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تترصف البرشية بجنون مطلق، وكأنها 
فهي  حتفها.  نحو  كامل  بوعي  تسري 
وانفاق  السالح  اقتناء  عىل  تتسابق 
مئات مليارات الدوالرات سنويا عىل 
قياسية  بأرقام  واملتاجرة  التصنيع 
بأحدث ادوات القتل والحروب، فيام 
بنسبة  االكرب  التزايد  يشهد  العامل 
العوز ويف تفاقم التفاوت بني االثرياء 

والفقراء 

العالم ُيهرول نحو حتفه: 
التسّلح األكبر في تاريخ البشرّية

االشهر  خالل  تتواىل  الفتة،  مفارقة  يف 
وزيادة  التسلح  صفقات  اخبار  املاضية 
املالية  واملخصصات  العسكري  االنفاق 
للحروب، يف الوقت الذي تفيد فيه االمم 
مليار   1.3 من  اكرث  ان  بأسف  املتحدة 
يعيشون حاليا يف فقر "متعدد البعد" حول 
االطفال والشباب  العامل، وان نصفهم من 
عىل الرغم من وجود خطة عاملية للقضاء 

عىل الفقر يف حلول العام 2030. 
الكارثة  هذه  الدولية  املؤسسات  تحيل 
تداعيات  بينها  اىل عوامل عدة،  املتفاقمة 
 – الروسية  والحرب  كورونا  جائحة 
الرشكات  رشاهة  وتزايد  االوكرانية، 
ازدادت رشيحة  الربح حيث  العمالقة اىل 
بالتايل  فتعززت  املليارات،  اصحاب 
غري  بشكل  والفقراء  االثرياء  بني  الفوارق 
العربية  املنطقة  يف  ذلك  يف  مبا  مسبوق، 
يف  الفقر  نسبة  الدويل  البنك  يقدر  حيث 
بحواىل  اليمن  ويف   ،%56 من  باكرث  لبنان 

80%، ويف تونس %21. 
نحو  ان  اىل  التقديرات  تشري  االجامل،  يف 
 5 يف  يعيشون  العامل،  يف  الفقراء  نصف 
دول فقط هي الهند ونيجرييا وجمهورية 
الكونغو الدميوقراطية واثيوبيا وبنغالدش. 
العامل  دول  افقر  فان  نفسه،  الوقت  ويف 

تقول  ارسائيل،  يف  واالوروغواي.  كندا  يف 
املنظمة، ان هناك 290 الف قطعة سالح 
قطعة  الف  و267  رسميا،  مسجلة  فردية 

غري مسجلة. 
االكرث  املتحدة،  الواليات  ان  االرقام  تظهر 
ايضا االكرث  العامل، هي  تصديرا للسالح يف 
الفردي  السالح  انتشار  يف  داخليا  تفلتا 
كل  لدى  سالح  قطعة   121 فهناك  ايضا. 
مبا  يقدر  ما  هناك  بينام  امرييك،   100
مليونا   420 اىل  قطعة  مليون   393 بني 
االكرث  تعترب  التي  املتحدة  الواليات  يف 
العامل،  يف  الفردية  االسلحة  استحواذا عىل 
عدد  من   %4 سوى  تشكل  ال  انها  رغم 
باحثني  وبحسب  االرضية.  الكرة  سكان 
فان  ايسرتن،  ونورث  هارفارد  جامعتي  يف 
مليون   20 زاد  السالح  قطع  مالك  عدد 
كان  عندما   2015 العام  منذ  شخص 
مليون   75 املجموع  ليصبح  مليونا،   55
العام  يف  امرييك  مليون   16 وقال  شخص. 
شكل  يف  السالح  يحملون  انهم   2019
املسجل  الرقم  ضعف  فعليا  وهو  علني، 

يف العام 2015. 
اقتناء  عىل  والشعب  الدولة  تتنافس 
االول  كانون  شهر  بداية  يف  السالح. 
يقر  االمرييك  النواب  مجلس  كان   ،2022
قيايس،  عسكري  النفاق  قانون  مرشوع 
 858 اىل  الدفاع  ميزانية  بوصول  يسمح 
التي  امليزانية  اكرب من  مليار دوالر، وهي 
 45 بـ  بايدن  جو  نفسه  الرئيس  اقرتحها 

مليار دوالر. 
السالم  البحاث  الدويل  ستوكهومل  معهد 
"سيربي"، كان قد اعلن يف نيسان املايض، 
تتباطأ  مل  لالسلحة  العاملية  املبيعات  ان 
مستويات  اىل  لتصل  كورونا  جائحة  رغم 
رائدة  رشكة   100 باعت  اذ  مسبوقة،  غري 
مبا  اسلحة  العسكرية  الصناعات  مجال  يف 
العام  مليار دوالر خالل   531 يقل عن  ال 
حجم  يتجاوز  االوىل  للمرة  وانه   ،2020
االنفاق العسكري عامليا 2 تريليون دوالر 

يف العام 2021.
من  العديد  تبحث  ان  قبل  طبعا،  هذا 

كبرية  زيادات  العامل  حول  الدول 

هي  فاينانس"  "غلوبال  مجلة  بحسب 
وافريقيا  السودان  وجنوب  بوروندي 
الدميوقراطية  والكونغو  الوسطى 

والصومال. 
لكن ذلك ال يعني ان ظاهرة الفقر تقترص 
عىل هؤالء. فتقديرات البنك الدويل تشري 
اكرب صفعة  ان جائحة كورونا وجهت  اىل 
العام  منذ  الفقر  من  للحد  العامل  لجهود 

بأن  تنذر  االوكرانية  الحرب  وان   ،1990
دفعت  حيث  سوءا،  ستزداد  االوضاع 
جائحة كورونا بأكرث من 70 مليون شخص 
اىل براثن الفقر املدقع خالل العام 2020، 
ان  منذ  واحد  عام  يف  زيادة  اكرب  وهي 
العامل  يف  الفقر  اوضاع  احصاءات  بدأت 
التفاوت  مستويات  وان   ،1990 العام  يف 
للمرة  ازدادت  العامل  يف  املساواة  وعدم 

االوىل منذ عقود.

ماذا خلف هذه االرقام ايضا؟ 
 5 كل  من  واحدا  ان  املتحدة  االمم  تقول 
اطفال يعشون يف فقر مدقع. ومل يستفد 
 4 من  اكرث  اي  العامل،  سكان  من   %55
انسان، من اي شكل من اشكال  مليارات 
 %10 ان  ايضا  االجتامعية. هناك  الحامية 

تقرير
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

العابر  الوطني  للمعهد  تقرير  ذكر 
امسرتدام،  يف  اي"  ان  "يت  للحدود 
ان الدول االكرث ثراء يف العامل تنفق 
 30 من  اكرث  العسكرية  القوة  عىل 
ازمة  معالجة  عىل  تنفقه  مام  ضعفا 
املناخ، مضيفا ان الدول االكرث تلويثا 
عىل  دوالر  تريليون   9.45 انفقت 
 2013 عامي  بني  املسلحة  قواتها 
يقدر  ما  مع  باملقارنة   و2021، 
بـ 243.9 مليار دوالر لتمويل املناخ 
فيام  العامل،  يف  االكرث ضعفا  للبلدان 
زاد االنفاق العسكري بنسبة %21.3 

منذ العام 2013.
ينفق  دوالر  "كل  ان  التقرير  ويعترب 
عىل الجيش ال يزيد فقط من انبعاثات 
ولكن  الحراري  االحتباس  غازات 
واملهارات  املالية  املوارد  ايضا  يحول 
واالهتامم بعيدا من معالجة احد اكرب 
واجهتها  التي  الوجودية  التهديدات 

البرشية عىل االطالق". 

السالح 
والتلوث

1.3 مليار فقير 
في العالم و4 مليارات انسان 

بال حماية اجتماعية

 1.9 من  باقل  يعيشون  العامل  سكان  من 
دوالر يوميا. 

لهذا، فان السؤال الذي يتبادر اىل الذهن 
هذا  فيام  فيه؟  نعيش  عامل  اي  هو  االن، 
املتزايدة،  الفاجعة  هذه  يتجاهل  العامل 
 2.113 من  اكرث  انفاق  يف  حرجا  يجد  وال 
عسكرية.  الغراض  دوالر  تريليون 
مع  يتنافسون  االفراد  ان  املفارقة  لكن 
الطابع  ذات  النفقات  يف  الحكومات 
"سمول  منظمة  تقول  حيث  العسكري، 
ارم سرييف" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 
وتكافح من اجل الحد من انتشار االسلحة 
الفردية، انه استنادا اىل مسح عاملي شمل 
133 دولة، ان من بني اكرث من مليار قطعة 
سالح فردي موجودة يف العامل، هناك 857 
مدنيني،  ايدي  يف   )%80( قطعة  مليون 
السالح  عىل  املدنيني  استحواذ  قفز  بينام 
العام  يف  قطعة  مليون   650 من  الفردي 

2006 اىل 857 مليونا يف العام 2017. 
املنظمة  بحسب  مثال،  لبنان  يف 
قطعة  مليوين  نحو  هناك  السويرسية، 
سالح فردي، بنسبة 31 قطعة سالح لدى 
لدى  قطعة   53 وهناك  شخص.   100 كل 
كل 100 ميني، و39 قطعة سالح لدى كل 
100 مواطن يف مونتينيغرو ورصبيا، و35 

بنادق مصادرة.

رسم للفقر عىل االرض.
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املانيا  فيها  مبا  العسكري،  انفاقها  يف 
الجنوبية وايطاليا  واليابان وروسيا وكوريا 
ظل  يف  خاصة  اوروبا،  دول  من  والعديد 
معهد  وقال  االوكرانية.  الحرب  اندالع 
التداعيات  وسط  يف  "حتى  ستوكهومل 
وصل  فقد  كورونا،  لجائحة  االقتصادية 
مستويات  اىل  العاملي  العسكري  االنفاق 
انفاقا  دول  خمس  اكرب  وان  قياسية"، 
والهند  والصني  املتحدة  الواليات  هي 
تزايد  التي  روسيا  اىل  باالضافة  وبريطانيا، 
ليصل   %2.9 بنسبة  العسكري  انفاقها 
منا  فقد  الصني  اما  دوالر.  مليار   65.9 اىل 
اىل  ليصل   %4.7 بنسبة  الدفاعي  انفاقها 
عىل  الـ27  العام  وهو  دوالر،  مليار   293
نفسه،  االحصاء  بحسب  النمو.  من  التوايل 
ليصل   %7.3 بنسبة  زاد  اليابان  انفاق  فان 
اىل 54.1 مليار دوالر، وهي اكرب زيادة منذ 
اوسرتاليا  انفاق  ازداد  بينام   ،1972 العام 

مليار   31.8 اىل  ليصل   %4 بنسبة  عسكريا 
الياباين  الوزراء  رئيس  ان  ومعلوم  دوالر. 
فوميو كيشيدا، امر قبل فرتة بزيادة ميزانية 
بالده الدفاعية للسنوات الخمس املقبلة اىل 
دوالر  مليار   318 بواقع  ين،  تريليون   43
اىل  استنادا  دوالر(.   مليارات   203 )من 
100 رشكة  اكرب  فان  ايضا،  ستوكهومل  معهد 
وخدمات  اسلحة  باعت  العامل،  يف  سالح 
للقطاع العسكري باجاميل 592 مليار دوالر 
يف العام 2021، بزيادة قدرها 1.9% مقارنة 

بالعام 2020. 
الزيادة  هذه  ان  اىل  االشارة  املهم  من 
اندالع  قبل  ما  ارقام  اىل  تستند  املسجلة، 
صفقات  واشتعال  االوكرانية،  الحرب 
من  االطنان  االف  مئات  وتدفق  السالح 
االوكرانية،  الحدود  نحو  والذخرية  العتاد 
اتية من الواليات املتحدة والدول الغربية 
للجيش  دعام  الناتو،  حلف  يف  واملنضوية 

االنفاق  فاتورة  ان  يعني  مام  االوكراين، 
اكرب  السالح  رشكات  وصفقات  العسكري 
يتم  من رقم 592 مليار دوالر بكثري، ومل 
تحديدها حتى االن، علام ان الدول التي 
كانت اكرث سخاء يف فتح مخازنها للقوات 
التحرك  اىل  مضطرة  ستكون  االوكرانية، 
مخزونها  تجديد  اعادة  اجل  من  رسيعا 

من السالح والذخرية. 

االوكرانية،  بالحرب  مرتبطة  اخرى  نقطة 
او  املجاورة  الدول  ان  يف  ايضا  تتمثل 
ظل  يف  نفسها  تجد  بالنزاع،  املرتبطة 
بالحاجة  مدفوعة  االمني،  املناخ  تدهور 
املزيد  تصنيع  او  رشاء  عىل  العمل  اىل 
ايضا مضاعفة يف  يعني  االسلحة، مام  من 

العسكرية عامليا.  الفواتري 
وتهيمن الرشكات االمريكية عىل سوق انتاج 
نصف  من  اكرث  ومتثل  العاملية،  االسلحة 
دوالر(.  مليار   299 )او  العاملية  املبيعات 
وازدادت مبيعات اكرب مثاين رشكات اسلحة 
اىل   2021 العام  يف   %6,3 بنسبة  صينية 
الرشكات  واصبحت  دوالر.  مليارات   109
االوروبية متثل االن 27 من اصل اكرب 100 
مليار   123 مبيعاتها  حجم  ويبلغ  رشكة، 

دوالر، بزيادة %4.2. 
يف ظل هذه االجواء، ليس غريبا ان تعلن 
االول  كانون   7 االوروبية يف  الدفاع  وكالة 
االورويب  العسكري  االنفاق  ان  املايض، 
تجاوز يف العام املايض، للمرة االوىل، 210 
اجاميل  من   %1.5 تعادل  دوالر،  مليارات 
الوكالة،  يف  االعضاء  للدول  املحيل  الناتج 
 225 اىل  ليصل  دول،   26 عددها  البالغ 
التي  الدول  ان  اىل  مشرية  دوالر،  مليار 
سجلت اعىل زيادة يف انفاق الدفاع كانت 
وانه  وسلوفينيا،  واليونان  وفنلندا  ايطاليا 
ما  االعضاء يف  الدول  بناء عىل ترصيحات 
بانه  الحرب االوكرانية، توحي  اندالع  بعد 
االنفاق  يف  الزيادات  استمرار  املرجح  من 

خالل السنوات املقبلة. 
يذكر ان املانيا، وهي متثل االقتصاد االكرب 
تغيريات  ادخال  اىل  بادرت  اوروبا،  يف 
والدفاعية  االمنية  سياستها  يف  جذرية 
التي اتسمت منذ عقود بالحذر والتوازن، 
حيث  االوكرانية،  الحرب  اندالع  بعد 
يورو  مليار   100 تخصيص  عن  اعلنت 
الجيش  لتحديث  العام  هذا  اضافية 
االملاين، باالضافة اىل التزام الحكومة زيادة 
 50 حواىل  من  السنوي  الدفاعي  االنفاق 
مليار يورو اىل  نحو 70 مليار يورو سنويا، 
املحيل  الناتج  من   %2 اىل  يصل  بحيث 

االجاميل بحلول العام 2024. 

ذكر موقع "عريب 21"، نقال عن اوساط 
عسكرية ارسائيلية، ان رشكات تصنيع 
املزيد  ابرمت  ارسائيل  يف  االسلحة 
الفرتة  خالل  االسلحة  صفقات  من 
املاضية، مبستويات غري مسبوقة، حتى 
من   %2 عن  مسؤولة  منها  ثالث  ان 
اجاميل صفقات السالح يف العامل، مام 
اضافية،  قياسية  ارقاما  تحطم  جعلها 
وبقيت هذه الرشكات عىل قامئة اكرب 
بنسبة  منوا  وسجلت  مصدر،   100
اكرث من 11  بقيمة  املبيعات،  3% يف 
مليار دوالر، حتى قبل دخول صفقات 
االسلحة الرئيسية عقب حرب اوكرانيا 

حيز التنفيذ. 

اسرائيل والسالح

قفز استحواذ املدنيني على 
السالح الفردي من 650 

مليون قطعة عام 2006 
الى 857 مليونا عام 2017

جندي 
امرييك وطفل 
عراقي خالل 
مرحلة 
الغزو.

عرض عسكري رويس.

طائرة عسكرية يف معرض صيني لالسلحة.


