اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :الدالالت األمية والسةاسة الختطاف رئةس وزراء لةبةا
مقدم الحلقة :الحبةب الغريبي
ضيوف الحلقة:
 إبراهةم صهد /عضو لجي الدفاع في المؤتمر الوطيي العام محمد القعود /خبةر في الشؤون القانونة عبد الحمةد اليعمي /رئةس حزب الوسط الديمقراطيتاريخ الحلقة3102/01/ 01 :
المحاور:
 انفالت أميي واضح اختطاف زيدان وعالقته باختطاف أبي أنس اللةبي سالح خارج سلط الدولالحبيب الغريبي :أهال بكم ،دعا رئةس الوزراء اللةبي علي زيدان إلى التهدئ و تفادي
التصعةد ،وذلك تعلةقا ً على حادث احتجازه لساعات من جانب مسلحةن اقتادوه من فيدق
وسط العاصم طرابلس.
نتوقف مع هذا الخبر ليياقشه في محورين :الدالالت األمية والسةاسة في قدرة مسلحةن
على احتجاز رئةس الوزراء اللةبي بالقوة؟ وهل يمكن لحكوم تعرض رئةسها لالحتجاز
أن تدير شؤون البالد بعد اآلن؟
قد تختلف الروايات بشأن حادث احتجاز رئةس الوزراء اللةبي علي زيدان من جانب
مجهولةن ،وقد تتعدد الروايات بشأن هدف الميفذين ،لكن يبقى أن الحادث يدق ناقوس
الخطر على المسارين األميي والسةاسي ،فاحتجاز رئةس الحكوم لةس أمراً هةيا ً على
المستويةن كما أنه يطرح أسئل ً صعب حول مستقبل البالد بعد أكثر من عامةن من
اإلطاح بحكم القذافي.
[تقرير مسجل]
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مريم أوباييش :يوم لن ييساه رئةس الوزراء اللةبي وال لةبةا ما بعد الثورة ،لقد عاد
زيدان إلى مقر رئاس الحكوم بعد ست ساعات االحتجاز من قبل مجموع مسلح ،
اختار نبرةً هادئ في أول تصريح له بعد تحريره من الخاطفةن.
[شريط مسجل]
علي زيدان/رئةس الوزراء اللةبي :بحكم وبعقل وبعةد عن التوتر و بعةد عن تصعةد
األمور.
مريم أوباييش :امتيع زيدان عن الخوض في تفاصةل اختطافه وانتقاد أي جه ٍ ،بدأت
األزم فجر الخمةس عيدما وصل مسلحون إلى فيدق كورنثةا في العاصم طرابلس في
الطابق الحادي والعشرين كان يقةم رئةس الوزراء اللةبي ميذ شهور ألسباب أمية ،
يروي مسؤول أمن الفيدق ما حدث.
[شريط مسجل]
عبد الرزاق بن شبان /مسؤول أمن فيدق كورنثةا :السةارات كان علةها ملصق غرف
ثوار لةبةا لمكافح الجريم  ،تقريبا ً عددها ما يقارب  051سةارة وغةر مسلح السةارات
كان السالح فردي.
مريم أوباييش :توالت خالل الةوم تصريحات كثةرة ومتضارب  ،المؤكد ميها أن زيدان
نُقل إلى هذا المكان وزارة الداخلة /لجي مكافح الجريم /اإلدارة العام بدعوى التحقةق
معه في قضة فساد ،والالفت أن وزير العدل نفى تماما ً صدور أي مذكرة اعتقال بحق
رئ ةس الوزراء ،تبلغ عقدة المشهد الدرامي أوجها بيفي غرف عملةات ثوار لةبةا تورطها
في القضة .
[شريط مسجل]
ثوار ليبيا :كل ما توارد ونشر في وسائل األعالم من أخبار عن مسؤولة غرف عملةات
ثوار لةبةا عن الحادث هي أخبار عاري عن الصح .
مريم أوباييش :الصحةح في الموضوع أن سلط الدول اللةبة الفتة لم تفرض نفسها بعد
على الجمةع وفي كل المياطق ،يربط البعض بةن هذه األزم وقةام واشيطن باعتقال أبي
أنس اللةبي أمام بةته في طرابلس قبل خمس أيام ،نفت الحكوم اللةبة علمها في
الموضوع في حةن قال مسؤولون أمةركةون العكس ،أي مستقبل ييتظر بلداً يُختطف فةه
رئةس الوزراء من قبل مسلحةن ويحرر من قبل مسلحةن آخرين.
[نهاية التقرير]
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انفالت أمني واضح
الحبيب الغريبي :موضوع حلقتيا نياقشه من بيغازي مع إبراهةم صهد عضو لجي الدفاع
في المؤتمر الوطيي العام ،ومن طرابلس مع عبد الحمةد اليعمي رئةس حزب الوسط
الديمقراطي ،وكذلك محمد القعود الخبةر في شؤون القانونة  ،مرحبا ً بكم جمةعاً ،سةد
إبراهةم :يعيي كةف يمكن تفسةر ما حدث؟ رئةس حكوم شرعي يُختطف في وضح
اليهار وعلى مرأى ومسمع من الجمةع؟.
إبراهيم صهد :نعم ،هو التفسةر الوحةد هو أن هياك تسةّبا أميةا وانفالتا أميةا واضحا،
هياك يعيي شيء أصبح متعارف علةه أن الذي يحمل السالح يستطةع أن يفرض ما
يجول في خاطره ،وهذا بالتأكةد أمر خطةر جداً ،خالل الفترة الماضة كانت هياك جمل
من االختطافات ،وهياك جمل من االغتةاالت والتفجةرات خاص في مديي بيغازي،
وصل األمر إلى اختطاف نجل وزير الدفاع ،والةوم نرى رئةس الوزراء بهذه الحال ،
بالتأكةد األمر يبلغ أعلى مستويات القلق حول مستقبل البالد ،عيدما يُختطف رئةس
الوزراء ،يعيي هياك كثةر من الياس الذين يختلفون أو يتفقون مع سةاسات السةد علي
زيدان ،لكن طالما السةد علي زيدان رئةسا ً للوزارة يتولى هذا الميصب فهو بهذه الحال
يمثل السلط التيفةذي في لةبةا ،و من هيا فإن اختطافه يعيي يشكل خطرا كبةرا جداً
ويجعليا نقف مرة أخرى أمام تحديات كبةرة ،أنا أقول :أيضا ً ال بد أن نيتظر كل الحقائق
حتى تيجلي حتى نستطةع أن نحدد من المسؤول عن هذا االختطاف ،وحتى يمكن اتخاذ
اإلجراءات القانونة حةالهم ،أيضا ً أنا أقول أن هذه الحادث على خطورتها وعلى بشاع
أن يفكر اإلنسان في هذه المسأل  ،لكن قد تعطةيا مجاال ،قد تعطةيا فرص  ،قد تعطةيا
نقط انطالق بحةث أن يكون هياك ترتةبات أمية و تدابةر أمية كيا في الماضي ال نريد
أن نقوم بها ونجد أنفسيا هياك بعض اإلشكالةات في القةام بها ،لكن عيدما يصل األمر
والخطورة إلى هذه الحال فربما يكون من المياسب اتخاذ مثل هذه اإلجراءات ،ربما هذه
الحادث تعطةيا فرص االنطالق من جديد نحو تفعةل األمن في هذه البالد و سةطرة
الدول على كل مجريات األمور في لةبةا.
الحبيب الغريبي :سةد عبد الحمةد اليعمي ،لحد اآلن ال توجد رواي صحةح يمكن
الركون إلةها ،كأن المسأل كرة لهب يتقاذفها الجمةع ،كةف يمكن تفسةر هذا التخبط وهذا
التضارب لحد اآلن؟.
عبد الحميد النعمي :صحةح ال توجد رواي رسمة معتمدة ،ولكن اتجاه التفسةر واتجاه
ميطق األحداث يشةر إلى وجهه معةي  ،في الواقع خلةيا نبدأ بأسلوب االستقصاء ،أُشةر
إلى الثوار وإلى غرف عملةات ثوار لةبةا ،شخصةا ً أستبعد تماما ضلوعهم في مثل هذا
األمر وهم طبعا ً قد أظهروا إعالنا ونفوا فةه عالقتهم بهذا األمر ألن هذه ميظم أو
مؤسس تأخذ الطاب ع الشرعي وهي مؤسس تمثل الثوار والثوار األصلةةن والعائالت
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التي شاركت في الثورة ،ولديهم نضج سةاسي و لديهم مجالس التخاذ القرار ،فأستبعد
تماما ً ضلوعهم في مثل هذا األمر ،هذه واحده ،الياحة الثانة باليسب لهةئ مكافح
تيف أن بعض العياصر الغةر
الجريم  ،أيضا ً أصدرت بةانا أنها لةست لها عالق  ،لكن لم ِ
ميضبط التابع لهةئ مكافح الجريم ربما تكون قد تورطت في مثل هذا العمل ،وأشةر
صراح ً أن هذه العياصر التابع لهةئ مكافح الجريم هي من العياصر المقرب للسةد
زيدان ،إذنً الموضوع لديه عيدنا ثالث أطراف رئةسة اللي هو جانب الضحة وهو
السةد زيدان ،جانب هةئ مكافح الجريم  ،وجانب غرف عملةات الثوار ،لو طرحيا
سؤاال من المستفةد؟ ،نالحظ أن السةد زيدان هو المستفةد األكبر من مثل هذه العملة ،
وفعالً أوالً ألنها تطرح الالئم على أطراف أخرى وتبعد األنظار عن عدد من االتهامات
التي أصبحت توجه أخةراً للسةد رئةس الحكوم  ،وكيا نعلم أن في األسبوع األخةر كيا
على قاب قوسةن أو أدنى من سحب الثق إلمكانة توفر اليصاب للتصويت بسحب الثق ،
إذن هذه الحادث جاءت لتصب في مصلح شخص واحد وهو السةد زيدان ،لذلك إحيا
اآلن كما أشار األستاذ إبراهةم صهد ،الزال الوقت مبكرا إللقاء التهم على أي طرف وال
يجب أن نستعجل بالوصول إلى اٍستيتاجات ولكن هياك مؤشرات واضح توجهيا في
البحث عن الدوافع الحقةقة واألسباب الحقةقة لهذا العمل ،ناهةك عن..
الحبيب الغريبي :سيعود إلةك سةد نعمي ،ن ّشرك السةد محمد القعود وهو خبةر في
ال شؤون القانونة  ،سةد القعود يعيي هل لو حاوليا أن نجةب على سؤال كةف حصل ما
حصل؟ هل يعزى ذلك إلى تقصةر أميي ،تقصةر في األداء األميي إلى حال اختراق
أميي حصلت؟ أم أن المسأل أكبر من ذلك ،العملة كلها هي إقرار ضميي بأن الدول في
حال ضعف وأن من يملك الغلب األمية على األقل ،هي األطراف األخرى.
محمد القعود :الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا ،كالمك في محله ،لكن جمةع
العياصر تجتمع لتعطي صوره واضح  ،أن العامل األميي ضعةف جداً جداً ،ولكن أيضا ً
هياك نوع من الغرور في استعمال القوة من قبل المسلحةن ،واآلن تدرج وتصاعد األمر
من اختطاف لعياصر عادي حتى وصل إلى رئاس الوزراء وإلى شخص رئةس الوزراء
الذي يمثل البلد اللةبي بكامله ،ففي رأيي أنيا ال نستطةع أن نعزي األخطاء إلى جه
واحدة فقط ،كل األمور مجتمعه ،وأنا أنبه إلى أمر أساسي هيا أن الخوض في مثل هذه
األمور يجب أن ال يعت مد على التحالةل السةاسة  ،يجب أن يكون هياك وثائق واتهامات
بةّي ببةيات واضح  .هذا أمر لةس بالسهل ،أنت تقع في إهان شعب كامل رئةس وزراء
بلد أنت اآلن الياس اللي اختطفت رئةس الوزراء ،كأنها قالت للشعب اللةبي ..وجهت
اإلهان للشعب اللةبي.
الحبيب الغريبي :ولكن في نفس الوقت سةد القعود ،هياك من يقول أن هياك إهان أخرى
يعيي ربما أكثر مرارة حصلت للشعب اللةبي بعد حادث اختطاف أبو أنس اللةبي من قبل
فرق مختص أمةركة  ،يعيي كان هياك تع ٍد صارخ على السّةادة اللةبة .
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محمد القعود :نعم ،هذا كالم ميطقي ،لكن ماذا تتوقع ونحن ثورة قميا بها وطالبيا الياتو
عن طريق هةئ األمم أنه يساندنا و ساندنا و قميا بتحرير بلدنا بمساندة الدول الكبرى،
تتوقع أنه مصالح أمةركا تقتضي أن يكون قائدا من قةادات القاعدة في لةبةا وأنها ستيتظر
اإلشارة من اللةبةةن حتى...نعم هو خطأ ،هو خلل ،لكن يُخاض في القيوات التي تكلم
عيها رئةس الوزراء ،أنه سةكون بةن الرسمةةن في الدول اللةبة والرسمةةن في الدول
األمةركة سةُخاض في هذا األمر ويُتُياول بطريق الدول لكن إحيا..
الحبيب الغريبي :دعيي دعيي..
محمد القعود :إحيا هذه الدول اآلن..
اختطاف زيدان وعالقته باختطاف أبي أنس الليبي
الحبيب الغريبي :دعيي أطرح هذا السؤال في شكل افتراضي لألستاذ إبراهةم ،هل تعتقد
أن هياك بشكل أو بآخر ارتباط ما بةن حادث اختطاف زيدان الةوم وحادث اختطاف أبو
أنس اللةبي ميذ خمس أيام.
إبراهيم صهد :أنا ال أعتقد أن هياك ارتباطا بةن الحادثتةن ،ألنه ال يمكن أن تقدم هذا
الحساب على اإلطالق ،ألن لو كان هياك ارتباط لكيا رأييا المشهد بطريق مخالف أنا..
الحبيب الغريبي :يعيي قد يكون هياك أطراف من الثوار مثالً غاضبون جداً من هذه
الحادث  ،حادث اختطاف أبو أنس.
إبراهيم صهد :نعم ،أنا أجزم بأن هياك أطرافا كثر من الشعب اللةبي غاضبةن على هذه
الحادث ولكن الطريق التي حدثت باختطاف السةد علي زيدان ال تيبئ أن العملة لها
عالق باختطاف أبو أنس اللةبي ،أنا أقول لك شةئا آخر وهو أن الحكوم والمؤتمر صار
بةيهم نقاش حول هذه المسأل  ،وتم االتفاق على جمل من اإلجراءات التي ُشرع باتخاذها
عن طريق البةانات أوالً وعن طريق االتصاالت مع الحكوم األمةركة لتقديم مطالب
واضح ومحدده في هذه المسأل  ،المؤتمر الوطيي أستمع إلى أسرة المختطف وسمح لها
أن تدخل إلى قاع المؤتمر وأن تخاطب المؤتمر ،أيضا ً األسرة قابلت عدد من
المسؤولةن وقدمت مطالبها وهي مطالب شرعة وتبياها المؤتمر وتتبياها الدول اللةبة ،
نحن جمةعا ً نسعى من أجل أن على األقل أن نحقق ألبي أنس بصفته متهما ولةس مدانا ً
كل الضمانات القانونة الضروري الالزم وهذا سةتم على أعلى المستويات بةن الدول
اللةبة والدول األمةركة  ،وأنا ال أعتقد أن هياك أي رابط بةن الحادثتةن.
الحبيب الغريبي :واضح ،سيعود إلى اليقاش ..فقط نتوقف عيد فاصل قصةر بعده
سيحاول أن نياقش إشكالة قدرة الحكوم على إدارة شؤون البالد بعد اآلن ،فأرجوا أن
تبقوا معيا.
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[فاصل إعالني]
الحبيب الغريبي :أهالً بكم من جديد في هذه الحلق التي نياقش فةها تداعةات حادث
احتجاز رئةس الوزراء اللةبي علي زيدان على المشهد السةاسي للبالد ،سةد عبد الحمةد
اليعمي  ،الةوم سةد زيدان بدا وكأنه مهاد ٍن هادئ غةر راغب في التصعةد ،هذا عائد إلى
مزاج الرجل أم أنه إقرار ضميي بأن الدول في حال ضعف وأن قدرته على االستمرار
قد تكون مشكوكا فةها طالما حصل في هذا الصدع الكبةر في هةب الدول .
عبد الحميد النعمي :طبعا ً سةد زيدان يحاول توظةف هذا الحدث لصالحه ،لتحقةق
واع بما فةه الكفاي لةمةز
إضاف لرصةده ،ولكن لألسف الشديد أن الرأي العام اللةبي
ٍ
األبعاد الحقةقة وراء مثل هذه الحدث ،كيا نعلم أن الحكوم في األشهر األخةرة تعاني
من ارتباك كبةر وتعرضت النتقادات كبةرة من جانب المؤتمر الوطيي ،ولكن لألسف
الشديد فالمؤتمر الوطيي لم يتمكن من توفةر األغلبة الالزم لسحب الثق التي طرحت
أكثر من مرة ،وطبعا ً هذا لةس ناتجا ً عن اإلخوة أعضاء المؤتمر ،ولكن ناتج عن بية
المؤتمر وتركةب المؤتمر ونفوذ بعض الكتل السةاسة مما أعاق إمكانة اتخاذ قرار
حازم على هذا المستوي ،في حةن أن فعالً كان هياك ارتباك كبةر في أداء الحكوم ولم
يتحقق أي تقدم في الملفات الكبرى سوا ًء ملف األمن ،سوا ًء ملف تيظةم حمل السالح،
سواء استةعاب الثوار ،سواء العدال االنتقالة  ،سوا ًء المصالح  ،سوا ًء استةعاب مثالً
المهجرين في الداخل أو الخارج ،الكثةر من الملفات التي فعالً تفاقمت ولم نالحظ أي
حلول ،إذن الملفات الكبرى التي كانت مطروح أمام الحكوم ميذ األيام األولى لم يتحقق
بشأنها أي إنجاز ،وبالتالي طبعا ً هذا االرتباك جعل هذه الحال في البلد تزداد سوءاً يوما ً
بعد يوم ،اآلن فعالً أصبح عيدنا مثالً إشكالةات قبلة  ،أصبح عيدنا مطالب فدرالة  ،أصبح
الكثةر من األقلةات يطالبون بيوع من الخصوصة ويطالبون بتوافق فةما يتعلق بالدستور
وفةما يتعلق االتفاق علةه بأي شأن من الشؤون التي تمثل مصالحهم ،إذن فعالً اآلن
الدول اللةبة أصبحت على شفةر الهاوي .
الحبيب الغريبي :ويبقى بالتأكةد..
عبد الحميد النعمي :الوضع متأزم جداً..
الحبيب الغريبي :ويبقى بالتأكةد ملف السالح..
عبد الحميد النعمي :الوحدة الوطية أصبحت مهددة.
سالح خارج سلطة الدولة
الحبيب الغريبي :والملف األهم  ،أسأل السةد القعود يعيي كانت هياك اعترافات صريح
ميذ فترة بأن معظم السالح في لةبةا يوجد خارج سلط الدول  ،يعيي في يد المجموعات
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المسلح  ،وكانت هياك خطط واستراتةجةات من فترة طويل  ،بأن يقع إدماج هؤالء الثوار
في مؤسسات الدول الرسمة على مستوى الجةش ،على مستوى األمن والشرط  ،لماذا
لم تيجح هذه الوصف إلى حد اآلن؟
محمد القعود :نعم ،الحقةق وحسب تتبعي ألحداث ..لعياصر هذا األمر الذي من بداي ..
من قبل إقرار قانون العزل السةاسي أنا أشةر إلى أن رئةس الوزراء كان مقصراً في هذا
األمر ،ولم يتخذ اإلجراءات المياسب في هذا األمر ،ولكن عفواً لو سمحت عالق
الموضوع بهذا الموضوع الذي حصل الةوم أنا ال أمةل إلى اتهام رموز الدول بقدر ما
أمةل إلى أن أوجه الشعب الكريم إلى محاسب نفسه في الحقةق يعيي ،ألنه مهما أتى من
غةر زيدان فإرضاء الياس غاي ٌ ال تدرك ،ولن نستطةع أن نصل إلى اليموذج الذي وقع
في خةاليا ،هذا يحدث مع كثرة الخبرة والتجارب ،اليموذج الذي نحلم به نتمياه مش
موجود الن حقةق الشعب كلها بل حقةق األم كلها تعاني من تخلف ُعمره قرون ال يمكن
تصلةحه بةن يوم ولةل .
الحبيب الغريبي :لكن نحن نتحدث..
محمد القعود :الزم ..نعم.
الحبيب الغريبي :سةد القعود العياوين كثةرة لةس في لةبةا فقط بل في كل البلدان العربة
التي مرت بالتغةةر وبالثورات ولكن السالح في لةبةا له خصوصة يعيي ال بد من
معالج خاص لهذا الموضوع ،أنا سؤالي لماذا ُج ّربت كل الوصفات والحلول ولم تيجح
لحد اآلن يعيي ماذا في األمر تحديداً؟
محمد القعود :أزم ثق  ،وأزم الثق في الحقةق من أين تيشأ  ،تيشأ من التخلف الحقةقي
أنه عيدنا ال يوجد قدرة على التواصل الحضاري الراقي حتى مع وجود االختالف ،ال
توجد هذه القدرة ،هذه القدرة تحتاج إلى تربة عقود ،هذا الظرف صعب جداً وال أٌرشح
حتى الدول الكبرى لعالجه ،األمر أكبر بكثةر ،األمر يحتاج إلى تعلةم أمه ويحتاج إلى
تربةتها وتيمة الضمةر فةها ،األمر يحتاج إلى أمور كبةرة جداً جدا ً،األمر ال يتعلق بتقية
أو بتعةةن تكيوقراط لحل هذه المشكل  ،األمر أمر حضاري جداً جداً ،والمسأل أخالقة .
الحبيب الغريبي :سةد إبراهةم المسأل يقول السةد العقود أنها معقدة ،وال بد أن تكون
هياك برامج عديدة يعيي لليهوض بالبلد ولكن في موضوع السالح تحديداً ،هل تعّقد هذه
المشكل سةؤدي باليهاي إلى تعّقد والدة دول القانون والمؤسسات في لةبةا؟
إبراهيم صهد :هو في ثالث نقاط رئةسة أنا أود أن أطرحها فةما يتلق بالسالح ،أوالً هذا
السالح تم الحصول علةه من قبل اللةبةةن يفترض للدفاع عن أنفسهم ،وتمت حال الدفاع
عن اليفس ،واستعدنا بالدنا وييبغي أن ال يوجه هذا السالح إلى بعضيا البعض ،هذه
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اليقط األولى يبقى لماذا ال يسّلم السالح بعد أن تُحررت لةبةا ،هياك بعض الثوار
يقولون :بأنيا ال نستطةع أن نسلم السالح إال عيدما تقول الدول اللةبة  ،وفي رأيهم أن
الدول اللةبة ومحقةن إلى ح ٍد ما في هذا الصدد إلى هذا الوقت لم تقم ،لكن هذا لةس
مبررا حقةق  ،ألن هياك مؤسسات شرعة قائم يفترض أن نسلم السالح ،هذه اليقط
األولى ،اليقط الثانة  ،حقةق ً حقةق ً لم يجرب ..الوصفات لهذه المسأل لم تجرب يعيي
دمج الثوار أوالً دائما ً ييظر إلى هؤالء الثوار كأنهم عسكريةن ،نريد أن ندمجهم إما في
الجةش أو في المؤسس األمية وم اذا عن بقة مؤسسات الدول ؟ ماذا عن ابتعاث عدد
ميهم للدراس في الخارج؟ ماذا عن استةعابهم في الجامعات لكي يتعلموا؟ وماذا عن
توظةفهم في الكثةر من المؤسسات؟ هذه مهم جداً وحتى باليسب للجةش كةف نستطةع أن
ندمج الثائر ونرّغب الثائر في أن ييضم للجةش طالما أن الثائر يدفع له مبلغ أكثر من
مرتب الجيدي في الجةش ،كةف أنا مدني أحةا حةاه مدنة آخذ مرتب ويراد لي أن أذهب
ألعةش الحةاة العسكري اللي هي صعب وجادة وفةها الكثةر من االنضباط والكثةر من
التعقةدات ،وبمرتب أقل ،هذه العملة تم حلها مؤخرا عيدما تم التعديل على مرتبات
الجيود في الجةش اللةبي ،الجيود والضباط وأصبحت هذه المرتبات..
الحبيب الغريبي :أشكرك.
إبراهيم صهد :تيافس..
الحبيب الغريبي :أشكرك سةد إبراهةم فقط بقةت لي دقةق أسأل عبد الحمةد اليعمي ،أمام
كل هذه التعقةدات اآلن  ،يعيي ما المطلوب هيا واآلن بشكل فوري حتى يعود االستقرار
إلى لةبةا وتقوى الدول ؟
عبد الحميد النعمي :المطلوب حوار وطيي شامل وجامع و يرعاه المؤتمر الوطيي وال
ترعاه أي جه أخرى سواء حزبة أو حكومة أو أي جه أخرى ،الحوار الوطيي ال بد
أن نتفق على خارط طريق جديدة ،اآلن فعالً نحن أمام اختياقات وخارط الطريق
السابق اللي ما اتبعياها حتى اآلن ستصل بيا إلى مختيق خطةر وهو نهاي مدة المؤتمر
الوطيي في  3/7اللي حسب اعتقاد الرأي العام أن مدة المؤتمر ستيتهي في 3102/3/7
إذن سواء كان هذا الرأي صحةح قانونةا ً أو غةر صحةح قانونةا لكن هذا هو المفهوم عيد
غالبة الشعب اللةبي.
وضحت سةد عبد الحمةد.
الحبيب الغريبي:
َ
عبد الحميد النعمي :واالتفاق على خارط طريق جديدة.
الحبيب الغريبي :شكراً جزيالً لك عبد الحمةد اليعمي رئةس حزب الوسط الديمقراطي،
أشكر أيضا ً محمد القعود الخبةر في شؤون القانونة ومن بيغازي إبراهةم صهد عضو
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لجي الدفاع في المؤتمر الوطيي العام ،شكراً جزيالً لكم ،بهذا تيتهي هذه الحلق من
برنامج ما وراء الخبر  ،شكراً لكم وإلى اللقاء.
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