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:ملخص
 وَى الؿبب الظي صَو بالٓىي،ٛحهخبر الطىانت الخغبُت مً أٖثر الٓؿاناث الطىانُت اؾتهالٗا لغؤوؽ ألامىا
 الخغوبٚ بدُث حؿتهل،الهكمى ونلى عأؾها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ئلى اجساط الخغب ٖيشاؽ اْخطاصي
ً
 والشغٗاث ال٘بري اإلاطىهت للؿالح مً مىاضلت وشاؾها وجؿىٍغ مسؼون ألاؾلخت بماٛأمىالا ٖبحرة جمً٘ الضو
 وْض أصعٖذ عوؾُا اَمُت الطىانت.ٌؿمذ للضولت بالبٓاء في مغجبت مخٓضمت مً بحن الٓىي الهؿ٘غٍت الهاإلاُت
ٛ وهي جداو.الخغبُت وججاعة الؿالح ٖمدغٕ للخىمُت الاْخطاصًت مخأزغة مٓاعهت بالىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت
 وٗاهذ، ْىتها الهؿ٘غٍت بؿغٍٓت مباشغة في الجزاناث اإلاؿلختٛ اؾخهماٛ الخأزغ مً زالٚخالُا جضاعٕ طل
 ٌهخبر الضاَو الاْخطاصي، َباإلغاَت ئلى الضاَو الؿُاس ي والهؿ٘غي.البضاًت مً الخضزل الهؿ٘غي في ؾىعٍا
 لضوعٛ خُث ؾيخؿغّ في َظا اإلآا، ال٘بري في مىاؾٔ الجزاناث اإلاؿلختٛأَم مدغٕ للخضزالث الهؿ٘غٍت للضو
ىن له مً آزاع نلى الجزاناثُٙ وما ؾ،2015 الهامل الاْخطاصي ٖمدغٕ للؿُاؾت الخاعحُت الغوؾُت بهض
.اإلاؿلخت التي ًمً٘ أن جدضر في اإلاؿخٓبل
. اْخطاص الخغب – الجزاناث اإلاؿلخت – عوؾُا – ؾىعٍا – الطىانت الخغبُت:الكلمات املفتاحية
Abstract:
The military industry is one of the most capital-intensive industrial sectors, which
explains why the great powers, especially the United States of America, take war as
an economic activity. Because wars consume a lot of money, they allow arms
producing countries to continue to exploit and develop their stockpiles of weapons,
and to sell or use the old stock in countries in armed conflict. Which allows arms
producing states to remain in an advanced rank among the world’s military forces?
Russia has recognized the importance of trade of armes and military industry as a
driver of economic development compared to the United States of America. It is
currently trying to remedy this delay through the use of military power directly in
armed conflict, the beginning of which was the military intervention in Syria. In
addition to political and military motivation, economic motivation is the most
important driver of military intervention for powerful countries in areas of armed
conflict, where we discuss in this article the role of the economic factor as a driver
of foreign policy. after 2015, and what effects or role this will have on armed
conflicts that may occur in the future.
key words: Economy of war - Armed conflicts - Russia - Syria - Military industry.
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مقدمة:
حهخبر الطىانت الخغبُت وججاعة الؿالح باليؿبت للضو ٛالغائضة في َظا اإلاجاَ ٛغنا أؾاؾُا مً َغوم
ّ
الاْخطاص الىؾني ،لً٘ ما ّ
ًمحز مسغحاث الطىانت الخغبُت َى ّأنها مغجبؿت بكغوٍ الخغوب والجزاناث اإلاؿلخت،
َمً الىاخُت الاْخطاصًت حهخبر الطىانت الخغبُت ألاٖثر اؾتهالٕ لغؤوؽ ألامىا ٛمً بحن ٗل َغوم الطىانت
الازغي ،أما مً الىاخُت الخجاعٍت ،حهخبر الاؾلخت مً أٖثر الؿلو ضغامت في الدؿىٍٔ ألن ؾىّ الؿالح مدضوصة
ً
حضا ،خُث جخم ايلب اإلاهامالث ما بحن الضوُٖ ٛىانل عؾمُت .وَى ما ٌؿاَم في الخُاف نلى الاؾخٓغاع الهالمي
ومىو اهدشاع الاؾلخت بما ًمً٘ أن يهضص امً وؾالمت ألاَغاص ،اؾخٓغاع الضو ،ٛوختى وخضتها الترابُت.
لً٘ اطا هكغها ئلى الاؾلخت نلى انها ؾلهت ًجب أن جبام لٙي ٌؿخهُض الطاوو عأؽ ماله باإلغاَت ئلى الغبذ،
َال بض مً اًجاص ؾىّ لطغَها مً اإلاساػن ،وٖما ْلىا ؾابٓا حهخبر الضولت الُانل الغؾمي والغئِس ي في َظٍ
الؿىّ ،لً٘ اؾخهمالها لألؾلخت مدضوص حضا .وٖٙل ؾلهتَ ،ىإ ؾىّ ؾىصاء للؿالح حًظي الطغاناث
الالجمازلُت مما ٌؿاَم في َخذ اإلاجا ٛامم ضىام الؿالح لالؾدثماع أٖثر في جٙل ٚالطغاناث ،التي ٗاهذ الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٘ت عائضة َيها ئلى ياًت الخضزل الغوس ي في ؾىعٍا.
ومً زال ٛالىاْو ،وباالنخماص نلى مضزلي الاْخطاص الؿُاس ي ،وجدلُل الؿُاؾت الهامت ،هٓى ٛبأن َىإ
مىكىعًٍ عئِؿُحن لخدلُل ما ٌهغٍ " باْخطاص الخغب" في قل الطغام بحن صولخحن أو بحن صولت ومجمىناث
مؿلخت ( اعَابُت  ،حغٍمت مىكمت ،خغٗاث اهُطالُت ).....مً حهت ،وجدلُل ؾغٍٓت حهامل الضو ٛال٘بري اإلاطىهت
للؿالح مو جل ٚالطغاناث مً حهت زاهُت ،مو الترٖحز نلى الخًُحر ال٘بحر في الؿُاؾت الخاعحُت الغوؾُت بهض
بضاًت اخضار ما ؾمي بالغبُو الهغبي.
َٓض اصعٖذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت أَمُت الخُاف نلى خغُٖت عجلت الطىانت الخغبُت مباشغة بهض
نهاًت الخغب الهاإلاُت الثاهُت ،وَى ما ًُؿغ اهسغاؾها في ال٘ثحر مً الخغوب اإلاباشغ ويحر اإلاباشغة مما ؾاَم في
مىو اْخطاصَا مً الانهُاع زال ٛالخغب الباعصة ألنها لم جسؼن أمىالها في مساػن الؿالح ،بل حهلذ مً الاؾلخت
ججاعة ْائمت بظاتها .بِىما لم جضعٕ عوؾا اَمُت الامغ ئلى ياًت  2015مو جضزلها اإلاباشغ في ؾىعٍا.
مً زال ٛما ؾبٔ طٖغٍ ،ؾىهالج الاشٙالُت الخالُت:
ً
في قل جؿىع مُهىم اْخطاص الخغب ،ئلى اي مضي حهخبر ججاعة الاؾلخت صاَها للخضزل في الخغوب والجزاناث
الخمازلُت والالجمازلُت وجمىٍنها بالؿالح باليؿبت لىعوؾُا بهض  2015؟
خُث ؾىداو ٛالاحابت نلى َظٍ الاشٙالُت اهؿالْا مً الُغغُت الخالُت:
ٗلما ػاص اصعإ عوؾُا إلاساؾغ اؾتهالٕ الطىانت الخغبُت لغؤوؽ الامىا ٛنلى الاْخطاص الىؾنيٗ ،لما ػاصث
خاحتها ئلى الخضزل جمىًٍ الخغوب والجزاناث للخُاف نلى مؿخىي اْخطاصي مؿخٓغ ئلى ابهض خض.
وسيكون بناء البحث باالعتماد على املحاور التالية
-

الطىانت الخغبُت وججاعة الؿالح بمىؿٔ الاْخطاص الؿُاس ي.
الخضزل الغوس ي في ؾىعٍا مً مىكىع اْخطاص الخغب بهض .2015
ً
الضاَو الاْخطاصي وخضوص الضوع الغوس ي في الطغاناث اإلاؿلخت مؿخٓبال.
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وؾُٙىن جدلُل مػمىن َظا البدث باالنخماص نلى مىكىع الاْخطاص الؿُاس ي لخُؿحر وَهم اإلاىِْ الغوس ي
مً ٗل الجزاناث اإلاؿلخت إلاا ْبل  ،2015وؾبب حًُحر زـ الؿُاؾت الخاعحُت الغوؾُت بهض  2015مً زالٛ
جضزلها اإلاباشغ في ؾىعٍا.
-0

الصناعة الحربية وثجارة السالح بمنطق الاقتصاد السياس ي

ّ
حهض الطىانت الخغبُت للضو ٛأخض ّ
أَم اإلاإشغاث الضالت نلى ْىتها الهؿ٘غٍت والاْخطاصًت صازلُا وزاعحُا،
لهظا ّ
حهض مغخلت الخغب الباعصة َػاء ممحزا لضعاؾت جؿىع مُهىم اْخطاص الخغب ،وُِٖ اوه٘ـ طل ٚالخؿىع
نلى الؿُاؾت الخاعحُت للضو ،ٛونلى وغهها الاْخطاصي الضازلي.
َٓض ٗان الاْخطاص الغوس ي الضازلي زال ٛالخغب الباعصة في وغو ًدىاْؼ مو صعحت الخؿىع التي نغَها
ْؿام الطىانت الخغبُت ،خُث هجض جؿىع ٖبحرا في مجاالث ّ
نضة نلى يغاع ج٘ىىلىحُا الُػاء ،الؿالح الىىوي،
الهىضؾت الهؿ٘غٍت ،وهجض في هُـ الىْذ جأزغا ٖبحرا في ٗل الٓؿاناث الاْخطاصًت اإلاضهُت ،وَى الهامل الظي
ّ
حؿبب في انهُاع الاجداص الؿىَُاحي ّ
ٖٙل بهض أعبهت نٓىص مً الترٖحز َٓـ نلى جؿىٍغ الطىانت الخغبُت نلى
خؿاب الطىاناث اإلاضهُت ،ن٘ـ ما ْامذ به الىالًاث اإلاخدضة ،التي سخغث الخؿىع ال٘بحر في الطىانت
والخ٘ىىلىحُا الخغبُت لخؿىٍغ بُٓت الٓؿاناث اإلاضهُت ( البنى الخدخُت ،الؿاْاث البضًلت ،خماًت البِئت ،جؿىٍغ
التربُت و الخهلُم )...وَى ما أبٓى نلى اْخطاصَا ْاصعا نلى الخؿىع واإلاىاَؿت ،وختى ُْاصة الهالم.
)(Markusen,1992.p 389
ٌهخبر جؿىٍغ الطىانت الخغبُت بمىؿٔ الاْخطاص الؿُاس ي ؾالخا طو خضًًً ،مً٘ له أن ًٙىن الٓاؾغة
ألامامُت لخؿىٍغ الاْخطاص ال٘ لي والجؼئي للضولتٖ ،ما َى الخا ٛباليؿبت للىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت مىظ نهاًت
الخغب الهاإلاُت الثاهُت ،وٍمً٘ له أن ًٙىن زٓبا أؾىص باليؿبت لغؤوؽ الامىا ٛالىؾىُت مثلما ٗان نلُه الخاٛ
باليؿبت لالجداص الؿىَُاحي بُٓاصة عوؾُا زال ٛالخغب الباعصة.
َمً وحهت الىكغ الاْخطاصًتً ،يبغي ألي ضىانت مهما ٗاهذ أن جخدى ٛئلى ججاعة وأن جدٓٔ أعباخا جػمً
اؾخمغاعٍت اليشاؽ وجؿىٍغ عؤوؽ ألامىاّ ،ٛأما َُما ًسظ الخالت الغوؾُت في ّ
قل الاجداص الؿىَُاحيَٓ ،ض ٗاهذ
الطىانت الخغبُت أٖبر مؿتهل ٚلغؤوؽ ألامىا ،ٛصون أن جٙىن ْاصعة نلى جدىٍل جل ٚالطىانت ئلى ججاعة ـ ـ
الخ٘ىىلىحُا الُػائُت والىىوٍت ـ ـ وَى ما ّ
حؿبب في انهُاع اْخطاصَا ،نلى ن٘ـ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت التي
زلٓذ ؾىْا ناإلاُت للؿالح ؾىاء نً ؾغٍٔ الخضزل الهؿ٘غي اإلاباشغ ،أو نً ؾغٍٔ زلٔ الجزاناث اإلاؿلخت
وجؼوٍض أؾغاٍ الطغام بالؿالح ،خُث ٗاهذ آزغ أٖبر ؾىّ للؿالح َخدتها الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت في 2003
بهض اخخاللها للهغاّ ،وانالن "بى ٛبغٍمغ" الخاٖم الهؿ٘غي للهغاّ بهض الًؼو ،بأن الهغاّ "مُخىح لألنما،"ٛ
وْطض باألنما ٛججاعة الؿالح بٙل أهىانه ،وجمىًٍ الجِش الامغٍٙي بالظزحرة التي ٌؿخهملها في الخغب.
)(Christopher.P.Moor.W 2007.p6
بِىما ٗاهذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت ّ
جىؾو في ٗل مىاؾبت أؾىاّ الؿالح ،بُٓذ عوؾُا مىًلٓت نلى هُؿها،
ولهبذ صوع اإلاغاْب للضوع الامغٍٙي في مسخلِ مىاؾٔ الهالم ،و ْض ٗاهذ الهؼلت الهؿ٘غٍت التي ازخاعتها عوؾُا ما
بحن  1989و ٖ 2015مداولت منها لغَو مؿخىي الاْخطاص الىؾني وججاوػ مسلُاث الخغب الباعصة ،خُث خاَكذ
ّ
ًسظ ججاعة الؿالح ،وطل ٚباالنخماص نلى الهٓىص الغؾمُت مو الضو ٛلخطضًغ مسخلِ
نلى هُـ الؿُاؾت َُما
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الاؾلخت و الهخاص الخغبيَ ،دؿب الاخطائُاث الغؾمُت الغوؾُت ،نغٍ الىاجج اإلادلي الاحمالي ػٍاصة بيؿبت 44
ّ
 %ما بحن  1989و  ،1998ومو طل ٚلم ًً٘ ألامغ بخل ٚالاًجابُت ّ
جػمىذ أعْام ما ْبل انهُاع
ألن الاخطائُاث
ّ
الا ّ
ؾىعث عوؾُا بهؼ الطىاناث نلى يغاع الهخاص ّ
الاجداص الؿىَُاحي ،وما بهضٍ .وختى وان ّ
أن
اإلاىحه للُالخت،
ّ
ال٘لي بٓي عَحن ّ
شح عؤوؽ ألامىاَ ،ٛأضبدذ عوؾُا مجبرة نلى جدغٍغ الخجاعة الخاعحُت
اإلاؿخىي الاْخطاصي
لتزوٍض اإلاجخمو بمسخلِ الؿلو الاؾتهالُٖت نلى وحه الخطىص(Andreas 2001,p20) .
َٓض ٗاهذ عؤوؽ ألامىا ٛا ّ
ّ
الهش إلاا بهض
إلاجمضة في مساػن الؿالح الغوؾُت أٖبر مً أن ٌؿخؿُو الاْخطاص
ّ
الخغب الباعصة ّ
جدمل جبهاتها أو اؾخؿانت اخخىاء مسلُاتها نلى اإلاؿخىي ال٘لي أو الجؼئي ،وفي واْو ألامغ عوؾُا
زال ٛالهشغٍت التي جلذ انهُاع الاجداص الؿىَُاحي حهخمض في ججاعتها الخاعحُت نلى اإلآاًػت أٖثر مً البُو
والشغاء ّ
ألن الخؼٍىت الهمىمُت ٗاهذ شبه مُلؿت بؿبب نشىائُت ونضم اٖخما ٛالاضالخاث الاْخطاصًت التي
ّ
جغٖؼث في مجملها خى ٛمشاعَو الخىضطت التي لم ًيخج ننها في الىاْو ؾىي اإلاؼٍض مً الُؿاص والعجؼ
الاْخطاصي(Andreas 2001,pp 20-21).
ّ
ولم تهخم عوؾُا َهلُا باؾخًالْ ٛضعاتها الهؿ٘غٍت في اإلاجا ٛالاْخطاصي الا بضاًت ؾىت  ،2000أًً اهخسب
"َالصًمحر بىجحن" عئِؿا للبالص ،خُث بضأ الغئِـ الجضًض بخؿبُٔ ؾُاؾت اضالخُت شاملت محزَا الترٖحز نلى اناصة
بىاء الاْخطاص الىؾني .وبالغيم مً طل ٚلم جخدٓٔ هخائج ٖبحرة زال ٛالههضة الغئاؾُت ألاولى (2000ـ ـ ّ )2004
ألن
ًخم اضالخه زالّ ٛ
خالت الاْخطاص الغوس ي ٗاهذ أنٓض مً أن ّ
مضة ػمىُت ْطحرة .لً٘ اضغاع الغئِـ "بىجحن" نلى
ّ
الخدؿً بضاًت مً الؿىت الثاهُت للههضة الغئاؾُت الثاهُت ،أي بضاًت مً ،2006
اناصة بىاء الاْخطاص ،أقهغ بىاصع
ّ
الىمى الاْخطاصي ئلى  ،% 7وججاوػ احمالي الىاجج اإلادلي  % 8بدلى ٛؾىت  ،2007بِىما
خُث اعجُهذ وؿبت
اعجُو مخىؾـ الضزل الُغصي زال ٛهُـ الؿىت ما بحن  3000و  4000صوالع(Gidadhubli 2007.p19).
لً٘ أيلب الخبراء الاْخطاصًحن ْللىا مً أَمُت الاهجاػاث التي خٓٓها الغئِـ "بىجحن" ،وأعحهىا ؾبب
جدؿً اإلاؿخىي الاْخطاصي لغوؾُا لهامل زاعج نً هؿاّ اضالخاث "بىجحن" الاْخطاصًت ،وَى اعجُام أؾهاع
الىُـ ئلى مؿخىٍاث ُْاؾُت بضاًت مً  ،2003بِىما ًغي َغٍٔ مً َإالء الخبراء ّ
بأن "بىجحن" اؾخؿام هٓل
ّ
الاْخطاص الغوس ي مً الاَالؽ ئلى الثروةً ، engineered a rags to riches transformationغي الُغٍٔ ألازغ بأهه
ّ
لم ًٓم ؾىي باؾخًال ٛنائضاث الىُـ اإلاغجُهت الجمام الاضالخاث اإلاخهثرة مىظ الدؿهُىاث(Rutland 2008.p .
)1051
و في الخُٓٓتّ ،
َان اإلاؿألت لِؿذ بخل ٚالبؿاؾت لٙي هخمً٘ مً جدلُل ؾغٍٓت ّ
جؿىع الاْخطاص الغوس ي
ّ
ّ
باالنخماص نلى أخض الغأًحن َٓـ ،بل أن ألامغ مخهلٔ بهما مها ،خُث أن اضغاع الغئِـ الغوس ي نلى اناصة
الانخباع لبالصٍ صازلُا وزاعحُا واٖبه الاعجُام ال٘بحر ألؾهاع الىُـ ،وَى ما أنؿى هخائج اًجابُت حضا ما بحن
(2000ـ ـ  )2008وهي َترة الخ٘م ألاولى للغئِـ "بىجحن" نلى عوؾُا.
خُث حشحر الاخطائُاث ئلى ّ
أن الىغو الاْخطاصي الغوس ي ٗان في ّ
ّ
جؿىع
مؿخمغ زال ٛجل ٚالُترة ،وَى ما
ّ
جإٖضٍ مسخلِ اإلاإؾؿاث اإلاالُت الغوؾُت والهاإلاُتّ ،
وهبحن طل ٚمً زال ٛالشٙل الخالي:
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"اقتصاد الحرب لمحرك للسياسة الخارجة الروسية بعد "5102
الشكل :0املؤشرات ألاساسية لالقتصاد الروس ي( %(5112-0991
الىمى الخُٓٓي
للىاجج اإلادلي
همى الاؾدثماع
البؿالت
الخضخم
مخىؾـ الضزل
الشهغي للُغص
اخخُاؽ الطغٍ
عجؼ اإلاحزاهُت
جؿىع أؾهاع
الىُـ

1998
 5,3ـ ـ

1999
6,3

2000
10

2001
5,1

2002
4,7

2003
7,3

2004
7,2

2005
6,4

2006
6,7

2007
7,3

 12,4ـ ـ
13,2
85
 10ـ ـ

6,3
12,4
37
 22ـ ـ

18,1
9,9
20
18

10,2
8,8
19
20

2,8
8,5
15
16

13,9
7,8
12
11

11,3
7,9
12
11

10,5
7,5
11
13

12,6
7,1
9
13

21,2
6,3
11
16

21
 5,3ـ ـ
12

58
 0,5ـ ـ
17

62
3,5
27

40
3
23

32
1,4
24

51
1,7
27

36
4,5
34

39
8,1
50

49
8,5
61

48
5,5
69

Sources: OECD (2007), World Bank (2004), M2 From Central Bank of Russia.

وْض ٗان الخؿىع ال٘بحر لالْخطاص الغوس ي الظي ٌشحر الُه الشٙل ٌؿحر بالخىاػي مو اعجُام أؾهاع الىُـ،
وَى ما اؾخًلخه عوؾُا جدذ عئاؾت "َالصًمحر بىجحن" الؾخهاصة الؿُؿغة نلى الٓؿام الطىاعي بطُت نامت ،و
لخؿىٍغ ضىانت اإلادغوْاث بطُت زاضت .و َى ما هخج نىه قهىع ؾبٓت مً الغأؾمالُحن الغوؽ ،باإلغاَت ئلى
اججاٍ الضولت أٖثر َأٖثر هدى الغأؾمالُت و الشغاٖت مو الٓؿام الخاص (Rutland 2008.p 1052).خُث جىضلذ
عوؾُا ئلى وؿبت صمج للٓؿام الخاص في الاْخطاص الىؾني حهاص % 70 ٛبدلى ٛؾىت .2008
ّ
ّ
زالَ ٛظٍ اإلاغخلت والى ياًت  ،2014اؾخؿام الاْخطاص الغوس ي الخًلب نلى الثٓل الظي جمثله الطىانت
الخغبُت نلى الاْخطاص بُػل مضازُل الىُـ مً حهت ،واهُخاح عوؾُا نلى الاؾدثماع الخاص الضازلي والخاعجي
مً حهت زاهُت ،ما هخج نىه جىىَو مطاصع الضزل وعَو مؿخىي مسخلِ َغوم الاْخطاصٖ .ما أبٓذ عوؾُا نلى
ّ
ًسظ ججاعة الؿالح مهخمضة نلى ػبائنها الضائمحن مً الضو ،ٛلً٘ مو بضاًت الاػمت الىُؿُت
هُـ الؿُاؾت َُما
في  ،2014بضأ الغئِـ الغوس ي وضىام الٓغاع في عوؾُا ًضعٗىن حجم الثٓل الخُٓٓي للطىانت الخغبُت نلى
حؿبب في انهُاعٍ ّ
الاْخطاص الىؾني ،و ّ
أن َظٍ ألازحرة ْض ّ
مجضصا ما لم ًخم جبني ؾُاؾت مسخلُت في الخهامل مو
ّ
َظا الٓؿام ،وَى ما ٌشٙل أخض ّ
أَم أؾباب حًُحر مؿاع الؿُاؾت الخاعحُت الغوؾُت مً الخضزل الضبلىماس ي
ّ
ئلى الخضزل الهؿ٘غي اإلاباشغ في ؾىعٍا.
ّ
 5ـ ـ التدخل الروس ي في سوريا من منظور اقتصاد الحرب بعد 5102
ّ
جُاحأ ال٘ثحرون بهض الخضزل الهؿ٘غي الغوس ي في ؾىعٍا ،وؾغخذ ال٘ثحر مً ألاؾئلت خى ٛألاؾباب التي
صَهذ بغوؾُا ئلى اعؾاْ ٛىاتها الهؿ٘غٍت ئلى ؾىعٍا ،وجػاعبذ ألاؾغوخاث بحن نىصة الخغب الباعصة ،والؿمىح
الخىؾعي "لبىجحن" ،أو نىصة الثىائُت الٓؿبُت بطًُت حضًضة بهُضة نً الاًضًىلىحُا .لً٘ الخدلُل الهمُٔ
لالْخطاص الؿُاس ي الغوس ي ًدُلىا ئلى أؾباب مسخلُت جماما ،عاحهت باألؾاؽ للىغو الاْخطاصي الضازلي للبالص
اإلاغجبـ بحجم ألامىا ٛالتي حؿتهل٘هما الطىانت الخغبُت ،ونضم ْضعة الاْخطاص الىؾني نلى جدملها.
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ّ
َظا ما حهل مً الخضزل الهؿ٘غي في ؾىعٍا ًدخل مٙاهت اؾتراجُجُت باليؿبت لغوؾُا ،لِـ مً الجاهب
ّ
ّ
ألاَم مً طل ٚالجاهب الاْخطاصي الظي ًمثل هٓؿت جُاَم بحن عوؾُا وؾىعٍا ٌهىص جاعٍسها
الهؿ٘غي َٓـ ،بل
ئلى الخغب الباعصة ،اغاَت لظلَ ٚان ؾىعٍا حهخبر مىؾىء الٓضم الىخُض لغوؾُا في الشغّ ألاوؾـ والبدغ
ألابُؼ اإلاخىؾـ(Martini,york & Young 2013.p 2).
ّ
َٓض ٗاهذ ألاػمت الؿىعٍت َغضت ال ّ
حهىع باليؿبت لغوؾُا للخسلظ مً حؼء مً طزحرتها الهؿ٘غٍت التي
حهىص إلاغخلت الخغب الباعصة(أمىا ٛعوؾُت ّ
مجمضة في مساػن الؿالح مىظ نهاًت الخغب الهاإلاُت الثاهُت) ،وطل ٚمً
زال ٛاؾخهمالها في الخغب في ؾىعٍا ماصام ّ
أن َىإ أؾغاَا جضَو اإلاا ٛمٓابل الخضزل الهؿ٘غي الغوس ي نلى
ًٓضع الخبراء جٙلُت الخضزل الهؿ٘غي بىدى  750ملُىن صوالع ّ
أؾها الىكام الؿىعي خُث ّ
لخض آلان ،وطل ٚما
ع
جإٖضٍ هىنُت ألاؾلخت اإلاؿخسضمت في ؾىعٍا نلى يغاع الطىاعٍش اإلاػاصة للؿائغاث مً هىم ) (SA-22بالغيم مً
ٗل الجماناث اإلاؿلخت التي جداعب الىكام الؿىعي لؿائغا خغبُت ،و َى ما ٌشحر ضغاخت ئلى ّ
نضم امخالٕ ّ
أن
ّ
مداعبت الاعَاب (صانش) لِـ الهضٍ الغئِس ي للخضزل الغوس ي في ؾىعٍا(.بىعشُُٙاًا  ،2016ص )5
َالكاَغ مً زال ٛالضوع الغوس ي في الطغام الؿىعي ّ
أن عوؾُا لضيها مجمىنت مً ألاَضاٍ الاؾتراجُجُت
هدطغ ّ
أَمها في:

أـ ـ الهضٍ الاْخطاصي :الخسلظ مً نبئ مسلُاث الخغب الباعصة ،وجدغٍغ ألامىا ٛاإلادخجؼة في مساػن الؿالح
لضنم الٓؿاناث ألازغي لالْخطاص الىؾني مً زال ٛؾُاؾت الخغب مٓابل اإلاا ٛالتي حهخمضَا الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٘ت مىظ خغب الخلُج ألاولى.
ّ
الخضزل الهؿ٘غي
ب ـ الهضٍ الؿُاس ي :اناصة الانخباع لغوؾُا ٖالنب أؾاس ي في الهالْاث الضولُت زاضت بهض
الًغبي في لُبُا.
ج ـ الهضٍ الهؿ٘غي :اؾخًالَ ٛغضت الخغب الخُُٓٓت لخضعٍب الجِش الغوس ي الظي لم ًسؼ خغبا مىظ خغب
اًَاوؿخان مً حهت ،وازخباع الترؾاهت الهؿ٘غٍت وألاؾلخت الاؾتراجُجُت ٗالطىاعٍش بهُضة اإلاضي مً حهت زاهُت،
مو عَو اإلاؿخىي الٓخالي للجِش لىُـ مؿخىي الٓىاث ألامغٍُ٘ت التي اٖدؿبذ زبرة ٖبحرة مىظ خغب الخلُج
ألاولى.
بأن الطىانت الهؿ٘غٍت ّ
ألنها أصعٖذ ّ
وْض لجأث عوؾُا للمجا ٛالهؿ٘غي لضنم الاْخطاص ّ
حهض بمثابت زٓب
أؾىص لغؤوؽ ألامىا ٛأن لم ًخم اؾخًاللها واناصة جضوٍغ عجلت جل ٚالطىانت لخدُٓٔ ألاعباح .زاضت اطا نملىا
ّ
ّ
بأن خىالي  % 40مً الطاصعاث الغوؾُت هي مً الىُـ ،وَشٙل َظا ألازحر  %13مً الىاجج اإلادلي الاحمالي،
ّ
وبالخالي َان أي اهسُاع في الؿهغ بضوالع وجدض ؾُُٓض الخؼٍىت الغوؾُت خىالي ملُاع صوالع في الؿىت(.جامغ
 ،2014ص .10)120وَى ألامغ الظي صَو عوؾُا لالهخٓا ٛمً ضىانت الؿالح ئلى اإلاخاحغة به ،زم ئلى اؾخهماله
لطالح وٖالء ًضَهىن اإلآابل.
وفي جٓغٍغ للمههض الضولي لبدىر الؿالم بؿخىٖهىلم ( ) SIPRIلؿىت  ،2015وعص ّ
بأن عوؾُا جدخل اإلاغٖؼ الثاوي
ناإلاُا ٖأٖبر مطضع للؿالح بهض الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت خُث أشاع هُـ الخٓغٍغ ّ
بأن عوؾُا بانذ أؾلخت
ّ
لىدى  56صولت في الهالمٗ ،اهذ خطت ٗل مً الهىض والطحن والجؼائغ جمثل  %60مً جل ٚاإلابُهاث .بُٓمت
ججاوػث  15ملُاع صوالع ،مو نٓىص حؿلُذ ما بهض  2015جبلٌ ُْمتها خىالي  14ملُاع صوالع .خُث جسػو ّ
ٗل جلٚ
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الهٓىص لؿلؿت الشغٖت الٓابػت الخٙىمُت " عوؽ ج٘ىىلىحُا" التي جػم شغٖت " عوؽ أو بىعون أٖؿبىعث"
والتي هي أٖبر وُٖل خٙىمي لخطضًغ اإلاىخجاث الهؿ٘غٍت الغوؾُت ئلى بلضان الهالم ألازغي.
وحؿعى عوؾُا لجهل الطىانت الخغبُت وججاعة الؿالح ْاؾغة الىمى الاْخطاصي بهض أن ٗان َظا الٓؿام
ؾببا في انهُاع الاْخطاص الغوس ي زال ٛالخغب الباعصة وطل ٚمً زال ٛجىَحر شغوؽ اإلاىاَؿت الخجاعٍت اإلاخمثلت في:
 اهسُاع ؾهغ الاؾلخت الغوؾُت مٓاعهت باألمغٍُ٘ت أو ألاوعوبُت.
 انخماص ؾُاؾت ججاعٍت ال جُغّ بحن صو ٛالهالمَ ،الؿالح الغوس ي مخاح ّ
لٙل مً ًضَو .
 البُو بضون شغوؽ ،وؤَ اإلاىاضُاث التي ًؿلبها الؼبىن ن٘ـ اإلابُهاث ألامغٍُ٘ت ،التي ّ
جدضص
شغوؾها واشىؿً و جُغغها نلى الؼبىن( .جامغ  ،2014ص ص 121ـ ـ )122
َبهض َظا الخمىْو في ؾىّ الؿالح الهاإلاُتْ ،امذ عوؾُا بسؿىة ٖبري في ؾُاؾتها الخاعحُت وهي
الخضزل الهؿ٘غي اإلاباشغ في ؾىعٍا ،وْض ٗان الغئِـ الغوس ي ْض أوضح مً زال ٛالهضًض مً زؿاباجه ّ
بأن
ّ
بالصٍ بداحت ئلى لهب صوعَا الخُٓٓي نلى الؿاخت الضولُتّ ،
وأنها ؾخدطل نلى خطتها مً ألاعباح التي جسلذ
ّ
ّ
الا وَى مخأٖض ّ
بأن الضو ٛالًغبُت حهاعع ،بل
ننها مىظ  .1991ولم ًخسظ الغئِـ الغوس ي ْغاع الخضزل في ؾىعٍا
ّ
ّ
ّأنها ؾخترٕ ؾاخت الخغب لغوؾُا َٓـ زىَا مً الضزى ٛفي مىاحهت مو الجِش الغوس ي الظي أٖض مغاعا أهه
ؾُضمغ ٗل َضٍ ًضزل مجا ٛوشاؾه في ؾىعٍا.
وباإلغاَت ئلى الؿالح الظي ٌؿخهمل في ؾىعٍا بؿغٍٓت مباشغة ،جٓىم عوؾُا بضنم الجِش الؿىعي
الىكامي بمسخلِ ألاؾلخت نلى يغاع اإلاضعناث ،ؾائغاث بضون ؾُاع للمغاْبت الهؿ٘غٍت باإلغاَت ئلى الطىاعٍش
اإلاىحهت بالحزع .وٖظل ٚاؾخُاصث الطىانت الخغبُت الغوؾُت مً الخغب في ؾىعٍا مً جمىًٍ الٓىاث الىكامُت
بمسخلِ ْؿو يُاع الهخاص الهؿ٘غي ،مً ألاؾلخت البؿُؿت ئلى الؿائغاث الخغبُت ،ختى ّ
أن الجؿغ الجىي بحن
ّ
البلضًً لم ًىٓؿو مىظ أعبو ؾىىاث .)Bassou 2016.p 15( .وَى ما ًمثل خغُٖت اْخطاصًت ٖبحرة للشغٗاث
الغوؾُت في مجا ٛالطىانت الخغبُت ،والتي اهخٓلذ ئلى مؿخىي حضًض في ججاعة الؿالح وْؿو الًُاع اإلاغجبؿت به.
وما ّ
ًض ٛنلى جل ٚالخغُٖتَ ،ى اؾخهاصة عوؾُا للمغجبت الثالثت ناإلاُا مً خُث الاهُاّ الهؿ٘غي بهض
الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت والطحن زالَٓ ،2016 ٛض ّ
زططذ عوؾُا ما ُْمخه  69,2ملُاع صوالع ٖمحزاهُت
للضَام ،بؼٍاصة وؿبتها  %5,9مٓاعهت بؿىت  ،2015وهي ُْمت حهاص % 5,3 ٛمً الىاجج اإلادلي الاحمالي وهي ؾابٓت
لم حهغَها عوؾُا مىظ انهُاع الاجداص الؿىَُاحي ) (SIPRI yearbook 2016وطل ٚبالغيم مً الهٓىباث الاْخطاصًت
الًغبُت نلى عوؾُا مىظ ألاػمت ألاوٖغاهُت ،وَى صلُل أزغ نلى ّ
أن عوؾُا ال جداعب باإلاجان في ؾىعٍا.
ّ
للخضزل الهؿ٘غي في ؾىعٍاّ ،
َان الغئِـ الغوس ي خغٍظ نلى نضم اعجٙاب
ّأما مً حهت الٙلُت الاْخطاصًت
هُـ زؿأ الخغب الباعصة ،خُث ّ
جدىلذ الطىانت الخغبُت ئلى ؾبب في انهُاع الاْخطاص ،وْض ّ
ضغح في هضوة
ّ
ّ
صخُُت نٓضَا في مىؾٙى بخاعٍش  14صٌؿمبر  2017خى ٛاإلاىغىم بٓىله ":ان هُٓاجىا الهؿ٘غٍت مدضصة بدىالي
ّ
ّ
 46ملُاع صوالع ،بِىما الىالًاث اإلاخدضة جخىْو اهُاّ  700ملُاع صوالع لخدٓٔ هُـ ألاَضاٍ ؾىت ."2018
)(Sputniknews 2017
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ّ
هالخل مً زالَ ٛظا الخطغٍذ ّ
بأن عوؾُا جبيذ اإلاىؿٔ الاْخطاصي في ؾُاؾتها الهؿ٘غٍت ججاٍ ألاخضار
ألنها أصعٖذ أزحرا ّ
وعبما في صو ٛأزغي زال ٛالؿىىاث الٓاصمت ّ
الضولُت بضاًت بؿىعٍا ّ ،2015
بأن الخغب ًمً٘
أن جٙىن وشاؽ اْخطاصي ـ ججاعي ّ
ًضنم ّ
همى الاْخطاص الىؾني وٍٙىن مطضع لخدغٍ ٚالعجلت الطىانُت في
مجا ٛالطىاناث الخغبُت وضىانت ْؿو الًُاع ،وما ًدُـ بها مً ضىاناث ضًحرة ومخىؾؿت في مجا ٛاإلاىاولت،
ّ
باإلغاَت ئلى مىاضب الهمل التي ؾخىَغَا الطىانت الهؿ٘غٍت والشغٗاث الىاشؿت في مجا ٛاإلاىاولت.
َظا الىاْو الجضًض صَو مؿدشاع الغئِـ ألامغٍٙي الججرا " ٛصاهُىعصّ ،"Dunford /
بأن الجِش الغوس ي ْض
ّ
ّ
الخؿىع ئلى ؾعي
خٓٔ جؿىعا ٖبحرا ،حهل مً عوؾُا حؿخسضم ْىتها الهؿ٘غٍت زاعج خضوصَا ،وأعحو طلٚ
عوؾُا لخؿىٍغ ضىانتها الخغبُت مً حهت ،وبلىى أنلى صعحاث الاختراَُت صازل الجِش مً حهت أزغيFacon (.
 .15)2016.p 151وَى ما أضبذ ٌشٙل هٓؿت ْىة باليؿبت لغوؾُا ؾىاء مً الىاخُت الؿُاؾُت أو الاْخطاصًت
وزاضت الهؿ٘غٍت ،خُث اضبدذ الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت جىلى اَمُت ْطىي للمىِْ الغوس ي مً الٓػاًا
الضولُت الغاَىت إلصعاٖها بأن َظٍ الازحرة ْض جبيذ جىحها حضًضا في ؾُاؾتها الخاعحُت مىظ 2015.
ا
 - 1الدافع الاقتصادي وحدود الدور الروس ي في الصراعات املسلحة مستقبال
ّ
مباشغة بهض الخضزل الغوس ي في ؾىعٍا ؾىت  ،2015بضأث الضو ٛال٘بري ونلى عأؾها الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٘ت جداوَ ٛهم الضاَو الغوس ي لظل ٚزاضت ّ
وأن َظٍ الازحرة لم حؿخهمل الٓىة الهؿ٘غٍت بهُضا نً
خضوصَا الجًغاَُت مىظ الخغب الباعصة .وػاص الاَخمام بالخدغٗاث الهؿ٘غٍت الغوؾُت ،التي ّ
حهض مش٘ال للضوٛ
الًغبُت ،بهض زؿت اناصة اهدشاع الجِش الغوس ي نلى الخضوص الًغبُت مىظ  ،2015واإلاىاوعاث ال٘بحرة التي ْامذ
بها الٓىاث الغوؾُت زال ٛالثالر ؾىىاث اإلااغُت والتي شملذ زؿىؽ الخماؽ الجىٍت مو اإلاجا ٛالهؿ٘غي
لخلِ شما ٛالاؾلس ي .وباإلاىا اة مو طل ٚأنلً وػٍغ الضَام الغوس ي ؾغْاي شىاْى ّ "Choigou " Serguei
أن
ػ
.
زؿت الجِش لؿىت  2016مبيُت نلى اوشاء زالر ؾغّ نؿ٘غٍت حضًضة يغب البالص)Facon 2016.p152(.
لٓض ٗان الخضزل الغوس ي في ؾىعٍا اشاعة واضخت لطىام الٓغاع في الًغب ّ
بأن الٓىاث الهؿ٘غٍت الًغبُت لً
جخطغٍ بٙل خغٍت في اإلاىاؾٔ التي جخٓاؾو َيها مطالخها مو مطالح عوؾُا ،خُث ًمً٘ أن هلخظ الغؾائل التي
أعاصث عوؾُا اًطالها ئلى الهالم في زالر عؾائل عئِؿُت:
بأنهم ْض جغٗىا إلاطحرَم مً ؾغٍ خلُاءَم الًغبُحنّ ،
مىحهت ئلى الٓاصة الهغب مُاصَا ّ
ألاولىّ :
وبأن عوؾُا
ّ
خلُِ ْىي وصائم ،مؿخهض للضَام نً خلُائه ( .ؾاعنذ الؿهىصًت وجغُٖا واًغان ئلى ؾلب مىكىمت الضَام
الطاعوخي .)S-400
مىحهت للٓاصة الًغبُحن ،مُاصَا ّ
الثاهيةّ :
بأن عوؾُا لً جبٓى مدطىعة صازل خضوصَا الجًغاَُت مؿخٓبال.
ّ
َبهض زماهُت أًام مً جضزلها في ؾىعٍا ،أؾلٔ نضة ضىاعٍش ( 26ضاعور) مخىؾؿت اإلاضي مً أؾؿىلها في بدغ
ْؼوًٍ ،وهي لم جً٘ بداحت لظل ٚمً وحهت الىكغ الهؿ٘غٍت ـ الخٓىُت ّ
ألن اإلاهاعغت في ؾىعٍا أغهِ مً أن
حؿخهمل ّ
غضَا ٗل جل ٚالٓىة.
ّ
مىحهت الًغان ،ومُاصَا ّ
بأن اًغان لً حؿخؿُو الُٓام ّ
ّ
بأي صوع مدىعي في الشغّ ألاوؾـ الا مً زالٛ
الثالثة:
ّ
نٓض خلِ مو عوؾُا ،وأن ؾىعٍا هي مىؿٓت هُىط عوس ي ْبل أن ًٙىن هُىط اًغاوي) Bassou2016.p16- 17(.
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باإلغاَت للغؾائل الؿُاؾُت والهؿ٘غٍت ،اؾخؿانذ عوؾُا أن ججض لىُؿها مٙاهت لضي خلُاء الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٘ت في الشغّ ألاوؾـ ،ونلى عأؾهم اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت مً زال ٛاإلاُاوغاث التي حغث
بحن البلضًً لىغو ّ
خض النهُاع أؾهاع الىُـ بحن  2014و ،2016خُث انخضمذ عوؾُا نلى نالْاتها الؿُاؾُت
مو اًغان ونلى نالْاتها الاْخطاصًت مو الؿهىصًت إلًجاص جىاػن مٓبى ٛفي الشغّ ألاوؾـ أؾاؾه ّ
أن عوؾُا هي
الىؾُـ ألامثل بحن صو ٛالخلُج واًغانّ ،
وأنها الػامً الاٖبر لهضم خطى ٛهؼام مؿلح بحن الؿغَُحن(.
)Ekaterina 2016.p 32
وفي َظا اإلاجاٌ ،ٛهخبر التزام الؿهىصًت بسُؼ اهخاحها مً الىُـ أخؿً صلُل نلى الضوع ،والىػن الغوس ي
الخالي في مىؿٓت الشغّ ألاوؾـ ،وَى صلُل ٖظل ٚنلى خؿً هىاًا الؿهىصًت ججاٍ عوؾُا ،باإلغاَت ئلى ضُٓت
الؿالح ( )S-400بحن الؿغَُحن .خُث ًمً٘ َهم مىِْ الؿهىصًت نلى ّأهه مداولت ّ
لخجىب الضزى ٛفي ضغام مو
اًغان اإلاضنىمت مً عوؾُاّ ،
ل٘ىه في الىاْو هدُجت اًجابُت لغوؾُا التي اؾخؿانذ َغع وحىصَا ٖالنب عئِس ي
في اإلاىؿٓت.
لٓض أزبدذ عوؾُا آلان ّ
بأنها ْاصعة نلى الُٓام بهملُاث أخاصًت الؿغٍ اطا ّ
حهغغذ مطالخها للخؿغَ ،اطا
ّ
ٗاهذ عوؾُا لم جُ٘غ ْبل  2015بمىؿٔ اْخطاصي َُما ًمً٘ أن جىَغٍ الخغب مً مؼاًاّ ،
َانها أضبدذ جُ٘غ
ّ
بهض  2015بمىؿٔ اْخطاصي بدث ،بضاًخه الخسلظ مً الاؾلخت الٓضًمت وحهىٍػها بأؾلخت أٖثر خضازت ،وآزغٍ
الضزى ٛفي مشاعَو اناصة الانماع في الضو ٛالتي ّ
صمغتها الخغب ،وَى ما ؾُُخذ مجاال حضًضا باليؿبت للشغٗاث
الغوؾُت زاضت في مجا ٛالبنى الخدخُت وْؿام البىاء.
ان ما ًمً٘ اؾخسالضه مً الضوع الهؿ٘غي الغوس ي في ؾىعٍا َى ّ
ّ
أن الغوؽ ومً زال ٛنملهم ألاخاصي،
ّ
مخهضص ألاؾغاٍ ،وَى ال ٌه٘ـ مؿالب عوؾُا بمٙاهت أؾاؾُت نلى ؾاولت
ًبدثىن نً حهل الهمل الضولي
الؿُاؾت الضولُت ،بل مؿالبتها باْدؿام الغَو مو الٓىي الًغبُت بؿغٍٓت ناصلت وجمثُلُت نلى زالٍ الخدالُاث
التي جٓىصَا الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت وؾغٍٓت حهاملها مو خلُائها الهغب نلى وحه الخطىص ،وَى ما هالخكه
خالُا نلى أعع الىاْو)Ekaterina 2016.p 33(.
ّ
الخضزل الهؿ٘غي الغوس ي في ؾىعٍا ،جخضح لىا مهالم الضوع الغوس ي اإلاؿخٓبلي في مىؿٓت الشغّ
مً زالٛ
ألاوؾـ وفي مسخلِ اإلاىاؾٔ ألازغي ،خُث ًمً٘ جلخُظ جل ٚاإلاهالم َُما ًلي:
ّ
ـ ـ ـ الهىصة الٓىٍت لغوؾُا للؿاخت الضولُت ،وجسلظ عوؾُا مً الضوع الثاوي لها ٖٓىة اْلُمُت ،وَى الضوع الظي
أعاص الًغب مىدها اًاٍ.
ّ
ـ ـ في خالت جمً٘ عوؾُا مً خؿم الطغام في ؾىعٍا ،ؾُٙىن طل ٚبمثابت زؿىة أولى في ؾغٍٔ ؾىٍل إلاٙاَدت
الخؿغٍ الظي ّ
ّ
يهضص أمنها الٓىمي ،والخمىْو مً حضًض في
ؤلاعَاب ،والهىصة ئلى أًَاوؿخان مً باب مداعبت
مىاحهت خلِ شما ٛالاؾلس ي(Bassou 2016.p20-23) .
ـ ـ جىؾُو هؿاّ خماًت خضوصَا وأمنها الٓىمي ئلى ما وعاء خضوص اْلُم أوعاؾُا زاضت مً حهت الًغب نلى انخباع
ّ
ّ
أن عوؾُا جىكغ لخلِ شما ٛألاؾلس ي نلى أهه تهضًض ألمنها الٓىمي.
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ّ
ّ
ّ
اإلاخهضص ألاؾغاٍ مو
ـ ـ جضزل عوؾُا في أنىِ هؼام مؿلح في الشغّ ألاوؾـ ًإٖض نؼمها نلى َغع الخهامل
الٓػاًا الضولُت الاؾتراجُجُت بطُتها َانال أؾاؾُا ال ًمً٘ الاؾخًىاء نىه أو ججاوػ صوعٍ في ّ
خل جل ٚالٓػاًا
نلى يغاع ألاػمت الُمىُت ،ألاػمت الهغاُْت  ،وختى لُبُا. (Ekaterina 2016.p 34-35).
ّ
ّ
ـ ـ نىصة عوؾُا ئلى ؾباّ الدؿلح زاضت َُما حهلٔ باألؾلخت الاؾتراجُجُت ،خُث ْامذ بخجغٍب مسخلِ
ألاؾلخت في ؾىعٍا لخكهغ للهالم ّ
بأنها ْاصعة نلى الخىاحض في مىاؾٔ الجزام بؿغٍٓت ّ
َهالت ،وٗاهذ ّ
أَم ألاؾلخت
ّ
مخمثلت في:
ـ ـ ـ ضىاعٍش ٗالُبر التي ًبلٌ مضاَا ٗ 1500لم.
ـ ـ ـ الؿائغاث الخغبُت مً هىم  Su.34و.Su.35
ـ ـ ـ ضىاعٍش  KH -101مخىؾؿت اإلاضي وهي ضىاعٍش ْاصعة نلى خمل عؤوؽ هىوٍت.
ـ ـ ـ ؾائغاث الاؾخؿالم واإلاغاْبت بضون ؾُاع.
غض هكم الخغب الال٘تروهُت وَى ما ًجهلها َهالت ّ
ـ ـ ـ جؿىٍغ مىكىمت الضَام  S-400التي جمل ٚخماًت ّ
حضا
في ّ
حهٓب ألاَضاٍ الجىٍت(Facon 2016.p 157).
ونلى ئزغ َظٍ اإلاؿخجضاث الؿُاؾُت والهؿ٘غٍت نلى مؿخىي مىؿٓت الشغؽ ،والتي َغغذ عوؾُا مً
زاللها مىؿٓها في اصاعة الجزام اإلاؿلح في ؾىعٍاً ،خيبأ اإلادللىن بأن عوؾُا لً جخىِْ نىض َظا اإلاؿخىي مً
الخضزل ،وؾُٙىن لها ٗلمتها في الجزاناث اإلاؿلخت في الشغّ الاوؾـ نلى وحه الخطىص إلاا جمثله اإلاىؿٓت مً
مطالح اْخطاصًت ونؿ٘غٍت خُىٍت باليؿبت لغوؾُا ،خُث أن الؿُاؾت الخاعحُت الجضًضة لغوؾُا حهلذ
اإلاىِْ الامغٍٙي مما ًدضر في الُمً يحر واضح ،في اهخكاع جدضًض الاصواع بحن الٓىجحن مؿخٓبال.
الخاثمة
مً زال ٛما ؾبٔ طٖغًٍ ،مً٘ الٓىّ ٛ
بأن ّ
ٗل الاشاعاث والغؾائل التي وحهتها عوؾُا لخلُائها أو ألنضائها
جىحي ّ
بأن الضوع الغوس ي في مىؿٓت الشغّ ألاوؾـ ،و اإلاىاؾٔ اإلادُؿت بغوؾُا ؾىٍ لً ًٙىن مؿاإلاا ٖما ٗان
نلُه الخا ٛمىظ انهُاع الاجداص الؿىَُاحي ؾىت  1991ئلى ياًت  ،2015خُث ّ
جدبنى عوؾُا خالُا اؾتراجُجُت جؿىٍغ
نؿ٘غي أؾاؾها الضعوؽ اإلاؿخٓاة مً الخضزالث الهؿ٘غٍت الًغبُت زالَ ٛترة ما بهض الخغب الباعصة (مىظ
خغب الخلُج ألاولى ئلى ياًت الخغب نلى الهغاّ  ،)2003خُث أصعٖذ عوؾُا ّ
بأن أيلب الخضزالث الهؿ٘غٍت
ّ
الًغبُت ٗان َضَها يحر اإلاباشغ َى الثرواث الاْخطاصًت أو نٓىص اناصة الانماع في مىاؾٔ الخضزل باإلغاَت ئلى
اٖدؿاب اإلاؼٍض مً الخبراث الهؿ٘غٍت في قغوٍ الخغب الخُُٓٓت.
لٓض أصعٖذ عوؾُا ٖظلّ ٚ
بأن الخغب ًمً٘ أن جٙىن مطضعا للثروة وؾببا لخدغٍ ٚالعجلت الاْخطاصًت
صازلُا ،وئطا ْلىا ّ
بأن الضاَو الاْخطاصي أضبذ بىُـ مؿخىي الضاَو الؿُاس ي لخدغٍ ٚالؿُاؾت الخاعحُت
ّ
َاهه مً اإلادخمل ّ
حضا أن ًطبذ الاْخطاص َى اإلادغٕ الغئِس ي للؿُاؾت الخاعٍجُت لغوؾُا زاضت
الغوؾُت،
ّ
بهضما إلاؿذ َظٍ ألازحرة زماع الخضزل في ؾىعٍا ،وؾجري عوؾُا في اإلاؿخٓبل الٓغٍب حؿخهمل خٔ الُُخى ٖظلٚ
أليغاع وأَضاٍ اْخطاصًت زاضت في مجا ٛالؿاْت واإلاؿائل الىىوٍت ،خُث ؾُطبذ الٓغاع ّ
حهضصي ولِـ
أخاصي في ًض الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت َٓـ.
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ّ ّ
ان اججاٍ بهؼ صو ٛالشغّ ألاوؾـ ،وَم خلُاء للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٘ت ئلى ؾلب مىكىمت الضَام
ّ
الجىي  S.400مً عوؾُا ّ
ٌهض صلُال ْاؾها نلى الطضي ال٘بحر الظي أخضزه الخضزل الغوس ي في ؾىعٍا ،ونلى
ّ ّ ّ
وأنها أٖضث في الهضًض مً اإلاىاؾباث نلى ّأنها ال حؿعى
"الاخترام" الظي أبضجه عوؾُا ججاٍ خلُائها ،زاضت
للهُمىت ،بل حؿعى إلناصة بىاء هكام صولي ْائم نلى الخهضصًت الٓؿبُت أؾاؾه الخىاػن بحن اإلاطلخت والضوع
باليؿبت ّ
لٙل الُىانل الضولُحن.
ّ
الخضزل الهؿ٘غي الغوس ي في ؾىعٍا ّ
وفي ألازحر هٓىّ ٛ
ٌهض مىهؿُا خاؾما في مؿخٓبل الهالْاث الضولُت
بأن

ّ
ٖمدغٕ ألَها ٛالؿُاؾت الخاعحُت للٓىي
التي جىحي بثىائُت ْؿبُت حضًضة مبيُت نلى الخىاَـ الاْخطاصي
الهكمى وَى الخىاَـ الظي ؾُٙىن مجاله مدطىعا في الشغّ ألاوؾـ واَغٍُٓا نلى وحه الخطىص.
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