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 ؟درنةليبيا: من يقف خلف هجمات 

 هيثم غنيم
 

 تمهيد:

صرة ضحيتها أكتوبر  30 االثنين ،شهدت مدينة درنة الليبية المحا شرات القتلى والجرجى مجزرة مروعة راح  ع

صف جوي المدنيينمن  ساء واألطفال، في ق صدر"، معظمهم من الن شرقي  "مجهول الم ، ولقد (1)مدينةالعلى 

سي لحكومة الوفاق  صف المجلس الرئا صرية، بينما و صف طائرة م سؤولون في المدينة أن من نفذ الق صرح م

دخل والتحقيق في الوطني الليبية، أن من نفذ القصففف هو طائرة مجهولة، وخاطم مجلس األمن الدولي للت

لا المجزرة،  بارتكات ت قامب  ئائرة الحرببية التى  ما أثير لول هوية ال ثالثة  تبرزالقصففف الجوي، وبتتبم 

 فرضيات:

 

 الفرضية األولى: قوات مصرية:

 شواهد هذا الئرح:من ن من قام بالقصف هو طائرة تابعة للنظام المصري، وى أأ

وا عبر الحدود المصرية الليبية، وهو ءجوم الوالات مقاتلين قد جان من قام بهأتصريحات النظام المصري ف 1

ضد مدينة  صرية  سابقة، ليث نفذت طائرات م ضربة انتقامية كما لدث في االتهامات ال ضير ل ما يعني التح

 درنة بعد هجوم استهدف لافلة للمسيحين في صعيد مصر.

( عن 2كري للجيش المصري وعبر بيان رسمي)ت الضربة في نفس اليوم الذي أعلن فيه المتحدث العسءجاف 2

سلل بإقيام القوات الجوية  سلحة والذخائر والمواد  6لباط محاولة لت عربات دفم رباعى محملة بكميات من األ

المهربة داخل خط الحدود الغربية، وتدمير السيارات، وهو ما يشير إلى وجود طلعات لربية في تلا المنئقة 

 امنة مم الحادث.الحدودية في توقيتات متز

                                  
 الرابطرئاسي ليبيا يخاطب مجلس األمن للتحقيق بقصف درنة، الجزيرة،  - 1
 الرابطالصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة،  - 2

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/31/رئاسي-ليبيا-يخاطب-مجلس-الأمن-للتحقيق-بقصف-درنة
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/31/رئاسي-ليبيا-يخاطب-مجلس-الأمن-للتحقيق-بقصف-درنة
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/videos/1167710250026622/
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/videos/1167710250026622/
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قيام القوات الجوية المصرية بتنفيذ ضربات جوية سابقة ضد مدينة درنة، ليث وثق المعهد المصري ففف 3

سابق) ستراتيجية في تقرير  سية واإل سيا سات ال شهر يونيو 3للدرا صرية من طراز 2017( له ب ، قيام طائرات م

ست صف ا شرق مدينة درنة، وهو ق صف منئقة الفتايح  سكان وألحق الرافال بق هدف مواقم مدنية آهلة بال

أضففرارا مادية بمنازل وسففيارات ومزارو لمواطنين، وفق المتحدث باسففم مجلس شففورى مجاهدي درنة محمد 

 المنصوري وقتها.

سئى عمر)ففف 4 سؤول الملف األمني بدرنة يحيى َأ صريح م صف المدينة للمرة 4ت صري ق (، أن الئيران الم

 ستهدفب عائلتين كانتا مجتمعتين في مناسبة شعبية.الخامسة، مؤكدا أن الغارات ا

 تناقضولكن وفق شففهود عيان فإن الغارة تمب من قبل طائرة لربية والدة وليس عدة طائرات، وهو ما ي

سرت من الئائرات وليس بئائرة والدة فقط،  شهد اإلقالو والهجوم ب سابقة والتى ت صرية ال مم الهجمات الم

 انية.وهو ما ينقلنا للفرضية الث

 

 الفرضية الثانية: قوات لفتر:

الضففربة قد تمب من قبل الئيران الحربي التابم لقوات لفتر، ليث أن هذل ليسففب المرة األولى الذي أى أن 

ينفذ فيها الئيران الحربي التابم غارات على المدينة، ووفق لتصففريح لعضففو المجلس األعلى للدولة الليبي 

سبق أن تعرضب للقصف أيضًا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة لفتر، (، فإن المدينة 5منصور الحصادي )

فة لفتر، هو أن نمط هجماته  عة لقوات خلي تاب غارة هي طائرة  بال ئائرة التى قامب  وما يعزز أن تكون ال

 .الجوية كثيرًا ما يكون بئائرة لربية والدة، نظرًا للعجز الذي يعانيه في الئائرات والئيارين

 

 لثالثة: قوات أميركية:االفرضية 

ضربة الجوية قد نفذت بئائرة لربية تابعة للقوات األمريكية في إطار ماللقة المتهمين بتنفيذ  أن تكون ال

صلية األمريكية ببنغازي، وفي  سدية المتبعه من قبل إعملية الهجوم على القن صفية الج سة الت سيا طار 

                                  
 الرابطأبعاد العدوان العسكري المصري على ليبيا، المعهد المصري للدراسات السياسية واإلستراتيجية،  - 3
 الرابطمدنيا بغارات جوية على درنة شرقي ليبيا، الجزيرة،  17مقتل  - 4
 الرابطغارة تقتل مدنيين أغلبهم أطفال ونساء بدرنة بليبيا، الجزيرة،  - 5

http://www.eipss-eg.com/أبعاد-العدوان-العسكري-المصري-على-ليبيا/2/0/1665#_ftn11
http://www.eipss-eg.com/أبعاد-العدوان-العسكري-المصري-على-ليبيا/2/0/1665#_ftn11
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/31/مقتل-17-مدنيا-بغارات-جوية-على-درنة-شرقي-ليبيا
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/31/مقتل-17-مدنيا-بغارات-جوية-على-درنة-شرقي-ليبيا
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/30/مقتل-12-مدنيا-في-غارة-على-درنة-الليبية
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/10/30/مقتل-12-مدنيا-في-غارة-على-درنة-الليبية
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ن أدت ضففربات في سففوريا لمقتل أاإلدارة األمريكية لكوادر وعائالت مقاتلي الجماعات الجهادية، ليث سففبق 

 .(6)2017مدنيين، مثلما لدث في سوريا في شهر مارس 

بداية هذا اإلسبوو عن اعتقال ، (7)ومما يدفم لئرح هذل اإلفتراضية هو إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامم

"مصففئفى اإلمام" من داخل ليبيا من قبل قوات خاصففة أمريكية وقوة معاونة ليبية، التهامه بالضففلوو في 

 .2012الهجوم على المجمم الدبلوماسي األمريكي في مدينة بنغازي عام 

 

 خاتمة:

ضية األولى ا ضيات الثالثة، يبقى األرجح الفر صري في مم منئقية الئرح في الفر لتى تقول بتورط النظام الم

هذل الهجمات، يدعم ذلا ما سبقب اإلشارة إليه من أسانيد، بجانم الدور المصرى الداعم لنظام لفتر بتمويل 

 ولتى اليوم. 2014إماراتي، وتعدد السوابق المماثلة خالل السنوات الثالثة الماضية، منذ 

 

 

                                  
 الرابطقتلى مسجد "الجينة" بريف حلب من أتباع جماعة "التبليغ" وليسوا من القاعدة، األناضول،  - 6
 الرابط، 21أمريكا تعتقل ليبّيا متهما بالهجوم على قنصليتها ببنغازي، عربي - 7

http://aa.com.tr/ar/الدول-العربية/قتلى-مسجد-الجينة-بريف-حلب-من-أتباع-جماعة-التبليغ-وليسوا-من-القاعدة/773921
http://aa.com.tr/ar/الدول-العربية/قتلى-مسجد-الجينة-بريف-حلب-من-أتباع-جماعة-التبليغ-وليسوا-من-القاعدة/773921
http://arabi21.com/story/1045482/أمريكا-تعتقل-ليبيا-متهما-بالهجوم-على-قنصليتها-ببنغازي
http://arabi21.com/story/1045482/أمريكا-تعتقل-ليبيا-متهما-بالهجوم-على-قنصليتها-ببنغازي

