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تفوق عسكري:
اجلهود الروسية يف إصالح قطاع الصناعات املدنية

اأواًل: ال�ضياق التاريخي لتفوق ال�ضناعات الع�ضكرية
ــة تتســم  ــية المدني ــن أن بعــض الصناعــات الروس ــى الرغــم م عل
بالتطــور الكبيــر، ومــن أهمهــا الصناعــات المرتبطــة بالتكنولوجيــا 
ــإرث التكنولوجــي  ــك نتيجــة ل ــة والفضــاء الخارجــي، وذل النووي
ورأس المــال البشــري، وكذلــك الصناعات المرتبطــة بالنفط والغاز 
والفحــم، وإنتــاج المعــادن، فــإن الصناعــات المدنيــة الروســية بوجــه 
عــام تعانــي مــن التعثــر، وذلــك فــي مقابــل تقــدم وتطــور الصناعات 
العســكرية التــي هيمنــت علــى تاريــخ روســيا الصناعــي بقــوة علــى 

مــدار القــرن العشــرين. 

ــم  ــة، وفه ــاع الصناع ــي لقط ــع الحال ــير الوض ــن تفس وال يمك
ــي والعســكري،  ــن المدن ــن الصناعيي ــن القطاعي أســباب الفجــوة بي
إال مــن خــال اســتعراض الســياق التاريخــي والعوامــل التــي أثــرت 

ســلفاً فــي الهيــكل الصناعــي الروســي وقدراتــه البشــرية. 

شــهد قطــاع التصنيــع فــي روســيا عــدة مراحــل، بــدأت بــأول 
مصنــع تــم إنشــاؤه فــي مطلــع القــرن الثامــن عشــر، والتجمعــات 
الصناعيــة التــي أُقيمــت آنــذاك وأبرزهــا القاعــدة البحريــة فــي 
ســانت بطرســبرغ ومصانــع الصلــب فــي األورال، والتــي مازالــت 
موجــودة إلــى يومنــا هــذا. ثــم جــاءت المرحلــة التاليــة مــن تطويــر 
التكنولوجيــا الصناعيــة فــي البــاد فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 
وأوائــل القــرن العشــرين، إال أن االنطاقــة الحقيقيــة والفضــل فــي 

تحــول روســيا إلــى قــوة صناعيــة كبــرى يعــود إلــى حكــم الحــزب 
الشــيوعي.

ففــي أعقــاب الثــورة البلشــفية عــام 1917، أعلنــت القيــادة 
الجديــدة فــي البــاد بــدء "انتشــار الثــورة" فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ممــا أدى إلــى عــزل روســيا عــن باقــي الــدول، وقامــت دول الحلفاء 
ــى(  ــة األول ــاء لروســيا خــال الحــرب العالمي ــوا حلف ــن كان )والذي

بدعــم حركــة المعارضــة التــي ظهــرت ضــد البلشــفية.

ووجــدت روســيا نفســها مســتبعدة مــن عصبــة األمــم، خاصــة 
ــي  ــرن الماض ــرينيات الق ــل عش ــي أوائ ــة ف ــرب األهلي ــب الح عق
بالخصــوم، وقــد ســاهمت هــذه  وصــارت معزولــة ومحاطــة 
التطــورات فــي تحديــد أولويــات حكومــة "ســتالين"، حيــث كانــت 
األولويــة األولــى هــي إنشــاء جيــش قــوي، وهــو مــا يتطلــب 
بــدوره تحديــث الجيــش وإنتاجــاً صناعيــاً علــى نطــاق واســع. وقــد 
اســتثمرت الحكومــة الروســية فــي شــراء المعــدات الصناعيــة مــن 
ــة، والتــي  ــدول األخــرى، وذلــك مــن خــال تعبئــة مــوارد الدول ال
قامــت، فــي جانــب منهــا، علــى مبــدأ "العمــل الجمعــي"، وهــو يعني 
الحرمــان القســري مــن الملكيــة الخاصــة بهــدف تمويــل الشــركات 

ــة وتطويرهــا.  المملوكــة للدول

وفــي هــذا الســياق تــم اســتيراد التكنولوجيــا الصناعية فــي مقابل 
قطــع فنيــة أو احتياطــي الذهــب. ولــم يكــن أمــام االتحــاد الســوفييتي 

ـــاع  ـــتطع قط ـــم يس ـــورة، فل ـــكرية املتط ـــا العس ـــع صناعاته ـــة م ـــف باملقارن ـــية بالتخل ـــة الروس ـــات املدني ـــم الصناع تتس
التصنيـــع املـــدين االســـتفادة مـــن املعرفـــة واإلمكانيـــات التـــي تراكمـــت لـــدى مثيلـــه العســـكري، وهـــذا بعكـــس احلـــال يف 
ـــتفيد كل  ـــث يس ـــكري، بحي ـــدين والعس ـــني امل ـــني الصناعي ـــني اجلانب ـــًا ب ـــهد توازن ـــا تش ـــادة م ـــي ع ـــدول الت ـــن ال ـــد م العدي
ـــر صناعاتهـــا  ـــة الروســـية، وأســـباب إخفاقهـــا يف تطوي منهمـــا مـــن اآلخـــر، وهـــو مـــا يثـــري التســـاؤل عـــن خصوصيـــة احلال

ـــع العســـكري.   ـــل يف التصني ـــوازى مـــع تطورهـــا الهائ ـــة بالقـــدر نفســـه أو علـــى األقـــل مبـــا يت املدني
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مل يكـــن أمـــام االحتـــاد الســـوفييتي  
أي  اإلفـــالس"  حافـــة  علـــى  "وهـــو 
خيـــار ســـوى شـــراء املعـــدات األهـــم 
لبقـــاء الدولـــة، وهـــو مـــا أعـــاق تطويـــر 
حســـاب  املدنيةعلـــى  الصناعـــات 
تطويـــر الصناعـــات العســـكرية، كمـــا 
مللكيـــة  الدولـــة  احتـــكار  مبـــدأ  أن 
رأس املـــال الصناعـــي، أعـــاق بـــدوره 

ــك. ــة كذلـ ــات املدنيـ ــو الصناعـ منـ

–  وهــو علــى حافــة اإلفــاس – أي خيــار ســوى شــراء المعــدات 
األهــم لبقــاء الدولــة، وهــو مــا أعــاق تطويــر الصناعــات المدنيــة، 
كمــا أن مبــدأ احتــكار الدولــة لملكيــة رأس المــال الصناعــي، أعــاق 

بــدوره نمــو الصناعــات المدنيــة كذلــك. 

وإذا كانــت بدايــة التصنيــع ركــزت بالفعــل علــى الجانــب 
العســكري مــن اإلنتــاج الصناعــي، بفعــل الســياق الدولــي المحيــط، 
فــإن أولويــة الصناعــات العســكرية تضاعفــت مــع انــدالع الحــرب 
العالميــة الثانيــة )1939 – 1945(، ونقــل مرافــق اإلنتــاج ســريعاً 
إلــى الشــرق نتيجــة لتقــدم النازييــن مــن الغــرب. وفــي إطــار تلــك 
األحــداث المشــتعلة كان طبيعيــاً أال تدخــر الدولــة أي جهد في ســبيل 
إنشــاء المرافــق العســكرية لتتمكــن مــن اإلنتــاج المســتمر والســريع 
لتلبيــة االحتياجــات العســكرية. وعليــه، تم إنشــاء تجمعــات صناعية 

عســكرية كبيــرة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة.

وبعــد انتهــاء الحــرب، اختــارت الحكومــة عــدم نقــل تلــك 
ــاء  ــررت إنش ــل ق ــابق، ب ــا الس ــى موقعه ــرة أخــرى إل ــق م المراف

عســكري  أغلبهــا   – جديــدة  إنتــاج  مرافــق 
ــة بروســيا. ولكــن  ــدن الغربي ــي الم أيضــاً – ف
لــم تلبــث المصانــع الجديــدة الواقعــة فــي عمــق 
األراضــي الروســية أن واجهــت التحــدي نفســه 
القائــم حتــى اآلن، وهــو: النقــل، ففــي كثيــر 
مــن الحــاالت، كانــت تلــك المصانــع علــى بعــد 
ــل  ــا جع ــئ، مم ــن الموان ــرات م آالف الكيلومت
خيــارات النقــل تقتصــر علــى الســكك الحديدية، 
ــة  ــت وتكلف ــادة وق ــى زي ــدوره إل ــك ب وأدى ذل
توصيــل المــوارد الخــام إلــى المصانــع أو نقــل 

ــزة. ــكرية الجاه ــدات العس المع

ومــع بدايــة الحــرب البــاردة، بــدأ االتحــاد الســوفييتي فــي 
االســتثمار الهائــل فــي صناعــات جديــدة، مثــل الفضــاء والصناعات 
ــاج  ــق إنت ــا ومراف ــن تكنولوجي ــا الصناعتي ــت كلت ــة. وتطلب النووي
ورأس مــال بشــرياً جديــداً تمامــاً. ولقــد أدى ذلــك – عــاوة علــى 
اســتمرار المنافســة مــع الغــرب فــي مجــال األســلحة التقليديــة – إلى 

تطويــر الصناعــة الســوفييتية فــي هــذا المجــال. 

وبــدءاً مــن ســتينيات القــرن الماضــي، بــدأ االتحــاد الســوفييتي 
االســتثمار بشــكل محــدود فــي الصناعــات المدنيــة، وذلــك ارتباطــاً 
بحقيقــة أن التنافــس االقتصــادي صــار جــزءاً مــن الصــراع الدولي، 
وبــدأ االتحــاد الســوفييتي فــي إنتــاج صناعــات الســلع االســتهاكية 
ســريعة التــداول. ولكــن هــذه الصناعــات لــم تنجــح بصــورة كبيــرة، 
إذ اتضــح أن االقتصــاد المخطــط عاجــز عــن التكيــف الســريع مــع 
أذواق المســتهلكين ســريعة التغيــر، فلقــد قامــت صناعــة الســيارات 
الســوفييتية، علــى ســبيل المثــال، علــى استنســاخ أو الحصــول علــى 

ترخيــص إنتــاج الســيارات األجنبيــة. 

أمــا عقــب انهيــار االتحــاد الســوفييتي، بــدأ االتحــاد الروســي في 
خصخصــة ممتلــكات الدولــة االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك الصناعــة 
ــرن  ــعينيات الق ــل تس ــي أوائ ــدأت الخصخصــة ف ــد ب ــة. وق الوطني
ــاً، فــي الوقــت  ــور انتهــاء الحكــم الشــيوعي تقريب العشــرين، أي ف
الــذي لــم يكــن المواطنــون فيــه قــد اســتطاعوا تكويــن أي رأس مــال 

خــاص، هــذا فضــاً عــن موقــف الحكومــة التــي لــم تكــن تميــل إلــى 
الســماح بالتدفــق الهائــل لــرأس المــال األجنبــي، لعــدم إثــارة الــرأي 
العــام الروســي، الــذي كان ســيعتبر بيــع ممتلــكات الدولــة لألجانــب 

فــي هــذه المرحلــة "خيانــة". 

ــة  ــن سياس ــتهدف م ــة تس ــت الحكوم ــر، كان ــع األم ــي واق وف
الخصخصــة هدفيــن أساســيين: األول، اســتقطاب رجــال الصناعــة 
الذيــن يتمتعــون بالكفــاءة، والثانــي، وهــو األهــم، أن يكــون التحــول 
ــت  ــه. ومــن خــال الخصخصــة، كان ــة في ــن الشــيوعية ال رجع م
ــون  ــال، يكون ــال األعم ــن رج ــة م ــكيل طبق ــاول تش ــة تح الحكوم
حلفــاء لهــا فــي صراعهــا مــع الحــزب الشــيوعي الــذي كان قويــاً 

حينهــا.

وقــد عانــت تلــك السياســة مــن أوجــه قصــور، إذ إنهــا لــم توفــر 
الحوافــز الكافيــة للمســتثمرين لاســتثمار فــي المنشــآت الصناعيــة 
ــع اإلرث الصناعــي  ــم بي ــد ت ــي قامــوا بشــرائها وتطويرهــا، فق الت
ــدات  ــعر المع ــن س ــر م ــل بكثي ــعر أق ــدد بس ــاك ج ــوفييتي لم الس
الصناعيــة بــه. وهــو األمــر الــذي لــم يولــد حوافــز حقيقيــة للمــاك 
الجــدد لاســتثمار فــي تقنيــات جديــدة متطــورة. 
المنشــآت  تســترد  حتــى  انتظــروا  إنهــم  إذ 
الصناعيــة التــي قامــوا بشــرائها قيمتها الســوقية 
الحقيقيــة، ثــم يقومــون ببيعهــا. وكنتيجــة لذلــك، 
لــم ُيوجــد تقريبــاً أي اســتثمار خــاص فــي 

ــي التســعينيات.  ــاج الصناعــي ف اإلنت

وفــي مقابــل ذلــك، يمكــن القــول إن هنــاك 
فــي:  القاعــدة، ويتمثــان  لهــذه  اســتثناءين 

• إنشــاء المســتثمرين األجانــب مصانــع جديدة، 
خاصــة فــي قطــاع الســلع االســتهاكية ســريعة 

التــداول، وبالتحديــد فــي مجــال الصناعــات الغذائيــة.

• بــدأ كبــار رجــال األعمــال الدخــول فــي صناعــات موجهــة 
للتصديــر علــى نطــاق واســع، خاصــة فــي مجــاالت النفــط والتعدين 
وإنتــاج المعــادن. وســاعدت وفــرة المــوارد الطبيعيــة الهائلــة قــدرة 
هــذه الصناعــات علــى المنافســة العالميــة، وبــدأ المســتثمرون الجدد 
تدريجيــاً فــي االســتثمار فــي التكنولوجيــا الحديثــة، التــي هدفــت إلى 
تقليــل تكاليــف اإلنتــاج وتخفيــض عــدد العمالــة. وتجــدر اإلشــارة 
ــية  ــزة التنافس ــع بالمي ــم تتمت ــرى ل ــات األخ ــى أن الصناع ــا إل هن
نفســها، ممــا قلــل مــن جاذبيتهــا لــدى مســتثمري القطــاع الخــاص.

ثانيًا: اأ�ضباب تراجع ال�ضناعات املدنية
ــن  ــه يمك ــار االتحــاد الســوفييتي بأن ــب انهي ــوي عق ــاد ق ســاد اعتق
إعــادة توجيــه القــدرات الصناعيــة العســكرية نحــو احتياجــات 
االســتهاك المدنيــة، إال أن أســباباً عــدة حالــت دون حــدوث ذلــك، 

ــا: ومــن أهمه

• عــدم قــدرة الفكــر السياســي، الــذي كان يديــر اإلنتــاج الصناعــي 
ــى  ــول عل ــة الحص ــكيل ثقاف ــط، تش ــاد المخط ــكري واالقتص العس
أقصــى إنتــاج بأقــل تكلفــة، فلقد هدفــت أغلبية الصناعات العســكرية 
إلــى تحقيــق معيــاري الجــودة والســرعة، ممــا ولـّـد ثقافــة اقتصاديــة 
لــم تبــال بإنفــاق مــوارد جمــة علــى المنتــج، حتــى لــو كان ذلــك على 
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حســاب الكفــاءة االقتصاديــة.

ــك  ــتطاعت تل ــكرية، اس ــات العس ــة للصناع ــاء األولوي ــع إعط • م
الصناعــات اجتــذاب أفضــل الكــوادر البشــرية المتخصصــة، ولــم 
ــى  ــاً، حت ــل تعليم ــة األق ــوى العمال ــة س ــات المدني ــرك للصناع تت
صــارت بعــض الصناعــات ســيئة الســمعة بســبب انخفــاض جــودة 
ــيارات،  ــة الس ــودة لصناع ــة الج ــر مراقب ــت معايي ــا، فكان منتجاته
ــتثمرين  ــى أن المس ــاض، حت ــديدة االنخف ــال، ش ــبيل المث ــى س عل
األجانــب )فولكــس فاجــن وتويوتــا( حينمــا أنشــأوا مصانــع لهــم فــي 
روســيا، تعمــدوا اختيــار أماكــن لمصانعهــم فــي المناطــق التــي ال 
توجــد بهــا مصانــع ســيارات تعــود للحقبة الســوفييتية، خوفــاً من أن 
يتــم استنســاخ تلــك الثقافــة التــي ال تبالــى بانخفــاض معاييــر الجودة.

• عــدم اســتقرار الســوق الداخلــي لروســيا – علــى الرغــم مــن كبــر 
ــر مــن المســتثمرين  ــك مــن وجهــة نظــر كثي حجمــه نســبياً – وذل
الوطنييــن واألجانــب لبــدء مشــاريع طويلــة األجــل، وذلــك نتيجــة 
ــات  ــن المعوق ــاً ع ــة، فض ــرف العمل ــعار ص ــتقرار أس ــدم اس ع

ــة والمخاطــر السياســية.  البيوقراطي

• عــدم وجــود حوافــز كافيــة لاســتثمار فــي الســوق الروســية 
والــدول المقربــة منهــا، نظــراً ألنهــا لــم تقــم منطقــة تجــارة حــرة 
خاصــة بهــا إال مؤخــراً، كمــا تمثــل فــي االتحــاد االقتصــادي 
األوراســي، وال يــزال مــن األســهل إنشــاء مرفــق إنتــاج فــي إحــدى 

ــن.  ــاء اآلخري ــدول األعض ال

• تراجــع خبــرة رأس المــال البشــري، إذ تفتقــر روســيا للخبــرة فــي 
مجــال رضــا العمــاء وإدارة الجــودة، وهــو مــا يشــكل عائقــاً للكثير 

مــن الصناعــات، ومنهــا الصناعــات المدنية.

ثالثًا: حماوالت النهو�ش بال�ضناعات املدنية
فــي الســنوات التــي أعقبــت األزمــة الماليــة العالميــة، ناقشــت القيادة 
الروســية إمكانيــات تحديــث القــدرات الصناعيــة للبــاد. وكان 
ــث  ــف، حي ــس ميدفيدي ــدة الرئي ــن أجن ــة، جــزءاً م ــي البداي ــك ف ذل
وضــع رؤيــة لزيــادة وجــود روســيا فــي ســوق االبتــكار العالمــي. 
وبعدهــا صــار ذلــك جــزءاً مــن جــدول أعمــال بوتيــن، حيــث يركــز 
ــام  ــم للتجــارة، والقي ــاخ مائ ــق من ــى خل مستشــاره االقتصــادي عل
بطفــرة تكنولوجيــة هائلــة فــي القطاعــات الصناعيــة المدنيــة، ولقــد 

تعــزز هــذا التوجــه بشــكل كبيــر بــدءاً مــن مــارس 2014.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد أعطــت العقوبــات االقتصاديــة التــي 
فرضــت علــى روســيا فــي ســياق األزمــة األوكرانيــة، دافعــاً قويــاً 
ــة  ــوك الغربي ــع البن ــع تراج ــة م ــي، خاص ــاج الوطن ــز اإلنت لتعزي
عــن تمويــل مشــاريع طويلــة األجــل فــي روســيا، فضــاً عــن منــع 
بعــض المصّنعيــن مــن توريــد معــدات حديثــة متطــورة الســتخراج 

النفــط الروســي بســبب العقوبــات. 

فقــد بــدأ تبنــي سياســة "اإلحــال محــل الــواردات"، مــن خــال 
ــن  ــام، وم ــة احتياجــات القطــاع الع ــة، لتلبي ــة صناعــات محلي إقام
ــة  ــتثمارية الصناعي ــاريع االس ــن المش ــة م ــك النوعي ــت تل ــم تلق ث
دعمــاً حكوميــاً كبيــراً، ســواء ماليــاً أو إداريــاً بتذليــل العقبــات 
ــا االتحــاد الروســي  ــي بذله ــود الت ــم الجه ــن أه ــة. وم البيروقراطي
فــي هــذا الشــأن، إنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم التنميــة الصناعيــة، 

ــي. ــر الدعــم المال ــى بتوفي ــذي يعن وال

وتعــد مــن أهــم المجــاالت المتوقــع أن يعمــل عليهــا الصنــدوق 
المجــال  فــي  االســتثمارات  علــى  الفائــدة  ســعر  خفــض  هــو 
الصناعــي، فالفائــدة المرتفعــة نســبياً التــي يفرضها البنــك المركزي 
بقيمــة 11% جعلــت تمويــل البنــوك لاســتثمارات الصناعيــة 
غيــر قــادرة علــى اإلقــراض بمعــدل فائــدة أقــل مــن 13%، ولــذا 
ســيدعم الصنــدوق الجديــد ســعر الفائــدة إلتاحــة قــروض تجاريــة 
ــدة منخفضــة  ــة األجــل بأســعار فائ ــة طويل لاســتثمارات الصناعي
نســبياً، كمــا تتبنــى الحكومــة سياســة دعــم العلــوم واالبتــكار لتطوير 

ــي.  ــاج الصناعــي المدن اإلنت

ــي  ــيا – والت ــي روس ــكار ف ــم االبت ــة لدع ــة التحتي ــوم البني وتق
تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى تحقيــق التقــدم التكنولوجــي 
الصناعــي – علــى عــدة مؤسســات، أهمهــا: مؤسســة وجامعــة 
ومؤسســة  والتكنولوجيــا،  للعلــوم   )Skolkovo( ســكولكوفو 
روزنانــو )Rusnano(، وشــركة االســتثمار الروســي. ولقــد أقــام 
الرئيــس ميدفيديف مؤسســة "ســكولكوفو" كمؤسســة للبنيــة التحتية، 
مكلفــة بعمــل النســخة الروســية مــن "وادي الســيليكون األمريكــي"، 
بمــا يتضمنــه ذلــك مــن بنــاء جامعــة قــادرة علــى المنافســة عالميــاً، 
وخلــق بيئــة مواتيــة حاضنــة لاســتثمارات، بمــا يســتلزمه ذلــك مــن 

ــة.  تغييــرات فــي القوانيــن الوطني

أمــا "روزنانــو" فهــي صنــدوق اســتثمار خــاص، كان الهــدف 
ــو،  ــا النان ــة بتكنولوجي ــات المرتبط ــن الصناع ــه توطي ــن تأسيس م
وهــي تمــول إنتــاج هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا المتقدمــة ســواء في 

داخــل روســيا أو خارجهــا. 

وبالنســبة لشــركة االســتثمار الروســي، نجد أنها أيضاً مؤسســة 
ماليــة تســتثمر فــي شــركات التكنولوجيــا المبتكــرة فــي عــدد كبيــر 
مــن الصناعــات. وقــد دخلــت هــذه المنظمــات فــي اتحــاد مــع 
ــت  ــيا، تح ــي روس ــا ف ــال التكنولوجي ــي مج ــدة ف ــات الرائ الجامع
مظلــة مبــادرة التكنولوجيــا الوطنيــة، وتحــت قيــادة مســاعد الرئيــس 
الروســي للشــؤون االقتصاديــة "اندريــه بيلوســوف"، أن الهــدف من 
ذلــك االتحــاد هــو وضــع خريطــة طريــق للنهــوض بالتكنولوجيــة 
المدنيــة، مــن حيــث تطويرهــا وتطبيقها واســتخدامها فــي الصناعة.

ومــع ذلــك، يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن تلــك الجهــود 
ــرة،  ــج كبي ــن نتائ ــى اآلن ع ــر حت ــك التدابي ــفر تل ــم تس ــة، ل الهائل
فمازالــت أغلــب الصناعــات المدنيــة متراجعــة مقارنــة بمنافســيها 
الدولييــن، ســواء مــن حيــث اإلمكانــات التكنولوجيــة أو حتــى 

ــة. ــة الصناعي ــة للعملي ــودة العام ــبة للج بالنس
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