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  جنگ مخفی
  .تر از اين صبر کنداما ناتو نمی خواھد، برای مداخله بيش. کشور ليبيا ھنوز دولت جديد ندارد

  

  رويترز / اسماعيل زيتونی : عکس از

  

 نظامی درکشور ليبيا آمادگی می گيرد، چندين کشور غربی در حال حاضر يک جنگ ۀدر حالی که ناتو برای مداخل

جنگ "را   فرانسوی لوموند روز چھارشنبه آنۀروز نام. مخفی را در خاک اين کشور افريقای شمالی  به راه انداخته اند

 ھایعالوه بر واحد ھای خاص نيرو ھای نظامی، سرويس] دراين جنگ مخفی[قرار گزارش اين روزنامه  .ناميد" مخفی

د فقط تذکر داده ون لومۀروزنام. تعداد کار کنان و فعاليت ھای خاص آنھا ذکر نشده .نداستخبارات خارجی  نيز دخيل ا

در اين حمله . امريکا از پايگاه ھای فرانسه به راه انداخته شد ھوائی ۀ يک حمل٢٠١۵ر نومب ١٣است، که به تاريخ 

  .کشته شده است" ابو نبيل االنباری"ليبيائی به نام " داعش"در شرق کشور، گويا يک رھبر ) درنه(باالی شھر ساحلی 

ا امريکا، در حالی که لوموند طوری وانمود می کند، که گويا نيرو ھای نظامی فرانسه به صورت عموم در ائتالف ب

ترسيم می ] اين مداخالت[انگليس و ايتاليا قرار دارند، رسانه ھای ليبيائی از چندی به اين طرف تصوير ديگری از 

که چندين دھه برای سازمان " خليفه حفتر"به اين معنی که، دولت فرانسه به طور مسقيم از جنگساالری به نام . کنند
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ِقوماندان کل نيرو ھای نظامی دولت به رسميت " خليفه حفتر. " می کندکار کرده است، حمايت) سی آی ای(جاسوسی  ِ ُ

با وجود . اما تا حد زياد مستقل از سياستمداران ليبيا عمل می کند. است Tobruk بين المللی در طبرق ۀشناخته شد

يز از او حمايت دولت نظامی مصر ن. تحريم سازمان ملل متحد، از جمله امارات متحده عربی برايش سالح می فرستد

  .می کند

ِدر شھر بنغازی و ديگر مناطق شرق ليبيا حمالت نظامئی را عليه شبه نظاميان " خليفه حفتر"از چند روز به اين طرف 

اما اين شبه نظاميان در حقيقت ھمه دشمنان . می نامد،  به راه انداخته است" تروريستھای داعش"اسالمگرا، که ھمه را 

. قرار گزارش رسانه ھای ليبيائی، فرانسوی ھا فقط مشاورين اند. کمک می کنند" خليفه حفتر"اند، که به " داعش"

 عسکر ١٨٠ فبروری گزارش داد، که ١۴به تاريخ " Libya Observerاوبزرور ليبيا "  انگليسی زبان به نام ۀروزنام

  . مستقر اند کنترول می شود،" خليفه حفتر"که توسط نيرو ھای " ِبنينا" ی فرانسوی در پايگاه نظام

 از يک سو - می خواھند  به تعويق انداخته می شود، گرچه دول ناتو" دولت وحدت ملی"در ھمين حال، تشکيل يک 

 سرعت یولت چنين ديک  به تشکيل -ِتوسط  تشويق کمک ھای مالی و از سوی ديگر توسط تھديد سياستمداران سرکش 

" دست آويز  قانونی " نظامی ناتو در کشور ليبيا باشد، تا ناتو يکۀ اصلی اين دولت بايد درخواست مداخلۀوظيف. بخشند

تصميم مھمی که بايد توسط رأی گيری در پارلمان طبرق صورت . برای مداخالت نظامی خود درين کشور داشته باشد

نتايج آن بايد به . در صد اعضای پارلمان در اين رأی گيری سھم گرفتند ١٨فقط . می گرفت، چندين مرتبه بايکوت شد

  . آينده به تعويق انداخته شدۀ ھفتتاروز سه شنبه اعالم می شد، اما 

 که ند، که نصاب، يا تعداد نمايندگانی گزارش دادءرسانه ھای ليبيائی در ابتدا. ُدليل اين تأخير ھنوز به کلی شفاف نيست

اين خود .  رأی دھنگان خيلی کم بوده است يعنی تعداد در صد-ونی نبوده استری الزم است، قانبرای اين رأی گي

  تعداد نمايندگان پارلمان در طبرق معلومات کافی ۀ وضيعت فعلی اين کشور است، که حتی رسانه ھا نه در بارۀمشخص

 وجود داشت، که يک  شواھدی گزارش ھاروز چھارشنبه در. دارند، و نه در رابطه به حد نصاب رأی گيری ھمنظر اند

گروپ کوچک ده نفری از نمايندگان پارلمان توسط سروصدا ھا و خشونت ھای فزيکی کوشش کرده اند، از اين تصميم 

 اين ًاظاھر.  گرچه تعداد زياد نمايندگان برای رسيدن به حد نصاب در پارلمان حضور داشته اند–گيری جلوگيری کنند 

 می Cyrenaikaرادی بوده اند، که طرفدار استقالل يا حد اقل خواھان خودمختاری مناطق شرقی  گروپ متشکل از اف

  . باشند

را "  درخواست" نصف نمايندگان را تشکيل می دھند، يکبه يقين بيش از لمان، که ربه تعقيب آن صد نفر از اعضای پا

اما سياستمداران ناتو تأکيد دارند، که اين . ت اين درخواست ھنوز مشخص نشده اسۀمحتويات و انگيز.  کردنداءامض

  . بدون رأی گيری دوباره–تعبير و از آن حمايت کنند  "دولت متحد ملی"به عنوان درخواست جھت تشکيل يک  کاغذ را

  :منبع
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