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σκεψή του στην τουρκική πρωτεύουσα. «Υπάρχει προσέγγιση με 
την Τουρκία, δεν υπάρχει μόνιμη ρήξη ή διαρκής αντιπαλότητα. 
Η πολιτική είναι ευέλικτη και υπόκειται στις εξελίξεις και την ευκαι-
ρία», είπε ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής. 

Για τον Σάλεχ, το ζητούμενο στην Αγκυρα είναι η επιρροή που 
μπορεί να ασκήσει η Τουρκία στη δυτική Λιβύη, αλλά και στην οι-
κογένεια Ντμπεϊμπά (που έχει αναλάβει μεγάλα κατασκευαστικά 
έργα στη γείτονα), ώστε να πειστεί ο μεταβατικός πρωθυπουργός 
Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά να παραδώσει την καρέκλα του στον 
πρωθυπουργό που εξέλεξε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 
2022, τον τουρκικής καταγωγής Φατί Μπασάγκα. Υπενθυμίζεται 
ότι, μετά το στρατιωτικό αδιέξοδο στο οποίο κατέληξε η αντιπαρά-
θεση δυτικής και ανατολικής Λιβύης το 2020, ο ΟΗΕ και οι ΗΠΑ με-
σολάβησαν και ο Ντμπεϊμπά έγινε μεταβατικός πρωθυπουργός με 

αποστολή να οδηγήσει τη Λιβύη σε εκλογές στις 24 Δεκεμβρί-
ου του 2021. Η ημερομηνία αυτή παρήλθε χωρίς να 

διεξαχθούν εκλογές, γιατί δεν υπήρχαν οι αντι-
κειμενικές συνθήκες για κάτι τέτοιο, όπως δεν 

υπάρχουν και τώρα. Ο Ντμπεϊμπά επεδίωξε 
να παραμείνει στην πρωθυπουργία στην Τρί-

πολη, δηλώνοντας ότι θα παραδώσει την 
εξουσία μόνο σε έναν εκλεγμένο πρω-

θυπουργό (ήταν και ο ίδιος υποψήφι-
ος στις εκλογές που δεν έγιναν, όπως 

και ο στρατάρχης Χαφτάρ). Το Κοι-
νοβούλιο, όμως, που εδρεύει στη 

Βεγγάζη, αποφάσισε ότι η θητεία 
του έληξε και σε μια επεισοδια-
κή συνεδρίαση έχρισε πρωθυ-
πουργό τον Μπασάγκα, υπουρ-
γό Εσωτερικών της κυβέρνησης 
Σαράτζ, που θεωρείτο έως τότε 

«ο άνθρωπος της Τουρκίας στην 
Τρίπολη». Εκτοτε η Λιβύη έχει δύο κυ-

βερνήσεις, μια στην Τρίπολη υπό τον Ντμπεϊμπά 
-που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ- 
και μία στη Βεγγάζη υπό τον Μπασάγκα. Η κα-
τάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε συνεχείς βίαιες 
συγκρούσεις ανάμεσα στις παραστρατιωτικές 
δυνάμεις που στηρίζουν τους δύο πρωθυπουρ-

Σ
τη Λιβύη, η Τουρκία παίζει πλέον σε όλα 
τα ταμπλό με έναν αντικειμενικό στόχο: 
να «νομιμοποιήσει» το παράνομο τουρ-

κολιβυκό μνημόνιο. 
Στις αρχές Αυγούστου, ο άνθρωπος που η 

Ελλάδα θεωρούσε ως τον σημαντικότερο σύμ-
μαχό της στη Λιβύη, ο πρόεδρος της Βου-
λής Αγκίλα Σάλεχ, επισκέφθηκε την Αγκυρα, 
έπειτα από επίσημη πρόσκληση του Τούρκου 
ομολόγου του. Ο Σάλεχ συναντήθηκε με τον 
πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και 
με υπουργούς, ενώ έγινε δεκτός από τον ίδιο 
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Η επίσκεψη αποτελεί μια προ-
σωπική επιτυχία του Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, ο οποίος από 
τις αρχές του χρόνου προ-
σπαθεί να ρίξει γέφυρες 
προς την ηγεσία της ανα-
τολικής Λιβύης. Είχε συ-
ναντηθεί με τον Σάλεχ 
ήδη από τον Φεβρουά-
ριο και τον είχε καλέσει 
στην Αγκυρα, όπως και 
τον στρατάρχη Χαλί-
φα Χαφτάρ.

Ο ίδιος ο Σάλεχ, σε 
συνέντευξή του σε 
ραδιοφωνικό σταθ-
μό της Λιβύης την 
περασμένη Τετάρ-
τη, επιβεβαίωσε ότι 
υπάρχει προσέγγι-
ση με την Αγκυρα. 
Προανήγγειλε, μά-
λιστα, και την επί-

γούς. Η απόπειρα του Μπασάγκα να μεταβεί 
στην Τρίπολη και να υποχρεώσει τον Ντμπεϊ-
μπά να του παραδώσει την εξουσία εμποδίστη-
κε με τα όπλα από τις ίδιες παραστρατιωτικές 
ομάδες που στήριζαν την κυβέρνηση Σαράτζ 
στον εμφύλιο και στις οποίες ο Μπασάγκα εί-
χε το γενικό πρόσταγμα. 

Οσον αφορά την υποστήριξη της Τουρκί-
ας, ο Σάλεχ έχει ένα ατού: την επικύρωση των 
τουρκολιβυκών μνημονίων από το Κοινοβού-
λιο. Υπενθυμίζεται ότι το 2019 είχε χαρακτη-
ρίσει παράνομες τις συμφωνίες που υπέγρα-
ψε η κυβέρνηση Σαράτζ (δυτική Λιβύη) με την 
Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αρμοδι-
ότητα να τις συνάψει. Τότε είχε έρθει και στην 
Αθήνα, όπως αργότερα και ο Χαφτάρ. Ο εμ-
φύλιος ήταν ακόμα στην κορύφωσή του και οι 
ηγέτες της ανατολικής Λιβύης έπνεαν μένεα κα-
τά της Τουρκίας, η οποία στήριζε την κυβέρ-
νηση που ήθελαν να ρίξουν. 

Προτεραιότητα
Αυτό που μέχρις στιγμής έχει γίνει γνωστό από 
τις συνομιλίες του Σάλεχ στην Αγκυρα είναι πως 
προτεραιότητά του είναι ο φάκελος «Μεταβί-
βαση της εξουσίας στον Μπασάγκα». Ολα τα 
άλλα θέλει να τα συζητήσει μετά. Ο Σάλεχ θε-
ωρεί ότι η Αγκυρα είναι σε θέση να πείσει τον 
Ντμπεϊμπά, ακόμα και να τον εκβιάσει, αφού 
ασκεί μεγάλη επιρροή στους Αδελφούς Μου-
σουλμάνους της Μισράτα που τον στηρίζουν. 
Αν ο Ντμπεϊμπά υποχωρήσει, δεν θα πρόκειται 
απαραίτητα για μια θετική εξέλιξη για την Αθή-
να. Η όποια νομιμοποίηση διαθέτει ο πρωθυ-
πουργός της Τρίπολης εδράζεται στο γεγονός 
ότι παραμένει μεταβατικός, στο πλαίσιο που ορί-
ζουν οι συμφωνίες του Νοεμβρίου του 2020, 
και -ως εκ τούτου- δεν μπορεί να προωθήσει 
ή να ενεργοποιήσει διεθνείς συμφωνίες όπως 
το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο Μπασάγκα, ως 
εκλεγμένος πρωθυπουργός από το Κοινοβού-
λιο (έστω και αν αυτό έλκει τη νομιμοποίησή 
του από τις εκλογές του 2015), δεν θα υπόκει-
ται σε τέτοιους περιορισμούς. Και τίποτε δεν 
τον εμποδίζει να προκηρύξει οικόπεδα, αν ο 
Σάλεχ επικυρώσει τη συμφωνία. Υπενθυμίζεται 
ότι η πλέον ιταμή πρόκληση της Αγκυρας, μετά 
την υπογραφή του τουρκολύβικού μνημονίου, 
καταγράφηκε στις 30 Μαΐου του 2020, όταν η 
Γενική Διεύθυνση της Τουρκικής Εταιρείας Πε-
τρελαίων (TPAO) υπέβαλε αίτημα προς τη Γε-
νική Διεύθυνση Μεταλλείων και Πετρελαϊκών 
Εργασιών της Τουρκίας για την έγκριση επιπλέ-
ον αδειών ερευνών για πετρέλαιο σε επτά οι-
κόπεδα στη Μεσόγειο, σε μια θαλάσσια έκτα-
ση που ορίζεται από το τουρκολιβυκό μνημό-
νιο και εκτείνεται μεταξύ Ρόδου, Καρπάθου και 
Κρήτης στα δυτικά και Κύπρου στα ανατολικά. 
Η τουρκική κυβέρνηση «πάγωσε» την υπόθε-
ση, προφανώς κρίνοντας ότι η νομιμοποίηση 
της τουρκολιβυκής συμφωνίας από τη Βουλή 
της Λιβύης θα έδινε στον σφετερισμό αυτόν 
μεγαλύτερη νομιμοφάνεια. 

Ολα αυτά είναι αρκούντως ανησυχητικά για 
την Ελλάδα, μπορεί ωστόσο να μην οδηγήσουν 
πουθενά και την Τουρκία, αφού η λιβυκή πολι-
τική παραμένει ένας λαβύρινθος. Ο Χαφτάρ, ο 
οποίος στηρίζεται κυρίως στη Ρωσία, δεν δεί-
χνει ενθουσιασμένος από τα ανοίγματα Σάλεχ 
(ούτε από τον Μπασάγκα) και έχει προσεγγί-
σει -με μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων- τον Ντμπεϊμπά. Ο Σάλεχ φαίνεται 
να καλοβλέπει την ιδέα να γίνει ο ίδιος πρωθυ-
πουργός. Ο πάντα καλά ενημερωμένος «Libya 
Observer» υποστηρίζει σε πρόσφατο άρθρο 
του πως υπήρξε συνάντηση του Σάλεχ με τον 
επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου της Λι-
βύης Αλ Μίσρι (θεωρούμενου και ως «μακρά 
χειρ» του Ερντογάν στη Λιβύη) στην τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, όπου συζητήθηκε αυτό το εν-
δεχόμενο, μια τρίτη κυβέρνηση, χωρίς ωστό-
σο να ληφθούν αποφάσεις. 

Απλώνουν τα
«πλοκάμια» τους 
και στη Λιβύη!
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