كونها دولة غنية با?وارد الطبيعية، وا?دخرات النقدية، حيث يزيد 
حجم اِْسِتـثَْماراتها وأصولها ا?الية ـ اoجنبية ـ عن سبعمائة بليون من الدو\رات، موزعة ب� بعض الدول اoوروبية 
والو\يات ا?تحدة اoميركية، وبعض بPد آسيا وأفريقيا وجنوب أميركا. ومن جانب آخر، فإن َمْوِقعها الرائع يحتل 

َمنِطقة ُجْغَراِفية إِْسـتَْراِتيــجِية مميّزة.

ولكن التحدى الكبير، الذي نواجهه اليوم في ليبيا، هو ضرورة خلق فرص عمل لعدد ضخم من العاطل�، بسن 
الشباب. حيث تبلغ نسبة عدد الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 80% من أجمالي عدد السكان؛ بينهم 60% من 

الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة. وتبلغ نسبة البطالة في ليبيا حوالي 25%، وهي ثابتة على هذا ا?عدل منذ 
سنوات عديدة.

بينما يقل متوسط إنتاج الفرد الليبي السنوي عن 12000 دو\راً! مع العلم بأنه أكثر من 20% من الليبي� ـ 
مليون وثPثمائة ألف نسمة من أصل خمسة مPي� ونصف ا?ليون نسمة ـ يعيشون تحت خط الفقر!. هل يمكن oحد 

أن يصدق أن مثل هذا اoمر يحدث في بلِد غنية مثل ليبيا؟.
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إن ا\ستثمار اoجنبي ا?باشر، خPل الثماني سنوات ا?اضية، الذي كان يأتي عن طريق الشركات العاملة في 
قطاع النفط، والشركات العاملة في محيط البنية التحتية، قد فشل في تحس� معدل البطالة ا?زمنة. بل عPوة على 

ذلك، هاجر خPل السنوات الخمس ا?ُـنَْصِرمة ِبَمْعزِلها، العديد من ا?هندس� العامل� بمؤسسة النفط، إلى دول 
الخليج، oجل الحصول على مرتبات أفضل من التي يتقاضونها في ليبيا؛ وهنالك أيضـاً، الكثير من َدكاِتَرِة الطب، 

ومن أََساِتذَة الجامعات، ومن الطيارين الذين يعملون بدول الخليج.

لقد كشفت أحدث تقارير البنك الدولي، بأن معدل نمو سوق العمالة في ليبيا، خارج نطاق قطاع النفط، ينحدر oقل 
من %2.

ومن ناحية أُخرى، فإن مناخ قطاع اoعمال والتجارة الليبي، يحتاج إلى تحسينه وتطويره بدرجة عالية؛ فقد تم 
إدراجه في أسفل القائمة العا?ية، في الترتيب التاسع بعد ا?ائة، و\ يقل عنه في هذا القياس، سوى دولة ألبانيا، 

وباراغواي.

سيداتي وسادتي:

إن َخْشيَتي الكبرى، في الفترة الPحقة لحكم القذافي، أن يمضي الناس ـ في ليبيا ـ وقتهم، في محاولة الحصول 
على نصيب أكبر من الكسب السريع، عوضـاً عن محاولة ا\نِْخراط في وظائف إنتاجية أو أعمال تجارية حرة، ذات 

عوائد إنتاجية مفيدة للبPد.

ومن هنا، فإن الضرورة تستدعي، في هذا الشأن، القيام بالخطوات التالية:

1. إعادة تحديد وتشكيل طبيعة العPقة ب� الدولة وا?واطن، على أسس سليمة، وذلك من خPل تبني دستور، 
يجسد طموحات الشعب الليبي، ويعبر عن تطلعات أفراده. وهذا ما سوف يتولد عنه، قيام حكومة مبنية على 
قواعد راسخة متينة، مؤهلة لتمثيل مصالح ا?واطن بمسؤولية ومصداقية وشفافية تامة؛ وهذه ـ في الواقع ـ 

هي ركائز الديمقراطية الَحق�ة.

2. يجب جعل أولوية معالجة مشكلة البطالة، الهدف اoساسي للحكومة ا?رتقبة، بحيث يتم تخفيضها من 
النسبة السائدة 25%، إلى 7%، خPل السنوات اoربع القادمة.

لقد راودتني بارقة من اoمل، في أن يتحسن أداء ا\قتصاد الليبي، عندما تم إنشاء اAجلس الوطني للتنمية، 
في سنة 2006، بتوصية من "مجموعة الرصد ا]ستشارية"[1]، ا?نتسبة إلى جامعة هارفارد؛ والتي أوصت 
باللجوء إلى اِْقِتفَاِء أثَِر النموذج الذي تم تطبيقه في سنغافــورة وإيرلندا. ولكن ما حدث على أرض الواقع، كان على 
العكس من ذلك تمامـاً، فقد اِْسـتَْشَرى الفََساُد في ا?جلس ا?شار إليه، الذي اِنْعَقد اoمل عليه، لحل مشكلة البطالة؛ 

حيث اِت�َسَم با?بالغة في اrِْسراِف على مرتبات العامل� في كادره بصــورة  َسِخية، وتحول إلى أداة لتمويل 
الحركات التحررية وبعض الجماعات السياسية في أماكن متفرقة من العالم، بمPي� الدو\رات، بتوجيه مباشر من 

16



القذافي وأبنه سيف. وهكذا، مضت ثPث سنوات على تأسيسه، ولم يتم التقدم ـ ولو خطوة واحدة ـ لحل معضلة 
البطالة، التي ظلت تُراوح في مكانها. وباليد اoخرى، فشل ا?جلس في اْسِتقطاِب ا\ْسِتثمارات اoجنبية إلى ليبيا.

إن أمر تحقيق أهدافنا ا?نشودة، بخصوص معالجة مشلكة البطالة، يتطلب منا، إِتْـبَاع الخطوات التالية:

1) علينا إِعاَدِة تشكيل مهام وأهداف اAجلس الوطني للتنمية، بطريقة أكثر فاعلية، بحيث يقوم ا?جلس 
بتهيئة العوامل ا?ساعدة على اْسِتقطاِب ا\ْسِتـثَْمارات اoجنبية، من خPل خلق ا?ناخ الذي تتوفر فيه 

التسهيPت الصناعية والتجارية ا?ناسبة، التي تساعد ا?ستثمر اoجنبي على بناء ا?صانع وا?شاريع 
اrِنْتاِجي�ة ا?فيدة للبPد، بدون الدخول في دوامة عراقيل الروت� اrداري، وعقبات ا?عامPت البنكية، 

وصعوبة ا\تصا\ت با?ناطق الداخلية في البPد وبخارجها. وفي الجانب ا{خر، يتم مطالبة الشركات 
اoجنبية الراغبة في ا\ستثمار بليبيا، أن تقوم بتوظيف العمالة الليبية، والسماح ?ن يرغب من العناصر 

الليبية بمشاركتها بنصيب مع� من أعمالها.

2) يجب البدء في إعادة الثقة التامة، ب� ليبيا وعالم التجارة واoعمال اoجنبي، وذلك من خPل احترام 
ا\تفاقيات والعقود الدولية، التي تم إِبَْرامها؛ مع الحفاظ ـ في ذات الوقت ـ على مصالح البPد، وهذا ما 

يمكن تحقيقه عن طريق إتباع ما يلي:

1. يتم مراجعة وتقييم العقود السارية بحذر، وفرز التي تم إبرامها عن طريق رشاوي َمـثْـبُوتة باoدلة 
القاطعة.

2.  التأكيد على قبول كافة أحكام وقوان� هيئة التحكيم الدولي، واْحِتَرام كافة مواطن التحكيم في 
هذا الغرار؛ مع السماح بمPزمة اللغة اrنجليزية للغة العربية، من أجل تسهيل اoمر على ا?ستثمر 

اoجنبي.

3) الدفع بإنشاء منظمات رقابية محايدة، غير حكومية، لضمان إِْرَساء دعائم ِبيـئَة تجارية خالية من الفساد، 
وُمفَْعمة بالشفافية وا?سائلة وا?صداقية التامة.

4) يجب التقدم على الفور، بطلب عضوية في منظمة التجارة العاAية، وتسخير كافة الجهود في ا\تجاه 
الصحيح oمر تصنيف ا\ئتمان والقروض، لPْرِتَقاِء بترتيب يليق بليبيا ب� الدول اoعضاء ـ ا?درجة ـ في 

قائمتها.
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5) يجب اrستعانة بكافة الوسائل القانونية والسبل اoخرى، من أجل رصد وإِْرَجاع كافة اoموال واoصول 
ا?الية وا\ستثمارات ا?ودعة في بنوك العالم ا?تفرقة، في حسابات ا?ؤسسات الحكومية، وعائلة القذافي، 

ومن في محيطهم.

تزيد قيمة اoموال واoصول الليبية ا?ودعة في البنوك وا?ؤسسات ا?الية اoجنبية، عن سبعمائة بليون دو\راً.

6) يجب التركيز على تطوير وتنمية قوة العمل البشرية، القائمة على ا?هارات اrنتاجية الفائقة.

7) إن أفراد الشعب الليبي، يتميزون بالَحِميِمي�ة وُحْسن الضيافة، والتأقلم واrنسجام السريع للعمل مع 
اAهاجرين، ذوي ا?هارات والكفاءات العالية. ومع ذلك، فإنه من الضروري بمكان، أن يتم وضع سياسة 

محكمة، تنظم لوائحها العادلة مسألة الهجرة، على غرار ما تفعله الدول ا?تقدمة.

8) وجوب العمل على خلق نظام اقتصادي، يتداخل ويتعامل مع منظومة اoسواق العا?ية.

9) يجب التعجيل الفوري، بتشييد أسس البنية التحتية للبPد، بمستوى متقدم، عالي الجودة. وأن تكون 
تها متمثلة في إنشاء َشـبََكة للمياه، وأُخرى للصرف الصحي، وللفضPت وا?خلفات الصلبة. باُكورَ

10) تحس� كافة خدمات ا\تصا\ت الِسْلكي�ة والPسلكيّة، كخطوط التليفونات اoرضية وا?وبايل، وشبكة 
اrنترنت، بشكل يُضاهي أو يتفوق على النظام ا?ستخدم في أوروبا.

11) إنشاء شركة خطوط طيران على مستوى فائق الر�فعة؛ تجوب ـ رحPت ـ طائراتها أفريقيا وأوروبا وآسيا 
وما وراء ذلك.

12) ا\ْهِتَماُم بالسياحِة، كثروة قومية، من خPل تسهيل إجراءات دخول السياح، وربما إْعفَاءهم من التأشيرة.
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13) تقوية التعاون ب� ا?ؤسسات التعليمية الليبية وا?راكز الصناعية، وتشجيع البحث العلمي والشراكة مع 
الجامعات الغربية ا?رموقة.

14) التركيز على زيادة التبادل العلمي، من خPل البعثات وا?همات العلمية، للدول ا?تقدمة، من ب� أفراد فئة 
الشباب.

سيداتي وسادتي:

لقد حان الوقت ا{ن للحديث عن العrقات الخارجية، التي يمكن تحديدها في الـن�َقاِط التالية:

(A) يجب أن تكون عPقة ليبيا ببقية دول العالم مبنية على ا\ْحِتَرامِ ا?ُـتَـبَاَدل، تحت مظلة القانون الدولي.

(B) إن ليبيا تحترم وتُقدر اِْلِتزَام أعضاء حلف الناتو با?ساعدة في إنقاذ أرواح اoبرياء من مواطنيها. ومن هنا، 
فأنني أقترح إنشاء صندوق ائتماني، يتم تمويله باoموال الليبية، يسدد منه oعضاء الناتو جزء من 

تكاليف الحرب التي خاضتها قواتهم الجوية. وهذا سوف يُميط الشك عن عPقة أي طرف من أعضاء 
الناتو بليبيا، من حيث اِْسِتْغPل الـن¢فُوذ ـ غير ا?Pئم ـ لديها في ا?ستقبل.

(C) أتطلع بتوق إلى رؤية سفراء وسفارات ليبيا كنموذج مثالي يقتدى به؛ من خPل اrندماج مع نسيج 
ا?جتمعات ا?ُِضيفَة، عن طريق اr?ام باللغة ا?حلية، والثقافة السائدة، والتعليم، والتجارة واoعمال، 

وا\قتصاد، والسياسة.

(D) ضرورة تأم� الحدود الليبية، بوسائل الرقابة ا?حكمة، ?نع الهجرة غير الشرعية، وتدفق ا?خدرات، 
واrرهاب، واoسلحة.
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كيف يمكن لبريطانيا أن تلعب دوراً في هذا الصدد؟:

نحن نتطلع إلى اِْسِتْمرار بريطانيا في لعب الدور البناء ا?عهود، حتى تتكل�ل مساعي بناء ليبيا الجديدة بالنجاح 
ا?نشود. و\ يجب أن ننسى أن بريطانيا، ولعقود عديدة، هي أكثر البPد اoوروبية التي يزورها أعدادا َغِفيَرة من 

الليبي�، ويقطنها آ\ف منهم بصفة دائمة.

\بد لنا أن ندرك بأن الفروق الثقافية والدينية، ب� مجتمعنا الليبي، وا?جتمع البريطاني، هي ظاهرة صحية. 
 .gجتمعAا gة، تساعد على إِْحَداِث التقارب بpل رؤية إيجابيrولذلك، يجب النظر لهذه الفروق من خ

ومن ثمة، يجب علينا أن n نغفل عن أن ليبيا دولة مسلمة، تستقي قيمها وتعاليمها من الدين 
ا]سrمي الحنيف؛ وهي أيضـاً دولة عربية، تقف ـ على طول اAدى ـ مع حقوق الشعب الفلسطيني.

إن الشعب الليبي والشعب البريطاني، لديهما فرصة ذهبية، للتقارب والشراكة َسِويًّا، ويمكننا أن نجد في العوامل 
التالية ما يدفع ويحث على ذلك:

(1) إن تََعط¢ش أبناء ليبيا إِلى الِعْلـمِ واْ?َْعِرفَِة، وتوجههم صوب أحد منابعها العريقة في بريطانيا، مع اِْهِتَمام 
الكثير منهم ببناء صPتهم التجارية ا?ختلفة ببريطانيا، إضافة لتوجه الكثير ا{خر إليها من أجل 

السياحة وا\ستجمام؛ وتوجه البعض للعمل ـ ببريطانيا ـ ?دد قصيرة محددة، من أجل ا\ستفادة من 
الخبرة العملية ا?تقدمة. كل ذلك في مجمله، يستدعي من السلطات البريطانية تسهيل إجراءات 

الحصول على تأشيرة دخول oراضيها ?ن يحتاجها من الليبي�.

(2) إننا نأمل من الشركات البريطانية التي تسعى للتشارك مع اoطراف الليبية، أن تراعي الشفافية 
وا?صداقية، ومساعدتنا على محاربة الفساد.

(3) إننا نتمنى منكم ـ في بريطانيا ـ القيام بَجْرٍد دقيق وكامل، لكافة اoموال واoصول الليبية، ا?ودعة 
بحسابات ا?ؤسسات الحكومية، وعائلة القذافي، وعناصر نظامه.

أشكركم على حسن استماعكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] شركة خدمات إستشارية عا?ية، تقوم بوضع الخطط ا\قتصادية ـ اrستراتيجية ـ للتنمية.
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