
 

 شؤون الدفاع في الدول العربية وُمدّونة توازن

 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ورو�﮴﮲�و

  كر﮵�س﮴�﮵�ان ﮴�ر﮵�﮳�رت  — الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 ﮳�عد مرور ع﮶سر س﮲�وات على ﮳�دا﮵�ة الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى، �﮴و﮲�ر ُمدّو�﮲ة  توازن  ﮲�رصة لل﮴�﮲�ك﮵�ر ﮲�﮵ى ما﮲ص﮵ى وحا﮲صر
 ومس﮴�﮴�﮳�ل العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة.

 ﮵�صادف �﮴ار﮵�﮲ح 17 ��﮲ون أالول/د﮵�سم﮳�ر 2020 مرور ع﮶سر س﮲�وات على ﮴�﮵�ام ﮳�ا�ٔع ال﮲�اكهة ال﮴�و�﮲س﮵ى طارق
 االٔحداث ال﮴�﮵ى �﮴سمى االٓن  الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى . هذه

﮲
 ال﮳�وع﮲ر﮵�﮲ري  ﮳�ٕا﮲صرام ال﮲�ار ﮲�﮵ى �﮲﮲�سه ، ما أ﮶سعل ﮲�﮴�﮵�ل سلسلة مں

 االٔحداث ﮲ع﮵�ّرت الطر﮵�﮴�ة ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲�اعل ﮳�ها ال﮴�ّوات المسّلحة والم﮳ح﮴�معات ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮳حذر﮵�ًا ﮲�﮵ى  ﮳�عض
 السلطات المد�﮵﮲�ة والعسكر﮵�ة دون �﮲﮴ع﮵�﮵�ر ﮳�صورة �﮶﮴�﮵�ر

﮲
 �﮲واٍح أ﮲حرى، ﮲طّلت العال﮴�ات ﮳�﮵�ں

﮲
 مں

﮲
 ال﮲�واح﮵ى ، لكں

﮴�﮴�ها  االس﮴�﮲عراب. أص﮳�حت  ﮳�عض الدول  أك﮶�ر عسكرة ، ﮳�﮵�﮲�ما �﮴را﮳حعت العسكرة ﮲�﮵ى دول أ﮲حرى، و﮳�ع﮲صها م﮲رّ
 ال﮲�﮲راعات االٔهل﮵�ة وأ﮲حرى أص﮳�حت أك﮶�ر اس﮴�﮴�راًرا. و�﮴وسعت اس﮴�﮵�راد االٔسلحة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة  ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر ، كما أن ﮴�﮵�ام

 ﮴�وى ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة �﮲ا﮶سٔ�ة ﮳�اس﮴�عراض ﮴�ّو�﮴ها العسكر﮵�ة ﮳حعلت ال﮶سؤون الد﮲�اع﮵�ة أك﮶�ر ﮳�روًزا.
﮲

 م﮳حموعة مں
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 �﮴سعى ُمدّو�﮲ة  توازن  ل﮲�هم هذه أالل﮲عاز الُم﮴�﮶سا﮳�كة، ح﮵�ث �﮲ُ﮴�﮶سر �﮴حل﮵�الت ورؤى وردود أ﮲�عال حول  العال﮴�ات

﮲
 الم﮴�﮲حصص﮵�ں

﮲
 العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة  و﮶سؤون الد﮲�اع ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة . و�﮴﮴�م﮶�ل ُمهم﮴�ها ﮲�﮵ى ﮲حلق حوار و�﮲﮴�اهم ﮳�﮵�ں

 وال﮲ص﮳�اط ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة، ﮳�هدف ز﮵�ادة ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة والك﮲�اءة وال﮲�عال﮵�ة ﮲�﮵ى ﮴�طاعات
﮲

 ﮲�﮵ى ﮶سؤون الد﮲�اع المد�﮵﮲�﮵�ں
 الد﮲�اع ع﮳�ر الم﮲�ط﮴�ة.

﮲
 الع﮲�ف، و﮵�س﮴�﮲�﮵�د ص﮲�ّاع ال﮴�رار مں

﮲
ا مں  أك﮶�ر الع﮴�ود  ا﮲صطرا﮳�ًا  ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ٍة عا�﮲ت مس﮳�﮴�ً

﮲
 �ن الع﮴�د الما﮲ص﮵ى مں

 م﮲�ا﮴�﮶سة ال﮴�﮲ع﮵�ّرات، أو عدمها، ﮲�﮵ى ﮶سؤون الد﮲�اع ومع﮲�ى هذه ال﮴�﮲ع﮵�رات ﮳�ال﮲�س﮳�ة للحا﮲صر والمس﮴�﮴�﮳�ل. �﮴﮴�ّدم ُمدّو�﮲ة

﮲
 الدول العر﮳�﮵�ة ��﮲ت مں

﮲
 توازن  ﮲�رصة لل﮴�﮵�ام ﮳�ذلك، مع ٕادراك ٕان م﮲�ا﮴�﮶سات ﮶سؤون الد﮲�اع ﮲�﮵ى العد﮵�د مں

ا لهذا ال﮴�حر﮵�م، و﮵�ر﮳حع ذلك  المحرمات �﮴ار﮵�﮲ح﮵�ًا. ﮶سهدت الس﮲�وات الع﮶سر ال﮴�﮵ى ا�﮴﮲�﮲صت م﮲�ذ الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى ٕا﮲صعا﮲�ً
 ﮲�﮵ى

﮲
 ذلك — ٕالى ال﮴�وسع ال﮴�در﮵�﮳ح﮵ى لدور المد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
 — واالٔهم مں

﮲
 ﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ًا ٕالى  ﮳�﮲�اء المؤسسات  والم﮶ساركة ، لكں

 ﮶سؤون الد﮲�اع ﮲�﮵ى  �﮴و�﮲س  والم﮲عرب  ودول أ﮲حرى. �﮴و﮲�ر هذه الُمدّو�﮲ة ﮲�رصة للم﮶ساركة ﮲�﮵ى م﮲�ا﮴�﮶سة هذه ال﮴�﮲صا﮵�ا
 ﮲حالل �﮴حل﮵�ل م﮲�﮴�وح و�﮲﮲ر﮵�ه.

﮲
 الحر﮳حة مں

 جمهور واسع

﮲
 مں

﮲
 ﮳�﮶سؤون الد﮲�اع ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. ﮵�﮴�م ا﮲ح﮴�﮵�ار المساهم﮵�ں

﮲
 ال﮳حمهور الر�﮵ٔ�س لُمدّو�﮲ة  توازن  هم أولٔ�ك المع﮲�﮵�﮵�ں

، ح﮵�ث ﮵�مك﮲�هم الك﮴�ا﮳�ة ٕاما
﮲

 إالعالم﮵�﮵�ں
﮲

، والمعل﮴�﮵�ں
﮲

 ﮲�﮵ى ﮴�طاع الد﮲�اع، وال﮳�اح﮶�﮵�ں
﮲

 المد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮲ص﮳�اط، والمسؤول﮵�ں
 ٕالى الل﮲عة اال﮲ٔحرى، و﮵�﮴�م �﮶﮲سر �ُ﮲س﮲ح م﮲ح﮴�صرة

﮲
 ﮳�الل﮲عة إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ة أو العر﮳�﮵�ة. ﮵�﮴�م �﮴ر﮳حمة لك م﮴�ال ﮳�ٕاحدى الل﮲ع﮴�﮵�ں

﮲
 مں

﮲
 الم﮴�االت على م﮲�ّصات ال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ماع﮵ى. الهدف هو ز﮵�ادة وصول الُمدّو�﮲ة ٕالى أك﮳�ر عدد ممكں

﮲
 مں

ا، ر﮲عم �ٔ﮴��﮵﮶�رها على ح﮵�اة  ال﮴�راء مع الح﮲�اظ على ال﮴�رك﮵�﮲ر على ال﮴�﮲صا﮵�ا ال﮴�﮵ى �﮲ادًرا ما �ن ﮵�﮴�م م﮲�ا﮴�﮶س﮴�ها سا﮳�﮴�ً
 ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة.

﮲
 ﮳حم﮵�ع أولٔ�ك الذ﮵�ں

 أ﮳حل المحا﮲�ظة على هذا االم﮴�داد، �﮴ل﮴�﮲رم ُمدّو�﮲ة  توازن  ﮳�س﮵�اسة م﮲�﮴�وحة لمساهمات ال﮲�﮶سر. وه﮵ى �﮴رحب
﮲

 مں

﮲
 ﮳�﮴�وص﮵�ات س﮵�اسا�﮵﮴�ة ﮲�﮵ى الم﮴�االت الُم﮴�دمة، ﮳�﮶سرط أن �﮴ع﮴�مد هذه ال﮴�وص﮵�ات على االٔدلة وال﮴�حل﮵�ل ﮳�دًال مں
 �﮳﮴�﮲�﮵ى موا﮴�ف رسم﮵�ة �﮴ا﮳�عة ل﮳حهة أو م﮲�ظمة ما. و﮳�الم﮶�ل، ﮲�ٕان الُمدّو�﮲ة ل﮵�ست م��ً﮲ا للم﮲�ا﮴�﮶سة أال�د﮵�م﮵�ة أو

﮲
 ال﮴�عل﮵�ق العام حول الم﮶سالك الُم﮴�صّورة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة، وٕا�﮲ما ه﮵ى م﮲�﮴�دى لم﮲�ا﮴�﮶سة أ﮲�﮲صل الممارسات و�﮴حس﮵�ں

 الك﮲�اءة ﮲�﮵ى ﮶سؤون الد﮲�اع. �﮴ل﮴�﮲رم الُمدّو�﮲ة ﮳�الّد﮴�ة ال﮲�كر﮵�ة والموا﮲ص﮵�ع ذات الصلة ﮳�س﮵�اسات الد﮲�اع، والٔن
 عل﮵�هم

﮲
 ﮵�﮴�ع﮵�ّں

﮲
 الم﮲�ا﮴�﮶سات ﮵�﮳حب أن �﮴كون م﮲�﮴�وحة وصاد﮴�ة، ﮲�﮴�د ﮵�طلب المؤل﮲�ون عدم ذكر أسما�ٔهم، ولكں

 �ٔ﮴�ك﮵�د هو﮵�﮴�هم له﮵�ٔ�ة �﮴حر﮵�ر الُمدّو�﮲ة.

 مساهمات النشر

 �﮴﮴�د﮵�م مساهمات ال﮲�﮶سر ﮳�اس﮴�﮲حدام �﮲موذج �﮴﮴�د﮵�م  مساهمات ال﮲�﮶سر . ال �﮲﮴�﮶سر الُمدّو�﮲ة مح﮴�و﮵�ات �﮴م �﮶﮲سرها
﮲

 ﮵�مكں
 م﮴�ال الُمدّو�﮲ة الُم﮴�﮴�رح وا﮲صحة ﮲�﮵ى ُمس﮴�هّل الطلب،

﮲
 ﮲�﮵ى أي م�ن آ﮲حر. و﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى أن �﮴كون ال﮲�كرة الر�﮵ٔ�سة مں

 كما ﮵�﮳حب عرض االٔدلة ﮳�طر﮵�﮴�ة م﮴�واز�﮲ة و﮶س﮲�ا﮲�ة. و﮵�﮳حب أن ﮵�كون ه﮲�اك صلة وا﮲صحة ﮳�﮴�هد﮵�دات أو �﮴حد﮵�ات أو
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 ﮲�رص مر�﮳﮴�طة ﮳�العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة أو ﮶سؤون الد﮲�اع ﮲�﮵ى دولة عر﮳�﮵�ة واحدة أو أك﮶�ر. ﮵�﮶سمل هذا م﮳حموعة
 موا﮲ص﮵�ع، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك (على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال ال الحصر):

﮲
 واسعة مں

 الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة وال﮲ح﮳�رة الد﮲�اع﮵�ة●
درات وإالصالح الد﮲�اع﮵ى●  �﮴طو﮵�ر ال﮴�ُ
 ال﮴�عاون الد﮲�اع﮵ى والمساعدات االٔم﮲�﮵�ة●
 ال﮴�د﮲حل العسكري ﮲�﮵ى الس﮵�اسة أو اال﮴�﮴�صاد●
 ال﮴�﮲�ظ﮵�م أو ال﮴�عل﮵�م أو ال﮴�در﮵�ب العسكري●
 الع﮴�ود الد﮲�اع﮵�ة●
 ال﮴�عاون العسكري●
 ﮲حوض العمل﮵�ات العسكر﮵�ة●
 ال﮴�﮲�وع وال﮶سمول﮵�ة ال﮳ح﮲�در﮵�ة●
 ال﮴�﮲حط﮵�ط و�﮴وز﮵�ع الموارد ﮲�﮵ى ﮴�طاع الد﮲�اع●
 ص﮵�ا﮲عة س﮵�اسات واس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ات الد﮲�اع●
 ال﮴�﮴�ال ٕالى ٕاعادة إالدماج●

﮲
 ال﮴�ّوات ﮲ع﮵�ر ال﮴�ا﮳�عة للدولة، مں

 ال﮴�﮲�س﮵�ب واالح﮴�﮲�اظ وٕادارة الموارد ال﮳�﮶سر﮵�ة العسكر﮵�ة●

 ح﮵�ث المح﮴�وى وال﮶سلك. ال ﮵�﮴�م ال﮲�ظر ﮲�﮵ى المساهمات ال﮴�﮵ى
﮲

 ﮵�﮳حب أن �﮴ل﮴�﮲رم المساهمات ﮳�معا﮵�﮵�ر  توازن  مں
 اس﮴�﮲حدام الروا﮳�ط ال﮲صم﮲�﮵�ة ل﮴�﮲رو﮵�د المرا﮳حع حول الح﮴�ا�ٔق

﮲
 800 لكمة. ﮵�﮳حب على المؤل﮲�﮵�ں

﮲
 ﮵�﮲ر﮵�د طولها عں

, ﮲�مع﮲�ى ذلك أن الم﮴�ال لم ﮵�﮴ُ�﮳�ل لل﮲�﮶سر.
﮲

 ﮲ع﮵�ر المعرو﮲�ة لل﮳حم﮵�ع. ٕان لم ﮵�صل رًدا ﮲حالل أس﮳�وع﮵�ں

 فرصة

 ُمدّو�﮲ة  توازن  ه﮵ى ﮲�رصة ل﮲�هم ور﮳�ما ال﮴�حرك �﮲حو ٕا﮵�﮳حاد حلول ل﮴�حد﮵�ات الد﮲�اع الم﮴�﮶سا﮳�كة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة.
 ﮲�﮵ى

﮲
 المٔ�مول هو أن �﮲ُ﮴�﮲ص﮵ى الم﮲�ا﮴�﮶سة الم﮲�﮴�وحة وال﮴�حل﮵�ل المس﮴�﮴�ل ال﮴�ا�ٔم على االٔدلة ٕالى �﮲﮴رو﮵�د المه﮲�﮵�﮵�ں

ّ
 ٕان

 ﮳�المعر﮲�ة وال﮲�هم الم﮶س﮴�رك ال﮳ح﮴�﮵�از أالزمة الم﮴�﮳�لة على مس﮴�وى الم﮲�ط﮴�ة
﮲

 ﮶سؤون الد﮲�اع وص﮲�ّاع ال﮴�رار المد�﮵﮲�﮵�ں
 و﮳�﮲�اء مس﮴�﮴�﮳�ل أك﮶�ر ازدهاًرا واس﮴�﮴�راًرا.

  

 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ور�﮴﮲�و ر�﮵ٔ�س ال﮴�حر﮵�ر ل﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكوم
 ك﮵�ر —�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط وهو مؤلف ك﮴�اب  المعر﮲�ة العسكر﮵�ة: رأس المال ال﮳�﮶سري وال﮴�عل﮵�م العسكري

 و﮲�عال﮵�ة ساحة المعركة .
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