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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر 

كاتبها.
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هذه املذكرة تعمل على استكمال منظور اقتصاد الدفاع 2020 واليت قيمت ميزان القوى 
العاملي، ابلرتكيز على غالبية القوى العظمى مع املنظور اإلقليمي للشرق األوسط  ومشال إفريقيا. 

.DEO 2020  وهتدف هذه املذكرة إىل تزويد املنظور اإلقليمي والذي مل يُتضمن يف

وعلى غرار DEO 2020 إّن ميزان القوة اإلقليمية يف هذه املذكرة يوضح مقدار اإلنفاق 
العسكري والتوجه االقتصادي الكلي خالل الفرتة 2010-2019 ابلرتكيز على اخلمسة الكبار 
يف اإلنفاق العسكري. ابإلضافة إىل أّن املذكرة تزود وصفاً لقابلية التصنيع العسكري هلذه الدول 

وكذا البيئة األمنية اإلقليمية.

FOI Memo: 7562 June 2021
Project no: A12117
Approved by: Anders Strömgren

This memo complements Defence Economic Outlook 2020 (DEO 2020), which assessed the global power balance 
focusing on the major world powers, with a regional outlook on the Middle East and North Africa. The memo 
aims to provide a regional perspective not contained within DEO 2020. Similar to DEO 2020, the regional power 
balance in this memo is described in terms of military expenditure and macroeconomic trends during the period 
2010-2019, focusing on the five largest military spenders. Furthermore, the memo provides a description of the 
defence industrial capabilities of these countries, as well as the regional security environment.

Military Expenditure
The Middle East and North Africa (MENA) region has 
on average increased its military spending during the 
past decade, slightly increasing its global share from 
7.3 percent in 2010 to 8.7 percent in 2019. Saudi Ara-
bia is the largest spender in the region, accounting 
for USD 61.9 billion in 2019, over a third of total re-
gional spending, see Table 1. Israel spent USD 20.5 bil-
lion or about one eighth of the regional total in 2019 
and has increased its spending during the last decade. 
However, this expansion has slowed in recent years.

Turkey spent USD 20.4 billion, also one-eight of the 
regional total, having increased its military expenditure 
steadily between 2010 and 2019. Iran spent USD 12.6 
billion in 2019, which is significantly less than in 2010. 
Meanwhile, Algeria was the largest military spender in 
North Africa with USD 10.3 billion in 2019, having in-
creased its spending notably since 2010. However, the pace 
of expansion has decreased in later years. Due to a lack 
of data, Qatar, Syria, the United Arab Emirates (UAE) 
and Yemen have been excluded from the SIPRI Military 

Defence economics anD materiel supply

Regional Defence Economic Outlook 2021 
The Middle East and North Africa

Tobias Junerfält and Per Olsson   

Figure 1: MENA military expenditure, 2019, current prices. Source: SIPRI (2020).

الشكل 1: اإلنفاق العسكري يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، 2019، ابألسعار احلالية

.SIPRI (2020( :املصدر  
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اإلنفاق العسكري: 

إّن منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا لديها زايدة يف متوسط اإلنفاق العسكري خالل 
العقد املاضي، وزايدة بسيطة يف حصتها العاملية من 7.3% يف العام 2010 اىل 8.7% يف العام 
2019 . وتعترب السعودية األكثر إنفاقاً يف املنطقة، حيث بلغ مقدار إنفاقها 61.9 مليار دوالر، 
أكثر من ثلث إمجايل اإلنفاق اإلقليمي حسب ما هو موضح ابجلدول 1 .  إسرائيل أنفقت 20.5 
مليار دوالر أي حنو مثن إمجايل اإلنفاق اإلقليمي يف العام 2019 وزاد إنفاقها خالل العقد املاضي. 

ومع ذلك قلَّ إنفاقها خالل األعوام القليلة املاضية.

إنفاقها  من  وزادت  اإلقليمي،  اإلنفاق  إمجايل  مثن  أيضاً  دوالر،  مليار   20.4 أنفقت  تركيا 
العسكري بوترية اثبتة بني العام 2010 وحىت العام 2019. إيران أنفقت 12.6 مليار دوالر يف العام 
2019 اقل بكثري مقارنة ابلعام 2010، ويف الوقت نفسه تعترب اجلزائر األعلى ابإلنفاق العسكري 
اخنفضت  ذلك  ومع  العام 2010.  دوالر يف  مليار  أنفقت 10.3  إفريقيا حيث  منطقة مشال  يف 
وترية التوسع لديها يف السنوات املاضية. ونظراً لقلة املعلومات فقد مت استبعاد كل من قطر و سوراي 

واإلمارات العربية املتحدة واليمن من قائمة  SIPRI  )معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم(

جدول 1. الدول اخلمس األعلى يف اإلنفاق العسكري ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
SIPRI 2020 املصدر .MENA 2019

مليار دوالر الدولة
)السعر احلايل(

السهم يف 
املنطقة %

السهم الناتج 
احمللي اإلمجايل%

متوسط الفارق%  
2019-2010

متوسط الفارق%  
2019-2017

61.938.18.0N/A+6.4السعودية
0.9+3.0+5.0212.65.3إسرائيل

16.4+7.4+20.412.62.7تركيا
19.1-3.9-6.217.82.3إيران

1.9-8.3+10.36.46.0اجلزائر

قاعدة البياانت منذ العام 2015. هلذا السبب مل تكن هذه الدول تؤخذ ابالعتبار من بني 
اخلمس األعلى يف اإلنفاق العسكري ابلرغم من أنَّ اإلمارات خاصة األكثر مالءمة لضمها ابلالئحة.
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األمن اإلقليمي:  

تعترب منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا منطقة مضطربة تتميز ابلتنافس بني احلكومات 
يف  للحكومات.  واملناهضة  الفاعلة  اجلهات  من  التهديدات  وكذلك  احلكومات،  هذه  وداخل 
أواخر العام 2017  متكنت قوات التحالف الدويل إىل حد كبري من دحر تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش(، ومنعها من إقامة حكمها يف العراق وسوراي. وقتل زعيمها أبو بكر البغدادي خالل غارة 
قادهتا القوات اخلاصة األمريكية يف شهر أكتوبر من العام 2019، وهذه اخلسارة أدَّت إىل تغيري 
يف قيادة املنظمة اإلرهابية. ومع ذلك يُعتقد أبنَّ الدولة اإلسالمية مازالت متتلك مصادر مهمة من 
الناحية املالية وكأفراد بغض النظر عن خسارهتم ملواقعهم حيث يستمرون بشن اهلجمات خالل 
العامني 2019 و 2020، كما متكن املسمَّون أبتباع ومناصري الدولة اإلسالمية )داعش( ابلتوسع 

يف مشال إفريقيا، ومنطقة الساحل الغريب يف غرب إفريقيا.

إنَّ احلرب األهلية السورية، اليت بدأت عام 2011، هي اآلن يف عامها العاشر.إنَّ التدخل 
الروسي واإليراين كان املفتاح يف دعم النظام احلاكم للرئيس األسد، ومتكينه من البقاء يف السلطة. 
ومع ذلك، فإن أجزاًء كبرية من األراضي السورية ال تزال متنازعاً عليها بني احلكومة السورية وخمتلف 
اجلهات الفاعلة غري احلكومية. ابإلضافة إىل تورط تركيا يف سوراي منذ عام 2016، وبشكل مكثف 
من خالل التدخل العسكري يف عام 2019  يف مشال البالد ضد القوات الكردية واليت كانت 
حىت ذلك احلني جزءاً من املعارضة السورية املدعومة من الوالايت املتحدة. ولقد قوبل هذا بردود 
أفعال قوية من عدة دول أوروبية ومل خيفف من العالقات املتوترة أصاًل بني تركيا وحلفائها يف الناتو.

 إن السعودية وإيران عالقتان يف مشاكل اترخيية من حيث عدم الثقة املتبادلة بني الطرفني 
وتشاركان يف العديد من النزاعات من قبل وكالئهما مبا يف ذلك احلرب األهلية السورية املذكورة 
مستهدفًة  اليمن  على   2015 عام  منذ  عسكرية  محلة  قادت  السعودية  العربية  اململكة  أعاله. 
احلوثيني املدعومني من إيران. إنَّ التحالف الذي تقوده السعودية يشمل قوى إقليمية أخرى مثل 
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الدول األوروبية. وهذا  املتحدة والعديد من  الوالايت  املتحدة، وهو مدعوم من  العربية  اإلمارات 
الصراع، الذي أّدى إىل أزمة إنسانية حادة هو اآلن يف سنته السابعة. إنَّ التنافس السعودي اإليراين 
املستمر يعترب من العوامل الرئيسية يف تشكيل األمن اإلقليمي بسبب تورط البلدين يف معظم احلروب 

والصراعات يف الشرق األوسط.

هناك عامل رئيسي آخر يتعلق ابلتطورات األمنية اإلقليمية ذلك هو الصراع بني السين- 
السين، بني اململكة العربية السعودية ومعها كل من اإلمارات ومصر والبحرين ضد  قطر وتركيا، 
السعودية  العربية  اململكة  تتهم  املاضي، حيث  العقد  منذ  اجلهتني  بني  اخلالف  من  ينبع  الصراع 
وحلفاؤها قطر وتركيا بدعم اإلخوان املسلمني واملنظمات اإلسالمية املسلحة األخرى يف املنطقة.

إنَّ السياسة اخلارجية القطرية،وخاصة عالقاهتا مع تركيا وإيران، تشكل أيضاً مصدرأً رئيسياً  لقلق 
السعودية واإلمارات ومصر والبحرين. طورت قطر عالقاٍت وثيقًة مع إيران منذ بدأ الصراع السين- 
السين، على سبيل املثال من خالل زايدة التعاون االقتصادي القطري- اإليراين خالل فرتة احلصار 
املفروض من السعودية وحلفائها على قطر، ولقد انعكس الصراع داخل البيت السين يف مناطق 
األطراف  إىل  الدعم  تقدمي  الليبية، من خالل  األهلية  احلرب  مثل  املختلفة،  اإلقليمية  الصراعات 

املتنازعة. يف يناير 2021 اجتمعت الدول األعضاء يف جملس

التعاون اخلليجي، وهي كل من قطر والسعودية واإلمارات والبحرين والكويت وعمان حيث 
مت التوقيع على بيان إعادة العالقات، اليت ُقطعت سابقاً يف عام 2017، بني قطر وجرياهنا ابإلضافة 
إىل مصر. ومع ذلك، هناك بعض القضااي العالقة ذات خالف ال تزال هتدد إبعادة إشعال الصراع.

إسرائيل أيضاً لديها عالقة عدائية مع إيران،  فاإلسرائيليون الذين ميثلون برانجمهم النووي، 
ومنهم رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو الذي صرّح أبنه »هتديد وجودي« إلسرائيل، وتشارك إسرائيُل 
السعوديَة اخلوف من ممر بري إيراين إىل لبنان عرب العراق وسوراي، وتريد منع إيران من إقامة قواعد 
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عسكرية دائمة أو مصانع أسلحة يف سوراي وإيصال األسلحة حلزب هللا يف لبنان. كل هذه املخاوف 
أو  اإليرانية  املنشآت  تستهدف  سوراي  يف  متكررة  جوية  غارات  بشن  القيام  إىل  إسرائيل  دفعت 
شحنات أسلحة إىل حزب هللا. إسرائيل ملتزمة أيضاً مبنع القوات اإليرانية يف سوراي من االقرتاب من 
حدودها. هناك مصدر إضايف للصراع وهو الدعم اإليراين ملنظمة محاس اإلسالمية اإلرهابية يف غزة.

هناك تطور حديث متعلق إبسرائيل وهو ما يسمى اتفاقات إبراهيم، وهو مصطلح يشري إىل 
اتفاقيات التطبيع بني إسرائيل وخمتلف الدول اإلسالمية يف املنطقة، من ضمنها اإلمارات والبحرين 
واملغرب والسودان. وقد مت التوصل إىل هذه االتفاقيات يف أواخر عام 2020 مع الوالايت املتحدة 

من خالل وساطة إدارة ترامب. 

املشرتكة  الشاملة  العمل  من خطة  االنسحاب  املتحدة  الوالايت  قررت  عام 2018   يف 
)JCPOA(، املعروفة أيضاً ابالتفاق النووي اإليراين، الذي ُوّقع يف عام 2015 بني اجلمهورية 

 .P5 + 1 اإلسالمية وما يسمى ابلقوى

و ابلتايل أعادت الوالايت املتحدة فرض عقوابت على إيران وعرقلة صادرات إيران النفطية، 
كما قامت إيران بتخفيض التزامها تدرجيياً لبنود االتفاق النووي. 

بدأت التوترات يف اخلليج تتزايد يف السنوات املاضية ففي سبتمرب 2019 أعلن احلوثيون يف 
اليمن مسؤوليتهم عن اهلجوم ابلطائرات املسرية على البنية التحتية للمنشآت النفطية يف السعودية 
ومع ذلك، اهتمت الوالايت املتحدة واململكة العربية السعودية إيران ابلوقوف وراء هذه اهلجمات. 
وصلت العالقات العدائية بني الوالايت املتحدة وإيران إىل أعلى املستوايت عندما مت اغتيال قائد 
يناير   / الثاين  مطلع كانون  مسرّية  بطائرة  غارة  من خالل  سليماين  قاسم  اإليراين  الثوري  احلرس 
تستخدمها  عراقية  قواعد عسكرية  على  من خالل هجوم صاروخي  اإليراين  الرد  جاء   .2020
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من  النووي،  ابالتفاق  التزاماهتا  عن  التخلي  إيران  قررت  ذلك،  على  عالوة  األمريكية.  القوات 
خالل جتاهل القيود املفروضة على مستوى ختصيب اليورانيوم. قامت إدارة ابيدن بتجديد املساعي 

الدبلوماسية جتاه إيران، مبا يف ذلك إمكانية العودة لالتفاق النووي.

لقد تراجع الوجود األمريكي املباشر يف الشرق األوسط منذ االنسحاب من العراق يف عام 
.2011

اخلليج  دول  من  النفط  وواردات  البرتول  على  املتحدة  الوالايت  اعتماد  أنَّ  ابلذكر  جدير 
للبرتول ومع  لديها  اإلنتاج احمللي  املاضية، مع زايدة  العقود  الفارسي اخنفض بشكل كبري خالل 
ذلك، تظل الوالايت املتحدة العباً رئيسياً يف املنطقة، وقامت محلتها العسكرية بلعب دوٍر مهٍم 
يف تفكيك “خالفة” داعش يف سوراي والعراق. ابإلضافة إىل أنَّ للوالايت املتحدة عدة حلفاء يف 
املنطقة، أبرزهم إسرائيل والسعودية واإلمارات ومصر، واليت تعترب مفصلية لسياسة األمن اإلقليمي 
بينما  األمريكية  للبحرية  اخلامس  األسطول  تضم  البحرين  أنَّ  إىل  ابإلضافة  املتحدة.  للوالايت 
تستضيف قطر أكرب قاعدة عسكرية لألسطول األمريكي يف الشرق األوسط. كما متتلك الوالايت 
املتحدة عدداً من القواعد،  اليت تسمى مبواقع الطوارئ يف مشال إفريقيا، يف جنوب ومشال ليبيا، 
وكذلك يف تونس يف مشال إفريقيا، تشهد ليبيا حالة من االضطراب منذ العام 2011، عندما مت 
تنحية وقتل الزعيم معمر القذايف الذي حكم البالد طوياًل. لقد انتهت احلرب األهلية بني حكومة 
الوفاق الوطين واجليش الوطين اللييب بقيادة خليفة حفرت بوقف إطالق النار يف أكتوبر / تشرين 
األول 2020. كان لدى كل طرف من األطراف املتحاربة دعم من قبل عدد من اجلهات األجنبية، 
فقد قدمت تركيا الدعم املسلح جلانب حكومة الوفاق الوطين، يف حني حصل جانب اجليش الوطين 
اللييب على دعم عسكري من روسيا واإلمارات العربية املتحدة، وإىل حد ما من مصر. هناك عملية 

سالم جارية حالياً، لكن الوضع ال يزال هشاً.
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اجتاهات االقتصاد الكلي

إنَّ البيئة األمنية املتقلبة فضاًل عن استمرار تدىن أسعار النفط خالل العقد املاضي أثرت على 
البلدان املصدرة للنفط يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. شّكل النمو السريع للّدْين العام 
مصدَر قلٍق ملصّدري النفط  يف املنطقة حىت قبل انتشار جائحة كوروان بسبب عوامل مثل اخنفاض 
التوسع االئتماين خالل جائحة  العامة. تبع ذلك  املالية  النمو االقتصادي وبطء ضبط األوضاع 

كوروان، حيث ميكن التوقع بزايدة مستوايت الديون ملعظم البلدان يف املنطقة.

شهدت اململكة العربية السعودية اخنفاضاً يف النمو يف سنة 2016 وما بعدها، بعد فرتة من 
منو معدالت الناتج احمللي اإلمجايل بلغ متوسطها 5.2% بني عامي 2010 و 2015. ويف عام 
2020، انكمش إىل ما يقرب من 4 %، ارتفع بعدها إىل 3% عام 2021. ارتفع الّدْين احلكومي 
يف اململكة العربية السعودية من 1.6% من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2014 إىل 22.8% يف عام 
2019، وشهد زايدة تقديرية إىل حنو 33% يف عام 2020. ويف الوقت نفسه، ظلت مستوايت 
التضخم منخفضة ومستقرة مقارنة ببعض الدول اجملاورة يف املنطقة. يف ظل تقلبات سوق النفط، 
واملزيد من الرتويج للمنتجات غري النفطية من املرجح أن يستمر منو االقتصاد السعودي كمجال 

الرتكيز الرئيسي .

كانت معدالت النمو االقتصادي يف إسرائيل مستقرة يف العقد املاضي، مبتوسط   3.8% بني 
عامي 2010  و 2019. وبعد جائحة كوروان، يتوقع التقلص حبوايل 6% يف 2020. إنَّ معدالت 
التضخم تبقى منخفضة، يف حني أن الدين احلكومي يعادل 60% من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
2019، ويبقى أقل من 70% يف 2010. حبلول عام 2021، من املتوقع أن يصل الّدْين العام 
إىل 80%. بصرف النظر عن التأثري املباشر للجائحة، التحدايت طويلة األمد لزايدة منو االقتصاد 

واالستقرار يتضمن اخنفاض منو اإلنتاج والفجوات يف البنية التحتية.
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شهدت تركيا منواً اقتصادايً مطرداً يف بداية العقد املاضي، مبتوسط   6.8% بني عامي 2010 
و2017. وكان هناك ركوٌد يف النمو يف عامي 2018 و 2019، ولكنها توقعت أن تبقى إجيابية، 
عند مستوى %1 تقريباً، يف عام 2020 وسط اجلائحة. ومع ذلك، كان االستقرار االقتصادي 
مهدداً حىت قبل عام 2020، بسبب ارتفاع معدالت التضخم واخنفاض قيمة العملة. بلغ الّدْين 
الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2019 ومن املتوقع أْن يصل إىل حوايل 45% يف  العام33% من 
عام 2021. شهد االقتصاد اإليراين يف العقد املاضي ارتفاعات واخنفاضات حادة، وهذا ميكن 

توضيحه بفرض التحويل ورفع العقوابت الدولية املتعلقة ابالتفاق النووي.

العمل املشرتكة  املتحدة من خطة  الوالايت  املاضية، وبعد انسحاب  القليلة  السنوات  ويف 
عن  فضاًل  وصادراته،  النفط  إنتاج  يف  حاد  برتاجع  اتسم  عام 2018  JCPOA يف  الشاملة 
إىل  االفتقار  استمرار  تتضمن  أخرى  تفسريية  عوامل  هناك  الرمسي.  غري  الصرف  سعر  اخنفاض 
اإلصالحات اهليكلية لتحسني ظروف األعمال واحلد من الفساد وتنشيط القطاع املايل. وحىت قبل 
جائحة كوروان، ارتفع مستوى الّدْين للحكومة اإليرانية من 12.7% من الناتج احمللي اإلمجايل عام 
2014 إىل 44.7% عام 2019. كان متوسط معدل   التضخم خالل العقد املاضي مرتفعاً، أكثر 

من 20 يف املئة.

تقلص االقتصاد اإليراين أبكثر من 6% يف عام 2019 مع توقع تراجع أكثر يف الناتج احمللي 
يعتمد بشكل  اقتصاد  لديها  اجلزائر  اإلمجايل حبوايل 1% يف عام 2020 خالل جائحة كوروان، 
الصادرات وكذلك  اجلزء األكرب من إمجايل  اليت تشكل  النفط  النفط، ومع صادرات  كبري على 
النفط أتثرٌي كبرٌي على االقتصاد  الدولة. وابلتايل كان هلبوط أسعار  الرئيسي لدخل  يعترب املصدر 
اجلزائري. إصالحات هيكلية وجهود طويلة األمد لتنويع النمو جاٍر حالياً ، ولكن من املرجح أْن 
يستمر االعتماد على النفط يف املستقبل املنظور. اخنفض معدل النمو من 3.8% يف عام 2014 
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إىل 0.8% يف عام 2019. تلتها اجلائحة حيث تقديرات االنكماش االقتصادي لعام 2020 هو 
أكثر من 5%. منذ عام 2010، ارتفع الّدْين العام من 10 يف املئة من الناتج احمللي اإلمجايل إىل 
46% من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2019. ومن املتوقع أن يزداد إىل 66% من إمجايل الناتج 

احمللي يف عام 2021.

أّدت جائحة كوروان إىل تفاقم بعض العوامل االقتصادية يف املنطقة، مثل الزايدات يف الّدْين 
العام وتراجع النمو االقتصادي. احتمالية ارتفاع النمو بشكل حاد بعد اجلائحة ال ميكن استبعاده، 
لكن هذه التطورات ما زالت حباجة لتحقيقها ابلرغم من هبوط أسعار النفط والتوسع يف االئتمان 
املرتبط ابلوابء، يظل اإلنفاق العسكري حممياً يف معظم احلاالت بسبب املخاوف األمنية الداخلية 

واخلارجية.

صناعة الدفاع

و   2015 عامي  بني  العامل  يف  لألسلحة  مستورد  أكرب  السعودية  العربية  اململكة  كانت 
إنتاج  البالد بشكل كبري على شراء األسلحة من اخلارج.  يف عام 2016، مت  2019. تعتمد 
السعودية  العربية  اململكة  العسكرية يف  للمعدات  الرئيسي  املصدر  حملياً.  املعدات  من  فقط   %2
هو الوالايت املتحدة، تليها اململكة املتحدة وفرنسا. ومع ذلك، فإن البالد تسعى جاهدة لتعزيز 
صناعة أسلحتها احمللية ولديها الطموح لتخصيص ما ال يقل عن نصف ميزانيتها الدفاعية للمقاولني 
وتشمل  عاملياً.  األسلحة  صناعة  يف  رواداً  يصبحوا  وأْن   2030 عام  حبلول  الوطين  الدفاع  يف 
اجلهود املبذولة لتحقيق هذا اهلدف إنشاء اهليئة العامة للجهة الرقابية واملرخصة للصناعات احلربية 
)GAMI( وشركة الدفاع السعودية للصناعات العسكرية )SAMI( عام 2017 .هناك أيضاً 
هدف لزايدة اإلنفاق على البحث والتطوير يف الصناعة والدفاع بني 10 و 12 مرة حبلول عام 

2030. ومع ذلك، لنرى ما ميكن حتقيق هذه األهداف الطموحة للغاية.
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متتلك إسرائيل الصناعة الدفاعية األكثر تقدماً يف املنطقة، قادرة على إنتاج أحدث املعدات 
مثل املركبات املدرعة واألنظمة غري املأهولة واألسلحة املوجهة ومعدات األمن السيرباين. صناعة 
األخرى.  اإلقليمية  القوى  تفوق  تكنولوجية  مبيزة  املسلحة  قواهتا  تزود  إسرائيل  يف  احمللية  الدفاع 
قدمت الوالايت املتحدة املساعدة املستمرة لتنمية صناعة الدفاع احمللية يف إسرائيل. بلغت صادرات 
األسلحة اإلسرائيلية رقماً قياسياً بني عامي 2015 و 2019، أعلى بنسبة 77% مما كانت عليه يف 
السنوات اخلمس املاضية. أّما تركيا فإهنا متتلك أيضاً صناعة دفاعية متقدمة رغم أهنا ال تزال تعتمد 

على املكوانت والتكنولوجيا األجنبية.

الدفاع اجلوي إس -400 من روسيا أّدت إىل توتر عالقتها مع  قرار تركيا شراء منظومة 
حلفائها يف الناتو، بل أّدى إىل إلغاء الوالايت املتحدة تسليم طائرات F-35 يف عام 2019. ومن 
أجل تقليل االعتماد على املوردين الغربيني، من ضمنها الوالايت املتحدة، صرح الرئيس أردوغان أنه 
يتطلع لالكتفاء الذايت الكامل حبلول عام 2023. وفد أدت أزمة العملة يف 2018 إىل اخنفاض 
املزيد من  الذي جعل واردات األسلحة أكثر تكلفة وأعطى  الرتكية، األمر  العملة  كبري يف قيمة 
احلوافز لالعتماد على الذات. هناك بعض الدالئل الواضحة على االكتفاء الذايت، من بينها أهنا 
كانت واحدة من أكرب مستوردي األسلحة يف العامل يف أواخر التسعينيات مث تراجع ترتيبها مع تزايد 

كمية األنظمة املنتجة حملياً.

ختضع إيران للعديد من عمليات احلظر اليت تفرضها األمم املتحدة منذ عام 2006، للحد 
 ،JCPOA النووي  االتفاق  من واردات     وصادرات األسلحة على حد سواء. كجزء من 
واليت تفيد برفع تلك األحكام اليت تقّيد واردات وصادرات األسلحة التقليدية اإليرانية بعد مخس 
سنوات من اعتماد خطة العمل الشاملة املشرتكة. وابلتايل، فإن حظر األسلحة الذي تفرضه األمم 
املتحدة قد  انتهت  قيوده على واردات األسلحة وهذا يعين أنَّ البالد قد اعتمدت بشكل أساسي 
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على التصنيع احمللي للدفاع لتلبية احتياجاهتا. إنَّ صناعة الدفاع اإليراين متقدمة جداً وفقاً للمعايري 
اإلقليمية، ولكن بدون إمكانية استرياد التكنولوجيا األجنبية لن تتمكن من توفري أنظمة األسلحة 
احلديثة. ومع ذلك، تزعم إيران ابن لديها أكرب ترسانة صواريخ ابليستية متنوعة يف الشرق األوسط، 
الصاروخية هي وسيلة ردع رئيسي، يف  إيران ترى أبن قدراهتا  معظمها مت استريادها من اخلارج. 
حني أن الوالايت املتحدة وحلفاءها اإلقليميني يرون على أهنا هتديد قوي.إن كل واردات األسلحة 
التعاون  إىل إيران منذ 2005 كانت من روسيا أو الصني كما أن لديها أيضاً اترخياً طوياًل من 

الصاروخي مع كوراي الشمالية، بشكل أو آبخر يقال أبهنا استمرت خالل عام 2020.

 يف عام 2016، تلقت إيران أربع بطارايت للدفاع اجلوي S-300 من روسيا، اليت ال 
يشملها حظر األسلحة، وهو أول استرياد رئيسي لألسلحة منذ 2007. إن إزالة حظر األسلحة 
الذي تفرضه األمم املتحدة يسمح لصفقات تصدير أسلحة كانت غري قانونية سابقاً إىل إيران، 
املستفيدون الرئيسيون منها سيكونون على األرجح روسيا والصني. ومع ذلك، ال تزال هناك جمموعة 
متنوعة من العقوابت ضد إيران، مبا يف ذلك تقييد السلع والتكنولوجيا اليت ميكن استخدامها لتطوير 

أسلحة نووية.

تعتمد اجلزائر بشكل كبري على استرياد األسلحة للحصول على معدات حديثة. خالل الفرتة 
2015-2019 كانت سادس أكرب مستورد لألسلحة على مستوى العامل. وكانت روسيا، تليها 
الصني وإيطاليا موردها الرئيسي خالل هذه الفرتة. يف السنوات األخرية بذلت البالد جهوداً لتنمية 
صناعة الدفاع اخلاصة هبا، كما يتضح من املشاريع املشرتكة لإلنتاج املرخص للمعدات اإليطالية 

واألملانية.
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ملخص:

أو  ارتفاعاً  املنطقة،  بلدان  بني  األخرية  السنوات  يف  العسكري  اإلنفاق  اجتاهات  تباينت 
بينما  ملحوظ،  بشكل  تركيا  يف  اإلنفاق  معدالت  ارتفعت  بينما  البلد.  على  ابالعتماد  اخنفاضاً 

اخنفضت يف إيران بشكل كبري.

إنَّ األمن اإلقليمي يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ال يزال يتسم ابلصراعات املستمرة 
اجلهات  خالل  من  وكذلك  مصاحلها،  لتحقيق  واملنافسة  األجنيب  التدخل  خالل  من  واملتفاقمة 
الفاعلة غري احلكومية مثل الدولة اإلسالمية )داعش(. على الرغم من مصلحة الوالايت املتحدة يف 
املنطقة إاّل أهنا شهدت تراجعاً خالل العقد املاضي، من غري املرجح أن ختتفي نظراً لألمهية املستمرة 

للمنطقة، وال سيما ابلنظر إىل حضور روسيا والصني الكبري.

أثرت التقلبات يف أسعار النفط على البلدان اليت يعتمد اقتصادها إىل حد كبري على النفط 
كاململكة العربية السعودية وإيران واجلزائر يف اآلونة األخرية. عالوة على ذلك، هّزت جائحة كوفيد 

-19 املنطقة وأعقب ذلك زايدة الّدْين العام واخنفاض النمو االقتصادي. 

قد يكون ممكناً استثناء تركيا، حيث يبدو أن البلد قد جتنب االنكماش االقتصادي الذي 
سببته اجلائحة. ومع ذلك، فإن االقتصاد الرتكي واجه عدداً من املشاكل حىت قبل اجلائحة.

طموحات صناعة الدفاع خاصة يف السعودية وتركيا، تتميز بطموحاهتا ملزيد من االسقاللية.

حىت إسرائيل، اليت متتلك صناعة السالح األكثر تقدماً يف املنطقة فهي إىل حد ما تعتمد 
على املعدات والتكنولوجيا األجنبية. بشكل عام، االعتماد على واردات األسلحة من اخلارج ال 
يزال مهماً، ومجيع املراكز اخلمسة األوىل اإلقليمية لإلنفاق العسكري ابستثناء إيران، مت تصنيفهم 

من بني أعلى 15 مستورداً لألسلحة يف العامل .


