اسم البرنامج :حديث الثورة
عنوان الحلقة :سيناريوهات الحراك الشعبي والعسكري بليبيا
مقدم الحلقة :جالل شهدا
ضيوف الحلقة:
 وليد أرتيمة/باحث سياسي أشرف الشح/باحث سياسي هشام الوندي/أحد ناشطي الحراك الرافض للتمديد إبراهيم عميش/كاتب ومحلل سياسيتاريخ الحلقة2141/2/41 :
المحاور:
 خلفية إعالن اللواء حفتر مأزق المؤتمر الوطني العام ضرورة إعادة هيكلة الجيش الليبي مخاوف من تكرار السيناريو المصري تحديات أمنية تعصف بالشارع الليبي الهشاشة السياسية والتدخالت الخارجيةجالل شهدا :أهالً بكم في حديث الثورة أنا جالل شهدا أحييكم من العاصمة الليبية
طرابلس ،ربما يختلف الليبيون حول األسبا التي ااتت ليبيا إل وععها الحالي بعد
مرور  3سنوات عل اندالع ثورتهم عد حكم القذافي لكن ما لم يعد موعع خالف هو
حالة االنسدات السياسي واالحتقان األمني التي تتزايد الشواهد عل وصولها حدوتاً باتت
تنذر بالخطر فمن حراك وغضب في الشارع إل تململ عسكري تصل الرسالة شديدة
الوعوح إل الفاعلين السياسيين إن األوعاع في ليبيا ال تدعو إل االطمئنان والبالت اد
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تنزلق إل الفوع إذا سارت األمور عل ما هي عليه كما يحذر كثيرون ومن بينهم
األمم المتحدة.
مسجل]
[تقرير
ّ
محمود عبد الواحد :تموج الساحة الليبية بتقلبات عل الصعيدين السياسي واألمني مشهد
تحاول مختلف األطراف استغالله لصالحها مستخدمةً أتوات مختلفة أيضا ً منها من
يحاول استخدام السالح والقوة العسكرية ومنها من يحاول إتباع سياسة االستقطا ،
مجموعة من عباط الجيش اجتمعت ابل أيام في ااعة الشهداء في طرابلس واتهمتها
السلطات بأنها تدبر النقال يستولي عل السلطة ولم تمض أيام اليلة حت أعلن اللواء
المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر في تسجيل متلفز عن تجميد عمل المؤتمر الوطني
العام والحكومة واإلعالن الدستوري في ليبيا وأن وحدات من الجيش تحت إمرته باتت
تسيطر عل أهم مرافق البالت ،الحكومة الليبية سارعت إل نفي الرواية جملة وتفصيالً
مؤكدة أن الوعع في البالت آمن وتحت سيطرتها ،إعالن حفتر لقي رتوت فعل سريعة من
المسؤولين الليبيين إذا وصفه رئيس الحكومة علي زيدان بالحالم وأكد زيدان أنه لم يعد
هناك مكان لالنقالبات العسكرية في ليبيا بعد ثورة فبراير وطمأن الليبيين بأن حكومته
ااترة عل السيطرة عل البالت وطلب منهم االنتباه والتمسك بوحدتهم لتفويت الفرصة
عل من وصفهم بمصاتري إراتة الليبيين ،الحكومة الليبية تستند في اوتها عل الثوار
الذي يقول المسؤولون الليبيون إنهم يشكلون النواة الحقيقية للمؤسسة العسكرية الليبية
وعل عناصر الجيش الليبي الذي أصبح بعد ثورة  41من فبراير يدافع عن ليبيا كدولة
وليس عن أفرات كما كان في العهد السابق حسب تصنيفه في أتبيات المؤتمر الوطني
العام ،الحكومة أيضا ً تعول عل تكاتف الليبيين في الحفاظ عل الدولة وتقول إنها
مستعدة للحوار مع ك افة األطراف والكتل السياسية واالستجابة لمطالب الشارع الليبي،
وتشهد الساحة الليبية فيما تشهد حراكا ً شعبيا ً تقوته فئات شبابية وحزبية تطالب بإجراء
إصالحات جذرية في نظام الحكم وفي مقدمتها استقالة المؤتمر الوطني العام والدعوة
النتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة اد تسفر عن اياتة جديدة لليبيا توصلها إل بر األمان.
[نهاية التقرير]
جالل شهدا :لمنااشة هذا الموعوع معنا هنا في أستوتيو الجزيرة في طرابلس كل من
الباحث السياسي وليد أرتيمة ،والباحث السياسي أشرف الشح ،وأيضا ً من طرابلس هشام
الوندي أحد ناشطي الحراك الرافض للتمديد ،وعيفي من بنغازي إبراهيم عميش الكاتب
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والمحلل السياسي أهالً بكم جميعاً ،وليد أرتيمة أبدأ معك هذا الحوار ما هي خلفية إعالن
اللواء حفتر برأيك؟
خلفية إعالن اللواء حفتر
ت مفاجئا ً سبق هذا اإلعالن إرهاصات
وليد أرتيمة :في الحقيقة إعالن اللواء حفتر لم يأ ِ
كثيرة ،حفتر عل مدى  3شهور الماعية وأكثر كان يتحرك ويزور أكثر من مناطق
يحاول استمالة بعض الثوار ،استطاع أن يقنع بعض القاتة العسكريين القدام الذين
ينتمون لجيل حفتر باإلعافة إل الوعع الهش للحالة السياسية والتشريعية واألمنية في
ليبيا فتحت البا أمامه ،أيضا ً التحوالت اإلاليمية التي حصلت في المنطقة ومحاولة
استنساخ مشاهد من مصر ،استغل برعه أريد أن أركز هنا في شخصية حفتر نفسها،
حفتر كان يسع للسلطة منذ القدم وحت خالفه مع القذافي لم يكن خالف فكري أو
خالف عل طريقة القذافي في الحكم ،كان خالفه عل المحاصصة في الحكم ،يعني
تجمعت كل هذه الظروف مع حفتر ومع وجوت هذا الحراك في الشارع..
جالل شهدا :لكن هل هي مباترة فرتية من حفتر وااتة عسكريين أم أن هناك من يدفع به
للقيام بها؟
وليد أرتيمة :ال هناك من يدفع به للقيام بها.
جالل شهدا :تاخلي أم خارجي؟
وليد أرتيمة :تاخلي وخارجي انتق االثنين أعتقد في شبه غرفة عمليات تالات فيها
ظروف كثيرة في أيضا ً تعم مالي وتعم سياسي ممكن حت تعم تبلوماسي ألن حفتر من
جملة وعوته التي ادمها لبعض الضباط أنه يستطيع أن يؤمن حت غطاء جوي في حالة
حصل أي نزاع عسكري وأنه مدعوم غربيا ً هذا جاء في سياق حفتر وهذا موجوت من
مصاترنا أيضا حاول يركب هذا الحراك الشعبي السلمي ،حفتر كان يخطط للخروج ابل
اليوم بعد جمعة  1فبراير مباشرة ممكن بيومين أو ثالثة ولكن كشف األمر تحركت
الحكومة أيضا ً ألن الحكومة والمؤتمر هم في نفس المربع مقابل حراك مثل هذا ألنهما
االثنين في مهب الريح فاتحدوا عل حفتر حاول اليوم أن يخرج ويقول كان يتواع
مظاهرات كبيرة زخمها عالي ويقول أنا من حركت الشارع وأنا من ادت الشارع في
استنساخ لمشهد إاليمي.
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جالل شهدا :وهنا أسأل السيد أشرف ما هي حيثية اللواء حفتر عسكريا ً وسياسيا ً من
تقييمكم أنتم؟
أشرف الشح :حيثية اللواء خليفة حفتر هو أحد القاتة العسكريين منذ نظام القذافي هو
اائد عمليات حر تشات في الثمانينات وانشق عن القذافي أو تم تجنيده من ابل مخابرات
غربية ولعب تور المعارض للقذافي طيلة سنوات ،التحق بالثورة في شهر أبريل من
سنة  2144وكان منذ البداية اتضح نزاع واعح بينه وبين عبد الفتاح يونس رئيس
األركان في ذلك الوات وكان واعحا ً الطموح لقياتة المرحلة وعدم التفاته للقياتات
السياسية في المجلس الوطني االنتقالي في تلك المرحلة فكان هذا من عمن طموح حفتر
حت بعد اغتيال عبد الفتاح يونس حاول جاهداً الحلول محله في رئاسة أركان الجيش
الليب ي في فترة التحرير ،لألسف المستشار مصطف عبد الجليل لكي يساويه بكافة
الضباط وكافة المنشقين عن القذافي أعطاه رتبة لواء ليساويه بالتالي كل هذه الظروف
اجتمعت وجعلت الرجل يطمح فيما هو أكبر من ذلك..
جالل شهدا :ولكن اآلن هل لديه حيثية ليطرح ما يسميها هو مباترة ويراها المؤتمر
الوطني بأنها محاولة انقال ؟
أشرف الشح :هو الحقيقة الخليفة حفتر تحرك في كل اطاعات الجيش الليبي خالل فترة
األشهر الماعية استفاتة من عملية االحتقان التي حصلت في الجيش الليبي لألسف
ارتكب المجلس االنتقالي والمؤتمر الوطني العام أخطاء كبيرة في تركيبة الجيش الليبي
وفي إارارهم للقانون  44للمساويات العسكرية وتم تراية عباط منقطعين عن العمل
العسكري لمدة  31سنة وإرجاعهم برتبة عميد وإعطائهم مسؤوليات كبيرة مثل اآلن مثالً
واعح رئيس أركان القوى الجوية الليبية العميد أحمد حبيب هو شخص لم يعمل في
المجال العسكري أكثر من  41سنوات تم فصله من الجيش منذ الثمانينات وتم إرجاعه
برتبة كبيرة وهذا في التراتيب العسكرية عبارة عن خلل ألن المنضويين في القطاع
العسكري ال يعترفون بالوالء ألشخاص لم يكونوا طيلة عمرهم في القطاع العسكري
بالتالي هذا الشرخ وهذا االحتقان جعل من السهل للخليفة حفتر الستمالة كل هؤالء
الضباط إعافة إل العوامل السياسية وهذه الفوع وعملية المحاصصة الجهوية التي
بدأت تتفاام في المرحلة األخيرة.
جالل شهدا :ولكن تون الثقل صحيح؟
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أشرف الشح :تون الثقل.
جالل شهدا :أنتم واثقون أنه ال يوجد ثقل ،هشام الوندي عيفي هنا في طرابلس هذا
التوايت يعني خروج هذا اإلعالن اليوم مع بداية حراك تعوتم إليه في  1من فبراير
وأيضا ً اليوم حراك واسع كنتم تأملون هذا األمر كيف تقرؤون التوايت هل هو مشبوه
بالنسبة لكم؟
هشام الوندي :هو بطبيعة الحال منذ انطالق الحراك في  9نوفمبر والمطالبة بإيجات حل
حقيقي لما بعد  1فبراير وجدنا العديد من األطراف السياسية والعسكرية وكذلك األطراف
األخرى تحاول أن تركب موجة هذا الحراك وأن تتصدر المشهد وأن تستفيد من زخم
هذا الحراك الشعبي ولكن بصفة عامة نحن كنشطاء في المجتمع المدني لدينا مواف
واعح من كل هذه األطراف ال نستخدم العنف نحن مبدأنا السلمية كحق مكفول في
اإلعالن الدستوري عد العنف عد استخدام القوة فبالتالي هذه الهرطقة التي حصلت
اليوم هو مسلسل طويل حدث من يوم  9نوفمبر واد شاهدناه بحذر وكنا يعني عل نفس
المسافة من كل األطراف السياسية لم نتأثر به ،وأتنا هذا المواف إتانة شديدة نحن يعني
مستمتين عل مطالبنا بكل الطرق السلمية التي يكفلها لنا اإلعالن الدستوري.
جالل شهدا :ولكن أنت برأيك حراك اليوم لم يتأثر بخروج إعالن اللواء حفتر؟
هشام الوندي :أكيد ال أكيد ال ألن هذا الحراك له مطلب والمطلب واعح ،أي حراك
آخر أي مطالب أخرى هي خارج هذا الحراك ،الحراك يطالب بإيجات حل حقيقي من
المؤتمر الوطني العام للخروج من األزمة المتمثلة في إطالة العمر أو المتمثلة في هذه
الخارطة التي لها ما لها وعليها ما عليها ونحن طالبنا بشكل واعح من يوم يعني 9
نوفمبر في السنة الماعية بإيجات أو بالعمل عل إجراء انتخابات مبكرة واآلن المؤتمر
يضعنا في األمر الوااع لألسف الشديد.
جالل شهدا :طيب إبراهيم عميش عيفي من بنغازي ما هي التوجهات الرسمية اآلن
للدولة الليبية كي تحافظ عل مكتسبات ثورة  41فبراير برأيكم؟
إبراهيم عميش :بسم هللا الرحمن الرحيم وهللا أخي العزيز يبدو أن أهداف ونجاح ثورة
 41فبراير تكات تغيب عنا في هذه المرحلة فعالً ،ألن الحراك المفروض باتجاه مباتئ
وأهداف الثورة باعتبار الوصول إل صياغة تستور وطني يستفت عليه الشعب ثم بعد
ذلك تقوم مؤسسة الدولة تبن بناء صحيحة سياسيا ً وأمنيا ً وعسكريا ً لكن لألسف أن
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الحراك الموجوت ا آلن في مواجهة أعمال المؤتمر ،المؤتمر يتخبط الحقيقة المؤتمر له
حق الوالية إل أن ينجز مهامه ،ولكن لألسف أتخل نفسه في صراعات وفي اضايا
أخرى ال مجال لها اآلن في هذا الوات فأصبح هناك رأي في الشارع الليبي بأن المؤتمر
لم يعد هناك ثقة متباتلة بين المؤتمر والمواطن الليبي ،الثقة هذه فقدت اآلن ألن المؤتمر
اتخذ مجموعة من القرارات التي أعاات المرحلة نفسها وفي محاولة منه للتحايل عل
األمر للتمديد ،هذا ما فهم في الفترة الماعية الحقيقة أيضا ً الصراعات التي تمت تاخل
المؤتمر حول كثير من القوانين والقضايا ،اآلن المؤتمر يتهم أن هناك مجموعة من
الضباط عل رأسهم السيد حفتر أو غيره اجتمعت وتخطط ألمر ما الحقيقة أن الشعب
الليبي انتبه اآلن لن يقوم هناك انقال عسكري ولن يستطيع أحد ،الذين استشهدوا من
أجل الثورة يوجد بأعداتهم وأكثر أيضا ً من مستعدون أن يستشهدوا أيضا ً حت ال يأتي
تكتاتور آخر يحكم البالت والعسكر باسم القوة وباسم السالح ،ولكن األمر أن المؤتمر كان
اتخذ مجموعة من القرارات من عمنها إحالة عدت من الضباط إل التقاعد تون التشاور
معهم هل يرغبون في االستمرار في العمل وال ال ،خاصة وأن هناك جماعات من رفااهم
ممن يحسبون عليهم ممن كانوا أيضا اد أبعدوا أيضا ً عن الحياة العسكرية لفترة طويلة
مضت أعيدوا اآلن للعمل هم يروا بأن هذا إاصاء لهم وفي كل الحاالت حت لو اعتبر
إاصاء لهم هم ما تام أبعدوا عن العمل العسكري ال يجب أن تصدر اانونا ً لمحاكمتهم
وهم يلتقون بصفة مدنية مثالً ولكن عليك أن ترااب هذه األمور بشكل صحيح وال تصدر
في سبيل ذلك اوانين تعيق الحراك اإلعالمي والمتابعة اإلعالمية وحراك الشارع
الديمقراطي.
مأزق المؤتمر الوطني العام
جالل شهدا :تعني أنقل هذه النقط لوليد أرتيمة هل أخطأ المؤتمر باجتثاث ربما عباط
سابقون وإحالتهم إل التقاعد كما يقول بالتالي لم يأخذ برأيهم وربما األخطاء في الجيوش
العربية تتكرر بعد كل ثورة وبعد كل خضة كبيرة تصيب البالت؟
وليد أرتيمة :ال في تقديري المؤتمر أخطأ في حت تنظيم الوعع القانوني واإلتاري في
المؤسسة العسكرية وحل االشتباك بين االختصاصات بين وزير الدفاع ورئاسة األركان
عمل ية اختيار رئاسة األركان تبعية رئيس األركان توزيع األركان من جديد إعاتة هيكلة
وتنظيم الجيش كل هذه النقاط المؤتمر أخطأ وتأخر فيها كثيراً أيضا ً لم يفتح المؤتمر
نقاشا حقيقيا مع أولي الخبرة وأصحا الرأي في هذا الموعوع لكي يعطوا النصيحة،
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في نفس الوات كان في مخاوف أيضا ً من تفكير الجيش أو من ميول الجيش الذي سوف
يأتي لليبيا الحديثة ،هذه المخاوف عل شكل الجيش عكست االنقسامات أو التجاذبات
السياسية تاخل المؤتمر وجدنا أصوات تنادي بالجيش والؤه هلل وللشعب وجدنا عملية
الوالء والخوف من عملية االنقالبات وخاصة من تيارات اإلسال م السياسي أخرت كييرا
فض هذا االشتباك القانوني واإلداري أيضا حتى وضع اللواء خليفة حفتر في المؤسسة
العسكرية
جالل شهدا :كان يعني غامضا؟
وليد أرتيمة :كان غامضا.
جالل شهدا :غير معروف.
وليد أرتيمة :وحتى وزير الدفاع جويلي سابقا وجه رسالة صريحة واضحة بخصوص
خليفة حفتر والبعض من زمالئه بتحديد وضعه م في الجيش هل ه م متقاعدون هل ه م
مبعدون رتبته م إلى أين سيقفون ،ولكن المجلس االنتقالي ل م يرد في ذلك الوقت ول م يحل
وضعه م القانوني اآلن ال أحد يعرف أن خليفة حفتر فعال هو ضابط بالجيش أ م ال أو
متقاعد أ م مفصول ،فالعملية القانونية وخاصة حتى اإلقدا م على صفقات جديدة أيضا
أدخلت بعض الشكوك داخل المؤتمر الوطني وكتله كان في تخوف من جميع أبعاد
تركيب الجيش قانونيا وإداريا وإعادة هيكلة الجيش عقيدة الجيش روح الجيش حتى
تركيبة الجيش كان في اختالف شديد ،في ناس رأت ليبيا ال تحتاج إلى جيش ،ليبيا
تحتاج إلى كتائب بسيطة مدربة لحماية الحدود وكذا في ناس رأت ال ليبيا تحتاج إلى
جيش منظ م قوامه مائة ألف جندي فالعملية ما زالت مرتبكة ما زالت محل نقاش ول م
يصلوا فيها إلى حل.
جالل شهدا :سنبحث ما هو أسل م ،أشرف الشح اآلن القضية أن هناك أوامر بإلقاء
القبض على اللواء حفتر وعلى حوالي ياليين ضابط شاركوا في اجتماع يو م اليالياء في
قاعة الشهداء هل من الممكن فعليا إلقاء القبض على هؤالء وما تبعاته ونحن نعل م أن
كل عسكري وكل ضابط يعني يحتمي بجهة مسلحة أو حتى بجهة جهوية؟
ضرورة إعادة هيكلة الجيش الليبي
أشرف الشح :دعني أوال أخ جالل أعلق على ما قاله السيد عميش من حيث عد م
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التشاور مع الضباط المحالين للتقاعد ،الجيش الليبي حقيقية يعاني منذ زمن القذافي من
مشكلة كبيرة وهي أنه هر م مقلوب أي أن الرتب العليا في الجيش الليبي منذ عهد
القذافي كانت فيه عدد الرتب الكبيرة أعلى بكيير من العدد وهذا جس م مختل بالنسبة ألي
مؤسسة عسكرية.
جالل شهدا :ضابط لكل أربع أفراد.
أشرف الشح :فبالتالي هذا كان واجبا تصحيح هذا العمل وصدر قرار بإحالة من وصل
من هؤالء الضباط إلى سن التقاعد أي أنه ل م يت م التجني على هؤالء الضباط ،هؤالء
الضباط..
جالل شهدا :لك ن االستفادة من خبرته م أل م تكن ضرورية االستشارة العسكرية في هذه
المرحلة الحساسة سيد أشرف؟
أشرف الشح :االستفادة من خبرته م كمستشارين نع م ولكن ال يجب أن يكونوا بنفس
رتبه م العسكرية داخل المؤسسة بالتالي أن يبقوا كمستشارين متعاقد معه م كمستشارين
من بعد هذا أمر جائز ،بالنسبة لعملية إلقاء القبض أو األمر بإلقاء القبض االجتماع الذي
عقد في قاعة الشعاب أو الشهداء أو كما تسمى اآلن هذه كان هناك مجموعة من
العسكريين العاملين وهذه جريمة عسكرية أي أن العسكري ال يمكن له أو ال يسمح له
بمزاولة العمل السياسي أو االجتماع مع أطراف سياسية بالتالي هذا عمل قانوني يجب
أن يصدر أمر بإلقاء القبض وإيقافه م ،إمكانية إلقاء القبض عليه م كان هناك أحد أعضاء
الشرطة العسكرية الذين رفضوا إلقاء القبض وآخرون قاموا بالمداهمة ولكن سمحوا
للمجموعة بالهرب كي ال يتفاق م الموضوع ويصل إلى مرحلة االشتباك أي أن كل
هؤالء لديه م مجموعات مسلحة تقو م بحمايته م ولكن اآلن العملية عملية مبدأ ،أما
اإلجراءات القانونية بغض النظر عن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع يجب أن تتخذ
اليو م ليس هناك إمكانية ولكن هذا أمر يجب أن يبقى معلقا إلى حين أن يستتب األمر في
فعل على فعله هكذا نبدأ في وضع أساس للدولة المستقبلية،
الدولة ويحاسب كل من فعل ٍ
أما كل من يقو م بعمل يت م حله بشكل اجتماعي أو بشكل آخر نبقى في حالة الفوضى
دون نهاية بالتالي إعمال القانون في هذه الظروف يضع حدا في المستقبل لميل هذه
التصرفات.
جالل شهدا :إذن هشا م الوندي أال يتطلب منك م هذا التريث قليال والخروج من الشارع
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وترك يعني المبادرات السياسية خصوصا بعد هذه القضية اليو م وترك األمور كي تهدأ
قليال لكي يعمل الجميع في المسار السياسي وينسى المسار األمني والميداني؟
هشام الوندي :األمور ل م تهدأ من بداية التحرير أستاذي الحالة هي الحالة كما هي عليها
من سنتين يعني نحن إلى متى ننتظر؟ هذه الحالة نحمل فيها مسؤوليتها للمؤتمر
الوطني العا م ،المؤتمر الوطني العا م أتى لنا بحكومة ل م يستطيع أن يسحب منها اليقة
ويراقبها ،المؤتمر الوطني العا م أتى لنا برئيس أركان أو رئاسة أركان إذا ل م يستطع أن
يراقبها هذه أحد مسؤولياته مراقبة عمل األجهزة التي تحت صالحياته فنعتقد نحن
كنشطاء أن مكمن الحل في ليبيا هو عجز المؤتمر الوطني العا م عن أداء واجباته تجاه
األجهزة التي تحت سلطته وبالتالي نعتقد أن هذا العجز لن يحل إال عن طريق إجراء
انتخابات مبكرة وهذا يحدث في كل دول العال م عندما يحصل هناك عجز في برلمانات
أو عد م وجود وفاق وخصوصا في المرحلة االنتقالية ألننا نعل م المراحل االنتقالية ال
تحتاج خمسين زائد واحد يعني نحن نحتاج إلى وفاق حقيقي داخل المؤتمر وهذا المكون
أو هذا المعطى غير موجود فبالتالي نحن في حالة مستعصية نحن في حالة انغالق
سياسي ،هذا المؤتمر غير قادر على اإلنتاج غير قادر على المراقبة غير قادر على
إصدار تشريعات وقوانين تساه م وتعطي آليات للمرحلة االنتقالية فبالتالي نحن ارتأينا
من وجهة نظرنا المتواضعة أن االنتخابات المبكرة هي الحل الوحيد ومعايير االختيار
للناخب الليبي ستتغير عن السكة التي اختار بها في ..2142/1/7
جالل شهدا :طيب.
هشام الوندي :فيعني ال نعتقد أن الهدوء أو االتجاه إلى السكون بالنسبة لنا وعد م
التظاهر هو سيحل المشكلة بل بالعكس هو سيجعل المؤتمر في حالة من الراحة أو في
حالة من عد م االهتما م الذي تعودنا عليه من يعني من سنتين تقريبا.
جالل شهدا :إبراهي م عميش في بنغازي إهمال الجيش واالحتماء باليوار وأيضا
االنقسامات السياسية أليس نتيجته الحتمية هو سيناريوهات مشابهة لما كان يطرحه اليو م
اللواء حفتر؟
إبراهيم عميش :ال الحقيقة هناك نتائج طبيعية حتمية في ميل الحالة ،حالة اليورة
الليبية ،صحيح والبد من الوعي فيها وفهمها وتشكل بعضها أخطار ودروس قضايا
إجرا م وقتل وأشياء كييرة ولكن أن هناك جس م الدولة بمعنى المتميلة في الجهاز
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التشريعي أو المؤتمر الوطني العا م وأيضا جهاز المخابرات أو االستخبارات وأيضا
الحكومة كلها تعمل متناقضة في صراعات فيما بينها وكيير من أطرافها يميل أجندات
مختلفة قد تتعارض وتختلف مع أجندات أخرى داخل هذه األجهزة واحد ،اينين أن
المعالجة األمنية فعال أغرقتنا في قضايا كان يجب أن ال نصل إليها هناك معضلة يا
سيدي الفاضل قائمة.
جالل شهدا :وهي؟
إبراهيم عميش :أوال تريد أن تبني جيش ال يمكنك أن تبني جيش على مستوى أي وطن
أي بالد في العال م قامت بها يورات أو انقالبات عسكرية مهما حاولت أن تقبض
وتعتقل وتمنع وتبعد أطراف في إدارات أو في مؤسسات يميل صورة للنظا م السابق
تبدأ بالوزارات ووكاالت الوزراء والمدراء ولكنك ستصل إلى حد ال بد أن تبقيه ،ال بد
أن تبقيه إلدارة األمور خاصة إذا كان بينا فعال حسن النوايا باعتبار أن من ل م تتلطخ
يده بد م من ل م يمارس العنف ضد المواطن الليبي بشكل مباشر لكن ال نناقش قضية
ضابط عسكري عدا وحارب في تشاد هذا عدا حارب ألن النظا م أدخله في معارك
كييرة وعان من ويالتها ،النظا م كان يقي م شيئا اسمه الجيش المسلح وكان يأخذ الناس
من بيوته م ،اآلن عشان تبني جيش ال يمكنك أن إال باليور اللي ه م بالفعل السند األصلي
لليورة ه م قوى اليورة لكن البد أن يكون هناك تنسيق مبني على وعي كامل لدى اليوار
بأن أجهزة الدولة ال بد أن تبنى مش فيه م بس ولكنه م ال بد أن يتلقوا كيير من التدريبات
وكيير من العلو م حتى يصلوا.
جالل شهدا :واضح.
إبراهيم عميش :ه م يرفضوا أن يقوده م ضابط حسب على الجيش الليبي سابقا وهذا ال
يجوز ال تستطيع أن تقيمه.
مخاوف من تكرار السيناريو المصري
جالل شهدا :سأعود إليك سيد إبراهي م وضحت الفكرة ،سؤالي لضيفيّ هنا في األستوديو
أبدأ معك وليد إلى أي مدى ممكن اعتبار محاولة اللواء حفتر هو إسقاط للسيناريو
المصري على المشهد الليبي اآلن؟
وليد أرتيمة :إلى حد كبير وخاصة إذا أخذنا من ناحية طموح حفتر وشخصية خليفة
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حفتر وطموحه في الوصول إلى السلطة والحل م القدي م.
جالل شهدا :حتى ولو كانت المقومات األساسية غير موجودة؟
وليد أرتيمة :حتى ولو كانت ،ال السيد حفتر يعول على المشهد اإلعالمي ،المشهد
اإلعالمي في ليبيا اآلن خلق صورة مشابهة كييرا للحالة المصرية وخاصة أريد أن
أدقق هنا في اإلعال م اللي محسوب على طرف معين خلق صراع بين اإلخوان وبين
باقي تيارات الشعب يريد أن يقول أن الشارع الليبي يغضب من اإلخوان من تحكمه م
في السلطة من التدخل ومن وجود أجندات خارجية أيضا حاول أيضا يقفز على هذا
الحراك الشعبي الرافض لتمديد المؤتمر ،ومن هنا أراد أن يستنسخ المشهد المصري
لألسف الشديد استنساخ المشهد المصري في ليبيا سوف يأتينا بأسوأ ما في المشهد
المصري من نسخ وهي حالة االنقسا م الشعبي ،ليبيا تعدت مرحلة االصطفاف الفكري
خلينا نقول أو األيديولوجي دخلنا في حالة من حاالت االنقسا م الذي ل م يبقى إال جس م
واحد في ليبيا ل م ينقس م فعال وهو اليوار لو انقس م اليوار ستصبح البلد مرهونة بأول
طلقة ومن يطلقها وكيف..
جالل شهدا :ولكن ه م مقسومون ،مقسومون ربما ليس على الفكرة األساسية ولكن اآلن
هناك بون شاسع بين يوار هذه المنطقة عن يوار المنطقة اليانية.
وليد أرتيمة :لكنه م متفقين على مبدأ الحفاظ على أهداف يورة سبعة عشرة فبراير
ومبادئها ،لكن إذا شعر طرف أن الطرف اآلخر سوف يركب المشهد وحده ويقصيه هنا
سوف ندخل في احتمالية مواجهة مسلحة وبشكل مباشر الكل يركز على طرابلس ،الكل
يعتقد من يسيطر على طرابلس يسيطر على كل ليبيا والكل يعتقد من يستطيع أن يزيح
المؤتمر الوطني وحده هو من سيخلف المؤتمر الوطني في حك م ليبيا.
جالل شهدا :أشرف السؤال في نفس السياق إلى أي مدى التدخالت الخارجية تسه م في
فرض حالة شبيهه بالحالة المصرية أو حتى إنها ربما ستدفع بالمستقبل في ظل هذه
الهشاشة األمنية واالنقسا م السياسي تدفع في المستقبل إلى فعال إن ينقل المشهد
المصري وهو غير بعيد جغرافيا إلى ليبيا؟
أشرف الشح :لألسف العامل الخارجي عامل مؤير بشكل كبير ونحن نالحظه حتى من
خالل اإلعال م حتى من خالل قناتك م المتهمة بدع م تيار على تيار آخر وقناة العربية
متهمة من خالل دعمها لتيار آخر مقابل هذا التيار ،االتهامات متبادلة ولكن اآلن العامل
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على األرض لألسف هناك جزء من المتابعين يعتقد أن الالعبين على األرض في ليبيا
ه م مجرد بيادق لهذه التدخالت الخارجية وأنا اختلف مع هذا التحليل ،الحقيقة أن هناك
هدفا للوصول والتحك م المنفرد هو ما يسبب حالة االنقسا م التي نعيشها اليو م باألمس
كان هناك لقاء للسيد محمود جبريل وش ّخص فيه الحالة بوجهة نظره بشكل يخالف تماما
وجه النظر المقابلة والتي ل م تعد لها شعبية لألسف حتى من الناحية الشعبية التي تميز
بها بالمراحل األولى ل م يغير الخطاب للمواطن الليبي بالتالي هذا التحرك اليو م من قبل
خليفة حفتر وإسقاطه الكامل للحالة المصرية مع عد م توافر العوامل التي توافرت في
الحالة المصرية يعتبر إفالسا من الناحية السياسية وعد م رؤية واضحة لمعال م الحالة
الليبية بتالي هي عبارة عن ورقة أسقطت وبدأنا مرحلة جديدة منذ هذا المساء.
جالل شهدا :وليد هذه القضية فتحت األعين بشكل واسع على ضرورة إعادة هيكلة
للجيش وبناء جيش قادر ويكون والءه األول واألخير للمؤسسة العسكرية وبالتالي
للمؤسسات الشرعية ما الذي يعيق ويؤخر وأنت م كلك م يعني ترون أن األمور تذهب نحو
انزالق خطير ما الذي يعيق؟
وليد أرتيمة :هذه الضرورة ليست اليو م هي وليدة نجاح فبراير من ياني يو م من
نجاح يورة  41فبراير وانتصارها الساحق أصبح من أه م تحدياتها هي تكوين جيش
ليبي والءه هلل وللوطن ويعيق هذا التجاذبات السياسية ما يعيق هذا حتى يعني في
المرحلة األخيرة حتى التغير اإلقليمي الذي حصل في مصر وتونس أعاق هذا
المو ضوع ،وما يعيق هذا أيضا فكرة من وضع المؤسسة العسكرية في ليبيا الجديدة
الكيير يرى وضع المؤسسة العسكرية يجب أن يكون مشابها للحالة التونسية وفي طرف
يراها يريدها مشابهة للحالة المصرية أيضا وضع اليوار في المؤسسة العسكرية هناك
خالف كبير يعني أحد تملل ضباط الجيش.
جالل شهدا :هناك خوف من إشراكه م ليكونوا نواة هذا الجيش لماذا هذا الخوف؟
وليد أرتيمة :اليوار يخافون من الضباط القدامى الذين كانوا في الجيش والضباط
القدامى الذين يرون أنفسه م ه م األولى في تكوين هذا الجيش يريدون إقصاء اليوار
وإبعاده م من المشهد ،هو الخوف متبادل الحقيقة بين الطرفين ،اللي ما أريد أن أؤكد
عليه في هذا السياق أن ال بد من تصحيح وضع الجيش اإلداري والهيكلي ال بد أن
يكون لدينا جيش حديث ال بد أن يبعد قطاع كبير من الضباط هناك ضباط ميلما قال
السيد اشرف له م أكير من  51سنة بعد سن التقاعد وال يزالوا موجودين هناك قانون
لتخفيض سن التقاعد في الجيش عورض بشدة أيضا ،هناك حالة فوضى في الجيش
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هناك حالة من تجاذبات خلي نقول العسكرية وضع الرتب خروجه م في اإلعال م
مشاركاته م السياسية وانتماءاته م القبلية والجهوية ويحاولوا تجيرها وترسيخها في
تركيبة الجيش الليبي القاد م.
جالل شهدا :سيد عميش في بنغازي طبعا هذا في الشق العسكري في الشق السياسي
أيضا هذا الخطر يحت م ربما على هذا المؤتمر الوطني والحكومة أن يتناسيا خالفتهما
ويبدءان فعليا بالتأسيس للمرحلة جديدة هل هذا ممكن برأيك؟
إبراهيم عميش :ال اعتقد أن إمكانية أنه م يجلسوا يناقشوا األمور بموضوعية وينهوا
خالفاته م ويتنازلوا على قضية سحب اليقة من علي زيدان اعتقد أن هذا األمر غير
وارد ألن حالة االستقطاب شملت الجميع لألسف في ليبيا ،حالة االستقطاب السياسي
ويعني بكل أنواع االستقطاب خاصة سواء حتى كان إقليميا أو دوليا هناك استقطابات ال
مؤاخذة استقطابات تشكل خطورة على هذا الوطن الجريح وأيضا له م أطراف فيها
موجودين داخل المؤتمر وداخل أروقة وداخل أجهزة الدولة أو بديش اسميها أجهزة
الدولة ألنه ل م تق م دولة بعد لألسف حتى القوانين الذي يصدرها المؤتمر ليست لها يا
سيدي نحن ليس لدينا شرطة ضبط قضائي مش موجودة ما يقدر واحد يمشي بأمر من
النائب العا م أو وكيل النيابة ليقبض على أي شخص ما يقدر لو مشى يقبض عليه هو
نفسه يخاف ال يريد أن يمشي ليش؟ ألنه ما فيش حماية له كيف اآلن تأتي لتناقش قضية
سياسية تعني بها االستقطاب وأن بروز قوى عسكرية ليأت العسكر من جديد ليحكمك
وقوى سيا سية تريد أن تناضل من أجل قيا م دولة بمعنى صحيح وننسى حراك الشارع
لماذا هذا الحراك اآلن فعال ألن كل العوائق كانت منك أنت يا حكومة ويا مؤتمر،
واآلن تريد أن تجعل القضية كلها محصورة يا أ م من الوزارة وال بد من إقالتها وتشكيل
وزارة جديدة أو بروز واحد زي السيد خليفة حفتر وتقول انه يؤسس النقالب ويعمل
انقالب وبالتالي توجه له التهمة هو أو غيره ممن يلتقون ويتناولون هذه األمور وهو
الذي..
تحديات أمنية تعصف بالشارع الليبي
جالل شهدا :عن هذا الشارع والحراك اسأل هشا م الوندي هشا م رئيس بعية األم م
المتحدة في ليبيا طارق متري حذر في تصريح واضح وعلني حذر من انزالق ليبيا
نحو المخاطر األمنية ونحو المواجهة ،وجسدت القضية بشارع مقابل شارع انت م هل
تعوون هذه المخاطر اآلن في ليبيا هل تشعرون أن هناك من يستفيد من تواجدك م في
الشارع لمآرب أخرى وألهداف أخرى؟
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هشام الوندي :أتمنى أن توجه هذه الكلمة إلى المؤتمر الوطني العا م وأن يعي هذه
المسؤولية المؤتمر الوطني العا م ،المؤتمر الوطني العا م قادر على قطع الطريق على
أي كان بأحداث أي انقالب أي ضجة في ليبيا قادر أن يجتمع يو م األحد ويرس م ويقرر
إلى إجراء انتخابات مبكرة تقطع الطريق على كل متربص بالوطن ،أما هذا الجمود
وإلقاء اللو م على من سينقلب ومن ال ينقلب وأجندة خارجية وغير ذلك المواطنون ليس
له م الذين خرجوا اليو م العشرات من اآلالف المواطنين وبنحب نحيه م هذا ليس لديه م
أي أجندة إال أنه م ل م يروا الدولة التي ياروا من اجلها لألسف الشديد المؤتمر الوطني
العا م ل م يع مسؤولياته منذ بداية عمله.
جالل شهدا :ولكن سيد هشا م المؤتمر الوطني العا م التقى بمجموعة من الشباب واستمع
إلى هواجسه م وحاول إيصال هو قال أن هناك سوء فه م لخارطة الطريق.
هشام الوندي :ونحن قلنا له إننا نعي ما هي خارطة الطرق تماما وليست مرضية
بشقيها ،نحن نطالب المؤتمر الوطني العا م باإلسراع أو اتخاذ قرار باالنتقال إلى خطة
(ب) من خارطة الطريق التي تنادي بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة تنقذ البلد من
حالة األزمة التي موجودة بها اآلن ،أما عد م وضوح الرؤية للناس ال يا أستاذي ،الرؤية
واضحة والخطة واضحة نحن نطالب بعد م وجود خارطة طريق أو خطة تربط
االنتخابات بلجنة الستين نريد لجنة نريد دستور بعيد عن ضجيج السياسة دستور توافقي
ليس دستور بأربعة أشهر قد يكون بمعطيات معينة فيه حالة من الغموض معينة يغفل
بها الشعب ويوافق عنه نريد دستورا حقيقيا فيه مشاركة كل مكونات الطيف الليبي
لجعل هذا الدستور يعيش ويدو م ويطبق ال نريد دستور يضرب به عرض الحائط من
ياني أو يالث شهر يعني.
الهشاشة السياسية والتدخالت الخارجية
جالل شهدا :وليد أرتيمة ،ما الذي يراه طارق متري واألم م المتحدة ويغفل عنه الليبيون
ما هذا الخطر الذي تتحدث عنه األم م المتحدة وبالتالي سؤال يطرح أين الرعاة الدوليين
لليورة الليبية نالحظ وأن هناك انكفاء اآلن تركوا ليبيا بعد أن حققت يورتها ودعموه م
نالحظ أن هناك انكفاء من هذه الدول أين هي؟
وليد أرتيمة :مخاوف طارق متري تتميل في نقطة واحدة في تقديري وهي هناك أزمة
يقة حقيقية بين األطراف السياسية في ليبيا ،انعدا م حالة اليقة وتشابك وتداخل المشهد
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السياسي الليبي يمنع تدخل القوى الدولية ألن أي تدخل إضافي اآلن من أي قوى دولية
إقليمية سيزيد المشهد الليبي تعقيدا ،المشكلة في المؤتمر الوطني والحل في المؤتمر
الوطني نحن نريد لليبيا مخرج سياسي آمن دستوري يضمن عملية التداول السلمي على
السلطة نريد ما يعرف ب( )soft landingبالهبوط اآلمن في العملية السياسية في ليبيا،
الوضع في ليبيا محتقن فعال الوضع مشدود وما زاد األمر تعقيدا هي حالة االنقسا م
ليست فقط االنقسا م الداخلي في المؤتمر بل االنقسا م بين الحكومة والمؤتمر حتى
الشارع الليبي اآلن انقس م بين ناس ترفض الحكومة وال ترى مانع في تمديد المؤتمر،
وطيف آخر من الشارع الليبي يرفض المؤتمر وال يرى مانع من بقاء الحكومة حتى في
إدارة الحكومة االنتقالية ،في تقديري اآلن الصورة اآلن في ليبيا يجب على المؤتمر أنا
ال أرى المؤتمر جامد في التعامل مع الحراك في الشارع بقدر ما أراه يتحرك ببطء،
هناك إجراءات اتخذها المؤتمر األسبوع الماضي شكل لجنة فبراير ،لجنة فبراير أنا في
تقديري تركيبتها جيد جدا أكير من  06بالمئة أعضائها من خارج المؤتمر الوطني من
أخصائيين قانونيين ودستوريين مشهود له م ومن شخصيات وطنية وعصرية ومدنية
خلي نقول حتى أعضاء المؤتمر في هذه اللجنة ه م من األعضاء الذين نادوا باكرا بال
للتمديد من داخل المؤتمر ،إذن لجنة فبراير في تقديري سوف تضمن هذا الخروج
السلس وهذا المخرج اآلمن للحالة السياسية في ليبيا أيضا أنا مع السيد..
جالل شهدا :إبراهي م.
وليد أرتيمة :إبراهي م في عملية ال بد أن يفصل المسار الدستوري في ليبيا على المسار
السياسي لجنة  15تحتاج إلى وقت طويل هناك قضايا عالقة في وضع الدين شكل
الدولة أيضا المكونات اليقافية في ليبيا وشكل الحك م يعني حتى مسمى الدولة الليبية
مختلف عليه ،أنا في تقديري يجب أن يترك جانبا في عملية الدستور ويجب أن تترك
لجنة ال 15التي يأمل أن يلتحق بها عدد كراسي من المكونات اليقافية قريبا وتشتغل
بدون أي إطار زمني وبدون أي ضغط سياسي أو اجتماعي عليها.
جالل شهدا :اللي هو أربعة أشهر.
وليد أرتيمة :لكي تخلق لنا دستور توافقي عملية التوافق في ليبيا اآلن أصبحت صعبة،
الوصول لعملية توافق مجتمعي يضمن لنا سل م أهلي ودستور نستطيع أن نطبقه في
الفترة القادمة حتى لخمسين سنة إلى األما م تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى نقاش مجتمعي
مطول.
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جالل شهدا :أشرف الشح هل يستطيع أي فريق سياسي من الفرقاء اآلن على الساحة
الليبية اجتراء حل للخروج من هذه األزمة وبالتالي الحفاظ على مكتسبات يورة 57
فبراير أو حتى هناك من يقول لك حتى الحفاظ على يورة  57فبراير ألنها في خطر؟
أشرف الشح :صحيح هو الحل مطروح منذ أن طرحت خارطة الطريق والتي قسمت
إلى الفقرة (أ) و (ب) نتيجة تج اذبات الكتل داخل المؤتمر وتمسك الحقيقة من كتلة
الوفاء للشهداء وبعض الكتل المنضوية تحتها على الخارطة (أ) والتي تريد من خاللها
الوصول إلى أقرب فرصة إلى المرحلة الدائمة التي ال تضطرنا إلى الدخول في مرحلة
انتقالية يالية ليس الهدف منه هو الوصول لكن خوفا من الخصو م السياسيين من أنه م
يسيطروا في المرحلة االنتقالية اليالية ويبعدوه م عن المشهد السياسي.
جالل شهدا :طيب هذا لو البناء طرحت.
أشرف الشح :اليو م العدالة والبناء باألمس.
جالل شهدا :وتقول طرحت مباشرة إلى الخطباء.
أشرف الشح :طرحت قبولها للخطباء ،والخطباء في نظري حقيقة هي الحل ألنها تعالج
المشكلة الدستورية مشكلة اإلعالن الدستوري في عد م الفصل الواضح بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية بإجراء انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية خالل مرحلة انتقالية
يالية ما يأخذ عليها العيب الوحيد هو ارتباط الزمني للهيئة الدستورية كما أسلف أخي
وليد أن الهيئة الدستورية هيئة الستين أو  15اليو م يجب أن تعمل بمعزل كامل عن
المسار السياسي عن إدارة الدولة في المرحلة االنتقالية اليالية يجب أن تصنع هذا
الدستور من خالل توافق مجتمعي وال يمكن ربطها بموعد يجعلنا نصل إلى هذا
االحتقان الذي نعيشه اليو م ال للتمديد مرة أخرى بعد سنة أو سنة ونصف بالتالي أن
نمضي مباشرة في الخطة (ب) أعتقد أن هو الحل األميل اليو م لألسف منذ نصف ساعة
منذ دخولنا لألستوديو ظهر أحد قادة كتلة الوفاء للشهداء سيد محمد عماري وطرح
مبادرة جديدة يريدون تقديمها يو م األحد للمؤتمر الوطني العا م وتنص هذه المبادرة على
إلغاء التعديل الدستوري السادس وإجراء انتخابات مبكرة لمؤتمر وطني جديد بنفس
العدد مائتي عضو على األساس الفردي وتحديد مرحلة عمل الهيئة التأسيسية بيمانية
أشهر ،والهدف من هذا ال زال يتمحور في التجاذبات السياسية وقطع الطريق أما م
محمود جبريل الذي يعانون لألسف من  over intimationلقدرات الرجل ،المغاالة
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في أن هذا الرجل سيفوز بأي استحقاق رئاسي في المرحلة المؤقتة وقد أظهرت كل
استطالعات الرأي ليست التي يدعيها السيد محمود جبريل..
جالل شهدا :لكن نسمعها كييرا في طرابلس في الشارع نسمعها كييرا هل هي واقعية؟
أشرف الشح :ال ليست واقعية السيد محمود جبريل لألسف وأنا كنت أحد مؤسسي
تحالف القوى الوطنية السيد محمود جبريل ل م يستطيع إدارة حزب سياسي فشل في
إدارة حزب سياسي وانقلب أغلب أعضائه هيئة داخل المؤتمر الوطني العا م وصوتوا
بالمخالفة لرغبته بالتالي الرجل ال يستطيع إدارة حزب سياسي لن يستطيع إدارة الدولة
في المرحلة االنتقالية بالتالي التخوف من أنه سيقود مرحلة انتقالية يالية وسوف ينتقل
من خصومه اإلسالميين هذا تخوفا مبالغا فيه ويجب على التيار اإلسالمي اإلسال م
السياسي أن يعي أن مصلحة الوطن في الفصل الكامل بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية في المرحلة االنتقالية اليالية ونحن محتاجون إليها ويجب أن تسير المؤسسة
الهيئة التأسيسية في مسار منفصل تماما يجعلها تسير أسطورة.
جالل شهدا :لنأخذ رأي وليد أرتيمة في هذه النقطة وبالتالي ال بد اآلن فضال عن
الخالفات الداخلية البد من خلق حماية ليبية من تدخالت الخارج ،كيف يمكن رد
المتربصين باليورة الليبية وتعليقك على النقطة التي تفضل فيها أشرف وهي مبادرة من
الوفاء للشهداء؟
وليد أرتيمة :في هذه المرحلة هو االنتقال السريع والفوري للخطة (ب) ليبيا محتاجة
للفصل بين السلطات ليبيا في المرحلة القادمة محتاجة لسلطة رئيس الدولة ليميل المها م
السيادية للدولة ومحتاجة إلى برلمان يميل المها م التشريعية ومحتاجة لحكومة لتسيير
الدولة من الناحية التنفيذية ،منصب رئيس الدولة في المرحلة القادمة أصبح منصبا ملحا
ليفصل بين هذه السلطات ويكون رمانة الميزان ويحد من هذه التجاذبات ومن هذه
االختالفات السياسية التي عطلت ليبيا وعطلت المسار السياسي اآلن ،في تقديري أيضا
حالة التخوف الفوبيا للتيار اإلسالمي السياسي اآلن في ليبيا من حقه -أنا أتفه م خوفه -ما
حصل في مصر وما حصل في تونس ،تونس التيار اإلسالمي السياسي في تونس وجد
نفسه أما م التوافق ليس تكتيكا بقدر ما هو خيار ال بد منه ،التيار اإلسالمي السياسي مع
اختالف معطيات المعادلة الليبية يرى في ليبيا يجب أن يكون المشهد منقلبا تماما.
جالل شهدا :لكن هذه المغاالة بالخوف ال تقوقعه في زاوية ليبية.
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وليد أرتيمة :تقوقعه وتفقده الشارع وتبعده عن العمل السياسي ويصبح يفكر فقط في
السلطة يعني انكباب التيار اإلسالمي السياسي على الحفاظ على ما اكتسبه من بعد
اليورة يجعله ال يفكر حتى في وضع برنامج يحاكي به الشارع ،التيار اإلسالمي
السياسي اآلن منصب فقط كيف يحافظ على المربع أو األرض التي كسبها السياسيين،
أيضا المشكلة في تحالف القوى الوطنية ،تحالف القوى الوطنية تصدى باكرا يعني اآلن
نرى يالث تحالف قوى وطنية تحالف يميله جبريل وتحالف يميله قيادة التحالف في ليبيا
وتحالف داخل المؤتمر في الحقيقة ،مشكلة التحالف أن جمعتها مصالح وسوف تفرقها
مصالح ،وأيضا ما ال يعيه التحالف اآلن التحالف سوف ينتهي بنهاية المؤتمر الوطني
أنا أستغرب من عد م اكتراث التحالف على بقاء المؤتمر الوطني من الواضح جدا أن
التحالف مات سريريا وينتظر في نهاية المؤتمر الوطني لكي يختفي عن الساحة.
جالل شهدا :سؤالي األخير إبراهي م عميش الكاتب والمحلل السياسي في بنغازي ما هو
السيناريو المقبل في ليبيا برأيك م وأنت موجود في بنغازي التي تشهد أحداث أمنية كييرة
هل تتخوف على مستقبل ليبيا اآلن القريب؟
إبراهيم عميش :نع م والتخوف هو الحقيقة أننا والة األمر إذا صح التعبير ممن ه م في
المؤتمر وعلى رأس الحكومة وأجهزة االستخبارات التي تدير في األمور في البالد
لألسف ل م تعي لحد اآلن إلى اآلن متفرغة لصراعاتها وأجنداتها ول م تعي الرسالة
المشفرة الخطيرة التي وصلتنا باللغة المصرية وباللغة السورية وباللغة التونسية وهي
تلك الرسالة التي تقول :يا شعوب الربيع العربي ويا يوار الربيع العربي هناك أنظمتك م
التي يرت م عليها مازال لديها مال وسالح وأنصار وأعوان وأجندات وتقبل بها األطراف
األخرى ،عليك م أن تشركوها وإال لن تقو م لك م قائمة ولن تستقر بالدك م بمعنى أنه م
سيظلون يحاربون من أجل إال تقو م الدولة ولذلك علينا أن نعي هذا األمر ،اآلن في
مصر ممكن يعودوا أبناء مبارك ويرشحوا ويتولوا الدولة مرة أخرى ،ونحن نسمع من
هنا ونعاني ول م نصل حتى لفه م الفن الممكن عند أولئك الذين يقودون الشأن السياسي
في البالد ويدركون المفروض أبعاد القضايا الدولية الخطيرة التي تحاك ضدنا
والمحيطة بنا ولعلنا استمعنا إلى المدعو أحمد قذاف الد م من القاهرة يتكل م وهو يقول أن
الجيش الليبي مازال قائ م ونحن قائمون وعائدون ،ال بد أن نعي ماذا يدور في ليبيا،
اآلن عبد هللا منصور ت م القبض عليه وهو مته م بأموال يبعيها إلى ليبيا واألسلحة من
الذين يتلقون هذه األموال؟ من الذين يقومون بهذه األعمال وغيرها؟
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جالل شهدا :شكرا لك من بنغازي إبراهي م عميش الكاتب والمحلل السياسي والشكر
أيضا لهشا م الوندي وأنت أحد الداعين للحراك في الشارع كنت معنا هنا من طرابلس
وضيفي في األستوديو أشرف الشح الباحث السياسي ووليد أرتيمة أيضا الباحث
السياسي شكرا لكما أهال بك م ،وشكرا لك  م مشاهدينا الكرا م على هذه المتابعة طبعا إلى
أحاديث يورات أخرى في حلقات أخرى شكرا على المتابعة إلى اللقاء في أمان هللا
ورعايته.
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