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ُتعيد تحّدياٌت جديدٌة تشكيل النظام الدولي، متطلبًة من القادة الحكوميين
النظر في استراتيجياٍت وأدواٍت جديدٍة تشمل أدوات دبلوماسية واقتصادية

وعسكرية للقوة. ليس هذا األمر جليًا في أّي مكاٍن أكثر من حول البحر األبيض
المتوّسط، الذي عاد تدريجيًا كمنطقٍة ذات أهميٍة استراتيجيٍة عالميٍة حيث تتطّلب

التوّترات السياسية، والصراعات المسّلحة، وانعدام االستقرار االقتصادي والسياسي
والشبكات اإلجرامية العابرة لحدود الدول حلواًل تعبر الحدود المؤسساتية التقليدية

لصنع السياسات المحلية والدولية.
تغّير الوضع الجيوسياسي على الساحل الجنوبي للبحر األبيض المتوّسط 

بشكٍل جذري )راديكالي(، وقد برزت تحّدياٌت جديدٌة بالنسبة لالتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة، وأبعد منهما. ما زالت قضايا طويلة األمد، على غرار 

الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، أو التوترات بين تركيا واليونان، قائمًة، ولكن 
برزت عوامٌل جديدٌة مزعزعٌة لالستقرار في المنطقة بعد الربيع العربي في 

العام 2011. 
ما زالت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي )EU( ومنظمة حلف شمال 

األطلسي )الناتو( ]NATO[ تحافظ على وجوٍد عسكريٍّ بارٍز في منطقة البحر 
األبيض المتوسط وما حولها، ولكن يجب أن تتداخل القدرات العسكرية ضمن 

مقاربٍة دوليٍة تشمل جهدًا على صعيد الحكومات ككّل. تستدعي التحّديات 
في هذه المنطقة مستوياٍت غير مسبوقة من التعاون المدني-العسكري وبين 

الحكومات. 
في هذا السياق، أّسست مؤسسة RAND منتدى التبّصر المتوسطي 

)]Mediterranean Foresight Forum [MFF( في العام 2015 من أجل دعم 
تطوير استجابات مدنية-عسكرية شاملة ومتكاملة للتحّديات اإلقليمية الُمعّقدة 
من خالل مزيٍج مبتكٍر من البحث، وتحليل الحساسية القائم على السيناريو، 

والتمارين من المستوى االستراتيجي. 
 RAND هذا المنشور جزٌء من سلسلٍة من أربعة مناظير تحليلية لمؤسسة
)]RAND Perspectives ]PE(، ُيرّكز كّل واحد منها على تحّدياٍت مختلفٍة 

في منطقة البحر األبيض المتوسط. تتناول مناظير تحليلية أخرى قضايا 
السياسات الخارجية والدبلوماسية، والدفاع واألمن وقضايا متعددة الجوانب.

النتائج المستخلصة والمالحظات الرئيسية

• ُتعــد الكثيــر مــن التحديــات الدفاعيــة واألمنيــة التــي تواجههــا المنطقــة تحديــاٍت 
متعــددة األوجــه وقائمــة منــذ وقــٍت طويــل ومتجــذرة. ومــن غيــر الواضــح مــا 
إذا كان للجهــات الفاعلــة اإلرادة الفرديــة أو الجماعيــة والمــوارد االقتصاديــة 

الالزمــة لدعــم مقاربــة شــاملة للصــراع اإلقليمــي.
• نظــرًا لــرأس المــال السياســي واالقتصــادي المحــدود، ُيثــار التســاؤل عمــا إذا 
كان ينبغــي إعطــاء األولويــة لتعزيــز النجــاح النســبي )مثــل تونــس( أو ُمعالجــة 

المشــاكل األســوأ )مثــل ســوريا وليبيــا(.

•  تمّثــل أعمــال األطــراف الخارجيــة فــي بلــدان منطقــة البحــر األبيــض المتوســط، 
محتمــاًل    وتصعيديــًا  ُمعقِّــدًا  عامــاًل  المتحــدة،  والواليــات  روســيا  ســيما  وال 

بــارزًا.
• مــن المرجــح أن يكــون مــن شــأن تدميــر الدولــة اإلســالمية فــي بلــٍد واحــٍد فــي 
حيــن ال تــزال بلــدان أخــرى هشــة وُعرضــة للعنــف نقــل المشــكلة إلــى بلــٍد آخــٍر 

عوضًا عن إزالتها. 
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تتسم منطقة البحر األبيض المتوسط 
بالتفاعل بين مجموعة من المصالح السياسية 

واالقتصادية والدبلوماسية المتنافسة بدفع من 
جهات فاعلة محلية وخارجية على حدٍّ سواء.

مقدمة
يقدم هذا المنظور التحليلي )PE( رؤية متبّصرة في الُبعد الدفاعي واألمني 
للتطورات األخيرة في البحر األبيض المتوسط. وهو ال ُيعد تقريرًا تحليليًا، 
بل تمهيديًا، موّفرًا لمحة موجزة حول الصورة األمنية الراهنة في المنطقة 

وبعض أبرز القضايا الدفاعية واألمنية الُمثارة هناك. وعليه، فإن هذا المنظور 
التحليلي ال يقدم خالصات أو توصيات بشأن تحديات هذه المنطقة أو الطرق 
المحتملة لمعالجتها. للحصول على نظرة أكثر تمحيصًا لديناميكيات وتحديات 
منطقة البحر األبيض المتوسط، والتي تشتمل على قضايا السياسات الخارجية 
والدبلوماسية والجريمة واالتجار، ينبغي للقّراء أيضًا مراجعة مناظير تحليلية 

أخرى لمؤسسة RAND من سلسلة مناظير منتدى التبّصر المتوسطي 
.)Mediterranean Foresight Forum(

تتسم منطقة البحر األبيض المتوسط بالتفاعل بين مجموعة من المصالح   
السياسية واالقتصادية والدبلوماسية المتنافسة بدفع من جهات فاعلة محلية 

وخارجية على حدٍّ سواء )مثل الواليات المتحدة وروسيا(. وبالنظر إلى هذه 
األهمية والتنافسية االستراتيجيتين، فإن البحر األبيض المتوسط وساحله المطل 

عليه قد شهد تاريخيًا مستوياٍت عاليًة نسبيًا من النشاط العسكري - بدءًا من 
االستثمار في البنية التحتية الدفاعية ومبادرات بناء القدرات وصواًل إلى اندالع 
صراعاٍت مفتوحٍة على غرار حرب لبنان في العام 2006، أو التدّخل األجنبي 

في ليبيا في العام 2011، أو الحرب األهلية السورية الدائرة.
وفي هذا السياق، يبحث هذا المنظور التحليلي )PE( االتجاهات األخيرة 

في مجال األمن اإلقليمي عبر أربعة مواضيع رئيسية أال وهي:
•  الحــرب األهليــة الســورية وتأثيرهــا األوســع: دراســة الديناميكيــات الداخليــة 
الرئيســية  الفاعلــة  مــن حيــث ســياقه والجهــات  الدائــر -  الســوري  للصــراع 

االســتراتيجية  علــى  األوســع  التداعيــات  عــن  فضــاًل   - الراهــن  والوضــع 
الدوليــة. الفاعلــة  للجهــات  الدفاعيــة 

•  اســتمرار حالــة انعــدم االســتقرار فــي ليبيــا: تحليــل التهديــدات التــي يواجههــا 
الوضــع األمنــي الهــش أصــاًل فــي ليبيــا والنتائــج المتشــعبة المحتملــة بالنســبة 

لمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط.
اإلرهابيــة  الفاعلــة  الجهــات  تحديــد  اإلرهابــي:  للنشــاط  اإلقليمــي  •  التهديــد 
الرئيســية عبــر المنطقــة، بمــا فــي ذلــك دوافعهــا وطموحاتهــا وتكتيكاتهــا، فضــاًل 
عــن تدفــق المقاتليــن األجانــب مــن أوروبــا وبلــدان أخــرى مــن خــارج المنطقــة.
•  التطــورات فــي القــدرة الدفاعيــة اإلقليميــة: تضميــن اتجاهــات فــي التعــاون 
الدفــاع  )مثــل  جديــدة  اســتراتيجية  قــدرات  وتطويــر  األســلحة  ونقــل  الدفاعــي 
الصاروخــي( مــن قبــل الجيــوش اإلقليميــة، وكذلــك عمليــات النقــل المباشــر أو 
تســيطر عليهــا. فاعلــة غيــر حكوميــة  إلــى جهــات  المباشــر لألســلحة  غيــر 

يتضمن القسم األخير تقديم سلسلة من المالحظات. ليس الغرض من هذه 
المالحظات أن تكون بمنزلة ُخالصات أو توصيات، بل أفكار متبّصرة رفيعة 
المستوى مستمدة من إعداد هذه اللمحة الموجزة ومن األنشطة األخرى لمنتدى 
.)Mediterranean Foresight Forum( التبّصر المتوسطي على حٍد سواء

الحرب األهلية السورية وتأثيرها األوسع

السياق والديناميكيات الداخلية للصراع في سوريا
تعاني منطقة البحر األبيض المتوسط من جراء صراعات طويلة األمد )مثل 

التوترات بين إسرائيل وجيرانها، أو بين تركيا وقبرص واليونان( واآلثار 
الثانوية الحاصلة مؤخرًا للربيع العربي على حٍد سواء )مثل انعدام االستقرار 

 .)]Muslim Brotherhood[ الليبي أو قمع المصريين لإلخوان المسلمين
وعلى الرغم من هذه الصورة المضطربة األوسع، ربما كان أبرز تطور 
استراتيجي في السنوات األخيرة هو اندالع الحرب األهلية في الجمهورية 
العربية السورية بعد قمع عنيف شّنه بشار األسد ضد االحتجاجات المؤيدة 

للديموقراطية في العام 2011. وكما هو مبّين أدناه، فإن هذا الصراع الدائر 
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منذ اندالع الصراع في العام 2011، شهدت 
سوريا اقتتااًل ضاريًا وتدميرًا واسع النطاق، 

خاصًة في محيط المنشآت العسكرية 
الرئيسية والمناطق الحضرية الُكبرى.

ليس له تأثيرًا وخيمًا فقط على سوريا والشعب السوري، الذي شهد مئات 
اآلالف من القتلى وماليين النازحين. بل أن الحرب تطرح أيضًا تحدياٍت أوسع 

بالنسبة للجهات الفاعلة في مجالي الدفاع واألمن في منطقة البحر األبيض 
المتوسط، مما يساعد على تنامي ظهور مجموعات مسلحة غير حكومية مثل 

رهابيين من جميع أنحاء  تنظيم الدولة اإلسالمية؛ ودفع تجنيد “مقاتلين أجانب” واإ
حداث احتمال تصعيد أو تبعات غير مقصودة  الشرق األوسط وأوروبا؛ واإ
 ]NATO[ )ناجمة عن تورط روسيا ومنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو

وجيوش أخرى في العنف السائد في سوريا.

الجهات الفاعلة الرئيسية والقوات والسيطرة اإلقليمية
منذ اندالع الصراع في العام 2011، شهدت سوريا اقتتااًل ضاريًا وتدميرًا 

واسع النطاق، خاصًة في محيط المنشآت العسكرية الرئيسية والمناطق 
الحضرية الكبرى )مثل دمشق وحلب وحمص(، مما أدى إلى فقدان الحكومة 

لسيطرتها على مساحات شاسعة من األراضي، وال سيما في شرق البالد 
وشمالها وغربها، مع محافظة النظام وحزب اهلل وميليشات أخرى موالية لألسد 

على قواعد قوة بالقرب من المناطق الساحلية للبحر األبيض المتوسط )راجع 
الشكل رقم 1(. فضاًل عن القتال بين القوات الموالية للحكومة والمعارضة 

لها، كان هناك صراع مفتوح أيضًا بين مجموعات معارضة مختلفة، ال سيما 
الجيش السوري الحر )Free Syrian Army( األكثر اعتدااًل وفصائل إسالمية 

مثل جبهة النصرة )JN( أو تنظيم الدولة اإلسالمية )IS(. نجحت المجموعة 
األخيرة على وجه الخصوص في بسط سيطرتها على أجزاٍء كبيرٍة من 

المناطق الشرقية لسوريا )وكذلك شمال العراق(، مع التمركز حول معقلها في 
الرقة.

وعلى الرغم من أن المعلومات المتاحة لعامة الجمهور بشأن التوزيع 
الدقيق للقوات محدودة )مثل عدد المقاتلين واألسلحة، إلخ.(، فإن الجهات الفاعلة 

:)2016 ،]Friedland[ الرئيسية تشمل ما يلي )فريدالند
 Syrian( القوات السورية الموالية للحكومة: القوات المسلحة السورية   •
Armed Forces( )220-280,000(، القوات الموالية لألسد بما في 
 )National Defence Forces( ذلك ما ُيعرف بقوات الدفاع الوطني

.)10,000( )Ba’ath Brigades( وكتائب البعث )100,000(
•   الدعم األجنبي لألسد: حزب اهلل المتمركز فى المقام األول على الحدود 

 Iranian special( ؛ والقوات الخاصة اإليرانية)اللبنانية )20-30,000
 Al-Quds( والقوات شبه العسكرية، بما في ذلك قوة القدس )forces
Force( )15,000( وميليشيا الباسيج )Basij Militia( )عددها غير 

معروف(.
 )Free Syrian Army( قوات المعارضة: الجيش السوري الحر   •

والمجموعات ذات الصلة )مجموع القوات غير معروف، على الرغم من 
أن المملكة المتحدة ]UK[ أشارت سابقًا إلى أنها تُقّدر بـ70,000 مقاتاًل 

“معتداًل”(.
•   الفصائل اإلسالمية: الدولة اإلسالمية )Islamic State( والمعروفة 

أيضًا باسم داعش )Daesh( )ُيقدَّر عددها ما بين 15,000 و20,000(؛ 
وجبهة النصرة )Jabhat al-Nusra( )15-20,000(؛ والجبهة اإلسالمية 

)Islamic Front( )40-70,000(، وغيرها.
 Kurdish( مجموعات مستقلة: وحدات حماية الشعب الُكردي   • 

]Popular Protection Units ]YPG( )40-50,000(، وميليشات 
أخرى متحالفة تركز فى المقام األول على الدفاع عن األقليات )على سبيل 
Christian Syriac Mili- ]المثال: المجلس العسكري المسيحي السرياني 

 .)]tary Council
يقدم الشكل رقم 1 لمحة حول مناطق السيطرة اإلقليمية للمجموعات الرئيسية.

تأثير الحرب على الداخل السوري
تتباين تقديرات التكلفة البشرية واالقتصادية للصراع الدائر، مما يعكس صعوبة 
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الحصول على بيانات موثوقة من منطقة الصراع، فضاًل عن الوتيرة السريعة 
التي تتكشف فيها األحداث على األرض. وفي أغسطس/آب 2015، قّدرت 

األمم المتحدة )UN( أن 250,000 شــخصًا قتلوا منذ اندالع الحرب، مع إشــارة 
 Syrian Observatory for Human( المرصد السوري لحقوق اإلنسان

Rights( إلى أن ذلك شمل 115,000 مدنيًا، من بينهم 12,517 طفاًل 
 ،]United Nations Security Council[ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة(

2015(. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن العدد بلغ 470,000 شخصًا، وفقًا 
Syr-( 2016 عن المركز السوري لبحوث السياسات  لتقريٍر صدر في العام
ian Center for Policy Research( - وهو تقريبًا ِضعف األرقام التي 

القوات السورية والكردية العراقية
مجموعة الدولة اإلسالمية

الحكومة العراقية
الحكومة السورية

القوات المتمردة السورية
أربيل

بغدادبغداد

األردن

لبنان

دمشق

تركيا

سورياالعراق

حمص
تدمر

حلب
الرقة

كوباني

الفلوجة
الرمادي
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الشكل رقم 1. لمحة حول السيطرة اإلقليمية في الصراع السوري

المصدر: آي. إتش. أس. لرصد الصراعات )IHS Conflict Monitor(، بي. بي. سي. نيوز )BBC News(،   سبتمبر/أيلول 2016.

قدمتها األمم المتحدة قبل التوقف عن احتساب األعداد نظرًا لعدم ثقتها في 
البيانات )بارنارد ]Barnard[، 2016(. نتج عن هذا العنف أيضًا نزوح داخلي 

هائل بلغ 7.6 ماليين مدني، فضاًل عن هروب ما يزيد على 4 ماليين الجئ 
قدَّر أن تكلفة الصراع  إلى البلدان العربية وتركيا وأوروبا. فضاًل عن ذلك، ُي

 ،]Anderson[ الدائر بلغت 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي )أندرسون
2015( مع إشارة البنك الدولي )World Bank( إلى أن تكلفة الحرب طالت 
منطقة الشام األوسع – تركيا وسوريا ولبنان واألردن ومصر – التي تكبدت 

35 مليار دوالر أمريكي تقريبًا كخسائر في اإلنتاج قياسًا بأسعار العام 2007 
)أيانتشوفيتشينا ]Ianchovichina[، 2014(. كما يشير تقريٌر صدر عن األمم 

5
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المتحدة في مارس/آذار 2015 إلى أن إجمالي الخسائر االقتصادية منذ العام 
 ،]BBC News[ 2011 بلغ 202 مليار دوالر أمريكي )بي. بي. سي. نيوز

2016a(. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بدء الضربات الجوية بقيادة الواليات 
المتحدة في سبتمبر/أيلول 2014 كان له أثٌر كبيٌر على اإلنفاق الدفاعي في 
جميع أنحاء العالم، وقد أفادت التقارير أن التكلفة قد بلغت 3.2 مليار دوالر 

 ،]Martinez[ أمريكي مع السنة األولى للعمليات العسكرية األمريكية )مارتينيز
.)2015

إلى جانب عدد القتلى المتزايد، برز مصدر قلق خاص على الصعيد   
األوسع للمجتمع الدولي أال وهو تصعيد العنف فيما يتعلق بالقصف الجماعي 

للمناطق المدنية )على سبيل المثال: استخدام “البراميل المتفجرة” اليدوية 
الصنع( )الجزيرة ]Al Jazeera[،        ( ونشر أسلحة الدمار الشامل 

في ساحة المعركة. ويشمل هذا ادعاءات متكررة متبادلة تفيد استخدام 
األسلحة الكيميائية من قبل الحكومة والقوات المناهضة لألسد. وفي سبتمبر/
أيلول 2013، أّكد مفتشو األمم المتحدة استخدام السارين – وهو غاز ُمشّل 

لألعصاب فتاك ُيستخدم نظرًا لسرعة تبدده نسبيًا – في هجوٍم صاروخيٍّ على 
دمشق في 21 أغسطس/آب  الضواحي التي تسيطر عليها المعارضة في محيط 
2013 )سيلستروم وآخرون ].Sellström et al[،       (. وعلى الرغم من 

أن عدد القتلى غير واضح، إال أن التقديرات تشير إلى مقتل حوالي 1,400 
.)       ،]Warrick[ شخٍص إثر الهجوم )واريك

وفي أعقاب هذه الحادثة، ناقش صانعو السياسات الفرنسيون والبريطانيون   
واألمريكيون التدخل العسكري لمنع المزيد من الهجمات الكيميائية وردًا على 
تجاوز “خط أحمر” سبق أن وضعته إدارة أوباما. غير أن الحكومة السورية 
وافقت، بعد مبادرة دبلوماسية روسية، على إبرام اتفاقية لتسليم مخزونها من 

األسلحة الكيميائية )والسالئف )الُمركبات( الكيميائية( البالغة 1,300 طٍن 

Chemical Weapons Conven- )واالنضمام التفاقية األسلحة الكيميائية 
tion(. وفي هذا الصدد أوفد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ومنظمة حظر 
 Organisation for the Prohibition of Chemical( األسلحة الكيميائية
Weapons( بعثًة دوليًة لتأمين الترسانة الكيميائية السورية ونقلها وتدميرها. 

وشمل ذلك نقل العوامل الكيميائية من الالذقية في سوريا إلى جويا تاورو 
في إيطاليا – بحراسة فرقاطات )سفن حربية( وقوات مشاة بحرية نرويجية 

ودنماركية – قبل تدميرها في البحر على متن السفينة األمريكية المتخصصة 
أم في كيب راي )MV Cape Ray( باستخدام معدات الجيش األمريكي. هذا 
وُنِقَلت أيضًا السالئف الكيميائية والنفايات السائلة وغيرها للتخلص منها على 

،]Jeavans[ نحو آمٍن في منشآت كائنة في أوروبا والواليات المتحدة )جيفانز 
2014(. ومع ذلك، فثمة العديد من الروايات بشأن استخداٍم محتمٍل لألسلحة 
الكيميائية في السنوات األخيرة، مما يشير إلى أن عددًا محدودًا من األسلحة 

الكيميائية ال يزال متداواًل في ساحة المعركة المتحولة في سوريا.

التداعيات اإلقليمية والدولية للحرب السورية 
إن المقترحات الغربية للتدخل مباشرًة ضد نظام األسد لم تؤِد بعد إلى عمٍل 
عسكريٍّ مباشر، بغض النظر عن الحوادث غير المقصودة مثل القتل غير 

المتعمد لـ62 جنديًا سوريًا إثر غارات شّنتها طائرات أمريكية وأسترالية 
 BBC[ وبريطانية ودنماركية في سبتمبر/أيلول 2016 )بي. بي. سي. نيوز

News[،        (. بداًل من ذلك، أّدى الظهور الكبير للدولة اإلسالمية 
واستيالؤها على مساحات شاسعة من سوريا وشمال العراق إلى شّن حملة 

جوية كبيرة ضد المجموعة، حيث بدأ ائتالٌف ُمشّكٌل من قواٍت دوليٍة عملياته 
في سبتمبر/أيلول 2014. هذا وتتضمن القوات الناشطة في سوريا ما يلي:

إلى جانب عدد القتلى المتزايد، برز مصدر قلق خاص على الصعيد األوسع للمجتمع الدولي أال وهو 
تصعيد العنف فيما يتعلق بالقصف الجماعي للمناطق المدنية ونشر أسلحة الدمار الشامل في 

ساحة المعركة.

2015a

2013

2013
2016b
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Operation Inher�( قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب • 
ent Resolve(: ائتالٌف بقيادة الواليات المتحدة يضم أستراليا، وكندا، 

والدنمارك، وفرنسا، واألردن، والمغرب، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، 
وتركيا، والمملكة المتحدة ودول الخليج مع دعٍم غير عسكرٍي من شركاء 

أوروبيين ودوليين آخرين. يقدم الشكل رقم 2 لمحة حول الضربات الجوية 
بقيادة الواليات المتحدة. شهدت محاولة انقالب فاشلة في تركيا في يوليو/تموز 
2016 تعليق الحكومة التركية للعمليات األمريكية المنطلقة من قاعدة إنجيرليك 
الجوية الحيوية )Incirlik Air Base(، على الرغم من أن تركيا ضاعفت منذ 

ذلك الحين جهودها المستقلة ضد الدولة اإلسالمية بنشر قواٍت برية عبر الحدود 
السورية لتدمير األهداف حول جرابلس.

•  التحالف العسكري اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب: ُأْعِلَن عن تحالٍف لمكافحة 
اإلرهاب ُشكَِّل مؤخرًا من 34 بلدًا مسلمًا في ديسمبر/كانون األول 

2015، مع مركز قيادة مشتركة في الرياض، المملكة العربية السعودية 
.)       ،]Taylor[ تايلور(

•  االتحاد الروسي وائتالفCoalition 4+1( 4+1(: تعاوٌن في تبادل 
يران،  المعلومات االستخباراتية بين أربع حكومات )روسيا، وسوريا، واإ

والعراق( وحزب اهلل كجزء من جهود مشتركة لمحاربة الدولة اإلسالمية 
في العراق وسوريا )ISIS( )الجزيرة ]Al Jazeera[،        (. وفي 
 Special( الوقت الذي قامت فيه إيران وحزب اهلل بنشر قوات خاصة

Forces( وقوات شبه عسكرية ووحدات أخرى دعمًا لألسد، نقلت 
القوات الروسية طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي متطورة وطائرات 

عمودية )هليكوبتر( وقوات برية إلى سوريا لتأمين قواعدها في الالذقية 

أّدى الظهور الكبير للدولة اإلسالمية 
واستيالؤها على مساحات شاسعة من سوريا 
وشمال العراق إلى شّن حملة جوية كبيرة ضد 
المجموعة، حيث بدأ ائتالف ُمشّكٌل من قواٍت 

دوليٍة عملياته في سبتمبر/ أيلول 2014.

وطرطوس. هذا وقد شّنت روسيا منذ سبتمبر/أيلول 2015 هجمات ضد 
الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ومجموعات متمردة أخرى معارضة 
للحكومة السورية. وفي مارس/آذار 2016، أعلن الرئيس الروسي بوتين 

مفاجأة “انسحاب” القوات الروسية من سوريا، بعد أن ساعدت بنجاح 
القوات الموالية لألسد في تعزيز وضعها على األرض قبل هدنة مدعومة 

من ِقَبِل األمم المتحدة )UN( )الجزيرة ]Al Jazeera[،       (. ومع 
ذلك، وفي الواقع، لقد كان الخفض جزئيًا فقط؛ وعلى الرغم من أن بعض 

الطائرات المقاتلة قد عادت إلى روسيا، إال أن الجيش الروسي ما زال 
يواصل القيام بعمليات لدعم الحكومة السورية، مدعومًا بوصول طائرات 
عمودية )هليكوبتر( هجومية جديدة والتوسع المتواصل لقواعد روسيا في 

.)       ،]Marcus[ البالد )ماركوس

 أعلنت كلٌّ من الواليات المتحدة وروسيا في سبتمبر/أيلول 2016 عن 
اتفاٍق يرمي إلى وقف إطالق النار في الحرب األهلية السورية، بهدف تركيز 

الجهود العسكرية الدولية على المعركة ضد الدولة اإلسالمية ومنظمات إرهابية 
أخرى. وجاء هذا االتفاق بعد عشرة أشهر من محاوالت دبلوماسية فاشلة لوقف 
القتال والتحرك نحو تسوية سياسية للصراع السوري الدائر منذ خمس سنوات. 

وكجزء من االتفاق، تعهدت الواليات المتحدة وروسيا بإنشاء مركز التنفيذ 
المشترك )Joint Implementation Centre( لتبادل بيانات االستهداف 

والبدء في القصف الُمنسَّق للمقاتلين من جبهة النصرة والدولة اإلسالمية اللتين 
تُثتثنيان من اتفاق وقف إطالق النار )دي يونغ ]DeYoung[، 2016(. ومع 

ذلك، وبعد إبرامه بأسبوع واحد فقط، تعّرض هذا االتفاق للخطر بسبب القصف 
بقيادة الواليات المتحدة على مواقع الجيش السوري في شرق سوريا )بورجر 

]Borger[، 2016(. ومنذ ذلك الحين لم تتمكن روسيا والواليات المتحدة 
من االتفاق على شروٍط الستعادة الهدنة. ولقد شرعت الحكومة السورية  في 
غضون أيام من انهيار وقف إطالق النار في شّن هجوٍم جديٍد في مدينة حلب 
الشمالية )بورجر وشاهين ]Borger and Shaheen[، 2016(. وفي وقت 

إعداد هذا التقرير، ُأِفيَد بأن النظام السوري استخدم أسلحة حارقة وقنابل 
 ،]BBC News[ خارقة للتحصينات ضد مناطق سكنية )بي. بي. سي. نيوز
2016c(. وُيعتَقد أن حوالي 275,000 شخٍص محاصرون في المدينة، وفي 

2015

2016

2015b

2016
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حين من المزعوم أن ممرات إنسانية قد ُفِتَحت، فمن المعلوم أن المتمّردين 
أغلقوها. وبينما ادعت روسيا أن سوريا تحاول طرد اإلرهابيين مع اإلضرار 

بأقل عدد ممكن من المدنيين، ُأدينت سوريا على نطاٍق واسع بسبب تصرفاتها، 
حيث اتهمت بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة  في مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة روسيا بالمشاركة في “جرائم الحرب” التي ارتكبها نظام األسد )ماك 
.)2016 ،]McKirdy et al.[ كيردي وآخرون

إن هذا التدويل للصراع الســوري له نتائج متشــعبة ليس فقط بالنســبة لنتيجة 
الحرب األهلية نفسها، بل أيضًا بالنسبة لألزمة اإلنسانية وأزمة الالجئين ذات 
الصلة، وراديكالية “المقاتلين األجانب”، وانتشار السالح )راجع أدناه(. كما أن 
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الشكل رقم 2. الضربات الجوية لالئتالف بقيادة الواليات المتحدة ضد الدولة اإلسالمية

    ( ]BBC News[ عبر بي. بي. سي. نيوز )US Central Command( مالحظة: األرقام حتى 6 سبتمبر/أيلول 2016.المصدر: القيادة المركزية األمريكية .)

ذلك له تداعيات عميقة على الجغرافيا السياسية والتوازن االستراتيجي األوسع 
نطاقًا لمنطقة البحر األبيض المتوسط. وتشمل القضايا الرئيسية التي تنطوي على 

احتمال حدوث مزيد من التصعيد ما يلي:
مواجهة محتملة أو خطأ في التقدير أو اصطدام بين روسيا ومنظمة   •

حلف شمال األطلسي )الناتو( ]NATO[: لقد تمّثل قلٌق رئيسٌي لمخططي الدفاع 
من جميع األطراف في بدء الحمالت الجوية بقيادة الواليات المتحدة بشكٍل 

متواٍز مع الحمالت الجوية الروسية على سوريا، مما يشكل خطر مواجهة غير 
مقصودة من جراء سوء االتصال أو انعدام الثقة أو أي خطأ آخر. ومع إسقاط 

تركيا لمقاتلة روسية من طراز سو- Su-24( 24( في أواخر العام 2015 

2016
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- وهو حادٌث أّدى إلى تدهوٍر حاٍد في العالقات بين موسكو واسطنبول - 
اتخذت القوات الدولية عددًا من المبادرات لتعزيز بناء الثقة وتبادل المعلومات. 

إال أن التوترات ُأثيرت مجددًا في اآلونة األخيرة وسط ادعاءات بأن روسيا 
كانت مسؤولة عن قصف قافلة مساعدات تابعة لألمم المتحدة )UN( )بورجر 
وأكرمان ]Borger and Ackerman[، 2016( ومع قصف مواقع الجيش 

Mill-[ 2016 )ميلوارد  السوري بقيادة الواليات المتحدة في سبتمبر/أيلول
.)2016 ،]ward

•  حرب بالوكالة بين الجهات الفاعلة اإلقليمية )مثل السعودية ضد إيران(: 
فضاًل عن تصعيد التوترات بين روسيا والغرب، فإن االنقسامات الدينية 
والعرقية المعقدة للحرب األهلية السورية لها أيضًا نتائج متشعبًة بالنسبة 
للعالقات بين الطوائف السنية والشيعية وغيرها من الطوائف اإلسالمية، 
باإلضافة إلى الصراع اإلقليمي األوسع على السلطة بين المملكة العربية 

يران. السعودية واإ
•  تفاقم التوترات بين تركيا واألكراد: في حين أثبتت وحدات البشمركة 

الكردية )Kurdish Peshmerga( أنها إحدى أكثر القوى المحلية فعاليًة 
في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية )IS(، وتلقت مساعدات عسكرية 

دولية كبيرة، تدهورت العالقات بين تركيا والمنظمات الكردية تدهورًا 
كبيرًا. وعلى الرغم من اتفاق سالم موّقع في العام 2013، وّجهت القوات 

التركية ضربات عسكرية ضد مواقع كردية في سوريا والعراق، مما 
 ،]Associated Press[ أثار مخاوفًا بشأن تصعيٍد أوسع )أسوشيتد برس

.)2015
•  منع الوصول/منع دخول المنطقة )A2AD( في شرق المتوسط: كما 

هو مبين أدناه، يعمل عدٌد من الجهات الفاعلة اإلقليمية فعليًا على تطوير 
قدرات متطورة )مثل زرع األلغام، والغواصات والصواريخ المضادة 
للطائرات والمضادة للسفن بعيدة المدى( يمكن أن تمكنها من منع أو 

تقييد الوصول إلى المجال الجوي والممرات البحرية في شرق المتوسط، 
أو تهديد قواعد أمامية مثل تواجد المملكة المتحدة )UK( في قبرص 

في قاعدة القوات الجوية الملكية في أكروتيري )RAF Akrotiri(. بات 
تصعيد مشاركة روسيا في سوريا ونشر نظام الدفاع الصاروخي القوي 

من طراز S-400 في الالذقية يهدد مساحة قدرها 500,000 كيلومتر 
مربع من المجال الجوي، تغطي قبرص ولبنان ومناطق واسعة من 

إسرائيل وتركيا )ماركوس ]Marcus[، 2015(. كما أن انهيار النظام 
السوري قد يؤدي إلى زيادة انتشار األسلحة المضادة للسفن والمضادة 

للطائرات والكيميائية في البالد، مع وجود أنظمة الدفاع الجوي المحمولة 
)MANPADS( كمصدر قلق خاص.

استمرار حالة انعدام االستقرار في ليبيا
بالتزامن مع الصراع األكبر في سوريا، كانت ليبيا ال تزال تعاني من انعدام 
االستقرار العميق منذ اندالع الحرب األهلية في العام 2011، مما أّدى إلى 

تدّخل عسكري لمنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( ]NATO[ وانهيار حكم 
معمر القذافي الذي دام 40 عامًا )الناتو ]2015a ،]NATO(. وعلى الرغم 
من سقوط نظام القذافي وانتهاء عملية الحماية الموّحدة لمنظمة حلف شمال 

االطلسي )NATO’s Operation Unified Protector( لم تتمكن ليبيا من 
يجاد تسوية سياسية حول  التوّصل إلى إجماٍع سياسيٍّ حول حكومة جديدة واإ

نزع سالح ما يقرب من 1,700 مجموعة مسلحة ُيعتَقد أنها ظهرت منذ اندالع 
الصراع. إن انهيار حكم القذافي في العام 2011 لم يمنع استمرار الصراع 

المدني، بين البرلمانات المتنافسة ومؤسسات حكومية أخرى ُأنِشَئت في السنوات 
 Libya( ات فجر ليبيا الالحقة، ُمقسمًا األراضي الليبية شرقًا وغربًا بين ُقوَّ

 General National( الموالية للمؤتمر الوطني العام )Dawn forces
House of Representa-( في َطرابلس ومجلس النواب )Congress

tives( الُمْعَتَرف به دوليًا في طبرق. وباإلضافة إلى ذلك، لقد تنازع على 
المناطق الحضرية والساحلية َعَدٌد من المجموعات المسلحة الكبيرة في حين 

َتَولَّت ميليشيات الطوارق )Tuareg( والتبو )Tobou( السيطرة على المناطق 
الصحراوية المتاخمة لحدود الجزائر والنيجر والتشاد )راجع الشكل رقم 3(.

في ديسمبر/كانون األول 2015، اتفق الفصيالن الرئيسيان في ليبيا على 
اتفاق تدعمه األمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء الصراع. 
وكانت اإلدارتان المتنافستان في طرابلس وطبرق مترددتين بشأن االعتراف 
بسلطتها، على الرغم من أن رئيس الوزراء الجديد فايز السراج انتقل أخيرًا 
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إلى طرابلس في مارس/آذار 2016، ليزاول عمله من مقٍر عسكريٍّ آمن. 
ومع ذلك، ما زالت التوقعات الطويلة األمد لتنفيذ هذه التسوية السياسية الجديدة 

غير مؤكدة، مع إبداء عدٍد من أطراف االتفاق مخاوف بالغة من أن االتفاق 
 .)2015 ،]Kingsley[ قد ُأْمِلَي على ليبيا من ِقبل قوى خارجية )كينغسلي

ومن غير المؤكد بشكل خاص ما إذا كان الموقعون الرائدون يمتلكون رأس 
المال السياسي واالنضباط التنظيمي والقوة العسكرية الالزمة إلنفاذ نزع سالح 
الميليشيات المتعددة في ليبيا وتلك التي بحوزة الفصائل داخل صفوف الحكومة 

الجديدة ممن قد تعارض االتفاق.
وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال البالد تعاني من َعَدٍد من المجموعات 

اإلرهابية اإلسالمية، تنقسم في انتماءاتها ما بين تنظيم القاعدة والدولة 
اإلسالمية. وقد حظيت األخيرة باهتماٍم دولٍي خاص في صيف العام 2016، 

عندما اشتبكت وحدات عسكرية مصطفة مع حكومة ليبيا المدعومة من األمم 
المتحدة مع قوات الدولة اإلسالمية للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الوسطى 

.)2016 ،]Lewis[ لويس(

التداعيات اإلقليمية والدولية النعدام االستقرار الليبي
لقد أصبح هذا الصراع الدائر موضوع قلق دولي متزايد، ال سيما فيما يتعّلق 
بتداعيات ليبيا األوسع على األمن اإلقليمي كمصدر لألسلحة المنهوبة وغير 

المشروعة، ونقطة انطالق للهجرة غير الشرعية ومالٍذ آمٍن للمجموعات 
اإلرهابية مثل الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS(. وقد أّدى ظهور 

المجموعات اإلسالمية في البالد إلى تهديد المسؤولين الحكوميين األجانب 
والعمال والسياح في البالد بشكٍل مباشر، حيث أّدى الهجوم األبرز إلى 

في ديسمبر/كانون األول 2015، اتفق الفصيالن 
الرئيسيان في ليبيا على اتفاق تدعمه األمم 

المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
بهدف إنهاء الصراع.

 Ambassador J. Christopher( وفاة السفير جون كريستوفر ستيفنز
Stevens( في هجوٍم على المجمع الدبلوماسي األمريكي في بنغازي في 
العام 2012 )كافل ]Kaphle[، 2014(. فضاًل على ذلك، قام إسالميون 

ومجموعات ميليشيا أخرى باالستيالء على َعدٍد من مصافي النفط الرئيسية أو 
تدميرها، مما أّدى إلى انخفاٍض كبيٍر في اإلنتاج والتجارة، وكذلك االستيالء 
على مناطٍق مهمٍة من األراضي الساحلية التي تخشى الحكومات األجنبية أن 

تصبح معِقاًل جديدًا للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا نظرًا لما لحق بها من 
انتكاسات في العراق وسوريا. باإلضافة إلى توفير قاعدة جديدة للقيام بعمليات 
جمع المعلومات والتحضير لضربات إرهابية ضد أوروبا أو الواليات المتحدة، 

ثمة قلق من أن المجموعات اإلسالمية العاملة في ليبيا قد تزعزع على نحو 
مماثل استقرار الدول المجاورة على غرار تونس أو مصر- واللتين ُأضِعفتا 

بالفعل بعد الربيع العربي - أو أن ترتبط بمنظمات إرهابية تُقلق حاليًا عمليات 
 BBC[ مكافحة اإلرهاب الفرنسية في منطقة الساحل )بي. بي. سي. نيوز

.)2016e ،]News
إن هذه التهديدات المتعددة ألمن ليبيا الهش من شأنها أن تؤّدي أيضًا 

إلى تفكك الدولة الليبية - سواء بدفٍع من الداخل من خالل التمرد أو الخالفات 
المستمرة حول شرعية حكومة الوحدة الوطنية، أو مفروضًة خارجيًا من القوى 

الغربية واإلقليمية التي استاءت من استعصاء االنقسامات الليبية. وكما هي الحال 
مع تقسيم السودان مؤّخرًا، فإن مثل هذا السيناريو قد يثير توترات جديدة بقدر حّله 
للتوترات القائمة، وقد يتطلب أيضًا من الجهات الدولية المعنية بحفظ السالم تأمين 

منطقة عازلة بين مختلف الدول الخلف أو إنشاء مالذات آمنة للنازحين.
هذا وقد دفع انعدام االستقرار المتزايد الحكومة الليبية إلى طلب المساعدة 
دارة  من االتحاد األوروبي )EU( في مجاالت إصالح قطاع األمن والهجرة واإ
الحدود وبناء قدرات الشرطة، حيث أفادت التقارير بأن الخطط تتطّلب 100 

 .)2016 ،]Wintour[ مليون يورو من تمويل االتحاد األوروبي )وينتور
وفي الوقت عينه، أفيد أيضًا أن الحكومات البريطانية والفرنسية واإليطالية 

واألمريكية تنظر في خيارات التدخل العسكري، بما في ذلك إمكانية نشر ما 
يصل إلى 6,000 جندي لتعزيز وتدريب القوى المناهضة لإلسالميين، وعلى 
رأسها القوات الخاصة )Special Forces( التي ُيعتَقد أنها تعمل بالفعل في 
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لى جانب التهديد  البالد )بي. بي. سي. نيوز ]2016f ،]BBC News(. واإ
اإلرهابي، أّدى التحدي الذي  يشــّكله المهّربون الليبيون أيضًا إلى نشــر فريق 

 Royal Marine Special( قوي من مشاة البحرية الملكية لألغراض الخاصة
Purpose Task Group( يبلغ قوامه 150 عنصرًا من المملكة المتحدة 

في البحر األبيض المتوسط، على أمل أن تمنح الحكومة الليبية الجديدة اإلذن 
لعمليات مكافحة التهريب التابعة لالتحاد األوروبي بالعمل بالقرب من الساحل 

.)2016 ،]Farmer[ الليبي )فارمر

طرابلس

مصراتة

ليبيا

سرت

بنغازي

البحر األبيض المتوســط

20152016

 راس
النوف

المجموعات الليبية المتنافســة
الدولة اإلســالمية

قــوات مجلــس النواب
القــوات المدعومــة مــن المؤتمــر الوطنــي العام

(GNC)
مجموعات ســلفية أخرى

القيــادة المركزية

هجمات الدولة اإلســالمية في الســنة  

الشكل رقم 3. لمحة حول هجمات الدولة اإلسالمية في ليبيا، 2015–2016

       ( ]BBC News[ المصدر: بي. بي. سي. نيوز.)

اإلرهابي 4. التهديد اإلقليمي للنشاط 

تحديد الجهات الفاعلة اإلرهابية الرئيسية عبر المنطقة
 )]Daesh[ داعش( )ISIL( الدولة اإلسالمية في العراق والشام

يمكن القول إن أكبر تهديد إرهابي في منطقة البحر األبيض المتوسط على 
النطاق األوسع ينبع من الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL(. ُتعَرف 

المجموعة أيضًا بالدولة اإلسالمية )IS( أو الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 

2016d
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 ،)Daesh( أو داعش )”سوريا هنا تشير إلى “سوريا الكبرى – ISIS(
 ،]Cockburn[ وهو مصطلح عامّي يستخدمه خصومها اإلقليميون )كوكبرن

.)2015
تعود أصول المجموعة إلى المجموعة التابعة لتنظيم القاعدة، أال وهي 
الدولة اإلسالمية في العراق )ISI(، والتي قادها أبو بكر البغدادي ابتداًء من 

إبريل/نيسان 2010. وفي حوالي أغسطس/آب 2011، أي بعد “الربيع العربي” 
واندالع الصراع في سوريا، أرسل البغدادي ناشطين من الدولة اإلسالمية في 

العراق يقودهم نائب سوري له وهو أبو محمد الجوالني للعمل عبر الحدود إلى 
داخل سوريا. إن العديد من هؤالء المشاركين من أصل سوري، ونظرًا لجذب 
هذا الفرع ومقره في سوريا المزيد من المجندين المحليين والدعم، ما لبث أن 

تأسس في أوائل العام 2012 باسم جبهة النصرة )JN( حيث ال تزال تتبع 
شبكة القاعدة األوسع نطاقًا، وسرعان ما اكتسبت سمعًة باعتبارها إحدى أكثر 

المجموعات السورية المعارضة لنظام األسد تطرفًا ونشاطًا وفعاليًة.
حاول البغدادي في إبريل/نيسان 2013 إعادة التأكيد على سلطته، مشيرًا 
إلى أن الدولة اإلسالمية في العراق قد كان لها دور أساسي في تأسيس جبهة 
النصرة وأن االثنتين قد تندمجان لتشكالن الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
)ISIL(. قوبل هذا بالرفض من جانب الجوالني وجبهة النصرة وغالبيتها من 

السوريين، على الرغم من توّسط أيمن الظواهري، قائد تنظيم القاعدة منذ وفاة 
أسامة بن الدن. ونتيجًة لذلك، انقسمت المجموعتان، مع بقاء جبهة النصرة 
تابعة لتنظيم القاعدة بينما انفصل البغدادي عن تنظيم القاعدة لتشكيل الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام. سافر البغدادي إلى حلب أواًل، وفيها انضم العديد 
من “المقاتلين األجانب” من غير السوريين إلى المجموعة. ُتعد مدينة الرقة 

السورية اآلن القاعدة الرئيسية للدولة اإلسالمية في العراق والشام.
استرعت الدولة اإلسالمية في العراق والشام انتباه العالم في يونيو/حزيران 

2014 عندما استولت المجموعة على مدينة الموصل الرئيسية في شمال 
العراق، وأعادت تسمية نفسها بالدولة اإلسالمية )IS( لتشير إلى تشكيلها ِخالفٍة 

عابرة للحدود. وفي حين أن المساحة الفعلية لألراضي التي تسيطر عليها 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام تتبدل بانتظام، إال أنها ال تزال تحتل حاليًا 
وتدير أراٍض كبيرة على جانبي الحدود العراقية-السورية، بما في ذلك المدن 

يمكن القول إن أكبر تهديد إرهابي في منطقة 
البحر األبيض المتوسط على النطاق األوسع 

ينبع من الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
.)ISIL(

وحقول النفط الرئيسية.
في منطقة شرق المتوسط الحالية، يتمّثل الهدف األطول أمدًا للدولة 

اإلسالمية في العراق والشام في توسيع األراضي التي تستولي عليها، وتوسيع 
نطاق ما ُيعرف بـ“الخالفة” لتمتد إلى داخل األراضي السورية والعراقية. ومع 

ذلك، تلقى التنظيم أيضًا دعمًا من مجموعاٍت إرهابيٍة خارجية أبعد، كان الكثير 
منها تابعًا سابقًا لتنظيم القاعدة، إال أنها اآلن أقسمت الوالء للدولة اإلسالمية في 
العراق والشام. وتشمل مجموعة بوكو حرام )Boko Haram( وهي مجموعة 

 Indonesian( نيجيرية بالدرجة األولى والمجموعة اإلسالمية اإلندونيسية
Jemaah Islamiya(. وبالتالي فإن الدولة اإلسالمية في العراق والشام تشّكل 

تهديدًا بعّدة طرق رئيسية لمنطقة البحر األبيض المتوسط. أواًل، إن توسع 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام في األراضي وسيطرتها عليها في المنطقة 

يشكل تهديدًا، خاصة إذا نجحت في التوسع في محافظة الالذقية السورية 
الساحلية والساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسط.

ثانيًا، تشكل الدولة اإلسالمية في العراق والشام تهديدًا مباشرًا لتلك البلدان 
المتاخمة مباشرة أو بالقرب من سوريا والعراق، مثل لبنان واألردن وتركيا 

وليبيا وسيناء المصرية. على سبيل المثال:
•  لقد شّنت هجمات في بيروت )في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ُقِتل 

41 شخصًا في هجوٍم استهدف الجالية المسلمة الشيعية، بحجة دعمها 
لحزب اهلل الذي دعم نظام األسد ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام 

.)2015 ،]Loveluck[ ومجموعات معارضة أخرى( )لوفالك
•  ثمة مخاوف من أن المجموعات الداعمة للدولة اإلسالمية في العراق 

والشام قد ُأنِشَئت بالفعل في المناطق القبلية السنية غير النامية في جنوب 
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.)2016 ،]Middle East Briefing[ وشرق األردن )ميدل إيست بريفينج
•   إلى الشمال، عانت تركيا أيضًا من عدة هجمات انتحارية مؤخرًا تبنتها 

الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وفي يوليو/تّموز 2015، على سبيل 
المثال، ُقِتل 33 طالبًا ناشطًا، في حين توِفَي أكثر من 100 شخٍص في 

أكتوبر/تشرين األول من جراء هجوم انتحاري مزدوج على مسيرة للسالم 
في أنقرة )ويز ]Weise[، 2015(. وفي يناير/كانون الثاني 2016، أسفر 
هجوم انتحاري آخر في اسطنبول عن مقتل عشرة مواطنين ألمان )وات 

.)2016 ،]Watts[
 Metrojet( 9268 أّدى قصف استهدف طائرة متروجت الرحلة رقم  •

Flight 9268( في أكتوبر/تشرين األول 2015 فوق األجواء المصرية 
إلى مقتل جميع الُرّكاب البالغ عددهم 244 شخصًا من بينهم الطاقم 
 )”Sinai Province“( ”وغالبيتهم من الروس، وتبنته “والية سيناء

 )Ansar Bait al-Maqdis( المعروفة سابقًا باسم أنصار بيت المقدس
التابعة للدولة اإلسالمية في العراق والشام.

•  في ليبيا، أّدت اإلطاحة بنظام القذافي والحرب األهلية المستمرة إلى 
ظهور عدد من المجموعات والميليشيات اإلسالمية، بما في ذلك مجموعة 
أنصار الشريعة )Ansar al-Sharia( )المتورطة بشكٍل كبيٍر في الهجوم 

على البعثة الدبلوماسية األمريكية في بنغازي في سبتمبر/أيلول 2012، 
والذي أودى بحياة السفير ستيفنز )Stevens( وثالثة آخرين )كيركباتريك 

وآخرون ].Kirkpatrick et al[، 2012(. وفي أواخر العام 2014، 
بعد وفاة قائد المجموعة، نقل العديد من نشطائها والءهم إلى “والية 

ليبيا” )Libya Province( التابعة للدولة اإلسالمية في العراق والشام 
والتي ُيزعم أن لها قواعد في شرق العاصمة وجنوبها وحولها )شميت 

.)2015 ،]Schmitt and Kirkpatrick[ وكيركباتريك

والطريقة الثالثة التي تشّكل فيها الدولة اإلسالمية في العراق والشام تهديدًا 
تكمن في الدافع األيديولوجي و/أو تجنيد األفراد الُمسَتلَهمين والراديكاليين من 

خالل سردها ودعاياتها التي تنشرها عبر اإلنترنت في الكثير من األحيان. 
وقد نجم عن ذلك وقوع العديد من الهجمات التي شّنتها “جهات فاعلة منفردة” 

أو خاليا صغيرة مستقلة في العديد من البلدان األوروبية والشمال أفريقية 
واألمريكية الشمالية وبلدان أخرى. وتميل هذه إلى العمل وفقًا لمفهومها 

االنغماسي )Inghimasi( الخاص بالهجمات وهو “أن ينغمس الفرد في عمق 
خطوط العدو إللحاق الضرر أو نيل الشهادة”. وتشمل هذه الهجمات “الُمغيَرة” 

هجمات مارس/آذار 2015 في تونس والهجمات التي وقعت في يونيو/حزيران 
2015 في سوسة بتونس. إن معظم المتورطين في هجمات باريس في نوفمبر/

كانوا من  تشرين الثاني 2015 وهجمات بروكسل في مارس/آذار 2016 
أصل جزائري أو مغربي. وقد سافر بعضهم إلى سوريا وتدّربوا أو قاتلوا 

مع الدولة اإلسالمية في العراق والشام. وُيعتقد أيضًا أن الدولة اإلسالمية في 
العراق والشام كانت الُملِهمة لهجوم الحافلة الذي أسفر عن مقتل 84 شخصًا 
في نيس في يوليو/تموز 2016، فضاًل عن هجمات أصغر في فورتسبورغ 

وأنسباخ وسانت إتيان دو روفراي.

جبهة فتح الشام )Jabhat Fateh al-Sham( )أو جبهة 
)]Jabhat al-Nusra[ النصرة

تتمثل مجموعة أخرى مهمة عاملة في الحرب األهلية السورية بجبهة فتح 
 Jabhat( المعروفة سابقًا باسم جبهة النصرة )Fateh al-Sham( الشام

JN[( )al-Nusra[ أو جبهة النصر ]Victory Front[( حتى يوليو/ تّموز 
2016. ومنذ فبراير/شباط 2014 انضمت جبهة النصرة إلى مجموعاٍت 

 ،)ISIL( متمردٍة أخرى في محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
ويرجع ذلك جزئيًا إلى معاملة التنظيم الوحشية للمدنيين السوريين والمجتمعات 

السورية المحلية. متخذٌة مقرًا لها في دير الزور في سوريا، مثلت جبهة 
النصرة تاريخيًا تنظيم القاعدة في سوريا، ولكن مع تغيير اسمها مؤخرًا، سعت 
الجبهة إلى أن تنأى بنفسها عن تلك المنظمة، وُيعتَقد بأن هذا النأي ليس انقسامًا 

أيديولوجيًا بقدر ما هو محاولة إلزالة الذريعة المستخدمة من ِقَبِل التحالف 
بقيادة الواليات المتحدة أو روسيا لتبرير الضربات ضد قوات جبهة النصرة 

)سانشيز وكرويكشانك ]Sanchez and Cruickshank[، 2016(. منذ 
تحولها ضد الدولة اإلسالمية في العراق والشام، أصبحت جبهة النصرة إحدى 
أكثر المجموعات فّعاليًة في محاربة نظام الرئيس األسد. وُيقدَّر عددها ما بين 
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10,000 و12,000، مع أفراد منتشرين في جميع أنحاء البالد. وُيعتَقد أن 
حوالي ربعهم “مقاتلون أجانب” مما يثير المخاوف من عودة بعضهم إلى بلدانهم 

.)2014 ،]Daragahi[ األصلية وهو ما يشّكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا )داراغاهي
نأتي إلى “مجموعة ُخراســان” )The Khorasan Group(، وفقًا للتســمية 

التي أطلقتها عليها وكاالت االستخبارات األمريكية، وهي مجموعة أخرى ارتبطت 
سابقًا بجبهة النصرة )JN( وُيْعَتَقُد أنها تعمل في سوريا بالقرب من حلب، وتضم 

محاربين ُقدامى ودوليين وصانعي قنابل من تنظيم القاعدة. على عكس جبهة 
النصرة وغيرها من المجموعات التي تقاتل نظام األسد السوري، فإن تركيز هذه 

المجموعة يبدو منصبًا على استهداف األمم الغربية. وبالنظر إلى مستوى التهديد 
الذي ُيعَتَقد أنها تطرحه، اسُتهدفت المجموعة وقواعدها بهجماٍت جويٍة وصاروخيٍة 

.)2014 ،]Philp and Spence[ أمريكية )فيلب وسبينس

مجموعات سورية أخرى
ومع ذلك، وفي حين أن معظم التركيز الغربي كان على التهديدات التي يطرحها 

تنظيما الدولة اإلسالمية في العراق والشام )ISIL( وجبهة النصرة )JN(، فثمة 
العديد من المجموعات األخرى التي تتخذ من سوريا مقرًا لها والتي تتشارك 
أيديولوجية جهادية سلفية مماثلة وكراهية أيديولوجية للديموقراطيات الغربية 

وحلفائها في المنطقة. وتشمل جيش اإلسالم )Jaish al-Islam( بحوالي 
17,000 عضوًا، وأحرار الشام )Ahrar al-Sham( بحوالي 15,000 ولواء 
األمة )Liwa al-Umma( بحوالي 6,000 ناشطًا. سّلط تقريٌر صادٌر مؤخرًا 

الضوء على القلق من أنه إذا تمحور التركيز العسكري والسياسي الغربي 
تحديدًا على التهديد الذي ُتشّكله الدولة اإلسالمية في العراق والشام، فإن هذه 

المجموعات األخرى ذات الدوافع المشابهة ُيَرّجُح أن تمأل أي فراغ في السلطة 
تؤدي إليه هزيمتها، محافظة على مستوى تهديد مماثل )مركز الدين والجغرافيا 

.)2015 ،]Centre on Religion and Geopolitics[ السياسية

أصبحت جبهة النصرة )JN( إحدى أكثر 
المجموعات فّعالية في محاربة نظام الرئيس 

األسد.

)AQIM( تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
فضاًل عن التهديد اإلرهابي في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط، المرّكز 
بشكٍل رئيسيٍّ على سوريا، ثمة مصدر قلق آخر في المنطقة األوسع أال وهو 
 )AQIM( شمال أفريقيا. تقليديًا، كان تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
يعمل في الجزائر والمغرب ومنطقة الساحل، حيث ال يزال ُيشكِّل تهديدًا أمنيًا 

.)2011 ،]Larémont[ إلى جانب فروٍع متنوعة )لريمونت
انبثق تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي من الجماعة اإلسالمية 
المسلحة )GIA[ Groupe Islamic Armée[( التي ظهرت خالل الحرب 

األهلية الجزائرية في أوائل التسعينيات. وخالل هذا الصراع الوحشي، 
استهدفت الجماعة اإلسالمية المسلحة الشرطة وقوى األمن الجزائرية والرعايا 

األجانب والمدنيين الموالين للحكومة. ولقد أدت هذه السياسات التكفيرية 
الوحشية المتعمدة تجاه المدنيين المحليين إلى انشقاق حسن حطاب عن الجماعة 

 Salafist( ”اإلسالمية المسلحة وتشكيل “المجموعة السلفية للدعوة والقتال 
]Group for Preaching and Combat ]GSPC( في العام 1998 

)راباسا وآخرون ].Rabasa et al[، 2006(. وفي وقت الحق، تحالف قادة 
المجموعة السلفية للدعوة والقتال مع تنظيم القاعدة، وغيروا اسمها إلى تنظيم 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي )AQIM( وأصبحت تابعة لتنظيم القاعدة في 
يناير/كانون الثاني 2007.

ومنذ ذلك الحين شاركت المجموعة في عمليات اختطاف وهجمات على 
السّياح والمصالح الغربية في الجزائر وشمال أفريقيا األوسع نطاقًا. وُيقدَّر أن 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي تلّقى ما بين 5 و10 ماليين دوالر 

أمريكي إلطالق سراح 32 سائحًا أوروبيًا كانوا مسافرين في الصحراء خالل 
العام 2003. وفي إبريل/نيسان 2007، َقَتَلت سيارٌة مفخخٌة في الجزائر 

العاصمة 30 شخصًا. وفي ديسمبر/كانون األول من العام نفسه، َقَتَلت سيارتان 
 )UN( مفخختان أخرتان 41 شخصًا من بينهم 17 من موظفي األمم المتحدة

.)2012 ،]Chalk[ شالك(
وقد أجبرت حملة جزائرية قاسية ولكنها فّعالة لمكافحة اإلرهاب تنظيم 

القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي على تنويع قاعدة عملياته من الجزائر إلى 
منطقة الساحل الصحراوي، بما في ذلك النيجر وموريتانيا ومالي. وبالتالي 
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تضّم المجموعة أعضاًء فاعلين في جميع هذه المناطق، كما ُيعَتَقد أن لديها 
خاليا في ليبيا ونيجيريا وتونس، حيث ارتبط اسمها بالهجمات. كما تعاونت مع 

مجموعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق البحر األبيض المتوسط 
 Boko( والشرق األوسط وأفريقيا األوسع نطاقًا، بما في ذلك بوكو حرام

Haram( في نيجيريا، والشباب )al-Shabab( في الصومال و تنظيم القاعدة 
 al-Qaeda in the Arabian Peninsula( في شبه الجزيرة العربية

Laub and Mas-[ ( متشاركًة األسلحة والتمويل، )لوب وماسترس]AQAP[
ters[، 2015(. وباإلضافة إلى جمع هذه األموال من اختطاف سّياح غربيين، 

فإن تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي يشارك أيضًا بشكٍل فّعاٍل في 
االتجار بالبشر واألسلحة والمخدرات والسلع، مثل السجائر.

مع هدفه الرامي إلى القضاء على النفوذ الغربي في شمال أفريقيا 
واإلطاحة باألنظمة في منطقة البحر األبيض المتوسط التي ُتعَتَبر ُمرتبطًة 

بالغرب، بما في ذلك الجزائر والمغرب وتونس، ُيعتبر تنظيم القاعدة في بالد 
المغرب اإلسالمي التهديد اإلرهابي الرئيسي في شمال أفريقيا. وقد تعزز ذلك 
 Radisson( من خالل تورطه المزعوم في الهجمات على فندق راديسون بلو

Blu( باماكو، مالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وعلى سبلنديد هوتيل 
)Splendid Hotel( في واغادوغو في 15 يناير/كانون الثاني 2016. ومن 

المعروف أن كاًل منهما يتردد عليه سّياح ومسؤولون أجانب، وكان العديد منهم 
من بين الضحايا.

أنصار الدين )Ansar Dine( وحركة التوحيد والجهاد 
al–Murabi-( والمرابطون )MUJAO )في غرب أفريقيا 

 )toun
باإلضافة إلى تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي )AQIM(، ثّمة عدة 

مجموعات منشقة/تابعة ظهرت في منطقة شمال أفريقيا. ترتبط مجموعة 
أنصار الدين )Ansar Dine( بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي، 

وتنشط في شمال مالي. وقد دعمت في مطلع العام 2012، إلى جانب تنظيم 
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا 

 )]MUJAO[ Movement for Unity and Jihad in West Africa(

التمرد الَقَبلي للطوارق ]Tuareg[ في مالي. وبحلول مارس/آذار 2012، 
استولت مجموعة أنصار الدين على العديد من المدن في شمال مالي وبدأت 

في تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية الصارمة في المناطق التي استولت عليها. 
وفي يناير/كانون الثاني 2013، دفع تقدم آخر للمتمردين جنوبًا حكومة مالي 
في باماكو إلى طلب المساعدة العسكرية من فرنسا. واستجابت فرنسا بنشر 

قوات تمكنت من اســتعادة المدن وأرغمت تنظيم القاعدة في بالد المغرب 
اإلسالمي وأنصار الدين ومتمردين آخرين على االتجاه شمااًل في المناطق 

الجبلية األكثر بعدًا. وعلى الرغم من أن هذه المجموعات لم تعد تطرح مستوى 
التهديد نفسه، إال أنها واصلت شّن هجماٍت متقطعٍة ضد قوات حفظ السالم 

التابعة لألمم المتحدة من بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق 
االستقرار في مالي )مينوسما ]MINUSMA[( العاملة في المنطقة )لوب 

.)2015 ،]Laub and Masters[ وماسترز
وهناك مجموعٌة أخرى منشقة عن تنظيم القاعدة في بالد المغرب 

اإلسالمي أال وهي المرابطون )al–Murabitoun( أنشأها مختار بلمختار وهو 
قائٌد سابٌق في تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي ُيعَرف باسم “السيد 

مارلبورو” )Mr Marlboro( بسبب جمعه لألموال من تهريب السجائر. وفي 
ديسمبر/كانون األول 2012، ترك تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 

al-Mulathameen Bri- )لتشكيل تنظيمه المعروف باسم كتيبة الملثمين 
gade(. وبعد شهر من ذلك، شّنت مجموعته في مطلع العام 2013 هجومًا 

كبيرًا واحتجزت رهائن في منشأة إن أميناس )In Amenas( النفطية 
بالجزائر. وعلى الرغم من أن الشرطة وقوى األمن الجزائرية تمكنتا من 
استعادة المنشأة في النهاية، لم يتحقق هذا إال بعد أن قتلت المجموعة 39 
 Leppard et[ رهينة، من بينهم 7 مواطنين بريطانيين )ليبارد وآخرون 

.al[، 2013(. وبعد أربعة أشهر، أي في مايو/أّيار 2013، أعلنت مجموعة 
بلمختار مسؤوليتها عن عمليتي تفجير شاحنتين انتحاريين ضد منجم فرنسي 
لليورانيوم في أرليت وقاعدة عسكرية في أغاديس بالنيجر، أسفرتا عن مقتل 

حوالي 30 شخصًا )نوسيتر ]Nossiter[، 2013(. وفي الشهر نفسه، اندمجت 
حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا مع كتيبة الملثمين، وُسّمَيت المنظمة 
الجديدة بالمرابطين. وعلى الرغم من عمليات األمم المتحدة )UN( العسكرية 
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والفرنسية في المنطقة، إال أن التهديد المتواصل برز في 20 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015. في هجوٍم مشترٍك مزعوٍم يثبت مستوى التعاون فيما بينهما، 

احتجز المرابطون وعنصٌر من تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 170 
 ،)Radisson Blu hotel( سائحًا وموظفًا كرهائن في فندق راديسون بلو

باماكو، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا قبل استعادة المبنى )كاليماتشي 
.)2015 ،]Callimachi and Bulos[ وبولوس

الراديكالية وظاهرة المقاتلين األجانب
ثمة ظاهرة أمنية رئيسية أخرى مترابطة مع اإلرهاب، تمتد إلى ما أبعد من 
منطقة البحر األبيض المتوسط، أال وهي ظاهرة “المقاتلين األجانب”. سافر 
عدٌد كبيٌر من المواطنين األوروبيين ومن أمريكا الشمالية ومواطنين آخرين 

للمشاركة في الصراعات في سوريا والعراق. وفي حين انضم عدٌد قليٌل 
من األفراد إلى وحدات حماية الشعب الُكردي )YPG( في القتال ضد الدولة 

اإلسالمية في العراق والشام )ISIL(، فإن الغالبية الساحقة، التي ألهمها وشّحذ 

راديكاليتها خطاب اإلسالميين، انضمت إلى الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
وجبهة النصرة )Jabhat al-Nusra( ومجموعات سلفية جهادية مماثلة 

تحارب بشكٍل فّعاٍل نظام األسد أو السلطات العراقية.
يوضح الشكل رقم 4 أن العدد األكبر لمواطني أي بلد من بلدان االتحاد 

األوروبي )EU( الذين يسافرون للقتال في سوريا يأتي من فرنسا. ومع ذلك، وبما 
يتناسب مع حجم سكانها، فإن بلجيكا الجارة األصغر لفرنسا لديها النسبة األكبر 

من المقاتلين األجانب. وخارج أوروبا، تشمل بلدان المنشأ الرئيسية كاًل من تونس 
والمملكة العربية السعودية وتركيا. وفي حالة المملكة المتحدة، ُيقدَّر الرقم حاليًا 

بنحو 700-800 مواطن بريطاني والعدد بحالة ازدياد. ومن الواضح أنه بسبب 
الطبيعة السرية للظاهرة، قد يصعب للغاية الحصول على أرقام دقيقة.

ُيعَتَقد أن الضغط المتزايد من عمليات التحالف ضد مجموعات مثل الدولة 
اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( قد أّثر على تدفق المقاتلين األجانب في 

األشهر األخيرة. في إبريل/نيسان 2016، أصدرت وزارة الدفاع األمريكية 
)US Department of Defense( أرقامًا تشير إلى انخفاض بنسبة 90 في 

تونس

المملكة العربية
السعودية

تركيا

األردن

فرنسا

المغرب

لبنان

ألمانيا

المملكة المتحدة
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الشكل رقم 4. عدد المقاتلين األجانب في سوريا حسب البلد

       ( ]BBC News[ بي. بي. سي. نيوز ،)The Soufan Group( المصدر: مجموعة الصوفان.)2016g
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المئة في أعداد المقاتلين القادمين إلى سوريا والعراق، انخفاضًا من حوالي 
 .)2016 ،]Gibbons-Neff[ 2,000 إلى 200 فقط كل شهر )جيبونز-نيف

 )The Combating Terrorism Center( وقد أبرز مركز مكافحة اإلرهاب
في ويست بوينت )West Point( الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الدولة 

اإلسالمية في العراق وسوريا في تعويض مقاتليها، حيث أشار منشقون مؤخرًا 
إلى أن الكثيرين يتقاضون اآلن نصف أجورهم، أو أنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ 

أشهر )واريك ]Warrick[، 2016(. وقد أشار معلقون آخرون إلى أن الخسائر 
اإلقليمية المستمرة واالنتكاسات العسكرية قد تزيد من تقويض السرد الدعائي 

للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ومعها قدرة المجموعة على جذب مجندين 
.)2016 ،]Tierney[ ُجدد )تيرني

تهديٌد ُمحتمٌل
يشير بيمان وشابيرو ]Byman and Shapiro[ )2014( في لمحتهما المفصلة 

حول المقاتلين األجانب إلى أن الكثيرين ال يعودون إلى بلدانهم األصلية:
•  يموت الكثيرون، إما في هجماٍت انتحاريٍة أو في قتال مع قوات النظام 

السوري.
•  لن يعود الكثيرون إلى ديارهم، لكنهم سيواصلون القتال، ويسافرون إلى 

موقع الجهاد التالي.
•  ُيصاب العديد ممن ُيسافر إلى الخارج بخيبة أمل وكثير من أولئك العائدين 

ال يتسمون بالعنف.
•  يتم ضبط آخرين والقبض عليهم أو تعطيلهم من قبل أجهزة الشرطة أو 

االستخبارات.

ُيعَتَقد أن الضغط المتزايد من عمليات 
التحالف ضد مجموعات مثل الدولة اإلسالمية 

في العراق وسوريا )ISIS( قد أّثر على تدفق 
المقاتلين األجانب في األشهر األخيرة.

ومع ذلك، أثيرت مخاوٌف بشأن التهديد المحتمل الذي يطرحه المقاتلون 
األجانب العائدون من سوريا أو العراق. ومن الواضح أنه متى/إذا عاد هؤالء 

األفراد إلى المجتمعات التي غادروها سابقًا، فإنهم قد يشكلون محور تركيز 
ألفراٍد آخرين متقاربي التفكير وراديكاليين. ومن الُمرّجح أيضًا أن يكونوا 

قد أقاموا اتصاالت وشبكات مع زمالئهم المقاتلين. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
المقاتلين األجانب قد يكون لديهم “النية” الرتكاب أعمال إرهابية والقدرة 

المُعّزَزة على حٍد سواء، معتمدين على تدريبهم وخبرتهم القتالية. وبالنظر إلى 
الطبيعة “الداروينية” )Darwinian( للصراع في سوريا والعراق، من الُمرّجح 
أيضًا أن يكون هناك عنصر من “البقاء لألصلح”، أي أن األفراد األكثر قدرًة 

ومهارًة تكون احتمالية بقائهم أعلى من كثير من األفراد االنطباعيين الذين 
ح أن يطرح  سافروا بالفعل إلى داخل مناطق الصراع هذه. ونتيجًة لذلك، ُيرجَّ

المقاتلون األجانب العائدون تهديدًا كبيرًا على المدى األطول نظرًا للتأثير 
الراديكالي الناجم عن تورطهم في مثل هذا الصراع الوحشي وتطّور مهاراتهم 

القتالية التي سبقت مناقشتها.

التطورات في القدرة الدفاعية اإلقليمية
يستند هذا القسم إلى مناقشة التهديدات اإلرهابية وغيرها من التهديدات األمنية 
)مثل سوريا( المبيَّنة أعاله ليركز على تقديم لمحة حول االستثمار اإلقليمي في 
القدرات الدفاعية. ومع ذلك، ُيمكن أن يطرح تطوير قوات عسكرية بحد ذاته 
تحديات جديدة، حتى في سعيه لحل تحدياٍت أخرى، حيث ُيحتمل أن يصاحب 
بناء قدرات جديدة زعزعة توازن االستقرار األمني اإلقليمي، أو يثير “سباق 

تسلح” محلي.

العمليات الجارية ومبادرات بناء القدرات
باإلضافة إلى األعمال العسكرية الجارية في سوريا، تجري منظمات الدفاع 
الدولية حاليًا عددًا من العمليات المشتركة األخرى لتعزيز األمن في منطقة 

البحر األبيض المتوسط:
•  منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( ]NATO[ – عملية حماية المالحة 
البحرية )Operation Sea Guardian(: أعلنت منظمة حلف شــمال 
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األطلسي )الناتو( ]NATO[ في قمة وارسو )Warsaw Summit( في 
يوليو/تموز 2016 عن مهمة جديدة لتقديم التوعية باألوضاع السائدة 
ومكافحة االتجار واإلرهاب ودعم حرية المالحة والمساهمة في بناء 

 .)2016 ،]NATO[ القدرات اإلقليمية في البحر األبيض المتوسط )الناتو
ويعقب ذلك “السعي الحثيث” )Active Endeavour( وهي عملية 

طويلة األمد لمكافحة اإلرهاب بدأتها منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( 
بموجب المادة رقم 5 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الواليات 
المتحدة. وتقوم قوات منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( بتتبع ومراقبة 

الشحن البحري وحمايته في البحر األبيض المتوسط وتفتيش السفن 
المشبوهة والعمل على ضمان أمن التجارة. ومنذ العام 2004، ضمت 

العملية أيضًا مشاركة من خارج الناتو، مع دعم من أعضاء الحوار 
سرائيل  المتوسطي )Mediterranean Dialogue( )الجزائر ومصر واإ

واألردن وموريتانيا والمغرب وتونس( فضاًل عن المجتمع الدولي األوسع 
نطاقًا )بما في ذلك روسيا في 2007-2006(.

•  عملية االتحاد األوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي من وسط المتوسط 
EUNAVFOR Med ─ Opera� ()يونافور ميد – عملية صوفيا( 

tion Sophia(: هي مهمة بحرية تابعة لالتحاد األوروبي )EU( لتعطيل 
طرقات تهريب البشر في البحر األبيض المتوسط، مع أصول بحرية 
 )ITS Cavour( تشمل حاملة الطائرات اإليطالية آي تي أس كافور

أعلنت منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( 
Warsaw Sum-( في قمة وارسو ]NATO[

mit(  في يوليو/تموز 2016 عن مهمة 
جديدة لتقديم التوعية باألوضاع السائدة 

ومكافحة االتجار واإلرهاب ودعم حرية المالحة 
والمساهمة في بناء القدرات اإلقليمية في 

البحر األبيض المتوسط.

وثماني فرقاطات أوروبية أخرى، وسفن دعم ودورية.
•  الوكالة األوروبية إلدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود 

 ]Frontex[ )الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي )فرونتكس
� عملية تريتون )Operation Triton(: عقب انتهاء عملية “ماري 

نوستروم” )Operation Mare Nostrum( التي نّفذتها إيطاليا في العام 
2014، أجرت الوكالة األوروبية إلدارة التعاون في مجال العمليات 

على الحدود الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي )فرونتكس( 
عملية أكثر محدوديًة لجمع معلومات استخباراتية أمنية حدودية والتدقيق 

مع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر. وتحظى هذه العملية بدعٍم من 
16 دولة أوروبية بقيادة إيطالية، ُمعتمدًة على طائرتي مراقبة وعدة سفن 

حربية وحاملة طائرات عمودية )هليكوبتر( بريطانية )المفوضية األوروبية 
.)2014 ،]European Commission[

وباإلضافة إلى ذلك، يجري أيضًا تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات 
الثنائية والمتعددة األطراف لتعزيز التعاون اإلقليمي وتطوير قدرات الجهات 

الفاعلة المحلية في الدول الهشة أو األصغر حجمًا، وتشمل:
•  شركاء منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( اإلقليميين: تتعاون منظمة 
حلف شمال األطلسي )الناتو( ]NATO[ مع أعضاء الحوار المتوسطي 

)Mediterranean Dialogue( وأعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون 
)Istanbul Cooperation Initiative( غير التابعين لمنظمة حلف شمال 

األطلسي )الناتو( من خالل مجموعٍة متنوعٍة من اآلليات )مثل الوفود 
 ،]NATO[ السياسية والتقنية والتمويل والتدريب وتبادل المعلومات( )الناتو

2012(. وفي ديسمبر/كانون األول 2015، صّدقت منظمة حلف شمال 
األطلسي )الناتو( أيضًا على انضمام الجبل األسود إلى التحالف في أول 

َتوسُّع منذ 2009.
•  بعثات االتحاد األوروبي: شارك االتحاد األوروبي )EU( في مجموعٍة 

من البعثات لدعم األمن في المنطقة، وتضّمن ذلك بعثة االتحاد األوروبي 
 EU Border Assistance Mission( )للمساعدة الحدودية )يوبام
]EUBAM[( لتعزيز أمن الحدود في ليبيا؛ ودعم حفظ األمن وسيادة 
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القانون في األراضي الفلسطينية )البعثة األوروبية لمساندة الشرطة 
الفلسطينية( ]EUPOL COPPS[؛ أو تقديم مساهمة قدرها 75 مليون 
يورو إلى صندوٍق أوروبٍي ألمن مالطا الداخلي من أجل تزويد الدولة 

الني تتشكل من جزر صغيرة بقارب دوريات بحرية وطائرة عمودية 
 Times of[ هليكوبتر( وقدرة ُمحّسَنة ألمن الحدود )تايمز أوف مالطا(

.)2015 ،[Malta
 Dialogue in the 5+5( مجموعة حوار 5+5 في غرب المتوسط  •
Western Mediterranean(: تشارك خمسة بلدان أوروبية )فرنسا 

سبانيا( وخمسة بلدان شمال أفريقية )الجزائر  يطاليا ومالطا والبرتغال واإ واإ
وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس( في هذا الحوار المتوسطي، حيث ُتعَقد 
اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى بين وزراء الدفاع للتنسيق في المسائل 
 Defence 5+5( 5 + 5 المالحية والبحرية، والتعاون بشأن كلية الدفاع

.)2015 ،[Times of Malta[ تايمز أوف مالطا( )College

•  بناء القدرات الثنائية األطراف: فضاًل عن ذلك، يتعاون عدٌد من البلدان 
على أساٍس ثنائي، وذلك من خالل التدريب وبرامج التبادل العسكري، أو 

تقديم مساعدة عسكرية أمريكية واسعة للمنطقة.

رًا عددًا من المناورات  لقد استضافت منطقة البحر األبيض المتوسط مؤخَّ
العسكرية المشتركة الرئيسية في محاولٍة لتعزيز التبادلية بين القوات المتحالفة 

واستعراض القوة لردع المعتدين المحتملين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
على سبيل المثال، نّفذ ما يزيد على 30 بلدًا من منظمة حلف شمال األطلسي 

Trident Junc-( وبلدان حليفة مناورة منعطف ترايدنت ]NATO ])الناتو( 
ture( والتي ُتعد أكبر مناورة عسكرية للناتو في العْقد. جمعت هذه المناورة 

36,000 فرد و140 طائرة و60 سفينة في مجموعة من المناورات عبر 
سبانيا والبحر األبيض المتوسط، بما في ذلك عمليات  إيطاليا والبرتغال واإ

.)2015b ،]NATO[ الهبوط البرمائية والهجمات المحمولة جوًا )الناتو
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المصدر: آي. إتش. أس. جينز )IHS Jane’s(، تحليل مؤسسة RAND )      (. الرجاء مالحظة المقاييس المختلفة المستخدمة على المحور العمودي.

الشكل رقم 5. اإلنفاق الدفاعي في منطقة البحر األبيض المتوسط، 2012�2019 )أسعار السنة المالية � 15(

2015
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اإلنفاق على الدفاع اإلقليمي ونقل األسلحة
في ضوء المخاوف األمنية المبينة أعاله وفي أجزاٍء أخرى من هذا التقرير، 

استثمرت األمم حول الساحل المتوسطي تاريخيًا موارد كبيرة في قدراتها 
يطاليا )18 في المئة(  العسكرية. وفي حين تهيمن فرنسا )32 في المئة( واإ
على اإلنفاق، واللتان تشكالن معًا ما يزيد بقليل على نصف إجمالي اإلنفاق 

اإلقليمي، ُتعد منطقة البحر األبيض المتوسط أيضًا موطنًا لقوى متوسطة أخرى 
سبانيا وتركيا. فضاًل عن ذلك، ُتمثِّل الجزائر البلد ذي  مهمة مثل إسرائيل واإ
المستويات األعلى من حيث اإلنفاق على الدفاع في أفريقيا، كما تُنّمي مصر 

استثماراتها حتى العام 2019 )راجع الرسم البياني األيسر في الشكل رقم 5(. 
وعلى النقيض، فإن البلدان المتوسطية األصغر حجمًا، وغالبيتها في الشرق 

-3.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0.7% -1.9% -1.4% -1.0% 0.4% 0.9% 0.6%

6.4% 3.6% 4.2% 2.6% 2.3% 2.5% أخرى2.6%

-2.0%

-1.0%

0.0%

بق
سا

 ال
عام

 ال
عن

ر 
تغي

 لل
(٪

ة (
ئوي

الم
ة 

سب
الن

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

7.0%

6.0%

االتحاد األوروبي (EU) / منظمة 
حلف شمال األطلسي (الناتو)

.)      ( )IHS Jane’s( المصدر: آي. إتش. أس. جينز

الشكل رقم 6. االتجاهات السابقة والمتوقعة في اإلنفاق الدفاعي اإلقليمي، 2013–2019

األوسط وشمال أفريقيا، محدودة في مواردها المالية، وخاصة فيما يتعلق بتلك 
الحصة المتاحة من موازناتها المتوفرة للحصول على قدرات جديدة )راجع 

الرسم البياني األيمن في الشكل رقم 5(.
وعلى الرغم من ذلك، في حين أّن اإلنفاق في القوى األوروبية الكبرى ال 
يزال يتجاوز الموازنات األخرى للدفاع اإلقليمي من حيث الحجم، ظل اإلنفاق 

على الدفاع في شمال البحر األبيض المتوسط راكدًا في السنوات األخيرة، 
منخفضًا سنويًا بين عامي 2014-2016 مع تنّبؤ نموه بأقل من 1 في المئة 

سنويًا حتى نهاية العْقد )راجع الشكل رقم 6(. وعلى النقيض، قامت بلدان 
من خارج االتحاد األوروبي )EU( ومنظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( 

]NATO[ بتوسيع استثماراتها. ويتوقع أن تشهد كل من تونس )82 في المئة( 

2015
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ومصر )43 في المئة( والجزائر )35 في المئة( زيادًة في إنفاقها الدفاعي 
بنسبة كبيرة بين العامين 2012 و2019، في حين يتوقع أن تشهد إسرائيل 

وهي الُمنِفق األكبر من خارج منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( زيادًة في 
الموازنة بنسبة 23 في المئة لتصل إلى أكثر من 17 مليار دوالر أمريكي. 
ويعكس هذا التفاوت المخاوف المستمرة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

من انعدام األمن الداخلي واإلقليمي، فضاًل عن الحاجة إلى استبدال أو تحديث 
المعدات القديمة، خالفًا للقيود المالية في معظم أنحاء أوروبا. ال يزال من 
غير المؤكد إذا كان هذا سيتغير مع تركيز االتحاد األوروبي المتزايد على 

تعزيز الدفاع األوروبي الجماعي ردًا على تصويت بريطانيا بمغادرة االتحاد 
األوروبي.

في حين أن اتجاهات الموازنة الرفيعة المستوى هذه قد يكون لها تأثير 
طويل األمد على توازن القوة العسكرية في البحر األبيض المتوسط، فإن 

األمر األكثر إلحاحًا للمخططين االستراتيجيين يكمن في التحديات المحتملة 
التي يطرحها اكتساب قدرات فائقة وجديدة. وعلى الرغم من أن هذا التقرير 

ال يسعى إلى وضع خطوط عريضة لخطط الشراء الكاملة لجميع الدول 
المتوسطية، فمن المهم تسليط الضوء على عدٍد من البرامج الحديثة والمقبلة 

التي قد تثير تحوالت كبيرة في التوازن العسكري للمنطقة:
بحرًا:  •

-  تحوز مصر على حامالت طائرات عمودية )حامالت هليكوبتر( 

في حين أن اتجاهات الموازنة الرفيعة 
المستوى هذه قد يكون لها تأثير طويل األمد 
على توازن القوة العسكرية في البحر األبيض 

المتوسط، فإن األمر األكثر إلحاحًا للمخططين 
االستراتيجيين يكمن في التحديات المحتملة 
التي يطرحها اكتساب قدرات فائقة وجديدة.

وطائرات عمودية )هليكوبتر( هجومية بحرية تزودها بقدرات 
استطالعية محدودة ألول مرة، فضاًل عن قواعد بحرية متنقلة 

يمكن من خاللها مجابهة التهديدات الداخلية )ديفنس إنداستري ديلي 
]Defense Industry Daily]، 2016(. هذا واستلمت مصر أيضًا 
في العام 2015 فرقاطة فريم فرنسية-إيطالية متقدمة متعددة المهام 
)FREMM( ُمعدة في األساس لقّوات البحرية الفرنسية. كما تحوز 
 ،[Middle East Eye[ مصر غواصات من ألمانيا )ميدل إيست آي

.)2015
-  امتلكت الجزائر العام الماضي منصة هبوط جديدة، وأجرت 

برنامجًا تحديثيًا لسفنها األخرى. كما وّقعت الجزائر عقدًا في 
صفقة للحصول على فرقاطتين من ألمانيا مع موعد تسليم متوقع 
في 2016-2018. وتشمل الصفقة تطوير حوض بناء جزائري 

لبناء سفينتين. ويتوقع أن تستلم الجزائر غواصتين من روسيا في 
2017-2018 سيكون لها أيضًا القدرة على زرع األلغام لمهام منع 

.)2016a ،]IHS Jane’s[ الوصول )آي. إتش. أس. جينز
-  تحصل إسرائيل على قدرة غواصات متقدمة من طراز تايب 209 
 ،[Middle East Eye[ ( من ألمانيا )ميدل إيست آيType 209(

.)2015
-  شرعت إيطاليا في إعداد برنامٍج الستعراض أسطولها البحري، بما 
في ذلك االستثمار في مهبط واحد للطائرات العمودية )الهليكوبتر( 

سناد لوجيستي للقوات الخاصة )آي. إتش. أس.  وسفينتي دعم واإ
.)2016c ،]IHS Jane’s[ جينز

-  تواصل فرنسا برنامجها الفرعي للغواصة الهجومية النووية 
 ،]IHS Jane’s[ آي. إتش. أس. جينز( ]Barracuda[ باراكودا

.)2016b
-  أعلنت اليونان عزمها استكمال عملية شرائها المؤجلة منذ فترة 

طويلة ألربع غواصات من طراز تايب Type 214[ 214[ )آي. 
.)2015b ،]IHS Jane’s[ إتش. أس. جينز
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جوًا:  •
-  استلم الجيش المصري في يوليو/تموز 2015 أول 24 طائرة 

مقاتلة متقدمة رافال )Rafale( من فرنسا. وُيعَتَقد أيضًا أن مصر 
 )MiG-35( 35 -تنظر إلى الطائرة الروسية من طراز ميج

 ،]IHS Jane’s[ كوسيلٍة لتنويع أسطولها )آي. إتش. أس. جينز 
.)2015a

-  لزيادة قدرتها الجوية القتالية، طلبت الجزائر مؤخرًا 12 طائرة 
.)       ،]Nkala[ ( ُتصنع في روسيا )نكاالSu-34( 34 -سو

يطاليا )90( على  -  تحوز كٌل من إسرائيل )19-75 طائرة( واإ
المقاتلة القاذفة المشتركة )Joint Strike Fighter( من طراز 

إف- F-35( 35( والتي توفر قدرات متقدمة في مجال المراقبة 
واالستهداف والتخفي، مانحًة إمكانية العمل في المجال الجوي 

.)      ،]Reuters[ المتنازع عليه أو المحظور )رويترز
-  باإلضافة إلى ذلك، تشارك أربعة دول متوسطية )فرنسا، واليونان، 
سبانيا جنبًا إلى جنب مع السويد وسويسرا( في التطوير  يطاليا واإ واإ

المبكر للطائرات القتالية بدون طيار ذات القدرة على التخفي 
)UCAV( من طراز نيورون )NEURON(، كما تشرع فرنسا 
في تنفيذ برنامج ثنائي مواٍز مع المملكة المتحدة )UK( )ديفنس 

.)      ،[Defense Industry Daily[ إنداستري ديلي
-  يستثمر عدٌد من الدول المتوسطية أيضًا في طائرات مسيرة من 
دون طيار )UAVs( قادرة على الطيران على ارتفاع متوسط 

سبانيا قريبًا بتشغيل  يطاليا واإ )MALE(، وستقوم كٌل من فرنسا واإ

الطراز أم كيو- 9 ريبر )MQ-9 Reaper(. باإلضافة إلى ذلك، 
إن إلسرائيل سجاًل طوياًل من تطوير الطائرات المحلية بدون طيار 

.)       ،]Stevenson[ ستيفنسون(

األسلحة المتطورة:  •
-  أكدت إسبانيا في يوليو/تموز 2015 استالم بطاريات صواريخ 

باتريوت سام )Patriot SAM( من ألمانيا ) آي. إتش. أس. جينز 
.)        ،]IHS Jane’s[

-  تتطلــع الجزائــر إلــى االعتمــاد علــى مخزوناتهــا مــن أنظمــة أس- 300 
)S-300( المتقدمة من خالل عقد جديد في نوفمبر/ تشرين الثاني 
 )Buk-M2( 22015 الكتساب نظام الصواريخ الروسية بوك-أم

.)        ،]IHS Jane’s[ آي. إتش. أس. جينز(
 Iron( واصلت إسرائيل االستثمار بكثافة في القبة الحديدية  -

Dome( وغيرها من أنظمة الدفاع الصاروخي، خاصًة بالنظر إلى 
تراكم صواريخ الهجوم األرضي في لبنان وفلسطين.

-  أکدت ترکيا عزمها اكتساب قدرة صاروخية هجومية كقوة موازنة 
للصواريخ الباليستية التي تملكها إيران، وسوريا وغيرهما )بكديل 

.)      ،]Bekdil[

يؤدي تطوير هذه القدرات العسكرية إلى عدٍد من التداعيات االستراتيجية   
التي قد تؤثر على األمن اإلقليمي األوسع نطاقًا في منطقة البحر األبيض 
المتوسط. وفضاًل عن أن المشتريات الدفاعية يمكن أن تمثل دفعًا محتماًل 
لنشوء “سباق تسلح” إقليمي أو نشر نظم أسلحة متطورة على نحو متزايد 

بما يهدد الوصول الدولي إلى مياه المتوسط، إال أن لها أيضًا ُبعدًا استراتيجيًا 
وجيوسياسيًا ودبلوماسيًا. وينعكس ذلك في الروابط التبادلية واالعتماد على 

اإلمدادات المقرر توفيرها باالتفاق مع البلدان المنتجة للمعدات أو العتاد بالغ 
الحساسية، كما هي الحال مع العديد من البلدان الشرق أوسطية والشمال أفريقية 
التي كانت تعتمد تقليديًا على روسيا للتزود بالمعدات التي تعود للحقبة السوفيتية 

وتطويرها.

استلم الجيش المصري في يوليو/تموز 2015 
 )Rafale( أول 24 طائرة مقاتلة متقدمة رافال

من فرنسا. وُيعَتَقد أيضًا أن مصر تنظر إلى 
 )MiG-35( 35 -الطائرة الروسية من طراز ميج

كوسيلٍة لتنويع أسطولها.

2014

2016

2015

2015d

2015a

2016

2016



24

ليبيا
قبل سقوط نظام القذافي في العام 2011، وّقع النظام الليبي مع الحكومات 

األوروبية على اتفاقيات واسعة النطاق لنقل األسلحة كجزء من التقارب مع 
القوى الغربية. وشمل ذلك صفقات بقيمة مليار دوالر أمريكي مع بلدان 

أوروبية و300 مليون دوالر أمريكي مع روسيا في 2005-2008، باإلضافة 
إلى توقيع اتفاقية بقيمة 6.2 مليار دوالر أمريكي مع الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي )Nicholas Sarkozy( بشأن البيع الذي كان مخططًا له )ولكنه 

ُأجِهض الحقًا( لطائرات مقاتلة من طراز رافال وطائرات عمودية )هليكوبتر( 
.)2011 ،]Salama[ وسفن ومركبات قتالية ومدفعية )سالمة

وعِقب اندالع الصراع في ليبيا في العام 2011، أفادت لجنة من الخبراء 
شّكلها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )UN Security Council( بأن 

“قدرة ليبيا الفعلية على منع عمليات النقل ]غير المشروع[ تكاد تكون معدومة”، 
حيث آلت معظم األسلحة المنقولة إلى البالد منذ اندالع الحرب األهلية إلى 

مجموعاٍت مسلحٍة غير حكومية، وذلك إما عمدًا أو بسبب انحراف مسارها. 
وهذا يشمل العتاد المنقول كجزء من مهام بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة 

الحدودية )European Union Border Assistance Mission( )ديلواي 
وآخرون ]Dilloway[،      (. كما َخُلَصت لجنة مجلس األمن التابع لألمم 

المتحدة إلى أن الحكومة المصرية واصلت نقل المعدات الثقيلة كطائرات 
مقاتلة روسية الصنع من طراز ميج- MiG-21( 21( وطائرات عمودية 

)هليكوبتر( من طراز مي- 8 )Mi-8( إلى ليبيا، في حين تخضع أيضًا قطر 
والسودان واإلمارات العربية المتحدة )UAE( لعمليات التفتيش بسبب انتهاكها 

.)      ،]Dilloway[ لحظر توريد األسلحة )ديلواي وآخرون

ومع ذلك، سعى عدٌد من البلدان المتوسطية في السنوات األخيرة إلى   
التنويع كوسيلة للحصول على قدٍر أكبر من “إمدادات األمن” وحرية التصرف. 

فالجزائر، على سبيل المثال، تسعى بنشاط للحصول على أنظمة من مختلف 
المنتجين، في حين أن مصر – التي كانت على صلة وثيقة تقليديًا بكل من 

الصناعة الروسية والواليات المتحدة والتي تقدم مساعدات عسكرية واسعة – 
بدأت في العام 2015 بتعزيز عالقة جديدة مع فرنسا، ارتكزت على مشتريات 

رفيعة المستوى من الطائرات المقاتلة رافال )Rafale(، وحامالت طائرات 
هجومية برمائية من فئة ميسترال )Mistral-class( وصواريخ وطائرات دورية 
 .)2015a ،]IHS Jane’s[ بدون طيار ومعدات أخرى )آي. إتش. أس. جينز

ويعمل أيضًا عدٌد من الدول المتوسطية بشكل وثيق على برامج التنمية 
NEU- ]التعاونية )مثل الطائرات المقاتلة بدون طيار ذات القدرة على التخفي 

RON UCAV[ أو مشروع طائرات مسيرة من دون طيار قادرة على الطيران 
على ارتفاع متوسط ]MALE[( أو الدعم أثناء الخدمة للمنصات المشتركة )مثل 

الطائرة المقاتلة أف-F-35[ 35[ وفرقاطة فريم الفرنسية-اإليطالية المتقدمة 
المتعددة المهام ]FREMM frigate[(، مما يعزز الروابط السياسية والعسكرية 

بين هذه البلدان.

وصول الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى األسلحة 
في مناطق الصراع والدول الهشة 

ثمة ُبعٌد استراتيجٌي إضافٌي لنقل األسلحة حول الساحل المتوسطي يتمثل في 
احتمال حصول جهات فاعلة غير حكومية ومجموعات إرهابية على المعدات 

والقدرات العسكرية. ويثير هذا قلقًا خاصًا في مناطق الصراع )مثل سوريا وليبيا( 
والدول والمناطق الهشة )مثل تونس وسيناء( وكذلك في المؤسسات العسكرية 

ذات المستويات العالية من الفساد، والقدرة اإلدارية المحدودة على تتبع األسلحة 
 Amnesty[ والضوابط الضعيفة على مخزونات األسلحة )منظمة العفو الدولية

2015a ،]International(. ومنذ العام 2011، شهد عدٌد من الدول المتوسطية 
أوضاعًا كتغيير النظام والتمرد والحرب األهلية المفتوحة كجزء مما ُيعرف بالربيع 
العربي، وترتب على ذلك انعدام األمن الذي يضعف عناصر الحماية التي تمنع 

وقوع الترسانات العسكرية تحت سيطرة غير حكومية.

سعى عدٌد من بلدان البلدان المتوسطية في 
السنوات األخيرة إلى التنويع كوسيلة للحصول 

على قدٍر أكبر من “إمدادات األمن” وحرية 
التصرف.

2015

2015



25

لعل من بين األمور التي تثير قلقًا خاصًا لدى الجهات الفاعلة في مجال 
األمن الدولي النهب الواسع النطاق للمخزونات الليبية من أنظمة الدفاع 

الجوي المحمولة )MANPADS(. وتوصلت دراسة أجرتها وزارة الخارجية 
األمريكية )US State Department( في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إلى 
أن الحكومة الليبية اكتسبت منذ السبعينيات ما مقداره 17,546 صاروخًا من 

أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، فضاًل عن 760 صاروخًا لنظام ستريليتس 
)Strelets( الُمثَبت في المركبات )مركز الدراسات االستقصائية حول األسلحة 
الصغيرة ]Small Arms Survey[، 2015(. العديد من هذه األسلحة اسُتخِدم 

أو ُدمِّر في الصراع الليبي، أو شّكل جزءًا من 5,000 قطعة سالح أّمنتها 
ِفرٌق متعددة الجنسيات معنية بجمع األسلحة في العام 2012. وعلى الرغم من 

ذلك، فال تزال تقديرات عدد أنظمة الدفاع الجوي المحمولة التي لم يتم حصرها 
حيث يتراوح العدد ما بين 3,000 و12,000 )مركز الدراسات االستقصائية 

حول األسلحة الصغيرة ]Small Arms Survey[، 2015(. وعلى سبيل 
المثال، اكتشفت قوات الجيش الجزائري في أكتوبر/تشرين األول 2013 مخبًأ 

على الحدود الليبية يضم 100 صاروٍخ مضاٍد للطائرات، فضاًل عن مئات 
الصواريخ المضادة للطائرات العمودية )الهليكوبتر( وقذائف صاروخية عديمة 

االرتداد )آر.بي.جي( )تشيخي وآخرون ].Chikhi et al[، 2013(. وفي حين 
ُيعتَقد أن ما يقرب من 90 في المئة من اإلمدادات الليبية هي أنظمة روسية 

أس آيه-بيSA-7b( 7( أقدم ُمصمَمة فقط للتعامل قصير المدى مع األهداف 
منخفضة االرتفاع، ال يزال انتشار أنظمة الدفاع الجوي المحمولة المنهوبة 

ُيثيُر مخاوَف بشأن استخدامها المحتمل ضد الطائرات العسكرية أو المدنية في 
منطقة البحر األبيض المتوسط.

سوريا
مداد  كما هي الحال في ليبيا، فإن سلطة الحكومة الضعيفة والصراع األهلي واإ

وكالء محليين باألسلحة من قبل جهات فاعلة دولية تمثل جميعها مخاوف 
رئيسية في سوريا بشار األسد.

تعرقلت المشتريات الدفاعية السورية خالل العقد األول من األلفية بسبب 
ضعف الناتج االقتصادي في البالد ومستويات الدين المرتفعة. وعلى الرغم من 

يران، إال أن محدودية توُفر التمويل أدت إلى إلغاء  الدعم المقدم من روسيا واإ
Su-[ 27-عدٍد من عمليات الشراء التي كان مخطط لها )كصفقة مقاتالت سو

27[ بقيمة 2.5 مليار دوالر أمريكي(. ونتيجًة لذلك، ُأفيَد أن وزارة الدفاع 
السورية ركزت مواردها على عدٍد قليٍل من المجاالت ذات األولوية )مثل 

القذائف والصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والدفاع الجوي( لتعويض 
نقص أو تهالك المعدات األخرى )مثل الطائرات المقاتلة والمدرعات ]آي. 

إتش. أس. جينز - 2015c ،]HIS Jane’s(. ومن األمور المعقِّدة األخرى، 
أن خضعت الحكومة السورية لحظر على األسلحة فرضه عليها االتحاد 

األوروبي ]EU[ بين مايو/ أيار 2011 ومايو/أيار 2013، مع أن هذا الحظر 
كان محدودًا للتأثير على شحنات أسلحة للقمع الداخلي فحسب )معهد ستوكهولم 

.)2011 ،]SIPRI[ )الدولي لبحوث السالم )سيبري
ومع ذلك، ال تزال سوريا، على الرغم من قضايا الشراء هذه وخسائر 
ساحة المعركة التي عرفتها منذ اندالع الحرب األهلية، موطنًا لكميات كبيرة 

من المعدات والعتاد العسكري، مع تهديد الجهات الفاعلة غير الحكومية بكسب 
هذه المخزونات طارحًة قضية استراتيجية أوسع نطاقًا لمنطقة البحر األبيض 
المتوسط. إن أحد أكبر المخاوف المحتملة يتمثل في وجود أنظمة ذات تأثيٍر 

استراتيجٍي متعلٍق بمنع الوصول أو منع دخول المنطقة:
•  األسلحة الكيميائية: لطالما كان تأمين وتدمير مخزون سوريا من أسلحة 
الدمار الشامل محور جهود دبلوماسية وسياسية كبيرة منذ مقتل ما يزيد 
على 1,400 في هجوٍم كيميائٍي خارج دمشق في العام 2013 )واريك 

]Warrick[، 2013(. وعلى الرغم من أن منظمة حظر األسلحة 
Organisation for the Prohibition of Chemical( الكيميائية 

]Weapons ]OPCW( أبلغت عن جهٍد دولٍي مبذوٍل إلزالة وتدمير 
Ber-[ 2016 )بيرلينجر  كامل ترسانة سوريا في يناير/كانون الثاني

linger[، 2016(، ُيعَتَقد أن قوات الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا 
)ISIS( استخدمت غاز الخردل في اشتباكاٍت مع مجموعاٍت مسلحة أخرى 

.)2015 ،]Deutsche[ شمال حلب في أغسطس/آب 2015 )دويتشه
•  الصواريخ البالستية: الجيش السوري مدعوم بثالث كتائب قيادة 

 SS-1( صواريخ، تملك إحداها 120 صاروخًا أس أس-1 سكود-سي
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Scud-C( و20 راجمة صواريخ ُيعَتَقد أنه تم الحصول عليها من كوريا 
الشمالية في التسعينيات. إن هذه األنظمة التي يصل مداها إلى 500 كم 
سرائيل واألردن وشمال العراق،  قادرة على شّن ضربات ضد تركيا واإ

 UK’s( فضاًل عن قبرص ومناطق القواعد السيادية للمملكة المتحدة
Sovereign Base Areas(، بما في ذلك قاعدة القوات الجوية الملكية 

في أكروتيري )RAF Akrotiri(. وباإلضافة إلى ذلك، نشرت سوريا 
عددًا غير معروف من صواريخ أس أس-SS-21s( 21( وصواريخ 
فاتح-Fateh-110( 110( اإليرانية الصنع وصواريخ دي أف-15 
)DF-15( الصينية. إال أن التقارير تُقّدر أن 90 في المئة من هذه 

الترسانة قد تكون اسُتهِلَكت في ضرباٍت ضد المتمّردين المناهضين لألسد 
.)2015b ،]Reuters[ منذ العام 2011 )رويترز

•  صواريخ كروز الجوالة المضادة للسفن: لتعويض القدرات المحدودة 
لقوتها البحرية الصغيرة، حصلت سوريا على مجموعة من صواريخ 

كروز جوالة شاطئ-جو-بحر مضادة للسفن، ُيعتٌَقد أنها تشمل صواريخ 
Kh-( وكيه إتش-13 آيه ،)P-800 Yakhont( بي-800 ياخونت

13A(، وآيه أس-17 كريبتون )AS-17 Krypton( من روســيا، فضاًل 
عن صواريخ نور اإليرانية )Iranian Noor(، القادرة على استهداف 

السفن على مدى يصل إلى 120 كم.
•  الدفاع الجوي البعيد المدى: على الرغم من أن االستالم الُمقََّرر 

ألنظمة الدفاع الجوي المتقدمة من طراز أس-S-300( 300( ُألِغَي 
في أغسطس/آب 2014 عقب العقوبات التي فرضتها األمم المتحدة 

]UN[، ُأفيد بأن حكومة األسد تلقت تطمينات الحقة من روسيا بأن هذه 
المبيعات وقيمتها مليار دوالر أمريكي قد يتم تنفيذها في وقٍت الحق. 

وتمّكَنت جهات فاعلة غير حكومية بالفعل من االستيالء أو الحصول على 
مخزونات كبيرة من أنظمة سام )SAM( السورية المحمولة والقصيرة 

المدى.

وباإلضافة إلى ذلك، تحتفظ سوريا بمجموعة واسعة من أسلحة تقليدية 
أخرى )على سبيل المثال ما ُيَقدَّر بنحو 4,600 دبابة قتالية رئيسية، بالرغم 

من أن الكثير منها ُمتهالك أو ُمخّزن( وأسلحة صغيرة ومتفجرات وذخائر. 
وفي حين استولت الدولة اإلسالمية على كميات هائلة من األسلحة السورية أو 

اشترتها بطريقة غير مشروعة، استولت أيضًا جهات فاعلة أخرى غير حكومية 
مثل جبهة النصرة أو الجيش السوري الحر على مخابئ كبيرة. وباإلضافة إلى 
ذلك، تواِصل القوى األمريكية واألوروبية واإلقليمية تقديم الذخائر أو المعدات 
أو غيرها من أشكال الدعم للقوات المناهضة للحكومة، بالرغم من وجود أدلة 

تفيد أن الشحنات تم تحويلها أيضًا أو اعتراضها من قبل أفراد فاسدين أو 
ُاغتُِنَمت في ساحة المعركة من قبل مجموعاٍت إرهابيٍة مثل الدولة اإلسالمية 
.)2016 ،]Mazetti and Younes[ في العراق وسوريا )مازيتي ويونس

العراق
على الرغم من أن العراق ال يشّكل جزءًا من الساحل المتوسطي، إال أن َتَدفُّق 

األسلحة إلى البالد منذ العام 2003 كان له تداعيات استراتيجية عميقة على 
المنطقة األوسع نطاقًا، خاصًة بالنظر إلى الفروق غير الواضحة بين الصراع 

األخير مع الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا )ISIS( في شمال العراق 
والحرب األهلية في سوريا المجاورة.

وفي حين أّدى الغزو بقيادة الواليات المتحدة للعراق في العام 2003 إلى 
تدمير وتفكيك القوات المسّلحة العراقية لِحقبة البعث، أصبحت البالد منذ ذلك 

الحين الجهة الُمتلقية لعمليات نقل واسعة النطاق لألسلحة من ما يزيد على 30 
بلدًا دعمًا إلعادة اإلعمار وعمليات مكافحة التمرد، بما في ذلك إمدادات من 

الواليات المتحدة )US( وروسيا والمملكة المتحدة )UK( وفرنسا والصين. وفي 

تحتفظ سوريا بمجموعة واسعة من أسلحة 
ر بنحو  تقليدية أخرى )على سبيل المثال ما ُيَقدَّ

4,600 دبابة قتالية رئيسية، بالرغم من أن 
الكثير منها ُمتهالك أو ُمخّزن( وأسلحة صغيرة 

ومتفجرات وذخائر.
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السنوات األخيرة، أّدى ظهور الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا مؤخرًا وفقدان 
الحكومة لسيطرتها على محافظات العراق الشمالية إلى توفير زخٍم إضافٍي 

لواردات الدفاع. وفي السياق ذاته وقّعت الواليات المتحدة بين العامين 2011 
 )M1A1 Abrams( 1و2013 عقودًا لـ140 دبابة من طراز أبرامز أم1 آيه

وطائرات مقاتلة من طراز أف-F-16( 16( وبطاريات هوك )Hawk( مضادة 
للطائرات وما يزيد على 680 من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينغر 

 ،]Amnesty International[ منظمة العفو الدولية( )Stinger MANPADS(
2015b(. ومنذ بدء الغارات الجوية لالئتالف ضد أهداف الدولة اإلسالمية في 
العراق وسوريا في أغسطس/آب 2014، اعتمدت الحكومة األمريكية وحدها 
ما يزيد على 5.4 مليار دوالر أمريكي في عمليات نقل األسلحة إلى العراق، 

تشمل مدرعات ثقيلة وعربات عسكرية مزودة بعجالت عالية التنقل متعددة المهام 
)Humvees( وأسلحة صغيرة وذخيرة ودعم لوجيستي، وما يزيد على 43,000 

Agence France-[ وكالة األنباء الفرنسية( )M4( 4بندقية من طراز أم
Presse[، 2015(. وفي الوقت عينه، سعى عدٌد من الجهات الفاعلة الغربية 
يطاليا( إلى إمداد األسلحة مباشرًة إلى  )بما في ذلك قوى متوسطية، فرنسا واإ

القوات الكردية وغيرها من القوات غير الحكومية، باإلضافة إلى تدريبها ودعمها 
.)2015 ،]Borger[ تقنيًا بشكٍل أوسع )بورجر

تونس
” وقع خالله  في حالة تونس، أّدى انهيار حكومة بن علي إلى “فراٍغ أمنيٍّ

العديد من مخزونات الجيش والشرطة تحت سيطرة جهات فاعلة غير حكومية. 
وباإلضافة إلى ذلك، َأدَّى استمرار انعدام األمن الداخلي والتوترات السياسية 
إلى تقويض محاوالت منع تدّفقات األسلحة عبر الحدود مع ليبيا والجزائر، 
ودمج تونس في شبكة أوسع نطاقًا لالتجار باألسلحة عبر الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. هذا وأبلغت قوى األمن التونسية عن زيادة في عمليات ضبط 
المعدات العسكرية المسروقة منذ العام 2013، تشمل أسلحة صغيرة ومتفجرات 

وذخيرة من العيار الكبير والصغير وزي رسمي للجيش التونسي وأعداد 
Interna- ]صغيرة حتى من صواريخ أرض-جو )المجموعة الدولية لألزمات 

.)2013 ،]tional Crisis Group

المنطقة األوسع نطاقًا
حصلت حكومات إقليمية أخرى منذ العام 2014 على موافقة الواليات المتحدة 
لمبيعات صواريخ هيلفاير ]Hellfire[ )مصر ولبنان( وأسلحة مضادة للدبابات 
)المغرب ولبنان( وصواريخ جو-جو )تركيا( وصواريخ )األردن( باإلضافة 
 .)2015 ،]Weisberger[ إلى طائرات هجوم أرضي )لبنان( )ويسبرجر

أعرب جيش الدفاع اإلسرائيلي )Israeli Defence Force( عن قلقه البالغ 
إزاء المخزونات الكبيرة والمتنوعة من الصواريخ والقذائف التي يسيطر عليها 
حزب اهلل، والتي تتراوح ما بين صواريخ كاتيوشا )Katyusha( غير متطورة 
يرانية متقدمة  كروز جوالة روسية واإ وغير موجهة وعدد صغير من صواريخ 

مضادة للسفن )البين ]Lappin[، 2015(. خالل حرب لبنان للعام 2006، 
ِاسُتهِدَفت سفينة أهي-حنيت )Ahi-Hanit( التابعة لقّوات البحرية اإلسرائيلية 

)INS( بصاروٍخ مماثٍل - ُيعَتَقد أنه صيني الصنع من طراز سي-802 
لحاق أضرار جسيمة بأنظمة البدن  )C-802( - أسفر عن وقوع أربعة قتلى واإ
والدسر. هذا واتهم الجيش اإلسرائيلي مستشارين من الحرس الثوري اإليراني 

)Iranian Revolutionary Guard( بالضلوع في هجوم حزب اهلل هذا 
.)2016 ،]Gardner[ غاردنر(

مالحظات
ُيعد هذا المنظور التحليلي لمؤسسة RAND بمنزلة تحليٍل تمهيدٍي أكثر منه 
تقرير تحليلي. وبالتالي، ال يقدم خالصات أو توصيات بشأن تحديات هذه 

المنطقة أو الطرق المحتملة لمعالجتها. ومع ذلك، ومن هذه اللمحة الموجزة 
 Mediterranean( وبناًء على األنشطة األخرى لمنتدى التبّصر المتوسطي
Foresight Forum(، عرض فريق مؤسسة RAND عددًا من المالحظات:

•  إن العديد من التحديات الدفاعية واألمنية التي تواجهها المنطقة هي 
تحديات متعددة الجوانب وقائمة منذ وقٍت طويل ومتجزرة. وبالتالي فهذه 
التحديات ال تقبل الحل المباشر. ستتطلب معالجة تحديات المنطقة َتوُفر 

إرادة سياسية واقتصادية وتفكير شامل ومقاربات متسقة. وفيما يتعلق 
بالعديد من القضايا الخاصة بالمنطقة، ال يزال يتعين ترُقب من قد يتولى 
أو يمكنه أخذ زمام المبادرة سواء على صعيد وطني أو مؤسساتي، وهو 
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إطار العمل األنسب لتبرير أي تدبير دولي متضافر قد تكون من خالله 
الموارد المطلوبة مؤّمَنة.

•  من الواضح أن ثّمة توترات قائمة بين االستجابات على المديين القصير 
واألطول. وعلى غرار ما لوحظ في أماكن أخرى، فإن معالجة األسباب 

الكامنة وراء بعض المشاكل في منطقة البحر األبيض المتوسط قد تتطلب 
عمل سنوات عديدة، وقد يستغرق هذا وقتًا إضافيًا لالستخدام المتضافر 
والموّجه والُمَقّيم للموارد المالية والسياسية والبشرية األساسية. وعلى 

األرجح، فإن تأثير هذه الجهود قد ال يصبح واضحًا للعيان لعقود، أي أنه 
كان ينبغي لنا أن نبدأ قبل خمسة عشر عامًا لحل مشاكل اليوم، أو أن 

نكون مستعدين لالنتظار خمسة عشر عامًا أخرى إلى أن تأخذ مبادراتنا 
تأثيرها الكامل. وعلى الرغم من إمكانية تحديد إجراءات محتملة أقصر 
أمدًا وأكثر قابلية لالستخدام، ُيرجح في بعض الحاالت أن تقتصر اآلثار 

الناجمة عن هذه المبادرات القصيرة األمد على معالجة أعراض المشاكل 
بداًل من األسباب الكامنة. ومن الناحية الُمثلى، قد ُتطّبق اإلجراءات 
القصيرة والطويلة األمد معًا إلحداث تأثير مباشر ومستدام على حٍد 

سواء. ومع ذلك ال توجد أدلة كافية على توفر اإلرادة الالزمة لالضطالع 
بااللتزامات على هذا المستوى وال – كما نوِقش أعاله – وضوح بشأن 

من قد يقود أو يسهم في هذه الجهود.
•  بما أن اإلرادة السياسية والموارد االقتصادية محدودتان – على النحو 
المبين أعاله – فإن التساؤل الُمثار يتمثل فيما إذا كان ينبغي إعطاء 

األولوية لتعزيز النجاح أم معالجة أسوأ المشاكل. فعلى سبيل المثال، هل 
ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز االستقرار النسبي في تونس، وترسيخ 

تقدمها الُمحَرز نحو التحول والمحافظة على تقليدها الهش من أجل تعزيز 
استقرارها وأمنها على المدى الطويل كرمز للمنطقة األوسع نطاقًا؟ أم 
إيالء أولوية أكبر للوضع في سوريا أو ليبيا، اللتين تعصف بهما أزمة 

نسانية لها تداعيات محلية ودولية خطيرة؟ اقتصادية سياسية واإ
•  ُتشكل أعمال األطراف الخارجية في بلدان منطقة البحر األبيض المتوسط 

- خاصًة روسيا والواليات المتحدة ─ عاماًل معقِّدًا كبيرًا. وكما لوحظ 
في أماكن أخرى فإن قرارات الجهات الفاعلة الخارجية وتصرفاتها غالبًا 

ما تعكس حقائق جيوسياسية أو انحرافات أو توترات أوسع نطاقًا، مع 
خطر أن تصبح منطقة األزمة رهينة الصراع أو خلفية لحرب بالوكالة 
بداًل من أن تكون محورًا لجهود بناءة. وفي حالة منطقة البحر األبيض 
المتوسط على وجه التحديد، يبدو أن هناك حوارًا محدودًا بشأن أفضل 
الطرق التي ينبغي أن يعمل من خاللها أعضاء المجتمع الدولي معًا، 
وسواء فرديًا أم جماعيًا )بما في ذلك منظمات مثل االتحاد األفريقي 

]African Union[ وجامعة الدول العربية ]Arab League[ ومجلس 
التعاون الخليجي ]Gulf Cooperation Council[( إلدارة أو تخفيف 

التهديدات والتحديات في المنطقة لتحقيق مكاسب مشتركة.
•  إن الفجوة في القدرات الدفاعية للبلدان في شمال المتوسط وجنوبه آخذة 

في التضاؤل. وقد يحد هذا على المدى الطويل من حرية التصرف، 
حيث إن البلدان األقل قدرة تاريخيًا تكتسب قدرات أكثر تقدمًا. كما يمكن 

لبرامج تحديث الدفاع لبلدان مثل مصر والجزائر أن تغير مجموعة 
االفتراضات المتعلقة بالعمل مع هذه البلدان أو داخلها حالما تصبح أكثر 

قدرة عسكريًا. وقد ُيشّكل ذلك تحدياٍت وفرصًا للعمل المشترك، ولكن 
قد ينطوي أيضًا على نتائج متشّعبة محتملة تتمثل في تدهور كبير في 

األوضاع األمنية في هذه البلدان مما يحث أو يستلزم تدخاًل عسكريًا دوليًا 
هناك.

•  إن الوضع األمني في المنطقة يتطور بوتيرة متسارعة. ويتجلى ذلك 
بشكل خاص في األوضاع المتحولة باستمرار للجهات الفاعلة اإلرهابية 
في المنطقة والتي يبدو أن هوياتها وانتماءاتها ووالءاتها وطرق عملها 
ومواقعها تتغير بانتظام. ويبدو على األرجح أن مسارات المجموعات 

اإلرهابية المختلفة ستظل خاضعة لتغير شبه مستمر. وبالنظر إلى 
االضطرابات القائمة في أجزاء متعددة من المنطقة – إلى أن يحدث 

ح أن تستمر الكيانات  تحسن في البيئة األمنية في المنطقة برمتها – ُيرجَّ
اإلرهابية لتتمتع بمجال كبير للمناورة. ويمكن مالحظة ذلك في حالة ما 
ُتعرف بالدولة اإلسالمية. إذ أن هزيمة في إحدى المناطق الجغرافية قد 

تمثل ضربة للحركة ولكن لن تقضي عليها. وما أن ُتطَرد من إحدى 
المناطق، ُيرّجح أن تتحسس ما ُتعرف بالدولة اإلسالمية ومجموعات 
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أخرى مواطن ضعف في أماكن أخرى. وسيشمل هذا في بعض الحاالت 
المقاتلين األجانب العائدين إلى بلدانهم األصلية. وفي حاالت أخرى 

سيسعى مقاتلو ما ُتعرف بالدولة اإلسالمية إلى إنشاء معقل جديد في أي 
مكان آخر يمكن من خالله مواصلة وتوسيع نطاق عملياتهم.
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البحث  أجل  من   RAND لمؤسسة  المتاحة  الُمخصّصات  مــن  الدراسة  لهذه  التمويل  توفير  تّم 
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 RAND ــدة بحــوث يف أليكســاندرا هــول )alexandra_hall@rand.org( )Alexandra Hall( قائ
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جياكومــو بــريس بــاويل )giacomo_persi_paoli@rand.org( )Giacomo Persi Paoli( هــو 
قائــد يف مجــال البحــوث يف مؤسســة RAND Europe وقائــد مشــاريع ملنتــدى التبــّر املتوســطي 
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