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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 Manlio Dinucci -مانليو دينوچی 
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١۶ اگست ٠۵
  

  .نفت، ذخيرۀ عظيم آب، ميلياردھا سرمايۀ دولت حاکم ليبيا، تقسيم بزرگ
  زير بمبارانتقسيم غنائم جنگی 

  
ايتاليا عمليات ھوائی اياالت متحده را که امروز روی برخی اھداف داعش در شھر سرت انجام گرفت مثبت ارزيابی « 

 به درخواست دولت اتحاد ملی و ليبيااين عمليات در راستای اھداف مشترک برای بازگرداندن صلح و امنيت به . کرد

ت گس ا١اين است بيانيه ای که وزارت امور خارجۀ ايتاليا در » ولت انجام گرفت برای پشتيبانی از نيروھای وفادار به د

 . منتشر کرده است٢٠١۶

فکر می کنند، ھمان کسانی ھستند که پس از بی ثبات  » ليبياصلح و امنيت در « آنانی که در واشنگتن، لندن و روم به 

قطعات ويران شده را تحويل » ليبيانی بين المللی در مأمورت امداد رسا« ، با ليبياسازی و جنگ برای تخريب دولت 

  .می گيرند

که در رأس شرکت انی ) ١ (Paolo Scaroniپائولو اسکارونی . طرح آنان را در بيانيه ھای رسمی کشف می کنيم

ENIيلد تش قرار دارد روی گروه ھای مختلف و مزدوران مسلح کار می کرد و امروز معاون رئيس بانگ روBanque 

Rotschild است، او در روزنامۀ کورير دال سرا Corriere della Sera تخيلی پايان یليبيابايد به «  اعالم کرد که 

زمينۀ مساعدی برای  دولت طرابلس فراھم کرد، تا « بايد . ، کشوری که طی دوران استعمار ايتاليا اختراع شده بود»داد
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و فزان ) يا سيرنياک(َ و به ھمين گونه تشويق برقه  کمک کندجھت تضمين ثبات خود  از نيروھای خارجی درخواست 

تا فرا رسيدن چنين روزی، در . ًبه ايجاد دولت خاص خودشان، احتماال به ھدف تشکيل فدراسيون در دراز مدت

  .»ھر يک منابع انرژی خود را مديريت خواھد کرد  «َطرابلس و برقه 

 اند و با ھمين شيوه ساخته مرهت که اياالت متحده و ناتو آن را روز اين سياست قديمی استعمار در قرن نوزدھم اس

 را از بين بردند و بر آن ھستند تا دولتھای ديگری مانند عراق و سوريه را نيز به ليبيادولت ملتھائی مانند يوگوسالوی و 

  .ل سرزمين و منابع آنھا را در اختيار بگيرندوھمين سرنوشت دچار کنند تا کنتر

فريقا را در اختيار دارد که به دليل کيفيت و ھزينۀ اندک استخراج آن ارزش گرانبھائی دارد، و ا نفت ۴٠%ًقريبا  تليبيا

 و امريکابه ھمين گونه ذخائر گاز طبيعی که امروز بھره برداری از آنھا برای شرکتھای چند مليتی اياالت متحدۀ 

عالوه بر اين، .  سرنگون نشده بودليبياعنی دورانی که ھنوز دولت اروپائی ھا خيلی بيشتر از دوران گذشته درآمد دارد ي

در قدرت ھستند، می توانند ) سيرنياک(َبا براندازی دولت ملت و معاملۀ جداگانه با گروه ھائی که در طرابلس و برقه 

  .ل مستقيم آن جامۀ عمل بپوشانندوخصوصی سازی منابع و در نتيجه به کنتر

ذخائر : رکتھای چند مليتی اياالت متحده و اروپا می خواھند طالی سفيد را نيز از آن خود کنند عالوه بر طالی سياه، ش

 با احداث لوله ليبيادولت سابق . ، مصر، سودان و چاد را نيز  در بر می گيردليبياعظيم آب فسيلی در نوبه که گسترۀ آن 

 کيلومتر به شھرھای ١۶٠٠کعب آب را در طول  چاه در صحرا ميليونھا متر م١٣٠٠ھای انتقال آب آشاميدنی از 

  .ساحلی منتقل می کرد و بيابانھا را حاصلخيز کرده بود

ً شکاری از ناوھای ھواپيمابر مستقر در مديترانه و احتماال پايگاه ھای یامروز در حملۀ ھوائی اياالت متحده بمب افکنھا

ئی در امريکاپايگاه ( ھيلفاير که از سيگونال راکتھایمسلح به ادھای پرداتور پاردن استفاده شده است، و به ھمين گونه پھ

  . به پرواز درآمده اند) سيسيل

 از سيگونال را توجيه کرد، در حالی که امريکادولت ماتئو رنتسی در مقام دولت حاکم ايتاليا، حرکت پھپادھای نظامی 

و اطمينان داد که اين » گزارش خاصی به پارلمان نياز ندارداستفاده از پايگاه ھا به « وزير امور خارجه اعالم کرد که 

  . نيستليبيادر » سرآغاز مداخلۀ نظامی « عمليات 

 به گزارش تلگراف - نيروھای ويژۀ اياالت متحده، بريتانيا و فرانسه : ًدر حالی که عمال مداخلۀ نظامی شروع شده است 

مستقر بوده و » دولت اتحاد ملی و نخست وزير فائز السراج« از  و از مدتھا پيش مخفيانه برای پشتيبانی- و لوموند 

  .حضور داشته اند

 به بھانۀ آزاد سازی منطقه از حضور داعش، اياالت متحده و قدرت ھای بزرگ ليبياًرسما با پياده کردن نيرو در 

 بسته شده بود، در موضع ١٩٧٠اروپائی می توانند دوباره پايگاه ھای نظامی خودشان را که در دوران قذافی در سال 

  .فريقا و خاورميانه راه اندازی کننداگيری جغرافيای سياسی جديد در نقطۀ تالقی مديترانه، 

اياالت متحده و قدرتھای بزرگ اروپائی بزرگترين غنيمت جنگی و  » ليبيامأموريت امداد رسانی به « بی گمان، با 

 توقيف ٢٠١١ را در سال ليبيا سرمايۀ دولت حاکم دالر ميليارد ١۵٠: راھزنی قرن را بين خودشان تقسيم می کنند 

 برابر افزايش ۴ به سطح قديمی برسد، اين حجم سرمايه می تواند به ليبياکردند، که در صورتی که صادرات انرژی 

  .داشته باشد

فريقا سرمايه ای اتحاديۀ  در دوران قذافی در ايجاد پول و سازمانھای مالی مستقل براليبيابخشی از سرمايه ھای دولت 

طرح « ن نشان می دھد، تصميم گرفتند از ايميلھای ھيلری کلينتاياالت متحده و فرانسه، ھمانگونه که . گذاری شده بود

به گزارش .  و فرانک باشددالرجلوگيری کنند که می توانست آلترناتيوی در مقابل » فريقائی اقذافی برای ايجاد پول 
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ّرئيس جمھور پرونده ای سری را « . ن بود که اوباما را تشويق کرد که دست به کار شودی کلينتنيويورک تايمز، ھيلر

، و حتا تحويل اسلحه به گروه ھائی که تا »ّ کرد که مجوزی بود برای عمليات سری و تحويل اسلحه به شورشيان ءامضا

» ليبيادولت قانونی « ن آنھا را به مثابه ينتده بودند، در حالی که دولت کلکنون به مثابه گروه تروريستی شناسائی ش

  .بازشناسی کرده بود

 از سکوھای ناوگان دريائی حمالت ھوائی را با ده ھا ھزار بمب و امريکاھم زمان ناتو به فرماندھی اياالت متحدۀ 

ی ايتاليا و  به پيش بردند، در حالی که ھم زمان نيروھای ويژه از جمله دوست صميمليبيا برای تخريب دولت راکت

  .فرانسه، يعنی قطر از درون ضربه وارد می کردند

 را به روی فاتحان باز ليبياخسارات اجتماعی که به ويژه بين مھاجران بيش از خود جنگ قربانی گرفت، دروازه ھای 

 .کرد

 

 
مبتکر خصوصی .  يکی از بزرگترين طرفداران ايتاليائی گروه بيلدربرگ استPaolo Scaroni پائولو اسکارونی) ١

 طی دو دوره رياست در اين شرکت است، در سال  ENIشرکت ھيدروکربور ايتاليائی انی ) ًفعال به شکل جزئی(سازی 

 ميليون ۶،۴خود اختصاص داده و بھای او در بورس با حقوق ه ّ او در مرتبۀ سوم مديران شرکتھای ايتاليائی را ب٢٠١١

، Domenico Moro به کتاب گروه بيلدربرگ نوشتۀ دومنيکو مورد مراجعه شود. ن شده استيييورو در سال تع

 ..Editions Delga, 2014, p. 180, 201, 203 et 205انتشارات دلگا 
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