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قيود المساندة:
كيف أثر دعم أوكرانيا على مخزون التسليح الغربي؟

حــذرت العديــد مــن الدوائــر الغربيــة مــن التداعيــات 
الســلبية المحتملــة للتوســع فــي عمليــات تســليح 
أوكرانيــا؛ حيــث أشــارت وزيــرة الدفــاع األلمانيــة، 
فــي أكثــر مــن مناســبة، إلــى أن مخــزون األســلحة 
الدعــم  بســبب  النفــاد  وشــك  علــى  األلمانــي 
التراجــع فــي المخــزون  المقــدم ألوكرانيــا. هــذا 
ينطــوي علــى بعــض التداعيــات المحتملــة، قــد 
يكــون أهمهــا نقــص مخــزون األســلحة الغربيــة، 
واحتماليــة تزايــد االضطرابــات فــي الــدول الغربيــة، 
والتأثيــر علــى توازنــات القــوة بيــن أوروبــا وروســيا. 

ــز الـــ 7  ــة فــي حي مــع قــرب دخــول الحــرب الروســية األوكراني
ــض  ــن بع ــذر م ــة تح ــر الغربي ــن الدوائ ــد م ــدأت العدي ــهر، ب أش
االرتــدادات الســلبية للتوســع فــي عمليــات تســليح أوكرانيــا، ســواء 
علــى مســتوى التأثيــر علــى تســليح الجيــوش الوطنيــة لهــذه الــدول، 
أو علــى مســتوى تصاعــد االضطرابــات الداخليــة نتيجــة معارضــة 
ــر عــن هــذه التخوفــات تصريحــات وزيــرة  هــذا التوجــه. وقــد عبَّ
ــى  ــت إل ــن وصل ــأن برلي ــة كريســتين المبرشــيت ب ــاع األلماني الدف
ــف، دون  ــه لكيي ــن منح ــذي يمك ــن الســاح ال ــد األقصــى” م “الح
اإلضــرار بقــدرات وتســليح الجيــش األلمانــي. وفــي هــذا الســياق، 
ــا  ــليح أوكراني ــات تس ــات عملي ــول تداعي ــاؤالت ح ــد التس تتصاع
علــى الــدول الغربيــة، وأبــرز المؤشــرات التــي عكســت هــذه 

ــة. ــدول الغربي ــدى بعــض ال ــات ل التخوف

تنامي التخوفات

شــهدت الفتــرة األخيــرة صعــود العديــد مــن المؤشــرات والمواقــف 
التــي عكســت قلــق بعــض دوائــر صنــع القــرار الغربيــة مــن 
التداعيــات الســلبية التــي قــد تترتــب علــى التوســع فــي عمليــات 

تســليح أوكرانيــا، وهــو مــا يمكــن تناولــه علــى النحــو التالــي:

1- تحذيــرات مــن نفــاد مخــزون األســلحة األلمانيــة: قالــت وزيــرة 
الدفــاع األلمانيــة كريســتين المبرشــيت فــي االجتمــاع األخيــر 
لمجلــس الــوزراء األلمانــي فــي أغســطس 2022، إن “هنــاك 
ــي  ــش األلمان ــزون الجي ــن مخ ــلحة م ــال أس ــاً إلرس ــاالً ضئي مج
ــا  ــدود م ــى ح ــا إل ــا وصلن ــرف أنن ــب أن أعت ــا. يج ــى أوكراني إل
يمكننــا تقديمــه. ال بــد أن يكــون جيشــنا قــادراً علــى ضمــان الدفــاع 
عــن الواليــات واالتحــاد األلمانــي.. ســأحرص علــى اســتمرار هــذا 

ــق تعبيرهــا.  الوضــع” وف
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وقــد عبَّــرت هــذه التصريحــات عــن قــرب وصــول الدعــم 
العســكري األلمانــي ألوكرانيــا إلــى الحــد األقصــى؛ مــا يعنــي 
محدوديــة خيــارات ألمانيــا فــي هــذا الصــدد فــي الفتــرات 

ــا. ــم ألوكراني ــرة الدع ــؤ وتي ــذا تباط ــة، وك المقبل

2- تباطــؤ فــي تحديــث ترســانة األســلحة األمريكيــة: أشــارت 
صحيفــة “وول ســتريت جورنــال” األمريكيــة، فــي تقريــر 
ــث  ــي تحدي ــدة ف ــات المتح ــؤ الوالي ــى أن تباط ــا، إل ــث له حدي
ترســانتها مــن األســلحة يثيــر مخــاوف المســؤولين مــن تعــرض 
ــي  ــص ف ــبب النق ــر بس ــي للخط ــكري األمريك ــتعداد العس االس
ــا حــذرت شــركة  ــا، فيم ظــل المســاعدات العســكرية ألوكراني
“نورثــروب جرومــان” إحــدى أكبر شــركات الدفــاع األمريكية، 
مــن عــدم قــدرة مخزونــات األســلحة علــى خدمــة قتــال طويــل 
األجــل، مطالبــًة الحكومــات الغربيــة بتوضيــح الموقــف بشــأن 
قــدرة الصناعــة علــى توفيــر األســلحة فــي الحــرب األوكرانيــة. 
وفــي هــذا اإلطــار، أشــارت تقاريــر إلــى أن مســتوى الذخائــر 
ــكري،  ــزون العس ــن المخ ــم ضم ــار 155 مل ــن عي ــة م القتالي
ــي مؤشــرات  ــق، وه ــى القل ــث عل ــاً بدرجــة تبع ــح ضئي أصب
عبــرت عــن التخوفــات األمريكيــة مــن تأثيــر الدعــم العســكري 

ألوكرانيــا علــى قــدرات الجيــش األمريكــي.

وفــي ســياق متصــل، أشــار تقريــر لشــبكة راديــو “صــوت 
أمريــكا” فــي مايــو الماضــي إلــى أن الكــم الكبيــر مــن شــحنات 
أوكرانيــا  إلــى  المتحــدة  الواليــات  ترســلها  التــي  األســلحة 
لمواجهــة القــوات الروســية، يدفــع باتجــاه اســتنزاف الترســانة 

ــي  ــا ف ــد تحتاجه ــي ق ــة الت ــازن األمريكي ــي المخ ــكرية ف العس
ــرى  ــن دول أخ ــا وبي ــرب بينه ــوب ح ــال نش ــق ح ــت الح وق
ــا الشــمالية، خصوصــاً مــع تجــاوز الدعــم  مثــل إيــران وكوري
العســكري األمريكــي ألوكرانيــا ثلــث المخــزون األمريكــي 
مــن األســلحة، وفــق بعــض التقديــرات األمريكيــة. ومــا يزيــد 
مــن تعقيــد الوضــع عــدم قــدرة الشــركات العســكرية والدفاعيــة 
ــذي  ــي ال ــدى الزمن ــي الم ــلحة ف ــذه األس ــاج ه ــادة إنت ــى إع عل

تطلبــه اإلدارة األمريكيــة.

المخــزون  لتجديــد  المطلوبــة  الزمنيــة  المــدة  إطالــة   -3
الداعميــن  أهــم  مــن  واحــدة  بريطانيــا  كانــت  البريطانــي: 
ــر  ــو األم ــة، وه ــهور الماضي ــال الش ــا خ ــن ألوكراني الغربيي
ــزون  ــد المخ ــة تجدي ــول إمكاني ــرة ح ــكوكاً كثي ــار ش ــذي أث ال
ــس  ــن” رئي ــي راداكي ــرح “ تون ــي؛ إذ ص ــليحي البريطان التس
ــأن  ــي، ب ــو الماض ــهر يوني ــي ش ــي، ف ــاع البريطان أركان الدف
إعــادة مخــزون المملكــة المتحــدة مــن األســلحة إلــى مســتويات 
مــا قبــل الحــرب األوكرانيــة قــد يســتغرق عــدة ســنوات؛ بســبب 
ــة للمملكــة المتحــدة.  ــى القــدرة الصناعي القيــود المفروضــة عل
ونقلــت تقاريــر إعاميــة عنــه قولــه: “األمــر ســوف يســتغرق 
عــدة ســنوات؛ فليــس بمقدورنــا بلمســة ســحرية اإلنتــاج الســريع 
ــى  ــواع المتطــورة مــن األســلحة”، وأضــاف: “ســنحتاج إل لألن
عــدة ســنوات للعــودة إلــى المســتوى الــازم مــن المخزونــات، 

ــر األســلحة تطــوراً”. ــدور عــن أكث ــا ال ي ــث هن والحدي
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لتلبيــة  العســكري  التصنيــع  فــي  التوســع  صعوبــات   -4
احتياجــات الحــرب: فــي إطــار التحذيــرات مــن تداعيــات 
التوســع فــي عمليــات تســليح أوكرانيــا، أشــارت صحيفــة 
ــي،  ــو الماض ــهر يولي ــي ش ــة، ف ــز” البريطاني ــيال تايم “فايننش
ــى  ــر عل ــا يؤث ــي األســلحة؛ م ــي نقصــاً ف ــى أن الغــرب يعان إل

قدرتــه علــى إمــداد أوكرانيــا باحتياجاتهــا مــن الســاح. 

واستشــهدت الصحيفــة بطلــب الحكومــة الفرنســية مــن 
شــركة “نيكســتر” الفرنســية الدفاعيــة تصنيــع مدافــع مــن نــوع 
“هاوتــزر قيصــر” بعــد إرســالها 18 مدفعــاً إلــى أوكرانيــا، لكن 
ــاً  ــام تقريب ــام ونصــف الع ــى ع ــا بحاجــة إل ــت إنه الشــركة قال
إلتمــام المهمــة؛ مــا يعنــي أن الــدول الغربيــة تعانــي مــن أزمــة 
ــي نقــص  ــل ف ــد األول يتمث ــي هــذا الصــدد: البع ــن ف ذات ُبعَدْي
مخــزون األســلحة والذخائــر والمعــدات بدرجــة مقلقــة، والبعــد 
ــاع  ــي تواجــه شــركات الدف ــات الت ــي الصعوب ــل ف ــي يتمث الثان
فيمــا يتعلــق بعمليــات إنتــاج أســلحة جديــدة خــال مــدى زمنــي 

قريــب.

5 – اللجــوء المتزايــد إلــى بدائل التســوق األمني والعســكري: 
ففــي محاولــة للتعاطــي مــع هــذه األزمــة بــدأت معظــم الــدول 
ــه  ــى مــا تصف ــة، تلجــأ إل ــدول األوروبي ــة، خصوصــاً ال الغربي

ــي إشــارة  ــي والعســكري”، ف ــر بـ”التســوق األمن بعــض الدوائ
إلــى اللجــوء إلــى اســتيراد األســلحة مــن بعــض الــدول؛ فعلــى 
ســبيل المثــال، ذكــرت صحيفــة “ذي ماركــر” اإلســرائيلية، فــي 
ــى األســلحة اإلســرائيلية  ــب عل ــت، أن الطل شــهر مــارس الفائ
مــن الــدول األوروبيــة شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً. وذكــر التقريــر 
ــم  ــة التحك ــيرة وأنظم ــرات المس ــل الطائ ــلحة مث ــاك أس أن هن
والمراقبــة وبعــض أنظمــة القتــال اإللكترونــي، تســتحوذ علــى 
اهتمــام كبيــر مــن جانــب دول أوروبيــة مثــل ألمانيــا والســويد 

ــا. ــا والتشــيك وبلغاري وروماني

تداعيات سلبية

ارتبطــت التحذيــرات الغربيــة، فيمــا يتعلــق بملــف تســليح 
أوكرانيــا، بالعديــد مــن التداعيــات الســلبية المحتملــة التــي قــد 

ــات: ــرز هــذه التداعي ــى هــذا التوجــه، ومــن أب ــب عل تترت

1 – عــدم القــدرة علــى تلبيــة االحتياجــات العســكرية الوطنية: 
المخــاوف  خلــف  تقــف  التــي  الرئيســية  االعتبــارات  أحــد 
ــا،  ــات تســليح أوكراني ــق بعملي ــا يتعل ــة فيم ــرات الغربي والتحذي
يتمثــل فــي تأثيــر هــذا الدعــم علــى الجهــود الوطنيــة لهــذه الــدول 

فــي مجــاالت األمــن والدفــاع. 
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ـى هــذا بوضــوح فــي تصريحــات وزيــرة الدفــاع  وقــد تجلَـّ
األلمانيــة وعــدد مــن المســؤولين، الذين أشــاروا إلــى أن األولوية 
ــة  ــات إعــادة هيكل ــي دعــم عملي ــل ف ــة تتمث ــة المقبل ــي المرحل ف
المنظومــة العســكرية، وبنــاء القــدرات الوطنيــة في هــذا الصدد. 
وفــي ذات الســياق، ُتشــير الدوائــر األمريكيــة المعارضــة لهــذا 
ــة ليســت لدعــم  ــرات المقبل ــي الفت ــة ف ــى أن األولوي التوجــه، إل
أوكرانيــا عســكرياً، بــل لبنــاء القــدرات العســكرية الوطنيــة بمــا 
يضمــن االســتعداد ألي مواجهــات محتملــة ضــد الــدول المناوئــة 

لواشــنطن.

ــة:  ــدول الغربي ــي ال ــرة االســتياء المجتمعــي ف ــادة وتي 2– زي
ــر  ــى التأثي ــا عل ــات تســليح أوكراني ــات عملي ــم تقتصــر تداعي ل
علــى منظومــات وجهــود التســليح الوطنيــة، بــل امتــدت لتشــمل 
زيــادة معــدالت االضطــراب الداخليــة فــي بعــض البلــدان 
ــدان  ــل بل ــات داخ ــرة االحتجاج ــت وتي ــث ارتفع ــة؛ حي الغربي
االتحــاد األوروبــي اعتراضــاً علــى عمليــات تســليح أوكرانيــا، 
فــي ضــوء منطلقيــن رئيســيين: األول أن عمليــات التســليح 
الضخمــة ألوكرانيــا تدفــع باتجــاه إطالــة أمــد الحــرب، والثانــي 
يرتبــط بمــا يحملــه هــذا التوجــه مــن تداعيــات اقتصاديــة علــى 

الــدول األوروبيــة. فــي هذا الســياق اندلعــت احتجاجات شــعبية، 
فــي شــهر ســبتمبر الجــاري، فــي مــدن بألمانيــا، كمدينــة كاســل، 
فيمــا تظاهــر مــا يزيــد علــى 70 ألــف شــخص فــي العاصمــة 
التشــيكية بــراج، منتقديــن موقــف حكومــة بادهــم مــن الحــرب 
فــي أوكرانيــا، ومشــيرين إلــى أنهــا اهتمــت بالحــرب أكثــر مــن 

معالجــة االرتفــاع الكبيــر فــي أســعار الطاقــة.

ــة:  ــات الغربي ــى الحكوم ــية عل ــوط السياس ــد الضغ 3- تصاع
ربمــا يدفــع الدعــم العســكري المتنامــي ألوكرانيــا نحــو تصاعــد 
الضغــوط السياســية علــى الحكومــات الغربيــة، وخصوصــاً 
أن بعــض قــوى المعارضــة تنتقــد الحكومــات ودعمهــا الكبيــر 
ألوكرانيــا؛ فعلــى ســبيل المثــال، أشــارت تقاريــر إلــى حــدوث 
ــن  ــن الجمهوريي ــة بي ــات داخــل اإلدارة األمريكي صــدام وخاف
والديمقراطييــن بخصــوص الدعــم العســكري ألوكرانيــا؛ ففــي 
الوقــت الــذي ُيصــر فيــه الرئيــس جــو بايــدن علــى زيــادة 
حجــم الدعــم العســكري ألوكرانيــا، تــرى الدوائــر الجمهوريــة 
ــدة،  ــات المتح ــل الوالي ــل كاه ــه ُيثق ــذا التوج ــة أن ه والمحافظ

ــن. ــى مواجهــة الصي ــز عل ــى واشــنطن التركي وأن عل
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لت  ــا؛ إذ شــكَّ كمــا ظهــرت مؤشــرات هــذا األمــر فــي بريطاني
مــن  هامــاً  انتقــادات التســليح الحكومــي المتنامــي محــوراً 
خطــاب المعارضــة خــال الشــهور الماضيــة؛ ففــي شــهر 
أغســطس الماضــي، علــى ســبيل المثــال، انتقــد الزعيــم الســابق 
ــذي  ــن”، الدعــم ال ــي “جيرمــي كوربي لحــزب العمــال البريطان
ــا  ــر أن بريطاني ــا، وذك ــة ألوكراني ــة البريطاني ــه الحكوم م ُتقدِّ
ودوالً غربيــة آخــرى مــن خــال ضخهــا الســاح فــي أوكرانيــا 

ــط”.  ــا فق مه ــذه الحــرب وُتضخِّ ــد ه “ســُتِطيل أم

4- تنامــي المخــاوف األوروبيــة مــن وقــوع األســلحة فــي 
قبضــة العصابــات: أشــارت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة، 
فــي تقريــر لهــا، فــي شــهر يوليــو الماضــي، إلــى أن عصابــات 
ــدا،  ــن بولن ــا م ــا الشــرقية تدخــل أوكراني ــن أوروب ــة م إجرامي
ــا  ــودوا به ــة ليع ــلحة الغربي ــراء األس ــل ش ــواالً مقاب ــع أم وتدف
ــد نشــرت مقاطــع  ــت روســيا ق ــي، وكان ــى االتحــاد األوروب إل
ــون  ــوريا يحمل ــي س ــن ف ــن متمركزي ــرت مقاتلي مصــورة أظه
أســلحة غربيــة مضــادة للدبابــات كانــت قــد أُرســلت إلــى 
ــع  ــه مــن معلومــات حــول بي ــم تداول ــا، فضــاً عمــا يت أوكراني
ــارات  ــي اعتب ــوداء، وه ــواق الس ــي األس ــة ف ــلحة الغربي األس
زادت المخــاوف الغربيــة فيمــا يتعلــق بدعــم أوكرانيــا عســكرياً، 
ــد  ــى مصــدر تهدي ــول إل ــد تتح ــلحة ق ــذه األس خصوصــاً أن ه

كبيــر بالنســبة إلــى أوروبــا حــال وقوعهــا فــي أيــدي جماعــات 
إرهابيــة أو إجراميــة.

5– احتماليــة حــدوث تغيــرات فــي مســار الصــراع األوكرانــي: 
ال يمكــن إغفــال أن التأثيــر الســلبي علــى مخــزون األســلحة قــد 
يكــون لــه انعكاســات محتملــة علــى مســار الصــراع األوكراني؛ 
فمــن جهــة أولــى، يبــدو أن الــدول الغربيــة بــدأت تقلــل وتيــرة 
ــى تراجــع  ــرات تشــير إل ــا؛ فالتقدي ــا التســليحي ألوكراني دعمه
ــة  ــدول األوروبي ــن ال ــا م ــة ألوكراني ــم الموجه ــات الدع التزام
الرئيســية، وهــي بريطانيــا وألمانيــا وبولنــدا وفرنســا وإيطاليــا 
وإســبانيا، خــال الشــهور الماضيــة؛ ففــي شــهر يونيــو 2022 
أعلنــت هــذه الــدول عــن التزامــات بقيمــة 1.71 مليــار يــورو 
تقريبــاً؛ وذلــك انخفاضــاً مــن دعــم قيمتــه 4.16 مليــار يــورو 
فــي شــهر مايــو 2022. هــذا التراجــع فــي الدعــم التســليحي قــد 
يكــون لــه تأثيــر علــى القــدرات العســكرية والدفاعيــة ألوكرانيا. 

ومــن جهــة ثانيــة، يبــدو أن روســيا تتبنــى اســتراتيجية إطالة 
األمــد فــي الحــرب وصــوالً إلــى الشــتاء كــي ُتضِعــف الموقــف 
األوروبــي بدرجــة كبيــرة؛ وذلــك بتوظيــف ورقــة الغــاز، 
وهــو أمــر قــد تراهــن عليــه روســيا كثيــراً فــي ظــل الخســائر 
التــي بــدأت تتعــرض لهــا مؤخــراً فــي بعــض المناطــق داخــل 

ــا. أوكراني



6

كيف أثر دعم أوكرانيا على مخزون التسليح الغربي؟

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

أوروبــا  بيــن  القــوة  توازنــات  التأثيــر علــى  إمكانيــة   –6
وروســيا: تنطــوي مؤشــرات تراجــع مخــزون التســليح الغربــي 
ــن  ــوة العســكرية بي ــات الق ــى توازن ــة عل ــى تأثيــرات محتمل عل
أوروبــا وروســيا، وهــو أمــر انتبهــت إليــه الــدول األوروبيــة، 
فعلــى ســبيل المثــال، ذكــر مفــوض األمــن والسياســة الخارجيــة 
فــي االتحــاد األوروبــي “جوزيــب بوريــل”، في شــهر أغســطس 
الماضــي، أن “االتحــاد األوروبــي أنشــأ مجموعــة عمل لدراســة 
العســكرية  للطلبــات  العملــي  التطبيــق  وتعزيــز  اإلمكانــات 
ــن  ــا م ــد مخزوناته ــي لتجدي ــدول االتحــاد األوروب المشــتركة ل
األســلحة”، وأضــاف أن “المفوضيــة األوروبيــة خصصــت 
500 مليــون يــورو للســنتين القادمتيــن مــن أجــل تكثيــف 

ــر ضــروري  ــو أم ــتركة، وه ــات المش ــي للطلب ــق العمل التطبي
ــم الصناعــة العســكرية”.  ــاءة المشــتريات ودع لتحســين كف

ــات  ــي عملي ــي ف ــول إن التوســع الغرب ــام، يمكــن الق ــي الخت ف
تســليح أوكرانيــا والرهــان علــى خيــار الحل العســكري، كان له 
العديــد مــن التداعيــات الســلبية علــى الــدول الغربيــة نفســها؛ 
ــق  ــا يتعل ــات فيم ــن أزم ــك م به ذل ــبَّ ــا س ــي ضــوء م ــك ف وذل
به هــذا التوجــه  ــي، فضــاً عمــا ســبَّ ــات التســليح الوطن بعملي
مــن اضطرابــات وأزمــات سياســية داخليــة، واحتماليــة تحــول 
أوكرانيــا إلــى ســوق ســوداء لألســلحة، بمــا يهــدد الجغرافيــا 

األوروبيــة بأكملهــا.


