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بسم اهلل الرحمن الرحيم

تحية بالغة وشكر خاص
ونحن في هذه اللحظة الحاسمة، من إطالق مشروع المجمع العالمي للخبرات الليبية، 
وابتداء من هذا المؤتمر التأسيسي الذي نأمل أن يكون خطوة موفقة لتثمين وتفعيل 

الخبرات الليبية أينما كانت، سواء منها المقيمة في ليبيا أوالمنتشرة حول العالم، فإنه 
يطيب لي أن أسجل شكري وامتناني للحفاوة التي القتها الفكرة بشكل عام، والتحّمس 

الذي القيته شخصيا خالل المدة السابقة، عندما كنت أبادل الرأي واغتنم المشورة 
مع عدد من األخوة في بلدان متعددة، من كندا والواليات المتحدة غربا، إلى الخليج 

العربي شرقا، كما أنه ال يسعني إال أن أثمن جهود كل من تعاون معنا لنشر الفكرة، 
وتوزيع ورقة المشروع، من أوالئك الذين استثمروا الوقت والرأي، للدفاع عن أهدافه 

وفوائده، والتي بالطبع ال تخفى عليكم.
 

ومن خالل ذلك، فقد كان لي شرف اإلتصال خطابيا، بعدد من إخواني أصحاب 
الخبرات والكفاءات الليبين المنتشرين في بلدان كثيرة، وقد كانت لي الحضوة 

بالحديث المباشر بالهاتف، أو بالمقابلة الشخصية مع عدد منهم، وقد سرني اإلستقبال 
اإليجابي للفكرة كما ذكرت، كما أسعدني الجهد المبذول من قبل الكثير منهم 

لنشرها وتثمينها، وحرصهم على نجاحها، مما سهل التواصل بغيرهم من خالل جهودهم، 
و بذلك فقد قام الكثير منهم بمهمة فريق العمل أومفوضية الثميل لهذا المجمع 

قبل إجتماعنا هذا لتأسيسه، كما أنني اكتسبت معهم فرحة النجاح من بداية الشوط، 
ولذلك فإني أردت أن أسجل تحيتي البالغة، وشكري العميق لكل فرد منهم، وآمل 
أن يكون في مقدورهم اإلستمرار معنا إلتمام هذا المشوار، باذلين الجهد والخبرة 

والنصيحة، حتى نصل إلى براآلمان، ونتمكن من تحويل هذا األمل، إلى مؤسسة قادرة 
على ترجمة الفكرالنظري إلى عمل ملموس، والحلم إلى حقيقة واقعة.



وعلى العموم فالشكر واجب لكل من ساهم في هذا العمل سواء كان ذلك بالمجهود 
أو بالكلمة الطيبة أو بالرأي الصائب، إال أنني أخص بعض من ثابرعلي ذلك الجهد 

المتكامل بشكل خاص، وأن أذكرهم باإلسم وهم:

الدكتور محمد دراه، الدكتور محمد الرماش، الدكتور إيهاب بن سعود، الدكتور 
أبو بكر األصيبعي، الدكتور عبد الرزاق شليبك، الدكتور أسامة سوينية، األستاذ علي 

الكوردي، الدكتور خالد الرماش، الدكتور سليمان قجم،  الدكتور محمود التكالي، 
األستاذ عادل صنع اهلل، الدكتور خالد عبعوب، األستاذ ياسين المغربي، الدكتور عدنان 

بونخيلة، األستاذ غسان أعتيقة، الدكتور نزار التليسي، األستاذ أحمد بوهديمة، كما 
أشكر األستاذ مطهر شهاب، والسيدة زهرة عثمان، والشباب محمد وعمر وعبد الرحمن 

وحفصة الرميص.
 

إال أن هذا العمل ال ينتهي هنا بكلمة شكر أو بهمسة عتاب، إذ أنه طريق طويل من 
الجهد والبذل، هدفه األبعد، هوالمساهمة اإليجابة في إعادة بناء بالدنا الحبيبة، بجهود 
بنيها وبناتها، قبل أن نرتجي ذلك من قبل اآلخرين، وبمثل جهدكم هذا وغيره من 

الجهود الصادقة، يصنع التاريخ المشرف، كما يقمع الظلم وينقشع الظالم، ونحمد اهلل 
على أفضاله العديدة، كما نسأله التوفيق والسداد، والسالم.

على عمر الرميص
المجمع العالمي للخبرات الليبية.
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مقدمة قصيرة لموضوع طائل
بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين وبه نستعين، والصالة والسالم، على 

رسوله األمين، وعلى تبعه ووااله.

أيها األخوة واألخوات األحبة، أيها الضيوف الكرام، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 
وبعد:

هذه مقدمة قصيرة لموضوع كبير قد طال انظاره وتعددت أسبابه وخلفياته، وهي 
مقدمة تمهيدية إلستقبال عمل ضروري كان اليبييون في حاجة ماسة منذ زمن بعيد 

لمثله. والكفاءات الليبية متعددة، وخبراتهم متنوعة ومنتشرة في ليبيا وفي أنحاء 
العالم، وإنني إذ أكن ألصحابها التقدير واإلعجاب، أعتقد أنهم النواة األهم في بناء 

ليبيا المستقبل، وطننا العزيزالذي ولدنا وترعرعنا فيه، وتشربنا أهم مقوماتنا الفكرية 
في أحضانه، وكونا قناعاتنا ااألخالقية واتجاهاتنا اإلنسانية في ربوعه، وهو ال يحتاج 
منا التحسر والتعاطف، بقدر ما يستحق منا التكاتف والتالحم، كل في موقعه، وكل 

حسب امكاناته، لصنع نهضة حقيقية لبلدنا، تقيه الوقوع مجددا، في حبائل اإلسفاف 
السياسي، واإلخالل اإلداري، والخراب اإلقتصادي، وتعين على تخليصه من تسلط  الفرد، 

وتعسف الطغمة الغاشمة، والشلل الفاسدة، وتحميه من شراذم العار التي تستكين أمام 
األعداء، وتستأسد أمام الضعفاء.

إن شعبنا اليوم، بدأ يستعيد وعيه ويستفيق من غيبوبة دامت أكثرمن أربعين سنة، 
هي في الحقيقة عزل ممنهج عن العقل واإلرادة، عزل تتكامل فيه العناصر وتتعدد 

فيه المراحل، وأهمها الجهل والتجهيل، الذي تحول إلى استراتيجية  تساس بها 
البالد ومرافقها الحيوية، ومن عناصرها أيضا البطش الرابض، الذي أمسى عالمة 

العصر، والذي ال يغيب عن حس المواطن أوعن جواره، وال يترك مكانا لخاطرة من 
خواطرالدفاع عن الكرامة أن تلوح في الخيال، أوأن تخطر على البال، وما كان لرواد 

الكفاءات والخبرات الليبية أن يحققوا ما حققوه، في جميع أنحاء العالم، إال بأصعب 
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الطرق وأطولها، و تضحيات متتابعة منها المالحقة والتعرض للقتل، وصعوبات 
متتالية أقلها آآلم الغربة، وكربات الغلبة، وألن بناء اإلنسان، وفتح أبواب التطورللفرد 

والمجتمع، كانت من المحرمات في عصرالجماهير، تلك الجماهيرالتي يختزلها 
القذافي ونظامه في شخصه، فهو ينوب عن جميع الليبين والليبيات في كل شيء، فهو 
الذي يفكر لهم، وهو الذي يشرع ويقرر وينفذ، وهوالذي يسخر بهم وعليهم ومنهم، 

وهومواطن بسيط بدون سلطة، ولكن السلطات تختزل في شخصه، وهوأيضا دون 
وظيفة، ولكن الوظائف ال تؤمن إال بإذنه، وهو لم يسع يوما ألن يكون الرئيس، وملك 

الملوك، والمفكرالعالمي، والفيلسوف أألممي، والكاتب المبدع، والمنتج السينمائي 
الجريء، والمهندس الجيولوجي الحاذق، والخطيب المفوه، والمعلم األكبر، و وهو 

أيضا البحار والنجار، والحداد، والمزارع األول، فضال عن كونه القائد الملهم، ولكن 
كل ذلك، إنما هو من باب التطوع )أي في قطاع العمل الخيري بلغة المجتمع المدني( 

وإن كانت كل هذه المجاالت التطوعية، التي يمارسها ملك الملوك محصورة في 
جاللته  ممنوعة عن غيره، وال يمكن أن يشاركه في شرفها أو ثوابها أحد، وهو كما 
تعلمون ال يتقاضى مرتبا شهريا بالطبع، ولكنه يتحكم في كل الثروات، وهو ال يحمل 

السالح أيضا، ولكن مسؤولية كل من حوله الحفاظ على ذاته والموت دونه، والباقي 
يهون إذا سلم هو وأسرته، والحديث يطول، وال غرابة في هذا، إذا علمنا أن القذافي، 
مفطورعلى الهدم، محل البناء، وهوايته األبدية هي الفساد مكان اإلصالح، والتخريب 
محل التعمير، ولم يقف هذا النهج عند تدميرالشواهد التاريخية الهامة، مثل تدمير 
مسجد سيدي حمودة الذي يؤرخ لمشهد تاريخي أندلسي، ومكتبة األوقاف التاريخية 

الفريدة، وكالهما في ميدان الشهداء بطرابلس، كما لم يسلم من بغضه وحقده، 
المجاهد البطل عمر المختار ببنغازي، ومئات من أمثلة أخرى.

إن القذافي ركز باألساس على تدمير النفوس قبل كل شيء، وقتل الهمم وطمس 
البصائر، والعمل عل تحويل الشعب الليبي إلى قطيع من الخراف، الذي ترعاه فرق 

متمرسة من الذئاب والضباع والثعالب، وتعبث به أصناف منحطة من حيوانات الغاب، 
وفي ذلك ما يعطي فكرة عن خلطة القذافي النفسية، وارتباطاته الدولية المشبوهة، 

وعدوانيته الموروثة، وباختصار دعنا نقول، أن الظروف داخل ليبيا، تحت حكم القذافي، 
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ال تسمح للليبين بتطويرأنفسهم، أواإلرتقاء بكفاءاتهم، أوتنويع خبراتهم، إال أن اهلل 
العلى في عاله، جعل لنا من الضيق مخرجا، ومكن لعدد منا اإلفالت من قبضته إلى 
الخارج، الستكمال دراساتهم أوتطوير قدراتهم، أواإلرتقاء بكفاءاتهم، أو غيرها من 

األسباب الوجيهة، والتي ما كان للقذافي أن يسمح بها لو قدر نتائجها. إنما ظنه أن 
هذه الفئات من الليبين بين احتمالين قائمين، أولهما: أن ترسل هذه األعداد لتتدرب 
فتصبح بذلك أدوات طيعة لتنفيذ إرادته وإظهار جبروته، معوال على أداتي الطمع 

والخوف العتيدتين، اللتين ما وقع في براثينهما أحد إال دمرتاه، وما قرب منهما أحد 
إال شوهتاه،أوأن تخرج هذه العناصر بعيدا عن المجال، فتعطل قدرتها على تكدير الجو، 

أواإلنخراط في المقاومة الداخلية المعترضة على فساده، وبذلك  تمكن الكثيرمن 
شبابنا رجاال ونساء، من اإلفالت من قبضة القذافي وزبانيته، وتوجهوا إلى الكثير من 

البلدان، حيث استردوا آدميتهم، وأكتشفوا إحترامهم لمهنهم وخبراتهم، وافتخروا 
بأصولهم اإلنسانية والحضارية الراقية، وبرهنوا على تفوقهم في مجاالتهم وقدراتهم 
على صعوبات الغربة، ونجاحاتهم في مجال المنافسة. وكل ذلك من فضل الرحمن 

المنان علينا جميعا، وعلى مستقبل بالدنا العزيزة. وكثيرا ما قلُت أن هذه هي 
المصلحة الوحيدة، التي حققها الشعب الليبي في عهد القذافي تلك التي أتت رغما عن 
أنفه، وبذلك تمكن فريق ال يستهان به من أبناء وبنات لييبيا الحبيبة، بفضل اهلل من 
اإلستقالل عن نظام القذافي، وقدروا على صراع األرادات، وتحمل الصعوبات، وتميزوا 
في مهنهم المنتشرة في بالد العالم، وهذه نعمة ال يقدرها ويثمنها إال أصحاب الوعي 

الكامل بمقدرات األمم وصراع الحضارات، وكل ذلك يضعنا في هذه اللحظة التاريخية 
التي ال تقدر بثمن، والتي سنغبن وطننا إن أهدرناها.

إننا اليوم جميعا نجابه عهداجديدا، ونأمل في صنع مستقبل يثأر لنا من الجهل 
بانتشارالعلم، ومن القهر بضمان الحريات، ومن التهميش برد اإلعتبار، وثثمين 

قيمة اإلنسان، والمحافظة على كرامته، وتحل لنا نظم العدل والتدبير، محل الظلم 
والتدمير، وتفتح لنا أبواب البناء، في كل ما يصلح شؤون األمة، وينمي مقوماتها 

المادية والمعنوية، كما يثأرلنا من الفرقة بالتآلف، ومن الحقد والصلف، بالسماحة 
والتواضع، ومن الحماقة والسفاهة بالرشد والحكمة.
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إن السؤال القائم  هو،من هم أحرى بكل ذلك غير أصحاب الكفاءات والقدرات 
والخبرات، سواء في الداخل أم في الخارج؟ فعليهم تقع المسؤولية، كما بهم تبدأ 
خطوات العمل، وعليهم تعقد ألوية األمل، وعند مجهوداتهم المنتظمة، وإراداتهم 

المحتكمة، بعد توفيق اهلل، ينتظرالنجاح، ولسُت في شك من مصداقية هذا الرأي، 
أوتردد حول نجاعته، إذ أن إستخراج ليبيا من الوضع المزري الذي حفره لها القذافي، 

ال يأتي بمجرد التمني، وربنا القائل في محكم كتابه، بعد أعوذ باهلل من الشيطن 
الرجيم "من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها" أي أن العمل ضرورة الزمة في 

الحالتين، وبه يظهر التمايز بين الصالح والطالح. إن إنتشال ليبيا وشعبها األصيل من 
حضيض القذافي، واإلرتقاء بها إلى ذرى اإلنسانية وقمم الحضارة، ال يأتي من الفكر 

السلبي الذي اعتاده بعض الليبين في عهده البغيض، وال التحجج  بالمثل السائر "حط 
راسك بين الرؤوس، أو طبص تخطاك" وألني أعلم مدى حبكم لبلدكم، وتفانيكم في 

نصرته، كما أعلم غنى تجاربكم وصمود عزائمكم، فلست في حاجة للتكرارأو ضرب 
الكثيرمن األمثلة، وأملى أن يجد هذا النداء إستجابة فاعلة وهمما صادقة، وأن ترتقي 
نفوسنا إلى سدة التسامح فيما بيننا، وصنع مناخات التآلف فيما ينفعنا جميعا، وتثمين 
العمل الذي يقوم به بعضنا كل في مجاله، واإلعتراف بالمتقدمين منا في اإلضطالع 
بالمسؤوليات العامة، والحفاظ على الثوابت األساسية، التي ال تكتمل هويتنا إال بها. 

وكما تعلمون فإن المنافسة المفيدة ليست في حب الظهور، والتعنصر للقبيلة أوللنادي 
أوللمهنة، إنما هوالتأييد لألحسن واألكمل واألفيد، ولما يحقق المصلحة العامة قبل 

كل المصالح، ألن المصلحة العامة  كما تدركون، تحقق المصالح الخاصة، بينما 
المصلحة الخاصة ال تحقق المصالح العامة.

إن من المهام األساسية لهذا المؤتمر، هواإلتفاق المبدئي على آليات العمل، وأولها تعيين 
فريق نشط ومتحمس إلطالق المشروع، والنظرالمبدئي في تحريك آليات الدعم 

المالي الذاتي أو غيرالمشروط. والشك أنكم اطلعتم على ورقة العرض لهذا المشروع، 
وناقشتم جدواه، وقد ذكر في هذه الورقة  بعض الخطوات المطلوبة، كما أنني أشرت 
إلى فكرة قد نشات  مستقلة وسابقة له، قد  تساعد في تحريك آلية الدعم المالي في 

البداية، والتي إن شاء اهلل سوف أفصح عنها اليوم في النصف الثاني من فترات العمل 
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بهذا البرنامج، وإذا شرفني إخواني األعزاء وأخواتي الفاضالت، بالموافقة على تبنيها، 
كإحدى مهام العمل بالمجمع، فقد تكون خطوة مفيدة لتمويل ذاتي للمجمع في مراحله 

األولى.

كما أنه ال يفوتني اليوم آن أثمن المجهود الكبير، والثقة المستردة التي أبداها 
الكثيرمن إخواننا أصحاب الكفاءات والخبرات، اللذين اجتهد البعض منهم، في الدعوة 
له وإظهار فوائدة التي ال تغيب عن بصائرتكم. ونأمل أن يظهر من هؤالء النشطين 

الذين كانوا في تواصل مستمر معي وساهموا في قيادة العمل إلى هذه المرحلة، 
سواء كانوا هنا في بريطانيا، أو بمنطقة الخليج أو في الواليات المتحدة أو كندا، 
بعض من يمكنه اإلستمرارفي تحمل المسؤولية، وتفعيل الخطوات القادمة، للوصول 

بالمشروع إلى براألمان خالل الفترات األولى بعد إطالقه، ومن ذلك على سبيل المثال، 
تسجيله مبدئيا في  ليبيا وبريطانيا وغيرها من البلدان إذا لزم، وكتابة دستوردقيق 

يتناسب مع تكويناته وتخصصاته، وحتى يتم بعدها تحديد  فترة مناسبة النتخاب فريق 
رسمي،من أصحاب الخبرة والكفاءة من عموم األعضاء، القادرين والمستعدين لتحمل 

عامة المسؤوليات عندما يكون المجمع هيئة رسمية معترفا بها في بلدنا وعلى مستوى 
العالم، وحتى يصبح المجمع وأعضاءه قادرين على المشاركة الفعالة في بناء مستقبل 

ليبيا المجيد ، ولهؤالء بشكل عام، ولكم بشكل خاص، أقدم شكري وامتناني لكل فرد 
منكم،وقد تجشمتم متاعب السفربالقدوم إلى هذا المؤتمر، تاركين األهل واألعمال، 

آملين في تحقيق هدف طال إنظاره، وألن الكمال هلل وحده، فإني أسألكم جميعا، وكل 
من له صلة بهذا العمل من قريب أو بعيد، أن تلتمسوا في أنفسكم الكبيرة، العفو 

والصفح إذا ظهرمني شيء من التقصيرأوالتجاوز، كما أود أن أعبرلكم عن امتناني 
الفائق واعتزازي الشديد، بعد فضل اهلل الواحد أألحد، لكم و بكم جميعا، من خالل هذا 
التواجد المشترك والتآلف الحميم، كما انني أشكر كل من ساهم أوشارك معنا  في 

تهيأة هذا المؤتمر، ومن شاركنا من األكادمين والمؤسسات األكاديمية،أوالهيئات التي 
تثمن هذا العمل أو  تؤيد تطلعاته، وكل الذين يساندون هذا الجهد ماديا أو معنويا، و 
كذلك كل اللذين وقفوا مع الشعب الليبي في ساعات المحنة، ومنهم على الخصوص، 

األشقاء األحباء من الشعبين والحكومتين في كل من دولتي قطر واإلمارات العربية 
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المتحدة، والشعبين الشقيقين الحبيبين في تونس ومصر، وكل الشعوب أوالدول التي 
وقفت معنا، دون أن يكون لها مقاصد تخريبية في بالدنا، أو خطط استغاللية لشعبنا، 

ونسأل اهلل العلى الكريم أن يمكننا من رد األفعال الطبية بأفضل منها، وهل جزاء 
اإلحسان إإل اإلحسان؟ كما نسأله تعالى أن يجنب بالدنا وبالدهم مصائب اإلستبداد، 

وخراب البالد، وإفساد العباد، وأن يكتب الشهادة لكل موتانا والثواب ألحيائنا والعافية 
لجرحانا ومرضانا و الرشد والرشاد  لنا ولقادتنا في كل األوقات، وعلى كل أألصعدة  

وفي كل الميادين، آمين، والسالم.

علي عمر الرميص
المجمع العالمي للخبرات الليبية.

لندن 16/7/2011
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.

الموضوع: إنشاء َمجَمع عالمي للقدرات والخبرات الليبية

وهو أن يكون تجمعا لقدرات، وخزينة لكفاءات، وتكتال لفاعليات كل الليبيين والليبيات، 
ممن يرغبون في المساهمة بما لديهم من هذه القدرات  والخبرات  والفاعليات  في بناء 
ليبيا وهي في عهدها الجديد. )ويتم النظر في اختيار اإلسم المناسب لهذا المشروع بما 

يؤدي المعنى المطلوب رسميا، وبأكثر من لغة خالل اإلجتماع التأسيسي(.

الغاية 
والغاية من ذلك أن يتم العمل على إنشاء تجمع فكري علمي مهني، للمفكرين والعلماء 

والمثقفين وذوي القدرات والكفاءات والخبرات، من الليبين  والليبيات العاملين في 
مختلف الحقول العلمية، والفكرية، والمهنية، واإلختصاصية في بلدان العالم، وكل 

من يرغب في ذلك من أبناء  وبنات ليبيا داخل الوطن األم، وفي جميع فروع المعرفة 
وكل مجاالت الخبرة، النظرية منها والعملية، التجريبية والتخصصية بأنواعها 

المتعددة، )ويتم تسمية كل المجاالت المتاحة بكل تفرعاتها في حينها من خالل 
التشاور المشترك مع جميع األطراف المعنية، ولذلك ستقوم لجان تنوب عن كل حقل 

من حقول المعرفة وفئات الخبرة، بتحديد التفاصيل المهمة والشاملة لكل منها، بغية 
تمثيلها بشكل عادل عملي ودقيق، وبما يحقق الغاية القصوى من أهداف المجمع ويؤدي 
الفائدة المثلى من عضويته(، حتى تكون هذه الخبرات واإلمكانات كلها أو أكثرها، في 

متناول الشعب الليبي في عهده الجديد، كعنصر مؤسس وفاعل في دولة المؤسسات 
المنشودة، وحتى تتكامل الجهود وتتالحم الفاعليات لبناء وطن آمن، ومجتمع ناجح.
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أهداف المجمع وفوائده
إن أهداف المجمع كثيرة، كما أن الفوائد منه عديدة، فمن أهدافه وفوائده، أن يكون 

أداة وصل واتصال مبدئية، بين جميع الكفاءات اللييبية فيما بينها لتنشأ من ذلك 
بؤرات عمل مشتركة بين األعضاء، وفي كل التخصصات على حدأة، أو بالتشارك مع 

تخصصات أخرى، لغرض تطوير البحوث والدراسات الخاصة بكل علم، أو فن، أو خبرة، 
أو كفاءة، ضمن الحيز الداخلي أوالجواني لذلك التخصص، قد يكون ذلك بشكل 

موازي مع المشاركين والمتعاونين من أعضاء آخرين منتمين لحقول فكرية أوعلمية 
وكفاءلت تخصصية بين أعضائه، أوكان ذلك مع جهات أو مؤسسات أو منظمات 

أخرى، خارج عضوية المجمع، )من أية جهة أو أي بلد كان، ضمن شروط ومقاييس 
يتفق عليها(، مما يرجع على كافة أعضاء المجمع واألطراف المتشاركة معه بالفائدة.

 
ومن أهداف المجمع وفوائده أيضا،أن يكون نقطة إتصال أولى،لكل النشطاء في العلوم 

والفنون وجميع فروع المعرفة من أفراد ومؤسسات وهيئات ودول العالم،ومن كل 
الراغبين في التعرف على العقول والخبرات الليبية بالداخل أو بالخارج أو التعاون 

معها،وفي كل المجاالت الفكرية والعلمية واألدبية والمهنية،)كما تمت اإلشارة إليه(، 
وبذلك يتسنى لليبين والليبيات الحصول على فرص العمل والخبرة والتخصص، من 

خالل قنوات المجمع مع اآلخرين في ليبيا أو في غيرها من بلدان العالم.

ومن منطلق ثالث: يكفل المجمع أن يصبح نقطة اتصال مباشرة أيضا ألفراد الشعب 
الليبي، الذين يرغبون في التعرف واإلستفادة من خبرات وعلوم وصالت الخارج على 

تعددها وتنوعها، وفي كل المجاالت المعنية، وبذلك يكون المجمع هو المستأمن 
األساسي، على أفضل الطرق وأنجع الوسائل للتعرف والحصول على الفوائد المرجوة 

من صالت الخارج وأنجزها. 

ومن الفوائد االمرجوة رابعا: أن يعمل المجمع على تدريب ذوي اإلستعداد، في جميع 
المجاالت العلمية واألدبية والمهنية، لنيل الكفاءة والخبرة المطلوبة، وقد يكون ذلك 
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من خالل إنشاء معاهد أوكليات، أو التعاول مع جامعات ومعاهد عالمية لذلك، ومن 
ذلك  تقديم ما أمكن من دعم لمن هم في طور التجربة واكتساب الخبرة، وبأكثر 
من وجه، سواء كان ذلك ماديا أومعنويا، كما ستظهر للمجمع فوائد علمية وعملية 

أخرى قد يكون من المبكر الحديث عنها في هذه المرحلة، وستضح مالمحها تمشيا 
مع قدرة المجمع والنشطين به على التخطيط السليم والدقة في تنفيذ المهام وتهيئة 

الفرص المناسبة لذلك.

رجوع الخبرات ودميناكية الحركة
ومن مهام المجمع المرتقبة خامسا: التشجيع في المرحلة القادمة بعد التحرير، على 
رجوع خبرات الخارج إلى وطنهم األصلي ليبيا، وذلك للتعاون مع خبرات الداخل في 

المرحلة التأسيسية، )وإن كنُت ممن يرى إستحالة رجوع كل الخبرات الليبية في 
مرة واحدة(، حيث أن كل الخبرات المكتسبة والنفوذ القائم اآلن لكل الكفاءات الليبية 

في الخارج، إنما أتت، من تواجد هؤالء في مواقع عملهم في مختلف بلدان العالم، 
ونشاطاتهم المستمرة لتطوير قدراتهم في مجاالتهم المتعددة، واألنسب عمليا أن تنشأ 
حركة تدويرية نشطة بين خبرات الداخل والخارج على السواء، حيت تسري موجات 
من الخبرات جيئة وذهابا  بشكل تبادلي متواتر ودائم بين األطراف، مما يمكن جميع 

الخبرات من الحصول على تلك الفوائد العلمية والمعرفية من ناحية، والمحافظة على 
النفوذ والتأثير في نفس الوقت. 

المجمع والموقع االستراتيجي المتقدم 
وألن المجمع حلقة للوصل وجسر للتواصل بين الداخل والخارج، كما هو ورشة 

للعمل ومنظمة عالمية، تشتمل على كفاءات وخبرات متعددة من الفكر والعلم 
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والتجارب المتنوعة في كل مجالت وتفرعات المعرفة، فهو يوفر التوجيه والنصيحة 
للراغبين في هذه المعارف للمسؤولين والمنظمين والمخططين، في المنظمات أو 

الهيئات أوالمؤسسات العلمية والبحثية وغيرها، ولكل من يحتاج الخبرة والنصيحة 
بالداخل وصوال ألى الخارج  والعكس، فإنه بذلك يؤدي في نفس الوقت مهام بيوتات 
الخبرة، ومؤسسات اإلستشارة، ومجالس التخطيط ، مما يضعه في موقع استراتيجي 

هام ومتقدم، ليشارك في صنع مستقبل ليبيا الجديد، وبأكثر من  وجه  وأكثر من 
أسلوب. 

ورشة عمل داخلية
ونظرا لتعدد الفئات الفكرية والعلمية، والتخصصات المتفرعة والمتعددة بها )كما 

تمت اإلشارة إليه أو سيتم بيانه من أسماء لفئات ومجاالت عديدة بالمجمع(، وكذلك 
لتعدد الكفاءات والخبرات في كل منها منفردة أو مجتمعة، كل ذلك سيؤهل المجمع، 

وبشكل متفوق ألن يكون ورشة عمل متكاملة ونشطة على مدار الساعة، تستفيد من 
جاهزيتها جميع األطراف وكل الفئات والمجاالت والتخصصات، وما يليها من إهتمامات، 
فيما تحتاجه لعقد المؤتمرات البحثية أوالغرف التخصصية، ولتنظيم الدورات التدريبية 

واللقاءات اإلستشارية، وغيرها من مهام فكرية علمية وعملية، على فترات متوالية 
ومتوازية تخصها كل في حد ذاتها، أو بينها وبين الفئات األخرى، حسب الحاجة 

والمصلحة.

قنوات نافذة والمتناهية، لخبرات المجمع حول العالم
هذا يوفر ألعضاء المجمع، النفاذ من خالل عدد ال متناهي من القنوات العلمية 

والخبرات الجادة حول العالم، مما يمكنهم من الحصول على أجد التطورات وأحدث 
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البحوث والدراسات، في أي موضوع كان على وجه البسيطة، وكل ما يتوفر من 
المجاالت التي ال يراعى فيها السرية الشديدة )ألسباب سياسية أو إقتصادية(، والتعرف 
على كل التطورات الممكنة في حقول المعرفة التي ال تتوفر إال للهيئات والمؤسسات 

الكبرى في العالم.

عضوية المجمع
ويلتحق بالمجمع كل من يشاء من الليبيبين واللليبيات، من المفكرين والعلماء 

والمثقفين وذوي القدرات والكفاءات والخبرات المتعددة وفي كل المجاالت )والتي 
سيتم تسميتها الحقا ضمن خانات العضوية(، ممن لم يرتكب أية جرائم أو مخالفات 
مشينة في حق الشعب الليبي، ويتم النظر في الحيثيات االزمة للعضوية عند كتابة 
الدستور واللوائح الداخلية، في إطار مجتمعي منتظم بقواعد متعارف ومتفق عليها.

العضوية الفخرية
نظرا ألهمية الصلة والتواصل مع خبرات العالم، وأصحاب النفوذ في المؤسسات 
والمنظمات والمجامع الشبيهة األخري في مختلف البلدان، وحتى يكون للمجمع 

وألعضائه نفوذ ملموس، وصالت فعالة في كل الجهات ما أمكن ذلك، سيتم تخصيص 
عضوية فخرية لمن يتم اإلتفاق عليها من الشخصيات، والهيئات النافذة والخبرات 

الواسعة، ومن كل الفئات العلمية والخبرات والكفاءات غير الليبية، وذلك حسب نظم 
وترتيبات مدروسة، وكما هو ضروري فلكل حالة لبوسها، وكما يتم النص عليه في 

دستور ولوائح المجمع. 
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هوية المجمع
المجمع هيئة فكرية مهنية مستقلة، ال تتبع أي طرف كان، إنما انتماءها الكلي 

والوحيد ألعضائها بشكل مبدئي وللشعب الليبي بشكل مشاع )أي أن الفائدة الناتجة 
عنه حق مشترك بين الليبين والليبيات، في إطار دستور ولوائح المجمع، وضمن 

األصول التشرعية والتنظيمية المتعارف عليها في صون الحقوق، بين الملكية الشخصية 
أوالملكية العامة(، إذ هو في األساس، خزينة معارف وخبرات وكفاءات لكل الليبين 

والليبيات، كما أن المجمع بالطبع ليس حزبا سياسيا، وال شركة تجارية، والجمعية 
خدماتية، أو وكالة تشغيلية، والهو من نوادي الترفيه، أومن بروج الجدل والتنظير 

الخاوية.

إنما هو تكتل فكري علمي مهني إختصاصي، يقدم الرأي المدروس، والخبرة النادرة، 
والكفاءة العالية، والتجربة المأمونة، في إطارمن الفكرالجمعي، والمصداقية المشتركة، 
لكل فئات المجتمع الليبي من خالل مؤسساته العامة والخاصة، وحسب اآلليات والطرق 

والوسائل المنصوص عليها في دستور ولوائح المجمع، وبما ال يتعارض مع القوانين 
واألعراف، وثوابث الشعب الليبي، وهو بذلك يضع قدرات وكفاءات وخبرات أعضائه 

المتنوعة بشكل فردي أو جمعي، أداة أساسية للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة، كي 
تحظى بخزينة وطنية مشبعة بالفكر، غنية بالعلوم، عامرة بالكفاءات وتنوع الخبرات، 
التي هي وال شك، عنصر ضروري لكل مجتمع حّي فاعل، وشرط أساسي، لكل دولة 

ناجحة، في عصر يكون فيه الفكراإلستراتيجي الرشيد، والتجربة العلمية الدقيقة، 
والخبرة العملية المتنوعة، من أهم أدوات النجاح ألي أمة يقضة، ولكل شعب طموح، 

يعتمد في خططه على مباديء دستورية راسخة، ومؤسسات تنفيذية عادلة، تحسن 
إدارة المجتمع، مقدرة لمكونات الوطن، منصفة لعموم المواطنين،ومحفّزة لتطورات 

المجتمع،في سعيه الحثيث،الستدراك ما فاته من خيرات كان أولى بها،أوأسترداد 
لحقوق طالما حرم منها،خالل السنين العجاف الطوال،أبان حكم القذافي البغيظ، عهد 

البطش، والتخلف، والسفاهة.
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أعضاء المجمع، والمساهمات السياسية واإلجتماعية
بما أن هذا المجمع ليس برجا عاجيا وال تكتال سياسيا، )كما سبقت اإلشارة إليه(، 

فألعضاءه مطلق الحرية )وبصفة  فردية مستقلة(، في المشاركة السياسة الكاملة، بكل 
أوجهها في حياة المجتمع الليبي الجديد، كما إلعضاءه مطلق اإلختيار في المشاركات 

المهنية والخدماتية، بكل أنواعها المشروعة، إلعادة بناء الوطن الحبيب،الذي رباهم 
وعلمهم، وسهل لهم سبل النجاح في الخارج والداخل .

آليات العضوية وشروطها األساسية
إن للعضوية نظم متعارف عليها بشكل عام، وسنترك البّت في آلياتها وشروطها 

األساسية، لوقت تتكامل فيه المشاورات مع المساهمين في تأسيس هذا العمل، وبما قد 
تسفر عنه المشاورات في حينها وبما ينص عليه الدستور واللوائح بعد ذلك.

المؤتمر التأسيسي
أول خطوة عملية بعد التشاور المبدئي في هذا العمل، هي الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي 
بلندن، )أو بغيرها حسب التسهيل(، ليحضره كل من أراد أن يشارك في تأسيس هذا 

المشروع، ومن حيث المبدأ فإن لكل مواطن كريم شريف، ممن لم يرتكب أية جرائم 
في حق الشعب الليبي )كما تمت اإلشارة اليه( من اللييبيين والليبيات أصحاب الخبرة، 

كل الحق في اإلنتماء لهذا المجمع، ضمن شروط وحدود ينص عليها في الدستور 
واللوائح.

14



نصاب ضروري من الحاضرين
وحتى يكون للمؤتمر التأسيسي قيمة تنظيمية مقنعة ومفيدة، لزم أن يحظى بنصاب 

معين من الحاضرين، ولنقل بين العشرة وما فوق من المشاركين، )وإن كنُت متفائال 
بحضور أكثر من هذا العدد بكثير إن شاء اهلل(، ويستحسن أن يأتي المؤسسون من 
حقول معرفية متنوعة قدراإلمكان، ) وإن كان ذلك ليس شرطا ضروريا في هذه 
المرحلة(، حتى يكون الجتماعهم وزن يكافيء المهّمة المنتظرة، واألحرى أن يكون 

ذلك خالل ثالثة أشهر من طرح المبادرة، أي في شهر يوليو 2011، على أن يدعى 
للمؤتمر المهني األول، في حدود ستة أشهرعلى أقصى حد، )حتى ال تفتر الهمم( 

وذلك من تاريخ المؤتمر التأسيسي، ويتم اإلتفاق حول المكان والزمان بين األطراف 
المؤسسة في حينه.

أسس وخطط وآليات ومهام
وللمؤتمر التأسيسي مهام مبدئية منها:

اإلتفاق على أسس نظرية محددة للفكرة، تتبعها خطط عملية واضحة، وتفعلها آليات 
تنفيذية مرنة، وذلك لتسهيل التطبيق الواقعي للنشاطات المتعددة، كاإلفادة بالخبرات 
المتعددة، )والتي هي بيت القصيد(، والتواصل بين األعضاء، وتنظيم اللقاءات، وتطوير 

الخطابين المهني والتمثيلي، )حيال الجهات المختصة أو المتخصصة(، والبحث عن 
الموارد المالية الالزمة للصرف على إدارة النشاطات وذلك على سبيل المثال. 

ومن مهام المؤتمر التأسيسي أيضا 
النظر في إمكانية إنشاء مكاتب،أو تعيين مندوبين في بلدان العالم التي يتكاثر بها 
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الليبيون، وتظهر بها خبراتهم،ليسهل على أعضاء المجمع بتلك المناطق التنسيق بين 
المجمع وبين الخبرات، أو بين المجمع وبين المؤسسات العالمية األخرى الراغبة في 

التعامل مع الخبرات الليبية في الداخل أو في الخارج،وحتى يتم العمل على تفعيل هذه 
المهام عندانعقاد المؤتمرالمهني العام وما بعده.

ومن مهام المؤتمر التأسيسي كذلك
بعد اإلتفاق على الخطوط العريضة، يعمل المؤتمرون على تكليف من يقوم بكتابة 

مسودة لدستور متكامل ولوائح داخلية للمجمع، حتى تكونا جاهزتين للتمحيص 
واإلعتماد، خالل المؤتمر المهني األول، الذي ينعقد في بحر ستة أشهر من المؤتمر 

التأسيسي )كما سبقت اإلشارة إليه(، وحتى يتمكن الكيان الجديد بعدها من 
تسييراالعمال، وتطوير الفاعليات، ولهذا الغرض يمكن تكليف عدد من المتمرسين على 

هذه المهام، )من داخل المجمع أومن خارجه(، الذين بدورهم يقومون بالتشاورمع 
مختلف اإلختصاصات الضرورية بشكل مباشرأوغير مباشر، إلنجازهذه المهمة، في وقت 
يتناسب مع إجتماع المؤتمرالمهني األول، وذلك خالل المدة الفاصلة بين المؤتمرين. 

اإلعداد للمؤتمر المهني األول
من مهام المؤتمر التأسيسي، توزيع المسؤوليات على الذين سيقومون بالتحضير 

النعقاد المؤتمر المهني اآلول، وذلك باختيار كوكبة من الناشطين األكفاء أصحاب 
اإلستعداد، )فريق عمل( لقيادة هذه المهام، والتي بعون اهلل، ستقود إلى قيام المجمع 
وانطالق نشاطاته، وكما هو معلوم، فإن ذلك سوف يتطلب مجموعة من الترتيبات 
المتناسقة، التي يدعم بعضها  بعضا، منها على سبيل المثال ال الحصر: التعرف على 

الخبرات الليبية، والتي تنتشر في بلدان عدة، و دعوتهم للمشاركة وإبداء الرأي، وبعد 
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ذلك بذل الجهود المتعددة التي من شأنها أن تساعد على التواصل بين الخبرات الليبية 
المتعددة، مما يوثق تعاونها الفكري والمهني، ويرفع كفاءاتها، وتمايز خبراتها في 

أرجاء متعددة من العالم، ومن ثم يفيد أصحاب هذه الخبرات على أكثر من وجه، كما 
يفيد بلدهم ليبيا في عهدها الجديد، وكل ذلك حسب الممكن وضمن خطط عملية 

متفق عليها.

ومهام هذا الفريق المنشود هي في تنسيق الجهود، وتوزيع النشاطات، وتحمل 
المسؤوليات، بما يحقق النتائج المطلوبة، التي من شأنها ترجمة الفكر النظري إلى عمل 

محسوس، له نتائج عملية ظاهرة، وكما ذكر فإن الفريق سيقود النشاطات المبدئية 
إلنشاء المجمع، بعد أن يتم اإلتفاق بين المؤسسين على تسمية أعضائه خالل إجتماعات 

المؤتمر الـتأسيسي، وإلى وقت تتكامل فيه جميع اإلجراءات الميدانية )أو ما يسمى عند 
البعض باللوجيستكس(، وحتى يتوفر القدر الكافي من الجوانب العملية والمادية ألعمال 
ونشاطات المجمع مثل: النظر في تراخيص العمل إذ لزمت في بعض البلدان، أو تحديد  

طرق ووسائل الحصول على موارد مالية للصرف على النشاطات، والتي قد يكون منها 
رسوم العضوية، أو غيرها من طرق رصد الموارد الخاصة للصرف على النشاطات 
وتكاليف اإلدارة، والتي يشترط أال يشوبها شيء يخل بثوابت أو قيم الشعب الليبي 

الكريم الشريف، الذي ال يرضى الهوان أوالكسب غير المشروع.

ولكي تجتمع في عضوية المجمع أعداد معقولة من القدرات، والكفاءات والخبرات على 
تنوعها، وقد يكون ذلك خالل إو بعد المؤتمر المهني األول، )وهو بالطبع ال يعني 
حصر كل الخبرات الليبية الموزعة في أنحاء العالم، أوالضغط على أحد لإلنظمام 

إليه إذ ال مصلحة ترجى لهذا المشروع المستقبلي المهم في غير المتحمسين لبناءه 
أوالمشككين في جدواه(، وكما هو متوقع، فإن العمل في ذلك سوف يأخذ وقتا يتناسب 

مع تفاعل األعضاء، وتنسيق الجهود، وعظم المهام، إذ أن المقصود في النهاية، هو أن 
يلتقي أقصى ما يمكن من الفئات في عضوية المجمع، بشكل يضمن له عددا معقوال 

ومتنوعا من الكفاءات والخبرات، يسمح للمنظمين بأخذ زمام المبادرة إلطالق الجهد 
وإشهار المجمع، على أن يستمر قبول العضوية للراغبين في اإلنضمام متى شاءوا بعد 
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ذلك، بينما يستمر العمل على إشهار المجمع وإطالق نشاطاته التفعيلية الضرورية، 
خالل مدة من الوقت، يتم بعدها العمل ضمن مهلة زمنية محددة، على طرح أسماء 

كل من يرغب من أعضاءه األكفاء، إلنتخاب مجلس رسمي جديد إلدارة أقسام المجمع 
المتعددة، ومن ثم تحّمل كل المسؤليات والمهام التشغيلية والنشاطات الميدانية، 
وممارسة أدوار المجمع التاريخية المهمة، في التعاون مع مكونات الشعب الليبي 

المتعددة لصنع مستقبل ليبي مشرق وسعيد، بعون اهلل.

تداول المسؤولية بالمجمع
وكأي عمل قصد منه الفائدة العامة والمستمرة، يجب أن يتم الحرص على تداول 

المسؤولية في إدارة المجمع بشكل عادل ومستقر، ولعل التقليد الديموقراطي المتعارف 
عليه، هو أنضج الموجود من أنظمة العمل الظاهرة لنا، وتتمثل في تشكيل مجالس 
إدارية منتخبة، لكي تتولى المسؤولية وكما هو معلوم للجميع، فإن هذه المجالس 
المنتخبة، تحددها دورات زمنية معينة، تتم بعدها انتخابات جديدة لفترات جديدة 

أخرى، وبذلك يتم تداول المسؤولية نظاميا دون خلل يذكر في العمل، ويتم التنافس 
اإلجابي بين األطراف لتحسين األداء، واإلرتقاء بإسلوب العمل بشكل دوري متواثر.
أما الشروط والمواصفات لكل ذلك، فلها أصول وقواعد متعارف عليها، ستظهرفي 

الدستور واللوائح، ويرجى التفصيل في ذلك، إلى الوقت المناسب.

التمويل لنشاطات المجمع، والصرف على تكاليف اإلدارة
لعل من أولويات المهام التي تشغل كل التنظيمات غير التجارية في العالم، هي تأمين 

الحد األدنى من السيولة المالية، للصرف على النشاطات المامولة والتكاليف اإلدارية 
الضرورية، لمثل هذا التكتل الجامع لمختلف الخبرات والكفاءات، والذي نطمح جميعا 
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في إنشاءه، ومن الطرق المتعارف عليها واألكثر مباشرة للذهن في الحصول على 
الموارد الالزمة، هي رسوم العضوية، وهي وإن كانت ركنا ثابتا ورئيسيا في كل 
المنظمات المعتبرة، إال انها في كثير من األحوال غير كافية، وكثيرا ما يبحث 
المهتمون عن طرق أخرى لزيادة الموارد، مثل حفالت العشاء والمزادات العلنية 

وغيرها، كما أن من المنظمات الناجحة من يتمكن من إنشاء وقف خاص، على نمط 
األوقاف اإلسالمية المعروف والمتبع في كثير من بلدان العالم، ولكن ذلك بالطبع 

اليمكن أن يقوم بحاجتنا الراهنة، ألنه يتطلب عدة عناصر منها الوقت والخبرة والثقة، 
وكلها ستأخذ وقتا غير قصير لتؤدي ثمارها، ولذا لزم لنا إبتكار بعض الحلول 

السريعة التي تفي بالغرض، ومن هذا المنطلق أردت أن أطرح على اإلخوة واألخوات 
جميعا، فكرة قد تساهم في حل كريم وسريع لذلك، وهي وإن كانت فكرة مستقلة بل 
وسابقة لمشروع المجمع، إذ أنها نشأت مبكرا بالتزامن مع األحداث األخيرة بليبيا، هذا 
بالطبع، إذا تبنى المجمع هذه الفكرة كجزء من إهتماماته، وسيأتى شرحها بالتفصيل 

في مرحلة تالية إذا وجدت فكرة المجمع هذه تحمسا كافيا إلنشاءه.

بهاذا تنتهي النقاط الرئيسية با ختصار، في هذا الطرح المبدئي لمشروع مجمع 
الخبرات، ويتم العمل على النظر فيها الحقا إذا ما لزمها أي تعديل أو إضافة، بعد 

التشاورمع المهتمين إن شاء اهلل.

شكر وامتنان
والشكرمبذول وموصول، لكل من تعاون معنا لتحقيق هذا العمل المهم، فلهم جميعا 

شكري وامتناني الجزيلين، ومن الجدير بالذكر أنني قد تبادلت بعض األفكارمع بعض 
األصدقاء والمعارف، واستفدت من بعض اآلراء واإلقتراحات، خالل درسي وتمحيصي 

لهذا المشروع، فلهم جميعا امتناني علي مساهماتهم المتعددة، أو نواياهم الصادقة.
كما أنه يسرني ويشرفني، تلقي إقتراحاتكم وآراءكم، ومن كل الراغبين في 
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المشاركة، ممن تهمهم هذه الفكرة وأهدافها، ويثمنون فائدتها وأهميتها، ويحرصون 
على نجاحها وتطورها. 

علي عمر الرميص

Mobile. +44 )0( 77323 51561
Email: ali.ermes@gmail.com
Website: www.al-majma.com
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a fair competition for the choice of successful candidates, as will be detailed in 
the Forum’s constitution and internal policies.

Funding the Forum’s Activities and Administrative Costs

Although many organisations normally rely on membership fees to fund their 
activities, this approach has often proved not effective to raise sufficient funds. 
Again, some organisations resort to funding parties and organising dinners or 
auctions for the purpose. One sound approach, used by a number of successful 
Islamic organisations, is the traditional Islamic Waqf (Trust).  This method 
happens, unfortunately, not to suit our project, as it demands prolonged time 
and experience. 

Because time is crucial for us, it is worthwhile to consider some time-saving 
approach. Drawing on his experience, Ali Omar Ermes will suggest an idea for 
the consideration of the members.

Contact details for questions and clarification:

Ali Omar Ermes
Mobile. +44 (0) 77323 51561
Email: ali.ermes@gmail.com
Website: www.al-majma.com
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Preparation for the first Annual Meeting

A working group, elected in the inaugural meeting, will prepare for the first 
annual meeting. It will, among other things: 

Identify suitable potentially legible and qualified members all over the world. 
It will send invitations and follow up responses, and it will attend to relevant 
logistical arrangements. 

Lead the initial activities, coordinate efforts and assign responsibilities and do 
whatever is needed to formulate well-defined, time-tabled plans to carry out 
the ideas of the Forum and put its objectives in practice. The working group 
will, for instance, attend to the issue of licenses which are required for some 
countries. Other items which will claim their attention are sources of funding, 
membership fees and other administrative and financial requirements for 
running the Forum. 

The Election Process

As indicated above, membership is open to legible Libyans. Applications to join 
can be addressed to the forum at any time. The only time restriction concerns 
the election of the Forum’s executives, who need to be elected after the first 
annual meeting.  The executives will be elected from among those members 
who have the willingness, interest and professional ability to run different 
departments of the Forum. Executives will be elected for a specific period of 
time, such as 3 or 4 years. New applicants for executive positions will enter into 
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The Inaugural Meeting

The inaugural meeting for founding members will be held in London on 16th 
July 2011. A quorum of 10 members is needed to hold the meeting, although 
we expect a good attendance. It is preferable, though not mandatory, for the 
founding members to possess a wide variety of specialities and backgrounds.

Planning, Processes and Responsibilities

The inaugural meeting will discuss and agree policies to refine the technical 
strategies and the general operational procedures to be adopted by the Forum. 
The meeting will seek to formulate plans for future communication between 
members.  Founding members will also assess the resources required and 
consider funding plans and processes.

The meeting will, moreover, consider the possibility of opening offices in other 
countries and appointing representatives to facilitate communication between 
the members of the Forum and other centres of research and scholarship in 
Libya and the rest of the world. The outcome of these discussions will help in 
the preparation for the first annual meeting early in 2012.

The constitution will be one of the core issues to be discussed in the inaugural 
meeting. It is proposed that members will appoint a team of experts to draft the 
Forum’s constitution and internal policies.  This draft will be widely circulated 
and reviewed, so that a final version can be put to the vote at the first annual 
meeting early in 2012.
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Honorary Membership

Honorary membership will be granted to individuals and institutions of 
eminence and good reputation, so that the Forum can widen the scope of its 
activities and connections with centres of scholarship and excellence all over the 
world.

Character and Identity

The Forum is not a political party or a commercial organisation. It is not a 
charity or employment agency. Nor is it a social club or platform for slogans, 
polemics, empty bombast or propaganda. The Forum is an independent, 
intellectual and professional body, loyal to Libya and the Libyan people. Its 
identity and character are best defined in the aims and objectives outlined 
above, which are, in a word, the service of truth, the dissemination of 
knowledge, and the promotion of Libyan skills and expertise in the effort to 
build a new Libya.  

The Independence of Members

The institute puts no restrictions on its members to contribute, in their 
personal capacity, in political, social or professional activities.
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The fifth objective is to start, after the removal of Gaddafi, to address the 
problem of Libyan ‘brain-drain’. So many of Libyan talents have been drawn by 
international centres of excellence, universities and academies in the West and 
elsewhere. There has never been a time when their country needed them most, 
and the Forum will work with the leadership at home to facilitate the return of 
these talents to participate in the rebuilding of Libya. This will indeed provide 
the environment for active exchange of experts between Libya the rest of the 
world, putting an end to the isolation imposed on Libya and keeping it in 
touch with the international community.

Strategic Significance

Being a pivotal and global link between Libya and the outside world in all fields 
of knowledge and expertise, the Forum will be ideally placed as an advisory 
body to decision-makers and planners in Libya and as a consultancy for 
external institutions and organisations.

Membership

Membership will be open to Libyan scholars, scientists, professionals and 
intellectuals in all areas of knowledge. Libyans with the required qualifications 
or talents will be legible to apply, excluding those who have committed 
atrocities against Libyan people or  have blood on their hands.  (Membership 
requirements will be stated in detail in the Forum’s constitution).
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Objectives

The first and principal objective of the Forum is to be a liaison centre, a link, 
connecting Libyan intellectuals professional and academics, both as individuals 
and organisations.  The forum will have working groups whose task will be to 
facilitate communication between its members, as well as between its members 
and their peers elsewhere.

Secondly, the forum will serve as a first point of contact for scientists, artists, 
intellectuals and other active individuals, institutions, as well as private or 
governmental organisations interested in Libya, in Libyan talent and expertise. 
The forum will possess the information and the resources to assist Libyans and 
others who wish to know and work with their Libyan peers inside and outside 
Libya.  The Forum will thus be in a position to provide Libyans with the 
opportunity for further training and development.

Thirdly, the Forum aims to build the large data-base and to acquire other 
references and sources of information.  These facilities will provide potential 
users to have access to various fields of knowledge in a safe and supportive 
environment.

Fourthly, the Forum will assist in enabling Libyans to acquire training and 
skills in all fields in natural and social sciences, arts and humanities and to 
gain skills and expertise in various professional and technical specialities. This 
can be achieved through establishing colleges or institutes, or by working with 
established and internationally recognised universities. Financial and moral 
support, as well as career advice, will be offered where the need arises. 
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Preamble

The creation of this Forum has come as a result of prolonged thought on Libya, 
its present and future. Libya’s true salvation and real wealth lie in its own 
people, many of whom have the gifts, the skills and the expertise, which will be 
invaluable in the building of a future Libya. (The above is an initial name of the 
Forum, and it will be left to members to agree, in the inaugural meeting, on a 
final name that reflects the ideas and aspiration embodied in this paper).

Purpose

The creation of the Forum comes as a response to an ever-growing need to 
bring highly skilled and gifted Libyans together, to form a pool of specialist 
knowledge and expertise to serve Libya and Libyans both at home and abroad 
in all possible spheres and activities.  Membership of the forum will be open to 
Libyans of good character and ability: Libyan scholars, scientists, professionals, 
intellectuals, artists, and people with specialist skills in all disciplines and 
fields of human knowledge and activity. The range and kind of interests will 
be further discussed and refined in committees to be set up for this purpose. 
A new Libya will emerge after the imminent fall of Gaddafi’s regime. It is to 
such men and women as the Forum will bring together that the new Libya will 
look to have the knowledge, the skills and the expert counsel to maintain its 
prosperity and safety and to play its part in the community of nations.
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My gratitude goes to all partners, universities, organisations and individuals 
who helped and supported this work. Gratitude is prime imperative of our 
ethos and culture. It dictates that good shall be the reward of good. Those who 
have helped Libyans in our hard times will see that we will live up to this ethos. 
They will see that their kindness has been retained in the minds of a people 
who have good memories for kind deeds.

One important business that we will attend to today is the selection of a work-
ing group. This will consist of a small number of people who have the dedica-
tion and willingness to do the hard work that the next stage requires. Their 
assignment will be for short interval until a team has been formed to take over 
responsibilities. I have also promised to put forward to you an idea that could 
be of help in raising funds for Al-Majma. I hope I can convince enough of you 
to adopt it as part of Al-Majma fund-raising policy. Other items in our agenda 
will draw attention to the need of appointing representatives of the forum and 
opening offices in various countries.

I want to welcome you all to the first Libyan International Expertise Forum, 
Al-Majma. I value your commitment to this project and the sacrifice you have 
made in effort, time and money. May you enjoy and benefit from meeting each 
other. May we all succeed. May a new, united and free Libya be born and flour-
ish.
Thank you, wassalam

Ali Omar Ermes
Libyan International Expertise Forum.
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And here is precisely where Al-Majma comes in. Its mission is to bring together 
Libyans from the four corners of the earth. United by loyalty to Libya and by 
their interests to develop their country and their own talents, they will find in 
Al-Majma a means of consolidating their bond, a global Libyan source that will 
provide them with the opportunity to benefit themselves and their fellow Liby-
ans.  With Al-Majma as a meeting point of thousands of minds and talents, 
these men and women will be able to do for Libya and themselves what they 
cannot do single-handedly. 

This is the first meeting of Al-Majma’, the founding member’s conference. We 
hope to see as many Libyans as possible here. But our expectations are realistic. 
We know that not all fields of expertise can be represented in this conference. 
We appreciate the difficulties of distance, job commitments and schedules that 
would make it difficult for many Libyans in the Diaspora to attend. But we are 
expecting members to come from Britain and Europe, USA, Canada and the 
Middle East. Given the purpose of the meeting and the calibre of those who 
will attend it, this is likely to be the first gathering of its kinds of Libyans from 
diverse fields of scholarship, expertise and endeavour. It will be a unique occa-
sion, generous in sentiment and rich in promise.

Let us all thank Allah who in His wisdom chose this time for creating the 
circumstances to change our country for the better. We thank him too for 
bringing us together. My personal thanks go to all Libyans of talent, learning 
and expertise who supported the idea of Al-Majma. Particular thanks are due 
to those who worked long and hard to make this conference possible. I wish to 
thank my colleagues, friends and family who gave of themselves and of their 
time and money to see this initiative come into being and, insh’Allah, succeed.

4



before he made it so poor. It hurts his eyes and ears to see and hear the sights 
and sounds that bespeak of a Libya where learning and civilized values preceded 
his reign of terror and ignorance.

Gaddafi wants a nation of dwarfs where he can stand as the only giant. You 
hardly hear in Libya the name of a senior Government official, a person of 
distinction, a poet, a historian, a scientist, or even a football player. It is all 
‘’Gaddafi wa bas” – Gaddafi and only Gaddafi, as his propaganda machine 
keeps babbling. The stage is filled by one actor, Gaddafi, the King of Kings, the 
inspired leader, the political thinker, the gifted writer, the novelist, the inventor. 
It is, indeed, Gaddafi wa bas.

Human will and fortitude, however, will always prevail. And out of this suf-
fering and oppression shone a glimmer of hope. And great numbers of gifted 
Libyans knocked on the doors of opportunity outside Libya, and the world 
– here in Britain, in the United States and in the Middle East – knew what 
Libyans can do and profited from it. But not without some loss for Libya itself. 
The draining away of the country’s brains and skills is a heavy toll. But our faith 
in Allah is boundless, and there are sure signs that this damage will soon be re-
paired. Gaddafi’s regime is tottering, and with the return of the nation’s brains 
and enriched talents and expertise, Libya will see the dawn of a new future. 
Her sons and daughters, highly trained, carrying with them the fruits of learn-
ing and experience, will give to Libya the expertise and assistance she needs in 
all fields of human endeavour. They will establish institutions of various kinds, 
centres of learning and research, organs of disseminating knowledge and infor-
mation. They will spread light to dispel Gaddafi’s age of darkness.
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This is a very brief introduction to a long process of ideas and hard work done 
by so many people whom I admire and respect. These are the loyal architects 
of new Libya. Talented and trained in various fields, they will build with their 
hands and brains Libya’s future. They, you and I owe to Libya our very being. 
Libya is home: Libya the sun, the sea, the sand, the palm-tree. She gave us 
warmth, taught us love and generosity imprinted on us the values that make a 
man and a woman worthy of belonging to the larger human family.

Libya will always be close to our hearts. Sadly we look at it now from afar. 
For so many Libyans of talent and learning had to flee home. Gaddafi’s brutal 
dictatorship either actively chased them or made it impossible for them to live 
a life of decency and dignity. They sought freedom in God’s wide world. The 
children of a land rich in history, the inheritors of  a great civilization with 
deep-rooted values, these men and women, walked with bold steps and open, 
confident minds. They embraced the world and the world embraced them. 
They learned and taught. They cultivated their talents, they expanded their 
knowledge, they honed their skills. They became world citizens and remained 
the children of Libya.

We all have suffered, directly or indirectly, at the hand’s of Gaddafi’s tyranny. 
And what we know of Gaddafi’s destructive instinct, the world is only begin-
ning to discover. Gaddafi thrives on abolition. His regime is a machine of 
destruction. Opponents are murdered; history is erased; records are torn or 
viciously re-written; monuments are demolished; olive trees are uprooted; sym-
bols of cultural or spiritual value are eradicated. This is the work of a sick soul. 
Beneath this destruction we see a cowardly and shallow mind. It is a mind that 
fears to face the truth. Gaddafi fears to see the evidence of how rich Libya was 
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In the name of Allah, The Most Gracious, The Merciful

The Dawn has broken: Let light in.
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