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 يكم ورحمة اهلل وبركاته السالم عل

 

لقد قامت جمعية الجالية الليبية فى لندن وجنوب انجلترا بمكاتبتكم أكثر من مرة، والتى كان آخرها الرسالة المؤرخة فى 
التاسع عشر من يناير الماضى، وذلك بشأن اعتراضنا ورفضنا الستمرار عناصر نظام القذافى المنهار فى كثير من مراكز 

تها والسفارات الليبية فى الخارج، لكن لألسف يبدو أن ذلك لم يلق أي اهتمام من قبلكم، بل الحظنا إصرارا الدولة وإدارا
منكم على التشبث بتلك العناصر وتمكينها من مرافق الدولة، مع علمكم بدورها فى عرقلة ومحاولة إفشال تحقيق مبادئ 

 .يبيين فى الداخل والخارجثورة السابع عشر من فبراير، مما أدى إلى غضب وسخط الل

إن سياسة المحاباة لدى بعض المسؤولين فى المجلس والحكومة، وتغليبها على قضية الكفاءة والوطنية فى تعيين وإرسال 
موظفين إلى السفارات الليبية، أدت إلى تسرب بعض العناصر التى ما تزال على والئها للنظام المنهار إلى السفارة الليبية 

مشاعر الجرحى  في األيام القليلة الماضية ، التى تحدتسماح اسماعيل المراقب المالى بالسفارة ن بين هؤآلءومفى لندن، 
أن القذافى هو الذى عينها، وال أحد يستطيع أن يخرجها من ب  أمام بعض الحاضرين في السفارة والجالية الليبية، وصرحت

اإلعتصام فى السفارة من قبل اإلخوة الجرحى وأفراد من أدى إلى وعملها فى السفارة، األمر الذى أثار حفيظة الجميع، 
 .الجالية للمطالبة بإقالتها



ونحن فى جمعية الجالية الليبية إذ نعتبر هذا الموقف من المذكورة سماح أمرا مهينا للشهداء والجرحى ولجميع الليبيين، فإننا 
 :نؤكد على اآلتى

نصر على إقالة المذكورة سماح من عملها فى السفارة وإحالتها للتحقيق معها من قبل الجهات المختصة فى ليبيا ولن : أوال
 .نقبل باستمرار وجودها فى السفارة بأي حال

توتر لدى نحذر من محاولة اإللتفاف على أمر إقالتها أو تمييع الواقعة إذ أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من اإلحتقان وال: ثانيا
 .اإلخوة الجرحى وأفراد الجالية وخروج األمور عن السيطرة

نرفض اسلوب اإلستعانة بالشرطة فى مواجهة المعتصمين من الجرحى وأفراد الجالية، ومحاولة اعتماد الحوار : ثالثا
 .غيرهمللوصول إلى الحلول المرضية للجميع، كما نرفض اسلوب العنف والتهديد واإلهانة من المعتصمين أو 

نؤكد على الوحدة الوطنية وتالحم الليبيين في داخل ليبيا وخارجها، ونرفض كل المحاوالت الدنيئة التي ترمي إلى : رابعا
 . إثارة النعرات ونشر الفتنة

، ونصر لتغييب دورها في دعم الجالية ومساندتهانرفض رفضا قاطعا تلك األصوات التى تعلوا من داخل السفارة : خامسا
 . أن يكون اإلهتمام بأمر الجالية ورعاية مصالحها من أهم أدوار السفارات الليبيةعلى 

نؤكد على استمرار اعتراضنا ورفضنا إلسناد المهام فى إدارات الدولة والسفارات للعناصر التى يشتم منها رائحة : سادسا
 .الوالء للنظام المنهار

لشرفاء من جميع أبناء ليبيا لتحقيق األهداف التى قامت من أجلها ثورة وفى الختام نرجو التوفيق والسداد لكل المخلصين ا
 .السابع عشر من فبراير

  .والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

 

 أعضاء مجلس األمناء واللجنة التنفيذية بالجالية الليبية

 فى لندن وجنوب انجلترا 
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