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 احمد خزاعی : ترجمه و تلخيص

 ٢٠١١می  ٠٨ 

 رزمندگان آزادی در ليبيا کيستند؟
  

ئه ھای بسياری را عليه حکومت او به عليه ادريس شاه، توط١٩٦٩ در ليبيا در اول سپتمبر کودتای بدون خونريزی معمر قذافی

 از سوی سلطنت طلبان، از سوی موساد اسرائيل، از سوی سرخوردگان فلسطينی، دستگاه امنيت سعودی، از سوی -دنبال آورد

جبھۀ نجات ملی ليبيا، از سوی کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی، از سوی دستگاه جاسوسی انگليس، توسط حمالت اياالت متحده و 

 . »الجماعت االسالميت المقاتله به ليبيا«تر، از سوی گروه اسالمی القاعده مانند به نام  ھمه جدیاز 

نشريه پاريسی افريکن . داده اند  ليبيائی را در برخی از کشورھای افريقائی آموزش میاياالت متحده و اسرائيل شورشيان

 و اسرائيل مجموعۀ پايگاه ھائی را در چاد و کشورھای  گزارش می دھد که اياالت متحده١٩٨٩ جنوری ٥کنفيدنسيال در 

کشور چاد پايگاه اصلی . اند ھا را دستگير کرده بود، تأسيس کرده  شورشی ليبيائی که ارتش چاد آن٢٠٠٠مجاور برای آموزش 

 شورشيان نگ مخفیدھد که بودجه ج اسناد رسمی ايااللت متحده نشان می. ، بوده است» نجات ليبياھه ملی برایبج«اين گروه، 

سعودی، در يک مورد، به . کرده اند تأمين می] اشغاال شده[مستقر در چاد را عربستان سعودی، مراکش، اسرائيل و عراق 

که ھمچنين ار سوی سازمان جاسوسی فرانسه و سازمان سيا پشتيبانی (يک گروه مخالف، يعنی جبھه ملی برای نجات ليبيا، 

 خنثی و ١٩٨٠اما يک نقشه برای قتل قذافی و به دست گرفتن حکومت در سال . اخت کرده است ميليون دالر پرد٧، )می شود

سال بعد پرزيدنت ريگان از مصر درخواست کرد که به ليبيا حمله و حکومت آن را سرنگون کند، اما . در ھم کوبيده شد

.  پس از مخالفت کنگره با آن، افشاء کرد١٩٨٥واشينگتن پست، اين برنامه را در اواخر . مبارک از اين کار خوداری کرد

  ") جنگ سری عليه ليبيا، مديا لنز.«ريچارد کيب، (

.  در لندن تشکيل شد٢٠٠٥ شرکت کنندگان در کنفرانس ملی مخالفان ليبيائی بود که در سال جبھه ملی برای نجات ليبيا جزو

 ٢٠٠٧اين جبھه کنگره ملی خودرا در جوالی . مالی می کندانگيس، نيز، به جبھه ملی برای نجات ليبيا ومخالفان ليبيائی کمک 

و مرگ غير نظاميان از طريق گروھی درواشنگتن برای مطبوعات غربی » شقاوت ھا«گزارش . در اياالت متحده تشکيل داد

نفت و . (جبھه، ھمچنين مقاومت وعمليات نظامی را ھم از داخل و ھم از خارج ليبيا سازماندھی می کند. ارسال می شود

 ). ٢٠١١ چ مار٢کيث ھارمون اسنو، . امپراتوری در شمال افريقا

 ملی ۀجبھ.  ملی برای نجات ملی نيز ھست رھبری قيام را برعھده داردۀکنفرانس ملی مخالفان ليبيائی ، که در برگيرنده جبھ

از سوی اياالت متحده است که  ھا را در دست دارد، مليشيای مسلح حمايت شده تی که رھبری اصلی خشونئبرای نجات ليبيا

غالی حسن، عشق امريکا به ديکتاتور ھای آدمکش و . ( متشکل از خارج نشينان ليبيائی و قبايل مخالف با قذافی استةً عمد

  )٢٠١١،چ مار١٧نفرتش از دمکراسی، اکسيس آو الجيک 
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 ) ليبياکشندۀگروه اسالمی (الجماعة االسالمية المقاتله به ليبيا 

اين . شغال افغانستان جنگيده بودند تشکيل شدا توسط گروھی ازمجاھدانی که عليه ١٩٩٥ ليبيا در سال مقاتلۀمی گروه اسال

آمد خشمگين شدند و  مجاھدين پس از بازگشت از افغانستان از آنچه که به نظرشان فساد و ناپرھيزکاری رژيم حاکم بر ليبيا می

ھا خصلت واقعی مردم   چيزی باشد که به عقيده آنۀی را تشکيل دھند که نشاندھند اسالمی را تشکيل دادند تا دولتمقاتلۀگروه 

 بمبی را زير ١٩٩٦ اسالمی در سال مقاتلۀاعضاء گروه : مھمترين عمليات نظامی گروه اقدام به قتل قذافی است. ليبيا است

يات چريک گونه عليه نيروھای امنيتی رژيم گروه ھمچنين از پايگاھش در کوھستان دست به عمل. اتومبيل حامل قذافی انداختند

 بخشی از گروه برای مبارزه با رژيم حاکم برليبيا و عليه منافع غرب در سراسرجھان با القاعده ھم پيمان شدند. زده است

برای [ سازمان سيا در برابر سنای امريکا گزارش داد که يکی از بالفصل ترين خطرھا  جورج تنت رئيس٢٠٠٤در سال 

گروه . از سوی گروه ھای بين المللی کوچکتر افراطی سنی است که از پيوندشان با القاعده سود برده اند]  اياالت متحدهامنيت

، وال استريت “شود که مصر شورشيان ليبيا را مسلح کرده است گفته می«. (ھاست مقاتلۀ اسالمی ليبيائی در زمره اين گروه

اند که تفصيالتی را در مورد  ر مقامات ليبيائی اسناد امنيتيی را پخش کردهدر روزھای اخي). ٢٠١١ مارچ، ١٧جورنال، 

شود راننده اوساما بن الدن بوده است و ھمچنين در مورد رزمنده ديگری به دست می دھد که گفته  سوفيان الکومی که گفته می

درنا به عنوان زادگاه بخش بزرگی از بمب .  شرکت داشته استدر درنا، در شرق ليبيا»  اسالمیامارت«شود در ايجاد يک  می

 . اران خودکشی کننده شھرت دارد، ھمچنين شديدأ مخالف قذافی استذگ

.  خود برای به قتل رساندن قذافی عذر خواھی کرد و پذيرفت که اسلحه را زمين بگذارد اين گروه از اقدام٢٠٠٩در سال 

که سيف االسالم قذافی مبتکر آن بود از زندان آزاد » اصالح و توبه«ا برمبنای برنامه حکومت بسياری از اعضاء اين گروه ر

 در بنغازی ١٩٩٥ اسالمی موجوديت خود را در جريان شورش مسلحانه ايکه در سال مقاتلۀشايان ذکر است که گروه . کرد

اعالميه . دی از طرفين به قتل رسيدنددر جريان اين شورش تعداد زيا. عليه حکومت قذافی سازمان داد رسمآ اعالم کرد

ھا پناھندگی سياسی داده  موجوديت اين گروه و اعالميه ھای بعدی آن توسط ليبيائی ھای بازگشته از افغانستان که انگليس به آن

  اسالمی عليه قذافی و پشتيبانی مالیمقاتلۀيس در فعاليت ھای گروه لمشارکت حکومت انگ. بود در لندن صادر شده است

به ھر حال، پشتيبانی مالی بن الدن از اين گروه اھميت بسيار . ھای فراوانی بوده است انگليس از اين گروه موضوع بحث

 مقاتلۀشود که او برای ھر رزمنده ای که در ميدان جنگ به قتل رسيده پنجاه ھزار دالر به گروه  گفته می. بيشتری داشته است

 ]٢٠٠٥، یمانيتور متروريزم . [اسالمی پرداخت کرده است

 اسالمی، که راديکال ترين عنصر در مقاتلۀدرھر صورت حکومت ھای امريکا، انگليس، و فرانسه اکنون ھمرزمان گروه 

“ .ھيالری کلينتن در کنگره امريکا خطرات اين اتحاد نامقدس را مورد اذعان قرار داد. اند شبکه القاعده است، از آب در آمده

به ]. ٢٠١١، چ مار٢٠چرا عمليات سپيده اديسه محکوم به شکست است؛ نيو امريکن مديا، : به ليبيايوچی شيماتسو، حمله [

شود که مصر و عربستان سعودی از ھمان آغاز شورش با اجازه امريکا به شدت مشغول مسلح کردن و کمک  عالوه، گفته می

 ]٢٠١١ چ مار١٧ و وال استريت جورنال٢٠١١، چ مار٧رابرت فيسک، ايندپندنت، .[به شورشيان ليبيائی بوده اند

  

 آرامی ھای اخير در جھان عرب   سپتمبر و نا٩قطر در پشت توطئه : نيوايچی شيماتسو

اعتراض کنندگان جوان دربنغازی، قاھره و تونس شايد متحير و احتماأل سرخورده شوند که اميدھای دمکراتيکشان بازيچه 

ست که زيرجلکی از برآمد اسالمگرايان راديکال رزمنده ای در سراسر افريقای دست نخبگان فرا محافظه کار عربی شده ا

گزارشھای معتبر سازمانھای اطالعاتی امريکا در بردارنده شواھدی است حاکی از پشتيبانی . شمالی پشتيبانی می کرده اند

روابط اين جريانھا با . نستان برمی گردنددراز مدت قطر از برآمد اخوان المسلمين، القاعده و جھادگران رزمنده ای که از افغا

قطر که پس از رويداد نھم سپتمبر توسط پژوھشھای ضد تروريست برمال شده، اکنون که زرادخانه ھائی در يک کشور 

زرادخانه .  اسالمی ليبيائی، وابسته گھگاھی به القاعده، افتاده نيازمند بررسی مجدد استمقاتلۀدست گروه ه آفريقای شمالی ب
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گروه رزمنده اسالمی در . سيارمجھز ليبيا شامل مواد منفجره قدرتمند، دستگاه ھای پرتاب موشک وسالح ھای شيميائی استب

 .ليست تروريستی وزارت خارجه امريکاست

 متحده، که توسط سی ان ان بازگو شده، نگران کننده تر از ھمه، گم شدن سالح ھای شيميائی به نظر مقامات اطالعاتی اياالت

الجزيره پس از اينکه در ابتدا از زبانش در رفت که اولين اعتراض ھا در ليبيا توسط گروه مقاتلۀ اسالمی سازماندھی . است

اعتراضاتی «ای به دست داد که اين رويدادھا را به صورت  شده به سرعت مشی خود را تغيير داد و شرح به شدت فيلتر شده

 سرباز در جريان ١٥٠مالی کردن کشته شدن  تلويزيونی مستقر در قطر برای ماستاين شبکه .  می کردتصوير» مسالمت آميز

توسط افسرانشان اعدام شده »  از جنگيدنخودداری«قيام اين سناريوی عجيب وغريب را پخش کرد که اين سربازھا به خاطر 

د باد ھوا شدند و به طرز معجزه  اعتراض کنندگان خشمگين محاصره شده بودناين افسران مرموزسپس در حالی که توسط. اند

خواند و در عوض اين » چرند«ھا را  يک تحليل گر اطالعاتی امريکائی اين گزارش رسانه. آسائی پايگاه خود را تخليه کردند

اين سربازھا در حمله مسلحانه رزمندگان جنگديده ای که از افغانستان و عراق برگشته اند، : توضيح واضحات را مطرح کرد

 .  رسيده اندبه قتل

__________________________________________ 

  

 .. ھای کانادا است پيتر ديل اسکات ديپلمات سابق و استاد زبان انگليسی در دانشگاه

  

 احمد خزاعی : ترجمه و تلخيص 

  ٢٠١١،چ مار٢٦ 

 يادداشتھای ليبيائی: پيتر ديل اسکات

 

   

 

  


