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Abstract

امل�ستخل�ص

Many countries are actively involved in small arms, light
weapons, and ammunition transfers and trafficking as importers,
exporters, or transit states. Sometimes, these weapons can be
lost or stolen due to government corruption and profitseeking
by arms brokers, while effective control over the flow of international arms trade helps to prevent them from falling into the
hands of unwanted end-users.
The author used the descriptive analytical approach with the
aim of describing and analyzing the international phenomenon
of small arms and light weapons trafficking and considering its
negative repercussions, as well as clarifying its most important
characteristics and causes and the most prominent measures to
tackle it, with reference to the most important international measures regulating it.
Due to their ease of use, limited size, and the likelihood of
transporting them across borders, there is no question that small
arms and light weapons will intensify violence, organized crime,
and international instability. Also, due to the lack of support from
major arms producers, suppliers, and exporters, given their political and economic interests, national and international controls
governing the trade in small arms and light weapons continue to
face significant challenges.
Therefore, countries must take stricter measures to control
arms exports and ensure that contracts or end-user certificates
are subject to a regulation prohibiting the diversion or re-export

ت�شارك العديد من الدول بن�شاط يف عمليات نقل الأ�سلحة ال�صغرية
ً  بو�صفها،والأ�سلحة اخلفيفة والذخائر
 �أو دول، �أو م�صدرة،دول م�ستوردة
 ميكن �أن تُفقد تلك الأ�سلحة �أو تُ�سرق نتيجة، ويف بع�ض الأحيان.عبور
 يف حني،الف�ساد احلكومي وال�سعي وراء الربح من قبل �سما�سرة الأ�سلحة
ت�ساعد ال�سيطرة الفعالة على تدفق الأ�سلحة الدولية على منع وقوعها يف
.�أيدي م�ستخدمني نهائيني غري مرغوب فيهم
وقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي بهدف و�صف وحتليل
 والنظر،ظاهرة االجتار بالأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة على ال�صعيد الدويل
 و�أبرز، �إىل جانب تو�ضيح �أهم مالحمها و�أ�سبابها،يف تداعياتها ال�سلبية
 مع الإ�شارة �إىل �أهم االتفاقيات الدولية،التدابري اخلا�صة مبواجهتها
.الناظمة لها
بف�ضل �سهولة ا�ستخدامها وحجمها ال�صغري واحتمال نقلها عرب
 لي�س هناك �شك يف �أن الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة �ستزيد من،احلدود
العنف واجلرمية املنظمة وعدم اال�ستقرار الدويل؛ �إذ ال تزال ال�ضوابط
الوطنية والدولية التي حتكم جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة تواجه
حتديات كبرية ب�سبب افتقارها �إىل الدعم من كبار منتجي ومو ّردي
. بالنظر �إىل م�صاحلهم ال�سيا�سية واالقت�صادية،وم�صدري الأ�سلحة
 يجب على الدول اتخاذ تدابري �أكرث �صرامة ملراقبة �صادرات،ولذلك
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الأ�سلحة و�ضمان خ�ضوع العقود �أو �شهادات امل�ستخدم النهائي لالئحة
حتظر حتويل وجهة الأ�سلحة �أو �إعادة ت�صدير الأ�سلحة دون �إذن �سابق من
املُ�صدّر الأ�صلي ،مع رف�ض منح تراخي�ص الت�صدير حيثما كان هناك خطر
وا�ضح من ا�ستخدام هذه الأ�سلحة لرتهيب املدنيني �أو انتهاك االلتزامات
الدولية ،مبا يف ذلك :قرارات العقوبات ال�صادرة عن جمل�س الأمن الدويل.

of arms without prior authorization from the original exporter. In
addition, avoiding the refusal to grant export licenses, wherever
there is a significant risk that such weapons may be used to terrorize civilians or violate international obligations, including is
necessary; such measures must include imposing international
Security Council sanction.

 .1المقدمة

امل�سلح -ن�صف مليون رجل وامر�أة وطفل كل عام -دون �أي اعتبار
للقانون الدويل الإن�ساين (.)Jagger, 2006

تطورت �أنواع الأ�سلحة بتقدم الب�شرية ،وانتقلت من احلجارة
�إىل الرماح وال�سيوف وال�سهام ،ثم انتهت �إىل الأ�سلحة النارية التي
ا�ستخدمت للدفاع عن �سيادة الدولة من قبل القوات امل�سلحة ،و�ضمان
�أمنها الداخلي من قبل �أجهزة ال�شرطة املعنية بحفظ الأمن وحماية
الأرواح واملمتلكات ،كما ا�ستخدمت من قبل املواطنني لتمكينهم من
الدفاع ال�شرعي عن �أنف�سهم.
وباملقابل ،ت�ستخدم الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة من قبل ا ُ
جلناة
يف ارتكاب اجلرائم اخلطرة ومنها جرائم القتل وال�سرقة ،عالوة
على ا�ستخدامها من قبل التنظيمات واجلماعات امل�سلحة التي ت�سعى
�إىل حتدي �سلطة الدولة ال�شرعية .وغال ًبا ما ت�ستخدم � ً
أي�ضا �ضمن
النزاعات امل�سلحة واحلروب الأهلية التي يدور فيها القتال بالأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة؛ وينجم عن ذلك تزايد م�ستويات العنف ،وانتهاك
حقوق الإن�سان ،وقواعد القانون الدويل الإن�ساين من جراء عمليات
القتل والإرهاب والت�شريد بالن�سبة للمدنيني.
و ُي�شار �إىل تفاقم حجم االجتار غري امل�شروع يف الأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة �إثر انتهاء احلرب الباردة ،وحتول النزاع من نزاع ما بني
الدول �إىل نزاع داخل الدول� ،أو ما يعرف (باحلرب الأهلية) ،الأمر
الذي تطلب وجود جمموعة من التدابري للحد من تداعيات وعواقب
جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر املرتبطة بها.
�أهمية البحث

مت الرتكيز يف هذا البحث على الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة
ب�صفتها الأدوات الأ�سا�سية لالقتتال يف معظم احلروب والنزاعات
الداخلية التي اندلعت ما بني احلكومات واجلهات الفاعلة غري
احلكومية يف عامل ما بعد احلرب الباردة� ،إذ تقدّر قيمة جتارة
الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر بنحو  8.5مليار دوالر �أمريكي
�سنو ًيا ،ويتم ت�صنيع ثمانية ماليني قطعة �سالح جديدة ،وخم�سة ع�شر
مليار طلقة ذخرية �سنو ًيا ،وقد ُقد ّرت التكلفة االقت�صادية واملالية
الإجمالية للعنف امل�سلح يف عام  2016بقيمة  14.3تريليون دوالر،
ومبا يعاد ل  %12.6من حجم االقت�صاد العاملي (�Amnesty Inter
 ،)national, 2017حيث ميوت �شخ�ص واحد كل دقيقة نتيجة للعنف

م�شكلة البحث

ي�شكل حجم جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة جز ًءا حمدودًا
من �إجمايل جتارة الأ�سلحة التقليدية وغري التقليدية (�أ�سلحة
الدمار ال�شامل) ،لكن الآثار والتداعيات املرتتبة على جتارة الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة تعترب الأو�سع نطا ًقا بالنظر �إىل كونها رخي�صة
الثمن ،ومتاحة لل�شراء بوفرة ،وب�شكل مي�سر حتى للأفراد املدنيني،
كما �أنها �سهلة اال�ستخدام وخفيفة الوزن بحيث ي�سهل حملها ونقلها
و�إخفا�ؤها .وبالتايل ،ف�إن الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة هي الأداة
الرئي�سة امل�ستخدمة من قبل الأفراد ،وع�صابات اجلرمية املنظمة،
والتنظيمات الإرهابية �إىل جانب القوات امل�سلحة و�أجهزة الأمن
وال�شرطة.
ً
رئي�سا مفاده :ما
انطال ًقا من ذلك ،يثري هذا البحث ت�سا�ؤل ً
التداعيات املرتتبة على جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة؟ وما
�سبل مواجهة الآثار املرتتبة على انت�شار تلك الأ�سلحة على ال�صعيد
الدويل؟
ت�سا�ؤالت البحث

ت�سعي الدرا�سة �إىل حتديد �أ�سباب انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة ،و�أبرز الآثار املرتتبة على ا�ستخدامها ،وطرق مواجهة
العواقب الناجمة عنها من خالل االتفاقيات الدولية؟
�أهداف البحث

تهدف الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على حجم ظاهرة االجتار
بالأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة مع التفريق فيما بينها .والك�شف عن
�أبرز التداعيات ال�سلبية الناجمة عن االجتار بها باعتبارها الأ�سلحة
ا�ستخداما يف النزاعات الداخلية .وتو�ضيح �أبرز التدابري
الأكرث
ً
اخلا�صة مبواجهتها ،و�أهم االتفاقيات الدولية التي تناولتها.
منهجية البحث

مت اعتماد املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعرف ب�أنه« :درا�سة
يعب عنها تعب ًريا
الظاهرة كما توجد يف الواقع وو�صفها و�ص ًفا وثي ًقا ّ
كيف ًيا (من خالل تو�ضيح خ�صائ�ص الظاهرة قيد الدرا�سة) �أو كم ًيا
(عرب حتديد درجة ارتباط تلك الظاهرة مع الظواهر الأخرى) ،ويتم

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

 426فادي عبد الغني الأحمر

ذلك من خالل جمع وت�سجيل املالحظات بهدف تقدمي �صورة و�صفية
للظاهرة دون ت�أويل ،بغية الو�صول �إىل ا�ستنتاجات وحتليالت ت�سهم
يف فهم هذا الواقع وتطويره».
�إذ ي�سعى الباحث من خالل هذا البحث �إىل و�صف وحتليل ظاهرة
االجتار بالأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر على ال�صعيد الدويل
بهدف تو�ضيح �أهم مالحمها و�أ�سبابها ،و�أبرز التداعيات املرتتبة
عليها والتدابري اخلا�صة مبواجهتها ،مع الإ�شارة �إىل �أبرز االتفاقيات
الدولية الناظمة لها.
حدود البحث

مما ال �شك فيه �أن وجود اختالفات حول تقدير قيمة جتارة
الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة دول ًيا ال �سيما �أن هذه الأ�سلحة تتفاوت ما
بني التجارة القانونية وغري القانونية� ،إىل جانب اختالف هذه القيمة
خالل الأعوام املتالحقة ،كما ال تزال م�س�ألة تنظيم تلك التجارة
معقدة للغاية؛ �إذ ال تلتزم احلكومات والهيئات ال�صناعية الر�سمية
كافة ،بتقدمي بيانات كافية عن حجم املعدات الع�سكرية املنقولة حول
العامل.
كما �أن معظم البيانات يقدم بالعمالت املحلية ،وت�ستخدم
احلكومات قوائم خمتلفة عند جمع البيانات عن القيمة املالية
ل�صادراتها ووارداتها من الأ�سلحةً ،
وف�ضل عن ذلك ،ال توجد منهجية
موحدة تتعلق بكيفية جمع هذه البيانات ،والإبالغ عنها.

 .2المبحث األول :مالمح تجارة األسلحة
الصغيرة والخفيفة والذخائر على الصعيد الدولي

تع ّد الأ�سلحة الأداة الرئي�سة امل�ستخدمة يف احلروب ،وغال ًبا ما
يتم احل�صول عليها من خالل املبيعات القانونية ،التي ت�شمل �صفقات
ال�سالح ما بني الدول� ،أو من خالل املبيعات غري القانونية عن طريق
الأ�سواق الرمادية �أو ال�سوداء ،حيث ي�ؤدي جتار ال�سالح والو�سطاء
رئي�سا يف تلبية احتياجات الدول ـ خا�صة التي
و�سما�سرة الأ�سلحة دو ًرا ً
تخ�ضع �إىل حظر دويل مينع ت�صدير الأ�سلحة �إليها ـ وكذلك الأطراف
الفاعلة من غري الدول ،والأفراد.
وكث ًريا ما يرافق الف�ساد والر�شاوى مبيعات الأ�سلحة غري القانونية
نتيجة �سعي م�صنعي الأ�سلحة �إىل حتقيق الربح ،والرغبة يف ا�ستمرار
احلروب و�إطالة �أمدها ،ويتناول هذا املبحث التعريف بالأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة والذخائر مع التفريق فيما بينها ،والتطرق �إىل
�أبرز الدول املنتجة لها وحجم التجارة فيها على ال�صعيد الدويل ،مع
الإ�شارة �إىل �أبرز م�صادر و�أ�سباب انت�شار تلك الأ�سلحة.
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 .1 .2المطلب األول :ماهية األسلحة الصغيرة
والخفيفة والذخائر

متثل الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة والذخائر فئة فرعية
مهمة من الأ�سلحة التقليدية التي ت�شمل�( :أ�سلحة احلرب ،و�أجزاءها،
والذخائر ،ومعدات الدعم ،وغريها من ال�سلع املعدة لال�ستخدام
الع�سكري) ،كما تندرج تلك الأ�سلحة يف �إطار «جتارة الأ�سلحة
الدولية» التي تت�ضمن :مبيعات الأ�سلحة وامل�ساعدات الع�سكرية
(قرو�ض �أو هدايا)� ،أو املعدات ذات اال�ستخدام املزدوج عندما يتم
حتديد مهمتها الأ�سا�سية ب�أنها معدات ع�سكرية ،بالإ�ضافة �إىل (بناء
مرافق الإنتاج الدفاعي ور�سوم الرتخي�ص املدفوعة لإنتاج املعدات
الع�سكرية) ،وكذلك اخلدمات الع�سكرية مثل :عمليات التدريب
والإمداد و�إ�صالح املعدات وامل�ساعدة التقنية.
 .1 .1 .2مفهوم األسلحة التقليدية

تنق�سم الأ�سلحة التقليد ّية �إىل ق�سمني:
� ً
أول  -الأ�سلحة الثقيلة
�أ�سلحة ذات تقن ّية عالية تتطلب التدريب قبل ا�ستعمالها ،وهي
خم�ص�صة للتعامل ما بني الدول ،وت�شمل( :دبابات القتال ،عربات
القتال املدرعة ،ناقالت اجلنود املدرعة ،املركبات الع�سكر ّية املدرعة
وغري املدرعة ،الطائرات الع�سكر ّية ،املروحيات العمود ّية ،ال�سفن
احلرب ّية ،املدفع ّية الثقيلة ،ال�صواريخ املوجهة ،مدافع الهاوتزر).
ثان ًيا -الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة
وف ًقا لتعريف فريق اخلرباء احلكوميني التابع �إىل الأمم املتّحدة،
ال�صغرية واخلفيفة والذخائر (United Nations
املعني بالأ�سلحة ّ
 ،)General Assembly, 1997ف�إنَّ :
ال�صغرية :هي «الأ�سلحة امل�ص ّممة لال�ستخدام الفردي»،
الأ�سلحة ّ
وت�شمل( :امل�سد�سات الآل ّية ،والبنادق الهجوم ّيةّ ،
والر�شا�شات ال�صغرية،
والبنادق الهجوم ّية الآل ّية ون�صف الآل ّية ،والأ�سلحة ّ
الر�شا�شة اخلفيفة).
الأ�سلحة اخلفيفة :هي «�أي �سالح ميكن حمله من قبل �شخ�ص� ،أو
�شخ�صني� ،أو ثالثة �أ�شخا�ص يعملون على هيئة طاقم� ،أو ميكن تثبيته
على مركبة» ( )United Nations Conference, 2006وت�شمل:
املدافع الر�شا�شة الثقيلة ،وقاذفات القنابل اليدو ّية املحمولة باليد،
�أو املثبتة على �آليات ،والبنادق عدمية االرتداد ،و�أنظمة ال�صواريخ
املحمولة على الكتف امل�ضادة للدروع �أو الطائرات ،وقذائف الهاون
ذات العيار �أقل من  100ميلي مرت ،وتُ�ص ّنف و�سائل االت�صال احلديثة
الال�سلك ّية ،والأدوات املرتبطة بها �ضمن بند الأ�سلحة اخلفيفة ،التي
ميكن �أن ت�شملها �صفقات ال�سالح.
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الذخائر واملتفجرات :هي اخلراطي�ش (الطلقات) اخلا�صة
ال�صغرية ،واملقذوفات اخلا�صة بالأ�سلحة اخلفيفة ،والقنابل
بالأ�سلحة ّ
اليدو ّية ،والألغام الأر�ض ّية ،واملتفجرات.
 .2 .1 .2حجم التجارة الدولية في األسلحة الصغيرة والخفيفة

مع �صعوبة ال ّت�أكد من وجود بيانات دقيقة حول جتارة الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة؛ نتيجة �ضعف �آليات الرقابة الدول ّية اخلا�صة
ّ
بتحديد م�صادر وكم ّية وقيمة االجتار القانوين بتلك الأ�سلحة� ،إىل جانب
حمدود ّية �شفاف ّية الآليات الوطن ّية اخلا�صة بكل دولة ،لذلك َّمت ا�ستخدام
جمموعة من امل�صادر؛ ملحاولة جمع �صورة دقيقة عن جتارة الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة؛ �إذ بلغت قيمة التجارة الدول ّية يف تلك الأ�سلحة
ّ
بح�سب �إح�صاءات عام  2018ال�صادرة عن برنامج م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة ،ما ال يقل عن  5.7مليار دوالر خالل عام 2015
( )Holtom and Pavesi, 2018, p. 1وقد ُ�ص ّنفت �أكرب ثالث دول
ال�صغرية واخلفيفة يف عام  2015برتتيب تنازيل:
ُم�صدّرة للأ�سلحة ّ
الواليات املتّحدة ،و�إيطاليا ،والربازيل ،بقيمة َبلغت  2.2مليار دوالر.
ويف املقابل ،تُع ّد الواليات املتّحدة ،وكندا ،وال�سعود ّية �أكرب ثالث
دول م�ستوردة لتلك الأ�سلحة بقيمة َبلغت  2.6مليار دوالر خالل عام
 ،2015وال تزال الواليات املتّحدة �أكرب م�ستورد للأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة يف العامل ،على الرغم من انخفا�ض قيمة وارداتها من 2.5
مليار دوالر يف عام � ،2013إىل ملياري دوالر يف عام Holtom( 2015
.)and Pavesi, 2017, p. 23
وعلى الرغم من �أنَّ قارة �إفريقيا كانت الأقل قيمة بالن�سبة �إىل
ال�صغرية واخلفيفة ،املوثقة يف املُدّة من -2001
واردات الأ�سلحة ّ
 ،2014بح�سب م�شروع م�سح الأ�سلحة ال�صغرية لعام  ،2017ف�إن هذه
القيمة ت�ضاعفت ثالث مرات تقري ًبا ،من  82مليار دوالر� ،إىل 237
مليار دوالر (.)Holtom and Pavesi, 2017, p. 24
ومع زيادة �أعداد املُو ّردين منذ نهاية احلرب الباردة ،يتم �إنتاج
املزيد من هذه الأ�سلحة كل عام؛ لت�ضاف �إىل التداول العاملي(  (�Bout
 ،)well,1995, p.48حيث يوجد نحو � 1134شركة ،يف �أكرث من  98دولة،
ال�صغرية واخلفيفة
تنتج نحو ثمانية ماليني قطعة جديدة من الأ�سلحة ّ
�سنو ًّيا (.)Graduate Institute of International, 2003, p. 13
كما تقوم احلكومات الوطنية � ً
أي�ضا ب�شراء الأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة لرفد جي�شها اخلا�ص وحتديث قواتها الع�سكرية� ،أو لتجديد
الإمدادات امل�ستنزفة� ،أو ملواكبة �سباقات الت�سلح الإقليمية؛ �إذ ت�شرتي
القوات احلكومية نحو مليون قطعة �سالح �سنو ًيا (United Nations
. )Conference, 2006, p. 7
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتداول املدنيون نحو  650مليون قطعة
�سالح ناري ب�أ�سلوب غري �شرعي ،كما يتم تداول ما ال يقل عن 875
مليون قطعة �سالح ناري يف �أيدي املدنيني ورجال الأمن والع�سكريني
يف جميع �أنحاء العامل ،وال ت�سيطر احلكومات �إال على حوايل %26
منها ،وكذلك يوجد �سالح ناري واحد لكل �سبعة �أفراد تقري ًبا ،كما
�أن م�شروعات الإتالف املنظم �أزالت ما ال يقل عن  8.5مليون قطعة
�سالح �صغري منذ عام  ،1991يقدر ب�أن ثالثة �أرباعها كانت يف حوزة
القوات امل�سلحة (Small Arms Survey and Graduate Institute
.)of International Studies, 2007, p. 39
وبح�سب درا�سة ن�شرها الباحث �أولفريا يف عام  ،2014ا�ستخدمت
م�سلحا دول ًّيا،
ال�صغرية واخلفيفة يف  46من �أ�صل ً 49
نزاعا ً
الأ�سلحة ّ
جرت خالل ت�سعين ّيات القرن املا�ضي (.)Olvera, 2014, p. 226
كما �أنّ مرتكبي اجلرائم من كولومبيا �إىل �أفغان�ستان ،ومن البلقان
ال�صغرية املحمولة ،والرخي�صة
�إىل �سرييالنكا ،اعتمدوا على الأ�سلحة ّ
ذات التقن ّية الب�سيطة ،مثل :البنادق الآل ّية ،وامل�سدّ�سات ،والقنابل
اليدو ّية ،وذلك يف حوايل  %90من جرائم القتل التي جرت يف جميع
ال�صغرية �إىل تفاقم حدة
�أرجاء العامل ،وقد �أدى توافر الأ�سلحة ّ
ال ّنزاعات العرق ّية ،وزيادة اخل�سائر املدن ّية ،وانتهاك حقوق الإن�سان
(.)New York Times, 2001, p. 20
ووف ًقا لدرا�سة �أجرتها الأمم املتحدة ف�إن «�ضحايا جرائم القتل
قتيل ،مقارنة
با�ستخدام الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة بلغ عددهم � 464ألف ٍ
قتيل يف �أعمال عنف
قتيل يف النزاعات امل�سلحة ،و� 26ألف ٍ
بـ � 89ألف ٍ
�إرهاب ّية» ،وف ًقا لإح�صاءات عام .)The Arab Weekly, 2019( 2017
من جانب �آخر ،كث ًريا ما تعالج ق�ض ّية �إنتاج الذخائر ب�شكل منف�صل
ال�صغرية ،مبا يف ذلك :الإنتاج واملراقبة
يف مبادرات نزع الأ�سلحة ّ
والتّدمري .لكن ،وكما هو احلال بالن�سبة �إىل الأ�سلحة َي�ص ُعب احل�صول
ال�صعيد الدويل؛
على �صورة دقيقة عن قيمة ال ّذخائر املنتجة على ّ
�إذ يبدو �أن �أكرث من  %80من جتارة الذخائر ال تزال غري مدرجة يف
بيانات الت�صدير املوثوق بها (.)Murphy and Ray, 2012, p.3
وباملقابل ،ت�شري بع�ض الإح�صاءات �إىل �أن قيمة �صادرات الذخرية
زادت بن�سبة  ،%13من ملياري دوالر يف عام � ،2013إىل  2.3مليار دوالر
يف عام  ،2015وبذلك� :شكلت فئة الذخرية  %41من جتارة الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة ،املوثقة بح�سب تقرير م�شروع م�سح الأ�سلحة
ال�صغرية يف عام .)Holtom and Pavesi, 2017, p. 21( 2018
ال�صغرية (Small
كما �أنَّ  76دولة على الأقل تنتج ذخائر الأ�سلحة ّ
Arms Survey. & Graduate Institute of International Stud-

 )ies., 2006, p. 9-13فعلى �سبيل املثال :ينتج م�صنع �إلدوريت يف
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كينيا ،ما بني � 20-60ألف طلقة يوم ًّيا ،كما يو ّفر نحو مليوين طلقة
لال�ستهالك املحلي �سنو ًّيا ،بعد ا�سترياد معدات الإنتاج من بلجيكا
�أواخر ت�سعين ّيات القرن املا�ضي ،وعلى ال ّرغم من �أنَّ التقارير تفيد �أنَّ
الكيني ،وتوفري
الغر�ض من امل�صنع هو :امل�ساعدة يف تدريب اجلي�ش
ّ
املبيعات للدول املجاورة ،وعدم �إنتاج ال ّذخائر ملناطق النزاع ،فلم يتم
�إ�صدار �أ ّية بيانات حول كميات الذخائر املنتجة� ،أو امل�شرتين الفعل ّيني
لها (.)Pézardand Anders, 2006, p. 57
ويالحظ الباحث �أن جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة تنطوي
على عوامل ت�سهم يف تعزيز اقت�صاديات الدول امل�صدرة لتلك
الأ�سلحة؛ لكونها الدول امل�صنعة لها؛ ولكون عمليات ال�شراء تتم على
عدد
امل�ستوى الوطني من ال�شركات املحلية ،التي تُ�سهم يف توظيف ٍ
كب ٍري من مواطنيها ،وزيادة �إجمايل ناجتها القومي.
�إال �أنها ويف الوقت ذاته ت�ستنزف املوارد املالية للدول املُ�ستوردة
له؛ لكونها تقوم بتخ�صي�ص مبالغ طائلة من ثرواتها الوطن ّية لأغرا�ض
ال�سالح الدول ّية املرت ّكزة يف
الدِّ فاع ،وهو ما َيجع ُلها تابعة �إىل �سوق ّ
لدواع تتعلق بحماية احلدود
الدول ال�صناع ّية الكربى ،ويت ُّم ذلك ٍ
واملوارد� ،أو ب�سبب ال ّنزاعات الدّاخل ّية واحلروب الأهل ّية ،ال �سيما
والديني� ،أو لرتدي العالقات
العرقي
ال�سلطة ،وال ّنزاعان:
ال ّنزاع على ُّ
ّ
ّ
مع دول اجلوار .ولذلك ،ف�إن الإنفاق الع�سكري قد يتزايد يف الدول
النامية وف ًقا حلجم املوارد املتاحة� ،أو عند وجود �أو تو ّقع وجود تهديدٍ
ما� ،أو عند اندالع الأعمال احلرب ّية بالفعل؛ مما يعني حتويل الإنفاق
من اجلوانب التنموية نحو اجلانب الع�سكري.
 .2 .2المطلب الثاني :مصادر وأسباب انتشار األسلحة
الصغيرة والخفيفة والذخائر

�إن غالبية الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر تباع وتنقل
ب�صورة م�شروعة ،حيث تولت احلكومات ت�سليم املعدات الع�سكرية
�إىل حلفائها خالل احلرب الباردة مبوجب امل�ساعدات �أو الهبات
لأ�سباب تتعلق بال�صراع الدويل على النفوذ وامل�صالح بني املع�سكرين
اال�شرتاكي والر�أ�سمايل ،غري �أن الأمناط الدولية لنقل وتوريد
الأ�سلحة تغريت منذ نهاية احلرب الباردة مع التحول من احلروب ما
بني الدول �إىل احلروب داخل الدول ،الأمر الذي �أف�سح املجال �أمام
التناف�س الدويل على الأ�سواق اجلديدة التي انت�شرت يف �إفريقيا و�آ�سيا
وال�شرق الأو�سط وغريها من املناطق الأخرى التي ي�شيع فيها النزاع
امل�سلح ،عن طريق ت�سليح اجلماعات املتورطة يف عمليات التمرد �ضد
احلكومات املتناف�سة وب�شكل غري م�شروع.
وكث ًريا ما جتري هذه الأنواع من التحويالت ،يف انتهاك وا�ضح
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لقرارات الأمم املتحدة .على �سبيل املثال :قامت عدة حكومات
ـ ال�سيما دول االحتاد ال�سوفيتي ـ بت�سليم ع�شرات الآالف من الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة �س ًرا �إىل خمتلف اجلماعات امل�سلحة يف ال�صومال
على الرغم من احلظر طويل الأمد الذي فر�ضته الأمم املتحدة على
توريد الأ�سلحة ،وقد تراوحت هذه الأ�سلحة ما بني البنادق الهجومية
من طراز كال�شينكوف �إىل اجليل الثالث من منظومات الدفاع اجلوي
املحمولة من طراز �سام ،18-حيث ا�ستخدمت �إحدى هذه املنظومات
لإ�سقاط طائرة �شحن بيالرو�سية لتوريد الإمدادات املخ�ص�صة لقوات
حفظ ال�سالم يف �آذار .2007
 .1 .2 .2مصادر االتجار باألسلحة الصغيرة والخفيفة

من املالحظ �أن االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفة يرتكز يف املناطق التي تعاين من النزاعات امل�سلحة والعنف
واجلرمية املنظمة ،حيث ُيغذي الطلب على الأ�سلحة غري امل�شروعة
احلروب الأهلية وال�صراعات الإقليمية .انطال ًقا من ذلك ،ميكن
تق�سيم م�صادر �إنتاج وتوريد الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر
�إىل:
� ً
أول  -م�صادر داخلية
تتم ّثل يف خمازن الأ�سلحة الع�سكر ّية ،عندما تتعر�ض �إىل هجمات
من قبل اجلماعات امل�س ّلحة (�ألبانيا � ،)1996أو نتيجة تف ّكك بع�ض
ال�سوفييتي � ،)1991أو
الدول (�أوكرانيا وبلغاريا عقب انهيار االحتاد ّ
من خملفات احلروب الأهلية (يوغ�سالفيا) ،ال�سيما يف الدول التي
تعاين من اال�ضطرابات ال�سيا�سية (العراق) ،وميكن �أن يتم ذلك
باالعتماد على الف�ساد احلكومي املبني على الف�ساد والر�شاوى؛ حيث
ذكرت منظمة هيومرنايت�سووت�ش �أن قوات الأمن الإندوني�سية متثل �أكرب
م�صدر للأ�سلحة لقوات املتمردين (.)Oluwadare, 2014, p. 192
(احلريف) �سواء من حيث
كما قد ت�أتي من الت�صنيع املحلي ِ
الإنتاج املرخ�ص الذي يع ّد ال�سمة الغالبة يف �أنحاء العامل� ،أو من
خالل الإنتاج املحلي غري املرخ�ص الذي يتم يف ور�ش خا�صة ،ويظل
�إىل حد كبري بعيدً ا عن الأنظمة الرقابية ،وهو الأ�سلوب الأكرث انت�شا ًرا
ال�سيما يف حاالت ا�ستمرار العنف ،وخا�صة يف حال وجود حظر دويل
�أو �إقليمي على الأ�سلحة؛ حيث تعمل بع�ض الدول والتنظيمات امل�سلحة
التي ال متلك املوارد الالزمة للح�صول على الأ�سلحة والذخرية على
�إنتاج �إمدادات كافية من الأ�سلحة ال�صغرية والذخائر .على �سبيل
املثال :زادت دولة جنوب �إفريقيا قدراتها الإنتاج ّية الوطن ّية من
الأ�سلحة ال�صغرية والذخائر؛ نتيجة احلظر املفرو�ض عليها من
قبل الأمم املتّحدة ،ما بني �ستين ّيات و�أوائل ت�سعين ّيات القرن املا�ضي

التجارة الدولية يف الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة :التداعيات واملواجهة

( .)Pézardand Anders, p. 62كما �أدى �سقوط نظام الرئي�س
الليبي «معمر القذايف» �إىل ال�سطو على خمازن اجلي�ش الليبي من
ّ
قبل الكتائب الثور ّية ،واملتاجرين ،واملجموعات الإجرام ّية؛ لإعادة
ال�سوداء
بيع فائ�ض الإمدادات ،التي مت احل�صول عليها من ال�سوق ّ
الإقليم ّية (باويل وبيالزيو� ،2017 ،ص.)13 .
وقد تقوم احلكومات �أحيا ًنا بتوفري الأ�سلحة للجماعات املوالية
لها من �أجل امل�ساعدة يف حماربة جماعة م�سلحة �أخرى ،ففي جنوب
ال�سودان على �سبيل املثال :تلقت جماعة النوير العرقية الأ�سلحة عن
طريق قوات الدفاع يف جنوب ال�سودان (واجلي�ش ال�شعبي لتحرير
ال�سودان) يف �أوقات خمتلفة خالل احلرب الأهلية.
ثان ًيا  -م�صادر خارجية
تتم ّثل يف الأ�سلحة التي يدفع بها من اخلارج؛ بق�صد زعزعة
الأمن ،ومناو�أة ال�سلطات احلاكمة؛ من خالل تهريبها عرب احلدود
عن طريق ال�سما�سرة والو�سطاء؛ وهي الطريقة ال�شائعة لنقل الأ�سلحة
وال ّذخائر من دولة �إىل �أخرى.
كما قد ت�أتي من خملفات احلروب داخل الدول املتحاربة ،نتيجة
حتويل الأ�سلحة للدول املجاورة ،على �سبيل املثال :انتقلت الأ�سلحة
عرب جورجيا �أوائل الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،نتيجة ال�صراعات
الإثنية وال�سيا�سية املتداخلة مبا يف ذلك احلرب الأهلية اجلورجية،
وال�صراعات يف �أو�سيتيا اجلنوبية ،و�أبخازيا (Graduate Institute
.)of International, 2012, p.4
ومن ثم ي�ؤدي تدفق الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة وذخائرها عرب
طرق و�شبكات التهريب؛ �إىل زيادة املخاطر االقت�صادية واالجتماعية،
ال�سيما يف الدول التي تعاين من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .وعليه ،ف�إن
خطر حدوث نزاعات جديدة يتزايد يف ظل �إمكانية انتقال الأ�سلحة
من نزاع �إىل نزاع �آخر ،ويعود ذلك �إىل� :ضعف ال�ضوابط املفرو�ضة
على ال�صادرات ،و�ضعف �أمن املخزونات ،و�أمن احلدود غري الكايف،
وهو ما ي�ؤثر بدوره على الأمن الإقليمي ،واال�ستقرار العاملي يف �إطاره
العام.
 .2 .2 .2أسباب انتشار األسلحة الصغيرة والخفيفة

ي�ؤدي الو�سطاء و�سما�سرة الأ�سلحة دو ًرا بار ًزا يف نقل الأ�سلحة
والذخائر من دولة �إىل �أخرى لإعادة بيعها ب�شكل غري م�شروع من
خالل (:)Stohl, 2017, p. 100
ال�شحنات املخف ّية وامله ّربة ،فيكون ّ
ـ ّ
ال�شحن عرب مطار �أو مرف�أ يف
دولة �أخرى� ،أي حتت تعريف الرتانزيت .ويظهر جل ًّيا �أ ّنه خالل
يتم تغيري وجهة «الب�ضائع امل�شحونة»،
هذه املرحلة من الرتانزيت ّ
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وتبديل ا�سم مرف�أ التَّ�سليم! وميكن �أن تتكرر هذه العمل ّية م ّرات
عدّة؛ بهدف �إ�ضاعة � ّأي �أثر للوجهة النهائ ّية التي َت� ُأخذها ال�شحنة.
ال�شحن املز ّيفة؛ عرب تبديل بوال�ص ّ
ـ ا�ستخدام وثائق ّ
ال�شحن املتع ّلقة
ب�شحنة الأ�سلحة.
ال�سلع والب�ضائع امل�شحونة ،فت�صري قطع غيار� ،أو �آالت
ـ تغيري نوع ّية ّ
زراع ّية� ،أو خردة؛ من خالل و�ضع عالمات جتار ّية خاطئة؛ �إذ
�شهدت مطارات �أوروبا ال�شرق ّية حركة متزايدة لت�صدير «معدّات
دول يف قارة �إفريقيا ،وحتديدً ا :جمهور ّية
زراع ّية»� ،إىل ِعدّة ٍ
الكونغو؛ مقابل �شحنات من املواد الأول ّية ،يت ُّم ت�صديرها �إىل
روتردام يف هولندا؛ با�سم �أحد امل�س�ؤولني ال ّرو�س ،الذي يعود
وي�س ّوقها حل�ساب املافيا الرو�س ّية.
ـ اللجوء �إىل املعامالت املال ّية ال�سر ّية التي تُخفي الأموال امل�ستخدمة،
�أو الناجتة عن البيع غري امل�شروع� ،أو اتّباع ُنظم املُقاي�ضة يف
ال َّدفع؛ عرب َتويل ن�شاطات ل�سلع ممنوعة �أخرى ،مثل :املخدّرات،
والأموال املز ّيفة ،والرقيق الأبي�ض ،وتت ُّم عمليات املقاي�ضة بني
جمموعات متن ِّوعة ،تَعمل يف �أ�سوق ّ
الظل هذه ،على �سبيل املثال:
يوجد تعاون بني املافيا الألبان ّية وبني املافيا الرتك ّية ،ونتيجة هذا
التّعاون �ص ّرفت املافيا الألبان ّية املخدّرات القادمة عرب ترك ّيا،
و�أ ّمنت و�صولها �إىل الأ�سواق الأوروب ّية؛ لقاء احل�صول على �أ�سلحة
قامت ببيعها �إىل الأطراف املتحاربة كا ّفة يف دول يوغ�سالفيا
ال�سابقة (.)Anastasijevic, 2006, p. 4
وبذلك ،تع ّد الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة �أدوات جذابة للميلي�شيات
والتنظيمات امل�سلحة لعدد من الأ�سباب :فهي متاحة لل�شراء على نطاق
وا�سع ،ومنخف�ضة التكلفة ،و�سهلة الإخفاء والنقل واال�ستخدام� ،إىل جانب
قدرتها على �إثارة الذعر يف �صفوف املدنيني وترهيبهم (Small Arms
 .)Survey, 2006ويرتبط انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة مبجموعة
من العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية غال ًبا� ،أبرزها:
ـ ارتفاع م�ستويات العنف امل�سلح ،والنمو الالحق للجرمية املنظمة
داخل املجتمع.
ـ تزايد م�ستويات الفقر والبطالة وتدين م�ستويات املعي�شة.
ـ �ضعف قوات الأمن وعدم قدرتها على توفري الأمن ملواطنيها.
ـ عدم وجود �إطار معياري تهتدي به الدول يف قراراتها املت�صلة
بعمليات نقل الأ�سلحة.
ً
ارتباطا وثي ًقا بالأمن
وبالتايل ،ف�إن حيازة تلك الأ�سلحة يرتبط
الإن�ساين نتيجة زيادة الطلب عليها من جانب املواطنني الذين ي�سعون
�إىل حماية �أنف�سهم وممتلكاتهم من املجرمني ،وقد يلج�أ �أ�صحاب
الرثوات �إىل �شركات الأمن اخلا�صة ،وهذا بدوره ناجم عن �ضعف
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دور امل�ؤ�س�سات املعنية ب�أمن الدولة ،وان�شغالها بالأمن ال�سيا�سي على
ح�ساب الأمن االجتماعي؛ ما قد ي�ؤدي �إىل فراغ �أمني ميكن �أن ت�شغله
الف�صائل املتحاربة �أو اجلماعات الإجرامية املنظمة ،وهو ما ي�سهم
بدوره يف انعدام الأمن ،وزيادة الطلب على الأ�سلحة ،وا�ستخدامها
من جانب �أفراد املجتمع املحلي.

 .3المبحث الثاني :تداعيات االتجار باألسلحة
الصغيرة والخفيفة على األمن والسلم الدوليين

�إن االهتمام ب�آثار جتارة الأ�سلحة بات �أكرث كثافة منذ نهاية
احلرب الباردة نتيجة االنتقال من احلروب ما بني الدول �إىل احلروب
داخل الدول (� ،)Laurence, 1998, p. 3إذ وقعت معظم النزاعات
امل�سلحة يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة داخل الدول� ،سواء �أكانت
نزاعات داخل ّية وحرو ًبا �أهل ّية� ،أم ثورات وانقالبات ع�سكرية؛ وقد مت
خو�ضها با�ستخدام الأ�سلحة التقليد ّية.
كما �أن التحري�ض على احلرب الأهل ّية ،ودعم املعار�ضة لت�سهيل
االنقالبات ،وت�شجيع ودعم الن�شاط الهدام املوجه �ضد الدولة� ،أو
اللجوء �إىل القوة بق�صد �إثارة اال�ضطرابات الداخل ّية ،هذا كله يع ّد
من العوامل التي تزيد فر�ص عدم اال�ستقرار على امل�ستوى العاملي
(فيا�ض� ،2019،ص ،)177 .وعلى الرغم من �أن معدل النزاعات
امل�سلحة كان يرتاجع يف �أعقاب احلرب الباردة نهاية عام  ،1990ف�إن
امليل للرتاجع توقف ،وبد�أت معدالت االزدياد يف النزاعات امل�سلحة
ترتفع ( .)Harbom et al., 2008, pp. 698-699فعلى �سبيل
املثال� :أكد تقرير الأمني العام للأمم املتحدة عام  2017ت�ضاعف
عدد احلروب الأهل ّية يف العامل ثالث مرات خالل العقد ال�سابق لعام
( 2015غوتري�س� ،2017 ،ص .)3 .كما تزايد عدد النزاعات امل�سلحة
نزاعا حتى عام  .2015وكذلك مت ت�سجيل اندالع
ليبلغ اثنني وخم�سني ً
اثنتي ع�شرة حر ًبا �أهل ّية يف عام  2016وحده ،وهو العدد الأعلى منذ
نهاية احلرب العامل ّية ال ّثانية (كاماك.)2017 ،
ويتناول هذا املبحث التداعيات املبا�شرة وغري املبا�شرة املرتتبة
على جتارة الأ�سلحة اخلفيفة وال�صغرية والذخائر؛ �إذ ت�سهم تلك
التجارة يف زيادة توقعات اندالع احلروب والنزاعات امل�سلحة التي
غال ًبا ما تكون مدمرة ال�سيما بالن�سبة للمدنيني بالدرجة الأوىل،
ومتتد �آثارها لتطول املجتمع ككل.

 .1 .3المطلب األول :التداعيات المباشرة النتشار
األسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر

يف كثري من احلاالت ،ي�صعب ف�صل عواقب جتارة الأ�سلحة
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ال�صغرية واخلفيفة عن �آثار النزاع� ،إال �أن �إ�ساءة ا�ستخدام الأ�سلحة
وانت�شارها ميكن �أن يكون لها �آثار مبا�شرة قابلة للقيا�س ،وت�ؤ ّثر ت�أث ًريا
كب ًريا يف حياة املاليني من الأفراد ،من قبيل( :املوت ،والإ�صابات،
وال�صدمات ال ّنف�س ّية ،والنزوح الداخلي ،واللجوء �إىل دول اجلوار)،
حيث �أ َّدت نهاية احلرب الباردة �إىل انخفا�ض م�ستويات احلرب بني
الدّول ب�شكل كبري ،خالل ت�سعين ّيات القرن املا�ضي� ،إال �أنَّ هذا ّ
االتاه
تغي يف القرن احلادي والع�شرين ،بعد تزايد عدد �ضحايا املعارك
قد ّ
�ستة �أ�ضعاف خالل املُدّة من  ،2016 -2011حيث �سقط يف عام
 2015نحو ت�سعني �ألف قتيل؛ مما يجعل الأعوام  2014و� 2015أكرث
الأعوام دمو ّية منذ نهاية احلرب الباردة .غري �أن هذه البيانات ال
تعك�س «الوفيات غري املبا�شرة» الناجمة عن تبعات النزاع( (�Petters
.)son and Eck, 2018, p. 535
ّ
كما �أنَّ ُمعظم البيانات املتع ّلقة بالوفيات والإ�صابات تركز على
ال�صغرية واخلفيفة ،حيث يعي�ش ما ال يق ّل عن مليوين �شخ�ص
الأ�سلحة ّ
يف جميع �أنحاء العامل مع �إ�صابات بالأ�سلحة النار ّية ،ويعاين املاليني
من الأ�شخا�ص الآخرين من الآثار ال ّنف�س ّية العميقة ،التي تلحق ب�أفراد
�أ�سرهم ،ومن ال�ضغط ال ّنف�سي اخلطر على ّ
ال�ضحايا و�أفراد العائلة،
وهذه الآثار ميكن ّ
ال�شعور بها حتى عندما ُي�ستخدم ال�سالح الناري
للتهديد فقط (.)Small Arms Survey, 2012, p. 91
ومن ثم :ف�إنَّ توافر الأ�سلحة وا�ستخدامها ي�سهم يف �إرهاب
املدنيني� :إ ّما بقتلهم ،و�إ ّما بخلق ج ٍّو من الرعب يدف ُعهم �إىل الهروب
من مناطق ال ّنزاع ،ويندرج يف ال�سياق ذاته ،زيادة معدالت النزوح
اجلماعي الق�سري ،والهجرة اجلماعية لالجئني؛ �إذ ي�ضط ُّر املاليني
من الأفراد �إىل ترك منازلهم ك َّل عام؛ نتيجة ال ّنزاعات التي تغذيها
الأ�سلحة التقليد ّية ،وتقدّر مفو�ض ّية �ش�ؤون الالجئني التّابعة �إىل
الأمم املتّحدة عدد الالجئني بنحو  25.9مليون �شخ�ص مع نهاية
عام  ،2018كما مت ت�سجيل  3.5مليون طلب جلوء على م�ستوى العامل
يف العام ذاته ،ووف ًقا ملركز ر�صد ال ّنزوح الدّاخلي« :نزح ما جمموعه
 41.3مليون �شخ�ص داخل دولهم؛ نتيجة للنزاع والعنف امل�س َّلح نهاية
عام �( »2018سي� .إن� .إن عربية.)2019 ،
وال�سكان
وحتّى عندما تنتهي ال ّنزاعات ،يخ�شى الالجئون ّ
املتفجرات من خم ّلفات
ال ّنازحون العودة �إىل ديارهم غال ًبا؛ ب�سبب
ّ
احلرب �أو ال ّذخائر غري املنفجرة ،مثل :قذائف املدفع ّية غري املنفجرة،
وال ّذخائر العنقود ّية .وبالإ�ضافة �إىل الإ�صابات ،ف�إن املتفجرات
من خم ّلفات احلرب تَخلق م�شكالت اجتماع ّية واقت�صاد ّية ،فكث ًريا
املهجرون العائدون �إىل منازلهم ال�سبل املعي�ش ّية؛ �إذ تَغدو
ما يفتقد ّ
الأرا�ضي الزراعية غري �صاحلة لال�ستعمال.

التجارة الدولية يف الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة :التداعيات واملواجهة

 .2 .3المطلب الثاني :التداعيات غير المباشرة النتشار
األسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر
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من ال�صعب ف�صل عواقب جتارة الأ�سلحة عن �آثار ال ّنزاعات
واحلروب ،التي تُع ّد امل�سبب الرئي�س لعدم اال�ستقرار العاملي؛ �إذ �شهد
�صراعا ً
�ست وثالث َني دولة
عام  2018وجود اثنني وخم�سني
ن�شطا يف ٍ ّ
ً
خمتلفة ،وبلغ عدد احلروب يف العام ذاته �ستة حروب (Strand et
 ،)al., 2019, p. 1مت خو�ضها جمي ًعا با�ستخدام الأ�سلحة الثقيلة
واخلفيفة ،وقد ترتتب عن �إ�ساءة ا�ستخدام تلك الأ�سلحة وانت�شارها
�آثار مدمرة على املجتمعات ب�أكملها ،من خالل العديد من العواقب
غري املبا�شرة التي تتج�سد يف:

( .)Luckham et al., 2001, p. 40كما �أجرب  1.9مليون طفل على
ترك املدار�س يف غرب وو�سط �إفريقيا؛ ب�سبب تهديدات العنف
املوجهة �ضد التعليم (�أخبار الأمم املتحدة.)2019 ،
ومع تَ�صاعد هذه التّهديداتُ ،ي�صبح املع ِّلمون غري راغبني� ،أو غري
قادرين على العودة �إىل العمل ِ�ضمن املدار�س ،وبح�سب تقرير ن�شرته
منظمة اليوني�سف يف عام « :2015واحد من كل ت�سعة �أطفال تتم تربيته
يف مناطق النزاع ،كما يتم ا�ستهداف �أربع مدار�س يف املتو�سط كل يوم؛
من خالل الهجمات العنيفة ،وقد �أدى هذا �إىل وجود نحو خم�سة
و�سبعني مليون طفل ،ترتاوح �أعمارهم ما بني الثالثة والثامنة ع�شرة،
من دون احل�صول على رو�ضة �أطفال �أو مدر�سة» (.)Winsor, 2015

 .1 .2 .3ضعف الهياكل االجتماعية

 .4 .2 .3إعاقة عمليات حفظ السالم وبنائه

ت�ضعف الهياكل الأ�سرية واملجتمعية التقليدية نتيجة انت�شار
الأ�سلحة و�إ�ساءة ا�ستعمالها عندما تتعر�ض الأ�سر لوفاة الوالدين �أو
�أحدهما ،ي�ضاف �إىل ذلك الأ�ضرار النف�سية التي تلحق بالأطفال
نتيجة فقدان الأ�سر �أو االنف�صال عنها� ،إىل جانب تقوي�ض دور كبار
ال�سن من جانب �أولئك الذين يحملون الأ�سلحة ،وي�ستخدمونها يف
التخويف واالبتزاز؛ الأمر الذي ي�ؤثر على ن�سيج املجتمع وعمله.

�إنَّ تراكم الأ�سلحة املفرط واملزعزع لال�ستقرار قد َيعوق � ً
أي�ضا
ال�سالم من جانب الق ّوات املتعدّدة اجلن�سيات� ،أو الق ّوات
حفظ ّ
الوطن ّية� ،إذ َّمت َمنع ق ّوات حفظ ال�سالم التّابعة �إىل ّ
االتاد الإفريقي
ال�سودان من الوفاء مبهماتها؛ ب�سبب انت�شار الع�صابات واجلماعات
يف ّ
امل�س ّلحة التي ا�ستهدفتهم ،وقد لقي ما ال يق ُّل عن خم�سة ع�شر فردًا
م�صرعهم يف دارفور خالل عام .)BBC News, 2007( 2004

 .2 .2 .3الضغط على أنظمة الرعاية الصحية

 .5 .2 .3تنمية ثقافة العنف

ي�ؤدّي العنف املرافق النت�شار الأ�سلحة �إىل زيادة ّ
ال�ضغط على
ال�صح ّية من ج ّراء �إ�صابة امل�ست�شفيات ب�أ�ضرار
�أنظمة الرعاية ّ
ج�سيمة� ،أو تعطيل تقدمي اللقاحات والأدوية املنقذة للحياة والوقاية
أ�صحاء من احل�صول على
من الأمرا�ض .وقد ال يتم ّكن املواطنون ال ّ
ال ّرعاية الوقائ ّية؛ نتيجة حتويل املوارد من برامج التّطعيم� ،إىل
معاجلة �إ�صابات الأ�سلحة .فعلى �سبيل املثال :خالل احلرب الأهل ّية يف
موزامبيق :تو ّقف نحو  %34من ال ّنظام ّ
الطبي عن العمل؛ نتيجة تدمري
نحو  200مركز �صحيً ،
ف�ضل عن �إحلاق ّ
ال�ضرر بنحو  300مركز
�آخر ،ا�ضطرت �إىل الإغالق (.)Luckham et al., 2001 , p. 40
 .3 .2 .3فقدان الفرص التعليمية

وذلك من َج ّراء تدمري املدار�س �أو ق�صفها با�ستخدام الأ�سلحة
مما َيجعلها غري �صاحلة لال�ستعمال .ويف حاالت �أخرى :قد
الثقيلة؛ َّ
تتح ّول املدار�س �إىل مراكز للتّجنيد واالختطاف من قبل اجلماعات
مما ُيع ِّر�ض الأطفال
امل�س ّلحة� ،أو الق ّوات احلكوم ّية �أو املتمردين؛ َّ
واملع ّلمني �إىل خطر �أكرب ،فعلى �سبيل املثالُ :د ّمرت  1200مدر�سة،
وقتل  600معلم على يد متطرفني �إ�سالميني (بوكو حرام) يف نيجرييا

كث ًريا ما ُيقال� :إنَّ «ثقافة الأ�سلحة» ت�ؤدّي �إىل «ثقافة العنف»،
ال�سالح ،وت�ؤدّي ثقافة
التي تت�س ّبب يف دفع �أفراد املجتمع نحو حمل ّ
العنف �إىل ت�آكل احرتام حقوق الإن�سان ،وزعزعة اال�ستقرار العاملي،
فالع�سكرة والوح�ش ّية تد ّمران م�ستويات التّ�سامح واملفاهيم املعيار ّية
للكرامة الإن�سان ّية ،وتدعوان �إىل ارتكاب �أعمال اغت�صاب ،وتعذيب،
و�أ�شكال �أخرى من القمع ،ونتيجة لذلكّ :
تتف�شى اجلرمية والإفالت
من العقاب ،ال�سيما يف املناطق املت�ض ّررة ب�شدّة من الع�سكرة( (�Lou
.)ise, 1995, p. 20
ال�صراع االجتماعي طويل الأمد ،واجلرائم العنيفة
وما دام ّ
ال ّناجمة عن ف�شل الهياكل االجتماع ّية ،ت�ضعف الأمن ّ
ال�شخ�صي؛
من خالل التّهديد الدّائم ل�سالمة احلياة ،ف�إن اخلوف يتزايد من
ال�سلوك ّية للأفراد ،ب�أن
انت�شار العنف ،الأمر الذي ّ
يغي من الأمناط ّ
يغدو التّ�سامح ال�سيا�سي ،وامل�شاركة يف العمل ّية ال�سيا�س ّية مقيدين يف
املناطق التي ي�ش ّكل فيها العنف �أحد عوامل تهديد التّنمية االجتماع ّية.
 .6 .2 .3تجنيد األطفال

ع ّرفت الأمم املتحدة الطفل يف النزاع امل�سلح ،ب�أنه�( :أي طفل
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يرتبط بقوة ع�سكر ّية� ،أو بجماعة ع�سكر ّية دون �سن الثامنة ع�شرة
من العمر ،وال يزال� ،أو كان جم ّندً ا� ،أو مُ�ستخدَ ًما بو�ساطة قوة
ع�سكر ّية� ،أو جماعة ع�سكر ّية يف �أي �صفة ،مبا يف ذلك :الأطفال،
والغلمان ،والفتيات ،ممن يجري ا�ستخدامهم كمحاربني� ،أو طهاة،
�أو ح ّمالني� ،أو جوا�سي�س� ،أو لأغرا�ض جن�س ّية (مبادئ باري�س،2007 ،
�ص،)9 .كما يحظر الربوتوكول االختياري التفاق ّية حقوق الطفل،
على القوات احلكوم ّية واجلماعات امل�سلحة غري التابعة �إىل الدول،
ا�ستخدام الأطفال وجتنيدهم كمقاتلني� ،أو يف �أدوار داعمة ،فتجنيد
الأطفال يع ّد جرمية حرب؛ بح�سب تعريف نظام روما املن�شئ للمحكمة
اجلنائ ّية الدول ّية.
وعلى الرغم من ذلك ،ت�ستخدم ت�سع حكومات على الأقل الأطفال
ب�شكل ن�شط ،يف زيادة �أعداد مقاتليها ،مثل :بورما� ،أوغندا ،وكولومبيا،
ٍ
وكذلك :تقوم معظم اجلماعات امل�سلحة غري احلكوم ّية بتجنيد
الأطفال ،وطب ًقا لالئتالف الدّويل لوقف ا�ستخدام اجلنود الأطفال:
يت ُّم ا�ستخدام الأطفال كجنود فيما ال يق ّل عن ع�شرين دولة� ،سواء
كمقاتلني مبا�شرين� ،أم يف �أدوار م�ساندة ،مثلّ :
وال�سعاة،
الطهاةّ ،
واحل ّمالني ،والعبيد اجلن�س ّيني (.)Ressler et al.,1993, p. 117
ومن بني الأ�سباب ،التي ت�ؤدي �إىل م�شاركة الأطفال يف العمليات
الع�سكر ّية كمحاربني :البحث عن الأمن ،واحلماية ،والغذاء ،وال�شعور
بال�ضجر ،والإذالل ،والإحباط ،والرتهيبً ،
ف�ضل عن الوعود التي
يتلقاها ه�ؤالء الأطفال يف �ش�أن االنتفاع بالتعليم ،واحل�صول على
فر�ص للعمل� ،أو رغبتهم يف الث�أر؛ ملقتل �أفراد من �أ�سرهم.
ومن ثم ُيع ّد جتنيد الأطفال نتيجة م�أ�ساو ّية من نتائج انت�شار
ال�سالح ،ال�سيما يف ِّ
ال�سالح؛
ظل �إمكان ّية تدريب الأطفال على حمل ّ
حيث �أم�ضى بع�ض الأطفال يف �أوغندا مرحلة الطفولة يحملون
البنادق ،ولع ّل ج ّل ما يعرفونه من طفولتهم هو :كيف ّية �إطالق ال ّنار
(.)Squires, 2014, p. 227
ومن خالل ما �سبق يالحظ �أن جم ّرد تراكم الأ�سلحة التقليد ّية
قد ال يت�س ّبب يف زيادة وترية العنف ،واندالع احلروب والنزاعات
التي ت�ستخدم فيها هذه الأ�سلحة ،ولكن تكدي�س الأ�سلحة املفرط،
وتوافرها وا�سع النطاق ،يذكيان مثل تلك التوتّرات ،التي تهدد بدورها
اال�ستقرار العاملي ،ويف حال اندالع �أعمال العنف �ستكون النتائج �أكرث
فت ًكا؛ لتنامي ّ
ال�شعور بعدم الأمن� ،سواء بالن�سبة �إىل الأفراد �أم الدول.
وهذا بدوره ي�ؤدّي �إىل تزايد ّ
الطلب على الأ�سلحة ،التي قد ت�س ّهل
ارتكاب طائفة وا�سعة من انتهاكات حقوق الإن�سان ،ومنها :القتل،
اجلن�سي ،والإخفاء
والت�شويه ،واالغت�صاب ،وغريها من �أ�شكال ال ُعنف
ّ
الق�سري ،والتّعذيب ،وجتنيد اجلماعات امل�سلحة الإجباري للأطفال،
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�إىل جانب ع�سكرة املجتمعات املحلية؛ وغال ًبا ما يتح َّمل ال�سكان
املدنيون العبء الأثقل من خماطر انت�شار الأ�سلحة.

 .4المبحث الثالث :التدابير الوطنية واالتفاقيات
الدولية الخاصة بتنظيم تجارة األسلحة الصغيرة
والخفيفة

�إن اجلهود الوطنية للحد من جتارة الأ�سلحة هي يف نهاية املطاف
خط الدفاع الأول يف منع انت�شار الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة دون
رقابة ،فبدون وجود �ضوابط وطنية قو ّية ،ميكن نقل الأ�سلحة ب�سهولة
من ال�سوق القانونية نحو الأ�سواق ال�سوداء والرمادية ،وعلى الرغم
من احلاجة �إىل ممار�سات م�شرتكة ملواءمة القوانني واللوائح
الوطنية ،فقد ُنفذت ال�ضوابط الوطنية ب�شكل ع�شوائي ،فبع�ض الدول
متاما مع املعايري املقبولة
لديها ُنظم قوية ملراقبة الأ�سلحة وتتوافق ً
دول ًيا ،يف حني تفتقر دول �أخرى �إىل تدابري الرقابة الأ�سا�سية ،ويف
حني �أن ثالثة �أرباع الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة لديها ت�شريعات
لل�سيطرة على ا�سترياد وت�صدير الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة� ،إال
�أن ن�صفها فقط ي�سيطر على عبور الأ�سلحة عرب دولها .وعالوة على
ذلك ،ال يوجد �سوى �أربعني دولة تُعنى مبراقبة ال�سم�سرة يف الأ�سلحة
(.)Parker, 2016, p. 30

 .1 .4المطلب األول :المبادئ التوجيهية الناظمة
لتجارة األسلحة الصغيرة والخفيفة

ت�ستند املبادئ التوجيهية الناظمة لتجارة الأ�سلحة الدولية �إىل
العديد من االتفاقات الدولية والإقليمية من خالل ما يلي:
 .1 .1 .4تشريعات تجارة األسلحة

نوعا من الت�شريعات
على الرغم من �أن معظم احلكومات �سنت ً
الوطنية ،واللوائح ،والإجراءات الإدارية التي تهدف �إىل مراقبة نقل
الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة ،وتزويد ال�سلطات احلكومية بالأ�سا�س
القانوين لت�سجيل وترخي�ص منتجي الأ�سلحة والو�سطاء والتجار
واملالكني ،و�إدارة عمليات ا�سترياد وت�صدير وعبور و�شحن الأ�سلحة،
ً
ف�ضل عن الإذن بعمليات نقل الأ�سلحة الفردية ،فما زال العديد من
الدول ال تغطي جميع تلك اجلوانب؛ ً
ف�ضل عن �ضعف الت�شريعات
ووجود ثغرات قانونية؛ مما ي�سمح ل�سما�سرة الأ�سلحة وامل�س�ؤولني
الفا�سدين بالتحايل على القانون و�إدامة االجتار غري امل�شروع
بالأ�سلحة (.)Schroeder and Stohl, 2006

التجارة الدولية يف الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة :التداعيات واملواجهة
 .2 .1 .4إجراءات الترخيص

مراقبة ا�سترياد الأ�سلحة وت�صديرها و�إعادة ت�صديرها
وعمليات املرور وال�شحن العابر (انتقال الب�ضائع عرب �أرا�ضي دولة
ما يف طريقها من الدولة امل�صدرة �إىل الدولة امل�ستوردة) ،مع تطبيق
خمتلف الإجراءات اجلمركية املتعلقة مبراقبة جتارة الأ�سلحة،
بالنظر �إىل املخاطر والتحديات املرتبطة بها (Parker, 2016, p.
.)86
 .3 .1 .4معايير التصدير وقوائم التحكم

ت�شمل �أنظمة الأ�سلحة اخلا�ضعة لإجراءات الرتخي�ص والرقابة
مبوجب قوائم الوجهات املحظورة ،مثل تلك التي تخ�ضع حلظر
الأ�سلحة ،وت�ساعد معايري الت�صدير على حتديد ما �إذا كان ينبغي
ال�سماح بنقل الأ�سلحة �أم ال ،وغال ًبا ما ت�ؤخذ معايري امل�ستخدم
النهائي؛ مثل :احرتام حقوق الإن�سان ،وامل�شاركة يف ال�صراعات
امل�سلحة ،وم�ستوى الدميقراطية يف االعتبار عند اتخاذ قرارات
الرتخي�ص (.)Stohl, 2017, p. 4
 .4 .1 .4التنسيق بين الوكاالت

يف �إطار عمل احلكومة تت�شارك وكاالت متعددة يف �إدارة خمتلف
�أن�شطة ترخي�ص الأ�سلحة ونقلها (مثل :الأمن واخلارجية وما �إىل
ذلك) ،وتختلف العمليات امل�شرتكة بني الوكاالت باختالف الدول.
 .5 .1 .4سلطات الجمارك ومراقبة الحدود

يعمل موظفو مراقبة احلدود وموظفو اجلمارك على توفري الأمن عند
نقاط الدخول واخلروجً ،
ف�ضل عن عمليات التفتي�ش والتحقق من الأ�سلحة
التي تنتقل �إىل الأرا�ضي الوطنية وخارجها ومن خاللها ،ويتعني منح ه�ؤالء
امل�س�ؤولني �سلطة مراجعة احل�سابات املتعلقة بالأ�سلحة والتحقق منها.
 .6 .1 .4وثائق التحقق

يجري التحقق من عمليات نقل الأ�سلحة با�ستخدام وثائق موحدة
ومن�سقة مثل� :شهادات اال�سترياد والت�صدير ،وبيانات اال�ستخدام
النهائي ،وامل�ستخدم النهائي و�شيكات ما بعد الت�سليم ،ويتم التحقق
من �صحتها من �أجل ت�أكيد �صحة املعامالت املتعلقة بالأ�سلحة ،و�ضمان
عدم توجيه الأ�سلحة �إىل امل�ستعملني النهائيني غري املرغوب فيهم� ،أو
لال�ستخدامات النهائية غري املالئمة (.)Stohl, 2017, p. 4
 .7 .1 .4العقوبات واإلنفاذ

على ال�سلطات املخت�صة �أن ت�شارك يف القب�ض على من ينتهكون
ممار�سات االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة ومعاقبتهم ،و�إخ�ضاعهم
للم�ساءلة ،مع ا�ستخدام عقوبات مدنية �أو جنائية بحقهم.
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 .8 .1 .4الشفافية والمساءلة

ت�سهم ال�شفافية يف جتارة الأ�سلحة مبنع عمليات نقل الأ�سلحة
املزعزعة لال�ستقرار من خالل تقا�سم املعلومات املتعلقة ب�إنتاج
الأ�سلحة وحيازتها وال�سيطرة على التحويالت الدولية للأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة والإبالغ عنها حمل ًيا ودول ًيا (.)Stohl, 2017, p. 4
 .9 .1 .4وضع العالمات على األسلحة وتعقبها

بهدف اقتفاء �أثرها ،ال �سيما حينما يتم احل�صول عليها بطريقة
غري م�شروعة �أو حتويلها بطريقة ما �أو �إعادة ت�صديرها .ويعرف
ال�صك الدويل الذي اعتمدته اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف كانون
الأول  ،2005تعقب الأ�سلحة ال�صغرية ب�أنه «التتبع املنهجي للأ�سلحة
ال�صغرية والأ�سلحة اخلفيفة غري امل�شروعة التي يتم العثور عليها �أو
�ضبطها يف �إقليم دولة ما ،ابتداء من نقطة ال�صنع �أو نقطة اال�سترياد
مرو ًرا بخطوط التوريد �إىل النقطة التي �أ�صبحت فيها غري م�شروعة»
(.)Marking, Record-keeping, and Tracing, n. d
ويلزم ال�صك الدويل للتعقب جميع الدول الأع�ضاء يف الأمم
املتحدة بو�ضع معايري حمددة لو�ضع العالمات وحفظ ال�سجالت،
وو�ضع قواعد م�شرتكة لتتبع التعاون ،غري �أنه ال ينطبق على الذخائر
التي ال تزال تعتمد على خليط من اللوائح الوطنية.
 .10 .1 .4إدارة وأمن المخزونات

يعد �سوء �أمن املخزونات و�سيلة رئي�سة يتم من خاللها حتويل
الأ�سلحة والذخائر من الأ�سواق القانونية �إىل الأ�سواق غري القانونية،
كما �أن الرتاخي الأمني يجعل ال�سرقة �سهلة ،مع �إمكانية حتويل
الأ�سلحة �إىل اجلماعات الإجرامية �أو قوات املتمردين ،وب�شكل خا�ص
يف الدول التي تعاين من �صراعات عنيفة �أو �ضعف احلكم.
ويف بع�ض احلاالت ،تتجاوز خمزونات الأ�سلحة ال�صغرية
االحتياجات املتوقعة يف امل�ستقبل ،وتن�ش�أ الفوائ�ض لأ�سباب �شتى
منها :انتهاء النزاع امل�سلح ،وتغيري الت�صورات عن التهديد ،وخف�ض
�أو �إعادة ت�شكيل القوات امل�سلحة ،وتغيري العقائد الع�سكرية ،واقتناء
�أ�سلحة جديدة؛ لذلك البد من ت�أمني مرافق تخزين الأ�سلحة وحفظها
بفاعلية مع احليلولة دون فقدانها و�سرقتها ،كما يجب االحتفاظ
باملخزونات الع�سكريةً ،
ف�ضل عن الأ�سلحة الفائ�ضة ،يف مرافق �آمنة،
مع ا�ستخدام الإجراءات املحا�سبية املنا�سبة ملنع �سرقتها ،ال�سيما
�أنه قد مت حتويل جزء وا�سع من خمزونات دول �أوروبا ال�شرقية من
خملفات احلرب الباردة �إىل الدول التي تخ�ضع حلظر على الأ�سلحة
من قبل الأمم املتحدة.
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 .2 .4المطلب الثاني :أبرز االتفاقيات الدولية الناظمة
لتجارة األسلحة الصغيرة والخفيفة

من �أبرز االتفاقيات الدول ّية ال�صادرة عن اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ،واخلا�صة بتنظيم جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة:
 .1 .2 .4اتفاق ّية األسلحة التقليد ّية (اتفاق ّية األسلحة الال
إنسان ّية )1980

اعتمدتها اجلمع ّية العامة للأمم املتحدة يف العا�شر من ت�شرين
الأول  ،1980و ُفتح باب التّوقيع عليها يف العا�شر من ني�سان ،1981
ليبد�أ نفاذها يف الثاين من كانون الأول  ،1983وعدد الدّول املو ّقعة:
وخم�س وع�شرونَ دولة.
خم�سون ،وعدد الدّول الأطراف :مئة
ٌ
وت�شمل هذه االتفاق ّية حظر �أو تقييد ا�ستعمال �أ�سلحة تقليد ّية مع ّينة،
ميكن عدُّها مفرطة ّ
ال�ضرر �أو ع�شوائ ّية الأثر؛ لكونها ت�س ّبب معاناة ال
م ِّربر لها للمقاتلني� ،أو ت�ؤ ّثر يف حياة املدنيني ع�شوائ ًّيا .وقد �صدرت
االتفاق ّية مع جمموعة من الربوتوكوالت املُرفقة (:)Aldrich, 2006
الربوتوكول الأول :يف �ش�أن ّ
ال�شظايا غري القابلة للك�شف :يحظر
ا�ستخدام � ّأي �سالح يهدف �إىل الإ�صابة ب�شظايا ال ميكن الك�شف عنها
بو�ساطة الأ�شعة ال�سين ّية.
الربوتوكول الثاين :يرتبط بعمليات حظر �أو تقييد ا�ستعمال
املتفجرة ،ويحظر ا�ستخدام هذه الأ�سلحة �ض َّد
الألغام والفخاخ
ّ
املدنيني؛ من خالل و�سائل ع�شوائ ّية� ،أو داخل املُدن.
الربوتوكول الثاين املعدل :يهدف �إىل تقييد ا�ستعمال الألغام
املتفجرة.
والفخاخ ّ
الربوتوكول الثالث :ي�سعى �إىل حظر �أو تقييد ا�ستعمال الأ�سلحة
املُحرقة ،ويحظر ا�ستخدام هذه الأ�سلحة �ض َّد املدنيني� ،أو � ّأي هدف
ع�سكري يقع بني املدنيني� ،أو الغطاء النباتي.
كما جرت �أعمال �إ�ضاف ّية يف �ش�أن اتفاق ّية الأ�سلحة التقليد ّية يف
الت�سعين ّيات من القرن املا�ضي؛ من خالل اعتماد:
الربوتوكول ال ّرابع :يتعلق ب�أ�سلحة الليزر امل�س ّببة للعمىَّ ،مت
توقيعه يف امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي الأول ،اخلا�ص باتفاق ّية الأ�سلحة
التقليد ّية ،يف الثالث ع�شر من ت�شرين الأول عام  ،1995ويف حني
�أنَّ االتفاق ّية الأ�صل ّية مل تط َّبق �إال على حاالت ال ّنزاع امل�س ّلح الدّويل،
عدّلت الدول الأطراف االتفاق ّية يف امل�ؤمتر اال�ستعرا�ضي الثاين ،الذي
ُعقد يف كانون الأول عام 2001؛ ليط ّبق على حاالت ال ّنزاع امل�س ّلح غري
الدّويل.
الربوتوكول اخلام�س :املتع ّلق باملتفجرات من خملفات احلرب.
اعتُمد يف الثامن والع�شرين من ت�شرين الثاين عام  ،2003ودخل ح ّيز
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ال ّنفاذ يف الثاين ع�شر من ت�شرين الثاين عام  ،2006ويق�ضي �أن تقوم
الدّول بو�ضع العالمات على الأ�سلحة� ،أو �إزالتها� ،أو تدمريها بعد
انتهاء احلرب ،ويدعو الربوتوكول اخلام�س الدّول الأع�ضاء � ً
أي�ضا �إىل
اتخاذ خطوات حلماية املدنيني والبعثات الإن�سان ّية يف مناطق ال ّنزاع.
ال�صعوبات التي تعرت�ض تنفيذ هذه االتفاق ّيات ما يلي:
ولع َّل �أبرز ّ
ـ ظهور تقارير عن تطوير وا�ستخدام الأ�صناف املوجودة يف قوائم
مراقبة الأ�سلحة التقليد ّية ،وال �سيما فيما يتعلق ب�أ�سلحة الليزر
(.)Randle, 1998
التو�صل �إىل
ـ مل تتمكن �أطراف اتفاق ّية حظر الأ�سلحة التقليد ّية من ّ
توافق يف الآراء يف �ش�أن بع�ض امل�سائل ،مثل� :إن�شاء �آل ّية ل�ضمان
االمتثال لل ُمعاهدة.
ـ مل تتم ّكن �أطراف اتفاق ّية حظر الأ�سلحة التقليد ّية من �إ�ضافة قيود
على ال ّذخائر العنقودية� ،أو الألغام امل�ضادّة للمركبات ،فبينما
ت�ؤ ّيد الواليات املتّحدة �إ�ضافة تدابري يف �ش�أن كال الإجراءين،
تَعرت�ض رو�سيا وال�صني عليهما .وب�سبب الإحباط املرافق لهذه
االعرتا�ضات ،بد�أ عدد من �أع�ضاء املُعاهدة برئا�سة الرنويج
يف �شباط عام  2007عمل ّية تفاو�ض ّية خارج نطاق اتفاق ّية حظر
الأ�سلحة التقليد ّية؛ حلظر ال ّذخائر العنقود ّية ،التي ت�سبب
�أ�ضرا ًرا غري مقبولة بالن�سبة �إىل املدنيني.
 .2 .2 .4اتفاق ّية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الوطن ّية ()2000

اعتمدت بقرار من اجلمع ّية العامة للأمم املتحدة يف اخلام�س
ع�شر من ت�شرين الثاين  ،2000وت�سمى «اتفاق ّية بالريمو» � ً
أي�ضا ،حيث
تت�ضمن ثالثة بروتوكوالت ( )Abramson, 2017وهي:
ـ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وخا�صة :الن�ساء
والأطفال.
ـ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين؛ عن طريق الرب ،والبحر،
واجلو.
ـ بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النار ّية ،و�أجزائها ،ومكوناتها،
والذخرية ،واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة «بروتوكول الأ�سلحة
النار ّية» ،وهو �صك دويل ملزم قانو ًنا ،اعتمد يف عام ،2001
ودخل حيز النفاذ يف عام  ،2005الغر�ض منه :ت�شجيع ،وتي�سري،
وتعزيز التعاون بني الدول الأطراف؛ من �أجل منع ،ومكافحة،
وا�ستئ�صال �صنع الأ�سلحة النار ّية ،و�أجزائها ،ومكوناتها ،واالجتار
فيها ب�صورة غري م�شروعة ،وذلك بهدف حتقيق ال�سالم والأمن
واال�ستقرار على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،ووقف املعاناة

التجارة الدولية يف الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة :التداعيات واملواجهة

الإن�سانية� ،إىل جانب تعزيز التعاون وال�شفافية من جانب الدول
الأطراف يف جمال جتارة الأ�سلحة الدولية.
ُ .3 .2 .4معاهدة تجارة األسلحة التقليد ّية ()2013

اعتُمدت من اجلمع ّية العامة يف الأمم املتحدة يف الثاين من
ني�سان  ،2013ودَخلت ح ّيز ال ّنفاذ يف الرابع والع�شرين من كانون
الأول  ،2014عدد الدّول املو ّقعة :مئة وثالثون ،وعدد الدّول الأطراف:
اثنتان وت�سعون دولة .وهي �أول �صك عاملي متعدد الأطراف ملزم
قانو ًنا ،ينظم عمليات النقل الدول ّية ملعظم الأ�سلحة التقليد ّية،
وكذلك :بع�ض الذخائر ،والأجزاء ،واملكونات.
وتهدف هذه املُعاهدة �إىل وقف جتارة الأ�سلحة غري امل�شروعة،
ِ
ال�سوداء
والق�ضاء عليها ،ومنع تـ�سريب تلك الأ�سلحة عرب الأـ�سواق ّ
�أو الرماد ّية� ،أو لغر�ض ا�ستخدام نهـائي غـري مـ�أذون ،مبـا يف ذلـك:
�أفـراد �أو جماعـات قد ترتكب � ً
أعمال �إرهاب ّية؛ وذلك ِبهدف الإ�سهام
وال�سلم الدوليني ،واحل ّد من املعاناة الإن�سان ّية ،وتقوية
يف حتقيق الأمن ّ
التّعاون ّ
وال�شفاف ّية ،والأفعال امل�س�ؤولة من قبل الدّول (قا�سم.)2015 ،
ويف املقابل ،حتظر ُمعاهدة جتارة الأ�سلحة الدول ّية على الدول
الأع�ضاء الإذن يف عمليات نقل الأ�سلحة� ،أو ال ّذخائر التي من �ش�أنها:
انتهاك االلتزامات الواقعة على عاتقها؛ مبوجب تدابري اتخذها
جمل�س الأمن الدويل ،وهو يت�صرف وفق الف�صل ال�سابع من ميثاق
الأمم املتّحدة ،ال�سيما تدابري حظر توريد الأ�سلحة.
وكذلكَ :ت ُظر عمل ّيات النقل� ،إذا كانت الدولة ّ
الطرف على
علم حني �إ�صدار الإذن ،ب�أن الأ�سلحة املنقولة قد تُ�ستخدم يف ارتكاب
جرمية �إبادة جماع ّية� ،أو جرائم �ضد الإن�سان ّية� ،أو انتهاكات ج�سيمة
التفاقيات جنيف لعام .1949
وتع ّد كرواتيا ،جمهور ّية الت�شيك ،اجلبل الأ�سود ،رومانيا� ،صربيا،
�سلوفاكيا من الدول املو ّقعة على معاهدة جتارة الأ�سلحة التّقليد ّية،
ال�سابقة �إىل جانب دولتي:
�إال �أن �صادرات الأ�سلحة من قبل الدّول ّ
البو�سنة ،وبلغاريا نحو دول ّ
ال�شرق الأو�سط ،قد بلغت حوايل  1.2مليار
دوالر خالل املُدّة من  .)Marzouk et al., 2016( 2016 -2012وعلى
الرغم من �أن �صادرات ال�سالح من تلك الدول تتم ب�صورة قانون ّية،
ف�إنها ال ت�ستويف �سوى املتطلبات ال�شكل ّية للت�صدير ،من دون مراجعة
م�سارات انتقال �شحنات الأ�سلحة ،والتحقق من عدم و�صولها �إىل
امليلي�شيات امل�سلحة والتنظيمات الإرهاب ّية! ولعل ذلك ما ميثل �أحد
�أهم م�ؤ�شرات �ضعف النظام الدويل ل�ضبط الت�سلح ،مع الإ�شارة �إىل
�أن �أبرز امل�صدرين للأ�سلحة ،مثل :رو�سيا ،وال�صني ،والهند مل تو ّقع
على املعاهدة ،يف حني ان�سحبت الواليات املتحدة منها يف ني�سان 2019
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(وكالة �سبوتنيك.)2019 ،
ا�ستنادًا �إىل ما �سبق ،ف�إن املعاهدة؛ وعلى الرغم من �أهميتها ،ف�إنها
ال حتظر التجارة الدول ّية يف الأ�سلحة ،وال تنظم املعامالت الداخل ّية،
ال�سيما حيازة الأ�سلحة من قبل املدنيني؛ �إذ ت�ؤ ّكد �صراح ًة«:احلق
ال�سيادي لأي دولة يف تنظيم ،ومراقبة الأ�سلحة التقليد ّية ح�ص ًرا
داخل �أرا�ضيها ،وف ًقا لنظامها القانوين �أو الد�ستوري».
ويف ال�سياق ذاته ،حدّد جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة يف عدد
من القرارات املتع ّلقة بالإرهاب الدويل ( )Rosand, 2016االلتزامات
املفرو�ضة على الدّول باتخاذ تدابري ،من بينها :منع الإمداد املبا�شر،
�أو غري املبا�شر بالأ�سلحة� ،أو بيع ونقل الأ�سلحة للأفراد �أو اجلماعات �أو
امل�ؤ�س�سات �أو الكيانات املتواجدين داخل �أرا�ضيها� ،أومن قبل رعاياها
ال�سفن �أو ّ
الطائرات التي تَرفع �أعالمها،
خارج �أرا�ضيها� ،أو با�ستخدام ّ
�إىل جانب ك ّل ما يت�صل بها من عتاد بجميع �أنواعه ،مبا يف ذلك:
ال ّذخائر ،واملعدّات �شبه الع�سكر ّية ،وقطع الغيار ملا �سبق ذك ُره� ،أو
امل�شورة التقن ّية� ،أو امل�ساعدة� ،أو التّدريب املتع ّلق بالأن�شطة الع�سكر ّية.
ومن ثم ف�إن �إبرام جمموعة وا�ســعة من االتفاقيات الإقليم ّية والدول ّية
متعدّدة الأطراف؛ ملراقبة عمليات النقل الدول ّية للأ�سلحة ال�صغرية
واخلفيفةَ ،يعكــ�س الإدراك املتنامــي ب�أن ُم�شــكلة انت�شــار الأ�ســلحة
ال ميكن �أن ُتعالج بفاعل ّية� ،إال من خالل ال ّتعـاون بني الدول ،خا�صة
�أن ازديــاد عوملة التجارة الدول ّية للأ�سـلحة ،و�آثارها ال�ضارة يف �آفاق
التّنمية امل�ستدامة ،خلقت حجج ـًا دامغة مل�صلحة و�ضع نظام دويل
ّ
ينظم جميع جوانــب هذه التجــارة ،مبا َي�شــمل :ا�ســترياد الأ�سلحة،
والتو�سط يف توريدها.
وت�صديرهــا ،ومرورهــا امل�ؤقـّـت ،ونقلها،
ّ

 .5الخاتمة

ت�ؤدي الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة والذخائر دو ًرا مه ًما يف تغذية
النزاعات امل�سلحة واحلروب الأهلية التي تقاتل فيها امليلي�شيات
املتمردة �ضد القوات احلكومية ،ويرتتب على انت�شارها واالجتار
بها عواقب وخيمة على الأفراد والأ�سر املت�ضررة من حيث الوفيات،
والإ�صابات ،واال�ضطرابات النف�سية ،واغت�صاب الن�ساء ،وت�شريد
ال�سكان ،والنزوح واللجوء ،كما ت�ؤثر يف بنية املجتمعات من حيث
انت�شار املجاعة والفقر واجلرمية املنظمة ،وهي عوامل ت�سهم يف تهديد
اال�ستقرار وانعدام الأمن يف جميع �أنحاء العامل.
لذلك ،ف�إن حتقيق التوازن بني املمار�سات امل�س�ؤولة يف جتارة
الأ�سلحة وبني الأمن وحقوق الإن�سان ،على مر التاريخ ،كان �أم ًرا
�صع ًبا ،وكان له �آثار على الو�سائل التي يتم من خاللها التحكم يف
نظام التجارة العاملية بالأ�سلحة و�إدارته.
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اهتماما
وعلى الرغم من �أن العديد من احلكومات قد �أبدت
ً
متزايدً ا بال�ضوابط الوطنية لتجارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة
والذخائر من حيث النطاق والفاعلية ،ف�إن بع�ض الدول وال�سيما تلك
التي لها م�صلحة كبرية يف جتارة الأ�سلحة ـ �سواء من منظور �أمني �أو
اقت�صادي ـ �سعت �إىل التقليل من �ش�أن اجلهود الرامية �إىل احلد من
عمليات نقل الأ�سلحة؛ حيث تف�صل هذه الدول بني ال�سيا�سة اخلارجية
والأمن وال�شواغل الإن�سانية من جهة ،والق�ضايا املالية؛ مثل« :التجارة
والوظائف والأرباح» من جهة �أخرى ،الأمر الذي يجعل ال�ضوابط
واالتفاقات القائمة تفتقر �إىل �آليات الإنفاذ وغال ًبا ما تنتهك دون
عقاب.
 .1 .5النتائج

�إن االعتبارات ال�سيا�سية املرتبطة ب�أهداف ال�سيا�سة اخلارجية
و�شواغلها بالن�سبة للدول تدفعها يف الغالب �إىل توريد الأ�سلحة ونقلها،
كما �أن االعتبارات االقت�صادية ت�ؤدي دو ًرا متزايد الأهمية يف حتديد
�إنتاج الأ�سلحة ومبيعاتها؛ نظ ًرا ملا توفره من �إيرادات تزيد الدخل
القومي للدول املُ�صدرة.
�إن ال�ضوابط الوطنية على جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة
والذخائر تواجه حتديات هائلة ،ويتمثل التحدي الرئي�س يف االفتقار
�إىل الدعم من جانب كبار منتجي الأ�سلحة ومورديها وم�صدريها
بالنظر �إىل م�صاحلهم ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،إىل جانب �ضعف
ال�ضوابط القائمة واملقرتحة ب�ش�أن جتارة الأ�سلحة ال�صغرية واخلفيفة
والذخائر.
 .2 .5التوصيات

على الدول التي تفتقر �إىل نظم الرتخي�ص لإنتاج ونقل الأ�سلحة
ال�صغرية واخلفيفة والذخائر �أن تن�شئها على الفور ،كما ينبغي للدول
ذات النظم ال�ضعيفة �أن تتخذ خطوات فورية لتعزيز �ضوابط �إنتاج
ونقل الأ�سلحة،
زيادة متويل برامج جمع الأ�سلحة وتدمريها ،مب�ساعدة من الأمم
املتحدة واملنظمات الإقليمية والدول املانحة.
على املجتمع الدويل �أن يقوم بالتحقيق يف االنتهاكات اخلا�صة
باحلظر املفرو�ض من قبل الأمم املتحدة على عمليات �إنتاج ونقل
الأ�سلحة ال�سيما بالن�سبة للدول التي تعاين من النزاعات واحلروب
الأهلية.
وعلى الدول �أن تتخذ �إجراءات �أكرث �صرامة ملراقبة �صادرات
ال�صغرية واخلفيفة ،و�أن تُ�ض ّمــن العقود �أو �شــهادات
الأ�ســلحة ّ
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امل�ســتعمل ال ّنهائي بندً اَ ،يحظر حتويل وجهة الأ�ســلحة� ،أو �إعــادة
ت�صديرها بدون �إذن �سابق من املُ�صدّر الأ�صلي ،ويجب جت ّنب �إ�صدار
تراخي�ص الت�صدير ،حيث ُيوجد خطر وا�ضــح حول �إمكانية ا�ســتخدام
الأ�ســلحة �أو التّقنيــات املرتبطــة بها النتهــاك حقوق الإن�سان� ،أو
قمعها� ،أو للإخــالل بااللتزامات الدول ّية ،مبــا فيها :قرارات العقوبات
ال�صادرة عن جمل�س الأمن الدّويل.
ّ
�أخ ًريا ،ال بد من و�ضع لوائح دولية خا�صة مبراقبة وتنظيم
�أن�شطة ال�سما�سرة الدوليني؛ ملكافحة االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة
يف خمتلف جوانبه ،ال �سيما التدابري اخلا�صة برتخي�ص �أن�شطة
ال�سم�سرة ،وت�سجيل �سما�سرة الأ�سلحة ،و�إف�شاء املعلومات يف �ش�أن
تراخي�ص اال�سترياد والت�صدير ،ون�شر �أ�سماء ال�سما�سرة العاملني يف
هذه ال�صفقات.
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