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 مقدمة:
 ؛تتمتع بها التي االقتصاديةقومات الم، و ة للدولة تتلخص في القوة البشريةياسعلى الرغم أن عناصر القوة األس

" اإلسبانية نشرت تقريرا  conversationاال ان صحيفة " . 1الموقع الجغرافي ،العسكري اضافةو  التنظيم الحكوميو 
تحدثت فيه عن سباق التسلح الخطير في منطقة الشرق األوسط. ففي السابق، كانت هذه المنطقة من أكثر المناطق 

. فقد أشارت بعض 2الكبرى قا للمعدات العسكرية المصنعة في الدول المعسكرة في العالم، اال انها االن اصبحت سو 
المعدل  حيث بلغت مؤخرا ،أقيانوسيامنطقة الشرق االوسط و التقارير أن معظم مبيعات األسلحة في العالم مخصصه ل

من حجم عمليات بيع ونقل  %43بعد ان استحوذت دول الشرق االوسط على  3األعلى لها منذ الحرب الباردة.
الدراسة ثالث محاور بهدف إجراء مقارنة في القدرات العسكرية من حيث ميزان  . لذا ستتناول4األسلحة في العالم

 االشكاليات الناجمة عنها.و  معرفة اهدافها ،كمحاولة للوصول الكبرى التصنيع العسكري للدول االقليمية و  المدفوعات
 

 لدول الشرق االوسط. يالتسليحنوعيات االنتاج و  ميزانيات: المحور األول
 الكبرى العسكرة في الدول االقليمية و  تسليط الضوء على الميزانيات السنوية المخصصة للتسلح سنقوم بهذا المحور

 بمنطقة الشرق األوسط وهي على النحو التالي:
 

 إيران::ًأولًا
 نها نجحت فياال إ الماضي.عشرينيات القرن  ،ن اإلنتاج اإليراني لألسلحة الصغيرة والمتفجرات يعودأعلى الرغم 

 الرشاشة.المدافع و  صبحت منتجة لبنادق المشاةأن أبعد  لألسلحة. هاأواخر السبعينيات في احداث تطور في انتاج
بين و  االمريكية.يراني صناعة طائرات )إاسي( كمشروع مشترك مع شركة نورثروب الشاه اإل فقد شهدت فترة حكم

االهتمام  االيرانية.مدينة شيراز  فيمنشأة لتجميع صواريخ امريكية الصنع  إيرانقامت أم، 1974م، 1970عامي 
ارتفاع حصة الجيش االيراني من إجمالي النفقات في  ،أدى العسكري فترة حكم الشاة االيراني في مجال التصنيع

                                  
 الرابط.م، 2018-4-5م، تاريخ االطالع 2013-6-30العناصر األربعة المهمة لقوة الدولة، تاريخ النشر،  ،مؤسسة تحت المهجرحسني الخطيب،   1
 الرابط.م، 2018-3-21م، تاريخ االطالع 2017-12-20، ما هي معالم سباق التسلح الخطير في الشرق األوسط؟، تاريخ النشر، 21عربي   2
 الرابط.م، 2018-3-5م، تاريخ االطالع 2017-2-20 ،" أكثر دول العالم شراًء للسالح...دولة عربية في المقدمة"، تاريخ النشر ،موقع سبوتنك 3
م، 2018-3-6م، تاريخ االطالع 2017-2-24تاريخ النشر  ،خليج يتصدر المتحصنين"" صفقات السالح بالعالم.. أرقام "خيالية" وال،موقع خليج اون الين 4

 الرابط.

https://www.almjhar.com/ar-sy/ArtView/522/60796/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8.aspx
https://www.almjhar.com/ar-sy/ArtView/522/60796/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8.aspx
https://arabi21.com/story/1057994/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://arabi21.com/story/1057994/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://arabic.sputniknews.com/news/201702201022374457-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
https://arabic.sputniknews.com/news/201702201022374457-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1/
http://alkhaleejonline.net/articles/1487753515365828900/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%86/
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نه وبعد قيام أال إ .م، تم تصنيع قطع غيار للدبابات والمروحيات1978%. ومع حلول العام  41 ،%25البالد من 
مدينة  فيكمشروع مروحية )بيل(  ،ةالتسليحيم، تعطلت العديد من المشاريع االيرانية 1979الثورة االيرانية عام 

تجميع طائرة هليكوبتر عسكرية. مما دفع و  ميكانيكياالف  5و طيار 1500لتدريب  اصفهان؛ والذي كان يهدف
 .5اسلحة في فترات حربها مع العراق ايران الستيراد

على الرغم أن المرشد األعلى آية هللا  ،يتمثل بقيامها بالمشروع النووي  ،الطفرة النوعية في مجال التسلح االيراني
مخالفة  أصدر مراسيم دينية تندد بحيازة أسلحة نووية واصفا اياها -وهو أقوى مسؤول في إيران  -علي خامنئي 

  6لمبادئ العقيدة اإلسالمية. 
اال انه تعطل في الفترة ما  ،ن البرنامج النووي االيراني بدأ تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي ومن الجدير ذكره ا

وتمتلك اآلن إيران خمسة مفاعاالت بحثية ومفاعلين للطاقة النووية في بوشهر. وقد  م؛1984 مالعا ،1979بين 
أما في مجال السالح الكيماوي ذكرت  .الكوري الشمالي(و  من الخبرات الدولية )أبرزها الروسي لالستفادة إيرانسعت 

 ألسلحةم، ردا على استخدام العراق 1983عام  فيوزارة الدفاع االمريكية ان برنامج االسلحة الكيماوية االيرانية بدأ 
(. وتعتقد الواليات المتحدة أن إيران أنتجت أول 1988-1980الحرب االيرانية العراقية ) في إيرانكيماوية ضد 
 إيرانواضافت وزارة الدفاع االمريكي ان  .م. وتمتلك "عدة مئات من األطنان"1984لها في عام  عامل كيميائي

م، من خالل اجرائها بحوث عن السموم بهدف انشاء سموم 1984تعمل ايضا في انتاج سالح بيولوجي منذ العام 
 فطرية وفيروس الجدري.

خ(؛ حيث تعتمد إيران على ترسانتها الصاروخية بطريقتين السالح اإليراني األهم حاليا يتمثل في )ترسانة الصواري
دون ر المو  روسياو  الصينو  فقد مثلت كال من كوريا الشمالية الثانية اإلنتاج المحلي.، و االولي الشراء من الخارج

)نودونج( من "كوريا الشمالية"؛ وصاروخ و (،C و)سكود (Bيران صواريخ )سكود إن اشترت أبعد  .الرئيسون لها
، الذي يبلغ مداه 3الشهاب )سيلكورم( قصير المدى ذو الوقود الصلب من "الصين". كما يستند صاروخ  110نب

، الذي 4 شهاب من كوريا الشمالية ولكن يتم إنتاجه محليا. أما صاروخ 1كم، على تصميم نودونغ  1300التقريبي 
ن أمن كوريا الشمالية ايضا. علما  2يا تايبودونغتكنولوج،كيلومتر استند 2000يعتقد أنه صاروخ باليستي يبلغ مداه 

                                  
5link2018.-3-,” Arms Industries of the Middle East’, 5rojectMiddle East Research and Information Poe Stork, J  
6.link2018,-3-2017, 5-5-,’ Who Has Nuclear Weapons in the Middle East?,6, thoughtco Primoz Manfreda   

http://www.merip.org/mer/mer144/arms-industries-middle-east
https://www.thoughtco.com/middle-east-countries-with-nuclear-weapons-2353423
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كما توجد في إيران  .7كوسار( وهي صواريخ باليستية عابرة للقارات ) 6وشهاب  5شهاب  إلنتاجيراني إهناك توجه 
 المستوردو  العسكري المحلي التصنيع .مجموعات صناعية تنتج األسلحة والمعدات والذخيرة للجيش والحرس الثوري  7

المجندين ألف من  220ألف شخص من ضمنهم  350لدعم للجيش االيراني الذي يتألف من القوات البرية يوفر ا
دبابة من  150و ؛”T72من طراز " 480دبابة بما في ذلك  1600شهرا( مع أكثر من  21الخدمة اإللزامية  مدة)

" T45)" دبابة سوفيتية 540حوالي دبابة من طراز شيفتن البريطانية؛ و  100األمريكية؛ وحوالي  "М60А1 " طراز
  ."(T55و"

" B T Rعربة نقل جنود مصفحة "  640" وB M Bعربة قتالية مدرعة "  600وتملك القوات اإليرانية حوالي 
طائرة هليكوبتر من  200وتملك القوات البرية كذلك أكثر من  .مدفع وراجمة صواريخ 8700وكذلك أكثر من 

وتضم القوة البرية لفيلق الحرس  .بطارية دفاع جوي سوفيتية وصينية وروسية 180مختلف الطرازات واألنواع وحوالي 
أما القوات  ."ماليين شخص في قوات "باسيج 3ألف مقاتل. وخالل شهر يمكن تعبئة حوالي  100الثوري حوالي 

غواصة  29من مشاة البحرية. وفيها قيد الخدمة:  2600ألف عسكري بما في ذلك  18البحرية االيرانية تضم 
سفينة سطح قتالية )فرقاطات وزوارق صاروخية وكاسحات ألغام وسفن إنزال( وتوجد لدى القوات البحرية  69و

 .مجموعة جوية
وتضم القوات  .ألف في قوات الدفاع الجوي  12ما في ذلك ألف عسكري ب 30بينما يخدم في القوات الجوية اإليرانية 

طائرة نقل عسكرية  120مقاتلة أمريكية وسوفيتية وبريطانية و 180طائرة حربية بما في ذلك  330الجوية حوالي 
ة .و تصل الميزانية العسكرية اإليرانية السنوي8مروحية قتالية 30وقاذفات أمريكية وروسية وطائرات تدريب وأكثر من 

 .9مليار دوالر 11.6حوالي 
 
 

                                  
7-3-2003,5-2-, Weapons of Mass Destruction in the Middle East,1Center for Nonproliferation StudiesGitty M. Amini,  
.link, 2018 
 الرابط.م، 2018-3-19م، تاريخ االطالع 2016-4-17تاريخ النشر،  موقع روسيا اليوم، "ما هو حجم القوة العسكرية اإليرانية؟"،  8
م، 2018-3-19م، تاريخ االطالع،2017-2-28"، تاريخ النشر، %128رغم العجز المالي.. إيران تزيد ميزانيتها العسكرية بـ" ،موقع العربية ،صالح حميد  9

 الرابط.

http://www.nti.org/analysis/articles/weapons-mass-destruction-middle-east/
https://arabic.rt.com/news/819551-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/news/819551-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9/
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2017/02/28/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-128-.html
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 الكيانًالصهيوني:ً:ثانياًا
ورشات  ،تعود جذورها والتيتعتبر صناعة األسلحة اإلسرائيلية هي األكبر واألكثر تطورا خارج البلدان الصناعية. 

انطلقت بعد القرن الماضي. إال ان االنطالقة التصنيعية الفعلية  األسلحة الصغيرة والذخائر في ثالثينيات وأربعينات
مليار دوالر، أي ما يقرب من ثلث الناتج المحلي  5نحو  ،م. وتصل النفقات العسكرية حاليا1967حرب عام 

التصنيعي العسكري  لإلنتاجأكثر من مليار دوالر من هذا النفقات السنوية مخصصة  الصهيوني.اإلجمالي للكيان 
أي  ومختص؛عامل  ،60،000نحو  ان الصهيوني،حيث يعمل في القطاع الصناعي التسليحي في الكي .المحلي

"إياي" ويعمل فيها  أكثر من خمس قوة العمل الصناعية في البالد. موزعين على أكبر الشركات وهي شركة
هي أكبر ثالث و  (10،000"تاديران" ) (، وأخيرا شركة15،000ويعمل فيها ) موظف(، وشركة "إيمي" 20،000)

 خر. آوني؛ وهناك شركات صغيرة أخرى يعمل فيها عدد شركات صناعية في الكيان الصهي
قطاعات المنتجات المعدنية والماكينات وااللكترونيات )التي يشكل اإلنتاج العسكري جزءا هاما منها( أسرع  ويعد

مليار دوالر  1القطاعات الصناعية نموا في الكيان الصهيوني، فقد وصلت المبيعات العسكرية في الخارج حوالي 
هيكل طائرة الميراج  خذأت والتيأول طائرة حربية منتجة محليا.  سنويا. وتعتبر الطائرة الحربية الصهيونية )كفير(

فقد تمكن الكيان  ،ن الصناعات العسكرية الصهيونية تعتمد على تكنولوجيا أمريكيةأ. علما .F-4 ومحرك فانتوم
مشتركة مثل دبابة القتال الرئيسية )ميركافا( والقاذفة المقاتلة الصهيوني عبر التكنولوجيا االمريكية من تطوير اسلحة 

 .10المتقدمة )الفي( 
القوة النووية الرئيسية في الشرق األوسط، على الرغم من أنه لم يعترف  يعد الكيان الصهيوني ،أما في المجال النووي 

م، فإن ترسانة الكيان الصهيوني  2013 رسميا بحيازة أسلحة نووية. ووفقا لتقرير صادر عن خبراء أمريكيين في عام
وتشير بعض  .11امتالكه مواد انشطارية قادرة على انتاج عدد مماثل أيضا  ،ضافةإرأسا نوويا.  80النووية تشمل 

خاصة بعد  ،يقوم عليه المعهد الصهيوني للبحوث البيولوجية ،التقارير المتالك الكيان الصهيوني سالح كيماوي 
كما  .غالونا من ثنائي ميثيل الفوسفونيت في طائرة صهيونية في العاصمة الهولندية امستردام 50اكتشاف حوالي 

م، بعد 1948الدوسنتاريا عام و  خصوصا بعد نشر التيفوئيد ،يتهم الكيان الصهيوني بإنتاج أسلحة بيولوجية ايضا
 .في المناطق العربية تسميم أبار المياه

                                  
10.link2018-3-,” Arms Industries of the Middle East’, 5Middle East Research and Information ProjectJoe Stork,   
11.link2018,-3-2017, 5-5-,’ Who Has Nuclear Weapons in the Middle East?,6thoughtcoPrimoz Manfreda,   

http://www.merip.org/mer/mer144/arms-industries-middle-east
https://www.thoughtco.com/middle-east-countries-with-nuclear-weapons-2353423
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مجال انتاج الصواريخ؛ قام الكيان الصهيوني بتطوير الصواريخ منذ الستينيات. وتشمل قدراتها الصاروخية  أما في
م، نجح 1973صواريخ كروز وصواريخ باليستية، وطائرات بدون طيار، ونظام صاروخي للدفاع. وبحلول عام 

كيلومتر، والمعروف باسم  500مداه الكيان الصهيوني في تطوير الصاروخ البالستي من الجيل األول الذي يبلغ 
 1500المدى يتراوح بين م، أطلق الكيان الصهيوني أول صاروخ باليستي متوسط 1986. وفي العام 1أريحا 

(، 3وتذكر بعض التقارير ان الكيان الصهيوني انجز صاروخ )اريحا  .2والمعروف باسم أريحا  كيلومتر؛ 3500و
 12 (.1قاذفة فضائية للصواريخ تعرف باسم )شافيت ،فةباالضا كم؛4800،والذي يصل مداه 

ويصل  ماليين شخص. 3مليون نسمة، اال ان الذين يصلحون للخدمة العسكرية  8وعلى الرغم ان عدد الصهاينة 
وتصل ميزانية الدفاع  .ألف في قوات االحتياط 550ألف جندي بينهم  718إجمالي عدد جنود الجيش الصهيوني 

طائرة هجومية،  243طائرة حربية بينها  652تضم القوات الجوية الصهيونية و  .مليار دوالر 15.5اإلسرائيلية 
آالف  10دبابة، وأكثر من  2620ويمتلك الجيش الصهيوني  .مروحية هجومية 48مروحية بينها  143،إضافة

ويمتلك  .منصة إطالق صواريخ متعددة 48و .مدفع ميداني 300مدفع ذاتي الحركة و 650،مدرعة، إضافة
 4ويوجد في إسرائيل  .سفينة دورية 32كورفيت، و 3غواصات، و 6قطعة بحرية بينها  65األسطول الصهيوني 

 .13موانئ كبرى 
 

 السعودية:ً:ثالثاًا
مارس  27م. اال انه في 1949على الرغم أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أمر بإنشاء المصانع الحربية عام 

 ورئيس جنوب أفريقيا آنذاك جاكوب زوما في محافظة الخرج ،مير محمد بن سلمانم، افتتح األ2016)آذار( 
 120ملم، و 81ملم، و 60»مصنعا إلنتاج القذائف بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مثل قنابل الهاون عيار 

ل الطائرات التي تتراوح وحتى القذائف الثقيلة مثل قناب« ملم 155ملم، و 105»، ومرورا بقذائف المدفعية عيار «ملم
  .14رطل حتى ألفي رطل 500أوزانها من 

                                  
12-2003,5-2-, Weapons of Mass Destruction in the Middle East,1Center for Nonproliferation StudiesGitty M. Amini,    
.link, 2018-3 

 الرابط.م، 2018-3-19م، تاريخ االطالع، 2017-12-10ات الجيش اإلسرائيلي، تاريخ النشر، باألرقام...تعرف على قدر  ،موقع سيبوتنك  13
تحقيق االكتفاء الذاتي من قطع الغيار الحربية،  2020السعودية من استيراد السالح إلى التصنيع الحربي تستهدف في عام  ،الشرق االوسطإبراهيم أبو زايد،    14
 الرابط.م، 2018-3-13م، تاريخ االطالع 1-4-2016

http://www.nti.org/analysis/articles/weapons-mass-destruction-middle-east/
https://arabic.sputniknews.com/military/201712101028286179-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/military/201712101028286179-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/
https://aawsat.com/home/article/606106/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/606106/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A
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مليار دوالر صفقة سالح  15استيراد السالح، فقد أنفقت المملكة  ،ونتيجة لضعف التصنيع السعودية لجأت المملكة
دبابات و  كما اشترت السعودية من امريكا طائرات.من أمريكا للسعودية لشراء منظومة صواريخ الدفاعية " ثاد"

م، عقوًدا 2006كما أبرمت الرياض، في عام  .15مليار دوالر  110ومنظومات تحكم وسيطرة اتصال بقيمة 
مروحية حربية هجومية،  24، و(F-15S) محرًكا لطائرات 175تسليحية مع واشنطن، كان من بينها عقد لبيع 

مقاتلة متعددة المهام من  85 إلى ،ضافةإ .، وقطع غيار عسكرية متنوعة(UH-60L Black Hawk) من طراز
ولم يتقتصر التسلح  .، وتحديث سبعين مقاتلة مماثلة، موجودة لدى الرياض منذ مطلع التسعينيات(F-15) طراز

( بالنسبة لها في شراء 1لمانيا السعودية العميل رقم )أالسعودي على الواليات المتحدة االمريكية فقط. بل تعتبر 
مليار يورو. كما حصلت السعودية  5.8م، اسلحة بقيمة 2013ية من المانيا في العام االسلحة؛ فقد اشترت السعود

 150م، على 2012-م 2008. بينما حصلت السعودية من روسيا بين عامي .”CSS2“ من الصين على صواريخ
 نوع، ومروحيات نقل عسكري من (Mi-35) مروحية عسكرية من إنتاج روسي، بينها مروحيات هجومية من طراز

(Mi-17) دبابة 150، وأكثر من (T-90S)آلية مشاة مدرعة من طراز 250، و (BMP-3).  بينما حصلت
 .16رادارات بحرية وجوية، ومعدات وتجهيزات طبية للمستشفيات الميدانية العسكرية السعودية من فرنسا على

وتصل  جندي في االحتياط.ألف  25ألف جندي سعودي و 231 يصل عدد القوات العاملة في الجيش السعوديو 
مقاتلة  177طائرة حربية بينها  790مليار دوالر. فعدد الطائرات الحربية السعودية  56.7،ميزانية الدفاع السعودية

عدد المدافع ذاتية الحركة في الجيش اما  مدرعة. 5472و دبابة 1142كما تمتلك السعودية  .طائرة هجومية 245و
 منصة الطالق صواريخ متعددة. 322وتمتلك السعودية  .مدفع ميدان 432كة ومدفعا ذاتي الحر  524السعودي 

 3زورق دورية و 11كورفيت و 4فرقاطات و 7قطعة بحرية بينها  55أما القوات البحرية السعودية تتكون من 
منطقة تعتبر االضخم في  والتيمليار دوالر  80.8،. وتصل الميزانية العسكرية السعودية الكلية17كاسحات ألغام

 .18الشرق االوسط معظمها في االسلحة الدفاعية 

                                  
15bbc الرابط.م، 2018-3-1م، تاريخ االطالع 2017-12-10من األكثر إنفاقا على السالح في الشرق األوسط؟، تاريخ النشر  ،يوتيوب ،العربية 
م، 2015-5-9 ،السعودية المستورد األول لألسلحة عالميًّا: من أين تحصل على ترسانتها من السالح؟، تاريخ النشر ،اسة بوستموقع سبثينة اشتيوي،  16

 الرابط.م، 2018-3-1 ،تاريخ االطالع
 الرابط.م، 2018-3-19م، تاريخ االطالع 2017-11-15 ،تاريخ النشر لجيشين السعودي واإليراني"،" باألرقام...مقارنة بين ا ،موقع سيبوتنك 17
م، تاريخ االطالع، 2015-4-13 ،مليار دوالر بسبب صراعات الشرق األوسط"، تاريخ النشر 80" ارتفاع الميزانية العسكرية السعودية "ألكثر من  ،bbcموقع  18

 الرابط.م، 19-3-2018

https://www.youtube.com/watch?v=a87xA63OHi0
https://www.youtube.com/watch?v=a87xA63OHi0
https://www.sasapost.com/saudi-military-arms-deals/
https://www.sasapost.com/saudi-military-arms-deals/
https://arabic.sputniknews.com/military/201711151027547289-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
https://arabic.sputniknews.com/military/201711151027547289-%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/04/150412_world_military_spending_saudi
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/04/150412_world_military_spending_saudi
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 :اتركي:ًرابعاًا
تبرز شركة "أِسلسان" كأكبر شركة صناعات عسكرية تركية، فهي تعمل في مجاالت أنظمة الرادار والتوجيه وتقنيات 

اتفاًقا مع نظيرتها م،  2010الدفاع واإللكترونيات، ونظم الحروب اإللكترونية. وقد وقَّعت شركة "أِسلسان" عام 
م، 2017ووصلت مبيعات الشركة في العام  األميركية "رايثيون" لتصنيع جزء من منظومة الدفاع الجوي "باتريوت".

كأحد أهم الشركات التركية  (TAI)إلى جانب شركة "أِسلسان" تأتي شركة الصناعات الجوية التركية . و مليار دوالر
َسة 2005التي تأسست عام المختصة في مجال التصنيع العسكري. و  م، بعد دمج شركتي "صناعة الطائرات" المؤسَّ

َسة عام  (TUSAS) م، والصناعات الجوية1973عام  م، في إطار شراكة مع شركات أميركية إلنتاج 1984المؤسَّ
ي في تصنيف أرباح الشركات العسكرية العالم 80( المركز TAI" بشكل مشترك. فقد احتلت شركة )16طائرات "إف 

( لوحدهما ربع صادرات السالح TAI)و "أسلسان" مليون دوالر سنوًيا. وتمثل شركتي 790بميزانية تقدر بحوالي 
  .التركية حول العالم

 %51بنسبة  المملوكةو  (FNSS) تعرف باسم والتيم، 1988وهناك شركات تركية مشتركة مع بريطانيا منذ العام 
شركة "الصناعات الجوية" البريطانية، وهي متخصصة في صناعة ل %49لمجموعة "نورول" التركية، وبنسبة 

العربات والمدرعات للجيش التركي، عالوة على شراكة جديدة بين البلدين، تم تدشينها مؤخًرا، بتوقيع اتفاق تركي 
 .بريطاني إلنتاج طائرات مقاتلة بشكل مشترك

جانب شراكات  ،بابات خاص بالبلدين يسمى "ألطاي "كما توجد شراكات تركية مع كويا الجنوبية عبر مشروع إنتاج د
مو  بين تركيا علما ان تركيا نجحت في صناعة الطائرة  .الكيان الصهيوني في مجال صناعة المركبات ذاتية التحكُّ

من انتاج  FX-1طائرة و  ؛127مروحية . ومن أهم الصناعات العسكرية التركية 19م2015بدون طيار في العام 
القدرة على التمشيط و  تتميز بوجود محركين والتي .م2011للصناعات الجوية والفضائية "توساش" في  شركة العامةال

 انتاج طائرات التدريب ،والقادرة على نقل الحمولة من السالح والعتاد. اضافة .AESA ترادارااإللكتروني بواسطة 
Hurkus ونظامها التلقيمي آلي يتم  ،كم 40من يبلغ مداها أكثر  التيو ، ملم 155مدفع هاوتزر ذاتي الحركة . و
  ثانية. 15حيث يطلق ثالث قذائف كل  اإلكترونيالتحكم به 

                                  
 الرابط.م، 2018-3-1م، تاريخ االطالع 2017-8-28التصنيع العسكري، تاريخ النشر  اتيجيةواستر "الدرع الخاص".. تركيا  ،موقع الجزيرة ،نهي خالد 19

http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
http://midan.aljazeera.net/reality/politics/2017/8/28/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
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وهي مزودة بحماية ضد األلغام  ،كما نجحت تركيا في صناعة المدرعة البرمائية )ارما( متعددة االستخدامات
(؛ ز التشويش األرضي )كورالصناعة جهاإلى  إضافة .واالنفجارات، ويمكن تزويدها بأسلحة متوسطة أو ثقيلة

جو كيلو واط، ويعمل على صد التهديدات القادمة من البحر أو ال 20تم تصنيع أول سالح ليزري تركي بقوة ًكوكذل
لمسلحة اأو البر عن طريق إرسال شعاع من الليزر، وقد تقّرر تثبيت هذا السالح على السفن الحربية التابعة للقوات 

  .التركية
مليون دوالر، بينما يتم شراء مثيالتها  260تركيا من إنتاج أول سفينة حربية تركية، بتكلفة بلغت كما تمكنت 

سّجل قطاع صناعات الدفاع والفضاء في ًلتركيا فقد ةالتصنيعيونتيجة للطفرة  .بخمسمائة مليون دوالر على األقل
نسبة صادرات الصناعات  فقد ارتفعت.م2017 تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الصادرات خالل الربع األول من العام

مليار  7.6الضعفين في السنوات الخمس األخيرة، حيث بلغ نسبة الصادرات خالل هذه الفترة  ،الدفاعية والجوية
دوالر، وحلت الواليات المتحدة االمريكية على راس البلدان المستوردة من تركيا في قطاع الصناعات الدفاعية 

 .21مليار دوالر( 23مليار ليرة تركية )نحو  84.6 م،2018يزانية الدفاع واألمن التركية للعام وبلغت م .20والجوية
دبابة وأكثر من عشرة آالف  3700أكثر من إلى  ألف جندي باإلضافة 400ما يزيد عن علما ان تركيا تمتلك 

قطعة حربية أخرى بين آليات مدرعة ومدافع متعددة األنواع. وتمتلك تركيا أيضا أكثر من ألف طائرة من األنواع 
أما القوة البحرية التركية فتضم أكثر من مائة سفينة حربية من أحجام ونوعيات  .القتالية والقاذفة واالعتراضية

 .22مختلفة
 

 مقارنة:قراءةً
إيران(  –السعودية  –تركيا  –البحرية لدي الدول الكبري في الشرق األوسط " إسرائيل و  البريةو  وفقا للقدرات الجوية
ألف كم مربع  20البالغة  ،المرتبة األولي في هذه القدرات وفقا لواقع المساحة سرائيل تحتلإن أفإن المالحظ هنا 

وفي المرتبة الثالثة إيران البالغ مساحتها  ،ألف كم مربع تقريبا 770الثانية البالغ مساحتها ، ثم تأتي تركيا بالمرتبة 23

                                  
 الرابط.م، 2018-3-9 ،م، تاريخ االطالع2017-6-9للمرة األولى.. تركيا تصنع مقاتالت من الجيل الخامس، تاريخ النشر  ،موقع اورنيت  20
م، تاريخ االطالع، 2017-10-20 ،بالمئة"، تاريخ النشر 31بنسبة  2018" تركيا...زيادة في ميزانية الدفاع واألمن لعام  ،وكالة االناضول ،كوكسال يلدريم  21

 الرابط.م، 19-3-2018
 الرابط.م، 2018-3-19م، تاريخ االطالع، 2018-1-22 ،، انفوجرافيك: ما هي قدرات تركيا العسكرية؟"، تاريخ النشرbbcموقع   22
 .الرابطم، 2018-4-5 ،تاريخ االطالع ،دولة اسرائيل ،موقع يديعوت احرنوت 23

http://orient-news.net/ar/news_show/137486/0/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
http://orient-news.net/ar/news_show/137486/0/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-31-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-/943327
https://aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2018-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-31-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-/943327
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/22/infographic-turkey-military-army
https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/22/infographic-turkey-military-army
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-251305-PreYaan,00.html
https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-251305-PreYaan,00.html
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. وربما هذا ما 24مليون كم مربع 2بينما تأتي السعودية أخيرا بمساحة تزيد عن  ،مليون ونصف كيلو متر مربع
 .مليار دوالر سنويا 80سكرية ألكثر من يفسر التسابق السعودي األخير نحو عالم التسلح. وارتفاع نسبة ميزانيها الع

 سفل(نظر الشكل في األأ)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                  
 الرابط.م، 2018-4-5م، تاريخ االطالع، 2018-12-13 ،ترتيب الدول حسب المساحة، تاريخ النشر ،الموضوعموقع  24
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مقارنة بين سالح الجو و البحر و الدبابات 

دبابات قطع بحرية  طائرات حربية

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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 موردون االسلحة لمنطقة الشرق األوسط: المحور الثاني
 2006،2010بين الفترتين من  %61ن قبل دول الشرق األوسط بنسبة ارتفعت واردات األسلحة م

مقارنة  %275العالم، بزيادة قدرها  لحة فيمرتبة ثاني أكبر مستورد لألس م؛ وحصدت السعودية2011،2015و
بالفترة السابقة، وذلك وفق التقرير السنوي الذي يصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسالم. وقد بلغت حصة 

من إجمالي صادرات األسلحة في العالم، إذ كانت  %33نسبة الواليات المتحدة األمريكية من صادرات األسلحة 
م، وُيمثل ذلك ارتفاعا في صادراتها من األسلحة الرئيسية 2015و 2011فترة بين عامي أكبر مصدر لألسلحة في ال

. 26%32دولة، وبلغت حصة دول الشرق األوسط من هذه المبيعات  94حيث باعت أسلحتها لنحو  25.%27بنسبة 
الصادرات من  %25، فقد شكلت موسكو %28كما شهدت الصادرات الروسية لألسلحة الرئيسية ارتفاعا بنسبة 

  27العالمية في الخمس سنوات األخيرة.
دولة في العالم، كان نصيب الهند والصين والجزائر  56أن روسيا باعت أسلحة لنحو إلى "SIPRI" وأشارت دراسة

م، في اجتماع لجنة 2015هذا وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد أعلن في يناير/كانون الثاني  .منها 60%
مليار  15تجاوز  2014التقني مع الدول األجنبية أن حجم صادرات األسلحة الروسية عام -ري التعاون العسك

( متجاوزة 2014 -2010وجاءت الصين في المركز الثالث في قائمة مصدري األسلحة في العالم في الفترة ) .دوالر
تمكنت في السنوات الخمس ( حيث 2009 -2005ألمانيا وفرنسا، بعد أن كانت في المرتبة التاسعة في الفترة )

أن ثلثي صادرات األسلحة الصينية  ،وأشارت الدراسة ؛.%143األخيرة من رفع حجم صادراتها من األسلحة بنسبة 
دولة إفريقية استوردت  18( وبنغالدش وبورما، وهناك أيضا %41ثالث دول آسيوية هي باكستان )إلى  ذهبت

 .أسلحة صينية خالل السنوات الخمس
ن المؤشرات أال إ ،. مما جعلها في المرتبة الرابعة بعد الصين%43اجعت صادات األسلحة األلمانية بنسبة تر  بينما
بينما جاءت فرنسا في المركز الخامس في قائمة مصدري  .سوف تستعيد ترتيبها في السنوات المقبلة نهاأتفيد 

                                  
ل " تقرير عالمي عن تجارة األسلحة: السعودية ثاني أكبر مستورد بالعالم وسط ارتفاع الواردات في الشرق األوسط.. وأمريكا الُمصّدر األو  ،bbcوقع م 25

 الرابط.م، 2018-3-20تاريخ االطالع  م،2016-9-11 ،وصادرات روسيا انخفضت"، تاريخ النشر
 الرابط.م، 2018-3-20م، تاريخ االطالع، 2015-3-16السالح العالمي.. روسيا ثاني مصدر والهند أول مشتر"، تاريخ النشر، " ،موقع روسيا اليوم 26
ل " تقرير عالمي عن تجارة األسلحة: السعودية ثاني أكبر مستورد بالعالم وسط ارتفاع الواردات في الشرق األوسط.. وأمريكا الُمصّدر األو  ،bbcموقع  27

 الرابط.م، 2018-3-20م،تاريخ االطالع 2016-9-11 ،وصادرات روسيا انخفضت"، تاريخ النشر

https://arabic.cnn.com/world/2016/02/22/sipiri-international-arms-imports-exports-report
https://arabic.cnn.com/world/2016/02/22/sipiri-international-arms-imports-exports-report
https://arabic.rt.com/news/777148-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://arabic.rt.com/news/777148-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://arabic.cnn.com/world/2016/02/22/sipiri-international-arms-imports-exports-report
https://arabic.cnn.com/world/2016/02/22/sipiri-international-arms-imports-exports-report
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من حجم تجارة األسلحة  %74رنسا على نحو السالح، وبذلك سيطرت الواليات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وف
 .28في العالم

قامت بها لجنة مراقبة االسلحة في منظمة العفو الدولية هناك مصادر أخري للسالح في  التيووفقا لنتائج التحقيق 
بدأت  والتي ،الشركات الكبرى و  سواء بين الدول وبعضها أو بين الدول ،الشرق األوسط بعيدا عن الصفقات المعلنة

 لألسلحةتركيا سوقا و  االمارات العربية المتحدةو  ردناألو  فتعتبر السعودية ،تظهر للعلن مع تصاعد النزاع السوري 
من خالل بعض  ،ن هذه االسلحة تستخدم في ساحات الصراع الساخنةأوالملفت للنظر  ،وروبا الشرقيةأالقادمة من 

أن يوغسالفيا إلى  أشارت النتائج فقد .شتباك في العديد من الدول العربيةالتنظيمات والفصائل العاملة في ساحات اال
أو  جويةو  بحريةو  سواء عبر ممرات برية ،السعودية هي المستورد األكبرو  تعتبر المصدر األكبر لهذه الصفقات،

  29من خالل بلد وسيط.

 

 . 

                                  
 الرابط.م، 2018-3-20م، تاريخ االطالع، 2015-3-16" السالح العالمي.. روسيا ثاني مصدر والهند أول مشتر"، تاريخ النشر،  ،موقع روسيا اليوم  28
29.link2018, -3-The Guardian, “Revealed: the £1bn of weapons flowing from Europe to Middle East”,5  

https://arabic.rt.com/news/777148-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://arabic.rt.com/news/777148-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/weapons-flowing-eastern-europe-middle-east-revealed-arms-trade-syria
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 للسعوديةًًوروباًالشرقيةأطريقًوصولًصفقاتًالسالحًالقادمةًمنً
 فيتنامو  وتمثل كل من الهند ،أخيرًا، يعتبر الكيان الصهيوني أكبر دولة موردة للسالح في منطقة الشرق األوسط

مليون دوالر في  715فقد اشترت الهند أسلحة صهيونية بقيمة  .كثر الدول المستوردة للسالح الصهيونيأ ذربيجانأو 
، ليصبح الكيان الصهيوني ثاني أكبر مصدر لألسلحة بالنسبة للهند، متخلفة كثيرًا عن روسيا التي باعت 2017

ثاني أما فيتنام  .مليار دوالر، ولكنها في منزلة متقدمة على كل من فرنسا والواليات المتحدة 1.9للهند أسلحة بـ 
لتجعل من الكيان  م،2017مليون دوالر في  142أكبر مستورد دفاعي من الكيان الصهيوني، بلغت قيمة مشترياتها 

"أما أذربيجان الدولة المسلمة الواقعة على حدود إيران، فتعتبر  .الصهيوني ثاني أكبر مورد ألسلحتها بعد روسيا
شهدت  والتي م،2017مليون دوالر في  137أسلحة بـ ثالث أكبر سوق أسلحة للكيان الصهيوني، حيث اشترت 

كما تعتبر تركيا من الدول الشرق  .30مليون دوالر 248م التي بلغت 2016تراجع حاد عن قيمة مشترياتها في 
 أوسيطة المصدرة للسالح وتحتل المرتبة الثانية بعد الكيان الصهيوني.

 

 : ثورة التسلح في الشرق األوسط: المحور الثالث
موال وامبراطوريات األ ،و باالستيرادأسواء بالتصنيع  ،أن ثورة التسلح في منطقة الشرق االوسط ،ال شك فيهمما 

 :جمالها فيإيمكن  والتيهدافا كبيرة تقف خلف هذه الظاهرة أ ن هناك إلى أتشير  ،المخصصة لذلك
 

 :األهدافًالعامةً:أولًا
توجد لهم قوات عسكرية  الصهيوني(الكيان  –السعودية  – إيران – )تركيافي الشرق األوسط  الكبرى الدول االقليمية 
والقوات االيرانية مشتبكة عسكرية في  .31الصومالو  سورياو  العراقو  فالقوات التركية تتواجد في قطر .خارج أراضيهم

لفلسطينين من الكيان الصهيوني محتال و  ،32البحرينو  والسعودية داخل االراضي اليمنية .العراق واليمنو  سوريا

                                  
 الرابط.م،2018-3-14م، تاريخ االطالع، 2018-3-14منها دولة مسلمة.. أكثر ثالث دول تستورد األسلحة من إسرائيل"، تاريخ النشر،  ،الوطن موقع دنيا( 30)
 

31Vol. 18,  ,, Turkey’s Expansionist Military Policies in the Middle Eastcenter for public affairsJerusalem ,Jacques Neriah 
.Link 2018.-1-No. 2, 24 

32.Link2015. -4-elping to fuel Middle East conflict,23The Guardian, The $18bn arms race h  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/03/14/1129185.html#ixzz59j3FU8Vd
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/03/14/1129185.html#ixzz59j3FU8Vd
http://jcpa.org/article/turkeys-expansionist-military-policies-in-the-middle-east/
https://www.theguardian.com/world/2015/apr/23/the-18bn-arms-race-middle-east-russia-iran-iraq-un
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أفصح مؤخرا  ،ى خر أماكن أفي عدة  جانب تواجد عسكري  ،وكذلك محتال لهضبة الجوالن السورية ،عشرات السنين
 .عن قيام سالح الجو الصهيوني باستهداف مواقع داخل سيناء المصرية

 

 المشاريعًوالخططًالستراتيجية:ً:ثانياًا
لمشاريع توسعية،  خطط استراتيجيةو  تمتلك رؤي  ،أو االقليميةسواء العالمية  الكبرى من البديهي القول أن الدول 

 :أنواع ةثالثإلى  يمكن تصنيفها والتي .الكيان الصهيونيو  تركيا ايران السعودية وهذا الحال ينطبق على
فكال الدولتين ذات بعد قومي؛  .الكيان الصهيونيإيران و تتبناها كال من  التيهي المشاريع وً:مشاريعًتوسعية -1

عربية و  مختلف عن الطابع العام للمنطقة ذات القومية العربية، فمعظم دول المنطقة هي دول اسالمية الديانة
يران وعلى الرغم من ديانتها اإلسالمية إ، و سنية المذهب. بينما الكيان الصهيوني كيانا يهوديا عبرانياو  الهوية

 .جانب هويتها الفارسيةإلى  يعي االثني عشري، هذانها تتبع المذهب الشأإال 
ترى بأن أمنها القومي مستهدف من قبل بعض  التيو ، تتبنها السعودية التيوهي المشاريع  :مشاريعًدفاعية -2

. وحركات االسالم السياسي )حركة االخوان جمالها في الجمهورية االيرانيةإيمكن  والتي ،قليميةالقوى اإل
 تعد منطلقات ومبررات السياسة السعودية الخارجية لتبرير تدخالتها العسكرية واالقتصادية والتي(. المسلمين

 .السياسية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في عدد من الدول العربيةو 
 قليميةمكانتها اإلو  تعزيز قوتهاإلى  تطمح التيو ، تعتبر تركيا هي من تمثل هذه المشاريع المشاريعًالطامحة: -3

ن تكون ثورة التسلح في أة الحتمية ر فليس بالضرو  ،و غيرها من المجاالتأو اقتصاديا أسواء سياسيا  ،الدوليةو 
وفي الغالب يشترك  .بل الجانب االقتصادي حاضر في هذا المشهد ،تركيا ترجع ألهداف سياسية وعسكرية بحتة

 يضا. أالكيان الصهيوني في هذه الرؤية 
 

 يات الضخمة المخصصة للتسلحاالشكاليات الناجمة على الميزان
 :اشكالياتًانسانية)أ(ً

 وآليات ،وذلك يرجع لكثرة هذه االشكاليات ،في منطقة الشرق األوسط ليس من السهل حصر االشكاليات اإلنسانية
 تطرق نننا في هذه الدراسة سوف أال إ .تعامل االنظمة الحاكمة مع هذه الملفات بمنتهي الحساسية، و التعتيم عليها

 : مشكلتين فقطإلى 
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 إن المنطقة العربية تحتاج .تتمثل فيما صدر عن برنامج األمم المتحدة االنمائي التابع لمنظمة االمم المتحدة ى:األول
ن أن المنطقة من المحتمل أو  33سنوات لمواجهة أزمة المياه، 10مليار دوالر في غضون  200استثمار قدره إلى 

نوع مختلف من  100تقتل  والتيعثة الخريف( فريقيا كحشرة )أجودة في فات المو فات زراعية كاآلإلى آ تتعرض
 34همها الذرة.أ  النباتات
ن منطقة الشرق االوسط تنفق أفعلى الرغم  ،أن االشكاليات االنسانية في الشرق االوسط تكاد ال تنتهي :الثانية

حيث تعتبر سجون ، لحقوق االنسان كثر مناطق العالم انتهاكاأنها تعتبر أال إ ،جل السالحأمبالغ خيالية من 
بعد ان احتلت السعودية المرتبة األولي ألكثر  ،كثر دول الشرق االوسط ازدحماأالكيان الصهيوني من و  السعودية

 35جاء الكيان الصهيوني بالمرتبة الثالثة.، و السجون ازدحاما في الشرق االوسط
( على 129) في تصنيف متوسط بحصولها على ترتيبفقط صنفت السعودية  ،أما وفقا لمؤشرات السالم العالمي

بينما حافظ الكيان الصهيوني  ،( في التصنيف المنخفض145) تركياو  ( على العالم133يران )إالعالم؛ بينما كال من 
ليبيا ل العالم في مؤشرات السالم وهي "دو  أ" تعتبر من أسو "شرق اوسطية علما أن ثمانية دول .على تصنيف مرتفع

(، جنوب السودان 161العراق ) (،160(، أفغانستان )159الصومال ) (،158(، اليمن )155) السودان ،(154)
 .36(163(، سوريا )162)
 

 حروب:و ًنزاعاتً)ب(
سباق تسبق الحروب تتمثل في " التيهرة ن الظاأذكرت  ،تناولت الحروب والصراعات التيالدراسات و  معظم الكتب

ربما  التيو ، مما يزيد من احتمالية اندالع حرب اقليمية كبيرة .منطقة الشرق األوسط مؤخرا هالتسلح"؛ وهذا ما تعيش
 بعد التواجد االيراني العسكري في سوريا ،فاحتماالت الصدام الصهيوني االيراني بات كبيرا .حرب عالميةإلى  تصل

                                  
 الرابط.م، 2018-3-21م تاريخ الزيارة 2014-5-12تاريخ النشر، ،يديعوت احرنوت، ليس بسالم : الشرق االوسط يموت عطشا ،روي نشرت 33
 الرابط.م، 2018-3-21م، تاريخ الزيارة 2017-2-12 ،تاريخ النشر ،عثة تهدد الشرق االوسط ،اسرائيل اليوم  34
 الرابط.سجون الشرق األوسط األكثر ازدحاما، ،موقع روسيا اليوم 35
م، 2018-3-21م، تاريخ االطالع 2016-8-7 ،عبر االنفوجرافيك: أين يقع ترتيب دولتك على مؤشر السالم العالمي؟، تاريخ النشر ،العربية bbcموقع  36

 الرابط.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4518056,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4518056,00.html
http://www.israelhayom.co.il/article/451419
http://www.israelhayom.co.il/article/451419
https://arabic.rt.com/photolines/858945-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7/
https://arabic.rt.com/photolines/858945-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7/
https://arabic.cnn.com/world/2016/06/08/global-peace-index-2016
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الجوالن السورية أو األراضي الفلسطينية الذي أصبح على بعد أمتار من القوات العسكرية الصهيونية المتواجدة في و 
 .37م، والذي يأتي في ظل تحرك سعودي قوي بهدف دعم أي تحرك عسكري ضد ايران1948المحتلة عام 

 

 :ختاماً 
تجارة البشر تشكل مثلث يطوله و  فهي مع تجارة المخدرات أسودًا؛ال تزال صناعة تجارة السالح تشكل صندوقا 

النظريات  بيان بعض المؤشرات المهمة في عملية التسليح. خاصة أنإلى  الدراسة هدفتن أال إ .الكثير من التعتيم
في  ن االمن ال يزالإلذا ف .االقليمو  بل بنوعيته وتأثيره الحقيقي على الدولة. للسالح ال ترتبط بالزيادة الكمية االمنية
 دراسة خرائط السالحإلى  قليمي بل يحتاجاإل االتساعاهتمام كبير ليس فقط من شعوب الدولة الواحدة أو إلى  حاجة

وهو اهتمام يجب أن  ،ثار على مسألة األمن االقليمي والعالميآالتسليح على المستوى العالمي وما يتركه ذلك من و 
وبين  ،هوتكديس ،تهتم بدراسة التسليح وفقا لمقاييس تصنيعهالتي  االستراتيجيةو  تقوم عليه تلك الدراسات األمنية

 .(38) والفساد لرشوةوفقًا لصفقات و  الصفقات وفقا لالستخدامو  ،وفقا لالحتياجالصفقات 
 
 

                                  
 الرابط.م، 2018-3-11م، تاريخ االطالع 2018-3-11تاريخ النشر،  ،نتياهو يحذر من سباق التسلح النووي في الشرق االوسط ،موقع تايمز اوف اسرائيل 37
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات38)

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-warns-of-mideast-nuclear-arms-race/
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-warns-of-mideast-nuclear-arms-race/

