
 ﮲�﮵ى ال﮶سرق االٔوسط
﮲

﮲عموض إال﮲�﮲�اق العسكري وا﮲�عدام االٔمں

ألكس﮲�درا كو﮵�مو﮲�ا

2021ح﮲ر﮵�ران/﮵�و�﮵﮲�و8

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى-هارل﮵ى ﮳ح﮵�ل﮵�سصورة مں

ال﮶سرق أالوسط و﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮲�﮵ى اال﮲صطرا﮳�ات المد�﮵﮲�ة﮵�ساهم ا﮲�﮴�﮴�ار ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة

وال﮲�ساد والصراع إال﮴�ل﮵�م﮵ى.

معهد س﮴�وكهولم الدول﮵ى�﮴﮴�ر﮵�روالواردة ﮲�﮵ى�﮶﮴س﮵�ر ال﮳�﮵�ا�﮲ات ال﮳حد﮵�دة حول �﮴و﮳حهات إال�﮲﮲�اق العسكري العالم﮵ى

العد﮵�دأنٕالى�2021﮵﮲�سان/أ﮳�ر﮵�ل﮲�﮵ىالصادرالسالمال﮳ٔ�حاث
﮲

و﮶سمالأالوسطال﮶سرقم﮲�ط﮴�ة﮲�﮵ىالدولمں

 ال﮲�ا�﮴ح�ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا �﮴واصل ٕاعطاء أالولو﮵�ة لٔال�﮶﮲سطة واالح﮴�﮵�ا﮳حات العسكر﮵�ة.
﮲

كما و﮳�﮴�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري كحصة مں

ا ﮳�العبء العسكري، ع﮲�د مس﮴�وى مر�﮲﮴�ع م﮴�ار�﮲ة ﮳�الم﮲�اطق اال﮲ٔحرى. ﮲�﮵ى عامالمحل﮵ى إال﮳حمال﮵ى، المعروف أ﮵�﮲صً

ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�او﮶سمالأالوسطال﮶سرقم﮲�ط﮴�ة﮲�﮵ىدولس﮳�ع��﮲ت،2020
﮲

مں
﮲

�﮴﮴�حملال﮴�﮵ىأالولىالع﮶سرالدول﮳�﮵�ں

أعلى عبء عسكري ﮲�﮵ى العالم.
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https://www.flickr.com/photos/nyng/13890595676/in/album-72157644042013061/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
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ا على اال﮲ح﮴�الالت الك﮳�﮵�رة ﮲�﮵ى ﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. ﮲�﮳�﮵�﮲�ما �﮴و﮲�رال﮳�﮵�ا�﮲ات�ُ﮴ل﮴�﮵ى هذه ال﮲صوء أ﮵�﮲صً

 ال﮳�لدان ﮳�﮵�ا�﮲ات إال�﮲﮲�اق العسكري، �﮴ظل المعلومات
﮲

 الدول ال﮴�﮵ى لها �ٔ﮴��﮵﮶�ر ك﮳�﮵�رالعد﮵�د مں
﮲

ال﮲حاصة ﮳�العد﮵�د مں

 ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة ﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ة أو ﮲ع﮵�ر م﮴�و﮲�رة.
﮲

والم﮲�ظماتم﮳حموعات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى�﮲ا﮴�﮶ستعلى د﮵�﮲�ام﮵�ات االٔمں

 الع﮴�د الما﮲ص﮵ىالدول﮵�ة
﮲

لم ﮵�﮶سهد أي �﮴حس﮵�﮲�ات وا﮲صحة ﮲�﮵ى ٕا�﮴احة وٕام��﮵﮲�ةهذه ال﮴�﮲ص﮵�ة على مر أعوام، لكں

 ﮶سٔ�ن ز﮵�ادةالوصول ٕالى ال﮳�﮵�ا�﮲ات الحكوم﮵�ة حول إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲�﮵ى
﮲

 الدول ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. مں
﮲

العد﮵�د مں

 العال﮴�ات دا﮲حل الدول و﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�ها﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة ال﮳�﮵�ا�﮲ات الحكوم﮵�ة حول إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲�﮵ى هذه
﮲

الدول أن ﮵�حسں

﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة.

﮲�ظرة على ال﮴�و﮳حه ﮲�﮵ى الس﮲�وات الع﮶سر الما﮲ص﮵�ة

اس﮴�﮶�مروم﮲�ا﮲�سات مس﮴�مرة ﮲حالل الع﮴�د الما﮲ص﮵ى،ع﮳�ر اال�﮲﮲حراط ﮲�﮵ى �﮲﮲راعات مسلحة طو﮵�لة االٔمد، و�﮴و�﮴رات

العد﮵�د
﮲

دولأر﮳�ع��﮲ت،2020عام﮲�﮲�﮵ىالمسّلحة.﮴�ّوا�﮴ها�﮴حد﮵�ث﮲�﮵ىالم﮲�ط﮴�ة﮲�﮵ىالدولمں
﮲

م﮲�ط﮴�ةمں

ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�او﮶سمالأالوسطال﮶سرق
﮲

مں
﮲

الدول﮳�﮵�ں
﮲

11﮴�امتو﮴�دالعالم.﮲�﮵ىاالٔعلىالعسكريإال�﮲﮲�اقذاتالع﮶سر﮵�ں

المم﮴�دةال﮲�﮴�رة﮲حاللالح﮴�﮵�﮴�﮵�ة﮳�ال﮴�﮵�مةالعسكريٕا�﮲﮲�ا﮴�ها﮳�ر﮲�عالم﮲�ط﮴�ة﮲�﮵ىدولة
﮲

ح﮵�ث،2020و2011﮳�﮵�ں

المٔ�ة﮲�﮵ى77والمٔ�ة﮲�﮵ى102﮳�﮲�س﮳�ةالعسكريإال�﮲﮲�اقز﮵�ادةٕالىأدىماو�﮴رك﮵�ا،�﮴و�﮲س﮲�﮵ىال﮲ر﮵�اداتأك﮳�ر��﮲ت

﮲
﮴�﮳�ل الدولة ذات إال�﮲﮲�اق العسكري االٔعلى ﮲�﮵ىعلى ال﮴�وال﮵ى (ا�﮲ظر ال﮶سلك). و﮳حاءت أد�﮲ى ز﮵�ادة �﮲س﮳�﮵�ة مں

المٔ�ة﮲�﮵ى2.3﮳�﮲�س﮳�ة2020لعامالعسكريٕا�﮲﮲�ا﮴�هاار�﮲﮴�عٕاذ،السعود﮵�ةالعر﮳�﮵�ةالمملكةوه﮵ىأالالم﮲�ط﮴�ة،
﮲

عں

دوالر.مل﮵�ار�1.2﮳﮴�لغال﮴�﮲ص﮲حمحسبمعدلة﮳�﮲ر﮵�ادة،2011عام
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https://www.sipri.org/databases/milex
https://government.defenceindex.org/downloads/docs/GI-MENA-Regional-Results-web.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/176/33/PDF/N2017633.pdf?OpenElement
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https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-armaments-and-conflict-middle-east


 الدول ﮲�﮵ى
﮲

الم﮲�ط﮴�ة على مس﮴�وى عاٍل ﮳حًدا م﮴�ار�﮲ةلس﮲�وات عد﮵�دة، ﮲طل العبء العسكري للعد﮵�د مں

هذه الدول لل﮴�درات العسكر﮵�ة. ﮲�على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ﮳�لغ﮳�الم﮴�وسط   العالم﮵ى، ما ﮵�دل على االٔهم﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴ول﮵�ها

كحصةُعمانلسلط﮲�ةالعسكري  إال�﮲﮲�اقم﮴�وسط
﮲

المٔ�ة﮲�﮵ى10.2إال﮳حمال﮵ىالمحل﮵ىال﮲�ا�﮴ح�مں
﮲

عام﮵ى﮳�﮵�ں

﮲�﮵ى،2020و2011
﮲

م﮲�﮲�قأك﮳�روه﮵ىال﮳ح﮲را�ٔر،و﮲حصصتالمٔ�ة.﮲�﮵ى2حوال﮵ى  العالم﮵ىالم﮴�وسط�نح﮵�ں

الم﮴�وسط﮲�﮵ىالمٔ�ة﮲�﮵ى5.6ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا،﮶سمال﮲�﮵ىعسكري
﮲

علىالعسكر﮵�ةلل﮲�﮲�﮴�اتإال﮳حمال﮵ىالمحل﮵ىال﮲�ا�﮴ح�  مں

أعلىإال﮴�ل﮵�م﮲�﮵ىدولة12﮲�﮵ىالعسكر﮵�ةاالٔع﮳�اء��﮲ت،2020عام﮲�﮵ىالما﮲ص﮵ى.الع﮴�دمدى
﮲

الم﮴�وسطمں

ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�او﮶سمالأالوسطال﮶سرقلدولالعسكري  العبءم﮴�وسط﮳�لغعام،و﮳�﮶سلكالمٔ�ة.﮲�﮵ى2.4ال﮳�الغ  العالم﮵ى

المٔ�ة﮲�﮵ى4.8
﮲

إال﮳حمال﮵ى.المحل﮵ىال﮲�ا�﮴ح�مں

﮲�﮴�ص وعدم ﮴�وا﮲�ر ﮲�﮵ى ال﮳�﮵�ا﮲�ات

﮵�﮴�وم معهد س﮴�وكهولم الدول﮵ى ال﮳ٔ�حاث السالمل﮴�﮴�د﮵�ر ح﮳حم الموارد اال﮴�﮴�صاد﮵�ة الم﮲حصصة لٔال�﮶﮲سطة العسكر﮵�ة،

﮳�الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة أو ال﮲�﮲�﮴�ات ال﮲�عل﮵�ة. أر﮴�ام إال�﮲﮲�اق العسكري، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ال﮳�﮵�ا�﮲ات الم﮴�عل﮴�ة﮳�﮳حمع الو�﮶ا�ٔق الحكوم﮵�ة

 ﮳�عض ال﮴�﮴�ار﮵�ر الحكوم﮵�ةالرسم﮵�ة م﮴�احة لل﮳حمهور ﮳�ال﮲�س﮳�ة لمعظم دول ال﮶سرق أالوسط
﮲

و﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، لكں

و�﮶ا�ٔق الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة الرسم﮵�ة ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة الم﮴�احة لل﮳حمهور�﮴و﮲�ر�﮲﮴�﮴�﮴�ر ٕالى ال﮶سمول﮵�ة وال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، ال

 ذلك، ﮵�ظهر
﮲

 إال�﮲﮲�اق العسكري. ﮳�دًال مں
﮲

إال�﮲﮲�اق كر﮴�م واحد ﮲�﮵ى الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة. و﮲�﮵ى حالة مصر،﮳�﮵�ا�﮲ات م﮲�صلة عں

3

https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods
https://www.sipri.org/databases/milex/sources-and-methods
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/lois_de_finances/lf2021_fr.pdf


 �﮴وا﮲�ر ال﮳�﮵�ا�﮲ات وٕام��﮵﮲�ة الوصول ٕال﮵�ها، ﮵�﮳�دو أن الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة العسكر﮵�ة الرسم﮵�ة
﮲

�﮴حذف معلومات﮲�على الر﮲عم مں

 أ�﮶﮲سطة واح﮴�﮵�ا﮳حات عسكر﮵�ة مع﮵�﮲�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك م﮴�﮴�﮲�﮵�ات
﮲

االٔسلحة. و﮲�﮵ى ﮳�عض الحاالت، �﮴�د ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ةعں

ول﮵�﮳�﮵�اوإالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدةالحال ﮲�﮵ى ﮴�طرالحكوم﮵�ة ﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري أن �﮴كون معدومة، كما هو

وسور﮵�ا
﮲

.وال﮵�مں

 م﮲حصصات�ُ﮴صدر ﮳حم﮵�ع هذه الدول �﮴﮴�ر﮵�﮳�ًا و�﮶ا�ٔق الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة المال﮵�ة.
﮲

ومع ذلك، ﮲�هم ال ﮵�ك﮶س﮲�ون عل﮲�ًا عں

 ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ةأر﮴�ام الم﮵�﮲را�﮵﮲�ة﮴�طرالم﮵�﮲را�﮵﮲�ة للمؤسسة العسكر﮵�ة. على س﮳�﮵�ل الم﮶�ال، أصدرت
﮲

ل﮴�طاع الد﮲�اع واالٔمں

حولا﮲�م﮴�و﮲�رةالمعلومات﮳�﮴�﮵�تو﮳�الم﮶�ل،.2010عامم﮲�ذذلك�﮲﮴�علال﮴�﮵ىأالولىالمرةوه﮵ى،2020عام

عدد�﮶﮴س﮵�ر.2014عامم﮲�ذ﮳ح﮲ر�﮵ٔ�ةالم﮴�حدةالعر﮳�﮵�ةإالماراتلدولةالعسكريإال�﮲﮲�اقٕا﮳حمال﮵ى
﮲

—العواملمں

المس﮴�مرة،مس﮴�مرة لم﮴�﮴�﮲�﮵�ات االٔسلحة﮳�رامح�، و﮳حود�﮲﮲راعات مسلحة ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة ك﮳�رىم﮲�ها اال�﮲﮲حراط ﮲�﮵ى

— ٕالى ا�﮳﮴حاهإال�﮴﮲�اج المحل﮵ى لالٔسلحةواالس﮴�﮶�مارات ﮲�﮵ى
﮲

�﮴صاعدي ﮲�﮵ى مس﮴�و﮵�ات إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲�﮵ى ها�﮵﮴�ں

 ﮲�﮵ى الس﮲�وات اال﮲ٔح﮵�رة. ومع ذلك، ال �﮴و﮳حد �﮴﮴�ار﮵�ر
﮲

رسم﮵�ة �﮴ؤكد ذلك. لم ﮵�﮴�م الع﮶�ور على م﮵�﮲را�﮵﮲�اتالدول﮴�﮵�ں

أولل﮵�﮳�﮵�اعسكر﮵�ة
﮲

س﮲�وات.لعدةمعل﮲�ة﮲ع﮵�رالسور﮵�ةالعسكر﮵�ةالم﮵�﮲را�﮵﮲�ةو﮲طلت،2014عامم﮲�ذال﮵�مں

 م﮲حاطرال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة﮵�﮲ر﮵�د ا�﮲عدام
﮲

ٕاساءة اس﮴�﮲حدام الموارد العامة. ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك، ﮲عال﮳�ًا﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري مں

االٔمر مهم ﮳�ال﮲�س﮳�ة لدول م﮲�ط﮴�ة ال﮶سرق أالوسط. هذالل﮲�سادما ﮵�ؤدي ﮲صعف ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة ٕالى ﮲حلق ﮳�﮵�ٔ�ة موا�﮵﮴�ة

﮲
﮲�﮵ىاالٔعلى لل﮲�ساد﮲�ٔ�ة الم﮲حاطرو﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮳�﮶سلك ﮲حاص، ٕاذ ﮵�﮴�ع معظمها ﮲صمں

﮲
﮴�طاع الد﮲�اع واالٔمں

﮲
. �ُ﮴مكں

 اال�﮲﮲حراط ﮲�﮵ى م﮲�ا﮴�﮶ساتال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة الحكوم﮵�ة ﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري الحكومات و﮳حماعات
﮲

الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى مں

﮲
ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى إال�﮲﮲�اق العسكري ﮲حطوة مهمة �﮲حومس﮴�﮲�﮵�رة حول ال﮴�﮲حص﮵�ص ال﮲�ّعال للموارد. كما ﮵�ُعد �﮴حس﮵�ں

 ل﮳�﮲�اء ال﮶�﮴�ة الم﮴�﮳�ادلة
﮲

و�﮳﮴ح﮲�ب ال﮶سكوك وال﮴�كه﮲�ات حول ال﮴�ع﮲ر﮵�﮲رات العسكر﮵�ة ال﮴�﮵ى�﮴و﮲�﮵�ر �﮴دا﮳�﮵�ر ﮳�﮲�اء ال﮶�﮴�ة واالٔمں

�﮴ط﮵�ل ال﮲�﮲راعات إال﮴�ل﮵�م﮵�ة الطو﮵�لة ﮲�﮵ى حد ذا�﮴ها.

العسكري ال﮴�ا﮳�ع لمعهد س﮴�وكهولم الدول﮵ى ال﮳ٔ�حاث السالم.ألكس﮲�درا كو﮵�مو﮲�ا ﮳�اح﮶�ة ﮲�﮵ى ﮳�ر�﮲امح� االٔسلحة وإال�﮲﮲�اق

والس﮵�اسات الد﮲�اع﮵�ة ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة ال﮶سرق أالوسط و﮶سمال�﮴﮴�﮲�اول أ﮳�حا�﮶ها عمل﮵�ات �﮴﮲�ل االٔسلحة وإال�﮲﮲�اق العسكري

ه﮲�ا ه﮵ى آراء ال��﮳﮴�ة وال �﮴عكس ﮳�ال﮲صرورة و﮳حهات �﮲ظرٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، وكذلك ﮲�﮵ى روس﮵�ا وأورو﮳�ا ال﮶سر﮴�﮵�ة. آالراء الواردة

المعهد.
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https://sipri.org/sites/default/files/2020-10/bp_2010_egyptian_military_spending_2.pdf
https://www.mof.gov.ae/en/resourcesandbudget/fedralbudget/pages/budget2020.aspx
https://syriadirect.org/syrian-government-budget-expenses-2020-visualized/
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