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  )ستراتيژيک، متخصص جغرافيای دان اجغرافي(- Manlio Dinucci -  مانليو دينوچی:نويسنده

  حميد محوی:برگردان از

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۵

  »ھنر جنگ«

 ادر ليبي استعماری قطعاتباززائی 

   

مرکز فرماندھی (» فريکوما« استقرار پايگاه نظامی دائمی برای ايکی از اھداف رسمی جنگ اياالت متحده در ليبي

 ءاکنون وقت آن رسيده است که اين امر را بی آن که آشکارا مطرح کنند، به اجرا. بود) فريقااناتو برای قارۀ 

  .وش اجرائی اين طرح را توضيح می دھددر اينجا مانليو دينوچی  چگونگی و ر. بگذارند

  

 

 :»  نوينایليبي« نيروھای ويژه در قطعاتنخستين 
  . ليبيائی ھا در خدمت انکشاف استعمار در کشور خودشان

 حملۀ ھوائی و نفوذ نيروھای ويژه، ناتو در چھار ١٠٠٠٠، طی ايک سال پيش، پس از درھم شکستن دولت ليبي

ولی جنگ به . افی را به دست نيروھای اطالعاتی مخفی به قتل رساندذمعمر ق» پشتيبانی متحد«چوب عمليات 

دند و از خارج ھدايت می کردند،  ايجاد کرده بواشکاف ھائی که برای براندازی دولت ليبي. ھمينجا خاتمه نيافت
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 محاصره و ه نظاميان مصراتهدر بنی وليد، که توسط شب. ترش يافته و به شاخه ھای متعددی تقسيم شده استسگ

 را تحت کنترل خود اطرابلس تنھا بخش کوچکی از ليبي. بمباران شده بود، امروز تمام مردم شھر مقاومت می کنند

 رايج بدل شده ه نظاميان بوده و قتل و ناپديد شدن افراد به امری کامالً طعمۀ زد و خوردھای مسلحانۀ شبدارد و 

 .است

در ايجاد ارتش ملّی روی » تأخير و تسامح«رۀ ملّی، اين حوادث به دليل به گفتۀ محمد يوسف المقريف رئيس کل کنگ

  .نه در طرابلس بلکه در واشينگتن. زيرا اين مشکل در حال برطرف شدن است: داد، ولی او نگران نيست 

  

  محمد يوسف المقريف

فاظتی از حی پشتيبانی  در حال فرماندھاياالت متحده پس از فرماندھی عمليات پشتيبانی حفاظتی، از ھم اکنون

پنتاگون و وزارت امور خارجه دست اندرکار . است که بتواند نيروی نظامی در اختيار داشته باشد»  نوينایليبي«

 نفر تشکيل شده است و ھستۀ مرکزی ارتشی را تشکيل می دھد که ۵٠٠ ھستند که از ادر ليبي» نيروی ويژه«تشکيل 

 ميليون دالر است که از روی بودجه ای که برای ٨تأمين مالی اوليه . رفته شوددر آينده پيرامون آن بايد به خدمت گ

  . برداشت می شود،اختصاص دارد» عمليات ضد تروريستی«کمک به پاکستان برای 

يد کنگره بوده است، مقابله و از ميان برداشتن ئنفرات آن مورد تأکه آموزش » نيروی ويژه«مأموريت رسمی 

  .» و افراطی است که دست به اعمال خشونت آميز می زنندسازمان ھای تروريستی

ن و رديابی وانتخاب نفرات آغاز شده و توسط کارمندان پنتاگون، وزارت امور خارجه و سازمان سيا طی آزم

متقاضيان انجام می گيرد و قابليتھای جسمی، و شيوۀ فکری و به ويژه موضع  فکری آنھا در رابطه با اياالت متحده 

مريکای ا زبان انگليسی که در –و به طريق اولی آمريکائی ( دانستن زبان انگليسی. رۀ سنجش يابی تعلق داردبه پيک

 توسط نيروھای ادر واقع نيروی ويژۀ ليبي. يعنی زبانی که فرامين از طريق آن صادر می شود) شمالی رايج است

  .ن گسيل شده اند، پاکستان و يماويژۀ اياالت متحده آموزش می بينند، که به ليبي

 قطعاتدر وھلۀ نخست، فرماندھی . اين تمھيدات را بايد به عنوان عمليات مھم ستراتژيک اياالت متحده تلفی کنيم

برگزيده و آموزش ديده به عھدۀ پنتاگون خواھد بود، و تنھا از ديدگاه رسمی ليبيائی ناميده می شوند، در واقع اين 

در وھلۀ دّوم، به اين علت که تشکل .  بومی در دوران استعمارواحد ھایه  ھمان نقشی را خواھند داشت کقطعات

 موقتی نخواھد بود بلکه دائمی ا سالھا به طول خواھد انجاميد، استقرار نيروھای ويژۀ اياالت متحده در ليبياارتش ليبي

 خواھند داشت که در پيوند با ابر اين اساس اياالت متحده پايگاه ھای نظامی خاص خود را در ليبي. خواھد بود

به ) در سيسيل(امروز در آسمان بنغاری و ديگر شھرھا پھپادھائی که از سيگنوال : پايگاھشان در سيسيل است 

  .ھدايت می شوند) از صحراھای نوادا(پرواز در می آيند ديده می شود که از راه دور يعنی از اياالت متحده 
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 به خدمت گرفته می شود، بلکه در ديگر مناطق ارای عمليات در مرزھای ليبيپايگاه ھای نظامی نه تنھا برای اج

در حالی (و در خاور ميانه ) يعنی در مناطقی که آفريکوم در حال اجرای چھاردھمين مانور نظامی خود می باشد(

  ). در سوريه نفوذ کرده انداه نظاميان ليبيکه شب

 قدرت نظامی بلکه قدرت سياسی و اقتصادی خواھد بود که انحصاری له، اياالت متحده دارای نه تنھاھدر سّومين و

  .مريکائی ھا تضمين می کندا را برای اسازی و امتياز نفت ليبي

و ھم پيمانان اياالت متحده در اروپا؟ آنھا را برای کمک فرامی خوانند ولی ھمواره تحت فرماندھی اياالت متحده 

 دارد و اا به عھدۀ ايتاليا خواھد بود که تجربۀ استعماری سی ساله در ليبيبخش بزرگی از اين ھمکاريھ. خواھند بود

اين نوع سربازان مزدور در اتيوپی به فرماندھی افسران ايتاليائی . به ويژه در زمينۀ ايجاد يگانھای سرباز مزدور

  .کشتارھا را برای ھموار ساختن راه امپراتوری سازماندھی می کنند
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