
1 

 .مصطفى الناجي د

 !االكثر استيرادًا لالسحمة في العالمالعرب 

 اكبر المهردينوأمريكا 
 .مرطفى الشاجي د

 

التدال قزايا التدميح وتطهيخ القجرات العدكخية من اىم القزايا العالسية، خرهصا مع استسخار 
رصج مهازنات ضخسة وتفاقم السذكالت واالزمات الدياسية واالقترادية، التي دفعت دول العالم الى 

، أكبخ زيادة ليا مشح  ;810ت الجفاع في دول العالم خالل العام شيجت ميدانيالذخاء االسمحة ، اذ 
 .عذخ سشهات

) مؤسدة رائجة في مجال التحميل والبيانات والتكشمهجيا  جاء ذلك بتقخيخ لسكتب "أي أتر أس ماركت"
. ارتفاع ميدانيات الجفاع في واالبتكار والتسهيل في كافة جهانب قطاع الطاقة ومجاالت التشقل ( 

وخاصة -. وشكمت دول حمف األطمدي ;810مميار دوالر عام  1;:0% لتبمغ >.9لم بشدبة العا
 89% );.8قاطخة ىحا االرتفاع بديادة ىي األىم بسيدانياتيا لمجفاع، وبمغت ندبتيا  -الهاليات الستحجة

 >810ر دوالر عام ألف مميا -وفق التقخيخ-مميار دوالر(. وستفهق نفقات دول الحمف األطمدي 
 .رمميا >;>قابل م

"يتجاوز بذكل واضح الخقم القياسي  ;810وأشار التقخيخ أيزا أن االرتفاع الكبيخ السدجل عام 
مميار دوالر". وتهقعت مجمة جيشذ  1>09بعج نياية الحخب الباردة والحي بمغ  8101السدجل عام 

ها معتجال لمشفقات ذات التابعة لـ "أي أتر أس ماركت" أن يذيج العالم الدشهات الخسذ القادمة نس
%، مع تباطؤ نسهىا بأوروبا والهاليات الستحجة وعهدة لشسهىا بالجول 8الرمة بالجفاع في حجود 

 .الشاشئة
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 .مصطفى الناجي د

 

 الهاليات المتحدة االمريكية

وفي ىحا الذأن قالت وزارة الخارجية األمخيكية إن مبيعات األسمحة األمخيكية لحكهمات أجشبية زادت 
شيخا نتيجة تخفيف القيهد عمى السبيعات  08مميار دوالر خالل  8.1>0ستيا بالسئة لتبمغ قي 01

وجيهد عمى مدتهى رفيع إلبخام صفقات. ورغم أن الهاليات الستحجة تديطخ بالفعل عمى تجارة 
األسمحة في العالم يقهل مدؤولهن أمخيكيهن إن الخئيذ دونالج تخامب يخيج جعميا مرجرا أكبخ لمدالح 

لستعمقة بحقهق رغم السخاوف ا
اإلندان والحسالت السطالبة 

 .بالحج من الدالح

 روسيا

في الدياق ذاتو انتدعت روسيا 
السخكد الثاني من بخيطانيا عمى 
قائسة أكبخ الجول السشتجة 
لألسمحة التي تترّجرىا الهاليات 
الستحجة، بحدب تقخيخ نذخه 

في السعيج سيسهن فيدمان في بيان إن  معيج ستهكيهلم الجولي ألبحاث الدالم. وقال كبيخ الباحثين
نسها كبيخا في مبيعات األسمحة". وتابع فيدمان أن "ذلك يتساشى  8100"الذخكات الخوسية تدّجل مشح 

مع الدياسة الخوسية بديادة اإلنفاق عمى قطاع األسمحة لتحجيث قهاتيا". وبحدب تقخيخ السعيج فإن 
محة والخجمات العدكخية تزم عذخ شخكات روسية قائسة "أكبخ مئة" شخكة في مجال صشاعة األس

 (مميار يهرو 11مميار دوالر ) :,:1بالسئة، وبمغ إجسالي مبيعاتيا  8,>بمغت حّرتيا من السبيعات 

وأشار التقخيخ إلى دخهل شخكة روسية لمسخة األولى نادي أكبخ عذخ شخكات لرشاعة األسمحة مع 
مميارات دوالر. وبحلك  9,;إلى  :810بالسئة في  :0أنتي" زيادة بشدبة -تدجيل مبيعات "ألساز

تخاجعت بخيطانيا، أكبخ مشتج لألسمحة في أوروبا الغخبية، إلى السخكد الثالث وقج بمغ إجسالي مبيعاتيا 
 .مميار دوالر. وقج حّمت شخكة "بي إيو إي" البخيطانية رابعة في القائسة. بحدب فخانذ بخس :,18
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ما يعكذ  :810بالسئة في  89يعات الذخكات التخكية ارتفعت بشدبة وأفاد تقخيخ السعيج بأن مب
تهجيا لجى أنقخة "لتطهيخ قطاع صشاعة األسمحة من أجل تمبية الطمب الستشامي عمى األسمحة 
وتقميز اعتسادىا عمى السهّردين األجانب". وأشار السعيج إلى استثشاء التقخيخ لمرين بدبب عجم 

 .تهّفخ أي أرقام عشيا

 راسهيس

من جانب اخخ تخمت الحكهمة الدهيدخية عن خطط لتخفيف القيهد عمى صادرات الدالح محعشة 
لزغهط من نهاب بالبخلسان إلبقاء حظخ عمى مبيعات الدالح لجول تخهض حخوبا أىمية. وبعج 
اكتذاف قشابل يجوية مرشهعة في سهيدخا في مخبأ سالح تابع لتشظيم داعر في سهريا صهت 

 مشع الحكهمة من وضع معاييخ ججيجة لرادرات الدالح عن طخيق مخاسيم. البخلسان عمى 

مميهن فخنك سهيدخي من الدالح  ;.999صجرت الذخكات الدهيدخية ما قيستو  :810وفي عام 
. وذىب 8109دولة بارتفاع ندبتو ثسانية بالسئة عن صادراتيا في  99مميهن دوالر( إلى  991.9)

 .تسيل السبيعات لألمخيكتين وآلسيا لمديادةنرف ىحه الكسية إلى أوروبا و 

 المستهردون 

( لسبيعات االسمحة تقخيخ صادر عن "معيج استهكيهلم الجولي لبحهث الدالم" )سيبخي  في احجث 
بهاسطة البخلسان الدهيجي. ويتابع  99>0معيج "سيبخي" تأسذ عام ) ;810-8109حهل العالم 

سبيعات األسمحة من قبل شخكات لإحراء  اول عالم. وبجأ السعيج اإلنفاق العدكخي والرخاعات في ال
ن إجسالي السبيعات العالسية لمسعجات والخجمات العدكخية من قبل أكبخ ا.( ،8118 الجفاع مشح عام 

 .:810مميار دوالر في عام  ;>1مجسهعة أسمحة في العالم بمغت  011

واستحهذت .يج زيادة في حجم السبيعاتسعيج إن ىحا ىه العام الثالث عمى التهالي الحي يذالوقال 
، أحجث عام :810شخكات الجفاع األمخيكية عمى أكثخ من نرف إجسالي السبيعات خالل عام 

مميار دوالر، بديادة قجرىا  889شخكة أمخيكية  98وبمغ إجسالي مبيعات .تغطيو دراسة مخكد األبحاث
. وأشار معيج سيبخي إلى أن مذتخيات وزارة الجفاع األمخيكية الحالية من ضسن 8109% عن عام 8

 91شخكة دفاع عالسية، كان ىشاك  011ومن بين أكبخ .العهامل التي يتعين وضعيا في االعتبار
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% من 1;يات الستحجة وأوروبا الغخبية. واستحهذت ىحه الذخكات عمى شخكة مقخاتيا في الهال
 .:810السبيعات العالسية لألسمحة في عام 

تترّجر الدعهدية أكثخ الجول استيخادًا لمدالح عمى مدتهى العالم، بحّرة  ومن خالل تقخيخ السعيج 
دولة  91ي بين أول % من مجسهع قيسة االستيخاد، في حين أن تدع دول عخبية أخخى ى08تبمغ 

استشادًا إلى التقخيخ ، يتبّين أن الهاليات الستحجة ىي السييسن األول عمى واردات ،استيخادًا لألسمحة، 
% من 99% من قيسة الرفقات الدعهدية، و;9العخبية العذخ األكثخ استيخادًا، فيي تدتحهذ عمى 

% من 98ة قطخ، و% من صفقات دول98% من صفقات العخاق، و:9صفقات اإلمارات، و
% من صفقات الكهيت، واحتمت واششطن السختبة األولى بين شخكاء ىحه :;صفقات السغخب، و

 . لجولا

% بتجارة األسمحة مع سمطشة ُعسان، بعج بخيطانيا التي 11لكن الهاليات الستحجة تحل ثانية بحرة 
بعج ىهلشجا التي تحظى  % أيزًا،11%، كسا تأتي ثانية بالتجارة مع األردن بحرة >1تدتحهذ عمى 

% من التجارة مع مرخ، بعج فخندا >0%. كسا تأتي أميخكا في السختبة الثالثة بحرة :1بشدبة 
%(، فيسا الالفت أن روسيا تحتل السختبة األولى في التجارة مع الجدائخ  11%( وروسيا ) :1)

ين السخاتب الثالث % أللسانيا، وليدت الهاليات الستحجة ب01% لمرين و01%، مقابل 99بحرة 
 .األولى معيا، كسا ىي حاليا مع بقية الجول التدع السحكهرة
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تقخيخ السعيج يخمز إلى أن تجارة الدالح حهل العالم "تددىخ بذكل غيخ مدبهق"، وخمز إلى أن 
الهاليات الستحجة تأتي في مقجمة مهردي الدالح، متبهعة بأوروبا وروسيا، فيسا تهجج الدعهدية 

قّجر "سيبخي" أن خسدًا من الجول، ىي أميخكا وروسيا وفخندا وألسانيا  .جمة السدتهردينومرخ في مق
% من مجسل صفقات ترجيخ الدالح، واعتبخ أن الذخق األوسط "من :8والرين، تقف خمف ندبة 

 ."أكبخ مدتهردي الدالح

( 8101->811والحظ الباحثهن في السعيج، في دراستو الججيجة، أن الفتختين بين عامي )
% 91( شيجتا أكبخ عسميات استيخاد لمدالح في السشطقة، مذيخين إلى نحه ندبة ;810-8109و)

% >8أن صادرات األسمحة األميخكية نست بشدبة و .من إنتاج الدالح تحىب إلى دول عخبية وآسيهية
ة ، وىي الفتخة التي شيجت أيزا زيادة كبيخة في استيخاد دول عخبي8101و >811في الفتخة بين 

  .;810و 8109لمدالح األميخكي، تمتيا فتخة الدشهات األربع بين 

% من 19إلى  11مم تددىخ صادرات أميخكا من األسمحة فقط، بل احتمت ندبة من جية اخخى ف
% من الرادرات األميخكية إلى 88إجسالي صادرات الدالح حهل العالم، وتحىب ندبة ترل إلى 

واعتبخت مجيخ بخنامج مخاقبة اإلنفاق .دشهات األربع الساضيةمشطقة الذخق األوسط، وخرهصا في ال
عمى التدمح العالسي في السعيج أودي فمهرانت، أن الهاليات الستحجة األميخكية "وّطجت مكانتيا الخائجة 

بمجا، بسا  ;>في تهريج األسمحة حهل العالم خالل األعهام الخسذ الساضية بترجيخ الدالح إلى نحه 
لستطهرة، كالطائخات السقاتمة والرهاريخ قريخة السجى والرهاريخ البالدتية، وأعجاد فييا األسمحة ا

 ."ضخسة من القشابل السهجية

%، خرهصا مع انخفاض :0ويذيخ تقخيخ "سيبخي" إلى أن صادرات روسيا انخفزت بشدبة 
يخ إلى كسا يذيخ التقخ .استيخاد اليشج وفشدويال لمدالح الخوسي خالل األعهام الخسذ الساضية

وفي .% أللسانيا01%، وبشدبة 91الرادرات األوروبية، حيث إن فخندا زادت صادراتيا بشدبة 
% في الفتخة بين :8العسهم، وصمت ندبة الديادة في الرادرات السذتخكة لالتحاد األوروبي إلى نحه 

 .;810و 8109

ت أن زيادة التدمح وتجارة ، ، الحظ:810وعمى الخغم من أن التقاريخ الدابقة لمسعيج، عن األعهام 
األسمحة باتت تفهق ما جخى في مخحمة الحخب الباردة، مع زيادة التهتخ في مشاطق بعيشيا حهل 
العالم، إال أن التقخيخ الحالي يخصج تزخسا ىائال في قزية استيخاد الذخق األوسط، وبذكل أساسي 
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% من 18تقبمت السشطقة نحه ، إذ اس8101إلى  >811% خالل :;الجول العخبية، لمدالح بشدبة 
 .الهاردات العالسية لألسمحة

ويذيخ معجو التقخيخ إلى أن السسمكة العخبية الدعهدية باتت خالل األعهام الخسدة الساضية، 
، من أكبخ مدتهردي األسمحة حهل العالم، وبديادة بمغت نحه ;810و 8109وخرهصا بين 

الدشهي عن تجارة األسمحة العالسية يمفت إلى أن التقخيخ .8101و >811% مقارنة بالفتخة بين 8>0
، ;810و 8109مرخ باتت تحتل السختبة الثالثة عالسيا من حيث استيخاد الدالح خالل الفتخة بين 

،  .%819، وبديادة مئهية فاقت 8101و >811وضاعفت ثالث مخات حجم وارداتيا مقارنة خالل 
حتالل اإلسخائيمي لمدالح خالل األعهام األربع الساضية اال كيان سجل التقخيخ زيادة في استيخاداخيخًا 
%، مقابل تخاجع استيخاد >01%، والعخاق سجل زيادة كبيخة بشدبة 888%، وقطخ بشدبة 189بشدبة 
 .%:;لمدالح بشدبة  سهريا

 


