اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :أي بدائل للمؤتمر الوطني بليبيا؟
مقدمة الحلقة :فيروز زياني
ضيفا الحلقة
 عالء المقريف /عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي فتحي العكاري /باحث في الشأن الليبيتاريخ الحلقة4102/3/3 :
المحاور:
 الهدف من وراء الهجوم على المؤتمر الوطني أفضل البدائل المطروحة فشل حكومة زيدان في إدارة شؤون البالدفيروز زياني :السالم عليكم وأهالً بكم ،دعا أعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا إلى
وضع آلية جديدة الستئناف جلساتهم بعد تعليقها على خلفية االعتداء األخير الذي تعرض
له مقر المؤتمر من قبل مسلحين.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :هل تملك ليبيا طرف التخلي عن خارطة
الطريق في ظل ظروف أمنية تزداد تدهوراً ،وما هي البدائل التي يطرحها المطالبون
بحل المؤتمر الوطني العام؟
بعد االعتداء الذي تعرض له أعضاء مقر وأعضاء المؤتمر الوطني العام في ليبيا على
سلطة تشريعية في البالد يسعى أعضاء المؤتمر إلى تأكيد حضورهم ودورهم السياسي
محذرين من مخاطر القفز عن مؤسساتهم ،ليبيا إذن لم تغادر مربع الفوضى األمنية التي
تشدها إلى الخلف في ظل خريطة طريق يراهن عليها المؤتمر الوطني لبناء مؤسسات
الدولة.
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[تقرير مسجل]
أمجد المالكي :أن تكون ليبيا دولة ذلك هو التحدي بعد ثالثة أعوام على ثورتها التي
أطاحت بالقذافي ،ترك الرجل بالداً بال مؤسسات وال نخب حقيقية خارج دائرة نفوذه مما
جعل المهمة عسيرة من بعده ،ينتخب الليبيون برلمانا ً في تموز  4104وتلك كانت أول
انتخابات في تاريخهم منذ نصف قرن لكن البرلمان أو المؤتمر الوطني العام سرعان ما
تحول إلى بؤرة استقطاب حادة وعرضة لهجمات عدة كان آخرها اقتحامه من محتجين
على تمديد واليته ،دخلوا مبنى المؤتمر الوطني عنوة وبعضهم يحمل سكاكين واعتدوا
على نواب منتخبين وأصابوا عدداً منهم وألحقوا أضرارا ً في المكان وحجتهم في هذا أن
التمديد للمؤتمر باطل وكذلك قراراته األخيرة ،قبل ذلك وجدها بعض الجنراالت فرصة
إلعالن انقالب ثبت الحقا ً أنه تلفزيوني ال أكثر ،بل وصل األمر بكتيبتي الصواعق
والقعقاع إلى إمهال المؤتمر الوطني ساعات معدودة لتسليم السلطة ،وكان الفتا ً أن
الجماعتين كانتا من بين جماعات أخرى ثارت على القذافي وأطاحت به ما يؤشر إلى
انقسام عميق وعامودي بين الثوار أنفسهم يعوق االنتقال الديمقراطي في البالد ،إضافة
إلى ذلك تعاني ليبيا من فوضى سالح أتاحت لبقايا النظام المخلوع أن تطل برأسها مجدداً
وهو ما يجعل مهمة الفريق الحكومي االنتقالي أكثر صعوبة ،وهذا كله يترافق مع تفاقم
االنقسامات واالستقطابات داخل المؤتمر الوطني العام بين التيارين الليبرالي
واإلسالمي ،على أن ذلك لم يحل دون بعض اإلنجازات خالل الفترة الماضية فقد تم
انتخاب لجنة لصياغة دستور جديد للبالد وكذلك إقرار إجراء انتخابات عامة خالل هذا
العام وفق لما اعتبر خريطة طريق ملزمة من شأنها تمهيد الطريق لبناء مؤسسات الدولة
في بالد تركها حاكمها السابق كما كانت عندما استلم الحكم فيها قبل أربعين عاما ً أو
يزيد.
[نهاية التقرير]
فيروز زياني :لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس كل من عالء المقريف
عضو المؤتمر الوطني العام عن م دينة بنغازي وفتحي العكاري الباحث في الشأن الليبي
نرحب بضيفينا الكريمين ،نتوجه بأول سؤال للسيد عالء المقريف ونود أن نفهم معك
يعني ليست المرة األولى التي يتعرض فيها مقر المؤتمر الوطني الليبي لمثل هذا الهجوم
نود أن نفهم ما األسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك؟
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الهدف من وراء الهجوم على المؤتمر الوطني
عالء المقريف :نعم ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،زي ما حضرتك ذكرت أنه هي ليست
المرة األولى التي يتم فيها التهجم على المؤتمر الوطني العام ولكن هذه المرة كانت بشكل
فيه نوع من العنف وأعنف من أي مرة سابقة وهذه المرة كان الواضح أن فيه هدف من
وراء هذا الهجوم كان هو إسقاط هذا المؤتمر ،لنرجع بس لعدة أسابيع أو ممكن ستة
أسابيع ماضية كانت هناك مطالبات شعبية من عدة جهات أن ينتهي هذا المؤتمر الوطني
العام وأن يذهب األعضاء ويسلمونه إلى جسم تشريعي جديد ،كان هناك تحديد يوم 4/7
إنه هو موعد انتهاء المؤتمر الوطني العام إذا كنا نريد أن نتكلم دستوريا ً قانونيا ً ليس
هناك شيء يحدد ال  4/7وال أي يوم آخر إحنا أمامنا مهمات محددة في داخل المؤتمر
يجب أن نؤديها ثم ننتهي من هذه المهمات ثم نسلم للجسم الشرعي الجديد الذي يكون
دستوريا ً محدد لكن.
فيروز زياني :يعني أنا أطرح هذا السؤال اعذرني سيد عالء اعذرني أطرح هذا السؤال
عفواً اعذرني ،أطرح هذا السؤال ألن هذه يعني ليست المرة األولى كما ذكرنا تكرار
مثل هذا الموضوع يدل على أنه لم يعالج من جذوره باألساس لماذا؟ ما الذي يحول دون
ذلك؟
عالء المقريف :نعم هذه لألسف مثلما ذكرتم في تقريركم التقرير أيضا ً ضعف مؤسسات
الدولة وهي المؤسسة العسكرية مؤسسة وزارة الداخلية وغيرها من األجهزة األمنية
الضعيفة نحن جهة تشريعية انتخبنا حكومة في داخل الدولة في داخل هذا الجسم
التشريعي حتى تؤدي الوظائف األساسية في الدولة وهي منها بسط األمن سواء حماية
المؤتمر الوطني العام وحماية مؤسسات الدولة وحماية المواطن قبل كل شيء ولكن
لألسف هذه األجهزة وهذه الحكومة فشلت في تأمين سواء مؤسسات الدولة وهذا واضح
يعني في الفترات الماضية عندما تم التهجم سواء المؤتمر الوطني العام أو تم التهجم على
الوزارات سواء من وزارة الخارجية أو أي وزارة ثانية تم التهجم عليها فهذا لألسف من
ضعف المؤسسات في الدولة سواء المؤسسة العسكرية وزارة الدفاع أو رئاسة األركان
وأيضا ً وزارة الداخلية التي ليس لها وجود إلى اليوم وكثيرون يتهمون في داخل المؤتمر
أنه نحن من المفروض أن نؤمن أنفسنا أوالً ثم نؤمن الدولة ثانيا ً نحن جهة مدنية بحتة
وليس جهة تنفيذية ال نملك األموال نحن نعطي األموال للحكومة والحكومة تبدأ في
تأسيس هذه المؤسسات وتقويها نعم.
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فيروز زياني :دعني أتحول للسيد فتحي العكاري اآلن نود أن نفهم معك سيد فتحي
المطالبون بحل المؤتمر الوطني عدم التمديد له وقد تابعنا كل تلك المظاهرات كما ذكر
ضيفنا في السابع من فبراير يعني ما مدى وجاهة مثل هذه المطالب خاصة إذا علمنا بأن
المؤتمر الوطني هو الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا منذ خمسين عاما ً قرابة الخمسين
عاماً؟
ك وأحيي مشاهدي قناة
فتحي العكاري :بسم هللا الرحمن الرحيم السالم عليكم أحيي ِ
الجزيرة ،قبل أن أتحدث أعتقد أن أخي عالء يعني تجاوز شوي ألن المؤتمر ولد والدة
قيصرية لم يعط الشعب الليبي الفرصة الكافية للتعرف على المترشحين وانتخابهم انتخابا
صحيحا كما يحدث في دول العالم ،افترض المجلس االنتقالي أن الديمقراطية يمكن أن
تبدأ من الصفر وتصل إلى  %011في  2أسابيع أو  5أسابيع فوالدة المؤتمر كانت
قاصرة وجميع ما يتحدث عنه من فشل مسؤولين عنه هم أعضاء المؤتمر بتدخالتهم
باختيارهم يعني هم فشلوا في اختيار رئيس الوزراء الصحيح وفشلوا في اختيار الوزارة
الصحيحة والوزارات والوكالء ألنهم اختاروا أقاربهم أو مناطقهم أو مصالحهم فكانت
جهوية بالكامل وجاء السيد علي زيدان ليقفز على المشهد من داخل المؤتمر بينما تقدم 8
مرشحين لرئاسة الحكومة مؤهلين ولم يختر منهم أحد ،وإذا رجعت إلى الخلف قليالً
حينما يقول في التقرير دستور جديد ليبيا فيها دستور ،دستور االستقالل قائم ولم يلغ ولم
يستفت الشعب على إلغاءه فهو شرعي ودستوري وقائم وكان أجدر بالمجلس االنتقالي أن
يعلن حين تحررت ليبيا بالكامل العودة للشرعية الدستورية متمثلة في دستور االستقالل
ثم يطور بناءاً على استفتاءات للشعب الليبي ،االنتخاب شرعي صحيح لكن الشرعية ال
تبق إذا فقد الشعب الثقة بالمنتخبين الشرعية مرتبطة بالثقة المؤتمر الوطني العام فشل.
فيروز زياني :لكن إذا ما سلمنا نعم سيد فتحي فشل تفضل أكمل الفكرة.
فتحي العكاري :الفكرة أن المؤتمر الوطني العام فشل في المهمة المكلف بها وهي
البحث عن دستور جدي د بالرغم من إهمالنا للدستور القائم يعني المدة الكاملة بالكامل لم
يتحدث عن دستور أو لجنة الستين إال في األسابيع األخيرة ومن ستة أشهر طرحت أفكار
وأنا أحد الناس الذين طرحوا.
فيروز زياني :حدث ذلك وهناك اآلن وهناك اآلن لجنة فبراير وهناك اآلن لجنة فبراير
المكلفة بهذا الموضوع لكن إن سلمنا جدالً بكل ما ذكرت وعلى كل العيوب التي ذكرت
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بخصوص المؤتمر الوطني ما البدائل؟
أفضل البدائل المطروحة
فتحي العكاري :البدائل بإمكاننا انتخاب مؤتمر وطني عام مثل السابق بدون تحريف
بدون إدخالنا في رئيس دولة أو إدخالنا في برلمان بدون دستور لماذا القفز على الحدث
واستحداث جسم جديد غريب ،هم فقدوا المشروعية بفقد ثقة الناس فيهم وبدؤوا يريدوا أن
يعملوا تعديل باالستعانة بفئات معينة هذا سيقود إلى مشكلة ثانية طبعا ً أنا أصالً ال أؤمن
بأن ما يحدث في ليبيا فوضى ولكني أؤمن بأنه تفاعل بعد الثورة للوصول للوضع
الصحيح يستحيل أن نقفز من عهد القذافي الطاغية الظالم إلى عهد عادل ديمقراطي.
فيروز زياني :إن كان الوضع كذلك إن كان الوضع كذلك سيد فتحي لماذا ال تعطى
األمور الوقت الكافي لذلك يعني أتفضلون إعادة انتخاب برلمان جديد أو المؤتمر الوطني
على المضي في خارطة الطريق التي وضعت؟
فتحي العكاري :نحن ال نطالب بحل المؤتمر وال نوافق على الهجوم على المؤتمر وهذه
تصرفات تقوم بها مجموعات مؤدلجة ألغراض محددة يمكن األخ عالء أن يتكلم عنها ال
أريد أن أدخل في الحديث عنها لكن هذه ال تعني رأي الشعب الليبي العام ،رأي الشعب
الليبي العام عامة الليبيين يريدون دولة يريدون جيش يريدون شرطة يريدون نظام
يريدون أمن واستقرار يريدون تنمية وهذه قادمة بإذن هللا.
فيروز زياني :وضح تماما ً لكنك تحدثت عن فشل المؤتمر الوطني لكل المدة التي كان
فيها وهنا أتوجه بالسؤال طبعا ً للسيد عالء المقريف واستغل فرصة األسابيع األخيرة فقط
وبدء الحديث عن لجنة فبراير وإعادة كتابة الدستور ومدة معينة تعطى مع نهاية هذا
الشهر لهذه اللجنة لتحديد موعد االنتخابات التي ستكون في غضون ثالث إلى أربع أشهر
لماذا كل هذا التأخير؟
عالء المقريف :نعم أنا بس أحببت أن أرد على جملتين قالهما السيد محمد العكاري وهي
أن وكأنه نحن المالمين اآلن على العملية القيصرية التي تكلم عليها نحن كنا تقدمنا لهذا
المؤتمر فهذا ليس خطأنا أنها كانت عملية قيصرية وأنا أؤكد لك حتى لو كان في
انتخابات جديدة ومؤتمر جديد ستتحسن هذه العملية االنتخابية ولكنها ستكون فيها نواقص
وفيها بعض المشاكل ألن الديمقراطية ال تأت بين يوم وليلة وال في سنة.
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فيروز زياني :لكنه أشار إلى المحسوبية أيضا ً والجهوية.
عالء المقريف :هذه المحسوبية ال هذه ليست مسؤولية المؤتمر هذه مسؤولية َمن جاء
بهم السيد علي زيدان ووضعهم في الوزارات هو َمن أتوا بالوكالء نحن ال نعين وكالء
نحن نعين رئيس حكومة وهو يأت بالوزراء ونعتمدهم فقط ال نتدخل في أي شيء بعد
هذا بس بنقطة أتفق معه في نقطتين وهو أن دستور  50المعدل يكون نقطة انطالق للجنة
الستين أو الهيئة التأسيسية وأيضا ً أتفق معه في نقطة نحن أنا أنتمي في كتلة داخل
المؤ تمر لم أقل كتلة ليس لها توجه سياسي بس كعملية تنظيمية داخل المؤتمر نحن
نطالب اآلن وطالبنا ونستمر في هذا أن ينتخب مؤتمر جديد بنفس تشكيلة هذا المؤتمر
الحالي بأسرع هذه أسرع وأقصر طريق النتخاب جسم جديد ليس هناك أي داعي ال
برلمان وال لرئيس ألن هذه ستطول المدة أوالً في االنتخابات نحن ال نريد البقاء نؤكد ال
نريد البقاء ولكن نريد أن نسلم لجسم تشريعي وأيضا ً علينا أن نضع في الحسبان نحن
نطالب بمؤتمر جديد ألن المؤتمر القادم الذي سيأتي َمن يستلم بعدنا هذه المهمة مدته
محدودة وقصيرة ليست مدة طويلة هم من المتوقع أن يبقوا ممكن من  8شهور إلى 01
شهور أقصاها  04شهر وبعدها يستفتى على الدستور الكامل للدولة ونذهب يحدد كل
الناس ويستفتوا عليه يحددوا شكل الدولة إن كانوا يريدوا رئيس أو حتى ملك في النهاية
هذا يكون من حق الناس ويحددوا االتجاه ،بالنسبة للجنة فبراير التي حضرتك سألت
عليها أ صبح هناك في انعدام ثقة بين الشارع وبين المؤتمر الوطني العام فجاءت هذه
الفكرة أن أي تعديل دستوري نريد ناس من خارج المؤتمر يكونوا مشاركين مع المؤتمر
نحن هذه اللجنة مكونة من  05عضو  6منهم فقط منهم من داخل المؤتمر أعضاء في
المؤتمر الوطني العام و 9من خارج المؤتمر يجلسون مع بعض ويحددون شكل التعديل
الدستوري ويأتون إليه ،وهي هذه اللجنة ليست ملزمة هذه اللجنة استشارية ألنه اآلن
حسب علم هذه اللجنة وأنا ال أريد أن أجزم أن هذا شيء نهائي لعل يأتون يوم األربعاء
هو الموعد األخير لهم لتقديم آخر تقرير ومقترحاتهم ،هم اآلن يدرسون سواء برلمان
ورئيس بطريقة مباشرة أو برلمان ورئيس بطريقة غير مباشرة بل نحن من  02عضو
في داخل المؤتمر تقدمنا واآلن ندفع بهذا االتجاه انتخاب مؤتمر بنفس شكل المؤتمر على
وضعه اآلن ولكن فقط باستثناء شيء واحد يتم التعديل أن ال تكون هناك قوائم ،حقيقة
القوائم سب بت لنا إشكالية في داخل المؤتمر فليدخل كل إنسان فردي إذا كانت له انتماءات
حزبية هذا شيء يرجع له يعني للشخص نفسه لكن ال نريد موضوع القوائم حتى ال نقع
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في إشكالية المؤتمر الوطني العام والتجاذبات التي نحن فيها اليوم.
فيروز زياني :طبعا سنعود لمتابعة كل هذا النقاش مع ضيفينا الكريمين نتحول اآلن إلى
فاصل قصير ونعود بعده مباشرة ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
فيروز زياني :أهال بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تناقش تداعيات
المشهد في ليبيا بعد االعتداء على مقر المؤتمر الوطني وأعضاءه ،نتحول مرة أخرى
إلى ضيفينا الكريمين تحديدا إلى السيد فتحي العكاري لعلك سمعت معنا ما كان يذكره
ضيفنا سيد عالء المقريف من اتهامات كالها للحكومة الليبية إلى أي مدى فعال هي
تتحمل الجزء األكبر من المسؤولية خاصة إذا ما أخذنا في عين الحسبان البيان الذي
صدر اليوم من معز الخوجة وهو وزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام الذي أكد
على المحافظة على المسار الديمقراطي وال سبيل إلى ذلك إال عبر صناديق االقتراع
والتداول السلمي على السلطة وقال بأن الحكومة ال تنحاز إلى أي طرف وهي تمثل كافة
الليبيين.
فتحي العكاري :هذا كالم غير منطقي وغير صحيح ،لماذا ألن المؤتمر هو المسؤول
عن الحكومة وهو الذي أفرز الحكومة والحكومة يجب أن تؤمن جزء من عملها هو
تأمين مؤسسات الدولة وإذا لم تؤمن مؤسسات الدولة فهي حكومة فاشلة يعني إحنا تعودنا
يعني مثال في بنغازي ودرنه تعودنا على القتل اليومي خمس أشخاص ثالث أشخاص
كل يوم والحكومة نائمة في أحالمها وأنفقت مبالغ طائلة وال نرى شيئا على الشارع ال
إعداد وال أمن وال حماية فهذا الموضوع بالنسبة لعامة الناس منتهي ،نحن نرى أن هذه
إرهاصات ربما تقودنا إلى موجة ثانية من الثورة الليبية إذا كان تم التقاعس وتم الخروج
على الشرعية والخروج على يعني طموحات وآمال الشعب الليبي ،الشعب الليبي يأمل
في دولة وكل من يحاول أن يدخل الفوضى سيرفع من درجة الغضب الشعبي ليحدث
انفجار مثل الذي حدث في  05و 06و 07فبراير في المدن الليبية المختلفة فنحنا يجب أن
نضع في حسابنا هدوء البركان ال يعني أنه انتهى ونام ،والشاعر يقول إذا الشعب أراد
الحياة فال بد أن يستجيب القدر ،نحن دفعنا ثمن في هذه الثورة وصبرنا  21عاما يجب
أن يتحقق للشعب الليبي ما يريده ،أما االعتداء فهو مرفوض على عضو المؤتمر وال
على وزير وال على جندي وال على أي شخص ليبي يجب أن يحترم كل ليبي ويعامل
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معاملة إنسانية با لنسبة للبديل األمثل ،البديل األمثل هو حراك العودة للشرعية الدستورية
بمعنى العودة للملكية الدستورية التي كانت قائمة في  30أغسطس  0969ثم االنطالق
بعدها في استفتاءات للتطوير ،العملية الثانية هذه قادتنا إلى خالفات ألنها ال توجد رؤيا
سياسية لدى المؤتمر فشل المؤتمر في وضع رؤيا سياسية فعال واضحة يسير عليها
وقراراتها كانت مرتبكة لدرجة أن اآلن ال يعرفوا خطة أ وخطة ب أو الخطة ج اللي هي
انتخابات واالنتخابات والقفز إلى رئاسة هو قفز على لجنة الستين وقفز على الدستور
وفرض نظام لم يستفت عليه الشعب الليبي وهو غير مشروع ،بالنسبة للجنة الستين نحن
نشكك في صحتها ألن شارك فيها أقل من  05في المئة من الناخبين وبالتالي الذين
نجحوا األعضاء الذين نجحوا ال يمثلون حتى  7في المئة من الناخبين ألن  05في المئة
الذين شاركوا معظمهم لم يفز أحد من أصواتهم فاألصوات الناجحة التي تمثل إفراز لجنة
الستين قد ال تمثل حتى  6بالمئة من الشعب الليبي فهناك إشكالية نحن يعني بالرغم من
احترامنا لألعضاء الذين أفرزوا لكن العملية ألن الشعب فقد الثقة فقد الثقة في االنتخاب
فقد الثقة في المؤسسات فقد الثقة في التعديالت.
فيروز زياني :إذن ما الحل؟ ودعني أتحول بهذا السؤال للسيد عالء.
فتحي العكاري :هناك حالن ال ثالث لهما يمكن أن يجدد للمؤتمر بشكله الحالي أو نعود
إلى الشرعية الدستورية وهي في حراك كبير داخل المجتمع يطالب بالعودة لدستور
االستقالل معدل في  63ووضع ليبيا في  30أغسطس . 0969
فيروز زياني :وضحت وجهة نظرك تماما ،سؤالي للسيد عالء المقريف.
عالء المقريف :نعم أوال حتى العودة لدستور  50وأنا أكدت ليس أعتقد أن هذا شيء جيد
أن لجنة الستين تنطلق من هذا الدستور ولعل هذا أمر يرجع لهم حتى لو كنا قررنا أن
نذهب إلى دستور  50أو إلى  50معدل نحتاج إلى لجنة الستين هي من تبدأ في هذا
الع مل ،أنا بس أريد أن أقول أن هناك التشكيك في لجنة الستين وعدد الناس الذين صوتوا
لها ،ولجنة الستين هي الهيئة التأسيسية إلعداد الدستور كان من المفترض أصال هو
األصل كان في الموضوع أن المؤتمر  411عضو ينتخبوا هذه أو يختاروا هذه اللجنة
ولكن إحنا طرحنا هذا الموضوع على عامة الشعب وانتخبوه حوالي نصف مليون من
الشعب ،هذه اللجنة اآلن لجنة فنية تقوم بإعداد المواد الدستورية وبعدها تطرحها على
االستفتاء أهم شيء في هذه النقطة هو االستفتاء ،االستفتاء يجب أن يكون باألغلبية أقل
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شيء أعتقد سيكون هناك ثلثين من الشعب يجب أن يستفتوا عليه ويصوتوا ليست عملية
فقط أنهم يسجلوا ال يذهبوا ويعطوا صوتهم..
فيروز زياني :حتى الظروف األمنية ،أعذرني هنا سيد عالء يمكن أن أطرح سؤال
جديا حول الظروف األمنية والجميع يعلم بأن في بعض المناطق لم تتمكن ولم يتمكن
المواطنون الليبيون من االنتخاب يعني منذ أيام قليلة فقط نحن ال نتحدث عن حدث بعيد.
فشل حكومة زيدان في إدارة شؤون البالد
عالء المقريف :هذا يرجعني للسؤال وهو فشل حكومة نعم نحن في المؤتمر الوطني
العام أعترف بها نحن ومع أني أنا شخصيا برأيي الشخصي لم أصوت أصال لهذه
الحكومة ولكن هذه أنا ما زلت مسؤول مثلي مثل أي عضو ثاني..
فيروز زياني :هو يطرح سؤال مهم يعني الجميع عندما يتحدث اإلنسان عن الحكومة
فهي بالضرورة يتحدث عن المؤتمر الوطني أنت لم تصوت ،لكن لماذا لم يتم إسقاط هذه
الحكومة وهو سؤال طرحه ضيفنا ويطرح على نطاق واسع.
عالء المقريف :ولكن أنا فلنبتعد عن كلمة إسقاط ولكن أنا مع من واقف اآلن إلقالة هذه
الحكومة وانتخاب شخصية جديدة وطنية تستطيع أن تخدم الشعب ،هذه المسألة األمنية
هذه من تقاعس الحكومة وفشل الحكومة ،نحن في المؤتمر الوطني العام أعطيناها
الميزانية ،هذه الحكومة إلى اليوم صرفت  70مليار من مال الشعب الليبي أنا أؤكد لكي
وأقولها ألخي فتحي بنغازي إذا بس ننظر إلى وضع بنغازي وسقوط المئات اآلن دخلنا
ممكن العدد فات  411سقوطهم هذا يقيل عدة حكومات وال يقيل حكومة واحدة ،هذه
الحكومة متشبثة متمسكة بهذا المنصب نحن نحاول من أكثر من  5شهور لتبديل هذه
الحكومة وسحب الثقة منها ولكن لألسف بسبب من يقف..
فيروز زياني :دعنا نسمي األمور بمسمياتها لماذا لم يتم التوافق لحد اآلن على شخص
بديل للسيد علي زيدان.
عالء المقريف :ألن هناك كتلة معينة في المؤتمر الوطني العام تقف مع هذه الحكومة
لك
حتى لو خرجت على اإلعالم وقالت نحن ضد هذه الحكومة يعتبروها فاشلة وأنا أؤكد ِ
ك كتلة التحالف بالتحديد إذا حتى انقسم أعضاءها أصبحوا
هذه الكتلة وبالتحديد أنا أؤكد ل ِ
علني ال ينتموا لها ولكن متفقين على الرأي وهو التمسك بهذه الحكومة ال يريدون إقالة
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هذه الحكومة ونحن في داخل المؤتمر نحتاج إلى نصاب معين ونحتاج إلى  041صوت
في داخل المؤتمر إليقاف ذات الحكومة ،عندما خرجنا ببيان وصلنا إلى اآلن تقريبا 000
صوتا ينقصنا بعض األصوات حتى نستطيع أنا يا أخي أنا مدينتي يهمني أول شيء
مدينة بنغازي يسقط فيها الضحايا ماذا قدمت هذه الحكومة الفاشلة اآلن لمدينة بنغازي؟
فيروز زياني :كلمة أخيرة فيما تبقى لدينا من وقت سيد عالء أرجوك فيما تبقى لدينا من
وقت تعقيب من السيد فتحي العكاري سريعا.
فتحي العكاري :أنا أعتقد أن المؤتمر فشل وفشل وفشل ال يجوز لشخص أن يعين
شخص ثم يقول فشلت في إنهاء مهمته يعني انتم اآلن تتركون خيارا وحيدا للشعب الليبي
أن يعني كيف يتخلص منكم بالطريقة هذه ،هي اآلن وقعنا في مطب يعني أخرجتم المارد
من القمقم وتحكم فيكم هذا أنتم المسؤولون ولسنا نحن ،نحن نريد حكومة تحكمنا بعدل..
عالء المقريف :هذا الكالم غير صحيح ألن أخي فتحي أوضح لك كثير من الناس اآلن
يطلبون بإسقاط المؤتمر و ال ينظرون إلى تقاعس الحكومة نحن نريد سندنا هو الشعب،
الشعب مفروض أن يساندنا إلسقاط هذه الحكومة نحن منتخبين من الشعب بل انقلبت
اآلية ويطالبون بإسقاط الحكومة شكرا لك.
فيروز زياني :شكرا جزيال لضيفينا الكريمين عالء المقريف عضو المؤتمر الوطني
العام عن مدينة بنغ ازي والسيد فتحي العكاري الباحث في الشأن الليبي كالكما كنتما معنا
من طرابلس ،إذن مشاهدينا تنهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن هللا
في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد السالم عليكم.
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