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 سباق التسلح يف الخليج

 دراسة مقارنة بين كل من السعودية ـ قطر
 أحمد موالنا

قلب حواضر العالم اإلسالمي إثر اندالع ثورات الربيع العربي، بالتزامن مع اضطراب األوضاع األمنية اإلقليمية في 
سابق أوباما عن االنخراط بشكل عميق وتزايد المخاوف من تمدد النفوذ اإليراني، وتراجع إدارة الرئيس األميركي ال

ل األسرة في شؤون الشرق األوسط، برز العب جديد في المملكة العربية السعودية غير من خريطة توزيع النفوذ داخ
 الحاكمة، وانتهج سياسات غير محسوبة في المحيط اإلقليمي، أال وهو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

اقم األزمة اليمنية، وتزايد التوتر مع إيران. ثم ساهمت وتقاربه مع أبوظبي على تف انعكس تنامي نفوذ بن سلمان
على خلفية  2017حصار قطر التي اندلعت في مايو عام ممارساته في انزواء مجلس التعاون الخليجي إثر أزمة 

ي بخصوص إيران والسياسة اختراق موقع وكالة األنباء القطرية، وبثها لتصريحات مزيفة منسوبة لألمير تميم آل ثان
القطرية في المنطقة. حيث أعلنت إثر ذلك السعودية واإلمارات فضال عن البحرين فرض حصار على قطر. وفي 

 مستجدات انطلق بشكل محموم سباق شرس للتسلح في الخليج العربي. ظل تلك ال
جدات االقتصادية الدولية بالتغيرات أخذ ذلك السباق شكال جديدا ارتبطت فيه المخاوف األمنية السعودية، والمست

ع العسكري ض أسعار النفط عالميا، وبسط محمد بن سلمان لهيمنته على القطاالداخلية في المملكة. ففي سياق انخفا
بالمملكة، بدأ البيت السلماني في القضاء على نفوذ بقية أعضاء األسرة الحاكمة وحرمانهم من امتيازات تدشين عقود 

في مايو  ، فتم اإلعالنفي تقليل االعتماد على واردات المملكة الخارجية من األسلحة ازي مع الرغبةدفاعية، بالتو 
الدفاعية باسم )الشركة السعودية للصناعات العسكرية( تسعى عبر عن إنشاء مؤسسة محلية للصناعات  2017

% من 50فاعية إلى توطين نسبة عقدها لشراكات مع الشركات الرائدة عالميًا في مجال األسلحة والصناعات الد
 .2030إجمالي اإلنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول 
في مجال الصناعات الدفاعية بعد أن ركزت سابقا على  ومن جهتها سارعت قطر إلى االستثمار بشكل متزايد

حماية األمريكية. ولكن االستثمار في قوتها الناعمة وباألخص في المجال اإلعالمي نظرا العتمادها على مظلة ال
بعد موقف إدارة ترامب غير الحاسم من األزمة الخليجية، وعدم إعالن أميركا لموقفها من حماية قطر بشكل واضح 
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الة حدوث غزو سعودي أو إماراتي لها، توجهت قطر نحو تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدتها عام في ح
 التركية.  مع تركيا، وفتحت أراضيها للقوات 2014

عن دخولها إلى مجال الصناعات الدفاعية عبر اإلعالن عن تأسيس شركة )برزان  2018ثم أعلنت قطر في مارس 
عزيز القدرات العسكرية، واالستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير في مجال القابضة( للتخصص في ت

ن في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية األجنبية التكنولوجيا العسكرية. وفور تأسيسها بدأت شركة برزا
 لتطوير تسليح الجيش القطري. 

لتطورات نظرا ألهميتها، وتحاول استشراف التحديات التي تواجه وتسعى هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على تلك ا
 نموذج توطين الصناعات الدفاعية في السعودية وقطر.

لس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية، واإلمارات، وقطر، ة األمن الجماعي بدول مجلقد بدأ تشكل نواة منظوم
ل لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون في والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، إثر االجتماع األو 

لمجلس األعلى لمجلس ، حيث اتخذوا قرارات بتعزيز التعاون العسكري بين جيوشهم. ثم قرر ا1981الرياض عام 
تأسيس قوة عسكرية تحت اسم )قوة درع الجزيرة(  1982التعاون الخليجي في دورته الثالثة المنعقدة في المنامة عام 

ف لحماية الدول األعضاء بالمجلس. وتشكلت تلك القوة بالفعل آنذاك من فرقة مشاة آلية يقدر تعدادها بخمسة تهد
على  2009، ثم تمت الموافقة عام 2000تفاقية الدفاع العسكري المشترك عام آالف فرد. ثم عقدت دول المجلس ا

 . 1قوة درع الجزيرة بقوة تدخل سريع االستراتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون، بالتوازي مع تعزيز
 ظلت قوات درع الجزيرة غير مستخدمة بشكل فعال إلى أن بدأ تفعيلها عبر نشر قوة منها ناهزت ألفي عنصر

يواجه استجابة لطلب النظام البحريني الذي كان  2011معظمهم من السعودية واإلمارات بالبحرين في مارس عام 
شعلتها المعارضة البحرينية المقربة من إيران. ثم حدثت دفعة تطويرية لمنظومة األمن الجماعي آنذاك مظاهرات أ

بالكويت على  2013ليجي أثناء اجتماعه في ديسمبر الخليجي إثر موافقة المجلس األعلى لدول مجلس التعاون الخ

                                  
 sg/org-WWW.gccالعمل العسكري المشترك في الموقع اإللكتروني لمجلس التعاون الخليجي:  محورللمزيد انظر  - 1
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وحدة( حيث لم تكن لدى دول مجلس تشكيل مقر قيادة عسكرية مشتركة في الرياض تحت اسم )القيادة العسكرية الم
 التعاون الخليجي خالل الفترات السابقة سوى أمانة عسكرية صغيرة.

واإلمارات، والبحرين وقطر في التحالف الدولي المشكل عن مشاركة السعودية،  2014ثم جرى اإلعالن في سبتمبر 
على العاصمة اليمنية صنعاء، وتوجههم  لمواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا. ومع بسط الحوثيين لنفوذهم

عن تشكيل تحالف عربي للقيام بعملية عسكرية  2015مارس  26للسيطرة على مدينة عدن، أعلنت السعودية في 
حكومة الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور. وشاركت في هذا التحالف أيضا السعودية، واإلمارات،  لدعم شرعية

 ودان ودول أخرى. والبحرين، وقطر، فضال عن الس
تلك الجهود المتنامية لتدشين تحالفات عسكرية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تعرضت لنكسة عميقة إثر 

التعاون العسكري بين . فالحصار المفروض على قطر أدى إلى إنهاء 2017اندالع أزمة حصار قطر في مايو 
دور مجلس التعاون باليمن. كما أضعفت األزمة الخليجية إخراج قطر من التحالف العربي دول المجلس بالتوازي مع 

دفاعي نهج جماعي في حل تلك األزمة المستمرة حتى اليوم. ومع تضافر تلك العوامل صار تطوير نظرا لفشله 
س التعاون الخليجي ضرب من المحال، حيث أن هياكل الدفاع الجماعي الفعالة تحتاج إلى وجود رؤية سياسية لمجل

اه التهديدات المتصورة، واستخدام القوة. وهو ما يغيب عن دول مجلس التعاون في الوقت الحاضر. كما مشتركة تج
دشين سباق متزايد للتسلح والتصنيع ة بالسعودية في تالتطورات الداخليساهمت تلك المستجدات باإلضافة إلى 

 العسكري في الخليج العربي.
للمقارنة بين سياسات وأبعاد التسليح في كل من المملكة العربية السعودية وفي إطار هذه االعتبارات تأتي هذه الورقة 

 ودولة قطر:

 : سياسات التسليح يف السعوديةاملحور األول
 السعودية وحجم إنفاقها العسكري مسلحةلاأواًل: بنية القوات 

الصادر عن المعهد  2018مليون شخص وفقا لتقرير التوازن العسكري لعام  28.5تعداد المقيمين بالسعودية يبلغ 
% من فئة البدون، 10% من ضمنهم قرابة 73 . وتبلغ نسبة السعوديين منهم(IISSالدولي للدراسات االستراتيجية )

% 1% عرب، و6% أسيويين، و20نهم % م27لغ نسبة األجانب من المقيمين بالمملكة % شيعة، بينما تب6و
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. وتمتلك السعودية ثاني أكبر قوات مسلحة بمنطقة الخليج بعد إيران. حيث يبلغ 2% أوروبيين1أفارقة، وأقل من 
 :3ألف عنصر وفقا للتوزيع التالي 227تعداد القوات المسلحة السعودية العاملة 

  2018( لعام IISSعسكري )ش السعودي وفقا لتقرير التوازن التعداد الجي(، 1جدول )
 عدد األفراد الفرع

 75000 القوات البرية
 13500 البحرية

 20000 سالح الجو
 16000 الدفاع الجوي 

 2500 الدفاع الصاروخي
 100000 الحرس الوطني

القوات البحرية،  خمسة فروع هي )القوات البرية،على القوات المسلحة التي تضم السعودية  تشرف وزارة الدفاع
القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، قوات الصواريخ االستراتيجية(. كما توجد قوتان مسلحتان منفصلتان عن وزارة 

للملك. وتمتع األخيران قبل  الدفاع هما الحرس الوطني التابع لوزارة الحرس الوطني، والحرس الملكي التابع مباشرة
الستقاللية في عدة أمور من أبرزها حرية تدبير المشتريات الدفاعية وبرامج التسليح. لعهد السلماني بقدر كبير من اا

وتوضح ضخامة أعداد الحرس الوطني مقارنة بالقوات البرية مدى األولوية التي تعطيها األسرة الحاكمة لتأمين 
يز آل سعود أثناء حروبه ضد قبلية الموالية للملك عبدالعز ل الحرس الوطني من العناصر الحكمها للبالد، حيث تشك

األشراف وآل رشيد وغيرهم، لتشكيل دولة يحكمها مطلع القرن العشرين. واستمر تواجد الحرس كقوة مستقلة تكفل 
 تأمين استمرار حكم األسرة السعودية.

                                  
2 - THE MILITARY BALANCE- THE ANNUAL ASSESSMENT OF GLOBAL MILITARY CAPABALITIES AND 

DEFENCE ECONOMICS- THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATIGIC STUDIES, 2018- Page )358( 
3 -IISS, 2018, Page (359). 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
http://www.mediafire.com/file/b4378brc7i8zxzs/MB-2018.pdf
http://www.mediafire.com/file/b4378brc7i8zxzs/MB-2018.pdf


Page 5 of 21 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

February 11, 2019 

 ل المؤثرة فيهاإلنفاق العسكري السعودي، والعوام: ثانيا

الخليج ال تنشر حجم إنفاقها العسكري، وال تقدم بياناتها إلى مكتب األمم المتحدة دية وكافة دول نظرا ألن السعو 
، فإن تقييم حجم اإلنفاق الدفاعي السعودي يتم باالعتماد على التقارير السنوية التي يصدرها 4لشؤون نزع السالح

العسكري الصادر عن المعهد الدولي  التوازن  ، وتقرير5بحاث السالم )سيبري(بشكل سنوي معهد ستوكهولم الدولي أل
( ببريطانيا. وهما تقريران رائدان عالميا في مجال التسلح واإلنفاق العسكري وتدفق IISSللدراسات االستراتيجية )

 األسلحة.
الم، إنفاقا عسكريا على مستوى الع وتحتل السعودية في السنوات األخيرة مركزا ثابتا في قائمة الدول الخمس األكثر

خلف الواليات المتحدة األميركية والصين متقدمة على روسيا وبريطانيا.  2015في عام  وقد احتلت المركز الثالث
 مليار دوالر، وفقا لتقدير معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم. 87.2بإنفاق عسكري قياسي بلغ 

ستوكهولم الدولي ألبحاث ديرات معهد وفق تق 2017إلى 2002ي من عام اإلنفاق العسكري السعود -(2جدول )
 )المليون دوالر( 6السالم )سيبري(

 اإلنفاق العسكري  العام اإلنفاق العسكري  العام اإلنفاق العسكري  العام
2002 18502 2008 38223 2013 67020 
2003 18747 2009 41267 2014 80762 
2004 20910 2010 45245 2015 87186 
2005 25392 2011 48531 2016 63673 
2006 29581 2012 56498 2017 69413 
2007 35470     

                                  
الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم، ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية،  2014ح واألمن الدولي، الكتاب السنوي لعام ح ونزع السالالتسل -4

 .271ص 

أُنشأ المعهد  السالح. وقدمعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم )سيبري( هو معهد مستقل مكرس للبحث في الصراعات، و التسلح، ومراقبة األسلحة، ونزع  -5
 https://www.sipri.org. لالطالع على أنشطة المعهد: 1966في عام 

6 - SIPRI Military Expenditure Database, 2017: https://www.sipri.org/databases/milex. 
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عقب اندالع ثورات  2012اإلنفاق العسكري السعودي بدءا من عام ويالحظ من الجدول أعاله الزيادة الكبيرة في 
عالميا في لتحتل السعودية في ذلك العام المركز الرابع  2013% في عام 14الربيع العربي ثم وصلت نسبة الزيادة 

في  ، ثم وصل اإلنفاق العسكري السعودي ذروته2012اإلنفاق العسكري، بعد أن كانت في المركز السابع في عام 
 حيث احتلت السعودية المركز الثالث عالميا مع اشتعال حرب اليمن.  2015عام 

ليات التحديث لألسلحة والمعدات، وبينما تعزى األسباب التقليدية لزيادة اإلنفاق العسكري السعودي بوجه عام إلى عم
يادة القدرات فيما يسمى بمكافحة ي، واالنخراط في حرب اليمن، وز والتزود بالذخائر، وتعزيز قدرات الدفاع الصاروخ

اإلرهاب. فال يمكن تجاهل الدوافع السياسية السعودية التي تقف خلف عقد صفقات تسليح بأرقام مبالغ فيها، حيث 
ي بذلك تعزيز عالقاته مع اإلدارات األمريكية المتعاقبة دون وجود احتياجات عسكرية حقيقية، ينشد النظام السعود

الواليات المتحدة أن تتعامل بطريقة تعترف حث األميركي أنتوني كوردسمان قائاًل: )على وهو ما عبر عنه البا
حلي. وعلى كل من قادة المملكة خاللها بأن اإلنفاق السعودي المفرط على األمن يهدد االستقرار السعودي الم

لوية األساسية، وليس استخدام المملكة العربية السعودية وشركائها أن يدركوا أن االستقرار والتنمية السعوديين هما األو 
 . 7العربية السعودية كبقرة نقدية لشراء األسلحة أو تمويلها أو تحقيق أهداف أمنية أخرى(

ألكثر تطورًا بغض النظر عن الحاجة السعودي بشراء منظومات األسلحة اوكذلك حسب كوردسمان يساهم الولع 
 عن االفتقار إلى الشفافية في برامج استيراد األسلحة وتحديثها مما الفعلية لها في زيادة اإلنفاق العسكري، فضال

ظهر بشكل جلي  يتيح مساحة واسعة أمام الفساد الداخلي المتعلق بالعموالت المرتبطة بصفقات األسلحة. وهو ما
ة الممتدة من في صفقة اليمامة التي تم خاللها بيع كميات ضخمة من األسلحة البريطانية إلى السعودية خالل الفتر 

مليار دوالر أميركي مقابل تسديد السعودية قيمة الصفقة بالنفط الخام  60بقيمة تناهز  2006حتى عام  1985عام 
مكتب التحقيق في االحتيال الخطير ببريطانيا من إكمال تحقيقاته في  ألف برميل يوميا. ولم يتمكن 600بمعدل 

 . 8التلويح بوقف التعاون االستخباري مع بريطانياالصفقة بسبب الضغوط السعودية التي وصلت حد 

                                  
7  -Antony H. Cordsman, Military Spending: The Other Side Of Saudi Security (Center of strategic international studies, 

13 march 2018) page 14. 

 .2010فبراير  6انية، ، هيئة اإلذاعة البريط الجارديان: صفقة اليمامة واألموال السرية - 8
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إلى أن األمير السعودي بندر بن  2007يوليو  7بينما أشار تحقيق نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي في 
أن عدم شفافية اإلنفاق العسكري . كما نجد 9مليار دوالر إلتمام تلك الصفقة 2دالعزيز تلقى عمولة تقترب من عب

 السعودي تنعكس على تضارب التقديرات السنوية العالمية لقيمته.
 (3جدول ) – 2017التفاوت بين تقدير التقارير العالمية لإلنفاق العسكري السعودي عن عام 

 تقدير جينز تقدير معهد ستوكهولم (IISSتقدير معهد )
 مليار دوالر 52.098 مليار دوالر 69.413 مليار دوالر 76.678

تلك األرقام الهائلة لإلنفاق العسكري السعودي يواكبها عامل خطير يتمثل في ضخامة مستوى اإلنفاق العسكري 
ها األوروبيين بحلف الناتو النخفاض مستوى القومي، فبينما توجه أميركا انتقادات لحلفائمقارنة بإجمالي الدخل 

 ا٪ من إجمالي دخلهم القومي، نجد أن مستوى اإلنفاق العسكري السعودي يبلغ أرقام2فاقهم العسكري عن نسبة إن
 ٪ من إجمالي الدخل القومي.12تصل إلى 

 10(IISSد ي الدخل القومي )تقرير التوازن العسكري، معه( نسبة اإلنفاق العسكري من إجمال3جدول )
 2017 2016 2015 العام

 ٪11.3 ٪12.61 ٪12.51 السعودية
 ٪3.11 ٪3.19 ٪3.25 أميركا
 ٪3.1 ٪3.47 ٪3.82 روسيا
 1.98٪ ٪2 ٪2.03 بريطانيا

عمليات هجومية خارج حدودها. فمنذ مشاركة ذلك اإلنفاق العسكري الضخم، فلم يكن للسعودية تاريخ في شن ورغم 
ضد الحوثيين  ، لم يشارك السعوديون سوى في حملة جوية قصيرة1991الخليج عام  الجيش السعودي في حرب

 2011س الوطني إلى البحرين عام . كما تم ارسال عناصر من القوات البرية السعودية والحر 2009في اليمن عام 

                                  
 .2018مارس  7.. كيف انقلبت الطاولة على المحققين؟، الجزيرة نت، صفقة اليمامةللمزيد من التفاصيل انظر:  - 9

10 -Antony H. Cordsman, page 7. 
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لها خارج  أول مشاركة جادة 2015لمواجهة احتجاجات المعارضة. ويعد انخراط السعودية في حرب اليمن عام 
الحدود السعودية. وخالل ذلك لم ينجح الجيش السعودي في القضاء على نفوذ الحوثيين أو استعادة العاصمة 

. ويدفع ذلك الوضع المضطرب الذي يتطلب ن على األراضي السعوديةايقاف إطالق صواريخ الحوثييصنعاء أو 
أو عسكرية، إلى القبول بحل سياسي تكون  سياسيةنهاية لااللتزام بموارد عسكرية كبيرة دون وجود آفاق واضحة 

 . 11للحوثيين فيه اليد العليا
 أثر انخفاض النفط على اإلنفاق العسكري

ها على النفط مما يجعلها تتأثر بتذبذب أسعاره. حيث يقدر كتاب حقائق العالم تعتمد السعودية بشكل رئيسي في دخل
٪ 42٪ من إيرادات الميزانية، و87ع النفط السعودي يمثل حوالي الصادر عن وكالة االستخبارات المركزية أن قطا

ي األعوام األخيرة . وبالتالي أثر انخفاض سعر النفط ف12٪ من عائدات التصدير90من الناتج المحلي اإلجمالي، و
( أن تنخفض عائدات تصدير النفط IEAعلى صافي أرباح السعودية من بيعه. حيث قدرت وكالة الطاقة الدولية )

مليار دوالر أمريكي في عام  320إلى  2012ون دوالر أمريكي في عام تريلي 1.2ألعضاء منظمة أوبك من 
 عليه عند إصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية في فبراير ، في حالة ثبات األسعار عند المستوى الذي كانت 2016
2016 13. 

سعر أعلى بقليل ، وهو 2017ن شهري يناير وأغسطس دوالرًا أمريكيًا بي 49.4وقد بلغ متوسط سعر برميل النفط 
دوالرا أمريكيا للبرميل. ولكنه ال يزال أقل بكثير من متوسط  43.3الذي يقدر ب  2016من متوسط سعر عام 

لدول مجلس التعاون الخليجي. وواكب انخفاض أسعار النفط بلوغ عجز ميزانية المملكة  14نقطة التعادل المالي

                                  
ن بولتون مستشار إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد صرح لجو  2018نوفمبر  21في الصادر  818أشارت مجلة انتيليجنس أون الين في عددها رقم  -11

بأنه حريص للغاية على التوقف عن ضخ األموال في الصراع في اليمن، ولكنه متردد في  2018األمن القومي األميركي أثناء زيارة األخير لإلمارات في نوفمبر 
لحفظ ماء الوجه قبل أن يبدأ في مفاوضات ه يريد من الغرب السماح للتحالف باستعادة ميناء الحديدة كخطوة ترك حليفه السعودي في وضع صعب هناك. وأن

 لسحب قواته.

12 - Antony H. Cordsman, page 7. 
13 - Antony H. Cordsman, page 8. 

وصادرات الدولة، مما يقضي على عجز الموازنة. وتشير تقديرات  نقطة التعادل المالي يقصد بها هنا متوسط سعر برميل النفط الذي تتعادل عنده وارادات -14
دوالر للبرميل، ويختلف مقدار قيمة التعادل من دولة إلى أخرى،  60هو  2018دوق النقد الدولي إلى أن متوسط نقطة التعادل لدول الخليج في موازنة عام صن

 قطر.دوالر بالنسبة ل 47.2دوالر بالنسبة للسعودية، و 70حيث يبلغ 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 21 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

February 11, 2019 

. ومن ثم لجأت الحكومة السعودية 2017٪ في عام 8.3حو، ون2016لمحلي اإلجمالي في عام ٪ من الناتج ا13.5
إلى الحد من التمويل الحكومي، وخفض أجور موظفي الحكومة، وزيادة الرسوم المفروضة على المقيمين األجانب 

يار دوالر في عام مل 87بشكل كبير، وكذلك خفضت مستوى اإلنفاق العسكري، حيث تراجع اإلنفاق العسكري من 
 وفقا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم. 2016ليار دوالر في عام م 63إلى  2015

، والذي يهدف إلى تنويع االقتصاد، وزيادة حجم 2016" في أبريل 2030وأطلقت الحكومة السعودية برنامج "رؤية 
امج إلى إجراء . ويهدف ذلك البرن2030ول عام حلب وتخفيض االعتماد المفرط على قطاع النفطالقطاع الخاص، 

حيث  -تخفيضات على الدعم الحكومي للكهرباء والوقود والمياه. والحد من مستوى البطالة في صفوف السعوديين 
عبر إعطاء األولوية لتوظيف المواطنين السعوديين على  -2016% بين الشباب السعودي في عام 30بلغت 

ق األوراق المالية، وإنشاء صندوق لالستثمارات العامة. ٪ من شركة أرامكو النفطية في سو 5العمال األجانب. وبيع 
واالعتماد على السياحة كمصدر جديد للدخل عبر إنشاء مشروع نيوم على سواحل البحر األحمر. كما تضمن 

 " العمل على تأسيس صناعات عسكرية محلية.2030برنامج "رؤية 
 سعوديةلصناعات الدفاعية بال: التطورات في مجال اثالثا

استمرار انخراط المملكة العربية السعودية في المستنقع اليمني منذ تدشين عملية عاصفة الحزم في شهر مارس مع 
. كما تزايدت 15مليار دوالر 25إلى  10، تزايدت تكلفة الحرب في اليمن حيث بلغت رقما يتراوح بين 2015عام 

ليمنيين، وسط تزايد الدعوات لوقف صادرات األسلحة ور السعودية في مفاقمة معاناة ااالنتقادات الدولية الموجهة لد
إلى السعودية. وواكب ذلك توتر عالقات السعودية مع إيران على خلفية تزايد النفوذ اإليراني في العراق وسوريا 

 ولبنان واليمن مما وضع السعودية تحت حصار إيراني ضمني من الشمال والجنوب.
لسعودي محمد بن سلمان إلى تأسيس تكتل للصناعات الدفاعية يهدف إلى وزير الدفاع وولي العهد ا م سعىومن ث

تأمين اإلمدادات والذخائر، ونقل تكنولوجيا التصنيع العسكري إلى المملكة، وهو ما تجلى في اإلعالن عن تأسيس 
الذي  لسعوديدوق االستثمارات العامة اأعلن صن 2017(. ففي مايو SAMIشركة السعودية للصناعات العسكرية )

يرأسه األمير محمد بن سلمان عن تأسيس شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم )الشركة السعودية 

                                  
15 - Antony H. Cordsman, page 3. 
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% من إجمالي اإلنفاق الحكومي العسكري في المملكة 50( بهدف توطين نسبة SAMIللصناعات العسكرية،
، وكذلك العمل على تطوير المملكة ٪ فقط من ميزانيتها داخل22نسبة في ظل انفاق السعودية حاليا ل 2030بحلول

منتجات وخدمات عسكرية بمواصفات عالمية، وتحقيق االكتفاء الذاتي للمملكة في مجال الصناعات العسكرية. كما 
شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في  25تكون ضمن أفضل تذكر الشركة السعودية أنها تهدف إلى أن 

 طها عدة مجاالت من بينها:يشمل نشام. و 2030الم بحلول عام الع
األنظمة الجوية، وتشمل )الطائرات العمودية التكتيكية، والطائرات العمودية القتالية، وطائرات النقل، والطائرات  -1

 بدون طيار، وهندسة الطائرات(.
ت، التقنيات الحديثة مثل )الرادارااإللكترونيات الدفاعية، وتشمل البحث والتطوير في المجاالت المتعلقة ب -2

واإللكترونيات الكهروبصرية، وأنظمة االتصاالت، والحرب اإللكترونية، وأنظمة القيادة و التحكم و االتصاالت 
 والسيطرة، وأنظمة النقل البحري(.

ة، األسلحة والصواريخ، وتشمل )الصواريخ واألسلحة الموجهة، الراجمات، األسلحة والمدفعيات التقليدي -3
 .16والذخائر(

الوليدة استقدمت إدارة الشركة العديد من الخبراء العالميين في الصناعات الدفاعية للعمل ضمن  وللنهوض بالشركة
صفوفها، وعلى رأسهم المدير التنفيذي للشركة األلماني الجنسية "أندرياس شوير" الذي عمل سابقا كرئيس لمجلس 

 . كما يضم مجلس إدارة الشركة السعودية أيضاية األلمانية للصناعات الدفاعيةإدارة شركة "راينميتال إيه جي" العالم
كال من "مايكل رونالد كوسنتينو" رئيس شركة إيرباص للدفاع والفضاء، والسنغافوري "فيليب يو" رئيس مجلس إدارة 

د بن سلمان، وعضو المقرب من محم شركة سبرينغ بسنغافورة، بينما يرأس مجلس إدارتها أحمد بن عقيل الخطيب
 دوق االستثمارات العامة السعودي.مجلس إدارة صن

( في عقد عدد من الشراكات مع بعض الشركات الغربية الكبرى، فوقعت في أبريل SAMIفور تدشينها بدأت )
اتفاقا مع شركة نافانتيا اإلسبانية للصناعات البحرية من أجل تأسيس مشروع مشترك يدير ويوطن كافة  2018

السفن. كما وقعت اتفاقا مع شركة بوينج لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى  مال المتعلقة بأنظمة القتال علىاألع

                                  
 https://www.sami.com(، انظر: SAMIركة السعودية للصناعات العسكرية )للمزيد عن أنشطة الش - 16
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% من عمليات الصيانة واإلصالح للطائرات الحربية في المملكة، ونقل تقنية دمج األسلحة 55توطين أكثر من 
 . على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة اإلمداد لقطع الغيار داخل المملكة

اذ على شركة دانيل التي تمثل جوهرة تاج شركات الدفاع في جنوب إفريقيا بغرض ( إلى االستحو SAMIكما تسعى )
كما وقعت . 17تقليل الطلب على إمدادات األسلحة والذخائر من الدول الغربية التي تتذبذب مواقفها من حملة اليمن

محلي للطائرات بدون جيا الفضائية لتطوير التصنيع الالسعودية أيضا شراكات مع شركة الصين للعلوم والتكنولو 
 .18الخاص بها طيار المسلحة، لتطوير نموذج الطائرات

 : هيمنة الفرع السلماني على عقود التسليحرابعا

الحاكم، سيطرة كل بيت على أحد مفاصل القوة بالمملكة. فبينما كفل توزيع النفوذ سابقا بين أعضاء البيت السعودي 
لك السابق عبدهللا بن ة الداخلية من نصيب األمير نايف وأسرته، كان الحرس الوطني من نصيب المكانت وزار 

ثم قاده من بعده ابنه متعب بن  1953عبدالعزيز وأسرته، إذ تولى الملك عبدهللا قيادة الحرس الوطني منذ عام 
وز تعدادها القوات البرية بالجيش . وجدير بالذكر أن قوات الحرس الوطني يتجا2017عبدهللا حتى نوفمبر عام 

آل عبدهللا بن عبدالعزيز يتمتعون بحرية في إجراء عقود المشتريات  السعودي بخمسة وعشرين ألف عنصر. وكان
برز في ذلك السياق األمير متعب بن عبدهللا الخاصة ببرامج تسليح الحرس بعيدا عن وزارة الدفاع السعودية. و 

لشركة  صالح فستق صاحب شركة المعمرون العرب للتجارة التي تمثل الشريك المحلي وحماه رجل األعمال اللبناني
 .19فينيل األمريكية في إجراء العقود الدفاعية مع الحرس الوطني

سعي ولي العهد الجديد محمد بن سلمان للتخلص هذه الحالة من توزيع مراكز النفوذ بين أسر البيت السعودي، 
ايف ابق محمد بن نايف عن منصبه، وفرض سيطرته على وزارة الداخلية معقل آل نمنها، فأقصى ولي العهد الس

، 2017نوفمبر  4بن عبدالعزيز، ثم أقال األمير متعب بن عبدهللا من منصبه كقائد للحرس الوطني، ثم اعتقله في 
ال في السعودية خالل أزاح بن سلمان الحرس القديم من دوائر األعم بن عبد العزيز المقرن. كماوعين مكانه خالد 

                                  
17  -INTELLIGENCE ON LINE , N815, 10 October 2018, Page 5. 

 https://www.sami.comانظر موقعها اإللكتروني: للمزيد عن أنشطة الشركة وتعاقداتها  - 18

 . N817,7 November 2018, P5INTELLIGENCE ON LINE ,لمزيد من التفاصيل أنظر:  - 19
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. وصار بن سلمان يملك في يده كافة أوراق القوة، فهو ولي 2017الفساد في نوفمبر  حملته المزعومة لمكافحة
قتصادية والتنموية، ويسيطر على العهد، والنائب األول لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون اال

وقد انعكست تلك التغيرات على فرض محمد الملكي، ووزارة الداخلية. الجيش السعودي، والحرس الوطني، والحرس 
 بن سلمان لنفوذه على كافة قنوات التفاوض حول العقود الدفاعية التي تتعاقد عليها المملكة عبر مؤسستين:

فة (، وهي هيئة سعودية تطلب المعدات لجهات عسكرية وأمنية مختلGAMIسكرية )الهيئة العامة للصناعات الع -1
لحرس الوطني السعودي، ورئاسة أمن الدولة. وترفع في البالد بما في ذلك الجيش، ووحدات وزارة الداخلية، وا

 لعهد محمد بن سلمان.تقاريرها بشكل مباشر إلى وزير الدفاع وولي ا
ة (، وهي الشركة المسؤولة عن تأسيس مشاريع مشتركة محليSAMIات العسكرية )الشركة السعودية للصناع -2

 مع شركات الدفاع األجنبية.
ومن ثم بدأت شركات األسلحة في التفاوض مع القنوات التابعة البن سلمان فقط. فعلى سبيل المثال كشفت مجلة 

أن مجموعة إيرباص تتفاوض على عقد كبير لبيع  2018ديسمبر  5في عددها الصادر في  انتيليجنس أون الين
الهيئة العامة للصناعات وبينما تجري إجراءات التفاوض على العقد مع طائرات هليكوبتر قتالية إلى الرياض. 

السعودية للصناعات  التفاوض على ترتيبات نقل التكنولوجيا مع شركة إيرباص عبر الشركة(، يتم GAMIالعسكرية )
و (. وهALIF(. وإجراءات تمويل الصفقة ستتم عبر الصندوق اإلسالمي لتأجير الطائرات )SAMIالعسكرية )

تركي بن سلمان وق لتمويل تأجير الطائرات متوائم مع قوانين الشريعة يتبع شركة ثروات القابضة التي يملكها صند
 .20نجل الملك سلمان

 ألمريكية وتداعيات مقتل خاشقجي: انزعاج الشركات اخامسا

، واشتراط بن سلمان إزاحة الحرس القديم الذي اعتادت شركات السالح األمريكية التعامل معه بشكل سلسعملية 
لى العقود الدفاعية، أثارت قلق شركات األسلحة األميركية لنقل التكنولوجيا العسكرية إلى السعودية مقابل الموافقة ع

 ورايثون، ونورثروب غرومان.مثل لوكهيد مارتن، 

                                  
20 - INTELLIGENCE ON LINE, N819, 5 December 2018, page 1. 
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ه خالل العامين ففيما وعد محمد بن سلمان بإبرام تعاقدات مع شركات الصناعات الدفاعية األمريكية، إال أن 
متطلبات نقل التكنولوجيا إلى السعودية،  الماضيين تم رفض العديد من التعاقدات مع الشركات األمريكية ألنها لم تلب

التي تمثل الخطة االستراتيجية لولي العهد بخصوص مستقبل المملكة،  ٢٠٣٠في رؤية والتي ُتعد حجر الزاوية 
وتبع ذلك تحول الشركة السعودية للصناعات العسكرية لموردين آخرين بدال من االعتماد الكلي على الواليات 

 110ة بمبلغ . ورغم الضجيج الذي واكب حديث ترامب عن عقد السعودية لصفقات أسلحة أمريكية ضخم21المتحدة
مليار دوالر، يذهب العديد من الباحثين األمريكيين إلى وصف تصريحات ترامب بالمبالغة. وأن معظم تلك العقود 

. بل وتذهب دراسة صادرة عن مركز 22ال تعدو كونها مذكرات نوايا يمكن عدم تنفيذها الحقا ألي سبب من األسباب
إجمالي حصة السعودية من عقود شراء السالح إلى أن  2018سمبر ( في ديCSISالدراسات الدولية واالستراتيجية )

 .23مليار دوالر 20.1، بمجموع 2018مليار دوالر في  2.9و 2017مليار دوالر في عام  17.2األمريكية بلغت 
وفي خضم تلك التطورات مارست الشركات األمريكية ضغوطا لتهميش أندرياس شوير المدير التنفيذي للشركة 

للصناعات العسكرية بسبب تصلبه في موضوع اشتراط نقل التكنولوجيا العسكرية إلى السعودية. وقد توجت السعودية 
الضغوط األميركية مؤخرا بتعيين األميركي "براندت باسكو" كمستشار قانوني عام للشركة السعودية. وهو منصب 

كة السعودية والشركات الدفاعية األجنبية، مما يجعله مشرفا على دراسة وتقييم مدى قانونية العقود المبرمة بين الشر 
د إتمامها. وُيعد باسكو أحد الشخصيات المخضرمة ذات العالقات الواسعة، حيث ايتيح له تعطيل العقود التي ال ير 

عمل ضمن الفريق االنتقالي لدونالد ترامب كجزء من مجموعة العمل الخاصة بالدفاع واالستخبارات. كما كلفه 
القومي في عهد باراك أوباما بالعمل على إصالح ضوابط التصدير في الواليات المتحدة، فضال عن مجلس األمن 

 . 24سابقة عمله كمستشار قانوني لصندوق االستثمار التابع لوكالة االستخبارات المركزية األمريكية
                                  

21 - Ob. Cit. Page 4. 
 ع السعودية انظر:للمزيد عن تفنيد تصريحات ترامب بشأن العقود الدفاعية م -22

 2018أكتوبر  22بتاريخ  واشنطن بوستأ( مقال جلين كيسلر، 
عن مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية  2018( في كتاب صدر في ديسمبر Recent US Arms sales under president Trumpفصل بعنوان )ب( 

(CSISبعنوا ) :ن 
The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance 
23  -The Arab Gulf States and Iran, Page 137. 
24  -INTELLIGENCE ON LINE , N815, 10 October 2018, Page 5.  
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تعزز من موقف ، ل2018وجاءت حادثة اغتيال جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 
حيث جرى عزل أحمد العسيري الرجل الثاني في رئاسة االستخبارات العامة السعودية على الشركات األمريكية. 

 .25خلفية الحادث، وهو ما أراح واشنطن التي تعتبره مقربا أكثر من باريس والشركات الفرنسية
في أعقاب قضية خاشقجي في تجاوز وتسعى الشركات األمريكية الستغالل موقف محمد بن سلمان الضعيف  

الكيانين اللذين يسيطر عبرهما محمد بن سلمان على قطاع الدفاع، وهما المؤسسة العامة للصناعات العسكرية 
(GAMI( والشركة السعودية للصناعات العسكرية ،)SAMI حيث جعال من الصعب على الشركات األمريكية .)

 لتقليدية التابعة للحرس القديم من آل سعود. التعامل مع السعودية من خالل القنوات ا
وتذهب مجلة انتيليجنس أون الين إلى أن موقف ليندسي جراهام المندد بمحمد بن سلمان وحادث خاشقجي يرتبط 
في بعض أبعاده بانزعاج رائدة صناعات األسلحة األمريكية لوكهيد مارتن من اشتراط بن سلمان نقل تكنولوجيا 

دية للمضي في العقود الدفاعية. حيث يعد جراهام حسب توصيف المجلة )رجل شركة لوكهيد األسلحة إلى السعو 
مارتن في مجلس الشيوخ(، فلوكهيد هي الراعي الرئيسي لحمالته االنتخابية، كما تحوي دائرته االنتخابية مصنعا 

ة في حالة طلبها لهذا النوع التي تباع للبحرين. والمفترض أن يبيع ذلك المصنع إنتاجه للسعودي ١٦لطائرات إف 
 .26من الطائرات

نوفمبر  28وبالفعل بدأت مؤخرا تظهر مؤشرات على حدوث تغير في موقف بن سلمان. حيث جرى مؤخرا في 
مليار دوالر بين الواليات المتحدة والحكومة السعودية لتزويد  15اإلسراع بشكل مفاجئ في عقد صفقة بقيمة  2018

لمضادة للصواريخ الباليستية من طراز "ثاد" )نظام دفاع جوي رفيع المستوى( تنتجه شركة الرياض بنظام للقذائف ا
لوكهيد مارتن. ووفقا لمجلة انتيليجنس أون الين، لم يتم إبرام عقد مشروع محلي مشترك مع الشركة السعودية 

فقة، قامت لوكهيد بتعديل ( لنقل تكنولوجيا نظام ثاد إلى السعودية. وقبيل عقد الصSAMIللصناعات العسكرية )
"جوزيف رانك"  ملحق العسكري األمريكي السابق في أبو ظبي واليمنالفريقها اإلداري في الرياض، حيث تم تعيين 

 .27في أكتوبر الماضيفي منصب الرئيس التنفيذي الجديد لفرع الشركة بالسعودية 

                                  
25  -INTELLIGENCE ON LINE , N816, 24 October 2018. Page 4. 
26  -INTELLIGENCE ON LINE , N816, 24 October 2018. Page 4. 

27- INTELLIGENCE ON LINE , N819, 5 December 2018, page 1. 
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 : تحديات التصنيع العسكري في السعوديةسادسا

لصناعات الدفاعية في السعودية مغامرة حيث ال توجد بنية تحتية، وال كوادر بشرية مؤهلة تمثل خطوة توطين ا
هذا المشروع خالل سنوات معدودة، حيث يحتاج ذلك إلى سنوات من التدريب، وتأسيس بنية علمية مثل للنهوض ب

 متطورة تحتاج لقدر ضخم من التكاليف.
حة العالمية التي ال ترغب في فقد حصتها بالسوق السعودي، وكذلك ستواجه السعودية ضغوطا من شركات األسل

كما سيصعب على الصناعات الدفاعية السعودية المنافسة في األسواق اإلقليمية في ظل ارتهان العديد من عقود 
 التسليح بالمنطقة ألبعاد سياسية أكثر من ارتباطها باحتياجات عسكرية حقيقية.

سات االعتباطية لولي العهد السعودي، والتي ال تضمن استمراره في تنفيذ مشروع وكذلك يتمثل تحدي بارز في السيا
ضخم مثل هذا يحتاج لرؤية متماسكة، وإرادة سياسية مستقلة، تكفل عدم التوقف في منتصف الطريق مثلما حدث 

ية وشركات بين السعود 2014مليار دوالر، والذي جرى توقيعه عام  3من جهته في عقد دوناس البالغة قيمته 
األسلحة الفرنسية لتسليح الجيش اللبناني. ولكن لم يستمر تنفيذ العقد نظرا إلصدار ولي العهد السعودي قرارا في 

بتعليق المساعدات العسكرية السعودية إلى لبنان. وكذلك لم تف السعودية بتعهدها بتمويل تسليح  2016فبراير 
 .28مليون يورو 150يا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، بمبلغ ( التي تضم موريتان5مجموعة دول الساحل )جي 

 املحور الثاني: سياسات التسليح يف دولة قطر
 بنية القوات المسلحة القطرية وحجم إنفاقها العسكريأواًل: 

الصادر عن المعهد  2018شخص وفقا لتقرير التوازن العسكري لعام  2.314.307تعداد المقيمين في قطر يبلغ 
% من األجانب من بينهم 75% من المواطنين القطريين، و25بينهم  . ومن(IISSدولي للدراسات االستراتيجية )ال
 5000به عسكرية يبلغ تعدادها وبينما تمتلك قطر قوات ش % باكستانيين(.18% إيرانيين، و10% هنود، 18)

نطقة الخليج من حيث الحجم اإلجمالي، في م القوات المسلحة القطرية واحدة من أصغر القوات المسلحة شخص. تعد

                                  
28 - INTELLIGENCE ON LINE , N814, 26 September 2018. Page 5. 
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عنصرا، وتشير تقديرات معهد التوازن الدولي إلى أن أقل  11800حيث يبلغ تعداد القوات المسلحة القطرية العاملة 
 .29لمسلحة القطرية هم مواطنون قطريون، ومعظمهم من الضباط٪ من أفراد القوات ا30من 

  2018( لعام IISSير التوازن العسكري )، تعداد الجيش القطري وفقا لتقر 30(4جدول )
 عدد األفراد الفرع

 8500 القوات البرية
 1800 القوات البحرية
 1500 سالح الجو

جندي أميركي تابعين للقيادة المركزية األمريكية  8000وكذلك توجد على األراضي القطرية قوات أجنبية، تتمثل في 
 .31اد العسكرية يقدر عددها حاليا بثالثة آالف جنديالوسطى، وقوات تركية في قاعدة طارق بن زي
 ثانيًا: اإلنفاق العسكري القطري

الدفاعي القطري على التقارير السنوية التي يصدرها معهد ستوكهولم الدولي في بيان حجم اإلنفاق  سيتم االعتماد
 (IISSاسات االستراتيجية )ألبحاث السالم )سيبري(، وتقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدر 

ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم ، وفق تقديرات معهد 2010 – 2002( اإلنفاق العسكري القطري 4)جدول 
  32)سيبري( بالمليون دوالر:

 اإلنفاق العسكري  العام اإلنفاق العسكري  العام اإلنفاق العسكري  العام
2002 761 2005 888 2008 2318 
2003 785 2006 1066 2009 1948 
2004 772 2007 1562 2010 1877 

                                  
29  -IISS, 2018- P357. 
30 -IISS, 2018, P359. 
31 - INTELLIGENCE ON LINE , N817,7 November 2018, P3. 

32 - SIPRI Military Expenditure Database, 2017: https://www.sipri.org/databases/milex. 
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سوى مرة واحدة، حيث بلغت نسبة  2010مليار دوالر قبل عام  2ويالحظ أن اإلنفاق العسكري القطري لم يتعد 
% فقط. وذلك ألن قطر تعتمد في حماية 2.2قرابة  2005اإلنفاق العسكري من الناتج المحلي اإلجمالي عام 

 ة األمريكية.أرضها على مظلة الحماي
، فسأورد 2010معهد ستوكهولم لم يقدم تقديرات لإلنفاق العسكري القطري في األعوام الالحقة لعام ونظرا ألن 

 جينز. من قبل تقرير التوازن العسكري، وتقرير 2017التقديرات األخيرة الخاصة بعام 
 بالمليار دوالر 2017م اإلنفاق العسكري القطري لعا( 5جدول )

 قطر 2017عام 
 6.12 (IISSمعهد )تقدير 

 5.676 تقدير جينز
٪ في  3.1فمع تصاعد توتر األوضاع اإلقليمية ارتفعت نسبة اإلنفاق العسكري القطري من إجمالي الدخل القومي 

. 2017مليارات دوالر عام  6ثم دفعت أزمة الخليج قطر مؤخرا إلى زيادة إنفاقها العسكري حتى ناهز  .2015عام 
على المشاركة  1991لقطر مغامرات عسكرية خارجية ذات شأن، حيث اقتصر دورها في حرب الخليج عام  ولم تكن

محدودة ضمن عملية التحالف  . وكذلك شاركت قطر بقوات33( مزودة بجنود باكستانيين3o-AMXبكتيبة دبابات )
راج وطائرتي نقل في ليبيا . كما ساهمت بستة مقاتالت مي2017العربي في اليمن قبل إبعاد قطر منه في عام 

 .201134ضمن عملية التحالف المناهض للقذافي بقيادة فرنسا عام 
 ثالثًا: التطورات في مجال الصناعات الدفاعية في قطر

، وحصار اإلمارات والسعودية والبحرين لقطر، بدأت قطر 2017التي بدأت منذ مايو مع تصاعد األزمة الخليجية 
عن تأسيس شركة )برزان القابضة(،  2018لصناعات الدفاعية. حيث أعلنت في مارس في التوجه لالستثمار في ا

مجال التكنولوجيا للتخصص في تعزيز القدرات العسكرية، واالستثمار في الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير في 
 .35العسكرية

                                  
33 -IISS 2018, page 321. 

34  -IISS 2018, page 324. 
 https://barzanholdings.comللمزيد عن شركة برزان القابضة انظر موقع الشركة اإللكتروني:  - 35
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(، بينما الرئيس التنفيذي للشركة هو ويتولى وزير الدفاع القطري خالد محمد العطية الرئاسة العامة لشركة )برزان
محمد مبارك الخاطر الذي عمل سابقا في المحفظة االستثمارية للقوات المسلحة القطرية والتي ُتعد الشركة القابضة 

المالية الخارجية للجيش القطري، بينما يشغل راشد بن فهد النعيمي منصب المدير اإلداري  المضطلعة بالعمليات
مجلس إدارة فرع شركة فودافون في قطر، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة ميزة التي تعمل بجانب كونه عضو 

خرا بالرئيس السابق لشركة في مجال الخدمات السحابية واألمن السيبراني بالشرق األوسط. كما استعانت برزان مؤ 
(Arquusالفرنسية لتصنيع العربات المصفحة ستيفانو تشميليوسكي للعمل كمستشار ) 36ببرزان. 

وفور تأسيسها بدأت شركة برزان في عقد شراكات مع عدد من الشركات الدفاعية األجنبية، فدشنت في شهر أكتوبر 
% من المشروع الذي 51، وتمتلك برزان نسبة 37التركيةمشروعا مشتركا باسم شركة )برق( مع شركة )أسيلسان( 

الحرارية والليلة، وأنظمة تشفير، ومنظمات تحكم في األسلحة يهدف إلى إنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات للرؤية 
عن بعد. وتعتمد برزان أيضا على الواليات المتحدة لمساعدتها في تطوير طائرة تجسس محلية الصنع. ولذا أسست 

. كما كة برزان القابضة فرعا تابعا لها في الواليات المتحدة باسم )برزان للطيران( لمتابعة تنفيذ ذلك المشروعشر 
اهتمت شركة برزان بشكل رئيسي بالدفاعات األرضية، فعقدت شراكات مع شركة نيكستر الفرنسية وشركة باتريا 

عة محلية. كما أسست أيضا مشروعا مشتركا مع شركة الفنلندية، ونظيرتها النرويجية كونجسبرج لتطوير مركبة مدر 
 لمتقدمة( إلنتاج الذخائر والمتفجرات في قطر. راينميتال األلمانية ُسمي )راينميتال برزان للصناعات ا

( BQولم تكن الشركات البريطانية غائبة عن اهتمام شركة برزان، حيث أسست قطر خالل العام الماضي شركة )
( QinteiQتخصصة في نقل التكنولوجيا وبناء صناعة الدفاع القطرية بالشراكة مع شركة )للحلول، وهي شركة م
، وتمتلك شركة 2006ة األبحاث الحكومية الدفاعية البريطانية سابقا قبل خصخصتها عام التي كانت تمثل وكال

حيث أن تلك الشركة  األغلبية في هذه الشراكة التي تهدف إلى دعم مشتريات القوات المسلحة القطرية،برزان 
كانت لندن أول وكذلك  متخصصة في اختبار اآلليات العسكرية وتجربتها لمعرفة مقدراتها الحقيقية.البريطانية 

                                  
36  -INTELLIGENCE ON LINE , N819, 5 December 2018. Page 5-6. 

 86رقم  2014شركة أسلحة في العالم، وقد احتلت في كتاب المعهد لعام  100تقع شركة أسيلسان التركية ضمن قائمة معهد ستوكهولم الدولي ألكبر  - 37
 عالميا.
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قبل اإلعالن عن تأسيس الشركة رسميا  2018عاصمة يزورها المروجون القطريون لشركة برزان في يناير 
 .38بشهرين

وكذلك صرح محمد بن مبارك الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة برزان القابضة بأن شركته عقدت شراكة مع شركة 
السيبراني، مضيفا أنه تم من خالل هذه الشراكة تأسيس أكاديمية قطر ريسيم األمريكية الرائدة في مجال الدفاع 

وكذلك وقعت . دفاع السيبراني والقرصنة اإللكترونيةلألمن السيبراني لتدريب الكوادر القطرية والمحلية في مجال ال
لدوحة، اتفاقا " المنعقد بالعاصمة القطرية ا2018شركة برزان على هامش معرض الدوحة للدفاع البحري "ديمديكس 

أما المدير العام لبرزان ناصر النعيمي (. NH90طائرة هليكوبتر من طراز) 28مع شركة ليوناردو اإليطالية لشراء 
صرح لمجلة الطالئع الرسمية التابعة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية بأن شركته تعمل على إنشاء منطقة فقد 

وي على مجموعة من المصانع الخاصة باإلنتاج والتجميع لمختلف المعدات برزان العسكرية الصناعية التي تحت
 كلم مربع. 26العسكرية، بإجمالي مساحة تبلغ 

 التصنيع العسكري في قطر رابعًا: تحديات

رغم أن السياسة القطرية تتسم بالتماسك واالضطراد مقارنة بنظيرتها السعودية، إال أن التصنيع العسكري في قطر 
ديات شبيهة لبعض التحديات التي تواجهها السعودية من قبيل ضعف البنية التحتية، وندرة الكوادر البشرية يواجه تح

المشاريع خالل سنوات معدودة. حيث يحتاج تنفيذ هذه المشاريع إلى سنوات طويلة من تلك مثل المؤهلة للنهوض ب
ى تتمثل في قلة عدد السكان، وصغر حجم التدريب، وتأسيس بنية علمية متطورة. كما تواجه قطر تحديات أخر 

 الجيش، واعتماده على المكون غير القطري بشكل رئيسي وهو ما يضع قطر أمام خيارين:
ماد على الحماية األجنبية. وهو خيار فيه قدر من المجازفة، حيث يمكن أن تتغير الشراكة االستراتيجية االعت -1

فيها. وكذلك يصعب االعتماد على الدعم األميركي، إذ لم تبد  مع تركيا في حال حدوث تحوالت سياسية جذرية
 أزمة الخليج األخيرة.أميركا حماسا لحماية قطر ضد التهديدات السعودية واإلماراتية أثناء 

                                  
 . 2018مارس  8القطرية بتاريخ  الشرق صحيفة  - 38
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التوسع في ضم عناصر للجيش القطري من الجنسيات العربية األخرى، وخاصة من تلك التي ال توجد مخاوف  -2
 ت أخرى لديهم.قطرية من وجود أجندا

 خاتمة
تعاني أغلب دول الخليج من اختالالت هيكلية تعود إلى عهد اإلمبريالية البريطانية التي جزأت أراضي الجزيرة 

المعتمد السياسي البريطاني بالبحرين الميجر ديكسن العربية إلى دول صغيرة غير متناسقة، وهو ما عبر عنه بدقة 
وسطى قوية يحكمها ابن سعود، وهو مرتبط بأشد العالقات الودية مع  قائاًل: "جزيرة عرب ١٩٢٠في أغسطس 

ئمة، إنها ستحسم الكثير من المصاعب، وفي الوقت الحكومة البريطانية، تكون مالئمة للسياسة البريطانية كل المال
المهادن وعمان  نفسه تجعل كل الدويالت الساحلية معتمدة علينا أكثر مما هي عليه اآلن. الكويت والبحرين والساحل

والحجاز وحتى سوريا سوف تعيش كلها في هلع من جارها القوي، وتكون أكثر انصياعا لرغبات حكومة الجاللة 
ه اليوم .. إن طريقة العربي هي أن يعيش على تحريض جيرانه األقوياء بعضهم ضد بعض. وفي نفس مما هي علي

ى دولة حامية قوية لاللتجاء إليها، وإذا أصبح ابن سعود قويا الوقت إذا لم يستطع القيام بذلك، فعليه أن يستند إل
 . 39لدول الساحلية"جدا في جزيرة العرب، فإن النفوذ البريطاني يزيد زيادة عظيمة بين ا

وما تنبأ به ديكسون حدث بالفعل، ثم انتقلت الحقا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مظلة الحماية من بريطانيا إلى 
وهو ما يفسر اندفاع دول الخليج في عقد صفقات دفاعية بمبالغ هائلة من أجل دوافع سياسية تتعلق بضمان  أميركا،

ريكية، دون وجود بنية تشغيلية تتيح استخدام تلك األسلحة المتطورة، وأحيانا دون الحاجة استمرار مظلة الحماية األم
 إلى هذه األسلحة من األصل.

يج، فهي تنبع من حماية المصالح األمريكية أوال والمتمثلة في توفير استثمارات مربحة أما الحماية األمريكية للخل
تمرار تدفق النفط. فرغم خروج أميركا مؤخرا من قائمة مستوردي للشركات األمريكية، وضمان أمن إسرائيل، واس

( إلى CSISاالستراتيجية )النفط، إال أن أهمية الخليج العربي تظل حيوية، حيث يشير معهد الدراسات الدولية و 

                                  
 .383)بيروت: دار الساقي( ص 2001نجدة فتحي صفوة، الجزيرة العربية في الوثائق البريطانية )نجد والحجاز(، المجلد الخامس، ط - 39
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جرى  مليون برميل نفط 18.5ورد فيه أن قرابة  2017يوليو  25تحليل أجرته وكالة معلومات الطاقة األمريكية في 
 . 201640نقلهم من خالل مضيق هرمز في عام 

ن النفط. مليون برميل م 97.2٪ من إجمالي االستهالك العالمي البالغ حوالي 20حيث مثلت تلك الصادرات حوالي 
وهو ما يجعل ضمان تدفق الصادرات من الخليج أمرا بالغ األهمية لعالم تعتمد فيه االقتصادات الكبيرة على تدفق 

حتى أن دولة مثل الواليات المتحدة، التي  .لعالمية من وإلى الدول التي تعتمد على صادرات النفط الخليجيةالتجارة ا
التي تخلصت من اعتمادها على واردات البترول، أصبحت أكثر اعتمادا على تعد واحدة من القوى الرئيسية القليلة 

ظيف. ومن ثم تظل قدرة الخليج على التصدير أمرًا االقتصاد العالمي الذي يساعد في تشكيل جوانب الثروة والتو 
ول على الطاقة بالغ األهمية لقدرة المصدرين الرئيسيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على الحص

التي يحتاجون إليها لكي تعمل اقتصاداتهم، وهو أمر حاسم أيضًا لتلبية الطلب العالمي المتزايد من الدول النامية، 
 .41وللتغلب على االنقطاعات والمشاكل في مصادر اإلنتاج األخرى(

اعات الدفاعية بالبلدين لتقليل وفي سياق ما سبق تأتي الخطوات الجديدة التي تقوم بها السعودية وقطر لتوطين الصن
نجاح البلدين في االعتماد على استيراد األسلحة من الشركات األجنبية، وهو ما قد تكون له آثارًا ايجابية في حالة 

تحقيق أهدافهما دون التأثر بالضغوط الخارجية، وباألخص في حالة السعودية التي تمثل دجاجة ذهبية للصناعات 
بينما قطر فستظل محدودية مساحتها وصغر عدد سكانها يمثالن عائقا أمام قدرتها بمفردها على الدفاعية األجنبية، 

و قد تشكل لها تهديدًا، مثل السعودية أو إيران، مما يرجح استمرارها بشكل كل أالتصدي لتهديدات دواًل مجاورة، تش
دول أخرى بتنفيذ عمليات عسكرية على جوهري في االعتماد على الشراكة مع تركيا وأميركا لضمان عدم مجازفة 

 .42أراضيها

                                  
 هذه الكمية تشمل النفط اإليراني أيضا. - 40

41 - The Arab Gulf States and Iran, page 30. 
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات.42)
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