روما ـ سانت إيجيديو ـ  18أبريل /تيسان 2016
إعالن مشترك صادر عن ممثلي قبائل الطوارق والتبو بإربع نقاط دعما ً لمجلس رئاسة لحكومة الوفاق الوطني ال ُمشكل
مؤخرا ً في طرابلس
نحن ممثلو الطوارق والتبو في ليبيا وبإسم الحراك الوطني لشباب الطوارق في الجنوب والمجلس األعلى لثوار قبائل تبو
الجنوب ،والمعنيون منذ فترة بمسار الحوار من أجل التعايش السلمي في جنوب البالد والذين أعدنا التأكيد من خالل
وثائق الدوحة بتاريخ الـ  22من نوفمبر /تشرين الثاني  2015وروما بتاريخ الـ  28من نوفمبر /تشرين الثاني  2015عن
إلتزامنا الكامل بالمسار الذي يرعاه المبعوث األممي الخاص لليبيا،
ونظرا ً إلى التظورات األخيرة التي طرأت على الوضع السياسي واألمل بالخروج من األزمة واإلنقسامات التي تمر بها
البالد منذ فترة طويلة،
وكوننا على قناعة تامة بأن إمكانية الخروج من األزمة الراهنة مع وضع األسس لمستقبل سلمي في ليبيا ال يُمكن أن
يحقق إال عبر الحوار وحسب،
ومع األخذ بعين اإلعتبار الرغبة المشتركة بليبيا غير مقسمة ،ديمقراطية ومتعددة الثقافات ،تكون مسكنا ً مشتركا ً لـ كافة
الليبيين،
نعلن وبشكل مشترك عما يلي
 1عن دعمنا الكامل لمجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني ،الذي نتمنى بأن يلقى وبأسرع وقت ممكن الدعم الكامل من
قبل كل المكونات والفصائل المتواجدة على الساحة،
 2كما نعيد التاكيد عن دعمنا المشترك لمسار الحوار برعاية االمم المتحدة وخاصة اليونيسميل (البعثة األممية لليبيا)
الهادفة إلى إعادة السالم إلى ربوع بلدنا ،كما سبق وأعلننا عنه في الوثائق الموقع عليها في روما بتاريخ الـ  28من
نوفمبر /تشرين الثاني  2015في مقر جمعية سانت إيجيديو ،وذلك خدمة لخير المنطقة الجنوبية وكافة أرجاء البالد،
 3ونقوم بتوجيه دعوة جادة الى كافة األطراف الليبية وبشكل خاص إلى تلك التي لم تنضم بعد وبشكل كامل الى عملية
مسار السالم بإشراف األمم المتحدة ،كي تتخطى تحفظاتها الخاصة وتسمح لمجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني بإتمام
مهامه على كافة األرآضي الليبية،
 4ونؤكد إلتزامنا بالعمل من أجل أن يستتب السالم في البالد بأسرع وقت ممكن وأن يلقى الجنوب دعما ً لمساهمته في
إعادة السالم الذي تم تحقيقه حتى اآلن عبر إدراجه بشكل كامل في عملية أنشاء بلد يتمتع بالسالم واإلزدهار.

بإسم المجلس األعلى لثوار قبائل تبو الجنوب
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بإسم الحراك الوطني لشباب الطوارق في الجنوب

أبو بكر أكحتي محمد األمين

