اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :أبعاد وتأثيرات المحاولة االنقالبية بليبيا
مقدم الحلقة :محمد كريشان
ضيفا الحلقة:
 سالم الالفي /ضابط في الجيش الوطني الليبي صالح البكوش /محلل سياسيتاريخ الحلقة1122/1/21 :
المحاور:
 أبعاد المحاولة االنقالبية االنعكاسات المحتملة على الوضع في ليبيا محاولة استنساخ التجربة المصريةمحمد كريشان :أهالً بكم ،قال مراسل الجزيرة في ليبيا إن السلطات هناك أمرت بإلقاء
الضبط على ثالثين ضابطا ً بتهمة الضلوع في المحاولة االنقالبية التي أعلن عنها وزير
الدفاع عبد هللا الثني في وقت سابق من مساء األربعاء.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين :ما هي أبعاد هذه المحاولة االنقالبية التي
كشف عنها وزير الدفاع الليبي بالتزامن مع الذكرى الثالثة للثورة؟ وما التأثيرات التي
يمكن أن يتركها مثل هذا الحدث على مستقبل االستقرار السياسي واألمني في ليبيا؟
أعلن وزير الدفاع الليبي عبد هللا الثني عن إحباط ما سماه مخططا ً لالنقالب على
الحكومة كانت تحضر له مجموعة من العسكريين والمدنيين ،وقالت مصادر للجزيرة إن
اجتماعا ً عقد صباح أمس الثالثاء في طرابلس ضم عدداً من الضباط السابقين
وشخصيات مدنية وكان هدفه اإلعداد لالستيالء على السلطة وإعالن مجلس أعلى
لحماية الثورة ،وقال مراسل الجزيرة إن أوامر صدرت بإلقاء الضبط على ثالثين ضابطا ً
بتهمة الضلوع في التخطيط لهذا االنقالب ،ويأتي اإلعالن عن إحباط مخطط االنقالب
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الذي تزامن مع الذكرى الثالثة للثورة الليبية بعد اقتحام مسلحين قناة العاصمة التلفزيونية
منتصف ليلة األربعاء وإطالق قذائف صاروخية عليها.
معنا في هذه الحلقة من طرابلس كل من العقيد سالم الالفي الضابط في الجيش الوطني
الليبي والمحلل السياسي صالح البكوش أهالً بضيفينا ،نبدأ بالسيد العقيد سالم الالفي
يعني إذا سلمنا بالرواية الليبية الرسمية لحد اآلن ما خطورة هذا الذي تم اإلعالن عنه؟
أبعاد المحاولة االنقالبية
سالم الالفي :أوالً بسم هللا الرحمن الرحيم نوجه تحية لجميع شعوب الربيع العربي
والشعب الليبي خاصة ،أما بخصوص ما تم ادعاءه من السيد وزير الدفاع أن هناك
انقالبا عسكريا مخطط له ،طبعا ً هم مجموعة وما فيش ناس سياسيين اللي زي ما قالوا
أنه في ناس سياسيين ورجال كبار في الدولة ،هؤالء أكثر من  111قائد ميداني فيهم اللي
المجروح وفيهم اللي المصاب وفيهم إلي بيده بالتين وفيهم اللي زي ما نقول إحنا مبتور
بأحد األطراف ،كانوا يفكروا في تشكيل مجلس عسكري أعلى للجيش الوطني الليبي
فبُلغوا بعض الضباط فتوجهوا بعض الضباط للمكان والمكان في قلب العاصمة طرابلس
في قاعة الشهداء قاعة الشعب سابقا ً تحت الشمس والقاعة محاطة بكل ثوار ليبيا
واألجهزة األمنية عارفين مكانها هم ،المكان مغلق ،المكان بدون شبابيك ،صالة أو قاعة
يجتمع فيها قادة ثوار ليبيا والناس السياسيين واالجتماعات العادية التي تتم داخل
العاصمة طرابلس ،الضباط ناقشوا بعض القادة الميدانيين بخصوص االجتماع فبعض
القادة الميدانيين وضحوا الرؤية قالوا إنه إحنا تعبنا لما نشوف اغتياالت في جميع المدن
الليبية وتقاتل القبائل واغتيال الليبي لليبي أصبح شيء بسيط ،تلقى الليبي في الشارع
مقتول من الليبي الثاني ،يعني النخوة الوطنية انتزعت من الناس وبقى القتل عادي في
ليبيا اللي كان سبحان هللا المجتمع الليبي والحمد هلل اللي سيرجع بكل قوة المجتمع الليبي
بإذن هللا إحنا مجتمع إسالمي مجتمع كلمة ال إله إال هللا محمد رسول هللا.
محمد كريشان :نعم ،يعني أفهم من كالمك سيد الالفي يعني اسمح لي اسمح لي حتى
تكون الصورة واضحة أفهم من كالمك بأن االجتماع الذي تم هو اجتماع عادي تم
النقاش فيه حول بعض المسائل االجتماعية والسياسية المثيرة للقلق داخل المجتمع
الليبي؟
سالم الالفي :نعم هو لم يتم االجتماع نهائيا ً صارت مناقشات أمام القاعة ،إيه صارت
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مناقشات أمام القاعة ما صار اجتماع نهائياً.
محمد كريشان :يعني أصالً حتى القاعة لم يتم الدخول إليها ،يعني حتى القاعة لم يتم
الدخول إليها؟
سالم الالفي :حتى القاعة لم يتم الدخول إليها نهائيا ً ألنني انتقلت شخصيا ً ألعاين المكان
والحظت ووجدت مجموعة من تحريات الشرطة العسكرية شافوا القادة وهم قادة
عسكريين وهم قادة ثوار ميدانيين شاركوا في تحرير ليبيا الحبيبة والضباط زيهم فصار
النقاش لما شافوا التحري شوفوا الواحد وشافوا أن كل الناس هؤالء ما هم إال ناس
وطنيين كلهم ناس مصابين األغلبية في الجبهات في التحرير كلهم قادة عسكريين كلهم
ناس شرفاء أوالد ليبيا الشرفاء..
محمد كريشان :إذن عقيد إذن يعني عقيد الصورة التي تنقلها هي اجتماع يعني
لشخصيات سياسية وعسكرية لم يدخلوا حتى القاعة وكانوا يتبادلون اآلراء في بعض
المسائل الليبية ،في هذه الحالة أسأل المحلل السياسي صالح البكوش يعني سيد البكوش
إذا كانت المسألة بهذه الصورة كيف يمكن أن تُحمل على أنها اجتماع تآمري يدرس
محاولة اإلطاحة بالحكومة الحالية؟
صالح البكوش :نعم إن هذه محاولة انقالبية هي على األقل ما فيها مخالفة للقواعد
والعرف العسكري وقد ترقى إلى محاولة انقالبية وهذا ما أعتقد سينقل إلى المحاكم
المختصة ولكن في ليبيا القضية هي أن هناك السيد الالفي يتحدث عن الجيش وتشكيل
مجلس عسكري هذه ليست اختصاصات ضباط يلتقون في مقر مدني ويجتمعون في
الشارع هناك ضبط وربط للمؤسسة العسكرية في جميع أنحاء العالم ،أحد األشياء المهمة
فيها الضبط والربط وتبدأ باالمتثال لألوامر وتمر بمراحل إلى االرتقاء إلى مرحلة
الطموح التي تقول بأن العسكري يجب أن يحافظ على الضبط والربط داخل المؤسسة
العسكرية ويجب أن ال ينشر غسيله خارج المؤسسة العسكرية ،أما أن نرى ضباط
ببزاتهم العسكرية على محطات التلفزيون يعني أمس كان في لواء استلم مهمة رئيس
األركان بالوكالة منذ عدة أشهر يصف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه بوق
ويتهم وزير الدفاع بأنه من أزالم القذافي.
محمد كريشان :ال سيد البكوش اسمح يعني اسمح لي حتى نبقى في الحدث نفسه وهو
المحاولة االنقالبية كما ذكرتها ا لسلطات ،هنا أنت تشير ربما لما ذكرته أنت ووصفتنا
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إياه مخالفة للقواعد المعمول بها أو للسلوكيات المطلوبة من العسكري ،ولكن أشرت إلى
أنها قد ترقى للمحاولة االنقالبية وهنا فرق بين خرق لقواعد العمل داخل المؤسسة
العسكرية وبين التخطيط لمحاولة انقالبية وعلى كل المحاولة االنقالبية إذا كانت تخطط
اسمح لي فقط حتى أكمل الفكرة المحاولة االنقالبية على فرض أنها تخطط ال يمكن أن
تخطط في قاعة معروفة اسمها قاعة الشهداء وكل الناس يرون الضباط والمدنيين
يدخلون إليها للتباحث في موضوع انقالب ،االنقالب يدبر بطريقة مختلفة أنت أدرى بها
يعني.
صالح البكوش :أدرى بها أنا لست خبيرا في االنقالبات..
محمد كريشان :وال أنا.
صالح البكوش :ولكن على العموم يعني أتفهم النقطة هذا جزء أعتقد أن هذا جزءا من
محاولة أكبر ألن هناك أخبار عن أن في بعض المعسكرات وبعض القواعد العسكرية
الذين يخالفون هذا الرأي أعطوا إجازات وتساءلوا عن كيف نعطى إجازات في هذه
المرحلة الحساسة في الوضع األمني الليبي ولم يتلقوا أي رد ،أنا أعتقد ربما تكون هذه
االجتماعات التي كما يقولون في وضح النهار وفي مقر عام هذه جزء من محاولة
انقالبية وهي تحاول تجيير الحراك السياسي في الشارع الليبي لمصلحتها قد من الممكن
َمن قد يكونوا يفكروا في انقالب ألن في ليبيا والحمد هلل ليس هناك قوة عسكرية تستطيع
القيام بانقالب والذين يفكرون في انقالب يجب أن يذهبوا يعني يجب أن يفكروا في األمر
ألن هذا يعني خطأ في الحساب وخطأ فادح ولكن أعتقد ربما تكون هذه االجتماعات هي
جزء من محاولة ال أكثر ،وهذا ما قد يكشف عنه التحقيق.
محمد كريشان :إذا كانت كذلك هنا نسأل العقيد نعم ،نعم بالطبع وهذا بيت القصيد وهنا
نسأل العقيد سالم الالفي إذا ما فتح تحقيق في الموضوع يعني إذا كنت أنت مثالً من بين
السيد الالفي إذا كنت أنت من بين الذين حضروا وتقول بأن األمر كان أشبه بالدردشة
أمام القاعة لم ندخل أصالً لهذه القاعة ،أال تعتبر أنه على األقل في حدها األدنى هي
مخالفة للقواعد العسكرية المعمول بها وربما قد تشير إلى بداية تململ ربما ،ربما دائما ً
نشير إلى االحتمال هذا ربما قد يكون مقدمات لمحاولة انقالبية مثلما أشار السيد البكوش.
سالم الالفي :يا أستاذي هو أصالً ما فيش جيش نهائيا في ليبيا ،المؤسسة العسكرية في
ليبيا سواء في وزارة الدفاع أو في رئاسة األركان يقودها قتلة المجرم القذافي سابقا ً إلي
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قادوا الحرب ضد الشعب الليبي وموجودين باألدلة ،رئاسة األركان ووزارة الدفاع الناس
هذه القيادات الميدانية المدنيين والعسكريين الشباب المدنية المقاتلين الشباب المدنيين لما
شافوا الرشوة والواسطة والفساد والتزوير في عقود األسلحة واألسلحة الفاسدة والذخائر
الفاسدة وشافوا ناسنا كيف بتقاتل وشافوا ناسنا كيف تتكالب على الدورات ،يا أخي ما
فيش مؤسسة عسكرية في ليبيا نهائياً ،وإحنا نحترم السيد وزير الدفاع لألسف جداً السيد
وزير الدفاع دائر الجيش بروحه والسيد رئيس األركان جيش بروحه ،الصالحيات هذا
عيط على الصالحيات وهذا عيط على الصالحيات هم أصالً مش متفاهمين ال رئيس
أركان وال وزير دفاع.
محمد كريشان :ولكن اسمح لي اسمح لي اسمح لي حضرة العقيد اسمح لي حضرة العقيد
ما مصلحة وزير دفاع في ليبيا أو في غير ليبيا أن يقول أن هناك محاولة انقالبية ،نحن
نعتمد على ما صرح به وزير الدفاع تصريح رسمي ،ما مصلحة وزير دفاع أن يأتي
ويقول خاصة وأنه ذكر عزيز اآلن في ليبيا ويقول أن هناك محاولة انقالبية ما مصلحته
في ذلك؟
سالم الالفي :نعم واضح السؤال يا أستاذي هذه ذريعة ليغطي الفشل بتاعه ألن هذا
اإلنسان فشل في تكوين جيش أنا نبي أسال سؤال كيف االستخبارات العسكرية اكتشفت
االنقالب العسكري هي ،ليش االستخبارات العسكرية بتاعته لم تكتشف اغتياالت
ضباطنا في المنطقة الشرقية والنشطاء السياسيين والصحفيين ،نبي االستخبارات
العسكرية تكتشف محاولة وحرق وإهانة موظفي قناة العاصمة وين االستخبارات
العسكرية اللي عند وزير الدفاع؟!
محمد كريشان :على كل هذا تقييم يا سيدي العقيد هذا تقييم ألداء المؤسسة العسكرية هذه
مسألة أخرى غير التي نتحدث عنها ،في هذه الحالة أوجه نفس السؤال للسيد صالح
البكوش هل تعتقد بأن من مصلحة وزير الدفاع أن يعلن عن شيء ال يقف على رجليه
كما ينبغي؟ هذه مسألة أيضا ً تحتاج إلى توضيح السيد البكوش.
صالح البكوش :أنا على ثقة بأن السيد وزير الدفاع يعي ما يفعله وهو رجل محترم جداً،
القضية شوف عشان تعرف هل هي محاولة انقالبية أم ال؟ يجب أن تعرف أن هناك 21
ألف ضابط في الجيش الليبي  24ألف فرد ،هناك ضابط لكل  2جنود لكل  2جنود ،ليس
هناك في الجيش الليبي ما يكفي من المناصب إلرضاء هذا الكم الهائل والتكدس الهائل
من الضباط ،ولهذا كل مجموعة من الضباط تريد أن تمسك بخيوط السلطة في المؤسسة
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العسكرية ،وهناك مجموعة أخرى تقول هذه المجموعة ال تنفع ومجموعة تقول
المجموعة تلك تسرق ،الخبراء العسكريون الذين نصحوا الجيش الليبي قالوا لهم يعني ال
تحتاج هذا الكم الهائل من الضباط ،هناك ضباط لهم  24سنة بعد سن التقاعد ،وعندما
حاول السيد وزير الدفاع بناءاً على استشارات من منظمات عالمية وخبراء أن يحيل
على التقاعد  2111من  21ألف عشان ننزل إلى ضابط لكل  2جنود بدل ضابط لكل 3
جنود احتج الضباط المتقاعدين الذين حولوا على التقاعد والمفروض هم يتقاعدوا من 21
أو  24سنة فهذه هي المشكلة اآلن ،المشكلة أن الجيش الليبي متخم برتب عالية يعني
هناك العديد من شيوخ القبائل في الجيش الليبي وليس هناك أفراد ،وهذه هي المشكلة
واآلن التطاحن بين الضباط الكبار في الجيش الليبي حول َمن يستلم قيادة هذا الجيش
تحت ذرائع مختلفة هناك لجنة مشكلة أعتقد بدأت العمل في وزارة الدفاع حول إعادة
هيكلية وزارة الدفاع وجزء منها النقاش الدائر حول هل أصبح المدنيون هم السلطة على
المؤسسة العسكرية أم أن المؤسسة العسكرية لها السلطة على ذاتها ،وهناك ضباط في
الجيش الليبي وع سكريون ينادون بأن يكون وزير الدفاع عسكريا وهناك من ينادي بأن
وزير الدفاع يكون مدنيا ،فهذا جزء منها ومجموعه تتململ وال يعجبها الحال فتريد أن
تغير بجميع األشكال وفي هذه المرحلة يمكن تحاول تجيير ما يجري في الساحة السياسية
لمصلحتها لكي تقوم بشيء ما على غرار ما حدث في مصر.
االنعكاسات المحتملة على الوضع في ليبيا
محمد كريشان :على كل اإلشارة لمصر ربما مهمة وبالتالي نريد أن نعرف بعد الفاصل
إلى أي مدى هذا الحدث الذي تم اإلعالن عنه في ليبيا يمكن أن يؤثر بطبيعة الحال في
االستقرار األمني والسياسي في البالد ،لنا عودة بعد فاصل نرجو أن تبقوا معنا
[فاصل إعالني]
محمد كريشان :أهال بكم من جديد ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد
وتأثيرات المحاولة االنقالبية التي كشف عنها وزير الدفاع الليبي .العقيد سالم الالفي في
انتظار أن تتضح الصورة بشكل نهائي وتحدد المسؤوليات وتوجه االتهامات بشكل
رسمي ،في انتظار كل ذلك ،ما كشف عنه اليوم في ليبيا بتقديرك ما هي االنعكاسات
المحتملة على استقرار البالد.
سالم الالفي :أنا أستاذي اسمح لي أن أعقب على ما قاله أستاذي الفاضل بخصوص
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التقاعد ،إذا كان عندنا  21111ضابط في الجيش الليبي ،لماذا وزير الدفاع ال يفعل
التقاعد ،وليش يرجع في الضباط المتقاعدين من  21سنه و 11سنة وحتى اللي طالع
بجرائم مخلة بالشرف ،وفي لجان طبية ،طالع ُمعاق ،طالع بلجنة طبية رجعوهم اآلن
للجيش وحاطينهم في مناصب ،هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون ،من هو..
المفروض الثورة المنتصرة..
محمد كريشان :العقيد اسمح لي ،هنا سندخل في المطبخ الداخلي للمؤسسة العسكرية
وهذا ليس موضوعنا وعلى كل يفترض أن يكون معنا وزير الدفاع حتى يجيبك على هذه
األسئلة ،ألن السيد البكوش في النهاية هو محلل وليس وزير الدفاع ،نريد أن نعرف ما
تم إعالنه اليوم في لي بيا برأيك وهي تحتفل بالذكرى الثالثة للثورة أية انعكاسات يمكن أن
تكون له على البالد؟
سالم الالفي :يا أستاذي أنا أؤكد لك أننا لن نسمح بحكم عسكري في ليبيا نهائيا مهما
يكن ،نحن نسعى لحكومة مدنية ذات سيادة ،ذات قانون ،ذات مؤسسات سيادية ،ولكن
السيد وزير الدفاع ..اخترعوا األكذوبة هذه كي يتلهي بها الشعب ألن الشعب الليبي طالع
في مظاهرة غضب يوم الجمعة ،وهم يريدون إثارة أي موضوع حتى يحيدوا رأي
الشعب الليبي وإلهائه بأي شيء آخر ،أنت وين مخابراتك ،إحنا في عندنا ناس يوميا يا
أستاذي قلت لك الدم يراق في ليبيا في شوارع ليبيا ،وين وزير الدفاع لماذا لم تثر
موضوع االغتياالت اللي تصير في النشطاء السياسيين ،في الضباط ،في األطفال ،في
النساء ،األسر الليبية يا أستاذي في بعض المدن الليبية من الساعة  6في المساء ما يقدروا
يطلعوا من بيوتهم ،الرعب راكبهم .يقول عندي جيش ،أي جيش اللي عندك وأي جيش
هذا الذي يدير انقالبا ،إذا كان أنت إنسان فاشل ..يا أخي آخر شيء يطلع في قناة
األحرار ويصف الناس والثوار والناس العسكريين بالفئران ،أي وزير دفاع يصف ثواره
ويصف شعبه ويصف العسكريين بالفئران ،كيف تريد من العسكريين أن يعطوا ثقتهم
لوزير الدفاع؟
محمد كريشان :أنت أشرت هنا ..حضرة العقيد أنت أشرت هنا إلى مسألة مهمة،
اعتبرت ما جرى أكذوبة وأنا هنا أسأل السيد صالح البكوش أشرت أن ما يجري سيد
البكوش سيد الالفي أشار إلى أن ما يجري يدخل في سياق معين وهو االعتراض على
هذه األصوات التي تخرج ربما معترضة على التمديد للمؤتمر الوطني ،ربما ليس من
الصدفة أن تقترن هذه األجواء بهجوم على محطة تلفزيونية ناقدة للحكومة الحالية
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ولتوجهاتها ،هل يخشى أن تكون التبعات األمنية لما تم اإلعالن عنه أخطر حتى من
مجرد محاولة انقالبية إذا ما تأكد بأن األمر يحتاج إلى مزيد من التأكيد.
صالح البكوش :أنا سأجيب على سؤالك ولكن في ثوا ٍن ،إن ما يعرضه الزميل العقيد
الالفي يحتوي على فجوة منطقية كبيرة يمكن أن تمر منها التايتنيك ،وهي أننا اجتمعنا
لتشكيل مجلس عسكري للرقي بالمؤسسة العسكرية ،أنا أسأل الجمهور الكبير للجزيرة
هل عمركم سمعتم عقيدا في مؤسسة عسكرية يطلع على محطة إعالمية ويسمي وزير
الدفاع بتاعه فاشل؟ هل يمكنكم تصديق أو وضع أي مصداقية في كالم عسكريين
مستعدين للخروج على قنوات إعالمية ليصفوا وزيرهم بالفشل؟ وين صارت في العالم؟
أروني جيشا في العالم يقوم بذلك ،نعود لسؤالك ،لو عاودت سؤالك.
محاولة استنساخ التجربة المصرية
محمد كريشان :السؤال أن ما جرى كيف يمكن أن ينعكس على الوضع السياسي
واألمني في البالد؟
صالح البكوش :هو بالطبع سيكون له انعكاسات ولكن أي محاولة انقالبية من
عسكريين ،من مجموعات مسلحه أو من مجموعات سياسية ،هناك من سيتصدى لها،
والحمد هلل في ليبيا ليس هناك فريق يمكن أن يتغول على اآلخرين وهذا من حمد هللا
وفضله علينا ،ولذلك أعتقد أن هذه المحاولة هي محاولة ..ألنه لو تشوف السياق وتتابع
التاريخ بتاعها ..لقد بدأت المحاوالت االنقالبية على الشرعية في ليبيا منذ عدة شهور عن
طريق محاولة استنساخ التجربة المصرية ورفع الفتات في بعض المظاهرات ال ألخونة
في ليبيا ،ثم جاءت المظاهرات لمحاولة إسقاط المؤتمر الوطني ،واآلن نرى أن
العسكريين يريدون ..ماشى في مصر أخونة مصر ما صار شي ،طلعوا مظاهرات ما
صار شي ،فالحلقة األخيرة كانت انقالبا عسكريا وأعتقد إن اآلن ربما نحن نشاهد الحلقة
األخيرة من هذا المسلسل البائس وهي محاولة بعض العسكريين الطموحين الذين
يريدون السلطة تجيير الوضع السياسي إلنشاء وضع عسكري ويقومون بانقالب ثم
يخرجون ليقولوا استجابة لمطالب الشعب وكأني بهم يقولون أن االنقالبات العسكرية ال
تخرج في بيانها األول وتقول استجابة لمطالب الشعب ،فهذه مسرحية دخلناها من قبل
وسئمناها في الوطن العربي وفي العالم الثالث ولذلك يجب أن نتحرك لألمام وأنا أدعو
من هذا المنبر الليبيين الوطنيين والليبراليين والذين ينادون بالشرعية وينادون بحكم
القانون والديمقراطية أال يستحوا اآلن وأن يقوموا بالتنديد بأي محاولة للمؤسسة
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العسكرية لالستيالء على السلطة تحت أي غطاء.
محمد كريشان :نعم سيد..
صالح البكوش :اآلن أنا الحظت على بعض القنوات ،تفضل..
محمد كريشان :أردت أن أسأل سيد الالفي فيما إذا كان يرى ما جرى إن لم يكن محاولة
انقالبية حسب وجهة نظره فهو على األقل تسخين كما يقول السيد البكوش وصوال إلى
سيناريو مصري كما يرى.
سالم الالفي :أبدا إحنا ثورتنا تختلف عن ثورة الشعب المصري العظيم ،الشعب
المصري العظيم عنده جيش جبار ،نحن نحب أن نوجه زي ما أستاذي وجه سؤاال
لجمهور الجزيرة وللشعب الليبي ،هل هناك وزير دفاع يصف ثوار ليبيا والقادة
العسكريين بالفئران؟ هل هناك وزير دفاع يطلع على وسائل اإلعالم ويصف ثواره
ويصف القادة العسكريين بالفئران؟ هذه وصفها الطاغية المجرم القذافي وشاف مصيره
كيف لما قال لشعبنا يا جرذان ،يعني السيد وزير الدفاع يقع في نفس المحظور ،السيد
وزير الدفاع لما يط لع يتكلم فال بد أن تكون كلمته كلها حكمة ،يا أستاذي ،العسكريون لو
كانوا طامعين في السلطة لكانوا من البداية وقفوا مع الطاغية ولكنهم فضلوا الوقوف مع
الشعب الليبي ونحن اآلن نعتبره روحنا ،نحن نطالب بمؤسسة عسكرية مستقلة على
جميع األحزاب والتكتالت ولها هلل أوال ثم للوطن ولحماية الشعب والقانون.
محمد كريشان :إذن أنت تستبعد تماما سيد الالفي حصول أي سيناريو مشابه للسيناريو
المصري ،سيد البكوش في أقل من نصف دقيقة في نهاية البرنامج سيد البكوش برأيك
اآلن وباختصار كيف يمكن احتواء ما جرى بسرعة في ليبيا؟
صالح البكوش :ما يجري في ليبيا يجب تطبيق القوانين العسكرية ويجب االنضباط
وااللتزام ممن يسمون أنفسهم عسكريين ،أن ينضبطوا ويلتزموا الحرفية وأن يلتزموا
بمعسكراتهم وأن يقوموا ببناء هذا الجيش بدل تضييع وقتهم على المحطات اإلعالمية
والمظاهرات ،وإال عليهم أن ينزعوا البزة العسكرية وأن يؤسسوا نقابة للعسكريين
المتقاعدين.
محمد كريشان :شكرا لك المحلل السياسي الليبي صالح البكوش ،شكرا أيضا لضيفنا
العقيد الليبي سالم الالفي الضابط في الجيش الوطني الليبي ،في أمان هللا.
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