اسم البرنامج :حديث الثورة
عنوان الحلقة :قضية المحتجزين العلويين ،القرار األمم حول النفط الليب
مقدم الحلقة :محمود مراد
ضيوف الحلقة:
 فداء المجذوب/مفوض بإدارة ملف المحتجزين ف ريف الالذقية هيثم سباه /عضو النادي االجتماع السوري كمال اللبوان /معارض سوري أشرف الشح/باحث ف الشؤون السياسية واألمنية أبو بكر بعيرة/أكاديم وناشط سياستاريخ الحلقة0202/3/02 :
المحاور:
 ويالت جرها النظام السوري على شعبه سلوك النظام وسلوك المعارضة إسقاط العلويين المختطفين من سجالت الدولة محاولة إلنهاء معاناة المختطفين انتصار سياس وأمن مطلوب ف ليبيا حلول مطروحة وعدم اهتمام بتنفيذها حل وحيد لحل المشكالت نفط بعيد عن األسواق والسُراق  033مليار دينار أنفقت ف  0سنواتمحمود مراد :مشاهدينا األعزاء السالم عليكم وأهالً بكم ف حديث الثورة ،قرار دول
اتخذه مجلس األمن باإلجماع يجرم تصدير النفط الليب من دون إذن الحكومة ويعرض
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الضالعين ف ه ذا الفعل لحزمة عقوبات ،القرار الذي رحبت به الحكومة الليبية جاء بعد
تراجع صادرات النفط الليب إلى أقل من السدس منذ تعليقها ف يوليو/تموز الماض ،
آثار القرار على ميزانية البالد الت لم تجز بعد لهذا العام وانعكاساته على االستقرار
ف ليبيا بوجه عام ستكون موضوع الجزء الثان من حلقتنا هذه الت نخصص جزئها
األول لتناول موقع ملف المعتقلين واألسرى ضمن إستراتيجية البقاء الت يعتمدها
النظام السوري ف إطار مواجهته المفتوحة مع معارضيه منذ أكثر من ثالثة أعوام.
[تقرير مسجل]
أمير صدّيق :ال تعرف على وجه الدقة أعداد المعتقلين السوريين ف السجون النظامية
فأعدادهم تتزايد باضطراد وال توجد منظمات حقوقية يسمح لها بحرية العمل لرصد
أعدادهم هناك لكن بعض اإلحصاءات ذهبت إلى أنهم ال يقلون عن ربع مليون معتقل
من بينهم آالف من النساء ،تقول روايات المعارضة وبعض المنظمات الحقوقية إنهن
تعرضن للضرب واإلهانات بل واالغتصاب أيضاً ،لكن ذلك كله وفقا للمعارضة ما يس ُم
تعامل النظام مع معارضيه ف زمن الثورات وما قبلها ،فاألهم بالنسبة له أن يبقى،
والحال هذه ال تتغير ردة فعله لو كان المعتقلون من طائفته نفسها سواء كانوا ف
سجونه أو لدى بعض معارضيه ،هنا نساء علويات كن محتجزات لدى فصائل مقاتلة
وذاك فعل دانه معارضون قالوا أنه يحول المعارضة إلى صورة أخرى من النظام
ويسلبها تفوقها األخالق  ،فف الصور تظهر المحتجزات العلويات ف حال أفضل من
المعتقالت ف سجون النظام مع فارق حاسم كما يصر البعض يتمثل ف تخل النظام
عن أسراه حتى لو كانوا من طائفته ،وحسب معارضين فإن ملف العلويات المحتجزات
على طاولة األسد منذ نحو خمسة شهور من دون أن يحرك ساكنا وأن الفصيل الذي
احتجزهن بادر إلطالق سراحهن ليذكر العلويين بأن هذا النظام ال يكترث بهن أو بهم
وهو ما قاله جهراً ضباط وجنود من الطائفة العلوية محتجزون لدى فصائل مقاتلة.
[شريط مسجل]
بوجه رسالت للنظام أنه حاجه كذب ،العالم هذه كلها جاي من أرض المعركة ،العالم
هذه كلها جاي من أرض المعركة تبدل إيرانيين تبدل راهبات وتنسى شعبك هذا ،هذا
الشعب السوري.
أمير صدّيق :إنهم مجرد أوراق كما يصر معارضو األسد مشددين على أنه النظام
الوحيد ف العالم الذي ال يفرج عن مواطنيه إال ليبادلهم برعايا دول أخرى فلقد سعى
لمبادلة إيرانيين ولبنانيين وراهبات معلولة وهن االستثناء الوحيد ف هذا الصدد
بمعتقلين من مواطنيه ف سجونه بهدف تعظيم مكاسبه إقليميا ً وإعادة إنتاج صورته
دوليا ً باعتباره حاميا ً لألقليات وذلك ما ال ينطبق على عشرات اآلالف من معتقل شعبه
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وسواده من السنة فأولئك ال بواك لهم.
[نهاية التقرير]
محمود مراد :لمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول السيد فداء المجذوب المفوض
بإدارة ملف المحتجزين ف ريف الالذقية ،ومن لندن معنا عضو النادي االجتماع
السوري السيد هيثم سباه  ،ومن عمّان المعارض السوري السيد كمال اللبوان  ،مرحبا ً
بكم جميعا ،والسؤال للسيد فداء المجذوب سيد فداء عادة ف مثل هذه الظروف الجهة
الت تقوم بعملية ما تعلن عن نفسها ف إطار الدعاية ألنشطتها ،ما ه الجهة الت
كلفتك بإدارة هذا العمل؟ ما الجهة الت قامت باختطاف هؤالء العلويين الذين يقرب
عددهم من مئة ولماذا تتكتم على هويتها بهذه الصورة؟
فداء المجذوب :نعم بداية دعن أعبر عن شديد األسف لوجود هؤالء المدنيين ف
االحتجاز من المختطفين لدى أي طرف كان بل ونعتبر نحن أن هذا األمر مرفوض ال
يليق أن يكون وسيلة التعامل فيما بين السوريين بعضهم مع بعض ألي سبب كان.
المدنيون ينبغ أن ينحوا أن يكونوا بعيدين عن هذه األمور ،جوابا ً عن سؤالك حقيقة
غرفة عمليات المجاهدين ف ريف الالذقية ه الجهة الت تحتفظ بهؤالء وه الجهة
الت لها القرار ف موضوع التصرف بهؤالء ،قامت غرفة عمليات المجاهدين بعد
مداوالت ومشاورات بتفويض لمتابعة هذا الملف والمض به إلى آخر مرحلة يمكن أن
نصل إليها وه أن تتم صفقة التبادل ،هؤالء يرجعوا إلى أهلهم سالمين وأن يطلق
سراح قدر ما نستطيع أن نطلق سراحه من السجون والمعتقالت واألجهزة األمنية لدى
النظام على أقل تقدير ألفين ويكون سجن حلب جزء من هذه الصفقة.
محمود مراد :طيب يعن ما هو األساس األخالق الذي على أساسه تصديت لهذه
المهمة وما المدى الذي وصلت إليه ف تحقيق األغراض منها؟
فداء المجذوب :ال اسمح ل أقول يعن ليس أمراً ساراً أن يكون أحد من السوريين ف
مثل هذا الموقف أنا بالنسبة ل تمنيت حقيقة لو أن غرفة عمليات المجاهدين يعن
توكلت جهة أو شخصيات أخرى للقيام بهذا األمر وأنا أعتبر الحقيقة عندما أجد فرصة
للمساعدة إلنهاء كارثة إنسانية تتعلق بالسوريين من أي كانوا وعلى وجه الخصوص أن
نسرع ف إخراج معتقالت من سجون األسد وأن نخرج هؤالء يرجعوا إلى أهلهم
فاعتبر أن المسؤولية األخالقية واقعة عل لقبول هذا التكليف والمض به من غير
الحقيقة أي تردد علما ً بأنه موقف ال أحسد عليه حقيقة ،نحن ننتظر أنفسنا أن نكون أكثر
فيما يتعلق ببناء سوريا المستقبل تقوية الروابط االجتماعية بين السوريين التجهيز
لمرحلة سوريا الجديدة بعيداً عن آل األسد واختطاف آل األسد سواء للعلويين أو أي
جهة من الجهات ،لكن بالمحصلة المسؤولية األخالقية الت عل ه أن أخدم هذا الملف
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وأن أرى البسمة على وجوه أهال هؤالء الذين هم محتجزون لدى غرفة عمليات
المجاهدين أن أرى البسمة على وجوه أهاليهم وقد رجعوا إليهم كما رأينا ف حق الثالث
العجائز عندما قررنا أن نخل سبيلهم وأن ننتظر فعالً أن نرى البسمة أيضا على وجوه
آالف بل عشرات اآلالف من أسر السوريين الذين لهم مختطفين ومعتقلين ف سجون
األسد وف األجهزة األمنية ولدى جهاز جيش الدفاع الوطن .
ويالت جرها النظام السوري على شعبه
محمود مراد :سيد هيثم السباه ما الذي حدا بمجموعة من السوريين أن تقوم بمثل هذا
العمل سواء يأسها الكامل من معالجة ما يصنعه النظام السوري ماذا جر للنظام
السوري على بالده وشعبه سوى مثل هذه الويالت والمآس ؟
هيثم سباهي :أوالً مساء الخير سيد مراد يعن نحن نعرف ما حدث لهذه المجموعة من
ريف الالذقية هؤالء نسوة وأطفال اختطفوا بعد مجزرة وكانت العملية برمتها ه
عملية أيديولوجية مذهبية للضغط على طائفة معينة ف سوريا ،نحن نعتبرهم هؤالء
سور يين وأنا أرحب بما قاله ضيفك أن هؤالء المسلحين يريدون التبادل يريدون إخالء
هؤالء المختطفات واألطفال المختطفون ،يعن دعن أن أقول هنا سوريا يوجد بها
مناطق كبيرة مختطفة الرقة مختطفة مناطق ف حلب مختطفة هناك بؤرات صغيرة ف
ريف الالذقية وف أماكن أخرى مختطفة ،المدنيون ف هذه المناطق ال يستطيعون
التحرك ويتعرضون أليديولوجيات معينة وأنظمة جديدة معينة ومحاكم شرعية وقتل
على أيديولوجيات معينة فإذن نحن نرحب بهؤالء بالعملية اآلن الحكومة السورية تريد
إخالء هؤالء وإبعاد المدنيين عن هذا الصراع دعن أن أقول ألكون شفافا ً يعن تريد
إبعاد المدنيين عن هذا الصراع تماما ً كما حدث ف يبرود..
محمود مراد :أنت سيد هيثم هل أنت بحاجة..
هيثم سباهي :حررت يبرود خالل  84ساعة.
محمود مراد :هل أنت بحاجة سيد هيثم لئن نذكرك مجدداً بأن النظام السوري تسبب ف
مقتل أكثر من  052ألف من شعبه على مدى السنوات الثالث الماضية ،هل أنت بحاجة
لئن أذكرك بأن هناك آالف المعتقلين والمخطوفين أيضا ً ف حوزة النظام السوري
وهناك عدد ضخم جداً منهم من النساء واألطفال؟
هيثم سباهي :ودعن أقول أيضا ً أننا خسرنا ما يعادل ستين إلى خمسة وستين ألف من
قواتنا العسكرية من النظام والقوات األمنية..
محمود مراد :يعن أما كان أن تخسر هذه القوات خمسة وستين ألف هؤالء ،أما كان
من األولى أن يتم خسارتهم ف معركة تفيد الوطن بدل من قتال الشعب ،هل أسست
4

القوات المسلحة السورية لهذا الغرض؟
هيثم سباهي :أنا معك مئة ف المئة لكن هذه حرب وهذا مشروع فرض علينا ماذا تريد
أن نفعل؟ ماذا تريد أن تفعل الدولة والنظام كما تقولون ومؤيدون النظام وهم كثر يعن
هم غالبية هذا الشعب السوري ،ماذا إذا فرض علينا هذا من الخارج وأتى كل هابوب
ودابوب من ليبيا ودخل األراض التركية ويقتل ف سوريين من داعش ودامش وفاعش
وغيرها إذا فرض هذا علينا ماذا تريدنا ،على السوريين جميعا ً أن يتركوا سوريا
ويذهبوا ،سيدافعون عن أرضهم ،السوريون سيدافعون عن أرضهم إلى آخر رمق
ويخرجون من هؤالء وهذا ما نراه يوميا ً يحصل ف يبرود ف قلعة الحصن ف القلمون
ف مناطق ف حلب ،حلب بقيت لم تحقق..
محمود مراد :دعن أشرك السيد كمال اللبوان معنا من عمّان سيد كمال اللبوان ماذا
كان ينتظر من النظام السوري ومن الشعب السوري على حسب كالم السيد سباه
الذي ف غالبيته يؤيد النظام السوري ويقف إلى جواره هل كنتم تنتظرون منهم أن
يخرجوا ويغادروا البالد؟
كمال اللبواني :يعن معروف أن النظام السوري رد على مطالب شعبه بكل أنواع القتل
والتصفية والحصار والخطف ،الخطف واالعتقال والتعذيب واإلهانة والتصفية
واالغتصاب قد تحرض عند بعض الناس عملية خطف ،خطف مضاد ،على أمل أن
يبادل بها ليخرج أخته أو أمه إلى آخره هذا قد يحدث وهذا ليس يعن بالشكل يعن الذي
نستطيع أن ندينه بنفس قدر ما فعله نظام يمثل دولة طويلة عريضة مسؤول عن حماية
المدنيين وفعل ما فعل بالشعب السوري أنت عم تحك عن  052ألف معتقل قسم كبير
منهم قد قتل وصف قسم مخطوف رهائن وقسم مختف التعذيب الجوع الصور الت
شاهدناها خمسين ألف صورة لحاالت تصفية لحاالت قتل كل هذا يجعل كثير من الناس
ف حالة من فقدان القدرة على السيطرة على أنفسهم قد يفكرون أنهم يستطيعون أن
يخرجوا أحداً من السجن بواسطة خطف مدنيين وإلى آخره هذا مدان لكن اإلدانة األولى
لهذا النظام المجرم الذي كان يجب أن يلب مطالب شعبه ويرحل منذ أول صوت
معارض نعم.
محمود مراد :لكن هذه القضية تحديداً الت نحن بصدد الحديث عنها لها بعد أخالق
يعن ما ذنب هؤالء الذين احتجزوا من األطفال ومن النساء وهم غير مقاتلين ف نهاية
المطاف؟
كمال اللبواني :النظام أيضا ً يتعامل مع معتقليه بطريقة بالنسبة للقضايا اإلنسانية بمنتهى
االحتقار يعن النظام ما بده يبادل معتقليه لسبب بسيط أنه يشجعهم على االستسالم هو
خائف أنه هو إذا بادل أسراه بأسرى آخرين هذه القضية اإلنسانية ستدفع الكثير.
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سلوك النظام وسلوك المعارضة
محمود مراد :سيد كمال أنا لم أسأل عن سلوك النظام أنا لم أسأل عن سلوك النظام أنا
أسأل عن سلوك الفئة الت تقول أن لديها قضية عادلة ويفترض أنها تتحصن بالمبادئ
والمثاليات واألخالق ف الدفاع عن قضيتها العادلة هذه كيف يمكن أن تتردى ف
أساليبها إلى مستوى النظام؟
كمال اللبواني :أوالً ظروف الحرب بشعة جداً وال تستطيع أن تضبط سلوك كل الناس،
إدارة المناطق المحررة إدارة العمليات العسكرية كمان أيضا ً مسؤولة االئتالف الوطن
األركان لم تكن ه المسيطرة فعالً ليس هناك شرطة عسكرية وقضاء عسكري ليحاكم
ف حالة انفالت ف حاالت ومن الفوضى هذا موجود ،لكن ليس مسوؤال عنه شخص
محدد ه حالة من الفوضى ،الشعب انتفض بدون تنظيم ،ليس هناك دولة مقابل دولة
هناك دولة ومسؤولة وإلى آخره وهناك مجموعات تدافع عن نفسها ،ال أستطيع أن
أضمن من يدافع عن نفسه بقيم وإلى آخره ليس ل سلطة عليه ،وبالتال ف حالة ما من
رد الفعل الشعب العفوي وف سلوك دول ممنهج مدعومة من دول مدعومة من
ميليشيات أجنبية ترتكب أبشع الجرائم هذا مدان وهذا مدان لكن هنا القضية ال ترتكب
بشكل منهج وبشكل منظم يرتكبها أفراد نحن نحاول أن نعيد هؤالء نحاول أن نقنع
هؤالء األفراد أن هذا السلوك ال يليق بالثورة فالمقارنة بين الحالتين غير صحيحة نعم.
محمود مراد :طيب سيد فداء إلى ما وصلتم بهذه العملية عملية التبادل والوساطة الذي
تقومون به؟
فداء المجذوب :يعن اسمح ل يعن ف تعليق أرجو أن يتسع الوقت لئن أقوله ،يعن
إذا أردنا أن نتحدث حديث سياس حقيقة كما فعل ضيفك من لندن يعن فعالً مزعج
نحن اآلن نقول أننا أمام ملف إنسان بامتياز فلننح الجانب السياس جانبا ً فلنتكلم منذ
أن أصبح هذا األمر حاصل واقع ماذا نفعل به ،ال زلنا نقول دوما ً عبر الوسطاء هؤالء
سيطلق سراحهم مباشرة هؤالء ال معنى إلطالة احتجازهم هؤالء ال معنى إلطالة
معاناتهم نرجو أن يتفاعل عبر هذا الوسيط عبر هؤالء الوسطاء أن يتفاعل النظام ف
هذه القضية ،حقيقة إذا أردنا أن نتكلم باالتجاه السياس للموضوع والذي يفعله النظام
وماذا أساء وماذا فعل وبالمقابل داعش وغيرها وغيرها ،يا جماعة المسألة أهون من
ذلك بكثير دعونا نتكلم ف البعد اإلنسان المحض لماذا ال يسارع نظام بشار األسد
بإطالق سراح أي ألفين؟
إسقاط العلويين المختطفين من سجالت الدولة
محمود مراد :ولماذا يثق أصال ف الجهة الخاطفة أو ف الجهود الت تقومون بها؟
لماذا يثق النظام والطائفة العلوية ف وجود جدية ف التعامل مع هذا الملف من قبلكم؟
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فداء المجذوب :وهل جرب عبر الوسيط ورأى عدم الجدية؟ السؤال يوجه للنظام ،هل
حاول أن يجيب؟ هل أبدى أي تفاعل هل أبدى أي ش ء من االهتمام بل على العكس
من ذلك كل الدنيا شهدت يوم أن بثينة شعبان قالت ف حق هؤالء إنهم قد قتلوا إذ نقلوا
إلى ريف دمشق وضربوا بالكيماوي وبالتال فأسقطوا من السجالت أسقطوا من
سجالت األحياء وبالتال أغفل هذا الملف اليوم ،نحن فعلنا كل ما بإمكاننا ألجل أن
نذكر الطائفة ولنذكر العالم نحن ال ثقة لنا بالنظام نقطة انتهى الكالم ،لكن نتحدث اآلن
ف معاناة إنسانية نحن نقول األمر ف أقصى الدرجات الجدية ال على التعيين أطلق
سراح ألفين من النساء واألطفال من المنطقة الساحلية ومن سجن حلب وهؤالء
يرجعون حاالً إلى أهلهم طيب السؤال يوجه إليه ليس إلى الطرف الذي نحن..
محمود مراد :طيب دعن أطرح السؤال على السيد هيثم سباه ما هو األمر الغير
منطق ف الطرح الذي يسوقه السيد فداء المجذوب ف رأيك؟
هيثم سباهي :إذا كان هناك أمر غير منطق فهو طرحه على اإلعالم هناك منظمات
هناك الصليب األحمر هناك دولة لها اتصاالت مع عدة دول..
محمود مراد :يعن الدولة ال تريد أساسا التعاط ف هذا الملف يعن ماذا يصنع السيد
فداء وماذا تصنع الجهات الت تحتفظ بهؤالء ولها أسرى أو معتقلون أو مخطفون
بحوزة النظام السوري يطلبون ببساطة شديدة أن أفرجوا عن ألفين من النساء واألطفال
وهؤالء سيعودون إلى منازلهم؟
هيثم سباهي :والدولة ستتجاوب مع ذلك عبر المنظمات دعن أن أقول هنا الدولة
ستتجاوب مع ذلك عبر المنظمات عبر التبادل حصل هناك تبادل كثير على األراض
السورية ومصالحات على األراض السورية ولن يكن أحد ال طرح على اإلعالم ولم
يتدخل بها ،هناك الهالل األحمر هناك منظمات عدة هناك أصدقاء لسوريا هناك الدولة
بالذات إذا على ضيفك أن يتصل بالسيد حيدر أو آخرين وسيطرحون هذا الموضوع
نريد ..دعن أن أقول ال أن نشرعن اختطاف نساء وأطفال ،هناك نساء وأطفال هؤالء
لم يكونوا ال من النظام وال من..
محمود مراد :يا سيدي الرجل يتحدث عن قضية إنسانية الدول الت تحترم حياة
مواطنيها أيا تكن انتماءاتهم تسعى لإلفراج عنه وتتنازل ف كثير من األحيان تتراجع
خطوة وخطوات إلى الوراء حتى تحافظ على حياة مواطنيها.
هيثم سباهي :الدولة تحافظ على حياة مواطنيها بأن تحررهم عسكريا ً أو يستطيعون
التبادل ،رأينا التبادل وهل عرض على الحكومة السورية والدولة السورية أي أمر
تبادل ورفضته؟ ال.
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محمود مراد :سيد فداء هل عرضتم بشكل مباشر أو عبر وسيط على الدولة السورية
مسألة التبادل هذه ورفضت الدولة؟
فداء المجذوب :دعن أصحح شيئا يعن حقيقة مرة أخرى أرجوكم ال ندخل ف الجدل
مين وكيف دعنا ندخل بالموضوع مباشرة..
محمود مراد :نحن ف الموضوع ف صلب الموضوع مباشرة تفضل.
فداء المجذوب :لم نظهر ف اإلعالم إال بعد أن يأسنا حاولنا منذ أن كلفت بإدارة هذا
الملف عبر الوسطاء الدوليين وعبر جهات دولية وعبر منظمات دولية وعبر شخصيات
مستقلة غير سورية تواصلت مع القيادة السورية تواصلت مع مستشاري بشار األسد
كلهم كانوا يرجعون لنا بأن النظام اآلن مشغول سيأتيك الجواب ،جاوبا عن سؤال وجهه
ضيفك من لندن ،لم نخرج لإلعالم إال بعد أن يأسنا ،ال يعن هذا بأننا نحن طيب النظام
نفسه لماذا ال يسأل؟ هو يعرف عنوان الجهة الت ه مكلفة بإدارة هذا الملف وأنا أقول
اآلن..
محمود مراد :أنا أكتف بهذه اإلجابة منك وأنقل الكالم مباشرة للسيد هيثم سباه قبل أن
أتجه إلى عمّان والسيد كمال اللبوان  ،سيد هيثم سباه هذا الملف منذ بدايات شهر
أغسطس الماض عمره يقترب من الثمانية شهور يعن يفترض أنه عرض على النظام
السوري كثير والسيد فداء يقول لك إنهم لم يخرجوا على اإلعالم إال بعد أن يأسوا من
معالجة هذا األمر مع النظام؟
هيثم سباهي :أرجو من السيد فداء أن يسم على من عرض هذا أمر يهم المواطنون
السوريون ،هؤالء سوريون وجميع السوريين ف أي المناطق ف الرقة ف حلب
المختطفين هؤالء سوريون..
محاولة إلنهاء معاناة المختطفين
محمود مراد :بغض النظر عن الجهة الت خاطبوها هذا األمر معروض على اإلعالم
منذ فترة بالفعل يعن يفترض أن تبحث الدولة أيضا ً يبحث النظام عن جهة ما يخاطبها
بصورة مباشرة أو يوسطها إلنهاء هذه المعاناة اإلنسانية وهذا لم يحدث.
هيثم سباهي :إذا أرادوا هؤالء التبادل أو أرادوا اإلفراج عن هؤالء وأرادوا التواصل
مع الحكومة السورية أنا واثق تماما ً أن الحكومة السورية صدرها رحب نحن ال نريد ال
أطفال وال نساء وال غيرهم ف المعتقالت لكن عندما السياسيين أوصلونا إلى هذه
النقطة يعن السيد كمال اللبوان ال أحد يثق ف كالمه بعد أن دعا إسرائيل وقال عنها
أنها حمل وديع ودعاها إلى تحرير األراض السورية..
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محمود مراد :طيب السيد كمال اللبوان معنا لحسن الحظ يستطيع أن يرد عن نفسه،
سيد كمال اللبوان سيد هيثم سباه يريد أن يقول أن المعارضة ليست محل ثقة لدى
النظام السوري أو لدى الشعب السوري كما يقول.
كمال اللبواني :يعن أعتقد أن سلوك الجيش السوري هو الل حببنا بعدونا إسرائيل وما
فعلته المقاومة ومن يدع المقاومة هو الذي دفعنا إلى هذا وإلى طلب المساعدة من
عدونا يعن كثير كنتم أوادم مع الناس الل حطيتوهم بالسجون وقتلتموها ودمرتم
حمص ودمرتم دمشق ودمرتم حلب أنا أقول أن النظام السوري ال يريد فتح هذا الملف
أل نه فضيحة ،قسم كبير من السجناء قد قتل قسم كبير من السجناء مجرد وجوده بالسجن
فضيحة ،هو ال يريد أن يفتح هذا الملف ألنه ملف كثير خطير عليه ما ارتكبه ف هذه
السجون سيخرج للعلن لهذا السبب هو يتعامل مع هذه القضية بكثير من االستخفاف
اإلنسان حتى بالناس المقربين منه كانوا يأخذوا هواتف ويحكوا مع أهلهم ويطلبوا من
أهلهم تعالوا تفاوضوا لهم حتى نحرركم كان الجواب دائما ً صفر ،النظام ال يريد ،ال
يريد أن يفتح هذا الملف ال يريد أن يكتشف الناس ماذا يجري ف السجون ،من ه
نوعية الناس الت سجنها ال يريد أن يفتح باب التبادل ألنه يصيروا جنوده كلهم يسلموا
حالهم وما بقى يحاربوا ،كل هذا يدفع بالنظام إلى التعامل مع هذه القضية بهذه الطريقة.
محمود مراد :طيب هل تعتقد سيد كمال أن هذا النهج خطف مواطنين سوريين من
طائفة ما لمبادلتهم بسجناء ومخطوفين أيضا ً لدى النظام ،هل تعتقد أن هذا النهج سيتسع
أم يحاصر خالل الفترة القادمة؟
كمال اللبواني :نحن نحاول ما نستطيع لك نضبط سلوك الشباب الذين ال ينتظمون
بقواعد وانضباط األركان والجيش الحر والقضاء العسكري ،نحن نرفض هذا المنهج
نحن نعتبرهم هؤالء أهلنا وإخوتنا وال نتعامل معهم بهذه الطريقة ونحن نطلب من
هؤالء المجموعة المسلحة وال نتبناها ،نحن نطلب منها أن تتعامل باحترام مع كل
مكونات المجتمع نحن نقاتل فقط من يقاتلنا ال نريد أن ندخل ف جرائم حرب من هذا
النوع ،هذه جرائم حرب وهذه مرفوضة لكن هذا ال يعن أن يدع النظام أنه يقاتل
عصابات ويقاتل مجرمين ،النظام هو الذي ارتكب مجازر بحق الشعب السوري كله
ومما جعل الناس يضطرون للدفاع عن أنفسهم بطرق مشروعة وبطرق أحيانا متجاوزة
للقانون الدول هذه حقيقة أنا أعترف بها لكن المسبب األول واألخير والمسؤول عن كل
ما حدث هو النظام السوري وال يمكن مقارنة سلوك نظام ممنهج دائم على مدى ثالث
سنوات بسلوك مجموعات منفصلة ال نعرفها ،يعن عندما نج ء إلى داعش اكتشفنا أن
النظام هو الل جابها.
محمود مراد :دعن أطرح السؤال على السيد فداء ،سيد فداء أال ترى أن استمرار
احتجاز أفراد من الطائفة العلوية ال ذنب لهم ف هذا الصراع كالنساء واألطفال على
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هذا النحو يؤدي بالطائفة العلوية نفسها أن تقتنع وتزداد قناعتها بأنها مستهدفة وبالتال
تلتف وتتماسك حول النظام السوري؟
فداء المجذوب :وهللا أنا أجيب عن السؤال بأمر آخر أقول الطائفة العلوية عليها أن تعلم
تماما بأن هؤالء الذين هم محتجزون يراعون أتم الرعاية ولن يطيب لغرفة عمليات
المجاهدين ف ريف الالذقية إال أن يصلوا هؤالء إلى أهلهم وأنا اعتبر أن الطائفة
العلوية ينتظر منها أن تضع الضغط المناسب ولتعرف من الذي يضح بها ومن الذي
يخندقها أمام عدو هو يريد أن يصنعه ،أعود مرة ثانية فأقول فليطلق سراح آلفين ال
على التعيين من األ طفال والنساء من أنحاء سوريا من الساحل السوري من سجن حلب
يكون الغالب منهم من األطفال والنساء وليقول ساعة إذ أي نحن ننتظر اليوم ولو إشارة
لسنا متمسكين بجهة معينة ف الوساطة ،لسنا متمسكين بأسماء معينة ف المرحلة
الحالية ،لسنا متمسكين المهم أن يمض هذا الملف اإلنسان إلى محطة جديدة ،الطائفة
العلوية عليها أن تعلم لو كانت مستهدفة كطائفة لما هؤالء طلبوا أن يرحلوا إلى أهلهم
هؤالء الذين احتجزوهم يرحل هؤالء إلى أهلهم ويعودوا إليهم ليسوا هم المستهدفين
بقدر ما هو الضغط على النظام.
محمود مراد :شكرا جزيال لك السيد فداء المجذوب المفوض بإدارة ملف المحتجزين
ف ريف الالذقية كان معنا من اسطنبول شكرا جزيال لك ،وأشكر ضيفنا من لندن
عضو النادي االجتماع السوري السيد هيثم سباه ومن عمّان كان معنا المعارض
السوري السيد كمال اللبوان شكرا جزيال لكم ،ف الجزء الثان من حلقتنا مشاهدينا
األعزاء بعد الفاصل نناقش التداعيات المحتملة لقرار مجلس األمن بفرض عقوبات
على الضالعين ف تصدير النفط الليب من دون إذن الحكومة ابقوا معنا.
[فاصل إعالني]
محمود مراد :أهال بكم من جديد ف حديث الثورة ،صوّ ت مجلس األمن يوم األربعاء
باإلجماع على قرار بفرض عقوبات على السفن الت تنقل النفط من ليبيا دون إذن من
الحكومة ويطلب القرار من الحكومة الليبية إبالغ لجنة العقوبات ف مجلس األمن عن
أي سفينة تخالف بنود القرار التخاذ عقوبات بشأنها ،كما يطلب من الدول األعضاء
عدم السماح للسفن المخالفة بدخول موانئها أو مياهها وعدم تقديم خدمات مالحية لها أو
السماح لمواطنيها بالعمل لصالح هذه السفن ،يأت القرار عقب توقيف البحرية
األميركية سفينة تحمل علم كوريا الشمالية كانت تنقل شحنة من النفط الخام الليب من
دون إذن الحكومة الليبية وهو ما اعتبره رئيس ما يعرف بالمكتب التنفيذي إلقليم برقة
عبد ربه البرعص اعتبره نوعا من القرصنة ألن السفينة الموقوفة على حد قوله
تعاقدت مع مجلسه رسميا ،لمناقشة هذه القضية ينضم إلينا من طرابلس الباحث ف
الشؤون السياسية واألمنية أشرف الشح ومن بنغازي السيد أبو بكر بعيرة األكاديم
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والناشط السياس  ،السيد الشح إلى أين تقود هذه األزمة برأيك ،ما التفاعالت الت يمكن
أن توصلها إلينا؟
أشرف الشح :مساء الخير ما صدر عن مجلس األمن باألمس يعبر عن قرار المجتمع
الدول وإرادة المجتمع الدول بعدم السماح بذهاب الحالة الليبية إلى الفوضى وانقسام
الدولة الليبية إلى مناطق وإلى أقاليم غير مبنية على أسس قانونية وأسس دستورية متفق
عليها من كافة أطراف الشعب الليب  ،اعتقد أن الرسالة كانت واضحة وكل المسوقين
لفكرة أن هناك دول غربية تساعد ف عملية انفصال أو ذهاب ليبيا إلى ثالثة أقاليم قد تم
دحضه بهذا القرار.
انتصار سياسي وأمني مطلوب في ليبيا
محمود مراد :طيب بالتوازي مع هذا االنتصار بين قوسين االنتصار الدبلوماس هل
تعتقد أنه يمكن تحقيق انتصار سياس بداخل ليبيا أو انتصار أمن بداخل ليبيا يؤدي إلى
عودة مستويات إنتاج النفط إلى حالها السابق؟
أشرف الشح :اعتقد أوال أن ما قام به إبراهيم جبران والبرعص ومجموعتهم ه
عملية قتل للمطلب السياس المشروع لبعض أطراف المنطقة الشرقية ف الوصول إلى
نظام فدرال إداري قد يحرك عجلة االقتصاد وعجلة التنمية ف ليبيا ،اعتقد ما قام به
هؤالء األطراف بدعم من أطراف أخرى غير مرئية أوصلهم إلى مرحلة االنقالب على
هذه الفكرة وع دم اإليمان بها حتى من أهل المنطقة الشرقية الذين يعانون من عملية
تهميش وعدم تركيز للخدمات وللتنمية ف تلك المناطق ،اآلن إقفال الموانئ النفطية بعد
ما تم من قرصنة وبيع للنفط الليب دون الطرق الرسمية اعتقد أنه سيجعل كل
المساندين لهذه الفكرة مناصرين إلجراء حوار مجتمع شامل للوصول إلى حلول
ترض كافة األطراف ف كافة المناطق.
محمود مراد :سيد أبو بكر بعيرة هل تعتقد كما يقول السيد الشح أن أنه على نفسها
جنت براقش وأن السيد البرعص ومن معه أضروا بقضية كان يمكن أن تلقى إنصافا
أو تفهما من كافة األطراف ف ليبيا؟
أبو بكر بعيرة :مساء الخير لحضرتكم وللمشاهدين الكرام كنت أتمنى أال يذهب هذا
الموضوع إلى المجتمع الدول ألننا كليبيين كان األحرى بنا أن نعمل على حل مشاكلنا
بأنفسنا ولكن لألسف لغة الحوار غائبة ف ليبيا واللوم يقع ف ذلك بالكامل على الدولة
وعلى قيادات الدولة الليبية أعتقد أن مجلس األمن يمكن أن يتخذ قرارا ف نيويورك
ولكنه لن يكون قادرا على تطبيقه ف داخل ليبيا ،نحن ال نريد للمشكالت ف داخل ليبيا
أن تتعمق أكثر وأكثر لكن الل شايفه اآلن أن الفئات أصبحت مواجهة لبعضها البعض
بالسالح وهذا كان يجب أال يتم لو كان هناك قناة مفتوحة..
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محمود مراد :كيف تستهين بالبعد الدول لهذه القضية أو غيرها من القضايا الت تتعلق
بالشأن الليب وما وصلت إليه ليبيا ف الوقت الراهن هو ف الحقيقة نتاج قرار دول
صدر ف مجلس األمن ف نيويورك قبل بضعة أعوام؟
أبو بكر بعيرة :نعم يعن هذه أخطاء سببنها نحن الليبيين ألنفسنا وأعتقد الدولة والكثير
من المحللين ال يزالون يتعاملون مع هذا الموضوع بلغة التهديد والوعيد وأعتقد أن هذه
لغة فاشلة وليذكر الجميع أننا مررنا أمس بذكرى رتل القذاف الذي بعثه إلى مدينة
بنغازي والذي رجع خائبا وال أتوقع أن تنجح أية أرتال أو مجموعات تأت إلى القتال
ف حل هذه المشكلة بل ستزيدها وتأججها وإذا سال الدم الليب فمن الصعب أن
يتوقف..
محمود مراد :سيد أبو بكر بعيرة الدولة الت تلق بالالئمة عليها مغلولة األيدي بسبب
عدم إقرار الموازنة على سبيل المثال حتى اللحظة الراهنة ألنه ليس هناك دراية بمدى
اإلنتاج أو بحجم اإلنتاج النفط الذي على أساسه تقام الموازنة وهو المورد األول
بطبيعة الحال ف ليبيا ،كيف تتصرف هذه الدولة حتى تلق بالالئمة عليها بهذه
الطريقة؟
أبو بكر بعيرة :الدولة يا سيدي الدولة إذا كانت غير قادرة عليها أن تترك عليها أن
تترك ،على هذا المؤتمر إذ كان غير قادر عليه أن يترك المجال لغيره ،وجودهم هو
الذي عمق المشكلة ويستمر يعمقها أكثر فأكثر إذا كانت الدولة غير قادرة عليها أن
تتنحى وأن تترك الشعب الليب يقرر شؤونه بنفسه..
محمود مراد :كيف؟
أبو بكر بعيرة :الناس سيكونون قادرين على إيجاد الحلول.
محمود مراد :كيف؟
أبو بكر بعيرة :لعالج هذه المشكالت.
حلول مطروحة وعدم اهتمام بتنفيذها
محمود مراد :نعم أسالك كيف الناس قادرين وتترك المؤتمر الوطن يتنحى وكيف يدير
الشعب الليب أموره؟
أبو بكر بعيرة :هناك الكثير من الحلول ولكن ال أحد يبحث عنها معلش سامحن
الصوت غير مسموع كثيرا بالنسبة ل لكن هناك حلول كثيرة المؤتمر متشبث ببقائه مع
أن كل الليبيين ضده وكلهم طلعوا ف مسيرات ضده وهناك حلول كان من الممكن أن
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يختار مجلس رئاسة وكان يمكن أن يختار مجلس عسكري يهتم ببناء الجيش هناك
حلول مطروحة ولكن ال أحد يبحث عن هذه الحلول.
محمود مراد :السيد أشرف الشح هل توافق على هذا الكالم مصدر معاناة الليبيين ف
هذه المرحلة هو الدولة ممثلة ف المؤتمر الوطن الذي ينبغ عليه أن يرحل نزوال عند
رغبة غالبية الليبيين كما يقول ضيفنا من بنغازي.
أشرف الشح :بالحقيقة نستغرب من شخصية أكاديمية محترمة كدكتور بعيرة أال يلق
بالالئمة على مجموعة طائشة من تلك المنطقة تقوم باستعمال السالح للسيطرة على
موارد للدولة الليبية ككل وتصل بها الجرأة للوصول إلى منطقة سرت واحتالل بعض
المناطق وتهدد وتبتز وتصل بها الجرأة حتى إلى بيع قوت الليبيين بخمس وعشرين
دوالر للبرميل ف حين أنه سعره أكثر من  033دوالر هل هذا سيفيد المنطقة الشرقية
سيفيد دعاة النظام الفدرال دعاة العدالة ف قسم ثروات الدولة الليبية أعتقد أن هذا
تبرير غريب وإلقاء الالئمة على مؤسسات الدولة الت انتخبها الليبيين وعلى فكرة
والت يمثلها يمثل حوال سبعي ن ف المئة منها من المنطقة الشرقية بالتال إلقاء هذه
الالئمة على مؤسسات الدولة الت ال تملك اآلن القدرة على إدارة الدولة بسبب هذه
المجموعات
محمود مراد :طيب.
أشرف الشح :المسلحة الت تستغل على السلطات وال..
محمود مراد :سيد ،سيد..
أشرف الشح :ال تسمح بإجراء عمليات..
محمود مراد :سيد أشرف ،سيد أبو بكر يقول إن هناك الكثير من الحلول..
أشرف الشح :نعم.
محمود مراد :وربما يقول غيره أيضا إن الدولة الليبية والحكومة الليبية اختارت
الهروب إلى األمام بدال من مواجهة المشكالت الحقيقية الت تعترض سبيل ليبيا ف هذه
المرحلة على سبيل المثال إعالن حالة الحرب على اإلرهاب هذه ه يعن يعتبرها
الكثيرون المالذ السهل والسريع للهروب من أي مشكلة.
أشرف الشح :سيدي دعن أبدأها بتسلسل منطق  ،مشكلة الموانئ النفطية بدأت ف
 3300/7/0واليوم نحن ف  3308/0/33الدولة حاولت بكل الطرق فتحت المجال
لكل األطراف الخيرة ف المنطقة الشرقية لحل هذه المسالة لم تهدد باستعمال القوة لم
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تستعمل السالح لم تستعمل أي إجراءات أخرى بل تركت المجال خسرت الدولة الليبية
أكثر من  33مليار دوالر ف هذه األشهر تضرر االقتصاد الوطن وسيتضرر على
مستوى السنوات القادمة هل هذا ثمن بسيط لكل هذه..
محمود مراد :يعن عفوا عفوا..
أشرف الشح :اإلجراءات..
محمود مراد :سأنقل لك..
أشرف الشح :عندما تعلن الحكومة باألمس.
محمود مراد :سأنقل لك فقرة سأقرأ لك فقرة سأتلو عليك فقرة من بيان الحكومة الليبية
تقول الحكومة" :إن نجاح الليبيين ف اجتثاث اإلرهاب سيمكنهم من إقامة دولتهم
الدستورية دولة الرفاء والتنمية العادلة والتوزيع المنصف لكل الثروات بنظام الحكم
الذي يختاره الليبيون للدولة" من قبلها بادرت الحكومة المصرية إلعالن مماثل وأطلقت
وعودا مماثلة ولم يتحقق ش ء منذ االنقالب حتى اللحظة الراهنة وكانت ركيزة النظام
الجديد ف مصر وه جارة لليبيا على مسألة الحرب على اإلرهاب وازداد األمر سوءا
بمرور الوقت ما الذي يضمن عدم تكرار هذا األمر ف ليبيا؟
أشرف الشح :سيدي هذا قياس مع الفارق ،أنا لم أصل إلى بيان الحكومة الذي أعلن
باألمس ،بيان الحكومة الذي أعلن باألمس أنا تحدثت عنه بأنه مجرد خطوة كانت تفتقر
إلى نوع من الدقة ف هذا البيان ألن كلمة اإلرهاب أو وصف اإلرهاب وصف
فضفاض كان يجب على الحكومة أن تحدد األطراف الت تمارس هذا اإلرهاب وه
أطراف ال تنتم كالحالة المصرية إلى طرف سياس معين بل أطراف تنتم إلى
أطراف سياسية عدي دة منها ما يعد إسالميا منها ما يعد ليبراليا كلها مجموعات مسلحة
ترهب المواطنين ،ووصلت الحكومة بهذا البيان إلرسال رسالة إلى أن من يريد بناء
الدولة فال مجال الستعمال السالح ال مجال الستعمال الرصاص بعد انتصار هذه
الثورة ،بالتال هذه رسالة لكافة األطراف وه ليست موجهة إلى طرف دون آخر
كالحالة المصرية فهذا قياس مع الفارق حقيقة.
حل وحيد لحل المشكالت
محمود مراد :طيب سيد أبو بكر بعيرة أنت طرحت حال وحيدا لمواجهة المشكالت
الت تعترض ليبيا ف هذه المرحلة برحيل المؤتمر الوطن الذي ف الحقيقة لم يغتصب
السلطة ولم يهبط أو ل م يصل إليها على ظهر دبابة كما حدث ف بلدان أخرى هل هناك
دون هذا المستوى رحيل المؤتمر الوطن وحكومته هل هناك دون المستوى حلول
تقترحها؟
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أبو بكر بعيرة :نعم سيدي الكريم أوال أحب أن أعلق على ما قاله ضيفك الكريم بأن ما
تم ف منطقة الهالل النفط هو سرقة أو تالعب بقوت الشعب الليب ال أنا اعتقد العكس
من قام بوضع يده على النفط قام فعال باإلجراء الصحيح من األفضل لليبيين مليون مرة
أن يبقى النفط تحت األرض لألجيال القادمة بدل أن يسرق ،ليبيا خالل ثالث سنوات
صرفت ما يزيد عن ثالثمائة مليار دينار ليب ثالثمائة مليار دينار ليب ومع هذا ال
نرى أي تغيير ف أي ش ء ف ليبيا أين ذهبت كل هذه األموال؟ ذهبت إلى..
سراق
نفط بعيد عن األسواق وال ُ
محمود مراد :طيب أنا فقط أريد أن أستوضح منك هذا الكالم يعن هل تقول إن قيام ما
يعرف بالمكتب التنفيذي إلقليم برقة بالتعاقد مع شركات أجنبية لتصدير النفط الليب
دون علم الحكومة أو دون إرادة الحكومة المؤتمر الوطن هل تعتبر أن هذا األمر
صائب وصحيح؟
أبو بكر بعيرة :ال شوف يا أخ أنت ال بد تنظر إلى األمر الواقع ،أنت اآلن وضعت
هذه المجموعة أمام خيار صعب ليست لديهم أية بدائل ،الدولة صامه آذانها عنهم ال
تريد أن تستمع إليهم ،طبعا عليهم التزامات مادية عليهم هناك التزامات فنية يجب أن
يخرج النفط حتى ال تتأثر األنابيب وتتأثر اآلبار وما إلى ذلك ،الجميع ينظرون إلى
المشكلة فقط من طرف أنها ه ثروة الشعب الليب ويحافظوا عليها بالعكس ما قام به
هؤالء الشباب هو الحفاظ على ثروة الشعب الليب ألنها تبقى تحت األرض وال تخرج
إلى األسواق وإلى السراق.
محمود مراد :طيب أنا سألتك عن حلول مقترحة..
أبو بكر بعيرة :على المؤتمر أن يتنحى..
محمود مراد :سألتك عن أي حلول تقترحها ف هذا الصدد.
أبو بكر بعيرة :الحلول المقترحة..
محمود مراد :دون المطالبة برحيل المؤتمر الوطن .
أبو بكر بعيرة :الحلول المقترحة ال أعتقد أن الخطوة األولى هو رحيل المؤتمر ألنه هو
أساس الفساد ،المؤتمر هو أساس الفساد يجب أن يرحل وهناك حلول بديلة ،المؤتمر
جاء ف آخر األسبوع وطرح القضية على الليبيين وكان من المفترض أن يطرحها
عليهم ف وقت كاف وكان أفضل حل بالنسبة له هو أن يجري استفتاء على الشعب
الليب هل يبقى المؤتمر أو ال يبقى؟ طبعا عارفين لو قالوا استفتوا الشعب الليب ،
الشعب الليب اآلن على قناعة بأن هذا المؤتمر يجب أن ال يبقى.
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محمود مراد :طيب وإذا لم يبق يعن إذا رحل المؤتمر الوطن سيترك بعده فراغا ربما
يزيد الفوضى واالنهيار الحادث ف البالد؟
أبو بكر بعيرة :ال يا سيدي هناك حلول هناك حلول توضع كان على المؤتمر بإمكانه أن
يختار مجلس رئاسة وكان باإلمكان أن يختار مجلس عسكري يعمل على بناء الجيش
هذه حلول يجب أن تعمل..
محمود مراد :ما ا لذي يضمن أن هذه الحلول ستكون مجدية يعن فيما ستختلف عن
أداء المؤتمر والحكومة الحالية؟
أبو بكر بعيرة :أعتقد أنها ستكون مجدية من جهة نظري الفنية أعتقد ستكون مجدية
أكثر مما يوجد اآلن تحت ظل المؤتمر تحت ظل الحكومات المتعاقبة الت كل همها
يعن هل يرضيك هل أو ير ض الشعب الليب إنه أي واحد يجيب رئيس وزراء
يستقيل وثان يوم يطلع ف طيارة ويهرب بكل المعلومات الل عنده أي أوضاع هذه
الل تحك عليها هذا دمار لليبيا..
محمود مراد :سيد ،سيد..
أبو بكر بعيرة :كل واحد..
 033مليار دينار أنفقت في  0سنوات
محمود مراد :أشرف الشح ،كيف تتحدى هذا المنطق الذي يطرحه السيد بعيرة هناك
فساد ارتكبه هذا المؤتمر الوطن هكذا يقول ،هناك فساد هناك إنفاق بسفاهة  033مليار
دينار حتى اللحظة الراهنة على مدى أقل من  0سنوات ،ذهبت هباء دون أن يكون
هناك مردود على الشعب الليب  ،ماذا تنتظر من أبناء الشعب الليب الذين يئسوا من
عالج هذه المشكالت والمثالب سوى أن يحافظوا على ثرواتهم وثروات األجيال
القادمة؟
أشرف الشح :بالنسبة للتبريرات بأن بيع النفط كان لتغطية نفقة هذه الحقيقة أترك
المشاهدين للحكم عليها هذا ال يقبلها عاقل ،أما بالنسبة للمؤتمر الوطن ولسوء إدارته
للمرحلة هذا أمر مفروغ منه والمؤتمر الوطن أقر خارطة سيتم بها انتخابات برلمانية
ف خالل الثالثة أشهر القادمة بالتال هذا يضمن انتقال سلم وسلس للسلطة دون
الحلول الت ستعود بنا إلى األنظمة الدكتاتورية ،قصة مجلس عسكري وتكوين مجلس
رئاس هذه حقيقة انقالب على تضحيات الشعب الليب على دماء الشهداء الذين أرادوا
االنتقال بهذه الدولة إلى الدولة الديمقراطية ،الدولة الت يختار فيها الشعب من يحكمه
بشكل سلم بشكل يتداول فيه السلطة أما هذه الحلول التلفيقية الت تعشش ف رؤوس
من تعودوا على األنظمة الدكتاتورية الحقيقة غير مقبولة لكافة أطراف الشعب الليب .
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محمود مراد :طيب ف اقل من دقيقة لو تكرمت.
أشرف الشح :ف كافة استطالعات الرأي..
محمود مراد :ف اقل من دقيقة لو تكرمت هل تعتقد أن لقرار مجلس األمن األخير
انعكاس ايجاب على حالة االستقرار والوضع األمن داخل ليبيا وكذلك مسألة الموازنة
العامة المعطلة حتى اللحظة الراهنة؟
أشرف الشح :نعم هذه الخطوة األولى ف قطع طريق أمام أحالم هؤالء المغامرين
هؤالء المقامرين بأرزاق الشعب الليب وسوف يرجعهم إلى رشدهم وسوف ينتفض
عليهم أهل المنطقة الشرقية الرافضين لمثل هذه التصرفات الصبيانية الغير مقبولة.
محمود مراد :شكرا جزيال لك السيد أشرف الشح الباحث والكاتب الليب وأشكر كذلك
السيد أبو بكر بعيرة األكاديم الليب كان معنا من بنغازي شكرا جزيال لكما ،مشاهدينا
األعزاء بهذا تنته هذه الحلقة من حديث الثورة إلى اللقاء ف حديث آخر من أحاديث
الثورات العربية دمتم ف رعاية هللا والسالم عليكم ورحمة هللا.

17

