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Στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου
Η Μόσχα αναγνώρισε το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο της Λιβύης
Πέµπτη, 1 Σεπτεµβρίου 2011 08:54
URL: http://www.naftemporiki.gr/news/redirstory.asp?id=2046867

ΛΕΖΑΝΤΑ:

Η Ρωσία αναγνώρισε το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο ως νόµιµη και επίσηµη αρχή της Λιβύης,
µετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούµενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Η Ρωσική Οµοσπονδία αναγνωρίζει το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο ως νόµιµη αρχή και
λαµβάνει υπό όψιν της το εκπεφρασµένο µεταρρυθµιστικό του πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει
τη θέσπιση νέου Συντάγµατος, τη διεξαγωγή εκλογών και στον σχηµατισµό κυβέρνησης»,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Εν τω µεταξύ, έξι µήνες µετά τη διεθνή διάσκεψη της 19ης Μαρτίου κατά την οποία αποφασίστηκε
η στρατιωτική επέµβαση στη Λιβύη, εκπρόσωποι από 60 χώρες συναντώνται σήµερα στο Παρίσι µε
πρωτοβουλία του προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και του πρωθυπουργού της Βρετανίας
Ντέιβιντ Κάµερον για να συζητήσουν τη δηµοκρατική µετάβαση και την ανοικοδόµηση της Λιβύης,
καθώς το στρατιωτικό µέρος της επιχείρησης οδεύει προς το τέλος του.
«Σε στρατιωτικό επίπεδο, το παιγνίδι τελείωσε. Είναι πλέον σηµαντικό να επιτύχει η
µετάβαση...αλλά εάν περιµένουµε, κινδυνεύουµε να την οδηγήσουµε σε αποτυχία», δήλωσε πηγή
της γαλλικής προεδρίας. Για το λόγο αυτόν, ο Νικολά Σαρκοζί διεύρυνε τον κύκλο των
συµµετεχόντων στη σηµερινή διεθνή διάσκεψη προσκαλώντας, εκτός από τα τριάντα µέλη της
"οµάδας επαφής" που υποστήριξαν τις αεροπορικές επιδροµές στη Λιβύη, εκπροσώπους χωρών που
µέχρι σήµερα τήρησαν αρντηική στάση απέναντι στην νατοϊκή επιχείρηση ή θεώρησαν ότι υπερέβη
τα όρια που έθεσε η απόφαση 1973 του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Παρόντες από την πλευρά του συνασπισµού θα είναι ο Καναδός Στίβεν Χάρπερ, η Αµερικανίδα
Χίλαρι Κλίντον, ο Ιταλός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, οι γενικοί γραµµατείς του ΟΗΕ Μπαν Κι-µουν και
του Αραβικού Συνδέσµου Ναµπίλ αλ-Αράµπι. Αλλά επίσης η Αγγελα Μέρκελ, υπουργοί από τη
Ρωσία και την Κίνα, καθώς και ο πρεσβευτής της Βραζιλίας στο Κάιρο Σεζάριο Μελαντόνιο.
Τη χώρα µας εκπροσωπεί ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
Παρόντες θα είναι επίσης ως εκπρόσωποι του Εθνικού Μεταβατικού Συµβουλίου της Λιβύης, ο
Μούσταφα Αµπντελτζαλίλ και ο Μαχµούντ Τζιµπρίλ, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν έναν
«οδικό χάρτη» προς τη δηµοκρατία στη Λιβύη και, κυρίως, τις ανάγκες της χώρας σε οικονοµική
βοήθεια για την ανοικοδόµηση. Θα ζητήσουν επίσης την αποδέσµευση δεκάδων δισεκατοµµυρίων
δολαρίων που έχουν κατατεθεί από το καθεστώς Καντάφι σε διεθνείς τράπεζες.
Σήµερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Αλέν Ζιπέ ανακοίνωσε ότι η χώρα του έλαβε (µετά τις
Ηνωµένες Πολιτείες και τη Βρετανία) την έγκριση του ΟΗΕ για την αποδέσµευση ποσού 1,5 δισ.
ευρώ από τις «παγωµένες» λιβυκές καταθέσεις.
«Υπάρχουν "παγωµένες" καταθέσεις δεκάδων δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Οι Αµερικανοί
εξασφάλισαν την αποδέσµευση κάποιων ποσών, οι Βρετανοί θα κάνουν το ίδιο, οι Γερµανοί, οι
Γάλλοι, αυτό θα επιτρέψει στο Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο να εργαστεί», δήλωσε στο
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ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Γάλλος ΥΠΕΞ λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της
διεθνούς διάσκεψης του Παρισιού.
Liberation: Στη Γαλλία το 35% του λιβυκού πετρελαίου
Αίσθηση εξάλλου έχει προκαλέσει η αποκάλυψη της γαλλικής εφηµερίδας Liberation περί
συµφωνίας για τη χορήγηση του 35% του λιβυκού πετρελαίου στη Γαλλία.
Σύµφωνα µε επιστολή προς τον εµίρη του Κατάρ, µε ηµεροµηνία 3 Απριλίου, την οποία φέρνει στο
φως δηµοσιότητας η Liberation, το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο έχει δεσµευθεί να προσφέρει το
35% των πετρελαϊκών συµβολαίων της Λιβύης στη Γαλλία.
Το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο αναφέρει στην επιστολή ότι έχει υπογράψει «συµφωνία µε την
οποία χορηγεί το 35% επί του συνόλου του αργού πετρελαίου (της Λιβύης) στη Γαλλία έναντι της
συνολικής και αδιάλειπτης υποστήριξής της προς το Συµβούλιό µας».
Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας δήλωσε ότι δεν είναι εις γνώσιν τέτοιας
επίσηµης συµφωνίας. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL σήµερα ο Αλέν Ζιπέ υποστήριξε πως
δεν γνωρίζει για την ύπαρξη τέτοιας επιστολής, ωστόσο όπως είπε, θεωρεί λογικό οι χώρες που
υποστήριξαν τις δυνάµεις της λιβυκής εξέγερσης να έχουν προτεραιότητα στην ανοικοδόµηση. «Το
Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο έχει δηλώσει επισήµως ότι για την ανοικοδόµηση, θα απευθυνθεί
κατά προτεραιότητα σε εκείνους που το υποστήριξαν, πράγµα που µού φαίνεται λογικό και δίκαιο»,
ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.
Σε κάθε περίπτωση, το Εθνικό Μεταβατικό Συµβούλιο δεν έχει κρύψει ότι στο πλαίσιο της
ανοικοδόµησης της χώρας και στην υπογραφή πετρελαϊκών συµβολαίων, θα δοθεί προτεραιότητα
στις χώρες που υποστήριξαν τη λιβυκή εξέγερση. Ο ίδιος ο επικεφαλής του Συµβουλίου Μούσταφα
Αµπντελτζαλίλ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι οι χώρες θα ανταµειφθούν «ανάλογα µε την υποστήριξη»
προς τις δυνάµεις της εξέγερσης.
Τα πετρελαϊκά αποθέµατα της Λιβύης, τα σηµαντικότερα της Αφρικής, εκτιµώνται στα 44
δισεκατοµµύρια βαρέλια.
«Στην έρηµο νοτιοανατολικά της Τρίπολης ο Καντάφι»
Στη Λιβύη οι αντικαθεστωτικοί υποστηρίζουν ότι συνέλαβαν τον υπουργό Εξωτερικών του
Καντάφι, Αµπντελαϊντί Οµπεϊντί, ενώ ο ίδιος ο Μουαµάρ Καντάφι εκτιµάται ότι βρίσκεται στην
πόλη Μπάνι Ουάλιντ, περίπου 150 χλµ. νοτιοανατολικά της Τρίπολης, στην έρηµο.
Ο συντονιστής της αίθουσας στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Τρίπολη, Αµπντέλ Μαζίντ, δήλωσε
στο πρακτορείο Reuters ότι «κάποιος στον οποίο έχουµε εµπιστοσύνη» είπε πως ο Καντάφι πήγε
εκεί µαζί µε τον γιο του, τον Σαΐφ αλ-Ισλάµ, και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών
Αµπντάλα αλ-Σενούσι τρεις ηµέρες αφότου έπεσε η Τρίπολη, την περασµένη εβδοµάδα.
Την ίδια ώρα Λίβυος γιατρός δήλωσε στο Sky News ότι η κόρη του συνταγµατάρχη Καντάφι, που
θεωρείτο ότι είχε σκοτωθεί το 1986 σε αεροπορική επιδροµή των Αµερικανών, είναι ζωντανή και
καλά στην υγεία της.
Ο Καντάφι είχε δείξει τότε µία φωτογραφία του νεκρού παιδιού του λίγο µετά το βοµβαρδισµό του
συγκροτήµατός του πριν από 25 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για την πρόσφατα
υιοθετηµένη κόρη του Χάνα.
Ωστόσο ο δρ Γκασέµ ΜΠαρούνι ισχυρίζεται ότι η Χάνα -η οποία φέρεται να εµφανίζεται σε
φωτογραφίες, συµπεριλαµβανοµένης µίας µε τον Νέλσον Μαντέλα- εργαζόταν στο νοσοκοµείο του
στην Τρίπολη.
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