
اقتصاد األسلحـــة



 الرابــع عشــر، انتقــل البــارود مــن العــرب إلــى أوروبــا الغربيــة، ويعــرف كل تلميــذ صغيــر أنــه َقَلــب 
ــن  ــم يك ــة ل ــارود واألســلحة الناري ــق الب ــإن تطبي ــن، ف ــا يك ــة. ومهم أســاليب الحــرب بصــورة كلي
ــا.  ُمجــرد عمــل مــن أعمــال العنــف، بــل خطــوة إلــى األمــام فــي الصناعــة، مــا يعنــي تقدًمــا اقتصادي�
والصناعــة تبقــى هــي الصناعــة، ســواء كان غرضهــا خلــق األشــياء أم تدميرهــا. ولــم يكــن لتطبيــق 
األســلحة الناريــة أثــر ثــوري فــي تســيير الحــرب بحــد ذاتهــا فحســب، بــل فــي العالقــات السياســية 
ــة يســتلزم الصناعــة  ــارود واألســلحة الناري ــن الب أيًضــا، عالقــات الســيطرة والخضــوع، وكان تأمي
والمــال، وهمــا شــيئان كانــا متوافريــن بيــن أيــدي برجوازيــي الُمــدن. وهكــذا فقــد كانــت األســلحة 
الناريــة منــذ البدايــة: أســلحة المــدن، وأســلحة الملكيــة الصاعــدة التــي تؤيدهــا المــدن ضــد 

اإلقطاعية.

إن الجــدران الحجريــة لقــالع النبــالء اإلقطاعييــن، التــي كانــت منيعــة حتــى ذلــك الحيــن، ســقطت أمــام 
مدافــع البرجوازييــن .كمــا َثَقــب رصــاص بنــادق البرجوازييــن دروع الفرســان اإلقطاعييــن واخترقهــا. 
وحيــن ُمنيــت خّيالــة النبــالء المدرعــة بالهزيمــة، انهــارت معهــا ســيادة الطبقــة النبيلــة (اإلقطاعيــة)؛ 
ومــع تطــور البورجوازيــة أصبــح ســالحا المشــاة والمدفعيــة، أكثــر فأكثــر، النمطيــن الحاســمين فــي 
الحــرب، واضطــرت الحرفــة العســكرية تحــت ضغــط تطــور المدفعيــة أن تُضيــف إلــى تنظيمهــا فرًعــا 

جديًدا، صناعي�ا باألساس، هو سالح المهندسين. (فريدريك إنجلز، 1895)

بتلــك الكلمــات، وصــف عاِلــم االجتمــاع والفيلســوف األلمانــي "فريدريــك إنجلــز" تطــّور األســلحة فــي 
العصر الحديث، والدور السياسي الذي أداه تطورها.

"في أوائل القرن



كان "إنجلــز" مــن أوائــل مــن انتبهــوا إلــى ذلــك الــدور، حتــى أنــه خصــص دراســة عرفــت فيمــا بعــد 
باســم "دور العنــف فــي التاريــخ"، يشــرح فيهــا بالتفصيــل كيــف ســاهمت تقنيــات التســليح 
الجديــدة فــي إحــداث تغييــرات سياســية واجتماعيــة كبيــرة فــي نصــف الكــرة الغربــي؟ انطالًقــا مــن 
التغيــرات التــي أدخلتهــا علــى أســاليب القتــال، ومــن ثــم علــى أســاليب تنظيــم الجيــوش، وبالتالــي 
علــى إدارة الســلطة السياســة، مــا أدى إلــى انقــالب فــي موازيــن تلــك الســلطة، وحلــول أنظمــة 

حكم محل أخرى في النهاية.

وحتــى فــي الوقــت الحالــي، تظــل الهيمنــة االقتصاديــة والسياســية علــى الســاحة الدوليــة مرتبطــة 
بمدى تطور صناعة وتقنيات ونوعيات التسليح الخاصة بكل دولة.

فــال عجــب أن الــدول الخمــس الكبــار التــي تملــك حــق االعتــراض "فيتــو" بمجلــس األمــن الدولــي، 
أي: الواليــات المتحــدة، وروســيا، وفرنســا، والصيــن، و المملكــة المتحــدة، تحتــل علــى الترتيــب 
المراكــز األول، والثانــي، والثالــث، والخامــس، والســادس فــي قائمــة أكبــر ُمصــّدري األســلحة 

على مستوى العالم. 



روسيا فرنسا المانيا

الصين المملكة المتحدة اسبانيا اسرائيل

الواليات المتحدة األمريكية
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الدول األكثر تصديًرا
للســالح بين عامي  2016 - 2020



زادت حصــة الواليــات الُمـــتحدة مــن ســوق األســلحة العالمية إلــى %37 خالل الفترة مــن 2016  إلى 
2020، مبتعدة عن أقرب منافسيها: روسيا، التي استحوذت على %20 من السوق العالمية.

لكــن بمقارنــة مبيعــات البلديــن علــى نطــاق زمنــي أوســع، أي منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
حتــى 2017، وهــي فتــرة اتســمت بالعديــد مــن حــروب التحريــر الوطنيــة في المســتعمرات الســابقة 

(العالم الثالث)، وبعدد من الحروب األهلية الطويلة على مستوى العالم.

نجــد تقارًبــا بيــن الدولتيــن فــي مبيعــات األســلحة، إذ تحــل روســيا (بمــا فــي ذلــك االتحــاد 
رة،  الســوفييتي الســابق) فــي المركــز الثانــي، بمــا يعــادل 588 مليــار دوالر مــن األســلحة المصــد�
والواليــات المتحــدة فــي المركــز األول بمــا يعــادل 673 مليار دوالر. أما المملكــة المتحدة التي ظلت 
العًبــا عســكري�ا أساســي�ا علــى الســاحة الدوليــة خــالل نفــس الحقبــة، فحلــت بالمركــز الثالــث، بمــا 

رة. يُعادل 140 مليار دوالر من األسلحة المصد�

ر الواليــات المتحــدة أســلحة إلى 96 دولــة، ما يتجاوز بكثير عــدد الزبائن  وفــي الوقــت الحاضــر، تصــد�
لدى أقرب منافسيها.

قيمة األسلحة المصدرة عالمي�ا بين
 1950 و2017 (مليار دوالر أمريكي)
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خريطـــــة الدول التي تصـدر
لها الواليات المتحدة أسلحة

رة قيمـــة األسلحــة األمريكـيـــــــــة المصد�
 بين 2015 - 2019 (مليون دوالر أمريكي)
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1.393

العراق

المملكة المتحدة

اسرائيل

2.233

2.241

1.674

اســتحوذ الشــرق األوســط علــى ربــع واردات الســالح العالميــة فــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2020، 
وتذهب نصف صادرات السالح األمريكي إلى المنطقة.

الشرق األوسط:

حجـم واردات دول الشـــــــــرق
األوسط من األسلحة (مقارنة)

ايطاليا



٧٠٠

ــا فــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2020، أربعة  بيــن الــدول العشــر األكثــر اســتيراًدا لألســلحة عالمي�
ــة  ــارات العربي ــة الســعودية، مصــر، قطــر، اإلم ــة العربي ــي الشــرق األوســط: المملك ــا ف منه

المتحدة.

تعد المملكة العربية الســعودية أكبر مســتورد لألســلحة عالمي�ا في الوقت الحالي، بنســبة 11% 
من إجمالي السوق العالمي، وتأتي مصر في المركز الثالث بـ5.8%.

تضاعفــت واردات قطــر مــن الســالح بنســبة %361، ومصــر بـــ%136، والجزائــر بـــ64%، 
والسعودية بـ61%.
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أكبر الدول المستوردة للسالح على 
sipri (march 2021) :مستوى العالم، المصدر



ــا المركــز الخامس بين  صعــدت الصيــن مــن المركــز التاســع فــي عــام 2000 لتحتــل حالي�
أكبر مصدري السالح، حيث ضمت قائمة زبائنها 51 دولة في الفترة من 2016 إلى 2020. 
وقــد قفــزت الصــادرات الصينيــة بمقــدار 600 مليــون دوالر خــالل فتــرة قصيــرة للغايــة، 

هي 3 أعوام فقط (2013-2010).

معدالت الزيادة في واردات الدول العربية 
sipri (march 2021) :من األسلحة، المصدر

آسيا: الصعود الصيني 
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صادرات األسلحة الصينية في تصاعد
منذ بداية القرن الحالي، المصدر: بيزنس إنسايدر

%76 من زبائن الصين دول آسيوية وأوقيانوسية، و%16 منها إفريقية.

بيــن عامــي 2000 و2014، تضاعفــت القيمــة اإلجمالية لصادرات الســالح الصيني أكثر من ثالث 
مرات، كما واظبت الصين على تصدير ما ال تقل قيمته عن مليار دوالر من األسلحة سنوي�ا دون 

توقف منذ عام 2009.

وتعد باكستان أكبر مستورد لدى الصين، بنسبة %38 من إجمالي صادرات األسلحة الصينية.
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B,deshالجزائر باكستانميانمار فنزويال

أمــا الخصــم اإلقليمــي لباكســتان، أي الهنــد، فــال زالــت تعتمــد علــى روســيا فــي 
ــاض نســبة التســليح  ــم انخف ــد رغ ــورد للهن ــر م ــت روســيا أكب ــث ظل تســليحها، حي
ــاض واردات  ــي 2011 و2016، وانخف ــن عام ــى %49 بي ــن %70 إل الهندي-الروســي م

الهند من األسلحة بشكل عام بنسبة 33%.
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الصـادرات الصينيـة إلى باكستـان وعدد
من الدول األخرى (مليون دوالر أمريكي)

economictimes :المصدر



الواليــات  تراجعــت  إذ  الهنــدي،  التســليح  علــى خريطــة  تغيــرات جديــدة  وطــرأت 
ــد لتحــل فرنســا  ــن الخاصــة بالهن ــة الموردي ــي قائم ــي ف ــز الثان ــن المرك المتحــدة م

محلها، ُوتصبح إسرائيل في المركز الثالث على القائمة نفسها.

وال تــزال الهنــد تحتــل المركــز الثانــي فــي قائمــة أكبــر مســتوردي الســالح علــى 
مستوى العالم، إذ تحوز نسبة قدرها %9.5 من السوق العالمي.

ـا بحسب قيمـة األسلحـة المستـوردة عالمي�
كل دولة (مليار دوالر أمريكي) 2010 - 2019
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كوريا الجنوبية9.8

وتعد كوريا الجنوبية من أكبر مصدري األسلحة ومستورديها على السواء.
ًرا، تســتحوذ كوريــا الجنوبيــة علــى حصــة تقــدر بـــ%2.7 مــن ســوق  فبوصفهــا مصــد�
األســلحة العالميــة، حيــث زادت صادراتهــا بيــن عامي 2001 و2015 بنســبة %649، أما 

بوصفها مستورًدا، فإنها تستحوذ على %4.3 من واردات السالح العالمي. 



يذهب جزء كبير من األسلحة الصينية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تحاول 
الصين منذ سنوات بناء نفوذ سياسي يتيح لها الوصول للمواد الخام، فضًال عن 

أسواق العمالة والمستهلكين الناشئة.

علــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2014، كانت الصين بيــن أكبر ثالثة موردين لألســلحة إلى 
جنوب السودان الغنية بالنفط، في أثناء الحرب بين الحكومة والمعارضة هناك.

حــازت دول إفريقيــا جنوبــي الصحــراء علــى %26 مــن إجمالــي واردات األســلحة بالقــارة 
السمراء بين عامي 2016 و2020، مقارنة بـ%41 بي 2011 و2015. على سبيل المثال، 
تزامــن الصــراع المســلح فــي منطقــة "الســاحل" (Sahel) مــع زيادة واردات األســلحة من 
قبــل "بوركينــا فاســو" بمقــدار %83، و"مالــي" بمقــدار %669، وكالهمــا عضــو فــي القوة 
المشتركة لمنظمة "دول الساحل الخمس". وشماًال، مثلت واردات الجزائر والمغرب 70% 

من واردات القارة اإلفريقية من األسلحة الثقيلة في الفترة بين 2016 و2020

صادرات السالح الصيني إلى إفريقيا
بين 2008 - 2017
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انخفضــت واردات األســلحة الخاصــة بــدول األمريكتيــن الشــمالية والجنوبيــة بنســبة 
.43%

ــى مســتوى  ــع للســالح عل ــر مصن ــا أكب ــم كونه ــا، ورغ ــدو غريًب ــد يب ــك ق ــع أن ذل وم
العالم، إال أن الواليات المتحدة اســتحوذت على %38 من واردات الســالح على مســتوى 

القارتين.
ــة  ــرة قتالي ــا، و89 طائ ــن ألماني ــة م ــر خفيف ــرة هليكوبت ــا 92 طائ ــملت وارداته وش
ألغراض التدريب العسكري من دول عدة. فيما تلّقت كندا %15 من واردات األمريكتين 

العسكرية، بينما تلّقت المكسيك والبرازيل 11%.

ــدول، إذ تســتحوذ  ــدد ال ــث ع ــن حي ــن م ــار المصدري ــة كب ــى قائم ــا عل تســيطر أوروب
بلدان االتحاد األوروبي مجتمعة على %26 من سوق السالح العالمي.

ــا) أســلحة إلــى  علــى ســبيل المثــال، تصــدر المملكــة المتحــدة (المركــز الســادس عالمي�
39 دولة.

وتذهــب %23 مــن صــادرات الســالح األلمانيــة إلــى الشــرق األوســط. وتضــم قائمــة 
زبائن ألمانيا 55 دولة على مستوى العالم.

األمريكتين

أوروبا:

خريطة الدول التي تور�د لها
المملكة المتحدة أسلحة



 

 

وباالتجاه شــرًقا، تمثل واردات األســلحة الخاصة بأذربيجان وأرمينيا وحدهما %1 من 
ــا بيــن  واردات األســلحة العالميــة، وقــد لعبــت دوًرا رئيًســا فــي النــزاع الدائــر حالي�

البلدين.

وتبيع روســيا أســلحة لكال البلدين، حيث تأتي %94 من واردات الســالح األرمينية من 
روســيا، التــي تمــد أذربيجــان كذلــك بـــ%17 مــن أســلحتها، بينمــا تمدهــا إســرائيل 

بـ%69 منها.

ــا، وســلوفاكيا،  ــا، التشــيك، صربي ــل: كرواتي ــا مث وتحقــق دول وســط وشــرق أوروب
ــر الصفقــات المبرمــة مــع دول الشــرق األوســط.  ــة. خاصــة عب مبيعــات أســلحة عالي
فمنــذ عــام 2012، حققــت كرواتيــا عوائد تزيد عــن 300 مليون دوالر من تلك الصفقات، 

فيما حققت التشيك عوائد بقيمة 240 مليون دوالر.

مبيعات ألمانيا من الدبابة
"ليوبارد 2" فقط، منذ عام 1992
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عندما نتحدث عن مبيعات الدول من األسلحة، فإننا ال نقصد مبيعات القطاع العام 
فحسب، بل القطاع الخاص الذي يحتل نصيب األسد من الصناعة العسكرية، خاصة 

في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان.

على سبيل المثال، تعد شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin) األمريكية، 
ُمنتجة طائرات "f-35" الشهيرة، أكبر مصنع للسالح على مستوى العالم.

وحتى أكثر الشركات شهرة في الصناعات المدنية مثل "بوينج" (boeing) األمريكية، 
أو "ميتسوبيشي" (Mitsubishi)، و"توشيبا" (Toshiba) اليابانيتين، أو "هيونداي" 

الجنوب-كورية (Hyundai) هي من عمالقة الصناعة العسكرية.

التبادل بين دول وسط وشرق أوروبا، 
والشرق واألوسط (2012 إلى اآلن)
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وتنتشــر األسلحــة بيـن المدنييـن أيضـًا، علـى سبيـل المثـال، يمنـح الدستور األمريكي 
ر عددها داخل الواليات المتحدة  للمواطنيـن حــق حيـازة األسلــحة الناريـة، والتــي يقــد�
بحوالي 400 مليون سالح ناري، أي بمعدل 120 قطعة سالح لكل 100 مواطن. وتحتل 
اليمــن المرتبـة الثالثة على مستوى العالم بما يقرب من 15 مليون سالح ناري، بمعدل 

52 قطعة سالح لكل مواطن.
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وتُمثــل األلغــام األرضيــة ســالًحا قديًمــا منســي�ا لكنــه ال يــزال يحصــد األرواح باســتمرار، 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى وجــود قرابة 110 مليون لغم أرضي مــزروع بالفعل حول العالم، 

ر تكلفة إزالتها بين 50 إلى 100 مليار دوالر.  تقد�
وتشــمل المناطــق األكثــر تضــرًرا: مصــر، وإيــران، وأنجــوال، وأفغانســتان، والعــراق، 

والصين، وكمبوديا، وموزمبيق، والبوسنة، وكرواتيا. 
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 معدالت حيازة األسلحة النارية بين 
المدنيين (عدد األسلحة لكل 100 شخص)
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