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Λιβύη επιδεινώνει τη σύρραξη
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ΟΓενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες
Παρασκευή, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην Τουρκία, ότι "κάθε ξένη υποστήριξη στα
εμπόλεμα μέρη" στη Λιβύη το μοναδικό αποτέλεσμα που θα φέρει θα είναι να "επιδεινώσει τη
σύρραξη και να περιπλέξει τις προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής λύσης".
Υπονοώνταςεμμέσως πλην σαφώς την πιθανή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη
προς υποστήριξη της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), που εδρεύει στην Τρίπολη, ο
Γκουτέρες υπογράμμισε επίσης σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ότι
"οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από το Συμβούλιο
Ασφαλείας το μόνο που κάνουν είναι να χειροτερεύουν τα πράγματα".
Σεπρόσφατη έκθεσή τους, ειδικοί του ΟΗΕ επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της εφαρμογής του
εμπάργκο όπλων, που επιβλήθηκε στη Λιβύη το 2011, προσάπτουν στην Τουρκία πολλαπλές
παραβιάσεις του προς υποστήριξη της ΚΕΕ, όπως και στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα προς όφελος του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη
Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος διέταξε τον Απρίλιο του 2019 τις δυνάμεις του να αρχίσουν επιχειρήσεις
ευρείας κλίμακας για να κυριεύσουν την Τρίπολη.
"Ηαυστηρή τήρηση του εμπάργκο είναι ουσιώδης για να δημιουργηθεί περιβάλλον που θα ευνοεί
το τέλος των εχθροπραξιών", επέμεινε ο Αντόνιο Γκουτέρες στην ανακοίνωσή του, απευθύνοντας
για άλλη μια φορά τις εκκλήσεις του να κηρυχθεί "άμεσα κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη" και
"όλα τα μέρη να επιστρέψουν στον πολιτικό διάλογο".
Ταμέλη του τουρκικού κοινοβουλίου ενέκριναν την Πέμπτη ψήφισμα που επιτρέπει στον πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διατάξει την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη για να
υποστηρίξουν την ΚΕΕ, δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στην οποία μάχονται εναντίον του ΛΕΣ
υπό τον στρατάρχη Χάφταρ.
Βυθισμένηστο χάος μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη έχει
μετατραπεί σε αντικείμενο ανταγωνισμών για επιρροή, ενώ δύο αντίπαλες κυβερνήσεις μάχονται
για κυριαρχία: η ΚΕΕ, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και μια παράλληλη κυβέρνηση και το
κοινοβούλιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου επιβάλλει τον δικό του νόμο ο στρατάρχης
Χάφταρ.
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