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 مقدمة:

 حمل عنوان 0صدر عن معهد ستوكهولم ألبحاث السالم العاملية
ً
"اتجاهات صفقات  تقريرا

تاب "أودى فلورنت" و"سام بيرلو فريمان" و"سيمون ويزمان"  1422في فبراير  2"2101السالح العاملية 
ُ
للك

و"بيتر ويزمان" )باحثون في برنامج صفقات األسلحة في معهد أبحاث السالم(، يتضمن التقرير أبرز 

وهم الواليات املتحدة األمريكية وروسيا والصين وفرنسا  1422وحتى  1422املصدرين خالل الفترة من 

انيا. وأبرز املستوردين خالل نفس الفترة في أفريقيا وركز فيها على واردات الجزائر واملغرب، واألمريكتين وامل

وركز فيها على فنزويال والبرازيل واملكسيك، وفى آسيا واألقيانوس وركز فيها على الهند والصين وفيتنام، 

 ى منطقة الشرق األوسط ركز التقرير علىوفى أوروبا وركز فيها على اليونان وبولندا ودول البلطيق، وف

 ويتضح ذلك على النحو التالي:اململكة العربية السعودية واإلمارت وقطر ومصر والعراق، 

 (:2112-2111أوالً: أبرز المصدرين خالل الفترة )

، وأوضح 1422إلى  1422دولة كمصدرين لألسلحة الرئيسية خالل الفترة من  26حدد التقرير 

 لألسلحة وهي الواليات املتحدة وروسيا والصين وفرنسا وأملانيا، وأنها تمثل مجتمعة 
ً
الدول األعلى تصديرا

 ويتضح ذلك كما يلي:كمصدرين للسالح،  10%

 الواليات املتحدة: (0

                                                           

  .باحث باملركز القومي لدراسات الشرق األوسط 
ويوفر  2922مؤسسة دولية مستقلة تهدف للبحث في شئون الصراع والتسلح وضبط التسلح ونزع التسلح. وأنشئت في عام 2

 املعهد بيانات وتحليالت وتوصيات ويعتمد على املصادر املفتوحة.
2 Aude fleurant, sam perlo-freeman, pieter d. wezeman and siemon t. wezeman, 

“Trends in international arms transfers”, 2015, Stockholm International Peace 

Research Institute, February 2016, available at:  

 http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf 

السالح العالمية اتجاهات صفقات " 

 "(2112-2111خالل الفترة )

  أحمد عدلي 
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من إجمالي الصادرات  %00حدة املرتبة األولى كأكبر مصدر للسالح بنسبة احتلت الواليات املت

. وقد زادت صادرات الواليات املتحدة من األسلحة الرئيسية 1422وحتى  1422العاملية خالل الفترة من 

. وسلمت الواليات املتحدة أسلحة أكثر 1424وحتى  1442خالل تلك الفترة عنها في الفترة من  %11بنسبة 

متلقي على  92، حيث تم تسليم األسلحة ألكثر من 1422وحتى  1422أي دولة أخري خالل الفترة من من 

 األقل. 

، تليها %9.1وكانت اململكة العربية السعودية أكبر متلقي لصادرات السالح األمريكي بنسبة 

، %04بنسبة ، ودول آسيا واألوقيانوس %02. وتلقت دول منطقة الشرق األوسط %9.2اإلمارات بنسبة 

من حجم صادرات األسلحة األمريكية، وبنهاية  %29. وشكلت إمدادات الطائرات %9.9ودول أوروبا بنسبة 

 دول. 9إلى  F-35طائرة من طراز  222، أصبح لدى الواليات املتحدة عقود معلقة لتسليم 1422عام 

 روسيا:  (2

 1422وحتى  1422خالل الفترة من  %16زادت صادرات روسيا من األسلحة الرئيسية بنسبة 

. 1422وحتى  1422دولة خالل الفترة من  24. وسلمت روسيا أسلحة لـ 1424وحتى  1442عنها في الفترة من 

نها، م %09وحصلت الهند والصين وفيتنام على الجزء األكبر من األسلحة الروسية، حيث تلقت الهند 

من صادرات السالح الروس ي خالل  %26. وتلقت دول آسيا واألوقيانوس %22، وفيتنام %22والصين 

، وأوروبا بنسبة %6.1، والشرق األوسط بنسبة %22، تليها أفريقيا بنسبة 1422وحتى  1422الفترة من 

2.0% . 

 الصين: (4

 من حيث الدول املصدرة للسال 
ً
من حجم  %2.9ح بواقع احتلت الصين املرتبة الثالثة عامليا

، واملالحظ هنا حدوث طفرة كبيرة 1422وحتى عام  1422الصادرات العاملية وذلك خالل الفترة من عام 

 1442عنها في الفترة من  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %66في الصادرات الصينية، حيث زادت 

 جم الصادرات العاملية. من ح %0.2والتي كانت الصادرات الصينية فيها تمثل  1424وحتى 

، وقد ذهبت الغالبية 1422وحتى  1422دولة خالل الفترة من  01وصدرت الصين أسلحة إلى 

( إلى دول في آسيا وأوقيانوسيا. وتحتل باكستان املرتبة األولي في %12العظمى من هذه الصادرات )حوالي 

لباكستانية من األسلحة(، تليها من الواردات ا %20)حوالي %02الدول املستوردة من الصين بواقع 
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. كما احتلت الصين املرتبة الثالثة ضمن الدول املصدرة %22ثم ميانمار بواقع  %14بنجالديش بواقع 

 .%20للقارة األفريقية بواقع 

وتتفوق الصين على املستوى العالمي في صناعة الغواصات، ويأتي اهتمامها في هذا الشأن في إطار 

 6خاصة مع فيتنام حول بحر الصين الجنوبي، وفى هذا اإلطار تستعد الصين بتقديم خالفاتها اإلقليمية 

 إلى بنجالديش.  1غواصات إلى باكستان و

 فرنسا:  (8

وحتى  1422خالل الفترة من  %9.6انخفضت صادرات فرنسا من األسلحة الرئيسية بنسبة 

دولة خالل الفترة من  16ية لـ . وسلمت فرنسا أسلحة رئيس1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422

لدول الشرق األوسط،  %11من صادراتها لدول آسيا واألوقيانوس، و %16، وذهبت 1422وحتى  1422

زيادة بارزة في الصادرات الفرنسية من  1422لدول أوروبية. وقد شهد عام  %22لدول افريقية، و %26و

لت صر وقطر وحاملة الطائرات "امليسترال" التي حصاألسلحة، بما في ذلك طائرات الرافال التي تم بيعها مل

 عليها مصر. 

 أملانيا:  (1

 1422وحتى  1422خالل الفترة من  %22انخفضت صادرات أملانيا من األسلحة الرئيسية بنسبة 

 %19دولة. وتلقت دول أوروبا  21وسلمت أملانيا أسلحة رئيسية لـ  .1424وحتى  1442عنها في الفترة من 

، ثم تأتى دول األمريكتين وآسيا 1422وحتى  1422سالح األملاني خالل الفترة من من صادرات ال

 لكل منها.  %10واألوقيانوس والشرق األوسط بنسبة متساوية وهي 

 (:2112-2111ثانياً: أبرز المستوردين خالل الفترة )

. وأكبر 1422وحتى  1422دولة تستورد األسلحة الرئيسية خالل الفترة من  220حدد التقرير 

هم الهند واململكة العربية  1422وحتى  1422خمسة دول قامت باستيراد السالح خالل الفترة من 

لى من الحجم الك %00السعودية والصين واإلمارات العربية املتحدة واستراليا، حيث تلقت هذه الدول 

لواردات السالح. وكانت الهند والصين واإلمارات العربية املتحدة من ضمن أكبر خمسة مستوردين للسالح 

، ومثلت دول 1422وحتى  1422وكذلك الفترة من  1424وحتى  1442على مستوى العالم خالل الفترة من 
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دول الشرق األوسط ودول ، تليها 1422وحتى  1422من الواردات خالل الفترة من  %02آسيا واألوقيانوس 

 ويتضح ذلك كما يلي:أوروبا واألمريكتين وأفريقيا، 

 أفريقيا: (0

عنها  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %29زادت واردات الدول األفريقية من السالح بنسبة 

 1422وحتى  1422. وكان أكبر ثالثة مستوردين في أفريقيا خالل الفترة من 1424وحتى  1442في الفترة من 

ية جنوب . وتلقت الدول األفريق%2.1وأوغندا بنسبة  %12واملغرب بنسبة  %04هم الجزائر بنسبة 

من صادرات األسلحة إلى  %00من واردات الدول األفريقية ككل. وشكلت روسيا  %02الصحراء الكبرى 

 . %22والواليات املتحدة بنسبة  %20والصين بنسبة  %20أفريقيا، تليها فرنسا بنسبة 

 :الجزائر واملغرب 

عنها في  1422ى وحت 1422خالل الفترة من  %26انخفضت واردات الجزائر من السالح بنسبة 

 1422. وعلى الرغم من ذلك، وقعت الجزائر على عقود خالل الفترة من 1424وحتى  1442الفترة من 

طائرة هليكوبتر  01دبابة و 294فرقاطة من أملانيا و 1فرقاطة من الصين، و 1للحصول على  1422وحتى 

 طائرة مقاتلة وغواصتين من روسيا خالل الخمسة أعوام املقبلة. 20و

خالل الفترة  %216زادت واردات األسلحة املغربية باعتباره املنافس اإلقليمي للجزائر بنسبة و 

، لكنها ال تزال أقل من مستوى واردات الجزائر من السالح. وتتمتل أبرز األسلحة 1422وحتى  1422من 

 دبابة من الواليات املتحدة.  224التي من املنتظر أن تحصل املغرب عليها 

  فريقية املتورطة في نزاعات مسلحة في غرب أفريقيا:الدول األ 

استوردت معظم الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى كميات صغيرة من األسلحة، على 

الرغم تورط العديد منها في صراعات مسلحة. وقد بدأت الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا حملة 

من واردات  %4.2وشكلت واردات هذه الدول مجتمعة عسكرية مشتركة ضد جماعة بوكو حرام اإلرهابية. 

من السفن، مع العلم أنها ال يتم استخدامها في  %4.02السالح العالمي، وتشمل هذه الواردات ما نسبته 

مواجهة بوكوحرام. وتعد الطائرات املقاتلة هي السالح الرئيس ي في هذه املواجهة، وشملت واردات الدول 
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 14طائرات هجوم أرض ى مستعملة و 6طائرة مقاتلة متطورة مستعملة و 2د األربعة في هذا الشأن عد

 طائرات مقاتلة بدون طيار. 2طائرة هليكوبتر و

كان في  1421وكانت أكبر صفقة أسلحة تشتريها مالي منذ إندالع الصراع املسلح في البالد في عام 

 أرض ي.  طائرات هجوم 2حينما وقعت على عقود مع البرازيل لشراء  1422عام 

 األمريكتين: (2

 1422خالل الفترة من  %2انخفضت واردات الدول في األمريكتين من األسلحة الرئيسية بنسبة 

. وكانت الواليات املتحدة هي أكبر مستورد لألسلحة 1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422وحتى 

اردات دول أمريكا الجنوبية من . وتراجعت و 1422وحتى  1422الرئيسية في األمريكتين خالل الفترة من 

. وشكلت 1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %29األسلحة بنسبة 

وأملانيا  %22من صادرات األسلحة إلى دول أمريكا الجنوبية، تليها الواليات املتحدة بنسبة  %01روسيا 

 .%24بنسبة 

  :فنزويال والبرازيل 

خالل  %20كبر مستورد لألسلحة في أمريكا الجنوبية، حيث ارتفعت وارداتها بنسبة تعد فنزويال أ

. وعلى الرغم من ذلك، كانت النسبة 1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422وحتى  1422الفترة من 

( مرتبطة بعقود كانت موقعة قبل عام 1422-1422األكبر من األسلحة التي حصلت عليها خالل الفترة )

. وانخفضت طلبات فنزويال للسالح بشكل واضح خالل الخمس سنوات األخيرة بسبب األزمة 1424

 االقتصادية التي تعاني منها. 

تعد الدولة  -التي تعد ثالث أكبر مستورد لألسلحة في األمريكيتين–وفى املقابل، فعن البرازيل 

غواصات من فرنسا.  2السويد وطائرة مقاتلة من  02الوحيدة التي لها طلبات سالح معلقة، تشمل 

عنها في الفترة من  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %02وارتفعت صادرات البرازيل من السالح بنسبة 

 . 1424وحتى  1442
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  :املكسيك 

عنها في الفترة من  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %002ارتفعت واردات املكسيك بنسبة 

من الصادرات إلى املكسيك )كانت مساعدات عسكرية في كثير  %21. وشكلت الواليات 1424وحتى  1442

 . %24، وفرنسا بنسبة %29من األحيان(، تليها أسبانيا بنسبة 

 آسيا واألوقيانوس: (4

وحتى  1422خالل الفترة من  %12ت دول آسيا واألوقيانوس من السالح بنسبة ارتفعت واردا

من إجمالي الواردات خالل  %02، ويمثل ما تلقته تلك الدول 1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422

، وشكلت واردات 1424وحتى  1442خالل الفترة من  %01بعدما كانت  1422وحتى  1422الفترة من 

، وآسيا %6.1، واألوقيانوس %10، وجنوب شرق آسيا %10، وشمال شرق آسيا %00جنوب آسيا 

 .%1.0الوسطى 

 لألسلحة على مستوى العالم  24دول من آسيا واألوقيانوس ضمن أكثر  2وجاءت 
ً
دول استيرادا

 وهذه الدول هي الهند والصين وأستراليا وباكستان وفيتنام وكوريا الجنوبية.

 :الهند 

 %20بمعدل  1422وحتى  1422أكبر مستورد لألسلحة الرئيسية خالل الفترة من كانت الهند هي 

 1422خالل الفترة من  %94من إجمالي الواردات العاملية. وقد زادت واردات الهند من األسلحة بنسبة 

، بلغت واردات 1422وحتى  1422. وخالل الفترة من 1424وحتى  1442عنها في الفترة من  1422وحتى 

 ن األسلحة ثالثة أضعاف ما يقوم منافسيها اإلقليميين باستيراده وهم الصين وباكستان.الهند م

، تلتها 1422وحتى  1422من وارداتها من السالح خالل الفترة من  %14وقدمت روسيا للهند 

. وكانت واردات الهند من األسلحة خالل %0.2وإسرائيل بنسبة  %20الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 

 .1424وحتى  1442مرة عنها في الفترة من  22أعلى  1422وحتى  1422فترة من ال

 :الصين 

 من حيث الدول املستوردة للسالح بواقع 
ً
من حجم  %0.1تقع الصين في املرتبة الثالثة عامليا

. واملالحظ هنا أن الصين أصبحت 1422وحتى عام  1422الواردات العاملية وذلك خالل الفترة من عام 
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 على واردات األسلحة، حيث انخفضت وارداتها من األسلحة بنسبة أقل ا
ً
-1422خالل الفترة ) %12عتمادا

من الواردات العاملية، وذلك  1.2( والتي كانت تستورد خاللها 1424-1442( عنها في الفترة من )1422

 بعدما تنامت قدراتها اإلنتاجية والتصنيعية لألسلحة املتطورة. 

الصين بشكل جزئي على استيراد بعض األسلحة الرئيسية، بما في ذلك الطائرات وال تزال تعتمد 

الكبيرة والنقل، وطائرات الهليكوبتر، ومحركات للطائرات، واملركبات والسفن. وقد شكلت محركات 

 1422(، وقد وقعت الصين خالل عام 1422-1422من الواردات الصينية خالل الفترة) %04الطائرات 

من الصادرات إلى  %29وتشكل روسيا  طائرة مقاتلة من روسيا. 10راء أنظمة دفاع جوي وعلى طلبات لش

 . %20، وأوكرانيا بنسبة %20الصين، تليها فرنسا بنسبة 

  :فيتنام 

وحتى  1422أصبحت فيتنام ثامن أكبر مستورد للسالح على مستوى العالم خالل الفترة من 

، ويرجع ذلك إلى زيادة وارداتها خالل 1424وحتى  1442الفترة من خالل  00بعدما كانت في املركز الـ  1422

طائرات  6من الصادرات إلى فيتنام والتي شملت  %90. وتشكل روسيا %299( بنسبة 1422-1422الفترة )

 مزودة بصواريخ هجوم أرض ي. غواصات  0سفن هجوم سريعة و 0مقاتلة و

، وقد %01السالح، كما مثلت الطائرات  من واردات فيتنام من %00ومثلت السفن والغواصات 

 هدفت من ذلك األمر تعزيز قدراتها في بحر الصين الجنوبي في إطار تعارض مصالحها مع املصالح الصينية

 أوروبا: (8

 1422وحتى  1422خالل الفترة من  %02انخفضت واردات الدول األوروبية من األسلحة بنسبة 

من إجمالي الواردات العاملية. وقد أجبرت الضغوط  %22ا يمثل ، وبم1424وحتى  1442عنها في الفترة من 

االقتصادية دول مثل اليونان واسبانيا للحد بشكل كبير من مشتريات األسلحة. وكانت أذربيجان هي أكبر 

عنها في  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %121مستورد لألسلحة في أوروبا بعد تزايد وارداتها بنسبة 

 .%21، تليها اململكة املتحدة على الرغم من إنخفاض وارداتها بنسبة 1424وحتى  1442الفترة من 
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  :اليونان 

عنها في  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %11انخفصت واردات اليونان من السالح بنسبة 

، وذلك بسبب االزمة االقتصادية الحادة التي تواجهها. وعلى الرغم من ذلك، 1424وحتى  1442الفترة من 

ا، وذلك في نيارتفاع في واردات السالح اليونانية، حيث حصلت أثينا على غواصتين من املا 1422شهد عام 

 غواصات في الفترة املقبلة.  2إطار تنافسها اإلقليمى مع تركيا، التي من املنتظر أن تحصل على 

  :بولندا ودول البلطيق 

عنها في  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %22انخفضت واردات بولندا من السالح بنسبة 

سنوات  24خطة ملدة  1420ندا في عام . وعلى الرغم من ذلك، بدأت بول1424وحتى  1442الفترة من 

 للتحديث العسكري. 

وقد شرعت دول استونيا والتفيا وليتوانيا في استيراد األسلحة بشكل واضح نتيجة تزايد التهديد 

، وإن كان بصورة أقل بكثير من بولندا، حيث اكتفت الدول 1422وحتى  1422الروس ي لها خالل الفترة من 

 عة وأنظمة دفاع جوي قصيرة املدى.  الثالثة بشراء عربات مدر 

 الشرق األوسط: (1

وحتى  1422خالل الفترة من  %22ارتفعت واردات دول الشرق األوسط من األسلحة بنسبة 

. وكانت اململكة العربية السعودية هي أكبر مستورد لألسلحة 1424وحتى  14442عنها في الفترة من  1422

، تليها اإلمارات العربية املتحدة 1422وحتى  1422الفترة من خالل  %11في منطقة الشرق األوسط بنسبة 

من الصادرات إلى الشرق األوسط، تليها  %20. وشكلت الواليات املتحدة %20وتركيا بنسبة  %26بنسبة 

 . %6.1وروسيا بنسبة  %9.2اململكة املتحدة بنسبة 

 :اململكة العربية السعودية 

عنها في  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %112بة زادت واردات السعودية من األسلحة بنس

. وبالرغم من املخاوف التي أثارتها الدول املوردة للسعودية بسبب حملتها في 1424وحتى  1442الفترة من 

اليمن، إال أنه من املتوقع أن تحصل الرياض على كميات ضخمة من األسلحة خالل السنوات الخمسة 

 املقبلة.
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طائرة مقاتلة  224، 1422وحتى  1422عودية من األسلحة خالل الفترة من وشملت الواردات الس

طائرة مقاتلة من  20واألالف من صواريخ جو أرض وصواريخ مضادة للدبابات من الواليات املتحدة، و

 اململكة املتحدة وعدد كبير من العربات املدرعة من كندا 

  :اإلمارات 

عنها في  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %02ارتفعت واردات اإلمارات من السالح بنسبة 

 . 1424وحتى  1442الفترة من 

  :قطر 

عنها في الفترة  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %119ارتفعت واردات السالح القطرية بنسبة 

أنظمة دفاع  9طائرة هليكوبتر مقاتلة و 10. وتشمل طلبات السالح القطرية املعلقة 1424وحتى  1442من 

 ابة من أملانيا. دب 21طائرة مقاتلة من فرنسا و 10طائرات إنذار مبكر من الواليات املتحدة، و 0جوى و

  :مصر 

عنها في الفترة  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %01ارتفعت واردات األسلحة املصرية بنسبة 

، بعدما رفعت الواليات 1422. وارتفعت الواردات املصرية بشكل واضح خالل عام 1424وحتى  1442من 

مقاتلة، وشراء حاملة امليسترال من  طائرة 21املتحدة جزئيا تعليقها لتوريدات السالح ملصر وسلمتها 

 فرنسا. 

  :العراق 

عنها في الفترة  1422وحتى  1422خالل الفترة من  %60ارتفعت واردات العراق من السالح بنسبة 

، وشمل ذلك 1422. وتدفقت واردات األسلحة للعراق بصورة واضحة خالل عام 1424وحتى  1442من 

 طائرة هليكوبتر مقاتلة من روسيا.  12من الواليات املتحدة، و لةطائرة مقات 26مئات العربات املدرعة و

 

 

 


