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اإلنفاق العسكري وسياسات التسليح يف ظل كورونا
أحمد موالنا
في ظل احتدام الصراع بين القوى الدولية واإلقليمية في العديد من امللفات كما في حال التوتر بين الصين وأميركا،
وإيران وأميركا ،وتدهور العالقات األوروبية الروسية ،فضال عن الحروب في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ،بلغ اإلنفاق
العسكري عامليا ذروته في عام  2019حيث وصل إلى  1.73تريليون دوالر أمريكي مقابل  1.67تريليون دوالر أمريكي في
عام .12018
وفي بداية عام  2020توقع تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع النمو العاملي بنسبة  %2.5بدال من  %2.4في عام
 2019لكن سرعان ما جاءت أزمة انتشار فيروس كورونا لتلقي بظاللها على صحة البشر ،وهو ما دفع الحكومات
املختلفة إلى تدشين خطط طوارئ وتخصيص حزم انعاش ملواجهة ما يحدث من انكماش اقتصادي وإغالق
للشركات وتعطل لسالسل التوريد املحلية والعاملية مما ألقى بأعباء كبيرة على املوازنات املالية السنوية ،وسط
توقعات بأال يحدث تعافي اقتصادي من األزمة سوى بعد عدة سنوات .وهو ما جعل البنك الدولي يعلن في يونيو
 2020أنه يتوقع حدوث انكماش في االقتصاد العاملي بنسبة  %5.2خالل العام الحالي في أكبر ركود اقتصادي متوقع
منذ الحرب العاملية الثانية.2
يمكن تقييم تأثير كورونا على الصناعات العسكرية والدفاع عبر ثالثة مواضيع رئيسية تشمل املوارد البشرية،
وشبكات التصنيع واإلمداد ،والبرامج وامليزانيات .فقد تمثل الخطر األبرز لكورونا في تهديد حياة البشر .حيث انتشر
املرض بسرعة في جميع أنحاء العالم ليصيب عشرات املاليين عقب ظهوره الصين في أواخر عام  2019مما أدى إلى
توقف الحياة االجتماعية والتجارية لعدة أشهر ،وأدى إلى خسارة في القوى العاملة بسبب الوفيات أو العجز املؤقت
الناتج عن تأثيرات املرض على املصابين .وبرز هذا التأثير بشكل خاص في الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم التي

- THE MILITARY BALANCE - THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATIGIC STUDIES, 2020, P7.
- Emmaleigh Eaves, How will COVID-19 affect global defence spending?,Army Technology,25 August 2020.
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عادة ما يكون لديها عدد قليل من املوظفين .وبالتوازي مع عمليات اإلغالق والحجر الصحي واإلجازات أصبحت
الشركات غير قادرة على مواصلة عملها بالشكل املعتاد في ظل التدابير الالزمة لحماية املوظفين وبيئة العمل.3
وفي ظل تعامل الصناعات العسكرية مع معلومات حساسة متعلقة باألمن القومي والتكنولوجيا املتقدمة فيجري
تخزين ومعالجة البيانات واملعلومات املتعلقة ببرامج التصنيع تحت رقابة مشددة مما يجعل من الصعب على
العاملين بتلك املجاالت القيام بأعمالهم من املنزل .وفي ظل اعتماد العديد من الصناعات العسكرية على سالسل
توريد عاملية حيث يشتري املقاولون أنظمة فرعية ومكونات من دول أخرى حدث تعطل في سير سلسلة التوريد
واللوجستيات عموما وباألخص في املواد التي تنتجها الصين في ظل تفش ي الوباء بها .وبالتالي واجهت العديد من
الشركات خطر عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
تلك التطورات أثارت مطالبات بخفض مستويات اإلنفاق العسكري وتوجيه املبالغ املقتطعة نحو تطوير أنظمة
الرعاية الصحية استعدادا ملواجهة األوبئة املستقبلية ،وباألخص في ظل انكشاف ضعف منظومات األمن الصحي
في دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا ،ومتذرعين بأن أوجه القصور في املوارد الصحية نشأت بسبب اإلنفاق الحكومي
املفرط في الجوانب العسكرية واألمنية ،وبأن تداعيات املرض من خسائر في األرواح البشرية وفقدان للوظائف
وغيرها من األضرار االقتصادية الخطيرة ال تقل خطورتها عن الدمار الذي تحدثه الحروب بين الدول.
تحت ضغط األزمات االقتصادية الناتجة عن كورونا أعلنت بعض الدول األسيوية مثل إندونيسيا وتايالند تخفيض
إنفاقهما العسكري بنحو  588مليون دوالر أمريكي لألولى ،و 555مليون دوالر للثانية ،4فيما أوقفت تايالند إكمال
صفقة شراء غواصات صينية الصنع ،وحجبت الهند  % 20-15من األموال املخصصة لوزارة الدفاع في الربع الثاني

- Arda MEVLÜTOĞLU, The Impact of COVID-19 on the Aerospace & Defense Sector and the Road Ahead, Defence Turkey, Vol

3

14, 2020.
-Real Clear Deffense, Downward Trend: Southeast Asian Countries Cut Defense Spending, 27 May, 2020.
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(أبريل -يونيو) من عام  .2020وأعلن وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلغاء  9300وظيفة في مجال الهندسة
العسكرية.5
ومن جهة أخرى طالب العديد من الخبراء األمريكيين بالحفاظ على مستويات اإلنفاق العسكري األميركي املحلي
بحجة أن صناعة األسلحة تتكامل مع القطاعات االقتصادية الحيوية األخرى حيث تأتي املدخالت املستخدمة فيه
من الصناعات التحويلية األخرى مثل الصلب واإللكترونيات واملواد الكيميائية وهو ما يساهم في تحفيز االقتصاد
الوطني في مواجهة االنكماش حيث تنعكس زيادة اإلنفاق العسكري إيجابا على كافة األنشطة االقتصادية بداية من
العقارات إلى مبيعات السيارات والطائرات املدنية والسفن ،فصناعة األسلحة في أميركا تجري عادة عبر استخدام
املنتجات األمريكية والعاملين األمريكيين والبنية التحتية األمريكية .كما يوفر البحث في تقنيات القتال والتكنولوجيا
ا
تمويال ا
كبيرا للجامعات من طرف الجيش األميركي الذي يعتني بالبحوث في الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية
والفضاءين السيبراني والجوي ،وأجهزة االستشعار الدقيقة وأنظمة التوجيه املتطورة .وعزز املطالبين بعدم
تخفيض اإلنفاق العسكري مطالبهم خلف التشديد على تخوفهم من استخدام الدول املنافسة مثل الصين ألزمة
كورونا في تعزيز نفوذها في الشؤون العاملية.
فيما طالب خبراء أوروبيون في دراسة أصدرها املعهد الهولندي للعالقات الدولية باستخدام أزمة كورونا لتعزيز دور
القوات املسلحة من أجل ضمان قدرتها على تقديم مساعدة مماثلة في مواجهة األوبئة والكوارث اإلنسانية األخرى
املستقبلية ،ولتعزيز القدرات العسكرية حتى تتمكن أوروبا من تحمل املزيد من املسؤولية عن أمنها فظل تنامي
احتمال تصاعد انعدام األمن في إفريقيا والشرق األوسط في أعقاب أزمة كورونا.6
وجدير بالذكر أن التخفيضات في اإلنفاق العسكري الناتجة عن أزمات مفاجئة عادة ما تظهر آثاره بعد عدة
سنوات .ففي أثناء األزمة املالية العاملية التي حدثت في عامي  ،2008 -2007لم ينكمش الناتج املحلي اإلجمالي العاملي

-Anadolu Agency, COVID-19 affects India’s defense spending, acquisition First signs of India tightening defense purse has

5

come with announcement to abolish 9,300 posts in military, 8 May 2020.
-Dick Zandee, Els Duchateau-Polkerman & Adája Stoetman, (Defence and Covid-19 Why budget cuts should be off the table), Netherlands Institute of

6

International Relations, April 2020, p.3.
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سوى عام  ،2009ولم تنخفض النفقات العسكرية سوى في عامي  2012و  2013قبل أن ترتفع مجددا في عام 2016
عقب زيادة دول الخليج لعربي إلنفاقها العسكري مع زيادة إيراداتها عقب تجاوز أسعار النفط لعتبة  100دوالر
للبرميل وانخراط السعودية في حرب اليمن فضال عن زيادة اإلنفاق العسكري الصيني والهندي والروس ي مع تصاعد
التوترات الدولية واإلقليمية.7
ما املقصود باإلنفاق العسكري؟

يوجد جدل بين املختصين حول أساليب حساب اإلنفاق العسكري ،مما يؤدي إلى اختالف تقييم حجم اإلنفاق من
جهة إلى أخرى .فرغم أن األمين العام لألمم املتحدة يدعو جميع الدول األعضاء بالجمعية كل عام للتبليغ بحلول
 30إبريل عن نفقاتها العسكرية في آخر سنة مالية تتوافر عنها بيانات من أجل تضمينها في تقرير األمم املتحدة
السنوي بشان اإلنفاق العسكري ،والذي يشرف عليه مكتب األمم املتحدة لنزع السالح ( .8)UNODAإال أن العديد
من الدول ال تقدم تلك البيانات حيث تعتبرها من قضايا األمن القومي .ومن ثم ال يتاح سوى االعتماد على تقديرات
اإلنفاق العسكري التي تصدرها املراكز البحثية املتخصصة مثل تقارير التوازن العسكري السنوية الصادرة عن
املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ( ،)IISSوالكتاب السنوي الخاص بالسالح ونزع السالح واألمن الدولي الصادر
عن معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم (سيبري  .)SIPRIوإلعطاء صورة تقريبية عن مفهوم اإلنفاق العسكري
نتناول التعريف املعتمد لإلنفاق العسكري لدى معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم ،والذي ينص على أن
اإلنفاق العسكري يشمل التالي:
 مخصصات ومدفوعات أفراد القوات املسلحة. -مخصصات املدنيين الذين يعملون في مؤسسات عسكرية.

7 -Douglas Barrie, Nick Childs, Defence spending and plans: will the pandemic take its toll?. (IISS), 1April 2020.
 - 8ملزيد من التفاصيل انظر :التسلح ونزع السالح واألمن الدولي ،الكتاب السنوي لعام  2014الصادر عن معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي ،ترجمة مركز دراسات الوحدة العربية،
ص  ،268ص.271
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 نفقات العمليات العسكرية والصيانة. نفقات شراء السالح واملعدات العسكرية والذخائر. نفقات أعمال البحث والتطوير. نفقات اإلنشاءات العسكرية أو تلك التي تخدم األغراض العسكرية. معاشات التقاعد والضمان االجتماعي ألفراد القوات املسلحة املتقاعدين. املعونات العسكرية. الدفاع املدني. نفقات القوات شبه العسكرية املدربة لتنفيذ عمليات عسكرية. األوجه العسكرية لألنشطة املشتركة بين القطاعين العسكري واملدني مثل بحوث وعمليات الفضاء ،والبحوثوالتجارب الطبية التي لها استخدامات عسكرية ،والصناعات التي تخدم كال القطاعين.9)..
تداعيات كورونا ىلع اإلنفاق العسكري وشركات األسلحة األمريكية

جاءت أزمة كورونا في ظل مساعي واشنطن لضبط إنفاقها ،ومن امللفت أن خفض املوازنة العامة قبل ظهور كورونا

طال وزارة الخارجية التي انخفض املبلغ املخصص لها في موازنة عام  2021إلى  40.8مليار دوالر أي أقل من ميزانية
 2020بمقدار 11.7مليار دوالر أي أقل بنسبة  .% 22وسبق في مواجهة تداعيات األزمة االقتصادية في عامي 2007
و 2008أن سنت أمريكا قانون مراقبة امليزانية لعام  ،2011والذي ُدشن كجزء من استجابة الكونجرس للعجز
املتضخم الناتج عن الركود االقتصادي ،وبموجبه بلغ إجمالي التخفيضات في نفقات وزارة الدفاع األمريكية قرابة
 500مليار دوالر على مدى عشر سنوات ،وفي ضوء ذلك كان من املتوقع أن يستمر تخفيض ميزانية وزارة الدفاع

 - 9عبدالرازق الفارس ،السالح والخبز :اإلنفاق العسكري في الوطن العربي ( ،)1990-1970ط( 1.مركز دراسات الوحدة العربية ،)1993 ،ص.66 ،65
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كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي من  %3.2في عام  2019إلى  %2.8في عام .102030وبلغ اإلنفاق العسكري األميركي
 732مليار دوالر بحلول عام  .2020فيما من املفترض أن يبلغ في عام  2021مبلغ  716.2مليار دوالر بانخفاض بنسبة
 .11%2.2وتتضمن املوازنة الجديدة لعام :2021
•  136.9مليار دوالر ميزانية املشتريات ،أي أقل بمقدار  6.2مليار دوالر عن موازنة العام السابق.
•  106.6مليار دوالر للبحث والتطوير واالختبار والتقييم ،أي أكثر من العام السابق بمقدار  2.3مليار دوالر.
•  105مليار دوالر إلدارة شؤون املحاربين القدامى ،بزيادة قدرها  %14عن املبلغ املقرر لعام .2020
•  20.3مليار دوالر للدفاع الصاروخي.12
تلك األرقام املخصصة ملوازنة عام  2021أعلنت قبل تعرض االقتصاد األميركي الذي بلغ حجمه اإلجمالي 21.4
تريليون دوالر إلى ضربة اقتصادية قوية في ظل أزمة كورونا وسط تقديرات بأن يصل إجمالي الخسائر االقتصادية
الناتجة عن الوباء إلى  19تريليون دوالر موزعة على مدى  10سنوات.13
في ظل تلك األجواء ازدادت احتمالية ارتفاع تكاليف شراء وصيانة األسلحة في ظل السعي لتوطين العديد من
صناعات املواد الداخلة في صناعات األسلحة بأمريكا بدال من صناعتها حاليا في الصين بتكاليف منخفضة .ومن ثم
ُ
ظهرت أصوات تطالب بتخفيض اإلنفاق العسكري بحجج مثل أن (من األفضل إنفاق بعض األموال التي تنفق على
الجيش األمريكي على أشياء مفيدة أكثر ألميركا ،حيث يمكن لبضعة ماليين من أقنعة  N-95اإلضافية أن تحمي ا
عددا
أكبر من األمريكيين أكثر من تطوير عدد قليل من دبابات إبرامز ،ويمكن لألموال املخصصة لشراء طائرة مقاتلة
واحدة من طراز  F-35أن تنقذ املزيد من األرواح في حال استخدامها لشراء بضعة آالف من أجهزة التنفس ،فتكلفة

-Daniel Egel and others, Defense Budget Implications OF the Covid-19 Pandemic, Rand, 7 April 2020.
- Todd Harrison, Seamus P. Daniels: Analysis of the FY 2021 Defense Budget, CSIS DEFENSE BUDGET ANALYSIS PROGRAM, p.2.

10
11

- Christopher Preble , Unpacking Trump’s Military Budget, Cato institute, 12 February, 2020.

12

- Daniel Egel and others, Defense Budget Implications OF the Covid-19 Pandemic, Rand, 7 April 2020.

13
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الطائرة الواحدة يمكنها شراء  2800جهاز تنفس على األقل ..ووردت تلك األمثلة في ظل تضمن املوازنة العسكرية
املطلوبة لعام  2021طلبات بمبلغ  11.4مليار دوالر لشراء  79طائرة مقاتلة من طراز  ،F-35ومليار دوالر لتحديث
 89دبابة .14)Abrams M-1
وعلى جانب آخر ظهرت أصوات تطالب بتحديد أولويات اإلنفاق لتجنب اإلضرار بتفوق أميركا التقني والعسكري في
حال إجراء تخفيضات غير مدروسة جيدا .وذلك باعتبار أن التفوق العسكري األمريكي يمثل العمود الفقري
لنفوذها العاملي .15وهو ما يتسق مع توصيات لجنة استراتيجية الدفاع الوطني ( )NDSاملشكلة من مجموعة من
خبراء األمن القومي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ،والتي أوصت في عام  2018بأن "يزيد الكونجرس موازنة
الدفاع األساسية بمعدل يتراوح بين  3إلى  %5زيادة عن معدل التضخم في السنوات التالية لتجنب تآكل التفوق
العسكري األمريكي.16
وواجهت األصوات املشجعة على تخفيض اإلنفاق العسكري اعتراضات موضوعية وأخرى سياسية .فمن حيث
املوضوع جادل مؤيدو زيادة اإلنفاق العسكري األميركي بأنه نسبته من إجمالي الناتج املحلي تقترب من أدنى مستوياتها
منذ الحرب العاملية الثانية ،وبأنه يساهم في تحفيز مجمل النشاط االقتصادي محتجين بأن خفضه يخاطر بجعل
التفوق العسكري األمريكي ضحية أخرى لفيروس كورونا .17أما من حيث الجانب السياس ي الداخلي فشركات
األسلحة الكبرى توفر آالف الوظائف في الواليات األمريكية ،مما يجعل هؤالء املوظفين يمثلون كتل تصويتية كبيرة
مؤثرة على قرارات أعضاء الكونجرس الذين يخشون من اإلطاحة بهم في حال إقرارهم لتخفيضات كبيرة في اإلنفاق
العسكري تؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف في دوائرهم االنتخابية.18

- Christopher Preble, Comparing Military Spending and COVID-19 Related Medical Costs, Cato institute, 7 April, 2020.

14

15 - Bradley Bowman, Don’t Use COVID As Excuse to Slash Defense Spending, Breaking Defense, 20 May 2020.
 - 16املصدر السابق.
 - 17املصدر السابق.
18 - Loren Thompson, Five Reasons Pentagon Weapons Spending Won’t Be Cut To Help Washington Cope With Coronavirus, Forbes, 13 April 2020.
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التنافس األميركي مع الصين له دور في صياغة مقترحات الخبراء األمريكيين بخصوص إدارة أولويات اإلنفاق
العسكري األميركي في ظل زيادة الصين في عام  2019إلنفاقها العسكري بنسبة  %6.6مما يعزز من قدرة الصين على
فرض مطالبها اإلقليمية في بحر الصين الجنوبي وزيادة وجودها العسكري في غرب املحيط الهادئ واملحيط
الهندي .19فيقول املحلل العسكري في معهد أمريكان إنتربرايز ماكنزي إيجلن (إذا كانت هناك قيود على امليزانية،
فحينئذ ينبغي إعطاء األولوية لجهود ردع الصين من
وظلت املنافسة طويلة األمد مع بكين هي األولوية القصوى،
ٍ
خالل تعزيز توازن القوى في آسيا مع ضمان اقتصاد القوة في مناطق أخرى .ا
ونظرا ألن شرق آسيا هو مسرح بحري،
فمن املفترض أن يتحول تركيز البنتاغون إلى القدرات الجوية والبحرية والصواريخ بعيدة املدى مع قبول املخاطر
على املدى القريب عبر خفض حجم القوات البرية وجاهزيتها) .20وفي نفس السياق اقترحت دراسة ملعهد بروكنجز
إجراء تعديالت محسوبة على عدد عناصر الجيش األميركي الذي يضم  2.1مليون من األفراد النظاميين يشملون
 1.3مليون في الخدمة ،و  000,800عنصر احتياطي (بما في ذلك الحرس الوطني وأفراد االحتياط) .وذلك عبر زيادة
عدد عناصر الحرس الوطني واالحتياط من  800,000إلى مليون فرد ،مع إجراء تخفيضات في عدد العاملين في قوات
الخدمة الفعلية ،وهو ما قد يوفر 30مليار دوالر سنويا.21
الشركات األمريكية :التحديات والدعم الحكومي

واجهت العديد من شركات صناعة األسلحة األمريكية تحديات بخصوص االلتزام بمواعيد تسليم منتجاتها في

املواعيد املقررة وتباطؤ مستويات العمل في ظل تدابير التباعد االجتماعي ،وتباطؤ مستويات العمل ،وتعطل سالسل
التوريد فضال عن تحمل أعباء مالية إضافية لتوفير أدوات الحماية الشخصية والتنظيف والتعقيم ،مما أدى إلى
إغالق بعض منشآت التصنيع العسكري بشكل مؤقت .وقد أشارت وكيلة وزارة الدفاع لشؤون املشتريات
واالستدامة إلين لورد ،في شهادتها أمام لجنة القوات املسلحة بمجلس النواب في جلسة استماع في يونيو 2020إلى

19

- -Real Clear Deffense, Downward Trend: Southeast Asian Countries Cut Defense Spending, 27 May, 2020. THE MILITARY BALANCE,

2020, Page :7.
20 - Yasmin Tadjdeh, COVID-19 News: New Army Aircraft Engine at Risk of Delay
, National Defense, 6 November 2020.
21 -Michael E. O’Hanlon, How to cut (and not cut) the defense budget, Brookings, 9 July 2020.
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أنه من بين  10,509شركة تابعتها وكالة إدارة عقود الدفاع ،أغلقت شركتان فقط بشكل دائم ،في حين أغلقت 267
شركة بشكل مؤقت وأعيد فتحها مجددا .بينما من بين  11,413شركة تابعتها وكالة الدفاع اللوجستية ،أغلقت 31
شركة بشكل دائم في حين أغلقت  661شركة بشكل مؤقت وأعيد فتحها .22وتلك األرقام تشير إلى تمكن شركات
صناعة األسلحة األمريكية من امتصاص األثار اآلنية النتشار كورونا .ويعود ذلك إلى عدة إجراءات قام بها البنتاجون
دعما لتلك الشركات .ففي ظل قرار حكومات الواليات بإغالق جميع الشركات غير األساسية إلبطاء انتشار
الفيروس ،واجه البنتاغون احتمال عدم السماح لصانعي األسلحة وغيرهم من العاملين في سلسلة التوريد
العسكرية بالذهاب إلى العمل كما جرى رصد تسجيل مخالفات لبعض من حاولوا الحضور إلى مصانعهم .وتركزت
الخطورة على شركات التوريد الصغرى التي سرعان ما تغلق أبوابها ملدة أسبوعين مع إصابة أحد موظفيها بالفيروس
مما يؤثر على إنتاجيتها وقدراتها املالية املحدودة.
كما واجهت بعض الشركات الكبيرة تحديات دفعتها إلغالق بعض مصانعها حيث أغلقت شركة بوينج مصانعها في
والية واشنطن التي تصنع طائرات النقل ( ،)KC-46وطائرات املراقبة البحرية ( ،)P-8كما توقفت بشكل مؤقت بعض
خطوط اإلنتاج الرئيسة في شركتي ( )BAEلألنظمة ولوكهيد مارتن ،لكن سرعان ما عادت للعمل في شهر مايو
 .232020وكشف رئيس املكتب التنفيذي لبرنامج الطيران بالجيش بأن الجدول الزمني لتسليم املحرك املستقبلي
للطائرات طراز أباتش ي ( )AH-64Eوبالك هوك ( )UH-60سيتأخر قليال في ظل تأجيل مرحلة مراجعة تصميم املحرك
من الربع الثاني للسنة املالية الحالية إلى الربع الثالث نظرا لوجود عراقيل في سلسلة التوريد تؤخر إنتاج بعض
مكونات املحرك بسبب كورونا .24كما كشف جيمس جورتس مساعد وزير البحرية للبحث والتطوير والتسليح بأنه
لفترة قصيرة انخفض حضور العمال إلى  %50من قوة العمل في أحواض بناء السفن كما عانت  250شركة من بين

- Connie Lee, More Funding Sought to Offset COVID-19 Losses, national Defense, 20 July 2020.

22
23

- Jon Harper, Pandemic: Coronavirus Rattles the Defense Industrial Base, national Defense, 14 April 2020.
 -24املصدر السابق.
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 10,000شركة يتعامل معها مكتبه من اإلغالق املؤقت .25في حين صرح جيمس سميث املدير التنفيذي لقيادة
العمليات الخاصة في  13مايو بأن برامج األسلحة املرتبطة بالقوات الخاصة ستتأخر بضعة أسابيع.26
وفي  17يونيو  2020قامت الجمعية الصناعية للدفاع الوطني( )NDIAوهي جمعية تهتم بالصناعات العسكرية
األمريكية بنشر استبيان شمل  770شركة صغيرة تعمل في الصناعات العسكرية بناء على طلب من مكتب املشتريات
واالستدامة التابع لوزارة الدفاع ،كشف أن  %60من املستطلعين تعرضوا ملشاكل في التدفق النقدي ،ودفع أجور
املوظفين ،وتلبية متطلبات الفواتير مثل اإليجار ،والقدرة على شراء اإلمدادات واملواد الخام .وتبين أن الشركات التي
تضم أقل من  50مو ا
ظفا تعرضت الضطراب في تدفقها النقدي بمعدل  %63.45مقارنة بـ  %38في الشركات التي
تضم أكثر من  500موظف .كما توقعت العديد من الشركات أن تفقد موظفين مهرة ا
تقنيا لصالح شركات تجارية
تتيح لهم فرص عمل جذابة من املنزل ،ال سيما في مجاالت تكنولوجيا املعلومات والبرمجيات .27وفي ضوء تلك
املستجدات برزت تحذيرات بأن األضرار التي لحقت بقطاع الطيران التجاري والصناعات غير العسكرية األخرى
بسبب فيروس كورونا الجديد قد تؤثر على قطاع الصناعات العسكرية في ظل التداخل العميق بين سالسل التوريد
التي تدعم أنشطة الصناعات املدنية والعسكرية.
وفي مواجهة ذلك أقر مجلس النواب األميركي قانون في  27مارس  2020باسم قانون املساعدة واإلغاثة والتعافي
االقتصادي لفيروس كورونا يختص بإنفاق  2.2تريليون دوالر لتحفيز االقتصاد ومساعدة املتضررين من كورونا.
وشملت الحزمة  500مليار دوالر للصناعات املتضررة و 290مليار دوالر لتمويل مدفوعات ملاليين األسر فضال عن
 350مليار دوالر كقروض للشركات الصغيرة و 250مليار دوالر للتوسع في إعانة البطالة و 100مليار دوالر
للمستشفيات واألنظمة الصحية ذات الصلة .28كما تم تخصيص  10مليارات دوالر لوزارة الدفاع .كما أعاد ترامب
في  27مارس  2020تفعيل قانون اإلنتاج الدفاعي ،وهو قانون صدر في عام  1950أثناء الحرب الكورية يتيح للحكومة

25

-Yasmin Tadjdeh, Defense Industrial Base Rebounding From COVID-19, National Defense, 16 June 2020.
-Yasmin Tadjdeh, VSOFIC NEWS: Special Ops Command Tackling COVID-19 Challenges, national Defense, 14 May 2020.

26
27

- NDIA, Calling small business: NDIA needs more feedback on DoD’s COVID-19 response, 23 june 2020.
 -28األضخم بتاريخ أميركا ..ترامب يوقع حزمة تحفيز بقيمة  2.2تريليون دوالر ،الجزيرة نت 27 ،مارس .2020
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األمريكية التحكم في اإلنتاج الصناعي بما يساعد على تسريع وتوسيع إمدادات املوارد من القاعدة الصناعية
األمريكية الالزمة للدفاع الوطني مثل برامج الجيش والطاقة والفضاء واألمن الداخلي ،وبموجب هذا القانون
تعاقدت وزارة الدفاع مع العديد من الشركات الصناعية حسب البيانات املنشورة على موقع الوزارة وفق املبلغ
املخصص لذلك واملقدر ب  2.9مليار دوالر ،ومن بين تلك التعاقدات:
• عقد في  11إبريل بقيمة  133مليون دوالر لزيادة الطاقة اإلنتاجية املحلية ألقنعة  N95إلى أكثر من 39
ا
مليونا قطعة خالل التسعين ا
يوما التالية .وهو أول عقد تجريه الوزارة بموجب قانون اإلنتاج الدفاعي
الثالث.
• عقد في يونيو بقيمة  56مليون دوالر مع شركة ( )ArcelorMittalلزيادة إنتاج األلواح الفوالذية املسبوكة
الداخلة في صناعة السفن.
• عقد في يوليو بقيمة  22مليون دوالر مع شركة رولز رويس لبناء محركات لصالح برامج بناء السفن لحساب
سالح البحرية.
• عقد في يوليو بقيمة  13.4مليون دوالر مع شركة ( )DPAلتوفير الدعم الهندس ي للمساعدة في دمج قدرات
املنظومات الخاصة بالطائرات بدون طيار في برامج وزارة الدفاع.
• عقد في سبتمبر بقيمة  1.9مليون دوالر مع شركة (فيشن كونترول) لتحسين أجهزة االستشعار البصرية في
مجال الطيران.
كما أعلنت الحكومة الفيدرالية األمريكية أن القاعدة الصناعية الدفاعية تمثل قطاعا حيويا ،وهو ما يستثني
العاملين بها من قرارات حظر التجوال ،وكذلك عمل البنتاجون على تسريع وتيرة مدفوعاته لشركات األسلحة مقابل
أعمالها الجارية بغرض تعزيز السيولة في القاعدة الصناعية الدفاعية األمريكية وتسريع نشاطها .فرفع معدالت
السداد املرحلي للعقود من  %80من التكلفة إلى  %90للشركات الكبيرة ،ومن  %90إلى  %95للشركات الصغيرة .كما
سرع معدل املدفوعات املقدمة للمقاولين الرئيسيين ،ووجههم لتسريع مدفوعاتهم إلى املقاولين من الباطن .كما أنشأ
البنتاجون فرق عمل ملراقبة املشاكل التي تواجه شركات األسلحة ولتلبية االحتياجات في سالسل التوريد ،حيث أشار
مساعد سكرتير الجيش للمقتنيات واللوجستيات والتكنولوجيا "بروس جيت" إلى أن فريق العمل في مكتبه يراقب
جميع البرامج الخاصة بتسلم األسلحة ،والتي يزيد عددها عن  800برنامج ،ويتلقى قائمة طويلة كل يوم لتوثيق
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املشكالت املحتملة .وجدير بالذكر أن عقود البنتاغون مع شركات األسلحة تتضمن بنودا تبرر التأخير في تسليم
املنتجات وزيادة التكلفة إذا كان اإلخفاق في االلتزام خارج نطاق السيطرة وبدون خطأ أو إهمال من املقاول .حيث
يحق للمقاول املطالبة بتعديل عادل لجدول العقد ،وكذلك لسعر العقد.29
وفي مواجهة احتمال تأثر إنتاج طائرة (إف  )35بانتشار كورونا ،أعلنت شركة لوكهيد مارتن املصنعة للطائرة عن
جدول عمل بديل ملوظفي خط إنتاج الطائرة ،وأضافت أن هذا سيقلص اإلنتاج ملدة ثالثة أشهر فقط ،وسيؤثر على
تصنيع عدد يتراوح من  18إلى  24طائرة ،30كما أعلنت الشركة في منتصف مايو أنها ضمن مساعيها لتعزيز سلسلة
التوريد الخاصة بها قامت بتسريع دفع  300مليون دوالر للشركات الصغيرة التي تعمل معها ،عالوة على  450مليون
دوالر دفعتها في السابق .كما أعلنت الشركة أنها وظفت خالل الجائحة أكثر من  3,400موظفا جديدا وستضم
ا
ا
جديدا بحلول نهاية العام.31
موظفا
12,000
ومن جهته قال كالرك كوبر مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية ،إن تجارة
الدفاع لم تتأثر بشكل كبير بعد كورونا قائال في مايو  2020أنه (حتى اآلن ،لم يسع أي من شركائنا في التعاون األمني
أو أي دولة إلى إلغاء أي عقد معين أو طلب ذلك ..مضيفا أن تجارة الدفاع وتراخيص التصدير تسير بنفس الوتيرة
والحجم كما كانت قبل ظهور كورونا...حتى إن بعض الشركاء يتطلعون بالفعل إلى طلبات جديدة وإضافية).32
تداعيات كورونا ىلع اإلنفاق العسكري يف أوروبا والناتو

في أعقاب األزمة املالية العاملية في عامي  2007و ،2008اتخذت الدول األوروبية قرارات بخفض إنفاقها العسكري
بمقدار يتراوح من  %30في الدول الصغرى إلى  %8في الدول الكبرى مما انعكس على صغر حجم الجيوش األوروبية
وتراجع قدراتها العسكرية بمقدار  ،%35فتقلصت أعداد الدبابات في الجيش الهولندي ،وتخلت بريطانيا عن بعض

- Jon Harper, Pandemic: Coronavirus Rattles the Defense Industrial Base, national Defense, 14 April 2020.

29

-Courtney Albon, Lockheed projects it will miss F-35 2020 production target by 18-24 jets, inside defense, 28 may 2020.

30

-Lockheed Martin , Lockheed Martin accelerates $300 million this week to supply chain, on-track to hire 12,000 this year,

31

amidst COVID-19 relief & recovery, 15 may 2020.
- Yasmin Tadjdeh, Defense Industrial Base Rebounding From COVID-19, national Defense, 16 june 2020.
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برامجها لبناء طائرات االستطالع ،33في حين تدهور تسليح الجيش األملاني حيث تراجعت جودة وحجم الذخيرة،
ونظارات الرؤية الليلية ،والبنادق الهجومية التي يمتلكها .34وأصاب االنخفاض بالدرجة األولى موازنة البحث
والتطوير التي انخفضت بضعف معدل االنخفاض في موازنات الدفاع .35وحدثت تلك التخفيضات بشكل منفرد
دون تنسيق بيني أو ترتيب مع الناتو مما أثر على قدرة الدول األوروبية على تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة .لكن في
ظل ضغوط إدارة ترامب على الحكومات األوروبية العضوة بالناتو لرفع مستوى إنفاقها العسكري السنوي إلى %2
من ناتجها املحلي اإلجمالي ،ارتفع اإلنفاق األوروبي مجددا ليبلغ  289مليار دوالر أمريكي في عام .362019
بدأ فيروس كورونا يضرب عناصر الناتو في شهر مارس  2020حيث ثبت في نهاية مارس إصابة ثالثة موظفين في مقر
الناتو ببروكسل باملرض ثم تلى ذلك إصابة أربعة من أعضاء بعثة الناتو في أفغانستان .37واكتشفت العديد من
الدول األوروبية مدى اعتماد سالسل التوريد الخاصة بها على املنتجات املصنوعة في الصين ،ليس فقط في مجال
معدات الحماية الشخصية ،ولكن ا
أيضا في مجاالت اإلنتاج واالستهالك األخرى.38
وفي مواجهة ذلك انشغل الناتو بتنسيق عمليات نقل األدوية واإلمدادات وإطالق البرامج العلمية لدراسة الفيروس،
ونفذت قواته أكثر من  100مهمة نقل لإلمدادات أو األفراد في ربيع عام  2020في مقدمتها دعم فيلق االنتشار السريع
بالناتو املتمركز في إيطاليا لسكان منطقة لومباردي اإليطالية عبر تطهير املستشفيات وتوصيل اإلمدادات والدعم
اللوجستي املتنوع .39وخالل ذلك ألغت قوات الناتو العديد من التدريبات العسكرية املختلفة لحماية الجنود
واملوظفين ،كما اجتمعت اللجنة العسكرية لحلف الناتو افتراضيا عن طريق الفيديو ألول مرة في التاريخ في  14مايو

33- CLAUDIA MAJOR, CHRISTIAN MÖLLING, Saving European Defense From the Coronavirus Pandemic, Carnegie Europe, 30 April 2020.
34 - Daniel Darling, How Will Germany’s Defense Spending be Affected by the COVID-19 Pandemic?, Defence $ Security$ Monitor,
9 April 2020.
- How the COVID-19 crisis has affected security and defence-related aspectsfor the EU, Policy Department for External Relations,

35

July 2020, p.8.
- THE MILITARY BALANCE, 2020, Page :7.

36

37- Joseph Hammond, NATO Spending Up As Allies Focus on Chinese Coronavirus, CD media, 28 March 2020.
-How the COVID-19 crisis has affected security and defence-related aspectsfor the EU, Policy Department for External Relations, July 2020, p.6.
 - 39املصدر السابق.

Page 13 of 20
www.eipss-eg.org

38

October 21, 2020
 .2020وناقشت الدروس املستفادة من الوباء وكيفية تحسين قدرة الناتو على الصمود في مواجهة األزمات الصحية
املستقبلية.
وتخلص آنا بوبيسكو املحللة في موقع جينيس إلى أنه في ظل انفاق اململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا ما يصل إلى %50
من إجمالي اإلنفاق األوروبي على الدفاع ،فمن املرجح أن يؤدي تخفيضهم إلنفاقهم العسكري على املدى القريب في
ظل تداعيات كورونا إلى انخفاض متوسط اإلنفاق العسكري األوروبي بشكل طويل األمد ا
نسبيا ،حيث سيكون
ا
متوقعا في البداية ليصبح 165
إنفاقهم الدفاعي املشترك في عام  2031أقل بمقدار  25مليار دوالر أمريكي عما كان
مليار دوالر أمريكي مقابل  190مليار دوالر أمريكي.40
وتكاد تكون اليونان من أبرز الدول األوروبية التي عقدت صفقات تسليح في ظل أزمة كورونا نظرا لتصاعد التوتر
بينها وبين تركيا .حيث أعلنت في  12سبتمبر  2020عقب أيام من لقاء عقده رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس مع
الرئيس الفرنس ي ماكرون ،عزمها شراء  18طائرة حربية من طراز رافال فرنسية الصنع و 4فرقاطات متعددة
األغراض و4طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية ،وأسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ تابعة
للقوات الجوية ،فضال عن تجنيد  15ألف جندي جديد.
وفيما يخص حجم اإلنفاق العسكري أعلن األمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في نهاية مارس  2020أن الدول
األوروبية حريصة على تحقيق التعهد الذي سبق أن قدمته خالل قمة الناتو لعام  2014في ويلز بإنفاق ما ال يقل
عن  %2من الناتج املحلي اإلجمالي على الدفاع بحلول عام  .2024وهو التعهد الذي حققته بالفعل  8دول فقط في
عام  2019هي بلغاريا وإستونيا واليونان والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا واململكة املتحدة ،بينما ارتفع اإلنفاق
الدفاعي األملاني إلى  %1.38من الناتج املحلي اإلجمالي ليبلغ  50مليار دوالر في عام  2019بدال من  %1.24في عام
 .412018بينما تخطط أملانيا حسب وزيرة الدفاع أنغريت كارينباور إلى الوصول إلى نسبة  %2بحلول عام .422031

-Janes, Covid-19 Impact: Defence Spending Down Among NATO’s Top European Spenders, predicts Janes, 8 June 2020.

40

- Joseph Hammond, NATO Spending Up As Allies Focus on Chinese Coronavirus, CD media, 28 March 2020.

41
42

- - Daniel Darling, How Will Germany’s Defense Spending be Affected by the COVID-19 Pandemic?, Defence $ Security$ Monitor,

9 April 2020.
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ورغم أن الوصول إلى إنفاق عسكري بنسبة  %2من إجمالي الناتج املحلي ال يدل بالضرورة على زيادة اإلنفاق
العسكري ،ففي ظل األزمة االقتصادية يتوقع انخفاض إجمالي الناتج املحلي نفسه إال أن الرئيس األميركي ترامب
أصدر في يوليو  2020قرارا بسحب  12ألف جندي أميركي من أملانيا ،43وذلك عقابا لها على عدم رفع نسبة إنفاقها
العسكري.
وفي ظل تلك اإلضرابات دعت دراسة أصدرها القسم السياس ي بالبرملان األوروبي إلى ضرورة تنسيق أي عمليات
تخفيض أوروبي في اإلنفاق العسكري بين الدول األوروبية من أجل الحفاظ على التقنيات واملهارات الرئيسية وحماية
القدرة التنافسية لالتحاد األوروبي وأمن التوريد ،وللحفاظ على سالمة األصول والبنية التحتية الحيوية عبر تجنب
بيع الشركات املندرجة ضمن القطاعات االستراتيجية ألطراف أجنبية في ظل تدهور أوضاعها املالية .وهو ما حرصت
الدول األوروبية على تنفيذه عبر فحص خطط االستحواذ وتشديد عتبات الرقابة على االستثمارات األجنبية ،44ففي
شهر مايو من عام  2020أقرت باريس قانونا يقلل حجم الحصة التي يمكن للمستثمرين األجانب أن يستحوذوا عليها
في أي شركة فرنسية من  %25إلى  ،%10في حين أنيط بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية مراجعة
االستثمارات األجنبية التي قد تشكل خطرا على األمن القومي ،كجزء من مشروع قانون األمن القومي واالستثمار.45
التخوف من حدوث تخفيضات جديدة في اإلنفاق العسكري األوروبي دفع العديد من الخبراء للقول بأنه في حال
اختيار الدول األوروبية هذا الخيار ،فالبد أن تقوم بذلك من خالل التقييم املشترك لعواقب تدابير التقشف
املحتملة بالتنسيق مع واشنطن.46

 - 43الواليات المتحدة تقرر سحب  12ألف جندي من ألمانيا ،وكالة األناضول 29 ،يوليو .2020
- How the COVID-19 crisis has affected security and defence-related aspects for the EU, p:10.

44
45

- Intelligences services in west mobilise to block post Covid-19 Chinese investor activism, INTELLIGENCE ON LINE , N854, 27 May 2020, Page 1.

46

- CLAUDIA MAJOR, CHRISTIAN MÖLLING, Saving European Defense From the Coronavirus Pandemic, Carnegie Europe, 30 April 2020.
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روسيا تخفض إنفاقها العسكري

مع ارتفاع أسعار النفط في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين وانخراط روسيا في النزاع السوري ارتفع اإلنفاق
العسكري الروس ي لتبلغ ميزانية الدفاع الروسية الرسمية ذروتها في عام  2015بنسبة  % 3.8من الناتج املحلي
اإلجمالي .وجرى آنذاك تطوير وتحديث القوات الجوية ومنظومات الدفاع الجوي .ولكن تأثرت روسيا اقتصاديا
بانخفاض أسعار النفط في آخر عامين ،حيث بلغ متوسط سعرها برميل النفط في عام  2020قرابة  40دوالرا ،ثم
جاء فيروس كورونا ليزيد األمر سوءا ويلقي بتبعات سلبية على االقتصاد الروس ي ،ويقيد من اإلنفاق املحلي الروس ي
بما فيه اإلنفاق العسكري .ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش بنسبة  %6.6في الناتج املحلي اإلجمالي
لروسيا خالل العام الحالي .وفي هذا السياق اقترحت وزارة املالية الروسية في شهر يوليو  2020إجراء تخفيض بنسبة
 %5في تمويل برنامج التسلح الحكومي على مدى السنوات الثالث املقبلة.47
ورغم ما سبق ،يمثل انخفاض العملة الروسية الروبل عامل جذب للدول الراغبة في شراء األسلحة ،حيث تتمتع
األسلحة الروسية بانخفاض ثمنها مقارنة بنظيرتها الغربية فضال عن وجود تيسيرات في السداد وتقديم موسكو
لشروط تمويل مرنة مما قد ينعكس على انتعاش الصناعات العسكرية الروسية.48
تباطؤ اإلنفاق العسكري الصيني

بلغت ميزانية الدفاع الصينية لعام  2019مبلغ  1.1899تريليون يوان ،بزيادة  %7.5عن عام  ،2018ا
وفقا للمعلومات
املنشورة في الدورة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في مارس  .2019وخالل الثالثين ا
عاما املاضية،
ظلت نسبة اإلنفاق العسكري إلى الناتج املحلي اإلجمالي للصين في حدود  %2ا
وفقا للكتاب األبيض للدفاع الوطني
الصادر عن املكتب اإلعالمي ملجلس الدولة في يوليو  .492019ووفقا لتقرير معهد ستوكهولم للسالم الدولي فقد

- Fenella McGerty, Budget and pandemic present challenges to Russia’s defence industrial base, CSIS, 17 August 2020.
 -املصدر السابق.

47
48

49 - Yang Sheng and Liu Xuanzun, Xi approves Chinese military medical teams to leave Hubei as mission completed, Global Times, 16 April 2020.
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أنفقت أميركا  732مليار دوالر في عام  2019بنسبة  %38من اإلنفاق العاملي مقارنة بإنفاق الصين التي حلت في
املرتبة الثانية عامليا نسبة  %14بمبلغ  261مليار دوالر ،50وهو رقم أعلى من الرقم الرسمي الذي أعلنته بكين.
جدير بالذكر أن مبيعات األسلحة األمريكية لليابان وتايوان تثير حفيظة الصين .وقد وافقت واشنطن في  9يوليو
 2020على بيع  105مقاتلة من طراز أف 35-لليابان في صفقة تقدر قيمتها بحوالي  23.11مليار دوالر .51فيما وافق
البنتاجون في أغسطس  2020على بيع  90طائرة إف  16إلى تايوان في صفقة قد تصل قيمتها إلى  62مليار دوالر.52
ويتوقع في ظل تداعيات كورونا أن ينمو اإلنفاق العسكري الصيني بشكل أبطأ مما كان عليه في عام  ،2019ليصل
إلى حوالي  1.27تريليون يوان ( 179مليار دوالر) وربما ترليون يوان فقط ،53وذلك في ظل حرص الصين على تحديث
قوات الدفاع الوطني والقوات املسلحة بشكل أساس ي بحلول عام  2035في مواجهة التوترات املتزايدة سواء مع أميركا
أو الهند.
الهند تخفض إنفاقها العسكري

مع انتشار فيروس كورونا في الهند وشكوى األطباء من نقص األقنعة ومعدات الوقاية الشخصية ،أعلنت حكومة
نيودلهي حجب  % 20-15من األموال املخصصة لوزارة الدفاع في الربع الثاني (أبريل -يونيو) من عام  ،2020ولكن
مع تصاعد التوتر الحدودي في منتصف عام  2020بين الهند والصين ،أعلنت الحكومة الهندية موافقتها في يوليو
 2020على شراء  33طائرة روسية مقاتلة بمبلغ  2.43مليار دوالر ،وتحديث  59أخرى .كما عقدت الحكومة الهندية
صفقة مع الكيان الصهيوني في نهاية مارس  2020لشراء عدد  16479رشاش خفيف بمبلغ  116مليون دوالر.
وأعلنت وزارة الدفاع الهندية أن (توفير هذا السالح التشغيلي واملطلوب للغاية سيعزز ثقة القوات في الخطوط
األمامية ويوفر القوة القتالية التي تشتد الحاجة إليها).54

50 -TRENDS IN WORLD MILITARY EXPENDITURE 2019, SIPRI Fact Sheet, April 2020. p:3.
 - 51واشنطن توافق على بيع طوكيو  105مقاتالت شبح من طراز أف ،35-فرنسا  10 ،24يوليو .2020
 - 52الواليات المتحدة تبرم صفقة ضخمة مع تايوان لبيعها مقاتالت "إف ،"16-وكالة األناضول 15 ،أغسطس .2020
- Liu Xuanzun, COVID-19 may hit military budget, only mildly, Global Times, 28 April 2020.

53

- Arms over masks: India buys weapons from Israel as coronavirus cases spike, Middle East eye, 24 March 2020.

54
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وكذلك استلمت الهند أول خمس مقاتالت من طراز رافال الفرنسية في نهاية يوليو  2020بعد أن تأخر تسلمها
وتشغيلها رسميا ملدة  3شهور بسبب كورونا ،وهي أول دفعة تتسلمها الهند من بين  36طائرة رافال تعاقدت على
شرائها من فرنسا في عام  2016في صفقة بلغت قيمتها  8.7مليار دوالر .ومن املرجح أن تسليم الدفعة الثانية التي
تتكون من أربع طائرات بحلول أكتوبر .2020
صفقات السالح الجديدة أثارت اعتراضات املعارضة الهندية التي تذرعت بتدهور البنية التحتية للرعاية الصحية
في الهند على خلفية عقود من نقص التمويل حيث يبلغ اإلنفاق العام السنوي على الصحة  %1.28فقط من الناتج
املحلي اإلجمالي .ويوجد في الهند ثمانية أطباء لكل  10,000شخص ،مقارنة بـ  21في البرازيل ،و  40في روسيا ،و  18في
الصين ،ومن ثم طالب الكسمان بيهيرا ،الباحث في معهد دراسات الدفاع والتحليل في الهند ( )IDSAإلى العناية بعقد
صفقات التسليح املستقبلية مع شركات محلية لتحفيز االقتصاد الهندي بدال من ضخ األموال في شرايين اقتصادات
البلدان األخرى.55
الدول العربية تواصل صفقاتها العسكرية

رغم انخفاض أسعار النفط وتدهور األوضاع االقتصادية على خلفية انتشار كورونا ،وعدم ضخ اإلنفاق العسكري

املتزايد ألموال في شرايين االقتصادات املحلية العربية الرتباطه بعمليات استيراد األسلحة ،فقد واصلت العديد من
الدول العربية سعيها لعقد صفقات شراء أسلحة من الدول األجنبية في ظل تزايد أجواء عدم االستقرار في املنطقة،
ويبرز موقع وكالة التعاون األمني الدفاعي التابعة للبنتاجون عدة موافقات أمريكية مبدئية على عقد صفقات أسلحة
مع الدول العربية خالل الفترة من فبراير إلى سبتمبر  ،2020مع التنويه إلى أن تقديم طلبات عقد تلك الصفقات
يتم قبل املوافقة عليها بعدة سنوات ،وهو ما ال يعكس وجود تأثير كورونا على تلك الطلبات ،ولكن يمكن الحقا عدم
املض ي في خطوات عقد الصفقات .وتشمل املوافقات التي أعلنت عنها وكالة التعاون األمني الدفاعي:

-Anadolu Agency, COVID-19 affects India’s defense spending, acquisition First signs of India tightening defense purse has

55

come with announcement to abolish 9,300 posts in military, 8 May 2020.
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• املوافقة في  26فبراير على بيع تونس  4طائرات هجومية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقدر بـ 325.8
مليون دوالر.
• املوافقة في  26فبراير على بيع األردن  700نسخة من برامج نظام البيانات التكتيكية للمدفعية امليدانية
املتقدمة ( )AFATDSواملعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية  300مليون دوالر.
• املوافقة في  3مارس على بيع املغرب  25مركبة من طراز  M88A2لسحب املعدات الثقيلة ونظام اإلخالء
بمبلغ  239.35مليون دوالر.
• املوافقة في  14إبريل على بيع املغرب  10صواريخ هاربون بلوك  2التي تطلق من الجو ومعدات ذات صلة
بتكلفة تقديرية تبلغ  62مليون دوالر.
• املوافقة في  23إبريل على بيع اإلمارات قطع غيار طائرات متنوعة بمبلغ  150مليون دوالر.
• املوافقة في  7مايو على تجديد  43مروحية مصرية طراز “أباتش ي  ”AH-64بقيمة  2.3مليار دوالر.
• املوافقة في  7مايو على بيع اإلمارات  4569مركبة  MRAPمقابل  556مليون دوالر.
• املوافقة في  28مايو على بيع الكويت  84صاروخا محسنا من طراز باتريوت ذات القدرات املتقدمة (PAC-
 )3ومعدات ذات صلة من أجل بتكلفة تقدر بـ  800مليون دوالر .واملوافقة على طلب كويتي إلصالح وصيانة
صواريخ باتريوت قديمة بقيمة  200مليون دوالر .وعقد ثالث للمساعدة الفنية على استخدام صواريخ
باتريوت بقيمة  425مليون دوالر.
• املوافقة في  7يوليو على بيع األردن طائرة مروحية طراز بالك هوك ومعدات ذات صلة بمبلغ  23مليون دوالر.
• املوافقة في  28يوليو على بيع الكويت ذخيرة تدريب  M1A2Kومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 59.6
مليون دوالر.
تأثر معارض األسلحة

تمثل معارض األسلحة نافذة لشركات األسلحة لعرض منتجاتها وعقد صفقات التسليح .وفي ظل اإلجراءات
االحترازية املتبعة في مواجهة كورونا من قبيل وقف السفر من وإلى الدول األخرى ،وحظر التجول ،تأجلت بعض
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املعارض مثل املعرض الدولي لألسلحة والصناعات الدفاعية ( )ARMHITECفي أرمينيا الذي تأخر عقده من مارس
ُ
إلى أكتوبر  ،2020فيما ألغيت العديد من معارض األسلحة العاملية مثل:
• معرض  Eurosatoryاملفترض عقده في باريس خالل الفترة من  8إلى  12يونيو.
• معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) الذي كان مفترضا عقده في العاصمة القطرية
الدوحة في مارس .2020
• معرض  FIDAEالدولي للطيران والفضاء الذي تنظمه القوات الجوية التشيلية في العاصمة سانتياجو ،وكان
من املفترض عقده في شهري مارس وإبريل .562020
الخاتمة

لم تؤثر التدابير االحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا على عمل شركات صناعة األسلحة سوى بشكل مؤقت
ومحدود .حيث ساعدت حزم التحفيز االقتصادي والتوترات العاملية على استمرار الطلب على األسلحة واملقتنيات

العسكرية مما ساعد على فتح الشركات املغلقة سريعا ،وستكون لدى الشركات التي تنتج مواد ذات استخدام
مشترك في املجالين املدني والعسكري قدرات أكبر على مواجهة األزمات الشبيهة ألزمة كورونا.
ومن املتوقع أن يدفع تزايد اإلنفاق الحكومي على موارد الصحة العامة ومواجهة االنكماش االقتصادي الحكومات
خالل األعوام القادمة إلى ترشيد نفقاتها وتخفيض إنفاقها العسكري ،وهو ما ستظهر تداعياته بشكل أكبر على
الدول التي تراجع نموها االقتصادي بشكل كبير على وقع الوباء فضال عن الدول التي تعتمد على استيراد ال صنع
احتياجاتها العسكرية .ويتوقع أن تحدث تغيرات في الدول التي تصنع احتياجاتها العسكرية محليا مثل الواليات
املتحدة األمريكية في إجراءات ومعايير اختيار املقاولين واملوردين مما سيدفع شركات األسلحة الكبيرة إلى التفكير في
إنشاء سالسل توريد بديلة وتطوير استراتيجيات تصنيع جديدة بالتوازي مع تحديث بروتوكوالت تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت املتقدمة والبنية التحتية ملواجهة األزمات املستقبلية.

- Coronavirus pandemic disrupts arms trade events around the world, War Resisters' International, 24 March 2020.
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