اسم البرنامج :ما وراء الخبر
عنوان الحلقة :االختطاف واالعتقال األميركي ألبي أنس الليبي
مقدم الحلقة :محمد كريشان
ضيفا الحلقة:
 جيمس جيفري/نائب مستشار األمن القومي األميركي سابقا خالد الترجمان/ناشط حقوقي ليبيتاريخ الحلقة3102/01/6 :
المحاور:
 انتهاك صارخ للسيادة الليبية إحراج للدولة الليبية أمام شعبها مخاوف من ردود أفعال انتقاميةمحمد كريشان :أهلا بكم ،طلبت ليبيا من الواليات المتحدة توضيحات بشأن ما سمته
عملية اختطاف ألبي أنس الليبي على يد قوات أميركية من قلب العاصمة طرابلس
وترحيله إلى الخارج التهامه بانتمائه إلى القاعدة.
نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين :الخط الفاصل بين سيادة الدولة الليبية على
أراضيها وحق أميركا في الدفاع عن أمنها القومي؟ وهل من تداعيات محتملة لهذه
القضية على العلقات األميركية الليبية في المرحلة المقبلة؟
قال البنتاغون ّ
إن وحدة عسكرية أميركية اعتقلت أبا أنس الليبي من أمام بيته في
العاصمة الليبية طرابلس بتهمة الضلوع في التفجيرين الذين استهدفا السفارتين
األميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا عام  ،0991الحكومة الليبية أكدت أنها لم تكن على
علم مسبق بالحادث ووصفت عملية التوقيف باالختطاف ،هذه العملية تزامنت مع عملية
أخرى قام بها الجيش األميركي في الصومال ضد متهمين باالنتماء للقاعدة.
سجل]
[تقرير م ّ
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مريم أوباييش :أبو أنس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد
الرقيعي أخيراا في قبضة السلطة األميركية ،الرجل من أكثر المطلوبين للقبض عليهم
أحياء أو أمواتا في قائمة اإلرهاب التي وضعتها واشنطن ،البحث المستمر منذ 3111
عن أبي أنس الليبي انتهى بخطفه من منزله في العاصمة طرابلس تروي زوجته تفاصيل
العملية.
[شريط مسجل]
زوجة أبو أنس الليبي :بعد صلة الفجر كان هو راجع للبيت من الصلة فكانوا سيارات
واقفين ينتظروا فيه فلما شفت من الشباك كانت في سيارة مرسيدس بيضاء فيتو وسيارة
ثانية بيضاء ونزلوا منها رجال ملثمين وكانت ملمحهم طبعا ا ليبية كلهم ،وكان العدد
كبيرة لدرجة أنه ال أقدر أن أعده لك ممكن يكونوا عشرة وممكن حتى أكثر من عشرة
العدد ،وكانوا كلهم طبعا ا معهم أسلحة بكاتمات مسدسات بالكاتم ،يقولوا له اركب.
مريم أوباييش :تتهم واشنطن الليبي بالضلوع في التفجيرات التي استهدفت سفارتي
الواليات المتحدة في كينيا وتنزانيا كان ذلك قبل خمسة عشرة عاما ا وقتل خلل
الهجوميين أكثر من  351شخصاا ،قيل حينها إن الهجوميين كانا رداا على التدخل
األميركي في الصومال ،القبض على الليبي البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما ا تزامن
مع عملية أخرى للقوات األميركية الخاصة في الصومال استهدفت العملية منزل قيادي
في تنظيم حركة الشباب بمدينة باراوي الساحلية وتضاربت األنباء بشأن تقييم نجاحها،
فضّل وزير الخارجية األميركي جون كيري التعليق على ما تعتبره بلده نجاحا ا في
مكافحة ما يسمى اإلرهاب.
[شريط مسجل]
جون كيري/وزير الخارجية األميركي :نتمنى أن يوضح ذلك ّ
أن الواليات المتحدة لن
تتوقف أبداا عن ملحقة المسؤولين عن األعمال اإلرهابية ،بإمكان عناصر القاعدة
والمنظمات اإلرهابية األخرى أن يفروا لكنهم لم يكونوا في مأمن.
مريم أوباييش :دون شك لن تكون األهداف الغربية في ليبيا بعد اآلن في مأمن من أي
عملية انتقامية ليس ذلك ببعيد في بلد أمنه هش ألسباب عدة ،سارعت السلطات الرسمية
الليبية إلى استبعاد أي رواية تؤكد تعاونها مع األميركيين من أجل القبض على الليبي،
ذكر بيان مكتب رئيس الوزراء علي زيدان ّ
أن الحكومة الليبية طلبت توضيحات من
السلطات األميركية بهذا الشأن وأضاف البيان ّ
أن أي مواطن ليبي يجب أن يحاكم في بلده
بغض النظر عن التهم الموجهة إليه ،ولكن طرابلس أعربت في المقابل عن أملها أال
يؤثر الحادث على علقتها اإلستراتيجية مع واشنطن ،أمل حكومة علي زيدان لم يكن
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سهل المنال في بلد يفتقد إلى االستقرار وسلطة الدولة الكاملة على كل السلح والمناطق
والمواطنين.
[نهاية التقرير]
محمد كريشان :معنا في هذه الحلقة من طرابلس الناشط الحقوقي الليبي خالد الترجمان،
ومن العاصمة األميركية واشنطن السفير جيمس جيفري نائب مستشار األمن القومي
األميركي السابق أهلا بضيفينا ،لو بدأنا بالسيد جيمس جيفري في واشنطن هل كان من
حق الواليات المتحدة أن تفعل ما فعلته في ليبيا؟
جيمس جيفري :أعتقد أن لديها الحق وذلك وبالتأكيد هناك مشكل يتعلق بالسيادة الوطنية
لليب يا وكذلك بشأن طريقة تعاملها مع الحكومة الليبية وما إذا كانت هناك اتصاالت وهو
ما نفته الحكومة الليبية ،لكن بعض األحيان هناك اتفاقات تقول ّ
بأن الطرفين يجب أال
يكشف سر هذه العملية ،لكن في مثل هذه الظروف حيث أن لدينا أعداء ضد أميركيين
هاجموها في بعض البلدان ،في مثل هذه الحاالت شاهدنا الكثير من العمليات ضد هؤالء
في اليمن وفي باكستان وفي أماكن أخرى وهذه العمليات ال تجري عادة بقبول تلك
الدول.
محمد كريشان :يعني سيد جيفري ما كان باإلمكان أن تجد واشنطن صيغة معينة مع
الليبيين للقبض على أبي أنس الليبي؟
جيمس جيفريّ :
إن الخيارات األولى عندما نتعامل مع الحكومات الصديقة وفي هذه
الحالة نحن نتعامل مع حكومة صديقة هي ّ
أن السلطات المحلية يقوموا بإلقاء القبض على
شخصيات المطلوبين دوليا ا وتحديداا في أميركا لكن عندما يكون هناك وضع ليست هناك
سيطرة قوية لدى الحكومة على بلدها وقتها ستكون األوضاع أكثر صعوبة ،نحن بحسب
القانون الدولي نحن نخضع الدولة للمسؤولية وذلك ما فعلناه في أفغانستان ،لكن الحكومة
الليبية مثل الحكومة اليمنية والباكستانية هي دول صديقة لكنها ال تسيطر على أراضيها
بشكل تام وبالتالي مهمة بالنسبة ألميركا أن تتعقب أناسا ا يقومون بهجمات ضدها وضد
مصالحها.
انتهاك صارخ للسيادة الليبية
محمد كريشان :سيد خالد الترجمان هذا المنطق األميركي في تفسير ما جرى كيف ينظر
إليه في ليبيا؟
خالد الترجمان :طبعا ا هذا المنطق من وجهة النظر األميركية كما ذكر السيد جيفري ،إننا
من وجهة النظر الليبية نحن نعتقد أن ما حدث هو انتهاك صارخ لسيادة ليبيا هو انتهاك
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ألمنها وانتهاك لهذا األمن الهش ،هذا األمن الذي نحن باعتراف حكومتنا غير قادرين
على السيطرة عليه وغير قادرين على تأمينه ،هذه الدول وفي مقدمتها أميركا التي قدمت
لنا يد العون لإلطاحة بالقذافي وهي تريد أن تقدم لنا يد العون للسيطرة على أمننا كيف
يحق لها أن تمنح نفسها كل الحق في انتهاك هذه السيادة التي تحاول أن تبنيها والتي
تسعى ومن خلل األمم المتحدة ومن خلل اتفاقاتها معنا ومن خللها تدريبها للجيش
وللشرطة الليبية ومساعداتها التقنية لنا أن تدعمنا للسيطرة على هذا األمن ،كيف تسمح
لنفسها أن تكون هي أول من يخترق هذا األمن وأن تلقي القبض على إنسان آمن في بيته
وربما لديها ضد هذا الشخص ما لديها من مشاكل من اتهامات من إشكاالت قد وقعت في
دول أخرى ولكن هذا المواطن مواطن ليبي ويقع وهو موجود في األراضي الليبية
ويفترض أن يك ون تحت سيطرة الدولة الليبية وكان من الممكن التعامل وفق
البرتوكوالت الدولية وفق ما تنصحنا به األمم المتحدة وما ينصحنا به األصدقاء من
السعي السترداد الذين انتهكوا حقوقنا في ليبيا وهم موجودون في دول أوروبية ودول
عربية وصادرة بحقهم نشرات حمراء ولكن لم يسلموا إلى ليبيا ،الواليات المتحدة رأت
بأن تقتص بنفسها وأن تأخذ حقها بيدها غير عابئة بما سيحدث في ليبيا أو تداعيات مثل
هذه العملية على األمن القومي الليبي كان همها..
محمد كريشان :على كل موضوع التداعيات سيد الترجمان بعد إذنك موضوع التداعيات
سنعود إليه بعد الفاصل في العلقة بين طرابلس وواشنطن ،على كل ابن أبو أنس الليبي
عبد هللا وهو نجله بالطبع قال أن والده تواصل مع الحكومة الليبية في وقت سابق وأبدى
لهم عدم امتناعه أو عدم معارضته للمثول أمام القضاء الليبي في أي تهم قد توجه إليه.
[شريط مسجل]
عبد هللا /نجل أبي أنس ال ليبي :تم التواصل مع الحكومة الليبية عن طريق الوالد أن يتم
محاكمته في األراضي الليبية وعن طريق القضاء الليبي يعني ال يتم محاكمته خارج
وطنه وأرضه يعني ما عنده مانع أنه يحاكم في أرضه ويحاكم يعني عن طريق القضاء
الليبي ،وطبعا ا التقيت في أحد المرات بأحد األجانب في معسكرات في أحد المعسكرات
قال لي نعرف أن الوالد في ليبيا نريد يعني التحدث معه استجوابه ،قلت له مش مشكلة
عادي يمكن استجوابه ويمكن محاكمته لكن في ليبيا طبعا ا وعن طريق القضاء الليبي
يعني ال يتم إخراجه من ليبيا أبداا.
محمد كريشان :سيد جيمس جيفري بعدما تابعنا ما قاله ابن أبو انس الليبي لماذا تعذر
الوصول إلى هذه المحاكمة طوال عامين تقريبا ا هو من تاريخ عودته إلى ليبيا؟
جيمس جيفري :نحن ال نعرف تفاصيل هذا األمر ونحن نود التأكيد على أمرين بشكل
واضح أولهما هو أن أبو أنس الليبي لم يكن مختبئا ا وإنما كان موجوداا في طرابلس وكان
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موجوداا في منطقة سكنية ،األمر الثاني هو أنه هناك اتهامات دولية كثيرة ضده وليست
اتهامات األميركية حصريا ا وبالتالي الموضوع الماثل أمامنا والذي ليس لدينا أجوبة
حياله هو :ما هي االتصاالت التي جرت بين الحكومة األميركية واألمم المتحدة ودول
أخرى والحكومة الليبية قبل هذه العملية؟ كان يجب أن يعتقل وأن ينتظر عملية المحاكمة
أو تسليمه إلى أميركا وهو ما لم يحدث ،إذن علينا أن ننظر فيما إذا كانت هناك خلفية
لهذا األمر ،وما إذا كانت هناك اتصاالت بين أميركا والحكومة الليبية بشأن مصير هذا
الشخص.
محمد كريشان :وأبو أن س الليبي سيد خالد الترجمان عاد إلى ليبيا إبان الثورة بمعنى أنه
على األقل لديه سنتين اآلن في ليبيا برأيك لماذا عجزت الحكومة الليبية على التعاطي مع
هذا الموضوع قبل أن تصل األمور إلى هذا الحد وهو عملية االختطاف كما وصفت؟
خالد الترجمان :هذا سؤال هام وخاصة أن ابنه اآلن قد صرح ّ
بأن والده قد أبدى
استعداده للمثول أمام قضاء ليبي وللتحقيق معه في ليبيا ،فأنا أعتقد ّ
أن السبب األساسي
هو ضعف الحكومة الليبية هو عدم مقدرتها على بسط أمنها وسيطرتها وعدم قدرتها
على التعاطي مع مطالب هذا الشخص ،السيد أبو أنس أقر وطالب أن يحاكم في ليبيا
وطالب أن يسلم نفسه للحكومة الليبية وأن يمثل أمام القضاء الليبي حسبما ورد في
تصريحات ابنه وهذا لم تستطع ليبيا أن تتعامل معه ،أنا أعتقد أن الحكومة الليبية عندما
نظرت إلى هذا األمر أعتقد ّ
أن خشيت أن تتعاطى مع هذا األمر في ظل هذه الوضعية
األمنية المتردية لليبيا.
محمد كريشان :ولكن هل واشنطن سيد جيمس جيفري هل واشنطن طلبت تسلم أبو أنس
الليبي من الحكومة الليبية؟
جيمس جيفري :في مثل هذه الحالة تحديدا ال يمكن أن أؤكد هذا األمر يتعين علينا أن
نستمع إلى بيانات من الحكومتين بهذا الشأن ما نعرفه هو أنه في حاالت األخرى مثل
الحالة األفغانية في  3110وتحديداا فيما يتعلق بأسامة بن الدن وفي حالة باكستان نحن
عادة ما نطلب من الحكومات أن تسلم األشخاص ما إن نقدم لها الوثائق الضرورية،
عندما ال يتم اعتقال هؤالء األشخاص وعندما ال يسمح لهؤالء بأن يبقوا أحراراا فنحن
وقتها نعتقد أننا سنقوم بتخطيط واتخاذ قرار بشأنه.
محمد كريشان :سيد جيفري أيضا هناك نقطة مهمة أبو أنس الليبي عام  3111تحصل
على اللجوء السياسي في بريطانيا ومنها بعد ذلك ذهب إلى باكستان ،كيف نفهم ّ
أن
حكومة حليفة للواليات المتحدة وهي بريطانيا تمنحه اللجوء مع أنه قبل سنتين كان
يفترض أن يكون متهم بما تتهمه به واشنطن اآلن؟
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جيمس جيفري :هذا سؤال جيد ووجيه عل ّي أن نتحرى تفاصيل الموضوع والسؤال
المهم هو متى كانت االتهامات التي قدمت له؟ وما نعرفه بعد 0919السؤال كان :من هو
المسؤول عن التفجيرات في كينيا وتنزانيا؟ لكن أنني متأكد أنه عندما عرفنا التفاصيل
فإننا اتخذنا الخطوات الضرورية للقبض عليه وأن يتم تقديمه ليتم محاكمته.
محمد كريشان :سيد الترجمان ،طرابلس طلبت توضيحات من الواليات المتحدة في هذا
الموضوع ،متى تتوقع أن تكون هذه التوضيحات؟
خالد الترجمان :ال أدري ،موقف الواليات المتحدة من إبداء التوضيحات التي طلبتها
ليبيا ،ولكن البيان الليبي الخجول الذي صدر ،حقيقةا ال يعبر عما يجب أن يعبر عنه بحكم
أنه فقط طالب بتوضيحات وكذلك شدد على أهمية العلقات مع أميركا ولم يتطرق
إطلقا الختراق السيادة وللسيادة الليبية ،وما تبع هذه العملية من اعتداء على سيادة دولة
دون األخذ باالعتبار وضعها األمني وهشاشته.
إحراج للدولة الليبية أمام شعبها
محمد كريشان :الحكومة الليبية اعتبرت بأنها بُلغت حسب مسؤول أميركي في شبكة
السي إن إن قال :إنها بُلغت؛ هل تتوقع أنها فعل طرابلس بُلغت وهي اآلن ُمحرجة؟
خالد الترجمان :بمثل هذا البيان الذي صدر يجب أن تقوم الحكومة الليبية بخطوه
شجاعة ،وأن تعلن إن كانت تعلم بهذا األمر ووافقت على القيام بهذه العملية أو أن هذا
األمر قد حدث رغم إرادتها ونعلم أن هناك أمور كثيرة تحدث رغم إرادة الحكومة
الليبية ،ولكن على الحكومة اآلن أن توضح في بيان واضح وصريح للشعب الليبي إن
كانت تعلم بهذه العملية ووافقت على اختراق سيادتها بهذا الشكل أم ال ،نحن ننتظر بيان
أكثر شمولية وأكثر وضوح وأكثر شفافية من الحكومة الليبية.
محمد كريشان :نعم ،على كل بعد الفاصل سنحاول التطرق إلى التداعيات المحتملة على
العلقات األميركية الليبية جراء هذا الحدث لنا عودة بعد الفاصل نرجو أن تبقوا معنا.
[فاصل إعالني]
محمد كريشان :أهل بكم من جديد ،ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوع
قيام الواليات المتحدة بالقبض على أبي أنس الليبي من طرابلس بتهمة االنتماء للقاعدة،
سيد جيمس جيفري في واشنطن ،الحكومة الليبية في بيان لها اعتبرت بأن الشراكة
اإلستراتيجية بين ليبيا والواليات المتحدة تتعرض لمخاطر جراء ما حدث ،هل هناك
نفس االنطباع في واشنطن؟
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جيمس جيفري :أعتقد بأن أميركا ستكون حذرةا بهذا الخصوص ،لكن مجدداا نحن لدينا
تجربة كبيرة مع ا ليمن وباكستان ومع دول أخرى فنحن في بعض األحيان نتخذ أعماال
وإجراءات تكون الدول سعيدة بها لكن ال تستطيع أن تعبر عنها بشكل علني ،وفي بعض
األحيان تكون الدول ال تحبها وفي بعض األحيان نقوم بأعمال تمثل مشاكل بالنسبة للدول
المعنية وفي هذه الحالة أعتقد أن األمر إم ا يتعلق بالحالة األولى أو الثانية فنحن تربطنا
علقات جيدة مع ليبيا ونبذل الكثير في محاوالتنا في القضاء على اإلرهابيين في هذه
األماكن التي ال تسيطر عليها الحكومة وفي أماكن التي يتحرك فيها أولئك الذين هاجموا
سفارتنا وهذا مهم بالنسبة لنا ،وكما قالت الحكومة الليبية فنحن شركاء استراتيجيين في
بحثنا عن هؤالء اإلرهابيين والتمكين من السيطرة على أرضنا هذا مهم بالنسبة لنا.
محمد كريشان :على ذكر الهجوم على السفارة ومصرع السفير ،أال تخشى واشنطن
اآلن أن تغذي مشاعر الكراهية ضد الواليات المتحدة جراء ما حدث ألبي أنس الليبي.
مخاوف من ردود أفعال انتقامية
جيمس جيفري :تلك دائما إمكانية لكنني أعتقد أن هناك ُمعاداة ألميركا دائما ا في جميع
أنحاء العالم ،وعادة ما يستخدم الناس األفعال التي نقوم به كتعليل لذلك ،وليس هناك أي
تبرير لمهاجمة المؤسسات الدبلوماسية األميركية كما حدث في بنغازي وفي نيروبي
وكما حدث أيضا في دار السلم ،ليس هناك أي تبرير على اإلطلق لقتل مئات
األشخاص كما حدث في نيروبي وحتى تتوقف مثل تلك األفعال فأميركا ستقوم بأعمال
بما فيها تلك التي حدثت في ليبيا وسنقوم بها عبر العالم وهذا واقع الحال.
محمد كريشان :نعم ،هو للتصحيح الهجوم كان بالطبع على القنصلية األميركية في
بنغازي وليس على السفارة ،سيد خالد الترجمان هل هناك إمكانية أن تتحول بعض ردود
فعل لدى الليبيين إلى أعمال انتقامية كما فهم على األقل من بعض التصريحات الواردة
في وكاالت األنباء؟
خالد الترجمان :هذا األمر قد يكون محتمل الحدوث وخاصة أن كما يعلم الجميع أن
وضعنا األمني هش وغير قادرة السلطات الليبية على التحكم في الكثير من األمور
األمنية ولكن بشكل أو آخر أنا أعتقد أن األمور البد أن تكون واضحة من الحكومة
الليبية وهذا ما أريد أن أركز عليه أن الحكومة الليبية عليها أن تعلمنا نحن الليبيون ،لماذا
حدث ما حدث؟ لماذا سمحت إن كانت على علم باختراق سيادتها وبالتدخل بشأننا بهذا
الشكل المزعج أو إن لم تكن طرفا في هذه العملية عليها أن تقول ذلك بوضوح وصراحة
وعليها أن تطلب من الواليات المتحدة ليس فقط تبرير ما حدث ولكن االعتذار عن هذا
التدخل في السيادة الوطنية الليبية ،ألن هذا األمر إن مر بهذا الشكل سيعطي مبررا بعد
ذلك للجميع للتدخل من أجل حماية مصالحهم ومن أجل مطاردة مشبوهين أو مطلوبين
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لديهم ،وهذا سيفتح الباب على مصراعيه لكل دول العالم أن تتدخل في شأننا كيفما شاءت
وقت ما شاءت بأي حجة كان حتى بعيدا عن قرارات األمم المتحدة  0991والبند السابع
منه أو  3951تستطيع هذه الدول أن تبرر لنفسها أي عمليات مستقبلية تجاه ليبيا وهذا ما
أركز عليه بالفعل ،أما ردود األفعال فهذه تحدث في كافة المناطق حتى أحيانا ال تكون
أميركا قد اتخذت فيها فعل ضد هذه الشعوب أو ضد هذه المناطق أو ضد هذه الدول ،فما
بالك في دولة قد يحدث فيها ما حدث لدينا في ليبيا ،فتعلم بالتأكيد الواليات المتحدة خلفية
ما يمكن أن يحدث عندما تقوم بمثل هذه العمليات.
محمد كريشان :اآلن سيد جيمس جيفري هل تعتقد بأن من مصلحة واشنطن وطرابلس
اآلن أن يسارعا إلى احتواء أي تداعيات مزعجة في المستقبل؟
جيمس جيفري :بالتأكيد في مصلحة البلدين ،وسيد الترجمان محق في هذا األمر ،فاألمر
معقد وهو يمثل إحراجا للحكومة على األخص فيما قد تعرفه وبما قد ال تعرفه وبالتأكيد
يجب أن تتصرف في حيال ذلك األمر ،لكن كما قال الترجمان و باعتبار الوضع األمني
الهش داخل ليبيا فهناك مجاالت ال تستطيع الحكومة أن تتصرف فيه وفي ظل هذه
الظروف ،إذا شعرنا نحن األميركيين بالتهديد من خلل عدم مقدرة حكومة ليبيا
التصرف فنحن لدينا مسؤولية أمام شعبنا من األبرياء الذين يقتلون بشكل مستمر عبر
العالم من خلل مجموعات أبو أنس عض ٌو فيها نحن مسؤولون ال نتصرف لوحدنا نفضل
أن نتصرف من خلل باألحرى الليبية لكن هي لم تتحقق ذلك فسنتصرف لوحدنا.
محمد كريشان :ولكن سيد جيفري هل هذا ممكن في ظل تصريحات من وزير الخارجية
كيري ومن وزير الدفاع بأن واشنطن لن تتوقف عن ملحقة هؤالء المطلوبين في أي
مكان في العالم؟
جيمس جيفري :بالتأكيد ،إن تعاقب هؤالء هو إجراء يتعلق باالستخبارات أي أننا
سنتحرى مكان اختفائهم ،إذا كانوا في باريس ال أعتقد أننا سنقوم بعملية للقبض عليهم
وإنما سنتحدث للمسؤولين الفرنسيين ،وأما إذا كانوا في أماكن في باكستان مثلا كراتشي
فهي نفس الشيء ،آسف ،أما إذا كانوا في أماكن في مالي أو الصومال أو اليمن حيث ال
توجد سيطرة للحكومة عليهم فإن عملية البحث عنهم ستؤدي إلى مشاكل سياسية وعملية
اغتيال كبيرة وقتها سنتصرف لوحدنا األمر يتعلق بظروفنا ،إن عملية التعقب في نهاية
المطاف هي تتمثل في استخدام كافة القوات الوطنية بما فيها األبعاد االستخباراتية
والقانونية وفي بعض األحيان هناك استخدام للجوانب االقتصادية والعسكرية.
محمد كريشان :شكراا
ا
جزيل لك السفير جيمس جيفري نائب مستشار األمن القومي
األميركي سابقاا ،شكراا لك أيضا لضيفنا من طرابلس الناشط الحقوقي الليبي خالد
الترجمان ،بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ،غداا بإذن هللا
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قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد ،استودعكم هللا.
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