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 والسرتاتيجيات األمنية يف الدول العربية مؤشرات العسكرة
 *احلي عبد وليد. د. أ

 
 مقدمة:

 

د بثالثة أبعا يف العالقات الدولية املعاصرة اهتماما   Holistic تويل أدبيات املنهج الكالين
 1:تتداخل وتؤسس "ملفهوم األمن" وكل االسرتاتيجيات املبنية عليه وهي

التطور احلر لألبعاد االجتماعية والسياسية  "ويعين أتمني القدرة على أمن اجملتمع: .1
واالقتصادية والثقافية والتقنية يف بيئة داخلية سلمية"، وهو ما يقتضي استمرار التماسك 

و أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أسس دينية ألتشقق يف جدران اجملتمع على االجتماعي وعدم ا
 .خل.إ..أو اجلنسطبقية أو جهوية أو بسبب اللون 

جغرافية الكيان السياسي السياسية والطبيعية، ومنع "ويعين احلفاظ على  أمن الدولة: .2
ر اليت أتيت اهناأل )مثل منابع اآلخرين من السيطرة على موارده الطبيعية" أو التأثري السليب عليها

 خل..إ..كيان منكثر أو الغاز يف أو امتدادات حقول النفط أمن خارج الكيان، 

 بقاء" ويعين أمن النظام السياسي: .3
النظر  بغض ،الفريق احلاكم يف كرسي السلطة"

 عية.و طواأ قسرا   عن وسائل حتقيق هذا البقاء

                                                           

مو  يف األردن السياسية يف جامعة الري خبري يف الدراسات املستقبلية واالستشرافية، أستاذ يف قسم العلوم  *
لس أمناء جم سابق يف سابقا ، حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو عضو

وجامعة إربد األهلية، واملركز الوطين حلقوق اإلنسان وديوان املظامل، واجمللس األعلى جامعة الزيتونة يف األردن، 
 كتااب ، يرتكز معظمها يف الدراسات املستقبلية من الناحيتني النظرية والتطبيقية، وُنشر له  37. ألَّف لإلعالم

حّكمة. 120 حنو
ُ
 حبثا  يف اجملالت العلمية امل
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وية هذه األبعاد الثالثة لرتتيب وأول لستة أمناط طبقا  يف العامل  وعليه ميكن تقسيم النظم السياسية
 2يف منظومة القيم السياسية لتلك الكياانت السياسية على النحو التايل:

 

 .(Welfare state من النظام )مثل دول الرفاهأنظم أولوية أمن اجملتمع يليها أمن الدولة مث  .1
 .من الدولة )مثل الدول الرأمسالية(أ -أمن النظام  -نظم أولوية أمن اجملتمع  .2
 .("سرائيل"إأمن النظام ) -أمن اجملتمع  -نظم أولوية أمن الدولة  .3

 .من اجملتمع )اتيوان(أ -أمن النظام  -من الدولة أولوية أنظم  .4

 .شرتاكية(أمن الدولة )الدول اال -أمن اجملتمع  -من النظام أنظم أولوية  .5

 وخصوصا  أمن اجملتمع )أغلب دول العامل النامي  -أمن الدولة  -نظم أولوية أمن النظام  .6
 الدول العربية(.

 

ن هذه األبعاد متفاعلة ومرتابطة فيما بينها، وقد تتغري أولوايت الدول من مرحلة إ ويقينا  
ن لكل دولة منظومتها القيمية أو خارجية، لكن ذلك ال ينفي أسباب داخلية ألخرى أل

ولوايت هذه األبعاد، وهو ما مييز بني الدول، ولن نتناول كافة هذه أالسياسية يف ترتيب 
لو مبستوايت و  مناط، بل سنركز على النمط األخري الذي تندرج فيه كل النظم العربية تقريبا  األ

دول العربية بنية وسياسات المهية يف أمتباينة، مع الرتكيز على املتغري الذي نراه األكثر 
ىل جانب مؤشرات اخرى تعزز فهم وتفسري السلو  إولوية أمن النظام"، أبصفتها من دول "

 السياسي للدول العربية، وذلك على النحو التايل:

 
 

  :Militarization العسكرةأولا: 
 

الداخلية  التتفاعالميكن تعريف العسكرة أبهنا "الوزن النسيب للمؤسسة العسكرية يف 
الذي تنتمي له"، وتتباين مناهج قياس هذا الوزن يف الدراسات  لكيان السياسيل واخلارجية

من خالل  اهالسياسية، لكن أغلبها حيدد األمر من خالل مؤشرات مركزية ثالثة، ويتم قياس
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ها، عستة مؤشرات فرعية يتم هبا قياس الوزن النسيب للمؤسسة العسكرية يف عالقتها مبجتم
  3:التايلدول اجلوتتمثل هذه املؤشرات يف 

 

 : املؤشرات املركزية والفرعية لظاهرة العسكرة1جدول رقم 
 

 مؤشراته الفرعية املؤشر املركزي
الوزن النسيب للمؤشر 

 *الفرعي

 النفقات

 ىلإنفاق العسكري نسبة اإل
 1 مجايل الناتج احملليإ

 ىلإنفاق العسكري نسبة اإل
( احلكومي )حتديدا  نفاق اإل

 على الصحة
3 

 فراد يف املؤسسة العسكريةاأل

فراد القوات أنسبة عدد 
و شبه العسكرية( أ) املسلحة
 ىل عدد السكانإ

4 

نسبة عدد قوات االحتياطي 
 2 ىل عدد السكانإالعسكري 

نسبة عدد القوات العسكرية 
ىل عدد إوشبه العسكرية 

 طباءاأل
2 

ىل إسلحة الثقيلة نسبة عدد األ سلحةاأل
 4 عدد السكان

 

 Normalization.4 حاديسيب األتنحصائي هو الإساس أوزان على وضع هذه األ تّ  *
ية(، تبني لنا )يف كافة املؤشرات املركزية والفرع وعند النظر يف قيم مؤشر العسكرة للدول العربية

 5النتائج التالية:
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 2212/2020و 2222بني  مقارنة بـ"إسرائيل" عربيةالمؤشر العسكرة : 2جدول رقم 
 (022)القياس من 

 

 سنةالعسكرة  الدولة
2222 

 الرتتيب العاملي
العسكرة عام 

2212/2222 
 الرتتيب العاملي

 32 111 41 224 موريتانيا

 23 212 47 213 املغرب

 11 211 21 211 اجلزائر

 47 171 73 111 تونس

 43 *(2217) 123 13 321 ليبيا

 31 111 42 222 مصر

 14 112 31 247 السودان

 12 271 2 314 ردناأل

 4 *(2213) 321 1 327 ةسوري

 11 271 11 321 لبنان

 12 221 77 *(2224) 117 العراق

 1 214 1 311 السعودية

 1 224 12 343 الكويت

 44 *(2213) 111 غ.م غ.م قطر

 4 321 1 314 البحرين

 7 *(2217) 211 4 311 مارات العربيةاإل

 3 321 7 312 ُعمان

 12 *(2217) 142 24 222 اليمن

 1 313 2 442 "سرائيل"إ

ددة لبقية هلا يف السنة احمل اعتمدان السنة األقرب لسنة القياس للدول اليت مل جند قياسا   *
  الدول.



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  1 

مجايل للدول على جمموع نقاط مؤشر العسكرة اإل 2وتدل األرقام املشار هلا يف جدول رقم 
 ىل ترتيب وقيم العسكرة لكل دولةإ ، ويوضح اجلدول استنادا  2222و 2222العربية بني فرتتني مها 

 عربية ما يلي:
 قياس مؤشر العسكرة فيها، تقدمت يف رتبتها العاملية، دولة تّ  12صل أدولة عربية من  12ن إ .1

 ن الدول العربية.م %11.7أي أهنا ازدادت عسكرة، وتشكل هذه الدول ما نسبته 
دول عربية، منها  7كان من بني أعلى عشرة دول يف العامل يف مؤشر العسكرة   2222 سنةيف  .2

من الدول  %72واألردن، وهو ما يعين أن  ةمخس دول خليجية عربية اىل جانب سوري
 األعلى عسكرة هي دول عربية.

بقي عدد الدول العربية بني العشر األوائل كما  أي بعد عشرين عاما   2211/2222يف عام  .3
 اليت احتلت هذه املراكز يف الفرتة األوىل. هانفس (، وهي الدول12من  7هو )

ىل اآلن، إ 2221 سنةيف ميدان العسكرة منذ  وىل عامليا  حتتل مركز الدولة األ "سرائيل"إن إ .4
 تتسق ترمسها لذاهتا يف العامل الن أقراطية اليت حتاول و وهو ما يؤكد أن صورة الدولة الدمي

على ارتفاع معامل االرتباط بني مؤشر  يةمّ  ك  كادميية  أوتدل دراسة  6،ونتائج قياس العسكرة
دولة  32ها على تطبيق وتفسر هذه الدراسة اليت تّ  ،العسكرة وبني تراجع احلرايت املدنية

ت املدنية(، ودلت عسكرة واحلراي)ال أن القيم السياسية يف اجملتمع تشكل الرابط بني البعدين
فيها نظرية  اليت تسيطر اجملتمعات نأ يدان العالقات الدولية علىفيما يتعلق مب الدراسة

هي اليت  مجاعيا   وأ )ما يكسبه طرف خيسره الطرف اآلخر يف الصراع( فرداي   الصراع الصفري
ترى يف أي تطور عريب يف أي  فـ"إسرائيل" 7،تفسر الرتابط الوثيق بني العسكرة واحلرايت

، وهو ما يتشابه "ابلقوة أبشكاهلا املختلفة ن متنعهأميدان من امليادين هو "خسارة هلا عليها 
و يف أقليم و يف اإلأيف جمتمعاهتا  "سياسي تطور"مع منظور األنظمة العربية اليت ترى يف أي 

 من "العسكرة" للجمه. العامل أبنه خطر عليها ويهدد بقاءها يف السلطة لذا ال بدّ 
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 :املؤشرات الفرعية للعسكرةاثنياا: 
 

بعد أن تعرفنا على قيمة املؤشر العام للعسكرة، وترتيب الدول العربية فيه، سنحاول أن نتعرف 
ة بقياس كل لعدد من املؤسسات املعني على املؤشرات الفرعية للعسكرة يف الواقع العريب استنادا  

ية ىل حتديد العالقة بني املؤسسة العسكر إمؤشر من هذه املؤشرات، لنخلص يف هناية املطاف 
القة بني مث حتديد االجتاهات األعظم يف حتديد طبيعة هذه الع العربية واجملتمع العريب من انحية،

 الطرفني من انحية اثنية.
 للعسكرة العربية يف اآليت:تتمثل املؤشرات الفرعية 

 

 8:النفقات العسكرية العربية .1
 

مجايل الناتج إىل إنفاق العسكري تتمثل النفقات العسكرية يف مؤشرين فرعيني مها نسبة اإل
قطاع  نته معومقار نفاق احلكومي ىل نسبة اإلإنفاق العسكري احمللي للدولة مث مقارنة نسبة اإل

 الصحة. 

 نفاق العسكريوتشري أدبيات اإل
ىل أن هذا املفهوم إوطرق حسابه 

يشمل ما تنفقه الدولة على قواهتا 
)مبا فيها بعثات السالم  املسلحة

وعلى املؤسسات األخرى  ،العسكرية(
 هلا القوات الشعبية املسلحة )ما يشبه املليشيات مضافا   ،ذات الصلة ابملشروعات الدفاعية

ية  و خدمات مدنأفراد القوات املسلحة )من رواتب أكل ما ينفق على إىل جانب  العسكرية(، 
شراء وصيانة املعدات ومشروعات التطوير الفين أو  ،خل(.إو اخلدمات الصحية..أكالتقاعد 

 خرى.أوالعلمي والتدرييب واملساعدات العسكرية لدول 
بني لنا النتائج يب، توعند النظر يف نتائج القياس للمؤشرات الفرعية لإلنفاق العسكري العر 

 الواردة يف اجلدول التايل:
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 (2212-2222نفاق العسكري ): مقارنة نسبة اإل3 جدول رقم
 وعاملياا  عربياا  مجايل الناتج احملليإىل إ

 

 السنة
ىل إنفاق العسكري العريب نسبة اإل

 9إمجايل الناتج احمللي العريب

 مجايلإىل إنفاق العاملي نسبة اإل
 10العامليالناتج احمللي 

2222 1.417 2.111 

2221 1.411 2.233 

2222 1.211 2.337 

2223 1.472 2.311 

2222 1.277 2.311 

2220 4.132 2.311 

2222 4.327 2.312 

2222 4.121 2.321 

2222 4.111 2.311 

2222 1.321 2.122 

2212 1.231 2.122 

2211 4.113 2.421 

2212 1.224 2.321 

2213 1.711 2.311 

2212 1.342 2.214 

2210 7.411 2.212 

2212 1.112 2.231 

2212 1.473 2.111 

2212 1.217 2.172 

2212 1.422 2.221 
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نفاق العسكري العريب بشقيه املشار هلما يف اخلاص مبقارنة اإل 3ويكشف جدول رقم 
ة نفاق العسكري العريب خالل الفرت مجايل اإلإنفاق العسكري العاملي أن مع اإل 1جدول رقم 

قليم نفاق العاملي، مما جيعل اإليصل يف كل السنوات اىل أكثر من ضعف اإل 2222-2222
مجايل إبلغ  2222 سنةشارة إىل أنه يف يف هذا اجلانب، وتكفي اإل عامليا   العريب هو األعلى

قي فرياانت أن دول الشمال اإلمليار دوالر، وتظهر البي 113.4نفاق العسكري العريب ما قيمته اإل
تصل  2211 سنةمليار دوالر، بزايدة مئوية عن  24.7ما قيمته  2222 سنةنفقت خالل أالعربية 

 نفاق العسكري العاملي.مجايل اإلإمن  %1.2ومتثل  %42ىل إ
مليار دوالر بزايدة تصل  21.7ما جمموعه  2222 سنةسرائيلي فبلغ نفاق العسكري اإلما اإلأ

 ىلإنفاق العسكري . وبلغت نسبة اإل2211 سنةعن  %2.7وزايدة ، 2211 سنةعن  %32ىل إ
على من حيث حجم ، بينما تراوحت هذه النسبة يف الدول األ%1.1مجايل الناتج احمللي فيها إ

 يف روسيا.  %4.3ملانيا وأيف  %1.4بني  على عامليا  نفاق العسكري األاإل
العسكري العاملي  نفاقمجايل اإلإقاليم والدول يتبني أن بقية األوعند مقارنة املنطقة العربية مع 

 نفاق العسكري العاملي يتبنيمليار دوالر، ومبقارنة هذا احلجم من اإل 1,981حنو بلغ  2222 سنة
مبعدل  2222-2211الفرتة  خاللنه ارتفع أ

نفاق ن هذه القيمة من اإلأ، كما 1.3%
مجايل إمن  %2.4العسكري العاملي تعادل 

الناتج احمللي العاملي، وهو ما يعين أن نسبة 
لناتج مجايل اإىل إنفاق العسكري العريب اإل

كثر من ضعف النسبة أاحمللي تعادل 
 العاملية.

ن أجند  ،يمجايل الناتج احمللإىل إنفاق العسكري دولة يف العامل يف نسبة اإل 11على أومن بني 
 Stockholm الدويل ألحبا  السالم معهد ستوكهومل دول عربية )حسب 2هنا  
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International Peace Research Institute - SIPRI)، املعهد  دول عربية )حسب 01و
 (International Institute for Strategic Studies (IISS)الدويل للدراسات االسرتاتيجية 

 11:التايلدول اجلهي الواردة يف 
 

نفاق العسكري نسبة اإل دولة يف العامل يف 51ضمن أعلى  الدول العربية: 4جدول رقم 
 ، مقارنة بـ"إسرائيل"مجايل الناتج احملليإىل إ

 

 الدولة

كري نفاق العسالنسبة املئوية لإل
 مجايل الناتج احمللي طبقا  إىل إ

ملعهد ستوكهومل الدويل ألحباث 
 (9152 سنة) السالم

ايل مجإىل إنفاق العسكري النسبة لإل
عهد للم احمللي العاملي طبقا  الناتج 

 الدويل للدراسات االسرتاتيجية
 (9191 سنة)

 01 8.8 مانع  

 1.0 8.8 السعودية

 6.1 6 اجلزائر

 1.0 5.6 الكويت

 8.4 4.7 ردناأل

 3.5 - املغرب

 01.3 8.1 لبنان

 - 5.1 البحرين
 3.8 5.3 العراق

 3.6 - اإلمارات العربية

 8.8 - قطر

 3.1 3.5 "سرائيل"إ
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جند أن نسبة  ،2222 سنةنفاق العسكري دولة يف العامل يف حجم اإل 42ذا حسبنا أعلى إو 
 ربعنيومن بني هذه الدول األ ،نفاق العامليمجايل اإلإمن  %12 حنونفاق هذه الدول يعادل إ

 12دول عربية وهي: 1هنا  
 

 2222 سنة نفاقاا إنفاق العسكري للدول العربية األعلى : قيمة اإل0جدول رقم 

 

)مليار  2222 سنةنفاق العسكري اإل الدولة
 دولر(

 الرتتيب عاملياا 

 1 17.1 السعودية

 24 1.7 اجلزائر

 21 7 العراق

 32 1.1 الكويت

 31 1.7 مانعُ 

 42 4.2 املغرب
 

وهو ما جيعلها حتتل  ،2222 سنةنفاق العاملي من اإل %2.1نفاق السعودية ما نسبته إوميثل 
نفاق السعودي ع اإلوقد ارتف .و الياابنأملانيا أو فرنسا أمتفوقة على نفقات  املرتبة السادسة عامليا  

، لكنه بدأ %13)بداية التدخل العسكري يف اليمن( بنسبة  2211-2211خالل الفرتة 
مبعدل  2222و 2211 سنيت سعار النفط، فاخنفض بنيأابالخنفاض بعد ذلك بسبب الرتاجع يف 

 .%21مبا نسبته  2211 بسنةمقارنة  كنه بقي مرتفعا  ، ل37%
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معدل ني وبنفاق العسكري لكل دولة عربية من الناتج احمللي وعند املقارنة بني معدل اإل
  :جند ما يلي ،مجايل الناتج احملليإنفاق على الصحة من إلا

 

لناتج امجايل إنفاق الصحي من نفاق العسكري واإلمقارنة بني نصيب اإل :6جدول رقم 
 لبعض الدول العربية و"إسرائيل" احمللي

 

مجايل إىل إنفاق العسكري اإل الدولة
 910213 الناتج احمللي

 ليمجايل الناتج احملإىل إنفاق الصحي اإل
910214 

 6211 6 اجلزائر

 7227 723 البحرين

 52.4 221 مصر

 5222 724 العراق

 .323 523 األردن

 4 426 الكويت

 5274 521 لبنان

 62.4 2424 ليبيا

 5245 125 موريتانيا

 5227 525 مانع  

 .125 224 قطر

 6276 5 السعودية

 5242 226 السودان

 7243 522 ةسوري

 .321 126 تونس

 4272 722 املغرب

 5217 5.6 ماراتاإل

 5255 5 اليمن

 3241 426 "سرائيل"إ
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قها نفاإنفاقها العسكري على إق معدل دول عربية تفوَّ  7ىل أن هنا  إ 1يشري جدول رقم 

مان، عُ و  السعودية،و ، ةسوريو مارات العربية، اإل: نفاق احلكومي وهيمجايل اإلإل الصحي قياسا  
 (.7من  1) والبحرين، وتقع هذه الدول أغلبها يف اخلليج العريب ،الكويتو  ليبيا،و 

 

 : مشرتايت السالح .2
 

 مستوايت نفاق العسكري العريب، وتدل املقارنة يفيف اإل كثر ثقال  متثل مشرتايت السالح البند األ
اقها نفإن الدول العربية زادت من أسلحة شراء األ

فرتتني  سلحة بنياأل شراءب فيما يتعلقالعسكري 
، %11 حنول مبعد 2222ىل مطلع إ 2212من 
دول عربية هي من بني أعلى عشر دول يف  1وأن 

كما   ،سلحةالعامل يف نسبة الزايدة يف مشرتايت األ
 15يتضح يف اجلدول التايل:

 
 

 2212-2212ني بني فرتت: نسبة التغري يف قيمة املشرتايت العربية للسالح 2جدول رقم 

 

 الدولة
النسبة املئوية للزايدة يف قيمة مشرتايت 

 السالح بني فرتتني:
 *2212-2210و 2212-2212

 131 قطر

 212 مصر

 132 السعودية

 12 العراق

 71 اجلزائر

 14 ردناأل

 24 مانعُ 
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 نسبة الرتاجع دول تراجعت مشرتايت السالح
 26 - املغرب

 66 - الكويت

 41 - مارات املتحدةاإل

 ىت اآلن.حالفرتتني مها داللة على فرتة ما قبل الربيع العريب وفرتة الربيع العريب  *

ىل أن الفرتة ، إحول مبيعات السالح US Congress مريكيويشري تقرير للكوجنرس األ
ن توزيع هذه أو  ،سلحة للدول العربيةألامجايل مبيعات إيف  واضحا   عرفت ارتفاعا   2000-6142

 16:الدول الكربى على النحو التايل املبيعات كان بني
 

 9102-2000: نصيب الدول الكربى من مشرتايت السالح العريب 8جدول رقم 

 

نسبة مشرتايت الدول العربية من السالح  الدولة
 من الدول املصنعة له

 1142 يةاألمريك الوالايت املتحدة

 4241 روسيا

 4441 فرنسا

 841 بريطانيا

 143 ملانياأ

 648 الصني

 4648 آخرون
 

ي لنزعة العسكرة، فحجم الوجود العسكر  معززا   الكربى عامال  ويشكل التنافس بني القوى 
اقيات أو اتف ،أو تدريبات مشرتكة ،و خرباءأ ،)قواعد عسكرية اخلارجي يف الدول العربية

 . من هذه الدول الكربىخل( متسق مع حجم مبيعات السالح لكل دولة .إمنية..أ
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 :احلكومي"نفاق مجايل "اإلإىل إنفاق العسكري إلنسبة ا .3

نفاق احلكومي ككل، فإذا نظران ىل اإلإنفاق العسكري العريب نسبة اإل 9يوضح جدول رقم 
سنجد  9152 نةسنفاق احلكومي العريب مجايل اإلإىل إنفاق العسكري العريب ىل معدل نصيب اإلإ

نفاقه إل ن العامل العريب ينفق على العسكرة قياسا  أ، أي عامليا   %6.5مقابل  %59.51أنه ميثل 
على القطاعات األخرى ضعف املعدل العاملي، وتتصدر الدول العربية يف هذا اجملال كل من 

، %51.9ردن مث األ ،%51.1 لكل منهما، تليها اجلزائر %91.1مان مبعدل السعودية وسلطنة ع  
 17.%5.59والبحرين ، %8.51ولبنان 

 

لبعض لدول العربية نفاق احلكومي مجايل اإلإىل إنفاق العسكري : اإل9جدول رقم 
 9109 سنة مقارنة بـ"إسرائيل"

 

اق نفمجايل اإلإنفاق العسكري من اإلنسبة  الدولة
 )%( 9109 سنةاحلكومي 

 9101 السعودية

 9101 مانع  

 51 مارات*اإل

 5101 اجلزائر

 5109 االردن

 5.01 اليمن*

 5108 لبنان

 5106 ةسوري

 5905 البحرين

 5108 ليبيا

 5101 موريتانيا

 5101 الكويت

 5101 املغرب
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 1.2 السودان

 7.1 تونس

 7.2 العراق

 4.1 قطر

 4.2 مصر

 13.2 "سرائيل"إ

 12.13 املعدل العريب

 2.1 املعدل العاملي

 .2214 سنة *
 

 :اثلثاا: عسكرة العالقات العربية الدولية: مؤشر احلروب العربية الدولية والبينية واألهلية
 

 مناط هي:أىل ثالثة إميكن تقسيم احلروب يف املنطقة العربية 
 .خمتلفة يف القطر العريب ذاته هنا بقيت حمصورة بني قوىأهلية: أي أحروب  .1

 .بني دول عربية أو بينها وبني دول غري عربية: أي حروب دولية .2

 جنبية.أحروب أهلية جرى تدويلها بتدخل خارجي من دول  .3
 

 18لي:طراف املشاركة فيها تبني لنا ما يللمؤشرات املتوفرة حول عدد هذه احلروب واأل وطبقاا 
 

 السنة
طة املنخر عدد الدول العربية 

 يف نزاع عسكري

عدد النزاعات 
هلية أالعسكرية )
 ودولية(

عدد النزاعات العسكرية 
 هلية اليت جرى تدويلهااأل

2222 3 3  

2221 3 3 2 

2222 2 2  

2223 2 2 2 

2222 3 3  
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2220 4 1 1 

2222 4 1  

2222 4 4 4 

2222 4 4  

2222 1 1 1 

2212 1 1  

2211 7 7 1 

2212 7 7  

2213 1 7 7 

2212 7 2  

2210 7 12 7 

2212 2 11  

2212 2 12 12 

2212 2 13  

2212 2 11 12 

املعدل 
 نزاعات 2-2 دول 2-2 دول 0-2 السنوي

 

 19ىل عدد من النتائج:إويشري اجلدول السابق 
يف اجملتمع الدويل  Intrastate لنزاعات الداخليةل السنوي عدلاملأن  يةمّ  الك   الدولية دراساتتدل ال .1

، ومن 2211-2212نزاع خالل الفرتة  72ىل إ 2211-1121نزاع خالل الفرتة  32ارتفع من 
احلروب ) ن اجلدول السابق يؤكد هذه النتيجة على املستوى العريب، مما يعين أن الظاهرةأاملالحظ 

لكنه يتفتت  وتقنيا   اداي  اقتصقليمية، فالعامل يرتابط إالداخلية( تتزايد كظاهرة عاملية وليست كظاهرة 
 20بفعل آليات العوملة. واجتماعيا   سياسيا  
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ن أيتبني لنا  ،قاليم العاملأقليم من إعند املقارنة بني عدد النزاعات اليت جرى تدويلها يف كل  .2
ن أ على يف معدل التدخل اخلارجي يف النزاعات احمللية العربية. إذ يتبنياملنطقة العربية هي األ

شار هلا يف النزاعات احمللية العربية خالل الفرتة امل جنبية تتدخل سنواي  أدول  7ىل إ 1هنا  من 
 ،يف اجلدول، وهو ما يعين عجز القوات العسكرية العربية عن حسم الصراعات احمللية لصاحلها

 حمللينيا الستعانة املتبادلة بني املتحاربنيل دفعمما ي على الرغم من مؤشر العسكرة العايل،
 جنبية.ابلقوات األ

قاليم ألك ببقية وقاران ذ ،قليميإذا ربطنا النتائج السابقة مبعدالت االستقرار على املستوى اإل .3
 السياسي، ارعلى يف مؤشر عدم االستقر ن املنطقة العربية هي األأالعامل اجليوسياسية، يتبني 

ولتان وقعتا ن هنا  دأياسي تبني دولة عربية توفرت عنها مؤشرات االستقرار الس 11فمن بني 
وهنا   ،على التوايل( %14و %17مارات العربية وقطر مبعدل )اإل االستقرارخانة ضمن 

 %12عدل مان مبدولتان تقعان يف خانة االستقرار السياسي املتوسط )الكويت وسلطنة عُ 
دولة( كلها يف خانة عدم  11) على التوايل(، بينما وقعت الدول العربية املتبقية %11و

قاليم الفرعية ، وعند النظر لأل%12االستقرار، أي أن مستوى عدم االستقرار فاق نسبة 
  ن معدالت عدم االستقرار هي على النحو التايل:أالعربية يتبني 

  والسودان( ،)مصر %71حوض النيل. 

  والعراق( ،)بالد الشام %77اهلالل اخلصيب. 

  وموريتانيا( ،واملغرب ،وليبيا ،وتونس ،)اجلزائر %17املغرب العريب. 

  واليمن(. ،)دول جملس التعاون اخلليجي %12اخلليج العريب 

من  %22ن أىل التوزيع السكاين وربطه مبستوايت عدم االستقرار، جند إولكن عند النظر 
 .%71ىل إ عدم الستقرار معدل العرب يعيشون يف دول يصل فيها

للعسكرة،  نظمة من تربيراتالعسكرة العربية أدت لنتائج معاكسة ملا تقدمه األذلك يعين أن 
 .ال لبس فيها يةمّ  مبؤشرات ك  ن عدم االستقرار هو النتيجة الواضحة واملدعمة إ ذإ
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 :قراطية يف العامل العريبو انعكاسات العسكرة على مؤشر الدمي رابعاا:
 

هذه  قراطية، ودون الدخول يف التفاصيل ومناهج قياسو كادميية لقياس الدميللنماذج األ استنادا  
 21ىل أن نتائج هذه النماذج متفقة على النتائج التالية:إالظاهرة، نشري 

)من  3.1ما نسبته  2222-2212قراطية يف العامل العريب خالل الفرتة و بلغ مستوى الدمي .1
ة الربيع تصادي يف فرت ن االضطراب السياسي والعسكري واالجتماعي واالقأعشرة(، مما يعين 
  العريب.قراطي يف العاملو بشكل ذي داللة على املستوى الدمي جيابيا  إالعريب مل ينعكس 

من عشرة، مما يعين  1.1-1.3ما بني  هانفس قراطية خالل الفرتةو تراوح املعدل العاملي للدمي .2
 أن املعدل العريب متخلف بشكل كبري عن بقية دول العامل.

قاليم أخرية بني يتبني أن العامل العريب حيتل املرتبة األ ،قاليم جيوسياسيةأ 7ىل إبتقسيم العامل  .3
 .قراطيةو العامل يف مستوى الدمي

ثناء قراطية، تبني أن مجيع الدول العربية )ابستو عند ترتيب دول العامل من حيث درجة الدمي .4
طوية واحتلت مراتب ( وقعت يف خانة الدول السل11واملغرب  14تونس اليت احتلت املرتبة 

 ( وتليها بقية الدول العربية.)األردن 112تبدأ من املرتبة 

نفاق العسكري اخلليجي من انحية، وارتفاع ارتفاع واضح يف معدالت اإلعلى الرغم من  .1
قراطية و اثنية، إال أن مجيع دول اخلليج تقع يف ذيل قائمة الدميمستوى الدخل الفردي من انحية 

 العاملية. 
 

قة بني تشبث ىل العالإسرائيلية شران يف الصفحات السابقة عند احلديث عن العسكرة اإلأوقد 
 ىل العسكرة،إع والنزو  )على املستوى الداخلي( النظم السياسية العربية بنظرية الصراع الصفري

 قراطية يف الدولة واجملتمع.و وابلتايل تضييق اجملال على مستوى الدمي
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 :النتائج
 

ن الدول العربية تنتمي جملموعة الدول اليت تقوم إداراهتا السياسية على جعل ألقد افرتضنا 
ي السلطة"، "احلفاظ على كرس أي ،أمن النظام متمثلة يف يف منظومة قيمها السياسية األولوية هلا

ي اليت ن املؤسسة العسكرية هإف ،الكرسي اقراطي على هذو لغياب التداول السلمي والدمي ونظرا  
أوكل هلا القيام مبهمة احلفاظ على النظام السياسي أو تغيريه، ويف حالة وصول النظام السياسي 

ب أو ن املؤسسة العسكرية تتوىل مهمة التغيري القسري ابالنقالإأزق مستعِص مع اجملتمع، فىل مإ
 العرب ، حيث كان العسكريون0282-8491من املقارنة بني الفرتة  وهنا ال بد   .مبساندة الشارع

بدأ حيث  0208-0288الفرتة وبني يقومون ابالنقالب مث يسعون جللب الشارع لتأييدهم، 
وىل ملرحلة األن اأأي  الحقا ، خرىألتستثمره املؤسسة العسكرية بطريقة أو  أوال   حركالشارع يت

مث يسعى النظام  ،)بغض النظر عن طبيعة النظام القائم( قامت على مبادرة اجليش ابلتغيري للنظام
  أي  ) اجلديد حلشد التأييد الشعيب له، بينما يف الفرتة الثانية يتوارى اجليش خلف حركة الشارع

لى حركته نه يستجيب لإلرادة الشعبية ويضفي عأكانت مصداقية الشارع( ليقوم ابلتغيري كما لو 
 لكن ما جيمع بني املرحلتني هو توظيف العسكرة ألداء الدور. ،من الشرعية قدرا  

 22لي:و اخلارجي من خالل ما يأويبدو أن املؤسسة العسكرية تستفيد من االضطراب الداخلي 
لى املؤسسة ع و اجملتمع جتعل القرار السياسي أكثر اعتمادا  أمنية على الدولة طر األن املخاإ .8

بقاء إرية ن من مصلحة املؤسسة العسكإالعسكرية، وابلتايل يرهتن القرار هلذه املؤسسة، لذا ف
املؤسسة  على ليبقى أكثر اتكاال   ، داخليا  أو خارجيا ،ميناحلاكم حتت هاجس التهديد األ

 .العسكرية

ى هذه هنا تغدق علإظمة السياسية لكي تضمن والء املؤسسة العسكرية جلانبها، فنن األإ .0
يف  صوصا  خاملؤسسات املنافع الكثرية من خالل االمتيازات وغض الطرف عن الفساد فيها 

، %02-81ن نسبة العموالت فيها تصل ما بني أر بعض املصادر صفقات السالح اليت تقد ِ 
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من الفساد يف  %42ن أحد تقاريره أن معهد ستوكهومل الدويل ألحبا  السالم يقدر يف إبل 
 سلحة.التحويالت املالية املختلفة يتم يف قطاع جتارة األ

 Richardson (Lewis F. Richardson) arms race يدل النموذج املعروف لريتشاردسون .3

model  قليميوى اإلو املستأحول العالقة بني احلروب وسباق التسلح على املستوى العاملي، 
أن هذا السباق يعزز فرص االضطراب واحلروب أكثر من فرص السالم واالستقرار اليت تتوجس 

جعلها عسكرية يف القرار االسرتاتيجي و على مكانة املؤسسة ال املؤسسة العسكرية منها خوفا  
قل أمهية، وهو ما يضر مصاحل أ

بقاء إن أالنخب العسكرية، مما يعين 
ي و اخلارجأقدر من التوتر الداخلي 

يصب يف مصلحة املؤسسة 
العسكرية من زاوية درجة حتكمها 

  يف القرار االسرتاتيجي.

 عربية مركزا  قطاع التسليح واحتالل الدول النفاق اهلائل يف الدول العربية على اإلعلى الرغم من  .4
جي و اخلار أمن والتهديد الداخلي ن نتائج ذلك على األأال إيف مؤشر العسكرة،  متقدما  

متواضعة للغاية، بل إن فعالية التنظيمات الشعبية املسلحة أحرزت نتائج يف مناطق خمتلفة من 
لتهديد يف مواجهة ا خصوصا  فضل من نتائج القوات املسلحة التقليدية أالدول العربية 

 مريكي.ألسرائيلي وااإل

عربية، سرائيلية أدت اىل زايدة العسكرة الللنظر أن التسوايت السلمية العربية اإل الالفتمن  .1
ملعاهدة املصرية ، ا1171مجايل الناتج احمللي منذ إنفاق العسكري العريب من فنسبة اإل

ومعاهدة  ،مع منظمة التحرير Oslo Accords اتفاقية أوسلو، 1113/1114ىل إ ،سرائيليةاإل
ملوجة التطبيع العريب مع معظم دول اخلليج والسودان واملغرب  وصوال   ،وادي عربة مع األردن

وهو أمر يعزز  23،ىل استمرار التزايد يف ظاهرة العسكرة العربية مبؤشراهتا الفرعية املختلفةإتشري 



 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                  22 

ليه من أن العسكرة موجهة للداخل أكثر من توجهها للخارج يف أغلب الدول إما ذهبنا 
مجايل الناتج إىل إنفاق العسكري إلأن االجتاه العاملي يسري حنو تراجع نسبة ا خصوصا  العربية، 

 24احمللي العاملي يف معظم دول العامل.
 

 

،  جمتمعيا   تطورا   قراطية أوو أو دمي ستقرارا  مل جتلب ا ةن العسكرة العربية املتزايدإخالصة القول، 
قتصر او  يف ضمان سيادة واستقالل الدول العربية ابملعىن الدقيق، ذريعا   فشلت فشال   اكما أهن

من أبينما يتم تكييف مهمة رعاية أمن الدولة و  ،ساسي هلا على أولوية محاية النظاماهلدف األ
 من العسكرة.اجملتمع خلدمة أمن النظام من خالل املزيد 
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