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ZAGRANICZNI "DORADCY" W OBLĘŻONEJ BAZIE W
LIBII?
Według pojawiających się doniesień medialnych w znajdującej się pod kontrolą Libijskiej Armii
Narodowej (LNA) bazie lotniczej Al-Wattia, która została zaatakowana i oblężona przez siły Rządu
Porozumienia Narodowego (GNA) mieli zostać "uwięzieni" wojskowi "doradcy" libijskich rebeliantów
gen. Chalifa Haftara z Fracji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Informacje na ten temat zostały opublikowane przez libijskich aktywistów w mediach
społecznościowych i nie zostały potwierdzone przez żadną ze stron konﬂiktu. Doniesienia
o zagranicznych "doradcach" wojskowych po stronie LNA potwierdza jednak m.in. tunezyjski poseł
Maher Zid, ktory oskarżył Zjednoczone Emiraty Arabskie o prowadzenie rozmów z tunezyjskimi
władzami w celu przerzutu emirackich oﬁcerów "uwięzionych" w oblężonej bazie rebeliantów. Lokalne
media donoszą także o przeciekach potwierdzających prowadzenie takich rozmów z kręgów
tunezyjskich wojskowych.
Czytaj też: Mirage zestrzelony nad Afryką
25 marca br. siły GNA zdecydowały się na rozpoczęcie niespodziewanego i śmiałego kontrataku, w
postaci rajdu na bazę lotniczą al-Wattia, która znajduje się w północno-zachodniej Libii w centrum
terytorium opanowanego przez rebeliancką Libijską Armię Narodową. Dowódca połączonych sił GNA
Room Juwaili poinformował, że przeprowadzona przez podległe mu pododdziały operacja ma
kryptonim "Burza Pokoju" w celu odbicia tego obiektu z rąk rebeliantów. Bezpośredni szturm na
lotnisko nie zakończył się całkowitym powodzeniem, pomimo wzięcia do niewoli znacznej liczby
rebeliantów oraz uchwycenia części strategicznych obiektów.
Czytaj też: Polska amunicja krążąca w Libii
Od tego momentu w rejonie lotniska trwają ciągłe walki, a ono samo ma znajdować się w stanie
oblężenia. W ostatnim dniach siły GNA oblegającym bazę od północy, postawiły broniącym się
rebeliantom ultimatum dotyczące opuszczenia bazy i oddania je w ręce rządu trypoliskiego, a wobec
jego niewypełnienia zagroziły przeprowadzeniem kolejnego szturmu. Tymczasem siły LNA
zaprzeczają, jakby prowadzono negocjacje w sprawie opuszczenia i wydania bazy lub kapitulacji.
Czytaj też: Mi-35 zestrzelony nad Libią
Równolegle do zmagań o wspomniane lotnisko, na północ od niego GNA rozpoczęło błyskawiczną

kontrofensywę, mającą na celu przejęcie pełnej kontroli nad wybrzeżem Morza Śródziemnego od
Trypolisu do Tunezji. W wyniku szturmów przeprowadzonych 12 i 13 kwietnia br. na pozycje
rebeliantów na wybrzeżu od Surman do Al Jamil oraz wokół Zelten operacja ta zakończyła się pełnym
powodzeniem i odcięciem LNA od morza w tym rejonie. Równolegle LNA 17 i 18 kwietnia br.
rozpoczęło ofensywę na południow-wschód od Trypolisu skierowaną w stronę wybrzeża, opanowując
znaczny obszar. Obecna wymiana ciosów pomiędzy obiema stronami konﬂiktu libijskiego ma miejsce
nadal mimo wcześniejszych zapowiedzi wstrzymania walk w związku z pandemią koronawirusa, która
zaczyna również rozprzestrzeniać się w tym kraju.

