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العالم

قضية

صادرات السالح الروسية:

مفترق طرق بين الركود واالنتعاش
تحتل الصناعات العسكرية مكانة عالية في روسيا ،الرتباطها بعاملين
أساسيين :األول اقتصادي ،يجعل الصادرات العسكرية ثاني أهم مصادر
الدخل لالقتصاد ،بعد قطاع الطاقة؛ والثاني سياسي ،ويرتبط بتمدد ّ
نفوذ روسيا في المشهد الدولي .على هذا األساس ،باتت الصادرات محط
اهتمام مراكز الدراسات الغربية ،ومن بينها «مركز الدراسات االستراتيجية
والدولية» ،الذي نشر أخيرًا تقريرًا ّ
أعده سيرغي دنيزنتسيف ،بعنوان «روسيا
في السوق العالمية للسالح»
وسام متى
بــرغــم ت ـف ــاوت ال ـت ـقــديــرات ب ــن املــراكــز
املـتـخـصـصــة ب ـشــأن حـجــم ال ـص ــادرات
العسكرية الروسية ،ثمة إجماع على
أن موسكو ّ
تعد اليوم الالعب الرئيسي
ّ
في هذا املجال ،باعتبارها ثاني مصدر
لـلـصـنــاعــات الــدفــاع ـيــة عـلــى املـسـتــوى
العاملي ،بعد الواليات املتحدة.
ُ
وت َع ّد صادرات السالح من بني املصادر
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـمــداخ ـيــل ف ــي االق ـت ـصــاد
الروسي.
ّ
وعـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ،ف ـ ـ ــإن إج ـم ــال ــي
الصادرات الروسية لعام  ،2016بلغت
مــا ي ـقــرب مــن  286مـلـيــار دوالر ،وفقًا
ملعطيات الوكالة الفيدرالية للتعاون
ّ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري والـ ـتـ ـقـ ـن ــي ،وق ـ ـ ــد ش ــك ـل ــت
الصادرات الدفاعية فيها نسبة  5.2في
املئة ،بواقع  15مليار دوالر.
ق ــد تـ ـب ــدو ن ـس ـبــة  5.2ف ــي املـ ـئ ــة رق ـمــا
ً
ضـ ـئـ ـي ــا ،إذا م ــا ن ـظ ــر إل ـ ــى األمـ ـ ــر مــن
زاويــة واسعة ،ولكن التدقيق أكثر في
املعطيات اإلحصائية يقود إلى نتيجة
ّ
م ـغ ــاي ــرة ،إذا م ــا ت ـعــلــق األمـ ــر بحصة

أهمية الصادرات العسكرية
ترتبط بالحضور المتنامي
على الساحة الدولية
ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـع ـس ـكــريــة م ــن إج ـمــالــي
الصادرات الصناعية.
ّ
وللتوضيح أك ـثــر ،ف ــإن امل ــواد ال ـخــام -
وع ـلــى رأس ـهــا الـنـفــط وال ـغ ــاز  -تشكل
 62ف ــي املـ ـئ ــة م ــن إجـ ـم ــال ــي صـ ـ ــادرات
روس ـي ــا ،وإذا م ــا ُح ـ ِّـي ـ َـدت م ــن بـيــانــات
التجارة الخارجية لروسية ،فستحتل
ال ـص ــادرات الــدفــاعـيــة  60فــي املـئــة من
إج ـمــالــي الـ ـص ــادرات الـصـنــاعـيــة الـتــي
بلغت  24.4مليار دوالر في عام .2015
ول ـك ــن أه ـم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرات الـعـسـكــريــة
ال تقتصر عـلــى الـجــانــب االقـتـصــادي،
فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحضور
الروسي املتنامي على الساحة الدولية،
وه ــو مــا عـ ّـبــر عـنــه الــرئـيــس فالديمير
بــوتــن ف ــي أح ــد خـطــابــاتــه بــال ـقــول إن
«الـتـعــاون الـعـسـكــري والـتـقـنــي الفعال
ّ
يـشــكــل أداة مهمة فــي دعــم مصالحنا
الوطنية على املستوى السياسي ،كما
االقتصادي».
ان ـط ــاق ــا م ــن ذلـ ـ ــك ،ب ــات ــت ال ـ ـصـ ــادرات
ال ـع ـس ـك ــري ــة مـ ــن بـ ــن املـ ـظ ــاه ــر األشـ ــد
تـعـبـيـرًا ع ــن ت ـطـ ّـور ال ـعــاقــات الــدولـيــة
ً
لــروس ـيــا ،س ــواء كــانــت وجـهـتـهــا دوال
شــري ـكــة ت ـجــاريــا م ـثــل ال ـصــن والـهـنــد
وال ـج ــزائ ــر وك ــازاخ ـس ـت ــان وف ـن ــزوي ــا،
ً
أو دوال ت ـت ـجــاوز عــاقــاتـهــا الـثـنــائـيــة
مــع روس ـيــا الـطــابــع ال ـت ـجــاري ،لتصل
إلــى مستوى التحالف االستراتيجي،
كما هــي الـحــال بالنسبة إلــى أرمينيا
وبـيــاروس ـيــا ،الـعـضــوان فــي معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي ،أو حتى ال ــدول التي
باتت في صلب أولويات األمن القومي
الـ ـ ــروسـ ـ ــي مـ ـث ــل س ـ ــوري ـ ــا وق ــرغـ ـي ــزي ــا
وطاجكستان.
ً
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ث ـم ــة م ــن ي ـن ـظــر إل ــى
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــن زواي ـ ـ ــة

مرتبطة بــاالسـتـقــرار السياسي داخــل
وزارة
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،فـ ـبـ ـحـ ـس ــب ّ
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة الــروس ـيــة ،تــوفــر
الصناعات العسكرية فرص عمل ألكثر
م ــن  1.3م ـل ـي ــون ش ـخ ــص ،ث ـل ـث ـهــم مــن
ً
الطبقة الوسطى ،وهــي تؤثر مباشرة
ب ـم ـس ـتــوى حـ ـي ــاة أكـ ـث ــر م ــن  400أل ــف
ـدس وتقني ،معظمهم من
عــالـ ٍـم ومـهـنـ ٍ
الوطنيني املوالني لبوتني.
كذلك ،فإن الصناعات العسكرية باتت
تمثل األداة الــدعــائـيــة األق ــوى للدولة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى نـ ـح ــو قـ ــد ي ـت ـج ــاوز
م ـ ــا كـ ــانـ ــت عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي أي ـ ـ ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد
الـســوفـيــاتــي .ويـكـفــي فــي ه ــذا السياق
إل ـ ـقـ ــاء نـ ـظ ــرة س ــري ـع ــة ع ـل ــى مـخـتـلــف
وســائــل اإلع ــام الــروسـيــة  -وال سيما
ال ـح ـك ــوم ـي ــة  -ل ـل ـت ـع ــرف إلـ ـ ــى امل ـك ــان ــة
الـتــي تجعل تلك الـصـنــاعــات ّ
درة تاج
السياسة واالقتصاد في البالد.
وم ـنــذ مـطـلــع األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ،سلكت
ال ـص ـن ــاع ــات والـ ـ ـص ـ ــادرات الـعـسـكــريــة
الروسية مسارًا تصاعديًا سريعًا ،على
نحو يجعلها أحــد أهــم إنـجــازات عهد
فالديمير بوتني.
وغالبًا ما تركز وسائل اإلعالم الروسية
على دور الرئيس في هذا السياق ،من
دون إه ـمــال ال ــدور امل ـحــوري لشخص
آخــر ،هــو سيرغي تشيمزوف ،صديق
بوتني منذ أيــام الخدمة االستخبارية
فـ ــي أمل ــانـ ـي ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،ال ـ ــذي ي ـتــولــى
حــالـيــا رئــاســة مـجـمــوعــة «روس ـت ـيــك»،
وهـ ــي ال ـش ــرك ــة األم ل ـ ــ«روسـ ــوبـ ــورون
إكسبورت» التي تتولى تنفيذ صفقات
التسليح مع الخارج.
ّ
مجرد
وليس الحديث عن دور بوتني
دعــايــة سياسية ،فــاإلحـصــاءات تظهر
اق ـ ـتـ ــران م ــرح ـل ــة االزده ـ ـ ـ ــار ف ــي م ـجــال
الصناعات الدفاعية بــوصــول األخير
إلى قمة هرم القيادة الروسية .ويكفي
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ال ـتــذك ـيــر ب ــأن حجم
الـ ـص ــادرات الـعـسـكــريــة ارت ـف ــع بمعدل
 440في املئة من  3.4مليارات دوالر في
ع ــام ( 1999ح ــن تــولــى بــوتــن رئــاســة
الحكومة للمرة األولى) إلى  15.7مليار
دوالر في عام .2013
وال شــك فــي أن عــوامــل ع ـ ّـدة أسهمت

ُ
ت َع ّد صادرات السالح من بين المصادر الرئيسية للمداخيل في االقتصاد الروسي (أ ف ب)

في حلول العصر الذهبي للصادرات
الـعـسـكــريــة خ ــال ال ـس ـنــوات الخمسة
عشر املــاضـيــة ،وذلــك على مستويني:
خارجي وداخلي.
ويمكن رصــد الـعــوامــل الخارجية من
خـ ــال ال ــرب ــط ب ــن ح ـج ــم ال ـ ـصـ ــادرات
الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة مــن ج ـهــة ،وبــن
الدول التي تستهدفها تلك الصادرات
وح ـجــم إنـفــاقـهــا الـعـسـكــري م ــن جهة
أخرى.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب أرق ـ ـ ـ ـ ـ ــام «روسـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــورون
إكـسـبــورت» ،تـصـ ِّـدر روسـيــا األسلحة
واملنظومات واملـعــدات العسكرية إلى
أك ـثــر م ــن  116دولـ ــة ،غـيــر أن دولـتــن
أســاسـيـتــن تـسـتـحــوذان عـلــى  80في
املئة مــن تلك ال ـصــادرات ،هما الصني
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد ال ـ ـل ـ ـتـ ــان رفـ ـعـ ـت ــا إن ـف ــاق ـه ـم ــا
العسكري بنحو أربعة أضعاف خالل
العقد األول من األلفية الثالثة.
وإلـ ــى جــانــب ال ـه ـنــد وال ـص ــن ،الـلـتــن
ت ـن ــدرج ــان ض ـمــن ف ـئــة االق ـت ـصــاديــات
السريعة النمو ،ثمة فئة ثانية يمكن
إدراج ال ـ ـ ـ ــدول امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـســاح
ال ــروس ــي ف ـي ـهــا ،وه ــي االق ـت ـصــاديــات
النفطية ،التي استفادت من االرتفاع

الـكـبـيــر ف ــي األسـ ـع ــار ال ـعــامل ـيــة ،خــال
الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،لـ ـ ــزيـ ـ ــادة إن ـف ــاق ـه ــا
الـعـسـكــري ،كـمــا هــي ال ـحــال بالنسبة
إلـ ــى ف ـن ــزوي ــا ،والـ ـج ــزائ ــر ،والـ ـع ــراق،
وأذربيجان ،وماليزيا ،وفييتنام.
ل ـك ــن األمـ ـ ــر ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـعــامــل
االق ـت ـصــادي ،فــالـتـطــورات السياسية
كــانــت مـحـ ّـركــا للكثير مــن ال ــدول على
تفضيل السالح الروسي على ســواه،
كــالـصــن ال ـتــي واج ـهــت ح ـظ ـرًا غربيًا
منذ أواخــر الثمانينيات ،على خلفية
أح ـ ـ ـ ــداث «تـ ـي ــانـ ـم ــن» ،والـ ـهـ ـن ــد ال ـتــي
اسـتـهــدفـتـهــا ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة بني
ال ـعــامــن  1998و ،2001ع ـلــى خلفية
تجربتها النووية ،إلى جانب فنزويال،
ال ـتــي ب ـ ّـدل ــت وجـهـتـهــا نـحــو االس ــواق
الروسية بعد وصــول رئيس يساري
إلى الحكم في نهاية التسعينيات.
أمـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،فـ ـتـ ـع ــود ـ ـ
بــالــدرجــة األولـ ــى ـ ـ إل ــى عملية إع ــادة
هيكلة للصناعات العسكرية ،جعلت
ش ــرك ــة «روس ـ ـ ــوب ـ ـ ــورون إكـ ـسـ ـب ــورت»
ّ
الحكومية الـجـهــة األســاسـيــة املكلفة
تنفيذ صفقات التسليح مــع الخارج
 -ع ـلــى ن ـحــو ي ـق ـتــرب م ــن االح ـت ـك ــار -

خالفًا ملــا كانت عليه األوض ــاع خالل
الـتـسـعـيـنـيــات ،حــن هيمنت شــركــات
خــاصــة عـلــى الـصـنــاعــات الـعـسـكــريــة،
م ــع وجـ ـ ــود ثـ ــاث ش ــرك ــات حـكــومـيــة
ت ـف ـت ـقــر إل ـ ــى اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــوح ــدة،
ه ــي «روس ـف ــوروج ـي ـن ـي ــي» (ت ـصــديــر
ال ـص ـنــاعــات ال ـحــدي ـثــة إل ــى الـ ـخ ــارج)،
و«بـ ـ ــروم ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــورت» (ت ـ ـصـ ــريـ ــف
فــائــض ال ـســاح ل ــدى وزارة ال ــدف ــاع)،
و«روسـتـكـنــولــوجــي» (إبـ ــرام صفقات
التسليح الداخلية).
وب ــرغ ــم م ــا س ـب ــق ،ت ـب ــدو الـ ـص ــادرات
العسكرية الروسية اليوم أمام مفترق
ّ
طرق ،فبعد فترة الصعود املطرد التي
ّ
عرفتها منذ عــام  ،2000أخــذ نموها
في التراجع من  15.7مليار دوالر في
عــام  ،2013إلــى  15.5مـلـيــارًا فــي عــام
 ،2014و 14.5مـلـيــارًا فــي ع ــام ،2015
فيما تشير معطيات العامني املنصرم
وال ـحــالــي ،إل ــى احـتـمــال دخــولـهــا في
مرحلة ركود.
وامل ـث ـيــر لــان ـت ـبــاه ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق،
أن الـ ـت ــراج ــع ف ــي ح ـج ــم ال ـ ـصـ ــادرات
الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة يـسـيــر بمنحى
معاكس لزيادة في اإلنفاق العسكري

تأثيرات التدخل في سوريا
ّ
يرى العديد من املحللني أن الترويج ملنظومات التسليح
الروسية كانت من بني عوامل الدفع للتدخل العسكري
الروسي في سوريا .بطبيعة الحال ،ال يمكن اختزال
أهداف الحملة العسكرية بهذا الهدف ،ومع ذلك فإن ما
يقوله هؤالء املحللون ربما كان ينطوي على بعض
الحقائق ،خصوصًا إذا ما نظرنا إلى الحماسة التي
يبديها مسؤولو التصنيع العسكري في روسيا تجاه
التدخل العسكري في سوريا ،حتى إن «روسوبورون
إكسبورت» نفسها ّكثفت استخدام املواد الدعائية التي
تظهر نماذج من األسلحة املستخدمة على جبهات القتال
عدة تدفع إلى خفض
السورية .وبرغم ذلك ،ثمة أسباب ّ
سقف التوقعات بشأن تأثير الحملة العسكرية في
سوريا على مبيعات األسلحة ،وقد لخصها تقرير «مركز
الدراسات االستراتيجية والدولية» على النحو اآلتي:

أوال ،طبيعة القتال في سوريا قد ال تشكل حافزًا
ـ ً
ّ
للمستوردين .وفي ما عدا الصني ،فإن الدول التي تشكل
وجهة تصدير للسالح الروسي غير منخرطة في حمالت

جوية ضد مجموعات مسلحة.
ـ ثانيًا ،الجزء األكبر من املنظومات املستخدمة في سوريا
ليست جديدة ،وإن كان الكثير منها قد تم تحديثه.
ـ ثالثًا ،بعض املنظومات املستخدمة من الجيش الروسي
ليست معروضة للبيع إلى جهات خارجية ،حتى اآلن ،إذ
يقتصر استخدامها على الجيش الروسي وحده ،على
غرار صواريخ «كاليبر» املجنحة ،والقاذفات االستراتيجية
من طراز «توبوليف  22أم  »3و«توبوليف .»160
يجر أي استخدام عمالني ملنظومات
ـ رابعًا ،حتى اآلن لم ِ
الدفاع الجوي من طراز «أس  »400أو «بانتسير».
برغم ذلك ،قد تشكل الحملة الروسية في سوريا فرصة
لترويج بعض من األنظمة التسليحية الحديثة مثل
القاذفات التكتيكية ،والطوافات القتالية ،منظومات الرادار
والتشويش ،منظومات التسليح البري ...إلخ.

