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الفاعلية التشغيلية:
 هل تؤثر حرب أوكرانيا على مكانة روسيا في سوق السالح العالمية؟

تحتــل روســيا مكانــة متقدمــة جــدًا فــي ســوق 
الســالح العالميــة؛ فبيــن عامــي 2016 و 2020، 
اســتحوذت صناعــة الدفــاع الروســية علــى %20 
مــن ســوق الصناعــات الدفاعيــة العالمــي، ولكــن 
الحــرب  بفعــل  مهــددة  المكانــة  هــذه  بــدت 
األوكرانيــة التــي تؤثــر ســلبًا علــى ســمعة الســالح 
الروســي، وخصوصــًا مــع الدعايــة الغربيــة الســلبية 
ضد فاعلية الســالح الروســي في الحرب. وبالرغم 
مــن هــذه اإلشــكاليات ســيظل للســالح الروســي 
جاذبيتــه لــدى بعــض الــدول، وخاصــة مــع تكلفتــه 

المنخفضــة.   

لــت الحــرب األوكرانيــة اختبــاراً عالميــاً للســاح الروســي،  مثَّ
ومــع طــول أمــد الحــرب التــي خططــت موســكو ألن تكــون عمليــة 
عســكرية ســريعة، فــإن ثمة تســاؤالت ُطرحــت حول تأثيــر الحرب 
ــة الســاح الروســي فــي ســوق الســاح العالميــة، وإذا  علــى مكان
مــا كانــت الصعوبــات التــي يواجههــا الســاح الروســي فــي ســاحة 
المعركــة ســتؤثر علــى ســمعته فــي العالــم، ومــن ثــم تؤثــر علــى 
حجــم الطلــب العالمــي علــى الســاح الروســي وصــادرات موســكو 
العســكرية، وخصوصــاً أن الحــرب ظهــرت كأنهــا صــراع علــى 
ــت  ــي قدم ــة الت ــدول الغربي ــيا وال ــن روس ــليحية بي ــة التس الفاعلي

لكييــف إمــدادات أســلحة واســعة النطــاق. 

المرتبة الثانية

ــة؛  ــي ســوق الســاح العالمي ــة جــداً ف ــة متقدم ــل روســيا مكان تحت
الدفــاع  صناعــة  اســتحوذت  و2020،   2016 عامــي  فبيــن 
الروســية علــى 20% مــن ســوق الصناعــات الدفاعيــة العالميــة؛ 
مــا وضعهــا فــي المرتبــة الثانيــة بيــن أبــرز مصــدري الصناعــات 

ــدة.  ــات المتح ــد الوالي ــم بع ــي العال ــة ف الدفاعي

وُتعــد الهنــد المســتورد الرئيســي للســاح الروســي؛ حيــث كان 
ــد،  ــى الهن ــة إل ــية موجه ــة الروس ــن الصــادرات الدفاعي 23% م

ــر بنســبة %15.  ــن بنســبة 18% والجزائ ــا الصي تليه

ويرجــع هــذا الحضــور الروســي الملحــوظ فــي ســوق الســاح 
العالميــة إلــى عــدد مــن العوامــل الجوهريــة مــن بينهــا أن األســلحة 
ــل  ــن البدائ ــة م ــي الصيان ــهل ف ــة، وأس ــل تكلف ــون أق ــية تك الروس

الغربيــة، ومتاحــة بشــروط دفــع أكثــر مرونــة. 
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وذلــك باإلضافــة إلــى اســتعداد موســكو لنقــل التكنولوجيــا 
ــي  ــد، الت ــل الهن ــدول مث ــلحة لبعــض ال ــاج األس ــص إنت وترخي
صــدرت إليهــا موســكو خــال الفتــرة بيــن عامــي 2011 
و2021 نحــو 60% مــن إجمالــي الــواردات الدفاعيــة الهنديــة 
ــى  ــد عل ــتحوذت الهن ــاً. واس ــار دوالر تقريب ــة 22.9 ملي بقيم
34% مــن إجمالــي المبيعــات الدفاعيــة الروســية خــال الفتــرة 

ــا. ذاته

ر ميداني تعثُّ

ــة  ــرب األوكراني ــر الح ــى تأثي ــر إل ــن التقاري ــد م ــير العدي تش
ســلباً علــى ســمعة الســاح الروســي، وتعتبــر أن حرب روســيا 
ضــد أوكرانيــا أضــرت بالمصداقيــة والموثوقيــة العســكرية 
ــا يمكــن  ــاً ســيئاً ألســلحتها، وهــو م ــت إعان ل الروســية، ومثَّ

ــي: ــى النحــو التال ــه عل تناول

1- خســائر كبيــرة فــي معــدات الجيــش الروســي: بالرغــم مــن 
صعوبــة تقييــم الخســائر العســكرية الروســية علــى نحــو دقيــق، 
ــا مــن هــذه الخســائر،  فــإن بعــض التقاريــر تكشــف عــن زواي
مــن  بدرجــة  الخســائر  هــذه  مــع  التعامــل  يجــب  كان  وإن 

ــا  ــر عــن وجهــة نظــر أوكراني ــا تعب الحــرص وخصوصــاً أنه
والــدول الغربيــة؛ فقــد كشــفت وزارة الخارجيــة األوكرانيــة فــي 
إحصائيــة نشــرتها للخســائر الروســية حتــى تاريــخ 13 أكتوبــر 
الماضــي عــن مقتــل 63 ألفــاً و800 جنــدي روســي، وإســقاط 
268 طائــرة حربيــة و240 مروحيــة و1182 طائرة مســيرة، 
ــة  ــة و5167 مركب ــفينة حربي ــة و16 س ــر 2511 دباب وتدمي
ــخ  ــة صواري ــاً و357 راجم ــر 1556 مدفع ــكرية، وتدمي عس
ــدات أخــرى وإســقاط  ــر مع ــاع جــوي، وتدمي و183 نظــام دف

316 صــاروخ كــروز. 

ــى  ــة، إل ــس” األمريكي ــة “فورب ــرات مجل ــير تقدي ــا تش فيم
ــاً و42  ــو 121 ألف ــرب نح ــة الح ــذ بداي ــدت من ــيا فق أن روس
قطعــة مــن المعــدات بقيمــة 16.56 مليــار دوالر، بما ال يشــمل 
ــل وزارة  ــن كال وكي ــن كول ــا أعل ــية، بينم ــخ الروس الصواري
ــيا نصــف  ــدان روس ــات، فق ــئون السياس ــة لش ــاع األمريكي الدف
دباباتهــا، واســتخدامها غالبيــة أســلحتها الموجهــة؛ وذلــك فضــاً 
عــن الهجمــات النوعيــة األوكرانيــة التــي ألحقــت خســائر 

ــية. ــدات الروس ــة بالمع نوعي
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 فعلــى ســبيل المثــال اســتخدمت القــوات المســلحة األوكرانيــة، 
ــفن  ــادة للس ــروز المض ــخ ك ــل 2022، صواري ــي 14 أبري ف
إلغــراق طــراد الصواريــخ الموجهــة الروســي “موســكفا” فــي 
البحــر األســود، وهــي أكبــر ســفينة بحريــة يتــم تدميرهــا منــذ 
ــون  ــو 750 ملي ــا بنح ــدر قيمته ــة، وتق ــة الثاني الحــرب العالمي

دوالر. 

وكذلــك تدميــر طائــرة مــن طــراز )Il-76( قيمتهــا 86 
ــة “ســاراتوف” بقيمــة  ــة برمائي ــون دوالر، وســفينة هجومي ملي
75 مليــون دوالر، وطائــرة مــن طــراز )Su-30SM( بقيمــة 
50 مليــون دوالر، وطائــرة مــن طــراز )Su-34( بقيمــة 40 

ــون دوالر. ملي

2- إثــارة الشــكوك حــول جــودة المعــدات العســكرية الروســية: 
أثــارت صــور المركبــات الروســية المحطمــة والمهجــورة 

تســاؤالت حــول جــودة وموثوقيــة المعــدات العســكرية الروســية 
الصنــع، خاصــًة أن الكثيــر مــن المعــدات التــي نشــرتها روســيا 
ــة  ــل دباب ــوفييتية، مث ــة الس ــن الحقب ــات م ــى تصميم ــد عل تعتم
T-90 التــي تعتمــد علــى طــراز T-72 البالــغ مــن العمــر 50 
عامــاً؛ مــا ربــط األداء العســكري الروســي بنقــص االبتــكار فــي 

تصنيــع المعــدات الجديــدة. 

وُتعــد تلــك الصــور دعايــة ســلبية بحــق المعــدات الروســية 
فــي ســوق الســاح العالميــة، وتثيــر مخــاوف موســكو مــن أن 
ُتحبــط مســتوردي الســاح الروســي، فضــاً عــن أن المنظومــة 
ــة  ــودة وفعالي ــي ج ــكيك ف ــى التش ــز عل ــة ترك ــة الغربي الدعائي
حولهــا،  الشــكوك  وإثــارة  الروســية،  العســكرية  المعــدات 
وتعتبــره هدفــاً مــن أهدافهــا الهامــة فــي ســياق تغطيــة الحــرب 

ــة. األوكراني
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3- تقويــض األســلحة الغربيــة فعاليــة المعــدات الروســية: ال 
ــى  ــة عل ــم األســلحة الروســية فــي الحــرب األوكراني يقــف تقيي
رصــد مــا لحــق بهــا مــن خســائر، بــل إن العديــد مــن التقاريــر 
تحــرص علــى عقــد مقارنــة بيــن األســلحة الغربيــة واألســلحة 
الروســية؛ إلثبــات حجــة مفادها أن األســلحة الغربية اســتطاعت 

تقويــض الفعاليــة العســكرية الروســية. 

طائــرات           تدميــر  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  يشــار  حيــث 
Bayraktar بــدون طيــار التركيــة، وأنظمــة جافلين األمريكية 
وراجمــة الصواريــخ األمريكيــة هيمــارس واألســلحة المضــادة 
الدفــاع  NLAW، وأنظمــة  البريطانيــة  الســويدية  للدبابــات 
البريطانيــة   Starstreakو ،Stinger الجــوي األمريكيــة 
بشــكل فعــال المعــدات الروســية، فضــاً عــن الرمزيــة الكبيــرة 
لتدميــر الســفينة الحربيــة الروســية “موســكفا” فــي البحــر 
ــى  ــون”، عل ــن طــراز “نبت ــن م ــن أوكرانيي األســود بصاروخي

ــات.  ــدد الطبق ــامل متع ــاع جــوي ش ــن وجــود دف الرغــم م

4- حديــث غربــي عــن فشــل األســلحة الهجوميــة الروســية: 
تثيــر العديــد مــن التقاريــر الغربيــة الشــكوك حــول فعاليــة 

ــق  ــا يتعل ــل؛ ف ــا بالفش ــية، وتتهمه ــة الروس ــلحة الهجومي األس
ــك  ــل كذل ــط، ب ــة فق ــة األســلحة الروســية بالغربي األمــر بمقارن

ــدالت نجــاح وفشــل األســلحة الروســية بشــكل مســتقل.  مع

فعلــى ســبيل المثــال، تشــير تقييمــات مســؤولي الدفــاع 
األمريكييــن إلــى أن أداء األســلحة الهجوميــة الروســية فــي 
ــي  ــيا تعان ــال، وأن روس ــاً لآلم ــة كان مخيب ــرب األوكراني الح
مــن معــدالت فشــل تصــل إلــى 60% لبعــض صواريخهــا 
الموجهــة بدقــة، وهــو مــا ُيقصد بــه نســب الصواريــخ الهجومية 
الروســية التــي فشــلت فــي اإلطــاق أو تعطلــت فــي منتصــف 
ــدم  ــم أو ق ــوب التصمي ــبب عي ــا بس ــأت هدفه ــة أو أخط الرحل

ــا.  ــدات ورداءته المع

5 – حاجــة موســكو إلــى الدعــم التســليحي الخارجــي: عكســت 
لموســكو  التســليحية  الفجــوات  بعــض  األوكرانيــة  الحــرب 
وخصوصــاً فيمــا يتعلــق باألســلحة غيــر التقليديــة، علــى غــرار 
الطائــرات المســيرة، وهــو مــا دفعهــا إلــى البحــث عــن مصــادر 
خارجيــة للحصــول علــى مثــل هــذه األســلحة لتلجــأ إلــى إيــران 

التــي زودتهــا بعــدد مــن الطائــرات المســيرة. 
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صحيــح أن روســيا نظــرت إلــى الطائــرات المســيرة اإليرانيــة 
باعتبارهــا بديــاً منخفــض التكلفــة وعالــي الفائــدة بالنســبة لهــا، 
ويحــول دون التوســع فــي اســتخدام األســلحة المرتفعــة التكلفــة 
ــرك  ــا يت ــه ربم ــذا التوج ــد أن ه ــة، بي ــرب األوكراني ــي الح ف
انطباعــاً ســلبياً عــن صناعــة الســاح الروســية وقدرتهــا علــى 
ــس  ــرى لي ــدول أخ ــابهة ل ــة مش ــليحية حديث ــة تس ــر أنظم توفي

لديهــا النفــوذ نفســه فــي ســوق الســاح العالميــة.  

تحديات الحرب

بخــاف تأثيــرات الحــرب األوكرانيــة علــى ســمعة الســاح 
ــات  ــت أيضــاً تحدي ــا خلق ــم، فإنه ــي العال ــه ف الروســي ومكانت
ــدات  ــر مع ــة تصدي ــى مواصل ــدرة موســكو عل ــام ق ــرى أم أخ

ــا: ــيهما، منه ــرة نفس ــاءة والوتي ــة بالكف ــة دفاعي وأنظم

1 – الحاجــة إلــى تعويــض خســائر الحــرب: تتوقــع العديــد مــن 
ــاع الروســية  ــة لصناعــة الدف ــدرة اإلنتاجي ــاة الق ــرات معان التقدي
مــن أجــل تعويــض الخســائر الضخمــة فــي المركبــات والمعــدات 
التــي تكبدهــا الجيــش الروســي خــال الحــرب األوكرانيــة، وأن 
ــي إصــاح  ــرة ف ــذه الفت ــال ه ــروس خ ــون ال ــغل المصنع ينش

المعــدات التالفــة، أو ترقيــة المعــدات الموجــودة، أو إنتــاج بدائــل 
وقطــع غيــار. 

إذ ُتحتــم الحــرب علــى المــدى القصيــر توجيــه شــحنات 
الذخيــرة وقطــع الغيــار لدعــم المجهــود الحربــي الروســي؛ األمر 
ــض  ــليم بع ــاء تس ــر أو إلغ ــو تأخي ــكو نح ــع موس ــد يدف ــذي ق ال
طلبيــات األســلحة، أو عــدم القــدرة علــى تلبيــة طلبيــات جديــدة، 

ــرة الحــرب.  خــال فت

2 – قطــع خطــوط إمــداد مكونــات الســاح: أثــارت العقوبــات 
الغربيــة المفروضــة علــى روســيا تســاؤالت حــول قدرتهــا على 
ــلحتها  ــة ألس ــة والتكنولوجي ــات الداخلي ــى المكون الحصــول عل
ــح أن  ــن المرج ــا. وم ــي تبيعه ــلحة الت ــة لألس ــر الصيان وتوفي
تتأثــر صناعــة الدفــاع الروســية بالعقوبــات الغربيــة المفروضــة 
علــى موســكو؛ حيــث ال تســتهدف العقوبــات المعامــات الماليــة 
لروســيا فحســب، بــل تقطــع أيضــاً إمــداد المكونــات واألجــزاء 
األساســية وآالت اإلنتــاج باإلضافــة إلــى صيانتهــا واســتدامتها، 
فــي الوقــت الــذي تعتمــد فيــه صناعــة األســلحة الروســية علــى 

دول أخــرى فــي المعــدات والمكونــات. 



6

 هل تؤثر حرب أوكرانيا على مكانة روسيا في سوق السالح العالمية؟

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

العديــد مــن األجــزاء اإللكترونيــة  حيــث تســتورد روســيا 
والمكونــات المتطــورة والمــواد ذات الصلــة مــن دول مختلفــة، 

ــرى.  ــيوية أخ ــن ودوالً آس ــا والصي ــمل أوروب تش

إلــى  روســيا  علــى  المفروضــة  العقوبــات  تــؤدي  وقــد 
ــاض  ــى انخف ــي إل ــا تفض ــة، وربم ــذه العملي ــي ه ــب ف مصاع
كبيــر فــي القــدرة الصناعيــة وارتفــاع كبيــر فــي األســعار، أو 
أن تفقــد صناعــة الدفــاع الروســية جانبــاً مــن قوتهــا التنافســية 
فيمــا يتعلــق باألســلحة المتطــورة، مثــل أنظمــة الدفــاع الجــوي 
االستشــعار؛  وأجهــزة  الموجهــة  والصواريــخ  والطائــرات 
وذلــك فــي ظــل اعتمــاد روســيا بشــكل كبيــر علــى التكنولوجيــا 
ــي  ــية ف ــل الرئيس ــون الكت ــال، تتك ــبيل المث ــى س ــة؛ فعل األجنبي
طائــرات Orlan-10 بــدون طيــار مــن مكونــات غربيــة 
الصنــع، وتــم تجهيــز دبابــات T-72 الروســية بأجهــزة تصويــر 
 9M727 حراريــة فرنســية، كمــا تعتمــد صواريــخ كــروز
إســكندر وكاليبــر علــى رقائــق غربيــة، وتــم تجهيــز نظــام 
TOR-M2 المضــاد للطائــرات بمذبــذب طورتــه المملكــة 

ــدة. المتح

ف بعــض المســتوردين مــن فــرض عقوبــات عليهــم:  3- تخــوُّ
ســاهمت العقوبات المفروضة على اســتيراد المعدات واألســلحة 
والمنظومــات الدفاعيــة الروســية فــي تــردد بعــض الــدول التــي 
ــى معــدات روســية بســبب خطــر  ــت تســعى للحصــول عل كان
تعرضهــا لعقوبــات مــن قبــل الواليــات المتحــدة ودول االتحــاد 
 CAATSA األوروبــي؛ حيــث كان التهديــد بفــرض عقوبــات
العامــل الحاســم فــي قــرار الفلبيــن بعــدم متابعــة عقــد دفــاع مــع 
روســيا لتوفيــر غواصتيــن فــي عــام 2020، وقــرار إندونيســيا 
ــع مــن طــراز  ــة روســية الصن ــرة مقاتل ــب 11 طائ ــاء طل بإلغ
ــة  ــرات األمريكي ــح الطائ ــي ديســمبر 2021 لصال SU-35 ف

والفرنســية الســريعة. ومــع اشــتداد الصــراع الروســي الغربــي 
ــث  ــن حي ــدول م ــيم ال ــة، وتقس ــة الحــرب األوكراني ــى خلفي عل
ــر مــن اســتيراد  ــإن مخــاوف دول أكث ــا مــن الحــرب، ف موقفه
الســاح الروســي تــزداد خشــية تعرضهــا للعقوبــات الغربيــة، 
أو توتــر عاقاتهــا بالواليــات المتحــدة والــدول األوروبيــة؛ 
ولذلــك ُتحــذر تقديــرات مــن احتمــاالت أن تمتنــع بعــض الــدول 
ــات المتحــدة عــن التعامــل  ــارة غضــب الوالي ــد إث التــي ال تري

مــع المورديــن الــروس لألســلحة خــال الفتــرة الحاليــة.

استمرار الجاذبية

ختامــاً، علــى الجانــب اآلخــر من االنتقــادات الموجهــة للمعدات 
العســكرية الروســية، فــإن الكثيــر مــن خســائر المعــدات التــي 
تكبدهــا الجيــش الروســي ال ترجــع فقــط إلــى المعــدات نفســها، 
إنمــا إلــى انتقــادات تتعلــق بوجــود اتهامــات بالفســاد، وســوء 
التدريــب، وســوء قيــادة العمليــة العســكرية، وعــدم التخطيــط 
الجيــد لهــا، وعــدم كفايــة اإلمــدادات العســكرية علــى مســتوى 

الجنــود أو المعــدات. 

ــادات  ــن انتق ــه لألســلحة الروســية م ــم توجي ــا ت ورغــم كل م
ــارب  ــن أن التج ــاً ع ــا، فض ــا ومميزاته ــا مكانته ــزال له ال ت
التاريخيــة الســابقة تحــد بعــض الشــيء مــن تأثيــر الحــروب 
علــى عمليــات شــراء المســتوردين األساســيين التقليدييــن 
للســاح الروســي؛ فبعــد حــرب الخليــج لــم يتراجــع مســتوردو 
الهنــد والجزائــر عــن  التقليديــة مثــل  الروســية  األســلحة 
ــزال لألســلحة  ــث ال ت ــى األســلحة الروســية؛ حي ــاد عل االعتم
الروســية جاذبيتهــا ومميــزات نســبية لتلــك الــدول وغيرهــا، 
فضــاً عــن وجــود عوامــل أخــرى تحكــم عمليــات شــراء 

ــاح. الس


