
ةیوأثرھا على منظومات الدفاع الوطن حیالتسل اتیجیاسترات  

Armament strategies and their impact on national 

defense systems 

 

قراءة لبحث  888یقدم قسم دراسات وبحوث أمنیة بموقع أمن  سوف

وأثرھا على منظومات  حیالتسل اتیجیودراسة علمیة بعنوان "استرات

 ةی"، وذلك من إعداد الدكتور مبروك كاھي األستاذ بكلةیالدفاع الوطن

بجامعة ورقلة، الجزائر، والمنشورة بمجلة  ةیاسیالحقوق والعلوم الس

محكمة تصدر  ةیوھي مجلة دول ة،یوالعسكر ةیجیستراتالدراسات اإل

وتعنى في مجال  ا،یألمان ن،یالعربي ببرل مقراطيیعن المركز الد

في مجاالت الدراسات  ةیالبحث الدراسات والبحوث واألوراق

 ميیفي بعدھا الوطني واإلقل ةیجیواإلسترات ةیواألمن ةیالعسكر

األسلحة والدفاع  أنواعو حیواإلنفاق على التسل حیوالدولي، التسل

 .الوطني

 

 

 

 

متخصص في  ، أول موقع مصري مجتمعي888موقع أمن  ویعد

االت للقارئ شرح وتبسیط النظریات واألبحاث األمنیة في شتى المج

في قسم دراسات  888المصري والعربي، حیث یتناول موقع أمن 



وبحوث أمنیة بشكل أساسي االستطالعات األمنیة الصادرة 

مصر وغیرھا من  يوالحكومیة، واألھلیة ف المنظمات الدولیة، عن

الدول العربیة، كالسعودیة واإلمارات وقطر والبحرین والمغرب 

اضافة لترجمة األبحاث األمنیة من والجزائر وتونس، وھذا باإل

مختلف اللغات العالمیة للغة العربیة لتقدیمها للقارئ العربي بشكل 

میسر وسهل، رغبة منا في التوعیة المجتمعیة، ودعم المحتوى 

 .العربي في مجاالت وأنواع األمن المتعددة

 

حیاالنفاق على التسل اسةیس مفهوم  Policy Armement: 

 

ھو االتجاه العام الذي ترسمه أي  حینفاق على التسلاال اسةیبس قصدی

الالزمة  ریواضع الخطط والتداب تمی قهیدولة في العالم، والذي عن طر

قواتها المسلحة زمن السلم بأحدث األسلحة  دیإلى تزو ةیوالرام

وفق التصور المسبق لخدمة  ارھا،یوالمعدات وذخائرھا وقطع غ

 ةیحیالتسل اتیالحاج نیفي المستقبل، كذلك تأم االحرب التي ستقودھ

 حیتتناسبان مع التسل ةیونوع ةیلتلك القوات زمن الحرب، بكم

 .المعادي وتطوره، وتكمالن النقص الناجم عن الخسائر واالستهالك

 

لوزارة الدفاع لألغراض  ةیمن النفقات الكل حینفقات التسل وتتشكل

لة عن ھذا القطاع، كذلك والمسؤو ةیالوص ئاتیأو اله ةیالعسكر

ةیالنفقات التي تدعم بشكل مباشر البرامج الدفاع  programs 



Defense ،نفقات البرامج األخرى المبررة على  اضایأ هایإل اضافی

عن المدفوعات المنجرة عن  الغفالاألمن الوطني، دون ا ةیأراض

أو  ةیالسابقة سواء كانت خارج الحدود الوطن ةیالنشاطات الدفاع

 بیوتدر نیمن تكو ةیالمخصصة للبرامج العسكر ةیزانیا والمداخله

أخرى والتي  ةیمشتركة مع دول أجنب ةیبی. وحتى دورات تدرزیوتجه

االنفاق  اساتیفي رسم س شاركیو ةیبالمناورات العسكر هایعل طلقی

 نییاالقتصاد نیمن الفاعل ایالعل ئاتیعدد من اله حیعلى التسل

إذ تتطلب  ن،ییوخبراء عسكر نییاسیوالس ایالتكنولوج نییوالصناع

ھذه العناصر الثالثة  ة،یعلى ثالثة نقاط أساس زیالترك اسةیھذه الس

أو إعادة  حیالتسل ةی" فعملاتیتتمثل في "الخطة، الهدف اإلمكان

 عیوتحتاج الستنفار جم دیبالغة الدقة والتعق ةیھي عمل حیالتسل

وحتى عبر  ةینولوجوتك ةیوبشر ةیالمتاحة من مال اتیاإلمكان

في بعض الحاالت، ومن جهة  ةیوالشخص ةیالوساطات الدبلوماس

األخذ بالحسبان أثناء  نییاسیالس نیأخرى كذلك فإن على ھؤالء الفاعل

ح اضرورة المالءمة وواضع الخطط یاإلنفاق على التسل اساتیرسم س

للقوات المسلحة   أن تقوم عقلیفال  ة،یوالمستقبل ةیاآلن اتیالحاج نیب

المتاحة والمتوقعة من جهة أخرى كذلك دولة ما  اتیاإلمكان نیوب

في إطار حجم إنفاق  ةیقدراتها المستقبل زیمن أجل تعز حیتسل ةیبعمل

برمجتها في  جبی ةیالمقتن ةكما أن األسلح ة،یالمال اتهایإمكان تجاوزی

في  عابهایستوذلك من أجل ا هایشكل مراحل ودفعات للحصول عل

 .الظروف المثلى والمتاحة

 



الخبراء  نیتعاون ب ةیوفق آل حیاإلنفاق على التسل ةیعمل وتتم

على عالقة مباشرة  ریعلى اعتبار أن الفاعل األخ ن،ییوالعسكر

ومتطلبات  دةیرش اتیأن تتم وفق آل جبی ةیلكن ھذه العمل دان،یبالم

 اتیبجوھر االقتصاد حیاإلنفاق على التسل اضریالحكامة حتى ال 

ي ف نییفرغبة العسكر ن،یالمواطن اةیعلى ح ریوبالتالي التأث ةیالوطن

عن  ترتبیأن  مكنیالحصول على أحدث األسلحة المتطورة، وما 

الخبراء ال  اتیذلك من أاضرار بالموازنة العامة للبالد، كما أن توص

 نیدون األخذ بع ةیوالفلسف ةیأن تنحصر في الجوانب النظر جبی

ء كذلك، فبنا طةیالمح ئةیللدولة والب ةیالداخل ئةیاالعتبار مستجدات الب

بالكلفة والموازنة  ةیتتطلب التاضح انایفعالة أح ةیمنظومة دفاع

وحتى المجاالت  ةیاسیوالس ةیاالقتصاد اةیفاألمن ھو أساس الح

ةیالتنمو اتیالعمل هایاألخرى بما ف . 

 

ھنا على المزید من الدراسات والبحوث األمنیة من لالطالع  

 

الجدیر بالذكر أن مراجع ھذه الدراسة ھي؛ ومن   

 

"اضبط التسلح في المنطقة وأثره على  ا،یكاخ لیإسماع میإبراھ

" مجلة الفكر ليیفي الصراع العربي االسرائ جيیالتوازن االسترات

اسيیالس . 



وأثره في الشرق  ليیرائالكعود، "التسلح النووي االس فیشر اسراء

العدد العدد الخامس واألربعون ة،یاألوسط" مجلة دراسات دول  

الدولي  اقیفي الس ةینزع السالح والتنم نیالمتحدة، الصلة ب األمم

4002الراھن. جوان   

: األمم المتحدة وركیویأساسي. ن لینزع السالح دل س،یلیغ سایلیم

4003سنة  3ط  

من  0333-0331 نیالحادة ما ب ةیعنان، "األزمات األورب عامر

في القسم  ریشهادة ماجست لی" مذكرة لنةیخالل الوثائق الدبلوماس

4002المعاصر جامعة الجزائر  خیفرع التار خیالتار  

 

األمن. معهد  دیتحد میاألمم المتحدة، نحو االتفاق على مفاھ منظمة

4003األمم المتحدة لبحوثنزع السالح   

في الشرق األوسط وانعكاساتها  ةیشوقي، "المشكلة النوو عرجون

في قسم العلوم  ریشهادة ماجست لیعلى استقرار المنطقة" مذكرة لن

منشورة ریجامعة الجزائر غ ةیوالعالقات الدول ةیاسیالس  

 

الهادي"  طیكمال عبد المحسن، "االنفاق العسكري لدول المح لیأص

/الجامعة  ةیالخارج اسةیوالس ةیفي العالقات الدول ریطالبة ماجست

ةیاسیالعلوم الس ةی/كل ةیالمستنصر  

 



حول تجارة األسلحة في العالم أعده معهد استكهولم ألبحاث  ریتقر

الدول المصدرة لالسلحة  عةیالسالم وثم نشره في موقع فرنسا في طل

04:08:44 44-00-4004  

 

لدفاع وأثرھا على منظومات ا حیالتسل اتیجیدراسة استرات ملخص

ةیالوطن  

 

ودوره في  حیعلى اإلنفاق على التسل زیالدراسة إلى الترك تهدف

من دول العالم  دیإذ تحرص العد ة،یمنظومات الدفاع الوطن زیتعز

 صیبأحدث األسلحة المتطورة، وتخص ةیالوطن وشهایج زیعلى تجه

لهذا الغرض، فالدراسة تستعرض  ةیالكل اتهایزانیھام من م زیح

استهالكا، كما تتطرق الدراسة  ثرھامختلف األسلحة وأنواعها وأك

نییعلى السلم واألمن الدول رهیإلى تكلفة اإلنفاق العسكري ومدى تأث . 

 

 دیوذلك بتجد ةیمن دول على دعم منظومتها الدفاع دیالعد تعمل

من الدولة تبني  تطلبیترسانتها من األسلحة، وھذا األمر  ثیوتحد

من أجل اقتناء أفاضل األسلحة التي تمكن لها  ةیجیإنفاق إسترات اسةیس

لها كذلك الدفاع اضد أي اعتداء  اضمنیكما  ةیحدودھا الوطن ةیحما

كما كانت في السابق  ةیدیاالعتداءات لم تعد تقل ذهخارجي، علما أن ھ

 وذلك ادة،یعلى دولة أخرى ذات س ادةیأي اعتداء دولة ذات س

دول  ادةیباعتداء جماعات منظمة مسلحة خارجة عن القانون على س



وإرباكها وخلق لها نوع من الفواضى واالاستقرار وتكثر ھذه 

ةیالعرب لمنطقةوا ةیقیالنشاطات بصفة خاصة في القارة اإلفر . 

 

االنفاق  ةیالوقوف على أھم ةیمن خالل ھذه الورقة البحث وسنحاول

للدفاع الوطني من خالل البحث في العناصر  ةیعلى التسلح كآل

االنفاق على التسلح،  اسةیللدراسة انطالقا من مفهوم س ةیاألساس

أن تأتي من فراغ فاإلنفاق على  مكنیال  اسةیكذلك فإن ھذه الس

 ه،یتتحكم ف راتیجهة أخرى كذلك متغ ومن دةیالتسلح له دوافع عد

دون  ها،یاق علثم سوف نستعرض مختلف االسلحة ودرجة االنف

أن تنجر عن االنفاق  مكنیاغفال الذكر عن المخاطر والنتائج التي 

نستعرض االنفاق على  رایعلى التسلح، وأخ دیالرش ریالالعقالني وغ

الى اعطاء  اضافةإ ةیوالمنطقة المغارب ةیالتسلح في الدول العرب

حول حجم االنفاق على التسلح للدولة  ةیورقم ةیمؤشرات كم

ةیالجزائر . 

 

ھنا على المزید من الدراسات والبحوث األمنیة من لالطالع  

 

حیالتسل اسةیالمؤثرة على س العوامل  

 

االنفاق  اساتیالتي تؤثر على س راتیمن العوامل والمتغ دیالعد ھناك

ألي دولة ما في العالم، سواء كانت ھذه الدولة تتبع  حیعلى التسل



القول أن االنفاق  مكنیة، ولدول العالم الثالث أم من الدول المتقدم

أو اللعب وفق  اتیالمبار ةیلنظر خاضعیالدول  نیب مایف حیعلى التسل

عمل الطرف اآلخر،  ةیجیتحرك واسترات هایف راعىی روسةخطط مد

ألي  حیالتسل اساتیالتي تؤثر على س راتی: رصد أبرز المتغمكنیو

ليی مایدولة ما في العالم ف  

 

للدولة ةیالعسكر ةیجیاالسترات  

 

 ریللدولة دورا بارزا ومهما في التأث ةیالعسكر ةیجیاالسترات تعمل

فإذا كانت للدولة  ح،یاالنفاق على التسل اتیعلى معدالت ومستو

أو  بیترسانتها من االسلحة على المدى القر ثیلتحد ةیجیاسترات

على معدالت االنفاق ؤثریفإن ھذا  دیالبع . 

 

المسلحة القوات  

 

لمنظومة الدفاع الوطني  نیعدد المنتسب ریلمتغبهذا ا قصدیو

باألسلحة والعتاد الالزم  زھمیلتجه ةیوالموازنة الالزمة والكاف

 .والكافي

 

ھنا على المزید من الدراسات والبحوث األمنیة من لالطالع  



 

ةیالتحت ةیالصناع ةیالبن  

 

أو خفض معدالت  ادةیكذلك دورا مهما في ز ةیالتحت ةیالبن تلعب

 ةیوق ةیتحت ةیفكلما كانت الدولة تتربع على بن حیاالنفاق على التسل

 ةیمن أجل حما حیواقتصاد تنافسي كل ما زاد من االنفاق على التسل

سواء من اعتداء داخلي من قبل أفراد وجماعات  ةیالتحت ةیھذه البن

أو حتى اعتداء خارجي مهما كان مصدره انونخارجة عن الق . 

 

اتیالعمل سرحم  

 

كل ما اشتد وتأزم مسرح  حیاالنفاق على التسل اتیعمل تزداد

سواء أكان في حالة ھجوم أو في حالة دفاع أو  ةیالحرب اتیالعمل

مباشر على معدالت  ریله تأث اتیفمسرح العمل ة،یلحدود وطن نیتأم

حیاالنفاق على التسل . 

 

ةیاسیالس التحالفات  

 

على الدول االقتصاد في االنفاق على  اسيیالتحالف الس اضمنی

 عیلصالح أو فائدة المشار ةیتلك الموارد المال ریوتسخ حیالتسل



في العالم من أجل بناء منظومة  ةیاسیفهناك عدة تحالفات س ة،یالتنمو

الدول المتحالفة هایمشتركة تساھم ف ةیدفاع  

 

والمالي اسيیالدولة االقتصادي والس واضع  

 

م رغبة في التسلح فالتفوق ھو ھدف كل طرف دولة في العال لكل

ال  ةیاسیلكن ھناك بعض الدول تكون أواضاعه الس قه،یالى تحق رميی

األسلحة  عهایوحظر ب هایعل ةیتسمح لها بالتسلح كفرض عقوبات دول

كذلك حالة الالاستقرار والال أمن التي قد تمر بها البالد كذلك الواضع 

الثالث تؤثر على مستوى ومعدل  ترایفهذه المتغ الياالقتصادي والم

حیاإلنفاق على التسل . 

 

ھنا على المزید من الدراسات والبحوث األمنیة من لالطالع  

 

المحتمل أو الحلف المعادي المحتمل العدو  

 

أن لها أعداء حتى  ةیدولة في العامل تاضع اضمن خططها القوم كل

ى نزاع عل ادةیسواء كانوا في شكل دول ذات س نیولو كانوا محتمل

دائم معها، أو في شكل جماعات وأفراد من شأنها أن  ریدائم أو غ

ومن أجل ھذا التحدي تعمل  ة،یواألمن ةیتؤثر على منظومتها الدفاع



سواء  حیاالنفاق على التسل ادةیخالل ز ندفاعاتها م نیعلى تحص

إذا كانت  عیاألسلحة، أو التصن عیباالقتناء من الدول التي تتاجر بب

االسلحة والمتاجرة بها  عیالعامة تصن اساتهایھذه الدول تدرج في س

على  ةیفإن التحالفات المبن اضایكمورد اقتصادي، ومن جهة أخرى أ

 دایتشكل ھي األخرى تهد ولةلتوجهات الد ةیمعاد ةیولوجیدیأسس ا

عنه  ترتبیوما  طهایفقط ألمنها المحلي وإنما كذلك ألمن مح سیل

 حیاالنفاق على التسل ادةیلز دفعهایاألمر الذي  ةیسلب اتیمن تداع

ميیاإلقل  

 

هایاألسلحة ودرجة اإلنفاق عل أنواع  

 

تجدر االشارة إلى  هایالتطرق ألنواع األسلحة ودرجة االنفاق عل قبل

التي تتربع على عرش تجارة األسلحة واألسواق  ةیأبرز الدول العالم

به  ستهانیلحة تشكل مدخوال ال التابعة لها، علما أن تجارة األس

 للدخل الوطني، وتأتي في الصدارة حسب معهد

التي تجني من  ةیكیالمتحدة األمر اتیألبحاث السالم الوال استكهولم

للسالح،  ةیمن عائدات التجارة العالم% 22 قاربیتجارة السالح ما 

وفرنسا والمملكة المتحدة  نیثم الص% 02بنسبة  ایروس هایثم تل

. قبل التطرق ةیالشمال ایوحتى بعض دول العالم الثالث مثل كور

تجدر اإلشارة إلى أنها  هایودرجة االنفاق عل لحةلعنصر أنواع األس

تنقسم الى عدة أقسام منها ما ھو محتكر لدى عدد محدود جدا من 

نها ما وم ة،یدول اتیانتشاره بموجب عدة اتفاق منعیدول العالم و



اضمن قائمة االسلحة المحظورة ومنها ما ھو متاح لإلنفاق  دخلی

في النقاط  هایعل اقعرض مختلف االسلحة ونسبة االنف مكنیو

ة؛یالتال  

 

ةیدیالتقل ریاألسلحة غ -أ  

 

بأسلحة الدمار الشامل وانتشارھا  ةیالعسكر اتیفي األدب وتعرف

تمتلكها  ةیجیاستراتوھي أسلحة  ن،ییللسلم واألمن الدول دیتهد شكلی

 اتیواتفاق ةیعدد جد محدود من الدول، كما أن وجود منظمات دول

وحتى وتنتقد  هایومعاھدات تمنع انتشار ھذه األسلحة والمتاجرة ف

وتشجع الدول خاصة من دول العالم الثالث التي  ها،یحتى االنفاق عل

على مخزونها من ھاته األسلحة  طرةیللس ةیقیالحق اتیال تمتلك اآلل

حجم االنفاق على ھذه األسلحة من  بقىیلاضرورة التخلي عنها، و

لها  راتیطرف الدول التي تحتكرھا أمرا مجهوال وتوجد فقط تقد

ھذه األسلحة  عةیفي طل وتأتيالتي تتبعها ھذه الدول،  ةینظرا للسر

ة؛یدیالتقل ریغ  

 

ةیالنوو األسلحة  

 

أن  4000الصادرة عن مكتب االمم المتحدة لسنة  راتیالتقد ریتش

رأس نووي حربي جاھزة لإلطالق منتشرة في  10500ھناك حوالي 



على اكبر قدر من  ایالمتحدة وروس اتیأرجاء العالم، وتتربع الوال

 30رأس نووي أي حوالي  2500أي ما مجموعه  ةیاالسلحة النوو

من المجموع العالمي % . 

 

ةیولوجیالب األسلحة  

 

 دیوھي االكثر عراضة للوقوع في  دي،یالتقل ریاضمن قائمة غ تدخل

القاتلة  روساتیوتتمثل ھذه األسلحة في الف ةیالجماعات االرھاب

السامة ایریوالبكت . 
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ةیاویمیالك األسلحة  

 

إال أن انتشارھا الفعلي واستخدامها بشكل متطور  مةیأسلحة قد وھي

األولى، وھي تشكل خطرا على  ةیفي الحروب بدأ مع الحرب العالم

لألعصاب،  ری)العامل المث ةیسیمعا أما أنواعها الرئ ئةیاالنسان والب

معهد  ریشیالعامل النافط، العامل الخانق، العامل المسبب للشلل( و

دولة في العالم تقوم باإلنفاق  15ھناك  السالم أن بحاثاستكهولم أل



خاصة تلك الواقعة  ةیاویمیترسانتها من األسلحة الك ریمن أجل تطو

 .في منطقة الشرق األوسط
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ةیدیاألسلحة التقل -ب  

 

ة في دول ةیأل ةیالدول نیاألعراف والقوان زیاألسلحة التي تج وھي

العالم اقتناءھا من أجل دعم دفاعها الوطني اضد أي اعتداء خارجي 

ليی مایف مهایتقس مكنیامنها الوطني، و زیأو تعز مهما كان مصدره  

 

والدفاع الماضاد للقذائف القذائف  

 

منها ما ھو  خیوالقذائف التي تحملها ھذه الصوار خیالصوار وتشمل

المدى،  دیمنها ما ھو بعالمدى، ومنها ما ھو متوسط المدى و ریقص

 ریوتوجد حتى العابرة للقارات، منها ما ھو موجه ومنها ما ھو غ

الى  مهایتقس مكنیو ة،یموجه وبإمكانها أن تحمل حتى رؤوس نوو

مكتب االمم  ریشیو ة،یابیوالقذائف االنس ةیاریالقذائف التس نیقسم

ھذه  ایدولة في العالم تنفق على تكنولوج 35المتحدة أن حوالي 



 ریكلم، ووفقا لتقر 050مداھا  بلغیالتي  خیاألسلحة خاصة الصوار

بلغینفس المكتب فإن عددھا   

فهي أقل تكلفة  ةیابیحول العالم، أما القذائف االنس فةیقذ 160000

سهولة  ایالطلب في سوق االسلحة وتتمتع بعدة مزا هایعل كثریو

وصعوبة  ةیریكلفة االنفاق وقذرتها التدم خفضیمما  انةیالص

 .اكتشافها
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الدفاع الماضاد للقذائف منظومة  

 

بأنواعها والقذائف التي تحملها أخدت  خیلخطورة الصوار نظرا

منظومة الدفاع الماضاد  ریمن دول العالم على عاتقها تطو دیالعد

 خیعلى ھذه المنظومة كذلك الذرع الماضاد للصوار طلقیللقذائف، و

المتحدة من الدول السباقة في ھذا المجال كما تعرف  اتیوتعتبر الوال

 طیفي منطقة الشرق االوسط وجنوب المح اسعاالمنظومة انتشارا و

في مثل ھذه  ةیالهادي، لالرتفاع الهائل لعدد القذائف الصاروخ

كما  هایف ةیاسیالمناطق وحالة الالاستقرار التي تعرفها االنظمة الس

وخطر القذائف المحمولة على  ةیتشهد انتشار الجماعات االرھاب

 .الكتف



 

فةیواألسلحة الخف رةیالصغ األسلحة  

 

الصادرة عن مكتب االمم المتحدة ومعهد استكهولم  راتیالتقد ریتش

قطعة  ونیمل 850عن اكثر من  ربوایما  ألبحاث السالم أن ھناك

 ونیالمدن متلكهایمنتشرة عبر العالم، دون احتساب التي  فیسالح خف

المتاجرة  تمیالمصرح بها والتي تعد بمئات اآلالف، وغالبا ما  ریوغ

لألمن الوطني ومصدر  ایقیحق دایوتشكل تهد سمسرةال قیبها عن طر

ئقا في وجه بناء السلم من النزاعات كما تقف عا دیإلثارة العد

 .واألمن
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الدفاع الجوي المحمولة منظومة  

 

 دیالقذائف التي تحمل على الكتف، وتسبب مصدر ازعاج لعد وھي

 لةیلتكلفتها القل ةیالعناصر االرھاب دیمن الدول كونها عامل جذب لعد

جهدا  تطلبیال  هایعل بیكما التدر ها،یصول علوسهولة اخفائها والح

 ریشیو ةیوحتى العسكر ةیللطائرات المدن ایقیحق دایوتشكل تهد را،یكب

منظومة  ونیالمل قاربیألبحاث السالم أن ھناك ما  هولممعهد استك



 تواجدینفس المعهد أن اآلالف منها  ریشیو 800 000000دفاع أي 

الجماعات  دیعلى  قعیوالسوداء ومعظمها  ةیفي األسواق المواز

دولة في العالم تعمل على انتاج ھذه  45وتوجد حوالي  ة،یاالرھاب

 .المنظومة

 

مكتب األمم المتحدة أن عائدات سوق األسلحة في العالم تقدر  قدریو

 4000الصادرة في سنة  راتیدوالر حسب التقد ونیبل 5058بحولي 

السوق األسلحة  عاتیعلى مب ةیكیرالمتحدة األم اتیالوال منیوته

دوالر أي حولي  ونیبل 1044بحولي  عاتهایإذ قدرت مب ةیدیالتقل

 ةیاالتحاد ایروس هایثم تل عات،یللمب عالميمن اإلجمالي ال% 3033

نسبة  عادلیدوالر أي ما  ونیبل 5000وصل الى  عاتیبحجم مب

الدول  ةیللسالح، ثم تأتي بق ةیمن اجمالي السوق العالم% 8008

 ةیالمملكة المتحدة وبق ةیاالتحاد ایاألخرى بنسب متفاوتة فرنسا ألمان

وتتاجر بها،  هایلد سلحةدول العالم الثالث التي طورت صناعة األ

االسلحة  عیوتجدر االشارة أن ھذه الدول ال تجني ارباحا فقط من ب

 نییتقدر ببال رةیحتى عقود نقل ھذه االسلحة تاضر امواال كث

اتالدوالر . 
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ونتائجه حیاالنفاق على التسل تكلفة  



 

واالنفاق العسكري بشكل عام  حیاإلشارة أن االنفاق على التسل تجدر

بعد الحربالباردة عرف انخفااضا محسوسا األمر الذي عزز فرص 

في العالم،  ةیص التنمالسلم واألمن في العالم، األمر الذي زاد من فر

بدأ االنفاق العالمي  دةیالجد ةیاأللف ةیوبدا اتینیالتسع ةیلكن ومع نها

بسبب عودة الحروب والنزاعات  د،یفي ارتفاع من جد حیتسلعلى ال

عرض تكلفة ونتائج  مكنیو د،یوحاالت الالاستقرار الى العالم من جد

ول في النقاط المدروس والالعقالني على الد ریاالنفاق العسكري غ

ة؛یالتال  

 

دوما على حساب فرص  كونی حیفي االنفاق على التسل االفراط

ھذه الدول تقبع في دائرة التخلف  جعلیاالمر الذي  ةیالمحل ةیالتنم

 رھایالسالح المستوردة كان باإلمكان توف ایوتكنولوج ة،یوالتبع

نیالمواطن اةیح نیوتحس ةیالمحل ةیللنهوض بقطاع التنم . 

 ریعلى التسلح ھو ماضر باالقتصاد الوطني، ذلك انه غ االنفاق 

 ة،یاقتصاد ةیتنافس ریعادة في ظروف غ حصلیكفؤ و ریمنتج وغ

ةیبعكس االنفاق على برامج التنم . 

 ةیتكلفة جد عال تطلبیبعض االسلحة قد  انةیجهة أخرى فإن ص ومن

 ایوجكما ان التكنول ن،یفي رفع الاضرائب على المواطن دیزیمما 

لخدمة أغراض  هایهیكان بإمكان توج حیالموجهة لإلنفاق على التسل

ةیمدن . 



مبالغ طائلة  كلفیقد  مةیأخرى قد ریوتدم دةیأسلحة جد استحداث

خاصة اذا تعلق  ةیوفي بعض الحاالت تتم االستعانة بالخبرات األجنب

االسلحة من شأنه  ریتدم ةیومن جهة ثان ةیدیالتقل ریاالمر باألسلحة غ

ئيیالب طیاالاضرار بالمح . 

أسباب الحرب  ةیمن تغذ ساھمیقد  حیأن التنافس على التسل كما

إلى عسكرة  ؤديیالسلمي، و شیعلى فرص الع قاضيیو عةیوالقط

الدول  نیالعالقات ب المنطقة األمر الذي قد تنجر عنه سوء في 

السلمي شیوالقاضاء على فرص التعاون والتعا  

 ةیأن ھذه األسلحة ذات صالح حیئج االنفاق على التسلنتا ومن

استخدامها خاصة في الدول التي تتمتع في  تمیمحدودة وغالبا ال 

تاضطر للتخلص منها علما أن تكلفة  ریمناخ جغرافي آمن وفي األخ

 .التخلص من بعض األسلحة ھي أكثر بأاضعاف من تكلفة شرائها

على تكلفة االتفاق  كولوجيیالنفسي الس ریادراج كذلك المتغ مكنیو 

المواطن انه في حالة رعب  شعری ثیبح ةیالعقالن ریغ حیعلى التسل

 ةیمبرر لبقاء النظم الشمول عطيیكما  نیدائم دیوحرب وتهد

على سدة الحكم بمبرر الحفاظ على الدفاع الوطني  ةیالدكتاتور

مقراطيیالد لعلى كل اشكال العم قاضيیو . 

 نییالعسكر نیادراج كذلك تكلفة المصاب مكنیللعامل النفسي  وتكملة

وما  ةیدیالتقل ریمن االسلحة غ نیخاصة المتاضرر لهمیواعادة تأھ

ذلك من وقت لعالجهم والتكلفة المترتبة عن ذلك ومن جهة  ستغرقی

عن  همیوادماجهم في المجتمع بعد تخل ةیأخرى كذلك المتابعة النفس

ةیالخدمة العسكر . 
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