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    مساء مقابل محطه القطار اليبزق 17:00ساعه القاء 

 
لمحكمه االداريه االتحاديه سنتحرك مشيا على االقدام اال امام ا  

 
ى سقوط نظام معمر القذافي وانهيار كامل للدولة الليبية بعد عمليات الناتو التي استمرت لثمانية اشهر ومند ذلك التاريخ  عاشت ليبيا عل 2011شهد العام 

انتشر السالح ... ..توغلت المليشيات واستباحت كل شيء,  اختفت كل مظاهر الدولة وغاب القانون واالمن واالمان في كل شارع وحي ...صفيح ساخن 
االمر الذي انتشرت معه جرائم النهب والسطو واختطاف االطفال  والقتل و وصلت , الذي اصبح يباع على قارعة الطرقات بشكل ملفت و في كل االوقات 

  ... حدا اليسع لتعدادها مفال و ال لوصف بشاعتها خيال

الحصول على المال وعصفت عمليات االغتيال بضباط الجيش والشرطة والقضاة والمحامين طالت عمليات االختطاف االطفال والرجال من اجل االبتزاز و
و و قعت البالد فريسة ..واالعالميين وسجلت الهيومن رايتس وحدها  الف اغتيال فيما اضافت منظمات المجتمع المدني اكثر من اربعين مقبرة جماعية  

والسيطرة على الثروة التي اصبحت حكرا  على العصابات و التنظيمات المسلحة فيما عانى الشعب الفقر  للصراعات الجهوية والحروب االهلية طلبا للسلطة
... عالنية بعد سيطرتها على بنغازي ودرنة و سرت و صبراتة   )داعش(ظهرت المجموعات االرهابية ,,, والحاجة والعوز و فقد ابسط مقومات الحياة 

 ... ن الكبيره غير ان بقايا فلولها  تسللت لبعض القرى الصغيرة والتزال خاليا نائمة وقنابل موقوتةقبل ان يتم القضاء عليها في المد

فة و زج بهم طيلة العشر السنوات الماضية لم تتوقف الة الحرب والدمار التي خطفت ارواح االالف من صغار السن  الذين  اغروهم بالمال والوعود الزائ
دمر .. تحولت الكتير من المدن اليبيه الى مدن اشباح ..الوطن الواحد اتت على االخضر واليابس وفتكت بالنسيج االجتماعي في حرب استنزاف بين ابناء 

مواطن بيته  مهاجرا الى دول اخرى  او نازحا في مخيمات صفيح  التصلح لعيش االنسان يتوسد 1000000الف بيت و ترك  قرابة ال  200اكثر من 
 . رارة و العذابالتراب ويتلحف الم

من ازاح القذافي ترك ليبيا فريسة للفوضى والسالح والصراعات وكل من اتى بعده من 
مسميات كانت اجسام هشة وضعيفة لم تفلح جميعها في نزع السالح ورآب الصدع 

وتفكيك الميليشيات واعادة االمن واالستقرار  حتى صار بدل الحكومة حكومتان 
رلمان في بنغازي تتهم كل منهما االخرى وتكيد لها وبدل  حكومه الوفاق وحكومه الب

البرلمان برلمانان كل منه يغني على لياله حتى اوصال البالد  مند شهر ابريل للعام 
لحرب ضروس هي االكبر واالخطر حتى  االن زاد من سعيرها تدخالت  2019

) روسيه  -امريكية -مصرية -فرنسية  -اماراتية  -قطرية  -تركية ( وتحالفات اقليمية 
 ... وفي حرب بالوكالة  تنبىء باالنقسام و دخول االستعمار

ن مساعدات وامام ماسبق من سرد لوقائع مثبتة تقشعر منها االبذان وظروف حرب وعدم امانومع كامل تقديرنا وشكرنا للحكومة االلمانية على ماتقدمه م
التباطؤ  واالهمال والعراقيل التي تنتهجها مدينة اليبزج  في منح االليبيين حق اللجؤ واالستمتاع فاننا نستغرب  سياسة , بخصوص الهجرة وطالبي اللجؤ 

ي ليبيا بكامل حقوقهم في االقامة والعمل والسفر اسوة بغيرهم كالسوريين مثال ونطالب المدينة و باصرار كبير على  ضرورة التحقق من االوضاع  ف
خصوصا و ان الليبيين وطيلة , المتقدمين التأهين بين سندان الغربة ونار االنتظار وبين ما لحق ببالدهم من حروب ودمار واعادة النظر في ملفات الليبيين 

  .كل العقود الماضية قبل سقوط القدافي كان شعب مستقر بوطنه لم يعان من شظف العيش او النزاعات الطائفية منعم بخيرات بالده

 نحن نطالب بحقنا للجؤ في دوله تدعم حقوق االنسان يموت كل يوم عشرات من االطفال وشباب وشيوخ خراب ودمارلالسف اصبحت ليبيا بالد حرب و
نحن قررنا بالخروج في مضاهره للمطالبه بحق الجؤ   علما بأنانا نعلم بان ليس لنا اي فرصه في العوده اال البالد الننا مهددون بالقتل والتعديب وما االدالك

 عادله لليبين و بامحاكمات

 23.07.2020المضاهره ستكون يوم 

 .(Hauptbahnhofleipzig)  تمام امام المحطه الرائيسيه اليبزق 17:00عال الساعه 


