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آخر مستجدات التجارة
بعد «الربيع العربي»

يبحث هذا الف�صل يف ت�أثري «الربيع العربي» على حتويالت الأ�سلحة ال�صغرية �إلى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،أي املنطقة التي ت�شهد م�ستوى عايل
من العنف امل�سلح وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .كما يبني توجهات حتويالت الأ�سلحة ال�صغرية املرخ�صة خالل الأعوام من � 2001إلى  ،2012ويناق�ش مدى
�شفافية التقارير الإقليمية حول حتويالت الأ�سلحة ال�صغرية.

حتويل الأ�سلحة ال�صغرية املرخ�صة
يبحث هذا الف�صل يف التوجهات يف قيم حتويالت الأ�سلحة ال�صغرية املرخ�صة التي �أجراها �أكرب امل�صدرين وامل�ستوردين خالل الأعوام بني 2001
و ،2012ح�سب التقارير التي �أُر�سلت �إلى البيانات التجارية التابعة للأمم املتحدة .وت�شري حتليالت بيانات اجلمارك �أن الواليات املتحدة الأمريكية
�سيطرت على �سوق الأ�سلحة ال�صغرية خالل تلك الفرتة ،و�أن:
•كان �أكرب م�صدري الأ�سلحة ال�صغرية خالل الأعوام بني ( 2012 -2001بالرتتيب التنازيل) الواليات املتحدة الأمريكية و�إيطاليا و�أملانيا والربازيل والنم�سا.
•كان �أكرب م�ستوردي الأ�سلحة ال�صغرية خالل الأعوام بني ( 2012- 2001بالرتتيب التنازيل) الواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أملانيا وفرن�سا
واململكة املتحدة.
وباال�ستناد �إلى بيانات جتارة ال�سلع الأ�سا�سية التابع للأمم املتحدة ،يحدد هذا الق�سم �أي�ض ًا �أكرب م�صدري وم�ستوردي الأ�سلحة ال�صغرية والأ�سلحة
اخلفيفة – �أي الدول التي تكون �صادراتها وم�ستورداتها ال�سنوية من هذه الأ�سلحة  100مليون دوالر على الأقل يف العام  2012،وهي بالرتتيب:
•كان �أكرب امل�صدرين (بالرتتيب التنازيل) الواليات املتحدة الأمريكية و�إيطاليا و�أملانيا والربازيل والنم�سا وكوريا اجلنوبية ورو�سيا الفدرالية
وال�صني وبلجيكا وجمهورية الت�شيك وتركيا والرنوج واليابان.
•كان �أكرب امل�ستوردين (بالرتتيب التنازيل) الواليات املتحدة الأمريكية وكندا و�أملانيا و�أ�سرتاليا وفرن�سا واململكة املتحدة وتايالند و�أندوني�س�سيا.

نقل الأ�سلحة ال�صغرية املرخ�صة �إلى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا خالل الأعوام بني 2014 – 2001
تعاين دول كثرية من ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا من م�ستويات عالية من العنف امل�سلح وال�صراعات امل�سلحة وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي بالإ�ضافة
�إلى خطر �سوء ا�ستخدام وت�سريب الأ�سلحة ال�صغرية .وقد زاد «الربيع العربي» الكثري من هذه املخاوف ،مما �أدى �إلى �إطالق دعوات �إلى فر�ض قيود
على توريد الأ�سلحة املتعددة الأطراف ،بعد احلمالت القمعية التي �شنتها احلكومات يف تلك املنطقة �ضد االحتجاجات .وا�ستمرت حكومات املنطقة يف
ا�سترياد الأ�سلحة ال�صغرية من �أجل دعم قوات الأمن الوطنية ال�ضعيفة �أو احلديثة الت�أ�سي�س التي تواجه املجموعات امل�سلحة الغري تابعة للدولة واملجهزة
جتهيز ًا جيد ًا .ويناق�ش هذا الف�صل ت�أثري العنف امل�سلح املت�صاعد وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي يف كل من م�صر وليبيا و�سوريا على �سيا�سات م�صدري
الأ�سلحة ال�صغرية �إلى املنطقة من خالل املقارنة بني تدفقات الأ�سلحة ال�صغرية بني الفرتتني :من � 2001إلى  2010ومن  2011و.2013

هناك القليل من الأدلة على ت�أثري «الربيع العربي» على �سيا�سات �أكرب م�صدري الأ�سلحة
هناك القليل من الأدلة على ت�أثري «الربيع العربي» على �سيا�سات �أكرب م�صدري الأ�سلحة ال�صغرية �إلى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .فقد فر�ضت
الأمم املتحدة حظر ت�صدير الأ�سلحة �إلى ليبيا ،الدولة الأكرث ت�أثر�أ بالثورة ،ولكن اجلهود الرامية �إلى فر�ض هذا احلظر على �سوريا قد باءت بالف�شل،
يف حني مل ُيطرح هذا اخليار بالن�سبة �إلى م�صر .ومل يكن للجهود املتعددة الأطراف الرامية �إلى احلد من تدفق الأ�سلحة �إلى �سوريا وم�صر ت�أثري ًا كبري ًا
على قدرة حكومتي الدولتني على �شراء الأ�سلحة ال�صغرية
والذخائر .وت�ؤثر املخاوف الأمنية الإقليمية والوطنية من
خطر �سوء ا�ستخدام الأ�سلحة �أوت�سريبها على عملية اتخاذ
القرار ب�ش�أن ت�صدير الأ�سلحة �إلى تلك املنطقة .وت�ستند
هذه القرارات �إلى تقدير امل�صدرين.
وتواجه الدول الغربية ودول جمل�س التعاون اخلليجي
مع�ضلة تتعلق بتزويد الأ�سلحة ال�صغرية �إلى املجموعات
امل�سلحة الغري تابعة للدولة وامل�شرتكة يف ال�صراع مع
احلكومات القامعة �أو املنظمات املت�شددة يف ال�شرق
لقطات �أ�صدرتها الدولة الإ�سالمية تظهر زاعمة �أ�سلحة �صغرية وذخرية �أ�سقطتها الواليات املتحدة و اعرت�ضتها
الدولة الإ�سالمية ،يف عني العرب� ،سوريا ،ت�شرين الأول �© .2014أخبار �أعماق /يو تيوب
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املر�سلة لقوات الب�شمركة� ،آب – �أيلول 2014
جدول  4.11الأ�سلحة ال�صغرية والذخائر متع َّهد بها �أو َ
امل�صدر

�ألبانيا
بلغاريا
كرواتيا
جمهورية
الت�شيك
�إ�ستونيا
فرن�سا
�أملانيا

هنغاريا
�إيران
�إيطاليا
اململكة املتحدة
الواليات
املتحدة

املواد املتع ّهد بها

القيمة املعلن عنها

 22مليون خرطو�شة 39 x 7.62مم ،و 15000قنبلة يدوية 60مم ،و 12000قذائف هاون  82مم ،غري متوفرة
و 20000قنبلة لقاذفة قنابل حتت الرباميل  40مم
 3.7مليون دوالر �أمريكي
� 1800سالح ناري و 6مليون طلقة
( 6مليون ليف بلغاري)
غري متوفرة
�أ�سلحة �صغرية وذخائر مل ُيك�شف عنها
 10مليون خرطو�شة  39 x 7.62مم ،و 8مليون خرطو�شة  54R x 7.62مم ،و 5000طلقة �آر بي  2مليون دوالر �أمريكي
( 41مليون كرونة
جي  ،7و 5000قنبلة يدوية
ت�شيكية)
غري متوفرة
 1مليون طلقة  39 x 7.29مم
غري متوفرة
ر�شا�شات براوننغ �إم  2و�أ�سلحة وذخائر مل ُيك�شف عنها
 8000بندقية جي  3و 2مليون طلقة ذخائر 51 x 7.62مم ،و 8000بنادق هجومية جي  ،36و 91 4مليون دوالر �أمريكي
مليون طلقة 45 x 5.56مم ،و 40ر�شا�ش للأغرا�ض العامة �إم جي  ،3و 1مليون طلقة  70( 51 x 7.61مليون يورو)
مم ،و 8000م�سد�س بي  ،1ومليون طلقة  9 x 19مم ،و� 30سالح موجه م�ضاد للدبابات ميالن،
و� 500صاروخ موجه ،و 200بنزرفو�ست  3الذي ُيطلق من الكتف واملدعم بال�صاروخ ،وبنادق عدمية
االرتداد ،و� 2500صاروخ ،و 40بندقية عدمية االرتداد كارل غو�ستاف ،و 1000قذيفة ،و100بندقية
م�ضيئة ،و 4000طلقة ،و 10000قنبلة يدوية
غري متوفرة
 7مليون خرطو�شة و�أالف الألغام والقذائف اخلارقة للدروع
غري متوفرة
�أ�سلحة وذخائر مل ُيك�شف عنها
 100ر�شا�ش لأغرا�ض عامة �إم جي  ،59/42و 250000طلقة  ،و 100ر�شا�ش  12.7مم ،و 2.5 250000مليون دوالر �أمريكي
 1.9مليون يورو)
طلقة ،و 1000قنبلة �آر بي جي  ،9و 400000طلقة للر�شا�شات ال�سوفيتية ال�صنع
 2.6مليون دوالر �أمريكي
 40ر�شا�شات ثقيلة براوينيغ �إم  ،2وما يقارب ن�صف مليون طلقة
( 1.6مليون جنيه
ا�سرتليني)
غري متوفرة
�أ�سلحة وذخائر مل ُيك�شف عنها

امل�صادر� ;AFP (2014b;2014c;2014d):ألبانيا (� ;net (2014) ;)2014إيطاليا ) ;(2014,p.13);Jones (2014);Kimbal (2014ومرا�سالت الكتاب مع خرباء الأ�سلحة ال�صغرية� ،أيلول .2014

;)Movinitr (2014); Pane (2014); UKmoD (2014

الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وعليها �أن توازن بني الأخطار املختلفة مثل انتهاك هذه املجموعات حلقوق الإن�سان ،وانتهاك القانون الدويل حلقوق الإن�سان،
امل�سلحني .وقد �أُر�سلت الأ�سلحة ال�صغرية �إلى املجموعات
وحتويل نقل الأ�سلحة مع االحتياجات الإن�سانية لل�سكان املدنيني امللحة واملهددة بال�صراع والقمع
َ
امل�سلحة الغري تابعة للدولة يف �سوريا وليبيا يف �سياق التدخالت الإن�سانية ،ودعم تغيري النظام ،ودعم مكافحة الإرهاب .ويبني اجلدول  4.11ملحة عن
ت�سليح الب�شمركة (امليلي�شيات الكردية) يف العراق كرد على تقدم املجموعة امل�سلحة التي تُعرف بالدولة الإ�سالمية.

وقد رخ�ص امل�صدرون ت�صدير الأ�سلحة ال�صغرية �إلى املجموعات امل�سلحة الغري تابعة للدولة التي حتارب املجموعات املتطرفة
ال�شفافية يف نقل الأ�سلحة ال�صغرية� :صكوك الإبالغ الإقليمية
ت�ساهم التقارير الإقليمية يف تعزيز ال�شفافية فيما يتعلق بتحويالت الأ�سلحة ال�صغرية ،من خالل ن�شر املعلومات التي تقدمها الدول .وتقدم دول
االحتاد الأوروبي ودول جنوب �شرق �أوروبا تقارير ًا تغطي الرتاخي�ص ،كما تغطي ،يف بع�ض احلاالت ،عمليات ت�سليم الأ�سلحة التقليدية .وتتبادل الدول
امل�شاركة مبنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا فيما بينها ،معلومات معينة حول الأ�سلحة ال�صغرية .ويظهر تقييم التقاريرالإقليمية �أن املعلومات املتبادلة بني
احلكومات الإقليمية فيما يتعلق بالأ�سلحة ال�صغرية غري �شفافة ،على عك�س التقارير التي تغطي فئات �أو�سع من الأ�سلحة التقليدية.

