
 

 توجيه تدفق المساعدات األمنية إلى الدول العربية

 رو﮳�رت س﮳�ر﮵�﮲�﮲ع﮳�ورغ

 

  روب ﮶سل﮵�﮲�﮵�رت  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 هذه المساعدات ﮲�﮵ى ه﮵�لك أم﮲�﮵ى
﮲

 �﮲﮴صم﮵�ں
﮲

 ٕا﮵�﮴�اف المساعدات االٔم﮲�﮵�ة للدول العر﮳�﮵�ة، لكں
﮲

 ﮴�د ﮵�﮳�دو أ�﮲ه ال ﮵�مكں
 أن ﮵�و﮳حه ال﮴�د﮲�ق ﮳�﮶سلك أ﮲�﮲صل.

﮲
 م﮴�عدد االٔطراف ﮵�مكں

 الم﮶ساركة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة. ٕان
﮲

 مع ﮴�دوم إالدارة االٔمر﮵�ك﮵�ة ال﮳حد﮵�دة، �﮴م﮵�ل ك﮲�ة ال﮲�صا�ٔح ٕالى الحد مں
 م﮶�ل هذه الم﮶ساركة  ﮴�د �﮴م ٕادا�﮴﮲�ها  لكو�﮲ها �﮴ساهم ﮲�﮵ى الحروب ﮳�الو�لة، أو ٕاطالق الع﮲�ان ال�﮴﮲�ها�ت ح﮴�وق إال�﮲سان،

 �﮴حظى على أالر﮳حح ﮳�الدعم ﮲�﮵ى عهد ٕادارة الر�﮵ٔ�س
﮲

 أو ٕا�﮶راء مص﮲�ّع﮵ى االٔسلحة، أو ﮳�﮳�ساطة لكو�﮲ها ﮲ع﮵�ر ﮲�عالة، لں
ا لما حدث ﮲حالل إالدارات السا﮳�﮴�ة. عالوة على ذلك، ﮴�د ﮵�﮴�﮲صاءل الطلب على المساعدات  ﮳حو ﮳�ا﮵�دن، ﮲حال﮲�ً

 الدول العر﮳�﮵�ة ﮳�ال﮴�وازي مع ا�﮲﮲ح﮲�اض مس﮴�وى ا﮴�﮴�صادا�﮴ها.
﮲

 االٔم﮲�﮵�ة مں

 تدفق ال يمكن إيقافه

 ٕاذا ا�﮲﮲ح﮲�﮲صت المساعدات االٔم﮲�﮵�ة االٔمر﮵�ك﮵�ة للدول العر﮳�﮵�ة ﮳�﮶سلك حاد، ﮲�س﮵�كون ذلك �﮴طوًرا ﮳حد﮵�ًدا. ل﮴�د أدى
 االس﮴�﮴�الل الوط﮲�﮵ى ﮲�﮵ى دول ال﮶سرق أالوسط ٕالى �﮴ح﮲�﮵�﮲ر الطلب المحل﮵ى على المساعدات االٔم﮲�﮵�ة ﮳�﮵�﮲�ما ح﮲�﮲رت
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 الحرب ال﮳�اردة ﮳حا�﮲ب العرض. ٕان عودة ﮲طهور روس﮵�ا وال﮲�مو السر﮵�ع لل﮴�ّوة الص﮵�﮲�﮵�ة م﮲�ذ عام 2000، ٕالى ﮳حا�﮲ب
 أن ﮵�ظل ﮳حا�﮲ب العرض مل﮴�﮲رًما ﮳�﮴�و﮲�﮵�ر المساعدات االٔم﮲�﮵�ة. على

﮲
 الوال﮵�ات الم﮴�حدة وأورو﮳�ا، ﮵�﮲صمں

﮲
 الم﮲�ا﮲�سة ﮳�﮵�ں

 �﮲صف المساعدات إال�﮲ما�﮵ٔ�ة ال﮲حار﮳ح﮵�ة االٔمر﮵�ك﮵�ة للم﮲�ط﮴�ة  ﮳�الد﮲�اع ، م﮴�ار�﮲ة ﮳�ال﮶�لث
﮲

 س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ﮵�ر�﮳﮴�ط أك﮶�ر مں
 الذي ﮵�ذهب ٕالى المساعدات االٔمر﮵�ك﮵�ة ﮳�﮶سلك عام.

 للدول
ٔ

ى  ﮵�﮳�دو أن المساعدات ال﮲حار﮳ح﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴ط﮲عى عل﮵�ها المساعدات االٔم﮲�﮵�ة �﮴سهم ﮲�﮵ى االٔداء اال﮴�﮴�صادي الس��﮵
 أي م﮳حموعة دول أ﮲حرى، ومع

﮲
 العر﮳�﮵�ة. �﮴ل﮴�ت الدول العر﮳�﮵�ة م﮲�ذ عام 1960 مساعدات ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮲�رد أك﮶�ر  مں

 ﮳�حسب
﮲

 أك﮳�ر المس﮴�﮲�﮵�د﮵�ں
﮲

 ذلك، �ن م﮴�وسط   د﮲حل ال﮲�رد، م﮲�ذ عام 1965 راكًدا أو م﮴�را﮳حًعا. عا�﮲ت دول﮴�ان مں

﮲
 أك﮳�ر ا�﮲﮲ح﮲�اض ﮲�﮵ى د﮲حل ال﮲�رد، ح﮵�ث ا�﮲﮲ح﮲�ض مں

﮲
 هذه المساعدات، وهما مصر وأالردن، مں

﮲
 �﮲ص﮵�ب ال﮲�رد مں

 86 ٕالى 38 ﮲�﮵ى المٔ�ة ﮲�﮵ى أالردن.
﮲

 الم﮴�وسط   العالم﮵ى ﮲�﮵ى مصر ومں
﮲

 27 ٕالى 22.6 ﮲�﮵ى المٔ�ة مں

 تأثيرات غير مواتية على األمن

 ﮳�﮴�لك﮲�ة مع﮴�ولة وو﮳حود
﮲

 ﮵�﮴�م﮶�ل ال﮳حا�﮲ب السل﮳�﮵ى للمساعدات االٔم﮲�﮵�ة للدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى أ�﮲ه ال ﮵�واز﮵�ها �﮴و﮲�﮵�ر االٔمں
 ر﮴�ا﮳�ة مسؤولة. ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة ه﮵ى  أالك﮳�ر ح﮳حًما ﮲�﮵ى العالم ، م﮴�ار�ً﮲ة ﮳�عدد الس�ن وإال�﮲﮲�اق ك﮲�س﮳�ة

 ال﮴�رن الحادي
﮲

 ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى. أ�﮲﮲�﮴�ت الدول العر﮳�﮵�ة، على مدى الع﮴�د أالول مں
﮲

 مٔ�و﮵�ة مں
 ال﮲�ا�﮴ح� المحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى م﮴�ار�﮲ة ﮳�﮳ح﮲�وب آس﮵�ا، وه﮵ى

﮲
 ال﮲صعف  على الد﮲�اع ك﮲�س﮳�ة مٔ�و﮵�ة مں

﮲
،  أك﮶�ر مں

﮲
 والع﮶سر﮵�ں

 الدول أال﮴�ل سلًما ﮲�﮵ى
﮲

ا. اح﮴�لت الدول العر﮳�﮵�ة المر�﮳﮴�ة أالولى ﮲�﮵ى عام 2018 ﮳�﮵�ں  الم﮲�ط﮴�ة ال﮴�ال﮵�ة االٔعلى ٕا�﮲﮲�ا﮴�ً
 أصل 31 دولة أك﮶�ر ه﮶سا﮶سة على  مؤ﮶سر ه﮶سا﮶سة الدول

﮲
 العالم على  مؤ﮶سر السالم العالم﮵ى ، و��﮲ت س﮳�ع دول مں

 الدول االٔع﮲صاء ﮲�﮵ى ﮳حامعة الدول العر﮳�﮵�ة.
﮲

 لعام 2019 مں

. ﮲حمس
﮲

 �﮴﮲�ص الموارد ال﮴�﮵ى �﮲ُ﮴�﮲�ق على االٔمں
﮲

ا عں  كما أن ه﮶سا﮶سة الدولة والع﮲�ف ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ل﮵�س �﮲ا�﮳﮴حً
 الدول  الع﮶سر أالك﮶�ر اس﮴�﮵�راًدا لالٔسلحة  ه﮵ى دول عر﮳�﮵�ة. و﮳�حسب  الك﮴�اب الس﮲�وي لمعهد س﮴�وكهولم الدول﮵ى

﮲
 مں

 عام﮵ى
﮲

 االٔسلحة ﮳�﮲�س﮳�ة 87 ﮲�﮵ى المٔ�ة ﮳�﮵�ں
﮲

 ال﮳ٔ�حاث السالم لعام 2019، زادت دول ال﮶سرق أالوسط واردا�﮴ها مں
 واردات االٔسلحة العالم﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رة

﮲
 2009 و2013 وعام﮵ى 2014 و2018، وهو ما ﮵�م﮶�ل 35 ﮲�﮵ى المٔ�ة مں

 اال﮲ٔح﮵�رة، وال﮴�﮵ى أص﮳�حت ﮲حاللها مصر – ال﮲�﮴�﮵�رة �﮲س﮳�﮵�ًا – �﮶الث أك﮳�ر مس﮴�ورد لالٔسلحة ﮲�﮵ى العالم.

 بصيص أمل

﮲
 إالدارة، س﮵�﮴�م �﮲﮴ح﮲�﮵�ض المساعدة االٔم﮲�﮵�ة للدول العر﮳�﮵�ة أو ح﮴�ى ٕا﮵�﮴�ا﮲�ها، لكں

﮲
 ﮲�﮵ى عاَلم ﮵�﮴�سم ﮳�الع﮴�ال�﮵﮲�ة وحسں

 ﮲ع﮵�ر المر﮳حح أن ﮵�حدث ذلك. ٕان حظر االٔسلحة ﮲ع﮵�ر ﮲�عال، كما �﮶﮴س﮵�ر الحاالت اال﮲ٔح﮵�رة ﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا وسور﮵�ة
﮲

 مں
 الحكومات

﮲
 العد﮵�د مں

﮲
﮲�ة و﮳�﮵�ں  ال﮶س﮵�عة والّسُ

﮲
. و﮴�د �﮴عر﮲صت الم﮲�ط﮴�ة له﮲رات ﮳حراء الموا﮳حهات ﮳�﮵�ں

﮲
 وال﮵�مں

 ال﮴�وى العظمى والم﮳حمعات الص﮲�اع﮵�ة العسكر﮵�ة، سواء
﮲

﮲�ة. كما أن الم﮲�ا﮲�سة ﮳�﮵�ں  الّسُ
﮲

﮲�﮵�ة ﮲صد إالسالم﮵�﮵�ں  الّسُ
ا. �﮴عمل  �﮲ُظم  االٔسلحة ال﮳حد﮵�دة،  ال﮲حاص أو العام، �ُ﮴حّرك هذه المساعدات االٔم﮲�﮵�ة أ﮵�﮲صً

﮲
 ��﮲ت �﮶﮴سمل ال﮴�طاع﮵�ں

2 

https://www.linkedin.com/pulse/middle-easts-addiction-foreign-aid-crippling-crutch-ahmad-zuaiter
https://www.linkedin.com/pulse/middle-easts-addiction-foreign-aid-crippling-crutch-ahmad-zuaiter
https://www.linkedin.com/pulse/middle-easts-addiction-foreign-aid-crippling-crutch-ahmad-zuaiter
https://www.linkedin.com/pulse/middle-easts-addiction-foreign-aid-crippling-crutch-ahmad-zuaiter
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#330
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#330
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X1300003X
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X1300003X
https://www.atlasandboots.com/most-dangerous-countries-in-the-world-ranked/
https://www.atlasandboots.com/most-dangerous-countries-in-the-world-ranked/
https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf
https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf
https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf
https://fundforpeace.org/wp-content/uploads/2019/04/9511904-fragilestatesindex.pdf
https://www.army-technology.com/features/largest-importer-of-arms/
https://www.army-technology.com/features/largest-importer-of-arms/
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_eng_1.pdf


 

  طراز ٕاف-35، على �﮴صع﮵�د �﮲﮲�﮴�ات ال﮴�در﮵�ب والدعم ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر. معظم
﮲

 م﮶�ل الطا�ٔرات الم﮴�ا�﮴لة االٔمر﮵�ك﮵�ة مں
 ال﮳ح﮵�وش العر﮳�﮵�ة مدم﮲�ة على المساعدات االٔم﮲�﮵�ة وس﮴�﮳حد صعو﮳�ة ﮲�﮵ى االس﮴�﮲ع﮲�اء ع﮲�ها.

 ٕاال أن و﮳حود ٕادارة ﮳حد﮵�دة ﮲�﮵ى الوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ال﮲ص﮲عوط على الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة ﮳�س﮳�ب ا�﮲﮲ح﮲�اض عا�ٔدات
 �﮴صد﮵�ر اله﮵�دروكر﮳�و�﮲ات وو﮳�اء ﮲�﮵�روس كورو�﮲ا �﮴﮴�دم ﮳�ص﮵�ص أمل.  ﮵�رى  محللون م﮴�عاط﮲�ون مع ٕادارة ﮳�ا﮵�دن ﮳�ٔ��﮲ه
 ال﮴�ٔ�ك﮵�د على المساعدات االٔم﮲�﮵�ة، ﮵�﮳حب على الوال﮵�ات الم﮴�حدة "�﮶﮴س﮳ح﮵�ع �﮴طو﮵�ر ه﮵�لك أم﮲�﮵ى ٕا﮴�ل﮵�م﮵ى

﮲
 ﮳�دًال مں

 أن
﮲

 وال﮴�عاون ﮲�﮵ى أورو﮳�ا ك﮲�موذج، ح﮵�ث ٕان ه﮵�لكها ال﮶سامل ﮵�مكں
﮲

 ﮶سامل."  ك﮶�﮵�ًرا ما ﮵�﮴�م ا﮴�﮴�راح  م﮲�ظمة االٔمں
 ﮵�﮳حذب الدول إال﮴�ل﮵�م﮵�ة، وكذلك �﮴لك ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲�ا﮲�س حال﮵�ًا على م﮳�﮵�عات االٔسلحة لها. ﮴�د ﮵�ؤدي ال﮴�رك﮵�﮲ر

 ﮴�﮳�ل إالدارة ال﮴�ادمة على الد﮳�لوماس﮵�ة وال﮴�عدد﮵�ة ٕالى ﮴�﮵�امها ﮳�﮳�ذل ﮳حهد ك﮳�﮵�ر ٕال�﮶﮲ساء م﮶�ل هذه
﮲

 المح﮴�مل مں
 الم﮲�ظومة .

 توجيه المساعدات األمنية

 ال ﮵�عرف ك﮵�﮲�﮵�ة ٕا﮵�﮴�اف هذا
﮲

 ٕان المساعدات االٔم﮲�﮵�ة ﮶س﮳�﮵�هة ﮳�الساحر الم﮳�﮴�دئ الذي ﮵�عرف ك﮵�﮲�﮵�ة ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ولكں
 ﮴�﮳�ل ك﮳�ار م﮲رودي االٔسلحة ﮲صٔ�﮵�لة، ومهمة

﮲
 ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ. ٕان اح﮴�مال﮵�ة حدوث ﮲ح﮲�ض دراما�﮵﮴�ك﮵ى أحادي ال﮳حا�﮲ب مں

 ٕا�﮶﮲ساء �﮲ظام أم﮲�﮵ى م﮴�عدد االٔطراف أمٌر ﮶ساق. و�﮲ظًرا الٔن ٕادارة ﮳�ا﮵�دن ﮴�د ال �﮴عط﮵ى أالولو﮵�ة لهذه المهمة، أو ﮴�د ال
 �﮲س﮳�ة ال﮴�لك﮲�ة وال﮲�ا�ٔدة للمساعدات االٔم﮲�﮵�ة

﮲
 ك﮵�﮲�﮵�ة �﮴حس﮵�ں

﮲
 ال﮳حد﮵�ر ال﮴�ساؤل عں

﮲
 �﮲﮴�﮳حح ٕاذا ﮴�امت ﮳�ذلك، ﮲�مں

 م﮲رودي المساعدات االٔم﮲�﮵�ة وم﮴�ل﮴�﮵�ها. �﮴﮴�﮲�اول هذه االٔسٔ�لة مسا�ٔل م﮶�ل �﮴سه﮵�ل إال﮶سراف المد�﮵﮲ى على
﮲

 للك مں
 الدول

﮲
 آال�﮶ار اال﮴�﮴�صاد﮵�ة السل﮳�﮵�ة و�﮲﮴ح﮲�﮵�ف ال﮲�﮲راعات ﮳�﮵�ں

﮲
 المؤسسات العسكر﮵�ة وحما﮵�ة ح﮴�وق إال�﮲سان والحد مں

﮲
 ﮲حارج الم﮲�ط﮴�ة. مں

﮲
 ودا﮲حل الدول وم﮲�ع ﮲ح﮲صوع الدول العر﮳�﮵�ة و﮳ح﮵�و﮶سها ﮳�﮶سلك ﮲�عال لمصالح االس﮴�﮳�داد﮵�﮵�ں

 �﮴و﮳ح﮵�ه ﮳حهوده ﮲�﮵ى هذه االٔ�﮲﮶�اء ﮳�﮶سلك أ﮲�﮲صل.
﮲

 ﮵�مكں
﮲

 ﮲ع﮵�ر المر﮳حح أن ﮵�﮴�م ٕا﮵�﮴�اف الساحر الم﮳�﮴�دئ ﮲�﮳حٔ�ة، لكں

 

 الوط﮲�﮵ى ﮲�﮵ى لك﮵�ة الدراسات العل﮵�ا ال﮳�حر﮵�ة وزم﮵�ل ﮳�احث ﮲�﮵ى
﮲

 رو﮳�رت س﮳�ر﮵�﮲�﮲ع﮳�ورغ أس﮴�اذ م﮴�﮴�اعد ﮲�﮵ى ﮶سؤون االٔمں
 المعهد إال﮵�طال﮵ى لل﮶سؤون الدول﮵�ة ﮳�روما.
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