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 1 !إىل أين ؟..سباق التسلح العاملي 
 

 2 دمحم بن سعيد الفطيسي
 

اليت رمست " ادلظلمة " كانت وراء الصورة , ىناك العديد من ادلظاىر االستثنائية يف اتريخ الفكر السياسي احلديث 
ل ال ميكن جتاىلو أو حبيث أهنا كانت استثنائية بشك, ادلالمح األيديولوجية ادلبدئية دلستقبل القرن احلادي والعشرين 

وأوذلا استفحال ظاىرة اإلرىاب العادلي الذي أوشك أن يقضي على ما تبقى من مظاىر السالم , تغافلو مطلقا 
لدرجة أننا ال نستطيع أن نستثين بؤرة ما يف أي بقعة من األرض مل تنل نصيبها بشكل مباشر أو , واألمن يف العامل 

والذي حول العامل إىل فوضى مستشرية ال زالت العديد من الدول يف خمتلف , اخلطري" الشبح " غري مباشر من ىذا 
والدليل على ذلك ىو ما , أرجائو مل تشف جراحها منو كالعراق والسودان وفلسطني والصومال على سبيل ادلثال 

خمتلف أرجاء حيدث حاليا من صور العنف والقتل والفوضى السياسية والفلتان األمين يف تلك الدول وغريىا يف 
 -ولكن ـ ولألسف , ما دفع بتلك الدول إىل االجتاه حنو إجياد حلول مناسبة لعالج ىذه الظاىرة اخلطرية , العامل 

كانت احللول األمنية والعسكرية ىي احللول اليت جعلتها تلك احلكومات واألنظمة على رأس حلوذلا ادلطروحة 
انت النتيجة النهائية من وراء كل ذلك ترسانة المتناىية من األسلحة وك, كوسيلة مباشرة للقضاء على ىذه الظاىرة 

احللول  -أي  -حبيث أهنا أصبحت , مبختلف أنواعها وأشكاذلا وزايدة يف حاالت العنف والفوضى واإلجرام 
لعامل اليوم وىا ىو ا. األمنية سالفة الذكر جزءا من ادلشكلة الرئيسية بعد أن كان ينظر ذلا كوسيلة حلل تلك ادلشكلة

وبدل أن يتجو العامل إىل تطوير أساليب , يعاين من فاتورة احلرب اليت رصدىا دلقاومة وحرب شبح اإلرىاب العادلي 
حتولت تلك , ادلعيشة والتنمية و مكافحة الفقر واألمراض وحتريك عجلة االقتصاد العادلي بتلك ادلبالغ اخليالية 

حبيث أن تلك الفاتورة , مل غري قادر على مقاومتو حىت وليس القضاء عليو ادلبالغ إىل حرب على شبح ال زال العا
مليار للقضاء على  261منها , مليار دوالر  368حبسب مكتب األحباث التابع للكونغرس األمريكي وصلت إىل 
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مريكية دون غريىا وىذه ادلبالغ ىي إمجايل ادلبالغ اليت أنفقتها الوالايت ادلتحدة األ,ذلك الشبح يف العراق لوحدىا 
وحنن على يقني أن ىذه احلرب لن تنتهي ما ,وابلتايل فلنتصور تلك الفاتورة يف جل دول العامل , على ىذه احلرب 

بل وادلخيف يف األمر أن تتواصل تلك األرقام , دامت احللول ادلطروحة تنصب يف رلال احللول األمنية والعسكرية 
وابلتايل خلق مشاكل أخرى لن تكون اقل خطورة من ادلشكلة ,العامل وثرواتو  دلوارد" استنزاف " لتتحول إىل حرب 

كما كان لبعض التوجهات . الرئيسية كمشكلة ارتفاع نسبة الفقر يف العامل واألمراض الفتاكة واألمية وغريىا
ت ادلتحدة وعلى رأسها الوالاي,السياسية األحادية على مستوى السياسة اخلارجية للعديد من الدول الكربى 

كوسيلة ,األمريكية واليت ارتكزت على القوة كوسيلة لتغيري الواقع السياسي للعديد من األنظمة يف خمتلف دول العامل 
والسعي ادلتواصل لبعض احلكومات واألنظمة للحصول على أسلحة ," نشر الدميقراطية وحتقيق العدالة"دلا تسميو 

وزايدة مشاعر العداء والكراىية جتاه عدد من الدول الكربى على , ىا الدمار الشامل كسالح ردع وقائي ضد أعدائ
بسبب تلك التوجهات غري ادلربرة وبدون أي دوافع إنسانية أو , مستوى األفراد أو الشعوب أو احلكومات 

 وىي, نتيجة عكسية نتج عنها استفحال وبروز ظاىرة جديدة وحتمية لتلك ادلظاىر سالفة الذكر , أخالقية ذلا 
حبيث مل يكن مستغراب أن يصدر التقرير السنوي للمعهد الدويل لألحباث من اجل السالم , ظاىرة التسلح العادلي 

وىو معهد متخصص يف دراسة التحوالت العادلية للسياسة الدولية يف جانبيها السلمي والعسكري ,يف استوكهومل 
حيث أن ما . ليت نتجت عن استشراء ىذه الظاىرةعلى ىذا النحو ادلخيف من ادلعطيات واخللفيات اخلطرية وا,

أفاد بو ىذا ادلعهد يف تقريره السنوي يشري إىل زايدة مرتفعة يف كمية ادلشًتايت واإلنفاق العادلي على األسلحة 
حبيث أننا نستطيع أن نقول أن النفقات العسكرية العادلية ظلت تسري يف سلم تصاعدي , مبختلف إشكاذلا وأنواعها 

رغم كل اجلهود , بشكل خاص  2005بشكل عام و بلغت ذروهتا خالل عام  2005  -2002الفًتة من خالل 
ولكن ما أشارت إليو العديد من تلك , واحملاوالت اليت تبذذلا العديد من دول العامل لتقليص ترسانتها العسكرية 

وىو ما , فشل تلك اجلهود ادلبذولة التقارير والنشرات الدولية ادلتخصصة وادلتالحقة يف ىذا اجلانب يدل على 
يدل على احلقيقة الواضحة ألسباب الًتاجع الدويل يف شكل التوجهات السياسية لبعض الدول حنو السياسة 

ورؤية بعض الدول دلستقبل القرن احلايل على , الصلبة والقوة العسكرية على حساب الدبلوماسية والسياسة اللينة 
للسياسة اخلارجية " القادمة " عسكري وذلك دلواجهة التقلبات والتحدايت العادلية انو قرن التسلح واإلنفاق ال

ومن ىذا ادلنطلق سنحاول فهم وحتليل . للعديد من الدول الكربى كالوالايت ادلتحدة االمرييكية على سبيل ادلثال 
ىذا الفشل الذريع يف احلد من وقراءة ما بني سطوره دلعرفة أىم وأبرز اجلوانب اخلفية وراء , مضمون ذلك التقرير
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" فواتري البيع والشراء " تنامي سباق التسلح العادلي ؟ وما ىي العوامل اليت أدت إىل ىذا االرتفاع القياسي ألرقام 
من انو ومن خالل : وبداية نقول ! ... لتلك األسلحة منذ مطلع القرن احلادي والعشرين على وجو اخلصوص ؟

ذا ما علمنا أن اكرب وخصوصا إ, ن وراء تلك األرقام ادلرتفعة أسباب واضحة وغري خفية حتليل ذلك التقرير نرى أ
, الدول اليت أنفقت مواردىا على شراء تلك الًتسانة الضخمة من األسلحة كانت الوالايت ادلتحدة االمرييكية 

مليار دوالر أي ما يقارب نصف اإلنفاق العادلي مبا  455) حيث بلغ إنفاقها العسكري بشكل مفرد ما إمجالو 
وىو نتيجة حتمية لعدد من احلروب , ( تلي الوالايت ادلتحـدة يف القائمة  دولة 32يتجـاوز اإلنفاق اإلمجايل ألقوى 

ابتداء من احلرب على , والتدخالت العسكرية اليت قامت هبا اإلمرباطورية األمريكية يف العديد من دول العامل 
ىاب واستفحال ظاىرة احلرب على اإلر 2001أفغانستان بسبب ىجمات احلادي عشر من سبتمرب من العام 

ومرورا حبرهبا من اجل إسقاط النظام العراقي السابق واليت ال زالت تبعاهتما تالحق , كأحد أىم تبعات تلك احلرب 
للوالايت ادلتحدة األمريكية واليت تقوم هبا " السرية " وىذا إذا ما استثنينا النفقات العسكرية ,البشرية إىل يومنا ىذا 

يف خمتلف دول العامل " غري الشرعية " من ادلليشيات وادلنظمات الدولية  من خالل متويلها ادلستمر لعدد كبري
 -من وجهة نظرىا  -كالصومال والسودان والعراق وغريىا الكثري من اجل إسقاط العديد من األنظمة اليت تراىا 

وذلك  2004  -2002وقد زاد ذلك اإلنفاق خصوصا خالل الفًتة من العام . أنظمة ديكتاتورية وغري شرعية 
يف ادلئة  3.4ومن منطلق ذلك التقرير نالحظ أن اإلنفاق العسكري األمريكي منا إىل , بشكل واضح وكبري للغاية 

لكنو ظل أقل من الذروة اليت بلغها , % 3.0بنسبة  1999عنو يف عام ,  2004من الناتج احمللي اإلمجايل عام
ادلواجهة األمريكية مع االحتاد السوفييت وبسبب أزمة يف ذلك الوقت بسبب % 6يف احلرب الباردة عندما جتاوز 

من زايدة % 48أن الوالايت ادلتحدة األمريكية مسئولة عن ) كما أكد ادلعهد , الصواريخ الكوبية وحرب النجوم 
كما , لكل واحد % 5او 4تليها بفارق كبري بريطانيا وفرنسا والياابن والصني بنحو , النفقات يف اجملموع العادلي 

 1035من رلموع ما انفق يف العامل ويقدر بنحو % 47أنفقت واشنطن  2004يشري التقرير إىل انو و خالل عام 
ونفهم من وراء كل تلك األرقام العادلية القياسية لإلنفاق على شراء األسلحة وتوابعها أتكيدا على ( . مليار دوالر

كأمناط السلوك الالخالقي للسياسة الدولية والتوجو " ضوية الفو" الشكل العادلي اجلديد للسياسة الدولية وتبعاهتا 
ورؤية بعض , وهتميش الدبلوماسية ومنظمات السالم الدولية , العادلي حنو عسكرة ادلواقف واالجتاىات السياسية 

 الدول للشكل ادلستقبلي الدويل للتعامل السياسي على صعيد السياسة الدولية بشكل تراه غري قانوين وال شرعي
حنو مزيدا من التسلح واالجتاه حنو زايدة اإلنفاق العسكري كما نالحظو مع  -من وجهة نظرىا  -مما يعطيها مربر 
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مطلع القرن احلادي والعشرين على مستوى العديد من الدول اليت كانت ذلا سياسات معاكسة ورافضة ذلذا النوع 
النووية والكيميائية "  اإلنفاق حنو األسلحة احملرمة وادلخيف يف األمر ىو أن يتم ذلك التحول يف, من التوجهات 

حتت ذريعة ادلخاوف من االعتداءات اخلارجية على تلك الدول ورغبة منها يف إجياد توازن إقليمي , " والبيولوجية 
كما يتضح لنا خطورة وخطا االجتاه العادلي ادلتمثل يف ذلك التوجو العسكري حنو حلحلة ظاىرة .يف مناطقها

والمباالتو ابرتفاع فاتورة اإلنفاق رغم فشل جهوده الرامية إىل كبح مجاح ىذا اخلطر , رىاب بتلك الطريقة األمنية اإل
وىذا ما أشار إليو التقرير سالف , وخصوصا لدى الدول النامية , رغم مرور ما يقارب اخلمس سنوات على ذلك , 

ليت يشكلها اإلرىاب واليت تواجهها الدول النامية مل تؤد إىل األخطار القاتلة ا) جاء يف التقرير أن , الذكر حيث 
سبتمرب ال يرقى إىل  11النقاش األمين اجلديد الذي أاثرتو ىجمات "ظهور روح جديدة من التعاون، مضيفاً أن 

ؤد إىل الوعي ادلتزايد ابلتهديدات القاتلة اليت تواجو حىت اجملتمعات األكثر تطورا مل ي"وأضاف أن ". مرتبة احلل
ظهور شعور جديد مبجتمع عادلي ويعود ذلك يف جزء منو إىل االفتقار إىل سلطات عادلية حقيقية ميكن أن جتمع ما 

وابإلضافة إىل نقص سبل مواجهة اإلرىاب بشكل فعال ". بني الكفاءة الواسعة ادلطلوبة والتطبيق ادلتواصل للحلول
وختاما فان العامل مطالب ابن يعيد صياغة . اجملال، طبقا للتقرير فان األخطاء يف التحليالت أعاقت التقدم يف ىذا

مفهومو يف التطوير والبناء بشكل جديد يرتكز بشكل كلي على تنمية ادلوارد االقتصادية واحليوية بدال من إضاعة 
توجهو وان يتنبو خلطورة االجتاه السليب الذي يسري إليو وخصوصا يف ,أموالو وثرواتو على صفقات األسلحة 

وما قد ينتج عن ذلك من أخطار , دلكافحة ظاىرة اإلرىاب يف ظل ارتفاع فاتورة الًتسانة العادلية من األسلحة 
ما رافق ذلك عدم )فادحة على االقتصاد العادلي يف ظل زايدة األسعار وارتفاع مستوى التضخم وخصوصا إذا ما 

كما تؤدي . دلستقبلي مما يؤدي إىل ضعف القاعدة اإلنتاجيةقدرة الدولة على اإلنتاج دلقابلة الطلب االستهالكي ا
النفقات العسكرية إىل زايدة اإلصدار النقدي للحكومة دلواجهة العجز يف ادليزانية وابلتايل ارتفاع نسبة التضخم عرب 

يدي العاملة نظراً كما تؤدي النفقات العسكرية أيضاً إىل زايدة تكاليف األ. زايدة كمية النقود ادلتداولة يف االقتصاد
لقدرة القطاع العسكري على جذب األيدي العاملة ادلدربة زايدة تكاليف اإلنتاج حيث أن القطاع العسكري يعتمد 

  (.على عوامل إنتاجية مرتفعة التكاليف كرأس ادلال والتكنولوجيا ادلتقدمة 
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