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   درجه يک ھوتلانجام کودتا از 
 

» دولت اتحاد ملی« تحت عنوان اومت واحدی در ليبي بر ايجاد حکامريکا ۀ اروپا و اياالت متحدۀيک سال است که اتحادي

اولين تکليف دولت مزبور مشروعيت بخشيدن به دخالت نظامی در اين کشور از طريق تقاضای . اصرار می ورزند

  . ارسال نيرو بدانجاست

با .  کشيده است که حاضر به اجرای اين نقش باشند به درازائی ليبياۀجو برای يافتن سياستمداران بی اراد و اما جست

 ۀآنان به شکران.  که آنھا بدين منظور اتخاذ می نمايند خشن تر گشته استئیافزايش بی صبری اتحاد غربيان روش ھا

 ۀمبر اشخاصی که نماينددر ماه دس. تداوم سکوت روس ھا قادر گشتند شورای امنيت سازمان ملل را ھمراه خود سازند

ه  در شورای ملل بئیرا امضاء کردند که يک ديپلمات اسپانيا» قرارداد تفاھمی«د  نبودنئیيک از سازمان ھای ليبيا ھيچ

  . به دستشان داده بودبرناردينو لئوننام 

تا امروز نيز دو دولت رقيب در تريپوليس و توبروک به اتفاق نمايندگان پارلمان ھايشان حاضر به امضای طرح مزبور 

 آن فاقد مشروعيت یکيل شورای رياست جمھوری شده است که اعضا کار تشۀاما ھر چه باشد نتيج. نگشته اند

 کابينه تقديم ین اعضايياين شورا به مجلس نمايندگان توبروک برای اولين بار ليستی را برای تع. دموکراتيک ھستند

زمينه الی در اين ؤکه از مجلس شورای ملی در تريپوليس که در دست احزاب اسالمگرا می باشد، س نمود، بدون اين

ر يافته ای نيز تا کنون تصويب نگشته است يينمايندگان مجلس توبروک ليست مزبور را رد کرده و ليست تغ. شده باشد

  . شورا برای اين کار به حد نصاب نرسيده استۀّزيرا به کرات شمار نمايندگان حاضر در جلس
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ِمارتين کلبرلمانی به نام ابه تشويق يک ديپلمات . وضعيت حاضر بازنمودن گره کور موجود را ضروری ساخته است ُ 

ت جمھوری سپردن قدرت را به  منصوبت گشته است در نيمه شب شنبه شورای رياسلئونمبر به جای  نو١٧که از 

ر يي به تمکين از رھبری تازه دعوت گشتند و تغئیتمامی بنيادھای ليبيا. ن نمودييدولت واحدی سپرد که برای اين کار تع

مدت ھاست که دولت موجود در پايتخت مخالفت با اينکار را اعالم نموده . مکان دولت واحد به تريپوليس اعالم گشت

 و شورای امريکا ۀ اروپا، اياالت متحدۀائن بر می آيد استقرار بنيادھای نصب شده از جانب اتحاديکه از قر چنان. است

که اين کار را چگونه می خواھند  اما اين. امنيت سازمان ملل در تريپوليس بدون اعمال خشونت نظامی عملی نيست

درجه يک در کشور ھمسايه، تونس،  ھای ھوتلشورای رياست جمھوری و دولت واحد در :  کنند معلوم نيستعملی

 .گونه قوای نظامی يا ميليشيا در اختيار ندارند مستقر گشته اند و از خود ھيچ

خطر بروز جنگ داخلی تازه ای در راه است که طی آن توسط ارتش ھای خصوصی به رھبری جنگ ساالران و به 

دست خواھد ه حلی رياست حکومت واحد را ب با ھمکاری شبه نظاميان مخليقه ھفترحمايت مصر و امارات متحده، 

 زمينی و حمايت گسترده ۀ، نيروھای ويژئیرھبری نيروھای ناتو اميدوار است که با استفاده از حمالت ھوا. گرفت

  .توسط ارسال جنگ افزار متحدين خود را به پيروزی خواھد رساند
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