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الجدول الرقم (5 - 2): الموّردون العشرة الكبار لألسلحة الرئيسة وِوجهاتها، 
240 بحسب المنطقة، 2013 - 2017 ........................................................  
246 الجدول الرقم (5 - 3): المستوردون الخمسون الكبار لألسلحة الرئيسة، 2013 - 2017   
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الـــســـالم الــــدولــــي - ســـيـــبـــري، وبـــدعـــم مـــن الــمــعــهــد الـــســـويـــدي بــاإلســكــنــدريــة لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ــح ونــــزح الــســالح واألمــــن الــدولــي.  فــي إصــــدار الــطــبــعــة الــعــربــيــة مــن كـــتـــاب ســيــبــري الـــســـنـــوي حـــول الــتــســلُّ
وهو كتاب مرجعي يغطي كعادته أبــرز التطورات على الساحة العالمية في ما يخص قضايا التسلُّح 
والــنــزاعــات المسلحة وعــوامــل التوتر وفــقــدان األمـــن، فضـًال عــن عمليات الــســالم واتــفــاقــات الــحــد من 
التسلُّح فــي الــعــالــم. تكمن أهمية إصـــدار هــذا الــكــتــاب الــســنــوي، فــي مــا يحتويه مــن معلومات ورصــد 
للوقائع والتحوالت، والصراعات العسكرية واألمنية واالستراتيجية، ومن عرض لتطور حركة التسلُّح 
ــح، وتـــطـــور الــتــقــانــات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة والــمــخــاطــر الــتــي تــواجــه  وتـــجـــارة الـــســـالح أو الــحــد مـــن الــتــســلُّ
العالم على هذا الصعيد... فيقدم الكتاب بذلك مادة مرجعية تهم كل العاملين والمهتمين بالشؤون 

العسكرية واألمنية وشؤون التسلُّح والنزاعات، من باحثين وخبراء ودبلوماسيين وقادة وصناع قرار.
يــغــطــي الــكــتــاب، مـــن جــمــلــة مـــا يــغــطــيــه مـــن تـــطـــورات عــالــمــيــة وإقــلــيــمــيــة عــلــى هـــذه الــصــعــد، تــطــورات 
ــحــة فــــي مــنــطــقــة «الــــشــــرق األوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا»، أي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة  ــنــــزاعــــات الــمــســلَّ ـــح والــ الـــتـــســـلُّ
وجوارها، نظرًا إلى ما تحتله هذه المنطقة من مكانة محورية على صعيد التسلُّح واإلنفاق العسكري 
والـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة واإلرهـــــــاب، وهــشــاشــة األمـــــن، وانــكــشــاف الـــــدول والــمــجــتــمــعــات فيها 
في  آثــار  مــن  تتركه  ومــا  والمناخية  البيئية  التغيرات  وعلى  والــدولــي،  اإلقليمي  الخارجي  التدخل  على 
األمــن المائي والغذائي وبالتالي في مستوى التنمية في أماكن مختلفة من هــذه المنطقة. وهــي كلها 
ملفات عرف عام 2017 تطورات فيها ولو باتجاهات مختلفة؛ ففي الوقت الذي حققت الحرب على 
اإلرهـــــاب، وبــخــاصــة فــي ســوريــة والـــعـــراق، إنـــجـــازات جــذريــة فــي طــريــق الــقــضــاء عــلــى مــشــروع «الــدولــة 
اإلسالمية في الــعــراق والــشــام» (داعـــش)، وتــم تحرير أراٍض واسعة في كال البلدين من قبضة داعش 
وغيرها من التنظيمات اإلرهابية، وهو ما خّفف من منسوب األعمال الحربية والتهديد األمني والعنف 
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في كال البلدين، شهدت ملفات أخرى مزيدًا من التصعيد األمني والعسكري، وبخاصة الحرب في 
اليمن واالشتباكات المسلحة في ليبيا، واالستمرار في عقد صفقات تسلح ضخمة من جانب بعض 
األزمــة  استمرار  أو  وإيـــران  السعودية  بين  واالستقطاب  التوتر  حــدة  استمرار  عــن  فضـًال  المنطقة،  دول 
بين قطر والسعودية، ومن معها من دول خليجية وعربية أخرى. تترافق هذه التوترات مع ارتفاع حجم 
اإلنفاق العسكري في بعض دول المنطقة، وبخاصة السعودية، التي تحولت إلى ثاني أكبر مستورد 
لألسلحة في العالم خالل المرحلة 2013 - 2017، محتلًة المرتبة الثالثة من ناحية اإلنفاق العسكري 

األعلى في العالم بعد الواليات المتحدة والصين.
تــســاعــد الــمــتــابــعــة الــــدوريــــة لــكــتــب ســـيـــبـــري الـــســـنـــويـــة، عــلــى رصــــد االتـــجـــاهـــات الـــتـــي تــتــخــذهــا حــركــة 
التسلُّح واإلنفاق على األسلحة في المنطقة وعالقتهما بتطور مستوى التوتر والنزاعات فيها. ونحن 
ــح والـــنـــزاعـــات فــي عــام  إذ نــقــف عــلــى مــشــارف نــهــايــة عـــام 2018، نــلــحــظ كــيــف أكــمــلــت مـــؤشـــرات الــتــســلُّ
2017 الــتــي رصـــدهـــا هـــذا الــكــتــاب، اتــجــاهــهــا فـــي الــفــصــول الــثــالثــة األولـــــى مـــن عـــام 2018، ســــواء على 
مستوى تطور األحــداث في سورية والعراق التي أخذت ظاهرة داعش وأخواتها فيها منحى تراجعيًا 
اســتــكــمــل الــمــنــحــى الــــذي اتــخــذتــه األحــــــداث عــــام 2017، أم عــلــى مــســتــوى حــــرب الــيــمــن الــتــي شــهــدت 
مـــزيـــدًا مــن التصعيد هـــذا الـــعـــام، الــمــتــرافــق مــع مــزيــد مــن اإلنـــفـــاق الــعــســكــري لـــدى دول الــتــحــالــف الــذي 
تـــقـــوده الــســعــوديــة، مــقــابــل مــزيــد مـــن الـــدمـــار والــــكــــوارث االجــتــمــاعــيــة والـــجـــوع والـــمـــرض والـــحـــرمـــان في 
اليمن، وبالتالي مزيد من األصوات التي تخرج في الغرب داعية إلى الكف عن تزويد دول التحالف 
باألسلحة الــتــي تستخدمها فــي حــرب الــيــمــن. وهـــذا االتــجــاه فــي الــمــواقــف الــتــي تظهر فــي الــغــرب ضد 
إلى  اليمن  في  العسكري  الحل  وصــول  مع  المقبل،  العام  في  للتصاعد  مرشح  التحالف  دول  تسليح 
طــريــق مـــســـدود مــقــابــل تــصــاعــد وتــعــمــق األزمـــــة اإلنــســانــيــة الــكــارثــيــة الــتــي تــحــل بــالــمــجــتــمــع الــيــمــنــي. لكن 
على الرغم من ذلك، أظهر تطّور بعض المواقف الغربية تجاه صفقات التسلُّح في المنطقة، بسبب 
النتائج الكارثية لحرب اليمن، عجَز الموقف الرسمي الغربي عن اتخاذ قرار إليقاف تلك الصفقات 
القرار  صنع  في  المؤثرة  الغربية  للشركات  حتى  أو  الغربية،  للدول  االقتصادية  المصالح  على  حرصًا 
في تلك الدول، بغض النظر عن كل شعارات حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية التي تدعي الدول 
الــغــربــيــة أن سياستها الــخــارجــيــة تــقــوم عــلــيــهــا. وهـــذا مــا ينطبق أيـــضـــًا، ولـــو ألســبــاب مــغــايــرة، عــلــى عالقة 
التسّلح بين الغرب و«إسرائيل»، على الرغم من استمرار «إسرائيل» في انتهاك القوانين الدولية وِشرع 

حقوق اإلنسان في فلسطين والمنطقة.
النزاع اآلخر الذي اتخذ منحى دراماتيكيًا مغايرًا في المنطقة منذ عام 2017 هو الصراع العربي - 
اإلسرائيلي، الذي طالما مثلّ  األزمة األكبر واألقدم واألعمق في الشرق األوسط منذ نحو سبعة عقود 
على األقل - وهو سيظل يمثل الخلفية الحاكمة لكثير من النزاعات والتوترات والحروب وعمليات 
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التسلُّح واإلنفاق على السالح في عدد من دول المنطقة - ، إذ يتعرض هذا الصراع لمحاوالت إنهاء 
قسري تتخطى ما يسمى «قـــرارات الشرعية الدولية» وكــل معايير حقوق اإلنــســان التي كــان يمكن أن 
يحفظ حــل الــصــراع وفقها ولــو جـــزءًا مــن الــحــقــوق الــمــشــروعــة للشعب الفلسطيني. فقد جـــاءت زيــارة 
الــرئــيــس األمـــريـــكـــي دونـــالـــد تـــرامـــب لــلــســعــوديــة فـــي أيـــار/مـــايـــو 2017 لــتــكــشــف عـــن بـــــوادر صــفــقــة تقدمها 
عنها  ُعبِّر  التي  مالمحها  بعض  عن  عام 2018  كشف  اإلسرائيلي،  العربي -  للصراع  األمريكية  اإلدارة 
بنقل الــســفــارة األمــريــكــيــة مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس اعــتــرافــًا بــالــقــدس عاصمة لــدولــة «إســرائــيــل»، مقابل 
دفع الواليات المتحدة وت حريضها دول المنطقة على تصعيد مواقفها ضد إيران ودعوتها إلى تأسيس 
حلف ناتو عربي جديد لمواجهة إيران ودورها في المنطقة، وهو ما ينذر في السنوات المقبلة بأخذ 
المنطقة إلى دوامة جديدة متصاعدة من التوتر والنزاع واالنقسام، تزيد من وتيرة التسلُّح والصراعات 
والحروب التي يصعب تقدير نتائجها من اليوم. وهذا سيناريو بدأت الواليات المتحدة بتطبيقه فعـًال 

عبر انسحابها من االتفاق النووي مع إيران.
كل ذلك يحدث في ظل تعمق حدة المواجهة بين الواليات المتحدة وروسيا، وإلــى حد ما مع 
المترافق  روســيــا،  مع  المدى  المتوسطة  النووية  األسلحة  معاهدة  من  األمريكي  واالنسحاب  الصين، 
فيه  بما  األمريكية،  العسكرية  الترسانة  تحديث  ضـــرورة  إلــى  األمريكية  اإلدارة  فــي  الــدعــوات  تــزايــد  مــع 
النووية، في مواجهة القفزة التحديثية التي يشهدها التصنيع العسكري الروسي، وهو ما ينذر بالتالي 

بدخول العالم في أجواء حرب باردة وسباق تسلح جديدين.
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تمهيد

أنــجــز هــذا اإلصـــدار الــتــاســع واألربــعــون مــن كــتــاب ســيــبــري الــســنــوي إزاء خــلــفــيــِة تــعــّمــق الــمــواجــهــة 
الــــمــــتــــصــــّورة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع بـــيـــن روســــيــــا والـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة ومـــــا يـــتـــنـــاســـب مـــعـــه مــــن ارتــــفــــاع فــي 
كانت  التي  الواسعة  االتجاهات  فيه  أّثرت  سياق  في  األحــداث  هذه  وقعت  وقد  الدولية.  التوّترات 
ســمــة مــهــمــة مـــن ســمــات عـــام 2017، والـــتـــي يــتــتــّبــعــهــا هـــذا الــكــتــاب الــســنــوي. وازدادت عــمــلــيــات نــقــل 
األســلــحــة عــلــى الصعيد الــدولــي واســتــقــّر اإلنــفــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي عــنــد مــســتــوى أعــلــى مــمــا كانت 
الدولي  العديد من التحّديات أمام أداء النظام  في نهاية الحرب الباردة. كما شهد عام 2017  عليه 
الخطابي  التصعيد  التحديات  هذه  وشملت  واستمرار.  بسالسة  المعّقدة  المسلحة  النزاعات  إلدارة 
بين كوريا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية، وتعّمق التصّدعات في الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا (وبــخــاصــة بــيــن الــســعــوديــة وإيــــران)، والــضــغــوط الــكــبــيــرة عــلــى الــمــعــاهــدات الــرئــيــســة لــلــحــد من 

األسلحة.
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذه الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى األمــــــن الـــبـــشـــري واالســــتــــقــــرار الـــــدولـــــي، مــــن الـــمـــهـــم أكـــثـــر مــــن أي 
وقــت مضى أن تــقــوم الحجج والــســيــاســات على األدلــــة. فقد اكتسب مصطلح «أخــبــار مــزيــفــة» رواجـــًا 
فــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة. ويـــعـــكـــس انــــتــــشــــاره عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع الــــمــــخــــاوف مــــن الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــالعـــب 
بــالــمــعــلــومــات، كــمــا أنـــه غــالــبــًا مــا يــكــون أداة لــلــتــرويــج لــمــعــلــومــات مــضــّلــلــة. وتــبــقــى مجابهة هـــذا االتــجــاه 
وتقديم الحقائق الدامغة من األغــراض المركزية لمعهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي (سيبري) 
ووضعها  وتحليلها  الـــدولـــي،  األمـــن  مــجــال  فــي  الرئيسية  الــتــطــّورات  تصنيف  ويــشــّكــل  الــســنــوي.  وكــتــابــه 
المشتركة  الحقائق  من  مجموعة  وجــود  دون  فمن  منها.  ال بــّد  عسيرة  مهمة  منها  والتحّقق  سياقها  في 
تستوثق  أن  الحكومات  وال تستطيع  المستنيرة،  أحكامهم  إصــدار  الناس  على  يتعّذر  عليها،  والمتفق 

من أن سياساتها وإجراءاتها قائمة على أسس متينة.
الــســالم واألمـــن والــنــزاع مــوضــوعــات واســعــة ومــتــعــّددة األبــعــاد. فــي المقابل، تشمل بــحــوث سيبري 
كل هذه الموضوعات، وينعكس تنّوعها في منشورات المعهد. ويمكن بسهولة إيجاد بحوث سيبري 
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فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــشــّكــل أفــــق الـــســـالم واألمــــــن الــعــالــمــي، مـــن الــتــقــاريــر إلــــى الــــمــــذّكــــرات، عــلــى الــمــوقــع 
السنوي  الكتاب  يتقّصى  الــواســعــة،  األعــمــال  هــذه  إطـــار  وفــي   .(www.sipri.org) لسيبري  اإللــكــتــرونــي 

التطّورات الحاصلة في مجال السالم واألمن والنزاع في سنة 2017 ويقّدم خلفية عنها.
تتأّمل المقّدمة (الفصل األول) في سنة شهدت اشتدادًا لبعض المخاطر على االستقرار العالمي 
وإدارة  المسّلحة  الــنــزاعــات  األول  القسم  ويغّطي  بفاعلية.  أخــرى  مخاطر  تــدار  بينما  البشري،  واألمـــن 
النزاعات في سنة 2017. وفي تغيير جديد، توّخينا مراقبة اللحظات واالتجاهات الرئيسة في تصاعد 
الــنــزاعــات وبــنــاء الــســالم بـــدًال مــن عـــرض بــيــانــات مــوجــزة عــن كــل الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة فــي الــســنــة. يــرّكــز 
الــفــصــل الــثــانــي عــلــى الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة وعــمــلــيــات الـــســـالم، ويــنــظــر فــي األســـبـــاب الــجــذريــة الــمــتــعــّددة 
األوجـــه لكل منهما، ويــوجــز آخــر الــتــطــّورات. وتــقــّدم عمليات الــســالم الــمــتــعــّددة األطــــراف فــي الفصل 

الثالث، وفيه تبحث أيضًا العمليات غير المتصلة بالسالم للمّرة األولى.
يـــرّكـــز الــقــســمــان الــثــانــي والــثــالــث عــلــى قــضــايــا ذات صــلــة بــالــتــســّلــح ونــــزع األســلــحــة، ويــســتــنــد جــانــب 
كبير من عمل المعهد إلى جمع البيانات األصيلة والدقيقة - وهو أساس قواعد بيانات سيبري. وقد 
خّصص القسم الثاني لإلنفاق العسكري والتسّلح، بما في ذلك التقييم المفّصل لالتجاهات الحديثة 
فـــي اإلنــــفــــاق الــعــســكــري (الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع)، ونـــقـــل األســـلـــحـــة وإنـــتـــاجـــهـــا عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي (الــفــصــل 
الخامس). ويقّدم الفصل السادس تفاصيل عن القوات النووية في العالم وبرامج تحديث األسلحة 
النووية الراهنة. ويشمل القسم الثالث عدم االنتشار، والحّد من األسلحة ونزع السالح؛ فينظر الفصل 
الشاملة  العمل  خطة  تنفيذ  فــي  إيـــران  واســتــمــرار  الــجــديــدة،  الــنــوويــة  األسلحة  حظر  معاهدة  فــي  السابع 
المشتركة لتحديد برنامجها النووي. ويناقش الفصل الثامن استخدام األسلحة الكيميائية في سورية 
والـــعـــراق، والـــتـــطـــّورات األخــــرى لــلــتــهــديــدات األمــنــيــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة. ويــشــمــل الــفــصــل الــتــاســع 
موجزًا عن المبادرات اإلنسانية للحّد من األسلحة في سنة 2017، بما في ذلك النقاش الدائر بشأن 
الجهود  عــن  تــقــريــرًا  الــعــاشــر  الفصل  ويــقــّدم  التشغيل.  الــذاتــيــة  الفّتاكة  األســلــحــة  منظومات  تنظيم  كيفية 
مقطعًا  ويضّم  الــمــزدوج،  االستخدام  ذات  والــمــواّد  التقليدية  باألسلحة  االتــجــار  على  الضوابط  لتقوية 

عن الضوابط على التحويالت غير الملموسة للتكنولوجيا.
تــعــالــج هـــذه المجموعة مــعــًا بــعــض الــمــســائــل األكــثــر إلــحــاحــًا الــتــي تــواجــه اإلنــســانــيــة الــيــوم. ويستمر 
ســــيــــبــــري فــــي الـــبـــحـــث عــــن طــــرائــــق لـــالســـتـــخـــدام األمــــثــــل لـــلـــكـــتـــاب الـــســـنـــوي ومـــحـــتـــويـــاتـــه هــــي بـــمـــثـــابـــة أداة 
للشفافية والمساءلة. ولهذه الغاية، يترجم الكتاب السنوي منذ عّدة سنوات إلى الصينية، والروسية، 

واألوكرانية، واستؤنفت ترجمته إلى العربية في سنة 2017.
يعتمد كتاب سيبري السنوي على جهد كثير من األشخاص. ويقّدم إصدار هذه السنة مساهمات 
من 32 مؤّلفًا. ويخضع محتواه لتحكيم واسع، داخليًا وخارجيًا. وتحرص فرق مخّصصة على امتثال 
الكتاب ألعلى معايير النشر. ويساهم العاملون في االتصاالت، والمكتبة، والعمليات، وتكنولوجيا 
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المعلومات بــطــرق مختلفة فــي إنــتــاج الــكــتــاب وتــوزيــعــه. وأود انــتــهــاز هــذه الــفــرصــة للتعبير عــن امتناني 
لكل األشخاص المشاركين في سيبري وخارجه.

كــــتــــاب ســـيـــبـــري الــــســــنــــوي هــــو نــقــطــة الـــبـــدايـــة إليــــجــــاد مـــصـــدر مـــعـــلـــومـــات مــعــّمــقــة ومـــرجـــعـــيـــة ومــفــتــوحــة 

بالتحّقق  سيبري  التزام  ويعني  الحّساسة.  السالح  ونــزع  واألسلحة  الدولي  األمــن  قضايا  عن  المصدر 
الرقمي  العصر  هــذا  فــي  حتى  عنها،  ال يستغنى  عالمية  عــامــة  سلعة  المجّلد  هــذا  يــظــّل  أن  الــوقــائــع  مــن 

الذي يتيح العثور على «الحقائق» من شتى األنواع خالل نصف ثانية من البحث. 
دان سميث

المدير، سيبري

ستوكهولم، حزيران/يونيو 2017
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المختصرات واالصطالحات

ABMقذيفة مضادة للقذائف البالستية

AGمجموعة أستراليا

ALCMقذيفة انسيابية تطلق من الجو

APCناقلة جند مدّرعة

(منتدى) التعاون االقتصادي آلسيا 
والمحيط الهادئ

APEC

APMلغم مضاد لألشخاص

APTآسيان (ASEAN) زائد ثالثة

ARFمنتدى آسيان اإلقليمي

ASEANرابطة أمم جنوب شرق آسيا

ATTمعاهدة تجارة األسلحة

المنطقة الممتدة من األطلسي إلى 
األورال

ATTU

AUاالتحاد األفريقي

اللجنة االستشارية الثنائية 
(لمعاهدة ستارت الجديدة 

الروسية - األمريكية)

BCC

BMDدفاع ضّد القذائف البالستية

منظمة التعاون االقتصادّي لمنطقة 
البحر األسود

BSEC

اتفاقية األسلحة البيولوجية 
والسّمية 

BTWC

CARجمهورية أفريقيا الوسطى

CBMتدبير لبناء الثقة

CBSSمجلس دول بحر البلطيق

CBWسالح/حرب كيميائية وبيولوجية

CCMاتفاقية الذخائر العنقودية

CCW(اتفاقية) أسلحة تقليدية معّينة 

CDمؤتمر نزع السالح

CDSمجلس الدفاع األمريكي الجنوبي

الجماعة االقتصادية لدول وسط 
أفريقيا

CEEAC

(معاهدة) القوات المسلحة 
التقليدية في أوروبا 

CFE

السياسة الخارجية واألمنية 
المشتركة

CFSP

المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير 
بناء الثقة في آسيا

CICA

CISرابطة الدول المستقلة

مجلس السلم واألمن في وسط 
أفريقيا 

COPAX
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CSBMتدبير لبناء الثقة واألمن

CSDPسياسة دفاعية وأمنية مشتركة

CSTOمنظمة معاهدة األمن الجماعي

معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية

CTBT

منظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية

CTBTO

CWسالح/حرب كيميائي

CWCاتفاقية األسلحة الكيميائية

نزع السالح والتسريح وإعادة 
اإلدماج

DDR

DPKOإدارة عمليات حفظ السالم

جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية (كوريا الشمالية)

DPRK

DRCجمهورية الكونغو الديمقراطية

الجماعة األوروبية للطاقة الذرية 
(أوراتوم)

EAEC

مجلس الشراكة األوروبّية – 
األطلسّية

EAPC

الجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيا

ECOWAS

EDAوكالة الدفاع األوروبية

EDAالمواد الدفاعية الفائضة

ERWمخّلفات الحرب من المتفّجرات

EUاالتحاد األوروبي

فرقة العمل المعنية باإلجراءات 
المالية

FATF

معاهدة وقف إنتاج المواد 
االنشطارية

FMCT

FSCمنتدى التعاون األمني

FYالسنة المالية

جمهورية مقدونية اليوغسالفية 
السابقة

FYROM

G7مجموعة الدول الصناعية السبع

مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية (مجلس التعاون الخليجي)

GCC

GDPإجمالي الناتج المحلي

GGEفريق من الخبراء الحكوميين

GLCMقذيفة انسيابية تطلق من البّر

جورجيا وأوكرانيا وأذربيجان 
ومولدوفا

GUAM

HCOCمدّونة الهاي لقواعد السلوك 

HEUيورانيوم عالي التخصيب

IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية

ICBMقذيفة بالستية عابرة للقارات

ICCالمحكمة الجنائية الدولية

ICJمحكمة العدل الدولية

جهاز متفّجر يدوي الصنع 
(مرتجل)

IED

السلطة الحكومّية الدولية الخاّصة 
بالتنمية 

IGAD

(معاهدة) القّوات النووية 
المتوسطة المدى

INF

ISAFقوة المساعدة األمنية الدولية

JCGالمجموعة االستشارية المشتركة

LEUيورانيوم منخفض التخصيب

MDGsأهداف التنمية لأللفية 

مركبة عودة متعددة الرؤوس 
مستقلة التوجيه 

MIRV

MRBMقذيفة بالستية متوسطة المدى

MTCRنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف 

NAMحركة عدم االنحياز
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منظمة معاهدة شمال األطلسي 
(الناتو)

NATO

NGOمنظمة غير حكومية

NPTمعاهدة عدم االنتشار 

NSGمجموعة الموّردين النوويين

NWSدولة حائزة لألسلحة النووّية

OASمنّظمة الدول األمريكّية

المنظمة المشتركة للتعاون في 
مجال التسلح

OCCAR

ODAالمساعدة اإلنمائية الرسمية

OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مكتب مفوض األمم المتحدة 
السامي لحقوق اإلنسان

OHCHR

OICمنظمة المؤتمر اإلسالمي

وكالة حظر األسلحة النووية في 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

الكاريبي

OPANAL

OPCWمنظمة حظر األسلحة الكيميائية 

OPECمنّظمة البلدان المصّدرة للنفط

اللجنة االستشارية لألجواء 
المفتوحة

OSCC

OSCEمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

األعضاء الخمسة الدائمون في 
مجلس األمن الدولي

P5

PFPالشراكة من أجل السالم

مجلس السالم واألمن (التابع 
لالتحاد األفريقي)

PSC

PSIالمبادرة األمنية لمكافحة االنتشار

R&Dالبحث والتطوير

المجتمع اإلنمائي للجنوب 
اإلفريقي

SADC

SALWاألسلحة الصغيرة والخفيفة

SAMقذيفة سطح – جو

SCOمنظمة شانغهاي للتعاون

أهداف التنمية المستدامة (لألمم 
المتحدة) 

SDGs

منظومة التكامل في أمريكا 
الوسطى

SICA

SLBMقذيفة بالستية تطلق من الغواصات

SLCMقذيفة انسيابية تطلق من البحر

معاهدة خفض األسلحة الهجومية 
االستراتيجية

SORT

SRBMقذيفة بالستية قصيرة المدى

SRCCلجنة استشارية دون إقليمية

معاهدة خفض األسلحة 
االستراتيجية

START

تجهيزات محدودة بموجب 
معاهدة

TLE

UAEاإلمارات العربية المتحدة

UAVمركبة جوية بال طّيار

UCAVمركبة قتالية جوية بال طيار

UNاألمم المتحدة 

UNASURاتحاد بلدان أمريكا الجنوبية

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

مفّوض األمم المتحدة السامي 
لالجئين

UNHCR

مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع 
السالح

UNODA

سجل األمم المتحدة لألسلحة 
التقليدية

UNROCA

WAترتيب واسينار

WMDأسلحة الدمار الشامل
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اصطالحات

بيانات غير متوافرة أو ال تنطبق..

ال شيء أو رقم يمكن إهماله-

بيانات غير مؤّكدة( )

كيلوغرامكلغ

كيلومتر (1000 متر)كلم

المناطق الجغرافية اإلقليمية ودون اإلقليمية

تتكّون من شمال أفريقيا (تونس والجزائر وليبيا والمغرب، لكن من دون مصر) أفريقيا
وأفريقيا جنوب الصحراء

تتكّون من أمريكا الشمالية (كندا والواليات المتحدة)، وأمريكا الوسطى والبحر األمريكات
الكاريبي (بما في ذلك المكسيك) وأمريكا الجنوبية

تتكّون من آسيا الوسطى وشرق آسيا وجنوب آسيا (بما في ذلك أفغانستان) وجنوب آسيا وأوقيانيا
شرق آسيا

تتكّون من أوروبا الشرقية (أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا أوروبا
وروسيا وأوكرانيا) وأوروبا الغربية والوسطى (مع جنوب شرق أوروبا)؛ عند بحث 

النفقات العسكرية، تدرج تركيا مع أوروبا الغربية والوسطى

تتكّون من األردن وإسرائيل وإيران وتركيا ودول شبه الجزيرة العربية وسورية والعراق الشرق األوسط
والكويت ولبنان ومصر
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 الفصل األول

المقّدمة: االستقرار الدولي واألمن اإلنساني
في عام 2017

دان سميث

ووقــع  المسلّحة (1)؛  الــنــزاعــات  عــدد  فارتفع  العالمي؛  لألمن  ملحوظًا  تــدهــورًا  الماضي  العقد  شهد 
عنف متماٍد وصـــادم فــي أنــحــاء واســعــة مــن الــشــرق األوســـط وأفريقيا وجــنــوب آســيــا. ومــّثــل ضــّم روسيا 
للقرم في عــام 2014 ودعــم القوى االنفصالية في شــرق أوكرانيا نقطة خــالف محورية وســط جــّو عاّم 
يــعــّمــق الــمــواجــهــة بــيــن روســـيـــا والـــغـــرب. وازدادت عــمــلــيــات الــنــقــل الـــدولـــي لــألســلــحــة الــرئــيــســة، واســتــقــّر 
للحرب  األخيرة  السنين  إبــان  بلغته  الــذي  المستوى  فــوق  عند قّمة عالية -  العسكري العالمي  اإلنفاق 
الباردة (2). كما ارتفع عدد الدول الحائزة أسلحة نووية، رغم استمرار انخفاض عدد الرؤوس الحربية 

النووية المنتشرة (3). غير أن التدابير التي حّققت هذه االنخفاضات تتعّرض للخطر.
عّلقت الفصول التمهيدية في اإلصدارين األخيرين من كتاب سيبري السنوي على تراجع ظروف 
االســـتـــقـــرار الـــدولـــي واألمـــــن اإلنــســانــي فـــي عـــاَمـــي 2015 و2016 (4). وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــكــاثــر الــنــزاعــات 
والحوادث العنيفة في كثير من الشرق األوسط وأنحاء من أفريقيا وجنوب آسيا، فإن إطار المؤسسات 
الــدولــيــة الــمــتــعــّددة األطـــــراف واصــــل أداءه الــجــّيــد، فــأنــتــج خــطــة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــعــام 2030 واتــفــاق 

 M. Sollenberg and E. Melander, «Patterns of Organized Violence, 2007–16,» SIPRI Yearbook 2017, (1)
pp. 25–46.

انظر الفصل الثاني، القسم I في هذا الكتاب.
N. Tian [et al.], «Trends in World Military Expenditure, 2016,» SIPRI Fact Sheet, April 2017. (2) انظر 

انظر أيضًا: الفصل الرابع، القسم I من هذا الكتاب.
(3) عن مخزونات تلك الدول التي تمتلك أسلحة نووية، انظر األقسام I-IX من الفصل السادس في هذا الكتاب.

 D. Smith, «Introduction: International Security, Armaments and Disarmament,» SIPRI Yearbook 2016, (4)
 pp. 1–13, and D. Smith, «Introduction: International Security, Armaments and Disarmament,» SIPRI Yearbook
2017, pp. 3–20.
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باريس بشأن تغّير المناخ في عام 2015 (5). وفي عام 2016، استمّر تراجع العديد من مؤّشرات السالم 
وعمليات  العسكري  اإلنــفــاق  ارتــفــع  إذ  العالميين،  االتــفــاقــيــن  هــذيــن  لتنفيذ  العمل  تــقــّدم  رغــم  واألمــــن، 
انعكست المكاسب  هــل  محرجة مثل،  الــتــطــّورات أسئلة  هــذه  وأثـــارت  والــنــزاع العنيف.  األسلحة  نقل 
في العالقات السلمية منذ نهاية الحرب الــبــاردة؟ وهل الهيكل األمني الدولي متين؟ وهل يمكن أن 
عدم  مــصــادر  ومــن  الــمــتــزايــدة (6)؟  الــنــزاع  مخاطر  إدارة  الكبرى  الــقــوى  بين  االستراتيجي  التنافس  يعرقل 
القدرة على التوّقع األخرى المحتملة في نهاية عام 2016 أثر الرئيس األمريكي القادم دونالد ترامب.

وفي عام 2017، استمّرت أسئلة السنة الماضية المحرجة من دون الحصول على إجابات حاسمة. 
فمع أن بعض المخاطر على االســتــقــرار العالمي واألمـــن اإلنساني اشــتــّدت، فــإن مخاطر أخــرى تــدار 
إدارة فــّعــالــة. ولتقديم عــرض عــاّم لهذا الــمــجــال، تنظر هــذه المقّدمة فــي تــطــّورات االســتــقــرار العالمي، 
بعد  الــنــوويــة لعام 2017. وتناقش  األسلحة  حظر  معاهدة  ذلــك  فــي  األســلــحــة، بما  تحديد  على  مــرّكــزة 
ذلـــك الـــتـــوّتـــرات بــيــن الــقــوى الــكــبــرى، ثــم تــســتــعــرض بــعــض مــســائــل األمــــن اإلنــســانــي األشــــّد إلــحــاحــًا في 
الــعــالــم - مــرّكــزة على الــعــنــف، وانــعــدام األمـــن الــغــذائــي، وتــغــّيــر الــمــنــاخ. وتختتم ببعض الــتــأّمــالت بشأن 

آفاق المؤسسات الدولية.

I األسلحة النووية في السياسة الدولية

تحديد األسلحة النووية

فــــي أثــــنــــاء الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، كـــانـــت مـــفـــاوضـــات تـــحـــديـــد األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة ســـمـــة رئـــيـــســـة مــــن ســمــات 
مثيرًا  أمــرًا  وأصبح  األسلحة  تحديد  تعّثر  العالقات،  تدهورت  وعندما  األمريكي.  السوفياتي  االنــفــراج 
لـــالنـــزعـــاج. لــكــن مـــع حــــدوث الــتــغــّيــر فـــي االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وانــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة، أحــــدث تحديد 
األســلــحــة وخــفــضــهــا تــغــّيــرًا جـــذريـــًا فــي الــســاحــة الــدولــيــة. عــلــى الــجــبــهــة الــنــوويــة، شــّكــلــت مــعــاهــدتــان بين 
ذات المدى المتوسط  القذائف  إزالــة  معاهدة  تحتذى:  قــدوة  المتحدة  والــواليــات  السوفياتي  االتــحــاد 
واألقــصــر لــعــام 1987 (مــعــاهــدة إزالـــة الــقــوات الــنــوويــة المتوسطة الــمــدى) أزالـــت كــل الــقــذائــف النووية 
والــتــقــلــيــديــة الــتــي تنطلق مــن الــبــّر (وقــاذفــاتــهــا) مــن أي مـــدى بــيــن 500 و5500 كـــــم (7). ومــعــاهــدة خفض 
 UN General Assembly Resolution 70/1, «Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable (5)
Development,» adopted 25 September 2015, A/RES/70/1, 21 October 2015.

واتــفــاق بــاريــس بموجب اتفاقية األمـــم المتحدة اإلطــاريــة بــشــأن تغّير الــمــنــاخ، الــتــي اعتمدت فــي 12 كــانــون األول/ديــســمــبــر 
2015، وافتتحت للتوقيع في 22 نيسان/أبريل 2016، وأصبحت نافذة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

W. R. Mead, «The Return of Geopolitics,» Foreign Affairs (May-June 2014), and World Eco- (6) انــــظــــر: 
nomic Forum (WEF), The Global Risks Report 2016, 11th ed. (Geneva: WEF, 2016), pp. 24–28.

(7) لالطالع على موجز وتفاصيل أخرى عن معاهدة إزالة القوات النووية المتوسطة المدى ومعاهدات تحديد األسلحة 
األخــرى في هذا القسم، انظر القسم III من الملحق (أ) في هذا الكتاب. وعن تطّورات تحديد األسلحة المتعّلقة بالواليات 

المتحدة وروسيا، انظر القسم II من الفصل السابع في هذا الكتاب.
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األسلحة الهجومية االستراتيجية والحّد منها لعام 1991 (ستارت 1) خّفضت مخزون كل جانب إلى 
6000 رأس حربي نووي استراتيجي على 1600 مركبة إيصال كحٍد أقصى (طائرات قاذفة وقذائف). 
وجاءت مزيد من التخفيضات بموجب المبادرات النووية الرئاسية في أيلول/سبتمبر وتشرين األول/

أكتوبر 1991 التي أجرت خفضًا كبيرًا لعدد األسلحة النووية التكتيكية (المستعملة في ساحة المعركة) 
لـــدى الــجــانــبــيــن (8). واســتــغــرقــت الــمــفــاوضــات بــشــأن مــعــاهــدة مــتــابــعــة عــقــديــن مـــن الـــزمـــن تــقــريــبــًا. وعــنــدمــا 
للقذائف البالستية  الــمــضــادة  الــقــذائــف  منظومات  مــن  الــحــّد  مــعــاهــدة  مــن  المتحدة  الــواليــات  انسحبت 
لعام 1972، وهي من أوائل إنجازات تحديد األسلحة النووية السوفياتية األمريكية، جاء الرّد الروسي 
التي  موسكو)  معاهدة  االستراتيجية (ســورت،  الهجومية  األسلحة  خفض  معاهدة  بسبب  ربما  هــادئــًا، 
اتفق عليها في السنة نفسها (9). ففي عام 2010، وّقعت روسيا والواليات المتحدة المعاهدة المتعلقة 
بالمزيد من خفض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحّد منها (ستارت الجديدة)، التي تحّدد لكل 
انخفض  الــعــمــوم،  وعلى  استراتيجي.  إيــصــال  نظام  على 700  منتشرة  نــوويــًا  حربيًا  رأســـًا  جانب 1550 
عدد األسلحة النووية في العالم من 65,000 - 70,000 في ذروته في أواسط ثمانينيات القرن العشرين 

إلى 14,470 في نهاية عام 2017.
وكــــان تــحــديــد األســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة كـــبـــيـــرًا بـــالـــقـــدر نــفــســه. فــقــد حـــــّددت مـــعـــاهـــدة الـــقـــوات الــمــســّلــحــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبــــــا لـــعـــام 1990 مــســتــويــات قـــصـــوى مــتــســاويــة لـــعـــدد األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة الــمــنــتــشــر بــيــن 
المحيط األطلسي وجبال األورال لدى األعضاء في منظمة معاهدة شمال األطلسي (حلف الناتو) 
ومــنــظــمــة مــعــاهــدة وارســــو (حــلــف وارســـــو) فــي ذلـــك الــــوقــــت (10). وظــّلــت حــــدود هـــذه الــمــعــاهــدة تــطــّبــق 
عــلــى الــــدول األخـــيـــرة، حــتــى بــعــدمــا تــفــّكــك حــلــف وارســــو نــفــســه وانـــضـــّم عـــدد مــن أعــضــائــه إلـــى حلف 

الناتو.
لعام  الكيميائية  األسلحة  اتفاقية  الفترة  تلك  فــي  األسلحة  لتحديد  األخـــرى  الــبــارزة  المعالم  ومــن 
1993، ومـــعـــاهـــدة الــحــظــر الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب الـــنـــوويـــة لـــعـــام 1996، واتـــفـــاقـــيـــة حــظــر األلــــغــــام الـــمـــضـــاّدة 
لألفراد لعام 1997، وفي وقت الحق اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008، ومعاهدة تجارة األسلحة 

لعام (11).

 «The Presidential Nuclear Initiatives (PNIs) on Tactical Nuclear Weapons at a Glance,» Arms Control (8)
Association, 1 July 2017.
S. N. Kile, «Russian–US Nuclear Arms Control,» SIPRI Yearbook 2003, pp. 600–605.   (9)

(10) لالطالع على موجز وتفاصيل أخرى عن معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، انظر القسم II من الملحق 
(أ) في هذا الكتاب.

(11) لالطالع على موجز وتفاصيل أخرى عن هذه االتفاقات لتحديد األسلحة، انظر القسم I من الملحق (أ) في هذا 
الكتاب.
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المشهد مختلف كثيرًا اليوم. لم تصبح معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية نافذة (12). وتتهم 
روسيا والواليات المتحدة إحداهما األخــرى بانتهاك معاهدة القوات المسّلحة التقليدية في أوروبــا، 
وعــلــى الــرغــم مــن تنفيذ مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة، فإنها تنتهي فــي شــبــاط/فــبــرايــر 2021، ولــيــس هناك 

محادثات اليوم بشأن تمديدها أو استبدالها (13).
األفـــق ملّبد أيــضــًا فــي حــالــة األســلــحــة التقليدية. فقد عّلقت روســيــا مشاركتها فــي مــعــاهــدة الــقــوات 
الــمــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبــــــا فـــي عــمــلــيــة مــمــتــّدة انــتــهــت فـــي عــــام 2015 (14). ويــســتــنــد جـــوهـــر الــحــّجــة 
الــروســيــة إلـــى أن تــوســيــع حــلــف الــنــاتــو عــنــى فــقــدان الــتــســاوي فــي الــســقــوف األصــلــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
الجهود المتكّررة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، فإنه لم يحدث تقّدم في تدابير بناء الثقة واألمن 

ولم ُتجَر إال قليل من المحادثات الفاعلة بشأنها.
جاء ما يعّده البعض أكبر فشل مؤّخرًا وأكبر نجاح مؤّخرًا في تحديد األسلحة خارج نطاق ساحة 
المفاوضات العادية. فمن ناحية، انضّمت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) إلى 
صفوف الدول الحائزة أسلحة نووية، على الرغم من الجهود الدولية الكبرى لمنع ذلك. ومن ناحية 
أخــــرى، تــعــّد خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة الــتــي اتــفــق عليها مــع إيــــران نــاجــحــة، حــتــى اآلن، مــع أنها 

تتعّرض للضغط.
على الرغم من الــجــزاءات التي فرضتها تسعة قـــرارات لمجلس األمــن الــدولــي، فــإن برامج تطوير 
القذائف البالستية واألسلحة النووية الكورية الشمالية أحبطت مسعى دوليًا رئيسًا لمنع االنتشار (15). 
وربــمــا تمتلك كــوريــا الشمالية تــرســانــة مــن 10 إلــى 20 رأســـًا حــربــيــًا نــوويــًا يمكن نــشــرهــا، والــقــدرة على 
ضرب القوى اإلقليمية بقذائف بالستية (16). وتشير كل األدلة إلى أنها تتطّلع إلى امتالك قذائف نووية 
بالستية قادرة على ضرب أهداف في الواليات المتحدة، وستمتلكها. وبعد أن وصلت كوريا الشمالية 
في دبلوماسية موضوعية بشأن  االنــخــراط  في  إلــى رغبتها  التلميحات  هــذا المركز، قّدمت بعض  إلــى 
جفري  السياسية،  للشؤون  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وكيل  بها  قــام  زيــارة  أثناء  في  األمنية  المسائل 
(12) على الرغم من أن 166 دولة صّدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فإنها ال تصبح نافذة إلى أن 
تصّدق عليها الصين، ومصر، والهند، وإيــران، وإسرائيل، وكوريا الشمالية، وباكستان، والواليات المتحدة. انظر القسم I من 

الملحق (أ) في هذا الكتاب.
 A. Panda, «The Uncertain Future of the INF Treaty,» Backgrounder, Council on Foreign Relations, 21 (13)
 February 2018; Russian Ministry of Foreign Affairs, «The Treaty between the USSR and the US on the Elimination
 of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles (INF Treaty),» 1 March 2018; US Department of State,
 Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «INF Treaty: At a Glance,» Fact sheet, 8 December 2017,
 and A. F. Woolf, The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions, Congressional Research Service
(CRS) Report for Congress R41219 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2018).

انظر أيضًا القسم II من الفصل السابع في هذا الكتاب.
I. Anthony, «A Relaunch of Conventional Arms Control in Europe?,» SIPRI Yearbook 2017, p. 577.   (14)

(15) انظر القسم IV من الفصل السابع في هذا الكتاب.
(16) انظر القسم IX من الفصل السادس في هذا الكتاب.
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فــلــتــمــان، إلـــى بــيــونــغــيــانــغ فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2017 (17). وفـــي 1 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018، قــّدم 
الجنوبية)  كوريا (كــوريــا  جمهورية  إلــى  دبلوماسية  عــروضــًا  أون،  يونغ  كيم  الشمالي،  الــكــوري  الزعيم 
فـــي خـــطـــاب ذكــــر فــيــه صـــراحـــة أنــــه يـــتـــحـــّدث اآلن مـــن مـــوقـــع قــــوة وأمــــــــــن (18). واقــــتــــرح أن تــتــخــذ الـــدولـــتـــان 

خطوات لتخفيف المواجهة في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العالقات بينهما.
خالفًا لكوريا الشمالية، لم تعترف إيــران بأنها تمتلك برنامجًا لتطوير األسلحة النووية ولم يثبت 
أنـــهـــا تــمــتــلــك هــــذا الـــبـــرنـــامـــج. مـــع ذلـــــك، يــمــكــن اعــتــبــار خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة تـــدبـــيـــرًا لــتــحــديــد 
األســـلـــحـــة؛ فــإضــافــة إلــــى تــقــيــيــد بــرنــامــج إيـــــران لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم والـــمـــســـار الــمــحــتــمــل نــحــو األســلــحــة 
بها  العمل  يستمّر  التي  والشفافية  المراقبة  تدابير  مــن  مــزيــدًا  الخطة  أدخــلــت  عــام 2030،  حتى  النووية 
بعد وقــت طويل من ذلــك الــتــاريــخ (19). وعلى الرغم من نجاح تنفيذ الخطة حتى اآلن، فقد خضعت 
لــضــغــط مــــن الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــنـــذ بــــدايــــة عـــــام 2018. وهـــــــّدد الـــرئـــيـــس تــــرامــــب بـــانـــســـحـــاب الــــواليــــات 
المتحدة من االتــفــاق ما لم ُتصّحح ما أسماها «عــيــوب» االتــفــاق - وال سّيما أن خطة العمل الشاملة 
غــيــر دائــمــة وال تــشــمــل الــبــرنــامــج اإليـــرانـــي لــلــقــذائــف الــبــالــســتــيــة (20). بينما رفــضــت إيــــران إدخــــال أي تغيير 
على الخطة (21). ربما يبدو من المفارقة أنه بينما يعّد تحديد األسلحة أداة ضعيفة نسبيًا لتعزيز األمن 

العالمي، فإن أحد أطراف خطة العمل يقّوض واحدًا من إنجازاتها ألسباب خارجة عنها.

«حظر» األسلحة النووية: لحظة حاسمة أو تشتيت لالنتباه؟

عــلــى الــرغــم مــن االنــخــفــاضــات بــعــد الــحــرب الـــبـــاردة فــي مــخــزون األســلــحــة الــنــوويــة الــعــالــمــي، فــإن 
العقائد  في  األسلحة  هــذه  بــروز  واستمرار  النووية  باألسلحة  الــدول  من  عــدد  احتفاظ  من  الصبر  نفاد 
الــعــســكــريــة يــنــمــو بـــاّطـــراد مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى عــقــد مـــن الـــزمـــن فـــي أوســـــاط كــثــيــر مـــن الـــــدول غــيــر الــحــائــزة 
أسلحة نووية. وثمة مقايضة مهّمة ذات أهمية مركزية في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام 
أسلحة  على  للحصول  السعي  عــدم  على  نــوويــة  أسلحة  الحائزة  غير  الــدول  وافــقــت  حين  فــي   :1968
نـــوويـــة، فــــإن الـــــدول الـــحـــائـــزة تــلــك األســلــحــة وافـــقـــت بــمــوجــب الـــمـــادة الـــســـادســـة عــلــى اتـــخـــاذ إجـــــراءات 

 «North Korea Crisis: UN Political Chief in Rare Visit to Pyongyang,» BBC News, 5 December 2017, (17)
 and M. Krever and J. Berlinger, «UN Official Who Visited North Korea Sees «High Risk» of Miscalculation,»
CNN, 15 December 2017.
«Kim Jong UN’s 2018 New Year’s Address,» National Committee of North Korea, 1 January 2018.   (18)

(19) خطة العمل الشاملة المشتركة اتفاق محّدد بمهلة زمنية ذات تواريخ انتهاء مختلفة لألقسام المختلفة من االتفاق. 
 T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear Programme,» SIPRI Yearbook 2016, pp. 673–688, and :انظر
T. Rauf, «Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action in Iran,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 505–
510.

انظر أيضًا: القسم V من الفصل السابع في هذا الكتاب.
S. Holland, «Trump Issues Ultimatum to «Fix» Iran Nuclear Deal,» Reuters, 12 January 2018.   (20)
 «Iran Fulfilling Nuclear Deal Commitments: IAEA Chief,» Reuters, 30 October 2017, and A. Dixit, (21)
 «Iran is Implementing Nuclear-related JCPOA Commitments, Director General Amano Tells IAEA Board,»
International Atomic Energy Agency (IAEA), 5 March 2018.
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لــلــتــخــّلــص مــن أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة (22). غــيــر أن الــخــفــوض الــكــبــرى فــي الــتــرســانــتــيــن الــروســيــة واألمــريــكــيــة 
خطابات بين  الــنــوويــة، باستثناء  مــن األسلحة  الــتــاّم  االســتــعــداد للتخّلص  عــالمــات على  إلــى  لــم تفِض 
الــحــيــن واآلخــــر، كــخــطــاب الــرئــيــس األمــريــكــي بــــاراك أوبــامــا فــي بـــراغ فــي عـــام 2009 (23). وكــــّرر الــرئــيــس 
ترامب باقتضاب اإلعــراب عن الحلم بعالم خاٍل من األسلحة النووية، لكنه في غضون ذلك، مثله 
مثل سلفه في البيت األبيض وزعماء الدول األخرى الحائزة أسلحة نووية، اختار استمرار المشاركة 
بــنــشــاط فــي تــطــويــر األســلــحــة الـــنـــوويـــة (24). وتــقــوم كــل الـــدول الــحــائــزة أســلــحــة نــوويــة بتحديث أسلحتها 
النووية ومنظومات إيصالها والبنى التحتية ذات الصلة، إضافة إلى تطوير منظومات أسلحة جديدة 

أو نشرها (25).
بدا إحباط الدول غير الحائزة أسلحة نووية من استمرار حيازة األسلحة النووية واضحًا في مؤتمر 
استعراض معاهدة عدم االنتشار في عام 2015. فقد برزت انقسامات حاّدة بشأن نزع األسلحة. وكان 
من قضايا الخالف الرئيسة عدم تنفيذ الخطة التي اتفق عليها في مؤتمر االستعراض في عام 2010 
بــشــأن عــقــد مــؤتــمــر إلقـــامـــة مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل فـــي الـــشـــرق األوســـــط. وفـــي بعض 
الـــحـــاالت، كــانــت االنــقــســامــات بــيــن الــــدول الــحــائــزة أســلــحــة نــوويــة (إلــــى جــانــب حــلــفــائــهــا) والـــــدول غير 
الحائزة أسلحة نووية حاّدة جدًا بحيث يمكن أن يصبح مؤتمر المراجعة المقبل في عام 2020 لحظة 

حرجة لمعاهدة عدم االنتشار.
ومع أن أزمة معاهدة عدم االنتشار التي تتفاقم ببطء ربما ال تكون ظاهرة لمعظم غير الخبراء، فإن 
المخاوف العاّمة ارتفعت في السنوات األخيرة بسبب تزايد بروز المخاطر النووية. وفي تعبير رمزي 
 (Bulletin of the Atomic Scientists) الــــــذّرة  عــلــمــاء  نـــشـــرة  قــّدمــت  الــعــالــمــيــة،  الــمــخــاطــر  إدراك  عــن 
عقارب ساعة يوم القيامة «دقيقتين قبل منصف الليل»، وذلك هو أقرب وقت إلى منتصف الليل منذ 
عام 1959 (26). وفي حين يسترشد ذلك التقييم بقضايا تزيد على مخاطر الحرب النووية - ومن أبرزها 

(22) لــالطــالع على موجز وتفاصيل أخــرى عــن معاهدة عــدم االنــتــشــار، انظر القسم I مــن الملحق (أ) فــي هــذا الكتاب. 
ووفـــقـــًا لــمــعــاهــدة عـــدم االنـــتـــشـــار، فـــإن الـــــدول الــتــي صــنــعــت جـــهـــازًا نـــوويـــًا وفــّجــرتــه قــبــل 1 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 1967 هـــي وحــدهــا 
المعترف بها قانونيًا بأنها دول حائزة أسلحة نوية. وبموجب هذا التعريف، هناك 5 دول حائزة أسلحة نووية: روسيا، والصين، 
وفــرنــســا، والمملكة الــمــتــحــدة، والـــواليـــات الــمــتــحــدة. أمـــا الــــدول األخــــرى الــتــي تمتلك أســلــحــة نــوويــة فــإنــهــا ال تــدخــل ضــمــن هــذا 

التعريف.
 White House, Office of the Press Secretary, Remarks by President Barack Obama in Prague as (23)
Delivered, 5 April 2009.
S. Holland, «Trump Wants to Make Sure US Arsenal «at Top of the Pack»,» Reuters, 23 February 2017. (24)

(25) انظر الفصل السادس في هذا الكتاب.
 Science and Security Board, «It is Now Two Minutes to Midnight: 2018 Doomsday Clock Statement,» (26)
Bulletin of the Atomic Scientists, 25 January 2018.

وقد ضبطت الساعة على دقيقتين قبل منتصف الليل في سنة 1953 وظلت كذلك حتى سنة 1960، عندما تحرّكت إلى 7 
«Timeline», Bulletin of the Atomic Scientists. دقائق قبل منتصف الليل 
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تغّير المناخ - ويمكن على أي حال التشكيك فيها ومناقشة دّقتها، فإنه يعكس قلقًا عامًا متزايدًا في 
الظاهر (27).

يمكن الــقــول فــي إطــار هــذه الــتــطــّورات المجتمعة إنــه ليس مفاجئًا أن يكتسب االتــجــاه المعارض 
لجنة  أن  حين  وفــي  الــنــوويــة.  األســلــحــة  إلــى  اإلنسانية  النظر  وجــهــة  فــي  الخلفية  وتكمن  متناميًا.  تــأيــيــدًا 
الــصــلــيــب األحـــمـــر الـــدولـــيـــة دعــــت ســابــقــًا إلــــى تــطــبــيــق مــنــظــور الـــقـــانـــون اإلنـــســـانـــي الـــدولـــي عــلــى األســلــحــة 
النووية، فإن هذه الفكرة ارتبطت ألول مرة بمعاهدة عدم االنتشار في مؤتمر استعراض المعاهدة في 
عام 2010. وأّدى ذلك إلى سلسلة من ثالثة مؤتمرات حكومية دولية (في أوسلو في عام 2013، وفي 
نــايــاريــت بالمكسيك فــي عـــام 2014، وفـــي فيينا فــي عـــام 2014) أبــــرزت الــعــواقــب الــكــارثــيــة الســتــخــدام 
األســلــحــة الــنــوويــة ومــخــاطــر االســتــخــدام غــيــر الــمــتــعــّمــد. وأنــتــج مــؤتــمــر فيينا أيــضــًا «تــعــّهــدًا إنــســانــيــًا» تبّنته 
الــنــمــســا يــدعــو إلـــى تــعــاون دولــــي «لــمــلء الــفــجــوة الــقــانــونــيــة لــحــظــر األســلــحــة الــنــوويــة وإزالــــتــــهــــا» (28). لقي 
هــذا النهج، الــذي حظي بدعم حركات المجتمع المدني، إضافة إلــى العديد من الــدول غير الحائزة 
أسلحة نووية، اهتمامًا في األمم المتحدة؛ فأنشئ فريق عمل في أواخر عام 2015 «لمناقشة التدابير 
المحّددة القانونية والفّعالة، واألحكام والقواعد القانونية التي يجب إبرامها للتوّصل إلى عالم خاٍل 
من األسلحة النووية والمحافظة عليه» (29). وأنتج اتفاقًا على أن التوّصل إلى معاهدة حظر، حتى من 
دون الدول الحائزة أسلحة نووية، هو أفضل الطرق للمضي قُدماً (30). وفي تموز/يوليو 2017، اعتمد 
حــائــزة األسلحة  الــنــوويــة، بتأييد أصـــوات 122 دولــة غير  مؤتمر األمــم المتحدة معاهدة حظر األسلحة 

النووية. ووّقعتها خمسون دولة يوم فتح باب توقيعها (31).
معاهدة حظر األسلحة النووية هي أول معاهدة متعّددة األطراف تحّدد بوضوح أن حيازة األسلحة 
النووية أو استخدامها، أو التهديد باستخدامها غير قانوني بموجب القانون الدولي. ومنذ وقت مبّكر 
في المناقشات الدولية التي أدت إلى صوغ هذه المعاهدة واعتمادها، كان الهدف تطوير أداة لوصم 

 S. Savitsky, «82% of Americans Fear Nuclear War with North Korea,» Axios, 11 August 2017; K. (27)
 Murphy, «Australians Fear North Korea Standoff Will Lead to War-Guardian Essential Poll,» The Guardian,
 9/10/2017, and V. Badham, «Fear, Anxiety and Sleepless Nights: The Cold War Terrors Have Returned,» The
Guardian, 21/4/2017.
 General Assembly Resolution 70/33, «Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament (28)
Negotiations,» adopted 7 December 2015, A/RES/70/33, 11 December 2015, para. 2.
 UN General Assembly Resolution 70/33, «Taking Forward Multilateral Nuclear Disarmament (29)
Negotiations,» adopted 7 December 2015, A/RES/70/33, 11 December 2015, para. 2.
 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), «Majority of UN Members Declare (30)
Intention to Negotiate Ban on Nuclear Weapons in 2017,» Media release, 19 August 2016.

(31) لـــالطـــالع على مــوجــز وتفاصيل أخـــرى عــن معاهدة حظر األسلحة الــنــوويــة، انــظــر القسم I مــن الملحق (أ) فــي هذا 
الكتاب. وعن المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، انظر القسم I من الفصل السابع في هذا الكتاب.
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األسلحة النووية تمهيدًا لحظرها وإزالــتــهــا (32). والمنطق وراء ذلــك هو أن النجاح في وصــم األسلحة 
النووية سيحمل الدول في النهاية «على اتخاذ إجراء عاجل بشأن نزع األسلحة» (33).

المبذولة  والــجــهــود  الــنــوويــة  األسلحة  حظر  لمعاهدة  كبيرة  معارضة  وجــود  أيــضــًا  مستغربًا  يكن  لــم 
للوصم. فقد أصدرت فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة بيانًا مشتركًا أعلنت فيه معارضتها 
غير الــمــشــروطــة للمعاهدة الــجــديــدة بمجرد اعــتــمــادهــا، بحجة أنــهــا لــم «تــعــالــج الــمــخــاوف األمــنــيــة التي 
تستمر في جعل الردع النووي ضروريًا» (34). وكانت روسيا أيضًا واضحة في معارضتها. فوصف وزير 
ومضّلل  خطير  بأنه «اتــجــاه  الــنــوويــة  األسلحة  حظر  حركة  بــروز  الفـــروف،  سيرغي  الــروســي،  الخارجية 
يتجاهل أهمية تقييم جميع العوامل الحالية التي تؤّثر في االستقرار االستراتيجي» (35). وكانت الصين 
أقل األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن الدولي عدم تعاطف في موقفها المعلن من معاهدة 
في  المعاهدة  مــفــاوضــات  ضــّد  التصويت  مــن  بـــدًال  التصويت  عــن  امتنعت  إذ  الــنــوويــة،  األسلحة  حظر 
الجمعية العامة لألمم المتحدة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية في آذار/مارس 2017، 
ينسجم  بأكملها  وتدميرها  النووية  لألسلحة  والنهائي  الشامل  إلــى «الحظر  الــرامــي  الصين  هــدف  فــإن 

جوهريًا مع أهداف المفاوضات بشأن معاهدة حظر األسلحة النووية» (36).
أمــا بشأن مــؤّيــدي معاهدة حظر األسلحة الــنــوويــة، فــإن المعاهدة تــقــّدم طريقًا جــديــدًا إلــى األمــام، 
أنها  معارضوها  يرى  بينما  بأكملها.  النووية  األسلحة  نزع  نحو  ثانية  التقّدم  لبدء  حاسمة  فرصة  وربما 
إلهاء ال يعالج حقائق سياسة القوة العالمية والــدور االستراتيجي لألسلحة النووية. ويرى المؤّيدون 
أن التزام الدول الحائزة أسلحة نووية بالحفاظ على الدور االستراتيجي لألسلحة النووية في االتجاه 
تلك  أن  معارضوها  يعتبر  حين  فــي  معالجة.  إلــى  تحتاج  التي  المشكلة  هــو  العالمية  للسياسة  الــراهــن 
عن  أعلن  كما  المعاهدة.  أنجبت  التي  الــســاذجــة  والمثالية  واقعيتهم  بين  الــصــدام  ببساطة  ُتــبــرز  الــرؤيــة 
أســـبـــاب أخـــــرى لــلــقــلــق بـــشـــأن مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة الـــنـــوويـــة، ولـــيـــس أقــلــهــا احــتــمــال أن يـــــؤدي الــتــقــّيــد 
بــهــا إلـــى تــقــويــض فــعــالــيــة مــعــاهــدة عـــدم االنـــتـــشـــار، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة الــنــوويــة 

 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), «Stigmatize, Ban and Eliminate: A Way (32)
Forward for Nuclear Disarmament,» 1 October 2013.
 Beatrice Fihn, Executive Director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, quoted in (33)
D. Högsta, «ICAN at the UNGA,» Heinrich Böll Stiftung, 16 November 2016.
 US Mission to the United Nations, «Joint Press Statement from the Permanent Representatives to the (34)
 United Nations of the United States, United Kingdom, and France Following the Adoption of a Treaty Banning
Nuclear Weapons,» 7 July 2017.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Minister Sergey Lavrov’s Remarks at a UN Security (35)
 Council Meeting on the Non-proliferation of Weapons of Mass Destruction: Confidence Building Measures, New
York, January 18, 2018,» 18 January 2018.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Statement by Foreign Minister Sergey Lavrov at the 72nd أيــضــًا:  انــظــر 
Session of the UN General Assembly, New York, September 21, 2017,» 21 September 2017.
 Chinese Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press (36)
Conference on March 20,» 20 March 2017.



35

من  التحقق  كيفية  بشأن  الوضوح  إلى  تفتقر  أنها  عن  فضـًال  وتدعمها،  االنتشار  عدم  بمعاهدة  تعترف 
االمتثال للمعاهدة (37). غير أنه يوجد في صلب المناقشات حول قيمة معاهدة حظر األسلحة النووية 
الدولي.  واألمــن  النووية  األسلحة  بين  بالعالقة  تتعّلق  بعيد  أمــد  منذ  وقائمة  عميقة  فلسفية  اختالفات 
كما أن العديد من الناقدين النافذين لمعاهدة حظر األسلحة النووية يرون أن األسلحة النووية تسهم 
فـــي أمــنــهــا وفـــي االســـتـــقـــرار الــعــالــمــي. وذلــــك صــحــيــح ال لـــلـــدول الــحــائــزة أســلــحــة نـــوويـــة فــحــســب، وإنــمــا 
التي  النووية  لألسلحة  المتصّور  الـــرادع  التأثير  على  األمنية  سياساتها  تقيم  التي  أيضًا  األخــرى  للدول 
في  خاصة بها.  نــوويــة  ال تمتلك أسلحة  التي  حلف الناتو  فــي  األعــضــاء  الـــدول  مثل  حليف،  يمتلكها 
الــمــقــابــل، يـــرى مــؤيــدو مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة الــنــوويــة خــطــرًا يــتــعــّذر اســتــئــصــالــه؛ إذ مــا دامـــت األسلحة 
النووية موجودة فإنه يمكن استخدامها، بطريقة مقصودة أو َعَرضية، ويحاّجون بأن عواقبها الوخيمة 

تجعل أي خطر مرتفعًا جدًا.
لن تسّوى هذه القضية بالحّجة الفلسفية لصالح أي من جانَبي القضية، ولكن بالثقل السياسي. 
والمشكلة التي يواجهها مؤيدو معاهدة حظر األسلحة النووية هي أنه في حين وقعت 50 دولة غير 
حائزة األسلحة النووية المعاهدَة على الفور، فإنه لم توّقعها إال 6 دول أخرى لغاية نهاية عام 2017. 
وعلى الحركة التي تتطّلع إلى تحدي الوضع الراهن أن تحافظ على زخمها وإال فإنها ربما تتالشى. 
ومشكلة الـــدول الــحــائــزة األســلــحــة الــنــوويــة، وبــخــاصــة األعــضــاء الخمسة الــدائــمــون فــي مجلس األمــن، 
أنها ستظّل أقلية على الدوام، حتى عند إدراج   حلفائها، في هذه القضية في كل منتدى دولي باستثناء 

مجلس األمن نفسه.
ستصبح الــمــعــاهــدة نــافــذة بــعــد 90 يــومــًا مــن تــصــديــق الـــدولـــة الخمسين عــلــيــهــا. وبــيــنــمــا تــتــابــع الـــدول 
الموّقعة عمليات التصديق الخاصة بها، وربما بينما توّقع دول إضافية، فإن الحجج الخاصة بمعاهدة 
حظر األسلحة النووية ستبدأ باالرتباط بالتحضيرات لمؤتمر استعراض معاهدة عدم االنتشار في عام 
نووية  أسلحة  الحائزة  غير  الــدول  تعّبر  لكي  مناسبة  السابقة  االستعراض  مؤتمرات  مّثلت  وقد   .2020
عن إحباطاتها ولكي تتخذ الــدول الحائزة أسلحة نووية موقفًا دفاعيًا ومعرقـًال. لكن من المنعش أن 
يــمــّثــل مــؤتــمــر عـــام 2020 اســتــثــنــاًء بــهــذا الــخــصــوص. فيمكن عــلــى سبيل الــمــثــال اتــخــاذ خــطــوات لــزيــادة 
خفض عــدد الــــرؤوس الــنــوويــة وتــعــزيــز الــســالمــة الــنــوويــة. وربــمــا يجد مــعــارضــو مــعــاهــدة حظر األسلحة 
الـــنـــوويـــة ومـــؤيـــدوهـــا أنــفــســهــم وهــــم يــتــقــاســمــون عــلــى غــيــر الـــمـــتـــوّقـــع هــــدف حــمــايــة صــــّك عــــدم االنــتــشــار 
الــرئــيــســي فـــي الــعــالــم - مــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار نــفــســهــا - مـــن خــطــر الــتــقــويــض، الــــذي يـــرى كـــل طـــرف أن 

الطرف اآلخر يمثله.
 M. Rühle, «The Nuclear Weapons Ban Treaty: Reasons for Scepticism,» NATO Review (19 May 2017); (37)
 J. Carlson, «The Nuclear Weapon Ban Treaty is Significant but Flawed,» The Interpreter, Lowy Institute, 11 July
 2017, and Y. Afina [et al.], Negotiation of a Nuclear Weapons Prohibition Treaty: Nuts and Bolts of the Ban—The
New Treaty: Taking Stock (Geneva: UN Institute for Disarmament Research, 2017).
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II التوّترات الدولية وديناميات القوة المتغّيرة

روسيا والواليات المتحدة والغرب

تشمل خلفية تــوّقــف تحديد األســلــحــة الــنــوويــة منذ توقيع مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة فــي عــام 2010 
تــراجــع الــعــالقــة بــيــن روســيــا والـــواليـــات الــمــتــحــدة. وقـــد تـــطـــّورت هـــذه المشكلة بــبــطء. فقبل وقـــت طويل 
مــن ضــم روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم فــي عــام 2014، كانت إدارة أوبــامــا تريد إعـــادة تصحيح العالقات مع 
روســيــا، التي تــوّتــرت بعد القتال بين جورجيا وروســيــا في آب/أغسطس 2008 (38). بل حتى قبل ذلك، 
كانت المصاعب تلوح في أفق تحديد األسلحة الروسية - األمريكية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن روسيا 
تسعى للعودة إلى موقع قوة عالمية وتنظر إلى الكثير من اتفاقات تحديد األسلحة، التي كانت تقّيدها 
في ذلك الوقت، بوصفها منتجات للضعف الروسي السابق. وكانت هناك أيضًا مشكالت في مجال 
منظومات  من  الحّد  معاهدة  من  المتحدة  الــواليــات  انسحاب  فعقب  نفسه.  األسلحة  وتحديد  التسّلح 
المتحدة بتطوير  قــيــام الـــواليـــات  روســيــا أن  فــي عـــام 2002، رأت  للقذائف البالستية  الــمــضــادة  الــقــذائــف 
منظومات دفاعية مضاّدة للقذائف يشّكل عقبة رئيسة أمام خفض األسلحة النووية، إذ إن هذه األنظمة 
ــمــا مــنــذ عــام  ســتــزعــزع اســتــقــرار عــالقــة الــــردع إذا أصــبــحــت فــّعــالــة. وأثـــــارت روســيــا هـــذه الــمــخــاوف وال ســيَّ
2007، وبخاصة في ما يتعلق بمعاهدة إزالة القذائف المتوسطة واألقصر مدى، بعد اإلعالن عن خطط 
الــواليــات المتحدة إلقامة دفــاعــات مــضــاّدة للقذائف البالستية في أوروبـــا الــشــرقــيــة (39). وعلى الرغم من 
أن النقاش في الــواليــات المتحدة وغيرها من أعضاء حلف الناتو ترّكز على الــدفــاع المضاّد للقذائف 
اإليـــرانـــيـــة الــمــحــتــمــلــة، فــــإن الــمــســؤولــيــن الــــــروس كـــــــّرروا أن هــــذا الـــتـــطـــّور ســيــضــعــف مـــوقـــف الــــــردع الـــنـــووي 
الروسي. وفي عام 2008، بدأت روسيا اختبار قذائف جّوالة (كروز) تطلق من البّر ذات نطاق محظور 
وسائل  ذكــرت  شباط/فبراير 2017  وفــي  واألقــصــر مــدى (40).  المتوسطة  القذائف  إزالـــة  معاهدة  بموجب 
اإلعالم األمريكية أن روسيا نشرت هذه القذائف الجّوالة التي تطلق من البّر، وكّرر مسؤول أمريكي رفيع 
هذا االدعاء في جلسة استماع في الكونغرس األمريكي (41). ليس ممكنًا إثبات أن روسيا ما كانت لتطّور 
قذائف جّوالة تطلق من البّر جديدة وتختبرها في غياب القدرة األمريكية للدفاع المضاّد للقذائف. غير 

أن البيانات الروسية التي تعّبر عن القلق والحاجة إلى االستجابة كانت مستمرة وواضحة.
 «Obama Resets Ties to Russia, but Work Remains,» New York Times, 7/7/2009, and M. Zygar, «The (38)
Russian Reset That Never Was,» Foreign Policy (9 December 2016).
 T. Erastö, Between the Shield and the Sword: NATO’s Overlooked Missile Defense Dilemma (San (39)
Francisco, CA: Ploughshares Fund, 2017).
M. R. Gordon, «US Says Russia Tested Cruise Missile, Violating Treaty,» New York Times, 28/7/2014.   (40)
 M. R. Gordon, «Russia Deploys Missile, Violating Treaty, and Challenging Trump,» New York Times, (41)
 14/2/2017, and I. Ali, «US General Says Russia Deploys Cruise Missile, Threatens NATO,» Reuters, 8 March
2017.

انظر أيضًا القسم II من الفصل السابع في هذا الكتاب.
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إن أســـبـــاب االنــــزعــــاج الــنــاشــئــة عـــن تــطــويــر األســـلـــحـــة والــــوقــــف الــفــعــلــي لــلــحــّد مـــن الــتــســّلــح ال تــعــدو 
تكون جـــزءًا مــن قصة تــزايــد الــتــوّتــرات بين روســيــا والــواليــات المتحدة. ويــرجــع القلق مــن المواجهات 
مـــن قـــرب بــيــن الـــقـــوات الــروســيــة وقـــــوات حــلــف الــنــاتــو فـــي الـــجـــّو والــبــحــر إلـــى مـــا قــبــل عــــّدة ســــنــــوات (42). 
وبخاصة  الغربية،  الداخلية  السياسة  في  روسيا  تدّخل  عن  ادعـــاءات  هناك  كانت  األخــيــرة  اآلونــة  وفــي 
االنتخابات الرئاسية األمريكية في عام 2016 (43). غير أن ضّم روسيا لشبه جزيرة القرم ومشاركتها في 
النزاع في شرق أوكرانيا هو الذي شّكل لحظات حاسمة في التدهور الطويل للعالقة (44). وقد أنهت 
هـــذه األعـــمـــال أي احــتــمــال بــشــأن إمــكــان تــكــامــل روســيــا مــع الــغــرب عــلــى الــمــتــوّســط، مثلما حــاولــت أن 
تفعل في تسعينيات القرن العشرين. بل إن تطّور استراتيجية روسيا الكبرى أّكد بدًال من ذلك نهجًا 
يهدف إلى أن تصبح نقطة االرتكاز الجيوسياسية في أوراسيا (45). وذلك يعني ضمنًا أن روسيا تهدف 
إلى إقامة عالقة متوازنة مع الصين وأنها تقوم بدور رائد في تشكيل البيئة االستراتيجية السياسية في 
جــوارهــا، كما يظهر بــصــورة جلية جــدًا فــي الــقــرار الــروســي بالتدخل العسكري فــي ســوريــة منذ أيلول/

سبتمبر 2015 (46). من ناحية أخرى، تعكس استراتيجية األمن الوطني األمريكية، التي أعلن عنها في 
كانون األول/ديسمبر 2017، قــراءة مشابهة تفيد بأن محاولة التكامل مع روسيا (وكذلك مع الصين) 

قد فشلت على األغلب (47).
تــذّكــر هـــذه الـــتـــوّتـــرات بــيــن روســيــا والـــغـــرب بــالــحــرب الـــبـــاردة إلـــى حـــّد مـــا. لــكــن ينبغي عـــدم اإلفــــراط 
فــي عــرض أوجـــه الــتــشــابــه، إذ إن جــانــبــًا كــبــيــرًا مــن األهــمــيــة األســاســيــة تغّير فــي الــعــقــود الــثــالثــة منذ انتهاء 
تلك المواجهة. ومن االختالفات البارزة أن العالقة الصعبة بين روسيا ومجموعة القوى التي تقودها 
الواليات المتحدة ليست سوى واحدة من بين عدة مواقع مهّمة للتوّترات الدولية في عالم السياسة 

المعاصر.

 D. Sharkov, «NATO: Russian Aircraft Intercepted 110 Times above Baltic in 2016,» Newsweek (4 (42)
 January 2017); T. Frear, «List of Close Military Encounters between Russia and the West, March 2014-March
 2015,» European Leadership Network, [2015], and T. Frear, Ł. Kulesa, and I. Kearns, Dangerous Brinkmanship:
Close Military Encounters Between Russia and the West in 2014 (London: European Leadership Network, 2014).

 M. Gessen, «Russian Interference in the 2016 Election: A Cacophony, Not a Conspiracy,» New Yorker (43)
 (3 November 2017); «Russian Hacking and Influence in the US Election,» New York Times, [n. d.], and R. Mason,
«Theresa May Accuses Russia of Interfering in Elections and Fake News,» The Guardian, 14/11/2017.
Smith, in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 10–12. (44) عن تدهور العالقة بين روسيا والواليات المتحدة، انظر: 
 I. Anthony, «Conflict or Peace in Europe? Increasing :حـــول اســتــبــعــاد روســيــا مــن الــهــنــدســة األمــنــيــة األوروبـــيـــة، انــظــر
Uncertainties, Rising Insecurities,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 119–139.
 E. Klimenko, «Conflicts in the Post-Soviet Space: انـــظـــر:  الــســوفــيــاتــي،  االتـــحـــاد  بــعــد  مـــا  فــضــاء  فـــي  الـــنـــزاعـــات  وعــــن 
Recent Developments,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 140–150.
 D. Trenin, «Russia’s Evolving Grand Eurasia Strategy: Will it Work?,» Carnegie Moscow Center, 20 (45)
July 2017.
«Unlikely Partners,» The Economist (29 July 2017).   (46)
 White House, National Security Strategy of the United States of America (Washington, DC: White (47)
House, 2017), p. 3.
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بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي 

والتوّترات بين الصين والهند

متزايدة  دولــيــة  سياسة  اتــبــاع  مــن  الصين  معًا  العسكرية  والــقــوة  االقــتــصــادي  النمّو  بين  الجمع  مّكن 
التي  اإلقليمية  النزاعات  وال تــزال  العالمي.  المسرح  وعلى  اإلقليمية  السياسية  الجغرافيا  في  الــقــوة، 
لم تحّل عنصرًا رئيسًا في عالقات الصين داخل منطقتها. ومن بين هذه النزاعات المركزية النزاعات 
مــع الــعــديــد مــن دول جــنــوب شــرق آســيــا بــشــأن الــجــزر الــصــغــيــرة فــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي ومــع الــيــابــان 
بــشــأن ثــمــانــي جـــزر صــغــيــرة غــيــر مــأهــولــة فــي بــحــر الــصــيــن الـــشـــرقـــي (48). وقـــد اشــتــّدت هـــذه الــنــزاعــات في 
عـــام 2016: رفـــض الــتــحــكــيــم الـــدولـــي ادعــــــاءات الــصــيــن فـــي بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي فـــي دعــــوى رفعتها 
الفيليبين، وأعلنت اليابان في أواخر عام 2016 أنها ستزيد عمليات انتشار بحريتها في بحر الصين 

الشرقي (49).
غير أن حـــّدة الــتــوّتــر فــي كــل مــن هــذيــن النزاعين خــّفــت إلــى حــّد مــا فــي عــام 2017. وفــي حــزيــران/

منطقة  في  االشتباكات  لتجّنب  وبحري  جوي  اتصال  آلية  إطــالق  على  واليابان  الصين  وافقت  يونيو، 
بحر الصين الــشــرقــي (50). وعــلــى نحو مــمــاثــل، اتفقت رابــطــة دول جــنــوب شــرق آســيــا (آســيــان) والصين 
في تشرين الثاني/نوفمبر، على بدء مفاوضات بشأن مدّونة لقواعد السلوك خاصة باألنشطة البحرية 

اإلقليمية في بحر الصين الجنوبي (51).
في المقابل، طفت التوّترات في العالقة الصعبة دائمًا بين الصين والهند على السطح في أواسط 
عـــام 2017، ونــتــج ذلـــك فــي الــظــاهــر مــن قــيــام جــيــش الــتــحــريــر الــصــيــنــي بــإنــشــاء طــريــق فــي المنطقة التي 
تطالب بها الصين وبوتان على مقربة من والية سيكيم الهندية (52). لم يكن ذلك نزاعًا إقليميًا مباشرًا 
بين الصين والهند، ولكن الهند نشرت وحدات عسكرية نيابة عن بوتان، البلد الوحيد المجاور الذي 
ال تــقــيــم الــصــيــن عــالقــات دبــلــومــاســيــة مــعــه. واســتــمــرت الــمــواجــهــة أكــثــر مــن شــهــريــن قــبــل أن يــخــرج منها 
الطرفان. غير أن انعدام الثقة المزمن الذي شّكل أساس تلك األزمة الصغيرة والمحدودة احتدم ثانية 
 K.-C. Lin and A. Villar Gertner, Maritime Security in the Asia-Pacific: China and the Emerging Order (48)
in the East and South China Seas (London: Chatham House, 2015).
 Permanent Court of Arbitration (PCA), «PCA Case no. 2013-19 in the Matter of the South China Sea (49)
 Arbitration before an Arbitral Tribunal Constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on
 the Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China: Award,» 12 July
 2016, and Associated Press, «Japan Boosts Coast Guard Fleet to Defend Disputed East China Sea Islands,» The
Guardian, 22/12/2016.
 O. Holmes and T. Phillips, «South China :للحصول على دليل مفيد للنزاع والحكم المكون من 500 صفحة، انظر
Sea Dispute: What You Need to Know about The Hague Court Ruling,» The Guardian, 12/7/2016.
«China, Japan Agree on Early Launch of Air, Maritime Contact Mechanism,» Xinhua, 30 June 2017.   (50)

(51) يــبــقــى أن نــرى كيف ستكون مــدّونــة قــواعــد السلوك مختلفة عــن إعــالن آســيــان الصين بشأن سلوك األطـــراف فــي بحر 
 Y. Lee, «A South China Sea Code of Conduct: Is Real Progress Possible?,» The Diplomat, :الصين الجنوبي. انظر
18/11/2017.
Bhutanese Ministry of Foreign Affairs, Press release, 29 June 2017.   (52)
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في كانون األول/ديسمبر 2017، عندما تحّطمت مركبة جوية هندية بال طيار في الجانب الصيني من 
الحدود الصينية الهندية مقابل سيكيم (53).

احتدام النزاع الهندي - الباكستاني بشأن كشمير

للهند عالقات أكثر اضطرابًا مع باكستان. وشّكلت هذه المواجهة التي لم تحّل - وتخّللتها أربع 
حروب وعدد من االشتباكات الصغيرة - مسألة حاسمة في جنوب آسيا (54). يقع هذا النزاع اإلقليمي 
الــمــســتــمــّر بــشــأن كــشــمــيــر، الــــذي لـــم يــســوَّ الــبــتــة مــنــذ اســتــقــالل الــبــلــديــن فـــي عــــام 1947، فـــي صــمــيــم هــذه 
التوّترات. فقد اندلعت اشتباكات متعّددة على خط المراقبة وأوقعت إصابات في كال الجانبين منذ 
نزاع كارغيل في عام 1999، رغم وقف إطالق النار المتفق عليه في عام 2003 (55). وفي عام 2017، 
ُقتل مــا يزيد على 200 مــتــشــّدد، ونحو 80 مــن أفـــراد األمـــن، ومــا ال يــقــّل عــن 57 مــدنــيــًا، مــا جعلها أشــّد 

السنوات فتكًا في المنطقة المتنازع عليها في عشر سنين (56).

التنافس الجغرافي السياسي بين إيران والسعودية

تخوض إيران والسعودية صراعًا على  النفوذ، يمكن أن يصبح مزمنًا، كما هي الحال في عالقات 
الهند مع الصين وباكستان. فكل منهما قّوة إقليمية، ويواجه أحدهما اآلخر من جانبين متعارضين في 
النزاعات المسلحة في العراق وسورية واليمن. وتشكل نزاعاتهما أحد خطوط االنقسام الرئيسة في 
الشرق األوســط، ما جعل بعض المعّلقين يصفون الوضع بأنه حرب بــاردة إقليمية جديدة (57). وغالبًا 
ما يفّسر التنافس بينهما بأنه نتاج الصراع بين السّنة والشيعة في اإلسالم. فللدين دور سياسي حاسم 
فــي كــلــتــا الــدولــتــيــن: الــدســتــور اإليـــرانـــي يــحــرص عــلــى أن يــكــون الــمــرشــد األعــلــى عــالــمــًا مــســلــمــًا شيعيًا، 
السّني،  لإلسالم  الوّهابي  التفسير  مع  ووثيقة  طويلة  عالقة  السعودية  في  المالكة  للعائلة  أن  حين  في 
كــمــا أن المملكة تــقــوم بــخــدمــة الــحــرم فــي مــكــة. وفـــي حــيــن أن للعنصر الــديــنــي أهــّمــيــتــه، فـــإن المنافسة 
اإليرانية - السعودية الصريحة على القوة اإلقليمية ال تقّل أهّمية، حيث تحّدد األهداف االستراتيجية 

 Chinese Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Ministry Spokesperson Geng Shuang’s Regular Press (53)
 Conference on December 7, 2017,» 8 December 2017, and Indian Press Information Bureau, «In Response to the
Media Article of 07 Dec 17 by Xinhua News Agency,» 7 December 2017.
«Conflict between India and Pakistan,» Council on Foreign Relations, 15 March 2018.   (54)
 «Kargil Conflict Timeline,» BBC News, 13 July 1999; H. Kumar, «Indian and Pakistani Forces Agree (55)
 to Cease-fire in Kashmir,» New York Times, 26/11/2003; A. Raja, «Over 4,500 Soldiers Killed along LOC in
 Pak Firing since 2001: Army,» Indian Express, 5/11/2016, and «Indian Army Killed 137 Pak Soldiers in 2017:
Reports,» The Quint, 10 January 2018.
Agence France-Presse, «Indian Troops Kill Top Militant in Kashmir,» The Guardian, 26/12/2017.   (56)
 R. H. Santini, «A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional :مــثـــــًال (57) انـــظـــر 
Security Complex Theory Revisited,» International Spectator, vol. 52, no. 4 (2017), pp. 93–111.

وعن النزاعات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، انظر القسم V من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
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مماثلة  أهّمية  العالقة  لهذه  والوطنية  التاريخية  وللخصائص  الوطنية.  لمصالحها  بتفسيرها  دولــة  لكل 
ألنها مسألة بين العرب والفرس بقدر ما هي بين اإلسالم السني واإلسالم الشيعي.

تــشــمــل مــصــالــح إيـــــران االســتــراتــيــجــيــة فـــي الــمــنــطــقــة دعـــم احــتــفــاظ الــرئــيــس بــشــار األســــد بــالــســلــطــة في 
سورية، وتقوية حلفائها في العراق والمحافظة على وحدة أراضي البلد بمعارضة التطّلعات الكردية 
لــالســتــقــالل، ومـــســـانـــدة حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان، ومـــســـاعـــدة الــحــوثــيــيــن فـــي الــيــمــن. ويـــعـــّد الـــحـــرس الــثــوري 
اإلسالمي الجهة الرئيسة لدعم هذه األهداف االستراتيجية التي تسعى إيران لتحقيقها من طريق تقديم 

المساعدات العسكرية وتجنيد المقاتلين في صفوف الميليشيات الشيعية في العراق وسورية (58).
وتـــســـعـــى الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مـــنـــع تــحــقــيــق مــــزيــــد مــــن الـــمـــكـــاســـب فــــي الـــنـــفـــوذ اإليـــــرانـــــي وتـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا 
الواليات  من  وبدعم  المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  دولــة  وال سيَّما  المنطقة،  في  حلفائها  من  بمساعدة 
المتحدة وبــعــض الـــدول األوروبـــيـــة، وإســرائــيــل، بــصــورة أقــل وضــوحــًا. وقــد أدى ذلــك إلــى سلسلة من 
التي  قطر -  ومــع  واليمن،  وســوريــة  ولبنان  الــعــراق  في  المنطقة -  في  والدبلوماسية  العسكرية  المعارك 
تحّرض إيران والسعودية إحداهما على األخرى. وعندما قطعت المملكة ودولة اإلمارات والبحرين 
العالقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر لدعمها المزعوم للجماعات اإلرهابية، كانت إيران من بين 

البلدان التي تقدمت لدعمها واالستفادة من تعزيز التجارة معها (59).
وفـــي ســـوريـــة، تــدعــم إيـــــران نــظــام األســـــد، فـــي حــيــن تـــحـــاول الــمــمــلــكــة تــقــويــضــه؛ وفـــي الــيــمــن، تــدعــم 
المملكة الحكومة، بينما بدأت إيران بتزويد المتمّردين ببعض األسلحة. وعلى الرغم من أن القوات 
اإليرانية والسعودية لم تقاتل بعضها بعضًا مباشرة، فإن كـًال منهما قاتل قوات يدعمها الطرف اآلخر، 
كــمــا قــاتــل وكــالؤهــمــا بعضهم بــعــضــًا. ولـــم يـــؤّد انــخــراطــهــمــا فــي نــزاعــات المنطقة إلـــى حــل سلمي ألي 

منها، على الرغم من النيات المعلنة.

التوّترات داخل حلف الناتو مع تركيا

إلى جانب التوّترات بين ثنائيات البلدان المتنافسة أو داخل مناطق جغرافية محددة، ثمة صورة 
العالمي  النموذج  وال يفيد  القوى.  وديناميات  والجيواستراتيجية  الجيوسياسية  العالقات  لتغّير  كبيرة 
الثنائي القطب لعصر الحرب الباردة وال النموذج األحــادي القطب في العقد األول تقريبًا بعد نهاية 
الحرب الباردة، في تفسير ما يحدث اآلن. وفي حين أنه من الواضح أن التغيير قادم، فإن ما ستكون 
عليه النتيجة غير واضح. وفي ضوء ذلك، قد يكون لتزايد الصعوبات في العالقة بين معظم أعضاء 

 J. Hiltermann, Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts (Brussels: International Crisis Group, (58)
 2017), pp. 4–5, and K. Katzman, Iran’s Foreign and Defense Policies, Congressional Research Service (CRS)
Report for Congress RL44017 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2018).
H. Adil, «Turkey, Iran, Pakistan See Big Trade Boost with Qatar,» Al Jazeera, 3 December 2017.   (59)
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حلف الناتو وتركيا أهمية على المدى الطويل ال تقّل عن التحوالت في العالقة بين روسيا والواليات 
المتحدة وفي توازن القوى بين الصين والواليات المتحدة.

لــيــس جـــديـــدًا أن مــكــان تــركــيــا فـــي حــلــف شــمــال األطــلــســي غــيــر مــريــح فـــي الــغــالــب، عــلــى الـــرغـــم من 
أنها دولــة عضو منذ أكثر من سبعة عقود وحصن استراتيجي في الجبهة الجنوبية الشرقية للتحالف. 
على سبيل الــمــثــال، شّكلت الــنــزاعــات بين الــيــونــان وتركيا بــشــأن قــبــرص وبــحــر إيــجــة جـــزءًا مــن السياسة 
داخل حلف الناتو منذ انضمامها إلى الحلف في عام 1952. وعلى نطاق أوسع، واجهت عالقة تركيا 
الــمــعــّقــدة بـــالـــدول األوروبـــيـــة واالتـــحـــاد األوروبــــــي، نتيجة الــتــحــامــل الــمــعــادي لتركيا فــي بــعــض األوســــاط 
تين بين  السياسية األوروبية، مزيدًا من الصعوبات بسبب الحكم العسكري المباشر في الفترتين الممتدَّ
عاَمي 1960 - 1965 وعاَمي 1980 - 1983 والسيطرة العسكرية على السياسة في أعوام 1971 - 1973 
و1997. أثــــــارت تــلــك الـــفـــتـــرات مـــخـــاوف بـــشـــأن حـــقـــوق اإلنــــســــان الـــتـــي عـــــادت إلــــى الــظــهــور مـــع مــحــاولــة 
ــمــا رّد  االنــقــالب الــعــســكــري عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان فــي تــمــوز/يــولــيــو 2016، وال ســيَّ
فعل الحكومة عليها. فعقب محاولة االنــقــالب، ُطـــردت أعـــداد كبيرة مــن الموظفين الحكوميين، بمن 
فيهم كثير من الضباط العسكريين. ويقّدر أن ما بين 110,000 و150,000 موظف حكومي طردوا وأن 
ما بين 36,000 و50,000 شخص اعُتقلوا، ودخلت عام 2018 بينما ال يزال عدد كبير من المحاكمات 
ــّبــــروا عـــن مــخــاوفــهــم مـــن الـــمـــســـاس بـــالـــحـــريـــات، فــإن  مــــســــتــــمــــراً (60). ومــــع أن مــنــتــقــدي الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــ
مخاوف مؤيديها تشمل استمرار إقامة فتح الله غولن، العقل المدبر المزعوم لالنقالب، في الواليات 
المتحدة (61). وظهرت على السطح في وقت مبكر شكوك بشأن توّرط الواليات المتحدة في ما وصفته 
تركيا باستمرار بأنه «انــقــالب غولني»، وال يــبــدو البتة أنها اخــتــفــت (62). وظــهــرت مــخــاوف كثيرة فــي عام 

2017 بشأن التغييرات الدستورية لمنح الرئاسة التركية سلطات أكبر (63).
 «Turkey Suspends 291 Navy Personnel over Links to Failed Coup,» مـــن:  مـــأخـــوذة  الــمــتــدنــيــة  ــتـــقـــديـــرات  (60) الـ
Reuters, 13 November 2016.
 «Admirals, Others Sentenced to Life for FETÖ’s 2016 Coup Bid,» Daily Sabah, مـــــن:  الــمــرتــفــعــة  واألرقـــــــــام 
6/3/2018.
 M. Sahlin, «Turkey’s Search for Stability and Legitimacy in 2016,» in: أيـــضـــًا:  انــظــر  االنـــقـــالب،  مــحــاولــة  وعـــن 
SIPRI Yearbook 2017, pp. 151–162.

(61) أقـــــــّر الــبــرلــمــان األوروبــــــي بــدعــم مــن مختلف األحــــــزاب، قـــــرارًا غــيــر مــلــزم يــديــن «الــتــدابــيــر الــقــمــعــيــة غــيــر الــمــتــنــاســبــة» بعد 
مـــحـــاولـــة االنــــقــــالب وحـــــّث االتــــحــــاد األوروبــــــــي عــلــى تــجــمــيــد كـــل الـــمـــحـــادثـــات بــــأن عــضــويــة تــركــيــا فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــــي. انــظــر: 
 European Parliament, Resolution on EU–Turkey relations, 2016/2993(RSP), 24 November 2016, and J. Rankin
 and K. Shaheen, «Turkey Reacts Angrily to Symbolic EU Parliament Vote on its Membership,» The Guardian,
24/11/2016.
 T. Arango and C. Yeginsu, «Turks Can Agree on One Thing: US Was Behind Failed Coup,» New York (62)
 Times, 2/8/2016, and «Turkey Seeks Arrest of ex-CIA Officer Fuller over Coup Plot,» BBC News, 1 December
2017.
 M. Srivastava, «Why Does Erdogan Want a New Turkish Constitution?,» Financial Times, 19/1/2017, (63)
and K. Shaheen, «Erdoğan Clinches Victory in Turkish Constitutional Referendum,» The Guardian, 16/4/2017.
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ثمة تطّوران آخــران حديثان وّتــرا العالقات بين تركيا وحلفائها في الناتو: التطّور المتعّلق بسورية 
والتطّور المتعّلق بروسيا.

أوًال، كانت إطاحة الرئيس األســد هدفًا استراتيجيًا وسياسيًا لتركيا في سورية، على مدى خمس 
ســنــوات مــنــذ عـــام 2011. وفـــي عـــام 2016، تــحــّولــت أهــــداف تــركــيــا وضـــاق نــطــاق اهــتــمــامــهــا، وأصبحت 
تــــهــــدف إلـــــــى: تـــأمـــيـــن حــــــدودهــــــا؛ وضــــمــــان اســــتــــمــــرار نــــفــــوذهــــا داخـــــــل ســـــوريـــــة؛ ومــــواجــــهــــة حــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي ومــنــظــمــاتــه الــشــقــيــقــة فــي شــمــال ســـوريـــة، وحــــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، ووحـــــدات حماية 
الـــشـــعـــب؛ وإلــــحــــاق الــهــزيــمــة بــالــجــمــاعــة الـــتـــي تــســمــى الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة. عــنــى هــــذا الـــتـــحـــّول بـــالـــضـــرورة 
أن تــركــيــا أخــــذت تــنــأى بنفسها عـــن األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة األمــريــكــيــة وعــمــلــيــاتــهــا فـــي ســـوريـــة. وتــفــاقــم 
االنشقاق الذي أحدثه هذا التحّول عندما انضمت تركيا إلى إيران وروسيا في عقد مؤتمر في أستانا 
بــكــازاخــســتــان فــي أواخــــر عـــام 2016. نــتــج مــن الــمــؤتــمــر وقـــف إلطـــالق الــنــار فــي ســوريــة وُهــّمــشــت، في 
على  أستانا  محادثات  واستمّرت  األمريكية (64).  الدبلوماسية  السالم  صنع  مساعي  العملية،  هذه  إطار 
مــدى عــام 2017؛ ومــع أن إنتاجيتها تراجعت، فقد بعثت على مــا يكفي مــن التفاؤل الجــتــذاب األمــم 
آب/أغــســطــس 2016  وفــي  العملية.  خـــارج  المتحدة  الــواليــات  ظــّلــت  فــيــهــا (65).  المشاركة  إلــى  المتحدة 
شّنت تركيا هجمات في شمال تركيا على الدولة اإلسالمية والجماعات الكردية (66). ومع أن الواليات 
كــانــت تــســتــهــدف الـــدولـــة اإلســالمــيــة أيـــضـــًا، فــإنــهــا كــانــت فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــدعــم الـــقـــوات الــكــرديــة الــتــي 

تعّرضت للهجوم التركي.
ثــانــيــًا، بينما كــانــت عــالقــة تركيا مــع الــواليــات المتحدة تــتــدهــور فــي ســوريــة، وّقــعــت تركيا اتــفــاقــًا مع 
روســـيـــا لـــشـــراء مــنــظــومــة قـــذائـــف ســطــح جـــّو إس 400 الـــدفـــاعـــيـــة (67). ومـــع تـــزايـــد الــتــوّتــر بــيــن حــلــف الــنــاتــو 
وروسيا، يسود قلق في حلف الناتو مما يمكن تفسيره بأنه مسعى تقوم بهم الحكومة التركية للوقوف 
على جانبي الخط الفاصل. وهناك أيضًا المسألة التقنية التي ال تقّل أهمية، وهي أن النظام الروسي 
غير قابل للتشغيل المتبادل مع أنظمة حلف الناتو التي يجري تطويرها حالياً (68). وبينما تطلب تركيا 
منظومة قذائف سطح جّو جديدة من روسيا، فإنها تحتفظ بطلبها مقاتالت إف 35 ومنظومات أسلحة 
 S. Walker and K. Shaheen, «Syria Ceasefire Appears to Hold after Rivals Sign Russia-backed Deal,» (64)
 The Guardian, 30/12/2016, and A. Osborn and O. Coskun, «Russia, Turkey, Iran Eye Dicing Syria into Zones of
Influence,» Reuters, 28 December 2016.

عن تركيا واألكراد، انظر القسم V من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
 D. Solovyov and T. Miles, «UN to Join Syria Talks in Astana, with Humanitarian Hopes,» Reuters, 21 (65)
December 2017.
 Sahlin, «Turkey’s Search for Stability and Legitimacy :(66) عـــن التقييم والعمليات التركية في عــام 2016، انظر
in 2016».
 T. Gumrukcu and E. Toksabay, «Turkey, Russia Sign .(67) لم يتضح حجم االتفاق أو القيمة النهائية للمشتريات
Deal on Supply of S-400 Missiles,» Reuters, 29 December 2017.
 «Turkey’s $2bn Arms Deal with Russia Faces Hurdles, and Possible Sanctions,» The Economist (68)
(30 November 2017).
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أخــرى من الــواليــات المتحدة، التي ال تــزال أهــّم مــوّردي األسلحة إلــى تركيا من دون مــنــافــس (69). كما 
أن تركيا من بلدان «المشاركة النووية» في حلف الناتو: على الرغم من أنها غير حائزة أسلحة نووية، 

فإن هناك نحو 50 سالحًا نوويًا أمريكيًا مخزونًا في قاعدة إنجرليك الجوية (70).
االستراتيجية  المصالح  تغّلبت  الناتو،  في  حلفائها  ومختلف  تركيا  بين  والــنــزاعــات  الخالفات  في 
المتبادلة فــي التحالف على كــل االعــتــبــارات األخـــرى حتى اآلن. وال تــوجــد أدلــة كافية لالستنتاج بأن 
ذلـــك لــن يــكــون صحيحًا بــعــد اآلن. لــكــن مــع حـــدوث تــغــيــيــرات أخـــرى فــي أنــمــاط الــقــوة الــعــالــمــيــة، فــإن 
حدوث تغيير جوهري في تمركز تركيا االستراتيجي ليس أمرًا مستبعدًا. وإذا أعادت التوّجه بعيدًا من 
األوســـط وآسيا  الــشــرق  فــي  تــحــديــدًا  والــواليــات المتحدة - ربما باتجاه دور أكثر  وأوروبــــا  حلف الناتو 
الوسطى، مع حلفاء جدد وأولويات جديدة - فستهتّز بعض االفتراضات االستراتيجية الرئيسة لحلف 

الناتو وروسيا وبعض القوى اإلقليمية في الشرق األوسط.

III األمن وانعدام األمن اإلنساني

نزاعات مسّلحة أكثر تعقيدًا

عــودة العدد كل عام  المسلحة، مع  النزاعات  تزايد  حتى اآلن نحو  هــذا العقد  في  ثمة اتجاه عــام 
إلـــى مــســتــويــات بــدايــة التسعينيات عــنــدمــا كــانــت الــحــرب الـــبـــاردة تــوشــك عــلــى االنـــتـــهـــاء (71). وقـــد حــدث 
في  المخاوف  رغــم  لسنة 2016  السالم  اتفاق  صمد  المثال،  سبيل  على  كولومبيا  ففي  التقّدم؛  بعض 
الــمــنــاطــق الــحــدوديــة مــع اإلكــــــوادور وبــيــرو وفـــنـــزويـــال (72). واســتــمــّر بــنــاء الــســالم أيــضــًا فــي نـــيـــبـــال (73). لكن 
إجــــراء مــســح لــبــعــض الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة الــرئــيــســة تــكــشــف عــن اســتــعــصــائــهــا وتــكــالــيــفــهــا اإلنــســانــيــة، التي 
في  المدنيين  وفيات  عــدد  العقد، تضاعف  هــذا  ففي  األولــــى (74).  بالدرجة  المدنيين  على السكان  تقع 
الفّتاكة  اآلثــار  بسبب  دائمًا  تتفاقم  وهي  القتال،  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وكذلك  العنيفة،  النزاعات 
غــيــر الــمــبــاشــرة لـــلـــنـــزاع الـــتـــي تــتــخــذ صـــــورة ســــوء الــتــغــذيــة والـــمـــجـــاعـــة، وتـــلـــوث إمـــــــدادات الـــمـــيـــاه، وانــهــيــار 

 F-35 Lightning II, :(69) انــــظــــر قـــاعـــدة بــيــانــات عــمــلــيــات نــقــل األســلــحــة فـــي ســيــبــري. وعـــن شــــراء مـــقـــاالت إف 35، انـــظـــر
«Turkey: Building on Decades of Partnership,» Lockheed Martin, [n. d.].
 «The 11 Countries Expected to Buy F-35 Fighter Jet,» Reuters, 6 June :وتركيا واحدة من 8 حلفاء مّولوا تطويرها
2014.
K. Reif, «US Nuclear Weapons in Turkey Raise Alarm,» Arms Control Association, November 2017.   (70)
Sollenberg and Melander, «Patterns of Organized Violence, 2007–16,» in: SIPRI Yearbook 2017.   (71)
 P. Valenzuela, «Out of the Darkness? The Hope for Peace in انــــظــــر:  كـــولـــومـــبـــيـــا،  فــــي  الــــســــالم  اتــــفــــاق  (72) عــــــــــن 
Colombia,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 47–57.

انظر أيضًا القسم II من الفصل الثاني في هذا الكتاب
(73) عن بناء السالم في نيبال، انظر القسم III من الفصل الثاني في هذا الكتاب.

(74) انظر القسم I من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
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الخدمات الصحية في البلدان التي تشهد نزاعات (75). ويقدر مفّوض األمم المتحدة السامي لشؤون 
الــالجــئــيــن أن 28,300 شــخــص يــجــبــرون عــلــى الــفــرار مــن ديــارهــم فــي كــل يـــوم بسبب الــنــزاعــات العنيفة 
واالضطهاد. ويزيد إجمالي النازحين قسرًا على 65 مليون نسمة، وشهد هذا الرقم ارتفاعًا حــاّدًا في 

السنوات األخيرة، ناجمًا عن آثار النزاعات العنيفة في المقام األول (76).
يشهد األمن اإلنساني تضاؤًال في كثير من األماكن بسبب طبيعة النزاعات المتغّيرة والفوضوية في 
الغالب. وقد ارتفع عدد الجماعات المسلحة الفاعلة في كل نزاع: ارتفع المتوّسط من 8 في كل نزاع 
داخلي في عام 1950 إلى 14 في عام 2010 (77). والرقم األخير متواضع جدًا مقارنة بتكاثر الجماعات 
المسّلحة في بعض الحروب: حّدد في سورية أكثر من 1000 ميليشيا منفصلة، وما يصل إلى 2000 
مع  انــتــهــازيــة  تــحــالــفــات  فتقيم  الميليشيات،  هـــذه  والءات  تتغّير  الــنــزاعــات،  تستمّر  وبينما  لــيــبــيــا (78).  فــي 
قــوات أشــّد بأسًا أو تنفصل عنها. وثمة جماعات من بينها تصّدر النزاع على نمط هجمات إرهابية. 
وقد سّجل مكتب الشرطة األوروبــي (يــوروبــول) تراجعًا بين عاَمي 2014 و2016 في عدد محاوالت 
الهجمات اإلرهابية في البلدان األوروبية (من 226 إلى 142، نّفذ ثلثها فحسب) (79). ونجمت معظم 
الــوفــيــات الــتــي بــلــغ عــددهــا 142 فــي هــجــمــات إرهــابــيــة فــي دول االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي عـــام 2016 عن 
أعمال ارتكبتها جماعات أو أفراد يّدعون الوالء لجماعات مقاتلة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

وال سّيما الدولة اإلسالمية (80).
يــغــّلــف الــعــنــف اإلجـــــرامـــــي أنــشــطــة الــكــثــيــر مـــن الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة فـــي حــــــاالت مـــتـــعـــددة. وُتــظــهــر 
الدراسات عن العالقة بين الجريمة والنزاع أن المنظمات اإلجرامية والسياسية غالبًا ما تشغل المجال 
االســـتـــراتـــيـــجـــي والـــجـــغـــرافـــي نــفــســه، مــتــنــافــســة لــلــســيــطــرة عــلــيــه أحـــيـــانـــًا، ومـــتـــعـــاونـــة فـــي اســتــغــاللــه فـــي أحــيــان 
أخرى (81). ومن األمثلة على هذه المجاالت طرق االتجار بالمخدرات والبشر واألسلحة والممنوعات 
مثل التبغ؛ ومواقع التعدين اليدوية غير المشروعة أو غير المحمية؛ والمجتمعات المهّمشة؛ ومناطق 
في بلد، ووظائف حكومية تغيب عنها السيطرة المركزية للدولة أو تكون محدودة أو فاسدة. وفي مثل 

هذه الحاالت، يصبح التمييز بين ما هو إجرامي وما هو سياسي مسألة تسمية تعسفية في الغالب.
 World Bank Group and United Nations, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing (75)
Violent Conflict—Main Messages and Emerging Policy Directions (Washington, DC: World Bank, 2017), pp. 6–8.
UN High Commissioner for Refugees, «Figures at a Glance,» 17 June 2017.   (76)
 World Bank Group and United Nations, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing (77)
Violent Conflict—Main Messages and Emerging Policy Directions, p. 6.
«Guide to Key Libyan Militias,» BBC News, 11 January 2016. (78) المصدر نفسه، ص 6، و 
 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), European Union Terrorism (79)
Situation and Trend Report 2017 (The Hague: Europol, 2017), p. 10.

(80) المصدر نفسه. وعن مكافحة اإلرهاب في أوروبا، انظر القسم IV من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
 J. De Boer and L. Bossetti, The Crime–Conflict Nexus: Assessing the Threat and Developing Solutions, (81)
Crime–Conflict Nexus Series; no. 1 (Tokyo: United Nations University, Centre for Policy Research, 2017).
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الـــقـــدرات الــفــّتــاكــة لــلــعــنــف اإلجـــرامـــي ال تـــقـــّل عــمــا نــشــهــده فـــي الـــحـــروب بــيــن الــــــدول. وتــشــيــر بعض 
بين  تــجــاوزت 100,000  المنظمة  بالجريمة  المرتبطة  الــقــتــل  جــرائــم  أن  إلـــى  المكسيك  فــي  الــتــقــديــرات 
سنتي 2006 و2017؛ وعام 2006 هو الذي توّلى فيه الرئيس فيليبي كالديرون منصبه وبدأت الحكومة 
المكسيكية حملة كبرى على منظمات االتجار بالمخدرات في البلد (82). وبعد ارتفاع مستوى العنف 
بين عاَمي 2007 و2011، انخفض معدل جرائم القتل إلى حّد ما، لكن أفيد عن أنه عاود االرتفاع في 
عام 2014 ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 30 عامًا في عام 2017 (83). ويبرز الوضع في المكسيك 
منذ عام 2006 الرتفاع مستوى العنف اإلجرامي ونطاقه، وهو يوضح كيف يمكن أن تصبح المشكلة 

مدّمرة.
تضاف طبقات أخرى من التعقيد بتدويل ما يبدأ بمنزلة نزاعات داخلية بحتة في الغالب. وتزيد 
كجهات  الــنــزاع،  فــي  أجنبية  قــوات  بمشاركة  مقيسة  الثلث،  على  الــمــدّولــة  الحالية  المسلحة  الــنــزاعــات 
تــقــاتــل مــبــاشــرة أحــيــانــًا ولــكــن لــيــس دائــــمــــاً (84). تــتــأّثــر أربــعــة مــن الــنــزاعــات الــمــســلــحــة فــي الــشــرق األوســـط 
وشمال أفريقيا تأّثرًا كبيرًا بمشاركة قوات أجنبية - النزاعات في العراق وليبيا وسورية واليمن. ويمكن 
أيضًا تدويل النزاعات بمعنى أوسع، من طريق الدعم الخارجي - السياسي أو المالي أو التقني مثل 
الــتــدريــب أو الــتــزويــد بــالــمــعــدات - لــواحــد أو أكــثــر مــن الــمــقــاتــلــيــن، كــمــا هــي الــحــال فــي مــصــر والــصــراع 

الفلسطيني - اإلسرائيلي (85).
وفي أفريقيا أيضًا، تنشأ النزاعات المسلحة في الظروف الداخلية للبلد، االجتماعية، واالقتصادية، 
والسياسية، والبيئية على نحو متزايد، ثم تصبح مدّولة على نحو ال يمكن إنكاره. ومن جوانب عملية 
اإلرهـــاب  لمكافحة  بأنشطة  المتحدة  والــواليــات  المتحدة  والمملكة  فرنسا  قــيــام  أفريقيا،  فــي  الــتــدويــل 
مــتــوازيــة مــع ميل بعض الــجــمــاعــات المسلحة فــي أفريقيا إلــى االنــحــيــاز إلــى تنظيم الــقــاعــدة أو الــدولــة 

اإلسالمية (86).
عندما تضطلع الــجــهــات الــخــارجــيــة بـــدور فــاعــل فــي الــنــزاعــات الــداخــلــيــة، يــتــطــّور لديها فــي الغالب 
وفــي كل النزاعات المسلحة  اهتمام بإطالة أمــد الــنــزاع أو التأثير في التسوية التي تضع حــّدًا للعنف. 
الــراهــنــة تــقــريــبــًا، يــجــب أخـــذ الــمــصــالــح الــخــارجــيــة فــي الــحــســبــان بطريقة مــا للتوصل إلـــى تــســويــة سلمية 

يمكن تطبيقها.
 J. S. Beittel, Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, Congressional Research (82)
Service (CRS) Report for Congress R41576 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2017), p. 2.

انظر أيضًا القسم II من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
 N. P. Flannery, «Is Mexico Really the World’s Most Dangerous War Zone?,» Forbes (10 May 2017), (83)
and P. Gillespie, «Mexico Reports Highest Murder Rate on Record,» CNN, 22 January 2018.
Sollenberg and Melander, «Patterns of Organized Violence, 2007–16,» in: SIPRI Yearbook 2017.   (84)

(85) انظر القسم V من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
(86) انظر القسم VI من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
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أثر تغّير المناخ

ثمة منطقة شاسعة، في منطقة الساحل، تمتد من مالي وحوض بحيرة تشاد شرقًا إلى الصومال، 
تعاني اآلن انعدام أمن مزمنًا. فهناك نزاع مسلح في الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وشمال 
إثيوبيا، ومالي، وشمال نيجيريا، والصومال، وجنوب السودان. وهناك، إضافة إلى ذلك، حاالت من 
الــصــراع العنيف المحّلي فــي أنــحــاء كثيرة مــن منطقة الــســاحــل، فــي مــنــازعــات ال تــنــطــوي على محاولة 
جماعة متمّردة االستيالء على سلطة الدولة. تؤّدي هذه الحاالت إلى حالة متوّطنة من انعدام األمن. 
بحيرة  منطقة  على  الدولية  والسياسات  االهتمام  الــدولــي  األمــن  مجلس  رّكــز  آذار/مــــارس 2017،  وفــي 
تشاد عقب زيارة المنطقة في بداية السنة. وكان قرار مجلس األمن بالنتيجة جديرًا بالمالحظة العترافه 
بدور تغّير المناخ إلى جانب عوامل أخرى في تفاقم انعدام األمن البشري (87). غير أن التقرير الالحق 
عن المنطقة الــذي كّلف األمين العام لألمم المتحدة بوضعه لم ُيشر إلى تغّير المناخ بوصفه مسألة 
ذات صــلــة (88). ويتبّين مــن ذلــك أنــه ال يـــزال مــن الصعب إدخـــال الــمــنــاخ والــعــوامــل البيئية األخـــرى في 
وانــعــدام األمــن. ومــع ذلــك، فــإن مجموعة متزايدة  مناقشات السياسات واإلجــــراءات المتعلقة باألمن 
من األبحاث ُتبرز أدلة على تأثير تغّير المناخ في إحداث عدم استقرار اجتماعي وسياسي، من طريق 

المتغّيرات المتداخلة النعدام األمن الغذائي والمائي إلى حّد كبير (89).
وعدم  واالقتصادية  االجتماعية  المساواة  كانعدام  أخــرى -  عوامل  مع  المناخ  تغّير  يتفاعل  ومثلما 
مع  يتفاعل  فإنه  العنيف،  للنزاع  األوضـــاع  لتهيئة  فــســاده -  أو  المسؤولية  تحّمله  عــدم  أو  الحكم  فّعالية 
ردًا،  مطَّ تراجعًا  في العالم  فيها الجوع  شهد  طويلة  فترة  وبعد  المدّمرة.  اآلثــار  من  مزيد  العنف إلنتاج 
فهو عــاود االرتــفــاع مدفوعًا بتغّير المناخ والــنــزاع. ويعاني الــيــوم 815 مليون شخص مــن جــوع مزمن، 
أي نحو 11 بالمئة من سكان العالم (90). وتتأثر بعض المناطق األشّد تضّررًا من انعدام األمن الغذائي 
وســـــوء الــتــغــذيــة تــــأّثــــرًا حـــــادًا بـــالـــنـــزاع وتــغــّيــر الـــمـــنـــاخ. وقــــد ضـــربـــت الــمــجــاعــة أجـــــزاء مـــن جـــنـــوب الـــســـودان 
عــّدة أشهر فــي أوائـــل عــام 2017. وفــي حين دعــت األمــم المتحدة إلــى زيـــادة عاجلة فــي المساعدات 
متأّثرة  مناطق  وكلها  والــيــمــن -  والــصــومــال  نيجيريا،  شــرق  شــمــال  إلــى أن  أشـــارت  فقد  هــنــاك،  اإلنسانية 

بالنزاع - معّرضة لخطر المجاعة (91).
UN Security Council Resolution 2349, 31 March 2017.   (87)

عن النزاع في منطقة بحيرة تشاد، انظر أيضًا القسم VI من الفصل الثاني في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in the Lake Chad (88)
Basin Region, S/2017/764, 7 September 2017.
 J. Vivekananda [et al.], Action on Climate and Security Risks: Review of Progress 2017 (The Hague: (89)
Clingendael, 2017).
 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), The State of Food Security and (90)
Nutrition in the World 2017: Building Resilience for Peace and Food Security (Rome: FAO, 2017), p. 2.
«Famine «Largest Humanitarian Crisis in History of UN»,» Al Jazeera, 11 March 2017.   (91)
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إن تبعات تغّير المناخ على االستقرار االجتماعي والسياسي، من طريق آثاره المترّتبة على األمن 
الغذائي، ليست مجرد أمــور تثير القلق في المناطق التي تشهد اآلثــار المباشرة لتغّير المناخ. فاألمن 
فمعظم  الترّكز.  شديد  الحبوب  وإنــتــاج  الدولية.  التجارة  على  متزايد  بشكل  يتوّقف  العالمي  الغذائي 
القمح وفـــول الــصــويــا والــــذرة ُيـــزرع فــي ثــالث مناطق هــي: الــغــرب األوســـط األمــريــكــي، ومنطقة البحر 
األسود والبرازيل (92). وتتضاعف المخاطر السياسية عندما تكون أسعار الغذاء متقّلبة (93). على سبيل 
المثال، أدى ارتفاع أسعار الغذاء في مصر عــام 2008 إلــى أعمال شغب، وفــي أوائــل عــام 2011 إلى 
التعبئة الشعبية الــتــي أطــاحــت الــرئــيــس حسني مـــبـــارك (94). كــمــا تــوجــد مــخــاطــر أخـــرى فــي نــقــاط اختناق 
التجارة - األماكن الحرجة على طرق النقل التي يمّر عبرها مقدار هائل من التجارة. وثمة أربع عشرة 
نقطة من هذه النقاط ذات أهمية حاسمة لألمن الغذائي العالمي، وقد وجدت دراسة في عام 2017 
أن تغّير المناخ يزيد مخاطر اضطرابها: يسّبب التكّرر المتزايد لحاالت الطقس الشديدة إغالقًا متكّررًا 
لنقاط االختناق ويضّر بالبنية التحتية المادية، بينما يشّكل ارتفاع مستويات البحر خطرًا على عمليات 
الــمــوانــئ (95). ويــهــّدد الــصــراع وانــعــدام األمـــن أيــضــًا الــمــرور السلس للتجارة عبر نــقــاط االخــتــنــاق األربــع 
عشرة ذات األهمية الحاسمة. باختصار، إن قضية األمن الغذائي وعالقتها بتغّير المناخ والنزاع، من 
وال تقتصر  عالميًا  قلقًا  تثير  مسألة  أخـــرى،  ناحية  مــن  السياسي،  واالســتــقــرار  اإلنــســانــي  واألمـــن  ناحية، 

على الدول الفقيرة، أو التي تتأثر تأّثرًا مباشرًا وحاّدًا بتغّير مناخ، أو الغارقة في النزاعات العنيفة.

IV االحتماالت الخاصة بالمؤسسات الدولية

فـــي بـــدايـــة عـــام 2017، تــولــت شــخــصــيــتــان جــديــدتــان أدوارًا رئــيــســة عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي: دونــالــد 
أن  في  شــّك  من  ومــا  المتحدة.  لألمم  عامًا  أمينًا  غوتيريس  وأنطونيو  المتحدة  للواليات  رئيسًا  ترامب 
األول لــديــه الــقــوة العملية األعــظــم، والــمــســرح األوســـع الـــذي يمكن اعــتــالؤه عليها والــمــكــانــة العالمية 
األرفـــع. وقــد عــّبــرت البيانات التي أدلــى بها تــرامــب بوصفه مرشحًا للرئاسة (بــل حتى قبل ذلــك) عن 
كما  الــمــتــحــدة (96).  للواليات  الدولية  المؤسسات  أهمية  وفــي  المتحدة  األمــم  في  وثابتة  عميقة  شكوك 
 R. Bailey and L. Wellesley, Chokepoints and Vulnerabilities in Global Food Trade (London: Chatham (92)
House, 2017), p. v.
 L. Rüttinger [et al.], A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks (Berlin: (93)
Adelphi, 2015), pp. 42–47.
 C. S. Hendrix and S. Haggard, «Global Food Prices, Regime Type, and Urban Unrest in the Developing (94)
 World,» Journal of Peace Research, vol. 52, no. 2 (March 2015), pp. 143–57, and Potsdam Institute for Climate
 Impact Research and Climate Analytics, Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Change Normal
(Washington, DC: World Bank, 2014), pp. 144–147.
Bailey and Wellesley, Chokepoints and Vulnerabilities in Global Food Trade, p. vi.   (95)
 S. Begley, «Read Donald Trump’s Speech to AIPAC,» Time, 21 March 2016, and H. Alexander, «Donald (96)
Trump and the United Nations: A Fight Waiting to Happen?,» Daily Telegraph, 19/1/2017.
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أّكد خطاب تنصيبه ضمنًا على هذا التشكيك، بتكرار حديثه عن «أمريكا أوًال» (97). ويبدو أنه عّبر عن 
ذلك عمليًا عندما أعلن عن نيته سحب الواليات المتحدة من اتفاق باريس بشأن تغّير المناخ (98).

انتخب غوتيريس أمينًا عامًا تاسعًا لألمم المتحدة، بعد أن ترّشح بموجب برنامج يمنح منع النزاع 
العنيف أولوية مركزية في رؤيته السياسية (99). وكما أوضح مضمون هذه المقدمة (والفصول األخرى 
في هــذا المجّلد)، فــإن ذلــك ليس االتــجــاه الــذي يسلكه العالم مــؤخــرًا. ومــن الــواضــح أن مهمة المنع 
ذات حــجــم كبير ومــعــّقــدة، وبــالــتــالــي تــبــرز الــحــاجــة إلــيــهــا أيــضــًا. مــع ذلـــك، ورغـــم الــتــحــديــات الــواضــحــة 
هناك  فــإن  البشري،  األمــن  وتعزيز  النزاعات  إلدارة  بسالسة  الــدولــي  النظام  عمل  تعترض  التي  الكثيرة 
دعـــمـــًا دولـــيـــًا واســـــع الــنــطــاق لــلــقــيــام بـــهـــذا الــمــســعــى. وقــــد بــقــي اتـــفـــاق بـــاريـــس بــالــرغــم مـــن الـــتـــزام الــرئــيــس 
تــرامــب باالنسحاب منه بــأســرع مــا يمكن، إذ ظّلت كــل بــلــدان العالم األخـــرى ملتزمة بموجبات ذلك 
االتــــفــــاق (100). وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــظــل خــطــة 2030 وأهــــداف التنمية الــمــســتــدامــة األهــــداف الــتــي تحفز 
عالم  وتحقيق  المدقع  الفقر  من  العالم  تخليص  على  تصميم  عن  تعّبر  وهــي  العالمية.  التنمية  جهود 

أفضل من اليوم وأكثر سالمًا وأكثر إنصافًا واستدامة بحلول عام 2030 (101).
ثــمــة اعـــتـــراف مــتــزايــد بـــأن اتـــســـاع الــفــجــوة بــيــن األغــنــيــاء والـــفـــقـــراء داخــــل الــبــلــدان وفــيــمــا بــيــنــهــا يضعف 
تستند  عــام 2017،  فــي  واحـــدة  لــدراســة  ووفــقــًا  لـــلـــنـــزاع (102).  محتمـــًال  دافــعــًا  عامـــًال  ويــشــّكــل  الديمقراطية 
إلى مجموعة جديدة وشاملة من مؤشرات عدم المساواة على مستوى العالم، ازداد بين عاَمي 1980 
و2016 مــجــمــوع ثـــــروات أغــنــى 1 بــالــمــئــة مـــن ســكــان الــعــالــم بــمــقــدار ضــعــَفــي مــجــمــوع ثـــــروات أفــقــر 50 
بـــالـــمـــئـــة (103). وحـــــّذر واضـــعـــو الــتــقــريــر مـــن أن عـــدم الـــمـــســـاواة ارتـــفـــع إلـــى «مــســتــويــات قـــصـــوى» فـــي بعض 
 White House, «The Inaugural Address: Remarks of President Donald J. Trump—as Prepared for (97)
Delivery,» 20 January 2017.
 M. D. Shear, «Trump Will Withdraw US from Paris Climate Agreement,» New York Times, 1/6/2017, (98)
and V. Volcovici, «US Submits Formal Notice of Withdrawal from Paris Climate Pact,» Reuters, 4 August 2017.
 A. Guterres, «Challenges and Opportunities for the United Nations,» Vision Statement Circulated by the (99)
president of the UN General Assembly, 4 April 2016.

(100) كل الدول التي تستطيع االنضمام إلى اتفاق باريس وّقعته أو صّدقت عليه، أو خلفت عليه. وأقرب وقت ممكن 
يــســتــطــيــع الـــطـــرف فـــي االتـــفـــاق أن يـــقـــّدم إخـــطـــارًا بــاالنــســحــاب هـــو 3 ســـنـــوات بــعــد نــفــاذهــا. وبــمــا أن االتـــفـــاق أصــبــح نـــافـــذًا بالنسبة 
الثاني/نوفمبر 2019،  تشرين  قبل 4  اإلخــطــار  تقديم  وسعها  فــي  فليس  الثاني/نوفمبر 2016،  تشرين  فــي 4  المتحدة  للواليات 

ويصبح نافذًا بعد سنة من تقديمه. اتفاق باريس، المادة 28 (1).
S. Jang and G. Milante, «De- :(101) عن أهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار األمم المتحدة رقم 70/1، انظر
vel op ment in Dangerous Places,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 345–363.
World Bank Group and United Nations, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Pre- :(102) انظر مثـــًال

 vent ing Violent Conflict—Main Messages and Emerging Policy Directions, and African Development Bank,
 African Development Report 2015—Growth, Poverty and Inequality Nexus, Overcoming Barriers to Sustainable
 Development (Abijan: African Development Bank Group, 2016). SDG 10 is to «reduce inequality within and
among countries».
Jang and Milante, Ibid. انظر أيضًا: 
F. Alvaredo [et al.], World Inequality Report 2018 (World Inequality Lab, December 2017).   (103)
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الــبــلــدان - بما فــي ذلــك الــبــرازيــل والهند وروســيــا والــواليــات المتحدة - وبلغ مستويات حـــاّدة جــدًا في 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء والـــشـــرق األوســـــط. لــذلــك فـــإن ربـــط أهـــــداف الــتــنــمــيــة وبـــنـــاء الـــســـالم، كــمــا هي 
المتعلق  المستدامة  التنمية  أهـــداف  مــن  الــهــدف 16  وبــخــاصــة  الــمــســتــدامــة -  التنمية  أهـــداف  فــي  الــحــال 

بتحقيق السالم والعدالة ببناء مؤسسات قوية - يحظى بأهمية كبيرة في آفاق األمن العالمي.
مــن الــســابــق ألوانــــه أن نــتــمــّكــن مــن الــتــوّصــل إلـــى اســتــنــتــاجــات بــشــأن الــتــأثــيــر الــــذي يــمــكــن أن يحدثه 
الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي، أو األمـــيـــن الـــعـــام لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة، عــلــى مــــدى ســـنـــوات واليــتــيــهــمــا وحـــجـــمـــه. إلــى 
أنماط  تغّير  يستمّر  بينما  العالمية  السياسة  في  نفوذها  يتزايد  أخــرى  فاعلة  أطــراف  هناك  ذلــك،  جانب 
وديناميات القوة الدولية. وستكون أفعالهم ونفوذهم وتفضيالتهم جزءًا من مزيج العوامل التي تحّدد 
إن كان سيصبح العالم أكثر أو أقل سالمًا في السنوات المقبلة، ويخّصص مزيدًا أو قليـــًال من الموارد 
لالستعدادات العسكرية، ويتحّرك أكثر أو أقّل في اتجاه نزع السالح. وسيكون لإلصدارات الالحقة 

من كتاب سيبري السنوي المزيد مما تقوله في هذا المجال.





القسم األول

النزاعات المسلّحة وإدارة النزاعات، 2017
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الفصل الثاني

النزاعات المسّلحة وعمليات السالم

إيان دايفس

عرض عام

شهد عــام 2017 نــزاعــات محتدمة في 22 دولــة على األقـــّل، وانخرطت في كثير منها مجموعات 
مــســّلــحــة مـــتـــعـــّددة مـــن غــيــر الـــــدول وجـــهـــات فــاعــلــة خـــارجـــيـــة. وبــالــمــثــل، شـــهـــدت عــمــلــيــات ســــالم مــعــّقــدة 
ومــتــعــّددة الــجــوانــب، لكن لــم يشهد عــام 2017 غير قليل مــن األمثلة الــبــارزة على تــدّخــالت بناء سالم 
المدنيون  السكان  تحّمل  وقــد  الفصل.  هــذا  في  نناقشها  التي  الرئيسة  المسّلحة  النزاعات  في  ناجحة 

جّل الخسائر البشرية الناجمة عنها.
زاد معّدل وفــّيــات المدنيين الناجمة عن أسلحة متفّجرة في الشهور األحــد عشر األولــى من عام 
2017 بــنــســبــة 42 بــالــمــئــة عــلــى نــظــيــره فـــي عــــام 2016، مــســجــًال مــقــتــل أكـــثـــر مـــن 15000 شـــخـــص، سقط 
معظمهم في المدن. وزاد عدد المشّردين قسرًا على مستوى العالم على 65 مليون شخص في بداية 
عام 2017. والظاهر أّن هذه األرقام القياسية استمّرت طوال العام، وال سّيما بسبب أزمة تشّرد جديدة 
لــة فـــي أمـــاكـــن أخــــرى كــأفــغــانــســتــان وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة  فـــي مــيــاْنــمــار، وأزمـــــات تـــشـــّرد مــطــوَّ
والــصــومــال وجــنــوب الـــســـودان وســـوريـــة والــيــمــن. وأســهــمــت الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة أيــضــًا فــي تــفــاقــم عــدم 
األمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي عــــام 2017، بــحــيــث وصـــلـــت مــســتــويــات انـــعـــدام األمـــــن الـــغـــذائـــي إلــــى درجـــــة األزمــــة 
أو حــالــة الـــطـــوارئ فــي أوســــاط ربـــع الــســّكــان عــلــى األقــــّل فــي ســبــع دول، هــي الــيــمــن وجــنــوب الــســودان 

وسورية ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والصومال.
ظهرت عالمات إيجابية في األمريكات على أّن عملية السالم الجارية في كولومبيا قد ُتنهي عّما 
مستويات  بقيت  لكن   .(II القسم  الغربي (انظر  الكرة  نصف  في  الدائر  الوحيد  المسّلح  الــنــزاَع  قريب 
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العنف السياسي واإلجرامي مرتفعة في دول كثيرة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية (وهذا يشمل 
السلفادور والمكسيك والباراغواي). في الواقع، تعتبر مدن األمريكات من أخطر مدن العالم، وهناك 

أزمة تشّرد قسري متفاقمة.
انـــخـــرطـــت خـــمـــس دول فــــي آســـيـــا وأوقـــيـــانـــيـــا فــــي نــــزاعــــات مــســّلــحــة مــحــتــدمــة فــــي عـــــام 2017، وهـــي 
أفــغــانــســتــان والــهــنــد ومــيــاْنــمــار وبــاكــســتــان والــفــيــلــيــبــيــن (انـــظـــر الــقــســم III). فـــي مــيــاْنــمــار، امـــتـــّدت تــأثــيــرات 
التشريد القسري للروهينغا إلى بنغالدش، بينما ارتكبت قــّوات األمــن الحكومية أعمال عنف واسعة 
الــنــطــاق مـــن دون أّي عـــقـــاب فـــي أمـــاكـــن أخـــــرى كــالــفــيــلــيــبــيــن. وأصـــبـــح تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة تــهــديــدًا 
االستقرار  بعدم  متأّثرة  وأوقيانا  آسيا  في  أخــرى  مناطق  بقيت  بينما  والفيليبين،  أفغانستان  في  متعاظمًا 
الــنــاجــم عــن طــائــفــة مــن الــقــضــايــا. نشير عــلــى الــخــصــوص إلـــى اشــتــداد الــتــوّتــرات فــي شــمــال شـــرق آســيــا، 
بسبب برنامج األسلحة النووية وبرنامج القذائف البالستية في كوريا الشمالية أساسًا. لكن هناك أمارة 
إيجابية وهي أّن عمليات السالم الجارية في نيبال وسريالنكا أسهمت في زيــادة االستقرار في تلك 

الدولتين.
ــــا نــزاعــيــن مسّلحين مــحــتــدَمــيــن فــي عـــام 2017: فــي نــاغــورنــو كـــارابـــاخ (وشـــاركـــت فيه  شــهــدت أوروبـ
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان)، وفـــي أوكــرانــيــا (انــظــر الــقــســم IV). وفـــي الــوقــت عــيــنــه، بـــدا أّن نـــزاعـــات معلقة في 
قــبــرص وجــورجــيــا (أبــخــازيــا وأوسيتيا الجنوبية) ومــولــدوفــا (تــرانــز - دنــيــْســتـِـر) وكــوســوفــو مستعصية أبـــدًا، 
وإن لم تكن محتدمة. وفي الخلفية، ظّلت التوّترات شديدة بين روسيا وأعضاء حلف الناتو والغرب 
بوجه عــاّم، وســرت مزاعم حول تدّخل روســي في السياسات المحّلية الغربية. وبقيت األولوية لدى 

الدول األوروبية لمحاربة اإلرهاب أيضًا.
شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سبعة نزاعات مسّلحة محتدمة في عام 2017: في 
وتركيا  وســوريــة،  وليبيا،  عــام 1967]،  المحتلة  األراضـــي  وفلسطين [أي  و«إســرائــيــل»  والــعــراق،  مــصــر، 
إقليمية  قــوى  فيها  تنخرط  التي  النزاعات  هــذه  من  العديد  بين  تداخل  هناك   .(V القسم  واليمن (انظر 
دولية، إضافة إلى جهات فاعلة كثيرة متفّرعة عن دول. تضّمنت التطّورات اإلقليمية الرئيسة استمرار 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وخسارة  والسعودية؛  إيــران  بين  اإلقليمية  والمنافسة  العربي؛  الربيع  تداعيات 
كثيرًا من األراضي التي سبق أن سيطر عليها. وتنتظر العراَق مهاّم مضنية إلعادة إعمار المناطق التي 
كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية - وال سّيما في مدينة الموصل التي شهدت دمــارًا واسع 
والــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة السّنية  وتــحــقــيــق مــصــالــحــة ســيــاســيــة حقيقية بــيــن المجتمعات الــكــرديــة  الــنــطــاق - 
والشيعية وداخـــل كــّل مــن هــذه المجتمعات. وتـــدور رحــى حــرب معّقدة فــي ســوريــة تــشــارك فيها قوى 
إقليمية ودولية، وقد أّدت إلى تشريد نصف السكان - أكثر من 5.4 مليون الجئ وأكثر من 6.1 مليون 
مشّرد داخليًا - وخّلفت 6.5 مليون شخص في حالة عدم أمن غذائي حاّد و4 ماليين شخص آخرين 
وال مفاوضات أستانا  المتحدة،  األمــم  محادثات السالم بوساطة  مهّددين بالمصير نفسه. ولم تحّقق 
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الموازية، تقّدمًا كبيرًا. وفي اليمن، واصل التحالف الذي تقوده السعودية حصاره الجزئي لألراضي 
التي يسيطر عليها الحوثيون، وكــان لذلك تداعيات إنسانية مــدّمــرة: يواجه 17 مليون على األقــّل، أو 

60 بالمئة من السكان عدم أمن غذائي حاّدًا.
شهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سبعة نزاعات محتدمة: في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
وجــمــهــوريــة الكونغو الــديــمــقــراطــيــة، وإثــيــوبــيــا، ومــالــي، ونيجيريا، والــصــومــال، وجــنــوب الــســودان (انظر 
الــقــســم VI). إضــافــة إلـــى ذلــــك، شــهــدت دول أخــــرى نـــزاعـــاٍت وتـــوّتـــرات أعــقــبــت حـــروبـــًا أو كــانــت بـــؤرًا 
ساخنة لنزاعات مسّلحة محتَملة، منها بوروندي، والكاميرون، وغامبيا، وكينيا، وليسوتو، والسودان، 
وزيــمــبــابــوي. يــمــكــن مــالحــظــة تــطــّوريــن واســَعــيــن فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى: األّول تــداخــل 
نـــزاعـــات كــثــيــرة عــبــر الــــدول والــمــنــاطــق بــســبــب أنــشــطــة عــبــر الـــحـــدود الــوطــنــيــة لــجــمــاعــات إســالمــيــة عنيفة، 
وجــمــاعــات مــســّلــحــة أخــــرى وشــبــكــات إجـــرامـــيـــة. وفـــي الــعــديــد مـــن الـــــدول، وال ســّيــمــا تــلــك الــواقــعــة في 
مــنــطــقــَتــي الـــســـاحـــل وبـــحـــيـــرة تـــشـــاد، هـــنـــاك صــلــة بــيــن هــــذه الـــنـــزاعـــات الــمــتــداخــلــة والـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع، وعـــدم 
االستقرار وهشاشة االقتصاد، وضعف القدرة. والثاني هو تنامي تدويل أنشطة مكافحة اإلرهاب في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بقيادة جهتين فاعلتين من الدول - فرنسا والواليات المتحدة.
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I تتّبع النزاعات المسلّحة وعمليات السالم في عام 2017

إيان دايفس

بعض الذيول الرئيسة للنزاعات المسّلحة في عام 2017

تنحصر الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة الــحــديــثــة فــي الــمــنــاطــق الــعــمــرانــيــة وتــؤّثــر فــي الــمــدنــيــيــن: ذكـــرت منّظمة 
مكافحة العنف المسّلح أّن 15399 مدنيًا على األقل ُقتلوا من جّراء أسلحة متفّجرة في الشهور األحد 
بــزيــادة نسبتها 42 بالمئة مقارنة  الــمــدن،  األولــى من عــام 2017، وأّن أغلبية الضحايا سقطوا في  عشر 
بــعــام  2016(1). إحــــدى الــنــواحــي الــجــوهــريــة والـــجـــديـــدة لــتــلــك الــبــيــانــات أّن الـــغـــارات الــجــّويــة (وبــالــتــالــي 
الــدول) كانت مسؤولة عن أكثر من 50 بالمئة من الوفّيات الناجمة عن أسلحة متفّجرة، وذلك ألّول 
وال سّيما  بالمدنيين -  آهلة  مناطق  في  متفّجرة  أسلحة  استخدام  إّن  البيانات (2).  هــذه  تسجيل  منذ  مــّرة 
القدرة  ذات  أو  الدقيقة  غير  اإليــصــال  نظم  ذات  أو  الكبير  التدميري  الشعاع  ذات  المتفّجرة  األسلحة 
على إيصال ذخائر متعّددة إلى منطقة واسعة - مصدر قلق متزايد وجزء من الجهود اإلنسانية الجارية 
لتحديد األسلحة (3). وبقي إحصاء إصابات المدنيين في النزاعات محّل خالف في عام 2017، إْذ إّن 

التقديرات الرسمية أدنى في الغالب من األعداد الحقيقية لإلصابات (4).
 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), States of Fragility 2016: (1)
 Understanding Violence (Paris: OECD, 2016); I. Anthony, «International Humanitarian Law: ICRC Guidance and
 its Application in Urban Warfare,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 545–553; International Committee of the Red
 Cross, «War in Cities,» [n.d.], and Action on Armed Violence, «First 11 Months of 2017 Sees 42% Increase in
Civilian Deaths from Explosive Weapons Compared to 2016,» 8 January 2018.
Action on Armed Violence, Ibid.   (2)

(3) انظر الفصل التاسع، القسم I، في هذا الكتاب.
 A. Giger, «Casualty Recording in Armed Conflict: Methods انــظــر اإلصــابــات،  تسجيل  طريقة  على  (4) لـــالّطـــالع 
and Normative Issues,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 247–261.
 A. Khan and A. Gopal, «The Uncounted,» New York Times Magazine (16 November 2017), and :انظر أيــضــًا
 P. Cockburn, «There’s No Such Thing as Precise Air Strikes in Modern Warfare—Just Look at the Civilian
Casualties in Iraq and Syria,» The Independent, 1/12/2017.
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ُترتكب أعــمــال عنف جنسي على نطاق واســع فــي الــحــرب، وهــي فــي حالة النساء امــتــداد للعنف 
الذي يواجهنه في غير أوضاع النزاع المسّلح. وذكر تقرير لألمين العام لألمم المتحدة في عام 2017 
أّن زيادة األعمال المتطّرفة العنيفة والشبكات اإلجرامية الهجينة والنزوح الجماعي وثقافات اإلفالت 
مــن الــعــقــاب عــوامــل خــطــر حــرجــة ُتــســهــم فــي الــعــنــف الجنسي الــمــرتــبــط بـــالـــنـــزاع (5). وقـــد مــّثــلــت إدانــــة 12 
عـــضـــوًا فـــي ميليشيا بــجــرائــم عــنــف جــنــســي فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فـــي عـــام 2017 مــْعــلــمــًا 

.(VI انظر القسم) تاريخيًا محتمـًال في مكافحة اإلفالت من العقاب في جرائم من هذا النوع
والــتــشــّرد، كــون المدنيين مرغمين على الفرار  الغذائي  النــعــدام األمــن  الــنــزاع المسّلح سبب رئيس 
مــن العنف واالضــطــهــاد (6). بلغ عــدد المشّردين قــســرًا 65.6 مليون شخص على نطاق العالم فــي عام 
2016، والــظــاهــر أّن هـــذه األرقــــام القياسية اســتــمــّرت فــي عـــام  2017(7). وحــصــلــت أزمـــة تــشــريــد جــديــدة 
عندما فّر 580000 الجئ من طائفة الروهينغا من العنف في مياْنمار (انظر القسم III)، بينما استمّرت 
لــة فـــي مــنــاطــق أخــــرى كــثــيــرة، مــنــهــا أفــغــانــســتــان وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة  أزمـــــات الــتــشــّرد الــمــطــوَّ
والصومال وجنوب السودان وسورية واليمن. وعّبر كثير من المشّردين الحدود الدولية طلبًا للحماية 

والمساعدة كالجئين، مع أّن أغلبيتهم ُشرِّدوا في أوطانهم (8).
أخــيــرًا، أسهمت الــنــزاعــات المسّلحة فــي زيـــادة عــدم األمـــن الــغــذائــي فــي عــام 2017، حين وصلت 
مــســتــويــات انــعــدام األمـــن الــغــذائــي فــي ســبــع دول إلـــى درجـــة األزمــــة أو حــالــة الـــطـــوارئ فــي أوســــاط ربــع 
السكان على األقـــّل. وفــي اليمن، واجــه 60 بالمئة من السكان (17 مليون نسمة) انــعــدام أمــن غذائي 
حـــــاّدًا، بينما بــلــغــت الــنــســبــة 45 بــالــمــئــة (4.8 مــلــيــون نــســمــة) فــي جــنــوب الـــســـودان. الــــدول األخــــرى التي 
احــتــّلــت مـــراتـــب مــرتــفــعــة عــلــى صــعــيــد أعــلــى الــنــســب الــســكــانــيــة الــتــي تــعــانــي انـــعـــدام األمــــن الـــغـــذائـــي هي 

سورية ولبنان وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان والصومال (9).
خَلص خان وغوبال إلى أّن ُخمس وفّيات المدنيين ناجمة عن غارات جّوية، وهو معّدل يزيد بمقدار 31 ضعفًا على ما 

اعترف به تحالف سالح الجّو الذي تقوده الواليات المّتحدة في العراق.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on Conflict-Related Sexual Violence, (5)
S/2017/249, 15 Apr. 2017.
 L. Grip, «Coping with Crises: Forced Displacement in Fragile Contexts,» in: SIPRI Yearbook 2017, (6) انظر
pp. 253–83
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global :(7) ترجع أحدث األرقام المتاحة إلى عام 2016. انظر
Trends: Forced Displacement in 2016 (Geneva: UNHCR, 2017).

(8) المصدر نفسه.
 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) and Word Food Programme (WFP), Monitoring (9)
 Food Security in Countries with Conflict Situations, Report for the UN Security Council, issue no. 3 (FAO/WFP:
[Rome], Jan. 2018)
 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), انـــظـــر:  الـــغـــذائـــي،  األمــــن  وانـــعـــدم  الـــنـــزاع  بــيــن  الــعــالقــة  لــمــعــرفــة 
 International Fund for Agricultural Development (IFAD), UN Children’s Fund (UNICEF), World Food
 Programme (WFP) and World Health Organization (WHO), The State of Food Security and Nutrition in the
World 2017: Building Resilience for Peace and Food Security (Rome: FAO, 2017).
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تعريف النزاع المسّلح

يتوّقف تحديد وجــود «نــزاع مسّلح» في إطــار القانون الدولي على ما إذا كــان النزاع المسّلح بين 
دولتين أو أكثر (نزاع مسّلح بين الدول) أو بين دولة وواحدة أو أكثر من الجماعات المسّلحة المنّظمة 
مـــن غــيــر الـــــدول (نـــــزاع مــســّلــح غــيــر دولــــي أو داخــــل الـــــــدول). حــــّدد بــرنــامــج أوبـــســـاال لــبــيــانــات الــنــزاعــات 
(UCDP) 280 نزاعًا مسّلحًا منفصـًال بين عامي 1946 و 2016(10). وبناء على بيانات البرنامج، طرأت 

زيـــــادة كــبــيــرة فـــي الـــنـــزاعـــات الــمــســّلــحــة فـــي األعـــــوام 2014 - 2016 (47 نـــزاعـــًا فـــي الــســنــة فـــي الــمــتــوّســط) 
مقارنة بأّي حقبة مّدتها ثالث سنوات في األعــوام 2007 - 2013 (35 نزاعًا في السنة في المتوّسط)؛ 
عــلــمــًا بـــأّن أغلبية هـــذه الــنــزاعــات انــدلــعــت داخـــل دول (11). وإذا كــانــت الــنــزاعــات بــيــن الــــدول أكــثــر صــور 
النزاع المسّلح شيوعًا اليوم، فــإّن العتبة التي تمّيز أوضــاع العنف أو التوّترات السياسية الداخلية عن 
القانون  لتطبيق  الدافع  أّنها  وال سّيما  جوهرية،  وقانونية  سياسية  قضية  الــدول  بين  مسّلح  نــزاع  أوضــاع 

اإلنساني (12).
هناك معياران رئيسان ُيحّددان عمومًا إن كان يوجد نزاع مسّلح بين دول بموجب القانون الدولي: 
شّدة العنف وحّد أدنى لتنظيم الضالعين فيه (كوجود هيكلية قيادة لدى الجماعات من غير الدول). 
ويرى سليفاين فيتي، وهو مستشار قانوني للجنة الدولية للصليب األحمر، أّن وصف هذين المكّوَنين 
اإلرشــاديــة،  البيانات  من  مجموعة  بقياس  حالة  لكّل  تبعًا  تقييمهما  يلزم  وأّنــه  متعّذر،  مــجــّردة  بعبارات 
كـــأمـــد الــــنــــزاع، وتــــواتــــر أعـــمـــال الــعــنــف والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وطــبــيــعــة األســـلـــحـــة الــمــســتــخــَدمــة، وتـــشـــّرد 

مدنيين، وسيطرة قوى معارضة على مناطق وعدد الضحايا (قتلى، جرحى، مشّردون... إلخ) (13).
إضافة إلى ما تقّدم، للنزاعات المسّلحة بين الدول أبعاد دولية كبيرة غالبًا مع خطر االمتداد إلى 
لة»، بمعنى أّنها تشمل جنودًا أو  دول مجاورة. لذلك، صارت نزاعات مسّلحة كثيرة بين الدول «مدوَّ
جانب  من  والتدريب)  األسلحة  الطابع (كنقل  عسكري  لتدّخل  أخــرى  صــورة  أو  مسّلحة  مجموعات 
دول أخـــرى (أو مــجــمــوعــات مسّلحة أو جــهــات خــاّصــة فــي دول مـــجـــاورة) لــصــالــح واحـــد أو أكــثــر من 
األطراف المتحاربة. وفي عام 2016، صّنف برنامج أوبساال نحو ثلث النزاعات المسّلحة الـ 49 بأّنها 

لة (14). مدوَّ
 M. Sollenberg and E. Melander, «Patterns of Organized Violence, 2007–2016,» in: SIPRI Yearbook (10)
2017, pp. 25–46.

(11) المصدر نفسه.
 F. Bouchet-Saulnier, Medecins Sans Frontieres: The Practical Guide to Humanitarian Law, :(12) انظر مثـًال
 3rd ed. (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2013), «Non-International Armed Conflict», and J. Odermatt,
 «Between Law and Reality: «New Wars» and Internationalised Armed Conflict,» Amsterdam Law Forum, vol. 5,
no. 3 (Summer 2013), pp. 19–32.
 S. Vité, «Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual (13)
Situations,» International Review of the Red Cross, vol. 91, no. 873 (March 2009).
Sollenberg and Melander, «Patterns of Organized Violence, 2007–2016».   (14)
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على  فيها  الــوجــوه  متعّددة  فاعلة  جهات  انــخــراط  مــع  تعقيدًا  المسّلحة  الــنــزاعــات  تتزايد  باختصار، 
للنزاع  القانوني  التصّوري  للتصنيف  كبيرًا  تحّديًا  التعقيد  هــذا  يمّثل  متنّوعة.  ولغايات  مستويات  عــّدة 
المسّلح، إضافة إلى التفكير في حّل النزاع (عبر عمليات ســالم) وتالفيه (15). يتعامل هذا الفصل مع 
الــنــزاعــات المسّلحة الــمــوصــوفــة فــي قــاعــدة بــيــانــات بــرنــامــج أوبــســاال كنقطة انــطــالق، ثـــّم يــوّســع النطاق 
قــلــيـــــًال لــيــشــمــل حــــــاالت مـــواجـــهـــة وعـــنـــف إجـــــرامـــــي، وكـــالهـــمـــا نـــذيـــر لــعــنــف مـــســـّلـــح أو نــتــيــجــة لــــه أحـــيـــانـــًا. 
إعالم  ووســائــل  وتقارير،  الصلة،  ذات  المؤلفات  من  مزيج  على  بناًء  للمناقشة  رئيسة  أمثلة  واختيرت 

وبينات مرتبطة بالنزاعات في عام  2017(16).

عمليات السالم وانتكاسة السالم

رّبما تشمل عملياُت السالم مجموعة واسعة من األنشطة - بدءًا بالتوّصل إلى وقف إلطالق النار 
وتسريحهم  السابقين  المحاربين  سالح  بنزع  وانتهاًء  ســالم،  اّتفاقيات  بتوقيع  ومــرورًا  مفاوضات،  عبر 
وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــم وبـــنـــاء الــــدولــــة - لــلــتــوّصــل إلــــى تــســويــة دائـــمـــة بــالــتــفــاوض بــيــن األطـــــــراف الــمــتــحــاربــة أو 
ــفــة مــن األمــم  الــمــتــنــازعــة (17). كــمــا أّن عــمــلــيــات ســـالم مــتــعــّددة األطـــــراف، بــمــا فــي ذلـــك الــعــمــلــيــات الــمــكــلَّ

المتحدة، رّبما تكون جزءًا من عملية سالم أيضاً (18).
عــمــلــيــات الــســالم واحــــدة مــن جــمــلــة أدوات تستخدمها جــهــات فــاعــلــة داخــــل الــمــجــتــمــعــات وبينها، 
وجـــمـــاعـــات مــســّلــحــة مـــن غــيــر الـــــــدول، ودول والــمــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــحــقــيــق الـــــســـــالم (19). لــكــن لــيــس كــّل 
عمليات الــســالم تـــؤّدي إلــى ســالم مــســتــدام، فالعديد مــن هــذه العمليات لــم يثمر غير ســالم مــؤّقــت أو 
وقــــف لــألعــمــال الــعــدائــيــة، بــيــنــمــا تـــــؤّدي تــســويــة ســيــاســيــة غــيــر حــاســمــة أو إخـــفـــاق فـــي مــعــالــجــة األســبــاب 
الــرئــيــســة لــلــنــزاع أو فــلــتــان أمــنــي وتــوّتــر مستمّر إلـــى اســتــئــنــاف الــنــزاع الــمــســّلــح آخـــر األمــــــر (20). فــفــي أيــرلــنــدا 
الشمالية مثـًال، ضّمت عملية السالم وسائل متدرِّجة رئيسة كثيرة، منها إعالن داونينغ ستريت (1993) 
 United Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches :(15) يــرد وصف لهذا التعقيد في
to Preventing Violent Conflict (Washington, DC: World Bank, 2018)
UCDP Georeferenced Event Dataset (GED).   (16)
 United :(17) اّتــــفــــاقــــيــــة الـــســـالم تــســويــة ســيــاســيــة غــايــتــهــا إدارة أخـــطـــار الــعــنــف والـــتـــّوصـــل إلــــى اســـتـــقـــرار فـــي صـــــورة مــــا. انـــظـــر
Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict.

للوصول إلى قاعدة بيانات لمستندات يمكن اعتبارها في اإلطــار الواسع بأّنها اّتفاقيات ســالم، انظر الموقع اإللكتروني 
.(United Nations Peacemaker) لألمم المّتحدة صانعة السالم

(18) لمعرفة المزيد عن عمليات السالم، انظر الفصل الثالث في هذا الكتاب.
(19) لــــــــالّطــــــــالع عـــلـــى تـــفـــســـيـــرات مـــتـــنـــّوعـــة لــكــلــمــة «ســـــــــالم»، إضــــافــــة إلـــــى أدوات تــحــقــيــق الــــســــالم األخـــــــــرى، انــــظــــر: الــمــصــدر 
 «Sustaining Peace and Sustainable Development in Dangerous Places,» in: SIPRI Yearbook 2017, و نــفــســه، 
pp. 211-252.
 C. Bell [et al.], Navigating Inclusion in Peace Settlements: Human Rights, and the Creation of the (20)
 Common Good (London: British Academy, 2017), and C. Bell and J. Pospisil, «Negotiating Inclusion in
 Transitions from Conflict: The Formalised Political Unsettlement,» Journal of International Development, vol. 29,
no. 5 (July 2017).
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ووقف إلطالق النار من جانب الجيش الجمهوري األيرلندي (1994)، إلى أن أفضى اّتفاق الجمعة 
 .(IV انظر القسم) العظيمة أخيرًا إلى سالم (1998) - مع أّنه انقضى عقدان وال يزال الوضع متشّنجًا
وبالمثل، جلبت اّتفاقية السالم في كولومبيا في عام 2016 منافع كثيرة قصيرة األجل، لكن تبقى هناك 

.(II انظر القسم) تحّديات كبيرة
مـــنـــذ أواســـــــط تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، مــعــظــم الــــنــــزاعــــات الــمــســّلــحــة عــــبــــارة عــــن نــــزاعــــات قــديــمــة 
ــعــة فــي األعــــوام 1975 - 2011،  تــجــّددت ولــيــســت نــزاعــات جــديــدة، ومـــن أصـــل 216 اّتــفــاقــيــة ســـالم مــوقَّ
تـــال 91 اّتــفــاقــيــة تـــجـــّدُد الــعــنــف فـــي غــضــون خــمــس ســـــنـــــوات (21). ومــــع ذلــــك، يــشــيــر مـــا تـــقـــّدم إلــــى أّنــــه إذا 
كـــان الـــســـالم صــعــبــًا، وعــمــلــيــات الـــســـالم مــعــّقــدة ومـــتـــعـــّددة الـــجـــوانـــب، فــــإّن االّتـــفـــاقـــات الــتــي نــجــحــت في 
إنــهــاء نــزاعــات مسّلحة أكــثــر مــن تلك الــتــي أخفقت فــي ذلـــك. سنسرد فــي األقــســام التالية االّتــجــاهــات 
والــــحــــوادث الــتــي حــصــلــت فـــي عـــام 2017 وأّثـــــرت فـــي كـــّل الـــنـــزاعـــات الــمــســّلــحــة وفـــي عــمــلــيــات الــســالم 
الرئيسة المالزمة لتلك النزاعات. ونناقش أيضًا أمثلة على عنف متدّني الشّدة بين الدول (أّي العنف 
الـــدول)، لكن في سياق العنف السياسي  الــذي يمكن أن يتدّنى عن العتبة القانونية لنزاع مسّلح بين 

.(22) (II القسم) في أمريكا الجنوبية أساسًا
الــنــزاعــات المسّلحة أّدت إلــى «انتكاسة  كــانــت اّتــجــاهــات  كتحديد إن  األكــبــر» -  لتكوين «الــصــورة 
الــتــطــّورات التي سنناقشها في األقــســام التالية بالتزامن مع  األخــيــرة - ينبغي أن ُتقرأ  ســالم» في السنين 
بعض مجموعات البيانات عن العنف والنزاع بصورهما المتنّوعة، بما في ذلك مشروع موقع النزاع 
وقــــاعــــدة بـــيـــانـــات اإلرهـــــــاب فـــي الـــعـــالـــم (GTD) ومــجــمــوعــة   ،(ACLED) وبـــيـــانـــات الــــحــــوادث الــمــســّلــح 

البيانات الجغرافية اإلسناد (GED) لبرنامج أوبساال (23).

 S. Högbladh, «Peace Agreements 1975–2011: Updating the UCDP Peace Agreement Dataset,» in: T. (21)
 Pettersson and L. Themnér, eds., States in Armed Conflict 2011, Department of Peace and Conflict Research
 Report; 99 (Uppsala: Uppsala University, 2012), pp. 39–56; and S. von Einsiedel [et al.], Civil War Trends and the
 Changing Nature of Armed Conflict, UN University Centre for Policy Research, Occasional Paper; no. 10 (Tokyo:
UN University, 2017)

(22) ُيستكَمل الفصل بتسلسل زمني للحوادث في الملحق (ج) في هذا الكتاب.
 E. Melander and (23) لــتــحــديــد إن كــانــت اّتــجــاهــات الــنــزاع المسّلح تشير إلــى انتكاسة ســالم فــي السنين األخــيــرة، انــظــر
 I. Svensson, «A Reversal of Peace? The Role of Foreign Involvement in Armed Conflict: A Case Study on East
Asia,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 220–235.
 M. Brzoska, «Progress :لالّطالع على عرض عاّم للتقدم األخير في جمع وإتاحة بيانات عن النزاعات المسّلحة، انظر
in the Collection of Quantitative Data on Collective Violence,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 191–200.
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II النزاع المسلّح في األمريكات

مارينا كاباريني 

وخوسيه ألفارادو كوبار

ــًا مــســّلــحــًا مــحــتــدمــًا واحـــــــدًا فـــي عــــام 2017، وتـــحـــديـــدًا فـــي كــولــومــبــيــا بين  شـــهـــدت األمـــريـــكـــات نــــزاعــ
الحكومة الكولومبية وجماعات فدائية متنّوعة. ظهرت عالمات إيجابية على أّن عملية السالم الجارية 
قـــد ُتــنــهــي عــّمــا قـــريـــب، عــلــى مــشــكــالتــهــا الــكــثــيــرة، أطــــول نــــزاع مــســّلــح فـــي نــصــف الـــكـــرة الــجــنــوبــي. لــكــّن 
مستوى العنف السياسي واإلجرامي كان مرتفعًا في دول كثيرة في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية 
إلى حّد أّنها ترقى إلى نزاعات مسّلحة «تقليدية»، وإن لم يكن تعريفها كذلك ممكنًا بالضرورة. نتج 
من الجهود العسكرية الطابع لمكافحة العصابات اإلجرامية الضالعة في تهريب المخّدرات - جهود 
مدعومة غالبًا بمساعدات عسكرية وأمنية أمريكية - زيادة معّدالت جرائم القتل. وهذا ما جعل مدن 
األمــريــكــات مــن أخــطــر الــمــدن فــي الــعــالــم. يــضــاف إلـــى مــا تــقــّدم فــســاد ســيــاســي مــتــوّطــن، ونــظــم قضائية 

واهية، وضعف الثقة بمؤّسسات الدولة. وبالجملة، أّدى ما تقّدم إلى تفاقم أزمة التشّرد القسري.
يستعرض هـــذا الــقــســم الــتــطــّورات فــي الــنــزاعــات فــي األمــريــكــات فــي عـــام 2017. لــكــن قــبــل تقّصي 
النزاع الدائر في كولومبيا بالتفصيل، سنبّين ونستعرض بعض التطّورات العاّمة الرئيسة في األمريكات 

لة عن السلفادور والمكسيك والباراغواي. على صعيد العنف الجرمي، مع دراسات حالة مفصَّ

التطّورات العاّمة الرئيسة: ديناميات النزاع والعنف اإلجرامي وتداعياته

يتحّمل مسؤوليَة العنف في دول كثيرة في األمريكات عصاباٌت إجرامية، وكارتيالت المخّدرات، 
والقّوات  الشرطة  قــّوات  إلى  إضافة  فدائية،  ومجموعات  المخّدرات،  تهريب  في  ضالعة  وميليشيات 
الــمــســّلــحــة الــحــكــومــيــة. وقــــد اعــتــمــد كــثــيــر مـــن هــــذه الـــــدول مــقــاربــة الــقــبــضــة الــحــديــديــة ومـــقـــاربـــة عسكرية 
مدعومة  مقاربة  وهــي  الــمــخــّدرات،  تهريب  فــي  الضالعة  اإلجــرامــيــة  العصابات  مــع  التعامل  فــي  الطابع 
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 114 نحو  المتحدة  الــواليــات  استثمرت  مثــــًال،  هــنــدوراس  ففي  أمريكية.  وأمنية  عسكرية  بمساعدات 
ووحــــدات شرطة  مــلــيــون دوالر فــي مــســاعــدات أمــنــيــة مــنــذ عـــام 2009 لتشكيل وحــــدات نخبة عسكرية 
انعدام  تفاقم  على  رئيس  مؤّشر  هناك  الــمــخــّدرات (1).  مكافحة  عمليات  وتنفيذ  الحدود  أمــن  وتحسين 
األمن وهو أّن 43 مدينة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى مصنَّفة اآلن في عداد المدن الخمسين 

األشّد خطرًا في العالم بناء على معّدالت جرائم القتل (2).

ضعف الثقة بمؤّسسات الدولة

عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــّدم االجــتــمــاعــي االقــتــصــادي وتــضــيــيــق فــجــوات عـــدم الــمــســاواة، مــن شـــأن عــدم 
تــحــقــيــق الــتــطــّلــعــات حــيــال تــوســيــع الــطــبــقــة الــوســطــى أن ُيـــوهـــن الــعــالقــات بــيــن الــمــواطــنــيــن والــــدولــــة. كما 
الجريمة  مستويات  وتــزايــد  المستوطن،  والفساد  السلطة،  على  قبضتهم  الحاليين  الــرؤســاء  إحــكــام  أّن 
الثقة بالمؤّسسات  وضــعــف  الــعــقــاب،  مــن  اإلفـــالت  حـــاالت  شــيــوع  إلــى  أّدى  القضائية  النظم  وضــعــف 

العاّمة (3).
عــانــت غــواتــيــمــاال وهـــنـــدوراس وفــنــزويــال عــنــفــًا إجــرامــيــًا عــالــي الــمــســتــوى وتـــوّتـــرات ســيــاســيــة فــي عــام 
ــــــــًال، غــرقــت الـــبـــالد فـــي أزمــــة اقــتــصــاديــة  ـــ 2017. فــفــي غــمــرة اســتــقــطــاب ســيــاســي مــتــطــّرف فـــي فــنــزويــــــــــــــال مــثـــ

وإنسانية، ورافق ذلك تظاهرات مستمّرة مناوئة للحكومة وعنف من جانب المواالة والمعارضة (4).
وبالمثل، ُأرجــئ اإلعــالن عن نتائج االنتخابات الرئاسية التي جرت في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 فــي هــنــدوراس وُعــرقــلــت، عـــالوة على ارتــفــاع مستويات اإلجــــرام المّتصلة بــتــجــارة الــمــخــّدرات، 
ومــكــافــحــة الــمــخــّدرات والــفــســاد. أطــلــق ذلـــك شــــرارة أســـوأ أزمـــة سياسية هــنــاك مــنــذ نــحــو عـــقـــد (5). عّمت 
االنــتــخــابــات (6).  االحتجاجات شّتى أرجـــاء الــبــالد ولقي 31 شخصًا مصرعهم فــي أحـــداث عنف تلت 
 S. Kinosian, «Crisis of Honduras Democracy Has Roots in US Tacit Support for 2009 Coup,» The (1)
Guardian, 7/12/2017.
«The World’s Most Dangerous Cities,» The Economist (31 March 2017).   (2)
 Seguridad, Justicia y Paz, Metodología del ranking (2016) de las 50 ciudades más violentas del :انظر أيــضــًا
 (Justicia y Paz: Mexico City, 6 الــعــالــم]  فــي  عــنــفــًا  األشــــّد  الخمسين  الــمــدن  تصنيف (2016)  mundo Seguridad [منهجية 
April 2017).
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Development Bank of Latin (3)
 America (CAF) and UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Latin American
Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development (Paris: OECD, 2018), chapter 1.

 K. Semple and A. V. Herrero, «Antonio Ledezma, Venezuelan Opposition Leader, Flees to (4)
 Colombia,» New York Times, 17/11/2017; «Venezuela’s Shameless and Colossal Vote-rigging,» The Economist
الــبــلــديــات]  ســلــطــات  كـــّل  يــحــتــكــر  [مــــــادورو   (3 August 2017); M. Castro, Maduro acapara todo el poder municipal,»
 El País (Madrid), 13/12/2017, and P. Torres and N. Casey, «Armed Civilian Bands in Venezuela Prop up
Unpopular President,» New York Times, 22/4/2017.

 S. M. Fernández, «Do the Numbers Lie? Mistrust and Military Lockdown after Honduras’ Disputed (5)
Poll,» International Crisis Group (4 December 2017).
 S. Kinosian, «Families Fear No Justice for Victims as 31 Die in Honduras Post-election Violence,» The (6)
Guardian, 2/1/2018.
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ــبـــــر، خـــلـــصـــت مـــنـــّظـــمـــة الــــــــدول األمـــريـــكـــيـــة (OAS) إلـــــى حــــصــــول «مـــخـــالـــفـــات  ــ وفـــــي كــــانــــون األول/ديـــــســـــمـ
وحـــاالت تقصير» فــي االنــتــخــابــات (7). ومــع ذلــك، اعترفت الــواليــات المتحدة بشاغل منصب الرئاسة 

خوان أورالندو هيرنانديز فائزًا، وأقّر خصمه بهزيمته (8).

تشريد قسري

مــن المظاهر الرئيسة لــالنــفــالت األمــنــي المتزايد فــي األمــريــكــات تفاقم أزمـــة الــمــشــّرديــن قــســريــًا في 
وفــي كــّل دولــة  فــي المنطقة  الــواليــات المتحدة تــؤّثــر  والــمــكــســيــك (9). وبقيت سياسات  أمريكا الوسطة 
على حـــّدة بــطــرق شــّتــى. لــكــّن السياسة األمــريــكــيــة شــهــدت ثــالثــة تغييرات رئيسة فــي عــام 2017، وهي 
(أ) إعالن العزم على وقف الهجرة غير الشرعية؛ و(ب) زيادة حاالت ترحيل المهاجرين الذين ليس 
لديهم أوراق ثبوتية مّمن قدموا من أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ويقيمون في الواليات المتحدة 

على أساس إنساني مؤّقت؛ و(ج) تعزيز أمن الحدود مع المكسيك (10).
ورّدًا عــلــى مـــجـــيء عـــشـــرات اآلالف مـــن الــقــّصــر غــيــر الــمــصــحــوبــيــن واُألســــــر الــــفــــاّرة مـــن الــعــنــف في 
الـــســـلـــفـــادور، أنــهــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة فـــي آب/أغـــســـطـــس 2017 بــرنــامــج ُقـــّصـــر أمــريــكــا الــوســطــى لسنة 
 2014(11). وهــنــاك بــرنــامــج منفصل صـــار مـــهـــّددًا، وهـــو «وضـــع الــحــمــايــة الــمــؤّقــتــة» (TPS). أتـــاح برنامج 
تعاني  متنّوعة  دول  مــن  قــدمــوا  ألشــخــاص  إنسانية  ألســبــاب  تــأشــيــرات  منذ عــام 1990  الــمــؤّقــتــة  الحماية 
نــزاعــًا مسّلحًا جــاريــًا، أو كـــوارث طبيعية أو ظــروفــًا غير عــاديــة أخـــرى، وبــذلــك أمكنهم العيش والعمل 
الــواليــات المتحدة مــؤّقــتــاً (12). بناًء على ذلــك، زاد حملة تأشيرات بموجب برنامج  بطريقة قانونية في 
وضــــع الــحــمــايــة الــمــؤّقــتــة فـــي عــــام 2017 عــلــى 435000 شــخــص قـــدمـــوا مـــن 10 دول (13). وفــــي تــشــريــن 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر، أعــلــنــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة إنــهــاء الــوضــعــيــة الــمــؤّقــتــة ألكــثــر مــن 50000 هاييتي و2500 
نــيــكــاراغــوي، وتـــال ذلـــك قـــرار فــي مطلع كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018 أنــهــى الــوضــعــيــة الــمــؤّقــتــة لــــــ 250000 
 Organization of American States, «Statement by the OAS General Secretariat on the Elections in (7)
Honduras,» Press Release E-092/17, 17 December 2017
 ««Plan B»: Is Honduras’ Ruling Party Planning to Rig an Election?,» The Economist (25 ــًا:  ــ أيـــــضـ انــــظــــر 
 November 2017), and G. Palencia, «OAS Says Honduran Presidential Election Should Be Redone,» Reuters, 18
December 2017.
 J. Webber, «Honduras Opposition’s Nasralla Concedes Defeat after US Backs Hernández,» Financial (8)
Times, 22/12/2017.
 R. Muggah, «Organised Violence is Ravaging Central America and Displacing Thousands,» The (9)
Guardian, 29/6/2017.
 G. Miller, «Stop Saying «Mexico is Not Going to Pay for the Wall»: Trump Urges Mexican President in (10)
Leaked Transcript,» Washington Post, 3/8/2017.
 M. Rosenberg, «US Ends Program for Central American Minors Fleeing Violence,» Reuters, 16 August (11)
2017.
 D. Cohn and J. S. Passel, «More than 100,000 Haitians and Central American Immigrants Face Decision (12)
on their status in the US,» Pew Research Center, 8 November 2017.
 M. Park, «Trump Administration Ended Protected Status for 250,000 Salvadorans: These Immigrants (13)
Might Be Next,» CNN, 10 January 2018.
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شخص قدموا من السلفادور (14). وُأرجــئ قرار في شأن الوضع المؤّقت للقادمين من هندوراس إلى 
تــّمــوز/يــولــيــو  2018(15). ولــلــمــفــارقــة، كــانــت ســيــاســات الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــمــنــاوئــة لــلــهــجــرة - وال ســّيــمــا 
ترحيل نحو 100000 شخص مدانين بجرائم في الواليات المتحدة، إلى أمريكا الوسطى في األعوام 
2010 - 2012 - سبب تفاقم أعمال العنف المرتبطة بالعصابات وكارتيالت المخّدرات في المنطقة، 

وهو ما أطلق بدوره موجة مهاجرين ُقّصر ال يحملون وثائق إلى الواليات المتحدة (16).
لتسليط مــزيــد مــن الــضــوء على ظــاهــرة العنف السياسي واإلجــرامــي هـــذه، نناقش أدنـــاه ثــالثــة أمثلة 

بمزيد من التفصيل: السلفادور والمكسيك والباراغواي.

العنف السياسي واإلجرامي في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية

السلفادور

عــام 1992،  فــي  للسالم  تشابوْلتيبيك  اّتــفــاقــيــة  توقيع  عقب  الــســلــفــادور  فــي  السياسي  المشهد  تغّير 
فحّل الــســالم عقب حــرب أهلية دامــت عـــقـــداً (17). ومــع ذلــك يبقى الــركــود االقــتــصــادي وعنف الجريمة 
إلى  واســتــنــادًا  الــســلــفــادوري.  المجتمع  فــي  تــؤّثــر  رئيسة  واجتماعية  تنموية  قضايا  والعصابات  المنّظمة 
الشرطة السلفادورية، تدير أكبر العصابات - مارا سالفْتروشا أو أم - أس - 13، وباريو 18 - وعصابات 
صــغــيــرة أخــــرى أكــثــر مــن 600 خــلــيــة فــي مختلف أنــحــاء الـــبـــالد، وهـــي مــســؤولــة عــن أغــلــب الـــجـــرائـــم (18). 
الحكومة.  مع  ســالم  اّتفاقية  على  التفاوض   M-13 عصابة  قــادة  اقترح  الثاني/يناير 2017،  كانون  وفــي 
تــضــّمــنــت مــــســــوّدة االقــــتــــراح بـــنـــدًا يــشــيــر إلــــى الــتــفــكــيــك الــمــحــتــمــل لـــلـــعـــصـــابـــة (19). لـــكـــّن ذلــــك أبـــــرز تــحــّديــًا 
للحكومة كــون المحكمة الدستورية قضت في عــام 2015 بــأّن العصابات جماعات إرهابية، وهــو ما 

يعّرضها للمالحقة القضائية بسبب كّل الجرائم المرتَكبة (20).
 Washington Office on Latin America (WOLA), «Trump Administration’s Decision to نفسه؛  (14) الــمــصــدر 
 End TPS for Haitians is Misguided, Discriminatory and Encourages Other Governments to Reject Refugees,»
 Press Release (21 November 2017), and N. Miroff, «DHS Ends Protected Immigration Status for Nicaraguans,
but Hondurans Get Extension,» Washington Post, 6/11/2017.

 S. Raphelson, «Central American Immigrants Brace for End of Temporary Protected Status Program,» (15)
National Public Radio, 10 November 2017.
 A. Chardy, «Deportation of Criminals Blamed for Exodus from Central America,» Miami Herald, (16)
3/8/2014.
 C. J. Wade, Captured Peace: Elites and Peacebuilding in El Salvador (Athens, OH: Ohio University (17)
Press, 2016), p. 2.

EFE, «El Salvador registró 317 homicidios en enero de 2018, 58 más que en 2017» (18) [سّجلت السلفادور 
elsalvador.com, 1 February 2018. 317 جريمة قتل في كانون الثاني/يناير 2018، بزيادة 58 جريمة مقارنة بعام 2017]، 
«El Salvador Gang Calls for Ending «War» with Government,» Telesur, 10 January 2017.   (19)
 C. Martínez and R. Valencia, «MS-13 pide diálogo al gobierno y pone sobre la mesa su propia (20)
 El Faro (San Salvador), الــــطــــاولــــة،  عـــلـــى  اقـــتـــراحـــهـــا  وتـــضـــع  الــــحــــوار  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى  [تــــعــــرض   desarticulación» [MS-13
9/1/2017.
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وفي أيلول/سبتمبر 2017، قّدمت جماعات مدافعة عن حقوق اإلنسان وتّتخذ من السلفادور مقّرًا 
األمريكية.  الــدول  لمنّظمة  التابعة   (IACHR) اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  لجنة  إلــى  تقريرًا  لها 
عّدد التقرير عمليات القتل المزعومة خارج نطاق القضاء على يد عناصر من الشرطة السلفادورية، 
وزعــــم أّن الــوضــع يــشــبــه نـــزاعـــًا مــتــدّنــي الـــشـــّدة، مــع تــحــّول الـــصـــراع مــن عــنــف بــيــن الــعــصــابــات إلـــى عنف 
بــيــن الــعــصــابــات والـــــدولـــــة (21). ومـــع أّن الــعــدد اإلجــمــالــي لــجــرائــم الــقــتــل انــخــفــض مــن 5287 جــريــمــة في 
عام 2016 إلى 3947 جريمة في عام 2017، تبقى السلفادور إحدى أخطر الدول التي خارج مناطق 

الحرب في العالم، حيث يبلغ معّدل جرائم القتل 60 جريمة لكّل 100000 شخص (22).
ــيــن مــّتــصــَلــيــن بــالــمــســاءلــة  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــــتــــطــــّورات الــســلــبــيــة، شــهــد عــــام 2017 تـــطـــّوَريـــن إيــجــابــيَّ
عــلــى الــحــرب األهــلــيــة. األّول هــو اعــتــراف الــحــكــومــة فــي تــشــريــن األّول/أكـــتـــوبـــر بـــأّن الــجــيــش أعـــدم 978 
شخصًا في قرية إْلموزتي في أثناء الحرب األهلية في عام 1981. لكّن عملية دفع التعويضات تسير 
يــحــّق لهم تعويض)  مــّمــن  وُأســــرة (27 بالمئة  نــاجــيــًا  يتلّق غير 172  أيــار/مــايــو 2017، لــم  بــبــطء: بحلول 
المتحدة  الـــواليـــات  تسليم  كـــان  الــثــانــي  والــتــطــور  الــحــكــومــة (23).  أنفقتها  دوالر  مــلــيــون  مــن 1.8  حّصتهم 
إيــنــوســيــنــتــي أورالنـــــــــدو مـــونـــتـــانـــو إلســـبـــانـــيـــا فــــي 29 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2017، وهـــــو عــقــيــد ســـابـــق فــي 
سّتة  ضحيتها  وراح  عــام 1989  فــي  وقعت  بمجزرة  مّتصلة  تهمًا  مونتانو  يــواجــه  الــســلــفــادوري.  الجيش 
كهنة يسوعيين (منهم خمسة إسبان)، ومدّبرة منزلتهم وابنتها المراهقة (24). وتشرح أْلمودينا بيرنابيئو، 
وهــي محامية إسبانية مدافعة عن حقوق اإلنــســان أعــّدت القضية ضــّد مونتانو، «تتيح هــذه المحاكمة 
فرصة للحقيقة والعدالة، ولو في إسبانيا، وهي خطوة فاعلة نحو إنهاء حالة اإلفالت من العقاب في 

السلفادور» (25).

المكسيك

بينما واجــهــت المكسيك تــحــّديــات كثيرة فــي عــام 2017، كــان اّتــجــاه الــنــزاع األشـــّد خــطــورة تسارع 
وتـــيـــرة الـــجـــرائـــم الــمــّتــصــلــة بـــالـــمـــخـــّدرات وتـــأثـــيـــرهـــا. إّن تـــاريـــخ تـــجـــارة الـــمـــخـــّدرات فـــي الــمــكــســيــك طــويــل 

ومعّقد، ومساراته في العنف والسالم متقّلبة (26).
T. Clavel, «El Salvador Police Running Clandestine Jails: Report,» InSight Crime, 20 September 2017. (21)
T. Clavel, «InSight Crime’s 2017 Homicide Round-up,» Insight Crime, 19 January 2018.   (22)
 N. Rauda Zablah, «El Estado hace oficial el número de víctimas en El Mozote: 978 ejecutados, (23)
 El Faro (San Salvador), ،[الـــدولـــة تــعــلــن الــعــدد الــرســمــي لــلــضــحــايــا فــي إْلـــمـــوزوتـــي: 978 ُأعـــدمـــوا، 553 طــفــــــــــــــًال] 553 niños»
4/12/2017.
R. Burgos Viale, «La defensa de Montano peca de inocente» El Faro (San Salvador), (24)

[مرافعة فريق دفاع مونتانو بالبراءة خطيئة]، 2017/12/5.
 «Former El Salvador Colonel Extradited to Spain over 1989 Murder of Jesuits,» The Guardian, (25)
29/11/2017.
 M. Fisher and A. Taub, «Mexico’s Record Violence is a Crisis 20 Years in the Making,» New York (26)
 Times, 28/10/2017, and D. Agren, «Mexico Maelstrom: How the Drug Violence Got so Bad,» The Guardian,
26/12/2017.
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اندلع أحد أشــّد نزاعات الكارتيالت عنفًا في كويداد خواريز بوالية تشيْهواْهوا في أقصى شمال 
المكسيك. فــي حــمــأة حــرب الــمــخــّدرات بين كــارتــيــَلــي ســيــنــاالو وخــواريــز للسيطرة على طــرق تهريب 
الـــمـــخـــّدرات الــمــربــحــة إلــــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي عــــام 2010، ُســـّجـــل وقـــــوع أكـــثـــر مـــن 3000 جــريــمــة 
قتل، بمعّدل 8 جرائم قتل في اليوم (27). انتعشت إصالحاُت المجتمع لنظام العدالة الجنائية اآلمال، 
فتراجعت حّدة العنف (مؤّقتًا وصوًال إلى 543 جريمة قتل في عام 2016)، بسبب زيادة الدعم المتاح 
لــلــشــرطــة وتــقــويــة الــحــكــومــة الـــمـــحـــّلـــيـــة (28). لــكــّن وتـــيـــرة الــعــنــف تــصــاعــدت مــــّرة أخــــرى فـــي عــــام 2017 مع 

تسجيل 770 جريمة قتل في كويداد خواريز (29).
كــمــا أّن الــعــنــف شــهــد فــــورة أخــــرى عــلــى نــطــاق الــمــكــســيــك فـــي عـــام 2017 وســّجــلــت الـــبـــالد 29168 
جــريــمــة قــتــل، وهــــو أعــلــى رقــــم مــنــذ 30 عـــامـــًا، مـــتـــجـــاوزًا الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق (27213 جــريــمــة قــتــل) 
فــي أثــنــاء حــرب الــمــخــّدرات فــي عــام  2011(30). بلغ إجمالي مــعــّدل جــرائــم القتل فــي المكسيك 22.5 
لكّل 100000 شخص في عــام  2017(31). يمكن تعليل الــزيــادة بأّنها نتيجة صراعات بين مجموعات 
إجرامية للسيطرة على مناطق إنتاج المخّدرات وتنافس على مبيعات المخّدرات المحّلية وعلى طرق 
الــتــهــريــب. مــثــال ذلـــك، تصاعد العنف بعد كــانــون الثاني/يناير عقب اعــتــقــال يــواكــيــن إْلــشــابــو غــوزمــان، 

زعيم كارتيل سيناالو، وتسليمه للواليات المتحدة (32).
مــع اشــتــداد العنف وانــتــشــاره، دفــع مــن يملك الــمــال ثمن أمنه إّمــا للشرطة أو لشركة أمنية خاّصة. 
وفي هذا الصدد، يقّدر بأّن 70 بالمئة من رجال الشرطة يشاركون في حماية المصالح الخاّصة، بينما 
يــزعــم قـــادة قــطــاع األمـــن الــخــاّص أّن الــطــلــب يــزيــد بنسبة 40 - 60 فــي الــســنــة (33). كــمــا تشهد المكسيك 
مــنــذ عــــام 2013 ظـــهـــور مــيــلــيــشــيــات الـــدفـــاع الــــذاتــــي. بـــــرزت هــــذه الــمــيــلــيــشــيــات فـــي الـــبـــلـــدات الـــتـــي تــعــانــي 
ارتفاع نسب عدم المساواة االقتصادية والتي أّدى ضعف حضور الدولة التاريخي فيها إلى إحساس 
 R. Downs, «Dozens Killed as Wave of Violence Hits Juárez, Chihuahua,» UPI, 8 January 2018, and (27)
بيدرو  «Seguridad, Justicia y Paz, «San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo; Juárez, la segunda [ســان 

سوال، أشّد مدن العالم عنفًا؛ خواريز الثانية]، بيان صحافي، 11 كانون الثاني/يناير 2012.
 S. Quinones, «Once the World’s Most Dangerous City, Juárez Returns to Life,» National Geographic, (28)
June 2016.
Downs, Ibid.   (29)
M. Stevenson, «Mexico Posts Highest Homicide Rate in Decades,» Associated Press, 21 January 2018. (30)
 N. Torres, «Mexico Suffers Deadliest Month on Record, 2017 set to be Worst Year,» Reuters, 22 (31)
November 2017, and Clavel, «InSight Crime’s 2017 Homicide Round-up».
 «Mexico Murder Rate Reaches Record High,» Al Jazeera, 22 June 2017; K. Heinle, O. Rodriguez (32)
 Ferreira, and D. A. Shirk, Drug Violence in Mexico: Data and Analysis through 2016 (San Diego: Justice in
 Mexico, 2017), p. 3, and J. de Córdoba, «With «El Chapo» Gone, Violence Soars in Fight for Control of Cartel,»
Wall Street Journal, 17/7/2017.
 M. Fisher and A. Taub, ««The Social Contract is Broken»: Inequality Becomes Deadly in Mexico,» New (33)
 York Times, 30/9/2017, and «Regulating Security Sector,» The Business Year: Mexico 2017 (Dubai: The Business
Year, 2017).
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المواطنين الــشــديــدي الفقر بالحرمان مــن األمـــن الــخــاّص وأمـــن الـــدولـــة (34). لــكــّن الــكــارتــيــالت أفسدت 
كــثــيــرًا مــن ميليشيات الــدفــاع الـــذاتـــي، وأصــبــحــت نفسها مــنــّظــمــات قــّيــمــة عــلــى الــقــانــون، وتــتــصــّرف غالبًا 

بحصانة بحكم األمر الواقع (35).
إضـــافـــة إلــــى مـــا تــــقــــّدم، تـــتـــواصـــل الـــجـــرائـــم االنـــتـــهـــازيـــة فـــي حــــّق مـــهـــاجـــري أمـــريـــكـــا الـــوســـطـــى - ســرقــة، 
اعــــتــــداءات جــنــســيــة، خــطــف وابــــتــــزاز، وعـــنـــف قـــاتـــل أحـــيـــانـــًا. ُيـــزَعـــم أن الــمــذنــبــيــن كـــارتـــيـــالت الـــمـــخـــّدرات 
وعصابات إجرامية إّما أّنها تعمل بالتواطؤ مع الشرطة المحّلية وأفراد األمن وإما تستغّل عجزهم (36).

من العوامل التي تؤّجج التوّترات في المكسيك الفساد المستشري في أوساط مسؤولي الحزب 
الثوري الدستوري الحاكم (PRI) وانتفاء اإلرادة السياسية لتطبيق إجــراءات مكافحة الفساد الجديدة 
التنّحي  على  سيرفانتيز  راوول  العام  المدعي  أرغــم  الشعبي  الغضب  كان  وإذا  المذنبين (37).  ومقاضاة 
أخـــيـــرًا فــي تــشــريــن األّول/أكـــتـــوبـــر لــجــهــده الــمــزعــوم لــلــتــهــّرب مــن دفـــع الــضــرائــب الــمــتــوّجــبــة عــلــى ســيــارتــه 
الــريــاضــيــة، تــبــقــى ثــقــة الــنــاس ضعيفة بــقــدرة الــشــرطــة والــنــظــام الــقــضــائــي عــلــى الــتــعــامــل مــع الــجــريــمــة (38). 
فــالــجــرائــم الــتــي ُأبــلــغ عــنــهــا وُأديـــــن مــرتــكــبــوهــا ال تــتــخــّطــى 4.5 بــالــمــئــة، ومـــعـــّدل اإلفــــالت مــن الــعــقــوبــة 95 
بالمئة، وهــو مــا يجعل المكسيك صاحبة واحــد مــن أعلى مــعــّدالت اإلفـــالت مــن العقوبة فــي العالم. 
وبما أّن الجرائم المبلَّغ عنها ال تتجاوز 7 بالمئة، يتبّين باستقراء أرقام اإلدانات أّن معّدل اإلفالت من 

العقوبة يبلغ 99 بالمئة (39).
أجـــــاز الـــكـــونـــغـــرس الــمــكــســيــكــي فـــي كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر قـــانـــونـــًا يـــعـــّزز دور الــجــيــش فـــي مــحــاربــة 
الــجــريــمــة الــمــنــّظــمــة، وهــــذا يــشــمــل الــســمــاح لــلــحــكــومــة بــنــشــر جــنــود فـــي مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة عــصــابــات 
الـــمـــخـــّدرات (40). قــوبــل اإلجــــراء بالنقد كــون زيـــادة قـــدرة الــرئــيــس على اســتــخــدام الجيش مــن دون رقابة 
 B. J. Phillips, «Inequality and the Emergence of Vigilante Organizations: The Case of Mexican (34)
Autodefensas,» Comparative Political Studies, vol. 50, no. 10 (September 2017), pp. 1358–1389.

 V. Felbab-Brown, «The Rise of Militias in Mexico: Citizens’ Security or Further Conflict Escalation?,» (35)
PRISM, vol. 5, no. 4 (2016), p. 184.

عبر  تــمــّر  [الــهــجــرة   Migración en tránsito por México: Rostro de una crisis humanitaria internacional (36)
 (Mexico City: REDODEM, 2016), and N. Lakhani, «Mexican Kidnappers Pile [المكسيك: وجه ألزمة إنسانية دولية
Misery onto Central Americans fleeing Violence,» The Guardian, 21/2/2017.
J. Webber, «Mexico Arrests Fail to Satisfy Anti-corruption Critics,» Financial Times, 18/4/2017.   (37)

 E. Malkin, «Mexico’s Attorney General Resigns under Pressure,» New York Times, 16/10/2017, and (38)
 Agence France-Presse, «A Ferrari and a Fake Address: Mexico’s Attorney General Resigns after «Tax Dodge»
Scandal,» South China Morning Post, 17/10/2017.

 J. A. Le Clercq Ortega and G. Rodríguez Sánchez Lara, Global Impunity Dimensions: Global (39)
 Impunity Index 2017 (Puebla: Universidad de las Américas, 2017), p. 96, and R. Herrera, «Revelan impunidad
 Reforma (Mexico City), 28 الـــمـــكـــســـيـــك]،  فــــي  بــالــمــئــة   99 الـــعـــقـــوبـــة  مــــن  اإلفـــــــالت  مــــعــــّدل  أّن  [ظـــهـــر   de 99% en México»
«August 2017, and G. R. Zepeda Lecuona, «El tamaño de la impunidad en México [مدى الحصانة في المكسيك]، 
Impunidad Cero, 2017.
 Diario Oficial de la Federación, vol. 771, no. 18 الـــداخـــلـــي],  األمــــن  [قـــانـــون   Ley de Seguridad Interior (40)
(December 2017).
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برلمانية أو قضائية يثير مخاوف حيال انتهاك حقوق اإلنسان (41). إّن اختفاء 43 معّلمًا وطالبًا جامعيًا 
على نحو غامض في والية غويريرو في عام 2014، على يد شرطة محّلية وكارتيالت مخّدرات على 
ما يبدو، ومحاوالت مسؤولين حكوميين التسّتر المتكّرر على الموضوع، حادثة حّية تذّكر باإلساءات 
التي يرتكبها تّجار المخّدرات والشرطة والجنود وجهات فاعلة حكومية أخرى من دون عقاب غالبًا. 

ويقّدر بأّن نحو 33000 شخص اختفوا في المكسيك بين عامي 2006 و 2017(42).
بعدما تقّرر إجراء االنتخابات الرئيسة والبرلمانية في تموز/يوليو 2018، ال يمكن استبعاد حصول 
بالنتائج،  للتالعب  المنّظمة  الجريمة  جــمــاعــات  تسعى  أن  ــع  ُيــتــوقَّ ألّنـــه  تــزويــر  وعمليات  عنف  أعــمــال 

بينما تستمّر عمليات اغتيال مسؤولين حكوميين وناشطين وصحافيين من دون عقاب غالباً (43).

الباراغواي

أجاز  حين  آذار/مـــارس 2017  في 31  العنيفة  االحتجاجاِت  الهّشة  الباراغواي  ديمقراطيُة  اجتازت 
مجلس الشيوخ للرئيس أوراسيو كارتيز الترّشح لمّدة رئاسية ثانية (44). انتهت األزمــة في نيسان/أبريل 
حين نقض مجلس النّواب القرار وأعلن كارتيز عدم ترّشحه لمّدة رئاسة ثانية، وهو ما صان على ما 

يبدو رقابة الدستور القوية على السلطة التنفيذية.
ال تــــزال الــمــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بــيــن الـــبـــاراغـــواي والـــبـــرازيـــل مـــوبـــوءة بــتــهــريــب الـــمـــخـــّدرات وعــنــف 
الـــعـــصـــابـــات. الـــبـــاراغـــواي ثـــانـــي أكـــبـــر ُمــنــتــج لــلــمــاريــجــوانــا فـــي أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة وأمـــريـــكـــا الــوســطــى، 
ويـــبـــاع 80 بــالــمــئــة مـــن إنــتــاجــهــا فـــي الــــبــــرازيــــل (45). كــمــا أّن مــنــطــقــة الــمــثــّلــث الـــحـــدودي الــمــشــتــرك بــيــن 
الـــبـــاراغـــواي (بــالــقــرب مـــن مــديــنــة كـــويـــداد ديـــل إســـتـــي) واألرجــنــتــيــن (بــالــقــرب مـــن بــيــويــرتــو إغـــواجـــو) 
ــًا لــلــكــوكــايــيــن الــــذي يـــجـــري إنـــتـــاجـــه فــي  والـــبـــرازيـــل (بـــالـــقـــرب مـــن فــــوز دو إغــــواســــو) مــعــبــر مـــهـــّم أيـــضـ
بــولــيــفــيــا والـــبـــيـــرو وكــولــومــبــيــا. تــقــاتــل الــعــصــابــات الــبــرازيــلــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى طـــرق الــتــهــريــب، وُيــعــتــقــد 
أّنــهــا تــوّســع نــطــاق وجــودهــا فــي الــبــاراغــواي أيــضــاً (46). ومــع أّن مــعــّدل جــرائــم الــقــتــل فــي الــبــاراغــواي 
لطالما  اإلقليمية،  المعايير  بحسب  نسبيًا  متدّن   2017 عام  في  شخص   100000 لكل   7.8 البالغ 
كـــانـــت مـــقـــاطـــعـــة أمـــبـــامـــبـــي عـــلـــى الــــحــــدود مــــع الــــبــــرازيــــل أكـــثـــر الـــمـــنـــاطـــق عـــنـــفـــًا فــــي الــــبــــالد، حـــيـــث بــلــغ 
 E. Malkin, «Mexico Strengthens Military’s Role in Drug War, Outraging Critics,» New York Times, (41)
15/12/2017.
A. Ahmed, «In Mexico, Not Dead. Not Alive. Just Gone,» New York Times, 20/11/2017.   (42)
 K. Paterson, «Who and What Will the 2018 Mexican Elections Bring?,» NMPolitics.net, 7 February (43)
2018.
 S. Romero, «Protests Erupt in Paraguay over Efforts to Extend President’s Term,» New York Times, (44)
31/3/2017.

يمارسون  البرازيليون  المخّدرات  [تجار   S. Carneri, «Los narcos brasileños también matan en Paraguay» (45)
El Pais (Madrid), 4/12/2017. القتل في الباراغواي أيضًا]، 
 T. Clavel, «Commando-style Heist Plunges Paraguay Border Town into Chaos,» InSight Crime, 25 (46)
April 2017.
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الـــحـــاالت  هـــذه  جـــّل  أّن  عــلــمــًا   ،2014 عـــام  فـــي  شــخــص   100000 لــكــل   66.7 الــقــتــل  جـــرائـــم  مـــعـــّدل 
بالمخّدرات (47). مرتبط 

ال تزال السلطات الباراغويانية عاجزة أيضًا عن تفكيك جيش الشعب الباراغوياني (EPP)، وهو 
فصيل فــدائــي يــســاري ســريــع الــتــأقــلــم. ينشط جيش الشعب الــبــاراغــويــانــي منذ عــام 2008 فــي المناطق 
الــريــفــيــة الــواقــعــة فــي مــقــاطــعــات كونسبكيون وســـان بــيــدرو وكــانــيــنــديــو الــشــمــالــيــة، وهـــو يــرّكــز عــلــى ملكية 
األراضي واإلصالح الزراعي وحقوق المزارعين أو الكامبيسينوس (48). الباراغواي إحدى أكثر الدول 
إجــحــافــًا فــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وأمــريــكــا الــوســطــى عــلــى صــعــيــد تــوزيــع األراضــــــي: مــع أّن 30 بــالــمــئــة من 
الـــســـكـــان يــعــيــشــون فـــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة، 85.5 بــالــمــئــة مـــن األراضـــــــي ِمـــلـــك لــــــــ 2.6 بــالــمــئــة وحـــســـب من 
الــســكــان (49). ومــع أّن الــقــطــاع الــزراعــي مــزدهــر، يعيش 40 بالمئة مــن الــســكــان تحت خــّط الــفــقــر (50). بل 
الزراعية (وال  التجارية  واألعمال  األراضــي  مالكي  أصحاب  تحابي  الحالية  الحكومية  السياسات  إّن 
سّيما إنتاج الصويا) أصحاب المزارع الصغيرة والمتوّسطة وجماعات السكان األصليين الذين نزحوا 

إلى البلدات والمدن (51).
يــــتــــراوح عــــدد أفــــــراد جــيــش الــشــعــب الـــبـــاراغـــويـــانـــي بــيــن 50 و150 شـــخـــصـــًا، وهــــو يــســتــهــدف الــشــرطــة 
ورجال األعمال واألثرياء. َقتل 50 شخصًا، منهم أفراد في القوى األمنية، وخطف أفرادًا لقاء فديات، 
وهاجم مرافق عاّمة، كأبراج شبكة الكهرباء (52). ويمّول هذا الجيش نفسه عن طريق «الضرائب» التي 
يفرضها على أصحاب المزارع ومالكي األراضــي المحّليين، والفديات، وانخراطه المتزايد المزعوم 
في تجارة المخّدرات، مستفيدًا من التدريب الذي تلّقاه على يد القوات المسّلحة الثورية الكولومبية 
(فــــــارك)، وهـــي مــجــمــوعــة فــدائــيــة كــولــومــبــيــة (53). وفـــي عـــام 2013، شــّكــلــت الــحــكــومــة الــبــاراغــويــانــيــة فرقة 
الفرقة تواجه  هذه  الشعب. لكّن  جيش  (FTC) لمحاربة  والشرطة  الجيش  بين  مشتركة  مختلطة  عمل 
انــتــقــادات إلخــفــاقــهــا فــي هــزيــمــتــه، ولــلــفــســاد الــمــزعــوم فــي صــفــوفــهــا وعــــدم الــتــنــســيــق مــع األجـــهـــزة األمــنــيــة 

 S. Tabory, «Paraguay Homicides Drop, but Border Remains Violent,» InSight Crime, 23 (47) المصدر نفسه؛
 September 2015, and US Department of State, Overseas Security Advisory Council, «Paraguay 2016 Crime &
Safety Report,» 9 May 2016.
«Paraguayan Guerrilla and Land Conflict: The Next Colombia?,» Telesur, 8 October 2014.   (48)
 US Department of State, Country Reports on Terrorism 2016 (Washington, DC: Department of أيــضــًا:  انــظــر 
State, 2017), pp. 294–296.
 O. Yorke, «Paraguay’s Agricultural Sector: How Much is at Risk?,» Global Risk Insights, 19 September (49)
2017, and «Rural Paraguayans Renew Demand for Land Reform,» EFE, 29 March 2017.

 ABC Color, 16 ،[زاد الفقر في البالد في حقبة كارتيز] «Aumenta la pobreza en el país durante era Cartes» (50)
June 2017.
Yorke, Ibid.   (51)
«Suspected Rebels Kill Eight Soldiers in Ambush in Paraguay,» BBC News, 27 August 2016.   (52)
 T. Clavel, «Military Commander’s Firing Highlights Failures in Combating Paraguay rebels,» InSight (53)
Crime, 31 May 2017.
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محّله  وعــّيــن  عــام 2017،  فــي  المختلطة  العمل  فرقة  رئيس  اســُتــبــدل  لــذلــك،  األخـــــرى (54).  الباراغوايانية 
رئيس جديد هو السابع في أربع سنين (55).

النزاع المسّلح في كولومبيا

مــضــى عــلــى الــنــزاع الــمــســّلــح فــي كولومبيا أكــثــر مــن خمسة عــقــود، مــوقــعــًا أكــثــر مــن 220000 قتيل، 
جماعات  هناك  نسمة (56).  مليون  سكانها 48  عــدد  يبلغ  دولــة  في  داخليًا  مشّرد  مليون  إلــى 6.9  إضافة 
المسّلح  النزاع  لكّن  والحكومة،  المخّدرات  كارتيالت  إلــى  إضافة  الــنــزاع،  في  ضالعة  متنوعة  مسّلحة 
الـــرئـــيـــس فــــي كــولــومــبــيــا انـــتـــهـــى بــتــوقــيــع اّتـــفـــاقـــيـــة ســـــالم فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2016 بـــيـــن الــحــكــومــة 

وفارك (57).
ــخــذت خــطــوات كــثــيــرة لتطبيق اّتــفــاقــيــة الــســالم فــي عـــام 2017. فــفــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر، شّكلت  اتُّ
الـــحـــكـــومـــة وفـــــــارك بــعــثــة انــتــخــابــيــة خــــاّصــــة إلعـــــــداد تـــوصـــيـــات لــتــحــديــث الـــنـــظـــام االنـــتـــخـــابـــي الــكــولــومــبــي، 
وال سّيما تقنين مشاركة فارك وضمانها كحزب سياسي (58). وفي شباط/فبراير، ُشّكلت اللجنة الوطنية 
لــلــضــمــانــات األمــنــيــة وُكــّلــفــت بتفكيك الــمــنــّظــمــات اإلجــرامــيــة واخــتــيــار الــقــضــاة الــذيــن ســيــرأســون الــواليــة 
الــقــضــائــيــة الــخــاّصــة مـــن أجـــل الـــســـالم (JEP). ســتــتــوّلــى الـــواليـــة الــقــضــائــيــة مــقــاضــاة ومــعــاقــبــة الــمــســؤولــيــن 
عــن أخطر الــجــرائــم المرتَكبة فــي أثــنــاء الــنــزاع المسّلح. وكــإمــارة على الــتــزام فــارك بالعملية، ذكــر تقرير 
المفّوضية السامية المعنّية بالسلم التابعة للحكومة في 6 شباط/فبراير أّن نحو 6000 عضو في فارك 
بعثة  وأدارتــهــا  الحكومة  حّددتها  التي  الثماني  التسريح  ومناطق  العشرين  التجميع  مــراكــز  فــي  ُســّرحــوا 

.(59) (UNMC) األمم المتحدة في كولومبيا
وفي آذار/مارس 2017، أصدر مكتب التسجيل وثائق ُهوية وطنية ألعضاء فارك السابقين كوسيلة 
على  للمساعدة  خـــاّص  كــيــان  لتشكيل  العملية  ُوّســعــت  نــيــســان/أبــريــل،  وفــي  المجتمع.  فــي  إلدمــاجــهــم 
إمكان  فــي  كــامــن  خطر  يــوجــد  الـــســـالم (60).  اّتفاقية  تطبيق  فــي  الجنساني  المنظور  مــراعــاة  ضــمــان تعميم 

 Economist Intelligence Unit, «Divisions over Anti-guerrilla Strategy Emerge,» 28 August 2015, and D. (54)
Gagne, «Suspected Guerrilla Ambush Leaves 8 Paraguay Solders Dead,» InSight Crime, 29 August 2016.
Clavel, Ibid.   (55)
 C. Davis and H. Trinkunas, «Has Colombia Achieved Peace?: 5 Things You Should Know,» Order from (56)
Chaos, Brookings Institution, 5 August 2016.
 P. Valenzuela, «Out of the Darkness? The Hope for Peace in انـــظـــر:  الــــســــالم،  عــمــلــيــة  مـــفـــاوضـــات  عــلــى  لــــالّطــــالع 
Colombia,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 47–57.
Final Agreement to End the Armed Conflict and Build Stable and Lasting Peace, 24 November 2016.   (57)
 Agenda ،[التسلسل الزمني لتطبيق اّتفاقية السالم] «Cronología de la implementación del acuerdo de paz» (58)
Propia, 15 June 2017.
 L. Goi and J. McDermott, «Colombia FARC Soldiers Demobilize, Militias Remain in Field,» InSight (59)
Crime, 6 February 2017.

للمزيد عن بعثة األمم المتحدة في كولومبيا، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
الّتفاقية  الحالي  Office of the High Commissioner for Peace, «Así marcha el Acuerdo de Paz» (60) [الوضع 

السالم]، 2017
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التحاق أفراد فارك السابقين بعصابات الجريمة المنّظمة إن لم ُيدَمجوا بنجاح في أنشطة ُمنتجة تكفل 
لــهــم وُألســـرهـــم مــعــيــشــة شــرعــيــة وكـــريـــمـــة (61). وال ُيـــعـــرف بــعــد إذا مـــا كــانــت خــطــط إعـــــادة اإلدمـــــاج ستتيح 

وظائف كافية لمقاتلي فارك السابقين.
أسلحتها  تسليم  أكملت  فـــارك  أّن  حــزيــران/يــونــيــو  فــي 20  كولومبيا  فــي  المتحدة  األمـــم  بعثة  ذكـــرت 
ر أحجامها  ة عــن فـــارك، تــقــدَّ قبل الــمــوعــد الــمــقــّرر فــي 27 حــزيــران/يــونــيــو (62). غير أّن مجموعات منشقَّ
معّينة،  مناطق  في  التمّدد  واصلت  السابقين،  فــارك  ألعضاء  اإلجمالي  العدد  من  بالمئة  بنحو 5 - 15 

وبخاّصة على الحدود مع اإلكوادور والبيرو وفنزويال (63).
وفي 4 أيلول/سبتمبر 2017، وّقع جيش التحرير الوطني (ELN)، وهو ثاني أكبر مجموعة فدائية 
في كولومبيا، اّتفاقية وقف مؤّقت إلطالق النار مع الحكومة تنتهي في كانون الثاني/يناير  2018(64). 
منطقة  في  حكوميين  أمنيين  مسؤولين  مهاجمة  الوطني  التحرير  جيش  واصــل  االّتفاقية،  هــذه  وبرغم 

أراوكا (65).
وبعدما تقّرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في عام 2018، ستسعى فارك لالندماج بالكامل في 
المشهد السياسي تحت اسمها الجديد القّوة الثورية البديلة المشتركة (فارك أيضًا)، وهي تدعو إلى 
إصالحات مع شركائها في التحالف. لكن ال ُيعرف إن كان الكونغرس سيقّر قوانين مّتصلة بالوالية 

القضائية الخاصة للسالم وإصالحات أخرى مرادها تيسير مشاركة فارك الرسمية في السياسة (66).

 S. Labbé, C. Seucharan, and A. Villagas, «Disarmed and Dangerous: Can Former Farc Guerrillas Adjust (61)
to Civilian Life?,» The Guardian, 24/5/2017.

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in (62)
Colombia, S/2017/539, 23 June 2017, p. 10.
 A. Albaladejo, «Is Colombia Underestimating the Scale of FARC Dissidence?,» InSight Crime 17 (63)
October 2017.
 Office of the High Commissioner for Peace, «Acuerdo y comunicado sobre el cese al fuego bilateral (64)
التحرير  وجــيــش  الحكومة  بين  الــمــؤّقــت  الثاني  الــنــار  وقــف  حــول  وبــيــان  «y temporal entre el Gobierno y el ELN [اّتــفــاقــيــة 

الوطني]، 4 أيلول/سبتمبر 2017.
Escalada de ataques en Arauca deja tres policias heridos,» (65)» [تصاعد الهجمات في أراوكا يوقع ثالثة جرحى 
El Tiempo (Bogotá), 24/9/2017. في صفوف الشرطة]، 
 J. Bargent, «Time Running Out for Colombia Congress to Pass FARC Peace Legislation,» InSight (66)
Crime, 6 November 2017.
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III النزاع المسلّح في آسيا وأوقيانيا

إيان دايفس، ريتشارد غياسي وفي سو

انـــخـــرطـــت خـــمـــس دول فــــي آســـيـــا وأوقـــيـــانـــيـــا فــــي نــــزاعــــات مــســّلــحــة مــحــتــدمــة فــــي عـــــام 2017، وهـــي 
قــســرًا (وكــان  الروهينغا  طائفة  ُشــــّردت  مــيــاْنــمــار،  فــي  والفيليبين.  وبــاكــســتــان  ومــيــاْنــمــار  والــهــنــد  أفغانستان 
لذلك تداعيات في بنغالدش)؛ وقامت قوات األمن الحكومية بأعمال عنف واسعة النطاق من دون 
عقاب في أماكن كالفيليبين؛ وانتقل تنظيم الدولة اإلسالمية إلى دول كأفغانستان والفيليبين. وبموازاة 
ذلك، بقيت أجزاء من آسيا وأوقيانيا تعاني عدم استقرار ألسباب متنّوعة، من غير ظهور اّتجاه موّحد 
في العالم،  إحــدى أكثر المناطق تسّلحًا  التي تعّد  في شمال شرق آسيا  ووحيد: تصاعدت التوّترات 
المنافسة  واســتــمــّرت  لــكــوريــا الشمالية أســاســًا؛  البالستية  والــقــذائــف  الــنــوويــة  األســلــحــة  بــرنــامــَجــي  بسبب 
الهندي -  الــنــزاع  واشــتــعــل  الــشــرقــي؛  الصين  بحر  وفــي  الجنوبي  الصين  بحر  فــي  وجــاراتــهــا  الصين  بين 
الــبــاكــســتــانــي حــــول كــشــمــيــر مـــن جـــديـــد؛ واســـتـــمـــّر تـــدهـــور الـــعـــالقـــات بــيــن الــصــيــن والـــهـــنـــد عــقــب مــواجــهــة 
الــمــخــاوف فــي شــأن انتهاكات حقوق  الــمــجــاورة لــبــوتــان (1). وازدادت  الــحــدوديــة  عسكرية فــي المنطقة 

اإلنسان طوال عام 2017 أيضًا في دول كثيرة في المنطقة (2).
ســنــنــاقــش بــإيــجــاز فــي هـــذا الــقــســم خــلــفــّيــة كـــّل نـــزاع مــســّلــح وعــمــلــيــات الــســالم الــجــاريــة فــي دولــتــيــن. 
ونـــنـــاقـــش الـــوضـــع فـــي نــيــبــال كــمــثــال عــلــى عــمــلــيــة ســــالم ال تــــــزال مــســتــمــّرة بـــرغـــم الـــتـــحـــّديـــات الــمــتــنــّوعــة، 

المنافسة بين  الــكــتــاب. ولمعرفة  هــذا  فــي   II الــرابــع، القسم انــظــر الفصل  آســيــا،  فــي  اإلنــفــاق العسكري  (1) لـــالّطـــالع على 
الدول المطّلة على بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، واالطالع على تفاصيل النزاع في كشمير والتوّترات بين الهند 

والصين، انظر الفصل األول، القسم II في هذا الكتاب.
 Z. R. Al Hussein, UN High Commissioner for Human Rights, «Current Development and مــثــــــــًال:  (2) انـــظـــر 
 Challenges in the Asia-Pacific region,» Statement at the Jakarta Conversation on the 70th year of the Universal
 Declaration on Human Rights and 25th year of the Vienna Declaration and Programme of Action, 5 February
2018.
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والـــوضـــع فـــي ســريــالنــكــا فـــي ســيــاق عــمــلــيــة ســـالم الحــقــة لـــنـــزاع، هــدفــهــا الــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة والــعــدالــة 
والمصالحة.

النزاع المسّلح في أفغانستان

عــام  2017(3).  في  فقط  المتوّسط 18.8  العمر  بلغ  إْذ  آسيا،  في  شبابًا  األكثر  هم  أفغانستان  سكان 
كــمــا أّن أكــثــر مــن 70 بالمئة مــن الــســكــان األفــغــان ُولــــدوا فــي غــمــرة نـــزاع عنيف احــتــدم مــن دون انقطاع 
تــقــريــبــًا مــنــذ عـــام 1979. لــذلــك، الـــنـــزاع وعـــدم األمـــن جـــزء مــن الــحــيــاة فــي نــظــر كثير مــن األفـــغـــان. وبقي 
الـــوضـــع األمـــنـــي شـــديـــد االضــــطــــراب فـــي عــــام 2017 مـــن غــيــر ظـــهـــور أّي عـــالمـــات عــلــى إمـــكـــان تــحــّســن 

الوضع األمني في البالد على المدى القصير والمتوّسط.
سّجلت األمــم المتحدة 23744 حــادثــة مرتبطة بــاألمــن فــي عــام 2017، وُعـــزي 63 بالمئة منها إلى 
اشــتــبــاكــات مــســّلــحــة (4). وواصـــــل الــمــتــمــّردون الـــذيـــن يــتــأّلــفــون مـــن طــالــبــان، ومــجــمــوعــة حــّقــانــي المنتسبة 
إلـــى طــالــبــان وتــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة - واليــــة خـــراســـان (مــجــمــوعــة مــحــّلــيــة مــنــتــســبــة إلـــى تــنــظــيــم الــدولــة 
اإلســــالمــــيــــة)، هــجــمــاتــهــم الــمــنــهــجــيــة عــلــى قــــــّوات الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي واألمــــــن األفـــغـــانـــيـــة (ANDSF) وعــلــى 
المدنيين.  إلصابات  الرئيس  السبب  الهجمات  هذه  وبقيت  عام 2017،  في  الرئيسة  السكانية  المراكز 
ودفع العنُف اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى اإلعالن في تشرين األول/أكتوبر 2017 عن تقليص 

وجودها في البالد، وأّنه ما عاد في مقدورها مواصلة العمل في بعض األقاليم (5).
وّثــقــت بــعــثــة األمــــم الــمــتــحــدة لــتــقــديــم الــمــســاعــدة إلـــى أفــغــانــســتــان (UNAMA) مــقــتــل 3438 شخصًا 
وإصابة 7015 شخصًا آخر بجروح في عام 2017، وعزت 65 بالمئة من هذه اإلصابات إلى «عناصر 
خرسان،  واليــة  اإلســالمــيــة -  الــدولــة  تنظيم  إلــى  بالمئة  و10  طالبان،  إلــى  بالمئة  للحكومة» (42  معادية 
دة) و20 بالمئة إلى قوات موالية للحكومة (16  و13 بالمئة إلى «عناصر معادية للحكومة» غير محدَّ
بالمئة إلى قّوات الدفاع الوطني واألمن األفغانية، و2 بالمئة إلى القوات العسكرية الدولية و2 بالمئة 
متنّوعة،  أســبــاب  إلــى  المتبّقية  بالمئة  الــــ 15  وُعــزيــت  للحكومة)؛  مــوالــيــة  أخـــرى  مسّلحة  جــمــاعــات  إلــى 
كتبادل إلطالق نار بين أطراف غير محّددة. ومع أّن عدد اإلصابات انخفض بنسبة 9 بالمئة بين عامي 
2016 و2017، شهد العام 2017 وقوع عدد كبير من اإلصابات (22 بالمئة مقارنة بـ 17 بالمئة في عام 
 .(6) (IEDs) صنع  يدوية  متفّجرة  أجهزة  باستخدام  أخــرى  وهجمات  انتحارية  تفجيرات  بسبب   (2016
US Central Intelligence Agency, «Country Comparison to the World,» World Factbook, [n. d.].   (3)

إّن البيانات الديمغرافية بشأن أفغانستان محدودة لعدم وجود إحصاء حديث للسكان.
 United Nations, General Assembly and Security Council, «The Situation in Afghanistan and Its (4)
 Implications for International Peace and Security,» Report of the Secretary-General, A/72/768–S/2018/165, 27
February 2018, para. 14.
 F. Abed and R. Najim, «Red Cross Reduces Presence in Afghanistan after Staff is Attacked,» New York (5)
Times, 9/10/2017.
 UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan Protection of Civilians in Armed (6)
Conflict: Annual Report 2017 (Kabul: UNAMA, 2018).
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وفـــي 31 أيـــار/مـــايـــو 2017، وقـــع الــهــجــوم األشـــــّد فــتــكــًا مــنــذ ســقــوط نــظــام طــالــبــان فـــي عـــام 2001، حين 
قتلت شاحنة ضخمة 150 شخصًا على األقــّل وأصابت أكثر من 300 آخرين بجروح، وأغلبيتهم من 
وهــي عملية ســالم تقودها  انــطــالق عملية كــابــل،  المدنيين (7). وقــع الهجوم قبل سّتة أيــام وحسب مــن 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة وتــضــّم أصــحــاب مصلحة مــن الــــدول الــمــجــاورة ودول أخـــرى بــعــيــدة، لــكــّن طالبان 

آثرت عدم المشاركة (8). لذلك، لم يطرأ تقّدم ملموس يفضي إلى عملية سالم في عام 2017.
واصل تنظيم الدولة اإلسالمية - والية خرسان مهاجمة طائفة الهزارة ذات األغلبية الشيعية طوال 
عام 2017 في مسعى واضح إلشعال عنف طائفي شيعي - سّني، وهو األمر الذي تجّنبته أفغانستان 
بالكامل تقريبًا طوال سنوات النزاع (9). وعلى الرغم من االضطرابات المّتصلة بقيادة طالبان وتوّجهها 
الثالثي»  منذ «االنتقال  بدأته  الــذي  نهوضها  مواصلة  الحركة  استطاعت  عام 2017،  في  االستراتيجي 
استقاللية  األفغانية  الحكومة  الدولي  المجتمع  منح  فيها  تصّورت  التي  اللحظة  عــام 2014 -  آخــر  في 
ذلك  منذ  األفغانية  الحكومة  مــن  بالتدريج  أراضـــي  طالبان  وانتزعت  واالقــتــصــاد.  واألمـــن  السياسة  فــي 
االنتقال. وبحلول منتصف عام 2017، ساد اعتقاد بأّن 45 بالمئة من مساحة البالد بات تحت سيطرة 

طالبان أو في مرمى محاوالتها - معظمها في مناطق ريفية (10).
بدا أّن النزاع بلغ حالة مراوحة في عام 2017، وإن ازدادت المخاوف من أّن قّوات الدفاع الوطني رّبما 
تتكّبد إصابات قد تعجز عن تحّملها على المدى الطويل (11). وفي ما يّتصل بقدرة هذه القوات العسكرية 
الـــمـــحـــدودة، اســتــمــّرت الــمــراوحــة ولـــو جــزئــيــًا بسبب توليفة مــن الحوكمة الضعيفة والــمــنــاكــفــات السياسية 

والتخطيط الجيوسياسي في أوساط أصحاب مصلحة خارجيين واقتصاد رسمي مشلول إلى حّد بعيد.
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان في آب/أغسطس 
2017. عكست هذه االستراتيجية، بتركيزها المتواصل على استخدام القوة العسكرية، االستراتيجيات 
التي اعتمدتها اإلدارتان األمريكيتان السابقتان. لكّنها اقترحت االنتقال من مقاربة معتمدة على الزمن 
في الحرب إلى مقاربة معتمدة على األوضاع على األرض، مع إرفاد الجنود المنتشرين بنحو 4000 
جــــنــــدي (12). هـــذا إضــافــة إلـــى نــحــو 8300 جــنــدي أمــريــكــي مــن أصـــل 13576 جــنــديــًا دولـــيـــًا مــنــضــويــن في 
بعثة الــدعــم الــحــازم الــتــابــعــة للناتو الــتــي انطلقت فــي عـــام 2015 لتقديم مــزيــد مــن الــتــدريــب والــمــشــورة 
والمساعدة لقّوات الدفاع الوطني (13). وشّدد الرئيس ترامب على أّن االستراتيجية سترّكز على هزيمة 
 R. Nordland, «Death Toll :(7) لم تزعم أّي مجموعة المسؤولية، لكّن الحكومة األفغانية اّتهمت شبكة حّقاني. انظر
in Kabul Bombing has Hit 150, Afghan President Says,» New York Times, 6/6/2017.
Afghan Ministry of Foreign Affairs, «The Kabul Process,» 6 June 2017.   (8)
M. Comerford, «Islamic State’s Khorasan Province, 2 Years On,» The Diplomat (26 January 2017).   (9)
 B. Roggio and A. Gutowski, «LWJ Map Assessment: Taliban Controls or Contests 45% of Afghan (10)
Districts,» FDD’s Long War Journal, Foundation for the Defense of Democracies (FDD), 26 September 2017.
 US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), Quarterly Report to the United (11)
States Congress (Arlington, VA: SIGAR, 2017).
«Trump Rules out Afghan Troops Withdrawal,» BBC News, 22 August 2017.   (12)
 NATO, (13) ال تكشف الواليات المّتحدة العدد الدقيق لجنودها في أفغانستان. لمعرفة حجم بعثة الدعم الحازم، انظر
 «NATO and Afghanistan,» 10 November 2017, and NATO, «Resolute Support Mission (RSM): Key Facts and
Figures,» May 2017.
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تــدريــب أفضل  خــالل (أ)  الــدولــة، وذلــك مــن  األخـــرى وليس على بناء  طالبان والجماعات المسّلحة 
مكافحة  عمليات  و(ج)  األفغانية؛  الخاّصة  الــقــّوات  مــن  مزيد  تــدريــب  و(ب)  الوطني؛  الــدفــاع  لــقــّوات 
إرهاب أفغانية أمريكية مشتركة (14). وهناك احتمال أن يؤّدي تخفيف الضوابط على استخدام الواليات 
المتحدة للقّوة العسكرية إلى زيادة إصابات المدنيين، وبحلول آخر السنة، ظهرت أدّلة على أّن ذلك 

ما حصل فعــالً (15).
الــجــديــدة، أعلنت الــواليــات المتحدة أيــضــًا أّنــهــا ســتــمــارس ضغوطًا  وكــجــزء مــن هــذه االستراتيجية 
أكبر على باكستان لمنع الهجمات عبر الحدود (16). تتبادل أفغانستان وباكستان اللوم على تواتر هذه 
بين  المستويات  أعلى  على  المتبادلة  السياسية  االّتــصــاالت  عــام 2017  في  تواصلت  وقــد  الهجمات، 
مشتركة  آلية  الدولتان  اعتمدت  ذلــك،  إلــى  إضافة  القضية.  لهذه  حــّل  إلــى  التوّصل  لمحاولة  الدولتين 
تستهدف  مشتركة  عمليات  وأطلقتا  صينية؛  بوساطة  طــارئــة  اّتــصــاالت  إلجـــراء  األزمـــات  على  للسيطرة 
طــوال عام  وســرت مزاعم  أمريكية (17).  الدولتين بوساطة  الــحــدودي لكّل من  الشريط  اإلرهابيين على 
2017 بأّن روسيا تمّول وتسّلح طالبان في قتالها تنظيم الدولة اإلسالمية - والية خراسان، بهدف لجم 
تــأثــيــر تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة فــي آســيــا الــوســطــى. لــكــن يصعب الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات مــوثــوق بها 

حول إمدادات األسلحة التي تصل إلى طالبان باألسلحة (18).

النزاع المسّلح في الهند

تــواجــه الــهــنــد عــــددًا مــن الــتــهــديــدات األمــنــيــة الــداخــلــيــة الــمــســتــمــّرة كــتــمــّرد الــنــاكــســال الـــمـــاوي الــطــويــل 
األمـــد، إضــافــة إلــى تــوّتــرات بينها وبــيــن الصين وتــجــّدد الــنــزاع المناطقي مــع باكستان حــول كشمير في 
عام  2017(19). بدأ النزاع في صورته الحالية عقب اندماج مجموعة الحرب الشعبية (PWG) والمركز 
الشيوعي الماوي (MCC) وتشكيل الحزب الشيوعي الهندي (CPI) - الماوي، وُيعرف أيضًا بالحزب 
 T. Gibbons-Neff, «US-led Mission in Afghanistan Lacks Troops for New Strategy,» New York Times, (14)
9/11/2017.
 S. E. Rasmussen, «Afghan Civilians Count Cost of Renewed US Air Campaign,» The ـــــًال:  مــثـــ (15) انـــــظـــــر 
 Guardian, 5/9/2017, and N. Rahim and R. Nordland, «Did Airstrikes in Afghanistan Last Week Kill Civilians?
US and UN Disagree,» New York Times, 10/11/2017.

 J. Hirschfield Davis and M. Landler, «Trump Outlines New Afghanistan War Strategy with Few (16)
Details,» New York Times, 21/8/2017.
 Afghan Ministry of Foreign Affairs, «Joint Press Release by China, Afghanistan and Pakistan,» 25 June (17)
 2017, and A. Gul, «Afghanistan Accepts Pakistan’s Offer of «Coordinated» Anti-terror Operations,» Voice of
America (5 July 2017).
 S. E. Rasmussen, «Russia Accused of Supplying Taliban as Power Shifts Create Strange Bedfellows,» (18)
The Guardian, 22/10/2017.

لالّطالع على عمليات نقل األسلحة، انظر الفصل الخامس، القسم I في هذا الكتاب.
(19) لمعرفة المزيد عن التوّترات بين الهند والصين، وعن النزاع في جامو وكشمير، انظر الفصل األول، القسم II في 

هذا الكتاب.



76

الناكسالي. كما أّن جيش التحرير الغواري الشعبي (PLGA) هو الجناح العسكري للحزب الشيوعي 
الهندي الماوي (20).

في منتصف العقد األّول من هذا القرن، أّثر النزاع في نحو نصف واليات الهند البالغة 28 والية 
آنــذاك. لكّن وجود الحزب الشيوعي الهندي الماوي انحسر في العقد المنصرم عقب إطالق عملية 
مكافحة تمّرد في عام 2009 بالتزامن مع سلسلة برامج اجتماعية أطلقتها الحكومة الهندية منذ أواسط 
العقد األّول، منها مشروع األمن الغذائي لسنة 2013 ومخّطط المهاتما غاندي الوطني لضمان فرص 
العمل في المناطق الريفية (MGNREGS). وغداة هذه البرامج، تحّدثت الحكومة الهندية عن تراجع 
مستوى العنف بالتدريج لكن بــاطــراد منذ عــام 2010، مــع أّن اإلصــابــات بقيت فــي حــدود عــّدة مئات 
مــدنــيــًا و66  كــّل ســـنـــة (21). لكن ُأفــيــد عــن مقتل 433 شخصًا فــي الــنــزاع عــام 2016 (244 شيوعيًا و123 

جنديًا حكوميًا)، وُتعزى اإلصابات بدرجة كبيرة إلى كمين محكم واحد (22).
انحصر العنف في عام 2017 في والية تشهاتيْسغراه، حيث شّن جيش التحرير الغواري الشعبي 
ــــا إلـــى مــقــتــل 36 عــنــصــرًا أمــنــيــًا هــنــديــًا عــلــى األقــــّل،  هــجــومــًا فـــي آذار/مـــــــارس وآخــــر فـــي نــيــســان/أبــريــل، أّديـ
أمــنــيــًا) (23). وعلى  وسقط في الــواليــة طــوال ذلــك العام 169 قتيــًال (78 شيوعيًا و32 مدنيًا و59 عنصرًا 
العموم، ُقتل في النزاع نحو 333 شخصًا في عام 2017، وال يزال الوضع في حالة مراوحة لعدم بروز 
الــهــنــديــة تـــرى أّن استراتيجيتها في  الــحــكــومــة  وبــخــاّصــة أّن  ســيــاســي -  قــريــبــة بعملية ســـالم أو حـــّل  آمــــال 

مكافحة اإلرهاب فاعلة (24).

النزاع المسّلح في مياْنمار

خــضــعــت مــيــاْنــمــار بــيــن عــامــي 1962 و2011 لــحــكــومــة انــتــفــاضــة عــســكــريــة قــمــعــت كــــّل الــمــعــارضــيــن 
تقريبًا. وأصبح االعتقال اإلداري آلونــغ سان سيو كيي، زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية 
(NLD)، رمــــزًا لــهــذا الــقــمــع. وأفــضــت عملية الــتــحــّرر الــتــدريــجــي الــتــي بـــدأت فــي عـــام 2010 إلـــى إجـــراء 

انتخابات عاّمة متعّددة األحزاب في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وإلى انتخاب هتين كياو من الرابطة 
منع  الــدســتــور  ومــع أّن  منذ عــام 1962.  للبالد  عسكري  رئــيــس غير  أّول  ليصبح  آذار/مـــــارس 2016  فــي 
«India’s Maoist Rebels: An Explainer,» Al Jazeera, 26 April 2017.   (20)
 «Indian Parliament Passes Food Security Bill,» BRICS Post, 26/8/2013, and D. Reddy, A. A. Reddy, and (21)
 M. C. S. Bantilan, «The Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) on
Rural Labor Markets and Agriculture,» India Review, vol. 13, no. 3 (2014), pp. 251–273.
 South Asia Terrorism Portal (SATP), «Fatalities in Left-wing Extremism: 2016»; «India’s Maoist (22)
 Rebels: An Explainer,» and S. Roy, «Half a Century of India’s Maoist Insurgency,» The Diplomat (21 September
2017).
 R. Drolial, «25 Jawans Killed as Maoists Attack CRPF Team in Chhattisgarh’s Sukma,» Times of India, (23)
24/4/2017, and South Asia Terrorism Portal (SATP), «Fatalities in Left-wing Extremism: 2017».
 South Asia Terrorism Portal (SATP), «Fatalities in Left-wing Extremism: 2017»; Roy, «Half a Century (24)
 of India’s Maoist Insurgency,» and N. Chauhani, «New Anti-Maoist Strategy Delivers Results, Red Corridor
Shrinks to 58 Districts,» Times of India, 24/1/2018.
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آونغ سان سيو كيي من أن تصبح رئيسة، فقد أصبحت رئيسة الحكومة من خالل منصب المستشار 
الذي اسُتحدث مؤّخراً (25).

يحتفظ الجيش بنفوذ كبير، ولطالما ساند هيمنة البامار، أكبر مجموعة إثنية في مياْنمار، وهو ما 
أشعل سلسلة من عمليات التمّرد الطويلة األمد.

تــوجــد أزمـــات إنسانية خطيرة فــي أجـــزاء كثيرة مــن الــبــالد، وهــي مرتبطة بــعــدم األمـــن الــغــذائــي على 
من  عقود  بسبب  الخدمات  مــن  وغيرها  المناسبة  الصّحية  الرعاية  وانــعــدام  مــزمــن،  وفقر  واســـع،  نطاق 
الحكم العسكري، واالنقسامات الطائفية واإلثنية والتفاوتات الهيكلية ونــزاع طويل األمــد (26). تشّكل 
حيث  الحدودية،  المناطق  في  أساسًا  تعيش  وهــي  السكان،  من  بالمئة  نحو 40  مياْنمار  في  األقّليات 
بعض  مــع  اّتــفــاقــاٍت  مفاوضات  بعد  أبــرمــت  العسكرية  الحكومة  لكّن  عــديــدة.  متمّردة  جماعات  توجد 
من هذه الجماعات، مجيزة لها إدارة جيوب صغيرة، لكّنها لم تكن مستعّدة للقبول بحّل فدرالي أو 

إزالة مظالم األقّليات اإلثنية على نطاق أوسع (27).
أفضت عملية ســالم متدّرجة إلــى مشروع اّتفاق لوقف إطــالق النار في عــام 2015، ُسّمي اّتفاقية 
وقــف إطـــالق الــنــار فــي كــل أنــحــاء البلد (NCA)، لكن مــن أصــل 20 جماعة مسّلحة إثنية على األقــّل 
ناشطة في مياْنمار، لم يوّقع االّتفاقية إال 8 جماعات. وكجزء من عملية السالم هذه، يتعّين أن ينعقد 
مؤتمر سالم لالّتحاد كّل سّتة شهور. وقد انعقد أّول هذه المؤتمرات بين 31 آب/أغسطس و4 أيلول/

سبتمبر  2016(28).
وفي آذار/مــارس 2017، شّنت مجموعة غير معروفة ُتدعى جيش التحالف الديمقراطي الوطني 
لــمــيــانــمــار (MNDAA) هــجــمــات عــلــى مــدنــيــيــن وقــــــوات الـــشـــرطـــة وأهـــــــداف عــســكــريــة فـــي لـــوكـــاي شــرق 
واليـــــة شـــــان، فــُقــتــل 30 شــخــصــًا عــلــى األقــــــّل. وهـــــذا الــجــيــش جــــزء مـــن ائـــتـــالف مــضــطــرب إلــــى حــــّد بعيد 
لمجموعات متمّردة، وهو لم يشارك في عملية السالم لعام  2015(29). وبقي الوضع األمني في شان 
الحكومة  بين  مسّلح  نـــزاع  تــواصــل  حيث  الــشــمــال،  فــي  كاتشين  واليـــة  فــي  وكــذلــك  السنة،  بقّية  متفّجرًا 

وجيش استقالل كاتشين، وهو الجناح العسكري لمنّظمة استقالل كاتشين (30).
B. Xu and E. Albert, «Under- :(25) لمعرفة المزيد عن انتقال مياْنمار من الحكم العسكري إلــى الديمقراطية، انظر
standing Myanmar,» Backgrounder, Council on Foreign Relations, 25 March 2016.
 United Nations and Partners, Humanitarian Country Team, 2017 Myanmar Humanitarian Response (26)
Plan: January–December 2017 (United Nations: Dec. 2016)
«Ending Myanmar’s Insurgencies: A Long Road,» The Economist (10 September 2016).   (27)

 International Crisis Group (ICG), Myanmar’s Peace Process: Getting to a Political Dialogue, Crisis (28)
Group Asia Briefing; no. 149 (Brussels: ICG, 2016).
 W. Moe and M. Ives, «Attacks by Rebels in Myanmar Leave Dozens Dead,» New York Times, 7/10/2017, (29)
 and A. Davis, «Myanmar’s Army Struggles against a Strong New Rebel Alliance,» Nikkei Asian Review (6 April
2017).
 N. Thompson, «Myanmar’s Unhappy Rebels,» The Diplomat (8 January 2018), and S. Naw, (30)
«Myanmar’s Other Ethnic Atrocity,» Asia Times, 27/12/2017.
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انعقد ثاني مؤتمرات السالم لالّتحاد في 24 - 29 أيار/مايو 2017 بمشاركة نحو 140 من أصحاب 
المصلحة، منهم مــنــدوبــون عــن الــحــكــومــة، والــبــرلــمــان، والــجــيــش، واألحـــــزاب الــســيــاســيــة، والــجــمــاعــات 
عملية  فــي  حاسمة  تــطــّورات  بثالثة  المؤتمر  تمّيز  الــمــدنــي (31).  المجتمع  وجماعات  المسّلحة،  اإلثنية 
ــد للجنسيات الــمــشــاركــة، وهـــو فــصــيــل قــــّوي يــضــّم غير  الـــســـالم: (أ) رفـــض الــمــجــلــس االّتـــحـــادي الــمــوحَّ
الموّقعين على اّتفاقية وقف إطالق النار (NCA)، برغم امتثاله للعملية قبل ذلك؛ و(ب) عودة ظهور 
تعاظم  و(ج)  المصلحة؛  أصــحــاب  بين  انقسام  كخطوط  الفدرالية  فهم  صــور  وتــعــّدد  االنــفــصــال  قضية 
دور الصين في عملية الحوار، وال سّيما على صعيد التوّسط لحمل الجماعات اإلثنية المسّلحة في 

شمال وفي شمال شرق مياْنمار على المشاركة (32).
إذا كــــان مـــجـــّرد انــعــقــاد الــمــؤتــمــر - بــعــد تــأخــيــر نـــاهـــز ثـــالثـــة شـــهـــور - عــنــى إحــــــراز تـــقـــّدم، ولــــو ضــئــيــل، 
أظهرت الحوادث التي وقعت في شمال والية راخاين في آب/أغسطس 2017 هشاشة عملية السالم 
غرب  راخاين  في  أساسًا  وتقيم  السّنة  المسلمين  من  أغلبيتها  إثنية  مجموعة  الروهينغا  طائفة  الوليدة. 
الطائفي  والعنف  القسري  والتشريد  األساسية  الحقوق  من  والحرمان  التمييز  عانت  ولطالما  مياْنمار، 
متفّشية  للمسلمين  العداء  فمشاعر  وسياسية،  طائفية  أبعاد  وللنزاع  الــمــاضــي (33).  القرن  ثمانينيات  منذ 
البوذية  المجموعات  الــمــدنــي (وبــخــاّصــة  المجتمع  فــي  كبيرة  وشــرائــح  المسّلحة  الــقــّوات  صــفــوف  فــي 
الــراديــكــالــيــة) بــل بــيــن أعــضــاء الــرابــطــة الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة. لــذلــك، تــقــوم جــمــاعــات طائفية، 
بوجه  السياسي  المستوى  وعلى  الروهينغا؛  حــّق  فــي  العنف  أعــمــال  ببعض  المسّلحة،  الــقــّوات  وليس 

عام، تظّل (NLD) ضعيفة في عالقتها بالقّوات المسّلحة في جميع المسائل المّتصلة باألمن.
 - (ARSA) وفي تصعيد خطير لهذا النزاع الطويل، شّن مسّلحون من جيش إنقاذ روهينغا أراكان
ــقــة عــلــى 30  جــمــاعــة مــســّلــحــة إثــنــيــة حــديــثــة نــســبــيــًا زعــمــت الـــدفـــاع عــن حــقــوق الــروهــيــنــغــا - هــجــمــات مــنــسَّ
مـــركـــزًا لــلــشــرطــة وعــلــى قــاعــدة عــســكــريــة فــي 25 آب/أغـــســـطـــس (34). ُقــتــل نــحــو 80 مــســّلــحــًا و12 مــن أفـــراد 
قّوات األمن. رّد الجيش بتنفيذ «عمليات تطهير»، وظهرت أدّلة في أثنائها على إحراق قرى روهينغا، 
وإخالء ما يصل إلى 4000 مدني غير مسلم عبر البحر (35). وفي إثر ذلك، حاول ما يصل إلى 38000 
من أبناء الروهينغا الهرب إلــى بــنــغــالدش (36). وبحلول أوائــل أيلول/سبتمبر، كــان نحو 580000 مدني 
N. Kipgen, «The Continuing Challenges of Myanmar’s Peace Process,» The Diplomat (6 June 2017).   (31)
 A. Choudhury, «Second 21CPC and Myanmar’s Stuttering Peace Process,» Institute (32) المصدر نفسه، و
of Peace and Conflict Studies (28 June 2017).
 «Still Oppressed: Rohingya Policies and انـــظـــر:  لــلــروهــيــنــغــا،  الـــمـــنـــاوئـــة  الــتــمــيــيــزيــة  الــتــشــريــعــات  عــلــى  (33) لــــــالّطــــــالع 
 Restrictions under Myanmar’s New Government,» Joint briefing paper, International Federation for Human
Rights (FIDH) and Alternative ASEAN Network on Burma, 26 October 2016.
 International Crisis Group (ICG), انــــظــــر:   .(HaY) الــيــقــيــن  بـــحـــركـــة  ُيــــعــــرف  أراكــــــــان  روهـــيـــنـــغـــا  إنــــقــــاذ  جـــيـــش  (34) كـــــــــــان 
Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State, Asia Report; no. 283 (Brussels: ICG, 2016).
 International Crisis Group, «Myanmar Tips into New Crisis مثــًال:  انظر  تالها،  ومــا  الهجمات  عن  المزيد  لمعرفة 
After Rakhine State attacks,» 27 August 2017.
Human Rights Watch, «Burma: 40 Rohingya Villages Burned since October,» 17 December 2017.   (35)
«Nearly 40,000 Rohingya Fled Escalating Myanmar Fighting: UN Sources,» Reuters, 1 Septeber 2017. (36)
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من الروهينغا قد فــّروا عبر الحدود، وهو ما أحــدث إحــدى أســرع أزمــات اللجوء تعاظمًا منذ الحرب 
العالمية الثانية (37).

الدولية  الغوث  وكــاالت  ومعظم  المتحدة  لألمم  تابعة  حقائق  تقّصي  بعثة  مياْنمار  حكومة  منعت 
والــصــحــافــيــيــن مـــن دخـــــول الـــمـــنـــطـــقـــة (38). واّتـــهـــم مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان الــتــابــع لـــألمـــم الــمــتــحــدة جــيــَش 
مياْنمار بتنفيذ تطهير ِعرقي، بينما اّتهمه مراقبون ووكاالت أخرى بارتكاب جرائم جنسية وجرائم ضّد 
والواليات  األوروبــي  هذه التهم، لكّن أعضاء االّتحاد  مياْنمار  في  كبارًا  اإلنسانية (39). أنكر مسؤولون 
الــمــتــحــدة رّدوا بتعليق أو تــقــيــيــد الــتــعــاون الــدفــاعــي مـــع ذلـــك الـــبـــلـــد (40). وذكـــــرت تــقــاريــر أيـــضـــًا أّن قـــوات 
األمـــن المياْنمارية تبني أســيــاجــًا وتـــزرع ألــغــامــًا أرضــيــة على طــول الــحــدود لمنع الــنــاس مــن الــعــبــور إلى 
الــروهــيــنــغــا، منهم 1000 طفل  بـــنـــغـــالدش (41). وقـــــّدرت مــنــّظــمــة أطـــّبـــاء بــال حـــدود أّن 9000 - 13700 مــن 
على األقّل تحت سّن الخامسة، ُقتلوا بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2017، وأّن 71 بالمئة يعانون 
وقوع «وفّيات ناجمة عن أعمال عنف» وأّن البقّية يموتون جوعًا أو ألسباب أخرى نتيجة الفرار من 

العنف (42).
ــــّردوا  ر بــــأّن 700000 - 900000 مـــن أبـــنـــاء الــروهــيــنــغــا، مــنــهــم أولـــئـــك الـــذيـــن ُشـ وفـــي بــنــغــالدش، يـــقـــدَّ
مـــن قــبــل، بــحــاجــة مـــاّســـة إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة. أقـــامـــت بــنــغــالدش، عــلــى ضــعــف قــدرتــهــا عــلــى الــــرّد، 
مــعــســكــرًا فــي كــوتــوبــالــونــغ إليـــواء 800000 شــخــص، ونــّســقــت مــع شــركــاء دولــيــيــن فــي مــجــال المساعدة 
مكتب  نشر  أيلول/سبتمبر 2017،  وفــي  طــّبــيــة (43).  مــســاعــدات  وتــأمــيــن  أســاســيــة  مــرافــق  إلقــامــة  اإلنسانية 
األمـــــم الــمــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة (OCHA) وشــــركــــاؤه خـــّطـــة رّد تــمــهــيــدي طــالــبــًا 77 مــلــيــون 
 A. Ramzy, «Rohingya Refugees Fleeing Myanmar Await Entrance to Squalid Camps,» New York Times, (37)
18/10/2017.
International Crisis Group, «The Rakhine State Danger to Myanmar’s Transition,» 8 September 2017. (38)
 Al Hussein, Z. R., UN High Commissioner for Human Rights, «Darker and More Dangerous: High (39)
 Commissioner Updates the Human Rights Council on Human Rights Issues in 40 Countries,» Opening Statement,
UN Human Rights Council 36th session, 11 September 2017.

 Amnesty International, «Myanmar: Crimes against Humanity Terrorize and Drive Rohingya :انظر أيضًا مثــًال
 Out,» 18 October 2017; Human Rights Watch, «Burma: New Satellite Images Confirm Mass Destruction,» 17
 October 2017, and Human Rights Watch (HRW), «All of My Body Was Pain»: Sexual Violence against Rohingya
Women and Girls in Burma (New York: HRW, 2017)
 R. Oliphant and N. Connor, «Britain to Stop Training Burmese Military until Rohingya Crisis is (40)
 resolved,» Daily Telegraph, 19/9/2017; Agence France-Press, «European Union to Cut Ties with Myanmar
 Military Chiefs over Rakhine Crisis,» Frontier Myanmar (12 October 2017), and M. F. Martin, R. Margesson and
 B. Vaughn, The Rohingya Crises in Bangladesh and Burma, Congressional Research Service (CRS) Report for
Congress R45016 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2017).
 K. N. Das, «Bangladesh Protests over Myanmar’s Suspected Landmine Use Near Border,» Reuters, 5 (41)
September 2017.

لالّطالع على معلومات عن األلغام األرضية، انظر أيضًا الفصل التاسع، القسم II في هذا الكتاب.
 Médecins Sans Frontières, «Myanmar/Bangladesh: MSF Surveys Estimate that at Least 6,700 Rohingya (42)
Were Killed during the Attacks in Myanmar,» 12 December 2017.
 M. Arora and B. Westcott, «Bangladesh to Move 800,000 Rohingya into Single Enormous Camp,» (43)
 CNN, 23 October 2017, and World Health Organization, «900,000 Vaccines «en route» to Cox’s Bazar to Prevent
Cholera,» Press Release 1666, 29 September 2017.
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مياْنمار وبنغالدش، ثّم زاد ذلك الرقم إلى 434 مليون دوالر (44).  األزمــة القائمة في  دوالر لمعالجة 
ومكتب  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة  األمــم  مكتب  نّظم  الــرّد،  تكلفة  تقاسم  مسعى  إطــار  وفــي 
 (IOM) للهجرة  الدولية  والمنّظمة   (UNHCR) الالجئين  لــشــؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 
مــؤتــمــرًا لــإلعــالن عــن تــبــّرعــات اشــتــرك االّتــحــاد األوروبـــي والــكــويــت فــي استضافته وجــمــع 360 مليون 

دوالر (45).
جّمة،  صعوبات  واجهت  لكّنها  المشرَّدين  للروهينغا  واآلمنة  الطوعية  العودة  لتيسير  جهود  ُبذلت 
المتحدة،  األمــم  تدّخل  بنغالدش  آثــرت  الــعــودة.  شــروط  على  اختلفتا  ومياْنمار  بنغالدش  أّن  وبخاّصة 
بــيــنــمــا أرادت مــيــاْنــمــار إدارة الـــعـــودة بــمــوجــب اّتــفــاقــيــة وّقــعــتــهــا الـــدولـــتـــان فـــي عـــام 1992 بــعــد مــفــاوضــات 

أعقبت حالة تشريد جماعي سابقة (46).
وقــبــل يـــوم مــن هــجــمــات آب/أغــســطــس 2017، قــّدمــت بــعــثــة دولــيــة خــاّصــة شّكلتها آونــــغ ســـان سيو 
كيي وترّأسها األمين العام السابق لألمم المتحدة كوفي أنــان، سلسلة توصيات في شــأن كيفية إنهاء 
الــتــوّتــرات اإلثــنــيــة فــي راخـــايـــن، تــضــّمــنــت مــطــالــبــة بــإلــغــاء قــانــون يــقــّيــد حــق الــروهــيــنــغــا فــي الــحــصــول على 
الجنسية وتحسين تطبيق حكم القانون (47). قبلت آونغ سان سيو كيي بمعظم هذه التوصيات وعّينت 
لجنة في 9 تشرين األول/أكتوبر لتطبيقها، وانتهت السنة من غير أن يّتضح مدى ذلك التطبيق (48). ثّم 
السنة،  آخــر  بحلول  لكن  الثاني/نوفمبر 2017،  تشرين  في 23  عــودة  اّتفاق  وبنغالدش  مياْنمار  وّقعت 
ذكــرت وكــاالت األمــم المتحدة أّن الــظــروف المناسبة لعودة طوعية وآمنة لالجئين غير مــوجــودة، وأّن 

معظم وكاالت الغوث ال تزال ممنوعة من العمل في راخاين (49).
في  مستدامة  ســالم  عملية  تحقيق  أمــام  الرئيسة  العقبات  إحــدى  اإلثنية  األقــّلــيــات  إزالـــة مظالم  ُتــعــّد 
مياْنمار، وأزمة الجئي الروهينغا فاقمت ذلك التحّدي. اقترحت الصين في آخر تشرين الثاني/نوفمبر 
خــّطــة ســـالم مــن ثـــالث مــراحــل بـــدا أّنــهــا تتيح حـــّالً بــراغــمــاتــيــًا لــألزمــة. لــكــن لــم تظهر مـــؤّشـــرات فــي آخــر 
عام 2017 على العمل بذلك االقــتــراح (50). وبالنظر إلى األبعاد الطائفية والسياسية للنزاع، ليس هناك 

 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2017 Humanitarian Response Plan: (44)
September 2017–February 2018: Rohingya Refugee Crisis (OCHA, October 2017).
 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Rohingya Refugee Crisis: Pledging (45)
Conference,» [n. d.], and Pledging Conference for the Rohingya Refugee Crisis, «Pledges,» 23 October 2017.
 S. Cameron-Moore, «Myanmar Warns UN Scolding Could Harm Talks with Bangladesh on Rohingya (46)
 Crisis,» Reuters, 8 November 2017, and S. S. Zaman, «Repatriating Rohingya under 1992 Agreement «Will be
Difficult»,» Dhaka Tribune, 5/10/2017.
 Advisory Commission on Rakhine State (ACRS), Towards a Peaceful, Fair and Prosperous Future for (47)
the People of Rakhine, Final Report of the ACRS (Yangon: ACRS, 2017).
Martin, Margesson and Vaughn, The Rohingya Crises in Bangladesh and Burma, p. 13.   (48)
 «Myanmar Rohingya Crisis: Deal to Allow Return of Muslim Refugees,» BBC News, 23 November (49)
 2017; International Crisis Group (ICG), Myanmar’s Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase, Asia Report;
 no. 292 (Brussels, ICG, 7 December 2017), and N. Cumming-Bruce, «Myanmar’s Rohingya Actions May be
Genocide, UN Official Says,» New York Times, 5/12/2017.
 H. Ge, «China’s Pragmatic Solution to Rohingya Crisis,» Global Times, 26/11/2017, and K. S. (50)
Venkatachalam, «Can China Solve the Rohingya Crisis?,» The Diplomat (2 December 2017).
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جهة سياسية محّلية مستعّدة حاليًا، ولو في أوســاط جماعات األقّليات اإلثنية، ألداء دور وسيط في 
مياْنمار.

النزاع المسّلح في باكستان

حين  من  عنف  أعمال  إلى  تتحّول  وهي  نزاعات،  وأفغانستان  الهند  وجارتيها  باكستان  بين  يوجد 
آلخر. وتواجه باكستان تهديدات أمنية داخلية خطيرة أيضًا. وقد ُقتل عشرات األلوف من الباكستانيين 
وُشّرد نحو 1.5 مليون شخص في العقد الماضي بسبب هجمات محّلية من جانب جماعات مسّلحة 
يائسة وبسبب هجمات مضاّدة من جانب الجيش الباكستاني (51). ومع أّن الوضع األمني في باكستان 
تحّسن في السنين األخيرة، استمر العنف عند مستويات خطيرة طوال عام 2017، بما في ذلك وقوع 

بعض أكثر الهجمات دموية منذ عام 2014.
في شباط/فبراير 2017، شّن تنظيم الدولة اإلسالمية وحركة طالبان الباكستانية ومسّلحون آخرون 
على  شباط/فبراير  فــي 16  انتحاري  هجوم  منها  وغيرها،  ودينية  حكومية  أهـــداف  على  هجمات  عــّدة 
المسؤولية عنه.  اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  وزعــم  السند  بإقليم  البالد  في  الصوفية  األضــرحــة  أحــد أشهر 
أوقع الهجوم 88 قتيــًال على األقّل وأصاب أكثر من 20 آخرين بجروح. اّتهم الجيش الباكستاني «قوى 
الباكستانية  الــحــدود  وأغلق  أفغانستان (52)،  في  اآلمنة  الــمــالذات  واستخدام  الهجمات  بتوجيه  معادية» 
األفغانية إلــى أجــل غير مــحــّدد وهــاجــم عـــّدة أهـــداف داخـــل أفغانستان. وفــي 22 شــبــاط/فــبــرايــر، نّفذت 

باكستان عملية جديدة لمكافحة اإلرهاب على نطاق البالد مع تركيز على إقليم البنجاب (53).
لكّن مقاربة مكافحة اإلرهــاب تواجه قــيــودًا. فعلى الرغم من إطــالق عملية مكافحة إرهــاب ثانية 
في تموز/يوليو في وادي راجغال في المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االّتحادية بالقرب من الحدود 
مع أفغانستان، واصلت الجماعات المسّلحة هجماتها مدى الــعــام (54). إضافة إلى ذلك، تزايد القلق 
حول عدد كبير لـ «حاالت اختفاء» أشخاص - معزّوة في الغالب إلى أنشطة األجهزة األمنية في سياق 
العاملة  الدولية  الحكومية  غير  المنّظمات  على  تضييق  وحــول  بلوشستان -  إقليم  في  التمّرد  مكافحة 
فـــي الـــــبـــــالد (55). جــــاء هــــذا الــتــضــيــيــق األخـــيـــر فـــي ســـيـــاق رّد فــعــل أوســـــع عــلــى الــمــانــحــيــن الــغــربــيــيــن، وقــــرار 

«The Current Situation in Pakistan,» Fact sheet, United States Institute of Peace, 9 January 2017.   (51)
 J. Boone, «Pakistan Launches Crackdown as Isis Shrine Attack Toll Rises to 88,» The Guardian, (52)
 17/2/2017, and M. H. Khan, Q. A. Khushik and I. Ali, «At Least 70 Dead as Bomb Rips through Lal Shahbaz
Shrine in Sehwan, Sindh,» Dawn (22 February 2017).
 «Pakistan’s Army Launches «Operation Radd-ul-Fasaad» across the Country,» Dawn (22 February (53)
2017).
 A. Gul, «Pakistan Unleashes New Anti-IS Military Operation near Afghan Border,» Voice of America (54)
 (16 July 2017); S. E. Rasmussen, «Dozens Killed in Two Separate Attacks in Pakistan on Eve of Eid,» The
 Guardian, 23/6/2017, and I. Khan, «Pakistani Taliban Dressed in Burqas Kill Students at Dormitory,» New York
Times, 1/12/2017.

 K. Stacey and F. Bokhari, «Pakistan Orders Expulsion of 29 International NGOs,» Financial Times, (55)
 14/12/2017, and D. Hadid, «Concern Grows in Pakistan over Cases of Disappearance,» National Public Radio,
14 December 2017.
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الحكومة الباكستانية تقليل االعتماد على تلك المنّظمات للفرص االقتصادية واألمنية الجديدة التي 
أتاحها الممّر االقتصادي بين الصين وباكستان (56).

النزاع المسّلح في الفيليبين

الــفــيــلــيــبــيــنــيــة اّتــــفــــاق ســــالم فـــي عـــام  والـــحـــكـــومـــة   (MILF) اإلســـالمـــيـــة  تـــحـــريـــر مـــــورو  وّقـــعـــت جــبــهــة 
2014 فـــي مــســعــى إلنـــهـــاء واحـــد مـــن أكــثــر الـــنـــزاعـــات أمــــدًا وفــتــكــًا فـــي آســـيـــا (57). لــكــن تــبــّيــن أّن إنــهــاء 
 (CPP) (NPA) - الــجــنــاح الــعــســكــري لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــفــيــلــيــبــيــنــي  تــمــّرد الــجــيــش الــشــعــبــي الــجــديــد 
اســـتـــعـــصـــاًء. يــخــوض  (NDF) - أكـــثـــر  الــســيــاســيــة الـــجـــاِمـــعـــة، الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة  ومــنــّظــمــتــه 
الــفــيــلــيــبــيــن مــنــذ عـــام 1969، وال يــــزال يــنــشــط فــي أقــالــيــم كــثــيــرة  (NPA) حـــرب عــصــابــات مــع حــكــومــة 

منذ  والحكومة  الديمقراطية  الوطنية  الجبهة  بين  متقّطعة  محادثات  هناك  لكن  خسائره (58).  برغم 
سنين (59).

جــــرى تــنــصــيــب رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي رئـــيـــســـًا لــلــفــيــلــيــبــيــن فـــي 30 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2016. وعـــقـــب ذلـــك، 
اســتــأنــف مــحــادثــات الــســالم الــمــتــوقــفــة مــع الــحــزب الــشــيــوعــي الفيليبيني، حــيــث تــوّلــت الــنــرويــج كطرف 
ثالث تيسير جولَتي مــحــادثــات (60). وبعد أربــع جــوالت من محادثات السالم في تسعة شهور وتعليق 
جــولــة خامسة وانــهــيــار وقــف إطـــالق الــنــار الـــذي أعلنه كــّل طــرف مــن جــانــب واحـــد - وفــي كــالم عنيف 
متبادل بين دوتيرتي وقادة الجبهة الوطنية الديمقراطية - أنهت الحكومة رسميًا محادثات السالم في 
الجديد  الشعبي  الجيش  دوديــرتــي  سّمى  األول/ديــســمــبــر،  كانون  وفــي 5  الثاني/نوفمبر 2017.  تشرين 

الجناح العسكري للحزب الشيوعي الفيليبيني جماعة إرهابية (61).
هــــنــــاك جـــــدل كـــثـــيـــر يـــكـــتـــنـــف رئــــاســــة دوتــــيــــرتــــي. ومـــــن بـــيـــن أكــــثــــر ســـيـــاســـاتـــه الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل حــمــلــة 
مــكــافــحــة الـــمـــخـــّدرات الــتــي دعـــا فــيــهــا الــمــواطــنــيــن والــشــرطــة إلـــى قــتــل الــمــشــتــبــه فــيــهــم خـــارج ســلــطــان 
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــواليــــــات  فـــــرضـــــت  حــــيــــن  وفــــــي  ُقــــــتــــــلــــــوا (62).  قـــــد  األشــــــخــــــاص  آالف  أّن  ــتــــقــــد  ــــعــ وُي ــــاء.  ــــقـــــضـ الـ
واالّتــحــاد األوروبـــي قــيــودًا عــلــى الــمــســاعــدات والــتــجــارة بــســبــب تــأثــيــرات «حــربــه عــلــى الــمــخــّدرات» 
S. Shafqat, «CPEC and the Baloch Insurgency,» The Diplomat (8 February 2017).   (56)
R. Ghiasy and J. Zhou, The Silk Road Economic Belt: Considering Security Implications and EU– :انظر أيضًا
China Cooperation Prospects, SIPRI and Friedrich Ebert Stiftung (Stockholm: SIPRI, 2017), p. 37.
 I. Svensson and M. Lundgren, «Mediation and Peace :انظر ،(MILF) (57) لمعرفة المزيد عن عملية السالم مع
Agreements,» in: SIPRI Yearbook 2014, pp. 51–52.
P. Cane, «Philippines Sees Resurgence in Communist Violence,» NYA, 25 October 2017.   (58)
 «Timeline: The Peace Talks between the Government and the :(59) لمعرفة المزيد عن محادثات السالم، انظر
CPP–NPA–NDF, 1986–Present,» GMA, 6 December 2017.

(60) المصدر نفسه.
 E. P. Santos, «How Peace Talks with Communist Rebels Failed,» CNN Philippines, 31 December 2017, (61)
and E. Punay, «DOJ to Seek Declaration of CPP-NPA as Terrorist Group,» Philippine Star (26 December 2017).
 O. Holmes, «Rodrigo Duterte Pulls Philippine Police out of Brutal War on Drugs,» The Guardian, (62)
12/10/2017.
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مشروط  غير  دعم  عن  وروسيا،  الصين  مقّدمها  وفي  أخرى،  دول  أفصحت  اإلنسان،  حقوق  في 
.(63 لسياسته (

أثــــار دوتـــيـــرتـــي مـــزيـــدًا مـــن الـــجـــدل فـــي أيـــار/مـــايـــو 2017 حــيــن فــــرض الـــقـــانـــون الــعــرفــي عــلــى جــزيــرة 
منديناو والجزر المجاورة رّدًا على محاولة لالستيالء على مدينة مراوي من جانب جهات مسّلحة 
فــاعــلــة غــيــر حــكــومــيــة مــنــتــســبــة إلـــى تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة، كــمــجــمــوعــة مـــوت (Maute) الــتــي تــســّمــي 
استعادت  ثّم  أبو سّياف (64).  لمجموعة  تابع  وفصيل  أيضًا،  الناو  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نفسها 
مصحوبًا  الحكومية  الــقــوات  فرضته  حــصــار  بعد  األول/أكــتــوبــر  تشرين  فــي  مـــراوي  الفيليبين  حكومة 
ر بــــأّن الـــنـــزاع شــــّرد نــحــو 360000 شــخــص؛ واســتــنــادًا  بـــغـــارات جـــّويـــة عــلــى مـــدى خــمــســة شـــهـــور. ويـــقـــدَّ
إلــــى أرقـــــام حــكــومــيــة رســـمـــيـــة، ُقـــتـــل 920 مــســّلــحــًا و165 جـــنـــديـــًا و47 مـــدنـــيـــًا فـــي الــــقــــتــــال (65). لـــكـــّن بــحــثــًا 
وطالبت  كــثــيــرًا،  ذلــك  مــن  أكــبــر  المدنيين  قتلى  حصيلة  تــكــون  أن  يــرّجــح  الــدولــيــة  العفو  منّظمة  أجــرتــه 
بتحقيق في التناسب في استخدام القّوة والدمار الذي لحق بالبنية األساسية المدنية وإزهاق أرواح 
مدنيين (66). وفي 13 كانون األّول/ديسمبر، مّدد دوتيرتي العمل باألحكام العرفية في جزيرة منداناو 

أخرى (67). سنة 
ُيعتقد أّن كثيرًا من المتمّردين الضالعين في الهجوم على مراوي مقاتلون سابقون من جبهة تحرير 
في  اإلسالميون  بانغسامورو  هي «مناضلو  أخــرى،  إسالمية  مسّلحة  جماعات  من  أو  اإلسالمية  مــورو 
هجمات  لشّن  واستعدادهم  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  مع  اصطفافهم  يمثل   .(68) (BIFF) الحرية»  سبيل 
واســعــة الــنــطــاق، كحالة مـــراوي، تــهــديــدًا خطيرًا الســتــقــرار عملية الــســالم الــجــاريــة بين الحكومة وجبهة 
تــحــريــر مـــورو اإلســالمــيــة - وبــخــاّصــة أّن الــجــمــاعــات المنتسبة إلـــى تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة تــَعــّد بديــًال 
راديكاليًا لجبهة تحرير مورو اإلسالمية. لذلك، تظّل إعادة إدماج المقاتلين السابقين والسير بعملية 
ــّيـــمـــا بــســبــب الـــوضـــع فـــي مـــنـــدانـــاو والـــمـــعـــارضـــة داخـــــل الـــقـــوات  الـــســـالم ُقــــُدمــــًا تـــحـــّديـــات ضـــاغـــطـــة، وال سـ
اّتفاقية  بموجب  فقط  مقاتــًال  ُســّرح 145  تموز/يوليو 2017،  ولغاية  والكونغرس.  الحكومية  المسّلحة 
 P. Kine, «Philippine President Rodrigo Duterte’s «War on Drugs»,» Harvard International Review (14 (63)
October 2017).
 «Rodrigo Duterte has Declared Martial Law in the Southern Philippines,» The Economist (25 May (64)
2017).
 Philippine Department of Social Welfare and Development (DSWD), Disaster Response Assistance and (65)
 Management Bureau, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center (DROMIC), «DSWD
 DROMIC Report #93 on the Armed Conflict in Marawi City,» 14 October 2017, and J. Gomez, «Philippines
Declares End to 5-Month Militant Siege in Marawi,» Associated Press, 23 October 2017.
 Amnesty International, «The Battle of Marawi»: Death and Destruction in the Philippines (London: (66)
Amnesty International, 2017).
 E. Rauhala, «Liberated and Angry,» Washington Post, 9/12/2017, and F. Villamor, «Philippines Extends (67)
Martial Law in South for Another Year,» New York Times, 13/12/2017.

 R. Postings, «The Battle of Marawi: A Brief Summary,» International Review (24 December 2017), (68)
 and Reuters, «Who are the ISIS-linked Maute Group Militants Terrorizing the Philippines?,» Newsweek (23 June
2017).



84

السالم لعام 2014 مع جبهة تحرير مورو اإلسالمية، وهو ما يتيح للجماعات المسّلحة األخرى فرصًا 
كثيرة للتجنيد (69).

عملية السالم في نيبال

بــالــتــوقــيــع عــلــى اّتــــفــــاق الـــســـالم الـــشـــامـــل (CPA) فـــي عــــام 2006، انــتــهــت الـــحـــرب األهـــلـــيـــة الــنــيــبــالــيــة 
أّدت  التي  النيبالية،  والمملكة  الماوي  النيبالي  الشيوعي  الحزب  بين  األمد (1995 - 2006)  الطويلة 
إلى مقتل نحو 18000 شخص (70). عالج اّتفاق السالم الشامل قضايا التحّول االجتماعي والسياسي 
والـــشـــمـــول، إضـــافـــة إلــــى إنـــهـــائـــه الــعــنــف رســـمـــيـــًا. وشــــــّرع الــمــشــهــُد الــســيــاســي بــعــد الــــنــــزاع أبــــوابــــه لــعــنــاصــر 
جــــديــــدة، مــنــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــنــيــبــالــي الــــمــــاوي الـــــذي بــــرز كــأكــبــر حــــزب فـــي انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة 
وهو  أخــيــرًا -  الــمــاوي  الشعبي  التحرير  جيش  ُســـّرح  عــام 2012،  وفــي  لسنة 2008.  األولـــى  التأسيسية 
سنين.  ســّت  من  أكثر  معسكراته  الزم  بعدما  الــمــاوي -  النيبالي  الشيوعي  للحزب  العسكري  الجناح 
وفــــي انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة الـــثـــانـــي فـــي عــــام 2013، اســـتـــعـــادت األحـــــــزاب الــســيــاســيــة األقــــدم 

نفوذها (71).
وعــقــب زلــزالــيــن مــدّمــَريــن فــي عـــام 2015، الــتــقــت األحــــزاب السياسية الــثــالثــة الــرئــيــســة فــي الجمعية 
د  الموحَّ اللينيني  الماركسي  النيبالي -  الشيوعي  والــحــزب  النيبالي،  المؤتمر  حــزب  وهــي  التأسيسية، 
د - إلى جانب منتدى مادهيسي  (CPN-UML) والحزب الشيوعي النيبالي الماوي (CPN-M) الموحَّ

ــيــــســــي، وقــــــــــّررت تـــســـريـــع إقــــــرار  الـــديـــمـــقـــراطـــي (MJF-D)، أكــــبــــر حــــــزب يـــمـــّثـــل شـــعـــب مــــادهــ جـــنـــاْدهـــيـــكـــار 
في  مصرعهم  شخصًا  عــن 46  ال يــقــّل  مــا  ولقي  أيلول/سبتمبر 2015.  فــي  اعتماده  سبق  جديد  دســتــور 
اضطرابات استمّرت أسابيع ُقَبيل إعــالن الدستور الجديد وُبَعيده بعدما ُعــّدل في عام 2016 لضمان 

شمول أكبر (72).
رغم التحّول الكبير الذي شهدته نيبال منذ اّتفاق السالم الشامل في عام 2006، فهي تظّل واحدة 
من أفقر الدول في العالم، وال تزال شديدة االعتماد على الحواالت المالية الخارجية (وال سّيما من 
النيباليين العاملين في الهند)، وعلى المساعدات والسياحة (73). ومع إطاللة عام 2017، بقيت قضايا 

الشمول السياسي والعدالة االنتقالية ترخي بظاللها.
Third Party Monitoring Team, «Fourth Public Report, March 2016 to June 2017,» 28 July 2017, p. 14.   (69)
 Nepal Institute for Policy Studies (NIPS), Nepal’s Peace Process: A Brief Overview (Kathmandu, NIPS, (70)
July 2013).
 D. Thapa and A. Ramsbotham, eds., Two Steps Forward, One Step Back: The Nepalو نفسه،  (71) الــمــصــدر 
Peace Process, Accord; no. 26 (London: Conciliation Resources, 2017).

 Thapa and Ramsbotham, Ibid., and «Nepal’s Election May at Last Bring Stability,» The Economist (23 (72)
Novemver 2017).
 C. Sapkota, «Remittances in Nepal: Boon or Bane?,» Journal of Development Studies, vol. 49, no. 10 (73)
 (2013), pp. 1316–1331, and World Bank, Nepal Development Update: Remittances at Risk (Washington, DC:
World Bank, 2016).
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حزيران/يونيو 2017  في  الـــوزراء  رئيس  النيبالي،  المؤتمر  حــزب  زعيم  ديويبا،  بهادور  شير  أصبح 
في عملية نقل مزمعة للسلطة عقب تنّحي بوشبا كمال داهال، زعيم الحزب الشيوعي النيبالي الماوي 
د سابقاً (74). اتفق شريكا االئتالف في آب/أغسطس 2016  الوسط (CPN-MC)، أو (CPN-M) الموحَّ
على التداول على المنصب. وفي انتخابات مجلس النّواب، الذي يبلغ عدد مقاعده 275 مقعدًا، في 
الحزب  شّكله  الــذي  اليسار -  تحالف  فــاز  األّول/ديسمبر 2017،  كانون  و7  الثاني/نوفمبر  تشرين   26
د والحزب الشيوعي النيبالي الماوي الوسط في تشرين  الشيوعي النيبالي - الماركسي اللينيني الموحَّ
األّول/أكتوبر - بأغلبية ثلَثي المقاعد تقريبًا. مّثلت تلك االنتخابات الخطوة الثانية في تطبيق الدستور 

الجديد الذي ُيؤَمل بأّن ُيفضي إلى حقبة استقرار سياسي وتطّور اقتصادي (75).
مـــع أّن مــســألــة الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة لــضــحــايــا الــــنــــزاع لـــم ُتــــَحــــّل بـــعـــد، حــّقــقــت عــمــلــيــة الـــســـالم فـــي نــيــبــال 
نــجــاحــات بـــاهـــرة مـــع إدمـــــاج الــمــقــاتــلــيــن الــســابــقــيــن فـــي الــجــيــش الــوطــنــي وفــــي الــمــجــتــمــع كـــكـــّل، وتــطــبــيــق 
قة إلصالح قطاعها األمني وزيادة مشاركة المرأة  الدستور الجديد (76). كما قامت نيبال بخطوات منسَّ

في القوى األمنية، مع أّن العوائق أمام مشاركتها على نحو فاعل تبقى قائمة (77).

عملية السالم في سريالنكا

بـــــدأت الـــحـــرب بــيــن الــحــكــومــة الــســريــالنــكــيــة وحـــركـــة نـــمـــور تــحــريــر تــامــيــل إيـــــالم (LTTE) أو نــمــور 
الــتــامــيــل فـــي عـــام 1983، وانــتــهــت حــيــن اســتــولــت الــحــكــومــة عــلــى آخـــر مــنــطــقــة كـــان يــســيــطــر عــلــيــهــا نــمــور 
التاميل فــي عــام 2009. لــكــّن تــبــادل الطرفين االّتــهــامــات بــارتــكــاب تــجــاوزات اســتــمــّر. وعــقــب انتخاب 
الرئيس ماْيثريباال سريسينا في عام 2015، انتعشت التوّقعات بإجراء تحقيق رسمي في جرائم حرب 
ارُتــكــبــت فــي أثــنــاء الـــنـــزاع. وفـــي عـــام 2016، أقــامــت الــحــكــومــة مــكــتــب الــمــفــقــوديــن القــتــفــاء أثـــر أكــثــر من 
20000 شــخــص - اخــتــفــوا فــي أثــنــاء الـــنـــزاع. لــكــن ُأحــــرز تــقــّدم ضئيل لــمــعــرفــة حقيقة مــا حــصــل ألولــئــك 

المختفين (78).
وفي عام 2015، وافق الرئيس سريسينا على إقامة محكمة جرائم حرب بناء على توصية التقرير 
الشامل عن سريالنكا الذي أعّدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان (OHCHR) وبناء 
«Sher Bahadur Deuba Elected 40th PM of Nepal,» Kathmandu Post, 6/6/2017.   (74)
 «Nepal’s Election May at Last Bring Stability,» and P. Pattisson, ««Politics is Still a Man’s Game»: Can (75)
Nepal’s Elections Finally Bring Stability?,» The Guardian, 24/11/2017.
 C. Bhandari, «The reintegration of Maoist ex-combatants in Nepal,» Economic and Political Weekly (76)
(28 February 2015).
 M. Racovita, Women in State Security Provision in Nepal: Meaningful Participation? Briefing Paper (77)
(Geneva: Small Arms Survey, 2018).
 J. Baniya [et al.], Gender and Nepal’s Transition from :لإلحاطة باألهمية البالغة للجنوسة في عملية السالم، انظر
War, Accord Spotlight (London: Conciliation Resources, 2017).
 M. Hart, «The Long Road to Justice for Sri Lanka Civil War Victims,» Geopolitical Monito, 4 December (78)
2017.
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على قــرار مجلس حقوق اإلنــســان التابع لألمم المتحدة شــاركــت فــي رعايته ســريــالنــكــا (79). وتــقــّرر أن 
ارتكابهم  فــي  ُيشتبه  الــذيــن  أولــئــك  أمامها  يمثل  وأن  ودولــيــيــن  سريالنكيين  قضاة  مــن  المحكمة  تتأّلف 
جـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضــــّد اإلنـــســـانـــيـــة فـــي أثـــنـــاء الــــنــــزاع. هــنــا أيــــضــــًا، أحـــــرز تـــقـــّدم بـــطـــيء فـــي إقـــامـــة هــذه 

المحكمة (80).
شّكلت الحكومة السريالنكية فرقة العمل االستشارية المعنية بآليات المصالحة في شباط/فبراير 
2016، وقــّدمــت الــفــرقــة تــقــريــرهــا الــنــهــائــي فــي 3 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر  2017(81). كـــان ذلـــك الــمــســح الــعــاّم 
األّول لتطّلعات المواطنين السريالنكيين حيال الحقيقة والعدالة، وهذا يشمل آراءهم حيال اآلليات 
المقترحة كــمــا هــي مبّينة فــي قـــرار مجلس حــقــوق اإلنــســان الــتــابــع لــألمــم الــمــتــحــدة. وإضــافــة إلـــى تأييد 
فرقة  تــوصــيــات  تضّمنت  القضائية،  لواليتها  زمــنــي  أفــق  دون  مــن  حــرب  جــرائــم  محكمة  تشكيل  اقــتــراح 
العمل األخرى تقديم مساعدات مالية وتعويضات، وتسوية دستورية وسياسية، وفّض نزاعات قديمة 

على األراضي، وزيادة االهتمام بالحاجات النفسية االجتماعية (82).
د لــتــطــبــيــق تــوصــيــات قــــرار مــجــلــس حــقــوق اإلنــســان  كــــان آذار/مــــــــارس 2017 األجــــل الــنــهــائــي الـــمـــحـــدَّ
التابع لألمم المتحدة في شأن إقامة محكمة جرائم حرب وتعويض الضحايا. انقضى األجل من دون 
الوفاء بااللتزامات. لكّن مجلس حقوق اإلنسان مـّدد لسريالنكا سنتين لتنفيذ اإلصــالحــات (83). ومع 
أّن الحكومة نّفذت إصالحات محدودة، إّال أّن تأخيرها تنفيذ عملية مقبولة لمعرفة حقيقة ما حصل 
في أثناء النزاع، يقّوي احتمال اشتداد التوّترات الطائفية (84). على سبيل المثال، قام البوذيون بأعمال 

عنف وترويع في حّق المسلمين في أيار/مايو ثّم في تشرين الثاني/نوفمبر  2017(85).

 United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Comprehensive Report of the Office of (79)
 the United Nations High Commissioner for Human Rights on Sri Lanka, A/HRC/30/61, 28 September 2015,
 and United Nations, General Assembly, Human Rights Council, Resolution 30/1, «Promoting Reconciliation,
Accountability and Human Rights in Sri Lanka,» 1 October 2015, A/HRC/RES/30/1, 14 October 2015.
 R. Sirilal, «UN Says Sri Lanka’s Delay in Post-war Reconciliation Involves Risks,» Reuters, 23 October (80)
2017, and «Sri Lanka Leader to Shield General from War Crimes Case,» Al Jazeera, 3 September 2017.

ــّنـــه لــــم يــــصــــدر إّال فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 2017. يــتــضــّمــن  (81) اكـــــتـــــمـــــل الـــتـــقـــريـــر فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2016، لـــكـ
الــمــجــّلــد األّول مــالحــظــات فــرقــة الــعــمــل فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــتـــشـــاور وتــوصــيــاتــهــا بــشــأن آلـــيـــات الـــعـــدالـــة االنــتــقــائــيــة األربــــــع. ويــتــضــّمــن 
مــة إلــى فــرقــة العمل بعد اخــتــتــام الــلــقــاءات الــعــاّمــة ومــنــاقــشــات والمجموعات  المجّلد الــثــانــي تــقــاريــر فــرق العمل المناطقية الــمــقــدَّ
 Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms (CTF), Final Report of the :المتخّصصة في المناطق. انظر
 Consultation Task Force on Reconciliation Mechanisms, vol. I, and Consolidated Report: Zonal Task Forces on
Reconciliation Mechanisms, vol. II (CTF, November 2016).
Human Rights Watch, «Sri Lanka: Adopt Task Force’s Justice Proposals,» 12 January 2017.   (82)
 S. Aneez, «UN Presses Sri Lanka to Meet Commitments on War Crimes Investigations, Reform,» (83)
Reuters, 23 March 2017.
 K. Cronin-Furman, «Why a Sri Lankan Leader Might be Tried for War Crimes in Brazil,» Washington (84)
Post, 30/8/2017.

 «Militant Buddhist Extremism Resurfaces in Sri Lanka,» Southasian Monitor (23 May 2017), and «Sri (85)
Lanka Violence: 19 Held Amid Buddhist–Muslim Street Clashes,» BBC News, 18 November 2017.
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IV النزاع المسلّح في أوروبا

إيان دايفس 

وإيان أنطوني

شهدت أوروبــا في عام 2017 نزاعين مسّلحين محتدمين: في ناغورنو كاراباخ (شاركت فيه أرمينيا 
وأذربــيــجــان)، وفــي أوكرانيا. وفــي الوقت عينه، بــدت نــزاعــات معلقة أخــرى مستعصية كما كانت دائمًا، 
وإن لم تكن مستعرة. وفي الخلفية، بقيت التوّترات على أشّدها بين روسيا والدول األعضاء في حلف 
الناتو والغرب بوجه عام، وسَرت مزاعم حول تدّخل روسي في السياسات المحّلية الغربية (1). كما أبقت 
الـــدول األوروبـــيـــة األولــويــة لمحاربة اإلرهــــاب. نستعرض فــي هــذا القسم الــتــطــّورات فــي جهود مكافحة 

اإلرهاب األوروبية، والنزاعات المعلقة في أوروبا والتطّورات في النزاَعين المسّلحين المستعَرين.

اإلرهاب في أوروبا

إذا قارّنا أوروبا بمناطق أخرى، نجد أّنها في مأمن نسبيًا من الهجمات اإلرهابية (2). لكن إذا كانت 
البيانات على مستوى العالم في شأن الحوادث اإلرهابية تشير إلى انخفاض عدد الحوادث والوفّيات 

 D. Smith, «International Politics and :(1) لمعرفة المزيد عن العالقة المتدهورة بين روسيا والواليات المّتحدة، انظر
Global Security,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 10–12.

انظر أيضًا الفصل األول، القسم II في هذا الكتاب. ولمعرفة المزيد عن ابتعاد روسيا عن التركيبة األمنية األوروبية، انظر: 
 I. Anthony, «Conflict or Peace in Europe? Increasing Uncertainties, Rising Insecurities,» in: SIPRI Yearbook
2017, pp. 119–139.
 «Russian Hacking and Influence in the US :انـــظـــر االنـــتـــخـــابـــات الــغــربــيــة،  فـــي  روســـــي  مـــزاعـــم تـــدّخـــل  عــلــى  ولــــالّطــــالع 
 Election,» New York Times, [n. d.], and R. Mason, «Theresa May Accuses Russia of Interfering in Elections and
Fake News,» The Guardian, 14/11/2017.
 Council of :(2) ال يــوجــد تــعــريــف أوروبـــــي مــشــتــرك لـــإلرهـــاب، لــكــّن مــجــلــس أوروبـــــا يــنــاقــش حــالــيــًا صــيــاغــة تــعــريــف. انــظــر
Europe, «Council of Europe Counter-Terrorism Committee,» [n. d.].
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الناجمة عن اإلرهـــاب، فقد شهدت أوروبــا منحى معاكسًا. وبناًء على مؤّشر اإلرهــاب العالمي، زاد 
عــدد الوفّيات الناجمة عن هجمات إرهابية في أوروبــا من أقــّل من 20 حالة وفــاة في عــام 2002 إلى 

نحو 650 حالة وفاة في عام  2016(3).
كانت مدن أوروبية كبرشلونة وإسطنبول ومانشستر وسان بطرسبورغ أهدافًا لهجمات إرهابية في 
عــــام 2017، وإن كـــانـــت أقـــــّل فــتــكــًا مـــن هــجــمــات عــــام  2016(4). عــــاد إلــــى أوروبــــــا مــنــذ عــــام 2014 عــدد 
كبير من المواطنين األوروبيين الذين سافروا كـ «مقاتلين أجانب» إلى دول تشهد نزاعات في الشرق 
ـــع اآلن أن يــعــود غــيــر «عـــدد  األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا. لــكــّن أعـــــداد الــعــائــديــن تــنــخــفــض، وبــيــنــمــا ال ُيـــتـــوقَّ
ضــئــيــل» وحــســب مــن أولــئــك المقاتلين الــذيــن مــا زالــــوا فــي منطقة الـــنـــزاع، ســيــكــون الــعــائــدون «مقاتلين 

متمّرسين وسيشّكلون تهديدًا خطيرًا عند عودتهم» (5).
الوصول إلى رّد فاعل على الهجمات اإلرهابية بند على أجندة كّل مؤّسسات بناء األمن األوروبية. 
وإلى جانب عمل منّظمة األمن والتعاون في أوروبا (OSCE) على تعزيز تطبيق االّتفاقيات والمبادئ 
التوجيهية القائمة لمكافحة اإلرهاب، فهي شّددت في عام 2017 على قضيتين: (أ) مبادرات الحوار 
مع المجموعات الشبابية في منطقة البحر األسود وآسيا الوسطى ومنطقة غرب البلقان؛ و(ب) إدراج 
األخيرة تعزيز  هــذه القضية  ومستدامة (6).  مــدن شاملة وآمنة  تقليص خطر اإلرهــاب كأحد عناصر بناء 

لبرنامج لدعم مقاربات محّلية في مواجهة التحّديات العالمية (7).
كانت الصلة بين الجريمة المنّظمة واإلرهـــاب موضع اهتمام كبير من جانب مجلس أوروبــا في 
عـــام 2017، مــع تــشــديــد عــلــى تــمــويــل اإلرهـــــــاب (8). كــمــا أّن االّتـــحـــاد األوروبـــــي جــعــل مــحــاربــة اإلرهـــاب 
مــكــّونــًا مــركــزيــًا فــي «اســتــراتــيــجــيــة األمـــن الــداخــلــي الــمــتــجــّددة» لــألعــوام 2015 - 2020. وكــانــت مكافحة 
اســـتـــخـــدام اإلرهـــابـــيـــيـــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــرقـــمـــيـــة وتـــعـــزيـــز مـــراقـــبـــة الــــحــــدود األولـــويـــتـــيـــن الــرئــيــســتــيــن لـــالّتـــحـــاد 
للحدود،  شنغن  لقانون  مراجعة  ُأجــريــت  مثــًال،  نيسان/أبريل 2017  ففي  عــام  2017(9).  فــي  األوروبــــي 
 Institute for Economics and Peace, Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understanding the (3)
Impact of Terrorism (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2017).

(4) مـــع أّن بيانات مــؤّشــر اإلرهـــاب العالمي ُتـــدرج إسطنبول كجزء مــن أوروبـــا، يناقش هــذا الفصل الــوضــع فــي تركيا في 
.V القسم

 United Nations, Security Council, «Nineteenth Report of the Analytical Support and Sanctions (5)
 Monitoring Team Submitted Pursuant to Resolution 2253 (2015) Concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and
Associated Individuals and Entities,» 30 December 2016, S/2017/35, 13 January 2017.
 OSCE Secretariat, Transnational Threats Department, Overview of OSCE Counter-Terrorism Related (6)
 Commitments (Vienna: OSCE, 2017); «OSCE-wide Counter-terrorism Conference 2017: Preventing and
 Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism,» Vienna, 23–24 May 2017, and P. R.
 Neumann, «Countering Violent Extremism and Radicalisation that Lead to Terrorism: Ideas, Recommendations,
and Good Practices from the OSCE Region,» OSCE, 28 September 2017.
 OSCE, «Security Days-Creating Inclusive, Safe and Sustainable Cities: Local Approaches to Global (7)
Challenges,» Vienna, 30–31 March 2017.
 Council of Europe, Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER), «Abridged Report: List of Items (8)
Discussed and Decisions Taken,» 32nd Plenary Meeting, 23–24 May 2017, Strasbourg, 24 May 2017.

 Council of the European Union, «Renewed European Union Internal Security Strategy and Counter (9)
 Terrorism Implementation Paper: Report of the First Half of 2017 and Programme for the Second Half of 2017,»
10827/17, 12 July 2017.
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عــمــلــيــات تفتيش منهجية تــشــمــل تقييمًا للخطر األمــنــي الــذي  عــلــى إجــــراء  الــمــشــاركــة  وأرغـــمـــت الــــدول 
يــمــّثــلــه كـــّل مـــن يــدخــل أو يــخــرج عــنــد الـــحـــدود الــخــارجــيــة لــمــنــطــقــة الــشــنــغــن (الـــتـــي تــشــمــل مــعــظــم الـــدول 

األعضاء في االّتحاد األوروبي وبعض الدول المجاورة) (10).

النزاعات المعلقة في أوروبا

مع أّن معظم أوروبا بدت آمنة طوال عقدين تقريبًا، تبقى هناك توّترات مّتصلة بالنزاعات المعلقة 
في قبرص، وجورجيا (أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية)، ومولدوفا (ترانس دنيستِر)، وكوسوفو. وفي تطّور 
للسلطات  أسلحتها  الــبــاســك» (إيــتــا)،  وحــريــة  االنفصالية، «وطـــن  الــبــاســك  مجموعة  سّلمت  إيــجــابــي، 
من  استمّر  إسبانيا  مع  مسّلح  نــزاع  على  نهائيًا  الستار  ســْدل  نحو  حاسمة  خطوة  اعُتبر  ما  في  الفرنسية 

عام 1959 إلى عام  2011(11).
وفي قبرص، أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنتونيو غوتيريس في 7 تموز/يوليو أّن المفاوضات 
الــرامــيــة إلــى إعـــادة توحيد الــبــالد قــد انــهــارت عقب إنــهــاء الــمــحــادثــات بين زعــيــَمــي الــقــبــارصــة اليونانيين 
والــقــبــارصــة األتـــراك فــي ســويــســرا (12). يسعى دبلوماسيو األمـــم المتحدة منذ عــقــود إلبـــرام اّتــفــاق إلعــادة 
تقاسم  وترتيبات  األمنية  الضمانات  على  اّتــفــاق  إلــى  التوّصل  عــدم  إلــى  االنهيار  ُعــزي  قــبــرص.  توحيد 
دة، مع إلقاء كّل طرف اللوم على اآلخــر (13). والراجح أّن التنقيب عن الغاز  السلطة في حكومة موحَّ

في المناطق المتناَزع عليها قبالة شاطئ قبرص يؤّجج التوّترات (14).
أعمالهما،  المتخّصص»  العام  المدعي  و«مكتب  كوسوفو»  في  المتخّصصة  «الدوائر  باشرت 
الهاي  في  ُأنشئت  محّلية  محكمة  إّنها  األولى (15).  االّتهام  قرارات  إيداع  سيتّم  متى  يّتضح  لم  لكن 
مــع فــريــق عــمــل دولــي لــلــنــظــر فــي جــرائــم الــحــرب الــخــطــيــرة الــتــي ارتــكــبــهــا جــيــش تــحــريــر كــوســوفــو في 
كوسوفو  وألبان  كوسوفو  صرب  بين  التوّترات  وال تزال  و1999.   1998 عامي  بين  كوسوفو  حرب 
ــّيــــمــــا فــــي الــــشــــمــــال، ولـــــم تـــحـــرز عـــمـــلـــيـــة تـــطـــبـــيـــع الــــعــــالقــــات مــــع صـــربـــيـــا غـــيـــر تـــقـــّدم  عـــلـــى حـــالـــهـــا، وال ســ

محدود (16).
 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the (10)
Council on Preserving and Strengthening Schengen, COM(2017) 570 final, 27 September 2017.
 «Eta: Basque Separatists Begin Weapons Handover,» BBC News, 8 April 2017, and G. Tremlett, «Eta (11)
Declares Halt to Armed Conflict,» The Guardian, 20/10/2011.

 United Nations, Secretary-General, «The Secretary-General Remarks at the Closure of the Conference (12)
on Cyprus,» 7 July 2017.
 H. Smith, «Cyprus Reunification Talks Collapse Amid Angry Scenes,» The Guardian, 7/7/2017, and (13)
«Cyprus May Have Missed Its Last Chance for Reunification,» The Economist (9 July 2017).

 S. Orphanides, «Cyprus Ready for all Outcomes as Drilling Programme Commences,» Business Mail (14)
(Nicosia), 28/12/2017.
 F. Bytyci, «Kosovo War Crimes Court Ready for First Indictments: Chief Judge,» Reuters, 24 November (15)
2017.
 D. Morina and M. Zivanovic, «Kosovo–Serbia Talks Fail to Defuse Tensions,» Balkan Insight, 2 (16)
Feb.2017.
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وفي مولدوفا، تبذل منّظمة األمن والتعاون في أوروبا (OSCE) محاوالت لحّل النزاع مع ترانس 
وفي  دنــيــســتِــر (17).  شــرق نهر  الــواقــعــة  األراضـــي المولودوفية  على  منذ عــام 1992  الــتــي سيطرت  دنيستِر 
تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أفادت المنظمة عن إحراز «تقّدم كبير» في المحادثات بين قادة مولدوفا 
والمنطقة االنفصالية، إْذ «زاد [الجانبان] توطيد االّتفاقات المتعّلقة بقضايا اجتماعية واقتصادية كثيرة 
جـــرى تــوقــيــعــهــا فــي األيــــام األخـــيـــرة»، مــنــهــا إعــــادة فــتــح جــســر يــصــل بــيــن الــمــنــاطــق؛ والـــتـــزم بــإيــجــاد حلول 
ســريــعــة لــبــقــّيــة الــقــضــايــا فــي مــطــلــع عـــام  2018(18). وفـــي مــطــلــع كــانــون الــثــانــي/ديــســمــبــر، أصــــدر المجلس 
ــــا بــيــانــًا رّحـــب فــيــه بــهــذه اإلنـــــجـــــازات (19). لــكــن ال ُيـــعـــرف إن  الـــــوزاري لمنّظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ

كانت هذه االختراقات كافية إلزالة الخالفات العميقة المتجّذرة في نزاع مضى عليه 25 عاماً (20).
بــــرزت تـــوّتـــرات وشـــكـــوك فـــي أيــرلــنــدا أيـــضـــًا، حــيــث ُســـــّوي بـــدرجـــة كــبــيــرة نـــــزاٌع طــويــل فـــي عـــام 1998 
غير  التوافقية.  التنفيذية  وهيئتها  الشمالية  أيرلندا  جمعية  وتأسيس  العظيمة  الجمعة  اّتــفــاق  خــالل  مــن 
أّن نــتــيــجــة اســتــفــتــاء أجـــرتـــه الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة حـــول االنــســحــاب مـــن االّتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي عـــام 2016 
أثــــار شــكــوكــًا حــيــال شــكــل الـــحـــدود الــبــّريــة بــيــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وأيـــرلـــنـــدا. كـــان تــحــويــل الـــحـــدود إلــى 
أّن  ذلــك  على  زد  العظيمة.  الجمعة  اّتــفــاق  في  ين  مهمَّ مكّونين  عبورها  وتيسير  السالح  منزوعة  منطقة 
إلى  أفــضــت  الثاني/يناير 2017  كــانــون  فــي  الشمالية  أيــرلــنــدا  فــي  سياسيَّين  حزبين  أكــبــر  بين  الــخــالفــات 
انتخابات غير حاسمة في آذار/مارس. ومع عدم التوّصل إلى اّتفاق على تعيين هيئة تنفيذية جديدة، 
مــخــاوف مــن عـــودة محتملة إلــى العنف إذا تبّين  هــنــاك  مــدى الـــعـــام (21). وتبقى  بقيت الجمعية مشلولة 

استحالة صون التسوية السياسية والدستورية، ألّي سبب كان، في أيرلندا الشمالية (22).

النزاع المسّلح في ناغورنو كاراباخ

نزاع ناغورنو كاراباخ مواجهة بين دولتين هما أرمينيا وأذربيجان على أرض متناَزع عليها ويرابط 
فيها جيشان حديثان في خنادق متقابلة على طول خّط التماس (23). وبعدما أنهى وقــُف إطــالق النار 
حــرَب ناغورنو كــارابــاخ (1988 - 1994)، بقي الــنــزاع األســاســي مــن دون حــّل، وهــو يتحّول إلــى عنف 
 E. Klimenko, «Conflicts in the Post-Soviet Space: Recent Developments,» in: SIPRI Yearbook 2017, (17)
pp. 140–150.
 OSCE, «Substantial Progress in Transdniestrian Settlement Talks in Vienna, Clear Commitment to (18)
Resolve Remaining Issues Says OSCE Special Representative,» Press release, 28 November 2017.
 OSCE, Ministerial Council, «Ministerial Statement on the Negotiations on the Transdniestrian (19)
Settlement Process in the «5+2» Format,» MC.DOC/1/17, 8 December 2017.
 W. H. Hill, «The Moldova–Transdniestria Dilemma: Local Politics and Conflict Resolution,» Carnegie (20)
Moscow Center, 24 January 2018.
«Northern Ireland Notches up a Year without a Government,» The Economist (24 January 2018).   (21)
 D. Kennedy, «Growing Gap between Irishness and Britishness is Most Dangerous,» Irish Times, (22)
 20/12/2017, and S. Lyall, «On Irish Border, Worries that «Brexit» Will Undo a Hard-won Peace,» New York Times,
5/8/2017.

ًال بين دول، من المتعارف عليه عمومًا اآلن أّنه آل إلى نزاع بين دول. انظر  (23) مع أّن هذا النزاع اعُتبر سابقًا نزاعًا مدوَّ
T. de Waal, «The Karabakh Conflict as «Project Minimum»,» Carnegie Moscow Center, 20 February 2018. :مثــًال
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من حين آلخر كما حصل في نيسان/أبريل 2016 وفي عام  2017(24). وقد أخفقت محادثات السالم 
المنتظمة الــجــاريــة بــيــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان بــوســاطــة فــريــق مينسك الــتــابــع لمنّظمة األمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا في حّل نزاع سيدخل عقده الرابع في عام  2018(25). وقد عّزز الجانبان قدراتهما العسكرية في 

السنين األخيرة، ويتعاظم باستمرار خطر احتدام النزاع على نطاق واسع مّرة أخرى (26).
اشتّد تبادل إطالق النار بين قّوات أرمينيا وأذربيجان في محيط ناغورنو كاراباخ في عام  2017(27). 
وفي كانون األّول/ديسمبر، أصدر رؤساء فريق مينسك، وهم وزراء خارجية فرنسا وروسيا والواليات 
الــمــتــحــدة، بــيــانــًا مــشــتــركــًا يــســانــد اســتــئــنــاف الــمــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة وتــكــثــيــفــهــا، ودعـــــوا إلـــى االّتـــفـــاق على 
توافقية  حــلــول  إيــجــاد  على  جــهــودهــا  على «تــركــيــز  الجانَبين  وحــّثــوا  الخاّصين  الممّثلين  مكتب  توسيع 
للقضايا الجوهرية في التسوية السياسية» (28). لكن في غمرة المساعي الدبلوماسية المكثَّفة، حصلت 

حوادث قليلة أوقعت بعض اإلصابات في كانون األّول/ديسمبر (29).

النزاع المسّلح في أوكرانيا

ســـعـــت أوكــــرانــــيــــا مـــنـــذ اســتــقــاللــهــا غــــــداة انــــفــــراط عـــقـــد االّتـــــحـــــاد الـــســـوفـــّيـــاتـــي فــــي عـــــام 1991 لــلــمــوازنــة 
بين زيـــادة تكاملها مــع أوروبــــا الغربية وتعاونها مــع روســيــا. تــرى روســيــا فــّي أوكــرانــيــا مــّيــالــًة إلــى الغرب 
فكتور  األوكــرانــي  الرئيس  سقوط  عقب  آذار/مــــارس 2014  في  القرم  ضّمت  وهــي  لمصالحها،  تهديدًا 
يانوكوفيتش. كما أّن هذه الخطوة أطلقت تمّردًا في منطقَتي لوهانسك ودونيتسك في إقليم دونباس 
الصناعي شرق أوكرانيا (انظر الشكل الرقم (2 - 1)) (30). وبعد حرب دامت ثالث سنين وسقوط نحو 
10000 قتيل، يهيمن التدّخل العسكري الروسي على معظم نواحي الحياة السياسية في أوكرانيا (31). 
 R. Dehdashti-Rasmussen, «The Conflict :(24) لــــالّطــــالع عــلــى مــعــلــومــات عــن مــفــاوضــات وقـــف إطـــالق الــنــار، انــظــر
 over Nagorno- Karabakh: Causes, the Status of Negotiations, and Prospects,» in: Institute for Peace Research
 and Security Policy at the University of Hamburg (IFSH), OSCE Yearbook 2006 (Baden-Baden: Nomos, 2007),
pp. 189-210.

(25) لــــالّطــــالع عــلــى وصـــف مــوجــز وعــلــى قــائــمــة بــأعــضــاء فــريــق مينسك الــتــابــع لمنّظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، انظر 
الملحق (ب)، القسم II في هذا الكتاب.

 Klimenko, «Conflicts in the Post-Soviet Space: Recent Developments,» pp. 143-146, and De (26) انــــظــــر: 
Waal, «The Karabakh Conflict as «Project Minimum»».
 E. Sanamyan, «Fighting in Karabakh Flares as Azerbaijan Marks Memorial,» Eurasianet مثــًال:  (27) انـــظـــر 
 (27 February 2017), and International Crisis Group (ICG), Nagorno-Karabakh’s Gathering War Clouds, Europe
Report; no. 244 (Brussels ICG, 2017).
 OSCE, «Joint statement by the Heads of Delegation of the OSCE Minsk Group Co-chair Countries,» (28)
Press release (7 December 2017).
International Crisis Group, «CrisisWatch: Tracking Conflict Worldwide,» December 2017.   (29)

(30) هــنــاك جــدال ساخن حــول األســبــاب الرئيسة للنزاع في أوكــرانــيــا، ومــدى اعتبارها حربًا أهلية بــمــوارد محّلية أســاســًا أو 
 A. Wilson, «External Intervention in the Ukraine Conflict: Towards a Frozen Conflict :بتدّخل روسي خارجي. انظر
in the Donbas,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 143–157.

 Office of the UN High Commissioner for Human Rights, «Conflict in Ukraine Enters its Fourth Year (31)
with No End in Sight—UN Report,»13 June 2017.



92

لكّن بعثة الــرصــد الخاّصة فــي أوكــرانــيــا (SMM) التابعة لمنّظمة األمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا ذكــرت أّن 
اّتفاق السالم واّتفاق وقف إطالق النار الذي ُتوّصل إليه في اّتفاقية مينسك II في شباط/فبراير 2015 

تعّرض لخروق شبه يومية في عام  2017(32).
اشتّد القتال في شرق أوكرانيا في آخر كانون الثاني/يناير. وأعرب مجلس األمن في بيان صحافي 
عـــن «قــلــق بــالــغ حــيــال تـــدهـــور الـــوضـــع إلــــى حـــد خــطــيــر فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا وتـــأثـــيـــره الــشــديــد فـــي الــســكــان 
آذار/ وفــي  المدفعية.  بــاســتــخــدام  غــالــبــًا  بعيدة  مسافة  مــن  الــقــتــال  رحــى  دارت  الــمــحــّلــيــيــن» (33).  المدنيين 
مارس 2017، فرضت أوكرانيا حصارًا اقتصاديًا على األراضي التي سيطر عليها االنفصاليون. وتوّقع 
الــمــصــرف الــمــركــزي األوكـــرانـــي أن تــــؤّدي هـــذه الــخــطــوة إلـــى خــفــض نــمــو أوكــرانــيــا االقــتــصــادي إلـــى 1.9 

بالمئة في عام 2017 بعدما كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة  2.8(34).
بقي النزاع يزداد شّدة وقّوة على مدار العام على امتداد خط الجبهة البالغ 400 كم. وبحلول 
آخـــر تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر 2017، أحــصــت الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم الــمــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــيــن 
الـــقـــرم.  مــــن   22000 مـــنـــهـــم  أوكــــرانــــيــــا،  فــــي  بــــالــــنــــزاع  مـــتـــأّثـــر  أو  داخــــلــــيــــًا  مــــشــــرَّد  مـــلـــيـــون   (UNHCR) 1.8
أّدى الــقــتــال إلـــى انــتــقــال كــثــيــر مــن الــنــاس غــربــًا نــحــو نـــواٍح مــجــاورة غــالــبــًا ضــمــن مــنــطــقــَتــي لــوهــانــســك 
ودونـــيـــتـــســـك، ونـــحـــو مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، وانـــتـــقـــل آخـــــرون إلــــى كـــيـــيـــف. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، انـــتـــقـــل نــحــو 
430000 شــخــص شـــرقـــًا الجــئــيــن إلـــى روســــيــــا (35). وذكــــرت وكــــاالت إنــســانــيــة أّن 4.4 مــلــيــون شــخــص 
تــأّثــروا بــالــنــزاع بــشــكــل مــبــاشــر، بــيــنــمــا احــتــاج 3.8 مــلــيــون شــخــص إلــى مــســاعــدة عــاجــلــة (36). وتــحــّدثــت 
بعثة الــرصــد الــخــاّصــة فــي أوكــرانــيــا عــن 411 وفــاة مــؤّكــدة فــي صــفــوف الــمــدنــيــيــن فــي الــشــهــور العشرة 

عام  2017(37). من  األولى 
 OSCE, Special Monitoring Mission :تقارير أسبوعية وتقارير خاّصة عن األزمة في أوكرانيا. انظر (SMM) (32) ُتعّد
to Ukraine, [n.d.], «Daily and Spot Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine».
 Anthony, «Conflict or Peace in Europe? Increasing انـــظـــر:  أوكــــرانــــيــــا،  فـــي  األزمــــــة  إدارة  وعــــن  ــنــــزاع  الــ عـــن  ولــلــمــزيــد 
 Uncertainties, Rising Insecurities,» pp. 137-138; Klimenko, «Conflicts in the Post-Soviet Space: Recent
 Developments,» pp. 146-149; Wilson, «External Intervention in the Ukraine Conflict: Towards a Frozen Conflict
 in the Donbas,» pp. 143-158, and «The Ukraine Conflict and its Implications,» in: SIPRI Yearbook 2015,
pp. 55-98.
 United Nations, Security Council, «Security Council Press Statement on Deterioration of Situation (33)
 in Donetsk Region, Ukraine,» SC/12700, 31 January 2017; United Nations, Security Council, «Thousands of
 Civilians Risk Losing Access to Basic Necessities as Fighting Escalates in Eastern Ukraine, Security Council
 Told,» SC/12704, 2 February 2017, and M. Grono, «Ukraine Flare-up Lays Bare Fears in Europe’s East,»
Commentary, International Crisis Group, 3 February 2017.
P. Polityuk, «Ukrainian Economy to Feel the Squeeze of Economic Blockade,» Reuters, 21 March 2017. (34)
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Ukraine,» Fact sheet, October 2017; UN High (35)
 Commissioner for Refugees (UNHCR), «Ukraine, 01–31 Oct. 2017,» Operational update, and A. Bonenberger,
«The War No One Notices in Ukraine,» New York Times, 20/6/2016.
J. Coman, «On the Frontline of Europe’s Forgotten War in Ukraine,» The Observer, 12/11/2017.   (36)
 OSCE, Special Monitoring Mission to Ukraine, «Status report as of 01 November 2017,» 1 Novmber (37)
2017.
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الشكل الرقم (2 - 1)

منطقة النزاع في شرق أوكرانيا، كانون الثاني/يناير 2018

050

Hugo Ahlenius, Nordpil. نقــًال عن: 
«Ukraine,» Live Universal Awareness Map (Liveuamap), 1 January 2018. المصدر: 



94

عـــرضـــت روســـيـــا فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر مـــســـوّدة قـــــرار لــمــجــلــس األمـــــن يــقــتــرح عــمــلــيــة حــفــظ ســــالم تــابــعــة 
لــألمــم الــمــتــحــدة فــي شـــرق أوكــرانــيــا، وقــّدمــت أوكــرانــيــا اقــتــراحــًا بــديــــــــًال ُبــَعــيــد ذلــــــك (38). لــكــن حــصــل مزيد 
مــن الــتــصــعــيــد وخــــروق لــوقــف إطــــالق الــنــار فــي منتصف كــانــون األول/ديـــســـمـــبـــر. وبــحــلــول آخـــر الــســنــة، 
سّجلت منظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا نحو 400000 خــرق إلطـــالق الــنــار فــي عــام 2017، إضافة 
إلــى نحو 4000 حــالــة نشر ألسلحة مــحــظــورة فــي انــتــهــاك لخطوط االنــســحــاب المتَفق عــلــيــهــا (39). وفي 
الــوقــت عينه، لــم يــســِر مفعول أّي مــن البنود الرئيسة فــي اّتفاقية مينسك II - وقــف إطـــالق نــار ووضــع 
والتي سيعاد دمجها  دونــبــاس،  في منطقة  يسيطر عليها االنفصاليون  لــألراضــي التي  خــاّص  دســتــوري 

في أوكرانيا وُتجرى انتخابات.

 A. Arbatov, «A UN Peacekeeping Operation is the Only Way Forward in Ukraine,» War on the Rocks, (38)
 University of Texas, 28 Sepyember 2017; «Canada Making Diplomatic Push for Ukraine’s UN Peacekeeping
 Plan,» Radio Free Europe/Radio Liberty, 10 November 2017, and International Crisis Group (ICG), Can
Peacekeepers Break the Deadlock in Ukraine?, Europe Report; no. 246 (Brussels, ICG, 2017).
 «OSCE SMM: Over 400,000 Ceasefire Violations Recorded in Eastern Ukraine This Year,» Ukraine (39)
Crisis Media Center, 22 December 2017.
 OSCE, Special Monitoring Mission to Ukraine, :عن انتهاكات وقف إطالق النار، انظر (SMM) للمزيد عن تقارير
[n.d.], «Daily and Spot Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine».
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V النزاع المسلّح في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إيان دايفس

شــهــد الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا ســبــعــة نـــزاعـــات مــحــتــدمــة فـــي عـــام 2017، وذلــــك فـــي مــصــر، 
والعراق، و«إسرائيل» وفلسطين [أي األراضــي المحتلة عام 1967]، وليبيا، وسورية، وتركيا واليمن. 
هــنــاك تــداخــل بــيــن بــعــض هـــذه الــنــزاعــات الــتــي تــنــخــرط فيها قـــوى إقليمية ودولـــيـــة، إضــافــة إلـــى كثير من 
تداعيات  استمرار  عــام 2017  في  الرئيسة  الــتــطــّورات  تضّمنت  دول (1).  عن  المتفّرعة  الفاعلة  الجهات 
الــربــيــع الــعــربــي، ومــنــافــســة إقــلــيــمــيــة بــيــن إيـــــران والــســعــوديــة، وخـــســـارة تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة كــثــيــرًا من 
ــّالً مـــن هــــذه الـــنـــزاعـــات الــمــســّلــحــة الــتــي  ــ ــيــــه. ســنــبــدأ بـــهـــذه الـــتـــطـــّورات فـــي هــــذا الــقــســم، ثــــّم نــصــف كـ أراضــ

شهدتها المنطقة في عام 2017.

التطّورات العاّمة الرئيسة

استمرار تداعيات الربيع العربي

بقيت ذيـــول الــربــيــع الــعــربــي تــصــوغ الــحــوادث فــي الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا فــي عــام 2017. 
أخــفــقــت الــــثــــورات الـــتـــي بـــــدأت فـــي تـــونـــس فـــي عــــام 2010 وانـــتـــشـــرت بــســرعــة فـــي مــعــظــم أرجــــــاء الــعــالــم 
وسورية  ليبيا  في  والحرب  والعنف  المدني  الخالف  استمّر  سلمية.  ديمقراطيات  تأسيس  في  العربي 
والــيــمــن. وعــــادت حــالــة مــن االســتــقــرار الــهــّش إلـــى أغــلــب ربـــوع مــصــر، لــكــّن الــنــزاع الــمــســّلــح اســتــمــّر في 
شبه جزيرة سيناء، وبقي أغلب السكان يعانون أوضاعًا اجتماعية واقتصادية صعبة. وواصلت الدول 
الــعــربــيــة الــُمــنــتــجــة للنفط اســتــخــدام مـــواردهـــا الــمــالــيــة فــي مــقــاومــة مــوجــة التغيير عــلــى نــطــاق واســــع. وفــي 

 J. Hiltermann, Tackling the MENA Region’s Intersecting Conflicts (Brussels: International Crisis Group, (1)
2017).
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األردن والمغرب، ُأدخلت إصالحات محدودة من دون تعديل الوضع الراهن جوهرياً (2). ولم ُتفِض 
االحتجاجات إلى إصالحات توافقية بقيادة المجتمع إّال في تونس (3).

المنافسة اإلقليمية بين إيران والسعودية

ــــاردة إقــلــيــمــيــة جــــديــــدة (4).  تـــخـــوض إيــــــران والـــســـعـــوديـــة صـــــراع قــــوى وصـــفـــه بــعــض الــمــعــّلــقــيــن بـــحـــرب بــ
على  اقتصرت  (لكّنها  ولبنان  قطر  فــي  والمملكة  إيـــران  بين  بالوكالة  مواجهة  عــام 2017  فــي  اشتعلت 
الدبلوماسية والعقوبات والسياسات) واستمّرت في النزاعات المسّلحة المستعرة في العراق وسورية 
واليمن. وفي حزيران/يونيو، قادت السعودية جهودًا إلرغام قطر على وقف دعمها المزعوم لإلرهاب 
وإيران. وتوافقت السعودية مع البحرين ومصر واإلمارات العربية المتحدة واليمن على قطع الروابط 
البحرين  طالبت  األول/أكــتــوبــر،  تشرين  وفــي  إلــيــهــا (5).  النقل  مــداخــل  إغـــالق  وعــلــى  بقطر  الدبلوماسية 
أعلنت  األول/ديـــســـمـــبـــر،  كــانــون  وفـــي   .(6) (GCC) الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  فــي  قــطــر  عــضــويــة  بتعليق 

اإلمارات العربية المتحدة تشكيل حلف سياسي وعسكري جديد مع السعودية (7).
عــقــب الــمــبــادرات اإلصــالحــيــة فــي كـــّل مــن إيــــران والــســعــوديــة واالحــتــجــاجــات فــي إيــــران فــي كــانــون 
عة (8). لكن يبقى هناك كثير من نقاط التوتر والقليل  األول/ديسمبر، برزت متغّيرات جديدة وغير متوقَّ
من الدبلوماسية بوجه عام، وبقي الخطر شديدًا في آخر عام 2017 من إمكان حصول مواجهة أوسع 
بين تكّتل تقوده المملكة وتهيمن عليه دول ومجموعات سّنية وتكّتل تقوده إيران وتهيمن عليه دول 

ومجموعات شيعية.

خسارة تنظيم الدولة اإلسالمية األراضي المسيطر عليها

أعلن كّل من العراق وسورية انتصاره على تنظيم الدولة اإلسالمية في كانون األول/ديسمبر 2017 
بعد عام عمل فيها جيشاهما الوطنيان ومجموعة من الحلفاء الخارجيين وقّوات محّلية متنّوعة على 
 Delegation of the European Union to Jordan, «The European Union Supports Jordan on Political and (2)
 Environmental Reforms with €115 Million,» Press Release, 12 February 2017; and H. Saleh, «Rabat Pushes
Modernity as Morocco’s Political Reforms Stall,» Financial Times, 3/11/2017.
M. Muasher, «Nascent Hopes,» IMF, Finance and Development, vol. 54, no. 4 (December 2017).   (3)
 R. H. Santini, «A New Regional Cold War in the Middle East and North Africa: Regional مــثــــــــًال  (4) انــــظــــر 
Security Complex Theory Revisited,» International Spectator, vol. 52, no. 4 (2017), pp. 93–111.

انظر أيضًا الفصل األول، القسم II في هذا الكتاب.
J. Hiltermann, «Qatar Punched above its Weight: Now It’s Paying the Price,» New York Times, 18/6/2017. (5)
G. A. Khan, «Bahrain Calls for Suspension of Qatar’s GCC Membership,» Arab News, 31 October 2017. (6)

المجلس  هذا الكتاب. يضّم  في   II انظر الملحق (ب)، القسم الخليجي،  لالّطالع على وصف موجز لمجلس التعاون 
سّتة أعضاء هم البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المّتحدة.

 P. Wintour, «UAE Announces New Saudi Alliance that Could Reshape Gulf Relations,» The Guardian, (7)
5/12/2017.
 T. Erdbrink, «Rouhani Wins Re-election in Iran by a Wide Margin,» New York Times, 20/5/2017; «Iran (8)
 Protests: Violence on Third Day of Demonstrations,» BBC News, 30 December 2017; S. K. Dehghan, «Rouhani
 Acknowledges Iranian Discontent as Protests Continue,» The Guardian, 31/12/2017; M. Chulov and J. Borger,
 «Saudi King Ousts Nephew to Name Son as First in Line to Throne,» The Guardian, 21/6/2017, and «Muhammad
bin Salman Has Swept Aside Those Who Challenge his Power,» The Economist (9 November 2017).
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إخـــراج مقاتلي التنظيم مــن الــبــلــدات والــقــرى الــتــي شّكلت ذات يــوم خالفته الــتــي أعــلــنــهــا (9). وبحسب 
االئــتــالف العالمي بقيادة الــواليــات المتحدة لهزيمة تنظيم الــدولــة اإلسالمية في الــعــراق والــشــام، بقي 
أقــــّل مـــن 1000 مــقــاتــل تــابــعــيــن لتنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة فـــي آخـــر الـــســـنـــة (10). لــكــّن 
تــهــديــد تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة يــظــّل مــاثــــــــًال لــقــّوتــه الــخــطــرة والــمــرنــة فــي الــعــراق وســوريــة (انــظــر الشكل 
الرقم (2 - 2)) وإلعادة تركيزه الجغرافي بوجه أعّم، وال سّيما على الجماعات المنتسبة إليه في ليبيا 
والفيليبين وسيناء وغرب أفريقيا، ولتشديده القوّي على توجيه أعمال اإلرهاب وتمكينها وإلهامها (11).

الشكل الرقم (2 - 2)

الفصائل المسلّحة في العراق وسورية، كانون الثاني/يناير 2018

/(SDF
(YPG

0100

Hugo Ahlenius, Nordpil. نقــًال عن: 
 Live Universal Awareness Map (Liveuamap), cited in «What Foreign Powers Want from the المصدر: 
Syrian War,» Deutsche Welle, 22/2/2018.

(9) لـــمـــعـــرفـــة الــمــزيــد عـــن تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة وأهــــدافــــه وعــمــلــيــاتــه والــمــنــتــســبــيــن إلـــيـــه، وعــــن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الــدولــيــة 
 I. Davis, «The Aims, Objectives and Modus Operandi of the Islamic State and the انــظــر:  هزيمته،  استهدفت  الــتــي 
 International Response,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 22–39, and I. Davis, «The Islamic State in 2016: A
Failing «Caliphate» but a Growing Transnational Threat?,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 89–104.
«Less Than 1,000 IS Fighters Remain in Iraq and Syria, Coalition Says,» Reuters, 27 December 2017.   (10)
 M. Coker, E. Schmitt, and R. Callimachi, «With Loss of its Caliphate, ISIS May Return to Guerrilla (11)
Roots,» New York Times, 18/10/2017.
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الــدولــة اإلسالمية  يستتبع النصر العسكري على تنظيم  آخــر، يجب أن  دولــة  تــمــّرد أو فشل  لتالفي 
باستراتيجيات إلعادة البناء السياسي واالقتصادي في العراق وسورية (12). وسيكون التصّدي لمشكلة 

مقاتلي التنظيم األجانب عند عودتهم إلى أوطانهم، داخل المنطقة وخارجها، تحّديًا رئيسًا آخر (13).

النزاع المسّلح في مصر

مصر هي الدولة العربية األكثر سّكانًا، وقد اضطلعت بدور محوري في سياسات الشرق األوسط 
في األزمنة الحديثة. وفي عام 2011، أطاحت احتجاجات الربيع العربي الرئيس حسني مبارك بعدما 
أمـــضـــى فـــي الـــرئـــاســـة نــحــو 30 ســـنـــة. وفــــي تــمــوز/يــولــيــو 2013، أزيـــــح خــَلــفــه الــرئــيــس مــحــمــد مـــرســـي عن 
السلطة في انقالب عسكري مدعوم شعبيًا، وفي أيار/مايو 2014، انُتخب عبد الفّتاح السيسي رئيسًا، 

وهو مشير متقاعد ووزير دفاع سابق (14).
ــنـــيـــة. لــكــن بــعــدمــا  انـــدلـــع تـــمـــّرد فـــي شـــمـــال ســيــنــاء فـــي عــــام 2013 ورّكــــــز هــجــمــاتــه عــلــى الــــقــــّوات األمـ
انتسب المسّلحون في سيناء إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في عام 2014 (وحملوا اسم تنظيم الدولة 
اإلسالمية - والية سيناء)، ُشّنت هجمات واسعة النطاق على أهداف مدنية، بما في ذلك تفجير طائر 
ركـــاب روســيــة فــي عــام 2015، وهــو مــا أّدى إلــى مقتل طاقمها وجميع رّكــابــهــا الــــــ 224(15). وهــنــاك حالة 
طوارئ مفروضة على شمال سيناء منذ تشرين األول/أكتوبر 2014، لكّن التمّرد هناك مّثل أكبر تهديد 

أمني لمصر في آخر عام  2016(16).
وفي نيسان/أبريل 2017، كّثف تنظيم الدولة اإلسالمية هجماته، وال سّيما على الكنائس القبطية. 
حمل  مــا  وهــو  قبطيتين،  كنيستين  على  منفصَلين  هجومين  فــي  شخصًا  ُقتل 48  نــيــســان/أبــريــل،  ففي 9 
الحكومة على إعالن حالة الطوارئ في البالد بأسرها (17). وتواصلت هجمات تنظيم الدولة اإلسالمية 
ُمــوِقــعــًا 29  مــصــر،  جــنــوب  فــي  األّول  الكبير  التنظيم هجومه  شــّن  حين  أيــار/مــايــو  فــي  المسيحيين  على 
قــتــيــــــــًال عــلــى األقـــــــــّل (18). رّدت الــحــكــومــة الــمــصــريــة بــشــّن غـــــارات جـــّويـــة عــلــى مـــا زعــمــت أّنــــه مــعــســكــرات 
 S. Culbertson and L. Robinson, Making Victory Count After Defeating ISIS: Stabilization مثــًال:  (12) انـــظـــر 
 Challenges in Mosul and Beyond (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017); International Crisis Group
 (ICG), Counterterrorism Pitfalls: What the US fight Against ISIS and al-Qaeda Should Avoid, Special Report;
 no. 3 (Brussels: ICG, 2017), and Crocker, R. (chair), Report of the Task Force on the Future of Iraq: Achieving
Long-term Stability to Ensure the Defeat of ISIS (Washington, DC: Atlantic Council, 2017).
 «5600 «Have Returned Home» from ISIL-held areas, 25 October 2017, and E. Schmitt, «Defeated in (13)
Syria, ISIS Fighters Held in Camps Still Pose a Threat,» New York Times, 24/1/2018.
«Egypt Country Profile,» BBC News, 6 November 2017.   (14)
«Russian Plane Crash: What We Know,» BBC News, 17 November 2015.   (15)
 Agence France-Presse, «Egypt Declares State of Emergency in Sinai after Checkpoint Bombing,» The (16)
Guardian, 25/10/2014.
«Egypt’s Coptic Churches Hit by Deadly Blasts on Palm Sunday,» BBC News, 9 April 2017.   (17)
 R. Michaelson, «Egypt Launches Raids in Libya after Attack on Coptic Christians Kills 26,» The (18)
Guardian, 26/5/2017.
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أيضًا  تقارير  وتشير  مــصــر (19).  فــي  التنكيل  وبــزيــادة  ليبيا،  فــي  اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  لمقاتلي  تــدريــب 
إلــى أّن تــعــاون إســرائــيــل ومــصــر على تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة فــي سيناء شمل غـــارات جــّويــة إسرائيلية 

على التنظيم داخل مصر (20).
ستشارك  أّنــهــا  سيناء  شمال  فــي  متعددة  محّلية  قبائل  أعلنت  وأيــار/مــايــو 2017،  نيسان/أبريل  وفــي 
وفي  القبائل (21).  تلك  أكبر  وهما  والسواركة،  الترابين  ذلــك  في  بما  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  قتال  في 
تــمــوز/يــولــيــو ُقــتــل 23 جــنــديــًا عــلــى األقــــّل حــيــن فــّجــر مــقــاتــالن مــن تنظيم الـــدولـــة ســيــارتــيــهــمــا عــنــد نقطَتي 
تفتيش عسكريتين في سيناء (22). وإمعانًا في تصعيد النزاع، قتل التنظيم في تشرين الثاني/نوفمبر أكثر 
من 300 شخص في مسجد للصوفيين في شمال سيناء (23). وتعّرض مسيحيون أقباط خارج القاهرة 

لهجوم آخر أوقع تسعة قتلى على األقّل في كانون األول/ديسمبر (24).
وما إن وصل العام إلى نهايته حّتى واجهت مصر أســوأ وضع لحقوق اإلنسان منذ عقود وحربًا 
أهــلــيــة مفتوحة فــي ســيــنــاء (25). واســتــبــاقــًا لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــزَمــع إجـــراؤهـــا فــي آذار/مــــــارس 2018، 
المعارضة  وقمعت  الطوارئ  بحالة  العمل  وجــّددت  القمعية  القوانين  من  مجموعة  الحكومة  فرضت 

بجميع صورها (26).

النزاع المسّلح في العراق

العراق  في  السلطة  إلــى  وصولها  منذ  األمــن  لفرض  الشيعة  عليها  يهيمن  التي  الحكومات  تكافح 
فـــي عــــام 2003 فـــي غــمــرة عــنــف طــائــفــي شـــديـــد. اســتــولــى تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة عــلــى أجـــــزاء واســعــة 
مـــن ذلـــك الــبــلــد فـــي عـــام 2014، وبــقــي مــحــتــفــظــًا بــهــا إلـــى أن ُطــــرد مـــن أغــلــب الـــبـــالد فـــي عـــام  2016(27). 
واستمّر النزاع المسّلح في عام 2017 لطرد تنظيم الدولة اإلسالمية من بقّية جيوب أراضيه في شمال 
الـــعـــراق، وبــخــاّصــة فـــي مــديــنــَتــي الــمــوصــل وتــّلــعــفــر (انـــظـــر الــشــكــل الـــرقـــم (2 - 2)). وتـــزيـــد هـــذا الــتــحــّدي 
 A. Aboulenein, «Egypt Detains ex-presidential Candidate, Latest in Arrest Series,» Reuters, 23 May (19)
 2017, and Y. El-Shimy and A. Dworkin, Egypt on the Edge: How Europe Can Avoid Another Crisis in Egypt,
Policy Brief; no. 218 (London: European Council on Foreign Relations, 2017).
 D. D. Kirkpatrick, «Secret Alliance: Israel Carries out Airstrikes in Egypt, with Cairo’s OK,» New York (20)
Times, 3/2/2018.
G. Mikhail, «Sinai Tribes Take up Arms against IS,» Al-Monitor (15 May 2017).   (21)
 Associated Press, «At Least 23 Egyptian Soldiers Killed in Attack on Sinai Checkpoint,» The Guardian, (22)
7/7/2017.
 D. Walsh and D. D. Kirkpatrick, «In Egypt, Furious Retaliation but Failing Strategy in Sinai,» New York (23)
Times, 25/11/2017.
 «Egypt Attack: Gunman Targets Coptic Christians in Church and Shop,» BBC News, 29 December (24)
2017.
P. Luther, «Stronger EU–Egypt Ties Must not Disregard Human Rights,» EU Observer, 24 July 2017.   (25)
«Human Rights Watch, Egypt: Untamed Repression,» 18 January 2018.   (26)

(27) لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن الــنــزاع فــي الـــعـــراق، انــظــر الــفــصــول الــتــي تــتــنــاول الــنــزاعــات المسّلحة فــي الــشــرق األوســــط وشــمــال 
 SIPRI Yearbook :أفريقيا في كتب سيبري السنوية 2015 و2016 و2017، ولمعرفة المزيد عن تنظيم الدولة اإلسالمية، انظر
2016 and SIPRI Yearbook 2017.
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صــعــوبــًة الــتــوّتــراُت الطائفية الــكــامــنــة فــي الـــعـــراق، وال ســّيــمــا بــيــن الــجــمــاعــات الــســّنــيــة والــشــيــعــيــة، وتشّتت 
القّوات المناوئة للدولة اإلسالمية. وإضافة إلى الجيش العراقي المدعوم من تحالف تقوده الواليات 
المتحدة، تخوض جماعات أخرى معارك لإلبقاء على سيطرتها على األراضي، منها قّوات البشمركة 
التابعة لحكومة إقليم كردستان (KRG)، وقوات الحشد الشعبي (قّوات معظمها من الشيعة وتدعمها 

إيران) وقّوات سّنية محّلية قبلية (28).
نحو 54000  بمشاركة  أيلول/سبتمبر 2016  فــي  عــراقــيــة،  مدينة  أكــبــر  ثــانــي  الــمــوصــل،  معركة  بـــدأت 
مقاتلي  من  ضــّد 5000 - 9000  أمريكي  جندي  و500  البشمركة،  من  مقاتل  و14000  عــراقــي،  جندي 
تنظيم الدولة اإلسالمية (29). بدأ الهجوم الستعادة المناطق الواقعة غرب الموصل في 19 شباط/فبراير 
2017، لكّن التقّدم كان بطيئًا لمواجهة الجنود مقاومة شرسة (30). وبدأت معركة االستيالء على وسط 
الــمــوصــل فـــي حــزيــران/يــونــيــو، وانـــُتـــزعـــت الــمــديــنــة مـــن تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة أخـــيـــرًا فـــي تــمــوز/يــولــيــو، 

وانُتزعت تّلعفر والحويجة بعد بضعة أسابيع (31).
ذكرت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 
هــؤالء  أغلب  مقتل  ُعــزي  فــي معركة الموصل.  األقـــّل ُقتلوا  على  مدنيًا  (OHCHR) أّن 2521  اإلنــســان 
إلـــى أنــشــطــة تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة، كـــإعـــدام 741 شــخــصــًا عــلــى األقـــــّل، لــكــّن الــتــقــريــر عـــزا مقتل 461 
مدنيًا إلى غارات جّوية (32). وبالمثل، أشارت منّظمة العفو الدولية في سياق اّتهامها للجانبين بانتهاك 
الــقــانــون الــدولــي فــي القتال إلــى االســتــخــدام المكّثف لألسلحة المتفّجرة ذات اآلثـــار الــواســعــة النطاق 
للقذائف الصاروخية المرتَجلة من جانب القّوات العراقية والتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة، 
وإلى تقصير الحكومة العراقية في اّتخاذ التدابير االحتياطية الالزمة لتالفي سقوط مدنيين (33). وسرت 

مزاعم بأّن تنظيم الدولة اإلسالمية استخدم أسلحة كيميائية في الموصل (34).
وأعلنت  األول/أكــتــوبــر،  تشرين  في  األنــبــار  محافظة  في  جديدة  عمليات  العراقية  الــقــّوات  أطلقت 
الحكومة العراقية رسميًا في مطلع كانون األول/ديسمبر طرد تنظيم الدولة اإلسالمية من كّل األراضي 
 R. Mansour and E. Van Veen, «Iraq’s Competing Security Forces after the Battle for Mosul,» War on (28)
the Rocks, 25 August 2017.
 T. Hume, «Battle for Mosul: How ISIS is Fighting to Keep its Iraqi Stronghold,» CNN, 25 October (29)
2016, and R. Wright, «The Secret Eye inside Mosul,» New Yorker (27 October 2016).

 F. Karimi, H. Alkhshali and B. Atassi, «Iraq Starts Operation to Drive ISIS out of West Mosul,» CNN, (30)
20 February 2017, and «How the Battle for Mosul Unfolded,» BBC News, 10 July 2017.
 K. Al Ansary, D. Abu-Nasr, and C. Alexander, «Honking Horns Hail the Liberation of Mosul from (31)
 Islamic State,» Bloomberg, 10 July 2017, and «IS Conflict: Iraq Launches Ground Offensive in Tal Afar,» BBC
News, 20 August 2017.
 UN Assistance Mission for Iraq and Office of the UN High Commissioner for Human Rights, «Report (32)
 on the Protection of Civilians in the Context of the Ninewa Operations and the Retaking of Mosul City, 17 October
2016–10 July 2017,» (November 2017).
 Amnesty International, At Any Cost: The Civilian Catastrophe in West Mosul, Iraq (London: Amnesty (33)
International, 2017).

(34) لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم، انظر الفصل الثامن، القسم II في هذا الكتاب.
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التي كانت تحت سيطرته (35). لكن باعتبار أّن التنظيم ظهر كحركة تمّرد، يبدو أّنه سيبقى - أو فروعه 
الجديدة التي لم تظهر بعد - تهديدًا مستمّرًا لسنين متعددة قادمة. وتقع على كاهل العراق أيضًا مهّمة 
مضنية هــي إعــــادة إعــمــار وإعــــادة إدمــــاج الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت تــحــت ســيــطــرة تنظيم الـــدولـــة - وال ســّيــمــا 
مدينة الموصل التي عانت دمــارًا واســع النطاق - ونحو 3 ماليين عراقي ال يــزالــون مشرَّدين لغاية 31 
هي  الــدولــة  تنظيم  هزيمة  بعد  الــعــراق  تــواجــه  التي  الرئيسة  التحّديات  األول/ديــســمــبــر  2016(36).  كــانــون 
وداخــل  السّنية  والعربية  الشيعية  والعربية  الــكــرديــة  المجتمعات  بين  حقيقية  سياسية  مصالحة  تحقيق 
كّل من هذه المجتمعات، وهذا يشمل تفكيك كّل الميليشيات وبناء مؤّسسات حكومية أكثر مرونة 

واستقاللية وشمولية (37).
اإلســالمــيــة، وّقــعــت الحكومة المركزية  الــدولــة  مواجهة تنظيم  فــي  الــبــالد  عملية توحيد  مــن  وكــجــزء 
وحكومة إقليم كــردســتــان الــذي يتمّتع باستقالل ذاتــي اّتــفــاقــًا فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2014 لتقاسم 
الثروة النفطية والموارد العسكرية في البالد. لكن يبقى هناك بعض النزاعات المناطقية بين حكومة 
إقليم كردستان والحكومة المركزية، وال سّيما حول المناطق التي سيطرت عليها القّوات الكردية في 
محافظة  من  وأجــزاء  المجاورة  النفط  وحقول  كركوك  كمدينة  عــام 2016،  في  الدولة  تنظيم  قتال  أثناء 
للتفاوض على  إلعــداد حكومة إقليم كردستان خططًا  في آخر عام 2016  واشتّدت التوّترات  نينوى. 

استقالل كردستان.
أيلول/ فــي 25  الــعــراق  عــن  االستقالل  على  استفتاًء  وأجـــرت  قــُدمــًا  كردستان  إقليم  حكومة  مضت 

سبتمبر 2017، مــتــجــاهــلــًة طــلــب جــهــات فــي المنطقة تــأخــيــره أو إلـــغـــاءه، كــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة وكــــّل من 
إيــــران وتــركــيــا الــلــتــيــن تــعــيــش عــلــى أراضــيــهــمــا أقــّلــيــات كـــرديـــة، وجــهــات أخـــــــرى (38). ومـــع أّن أكــثــر مــن 92 
بــالــمــئــة صـــّوتـــوا لــصــالــح االســتــقــالل، رفــضــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة االعـــتـــراف بــالــنــتــيــجــة، وهـــــّددت المنطقُة 
منحته  إسرائيل  وحدها  الدولي،  الصعيد  وعلى  االستفتاء.  ُيلَغ  لم  ما  وسياسية  اقتصادية  عزلة  بفرض 
دعمًا مطلقًا، بينما أبدى أغلب حلفاء حكومة إقليم كردستان الغربيين - أهّمهم الواليات المتحدة - 
دعمًا علنيًا للمحافظة على وحدة األراضي العراقية (39). وما إن مضى على االستفتاء أربعة أيام حتى 
حظرت الحكومة العراقية الرحالت الجّوية الدولية من كردستان العراقي وإليه وشرعت في االستعداد 
 G. Abdul-Ahad, «After the Liberation of Mosul, an Orgy of Killing,» The Guardian, 21/11/2017, and E. (35)
Graham-Harrison, «Iraq Formally Declares End to Fight against Islamic State,» The Guardian, 9/12/207.

 Internal Displacement Monitoring Centre, «Iraq: Mid-year Update 2017 (January–June),» [n. d.], B. (36)
 Videmsek, «Mosul Was Destroyed to «Save» it from Islamic State: Can its Inhabitants Return?,» Sydney Morning
 Herald, 9/12/2017, and T. Westcott, «Donors Talk Big on Iraq Reconstruction, but Mosul Residents Go it Alone,»
IRIN, 15 February 2018.
 Y. Sayigh, «The Crisis of the Iraqi State,» Carnegie Middle East Center, 23 November 2017, and R. (37)
 Mansour, Iraq after the Fall of ISIS: The Struggle for the State, Research Paper (London: Chatham House–Royal
Institute of International Affairs, 2017).
 International Institute for Strategic Studies, «The Repercussions of the Iraqi Kurdistan Independence (38)
Referendum,» Strategic Comments, vol. 23, no. 10 (November 2017), pp. iii–v.

(39) المصدر نفسه.
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لهجوم عسكري لتسترجع بــالــقــّوة كــركــوك وحــقــول النفط الــمــجــاورة ومــنــاطــق أخـــرى مــتــنــاَزع عــلــيــهــا (40). 
وبرغم بعض االشتباكات المحدودة بين القوات الحكومية والقوات الكردية، تراجعت أغلبية القوات 

الكردية إلى مواقع ما قبل عام 2014 من دون حوادث (41).
وبعدما لم يعد أمام حكومة إقليم كردستان خيارات أخرى كثيرة، عرضت في 25 تشرين األول/

أكتوبر 2017 تعليق مساعيها لنيل االستقالل ودعــت إلى حــوار. ومع ذلــك، بقيت الحكومة العراقية 
مصّرة على أن تصّرح حكومة إقليم كردستان بأّن االستفتاء باطل والٍغ. وفي 29 تشرين األول/أكتوبر، 
استقال مسعود البرزاني، رئيس اإلقليم (42). ومع أّن حكومة إقليم كردستان ذكرت في بيان أصدرته في 
منتصف تشرين الثاني/نوفمبر أّنها ستحترم حكم المحكمة االّتحادية العليا الذي قضى بعدم شرعية 
انفصال أي إقليم عراقي، بقيت حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية بعيَدين من أّي اّتفاق في 

آخر السنة (43).

الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي

إذا كــانــت الـــنـــزاعـــات األخـــــرى فـــي الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا قـــد طــغــت عــلــى أخـــبـــار الــصــراع 
الفلسطيني - اإلسرائيلي بدرجة كبيرة في السنين األخيرة، فقد بقي مؤّثرًا وخطرًا في عام 2017. تجّلى 
بها  المعتَرف  الــحــدود  األخــضــر -  الــخــّط  عبر  الفلسطينية  لــلــوحــدة  الفــت  عـــرٌض  تموز/يوليو 2017  فــي 
ة [عام 1967]. وعقب مقتل شرطيَّين  دوليًا والتي تفصل «إسرائيل» عن األراضــي الفلسطينية المحَتلَّ
السلطات  فــي 14 تــمــوز/يــولــيــو، رّكــبــت  الــقــدس الشرقية  فــي  األقــصــى  المسجد  مــن  بــالــقــرب  إسرائيليَّين 
اإلسرائيلية أجهزة لكشف المعادن عند مدخل المكان (44). غير أّن تظاهرات فلسطينية عارمة أفضت 

إلى تفكيك تلك األجهزة في 24 تموز/يوليو (45).
وفـــي 6 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، عـــاد الـــنـــزاع إلـــى مــســرح األحـــــداث حــيــن اعـــتـــرف الــرئــيــس األمــريــكــي 
دونالد ترامب رسميًا بالقدس عاصمة إلسرائيل، وأعلن أّن السفارة األمريكية سُتنقل من تل أبيب إلى 
إسرائيل  بضّم  منها  أّي  وال يعترف  العاصمة،  بأّنها  أبيب  بتل  تعترف  األخـــرى  الـــدول  جميع  هــنــاك (46). 
للقدس الشرقية. أطلق االعتراف احتجاجات فلسطينية في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غّزة 
«Iraq Imposes Flight Ban on Kurdish Region after Poll,» Al Jazeera, 29 September 2017.   (40)
«Iraq Takes Disputed Areas as Kurds «Withdraw to 2014 Lines»,» BBC News, 18 October 2017.   (41)
 «Iraqi Kurdish Leader Massoud Barzani to Step Down,» BBC News, 29 October 2017, and International (42)
 Crisis Group (ICG), Oil and Borders: How to Fix Iraq’s Kurdish Crisis, Crisis Group Middle East Briefing; no. 55
(Brussels: ICG, 2017).
 A. Rasheed and R. Jalabi, «Abadi Says Iraq to Act soon over Border Areas in Stand-off with Kurds,» (43)
Reuters, 14 November 2017.
 O. Zalzberg, «Palestinian Activism Reawakens in Jerusalem after Holy Esplanade Attack,» (44)
Commentary, International Crisis Group, 19 July 2017.
P. Beaumont, «Israel Removes Metal Detectors from Holy Site in Jerusalem,» The Guardian, 25/7/2017. (45)
 M. Landler, D. M. Halbfinger, and I. Kershner, «Did Trump kill-off a Two-state Solution? He says no, (46)
 Palestinians Say Yes,» New York Times, 7/12/2017, and S. Chan, «Nearly Every Former US Ambassador to Israel
Disagrees with Trump’s Jerusalem Decision,» New York Times, 7/12/2017.
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والقدس. وُقتل أربعة فلسطينيين في اشتباكات مع قوات األمن اإلسرائيلية، وازداد إطالق الصواريخ 
من غّزة على إسرائيل وشّن سالح الجّو اإلسرائيلي غارات على أهداف في غّزة (47).

دة واألبدية»، بينما يصّر الفلسطينيون  دأبت إسرائيل على وصف القدس بأّنها عاصمتها «الموحَّ
عــلــى وجـــــوب أن تـــكـــون الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــّلــة مــســتــقــبــلــيــة. الــــــرأي الـــدولـــي 
خالل  مــن  المدينة  وضعية  تحديد  وجــوب  هــو  عليه  السابقة  األمريكية  اإلدارات  جميع  وافــقــت  الــذي 
مـــفـــاوضـــات. وفـــي 13 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، رّد اجــتــمــاع لــمــنــّظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي فـــي تــركــيــا على 
خــطــوة الــرئــيــس تــرامــب بــإعــالن الــقــدس الــشــرقــيــة رســمــيــًا بــأّنــهــا الــعــاصــمــة الفلسطينية، بينما ذكـــر الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــّبــاس فــي خــطــاب ألــقــاه فــي ذلـــك االجــتــمــاع أّنـــه مــا عـــاد يقبل بـــأّي دور لــلــواليــات 

المتحدة في عملية السالم (48).
وفــــي 18 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، اســتــخــدمــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة حــــّق الــنــقــض فـــي مــجــلــس األمـــن 
ألّول مّرة منذ سّت سنين لمنع صدور قرار ينتقد بشكل غير مباشر قرار الواليات المتحدة االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل (49). وفي 20 كانون األول/ديسمبر، أصدرت الجمعية العاّمة لألمم المتحدة 
بأغلبية 128 صوتًا واعتراض 9 أصوات وامتناع 35 عن التصويت، قرارًا غير ُملزم (وبالتالي فهو رمزي 

بدرجة كبيرة)، يطالب الواليات المتحدة بإلغاء قرارها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل (50).

النزاع المسّلح في ليبيا

بقيت ليبيا تحت حكم معّمر القّذافي 42 عامًا إلى حين إطاحته في عام 2011 في عصيان مسّلح 
مدعوم بتدّخل عسكري غربي. أعقب ذلك فراغ في السلطة، وعدم استقرار وظهور إسالمي مسّلح، 
وهـــو مــا ســمــح بــهــجــرة واســعــة الــنــطــاق مــن أفــريــقــيــا والــشــرق األوســــط عــبــر ليبيا، وتــمــّكــن كثير مــن هــؤالء 
 (LPA) المهاجرين من بلوغ أوروبــا. وفي سنوات النزاع التالية، وكجزء من االّتفاق السياسي الليبي
الــمــوّقــع فــي الــصــخــيــرات بالمغرب فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2015، ُنــّصــبــت «حــكــومــة وحـــدة» جديدة 
في  طرابلس  فــي  بحرية  قــاعــدة  فــي  الوطني،  الــوفــاق  حكومة  ُسّميت  المتحدة،  الــواليــات  مــن  مدعومة 
 O. Zalzberg and N. Thrall, «Counting the Costs of US Recognition of Jerusalem as Israel’s Capital,» (47)
 International Crisis Group (7 December 2017); «Palestinians Killed in Protests against Jerusalem Move,» Al
 Jazeera, 15 December 2017, and R. Shehadeh, «The Power Politics behind Trump’s Jerusalem Declaration,» New
Yorker (26 December 2017).
 Z. Bilginsoy and S. El Deeb, «Palestinian President Says No Role for US in Peace Process,» Arab (48)
 News, 13/12/2017, and C. Gall, «Muslim Leaders Declare East Jerusalem the Palestinian Capital,» New York
Times, 13/12/2017.

 United Nations, Security Council, «Permanent Member Vetoes Security Council Draft Calling upon (49)
States not to Establish Diplomatic Missions in Jerusalem,» SC/13125, 18 December 2017.
 UN General Assembly Resolution 72/240, «Permanent Sovereignty of the Palestinian People in the (50)
 Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and of the Arab Population in the Occupied Syrian
 Golan over their Natural Resources,» 20 December 2017, A/RES/72/240, 18 January 2018, and R. Gladstone
 and M. Landler, «Defying Trump, UN General Assembly Condemns US Decree on Jerusalem,» New York Times,
21/12/2017.
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وميليشيات  منافستين  حكومتين  مــن  معارضة  تــواجــه  بقيت  الوطني  الــوفــاق  حكومة  لكّن  عــام 2016. 
الوفاق  حكومة  ورئيس  الـــوزراء  رئيس  الــســراج،  فايز  بين  العالقات  لتوّتر  تعقيدًا  الوضع  وازداد  كثيرة. 
من  خليط  وهــو  ليبيا،  شــرق  فــي  الليبي  الوطني  الجيش  ســّمــاه  مــا  قائد  حفتر  خليفة  والمشير  الــوطــنــي، 

وحدات عسكرية وجماعات مسّلحة قبلية وإقليمية (51).
وفــــي مــطــلــع آذار/مـــــــــارس 2017، ســقــطــت مـــرافـــق تــصــديــر الــنــفــط الــرئــيــســة فـــي ســـيـــدرا وراس النـــوف 
الجيش  بنغازي يعارضون  من  مقاتلين  أســاســًا  يتكّون  وهــي تحالف  بنغازي،  عن  الــدفــاع  سرايا  يد  في 
أسابيع  تــمــِض  لــم  لكن  سلفية.  إسالمية  ميليشيا  وهــي  الشريعة،  أنــصــار  أعــضــاء  ويــضــّم  الليبي  الوطني 
حّتى استعاد الجيش الوطني الليبي المنطقتين ودفع سرايا الدفاع عن بنغازي إلى التقهقر إلى منطقة 
الجفرة جنوب غرب البالد. وفي طرابلس، اشتبكت فصائل مسّلحة متنافسة في عّدة أحياء (52). وفي 
2 أيار/مايو، التقى السراج بحفتر في أبوظبي إلجراء محادثات ألّول مّرة منذ أكثر من سنة، ثّم التقيا 
في باريس في تموز/يوليو، لكّن اندالع مزيد من االشتباكات بين ميليشيات متنّوعة في الجنوب وفي 

طرابلس يوحي بأّن االتفاق على مستقبل ليبيا مستبعد (53).
وفي 20 أيلول/سبتمبر، نّفذت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) خّطة عمل أعّدتها 
األمم المتحدة وساندها مجلس األمن واالّتحاد األفريقي واالّتحاد األوروبي وجامعة الدول العربية. 
أدارت البعثة محادثات أثمرت اّتفاقًا على تعديالت مقتَرحة في (LPA)، لكّنها أخفقت في التوّصل 
إلى إجماع في شأن ترتيبات القيادة العسكرية، والسلطات المناظرة، وآليات حكم الكيانات، وقضايا 

دستورية أخرى (54).
ــــّوار لــيــبــيــا»،  اشـــتـــّد الــقــتــال غـــرب الـــبـــالد فـــي مــطــلــع تــشــريــن األول/أكــــتــــوبــــر. وذكـــــرت «غـــرفـــة عــمــلــيــات ثـ
وهــــي مــيــلــيــشــيــا مــعــاديــة لــتــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة، أّنـــهـــا اســتــولــت عــلــى مــديــنــة صــبــراتــة الــســاحــلــيــة، وهــي 
نقطة تجّمع مهّمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوّسط للوصول إلى أوروبــا (55). 
وفي  ليبيا.  غــرب  استراتيجية  مناطق  على  الوطني  التحرير  جيش  مــع  متعاطفة  أخــرى  قــوى  واستولت 
أثــنــاء ذلـــك، انــهــارت الــمــحــادثــات الــتــي تــقــودهــا األمـــم المتحدة بــهــدف إعـــادة الــتــفــاوض على أجـــزاء من 
«A Quick Guide to Libya’s Main Players,» European Council on Foreign Relations (December 2016). (51)
 D. Smith, «The Middle East and North Africa: 2016 in انـــظـــر:  ســنــة 2016،  فـــي  الــلــيــبــي  الـــنـــزاع  عـــن  الــمــزيــد  لــمــعــرفــة 
Perspective,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 83–84.

ولمعرفة المزيد عن حظر السالح المفروض على ليبيا، انظر الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
 C. Gazzini, «New Libyan Militia’s Oil Strike Risks Wider Conflagration,» International Crisis Group (52)
(10 March 2017).
 C. Gazzini, «Libya: No Political Deal Yet,» International Crisis Group (11 May 2017), and International (53)
Crisis Group, «CrisisWatch: Tracking Conflict Worldwide,» May 2017.
 C. M. Blanchard, Libya: Transition and US Policy, Congressional Research Service (CRS) Report to (54)
Congress RL33142 (US Congress, CRS: Washington, DC, 8 January 2018), p. 3.
 A. Elumami and A. Lewis, «Armed Force Claims Victory in Libyan Migrant Smuggling Hub,» Reuters, (55)
 6 October 2017, and F. Mannocchi, «After Sabratha Battle, Scramble for Western Libya is On,» Middle East Eye,
25 October 2017.
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االتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي (56). كــانــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة قــد شــّنــت غــــارات جــّويــة متقّطعة عــلــى تنظيم 
الدولة اإلسالمية في ليبيا في آب/أغسطس وفي كانون األول/ديسمبر 2016، ثّم استأنفت غاراتها في 
واحة  في  مسّلحين  استهدفت  وقــد  الثاني/نوفمبر.  تشرين  و19  في 17  ثــّم  أيلول/سبتمبر 2017،  آخــر 

الفقها جنوب معقل تنظيم الدولة اإلسالمية في سرت (57).
وفــي عــام 2017، وصــل 118064 مهاجرًا على األقـــّل إلــى إيطاليا بــحــرًا، وهــم رقــم أدنــى بنسبة 34 
بــالــمــئــة عـــن نــظــيــره فـــي عـــام 2016. وقــضــى 2832 مــهــاجــرًا عــلــى األقـــــّل نــحــبــهــم فـــي الــمــســار المتوسطي 
الــمــركــزي الــــذي ينطلق مــن لــيــبــيــا، وهـــو رقـــم أدنــــى بنسبة 39 بــالــمــئــة عــن نــظــيــره فــي عـــام  2016(58). وفــي 
تشرين الثاني/نوفمبر، فتحت حكومة الوفاق الوطني تحقيقًا في تجارة عبيد مزعومة في ليبيا عقب 

بّث شريط فيديو أظهر مهاجرين من بلدان أفريقية أخرى وهم يباعون لليبيين كعبيد (59).
قال  األول/ديــســمــبــر 2017،  كــانــون  فــي 17  الليبي  السياسي  لــالتــفــاق  الثانية  السنوية  الــذكــرى  وفــي 
المشير حفتر إّنه يعتبر االّتفاق منتهيًا وأّن المؤّسسات ذات الصلة، وال سّيما حكومة الوفاق الوطني 
ومجلس الرئاسة بقيادة السراج، صــارت اآلن «منتهية» (60). وقــال حفتر إّن جيش التحرير الوطني هو 
انتخابات  إجـــراء  حين  إلــى  برلمان  أو  حكومة  أّي  سلطة  ورفـــض  اآلن،  الــوحــيــدة»  الشرعية  «الــمــؤّســســة 
جـــديـــدة. وقـــد أبـــــرزت هـــذه الــخــطــوة إمـــكـــان انـــــدالع قــتــال جــديــد فـــي غـــرب الـــبـــالد بــيــن حــلــفــائــه والـــقـــوات 

المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من األمم المتحدة (61).

النزاع المسّلح في سورية

لــطــالــمــا هــيــمــنــت نــخــبــة عــلــويــة عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة. لــكــن يــجــري الــتــنــازع عــلــى تلك 
السلطة منذ عام 2011 في نزاع مسّلح متعّدد األطراف أطلق الربيُع العربي شرارته األولى، ثّم آل إلى 
حرب معّقدة تنخرط فيها قوى إقليمية ودولية. وبقي النزاع سبب الحاجات اإلنسانية في سورية. وقد 
أّدت الــحــرب لــغــايــة 7 كــانــون األول/ديــســمــبــر 2017 إلـــى تــشــريــد نــصــف الــســكــان - أكــثــر مــن 5.4 مليون 
 International Crisis Group, «Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process,» Statement, 18 (56)
September 2017.
 T. Joscelyn and B. Roggio, «US Resumes Airstrikes against Islamic State in Libya,» FDD’s Long War (57)
 Journal, Foundation for Defense of Democracies (FDD), 30 September 2017, and C. Babb, «US Launches New
Airstrikes against Islamic State in Libya,» Voice of America, 21 November 2017.
 International Organization for Migration, «Mediterranean Migrant Arrivals Reach 168,314 in 2017; (58)
 Deaths Reach 3,115,» Press release, 19 December 2017; International Organization for Migration, Missing
 Migrants Project, and D. Walsh and J. Horowitz, «Italy, Going it Alone, Stalls the Flow of Migrants: But at What
Cost?,» New York Times, 17/9/2017.

 A. Cascais, «Slave Trade in Libya: Outrage across Africa,» Deutsche Welle (22 November 2017), and (59)
 S. Jacobson, «EU–African Union Summit to Debate Alleged Libyan Slave Trading,» The National (Abu Dhabi),
29/11/2017.
«Haftar: Libya’s UN-backed Government’s Mandate Obsolete,» Al Jazeera, 18 December 2017.   (60)
 I. El Amrani, «New Risks in Libya as Khalifa Haftar Dismisses UN-backed Accord,» Commentary, (61)
International Crisis Group, 21 December 2017.
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الجئ وأكثر من 6.1 مليون مشرَّد داخليًا، علمًا أّن نحو 3 ماليين منهم في «مناطق يصعب الوصول 
أي  شخص،  مليون  صــار 13.1  الثاني/نوفمبر 2017،  تشرين  ولغاية  مــحــاصــرة» (62).  مناطق  وفــي  إليها 
أكثر من نصف الشعب السوري، بحاجة ماّسة إلى مساعدات إنسانية، و6.5 مليون شخص في حالة 
عدم أمن غذائي حاّدة و4 ماليين شخص آخرون يتهّددهم خطر انعدم أمن غذائي شديد (63). وبرغم 
عدم وجــود إحصاءات موثوق بها لإلصابات، ُيعتقد أّن أكثر من 400000 ســوري لقوا حتفهم نتيجة 

للقتال (64).
وفي غمرة مصفوفة معّقدة من القوى المتنافسة في سورية، مال ميزان القوى بقوة لصالح الرئيس 
بشار األسد في آخر عام  2016(65). واستنادًا إلى منّظمة العفو الدولية، استخدمت الحكومة السورية 
اّتــفــاقــيــات مــحــّلــيــة - ُقــّدمــت فــي صـــورة «جــهــود مــصــالــحــة» - تـــّم الــتــوّصــل إلــيــهــا بــيــن آب/أغــســطــس 2016 
وآذار/مـــــــارس 2017 إلحــــداث تــشــريــد جــمــاعــي للمدنيين واالســتــيــالء عــلــى األراضـــــي. وزعــمــت منّظمة 
العفو الدولية أّن صور الحصار والقتل غير القانوني والتشريد القسري من جانب القوات الحكومية 

يمّثل جرائم ضّد اإلنسانية (66).
أجــريــت مــحــادثــات ســـالم بــرعــايــة األمـــم الــمــتــحــدة فــي جنيف بــيــن 23 شــبــاط/فــبــرايــر و3 آذار/مـــــارس 
2017، لــكــّنــهــا أخــفــقــت فــي إحــــراز تـــقـــّدم. وفـــي نــيــســان/أبــريــل، أّدى تصعيد الــعــنــف مــن جــانــب الــقــوات 
الــســوريــة وتــدّخــالت خــارجــيــة مــن جــانــب تركيا والـــواليـــات المتحدة إلــى تــالشــي احــتــمــال الــتــوّصــل إلى 
التي  شيخون  خــان  بلدة  على  الكيميائية  باألسلحة  هجوم  أّدى  نيسان/أبريل،  وفــي 4  سياسية.  تسوية 
نظاَم  وغــيــرهــا  المتحدة  الــواليــاُت  حّملت  األقــــّل.  على  شخصًا  مقتل 80  إلــى  المعارضة  عليها  تسيطر 
األســـد المسؤولية عــن الــهــجــوم (67). وبــعــد ثــالثــة أيـــام، أطلقت الــواليــات المتحدة صــواريــخ كـــروز على 
الــقــاعــدة الــجــّويــة الــتــي ُيــعــتــقــد أّن الــهــجــوم جـــاء مـــنـــهـــا (68). وفـــي تـــطـــّورات تــصــعــيــديــة حــصــلــت فــي نــيــســان/

أبريل، قصفت تركيا مقاتلي «وحدات حماية الشعب» (YPG) األكراد في شمال شرق سورية، بينما 
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Syria Emergency,» 7 December 2017.   (62)
 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), Global Early Warning—Early Action Report on (63)
Food Security and Agriculture January–March 2018 (Rome: FAO, 2018), p. 18.

 R. Kleinfeld, Carnegie Endowment for International Peace, «Why is it so Difficult to Count Dead (64)
 People?,» BBC News, 12 October 2017, and C. Humud, R. Margesson and S. Chesser, «Counting Casualties in
Syria and Iraq: Process and Challenges,» CRS Insight, Congressional Research Service (CRS), 12 April 2016.
Smith, «The Middle East and North Africa: 2016 in Perspective,» pp. 77-82. (65) انظر: 

لـــالّطـــالع عــلــى مــعــلــومــات عــن حــظــر ســـالح فــرضــتــه األمــــم الــمــّتــحــدة عــلــى ســـوريـــة، انــظــر الــفــصــل الــعــاشــر، الــقــســم II فــي هــذا 
الكتاب.

 Amnesty International, «We Leave or We Die»: Forced Displacement under Syria’s «Reconciliation» (66)
Agreements (London: Amnesty International, 2017).

 M. Chulov and K. Shaheen, «Syria Chemical Weapons Attack Toll Rises to 70 as Russian Narrative is (67)
Dismissed,» The Guardian, 5/4/2017, and «Syria chemical «attack»: What we Know,» BBC New, 26 April 2017.

انظر أيضًا الفصل الثامن، القسم I في هذا الكتاب.
 S. Ackerman [et al.], «Syria Missile Strikes: US Launches First Direct Military Action against Assad,» (68)
The Guardian, 7/4/2017.
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حماية  وحـــدات  وتقودها  المتحدة  الــواليــات  مــن  المدعومة  الديمقراطية (قــســد)  ســوريــة  قــوات  تهّيأت 
الشعب الكردي أساسًا لمهاجمة مدينة الرّقة آخر معقل لتنظيم الدولة اإلسالمية (69).

وفي 6 أيار/مايو، اسُتحدثت أربــع «مناطق خفض تصعيد» في غرب سورية في اّتفاق بين إيران 
وروسيا وسورية وتركيا (70). أتــاح وقف إطــالق النار الجزئّي هذا لنظام األســد نقل مــوارده شرقًا حيث 
كــان ينافس االئــتــالف الـــذي تــقــوده الــواليــات المتحدة وقـــوات ســوريــة الديمقراطية على أراٍض تحت 
سورية  حربية  طائرة  المتحدة  الوالياُت  أسقطت  حزيران/يونيو،  وفي  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم  سيطرة 
من طراز سوخوي - 22 ونّفذت عّدة غارات جّوية على قوات موالية للنظام كانت تزحف نحو بلدة 
تسيطر عليها قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة (71). إضــافــة إلــى ذلـــك، نــشــرت تركيا قـــوات على حــدودهــا مع 
سورية استعدادًا لشّن هجوم على بلدة عفرين الواقعة تحت سيطرة األكراد في شمال شرق البالد (72).

قّدمت روسيا إلى الحكومة السورية دعمًا سياسيًا ومساعدات عسكرية منذ بداية النزاع في عام 
أيلول/سبتمبر  2015(73).  منذ 30  المسّلح  الــنــزاع  فــي  مــبــاشــرة  بــصــورة  أيــضــًا  عسكريًا  وشــاركــت   ،2011
وذكــــرت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة أّن 41 مــن جــنــودهــا ُقــتــلــوا فــي ســوريــة بــيــن تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر 2015 
وكـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر  2017(74). وتـــحـــّدثـــت تــقــاريــر عـــن مــقــتــل 73 مـــن الــمــرتــزقــة الـــــروس عــلــى األقــــّل 
هــــنــــاك (75). مـــع أّن روســـيـــا أعــلــنــت خــفــض قـــّواتـــهـــا فـــي كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، لــكــّنــهــا ســتــحــتــفــظ بمرفقها 
البحري في طرطوس (الذي ُأّسس في عام 1971) وبقاعدة حميميم الّجوية في محافظة الالذقية (بدأ 
تشغيلها في أيلول/سبتمبر 2015) (76). وبموجب معاهدة جديدة مع سورية ُوّقعت في كانون الثاني/

يناير 2017، ُمّدد استئجار روسيا لِكال المرفقين 49 سنة، مع خيار تمديد االّتفاقية على فترات من 25 
سنة (77).

 International Crisis Group (ICG), Fighting ISIS: The Road to and Beyond Raqqa, Crisis Group Middle (69)
East Briefing; no. 53 (Brussels: ICG, 2017).
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Memorandum on the Creation of De-escalation Areas in the (70)
Syrian Arab Republic,» 6 May 2017.
 J. Binnie, «Tensions Increase in Syria after Su-22 shoot-down,» IHS Jane’s Defence Weekly (26 June (71)
2017).
N. Bonsey, «The Post-Caliphate Gauntlet in Eastern Syria,» War on the Rocks, 3 July 2017.   (72)
 Smith, «The Middle East and North Africa: 2016 in :انـــظـــر روســـيـــا فـــي الـــنـــزاع،  انـــخـــراط  الــمــزيــد عـــن  (73) لـــمـــعـــرفـــة 
 Perspective,» pp. 77-82, and D. Trenin, What is Russia up to in the Middle East? (Cambridge, UK: Polity Press,
2018).
 «Heroes of War: Casualties among Russian Servicemen in Syria,» TASS, 7 March 2018, and N. (74)
Vasilyeva, «Thousands of Russian Private Contractors Fighting in Syria,» Associated Press, 12 December 2017.
 M. Tsvetkova, «Death Certificate Offers Clues on Russian Casualties in Syria,»و نــفــســه،  (75) الــــمــــصــــدر 
Reuters, 27 October 2017.
 D. Pinchuk, «Russia will Keep Bases in Syria to Strike at Insurgents—Kremlin,» Reuters, 12 December (76)
 2017, and A. Roth, «On Visit to Syria, Putin Lauds Victory over ISIS and Announces Withdrawals,» Washington
Post, 11/12/2017.

 «Moscow Cements Deal with Damascus to Keep 49-year Presence at Syrian Naval and Air Bases,» (77)
TASS, 20 January 2017.
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عانى تنظيم الدولة اإلسالمية نكسات خطيرة في شرق سورية بتحرير دير الزور والرّقة من قبضته. 
استولت قوات سورية الديمقراطية على الرّقة، العاصمة الرمزية للدولة اإلسالمية، في تشرين األول/

أكتوبر 2017. ُدّمرت البنية األساسية للمدينة في أثناء الحملة، ويتعّين نزع األلغام المزروعة فيها (78). 
واســتــعــاد نــظــام األســـد ديــر الـــزور فــي تشرين الثاني/نوفمبر، لــكــّن مستوى الــدمــار هــنــاك شــديــد ومعظم 
الــســكــان تـــشـــّردوا (79). والــراجــح أّن اســتــمــرار عــدم االســتــقــرار والتقّلبات فــي محافظَتي ديــر الـــزور والــرّقــة 

ستمنع الالجئين من العودة على نطاق واسع (80).
بوتين  فالديمير  الروسي  بالرئيس  األســد  بشار  السوري  الرئيس  التقى  الثاني/نوفمبر،  تشرين  وفي 
فــــي ســـوتـــشـــي بـــروســـيـــا. ثـــــّم الـــتـــقـــى بـــوتـــيـــن بـــالـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي وبـــالـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
في  اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  المناوئة  العسكرية  عملياتهما  تنسيق  على  وافقا  اللَذين  أردوغـــان،  طّيب 
ســــوريــــة (81). وعــلــى هــامــش قــّمــة لــمــنــتــدى الــتــعــاون االقــتــصــادي لــــدول آســيــا - والــمــحــيــط الـــهـــادئ، اّتــفــقــت 
روســـيـــا والــــواليــــات الــمــتــحــدة أيـــضـــًا فـــي بـــيـــان مــشــتــرك عــلــى مــواصــلــة جــهــودهــمــا لــمــحــاربــة تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلسالمية، مع اإلشارة أيضًا إلى أّنه ليس هناك حّل عسكري للنزاع في سورية (82). ومع ذلك، استمّر 
الــقــتــال ولـــو فـــي مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد وصـــــارت الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة مـــحـــدودة. وفـــي 13 تشرين 
الثاني/نوفمبر، ُشّنت غــارات جّوية على سوق في بلدة األتــارب بمحافظة حلب شمال سورية أّدت 

إلى مقتل 53 شخصًا على األقّل، ويعتَقد أّن الحكومة السورية أو روسيا نّفذتها (83).
اسُتؤنفت محادثات السالم بوساطة األمم المتحدة بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف 
فــي آخــر تشرين الــثــانــي/نــوفــمــبــر، لكن مــن دون إحـــراز تــقــّدم ُيــذكــر. وقـــال الــوســيــط األمــمــي ســتــافــان دي 
مــيــســتــورا إّنـــه «ال يـــرى أّن... الــحــكــومــة الــســوريــة تسعى فعــًال إليــجــاد طــريــق لــحــوار وتــــفــــاوض» (84). مع 
ذلـــك، اقــُتــرح إجـــراء مــحــادثــات إضــافــيــة فــي كــانــون الثاني/يناير  2018(85). وُأجــريــت مــفــاوضــات مــوازيــة 
من  الثامنة  الجولة  أفضت  أســتــانــا.  الكازاخستانية  العاصمة  فــي  وتــركــي  وإيــرانــي  روســي  بدعم  ودوريـــة 
الــمــحــادثــات فــي أســتــانــا فــي 21 - 22 كــانــون األول/ديــســمــبــر إلـــى اّتــفــاق لعقد مــؤتــمــر ســـالم لــســوريــة في 
 A. Barnard and H. Saad, «Raqqa, ISIS «Capital», is Captured, US-backed Forces Say,» New York Times, (78)
17/10/2017.
 L. Loveluck and T. El-Ghobashy, «Syrian Army Declares Victory in Deir al-Zour as Islamic State (79)
Territory Crumbles,» Washington Post, 3/11/2017.

 K. Khaddour, «Back to What Future? What Remains for Syria’s Displaced People,» Brief, Carnegie (80)
Endowment for International Peace, January 2018.
 Y. Chulkovskaya, «Have Russia, Turkey Reached Syrian Simpatico Yet?,» Al-Monitor, 15 November (81)
 2017, and P. Wintour, «Putin Brings Iran and Turkey Together in Bold Syria Peace Plan,» The Guardian,
22/11/2017.
«Trump, Putin Agree «No Military Solution» in Syria,» Al Jazeera, 11 November 2017.   (82)
«Syria War: Air Strikes on Atareb Market «Kill More than 50»,» BBC News, 13 November 2017.   (83)
 UN Office at Geneva, «Transcript of Press Conference by UN Special Envoy for Syria, Mr. Staffan de (84)
Mistura,» 14 December 2017.
 N. Cumming-Bruce, ««Golden Opportunity Missed»: Syria Peace Talks Falter, Again,» New York (85)
Times, 14/12/2017.
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سوتشي في آخر كانون الثاني/يناير  2018(86). لكّن نحو 40 فصيــًال معارضًا رفض المؤتمر المقتَرح، 
زاعمين أّن روسيا تحاول االلتفاف على عملية جنيف (87).

النزاع المسّلح بين تركيا واألكراد

ازدادت الــتــوّتــرات على طــول الــحــدود بين تركيا وســوريــة منذ بــدايــة الــنــزاع المسّلح فــي ســوريــة في 
عــام 2011، وتــدّفــق الــالجــئــون بــأعــداد كبيرة إلــى تــركــيــا. وشــهــدت تركيا فــي تــمــوز/يــولــيــو 2016 محاولة 
انقالب عسكري أفضت إلى زيادة توطيد سلطة الرئيس رجب طّيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية 
(AKP) (88). وفــــي آب/أغـــســـطـــس 2016، شــّنــت تــركــيــا هــجــومــًا عــســكــريــًا عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 

وجماعات كردية في شمال سورية.
ومع أّن تركيا أعلنت اكتمال الهجوم العسكري في آذار/مارس 2017، فقد واصلت تقديم الدعم 
عبر الحدود لقّوة المعارضة السورية غير الــكــرديــة (89). وفــي تشرين األول/أكــتــوبــر 2017، نشرت تركيا 
قــوات في محافظة إدلــب، وهــي إحــدى مناطق خفض الــنــزاع األربــع المعَلنة في سورية في أيار/مايو 
عليها  يسيطر  أخــرى  مناطق  فــي  عملياتها  تركيا  توسيع  بإمكان  تكّهنات  وتــســري  أعـــاله)،  2017 (انــظــر 
األكراد في سورية (90). وفي أيار/مايو 2017، قّررت الواليات المتحدة مواصلة تعاونها العسكري مع 
قوات سورية الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردي، وهذا يشمل التدريب وتقديم 
أسلحة، وهو ما أّجج توّترات مختمرة بين الواليات المتحدة وتركيا منذ أن بدأت إدارة الرئيس باراك 

أوباما السابقة ذلك التعاون لقتال تنظيم الدولة اإلسالمية في عام  2015(91).
ينبغي فهم العمل العسكري التركي ضّد القوات الكردية في شمال سورية، وحساسية تركيا تجاه 
اقتراحات بتقوية القوات الكردية أو دعم قدر من االستقالل السياسي الكردي في المنطقة في ضوء 
النزاع في المنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في جنوب شرق تركيا. ال تزال هذه المنطقة مركز مواجهة 
تخّللها  وإن   ،(PKK) الــكــردســتــانــي  الــعــمــال  وحـــزب  التركية  األمــنــيــة  الــقــوات  بين  مستمّرة  شبه  عسكرية 
وقف إطالق نار من حين إلى آخر منذ عام 1984. وفي تموز/يوليو، أّدى انهيار اّتفاق لوقف إطالق 
«Russia, Turkey and Iran Agree Syrian Peace Talks for January,» France 24, 23 December 2017.   (86)
 Associated Press, «Syria Rebels, Opposition Reject Russia-proposed Talks,» Wall Street Journal, (87)
26/12/2017.
 M. Sahlin, «Turkey’s Search for Stability :(88) لــالّطــالع على الــحــوادث التي جــرت في تركيا في عــام 2016، انظر
and Legitimacy in 2016,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 151–162.

انظر أيضًا الفصل األّول، القسم II في هذا الكتاب.
«Turkey «Ends» Euphrates Shield Campaign in Syria,» BBC News, 30 March 2017.   (89)
 C. Lister, «Turkey’s Idlib Incursion and the HTS Question: Understanding the Long Game in Syria,» (90)
 War on the Rocks, 31 October 2017, and «Turkish Military’s Idlib Operation Almost Completed, Next is Afrin:
Erdoğan,» Hürriyet Daily News, 24/10/2017.

 M. R. Gordon and E. Schmitt, «Trump to Arm Syrian Kurds, Even as Turkey Strongly Objects,» New (91)
York Times, 9/5/2017.
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الــنــار ُأبــــرم فــي عـــام 2013 إلـــى دورة عــنــف جــــديــــدة (92). واســتــنــادًا إلـــى مــفــوضــيــة األمـــم الــمــتــحــدة السامية 
د 350000 - 500000  وُشــرّ اآلالف،  احُتجز  ورّبما  شخص،  ُقتل 2000   ،(OHCHR) اإلنسان  لحقوق 

شخص بسبب القتال الذي اندلع بين تموز/يوليو 2015 وكانون األول/ديسمبر  2016(93).
عمليات  نجاحات  فــي  تبالغ  الــتــي  التركية،  الحكومة  ألرقـــام  ووفــقــًا  عــام 2017.  فــي  العنف  استمّر 
مكافحة حزب العمال الكردستاني، ُقتل أكثر من 2500 من مسّلحي الحزب واعُتقل أكثر من 7200 
في عام 2017، بينما ُقتل 148 من عناصر القوات األمنية و32 مدنياً (94). إلنهاء النزاع مع حزب العمال 
سورية،  فــي  الــكــردي  الشعب  حماية  ووحـــدات  تركيا  بين  سلمية  عــالقــات  بناء  مــن  ال بــّد  الكردستاني، 
لكن مع اقتراب السنة من نهايتها، بــدا أّن األمــل ضئيل بإجراء محادثات ســالم بين األطــراف وصــوًال 

إلى هذه الخاتمة.

النزاع المسّلح في اليمن

عقب  الــدولــة  تشّكلت  جـــدل (95).  ومحّل  معّقدة  أسباب  اليمن  في  الراهنة  اإلنسانية  واألزمـــة  للنزاع 
(اليمن  اليمنية  العربية  والــجــمــهــوريــة  الــجــنــوبــي)  (الــيــمــن  الشعبية  الديمقراطية  اليمن  جمهورية  توحيد 
الــشــمــالــي) فـــي عـــام 1990. أصــبــح عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، الــــذي كـــان رئــيــســًا لــلــيــمــن الــشــمــالــي مــنــذ عــام 
1978، أّول رئــيــس لليمن. لــكــّن الــتــوّتــرات اســتــمــّرت بين الــشــمــال والــجــنــوب. وُهــزمــت حــركــة انفصالية 
جــنــوبــيــة عــقــب حــــرب أهــلــيــة قــصــيــرة فـــي عــــام 1994. وبــــدأ الـــتـــمـــّرد الــحــوثــي فـــي عــــام 2004 حــيــن أشــعــل 
حــســيــن بـــدر الـــديـــن الــحــوثــي، زعــيــم الــطــائــفــة الـــزيـــديـــة، تــــمــــّردًا، وُعـــــرف الــمــتــمــّردون بــالــحــوثــيــيــن مــنــذ ذلــك 
الــحــيــن (مـــع أّن اســمــهــم الــرســمــي أنــصــار الــلــه). مـــّرت ســنــوات مــن الــحــرب المتقّطعة فــي الــشــمــال، راح 
ضحيتها المئات وُشّرد أكثر من 250000 شخص، ثّم انتهت باّتفاق وقف إطالق النار في عام 2010. 
لكن اندلعت احتجاجات أخــرى مستلهمة من الربيع العربي في عام 2011 وشّنت قــوات المعارضة 
هجومًا كبيرًا على المجّمع الرئاسي، وهو ما أرغم الرئيس صالح على التنّحي. وأصبح اليمن أيضًا 
قاعدة للمنتسبين إلى تنظيم القاعدة (تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية 

(تنظيم الدولة اإلسالمية - والية اليمن)، وهو ما أذكى االنفالت األمني في البالد.
 S. Özel and A. Yilmaz, «The Kurds in the Middle East, :(92) لمعرفة دور األكراد في عالم السياسية التركي، انظر
2015,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 53–71.
 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report on the Human Rights (93)
Situation in South-East Turkey: July 2015 to December 2016 (OHCHR, February 2017).
Anadolu Agency, «Over 2,500 PKK Terrorists Neutralized in Turkey in 2017,» Yeni Şafak, 4/1/2018.   (94)
 B. Mandıracı, «Turkey’s PKK Conflict Kills almost 3000 :للحصول على حساب بديل لألرقام عن الضحايا، انظر
in Two Years,» Commentary, International Crisis Group, 20 July 2017.
 Royal Institute of International Affairs (RIIA), Yemen: Drivers of Conflict and Peace, ـــــًال  مــثـــ (95) انـــــظـــــر 
 Workshop summary, 7–8 November 2016 (London: Chatham House–RIIA, 2017), and A. Orkaby, «Yemen’s
Humanitarian Nightmare: The Real Roots of the Conflict,» Foreign Affairs (November-December 2017).
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حكومة  حــرب بين  الثانية من  المرحلة  في  البالد  المتفّشي، غرقت  عــّدة سنوات من العنف  وبعد 
ــًا وتـــحـــالـــف مــضــطــرب جــمــع الــحــوثــيــيــن والــــقــــوات الــمــوالــيــة  عـــبـــد رّبـــه مــنــصــور هـــــادي الـــمـــعـــتـــَرف بــهــا دولــــيــ
للرئيس السابق علي عبد الله صالح، سيطر على العاصمة صنعاء وعلى أجزاء واسعة من البالد في 
عــام 2014. وأعــقــب ذلــك تــدّخــل عسكري الئــتــالف تــقــوده السعودية لصالح حكومة هـــادي فــي آذار/
مــارس 2015. من الناحية الرسمية، جاء التدّخل تلبية لطلب الرئيس هــادي، المقيم اآلن في المنفى 
بالسعودية، لكن بحلول آخــر عــام 2016، رأى عــدد مــن المحّللين أّن الــتــدّخــل جــزء مــن حــرب أوســع 
بــالــوكــالــة مــع إيـــــــران (96). وُأطــلــقــت مـــبـــادرات سلمية كــثــيــرة لــم تــتــكــّلــل بــالــنــجــاح، وأخــفــقــت مــســاعــي وقــف 

إطالق النار في وقف القتال، وأصبح مليون شخص على شفير المجاعة (97).
وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2017، شـــّن االئـــتـــالف الــــذي تــقــوده الــســعــوديــة والـــقـــوات الــيــمــنــيــة الــمــوالــيــة 
لــلــرئــيــس هــــادي هــجــومــًا عــســكــريــًا جـــديـــدًا عــلــى قــــوات الـــحـــوثـــي - صــالــح فـــي جــنــوب غــــرب الـــبـــالد وفــي 
شمالها. وقّدرت األمم المتحدة بأّن النزاع أودى بحياة أكثر من 10000 شخص، جّلهم من المدنيين، 
وشّرد 3 ماليين شخص منذ آذار/مارس 2015؛ وأّن أكثر من 10 ماليين شخص بحاجة إلى «مساعدة 
عاجلة» (98). واستمّر قتال شديد طوال شهر آذار/مــارس، ثّم تصاعدت حّدته مجّددًا في تموز/يوليو، 
وال سّيما في محافظة تعز الواقعة جنوب غرب البالد (99). وفي 22 تموز/يوليو، زعم الحوثيون إطالق 
قــذيــفــة بالستية عــلــى الــســعــوديــة، وكــانــت آخـــر مـــحـــاوالت ضـــرب أهــــداف فــي المملكة بــقــذائــف بالستية 

بعيدة المدى (100).
وفي 24 آب/أغسطس، أقام علي عبد الله صالح مهرجانًا كبيرًا في صنعاء، وهو ما زاد االحتقان 
داخل تحالف صالح - الحوثي، وكّثف االئتالف الذي تقوده السعودية غاراته الجّوية بعد ذلك (101)، 
فــشــّن 5676 غــــارة فـــي الــشــهــور الــســّتــة األولـــــى مـــن عـــام 2017 بــعــدمــا شـــّن مـــا مــجــمــوعــه 3936 غــــارة في 
كــامــل عـــام  2016(102). ورّدًا عــلــى قــذيــفــة بالستية ُأطــلــقــت عــلــى الـــريـــاض فــي 4 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، 

N. Blasina, «Saudi Arabia and Iran: Four Proxy Conflicts Explained,» Wall Street Journal, 8/12/2017.   (96)
 Smith, «The Middle East and North Africa: 2016 in Perspective,» pp. 85-87; C. Duncan, «The Conflict (97)
 in Yemen: A Primer,» Lawfare, 28 November 2017 and «How Yemen became the Most Wretched Place on Earth,»
The Economist (30 November 2017).

في   II الــعــاشــر، القسم انظر الفصل  الــذي فرضته األمــم المّتحدة على اليمن،  الــســالح  لــالّطــالع على معلومات عــن حظر 
هذا الكتاب.

 «Death Toll in Yemen Conflict Passes 10,000,» Al Jazeera, 17 January 2017, and UN Children’s Fund (98)
(UNICEF), «Yemen Humanitarian Situation Report,» (March 2017).
 L. Dearden, «Yemen Civil War: 20 Civilians Including Women and Children «Killed in Saudi-led Air (99)
Strike» UN says,» The Independent, 19/7/2017.

 L. Carlino, «Incremental Improvements in Houthi Militants’ Ballistic Missile Campaign Increase Risk (100)
to Assets in Central Saudi Arabia,» IHS Jane’s Intelligence Weekly (26 July 2017).
 A. Al-Mujahed and S. Raghavan, «Tens of Thousands Rally in Support of Yemen’s Former President (101)
Amid Growing Rifts,» Washington Post, 24/8/2017.
Protection Cluster Yemen, «Protection Cluster: Update,» August 2017.   (102)
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صّعد االئتالف الذي تقوده السعودية حملة القصف الجّوي (103). وفي مسعى لوقف شحنات أسلحة 
مزعومة مــن إيـــران إلــى الحوثيين، أغلقت السعودية مؤّقتًا أيــضــًا كــّل مــوانــئ الــدخــول إلــى اليمن. ومع 
تــشــديــد حــصــار الــمــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها الــحــوثــيــون، تفاقمت األزمــــة اإلنــســانــيــة الــشــديــدة أصــــــــًال في 
الــبــالد (104). وبلغ عدد الحاالت التي ُيشتبه أّنها كوليرا مليون حالة في كانون األول/ديسمبر، وهو ما 

يمّثل أكبر وأسرع تفشٍّ لهذا المرض في التاريخ الحديث (105).
وفــــي 30 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مــســّلــحــة فـــي صــنــعــاء بــيــن الــحــوثــيــيــن وقــــوات 
ــبـــــر. وُذكــــــــر أّن صــــالــــح ســـعـــى لـــلـــتـــحـــاور مــع  ــ ــــمـ صــــالــــح وانــــتــــهــــت بــمــقــتــل صــــالــــح فــــي 4 كــــانــــون األول/ديـــــسـ
الــســعــوديــة وحــلــفــائــهــا (106). وبمقتل صــالــح، أصــبــح الــحــوثــيــون أقـــوى قـــّوة فــي شــمــال الــيــمــن مــع اســتــمــرار 
حــالــة الــمــراوحــة فــي الــحــرب األهـــلـــيـــة (107). وفــي 19 كــانــون األول/ديــســمــبــر، ُذكـــر أن قذيفة بالستية ثانية 
ُأطلقت على الرياض واعترضتها الدفاعات الجّوية السعودية، وزعمت السعودية والواليات المتحدة 
أّن إيــران هي من وّرد تلك القذيفة (108). تال ذلــك تصعيد آخــر للغارات الجّوية التي ينّفذها االئتالف 

بقيادة السعودية (109).
وفي 20 كانون األول/ديسمبر، أّكدت الواليات المتحدة حصول «عمليات بّرية متعددة» بمشاركة 
قوات أمريكية في اليمن، إضافة إلى نحو 125 غارة جّوية أمريكية - أكثر من مجموع غارات السنين 
واليــة  اإلســالمــيــة -  الــدولــة  تنظيم  وعلى  العربية  الجزيرة  شبه  فــي  القاعدة  تنظيم  على  السابقة -  األربـــع 

اليمن في عام 2017، وال سّيما في جنوب البالد (110).

 A. Longley Alley, «A Huthi Missile, a Saudi Purge and a Lebanese Resignation Shake the Middle (103)
 East,» Commentary, International Crisis Group, 10 November 2017, and L. Carlino, «Houthi Missile Fired at
 Riyadh Indicates Intent to Engage Targets Deep in Saudi Arabia, Despite Escalation Risk,» IHS Jane’s Country
Risk Daily Report (6 November 2017).
 A. Erickson, «Saudi Arabia Lifted its Blockade of Yemen: It’s not Nearly Enough to Prevent a (104)
 Famine,» Washington Post, 1/12/2017, and T. Miles, «Famine Survey Warns of Thousands Dying Daily in Yemen
if Ports Stay Closed,» Reuters, 21 November 2017.
 International Rescue Committee, «Yemen Hits 1 Million Cases of Cholera as Even More Preventable (105)
Diseases Wreak Havoc on Yemeni Children,» Press release, 21 December 2017.
 World Health Organization, Regional Office for the Eastern Mediterranean, «Cholera Outbreak أيــضــًا:  انظر 
Response,» Weekly Cholera Bulletins.
 S. K. Dehghan, «Killing of Ali Abdullah Saleh Changes Dynamics of Yemen’s Civil War,» The (106)
Guardian, 5/12/2017.

 A. Longley Alley, «The Killing of Former President Saleh Could Worsen Yemen’s War,» Commentary, (107)
International Crisis Group, 6 December 2017.
 B. Hubbard and N. Cumming-Bruce, «Rebels in Yemen Fire Second Ballistic Missile at Saudi (108)
Capital,» New York Times, 19/12/2017.
 P. Wintour, «Saudi-led Airstrikes Kill 68 Civilians in One Day in Yemen’s «Absurd» War»,» The (109)
Guardian, 28/12/2017.

 J. Purkiss and A. Fielding-Smith, «US Counter Terror Air Strikes Double in Trump’s First Year,» (110)
 Bureau of Investigative Journalism, 19 December 2017, and H. Nichols and M. Gains, «Pentagon Confirms US
Ground Operations in Yemen,» NBC News, 20 December 2017.
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بحلول آخر السنة، كان االئتالف الذي تقوده المملكة ُيطبق حصاره الجزئي على األراضي التي 
يسيطر عليها الحوثيون مع ما يستتبع ذلك من عواقب إنسانية مدّمرة، إْذ واجه 17 مليون شخص على 
األقّل، أو 60 بالمئة من السكان، عدم أمن غذائي حاّداً (111). وجّدد رؤساء ثالث وكاالت تابعة لألمم 
الــمــســاعــدات اإلنسانية  الــكــامــل لــوصــول  مــشــتــرك مطالبتهم جميع األطــــراف التيسير  فــي بــيــان  الــمــتــحــدة 

ووقف القتال (112).

 Food and Agriculture Organization of the UN (FAO), Global Early Warning—Early Action Report on (111)
Food Security and Agriculture January–March 2018.
 UN Children’s Fund (UNICEF), «Joint Statement: WHO, WFP and UNICEF: Yemen’s Families (112)
Cannot Withstand Another Day of War, Let Alone 1,000,» 29 December 2017.
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VI النزاع المسلّح في أفريقيا جنوب الصحراء

إيان دايفس، فلوريان كرامب،

نيل ميلفين وزوي غورمان

ــــام 2017:  شــــهــــدت أفـــريـــقـــيـــا جــــنــــوب الــــصــــحــــراء الــــكــــبــــرى ســـبـــعـــة نـــــزاعـــــات مـــســـّلـــحـــة مـــحـــتـــدمـــة فــــي عــ
فـــي مـــالـــي، ونــيــجــيــريــا، وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، وإثــيــوبــيــا، 
والـــصـــومـــال، وجـــنـــوب الــــســــودان (1). يــضــاف إلـــى ذلـــك مــعــانــاة عـــدة دول نـــزاعـــًا وتـــوتـــرًا أعــقــب حـــربـــًا أو 
والسودان  وليسوتو،  وكينيا،  وغامبيا،  والكاميرون،  بوروندي،  منها  محتمل،  مسّلح  لنزاع  بؤرًا  كانت 

وزيمبابوي.
ــتــــوّتــــرات الــقــديــمــة فـــي أقـــالـــيـــم الـــكـــامـــيـــرون الــنــاطــقــة بــاإلنــكــلــيــزيــة أســــاســــًا فـــي عــــام 2017،  تــفــاقــمــت الــ
وتـــحـــّولـــت إلـــــى عـــنـــف فــــي أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر، بــيــنــمــا بـــقـــي شـــمـــال الــــبــــالد مــــتــــأّثــــرًا بـــتـــمـــّرد جـــمـــاعـــة بـــوكـــو حــــرام 
اإلسالمية اإلقليمية (تسّمى أيضًا تنظيم الدولة اإلسالمية في غرب أفريقيا) (2). وهّيأ إعالن جماعات 
العنف  من  لمزيد  الوضع  األول/أكتوبر  تشرين  في 1  الرمزي  االستقالل  مسّلحة  أنغلوفونية  انفصالية 
في الكاميرون (3). يسّبب النزاُع أزمة الجئين متعاظمة بفرار 7500 شخص على األقّل إلى نيجيريا منذ 
وتــوّتــرات  بانقسامات  الــعــام  انتهى  كينيا،  فــي  خطير  انتخابي  عنف  وعــقــب  األول/أكـــتـــوبـــر (4).  تشرين   1

.V (1) يناقش هذا الفصل النزاعات المسّلحة في شمال أفريقيا في القسم
 A. B. Atabong, «The Crisis in Cameroon’s English-speaking Regions Has Turned Violent with (2)
 Bombings,» Quartz Africa, 22/9/2017, and Amnesty International, «Cameroon: Seventeen Killed Following
Protests in Anglophone Regions,» Press release, 2 October 2017.
 T. Iyare and F. Essomba, «In Nigeria and Cameroon, Secessionist Movements Gain Momentum,» New (3)
 York Times, 8/10/2017, and International Crisis Group (ICG), Cameroon’s Anglophone Crisis at the Crossroads,
Africa Report; no. 250 (Brussels: ICG, 2017).
 «Cameroon Separatists Kill Four Gendarmes as Anglophone Crisis Worsens,» Reuters, 18 December (4)
2017.
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كــبــيــرة بــيــن الــرئــيــس يــهــيــورو كينياتا وزعــيــم الــمــعــارضــة رايـــال أوديـــنـــغـــا (5). وفـــي زيــمــبــابــوي، أّدت الــتــوّتــرات 
السياسية إلى انقالب عسكري في تشرين الثاني/نوفمبر وتنحية الرئيس روبرت موغابي الذي حكم 
إلى  هنا  نشير  مكانه (6).  مناْنغاْغوا  إميرسون  السابق  نائبه  وتعيين  عــام 1980،  في  استقاللها  منذ  البالد 
فــي عام  مــتــعــّددة األطــــراف  والـــســـودان استضافت عملية ســالم  بــورونــدي وغامبيا وليسوتو  أّن كـــّالً مــن 

.(7)2017 
يستعرض هذا القسم التطّورات في كّل من النزاعات المسّلحة المحتدمة السبعة. وقبل أن نبدأ، 
الصحراء  جــنــوب  أفريقيا  فــي  المسّلحة  الــنــزاعــات  فــي  تحديدهما  يمكن  ــيــن  عــامَّ اّتــجــاهــيــن  أوًال  سنبّين 

الكبرى.

االّتجاهات العاّمة الرئيسة

بــالــنــظــر إلــــى تــعــقــيــد أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى وتـــنـــّوعـــهـــا، يــصــعــب الـــوصـــول إلــــى تعميمات 
من  عــدد  تداخل  هو  األّول  عريَضين،  تطّوَرين  تحديد  يمكن  لكن  المنطقة.  في  االّتجاهات  شــأن  في 
الــنــزاعــات عــبــر الــــدول والــمــنــاطــق بفعل األنــشــطــة عــبــر الــحــدود الــوطــنــيــة للجماعات اإلســالمــيــة العنيفة، 
وجـــمـــاعـــات مــســّلــحــة أخــــــرى وشـــبـــكـــات إجــــرامــــيــــة. وفـــــي عـــــدد مــــن هـــــذه الــــــــدول، وبـــخـــاّصـــة فــــي مــنــطــقــَتــي 
اقتصادية  وهشاشة  استقرار  وعــدم  مدقع  بفقر  المتداخلة  النزاعات  هذه  ترتبط  تشاد،  وبحيرة  الساحل 
وتدّني القدرة على التأقلم - وهي أوضــاع تــزداد تفاقمًا لتغّير المناخ والفساد والسياسات االقتصادية 
بقيادة  أفريقيا،  فــي  اإلرهـــاب  مكافحة  ألنشطة  متزايد  تــدويــل  هــو  والثاني  اإلدارة.  وســوء  المناسبة  غير 

جهتين رئيستين خارجّيتين هما فرنسا والواليات المتحدة.

النزاعات عبر الحدود: أزمات الساحل وبحيرة تشاد

شــهــدت منطقة الــســاحــل عــقــب أزمـــة مــالــي عـــام 2012 تــصــاعــد الــنــشــاط الــمــتــطــّرف الــعــنــيــف وتفريخ 
شــبــكــات تــهــريــب وهــــجــــرة (8). عــانــت الــمــنــطــقــة عــلــى مـــّر الــتــاريــخ حــوكــمــة ضــعــيــفــة، وبــطــالــة مــرتــفــعــة وســط 
الـــشـــبـــاب، وحـــــــدودًا كــثــيــرة الـــثـــغـــرات، وجـــفـــافـــًا وعــــدم أمــــن غـــذائـــي وتـــقـــّدمـــًا إنــمــائــيــًا تـــافـــهـــًا. كــمــا أّن وجـــود 
 U. Kenyatta, «Kenya Deserves a Strong and Credible Opposition,» Washington Times, 18/12/2017; M. (5)
 Chepkwony, «US Pushing for Uhuru, Raila Talks,» The Standard (Nairobi), 20 December 2017, and S. Kisika,
«Ten out of 92 Killed in Poll Chaos Were Kids–Report,» The Star (Nairobi), 21/12/2017.
 «Will Zimbabwe’s New President Make Things Better?,» The Economist (25 November 2017), and (6)
 International Crisis Group (ICG), Zimbabwe’s «Military-Assisted Transition and Prospects for Recovery, Africa
Briefing; no. 134 (Brussels: ICG, 2017).

(7) لمزيد من المعلومات عن التطّورات المّتصلة بحفظ السالم في هذه الدول، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا 
الكتاب.

 J. De Melo, «Sahel Faces Poverty and Conflict Traps: A Call for International Action,» Brookings (8)
 Institute, 1 December 2016, and O. J. Walther, Wars and Conflicts in the Sahara-Sahel, West African Papers;
no. 10 (Paris: OECD, 2017).
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في  أفريقي  مقاتل  نحو 6000  التنظيم  يضّم  استقرارها.  عــدم  فاقم  أفريقيا  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
العراق وسورية، ورّبما يتطّلعون إلى منطقة الساحل بوصفها مالذهم اآلمن التالي (9). لكّن التدّخالت 

األجنبية أخفقت في توفير االستقرار في المنطقة (انظر أدناه) (10).
أزمة بحيرة تشاد مثال على عالقة تزداد تعقيدًا بين األمن عبر الحدود الوطنية وتغّير المناخ. تقع 
منطقة بحيرة تشاد جنوب الصحراء، وتحّدها الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا. تتفاعل عوامل كثيرة 
كالبطالة والفقر والنزاع مع التغّير والتدهور البيئي في المنطقة المحيطة بالبحيرة. وقد تقّلصت بحيرة 
تشاد في السنين األربعين الماضية بنسبة 90 بالمئة (11). تتضّمن العوامل المساِهمة في ذلك سوء إدارة 
الموارد المائية ومواسم جفاف شديد طويلة. يضاف إلى ذلك تمّرد جماعة بوكو حرام المستمّر في 
شمال نيجيريا، الذي يزيد معيشة المجتمعات وأمنها ترّديًا في المنطقة. نتج من هذه العوامل تراجع 
مستويات المعيشة، وفقر مدقع وتوّترات شديدة بين رعاة الماشية والمزارعين وصّيادي السمك (12). 
ومع انتقال تمّرد بوكو حرام من نيجيريا إلى شّتى أرجاء المنطقة، تدهور الوضع األمني، مسّببًا أزمة 

إنسانية شديدة وتزايد تشّرد الشعوب عبر الحدود (13).
وفــي آذار/مــــارس 2017، أقــّر مجلس األمــن بخطورة أزمــة بحيرة تشاد وأصـــدر بــاإلجــمــاع قـــرارًا في 
شأن اإلرهــاب وانتهاكات حقوق اإلنسان في حوض بحيرة تــشــاد (14). وإضافة إلى وصف تمّرد بوكو 
حرام بأّنه عامل ُمِخّل باالستقرار، أقّر القرار بدور تغّير المناخ في تفاقم انعدام األمن البشري. لكّن 
تـــقـــريـــرًا الحـــقـــًا لــألمــيــن الـــعـــام لــألمــم الــمــتــحــدة لـــم يــــأِت عــلــى ذكــــر الــمــنــاخ والــتــغــّيــر الــبــيــئــي بــالــمــطــلــق، مع 
تشاد  بحيرة  منطقة  فــي  شخص  مليون  نحو 10.7  حــاجــة  بتقديره  الــراهــنــة  األزمـــة  فظاعة  على  شـــّدد  أّنـــه 
إلـــى مــســاعــدة إنــســانــيــة اآلن. يشمل هـــذا الــرقــم 8.5 مــلــيــون شــخــص فــي نيجيريا، و7.2 مــلــيــون شخص 

يواجهون عدم أمن غذائّي حاّدًا، منهم 4.7 مليون شخص في شمال شرق نيجيريا (15).
 «L’Union africaine redoute le retour de 6000 combattants de l’Etat islamique sur le continent,» [The (9)
African Union Fears the Return of 6000 Islamic State combatants to the continent], Le Monde, 11/12/2017.
 K. Sieff, «The World’s Most Dangerous Un Mission,» Washington Post, 17/2/2017; G5 Sahel, (10)
 Permanent Secretariat, Résolution 00-01/2017 relative à la creation d’une force conjointe du G5 Sahel [Resolution
 on the Creation of a joint G5 Sahel Force], 6 February 2017, and A. Hickendorff, A. Tobie, and J. Van der Lijn,
«Success of Joint Force Sahel Depends on Local Actor Engagement,» Commentary, SIPRI, 18 August 2017.
 L. Wirkus and B. Volker, «Transboundary Water Management on Africa’s International Rivers (11)
 and Lakes: Current State and Experiences,» in: W. Scheumann and S. Neubert, eds., Transboundary Water
 Management in Africa: Challenges for Development Cooperation, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
 (DIE) Studies no. 21 (Bonn: DIE, 2006), pp. 11–102, and H. Gao [et al.], «On the Causes of the Shrinking of Lake
Chad,» Environmental Research Letters, vol. 6, no. 3 (2011).

 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in the Lake (12)
 Chad Basin Region, S/2017/764, 7 September 2017, and B. Thébaud and S. Batterbury, «Sahel Pastoralists:
 Opportunism, Struggle, Conflict and Negotiation: A Case Study from Eastern Niger,» Global Environmental
Change, vol. 11, no. 1 (April 2001), pp. 69–78.
 United Nations, S/2017/764, and H. Angerbrandt, Nigeria and the Lake Chad Region beyond Boko (13)
Haram, Nordic Africa Institute (NAI) Policy Note, no. 3 (Uppsala: NAI, 2017).
UN Security Council Resolution 2349, 31 March 2017.   (14)
United Nations, S/2017/764.   (15)
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عمليات مكافحة اإلرهاب الدولية في أفريقيا

تبني جهات فاعلة خارجية كثيرة من الدول حضورًا عسكريًا في أفريقيا جنوب الصحراء (16). تقع 
جيبوتي في القرن األفريقي، وهي مركز هذا الوجود العسكري األجنبي، إْذ إّن للصين وفرنسا (التي 
تستضيف جــنــودًا مــن ألــمــانــيــا وإســبــانــيــا أيــضــًا) وإيــطــالــيــا والــيــابــان والـــواليـــات الــمــتــحــدة، قــواعــد عسكرية 
في جيبوتي (17). لكّن دوًال قليلة وحسب تضطلع بدور مباشر في مكافحة اإلرهــاب، وبخاّصة فرنسا 

والواليات المتحدة.
مقارنة  صغيرًا  الكبرى  الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقيا  فــي  األمريكيين  للجنود  اإلجــمــالــي  الــعــدد  يـــزال  ال 
بمناطق أخــرى في العالم - قرابة 6000 جندي، يرابط نحو ثلثيهم في جيبوتي. ومــع أّنــه لم يكن في 
جــيــبــوتــي حــّتــى األمـــس الــقــريــب غــيــر قــاعــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة واحــــدة مــعــتــَرف بــهــا رســمــيــًا فــي المنطقة، 
إّال أّن الــوجــود األمــريــكــي أوســـع انــتــشــارًا مــّمــا يــوحــي بــه مــا تــقــّدم، وذلـــك عــائــد بــدرجــة كبيرة إلــى العدد 
المتزايد لبعثات «المشورة والمساعدة والتدريب». إّنها ترتيبات بعيدة من األنظار و«قليلة البروز» (18). 
زادت أعداد القوات الخاّصة األمريكية ونطاقها العالمي زيادة كبيرة منذ بداية «الحرب العالمية على 
اإلرهاب» في عام 2001، وشهدت أفريقيا الزيادة األكبر في عمليات االنتشار في العقد الماضي (19). 
وفي عام 2017، بلغ عدد جنود القوات الخاّصة األمريكية نحو 1700 جندي، وهم منتشرون في 33 
دولــة أفريقية على األقــّل، وهــذا ثاني أكبر انتشار للقوات الخاّصة األمريكية في أّي مكان في العالم 
بعد الشرق األوسط (20). هناك ناحية أخرى للوجود العسكري األمريكي المتعاظم في أفريقيا جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى، وهـــي تــمــركــز واســتــخــدام طـــائـــرات بــال طــّيــار (UAVs) (21). وفـــي هـــذا الـــصـــدد، صــدر 
اتهامان خطيران على األقّل بانتهاك حقوق اإلنسان، مرتبطان بجهود الواليات المتحدة في مكافحة 

اإلرهاب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام  2017(22).
 E. Sköns and O. Ismail, SIPRI, Security Activities of External Actors in Africa (Oxford: Oxford :(16) انــظــر
University Press, 2014).
 A. L. Dahir, «How a Tiny African Country Became the World’s Key Military Base,» Quartz Africa, (17)
 18/8/2017, and G. R. Olsen, «Transatlantic Cooperation on Terrorism and Islamist Radicalisation in Africa: The
Franco-American axis,» European Security, vol. 27, no. 1 (2018), pp. 41–57.

 E. Sköns, «The United States,» in: Sköns and Ismail, eds., Security Activities of External Actors in (18)
 Africa; G. Myre, «The US Military in Africa: A Discreet Presence in Many Places,» National Public Radio, 20
 October 2017, and N. Turse, «The US Military is Conducting Secret Missions All Over Africa,» Vice, 25 October
2017.

في  األمريكية  العسكرية  للقيادة  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  فــي  المرابطة  األمريكية  الخاّصة  الــقــوات  (19) تــخــضــع 
أفريقيا (AFRICOM) وهي تشمل كّل شمال أفريقيا عدا مصر.

N. Turse, «The Next Niger,» Vice, 29 November 2017.   (20)
 H. Cooper and E. Schmitt, «Niger Approves Armed US Drone Flights, Expanding Pentagon’s Role in (21)
Africa,» New York Times, 30/11/2017.

 E. McClaughlin and L. Martinez, «US Military Orders New Investigation after Report that Special (22)
 Operations Killed Somali Civilians,» ABC News, 14 December 2017; P. McLeary, «Pentagon Investigating if US
 Troops Knew of Torture at Cameroonian Base,» Foreign Policy (27 July 2017), and C. Goldbaum, «On the eve of
Congressional Hearings, New Evidence about Alleged US Massacre in Somalia,» Daily Beast, 6/12/2017.
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الــــقــــوات الـــخـــاّصـــة الــفــرنــســيــة واألصـــــــول الــعــســكــريــة األخــــــرى فـــي أفــريــقــيــا جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الــكــبــرى 
مكرَّسة بالكامل تقريبًا لعملية بارخان التي تضّم 3500 - 4000 جندي يستهدفون متطّرفين إسالميين 
في خمس دول في منطقة الساحل، وهي بوركينا فاسو وتشاد وساحل العاج، ومالي والنيجر (23). كما 
أّن لفرنسا قوات عسكرية مرابطة في جيبوتي (1450 فردًا)، وساحل العاج (900 فرد)، والغابون (350 

فردًا) والسنغال (350 فردًا) (24).
وعــلــى الــضــّد مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وفــرنــســا، تــقــّدم دول أخـــرى دعــمــًا بــمــشــاركــة مــبــاشــرة ضئيلة أو 
مــعــدومــة عــلــى األرض. وفــــي الــمــقــابــل، تـــرّكـــز هــــذه الـــــدول حــالــيــًا عــلــى تــقــديــم تـــدريـــبـــات عــلــى مــكــافــحــة 
اإلرهاب ومكافحة التمّرد ومساعدات عسكرية. مثال ذلك، تقّدم المملكة المتحدة تدريبًا ومساعدة 
عــســكــريــة لــكــيــنــيــا ونــيــجــيــريــا وســـيـــرالـــيـــون، وهـــــذا يــشــمــل الــــقــــوات الــكــيــنــيــة الـــتـــي تــقــاتــل حـــركـــة الـــشـــبـــاب في 
متعاظم  أمني  وجــود  أيضًا  وللصين  حــــرام (25).  بوكو  جماعة  تقاتل  التي  النيجيرية  والــقــوات  الصومال، 
فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، يــشــمــل عــمــلــيــات مــكــافــحــة الــقــرصــنــة فـــي خــلــيــج عـــدن (مــنــذ عــام 
2008)، وانـــتـــشـــار 2400 مـــن حــفــظــة الـــســـالم فـــي عــمــلــيــات تــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، وفــتــح أّول قــواعــدهــا 
العسكرية خــارج الــبــالد فــي جيبوتي فــي عــام 2016 (مــع إضــافــة مــكــّون بحري فــي عــام 2017)، إضافة 
إلى مكانتها كأحد أهّم موّردي األسلحة التقليدية (26). وترعى الصين أيضًا برامج بناء قدرة عسكرية، 

بما في ذلك برامج مكافحة اإلرهاب (27).

النزاع المسّلح في جمهورية أفريقيا الوسطى

استولت  عــام 2013.  منذ  وطائفية  دينية  عدائية  وأعــمــاًال  عنفًا  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  شهدت 
جــمــاعــة مــســّلــحــة أغــلــبــيــة أفــــرادهــــا مــســلــمــون، وتـــدعـــى ِســلــيــكــا، فـــي آذار/مــــــــــارس 2013. لــكــّنــهــا واجــهــت 
رضخت  عــام 2014،  وفــي  مسيحيون.  أفــرادهــا  أغلبية  مسّلحة  جماعة  وهــي  بــاالكــا،  أنتي  مــن  معارضة 
ِسليكا للضغط الدولي وسّلمت السلطة لحكومة انتقالية. لكّن العنف استمّر وصارت البالد مقّسمة 
من الناحية الفعلية رغم وجود عملية فرنسية (انسحبت في تشرين األول/أكتوبر 2016) وعملية سالم 
أمــمــيــة هــي بعثة األمـــم الــمــتــحــدة المتكاملة الــمــتــعــّددة األبــعــاد لتحقيق االســتــقــرار فــي جــمــهــوريــة أفريقيا 

French Ministry of Defence, «Opération Barkhane» (23) [العملية بارخان]، 28 كانون األول/ديسمبر 2017.
French Ministry of Defence, «Forces prépositionnées,» (24) [قوات مرابطة سابقًا]، تشرين األول/أكتوبر 2016.

 J. V. Tossini: «The British Forces in Africa: The Training Unit in Kenya,» UK Defence Journal (30 (25)
 March 2017), and «British Forces in Nigeria: A Long Partnership in West Africa,» UK Defence Journal (29
 August 2017), and British Government, «UK Reiterates Support to the Fight against Boko Haram,» News release,
6 October 2017.

 I القسم  الخامس،  الفصل  انظر  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  إلــى  الصينية  األسلحة  نقل  عمليات  عن  (26) للمزيد 
في هذا الكتاب.

 «Djibouti: Chinese Troops Depart for First Overseas Military Base,» BBC News, 12 July 2017; M. (27)
 Duchâtel, R. Gowan, and M. Lafont Rapnouil, Into Africa: China’s Global Security Shift, Policy Brief; no. 179
 (London: European Council on Foreign Relations, 2016), and P. Nantulya, «Pursuing the China dream through
Africa: Five Elements of China’s Africa Strategy,» Africa Center for Strategic Studies, 6 April 2017.
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الوسطى (مينوسكا) (28). وتمّر البالد منذ عام 2014 في مرحلة انتقالية بإشراف دولي وتشمل استفتاًء 
دستوريًا وانتخابات رئيسة وبرلمانية (29).

وفي شباط/فبراير 2017، اشتّد القتال بين فصائل متنافسة ضمن ِسليكا - الجبهة الشعبية لنهضة 
جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى (FPARC) واالّتـــــحـــــاد مـــن أجــــل الـــســـالم فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
(UPC) - وأطــلــقــت مــروحــيــة هــجــومــيــة تــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة الـــنـــار عــلــى مــقــاتــلــيــن مـــن الــجــبــهــة الشعبية 

لكّل  تابعة  عديدة  مسّلحة  جماعات  بين  العنف  اشتّد  أيار/مايو،  وفــي  بــمــبــاري (30).  بلدة  من  القترابهم 
من أنتي باالكا وِسليكا في جنوب وشــرق وشمال غرب البالد، وهو ما أّدى إلى مقتل 300 شخص 
عــلــى األقــــّل وتــشــريــد نــحــو 100000 شــخــص. كــمــا اســُتــهــدف جــنــود حــفــظ الــســالم األمــمــيــون فــي بعض 

الهجمات (31).
ُبــذلــت سلسلة مــن جــهــود الــوســاطــة الــمــوازيــة لعمليات الــســالم فــي عـــام 2017 مــن جــانــب االّتــحــاد 
األفـــريـــقـــي، وبــعــض الـــــدول األفــريــقــيــة األخــــــرى، مــنــهــا أنـــغـــوال وتـــشـــاد، وجــمــاعــة ســانــت إيــجــيــديــو الــتــابــعــة 
السابقة،  الــمــوازيــة  الجهود  جمعت  مختلطة  ســالم  عملية  سياق  وفــي  الــرومــانــيــة.  الكاثوليكية  للكنيسة 
نتج مــن اجتماع للجماعات المسّلحة فــي رومــا «اّتــفــاق ســالم سياسي» فــي حــزيــران/يــونــيــو 2017 بين 
الــحــكــومــة و13 جــمــاعــة مـــن أصــــل 14 جــمــاعــة مـــســـّلـــحـــة (32). لــكــّن االّتــــفــــاق تــعــرقــل بــعــد وقــــت وجــيــز مع 
استئناف أعــمــال الــعــنــف (33). وفــي تموز/يوليو، أعــّد االّتــحــاد األفريقي وشــركــاؤه (ضمن عملية السالم 

المختلطة) خريطة طريق جديدة للسالم والمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى (34).
وفــــي آب/أغـــســـطـــس 2017، اشــــتــــّدت أعـــمـــال الــعــنــف بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي الـــشـــمـــال وفــــي الـــغـــرب بــيــن 
مــســّلــحــيــن مـــن أنــتــي بـــاالكـــا واالتـــحـــاد مـــن أجـــل الـــســـالم الــــذي انـــشـــّق عـــن ِســلــيــكــا بــحــلــول ذلـــك الــوقــت. 
أوقـــعـــت أعـــمـــال الــعــنــف هــــذه أكـــثـــر مـــن 100 قــتــيــل وأّدت إلــــى تــعــلــيــق وكـــــاالت الــمــعــونــة عــمــلــيــاتــهــا بعد 

(28) لمعرفة المزيد عن مينوسكا، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
 «Central African Republic Country Profile,» BBC News, 21 September 2017, and International Crisis (29)
Group (ICG), Central African Republic: The Roots of Violence, Africa Report; no. 230 (Brussels: ICG, 2015).
«UN Air Operation Disperses Central African Republic Militia,» Reuters, 26 February 2017.   (30)

 International Crisis Group (ICG), Avoiding the Worst in Central African Republic, Africa Report no. 253 (31)
 (Brussels: ICG, 2017); «Militia Violence in Central African Republic Leaves 300 Dead,» Reuters, 25 May 2017,
 and «Armed Group Attacks Civilians, UN in Central African Republic Overnight; Peacekeeper Killed,» UN News
Centre, 13 May 2017.

 International Crisis Group (ICG), Avoiding the Worst in Central African Republic, pp. 14-23; «Accord (32)
politique pour la paix en République centrafricaine [اّتـــفـــاق ســيــاســي مــن أجـــل الــســالم فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى]، 
 International Crisis Group Reuters, «Central African Republic [19 حزيران/يونيو 2017]؛ Comunità di Sant’Egidio
Foes Sign Church-Mediated Peace Accord,» Voice of America (19 June 2017).
International Crisis Group (ICG), Avoiding the Worst in Central African Republic.   (33)

 «African Union adopts new crisis resolution roadmap for CAR,» Agence de Presse Africaine, 19 July (34)
2017.
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استهداف عّمالها من قبل الجماعات المسّلحة (35). ونّبه وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنّسق 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ ستيفن أوبراين مجلَس األمن في 7 آب/أغسطس إلى أّن الوضع ُيبدي 
«عـــالمـــات تــحــذيــر مـــن إبـــــادة جــمــاعــيــة» وطـــالـــب بـــإمـــداد مــيــنــوســكــا بــمــزيــد مـــن الـــجـــنـــود (36). وفـــي تــشــريــن 
جندي  ـــ 900  بـ وُأرفـــدت  الثاني/نوفمبر 2018،  تشرين   15 إلــى  مينوسكا  واليــة  ُمـــّددت  الثاني/نوفمبر، 

إضافي (37).
بــقــي الــوضــع يــتــدهــور إلـــى أن زاد عـــدد الــمــشــرَّديــن داخــلــيــًا عــلــى 600000 شــخــص وصـــار 538000 
شخص إضافي الجئين في الدول المجاورة بحلول آخر تشرين األول/أكتوبر، وهذا يعني تشّرد نحو 
م في عام 2017 غير 40.7 بالمئة فقط من مبلغ الـ 497.3 مليون  ربع السكان باإلجمال (38). لكن لم ُيقدَّ
األمم  مكتب  عليها  وافــق  التي  الوسطى  أفريقيا  بجمهورية  الخاّصة  اإلنسانية  االستجابة  لخّطة  دوالر 
ذلك  فــي  أهلية  حــرب  استئناف  احــتــمــاالت  وبقيت   .(39) (OCHA) اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المتحدة 

البلد تتزايد بحلول آخر عام  2017(40).

النزاع المسّلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية

يــغــلــب عــلــى الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث لــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة حــــروب أهــلــيــة وفـــســـاد ُيــذكــيــه 
تــنــافــس عــلــى الـــثـــروات الــمــعــدنــيــة الــهــائــلــة فـــي الـــبـــالد. انـــخـــرط فـــي حـــرب الــكــونــغــو الــثــانــيــة بــيــن عــامــي 
 5.4 إلـــــى  يـــصـــل  مــــا  ضــحــيــتــهــا  وراح  األقـــــــّل،  عـــلـــى  دول  لـــســـّت  تـــابـــعـــة  مـــســـّلـــحـــة  قـــــوات  و2003   1998
مــلــيــون شــخــص (مـــع أّن هـــذا الــرقــم مــحــّل جــــدل)، إّمـــا كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة لــلــقــتــال وإمـــا بــســبــب الــمــرض 
الجماعات  عشرات  هناك  حيث  البالد،  شرق  في  عام 2003  منذ  النزاع  واستمّر  التغذية (41).  وسوء 
 R. Ratcliff, ««People are dying»: Violence Forces Aid Workers out of Central African Republic,» The (35)
Guardian, 1/9/2017.

 S. O’Brien, UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, (36)
 «Statement to member states on his 16–21 July 2017 mission to the Central African Republic and the Democratic
Republic of the Congo,» UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 7 August 2017.
 «Central African Republic: UN mission Mandate Extended, Additional «Blue Helmets» Authorized,» (37)
UN News Centre, 15 November 2017.
 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), «Refugees from the Central African Republic,» (38)
UNHCR Operational Data Portal.
 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, «Central African Republic 2017 (Humanitarian (39)
 Response Plan),» Financial Tracking Service, [n.d.]; and ‘«Leave No Stone Unturned» to Secure Aid Funding for
Central African Republic, Senior UN Official Urges’, UN News Centre, 9 November 2017.
 C. Vinograd, «The Central African Republic Could be on the Brink of a Bloodbath,» Washington Post, (40)
10/10/2017.

(41) إّن تقدير مقتل 5.4 مليون شخص عائد إلى «لجنة اإلنقاذ الدولية» (IRC)، وهي منّظمة إنسانية غير حكومية. لكّن 
 International Rescue Committee (IRC), Mortality in the :تــقــريــر األمـــن الــبــشــري طــعــن فــيــه بــوصــفــه «مــبــالــغــة كــبــيــرة». انــظــر
 Democratic Republic of Congo: An Ongoing Crisis (New York: IRC, 2006), p. 16, and «DR Congo War Deaths
«Exaggerated»,» BBC News, 20 January 2010.
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جــوزف  أّن  إلــى  هنا  نشير  عــام  2000(42).  منذ  منتشرة  األمــمــيــة  الــســالم  عمليات  وال تــزال  المسّلحة، 
كـــابـــيـــال، الـــــذي ال يـــــزال رئـــيـــســـًا مـــنـــذ عــــام 2001، قـــد فــــاز فـــي دورتــــيــــن انــتــخــابــيــتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن فـــي عـــام 

2006 وعام 2011.
كـــــان قــــد تــــقــــّرر إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات فــــي كــــانــــون األول/ديــــســــمــــبــــر 2016 مــــع انـــتـــهـــاء مــــــّدة واليــــــة كــابــيــال 
األخــــيــــرة، لــكــن لـــم ُتـــجـــَر االنــتــخــابــات فـــي إثــــر اّتـــفـــاق تــوّســطــت فــيــه الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة فـــي جــمــهــوريــة 
الكونغو الديمقراطية وُوّقــع في 31 كانون األول/ديسمبر 2016. وبموجب االّتفاق السياسي الشامل 
ــى اّتــفــاق ســانــت سيلفستِر أيــضــًا)، بقي كابيال فــي السلطة وُأرجــئــت االنــتــخــابــات إلى  والــجــامــع (ويــســمَّ
آخر عام 2017؛ وُيتوقَّع أن يحكم بالشراكة مع المعارضة بموجب اّتفاق تقاسم سلطة انتقالي؛ وتقّرر 
تــشــكــيــل آلــيــة مــراقــبــة وبــرنــامــج لــمــزيــد مـــن الــمــحــادثــات، أو مـــا ُيـــعـــرف بــاســم «الــمــجــلــس الــوطــنــي لــمــراقــبــة 
االّتفاق والعملية االنتخابية» (CNSA) (43). لكن زادت الشكوك التي تكتنف تطبيق االّتفاق عقب وفاة 
جديدة  جولة  إخفاق  وعقب  شباط/فبراير  2017(44).  في 1  تشيشيكدي  إتيان  الرئيس  المعارضة  زعيم 
الجمعية  فــي  األحـــزاب  أكبر  الرئاسية»  األغلبية  أجــل  مــن  و«التحالف  المعارضة  بين  المفاوضات  مــن 
الوطنية، سحبت الكنيسة الكاثوليكية وساطتها في آذار/مارس (45). ومع أّن المحادثات استمّرت، بدا 

التوّصل إلى إجماع حول النواحي الجوهرية لترتيبات الحكم مستبَعدًا من دون مشاركة األساقفة.
اشتبكت قوات األمن مع جماعات المعارضة في أقاليم كثيرة في شباط/فبراير 2017، وتوّرطت 
على  شخص  ُقــتــل 100  حيث  كــاســاي،  إقليم  فــي  االشــتــبــاكــات  هــذه  أعــنــف  فــي  نسابو  كاموينا  ميليشيا 
األقـــــــــــــّل (46). اســـتـــمـــّر الـــعـــنـــف فــــي كــــاســــاي فــــي آذار/مـــــــــــــارس، حـــيـــث ُأفــــيــــد عــــن مــقــتــل 39 رجـــــل شـــرطـــة فــي 
كمين (47). كما ُقتل اثنان من خبراء األمم المتحدة الذين يحّققون في العنف (48). ثّم اشتّد العنف في 
كاساي بين آذار/مارس وآب/أغسطس، وُقتل نحو 5000 شخص في النزاع هناك في 12 شهرًا آخرها 
آب/أغــســطــس، وُشــــّرد نحو 1.5 مليون شخص (مــن أصــل 4.1 مليون مــشــرَّد فــي الـــبـــالد) (49). وبحلول 
(42) لـــمـــعـــرفـــة الــمــزيــد عـــن عــمــلــيــة الـــســـالم فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، انــظــر الــفــصــل الــثــالــث، الــقــســم II فـــي هــذا 

الكتاب.
 International Crisis Group (ICG), Time for Concerted Action in DR Congo, Africa Report; no. 257 (43)
(Brussels: ICG, 2017).
 H. Hoebeke and R. Oncrieff, «What Does Opposition Leader Etienne Tshisekedi’s Death Mean for DR (44)
Congo’s Road to Elections,» African Arguments (3 February 2017).
 Catholic News Service, «Bishops in Democratic Republic of Congo Withdraw from Peace Talks,» (45)
Catholic Herald, 28/3/2017.
 «Reported Killings in DR Congo Town Could amount to Serious Rights Violations-UN Rights Arm,» (46)
UN News Centre, 14 February 2017.
 I. Akwei, «DRC Police Accuses Rebels of Killing 39 Officers, AU Calls for Restraint,» Africa News (47)
(28 March 2017).
 K. De Freytas-Tamura and S. Sengupta, «For 2 Experts Killed in Congo, UN Provided Little Training (48)
and No Protection,» New York Times, 20/5/2017.

 J. Burke, «Congo Violence Fuels Fears of Return to 90s Bloodbath,» The Guardian, 30/6/2016; (49)
 International Crisis Group (ICG), Time for Concerted Action in DR Congo, and Oxfam, «Congo’s Cinderella
Crisis: Horrific Suffering Overlooked in Largest Displacement Crisis of 2017,» Press Release, 1 September 2017.
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آخــر تشرين األول/أكـــتـــوبـــر، عــاد نحو نصف الــمــشــّرديــن إلــى ديــارهــم مــع تــراجــع حـــّدة الــعــنــف (50). لكن 
تصاعدت حّدة العنف بين القوات الحكومية والميليشيات في مناطق قريبة من حدود البالد الشرقية 

مع بوروندي ورواندا وأوغندا.
وفـــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2017، ُأعــــلــــن عــــن تــغــيــيــر مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات لــيــصــبــح فــــي 23 كـــانـــون 
األول/ديسمبر  2018(51). وبحلول آخر السنة، طّبق نظام كابيال اّتفاق سانت سيلفستِر على نحو غير 
واللجنة  االنتخابية  والعملية  االّتفاق  لمراقبة  الوطني  والمجلس  الحكومة  على  مسيطرًا  بقي  توافقي: 
وهو  كثيرة،  أقاليم  في  العنف  حــّدة  تصاعدت  السياسية،  المراوحة  استمرار  إلى  إضافة  االنتخابية (52). 
مــا ســّبــب أزمـــة إنــســانــيــة مــتــفــاقــمــة (53). وبــقــي نــحــو 3.2 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون عـــدم أمـــن غــذائــي حـــاّد في 
داخليًا في  ر بــأّن نحو مليوني شخص كانوا مشرَّدين  كاساي، و762000 شخص مشرَّد داخليًا. ويقدَّ

أقاليم كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي وتانغنييكا (54).
ــبــــر، حـــوكـــم 12 فـــــــردًا مــــن مــيــلــيــشــيــا كـــونـــغـــولـــيـــة، مــنــهــم عـــضـــو فــــي الــجــمــعــيــة  وفـــــي كــــانــــون األول/ديــــســــمــ
اإلقليمية إلقليم كيفو الجنوبي وكان العقل المدّبر للهجمات التي وقعت بين 2013 و2016، وُأدينوا 
بــاغــتــصــاب فــتــيــات صــغــيــرات فــي قــضــيــة مــشــهــودة فــي مــكــافــحــة اإلفــــالت مــن الــعــقــوبــة فــي جــرائــم العنف 
الجنسي. دامت المحاكمة شهرًا وأزيد وُعقدت في محكمة عسكرية جّوالة في كافيومو بإقليم كيفو 

الجنوبي، حيث ارُتكبت الجرائم، ليتسّنى للسكان المحليين حضورها (55).

النزاع المسّلح في إثيوبيا

السبب  عــام 2014.  فــي  بدايتها  وكــانــت  عــام 2017،  فــي  سياسي  إثني  عنف  موجة  إثيوبيا  شهدت 
الجماعات  تلك  أكبر  وال سّيما  الــبــالد،  فــي  اإلثنية  الجماعات  بين  العالقات  تــدهــور  للعنف  المباشر 
واألمهرا والصومالي. يرجع العنف إلى نــزاع بين هذه الجماعات والحكومة  األورومــو  وهي جماعة 
الــمــركــزيــة والـــجـــمـــاعـــات شــبــه الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة. إّن الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة الـــثـــوريـــة للشعب 
اإلثــيــوبــي (EPRDF) الــحــاكــمــة هــي ائــتــالف تهيمن عــلــيــه إثــنــيــة تــيــغــاري. رّبــمــا ُتــعــّد الــقــالقــل العنيفة في 
إثيوبيا عاقبة فدرالية إثنية اعتمدتها الجبهة في عام 1994. وفي العقود التالية، قّوى النظام الدستوري 
«Half of Central Congo’s 1.5 Million Displaced People Have Returned’, Reuters, 23 October 2017.   (50)
 Congolese National Independent Electoral Commission (Commission Electorale Nationale (51)
Indépendante, CENI).

القرار الرقم CENI/BUR/17/065 في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
International Crisis Group (ICG), Time for Concerted Action in DR Congo.   (52)
 «The Democratic Republic of Congo (DRC): A Dangerous Stalemate,» Commentary, International (53)
 Crisis Group, 26 October 2017, and D. Ataman, «The Art of Resilience in the Democratic Republic of the Congo,»
Huffington Post, 6/10/2017.
 Emergency Telecommunications Cluster (ETC), «Democratic Republic of Congo (DRC)- Conflict,» (54)
ETC Situation Report no. 1, Reporting period 20 November 2017–5 December 2017.
 R. Maclean, «Congolese Fighters Convicted of Raping Young Girls in Landmark Case,» The Guardian, (55)
13/12/2017.
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الــجــديــد تسييس الـــُهـــوّيـــات اإلثــنــيــة وأذكــــى مــنــافــســة مــنــاطــقــيــة وخـــالفـــات ونـــزاعـــات عــلــى الـــمـــوارد والــمــيــاه 
واألرض (56).

إن منطقة أورومـــيـــا مــركــز أغــلــب هـــذا الـــنـــزاع اإلثــنــي الـــذي يعكس مــظــالــم شــديــدة وحـــّســـًا بالتهميش 
ر بأّنها تمّثل نحو ثلث السكان (57). وتمّثل  في أوســاط األورومــو، أكبر جماعة إثنية في البالد، إْذ ُيقدَّ

األمهرا، ثاني أكبر جماعة إثنية، نحو ربع السكان (58).
بـــدأت االحــتــجــاجــات فــي أورومـــيـــو الــغــربــيــة فــي نــيــســان/أبــريــل 2014، ومـــا لبثت أن اكتسبت زخــمــًا 
االحتجاجات  دائــرة  واّتسعت  تموز/يوليو  2016(59).  في  الخصوص  على  األمهرا  منطقة  إلى  فامتّدت 
أيضًا لتشمل شكاوى إثنية محّلية ومظالم في شأن هيمنة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب اإلثيوبي 
اإلثنية التي تمّثل أكثرية (60). رّدت قوات األمن الحكومية بعنف  والقيود المفروضة على الجماعات 
ومع  شــخــص (61).  نحو 500  بحياة  أودى  مــا  وهــو  السلمي،  الطابع  عليها  غلب  الــتــي  الــتــظــاهــرات  على 

تصاعد حّدة االشتباكات، فرضت الحكومة حالة الطوارئ في تشرين األول/أكتوبر.
وفـــي مــطــلــع عـــام 2017، شــّنــت شــرطــة لــيــو، وهـــي مــجــمــوعــة شــبــه عــســكــريــة تــابــعــة لــحــكــومــة منطقة 
صــومــالــي شـــرق إثــيــوبــيــا، غــــارات شـــرق أورومـــيـــا وجــنــوبــهــا، فــُقــتــل الـــمـــئـــات (62). وقــــّدرت لــجــنــة حكومية 
بــــأّن 900 شــخــص ُقــتــلــوا بـــاإلجـــمـــال مـــن حــيــن بــــدء الــقــالقــل إلــــى مــنــتــصــف عــــام 2017، لــكــّنــهــا حــّمــلــت 
جماعات المعارضة مسؤولية أغلب أعمال العنف (63). ُرفعت حالة الطوارئ في تموز/يوليو 2017، 
لـــكـــّن االحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الــــغــــارات شــبــه الــعــســكــريــة أّدت إلــــى تـــجـــّدد الــعــنــف ومــقــتــل الــــعــــشــــرات (64). 
اإلدارية  الحدود  امتداد  على  األورومو  جماعة  مع  الصومالي  جماعة  اشتبكت  عندما  القتال  واشتّد 
اإلقــلــيــمــيــة بــســبــب نــــزاع مــنــاطــقــي، وُذكـــــر أّنــــه أودى بــحــيــاة الــمــئــات بــيــن تــشــريــن األول/أكــــتــــوبــــر وكـــانـــون 

األول/ديسمبر (65).
 International Crisis Group (ICG), Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents, Africa Report; (56)
no. 153 (Brussels, ICG, 2009).
Y. Woldemariam, «What is Behind the Oromo Rebellion in Ethiopia?,» Huffington Post, 21/12/2015.   (57)
US Central Intelligence Agency, «Ethiopia,» World Factbook, 3 January 2018.   (58)
 M. Pinaud, C. Raleigh, and J. Moody, «Popular Mobilisation in Ethiopia: An Investigation of Activity (59)
 from November 2015 to May 2017,» Country Report, Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED),
June 2017.
 Human Rights Watch, «Ethiopia,» in: World Report 2017 (New York: Seven Stories Press, 2017), (60)
pp. 251-256.

(61) المصدر نفسه.
«What is Behind Clashes in Ethiopia’s Oromia and Somali Regions?,» BBC News, 18 September 2017. (62)
«Report: 669 Killed in Ethiopia Violence since August,» Al Jazeera, 18 April 2017.   (63)
 B. Fuller, «Ethiopia—November 2017 Update,» Armed Conflict Location and Event Data Project (64)
 (ACLED), 14 November 2017, and L. Feleke, «Analysis of Rising Death Toll, Displacement and Protests in East,
South and South East Ethiopia. What Lies Beneath?,» Ethiopia Observatory (15 September 2017).
 J. Jeffrey, «Ethnic Violence in Ethiopia Leaves Deep Wounds,» Deutsche Welle, 5/12/2017, and P. (65)
 Schemm, ««They Started to Burn our Houses»: Ethnic Strife in Ethiopia Threatens a Key US Ally,» Washington
Post, 20/10/2017.
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فــّر عشرات اآلالف من منطقَتي صومالي وأورومــيــا في واحــدة من أوســع حــاالت تشريد السكان 
داخــلــيــًا فـــي إثـــيـــوبـــيـــا (66). وذكــــر مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة لتنسيق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة (OCHA) فـــي مطلع 
عــام 2018 أّن مليون شخص تــشــّردوا بسبب الــنــزاع على طــول الــحــدود بين أورومــيــا وصــومــالــي (نحو 
700000 فــي عــام 2017 فـــقـــط) (67). وفــي غــمــرة الــنــزاع الــجــاري، ظــهــرت عــالمــات على خــالف متعاظم 
داخـــــل الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة الـــثـــوريـــة لــلــشــعــب اإلثـــيـــوبـــي حــــول إمـــكـــان إدخــــــال إصــــالحــــات ســيــاســيــة في 

البالد (68).

النزاع المسّلح في مالي

يــرجــع الــنــزاع فــي مــالــي إلـــى ســعــي الـــطـــوارق إلـــى تــقــريــر الــمــصــيــر، وهـــم مجموعة إثــنــيــة تقطن أســاســًا 
منطقة الصحراء الشاسعة التي تضّم جنوب غرب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال المناطق الصحراوية 
فــي مــالــي وأجــــزاء مــن النيجر وبــوركــيــنــا فــاســو. يشّكل الـــطـــوارق االنــفــصــالــيــون جــــزءًا مــن ائــتــالف مسّلح، 
على «المنبر»،  ثـــورات  أو  انتفاضات  فــي  بانتظام  يــشــارك  وهــو   ،(CMA) أزواد حــركــات  تنسيقية  يسّمى 
وهو ائتالف منافس يساند الوحدة الوطنية. لكّن الثورات التي اندلعت في عام 2012، وأذكاها تدّفق 
المقاتلين من ليبيا بعد عام 2011، تحّولت إلى تمّرد إسالمي. منذ ذلك الحين يّتسع النزاع مع انتشار 
في شمال ووسط مالي لجماعات مسّلحة تسعى وراء مصالح فصائل إثنية أو دينية أو إجرامية متنّوعة.

فتفّرقت  عــام 2013،  في  سرفال  عملية  في  المالية  الحكومة  مع  بالتعاون  عسكريًا  فرنسا  تدّخلت 
الجماعات المتطّرفة في معاقل صحراوية نائية. ومع تأليف بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعّددة 
األبــعــاد لتحقيق االســتــقــرار فــي مــالــي (مــيــنــوســمــا) فــي نــيــســان/أبــريــل 2013، انــقــســم الــتــدّخــل الــدولــي في 
مالي إلى بعثتين عسكريتين من الناحية الفعلية: عملية السالم التابعة لألمم المتحدة وعملية سرفال 
(التي اسُتعيض عنها في أيلول/سبتمبر 2014 بالعملية بارخان، وهي جهد إقليمي لمكافحة اإلرهاب 

بقيادة فرنسية) (69).
عــلــى الــرغــم مــن وقـــف إلطـــالق الــنــار بــرعــايــة األمـــم الــمــتــحــدة واّتـــفـــاق ســـالم مــع بــعــض االنفصاليين 
الطوارق في عام 2015 - وهو الخامس بين الحكومة المالية والحركة المسّلحة التي يقودها الطوارق 
في عــام 2015 - تبقى التحّديات كــبــيــرة (70). بقي الــثــوار الــطــوارق نشطين من حين آلخــر في بداية عام 
«What is Behind Clashes in Ethiopia’s Oromia and Somali Regions?» (note 62).   (66)
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), «Ethiopia».   (67)
 «Ethiopia’s Ruling Coalition Sweats over Insecurity as Oromo, Amhara MPs Protest,» Africa News (21 (68)
December 2017).
 B. Charbonneau, «Intervention in Mali: Building Peace between Peacekeeping and Counterterrorism,» (69)
 Journal of Contemporary African Studies, vol. 35, no. 4 (August 2017), and Sieff, «The World’s Most Dangerous
Un Mission».

لمعرفة المزيد عن دور (MINUSMA)، انظر أيضًا الفصل الثالث، القسمين I وII في هذا الكتاب.
 E. Sköns, «The Implementation of :(70) لـــالّطـــالع على تسلسل زمــنــي لــألزمــة فــي مــالــي وتــطــور عملية الــســالم، انــظــر
the Peace Process in Mali: A Complex Case of Peacebuilding,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 159–188.
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2017، بينما واصل التمّرد اإلسالمي هجماته في شمال ووسط مالي من خالل مسّلحين منتسبين إلى 
تنظيم القاعدة. ففي كانون الثاني/يناير 2017، قتلت إحدى هذه الجماعات، وُتدعى المرابطون، 47 
شخصًا على األقّل بسيارة مفّخخة في معسكر عسكري بغاو شمال مالي، وهو مقّر جنود حكوميين 

وثّوار سابقين اجتمعوا في سياق اّتفاق السالم لعام  2015(71).
وفي شباط/فبراير، اكتسبت عملية السالم زخمًا جديدًا على ثالثة محاور بفضل لجنة المتابعة، 
وهي فريق وساطة دولي يرأسه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. في المحور األّول، ُسّيرت 
فــــي 23 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر دوريــــــــات مــشــتــركــة فــــي غـــــاو وتــــضــــّم قــــــوات حــكــومــيــة وقـــــــوات مــــن جـــمـــاعـــة الــمــنــبــر 
في  اللجنة  قاطعتا  قد  األخيرتان  المسّلحتان  المجموعتان  هاتان  وكانت  أزواد (72).  حركات  وتنسيقية 
في  الواقعة  كيدال  في  إضافية  مشتركة  لــدوريــات  خطط  وُعرقلت  شموليتها.  لعدم  الثاني/يناير  كانون 
الــشــمــال أيــضــًا عقب تــجــّدد أعــمــال عنف بين المنبر وتنسيقية حــركــات أزواد، لكن تــقــّرر إطــالقــهــا بعد 

وقف إلطالق النار في أيلول/سبتمبر (73).
وفـــي الــمــحــور الـــثـــانـــي، أمــكــن الــتــوّصــل إلـــى اّتـــفـــاق فـــي شـــأن تــركــيــبــة الــســلــطــات الــمــؤّقــتــة فـــي خمس 
مــنــاطــق فــي شــمــال مــالــي. ُشــّكــلــت هــذه الــســلــطــات الــمــؤّقــتــة فــي كــيــدال فــي 28 شــبــاط/فــبــرايــر (لــكــن من 
دون مــمــّثــلــيــن لــلــمــنــبــر)، وفـــي غـــاو وفـــي مــيــنــاكــا فــي 2 آذار/مـــــــارس، وفـــي تيمبوكتو وتــاويــوديــنــي فــي 20 

نيسان/أبريل (74).
وفي المحور الثالث، ُعقد مؤتمر الوفاق الوطني بين 27 آذار/مارس و2 نيسان/أبريل. في البداية، 
المشاركة  قــــّررت  لكّنها  الــمــؤتــمــر،  ستقاطع  أّنــهــا  مــعــارضــة  سياسية  وأحــــزاب  مسّلحة  جــمــاعــات  أعــلــنــت 
الحقًا. أسهم المشاركون في صياغة ميثاق للسالم والوحدة والمصالحة الوطنية، وهو يسّجل بعض 

القضايا الرئيسة لألزمة ويجّدد االلتزام بالتوّصل إلى حلول لها (75).
وفي حزيران/يونيو بقي العنف في شمال مالي يعيق تطبيق اّتفاقية السالم، ليندلع العنف اإلثني 
في وسط مالي من جديد. وصارت الهواجس األمنية هناك بكثرة تلك التي في الشمال (76). وفي هذه 
األثــنــاء، اشتبك مــزارعــون مــن إثنية الــدوغــون مــع رعـــاة ماشية مــن جماعة فــوالنــي فــي عــدد مــن القرى 
 «Dozens Killed in Suicide Attack on Gao Military Camp in Northern Mali,» France 24, 18 January (71)
2017.
 S. A. Anara, «Mali Soldiers, Armed Groups Hold First Joint Patrol in Northern Town,» Reuters (23 (72)
February 2017).
«New Indefinite Ceasefire between CMA and GATIA,» GardaWorld (22 September 2017).   (73)
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/811, (74)
28 September 2017.
 A. Boutellis and M.-J. Zahar, «Mali: Two Years after Bamako Agreement, What Peace is There to (75)
 Keep?,» IPI Global Observatory, International Peace Institute (IPI), 22 June 2017, and United Nations, Security
Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/271, 30 March 2017.
 International Crisis Group (ICG), Central Mali: An Uprising in the Making?, Africa Report; no. 238 (76)
 (Brussels: ICG, 2016), and A. Tobie, «Central Mali: Violence, Local Perspectives and Diverging Narratives,»
SIPRI Insights on Peace and Security no. 2017/5, December 2017.
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الواقعة في منطقة موبتي في وسط مالي وُقتل 30 شخصاً (77). وفي تموز/يوليو، استؤنف القتال في 
كيدال بين تنسيقية حركات أزواد ومجموعة الدفاع الذاتي للطوارق إمغاد وحلفائها (GATIA)، وهي 

عضو في المنبر (78).
وعلى صعيد عملية السالم، فرض مجلس األمــن في 5 أيلول/سبتمبر نظام عقوبات على مالي، 
شمل حظر سفر وتجميد أصول ألفراد وكيانات اعُتبرت أّنها تعيق تطبيق اّتفاق السالم لسنة  2015(79). 
وقف  تضّمن  اّتــفــاق  إلــى  أيلول/سبتمبر  فــي 20  والمنبر  أزواد  حــركــات  تنسيقية  توّصلت  ذلـــك،  وُبــَعــيــد 
إطالق نار، وإطالق سجناء الحرب وتدابير بناء ثقة أخرى. كما أّن محادثات المصالحة التي جرت 
فــي 5 - 11 تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر فــي منطقة كــيــدال أرســـت تــدابــيــر إضــافــيــة. أّوًال، اتــفــق الــجــانــبــان على 
خــريــطــة طــريــق لتطبيق اّتـــفـــاق 20 أيــلــول/ســبــتــمــبــر. ثـــانـــيـــًا، أّلــفــا لــجــان مــصــالــحــة لـــزيـــارة الــمــنــاطــق الشمالية 

ونشر تفاصيل االّتفاق األخير (80).
وفـــــي آخـــــر الــــعــــام، بــقــيــت عــمــلــيــة الــــســــالم فــــي مـــالـــي هــــّشــــة، إْذ واصــــــل مـــتـــطـــّرفـــون إســـالمـــيـــون عــنــيــفــون 
وجماعات ثائرة مسّلحة شّن هجمات على قوات حكومة مالي وعلى حفظة السالم األمميين. قّررت 
الحكومة تأجيل االنتخابات المحّلية واإلقليمية التي كانت مقّررة في كانون األول/ديسمبر 2017 إلى 
نيسان/أبريل 2018 متذّرعة بمناخ عديم االســتــقــرار (81). ومن المقّرر أيضًا إجــراء انتخابات رئاسية في 

تموز/يوليو 2018 وانتخابات الجمعية العاّمة في كانون األول/ديسمبر.

النزاع المسّلح في نيجيريا

بعد سلسلة من النظم العسكرية، صار لنيجيريا رئيس مدني منتَخب منذ عام 1999. لكن ال تزال 
البالد تعاني انقسامات إثنية ودينية. اشتّدت هذه االنقسامات بسبب جماعة بوكو حرام المتمّردة التي 
نشأت في عام 2002 وبــدأت تمّردها العنيف في عام 2009، مع تطّلعات انفصالية متنامية في شرق 
نيجيريا (82). كما عانت البالد منذ عودتها إلى الديمقراطية حوادث عنف ديني دورية بين المسيحيين 

والمسلمين (83).
 Agence France-Presse, «Over 30 Killed in Ethnic Violence in Central Mali,» Indian Express (20 June (77)
2017).
T. Diallo, «Tuareg Separatists Seize North Mali tTown in Battle,» Reuters, 12 July 2017.   (78)
 United Nations, Security Council, «Security Council Imposes Sanctions on Those Derailing Mali (79)
 Peace Process, Unanimously Adopting Resolution 2374 (2017),» SC/12979, 5 September 2017, and UN Security
Council Resolution 2374, 5 September 2017.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/1105, (80)
26 December 2017, p. 2.

(81) المصدر نفسه.
 N. Obasi, «Nigeria’s Biafran Separatist Upsurge,» Commentary, International Crisis Group, 4 December (82)
2015.
 I. T. Sampson, «Religious Violence in Nigeria,» African Journal on Conflict Resolution, vol. 12, no. 1 (83)
(April 2012).
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استمّر تــمــّرد بــوكــو حـــرام الـــذي مضى عليه ثماني سنين طـــوال عــام 2017، على الــرغــم مــن إعــالن 
الرئيس النيجيري محّمدو بــوهــاري فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2016 هزيمة الــجــمــاعــة (84). وفــي عملية 
تــبــادل للسجناء فــي أيــار/مــايــو 2017، تـــّم تــحــريــر 82 فــتــاة مــن أصـــل 276 تلميذة كــانــت بــوكــو حـــرام قد 
خطفتهّن في تشيبوك بوالية بورنو في عام  2014(85). ومع تركيز قوات األمن الحكومية هجماتها على 
بقّية معاقل بوكو حرام، رّدت الجماعة بزيادة االعتماد على الهجمات االنتحارية على القوات األمنية 
البالد،  شــرق  شمال  فــي  هجماتها  حــرام  بوكو  كّثفت  مثــًال،  الثاني/نوفمبر  تشرين  ففي  والــمــدنــيــيــن (86). 
شخصًا  ضحيته 50  راح  كــانــو  فــي  مسجد  على  كالهجوم  المدنيين،  إصــابــات  فــي  كبيرة  زيـــادة  ُمــحــدثــة 
عــلــى األقـــــــــّل (87). يــضــاف إلــــى ذلــــك زيـــــادة اســـتـــخـــدام بــوكــو حــــرام لــلــنــســاء واألطــــفــــال فـــي تــنــفــيــذ هــجــمــات 

انتحارية، فاستخدمت 83 طفــًال في هذه الهجمات، بزيادة أربعة أضعاف منذ عام  2016(88).
الــمــتــاعــب االقــتــصــاديــة الــمــتــزايــدة فــي نيجيريا تــزيــد عـــدم أمــنــهــا ســــوءًا. والــالفــت للنظر أّن الــنــزاعــات 
العنيفة بين رعاة الماشية البدو والمجتمعات الزراعية المستقّرة تصاعدت في السنين األخيرة. وازداد 
هذا الوضع توّترًا في عام 2017 حين ُأقّر تشريع جديد في شأن مناطق رعي الماشية في واليَتي بنيو 
وتـــرابـــا (89). ُتـــّوج ذلــك بهجوم الــحــرس األهليين على مستوطنات الــرعــاة فــي واليــة أدمـــاوا وهــو مــا أّدى 

إلى مقتل نحو 60 شخصًا في تشرين الثاني/نوفمبر (90).

النزاع المسّلح في الصومال

اشتعلت الحرب األهلية في الصومال في عام 2009، وهي في المرحلة الراهنة نزاع بين حكومة 
في  األفريقي  االّتــحــاد  بعثة  األفــريــقــي -  لالّتحاد  تابعة  ســالم  عملية  مــن  المدعومة  االّتــحــاديــة  الصومال 
الصومال (أميسوم) - وجماعات إسالمية عنيفة، وفي مقّدمها حركة الشباب (91). كما يعاني الصومال 
 C. Gaffey, «Nigeria’s President Says Boko Haram is Finished as a Fighting Force,» Newsweek (7 (84)
December 2016).
«Nigeria Chibok Girls: Eighty-two Freed by Boko Haram,» BBC News, 7 May 2017.   (85)
 L. Ola and A. Kingimi, «Suicide Bombers Kill 12 in Nigeria’s Borno State—Police,» Reuters, 19 June (86)
 2017, and S. Hickie, C. Abbott, and M. Clarke, Remote Warfare and the Boko Haram Insurgency (London: Oxford
Research Group, 2018), p. 25.
R. Maclean, «Nigeria Mosque Attack: Suicide Bomber Kills Dozens,» The Guardian, 21/11/2017.   (87)
 S. Nebehay and A. Akwagyiram, «Boko Haram Nigerian Child Bombings This Year Are Quadruple (88)
 2016’s: UNICEF,» Reuters, 22 August 2017, and «Women Suicide Bombers Kill 27 in North-east Nigeria,» The
Guardian, 16/8/2017.
International Crisis Group, «Watch List 2017: Second Update,» 20 July 2017, pp. 3–6.   (89)
 I. Johnson and A. Olaniyan, «The Politics of Renewed Quest for a Biafra Republic in Nigeria,» :أيــضــًا انظر 
Defense and Security Analysis, vol. 33, no. 4 (October 2017), pp. 320–332.

 International Crisis Group (ICG), Herders against Farmers: Nigeria’s Expanding Deadly Conflict, (90)
 Africa Report; no. 252 (Brussels: ICG, 2017), and K. R. Anwar, «60 Adamawa Fulani Killed in Suspected Ethnic
Attack,» Daily Trust (Abuja), 21/11/2017.

(91) لمعرفة المزيد عن دور (AMISOM) في الصومال، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب. وللمزيد عن 
حظر األسلحة األممي على الصومال، انظر الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
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الحكومات  وبــعــض  االّتــحــاديــة  الحكومة  بين  وخــالفــات  متنافسة،  عشائر  بين  وعــنــفــًا  عــشــائــريــًا،  اقــتــتــاًال 
المحّلية، بما في ذلك منطقة أرض الصومال المنفصلة ومنطقة بونتالند المستقّلة ذاتياً (92).

هــيــمــنــت عــلــى الــــحــــوادث فـــي عــــام 2017 جــهــود جـــاريـــة مـــن جــانــب الــحــكــومــة االّتـــحـــاديـــة واالّتـــحـــاد 
األفــريــقــي واالّتـــحـــاد األوروبـــــي واألمــــم الــمــتــحــدة والـــواليـــات الــمــتــحــدة إلرســــاء االســتــقــرار الــســيــاســي في 
الــبــالد وتحسين األمــن ومــقــاومــة الجماعات اإلســالمــيــة العنيفة، وال ســّيــمــا حركة الــشــبــاب. وفــي كانون 
الثاني/يناير، ُقتل 28 شخصًا على األقّل في هجوم نّفذته حركة الشباب على فندق في مقديشو، وُقتل 
أكثر من 50 جنديًا كينيًا في غارة شّنتها حركة الشباب على قاعدة ألميسوم في جنوب الصومال (93). 
وُقتل 34 شخصًا على األقّل وُجرح نحو 50 آخرين في مطلع شباط/فبراير بانفجار سيارة مفّخخة في 
سوق في مقديشو. لم تزعم أّي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن ُيشتبه في توّرط حركة الشباب 

في تنفيذه (94).
وفــي شــبــاط/فــبــرايــر أيــضــًا، انــُتــخــب رئــيــس الــــوزراء األســبــق محّمد عبد الله «فــرمــاجــو» محّمد رئيسًا 
لــمــّدة أربـــع سنين عقب هزيمته شــاغــل المنصب حسن شيخ مــحــمــود. اعــُتــبــر انــتــخــاب فــرمــاجــو خطوة 
ــبــــــالد (95). جــرت  ــ مــهــّمــة نــحــو إرســــــاء االســـتـــقـــرار الــســيــاســي فـــي الـــصـــومـــال ومــعــالــجــة األزمــــــة األمـــنـــيـــة فـــي الــ
إجراء  على  القدرة  في  للشّك  اعُتمد  جديد  برلمانية  انتخابية  هيئة  نظام  بموجب  الرئاسية  االنتخابات 
انـــتـــخـــابـــات آمـــنـــة عــلــى نـــطـــاق الــــبــــالد. وفــــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل، تـــفـــاوض فـــرمـــاجـــو عــلــى اّتــــفــــاق بــيــن الــحــكــومــة 
االّتــحــاديــة والــواليــات االّتــحــاديــة على هيكلية أمنية جــديــدة، وأعــلــن عــفــوًا مــّدتــه 60 يــومــًا عــن مسّلحي 
حركة الشباب وعــرض إجــراء محادثات مفتوحة مع قيادة الحركة (96). استسلم نحو 50 مسّلحًا عقب 
ــدة، ورّدت بحملة هجمات مــدّمــرة فــي جنوب  صــدور العفو، لكّن صفوف قــيــادة الشباب بقيت مــوحَّ
ووســـط الــصــومــال ووّســعــت مـــدى عملياتها ليشمل مــنــاطــق أخـــرى فــي الـــبـــالد (97). وفـــي حــزيــران/يــونــيــو، 
أظــهــرت حــركــة الــشــبــاب الــتــزامــهــا بتوسيع حــضــورهــا انــطــالقــًا مــن جــنــوب ووســـط الــصــومــال بــشــّن هجوم 

على قاعدة في بونتالند راح ضحّيته 70 شخصًا على األقّل (98).

 H-M. Loubser and H. Solomon, «Responding to State Failure in Somalia,» Africa Review, vol. 6, no. 1 (92)
 (2014), pp. 1–17, and «Galkayo and Somalia’s Dangerous Faultlines,» International Crisis Group, Commentary,
10 December 2015.
 A. Sheikh and F. Omar, «Somali Militants Ram Car Bomb into Hotel, Killing 28,» Reuters, 25 January (93)
 2017, and J. Burke, «Witnesses Say Dozens Killed in al-Shabaab Attack on Kenyan Troops,» The Guardian,
27/1/2017.
«Somalia Mogadishu Car Bomb: At Least 34 People Killed,» BBC News, 9 February 2017.   (94)

 J. Burke, «Somalis Greet «New Dawn» as US Dual National Wins Presidency,» The Guardian, (95)
 8/2/2017, and D. Fantaye, ed., «2017 Elections: Making Somalia Great Again?,» Horn of Africa Bulletin, vol. 29,
no. 1 (January–February 2017).
 «Al-Shabab Fighters Offered Amnesty as New Somali President Declares War,» BBC News, 6 April (96)
2017.
 O. S. Mahmood, «Al-Shabaab Holds its Ground against Somalia’s Amnesty Deal,» Institute for Security (97)
Studies, 4 August 2017.
«Al-Shabab Attack Puntland Army Base Leaves Scores Dead,» Al Jazeera, 8 June 2017.   (98)
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تــضــّمــنــت ســيــاســات الــرئــيــس فــرمــاجــو األخـــــرى جـــهـــودًا مـــتـــجـــّددة لــتــشــكــيــل جــيــش وطـــنـــي صــومــالــي 
اّتفق  أيــار/مــايــو 2017،  في  لندن  في  التأم  مؤتمر  وفــي  مــراحــل.  على  أميسوم  انسحاب  لبدء   (SNA)

الـــصـــومـــال مــــع مـــانـــحـــيـــن دولـــيـــيـــن عـــلـــى مـــيـــثـــاق أمـــــن يـــتـــّم بـــمـــوجـــب تـــقـــديـــم الـــتـــدريـــب لــلــجــيــش والـــشـــرطـــة 
الصومالية (99).

وفـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر، افــتــتــحــت تــركــيــا قــاعــدة تــدريــب عــســكــريــة فــي مــقــديــشــو لــتــقــديــم بــعــض مــن هــذا 
الــــدعــــم. إّنــــهــــا أكـــبـــر قــــواعــــد تـــركـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة خــــــارج الــــبــــالد ووظـــيـــفـــتـــهـــا تــــدريــــب جـــنـــود الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــصــومــالــي (100). لــكــّن حــلــول الجيش الــصــومــالــي مــحــّل أمــيــســوم فــي آخــر السنة واجـــه تــحــّديــات شديدة 
بــســبــب مــشــاجــرات ســيــاســيــة بــيــن الــحــكــومــة االّتـــحـــاديـــة والــحــكــومــات اإلقــلــيــمــيــة، وتــفــّشــي الــفــســاد وزيــــادة 
هجمات الشباب (101). وفي أيلول/سبتمبر، تعّرضت قاعدة للجيش الصومالي لهجوم أوقع 15 قتيــًال 
على األقــّل، وزادت حركة الشباب هجماتها في مقديشو أيضًا، وكــان أهّمها هجوم بشاحنة مفّخخة 

أوقع 587 قتيــًال في 14 تشرين األول/أكتوبر (102).
وفــــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل، نـــشـــرت الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي الـــصـــومـــال نــحــو 500 جـــنـــدي لــمــســانــدة حملة 
الحكومة الصومالية على حركة الشباب. إّنها المّرة األولى التي ترسل فيها الواليات المتحدة قوات 
األمريكية  الخاّصة  القوات  من  جندي  ُقتل  أيار/مايو،  وفــي  عــام  1994(103).  منذ  الصومال  إلــى  نظامية 
في قتال مع الشباب، ليكون أّول ضحّية أمريكية تسقط في قتال في الصومال منذ مقتل 18 عنصرًا 
الجّوية  ضرباتها  المتحدة  الــواليــات  كّثفت  كما  عــام  1993(104).  في  مقديشو  في  الخاّصة  الــقــوات  من 
فـــي الــصــومــال فـــي عـــام 2017 أيـــضـــًا. فــفــي مــطــلــع كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر، ُنـــّفـــذت 30 ضــربــة جـــّويـــة، أي 
ضعفي عدد الضربات الجّوية في عام 2016. وُذكــر أّنــه ُقتل في إحــدى هذه الضربات أكثر من 100 

 British Department for International Development, British Foreign and Commonwealth Office and (99)
British Ministry of Defence, «Security Pact,» London Somalia Conference, 11 May 2017.

 A. Hussein and O. Coskun, «Turkey Opens Military Base in Mogadishu to Train Somali Soldiers,» (100)
Reuters, 30 September 2017.

 P. D. Williams, «Somalia’s African Union Mission has a New Exit Strategy: But Can Troops Actually (101)
Leave?,» Washington Post, 30/11/2017.

 F. Omar and A. Sheikh «Militants Attack Somali Military Base, Kill at Least 15,» Reuters, 29 (102)
September 2017.

ــيــــة لــلــهــجــوم بــنــحــو 358 قــتــيــــــــًال قــبــل أن  ــتــــوبــــر الــحــصــيــلــة األّولــ قــــــّدرت لــجــنــة صــومــالــيــة حــّقــقــت فـــي هـــجـــوم 14 تــشــريــن األول/أكــ
تتوّصل إلى حصيلة جديدة هي 512 قتيــًال في كانون األول/ديسمبر. ثّم وصل الرقم في تقرير اللجنة النهائي إلى 587. انظر 
 E. Sullivan, «Mogadishu Truck Bomb’s Death Toll Now Tops 500, Probe Committee Says,» National Public
Radio, 2 December 2017, and «Committee: 587 Dead in Oct. 14 Terror Attack,» Hiiraan Online, 5 March 2018.

 «US Troops to Help Somalia Fight al-Shabab,» BBC News, 14 April 2017, and J. Vandiver, «US (103)
Escalates Somalia Fight While Pentagon Downplays Buildup,» Stars and Stripes (17 November 2017).

 P. Stewart and A. Sheikh, «US Navy SEAL Killed in Somalia Raid on Militant Compound,» Reuters, (104)
5 May 2017.
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من مسّلحي الشباب في تشرين الثاني/نوفمبر (105). ومع زيادة الواليات المتحدة نشاطها العسكري، 
ر بأّن هزيمة الشباب ستستغرق سنتين أخريين (106). يقدَّ

خــّفــفــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة قــواعــدهــا الــقــتــالــيــة فــي الــصــومــال فــي آذار/مـــــــارس. وحـــــّددت مــن حيث 
المبدأ أجــزاء من الصومال بأّنها «منطقة أعمال عدائية فعلية»، وهو ما يمنح القادة األمريكيين حّرية 
تـــصـــّرف أوســـــع فـــي تــنــفــيــذ ضـــربـــات جـــّويـــة وغــــــارات بـــّريـــة هــجــومــيــة عــلــى مــســّلــحــي الـــشـــبـــاب. يـــزيـــد على 
العموم خطر وقـــوع إصــابــات فــي صــفــوف المدنيين فــي مناطق تطبيق قــواعــد اســتــهــداف الــمــنــطــقــة (107). 
وفــي آخــر عــام 2017، ُذكــر أّن هناك مناقشات جارية إلدخــال تغييرات أخــرى في الخطوط التوجيهية 
القتالية األمريكية كجزء من تصعيد المواجهة مع حركة الشباب (108). تجّدد التركيز على قواعد القتال 
مع ورود تقارير تحّدثت عن إصابات مدنية محتملة نتيجة غارة عسكرية شاركت فيها قوات أمريكية 
فـــي آب/أغــــســــطــــس (109). وتــبــقــى هــنــاك مـــخـــاوف حــيــال فــســاد بــعــض أفـــــراد قــــوات األمــــن الــصــومــالــيــة وهــو 
كانون  فــي  للجيش  والــوقــود  الغذائية  مساعداتها  بعض  تعليق  على  أيــضــًا  المتحدة  الــواليــات  حمل  مــا 

األول/ديسمبر (110).
إذا كانت حركة الشباب شّكلت أكبر تحّد للحكومة الصومالية، فُينظر إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 
على أّنـــه تهديد للبالد أيــضــًا الحتمال تــدّفــق مقاتلين مــن الــعــراق وســوريــة. وذكـــرت األمـــم المتحدة في 
كانون األول/ديسمبر 2017 أّن تنظيم الدولة يهّيئ لعملياته في الصومال (111). وقد أّسس وجودًا له في 
بونتالند على الخصوص، حين ُذكر ألّول مّرة أّنه ينشط هناك في عام  2016(112). وفي تلك السنة، زعم 
تنظيم الــدولــة مسؤوليته عــن هجمات فــي الصومال سعيًا منه إلزاحـــة حركة الــشــبــاب (113). وفــي تشرين 

الثاني/نوفمبر، وّجه الجيش األمريكي ضربتين جّويتين ألّول مّرة لتنظيم الدولة في بونتالند (114).
 B. Starr and R. Browne, «US Airstrike in Somalia Kills More than 100 al-Shabaab Militants,» CNN, (105)
21 November 2017.
 C. Savage and E. Schmitt, «Pentagon Foresees at Least Two More Years of Combat in Somalia,» New (106)
York Times, 10/12/2017.
 C. Savage and E. Schmitt, «Trump Eases Combat Rules in Somalia Intended to Protect Civilians,» (107)
New York Times, 30/3/2017.

(108) المصدر نفسه.
 J. Vandiver, «AFRICOM Seeks Probe into Civilian Deaths in Somalia Raid,» Stars and Stripes (13 (109)
 December 2017), and K. J. Kelley, «US Lawmaker Presses Pentagon on Reports of Civilian Massacre in Somalia,»
Daily Nation (Nairobi), 9/12/2017.
 K. Houreld, «US Suspends Aid to Somalia’s Battered Military over Graft,» Reuters, 14 December (110)
2017.
 «Islamic State «Significantly Growing» in Somalia: UN Report,» The New Arab, 11 November 2017, (111)
 and United Nations, Security Council, Report on Somalia of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea,
S/2017/924, 2 November 2017.
 «The Islamic State Threat in Somalia’s Puntland State,» Commentary, International Crisis Group 17 (112)
November 2016.
 C. Gaffey, «ISIS Claims Somali Suicide Attack as it Vies with al-Shabab for Recognition,» Newsweek (113)
(24 May 2017).
«US Launches Air Strikes against Isis Fighters in Somalia for First Time,» The Independent, 3/11/2017. (114)
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ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، زادت هجمات الشباب عرقلة جهود إرساء االستقرار في البالد. 
فــفــي كــانــون األول/ديــســمــبــر، ُقــتــل 18 عنصر شــرطــة عــلــى األقــــّل فــي هــجــوم عــلــى أكــاديــمــيــة الــشــرطــة في 
مقديشو (115). وبسبب العنف خالل العام، صار الصومال الدولة األكثر تأّثرًا بالنزاع في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى في الشهور التسعة األولى من عام 2017، حين تعّرض لمثَلي عدد الحوادث التي 
حصلت في جنوب السودان، ثاني أكثر الدول عنفاً (116). وفي كانون األول/ديسمبر، أبرز تقرير لألمم 
يد  وعلى  الشباب،  حركة  يد  على  وال سّيما  مدنيين،  يصيب  الــذي  للعنف  العالي  المستوى  المتحدة 

قوات أميسوم أيضاً (117).

النزاع المسّلح في جنوب السودان

نـــال جــنــوب الـــســـودان اســتــقــاللــه عــن الـــســـودان فــي 9 تــمــوز/يــولــيــو 2011 عــقــب اّتــفــاق أنــهــى فــي عــام 
2005 إحدى أطول الحروب األهلية. لكّن حربًا أهلية بعد االستقالل شّردت 2.2 مليون شخص بين 
عــاَمــي 2013 و2015؛ وعــلــى الــرغــم مــن اّتــفــاق ســالم نــّص فــي عــام 2015 على تأليف حكومة تقاسم 

سلطة، بقيت تركة النزاع تهّدد إحدى أجدد دول العالم.
يخوض النزاَع المسّلح في األساس مجموعتان - حكومة جنوب السودان وحلفاؤها بقيادة سلفا 
وجيش   (SPLA-IO) الــمــعــارض  الــتــيــار  الـــســـودان -  لتحرير  الشعبي  والــجــيــش  الــدنــكــا)،  قبيلة  كــيــر (مـــن 
النوير األبيض بقيادة نائب الرئيس السابق ريك مشار (من قبيلة النوير). ومع أّن قبيلَتي الدنكا والنوير 
هــمــا الــطــرفــان الــرئــيــســان فـــي الـــحـــرب األهــلــيــة، تــتــفــاوت ديــنــامــيــات الـــنـــزاع الــرئــيــســة بـــدرجـــة كــبــيــرة بحسب 

المنطقة، وغدت جماعات المعارضة أكثر تشرذمًا وقوي طابعها المحّلي (118).
وفي شباط/فبراير 2017، أعلنت األمم المتحدة أّن هناك مجاعة في جنوب السودان بسبب النزاع 
المسّلح الجاري وانهيار االقتصاد (119). ولغاية نيسان/أبريل 2017، أّدى النزاع بين الفصائل المختلفة 
إلــى تشريد أكثر مــن 1.9 مليون شخص داخــلــيــًا، و224000 فـــّروا إلــى قــواعــد بعثة األمــم المتحدة في 
جنوب السودان (أونيميس)، و1.6 مليون الجئ في الــدول المجاورة. شّكل ذلك أكبر نــزوح وطني 
«Somalia Suicide Bomber Kills Police at Mogadishu Academy,» BBC News, 14 December 2017.   (115)

(116) إضــافــة إلى معاناة الصومال من أكبر عدد من حــوادث الجريمة المنّظمة (1537 حادثة)، شهد أكبر عدد للوفّيات 
 R. Kishi, «Somalia-September 2017 :(3287 وفاة) في عام 2017. وشهد جنوب السودان 686 حادثة جريمة منّظمة. انظر
Update,» Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), 22 September 2017.
 Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Somalia Conflict Exacting (117)
 Terrible Toll on Civilians- UN Report Al Shabaab Responsible for Most Civilian Casualties,» 11 December 2017,
 and K. J. Kelley, «Kenya Disputes UN Claim that KDF Killed 40 Somali Civilians,» Daily Nation (Nairobi),
11/12/2017.
 J. V. Kalpakian, «Peace Agreements in a Near-permanent Civil War: Learning from Sudan and South (118)
 Sudan,» South African Journal of International Affairs, vol. 24, no. 1 (2017), p. 11, and International Crisis
 Group, «Instruments of Pain (II): Conflict and Famine in South Sudan,» Crisis Group Africa Briefing, no. 124
(April 2017).
B. Quinn, «Famine Declared in South Sudan,» The Guardian, 20/2/2017.   (119)
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جماعي فــي أفريقيا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى فــي عشرين ســـنـــة (120). واســتــنــادًا إلــى بــايــتــون نومبف من 
معهد الواليات المتحدة للسالم، تدور اآلن رحى خمس حروب أهلية ضمن النزاع األوسع في البالد: 
«حـــرب مــقــاومــة ضــّد نــظــام كير فــي جــوبــا مــن جــانــب القاطنين فــي محيط المنطقة االســتــوائــيــة الكبرى؛ 
وتنافس على األراضــي بين قبيلَتي الدنكا والشيلوك في واليــة أعالي النيل؛ وحــرب ضمن النوير في 
يونيتي؛ ومحاولة لفرض هيمنة الدنكا على منطقة بحر الغزال الكبرى؛ و«أزمات استنسابية» تضليلية 

يستغّلها كير وحلفاؤه في منطقة البحيرات ووالية جونقلي» (121).
وفـــــي أيـــــار/مـــــايـــــو، أعــــلــــن الـــرئـــيـــس كـــيـــر وقـــــف إطـــــــالق الــــنــــار مــــن جــــانــــب واحـــــــد وأطــــلــــق عــمــلــيــة حــــوار 
وطني (122). لكّن ذلك لم يمنع الواليات المتحدة من الرّد على استمرار القتال وعلى مضايقة حفظة 
الـــســـالم األمــمــيــيــن وعـــّمـــال اإلغـــاثـــة بــالــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات إضــافــيــة عــلــى الـــبـــالد، عــلــمــًا أّنـــهـــا فــرضــت 
عقوبات أصــًال على ثالثة مسؤولين سودانيين كبار في أيلول/سبتمبر. لكن لم يتوّصل مجلس األمن 
إلى اّتفاق على فرض حظر سالح أممي على جنوب الــســودان (123). وفي تشرين األول/أكتوبر، حّذر 
وكــيــل األمــيــن الــعــام لعمليات حفظ الــســالم، جــون بــيــار الْكــــروا، مجلَس األمـــن مــن أن الــبــالد تــغــرق في 

الفوضى وعنف متصاعد (124).
وبــيــنــمــا كـــــان الـــمـــفـــاوضـــون مــجــتــمــعــيــن فــــي الـــعـــاصـــمـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــــابــــا لــعــقــد جـــولـــة أخــــــرى مــن 
محادثات السالم في كانون األول/ديسمبر، استولت القوات الحكومية على بلدة السو بوالية وسط 
سقوط  أّدى  المعارض.  التيار  الــســودان -  لتحرير  الشعبي  للجيش  الشمالي  المقّر  وكانت  االستوائية، 
السو إلى زيادة تشرذم جماعات المعارضة التي خسرت مساحات شاسعة من األراضــي أمام زحف 
الحكومة في الشهور األخيرة (125). لكّن استمرار القتال لم يمنع الحكومة والمعارضة من توقيع اّتفاق 
وقـــف إطـــالق نـــار فــي أديـــس أبــابــا فــي 21 كــانــون األول/ديـــســـمـــبـــر (126). قــوبــل االّتـــفـــاق بترحيب المملكة 
المتحدة والنرويج والواليات المتحدة، وهي دول «الترويكا» التي ساندت اّتفاق 2005 الذي أفضى 
إلى استقالل جنوب السودان. وُيتوقَّع أن ترّكز المرحلة التالية من المفاوضات على ترتيبات تقاسم 

سلطة معّدلة في المرحلة التي تسبق إجراء انتخابات جديدة (127).
International Crisis Group, «Instruments of Pain (II): Conflict and Famine in South Sudan».   (120)

لمعرفة المزيد عن (UNMISS)، انظر الفصل الثالث، القسم II في هذا الكتاب.
 P. Knopf, «South Sudan’s Conflict and Famine,» Testimony before the US Senate Foreign Relations (121)
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November 2017.
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الفصل الثالث

عملّيات السالم وإدارة النزاع

ياير فان دير لين

عرض عام

كـــان عـــام 2017 ُمــضــنــيــًا لــعــمــلــّيــات الـــســـالم، خــالفــًا لــعــام 2016، ســــواء فــي الــمــيــاديــن أم فــي الــمــقــاّر، 
وال سّيما عملّيات األمم المّتحدة. واستمّر في عام 2017 انخفاض العدد اإلجمالي لألفراد المنتشرين 
في عملّيات السالم، الذي بدأ في عام 2012، بتقليص قوة المساعدة األمنية الدولية (ISAF). تراجع 
العدد اإلجمالي لألفراد المنتشرين في الميادين (145911) بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2016. ومع 
أّن عملّيات االنتشار التابعة لألمم المّتحدة بقيت تزداد قبل عام 2016، فقد استمّر انخفاضها في عام 
2017 بنسبة 7.6 بالمئة، في حين زاد عدد األفراد المنتشرين في عملّيات غير أممية بنسبة 2.3 بالمئة 

.((I) انظر القسم) ليبلغ 47557 فردًا
بلغ عدد عملّيات السالم الجارية 63 عملية في عام 2017، بزيادة عملية واحدة على عام 2016. 
وُأنــهــيــت ثـــالث عــمــلــّيــات ســـالم تــابــعــة لــألمــم الــمــّتــحــدة، وهـــي عملية األمــــم الــمــّتــحــدة فــي ســاحــل الــعــاج 
(UNOCI)، وبــعــثــة األمـــم الــمــّتــحــدة فــي كــولــومــبــيــا (UNMC) وبــعــثــة األمـــم الــمــّتــحــدة لتحقيق االســتــقــرار 

األمــم  بعثة  حــجــمــًا:  أصــغــر  ببعثتين  األخــيــرتــيــن  العمليتين  عــن  واســُتــعــيــض   .(MINUSTAH) هايتي  فــي 
الـــمـــّتـــحـــدة لــلــتــحــّقــق فـــي كــولــومــبــيــا (UNVMC) وبــعــثــة األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة لـــدعـــم نـــظـــام الـــعـــدالـــة فـــي هــايــتــي 
الـــمـــســـاعـــدة  بــعــثــة  هــــي  عـــــام 2017  فــــي  ُأنـــهـــيـــت  الـــتـــي  األمـــمـــيـــة  غـــيـــر  الــــوحــــيــــدة  الـــبـــعـــثـــة   .(MINUJUSTH)

اإلقليمية إلى جزر سليمان (RAMSI)، بينما ُشّكلت ثالث عملّيات غير أممية جديدة: بعثة الجماعة 
لدعم  االستشارية  األوروبــــي  االّتــحــاد  وبعثة   ،(ECOMIG) غامبيا  فــي  أفريقيا  غــرب  لــدول  االقتصادية 
إصالح قطاع األمن في العراق (EUAM Iraq)، والبعثة الوقائية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي 

.(II انظر القسم) (SAPMIL) في مملكة ليسوتو
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اهتمامًا  الــمــّتــحــدة  لــألمــم  التابعة  الــســالم  عملّيات  ُتــولــي  الــســالم،  أجــنــدة  على  المحافظة  وبــمــوجــب 
ــنــــاء الــــســــالم ومـــنـــع نـــشـــوب الــــنــــزاعــــات. وهـــــي بــقــيــامــهــا بــــذلــــك، تـــواجـــه  ــتــــزايــــدًا لــلــعــمــلــّيــات الـــســـيـــاســـيـــة، وبــ مــ
تـــوّتـــرات عــلــى نــحــو مــتــزايــد عــلــى خــلــفــيــة الــســيــادة الــوطــنــيــة والــعــمــل بــنــاء عــلــى مــوافــقــة الـــدولـــة الــُمــضــيــفــة. 
وهــذا مــا تجّلى أصـــــًال فــي بــورونــدي وجــنــوب الــســودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعتبر 
فعل  أمــكــن  لكن  االنــتــشــار.  بــإعــاقــة  وتـــرّد  لسيادتها  انتهاكًا  المّتحدة  األمـــم  جــهــود  المضيفة  الــحــكــومــاُت 
العسكري  الطابع  عليها  يغلب  حــلــوًال  المضيفة  الـــدول  آثــرت  فقد  المّتحدة.  األمــم  نظام  خــارج  الكثير 
دعمًا لسلطاتها، كالقّوة المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (FC-G5S) والقوة المشتركة 
المتعّددة الجنسيات (MNJTF) لمكافحة جماعة بوكو حرام. وفي حالَتي غامبيا وليسوتو، استطاعت 
نقاش  محّل  المضيفة  الحكومة  دعــم  حجم  كــان  وإن  صغيرة،  دول  فــي  التدّخل  اإلقليمية  المنّظمات 

في غامبيا.
غير  العمليتان  ُتظهر  الــســالم،  عملّيات  فــي  الرئيسة  الجهة  بــوضــوح  ال تـــزال  المّتحدة  األمـــم  أّن  مــع 
األمميتين، اللتان تديرهما جماعتان اقتصاديتان إقليميتان أفريقيتان، مدى تعاظم دور جهات أفريقية 
عـــلـــى مـــســـرح عـــمـــلـــّيـــات الــــســــالم. وذلــــــك يــنــعــكــس أيــــضــــًا عـــلـــى تـــكـــويـــن FC-G5S، وهـــــي عــمــلــيــة مـــتـــعـــّددة 
األطــــــراف غــيــر مــّتــصــلــة بــالــســالم وتــنــتــمــي إلـــى الــمــنــطــقــة الـــرمـــاديـــة خــــارج إطــــار تــعــريــف ســيــبــري لــعــمــلــّيــات 

السالم المتعّدد األطراف.
المعنّي  المستوى  الــرفــيــع  المستقل  الــفــريــق  تقرير  تطبيق  ذلــك  فــي  بما  الــســالم،  حفظ  إصـــالح  بقي 
بــعــمــلــّيــات الـــســـالم األمـــمـــيـــة، مـــوضـــع نـــقـــاش فـــي الــجــمــعــيــة الـــعـــاّمـــة وفــــي مــجــلــس األمــــــن. خـــّيـــم عــلــى هــذه 
الــمــنــاقــشــة تـــطـــّوران آخـــــران مـــن حــيــن آلخــــر: تـــزايـــد انـــعـــدام أمـــن األفــــــراد الــمــنــتــشــريــن فـــي عــمــلــّيــات الــســالم 
األمــمــيــة، وجــهــود إدارة الــرئــيــس األمريكية دونــالــد تــرامــب لخفض مــوازنــة حفظ الــســالم األمــمــيــة بدرجة 

كبيرة.
كــــان مــقــتــل أفــــــراد حــفــظ الـــســـالم الــمــرتــبــط بـــأعـــمـــال عـــدائـــيـــة تـــحـــّديـــًا فـــي الــســنــيــن الــســابــقــة لــبــعــثــة األمـــم 
أســاســًا.  مينوسما)   MINUSMA) مــالــي فــي  االســتــقــرار  لتحقيق  األبــعــاد  الــمــتــعــّددة  المتكاملة  الــمــّتــحــدة 
لكّن بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى 
(MINUSCA مــيــنــوســكــا) وبــعــثــة مــنــّظــمــة األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار فـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة (MONUSCO مــونــوســكــو) تــكــّبــدتــا خــســائــر ثقيلة أيــضــًا فــي عـــام 2017. ومـــن الــعــالمــات 
السيئة على الخصوص ذلك الهجوم على قاعدة عمل سرّية تابعة لمونوسكو في سيموليكي بإقليم 
كيفو الشمالي في 7 كانون األول/ديسمبر، وهو ما أّدى إلى مقتل 15 من أفراد حفظ السالم التنزانيين 
وجـــــرح 53 آخـــريـــن عــلــى األقــــــّل. عـــمـــومـــًا، شـــهـــدت الــعــمــلــّيــات الــتــابــعــة لـــألمـــم الــمــّتــحــدة زيـــــادة كــبــيــرة في 
سنة 2017)  في  إلــى 61  في سنة 2016  المطلقة (مــن 43  عدائية - بــاألرقــام  الوفّيات المرتبطة بأعمال 
وكنسبة من عــدد األفـــراد المنتشرين (مــن 0.31 إلــى 0.61 في األلـــف). وأظــهــرت دراســة مستقّلة ألمن 
حَفظة السالم أشرف على إعدادها الفريق كارلوس ألبرتو دوس سانتوس كروز سؤاًال رئيسًا بقي من 
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دون إجابة: كيف يمكن لألمم المّتحدة أن تبني القّوات الرشيقة والمتحرّكة الالزمة لوضعية قوة أشّد 
بأسًا واستباقية للتعامل مع هذه البيئات المليئة بالتحّديات؟

لم تعد عملّيات السالم األممية، كعملّيات السالم األفريقية، متأّكدة من «تمويل متوقَّع ومستدام» 
فــي عـــام 2017. فــخــفــض الــمــيــزانــيــات الــــذي ســعــت لــه إدارة تــرامــب عــنــى عــلــى الــخــصــوص وجــــوب أن 
في  المساهمة  الـــدول  مــن  عــدد  أِمـــل  كــثــيــرة.  عملّيات  فــي  استراتيجيتها  فــي  النظر  الــمــّتــحــدة  األمـــم  تعيد 
الــســالم. لكّن  حفظ  إصـــالح  بــصــورة براغماتية لتعزيز  هــذه  الــمــوازنــات  خفض  استغالل  أمـــوال بإمكان 
تـــأثـــيـــرات «تــكــتــيــكــات تــقــطــيــع الـــســـالمـــي» فـــي بــعــض الـــعـــمـــلـــّيـــات، مــثــل مـــونـــوســـكـــو، وتـــأثـــيـــرات الــخــفــوض 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي عـــمـــلـــّيـــات أخـــــــرى، كــالــعــمــلــيــة الــمــخــتــلــطــة لـــالّتـــحـــاد األفـــريـــقـــي واألمـــــــم الـــمـــّتـــحـــدة فــــي دارفــــــور 
فــي هذه  الــســّكــان.  أوضـــاع  وهــشــاشــة  الــســالم  الــمــحــدق بحَفظة  تــزيــد الخطر  قــد  (UNAMID يوناميد)، 
الحالة، يبرز السؤال التالي: هل يمكن على نحو واقعي توّقع مواصلة األمم المّتحدة فعل المزيد مع 

توافر القليل، وهل األمر يستحّق هذه المخاطرة؟
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I االتّجاهات والتطّورات العالمية في عملّيات السالم

تيمو سميت 

وياير فان دير لين

عمليات السالم المتعددة األطراف في عام 2017

شهد عام 2017 نحو 63 عملية سالم جارية متعّددة األطراف (انظر الشكل الرقم (3 - 1)) (1)، أي 
بزيادة عملية واحدة على العملّيات التي ُنّفذت بين عامي 2008 و2017.

مــن هـــذه الــعــمــلــّيــات الــثــالث والــســتــيــن، كــانــت هــنــاك خــمــس بــعــثــات جــديــدة وأربــــع عــمــلــّيــات ُأنهيت 
ـــ 54 نشطة طــوال الــعــام. والبعثات الــجــديــدة، بحسب تسلسلها  فــي عــام 2017. وكــانــت بقّية البعثات الـ
وبعثة  إيــكــومــيــغ)؛   ECOMIG) غامبيا فــي  أفريقيا  غــرب  لـــدول  االقــتــصــاديــة  الجماعة  بعثة  هــي  الــزمــنــي، 
العدالة  نظام  لدعم  المّتحدة  األمــم  بعثة  يونفمك)؛   UNVMC) كولومبيا  فــي  للتحّقق  المّتحدة  األمــم 
في هايتي (MINUJUSTH)؛ بعثة االّتحاد األوروبي االستشارية لدعم إصالح قطاع األمن في العراق 
(EUAM Iraq يوام العراق)؛ والبعثة الوقائية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في مملكة ليسوتو 
(SAPMIL ســابــمــيــل). والــبــعــثــات الـــتـــي ُأنــهــيــت فـــي عــــام 2017، بــحــســب تــســلــســلــهــا الـــزمـــنـــي، هـــي بعثة 
العاج  ساحل  في  المّتحدة  األمــم  وعملية  رامــســي)،   RAMSI) سليمان جــزر  إلــى  اإلقليمية  المساعدة 
(UNOCI يـــونـــوســـي)، وبــعــثــة األمــــم الــمــّتــحــدة فـــي كــولــومــبــيــا (UNMC يــونــمــك) وبــعــثــة األمــــم الــمــّتــحــدة 

سيبري،  تعريف  وبحسب  الــســالم.  عملّيات  اّتــجــاهــات  لمعاينة  سيبري  جمعها  بــيــانــات  على  الــكــّمــي  التحليل  (1) يــعــتــمــد 
أصـًال،  مبَرمة  ســالم  اّتفاقيات  تطبيق  لتيسير  كـــأداة  العمل  األطــــراف: (أ)  مــتــعــّددة  ســالم  عملّية  مــن  المعلنة  الغاية  تكون  أن  يتعّين 
أو (ب) مــســانــدة عملّية ســالم، أو (ج) المساعدة على تالفي نــزاع أو اإلســهــام فــي جهود بناء الــســالم. بناء على ذلــك، ال ُتـــدَرج 
الــمــســاعــي الــحــمــيــدة، وبــعــثــات تــقــّصــي الــحــقــائــق وبــعــثــات مــســاعــدة عــمــلــّيــات انــتــخــابــيــة، وبــعــثــات تــضــّم أفــــــرادًا غــيــر مقيمين أو فــرقــًا 
تــفــاوضــيــة (انــظــر الــقــســم IV). وبــمــا أّنــــه يــجــري اســتــعــراض كـــّل الــبــيــانــات بــشــكــل مــســتــمــّر وتــعــديــلــهــا إذا ُأتــيــحــت بــيــانــات أدّق، رّبــمــا 
ال تــنــاظــر اإلحـــصـــاءاُت فــي هــذا الفصل الــبــيــانــات الــــواردة فــي اإلصـــــدارات السابقة لكتاب ســيــبــري الــســنــوي أو مــنــشــورات سيبري 

األخرى دائمًا.
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وجــود 59  األربـــع  البعثات  هــذه  إنــهــاء  عنى  مينوستا) (2).   MINUSTAH) هايتي فــي  االســتــقــرار  لتحقيق 
عملية سالم جارية متعّددة األطراف في آخر السنة.

انــتــشــرت عــمــلــّيــات الــســالم الــمــتــعــّددة األطــــراف فــي 42 دولـــة ومنطقة فــي عـــام  2017(3). وهـــي تضّم 
دولتين - غامبيا وليسوتو - لم تستضيفا عملية سالم في السنة السابقة. ولم تعد ساحل العاج وجزر 
وهناك  منتصف عام 2017.  في  رامسي ويونوسي  عملّيات سالم عقب إنهاء  أّي  تستضيفان  سليمان 
19 دولــــة اســتــضــافــت أكــثــر مـــن عــمــلــيــة ســــالم واحــــــدة. واســتــضــافــت مــالــي أربــــع عــمــلــّيــات ســــالم فـــي عــام 

2017 - وهي األولى في العالم من حيث عدد العملّيات.

الشكل الرقم (3 - 1)

عدد عملّيات السالم المتعّددة األطراف بحسب المنظّمة التي تديرها، 2008 - 2017
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االّتجاهات في عملّيات نشر األفراد

انخفض العدد اإلجمالي لألفراد المنتشرين في جميع عملّيات السالم المتعّددة األطــراف بنسبة 
وانــخــفــض إلـــى مــا دون 150000  4.5 بــالــمــئــة فــي عـــام 2017 - مــن 152822 فــــردًا إلـــى 145911 فـــــردًا - 
مّطرد  لتراجع  استمرار  وهــذا  الرقم (3 - 2)) (4).  الشكل  الحقبة 2008 - 2017 (انظر  في  مــّرة  ألّول  فــرد 

.II (2) لالّطالع على وصف للبعثات التي ُفتحت وُأنهيت في عام 2017، انظر القسم
(3) منها أبيي (في السودان) والصحراء الغربية واألراضي الفلسطينية.

(4) تعتمد تحليالت مستويات األفراد في هذا الفصل على تقديرات عدد األفراد الدوليين (أي األفراد العسكريين ورجال 
الشرطة والمستخدمين المدنيين الدوليين) المنتشرين في آخر كّل شهر في كّل عملية سالم متعّددة األطراف كانت نشطة في 



138

قريب  مستوى  عند  نسبيًا  ثابتة  لــألفــراد  اإلجــمــالــي  االنــتــشــار  عملّيات  بقيت  بعدما  عــام 2016،  فــي  بــدأ 
مــن 162000 فــرد فــي عــام 2015. ومــن أصــل األفـــراد المنتشرين فــي عــام 2017، كــان 94 بالمئة أفـــرادًا 

نظاميين (125803 عسكريين و11846 رجال شرطة)، بينما كان 8262 أفرادًا مدنيين دوليين.
ــيــــرة فــــــي الـــحـــقـــبـــة  ــبــ ــّيــــات ســـــــالم مـــــتـــــعـــــّددة األطــــــــــــراف زيـــــــــــادة كــ ــلــ زاد عـــــــدد األفــــــــــــراد الـــمـــنـــتـــشـــريـــن فــــــي عــــمــ
2008 - 2014، لكن ُتعزى الزيادة أساسًا إلى قوة المساعدة األمنية الدولية (إيساف) في أفغانستان. 
وضــّخــمــت إيـــســـاف األرقــــــام - بــلــغــت قــّوتــهــا الــقــصــوى مـــع أكــثــر مـــن 130000 فـــرد فـــي عـــام 2010 - إلــى 
حّد أّنها أخفت االّتجاهات الرئيسة. فقد انخفض عدد األفراد المنتشرين في جميع عملّيات السالم 
نحو 13000  إلــى  أفغانستان  فــي  وجـــوده  الناتو  حلف  قّلص  عندما  حـــاّدًا  انخفاضًا  األطـــراف  المتعّددة 
بين عام 2012 وآخر عام 2014، حين ُأنهيت إيساف. لكّن العدد اإلجمالي لألفراد في جميع عملّيات 
السالم المتعّددة األطـــراف األخــرى زاد بنسبة 13 بالمئة في الــمــّدة نفسها، من نحو 130000 فــرد إلى 

أكثر من 147000 فرد.

الشكل الرقم (3 - 2)

عدد األفراد المنتشرين في عملّيات سالم متعّددة األطراف، 2008 - 2017
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إيساف = قّوة المساعدة األمنية الدولية.
مالحظة: يبّين مؤّشر السنة البيانات الشهرية في منتصف السنة (شهر حزيران/يونيو).

الحقبة الممتّدة بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون األول/ديسمبر 2017. استخدمت تحليالٌت مشابهة في إصدارات كتاب 
فــي آخر  األطـــراف  الــســالم المتعّددة  فــي عملّيات  األفـــراد الدوليين  عــدد  فــي شــأن  سيبري السنوي السابقة بياناٍت سنوية سريعة 
كّل سنة، أو العدد في سنة اإلنهاء إذا ُأنهيت عملية في أثناء سنة تقويمية. بالتالي، ال تناظر بيانات هذا الفصل بدّقة البيانات 

الواردة في طبعات كتاب سيبري السنوي السابقة.
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إّن انــخــفــاض الــعــدد اإلجــمــالــي لـــألفـــراد الــمــنــتــشــريــن فــي عــمــلــّيــات ســـالم مــتــعــّددة األطـــــراف بــعــد عــام 
2015 ناجم أساسًا عن تراجع مّطرد في انتشار أفــراد األمم المّتحدة. ومع أّن عدد األفــراد المنتشرين 
فــي عملّيات الــســالم األمــمــيــة زاد زيـــادة كبيرة مــن أقـــّل مــن 100000 إلــى نحو 115000 فــرد بين عامي 
2012 و2015، فقد انخفض إلى 98354 فردًا بحلول كانون األول/ديسمبر 2017 - إلى مستوى قريب 
مــن مستواه قبل ارتــفــاعــه قبل خمس سنين. ُيــعــزى فــي األســـاس انخفاض عــدد األفـــراد المنتشرين في 
وبعثة  ومونوسكو  يوناميد،  قــّوة  في  خفوض  إلــى  و2017)  عامين (2016  في  األممية  السالم  عملّيات 
األمم المّتحدة في ليبيريا (UNMIL يونميل)، إضافة إلى مغادرة حَفظة السالم بالتدريج ساحل العاج 
وهــايــتــي قبل إنــهــاء يــونــوســي ومينوستا. ومــع أّن األوضــــاع على األرض بـــّررت هــذه الــخــفــوض فــي قــّوة 
األممية  الــســالم  حفظ  مــوازنــة  فــي  الكبيرة  الخفوض  ألن  أيــضــًا،  دور  المالية  للقيود  كــان  فقد  البعثات، 

أرغمت األمانة العامة لألمم المّتحدة على خفض عدد حَفظة السالم في الميدان.
بقي عدد األفراد المنتشرين في عملّيات سالم غير أممية - وهي عملّيات سالم متعّددة األطراف 
في  و50000  بين 45000  دول -  مجموعة  مــن  خــاّصــة  ائــتــالفــات  أو  إقليمية  وأحـــالف  منّظمات  تديرها 
أعوام 2014 - 2017. طرأ انخفاض بسيط على عدد األفراد في تلك العملّيات أوًال في عامين (2014 
ذلــك  شــمــل  فـــــردًا.  إلـــى 47557  فــــردًا  مــن 46432  ســنــة 2017  فــي  بــالــمــئــة  بنسبة 2.3  زاد  لــكــّنــه  و2015)، 
مستوى ذروة ملحوظًا، وإن كان وجيزًا، في كانون الثاني/يناير2017 النتشار إكوميغ التي ضّمت في 
البداية 7000 فرد قبل إعادة تشكيلها بسرعها لتصبح بعثة أصغر كثيرًا قوامها 500 فرد بعد حّل األزمة 

التالية لالنتخابات في شأن خالفة الرئيس الغامبي.
بــقــيــت بــعــثــة االتــــحــــاد األفــــريــــقــــي فــــي الــــصــــومــــال (AMISOM أمــــيــــســــوم) أكـــبـــر عــمــلــيــة ســـــالم مـــتـــعـــّددة 
األطــــراف على مــدى عــام 2017. بلغ إجــمــالــي عــدد أفــرادهــا 21039 فـــردًا فــي آخــر الــعــام. وإلـــى جانب 
أمـــيـــســـوم، تـــوجـــد ســبــع عــمــلــّيــات تـــضـــّم الــــواحــــدة أكـــثـــر مـــن 10000 فــــرد (انـــظـــر الــشــكــل الـــرقـــم (3 - 3))، 
وهـــي بــتــرتــيــب تــنــازلــي بحسب الــحــجــم: بعثة مــنــّظــمــة األمـــم الــمــّتــحــدة لتحقيق االســتــقــرار فــي جمهورية 
 UNMISS) ؛ بعثة األمم المّتحدة في جنوب السودان(مونوسكو MONUSCO) الكونغو الديمقراطية
يونميس)؛ بعثة الدعم الوطيد (RSM رسم)؛ العملية المختلطة لالّتحاد األفريقي واألمم المّتحدة في 
في  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  المتعّددة  المتكاملة  المّتحدة  األمــم  بعثة  يوناميد)؛   UNAMID) دارفــور
مالي (MINUSMA مينوسما)؛ بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في 
 UNIFIL) وقّوة األمم المّتحدة المؤّقتة في لبنان ،(مينوسكا MINUSCA) جمهورية أفريقيا الوسطى
ورابــع أكبر  وفي أثناء العام، تجاوزت عمليتا يونميس ورســم عملية يوناميد لتصبحا ثالث  يونيفيل). 
بعثة.  أكبر  ســادس  لتصبح  مينوسكا  عمليَة  مينوسما  عمليُة  تــجــاوزت  بينما  الــتــوالــي،  على  العملّيات، 
وفـــي آخـــر عـــام 2017، اســتــحــوذت ثــمــانــي بــعــثــات فــقــط عــلــى 84 بالمئة مــن كـــّل األفــــراد المنتشرين في 

عملّيات سالم متعّددة األطراف في العالم قاطبة.
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الشكل الرقم (3 - 3)

عملّيات السالم المتعّددة األطراف التي ضّمت أكثر من 10000 فرد

في 31 كانون األول/ديسمبر 2017
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أمــيــســوم = بعثة االّتـــحـــاد األفــريــقــي فــي الــصــومــال؛ مــونــوســكــو = بعثة منّظمة األمـــم الــمــّتــحــدة لتحقيق االســتــقــرار فــي الكونغو؛ 
يــونــمــيــس = بــعــثــة األمــــم الــمــّتــحــدة فـــي جــنــوب الــــســــودان؛ رســـم = بــعــثــة الـــدعـــم الــوطــيــد؛ يــونــمــيــد = الــعــمــلــّيــة الــمــخــتــلــطــة لــالّتــحــاد 
األفريقي واألمم المّتحدة في دارفور؛ مينوسما = بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي؛ 
مينوسكا = بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ يونيفيل = قّوة 

األمم المّتحدة المؤّقتة في لبنان.

المنّظمات التي تدير عملّيات السالم

كانت األمم المّتحدة، كما في السنين السابقة، المنّظمة التي أدارت أكبر عدد من عملّيات السالم 
المتعّددة األطـــراف ونــشــرت أكبر عــدد مــن األفـــراد فــي عــام 2017. قــادت األمــم المّتحدة 24 مــن أصل 
63 عــمــلــيــة ســـالم مــتــعــّددة األطــــــراف نــاشــطــة فـــي عـــام 2017، بـــزيـــادة عمليتين عــلــى عـــام 2016. ُأنــهــيــت 
األمميتان  البعثتان  وخلفت  ويــونــمــك.  ومنينوستا  يــونــوســي  وهــي  البعثات،  هــذه  مــن  ثــالث  عــام  خــالل 
الجديدتان مسنوجوسث وأونفمك في وقت وجيز عمليتين مينوستا ويونمك (انظر القسم II). ومع 
أّن عدد األفــراد المنتشرين في عملّيات السالم األممية انخفض بنسبة 7.6 بالمئة ليصل إلى 98354 
فــــــردًا، اســـتـــحـــوذت األمـــــم الــمــّتــحــدة عــلــى ثــلــَثــي كــــّل األفــــــراد الــمــنــتــشــريــن فـــي عــمــلــّيــات الـــســـالم الــمــتــعــّددة 

األطراف في آخر سنة 2017 (مقارنة بـ 70 بالمئة في آخر سنة 2016).
قـــادت مــنــّظــمــات وأحـــالف إقــلــيــمــيــة 32 عملية ســـالم مــن أصـــل 63 عملية ســـالم مــتــعــّددة األطـــراف 
نــاشــطــة فــي عـــام 2017. وفـــي آخـــر عـــام 2017، نــشــرت هـــذه الــجــهــات 44902 فـــرد فــي عــمــلــّيــات ســالم 
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مـــتـــعـــّددة األطــــــراف اســـتـــحـــوذت عــلــى 31 بــالــمــئــة مـــن إجـــمـــالـــي عــــدد األفــــــراد الــمــنــتــشــريــن. كــمــا أّن عــدد 
في  بالمئة   2.7 بنسبة  زاد  إقليمية  وأحـــالف  مــنــّظــمــات  تــقــودهــا  ســالم  عــمــلــّيــات  فــي  المنتشرين  األفـــراد 

عام 2017.
أدارت منّظمات إقليمية أفريقية سبع عملّيات سالم متعّددة األطراف، فقاد االّتحاد األفريقي أربع 
عملّيات وبقيت المنّظمة اإلقليمية التي نشرت أكبر عدد من األفراد في بعثاتها. انخفض عدد األفراد 
المنتشرين في بعثات االّتحاد األفريقي بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2017، من 22004 أفراد إلى 21104 
عملّيات  فــي  تقريبًا  األفـــراد  كــّل  على  تستحوذ  بقيت  التي  أميسوم  مــن  جندي  النسحاب 1000  أفـــراد، 
 ECOWAS) السالم التي يقودها االّتحاد األفريقي. وأدارت الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
إُكــــــــواس) عــمــلــيــَتــي ســـــالم، بــــزيــــادة عــمــلــيــة عـــن عــــام 2016. وزاد عــــدد األفـــــــراد فـــي عــمــلــيــَتــي إُكـــــــواس في 
للجنوب  اإلنمائية  الجماعة  وأدارت  إكــومــيــغ.  النــتــشــار  نتيجة  فـــردًا  إلــى 977  فـــردًا  مــن 543  سنة 2017 
األفريقي (SADC) عملية سالم واحدة، هي (SAPMIL سابميل) التي انتشرت في ليسوتو في كانون 

األول/ديسمبر 2017.
ــفــة  قــــاد االّتــــحــــاد األوروبــــــــي ومــنــّظــمــة األمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا (OSCE) 23 بــعــثــة وعــمــلــيــة مــصــنَّ
عــمــلــّيــات ســـالم مــتــعــّددة األطـــــراف. وزاد عـــدد األفــــراد المنتشرين فــي عمليتين يــقــودهــمــا حــلــف الــنــاتــو، 
هما رسم والقّوة األمنية الدولية في كوسوفو (KFOR كفور)، من 17621 فــردًا إلى 19077 فــردًا، أي 
بنسبة 8.3 بالمئة، في عام 2017. وأدار االّتحاد األوروبي 12 عملية سالم ضمن إطار سياسته األمنية 
والدفاعية المشتركة (CSDP). انطلقت عملية يوام العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وزاد عدد 
األفراد المنتشرين في عملّيات السالم التي يديرها االّتحاد األوروبــي من 2395 فردًا إلى 2460 فردًا، 
أي بنسبة 2.7 بالمئة، في عام 2017. وأدارت منظمة األمن والتعاون في أوروبا تسع عملّيات سالم، 

ونشرت في آخر السنة 1000 فرد في هذه البعثات، وهو العدد ذاته تقريبًا قبل سنة.
أدار كــّل من «منتدى جــزر المحيط الــهــادئ» و«منّظمة الــدول األمريكية» عملية ســالم واحــدة في 
 MAPP) كولومبيا فــي  الــســالم  عملية  لــدعــم  األمريكية  الـــدول  منّظمة  وبعثة  رامــســي  وهــمــا  عــام 2017، 
مــــاب)، عــلــى الــتــوالــي. ُأنــهــيــت رامــســي فــي منتصف عـــام 2017، لــكــن لــم تــطــرأ تــغــّيــرات ملحوظة على 

تكوين ماب.
أخـــيـــرًا، أدارت ائــتــالفــات خــاصــة مــن دول ســبــع عــمــلــّيــات ســـالم مــتــعــّددة األطــــــراف، بــنــقــصــان عملية 
واحــــــــدة عــــن عـــــام 2016. انـــخـــفـــض عـــــدد األفـــــــــراد الـــمـــنـــتـــشـــريـــن فــــي عـــمـــلـــّيـــات الــــســــالم الــــتــــي تـــديـــرهـــا هـــذه 
الــدائــمــة مــن 2722 فـــردًا إلــى 2655 فــــردًا، أي بنسبة 2.5 بالمئة، فــي عــام 2017. نجم  االئــتــالفــات غير 
التابعة  والمراقبين  الجنسيات  المتعّددة  القّوة  تشكيل  إعــادة  اكتمال  عن  األســاس  في  االنخفاض  هذا 
صة في عام 2017، مع أّن القّوة  لها (MFO) في شبه جزيرة سيناء التي كانت أكبر عملية سالم مخصَّ

ُخّفضت من 1383 فردًا إلى 1300 فرد.
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الشكل الرقم (3 - 4)

المساهمون الكبار في عملّيات السالم المتعّددة األطراف في 31 كانون األول/ديسمبر 2017

15,000 12,000 9,000 6,000 3,000 0

اإلسهامات بجنود وضّباط شرطة

كــانــت إثــيــوبــيــا والــــواليــــات الــمــّتــحــدة وبـــنـــغـــالدش الــمــســاهــمــيــن الــكــبــار اُألول بـــأفـــراد نــظــامــيــيــن (جــنــود 
الرقم (3 - 4)).  الشكل  عــام 2017 (انظر  في  األطـــراف  المتعّددة  السالم  عملّيات  في  شرطة)  ورجــال 
وقّدم المساهمون العشرة الكبار نحو نصف األفراد النظاميين في عملّيات السالم المتعّددة األطراف 
لغاية 31 كانون األول/ديسمبر. وهي الــدول ذاتها التي أسهمت بأكبر عدد من األفــراد النظاميين في 

عام 2016.
ال تزال إثيوبيا أكبر مساهم باألفراد النظاميين في عملّيات السالم المتعّددة األطراف منذ انضمامها 
األممية  الــســالم  فــي عملّيات  بــأفــراد نظاميين  أكــبــر مساهم  فــي عــام 2014. كما أّن إثيوبيا  أمــيــســوم  إلــى 
الــســالم:  عملّيات  فــي  نظاميًا  فـــردًا  بـــــ 12534  إثيوبيا  أسهمت  األول/ديــســمــبــر 2017،  كــانــون  ففي  أيــضــًا. 
8420 فــــردًا فــي عــمــلــّيــات الــســالم الــتــابــعــة لــألمــم الــمــّتــحــدة، وبــــــ 4114 فــــردًا فــي أمــيــســوم. وكــانــت مساهمًا 
رئــيــســًا فـــي أمــيــســوم ويــونــامــيــد ID) وقـــــوة األمـــــم الــمــّتــحــدة األمــنــيــة الــمــؤّقــتــة ألبـــيـــي (UNISFA يــونــيــســفــا) 
ويونميس، وجميعها أنشطة في دول مجاورة. كما أّن كّل الجنود ورجال الشرطة اإلثيوبيين منتشرون 

في هذه العملّيات األربع إّال ضابط ركن يعمل في مينوسما.
حــّلــت الــــواليــــات الــمــّتــحــدة فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي كــبــار الــمــســاهــمــيــن بـــأفـــراد نــظــامــيــيــن فـــي عــمــلــّيــات 
سالم متعّددة األطراف في عام 2017، وكانت الدولة الغربية الوحيدة التي في عداد كبار المساهمين 
العشرة. قّدمت الواليات المّتحدة 9627 فردًا نظاميًا، بزيادة نحو 1500 فرد عن السنة السابقة. وأتت 
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الزيادة في مساهمات الواليات المّتحدة في عملّيات السالم من قرار الحكومة األمريكية نشر مزيد 
من القّوات في أفغانستان، إضافة إلى دواٍع أخرى، تعزيزًا لرسم التي يقودها حلف الناتو (انظر القسم 
الناتو  حلف  يقودها  التي  كفور  فــي  رئيسًا  مساهمًا  المّتحدة  الــواليــات  كانت  رســم،  إلــى  وإضــافــة   .(II
والقوة المتعّددة الجنسيات والمراقبين التابعين لها في شبه جزيرة سيناء. لكّن إسهامها في عملّيات 

السالم األممية اقتصر على 55 عسكريًا ورجل شرطة.
متعّددة  ســالم  عملّيات  فــي  نظاميين  بــأفــراد  مساهم  أكــبــر  ثــالــث  عــام 2017  فــي  بــنــغــالدش  أصبحت 
األطــراف. وتخّطت الهند التي كانت ثالث أكبر مساهم، وباكستان التي كانت رابــع أكبر مساهم في 
الــمــّدة  وفــي  نظاميًا.  فـــردًا  إلــى 7246  مــن 6862  إسهاماتها  زادت  بعدما  األول/ديــســمــبــر 2016 -  كــانــون 
ذاتــــهــــا، انــخــفــض إســـهـــام الــهــنــد مـــن 7710 إلــــى 6697 فــــــردًا نــظــامــيــًا وهــــو مـــا جــعــلــهــا رابـــــع أكـــبـــر مــســاهــم، 
وانخفض إســهــام باكستان مــن 7156 إلــى 6238 فـــردًا نظاميًا وهــو مــا جعلها ســابــع أكــبــر مساهم بــأفــراد 
األخــرى  اآلسيوية  الجنوب  الــدولــة  وهــي  مساهم،  أكبر  كتاسع  موقعها  على  نيبال  وحافظت  نظاميين. 
الــتــي تــقــع فــي المساهمين الــعــشــرة الــكــبــار. لــكــّن إســهــامــات بــنــغــالدش والــهــنــد ونــيــبــال وبــاكــســتــان تقتصر 

على عملّيات السالم التابعة لألمم المّتحدة.
الدول األخرى التي كانت ضمن المساهمين العشرة الكبار هي بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا. 
كــانــت روانـــــدا الــســادســة فــي تــرتــيــب الــمــســاهــمــيــن فــي عــمــلــّيــات ســـالم مــتــعــّددة األطـــــراف فــي عـــام 2017، 
والـــســـادســـة فـــي تــرتــيــب الــمــســاهــمــيــن فـــي عــمــلــّيــات الـــســـالم األمـــمـــيـــة. ومــــع أّن بــــورونــــدي وكــيــنــيــا وأوغـــنـــدا 
أسهمت بأفراد نظاميين في بعثات األمم المّتحدة، يأتي ترتيبها في الغالب بسبب مفارزها الكبيرة في 
عملّيات  فــي  الكبار  العشرة  المساهمين  عـــداد  فــي  أفريقيا  دول  خمس  كــون  حقيقة  وتــوضــح  أمــيــســوم. 

سالم متعّددة األطراف مدى أهّمية الدور الذي تؤديه هذه الدول (5).

الوفّيات في صفوف أفراد عمليات السالم

انتشر كثير من عملّيات ســالم متعّددة األطـــراف النشطة في عــام 2017 في غمرة نــزاعــات مسّلحة 
جارية أو متفاقمة في مناطق؛ إّمــا أّنــه ليس فيها اّتفاقيات سالم قابلة للتطبيق أو سلطة حكومة، وإما 
أّنها هّشة جدًا وموضع خالف. وقد واجه عدد من البعثات العاملة في هذه البيئات تهديدات مستمّرة 

.(II انظر القسم) وهجمات مقصودة من جماعات مسّلحة من غير الدول ومن ُمخّربين آخرين
ال تــزال عملّيات السالم األممية تعاني من أجل التأقلم مع هذه الحقائق الجديدة على األرض. 
وهذا ما انعكس زيادة في عدد الوفّيات - أي الوفّيات الناجمة عن أعمال كيدية - في صفوف األفراد 
المنتشرين فــي عــمــلــّيــات الــســالم األمــمــيــة فــي الــســنــيــن األخـــيـــرة. زاد عـــدد الــوفــّيــات الــنــاجــمــة عــن أعــمــال 
الـــمـــّدة 2013 - 2017 عــلــى أّي مــــّدة أخــــرى مــنــذ األعـــــوام 1993 - 1995، حين  عــدائــيــة زيــــادة كــبــيــرة فــي 
 X. Avezov, J. Van der Lijn, and T. Smit, African Directions: Towards an Equitable Partnership in Peace (5)
Operations (Stockholm: SIPRI, 2017).
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تــكــّبــدت األمـــم الــمــّتــحــدة خــســائــر استثنائية فــي الــبــوســنــة والــهــرســك وكــمــبــوديــا والــصــومــال (انــظــر الشكل 
الـــرقـــم (3 - 5)). وكـــانـــت نــســبــة الـــوفـــّيـــات الــنــاجــمــة عـــن أعـــمـــال عـــدائـــيـــة لـــكـــّل ألــــف فــــرد أكـــبـــر فـــي الـــمـــّدة 
2013 - 2017 منها في المدد السابقة، وإن ُأفيد بانتظام عن نسب مساوية أو حتى أعلى في تسعينيات 
الــقــرن الــمــاضــي، بــل وفـــي الــعــقــد األّول مــن هـــذا الــقــرن مــن حــيــن آلخـــر (انــظــر الــشــكــل الــرقــم (3 - 6)). 
عدائية  فــي أعــمــال  الــذيــن ُقــتــلــوا  الــتــي ينبغي التنّبه إليها أّن نصف حَفظة الــســالم األمميين  األمـــور  أحــد 
في المّدة 2013 - 2016 كانوا يخدمون في مينوسما التي عانت منذ تشكيلها في أوســاط عام 2013 
وفّيات في أعمال عدائية فاقت ما عانته أّي بعثة أممية معاصرة أخرى. في الواقع، نسبة الوفّيات في 
أعمال عدائية في جميع عملّيات السالم األممية، باستثناء مينوسما، في المّدة 2013 - 2016 لم تكن 
مرتفعة على نحو غير عادي مقارنة بالسنين السابقة - بل إّنها كانت في عام 2016 األدنى طوال المّدة 

.2017 - 1990

الشكل الرقم (3 - 5)

الوفّيات في عملّيات السالم التابعة لألمم المّتحدة، 1990 - 2017

لــكــّن الـــواضـــح أّن الـــحـــال لـــم تــكــن كــذلــك فـــي عـــام 2017، كـــون عــمــلــّيــات الـــســـالم األمــمــيــة شــهــدت 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الـــوفـــّيـــات بــســبــب أعـــمـــال عـــدائـــيـــة وذلـــــك بــــاألرقــــام الــمــطــلــقــة وبـــــاألرقـــــام الــنــســبــيــة. عــانــت 
عملّيات السالم األممية 61 وفاة بسبب أعمال عدائية في عام 2017، منها 58 وفاة في صفوف األفراد 
األلــف -  فــي  النظاميين - 0.61  األفـــراد  صفوف  فــي  عدائية  ألســبــاب  الــوفــّيــات  نسبة  وكــانــت  النظاميين. 
في عــام 2017 مثَلي نظيرتها في عــام 2016. كما أّن عــدد ونسبة الوفّيات بسبب أعمال عدائية أعلى 
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كــثــيــرًا فـــي عـــام 2017 مــنــهــمــا فـــي أّي عـــام آخـــر مــنــذ عـــام 1994. وإذا اســتــثــنــيــنــا مــيــنــوســمــا، ارتــفــعــت نسبة 
الـــوفـــّيـــات بــســبــب أعـــمـــال عــدائــيــة مـــن 0.07 فـــي األلــــف إلـــى 0.42 فـــي األلـــــف - وهـــي األعـــلـــى مــنــذ عــام 
2000. إضــافــة إلـــى ذلـــك، شــّكــلــت الــوفــّيــات الــنــاجــمــة عــن أعــمــال عــدائــيــة أكــثــر مــن نــصــف كـــّل الــوفــّيــات 
(52 بالمئة)، وذلك ألّول مّرة منذ عام 1993. حصلت كّل الوفّيات في صفوف األفراد المنتشرين في 
عملّيات سالم أممية بسبب أعمال عدائية في أفريقيا، والغالبية العظمى من حَفظة السالم الذين ُقتلوا 
في أعمال عنف كانوا أنفسهم أفارقة (6). كما أّن جميع من ُقتلوا في أعمال عدائية في عام 2017، عدا 

شخص واحد، كانوا منتشرين في مينوسكا أو مينوسمو أو مونوسكو.

الشكل الرقم (3 - 6)

نسب الوفّيات في صفوف األفراد النظاميين في عملّيات السالم

التابعة لألمم المّتحدة، 1990 - 2017

1000

مينوسما = بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي.
ــتــــطــــّورات الــُمــقــلــقــة شـــــّدة الـــمـــخـــاوف حـــيـــال ســـالمـــة حـــَفـــظـــة الــــســــالم األمـــمـــيـــيـــن وأمــنــهــم  تـــزيـــد هــــذه الــ
وقــدرتــهــم عــلــى تــنــفــيــذ الــمــهــّمــات الــمــوَكــلــة إلــيــهــم فـــي بــيــئــات أمــنــيــة مــعــّقــدة. لـــذلـــك، عــّيــن األمـــيـــن الــعــام 
لــألمــم الــمــّتــحــدة الــفــريــق الــمــتــقــاعــد كـــارلـــوس ألــبــيــرتــو دوس ســانــتــوس كــــروز مـــن الـــبـــرازيـــل فـــي تــشــريــن 
في  عدائية  أعمال  عن  الناجمة  واإلصابات  للوفّيات  مستقّالً  استعراضًا  ليرأس  الثاني/نوفمبر 2017 
صــفــوف حــَفــظــة الــســالم األمــمــيــيــن، ويــقــتــرح تــدابــيــر لخفضها. خــَلــص االســتــعــراض إلــى أّن الــزيــادة في 
الـــوفـــّيـــات الــنــاجــمــة عـــن أعـــمـــال عــدائــيــة فـــي الــســنــيــن األخـــيـــرة «لــيــســت ارتـــفـــاعـــًا مــفــاجــئــًا وإّنـــمـــا زيــــادة في 
 C. A. Dos Santos Cruz, W. R. Phillips, and S. Cusimano, Improving Security of United Nations (6)
 Peacekeepers: We Need to Change the Way we are Doing Business (New York: United Nations Independent
Report, 2017), p. 5.
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عملّيات  فــي  والمساهمين  الــمــّتــحــدة  األمـــَم  كــروز  تــقــريــر  حــّث  مــســتــمــّر» (7).  نــحــو  عــلــى  مستقّر  مــســتــوى 
حــفــظ الـــســـالم األمــمــيــة عــلــى أن يــقــبــلــوا ويــتــأقــلــمــوا مـــع الــطــبــيــعــة الــمــتــغــّيــرة لــبــيــئــات الــبــعــثــات الـــتـــي تــتــمــّيــز 
الزرق  الخوذات  معتمري  وسع  في  عاد  ما  حيث  والتقّلب،  والتعقيد  الوجوه  بتعدّد  التحّديات  فيها 
تقّدم.  عّما  الناشئة  األمنية  التهديدات  من  الحماية  لهم  تتيح  محايدة  كقّوة  وضعيتهم  على  االعتماد 
لــمــواجــهــة هــــذه الـــتـــحـــّديـــات، شـــــّدد الـــتـــقـــريـــر، فـــي جــمــلــة أمــــــور، عــلــى أّن قـــيـــادة أقــــــوى، واســتــراتــيــجــيــات 
وتكتيكات أقّل تهّربًا من المخاطر، وتفسيرًا أكثر مرونة للمبادئ التوجيهية لحفظ السالم ينبغي أن 
لها  تهديدًا  سيمّثلون  كانوا  الذين  المحاربين  ضّد  والوقائية  االستباقية  القّوة  البعثات  استخدام  يجيز 

لوال ذلك االستخدام (8).

موازنة األمم المّتحدة لحفظ السالم

إضــــافــــة إلــــــى الـــــتـــــطـــــّورات فــــي الــــمــــيــــدان، شــــهــــدت الـــســـنـــة أيــــضــــًا عــــــــددًا مــــن الـــمـــنـــاقـــشـــات والــــتــــطــــّورات 
المّتصلة بعملّيات حفظ السالم األممية في مجلس األمن وفي الجمعية العاّمة بنيويورك. جرت هذه 
المناقشات في ظّل عزم إدارة ترامب على خفض إنفاقها على حفظ السالم األممي بنسبة رّبما تصل 
رة  إلى 40 بالمئة (9). ومن المزمع تحقيق ذلك بخفض حّصة الواليات المّتحدة في اإلسهامات المقدَّ
في ميزانية األمم المّتحدة لحفظ السالم من 28 بالمئة إلى 25 بالمئة، وبخفض هذه الميزانية بدرجة 
كبيرة (10). بناء على هذا الهدف، دعت سفيرة الواليات المّتحدة لدى األمم المّتحدة نيكي هايلي إلى 
اســتــعــراض بعثات حفظ الــســالم األممية الــســّت عــشــرة، ومــجــادلــة بــأّنــه رّبــمــا مــا عــاد بعضها نــافــعــًا، بينما 

رّبما يكون البعض اآلخر في حاجة إلى إعادة تشكيل، أو تقليص أو إنهاء (11).
دة،  المجمَّ النزاعات  هــذه  في  معلقة  باتت  المّتحدة  بــأّن «األمــم  أمريكية  مفهومية  مذّكرة  وجادلت 
وأّن بعثات حفظ السالم التي ارُتئي في األصل أّنها توّفر أمنًا مؤّقتًا يتيح مجاًال لترسيخ حلول سياسية، 
صــارت تنتشر طــوال سنين من دون واليــات واضحة أو خطط خـــروج» (12). القت دعــوة هايلي صدى 
لــدى عــدد مــن الـــدول المساهمة بــأمــوال ولـــدى األمــيــن الــعــام، كونها رأت فيها فــرصــة لجعل عملّيات 
الـــســـالم األمــمــيــة مــالئــمــة لــلــغــرض الــمــنــشــود. وإذا كــــان الــبــعــض ال يــحــّبــذ خــفــضــات مــفــاجــئــة فـــي مـــوازنـــة 

(7) المصدر نفسه، ص 5.
(8) المصدر نفسه، القسم III، ص 9 - 17.

C. Lynch, «$1 Billion in Cuts to UN Peacekeeping,» Foreign Policy (23 March 2017).   (9)
 US Senate Foreign Relations Committee, Hearing Transcript, Hearing on the nomination of Gov. Haley (10)
to be US Ambassador to the United Nations, 18 January 2017.
 United Nations, Security Council, Seventy-second Year, 7918th Meeting, United Nations Peacekeeping (11)
Operations, S/PV.7918, 6 April 2017.
 United Nations, Security Council, Annex to the letter dated 4 April 2017 from the Permanent (12)
 Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General,
«Concept Paper: Thematic Debate, Peacekeeping Operations Review,» S/2017/287, 5 April 2017.
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العملّيات  ومساندة  النزاعات  تالفي  على  تركيزًا  أكثر  المّتحدة  األمــم  رؤيــة  يــوّدون  فهم  السالم،  حفظ 
السياسية (13).

الــســالم مــن نحو  األمــم المّتحدة لحفظ  ميزانية  فــي عــام 2017 خفض  حصيلة المفاوضات  كانت 
 .2018 - 2017 عــامــيــن  فـــي  دوالر  مــلــيــار   6.8 نــحــو  إلــــى   2017 - 2016 عــامــيــن  فـــي  دوالر  مــلــيــار   7.9
وانــخــفــضــت حــّصــة إســهــامــات الـــواليـــات الــمــّتــحــدة الــمــقــّدرة والــمــحــّددة فــي عـــام 2015 لــمــّدة تنتهي في 
عــــام 2018 مـــن 28.5 بــالــمــئــة أو أكـــثـــر إلــــى مـــا دون تــلــك الــنــســبــة قــلــيــل. نــتــيــجــة لـــذلـــك، انــخــفــض إســهــام 
بمّدة  مقارنة  بالمئة،  أو 14  دوالر،  مليون  بنحو 300  للمّدة 2017 - 2018  المقّدرة  المّتحدة  الواليات 
المّتحدة  الــواليــات  إسهام  خفض  لزيادة  السعي  تواصل  ترامب  إدارة  كانت  وإذا  السابقة (14).  الموازنة 
أن  ــح  يــرجَّ والــتــي  العملية،  الناحية  مــن  الدبلوماسية  بالنتائج  مرهونة  النتيجة  الــســالم،  حفظ  مــوازنــة  فــي 

تخّفف الضغوط الرامية إلى تقليص التكاليف العمالنية إلى ما دون مستواها في عام  2017(15).

إصالح عملّيات األمم المّتحدة لحفظ السالم

ُتــســتــخــدم عــبــارة «إصــــالح حــفــظ الـــســـالم» فــي وصـــف الــمــنــاقــشــات الــمــّتــصــلــة بــطــائــفــة مــن الــتــعــديــالت 
ســـــواء داخـــــل أمـــانـــة ســــّر األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة أم فـــي الـــمـــيـــدان وذلـــــك عــقــب تــقــريــر الـــفـــريـــق الــمــســتــقــل الــرفــيــع 
الــمــســتــوى الــمــعــنــي بــعــمــلــّيــات الــســالم (HIPPO) وتــقــريــر األمــيــن الــعــام فــي شـــأن تطبيق تــوصــيــات تقرير 
األمريكية،  اإلدارة  أثــارتــهــا  الــتــي  بتلك  شبيهة  جــوهــريــة  مسائل  الــتــوصــيــات  هــذه  تشمل  الــفــريــق (16).  هــذا 
توسيع  تفادي  وكيفية  دعمها،  يــراد  سياسية  عملية  هناك  ال تكون  حين  العمل  مواصلة  كيفية  كتحديد 
مـــهـــّمـــات الــبــعــثــات وكــيــفــيــة الــعــمــل حــيــن تـــكـــون الــمــوافــقــة االســتــراتــيــجــيــة مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة الــمــضــيــفــة 
ضعيفة أو مــعــدومــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أســئــلــة عــن كيفية ضــمــان وجـــود اســتــراتــيــجــيــة خــــروج، وال ســّيــمــا 
عــنــد انــهــيــار العملية الــســيــاســيــة، وعـــن وجـــود أّي بــدائــل لــعــمــلــّيــات حــفــظ الــســالم فــي هـــذه الـــحـــاالت (17). 
ومـــن جــمــلــة إصــــالح حــفــظ الـــســـالم أيـــضـــًا نـــــواٍح عــمــالنــيــة إضــافــيــة، كــتــلــك الــتــي اقــتــرحــهــا الــمــمــّثــل الــدائــم 
 R. Gowan, «Why Trump Could Speed Up-and Complicate-Inevitable UN Peacekeeping Reforms,» (13)
World Politics Review (27 March 2017).

 United Nations, General Assembly, Scale of assessments for the apportionment of the expenses of (14)
 United Nations peacekeeping operations: Implementation of General Assembly resolutions 55/235 and 55/236,
 Report of the Secretary-General, A/70/331/Add.1, 28 Dec. 2015; United Nations, General Assembly, Fifth
 Committee, Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations:
 Approved resources for peacekeeping operations for the period from 1 July 2016 to 30 June 2017, A/C.5/70/24, 22
 June 2016, and United Nations, General Assembly, Fifth Committee, Administrative and budgetary aspects of the
 financing of the United Nations peacekeeping operations: Approved resources for peacekeeping operations for the
period from 1 July 2017 to 30 June 2018, A/C.5/71/24, 30 June 2017.
 US Department of State, Congressional Budget Justification: Department of State, Foreign Operations, (15)
and Related Programs, fiscal year 2019.
J. Van der Lijn, «A Year of Reviews,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 294–304. (16) انظر: 

 United Nations, Security Council, «Letter dated 4 April 2017 from the Permanent Representative of the (17)
United States of America to the United Nations addressed to the Secretary-General,» S/2017/287, 5 April 2017.
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في  الماضيتين  السنتين  فــي  المطبَّقة  اإلصــالحــات  أثــر  تقييم  وهـــي: (أ)  الــمــّتــحــدة،  األمـــم  لــدى  إلثيوبيا 
العام  األمين  جهود  والمتابعة؛ (ج)  التطبيق  ضمان  في  األمــن  مجلس  دور  تعزيز  البعثات؛ (ب)  أداء 
إلصالح حفظ السالم والتركيبة األمنية لألمم المّتحدة؛ (د) مستوى التزام الدول األعضاء في تشكيل 
الــقــّوة ونــشــر قــــدرات حــيــويــة والــثــغــر المتبّقية؛ (ھ) الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة بــيــن األمـــم المّتحدة 
واالّتحاد األفريقي؛ (و) مساندة عملّيات دعم السالم التي يقودها االّتحاد األفريقي (18). والراجح أّن 
المناقشات المّتصلة بكّل هذه المواضيع ستستمّر عّدة سنين، لكن ُيتوقَّع إحراز بعض التقّدم في سنة 

2018 بالنظر إلى الزخم المتوافر حاليًا.
أحـــد الــبــنــود الــرئــيــســة الــتــي ُأحــــرز فيها تــقــّدم فــي هـــذه األجـــنـــدة فــي عـــام 2017 هــو عـــزم األمــيــن الــعــام 
على إصــالح األمانة العاّمة لألمم المّتحدة لتعزيز السالم والهيكلية األمنية. شّكل األمين العام غداة 
توّليه منصبه فريق استعراض داخليًا لدراسة االقتراحات وتقديم خيارات للمضي في تطوير الهياكل 
وطــرائــق الــعــمــل، وتــقــّدم بخمسة اقــتــراحــات أســاســيــة: (أ) إعــــادة هيكلة إدارة الــشــؤون الــســيــاســيــة؛ إدارة 
عملّيات حفظ السالم (DPKO) ومكتب دعم بناء السالم لتشكيل إدارة للشؤون السياسية وإدارة لبناء 
السالم؛ (ب) بناء هيكلية سياسية وعمالنية واحــدة بقيادة مساعدي األمين العام لتوّلي المسؤوليات 
اإلقليمية ورفع تقارير إلى وكالء األمين العام للشؤون السياسية وشؤون بناء السالم وعملّيات السالم؛ 
(ج) تشكيل فــريــق مــبــادئ دائـــم تــابــع لــوكــيــل األمــيــن الــعــام لــلــشــؤون السياسية وبــنــاء الــســالم؛ (د) تــعــزيــز 
التماسك والتنسيق بين ركيزة السالم واألمن، و(ھ) إدخال تغييرات غير هيكلية في طريقة عمل ركيزة 
السالم واألمــن بشكل يــومــي (19). وساندت الجمعيُة العاّمة رؤيــة األمين العام اإلصالحية وطلبت إليه 

صوغ اقتراح شامل لتنفيذها (20).

إدامة السالم وعمليات السالم

تـــرجـــع أصــــول مــفــهــوم «إدامــــــة الـــســـالم» إلــــى تــقــريــر فـــريـــق الـــخـــبـــراء االســـتـــشـــاري لـــعـــام 2015 حــول 
الــمــســتــقــل  الـــفـــريـــق  اســـتـــخـــدم  كـــمـــا  عـــــام  2015(21).  الــــســــالم  ــبـــنـــاء  لـ الـــمـــّتـــحـــدة  األمــــــم  هـــيـــكـــل  اســـتـــعـــراضـــه 
الــرفــيــع الــمــســتــوى الــمــعــنــي بــعــمــلــّيــات الـــســـالم هـــذه الـــعـــبـــارة أيــــضــــاً (22). وفـــي عـــام 2017، أبــــدى األمــيــن 
 United Nations, Security Council, «Letter dated 22 August 2017 from the Permanent Representative (18)
 of Ethiopia to the United Nations addressed to the Secretary-General,» S/2017/766, 12 September 2017, and UN
Security Council Resolution 2378, 20 September 2017.
 United Nations, General Assembly, Strengthening of the United Nations system, «United Nations (19)
 reform: Measures and proposals», Restructuring of the United Nations peace and security pillar, Report of the
Secretary-General, A/72/525, 13 October 2017.
United Nations, General Assembly Resolution 72/199, 19 Jan. 2018.   (20)
SIPRI Yearbook 2017, pp. 220–332. (21) لمعرفة المزيد عن إدامة السالم، انظر: 
 Advisory Group of Experts, The challenge of sustaining peace: Report of the Advisory Group of Experts (22)
 for the 2015 review of the United Nations peacebuilding architecture, 29 June 2015, and United Nations, General
 Assembly and Security Council, «Identical letters dated 17 June 2015 from the Secretary-General addressed to the
President of the General Assembly and the President of the Security Council,» A/70/95-S/2015/446, 17 June 2015.
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الـــعـــام عــنــايــة خـــاّصـــة بــالــعــالقــة بــيــن عــمــلــّيــات الـــســـالم وإدامـــــة الـــســـالم فـــي بــيــان رئـــاســـي. ورأى مــجــلــس 
وضمان  لمجتمع،  مشتركة  رؤيــة  لتكوين  وعملية  «هــدف  بأّنه  العام  اإلطــار  في  المفهوم  هــذا  األمــن 
نشوب  تالفي  إلــى  الرامية  األنشطة  يشمل  وهــذا  االعــتــبــار،  فــي  السّكانية  الشرائح  كــّل  حــاجــات  أخــذ 
الــنــزاع وتــفــاقــمــه واســتــمــراره وتــجــّدده، ومــعــالــجــة أســبــابــه الــرئــيــســة، ومــســاعــدة أطـــراف الــنــزاع عــلــى إنــهــاء 
اإلعمار  وإعادة  التعافي  نحو  قُدمًا  والمضّي  الوطنية،  المصالحة  يضمن  ما  وهو  العدائية،  األعمال 

والتنمية» (23).
شــــّدد مــجــلــس األمــــن عــلــى أّن إدامـــــة الـــســـالم تــســتــلــزم وجــــود الــركــائــز الـــثـــالث لــألمــم الــمــّتــحــدة وعــلــى 
أّنــــه يــنــبــغــي لــعــمــلــّيــات حــفــظ الـــســـالم اإلحـــاطـــة بــتــحــّديــات بــنــاء الـــســـالم وإدامـــــة الـــســـالم عــنــد إطــــالق البعثة 
وذلــــــك مــــن خـــــالل تــقــيــيــم وتــخــطــيــط مــتــكــامــَلــيــن. وأعـــــــرب عــــن عـــزمـــه عـــلـــى دراســـــــة الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــالـــيـــة عــنــد 
وإدامــتــه؛  الــســالم  بناء  يشمل  وهــذا  أبــعــاده،  بجميع  التفويض  تطبيق  تقييم  ســالم: (أ)  عملّيات  تفويض 
(ب) مساندة عملية تشاورية ضمن البعثة لدعم الملكية الوطنية؛ (ج) وجود أهداف وغايات واضحة 
الماثلة  والــتــحــّديــات  للفرص  ودوريــــة  متكاملة  استراتيجية  تحليالت  إعـــداد  (د)  وإدامـــتـــه،  الــســالم  لبناء 
للسلطات الوطنية والمحّلية في بناء السالم وإدامته؛ (ھ) التقّدم في تنفيذ الواليات على المستويين 
الــســيــاســي والـــعـــمـــالنـــي بــطــريــقــة مــنــّســقــة؛ (و) وضـــــوح أدوار ومـــســـؤولـــيـــات عــمــلــّيــات الـــســـالم والــجــهــات 
األخــرى ضمانًا لتكامل فاعل للجهود وألكبر إسهام في معالجة األسباب الرئيسة للنزاع؛ (ز) وجود 
استراتيجية خــروج ترسي أسس سالم دائــم ومستدام (24). غير أّن الجهود السابقة بّينت صعوبة تطبيق 

كثير من هذه العناصر وأّن التقّدم ال يتحّقق إّال ببطء.

البصمة البيئية والتراث الثقافي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

زاد مجلس األمــن في عام 2017 اهتمامه بثالثة مواضيع مّتصلة بعملّيات السالم: (أ) إدارة أثرها 
البيئي؛ (ب) دورها في حماية التراث الثقافي؛ (ج) إسهامها في تحسين العالقات الجنسانية وتعميم 

مراعاة المنظور الجنساني.
بــوجــود 98354 فـــردًا على األرض فــي عملّيات الــســالم الــتــي تــقــودهــا األمـــم الــمــّتــحــدة، زاد مجلس 
تــشــديــده على أهــّمــيــة إدارة التأثير البيئي لعملّيات الــســالم. ُأشــيــر إلــى هــذا الــمــوضــوع ألّول مــّرة  األمـــن 
في سنة 2013، وذلك في تحديد واليَتي مينوسما ويوناميد، ثّم في سنة 2015 في سياق دعم األمم 
الــمــّتــحــدة عــمــلــيــة أمــيــســوم. وفـــي عـــام 2017، جـــرى الــتــشــديــد عــلــى هـــذا الــمــوضــوع فـــي تــجــديــد واليـــات 
في  األمــن  مجلس  وعالجه  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  البعثات 
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/27, (23)
21 December 2017.

(24) المصدر نفسه.
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بيان صحافي منفصل (25). لكّن الواليات المّتحدة اعترضت على إدراج عبارة «تغّير المناخ» في قرار 
متعّلق بحوض بحيرة تشاد (26).

كــانــت عملية مينوسما الــمــّرة األولـــى، وال تـــزال إلــى اآلن الــوحــيــدة، الــتــي أدرج فيها مجلُس األمــن 
الــتــراث الثقافي في واليــة عملية ســـالم (27). لكن في قــرار خــاّص حــول هــذا الموضوع في عــام 2017، 
أّكـــــد الــمــجــلــس إمـــكـــان تــكــلــيــف عــمــلــّيــات الـــســـالم الـــتـــي تــقــودهــا األمـــــم الــمــّتــحــدة بــمــســاعــدة الــحــكــومــات 
تعمل  أن  ووجــوب  والتهريب،  والنهب  المحظور  والتنقيب  التدمير،  من  الثقافي  الــتــراث  حماية  على 

العملّيات بتأنٍّ في جوار تلك المواقع (28).
أخـــيـــرًا، حــظــيــت الــجــنــوســة بــاهــتــمــام أكــبــر فــي واليــــات عــمــلــّيــات الــســالم فــي عـــام 2017، فــُطــلــب إلــى 
مــكــتــب األمـــــم الــمــّتــحــدة الــمــتــكــامــل لــبــنــاء الـــســـالم فـــي غــيــنــيــا - بــيــســاو (UNIOGBIS) وإلـــــى بــعــثــة األمـــم 
الــمــّتــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا (UNSMIL) إدراج مــنــظــور جــنــســانــي فـــي جـــهـــودهـــمـــا (29). وجـــــّدد الــمــجــلــس 
تــأكــيــده أيــضــًا أهــّمــيــة تعميم مــراعــاة الــمــنــظــور الجنساني حــيــن تشكيل بعثة األمـــم الــمــّتــحــدة لــدعــم نظام 
العدالة في هايتي (MINUJUSTH) (30). لكّن الصين وروسيا قاومتا مرارًا إدراج هذه العبارات ألّنهما 
اعتبرتاها توسيعًا ألجندة المرأة والسالم واألمن، أو تحّديًا للسيادة الوطنية أو مسؤولية أطراف أخرى 

في نظام األمم المّتحدة (31).
إضــافــة إلـــى مــا تـــقـــّدم، بــقــي االســتــغــالل واالنــتــهــاك الــجــنــســيــان (SEA) عــلــى يــد حــفــظــة ســـالم تابعين 
لألمم المّتحدة في صدارة جدول األعمال. ُسّجلت 62 دعوى استغالل وانتهاك جنسي في عملّيات 
حــفــظ الــســالم الــتــي تــقــودهــا األمـــم الــمــّتــحــدة والــبــعــثــات السياسية الــخــاّصــة فــي عـــام 2017 مــقــارنــة بــــ 103 
دعــــاوى فــي عـــام 2016، و69 دعـــوى فــي عـــام 2015. ومـــن بــيــن الـــدعـــاوى الـــــ 62 فــي عـــام 2017، تـــوّرط 
أفــــراد عــســكــريــون فــي 41 مــنــهــا، وبــلــغ عـــدد الــمــذنــبــيــن الــمــزعــومــيــن 103 أفـــــراد. وبــقــّيــة الـــحـــوادث مّتصلة 
بــــحــــاالت فــــرديــــة، مــنــهــا 11 حــــادثــــة تـــــــوّرط فــيــهــا أفـــــــراد مـــدنـــيـــون و10 حـــــــوادث تـــــــوّرط فــيــهــا رجــــــال شـــرطـــة. 
 (SEA) وشملت الدعوى 130 ضحية في سنة 2017، منهم 21 فتاة و100 امرأة. وبلغت نسبة دعاوى
بـــ 55  مقارنة  عــام 2017،  فــي  بالمئة  الجنسي - 32  االستغالل  وليس  الجنسية -  بــاالعــتــداءات  المّتصلة 
 UN Security Council Resolution 2387, 15 November 2017; UN Security Council Resolution 2348, (25)
 31 March 2017; and United Nations, Security Council, Press statement on environmental management of
peacekeeping operations, Press Release SC/13134-ENV/DEV/1830-PKO/700, 21 December 2017.

«Resolution on the Lake Chad Basin,» What’s in Blue, 31 March 2017.   (26)
UN Security Council Resolution 2100, 25 April 2013.   (27)
UN Security Council Resolution 2347, 24 March 2017.   (28)
 UN Security Council Resolution 2343, 23 February 2017, and UN Security Council Resolution 2376, (29)
14 September 2017.

UN Security Council Resolution 2350, 13 April 2017.   (30)
 «Presidential Statement on the Liberia Peacebuilding Plan and Elections Preparation,» What’s in Blue, (31)
21 July 2017.
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بالمئة في عام 2016. هذه النسبة المئوية المتدّنية أكثر انسجامًا مع السنين السابقة. إّن انخفاض عدد 
دعاوى استغالل وانتهاك جنسي في عام 2017 مقارنة بعام 2016 مرتبط إلى حّد بعيد بانخفاض عدد 
الدعاوى على مينوسكا في عام 2017، مقارنة بـ 52 دعوى في عام 2016. بناًء على ذلك، انخفضت 
نسبة دعاوى االستغالل واالنتهاك الجنسي التي طالت أفرادًا في مينوسكا من النصف تقريبًا في عام 

2016 إلى أقّل من الثلث في عام 2017(32).

 United Nations, General Assembly, Report of the Secretary-General, Special Measures for Protection (32)
from Sexual Exploitation and Abuse, A/72/751, 15 February 2018.
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II االتّجاهات والتطّورات اإلقليمية في عملّيات السالم

ياير فان دير لين 

وتيمو سميت

تــوّزعــت عــمــلــّيــات الــســالم الــمــتــعــّددة األطــــراف الــثــالثــة والــســتــيــن الــتــي كــانــت نــشــطــة فــي عـــام 2017 
التالي:  الشكل  على  وهــي  الــرقــم (3 - 1)).  الــجــدول  (انــظــر  العالم  فــي  الرئيسة  المناطق  جميع  على 
25 عملية ســـالم فــي أفــريــقــيــا، و18 فــي أوروبــــا، و9 فــي الــشــرق األوســــط، و6 فــي آســيــا وأوقــيــانــيــا، و5 
في  الحال  كانت  كما  وأوروبــا -  أفريقيا  في  السالم  عملّيات  أغلبية  مسارح  أّن  ومع  األمريكات.  في 
المنطقتان  هــاتــان  اســتــضــافــت  الــرقــم (3 - 7)) -  الــشــكــل  الــحــقــبــة 2008 - 2017 (انــظــر  ســنــوات  جــمــيــع 
نــوعــيــن مــخــتــلــَفــيــن تــمــامــًا مـــن الــبــعــثــات. فــــإذا كــانــت أغــلــبــيــة عــمــلــّيــات الـــســـالم فـــي أوروبـــــا بــعــثــات مــدنــيــة 
صــغــيــرة فــي دول خــرجــت مــن نـــزاعـــات، تــضــّمــنــت عــمــلــّيــات الــســالم الــنــشــطــة فــي أفــريــقــيــا بــعــثــات رئيسة 
كثيرة فيها عناصر نظامية مهّمة. مثال ذلك، تجاوزت قّوة سّت بعثات في أفريقيا 10000 فرد (انظر 
الــقــســم (I)). وفــاقــمــت قــواهــا مجتمعة إجــمــالــي عـــدد األفــــراد الــمــنــتــشــريــن فــي جــمــيــع عــمــلــّيــات الــســالم 

الـ 18 في أوروبا.
تركيز  تزايد  مــدى  األعـــوام 2008 - 2017  في  المختلفة  المناطق  بين  األفـــراد  توزيع  مقارنات  ُتظهر 
عملّيات السالم في أفريقيا (انظر الشكل الرقم (3 - 8)). زاد عدد األفراد المنتشرين في أفريقيا بنحو 
60 بالمئة في السنين الثماني األولى من الحقبة 2008 - 2017، وذلك من نحو 75000 فرد إلى نحو 
12000 فرد في كانون األّول/ديسمبر 2015. ومع أن عدد البعثات في أفريقيا انخفض بنسبة 11 بالمئة 
في عاَمي 2016 - 2017، بقيت البعثات هناك تستحوذ على األغلبية العظمى من األفــراد المنتشرين 
في عملّيات سالم متعّددة األطــراف. فحتى نهاية عام 2017، كان ثالثة أربــاع هؤالء األفــراد منتشرين 

في أفريقيا.
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أفريقيا

ــــّل بــعــمــلــيــة واحــــــدة عن  كــــان فـــي أفــريــقــيــا 25 عــمــلــيــة ســــالم مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف فـــي عــــام 2017، أي أقـ
عــام 2016. وانخفض عــدد األفـــراد العاملين في البعثات في أفريقيا بنسبة 4 بالمئة خــالل الــعــام، من 
110623 فردًا إلى 106240 فردًا. تلك كانت السنة الثانية على التوالي التي ينخفض فيها عدد األفراد 

المنتشرين في المنطقة، بعد حقبة من الزيادة المستمّرة بشكل أو بآخر منذ عام 2000.

الشكل الرقم (3 - 7)

عدد عملّيات السالم المتعّددة األطراف،

بحسب المنطقة، 2008 - 2017

اّتفاق  توقيع  جرى  عام 2017.  في  متانة  األفريقي  واالّتــحــاد  المّتحدة  األمــم  بين  الشراكة  ازدادت 
وأعــّد  نــيــســان/أبــريــل (1).  في 19  التعاون  لتعزيز  األفريقي  واالّتــحــاد  المّتحدة  األمــم  بين  مشترك  إطــاري 
بقيادة  سالم  دعم  لعملّيات  للتخطيط  المختلفة  الخيارات  عرض  تقريرًا  المّتحدة  لألمم  العام  األمين 
االّتــــحــــاد األفـــريـــقـــي وتـــفـــويـــض وتـــمـــويـــل االّتــــحــــاد األفـــريـــقـــي وعـــمـــلـــّيـــات الـــســـالم الـــتـــي يـــفـــّوضـــهـــا (2). لــكــن 
تــبــّيــن أّن تــأســيــس صــنــدوق الــســالم الــتــابــع لــالّتــحــاد األفــريــقــي عــلــى أســـاس ضــريــبــة مــقــدارهــا 0.2 بالمئة 

UN Security Council Resolution 2378, 20 September 2017.   (1)
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on Options for Authorization and (2)
Support for African Union Peace Support Operations,» S/2017/454, 26 May 2017.
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عــلــى «الــــــــواردات الــمــشــمــولــة» الـــتـــي تـــدخـــل الــــقــــاّرة لــيــس بـــاألمـــر الــســهــل لـــلـــزوم إيـــجـــاد طــــرق لــلــتــنــفــيــذ (3). 
األفــريــقــي 12 بالمئة مــن إجمالي اإلسهامات  وبحلول أيــار/مــايــو، جبت 14 دولــة عــضــوًا فــي االّتــحــاد 
ــع لعملّيات الــســالم الــتــي يــقــودهــا االّتــحــاد  الــمــنــشــودة (4). وتــواصــلــت الــمــنــاقــشــات حــول الــتــمــويــل الــمــتــوقَّ
األفريقي بموجب الفصل الثامن من ميثاق األمم المّتحدة. ومع إقرار مجلس السالم واألمن التابع 
لـــالّتـــحـــاد األفـــريـــقـــي بـــوجـــوب أخــــذ الــــقــــرارات الــمــتــعــّلــقــة بــتــمــويــل الــبــعــثــات الـــخـــاّصـــة بــحــســب كــــّل حــالــة، 
ضــة أو الــمــجــازة مــن االّتــحــاد األفريقي  سعى إلقـــرار مــبــدأ ُيــوجــب تمويل عملّيات دعــم الــســالم الــمــفــوَّ
رة (5). وأعـــرب مجلس األمـــن عــن عزمه  والــمــجــازة مــن مجلس األمـــن مــن أنصبة األمـــم الــمــّتــحــدة الــمــقــرَّ
عــلــى إرســــــاء آلـــيـــات لــتــمــويــل األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة بــحــســب الـــحـــالـــة مـــع اإلشـــــــراف والـــمـــســـاءلـــة االســتــراتــيــجــيــة 

والمالية الالزمة (6).

الشكل الرقم (3 - 8)

عدد األفراد في عملّيات السالم المتعّددة األطراف،

بحسب المنطقة، 2008 - 2017

مالحظة: يشير محور السنوات إلى البيانات الشهرية في منتصف السنة (شهر حزيران/يونيو).

 P. Apiko and F. Aggad, «Analysis of the Implementation of the African Union’s 0.2% levy: Progress and (3)
 Challenges,» Briefing Note no. 98 (European Centre for Development Policy Management: Maastricht, November
2017).
«Briefing and Informal Interactive Dialogue on AU-UN Cooperation,» What’s in Blue, 14 June 2017.   (4)
 «African Union, Peace and Security Council, 689th Meeting, Communiqué PSC/PR/COMM (5)
(DCLXXXIX), 30 May 2017.
UN Security Council Resolution 2378, 20 September 2017.   (6)
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(أ) تتضّمن أرقاُم األمم المّتحدة عملّيات السالم التي تقودها إدارة عملّيات حفظ السالم في األمم المّتحدة، وإدارة الشؤون السياسية في األمم المّتحدة، والعملّية المختلطة لالّتحاد األفريقي 
. (U

N
A

M
ID

واألمم المّتحدة في دارفور (
(ب) أرقام األفراد عائدة إلى 31 كانون األول/ديسمبر 2017.

صدر: قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بعملّيات السالم المتعّددة األطراف.
الم
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غرب أفريقيا

ُأنهيت عمليتا سالم في غرب أفريقيا في عام 2017، بينما استضافت المنطقة في المقابل تدّخًال 
سريعًا وناجحًا في غامبيا. أكملت عملية األمم المّتحدة في ساحل العاج (UNOCI) واليتها وُأنهيت 
بعد نحو 13 سنة في 30 حزيران/يونيو 2017. لكن ستواصل األمم المّتحدة التزامها من خالل فريقها 
الساحل  ومنطقة  أفريقيا  لغرب  المّتحدة  األمــم  ومكتب  الــعــام  لألمين  الشخصية  والمشاركة  القطري، 
في  واليــتــهــا  ُتــنــهــي  أن  تـــوشـــك   (UNMIL) لــيــبــيــريــا  فـــي  الــمــّتــحــدة  األمـــــم  بــعــثــة  أّن  كــمــا   .(7) (UNOWAS)

30 آذار/مـــــارس 2018. وبــعــد فــوز العــب كــرة الــقــدم الــســابــق جـــورج ويـــاه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
كــانــون األول/ديــســمــبــر، بقيت لديها مهّمة وهــي اإلســهــام فــي تطوير الــقــدرات الوطنية لــصــون الــســالم. 
وسيواصل الفريق القطري التابع لألمم المّتحدة ولجنة بناء السالم مشاركتهما بعد رحيل بعثة األمم 

المّتحدة في ليبيريا (8).
وتعليق  والدستورية  السياسية  المراوحة  حالة  استمرار  إلى  وبالنظر  استراتيجي،  استعراض  عقب 
تنفيذ اّتفاق كوناكري، أعيد ترتيب أولويات مكتب األمم المّتحدة المتكامل لبناء السالم في غينيا - 
بيساو (UNIOGBIS) إليجاد المجال السياسي لسالم مستدام. ويجري اآلن تقديم مساعيه الحميدة 

ومهّمات التيسير السياسي على المهّمات األخرى مع تبسيط هيكليته اإلدارية (9).
متاعب  تعاني   (ECOMIB) بيساو  غينيا  فــي  أفريقيا  غــرب  لـــدول  االقــتــصــاديــة  الجماعة  بعثة  بقيت 
مــالــيــة. ولــطــالــمــا عــانــت الــبــعــثــة مــن إهــمــال طــويــل األجــــل فــي شـــأن مستقبلها. لــكــّن قــّمــة مــونــروفــيــا لهيئة 
ثالثة  واليتها  مـــّددت   (ECOWAS) أفريقيا  غــرب  لــدول  االقتصادية  الجماعة  وحــكــومــات  دول  رؤســـاء 
أشهر فــوق تــاريــخ إنهائها الــذي كــان مزمعًا فــي 30 حــزيــران/يــونــيــو (10). ودعــا مجلس األمــن إلــى تمديد 
إضافي وإلــى تقديم دعــم مالي دولــــي (11). ومــع أّن هيئة رؤســاء دول وحكومات الجماعة االقتصادية 
لــدول غرب  واصــلــت بعثة الجماعة االقتصادية  فــي قّمتها التالية،  تــمــّدد البعثة  لــدول غــرب أفريقيا لــم 

أفريقيا في غينيا بيساو جهودها في غياب والية رسمية.
بعثة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا (ECOMIG) هي البعثة الجديدة الوحيدة 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا. ســّلــم الــرئــيــس يــحــيــى جــامــيــه بــهــزيــمــتــه بــــادئ األمــــر عــقــب انــتــخــابــات 1 كــانــون األول/

ديسمبر 2016 التي فاز فيها أداما بارو، لكّن جاميه زعم في 9 كانون األول/ديسمبر حصول مخالفات 
ورفض النتائج. ونشرت حكومة جاميه قّوات في شوارع بانجول، وفي 18 كانون الثاني/يناير 2017، 
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/8, (7)
30 June 2017, and UN Security Council Resolution 2284, 28 April 2016.
United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council.   (8)
 S/PRST/2017/11, 24 July 2017, and C. MacDougall and C. Cooper, «George Weah Wins Liberia Election,»
New York Times, 28/12/2017.
UN Security Council Resolution 2343, 23 February 2017.   (9)
 Economic Community of West African States, Final Communique of the 51st Ordinary Session of the (10)
ECOWAS Authority of Heads of States and Government, 4 June 2017.
UN Security Council Resolution 2343, 23 February 2017.   (11)
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وافــــق الــبــرلــمــان الــغــامــبــي عــلــى إعــــالن حــالــة طــــوارئ لــمــّدة 90 يـــومـــًا. لــكــّن الــضــغــط الـــدولـــي عــلــى جاميه 
ليتنّحى كـــان قــويــًا ومـــوّحـــدًا مــن الــبــدايــة، واعــتــرفــت الــجــمــاعــة االقــتــصــاديــة لـــدول غـــرب أفــريــقــيــا ومجلس 
الـــســـالم واألمـــــن الــتــابــع لــالّتــحــاد األفــريــقــي ومــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بـــبـــارو رئــيــســًا جـــديـــدًا. ونـــّبـــه الــطــرفــان 
األفريقي،  لالّتحاد  التابع  واألمــن  السالم  ومجلس  أفريقيا  غــرب  لــدول  االقتصادية  الجماعة  األّوالن، 
إلـــى أّن اســتــخــدام الـــقـــّوة لــيــس مــســتــبــعــدًا، بينما رّحــــب مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بــجــهــود الــطــرفــيــن األّوَلـــيـــن 

وساندها، لكّنه أضاف أّنه ينبغي السعي إلى حّل «بالوسائل السياسية أّوًال» (12).
وفــــي 19 كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر، ُنـــّصـــب بـــــارو رئـــيـــســـًا شـــرعـــيـــًا، فـــي حــيــن بــقــيــت حــكــومــة األمـــــر الـــواقـــع 
الحالية بــرئــاســة جاميه فــي السلطة. ومــا إن ُنــّصــب بـــارو رئــيــســًا شــرعــيــًا ونـــال اعــتــرافــًا دولــيــًا حــّتــى دخلت 
قّوة إقليمية غامبيا، بدعوة منه، قوامها جنود سنغاليون ونيجيريون وغانيون وماليون وتوغويون ضمن 
بعثة الجماعة االقتصادية لــدول غــرب أفريقيا في غامبيا (إكــومــيــغ) (13). تأّلفت إكوميغ بــادئ األمــر من 
السّكان،  وعــمــوم  السياسيين  والــقــادة  بــارو  الرئيس  سالمة  ضمان  إليها: (أ)  وُأوكـــل  جندي  نحو 7000 
الــدســتــوري (14).  بالقسم  المنتَخب  الرئيس  أداء  ضمان  و(ج)  الرئاسية،  االنتخابات  نتائج  دعــم  و(ب) 
وتــحــت الضغط الــعــســكــري، وعــقــب اّتــفــاق ســيــاســي، رضــخ جاميه وحــصــل انــتــقــال سلمي للسلطة (15). 
وفي 9 شباط/فبراير، مّدد الرئيس بارو والية إكوميغ ثالثة أشهر (16). سرى مفعول الوالية الجديدة في 
والدفاع  األمــن  وقـــّوات  الجديدة  السلطات  بين  الثقة  بناء  تيسير  إكوميغ  إلــى  وُطلب  شباط/فبراير،   21
الغامبية إضافة إلى ضمان األمــن. ُخّفضت القّوة بعد ذلك إلى 500 فرد، مع أّن عدد أفرادها ُخّفض 
بـــدرجـــة كــبــيــرة أصـــــــًال مـــن الــنــاحــيــة الــفــعــلــيــة (17). لــكــّن الـــوضـــع األمـــنـــي بــقــي هـــّشـــًا، وفـــي 4 حــزيــران/يــونــيــو، 
مــــّددت هيئة رؤســــاء دول وحــكــومــات بعثة الــجــمــاعــة االقــتــصــاديــة لـــدول غـــرب أفــريــقــيــا فــي غامبيا واليــة 
وطلبت  توجيهها.  وإعــــادة  الغامبية  المسّلحة  الــقــّوات  تــدريــب  دعــم  مهّمة  وأضــافــت  سنة  مـــّدة  إكــومــيــغ 

هيئة بعثة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غامبيا جنودًا إضافيين للقيام بهذا الدور (18).
 Economic Community of West African States, Final Communique of the 50th Ordinary Session of the (12)
 ECOWAS Authority of Heads of States and Government, 17 December 2016, African Union, Peace and Security
 Council, 647th Meeting, Communiqué PSC/PR/COMM (DCXLVII), 13 January 2017, and UN Security Council
Resolution 2337, 19 January 2017.
 T. Cocks and E. Farge, «West African Military Halt Gambia Operation, Issue Jammeh Deadline,» (13)
Reuters, 19 January 2017.
 A. Jobe, «ECOMIG Forces Explain Mandate in Gambia,» The Point, 31 January 2017, and P. D. (14)
 Williams, «A New African Model of coercion? Assessing the ECOWAS mission in the Gambia,» IPI Global
Observatory, 16 March 2017.
 Office of the Spokesman for the UN Secretary-General, Note to Correspondents, Joint Declaration on (15)
 the Political Situation in The Gambia, 21 January 2017, and United Nations, Security Council, Statement by the
President of the Security Council, S/PRST/2017/10, 24 July 2017.
«President Barrow Extends ECOMIG Mandate by 3 Months,» The Point, 9 February 2017.   (16)
 E. De Cherisey, «ECOMIG Gets New Mandate as Some Troops Withdraw,» Janes 360, 28 February (17)
2017.
 Economic Community of West African States, Final Communique of the 51st Ordinary Session of the (18)
ECOWAS Authority of Heads of States and Government, 4 June 2017.
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منطقتا الساحل والمغرب

منطقتا الساحل والمغرب بقعتان ساخنتان تنشر فيهما مجموعٌة من المنّظمات الدولية عملّيات 
ســـالم مــتــنــّوعــة. بــقــيــت بــعــثــة األمــــم الــمــّتــحــدة الــمــتــكــامــلــة الــمــتــعــّددة األبـــعـــاد لــتــحــقــيــق االســـتـــقـــرار فـــي مــالــي 
معّقدة.  أمنية  بيئات  في  لتعمل  الــالزمــة  األساسية  الــقــدرات  في  نقصًا  تعاني  مينوسما)   MINUSMA)
لبناء  عــادي  غير  مؤتمر  والــتــأم  متكّررة.  عدائية  هجمات  بسبب  الالمتكافئة  التهديدات  تستمّر  لذلك، 
القّوة في 22 - 23 أيار/مايو وأثمر تعّهدات بسّد الثغر في القدرات. ودعا مجلس األمن الدولي إلى 
النشر العاجل لقّوة الرّد السريع التابعة لعملية األمم المّتحدة في ساحل العاج (UNOCI يونوسي)، 
ووحـــدة جــّويــة تساندها فــي مــالــي. وطلب إلــى األمــيــن الــعــام أيــضــًا دراســـة خطط مـــداورة طويلة األجــل 
لــــلــــقــــدرات الـــجـــوهـــريـــة وإلــــــى ِشـــــراكـــــات مـــبـــتـــكـــرة بـــيـــن الــــــــدول الـــتـــي ُتـــســـهـــم بــــمــــعــــّدات أو جـــنـــود أو شــرطــة 
كخيارات جديدة تعزيزًا لقدرات مينوسما. وغداة التجديد السنوي لوالية مينوسما في حزيران/يونيو، 
أبقى مجلس األمن على مهّماتها وأجاز قّوة مقدارها 15209 أفراد نظاميين (13289 عسكريًا و1920 
 ،(G5 Sahel) الساحل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة  التابعة  المشتركة  القّوة  نشر  وعقب  شــرطــيــًا) (19). 
ُحــذفــت فكرة نشر لــواء تــدّخــل تابع للقّوة ضمن مينوسما مــن األجــنــدة (انــظــر القسم III). لكن بنهاية 

عام 2017، حازت مينوسما 88.3 بالمئة فقط من قّوتها المجازة (11698 عسكريًا و1725 شرطيًا).
وفي 15 أيار/مايو 2017، أقّر مجلس االّتحاد األوروبي مفهوم عملّيات لبعثات االّتحاد األوروبي 
لــلــهــيــكــلــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــســيــاســة الــمــشــتــركــة لـــألمـــن والــــدفــــاع (CSDP) فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل: بــعــثــة االّتـــحـــاد 
وبــعــثــة االّتـــحـــاد   ،(EUCAP Sahel Niger) الــنــيــجــر فـــي  والـــدفـــاع  الــمــشــتــركــة لــألمــن  لــلــســيــاســة  األوروبــــــي 
األوروبي للسياسة المشتركة لألمن والدفاع في مالي (EUCAP Sahel Mali) وبعثة االّتحاد األوروبي 
للتدريب (EUTM) في مالي. الغايات االستراتيجية للهيكلة المناطقية هي دعم التعاون عبر الحدود 
في الساحل، ودعم هياكل التعاون اإلقليمي وتعزيز القدرات الوطنية للمجموعة الخماسية لمنطقة 
الساحل. وُشّكلت خلّية تنسيق إقليمي (RCC) لهذا الغرض ضمن بعثة االّتحاد األوروبــي للسياسة 

المشتركة لألمن والدفاع في مالي (20).
ـــع فـــي الــصــخــيــرات  ومــــع أّنــــه تــمــّخــضــت حــكــومــُة وفــــاق وطــنــي عـــن االّتــــفــــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي الـــمـــوقَّ
عــام 2017.  في  الفعلية  الناحية  من  مة  مقسَّ ليبيا  بقيت  األول/ديسمبر 2015،  كانون  في 17  بالمغرب 
لذلك، كّلف مجلُس األمن الدولي بعثَة األمم المّتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL يونسميل)، عقب 
استعراض تقييمي استراتيجي، بمساندة عملية سياسية شمولية ضمن إطار اّتفاق السالم، إضافة إلى 
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/478, (19)
6 June 2017, and UN Security Council Resolution 2364, 29 June 2017.
 Council Decision 2017/1102/CFSP of 20 June 2017 amending Decision 2014/219/CFSP on the (20)
 European Union CSDP Mission in Mali (EUCAP Sahel Mali), Official Journal of the European Union, L158/44,
21 June 2017.
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واليتها الحالية (21). وفي أثناء السنة، واصلت يونسميل وفريق األمم المّتحدة القطري (UNCT) زيادة 
عملّياتهما في ليبيا بالتدريج، وأبقتا على وجود تناوبي مؤّقت. واكتمل انتشار وحدة حراسة لحماية 
مــقــاّر يونسميل فــي طــرابــلــس بــحــلــول نــهــايــة الـــســـنـــة (22). ورّدًا عــلــى تــقــاريــر تــحــّدثــت عــن بــيــع المهاجرين 
كعبيد فــي لــيــبــيــا، رّحــــب مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي بــعــمــل يــونــســمــيــل عــلــى تنسيق ودعــــم تــقــديــم الــمــســاعــدة 

اإلنسانية للمهاجرين والالجئين (23).
ــّتــــحــــدة لـــالســـتـــفـــتـــاء فـــــي الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة  لـــــم ُيـــســـمـــح لـــغـــيـــر 25 مــــوّظــــفــــًا مــــدنــــيــــًا فـــــي بـــعـــثـــة األمــــــــم الــــمــ
(MINURSO مينورسو) بالعودة عقب طرد العنصر المدني في سنة 2016، على الرغم من مؤّشرات 
ســابــقــة أشـــــارت إلــــى الــعــكــس. زد عــلــى ذلــــك اســـتـــمـــرار الـــتـــوّتـــر بــيــن الــــقــــّوات الــمــســّلــحــة الــمــغــربــيــة وجــبــهــة 
الــبــولــيــســاريــو فــي الــقــطــاع الـــعـــازل بــكــركــرات، حــتــى بــعــد انــســحــاب الـــقـــّوات الــمــغــربــيــة. أثــــار مــجــمــوع هــذه 
الــقــضــايــا أســئــلــة فــي مــجــلــس األمــــن حـــول الــتــركــيــبــة المستقبلية لــمــيــنــورســو وكــيــفــيــة قــيــاس أدائـــهـــا. وُســمــح 

لمينورسو بزيادة نسبة الموّظفين الطّبيين ضمن سقف قّواتها المجاز حالياً (24).

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تقّرر بموجب االّتفاق السياسي الشامل والجامع الموقَّع في كينشاسا في 31 كانون األول/ديسمبر 
أن يبقى الرئيس الحالي لــوران كابيال على رأس الدولة إلى حين انتخاب خليفة له قبل نهاية كانون 
األول/ديسمبر  2017(25). لكّن المجال السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية تقّلص وتحّدثت 
أعمال  وانتقلت  اإلنــســان.  ولحقوق  الــدولــي  اإلنــســانــي  للقانون  الخطيرة  االنتهاكات  زيـــادة  عــن  تقارير 
كيفو (بما  كإقليَمي  مناطق  من  عينه  الوقت  في  الميليشيات  وعنف  المحلية  المجتمعات  بين  العنف 
االنتخابية  للعملية  ودعمًا  وتنجانيكا (26).  كاساي  إقليَمي  إلــى  إيتوري  وإقليَمي  بيني)  مدينة  ذلــك  في 
فــي هـــذه الــبــيــئــة الــمــتــدهــورة، طــلــب األمــيــن الــعــام رفـــع الــســقــف الــمــجــاز لعنصر الــشــرطــة فــي بعثة منّظمة 
 «Restoring UN Leadership of Libya’s Peace Process,» Statement, International Crisis Group, 18 (21)
September 2017, and UN Security Council Resolution 2376, 14 September 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في ليبيا، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Support (22)
Mission in Libya, S/2018/140, 12 February 2018.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/24, (23)
7 December 2017.
 «Western Sahara: Morocco to Pull out of UN Buffer Zone,» BBC News, 27 February 2017, and (24)
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation Concerning Western Sahara,
S/2017/307, 10 April 2017, and UN Security Council Resolution 2351, 28 April 2017.

(25) تــــقــــّرر فــي الـــجـــدول الــزمــنــي لــالنــتــخــابــات الـــصـــادر فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر إجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والتشريعية 
واإلقليمية في 23 كانون األول/ديسمبر 2018.

 UN Security Council Resolution 2348, 31 March 2017, and United Nations, Security Council, Report (26)
 of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of
the Congo, S/2017/824, 2 October 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
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من  مونوسكو)   MONUSCO) الديمقراطية الكونغو  جمهورية  في  االستقرار  لتحقيق  المّتحدة  األمــم 
1050 فردًا إلى 1370 فردًا. وتوّقع عدم حاجة جهود إعادة التشكيل إلى أفراد عسكريين إضافيين مع 

أّن العنصر العسكري يواجه مصاعب في تنفيذ مهّمته (27).
عندما حــان وقــت التجديد الــســنــوي لــواليــة مــونــوســكــو، كــان عــدد الــجــنــود السبعة عشر ألــفــًا الذين 
فـــردًا.  والــبــالــغ 19815  المجاز  قــّواتــهــا  سقف  عــن  كثيرًا  تــدّنــى  قــد  السابقتين  السنتين  فــي  البعثة  نشرتهم 
ومـــع ذلـــك، طــالــبــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة والمملكة الــمــّتــحــدة بخفض إضــافــي لــلــقــّوات، بــرغــم معارضة 
الدول األعضاء األخرى في مجلس األمن. حّتى إّن الواليات المّتحدة هّددت باستخدام الفيتو لمنع 
ــض عــديــد الـــقـــّوات بــدرجــة كــبــيــرة. ورأت أمــانــة ســـّر األمــــم الــمــّتــحــدة أن  تــجــديــد واليــــة الــبــعــثــة إذا لــم يــخــفَّ
خفضًا إضافيًا بسحب 500 جندي لن يؤّثر في قــدرة مونوسكو على تنفيذ واليتها «على نحو سلبي 
جدًا». وأشارت أيضًا إلى إمكان تأمين الزيادة المطلوبة في عنصر الشرطة عبر تعاون بين البعثات (28). 
بناء على ذلك، خّفض مجلُس األمن مستويات القّوات المجازة لمونوسكو، من 19815 إلى 16215 
جنديًا، ومن 760 إلى 660 مراقبًا عسكريًا وضابط ركن. لكّنه لم يزد حجم عنصر الشرطة البالغ 391 
شرطيًا و1050 فــردًا في وحــدات الشرطة المشكلة (FPUs)، بيد أّنــه طلب إلــى األمين العام استطالع 

خيارات لتعاون بين البعثات (29).
بــقــيــت واليـــــة مــونــوســكــو عــلــى حــالــهــا تـــقـــريـــبـــًا، غــيــر أّن جـــهـــودهـــا الــمــدنــيــة وجـــهـــود إرســــــاء االســـتـــقـــرار 
رة اآلن في سياق اّتفاق 31 كانون األول/ديسمبر 2016. إضافة إلى ذلــك، حّث  السياسي باتت مؤطَّ
من  لتمكينها  البعثة  إصــالح  فــي  المستخَلصة  الـــدروس  إدراج  مواصلة  على  مونوسكو  األمــن  مجلس 
تنفيذ مهّماتها على نحو أفضل، وال سّيما حماية المدنيين. وفي هذا الصدد، خّص المجلُس بالذكر 
التسلسل القيادي لمونوسكو وفاعليتها وسالمة وأمن أفرادها، وقدرتها على إدارة أوضاع معّقدة. كما 
القيادة  كفاءة  وعــدم  المعَلنة،  غير  الوطنية  المحاذير  بسبب  البعثة  في  المحتمل  السلبي  األثــر  إلــى  نّبه 
واإلخــفــاق في الــرّد على الهجمات  والــمــعــّدات غير الالئقة،  األوامـــر،  والسيطرة، والتقصير في إطاعة 
الــتــي تــســتــهــدف مــدنــيــيــن. أخـــيـــرًا، طــلــب مــجــلــس األمــــن إلـــى األمــيــن الــعــام إجــــراء اســتــعــراض استراتيجي 
لمعاينة استمرار جدوى مهّمات البعثة، وأولوياتها ومواردها ذات الصلة، وإعــداد استراتيجية خروج 

وخيارات لخفض القّوة بعد تنفذ اّتفاق 31 كانون األول/ديسمبر (30).
وبعدما زعزعت التوّترات في شأن انتقال السلطة استقراَر البالد ككّل، جادل محّللون بأّنه ينبغي 
أن يــثــمــر االســـتـــعـــراض االســتــراتــيــجــي لــمــونــوســكــو بــعــثــًة أكــثــر حــركــيــة وأقـــــّل تـــركـــيـــزًا عــلــى شــــرق جــمــهــوريــة 
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Organization (27)
Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, S/2017/206, 10 March 2017.
 «Vote on Draft Resolution Renewing MONUSCO Mandate,» What’s in Blue, 31 March 2017, and (28)
 C. Lynch and T. McCormick, «Nikki Haley Threatened to Withhold Backing for UN’s Congo Mission, Then
Blinked,» Foreign Policy (30 March 2017).
UN Security Council Resolution 2348, 31 March 2017.   (29)
UN Security Council Resolution 2348, 31 March 2017.   (30)
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الشاسعة  المساحة  إلــى  أّنـــه: «بالنظر  إلــى  االستراتيجي  االســتــعــراض  خَلص  الــديــمــقــراطــيــة (31).  الكونغو 
للبالد، واّتساع مصفوفة التهديدات التي يواجهها السّكان والموارد المحدودة»، يتعّين على مونوسكو 
أن تنصرف من «الحماية من خالل الحضور إلى الحماية من خالل بسط القّوة». وجــادل بأّن هدف 
مونوسكو النهائي هو تالفي انهيار جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأّن تنفيذ اّتفاق 31 كانون األول/

ديــســمــبــر واحـــتـــواء الــجــمــاعــات الــمــســّلــحــة فــقــط ســيــســمــح لــمــونــوســكــو بــصــرف تــركــيــزهــا مـــن الــحــمــايــة إلــى 
خفض لحجم الــقــّوة. وذكـــر أّنـــه «مــن الــشــروط األســاســيــة أن تتيح الـــدول األعــضــاء لمونوسكو الــمــوارد 
الــالزمــة لتنفيذ مهّماتها» وأّنــه ينبغي لهذه الــدول «تــوّخــي الحذر حين يــراد المضّي في خفض موازنة 

البعثة على نحو يهّدد قدرتها على تنفيذ أولوياتها األساسية» (32).
لــم يــكــد يــنــقــضــي شــهــران حــّتــى تــلــّقــت مــونــوســكــو ضــربــة قــاســيــة فــي 7 كــانــون األول/ديــســمــبــر حين 
هـــوجـــمـــت قــــاعــــدة تــشــغــيــل ســــرّيــــة فــــي ســيــمــولــيــكــي بــإقــلــيــم كــيــفــو الـــشـــمـــالـــي، وُذكــــــر أّن تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
الــديــمــقــراطــيــة (ADF) نـــّفـــذ الـــهـــجـــوم. ُقـــتـــل خــمــســة عــشــر تـــنـــزانـــيـــًا مـــن حــَفــظــة الـــســـالم مـــن لــــواء الــتــدّخــل 
وُأصيب  الديمقراطية،  الكونغو  لجمهورية  المسّلحة  القّوات  من  أفراد  وخمسة   ،(FIB) للقّوة  التابع 
53 فـــــردًا آخـــريـــن عــلــى األقـــــّل بــــجــــروح (33). صــدمــت الـــحـــادثـــُة نــظــام األمــــم الــمــّتــحــدة بــأكــمــلــه ومــنــدوبــي 
الــســالم جــان بيار  حفظ  األمــيــن الــعــام المساعد لعملّيات  وكــيــل  وبــّيــن  نــيــويــورك.  فــي  األعــضــاء  الــدول 
موقف  على  رّدًا  الــهــجــوم  فــي  رأى  وأّنــه  الديمقراطية،  الــقــوى  تحالف  يقاتل  الــتــدّخــل  لــواء  أّن  الْكـــروا 
مــونــوســكــو الــذي يـــزداد حــزمــاً (34). وتــســاءل بــعــض المحّللين عــّمــا إذا كــان خــّفــض الــقــّوة الــذي تــّم في 
عــام 2017 قــد أضعف مــونــوســكــو (35). كــان الهجوم بــدايــة زيــادة االنــفــالت األمــنــي فــي المنطقة، وهو 
مـــا أشــــار إلـــى أّن إعــــادة هــيــكــلــة مــونــوســكــو وإغــــالق الــقــواعــد فـــي غــيــاب األصــــول الــجــّويــة الـــالزمـــة قــد 
وقبل  متزايد  أمــن  عــدم  بيئة  في  الــقــّوات  خفض  تــّم  األقــّل.  على  المدنيين  حماية  على  قدرتها  قّلص 
الــخــطــط األصـــلـــيـــة لــخــفــض الــــقــــّوات. كــمــا أّنــــه ُأجـــــري قــبــل أن يـــقـــّدم االســـتـــعـــراض االســتــراتــيــجــي رؤى 
من  للحماية  مهيَّأة  غير  البعثة  أّن  بــدا  لــذلــك،  الخفض.  ذلــك  ونــواحــي  الــقــّوات  خفض  إمــكــان  حيال 

القّوة (36). بسط  خالل 
 J. Guéhenno, «Open Letter to the UN Secretary-General on Peacekeeping in DRC,» International Crisis (31)
Group, 27 July 2017.
 United Nations, Security Council, «Special Report of the Secretary-General on the Strategic Review of (32)
 the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo,» S/2017/826,
29 September 2017.
 United Nations, Security Council, Press statement on attack against United Nations Organization (33)
Stabilization Mission in Democratic Republic of Congo, Press Release SC/13114-PKO/699, 8 December 2017.
 F. Mahamba, «Rebels Kill 15 Peacekeepers in Congo in Worst Attack on UN in Recent History,» (34)
Reuters, 8 December 2017.
 C. Vogel, «UN Peacekeepers Were Killed in Congo: Here’s What We Know,» Washington Post, (35)
8/12/2017.
 L. Spink, Protection with Less Presence: How the Peacekeeping Operation in The Democratic Republic (36)
 of Congo is Attempting to Deliver Protection with Fewer Resources (Center for Civilians in Conflict, 10 January
2018).
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بوروندي

وبقي  داخليًا،  والمشرَّدين  الالجئين  عدد  زاد  لكن  نسبيًا.  هادئًا  بوروندي  في  األمني  الوضع  بقي 
وضع حقوق اإلنسان مدعاة للقلق واستمّر الجمود السياسي. لم يــأِت مجلس األمــن على ذكر نشر 
عنصر شــرطــة تــابــع لــألمــم الــمــّتــحــدة فــي بــيــانــه الــرئــاســي حـــول ذلـــك الــبــلــد، لــكــّنــه ســانــد الــجــهــود المبذولة 
اّتفاق  إلــى  التوّصل  بــورونــدي  وحكومة  المّتحدة  األمــم  تستطع  ولــم  للبعثة (37).  الُمنِشئ  الــقــرار  لتطبيق 
حول طرائق نشر عنصر الشرطة التابع لألمم المّتحدة، لمعارضة بوروندي ذلك. إضافة إلى ما تقّدم، 
جادل بعض أعضاء مجلس األمن بأّن والية عنصر الشرطة البالغة سنة واحدة قد انتهت بعد سنة من 
صدور القرار، بينما جادل آخرون بأّن واليتها تبدأ فقط من حين تواجد ذلك العنصر على األرض (38).
أبــــــدى مــجــلــس األمــــــن قــلــقــه أيــــضــــًا مــــن اســــتــــمــــرار تـــأخـــيـــر انـــتـــشـــار مـــراقـــبـــي حـــقـــوق اإلنـــــســـــان والـــخـــبـــراء 
الــعــســكــريــيــن الــتــابــعــيــن لـــالّتـــحـــاد األفـــريـــقـــي. فــبــحــلــول آخــــر كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2017، لـــم يــنــتــشــر غير 
الذين  المئتين  المراقبين  من  كثيرًا  أدنــى  وهــذا  عسكريين،  مراقبين  و8  اإلنــســان  حقوق  مراقبي  من   37
وافـــقـــت عــلــى انــتــشــارهــم حــكــومــة بــــورونــــدي مـــن قــبــل وأدنـــــى مـــن الـــعـــدد الــمــنــتــشــر فـــي ســنــة 2016. ودعـــا 
كّل من مجلس األمن واالّتحاد األفريقي إلى المسارعة إلى توقيع مذّكرة تفاهم لجعل بعثة االّتحاد 

األفريقي عمالنية بالكامل (39).

ليسوتو

كــشــفــت الـــتـــوّتـــرات فـــي لــيــســوتــو وجـــــود مــنــافــســة بــيــن شــخــصــيــتــيــن عــســكــريــتــيــن رفــيــعــتــيــن، هــمــا الــعــمــيــد 
مــابــرانــكــوي مــاهــاو والــفــريــق تـــالدي كــامــولــي، والــســيــاســي تــوم ثــابــان، حليف األّول، والــســيــاســي باكاليثا 
سيريل  أفريقيا  جنوب  رئيس  نائب  بوساطة  اّتفاق  ُأبــرم  عام 2014،  وفي  الثاني.  حليف  وموسيسيلي، 
رامـــافـــوزا تضّمن إقــالــة كــامــولــي ومــاهــاو مــن منصبيهما (40). لــكــّن اغــتــيــال مــاهــاو بعد ذلــك فــي أيــار/مــايــو 
2015 دفع الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي (SADC) إلى التدّخل وتأليف لجنة تحقيق مستقّلة 
ولجنة رقابة للعمل كآلية إنــذار مبكر تحّسبًا لعدم استقرار محتمل في البالد وللتدّخل عند الحاجة. 
إضافة إلى ذلك، حّثت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ليسوتو على إصالح دستورها وقطاعها 
الدفاعية  ليسوتو  قـــّوة  قــائــد  منصب  مــن  كــامــولــي  تنّحى  الثاني/نوفمبر 2016،  تشرين  وفــي  األمـــنـــي (41). 
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/13, (37)
 2 August 2017, and J. van der Lijn and T. Smit, «Regional Trends and Developments,» in: SIPRI Yearbook 2017,
pp. 188-189.
«Burundi Presidential Statement,» What’s in Blue, 1 August 2017.   (38)
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/13, (39)
2 August 2017.
 ENCA, «SADC Agree to Commission of Inquiry into Recent Turmoil in Lesotho,» African News (40)
Agency, 4 July 2017.
 Southern African Development Community (SADC), Communiqué, Extraordinary Summit of the (41)
Double Troika, Pretoria, Republic of South Africa, 3 July 2015.
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(LDF) (42). وبعدما قضى ثابان سنتين في المنفى، فاز في انتخابات عام 2017، وخلف موسيسيلي 

كرئيس للوزراء (43).
وفي قّمة بريتوريا التي انعقدت في آب/أغسطس 2017، أمهل رؤساُء دول وحكومات الجماعة 
لتنفيذ  طــريــق  خريطة  إلعـــداد  الثاني/نوفمبر 2017  تشرين  حتى  ليسوتو  األفــريــقــي  للجنوب  اإلنــمــائــيــة 
جميع قرارات الجماعة الالحقة (44). تضّمنت هذه القرارات رفع دعوى قضائية على كامولي وضابطين 
آخَرين توّرطا في اغتيال ماهاو، بحسب لجنة التحقيق التي شّكلتها الجماعة. وبعد أسبوعين، اغتيل 

قائد قّوة ليسوتو الدفاعية إلحجامه عن منع مقاضاة المتوّرطين في اغتيال ماهاو (45).
في إثر هذه األحداث، أوفدت الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي بعثة وزارية لتقصي الحقائق 
إلى ليسوتو لتقييم الوضع. وجدت البعثة أّن الوضع األمني متفّجر وأّن االستقرار السياسي في البالد 
في خطر. وأشـــارت قّمة ثالثية مــزدوجــة لــرؤســاء دول وحكومات الجماعة إلــى الحاجة إلــى مساعدة 
ليسوتو عــلــى إعــــادة بــســط الــقــانــون والــنــظــام والـــســـالم، وإلـــى إتــاحــة تنفيذ قــــرارات الــجــمــاعــة - وال ســّيــمــا 
وفي  تحقيق.  لجنة  وتشكيل  الدستوري  واإلصـــالح   (SSR) األمــن  القطاع  بإصالح  المّتصلة  الــقــرارات 
هـــذا الـــصـــدد، وافــقــت الــقــّمــة عــلــى نــشــر قــــّوة وحــــدة مــؤّلــفــة مــن خــبــراء عــســكــريــيــن وأمــنــيــيــن واســتــخــبــاريــيــن 
ومدنيين دعمًا لحكومة ليسوتو. وفي هذه األثناء، زاد عدد أفراد لجنة الرقابة لتضّم 34 خبيرًا عسكريًا 

وأمنيًا واستخباريًا ومدنياً (46).
ُشــّكــلــت وحــــدة الـــقـــّوة، الــتــي ُســّمــيــت الــبــعــثــة الــوقــائــيــة لــلــجــمــاعــة اإلنــمــائــيــة لــلــجــنــوب األفـــريـــقـــي فــي 
وكلجنة  ليسوتو.  حكومة  بموافقة  األول/ديسمبر  كانون   2 في  سابميل)،   SAPMIL) ليسوتو مملكة 
الـــرقـــابـــة الـــســـابـــقـــة لـــهـــا، تـــتـــأّلـــف الــبــعــثــة مـــن 217 عـــســـكـــريـــًا و15 مــــســــؤوًال اســـتـــخـــبـــاريـــًا و24 رجــــل شــرطــة 
و13 مــدنــيــًا. ُمــنــحــت فــي الــبــدايــة واليـــة مــّدتــهــا ســّتــة شــهــور قــابــلــة لــلــتــجــديــد بــنــاء عــلــى الــتــقــّدم الـــذي يتم 
إحـــــــــرازه (47). وفــــي 28 كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر، رّحــــب مــجــلــس الـــســـالم واألمـــــن الـــتـــابـــع لـــالّتـــحـــاد األفــريــقــي 
بــالــبــعــثــة ونـــاشـــد جــمــيــع الــــدول األعـــضـــاء فـــي االّتـــحـــاد األوروبــــــي وفـــي األمــــم الــمــّتــحــدة تـــزويـــد ســابــمــيــل 

والمالي (48). الفّني  بالدعم 
 Agence France-Presse, «Lesotho Army Chief Accused of 2014 Coup Attempt Resigns,» News24, 9 (42)
November 2016.
 I. Akwei, «Lesotho: Incumbent Mosisili Loses Election to Former Prime Minister Thabane,» Africa (43)
News, 6 June 2017.
 SADC, Communiqué of the 37th Summit of SADC Heads of State and Government, Department of (44)
International Relations and Cooperation, Pretoria, South Africa, 19–20 August 2017.
 P. Fabricius and K. van Schie, «Lesotho: Political Tensions Run High Following Army Shootings,» (45)
Daily Maverick, 6 September 2017.
 SADC, Final Communiqué of the Double Troika Summit of SADC Heads of State and Government, (46)
Department of International Relations and Cooperation, Pretoria, South Africa, 15 September 2017.
 Reliefweb, «SADC Officially Launches the SADC Preventive Mission in the Kingdom of Lesotho on (47)
December 2, 2017,» Press release, SADC, 2 December 2017.
African Union, Peace and Security Council, «Communiqué,» 748th meeting, PSC/PR/ (48)
COMM(DCCXLVIII), 24 January 2018.
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جمهورية أفريقيا الوسطى

أفريقيا  جمهورية  في  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  المتعّددة  المتكاملة  المّتحدة  األمــم  بعثة  تعّرضت 
الوسطى (MINUSCA مينوسكا) لهجمات متزايدة من جانب مجموعات تابعة ألنتي باالكا، وبعاّمة 
مسلمون،  أفـــرادهـــا  وبــعــاّمــة  الــمــتــمــّردة،  سيليكا  حــركــة  حــاربــت  روحــانــيــة  ولميليشيا  مــســيــحــيــون،  أفـــرادهـــا 
عقب اســتــيــالء األخــيــرة على السلطة فــي عــام 2013. بلغت هــذه األعــمــال الــعــدائــيــة ذروتــهــا فــي هجوم 
أودى بحياة أربــعــة مــن حَفظة الــســالم فــي 8 أيــار/مــايــو بالقرب مــن بــنــغــاســو (49). هدفت مينوسكا طــوال 
عـــام إلـــى الــتــعــامــل مــع الــوضــع بحماية الــمــدنــيــيــن ومــحــاربــة الــجــمــاعــات الــمــســّلــحــة بتنفيذ عــمــلــّيــات بكبا 
بعثة  مــع  التنسيق  خـــالل  ومـــن   .(DAMAKONGO) ودامــاكــونــغــو   ،(MARAZE) ومــــاراز   ،(BEKPA)

الـــتـــدريـــب الــعــســكــري لـــالّتـــحـــاد األوروبـــــــي فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى (EUTM-RCA)، ســانــدت 
سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى أيضًا في إعــداد خّطة إعــادة انتشار للقّوات المسّلحة للجمهورية 

لبسط سلطة الدولة واألمن في مختلف أنحاء البالد (50).
عن  فعجزت  مواردها،  وشّتت  مينوسكا  انتشار  وّســع  والعنف،  المسّلحة  المواجهات  تفّشي  لكّن 
هذا  على  لــلــرّد  المسّلحة.  الجماعات  النتشار  المجال  فــي  فسح  مــا  وهــو  األمــنــيــة،  التحّديات  مواجهة 
الوضع، طلب األمين العام جنودًا وقدرات إضافية. ومع أّن هذه الموارد اإلضافية لن تتيح لمينوسكا 
حماية كــّل المدنيين فــي الــبــالد، ستمنح البعثة مــزيــدًا مــن المرونة فــي مناطق لها األولــويــة مــن الناحية 

الجغرافية، وتعّزز وضعياتها االستباقية والتفاعلية في المناطق الشديدة الخطورة (51).
ــع فــي رومــــا بــرعــايــة  ورّدًا عــلــى تــدهــور الــوضــع األمـــنـــي، وبـــنـــاًء عــلــى اّتـــفـــاق 19 حــزيــران/يــونــيــو الــمــوقَّ
جــمــاعــة ســانــت إيــجــيــديــو، وعــلــى خــريــطــة الــطــريــقــة الــمــشــتــركــة الــتــي حــظــيــت بــمــوافــقــة االّتـــحـــاد األفــريــقــي 
والـــــدول الـــمـــجـــاورة فـــي لــيــبــرفــيــل، أدخــــل مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي تــعــديــالت طــفــيــفــة عــلــى واليــــة مينوسكا 
ــنــــة لــتــقــديــم  ـــفـــة بـــحـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن والـــــمـــــرافـــــق، وبـــتـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة آمــ مــــقــــارنــــة بــــعــــام 2016. بـــقـــيـــت الـــبـــعـــثـــة مـــكـــلَّ
السالم،  عملية  ولمساندة  الحميدة  المساعي  لمكاتب  األولــويــة  ُأعطيت  لكن  اإلنسانية،  المساعدات 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، بينما احــتــّل دعـــم وحــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان مــرتــبــة ثــانــويــة. إضــافــة إلــى 
ذلـــك، زاد الــمــجــلــس مــســتــويــات الــقــوة الــمــجــازة للبعثة بــمــقــدار 900 عــســكــري ليصبح عــديــدهــا 11650 

فردًا، منهم 480 مراقبًا عسكريًا وموظفًا عسكريًا، تعزيزًا لمرونة البعثة وحركيتها (52).
 K. Guilbert, «Four UN Peacekeepers Killed, Eight Wounded, in Central African Republic,» Reuters, 9 (49)
May 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
UN Security Council Resolution 2387, 15 November 2017.   (50)
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on the Central African Republic,» (51)
S/2017/865, 18 October 2017.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/9, (52)
13 July 2017, and UN Security Council Resolution 2387, 15 November 2017.
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تحّدثت تقارير قليلة عن ارتكاب أفراد من مينوسكا أعمال استغالل وانتهاك جنسيَّين عام 2017. 
ونــظــرًا إلــى ارتــفــاع أعـــداد التقارير الــــواردة فــي السنين السابقة، بــدا ذلــك تــطــورًا إيجابيًا ملحوظًا. وعــزا 
مجلس األمن الدولي هذا النجاح إلى تجديد األمين العام لألمم المّتحدة التزامه بسياسة عدم تسامح 

األمم المّتحدة في المسائل المّتصلة باالستغالل واالنتهاك الجنسيَّين (53).

جنوب السودان وجمهورية السودان

بعالقات  مـــأزوم  وضــع  فــي  للبعثات  ُمربكتين  منطقتين  الــســودان  وجمهورية  الــســودان  جنوب  بقي 
صعبة مع الحكومتين المضيفتين.

ازداد الـــوضـــع فـــي جـــنـــوب الــــســــودان تــــدهــــورًا لــعــجــز األطـــــــراف الــمــتــنــازعــة عـــن الـــتـــوّصـــل إلــــى اّتـــفـــاق 
لوقف إطــالق الــنــار، ولضعف تماسك األطـــراف وبـــروز حــركــات متمّردة جــديــدة. وتحّدثت آلية رصد 
انــتــهــاكــات منتظمة الّتــفــاق السالم  األمــنــيــة االنتقالية (CTSAMM) عــن  والــتــرتــيــبــات  وقــف إطـــالق الــنــار 
لعام 2015 من جانب الحكومة وقــّوات المعارضة في مختلف أنحاء جنوب الــســودان (54). لكّن بعثة 
األمـــم الــمــّتــحــدة فــي جــنــوب الــســودان (UNMISS يونميس) واصــلــت حماية أكــثــر مــن 200000 مدني 
فــي مــعــســكــراتــهــا (55). وتــحــّســنــت صـــورة يونميس وقــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة المدنيين خـــارج معسكراتها في 
سنة 2017 العتمادها وضعية قّوة أكثر تشّدداً (56). لكّن جهود العاملين في المجال اإلنساني وحَفظة 
مجاعة (57).  تعاني  التي  المناطق  في  المعاناة  زاد  ما  وهــو  دائــمــًا،  عراقيل  واجهت  يونميس  في  السالم 

وواصل مجلس األمن الدعوة إلى إزالة كّل العراقيل فورًا تيسيرًا لعمل يونميس (58).
جــّدد مجلس األمــن أيضًا طلبه إزالــة كــّل العوائق التي تعترض أفــراد آلية رصــد وقــف إطــالق النار 
 (RPF) اإلقليمية  الحماية  قـــّوة  ونــشــر  مــقــّيــدة،  حركتهم  حــّريــة  بقيت  الــذيــن  االنتقالية  األمنية  والترتيبات 
الــتــابــعــة لــيــونــمــيــس (59). لــكــّن مجلس األمـــن لــم يــنــّفــذ تــهــديــده بــفــرض حــظــر أســلــحــة إذا واصــلــت حكومة 
الوحدة الوطنية االنتقالية إعاقة انتشار قوة الحماية اإلقليمية. لكن بحلول أيار/مايو، بدأت العناصر 
UN Security Council Resolution 2387, 15 November 2017.   (53)
 Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring Mechanism (CTSAMM), CTSAMM (54)
Violation Reports.

لمعرفة المزيد عن النزاع في جنوب السودان، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on South Sudan (covering the (55)
period from 2 September to 14 November 2017),» S/2017/1011, 1 December 2017.
 United Nations, Security Council, «Letter dated 17 April 2017 from the Secretary-General addressed to (56)
 the President of the Security Council’, S/2017/328, 17 April 2017, and J. Patinkin, «UN Moves to Protect South
Sudan Civilians after Years of Criticism,» Reuters, 28 August 2017.
United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council,   (57)
 S/PRST/2017/25, 14 December 2017, and «UN Denied Access to South Sudan Town Alleged to Be Massacre
Site,» Reuters, 7 April 2017.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/4, (58)
23 March 2017.

(59) المصدر نفسه.
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األولى من تلك القّوة بالوصول (60). وتحّسن الوضع األمني في جوبا بدرجة كبيرة منذ آب/أغسطس 
2016 حــيــن تكليف قـــوة الــحــمــايــة اإلقــلــيــمــيــة، عــلــمــًا أّن انــتــشــارهــا فــي جــوبــا سيمّكن يونميس مــن إعـــادة 
توزيع مواردها خارج المدينة (61). وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الهيئة الحكومية 
ل تقّدم ُيذكر (62). وفي آب/أغسطس، منعت حكومة الوحدة  الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، لم ُيسجَّ
الوطنية االنتقالية طــائــراِت األمــم المّتحدة من التحليق بسبب خــالف حــول ما إذا كانت قــوة الحماية 
اإلقليمية مكّلفة بالسيطرة على مطار جوبا (63). وفي نهاية العام، لم ينتشر غير 742 فردًا من أصل أفراد 
قوة الحماية اإلقليمية األربعة آالف (64). بحلول ذلك الوقت، بالكاد امتلكت يونميس 76.1 بالمئة من 
شرطيًا).  و1559  جنديًا  شرطة (12969  رجــل  و2101  جندي  والبالغة 17000  المجازة  قّوتها  إجمالي 
ولدى التجديد السنوي لوالية يونميس في منتصف كانون األول/ديسمبر، ُمنحت البعثة تمديدًا تقنيًا 

مّدته ثالثة أشهر كي تستكمل استعراضها االستراتيجي (65).
تــعــّذر إحـــراز تــقــّدم ذي شــأن على صعيد بــلــوغ المعالم الــمــحــّددة لآللية المشتركة لــرصــد الــحــدود 
والــتــحــقــق منها (JBVMM) وإزالـــــة الــعــوائــق الــمــفــروضــة عــلــيــهــا. وفـــي مجلس األمــــن، أرادت الــواليــات 
ــّتـــحـــدة األمـــنـــيـــة الـــمـــؤّقـــتـــة ألبــيــي  ــّتـــحـــدة عـــلـــى الـــخـــصـــوص تــعــلــيــق الــــدعــــم الــــــذي تـــقـــّدمـــه قـــــوة األمــــــم الـــمـ الـــمـ
عــلــى  إثـــيـــوبـــيـــا  أرادت  بــيــنــمــا  مـــنـــهـــا،  والـــتـــحـــقـــق  الـــــحـــــدود  لــــرصــــد  الـــمـــشـــتـــركـــة  لـــآللـــيـــة  يـــونـــيـــســـفـــا)   UNISFA)
الـــخـــصـــوص مـــواصـــلـــة تــقــديــم هــــذا الــــــدعــــــم (66). وفــــي الـــنـــهـــايـــة، حـــــّذر مــجــلــس األمـــــن فـــي تـــجـــديـــده نصف 
السنوي األّول لليونيسفا من أّن ذلك سيكون التجديد األخير للدعم ما لم «ُيظهر [األطراف] بأفعالهم 
الــتــزامــًا واضـــحـــًا وضــمــانــات أكــيــدة لــلــتــنــفــيــذ». ولــمــواصــلــة هـــذا الـــدعـــم، طــالــب مــجــلــس األمــــن باستئناف 
مناقشات ترسيم الحدود، واالجتماعات المنتظمة لآللية السياسية واألمنية المشتركة، وضمان حّرية 
الــحــركــة الــكــامــلــة لــآللــيــة الــمــشــتــركــة لـــرصـــد الـــحـــدود والــتــحــقــق مــنــهــا. كــمــا خـــّفـــض مــجــلــس األمـــــن سقف 

القّوات المجاز بمقدار 535 فردًا لتتأّلف البعثة من 4791 فرداً (67).
وبــعــد انــقــضــاء نــصــف ســنــة، وتـــحـــديـــدًا فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر، اعـــتـــرف مــجــلــس األمــــن بحصول 
قـــدر مــن الــتــحــّســن، لــكــّنــه أشــــار إلـــى عـــدم إحــــراز «تـــقـــّدم كـــبـــيـــر» (68). واّتـــفـــق األمــيــن الــعــام ومــجــلــس األمــن 
 M. Nichols, «Eight Months after Approval, New UN Troops Trickle into South Sudan,» Reuters, 18 (60)
May 2017.
 United Nations, Security Council, 8056th meeting, Reports of the Secretary-General on Sudan and South (61)
Sudan (Provisional), S/PV.8056, 26 September 2017.
 Intergovernmental Authority on Development, Communiqué of the 31st Extra-ordinary Summit of (62)
IGAD Assembly of Heads of State and Government on South Sudan, 12 June 2017, Addis Abba.
A. Maasho, «South Sudan Grounds UN Planes in Airport Row,» Reuters, 21 August 2017.   (63)
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on South Sudan (covering the (64)
period from 2 September to 14 November 2017),» S/2017/1011, 1 December 2017.
UN Security Council Resolution 2392, 14 December 2017.   (65)
 «Council Consultations and Possible Vote on Draft Resolution on UN Interim Security Force for (66)
Abyei,» What’s in Blue, 12 May 2017.
UN Security Council Resolution 2352, 15 May 2017.   (67)
UN Security Council Resolution 2386, 15 November 2017.   (68)
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الوقت  في  األمــن  مجلَس  وحــّث  العملية.  إنجاح  عن  الرئيسة  المسؤولية  يتحّملون  األطـــراف  أّن  على 
عينه على «إيــالء االهتمام الواجب لضرورة صون آليات االستقرار النسبي» في أبيي، كما جادل بأّن 
يونيسفا تعمل على احتواء «خطر حقيقي متمّثل بإمكان العودة إلى نزاع مسّلح دولي» (69). وفي نهاية 
المطاف، آثر مجلس األمن تجديد والية يونيسفا لمّدة نصف سنة كالمعتاد، لكّنه حّذر من أّن البعثة 
ربما ال تدعم اآللية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها في المّرة الثانية، وأّنه رّبما تحصر تركيزها 
بمقدار  المجاز  السقف  خفض  ذلــك  وسيلي  بالمعايير.  الــوفــاء  فــي  األطـــراف  أخفق  إذا  فقط  أبيي  فــي 

556 فردًا ليصل إلى 4235 فرداً (70).
انخفض عدد المواجهات العسكرية في دارفور، وأعلنت الحكومة السودانية من جانب، وجماعتا 
والمساواة  المعارضة الرئيستان جيش تحرير السودان/جناح ِمـني مناوي (SLA/MM) وحركة العدل 
(JEM) - جــنــاح جــبــريــل مــن جــانــب آخـــر وقــفــًا أحـــاديـــًا لــألعــمــال الــعــدائــيــة. ومـــع ذلـــك، اســتــمــّرت أعــمــال 

العنف بين المجتمعات المحلية. زد على ذلــك أّن التحّسن الــذي ُأحــرز لم يحْل دون استمرار تأثير 
 UNAMID) دارفـــور فــي  المّتحدة  واألمـــم  األفــريــقــي  لــالّتــحــاد  المختلطة  العملية  فــي  الحكومية  القيود 
يوناميد)، كتقييد حّرية الحركة والقيود المفروضة على التأشيرات، وفي قدرتها على تنفيذ مهّماتها (71).

ساند مجلس األمن استراتيجية ذات شّقين للبعثة. ترّكز هذه االستراتيجية على الحماية العسكرية 
وعلى اإلغاثة في حــاالت الطوارئ في منطقة جبل مــرة، مع التشديد على إرســاء االستقرار ومساندة 
الشرطة ومؤّسسات سيادة القانون، والتوّسط في النزاعات بين المجتمعات المحّلية في المناطق التي 
لم تشهد اقتتاًال حديثًا. وهذا يضيف مهّمات جديدة إلى والية يوناميد؛ لذلك أعيد تشكيلها لتتمّكن 
مــن الــقــيــام بــمــهــّمــاتــهــا الــجــديــدة. ُخــّفــض ســقــف الـــقـــّوة الــمــجــاز للبعثة فــي حــقــبــة الــشــهــور الــســّتــة األولــــى، 
أي المرحلة األولـــى، فُسحب 4450 عسكريًا ليصل حجم البعثة إلى 11395 عسكريًا؛ وُسحب 255 
 (IPOs) المنتدبين  الشرطة  أفـــراد  يشمل  وهـــذا  شــرطــيــًا،  إلــى 2888  الشرطة  عنصر  حجم  ليصل  شرطيًا 
ــلــة (FPUs). وفــــي الــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي 31 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر  ووحـــــــدات الـــشـــرطـــة الــمــشــكَّ
شرطيًا،  و388  عسكريًا  بسحب 2660  المعايير،  بعض  تحقيق  حــال  فــي  الــقــّوة،  خفض  سيعاد   2018
حــزيــران/يــونــيــو 2018.  شــرطــي بحلول 30  الــشــرطــة 2500  ورجـــال  فـــردًا  عــدد العسكريين 8735  ليصبح 
وشّدد مجلس األمن على وجوب أّال يكون لهذا الخفض أثر في قدرة البعثة على الرّد السريع على 

التهديدات. وسيتّم إجراء استعراض للموّظفين المدنيين لمعاينة العناصر المدنية في يوناميد (72).
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in Abyei, (69)
S/2017/870, 17 October 2017.
UN Security Council Resolution 2386, 15 November 2017.   (70)
 UN Security Council Resolution 2363, 29 June 2017, and UN Office for the Coordination of (71)
Humanitarian Affairs, Sudan: Darfur Humanitarian Overview, 1 October 2017.
 UN Security Council Resolution 2363, 29 June 2017, and UN Security Council Resolution 2363, 29 (72)
June 2017.
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قوبل خفض حجم يوناميد بانتقادات الذعة من محّللين، وجماعات الضغط، مثل هيومان رايتس 
واتــــش ومـــشـــروع كــفــى (The Enough Project) ومــمــّثــلــي الــجــمــاعــات الــمــحــّلــيــة. تــحــّدثــوا عــن «أخــطــاء 
فظيعة» و«روايــات كاذبة عن انتهاء الحرب في دارفــور»، وجادلوا بــأّن الخفض سيجعل مناطق كثيرة 

غير آمنة لتقديم المساعدات اإلنسانية وللسّكان المحّليين (73).

الصومال

طلب مجلس السالم واألمن التابع لالّتحاد األفريقي من مجلس األمن الدولي في منتصف كانون 
 AMISOM) الــثــانــي/يــنــايــر 2017 إجـــــازة 4500 جــنــدي إضـــافـــي لــبــعــثــة االّتـــحـــاد األفــريــقــي فـــي الــصــومــال
أميسوم) لمّدة سّتة شهور غير قابلة للتجديد. الهدف من هذه الزيادة الكبيرة تطبيق مفهوم العملّيات 

لسنة 2016، وتوسيع العملّيات الهجومية على التحديد وتيسير استراتيجية الخروج (74).
وفي 8 شباط/فبراير، شهدت الصومال اختتام عمليتها االنتخابية بانتخاب الرئيس محّمد عبد الله 
محّمد «فرماجو». اضطلعت أميسوم بدور حيوي في تأمين هذه االنتخابات. وفي الوقت عينه، بقي 
الــوضــع فــي الــبــالد صــعــبــًا، وشــّنــت حــركــة الــشــبــاب الــمــجــاهــديــن اإلســالمــيــة (حــركــة الــشــبــاب أو الــشــبــاب) 
ُأحرز  الدولي،  الصعيد  وعلى  أحياناً (76).  شديدة  لضربات  أميسوم  تعّرضت  كما  متكّررة (75).  هجمات 
تــقــّدم فــي مــؤتــمــر الــصــومــال الـــذي انــعــقــد بــلــنــدن فــي أيــار/مــايــو لتأمين دعـــم إضــافــي لــلــصــومــال، وُأبــرمــت 
اّتفاقيات في شأن تنسيق المراقبة والتدريب والمعّدات واألجور المخّصصة لقّوات الشرطة والقّوات 

العسكرية، كالجيش الوطني الصومالي الذي يبلغ عدد أفراده 10900 فرد (77).
ومــــع ذلــــك، زعــمــت الـــــدول الــمــســاهــمــة بــجــنــود فـــي أمــيــســوم أّنـــهـــا تـــواجـــه مــتــاعــب مــالــيــة بــعــدمــا حـــّول 
االّتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي 20 بـــالـــمـــئـــة مــــن األمـــــــــوال الــــمــــرصــــودة لـــلـــبـــدالت إلـــــى صـــــور دعـــــم أخـــــــرى ألمـــيـــســـوم، 
كــالــتــدريــب والــتــكــالــيــف غــيــر الــمــبــاشــرة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، تخضع حــكــومــة بـــورونـــدي لــعــقــوبــات، لذلك 
هــّددت  بعدما  البوروندية.  الحكومة  تكاليف  لتغطية  األفريقي  االّتــحــاد  األوروبـــي  االّتــحــاد  يعّوض  لم 
بـــورونـــدي بسحب قــّواتــهــا، تــوّصــل االّتـــحـــاد األفــريــقــي والــحــكــومــة الــبــورونــديــة إلـــى اّتـــفـــاق لــتــمــريــر أجــور 

القّوات البوروندية عبر مصرف تجاري (78).
«UN Decides to Downsize Peacekeeping Mission in Darfur,» Dabanga, 30 June 2017.   (73)
 African Union, Peace and Security Council, ‘Communiqué’, 649th Meeting, PSC/PR/COMM(DCXLIX), (74)
16 January 2017.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/3, (75)
10 February 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في الصومال، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
 J. Burke, «Witnesses Say Dozens Killed in al-Shabaab Attack on Kenyan Troops,» The Guardian, (76)
 27/1/2017, and F. Omar, «African Union Troops Ambushed in Somalia, Official Says 24 Dead,» Reuters, 30 July
2017.
UN Security Council Resolution 2372, 30 August 2017.   (77)

 P. D. Williams, «Paying for AMISOM: Are Politics and Bureaucracy Undermining the AU’s Largest (78)
 Peace Operation?,» 11 January 2017, IPI Global Observatory, and K. Karuri, «Burundi, AU Resolve AMISOM
Pay Dispute,» Africa News (16 February 2017).



169

أجرى االّتحاد األفريقي واألمم المّتحدة استعراضًا مشتركًا ألميسوم لمعرفة الحاجات المستقبلية 
للبعثة. ُعّدت زيادة مستويات القّوة المجازة ألميسوم بعد عام 2012 وسيلة لتعزيز قدرة البعثة كجزء 
مــن اســتــراتــيــجــيــة خــروجــهــا. لــكــّن االســتــعــراض الــمــشــتــرك تــجــاهــل مــطــالــبــة مــجــلــس الــســالم واألمــــن الــتــابــع 
لالّتحاد األفريقي بزيادة حجم البعثة، وأوصى عوضًا من ذلك بالبدء بخفض تدريجي وعلى مراحل 
للجنود وبــإعــادة تشكيل أميسوم لتتمّكن مــن االضــطــالع بـــدور أكــبــر فــي دعــم قـــّوات األمـــن الصومالية 
بينما تتوّلى هذه القّوات دورًا قياديًا باطراد (79). وعّدل مجلس األمن بعد ذلك األهداف االستراتيجية 

للبعثة عمـًال بهذه التوصيات.
إضافة إلى تقليص تهديد حركة الشباب، ُأعطيت أولوية لتسليم المسؤوليات األمنية لقّوات األمن 
الصومالية، واسُتعيض عن توفير األمن لتمكين العملية السياسية وجهود إرساء االستقرار والمصالحة 
وبــنــاء الــســالم بــتــقــديــم الــمــســاعــدة لـــقـــّوات األمـــن الــصــومــالــيــة لــلــغــايــات نــفــســهــا. ثـــّم خــّفــض مجلس األمــن 
مــســتــوى الـــقـــّوات الــمــجــاز بــســحــب 500 عــنــصــر لــيــصــبــح عــديــد الــبــعــثــة 21626 عــنــصــرًا بــحــلــول آخـــر سنة 
2017 - يشمل هذا الرقم 1040 ضابط شرطة في خمس وحدات شرطة مشّكلة. وتقّرر أن يشمل هذا 
المدني  العنصر  وكــان  األول/أكــتــوبــر 2018.  تشرين  شهر  آخــر  بحلول  إضــافــي  جندي  الخفض 1000 
إضافيين.  على الخصوص موّظفين  اإلنسان  عنصر حقوق  واقتضى  عمالني،  في البعثة ال يــزال غير 
هياكل  تقوية  منه  أريـــد  جــديــد  عملّيات  مفهوم  تطوير  على  األفــريــقــي  االّتــحــاد  عــزم  عينه،  الــوقــت  وفــي 
استراتيجية  كانت  إذا  عّما  محّللون  تساءل  لكن  أخــــرى (80).  أمــور  إلــى  إضافة  للبعثة،  والسيطرة  القيادة 

خروج بسيطة قابلة للتنفيذ في بيئة تحّقق فيها حركة الشباب مكاسب على األرض (81).

األمريكات

شهدت األمريكات خمس عملّيات سالم متعّددة األطــراف في عام 2017، بزيادة عمليتين على 
تنتشر  لــم  لــذلــك،  الـــفـــور.  عــلــى  مــتــابــعــة  بعثتا  وخلفتهما  عـــام 2017،  فــي  عمليتان  وُأنــهــيــت  عـــام 2016. 
فـــي الــمــنــطــقــة غــيــر ثـــالث عــمــلــّيــات ســـالم فـــي وقـــت واحـــــد، كــالــعــام الــــذي قــبــلــه. وانــخــفــض عـــدد األفــــراد 
فــردًا  بسحب 5464  بالمئة،  بنسبة 71  األمريكات  في  األطـــراف  متعّددة  ســالم  عملّيات  في  المنتشرين 
ليصبح عدد األفراد المنتشرين 1606، وذلك راجع في األساس إلى إنهاء بعثة األمم المّتحدة لتحقيق 
االستقرار في هايتي (MINUSTAH مينوستا) في تشرين األول/أكتوبر 2017. والعملية الوحيدة التي 
لم تشهد أّي تغيير جوهري في عام 2017، إن على صعيد الوالية أو التكوين، هي بعثة منّظمة الدول 

األمريكية لدعم عملية السالم في كولومبيا (MAPP/OEA) التي انتشرت هناك منذ عام 2004.
UN Security Council Resolution 2372, 30 August 2017.   (79)
UN Security Council Resolution 2372, 30 August 2017.   (80)
 P. Williams, «Somalia’s African Union Mission Has A New Exit Strategy: But Can Troops Actually (81)
Leave?,» Washington Post, 30/11/2017.
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هايتي

أّدى جوفينيل مويز اليمين الدستورية كرئيس جديد لهايتي في 7 شباط/فبراير 2017، منهيًا عملية 
انتخابية، ومعيدًا «النظام الــدســتــوري»، بحسب مجلس األمــن الــدولــي الــذي قــّرر إنــهــاء واليــة مينوستا 
في 15 تشرين األول/أكتوبر وسحب عنصرها العسكري في الشهور السّتة المتبّقية. ساعدت مينوستا 
الشرطَة الوطنية الهايتية والبالد ككّل على التعافي من زلزال عام 2010، لكّنها كانت المسؤولة أيضًا 
عــن تفّشي وبـــاء الكوليرا الـــذي أصـــاب نحو 800000 وحــصــد أرواح أكــثــر مــن 9000 شخص فــي عام 
2010. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــّدم الــمــلــحــوظ، احــتــاجــت الــشــرطــة الــوطــنــيــة الــهــايــتــيــة إلــــى مــســاعــدة دولــيــة 

مستمّرة لتوسيع نطاقها اإلقليمي وبناء قدرتها التقنية وبرامجها المجتمعية (82).
أجـــاز مجلس األمـــن بعثة األمـــم الــمــّتــحــدة لــدعــم نــظــام الــعــدالــة فــي هايتي (MINUJUSTH) كبعثة 
متابعة تشّكل عقب إنهاء مينوستا ولمّدة سّتة شهور أّولية بــدأت في 15 تشرين األول/أكتوبر 2017. 
وتقّرر أن تستمّر واليتها لمساعدة الحكومة وتوطيد مكاسب مينوستا عبر: (أ) تقوية مؤّسسات سيادة 
القانون؛ (ب) زيادة دعم الشرطة الوطنية الهايتية وتطويرها؛ (ج) مراقبة وضع حقوق اإلنسان وإعداد 
تقارير عنه وتحليله. وُأجيز لها نشر سبع وحدات شرطة مشّكلة أو 980 فردًا - أّي أقّل بأربع وحدات 
عن مينوستا. لكّن مجلس األمن عازم على مواصلة خفض هذا الرقم إذا زادت قدرة الشرطة الوطنية 
لة بالمحافظة على المكاسب  الهايتية كما هو متوّقع في مّدة سنتين. ُكّلفت وحــدات الشرطة المشكَّ
الـــ 295  المنتدبون  الشرطة  أفــراد  وسيساعد  الهايتية.  الوطنية  للشرطة  عمالنية  مساعدة  وتقديم  األمنية 
على  مينوستا،  في  عددهم 1001  وكــان  هايتي،  في  العدالة  المّتحدة لدعم نظام  األمــم  لبعثة  التابعون 
تطوير الشرطة الهايتية، فيما سيعمل موّظفو اإلصالحيات الـ 38، وكان عددهم 50 موّظفًا، على تعزيز 
الــســريــع الــتــي تنّفذها بعثة األمــم  الــمــشــاريــع ذات األثـــر  إدارة الــســجــون. وفــي نهاية الــمــطــاف، ستتحّول 
الــمــّتــحــدة لــدعــم نــظــام الــعــدالــة فــي هــايــتــي وجــهــود الــحــّد مــن الــعــنــف داخــــل الــمــجــتــمــعــات الــمــحــّلــيــة إلــى 
وضــع معايير ُيتوقَّع أن تــدوم سنتين، من المزمع أن تتوّلى جهات  جهات فاعلة إنمائية. وبعد عملية 

من غير حَفظة السالم التابعين لألمم المّتحدة تقديم المساعدة لهايتي (83).
وغــداة إنهاء مينوستا، قــّررت الجمعية العاّمة نقل 40.5 مليون دوالر لم ُتنَفق إلى صندوق األمم 
عدم  المّتحدة  الواليات  وقــّررت  هايتي.  في  الكوليرا  لمكافحة  الشركاء  المتعّدد  االستئماني  المّتحدة 

المشاركة كونها أنفقت 100 مليون دوالر أصـًال على برنامج مكافحة وباء الكوليرا (84).
 J. Guyler Delva and M. Brice, «Businessman Jovenel Moise Takes Office as President of Haiti,» (82)
Reuters, 8 February 2017, and UN Security Council Resolution 2350, 13 April 2017.
UN Security Council Resolution 2350, 13 April 2017.   (83)
 United Nations, General Assembly, Strengthening of the coordination of humanitarian and disaster (84)
 relief assistance of the United Nations, including special economic assistance: Special economic assistance to
 individual countries or regions, The new United Nations approach to cholera in Haiti, A/71/L.78, 10 July 2017,
and UN approves use of unspent funds on Haiti’s cholera epidemic, VOA News, 13 July 2017.
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كولومبيا

طرأ مزيد من التحّسن على الوضع في كولومبيا في عام 2017، وبلغ العنف أدنى مستوى له في 
40 عامًا. وكجزء من تنفيذ اّتفاق السالم، ألقت القّوات المسّلحة الثورية الكولومبية (فارك) أسلحتها 
عــنــاصــرهــا. وقــد أكملت بعثة األمـــم الــمــّتــحــدة فــي كولومبيا (UNMC يــونــمــك) هــذه العملية  وســّرحــت 
وتحّققت منها في 27 حزيران/يونيو (85). وعقب إنهاء يونمك في 25 أيلول/سبتمبر، عّدد األمين العام 
د من جانب مجلس  بعض االستنتاجات في تقرير عن البعثة، أهّمها: (أ) كان الدعم القوي والموحَّ
األمــن واإلرادة السياسية لدى األطــراف عناصر جوهرية في نجاح البعثة؛ (ب) ظهرت فاعلية عملية 
إتــاحــة كــّل  بــعــد  تفصيـًال  أكــثــر  تــفــويــض  أّولـــيـــًا تـــاله  تــفــويــضــًا  وشــمــلــت  مرحلتين،  إلـــى  مة  تفويضها المقسَّ

المعلومات؛ (ج) كان التعاون مع فريق األمم المّتحدة القطري حاسمًا ولو لم ُيدمج في البعثة (86).
وللتحّقق  بالمصالحة.  المتعّلقة  كالنواحي  الــســالم،  الّتــفــاق  األخـــرى  الــنــواحــي  تنفيذ  المزمع  ومــن 
 UNVMC) مـــــن هــــــذه الــــجــــهــــود، شــــّكــــل مـــجـــلـــس األمـــــــن بـــعـــثـــة األمـــــــم الــــمــــّتــــحــــدة لـــلـــتـــحـــّقـــق فـــــي كـــولـــومـــبـــيـــا
يونفمك) في 26 أيلول/سبتمبر لمتابعة يونفمك لمّدة أّولية مقدارها 12 شهرًا. وهي مكّلفة بالتحّقق 
والجمعية  الشخصية  الضمانات  وتنفيذ  واالجتماعي  االقــتــصــادي  المستويين  على  (فـــارك)  إدراج  مــن 
وتــطــبــيــق إجــراءات حــمــايــة للمجتمعات والــمــنــّظــمــات (87). وُأجــيــز ليونفمك نــحــو 120 مــراقــبــًا دولــيــًا غير 
مسّلح وعنصر مدني مناسب ليتمركز في مقّر البعثة في بوغوتا، وفي تسعة مكاتب إقليمية، وفي 26 
فريقًا محّليًا. تهدف البعثة إلى تغطية النواحي ذات األولوية في إعادة الدمج والضمانات األمنية في 
منطقة انتشارها الجغرافي، وإلى إعادة التموضع والتنسيق الوثيق مع فريق األمم المّتحدة القْطري (88).
وّقــعــت حكومة كولومبيا وجــيــش التحرير الــوطــنــي (ELN) اّتــفــاقــًا مــؤّقــتــًا لــوقــف إطـــالق الــنــار فــي 4 
وبعد  والتحّقق.  المراقبة  آلية  مــن  جـــزءًا  تكون  أن  المّتحدة  األمــم  إلــى  الــطــرفــان  وطلب  أيلول/سبتمبر. 
مرور أسبوعين على سريان مفعول اّتفاق وقف إطالق النار، أضاف مجلس األمن إلى والية يونفمك 
مهّمة التحّقق من هذا االّتــفــاق، إضافة إلى مهّمة تالفي الحوادث والــرّد عليها. ولهذا الغرض، أجاز 

مجلس األمن فريقًا يضّم 70 مراقبًا دوليًا إضافيًا على األكثر (89).
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/6, (85)
11 May 2017, and UN Security Council Resolution 2366, 10 July 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في كولومبيا، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم II في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Verification (86)
Mission in Colombia, S/2017/801, 26 September 2017.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2017/6, (87)
11 May 2017, and UN Security Council Resolution 2366, 10 July 2017.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the United Nations Verification (88)
 Mission in Colombia, S/2017/745, 30 August 2017, and UN Security Council Resolution 2377, 14 September
2017.
UN Security Council Resolution 2381, 6 October 2017.   (89)
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آسيا وأوقيانيا

كان في آسيا وأوقيانيا سّت عملّيات سالم متعّددة األطراف في عام 2017، بنقصان عملية واحدة 
عــن عــام 2016. زاد عــدد األفــــراد المنتشرين فــي هــذه المنطقة مــن 13975 فـــردًا إلــى 15467 فــــردًا، أي 
بنسبة 11 بالمئة فــي عـــام 2017. ُتــعــزى هـــذه الـــزيـــادة أســاســًا إلـــى زيــــادة عـــدد أفــــراد بعثة الــدعــم الوطيد 
(RSM) الــتــي يــقــودهــا حــلــف الــنــاتــو فــي أفــغــانــســتــان. أّمـــا عــمــلــّيــات الــســالم األخــــرى فــي المنطقة فكانت 

الجزيرة  شبه  فــي   (NNSC) الــهــدنــة  على  لــإلشــراف  الــمــحــايــدة  الـــدول  لجنة  هما  مخّصصتان،  عمليتان 
مراقبي  فــريــق  هما  أمــمــّيــتــان،  وبعثتان  الفيليبينية؛  ِمنديناو  جــزيــرة  فــي  الــدولــي  المراقبة  وفــريــق  الــكــوريــة، 
األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة الــعــســكــريــيــن فـــي الــهــنــد وبـــاكـــســـتـــان (UNMOGIP) فـــي واليـــــة جـــامـــو وكــشــمــيــر، وبــعــثــة 
بعثة  ُأنهيت  منتصف عام 2017،  وفي   .(UNAMA) أفغانستان  إلى  المساعدة  لتقديم  المّتحدة  األمــم 
المساعدة اإلقليمية إلى جزر سليمان (RAMSI) التي كانت تقودها أستراليا ونيوزيلندا تحت السلطة 

السياسية لمنتدى جزر المحيط الهادئ.
كـــانـــت بــعــثــة الـــدعـــم الـــوطـــيـــد (RSM رســـــم) إحـــــدى عــمــلــيــَتــي الـــســـالم الــجــاريــتــيــن فـــي أفــغــانــســتــان في 
بعثة  إنهاء  أعقبت  التي  أفغانستان  إلــى  المساعدة  لتقديم  المّتحدة  األمــم  بعثة  هي  الثانية  عــام 2017 - 
األوروبــي في أفغانستان في آخر عام 2016 - وكانت أكبر بعثة في المنطقة.  الشرطة التابعة لالّتحاد 
أريد من رسم في البداية أن تبقى في أفغانستان لمّدة سنتين، لمواصلة تدريب قــّوات األمن الوطنية 
األفغانية (ANSF) ونصحها ومساعدتها عقب إنهاء إيساف واإلنهاء الرسمي للعملّيات القتالية التي 
يقودها حلف الناتو في آخر عام 2014. لكّن قادة حلف الناتو قّرروا التمديد لرسم فوق مّدة السنتين 
هذه في قّمتهم التي انعقدت في وارســو في عام 2016، وأعلنوا عزمهم على زيــادة عدد قــّوات رسم 
إدارة ترامب  قــرار اتخذته  فــرد في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. تال ذلــك  إلــى 16000  فــرد  من 13000 
أفغانستان  عــن  للرحيل  الزمنية  الــجــداول  على  المعتمدة  القائمة  األمريكية  السياسة  عــن  باالستعاضة 
أفــغــانــســتــان لتعزيز رســم  إضــافــي فــي  أمــريــكــي  جــنــدي  ونــشــر 400  باستراتيجية معتمدة عــلــى األوضـــــاع، 

وعملية حارس الحّرية التي تندرج في الحملة األمريكية لمحاربة اإلرهاب في المنطقة (90).

أوروبا

شهدت أوروبــا 18 عملية سالم متعّددة األطــراف في عام 2017، كما في العام الــذي سبقه. لكّن 
عــدد األفــراد المنتشرين في عملّيات ســالم في أوروبــا انخفض من 8832 فــردًا إلــى 8597 فــردًا، بنسبة 
2.7 بالمئة. وفي ما عدا قّوة األمم المّتحدة لحفظ السالم في قبرص (UNFICYP)، جميع عملّيات 
ــــزءًا من  الـــســـالم الـــتـــي فـــي أوروبــــــا مــنــتــشــرة فـــي الــجــمــهــوريــات الــيــوغــســالفــيــة ســابــقــًا أو فـــي دول كـــانـــت جــ

االّتحاد السوفّياتي.
(90) لمعرفة المزيد عن النزاع في أفغانستان، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
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كان في أوكرانيا ثالث عملّيات سالم في عام 2017، وقد انتشرت رّدًا على النزاع المسّلح الذي 
في  والتعاون  األمــن  لمنّظمة  التابعة   (SMM) الخاّصة  المراقبة  بعثة  وهــي  سنة 2014،  في  هناك  اندلع 
أوروبـــــا، وبــعــثــة الــمــراقــبــة عــنــد نقطتي التفتيش الــروســيــتــيــن فــي غــوكــوفــو ودونــتــســك، والــبــعــثــة االســتــشــاريــة 
روســيــا إطــالق بعثة دعــم بقيادة األمــم  وفــي 5 أيلول/سبتمبر، اقترحت   .(EUAM) األوروبــــي لــالّتــحــاد 
شرق  جــنــوب  فــي  أوروبــــا  فــي  والــتــعــاون  األمـــن  لمنظمة  التابعة  الــخــاّصــة  المراقبة  بعثة  لحماية  المّتحدة 
وُذكر  أوكرانيا.  نظر  وجهة  من  للنزاع  ذلك «تجميدًا»  بدا  الفعلي (91).  التماس  خّط  طول  على  أوكرانيا 
أّن اقتراحًا روسيًا ثانيًا تضّمن نشر عملية كهذه في جميع أنحاء منطقة بعثة المراقبة الخاّصة. حظي 
اقتراحها  أوكــرانــيــا  صاغت  عليه،  ورّدًا  الغربية.  والـــدول  أوكــرانــيــا  جانب  مــن  أكبر  باهتمام  االقــتــراح  هــذا 
نشر عملية سالم أوسع تتوّلى مهّمات متنّوعة، منها المساعدة على إعادة منطقة دونباس إلى السيطرة 
األوكرانية، وعلى تأمين الحدود الروسية. لكّن هذا االقتراح لم ُيدرج إلعراض الواليات المّتحدة عنه 

وإيثارها المساعي الدبلوماسية المستمّرة (92).
كان في غرب البلقان 10 عملّيات سالم، أربع منها في كوسوفو، وثالث في البوسنة والهرسك، 
وواحدة في كّل من ألبانيا ومقدونيا وصربيا. وكانت قّوة كوسوفو (KFOR) بقيادة الناتو وبعثة االّتحاد 
األوروبــــــي الــمــعــنــيــة بــســيــادة الــقــانــون (EULEX) فـــي كــوســوفــو أكــبــر هـــذه الــبــعــثــات، بــيــنــمــا بــقــّيــة الــبــعــثــات 

صغيرة نسبيًا. وعملّيات السالم المتبّقية منتشرة في جورجيا ومولدوفا وناغورنو كاراباخ.

الشرق األوسط

كان في الشرق األوسط تسع عملّيات سالم متعّددة األطراف في عام 2017، بزيادة عملية واحدة 
عــن الــعــام الــذي قبله. وبقي عــدد األفـــراد المنتشرين فــي البعثات فــي هــذه المنطقة ثابتًا خــالل العام، 
فكان هناك 14001 فرد في عملّيات السالم في الشرق األوســط في آخر عام 2017، مقارنة بـــ 13928 

فردًا في آخر عام 2016.
العراقية  السلطات  من  طلبًا  تلّقيه  األوروبــي  االّتحاد  مجلس  أعلن  حزيران/يونيو 2017،  وفي 19 
بعثة  ُشّكلت  ذلــك،  على  بناًء  والمساعدة.  المشورة  وتقديم  األمــن  إلصــالح قطاع  أوروبـــي  فريق  لنشر 
االّتــحــاد األوروبــــي االســتــشــاريــة لــدعــم إصـــالح قــطــاع األمـــن (SSR) فــي الــعــراق (EUAM Iraq) فــي 16 
في  إســهــامــًا  االســتــراتــيــجــي  المستوى  على  والــخــبــرات  النصح  تقديم  بــهــدف: (أ)  األول/أكــتــوبــر  تشرين 
تنفيذ استراتيجية األمن القومي العراقية؛ (ب) تحليل الفرص وتقييمها وتحديدها لزيادة دعم االّتحاد 
األوروبــــــــي إلصـــــالح قـــطـــاع األمـــــن فـــي الــــعــــراق؛ (ج) الـــمـــســـاعـــدة عــلــى تــنــســيــق دعــــم االّتــــحــــاد األوروبــــــي 
 United Nations, Security Council, «Letter dated 5 September 2017 from the Permanent Representative (91)
 of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the
Security Council,» S/2017/754, 5 September 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في أوكرانيا، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم IV في هذا الكتاب.
 International Crisis Group (ICG), Can Peacekeepers Break the Deadlock in Ukraine?, Report; no. 246 (92)
(Brussels: ICG Europe, 2017).
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والـــــدول األعـــضـــاء فـــي مــجــال إصــــالح قــطــاع األمــــن فـــي الـــعـــراق. وســتــســاعــد عــلــى نــحــو أوضــــح الــجــهــوَد 
المبذولة لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإلرهاب، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة 
المنّظمة، ووضع خّطة لألنشطة الجارية الستخالص الدروس وتحديد الثغر. وقد انتشرت البعثة في 

بغداد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر (93).
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال فــــي مــنــطــقــة الـــفـــصـــل بـــيـــن إســـرائـــيـــل وســـــوريـــــة، عــــــادت قـــــوة األمــــم 
المّتحدة لمراقبة فّض االشتباك (UNDOF) ببطء إلى المواقع التي أخلتها سابقًا، بدءًا بمعسكر الفوار 
القدرة  المتالك  جاهدة  تسعى  ال تــزال  لكّنها  بــرافــو).  العازلة (الجانب  للمنطقة  الشرقية  الــحــدود  على 

والموارد الالزمة لتنفيذ واليتها بطريقة آمنة (94).
أظهرت الحوادث التي وقعت في منطقة عملّيات قوة األمم المّتحدة المؤّقتة في لبنان (يونيفيل) 
بقاء الوضع الهّش هناك (95). ومع ذلك، رّبما كان المجلس الدولي ساحة أهّم التطّورات والمناقشات 
الساخنة. طلبت إدارة ترامب وإسرائيل من يونيفيل اّتخاذ موقف أشــّد، وسعيًا لوالية أقــوى لمجابهة 
أخــرى  دوًال  لكّن  شرعية.  غير  بطريقة  أسلحة  يــخــّزن  أّنــه  المّتحدة  الــواليــات  لزعم  استباقيًا  الله  حــزب 
فــي مجلس األمـــن، وبــخــاّصــة المساهمة بــقــّوات فــي البعثة كفرنسا وإيــطــالــيــا، عــارضــت االقــتــراح بــقــّوة، 
وجادلت بأّن ذلك قد يزعزع استقرار جنوب لبنان (96). ومع ذلك، صيغ النّص النهائي لوالية يونيفيل 
دة بــلــغــة أقــســى مــن قــبــل فــي مــخــاطــبــة حـــزب الــلــه، وطــلــب إلـــى األمــيــن الــعــام «الــبــحــث عــن سُبل  الــمــجــدَّ
لتعزيز جــهــود يــونــيــفــيــل... بــمــا فــي ذلـــك طــرائــق لــزيــادة الــحــضــور الــمــرئــي ليونيفيل عــبــر تسيير دوريـــات 

والقيام بعملّيات تفتيش ضمن واليتها وقدراتها الراهنة». لكّن والية يونيفيل لم تتغّير (97).
معاهدة  تنفيذ  مراقبة   (MFO) لها  التابعون  والمراقبون  الجنسيات  المتعّددة  القوة  واصلت  أخيرًا، 
عة بين مصر وإسرائيل في عام 1979. وفي عام 2017، طرأ مزيد من الخفض على القوة  السالم الموقَّ
فــي عامي  إعـــادة تشكيل للقّوة  هــذا الخفض مــن  فـــردًا ليصبح عديدها 1300 فــرد. نتج  بسحب 1383 
2016 و2017، بحيث قّلصت حضورها في شمال سيناء وزادت حضورها مستخِدمًة أجهزة استشعار 

من ُبْعد عوضًا من المراقبة األرضية (98).

 Council Decision 2017/1869/CFSP of 16 October 2017 on the European Union Advisory Mission in (93)
 support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq), Official Journal of the European Union, L266/18, 17
 Oct. 2017; and European External Action Service, Common Security and Defence Policy, EU Advisory Mission
in support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq), November 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في العراق، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 UN Security Council Resolution 2361, 29 June 2017, and UN Security Council Resolution 2394, 21 (94)
December 2017.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the implementation of Security (95)
Council Resolution 1701 (2006), S/2017/591, 11 July 2017.
«Vote on a Resolution Renewing UNIFIL,» What’s in Blue, 30 August 2017.   (96)
UN Security Council Resolution 2373, 30 August 2017.   (97)
D. Schenker, «The MFO 2.0,» The Washington Institute, 16 May 2016.   (98)
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III عملّيات متعّددة األطراف غير مّتصلة بالسالم

ياير فان دير لين

الــرمــاديــة  المنطقة  فــي  واقــعــة  عملّيات  فــي  والمدنيين  العسكريين  األفــــراد  مــن  مــتــزايــد  عــدد  نشر  يتم 
األطــراف  المتعّددة  العملّيات  هــذه  األطـــراف.  المتعّددة  السالم  لعملّيات  سيبري  تعريف  نطاق  خــارج 
ب بها من قبل مجلس األمن الدولي، لكّنها تقع خارج نطاق  ضة أو مرحَّ وغير المّتصلة بالسالم مفوَّ
تعريف سيبري، كونها ال تخدم كأدوات لتيسير اّتفاقيات سالم، أو دعم عملّيات سالم، أو المساعدة 
على تالفي نشوب نزاع، أو مساعدة جهود بناء السالم على سبيل المثال. ورّبما تقع عملّيات أخرى 
متعّددة األطراف وغير مّتصلة بالسالم خارج نطاق تعريف سيبري لعملّيات السالم المتعّددة األطراف 

كون وحداتها تعمل داخل أراضي الدولة المعنية (1).
اســتــحــوذت عــمــلــيــتــان عــلــى اهــتــمــام إضــافــي فــي مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي فــي عـــام 2017، هــمــا الــقــّوة 
الجنسيات  المتعّددة  المشتركة  والــقــّوة   ،(FC-G5S) الساحل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة  المشتركة 
(MNJTF) لمكافحة جماعة بوكو حــرام. إضافة إلى هاتين العمليتين، بذلت عملّيات أخــرى جهودًا 

كبيرة، وهي عملية بارخان الفرنسية التي تضّم 4000 جندي، والتي تنّفذ أيضًا مهّمات موَكلة من ِقبل 
مجلس األمن؛ وعملية االّتحاد األوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي األوسط من البحر المتوسط 
(EUNAVFOR MED أو العملية صــوفــيــا) الــتــي نــشــرت عـــّدة سفن أوروبــيــة ونــحــو 1000 فــرد فــي عام 
اإلقليمية  وفرقة العمل  البحري؛  االعتراض  عبر  ليبيا  على  األسلحة  حظر  بفرض  فة  مكلَّ وهي   ،2017

الرمادية  المنطقة  في  تقع  التي  والبعثات  األطــراف  المتعّددة  السالم  لعملّيات  سيبري  لتعريف  مناقشة  على  (1) لــالّطــالع 
T. Smit, «Global Trends in Peace Operations,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 165-175. لهذا التعريف، انظر: 

إّن تزايد انتشار عملّيات متعّددة األطراف غير مّتصلة بالسالم، وال سّيما عندما تشمل عملّيات عسكرية، يقتضي اهتمامًا 
متزايدًا في إصدارات كتاب سيبري السنوي الالحقة.
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(RTF) التابعة لمبادرة التنسيق اإلقليمي لالّتحاد األفريقي للقضاء على جيش الرب للمقاومة. لكن 

عقب انسحاب القّوات الخاّصة األمريكية في أيار/مايو وقّوة الدفاع الشعبي األوغندية (UPDF) في 
آب/أغــســطــس، باتت فرقة العمل اإلقليمية بال حــول وال قـــّوة، على الرغم من تجديد مجلس السالم 

واألمن التابع لالّتحاد األفريقي لواليتها سنة واحدة في أيار/مايو (2).

القّوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل

الـــقـــّوة  شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2017  فـــي 6   (G5 Sahel) الـــســـاحـــل  لــمــنــطــقــة  الــخــمــاســيــة  الــمــجــمــوعــة  شــّكــلــت 
والجريمة  اإلرهــــاب  لمكافحة   (FC-G5S) الــســاحــل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة  الــتــابــعــة  المشتركة 
المنّظمة على أراضي الدول األعضاء في المجموعة، وهي بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، 
والـــنـــيـــجـــر (3). وفـــي 13 نــيــســان/أبــريــل، ســانــد مــجــلــس الـــســـالم واألمـــــن الــتــابــع لــالّتــحــاد األفــريــقــي الــمــفــهــوم 
االســتــراتــيــجــي وأجـــــاز بــعــثــة قــوامــهــا 5000 فــــرد. وتـــقـــّرر أن تــضــّم الــبــعــثــة عــنــصــرًا عــســكــريــًا وعــنــصــر شــرطــة 
وعــنــصــرًا مــدنــيــًا، عــلــى أن يتعامل الــعــنــصــران األخـــيـــران عــلــى الــخــصــوص مــع الــقــضــايــا المّتصلة بحقوق 
اإلرهــاب  مكافحة  (FC-G5S): (أ)  المشتركة  القوة  واليــة  تشمل  أن  وتقّرر  المدنيين.  وحماية  اإلنسان 
بــالــمــخــّدرات واالّتــجــار بالبشر بهدف إيــجــاد بيئة أكثر أمــنــًا فــي منطقة الساحل عبر استئصال  االّتــجــار 
«الــجــمــاعــات الــمــســّلــحــة اإلرهـــابـــيـــة» وجــمــاعــات الــجــريــمــة الــمــنــّظــمــة؛ (ب) اإلســـهـــام فــي اســتــعــادة سلطة 
الدولة وعودة المشرَّدين والالجئين؛ (ج) تيسير المساعدات اإلنسانية؛ (د) دعم الجهود اإلنمائية (4). 

وبعدما تصبح القوة المشتركة عاملة بكل طاقتها، ستتأّلف من 5000 فرد، منهم 500 شرطي.
أوصى األمين العام مجلَس األمن بالموافقة على نشر القوة المشتركة وأجاز له البحث عن طرائق 
أهّمية  الساحل  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة  التابعة  المشتركة  للقوة  وكــان  لدعمها (5).  وغيرها  مالية 
التي  المسّلحة  قّواتها  عــن  الضغط  لتخفيف  استراتيجيتها  مــن  جـــزءًا  كونها  فرنسا،  إلــى  بالنسبة  خاصة 
أفرطت في االنتشار في عملّيات كـ «برخان». لذلك، ال تمانع فرنسا في الضغط بقّوة على الواليات 
ميزانية  لتقليص  منها  سعيًا  المّتحدة،  األمــم  جانب  مــن  غــيــره،  أو  مــالــّي  دعــم،  أّي  تــقــاوم  التي  المّتحدة 
جادلت  اإلرهــــاب).  تكافح  قـــّوة  على  معترضة  رؤيتها  تتسّنى  لــن  الــســالم (رّبــمــا  لحفظ  المّتحدة  األمـــم 
الــواليــات المّتحدة بــأّن: (أ) الــقــّوة ال تحتاج إلــى تفويض من األمــم المّتحدة كونها تعمل على أرٍض 
تابعة لدول أعضاء فيها؛ (ب) والية القّوة واسعة للغاية وغير واضحة، كون القّوة ستستأصل «شبكات 
 African Union, Peace and Security Council, Communiqué 685th meeting, PSC/PR/COMM(DCLXXXV), (2)
12 May 2017.
 G5 Sahel, Permanent Secretariat, Resolution 00-01/2017, Relative a la creation d’une force conjointe du (3)
G5 Sahel [Resolution on the creation of a joint G5 Sahel force], 6 February 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في منطقة الساحل، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
 African Union, Peace and Security Council, Communiqué, 679th meeting, PSC/PR/COMM(DCLXXIX), (4)
13 April 2017.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/478, (5)
6 June 2017.
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دة»؛ (ج) القّوة مفتقرة إلى المساءلة والرقابة؛ (د) تنسيق القّوة مع العملّيات األخرى  إجرامية غير محدَّ
فـــي الــمــنــطــقــة بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــعــيــل؛ (ھ) افــتــقــار الـــقـــّوة إلــــى اســتــراتــيــجــيــة خـــــروج يــعــنــي إمــكــان 
ابتعادها عن مهّمتها (6). وفي آخر المطاف، رّحب مجلس األمن بانتشار القوة المشتركة، لكن لم ُيجز 
ما أرادتــه فرنسا وعارضته الواليات المّتحدة، وشّجع على إيجاد مصادر تمويل ثنائية األطــراف ومن 
خارج األمم المّتحدة، ووافق على استعراض البعثة بعد أربعة أشهر (7). كما طلب مجلس األمن من 
بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي (MINUSMA مينوسما) 

التنسيق مع القوة المشتركة عبر تقاسم المعلومات واالستخبارات، وطائفة من األمور األخرى (8).
في  وشرعت  األول/أكتوبر  تشرين  بحلول 17  االبتدائية  التشغيلية  المشتركة طاقتها  القوة  وصلت 
عمليتها األولى، هاْوبي، في المنطقة الحدودية الوسطى. وتقّرر أن تصبح عاملة بكل طاقتها بحلول 
رة بـ 500 مليون  آذار/مارس  2018(9). وتمّكنت القوة المشتركة من جمع أكثر من نصف موازنتها المقدَّ
يــورو من مانحين كاالّتحاد األوروبـــي (50 مليون يـــورو)، والسعودية (100 مليون يـــورو)، واإلمـــارات 
العربية المّتحدة (30 مليون يــورو) والواليات المّتحدة (60 مليون دوالر) (10). إضافة إلى ذلــك، رأى 
في  ُتسهم  فهي  وبالتالي  مالي،  استقرار  في  ُتسهم  المشتركة  القوة  أّن  أشهر  أربعة  بعد  األمــن  مجلس 
تــنــفــيــذ واليـــــة مــيــنــوســمــا. لـــذلـــك، طــلــب مـــن مــيــنــوســمــا تــقــديــم دعــــم تــشــغــيــلــي ولــوجــســتــي لــلــقــوة الــمــشــتــركــة 
على األراضــي المالية إلى أّن تصبح قادرة على االعتماد على نفسها. سيشمل ذلك الدعم عملّيات 
وحصصًا  المياه،  على  والحصول   ،(CASEVAC) المصابين  وإجــالء   (MEDEVAC) الطبي  اإلجــالء 
تموينية ووقــودًا، واستخدام المهندسين في تهيئة قواعد العملّيات في مالي. زد على ذلك أّنه بالنظر 
إلى أّن العملّيات العسكرية، للقوة المشتركة، تواجه خطر بروز تأثيرات معاكسة إن لم تحترم حقوق 
اإلنـــســـان احـــتـــرامـــًا كــامـــــًال، يــضــمــن الـــدعـــُم إطــــار امــتــثــال قــائــم عــلــى ســيــاســة بـــذل الــعــنــايــة الــواجــبــة لــمــراعــاة 

حقوق اإلنسان (HRDDP) في ما يتعّلق بدعم األمم المّتحدة لقّوات األمن غير التابعة لها (11).

القوة المشتركة المتعّددة الجنسيات لمكافحة جماعة بوكو حرام

المشتركة  الــقــّوة  تشمل  الساحل،  لمنطقة  الخماسية  للمجموعة  التابعة  المشتركة  الــقــّوة  نحو  على 
الــمــتــعــّددة الــجــنــســيــات (MNJTF) الــتــي تــضــّم 10772 فــــردًا دوًال تــنــشــر عــمــلــّيــات عــلــى أراضــيــهــا. تعمل 
دول لجنة حـــوض بــحــيــرة تــشــاد (LCBC) (وهـــي الــكــامــيــرون وتــشــاد والــنــيــجــر ونــيــجــيــريــا) مــع بنين على 
محاربة بوكو حــرام. وقد طــّورت القّوة المشتركة المتعّددة الجنسيات مفهوم عملّياتها وتلّقت الدعم 
 C. Lynch, «Trump Weighs Vetoing France’s African Anti-terrorism Plan,» Foreign Policy, 13 June 2017, (6)
and M. Nichols, «US Wary of French Push for UN to Back Sahel Force: Diplomats,» Reuters, 6 June 2017.
UN Security Council Resolution 2359, 21 June 2017.   (7)
UN Security Council Resolution 2391, 8 December 2017.   (8)
UN Security Council Resolution 2391, 8 December 2017.   (9)
France Diplomatie, «G5 Sahel joint Force and Alliance for the Sahel».   (10)
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on the Joint Force of the Group of (11)
Five for the Sahel,» S/2017/869, 16 October 2017, and UN Security Council Resolution 2391, 8 December 2017.
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من مجلس السالم واألمن التابع لالّتحاد األفريقي في عام 2014. وفي سياق األمم المّتحدة، درس 
مجلس األمن في آذار/مارس 2015 مشروع قرار في شأن تقديم مساعدة، بما في ذلك الدعم المالي، 
عقب  لكن  المّتحدة.  األمــم  ميثاق  مــن  السابع  الفصل  بموجب  الجنسيات  المتعّددة  المشتركة  للقّوة 
انــتــخــاب نيجيريا مــحــّمــد بــخــاري رئــيــســًا لــهــا، عــّدلــت بـــالده موقفها ولـــم تــعــد تنشد واليـــة بــمــوجــب البند 
الــســابــع، واخــتــارت عــوضــًا مــن ذلــك تمويل معظم العملية بــنــفــســهــا (12). وفــي إثــر ذلـــك، أثــنــى المجلس 
الصعيد  على  القتال  عــواقــب  بتخفيف  إليها  وأوعـــز  الجنسيات  الــمــتــعــّددة  المشتركة  الــقــّوة  جــهــود  على 
األمـــنـــي والــتــنــمــوي واإلنــــســــانــــي (13). وشـــّجـــع مــجــلــس األمــــن فـــي الـــوقـــت عــيــنــه جــهــات فــاعــلــة أخــــرى على 

تقاسم االستخبارات مع القّوة المشتركة المتعّددة الجنسيات  (14).
بــقــرار منفصل ألّول  الــمــتــعــّددة الجنسيات  األمـــن الــقــّوة المشتركة  مــجــلــُس  خـــّص  وفـــي عـــام 2017، 
مــّرة. وأّكــد ضــرورة تنفيذ العملّيات وفقًا للقانون الــدولــي، وشــّدد مــّرة أخــرى على الحاجة إلــى مقاربة 
شمولية تتجاوز العملّيات العسكرية لتشمل الجهود المدنية، كتحسين الحوكمة والشمولية والتنمية 

االقتصادية (15).
بدا العام ناجحًا نسبيًا للقّوة المشتركة المتعّددة الجنسيات، إذ استطاعت تحقيق مكاسب مهّمة 
فــي الــمــنــاطــق، وتــحــريــر عـــدد مــن الــرهــائــن وزيــــادة عـــدد الــمــنــشــّقــيــن. كــمــا أولـــت دول المنطقة مــزيــدًا من 
العناية لألسباب الرئيسة للنزاع من خالل جهود تنموية مثل «خّطة بخاري» في نيجيريا. لكّن سالح 
مجلس  دعــا  الثاني/يناير 2017.  كــانــون  فــي  ران  فــي  لالجئين  معسكرًا  بالخطأ  قصف  النيجيري  الــجــّو 
األمن إلى فتح تحقيق في الحادثة، وإلى نشر موّظفين مدنيين، وهذا يشمل مراقبي حقوق اإلنسان 
ومراقبين جنسانيين، وإلى أن يفي المانحون بتعّهداتهم (16). وبعدما خسرت بوكو حرام المناطق التي 
تهديدًا  حــرام  بوكو  تبقى  لــذلــك،  االنتحارية.  هجماتها  بالمقابل  وكّثفت  تفّرقت  عليها،  تسيطر  كانت 

قادرًا على إحداث معاناة إنسانية واسعة النطاق برغم التقّدم الذي تّم إحرازه (17).

 African Union, Peace and Security Council, 484th meeting at the Level of Heads of State and (12)
 Government, Communiqué, PSC/AHG/COMM.2 (CDLXXXIV), 29 January 2015, and UN Office for West
Africa, Security Council Report, «July 2015 Monthly Forecast», 1 July 2015.

لمعرفة المزيد عن النزاع في منطقة بحيرة تشاد، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2015/14, (13)
28 July 2015.
 United Nations, Security Council, Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2016/7, (14)
13 May 2016.
UN Security Council Resolution 2349, 31 March 2017.   (15)
UN Security Council Resolution 2349, 31 March 2017.   (16)
 United Nations, Security Council, «Report of the Secretary-General on the Situation in the Lake Chad (17)
Basin region,» S/2017/764, 7 September 2017.
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IV جدول عملّيات السالم المتعّددة األطراف، 2017

تيمو سميت

الــــثــــالث  األطــــــــــراف  الــــمــــتــــعــــّددة  الـــــســـــالم  عــــمــــلــــّيــــات  عـــــن  بــــيــــانــــات  الـــــرقـــــم (3 - 2)  الــــــجــــــدول  يــــعــــرض 
خالل  ُأنهيت  أو  انطلقت  التي  العملّيات  يشمل  وهذا   ،2017 سنة  في  نشطة  كانت  التي  والستين 

السنة. تلك 
يسرد الجدول العملّيات التي ُنّفذت بإشراف األمم المّتحدة، والعملّيات التي نّفذتها منّظمات 
وتـــحـــالـــفـــات إقــلــيــمــيــة، والـــعـــمـــلـــّيـــات الـــتـــي ُنــــّفــــذت بـــواســـطـــة ائـــتـــالفـــات خـــاّصـــة (غـــيـــر دائــــمــــة) لـــعـــّدة دول، 
إضــافــة إلــى عــمــلــّيــات انــفــراديــة أجــازتــهــا األمـــم الــمــّتــحــدة أو ُأجــيــزت بــقــرار مــن مــجــلــس األمـــن الــدولــي. 
تــنــقــســم الــعــمــلــّيــات الــتــابــعــة لــألمــم الــمــّتــحــدة إلـــى ثـــالث فــئــات فــرعــيــة: (أ) عــمــلــّيــات مــراقــبــة وعــمــلــّيــات 
ســالم مــتــعــّددة األطـــراف تــديــرهــا إدارة عــمــلــّيــات األمـــم الــمــّتــحــدة لحفظ الــســالم؛ (ب) بــعــثــات سياسية 
وبــعــثــات بــنــاء ســالم خــاّصــة؛ (ج) الــعــمــلــّيــة المختلطة لــالّتــحــاد األفــريــقــي واألمـــم الــمــّتــحــدة فــي دارفـــور 

.(UNAMID)

يــعــتــمــد الــــجــــدول عـــلـــى قــــاعــــدة بـــيـــانـــات ســــيــــبــــري لـــعـــمـــلـــّيـــات الــــســــالم الـــمـــتـــعـــّددة األطــــــــراف الـــتـــي تــتــيــح 
معلومات عن جميع عملّيات السالم التابعة لألمم المّتحدة وغير التابعة لها منذ سنة 2000، كمكان 
الــعــمــلــّيــة وتـــاريـــخ انــتــشــارهــا وتـــاريـــخ عــمــلــهــا وواليــتــهــا والـــــدول الــمــشــاركــة فــيــهــا وعــــدد أفـــرادهـــا مــوازنــاتــهــا 

ووفّياتها.
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جدول الرقم (3 - 2)
ال

ف، 2017
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جميع األرقام صالحة لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2017 أو لتاريخ اإلنهاء، ما لم ُيذكر خالف ذلك. يظهر اسم العملّيات التي ُأنهيت في عام 2017 بخّط مائل، وهي ال تدخل في حساب 
األرقام اإلجمالية.
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EC = بعثة 
O

M
IB آلية رصــد وقــف إطــالق الــنــار والترتيبات األمنية االنتقالية؛ = C

TSA
M
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M

ISO
M ال ينطبق؛ .. = المعلومات غير متاحة؛ = -
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A

M
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O
M

IGالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا بيساو؛
 EU

C
A

P EU = بعثة االّتحاد األوروبي لتقديم المساعدة الحدودية في معبر رفح؛ 
B

A
M

 R
afah EU = البعثة االستشارية لالّتحاد األوروبي في أوكرانيا؛ 
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R بعثة االّتــحــاد األوروبـــي للسياسة المشتركة لألمن والــدفــاع في النيجر؛ = EU
C

A
P Sahel N

iger بعثة االّتــحــاد األوروبـــي للسياسة المشتركة لألمن والــدفــاع في مالي؛ = Sahel M
ali

EU = بعثة االّتحاد 
M

M
 G

eorgia بعثة االّتحاد األوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو؛ = EU
LEX

 K
osovo العملّية العسكرية لالّتحاد األوروبي في البوسنة والهرسك؛ = A

LTH
EA

EU = بعثة االّتــحــاد األوروبـــي العسكرية للمساهمة في 
TM

 M
ali بعثة شرطة االّتــحــاد األوروبـــي في األراضـــي الفلسطينية؛ = EU

PO
L C

O
PPS األوروبـــي العسكرية االستشارية في جورجيا؛

EU = بعثة االّتحاد األوروبي العسكرية لإلسهام في 
TM

 Som
alia بعثة التدريب العسكري لالّتحاد األوروبي في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ = EU

TM
 R

C
A تدريب القّوات المسّلحة المالية؛

M = بعثة منّظمة الدول األمريكية لدعم 
A

PP/O
EA K = قّوة كوسوفو؛ 

FO
R JC = قّوة حفظ السالم للجنة المراقبة المشتركة؛ 

C IM = الفريق الدولي للمراقبة؛ 
T تدريب قّوات األمن الصومالية؛ 

M = بعثة األمم المّتحدة 
IN

U
R

SO بعثة األمم المّتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي؛ = M
IN

U
JU

STH القّوة المتعّددة الجنسيات والمراقبون التابعون لها؛ = M
FO عملّية السالم في كولومبيا؛

M = بعثة األمم المّتحدة المتكاملة 
IN

U
SM

A بعثة األمم المّتحدة المتكاملة المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى؛ = M
IN

U
SC

A لالستفتاء في الصحراء الغربية؛
M = بعثة االّتحاد األفريقي لجمهورية أفريقيا الوسطى ووسط أفريقيا؛ 

ISA
C بعثة األمم المّتحدة لتحقيق االستقرار في هايتي؛ = M

IN
U

STA
H المتعّددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي؛

N = منّظمة حلف 
ATO M = بعثة منّظمة األمم المّتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

O
N

U
SC

O M = بعثة االّتحاد األفريقي المعنية بمالي ومنطقة الساحل؛ 
ISA

H
EL

O = بعثة 
SC

E SM
M بعثة منّظمة األمن والتعاون في أوروبا في كوسوفو؛ = O

M
IK مكتب الممّثل السامي؛ = O

H
R لجنة الدول المحايدة لإلشراف على الهدنة؛ = N

N
SC شمال األطلسي؛

PR = الممثل الشخصي للرئيس في النزاع الذي ُبحث في مؤتمر مينسك الذي عقدته منّظمة األمن والتعاون في أوروبا؛ 
C

IO منّظمة األمن والتعاون في أوروبا للمراقبة الخاّصة في أوكرانيا؛
SA = البعثة الوقائية للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في مملكة ليسوتو؛ TIPH = الوجود 

PM
IL بعثة الدعم الوطيد؛ = R

SM بعثة المساعدة اإلقليمية إلــى جــزر سليمان؛ = R
A

M
SI

U = العملّية المختلطة لالّتحاد 
N

A
M

ID بعثة األمــم المّتحدة لمساعدة العراق؛ = U
N

A
M

I بعثة األمــم المّتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان؛ = U
N

A
M

A الدولي المؤّقت في الخليل؛
U = قّوة األمم المّتحدة المؤّقتة 

N
IFIL ص؛

U = قّوة األمم المّتحدة لحفظ السالم في قبر
N

FIC
Y

P ّض االشتباك؛
U = قّوة األمم المّتحدة لمراقبة ف

N
D

O
F األفريقي واألمم المّتحدة في دارفور؛

U = بعثة األمم المّتحدة لإلدارة المؤّقتة 
N

M
IK قّوة األمم المّتحدة األمنية المؤّقتة ألبيي؛ = U

N
ISFA مكتب األمم المّتحدة المتكامل لبناء السالم في غينيا بيساو؛ = U

N
IO

G
B

IS في لبنان؛
U = فريق مراقبي األمم المّتحدة العسكريين في الهند وباكستان؛ 

N
M

O
G

IP بعثة األمم المّتحدة في جنوب السودان؛ = U
N

M
ISS بعثة األمم المّتحدة في ليبيريا؛ = U

N
M

IL في كوسوفو؛
= هيئة األمم  U

N
TSO بعثة األمم المّتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال؛ = U
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U = بعثة األمم المّتحدة للتحّقق في كولومبيا.
N

V
M

C المّتحدة لمراقبة الهدنة؛
ي لعملّيات السالم المتعّددة األطراف. حصلنا على البيانات المتصلة بعملّيات السالم متعّددة األطراف من فئات المصادر المفتوحة التالية: (أ) المعلومات الرسمية 

صادر: قاعدة بيانات سيبر
الم

ي السنوية؛ (ج) معلومات صادرة 
المتاحة من قبل أمانة سّر المنّظمة المعنية؛ (ب) المعلومات المتاحة من قبل العملّيات نفسها إّما في منشورات رسمية أو في ردود خّطية على استبيانات سيبر

ة أو إلى  ي معلومات إضافية عن عملّية ما بالرجوع إلى المنّظمة التي ترأس العملّي
ض الحاالت، ربما يجمع الباحثون في سيبر

ة. وفي بع عن الحكومات الوطنية المساهمة في العملّية المعنّي
حكومات الدول المشاركة بإجراء محادثات هاتفية ومراسالت إلكترونية. ويجري دعم هذه المصادر األولية بتشكيلة واسعة من المصادر الثانوية المتاحة للعموم مثل المجّالت المتخّصصة، 

والتقارير البحثية، والوكاالت اإلخبارية، والصحف الدولية واإلقليمية والمحّلية.
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الفصل الرابع

اإلنــفــاق الــعــســكــــري

نان تيان

عرض عام

ر أّن اإلنفاق العسكري العالمي بلغ 1739 مليار دوالر في عام 2017، وهذا أعلى مستوى له  يقدَّ
منذ انتهاء الحرب الباردة. وهو يمّثل 2.2 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي العالمي أو 230 دوالرًا 
للفرد (انظر القسم (I) والجدول الرقم (4 - 1) في هذا الفصل). بل إّن اإلنفاق العالمي اإلجمالي زاد 

قدرًا ضئيـًال في عام 2017 على عام 2016، وبلغت نسبة الزيادة 1.1 بالمئة باألرقام الحقيقية.
كانت  إقليمية  دون  مناطق  ثالث  في  اإلنفاق  بأنماط  بشّدة  العالمي  العسكري  اإلنفاق  اّتجاه  تأّثر 
األكــثــر إنــفــاقــًا على التسّلح فــي عــام 2017: أمــريــكــا الشمالية، وشـــرق آســيــا، وأوروبــــا الــغــربــيــة. انخفض 
اإلنفاق في أمريكا الشمالية للسنة السابعة على التوالي، وذلك بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بعام 2016. 
وفي المقابل، واصــل اإلنفاق العسكري ارتفاعه في شرق آسيا للسنة 23 على التوالي، وذلــك بنسبة 
ــــا الــغــربــيــة، زاد اإلنـــفـــاق للسنة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، وذلــك  4.1 بــالــمــئــة مــقــارنــة بــعــام 2016. وفـــي أوروبـ
بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بعام 2016. لكن بدت اّتجاهات اإلنفاق العسكري في بقّية العالم متضاربة: 
فبينما انخفض اإلنفاق العسكري في أفريقيا وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وأوروبا الشرقية، زاد 
اإلنفاق في أوروبــا الوسطى والشرق األوســط (بناًء على الــدول التي تتاح في شأنها بيانات) وأمريكا 

الجنوبية.
مــّثــل اإلنــفــاق الــعــســكــري فــي الـــواليـــات الــمــّتــحــدة أكــثــر مــن ثــلــث إجــمــالــي اإلنــفــاق الــعــالــمــي فــي عــام 
2017 ببلوغه 610 مليار دوالر، وبقيت الواليات المّتحدة أكبر المنفقين على السالح في العالم. بلغ 
السالح.  على  المنفقين  أكبر  ثاني  الصين،  إنفاق  أضعاف (2.7)  ثالثة  نحو  المّتحدة  الــواليــات  إنفاق 
ومّثل اإلنفاق العسكري للواليات المّتحدة 3.1 بالمئة من ناتجها المحّلي اإلجمالي في عام 2017، 
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محافظًا على المستوى الذي كان عليه في عام 2016. ومع أّن اإلنفاق العسكري األمريكي تدّنى في 
عام 2017 بنسبة 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في عام 2010، فقد ضعف اّتجاه هبوط هذا اإلنفاق. 
وفــي آخــر عــام 2017، أقــّر مجلس الشيوخ األمريكي مــوازنــة عسكرية جديدة بلغت 700 مليار دوالر 
لــعــام 2018، بــزيــادة كــبــيــرة عــلــى مــوازنــة عـــام 2017. والـــمـــراد مــن هـــذه الـــزيـــادة فــي الــمــوازنــة تغطية زيـــادة 

األفراد العسكريين وتحديث األسلحة التقليدية والنووية.
الـــصـــيـــن هــــي ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــفــق عـــلـــى الــــســــالح فــــي الـــعـــالـــم، إذ خـــّصـــصـــت لــجــيــشــهــا نـــحـــو 228 مــلــيــار 
دوالر في عام 2017، بزيادة 5.6 بالمئة على عام 2016. وإذا كانت هذه الزيادة هي األدنى منذ عام 
2010، فهي تظّل متماشية مع نمّو الناتج المحّلي اإلجمالي زائد التضّخم. لذلك بقي عبء الصين 
العسكري عند 1.9 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي. وأصبحت السعودية ثالث أكبر منفق على 
السالح في عام 2017 بعدما زادت إنفاقها العسكري بنسبة 9.2 بالمئة ليصل إلى 69.4 مليار دوالر. 
في المقابل، انخفض إنفاق روسيا العسكري بنسبة 20 بالمئة ليصل إلى 66.3 مليار دوالر، وبذلك 
احتّلت روسيا المرتبة الرابعة في اإلنفاق على السالح في عام 2017. واحتّلت الهند المرتبة الخامسة 

في عام 2017 بعدما ارتفع إنفاقها بنسبة 5.5 بالمئة ليصل إلى 63.9 مليار دوالر.
لــعــائــدات الــنــفــط الحكومية دور جــوهــري فــي الـــقـــرارات المّتصلة بــاإلنــفــاق فــي الــــدول الــتــي تعتمد 
ذلك  منذ  المتدّنية  عــام 2014 (وأســعــاره  في  النفط  سعر  فانخفاض  النفط.  صـــادرات  على  اقتصاداتها 
الــحــيــن) قــّلــص الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة بـــشـــّدة فـــي هــــذه الــــــدول، وهــــو مـــا أبــــرز حــاجــة إلــــى مـــــوارد مــالــيــة بــديــلــة 
 ((II) انـــظـــر الــقــســم) (كــــاالقــــتــــراض أو االســــتــــدانــــة) لــتــمــويــل اإلنــــفــــاق، بــمــا فـــي ذلــــك اإلنــــفــــاق الــعــســكــري
وبــدراســة مجموعة مــن 15 دولـــة معتمدة على الــصــادرات النفطية، وهــي الــجــزائــر وأنــغــوال وأذربــيــجــان 
واإلكوادور وإيران والعراق وكازاخستان والكويت والمكسيك ونيجيريا والنرويج وروسيا والسعودية 
ين كحصة من  وجنوب السودان وفنزويال، يمكننا تقييم اّتجاه أسعار النفط مقارنة باّتجاه اإلنفاق والدَّ

الناتج المحّلي اإلجمالي.
حين انخفضت العائدات النفطية في الــدول الخمس عشرة المذكورة آنفًا، احتاجت إلى مصادر 
تــمــويــل أخـــرى ووجــدتــهــا. وأصــبــح االقـــتـــراض، الــمــحــّلــي أو الــخــارجــي، الــخــيــار الــشــائــع األّول فــي كثير 
مـــن هـــذه الــــــدول، ســــواء أكـــانـــت اقــتــصــاداتــهــا مــتــنــّوعــة أم ال، مــتــقــّدمــة أم نــامــيــة، فـــي نــــزاع أم ال. انخفض 
اإلنــفــاق الــعــســكــري لــهــذه الــــدول بنسبة 16 بالمئة فــي الــمــتــوســط بــيــن عــامــي 2014 و2017، لــكــّن سعر 
ين العام كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي  النفط هبط أكثر من 45 بالمئة، وبلغ متوّسط زيادة الدَّ
الــعــائــد والنفقات فــي هذه  وجـــرى تمويل الــفــرق بين  الــجــدول الــرقــم (4 - 5)).  نحو 154 بالمئة (انــظــر 

الدول باالقتراض غالبًا، وهو ما تجّلى في أنغوال والسعودية كمثاَلين محّدَدين.
خطا سيبري خطوات كبيرة لتحسين الشفافية في أرقام اإلنفاق العسكري في عام 2017 بتحديد 
اإلنفاق من خارج الموازنة في البيرو وفنزويال (انظر القسم (III)). اإلنفاق من خارج الموازنة يعني 
أّنــه ليس جــزءًا من موازنة الدولة، وهو إنفاق عديم الشفافية تتّم تغطيته في العادة بصادرات الموارد 
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الطبيعية، ورّبـــمـــا ُتــســتــخــدم، مــن دون عــلــم الــبــرلــمــان أو وزارة الــمــالــيــة غــالــبــًا، فــي ســـداد ثــمــن مشتريات 
الــــســــالح وأنـــشـــطـــة أخـــــــرى. يــتــيــح اإلنــــفــــاق مــــن خــــــارج الــــمــــوازنــــة لــلــمــســؤولــيــن الــعــمــومــيــيــن ولــلــمــؤّســســات 
الــتــجــاريــة الــضــالــعــة فــي عمليات صــنــع الــقــرار فــرصــة دســمــة لــإلثــراء الـــذاتـــي. فــي حــالــة فــنــزويــال والــبــيــرو، 
بلغ اإلنفاق من خارج الموازنة مليارات الدوالرات، ومن دون مساءلة أو إشراف غالبًا (انظر الشكل 

الرقم (4 - 6) والجدول الرقم (4 - 6)).
تــبــقــى الــشــفــافــيــة فـــي اإلنـــفـــاق الــعــســكــري عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي مــصــدر قــلــق، وبــخــاّصــة فـــي ســيــاق 
تــقــريــر األمـــم الــمــّتــحــدة عــن الــنــفــقــات الــعــســكــريــة. بــحــلــول 31 تــمــوز/يــولــيــو 2017، قــّدمــت 42 دولـــة على 
األقـــّل تقريرًا إلــى األمــم المّتحدة عــن إنفاقها العسكري فــي عــام 2016. لكن لــم ُتسّلم تقارير مــن أّي 
دولــة فــي أفريقيا أو الــشــرق األوســـط، وال مــن أربــع مــن الـــدول الخمس األكــثــر إنــفــاقــًا على التسّلح في 
العالم، وهي الواليات المّتحدة والصين والسعودية والهند. لذلك، فإّن استمرار تدّني المشاركة في 

آلية األمم المّتحدة لإلبالغ، وعدم شمولية هذه المشاركة تثير شكوكًا حول جدواها في المستقبل.
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I التطّورات العالمية في اإلنفاق العسكري

نان تيان، أود فلوران، ألكسندرا كويموفا،

بيتر د. ويزيمان وسيمون ت. ويزيمان

منذ  مستوى له  أعلى  وهــو  عــام 2017،  في  دوالر  مليار  بـ 1739  العسكري العالمي  اإلنــفــاق  ر  يقدَّ
انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة. وهـــذا يــمــّثــل زيــــادة بنسبة 1.1 بـــاألرقـــام الحقيقية عــلــى عـــام 2016، وبنسبة 9.8 
بالمئة منذ عام 2008 (انظر الجدول الرقم (4 - 1) والشكل الرقم (4 - 1)) (1). وبقي العبء العسكري 
العالمي - اإلنفاق العسكري العالمي كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي العالمي - عند 2.2 بالمئة 

في عام 2017، بينما ارتفع اإلنفاق العسكري للفرد إلى 230 للشخص الواحد.
يمكن تمييز اّتجاه اإلنفاق العسكري العالمي في عام 2017 بتغّيرات جوهرية في ثالث مناطق: 
آسيا وأوقيانيا، وأوروبــا، والشرق األوســط. ارتفع اإلنفاق في آسيا وأوقيانيا بنسبة 3.6 بالمئة في عام 
2017 ووصــــل إلــــى 477 مــلــيــار دوالر، وهــــي زيـــــادة ُتـــعـــزى بــالــكــامــل تــقــريــبــًا إلــــى الــــزيــــادة الــمــســتــمــّرة في 
إلى  ووصـــل  بالمئة  بنسبة 2.2  العسكري  اإلنــفــاق  انخفض  أوروبــــا،  وفــي  الصيني.  العسكري  اإلنــفــاق 
342 مليار دوالر، وهو انخفاض معزّو أساسًا إلى الخفض الكبير لإلنفاق العسكري الروسي (20− 
بــالــمــئــة). لــكــّن أوروبــــا الــوســطــى سّجلت أكــبــر زيـــادة بالنسبة المئوية فــي اإلنــفــاق العسكري فــي جميع 
طرأت  الرقم (4 - 2)).  الشكل  (انظر  ر  المتصوَّ الروسي  للتهديد  بالمئة)  اإلقليمية (12  دون  المناطق 
زيادات كبيرة نسبيًا على اإلنفاق العسكري في التفيا وليتوانيا ورومانيا خصوصًا. وللسنة الثالثة على 

(1) نـــــورد كـــّل األرقــــام المّتصلة بــاإلنــفــاق فــي عـــام 2017 بالقيمة الــحــالــيــة لــلــدوالر األمــريــكــي فــي عـــام 2017. ونــــورد أرقـــام 
الــــــزيــــــادات أو االنــــخــــفــــاضــــات فــــي اإلنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري بـــالـــقـــيـــمـــة الـــثـــابـــتـــة لـــــلـــــدوالر األمــــريــــكــــي (2016)، والــــمــــوصــــوفــــة غـــالـــبـــًا بـــأّنـــهـــا 
اإلنفاق  في  الكبيرة  الفروق  وُتعزى  ذلــك.  خالف  ُيذكر  ما لم  التضّخم،  أثر  باحتساب  لة  المعدَّ أو  الحقيقية»  تغّيرات بـ «األرقام 
العسكري لعام 2017 عند التعبير عنها بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي في عام 2017 مقارنة بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي 
في عام 2016 إلى انخفاض قيمة الــدوالر األمريكي مقابل بقّية العمالت في العالم. جميع بيانات سيبري الخاّصة باإلنفاق 
العسكري متاحة للعموم في قاعدة بيانات سيبري لإلنفاق العسكري في الموقع اإللكتروني لسيبري. كما أّن الموقع يستعرض 

المصادر والطرق المستخَدمة في استنتاج البيانات الواردة في هذا الفصل.
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التوالي، لم يستطع سيبري إعطاء تقدير لإلنفاق اإلجمالي في الشرق األوسط لعدم توافر بيانات عن 
دول رئيسة كثيرة (2). لكّن مجموع اإلنفاق العسكري اإلجمالي لدول الشرق األوسط التي تتوافر في 
شأنها بيانات زاد بنسبة 6.2 بالمئة ووصل إلى 151 مليار دوالر في عام 2017. هذا النمّو في اإلنفاق 
سنة 2016 (انظر  فــي  انــخــفــاض  بعد  الــســعــودي  العسكري  اإلنــفــاق  فــي  بطفرة  الــخــصــوص  على  مرتبط 

القسم (II)) وبالزيادات الكبيرة نسبيًا في إنفاق إيران والعراق.
بقي اإلنفاق العسكري في بقّية العالم على حاله تقريبًا في عام 2017. ففي أفريقيا، طرأ انخفاض 
في  انــخــفــاض  أّول  إلــى  أســاســًا  عــائــد  وذلـــك  دوالر،  مليار  إلــى 42.6  ووصـــل  بنسبة 0.5 بالمئة  طفيف 
إنـــفـــاق شــمــال أفــريــقــيــا مــنــذ عـــام 2006. كــمــا بــقــي اإلنـــفـــاق عــلــى حــالــه فـــي األمـــريـــكـــات وبــلــغ 695 مليار 
دوالر، حيث قوبلت الزيادة في أمريكا الجنوبية بانخفاضات في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى 

ومنطقة الكاريبي.
الجدول الرقم (4 - 1)

اإلنفاق العسكري بحسب المنطقة، 2008 - 2017
أرقام أعوام 2008 - 2017 بالدوالر األمريكي باألسعار الثابتة وأسعار الصرف الثابتة (2016). وأرقــام سنة 2017 التي تظهر 
في أقصى اليسار وتحمل العالمة (*) هي بمليارات الــدوالرات باألسعار الحالّية. رّبما لن يساوي جمُع األرقــام المجاميَع 

المذكورة بسبب تدوير األرقام.
2008200920102011201220132014201520162017(*)2017

المجموع 

العالمي
15431652168416891677165216491676167416931739

المناطق الجغرافية

(42.6)(38.7)(38.9)(39.3)40.341.5(36.8)(36.0)(33.2)30.431.6أفريقيا
(21.1)(19.1)(19.5)(19.1)15.417.718.7(14.3)(11.4)(10.4)9.3 شمال أفريقيا

  أفريقيا جنوب 
الصحراء 
الكبرى

21.121.2(21.8)(21.7)(21.4)(22.6)(22.8)20.219.419.621.6

759818841832789734694682675676695األمريكات
  أمريكا 

الوسطى 
ومنطقة 
الكاريبي

5.35.86.36.57.17.58.28.57.97.37.6

710766785776732674634621618617630  أمريكا الشمالية
43.946.349.548.950.252.352.651.849.451.557.0  أمريكا الجنوبية

 يتبع

(2) ال تتوافر بيانات عن قطر وسورية ودولة اإلمارات العربية المّتحدة واليمن.
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  تابع

295332340354368387409431453469477آسيا وأوقيانيا
  آسيا الوسطى 
وجنوب آسيا

52.860.661.562.763.163.266.668.374.077.882.7

192218224236250265282297309322323  شرق آسيا
21.623.223.523.122.322.123.926.228.628.429.9  أوقيانيا

  جنوب شرق 
آسيا

29.130.530.931.933.136.536.239.840.540.541.1

323329322316318312314324335327342أوروبا
19.218.617.917.517.217.018.020.420.723.124.1  أوروبا الوسطى
46.247.548.251.859.662.467.172.375.561.572.9  أوروبا الشرقية
257263256247241232229231239243245  أوروبا الغربية
. .. .. .. .135141148152165180191الشرق األوسط

العبء العسكري

(أي اإلنفاق العسكري العالمي بمثابة نسبة مئوية من الناتج المحّلي اإلجمالي العالمي، وكالهما بالقيمة الحالّية للدوالر األمريكي)

2.42.62.52.42.42.32.12.32.22.2العالم
1.92.01.81.71.82.02.21.91.91.8أفريقيا

1.51.61.61.51.51.51.41.41.31.3األمريكات
1.71.91.71.71.71.71.81.91.91.7آسيا وأوقيانيا

1.81.81.61.61.61.51.51.61.61.6أوروبا
4.04.74.44.65.05.05.15.85.55.2الشرق األوسط

اإلنفاق العسكري العالمي لكّل فرد (بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)

220226236248246243240228224230

متاح  غير  تقدير  اإلقــلــيــمــي؛ .. =  المجموع  مــن  بالمئة  مــن 90  أقـــّل  تشّكل  الــتــي  الــدولــة  بــيــانــات  على  معتمد  المجموع   = ( )
لشكوك مرتفعة على نحو غير عادي ولعدم توافر بيانات.

مـــالحـــظـــات: الــمــجــامــيــع الــخــاّصــة بــالــعــالــم، والــمــنــاطــق بــمــثــابــة تــقــديــرات مــبــنــّيــة عــلــى بــيــانــات مـــن قـــاعـــدة بــيــانــات ســيــبــري لــإلنــفــاق 
العسكري. عندما ال تتوافر بيانات اإلنفاق العسكري لدولة ما على مدى سنين قليلة، يتّم حساب تقديرات مبنية غالبًا على 
افتراض أّن معّدل التغّير في اإلنفاق العسكري لتلك الدولة مماثل لمعّدل تغير اإلنفاق العسكري لمنطقتها. وعندما يتعّذر 
الــوصــول إلـــى تــقــديــرات، ُتستثنى تــلــك الــــدول مــن الــمــجــامــيــع. الــــدول المستثناة مــن كـــّل المجاميع هــي كــوبــا وإريــتــريــا وكــوريــا 
الشمالية والصومال وسورية وتركمانستان وأوزبكستان. وتغّطي المجاميع الخاّصة بالمناطق مجموعات الدول ذاتها لجميع 

السنين. يمكن االّطالع على معلومات أكثر تفصيـًال عن المصادر والطرق في موقع سيبري اإللكتروني.
 SIPRI Military Expenditure Database, May 2018; International Monetary Fund, World Economic الـــمـــصـــادر: 
 Outlook Database, October 2017; International Monetary Fund, International Financial Statistics Database,
 September 2017, and United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, July
2017.
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الشكل الرقم (4 - 1)

اإلنفاق العسكري في المناطق األكثر إنفاقاً

مقارنة بالمناطق األخرى، 2008 - 2017

(2016

(2016
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اّتجاهات اإلنفاق العسكري، 2008 - 2017

بينما واصـــل اإلنــفــاق الــعــســكــري الــعــالــمــي اإلجــمــالــي اّتــجــاهــه الــتــصــاعــدي الــشــامــل فــي عـــام 2017، 
بــدا اّتــجــاه اإلنــفــاق فــي أعـــوام 2008 - 2017 مضطربًا نسبيًا: زيـــادات سنوية فــي أعـــوام 2008 - 2011، 
انخفاضات في أعــوام 2012 - 2014، ثّم تذبذب في اإلنفاق في عامي 2015 - 2016 (أي ارتفاع ثّم 
انخفاض). كان لجملة من األسباب المتنّوعة تأثيرات كبيرة في االّتجاهات في أعوام 2008 - 2017. 
يمكن إرجــــاع الـــزيـــادات بــيــن عــامــي 2008 و2011 إلـــى «الــحــرب العالمية عــلــى اإلرهـــــاب» الــتــي تشّنها 
الـــواليـــات الــمــّتــحــدة وإلـــى الــطــفــرة االقــتــصــاديــة فــي الــنــصــف األول مــن الــعــقــد األول فــي الــقــرن الــحــالــي. 
وُتـــعـــزى االنــخــفــاضــات الــتــالــيــة حــتــى عـــام 2014 مــن بــعــض الــنــواحــي إلـــى انــســحــاب قــــّوات أمــريــكــيــة من 
أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، وإلــــى ســقــف اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي األمـــريـــكـــي، وإلــــى اعــتــمــاد دول كــثــيــرة إجـــــراءات 
تقّشفية بعد عام  2009(3). ومع أّن إنفاق آسيا وأوقيانيا بقي يدفع اإلنفاق العسكري العالمي صعودًا، 
أّدت الــتــذبــذبــات فــي اإلنــفــاق العسكري فــي أوروبــــا والــشــرق األوســـط منذ عــام 2014 - لهبوط أسعار 

النفط ودواٍع أمنية - إلى إبطاء معّدل النمّو العالمي.

الشكل الرقم (4 - 2)

التغّيرات في اإلنفاق العسكري بحسب المنطقة دون اإلقليمية، 2016 - 2017

مالحظة: ليس هناك تقدير للتغّير في اإلنفاق العسكري في الشرق األوسط لكثرة الشكوك في بيانات أعوام 2015 - 2017. 
لجميع  ذاتها  الــدول  مجموعاِت  المناطق  مجاميُع  تغّطي  ر.  المقدَّ العالمي  اإلنــفــاق  في  األوســط  للشرق  تقديرًا  أدرجــنــا  لكّننا 

السنين. يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن المصادر والطرق في الموقع اإللكتروني لسيبري.

A. Fleurant, «US Military Expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 353–359.   (3)
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ُســّجــلــت أكــبــر الـــزيـــادات فــي اإلنـــفـــاق الــعــســكــري عــلــى مــســتــوى الــمــنــاطــق دون اإلقــلــيــمــيــة بــيــن عامي 
2008 و2017 في شمال أفريقيا (105 بالمئة) وفي ثالث مناطق دون إقليمية في آسيا وأوقيانيا: شرق 
آســيــا (68 بــالــمــئــة)، وآســـيـــا الــوســطــى وجـــنـــوب آســيــا (47 بــالــمــئــة) وجـــنـــوب شـــرق آســيــا (39 بــالــمــئــة؛ انــظــر 
الــجــدول الــرقــم (4 - 2)). جـــاءت الــزيــادة فــي شــمــال أفريقيا بسبب اإلنــفــاق المرتفع فــي جميع الــدول 
األربــع، وبخاّصة الجزائر. وفي شرق آسيا، واصــل إنفاق الصين العسكري صعوده تمّشيًا مع نمّوها 
الوسطى  آسيا  في  المرتفع  اإلنفاق  عــزو  ويمكن  العالمي (4).  نفوذها  زيــادة  إلــى  وتطّلعاتها  االقتصادي 
وجــنــوب آســيــا إلــى بــرامــج شـــراء األسلحة فــي الهند؛ وفــي جــنــوب شــرق آســيــا إلــى الــتــوّتــرات فــي محيط 

بحر الصين الجنوبي.

الجدول الرقم (4 - 2)

إحصاءات اإلنفاق العسكري الرئيسي بحسب المنطقة، 2017
أرقـــام اإلنــفــاق بــالــدوالر األمــريــكــي بحسب األســعــار ومــعــّدالت الــصــرف الــحــالــيــة. والــتــغــّيــرات هــي بــاألرقــام الحقيقية بــنــاء على 

القيمة الثابتة للدوالر األمريكي (2016).

المنطقة اإلقليمية/
دون اإلقليمية

اإلنفاق العسكري، 
2017 (مليارات 

الدوالرات)

التغّيرات الرئيسة، 2017 (بالمئة)(أ)التغّير (بالمئة)

 - 2016
2017

 - 2008
2017

انخفاضاتزيادات

17391.19.8العالم
56−جنوب السودان42الغابون0.528−(42.6)أفريقيا(ب)

33−تشاد41بنين1.9105−(21.1) شمال أفريقيا

  أفريقيا جنوب 
6.8−21.60.9الصحراء الكبرى(ب)

21−موزمبيق35السودان

19−ساحل العاج26مالي

23−البيرو20فنزويال11−6950.0األمريكات

  أمريكا الوسطى 
9.7−غواتيماال16بوليفيا6.639−7.6والكاريبي(ج)

8.1−المكسيك15األرجنتين13−0.2−630 أمريكا الشمالية

7.5−ترينداد وتوباغو13األوروغواي57.04.117 أمريكا الجنوبية
28−ميانمار21الفيليبين4773.659آسيا وأوقيانيا(د)

  آسيا الوسطى وجنوب 
16−ماليزيا21كمبوديا82.73.047آسيا(ھ)

14−بروناي دار السالم12نيبال3234.168 شرق آسيا(و)

7.6−كازاخستان7.2بنغالدش0.632−29.9 أوقيانيا 41.10.139 جنوب شرق آسيا
 يتبع

 S. Denyer, «China’s Slowing Economy Leads to Smallest Increase in Military Spending in Years,» (4)
Washington Post, 4/3/2016.



196

 تابع

20−روسيا50رومانيا2.21.4−342أوروبا

5.6−روسيا البيضاء22قبرص24.11220 أوروبا الوسطى

5.4−جورجيا21ليتوانيا1833−72.9 أوروبا الشرقية

4.4−مولدوفا21التفيا5.7−2451.7 أوروبا الغربية

......الشرق األوسط(ز)

21−ُعمان17العراق

11−مصر15إيران

9.1−لبنان9.7تركيا

د. ( ) = تقدير غير مؤكَّ
(أ) ُتظهر القائمُة الدوَل التي شهدت أكبر الزيادات أو االنخفاضات نظير كّل منطقة ككّل، وليس نظير دون المنطقة. ولم 

ُتدَرج الدول التي لم يتجاوز إنفاقها العسكري 100 مليون دوالر في سنة 2017، أو 50 مليون في أفريقيا.
(ب) اسُتثنيت إريتريا والصومال من هذه األرقام.

(ج) اسُتثنيت كوبا من هذه األرقام.
(د) اسُتثنيت كوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان من هذه األرقام.

(ھ) اسُتثنيت تركمانستان وأوزبكستان من هذه األرقام.
(و) اسُتثنيت كوريا الشمالية من هذه األرقام.

(ز) ال يوجد لدى سيبري تقديرات خاّصة بالشرق األوسط ألعوام 2015 - 2017. لكّن تقديرًا تقريبًا للشرق األوسط (عدا 
سورية) ُمدَرج في المجموع العالمي.

SIPRI Military Expenditure Database, May 2018. المصدر: 

في المقابل، ُسّجلت انخفاضات في اإلنفاق العسكري في أمريكا الشمالية (13 بالمئة)، وأفريقيا 
ــــا الــغــربــيــة (5.7 بــالــمــئــة). يــرجــع االنــخــفــاض فــي أمريكا  جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى (6.8 بــالــمــئــة) وأوروبـ
الــشــمــالــيــة (الــتــي تــضــّم كــنــدا والـــواليـــات الــمــّتــحــدة) إلـــى خــفــض الــمــوازنــة الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة. ويــرجــع 
االنخفاض في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى انخفاض اإلنفاق العسكري ألنغوال والسودان. 
وزيــادة  المّتحدة،  والمملكة  وإسبانيا  إيطاليا  في  العسكري  اإلنفاق  خفض  أّدى  الغربية،  أوروبــا  وفــي 

طفيفة في ألمانيا، وثبات في فرنسا إلى خفض إجمالي دون إقليمي بين عامي 2008 و2017.

البلدان األكثر إنفاقًا على السالح في عام 2017

كانت  التي  نفسها  هي  عام 2017  في  السالح  على  إنفاقًا  األكثر  عشرة  الخمس  الــدول  مجموعة 
فـــي عـــام 2016 (انـــظـــر الـــجـــدول الـــرقـــم (4 - 3)). لــكــن طـــرأ بــعــض الــتــغــيــيــر فـــي تــرتــيــب هـــذه الـــــدول بين 



197

العامين (5). الواليات المّتحدة (باستحواذها على 35 بالمئة من اإلنفاق العسكري العالمي) والصين 
(13 بــالــمــئــة) هــمــا أكــبــر المنفقين عــلــى الــســالح فــي الــعــالــم عــلــى اإلطــــالق. كــمــا أّن فــجــوة اإلنــفــاق بين 
الــــــدول الـــتـــي تــحــتــّل الــمــرتــبــة الــثــالــثــة (الـــســـعـــوديـــة) والـــرابـــعـــة (روســــيــــا) والـــخـــامـــســـة (الـــهـــنـــد) وبـــقـــّيـــة الــــدول 
الخمس عشرة األكثر إنفاقًا على التسّلح آخــذة في االّتــســاع، إْذ رصــدت كــّل من هــذه الــدول الثالث 
الــدول الخمس الكبار أقــّل  رصــدت بقّية  فــي حين  فــي عــام 2017،  مليار دوالر لجيشها  أكثر مــن 60 
دوالر). استعادت السعودية من روسيا  مليار  التي أنفقت 57.8  فرنسا  دوالر (باستثناء  مليار  من 50 
بالمئة،  بنسبة 9.2  السعودي  العسكري  اإلنفاق  في  زيــادة  عقب  السالح  على  منفق  أكبر  ثالث  مرتبة 
في  الخامسة  إلــى  السادسة  المرتبة  من  الهند  وارتــقــت  الــروســي.  اإلنــفــاق  في  بالمئة  نسبته 20  وهبوط 

سّلم الترتيب.
ارتــقــت الــبــرازيــل مرتبتين مــن الثالثة عــشــرة إلــى الــحــاديــة عــشــرة عقب أّول زيـــادة سنوية فــي إنفاقها 
العسكري  إيطاليا  إنــفــاق  وبــقــي  واحـــدة.  مرتبة  وأســتــرالــيــا  إيطاليا  وتــراجــعــت  عــام 2014.  منذ  العسكري 

على حاله في عام 2017، بينما شهدت أستراليا أّول خفض سنوي منذ عام 2013.
لدى تحليل اّتجاهات الــدول الخمس عشرة األكثر إنفاقًا على السالح على مدى السنين العشر 
الــمــاضــيــة، تــبــرز أنـــمـــاط مختلفة عـــديـــدة. شــهــدت الــصــيــن وتــركــيــا والــهــنــد وروســـيـــا والــســعــوديــة وأســتــرالــيــا 
معتدلة (10 - 30  زيــــادات  وطــــرأت  أعــــوام 2008 - 2017؛  فــي  بــالــمــئــة)  ضخمة (تـــجـــاوزت 30  زيــــادات 
بــالــمــئــة) عــلــى إنـــفـــاق كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــبـــرازيـــل وكـــنـــدا؛ وطـــــرأت زيــــــادات طــفــيــفــة (أقـــــّل مـــن 10 بــالــمــئــة) 
على إنفاق ألمانيا وفرنسا واليابان. تراجع اإلنفاق في إيطاليا والمملكة المّتحدة، بل وفي الواليات 
بين  دوالر)  مليار  يــعــادل 95  بالمئة (مــا  بنسبة 14  األمــريــكــي  العسكري  اإلنــفــاق  انخفض  إْذ  المّتحدة، 

عامي 2008 و2017.
كــانــت حــّصــة اإلنــفــاق العسكري مــن الــنــاتــج المحّلي اإلجــمــالــي لخمس مــن كــبــار الـــدول الخمس 
عــشــرة أقـــّل فــي عـــام 2017 منها فــي عـــام 2016، وهـــي الـــواليـــات الــمــّتــحــدة والــهــنــد والــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة 
وألـــمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا. وزادت الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا وأســـتـــرالـــيـــا وكـــنـــدا حـــّصـــة إنــفــاقــهــا مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــّلــي 
اإلجـــمـــالـــي عـــلـــى جـــيـــوشـــهـــا، بــيــنــمــا بــقــيــت الـــحـــصـــص عـــلـــى حـــالـــهـــا فــــي الـــصـــيـــن وفـــرنـــســـا والــــيــــابــــان وكـــوريـــا 
حاملة  السعودية  بقيت  التسّلح،  على  إنفاقًا  األكــثــر  ـــ 15  الـ الـــدول  بين  ومــن  وتركيا.  والــبــرازيــل  الجنوبية 
الــعــبء الــعــســكــري األكــبــر لبلوغه 10 بالمئة مــن الــنــاتــج الــمــحــّلــي اإلجــمــالــي، فــي حــيــن حملت الــيــابــان 

العبء العسكري األصغر إْذ بلغت نسبته 0.9 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي.
(5) ينبغي أن تكون دولة اإلمارات العربية المّتحدة في عداد كبار الدول المنفقة الخمس عشرة في عام 2017، ورّبما في 
المرتبة 11 - 15، لكن تعّذر التوصل إلى تقدير معقول إلنفاقها العسكري لالفتقار إلى بيانات منذ عام 2014، ولذلك ُحذفت 

من كبار الدول المنفقة الخمس عشرة.
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الجدول الرقم (4 - 3)

البلدان الخمسة عشر ذات اإلنفاق العسكري األعلى في سنة 2017
أرقـــــام اإلنـــفـــاق والـــنـــاتـــج الــمــحــّلــي اإلجـــمـــالـــي بــــالــــدوالر األمـــريـــكـــي بـــاألســـعـــار ومــــعــــّدالت الـــصـــرف الــحــالــيــة. والـــتـــغـــّيـــرات بـــاألرقـــام 
الحقيقية، وهي مبنّية على القيمة الثابتة للدوالر األمريكي. ورّبما لن يكون حاصل جمع األرقــام مساويًا للمجاميع بسبب 

اصطالح تدوير األرقام.

الدولةالمرتبة
اإلنفاق 

العسكري، 

2017 (مليارات 

الدوالرات)

التغّير 

 2017 - 2008

(بالمئة)

الحّصة من الناتج 

المحّلي اإلجمالي 
(بالمئة)(ب)

الحّصة من 

اإلنفاق العسكري 

العالمي 2017 

(بالمئة)
201620172008(أ)2017

143.14.235−610الواليات المّتحدة11

[13][1.9][1.9]110[228]الصين22

[4.0]7.4[10]34[69.4]السعودية34

66.3364.33.33.8روسيا43

63.9452.52.63.7الهند56

60......1038المجموع الفرعي للخمسة الكبار

57.85.12.32.33.3فرنسا65

151.82.32.7−47.2المملكة المّتحدة77

45.44.40.90.92.6اليابان88

44.38.81.21.32.5ألمانيا99

39.2292.62.62.3كوريا الجنوبية1010

73......1271المجموع الفرعي للعشرة الكبار

29.3211.41.41.7البرازيل1113

171.51.71.7−29.2إيطاليا1211

27.5332.01.81.6أستراليا1312

20.6131.31.21.2كندا1414

18.2462.22.21.0تركيا1515

80......1396المجموع الفرعي للخمسة عشرة الكبار

17399.82.22.4100العالم

[ ] = رقم تقديري.
بيانات  لقاعدة  الحالي  اإلصـــدار  فــي  لسنة 2017  العسكري  لإلنفاق  ثة  محدَّ أرقـــام  على  لعام 2016  الـــدول  ترتيب  (أ) اعــتــمــد 
للعام  السنوي  سيبري  كتاب  في  الــوارد  سنة 2016  ترتيب  عن  الترتيب  هــذا  يختلف  رّبما  ولذلك  العسكري.  لإلنفاق  سيبري 

2017 وفي منشورات سيبري األخرى لعام 2017.
(ب) أرقام اإلنفاق العسكري كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي مبنّية على تقديرات الناتج المحّلي اإلجمالي لسنة 2017 
بحسب قواعد بيانات World Economic Outlook وInternational Financial Statistics الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

 SIPRI Military Expenditure Database, May 2018; International Monetary Fund, World Economic الـــمـــصـــادر: 
 Outlook Database, October 2017, and International Monetary Fund, International Financial Statistics Database,
September 2017.
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الواليات المّتحدة

بلغ اإلنفاق العسكري للواليات المتحدة 610 مليارات دوالر في عام 2017، بانخفاض طفيف 
مقداره 0.5 بالمئة عما كان عليه في عام 2016. لكن تبقى الواليات المّتحدة أكبر الدول إنفاقًا على 
الــســالح على اإلطـــالق فــي الــعــالــم بإنفاقها مــا يناهز ثــالثــة أمــثــال (2.7) إنــفــاق الــصــيــن، ثــانــي أكــبــر دولــة 
إنــفــاقــًا عــلــى الــســالح فــي الــعــالــم (انــظــر أدنـــــاه). لــكــن تــدّنــى اإلنــفــاق الــعــســكــري فــي عـــام 2017 بنسبة 22 
بالمئة عــن ذروتـــه التي بلغها فــي عــام 2010 والــتــي يمكن عــزوهــا إلــى «انــدفــاع» الجيش األمريكي في 

أفغانستان والعراق (6).
يـــغـــّطـــي اإلنـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري األمــــريــــكــــي اإلجــــمــــالــــي الـــنـــفـــقـــات الـــفـــعـــلـــيـــة مــــن (أ) «قـــــاعـــــدة الــــمــــوازنــــة»، 
أي اإلنـــفـــاق عــلــى األنــشــطــة الـــعـــاديـــة لــــــوزارة الــــدفــــاع؛ (ب) إنـــفـــاق وزارة الــطــاقــة عــلــى الــتــرســانــة الــنــوويــة؛ 
(ج) اإلنــفــاق العسكري فــي دوائـــر حكومية أخـــرى؛ (د) اإلنــفــاق على عمليات الــطــوارئ فــي الــخــارج، 
وهو يغّطي العمليات العسكرية في شّتى أنحاء العالم، و(ھ) إنفاق وزارة الخارجية على المساعدات 

العسكرية الخارجية (7).
ُأقــّر قانون ضبط الموازنة (BCA) لعام 2011 بعد اإلخــفــاق في االّتــفــاق على خّطة لخفض عجز 
الــحــكــومــيــة (8). يضع قانون  الــعــائــدات  الــمــوازنــة األمريكية عقب األزمـــة المالية العالمية الــتــي أّثـــرت فــي 
المتفاقم (9).  البالد  عجز  لخفض  عام 2021  إلى  األمريكية  الحكومة  إنفاق  على  قيودًا  الموازنة  ضبط 
منذ سّن هذا القانون والمفاوضات حول الموازنة تزداد صعوبة، وهذا يشمل الموازنة العسكرية، وقد 
أبرزت استقطابًا كبيرًا في السياسة األمريكية في أروقة مجلَسي الشيوخ والكونغرس وبين الكونغرس 
والـــرئـــيـــس (10). كــمــا أّن انــتــخــاب الــمــرّشــح الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب رئــيــســًا لــلــواليــات الــمــّتــحــدة فــي عــام 

2016 لم ُيحدث أثرًا كبيرًا في هذه الدينامية (11).
أّدى استمرار الخالف في سنة 2017 إلى تأخير امتّد نحو خمسة أشهر في إقــرار الموازنة للسنة 
الــمــالــيــة 2018 الــتــي تــغــّطــي مــــّدة تــبــدأ بـــــاألول مـــن تــشــريــن األّول/أكــــتــــوبــــر 2017 وتــنــتــهــي فـــي 30 أيــلــول/
 White House, Office of the Press Secretary, «Remarks by the President in Address to the Nation on the (6)
Way forward in Afghanistan and Pakistan,» 1 December 2009.

(7) بــلــغ إجمالي حجم اإلنــفــاق على المساعدات األمريكية 7 مليارات دوالر في عــام 2017، أو نحو 1.1 في المئة من 
 US Department of State, Congressional Budget Justification: Department :إجمالي اإلنفاق العسكري األمريكي. انظر
 of State, Foreign Operations, and Related Programs, Fiscal Year 2018 (Washington, DC: US Department of
State, 2017).
Budget Control Act of 2011, US Public Law no. 112-25, signed into law 2 August 2011.   (8)

(9) يستلزم قانون ضبط الموازنة (BCA) توفير 1 ترليون دوالر بين عامي 2012 و2021. لمعرفة المزيد عن قانون ضبط 
 E. Sköns and S. Perlo-Freeman, «The United States’ Military Spending and the 2011 انـــظـــر:  وخــلــفــيــاتــه،  الـــمـــوازنـــة 
Budget Crisis,» in: SIPRI Yearbook 2012, pp. 162–166.
Pew Research Center, «The Partisan Divide on Political Values Grows Even Wider,» 5 October 2017.   (10)
 C. Foran, «America’s Political Divide Intensified during Trump’s First Year as President,» The Atlantic, (11)
5/10/2017.
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سبتمبر 2018. وفي أثناء هذا التأخير، أجاز الكونغرس قرارات «مواصلة التمويل» لإلبقاء على عمل 
المؤّسسات الحكومية (12).

وفـــي 19 تــشــريــن األّول/أكـــتـــوبـــر 2017، وافــــق مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى الـــمـــوازنـــة الــدفــاعــيــة الــمــدعــومــة 
مــن الجمهوريين للسنة المالية 2018، الــتــي أجــازهــا بعد ذلــك مجلس الــنــّواب ووّقــعــهــا الــرئــيــس فــي 8 
شباط/فبراير  2018(13). ووفاًء بوعد قطعه ترامب في أثناء حملته الرئاسية، شّكلت الموازنة العسكرية 
المعتَمدة لسنة 2018 زيــادة كبيرة (وصلت إلــى 700 مليار دوالر) على اإلنــفــاق العسكري الــذي بلغ 
610 مليارات دوالر في عام  2016(14). الهدف من زيادة الموازنة العسكرية دعم الزيادات في أعداد 
الجنود وبرنامج شامل لتحديث األسلحة التقليدية والنووية. هذه المشاريع ترجمة الستراتيجية األمن 
الواليات  ومصالح»  ونفوذ  سلطة  كمنافستين «تتحّديان  وروسيا  الصين  تصف  التي  الجديدة  القومي 

المّتحدة (15).
إربـــاك عــام حيال العمليات  األخــيــرة  فــي السنين  األمريكية  الــمــوازنــة العسكرية  إحــدى نتائج تــطــّور 
الـــجـــاريـــة وانـــتـــفـــاء الـــوضـــوح فـــي شــــأن مــســتــوى اإلنـــفـــاق الــعــســكــري األمـــريـــكـــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وفــي 
المستقبل المنظور. كما أّن متابعة عملية موازنة الحكومة األمريكية المعّقدة من ِقبل الجمهور العام 
الكونغرس  بين  الــنــزاعــات  بسبب  صعوبة  ازدادت  السياسية  الــحــيــاة  فــي  الكبير  االســتــقــطــاب  ســيــاق  فــي 

واإلدارة، وبين الحزبين السياسيَّين إضافة إلى استخدام قرارات مواصلة التمويل.

الصين

الصين هي ثاني أكبر دول العالم إنفاقًا على السالح في العالم، وقد رصدت لجيشها نحو 228 
مليار دوالر في عام 2017، بزيادة 5.6 بالمئة منذ عام 2016. وتبقى زيادة اإلنفاق العسكري الصيني 
متمّشية مع مواكبة الحكومة لنمّو الناتج المحّلي اإلجمالي زائد التضّخم في السنين السابقة. لذلك، 
واصلت  إذا  عــام 2017.  فــي  اإلجــمــالــي  المحّلي  الناتج  مــن  بالمئة  العسكري 1.9  الــعــبء  نسبة  بقيت 
معّدالت  وثبات  اقتصاد البالد  في اإلنفاق العسكري لنضج  الــزيــادات  الصين هذه المقاربة، ستتباطأ 
الــنــمــّو وتــبــاطــئــهــا. فــي الـــواقـــع، كــانــت زيــــادة اإلنـــفـــاق فــي عـــام 2017 األدنــــى مــنــذ عـــام 2010، ولـــم يصل 

معّدل النمّو إلى هذا المستوى المتدّني منذ عام 1995.
على  بناء  الحكومية  والوكاالت  للدوائر  المخّصصة  الموارد  مستوى  التمويل  مواصلة  قــرارات  تمّدد  عاّمة،  (12) كقاعدة 

مخّصصات موازنة السنة السابقة.
 L. Gambino, «Senate Passes Trump’s Budget, a First Step towards Contentious Tax Reform,» The (13)
Guardian, 20/10/2017.
T. McCarthy, «Does the US Really Need a Huge Boost in Military Spending?,» The Guardian, 9/2/2018. (14)
 White House, National Security Strategy of the United States of America (Washington, DC: White (15)
 House, 2017), p. 2, and M. R. Gordon, «Trump Plans Shift to US Security Strategy,» Wall Street Journal,
18/12/2017.
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تـــصـــدر الــصــيــن مــــوازنــــة دفـــــاع وطـــنـــي كــــّل عـــــام، لــكــّنــهــا ال ُتـــــــدرج عــنــاصــر مــهــّمــة إضـــافـــيـــة فـــي اإلنـــفـــاق 
العسكري العام، ألّنها ُتدرج في أجزاء أخرى في موازنة الدولة (انظر الجدول الرقم (4 - 4)). يمكن 
الحصول على بيانات عن بعض هذه العناصر اإلضافية من مصادر رسمية لبعض السنين على األقّل 
(كــالــشــرطــة الشعبية الــمــســّلــحــة ومــصــروفــات تــســريــح الــجــنــود)، لــكــّن الــبــيــانــات الــمــّتــصــلــة بــعــنــاصــر أخــرى 
(كالصرف اإلضافي على األبحاث والتطوير واالختبار والتقييم العسكري، وعلى المنشآت العسكرية 
وعلى واردات األسلحة) غير متاحة أو ناقصة أو غير موثوق بها. لذلك، هناك شكوك كثيرة في تقدير 

اإلنفاق العسكري الصيني اإلجمالي (16).

الجدول الرقم (4 - 4)

عناصر تقديرات سيبري لإلنفاق العسكري الصيني، 2013 - 2017

األرقــام بمليارات اليوان باألسعار الحالية ما لم ُيذكر خالف ذلك. ورّبما لن يكون حاصل جمع األرقــام مساويًا للمجاميع 
بسبب اصطالح تدوير األرقام.

20132014201520162017

7418299089771046موازنة الدفاع الوطني (مركزية ومحّلية)

139157164178196الشرطة الشعبية المسّلحة

إنفاق إضافي على البحث والتطوير واالختبار/
التكنولوجيا والتقييم العسكري

[116][120][122][132][140]

6870768692مصروفات لتسريح جنود

[60][56][52][49][45]إنفاق إضافي على بناء منشآت عسكرية

[11][8.4][9.3][8.6][3.7]واردات أسلحة

[1.0][1.0][1.0][1.0][1.0]عائدات تجارية لجيش التحرير الشعبي

11151233133314371544المجموع

180201214216228المجموع بمليارات الدوالرات (باألسعار الحالية)

[ ] = رقم تقديري.
المصادر: قاعدة بيانات سيبري لإلنفاق العسكري، أيار/مايو 2018؛ وزارة المالية الصينية، وثائق متنّوعة.

هــنــاك عــنــصــر جــديــر بــالــمــالحــظــة فـــي اإلنـــفـــاق الــعــســكــري الــصــيــنــي ولــيــس مـــدرجـــًا فـــي تــقــديــر ســيــبــري 
حــالــيــًا، وهـــو «الــتــســويــات الــتــقــاعــديــة»، أي الــمــبــالــغ الــمــالــيــة لــلــعــســكــريــيــن الــخــارجــيــن مـــن الــخــدمــة. لــكــّن 
الــصــيــن أعــلــنــت فـــي عــــام 2015 أّنـــهـــا خــّطــطــت إلعـــــادة تــنــظــيــم جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي، وهــــو مـــا أفــضــى 
S. Perlo-Freeman, «China’s Military Expen- :(16) لمعرفة منهجية سيبري في تقدير إنفاق الصين العسكري، انظر
di ture,» in: SIPRI Yearbook 2016, pp. 516–519.
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جـــنـــدي (17). أّدى ذلــك إلــى زيــادة  بــمــقــدار 300000  األفــــراد العسكريين  بحلول عــام 2017 إلــى خفض 
حــاّدة في مصاريف بند تسوية التقاعد في الموازنة الوطنية، التي ارتفعت بنسبة 26 بالمئة من 47.4 
مليار يوان (7.7 مليار دوالر) في عام 2014 إلى 59.6 مليار يوان (9.6 مليار دوالر) في عام 2015، 
وحافظت على مستوى مشابه في عام 2016 (لم تصدر بعد أرقام سنة 2017). ومع إتاحة معلومات 
جديدة عن هذا البند في اإلنفاق، سيراجع سيبري منهجيته، ويعّدل تقديره لإلنفاق العسكري الصيني 

بطريقة مّتسقة إذا اقتضى األمر.

االّتجاهات اإلقليمية

أفريقيا

تراجع  مع  عــام 2017،  في  الحقيقية  بــاألرقــام  تقريبًا  على حاله  أفريقيا  في  العسكري  اإلنفاق  بقي 
ضئيل بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى نحو 42.6 مليار دوالر (18). تماشى هذا الهبوط مع االّتجاه النزولي 
منذ أن بلغ ذروته بعد الحرب الباردة في عام 2014 (انظر الجدول الرقم (4 - 1)). لكّن ثالث سنوات 
من خفض اإلنفاق العسكري في أفريقيا لم تحل دون بقائه أعلى بنسبة 28 بالمئة في عام 2017 منه 

في عام 2008.
انخفض اإلنفاق العسكري في شمال أفريقيا ألّول مّرة منذ عام 2006، بهبوطه بنسبة 1.9 بالمئة 
ليصل إلى نحو 21.1 مليار دوالر في عام 2017. ومع ذلك، كان اإلنفاق أعلى بنسبة 105 بالمئة في 
عام 2017 منه في عام 2008. يشّكل إنفاق الجزائر العسكري نحو نصف اإلنفاق العسكري لشمال 
أفريقيا ونــحــو ربــع اإلنــفــاق العسكري األفــريــقــي. ومــع ذلـــك، انخفض إنــفــاق الــجــزائــر العسكري بنسبة 
5.2 بالمئة ووصل إلى 10.1 مليار دوالر في عام 2017. تلك كانت المّرة األولى التي انخفض فيها 
اإلنــفــاق منذ العام 2003، والــمــّرة الثانية منذ عــام 1995. يمكن عــزو انخفاض اإلنــفــاق في عــام 2017 
إلـــى تـــدّنـــي أســـعـــار الــنــفــط وإلــــى اســتــمــرار تـــراجـــع الـــعـــائـــدات الــحــكــومــيــة الــجــزائــريــة مـــن اســتــخــراج الــمــواد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، وهـــو مــا أبــقــى عــجــز الــمــوازنــة مــرتــفــعــًا واســتــنــزف الــمــّدخــرات الــوطــنــيــة الــجــزائــريــة (الــتــي 
انخفضت من 43 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي في عام 2009 إلى 4.6 بالمئة وحسب في عام 
2016) واالحتياطيات الــدولــيــة، فــزاد االقــتــراض المحّلي زيـــادة كبيرة ودفــع إلــى تقليص اإلنــفــاق العام 

(الذي تدّني إلى 5.8 بالمئة في عام 2016 مع توّقع خفضات إضافية في عام 2017) (19).
 J. Perliz, «China to Raise Military Spending, but Less than in Recent Years,» New York Times, 4/3/2017, (17)
and China Armed Forces, «Experts’ Comments on Defense and Military Reform,» Xinhua, 27 January 2016.

(18) ُيــســتــثــنــى مــن هـــذا الــمــجــمــوع إريــتــريــا والــصــومــال اللتين اســتــحــال الــتــوّصــل إلـــى سلسلة تــقــديــرات مــوثــوق بــهــا بشأنهما 
إلدراجها في المجموع اإلقليمي.

 International Monetary Fund (IMF), Algeria: Staff Report for the 2017 Article IV Consultation, IMF (19)
Country Report no. 17/141 (Washington, DC: IMF, 2017).
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بــلــغ اإلنـــفـــاق الــعــســكــريــة فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى 21.6 مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2017، 
الكبيرة  الـــزيـــادة  عـــام 2008.  عــن  بالمئة  بنسبة 6.8  أدنـــى  بــقــي  لــكــّنــه  عـــام 2016،  عــن  بالمئة  بــزيــادة 0.9 
في اإلنفاق العسكري السوداني في عام 2017 هي التي دفعت االّتجاه التصاعدي، لكن قابل تلك 
الـــزيـــادة خــفــوض فــي إنــفــاق ثــــالٍث مــن الــــدول األربــــع الــكــبــار فــي تــلــك المنطقة دون اإلقــلــيــمــيــة: أنــغــوال 
ونــيــجــيــريــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا. ونـــخـــّص بــالــذكــر أنـــغـــوال الــتــي اســتــمــّر انــخــفــاض إنــفــاقــهــا الــعــســكــري، فــهــوى 
بنسبة 16 بالمئة ووصل إلى 3.1 مليار دوالر في عام 2017. ومع تطبيق الحكومة إجراءات تقّشفية، 
كانت  وبعدما  سنة  2014(20).  فــي  بلغها  الــتــي  ذروتـــه  عــن  بالمئة  بنسبة 61  العسكري  اإلنــفــاق  انخفض 
أنــغــوال أكــبــر دول أفريقيا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى إنــفــاقــًا على التسّلح (بــاســتــحــواذهــا على 26 بالمئة 
من إجمالي المنطقة دون اإلقليمية في عام 2014)، تراجعت إلى المركز الثاني في عام 2016، وإلى 
الــمــركــز الــثــالــث فـــي عـــام 2017 (بــاســتــحــواذهــا عــلــى 14 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي إنـــفـــاق تــلــك الــمــنــطــقــة دون 

.(II انظر القسم) اإلقليمية)، بعد السودان وجنوب أفريقيا
شــهــد اإلنــفــاق الــعــســكــري خــفــوضــًا كــبــيــرة أيــضــًا فــي عـــام 2017 فــي جــنــوب الـــســـودان (56− بالمئة)، 
ينخفض  مــّرة  أّول  وهــذه  بالمئة).  العاج (19−  وساحل  بالمئة)  وموزمبيق (21−  بالمئة)،  وتشاد (33− 
فيها اإلنــفــاق العسكري لساحل العاج منذ عــام 2013 نظرًا إلــى الهبوط الــحــاّد في أسعار الكاكاو في 
العالم، وهو السلعة الرئيسة التي تصّدرها البالد، وهو ما أّدى إلى خفض الموازنة في عام 2017 نحو 
وتــذبــذب  دوالر (21).  مليون  بــمــقــدار 117  العسكري  اإلنــفــاق  خفض  ذلــك  ويشمل  دوالر،  مليون   413
زيــادة  بعد  فــي عــام 2017،  بنسبة 33 بالمئة  وأخــــرى، فانخفض  بــشــّدة بين سنة  تــشــاد العسكري  إنــفــاق 
االنــخــفــاض  عـــزو  يمكن  عـــام 2015.  فــي  بالمئة  بنسبة 37  وانــخــفــاض  عـــام 2016  فــي  بالمئة  بلغت 42 
فــي عـــام 2017 إلـــى تــولــيــفــة مــن الــعــنــاصــر كــاالنــســحــاب مــن قــتــال بــوكــو حــــرام فــي الــنــيــجــر وتـــدّنـــي أســعــار 
الــنــفــط وأزمــــة اقــتــصــاديــة مــتــفــاقــمــة (22). وعــلــى الــرغــم مــن تــجــّدد الــقــتــال فــي جــنــوب الـــســـودان بــيــن الجيش 
الــوطــنــي (الــجــيــش الــشــعــبــي لــتــحــريــر الــــســــودان) والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان - الــتــيــار الــمــعــارض 
(SPLM-IO)، أّدى ترّدي األوضاع االقتصادية (كهبوط أسعار النفط، واالرتفاع الكبير ألسعار المواّد 

الغذائية وانخفاض قيمة العملة والتضّخم المفرط) إلى خفض إضافي في اإلنفاق العسكري في عام 
.(23)2017 

 International Monetary Fund (IMF), Angola: Staff Report for the 2016 Article IV Consultation, IMF (20)
Country Report no. 17/39 (Washington, DC: IMF, 2016).
 «Ivory Coast to Cut Budget Spending by 10 Pct on Low Cocoa Prices-President,» Reuters, 20 April (21)
 2017, and O. Monnier, «Ivory Coast Cuts Budget as Cocoa Decline Slashes Export Earnings,» Bloomberg
Markets, 12 May 2017.
 International Monetary Fund (IMF), Chad: Third and Fourth Reviews under the Extended Credit (22)
 Facility Arrangement, and Requests for Waivers of Nonobservance of Performance Criteria, Augmentation of
 Access, Extension of the Current Arrangement, and Rephasing of Disbursements, IMF Country Report; no. 16/364
 (Washington, DC: IMF, 2016), and B. Balima and E. Farge, «Chad Withdraws Troops from Fight against Boko
Haram in Niger,» Reuters, 12 October 2017.
 M. Pinaud, «South Sudan-November 2017 Update,» 27 December 2017, Armed Conflict Location and (23)
 Event Data Project (ACLED), 27 December 2017; C. Soi, «There are No Clear Winners in South Sudan’s War,»
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أسهم اشتداد القتال بين الحكومة السودانية والمتمّردين في دارفــور منذ منتصف عام 2017 إلى 
زيـــادة كبيرة فــي اإلنــفــاق العسكري الــســودانــي ليرتفع بنسبة 35 بالمئة ويــصــل فــي عــام 2017 إلــى 4.4 
مــلــيــار دوالر (24). وقـــد تــزامــن خــمــود الــنــشــاط الــعــســكــري فــي عـــام 2015 مــع وصـــول اإلنـــفـــاق العسكري 
السوداني إلــى أدنــى مستوى له منذ بداية الــنــزاع في دارفـــور في عــام 2003. لكّن الــتــزام الحكومة بعد 
ذلـــك بــالــرّد الــعــســكــري زاد اإلنــفــاق الــعــســكــري الــســودانــي فــي عــامــي 2016 و2017 ليصبح األعــلــى في 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (25).
شهدت الغابون الــزيــادة النسبية الكبرى في اإلنــفــاق العسكري في عــام 2017 مقارنة ببقّية الــدول 
األفريقية. ومع أّن الموازنة العاّمة لحكومة الغابون انخفضت بنسبة 17 بالمئة، زاد اإلنفاق العسكري 
أكبر  ثــالــث  الــبــالد  أصبحت  بــالــتــالــي،  عــام 2017.  فــي  بالمئة  دوالر  مليون  فبلغ 299  بالمئة،  بنسبة 42 

منفق على التسّلح في غرب أفريقيا بعد النيجر وساحل العاج.
تـــراجـــع اإلنـــفـــاق الــعــســكــري الــنــيــجــيــري لــلــســنــة الــســادســة عــلــى الــتــوالــي بــانــخــفــاضــه بــنــســبــة 4.2 بالمئة 
وبــلــوغــه 1.6 مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2017، بــرغــم تــواصــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــّد بــوكــو حــــرام. وفــي 
جــنــوب أفــريــقــيــا، ثــانــي أكــبــر منفق عــلــى الــتــســّلــح فــي أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، اســتــقــّر اإلنــفــاق 
عام  فــي  بالمئة  بنسبة 1.9  طفيف  انــخــفــاض  مــع  دوالر،  مليار  مــن 3.6  قــريــب  مستوى  عند  العسكري 

.2017

األمريكات

بقي اإلنفاق العسكري في األمريكات 695 مليار دوالر في عام 2017، كعام 2016، لكّنه تدّنى 
بنسبة 11 بالمئة عما كــان عليه في عــام 2008. شّكل إنفاق دولــَتــي أمريكا الشمالية (كندا والــواليــات 
الــمــتــحــدة) 91 بــالــمــئــة مــن إجــمــال إنــفــاق األمــريــكــات. بــلــغ إجــمــالــي إنــفــاق أمــريــكــا الــشــمــالــيــة 630 مليار 
عـــام 2008.  فــي  مــنــه  بالمئة  بنسبة 13  وأدنــــى  عـــام 2016،  فــي  مــنــه  بالمئة  بنسبة 0.2  أدنـــى  وهـــو  دوالر، 
وزاد إنفاق أمريكا الجنوبية العسكري بنسبة 4.1 بالمئة وبلغ 57.0 مليار دوالر في عام 2017، وكانت 
الزيادة السنوية األولــى منذ عام 2014، وهو ما رفع الزيادة اإلجمالية منذ عام 2008 إلى 17 بالمئة. 
عامي 2016  بين  بالمئة  بنسبة 6.6  الكاريبي  ومنطقة  الوسطى  أمريكا  في  العسكري  اإلنــفــاق  وتــراجــع 
و2017 وبلغ 7.6 مليار دوالر، لكّنه بقي أعلى من اإلنفاق اإلجمالي في عام 2008 بنسبة 39 بالمئة. 
وشــّكــل مــجــمــوع اإلنـــفـــاق الــعــســكــري فــي أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة وأمــريــكــا الــوســطــى ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي 64.6 
مليار دوالر في عام 2017 مرتفعًا بنسبة 2.7 بالمئة عن عام 2016، وبنسبة 19 بالمئة عن عام 2008.

 Al Jazeera, 20 April 2017, and International Monetary Fund (IMF), Republic of South Sudan: Staff Report for the
2016 Article IV Consultation, IMF Country Report no. 17/73 (Washington, DC: IMF, 2017).
Nuba Reports, «A New Conflict in Darfur, More Displaced,» 1 June 2017.   (24)

 United Nations, Security Council, Final report of the Panel of Experts on the Sudan Established (25)
Pursuant to Resolution 1591 (2005), 22 December 2016, S/2017/22, 9 January 2017.
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إلى  أســاســًا  تــعــزى  أن  يمكن  الجنوبية  ألمــريــكــا  العسكري  اإلنــفــاق  فــي  بالمئة  بنسبة4.1  الــزيــادة  إن 
الـــزيـــادة فــي األرجــنــتــيــن (بــنــســبــة 15 بــالــمــئــة لــيــصــل إلـــى 5.7 مــلــيــار دوالر) والـــبـــرازيـــل (بــنــســبــة 6.3 بالمئة 
األرجنتين  إنــفــاق  فــي  التغّيرات  إلــى  النظر  عند  الــحــذر  تــوّخــي  ويتعّين  دوالر).  مليار  إلــى 29.3  ليصل 
الــعــســكــري فــي الــســنــة األخــيــرة (بــيــن عــامــي 2016 و2017 فــي هـــذه الــحــالــة) لــلــفــروق الــكــبــيــرة والمنتظمة 
بــيــن اإلنـــفـــاق الــمــرصــود فــي الــمــوازنــة واإلنـــفـــاق الــفــعــلــي. فــفــي كـــّل عـــام مــنــذ 1991، لــم يــتــجــاوز اإلنــفــاق 
الموازنة  من  ينتج  رّبما  بالتالي،  الــعــام.  مــوازنــة  في  المرصود  اإلنــفــاق  من  بالمئة  الفعلي 94  العسكري 
العسكرية المزمعة لعام 2017 والبالغة 5.7 مليار دوالر إنفاٌق عسكري فعلي يناهز 5.3 مليار دوالر 

متى أفيد عن اإلنفاق في عام 2018، وهذا يمّثل زيادة سنوية أدنى كثيرًا نسبتها 6 - 7 بالمئة.
شّكلت زيـــادة اإلنــفــاق العسكري فــي الــبــرازيــل مــفــاجــأة بالنظر إلــى الــوضــع االقــتــصــادي والفوضى 
الــســيــاســيــة الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــالد حـــالـــيـــًا. والـــظـــاهـــر أّن تــيــســيــر أهـــــداف تــقــلــيــص عــجــز الـــمـــوازنـــة الــحــكــومــيــة 
واإلفـــراج عــن أمـــوال إضافية (4.1 مليار دوالر) نفع كــّل القطاعات الرئيسة  (وصـــوًال إلــى عــام 2020) 
(الــتــعــلــيــم والــرعــايــة الــصــّحــيــة والــــدفــــاع)، فــــزادت نــســبــة اإلنـــفـــاق عــلــى هـــذه الــنــواحــي كــحــّصــة مــن اإلنــفــاق 
الــحــكــومــي اإلجــمــالــي فــي عـــام 2017 عنها فــي عـــام  2016(26). وبــبــلــوغ اإلنــفــاق الــعــســكــري 29.3 مليار 

دوالر، يصبح ثالث أكبر ناحية في اإلنفاق الحكومي بعد الرعاية الصّحية والتعليم.
ــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري فــــي أمـــريـــكـــا الـــوســـطـــى ومـــنـــطـــقـــة الـــكـــاريـــبـــي تــــغــــّيــــرات ســبــبــهــا فــــي األســـــاس  شـــهـــد اإلنـ
سنين  وبعد  اإلقليمية.  دون  المنطقة  تلك  إنفاق  إجمالي  من  بالمئة  إنفاقها 76  شّكل  التي  المكسيك 
مــــن انــــخــــراط الـــجـــيـــش بــطــريــقــة غـــيـــر رســـمـــيـــة فــــي مـــحـــاربـــة كـــارتـــيـــالت الــــمــــخــــّدرات فــــي الــمــكــســيــك، صـــار 
االقــتــصــاديــة (كارتفاع  ثـِـقــل الضغوط  لــكــّن  لسنة 2017.  الــداخــلــي  األمـــن  اآلن بقانون  نًا  مقنَّ الـــدور  ذلــك 
في  العسكري  اإلنــفــاق  وببلوغ  الحكومي (27).  اإلنــفــاق  يقّيد  ال يــزال  الحكومي)  يــن  والــدَّ الموازنة  عجز 
منخفضًا  بــعــام 2016،  مــقــارنــة  بنسبة 8.1  تــدّنــى  قــد  يــكــون  عــام 2017،  فــي  دوالر  مليار  المكسيك 5.8 

للسنة الثانية على التوالي.

آسيا وأوقيانيا

بلغ اإلنــفــاق العسكري في آسيا وأوقيانيا 477 مليار دوالر في عــام 2017، فــزاد بنسبة 3.6 بالمئة 
مقارنة بعام 2016. لكّنها أدنى زيادة سنوية منذ زيادة الـ 2.4 بالمئة في عام 2010.

 M. Ayres and S. Cascione, «Brazil Softens Budget Deficit Goals through 2020,» Reuters, 16 August (26)
 2017, and S. Cascione, «Update 1: Brazil Frees up $4 Billion in 2017 Gov’t Spending,» Reuters, 22 September
2017.
 D. Agren, «Amid Criticism, Mexico is on Track to Strengthen Military’s Role in Fighting Crime,» (27)
 Washington Post, 10/12/2017; J. Webber, «Mexico Steps up Austerity Plans in 2017 Budget,» Financial Times,
 9/9/2016, and Ley de Seguridad Interior [Internal security law], Diario Oficial de la Federación, vol. 771, no. 18
(December 2017).
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أكبر  ُســّجــلــت  و 2017(28).  عــامــي 2008  بــيــن  بــالــمــئــة  بنسبة 59  المنطقة  فــي  الــعــســكــري  اإلنـــفـــاق  زاد 
الزيادات النسبية في اإلنفاق العسكري بين عامي 2008 و2017 في كمبوديا (332 بالمئة) وبنغالدش 
(123 بالمئة) وإندونيسيا (122 بالمئة) والصين (110 بالمئة). وطرأت زيادات كبيرة أخرى (أكبر من 
ونيبال  وبــاكــســتــان  ومــيــاْنــمــار  وقيرغيزستان  والفيليبين  فيتنام  فــي  بالمئة)  مــن 100  أقـــّل  لكن  بالمئة،   40
والهند. ولم ينخفض اإلنفاق العسكري إّال في خمس دول في آسيا وأوقيانا في مّدة السنوات العشر، 
في  العسكري  اإلنــفــاق  وارتــفــع  الــســالم.  دار  وبــرونــاي  وماليزيا  وفيجي  وأفغانستان  ليستي  وهــي تيمور 
آسيا وأوقانيا من 17 بالمئة من اإلنفاق العالمي في عــام 2008 إلــى 27 بالمئة في عــام 2017، وذلك 
عــائــد فــي األســـاس إلــى الــزيــادة الكبيرة فــي إنــفــاق الصين فــي تلك الــمــّدة. أضــف إلــى ذلــك أّن خمسًا 
من الــدول الخمس عشرة األكثر إنفاقًا في العالم موجودة في آسيا وأوقيانيا: الصين (المرتبة الثانية) 
والــهــنــد (الــمــرتــبــة الــخــامــســة) والـــيـــابـــان (الــمــرتــبــة الــثــامــنــة) وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة (الــمــرتــبــة الـــعـــاشـــرة) وأســتــرالــيــا 

(المرتبة الثالثة عشرة).
التوّترات  وتبقى  العسكرية.  قدراتها  لتحديث  األجــل  الطويلة  خططها  كثيرة  آسيوية  دول  تــواِصــل 
بين العديد من الدول اآلسيوية القوَة الرئيسة الدافعة لتنامي اإلنفاق العسكري في المنطقة (29). تشهد 
المنطقة توّترات دائمة كتلك التي (أ) بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان حول شبه الجزيرة 
الكورية، و(ب) بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي، و(ج) بين الصين وعدد من دول شرق 

آسيا حول مزاعم في بحر الصين الجنوبي، و(د) بين الهند وباكستان، و(ھ) بين الهند والصين.
مــّثــل إنـــفـــاق الــصــيــن الــعــســكــري، الــمــقــّدر بــنــحــو 228 مــلــيــار دوالر، 48 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي اإلنــفــاق 
اإلقـــلـــيـــمـــي، وزاد عــلــى ثـــالثـــة أمـــثـــال (3.6) إنـــفـــاق الـــهـــنـــد، ثـــانـــي أكـــبـــر الــمــنــفــقــيــن عــلــى الـــســـالح فـــي آســيــا 
وأوقــيــانــيــا. وارتــفــع إنــفــاق الــصــيــن كــحــّصــة مــن اإلنــفــاق الــعــالــمــي مــن 5.8 بالمئة فــي عـــام 2008 إلـــى 13 

بالمئة في عام 2017.
بــلــغ إجــمــالــي إنــفــاق الــهــنــد الــعــســكــري 63.9 مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2017، بـــزيـــادة بنسبة 5.5 بالمئة 
القدرة  وتعزيز  لتحديث  الهندية  الحكومة  تخّطط  عــام 2008.  عــن  بالمئة  وبنسبة 45  عــام 2016،  عــن 
مدفوعتين،  الخطوتان  تبدو  األســلــحــة (30).  إلنــتــاج  محّلية  قـــدرات  ولتطوير  المسّلحة  لقّواتها  العمالنية 

ولو جزئيًا، بالتوّترات مع الصين وباكستان.
(28) ال توجد بيانات متاحة عن كوريا الشمالية وتركمانستان وأوزبكستان في األعوام 2008 - 2017، وهي غير مدَرجة 
في مجاميع آسيا وأوقيانيا. لكن ُأدرجت في المجاميع البياناُت غير المكتملة عن طاجيكستان، وهي تشير إلى حدوث زيادة. 

كما أّن البيانات الخاّصة بالوس أبعد عن االكتمال من أن تحّدد أّي اّتجاه واضح.
 A. J. Tellis, A. Marble, and T. Tanner, eds., Strategic Asia 2010–11: Asia’s Rising Power and America’s (29)
 Continued Purpose (Seattle, WA: National Bureau of Asian Research, 2010), and D. Tweed, «China Tensions Fuel
Acceleration in Military Spending in Asia,» Bloomberg, 22 February 2016.
 A. Jaitley, Indian Minister of Finance, «Budget 2018–2019,» Speech to the Lok Sabha, 1 February (30)
 2018, and G. Magnus, «Belt and Road Initiative Stokes India–China Confrontation,» Nikkei Asian Review (27
February 2018).
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بلغ إنفاق اليابان العسكري 45.4 مليار دوالر في عام 2017، كحاله تقريبًا في عام 2016 (بزيادة 
0.2 بالمئة)، لكّنه زاد بنسبة 4.4 بالمئة عن عام 2008. ومع أّن التهديدات الصينية والكورية الشمالية 
رة تظّل محور االستراتيجية األمنية لليابان، تركّز البالد أيضًا على تطوير كفاءة قّواتها المسّلحة  المتصوَّ

وترشيقها (31).

أوروبا

على 20  مستحوذة  عــام 2017،  فــي  دوالر  مليار  أوروبــــا 342  فــي  العسكري  اإلنــفــاق  إجــمــالــي  بلغ 
بالمئة من اإلنفاق العسكري العالمي. لكّنه تدّنى بنسبة 2.2 بالمئة عن عام 2016، وزاد قدرًا ضئيـًال 
بالمئة  بنسبة 12  و2017  عامي 2016  بين  الوسطى  أوروبـــا  إنفاق  وزاد  عــام 2008.  على  بالمئة)   1.4)
لــيــصــل إلــــى 24.1 مــلــيــار دوالر، وزاد إنـــفـــاق أوروبــــــا الــغــربــيــة بــنــســبــة 1.7 بــالــمــئــة لــيــصــل إلــــى 245 مــلــيــار 
معاينة  ولـــدى  دوالر.  مليار  إلــى 72.9  ليصل  الشرقية  أوروبــــا  فــي  بالمئة  بنسبة 18  هــوى  بينما  دوالر، 
بالمئة،  بنسبة 20  زاد  الوسطى  أوروبـــا  في  العسكري  اإلنــفــاق  أّن  يتبّين  العشرية 2008 - 2017،  الــمــّدة 

وفي أوروبا الشرقية بنسبة 33 بالمئة، في حين انخفض بنسبة 5.7 بالمئة في أوروبا الغربية.
ضّمت أوروبا الغربية أربعًا من الدول الخمس عشرة األكثر إنفاقًا على التسّلح في العالم: فرنسا 
(المرتبة  وإيطاليا  التاسعة)  (المرتبة  وألمانيا  السابعة)  (المرتبة  المّتحدة  والمملكة  السادسة)  (المرتبة 
اإلنفاق  من  بالمئة  على 10  بالجملة  واستحوذت  الناتو.  حلف  في  أعضاء  وجميعهم  عــشــرة)،  الثانية 
الـــعـــســـكـــري الـــعـــالـــمـــي فــــي عـــــام 2017، بـــعـــدمـــا اســـتـــحـــوذت عـــلـــى 15 بــالــمــئــة فــــي عـــــام 2008. يـــمـــّثـــل هـــذا 
أكثر  بين  للمراتب  الفتًا  تــبــادًال  العالمي  العسكري  اإلنــفــاق  من  المنطقة  لحّصة  اإلجمالي  االنخفاض 
مجموع  بلغ  عــام 2008،  ففي  الفترة 2008 - 2017.  فــي  الصين  وبــيــن  إنــفــاقــًا  الغربية  األوروبــيــة  الـــدول 
إنفاق هذه الدول األربع نحو ثالثة أمثال (2.6) إنفاق الصين، لكن بحلول عام 2017، لم تنفق هذه 

الدول غير 78 بالمئة من إجمالي إنفاق الصين.
وهـــو  عـــــام 2017،  فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار  إلـــــى 57.8  لـــيـــصـــل  بـــالـــمـــئـــة  بــنــســبــة 1.9  فـــرنـــســـا  إنــــفــــاق  انـــخـــفـــض 
االنـــخـــفـــاض الـــســـنـــوي األّول مــنــذ إنـــهـــاء الــعــمــل بــالــتــدابــيــر الــتــقــّشــفــيــة فـــي عــــام 2013. وهـــــذا لــيــس بــاألمــر 
المستبَعد نظرًا إلى تعّهد الحكومة الفرنسية الجديدة بخفض الموازنة العسكرية لسنة 2017 كوسيلة 

لخفض عجز موازنة البالد (32).
بلغت  زيـــادة  بعد  عــام 2017  فــي  بالمئة  بنسبة 3.5  العسكري  إنفاقها  ألمانيا  زادت  المقابل،  وفــي 
4.2 بــالــمــئــة فــي عـــام 2016. وبــبــلــوغ اإلنـــفـــاق 44.3 مــلــيــار دوالر، يــكــون قــد وصـــل فــي عـــام 2017 إلــى 
أعلى مستوى له منذ العام 1999. يلي ذلك إصدار الحكومة كتابًا أبيض عن الجيش في عام 2016. 
 Japanese Ministry of Defense (MOD), Defense Programs and Budget of Japan: Overview of FY2017 (31)
Budget Request (Tokyo: MOD, 2016).
 A. J. Rubin, «France’s Top General Resigns in Dispute over Military Spending,» New York Times, (32)
19/7/2017.
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خَلصت الحكومة في ذلــك الكتاب إلــى أّن كثرة مناطق األزمــات في العالم وزيــادة اآلمــال المعقودة 
عــلــى الــــــدور الـــــذي يـــجـــدر بــألــمــانــيــا االضــــطــــالع بـــه فـــي األمـــــن الــعــالــمــي ُتـــوجـــب تــعــزيــز قـــّواتـــهـــا الــمــســّلــحــة 
وزيـــــادات ضخمة فــي اإلنــفــاق الــعــســكــري (33). وأعــلــنــت هــدفــًا طــويــل األجـــل يتمّثل بــبــلــوغ هـــدف الناتو 
عــلــى صــعــيــد اإلنـــفـــاق عــلــى الــجــيــش - 2 بــالــمــئــة مــن الــنــاتــج الــمــحــّلــي اإلجــمــالــي عــلــى األقـــــّل - لــكــّنــهــا لم 
تــحــّدد لذلك إطـــارًا زمنيًا واضـــحـــاً (34). وبــنــاء على الناتج المحّلي اإلجــمــالــي األلــمــانــي فــي سنة 2017، 
سيعني بلوغ هدف الناتو زيادة إنفاق الحكومة على جيشها ليصل إلى نحو 70 مليار دوالر، وسيكون 
األعــلــى فــي أوروبــــا. لكّن الــهــدف المعَلن إلحـــداث هــذا التغيير الكبير أثــار فــي عــام 2017 جـــداًال بين 

أحزاب االئتالف الحاكم حول معّدل النمّو الزائد لإلنفاق العسكري (35).
عــام 2017.  في  دوالر  مليار  إلــى 47.2  ليصل  بالمئة  بنسبة 0.5  البريطاني  العسكري  اإلنــفــاق  زاد 
يتطابق هذا النمّو باألرقام الحقيقية مع إعالن الحكومة في أيار/مايو 2017 زيادة الموازنة العسكرية 
وتقّدر  السابقة (36).  السنين  في  تحّقق  معّدل  وهــو  التضّخم،  معّدل  فــوق  األقــّل  على  بالمئة  بنسبة 0.5 
وزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة الـــعـــبء الــعــســكــري للمملكة الــمــّتــحــدة بــنــحــو 2.2 بــالــمــئــة مـــن الــنــاتــج الــمــحــّلــي 
اإلجمالي - وهو أكبر من هدف الناتو البالغ 2 بالمئة على األقّل (37). لكّن تقدير سيبري يشير إلى أّن 
العبء بلغ 1.8 بالمئة في عام 2017. يمكن إرجــاع هذا التباين إلى االختالفات في تعريف اإلنفاق 
العسكري، إْذ إّن تعريف سيبري ال يشمل التكاليف غير النقدية االستهالك أو اإلهــالك الــذي شّكل 
نحو 12 مليار دوالر في عام 2017. بإضافة هذا الرقم إلى مجموع سيبري، يصل العبء العسكري 
المنقول  الرقم  مع  يتطابق  وبالتالي  اإلجمالي،  المحّلي  الناتج  من  بالمئة  إلى 2.2  المّتحدة  للمملكة 

عن وزارة الدفاع.
إلى  ليصل  عــام 2017  فــي  بالمئة  بنسبة 12  الشرقية  أوروبــــا  لـــدول  العسكري  اإلنــفــاق  مجموع  زاد 
عــدا دولتين هما البوسنة  في عــام 2017 ما  الــدول إنفاقها العسكري  وزادت تلك  24.1 مليار دوالر. 
اإلقــلــيــمــيــة (38).  ر لــهــذه المنطقة دون  والــهــرســك وصــربــيــا، واســتــدّل كثير منها بالتهديد الــروســي الــمــتــصــوَّ
وإذا كـــانـــت بـــولـــنـــدا أكـــبـــر مــنــفــق عـــلـــى الــــســــالح عـــلـــى اإلطـــــــالق فــــي أوروبــــــــا الـــوســـطـــى بـــاســـتـــحـــواذهـــا عــلــى 
42 بــالــمــئــة مــن مــجــمــوع المنطقة دون اإلقــلــيــمــيــة فــي عـــام 2017، فــقــد ســّجــلــت رومــانــيــا الـــزيـــادة النسبية 
German Government, Weissbuch 2016 Zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr (33) [الكتاب 
German Ministry of Defence, Berlin, July 2016. األبيض لسنة 2016 عن السياسة األمنية ومستقبل بونديْسفير] 
 North Atlantic Council, «Wales Summit Declaration,» مــثـــــًال  انــظــر  الــنــاتــو،  هـــدف  عـــن  الــتــفــاصــيــل  مـــن  (34) لـــمـــزيـــد 
Press Release (2014) 120, 5 September 2014.
N. Werkhäuser, «Mehr Geld fürs Militär?,» [More Money for the Military?], Deutsche Welle, 8/8/2017. (35)
 R. Merrick, «Theresa May Pledges to Increase Defence Spending after Military Chiefs Warn UK Losing (36)
the Ability to Fight Wars,» The Independent, 10/5/2017.
British Ministry of Defence, «UK Defence in Numbers,» September 2017. (37) انظر مثـًال: 
 S. Pezard [et al.], European Relations with Russia: Threat Perceptions, Responses and Strategies in the (38)
Wake of the Ukrainian Crisis, Research Report; no. 1579 (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017).
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للمشتريات  خّطتها  بتنفيذ  بدئها  مع  عــام 2016  عن  بالمئة  بنسبة 50  العسكري  إنفاقها  زاد  إْذ  األكــبــر، 
والتحديث والتوّسع العسكري للمّدة 2017 - 2026. وُيتوقَّع أن تبلغ تكلفة الخّطة ما مجموعه 11.6 
مليار دوالر، وهي زادت العبء العسكري لرومانيا أصـًال فوق هدف الناتو البالغ 2 بالمئة من الناتج 
المحّلي اإلجمالي - وهذه أّول مّرة تبلغ فيها رومانيا ذلك الهدف منذ أن أصبحت عضوًا في حلف 
الناتو في عام  2004(39). كما ُسّجلت زيادات سنوية ملحوظة أخرى في اإلنفاق في هذه المنطقة دون 

اإلقليمية وذلك في التفيا وليتوانيا، حيث بلغت 21 بالمئة في الدولتين.
بــلــغ اإلنـــفـــاق الــعــســكــري فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة 72.9 مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2017، أي أقـــّل بنسبة 18 
بالمئة عــن عــام 2016. يكسر هــذا االنــخــفــاض فــي اإلنــفــاق اّتــجــاهــًا تصاعديًا بــدأ فــي عــام 1988: ففي 
المدة 1998 - 2016، زاد اإلنفاق العسكري في أوروبا الشرقية كّل سنة باألرقام الحقيقية، إلى حّد أّنه 

زاد على اإلنفاق في عام 1998 بنحو 400 بالمئة.
ُيعزى انخفاض اإلنفاق العسكري في أوروبا الشرقية بالكامل تقريبًا إلى هبوط اإلنفاق العسكري 
الروسي الذي مّثل 91 بالمئة من المجموع دون اإلقليمي في عام 2017. مّول إنفاق روسيا العسكري 
مــنــذ عـــام 2009 بــرنــامــجــًا مــتــســارعــًا لــشــراء مـــعـــّدات جــديــدة وتــحــديــث مــصــانــع األســـلـــحـــة (40). ُخــّطــط لهذا 
الــبــرنــامــج لــكــي يــســتــمــّر لــغــايــة عــــام 2020 أو 2025 عــلــى األقــــــّل. إّال أّن االقـــتـــصـــاد الـــروســـي عـــانـــى عـــّدة 
نــكــســات مــنــذ عـــام 2014، بــمــا فــي ذلـــك االنــخــفــاض الــكــبــيــر فــي عـــائـــدات الـــصـــادرات الــنــفــطــيــة، فتقّلص 
انخفضت  حين  سنة 2017  فــي  إّال  العسكرية  الــمــوازنــة  تتأّثر  لــم  الحين.  ذلــك  منذ  الحكومي  اإلنــفــاق 
ألّول مّرة منذ سنة 1998. بلغ اإلنفاق العسكري الروسي 66.3 مليار دوالر في عام 2017، منخفضًا 
الروسية  الحكومة  أّن  إلــى  المالحظة  تــجــدر  لكن  الحقيقية.  بــاألرقــام  سنة 2016  عــن  بالمئة  بنسبة 20 
سّددت لمّرة واحدة دينًا ناهز 11.8 مليار دوالر (793 مليار روبل) لمنتجي السالح الروسي في عام 
مستوى  عند  اإلنــفــاق  إلبــقــاء  روســيــا  ُتخّطط  المعتاد.  المستوى  السنوي  اإلنــفــاُق  تخّطى  لذلك   ،2016
التحديث  ستجعل  أعـــوام 2011 - 2020  مــوازنــات  أّن  يعني  وذلـــك  األعــــوام 2018 - 2020،  فــي  مــتــدّن 
أدنى كثيرًا مما ُخّطط له أصـًال، ورّبما يتدّنى عّما كان مزمعًا بنسبة 40 بالمئة (41). لكّن خفض اإلنفاق 
اإلجمالي بعدما  إلــى 4.3 بالمئة من الناتج المحّلي  في عــام 2017 خّفض العبء العسكري لروسيا 

بلغ 5.5 بالمئة في عام 2016.
 «Romania Commits to Keep Annual Defence Spending at 2 Pct of GDP until 2026,» Reuters, 1 August (39)
 2017, and S. T. Wezeman and A. Kuimova, «Romania and Black Sea Security,» in: SIPRI Background Paper
(forthcoming 2018).
 S. Perlo-Freeman, «Russian Military Expenditure, مثـًال:  انــظــر  الــروســي،  التسّلح  برنامج  عــن  المزيد  (40) لــمــعــرفــة 
Reform and Restructuring,» in: SIPRI Yearbook 2013, pp. 142–145.

 J. Cooper, «Military Spending in Russia’s Draft Federal Budget, 2018–20,» Unpublished research note, (41)
2 October 2017.
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بلغ إنفاق أوكرانيا العسكري 3.6 مليار دوالر في عام 2017. ومع أّن إنفاقها زاد بنسبة 10 بالمئة 
بالقيمة االسمية، عنى التضّخم الشديد هبوط اإلنفاق العسكري بنسبة 2.0 بالمئة باألرقام الحقيقية. 
وهــذا مشابه للتغّير في سنة 2016، وهو مختلف تمامًا عن النمّو القوي باألرقام الحقيقية في عامي 
2014 - 2015، وهذا يعكس الجمود في نطاق النزاع في شرق أوكرانيا منذ عام  2016(42). لكن تبقى 
المخاوف من العودة إلى تأجيج النزاع الستمرار االشتباكات بين الجنود الحكوميين والمتمّردين في 

عام 2018.
من  العسكري  إنفاقها  انخفض  عــام 2016،  منذ  أوكرانيا  في  االقتصادية  األوضـــاع  تحّسن  وبسبب 
مستواه العالي البالغ 4.0 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي في عام 2015 إلى 3.4 بالمئة في عام 

.(43)2017 

الشرق األوسط

ضـــّم الــشــرق األوســــط ســبــعــًا مــن الــــدول الــعــشــر ذات الــعــبء الــعــســكــري األكــبــر فــي الــعــالــم فــي عــام 
 2017(44). لــكــّن لــم يــقــّدر ســيــبــري اإلنــفــاق الــعــســكــري اإلجــمــالــي لــلــشــرق األوســــط فــي عـــام 2017 لعدم 
ر أّنــهــمــا مـــن أكــثــر الـــــدول إنــفــاقــًا على  تـــوافـــر بــيــانــات دقــيــقــة عـــن عــــّدة بـــلـــدان، هـــي قــطــر واإلمــــــــارات - يـــقـــدَّ
األســلــحــة بــنــاء عــلــى مــشــتــريــاتــهــمــا الــضــخــمــة مـــن األســلــحــة ومــســتــويــات إنــفــاقــهــمــا الــعــســكــري فـــي السنين 

السابقة - وسورية واليمن.
بين  متواصلة  زيــادة  بيانات  شأنها  في  تتوافر  التي  الــدول  لكل  اإلجمالي  العسكري  اإلنفاق  ُيظهر 
مع  لكن  السنين.  تلك  فــي  بالمئة  مقدارها 41  إجمالية  زيـــادة  إلــى  ُيفضي  وهــذا  و2015،  عامي 2009 
هــبــوط أســعــار الــنــفــط، انــخــفــض إنــفــاق هـــذه الــــدول بنسبة 16 بــالــمــئــة بــيــن عــامــي 2015 و2016. ثـــّم زاد 
إنفاقها مــجــّددًا بنسبة 6.2 بالمئة في عــام 2017، لكّن مجموع إنفاقها بقي أدنــى بنسبة 11 بالمئة عن 

نظيره في عام 2015.
القديمة  الــتــهــديــدات  إّن  المنطقة.  فــي  التسّلح  على  المنفقين  أكــبــر  واإلمـــــارات  الــســعــوديــة  أّن  ر  يــقــدَّ
ر أّنــهــا نــاشــئــة عــن إيــــران والــتــنــافــس معها والــتــدّخــل الــعــســكــري ذا الــصــلــة فــي الــيــمــن مــنــذ عــام  الــتــي ُيــتــصــوَّ
2015 دوافع مهّمة إلنفاقهما العسكري. كما أّن التوترات الكبيرة التي نشأت في عام 2017 بين قطر 
مـــن جـــانـــب، وبــيــن الــســعــوديــة واإلمـــــــارات مـــن جــانــب آخـــر زادت الــضــغــوط الــدافــعــة إلـــى االســتــثــمــار في 
 S. T. Wezeman :في هذا الكتاب. انظر أيضًا IV (42) لمعرفة المزيد عن النزاع في أوكرانيا، انظر الفصل الثاني، القسم
and A. Kuimova, «Ukraine and Black Sea Security,» in: SIPRI Background Paper (forthcoming 2018).
World Bank, «Ukraine Economy Update,» 4 April 2017.   (43)

(44) الدول السبع هي سلطنة ُعمان (12 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي) والسعودية (10 بالمئة من الناتج المحّلي 
اإلجمالي) والكويت (5.8 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي) واألردن (4.8 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي) وإسرائيل 
(4.7 بالمئة من الناتج المحّلي اإلجمالي) ولبنان (4.5 في المئة من الناتج المحّلي اإلجمالي) والبحرين (4.1 في المئة من 

الناتج المحّلي اإلجمالي).
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أصول عسكرية في هذه الدول. السعودية هي أكبر الدول إنفاقًا على التسّلح في المنطقة وثالث أكبر 
دول العالم إنفاقًا في عام 2017، فقد زاد إنفاقها العسكري بنسبة 74 بالمئة بين عامي 2008 و2015 
ليصل إلى ذروته بإنفاق 90.3 مليار دوالر. ثم هوى بنسبة 29 بالمئة في عام 2016، لكّنه زاد مجّددًا 

.((II) انظر القسم) بنسبة 9.2 بالمئة في عام 2017 ليصل إلى 69.4 مليار دوالر
آخـــر تــقــديــر مــتــاح لــإلنــفــاق الــعــســكــري لـــدولـــة اإلمــــــارات كـــان عـــام 2014 (24.4 مــلــيــار دوالر) حين 
ليبيا وسورية  في  العسكرية  وبالنظر إلى عملياتها  التسّلح.  على  المنطقة إنفاقًا  دول  ثاني أكبر  كانت 
واليمن، ومشترياتها الكبيرة من األسلحة في السنين األخيرة، والتطّورات في إنفاقها الحكومي العام، 
يمكن االفتراض على نحو معقول بأّن اإلنفاق العسكري لدولة اإلمارات بقي مماثـًال لنظيره في عام 

.2014
إيــران العسكري بــاّطــراد (بنسبة 31 بالمئة) عن ذروتــه في عام  بحلول عــام 2014، انخفض إنفاق 
2006. لكّن االقتصاد اإليراني انتفع من الرفع التدريجي لعقوبات االّتحاد األوروبي واألمم المّتحدة 
منذ عــام 2014، فيّسر ذلــك زيــادة اإلنفاق العسكري بنسبة 37 بالمئة بين عامي 2014 و2017 ليصل 

إلى 14.5 مليار دوالر في عام  2017(45).
بلغ إنفاق إسرائيل العسكري ذروته في عامي 2014 - 2015 وقت تنفيذها عمليات عسكرية في 
غّزة في عام 2014، ثّم انخفض بنسبة 13 بالمئة بين عامي 2015 و2016. ومع أّنه عاود الزيادة بنسبة 
العسكرية  الــمــســاعــدات  احــتــســاب  دون  دوالر (مــن  مليار  إلــى 16.5  ليصل  عــام 2017  فــي  بالمئة   4.9
األمــريــكــيــة الــتــي تــبــلــغ نــحــو 3.1 مــلــيــار دوالر)، هـــذا الــمــجــمــوع أدنــــى كــثــيــرًا مـــن مــســتــويــات اإلنـــفـــاق في 

عامين 2014 و2015.
وبنسبة 16  عــام 2016،  عن  بالمئة  بنسبة 11  عــام 2017  في  المصري  العسكري  اإلنــفــاق  انخفض 
بــالــمــئــة عـــن عـــام 2015. وهــــذا تـــطـــّور الفـــت لــلــنــظــر، بــســبــب الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــمــصــريــة فـــي ســيــنــاء، 
الضخمة  وبرامجها  اليمن  في  العسكري  التدّخل  في  وإسهاماتها  ليبيا،  حيال  األمنية  مصر  ومخاوف 
لشراء األسلحة التي بدأت في عام 2015. رّبما تكون البيانات المتاحة غير دقيقة، بسبب اإلنفاق من 
خارج الموازنة مثـًال. التفسير اآلخر هو زيادة المعونات العسكرية األجنبية، فالواليات المّتحدة تقّدم 
مشتريات  السعودية  مــّولــت  بينما  ســنــويــًا،  دوالر  مليار  بقيمة 1.3  عسكرية  معونات  الــعــادة  فــي  لمصر 

مصر الحديثة من األسلحة الفرنسية (46).
(45) لمعرفة المزيد عن رفع العقوبات، انظر الفصل السابع، القسم V؛ والفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.

 J. M. Sharp, «Egypt: Background and US Relations, Congressional Research Service (CRS) Report (46)
 for Congress RL33003 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2018), pp. 15–18, and P. Jova, «Un des Mistral
Le Figaro, 6/5/2016. «vendus à l’Egypte à pris la mer [إبحار إحدى سفن ميسترال التي بيعت لمصر] 

ُيدرج سيبري المعونات العسكرية في خانة اإلنفاق العسكري للدولة المانحة وليس في خانة الدولة المتلّقية.
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مليار  إلــى 18.2  ليصل  و2017،  عامي 2008  بين  بالمئة  بنسبة 46  التركي  العسكري  اإلنــفــاق  زاد 
دوالر، ولذلك احتّلت المركز الخامس عشر في قائمة الدول األكثر إنفاقًا على التسّلح في العالم (47). 
وفي العقد الحالي، زاد اإلنفاق باّطراد باألرقام الحقيقية إّال في عام 2010. ومع أّن الموازنة العسكرية 
األصلية لعام 2017 تدّنت عن موازنة عام 2016، زاد اإلنفاق الفعلي بنسبة 10 بالمئة تقريبًا في أثناء 
الــعــام نــظــرًا إلـــى تــزايــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى طـــول الـــحـــدود الــســوريــة والــعــراقــيــة. وفـــي عـــام 2017، 
بالمئة  النسبة 2.1  كانت  بعدما  الجيش،  على  اإلجمالي  المحّلي  ناتجها  من  بالمئة  تركيا 2.2  أنفقت 
في  اإلجــمــالــي  المحّلي  الناتج  مــن  بالمئة  البالغ 2  الناتو  هــدف  تركيا  تخّطت  وبــذلــك  عــام 2016.  فــي 

ثمانية من األعوام 2008 - 2017 العشرة.

 S. T. Wezeman and A. Kuimova, :(47) لـــمـــعـــرفـــة الــمــزيــد عـــن اإلنـــفـــاق الــعــســكــري والــســيــاســة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، انـــظـــر
«Turkey and Black Sea Security,» (SIPRI Background Paper, forthcoming 2018).
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ين وسعر النفط واإلنفاق العسكري II الدَّ

نان تيان 

ودييغو لوبس دا سيلفا

تعتمد  التي  الــدول  بإنفاق  المتعّلقة  الــقــرارات  في  مهّم  دور  الحكومية  النفطية  العائدات  لحجم 
اقــتــصــاداتــهــا عــلــى تــصــديــر الــنــفــط. حــيــن هــبــط ســعــر الــنــفــط فـــي عـــام 2014 (لــتــبــقــى أســـعـــاره مــتــدّنــيــة منذ 
ذلك الحين)، تقّلصت العائدات النفطية بشّدة في هذه الدول، وهو ما حملها على زيادة االعتماد 
عـــلـــى مــــصــــادر تـــمـــويـــل بـــديـــلـــة (كــــاالســــتــــدانــــة أو االقــــــتــــــراض) لـــتـــمـــويـــل اإلنـــــفـــــاق، وهـــــــذا يـــشـــمـــل اإلنــــفــــاق 
ــــتـــــراض إلـــــى مـــســـتـــويـــات ال يـــمـــكـــن تــحــّمــلــهــا قــــد يــعــرقــل  الـــعـــســـكـــري. لـــكـــّن الـــــزيـــــادات الــضــخــمــة فــــي االقـ

االقتصادية. التنمية 
عقب انهيار أسعار النفط، تكّبدت االقتصادات المعتمدة على تصدير النفط خسائر ضخمة في 
الــعــائــدات، وذلـــك أّدى إلــى اخــتــالالت فــي االقــتــصــاد الــكــّلــي كــزيــادة التضّخم وانــخــفــاض قيمة العملة 
وضـــغـــوط شـــديـــدة عــلــى الــمــيــزانــيــة. وفـــي أثـــنـــاء انــهــيــار األســـعـــار، اخـــتـــّل الــمــيــزان الــتــجــاري لــــدول كــأنــغــوال 
وإيــــــــران والـــكـــويـــت والــمــكــســيــك والـــســـعـــوديـــة لـــتـــدّنـــي الـــــصـــــادرات وثــــبــــات الـــــــــــواردات. تــــرّتــــب عـــلـــى ذلـــك 
بينما  النفط،  تصدير  على  معتمدة  كثيرة  دول  في  والعسكري  الحكومي  اإلنــفــاق  في  كبيرة  اقتطاعات 

ين باالرتفاع. بدأ مستوى الدَّ
يتوّسع هذا القسم في مناقشة كتاب سيبري السنوي لعام 2017 لصدمات أسعار النفط واإلنفاق 
ين واإلنفاق العسكري  ين (1). يبدأ القسم بعرض عاّم للعالقة النظرية بين الدَّ العسكري ليشمل دور الدَّ
وسعر النفط في الدول المعتمدة على تصديره. يلي ذلك تحليل تجريبي تؤّيده دراستا حالة موجزتان 

وبعض االستنتاجات الرئيسة.

N. Tian, «Oil Price Shocks and Military Expenditure,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 343–349.   (1)
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ين في البلدان المعتمدة  أثر اإلنفاق العسكري في الدَّ

على تصدير النفط في أثناء صدمات أسعار النفط

إّن إســهــام اإلنــفــاق الــعــســكــري فــي تــراكــم ديـــن دولـــة مــا نقطة جــوهــريــة جــديــرة بــالــدراســة بالنظر إلــى 
ين. يمكن لمستوى اقتراض معقول أن يكون نافعًا للنمّو  التأثيرات االقتصادية السلبية المحتملة للدَّ
االقـــتـــصـــادي كـــونـــه يــتــيــح انـــتـــقـــال رؤوس األمــــــــوال، واالســـتـــثـــمـــار، وزيـــــــادة الـــنـــاتـــج الــهــامــشــي لـــــرأس الــمــال 
(أي الــمــخــرجــات اإلضــافــيــة الــنــاتــجــة مــن اســتــخــدام وحــــدة رأس مـــال مــــاّدي إضــافــيــة). ومـــن شـــأن زيـــادة 
ين المفرط عواقب اقتصادية  االستثمار وارتفاع عائدات االستثمار تعزيز النمّو االقتصادي. بيد أّن للدَّ
وخـــيـــمـــة، كـــونـــه يــــــؤّدي إلــــى إنـــقـــاص عــــائــــدات االســـتـــثـــمـــار (ألّن لــلــدائــنــيــن الـــحـــّق بــالــمــطــالــبــة األولــــــى عند 
تحقيق أّي مدخول) ويثّبط االستثمار، وبالتالي يثّبط النمّو االقتصادي. تسّمى هذه الظاهرة «الديون 

المتخّلدة» (2).
يــمــكــن أن يــكــون لــهــبــوط أســعــار الــنــفــط تــأثــيــر كــبــيــر فــي االقـــتـــصـــادات الــمــعــتــمــدة عــلــى تــصــديــره. وبما 
أّن سعر النفط متقّلب ويتغّير مــن يــوم إلــى آخــر، ُتتَّخذ قـــرارات اإلنــفــاق على أســاس سنوي مــع توافر 
اإلنــفــاق،  مستوى  تثبيت  مــع  النفط  عــائــدات  تنخفض  وعندما  األجـــل.  قصيرة  لتعديالت  مــحــدود  حــّيــز 
ل بــاالقــتــراض (الــداخــلــي والــخــارجــي) غــالــبــًا. لــكــّن زيـــادة  تنشأ فــجــوة بــيــن الــدخــل واإلنـــفـــاق، وهـــي ُتــمــوَّ
يــن عــقــب ضــيــاع عــائــدات نفطية أمـــر غــيــر مــســَتــَحــّب، ورّبــمــا تلجأ الــحــكــومــات إلـــى تقليص اإلنــفــاق  الــدَّ
الــحــكــومــي فــي السنين الــالحــقــة (كــمــا حــصــل فــي الــجــزائــر والمكسيك وروســيــا والــســعــوديــة مــثـــــًال). لّما 
يــن  كــانــت الــعــائــدات النفطية الــضــائــعــة أكــبــر كــثــيــرًا مــن خــفــوض اإلنــفــاق الــحــكــومــي غــالــبــًا، ســيــواصــل الــدَّ

كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي صعوده في دول كثيرة.
الـــدول المعتمدة على تصدير النفط عقب الــهــبــوط الــحــاّد لسعر  فــي جميع  الــظــواهــر  نــالحــظ هــذه 

النفط في آخر العام 2014. ولم تلجأ الدول إلى خفض إنفاق حكوماتها إّال في موازنة عام 2016.
اإلنفاق العسكري جزء من اإلنفاق الحكومي، وهو ُيسهم في تراكم الديون من وجهين رئيَسين. 
أّوًال، يجري عليه ما يجري على أّي بند آخر في الموازنة، فإذا لم تكن العائدات كافية لتغطية اإلنفاق 
العسكري، ينشأ عجز في الموازنة؛ ثانيًا، ال بّد من سداد ثمن واردات األسلحة بالعمالت األجنبية، 
وهـــو مــا قــد يــوجــب االقـــتـــراض الـــخـــارجـــي (3). وقـــــّدرت إحــــدى الـــدراســـات أّن الـــديـــون الــخــارجــيــة لــلــدول 
 C. M. Reinhart and K. S. Rogoff, «Growth in a Time of Debt,» National Bureau of Economic Research (2)
 (NBER) Working Paper no. 15639 (January 2010); P. Krugman, «Financing and Forgiving a Debt Overhang,»
 Journal of Development Economics, vol. 29, no. 3 (November 1988), pp. 253–268, and J. D. Sachs, «The Debt
 overhang of Developing Countries,» in: G. A. Calvo [et al.], eds., Debt Stabilization and Development: Essays in
Memory of Carlos Diaz Alejandro (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
 J. P. Dunne, S. Perlo-Freeman, and A. Soydan, «Military Expenditure and Debt in Small Industrialised (3)
 Economies: A Panel Analysis,» Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 2 (2004), pp. 125–132; and J. P.
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النامية كانت ستتدّنى بنسبة 20 - 30 بالمئة بين عامي 1970 و1979 لوال واردات األسلحة (4). بل إّن 
ين الخارجي،  ين، وبخاّصة الدَّ اإلنفاق العسكري في دولة متقّدمة كاليونان أسهم جزئيًا في تنامي الدَّ

بسبب االقتراض لتمويل واردات األسلحة (5).
يـــنـــشـــأ عــــن اســــتــــمــــرار تــــدّنــــي ســـعـــر الـــنـــفـــط فــــي الــــــــدول الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى تـــصـــديـــره مــشــكــلــة مـــزمـــنـــة وهـــي 
مــســتــويــات ديـــن ال يــمــكــن تــحــّمــلــهــا كــحــّصــة مــن الــنــاتــج الــمــحــّلــي. لــذلــك، رّبــمــا يــنــشــأ تــأثــيــر إحــــالل حين 
يعتمد  العسكري،  اإلنــفــاق  حالة  فــي  أخـــرى.  قطاعات  على  معّينة  قطاعات  تقديم  الحكومات  تختار 
االختيار عادة على الوضع األمني للدولة. وُتظهر األدّلة التجريبية أّن الدول تنتمي إلى إحدى فئتين: 
تـــضـــّم األولـــــــــى الــــــدول الــضــالــعــة فـــي نـــــزاع مــســّلــح أو لــديــهــا هـــواجـــس أمــنــيــة أخــــــرى. ال يـــســـع هــــذه الــــدول 
خفض إنفاقها العسكري ألّنه يهّدد بقاءها. وبما أّنه يتعّين تثبيت اإلنفاق العسكري أو زيادته في هذه 
ين سيزيد كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي ما لم ُتعتَمد خفضات كبيرة  الحاالت، الراجح أّن الدَّ
في نواٍح أخرى. وتضّم الفئة الثانية الدول غير المتوّرطة في نزاع مسّلح أو ليس لديها هواجس أمنية 
ضاغطة. يؤّدي تقّلص العائدات في هذه الدول إلى خفوض في اإلنفاق العسكري. ومع ذلك، تظّل 
النفطية  بالعائدات  مقارنة  نسبيًا  قليلة  مــعــًا)  العسكري  واإلنــفــاق  اإلجــمــالــي  اإلنــفــاق (اإلنــفــاق  خفوض 

ين صعوده. الضائعة، ولذلك يواصل الدَّ

ين في البلدان المعتمدة  اإلنفاق العسكري والدَّ

على تصدير النفط، 2014 - 2017

بـــدراســـة مــجــمــوعــة مـــن 15 دولـــــة مــعــتــمــدة عــلــى تــصــديــر الــنــفــط، وهــــي الـــجـــزائـــر وأنـــغـــوال وأذربـــيـــجـــان 
واإلكوادور وإيران والعراق وكازاخستان والكويت والمكسيك ونيجيريا والنرويج وروسيا والسعودية 
المحّلي  الناتج  من  كنسبة  يــن  والــدَّ العسكري  اإلنفاق  اّتجاه  تقييم  يمكن  وفنزويال،  الــســودان  وجنوب 
اإلجـــمـــالـــي فــــي األعــــــــوام 2014 - 2017. اخـــتـــيـــرت هـــــذه الـــــــدول الـــخـــمـــس عـــشـــرة عـــلـــى أســــــاس الــبــيــانــات 
المعتمدة  الـــدول  إدراج  وبــهــدف  والتعليم،  الصّحية  الــرعــايــة  ومــوازنــة  الــعــســكــري،  إنفاقها  عــن  المتاحة 
وأذربيجان  وباعتدال (الجزائر  والسعودية)  والكويت  والعراق  بشّدة (أنغوال  النفطية  الــصــادرات  على 
واإلكـــــــــــوادور وإيــــــــران وكـــازاخـــســـتـــان ونــيــجــيــريــا وجــــنــــوب الـــــســـــودان وفــــنــــزويــــال) والــقــلــيــلــة االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا 

(المكسيك والنرويج وروسيا) (6).
 Dunne, S. Perlo-Freeman and A. Soydan, «Military Expenditure and Debt in South America,» Defence and Peace
Economics, vol. 15, no. 2 (2004), pp. 173–187.
 M. Brzoska, «The Military Related External Debt of Third World Countries,» Journal of Peace Research, (4)
vol. 20, no. 3 (September 1983), pp. 271–277.
 C. Kollias, G. Manolas, and S. Paleologouc, «Military Expenditure and Government Debt in Greece: (5)
Some Preliminary Empirical Findings,» Defence and Peace Economics, vol. 15, no. 3 (2004), pp. 189–1197.
Tian, «Oil Price Shocks and Military Expenditure». (6) مزيد من التفاصيل عن هذا االختيار، انظر أيضًا: 
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زادت خــمــس دول فــقــط مـــن الـــــدول الــخــمــس عــشــرة إنــفــاقــهــا الــعــســكــري بــيــن عــامــي 2014 و2017 
(انظر الجدول الرقم (4 - 5)). يوجد أربع منها، الجزائر وإيران والعراق والكويت، في مناطق تشهد 
نزاعات مسّلحة أو توّترات، بينما تتمّتع الخامسة، وهي النرويج، باقتصاد متنّوع وقليل االعتماد على 
يــن  الــعــائــدات النفطية. كما أّن الــنــرويــج تــرى فــي روســيــا تــهــديــدًا متعاظمًا. بلغ مــتــوّســط الــزيــادة فــي الــدَّ
يـــن بــيــن 17  الــحــكــومــي الــعــام لــهــذه الــــدول الــخــمــس 136 بــالــمــئــة بــيــن عــامــي 2014 و2017، وتـــــراوح الـــدَّ
بالمئة في النرويج و262 بالمئة في الكويت. أعطت هذه الدول األولوية لألمن القومي أو اإلقليمي 

ين المرتفعة. على حساب عواقب مستويات الدَّ
يــن كــحــّصــة مــن الــنــاتــج الــمــحــّلــي اإلجــمــالــي فــي جميع الــــدول الــعــشــر الــتــي خــّفــضــت إنفاقها  زاد الــدَّ
العسكري بين عامي 2014 و2017. عند الطرف الحّدي، زاد َدين السعودية بنسبة 989 بالمئة، وذلك 
يـــن مـــجـــّددًا فـــي عـــام 2017 بــرغــم خــفــض اإلنـــفـــاق الــعــســكــري  عــائــد مـــن بــعــض الـــوجـــوه إلـــى تــصــاعــد الـــدَّ
عـــمـــومـــًا بـــيـــن عـــامـــي 2014 و2016. لـــكـــّن الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الـــتـــســـع الــمــتــبــّقــيــة الـــتـــي خـــّفـــضـــت إنــفــاقــهــا 
العسكري تعاني هواجس أمنية أقّل (إّال السودان حيث يوجد نزاع محتدم داخل الدولة)، لكّن ديونها 
لكّن  نفقاتها.  خفض  فــاق  النفطية  عائداتها  هبوط  كــون  زادت  اإلجــمــالــي  المحّلي  الناتج  مــن  كحّصة 
متوّسط زيــادة ديــون، عند مستوى 60 بالمئة، كــان أدنــى كثيرًا في هــذه الــدول منه في الــدول الخمس 

التي زادت إنفاقها العسكري (7).
يــن في أغلبية الــدول المصّدرة للنفط أدنى  حين بلغ سعر النفط ذروتــه في عــام 2014، سّجل الــدَّ
ين زيــادات ضخمة في مختلف المناطق ومجموعات الدخل.  مستوياته. وبعد عام 2014، شهد الدَّ
يــن وســعــر الــنــفــط، بــصــرف النظر عــن مــدى االعتماد  وتشير البيانات إلــى وجـــود عــالقــة عكسية بين الــدَّ

على النفط أو زيادة اإلنفاق العسكري أو نقصانه.
يــن،  ومـــع أّن الــحــاجــة إلـــى تــمــويــل اإلنـــفـــاق الــمــتــكــّرر عــلــى الــجــيــش ُتــســهــم بــال شــك فــي تــراكــم الــدَّ
يــمــكــن عـــزو تــأثــيــرات أخــــرى إلـــى ســــداد أثــمــان واردات األســلــحــة. فــالــعــديــد مــن الــــدول الــتــي ســّجــلــت 
يــــن كـــحـــّصـــة مـــن الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــّلـــي اإلجـــمـــالـــي اســــتــــوردت كـــّمـــيـــات ضــخــمــة مــن  أكـــبـــر الـــــزيـــــادات فـــي الــــدَّ
تــثــبــيــت  قـــــرار  أّن  كـــمـــا  والــــســــعــــوديــــة) (8).  والـــكـــويـــت  الــخــمــســيــة 2013 - 2017 (كـــالـــجـــزائـــر  فـــي  األســـلـــحـــة 
اإلنـــفـــاق الــعــســكــري أو حــّتــى زيـــادتـــه فــي بــعــض الـــحـــاالت مــرتــبــط بــالــوضــع األمــنــي لــلــبــالد أيـــضـــًا. ذلــك 
إّما  والسعودية،  والكويت  والعراق  وإيران  كالجزائر  العسكري،  إنفاقها  زادت  التي  الدول  بعض  أّن 
أّنها واقعة في مناطق تشهد نزاعات مسّلحة بين الدول أو داخل الدول وإما أّنها منخرطة في تلك 

النزاعات.
(7) اسُتثنيت فنزويال من هذا المتوّسط لعدم توافر بيانات عن ديونها.

(8) انظر أيضًا الفصل الخامس، القسم I في هذا الكتاب.



217

الجدول الرقم (4 - 5)

ين في بلدان مختارة معتمدة على تصدير النفط، 2014 - 2017 اإلنفاق العسكري والدَّ

أرقام اإلنفاق العسكري بالقيمة الثابتة للدوالر (2016)

الدولة(أ)

اإلنفاق العسكري 
(ماليين الدوالرات)

ين بمثابة حّصة من الناتج  الدَّ
المحّلي اإلجمالي (بالمئة)

التغّير، 2014 - 20142017
2017 (بالمئة)

التغّير، 2014 - 20142017
2017 (بالمئة)

954596841.57.718131الجزائر

61416560−61102372أنغوال

191446222−18291479أذربيجان

18223978−29472413اإلكوادور

1028114086371232173إيران

695672844.7326499العراق

20495616−14751184كازاخستان

58536693147.527262الكويت

1549538−65145533المكسيك

10122171−18301651نيجيريا

582163308.7283317النرويج

7.7161711−5992955327روسيا

191.617989−8543569521السعودية
90354015−56959.5جنوب السودان(ب)

......51−535261فنزويال(ج)

.. = بيانات غير متاحة.
والرعاية  والتعليم  العسكري  لإلنفاق  المخّصصة  الموازنة  عن  بيانات  توافر   (1) عامَلين:  على  الــدولــة  اختيار  في  اعُتمد  (أ) 
الصّحية، و(2) الطبيعة المتنّوعة لالعتماد على النفط لتغطية االعتماد الشديد والمعتدل والمتدّني على النفط بناء على ريع 

النفط كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي.
ببيانات  عنها  فاسُتعيض  للعام 2017،  متاحة  غير  اإلجمالي  المحّلي  الناتج  من  كحّصة  الــســودان  جنوب  ديــون  بيانات  (ب) 

العام 2016.
ين  الدَّ في  كبيرة  زيــادات  عن  تحّدثت  التقارير  لكّن  لألعوام 2014 - 2017.  متاحة  غير  الفنزويلية  الحكومة  ديــن  بيانات  (ج) 

في غمرة متاعب اقتصادية شديدة.
 SIPRI Military Expenditure Database, May 2018; International Monetary Fund, World Economic الـــمـــصـــادر: 
 Outlook Database, October 2017, and International Monetary Fund, Republic of South Sudan: Staff Report for
the 2016 Article IV Consultation, IMF Country Report no. 17/73 (IMF: Washington, DC, 28 February 2017).
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السعودية

تــكــتــســي حـــالـــة الـــســـعـــوديـــة أهـــّمـــيـــة خـــاّصـــة ألّنـــهـــا دولـــــة مــعــتــمــدة عــلــى تــصــديــر الــنــفــط وذات اقــتــصــاد 
غــيــر مــتــنــّوع ومــنــخــرطــة بــقــّوة فــي نـــزاع مــســّلــح. بــرغــم انــهــيــار أســعــار الــنــفــط فــي عـــام 2014، أّدى تــدّخــل 
المملكة العسكري في اليمن، ومشاركتها في النزاع الدائر في سورية والتهديد الذي تراه في إيران 
إلـــى زيــــادة إنــفــاقــهــا الــعــســكــري إلـــى مــســتــوى قــيــاســي فــي عـــام 2015 (انــظــر الــشــكــل الــرقــم (4 - 3)) (9). 
الحكومة،  اعتمدتها  التي  التقّشفية  اإلجـــراءات  بسبب  عــام 2016  فــي  اإلنــفــاق  فــي  خفض  ذلــك  تلى 
مع  الناشئة  وللتوّترات  المنطقة  في  معلقة  نزاعات  بسبب  عام 2017  في  صعوده  عاود  اإلنفاق  لكّن 

قطر (10).
ومع هبوط سعر النفط الخام بنسبة 45 بالمئة بين عامي 2014 و2017، زاد َدين السعودية كحّصة 
من الناتج المحّلي اإلجمالي بنسبة 989 بالمئة (11). وكان االرتفاع الفوري للعجز في موازنة المملكة 
الذي وصل إلى 367 مليار دوالر في عام 2015 نتيجة مباشرة لهبوط عائدات النفط وعجز الحكومة 
عـــن تــمــويــل إنـــفـــاقـــهـــا (12). وفــــي إثــــر ذلـــــك، طــّبــقــت الــحــكــومــة مــجــمــوعــة إصــــالحــــات مــالــيــة نــاجــحــة نــســبــيــًا 
جديدة والتشجيع على تنويع االقتصاد)، فانخفض عجز الموازنة  وفــرض ضرائب  (كخفض اإلنفاق 
إلى 98 مليار دوالر في عام 2016، وإلى 79 مليار دوالر في عام  2017(13). كما أّن ارتفاع سعر النفط 

في عام 2017 ساعد على تحسين األوضاع المالية في المملكة.
الــحــكــومــيــة مــنــذ عـــام 2015 إلــى  الــتــالــي لعجز الــمــوازنــة  والــخــفــض  الــحــاّد للمديونية  يشير االرتـــفـــاع 
أّن الــســعــوديــة بحثت عــن مـــوارد بــديــلــة لتمويل إنــفــاقــهــا الــعــســكــري - بــاالقــتــراض مــن الــداخــل والــخــارج 
وبــاســتــنــزاف مــّدخــراتــهــا مـــن الــعــمــالت األجــنــبــيــة. ومـــع أّنــــه ال يــمــكــن إرجـــــاع تــنــامــي ديــــون الــمــمــلــكــة إلــى 
إنــفــاقــهــا الــعــســكــري عــلــى ســبــيــل الـــحـــصـــر، يــشــيــر الـــتـــرابـــط الـــقـــوي بــيــن اإلنـــفـــاق الــعــســكــري وســـعـــر الــنــفــط 
والعالقة السلبية التالية مع المديونية إلى أّن المملكة لجأت إلى االقتراض لتمويل جزء من نفقاتها 
الــعــســكــريــة. وهـــنـــاك دراســـــة مــنــفــصــلــة أظـــهـــرت نــمــطــًا مــشــابــهــًا فـــي ســـّت دول شـــرق أوســطــيــة أخــــرى غــنــّيــة 
يــن  والــدَّ العسكري  اإلنــفــاق  بين  سببية  عــالقــة  وجـــود  إلــى  وتــوّصــلــت  أعـــوام 1988 - 2002،  فــي  بالنفط 

الخارجي (14).
International Crisis Group, «Yemen at war,» Crisis Group Middle East Briefing, no. 45 (27 March 2015). (9)

انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 E. Soloman, «Middle East Tensions Rise as Iran and Saudi Arabia Jostle for Power,» Financial Times, (10)
9/11/2017.

(11) جميع األرقام مذكورة بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي، ما لم ُيذكر خالف ذلك.
«Saudi Arabia Cuts 2016 Budget Deficit, to Boost 2017 Spending,» Reuters, 22 December 2016.   (12)
 J. Bordoff, «The Saudi Arabian Reform Slowdown and the Oil Price Dilemma,» Financial Times, (13)
11/9/2017.
 R. Smyth and R. K. Narayan, «A Panel Data Analysis of the Military Expenditure–External Debt (14)
 Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries,» Journal of Peace Economics, vol. 46, no. 2 (March 2009),
pp. 235–250.
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الشكل الرقم (4 - 3)

ين من الناتج المحلّي اإلجمالي للسعودية  حصة اإلنفاق العسكري والدَّ

مقارنة بسعر النفط، 2010 - 2017

100 2010

مالحظة: الخطوط الثالثة التي في المخطط بمثابة مؤّشرات، مع تثبيت قيم عام 2010 عند 100 بحيث ُتظهر القيم المناظرة 
لألعوام األخرى الفرق النسبي عن عام 2010. ويتيح اإلطار الزمني 2010 - 2017 مؤّشرًا على االّتجاه قبل عام 2014 وبعده.
 SIPRI Military Expenditure Database, May 2018; International Monetary Fund, World Economic الـــمـــصـــادر: 
 Outlook Database, October 2017, and International Energy Agency, «Monthly Oil Price Statistics,» various
years.

تشير حالة السعودية إلى أّن نزاعًا مسّلحًا يمكن أن يزيد قّوة العالقة بين سعر نفط متدّن وتراكم 
بــالــدول  المّتصلة  البيانات  أّن  ويظهر  مرتفعة.  مستويات  عند  العسكري  اإلنــفــاق  إبــقــاء  الختيار  يــن  الــدَّ
يــن أقــّل فــي الـــدول التي  العّينة الــــ 15 تساند هــذه المقولة (انــظــر الــجــدول الــرقــم (4 - 5))، كــون نمّو الــدَّ

ال تعاني نزاعًا مسّلحًا شديدًا: اإلكوادور وكازاخستان والنرويج وكذلك أنغوال كما سنتحّدث أدناه.

أنغوال

أنــغــوال هــي ثــانــي أكــبــر ُمــنــتــج للنفط فــي أفــريــقــيــا، وهـــي غــيــر ضــالــعــة فــي أّي نــــزاع مــســّلــح مــنــذ انــتــهــاء 
حربها األهلية في عام 2002. يمّثل قطاع النفط ثلث ناتجها المحّلي اإلجمالي وأكثر من 95 بالمئة 
من صادراتها (15). لذلك، تأّثر االقتصاد األنغولي بشّدة بانهيار أسعار النفط في عام 2014. وللتعامل 
مـــع الـــعـــائـــدات غــيــر الـــكـــافـــيـــة، تـــحـــاول الــحــكــومــة تــنــشــيــط قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة أخـــــرى وتــقــلــيــص اإلنـــفـــاق 
World Bank, «The World Bank in Angola,» 22 January 2017.   (15)
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حين  في  و2017،  عامي 2014  بين  بالمئة  بنسبة 48  اإلجمالي  الحكومي  اإلنــفــاق  انخفض  الــعــام (16). 
تقّلص اإلنفاق العسكري بنسبة 61 بالمئة. وعلى الضّد من السعودية التي أوجــب نزاعها العسكري 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــوازنــة الــعــســكــريــة، تــوافــر ألنــغــوال مــجــال أكــبــر لــخــفــض اإلنـــفـــاق الــعــســكــري إلنــعــاش 
يـــن اإلجـــمـــالـــي ألنــغــوال  االقـــتـــصـــاد. لـــكـــّن خــفــض الــنــفــقــات الــعــســكــريــة وغــيــرهــا لـــم تــحــل دون تــنــامــي الـــدَّ

كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي بين عامي 2014 و2017 (انظر الشكل الرقم (4 - 4)).

الشكل الرقم (4 - 4)

ين من الناتج المحلّي اإلجمالي ألنغوال  حصة اإلنفاق العسكري والدَّ

مقارنة بسعر النفط، 2010 - 2017

100 = 2010

 

مالحظة: الخطوط الثالثة التي في المخطط بمنزلة مؤّشرات، مع تثبيت قيم عام 2010 عند 100 بحيث ُتظهر القيم المناظرة 
لألعوام األخرى الفرق النسبي عن عام 2010. ويتيح اإلطار الزمني 2010 - 2017 مؤّشرًا على االّتجاه قبل عام 2014 وبعده.
 SIPRI Military Expenditure Database, May 2018; International Monetary Fund, World Economic الـــمـــصـــادر: 
 Outlook Database, October 2017, and International Energy Agency, «Monthly Oil Price Statistics,» various
years

استنتاجات

ال نبالغ عندما نتحّدث عن دور سعر النفط بوصفه دافعًا رئيسًا لإلنفاق العسكري وغير العسكري 
من جانب حكومات الدول المعتمدة على تصدير النفط. وعندما انخفضت عائدات النفط، احتاجت 

J. Muzima and G. Gallardo, «Angola 2017,» African Economic Outlook (2017).   (16)
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ين، المحّلي أو الخارجي، الخيار األّول الشائع لدول  إلى صور تمويل بديلة ووجدتها. وأصبح الدَّ
كثيرة بصرف النظر عن مدى تنّوع اقتصاداتها، وعّما إذا كانت متقّدمة أو نامية، وعّما إذا كانت ضالعة 

في نزاع مسّلح أم ال.
بسهولة  بديلة  تمويل  مــصــادر  إيــجــاد  على  والــقــدرة  بسرعة  الــحــكــومــات  مــوازنــات  تغيير  صعوبة  إّن 
تفّسر سبب اقتصار مستويات أسعار النفط المتدّنية على إحداث تغييرات طفيفة وحسب في اإلنفاق 
الــعــســكــري (فـــي عـــاَمـــي 2014 و2015). ولـــم تــطــّبــق دول كــثــيــرة مــعــتــمــدة عــلــى تــصــديــر الــنــفــط إجـــــراءات 
المرتفعة  يــن  الــدَّ مستويات  أوجـــدت  بعدما  إّال  الــعــســكــري،  وغــيــر  العسكري  اإلنــفــاق،  لخفض  تقّشفية 
ين كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي. بيد أّن خفض اإلنفاق العسكري لم  حاجة إلى خفض الدَّ
انخفض  هنا،  عايّناها  التي  عشرة  الخمس  الــدول  ففي  دائــمــًا،  عائداته  أو  النفط  سعر  انخفاض  يعادل 
النفط  ســعــر  هـــوى  بينما  الــمــتــوّســط،  فــي  بنسبة 16 بالمئة  و2017  عــامــي 2014  بــيــن  الــعــســكــري  اإلنــفــاق 
ين العام كحّصة من الناتج المحّلي اإلجمالي في  بنسبة تجاوزت 45 بالمئة، وكان متوّسط زيادة الدَّ
االستدانة غالبًا لتمويل الفارق  الجدول الرقم (4 - 5)) (17). وتــّم اللجوء إلى  حــدود 154 بالمئة (انظر 

بين العائدات (النفطية في الغالب) والنفقات في هذه الدول المعتمدة على تصدير النفط.
عام  في  أسعاره  انهيار  عقب  النفط  تصدير  على  المعتمدة  الــدول  من  كثير  في  بشّدة  ين  الدَّ تراكم 
ــم عــلــى نــحــٍو واٍف بــعــد، عــواقــب خــطــيــرة عــلــى التنمية االقــتــصــاديــة  2014. ولــهــذا الــتــراكــم، الـــذي لــم يــقــيَّ
فـــي تــلــك الـــــدول. ويــشــيــر الــدلــيــل الــــذي أوردنــــــاه آنـــفـــًا إلـــى الـــــدور الــفــاعــل لــإلنــفــاق الــعــســكــري فـــي تــراكــم 
يـــن، والـــراجـــح أّنــــه ســيــكــون لــلــمــديــونــيــة الــنــاجــمــة عـــن اإلنـــفـــاق الــعــســكــري الــمــتــكــّرر وعـــن مــســتــوردات  الـــدَّ
يـــن الـــعـــام مـــن خـــالل ســــداد فـــوائـــد الـــديـــون. وإْذ تــشــيــر الــبــحــوث إلـــى أّن  األســلــحــة تــأثــيــر تــراكــمــي فـــي الـــدَّ
ين الخارجي بنسبة 1.1 - 1.6 بالمئة على  زيادة اإلنفاق العسكري بنسبة 1 بالمئة تؤّدي إلى زيادة الدَّ
يــن  الــمــدى الــطــويــل، سيكون لخفض اإلنــفــاق العسكري على الخصوص أثــر بــالــغ ألّنـــه سيخّفض الــدَّ
في  تناسبية  خفضات  حصول  إمكان  مع  اإلنفاق  لخفض  التناسبية  القيمة  من  أكبر  بمقدار  الخارجي 

ين العام (18). الدَّ

(17) اسُتثنيت فنزويال من هذا المتوّسط لعدم توافر بيانات عن ديونها.
 M. Brzoska, «The Financing Factor in Military Trade,» Defence and Peace Economics, vol. 5, no. 1 (18)
 (1994), pp. 67–80, and Smyth and Narayan, «A Panel Data Analysis of the Military Expenditure–External Debt
Nexus: Evidence from Six Middle Eastern Countries».
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III الشفافية في اإلنفاق العسكري

نان تيان، دييغو لوبس دا سيلفا، 

وبيتر د. ويزيمان

ُتـــــْؤثِـــــر حـــكـــومـــات كـــثـــيـــرة عـــــدم الـــكـــشـــف الـــكـــامـــل عــــن إنـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى الـــنـــواحـــي الـــعـــســـكـــريـــة (1). وبـــرغـــم 
الدعوات إلى تحسين مستويات الحوكمة الجيدة والشفافية في القطاع العسكري، يبقى جزء كبير من 
اإلنفاق العسكري الفعلي مجهوًال. وهناك تفاوت شديد لمستويات الشفافية بين الدول (2). تتيح دول 
بينما  إنفاقها،  عن  الناس  المعلومات لعموم  من  هائلة  كّميات  والنرويج،  ونيوزيلندا  عديدة، كاليابان 
لكّن  اإلطـــالق.  على  للعاّمة  معلومات  أّي  وفيتنام،  وأوزبــكــســتــان  وقطر  كإريتريا  أخـــرى،  دول  ال تتيح 
سلوك أغلب الدول يتوّسط هاتين الحالتين الحّديتين، فتتيح معلومات عن إنفاقها العسكري من دون 
تفصيل أو إيــراد للسياق العام. وال تتاح في العديد من الحاالت معلومات أخــرى كمصادر التمويل 
بة مثـًال)  (كتمويل فائض أو من خارج الموازنة مثـًال)، أو فئات النفقات الفعلية (معلومات إنفاق مبوَّ

أو الغاية من اإلنفاق (كأن يكون مرتبطًا بالسياسة الدفاعية مثـًال).
مــن الــمــشــكــالت الــرئــيــســة الــتــي تــعــتــرض تحسين الــشــفــافــيــة فــي اإلنـــفـــاق الــعــســكــري اســتــخــدام آلــيــات 
مــن خــارج الــمــوازنــة. اللجوء إلــى اإلنــفــاق مــن خــارج الــمــوازنــة يعني تخصيص بعض الــمــوارد للجيش 
مــن غير خضوعها لــلــمــداوالت والــمــنــاقــشــات الــمــعــتــادة الــتــي تــســري على الــمــوازنــة الــعــاّمــة. مــثــال ذلــك، 
الطبيعية  الــمــوارد  اســتــخــراج  مــن  المتأّتية  األمـــوال  على  الجنوبية  وأمــريــكــا  أفريقيا  فــي  كثيرة  دول  تعتمد 
وتــصــديــرهــا لــتــمــويــل جــيــوشــهــا. وال يـــتـــّم اإلبـــــالغ عـــن هـــذه األمـــــوال غــالــبــًا. وصــــور تــحــســيــن الــشــفــافــيــة في 

Transparency International, «Government Defence Anti-corruption Index,» [n. d.]. (1) انظر مثـًال: 
 M. Gorbanova and L. Wawro, The Transparency of National Defence Budgets: An Initial Review (2)
(London: Transparency International, 2011).
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اإلنـــفـــاق الــعــســكــري هــي الــمــدخــل لــبــنــاء الــثــقــة بــيــن الـــــدول، وتــالفــي ســـوء إدارة الـــمـــوارد، وتــقــلــيــل الــفــســاد 
وإيجاد مناخ للمساءلة والحوكمة الجيدة.

المستويين  على  الحكومية  الشفافية  مشكالت  ويلّخص  حــالــيــًا،  اإلبـــالغ  وضــع  القسم  هــذا  يعاين 
الـــدولـــي والـــوطـــنـــي. ويــنــاقــش أّوًال تـــراجـــع مــســتــوى الــمــشــاركــة فـــي تــقــريــر األمـــــم الــمــّتــحــدة عـــن الــنــفــقــات 
العسكرية. يلي ذلك تحليل لمشكالت الشفافية على المستوى الوطني بسبب اإلنفاق العسكري من 
النعدام  المحتملة  العواقب  على  الضوء  يسّلط  وفــنــزويــال -،  البيرو  مثالين -  وبتقديم  الــمــوازنــة.  خــارج 

الشفافية في اإلنفاق العسكري.

رفع التقارير إلى األمم المّتحدة

وافقت الجمعية العاّمة في عــام 1981 على إعــداد تقرير سنوي يتيح لجميع الــدول األعضاء في 
األمم  تقرير  يسّمى  الــذي  التقرير،  يهدف  العسكرية.  نفقاتها  عن  طوعًا  بيانات  تقديم  المّتحدة  األمــم 
الــمــّتــحــدة عــن الــنــفــقــات الــعــســكــريــة، إلـــى التشجيع عــلــى بــنــاء الــثــقــة بــيــن الــــدول فــي الــمــجــال الــســيــاســي - 

العسكري. لكّن المشاركة في التقرير تراجعت إلى مستوى متدّن في األعوام 2012 - 2016.
لم يقّدم في عام 2016 غير 193 دولة عضوًا في األمم المّتحدة معلومات عن نفقاتها العسكرية 
لــعــام  2015(3). وبــحــلــول 31 تــمــوز/يــولــيــو 2017، قــّدمــت 42 دولـــة عــلــى األقــــّل تــقــريــرًا عــن نفقاتها لعام 
 2016(4). ولم يتّم استالم تقارير من أّي دولة في أفريقيا أو الشرق األوسط، وال من أربعة من المنفقين 

الخمسة الكبار على التسّلح في العالم، وهم الواليات المّتحدة والصين والسعودية والهند.
كــانــت آلــيــة عــمــل تــقــريــر األمــــم الــمــّتــحــدة عـــن الــنــفــقــات الــعــســكــريــة مـــوضـــوع مــنــاقــشــات فــريــق خــبــراء 
سابق  فريق  ألعــمــال  متابعة  وكــانــت  عامي 2016 و2017،  فــي   (GGE) المّتحدة  لألمم  تابع  حكوميين 
ــتــــراحــــات الــبــســيــطــة لــتــعــديــل نــظــام  ــّر فـــريـــق الـــخـــبـــراء بـــفـــائـــدة الـــتـــقـــريـــر وقـــــــّدم بـــعـــض االقــ ــ فــــي عـــــام 2011. أقــ
تــقــديــم الــتــقــاريــر (5). أشـــار (فــريــق الــخــبــراء) إلـــى جملة مــن األســبــاب المحتملة لــتــدّنــي نــســب الــمــشــاركــة، 
وعدم  التقارير؛  تقديم  من  الدولية  الثقة  بناء  آليات  في  المشاركين  الحكوميين  المسؤولين  ملل  منها 
الــثــقــة فـــي الــمــعــلــومــات الــمــقــّدمــة إلــــى تــقــريــر األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة؛ وعـــــدم تـــصـــّور وجـــــود جـــــدوى مـــن تــقــديــم 
 N. Kelly, D. Lopes, and N. Tian, «Transparency in Military Expenditure Data,» in: SIPRI Yearbook 2017, (3)
p. 357.
 United Nations, General Assembly, «Objective Information on Military Matters, Including Transparency (4)
of Military Expenditures,» Report of the Secretary-General, A/72/328, 14 August 2017.

يــعــّدد هــذا التقرير 41 دولــة قــّدمــت تقارير. وُقـــّدم تقرير إضــافــي واحــد على األقـــّل فــي عــام 2017، وهــو تقرير روسيا الذي 
ُأدرج فــــي قــاعــدة بــيــانــات األمـــم الــمــّتــحــدة على اإلنــتــرنــت. سبقت روســيــا بعض الـــدول الــتــي ُأدرجــــت بياناتها فــي التقرير الــصــادر 

عن األمم المّتحدة، وهذا يثير أسئلة عن شمولية هذا التقرير.
 United Nations, General Assembly, «Group of Governmental Experts to Review the Operation and (5)
Further Development of the United Nations Report on Military Expenditures,» A/72/293, 4 August 2017.
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الــتــقــاريــر، وال ســّيــمــا حــيــن تــكــون الــمــعــلــومــات الــحــكــومــيــة مــتــاحــة أصـــــًال فــي مــواضــع أخـــرى فــي المجال 
العام؛ ومخاوف مستمّرة بسبب حساسية البيانات. لكّنه خَلص إلى وجوب التحّقق من أسباب تدّني 
مــســتــوى الــمــشــاركــة فــي آلــيــة تــقــديــم الــتــقــاريــر بـــإعـــداد دراســــة تــجــريــبــيــة. ولــهــذه الــغــايــة، أعـــّد فــريــق الــخــبــراء 

استبيانًا بسيطًا لتمأله الدول األعضاء في األمم المّتحدة (6).
إّن النتائج التي توّصل إليها فريق الخبراء وتدّني المشاركة في اآللية في عام 2017، وهذا يشمل 
حقيقة أّن 9 من الدول الـ 14 الممثَّلة بفريق الخبراء ليست في عداد الدول التي قّدمت تقارير في عام 

2017، ال تبّشر بالخير لجهة مستقبل تقرير األمم المّتحدة عن النفقات العسكرية.

آليات التمويل من خارج الموازنة في اإلنفاق العسكري

كــأبــواب  غالبًا  الــعــاّمــة  الحكومية  الــمــوازنــات  فــي  العسكرية  الــمــوازنــات  فــي  الرئيسة  العناصر  ُتـــدَرج 
مـــحـــّددة فـــي مـــوازنـــة «الــــدفــــاع»، أو «الـــدفـــاع واألمـــــن» أو نــفــقــات وزارة الـــدفـــاع. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، رّبــمــا 
تــتــضــّمــن األبـــــــواب الـــمـــحـــّددة فـــي الـــمـــوازنـــة لـــــــوزارات أو وظـــائـــف أخـــــرى نـــفـــقـــاٍت غــايــاتــهــا عــســكــريــة. إّن 
أبواب النفقات هذه قابلة للتحديد غالبًا. مثال ذلك، ُيدرج اإلنفاق على المواّد االنشطارية الخاّصة 
بـــاألســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة فــــي الــــمــــوازنــــة األمـــريـــكـــيـــة ضـــمـــن مـــخـــصـــصـــات وزارة الــــطــــاقــــة، وُتـــــــــدرج الـــمـــعـــاشـــات 
الــتــقــاعــديــة لــلــعــســكــريــيــن فـــي أوكـــرانـــيـــا وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي صـــنـــدوق تــقــاعــدي خـــــاّص. ورّبـــمـــا تــتــضــّمــن 
النفقات العسكرية أيضًا بنودًا أقّل وضوحًا في الموازنة، كنفقات البحث والتطوير وواردات األسلحة 

في الصين.
األمــــر األكـــثـــر إثـــــارة لــإلشــكــالــيــات لــجــوء دول كــثــيــرة إلـــى الــتــمــويــل مـــن خــــارج الـــمـــوازنـــة: إّنـــهـــا نفقات 
غــيــر مــدرجــة فــي مـــوازنـــة الـــدولـــة وتــفــتــقــر إلـــى الــشــفــافــيــة غــالــبــًا. وهـــي تــتــضــّمــن فــي األغــلــب أمـــــواًال ُجلبت 
مــن تصدير مـــوارد طبيعية. يمكن اســتــخــدام صــنــاديــق خــارجــة عــن الــمــوازنــة فــي ســـداد أثــمــان مشتريات 
األسلحة، أو تلّقي دفعات من القطاع الخاّص مقابل خدمات أمنية، أو إدارة أنشطة تجارية من قبل 
الجيش من دون المرور في البرلمان أو وزارة المالية. وحين ال تخضع هذه الصناديق إلدارة شديدة 
التجارية  والــمــؤّســســات  العموميين  للمسؤولين  الــذاتــي  لــإلثــراء  دســمــة  فــرصــًا  تتيح  شــفــافــة،  وإجـــــراءات 

الضالعة في عمليات صنع القرار.
يصعب تقييم مــدى شيوع هــذا النوع من اإلنــفــاق المستتر أو حجمه. لكن ُيشتبه في كونه واسع 
االنتشار، ورّبما يكون كبيرًا بما يكفي لتغيير جذري لفهم حجم واّتجاه اإلنفاق العسكري لدولة ما، 

وهو ما يتجّلى في مثاَلي البيرو وفنزويال.
United Nations, A/72/293, pp. 11-12.   (6)
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البيرو

ــبـــيـــرو بـــقـــانـــون صـــــدر فــــي عـــــام 2004 لــتــأســيــس  اســـُتـــحـــدثـــت آلـــيـــة اإلنــــفــــاق مــــن خــــــارج الــــمــــوازنــــة فــــي الـ
ى بعائدات حقول الغاز الطبيعي (7). اسُتخدم  صندوق القّوات المسّلحة والشرطة الوطنية على أن ُيغذَّ
وإصالحها  تكنولوجيًا  وتطويرها  وتحديثها  عسكرية  معّدات  شــراء  في  عــام 2004  منذ  الصندوق  هــذا 
م  وصيانتها. وتمّشيًا مع الممارسة المعتادة في اإلنفاق من خارج الموازنة، يدار هذا الصندوق وُينظَّ
بعيدًا من رقابة الكونغرس بواسطة لجنة مؤّلفة من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع واالقتصاد 
والمالية والداخلية (8). إّنه خارج الموازنة الوطنية الرسمية بالكامل، والقرارات المّتصلة باإلنفاق ليس 
لها عــالقــة بالحقائق االقــتــصــاديــة الــعــاّمــة فــي الــبــالد غــالــبــًا. لكّنها تستند فــي المقابل إلــى تــوافــر الــمــوارد 

الطبيعية، أو معّدل استخراجها أو الطلب عليها أو مبيعاتها أو أسعارها.
دوالر  مليون  بقيمة 25  الموازنة  خــارج  من  أّولــيــة  دفعة  للصندوق: (أ)  تمويل  مصادر  ثالثة  توجد 
من الخزينة الوطنية في عام 2005 (منها 18.8 مليون دوالر للقّوات المسّلحة)؛ (ب) 20 بالمئة من 
الرسوم المجبّية من المجموعة 88 لمشروع كاميسي الستخراج الغاز في عام 2005، و40 بالمئة من 
عـــام 2006 فــصــاعــدًا؛ و(ج) 30 بالمئة مــن الــرســوم الــمــجــبــّيــة مــن الــمــجــمــوعــة 56 لــمــشــروع كــامــيــســي (9). 
 (LNG) منشأة  وعائدات   ،(LNG) المسيَّل  الطبيعي  والغاز  عائدات الغاز  من  وتتأّلف المجموعة 88 

.(LNG)في بامبا ميلشوريتا (منذ عام 2014). وتتألف المجموعة 56 من عائدات الغاز و
ــم عـــائـــدات الــصــنــدوق بــالــتــســاوي بــيــن جــيــش الــبــيــرو وســالحــهــا الـــجـــّوي وشــرطــتــهــا الــوطــنــيــة (10).  تــقــسَّ
ص 75 بالمئة مــن هــذا الــصــنــدوق الــخــارج عــن الــمــوازنــة للنفقات العسكرية. تــراوحــت  بــالــتــالــي، يخصَّ
المخّصصات بين 28.7 مليون دوالر كحّد أدنى في سنة 2005 (باستثناء دفعة غير متكّررة بلغت 25 
ل ما مجموعه 2.4 مليار دوالر  مليون دوالر) و346 مليون دوالر كحّد أقصى في سنة  2013(11). وُحوِّ
من عائدات الموارد الطبيعية إلى الجيش بين العامين 2015 و2017 (انظر الجدول الرقم (4 - 6)) (12). 
وشـــّكـــلـــت األمــــــــوال الـــتـــي ُخـــّصـــصـــت لـــلـــقـــّوات الــمــســّلــحــة الـــبـــيـــرويـــة مــــن خــــــارج الــــمــــوازنــــة 7.7 بــالــمــئــة فــي 
أدنــى  كــحــّد  بالمئة  بين 3.3  وتــراوحــت  عــام 2005،  منذ  العسكرية  بــيــرو  نفقات  إجمالي  مــن  المتوّسط 

عقب انهيار أسعار النفط، و14 بالمئة كحّد أقصى في عام 2011.
الـــقـــّوات  صـــنـــدوق  يـــؤّســـس  [قـــانـــون   Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (7)
Peruvian Law no. 28455, signed into law 23 December 2004, El Peruano, 31/12/2014. ،[المسّلحة والشرطة الوطنية
 Decreto Supremo no. 011-2005-DE Aprueban el Reglamento de la Ley No. 28455—Ley que crea el (8)
Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional [المرسوم األعلى رقم DE-2005-011 الذي يقّر تنظيم القانون رقم 
29 April 2005, El Peruano, 2/5/2005. 28455 - القانون الذي يؤّسس صندوق القّوات المسّلحة والشرطة الوطنية]، 
Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, article 2.   (9)
Ibid., article 3.   (10)

(11) جميع األرقام مذكورة بالقيمة الثابتة للدوالر األمريكي، ما لم ُيذكر غير ذلك.
Perupetro, «Reporte de regalías histórico» (12) [تقارير تاريخية عن الرسوم المجبّية]، سنوات متنّوعة
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ُنّقحت قــاعــدة بيانات سيبري لإلنفاق العسكري ألخــذ هــذا اإلنــفــاق اإلضــافــي فــي االعــتــبــار. لكن 
ال ُتعرف االستخدامات الدقيقة لهذه األموال - سواء لخطط المشتريات أم لخطط التحديث. وتبقى 
أسئلة أخرى حيال المساءلة والرقابة البرلمانية والفساد المحتمل، وهي أسئلة تؤّكد الحاجة إلى مزيد 

من الشفافية في اإلنفاق العسكري.

فنزويال

يوجد في فنزويال أيضًا آلية تمويل من خارج الموازنة لجيشها، وهي الصندوق الوطني للتنمية 
االســتــثــمــارات  إدارة  الــصــنــدوق  لــهــذا  الرئيسة  األهـــداف  فــي عــام  2005(13).  (FONDEN) الـــذي تــأّســس 

منه  وُأريد  العام.  ين  الدَّ وتمويل  األساسية،  والبنية  والصّحة  كالتعليم  بالتنمية،  المّتصلة  النواحي  في 
من  األســاس  فــي  مـــوارده  الصندوق  يستقي  فنزويال.  فــي  المستدامة  والتنمية  االقــتــصــادي  النمّو  تعزيز 
مصرف فنزويال المركزي وشركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويال سا PDVSA)؛ انظر 
بعد  للتنمية  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  تمويل  مــصــادر  عــن  معلومات  وال تــتــوافــر  الــرقــم (4 - 5)) (14).  الشكل 

عام 2012.
المشاريع،  مــن  واســعــة  مجموعة  تمويل  فــي  السنين  مــّر  على  للتنمية  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  اســُتــخــدم 
وتـــوّســـع نــطــاقــه ومــيــزانــيــتــه بـــدرجـــة كــبــيــرة. اســـُتـــخـــدم مـــا مــجــمــوعــه 176 مــلــيــار دوالر مــنــذ تــأســيــســه ولــغــايــة 
عــــام 2015 فـــي تــمــويــل 791 مــــشــــروعــــاً (15). األمــــــوال الــمــتــاحــة لــلــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــنــمــيــة تـــعـــادل إنــفــاق 
دولــــة صــغــيــرة. فــاســتــنــادًا إلــــى إحــــدى الــــدراســــات، بــلــغــت مــخــّصــصــات الـــصـــنـــدوق فـــي عــــام 2010 سبعة 
استثمارات  على  رقابية  سلطة  الفنزويلية  الوطنية  الجمعية  ال تمتلك  لكن  نيكاراغوا (16).  موازنة  أمثال 

الصندوق على ضخامة حجم هذا الصندوق.

Decree no. 3854, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, no. 38.261, 30 August 2005. (13)
(14) أقــــــــّرت الــجــمــعــيــة الــعــاّمــة الــفــنــزويــلــيــة قــانــونــًا جـــديـــدًا يـــؤّســـس آلـــّيـــة خـــاّصـــة لــجــمــع األمــــــوال، فـــي ظــــروف مــعــّيــنــة، بــنــاء على 
 Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios الـــســـائـــلـــة:  الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة  الــــمــــواّد  صـــــــادرات  عــــائــــدات 
Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos [اإلسهام الخاّص لألسعار غير العادية والباهظة في السوق 
 (CEPEPEMIH) Decreto no. 8163 con Rango y Valor y Fuerza de Ley que [الــســائــلــة الــهــيــدروكــربــونــيــة  لــلــمــواّد  الــدولــيــة 
 Crea una Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional
de Hidrocarburos [مــــرســــوم رقـــــم 8163 إلنــــفــــاذ الـــقـــانـــون الــــــذي يــســتــحــدث حـــّصـــة خـــاصـــة لـــألســـعـــار غـــيـــر الـــعـــاديـــة والـــبـــاهـــظـــة فــي 
 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (Extraordinaria), الهيدروكربونية]؛  للمواّد  الدولية  الــســوق 
no. 6.022, 18 April 2011.

 Venezuelan Ministry of Popular Power for Planning and Finance (MPPPF), Memoria y Cuenta 2015 (15)
(Caracas: MPPPF, 2016). [تقرير وحسابات العام 2015] 

وال تتوافر معلومات عن المشاريع التي مّولها (FONDEN) في العامين 2016 و2017.
Transparencia Venezuela, «Informe nuestro presupuesto,» no. 11 (15 December 2010), p. 8.   (16)
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الشكل الرقم (4 - 5)

المدخول التراكمي للصندوق الوطني للتنمية، 2005 - 2012

20052006200720082009201020112012

BCV = مــصــرف فــنــزويــال الــمــركــزي؛ CEPEPEMIH = الــحــّصــة الــخــاّصــة لــألســعــار غــيــر الــعــاديــة والــبــاهــظــة فــي الــســوق الــدولــيــة 

للمواّد الهيدروكربونية السائلة؛ FONDEN = الصندوق الوطني للتنمية؛ PDVSA = شركة بتروليوس دي فنزويال سا.
المصدر: وزارة الطاقة الشعبية الفنزويلية للتخطيط والتمويل Memoria y Cuenta 2012 ،(MPPPF) [تقرير وحسابات عام 

.(Caracas: MPPPF, 2013) [2012

المعلوم أّن الجيش تلّقى إسهامات ضخمة من الصندوق الوطني للتنمية في صــورة مخّصصات 
مـــن خــــارج الــــمــــوازنــــة (17). لــكــّن افــتــقــار الــصــنــدوق إلــــى الــشــفــافــيــة يــعــنــي أّن حــجــم هــــذه اإلســـهـــامـــات مــحــّل 
خالف، إذ تتفاوت التقديرات بدرجة كبيرة بين محّلل وآخر. ويجادل البعض بأّن موازنة الجيش زادت 
زيادة كبيرة بينما بقي االستثمار االجتماعي على حاله تقريباً (18). ويؤّكد آخرون أّن الموازنة العسكرية، 

بما في ذلك التمويل من خارج الموازنة، ليست سوى جزء ضئيل من موازنة الحكومة الفنزويلية (19).
في عام 2010، طالبت لجنُة الحسابات التابعة للجمعية الوطنية وزارَة التخطيط والمالية بتقديم 
مزيد مــن التوضيحات فــي شــأن اســتــخــدام مـــوارد الــصــنــدوق. وبعد بضعة شــهــور، قــّدم وزيــر التخطيط 
 M. Bromley and C. Solmirano, Transparency in Military Spending and Arms Acquisitions in Latin (17)
America and the Caribbean, SIPRI Policy Paper; no. 31 (Stockholm: SIPRI, 2012), p. 15.
 J. Corrales and M. Penfold, Dragon in the Tropics: Hugo Chávez and the Political Economy of (18)
Revolution in Venezuela (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2011).

 Gott, R., Hugo Chávez and the Bolivarian Revolution, new ed. (New York: Verso, 2011), and B. Jones, (19)
Hugo! The Hugo Chávez Story from Mud Hut to Perpetual Revolution (Hanover: Steerforth, 2007).
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جورجي غوارديني وثيقة تضّمنت تفاصيل عن كّل األمــوال التي قّدمها الصندوق في عام  2010(20). 
تلك كانت أّول معلومات موثوق بها من مصدر رسمي تساند مزاعم وتقييمات سابقة إلنفاق فنزويال 
مــن خــارج الــمــوازنــة. قــّدمــت الوثيقة تفاصيل عــن أنـــواع مشتريات األسلحة التي ُمــّولــت مــن العائدات 
النفطية من خارج الموازنة، فعّددت كّل مشتريات األسلحة القائمة والحديثة التي ُسّدد ثمنها كّليًا أو 

جزئيًا بحلول آخر سنة 2010.
بــنــاء عــلــى تــقــريــر وزارة الــتــخــطــيــط، بـــدأ ســـيـــبـــري بعملية تــنــقــيــح أرقـــامـــه الــخــاّصــة بــاإلنــفــاق الــعــســكــري 
سيبري  وحّلل  الــمــوازنــة (21).  خــارج  من  التي  للتنمية  الوطني  الصندوق  مخّصصات  لتشمل  الفنزويلي 
عــلــى الــتــحــديــد الــتــقــريــَر الــســنــوي وحــســابــات وزارة الــتــخــطــيــط والــمــالــيــة ووزارة االقــتــصــاد والــمــالــيــة الــتــي 

لة تكاد تشمل كّل المشاريع التي مّولها الصندوق (22). قّدمت أرقامًا مفصَّ
أتـــاحـــت الــمــعــلــومــات الـــــــواردة فـــي هــــذا الــتــقــريــر والـــحـــســـابـــات تــفــاصــيــل إضــافــيــة عـــن نــفــقــات فــنــزويــال 
الــعــســكــريــة. مــثــال ذلــــك، رصـــد الــصــنــدوق نــحــو 6.2 مــلــيــار دوالر لــتــمــويــل مــشــاريــع للجيش بــيــن عامي 
بــنــســبــة 26 بــالــمــئــة في  الـــمـــوازنـــة  الــفــنــزويــلــي مـــن خـــــارج  لــلــجــيــش  اإلنـــفـــاق الــســنــوي  2005 و2013. وزاد 
المتوّسط من األموال التي قّدمها الصندوق في األعوام 2005 - 2015. تفاوتت هذه اإلسهامات تبعًا 
بشّدة  الصندوق  إسهامات  تقّلصت  ذلــك،  مثال   .((6 - 4) الرقم  الشكل  (انظر  النفط  أسعار  لتذبذب 

في عاَمي 2009 و2014 حين هوت أسعار النفط.
يشير التقرير الذي ُعرض على الجمعية الوطنية في عام 2010 إلى استخدام األموال التي قّدمها 
الــصــنــدوق الــوطــنــي للتنمية فــي شـــراء مــنــظــومــات أســلــحــة أســـاســـًا. عــلــى سبيل الــمــثــال، رصـــد الــصــنــدوق 
نحو 2.2 مليار دوالر لــشــراء 24 طــائــرة ســوخــوي 30 حربية مــن روســيــا بين عامي 2006 و2008. غير 
أّن المصادر الروسية ذكرت أن تكلفة تلك الطائرات كانت في حدود 1.5 مليار دوالر، وهذا يسّلط 
الضوء على سوء استخدام األموال أو على الفساد (23). إضافة إلى ما تقّدم، ُتستخدم موارد الصندوق 

الوطني للتنمية في تغطية بعض التكاليف العمالنية وتكاليف األفراد ومشتريات األسلحة الصغيرة.
 Venezuelan Ministry of Popular Power for Planning and Finance, «Proyectos y Recursos 2010 del (20)
Fonden y Fondo Chino,» April 2011.

[مشاريع موارد FONDEN في عام 2010 وصندوق الصين].
 N. Tian and D. Lopes da Silva, «Improving South American Military Expenditure Data,» SIPRI (21)
Commentary, 4 September 2017.
 Venezuelan Ministry of Popular Power for Planning and Finance (MPPPF), Memoria y Cuenta, (22)
2011-2015 (Caracas: MPPPF, 2012–2016).

تتيح هذه التقارير بيانات عن اإلنفاق في األعوام 2011 - 2015. ولغاية وقت كتابة هذه السطور، ال يوجد تقارير للعامين 
 J. Colgan, «Venezuela and Military Expenditure عــن:  منقولة  بــاألعــوام 2005 - 2009  الــخــاّصــة  الــبــيــانــات  و2017.   2016
Data,» Journal of Peace Research, vol. 48, no. 4 (July 2011), pp. 547–556.
 Venezuelan Ministry of Popular Power for Planning and Finance, عـــن:  مــنــقــولــة   .2010 بــعــام  الــخــاّصــة  واألرقــــــام 
«Proyectos y Recursos 2010 del Fonden y Fondo Chino».
K. Makienko, «The Venezuela Contracts,» Moscow Defense Brief, vol. 1, no. 7 (2007).   (23)
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ُتظهر األرقام المتاحة أيضًا األولوية النسبية المعطاة لتمويل الجيش مقارنة بقطاعات أخرى. فمن 
عــاَمــي 2005  بين  للتنمية  الوطني  الصندوق  مــن  أمـــواًال  تلّقت  التي  والثالثين  اإلحـــدى  النواحي  أصــل 
و2013، تلّقى الجيش 6.9 مليار دوالر (21.3 مليار بوليفار مدعوم) ليكون سادس أكبر متلّق لألموال 
األمــوال  متلّقي  قائمة  في  عشر  الثاني  المركز  الصّحية  الرعاية  قطاع  احتّل  وللمقارنة،  الصندوق.  من 
بحصوله على 1.4 مليار دوالر (4.3 مليار بوليفار مدعوم) لتمويل ثمانية مشاريع. بل إّن مدفوعات 
الصندوق لقطاع التعليم كانت أدنى كثيرًا بحصوله على 1.2 مليار دوالر (3.7 مليار بوليفار مدعوم) 

لتمويل أربعة مشاريع (24).

الشكل الرقم (4 - 6)

مة من الصندوق الوطني للتنمية  حصة المخّصصات من خارج الموازنة المقدَّ

من اإلنفاق العسكري الفنزويلي، 2005 - 2015

FONDEN = الصندوق الوطني للتنمية.

مـــالحـــظـــة: األرقـــــام بــالــقــيــمــة الــحــالــيــة لــلــبــولــيــفــار الــمــدعــوم (بــالــمــلــيــارات) ولــيــس بـــالـــدوالر األمــريــكــي بــســبــب االنــخــفــاض الــشــديــد 
للبوليفار والشكوك في سعر صرف البوليفار المدعوم مقابل الدوالر منذ العام 2014.

 Venezuelan Ministry of Popular Power for Planning and Finance (MPPPF), Memoria y Cuenta, الــــمــــصــــادر: 
 2011-2015 (Caracas: MPPPF, 2012–2016), and J. Colgan, «Venezuela and Military Expenditure Data,» Journal
 of Peace Research, vol. 48, no. 4 (July 2011), pp. 547–556, and Venezuelan Ministry of Popular Power for
Planning and Finance, «Proyectos y Recursos 2010 del Fonden y Fondo Chino».

(24) األموال التي ُخّصصت للرعاية الصّحية والتعليم بالبوليفار المدعوم مبنّية على معّدل صرف متوّسط لتكون مّتسقة 
مع حساب سيبري للمخّصصات العسكرية بتلك العملة.



231

مــع أّن احتساب دفــعــات الــصــنــدوق الوطني للتنمية مــن خـــارج الــمــوازنــة خــطــوة مهّمة نحو بيانات 
جانب  فإلى  الحقيقية.  قيمته  مــن  أدنــى  الفنزويلي  العسكري  اإلنــفــاق  تقدير  يظّل  وموثوقية،  دّقــة  أكثر 
الــمــشــتــرك ومــن  فــنــزويــال  صــنــدوق الــصــيــن -  الــصــنــدوق، تتلّقى الـــقـــّوات المسّلحة الفنزويلية أمــــواًال مــن 
ــًا. ويــنــبــغــي أن تـــرّكـــز الــجــهــود الــمــســتــقــبــلــيــة عــلــى جمع  «صـــنـــدوق الــحــجــم الــكــبــيــر واألجـــــل الــطــويــل» أيـــضـ

البيانات المّتصلة بهذه المصادر األخرى.
يـــجـــري تــنــقــيــح أرقـــــــام ســـيـــبـــري الـــخـــاّصـــة بـــإنـــفـــاق فـــنـــزويـــال الـــعـــســـكـــري فــــي األوقــــــــات الــمــنــاســبــة تـــمـــامـــًا. 
تــواجــه الــبــالد الــيــوم أزمـــة اقتصادية حـــاّدة، إْذ تــدّنــى ناتجها المحّلي اإلجــمــالــي فــي عــام 2017 عــن عام 
2013 بنسبة 34 بــالــمــئــة، بينما هـــوى الــنــاتــج الــمــحــّلــي اإلجــمــالــي لــلــفــرد بنسبة 37 بــالــمــئــة (25). اقــتــرن هــذا 
المشهد االقتصادي الكئيب بانعدام استقرار سياسي متفاقم. ورّبما يساعد الكشف عن مخّصصات 
الصندوق للقطاع العسكري على تبيان إن كانت الحكومة الفنزويلية تدير مواردها الشحيحة انطالقًا 

من المصلحة العليا لشعبها أم ال.

عواقب آليات التمويل من خارج الموازنة على اإلنفاق العسكري

لإلدارة غير الشفافة لألموال المرصودة من خارج الموازنة تأثيرات ضاّرة في الديمقراطية. فانعدام 
المساءلة والرقابة على هذه األموال ُيوجد بيئة دستورية ُعرضة للفساد. لذلك تثار أسئلة باستمرار عن 
لة من الصندوق الوطني  إدارة هذه األمــوال (26). كما أّن السّرية التي تكتنف مشتريات األسلحة المموَّ
للتنمية في فنزويال، ومن مشروع كاميسي الستخراج الغاز في البيرو، وإن بدرجة أقّل، ُتضعف الرقابة 

الديمقراطية كونها ُتمنع من إجراء تقييم أشمل للضرورة االستراتيجية لهذه المشتريات.
إّن اإلنفاق العسكري المرتفع في البيرو وفنزويال، كما أظهر هذا التحليل، يؤّدي فقط إلى تأكيد 
التمويل  أّن  ُيــَظــّن  الــمــوازنــة.  خــارج  من  التي  المالية  المخّصصات  إلدراج  الحالي  سيبري  جهد  أهّمية 
من خارج الموازنة أمر شائع (وليس مقتصرًا على أمريكا الجنوبية)، وله أثر بالغ في مستوى اإلنفاق 
العسكري كما ُتظهر الحالتان اآلنفتان. لكّن تحديد آليات التمويل من خارج الموازنة يعّزز الشفافية 
في القطاع العسكري، وهذا يبني المساءلة الوطنية ويقّوي الثقة والصدق في ما بين الــدول ويساعد 

على ردع الفساد العسكري.

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2017.   (25)
 Transparencia Venezuela, «Nuestro presupuesto: seguimiento al Presupuesto Nacional en el 2012» (26)

[موازنتنا: متابعة الموازنة الوطنية في عام 2012]، الرقم 25 (حزيران/يونيو 2012).
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الفصل الخامس

نقل األسلحة على الصعيد الدولي 
والتطّورات في إنتاج األسلحة

سيمون ت. ويزيمان 

وأود فلوران

عرض عام

 2012 - 2008 ــــتــــيــــن  ــيَّ الــــخــــمــــســ ــــيـــــن  بـ بــــالــــمــــئــــة   10 بــــنــــســــبــــة  ــيـــــســـــة  ــ الـــــرئـ األســـــلـــــحـــــة  ــــقـــــل  نـ عــــمــــلــــيــــات  زادت 
و2013 - 2017 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة (انظر القسم I في هذا الفصل). 

وتشّكل الزيادة استمرارًا الّتجاه صعودي ثابت بدأ في مطلع القرن الحالي.
األكــبــر تــوريــدًا لألسلحة  الـــدول الخمس  وروســيــا وفرنسا وألمانيا والصين هــي  الــواليــات المّتحدة 
فــي أعـــوام 2013 - 2017، وقــد اســتــأثــرت بــــ 74 بالمئة مــن إجــمــالــي حجم صــــادرات األســلــحــة الرئيسة. 
وال تــــزال الـــواليـــات الــمــّتــحــدة وروســيــا (أو االّتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قــبــل عـــام 1992) أكــبــر مــــورِّدي األسلحة 
على اإلطــالق منذ عام 1950، وقد هيمنا والموّردون الغربيون على مّر التاريخ على قائمة الموّردين 

العشرة الكبار.
وقد  والصين،  واإلمــــارات  ومصر  والسعودية  الهند  اســتــيــرادًا  دول  خمس  أكبر  كانت  المقابل،  فــي 
استأثرت معًا بـ 35 بالمئة من إجمالي واردات األسلحة. وكانت آسيا وأوقيانيا المنطقة المتلّقية الرئيسة 
تلتها  أعـــوام 2013 - 2017،  فــي  الرئيسة  األســلــحــة  واردات  حجم  إجــمــالــي  مــن  بالمئة  بــــ 42  باستئثارها 
منطقة الشرق األوسط التي استأثرت بـ 32 بالمئة. وزاد تدّفق األسلحة إلى الشرق األوسط بنسبة 103 
أيضًا،  وأوقيانيا  آسيا  إلــى  األسلحة  تدّفق  وزاد  و2013 - 2017.  الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة 
وإن بنسبة 1.8 بالمئة. بالمقابل، انخفض تدّفق األسلحة إلى أوروبــا بشّدة، وذلــك بنسبة 22 بالمئة، 

وانخفض في األمريكات أيضًا بنسبة 29 بالمئة، وفي أفريقيا بنسبة 22 بالمئة.
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مع أن بيانات سيبري الخاّصة بعمليات نقل األسلحة ال تمّثل قيمتها المالية، فإن كثيرًا من الدول 
وبناء   .(III القسم  األســلــحــة (انــظــر  مــن  لــصــادراتــهــا  المالية  القيم  عــن  بــيــانــات  تنشر  لألسلحة  رة  الــمــصــدِّ
على هذه البيانات، يقّدر سيبري القيمة اإلجمالية لتجارة األسلحة العالمية بـــ 88.4 مليار دوالر على 
األقّل. وكما كانت الحال في السنين القليلة الماضية، طرأت تطّورات إيجابية معدودة على الشفافية 
الــدول  عــدد  انخفض  فقد   .(II القسم  عــام 2017 (انــظــر  األسلحة  نقل  عمليات  فــي  الرسمية  العمومية 
التي تقّدم لسجل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية (UNROCA) تقارير عن صادراتها من األسلحة 
إلى أدنى مستوى له، ومن دون حصول تغّيرات جوهرية على صعيد آليات اإلبالغ الوطنية والدولية 
المتنّوعة. لكن زاد عدد الدول التي صّدقت على معاهدة تجارة األسلحة لعام 2013، والتزم معظمها 

بواجب اإلبالغ عن صادرات األسلحة ووارداتها.
تــمــّثــل قــائــمــة ســـيـــبـــري لـــشـــركـــات إنـــتـــاج األســـلـــحـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة الــمــئــة الـــكـــبـــرى أهـــّم 
الشركات العاملة في صناعة األسلحة (عدا الشركات الصينية) بحسب مبيعاتها المحّلية والخارجية. 
في عــام 2016  دوالر  مليار  سيبري نحو 375  في قائمة  مبيعات المنتجين المئة الكبار  إجمالي  وبلغ 
(وهــو آخر عام تتوافر بشأنه بيانات)، بزيادة 1.9 بالمئة عن عام 2015 (انظر القسم IV). وكــان ذلك 
أّول عــام يشهد زيـــادة منذ أن بلغت المبيعات ذروتــهــا فــي عــام 2010. ُتــعــزى هــذه الــزيــادة أســاســًا إلى 
الزيادة اإلجمالية في مبيعات األسلحة التي حّققتها الشركات التي تّتخذ من الواليات المّتحدة مقّرًا 
لــهــا، والــتــي تهيمن عــلــى قــائــمــة ســيــبــري للمنتجين الــمــئــة الــكــبــار. وبــالــجــمــلــة، اســتــقــّرت مبيعات منتجي 
السالح األوروبيين الغربيين من األسلحة في عام 2016. وواصل إجمالي مبيعات الشركات الروسية 
من األسلحة نمّوه في عام 2016، بينما ظهرت اّتجاهات متضاربة في مبيعات األسلحة التي حّققها 
راســخــة.  العسكرية  صناعاتها  أخـــرى  دول  وفــي  ناشئة  العسكرية  صناعاتها  دول  فــي  األســلــحــة  منتجو 
هــنــاك جــمــلــة مـــن الـــعـــوامـــل الــرئــيــســة الـــدافـــعـــة لــنــمــّو مــبــيــعــات الـــشـــركـــات الــمــئــة الــكــبــار مـــن األســـلـــحـــة، منها 
التوّترات الدولية والنزاعات المسّلحة في جانب المستوردين، وتطبيق استراتيجيات تصنيع عسكري 
ريــن. واألســـبـــاب الــرئــيــســة األخـــــرى لــلــتــغــّيــرات فـــي مبيعات  عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي فـــي جــانــب الــمــصــدِّ
الـــشـــركـــات الــمــئــة الــكــبــرى مـــن ســنــة إلــــى أخــــرى هـــي دمــــج شـــركـــات واالســـتـــحـــواذ عــلــى شـــركـــات وتصفية 

استثمارات في شركات.
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I التطّورات في عمليات نقل األسلحة، 2017(*)

سيمون ت. ويزيمان، أود فلوران، 

ألكسندرا كويموفا، نان تيان وبيتر د. ويزيمان

الخمسية 2013 - 2017  في  بالمئة  بنسبة 10  الرئيسية  لألسلحة  الدولية  النقل  عمليات  حجم  زاد 
عــن الــخــمــســيــة 2008 -  2012(1). وهــــذا اســتــمــرار الّتـــجـــاه صــعــودي ثــابــت بـــدأ فــي مــطــلــع الــقــرن الــحــالــي 

(انظر الشكل الرقم (5 - 1)).
ذروتـــه  الــنــقــل  عــمــلــيــات  حــجــم  بــلــغ  بــيــانــات ســـيـــبـــري،  تــغــّطــيــهــا  الــتــي  الــخــمــســيــات  ســائــر  بــيــن  مــن 
بــالــمــئــة   56 بــلــغ  عــنــدمــا   2004 - 2000 الــخــمــســيــة  بــعــد  انــخــفــض  ثــّم   ،1984 - 1980 الــخــمــســيــة  فــي 
بــنــســبــة  أعـــلـــى   ،2017 - 2013 أي  خـــمـــســـيـــة،  آخـــر  مـــجـــمـــوع  وكــــان  الـــــذروي.  مـــســـتـــواه  مـــن  وحـــســـب 
 1993 - 1989 الــخــمــســيــة  مــنــذ  2000 - 2004، وكــان أكــبــر مــجــمــوع  بــالــخــمــســيــة  مــقــارنــة  بــالــمــئــة   51

ســيــبــري  بيانات  قــاعــدة  عــن  منقولة  الفصل  هــذا  فــي  إليها  المشار  األسلحة  وعــقــود  بشحنات  المّتصلة  (*) الــمــعــلــومــات 
الخاصة بنقل األسلحة لغاية آذار/مارس 2018، ما لم ُيذكر خالف ذلك. تحتوي قاعدة البيانات على بيانات عن عمليات 
ــيــــبــــري الـــمـــّتـــصـــلـــة بــنــقــل األســـلـــحـــة إلــــى الـــشـــحـــنـــات الــفــعــلــيــة  نـــقـــل األســـلـــحـــة الـــرئـــيـــســـة بـــيـــن عـــامـــي 1950 و2017. تــشــيــر بـــيـــانـــات ســ
لــألســلــحــة الــرئــيــســة، وهــــذا يــشــمــل الــمــبــيــعــات واإلنـــتـــاج بــمــوجــب تــرخــيــص والـــمـــســـاعـــدات والـــهـــبـــات وعـــقـــود الــتــأجــيــر. يــســتــخــدم 
ســـيـــبـــري قــيــمــة مـــؤّشـــر اّتـــجـــاه (TIV) لــمــقــارنــة الــبــيــانــات الــمــّتــصــلــة بــشــحــنــات األســلــحــة الــمــخــتــلــفــة ولــتــحــديــد االّتـــجـــاهـــات الــعــاّمــة. 
المالية.  قيمتها  تحّدد  وال  األسلحة -  لقدرات  تقييم  على  بناء  فقط -  األسلحة  نقل  عملية  حجم  االّتجاه  مؤّشر  قيمة  تحّدد 
لالطالع على تعريف لـ «األسلحة الرئيسة»، وعلى وصف لقيمة مؤّشر االّتجاه وحسابه، انظر اإلطار الرقم (5 - 1). ورّبما 
ــــام الــــــواردة فـــي طــبــعــات ســابــقــة لـــكـــتـــاب ســـيـــبـــري الــــســــنــــوي ألّن قـــاعـــدة بـــيـــانـــات نــقــل  ــــام فـــي هــــذا الــفــصــل عـــن األرقــ تــخــتــلــف األرقــ

سنويًا. ث  ُتحدَّ األسلحة 
(1) بــمــا أّن الشحنات على أســـاس ســنــوي يمكن أن تــتــذبــذب، يــقــارن ســيــبــري بين مــدد تمتّد عـــّدة سنين، وغــالــبــًا مــا تكون 
مددًا خمسية، إلتاحة تقدير أكثر ثباتًا الّتجاهات عمليات نقل األسلحة الرئيسة. وُيستخدم متوّسط متحّرك لخمس سنين في 

تقدير اّتجاهات عمليات النقل على مدد طويلة.
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الــخــمــســيــة  فـــي  اإلجـــمـــالـــي  الــحــجــم  لــكــّن  الـــبـــاردة).  الـــحـــرب  بــانــتــهــاء  تـــأّثـــرًا  األشـــّد  الــخــمــســيــة  (وهـــي 
 33 بــــنــــســــبــــة   1984  -  1980 الــــخــــمــــســــيــــة  فـــــي  ــــالـــــي  ــــمـ اإلجـ الــــحــــجــــم  مـــــن  أدنـــــــى  بــــقــــي   2017  -  2013

بــالــمــئــة.

التطّورات لدى المورِّدين الكبار

حّدد سيبري 67 دولة بأّنها مورِّدة لألسلحة الرئيسة في الخمسية 2013 - 2017. وكان الموّردون 
الخمسة الكبار في أثناء تلك المّدة الواليات المّتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين. وقد استأثروا 
ـــ 74 بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي حــجــم صـــــادرات األســلــحــة الــرئــيــســة فـــي الــخــمــســيــة 2013 - 2017 (انــظــر  ــ مــعــًا بـ
الـــجـــدول الــرقــم (5 - 1)). وهـــي الــــدول ذاتــهــا الــتــي شــّكــلــت قــائــمــة مـــــورِّدي األســلــحــة الــرئــيــســة الخمسة 
الــصــادرات.  حجم  إجمالي  مــن  بالمئة  بــــ 74  أيــضــًا  اســتــأثــرت  حين  الخمسية 2008 - 2012  فــي  الكبار 
لكن بما أّن إجمالي حجم عمليات النقل زاد بين الخمسيتين 2008 - 2012 و2013 - 2017، فذلك 
بــالــمــئــة  بــنــســبــة 11  الــخــمــســيــة 2013 - 2017  فـــي  زادت  الــكــبــار  الــخــمــســة  الـــمـــوّرديـــن  صــــــادرات  أّن  يــعــنــي 
وفرنسا  المّتحدة  الــواليــات  صـــادرات  إلــى  أســاســًا  الــزيــادة  هــذه  وُتــعــزى  الخمسية 2008 - 2012.  على 
المّدة 2013 - 2017،  في  اإلطــالق  على  المورِّدين  أكبر  وروسيا  المّتحدة  الواليات  وكانت  والصين. 
وقـــد اســتــأثــرتــا مــعــًا بــــــ 56 بــالــمــئــة مـــن الــــصــــادرات الــعــالــمــيــة - بــعــد أن اســتــأثــرتــا بــــــ 52 بــالــمــئــة فـــي الخمسية 

.2012 - 2008
عـــلـــى الــــعــــمــــوم، لــــلــــدول الــــواقــــعــــة خــــــارج أمــــريــــكــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وأوروبــــــــــا دور صـــغـــيـــر فــــي الـــــصـــــادرات 
الرئيسة  األســلــحــة  صـــادرات  حجم  إجــمــالــي  مــن  فقط  بالمئة  بـــ 12  باستئثارها  األســلــحــة،  مــن  العالمية 
الــخــمــســيــة 2013 - 2017  فـــي  الـــكـــبـــار  الـــــــ 25  األســـلـــحـــة  مــــــورِّدو  وتــــــوّزع  الــخــمــســيــة 2013 - 2017.  فـــي 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: 17 دولـــة فــي أمــريــكــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــا، و3 دول فــي آســيــا وأوقــيــانــيــا، و3 دول 
فــي الــشــرق األوســـط، ودولـــة واحـــدة فــي أفــريــقــيــا، ودولـــة واحـــدة فــي أمــريــكــا الجنوبية (انــظــر الــجــدول 
الــرقــم (5 - 1)) (2). وال يـــزال تــركــيــز الــمــورِّديــن فــي الــمــنــطــقــة األوروبـــيـــة األطــلــســيــة ســمــة لــكــامــل الحقبة 
دوًال  أّن  كـــمـــا   .(2017 - 1950 (أي  األســـلـــحـــة  بــنــقــل  الـــخـــاّصـــة  ــيــــبــــري  ســ بـــيـــانـــات  قــــاعــــدة  تــغــّطــيــهــا  الـــتـــي 
الخمسية  في  أيضًا  ظهرت   2017 - 2013 الخمسية  في  الكبار  الـــ 25  الــدول  قائمة  في  مدَرجة  كثيرة 

السابقة.

(2) لمزيد من التفاصيل عن تغطية سيبري اإلقليمية، انظر صفحة regional coverage على الموقع اإللكتروني لسيبري: 
<https://sipri.org/>.
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الجدول الرقم (5 - 1)

الموّردون الخمسون الكبار لألسلحة الرئيسة، 2013 - 2017

يتضّمن الجدول كّل الدول التي صّدرت أسلحة رئيسة في الخمسية 2013 - 2017. وهي مرتَّبة بحسب الصادرات اإلجمالّية 
الــمــذكــورة. واألرقـــام هي قيم مؤّشر اّتــجــاه سيبري (TIV). وجــرى تدوير النسب المئوية التي فاقت العشرة بالمئة  في الــمــّدة 
إلى أقرب رقم صحيح، وتدوير النسب المئوية األدنى من 10 بالمئة إلى كسر عشري واحد. رّبما ال ينتج من جمع األرقام 

والنسب المئوية المجاميع المبّينة بسبب اصطالح تدوير األرقام.

المورِّدالمرتبة
حجم الصادرات 

(قيمة مؤّشر االّتجاه، ماليين)
الحّصة 
(بالمئة) 

2017 - 2013

التغير (بالمئة) 
مقارنة 

بـ 2008 - 2012 2013 - 200820172017 - 2012(أ)2013 - 2017

12394500623425الواليات المّتحدة11
7.1−61483172222روسيا22
216297066.727فرنسا34
14−165384695.8ألمانيا43
113183125.738الصين55
121469524.837المملكة المّتحدة66
81442622.912إسبانيا77
126342482.955إسرائيل810
66035902.513إيطاليا99

116731012.114هولندا1011
26−24024811.7أوكرانيا118
58717841.265كوريا الجنوبية1215
11−18613220.9سويسرا1313
53−8312560.9السويد1412
24411640.8145تركيا1521
18−8710950.8كندا1614
1348620.614النرويج1716
236530.412روسيا البيضاء1820
974690.315أستراليا1922
1104480.3467جمهورية التشيك2036
51−743560.2جنوب أفريقيا2117
دولة اإلمارات 2238

العربية المّتحدة
723190.2320

5.7−583130.2فنلندا2324
20−452790.2البرازيل2423
562530.274البرتغال2529

 يتبع
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 تابع

772420.236األردن2628
1021960.12078إندونيسيا2753
561890.1278الهند2842
12−31840.1بولندا2926
1660.1337- بلغاريا3046
2.7−1080.1- رومانيا3131
84−1020.1- أوزبكستان3218
32−980.1- سنغافورة3330
84−12970.1بلجيكا3419
49−22910.1النمسا3527
4.3−12890.1الدنمارك3634
63−10880.1إيران3725
12−2810.1صربيا3835
22510292سلوفاكيا3952
..410- هنغاريا..40
63−390- أيرلندا..41
..30300اليونان. .42
..300- مصر..43
80−0200تشيلي4433
77−4170نيوزيلندا4539
..7140جورجيا. .46
51400قيرغيزستان4750
50−120- بروناي دار السالم4847
..110- السودان..49
..10100كولومبيا5061

..17301120.1 دولة أخرى..
10..31106145623المجموع

.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق؛ - = ال توجد شحنات.
مـــالحـــظـــة: تــصــف بــيــانــات ســـيـــبـــري الـــخـــاّصـــة بــنــقــل األســلــحــة الــشــحــنــاِت الــفــعــلــيــة لــألســلــحــة الــرئــيــســة. وإلتـــاحـــة إجـــــراء مــقــارنــة بين 
البيانات المّتصلة بشحنات األسلحة المختلفة ولتحديد االّتجاهات العاّمة، يستخدم سيبري قيمة مؤّشر اّتجاه (TIV). هذه 
لذلك،  العمليات.  لتلك  المالّية  القيم  على  مــؤّشــرًا  وليست  األســلــحــة،  نقل  عمليات  حجم  على  مــؤّشــر  ســوى  ليست  القيمة 

ال يمكن مقارنتها باإلحصاءات االقتصادية. ويبّين اإلطار الرقم (5 - 1) طريقة حساب مؤّشر قيمة االّتجاه.
(أ) يختلف ترتيب الموّردين في الخمسية 2008 - 2012 عن الترتيب المنشور في كتاب سيبري السنوي لعام 2013 بسبب 

التنقيحات الالحقة لألرقام الخاصة بتلك السنين.
المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاصة بنقل األسلحة، آذار/مارس 2018.



239

الواليات المّتحدة

كــانــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة الـــمـــوّرد األّول لــألســلــحــة الــرئــيــســة فـــي الـــمـــّدة 2013 - 2017، وهـــو مــركــز 
احــتــّلــتــه مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة. وكــانــت صــادراتــهــا فــي عـــام 2017 األعــلــى فــي عـــام واحــــد مــنــذ عــام 

1998، مع أّن عقود كثيٍر من هذه الشحنات ُوّقعت قبل سنين.
ــّتـــــحـــــدة بـــــــــــــ 34 بــــالــــمــــئــــة مــــــن إجـــــمـــــالـــــي الــــشــــحــــنــــات الــــعــــالــــمــــيــــة فــــــي الـــخـــمـــســـيـــة  ــ ــــمـ اســـــتـــــأثـــــرت الــــــــواليــــــــات الـ
2013 - 2017، مقارنة بـ 30 بالمئة في الخمسية 2008 - 2012. ثّم زادت صادراتها من األسلحة بنسبة 
الــواليــات  بين  اّتــســاعــًا  الــفــجــوة  زاد  مــا  وهــو  و2013 - 2017،  الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة   25
المّتحدة وسائر مصّدري األسلحة اآلخرين. وفي الخمسية 2013 - 2017، زادت صادرات األسلحة 
األمريكية على نظيرتها الروسية بنسبة 58 بالمئة، علمًا بأّن روسيا كانت ثاني أكبر مورِّد لألسلحة في 
تلك الخمسية، بينما زادت صــادرات األسلحة األمريكية على نظيرتها الروسية بنسبة 17 بالمئة فقط 

في الخمسية 2008 - 2012.

الشكل الرقم (5 - 1)

اتّجاه عمليات نقل األسلحة الرئيسة على الصعيد الدولي، 1950 - 2017

19501955196019651970197519801985199019952000200520102017

السنة  عند  (موّقعًا  المتحّرك  المتوّسَط  الخّطي  المخّطط  وُيظهر  السنوية،  المجاميع  الشريطي  المخّطط  ُيظهر  مــالحــظــة: 
األخيرة لكّل خمسية) في خمسية (5 سنين). انظر اإلطار الرقم (5 - 1) لالّطالع على شرح لمؤّشر قيمة اّتجاه سيبري.

المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاصة بنقل األسلحة.

اســـتـــأثـــرت دول فـــي الـــشـــرق األوســـــط بــــــ 49 بــالــمــئــة مـــن صــــــادرات األســلــحــة األمــريــكــيــة فـــي الخمسية 
في  ودول  بــالــمــئــة)  أوروبــــــا (11  فـــي  ودول  بــالــمــئــة)  وأوقــيــانــيــا (33  آســيــا  فـــي  دول  تــلــتــهــا   ،2017 - 2013

األمريكات (4.8 بالمئة) ودول في أفريقيا (2.2 بالمئة؛ انظر الجدول الرقم (5 - 2)).
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جدول الرقم (5 - 2)
ال

طقة، 2013 - 2017
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صدر: قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بنقل األسلحة، آذار/مارس 2018.
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صـــّدرت الــواليــات الــمــّتــحــدة أسلحة رئيسة لــــ 98 دولـــة على األقـــّل فــي أعـــوام 2013 - 2017، وهــذا 
عـــدد كــبــيــر جــــدًا لــوجــهــات الــتــصــديــر مــقــارنــة بـــأي مـــــوّرد آخــــر. والـــراجـــح أن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة صـــّدرت 
أيضًا عددًا صغيرًا من المركبات المدّرعة الخفيفة للثّوار في سورية في عام 2017. ومن بين موّردي 
األســلــحــة الــخــمــســيــن الــكــبــار فـــي أعــــــوام مـــا بــيــن 2013 و2017، لـــم يــتــلــّق أو يـــقـــّدم غــيــر 7 دول طــلــبــات 
لــلــحــصــول عــلــى أســلــحــة رئــيــســة مـــن الــــواليــــات الــمــّتــحــدة خــــالل تــلــك الــــمــــّدة. الــســعــوديــة هـــي الــمــســتــورد 
األّول على اإلطــالق لألسلحة األمريكية في أعــوام 2013 - 2017، باستئثارها بـــ 448 بالمئة بين أعوام 
2008 - 2012 وأعوام 2013 - 2017. والراجح أن يظّل تدّفق األسلحة األمريكية إلى ذلك البلد كبيرًا 
ة، وهي تشمل 154 طائرة  مّدة خمس سنين قادمة على األقــّل بسبب طلبات الشراء الكبيرة المسَتَحقَّ
حربية من طــراز F-15SA (بــدأت عمليات الشحن في عام 2016). لكّن واردات األسلحة األمريكية 
إلــى السعودية أثـــارت فــي عــاَمــي 2016 و2017 مطالبات فــي الكونغرس األمــريــكــي بــفــرض قــيــود على 
صادرات األسلحة األمريكية إلى المملكة رّدًا على العمليات العسكرية التي تنّفذها في اليمن (التي 
انطلقت عام 2015) وأوقعت إصابات كثيرة في صفوف المدنيين واعُتبرت عشوائية (3). غير أّن أغلبية 
ضئيلة في الكونغرس األمريكي ساندت قرارات الحكومة األمريكية مواصلة عمليات النقل للطلبات 

القائمة والموافقة على طلبات جديدة رّبما تتجاوز تلك الموّقعة في السنين األخيرة (4).
تــتــذبــذب طــلــبــات تــصــديــر أســلــحــة أمــريــكــيــة لحلفاء قــدمــاء فــي بــعــض األحــيــان بــنــاء عــلــى طــلــب تلك 
الــدول الحصول على أسلحة. مثال ذلك، انخفضت صــادرات الواليات المّتحدة إلى اليونان (وهي 
اليونان  ألّن  و2013 - 2017  الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة   79 بنسبة  الــنــاتــو)  حلف  فــي  عضو 
خّفضت مشترياتها من األسلحة بعد عام 2009 في سياق إجراءاتها التقّشفية الرامية إلى معالجة أزمة 
الخارجية  السياسة  يــد  فــي  أداًة  أخــرى  حــاالت  فــي  األسلحة  نقل  عمليات  وُتستخدم  حـــاّدة.  اقتصادية 
األمــريــكــيــة لــبــنــاء شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة. فــفــي ســيــاق الــجــهــود األمــريــكــيــة لــمــواجــهــة نــفــوذ الصين 
الــمــتــعــاظــم فـــي آســيــا مــثـــــًال، تـــقـــّوي الــــواليــــات الــمــّتــحــدة روابـــطـــهـــا بــالــهــنــد، فـــــزادت وارداتــــهــــا مـــن األســلــحــة 
الــواليــات  وزادت  و2013 - 2017.   2012 - 2008 الخمسيتين  بين  بالمئة   557 بنسبة  البلد  ذلــك  إلــى 
المّتحدة تعاونها مع فيتنام في السنين األخيرة أيضًا، فأّمدتها بسفينة دورية كبيرة كمعونة عسكرية في 

عام 2017، وكانت تلك أّول عملية لنقل أسلحة رئيسة أمريكية إلى ذلك البلد.
تصّدر الواليات المّتحدة أنواعًا مختلفة من األسلحة. وتشّكل الطائرات، وبخاّصة الحربية، نسبة 
كبيرة من هذه الــصــادرات: 56 بالمئة في أعــوام 2013 - 2017، حين صــّدرت الواليات المّتحدة 200 

(3) لمعرفة المزيد عن النزاع في اليمن، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 O. Svet, «Why Congress Supports Saudi Arms Sales,» National Interest (26 September 2016); D. (4)
 Depetris, «Congress Must Act on Huge Saudi Arms Sales,» Breaking Defense, 6 June 2017, and H. Cooper,
«Senate Narrowly Backs Trump Weapons Sale to Saudi Arabia,» New York Times, 13/6/2017.
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F-35، منها 12 للمملكة المّتحدة  طائرة حربية  الشحنات ما مجموعه 50  هذه  طائرة حربية. شملت 
صــّدرت  كما  وهــولــنــدا.  أستراليا  مــن  لكّل  و2  لليابان  و6  وإيطاليا  إســرائــيــل  مــن  لكّل  و9  للنرويج  و10 
الواليات المّتحدة 30 طائرة حربية F-15SG إلى السعودية و16 طائرة من الطراز نفسه إلى سنغافورة. 
أعـــوام 2013 -  ففي  نسبيًا.  صــغــيــرًا  الحربية  السفن  مــن  األمريكية  الــصــادرات  حجم  كــان  المقابل،  فــي 
2017 مثـًال، صّدرت ألمانيا وإسبانيا وهولندا سفنًا حربية بأعداد أكبر من تلك التي صّدرتها الواليات 

المّتحدة.

روسيا

انخفضت صادرات روسيا من األسلحة الرئيسة بنسبة 7.1 بالمئة بين أعوام 2008 - 2012 وأعوام 
2013 - 2017، بينما انخفضت حّصتها في إجمالي الصادرات العالمية من 26 إلى 22 بالمئة. ُيعزى 
جّل هذا االنخفاض إلى خفض كبار المستوردين طلباتهم. فإذا كانت شحنات األسلحة المورَّدة إلى 
الشحنات  هذه  أحجام  تدّنت  فقد  الخمسية 2013 - 2017،  مدى  على  تواصلت  قد  والصين  الجزائر 
في الخمسية 2008 - 2012. وتبقى هناك أسلحة طلبتها الدولتان ولم تسّلمها روسيا. زد على ذلك، 
أّن روسيا التي شحنت كّميات ضخمة من األسلحة إلى فنزويال في عام 2013 لم تشحن لها شيئًا في 

أعوام 2015 - 2017 حين حّلت باقتصاد فنزويال أزمة حاّدة (5).
لروسيا وجهات تصدير أسلحة أقّل عددًا من وجهات تصدير األسلحة األمريكية. سّلمت روسيا 
أسلحة لـ 47 دولة وللمتمّردين في أوكرانيا في أعوام 2013 - 2017، لكّن أربع دول فقط كانت وجهة 
جّل صادرات األسلحة الروسية، وهي الهند وحّصتها 35 بالمئة، والصين وحّصتها 12 بالمئة وفيتنام 
وحــّصــتــهــا 10 بــالــمــئــة والــجــزائــر وحــّصــتــهــا 10 بــالــمــئــة. واســتــأثــرت بــقــّيــة الــــدول الــــــ 44 بــأقــّل مــن 5 بالمئة. 
وعــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي، بــلــغــت حــّصــة آســيــا وأوقــيــانــيــا 66 بــالــمــئــة مــن صـــــادرات األســلــحــة الــروســيــة، 
وأفريقيا 13 بالمئة والشرق األوسط 11 بالمئة، وأوروبا 6.2 بالمئة واألمريكات 4.2 بالمئة في أعوام 

.2017 - 2013

دول أوروبا الغربية وأوروبا الوسطى

ضــــّمــــت قـــائـــمـــة مــــــــــوّردي األســــلــــحــــة الـــرئـــيـــســـة الــــعــــشــــرة الــــكــــبــــار ســــــّت دول أوروبــــــيــــــة غـــربـــيـــة فـــــي أعــــــوام 
على  معًا  استحوذت  وقــد  وهولندا.  وإيطاليا  المّتحدة  والمملكة  وألمانيا  فرنسا  وهــي   ،2017 - 2013
25 بالمئة مــن إجــمــالــي حجم عمليات نقل األســلــحــة فــي الــعــالــم خــالل تلك الــمــّدة. إضــافــة إلــى هذه 

ين والشفافية في فنزويال، انظر الفصل الرابع، القسمين II وIII في هذا  (5) لمعرفة المزيد عن اإلنفاق العسكري، والدَّ
الكتاب.
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الدول السّت، تضّمنت قائمة كبار موّردي األسلحة الـ 25 ستَّ دول أخرى في أوروبا الغربية وأوروبا 
الوسطى في أعــوام 2013 - 2017 (انظر الجدول الرقم (5 - 1)). ويضّم االّتحاد األوروبــي عشرًا من 
هذه الدول االثنتي عشرة. زادت صادرات كّل الدول الـ 28 األعضاء في االّتحاد األوروبي 6.7 بالمئة 
في أعوام 2013 - 2017 عن أعوام 2008 - 2012. لكّن زيادة إجمالي حجم عمليات النقل عنت أّن 
حّصة الدول األعضاء في االّتحاد األوروبي في المجموع العالمي انخفضت من 29 بالمئة في أعوام 

2008 - 2012 إلى 27 بالمئة في أعوام 2013 - 2017.
فــــرنــــســــا: كـــانـــت ثـــالـــث أكـــبـــر مــــــورِّد لــألســلــحــة الـــرئـــيـــســـة فـــي أعــــــوام 2013 - 2017، واســـتـــأثـــرت بــــــ 6.7 
بــالــمــئــة مـــن الــحــجــم الــعــالــمــي. ارتــفــعــت صـــادراتـــهـــا بــنــســبــة 27 بــالــمــئــة بــيــن أعــــوام 2008 - 2012 وأعــــوام 
الــمــســتــوى  وعـــلـــى   .2017 - 2013 أعـــــــوام  فــــي  دولــــــة   81 إلـــــى  أســـلـــحـــة  فـــرنـــســـا  شــحــنــت   .2017 - 2013
اإلقليمي، ذهبت 42 بالمئة من صادرات فرنسا إلى الشرق األوسط، و31 بالمئة إلى آسيا وأوقيانيا، 
مــصــر (25  وكــانــت  أفــريــقــيــا.  إلــى  و7.5 بالمئة  األمــريــكــات،  إلــى  و9.1 بالمئة  أوروبــــا،  إلــى  و10 بالمئة 
بـــالـــمـــئـــة) أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــألســلــحــة الــفــرنــســيــة عـــلـــى اإلطــــــالق فـــي أعــــــوام 2013 - 2017، وذلـــــك لــجــهــود 
كانت  حربية  وسفن  طائرات  للتصدير  أتيحت  وبسببها  األسلحة،  بيع  في  الحثيثة  الفرنسية  الحكومة 
قــيــد اإلنــتــاج لــلــقــّوات المسّلحة الفرنسية وُنــقــلــت إلــى مــصــر عــلــى جــنــاح الــســرعــة (6). وُأبــرمــت صفقات 
وقــــطــــر، و12 غـــّواصـــة  الـــهـــنـــد  مــــن  لـــكـــّل  حـــربـــيـــة  طــــائــــرة  مــنــهــا 36  أعــــــوام 2013 - 2017،  فــــي  أيــــضــــًا  كـــبـــيـــرة 

ألستراليا.
صادراتها  لكّن  أعـــوام 2013 - 2017،  فــي  الرئيسة  لألسلحة  مـــورِّد  أكبر  رابــع  ألمانيا  كانت  ألمانيا: 
في  حــّصــتــهــا  وتــراجــعــت  و2013 - 2017،   2012 - 2008 الخمسيتين  بــيــن  بــالــمــئــة   14 بنسبة  انــخــفــضــت 
الــمــجــمــوع الــعــالــمــي مــن 7.4 بالمئة إلـــى 5.8 بــالــمــئــة. صــــّدرت ألــمــانــيــا أســلــحــة رئــيــســة إلـــى 60 دولـــة في 
أعوام 2013 - 2017، وكان أهمَّ المستوردين دول أوروبية استأثرت بـ 29 بالمئة من إجمالي الصادرات 
واألمــريــكــات بنسبة 13 بالمئة وأفريقيا  ـــ 24 بــالــمــئــة،  اســتــأثــرت دول فــي آســيــا وأوقــيــانــا بــ األلــمــانــيــة، بينما 
ـــ 26 بــالــمــئــة مـــن صـــــادرات األســلــحــة األلــمــانــيــة فـــي أعـــوام  ــ بــنــســبــة 8.4 بــالــمــئــة. واســتــأثــر الـــشـــرق األوســـــط بـ
هذه  ارتــبــطــت  المنطقة.  دول  إلــى  األســلــحــة  تــوريــد  حــول  الكبير  السياسي  الــجــدل  بــرغــم   2017 - 2013
المناقشات في البداية بمخاوف بشأن استخدام األسلحة في أعمال قمع (7). لكّن المناقشات شملت 
بــعــد عـــام 2015 مــخــاوف بــشــأن اســتــخــدام أســلــحــة ألــمــانــيــة فــي نـــزاع الــيــمــن، وهـــو مــا أّدى فــي مطلع عــام 

 T. Eshel, «Paris, Cairo Close to Agreement on Rafale, FREMM deal worth 5–6 billion euros,» Defense (6)
 Update, 16 January 2015, and C. Hoyle, «Rafale Exports Take off with Egyptian Delivery,» Flight Global, 20 July
2015.
S. T. Wezeman [et al.], «Developments in Arms Transfers, 2014,» in: SIPRI Yearbook 2015, pp. 413–414. (7)
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مــزيــد مــن القيود على صـــادرات األسلحة األلمانية إلــى السعودية وإلـــى بقّية الــدول  2018 إلــى فــرض 
المنخرطة في ذلك النزاع (8).

الــــمــــمــــلــــكــــة الــــــمــــــّتــــــحــــــدة: زادت صـــــــــــادرات األســــلــــحــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــنـــســـبـــة 37 بـــالـــمـــئـــة بـــيـــن الــخــمــســيــتــيــن 
الـــطـــائـــرات  ـــمـــا  وال ســـيَّ الـــســـعـــوديـــة،  إلــــى  الــمــرَســلــة  الــشــحــنــات  وشـــّكـــلـــت  و2013 - 2017.   2012 - 2008
الـــحـــربـــيـــة وعــــتــــادهــــا، 49 بــالــمــئــة مــــن هـــــذه الــــــصــــــادرات. كـــمـــا كـــانـــت صــــــــادرات األســـلـــحـــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى 
المحكمة  إلــى  بدعوى  المدني  المجتمع  جماعات  تقّدمت  ذلــك،  مثال  أيضًا.  انتقاد  محّل  السعودية 
العليا في إنكلترا وويلز في عام 2017 الستعراض قضائي هدف إلى التحقق مّما إذا كانت صادرات 
األســلــحــة الــبــريــطــانــيــة إلــــى الــمــمــلــكــة قــانــونــيــة أم ال بــمــوجــب تــشــريــعــات صــــــادرات األســلــحــة الــبــريــطــانــيــة. 
رفــضــت المحكمة الــدعــوى ورأت أّن قـــرار الــحــكــومــة البريطانية مــواصــلــة إجــــازة تــصــديــر األســلــحــة إلــى 
السعودية «ليس مخالفًا للصواب أو غير قانوني» (9). ولم تغّير الحكومة البريطانية سياستها الخاّصة 
بتصدير األسلحة إلى السعودية ونّبهت إلى أّن انتقاد استخدام المملكة لتلك األسلحة يهّدد صفقات 

أسلحة بريطانية ضخمة متوّقعة مع المملكة (10).

الصين

أعــــوام 2008 - 2012 وأعــــوام  فـــي  بــالــمــئــة  بــنــســبــة 38  الــرئــيــســة  الــصــيــنــيــة  األســلــحــة  صـــــادرات  زادت 
بــالــمــئــة.   5.7 إلــــى   4.6 مـــن  الــعــالــمــيــة  األســـلـــحـــة  صــــــادرات  فـــي  حــّصــتــهــا  زادت  بــيــنــمــا   ،2017 - 2013
الــصــيــنــيــة،  األســـلـــحـــة  صـــــــادرات  مــــن  بـــالـــمـــئـــة   72 بـــــــ  أعــــــوام 2013 - 2017  فــــي  ــيــــانــــا  وأوقــ آســـيـــا  اســـتـــأثـــرت 
2 بــالــمــئــة (وهــــذه حــّصــة أصــغــر  4.9 بــالــمــئــة والـــشـــرق األوســــط بــــ  21 بــالــمــئــة، واألمــريــكــات بـــــ  ـــ  وأفــريــقــيــا بــ
مــن حــصــص أّي مــن كــبــار مـــوّردي األســلــحــة الــخــمــســة). شحنت الــصــيــن أســلــحــة رئــيــســة إلــى 48 دولــة 
فــي أعـــوام 2013 - 2017، وكــانــت بــاكــســتــان الــمــســتــوِرد الــرئــيــس (35 بــالــمــئــة) كــحــالــهــا فــي كـــّل الــمــدد 
بنغالدش  إلى  الصينية  األسلحة  صادرات  على  ضخمة  زيادات  وطرأت   .1991 عام  منذ  الخمسية 
والـــجـــزائـــر الــلــتــيــن ُيـــعـــزى إلــيــهــمــا أغـــلـــب الـــنـــمـــّو فـــي إجـــمـــالـــي صـــــــادرات األســـلـــحـــة الــصــيــنــيــة فـــي أعــــوام 

.2017 - 2013

German Government, «Regierungspressekonferenz vom 22. Januar 2018» (8) [مؤتمر صحافي حكومي في 22 
كانون الثاني/يناير 2018]، 22 كانون الثاني/يناير2018.

 The Queen (on the application of Campaign Against The Arms Trade) v the Secretary of State for (9)
 International Trade and interveners, Case no. CO/1306/2016, High Court of England and Wales, Press summary,
10 July 2017.
«UK Arms Sales to Saudi Arabia are Lawful, High Court Rules,» Daily Telegraph, 10/7/2017. انظر أيضًا: 
 D. Bond and P. Hollinger, «Criticism of Saudi Arabia «Not Helpful» for UK Weapons Sales,» Financial (10)
Times, 25/10/2017.



245

مورِّدون آخرون خارج أوروبا وأمريكا الشمالية

لـــلـــدول الـــواقـــعـــة خـــــارج أوروبــــــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة دور صــغــيــر عــمــومــًا فـــي الــــصــــادرات الـــدولـــيـــة من 
األســلــحــة الــرئــيــســة. ومـــع ذلــــك، كــانــت ثــمــان مـــن الـــــدول الــكــبــار الــــــ 25 الــــمــــورِّدة لــألســلــحــة خــــارج أوروبــــا 
وأمريكا الشمالية في أعوام 2013 - 2017، وهي (بحسب ترتيب حجم الصادرات): الصين وإسرائيل 
وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا وجنوب أفريقيا واإلمارات والبرازيل. ومن بين هذه الدول، ال يوجد 

في قائمة الدول العشر الكبار غير الصين وإسرائيل.
ُســّجــلــت زيـــــادات كــبــيــرة فــي صـــــادرات األســلــحــة اإلســرائــيــلــيــة (55 بــالــمــئــة)، والــكــوريــة الــجــنــوبــيــة (65 
في  إســرائــيــل  وال تـــزال  و2013 - 2017.   2012 - 2008 الخمسيتين  بين  بالمئة)   145) والتركية  بالمئة) 
عداد موّردي األسلحة الـ 15 الكبار منذ عقود، وضّمت منتجاتها التي استوردتها 42 دولة على األقّل 
فــي أعــــوام 2013 - 2017 قــذائــف ورادارات وأجــهــزة اســتــشــعــار أخـــرى وطـــائـــرات بــال طــّيــار. واعــتــمــدت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتــركــيــا ســيــاســة االســتــثــمــار بــكــثــافــة فـــي صــنــاعــاتــهــمــا الــعــســكــريــة بــنــاء عــلــى زيـــــادة الطلب 
الجنوبية  كــوريــا  شحنت  الفئات.  جميع  مــن  لألسلحة  رئيَسين  مــورَِّديــن  إلــى  التحّول  وبــهــدف  المحّلي 
في أعــوام 2013 - 2017 أسلحة رئيسة إلــى دول أوروبــيــة ألّول مــّرة: مدفعية إلــى بولندا، وسفينة دعم 
للمملكة المّتحدة. وزادت تركيا صادراتها العسكرية (المركبات المدّرعة أساسًا) زيادة كبيرة إلى دول 

شرق أوسطية في أعوام 2013 - 2017.

التطّورات لدى المتلّقين الكبار

ــيــــا الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــتـــلـــّقـــيـــة األولـــــــــى لـــألســـلـــحـــة الـــرئـــيـــســـة فـــــي أعـــــــــوام 2013 - 2017،  ــيــــانــ ــيــــا وأوقــ كــــانــــت آســ
الــعــالــمــيــة، تلتها منطقة الــشــرق األوســــط بنسبة 32 بالمئة.  بــاســتــحــواذهــا عــلــى 42 بــالــمــئــة مــن الــــــواردات 
و2013 - 2017.   2012 - 2008 الــخــمــســيــتــيــن  بـــيـــن  الــمــنــطــقــتــيــن  ِكـــلـــتـــا  إلـــــى  الـــمـــرَســـلـــة  الـــشـــحـــنـــات  زادت 
واستحوذت أوروبا (11 بالمئة) وأفريقيا (7.2 بالمئة) واألمريكات (7.1 بالمئة) على حصص أصغر 
كثيرًا في الــواردات، علمًا أّن واردات المناطق الثالث كانت أقّل في أعــوام 2013 - 2017 عما كانت 

عليه في أعوام 2008 - 2012.
والصين،  واإلمــــارات  ومصر  والسعودية  الهند  وهــم  الــكــبــار،  الخمسة  األسلحة  مــســتــوردو  استحوذ 
على 35 بالمئة من إجمالي واردات األسلحة في أعوام 2013 - 2017 (انظر الجدولين الرقم (5 - 3) 
والرقم (5 - 4)). وكانت الصين والهند من بين سائر هذه الدول في عداد المستوردين الخمسة الكبار 

في أعوام 2008 - 2012 وفي أعوام 2013 - 2017.
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الجدول الرقم (5 - 3)

المستوردون الخمسون الكبار لألسلحة الرئيسة، 2013 - 2017

يشمل الجدول كلَّ الدول والجهات الفاعلة من غير الدول التي استوردت أسلحة رئيسة في المّدة الخمسية 2013 - 2017. 
لذلك فهي مرّتبة بحسب إجمالي وارداتها في هذه المّدة. واألرقــام هي قيم مؤّشر اّتجاه سيبري (TIV). وتّم تدوير النسب 
المئوية التي تجاوزت العشرة بالمئة إلى أقرب عدد صحيح، بينما جرى تدوير النسب المئوية األقّل من 10 بالمئة إلى كسر 

عشري واحد. رّبما لن ينتج من جمع األرقام والنسب المئوية للدول المجاميع المذكورة بسبب تدوير األرقام.

حجم الواردات المتلّقيالمرتبة
(قيمة مؤّشر االّتجاه، ماليين)

الحّصة 

(بالمئة)

2017 - 2013

التغير (بالمئة) 

مقارنة بـ 

2012 - 2008 2013 - 200820172017 - 2012(أ)2013 - 2017

3358180491224الهند11
41111480510225السعودية29
235565734.5215مصر321
84863704.451اإلمارات410
19−111757864.0الصين52
180655583.87.5أستراليا68
90554143.70.8الجزائر75
71249283.4118العراق817
36−71041472.8باكستان93

119640142.8193إندونيسيا1026
69039902.781فيتنام1119
14−41035392.4تركيا1211
50−91832392.2كوريا الجنوبية134
44−54729302.0الواليات المّتحدة147
49328462.0261تايوان1541
78325461.7655ُعمان1659
52824741.7125إسرائيل1736
1.5−89922601.6المملكة المّتحدة1816
32022391.5542بنغالدش1957
67022121.5166قطر2040
60−42821491.5سنغافورة216
79420431.4111إيطاليا2237
27919071.355أذربيجان2332
19−50018051.2اليابان2418
40−15331.1- فنزويال2513
29514701.014كندا2628

 يتبع
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 تابع

11314351.0488الكويت2765
44−5614021.0اليونان2815
31013090.993تايلند2944
52−35112880.9المغرب3012
20911330.8308كازاخستان3163
10011100.8208فنلندا3255
38611040.826األردن3339
48−25010640.7أفغانستان3422
21810410.753المكسيك3543
20−16710240.7مياْنمار3629
31−1038820.6البرازيل3730
30−1978720.6بولندا3831
758200.696تركمانستان3950
65−3617490.5النرويج4020
2717440.5691الفيليبين4191
72−1877000.5ماليزيا4214
646680.5312البيرو4371
346630.5360روسيا4479
33−1026510.4كولومبيا4538
54−726040.4إسبانيا4627
52−355560.4هولندا4733
265360.442نيجيريا4852
1454910.3221روسيا البيضاء4974
31−544620.3السودان5045
..153155694886.7 جهة أخرى....

10..31106145623المجموع

.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق؛ - = ال يوجد شحنات.
مالحظة: تشير بيانات سيبري المتعّلقة بنقل األسلحة إلى الشحنات الفعلية لألسلحة الرئيسة. وللسماح بإجراء مقارنة بين 
البيانات المتعّلقة بشحنات األسلحة المختلفة وتحديد االّتجاهات العاّمة، يستخدم سيبري قيمة مؤّشر اّتجاه (TIV). هذه 
القيمة مؤّشر على حجم عمليات نقل األسلحة وحسب وليست مؤّشرًا على القيم المالّية لتلك العمليات. لذلك، ال يمكن 

مقارنتها باإلحصاءات االقتصادية. ويبّين المرّبع الرقم (5 - 1) طريقة حساب مؤّشر قيمة االّتجاه.
بسبب  لــعــام 2013  فــي كــتــاب ســيــبــري الــســنــوي  الــــوارد  الترتيب  عــن  الخمسية 2008 - 2012  فــي  الــمــوّرديــن  ترتيب  يختلف  (أ) 

التنقيحات الالحقة لألرقام الخاصة بتلك السنين.
المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بعمليات نقل األسلحة، آذار/مارس 2018.
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جدول الرقم (5 - 4)
ال

سة، 2013 - 2017
حة الرئي

سل
أل
كبار ل

شرة ال
ستوردون والموّردون الع

الم
ِّدة التي تبلغ حّصتها 1 بالمئة أو أكثر من إجمالي واردات أّي من المتلّقين  ِّد. يقتصر الجدول على الدول المور ي من كل مور ص إجمالي حجم واردات المتلقِّ

األرقام هي النسب المئوية لحص
َّرة إلى  العشرة الكبار. وجمعنا الموّردين الصغار في خانة «آخرون». ورّبما ال ينتج من جمع األرقام حاصل مقداره 100 بسبب تدوير هذه األرقام. والنسب المئوية التي تتجاوز 10 بالمئة مدو

أقرب عدد صحيح.
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> = بين 0 و0.05. − = ال شيء؛ 0.05
ي لعمليات نقل األسلحة، آذار/مارس 2018.

صدر: قاعدة بيانات سيبر
الم
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أفريقيا

الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة  بنسبة 22  األسلحة  مــن  األفريقية  الـــدول  واردات  انخفضت 
الــجــزائــر (52  الــكــبــار فــي أفريقيا فــي أعـــوام 2013 - 2017  الــثــالثــة  الــمــســتــوردون  و2013 - 2017. وكـــان 
بالمئة من واردات أفريقيا من األسلحة) والمغرب (12 بالمئة) ونيجيريا (5.1 بالمئة). وكانت روسيا 

والصين والواليات المّتحدة مورِّدي األسلحة الرئسيين ألفريقيا.
في أعوام 2013 - 2017، تدّنت صادرات األسلحة الروسية إلى أفريقيا بنسبة 32 بالمئة عن أعوام 
2008 - 2012. وعلى الرغم من هذا االنخفاض، بقيت روسيا أكبر مورِّد أسلحة ألفريقيا، باستئثارها 
بـــــــ 39 بــالــمــئــة مـــن إجـــمـــالـــي واردات الــمــنــطــقــة مـــن األســـلـــحـــة. وتـــلـــّقـــت الـــجـــزائـــر 78 بــالــمــئــة مـــن صـــــادرات 

األسلحة الروسية إلى أفريقيا في أعوام 2013 - 2017.
الخمسيتين 2008 - 2012  بــيــن  بالمئة  بنسبة 55  أفــريــقــيــا  إلـــى  الصينية  األســلــحــة  صـــــادرات  ارتــفــعــت 
و2013 - 2017، وزادت حّصتها في إجمالي واردات أفريقيا من األسلحة من 8.4 بالمئة إلى 17 بالمئة. 
فــي أعــــوام 2013 - 2017،  الصين  مــن  رئيسة  أسلحة  الــكــبــرى  الــصــحــراء  جــنــوب  أفريقية  دولـــة  تلّقت 22 
بـــ 16  مقارنة  األسلحة،  من  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  واردات  من  بالمئة  بــــ 27  الصين  واستأثرت 
أعــوام  فــي  للجزائر  مهّمًا  مــــورِّدًا  الصين  أصبحت  وفــي شمال أفريقيا،  فــي أعـــوام 2008 - 2012.  بالمئة 

2013 - 2017، وتضّمنت الشحنات الصينية إلى ذلك البلد ثالث فرقاطات وقطع مدفعية.
صــادرات األسلحة إلى أفريقيا أعــوام 2013 - 2017،  استأثرت الواليات المّتحدة بـــ 11 بالمئة من 
وكـــان الــمــغــرب ِوجــهــة أغــلــب الـــصـــادرات األمــريــكــيــة (63 بــالــمــئــة مــن صـــــادرات الـــواليـــات الــمــّتــحــدة إلــى 
أفريقيا). لكّن الشحنات األمريكية المرَسلة إلى أفريقيا دفعات صغيرة من األسلحة في العادة، وغالبًا 

م كمعونات، منها 8 مروحيات لكينيا و5 مروحيات ألوغندا. ما تقدَّ
تـــلـــّقـــت الـــــــدول األفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى 32 بــالــمــئــة مــــن إجـــمـــالـــي واردات أفـــريـــقـــيـــا فــي 
أعــــوام 2013 - 2017. أّمـــا الــــدول الــمــســتــوردة الخمسة الــكــبــار جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى فــهــي نيجيريا 
والـــســـودان وأنــغــوال والــكــامــيــرون وإثــيــوبــيــا. وقـــد اســتــحــوذت مــعــًا عــلــى 56 بالمئة مــن واردات األسلحة 
فــي هـــذه الــمــنــطــقــة دون اإلقــلــيــمــيــة. وزادت واردات نــيــجــيــريــا مــن األســلــحــة بنسبة 42 بــالــمــئــة بــيــن أعـــوام 
2008 - 2012 وأعوام 2013 - 2017. لألسلحة الرئيسة دور مهّم في العمليات العسكرية التي تنّفذها 
الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى. لكّن هذه الدول تشتري أعدادًا قليلة أو أسلحة رئيسة أقّل 
تــطــّورًا لقّلة الــمــوارد. مــثــال ذلـــك، تشهد كينيا عنفًا سياسيًا داخــلــيــًا شــديــدًا، وهــي تقاتل حــركــة الشباب 
عــلــى أراضــيــهــا وفـــي الــصــومــال مــنــذ عـــام 2011، وقـــد اشــتــرت 13 مــروحــيــة نــقــل ومــروحــيــتــيــن هجوميتين 
وقــّوات  المسّلحة  لقّواتها  الحركة  الــذاتــيــة  الــهــاوتــزر  مــدافــع  مــن  وقليـًال  مــدّرعــة،  مركبة  و65  مستعمَلتين 

األمن الداخلي في أعوام 2013 -  2017(11).
(11) لمعرفة النزاعات التي تنخرط فيها كينيا، انظر الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
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األمريكات

تراجعت واردات األمريكات من األسلحة الرئيسة بنسبة 29 بالمئة بين الخمسيتين 2008 - 2012 
أعـــــــوام  فـــــي  لـــلـــمـــنـــطـــقـــة  الــــرئــــيــــســــة  لـــألســـلـــحـــة  مــــــــــورِّد  أكــــبــــر  الــــمــــّتــــحــــدة  الـــــــواليـــــــات  وكـــــانـــــت  و2013 - 2017. 

.2017 - 2013
الــخــمــســيــتــيــن  بــــيــــن  بـــالـــمـــئـــة  بـــنـــســـبـــة 38  األســــلــــحــــة  مــــــن  الــــجــــنــــوبــــيــــة  أمــــريــــكــــا  دول  واردات  انـــخـــفـــضـــت 
الشحنات  مــن  بالمئة  األسلحة 43  مــن  الـــدول  هــذه  واردات  وشّكلت  و2013 - 2017.   2012 - 2008
المرَسلة إلى األمريكات في أعوام 2013 - 2017. وشّكلت صادرات روسيا 27 بالمئة من الشحنات 
أرسلت  التي  وفرنسا  بالمئة  أرسلت 15  التي  المّتحدة  الــواليــات  تلتها  الجنوبية،  أمريكا  إلــى  المرَسلة 
9.8 بــالــمــئــة. تــزامــن االنــخــفــاض الــعــام فــي واردات دول أمــريــكــا الجنوبية مــن األســلــحــة مــع تــدّنــي شــّدة 
التوّترات بين دول المنطقة بوجه عام في السنين األخيرة وتدّني النزاعات داخل الدول (12). ومع ذلك، 

هناك تفاوت كبير في الطلب على األسلحة الرئيسة بين الدول.
ــيـــــة مـــن الــنــاحــيــة  ــ فــــنــــزويــــال. انــقــطــعــت عـــالقـــات الـــبـــالد بـــالـــواليـــات الـــمـــّتـــحـــدة وكــثــيــر مـــن الــــــدول األوروبـ
الــفــعــلــيــة فـــي الــســنــيــن الــتــي أعــقــبــت تــغــّيــر الــقــيــادة الــســيــاســيــة هــنــاك فـــي عـــام 1999. وأعـــــادت فــنــزويــال بــنــاء 
قّواتها المسّلحة بأسلحة مستوَردة من روسيا والصين، وصارت أكبر مستورد في أمريكا الجنوبية في 
العشرية 2008 - 2017. لكّن واردات فنزويال من األسلحة الرئيسة انعدمت بحلول عام 2017 عقب 

األزمة االقتصادية التي أصابت البالد بدءًا بعام  2014(13).
الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة  بنسبة 31  األسلحة  من  البرازيل  واردات  تراجعت  البرازيل. 
من  رئــيــســة  أســلــحــة  لـــشـــراء  و2017  عــامــي 2008  بــيــن  عـــقـــودًا  وّقـــعـــت  الـــبـــرازيـــل  أّن  غــيــر  و2013 - 2017. 
المزمع تسليمها في أعــوام 2008 - 2025، وهي تتضّمن 5 غّواصات من فرنسا و36 طائرة حربية من 

السويد.

آسيا وأوقيانيا

الرئيسة  لألسلحة  المتلقية  الـــدول  كبار  مــن  خمسًا  أعـــوام 2013 - 2017  فــي  وأوقيانيا  آسيا  ضّمت 
والــجــدول  الــرقــم (5 - 3)  الــجــدول  (انــظــر  وإندونيسيا  وباكستان  وأستراليا  والصين  الهند  وهــي  العشر، 
الــخــمــســيــة  فـــــي  الـــعـــالـــمـــيـــة  الــــــــــــــواردات  مـــــن  بـــالـــمـــئـــة  الـــمـــنـــطـــقـــة 42  هــــــذه  فـــــي  دول  تـــلـــّقـــت  الـــــرقـــــم (5 - 4)). 
2013 - 2017 مقارنة بـ 46 بالمئة في الخمسية 2008 - 2012. وزادت واردات األسلحة بحسب الدول 
في آسيا وأوقيانيا بنسبة 1.8 بالمئة بين هاتين المّدتين. وقد استأثرت روسيا بـ 34 بالمئة من األسلحة 
الـــتـــي اســـتـــوردتـــهـــا الــمــنــطــقــة، والـــــواليـــــات الـــمـــّتـــحـــدة بـــــــ 27 بــالــمــئــة، والـــصـــيـــن بــــــــ 9.7 بــالــمــئــة. والـــمـــســـتـــوردون 
الـــرئـــيـــســـون فـــي آســـيـــا وأوقـــيـــانـــيـــا هـــم جــمــيــع الــــــدول الـــرامـــيـــة إلــــى رفــــع مــســتــوى تــطــويــر أســلــحــتــهــا الــمــحــّلــيــة 

(12) انظر أيضًا الفصل الثاني، والقسم II في هذا الكتاب.
(13) انظر أيضًا الفصل الرابع، والقسم II في هذا الكتاب.
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وقــدراتــهــا اإلنــتــاجــيــة إلنــقــاص اعــتــمــادهــا عــلــى الـــمـــورِّديـــن األجـــانـــب. لــكــّن هـــذه الــجــهــود حــّقــقــت نــجــاحــًا 
بدرجات متفاوتة.

ال تـــزال الــهــنــد وبــاكــســتــان فــي عـــداد كــبــار مــســتــوردي األســلــحــة مــنــذ الــعــقــود القليلة األخـــيـــرة. وكــانــت 
الهند أكبر مستورد لألسلحة الرئيسة في أعوام 2008 - 2012 وأعــوام 2013 - 2017، وكانت باكستان 
ثـــالـــث أكـــبـــر مـــســـتـــورد لــألســلــحــة فـــي أعــــــوام 2008 - 2012 وتـــاســـع كـــبـــار مـــســـتـــوردي األســـلـــحـــة فـــي أعــــوام 
2013 - 2017. ال تــزال هاتان الدولتان في نزاع منذ استقاللهما في سنة 1947. ومنذ ستينيات القرن 
الماضي، اشتّدت التوّترات بين الدولتين بسبب عالقتهما بالصين، وهي حليف مقّرب إلى باكستان، 
وطرف في نزاعات حدودية طويلة األمد مع الهند. وصارت التوّترات تلتهب بشكل منتظم في السنين 
القليلة الماضية (14). وزادت الصين حضورها في منطقة المحيط الهندي، مدعومة بقدرات متعاظمة 
يراد منها بسط السيطرة العسكرية، وهذا يشكّل للهند قلقًا إضافياً (15). ورّدًا على ذلك، تواصل الهند 

تحديث قّواتها المسّلحة وتوسيعها من خالل الواردات غالبًا.
الهند: استأثرت الهند بـ 12 بالمئة من واردات األسلحة العالمية في أعوام 2013 - 2017. وزادت 
الـــمـــورِّد  هـــي  روســـيـــا  و2013 - 2017.   2012 - 2008 الخمسيتين  بــيــن  بــالــمــئــة   24 بــنــســبــة  الــهــنــد  واردات 
األّول لــمــشــتــريــات الــهــنــد مــن األســلــحــة الــرئــيــســة، وســتــظــّل كــذلــك عـــّدة أعــــوام الحــقــة بينما يــجــري تنفيذ 
وإن  أعـــوام 2013 - 2017  فــي  األسلحة  مــن  الهند  واردات  مــن  مــصــدر 62 بالمئة  وكــانــت  قائمة.  عــقــود 
بــقــي حــجــم صــــــادرات األســلــحــة الـــروســـيـــة إلــــى الــهــنــد فـــي تــلــك الـــمـــّدة مــمــاثـــــًال تــقــريــبــًا لــنــظــيــره فـــي أعــــوام 
الهند لتنويع  بينما تسعى  آخــريــن  مـــورِّدي أسلحة  مــن  قــويــة  منافسة  تــواجــه  روســيــا  لــكــّن   .2012 - 2008
بنسبة  المّتحدة  الــواليــات  من  األسلحة  من  الهند  واردات  زادت  فقد  األسلحة.  من  مشترياتها  مصادر 
إلى  األسلحة  مـــورِّدي  أكــبــر  ثــانــي  لتصبح  و2013 - 2017،  الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة   557
المّتحدة  الــواليــات  بــدأت  الدولتين  بين  متنامية  استراتيجية  شــراكــة  سياق  فــي  الــتــطــّور  هــذا  يأتي  الهند. 
أعـــوام 2013 - 2017  فــي  الــمــعــّدات  تلك  تضّمنت  مــتــطــّورة.  عسكرية  بــمــعــّدات  الهند  بتزويد  بموجبها 
طائرات دورية بحرية بعيدة المدى وطائرات نقل استراتيجية ومروحيات هجومية. وزادت مستوردات 
الهند العسكرية من إسرائيل أيضًا (بنسبة 285 بالمئة) بين الخمسيتين 2008 - 2012 و2013 - 2017، 

وهو ما يجعل ذلك البلد ثالث أكبر مورِّدي األسلحة إلى الهند.
ــــادة تغلغلهم فـــي الـــســـوق الــهــنــديــة، اعــتــمــدت الــهــنــد أيـــضـــًا سياسة  وبــيــنــمــا يـــحـــاول مــنــافــســو روســـيـــا زيـ
«اصـــنـــع فـــي الــهــنــد» لــتــأمــيــن حــاجــتــهــا مـــن األســلــحــة. تــحــّل هـــذه الــســيــاســة الــجــديــدة مــحــّل ســيــاســة سابقة 
للدولة  مملوكة  أسلحة  إنــتــاج  شــركــات  بــواســطــة  للهند  أسلحة  وإنــتــاج  تطوير  على  التشجيع  إلــى  رمــت 
 G. Anderson [et al.], «2017 Annual Defence Report,» Jane’s Defence Weekly (13 December 2017), (14)
 p. 27; A. Krishnan, «Another Armed Conflict with India Not Out of the Question, Says China Expert,» India
 Today, 4/7/2017, and S. Patranobis, «China Blames Indian Troops for Ladakh Clash, PLA Conducts Drill to Strike
«Awe»,» Hindustan Times, 22/8/2017.

انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
 Anderson [et al.], Ibid., p. 27.   (15)
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الهندية ومنّظمة البحوث العسكرية الحكومية، مع االستعانة بخبرات أجنبية إذا لزم األمر أو اإلنتاج 
شــركــات مملوكة  مــع  فــي العمل  طــويــل  تــاريــخ  لــهــذه الكيانات المملوكة للدولة  تــرخــيــص (16).  بموجب 
الخاّص  للقطاع  الجديدة  الهند»  في  سياسة «اصنع  تتيح  روسية.  حكومية  ولكيانات  الروسية  للدولة 
الــهــنــدي مـــزيـــدًا مــن الــفــرص لــلــتــنــافــس عــلــى الــطــلــبــيــات الــهــنــديــة لــشــراء أســلــحــة. وهــنــاك روابــــط أوثــــق بين 
القطاع الــخــاّص في الهند وشــركــات خاّصة في دول غير روســيــا، وهــو يعمل مع تلك الشركات حين 

عرض أسلحة لتلبية المتطّلبات الهندية.
لكن هناك مقاومة متعاظمة في الدوائر السياسية والعسكرية في الهند لإلفراط في االعتماد على 
روسيا كمصدر لألسلحة الرئيسة. تستند هذه المقاومة إلى تصّور أّن روسيا ليست قادرة أو لن تقدر 
واإلنتاج  بالتطوير  المّتصلة  الكثيرة  المشكالت  تكون  ورّبما  بالوعود.  والوفاء  التوّقعات  تحقيق  على 
الــمــشــتــرك بــيــن الــهــنــد وروســيــا لــلــطــائــرة المقاتلة مــن الــجــيــل الــخــامــس (FGFA) وهـــي نــمــوذج مــشــَتــّق من 
الطائرة الحربية سوخوي 57 الروسية؛ وطائرة النقل المتعّددة المهاّم (MTA) أوضح مثالين حديَثين 
ـــــًال مـــن (FGFA)/سوخوي - 57  عــلــى هـــذا االّتــــجــــاه. وقـــد أفــصــح ســـالح الـــجـــّو الــهــنــدي عـــن تـــذّمـــره أصـــ
(وكــان يزمع على شــراء عــدد منها) بحلول عــام 2017، لكن تحّدثت تقارير في مطلع عــام 2018 عن 
بدائل منها طائرة F-35 األمريكية (17). ُألغي في عام 2017 مشروع (MTA) التي كانت روسيا ستتوّلى 
تصميمها في األساس بينما تتوّلى شركة هندية مملوكة للدولة إنتاجها بعد مناقشات مع روسيا دامت 
شركة  بواسطة  إسبانية  نقل  طائرة  إلنتاج  المقابل  في  الهند  وتفاوضت  الطائرة.  تصميم  حــول  سنة   15
هــنــديــة خــــاّصــــة (18). كــمــا أّن الــهــنــد لـــم تـــوّقـــع أّي عــقــود رئــيــســة فـــي عـــام 2017 لـــشـــراء أســلــحــة مـــن روســيــا. 
وتــواجــه صفقات كبيرة عــديــدة تأخيرًا مــتــكــّررًا كــان ُيتوقَّع االّتــفــاق عليها بحلول آخــر سنة 2017. لكن 
يظهر أّن المسؤولين الروس غير آبهين لعدم إحراز تقّدم كون التأخير في التفاوض على عقود ضخمة 
ومــعــّقــدة أمـــرًا شــائــعــًا. وهــم يــشــيــرون أيــضــًا إلــى تغييرات فــي إجــــراءات الهند المّتصلة بعمليات الــشــراء 
ويزعمون أّن مشتريات الهند من األسلحة دورية. واستنادًا إلى مسؤولين روس، ال يختلف انخفاض 
المبيعات فــي الــعــامــيــن 2016 - 2017 عــن نــظــيــره فــي أعــــوام 2008 - 2010، وقـــد جـــاء بــيــن ذروتــيــن في 

أعوام 2004 - 2008 وفي أعوام 2010 -  2012(19).
بـــاكـــســـتـــان. طــــّورت بــاكــســتــان صــنــاعــتــهــا الــعــســكــريــة عــلــى مـــّر الــســنــيــن، لــكــّن غــايــاتــهــا أقــــّل طــمــوحــًا من 
بباكستان  العسكرية  الصناعة  بقيت  محّليًا،  متقّدمة  أسلحة  لتطوير  السعي  من  وعوضًا  الهند.  غايات 
 Indian Government, Make in India Website; US International Trade Administration, «India: Defense,» (16)
27 July 2017, and S. Unnithan, «Unmade in India,» India Today, 27/2/2017.

 J. Noronha, «Fifth-generation Fighter Aircraft for IAF: A Mirage or Reality?,» Indian Defence Review, (17)
 vol. 32, no. 4 (October–December 2017); V. Raghuvanshi, «Indian Air Force Wants Out of Fighter Program with
 Russia,» Defense News, 20/10/2017, and A. Shukla, «Capability Jump: IAF Looks to Buy Fifth-generation F-35
Fighter,» Business Standard (15 February 2018).

 G. Dominguez, Russia, India Terminate MTA Project, Says Report,» Jane’s Defence Weekly (5 April (18)
 2017), p. 14, and J. C. Menon, «Indian Air Force: Grand Ambition,» European Security and Defence (February
2017), p. 39.
«[Those Who Criticize Iran Today Will Fight for It],» Kommersant, 7 February 2018 (in Russian).   (19)
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تـــرّكـــز عــلــى إنـــتـــاج تــصــامــيــم أجــنــبــيــة بــمــوجــب تــرخــيــص أو تــجــمــيــع أســلــحــة مـــن مـــكـــّونـــات أجــنــبــيــة. وهـــذه 
التصاميم والمكّونات صينية المنشأ غالبًا منذ ستينيات القرن الماضي، مع أّن باكستان ُتنتج أسلحة 
بترخيص،  المنَتجة   - RBS السويدية  جــّو  سطح -  كقذائف  أخــرى،  دول  من  ترخيص  بموجب  رئيسة 
وطــلــبــات ُقـــّدمـــت إلنـــتـــاج ســفــن حــربــيــة بــتــرخــيــص مـــن هــولــنــدا وتــركــيــا فـــي ســنــة 2017. وعــلــى الـــرغـــم من 
األسلحة  من  باكستان  واردات  انخفضت  المستمّرة،  الداخلية  والنزاعات  الهند  مع  التوّترات  استمرار 
واردات  مــن  بــالــمــئــة   2.8 وشــّكــلــت  و2013 - 2017،   2012 - 2008 الخمسيتين  بــيــن  بــالــمــئــة   36 بنسبة 
فـــي أعــــوام  األســـلـــحـــة  مـــن  بــاكــســتــان  واردات  جــــّل  وجـــــاء  أعــــــوام 2013 - 2017.  فـــي  الــعــالــمــيــة  األســـلـــحـــة 

2013 - 2017 من مورَِّدين فقط: الصين (70 بالمئة) والواليات المّتحدة (12 بالمئة).
تقريبًا  مــســاويــًا  الخمسية 2013 - 2017  فــي  باكستان  إلــى  العسكرية  الصين  صــــادرات  حجم  بقي 
لــنــظــيــره فـــي الــخــمــســيــة 2008 - 2012. لــكــن بــالــنــظــر إلــــى انـــخـــفـــاض صـــــــادرات الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة من 
األسلحة إلى باكستان في أعوام 2013 - 2017، زادت حّصة الصين في واردات باكستان من األسلحة 

من 45 بالمئة في أعوام 2008 - 2012 إلى 70 بالمئة في أعوام 2013 - 2017.
تلّقت باكستان في أعوام 2008 - 2012 معونات عسكرية ضخمة من الواليات المّتحدة، منها 28 
طائرة حربية و5 سفن دورية بحرية. وفي أعوام 2013 - 2017، تدّنت المعونات العسكرية األمريكية 
كـــثـــيـــرًا وانـــخـــفـــضـــت واردات الــــبــــالد مــــن الـــــواليـــــات الـــمـــّتـــحـــدة بــنــســبــة 76 بـــالـــمـــئـــة. تــــزامــــن ذلـــــك مــــع تــعــالــي 
صيحات النقد في الكونغرس األمريكي بسبب ما اعُتبر عدم بذل جهد من جانب باكستان للتعامل 
مع اإلرهاب. وفي عام 2016، عرقل الكونغرس األمريكي خّطة باكستان لشراء ثماني طائرات حربية 
لــة بمعونات عسكرية أمــريــكــيــة (20). وفــي عــام 2017، اّتــهــمــت الــحــكــومــُة األمــريــكــيــة باكستان  كــانــت مــمــوَّ

بإيواء إرهابيين، وقّررت في كانون الثاني/يناير 2018 تعليق المعونات العسكرية لباكستان (21).
الـــــيـــــابـــــان وكـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة: انـــخـــفـــضـــت واردات كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن األســـلـــحـــة بــنــســبــة 50 بــالــمــئــة 

لكن  وأعـــــوام 2013 - 2017.  أعــــوام 2008 - 2012  بــيــن  بــالــمــئــة   19 بنسبة  الــيــابــان  واردات  وانــخــفــضــت 
ال تزال التوّترات بين اليابان والصين، وبين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، تمّثل دوافع إلبرام عقود 
ضــخــمــة لــشــراء أســلــحــة جــديــدة ُبــــدئ بتسليمها أو ُطــلــبــت فــي أعــــوام 2013 - 2017. يــوجــد فــي الــيــابــان 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة صــنــاعــة أســلــحــة ضــخــمــة، لــكــن تــبــقــى الـــدولـــتـــان مــعــتــمــدتــيــن ولــــو جـــزئـــيـــًا عــلــى اســتــيــراد 
األسلحة. وهما لجأتا إلى الواليات المّتحدة لشراء أنواع مختلفة من األسلحة المتطّورة. ففي أعوام 
 F-35 2013 - 2017 مثـًال، بــدأت اليابان بتسّلم الدفعات األولــى من أصــل 42 طائرة حربية من طــراز
من الواليات المّتحدة، بينما تقّدمت كوريا الجنوبية بطلبات لشراء 40 طائرة من هذا الطراز. وخالل 
المّدة ذاتها، تقّدمت الدولتان بطلبات لشراء منظومات دفاعية جّوية وصاروخية متطّورة من الواليات 
الـــمـــّتـــحـــدة. وفــــي عـــامـــي 2013 و2017، طــلــبــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة شـــــراء قـــذائـــف انــســيــابــيــة طــويــلــة الــمــدى 
 «US Tells Pakistan It Will Have to Fund F-16s Itself,» Reuters, 2 May 2016.   (20)
US Department of State, «Department Press Briefing,» 4 January 2018.   (21)



255

للهجوم األرضي من ألمانيا، وتسّلمت أولى هذه القذائف في عام 2016. وفي عام 2017، اختارت 
اليابان قذائف مشابهة من النرويج (22).

الصين: تسّجل الصين زيادة مّطردة في قدرتها على إنتاج (وتصدير) أسلحتها المتطّورة الخاّصة، 
بينما انخفضت وارداتها من األسلحة بنسبة 19 بالمئة في أعوام 2008 - 2012 و2013 - 2017. لكّن 
هـــذا االنــخــفــاض لـــم يــحــل دون احـــتـــالل الــصــيــن الــمــركــز الــخــامــس فـــي قــائــمــة كــبــار مــســتــوردي األســلــحــة 
في أعوام 2013 - 2017. تضّمنت واردات الصين طائرات حربية ومنظومات دفاع جّوي متطّورة من 
روسيا. يوجد جملة من األسباب المحتملة لقرار الصين شراء هذه األسلحة. ُيحتمل أّن الهدف من 
أيضًا  وُيحتمل  تكافئها.  أسلحة  الصين  تطوير  فــي  محتملة  تــأخــيــرات  عــن  التعويض  المشتريات  هــذه 
أّن الصين رأت وقت اّتخاذ القرار أّن أسلحتها أقّل تطّورًا من األسلحة الروسية. لكّن الصين أدركت 
روســـيـــا، بــل تخّطتها فــي مــجــال الــطــائــرات الــحــربــيــة. فــفــي آخـــر ســنــة 2017، أعــلــنــت الــصــيــن أّن طائرتها 
المقاتلة J-20 مــن «الــجــيــل الــخــامــس» أصــبــحــت عــامــلــة - قــبــل ســنــوات مــن مكافئتها الـــروســـيـــة (23). وإذا 
ثبتت صّحة التقارير، تصبح الطائرات الحربية المتطّورة نوعًا آخر من األسلحة التي ما عادت الصين 

بحاجة إلى استيرادها.
الصين  بحر  في  بحرية  مزاعم  بسبب  كثيرة  ودول  الصين  بين  التوّترات  كانت  آسيا:  شــرق  جــنــوب 

الـــجـــنـــوبـــي فــــي الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي دافــــعــــًا مـــبـــاشـــرًا أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر لــطــلــب أســـلـــحـــة رئـــيـــســـة فــــي جـــنـــوب شـــرق 
آسيا (24). ومع أّن حجم واردات الدول في هذه المنطقة دون اإلقليمية لم يتغّير كثيرًا بين الخمسيتين 
 2006 - 1997 الخمسيتين  بين  وارداتــهــا  حجم  ضعفي  على  زاد  فقد  و2013 - 2017،   2012 - 2008
و2008 - 2017. وشــّكــلــت الــمــنــظــومــات الــبــحــريــة والـــجـــّويـــة قــســمــًا كــبــيــرًا مـــن هـــذه الـــــــواردات فـــي الــمــّدة 

العشرية 2008 - 2017، وهذا يشير إلى تركيز قوّي على األمن البحري.
األمــن والنزاعات الداخلية في دول كثيرة في جنوب شــرق آسيا دوافــع أخــرى الستيراد األسلحة. 
لــكــّن مـــخـــاوف بــعــض الـــــدول الــــمــــورِّدة حــيــال اســـتـــخـــدام هــــذه األســلــحــة أّدت إلــــى فــــرض قـــيـــود، كــمــا في 
عــام 2017 فــي حــالــة مــيــاْنــمــار. قــوبــل اســتــخــدام جيش مياْنمار الــقــّوة ضــّد شعب الروهينغيا، الـــذي بلغ 
أشـــّده فــي آب/أغــســطــس 2017، بشجب دولـــي واســـع الــنــطــاق (25). كما أّن بعض الــــدول، بما فــي ذلك 
جميع الـــدول األعــضــاء فــي االّتــحــاد األوروبــــي والـــواليـــات الــمــّتــحــدة تــفــرض حظر ســالح على ميانمار 
منذ مّدة طويلة (26). لكّن دوًال أخرى أمّدت مياْنمار باألسلحة، منها الصين التي وّردت 68 بالمئة من 
 I. Reynolds, «Japan Approves Record Defense Budget as North Korea Looms,» Bloomberg (22)
 (22 December 2017), and J. McCurry, «Japan Boosts Defence Budget to Record Levels with Eye on North
Korea,» The Guardian, 22/12/2017.

 K. Mizokami, «China’s J-20 Stealth Fighter is Operational,» Popular Mechanics (29 September 2017), (23)
and D. Majumdar, «Is China’s J-20 Stealth Fighter Really «Operational»?,» National Interest, 10/2/2018.
 S. T. Wezeman, «Arms Flows to South East Asia,» in: SIPRI Policy Paper انــظــر:  التفاصيل،  مــن  (24) لــمــزيــد 
(forthcoming 2018).

(25) انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
(26) لمعرفة المزيد عن حظر األسلحة الذي فرضه االّتحاد األوروبي، انظر الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
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أعــوام  في  مياْنمار  مشتريات  من  بالمئة  وّردت 15  التي  روسيا  تلتها  األسلحة،  من  مياْنمار  مشتريات 
2013 - 2017. وتــضــّمــنــت صــفــقــات األســلــحــة الــرئــيــســة الــجــاريــة فــي عـــام 2017 طـــائـــرات حــربــيــة تلّقتها 

مياْنمار من الصين وروسيا.

أوروبا

انخفضت ورادات الدول األوروبية من األسلحة بنسبة 22 بالمئة بين الخمسيتين 2008 - 2012 
و2013 - 2017. استأثرت أوروبا بـ 11 بالمئة من إجمالي الواردات العالمية من األسلحة في أعوام 
2013 - 2017. وغــداة األزمــة المالية العالمية الــتــي بــدأت فــي وقــت قــريــب مــن عــام 2008، ُأرغــمــت 
ــثـــيـــرة عـــلـــى خـــفـــض طـــلـــبـــاتـــهـــا مــــن األســــلــــحــــة، وخــــّفــــض ذلـــــك شـــحـــنـــات األســـلـــحـــة الـــتـــي  دول أوروبـــــيـــــة كـ
أعوام  في  أخرى  أوروبية  ودول  روسيا  بين  التوّترات  اشتداد  أن  غير  تالية.  عديدة  سنين  في  ُسّلمت 
2013 - 2017 صــار دافــعــًا لــزيــادة مــشــتــريــات األســلــحــة فــي تــلــك الــمــّدة فــُأبــرمــت عــقــود عسكرية كبيرة 
كثيرة. لكّن قرارات الشراء تلك لم تنعكس على اّتجاه الواردات في أعوام 2013 - 2017 ألّنه تقّرر 
عام  فــي  والسويد  ورومــانــيــا  بولندا  مــن  كــّل  قــّرر  ذلــك،  مثال  عــام 2017.  بعد  الشحنات  أغلب  تسليم 
2017 شـــراء مــنــظــومــات دفـــاع جـــّوي وقــذائــف بــعــيــدة الــمــدى مــن الــواليــات الــمــّتــحــدة، وطــلــبــت ليتوانيا 
ُسّجلت  كما  المّتحدة.  والــواليــات  النرويج  من  مكّونات  مع  المدى  متوّسطة  جــّوي  دفــاع  منظومات 
زيادة كبيرة في طلب أوروبا شراء قذائف هجومية أرضية بعيدة المدى. وفي أعوام 2013 - 2017، 
تــســّلــمــت فــنــلــنــدا وبــولــنــدا قـــذائـــف انــســيــابــيــة ُتــطــلــق مـــن الـــجـــّو (ALCM) مـــن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة بــمــدى 
يــنــاهــز 400 كـــم. وفـــي عـــام 2017، طــلــبــت بــولــنــدا شــــراء مــزيــد مـــن (ALCM) مـــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة 

بمدى مقداره 1000 كم.
الـــراجـــح أن يــتــأثــر اّتـــجـــاه واردات األســلــحــة فـــي أوروبـــــا بـــشـــّدة عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر بــصــفــقــات سبق 
االّتـــفـــاق عليها مــع الـــواليـــات الــمــّتــحــدة فــي وقـــت قــريــب مــن عـــام 2007 لــتــصــديــر طـــائـــرات F-35 حربية 
طائرة).  المّتحدة (138  والمملكة  طائرة)  والنرويج (52  طائرة)  وهولندا (37  طائرة)،  إيطاليا (90  إلى 
ُسّلمت 37 من هذه الطائرات في أعــوام 2013 - 2017 ومن المقّرر تسريع وتيرة التسليم في السنين 
المقبلة. وشرعت الدنمارك في عملية طلب 27 طائرة حربية من طراز F-35، بينما تدرس دول أوروبية 

أخرى شراء طائرات F-35، كبلجيكا وألمانيا (27).
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــــنــــزاع الــمــســّلــح الــــجــــاري فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــــذي بــــدأ فـــي عــــام 2014، بــقــيــت واردات 
أوكرانيا من األسلحة صغيرة في الخمسية 2013 -  2017(28). لذلك أسباب عديدة، منها ترّدد الواليات 
الــمــّتــحــدة والــــدول األوروبـــيـــة المنتجة للسالح فــي إمـــداد أوكــرانــيــا بــاألســلــحــة، وارتــفــاع مستوى اكتفائها 
[شـــراء   Belga, «Aankoop F-16’s: «Regering Niet Verplicht te kiezen tussen Eurofighter en F-35»» (27)
De Standaard, 14 February 2017.  ،[«F-35الحكومة غير مضطّرة إلى االختيار بين اليوروفايتر و» :F-16 طائرات

(28) انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم IV في هذا الكتاب.
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الذاتي في إنتاج األسلحة وقّلة األموال الحكومية (29). وفي المقابل، تلّقى الثّوار في شرق أوكرانيا من 
روســيــا دّبــابــات ومركبات مــدّرعــة وقــذائــف محمولة مــضــاّدة للدّبابات وأخـــرى مــضــاّدة للطائرات. لكّن 

عدم توافر مصادر موثوق بها يجعل التوّصل إلى تقديرات دقيقة لكّميات تلك األسلحة أمرًا صعبًا.
واستوردت  السابقة (30).  السنين  في  كما  عــام 2017  في  وأذربيجان  أرمينيا  بين  اشتباكات  اندلعت 
أرمينيا كمّيات صغيرة نسبيًا من األسلحة الرئيسة في أعوام 2013 - 2017 وكانت روسيا مصدر جميع 
الــخــمــســيــتــيــن 2008 - 2012  بــيــن  بــالــمــئــة  بــنــســبــة 55  األســلــحــة  مـــن  أذربـــيـــجـــان  واردات  وزادت  وارداتــــهــــا. 
ضــعــفــًا  إلـــــى 14  بـــمـــقـــدار 12  فـــاقـــت  أســـلـــحـــة  الــخــمــســيــتــيــن  فــــي  أذربــــيــــجــــان  واســـــتـــــوردت  و2013 - 2017. 
واردات أرمينيا. وكانت روسيا المورِّد الرئيس ألذربيجان (65 بالمئة) وإسرائيل (29 بالمئة) في أعوام 

.2017 - 2013

الشرق األوسط

كــــانــــت أغــــلــــب دول مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــــــط ضــــالــــعــــة بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر فـــــي نــــــــزاع عـــنـــيـــف فـــــي أعـــــــوام 
 2012 - 2008 الـــخـــمـــســـيـــة  بـــيـــن  بـــالـــمـــئـــة   103 بـــنـــســـبـــة  الـــمـــنـــطـــقـــة  دول  واردات  وزادت   ،2017 - 2013
و2013 - 2017. وخالل أعوام 2013 - 2017، ُأرسل 31 بالمئة من شحنات األسلحة التي استوردتها 
المنطقة إلى السعودية، و14 بالمئة إلى مصر و13 بالمئة إلى اإلمارات. ولم تستورد إيران، ثاني أكثر 
دول الشرق األوسط سّكانًا، غير 1 بالمئة من واردات المنطقة من األسلحة لخضوعها لحظر سالح 
فرضته األمم المّتحدة (31). وصّدرت الواليات المّتحدة 52 بالمئة من إجمالي شحنات األسلحة التي 

ُأرسلت إلى الشرق األوسط، تلتها المملكة المّتحدة (9.4 بالمئة) وفرنسا (8.6 بالمئة).
واشترت دول شرق أوسطية كثيرة أسلحة زادت قدراتها العسكرية في أعوام 2013 - 2017. مثال 
ذلـــك، اســـتـــوردت مــصــر قــذائــف انسيابية ُتــطــَلــق مــن الــجــّو (ALCM) مــن فــرنــســا، واســـتـــوردت السعودية 
قــذائــف انــســيــابــيــة مــن الــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة ومـــن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة، واســـتـــوردت الــكــويــت مــن المملكة 
ــتــــــوردت قـــطـــر قــــذائــــف انـــســـيـــابـــيـــة مــــن فـــرنـــســـا وقــــذائــــف بــالــســتــيــة مــــن الـــصـــيـــن، واســــتــــوردت  ــ الـــمـــّتـــحـــدة، واســ
اإلمــــــارات قـــذائـــف بــالــســتــيــة مـــن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة. وقـــد اســتــخــدمــت الــســعــوديــة واإلمـــــــارات بــعــضــًا من 
الــقــذائــف الــمــشــتــراة حــديــثــًا فــي الــيــمــن. وتــلــّقــى الــمــتــمــّردون الــحــوثــيــون مــن إيــــران قــذائــف بالستية عديمة 

الدّقة وأطلقوا بعضها على السعودية في عام 2017.
ــــالـــــم فــــــي أعــــــــوام  ــــعـ ــتـــــورد لــــألســــلــــحــــة الــــرئــــيــــســــة فــــــي الـ ــ ــــعـــــوديـــــة ثـــــانـــــي أكـــــبـــــر مـــــسـ الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة: كـــــانـــــت الـــــسـ
المّدة  وخــالل  بــأعــوام 2008 - 2012.  مقارنة  بالمئة  بنسبة 225  وارداتــهــا  زادت  حين   ،2017 - 2013

 S. T. Wezeman and A. Kuimova, «Ukraine and Black Sea Security,» in: SIPRI Background Paper (29)
(forthcoming 2018).
 E. Sanamyan, «Karabakh: More (Relative) Calm ahead in 2018?,» Eurasianet (12 January 2018).   (30)

انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم IV في هذا الكتاب.
(31) انظر أيضًا الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
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من  بالمئة  و23  الــمــّتــحــدة  الــواليــات  مــن  أسلحتها  مــن  بالمئة   61 المملكة  اســتــوردت   ،2017 - 2013
الــمــمــلــكــة الـــمـــّتـــحـــدة. وتــضــّمــنــت الــشــحــنــات فـــي تــلــك الـــمـــّدة 78 طـــائـــرة حــربــيــة و72 مــروحــيــة هــجــومــيــة 
و328 دّبــابــة ونــحــو 4000 مــركــبــة مــدّرعــة أخـــرى. وبــحــلــول آخــر عــام 2017، كــان الــمــزيــد مــن األسلحة 
األخـــــرى فـــي انــتــظــار الــتــســلــيــم، وهــــذا يــشــيــر إلـــى اســـتـــمـــرار نــقــل األســلــحــة بــكــّمــيــات كــبــيــرة لـــمـــّدة خمس 
ســـنـــوات قـــادمـــة عــلــى األقـــــّل. وُســـّجـــلـــت الـــــذروة الــســابــقــة لــــــواردات الــســعــوديــة مـــن األســلــحــة فـــي أعـــوام 
بنسبة  أكبر  كانت  وارداتــهــا  لكّن  العالم.  فــي  لألسلحة  مستورد  أكبر  ثاني  كانت  حين   1999 - 1995
ألواخـــــر  وخــــالفــــًا   .1999 - 1995 أعـــــــوام  فــــي  عـــلـــيـــه  كـــانـــت  مـــمـــا   2017 - 2013 أعـــــــوام  فــــي  بـــالـــمـــئـــة   48
تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، تــســتــخــدم الــمــمــلــكــة اآلن األســـلـــحـــة الـــتـــي اســـتـــوردتـــهـــا فــــي حـــــرب واســـعـــة 

اليمن. في  وال سيَّما  النطاق، 
قـــطـــر: بــــدأت قــطــر بــتــأكــيــد حــضــورهــا عــلــى نــحــو مـــّطـــرد فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــرق األوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا فــي وقـــت قــريــب مــن عـــام 2011، وشــرعــت فــي بــنــاء قــّواتــهــا المسّلحة بــوتــيــرة عــالــيــة (32). 
و2013 - 2017،   2012 - 2008 الخمسيتين  بين  بالمئة   166 بنسبة  األســلــحــة  مــن  قطر  واردات  زادت 
واســتــأثــرت الــواليــات الــمــّتــحــدة بــــ 67 بالمئة مــن تلك الـــــواردات، وألــمــانــيــا بــــ 20 بالمئة. كما أبــرمــت قطر 
صفقات أسلحة كبيرة أخــرى فــي أعـــوام 2013 - 2017، منها صفقة لــشــراء 24 طــائــرة حربية مــن فرنسا 
في عام 2015، واشترت فرقاطتين و4 خافرات (سفن حربية صغيرة) من إيطاليا في عام 2016، و36 
طــائــرة حربية مــن الــواليــات الــمــّتــحــدة، و24 طــائــرة حربية مــن المملكة الــمــّتــحــدة، و12 طــائــرة مــن فرنسا 
في عــام 2017. ُأبرمت صفقات عــام 2017 ما إن بــرزت التوّترات بين قطر ودول عربية عديدة، وفي 

مقّدمها السعودية واإلمارات العربية المّتحدة (33).
وأعــوام  الخمسيتين 2008 - 2012  بين  بالمئة  بنسبة 215  األسلحة  من  مصر  واردات  نمت  مصر: 
2013 - 2017، لتصبح ثــالــث أكــبــر مــســتــورد لــألســلــحــة فــي الــعــالــم. وال تـــــزال الـــواليـــات الــمــّتــحــدة مـــورِّد 
واردات  من  بالمئة  بـــ 45  استأثرت  وقــد  الماضي،  القرن  سبعينيات  أواخــر  منذ  لمصر  الرئيس  األسلحة 
مصر من األسلحة في أعوام 2008 - 2012. لكّن الواليات المّتحدة أوقفت شحن أسلحة معّينة إلى 
صفقات  مصر  أبرمت  عــام 2014،  وفــي  الحربية.  الطائرات  وال سيَّما  أعــوام 2013 - 2015،  في  مصر 
أسلحة رئيسة مع فرنسا، وبدأت بتسّلم الشحنات في عام 2015. وهكذا، استأثرت فرنسا بـ 37 بالمئة 
وأصبحت  المّتحدة  الــواليــات  على  وتقّدمت  أعــوام 2013 - 2017  في  األسلحة  من  مصر  واردت  من 
مـــورِّد األســلــحــة الــرئــيــس لمصر فــي تلك الــمــّدة. حصل ذلــك مــع أّن الــواليــات الــمــّتــحــدة رفــعــت قيودها 
في عام 2015 وزادت شحن األسلحة عمومًا لمصر بنسبة 84 بالمئة بين أعوام 2008 - 2012 وأعوام 

.2017 - 2013
J. Abdullah, «Analysis: Qatar’s Foreign Policy: The Old and the New,» Aljazeera, 21 November 2014.   (32)
 P. Hollinger, «BAE Systems Signs off £5bn Qatar Deal for 24 Typhoon Fighters,» Financial Times, (33)
10/12/2017.
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إسرائيل: زادت واردات إسرائيل من األسلحة بنسبة 125 بالمئة بين أعــوام 2008 - 2012 وأعوام 
الشحنات  تضّمنت  الـــــواردات.  هــذه  مــن  بالمئة  مــصــدر 60  المّتحدة  الــواليــات  وكــانــت   .2017 - 2013
الرئيسة 9 طائرات F-35 (مــن أصــل 50 طائرة) في أعــوام 2013 - 2017. تقّوي هــذه الطائرات بدرجة 
كـــبـــيـــرة قــــــدرة إســـرائـــيـــل عـــلـــى ضـــــرب أهـــــــداف فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــشــــرق األوســــــــط. كـــمـــا وّردت ألــمــانــيــا 
إلسرائيل غّواصتين في أعوام 2013 - 2017 وشّكلتا 30 بالمئة من واردات إسرائيل من األسلحة في 

تلك المّدة. وفي عام 2017، وافقت ألمانيا على تزويد إسرائيل بثالث غّواصات أخرى.

اإلطار الرقم (5 - 1)

المنهجية

تــحــتــوي قــاعــدة بــيــانــات ســيــبــري لنقل األســلــحــة الــمــتــاحــة فــي الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــســيــبــري، عــلــى معلومات 
بــشــأن شحنات األســلــحــة الرئيسة الــمــرَســلــة إلــى دول ومــنــّظــمــات دولــيــة وجــمــاعــات مسّلحة مــن غير الـــدول بين 
عامي 1950 و2017. تصدر مجموعة جديدة من البيانات كّل سنة، لتحّل محّل البيانات الــواردة في طبعات 

كتاب سيبري السنوي أو إصدارات سيبري السابقة.

أو  الــقــروض  ومعظم  والهبات  والمعونات  التصنيع  ورخــص  المبيعات  لـ «النقل»  ســيــبــري  تعريف  يتضّمن 
عــســكــريــة، بمعنى أّنـــه يتعّين أن يــكــون المتلّقي قــــّوات مسّلحة أو  ويــتــعــّيــن أن يــكــون للبند غــايــة  الــتــأجــيــر.  عــقــود 

قّوات شبه عسكرية أو جهازًا استخباريًا لدولة أخرى، أو جماعة مسّلحة من غير الدول أو منّظمة دولية.
في  الطائرات (بما  معظم  بأّنها: (أ)  وتــعــرَّف  فقط،  الرئيسة»  هــذه «األسلحة  سيبري  بيانات  قاعدة  تتضّمن 
ذلك التي من دون طيار)؛ (ب) معظم المركبات المدّرعة؛ (ج) المدفعية من عيار فوق 100 مم؛ (د) أجهزة 
استشعار (رادارات، وأجهزة سونار، والعديد من أجهزة االستشعار اإللكترونية السلبية)؛ (هـ) منظومات الدفاع 
ــهــة والــطــوربــيــدات والــقــنــابــل وقــذائــف  الــصــاروخــي والــمــدافــع الــكــبــيــرة الــمــضــاّدة لــلــطــائــرات؛ (و) الــقــذائــف الــمــوجَّ
الــمــدفــعــيــة؛ (ز) مــعــظــم الـــســـفـــن؛ (ح) مـــحـــرّكـــات الـــطـــائـــرات ذات الــــقــــدرة الــقــتــالــّيــة ومـــحـــرّكـــات الـــطـــائـــرات الــكــبــيــرة 
أبــراج  معظم  المدّرعة؛ (ط)  المركبات  ومحرّكات  الكبيرة،  الدعم  وسفن  الحربية  السفن  ومحرّكات  األخــرى، 
التزّود  إعــادة  منظومات  الصناعية؛ (ك)  االستطالع  أقمار  قذائف؛ (ي)  أو  بمدافع  المزّودة  المدّرعة  المركبات 

بالوقود؛ (ل) المدافع البحرية، ومنظومات إطالق القذائف واألسلحة المضاّدة للغّواصات.
في حاالت تركيب جهاز استشعار أو محّرك أو برج أو منظومات إعادة التزّود بالوقود أو مدفع بحري أو 
منظومة أخرى (البنود (د) و(ح) و(ي) و(ك) و(ل)) على منّصة (مركبة أو طائرة أو سفينة)، تظهر عملية النقل 

في مدخل منفصل وحسب في قاعدة البيانات إذا كان مصدر البند موّردًا غير مورِّد المنّصة.
طّور سيبري نظامًا فريدًا لقياس أحجام عمليات نقل األسلحة الرئيسة باستخدام وحدة مشتركة هي قيمة 
مــؤّشــر االّتــجــاه (TIV). الــمــراد مــن هــذه القيمة تمثيل نقل الــمــوارد العسكرية. ولــكــّل ســالح قيمة مــؤّشــر اتجاه 
خاّصة به. وُتعطى األسلحة المستعملة واألسلحة المستعملة التي خضعت لعملية تحديث شاملة قيمة مؤّشر 
مة  ضة. ويحسب سيبري حجم عملية النقل بضرب قيمة مؤّشر اتجاه سالح معّين بعدد األسلحة المسلَّ مخفَّ

في سنة معّينة. لذلك، ال تمّثل قيُم مؤّشر اّتجاه سيبري أسعاَر بيع األسلحة المنقولة.



260

II الشفافية في عمليات نقل األسلحة

مارك بروملي 

وسيمون ت. ويزيمان

الــمــعــلــومــات الــرســمــيــة والــمــتــاحــة لــلــعــمــوم عــن عــمــلــيــات نــقــل األســلــحــة، تــصــديــرًا أم اســـتـــيـــرادًا، مهّمة 
الــدول  كــّل  تنشر  والــدفــاع.  العسكرية  والمشتريات  األســلــحــة،  صـــادرات  بــشــأن  الـــدول  سياسات  لتقييم 
تقريبًا معلومات عن صادراتها ووارداتها من األسلحة في صورة تقارير وطنية عن صادرات األسلحة 
والعشرين  الخمس  السنين  فــي  معّينة  مرحلة  فــي  دولــيــة  أو  إقليمية  إبـــالغ  آلــيــات  فــي  الــمــشــاركــة  عبر  أو 
ــــعـــــدودات) (1).  الــمــاضــيــة (مــــع أّن الــمــعــلــومــات ال تــغــّطــي فـــي حــــاالت كــثــيــرة غــيــر ســنــة واحـــــدة أو ســنــيــن مـ
ولغاية 31 كانون األّول/ديسمبر 2017، أصدرت 36 دولة تقريرًا وطنيًا واحدًا على األقّل عن صادرات 
عــامــي 2015 و2016، لــم تنشر أّي دولـــة تقريرًا  فــي  وكــمــا  الــمــاضــي (2).  الــقــرن  األســلــحــة منذ تسعينيات 
وطنيًا عن صادرات األسلحة في عام 2017 ولم تفعل ذلك سابقًا، ولم تطرأ تطّورات ذات شأن سواء 
فــي أنــــواع الــبــيــانــات الــمــذكــورة أم فــي مــقــدار التفاصيل الــمــتــاحــة (3). وقـــد اعــُتــمــد عـــدد مــن آلــيــات اإلبـــالغ 
اإلقــلــيــمــيــة أو ُأّســـــس مــنــذ مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي (وال ســّيــمــا فـــي غـــرب أفــريــقــيــا واألمــريــكــات 

(1) ال يــغــّطــي هـــذا الــقــســم غــيــر أدوات اإلبــــالغ الــعــاّمــة فــي مــجــال نــقــل األســلــحــة. لــذلــك، ال يــتــطــّرق إلـــى العمليات الــســّريــة 
لتبادل المعلومات، كتلك الحاصلة ضمن منّظمة األمن والتعاون في أوروبا وترتيب فاسنار.

(2) يــجــمــع ســيــبــري كـــّل الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة الـــصـــادرة فــي مــجــال عمليات نــقــل األســلــحــة ويتيحها فــي قــاعــدة بــيــانــات التقارير 
<https://sipri.org/>. الوطنية في موقع سيبري اإللكتروني، 

(3) هناك دول ال تصدر تقارير وطنية عن صادراتها من األسلحة، لكّنها تصدر بيانات عن القيم المالية اإلجمالية لتلك 
الصادرات، كالهند وإسرائيل وباكستان وروسيا.
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واالّتحاد األوروبي) (4). لكن لم تطرأ تطّورات مهّمة على صعيد هذه األدوات في عام 2017. ويبقى 
سجّل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية (UNROCA) وأداة اإلبالغ بموجب معاهدة تجارة األسلحة 
لهاتين  الحالي  الــوضــع  القسم  هــذا  فــي  نحّلل  الرئيستين.  الدوليتين  اإلبـــالغ  آليَتي  لسنة 2013   (ATT)

األداتين.

(UNROCA) سجّل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية

تــأّســس هـــذا الــســجــّل فــي عـــام 1991 وبـــدأ اإلبــــالغ فــي عـــام 1993 (عـــن عمليات نــقــل األســلــحــة في 
لالستقرار» (5).  والمزعِزع  المفرط  األسلحة  تكديس  الــدول «وتفادي  بين  الثقة  بناء  هدفه  عام 1992). 
لـــذلـــك، «ُيـــطـــلـــب» إلــــى جــمــيــع الـــــدول األعـــضـــاء فـــي األمــــم الــمــّتــحــدة فـــي كــــّل عــــام اإلبـــــالغ الــطــوعــي عن 
معلومات عن صادراتها ووارداتها في السنة السابقة من أنواع معّينة من األسلحة، وال سّيما التي ُتعتبر 
«األشّد فتكًا» أو «التي ال يمكن االستغناء عنها في العمليات الهجومية» (6). إضافة إلى ذلك، الدول 
ة» إلـــى تــقــديــم مــعــلــومــات أســاســيــة إضــافــيــة عــّمــا فـــي حــوزتــهــا مـــن األســلــحــة وعـــن مــشــتــريــاتــهــا من  «مــــدعــــوَّ
ة» منذ عــام 2003 أيضًا إلــى تقديم معلومات أساسية عن صادراتها  اإلنتاج المحّلي. والــدول «مــدعــوَّ

ووارداتها من األسلحة الصغيرة والخفيفة.
تــدّنــت مــســتــويــات اإلبـــالغ مــنــذ أواســـط الــقــرن األّول مــن الــقــرن الــحــالــي: قــّدم أكــثــر مــن 100 دولــة 
عـــام  فــــي  ــــة  دولــ و34  عـــــام 2015،  فــــي  ــــة  دولــ  44 بـــــــ  مـــقـــارنـــة  و2006،  عـــامـــي 2000  بـــيـــن  ســـنـــويـــة  تـــقـــاريـــر 
في  وكما   .((2 - 5) الرقم  الشكل  (انظر  األداة  استحداث  منذ  لإلبالغ  مستوى  أدنــى  وهــذا   - 2016
مــعــظــم األعـــــوام مــنــذ 1993، كـــان مــســتــوى اإلبــــالغ عـــن ســنــة 2016 مـــن جــانــب دول أفــريــقــيــا والــشــرق 
 33 األوسط متدّنيًا جدًا: لغاية 31 كانون األّول/ديسمبر 2017، لم يقّدم أّي من الدول األفريقية الـ 
تلك  عــن  تــقــاريــر  بالمئة)  15 (أي 13  الــــ  األوســط  الــشــرق  دول  مــن  فقط  دولــتــان  قــّدمــت  بينما  تــقــاريــر، 
الــســنــة. وفــي مــنــاطــق أخــرى، هــنــاك اّتــجــاه نــزولــي عــمــومــًا فــي اإلبــالغ بــيــن عــامــي 2012 و2016 (انــظــر 

(4) تــتــضــّمــن آلــيــات اإلبــــالغ اإلقــلــيــمــيــة الــرئــيــســة (أ) األداة الــتــي ُشــّكــلــت بــمــوجــب اّتــفــاقــيــة الــجــمــاعــة االقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
ــــمـــــواّد ذات الـــصـــلـــة؛ و(ب) األدوات الــتــي  أفـــريـــقـــيـــا الــمــتــعــلــقــة بـــاألســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة واألســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة وذخــــائــــرهــــا وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
أّسستها منّظمة الــدول األمريكية؛ و(ج) التقرير السنوي لالتحاد األوروبـــي. لمزيد من التفاصيل عن أدوات اإلبــالغ اإلقليمية 
 M. Bromley and S. T. Wezeman, «Transparency in Arms Transfers,» in: SIPRI Yearbook 2016, انـــظـــر:  تـــلـــك، 
pp. 595-603.

UN General Assembly Resolution 46/36L, 9 December 1991.   (5)
(6) هذه هي أنواع األسلحة تلك: الدّبابات القتالية، والمركبات القتالية المدّرعة، ومنظومات المدفعية من العيار الثقيل، 
والطائرات الحربية، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والقذائف ومنّصات إطالقها. هذه التقارير متاحة للعموم على 

.(UNODA) الموقع اإللكتروني لمكتب األمم المّتحدة لشؤون نزع السالح
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الدول  عدد  في  الشديد  االنخفاض  التدّني  لهذا  الرئيسة  األسباب  أحد   .(7) ((5 - 5) الرقم  الجدول 
ــغ عــنــه» (أي تــقــاريــر تــشــيــر إلـــى أّن الــــدول لــم تــصــّدر أو  الــتــي تــقــّدم «تــقــاريــر تــفــيــد بــعــدم وجـــود مــا يــبــلَّ
ــغ عــنــه أكــثــر  تــــوّرد أســلــحــة رئــيــســة فــي الـــمـــّدة الــمــعــنــّيــة). تــشــّكــل الــتــقــاريــر الــتــي تــفــيــد بــعــدم وجـــود مــا يــبــلَّ
عــام 2014،  فــي  بالمئة  النسبة 23  وبــلــغــت  عــام 2007.  فــي  مــة  الــمــقــدَّ الــتــقــاريــر  كــّل  مــن  بالمئة  مــن 50 
و32 بالمئة في عام 2015، و6 بالمئة في عام 2016 (أي تقريرين فقط يفيدان بعدم وجود ما يبلَّغ 

عنه).

الشكل الرقم (5 - 2)

مة إلى سجّل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية،  عدد التقارير المقدَّ

2016 - 1992

2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992

مالحظة: تشير أعوام إلى عام الذي يغّطيه التقرير، ال إلى عام الذي ُقّدم فيه.

الالفت للنظر أّن دوًال معّينة ُيعرف أّنها صّدرت أسلحة مشمولة بـ «UNROCA» في عام 2015 أو 
2016 أو في ِكال العامين، لكّنها لم تقّدم تقارير عن أّي من العامين أو عن كليهما. تضّم قائمة الدول 
المنتمية إلـــى هـــذه الــفــئــة الــصــيــن وفــرنــســا وإســرائــيــل وإيــطــالــيــا، وجميعها فــي عـــداد كــبــار الــــدول الــمــورِّدة 

.(I انظر القسم) لألسلحة في العالم بحسب بيانات سيبري

(7) تــــســــتــــنــــد هــــــذه الـــنـــتـــائـــج إلــــــى مـــعـــلـــومـــات مـــتـــاحـــة فـــــي الــــمــــوقــــع اإللــــكــــتــــرونــــي لـــســـجـــل األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــألســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة 
 United Nations, General Assembly, «United Nations Register of و  ،<https://www.unroca.org/>  ،(UNROCA)
Conventional Arms,» Report of the Secretary-General, A/72/331, 14 August 2017.
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الجدول الرقم (5 - 5)

مة إلى سجل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية  التقارير المقدَّ

ومعاهدة تجارة األسلحة بحسب المنطقة، 2012 - 2016
تشير األعوام إلى األعوام التي تغّطيها التقارير، ال إلى أعوام تقديمها. األرقام التي بين أقواس إلى النسب المئوية، بحسب 

المنطقة، للدول األعضاء في األمم المّتحدة أو األطراف في معاهدة تجارة األسلحة التي قّدمت تقاريرها.
20122013201420152016

سجّل األمم المّتحدة لألسلحة التقليدية (بالنسبة المئوية)

(6)أفريقيا  3(2)  1(0)  0(2)  1(0)  0
(31)األمريكات  11(26)  9(23)  8(23)  8(8.6)  3

(41)آسيا  12(17)  5(24)  7(17)  5(10)  3
(91)أوروبا  43(83)  39(77)  36(57)  27(60)  28

(6.7)الشرق األوسط  1(20)  3(0)  0(0)  0(13)  2
(14)أوقيانيا  2(7.1)  1(7.1)  1(21)  3(0)  0

(37)المجموع  72(30)  58(27)  52(23)  44(18)  34

معاهدة تجارة األسلحة

(57). .. .. .أفريقيا  4(46)  6
(47). .. .. .األمريكات  8(30)  6

(100). .. .. .آسيا  1(100)  1
(94). .. .. .أوروبا  32(92)  34

. .. .. .. .. .الشرق األوسط
(100). .. .. .أوقيانيا  3(50)  2

(79). .. .. .المجموع  48(65)  49

.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق.
 UNROCA database; reports on UNROCA by the UN Secretary-General to the UN General Assembly :المصادر

.(various years) وتقارير ألمانة سّر معاهدة تجارة األسلحة، عّدة سنوات.
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أداة اإلبالغ الخاصة بمعاهدة تجارة األسلحة

ُتــــلــــزم الــــــمــــــاّدُة 13 فــــي مـــعـــاهـــدة تــــجــــارة األســـلـــحـــة الــــــــدوَل األطــــــــراف فــيــهــا بــتــقــديــم تـــقـــاريـــر ســـنـــويـــة عــن 
«الصادرات والواردات المجازة أو الفعلية من األسلحة التقليدية»، في نسق مشابه لنسق لسجل األمم 
فاّتفقت  اإلبــــالغ،  عملية  لتطوير  كبيرة  جــهــودًا  األطــــراف  الـــدول  بــذلــت  الــتــقــلــيــديــة (8).  لألسلحة  المتحدة 
على اعتماد قوالب لتقديم التقارير وشّكلت مجموعة عمل معنّية بالشفافية واإلبالغ لمعاينة القضايا 
الــمــّتــصــلــة بـــاإلبـــالغ. وفـــي عـــام 2017، أعـــــّدت مــجــمــوعــة الــعــمــل وثــيــقــة تــوجــيــه - اعــُتــمــدت فـــي الــمــؤتــمــر 
الثالث لــلــدول األطـــراف فــي معاهدة تــجــارة األسلحة فــي عــام 2017 - للكشف عــن مــمــارســات الــدول 
األطراف والتشجيع على تقديم تقارير أكثر اكتماًال وفي األوقات المناسبة (9). ومع ذلك، بقيت عملية 

تقديم التقارير أبعد ما يكون عن الشمولية وتدّنت في عام 2017.
تقريرًا  بالمئة)  الــــ 75 (65  األطـــراف  الــدول  من  قّدمت 49  األّول/ديسمبر 2017،  كانون  بحلول 31 
النهائي  األجــل  م تقارير قبل  ووارداتــهــا من األسلحة لعام  2016(10). لكن لم تقدَّ سنويًا عن صادراتها 
مــقــارنــة بالسنة الفائتة  تــراجــعــًا  وهـــذا يمّثل  الــمــحــّدد فــي 31 أيــار/مــايــو 2017 غير 28 دولـــة (37 بالمئة). 
على مستوى نسبة الدول التي تقّدم تقارير سنوية ونسبة الدول التي قامت بذلك قبل األجل المحّدد. 
وبــحــلــول 31 كـــانـــون األّول/ديـــســـمـــبـــر 2017، لـــم يـــقـــّدم غــيــر 48 مـــن الـــــدول األطـــــراف الــــــ 61 (79 بــالــمــئــة) 
بالمئة)  دولــة (46  قّدمت 28  لكن  لعام  2015(11).  األسلحة  من  ووارداتــهــا  صادراتها  عن  سنويًا  تقريرًا 
تقارير قبل األجــل المحّدد في 31 أيار/مايو 2016. وفــي تحليل ألسباب عــدم االمتثال لشرط تقديم 
هـــذه الــتــقــاريــر بــمــوجــب مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة، ُذكـــر عـــدد مــن الــعــوامــل الــمــســاهــمــة، منها مـــدى تــوافــر 
الـــمـــعـــلـــومـــات، وانـــــعـــــدام الــــقــــدرة والــتــنــســيــق بـــيـــن الـــــوكـــــاالت الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــــخــــاوف حـــيـــال حــســاســيــة هـــذه 

المعلومات (12).
مستويات  في  متفاوتًا  تأثيرًا  األسلحة  تجارة  معاهدة  بموجب  اإلبــالغ  ألداة  أّن  الساعة  حتى  يظهر 
الشفافية اإلجمالية فــي تــجــارة األسلحة الــدولــيــة. فمن جــانــب، هناك عــالمــات على أّن االنــضــمــام إلى 
لألسلحة  المتحدة  األمــم  لسجل  تتحها  لــم  بيانات  إتــاحــة  على  الـــدول  يشّجع  األسلحة  تــجــارة  معاهدة 
التقليدية سابقًا عن عمليات نقل األسلحة. على سبيل المثال، قّدمت النمسا وكوستاريكا وجمهورية 
(8) لالطالع على ملّخص لمعاهدة تجارة األسلحة (ATT) وتفاصيل عنها، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب. 

ولمزيد من المعلومات عن التطّورات في (ATT) في عام 2017، انظر الفصل العاشر، القسم I في هذا الكتاب.
 Arms Trade Treaty, Working Group on Transparency and Reporting, «Co-chairs’ draft report to CSP3,» (9)
 ATT/CSP3.WGTR/2017/CHAIR/159/Conf.Rep, 31 July 2017, Annex D, «Reporting Authorized or Actual Exports
and Imports of Conventional Arms: Questions and Answers».
 Arms Trade Treaty Secretariat, «Reporting,» 8 March 2018.   (10)

قّدمت اليونان تقريرًا أيضًا مع أّنها غير ملزمة بذلك.
(11) قّدمت ليبيريا والبارغواي وسويسرا تقارير أيضًا مع أّنها غير ملزمة بذلك.

 P. Holtom and R. Stohl, Reporting in Review: Examining ATT Reporting Experiences (Washington, DC: (12)
Arms Trade Treaty-Baseline Assessment Project, 2017), p. 15.
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بموجب  الــمــقــّدمــة  تــقــاريــرهــا  فــي  الصغيرة  األســلــحــة  نقل  عمليات  عــن  معلومات  وليبيريا  الدومينيكان 
مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة، وهـــي دول لــم يــســبــق أن قــّدمــت مــعــلــومــات مــن هـــذا الــنــوع إلـــى ســجــل األمــم 
الــمــتــحــدة لــألســلــحــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة (13). مـــن جـــانـــب آخـــــر، هـــنـــاك عـــالمـــات عــلــى اهـــتـــمـــام مـــتـــزايـــد لــــدى الــــدول 
في  ولــيــس  فــقــط.  األخـــرى  األطـــراف  لــلــدول  األسلحة  تــجــارة  معاهدة  بموجب  الوطنية  تقاريرها  بإتاحة 
معاهدة تجارة األسلحة ما يشير إلى إتاحة التقارير السنوية عن صادرات وواردات األسلحة للعموم، 
وال يطلب نموذج معاهدة تجارة األسلحة - خالفًا لنموذج سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية - 
إلى الدول تحديد إن كان يجدر إتاحة التقرير للعموم أم توزيعه على الدول األطراف فقط. وال أحد 
لكّن  للعموم.  عــام 2015  فــي  األســلــحــة  نقل  عمليات  عــن  تقريرها  إتــاحــة  عــدم  اخــتــارت  سلوفاكيا  غير 
ووارداتها  صادراتها  عن  تقاريرها  سّرية  على  المحافظة  اختارت  والسنغال)  وبنما  دول (ليبيريا  ثالث 
مـــن األســلــحــة خـــالل عـــام 2016. وجــمــيــع هـــذه الـــــدول اخـــتـــارت قــبــل ذلـــك إتـــاحـــة تــقــاريــرهــا لــعــام 2015 

للعموم.

 P. Holtom and I. Pavesi, Trade Update 2017: Out of the Shadows (Geneva: Small Arms Survey, 2017), (13)
p. 13.
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III القيم المالية لصادرات الدول من األسلحة

مارك بروْملي 

وجوانا تريتنباخ

هــنــاك اهــتــمــام قـــوي مــنــذ زمـــن بــقــيــاس الــقــيــم الــمــالــيــة لـــصـــادرات الــــدول مــن األســلــحــة كوسيلة لتقييم 
تــكــلــفــة عــمــلــيــات نـــقـــل األســـلـــحـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــــدول الـــمـــســـتـــوردة وتــقــيــيــم الـــمـــنـــافـــع االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــدول 
ر قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بعمليات نقل األسلحة لقياس القيمة المالية لتجارة  رة. لم ُتطوَّ المصدِّ
الــســالح الــدولــيــة، لــكــّن قيمة مــؤشــر االّتـــجـــاه (TIV) الـــذي فــي قــاعــدة الــبــيــانــات مصّممة لــتــكــون مــؤّشــرًا 
بالقيم  المتعّلقة  للبيانات  الوحيد  المصدر   .(I القسم  المنقولة (انظر  العسكرية  المعّدات  حجم  على 
المالية لصادرات الدول من األسلحة هو البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومات. لكن هناك قيود 
شــديــدة عــلــى اســتــخــدام الــبــيــانــات الــوطــنــيــة الــرســمــيــة فــي قــيــاس الــقــيــمــة الــمــالــيــة لــتــجــارة الــســالح الــدولــيــة، 
ألسباب أهّمها أّن البيانات مبنّية على تعريفات ومنهجيات وطنية، لذلك فهي ليست قابلة للمقارنة 

بالضرورة (1). لكن طالما أّن هذه القيود مفهومة، رّبما تمّثل البيانات مصدرًا مهّمًا للمعلومات.
من  الـــدول  لــصــادرات  المالية  بالقيم  المّتصلة  الرسمية  البيانات  الــرقــم (5 - 6)  الــجــدول  يستعرض 
األسلحة في السنين 2007 - 2016. الدول الواردة أسماؤها في الجدول هي التي قّدمت بيانات عن 
القيمة المالية لـ «صادرات األسلحة» أو لـ «رخص تصدير أسلحة» أو لـ «اّتفاقيات تصدير أسلحة» أو 
من  البيانات  ُنقلت  وقــد  دوالر.  ماليين  المتاحة 10  القيم  مــتــوّســُط  وتــجــاوز  أسلحة»  تصدير  «طلبات 

(1) ال يوجد تعريف متَفق عليه دوليًا لما تعنيه عبارة «أسلحة»، وتستخدم الحكومات قوائم مختلفة عند جمع البيانات 
دة ُتملي طريقة جمع  المتصلة بالقيم المالّية لصادراتها من األسلحة واإلبالغ عنها. أضف إلى ذلك أنه ال توجد منهجية موحَّ
هذه البيانات واإلبالغ عنها، إْذ تبّلغ بعض الدول عن رخص التصدير الصادرة أو المستخَدمة، في حين تستخدم دول أخرى 

البيانات المجموعة من الدوائر الجمركية.
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تقارير لحكومات وطنية أو ُنقلت عنها مباشرة. تعكس تغطية البيانات المذكورة اللغة المستخدمة في 
المصدر األصلي. تتفاوت الممارسات الوطنية في هذه الناحية، لكّن عبارة «صادرات أسلحة» تشير 
عمومًا إلى القيمة المالية لألسلحة التي ُشحنت فعـًال؛ وتشير عبارة «رخــص تصدير أسلحة» عمومًا 
إلى القيم المالية لرخص تصدير األسلحة الصادرة عن السلطة الوطنية التي منحت الرخصة؛ وتشير 
عبارة «اّتفاقيات تصدير أسلحة» أو «طلبات تصدير أسلحة» إلى القيم المالية للعقود أو االّتفاقيات 
عة لتصدير أسلحة. يتّم التحويل إلى القيمة الثابتة للدوالر األمريكي (2016) باستخدام  األخرى الموقَّ

.(CPI) أسعار الصرف في السوق في سنة اإلبالغ ومؤّشر أسعار المستهلكين
بــمــوجــب قـــاعـــدة بــيــانــات ســـيـــبـــري لــنــقــل األســلــحــة، تــســتــحــوذ الـــــدول الــتــي تــصــدر بــيــانــات رســمــيــة عن 
األسلحة  شحنات  حجم  إجمالي  مــن  بالمئة  مــن 90  أكثر  على  األسلحة  مــن  لصادراتها  المالّية  القيم 
الرئيسة. يمكن بالتالي استخدام البيانات التي في الجدول الرقم (5 - 6) للتوّصل إلى تقدير تقريبي 
لــلــقــيــمــة الــمــالــّيــة لــتــجــارة الـــســـالح الــعــالــمــيــة. لـــكـــّن اســـتـــخـــدام الــبــيــانــات بـــهـــذه الــطــريــقــة مـــدعـــاة لــمــشــكــالت 
كــثــيــرة. أوًال، تــســتــنــد مــجــمــوعــات الــبــيــانــات الــمــســتــخــدمــة إلـــى تــعــريــفــات ومــنــهــجــيــات مختلفة كــمــا ذكــرنــا 
مــبــاشــر. ثــانــيــًا، هــنــاك دول كثيرة (كالمملكة الــمــّتــحــدة) ال تصدر  الــمــقــارنــة بينها بشكل  آنــفــًا، وال يــمــكــن 
بيانات عن صادرات األسلحة، ولكن تصدر بيانات عن رخص تصدير األسلحة، بينما ال ُتصدر دول 
أخرى (كالصين مثـًال) أّي بيانات عن صادرات األسلحة أو الرخص أو االّتفاقيات أو الطلبات. ومع 
ذلك، بتجميع البيانات التي ُتصدرها الدول بشأن القيم المالّية لصادراتها من األسلحة، باإلضافة إلى 
تــقــديــرات خــاّصــة بــالــدول الــتــي تقتصر عــلــى إصــــدار بــيــانــات عــن رخـــص تــصــديــر األســلــحــة أو اّتــفــاقــيــات 
بـــ 88.4  سنة 2016  في  العالمية  األسلحة  لتجارة  اإلجمالّية  القيمة  تقدير  يمكن  طلباتها،  أو  تصديرها 

مليار دوالر على األقّل (2). لكّن الراجح أّن الرقم الفعلي أكبر كثيرًا.

(2) عــــنــــد حــســاب هــــذا الــمــجــمــوع، اســُتــخــدمــت األرقــــــام الــمــّتــصــلــة بــــصــــادرات األســلــحــة إذا كــانــت مــتــاحــة. فـــي حــالــة كــنــدا، 
ضاعفنا رقــم صـــادرات األسلحة كــون أرقـــام صـــادرات األسلحة الــخــاّصــة بكندا تستثني صــادراتــهــا إلــى الــواليــات المّتحدة التي 
تزعم السلطاُت الكندية أّنها تشمل أكثر من نصف صادرات كندا من التكنولوجيا العسكرية. وإذا كانت األرقام المتاحة لعام 
2015 ولــيــس لــعــام 2016، ُتــســتــخــدم أرقــــام الــعــام 2015. وإذا لــم يــوجــد أرقــــام مــتــاحــة لــعــام 2016 أو لــعــام 2015، ُتــســتــخــَدم أرقـــام 
اّتفاقيات تصدير األسلحة أو طلبات تصدير األسلحة في سنة 2015 إن ُوجــدت. وبناء على تحليل لحاالت سابقة أصــدرت 
فيها دول بيانات عن كّل من اّتفاقيات أو طلبات تصدير أو استيراد أسلحة، اسُتخدم الرقم الكامل الّتفاقيات أو طلبات تصدير 
األســلــحــة، لــكــن بــفــارق ســنــة واحـــــدة. وإذا لــم تــكــن أرقــــام اّتــفــاقــيــات أو طــلــبــات تــصــديــر األســلــحــة مــتــاحــة، ُتــســتــخــدم أرقــــام رخــص 
تصدير األسلحة لسنة 2016 إذا كانت متاحة. وبناء تحليل لدول ُتصدر بيانات عن كّل من صادرات األسلحة ورخص تصدير 
التصدير  رخــص  على  المعتمد  التقدير  هــذا  اســُتــخــدم  الــجــاريــة.  للسنة  األســلــحــة  تصدير  رخــص  رقــم  نصف  ُيستخدم  األســلــحــة، 
أيــضــًا فــي حــالــة ألــمــانــيــا، مــع أّنــهــا تــصــدر أرقــــام صــادراتــهــا مــن األســلــحــة. لــكــّن أرقــــام صـــــادرات أســلــحــة ألــمــانــيــا تــتــضــّمــن صــــادرات 
هذه  تقّلل  لذلك  التصدير.  برخص  عمومًا  مشمول  هــو  مّما  كثيرًا  أضيق  وخــدمــات  بضائع  فئة  وهــي  فقط،  الحربية»  «األسلحة 

األرقاُم القيمَة اإلجمالية لصادرات ألمانيا من األسلحة.
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جدول الرقم (5 - 6)
ال

صناعة، 2007 - 2016
ت الوطنية وال

كوما
ح
صادر ال

ى م
ستناداً إل

حة ا
سل
أل
ن ا
ت الدول م

صادرا
القيمة المالّية ل

األرقام مبّينة بالقيم الثابتة للدوالر (2016). والسنوات المشار إليها سنوات تقويمية ما لم ُيذكر خالف ذلك.
الدولة

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

ت
سير البيانا

تف

النمسا
196

343
541

544
638

611
720

722
377

707
صادرات أسلحة

2185
1545

3497
2577

2421
2087

3247
1215

1217
4403

ص تصدير أسلحة
رخ

بلجيكا
1426

2180
1713

1462
1239

1301
839

6070
1252

1381
ص تصدير أسلحة

رخ
البوسنة والهرسك

. .
46

36
15

61
55

53
. .

. .
. .

صادرات أسلحة
60

95
71

41
85

62
153

. .
. .

.
ص تصدير أسلحة

رخ
بلغاريا

234
245

225
376

343
294

321
543

1574
1122

صادرات أسلحة
599

776
491

431
331

469
672

1113
718

1392
ص تصدير أسلحة

رخ
كندا(أ)

351
583

530
437

685
1090

681
731

535
541

صادرات أسلحة
كرواتيا

. .
. .

. .
79

52
68

118
95

44
82

صادرات أسلحة
. .

. .
348

649
227

320
974

648
429

419
ص تصدير أسلحة

رخ
جمهورية التشيك

276
310

272
316

271
368

394
575

632
762

صادرات أسلحة
756

346
606

657
513

356
449

673
833

380
ص تصدير أسلحة

رخ
الدنمارك

311
266

392
548

352
298

1070
197

150
244

ص تصدير أسلحة
رخ

يتبع
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تابع
 

إستونيا
5

10
5

<1
4

<1
1

4
4

4
صادرات أسلحة

5
10

12
3

519
4

4
5

16
10

ص تصدير أسلحة
رخ

فنلندا
119

152
135

86
144

78
305

300
110

146
صادرات أسلحة

90
550

291
89

273
158

471
305

407
108

ص تصدير أسلحة
رخ

فرنسا
7158

5129
5736

5400
5409

4491
5308

5174
6805

7721
صادرات أسلحة

8967
10751

12688
7461

9666
6470

9403
11054

19004
15420

ص تصدير أسلحة
رخ

ألمانيا
2392

2330
2081

3089
1906

1271
1276

2452
1746

2767
صادرات أسلحة(ب)

13817
13609

10939
8005

16012
11922

11408
8768

14396
7638

ص تصدير أسلحة(ج)
رخ

اليونان
52

78
353

430
335

457
. .

. .
. .

. .
ص تصدير أسلحة

رخ
هنغاريا

27
24

26
28

27
36

42
45

52
21

صادرات أسلحة
152

194
197

201
231

363
702

581
1441

651
ص تصدير أسلحة

رخ
الهند(د)

96
220

77
. .

. .
90

121
165

325
223

صادرات أسلحة
أيرلندا

52
51

70
35

40
63

85
116

48
70

ص تصدير أسلحة
رخ

إسرائيل
..

..
7719

7925
7469

7809
..

..
..

..
صادرات أسلحة

6482
7052

8279
8035

6210
..

6738
5738

5772
6500

فاقيات تصدير أسلحة اّت
إيطاليا

2007
2902

3427
898

1517
4043

3792
4479

3609
3157

صادرات أسلحة
7516

9244
10402

4739
7806

5587
2940

3566
8853

16188
ص تصدير أسلحة

رخ
يتبع
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تابع
 

كوريا الجنوبية
978

1153
1304

1308
2542

2460
3519

3662
3586

2548
اّتفاقيات تصدير أسلحة

ليتوانيا
70

51
68

22
71

26
22

25
30

45
صادرات أسلحة

100
77

123
34

76
27

30
21

66
102

ص تصدير أسلحة
رخ

الجبل األسود
. .

28
12

9
. .

4
4

12
4

. .
صادرات أسلحة

49
33

12
15

6
7

8
15

12
. .

ص تصدير أسلحة
رخ

هولندا
1385

816
881

985
1145

1104
346

337
665

626
صادرات أسلحة

1136
2054

2044
1331

617
1264

1317
2778

980
1566

ص تصدير أسلحة
رخ

النرويج
632

769
801

668
681

697
579

473
410

427
صادرات أسلحة

باكستان(هـ)
22

58
16

19
11

14
13

17
61

. .
صادرات أسلحة

56
27

. .
37

26
29

23
57

95
. .

ص تصدير أسلحة
رخ

بولندا
455

601
2162

666
1259

850
1174

1237
1425

1357
ص تصدير أسلحة

رخ
البرتغال

. .
116

25
29

37
42

241
211

214
660

صادرات أسلحة
43

124
44

31
46

70
200

343
76

270
ص تصدير أسلحة

رخ
رومانيا

97
93

110
135

140
87

182
161

163
181

صادرات أسلحة
196

133
185

167
196

187
305

252
223

241
تصدير أسلحة ص 

رخ
روسيا

8566
9308

9509
11007

14618
15889

16175
15816

14683
15000

صادرات أسلحة
يتبع
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تابع
 

صربيا
147

366
227

281
243

207
317

360
. .

. .
صادرات أسلحة

475
949

726
1105

547
618

1051
995

. .
. .

ص تصدير أسلحة
رخ

سلوفاكيا
59

62
68

22
15

34
42

49
64

66
صادرات أسلحة

117
116

166
85

44
98

167
360

318
230

ص تصدير أسلحة
رخ

سلوفينيا
5

10
8

9
13

5
4

12
12

18
صادرات أسلحة

8
10

19
16

18
12

12
4

35
48

ص تصدير أسلحة
رخ

جنوب أفريقيا
657

796
1031

1252
1350

1350
337

278
217

283
أسلحة ص تصدير 

رخ
إسبانيا

1478
1525

2093
1644

3606
2623

5346
4308

4178
4481

صادرات أسلحة
3108

4125
4962

3262
4258

10698
5911

4931
11990

6138
ص تصدير أسلحة

رخ
السويد

1645
2148

1982
2099

2286
1506

1889
1176

896
1283

صادرات أسلحة
1170

1624
1623

2020
1791

1224
1555

662
594

7224
ص تصدير أسلحة

رخ
سويسرا

448
743

748
677

1049
780

512
624

470
418

صادرات أسلحة
تركيا

486
642

750
698

872
1254

1432
1673

1681
1678

صادرات أسلحة
المملكة المّتحدة

22353
8929

12637
9913

9231
14523

15784
14190

11912
7961

طلبات تصدير أسلحة(و)
2079

4027
5380

4136
10387

3578
7157

3478
9005

4369
ص تصدير أسلحة

رخ
أوكرانيا

810
892

895
1053

1071
1070

1030
. .

577
770

صادرات أسلحة
يتبع
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تابع
 

الواليات المّتحدة(ز)
24571

50418
23993

20035
20870

18347
20948

19696
21524

21665
صادرات أسلحة(ح)

19297
30433

32412
23375

27618
65629

24260
31873

45516
27532

اّتفاقات تصدير أسلحة(ط)
28369

38114
40244

37516
46813

35094
21426

63905
74883

49840
ص تصدير أسلحة(ي)

رخ
.. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة للتطبيق.

َّمة لتصدير أسلحة»  ع عليها لتصدير أسلحة» أو «طلبات مقد ظة: الدول المدَرجة في هذا الجدول هي التي ُتصدر بيانات رسمية عن القيم المالّية إّما لـ «صادرات أسلحة»، أو «عقود موقَّ
ح
ال
م

ص لصادرات أسلحة» لسّت سنين على األقــّل من السنين العشر المشمولة، على أن يتخّطى متوّسط القيم المعطاة لمجموعة بيانات واحــدة على األقــّل 10 ماليين دوالر. إّن بيانات 
أو «رخــ

صادرات األسلحة للدول المختلفة الواردة في هذا الجدول ليست صالحة للمقارنة بالضرورة ورّبما تعتمد على تعريفات ومنهجيات شديدة االختالف.
من األسلحة إلى الواليات المّتحدة. (أ) األرقام العائدة إلى كندا ال تشمل صادراتها 

(ب) هذه األرقام تشمل صادرات «األسلحة الحربية» فقط بحسب تعريف التشريع األلماني.
ص تصدير أسلحة لمشاريع تعاونية دولية.

(ج) تتضّمن هذه األرقام رخ
(د) أرقام الهند للسنين 2007 - 2008 و2012 - 2016 عائدة إلى الحقبة الممتّدة بين 1 نيسان/أبريل و31 آذار/مارس (مثـًال، الرقم العائد لسنة 2016 يغّطي المّدة بين 1 نيسان/أبريل 2016 و31 

آذار/مارس 2017). والرقم العائد إلى السنة 2009 يغطي الحقبة بين 1 نيسان/أبريل 2009 و31 كانون األّول/ديسمبر 2009.
(هـ) تغّطي أرقام باكستان المّدة الواقعة بين 1 نيسان/أبريل و31 آذار/مارس (مثـًال، الرقم العائد لسنة 2016 يغّطي المّدة الواقعة بين 1 نيسان/أبريل 2016 و31 آذار/مارس 2017).

(و) هذه األرقام تشمل الصادرات من المعّدات الدفاعية والمعّدات والخدمات الفضائية الجّوية األخرى.
ّص الحقبة الممتّدة بين 1 تشرين األّول/أكتوبر و30 أيلول/سبتمبر (مثـًال، الرقم العائد لسنة 2016 يشمل الحقبة الممتدة بين 1 تشرين األّول/أكتوبر 

(ز) األرقــام العائدة للواليات المّتحدة تخ
2015 و30 أيلول/سبتمبر 2016).

(ح) تتضّمن هذه األرقام المعّدات المباعة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية بين الحكومات، والمبيعات التي تتّم بين الصناعة األمريكية والحكومات األجنبية مباشرة على شكل 
مبيعات تجارية مباشرة.

(ط) هذه األرقام ال تشمل غير البنود المباعة بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية بين الحكومات.
(ي) هذه األرقام ال تشمل غير المبيعات التي تتّم مباشرة بين الصناعة األمريكية والحكومات األجنبية مباشرة في صورة مبيعات تجارية مباشرة.

صادر: تقارير الحكومات الوطنية أو اقتباسات مباشرة منها. لالطالع على قائمة شاملة بالموارد وكّل البيانات المالية المتاحة عن صادرات األسلحة، انظر الموقع اإللكتروني لسيبري.
الم
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IV إنتاج األسلحة والخدمات العسكرية

أود فلوران 

ونان تيان

عرض عاّم للتطّورات في صناعة األسلحة، 2016

ُيعّد سيبري قائمة بالمنتجين المئة الكبار، وهي تصّنف أكبر شركات إنتاج األسلحة والخدمات 
الــعــســكــريــة فـــي الـــعـــالـــم (بــاســتــثــنــاء الـــصـــيـــن) بـــنـــاًء عــلــى مــبــيــعــاتــهــا الــعــســكــريــة. بــلــغ إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات هــذه 
الرقم  الــجــدول  عــام 2015 (انــظــر  على  بالمئة  بــزيــادة 1.9  عــام 2016،  فــي  دوالر  مليار  الــشــركــات 375 
(5 - 7)) (1). وهذه أّول زيادة باألرقام الحقيقية على أساس سنوي في مبيعات المنتجين المئة الكبار 
على  انخفاض  تالها  التي  عــام 2010،  فــي  دوالر  مليار  البالغة 420  ذروتــهــا  بلوغها  منذ  األسلحة  مــن 
مـــدى خــمــس ســنــيــن مــتــتــالــيــة. لــكــّن هـــذا الــنــمــّو الــــذي تــحــّقــق فـــي عـــام 2016 لـــم يــمــنــع مـــن بــقــاء إجــمــالــي 
مبيعات المنتجين المئة الكبار من األسلحة أدنى بنسبة 13 بالمئة من نظيره في عام 2010، وإن كان 
أعلى بنسبة 38 بالمئة من نظيره في عــام 2002، وهــو عــام بــدء سيبري بــاإلفــادة عن مبيعات الشركات 

الُمنتجة لألسلحة.

تلك  وبخاّصة  ألخـــرى،  سنة  مــن  تتغّير  قــد  الكبرى  المئة  للشركات  السنوية  سيبري  قائمة  فــي  الــمــدَرجــة  الشركات  (1) إّن 
التي تحتّل مراتب دنيا. لذلك، المقارنات بين العائدات اإلجمالية ال تتضّمن بالضرورة الشركات ذاتها كّل سنة.

مة إلــى قـــّوات عسكرية ووزارات دفــاع  تشير خانة «مبيعات األسلحة» إلــى مبيعات الــمــعــّدات والــخــدمــات العسكرية المقدَّ
في شّتى ربــوع العالم. والمبيعات المذكورة هي تلك العائدة إلــى الشركات المصنَّفة في القائمة فقط. جميع أرقــام المبيعات 
الـــواردة في هــذا القسم بالقيمة االسمية (الحالية) لــلــدوالر ما لم ُيذكر خــالف ذلــك، بينما التغّيرات بالنسبة المئوية والحصص 
بالقيمة الــثــابــتــة لــلــدوالر لسنة 2015 (أي بالقيم الحقيقية). لــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، انــظــر قــاعــدة بــيــانــات ســيــبــري الــخــاّصــة بصناعة 
 A. Fleurant [et al.], «The SIPRI Top 100 Arms-Producing and أيـــضـــًا:  انــظــر  األّول/ديـــســـمـــبـــر 2017.  كـــانـــون  األســلــحــة، 
Military Services Companies, 2016,» in: SIPRI Fact Sheet (December 2017).
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الجدول الرقم (5 - 7)

اتّجاهات مبيعات األسلحة للشركات المدرجة في قائمة سيبري 

للشركات المئة الكبرى الُمنِتجة لألسلحة، 2007 - 2016
تم تدوير النسب المئوية التي تجاوزت 10 بالمئة إلى أقــرب رقم صحيح، وتدوير النسبة المئوية التي تدّنت عن 10 بالمئة 

إلى خانة عشرية واحدة.
2007200820092010201120122013201420152016

مبيعات األسلحة باألسعار ومعدالت الصرف الحالّية

المجموع 
(مليارات الدوالرات)

349392406420420405406397370375

6.91.3−2.1−3.70.3−11123.43.60.0التغّير (بالمئة)

مبيعات األسلحة باألسعار ومعّدالت الصرف الثابتة (2016)

المجموع 
(مليارات الدوالرات)

371398426432408389381369368375

0.41.9−3.0−2.2−4.7−5.4−4.67.17.11.3التغّير (بالمئة)

التغّير التراكمي منذ 
2007 (بالمئة)

07.11516104.92.5−0.6−1.00.9

مالحظة: تشير األرقــام الــواردة في هذا الجدول إلى قائمة سيبري للمنتجين المئة الكبار في كّل سنة، وهذا يعني أّنها تشير 
في كّل سنة إلى مجموعة مختلفة من الشركات، بناء على ترتيبها المعتمد على مجموعة مّتسقة من البيانات.

المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بصناعة األسلحة، كانون األول/ديسمبر 2017.

إلى  عــام 2016  فــي  األسلحة  مــن  الكبار  المئة  المنتجين  مبيعات  إجمالي  فــي  النمّو  أغــلــب  ُيــعــزى 
زيادة بنسبة 4.0 بالمئة في مبيعات األسلحة التي حّققتها شركات تّتخذ من الواليات المّتحدة مقّرًا لها 
(انظر الجدول الرقم (5 - 8)). للواليات المّتحدة تأثير حاسم في االّتجاه العالمي السنوي لمبيعات 
األسلحة: (أ) لوجود عدد كبير من الشركات المدرجة في قائمة المنتجين المئة الكبار على أراضيها 
(38 شركة في تصنيف عام 2016)، (ب) لِعظم حجم مبيعات األسلحة التي تحّققها الشركات التي 
تحتّل أعلى المراتب في التصنيف وتعمل في الواليات المّتحدة مقارنة بالشركات العاملة في الدول 
من  يّتخذون  اُألَول،  الثالثة  المنتجون  منهم  عــام 2016،  في  الكبار  العشرة  المنتجين  من  األخــرى (6 
الواليات المّتحدة مقّرًا لهم). وقد شّكلت مبيعات الشركات العاملة في الواليات المّتحدة 58 بالمئة 

من إجمالي مبيعات المنتجين المئة الكبار من األسلحة في عام 2016.
لمبيعات  السنوي  االّتــجــاه  في  أيضًا  كبير  تأثير  لها  مــقــّرًا  الغربية  أوروبــا  من  تّتخذ  التي  للشركات 
األســلــحــة الــتــي يــحــّقــقــهــا الــمــنــتــجــون الــمــئــة الــكــبــار. بــلــغ مــجــمــوع مــبــيــعــات الــشــركــات األوروبـــيـــة الــغــربــيــة 
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الــمــنــتــجــيــن  مــبــيــعــات  إجـــمـــالـــي  مـــن  بــالــمــئــة  أي 24  عــــام 2016،  فـــي  دوالر  مــلــيــار  ــفــة 91.6  الــمــصــنَّ الـــــــ 25 
ــيــن  الــمــئــة الــكــبــار. ضــّمــت قــائــمــة عـــام 2016 شــركــات مــن ثــمــانــي دول أوروبـــيـــة غــربــيــة وكــيــانــيــن «أوروبــيَّ
ــيــن» (انـــظـــر الـــجـــدول الـــرقـــم (5 - 8)) (2). ُســـّجـــلـــت زيــــــادات إجــمــالــيــة فـــي مــبــيــعــات األســـلـــحـــة الــتــي  غــربــيَّ
المقابل،  وفــي  الــمــّتــحــدة.  والمملكة  وســويــســرا  والــســويــد  والــنــرويــج  ألمانيا  فــي  كائنة  شــركــات  حّققتها 
كائنة  وشركات  غربّيان  أوروبيان  كيانان  حّققها  التي  األسلحة  مبيعات  في  إجمالية  خفوضًا  ُسّجلت 
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وعلى الرغم من هذه االّتجاهات المتضاربة في أوروبا الغربية، حافظ 
مــجــمــوع مــبــيــعــات األســلــحــة الــتــي حــّقــقــتــهــا الــشــركــات الــكــائــنــة فــي تــلــك الــمــنــطــقــة عــلــى مــســتــواه فــي عــام 
البريطانية  الشركات  مبيعات  نمّو  إلــى  أســاســًا  عائد  وذلــك  عــام 2015،  عن  بالمئة  بــزيــادة 0.2   ،2016

واأللمانية.
وهي  بالمئة،   3.8 بنسبة  روســيــا  فــي  عاملة  شــركــات  حّققتها  التي  األسلحة  مبيعات  مجموع  زاد 
زيادة مدفوعة أساسًا بطلب محّلي وبتطبيق برنامج تحديث شامل وطويل األجل يراد منه تحسين 
وتــرقــيــة قـــــدرات صــنــاعــة األســلــحــة الـــروســـيـــة والـــســـمـــاح لــهــا بــتــحــقــيــق مــعــايــيــر أعـــلـــى فـــي أداء األســلــحــة. 
منها  لــعــام 2016،  الــكــبــار  المئة  المنتجين  قائمة  فــي  مــراتــب  روســيــة  شــركــات   10 مجموعه  مــا  وحــجــز 
7 فـــي عــــداد الــمــنــتــجــيــن الــخــمــســيــن الـــكـــبـــار. لــكــن لــيــس فـــي عــــداد الــمــنــتــجــيــن الـــعـــشـــرة الـــكـــبـــار شــركــات 

روسية.
ُيـــظـــهـــر تــصــنــيــف ســـيـــبـــري لـــعـــام 2016 ثـــبـــات مــنــتــجــي األســـلـــحـــة والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة الـــكـــبـــار فــي 
أند  وثــايــلــز  سيستمز،  إي  أي  وبــي  مــارتــن،  لوكهيد  مثل  كــثــيــرة -  شــركــات  فهناك  مــواقــعــهــم.  فــي  الــعــالــم 
منذ  السابقة  األعـــوام  جميع  فــي  كما   2016 لــعــام  للمراتب  الــعــلــوي  النصف  فــي  ُأدرجـــت  راينميتال - 
عــــام 2002، وهــــو أّول عــــام تــشــمــلــه قـــاعـــدة بــيــانــات ســيــبــري لــصــنــاعــة األســـلـــحـــة. وُتـــعـــزى فـــي األســــاس 
الــتــغــّيــرات الــكــبــيــرة فــي تــصــنــيــف الــشــركــات الــتــي فــي الــنــصــف الــعــلــوي فــي قــائــمــة كــبــار الــمــنــتــجــيــن المئة 
إلى عمليات دمج، واستحواذ، وتصفية استثمارات في شركات كانت مصنَّفة في األعوام السابقة. 
النصف  في  تقع  التي  الشركات  تصنيفات  في  سنوي  أســاس  على  أكبر  تذبذب  هناك  المقابل،  في 
الــســفــلــي لــقــائــمــة الــمــنــتــجــيــن الــمــئــة الــكــبــار. وهـــذا راجـــع أســاســًا إلــى أّن الــتــغــّيــر عــلــى أســـاس ســنــوي في 
غالبًا  له  قليلة)  األسلحة  من  (مبيعاتها  المرتبة  متدّنية  شركة  تحّققها  التي  األسلحة  مبيعات  إجمالي 
(مبيعاتها  المرتبة  عالية  شركة  مبيعات  في  ذاتها  بالقيمة  ر  بالتغيُّ مقارنة  الترتيب  في  نسبيًا  أكبر  تأثير 
إلى  بالنسبة  التغّير  أهّمية  زادت  األصلية،  المبيعات  مجموع  قــّل  كّلما  أّنــه  أي  كبيرة).  األسلحة  من 

المجموع. ذلك 

(2) تشير فئة «أوروبــيــة غربية» إلــى شركات توجد ملكيتها وهياكل إدارتــهــا في أكثر من دولــة أوروبــيــة واحــدة. والشركتان 
.MBDAاألوروبيتان الغربيتان في قائمة المنتجين المئة الكبار في سنة 2016 هما إيرباص و
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 الفئات الثالث لمنتجي األسلحة: «منتجون رئيسون»، و«منتجون مرموقون آخرون» 

و«منتجون ناشئون»

ُصــّنــفــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة وكـــنـــدا وروســـيـــا ودول فـــي أوروبــــــا الــغــربــيــة الــتــي لــديــهــا شـــركـــات ُمنتجة 
لــألســلــحــة أو لــلــخــدمــات الــعــســكــريــة وُمـــدرجـــة فـــي عــــداد الــمــنــتــجــيــن الــمــئــة الــكــبــار بــحــســب ســيــبــري بــأّنــهــا 
«ُمنتجة رئيسة لألسلحة» لتمّتع هذه الــدول باعتراف واســع بامتالكها قــدرات شاملة إلنتاج األسلحة. 
عسكرية  وخــدمــات  أسلحة  إنتاج  شركات  لديها  دوًال  تتضّمن  فئة  اآلخـــرون»  المرموقون  و«المنتجون 
في قائمة المنتجين المئة الكبار وتتمّتع بقدرات إنتاج أسلحة ناضجة، وكبيرة في حاالت كثيرة، لكن 
ليس لديها نّية في زيادة تطوير قدراتها. الدول التي انتمت إلى هذه الفئة في عام 2016 هي أستراليا 
ــــا «فـــئـــة مــنــتــجــون نـــاشـــئـــون» فــتــتــضــّمــن دوًال لــديــهــا  وإســـرائـــيـــل والـــيـــابـــان وبـــولـــنـــدا وســـنـــغـــافـــورة وأوكــــرانــــيــــا. أّمـ
بناء  على  عزمها  وأعلنت  الكبار  المئة  المنتجين  عـــداد  فــي  عسكرية  وخــدمــات  أسلحة  إنــتــاج  شــركــات 
قــدرات محّلية ضخمة إلنتاج األسلحة وحّققت درجــة عالية من االكتفاء الذاتي في اقتناء األسلحة. 

الدول التي انتمت إلى هذه الفئة في عام 2016 هي البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وتركيا.
ال ريب أّن هذه التصنيفات غير مثالية، لكن يمكنها، كأداة تحليلية، تقديم رؤى حيال االّتجاهات 
والـــتـــطـــّورات عــلــى صــعــيــد قـــــدرات إنـــتـــاج األســلــحــة، ضــمــن هـــذه الــفــئــات وبــيــنــهــا. وســنــتــعــّمــق فـــي مناقشة 
االّتــجــاهــات فــي عـــام 2016 واالّتــجــاهــات الــبــعــيــدة الــمــدى (بــيــن عــامــي 2002 و2016) فــي كـــّل فــئــة في 

األقسام الفرعية التالية.

المنتجون الكبار لألسلحة

الــكــبــار قــد زادت بنسبة 35  الــمــئــة  قــائــمــة المنتجين  فــي  الــكــبــار  األســلــحــة  منتجي  كــانــت مبيعات  إذا 
بمقدار  انخفضت  قــد  األســلــحــة  مبيعات  إجــمــالــي  فــي  حّصتهم  فـــإّن  و2016،  عــامــي 2002  بــيــن  بالمئة 
ثالث نقاط مئوية (من 93 إلى 90 بالمئة) خالل المّدة ذاتها. بعبارة أخرى، كان نمّو إجمالي مبيعات 
المنتجين المئة الكبار من األسلحة أسرع (بنسبة 39 بالمئة) بين عامي 2002 و2016 من نمّو إجمالي 
مبيعات الشركات الرئيسة المنتجة لألسلحة في عداد المنتجين المئة الكبار في تلك المّدة (3). تضاءل 
بسنة  مــقــارنــة  شــركــة)  سنة 2016 (74  فــي  لألسلحة  المنتجة  الرئيسة  الـــدول  فــي  العاملة  الــشــركــات  عــدد 
2002 (81 شركة). إضافة إلى ذلك، انخفضت حّصة منتجي األسلحة العشرة الكبار (6 في الواليات 
المّتحدة و1 في كّل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المّتحدة وكيان أوروبــي غربي واحــد) في إجمالي 
مبيعات المنتجين المئة الكبار من 60 بالمئة في عام 2002 إلى 52 بالمئة في عام 2016. يشير ذلك 
نصيب  على  تستحوذ  باتت  الشركات  كبرى  إن  إْذ  الــشــيء،  بعض  األسلحة  صناعة  تركيز  تضاؤل  إلــى 

أقّل في الحّصة السوقية للمنتجين المئة الكبار.
(3) الحظ أّن الشركات المدَرجة في قائمة سيبري للمنتجين المئة الكبار تتغّير من سنة إلى أخرى.
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الجدول الرقم (5 - 8)

الحصص الوطنية واإلقليمية من مبيعات األسلحة للشركات المدرجة 

في قائمة سيبري للشركات المئة الكبرى المنتجة لألسلحة في العالم 
باستثناء الصين في سنة 2016 مقارنة بسنة 2015(أ)

تم تدوير النسب المئوية التي تجاوزت 10 بالمئة إلى أقــرب رقم صحيح، وتدوير النسبة المئوية التي تدّنت عن 10 بالمئة 
إلى خانة عشرية واحدة.

عدد 
الشركات

مبيعات األسلحة المنطقة/الدولة(ب)
(مليارات الدوالرات)

التغّيرات في مبيعات األسلحة، 
2016 - 2015 (بالمئة)

الحّصة من إجمالي 
مبيعات المنتجين المئة 

الكبار من األسلحة، 
2016 (بالمئة)

الحقيقي(هـ)االسمي(د)2015(ج)2016

2182075.34.058أمريكا الشمالّية39

2172065.34.058الواليات المّتحدة38

0.80.82.64.80.2كندا1

4.50.224−91.695.9أوروبا الغربية25

9.22.09.6−36.139.8المملكة المّتحدة8

0.85.0−0.9−18.618.7فرنسا6

1.64.2−1.5−15.816أوروبية غربية(و)2

6.12.7−6.5−10.110.8إيطاليا2

6.05.66.86.61.6ألمانيا3

2.82.64.95.50.7السويد1

0.80.80.02.80.2سويسرا1

0.70.75.56.10.2النرويج1

3.60.2−4.1−0.70.7إسبانيا1

26.626.31.03.87.1أوروبا الشرقية10

26.626.31.03.87.1روسيا10

1.25.6−20.920.32.8ُمنتجون مرموقون آخرون12

6.42.2−8.27.94.1اليابان5

7.87.71.60.92.1إسرائيل3

1.71.71.82.80.5سنغافورة1

4.20.80.3−1.11.2بولندا1

1.10.922250.3أوكرانيا1

4.30.3−4.1−0.91.0أستراليا1

 يتبع
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 تابع

17.81612124.7ُمنتِجون ناشئون14

8.47.019212.2كوريا الجنوبية7

1.21.6−1.0−6.26.2الهند4

2.31.924280.6تركيا2

0.90.815110.2البرازيل1

3753662.53.1100المجموع100

مالحظة: أرقام مبيعات األسلحة بمليارات الدوالرات، باألسعار ومعدالت الصرف الحالّية. لكّن جمع األرقام قد ال ُيفضي 
إلى المجاميع المذكورة بسبب تدوير هذه األرقام.

(أ) مع أّن شركات صينية كثيرة ُمنتِجة لألسلحة كبيرة بما يكفي كما هو معلوم لتكون في مصاّف الشركات المئة الكبرى في 
قائمة سيبري، إال أّن االفتقار إلى بيانات دقيقة وصالحة للمقارنة يحول دون إدراجها.

(ب) تـــشـــيـــر األرقــــــام الـــخـــاّصـــة بـــدولـــة أو بــمــنــطــقــة إلــــى مــبــيــعــات األســلــحــة لــلــشــركــات الــمــئــة الــكــبــرى الــكــائــنــة فـــي تــلــك الـــدولـــة أو 
تلك  فــي  فعـًال  المنَتجة  األسلحة  مبيعات  ال تعكس  األرقـــام  هــذه  لكّن  لها.  التابعة  األجنبية  الشركات  ذلــك  فــي  بما  المنطقة، 

الدولة أو المنطقة.
وليس  لسنة 2015،  الكبار  المئة  للمنتجين  سيبري  قائمة  في  المدَرجة  الشركات  إلــى  لسنة 2015  المبيعات  أرقــام  (ج) تشير 
إلى الشركات المدَرجة في قائمة المنتجين المئة الكبار لسنة 2016. األرقام هي بأسعار الدوالر ومعّدالت الصرف الحالّية 

.(2016)
(د) ُيظهر هذا العمود التغّير في المبيعات بين عامي 2016 و2015 بالقيمة الحالّية للدوالر.

(هـ) ُيظهر هذا العمود التغّير في المبيعات بين عامي 2016 و2015 بالقيمة الثابتة للدوالر (2016).
.MBDA(و) الشركتان المّصنفتان بأنهما «أوروبيتين غربّيتين» هما إيرباص و

المصدر: قاعدة بيانات سيبري الخاّصة بصناع األسلحة، كانون األول/ديسمبر 2017.

الواليات المّتحدة

تستفيد الــشــركــات الكائنة فــي الــواليــات الــمــّتــحــدة مــن أكــبــر طلب محّلي فــي الــعــالــم بــاإلضــافــة إلى 
 .(I انــظــر الــقــســم) اســتــحــواذهــا عــلــى حــّصــة كــبــيــرة فــي الــســوق الــدولــيــة لــألســلــحــة والــخــدمــات الــعــســكــريــة
تمويل  وبلغ  تقريبًا،  دوالر  مليارات  األسلحة 103  مــن  المّتحدة  الــواليــات  مشتريات  تمويل  بلغ  وقــد 
الــبــحــث والــتــطــويــر واالخــتــبــار والــتــقــيــيــم 64.9 مــلــيــار دوالر فــي عـــام  2016(4). زد عــلــى ذلـــك أّن الــوضــع 
المّتحدة  الواليات  هيمنة  إلبقاء  تسعى  التي  المّتحدة،  للواليات  الثابتة  الخارجية  والسياسة  الدفاعي 
 US Department of Defense (DOD), Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), National (4)
Defense Budget Estimates for FY 2018 (Revised) (Washington, DC: DOD, 2017).

لعمليات  سيبري  بيانات  وقــاعــدة  أعـــاله،   I القسم  انظر  الــدولــي،  الصعيد  على  األسلحة  تــجــارة  عــن  المعلومات  مــن  لمزيد 
نقل األسلحة.
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لإلنتاج  وشاملة  تكنولوجيًا  ومتطّورة  ضخمة  قــدرات  على  المحافظة  ُتوجب  العالمية،  الــشــؤون  على 
الوطني لألسلحة (5).

مــنــذ أن بــــدأ ســيــبــري بــجــمــع الــبــيــانــات عـــن صــنــاعــة الـــســـالح الــعــالــمــيــة، أْمـــلـــت الـــشـــركـــات الــكــائــنــة في 
الواليات المّتحدة على الدوام االّتجاه السنوي لمبيعات المنتجين المئة الكبار من األسلحة، والعام 
2016 ليس استثناًء، إْذ بلغ مجموع مبيعات الشركات الـــ 38 الكائنة في الواليات المّتحدة والمدَرجة 
في المنتجين المئة الكبار 217 مليار دوالر في عام 2016، مستأثرة بـــ 58 بالمئة من إجمالي مبيعات 
الــمــنــتــجــيــن الــمــئــة الــكــبــار. كــمــا أّن لــوكــهــيــد مـــارتـــن، أكــبــر مــنــتــج لــلــســالح فـــي الــعــالــم، زادت مــبــيــعــاتــهــا من 
وبين  بينها  الفجوة  اّتساع  كبيرة  بدرجة  لتزيد  دوالر،  مليار  إلى 40.8  لتصل  بنسبة 11 بالمئة  األسلحة 
بــويــنــغ، ثــانــي أكــبــر منتج لألسلحة فــي الــعــالــم. كــان نــمــّو عــائــدات لوكهيد مــارتــن مــن مبيعات األسلحة 
عًا عقب استحواذها على شركة تصنيع المروحيات سيكورْسكي من يونايتد تكنولوجيز في عام  متوقَّ

2015 وزيادة شحناتها من طائرات F-35 الحربية.
الــراجــح أّن تــطــّورات رئيسة كثيرة فــي الــواليــات الــمــّتــحــدة فــي عــام 2017 سُتملي االّتــجــاه السنوي 
اعتماد  طــلــب  وفـــي  عـــام 2017.  فــي  األســلــحــة  مــن  الــكــبــار  الــمــئــة  المنتجين  لمبيعات  اإلجــمــالــيــة  للقيمة 
م إلى الكونغرس األمريكي عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا في عام 2017،  الميزانية األولى المقدَّ
التزم الرئيس بمواصلة تطبيق برنامج لتحديث القدرات العسكرية النووية لبالده والذي أطلقته اإلدارة 
ترليون  بــــ 1.2  البرنامج  هــذا  تكلفة   (CBO) األمريكي  للكونغرس  التابع  الميزانية  مكتب  قــّدر  السابقة. 
ــنــــة (6). الـــالفـــت لــلــنــظــر أّنـــــه بـــرغـــم احــتــســاب تــقــديــر (CBO) لــلــتــضــّخــم، تــكــّهــنــت  دوالر فـــي ســحــابــة 30 ســ
تقديرات أخرى بأن تبلغ التكلفة اإلجمالية نحو 1.7 ترليون دوالر (7). وبما أّن برنامج التحديث يشمل 
والمزّودة  النووية  بالطاقة  العاملة  والغّواصات  للقاّرات،  العابرة  البالستية  كالقذائف  رئيسة  منظومات 
بقذائف بالستية والقاذفات البعيدة المدى ذات القدرة النووية، من المحّتم أن يجني منتجو السالح 
الــعــامــلــون فـــي الــــواليــــات الــمــّتــحــدة مــكــاســب كـــبـــيـــرة (8). غــيــر أّن تــخــفــيــض عـــائـــدات الــحــكــومــة األمــريــكــيــة 
إضافية  قــيــودًا  األمريكية  العسكرية  الميزانية  على  يضع  قــد  سنة 2017  آخــر  فــي  المطبَّق  الــضــرائــب  مــن 
وُيــضــعــف قــــدرة الــــواليــــات الــمــّتــحــدة عــلــى تــطــبــيــق هــــذا الـــبـــرامـــج وغـــيـــره مـــن بـــرامـــج الــتــحــديــث الــعــســكــريــة 
الــنــوويــة) (9). إضافة إلــى ذلــك، هناك قيود فرضها قانون ضبط الموازنة لعام 2011 على اإلنفاق  (غير 
 M. O’Hanlon, The National Security Industrial Base: A Crucial Aspect of the United States, Whose (5)
Future May Be in Jeopardy, 21st Century Defense Initiative Policy Paper (Washington, DC: Brookings, 2011).
 US Congressional Budget Office (CBO), Approaches for Managing the Costs of US Nuclear Forces, (6)
2017–2046 (Washington, DC: CBO, 2017).
 K. Reif: «Trump Continues Obama Nuclear Funding,» Arms Control Today (July-August 2017), and (7)
«CBO: Nuclear Arsenal to Cost $1.2 Trillion,» Arms Control Today (December 2017).

(8) للمزيد عن خطط تحديث القّوة النووية األمريكية، انظر الفصل السادس، القسم I في هذا الكتاب.
 N. Goodkind, «Republican Tax Bill Could Hurt US Military, According to Top Generals,» Newsweek (9)
 (12 December 2017), and J. Gould, «US Defense Industry to Congress: Don’t Let Tax Cuts Add to the Deficit,»
Defense News, 28 October 2017.
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مــن مــوازنــة الــحــكــومــة األمــريــكــيــة فــي عـــام 2017، وســيــســتــمــّر تــأثــيــرهــا فــي مبيعات الــشــركــات الــكــائــنــة في 
الواليات المّتحدة من األسلحة (10).

أوروبا الغربية

بلغ مجموع مبيعات الشركات الكائنة في أوروبـــا الغربية من األسلحة 91.6 مليار دوالر في عام 
طرأ  قــد  يكن  لــم  إذا  لكن  بعام 2016.  مقارنة  مستقّرة  المنطقة  فــي  اإلجمالية  المبيعات  وبقيت   .2016
تغّيير كبير على تراتبية الشركات األوروبية الغربية الكبرى المنتجة لألسلحة في قائمة منتجي األسلحة 
الــمــئــة الــكــبــار عــلــى أســــاس ســـنـــوي، فـــإن مــجــامــيــع مــبــيــعــات األســلــحــة اإلجــمــالــيــة لــلــشــركــات فـــي كـــّل دولـــة 

مة بسبب الحدود الوطنية. أوروبية تتبع مسارات مختلفة ألن السوق والصناعة األوروبية تبقى مقسَّ
بلغت مبيعات ثماني شركات بريطانية من األسلحة 36.1 مليار دوالر في عام 2016، واستأثرت 
هـــذه الــشــركــات بـــــ 9.6 بالمئة مــن إجــمــالــي مبيعات المنتجين الــمــئــة الــكــبــار، وبــأكــبــر حــّصــة فــي إجمالي 
بنسبة  األسلحة  مــن  البريطانية  الــشــركــات  مبيعات  مجموع  ونــمــا  الغربية.  األوروبــيــة  الــشــركــات  مبيعات 
2.0 بــالــمــئــة مــقــارنــة بــعــام 2015. وزادت مــبــيــعــات بــريــتــش إيــروســبــايــس الــعــســكــريــة، وهــــي أكــبــر منتجي 
السالح البريطانيين، بنسبة 0.4 بالمئة، بينما زادت مبيعات األسلحة التي حّققتها رولز رويس، ثاني 
تصّنع  شــركــة  وهـــي   ،GKN وســّجــلــت  بــالــمــئــة.  بنسبة 4.5  الــمــّتــحــدة،  المملكة  فــي  لألسلحة  منتج  أكــبــر 
مكّونات فضائية جّوية، أعلى نمّو في مبيعات األسلحة (43 بالمئة) من بين سائر الشركات البريطانية 
البريطانيين  األســلــحــة  منتجي  بــشــأن  الــمــدى  الــقــصــيــرة  الــتــوّقــعــات  لــكــن تبقى  و2016.  عــامــي 2015  بــيــن 

محفوفة بالشكوك عقب قرار المملكة المّتحدة الخروج من االّتحاد األوروبي في عام 2016.
بلغ مجموع مبيعات األسلحة التي حّققتها الشركات الفرنسية السّت المدرجة في المنتجين المئة 
يمّثل  وهــذا  عــام 2016.  في  المبيعات  إجمالي  من  بالمئة  بــــ 5.0  واستأثرت  دوالر،  مليار  الكبار 18.6 
انخفاضًا في المبيعات بنسبة 0.8 بالمئة عن عام 2015. يرجع هذا التراجع الطفيف أساسًا إلى تباطؤ 
مبيعات  انخفضت  وقــد  بعام 2015.  مقارنة  داســـو)  شركة  تنتجها  الحربية (الــتــي  رافـــال  طــائــرة  شحنات 
داســــو مــن األســلــحــة بنسبة 25 بــالــمــئــة فــي عـــام 2016، كــمــا انــخــفــضــت مــبــيــعــات األســلــحــة الــتــي حّققتها 

نكستِر، وهي شركة منتجة منظومات بّرية، بنسبة 19 بالمئة.
تغّير اسم فيْنميكانيكا، أكبر منتجي السالح في إيطاليا، إلى ليوناردو عقب إعادة هيكلة في عام 
 2016(11). وقد ُدمجت كّل الشركات التابعة (مثل أغوستاِوسْتالند) في الشركة األّم، إّال ليوناردو دي أر 
 Budget Control Act of 2011, US Public Law no. 112-25, signed into law 2 Aug. 2011.   (10)
 E. Sköns and S. Perlo-Freeman, «The United States’ Military Spending and the 2011 Budget ــًا:  أيـــضـ انــظــر 
Crisis,» in: SIPRI Yearbook 2012, pp. 162–166

للمزيد عن القيود المفروضة على اإلنفاق من الموازنة األمريكية، انظر أيضًا الفصل الرابع، القسم I في هذا الكتاب.
 Leonardo, «Finmeccanica: Shareholders’ Meeting Approves the Change of the Company’s Name and (11)
the 2015 Financial Statements,» Press release, 28 April 2016.
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أس الكائنة في الواليات المّتحدة. كما باعت الشركة مؤّسستها التجارية المتخّصصة بالنقل المدني، 
من  لــيــونــاردو  مبيعات  بلغت  والــعــســكــريــة.  الــجــويــة  الفضائية  الـــقـــدرات  فــي  اآلن  أنشطتها  تحصر  وهـــي 
األسلحة 8.5 مليار دوالر في عام 2016، متراجعة عن عام 2015 بنسبة 8.5 بالمئة. كما أّن مبيعات 
بلغت 1.6  إيطاليا،  فــي  األسلحة  منتجي  أكــبــر  ثــانــي  السفن،  لبناء  فينكانتييري  حّققتها  الــتــي  األسلحة 
مليار دوالر في عــام 2016، بزيادة 7.1 بالمئة. يرجع ذلــك أساسًا إلــى شحنات سفن حربية ساحلية 

مرَسلة إلى الواليات المّتحدة وفرقاطات وغّواصات إلى إيطاليا.
زاد إجمالي مبيعات األسلحة التي حّققتها الشركات األلمانية الثالث المدَرجة في قائمة المنتجين 
المئة الكبار لعام 2016 بنسبة 6.6 بالمئة ليصل إلى 6.0 مليار دوالر. وزادت مبيعات األسلحة التي 
لزيادة  بالمئة  بنسبة 13  بّرية  منظومات  تنتجان  اللتان  وريانميتال  فيغمان  مافي  كــروس  شركتا  حّققتها 

المشتريات العسكرية األلمانية. وفي المقابل، انخفضت مبيعات تايسن كروب بنسبة 6.6 بالمئة.
المّتحدة)  والمملكة  وإيطاليا  MBDA (فرنسا  غــربــيــة»:  فئة «أوروبــيــة  فــي  مــدرجــتــان  شركتان  هــنــاك 
تابعة  شــركــة  األصـــل  فــي   MBDA ُصــّنــفــت  الــمــّتــحــدة).  والمملكة  وإسبانيا  إيــربــاص (ألمانيا  ومجموعة 
إليرباص، لكّنها مدَرجة كشركة مستقّلة في المنتجين المئة الكبار لعام  2016(12). نمت مبيعاتها من 
األســلــحــة بــنــســبــة 3.1 بــالــمــئــة لــتــصــل إلـــى 3.3 مــلــيــار دوالر فـــي عـــام 2016. كــمــا أّن مــجــمــوعــة إيــربــاص 
مدَرجة في المنتجين العشرة الكبار في عام 2016، وقد بلغت مبيعاتها 12.5 مليار دوالر، بانخفاض 
2.7 بالمئة عــن عــام 2015. يــرجــع هــذا االنــخــفــاض مــن بعض الــوجــوه إلــى تأخير تسليم طــائــرات نقل 

.A400 عسكرية من طراز
إحــــــدى الــمــشــكــالت الــمــزمــنــة الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــــــدول األوروبـــــيـــــة الــغــربــيــة الــمــنــتــجــة لــلــســالح اســتــدامــة 
قـــــدرات إنـــتـــاج الـــســـالح لــديــهــا بــيــنــمــا الــــمــــوارد الــوطــنــيــة مــرَهــقــة وتــكــالــيــف األســلــحــة مـــن األجـــيـــال الــجــديــدة 
المزمعة مرتفعة. ومــحــاوالت بناء تــعــاون أكبر بين الـــدول األوروبــيــة وتأسيس شــركــات أسلحة أوروبــيــة 
تــظــّل مـــــحـــــدودة (13). وعــقــب تــصــريــحــات أمــريــكــيــة وروســـيـــة تــحــّدثــت عــن خــطــط تــحــديــث أســلــحــة جــديــدة 
وجــاريــة، أطلق االّتــحــاد األوروبـــي برنامجًا لوضع شــروط أفضل لتعاون دول أعضاء في االّتــحــاد على 
إنتاج األسلحة، وهو التعاون الدائم المنّظم (PESCO). بموجب هذا البرنامج، رصد االّتحاد األوروبي 
ألّول مّرة أمواًال للبحث والتطوير خّصيصًا لصناعة األسلحة (14). الحصول على تمويل مشروط بتقديم 
مشاريع تعاونية عبر الحدود، على أن يكون الهدف تأسيس شركات عبر أوروبية أكبر ُمنتجة لألسلحة.

(12) عــــقــــب إعــــــادة تــقــيــيــم MBDA، تــغــّيــر وضــعــهــا مـــن «مــــشــــروع مـــشـــتـــرك» إلــــى «شــــركــــة». وقــــد ُتـــرجـــم وضــعــهــا الـــجـــديـــد في 
التعديالت التي ُأدخلت على مبيعات األسلحة التي حّققها المنتجون المئة الكبار بحسب سيبري في السنين السابقة.

(13) مــــــــن األمـــثـــلـــة عــلــى ذلــــك اتـــحـــاد مــصــّنــعــَتــي الــمــركــبــات الـــمـــدّرعـــة KMW األلــمــانــيــة ونــيــكــســتِــر الــفــرنــســيــة. بــقــيــت مــبــيــعــات 
 Reuters, «KMW and Nexter Complete :في صورة شركة قابضة. انظر KNDS الشركتين اإلفراديتين كتوليفة شركتين باسم
Franco-German Tank Deal,» 5 December 2015.
 European External Action Service, «Permanent Structured Cooperation (PESCO): Deepening Defence (14)
Cooperation among EU Member States,» Fact Sheet, 5 March 2018.
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روسيا

وحــّصــتــهــا 7.1 بالمئة من  الــكــبــار لسنة 2016،  الــمــئــة  عـــداد المنتجين  لـــدى روســيــا 10 شــركــات فــي 
مــبــيــعــات األســلــحــة الــتــي حــّقــقــهــا الــمــنــتــجــون الــمــئــة الــكــبــار. زاد مــجــمــوع مــبــيــعــات الــشــركــات الــروســيــة من 
األسلحة بنسبة 3.8 فــي عــام 2016 ليصل إلــى 26.6 مليار دوالر. لكّن مــعــّدل هــذه الــزيــادة تباطأ عن 
نــظــيــره بــيــن عــامــي 2014 و2015. األســـبـــاب الــرئــيــســة لــهــذا الــتــبــاطــؤ قــيــود عــلــى األمـــــوال الــعــاّمــة وتــأثــيــرات 
على  الروسية  الشركات  حصول  فــرص  ضّيقت  التي  المّتحدة  والــواليــات  األوروبـــي  االّتــحــاد  عقوبات 
بــعــض الــمــكــّونــات والــمــنــظــومــات الــفــرعــيــة، وهـــو مــا ســّبــب تــأخــيــرات فــي إنــتــاج األســلــحــة وفـــي تسليمها. 
وفـــي عـــام 2016، انــخــفــض الــنــاتــج الــمــحــّلــي اإلجــمــالــي لــروســيــا بنسبة 3.7 بــالــمــئــة عــقــب هــبــوط أســعــار 

النفط والغاز وتطبيق العقوبات (15).
انتهى برنامج التسّلح الروسي (GPV) لألعوام 2011 - 2020 في كانون األّول/ديسمبر  2017(16). 
دوالر  مــلــيــار  بقيمة 283  لــلــمــشــتــريــات  تــمــويـــــًال  ويــتــضــّمــن  الـــمـــّدة 2018 - 2027  الــجــديــد   (GPV) يــغــّطــي 
(19 ترليون روبــل) و14.9 مليار دوالر (1 ترليون روبــل) لبناء البنية األســاســيــة (17). ووفقًا لما جــاء في 
التقارير، يهدف (GPV) للمّدة 2018 - 2027 إلى تزويد روسيا بأجيال جديدة من منظومات األسلحة 
الرئيسة، كأسلحة ذات سرعات فرط الصوتية، وأحدث أجيال الطائرات الحربية (ومحرّكاتها) وترسانة 
ثـــة (18). كــمــا أعــطــت وزارة الــدفــاع الــروســيــة األولـــويـــة لألسلحة الــدقــيــقــة الــتــوجــيــه ومنظومات  نــوويــة مـــحـــدَّ
وال سيَّما  التحديثية،  برامجها  تنفيذ  على  روســيــا  قـــدرة  فــي  يشّكك  مــن  هــنــاك  لكن  الـــجـــّوي (19).  الــدفــاع 
العقوبات  بقاء  افــتــراض  على  الموازنة،  على  القائمة  القيود  بسبب  الحديثة  األسلحة  بأجيال  الخاّصة 

وعدم ارتفاع أسعار النفط والغاز بدرجة كبيرة (20).

منتجون مرموقون آخرون

انتقائي  دعــم  سياسة  على  قائمة  عامة  مقاربة  المرموقين  المنتجين  فئة  إلــى  المنتمية  الــدول  تعتمد 
لقدرات إنتاج أسلحة وطنية. كما أّن سياسة كّل دولة تعكس ميولها الوطنية الخاّصة وأولوياتها على 
الخمس  لشركاتها  الفئة  هــذه  إلــى  المنتمية  األولــى  الدولة  هي  اليابان  الميزانية.  وقيود  التمويل  صعيد 
 A. Luhn, «Russia’s GDP Falls 3.7% as Sanctions and Low Oil Prices Take Effect,» The Guardian, (15)
 25/1/2016, and P. Aksenov, «Ukraine Crisis: Why a Lack of Parts Has Hamstrung Russia’s Military,» BBC News,
8 August 2015.
 C. Mills, «Russia’s Rearmament Programme,» House of Commons Library, Briefing Paper no. 877, 24 (16)
Jan. 2017.
 Russian Ministry of Defence, «New 2018–2027 State Armaments Programme Stipulates First-ever (17)
Fund Allocations for Infrastructure Construction,» 10 January 2018.
 D. Gorenburg, «Russia’s Military Modernization Plans: 2018–2027,» Ponars Eurasia, Policy Memo, (18)
no. 495 (November 2017).
 M. Boulègue, «Russia’s New State Armament Programme Offers a Glimpse at Military Priorities,» (19)
Chatham House, Expert Comment, 27 November 2017.
 S. T. Wezeman, «China, Russia, and the Shifting Landscape of Arms Sales,» SIPRI Commentary, 5 July (20)
2017.
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الـــــواردة فــي قــائــمــة المنتجين الــمــئــة الــكــبــار لسنة 2016، تلتها إســرائــيــل بــثــالث شــركــات. ولـــدى كـــّل من 
أســتــرالــيــا وبـــولـــنـــدا وســـنـــغـــافـــورة وأوكـــرانـــيـــا شـــركـــة واحـــــدة فـــي عـــــداد الــمــنــتــجــيــن الــمــئــة الــكــبــار لــســنــة 2016. 
بالمئة  بنسبة 1.2  الفئة  هــذه  إلــى  المنتمية  الشركات  حّققتها  التي  األسلحة  مبيعات  مجموع  انخفض 
فــي عـــام 2016 لــيــصــل إلـــى 20.9 مــلــيــار دوالر. غــيــر أّنــــه لــم يــســّجــل تــراجــعــًا فــي مــبــيــعــات األســلــحــة غيُر 

الشركات العاملة في اليابان (6.4− بالمئة) والعاملة في أستراليا (4.3− بالمئة).
الشركات  عــدد  بسبب  الــيــابــان  فــي  بــاّتــجــاهــات  الــتــأّثــر  شــديــدة  اآلخــريــن  المنتجين المرموقين  فئة  إّن 
بالمئة)،   −4.8) إندستريز  هفي  متسوبيشي  شــركــة  نسبيًا:  الكبيرة  مبيعاتها  وأحــجــام  المصنَّفة  اليابانية 
وكوازاكي هفي إندستريز (16− بالمئة) ومتسوبيشي إلكتريك كوربوريشن (29− بالمئة). ُيعزى هذا 

االنخفاض من بعض النواحي إلى ارتفاع قيمة الين أمام الدوالر، وهو ما قّلص حجم الطلبيات.
زادت مبيعات األسلحة التي حّققتها شركة UkrOboronProm األوكرانية بنسبة 25 بالمئة في عام 
2016. وهذا عائد أساسًا إلى زيادة الطلب المحّلي على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا، واستحواذها 

على شركة أنتونوف المنتجة للطائرات في عام 2016 وصادراتها من األسلحة.
وعلى صعيد االّتجاهات الطويلة األجل، زادت مبيعات األسلحة التي حّققها منتجون مرموقون 
قليـًال  لــتــتــجــاوز  و2016،  عــامــي 2002  بــيــن  بــالــمــئــة  بنسبة 44  الــكــبــار  الــمــئــة  المنتجين  قــائــمــة  فــي  آخــــرون 
النموَّ اإلجمالي في مبيعات األسلحة (39 بالمئة) التي حّققها المنتجون المئة الكبار في تلك المّدة. 
الكبار  المئة  المنتجين  مبيعات  إجمالي  في  المنتجين  هــؤالء  حّصة  على  طفيفة  زيــادة  طــرأت  لذلك، 
من األسلحة في تلك الــمــّدة، إْذ زادت من 5.4 بالمئة في عــام 2002 إلــى 5.6 بالمئة في عــام 2016. 

لكن قّل عدد الشركات المنتمية إلى هذه الفئة في عام 2016 عن عام 2002 بمقدار شركتين.

المنتجون الناشئون

كــوريــا الجنوبية هــي األولــــى مــن حــيــث عـــدد الــشــركــات المصنَّفة فــي عـــداد المنتجين الــمــئــة الكبار 
لعام 2016، بشركاتها السبع، تليها الهند (أربع شركات)، وتركيا (شركتان) والبرازيل (شركة واحدة). 
 .(21) (I انظر القسم) وحّقق بعض هذه الــدول، كتركيا وكوريا الجنوبية، نجاحات في أسواق التصدير
وزاد إجمالي مبيعات األسلحة التي حّققتها الشركات المنتمية إلى هذه الفئة بنسبة 12 بالمئة في عام 

2016 ليصل إلى 17.8 مليار دوالر.
لــمــنــتــجــي األســـلـــحـــة الـــكـــوريـــيـــن الــجــنــوبــيــيــن تـــأثـــيـــر قــــــوّي فــــي الــــتــــطــــّورات الـــســـنـــويـــة فــــي فـــئـــة الــمــنــتــجــيــن 
الناشئين. بلغ إجمالي مبيعات األسلحة التي حّققها هؤالء المنتجون 8.4 مليار دوالر في عام 2016، 
بلغت  عـــام 2002.  مــنــذ  بالمئة  بنسبة 430  وزيــــادة  عـــام 2015،  عــن  بالمئة  بنسبة 21  زيــــادة  يــمــّثــل  وهـــذا 
الكبار  المئة  المنتجين  مبيعات  إجمالي  مــن  بالمئة   2.2 الجنوبيين  الكوريين  األسلحة  منتجي  حّصة 
في عام 2016، وهو ما وضع كوريا الجنوبية في مصاّف فئة المنتجين المرموقين اآلخرين كإسرائيل 

(21) لمزيد من التفاصيل، انظر قاعدة بيانات سيبري لعمليات نقل األسلحة.
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واليابان. كما زادت مبيعات األسلحة التي حّققتها الشركات البرازيلية بنسبة 11 بالمئة، والتركية بنسبة 
28 بالمئة في عام 2016. والهند هي الدولة المنتجة الناشئة الوحيدة التي انخفضت مبيعات شركاتها 

(1.2− بالمئة) المدَرجة في المنتجين المئة الكبار في عام 2016.
ُتـــظـــهـــر االّتــــجــــاهــــات الـــطـــويـــلـــة األجــــــل نـــمـــّو الـــحـــّصـــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــلــمــنــتــجــيــن الــنــاشــئــيــن فــــي الــمــبــيــعــات 
الــعــســكــريــة اإلجــمــالــيــة للمنتجين الــمــئــة الــكــبــار مــن 2.1 بــالــمــئــة فــي عـــام 2002 إلـــى 4.7 بــالــمــئــة فــي عــام 
2016. ويــظــهــر أّن هـــذه الـــزيـــادة مرتبطة كــمــا ذكــرنــا بــتــراجــع حــّصــة منتجي األســلــحــة الــكــبــار خـــالل تلك 
أكبر (14  الكبار  المئة  المنتجين  عــداد  في  رئيسيين  كمنتجين  المصنَّفة  الشركات  عــدد  أّن  كما  الــمــّدة. 

شركة) في سنة 2016 منه (5 شركات) في سنة 2002.

العوامل الدافعة لمبيعات األسلحة

يــصــعــب تـــحـــديـــد بــــواعــــث مــعــّيــنــة لـــلـــتـــغـــّيـــرات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــئـــة وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــــدولــــة الخـــتـــالف 
المالحظات  ببعض  اإلدالء  يمكن  لكن  الكبار،  المئة  المنتجين  بيانات  عليها  ُبنيت  التي  المنهجيات 
الـــعـــاّمـــة. أّول بـــواعـــث مــبــيــعــات األســـلـــحـــة وأهـــّمـــهـــا هـــو قـــــّوة الــطــلــب الــمــحــّلــي فـــي الــــدولــــة الـــتـــي تحتضن 
الــشــركــات الــمــنــتــجــة. وهــــذا يــصــّح فــي كـــّل الــشــركــات الــمــدرجــة فــي عــــداد المنتجين الــمــئــة الــكــبــار، لكّنه 
شـــديـــد الــــوضــــوح فــــي الـــــــدول الـــتـــي تــنــمــو فــيــهــا صـــنـــاعـــة األســـلـــحـــة بـــســـرعـــة، كـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. الـــبـــواعـــث 
المحّلي  الطلب  تزيد  التي  والــنــزاعــات  والــتــوّتــرات  األسلحة،  تحديث  دورات  هــي  األخـــرى  الجوهرية 
عــلــى األســـلـــحـــة. فـــي مـــا يــخــتــّص بـــــــدورات الــتــحــديــث، يــخــّطــط بــعــض مــنــتــجــي األســـلـــحـــة الـــكـــبـــار لــبــرامــج 
عديدة ألسلحة جديدة ومكلفة، منها برامج التحديث النووي التي إّمــا أّنها بــدأت أو أّنها ستبدأ عّما 
قريب. وهــذه هي حال الواليات المّتحدة وروسيا وفرنسا على الخصوص. وهناك تأخير بوجه عام 
بين إعــالن دولــة ما شــراء أجيال جديدة من األسلحة والــزيــادة المناظرة في مبيعات الشركات المعنّية 
ألّن بدء العمل بهذه البرامج يستغرق وقتًا، وغالبًا ما يمتّد عقودًا. لكن إذا ُطّبقت البرامج المزمعة في 

هذه الدول، سيكون لذلك تأثير ملموس في ترتيب المنتجين المئة الكبار في السنين الالحقة.
يمكن أن تفّسر التوّترات والنزاعات اإلقليمية ولو جزئيًا زيادة المبيعات العسكرية للمنتجين المئة 
الــكــبــار فــي مــطــلــع الــقــرن والــــــذروة الــتــي بلغتها فــي عـــام 2010 حــيــن كـــان كــبــار مــقــّدمــي طــلــبــيــات الــشــراء 
أعضاء في حلف الناتو ودوًال ضالعة في الحرب في أفغانستان وفي العراق. هذا الباعث هو العامل 
الــمــحــّفــز غــالــبــًا لــكــي تــطــّبــق دولـــة مــا بــرامــج تــحــديــث عسكرية شــامــلــة. فــي الحقيقة، رّبــمــا يــكــون تمويل 
الــمــشــتــريــات دعـــمـــًا لــلــتــحــديــث الــعــســكــري أحــــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســة لــــزيــــادة مــبــيــعــات الــمــنــتــجــيــن الــنــاشــئــيــن 
مــن األســلــحــة، كـــون مــشــاريــع التصنيع الــعــســكــري تشمل فــي الـــعـــادة كــثــيــرًا مــن مــــوارد الــبــحــث والــتــطــويــر 
والمشتريات. أّما البواعث الرئيسة األخرى لتغّير مبيعات األسلحة من سنة إلى أخرى فهي عمليات 
الـــدمـــج، وعــمــلــيــات االســـتـــحـــواذ، وتــصــفــيــة االســـتـــثـــمـــارات، ورّبـــمـــا يـــــؤّدي كـــّل مــنــهــا إلـــى زيـــــادة أو إنــقــاص 
فــي مبيعات  لــدولــة (أو منطقة)  اإلجــمــالــيــة  والــحــّصــة  اإلفـــراديـــة  الــشــركــة  الــتــي تحّققها  األســلــحــة  مبيعات 

األسلحة التي يحّققها المنتجون المئة الكبار.
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الفصل السادس

القّوات النووية في العالم

شانون ن. كايل 

وهانس م. كريستنِسن

عرض عام

مـــع بـــدايـــة عـــام 2018، كــانــت تــســع دول، الـــواليـــات الــمــّتــحــدة وروســـيـــا والــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة وفــرنــســا 
منها 3750  نوويًا،  سالحًا  نحو 14465  تمتلك  الشمالية،  وكوريا  وإسرائيل  وباكستان  والهند  والصين 
ســـالحـــًا مــنــتــشــرًا مـــع قــــــّوات عــمــلــيــات (انـــظـــر الــــجــــدول الـــرقـــم (6 - 1)). ويــحــتــفــظ بــنــحــو 2000 مـــن هــذه 

األسلحة في حالة تأّهب تشغيلي قصوى.
على العموم، استمّر تــراجــع مخزونات الـــرؤوس الحربية الــنــوويــة، وذلــك راجــع فــي األســـاس إلى 
الواليات المّتحدة وروسيا اللتين يشّكل مجموع ترسانتيهما نحو 92 بالمئة من األسلحة النووية في 
العالم، وهما تخّفضان قّواتهما النووية المنتشرة عمـًال بمعاهدة إجراءات الخفض اإلضافي لألسلحة 
في  النووية  الترسانة  خفض  لكّن  لعام 2010.  الجديدة)  منها (ستارت  والحّد  االستراتيجية  الهجومية 
الدولتين لم تمنعهما من تطبيق برامج واسعة وُمكلفة الستبدال وتحديث ما لديهما من رؤوس حربية 
نووية ونظم إيصال من قذائف وطائرات، ومرافق إنتاج األسلحة النووية (انظر القسمين I وII في هذا 

الفصل).
تمتلك دول أخرى ترسانات نووية أصغر كثيرًا (انظر القسمين III وIX)، لكّن جميع هذه الدول 
تـــطـــّور أو تــنــشــر نــظــم أســلــحــة جـــديـــدة أو أعــلــنــت عــزمــهــا عــلــى ذلــــك. وُيــعــتــقــد أّن الــصــيــن والــهــنــد وكــوريــا 

الشمالية وباكستان تزيد أحجام ترساناتها النووية.
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الجدول الرقم (6 - 1)

القوات النووية في العالم، كانون الثاني/يناير 2018

وهــذا مبّين في  والــتــقــديــرات الـــواردة هنا معتمدة على معلومات عــاّمــة وتكتنفها بعض الشكوك،  كــّل األرقـــام الـــواردة تقريبية. 
المالحظات الملحقة بالجداول ذوات األرقام من (6 - 1) - (6 - 10).

سنة إجراء أّول الدولة

تجربة نووّية

عدد الرؤوس 
الحربية المنتشرة(أ)

عدد الرؤوس 
الحربية المخزَّنة(ب)

رؤوس حربية 

أخرى

المخزون 

اإلجمالي

26506450(هـ)2050(د)1750(ج)1945الواليات المّتحدة
25006850(هـ)2750(ز)1600(و)1949روسيا

215- 195212095المملكة المّتحدة
19602801010300فرنسا
280- 280- 1964الصين
130 - 140..130 - 140- 1974الهند

140 - 150..140 - 150- 1998باكستان
80..80- ..إسرائيل

(10 - 20)(ح)(10 - 20)..- 2006كوريا الشمالّية
37505555516014465المجموع(ط)

د. .. = معلومات غير صالحة أو غير متاحة؛ - = صفر؛ ( ) الرقم غير مؤكَّ
(أ) هذه رؤوس حربية مرّكبة في قذائف أو أّنها في قواعد مع قّوات عاملة.

(ب) هذه رؤوس حربية في مخزن مركزي وتحتاج إلى بعض التحضير (نقلها وتحميلها على أجهزة إطالق) لتكون متاحة 
عمالنيًا بالكامل.

(ج) يتضّمن هذا الرقم نحو 1600 رأس حربي استراتيجي (نحو 1300 في قذائف بالستية ونحو 300 في قواعد قاذفات)، 
طــائــرات  أو  أمريكية  حربية  طــائــرات  وتــتــوّلــى  أوروبــــا  فــي  منتشرة  استراتيجية (تكتيكية)  غير  نــووّيــة  قنبلة  نحو 150  إلــى  إضــافــة 

حربية أخرى تابعة للناتو مهّمة إيصالها.
(د) يشمل هذا الرقم نحو 50 قنبلة نووّية غير استراتيجية مخزَّنة في الواليات المّتحدة.

(هـ) يشمل هذا الرقم الرؤوس الحربية التي ُأخرجت من الخدمة وتنتظر التفكيك.
(و) يــتــضــّمــن هــذا الــرقــم نحو 1400 رأس حــربــي استراتيجي مــرّكــب فــي قــذائــف بالستية، ونــحــو 200 رأس حــربــي نـــووي في 

قواعد القاذفات الثقيلة.
(ز) يتضّمن هذا الرقم نحو 920 رأسًا حربيًا للقاذفات االستراتيجية والغّواصات ذات المحرّكات النووّية والمسّلحة بقذائف 
الــجــّو وقــّوات  وســالح  الــقــّوات البحرية  استراتيجي لتستخدمها  نــوويــًا غير  ســالحــًا  فــي الــَعــمــرة، ونحو 1850   (SSBN) بالستية

الدفاع الجّوي القصيرة المدى.
(ح) ال يوجد دليل من مصدر مفتوح موثوق به يؤّكد أّن كوريا الشمالّية أنتجت أو نشرت رؤوسًا حربية نووّية عاملة.

(ط) أرقام المجموع مبنّية على أقصى تقدير للمدى المعطى. وقد اسُتثنيت أرقام كوريا الشمالية من المجموع.
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تتفاوت بدرجة كبيرة فرص الحصول على معلومات موثوق بها عن وضع الترسانات والقدرات 
الـــنـــوويـــة لـــلـــدول الـــتـــي تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة. أفــصــحــت الــــواليــــات الــمــّتــحــدة عـــن مــعــلــومــات مــهــّمــة عن 
لكّن  أيــضــًا.  المعلومات  بعض  عــن  وفرنسا  المّتحدة  المملكة  وأفصحت  الــنــوويــة،  وقــدراتــهــا  مخزونها 
لة عن قّواتها المحصّية بموجب معاهدة ستارت الجديدة  روسيا ترفض اإلفصاح عن معلومات مفصَّ
معلومات  نشر  عن  المّتحدة  الــواليــات  وتوّقفت  المعلومات؛  هــذه  المّتحدة  الــواليــات  تشاطر  أّنها  مع 
عن  ببيانات  والباكستانية  الهندية  الحكومتان  وُتــدلــي  والصينية.  الروسية  النووية  الــقــّوات  عــن  مفّصلة 
بعض تجاربهما الصاروخية، لكّنهما ال تتيحان أّي معلومات عن وضع أو حجم ترسانتيهما. وتنتهج 
إســـرائـــيـــل ســيــاســة عــــدم الــتــعــلــيــق عــلــى تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة، وال تــــقــــّدم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أّي مــعــلــومــات عن 

قدراتها النووية.
ال تـــــزال كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــعــطــي األولــــويــــة لــبــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــعــســكــري كـــونـــه عــنــصــرًا مـــركـــزيـــًا في 
استراتيجية األمـــن الــوطــنــي لــديــهــا، وقــد أجـــرت تفجيرها التجريبي الــســادس فــي عــام 2017. ومــع هذه 
لة عــلــى نــطــاق الــعــالــم إلـــى 2058 تفجيرًا  الــتــجــربــة، يــصــل الــعــدد اإلجــمــالــي للتفجيرات الــنــوويــة المسجَّ

.(XI انظر القسم) نوويًا منذ عام 1945
الــــمــــاّدة االنـــشـــطـــاريـــة هـــي الــــمــــاّدة الـــخـــام الـــتـــي ُتــســتــخــدم فـــي األســـلـــحـــة الــــنــــووّيــــة، وهــــي إّمـــــا يـــورانـــيـــوم 
المّتحدة  والمملكة  وروســيــا  وفرنسا  الصين  أنتجت  مفصول.  بلوتونيوم  أو   (HEU) التخصيب  عــالــي 
والــــواليــــات الــمــّتــحــدة كــــّالً مـــن الــيــورانــيــوم عــالــي الــتــخــصــيــب والــبــلــوتــونــيــوم الســتــخــدامــهــمــا فـــي أسلحتها 
التخصيب  عالي  الــيــورانــيــوم  باكستان  وأنتجت  أســاســًا؛  البلوتونيوم  وإســرائــيــل  الهند  وأنتجت  الــنــووّيــة؛ 
أساسًا، لكّنها تزيد قدرتها على إنتاج البلوتونيوم. وأنتجت كوريا الشمالّية البلوتونيوم الستخدامه في 
صنع أسلحة نووّية، لكّنها رّبما أنتجت يورانيوم عالي التخصيب أيضًا. كما أّن كّل الدول التي لديها 

.(X انظر القسم) صناعة نووّية مدنية قادرة على إنتاج مواّد انشطارية
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I القّوات النووية األمريكية

هانس م. كريستنِسن

نحو  يــضــّم  عسكري  بــمــخــزون  الثاني/يناير 2018  كــانــون  لغاية  تحتفظ  المّتحدة  الــواليــات  تـــزال  ال 
3800 رأس حربي نووي، لينخفض المخزون بمقدار نحو 200 رأس حربي عن مطلع عام  2017(1). 
يتأّلف هذا المخزون من نحو 1600 رأس حربي استراتيجي و150 رأسًا حربيًا غير استراتيجي، إضافة 
إلى نحو 2050 رأسًا حربيًا في االحتياط ونحو 2650 رأسًا حربيًا ُأخرج من الخدمة وينتظر التفكيك، 
وهو ما يجعل إجمالي المخزون نحو 6450 رأســًا حربيًا نوويًا (انظر الجدول الرقم (6 - 2)). يرجع 
خفض الرؤوس الحربية إلى تطبيق الواليات المّتحدة برامج إلطالة عمر رؤوسها الحربية ومواصلتها 
تطبيق مــعــاهــدة إجـــــراءات الــخــفــض اإلضـــافـــي لــألســلــحــة الــهــجــومــيــة االســتــراتــيــجــيــة والـــحـــّد منها (ســتــارت 

الجديدة) في عام  2017(2).

تحديث األسلحة النووية

أطــلــقــت الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة بـــرنـــامـــج تــحــديــث نـــــووي واســـــع الـــنـــطـــاق (بـــرنـــامـــج دفـــاعـــي مــســتــقــبــلــي)، 
القيادة  نظم  و(ب)  األمريكية؛  والجّوية  البّرية  النووية  اإليــصــال  نظم  ترقية: (أ)  أو  استبدال  إلــى  يرمي 
والسيطرة لدى وزارة الدفاع األمريكية؛ و(ج) الرؤوس الحربية النووية وبنيتها األساسية الداعمة لدى 
اإلدارة الوطنية لألمن الــنــووي التابعة لـــوزارة الطاقة األمــريــكــيــة (3). وبــنــاء على تقدير صــادر عــن مكتب 

 H. M. Kristensen, «Despite Rhetoric, US Stockpile Continues to Decline,» FAS Strategic Security Blog, (1)
Federation of Atomic Scientists, 22 March 2018.

(2) لـــــالطـــــالع عــلــى مــلــّخــص وعـــلـــى تــفــاصــيــل أخـــــرى لــمــعــاهــدة ســـتـــارت الـــجـــديـــدة، انـــظـــر الــمــلــحــق (أ)، الــقــســم III فـــي هــذا 
الكتاب. وللمزيد عن تطبيق معاهدة ستارت الجديدة، انظر الفصل السابع، القسم II في هذا الكتاب.

H. M. Kristensen, «US Nuclear Forces,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 413–415.   (3)
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الموازنة التابع للكونغرس األمريكي (CBO) في شباط/فبراير 2017، ستبلغ تكلفة تحديث وتشغيل 
الترسانة النووية األمريكية والمرافق الداعم لها نحو 400 مليار دوالر في المّدة 2017 - 2026 (بزيادة 
15 بالمئة على تقدير مكتب الموازنة الذي يغّطي المّدة 2015 - 2024) (4). سيستمّر برنامج تحديث 
الــمــوازنــة، 1.2  وفــقــًا لمكتب  وستبلغ تكلفته،  وقــتــًا طويـًال بعد عــام 2026،  الــنــوويــة  (وصــيــانــة) الترسانة 
تــرلــيــون دوالر فــي الـــمـــّدة 2017 - 2046. الــالفــت أّنــــه مــع أّن تــقــديــر مــكــتــب الــمــوازنــة يــراعــي الــتــضــّخــم، 
تتكّهن تقديرات أخرى بأن تقترب التكلفة اإلجمالية من 1.7 ترليون دوالر (5). ويعتقد مكتب الموازنة 
الــمــّدة 2017 - 2046  في  األمريكية  النووية  للقّوات  اإلجمالية  التكاليف  سيزيد  المزَمع  التحديث  أّن 
ـــــــالً (6). وال ُيــــعــــَرف إن كــان  ــ ـــ بــنــحــو 50 بــالــمــئــة مـــقـــارنـــة بــتــكــالــيــف تــشــغــيــل واســـتـــدامـــة الــــقــــّوات الــمــنــتــشــرة أصــ
لة العمر  الكونغرس األمريكي سيوافق على تمويل هذه البرامج الُمكلفة (عوضًا من بناء نماذج مطوَّ

وأقّل تكلفة لتصاميم موجودة) أو إن كان سيقّرر إرجاء بعضها.

القاذفات

ــفــًا مــن 169 قــاذفــة ثقيلة: 62 قــاذفــة B-1B، و20  يــشــّغــل ســـالُح الــجــّو األمــريــكــي حــالــيــًا أســطــوًال مــؤلَّ
قــاذفــة B-2A، و87 قــاذفــة B-52H. مــن هــذه الــقــاذفــات، ُأعــلــن فــي 1 أيلول/سبتمبر 2017 أّن 66 قاذفة 
(20 قاذفة B-2A و64 قاذفة B-52H) ذات قدرة نووّية، مع أّنه ُيعَتقد أّن 60 قاذفة فقط مكّرسة ألدوار 
إيــصــال أسلحة نــووّيــة (18 قــاذفــة B-2A و42 قــاذفــة B-52H) (7). ويــجــري تجهيز الــقــاذفــات بنظم قيادة 
وسيطرة جديدة لتحسين التواصل البيني مع القّوات األخرى ومع سلطة القيادة الوطنية األمريكية (8).

ــــرز تــــقــــّدم كــبــيــر فــــي تـــطـــويـــر الـــقـــاذفـــة الـــبـــعـــيـــدة الــــمــــدى مــــن الـــجـــيـــل الـــتـــالـــي، وتـــســـّمـــى ب 21 ريـــديـــر  أحــ
(B-21 Raider). ومن المزَمع دخول القاذفة B-21 الخدمة في أواسط عشرينيات القرن الحالي (9).

جديدة  الــجــّو،  مــن  انسيابية ُتطَلق  قذيفة  على تطوير  الــجــّو  ســالح  الــقــاذفــات، يعكف  هــذه  لتسليح 
ومـــحـــّل خــــالف، ُتــســّمــى LRSO (قــذيــفــة طــويــلــة الـــمـــدى ُتــطــَلــق مـــن ُبـــعـــد) عــلــى أن يــبــدأ نــشــرهــا فـــي عــام 
 US Congressional Budget Office, «Projected Costs of US Nuclear Forces, 2017 to 2026,» February 2017, (4)
p. 1.
 K. Reif, «US Nuclear Modernization Programs,» Arms Control Association, Fact Sheet, ـــــًال:  مــثـــ (5) انــــظــــر 
March 2018.
 US Congressional Budget Office (CBO), Approaches for Managing the Costs of US Nuclear Forces, (6)
2017 to 2046 (Washington, DC: CBO, 2017), p. 1.
 US Department of State, «New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact (7)
Sheet, 12 January 2018.
 US Air Force, Presentation to the US House of Representatives Armed Services Committee, Strategic (8)
 Forces Subcommittee, Subject: FY19 Posture for Department of Defense Nuclear Forces, Statement of Rand, R.
(Gen.), Commander Air Force Global Strike Command, 22 March 2018.
 J. Gertler, Air Force B-21 Raider Long-Range Strike Bomber, Congressional Research Service (CRS) (9)
Report for Congress R44463 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2017).
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نــوويــة،  حربية  بـــرؤوس  تقريبًا  نصفها  ز  وسُيجهَّ قذيفة،  لحيازة 1000  الــجــّو  ســالح  ويخّطط   .(10)2030 
 B-21و B-52Hو B-2A بــيــنــمــا ُتــســتــخــدم الــبــقــّيــة فـــي تـــجـــارب إطــــــالق. ومــــن الـــمـــزَمـــع تـــزويـــد الـــقـــاذفـــات

الجديدة بهذه القذائف (11).

القذائف البالستية ذات القواعد البّرية

البالستية  القذائف  من  خفض قّوتها  المّتحدة  الواليات  أكملت  الجديدة،  ستارت  بمعاهدة  عمــًال 
في صوامع موزَّعة على ثالثة  منتشرة   III إلــى 400 قذيفة منوتمن العابرة للقاّرات (ICBM) من 450 
أجــنــحــة صـــاروخـــيـــة. وعــقــب هــــذا الــخــفــض، صــــارت كــــّل قـــاعـــدة مـــن قـــواعـــد الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة الــعــابــرة 
حالة  فــي  الخمسين  الــفــارغــة  بالصوامع  وُيحتَفظ  منتشرة.  قذيفة  بــــــ 133 - 134  دة  مـــزوَّ الــثــالث  لــلــقــاّرات 

جهوزية، ويمكن إعادة تزويدها بالقذائف المخزَّنة إذا لزم األمر.
W78/ مـــــــزّودة بـــــرأس حـــربـــي واحــــــد، إمــــا III كــــّل قــذيــفــة بــالــســتــيــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارات مـــن نــــوع مــنــوتــمــن

Mk12A، وحصيلته 335 كيلوطن، أو W87/Mk21 وحصيلته 300 كيلوطن. يمكن تحميل القذائف 

دة برؤوس W78 برأسين حربيَّين إضافيَّين على األكثر لثالث ناقالت عائدة ذات رؤوس متعّددة  المزوَّ
فردية التوجيه (MIRV) كحّد أقصى. وفي عام 2015، أكملت قوة منوتمن III بأكملها ترقية استمّرت 
W87/ عقدًا إلطالة عمرها حتى عشرينيات القرن الحالي. كما يجري العمل لترقية الناقالت العائدة

Mk21 بشعيلة جديدة (وحدة تسليح وإشعال وإطالق) (12).

شــــــرع ســــــالح الــــجــــّو فــــي تـــطـــويـــر قــــذائــــف بـــالـــســـتـــيـــة عــــابــــرة لــــلــــقــــاّرات مــــن جـــيـــل جــــديــــد، ُتـــســـّمـــى الــــــردع 
االســتــراتــيــجــي األرضــــي (GBSD)، وتــقــّرر أن تــحــّل مــحــّل منوتمن III فــي عـــام 2028. ويــخــّطــط ســالح 
الــجــّو لــشــراء 642 قــذيــفــة، عــلــى أن ُتــنــشــر 400 مــنــهــا، وُتـــخـــزَّن 50 قــذيــفــة، وُتــســتــخــَدم الــبــقــّيــة فــي تــجــارب 
ــعــة لــتــطــويــر الـــــردع االســتــراتــيــجــي األرضـــــي وإنـــتـــاجـــه آخـــــذة في  ــــيـــــار (13). الــتــكــلــفــة الــمــتــوقَّ إطـــــالق وكــقــطــع غـ
االزدياد، وأشارت تقديرات عام 2017 إلى أّنها ستبلغ نحو 100 مليار دوالر، بعدما أشارت التقديرات 

األّولية في عام 2015 إلى أّن التكلفة ستبلغ 62.3 مليار دوالر (14).
 H. M. Kristensen, «LRSO: The Nuclear Cruise :وتفاصيل عنها، انظر مثــًال (LRSO) (10) لمعلومات أساسية عن
 Missile Mission,» FAS Strategic Security Blog, Federation of American Scientists, 20 October 2015, and H. M.
 Kristensen, «Forget LRSO: JASSM-ER Can Do the Job,» FAS Strategic Security Blog, Federation of American
 Scientists, 16 December 2015, and K. Reif, «Examining the Flawed Rationale for a New Nuclear Air-launched
Cruise Missile,» Arms Control Today, vol. 8, no. 2 (12 June 2016).

 US Air Force, «USAF Awards Contracts for New Nuclear Missile to Lockheed, Raytheon,» 23 August (11)
 2017; M. Stone, «US Air Force Picks Raytheon, Lockheed for Next-gen Cruise Missile,» Reuters, 24 August
 2017, and D. Majumdar, «B-52, B-2 and B-21 Bombers Are Getting Nuclear-tipped Cruise Missiles,» National
Interest, 24 August 2017.
 A. F. Woolf, US Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues, Congressional (12)
Research Service (CRS) Report for Congress RL33640 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2018), pp. 24–26.
K. Reif, «Air Force Drafts Plan for follow-on ICBM,» Arms Control Today (8 July 2015).   (13)
K. Reif, «New ICBM Replacement Cost Revealed,» Arms Control Today (March 2017).   (14)
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أجــرى سالح الجّو أربــع تجارب إطــالق للقذيفة منوتمن III في عام 2017، وذلــك في 8 شباط/
فـــبـــرايـــر و26 نـــيـــســـان/أبـــريـــل و3 أيــــار/مــــايــــو و2 آب/أغـــــســـــطـــــس (15). ُأطـــلـــقـــت الـــقـــذائـــف األربـــــــع مــــن قـــاعـــدة 
فاندنبيرغ الجّوية بوالية كاليفورنيا وسقطت المركبة العائدة المسيَّرة على مسافة 6760 كم في موقع 
رونــالــد ريــغــان لــتــجــارب الــدفــاع الــصــاروخــي فــي كــواجــالــيــن أتـــول بــجــزر مـــارشـــال. كــمــا ُأجــريــت تــجــارب 
محاكاة عديدة إلطالق قذائف بالستية عابرة للقارات أيضًا في عام 2017، منها تجربة في قاعدة إف 

إي وارن الجوية في وايومينغ وشملت سّت قذائف (16).

الغواصات المزّودة بقذائف بالستية

أكملت البحرية األمريكية في عام 2017 خفض أنابيب إطــالق القذائف (من 24 إلى 20 أنبوبًا) 
فـــي جــمــيــع غــواصــاتــهــا الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الــنــوويــة والــــمــــزّودة بــقــذائــف بــالــســتــيــة (SSBN) مـــن فــئــة أوهـــايـــو. 
تــوّجــب هــذا الخفض تحقيقًا للسقف الـــذي حــّددتــه معاهدة ســتــارت الــجــديــدة والـــذي يجيز نشر 700 
منّصة إطالق استراتيجية على األكثر. وعقب الخفوض، صار في إمكان أسطول غواصات البحرية 

نشر ما يصل إلى 240 قذيفة استراتيجية (17).
تــوجــد 14 غــواصــة (SSBN) مــن فــئــة أوهـــايـــو، 8 فــي الــمــحــيــط الـــهـــادئ و6 فــي الــمــحــيــط األطــلــســي، 
دة بقذائف بالستية ُتطَلق من الغواصات (SLBM) من نوع ترايدنت II (D5). من هذه  وجميعها مــزوَّ
ـــ 14، عـــادة مــا تــكــون 12 غــواصــة عاملة وغــواصــتــان فــي عــمــرة إعـــادة تـــزّود بــالــوقــود فــي أّي  الــغــواصــات الــ
وقــت معّين. وعـــادة مــا يكون فــي البحر 8 - 10 غــواصــات (SSBN)، منها 4 أو 5 فــي حالة تــأّهــب في 

مناطق دورياتها المحّددة وجاهزة إلطالق قذائفها في غضون 15 دقيقة من تلّقي األمر باإلطالق.
ن يسّمى D5LE محّل  في عــام 2017، شرعت البحرية األمريكية في إحــالل نموذج قذيفة محسَّ
 D5LE فــي غــواصــاتــهــا عــامــلــة بــالــطــاقــة الــنــوويــة والــــمــــزّودة بــقــذائــف بــالــســتــيــة. الــقــذيــفــة (D5) II ترايدنت
الغواصات  ســالح   D5LE وستكون  القذيفة.  هــذه  فاعلية  لــزيــادة  الجديد   Mk-6 التوجيه  بنظام  مـــزّودة 
مــن فــئــة أوهـــايـــو طـــوال مـــّدة بــقــائــهــا فــي الــخــدمــة (حــّتــى عـــام 2042)، وســُتــنــَشــر عــلــى غـــّواصـــات تــرايــدنــت 
 (SSBN) ســتــكــون فــي الــبــدايــة ســـالح غــواصــات D5LE كــمــا أّن الــقــذيــفــة .(III انــظــر الــقــســم) البريطانية
مـــن فــئــة كــولــومــبــيــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــقـــّرر بــــدء أوالهــــــا الــعــمــل فـــي الـــــدوريـــــات فـــي عــــام 2031، لـــكـــّن هــذه 
القذيفة سُتستبَدل في آخر المطاف بقذائف بالستية ُتطَلق من الغواصات في مطلع أربعينيات القرن 

الحالي (18).
 US Air Force, Vandenberg Air Force Base, 30th Space Wing Public Affairs, «Minuteman III launches (15)
 from Vandenberg,» 9 February 2017; US Air Force, Global Strike Command, «F. E. Warren Tests Minuteman III
 Missile with Launch from Vandenberg,» 26 April 2017; US Air Force, Global Strike Command, «Malmstrom
 Tests Minuteman III Missile with Launch from Vandenberg,» 3 May 2017, and US Air Force, Global Strike
Command, «F.E. Warren Tests Minuteman III Missile with Launch from Vandenberg,» 2 August 2017.
US Air Force, «90th MW Provides Unwavering Nuclear Deterrence,» 13 April 2017.   (16)
Woolf, US Strategic Nuclear Forces: Background, Developments, and Issues,   (17)

(18) المصدر نفسه.
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نوعين  تــرايــدنــت  فــئــة  مــن   (SLBM) الــغــواصــات  مــن  تطلق  الــتــي  الـــواحـــدة  البالستية  الــقــذيــفــة  تحمل 
رئيَسين من الرؤوس الحربية: W76 إّما بحصيلة 455 كيلوطن أو بحصيلة 100 كيلوطن. وتكاد ُتكمل 
ز  ل العمر للرأس الحربي W76، واسمه W76-1. هذا الــرأس الحربي مجهَّ البحرية نشر نموذج مطوَّ
بشعيلة جديدة تحّسن فاعليته في ضرب األهداف. ويمكن لكّل قذيفة بالستية تطلق من الغواصات 
حمل ما يصل إلى 8 رؤوس حربية، لكّنها تحمل أقــّل من هذا العدد في العادة. وال تفصح البحرية 
لة على كّل غواصة، لكّن كّل قذيفة تحمل من الناحية العملية 4 - 5  عن عدد الرؤوس الحربية المحمَّ
رؤوس حربية في المتوّسط، تبعًا لمقتضيات المهّمة. وتشير بيانات ستارت الجديدة إلى أّن أسطول 

الغواصات (SSBN) كان يحمل 945 رأسًا حربيًا في أيلول/سبتمبر  2017(19).
 (SSBN) مــن غــواصــة (D5) II أجـــرت الــبــحــريــة األمــريــكــيــة تــجــارب إطـــالق ألربـــع قــذائــف تــرايــدنــت
واحـــــدة فـــي عـــام 2017. وفـــي إطــــار اخــتــبــار الــقــائــد الــتــقــيــيــمــي الــتــتــّبــعــي الـــرقـــم 53، ُأطــلــقــت الــقــذائــف في 
الــمــحــيــط الـــهـــادئ مــن الــغــواصــة كــنــتــاكــي (SSBN-737) عــلــى مـــدى ثــالثــة أيـــــــام (20). مــّثــل الــحــدث تجربة 
ــتــــكــــون كـــــل تـــــجـــــارب اإلطـــــــــالق الـــالحـــقـــة  ــــرة لـــلـــقـــذيـــفـــة تــــرايــــدنــــت II (D5) األصــــلــــيــــة. وســ ــيــ ــ اإلطـــــــــالق األخــ

.D5LE الختبار II لترايدنت

األسلحة النووية غير االستراتيجية

 B61 يوجد في مخزون الواليات المّتحدة نوع واحد من األسلحة غير االستراتيجية، وهو القنبلة
 (B61-10) وهناك نموذج ثالث .B61-4و B61-1 :المدفوعة بالجاذبية. وهناك نموذجان لهذا السالح
 B61 أخـــرج مــن الخدمة فــي آخــر سنة 2016. ويــوجــد فــي مــخــزون الــواليــات المّتحدة نحو 200 قنبلة
تكتيكية. وُنــشــر نحو 1150 مــن هــذه القنابل فــي ســّت قــواعــد جــّويــة تابعة لحلف الــنــاتــو على أراضــي 
أنجرليك  وقــاعــدة  ألمانيا؛  في  بوِشل  وقــاعــدة  إيطاليا؛  في  وغيدي  أفيانو  قاعدتا  أوروبــيــة:  دول  خمس 
في تركيا؛ وقاعدة كالين بروِغل في بلجيكا؛ وقاعدة فولِكل في هولندا. ُأسندت مهاّم الضربة النووية 
إلــــى ســــالح الـــجـــّو الــبــلــجــيــكــي والـــهـــولـــنـــدي، ورّبـــمـــا الــتــركــي (بـــاســـتـــخـــدام طـــائـــرات F-16 الــحــربــيــة) وإلـــى 
 B61 باستخدام قنابل (الحربية PA-200 باستخدام طائرات تورنادو) سالح الجّو األلماني واإليطالي

األمريكية. لكّنها في عهدة أفراد سالح الجّو األمريكي في زمن السلم.
أثيرت مخاوف حيال أمن األسلحة النووية في قاعدة أنجرليك في أثناء محاولة االنقالب الفاشلة 
فـــي تــركــيــا فـــي تــمــوز/يــولــيــو 2016، ووردت تــقــاريــر ذكــــرت فـــي آخـــر ســنــة 2017 أّن هـــذه األســلــحــة رّبــمــا 
 US Department of State, «New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact (19)
Sheet, 12 January 2018.
 J. M. Daniels, US Navy, Strategic Systems Programs Public Affairs, «FCET Success: SSBN Launches (20)
Fleet Ballistic Missile,» NNS170216-21, 16 February 2017.
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ــدة، وال تـــزال أنجرليك مــدَرجــة فــي أعــمــال تحديث  «ُسحبت بـــهـــدوء» (21). تبقى هــذه التقارير غير مــؤكَّ
قواعد التخزين النووي المزَمعة في عام  2019(22).

الــقــنــابــل B61 الــخــمــســون الــمــتــبــّقــيــة مــخــّزنــة فــي الـــواليـــات الــمــّتــحــدة الســتــخــدامــهــا الــمــحــتــمــل بــواســطــة 
طائرات مقاتلة وقاذفة أمريكية دعمًا للحلفاء خارج أوروبا، وهذا يشمل شرق آسيا والشرق األوسط.

األمريكية   B61-12 قنابل  نشر  عبر  أوروبـــا  فــي  الــنــووي  لوضعه  تحديٍث  على  الناتو  حلف  وافــق 
فــي  ســُتــســتــخــدم  بــــاألعــــوام 2022 -  2024(23).  بــــــدءًا  وذلـــــك  بــالــجــاذبــيــة  والـــمـــدفـــوعـــة  ـــهـــة  الـــمـــوجَّ الـــنـــوويـــة 
B61-4 وحصيلتها الــقــصــوى تــنــاهــز 50  الــمــســتــخــَدمــة فــي  الــنــوويــة  الــمــتــفــجــرة  B61-12 الــحــزمــة  الــقــنــابــل 
ــز بــطــقــم ذيـــلـــي جـــديـــد لــــزيــــادة دّقـــــة الــقــنــبــلــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى الـــضـــرب مـــن بــعــيــد.  كــيــلــوطــن، لــكــّنــهــا ســتــجــهَّ
B61-3 أو  الـــقـــنـــابـــل  بـــواســـطـــة  تـــدمـــيـــرهـــا  يـــتـــعـــّذر  ــنــة  مــحــصَّ أهــــــداف  تـــدمـــيـــر  عـــلـــى  قــــــادرة   B61-12 ســـتـــكـــون 
B61-4. كــمــا ســتــمــّكــن مـــعـــّدي خــطــط الـــضـــربـــات مـــن اخـــتـــيـــار حــصــائــل مــتــدّنــيــة لـــضـــرب أهـــــداف قــائــمــة 

الجانبية (24). لألضرار  تقليــًال 
 F-16و  F-15E الـــحـــربـــيـــة  الــــطــــائــــرات  عـــلـــى   B61-12 لــلــقــنــابــل  والـــــدمـــــج  الــتــحــلــيــق  اخــــتــــبــــارات  بــــــدأت 
ــع أن تصبح مجازة  وتـــورنـــادو. كما ســُتــدَمــج هــذه القنابل مــع الــطــائــرة F-35A األمــريــكــيــة الــصــنــع، وُيــتــوقَّ
 ،F-35A نوويًا في األعــوام 2024 -  2026(25). وقد تسّلمت إيطاليا وهولندا أولــى طائراتهما من طــراز
 .F-35A والتي سُيسَند إلى بعضها دور إيصال نووي الحقاً (26). وتدرس بلجيكا إمكان شراء طائرات
 ،F-35A ومـــع أّن وزارة الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة وافــقــت فــي مطلع عـــام 2018 عــلــى إمــكــان بــيــع 34 طــائــرة
الــطــائــرات (27). وليس لــدى ألمانيا خّطة حاليًا الستبدال  بــشــراء هــذه  قـــرارًا رسميًا بعد  لــم تّتخذ بلجيكا 
طائرات تــورنــادو PA-200 ذات الــدور الــنــووي، وُيتوقَّع أن تطيل عمرها في الخدمة حتى عشرينيات 

.(28) F-35A القرن مع أّن سالح الجّو األلماني يفّضل بوضوح طائرات

J. Hammond, «The Future of Incirlik Air Base,» Real Clear Defense (30 November 2017).   (21)
Nuclear Threat Initiative (NTI), Building a Safe, Secure, and Cred- انظر:  والمالبسات،  الــظــروف  (22) لمعرفة 
ible NATO Nuclear Posture (Washington, DC: NTI, 2018).

 US Government Accountability Office (GAO), Nuclear Weapons: DOD and NNSA Need to Better (23)
 Manage Scope of Future Refurbishments and Risks to Maintaining US Commitments to NATO, Report to
Congressional Requesters, GAO-11-387 (Washington, DC: GAO, 2011), p. 13.
 H. M. Kristensen, «B61 LEP: Increasing NATO انــظــر:  ومــفــاعــيــلــهــا،   B61-12 للقنبلة  وصـــف  عــلــى  (24) لــــالطــــالع 
 Nuclear Capability and Precision Low-yield Strikes,» FAS Strategic Security Blog, Federation of American
Scientists, 15 June 2011.
 H. M. Kristensen and R. S. Norris, «The B61 Family of Nuclear Bombs,» Bulletin of the Atomic (25)
Scientists, vol. 70, no. 3 (2014).
 L. Seligman, «Dutch F-35s Land in the Netherlands,» Defense News (23 May 2016), and L. Peruzzi, (26)
«Italy Receives First Cameri-assembled F-35A,» Flight Global, 8 December 2015.
 Defense Security Cooperation Agency, «Belgium: F-35 Joint Strike Fighter Aircraft,» News Release (27)
17-80, 18 January 2018.

 Reuters, ««F-35» für die Bundeswehr? Luftwaffe benennt Anforderungen an «Tornado»: Nachfolger» (28)
Der Spiegel, 8/11/2017.  [F-35 ،«للبونديس فير؟ سالح الجّو يضع اشتراطات على خليفة «التورنادو]
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الجدول الرقم (6 - 2)

القّوات النووية األمريكية، كانون الثاني/يناير 2018

عدد االسمالنوع

منّصات 

اإلطالق

السنة 

األولى 

لالنتشار

المدى 
(كم)(أ)

حصيلة 

الرؤوس الحربية

عدد 

الرؤوس 
الحربية(ب)

3600القّوات االستراتيجية

880(د)107/60(ج)قاذفات
B-52H87/4419611600020ستراتوفورترس x ALCM 5–150 kt(ھـ)528
B-2A16 20/16199411000سبيريت x B61-7, -11, (و)قنابل

B83-1
282

800(ز)400قذائف بالستية عابرة للقاّرات
LGM-30GIII منوتمن

Mk-12A2001979130001-3 x W78 335 kt(ح)600
Mk-21 SERV2002006130001 x W87 300 kt(ط)200

غّواصات ذات محرّكات نووّية مسّلحة 
بقذائف بالستية/قذائف بالستية ُتطلق من 

البحر

1920(ك)240(ي)

UGM-133A(D5/D5LE) II ترايدنت
Mk-4..19927400 8-1أكثر من x W76-0 100 kt216
Mk-4A..20087400 8-1أكثر من x W76-1 100 kt1320
Mk-5..19907400 8-1أكثر من x W88 455 kt384

200(ل)القّوات غير االستراتيجية

F-15E198838405..سترايك إيغل x B61-3, -4(م)70
F-16C/D32002(ن)1987..فالكون x B61-3, -470
F-16MLU(ناتو) 198532002..فالكون x B61-3, -430
PA-200(ناتو) 198324002..تورنادو x B61-3, -430

3800(س)مخزون األسلحة اإلجمالي

1750 رؤوس حربية منتشرة
2050 رؤوس حربية احتياطية

2650رؤوس حربية خارج الخدمة في انتظار التفكيك

6450(ع)الموجودات اإلجمالّية
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.. = معلومات غير متاحة أو غير صالحة؛ ALCM = قذيفة انسيابية ُتطلق من الجّو؛ ICBM = قذيفة بالستية عابرة للقاّرات؛ 
انسيابية  قذيفة   = SLBM ز؛  مــعــزَّ أمــن  ذات  عــائــدة  ناقلة   = SERV األطــلــســي؛  شمال  حلف  منّظمة   = NATO كيلوطن؛   = kt

ُتطلق من البحر، SSBN = غّواصة ذات محّرك نووي مسّلحة بقذائف بالستية.
مالحظة: األرقام الــواردة في تصريح الواليات المّتحدة بموجب معاهدة ستارت الجديدة ال تناظر بالضرورة األرقام الواردة 

في الجدول بسبب قواعد اإلحصاء التي تنّص عليها المعاهدة.
دة بأسلحة نــووّيــة يمكنها إعـــادة الــتــزّود بــالــوقــود في  (أ) الــمــدى األقــصــى مــن دون إعـــادة الــتــزّود بــالــوقــود. كــّل الــطــائــرات الــمــزوَّ

الجّو. كما أّن المدى الفعلي للمهّمة يعتمد على طريقة التحليق وعلى حمولة األسلحة.
(ب) ُيظهر الرقُم العدَد اإلجمالي للرؤوس الحربية المرصودة لنظم اإليصال ذات القدرة النووّية. لكّن عددًا ضئيــًال من هذه 

الرؤوس منتشر في قذائف وفي قواعد الطائرات.
(ج) لــلــقــاذفــات رقــمــان: األّول للمهّمة الــنــووّيــة، والــرقــم الــثــانــي لــلــمــوجــودات اإلجــمــالــّيــة. ويمتلك ســالح الــجــّو األمــريــكــي 66 

قاذفة ذات قدرة نووّية (20 قاذفة B-2A و46 قاذفة B-52H) ال ينشر إال 60 منها في أي وقت معّين.
(د) مــن جملة األسلحة المرصودة للقاذفات، ينتشر نحو 300 سالح (200 قذيفة انسيابية ُتطَلق من الجّو و100 قنبلة) في 
قــواعــد الــقــاذفــات، والبقّية مــوَدعــة فــي مــخــزن مــركــزي. الــمــخــزون اإلجــمــالــي للقنابل الــمــذكــورة أكــبــر مــن ذلــك الـــوارد فــي كتاب 
ســـيـــبـــري الــســنــوي 2017 بــعــد إعـــــادة تــقــديــر الــــــرؤوس الــحــربــيــة لــلــقــذائــف الــبــالــســتــيــة الــعــابــرة لـــلـــقـــاّرات، لــكــّن قــنــابــل كــثــيــرة مــدفــوعــة 

بالجاذبية ما عادت فاعلة على نحو كامل وتقّرر إحالتها على التقاعد بعد نشر القنابل B61-12 في عام 2020.
مة لحمل قنابل نووّية مدفوعة بالجاذبية. (هـ) لم تعد القاذفة B-52H مصمَّ

ــنــــووّيــــة الـــقـــصـــوى لــلــقــنــابــل  ــصــة لـــلـــقـــاذفـــات B-2A فـــقـــط. الــحــصــيــلــة الــ ــنــــابــــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــدفـــوعـــة بـــالـــجـــاذبـــيـــة مــخــصَّ (و) الــــقــ
االستراتيجية هي القيم التي بين قوسين: B61-7 (360 كيلوطن)، B61-11 (400 كيلوطن)، B83-1 (1200 كيلوطن)، لكن 
لهذه القنابل حصيلة أدنى أيضًا. كما تّم نقل قنابل B83-1 كثيرة إلى المخزون غير الفعال. وقّررت إدارة الرئيس باراك أوباما 
إحــالــة الــقــنــابــل B38-1 عــلــى الــتــقــاعــد حـــال نــشــر الــقــنــابــل B61-12، لــكــّن إدارة الــرئــيــس تــرامــب أشــــارت إلـــى إمــكــان اإلبــقــاء على 

القنابل B83-1 مّدة أطول.
بة في قذائف، والبقّية في مخزن  صة للقذائف البالستية العابرة للقاّرات، 400 فقط مركَّ (ز) من هذه الرؤوس الحربية المخصَّ

مركزي.
(ح) ينتشر 200 رأس حربي فقط من الرؤوس الحربية W78 هذه، والبقّية في مخزن مركزي.

(ط) رّبـــمـــا يــوجــد 340 قنبلة أخـــرى W87 فــي حــالــة تخزين طويلة األجـــل خـــارج الــمــخــزون الستخدامها الــمــزَمــع فــي رؤوس 
ى الرؤوس الحربية القابلة للتشغيل المتبادل. حربية مستقبلية تسمَّ

(ي) مـــن هــذه الــغــّواصــات األربـــع عــشــرة ذات الــمــحــرّكــات الــنــووّيــة والمسّلحة بقذائف بالستية، تخضع فــي الــعــادة غّواصتان 
لَعمرة إعــادة تــزّود بالوقود في أّي وقــت، وال ُيــرصــد لها أسلحة نــووّيــة. ورّبــمــا تخضع غّواصتان أخــريــان أو أكثر للصيانة في 
زة بقذائف. وقد خفض عدد القذائف المنتشرة ليصل إلى 240 التزامًا بالسقف الذي حّددته  أّي وقت، ورّبما ال تكون مجهَّ

ستارت الجديدة لمنّصات إطالق القذائف االستراتيجية المنتشرة.
 D5 (ك) مـــــن هـــذه الـــــرؤوس الــحــربــيــة، يــنــتــشــر نــحــو 900 فــقــط فـــي غــــّواصــــات، والــبــقــّيــة فـــي مــخــزن مـــركـــزي. ومـــع أّن كـــّل قــذيــفــة
دة بــــ 14 رأســًا  محصّية فــي ســتــارت الــجــديــدة على أّنــهــا تحمل 8 رؤوس حربية وأّنــهــا ُأخضعت فــي األصــل لتجارب وهــي مـــزوَّ
حــربــيــًا، خــّفــضــت الــبــحــريــة األمــريــكــيــة حــمــولــة كـــّل قــذيــفــة لتحمل فــي الــمــتــوّســط 4 - 5 رؤوس حــربــيــة. جميع الــــرؤوس الحربية 
W76 المنتشرة اآلن هي من نوع W76-1 الجديد. ومع اكتمال إنتاج الرؤوس الحربية W76-1 في سنة 2019، سُتخرج بقّية 

الرؤوس الحربية W-76-0 من الخدمة.
 ،B61-12 (ل) ينتشر نحو 150 قنبلة تكتيكية في أوروبا، وبقّية القنابل في مخزن مركزي في الواليات المّتحدة. وبعدما ُينشر

ُتخَرج بقّية نماذج B61 األخرى من الخدمة.
يمكن  كما  كيلوطن).   50)  B61-4و كيلوطن)،   170)  B61-3 قــوســيــن:  بين  مبّينة  التكتيكية  للقنابل  الــقــصــوى  (م) الــحــصــيــلــة 

اختيار حصيلة أدنى لكّل منها. أّما القنابل B61-10 فقد ُأخرجت من الخدمة في عام 2016.
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(ن) يذكر أغلب المصادر أّن زمن التحليق األقصى (من دون إعادة التزّود بالوقود) يبلغ 2400 كم، لكّن لوكهيد مارتن التي 
ُتنتج F-16 تقول إّنه 3200 كم.

(س) من هذه األسلحة، ينتشر نحو 1750 في قذائف بالستية، وفي قواعد قاذفات، وفي أوروبا. والبقّية في مخزن مركزي.
(ع) إضافة إلى هذه الرؤوس الحربية الكاملة، يوجد نحو 20000 نواة بلوتونيوم مخزَّنة في منشأة بانتكس بوالية تكساس، 

ورّبما تخزَّن 4000 نواة يورانيوم االنفجار الثاني للسالح الحراري النووي في المنشأة Y-12 في أو ريدج بوالية تنيسي.
 US Department of Defense, various budget reports, press releases and documents obtained under the :المصادر
 Freedom of Information Act; US Department of Energy, various budget reports and plans; US Air Force, US
 Navy and US Department of Energy, personal communications; «Nuclear notebook» Bulletin of the Atomic
Scientists, various issues (author issues).
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II القّوات النووية الروسية

هانس م. كريستنِسن

كانت ترسانة روسيا تضّم نحو 4350 رأسًا حربيًا نوويًا لغاية كانون الثاني/يناير 2018، منها نحو 
2520 رأســًا حربيًا استراتيجيًا، ُرّكــب نحو 1600 منها على قذائف بالستية أرضية وبحرية أو ُنشر في 
قــواعــد الــقــاذفــات. وامــتــلــكــت روســيــا أيــضــًا نــحــو 1830 رأســــًا حــربــيــًا نـــوويـــًا غــيــر اســتــراتــيــجــي (تكتيكي)، 
وجميعها في مواقع تخزين مركزية (1). ويقّدر أّن 2500 رأس حربي إضافي ُأخرج من الخدمة أو ينتظر 
التفكيك، وهـــذا يجعل الــمــخــزون اإلجــمــالــي نــحــو 6850 رأســــًا حــربــيــًا (انــظــر الــجــدول الــرقــم (6 - 3)). 
ستارت  معاهدة  تطبيق  مواصلة  إلــى  روسيا  نشرتها  التي  االستراتيجية  الحربية  الـــرؤوس  خفض  يرجع 

الجديدة في عام  2017(2).

القاذفات االستراتيجية

تــشــّغــل قـــيـــادة الــطــيــران الــبــعــيــد الـــمـــدى الــروســيــة أســـطـــوًال يــضــّم نــحــو 13 قـــاذفـــة Tu-160 (بــالكــجــاك) 
و30 قاذفة Tu-95MS16 (Bear-H16) و25 قاذفة Tu-95MS6 (Bear-H6). رّبما ال يكون بعض هذه 
القاذفات عمالنيًا بالكامل، بينما يخضع البعض اآلخر لترقيات متنّوعة. الحمولة القصوى لقاذفات 
العمليات تزيد على 600 سالح نووي، منها نحو 200 سالح رّبما يكون مخّزنًا في قاعدتين للقاذفات 
ترقية  إلــى  سيصار  بحيث  وســـاق،  قــدم  على  قائمة  الــقــاذفــات  تحديث  عمليات  أّن  كما  االستراتيجية. 

 P. Podvig and J. Serrat, «Lock Them :(1) لــالطــالع على عــرض عــام لمرافق تخزين األسلحة النووية الروسية، انظر
 up: Zero-deployed non-strategic Nuclear Weapons in Europe,» United Nations Institute for Disarmament
Research, 2017.

(2) لـــالطـــالع على ملّخص وعــلــى تفاصيل أخـــرى عــن مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة، انــظــر الملحق (أ)، القسم III فــي هذا 
الكتاب. ولمعرفة المزيد عن تطبيق ستارت الجديدة، انظر الفصل السابع، القسم II في هذا الكتاب.
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كـــّل الــقــاذفــات Tu-160 تــقــريــبــًا وبــعــض الــقــاذفــات Tu-95 للمحافظة عــلــى أســطــول قــاذفــات مــكــّون من 
الــتــي ُتطَلق  الــنــوويــة  االنسيابية  القذيفة  قـــادرة على حمل  الــتــي تــّمــت ترقيتها  الــقــاذفــات  قــاذفــة.   60 - 50
إنتاج  الستئناف  خططًا  أيــضــًا  الــروســيــة  الحكومة  وأعلنت   .(3) (AS-23B)  Kh-102 الــجــديــدة  الــجــّو  مــن 
Tu-160 لصنع ما يصل إلى 50 طائرة معّدلة تسّمى Tu-160M2، على أن يبدأ اإلنتاج التسلسلي في 

 (MS6 و  MS16) Tu-95 القاذفات  من  كثير  محّل  اإلضافية  القاذفات  إحــالل  والــراجــح  عــام  2023(4). 
القديمة وإتاحة منطلق لقاذفات مستقبلية من الجيل الثاني تسّمى PAK-DA التي من المزمع دخولها 

الخدمة في آخر عشرينيات القرن (5).

القذائف البالستية األرضية

الـــقـــّوات الــصــاروخــيــة االســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة هـــي فـــرع الـــقـــّوات الــمــســّلــحــة الــمــســؤول عـــن الــقــذائــف 
البالستية العابرة للقاّرات (ICBM) ذات القواعد األرضية. تأّلفت لغاية كانون الثاني/يناير 2018 من 
عــة على 3 جــيــوش، وهــي تنشر نحو 318 قذيفة بالستية عــابــرة لــلــقــارات مــن 7  12 فرقة صــاروخــيــة مــوزَّ
أنواع ونماذج مختلفة. يمكن لهذه القذائف حمل ما مجموعه 1138 رأسًا حربيًا، لكّن سيبري يعتقد 
أّن الحمولة ُخّفضت لحمل أقّل من 800 رأس حربي قليــًال، أي نحو 50 بالمئة من الرؤوس الحربية 
االستراتيجية التي تنشرها روسيا. وعلى الضّد من مزاعم تكّررت في السنين األخيرة بشأن «تكديس» 
الجّو  لسالح  التابع   (NASIC) والفضائية  الجّوية  لالستخبارات  الوطني  المركز  يــقــّدر  روســـي،  نــووي 
األمـــريـــكـــي أّن «عـــــدد الـــقـــذائـــف فـــي قـــــّوة الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات الـــروســـيـــة يــتــنــاقــص بسبب 

اتفاقيات تحديد األسلحة، وِهرم القذائف ومحدودية الموارد» (6).
تخضع قّوة القذائف البالستية العابرة للقارات الروسية لبرنامج تحديث كبير لالستعاضة عن كّل 
القذائف العائدة إلى الحقبة السوفياتية بأنواع جديدة، وإن لم يكن على أساس إحالل نموذج جديد 
مكان كــّل نــمــوذج قــديــم. ويظهر أّن برنامج االستعاضة الــذي بــدأ فــي عــام 1997 يسير على نحو أبطأ 
مــّمــا كــان مــزمــعــًا، إْذ تــّمــت ترقية نحو 60 بالمئة مــن الــقــّوة بحلول آخــر عــام 2017. وتــقــّرر سحب بقية 
ثالث  بعد  أي  عــام 2024،  بحلول  السوفياتية  الحقبة  إلــى  الــعــائــدة  لــلــقــارات  الــعــابــرة  البالستية  الــقــذائــف 
 S. Roblin, «The Tu-95 Bear: The 60-year-old Russian Bomber America Still Chases All over the World,» (3)
National Interest (11 June 2017).
 TASS, «Russia’s Upgraded Tu-160M2 Bomber to Remain state-of-the-art for Four More Decades,» 1 (4)
November 2017.
 TASS, «Russia to Develop First Prototype of Next-generation Strategic Bomber by Early 2020s,» 13 (5)
April 2017.
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (6)
(Wright-Patterson Air Force Base: NASIC, 2017), p. 27.

 B. Gertz, «Russia Sharply Expanding Nuclear مــثــــــــًال:  انـــظـــر  الــــروســــي،  الــــنــــووي  «الـــتـــكـــديـــس»  مـــزاعـــم  عــلــى  لـــالطـــالع 
Arsenal, Upgrading Underground Facilities,» Washington Free Beacon, 13 December 2017.
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ســنــوات مــن الــتــاريــخ المعَلن ســابــقــًا. وإضــافــة إلــى حــيــازة قــذائــف جــديــدة، يشمل التحديث إعـــادة بناء 
جوهرية للصوامع ومراكز التحّكم باإلطالق والحاميات ومرافق الدعم (7).

يــرّكــز تــحــديــث الــقــذائــف البالستية الــعــابــرة لــلــقــارات حــالــيــًا فــي روســيــا عــلــى نــمــوذج مــتــعــّدد الـــرؤوس 
الحربية للقذيفة RS-12، اسمه RS-24 Yars (SS-27 Mod 2). اكتمل بناء ثالث فرق نّقالة، والعمل 
جـــاٍر عــلــى فرقتين ُأخــريــيــن، ومـــن الــمــزمــع الــبــدء بترقية فرقتين أخــريــيــن بــحــلــول عـــام 2020. وتــعــّد كتيبة 
RS-24 األولــــى الــتــي ُتــطــَلــق مــن الــصــوامــع عــامــلــة فــي كــوزيــلــســك، وهــنــاك كتيبة ثــانــيــة فــي مــراحــل البناء 

(SS- RS-26 Yars-M باسم ،RS-12M المتقّدمة (8). وتعكف روسيا على تطوير تعديل ثالث للقذيفة
(X-28، وهي أخّف وزنًا من RS-24. لكن ُأرجئ التطوير والنشر النهائي للقذائف RS-26 (9). وإضافة 

إلـــى مــا تـــقـــّدم، تعمل روســيــا عــلــى تــطــويــر (ICBM) ُتــطــلــق مــن الــصــوامــع وتــعــمــل بــوقــود ســائــل «ثــقــيــل»، 
وتسّمى RS-28 Sarmat (SS-X-29) لتحّل محّل RS-20V (SS-18). واستنادًا إلى نائب وزير الدفاع 
الــــروســــي يـــــوري بـــوريـــســـوف، ســتــحــمــل الــقــذيــفــة RS-28 «أنــــواعــــًا جـــديـــدة مـــن الـــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة»، منها 
«رؤوس حربية قادرة على المناورة» (10). وقد بدأت تجارب اإلطالق لهذه القذيفة التي تزن 200 طن، 
ثة في  لتدخل بعدها مرحلة اإلنتاجي التسلسلي قبل نشرها آخر المطاف في صوامع RS-20V المحدَّ
أو  ُأرجــئ  قد  الحديد  سكك  على  نّقالة  للقارات  عابرة  بالستية  قذائف  إنتاج  أّن  ويظهر  الحقة.  سنين 

ُألغي (11).
ُتــجــري روســيــا فــي الــعــادة مناورتين واسعَتي النطاق كــّل عــام تتضّمنان إطـــالق قــذائــف بالستية عابرة 
RS- للقارات نّقالة على الطرق. اسُتخدم في المناورتين النصف سنويتين في عام 2017 منّصات إطالق

12M Topol (SS-25)، وRS-12M1 (SS-27 Mod 1) وRS-24 من جميع فرق العمليات الصاروخية. 

وُنــشــرت مــنــّصــات اإلطــــالق على مــســافــات بعيدة مــن قــواعــدهــا ولــمــدد أطـــول مــّمــا كــانــت عليه الــحــال في 
السنين السابقة. كما اسُتخدمت الــقــذائــف البالستية الــعــابــرة لــلــقــارات الــروســيــة فــي مــنــاورات استراتيجية 
أوسع نطاقًا إلى جانب غواصات عاملة بالطاقة النووية ومــزّودة بقذائف بالستية (SSBN) وقاذفات (12). 
R. Azanov, «Russia’s Strategic Missile Forces as its Decisive Defense,» TASS, 19 December 2017.   (7)
D. Andreyev and I. Zotov, «[The Nuclear Shield is Reliable],» Krasnaya Zvezda, 14 De-(8) المصدر نفسه، و
cem ber 2017 (in Russian).
 H. M. Kristensen, «Review of NASIC Report 2017: Nuclear Force Developments,» FAS Strategic (9)
Security Blog, Federation of American Scientists, 30 June 2017.
 Y. Gavrilov, «Sarmat Will Fly Over Pole: Russia Designing Unique Missile,» Rossiyskaya Gazeta (2 (10)
June 2014). Translation from Russian, BBC Monitoring.
 TASS, «Russia Excludes Rail-Mobile ICBM System from Armament, Focuses on Sarmat Missile,» 6 (11)
Dec. 2017
 H. M. Kristensen, «Russian Nuclear Forces,» :النّقالة على سكك الحديد، انظر (ICBM) لمزيد من التفاصيل عن
SIPRI Yearbook 2017, p. 423.
 TASS, «Some 20 Topol-M, Yars Mobile ICBM Systems Take Part in Massive Central مــثــــــــًال:  (12) انـــــظـــــر 
 Russian Drills,» 28 March 2017; TASS, «Eleven Strategic Missile Regiments to Hold Large-Scale Drills Across
 Russia,» 4 September 2017, and TASS, «Topol Ballistic Missile Test Launched from Range in Russia’s South,»
26 September 2017.
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تضّمنت هـــذه الــمــنــاورات تــجــارب إطـــالق قــذائــف اســتــراتــيــجــيــة، تــزامــن بعضها مــع مــنــاورة زابــــاد 17 في 
غرب روسيا وروسيا البيضاء في أيلول/سبتمبر  2017(13).

الغواصات المزّودة بقذائف بالستية والقذائف البالستية التي ُتطَلق من البحر

بالستية  بقذائف  ومـــزّودة  نــووي  محّرك  ذات  غواصة  من 11  مؤّلفًا  أســطــوًال  الروسية  البحرية  تضّم 
(SSBN) نووية قــادرة على االنتشار، منها 9 غواصات عائدة إلــى الحقبة السوفياتية و3 (مــن أصــل 8 

ُيزمع امتالكها) من فئة جديدة ستحّل بالتدريج محّل الغواصات القديمة في العقد القادم. وُحّولت 
 ،(SLBM) الــغــواصــات  مــن  ُتطلق  الــتــي  البالستية  للقذائف  إطـــالق  لــتــجــارب  منّصة  إلــى  قديمة  غــواصــة 

لكّنها غير مزّودة بقذائف نووية.
 Project غـــــواصـــــات  ســــــّت  مـــــن  الـــــروســـــي   (SSBN) غـــــواصـــــات  ألســـــطـــــول  الــــفــــقــــري  الــــعــــمــــود  ــتــــأّلــــف  يــ
667BDRM Delfin على األكثر (أو الفئة Delta IV بحسب تسمية حلف الناتو) مخّصصة لألسطول 

في  عاملتين   (Delta III)  Project 667BDR Kalmar فئة  مــن  غواصتين  هــنــاك  أّن  وُيعتقد  الــشــمــالــي. 
أسطول المحيط الهادئ، مع أّن تقارير تحّدثت في مطلع عام 2018 عن إمكان وجود غواصة عاملة 
واحدة فقط من هذه الفئة (14). ويوجد في االحتياط (SSBN) ثالثة 667BDR Kalmar. وسيتّم إخراج 

هذه الغواصات الثالث من الخدمة في المستقبل القريب.
في  اثــنــتــان  الـــجـــديـــدة:   (Project 955/A)  Borei فــئــة  مـــن  عــامــلــة   (SSBN) غـــواصـــات  ثــــالث  يـــوجـــد 
أســـطـــول الــمــحــيــط الــــهــــادئ وواحـــــــدة فـــي األســــطــــول الـــشـــمـــالـــي. ويـــجـــري بـــنـــاء خــمــس غــــواصــــات إضــافــيــة 
عــامــي 2018  بــيــن  الــخــدمــة  دخــولــهــا  الــمــزمــع  ومـــن   ،(Project 955A)  Borei-A يــســّمــى  ر  مــطــوَّ بتصميم 
 RSM-56 تــحــمــل 16 قــذيــفــة بــالــســتــيــة ُتــطــَلــق مــن الــبــحــر مــن نـــوع Borei مــن فــئــة (SSBN) و2022. كـــّل
المتالك   Borei فئة  من  أخــرى   (SSBN) غواصات  أربــع  روسيا  ستشتري  ورّبما   .(SS-N-32)  Bulava

أسطول غواصات (SSBN) يماثل في حجمه أسطوَل الواليات المّتحدة (15).

األسلحة النووية غير االستراتيجية

بناء على بيانات سيبري، كان في حوزة روسيا لغاية كانون الثاني/يناير 2018 نحو 1830 رأسًا حربيًا 
في تصّرف القّوات غير االستراتيجية. وهناك المزيد من الرؤوس الحربية غير االستراتيجية العائدة إلى 

الحقبة السوفياتية التي ُأخرجت من الخدمة وتنتظر التفكيك (انظر الجدول الرقم (6 - 3)).
 D. Johnson, «Zapad 2017 and Euro-Atlantic Security,» انــظــر:  زابــــاد 17،  مـــنـــاورة  عــن  الــتــفــاصــيــل  مــن  (13) لـــمـــزيـــد 
NATO Review (14 December 2017).

(14) نـــشـــرت مؤّسسة روزاتــــوم الحكومية الــروســيــة خبر عملية التخّلص مــن الــوقــود المزمعة وأوردتــهــا على حــســاب تويتر 
 P. Podvig, :انــظــر . Russianforces.org :7@. لكّن إبــالغ روزاتـــوم مــا عــاد متاحًا عــدا وصــف على الموقع اإللكترونيFBTK

«Two Project 667BDR Submarines Withdrawn from Service,» Russianforces.org, 14 March 2018.
K. Bogdanov, [«Great Fleet» on the Horizon,» Lenta (23 January 2015) (in Russian).   (15)
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الــمــراد مــن تــرســانــة روســيــا الضخمة مــن األســلــحــة الــنــوويــة غــيــر االســتــراتــيــجــيــة فــي األســــاس تعويض 
ر لــقــّواتــهــا الــتــقــلــيــديــة. وهــنــاك نــقــاش كبير بــشــأن دور تــلــك األســلــحــة فــي االستراتيجية  الــضــعــف الــمــتــصــوَّ
أّن  ُيثبت  مــزدوجــة  قــدرة  ذات  أسلحة  تطوير  لكّن  المحتمل (16).  األّول  كاستخدامها  الــروســيــة،  النووية 
العسكرية.  استراتيجيتها  فــي  مهّمًا  مكّونًا  االستراتيجية  غير  النووية  األسلحة  فــي  تــرى  ال تـــزال  روســيــا 
ومع تحّسن دّقة االستهداف، ُجّهز بعض األسلحة النووية برؤوس حربية ذات حصيلة تفجيرية أدنى 
مــن حصائل الــــرؤوس الــنــوويــة الــتــي ُأنــتــجــت فــي الــحــرب الـــبـــاردة. والــراجــح أن ُيستعاض عــن الـــرؤوس 

الحربية األخرى بأسلحة تقليدية متطّورة في العقد القادم.
كان دخول القذيفة 3M-14 (SS-N-30A) أهّم تطّور شهدته البحرية الروسية، وهي نموذج نووي 
بعيد المدى للقذيفة االنسيابية الجديدة كاليبر التي ُتطَلق من البحر (SLCM) على أهــداف بّرية (17). 
وبــيــنــمــا يــجــري إدخــــال الــنــمــوذج الــتــقــلــيــدي الــخــدمــة فــي تشكيلة واســعــة مــن الــســفــن والـــغـــواصـــات، فمن 
الــمــرّجــح أن يــدمــج الــنــمــوذج الـــنـــووي فـــي الـــغـــواصـــات الــهــجــومــيــة ذات الــمــحــرّكــات الــنــوويــة فـــي الــخــّط 
لكن   .(SS-N-21 Sampson)  S-10 Granat البحر  من  ُتطَلق  التي  االنسيابية  القذائف  محّل  األمــامــي 
ر بـــأّنـــه يـــوجـــد نــحــو 810  ُيــحــتــمــل دمــــج الــقــذيــفــة 3M-14 الـــنـــوويـــة أيـــضـــًا فـــي بــعــض ســفــن الــســطــح. وُيــــقــــدَّ
رؤوس حربية مخّصصة ألسلحة نووية بحرية غير استراتيجية، منها القذائف االنسيابية للهجوم البّري 
والقذائف االنسيابية المضاّدة للسفن، والصواريخ المضاّدة للغواصات وقنابل األعماق والطوربيدات 

وعتاد سالح الجّو التابع للبحرية.
حجم  تقدير  فــي   (SS-N-26)  3M-55 ياكهونت  البحر  مــن  ُتطلق  الــتــي  االنسيابية  القذيفة  ُشملت 
الـــقـــّوات غــيــر االســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة لــكــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018، ألن الــمــركــز الــوطــنــي لــالســتــخــبــارات 
ـــــًال» ويــــذكــــر أّنــــهــــا ُتـــســـتـــخـــدم فــــي تــســلــيــح  ــًا مــحــتــمـــ ــ الـــجـــّويـــة والـــفـــضـــائـــيـــة (NASIC) يــســّمــيــهــا ســــالحــــًا «نـــــوويـ
الـــغـــواصـــات والــســفــن ووحــــــدات الـــدفـــاع الــســاحــلــي (انـــظـــر الـــجـــدول الـــرقـــم (6 - 3)) (18). ويـــجـــري حــالــيــًا 
 (P-500)  SS-N-12و  (P-120)  SS-N-9 للسفن  الــمــضــاّدة  االنــســيــابــيــة  الــقــذائــف  مــحــّل   3M-55 إحـــالل 

و SS-N-19 (P-700) المزدوجة القدرة (19).
 C. M. Scaparrotti, «NATO’s Military Commander Concerned about Russia’s Tactical مــثــــــــًال:  (16) انـــــظـــــر 
 Nuclear Weapons in Europe,» Atlantic Council, NATO Source, 3 May 2017, and K. Ven Bruusgaard, «The
Myths of Russia’s Lowered Nuclear Threshold,» War on the Rocks, 22 September 2017.

(17) يـــوجـــد إربــــاك شــديــد بــشــأن تسمية مــا يــشــار إلــيــه عــمــومــًا بالقذيفة Kalibar. هـــذه التسمية ليست لقذيفة ولــكــن لعائلة 
أسلحة، تضّم القذيفة االنسيابية المضاّدة للسفن 3M-54 (SS-N-27) والقذيفة المضاّدة للغواصات 91R، إضافة إلى النماذج 
 US Navy, Office of Naval Intelligence انـــظـــر:  الــتــفــاصــيــل،  مـــن  لــمــزيــد   .(SSN30/A)  3M-1 الـــبـــّري  لــلــهــجــوم  الــمــخــّصــصــة 
 (ONI), The Russian Navy: A Historic Transition (Washington, DC: ONI, 2015), pp. 34–35, and US Air Force,
National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, p. 37.

 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, (18)
p. 6.
US Navy, Office of Naval Intelligence (ONI), The Russian Navy: A Historic Transition, p. 34.   (19)
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Tu- الــروســي نحو 498 سالحًا لتجهيز القاذفات المتوّسطة المدى يوجد في حــوزة ســالح الجّو 
Su- (فــنــســر دي) والـــقـــاذفـــات الــمــقــاتــلــة الــحــديــثــة Su-24M 22 (بــاكــفــايــر ســـي) والـــقـــاذفـــات الــمــقــاتــلــةM3

 (AS-4)  Kh-22N مــحــّل  لــتــحــّل   (Kh-32) جـــديـــدة  ســطــح  جــــّو -  قــذيــفــة  تــطــويــر  ويـــجـــري  34 (فـــولـــبـــاك). 

المستخدمة في Tu-22M3. ويظهر أّن سالح الجّو يوشك على نشر قذيفة بالستية فرط صوتية ُتطَلق 
.(20)  Kh-47M2 من الجّو اسمها كينزال

ر بــأّن نحو 373 رأســـًا حربيًا نــوويــًا فــي تــصــّرف قـــّوات الــدفــاع الــجــّوي الــمــزدوجــة الــقــدرة، ونظام  ُيــقــدَّ
الــدفــاع الصاروخي A-135 الــخــاّص بموسكو ووحـــدات الــدفــاع الساحلي (وإن ُرصــد عــدد صغير من 

الرؤوس الحربية لوحدات الدفاع الساحلي). ويجري تحديث جميع هذه النظم الدفاعية (21).
 (SRBM) ــًا مـــــرصـــــودًا لـــقـــذائـــف بــالــســتــيــة روســــيــــة قـــصـــيـــرة الــــمــــدى ر بــــــأّن نـــحـــو 148 رأســـــــًا حـــربـــيـ وُيـــــقـــــدَّ
ولقذائف انسيابية ُتطَلق من األرض (GLCM). وتتضّمن القّوات النووية غير االستراتيجية التي ُتطَلق 
من األرض قذائف بالستية قصيرة المدى من نوع إسكندر إم (SS-26) التي تحّل محّل القذائف من 
نوع توشكا (SS-21) في 10 ألوية صاروخية أو أكثر. بدأ نشر هذه القذائف في عام 2004. وبحلول 
آخـــر عـــام 2017، كـــان الــجــيــش الــروســي قــد اســتــلــم 10 ألــويــة إســكــنــدر إم (22). كــمــا أّن الــمــرافــق الــتــي في 
مطلع  في  إم  إسكندر  تستلم  أن  وُيتوقَّع  سنة 2017،  آخــر  في  االنتهاء  على  شارفت  كالينينغراد  منطقة 
بتلك  شبيهة  صــاروخــيــة  تــخــزيــن  لمنشأة  كالينينغراد  فــي  بــنــاء  أعــمــال  رصـــد  يــتــّم  لــم  لــكــن  عـــام  2018(23). 

المقامة في قواعد القذيفة إسكندر األخرى.
جديدة  األرض  مــن  ُتطَلق  انسيابية  قذيفة  أيــضــًا  االستراتيجية  غير  النووية  الجيش  أسلحة  تتضّمن 
 (SSC-7)  9M728 لـــلـــقـــذيـــفـــة  ل  مــــعــــدَّ نــــمــــوذج  وهــــــي   ،(SSC-8)  9M729 تـــســـّمـــى  مـــــزدوجـــــة  قـــــــدرة  ذات 

المستخَدمة في النظام إسكندر إم (24).
واستنادًا إلى الواليات المّتحدة، يشّكل إنتاج القذيفة االنسيابية الجديدة انتهاكًا للمعاهدة المبرمة 
بــيــن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة األمــريــكــيــة واّتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات االشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة بــشــأن إزالــــة قذائفهما 
المتوسطة واألقصر مدى (معاهدة إزالــة القذائف النووية المتوّسطة الــمــدى) (25). لكّن روسيا رفضت 
TASS, «Russian Aerospace Forces Test Launch Kinzhal Hypersonic Missile,» 11 March 2018.   (20)
 TASS, «Russia’s Missile Early Warning System Helps Ward off Any Threat,» 29 June 2017, and N. (21)
 Novichkov, «Russian Defence Minister Summarises Modernisation Progress in 2017,» Jane’s Defence Weekly (4
January 2018).
 Interfax, «Ten Brigade Sets of Iskander-M Missile Systems Delivered to Russia’s Ground Forces: (22)
Commander,» 22 December 2017.
S. Blank, «Baltic Build-up,» Jane’s Intelligence Review, vol. 29, no. 5 (May 2017), pp. 6–13.   (23)
 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «INF Treaty: At a (24)
Glance,» Fact Sheet, 8 December 2017, p. 1.

(25) لالطالع على ملّخص وعلى تفاصيل أخرى لـINF Treaty، انظر الملحق (أ)، القسم III في هذا الكتاب. ولمعرفة 
 S. Kile, «Russian–USفــي هـــذا الــكــتــاب؛ و II الــمــزيــد عــن الــجــدل الـــدائـــر حـــول هـــذه الــمــعــاهــدة، انــظــر الــفــصــل الــســابــع، الــقــســم
Nuclear Arms Control and Disarmament,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 477–478.
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دة إلى أّنه يجري نشر 9M729 في حامية واحدة على األقّل، ويظهر أّن  االّتهام. وتشير تقارير غير مؤكَّ
هناك خططًا لنشر إضافي لهذه القذيفة (26).

الجدول الرقم (6 - 3)

القّوات النووية الروسية، كانون الثاني/يناير 2018

جميع األرقام عبارة عن تقديرات. ورّبما لن ينتج من جمعها المجاميع المذكورة بسبب اصطالح تدوير األرقام.

النوع/التسمية الروسية 

(تسمية الناتو)

عدد منّصات 

اإلطالق

السنة األولى 

لنشر القذائف

المدى 
(كم)(أ)

حمولة 

الرأس الحربي

عدد الرؤوس 
الحربية(ب)

2520(ج)القّوات الهجومية االستراتيجية

616(هـ)68/50(د)قاذفات
Tu-95MS6 (Bear-H6)25/14198110500 - 6500 6 أو x AS-15A

ALCMs، قنابل
84

Tu-95MS16 (Bear-H16)30/25198110500 - 6500 16 أو x AS-15A
ALCMs، قنابل

400

x AS-15B 12 أوTu-16013/11198713200 - 10500 (بالكجاك)
 ،AS-23B ALCMs

قنابل

132

1138(و)318قذائف بالستية عابرة للقارات
RS-20v (SS-18 Satan)46199215000 - 1100010 x 500-800 kt460
RS-18 (SS-19 Stiletto)201980100006 x 400 kt120
RS-12M Topol (SS-25 
Sickle)

x 800 kt72 721985105001(ز)

RS-12M2 Topol-M (SS-
27 Mod1/silo)

601997105001 x 800 kt60

RS-12M1 Topol-M (SS-
27 Mod1/mobile)

182006105001 x (800 kt)18

RS-24 Yars (SS-27 Mod 
2/mobile)

902010105004 x (100 kt)360

RS-24 Yars (SS-27 Mod 
2/silo)

122014105004 x (100 kt)48

RS-26 Yars-M (SS-X-28)..(2018)5500+MIRV (..kt)..
RS-28 Sarmat (SS-X-29)..(2020)10000+MIRV (..kt)..

 يتبع

 M. Gordon, «Russia Deploys Missile, Violating Treaty, and Challenging Trump,» New York Times, (26)
14/2/2017.
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 تابع

SLBM(ح)768(ح)176/11
RSM-50 Volna (SS-N-18 
M1 Stingray)

32/2197865003 x 50 kt96

RSM-54 Sineva (SS-N-23 
M1)

96/62007/198690004 x 100 kt384

RSM-56 Bulava (SS-
N-32)

x (100 kt)288 6أكثر من 48/320148050

نحو 1830 (ط)القّوات غير االستراتيجية

ABM898373، دفاع جّوي/ساحلي
53T6 (SH-08, Gazelle)681986301 x 10 kt68
S-300 (SA-10/20)(ي)290حصيلة نووّية متدنية..8001992/1980
3M-55 Yakhont (SS-N-
26)

20(2014)400+1 x (..kt)10

SSC-1B (Sepal)1019735001 x 3505
358498أسلحة ُتطلق من الجّو(ك)
x ASM250 3، قنابل..Tu-22M31001974 (باكفاير سي)
150قنبلتان..Su-24M/M21501974 (فنسر دي)

98قنبلتان..Su-34982006 (فولباك)
..MiG-31K101983..1 x ASM (فوكسهاوند)
148148أسلحة ُتطلق من البّر

Tochka (SS-21 Scarab)121981120(1 x 10-100 kt)12
Iskander-M (SS-26 Stone)1202005(ل)350(1 x 10-100 kt)120
9M729 (SSC-8)162016(2500)1 x ..kt16

810أسلحة ُتطلق من البحر
LACM, SLCM, ASW, SAM، قنابل أعماق، طوربيدات(م)غّواصات/سفن سطح/جّو

4350المخزون الكّلي

1600(ن) الرؤوس الحربية المنتشرة
2750 رؤوس حربية احتياطية

2500رؤوس حربية ُأخرجت من الخدمة وتنتظر التفكيك

6850الموجودات الكّلية
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 = ALCM قذيفة مــضــاّدة للقذائف البالستية ؛ = ABM ــد؛ .. = معلومات غير متاحة أو غير صالحة؛ ( ) = الــرقــم غير مــؤكَّ
قذيفة انسيابية ُتطَلق مــن الــجــّو ؛ ASM = قذيفة جــّو - سطح؛ ASW = حــرب مــضــاّدة للغّواصات؛ ICBM = قذيفة بالستية 
فردية  متعّددة  رؤوس  ذات  عــائــدة  MIRV = ناقلة  الــبــّري؛  انسيابية للهجوم  قذيفة   = LACM لــلــقــاّرات؛ kt = كيلوطن؛  عــابــرة 
من  ُتطَلق  انسيابية  قذيفة   = SLCM الــغــّواصــات؛  مــن  ُتطَلق  بالستية  قذيفة   = SLBM جـــّو؛  ســطــح -  قذيفة   = SAM التوجيه؛ 

البحر.
مالحظة: يورد الجدول العدد اإلجمالي للرؤوس الحربية الذي ُيعتقد أّنه متاح لنظم اإليصال. لكن لم ُينشر غير بعض من 

هذه الرؤوس الحربية، وهي ال تناظر بالضرورة قواعد إحصاء البيانات بحسب معاهدة ستارت الجديدة.
(أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألّن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعــلــى حــمــولــة 

األسلحة.
(ب) ُيظهر الرقم العدَد اإلجمالي للرؤوس الحربية، المنتشرة منها والمخزَّنة، والتي ُرصدت لنظم اإليصال.

(ج) يــنــتــشــر نــحــو 1600 مــن هـــذه الــــرؤوس الــحــربــيــة االســتــراتــيــجــيــة فــي قــذائــف بالستية ُتــطــَلــق مــن الــبــّر ومـــن الــبــحــر وفـــي قــواعــد 
القاذفات. وبقّية الرؤوس الحربية في مخزن مركزي.

(د) الــــرقــــم األّول هـــو عـــدد الـــقـــاذفـــات الــمــفــتــَرض أّنـــهـــا مــحــصــّيــة بــمــوجــب مــعــاهــدة ســـتـــارت الـــجـــديـــدة. والـــرقـــم الــثــانــي هـــو الــعــدد 
اإلجمالي للقاذفات التي في المخزون. وبسبب التحديث الجاري للقاذفات، هناك شكوك كثيرة في عدد القاذفات العاملة.

ـــ 616 التي يقّدر أّنها مــرصــودة للقاذفات البعيدة الــمــدى، يقّدر وجــود 200 ســالح فقط في قاعدتين  (هـــ) مــن بين األسلحة الـ
للقاذفات االستراتيجية. لكّن األسلحة المتبّقية مخزَّنة في مرافق تخزين مركزية.

(و) من بين الرؤوس الحربية الـ 1138 المتاحة لقذائف العمليات البالستية العابرة للقارات، ُيعتقد أّن نحو 800 رأس حربي 
مرّكب على قذائف، وبقّية الرؤوس الحربية مخّزنة.

.SS-27 Mod 2 إلى SS-25 د ألّنه يجري ترقية كثير من حاميات (ز) العدد غير مؤكَّ
(ح) هناك غّواصتان أو ثالث غّواصات دلتا نووّية مــزّودة بقذائف بالستية تخضع لَعمرة في أي وقت من السنة وال تحمل 

.DELTA III قذائَفها وال رؤوَسها الحربية النووّية. وُيحتمل وجود غواصة عاملة واحدة فقط من فئة
(ط) الـــــــرؤوس الــحــربــيــة الــنــووّيــة غــيــر االســتــراتــيــجــيــة كــّلــهــا ليست مــنــتــشــرة مــع نــظــم إيــصــالــهــا، ولــكــّنــهــا فــي مــنــشــأة تــخــزيــن مركزية 

بحسب الحكومة الروسية. يوجد بعض مرافق التخزين بالقرب من قواعد العمليات.
ــيــــا، ويـــوجـــد فـــي كــــّل مـــن هــــذه الـــمـــواقـــع 12 مــنــّصــة إطـــــالق في  (ي) يـــــوجـــــد 80 مـــوقـــعـــًا عــلــى األقــــــّل لــلــقــذائــف S-300 فـــي روســ
القذائف  اسُتبدلت  وقــد  مـــّرة.  مــن  أكثر  إطــالق  منّصة  كــّل  تحميل  يمكن  كما  معترضة.  قذيفة  منها 2 - 4  كــّل  ومــع  المتوّسط، 

.SA-20 بالكامل تقريبًا بالقذائف SA-10

(ك) ُتظهر األرقام العدد اإلجمالي للطائرات، لكن ُأسند إلى عدد قليل منها وحسب مهّمات نووّية. ويمكن ألغلبها حمل 
أكــثــر مــن ســـالح نـــووي واحــــد. وتــتــضــّمــن الــطــائــرات األخــــرى ذات الــقــدرة الــنــوويــة المحتملة فـــروغ فـــوت Su-25 وفــوكــس بــات 

.MiG-25

(ل) مــــع أّن مــصــادر غير رسمية وتــقــاريــر إخــبــاريــة كثيرة تــذكــر أّن مــدى القذيفة SS-26 يناهز 500 كــم، يــقــول الــمــركــز الوطني 
لالستخبارات الجّوية والفضائية (NASIC) التابع لسالح الجّو األمريكي إّن مداها يناهز 350 كم.

(م) ُيعتقد أّن الطوربيدات النووّية مرصودة للغّواصات فقط.
(ن) الحـــــظ أّن الــعــدد مختلف عــن الــعــدد الــمــحــّدد فــي مــعــاهــدة ســتــارت الــجــديــدة لـــلـــرؤوس الــحــربــيــة الــمــنــتــشــرة بــســبــب قــواعــد 

اإلحصاء المعتمدة في المعاهدة.
 Russian Ministry of Defence, various press releases; US Department of State, START Treaty الـــــمـــــصـــــادر: 
 Memoranda of Understanding, 1990–July 2009; New START aggregate data releases, various years; US Air
Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (Wright-
 Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2017); BBC Monitoring; Russian News Media; Russian Strategic
 Nuclear Forces website; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance (London: Routledge,
 various issues); T. B. Cochran [et al.], Nuclear Weapons Databook, vol. 4, Soviet Nuclear Weapons (New York:
 Harper and Row, 1989), IHS Jane’s Strategic Weapon Systems, various issues; Proceedings, US Naval Institute,
various issues; «Nuclear Notebook,» Bulletin of the Atomic Scientists, various issues (authors’ estimates).
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III القّوات النووية البريطانية

شانون ن. كايل 

وهانس م. كريستنِسن

تـــأّلـــف الـــمـــخـــزون الــــنــــووي الــبــريــطــانــي لــغــايــة كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018 مـــن نــحــو 215 رأســــــًا حــربــيــًا 
االستراتيجي  االســتــعــراض  فــي  التأكيد  البريطانية  الحكومة  وجــــّددت   .((4 - 6) الــرقــم  الــجــدول  (انــظــر 
ُخّفض  وقــد  الــنــوويــة.  ترسانتها  حجم  لخفض  تخّطط  أّنــهــا  على  لسنة 2015   (SDSR) واألمـــن  لــلــدفــاع 
األكــثــر، علمًا بــأّن الحجم  الــنــوويــة المتاحة تشغيليًا إلــى 120 رأســـًا حربيًا على  عــدد الـــرؤوس الحربية 
ــض إلـــى 180 رأســـًا  اإلجــمــالــي لــلــمــخــزون الـــنـــووي، وهـــذا يشمل الــــرؤوس الــحــربــيــة غــيــر مــنــتــشــرة، ســُيــخــفَّ

حربيًا على األكثر بحلول عشرينيات القرن الحالي (1).
يتكّون الردع النووي البريطاني من مكّون بحري ال غير، هو أربع غواصات من فئة فانغارد ذات 
محرّكات نووية ومزّودة بقذائف بالستية (SSBN) من نوع ترايدنت (2). وبموجب وضعية تسّمى الردع 
المستمّر فــي الــبــحــر، تــقــوم غــواصــة (SSBN) واحـــدة بــأعــمــال الــدوريــة فــي جميع األوقــــــات (3). ومــع أّنــه 
يمكن إنزال الغواصتين الثانية والثالثة إلى البحر بسرعة، فإن الرابعة تستغرق وقتًا أطول بسبب دورة 
الــعــمــرة والــصــيــانــة الــشــامــلــة. وفـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2017، نــّوهــت وزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة بـــدوريـــة الـــردع 

النووي الـ 350 التي أجرتها غواصات البحرية الملكية منذ عام  1964(4).
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (1)
Secure and Prosperous United Kingdom, Cm 9161 (London: Stationery Office, 2015), para. 4.66.

 HMS ،الــــصــــف فــــي  األخـــــيـــــرة  دخــــلــــت  بــيــنــمــا  كــــانــــون األول/ديــــســــمــــبــــر 1994،  فــــي  الــــخــــدمــــة   HMS Vanguard (2) دخــــــلــــــت
 C. Mills and N. Dempsey, «Replacing the UK’s Nuclear انــــظــــر:   .2001 شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر  فــــي  الـــخـــدمـــة   ،Vengeance
 Deterrent: Progress of the Dreadnought Class,» Briefing Paper 8010, House of Commons Library, 19 June 2017,
p. 7.
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (3)
Secure and Prosperous United Kingdom, para. 4.65.
British Royal Navy, «UK Marks 350th UK Deterrent Patrol,» Press release, 29 September 2017.   (4)
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يــمــكــن تــــزويــــد غــــواصــــات (SSBN) مــــن فـــئـــة فـــانـــغـــارد بـــمـــا يـــصـــل إلـــــى 16 قـــذيـــفـــة بــالــســتــيــة ُتـــطـــلـــق مــن 
ولكّنها  الــمــّتــحــدة،  للمملكة  مــلــكــًا  ليست  الــقــذائــف  وهـــذه   .UGM-133 Trident II (D5) الــغــواصــات 
مستأجرة من مجموعة مؤّلفة من 58 قذيفة ترايدنت مشتركة مع الواليات المّتحدة. وبموجب القيود 
الــتــي بــّيــنــهــا االســتــعــراض االســتــراتــيــجــي لــلــدفــاع واألمــــن لــســنــة 2010، تــــزّود الــغــواصــة الــتــي تــقــوم بــأعــمــال 
الدورية بـ 8 قذائف عاملة على األكثر مع ما مجموعه 40 رأسًا حربيًا نووياً (5). وُيحتَفظ بالقذائف في 

ضة، ولذلك تحتاج إلى إشعار قبل عّدة أيام لتكون جاهزة لإلطالق (6). وضعية تأّهب تشغيلية مخفَّ
أصبح برنامج ترايدنت محور جدال في كانون الثاني/يناير 2017 حين ذكرت صحيفة أّن الحكومة 
البريطانية لم ُتعلن تجربة إطالق فاشلة لقذيفة بالستية تطلق من غّواصة من نوع ترايدنت في الصيف 
الفائت، أي ُقَبيل تصويت مجلس العموم البريطاني على البرنامج الذي سيخلف غواصات ترايدنت. 
ميدان  في  حزيران/يونيو 2016  في  إطــالق  تجربة  حصول  أمريكيون  مسؤولون  وأّكــد  أدنــــاه) (7).  (انظر 
تـــجـــارب أمـــريـــكـــي قــبــالــة ســـواحـــل فـــلـــوريـــدا وأّن الــقــذيــفــة انـــحـــرفـــت عـــن مـــســـارهـــا الـــمـــرســـوم وســقــطــت في 
تحليق  تجربة  أّول  لتكون  الفشل،  سبب  على  التعليق  رفضت  البريطانية  الــدفــاع  وزارة  لكّن  الــبــحــر (8). 
في  أجــرت قبل ذلك تجارب تحليق ناجحة  ترايدنت (9). وكانت المملكة المّتحدة قد  للقذيفة  فاشلة 

األعوام 2000 و2005 و2009 و2012.

برنامج الغواصة الجديدة لقذائف ترايدنت

وافــــق مــجــلــس الــعــمــوم بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة فـــي عــــام 2016 عــلــى اقـــتـــراح يــســانــد الـــتـــزام الــحــكــومــة بــبــرنــامــج 
بأربع  فــانــغــارد  فئة  مــن  الحالية   (SSBN) غــواصــات  عــن  لالستعاضة  بشبيهه»  الــشــيء  عــن  «االســتــعــاضــة 
غــواصــات (SSBN) جـــديـــدة (10). ومــع أّن االقــتــراح يــقــّر بـــأّن الـــردع الــنــووي البريطاني «يــظــّل الزمـــًا ألمن 
المملكة المّتحدة كما هي حاله في السنين الستين الماضية»، فإنه لم ُيعط موافقة نهائية على برنامج 
ستتّم  االســتــثــمــار  على  الــمــوافــقــة  أّن  قبل  مــن  الحكومة  أعلنت  التكاليف،  ولضبط  الــجــديــدة.  الــغــواصــة 

على مراحل وليس بقرار وحيد يتيح االنتقال إلى مرحلة التصنيع (11).
 British Ministry of Defence, Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and (5)
Security Review, Cm 7948 (London: Stationery Office: 2010), pp. 5 and 38.
British Ministry of Defence, «UK Nuclear Deterrent,» Fact sheet, updated 24 March 2016, p. 1.   (6)
«Nuclear cover-up,» Sunday Times, 22/1/2017.   (7)
B. Star and J. Masters, «US Official Confirms Trident Missile Failure,» CNN, 23 January 2017.   (8)
 L. Kuenssberg, «Trident: Defence Secretary Refuses to Give Test Missile Details,» BBC News, 23 (9)
 January 2017, and E. MacAskill, «How Did the Trident Test Fail and What Did Theresa May Know?,» The
Guardian, 23/1/2017.
 British Parliament, House of Commons, «UK’s Nuclear Deterrent,» House of Commons Hansard, col. (10)
 559, vol. 613, 18 July 2016, and L. Kuenssberg, «MPs Vote to Renew Trident Weapons System,» BBC News, 19
July 2016.
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (11)
Secure and Prosperous United Kingdom, para. 4.75.
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الجدول الرقم (6 - 4)

القّوات النووية البريطانية، كانون الثاني/يناير 2018

العدد التسميةالفئة

المنتشر

السنة األولى 

للنشر

المدى 
(كم)(أ)

 x الحصيلة

للرؤوس الحربية

عدد الرؤوس 

الحربية

قذائف بالستية ُتطَلق من الغّواصات(ب)
D5II 3-1(ج)يتجاوز 4819947400ترايدنت x 100 kt(د)215

kt = كيلو طن.

(أ) ُذكـــــر مــــدى الــقــذيــفــة ألغــــــراض تــوضــيــحــيــة فـــقـــط، ألّن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعـــلـــى حــمــولــة 
األسلحة.

قذائف  على 8  ال تزيد  ضة  مخفَّ حمولة  بالستية  بقذائف  والمسّلحة  النووّية  المحرّكات  ذات  عاملة  الغّواصات  تحمل  (ب) 
ترايدنت II و40 رأسًا حربيًا نوويًا. وهناك غّواصة واحدة في دورية في أّي وقت.

ل لــلــرأس الــحــربــي األمــريــكــي W76-1 مــع خــيــار حصيلة  (ج) يــســّمــى الــــرأس الــحــربــي الــبــريــطــانــي هــوْلــبــروك، وهـــو نــمــوذج مــعــدَّ
تفجيرية أدنى.

ر وجودها في المخزون حاليًا، يوجد 120 رأسًا حربيًا متاحًا عمالنيًا. والعمل  (د) من بين الرؤوس الحربية الـــ 215 التي يقدَّ
جاٍر على خفض المخزون إلى 180 رأسًا حربيًا بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي.

 British Ministry of Defence, white papers, press releases and website; British House of Commons, الــمــصــادر: 
Hansard, various issues; «Nuclear Notebook,» Bulletin of the Atomic Scientists, various issues (authors’ issues).

ُأطلق على الفئة الجديدة من غواصات (SSBN) اسم درِدنوت، وستحمل قذائف بالستية جديدة 
لة العمر ترايدنت II D5LE، لكنها ستحتوي على مقصورة قذائف تضّم 12 أنبوبًا  ُتطلق من البحر مطوَّ
إلطالق القذائف، بعدما كانت مقصورُة قذائف الفئة فانغارد تحتوي على 16 أنبوبًا. وفي إطار تدبير 
يــرمــي إلـــى خــفــض الــتــكــلــفــة، يــجــري تصميم مــقــصــورة قــذائــف مشتركة بــالــتــعــاون مــع الــبــحــريــة األمريكية 
 II ترايدنت  القذيفة  استبدال  إّن  كولومبيا (12).  فئة  من  الجديدة   (SSBN) غواصة  في  الحقًا  لُتستخدم 
(D5) ليس جزءًا من برنامج تطوير وحيازة القذيفة درِدنوت. لكّن المملكة المّتحدة تشارك في برنامج 

ستينيات  مطلع  حّتى   (D5)  II ترايدنت  القذيفة  القذيفة  خدمة  عمر  إلطــالــة  األمريكية  للبحرية  حالي 
هذا القرن (13).

كان ُيتوّقع دخول غواصات درِدنوت الخدمة بحلول عام 2028، لكن ُيتوقَّع اآلن دخولها الخدمة 
ــع الــمــعــَلــن عــنــه في  فــي مطلع ثــالثــيــنــيــات الـــقـــرن. وُيـــعـــزى الــتــأخــيــر إلـــى بــرنــامــج الــتــطــويــر والــحــيــازة الــمــوسَّ
 British Ministry of Defence, «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: The Dreadnought (12)
 Programme,» 2017 Update to Parliament, 20 December 2017, G. Allison, «A Guide to the Dreadnought Class
 Nuclear Submarine,» UK Defence Journal, 3 January 2018, and US Navy, «United States Navy: Fact File: Trident
II (D5) Missile,» 11 May 2017.
 C. Mills and L. Brooke-Holland, «The Costs of the UK Strategic Nuclear Deterrent,» Briefing Paper (13)
08166, House of Commons Library, 8 December 2017, p. 9.
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االســـتـــعـــراض االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــدفـــاع واألمــــــن لــســنــة 2015. وبـــالـــتـــالـــي ُمــــــّدد الــعــمــر الــتــشــغــيــلــي لــغــواصــات 
(SSBN) من فئة فانغارد (14).

أرجأ االستعراض االستراتيجي للدفاع واألمن لسنة 2015 أيضًا إحالل القذائف ترايدنت II محّل 
الــرأس الحربي الحالي البريطاني الصنع هوْلبروك إلى آخر ثالثينيات القرن على األقـــّل (15). ويدرس 
مــجــلــس الـــعـــمـــوم الـــحـــالـــي قـــــــرارًا بـــشـــأن صــنــع رأس حـــربـــي جـــديـــد، والـــعـــمـــل جـــــاٍر عــلــى إيـــجـــاد خـــيـــارات 
استبدال (16). وفي أثناء ذلك، بدأت مؤّسسة األسلحة الذّرية (AWE) البريطانية ببرنامج لتحسين أداء 
وإطالة عمر الرأس الحربي الحالي ترايدنت - الذي يشبه الرأس الحربي W76-1 األمريكي والمدمج 

في الناقلة العائدة Mk4A األمريكية الصنع - بالتعاون مع مختبرات األسلحة النووية األمريكية (17).
قـــــّدرت وزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة تــكــلــفــة بــرنــامــج درِدنـــــــوت بــــــ 31 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (47.4 مــلــيــار 
دوالر)، بما في ذلــك تضّخم المشتريات الدفاعية على مــدى عمر البرنامج. ورصــدت مبلغ طــوارئ 
إضافيًا مقداره 10 مليارات جنيه إسترليني (15.3 مليار دوالر) لتغطية الزيادات المحتملة (18). وأّكدت 
بــاٍق  البرنامج  أّن  سنة 2017  فــي  العموم  لمجلس  قّدمتها  التي  المحّدثة  المعلومات  فــي  الــدفــاع  وزارة 
ضمن الموازنة، وأّن 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.5 مليار دوالر) ُأنفق إلى اآلن على التصميم وعلى 
مــراحــل التصنيع األولــــــى (19). لــكــن ذكـــرت تــقــاريــر خـــالل عـــام أّن تكاليف مــنــشــأة دفـــع الــمــفــاعــل الــنــووي 
للغواصة من الجيل التالي تجاوزت التوّقعات كثيراً (20). ومع انتهاء عــام، سرت مخاوف في مجلس 
المعّدات  خّطة  تكاليف  تحّمل  على  الــقــدرة  على  تــرايــدنــت  سيخلف  الــذي  البرنامج  َوْقـــع  مــن  العموم 

اإلجمالية لوزارة الدفاع (21).

Mills and Dempsey, «Replacing the UK’s Nuclear Deterrent: Progress of the Dreadnought Class».   (14)
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (15)
Secure and Prosperous United Kingdom, paras. 4.72 and 4.76.
 Mills and Dempsey, Ibid., p. 3, and British Ministry of Defence, «The United Kingdom’s Future (16)
Nuclear Deterrent: The Dreadnought Programme».
Nuclear Information Service, «AWE: Past, Present, and Possibilities for the Future,» June 2016, pp. 26– (17)
28.
 British Government, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015: A (18)
Secure and Prosperous United Kingdom, para. 4.76.
 British Ministry of Defence, «The United Kingdom’s Future Nuclear Deterrent: The Dreadnought (19)
Programme».
M. Hookham and T. Ripley, ««Red Alert» over Trident Reactor Costs,» Sunday Times, 23/7/2017.   (20)
 E. MacAskill, «Trident May be Removed from MoD Budget, MPs Told,» The Guardian, 18/12/2017, (21)
 and D. Haynes, «Defence Cuts: Take Expensive Trident out of MoD Budget, Hammond Urged,» Sunday Times,
25/11/2017.
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IV القّوات النووية الفرنسية

شانون ن. كايل

وهانس م. كريستنِسن

تــضــّم الترسانة الــنــوويــة الفرنسية نحو 300 رأس حــربــي، وهــو عــدد بقي ثــابــتــًا فــي السنين األخــيــرة. 
 (SLBM) الــغــواصــات الـــرؤوس الحربية لتطلق مــن طريق 48 قذيفة بالستية ُتطلق مــن  خّصصت هــذه 

و54 قذيفة انسيابية ُتطَلق من الجّو، ويتيح ذلك لفرنسا قدرات نووية استراتيجية وتكتيكية (1).
يــتــأّلــف الـــمـــكـــّون الــرئــيــس فـــي قــــّوة الـــــردع الـــنـــووي االســتــراتــيــجــي الــفــرنــســي مـــن أربــــع غـــواصـــات ذات 
مــحــرّكــات نــوويــة ومـــــزّودة بــقــذائــف بالستية (SSBN)، مــن فــئــة تــرايــومــفــان، ويــحــمــل كـــّل منها 16 قذيفة 
بالستية ُتطلق من الغواصات (SLBM). بدأت الغواصات بدخول الخدمة التشغيلية في عام 1997. 
الغواصات  هذه  من  واحــدة  توجد  حيث  البحر،  في  متواصل  الفرنسية بوضعية ردع  البحرية  وتحتفظ 
في دورية طوال الوقت. كما أّن قّوة (SSBN) مدعومة بطائرات حربية ذات قواعد بّرية وبحرية (انظر 

الجدول الرقم (6 - 5)).
تــواصــل فــرنــســا تــحــديــث قــّوتــهــا المحيطية االســتــراتــيــجــيــة (FOST)، فــالــبــحــريــة الــفــرنــســيــة عــاكــفــة على 
تـــحـــديـــث غـــواصـــاتـــهـــا مــــن فـــئـــة تـــرايـــومـــفـــان لــتــحــمــل قــــذائــــف بــالــســتــيــة M51 الـــتـــي ســـتـــحـــّل مـــحـــّل الـــقـــذائـــف 
M45 (2). ولغاية كــانــون األّول/ديــســمــبــر 2017، كانت قــد اكتملت ترقية كــّل الــغــواصــات األربـــع لحمل 

 F. Hollande, French President, «Discours sur la dissuasion nucléaire: Déplacement auprès des forces (1)
Istres, 19 February 2015. «aériennes stratégiques [خطاب عن الردع النووي: زيارة للقّوات الجّوية االستراتيجية]، 

 French Navy, «Modernisation de la force océanique stratégique: le SNLE Le Triomphant adapté au (2)
تريومفان  لــي  بالستية  بقذائف  والــمــزّودة  الــنــووي  الــمــحــّرك  ذات  الــغــواصــة  تعديل  االستراتيجية:  البحرية  الــقــوة  «M51 [تحديث 

لتحمل M51]، 13 آب/أغسطس 2015.
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عائدة  ناقلة  حربية  رؤوس  ســّتــة  إلــى  يصل  مــا  حمل  على  قـــادرة   M51 قذيفة  كــّل   .(3) M51.1 الــقــذائــف 
الـــرؤوس  عــدد  خفض  أّنـــه تــّم  وُيعتقد   .TN-75 مــن نــوع   (MIRV) فــرديــة التوجيه  مــتــعــّددة  رؤوس  ذات 

الحربية في بعض القذائف لتحسين مرونة االستهداف.
ــز أســـطـــول الـــغـــواصـــات الــفــرنــســي بــنــمــوذج أبـــعـــد مــــدى لــلــقــذيــفــة M51.2 بــحــلــول عــــام 2020.  ســُيــجــهَّ
اُختبرت قذيفة M51.2 بنجاح في ظّل أوضــاع تشغيلية لغواصة من فئة لي ترايومفان في تّموز/يوليو 
فلورنس  الفرنسي  المسّلحة  الــقــّوات  وزيـــر  وأّكـــد  ذلــــك (4).  بعد  الخدمة  وتــدخــل  القذيفة  لُتجاز   ،2016
بــارلــي فــي كــانــون األّول/ديــســمــبــر 2017 أّن القذيفة M51.2 عــامــلــة (5). ُصّممت القذيفة M51.2 لحمل 
إلـــى 150  تــصــل  أن  يمكن  تفجيرية  بحصيلة  خــفــاًء  األكــثــر   (TNO) المحيطي  الــنــووي  الــحــربــي  الــــرأس 
كـــيـــلـــوطـــن (6). وشـــرعـــت فــرنــســا فـــي الــعــمــل الــتــصــمــيــمــي لــقــذيــفــة بــالــســتــيــة أكـــثـــر دّقـــــة ُتــطــلــق مـــن الــغــواصــات 
الــمــقــّرر أن تصبح عاملة فــي عــام  2025(8). وشــرعــت فرنسا أيــضــًا فــي عمل تصميمي  M51.3 (7)، ومــن 

 ،SNLE 3G اسمها  الثالث  الجيل  مــن  بالستية  بقذائف  مسّلحة  نـــووي  مــحــرك  ذات  لغواصة  تمهيدي 
ز بالقذائف M51.3. والهدف امتالك غواصة عاملة تخلف الغواصة من فئة ترايومفان بحلول  وسُتجهَّ

عام  2035(9).

 French Ministry of the Armed Forces, «Madame Florence Parly, Ministre des armées Visite de l’usine (3)
 Mureaux, 14 ،[لورنس بارلي، وزير القّوات المسّلحة، زيارة لمصنع مورو: مجموعة أريان] des Mureaux: Ariane Group»
December 2017, p. 6.

تيميريير]،  لــي  تشكيل  بــإعــادة  تبدأ   DCNS [الشركة   V. Groizeleau, «DCNS débute la refonte du Téméraire» (4)
French Ministry of Defence, «Le Système d’armes SNLE Le Triomphant/و  ،Mer et Marine, 8 December 2016

«M51 validé en conditions opérationnelles [التحّقق من صالحية نظام سالح الغواصة لي ترايومفان/M51 في ظّل أوضاع 

Press release, updated 20 September 2016. تشغيلية]، 
 French Ministry of the Armed Forces, «Madame Florence Parly, Ministre des armées Visite de l’usine (5)
des Mureaux: Ariane Group»

 French Senate, «Avis présenté au nom de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et des (6)
 Forces Armées (1) sur le Projet de Loi de Finances pour 2014, adopté par L’Assemblée Nationale: Défense:
الــشــؤون  لــجــنــة  بــاســم  ُقـــّدمـــت  [آراء   equipement des forces et excellence technologique des industries de defense»
الــدفــاع: معّدات  والــقــّوات المسّلحة (1) بشأن مشروع قانون للمالية لعام 2014 الــذي أقّرته الجمعية عامة:  والــدفــاع  الخارجية 
no. 158, 21 November 2013, pp. 51–52. القّوات المسّلحة والتفّوق التكنولوجي للصناعات الدفاعية]، 

Loi relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (7) [قانون التخطيط العسكري لألعوام 
French Law no. 2013-1168 of 18 December 2  ،[2019 - 2014
 French Ministry of the Armed Forces, «Madame Florence Parly, Ministre des armées Visite de l’usine (8)
des Mureaux: Ariane Group».
 Hollande, French President, «Discours sur la dissuasion nucléaire: Déplacement auprès des forces (9)
aériennes stratégiques».
 J. Y. Le Drian, French Minister of Defence, «Discours de clôture du colloque pour les 50 ans de laو
 French Ministry of Defence, Paris, 20 November ،[خطاب اختتام المؤتمر في الــذكــرى الخمسين لــلــردع] dissuasion»
2014.
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الجدول الرقم (6 - 5)

القّوات النووية الفرنسية، كانون الثاني/يناير 2018

العدد النوع

المنتشر

السنة األولى 

للنشر

المدى 
(كم)(أ)

حصيلة 

الرؤوس الحربية

عدد الرؤوس 

الحربية

طائرات ذات قواعد بّرية
2000N 20198827501ميراج x up to 300 kt TNA20

x up to 300 kt TNA20 201020001 - 202011رافال F3(ب)
طائرات تنطلق من حامالت طائرات

MF3 201020001 - 102011رافال x up to 300 kt TNA10
قذائف بالستّية ُتطَلق من الغّواصات(ج)

M51.13220106000 6-4أكبر من x 100 kt TN-75(د)160
M51.2162016(ھ)6-4أكبر من 6000 x 150 kt TNO80

0(ما يصل إلى x 150 kt TNO 6) (أكبر من 6000)M51.30(2025)(و)
10(ز)االحتياط
300(ح)المجموع

ــد؛ TNA = رأس حــربــّي نـــووّي منقول جـــّوًا؛ TNO = رأس حربّي  .. = الــرقــم غير متاح أو غير صــالــح؛ ( ) = الــرقــم غير مــؤكَّ
نووّي محيطي، kt = كيلوطن.

(أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعــلــى حــمــولــة 
األسلحة.

بترقية  البدء  وتــقــّرر   .(ASMP-A) المدى  متوّسطة  سطح  جــّو -  انسيابية  قذيفة  رافــال  وطــائــرة  ميراج 2000  طائرة  (ب) تحمل 
منتصف العمر في عام 2022.

(ج) اكـــتـــفـــت فــرنــســا بــإنــتــاج مــا يــكــفــي مــن قــذائــف بــالــســتــيــة ُتــطــَلــق مــن الـــغـــّواصـــات لتجهيز 3 غـــّواصـــات ذات مــحــرّكــات نــووّيــة؛ 
الغّواصة الرابعة خارج الخدمة إلخضاعها ألعمال الَعمرة والصيانة في أّي وقت.

(د) بــرغــم أّن القذائف البالستية M51 التي ُتطلق من البحر قــادرة على حمل ما يصل إلــى 6 رؤوس حربية، ُيعتَقد أّن عدد 
الرؤوس الحربية قد ُخّفض في بعض هذه القذائف لتحسين المرونة في االستهداف.

(ه) مدى القذيفة M51.2 أكبر كثيرًا من مدى القذيفة M51.1 بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.
(و) القذيفة M51-3 قيد التطوير ولم يتم نشرها بعد.

.(ASMP-A) (ز) يتأّلف االحتياط من 4 قذائف
(ح) أّكد الرئيس فرنسوا أوالند سقف الثالثمئة رأس حربي في خطاب ألقاه في شباط/فبراير 2015.

 French Ministry of the Armed Forces, «Madame Florence Parly, Ministre des armées Visite de l’usine :المصادر
 des Mureaux: Ariane Group» [Florence Parly, Minister of the Armed Forces, Visit to the Mureaux Factory:
 Ariane Group], Mureaux, 14 December 2017; F. Hollande, French President, «Discours sur la dissuasion
 nucléaire–Déplacement auprès des forces aériennes stratégiques» [Speech on Nuclear Deterrence: Visit to
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 the Strategic Air Forces], Istres, 19 February 2015; N. Sarkozy, French President, Speech on defence and
 national security, Porte de Versailles, 17 June 2008; N. Sarkozy, French President, «Presentation of SSBM
 «Le Terrible»,» Speech, Cherbourg, 21 March 2008; J. Chirac, French President, Speech during visit to the
 Strategic Forces, Landivisiau–L’lle Longue, Brest, 19 January 2006; French Ministry of Defence, various
 publications; French National Assembly, various defence bills; International Institute for Strategic Studies, The
 Military Balance 2018 (London: Routledge, 2018); Air Actualités, various issues; Aviation Week and Space
 Technology, various issues; «Nuclear notebook,» Bulletin of the Atomic Scientists, various issues (authors’
estimates)

 2000N يـــتـــأّلـــف الــعــنــصــر الــمــنــقــول جــــــّوًا فـــي الــــقــــّوات الـــنـــوويـــة الــفــرنــســيــة مـــن ســـرَبـــي طــــائــــرات مـــيـــراج
وطائرات Rafale F3 الحربية ذات القواعد البّرية. وستحّل طائرات رافال B محّل بقّية طائرات ميراج 
2000N بحلول عام 2018(10). كما تستخدم البحرية الفرنسية سربًا وحيدًا من طائرات رافال MF3 في 

الخارج على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.
التي   (ASMP-A) المدى  متوّسطة  رة  مطوَّ أرض  جــّو -  انسيابية  بقذائف  زة  مجهَّ رافــال  طائرات  إّن 
الــفــئــة (11) ومن  دخلت الخدمة فــي عــام 2009. يوجد فــي الترسانة النووية الفرنسية 54 قذيفة مــن هــذه 
القذائف  هــذه  عــام 2022(12).  في   (ASMP-A) للقذائف  العمر  منتصف  تجديد  ببرنامج  البدء  المقّرر 
زة برؤوس نووية منقولة جّوًا (TNA) وذات حصيلة نووية يمكن أن تصل إلى 30 كيلوطن على  مجهَّ
القذيفة  تسّمى  هـــذه،  تخلف  قذيفة  لتصميم  بحثيًا  مــشــروعــًا  الفرنسية  الــدفــاع  وزارة  وأطــلــقــت  ُذكـــر.  مــا 
زة للتغّلب على  جّو - سطح النووية من الجيل الرابع (ASN-4G) وتتمّتع بقدرات تخّفي ومرونة معزَّ

التطّورات التكنولوجية المحتملة في الدفاعات الجّوية (13).
البّرية  القواعد  ذات  النووية  الردعية  لقّواتها  األجــل  الطويل  بالتحديث  ملتزمة  الفرنسية  الحكومة 
والـــبـــحـــريـــة، وذلـــــك ســيــقــتــضــي زيــــــادة كــبــيــرة فـــي اإلنــــفــــاق الــعــســكــري الــــــنــــــووي (14). وهـــنـــاك مـــشـــروع قــانــون 
لــلــتــخــطــيــط الــعــســكــري رصــــد 37 مــلــيــار يـــــورو لـــألعـــوام 2019 - 2025 لــصــيــانــة الــــقــــّوات والــبــنــيــة الــرئــيــســيــة 
النووية الفرنسية وتحديثها (15). إّنها زيادة ضخمة على مبلغ الـ 23 مليار يورو المرصود للقّوات والبنية 

األساسية النووية لألعوام 2014 - 2019 في قانون التخطيط العسكري (16).
 Hollande, French President, «Discours sur la dissuasion nucléaire: Déplacement auprès des forces (10)
aériennes stratégiques»

(11) المصدر نفسه.
 French Senate, «Avis présenté au nom de la Commission des Affaires Étrangères, de la Défense et (12)
 des Forces Armées (1) sur le Projet de Loi de Finances pour 2014, adopté par L’Assemblée Nationale: Défense:
equipement des forces et excellence technologique des industries de defense,» p. 52.
 Le Drian, French Minister of Defence, «Discours de clôture du colloque pour les 50 ans de la (13)
dissuasion,» and P. Tran, «France Studies Nuclear Missile Replacement,» Defense News, 29 November 2014.

المالية  [األحجية   J. Guisnel, «Le Casse-tête financier de la modernisation de la dissuasion nucléaire» (14)
Le Point, 12/5/2016. لتحديث الردع النووي]، 
 Agence France-Presse, «La France va consacrer 295 milliards d’euros à sa défense entre 2019 et (15)
Le Figaro, 7/2/2018. «2025 [ستنفق فرنسا 295 مليار دوالر على الدفاع بين عامي 2019 و2025]، 
 J. M. Collin, «Dissuasion nucléaire: L’obstination française» Group for Research and Information on (16)
Report, 19 February 2015. ,Peace and Security (GRIP) [الردع النووي: العناد الفرنسي]، 
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V القّوات النووية الصينية

شانون ن. كايل

وهانس م. كريستنِسن

لــدى الصين مــخــزون مــكــّون مــن نحو 280 رأســـًا حربيًا نــوويــًا. بقي حجم هــذا المخزون ثابتًا إلى 
حّد بعيد في العقد المنصرم، لكّنه يزيد اآلن ببطء. ُرصد نحو 234 رأسًا حربيًا للقذائف البالستية ذات 
عاملة،  غير  قــّوات  إلــى  الــرؤوس الحربية  بقّية  وُرصــدت  الصين،  في  البحرية  والقواعد  البّرية  القواعد 
كالنظم الــجــديــدة الــتــي ال تـــزال قيد الــتــطــويــر، والــنــظــم التشغيلية الــتــي رّبــمــا يـــزداد عــددهــا فــي المستقبل 
والنظم التي فــي االحــتــيــاط. ورّبــمــا تتمّتع الصين أيــضــًا بشيء مــن الــقــدرة الــنــوويــة المتبّقية أيــضــًا (انظر 
إيصالها،  نظم  عــن  الصينية «مفصولة»  النووية  الحربية  الـــرؤوس  أّن  وُيعتقد  الــرقــم (6 - 6)).  الــجــدول 

بمعنى أّنها مخّزنة في أماكن منفصلة وليست متاحة لالستخدام الفوري (1).
تـــواصـــل الــصــيــن تــحــديــث تــرســانــتــهــا الــنــوويــة ضــمــن بــرنــامــج طــويــل األجــــل لــتــطــويــر قـــــّوات أشــــّد بــأســًا 
د. الهدف المعَلن للحكومة  وأكثر قابلية للبقاء بما يوافق استراتيجيتها النووية القائمة على الثأر المؤكَّ
الصينية «تعزيز قدرات الردع النووي والهجوم النووي المضاّد» بتطوير قدرات «اإلنذار االستراتيجي 
المْبكر، والقيادة والسيطرة، والرّد السريع، وقابلية البقاء والحماية» لدى قّواتها النووية (2). وبمقتضى 
زيــادة  مــن  عــوضــًا  النووية  لترسانتها  نوعية  تحسينات  على  الصين  تــرّكــز  المعَلن،  األدنـــى  الـــردع  وضعية 
الصاروخية  الدفاعات  على  للرّد  جديدة  قــدرات  هذه الجهود تطوير  كبيرة (3). تضّمنت  زيــادة  حجمها 

 M. A. Stokes, China’s Nuclear Warhead Storage and Handling System (Project 2049 Institute: Arlington, (1)
 VA, 12 March 2010), p. 8, and L. Bin, «China’s Potential to Contribute to Multilateral Nuclear Disarmament,»
Arms Control Today, vol. 41, no. 2 (March 2011), pp. 17–21.
 Chinese State Council, China’s Military Strategy, Defense White Paper, section 4 (Beijing: Information (2)
Office of the State Council, 2015).
 F. Cunningham and M. T. Fravel, «Assuring Assured Retaliation: China’s Nuclear Posture and US–China (3)
Strategic Stability,» International Security, vol. 40, no. 2 (Fall 2015), pp. 12–15.
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على  أخــرى  ودول  المّتحدة  الــواليــات  تعمل  التي  التوجيه  الدقيقة  التقليدية  الضربات  ونظم  البالستية 
نشرها (4).

أعادت الحكومة الصينية تنظيم القّوات النووية في سياق خطوة أكبر إلعادة هيكلة وتحديث الجيش 
بإمرة نظام قيادة سلس (5). وشّكلت في مطلع عام 2016 قّوة صاروخية جديدة لجيش التحرير الشعبي 
(PLARF) لتكون السالح الرابع في الجيش الصيني. تتوّلى قيادة هذه القّوة المسؤولية عن القوائم الثالث 

للثالوث الــنــووي الصيني وتــتــوّلــى عــهــدة الــــرؤوس الحربية الــنــوويــة الصينية والسيطرة عــلــيــهــا (6). وإضــافــة 
إلى كون القوة الصاروخية الجديدة «نــواة قّوة الــردع االستراتيجي»، تتوّلى أيضًا إدارة النظم الصاروخية 

فة بتعزيز قدرات الضرب الدقيق المتوسط والبعيد المدى لدى الصين (7). التقليدية، وهي مكلَّ
شّدد مسؤولون صينيون على أّن إعادة تنظيم هيكلية القيادة النووية في البالد ال تستتبع تغييرًا في 
األسلحة  استخدام  في  المبادأة  عــدم  بسياسة  ملتزمة  الصين  وتبقى  النووية.  استراتيجيتها  أو  سياستها 
الـــنـــوويـــة، وتــعــّهــدت بــإبــقــاء «قــدرتــهــا الــنــوويــة عــنــد أدنــــى مــســتــوى كــــاٍف لــحــمــايــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي» (8). لــكــّن 
الحكومة الصينية لم تذكر أّنها ستغّير سياستها القديمة القائمة على إبقاء القّوات النووية عند مستوى 
أهبة متدّن في زمن السلم. وشهدت الصين في السنين األخيرة مناقشات داخلية ضمن أروقة الجيش 

الصيني حول رفع مستوى األهبة إلى وضعية أكثر جاهزية لإلطالق ضمانًا للردّ (9).

القذائف البالستية ذات القواعد البّرية

ــــقـــــدرة الـــنـــوويـــة لــتــحــديــث  تــخــضــع تـــرســـانـــة الـــصـــيـــن مــــن الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة ذات الـــقـــواعـــد الـــبـــّريـــة والـ
تــدريــجــي مــع إحـــالل نــمــاذج قــذائــف نــّقــالــة جــديــدة تعمل بــالــوقــود الصلب مــحــّل الــقــذائــف الــهــرمــة التي 
ُتــطــلــق مــن صــوامــع وتــعــمــل بــالــوقــود الــســائــل. إّن تــحــّول الــصــيــن إلـــى اعــتــمــاد قــذائــف نــّقــالــة وأكــثــر قابلية 
للبقاء مــدفــوع بــمــخــاوف مــن أّن الــتــقــّدم الـــذي أحــرزتــه الــواليــات الــمــّتــحــدة فــي االســتــخــبــارات والمراقبة 
واالستطالع وأسلحتها التقليدية الدقيقة التوجيه تمّثل تهديدًا استباقيًا لمواقع إطالق القذائف الثابتة 

والبنية األساسية المساندة لها (10).
L. Saalman, «China’s Calculus on Hypersonic Glide,» SIPRI Commentary, 15 August 2017.   (4)
 Chinese Ministry of National Defense, «China Establishes Rocket Force and Strategic Support Force,» (5)
1 January 2016.
 A. Cordesman and J. Kendall, The PLA Rocket Force: Evolving Beyond the Second Artillery Corps (6)
 (SAC) and Nuclear Dimension (Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2016), and S.
Tiezzi, «The New Military Force in Charge of China’s Nuclear Weapons,» The Diplomat, 5/1/2016.
Chinese Ministry of National Defense, «China Establishes Rocket Force and Strategic Support Force».   (7)
Xinhau, «China’s Nuclear Policy, Strategy Consistent: Spokesperson,» 1 January 2016.   (8)
 E. Heginbotham [et al.] (eds.), China’s Evolving Nuclear Deterrent: Major Drivers and Issues (9) انـــظـــر: 
 for the United States (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017), pp. 131–133, and G. Kulacki, «China’s
Military Calls for Putting its Nuclear Forces on Alert,» Union of Concerned Scientists, January 2016.
 S. O’Connor, «Sharpened Fengs: China’s ICBM Modernisation Alters Threat Profile,» Jane’s (10)
Intelligence Review, vol. 27, no. 12 (December 2015), pp. 44–49.
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قـــــّدرت وزارة الـــدفـــاع األمــريــكــيــة فـــي أحـــــدث تــقــريــر ســـنـــوي لــهــا عـــن الـــتـــطـــّورات الــعــســكــريــة الصينية 
إلــى  ونــشــيــر  عـــام  2017(11).  فـــي   (ICBM) لـــلـــقـــاّرات  عـــابـــرة  بــالــســتــيــة  قــذيــفــة  نــشــرت 75 - 100  الــصــيــن  أّن 
أّن الــقــذائــف دوغ فــنــغ 5A-(DF) ذات الــمــرحــلــتــيــن والـــتـــي تــعــمــل بــالــوقــود الــســائــل وُتــطــَلــق مـــن صــوامــع 
القذائف  حاليًا  هي  الصلب  والوقود  الثالث  المراحل  وذات  الطرق  على  النّقالة   DF-31A والقذائف 
البالستية العابرة للقارات عاملة األطول مدى لدى الصين حاليًا، وأّنها القذائف الوحيدة في الترسانة 

الصينية القادرة على الوصول إلى أّي مكان في الواليات المّتحدة.
تعكف الصين على تطوير قذيفة بالستية عابرة للقاّرات أخرى بعيدة المدى، وهي DF-41 ذات 
المراحل الثالث والوقود الصلب والنّقالة على الطرق، ويقّدر أّن مداها يتجاوز 12000 كم، وهو ما 
يمّكنها مــن ضــرب أهـــداف فــي مختلف أنــحــاء الــواليــات المّتحدة الــقــاّريــة (12). وُيعتَقد أيــضــًا أّنــهــا تطّور 
إعالمي  تقرير  إلــى  واستنادًا  صــوامــع (13).  ذات  وأخــرى  الحديد  سكك  على  القذيفة نقالة  نماذج لهذه 
رسمي صيني في عــام 2017، فــإن دخــول القذيفة DF-41 الخدمة ممكن في النصف األّول من عام 
أّنــهــا  والــظــاهــر   ،DF-41K لــلــقــاّرات  عــابــرة  بــالــســتــيــة  لــقــذيــفــة  تحليق  اخــتــبــار   PLARF وأجــــرت   .(14)2018 
الثاني/نوفمبر 2017.  تشرين  فــي  الجنوبي  الصين  بحر  مــن  بالقرب  وهميَّين  حربيَّين  رأســيــن  ُحّملت 

تلك كانت التجربة الثامنة للنظام منذ عام  2012(15).
بعد سنين من البحث والتطوير، عّدلت الصين عددًا ضئيــًال من قذائفها البالستية العابرة للقاّرات 
 .(MIRV) إليــصــال رؤوس حــربــيــة نــوويــة بــواســطــة نــاقــالت عــائــدة ذات رؤوس مــتــعــّددة فــرديــة الــتــوجــيــه
رّدًا  االخــتــراق  على  الحربية  رؤوســهــا  قـــدرة  لتحسين   (MIRV) نــاقــالت  لنشر  األولــويــة  الصين  وأعــطــت 
بدرجة  وإن  والروسية  الهندية  وكذلك  األمريكية،  الصاروخية  الدفاعات  في  الجارية  التطّورات  على 
 DF-5A ل للقذيفة البالستية العابرة للقاّرات أقّل (16). هذه القذيفة المجّهزة بناقلة (MIRV) نموذج معدَّ
ذات الـــوقـــود الــســائــل والــتــي ُتــطــلــق مــن صــوامــع وتــســّمــى DF-5B (17). وفـــي شــبــاط/فــبــرايــر 2017، أقـــّرت 
وزارة الدفاع الوطني الصينية بإجراء تجربة تحليق لنموذج جديد للقذيفة اسمه DF-5C، ونقلت عن 

 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (11)
of China 2017, Annual Report to Congress (Washington, DC: DOD, 2017), p. 31.
 F. S. Gady, «China Tests New Missile Capable of Hitting Entire United States,» The Diplomat, 19 (12)
August 2015.
 J. O’Halloran (ed.), «DF-41,» IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015–16 (Coulsdon: IHS Jane’s, 2015), (13)
pp. 21–22.
 X. Deng, «Missile Dongfeng-41 Matures Considerably, Will Serve PLA within Months: Analysts,» (14)
Global Times, 19/11/2017.
B. Gertz, «China Confirms DF-41 Missile Test,» Washington Free Beacon, 6 December 2017.   (15)
 J. Lewis, «China’s Belated Embrace of MIRVs,» in: M. Krepon, T. Wheeler and S. Mason, eds., The (16)
 Lure and Pitfalls of MIRVs: From the First to the Second Nuclear Age (Washington, DC: Stimson Center, 2016),
pp. 95–99.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (17)
of China 2017.
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ما  تؤّكد  لم  الـــوزارة  لكّن  حربية.  رؤوس  إلــى 10  يصل  ما  يحمل  النموذج  أّن  أمريكية  إخبارية  تقارير 
تًا  جــاء فــي تلك الــتــقــاريــر (18). رّبــمــا يكون نشر نــاقــالت (MIRV) على قــذائــف DF-5 الهرمة إجـــراًء مؤقَّ
محّللون  وتــكــّهــن  الــنــّقــالــة (19).   DF-41 لــلــقــاّرات الــعــابــرة  القذيفة البالستية  فــي تطوير  الــتــأخــيــرات  أوجــبــتــه 
صينيون بأّن القذيفة DF-41 قــادرة على حمل 6 - 10 رؤوس حربية بواسطة ناقالت (MIRV)، برغم 
وجود شكوك كثيرة في قدرتها الحقيقية (20). وفي عام 2017، ذكرت تقارير إخبارية رسمية صينية أّن 
بــرؤوس  ز  ُيجهَّ قــد   ،DF-31AG واســمــه   ،DF-31A لــلــقــاّرات  الــعــابــرة  البالستية  للقذيفة  جــديــدًا  نــمــوذجــًا 
تعديالت  إدخـــال  يقتضي  الحربية  الـــرؤوس  مــن  الــنــوع  هــذا  لــكــّن   .(21) (MIRV) نــاقــالت  بواسطة  حربية 
كثيرة على القذيفة DF-31A التي ال يمكنها حمل أكثر من رأس حربي واحد بحسب المركز الوطني 
لــالســتــخــبــارات الــجــّويــة والــفــضــائــيــة (NASIC) الــتــابــع لــســالح الـــجـــّو األمــــريــــكــــي (22). لـــذلـــك، رّبـــمـــا تــكــون 

رة للقذيفة DF-31A الموجودة حاليًا. القذيفة DF-31AG منّصة إطالق مطوَّ
 DF-26 الجديدة (IRBM) بــدأت الصين في عام 2016 بنشر القذيفة البالستية المتوّسطة المدى
والتي يمكن استخدامها في تسديد ضربات تقليدية أو نووية دقيقة ألهداف أرضية، وتسديد ضربات 
ر أّن مدى القذيفة يتجاوز 4000 كم، وبالتالي يمكنها بلوغ أهداف في  تقليدية ألهداف بحرية. ويقدَّ

غرب المحيط الهادئ، وهذا يشمل جزيرة غوام األمريكية (23).
تنشر القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي حاليًا نوعًا واحدًا من القذائف البالستية المتوّسطة 
الــمــدى ذات الــقــدرة الــنــوويــة، وهـــو الــقــذيــفــة الــنــّقــالــة DF-21 ذات المرحلتين وعــامــلــة بــالــوقــود الصلب 
جــديــدًا للقذيفة DF-21 ُنشر في  والتي ُبــدئ بنشرها في عــام  1996(24). وتشير تقارير إلــى أّن نموذجًا 

عام  2016(25).

 Chinese Ministry of National Defense, «China Says Its Trial Launch of DF-5C Missile Normal,» Press (18)
 release, 6 February 2017, and B. Gertz, «China Tests Missile with 10 Wrheads,» Washington Free Beacon, 31
January 2017.
W. Minnick, «Chinese Parade Proves Xi in Charge,» Defense News (6 September 2015).   (19)
 Deng, «Missile Dongfeng-41 Matures Considerably, Will Serve PLA within Months: Analysts,» and (20)
Gertz, «China Confirms DF-41 Missile Test».
 R. Fisher, «DF-31AG ICBM Can Carry Multiple Warheads, Claims China’s State Media,» Jane’s (21)
Defence Weekly (16 August 2017), p. 9.
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (22)
(Wright-Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2017), p. 29.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (23)
 of China 2017, pp. 31 and 49, and J. Wilson, «China’s Expanding Ability to Conduct Conventional Missile Strikes
on Guam,» US–China Economic and Security Review Commission, Staff Research Report, 10 May 2016, p. 8.
 J. O’Halloran, ed., «DF-21,» IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015–16 (Coulsdon: IHS Jane’s, 2015), (24)
pp. 15–17.

تال ذلك تصميم نموذجين لهذه القذيفة من أجل مهّمات ضرب السفن ومنع الوصول/حجب الدخول التقليدية.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (25)
of China 2016, Annual Report to Congress (Washington, DC, DOD, 2016), p. 58.
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الغواصات المزّودة بقذائف بالستية

تـــواصـــل الــصــيــن الــســعــي لــتــحــقــيــق هــدفــهــا االســتــراتــيــجــي الــقــديــم وهـــو تــطــويــر ردع نــــووي ذي قــواعــد 
بحرية. واستنادًا إلى التقرير السنوي لوزارة الدفاع األمريكية لسنة 2017 عن القّوة العسكرية الصينية، 
ومـــزّودة  نــوويــة  محرّكات  ذات  غــواصــات  أربــع  على   (PLAN) الشعبي  التحرير  جيش  بحرية  حصلت 
معّدل  بــدن  ذات  خامسة  غــواصــة  بــنــاء  يــجــري  ورّبــمــا   .(26) Type 094 فئة  مــن   (SSBN) بالستية  بقذائف 

.(27) Type 094A ذكر بعض المصادر أّن اسمها
يــمــكــن لــلــغــواصــة مــن فــئــة Type 094 حــمــل مــا يــصــل إلـــى 12 قــذيــفــة بالستية ُتــطــلــق مــن الــغــواصــات 
ر أّن مداها األقصى يتجاوز 7000  (SLBM) ذات ثالث مراحل وتعمل بالوقود الصلب JL-2. ويقدَّ

كم، وُيعتقد أّنها تحمل رأسًا نوويًا واحدًا. كما ُيعتقد أّن بحرية جيش التحرير الشعبي نشرت قذائف 
بالستية JL-2. واستنادًا إلى التقرير السنوي لوزارة الدفاع األمريكية لعام 2017، يوجد أربع غواصات 

.(28) JL-2 زة لحمل ما يصل إلى 12 قذيفة عاملة من فئة Type 094 مجهَّ
سرت تكّهنات كثيرة حول وقت شروع غواصة من فئة Type 094 مزّودة بقذائف (SLBM) نووية 
مـــن نـــوع JL-2 فـــي دوريــــــات ردعـــيـــة. ومـــع أّن تــقــاريــر تــحــّدثــت فـــي عـــام 2016 عـــن قـــرب تــســيــيــر الصين 
دوريـــــــات، لـــم يــظــهــر فـــي عــــام 2017 مـــا ُيــثــبــت حــصــول ذلـــــــك (29). وفــــي أيـــار/مـــايـــو 2017، صــــّرح الــفــريــق 
فــيــنــســنــت ر. ســـتـــيـــوارت، مـــديـــر وكـــالـــة االســـتـــخـــبـــارات الـــدفـــاعـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة بـــأّنـــه حــــال تــجــهــيــز غـــواصـــات 
 Jl-2 نــوع  مــن   (SLBM) بــقــذائــف  الشعبي  التحرير  جيش  لبحرية  التابعة   Type 094 فئة  مــن   (SSBN)

«ستتيح لبيجين أّول ردع نووي ذي قواعد بحرية» (30). وال تزال تقارير وزارة الدفاع األمريكية السنوية 
بشأن القدرة العسكرية الصينية تتكّهن منذ عام 2014 بأّن انطالق دوريــات الــردع بواسطة الغواصات 
وشـــيـــك، لـــكـــّن تــقــريــر عــــام 2017 لـــم يـــتـــطـــّرق إلــــى هــــذه الـــمـــســـألـــة. وســـيـــكـــون تــســلــيــح الــصــيــن لــغــواصــاتــهــا 
النووية  الحربية  بــالــرؤوس  باالحتفاظ  متمّثلة  قديمة  صينية  ممارسة  في  جوهريًا  تغييرًا  نووية  بأسلحة 

في مخزن مركزي في زمن السلم.
دة بأسلحة  تــعــكــف بــحــريــة جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي عــلــى تــطــويــر غـــواصـــة ذات مـــحـــّرك نــــووي ومــــــزوَّ
بنائها  أعمال  انطالق  األمريكية  الدفاع  وزارة  ورّجحت   .Type 096 وتسّمى  الثاني،  الجيل  من  نووية 
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (26)
of China 2017, p. 24.

.Jin أطلقت الواليات المّتحدة وحلف الناتو على هذه الفئة اسم
 R. Fisher, «Images Show Possible New Variant of China’s Type 094 SSBN,» Jane’s Defence Weekly (27)
(15 July 2016).
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (28)
of China 2017, p. 60.
 J. Borger, «China to Send nuclear-armed Submarines into Pacific Amid Tensions with US,» The (29)
Guardian, 26/5/2016.

 V. R. Stewart, Director, US Defense Intelligence Agency, Statement for the Record, «Worldwide Threat (30)
Assessment,» Armed Services Committee, US Senate, 23 May 2017, p. 10.
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ــع أن  بيد أنــه ُيــتــوقَّ بــشــأن معايير التصميم،  بــشــّدة  متباينة  الــتــقــاريــر  لــكــّن  الـــقـــرن (31).  عشرينيات  مطلع  فــي 
تــكــون الــغــواصــة الــجــديــدة أكــبــر حجمًا وأقـــّل ضجيجًا وذات أنــابــيــب إطـــالق قــذائــف أكــثــر عـــددًا مقارنة 

.(32) JL-2 أطول مدى من JL-3 د بقذائف بالستية بالفئة Type 094. وُذكر أّنها ستزوَّ

الطائرات والقذائف االنسيابية

الصينية،  العسكرية  القدرة  حول  لسنة 2017  األمريكية  الدفاع  لــوزارة  السنوي  التقرير  إلى  استنادًا 
ــف بــمــهــّمــة نــوويــة حـــالـــيـــًا» (33).  فـــإن ســـالح الــجــّو الــتــابــع لجيش الــتــحــريــر الــشــعــبــي (PLAAF)، «غــيــر مــكــلَّ
ح وجود شيء من القدرة النووية المتبّقية. وفي عام 2016، أّكد سالح الجّو تقارير إخبارية  لكن يرجَّ
رســمــيــة صــيــنــيــة بـــأّنـــه يــبــنــي قـــاذفـــة اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة الــــمــــدى (34). واســـتـــنـــادًا إلـــى مـــصـــادر عــســكــريــة صينية، 
ستتمّيز الطائرة، واسمها H-20، بخصائص شبحية تضاهي خصائص القاذفة B-2 األمريكية (35). وُذكر 
أّنــه ُأســنــد إلــى ســالح الــجــّو مهمة «ردع استراتيجي» فــي عــام  2012(36). لكن لــم يتأّكد إن كــان للطائرة 

الجديدة دور نووي.
ينشر جيش التحرير الصيني حاليًا أو ُيعتقد أّنه يطّور أنواعًا مختلفة من القذائف االنسيابية التي ُتطَلق 
من األرض ومن البحر ومن الجّو. لكّن تقييم المركز الوطني لالستخبارات الجوية والفضائية لتهديدات 
القذائف البالستية واالنسيابية لسنة 2017 لم يتحّدث عن امتالك أّي من القذائف البالستية الصينية قدرة 
نـــوويـــة (37). لكّنه ذكــر في تقييمه السابق الــصــادر في عــام 2013 القذيفة دونغهاي DH-10) 10، وكذلك 
تشانغجيان CJ-10 ،10) بأّنها نظام «تقليدي أو نووي» (ذو قدرة مزدوجة). وأشار ستيوارت، مدير وكالة 
االستخبارات الدفاعية األمريكية، في إفــادتــه في أيــار/مــايــو 2017 إلــى أّن الصين تطّور قذائف انسيابية 

جديدة ُتطَلق من الجّو، وأّنه «رّبما كان إلحداها حمولة نووية»، لكّنه لم يحّدد النظم (38).
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (31)
of China 2017, p. 24.
 J. Dempsey and H. Boyd, «Beyond JL-2: China’s Development of a Successor SLBM Continues,» (32)
Military Balance blog, International Institute for Strategic Studies, 7 August 2017.
 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (33)
of China 2017, p. 61.

كانت الطائرات الحربية المتوّسطة المدى وسيلة الصين األولى إليصال أسلحة نووية، وقد اسُتخدمت في تنفيذ أكثر من 
 R. Norris, A. S. Burrows, and R. W. Fieldhouse, :12 تجربة نووية جّوية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. انظر
 Nuclear Weapons Databook, vol. 5: British, French, and Chinese Nuclear Weapons, National Resources Defense
Council (Boulder, CO: Westview Press, 1994), pp. 367–368.
 L. Zhao, «PLA Air Force Commander Confirms New Strategic Bomber,» China Daily, 2/9/2016, and L. (34)
Zhao, «Long-range Bomber May be in China’s Plans,» China Daily, 7/7/2015.

 A. Tate, «Details Emerge about Requirement for China’s New Strategic Bomber,» Jane’s Defence (35)
Weekly (4 January 2017), p. 4.

 US Department of Defense (DOD), Military and Security Developments Involving the People’s Republic (36)
of China 2016, p. 38.
US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat. (37)
Stewart, «Worldwide Threat Assessment,» Armed Services Committee, US Senate, 23 May 2017.   (38)
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الجدول الرقم (6 - 6)

القّوات النووية الصينية، كانون الثاني/يناير 2018

النوع/التسمية الصينية 

(التسمية األمريكية)

عدد منّصات 

اإلطالق المنتشرة

السنة األولى 

للنشر

المدى 
(كم)(أ)

حصيلة الرؤوس 

الحربية

عدد الرؤوس 
الحربية(ب)

131186(د)قذائف بالستية ذات قواعد بّرية(ج)
DF-4 (CSS-3)5198055001 x 3.3 Mt10
DF-5A (CSS-4 Mod 2)102015120003 x 200-300 kt10
DF-5B (CSS-4 Mod 3)10....MIRV30
DF-15 (CCS-6 Mod 1)..1994600(1 x 10-50 kt)(هـ)..
DF-21 (CSS-5 Mods 1/2)50 21001(و)1991أكثر من x 200-300 kt80
DF-21 (CSS-5 Mod 6)..2016(و)21001 x 200-300 kt..
DF-26 (CSS-..)16(2018)4000 1أكثر من x 200-300 kt16
DF-31 (CSS-10 Mod 1)820067000 أكثر من(1 x 200-300 kt)8
DF-31A (CSS-10 Mod 2)32200711200 أكثر من(1 x 200-300 kt)32
DF-31AG (CSS-10 Mod ..)..(2018)......
DF-41 (CSS-X-20)..(2018)(12000)MIRV..
48(ح)48قذائف بالستية ُتطلق من البحر(ز)
JL-2 (CSS-NX-14)48(2016)7000 أكثر من(1 x 200-300 kt)48

(20)(20)طائرات(ط)
H-6 (B-6)(20)19653100(ALCM)/(20)1 × قنبلة

..1 × قنبلة..1972 - ....هجومية (..)
....قذائف انسيابية(ي)

280(ك)المجموع

د؛ ALCM = قذيفة انسيابية ُتطَلق من الجّو؛ kt = كيلوطن؛  .. = معلومات غير متاحة أو غير صالحة؛ ( ) = الرقم غير مؤكَّ
Mt = ميغا طن، MIRV = ناقلة عائدة ذات رؤوس متعّددة فردية التوجيه.

(أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعــلــى حــمــولــة 
األسلحة.

(ب) األرقــــــــام مــســتــنــدة إلـــى تــقــديــر وجــــود رأس حــربــي واحــــد لــكــّل مــنــّصــة ذات قــــدرة نـــووّيـــة، بــاســتــثــنــاء DF-5B ذات الــــرؤوس 
ر أّنها تحمل 3 رؤوس حربية. لكن ال ُيعتَقد أّن الــرؤوس الحربية منتشرة على  الحربية المتعّددة الفردية التوجيه، والتي ُيقدَّ

منّصات إطالق في األوضاع العادية، ولكن ُيحتَفظ بها في مرافق تخزين. كما أّن كّل التقديرات تقريبية.
(ج) تـــعـــّرف الــصــيــن الــمــدى القصير لقذيفة مــا بــأّنــه أقـــّل مــن 1000 كـــم؛ والــمــدى الــمــتــوّســط بــأّنــه 1000 - 3000 كـــم؛ والــمــدى 

الطويل 3000 - 8000 كم؛ والمدى العابر للقاّرات بأّنه أكبر من 8000 كم.
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(د) يشمل التقدير منّصات اإلطالق النووّية فقط. لكن رّبما توجد منّصات يمكن إعادة تحميل القذائف عليها مّرة واحدة 
أو أكثر.

د» رأسًا حربيًا  (هـ) خَلصت وكالة االستخبارات المركزية األمريكية في سنة 1993 إلى أّن الصين طّورت «على نحو شبه مؤكَّ
للقذيفة DF-15، مع أّنه لم يتّضح إن تّم نشر هذه القدرة أم ال.

(و) ُيعتقد أن مدى القذيفة DF-21 النووّية بنماذجها النووّية المتنوعة (CSS-5 Mod 1, 2, 6) يزيد على المدى 1750 كم 
الذي ُيذكر عادة.

(ز) ُيعتَقد أّن القذيفة البالستية التي ُتطلق من غواصات JL-1، والعائدة إلى ثمانينيات القرن الماضي، ما عادت عاملة.
على  لة  والمحمَّ  JL-2 الــغــّواصــات  مــن  ُتطَلق  التي  البالستية  للقذائف  حربية  رؤوس  إنــتــاج  افــتــراض  على  التقدير  (ح) يعتمد 

الغّواصات ذات المحرّكات النووّية Type 094 (الفئة جين). لكّن الوضع العمالني للقذيفة غير واضح.
ــفــة بــمــهــّمــات إيــصــال نــــووّي حــالــيــًا، لــكــن ُيــفــتــَرض هــنــا وجــــود بــقــاء شـــيء مــن الـــقـــدرة الــنــووّيــة  (ط) الـــطـــائـــرات الــصــيــنــيــة غــيــر مــكــلَّ

المتبّقية.
(ي) ُيدرج تقييم المركز الوطني لالستخبارات الجّوية والفضائية (NASIC) التابع لسالح الجّو األمريكي لسنة 2013 بشأن 
تهديدات القذائف البالستية واالنسيابية القذيفَة االنسيابية التي ُتطَلق من األرض DH-10 كقذيفة «تقليدية أو نووّية»، وجاء 
في إحاطة قيادة الضربات العالمية التابعة لسالح الجّو األمريكي لسنة 2013 أّن CJ-20 قذيفة نووية. ال ترد هذه التسميات 
البالستية  القذائف  تهديدات  موضوع  في  لسنة 2017   (NASIC) والفضائية  الجّوية  لالستخبارات  الوطني  المركز  تقييم  في 

واالنسيابية، لكن رّبما تعمل الصين على تطوير قذائف انسيابية ذات قدرة نووية.
(ك) إضافة إلى نحو 254 رأسًا حربيًا مرصودًا للقّوات عاملة (والتي تشمل تقدير وجود قدرة متبّقية لتوجيه ضربة جّوية)، 
ُيعتَقد أّن 26 رأســًا حربيًا آخر قيد التخزين أو اإلنتاج لتسليح قذائف DF-26 إضافية وقذائف DF-41 مستقبلية. وُيعتَقد أّن 

المخزون اإلجمالي يتأّلف من نحو 280 رأسًا حربيًا وهو يزيد ببطء.
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile الـــمـــصـــادر: 
 Threat, various years; US Air Force Global Strike Command, various documents; US Central Intelligence
 Agency, various documents; US Defense Intelligence Agency, various documents; US Department of Defense,
 Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China, various years; International
 Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2018 (London: Routledge, 2018); H. M. Kristensen, R.
 S. Norris, and M. G., McKinzie, Chinese Nuclear Forces and US Nuclear War Planning (Washington, DC:
 Federation of American Scientists/Natural Resources Defense Council, 2006), and «Nuclear Notebook,»
Bulletin of the Atomic Scientists, various issues; Google Earth (authors’ estimate).
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VI القّوات النووية الهندية

شانون ن. كايل

هانس م. كريستنِسن

ر أّن لدى الهند ترسانة مؤّلفة من 130 - 140 سالحًا نوويًا (انظر الجدول الرقم (6 - 7)).  يقدَّ
يــســتــنــد هـــذا الـــرقـــم إلـــى حــســابــات مـــخـــزون الــهــنــد مـــن الــبــلــوتــونــيــوم الــمــخــّصــص لــصــنــع أســلــحــة نــوويــة 
وإلـــى عـــدد نــظــم اإليــصــال عــامــلــة ذات الــقــدرة الــنــوويــة. وُيــعــتــقــد عــلــى نــطــاق واســـع أّن الــهــنــد تــوّســع 
رؤوس  إلنــتــاج  األســاســيــة  بنيتها  توسيع  إلــى  إضــافــة  الــنــوويــة  األسلحة  مــن  مخزونها  حجم  بالتدريج 

نووية. حربية 

إنتاج المواّد االنشطارية ألغراض عسكرية

مركز  في  يتّم  البلوتونيوم  إنتاج  كــان  البلوتونيوم.  على  معتمدة  الهندية  النووّية  األسلحة  أّن  ُيعتَقد 
بهاْبها للبحوث الذّرية (BARC) في ترومباي بمومباي بواسطة المفاعل الحراري سيروس الذي كان 
دهروفا  والمفاعل  سنة 2010،  آخــر  في  ُأغلق  والــذي  حـــراري،  ميغاواط  بقدرة 40  الثقيل  بالماء  يعمل 
الذي يعمل بالماء الثقيل بقدرة 100 ميغاواط. وتشّغل الهند منشأة إعادة معالجة البلوتونيوم ألغراض 

عسكرية في مركز بهاْبها (1).
حّد  إلى  سيزيد  ما  وهو  القرن،  ثالثينيات  بحلول  سريعة  توليد  مفاعالت  سّتة  لبناء  الهند  تخّطط 
بــعــيــد قــــدرة الــهــنــد عــلــى إنـــتـــاج الــبــلــوتــونــيــوم الــــذي يــمــكــن اســتــخــدامــه فـــي صــنــع أســـلـــحـــة (2). ويـــجـــري بــنــاء 

International Panel on Fissile Material (IPFM), «Facilities: Reprocessing Plants,» 12 February 2018.   (1)
 M. V. Ramana, «A Fast Reactor at Any Cost: The Perverse Pursuit of Breeder Reactors in India,» Bulletin (2)
of the Atomic Scientists (3 November 2016).
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مــفــاعــل مــوّلــد ســريــع نــمــوذجــي أّولـــي (PFBR) غــيــر مــشــمــول بــضــمــانــات بــقــدرة 500 مــيــغــاواط كهربائي 
ــع  فــي مجّمع مــركــز أنــديــرا غــانــدي للبحوث الــذريــة (IGCAR) فــي كــاْلــبــاكــام بــواليــة تاميل نـــادو. وُيــتــوقَّ
دخــــول الــمــفــاعــل الـــمـــوّلـــد الــنــمــوذجــي األّولــــــي الــخــدمــة فـــي مــنــتــصــف عــــام 2018 بــعــد مــعــانــاتــه مـــن عــدد 
مــن الــتــأخــيــرات الــفــّنــيــة (3). وأعــلــن مــركــز أنـــديـــرا غــانــدي أّنــــه ســيــتــّم بــنــاء مــنــشــأة دورة وقــــود مــفــاعــل ســريــع 
السريع  الموّلد  المفاعل  من  ُيجَلب  الذي  المستهَلك  الوقود  معالجة  إلعــادة  كاْلباكام  في   (FRFCF)

ر أن تــدخــل هــذه  الــنــمــوذجــي األّولــــي ومـــن مــفــاعــالت الــتــولــيــد الــســريــع الــتــي ســُتــبــنــى الحــقــًا. ومـــن الــمــقــرَّ
المنشأة الخدمة بحلول عام  2022(4).

تعكف الــهــنــد حــالــيــًا عــلــى زيـــادة قــدراتــهــا فــي مــجــال تخصيب الــيــورانــيــوم. وهــي ُتــواِصــل تخصيب 
الـــيـــورانـــيـــوم فـــي مــنــشــأة الـــطـــرد الــمــركــزي الـــغـــازي الــصــغــيــرة فـــي مــصــنــع راتــيــهــالــي لــلــمــواّد الـــنـــادرة بــالــقــرب 
لمفاعالت  وقـــودًا  واستخدامه   (HEU) التخصيب  عالي  يــورانــيــوم  إلنــتــاج  كاْرنتاكا  بــواليــة  مايسور  مــن 
صناعي،  نــطــاق  على  الــمــركــزي  الــغــازي  بــالــطــرد  جــديــد  تخصيب  منشأة  ببناء  الهند  بـــدأت  كما  بــحــريــة. 
ــــواّد الـــخـــاّصـــة (SMEF)، فــــي مـــوقـــع فــــي كـــارْنـــتـــاكـــا. ســـتـــكـــون مـــنـــشـــأة ذات  ــــمـ تـــســـّمـــى مـــنـــشـــأة تــخــصــيــب الـ
اســـتـــخـــدام مــــــزدوج، ُتــنــتــج يـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب ألغــــــراض عــســكــريــة ومــــدنــــيــــة (5). إّن تــوســيــع قـــدرة 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم فـــي الــهــنــد مـــدفـــوع بــخــطــط لــبــنــاء مــفــاعــالت دْفـــــٍع بــحــريــة جـــديـــدة. لــكــن يــمــكــن من 
الناحية النظرية استخدام اليورانيوم عالي التخصيب الذي يتّم إنتاجه في المنشآت في صنع أسلحة 

نووّية حرارية أو انشطارية (6).

الطائرات

تــشــّكــل الـــطـــائـــرات أنــضــج مـــكـــّون فـــي الــــقــــدرات الــهــجــومــيــة الـــنـــووّيـــة الــهــنــديــة. وُذكـــــر أّن ســــالح الــجــّو 
بالجاذبية (7).  مدفوعة  قنابل  إليــصــال  الــمــهــاّم  الــمــتــعــّددة   2000H مــيــراج  الحربية  الــطــائــرة  اعتمد  الهندي 
وتــســري تكّهنات على نــطــاق واســـع بــأّنــه رّبــمــا يــكــون للطائرة الحربية الــقــاذفــة للقنابل جــاغــوار IS دور 

إيصال نووي أيضاً (8).

«Plan to Make 6 N-reactors Operational by 2039,» Deccan Herald, 5/11/2017.   (3)
 «HCC to Construct Fuel Processing Facility at Kalpakkam,» 7 August 2017, and World Nuclear News, (4)
«India Awards Contract for Fast Reactor Fuel Cycle Facility,» 8 August 2017.
 D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, India’s Stocks of Civil and Military Plutonium and Highly (5)
Enriched Uranium, End 2014 (Washington, DC: Institute for Science and International Security, 2015).
 A. Levy, «India is Building a Top-secret Nuclear City to Produce Thermonuclear Weapons, Experts Say,» (6)
Foreign Policy (16 December 2015).
 G. Kampani, «New Delhi’s Long Nuclear Journey: How Secrecy and Institutional Roadblocks Delayed (7)
India’s Weaponization,» International Security, vol. 38, no. 4 (Spring 2014), pp. 94 and 97–98.

 S. Cohen and S. Dasgupta, Arming without Aiming: India’s Military Modernization (Washington, DC: (8)
 Brookings Institution Press, 2010), pp. 77–78, and India Defence Update, «SEPECAT Jaguar is India’s Only
Tactical Nuclear Carrying and Ground Attack Aircraft,» 13 December 2016.
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بــمــوجــب بــرنــامــج تــطــويــر الــقــذائــف الــمــوجــهــة المتكاملة الـــذي بـــدأ فــي ســنــة 1983، طــــّورت مؤسسة 
عائلة  نــووّيــة:  قـــدرة  وذات  بــّريــة  بالستية  قــذائــف  عائلَتي  الهندية   (DRDO) الــدفــاعــي  والــتــطــويــر  البحث 
بريثفي (Prithvi) المؤلَّفة من ثالثة أنواع من القذائف القصيرة المدى ذات المراحل الثالث والوقود 
القذائف  وعــائــلــة  نــوويــة)،  قـــدرة  ذات  فقط   Prithvi-II الــطــرق (مــع أّنـــه ُيعتقد أّن والــنــّقــالــة على  الصلب 
الــبــالــســتــيــة أغــنــي (Agni) األبــعــد مـــدى وذات الـــوقـــود الــصــلــب. ُصــّمــمــت هـــذه األخـــيـــرة إلتــاحــة قــــدرة رّد 

سريع نووي، وقد استحوذت بدرجة كبيرة على دور اإليصال النووي المسَند إلى القذيفة بريثفي.
أغني I قذيفة نّقالة على الطرق وذات مرحلة واحــدة، ويبلغ مداها 700 كم. ُنشرت هذه القذيفة 

ذات القدرة النووية ألّول مّرة في عام 2007.
أغني II قذيفة بالستية نّقالة على سكك الحديد، ذات مرحلتين وتعمل بالقود الصلب ويمكنها 
إيصال حمولة 1000 كغ بمدى يتجاوز 2000 كــم. دخلت هــذه القذيفة الخدمة في الجيش الهندي 
تحت سيطرة قيادة القّوات االستراتيجية (SFC)، وهي الهيئة المسؤولة عن ممارسة القيادة والسيطرة 
الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة فـــي الــــبــــالد. ويــظــهــر أّن أغـــنـــي II تــعــانــي مــشــكــالت تــقــنــيــة؛ وبــحــســب 
الـــتـــقـــديـــرات الـــعـــائـــدة إلــــى ســنــة 2017، ُنـــشـــر أقـــــّل مـــن 10 مـــنـــّصـــات إطــــــــالق (9). فــفــي 4 أيـــار/مـــايـــو 2017، 
أخــفــقــت تــجــربــة مستخدم لقذيفة أغــنــي II حــيــن تــعــّيــن وقـــف الــتــجــربــة ُبــَعــيــد إطـــالق الــقــذيــفــة. ولـــم يعّلق 

مسؤولون في وزارة الدفاع الهندية على سبب الفشل (10).
وقد  كــم.  يتجاوز 3000  ومــدى  مرحلتين  ذات  الــحــديــد،  سكك  على  نّقالة  متنّقل  قذيفة   III أغني 
ُأدخــلــت الــخــدمــة فــي ســنــة 2011، لــكــّن تــقــديــرات ذكـــرت فــي عـــام 2017 أّنـــه ُنــشــر أقـــّل مــن 10 منّصات 
إطــــــــالق (11). وفـــي 27 نــيــســان/أبــريــل 2017، ُأجـــــرت قـــيـــادة الـــقـــّوات االســتــراتــيــجــيــة تــجــربــة إطــــالق ناجحة 
لقذيفة أغني III في أثناء مناورة تدريب مستخدمين. واختيرت القذيفة عشوائيًا من مجموعة قذائف 

تّم إنتاجها (12).
ستمنحان  وهــمــا   ،i-V وأغــنــي   IV أغــنــي  مــــدى،  أبــعــد  بالستيتين  قذيفتين  تــطــويــر  عــلــى  الــهــنــد  تــعــمــل 
الهند القدرة ألّول مّرة على ضرب أهداف في مختلف أنحاء الصين. وتخضع قذائف أغني IV النّقالة 
على الطرق وذات المرحلتين ومدى يتجاوز 3500 كم للتطوير وتجارب االستخدام. واختبرت قيادة 

 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (9)
(Wright-Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2017), p. 25.
R. Pandit, «Trial of Agni-II Ballistic Missile Fails: Sources,» Times of India, 4/5/2017.   (10)
US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat. (11)
 «India Successfully Test Fires Nuclear Capable Agni-III Missile off Odisha Coast,» New Indian (12)
Express, 27/4/2017.
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تجربة  ســادس  وكــانــت  الثاني/يناير 2017،  كــانــون  فــي 2  بنجاح   IV أغني  قذيفة  االستراتيجية  الــقــوات 
إطالق ناجحة لهذه القذيفة (13).

أعـــطـــت مــنــّظــمــة الــبــحــث والــتــطــويــر الـــدفـــاعـــي (DRDO) األولــــويــــة لــتــطــويــر الــقــذيــفــة أغـــنـــي V نــّقــالــة 
أغني  األخرى،  أغني  لقذائف  وخالفًا  كم.  يتخّطى 5000  ومدى  مراحل  الثالث  وذات  الطرق  على 
ــمــة لــُتــخــزَّن وُتــطــَلــق مــن مــنــظــومــة حــاويــة مــتــنــّقــلــة، وهـــذا تــرتــيــب يــزيــد، مــن جــمــلــة أمـــور أخـــرى،  V مــصــمَّ
الــجــاهــزيــة الــتــشــغــيــلــيــة بــخــفــض الـــزمـــن الـــــالزم لــوضــع الـــقـــذائـــف فـــي حــالــة تـــأّهـــب عــنــد نــشــوب أزمــــــة (14). 
حاوية  من  الثانية  للمّرة  إطــالق  لتجربة   V أغني  قذيفة  خضعت  الثاني/يناير 2018،  كانون   18 وفــي 
عبد الكالم (جــزيــرة  جــزيــرة  فــي  المتكامل  الــتــجــارب  مــوقــع  مجّمع  فــي  شاحنة  على  ُوضــعــت  مختومة 
ويــِلــر ســابــقــًا). حــّلــقــت الــقــذيــفــة فــي مــســار مــبــرَمــج لــمــدى مــســافــة 4900 كـــم. تــلــك كــانــت ثــالــث تــجــربــة 
إطالق من حاوية على منّصة إطالق نّقالة على الطرق، وتجربة التحليق الخامسة الناجحة للقذيفة 
إدخالها  قبل  كثيرة  إضافية  تحليق  لتجارب  القذيفة  إخضاع  يتعّين  لكن  عــام  2012(15).  منذ   V أغني 

الخدمة.
 .(MIRV) ُتواِصل الهند برنامج تطوير تكنولوجي لناقلة عائدة ذات رؤوس متعّددة فردية التوجيه
الــدفــاعــي بــيــانــات متضاربة حــيــال مــا إذا كانت  والــتــطــويــر  لكن صــدر عــن مسؤولين فــي منّظمة البحث 
الهند سنشر هذه الناقالت على أغني V أو على أغني VI مستقبلية ذات مدى أبعد (16). وال تزال أغني 

VI في انتظار الموافقة، لكّنها قد تبدأ مرحلة التجارب قريبًا في سنة 2018.

القذائف ذات القواعد البحرية

ُتواِصل الهند تطوير المكّون البحري لثالوث قّواتها النووّية سعيًا المتالك قدرة توجيه ضربة ثانية 
ــدة. وهــي تبني أســطــوًال رّبــمــا يــضــّم مــا يصل إلــى خمس غــواصــات ذات مــحــرّكــات نــوويــة ومـــزّودة  مــؤكَّ

بقذائف بالستية كجزء من مشروع سفن ذات تكنولوجيا متقّدمة يمتّد أربعة عقود.
سنة 2009،  في  محّليًا  والمصّنعة  النووي  المحّرك  ذات  أريهانت  األولــى  غّواصتها  الهند  أطلقت 
الثاني/يناير  كــانــون  فــي  هندية  إخبارية  تقارير  وذكـــرت  فــي  2016(17).  رسمي  بشكل  الخدمة  وُأدخــلــت 

T. S. Subramanian, «Agni-IV Test a «Grand Success»,» The Hindu, 2/1/2017.   (13)
 S. Aroor, «New Chief of India’s Military Research Complex Reveals Brave New Mandate,» India (14)
Today, 13/7/2013.
 S. K. Gurung, «India Successfully Test-fires Nuclear-Capable Agni-5 Ballistic Missile,» Economic (15)
Times, 18/1/2018.
 R. Basrur and J. Sankaran, «India’s Slow and Unstoppable Move to MIRV,» in: M. Krepon, T. Wheeler (16)
 and S. Mason, eds., The Lure and Pitfalls of MIRVs: From the First to the Second Nuclear Age (Washington, DC:
Stimson Center, 2016), pp. 149–176.
P. Dinakar, «Now, India has a Nuclear Triad,» The Hindu, 18/10/2016.   (17)
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2018 أّن أريــهــانــت ُأخـــرجـــت مــن الــخــدمــة لــمــّدة 10 شــهــور لتنفيذ إصـــالحـــات بــعــدمــا أصــــاب مــقــصــورَة 
الدفع ضرر شديد لتسّرب المياه عندما ُتركت ُكّوة مفتوحة خطًأ في أثناء مغادرتها الميناء (18). وُأطلقت 
غّواصة ثانية هي أريغات INS (كــان ُيَظّن أّن اسمها أريدهامان) في تشرين الثاني/نوفمبر  2017(19). 
ــع  ـــع إطــالقــهــا فـــي ســنــة 2020، وعــلــى غـــواصـــة رابـــعـــة ُيــتــوقَّ وُذكـــــر أّن الــعــمــل بــــدأ عــلــى غـــواصـــة ثــالــثــة ُيـــتـــوقَّ

إطالقها في سنة  2022(20).
ــزة بمنظومة إطـــالق عــمــودي مــن أربــعــة أنــابــيــب، وستحمل مــا يــصــل إلــى  الــغــواصــة أريــهــانــت مــجــهَّ
وزعــمــت  كــم.  يبلغ 700  ومــدى  مرحلتين  ذات   (B05 بــاســم  أيــضــًا  K-15 (وُتــعــرف  بالستية  قــذيــفــة   12
K-15 (ثــــالث  قـــذيـــفـــة  لـــحـــمـــل 24  إطــــــالق  أنـــابـــيـــب  بـــثـــمـــانـــيـــة  ـــزة  مـــجـــهَّ أريــــهــــانــــت  ـــــدة أّن  مـــــؤكَّ غـــيـــر  تـــقـــاريـــر 
قــذائــف لــكــّل أنــبــوب إطـــالق)، لــكــّن الــمــركــز الــوطــنــي لــالســتــخــبــارات الــجــّويــة والــفــضــائــيــة الــتــابــع لسالح 
الــجــّو األمــريــكــي لــم يـــأِت عــلــى ذكــر أنــابــيــب إطـــالق إضــافــيــة فــي غــواصــة ثــانــيــة فــي تقييمه لــســنــة 2017 
لـــتـــهـــديـــدات الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة واالنــــســــيــــابــــيــــة (21). وفــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2015، أجـــــرت قـــيـــادة 
وهمية  لقذيفة  الــمــاء  تحت  قــذف  تجربة  الــدفــاعــي  والتطوير  البحث  ومــؤســســة  االستراتيجية  الــقــوات 
من الغواصة أريهانت كما ُذكر، لكن لغاية آخر سنة 2017، لم ُتجر تجربة اإلطالق األولى لقذيفة 

K-15 من غواصة (22).

تعمل مؤسسة البحث والتطوير الدفاعي على تطوير قذيفة بالستية ُتطلق من البحر ذات مرحلتين 
أريهانت  للغّواصة  يمكن  األمــــر (23).  آخــر   K-15 القذيفة  محّل  لتحّل   ،K-4 تسّمى  يبلغ 3500،  ومــدى 
حمل أربع قذائف K-4 على األكثر، لكّن الغّواصة أريغات ستكون قادرة على حمل ثماني قذائف. 
وفي 17 كانون األّول/ديسمبر 2017، أخفقت تجربة إطالق قذيفة K-4 من منّصة مغمورة في خليج 
البنغال. لم يذكر المسؤولون الهنود معلومات عن سبب اإلخــفــاق (24). وقد اخُتبرت القذيفة من قبل 

 D. Peri and J. Joseph, «INS Arihant Left Crippled After «Accident» 10 Months Ago,» The Hindu, (18)
8/1/2018.
 F. S. Gady, «The Indian Navy’s Second Nuclear-Powered Ballistic Missile Submarine was Quietly (19)
Launched in November,» The Diplomat, 13/12/2017.

 S. Unnithan, «A Peek into India’s Top Secret and Costliest Defence Project, Nuclear Submarines,» India (20)
Today, 10/12/2017.
 Indian Defence Update, «India’s 2nd Nuclear Submarine «INS Aridhaman» to be Deadlier than INS (21)
 Arihant,» 27 December 2016, and US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic
and Cruise Missile Threat.
 Indian Defence News, «Confirmed: First Ejection Test of K-15 (B-05) SLBM from INS Arihant SSBN,» (22)
28 November 2015.
 S. Jha, «India’s Undersea Deterrent,» The Diplomat, 30/3/2016, and US Air Force, National Air and (23)
Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, p. 33.
 M. Pubby, «Setback for Indian Missile Programme: Two Failures in a Week, Submarine Version Stuck,» (24)
The Print, 24/12/2017.
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أربــــع مـــــّرات، بــمــا فـــي ذلـــك تــجــربــة إطــــالق مـــن الــغــواصــة أريــهــانــت فـــي عـــام  2016(25). وتــعــمــل مؤسسة 
تسّمى   ،(SLBM) الــغــواصــات  مــن  ُتطلق  بالستية  قذيفة  تطوير  على  حاليًا  الــدفــاعــي  والتطوير  البحث 
K-5، وُيتوقَّع أن يتجاوز مداها 5000 كم، وأعلنت خططًا لتطوير قذائف (SLBM) تسّمى K-5، وهي 

ذات مدى أبعد (26).
للقذيفة بريثفي II نموذج بحري ذو قدرة نووّية وهو القذيفة دهانوش التي ُتطَلق من ظهر سفينة. 
مة لضرب  وُذكــــر أّنـــه يمكنها حــمــل رأس حــربــي يـــزن 500 كــغ إلـــى مـــدى أقــصــى 400 كـــم، وأّنــهــا مصمَّ
سفينَتي  على  الهندية  البحرية  في  الخدمة  دهانوش  دخلت  الــســواء (27).  على  وساحلية  بحرية  أهــداف 
الهندي  الساحل  على  كـــروار  مدينة  مــن  القريبة  البحرية  القاعدة  فــي  سوكانا  فئة  مــن  ساحليتين  دوريـــة 

الغربي.

القذائف االنسيابية

دون  بالستية سرعتها  قذيفة  على تطوير  سنة 2004  منذ  الدفاعي  والتطوير  البحث  تعمل مؤسسة 
ســرعــة الــصــوت، تسّمى نيربهاي، ولــهــا مــدى يــتــجــاوز 700 كــم، وُيعتقد أّن لها نــمــاذج أرضــيــة وبحرية 
وجــــّويــــة. تـــأّخـــر تــطــويــر الــقــذيــفــة لــمــشــكــالت تــقــنــيــة فـــي بــرمــجــيــاتــهــا الـــتـــي تــتــحــّكــم بــتــحــلــيــقــهــا وفــــي نــظــامــهــا 
الــمــالحــي. وعــقــب ثــانــي تــجــربــة إطـــالق فــاشــلــة عــلــى الــتــوالــي فــي كــانــون األّول/ديــســمــبــر 2016، ذكــرت 
مــصــادر مــن داخـــل مــؤســســة الــبــحــث والــتــطــويــر الــدفــاعــي أّن بــرنــامــج بــيــربــهــاي سُيلغى عــلــى األرجـــــح (28). 
لــكــّن وزارة الـــدفـــاع الــهــنــديــة أعــلــنــت فـــي 7 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017 أّن مــؤســســة الــبــحــث والــتــطــويــر 
الدفاعي أجرت تجربة تحليق ناجحة لقذيفة انسيابية نيربهاي في موقع التجارب المتكامل في جزيرة 
عبد الكالم وأّنها «حّققت كّل أهداف المهّمة» (29). ولم تؤّكد الحكومُة الهندية تقارير إعالمية ذكرت 

أّن القذيفة نيربهاي قادرة على حمل رؤوس نووية (30).

 H. K. Rout, «Maiden Test of Undersea K-4 Missile from Arihant Submarine,» New Indian Express, (25)
9/4/2016.

 Unnithan, «A Peek into India’s Top Secret and Costliest Defence Project, Nuclear Submarines,» and (26)
Jha, «India’s Undersea Deterrent».

 Y. Mallikarjun, «Dhanush Missile Successfully Test-fired from Ship,» The Hindu, updated 3 November (27)
2016, and US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat.

 T. S. Subramanian, «Nirbhay Missile Test «an Utter Failure»,» The Hindu, 21/12/2016, and H. K. Rout, (28)
«DRDO’s Cruise Missile Project Nirbhay on Verge of Closuren,» New Indian Express, 23/12/2016.

 Indian Ministry of Defence, Press Information Bureau, «DRDO Conducts Successful Flight Trial of (29)
«Nirbhay» Sub-sonic Cruise Missile,» 7 November 2017.

 R. Pandit, «India Successfully Tests its First Nuclear-Capable Cruise Missile,» Times of India, (30)
 8/11/2017, and F. S. Gady, «India Successfully Test Fires Indigenous Nuclear-Capable Cruise Missile,» The
Diplomat, 8/11/2017.
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الجدول الرقم (6 - 7)

القّوات النووية الهندية، كانون الثاني/يناير 2018

النوع/

(التسمية األمريكية/الهندية)

عدد منّصات 

اإلطالق المنتشرة

السنة األولى 

للنشر

المدى 
(كم)(أ)

حصيلة الرؤوس 
الحربية(ب)

عدد الرؤوس 
الحربية(ج)

4848طائرات(د)
2000H 132× قنبلة3219851850ميراج

IS 116× قنبلة1619811600جاغوار
6060قذائف بالستية ُتطلق من البّر

II 2420032501بريثفي x 12 kt24
I 1أكبر من 202007700أغني x 10-40 kt20

II 1أكبر من 820112000أغني x 10-40 kt8
III 1أكبر من 820143200أغني x 10-40 kt8
IV 1أكثر من 3500(2018)0أغني x 10-40 kt0
V 1أكثر من 5200(2020)0أغني x 10-40 kt0

1416قذائف بالستية ُتطلق من البحر
4(ھ)x 12 kt 4001(2013)2دهانوش

x 12 kt(12) 7001(2018)(12)(ز)K-15 (B05)(و)
K-4(ز)(4)..35001 x 10-40 kt0

..........قذائف انسيابية
....(أكبر من 700)....نيربهاي ALCM(ح)

130 - 140(ط)المجموع

د؛ kt = كيلوطن، ALCM = قذيفة انسيابية ُتطَلق من الجّو. .. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة؛ ( ) = الرقم غير مؤكَّ
(أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألّن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعــلــى حــمــولــة 

األسلحة. رّبما ُتخفَّض حموالت القذائف لتصل إلى مداها األقصى.
(ب) حصائل الــرؤوس الحربية النووّية الهندية غير معلومة. لكّن التجارب النووّية التي ُأجريت في سنة 1998 أظهرت أّن 
زة حصيلتها أكبر في الخدمة، يمكن  الحصائل يمكن أن تصل إلى 12 كيلوطن. لكن بما أّنه رّبما ُأدخلت رؤوس حربية معزَّ
أن تصل الحصائل إلــى 40 كيلوطن. وال يــوجــد دليل مــن مصدر مفتوح يفيد بــأّن الهند طــورت رؤوســـًا حربية نــووّيــة حرارية 

ذات مرحلتين.
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(ج) الطائرات والقذائف على اختالف أنواعها ذات استخدامات مزدوجة. تحمل منّصاُت إطالق القذائف االنسيابية أكثر 
من قذيفة. وهــذا التقدير يفترض وجــدود رأس حربي واحــد في المتوّسط لكّل منّصة إطــالق. لكّن الــرؤوس الحربية ليست 

منتشرة على المنّصات ولكن في مرافق تخزين منفصلة. وجميع التقديرات تقريبية.
.Su-30MKI (د) هناك طائرات حربية أخرى قاذفة للقنابل رّبما يكون لها دور نووي ثانوي، منها

(هـ) ُيعتقد أّنه يمكن تحميل منّصات القذائف دهانوش مّرة واحدة.
(و) أشارت مصادر إلى القذيفة K-15 البالستية التي ُتطلق من الغواصات بأّنها ساغاريكا، وهو اسم مشروع تطوير القذيفة.

(ز) تــســتــخــدم الــقــذائــف K-15 وK-4 أنــابــيــب اإلطــــالق األربـــعـــة ذاتــهــا فــي الــغــواصــة ذات الــمــحــّرك الـــنـــووي والـــمـــزّودة بقذائف 
بالستية أريــهــانــت INS. يمكن لــكــّل أنــبــوب إطـــالق أن يــحــتــوي إّمـــا عــلــى 3 قــذائــف K-15 فــي حــاويــة قــذائــف ثــالثــيــة أو قذيفة 
K-4 واحدة األكبر حجمًا (بعدما تدخل هذه القذيفة الخدمة العملية). لذلك، رّبما يكون للقذيفة K-15 اثنتي عشرة منّصة 

إطــالق، وللقذيفة K-4 أربع منّصات وذلك استنادًا إلى المركز الوطني لالستخبارات الجوية والفضائية التابع لسالح الجّو 
األمريكي.

(ح) ذكرت تقارير أّنه رّبما يكون لقذيفة قيد التطوير تسّمى نيربهاي قدرة نووية، لكّن الحكومة الهندية لم تؤّكد ذلك.
ر أّنها مرصودة لمنّصات اإلطالق المنتشرة، رّبما ُأنتجت الرؤوس الحربية  (ط) إضافة إلى الرؤوس الحربية الـ 124 التي يقدَّ
الـــالزمـــة لــلــقــذائــف الــبــالــســتــيــة الــمــتــوّســطــة الــمــدى أغــنــي III الــحــالــيــة وأغــنــي IV المستقبلية، وهـــو مــا يــجــعــل إجــمــالــي الــمــخــزون 

130 - 140 رأسًا حربيًا.
 Indian Ministry of Defence, annual reports and press releases; International Institute for Strategic :الــمــصــادر
 Studies, The Military Balance 2018 (London: Routledge, 2018); US Air Force, National Air and Space
 Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, various years; Indian news media reports;
«Nuclear notebook,» Bulletin of the Atomic Scientists, various issues (authors’ esitmates).
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VII القّوات النووية الباكستانية

شانون ن. كايل 

وهانس م. كريستنِسن

ُتـــواِصـــل بــاكــســتــان إعــطــاء األولـــويـــة لــتــطــويــر ونــشــر أســلــحــة نـــووّيـــة ومــنــظــومــات إيــصــال حــديــثــة لتكون 
ر بأّنه كان في حــوزة باكستان لغاية كانون  جــزءًا من «وضعية الــردع الطيفي الشامل» إزاء الهند. وُيقدَّ
ترسانة  أّن  والــراجــح  الرقم (6 - 8)).  الــجــدول  حربيًا (انظر  رأســًا  و150  بين 140  ما  الثاني/يناير 2018 
األسلحة النووّية الباكستانية ستتعاظم بدرجة كبيرة في العقد القادم، مع أّن تقديرات الزيادة في أعداد 

الرؤوس الحربية متفاوتة كثيراً (1).
االســــتــــخــــدام  ذات  االنــــشــــطــــاريــــة  الــــــمــــــواّد  مـــــن  مــــخــــزونــــاتــــهــــا  بــــالــــتــــدريــــج  تــــزيــــد  بــــاكــــســــتــــان  أّن  ــَقــــد  ــتــ ُيــــعــ
(HEU) والــبــلــوتــونــيــوم (انـــظـــر الــقــســم  الــعــســكــري، وهـــي تــضــّم كــــّالً مـــن الـــيـــورانـــيـــوم عــالــي الــتــخــصــيــب 
أربعة  من  مكّون  وهــو  بباكستان،  البنجاب  بإقليم  خوشاب  في  البلوتونيوم  إنتاج  مجّمع  يقع   .(X
مــفــاعــالت نــوويــة عــامــلــة تــعــمــل بــالــمــاء الــثــقــيــل ومــنــشــأة إنــتــاج مـــاء ثــقــيــل (2). ويــظــهــر أّن بــاكــســتــان تــزيــد 
كيميائية  بطريقة  البلوتونيوم  فصل  بمعنى  المستهَلك،  النووي  الوقود  معالجة  إعــادة  على  قدرتها 
المختبرات  منشأة  في  المعالجة  إلعادة  صغيرة  منشأة  توسعة  وتّمت  ع.  المَشعَّ المفاعل  وقود  عن 
(PINSTECH) بــالــقــرب مــن مــديــنــة رواْلــبــنــدي.  الــجــديــدة فــي مــعــهــد بــاكــســتــان لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

 T. Dalton and M. Krepon, A Normal Nuclear Pakistan (Washington, DC: Stimson Center and Carnegie (1)
 Endowment for International Peace, 2015), and H. M. Kristensen and R. Norris, «Pakistani Nuclear Forces, 2016,»
Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 72, no. 6 (October–November 2016), pp. 368–376.

 S. Burkhard, A. Lach, and F. Pabian, «Khushab Update,» Institute for Science and International Security, (2)
Report, 7 September 2017.
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وُشـــّيـــدت مــنــشــأة أكــبــر إلعــــادة الــمــعــالــجــة فـــي مــجــّمــع تــشــاشــمــا لــلــطــاقــة الــنــوويــة فـــي الــبــنــجــاب، ورّبــمــا 
عاملة  (3). صارت 

البحثية  خان  مختبرات  مجّمع  في  المركزي  الطرد  منشأة  في  اليورانيوم  تخصيب  عمليات  ُتجرى 
(KRL) فــــي مـــديـــنـــة كـــهـــوتـــا بــإقــلــيــم الـــبـــنـــجـــاب، وفـــــي مـــنـــشـــأة أصـــغـــر فــــي بـــلـــدة غـــــــــاْدوال بــالــبــنــجــاب أيـــضـــًا. 

ورّبــمــا هــنــاك مــنــشــأة تخصيب يــورانــيــوم جــديــدة قــيــد اإلنــشــاء فــي مــجــّمــع خـــان فــي مــديــنــة كــهــوتــا (4). لكّن 
مــحــدودة  الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب (HEU) الـــالزم لصنع أسلحة نــوويــة  قـــدرة باكستان على إنــتــاج 

لمحدودية مواردها الطبيعية من اليورانيوم الطبيعي (5).

الطائرات

عــلــى األرجـــــح أّن الـــطـــائـــرات الــتــي ُأســـنـــد إلــيــهــا دور إيـــصـــال نــــووي هـــي طـــائـــرات مـــيـــراج III ومــيــراج 
التطويرية  التحليق  اخــتــبــارات  فــي   III مــيــراج  الطائرة  واسُتخدمت  الباكستاني.  الــجــّو  لسالح  التابعة   V
لــلــقــذيــفــة االنــســيــابــيــة رعـــد ذات الـــقـــدرة الــنــوويــة والـــتـــي ُتــطــلــق مـــن الـــجـــّو، فـــي وقـــت ُيــعــتــقــد أّنــــه ُأســـنـــد إلــى 

الطائرات Mirage V دور توجيه ضربات بقنابل نووية مدفوعة بالجاذبية (6).
ُتـــواِصـــل بــاكــســتــان حــيــازة طــائــرات مــن نـــوع ثــنــدر JF-17، وهـــي طــائــرة حــربــيــة خفيفة مــتــعــّددة المهام 
وتحّدثت  ميراج.  نــوع  من  الهرمة  طائراتها  محّل  لتحّل  الصين  مع  بالتعاون  إنتاجها  يتّم  التكلفة  قليلة 
تقارير عن عزم سالح الجّو الباكستاني على دمج قذيفة رعد االنسيابية ذات القدرة المزدوجة والتي 
ُتطلق من الجّو (انظر أدناه) مع الطائرة JF-17، مع أّنه لم يّتضح إن كان ذلك يعني إسناد دور إيصال 

نووي إلى هذه الطائرة (7).
اشترت باكستان 40 طائرة حربية F-16A/B من الواليات المّتحدة في ثمانينيات القرن الماضي. 
ــــدة عــــن تـــعـــديـــل بـــاكـــســـتـــان بـــعـــضـــًا مــــن هـــــذه الــــطــــائــــرات لـــتـــتـــوّلـــى دور إيـــصـــال  وتـــحـــّدثـــت تـــقـــاريـــر غـــيـــر مــــؤكَّ

نووي (8).

 D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, «Pakistan’s Chashma Plutonium Separation Plant: Possibly (3)
Operational,» Institute for Science and International Security, Imagery Brief, 20 February 2015.
 C Cartwright and K. Dewey, «Spin Strategy: Likely Uranium Facility Identified in Pakistan,» Jane’s (4)
Intelligence Review, vol. 28, no. 11 (November 2016), pp. 48–52.

 International Panel on Fissile Material (IPFM), «Pakistan May be Building a New Enrichment Facility,» (5)
IPFM Blog, 16 September 2016.
 P. Kerr and M. B. Nikitin, Pakistan’s Nuclear Weapons, Congressional Research Service (CRS) Report (6)
for Congress RL3248 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2016), p. 7.
 R. Fisher, «JF-17 Block II Advances with New Refuelling Probe,» Jane’s Defence Weekly (27 January (7)
 2016), and U. Ansari, «Despite Missile Integration, Nuke Role Unlikely for Pakistan’s JF-17,» Defense News,
7/2/2013.

Kristensen and Norris, «Pakistani Nuclear Forces, 2016». (8) لمزيد من التحليل لدور الطائرة F-16، انظر: 
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تـــوّســـع بــاكــســتــان تــرســانــتــهــا مـــن الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة ذات الــــقــــدرة الـــنـــووّيـــة الـــتـــي تـــتـــأّلـــف مـــن ســالســل 
والقذيفة  أيــضــًا)  حــتــف - 3  غــزنــوي (وتسّمى  القذيفة  حاليًا  تنشر  وهــي  الــمــدى.  ومتوّسطة  قصيرة  نظم 
شـــاهـــيـــن - 1 (حــــتــــف - 4) الــبــالــســتــيــة الــقــصــيــرة الـــمـــدى وعـــامـــلـــة بـــالـــوقـــود الــصــلــب والـــنـــّقـــالـــة عــلــى الـــطـــرق. 

ويجري تطوير نموذج أبعد مدى للقذيفة شاهين - 1، وهو شاهين - 1أ.
النووّية:  القدرة  وذات   (MRBM) المدى  المتوّسطة  البالستية  القذائف  من  نوعين  باكستان  تنشر 
الــقــذيــفــة غـــــوري (حــــتــــف - 5) الــنــّقــالــة عــلــى الـــطـــرق وعــامــلــة بـــالـــوقـــود الـــســـائـــل، ويــبــلــغ مـــداهـــا 1250 كــم؛ 
وشــاهــيــن - 2 (حــتــف - 6) الــنــّقــالــة على الــطــرق وذات المرحلتين والــوقــود الــصــلــب، والــتــي يبلغ مداها 
1500 كــــــم (9). ويـــجـــري حــالــيــًا تــطــويــر نــمــوج أبــعــد مــــدى، اســمــه شـــاهـــيـــن - 3، وقــــد ُأخـــضـــع ألّول تــجــربــة 
التي  المنظومات  أكبر  ما يجعلها  وهــو  كــم،  للقذيفة 2750  المعَلن  المدى  يبلغ  في  2015(10).  إطــالق 

اختبرتها باكستان مدى حّتى الساعة.
يــعــكــف مــجــّمــع الـــدفـــاع الــوطــنــي فـــي بــاكــســتــان عــلــى تــطــويــر قــذيــفــة بــالــســتــيــة جـــديـــدة مــتــوّســطــة الــمــدى 
(MRBM) وذات قـــدرة نــووّيــة، تسّمى أبــابــيــل، وهــي معتمدة على هيكل ومــحــرّكــات شــاهــيــن - 3 التي 

تعمل بالوقود الصلب (11). وفي 24 كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت باكستان نجاح تجربة اإلطالق 
األولى للقذيفة أبابيل والتي هدفت إلى «التحّقق من البراميترات التصميمية والتقنية المتنّوعة لنظام 
الـــســـالح» (12). واســتــنــادًا إلــى دائـــرة الصحافة لــدى الــقــّوات المسّلحة، القذيفة «قـــادرة على إيــصــال عــّدة 
 «(MIRV) رؤوس حربية باستخدام تكنولوجيا الناقلة العائدة ذات الرؤوس المتعّددة الفردية التوجيه
ويجري تطويرها لـ «[ضمان] إمكان بقاء قذائف باكستان البالستية في بيئة الدفاع الصاروخي البالستي 
(BMD) الــمــتــنــامــي فـــي الـــمـــنـــطـــقـــة» (13). وُذكـــــر أّن مــجــّمــع الـــدفـــاع الــوطــنــي بــبــاكــســتــان يـــطـــّور الــتــكــنــولــوجــيــا 

زة بـ(MIRV) كإجراء مضاّد لنظام الدفاع الصاروخي البالستي المرتقب في  الالزمة لنشر قذائف مجهَّ
الهند (14).

 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (9)
(Wright-Patterson Air Force Base OH: NASIC, 2017), p. 25.
 Pakistan Inter Services Public Relations, «Shaheen 3 Missile Test,» Press Release PR-61/2015-ISPR, (10)
9 March 2015.

(11) مــجــّمــع الــدفــاع الوطني (ويسّمى أيضًا مجّمع التطوير الوطني أو مركز التطوير الوطني) وهيئته اإلشــرافــيــة، وتسّمى 
 Nuclear :اللجنة الهندسية والعلمية الوطنية، هما الكيانان الرئيسان المسؤوالن عن برامج تطوير القذائف في باكستان. انظر
Threat Initiative, «National Defence Complex,» updated 27 September 2011.
Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-34/2017-ISPR, 24 January 2017.   (12)

(13) المصدر نفسه.
 S. Tasleem, «No Indian BMD for no Pakistani MIRVS,» Stimson Center, Off Ramps Initiative, Paper, (14)
2 October 2017.
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صة  تعطي باكستان األولــويــة لتطوير قــذائــف قصيرة الــمــدى وذات قــدرة نــوويــة، ويظهر أّنــهــا مخصَّ
ألداء أدوار ومـــهـــّمـــات نـــوويـــة تــكــتــيــكــيــة. وســعــيــًا لــوضــعــيــة «ردع كـــامـــل»، ُيـــولـــي الــمــخــّطــطــون الــدفــاعــيــون 
الباكستانيون لــلــخــيــارات الــنــووّيــة اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا لــلــرّد على مــبــدأ عسكري هــنــدي يــتــصــّور شــّن هجمات 
تــقــلــيــديــة خــاطــفــة ولــكــن مـــحـــدودة عــلــى األراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة بــاســتــخــدام قــــّوات مــنــتــشــرة عــلــى الــخــطــوط 

األمامية (15).
وهما  البّر،  من  ُتطَلق  والتي  الواحدة  المرحلة  ذات  البالستية  القذائف  من  نوعين  باكستان  نشرت 
قـــادران على إيــصــال رؤوس حربية نــووّيــة صغيرة الحجم منخفضة الــقــّوة، إضــافــة إلــى إيــصــال رؤوس 
حــربــيــة تــقــلــيــديــة: الــقــذيــفــة عــبــدلــي (حــــتــــف - 2) الــنــّقــالــة عــلــى الـــطـــرق، ويــبــلــغ مـــداهـــا 200 كــــم؛ والــقــذيــفــة 
نصر (حــتــف - 9) النّقالة على الــطــرق، ويبلغ مداها 60 كــم. اخُتبر نظام نصر أّول مــّرة في عــام 2011 
بــاســتــخــدام منّصة إطـــالق ذات أنــبــوب واحـــد، لكّنها ظــهــرت بعد ذلــك مــع منّصة إطـــالق نــّقــالــة متعّددة 
األنــابــيــب يمكنها إطـــالق رشــق مــن أربـــع قـــذائـــف (16). وُأجــريــت فــي 5 تموز/يوليو 2017 تجربة إطــالق 

على نموذج محّسن يبلغ مداه 70 كم (17).

القذائف االنسيابية ذات القواعد البحرية

دة، لمضاهاة  تسعى باكستان، في سياق جهودها الرامية إلى تحقيق قــدرة توجيه ضربة ثانية مؤكَّ
الثالوث النووي الهندي بتطوير قّوة نووّية بحرية. وأعلنت في 9 كانون الثاني/يناير 2017 أّنها أجرت 
من  بــابــر - 3،  اسمها   ،(SLCM) الــغــّواصــات  مــن  ُتطلق  انسيابية  لقذيفة  األولـــى  اإلطـــالق  بنجاح تجربة 
«مــنــّصــة نــّقــالــة ومــغــمــورة» ُوضــعــت فــي المحيط الـــهـــنـــدي (18). ويــقــال إّن الــقــذيــفــة نــمــوذج بــحــري للقذيفة 
االنسيابية (GLCM) بابور - 2 التي ُتطلق من البّر، وأّن مداها 450 كم (انظر أدناه). والراجح أّنه سيتّم 
تحميلها على غّواصات في الخدمة حاليًا في البحرية الباكستانية من فئة أغوستا التي تعمل بالديزل 

والكهرباء (19).

 M. Ahmed, «Pakistan’s Tactical Nuclear Weapons and Their Impact on Stability,» Carnegie Endowment (15)
 for International Peace, Regional Insight, 30 June 2016, and J. Sankaran, «Pakistan’s Battlefield Nuclear Policy:
A Risky Solution to an Exaggerated Threat,» International Security, vol. 39, no. 3 (Winter 2014-2015), pp. 118–
151.

 U. Ansari, «Pakistan Holds Parade after 7-Year Break,» Defense News, 24 March 2015, and A. Haroon, (16)
«Pakistan Test Fires Hatf-IX,» Dispatch News Desk (26 September 2014).

Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-344/2017-ISPR, 5 July 2017.   (17)
Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-10/2017-ISPR, 9 January 2017.   (18)
 F. H. Khan, «Going Tactical: Pakistan’s Nuclear Posture and Implications for Stability,» مــثــــــــًال:  (19) انـــظـــر 
Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Proliferation Papers, no. 53, September 2015, p. 41.
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توجيه  قـــدرة  على  لتكون «الــوصــّي  بحرية  استراتيجية  قـــّوة  قــيــادة  باكستان  كّلفت  عــام 2012،  وفــي 
البالد ضربة ثانية» (20). ولم يّتضح إن كانت البحرية الباكستانية طّورت بنية أساسية للقيادة والسيطرة 
إلدارة قّوة نووية معتمدة على الغواصات أو ترتيبات وصاية على الــرؤوس الحربية النووية المنتشرة 

في دورية (21).

القذائف البالستية التي ُتطَلق من البّر والجّو

(SLCM) بــابــور - 3، تــواصــل بــاكــســتــان  إضــافــة إلــى الــقــذيــفــة االنــســيــابــيــة الــتــي ُتــطــَلــق مــن الــبــحــر 
تــطــويــر نــوعــيــن مــن الــقــذائــف االنــســيــابــيــة ذات الـــقـــدرة الــنــوويــة كــجــزء مــكــّمــل لــســعــيــهــا لــوضــعــيــة ردع 
االنــســيــابــيــة  لــلــقــذيــفــة  ـــن  مـــحـــسَّ نـــمـــوذج  كـــم   700 مـــداهـــا  يــبــلــغ  الـــتـــي  بـــابـــور - 2  الـــقـــذيـــفـــة  األول  كـــامـــل. 
(GLCM) بــابــور (حــتــف - 7)، وهــي تــتــمــّيــز بــخــصــائــص تــصــمــيــم الــشــبــحــي.  الــتــي ُتــطــَلــق مــن األرض 
الـــجـــّو  مــــن  ُتـــطـــَلـــق  الــــتــــي  االنـــســـيـــابـــيـــة  الـــقـــذيـــفـــة  هــــو  والـــــثـــــانـــــي  عـــــام  2016(22).  فــــي  ــــّرة  مــ ألّول  ــُتــــبــــرت  اخــ
أو  تـــقـــلـــيـــديـــة  حـــربـــيـــة  بــــــرؤوس  تـــحـــمـــيـــلـــهـــا  إمــــكــــان  بـــاكـــســـتـــان  تـــزعـــم  الـــتـــي  رعــــد (حــــتــــف - 8)   (ALCM)

نــوويــة، ويــبــلــغ مــداهــا أكــثــر مــن 350 كــم، وهــي خــضــعــت لــســبــع تــجــارب تــحــلــيــق مــنــذ عــام  2007(23). 
الــبــاكــســتــانــي،  III تــابــعــة لــســالح الــجــّو  ومـــع أّن الــتــجــارب األّولـــيـــة ُأجـــريـــت بــاســتــخــدام طــائــرة مــيــراج 
عـــام  وفـــــي   .(24) JF-17 الـــحـــربـــيـــة  الــــطــــائــــرة  مــــع  ُدمــــجــــت  قــــد  الـــقـــذيـــفـــة  تــــكــــون  رّبــــمــــا  ــــه  أّنــ تـــقـــاريـــر  ذكــــــرت 
أّنـــه  وُذكــــر  رعــــد - 2  وهـــو  ر،  مـــطـــوَّ  (ALCM) انــســيــابــيــة  قــذيــفــة  نـــمـــوذج  عـــن  بــاكــســتــان  كــشــفــت   ،2017

بــعــيــد الــمــدى (25).

 R. Iskander, Murky Waters: Naval Nuclear Dynamics in the Indian Ocean (Washington, DC: Carnegie (20)
Endowment for International Peace, 2015), p. 17.

 A. Panda and V. Narang, «Pakistan Tests New Sub-launched Nuclear-Capable Cruise Missile: What (21)
Now?,» The Diplomat, 10/1/2017.

Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-482/2016-ISPR, 14 December 2016.   (22)
Pakistan Inter Services Public Relations, Press Release PR-16/2016-ISPR, 19 January 2016.   (23)
Fisher, «JF-17 Block II Advances with New Refuelling Probe».   (24)
 B. Khan, «Pakistan Officially Unveils Extended Range Ra’ad 2 Air-Launched Cruise Missile,» Quwa (25)
Defence News and Analysis Group, 23 March 2017.
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النوع/(التسمية األمريكية/

الباكستانية)

عدد منّصات 

اإلطالق 

المنتشرة

السنة 

األولى 

للنشر

المدى 
(كم)(أ)

حصيلة 
الرؤوس الحربية(ب)

عدد 

الرؤوس 
الحربية(ج)

3636طائرات
124 × قنبلةF-16A/B2419981600(د)
III/V 112 × قنبلة أو رعد العابرة للقاّرات1219982100ميراج

102102(هـ)قذائف بالستية ُتطلق من البّر
x 12 kt10 2001(2015)10عبدلي (حتف - 2)
x 12 kt16 1620042901غزنوي (حتف - 3)

x 12 kt16 1620037501شاهين - 1 (حتف - 4)
..x 12 kt 9001(2017)..شاهين - 1أ (حتف - 4)(و)

x 10-40 kt12 12201415001شاهين - 2 (حتف - 6)
..x 10-40 kt 27501(2018)..شاهين - 3 (حتف - 6)(ز)

x 10-40 kt24 24200312501غوري (حتف - 5)
x 12 kt24 601 - 70(2013)24نصر (حتف - 9)

0(ح)MIRV أو 2200MRV..0أبابيل (حتف - ..)
1212قذائف انسيابية

GLCM (7 - حتف) 3501(ط)(2014)12بابور x 12 kt12
GLCM (.. - حتف) 7001..(ي)..بابور - 2 x 12 kt..
SLCM (.. - حتف) 4501..(ك)0بابور - 3 x 12 kt0

ALCM (8 - حتف) 3501(2017)..رعد x 12 kt..
ALCM (..حتف) 1أكبر من 350(2018)..رعد - 2 x 12 kt..

140 - 150المجموع
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د؛ ALCM = قذيفة انسيابية ُتطلق من الجّو؛ GLCM = قذيفة  .. = بيانات غير متاحة أو غير صالحة؛ ( ) = الرقم غير مؤكَّ
انــســيــابــيــة ُتــطــلــق مــن األرض؛ MIRV = نــاقــلــة عــائــدة ذات رؤوس مــتــعــّددة فــرديــة الــتــوجــيــه؛ MRV = نــاقــلــة عــائــدة ذات رؤوس 

متعّددة؛ SLCM = قذيفة انسيابية ُتطلق من البحر؛ kt = كيلوطن.
(أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألّن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــحــلــيــق وعــلــى حــمــولــة 

األسلحة. رّبما ُتخفَّض حموالت القذائف لتصل إلى مداها األقصى.
(ب) حصائل الرؤوس الحربية النووّية الباكستانية غير معلومة. لكّن التجارب النووّية التي ُأجريت في سنة 1998 أظهرت 
زة حصيلتها أكبر في وقت الحق.  أّن الحصائل يمكن أن تصل إلى 12 كيلوطن. رّبما ُأدخلت في الخدمة رؤوس حربية معزَّ

وال يوجد دليل من مصدر مفتوح يفيد بأّن باكستان طّورت رؤوسًا حربية نووّية حرارية ذات مرحلتين.
والــقــذائــف على اخــتــالف أنــواعــهــا ذات استخدامات مــزدوجــة. ويمكن لمنّصات إطــالق الــقــذائــف االنسيابية  (ج) الــطــائــرات 
حمل أكثر من قذيفة. وهذا التقدير يفترض وجود رأس حربي واحد في المتوّسط لكّل منّصة إطالق. لكّن الرؤوس الحربية 

ليست منتشرة على المنّصات وإنما في مرافق تخزين منفصلة.
دة عن تعديل باكستان بعضًا من الطائرات الحربية F-16 األربعين التي اشُتريت من الواليات  (د) تحّدثت تقارير غير مؤكَّ

المّتحدة في ثمانينيات القرن الماضي لتتوّلى دور إيصال أسلحة نووّية.
(هـ) رّبما يمكن إعادة تحميل بعض منّصات اإلطالق بالقذائف مّرة واحدة أو أكثر.

(و) لم يّتضح إن كان للقذيفة شاهين - 1أ التسمية ذاتها لشاهين - 1.
(ز) لم يّتضح إن كان للقذيفة شاهين - 3 التسمية ذاتها لشاهين - 2.

(ح) ذكـــــــرت الـــقـــّوات الــمــســّلــحــة الــبــاكــســتــانــيــة أّن الــقــذيــفــة «قــــــادرة عــلــى إيـــصـــال رؤوس حــربــيــة مـــتـــعـــّددة» بــاســتــخــدام تكنولوجيا 
الناقالت العائدة ذات الرؤوس المتعّددة الفردية التوجيه.

الجّوية  لالستخبارات  الوطني  المركز  ذكــره  الــذي  المدى  ضعف  وهــو  كــم،  المدى 700  أّن  الباكستانية  الحكومة  (ط) تــزعــم 
.(NASIC) والفضائية التابع لسالح الجّو األمريكي

(ي) الــقــذيــفــة بــابــور 2، الــتــي اخــُتــبــرت ألّول مـــّرة فــي 14 كــانــون األّول/ديــســمــبــر 2016، نــمــوذج مــطــّور للقذيفة بــابــور األصلية 
االنسيابية التي ُتطَلق من األرض.

فــي 9  مغمورة  منّصة  باستخدام  البحر  مــن  ُتطَلق  الــتــي  بــابــور - 3  االنسيابية  القذيفة  على  األّول  اإلطـــالق  اختبار  (ك) ُأجـــــرَي 
كانون الثاني/يناير 2017.

 Pakistani Ministry of Defence; various documents; US Air Force, National Air and Space Intelligence :المصادر
 Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, various years; International Institute for Strategic Studies,
 The Military Balance 2018 (London: Routledge, 2018), and «Nuclear Notebook,» Bulletin of the Atomic
Scientists, various issues (authors’ estimates)
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VIII القّوات النووية اإلسرائيلية

شانون ن. كايل 

وهانس م. كريستنِسن

ال تزال إسرائيل متمّسكة بسياستها القديمة، وهي عدم تأكيد حيازتها أسلحة نووّية أو نفي ذلك 
رسمياً (1). وكمثل الهند وباكستان، لم تكن إسرائيل يومًا طرفًا في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية 

(معاهدة عدم االنتشار) لسنة  1968(2).
تشير وثائق حكومية أمريكية وإسرائيلية ُنزعت عنها السّرية إلى أّن إسرائيل بدأت ببناء مخزون 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة فــــي مـــطـــلـــع ســـتـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي بـــاســـتـــخـــدام بـــلـــوتـــونـــيـــوم أنـــتـــجـــه مـــفـــاعـــل إســـرائـــيـــل 
ــــا (3). لـــكـــن ال تـــتـــوافـــر  ــــونـ ــــمـ الـــبـــحـــثـــي - 2 (IRR-2) فــــي مـــركـــز الـــنـــقـــب لـــلـــبـــحـــوث الــــنــــوويــــة الـــقـــريـــب مــــن ديـ
(IRR-2) غــيــر الــمــشــمــول بــالــضــمــانــات وقــدرتــه على  مــعــلــومــات كــثــيــرة لــلــعــامــة عــن الــتــاريــخ الــتــشــغــيــلــي لـ
تــولــيــد الـــطـــاقـــة. وبـــقـــي هــــذا الــمــفــاعــل الـــهـــرم الـــــذي يــعــمــل بـــالـــمـــاء الــثــقــيــل قــيــد الــتــشــغــيــل فـــي عــــام 2017 
التريتيوم  إلنتاج  اليوم  تشغيله  يجري  ورّبما  المحّددة (4).  الهيكلية  المشكالت  من  عدد  وجود  برغم 

أساساً (5).

 A. Cohen, :(1) لــــلــــمــــزيــــد عـــــن دور هــــــذه الـــســـيـــاســـة فـــــي صـــنـــع الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي تــــمــــّس األمـــــــن الــــقــــومــــي اإلســــرائــــيــــلــــي، انـــــظـــــر
 «Israel,» in: H. Born, B. Gill and H. Hänggi, SIPRI, Governing the Bomb: Civilian Control and Democratic
Accountability of Nuclear Weapons (Oxford: Oxford University Press, 2010).

(2) لالطالع على ملّخص وعلى تفاصيل أخرى عن (NTP)، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
 A. Cohen, The Worst-kept Secret: Israel’s :(3) لـــالطـــالع على تــاريــخ بــرنــامــج األســلــحــة الــنــوويــة لــدى إســرائــيــل، انــظــر
Bargain with the Bomb (New York: Columbia University Press, 2010).
«Government has No Plans to Close Aging Dimona Nuclear Facility,» Times of Israel, 19/9/2017.   (4)
 International Panel on Fissile Material (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nuclear Weapon (5)
and Fissile Material Stockpiles and Production (Princeton, NJ: IPFM, 2015), p. 26.
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عدد الرؤوس الحربيةالوضعالحمولة (كغ)المدى (كم)(أ)النوع

..طائرات(ب)

 F-16A/B/C/D/I
فالكون

205 طائرات في المخزون، وُيعتقد أّن 16005400
بعضها مؤّهل إليصال أسلحة نووّية

30

..قذائف بالستية ذات قواعد بّرية(ج)

نحو 25 قذيفة؛ ُنشرت ألول مّرة في 750 - 15001000 - 1800أريحا 2
سنة 1990

25

أصبحت عاملة ألّول مّرة في األعوام 1000 - 1300أكبر من 4000أريحا 3
2011 - 2015، ويجري إحاللها 

بالتدريج محّل أريحا 2

25

..قذائف انسيابية

تتحّدث شائعات عن تسليح ......
الغّواصات دولفن التي تعمل بالديزل 

والكهرباء بقذائف انسيابية نووّية 
ُتطلق من البحر، لكّن المسؤولين 
اإلسرائيليين ينكرون هذه المزاعم

..

80(د)المجموع

.. = غير متاح أو غير صالح.
ــض حــمــوالت  (أ) ُذكــــــــر مــــدى الـــطـــائـــرة ألغـــــراض تــوضــيــحــيــة فــقــط، ألن الـــمـــدى الــفــعــلــي لــلــمــهــّمــة ســيــكــون مــخــتــلــفــًا. وربـــمـــا ُتــخــفَّ

القذائف لبلوغ المدى األقصى.
(ب) ربما يكون لبعض طائرات F-15I اإلسرائيلية الـ 25 دور إيصال نووّي بعيد المدى أيضًا.

(ج) قــذيــفــة أريــحــا 3 مبنية عــلــى مــركــبــة اإلطــــالق الفضائية شــافــيــت، والــتــي إذا ُحــّولــت إلـــى قــذيــفــة بالستية، تصبح قــــادرة على 
إيصال حمولة تزن 775 كغ مسافة 4000 كم.

(د) بــحــســب تــقــديــر ســيــبــري الــتــقــريــبــي، تــخــّزن إســرائــيــل 80 رأســــًا حــربــيــًا. لــكــن هــنــاك شــكــوك كــثــيــرة فــي حــجــم الــتــرســانــة الــنــوويــة 
اإلسرائيلية وقدرات رؤوسها الحربية.

 A. Cohen, The Worst-kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb (New York: Columbia University الــمــصــادر: 
 Press, 2010); A. Cohen and W. Burr, «Israel Crosses the Threshold,» Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 62,
 no. 3 (May-June 2006); A. Cohen, Israel and the Bomb (New York: Columbia University Press, 1998);
 D. Albright, F. Berkhout, and W. Walker, SIPRI, Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996: World
 Inventories, Capabilities and Policies (Oxford: Oxford University Press, 1997); IHS Jane’s Strategic Weapon
 Systems, various issues; International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2018 (London:
 Routledge, 2018); S. Fetter, «Israeli Ballistic Missile Capabilities,» Physics and Society, vol. 19, no. 3 (July
1990); «Nuclear Notebook,» Bulletin of the Atomic Scientists, various issues (authors’ estimates).
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ر أّن لــدى إســرائــيــل نحو 80 ســالحــًا نــوويــًا (انــظــر الــجــدول الــرقــم (6 - 9))، منها نحو 30 قنبلة  ُيــقــدَّ
مدفوعة بالجاذبية ُتسقط من طائرات. وُيعتقد أّن حصونًا كثيرة تحتوي على قنابل نووية في قاعدة تل 
قواعد  ذات  بالستية  بقذائف  الخمسين  األسلحة  بقية  إيصال  ويمكن  أبيب.  تل  جنوب  الجّوية  نــوف 
قــذائــف أريــحــا 2 البالستية الــمــتــوّســطــة الــمــدى ذات المرحلتين وعاملة  إســرائــيــل  أرضــيــة. تــضــّم تــرســانــة 
بالوقود الصلب. وُيعتقد أّنها موضوعة، إلى جانب منّصات نصب/نقل نّقالة، في كهوف في قاعدة 
جـــّويـــة قــريــبــة مـــن زخــــاريــــا (زكــــريــــا) بـــصـــحـــراء الـــنـــقـــب (6). كــمــا ُأعـــلـــن أّن أريــــحــــا - 3، وهــــي قــذيــفــة بــالــســتــيــة 
مــتــوّســطــة الــمــدى ذات ثـــالث مــراحــل ومـــدى يــتــجــاوز 4000 كــم صـــارت عــامــلــة فــي عـــام  2011(7). وفــي 
عام 2013، أجرت إسرائيل تجربة على قذيفة أريحا 3 باستخدام محّرك جديد يتيح للقذيفة في رأي 
بعض المصادر مدى عابرًا للقاّرات - أي مدى يتجاوز 5500 كم (8). لكّن وضعها التطويري مجهول.

دة أّن إسرائيل جّهزت أسطولها من الغّواصات األلمانية الصنع التي  ذكرت تقارير كثيرة غير مؤكَّ
بــقــذائــف انسيابية ُتطلق مــن البحر ومسّلحة بـــرؤوس نــووّيــة،  بــالــديــزل والــكــهــربــاء مــن فئة دولــفــن  تعمل 
وهو ما يمنح إسرائيل قدرة توجيه ضربة ثانية من البحر. لكّن المسؤولين اإلسرائيليين يصّرون على 
إنكار تلك التقارير. وكانت إسرائيل قد اشترت سّت غّواصات من فئة دولفن، وتسّلمت خمسًا منها. 
م السادسة في آخر سنة  2019(9). وفي تشرين األّول/أكتوبر 2017، أعلنت الحكومة  ومن المقّرر تسلُّ
د إسرائيل بموجبها بثالث غواصات جديدة تحّل  األلمانية موافقتها على تقديم دعم مالي لصفقة ُتزوَّ
محّل غواصات دولفن الثالث األولى التي ُسّلمت في أواخر تسعينيات القرن الماضي (10). وستدخل 

الغواصات الجديدة الخدمة بدءًا بعام 2027.

 J. O’Halloran, ed., «Jericho Missiles,» IHS Jane’s Weapons: Strategic, 2015–16 (Coulsdon: IHS Jane’s, (6)
2015), p. 53.

(7) المصدر نفسه.
A. Ben David, «Israel Tests Jericho III Missile,» Aviation Week and Space Technology (22 July 2013).   (8)
B. Opall-Rome, «Israeli Navy Backs Netanyahu’s Submarine Scheme,» Defense News, 19 April 2017.   (9)
 Reuters, «Deutschland beteiligt sich finanziell an U-Booten für Israel,» [Germany participates (10)
financially in submarines for Israel], Der Spiegel, 23/10/2017.
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IX القدرات العسكرية النووية الكورية الشمالية

شانون ن. كايل 

وهانس م. كريستنِسن

الغموض  شديد  لكّنه  نشطًا  برنامجًا  الشمالّية)  الديمقراطية (كوريا  الشعبية  كوريا  جمهورية  تدير 
ر بــأّن كــوريــا الشمالّية رّبــمــا أنتجت 10 - 20 ســالحــًا نــوويــًا (انــظــر الجدول  إلنــتــاج أسلحة نــووّيــة. وُيــقــدَّ
الرقم (6 - 10)). هذا التقدير مبنّي على حسابات كّمية البلوتونيوم التي رّبما فصلتها كوريا الشمالّية 
أ بالغرافيت بطاقة 5 ميغاواط كهربائي في  عن الوقود المستهَلك الــذي ينتجه مفاعلها البحثي المهدَّ
مركز يونْغبيون للبحوث العلمية النووّية (YNSRC)، وعلى افتراضات بشأن تصاميم األسلحة الكورية 
البلوتونيوم  من  المحدودة  مخزوناتها  تزيد  الشمالّية  كوريا  أّن  وُيعتَقد  التصنيعية.  ومهاراتها  الشمالّية 
الــقــابــل لــالســتــعــمــال فــي أســلــحــة (انــظــر الــقــســم X)، مــع أّن الــتــقــديــرات مختلفة بــشــأن مـــدى هـــذه الــزيــادة 
وسرعتها (1). وأشــارت الصور الصناعية التي التقطتها أقمار صناعية تجارية والصور الحرارية إلى أّن 
البلوتونيوم  لفصل  متقّطع  بشكل  العمل  يــواصــل  رّبــمــا   (YNSRC) فــي  اإلشعاعي  الكيميائي  المختبر 

من قضبان الوقود المستهَلك (2).
أقّرت كوريا الشمالّية علنًا في سنة 2016 أّنها تنتج يورانيوم عالي التخصيب (HEU) لصنع أسلحة 
نووّية (3). وسرت تكّهنات كثيرة بأّن كوريا الشمالّية تسعى لبناء رؤوس حربية باستعمال يورانيوم عالي 

Yonhap News Agency, «North Korea has 50 kg of Weapons-grade Plutonium: Seoul’s De- مثــًال:  (1) انـــظـــر 
 fense White Paper,» 11 January 2017, and D. Albright and S. Kelleher-Vergantini, «Plutonium, Tritium and
 Highly Enriched Uranium Production at the Yongbyon Nuclear Site,» Institute for Science and International
Security, Imagery Brief, 14 June 2016.
 J. Bermudez [et al.], «North Korea’s Yongbyon Facility: Probable Production of Additional Plutonium (2)
for Nuclear Weapons,» 38 North, US–Korea Institute, 14 July 2017.
Kyodo News Agency, «North Korea Confirms Restart of Plutonium Processing,» Japan Times, 17/8/2016. (3)
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البلوتونيوم  من  المحدود  مخزونها  على  المفروضة  القيود  على  للتغّلب  انشطارية  كــمــاّدة  التخصيب 
الــمــفــصــول. لــكــن ال ُيـــعـــرف إن كــانــت فعلت ذلـــك. زد عــلــى مــا تــقــّدم أّنـــه ال ُيـــعـــرف الــكــثــيــر عــن مــخــزون 

كوريا الشمالّية من اليورانيوم العالي التخصيب وال عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم (4).
وفي 3 أيلول/سبتمبر 2017، أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة في موقع التجارب 
بونغي ري تحت األرض شمال شرق الــبــالد (5). وعقب إجــراء التجربة، صــّرح معهد األسلحة النووية 
بالستية  بقذيفة  إيصالها  يمكن  هيدروجينية  لقنبلة  ناجحة  تجربة  كــان  الــحــدث  أّن  الشمالي  الــكــوري 
عابرة للقاّرات (ICBM) (6). وبناء على أدّلة غير مباشرة، يرى بعض المعّلقين أّن زعم كوريا الشمالية 
أّن جهاز التفجير النووية المختَبر سالح حراري نووي زعم مقبول ظاهراً (7). لكن أشار بعض الخبراء 
إلى استحالة الحكم بــأّن كوريا الشمالية اختبرت تصميمًا لسالح من نوع آخــر، كجهاز مرّكب معّزز 
أو حــّتــى جــهــاز انــشــطــاري ضــخــم وحــســب لــعــدم اكــتــشــاف مــخــّلــفــات إشــعــاعــيــة تــمــّيــز الــتــفــجــيــر الــحــراري 

النووي (8).
وكــانــت كــوريــا الــشــمــالــيــة قــد أجـــرت تــجــارب نــوويــة فــي ذلـــك الــمــوقــع قــبــل ذلـــك فــي تــشــريــن األّول/
أيلول/ وفــي  الثاني/يناير  كــانــون  وفــي  شباط/فبراير 2013،  وفــي  أيــار/مــايــو 2009،  وفــي  أكتوبر 2006، 

رة للتجارب باّطراد. سبتمبر  2016(9). وزادت الحصائل (الطاقة التفجيرية) المقدَّ

القذائف البالستية

تعكف كوريا الشمالّية على زيــادة قّوة القذائف البالستية لديها وتحديثها، وهي مؤّلفة من عشرة 
أنـــــواع ُمــنــَتــجــة مــحــّلــيــًا لــمــنــظــومــات قــصــيــرة، ومــتــوّســطــة، ومــتــوّســطــة أبــعــد مــــدى، وهـــي إّمــــا مــنــتــشــرة أو قيد 
وقذائف  الطرق  على  ونّقالة   (ICBM) للقاّرات  عابرة  بالستية  قذيفة  تطّور  أّنها  أيضًا  وُيعتَقد  التطوير. 

 Albright and Kelleher-Vergantini, «Plutonium, Tritium and Highly Enriched Uranium Production at the (4)
 Yongbyon Nuclear Site,» and S. Hecker [et al.], North Korean Nuclear Facilities After the Agreed Framework,
Working Paper (Stanford, CA: Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University, 2016).

(5) لـــالطـــالع عــلــى تقييم تقني للتجربة وعــلــى عـــرض عـــاّم لــلــتــجــارب الــنــوويــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مــنــذ عـــام 1945، انظر 
القسم XI في هذا الفصل.

 Korean Central News Agency, «DPRK Nuclear Weapons Institute on Successful Test of H-bomb for (6)
ICBM,» 3 September 2017.

 J. Lewis, «Welcome to the Thermonuclear Club, North Korea!,» Foreign Policy (4 September :(7) انظر مثــًال
2017).
 G. Dominguez, «North Korea Conducts its Sixth and Largest Nuclear Test,» Jane’s Defence Weekly (13 (8)
September 2017), p. 6.

 V. Fedchenko and R. Ferm Hellgren, «Nuclear Explosions, انـــظـــر  الــســابــقــة،  الـــتـــجـــارب  عـــن  الـــمـــزيـــد  (9) لـــمـــعـــرفـــة 
 1945-2006,» in: SIPRI Yearbook 2007; V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2009,» in: SIPRI Yearbook
 2010; V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2013,» in: SIPRI Yearbook 2014, and V. Fedchenko, «Nuclear
Explosions, 1945–2016,» in: SIPRI Yearbook 2017.
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بالستية ُتطَلق من الغواصات (SLBM). وفي عام 2017، أجرت كوريا الشمالّية 20 تجربة صاروخية، 
مــقــارنــة بــــــ 24 تــجــربــة فـــي عــــام 2016. لــكــّن أربـــعـــة مـــن أنـــــواع الـــقـــذائـــف الــســبــعــة الــمــخــتــَبــرة فـــي عــــام 2017 

خضعت لتجارب سابقة (10).
ذكـــر الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون فــي خــطــاب ألــقــاه فــي 1 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018 
أّن بـــالده ستبدأ بــاإلنــتــاج الــكــّمــي لــلــرؤوس الــنــوويــة والــقــذائــف الــبــالــســتــيــة (11). لكن ال تــتــوافــر أدّلـــة متاحة 
للعموم تؤّكد زعم كوريا الشمالية بناءها رأســًا حربيًا صغيرًا بما يكفي إليصاله بقذيفة بالستية. وفي 
عام 2017، ُذكر أّن وكالة االستخبارات الدفاعية األمريكية خَلصت إلى أّن كوريا الشمالية نجحت في 
تصميم وإنتاج سالح نووي عمالني يمكن إيصاله بقذيفة بالستية  (12). وفي إصدار عام 2016 للورقة 
الــكــوريــة الجنوبية أّن كــوريــا الشمالية  الــتــي تــصــدر كـــّل سنتين، ذكـــرت وزارة الــدفــاع  الــدفــاعــيــة  الــبــيــضــاء 
«بلغت مستوى مهّمًا» من التقّدم التقني نحو بناء رأس حربي منمنم، لكّنها لم تذكر إن كانت تعتقد 
أّن كوريا الشمالية نجحت في بنائه (13). وأفصحت عناصر أخــرى في الوسط االستخباري األمريكي 
الــمــدى.  البعيدة  الــقــذائــف  لــلــرؤوس الحربية على  التشغيلية  الــقــدرة  فــي  الــخــصــوص  عــن شــكــوك على 
وصــــّرح نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـوه تــشــو ســـوك فــي آب/أغــســطــس 2017 بـــأّن «كــــّالً من 
الواليات المّتحدة وكوريا الجنوبية ال تعتقد أّن كوريا الشمالية حازت بعد تكنولوجيا معاودة الدخول 
بول  األمريكي  الجنرال  المشتركة  األركـــان  هيئة  رئيس  نائب  وأضــاف  الـــمـــواّد» (14).  هندسة  صعيد  على 
سيلفا في كانون الثاني/يناير 2018 بأّن «الشيء الذي لم ُتظهره [كوريا الشمالية] بعد هو تكنولوجيات 

الصهر واالستهداف وقابلية مركبة معاودة الدخول للبقاء» (15).

القذائف البالستية المتوّسطة والمتوّسطة ذات المدى األبعد

المراقبين  بعض  يخّمن  كفاية،  صغير  حــربــي  رأس  إنــتــاج  على  قـــادرة  الشمالية  كــوريــا  أّن  بــافــتــراض 
يجعلها  العمالني  ووضعها  ومداها  أيضًا،  نودونغ  واسمها  المدى،  المتوّسطة  هواسونغ 7  حجم  بــأّن 

 James Martin Center for Nonproliferation Studies, North Korea Missile Test Database, 30 November (10)
2017.

وأجرت كوريا الشمالية تجربة إضافية في عام 2017، لكن ال ُيعرف نوع القذيفة.
Korean Central News Agency, «Kim Jong-Un Makes New Year Address,» 1 January 2018.   (11)
 J. Warrick, E. Nakashima, and A. Fifield, «North Korea Now Making Missile-Ready Nuclear Weapons, (12)
US Analysts Say,» Washington Post, 8/8/2017.
 B. Park, «2016 Defense White Paper Estimates North Korea has 50kg of Plutonium,» Hankyoreh, (13)
12/1/2017.
 «N. Korea Still Needs Time to Perfect Re-entry Technology: S. Korea Vice Def Min,» Reuters, 13 (14)
August 2017.
 I. Ali, «US General Says North Korea Not Demonstrated All Components of ICBM,» Reuters, 30 (15)
January 2018.
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ح إسناد دور إيصال نــووي إلــيــه (16). يستند تصميم نودونغ إلى قذيفة سكود العائدة  النظام الــذي يرجَّ
وذات مدى  واحــدة وعاملة بالوقود السائل،  مرحلة  وهي قذيفة بالستية ذات  إلى الحقبة السوفياتية، 
الكوري  الجيش  لــدى  االستراتيجية  الصاروخية  الــقــّوة  قيادة  أجــرت  وقــد  كــم.  يتجاوز 1200  بأّنه  ر  يقدَّ
الشمالي خمس تجارب إطالق على قذائف نودونغ في عام  2016(17). لكن لُم ُتجَر أّي تجارب في 

عام 2017.
طّورت كوريا الشمالية القذيفة هواسونغ 9 ذات المرحلة الواحدة وعاملة بالوقود السائل، وتسّمى 
ل). يعتمد نظام سكود ER على القذيفة هواسونغ 6 (نموذج سكود سي)  نظام سكود ER (مدى مطوَّ
ر بــــأّن مـــداهـــا 1000 كــــــم (18). وفـــي 6 آذار/مــــــــارس 2017،  ل لــحــمــل وقــــود إضـــافـــي، ويـــقـــدَّ مـــع جــســم مـــطـــوَّ
ُأجـــريـــت أربــــع تـــجـــارب إطــــالق فـــي وقــــت واحــــد عــلــى ســكــود ER مـــن مــجــّمــع ســوهــي إلطــــالق األقــمــار 
 ER الصناعية في شمال غرب كوريا الشمالية (19). واستنادًا إلى بعض التقارير، أخفقت قذيفة سكود
خامسة في االنطالق (20). حّلقت القذائف نحو 1000 كم وسقطت في بحر اليابان، على مسافة 350 
من كون كوريا الشمالية  مخاوف  في اليابان  أثــارت التجربة  اليابانية (21).  جزيرة هونشو  من  تقريبًا  كم 
تــطــّور قـــدرة على إطـــالق وابـــل مــن الــقــذائــف الــقــادرة على إربـــاك نظم الــدفــاع الــصــاروخــي البالستي في 

اليابان، وهذا يشمل النظم التي لم ُتنشر بعد (22).
القذيفة هواسونغ 10، وتسّمى موسودان أو BM-25، ذات مرحلة واحدة وتعمل بالوقود السائل، 
ر بـــأّنـــه يـــتـــجـــاوز 3000 كــــم. ُكـــشـــف الـــنـــقـــاب عـــن مــــوســــودان ألّول مـــــّرة فـــي اســتــعــراض  وذات مــــدى يـــقـــدَّ
عسكري فــي عــام 2010. بـــدأت تــجــارب اإلطـــالق فــي عــام 2016 وأخفقت مـــّرات عـــديـــدة (23). ولــم ترد 

 M. Fitzpatrick, «North Korea Nuclear Test on Hold?,» Shangri-La Voices, International مــثــــــــًال:  (16) انــــظــــر 
Institute for Strategic Studies, 27 May 2014.

(17) الـــظـــاهـــر أّن ثـــالثـــًا مـــن هـــذه الــتــجــارب كــانــت نــاجــحــة، لــكــّن قــذيــفــتــيــن انــفــجــرتــا (األولــــــى فـــي تــمــوز/يــولــيــو 2016 والــثــانــيــة 
 K. Kwon, J. Berlinger, and J. Hanna, «North Korea Fires 2 Ballistic :فــي آب/أغــســطــس 2016) ُبَعيد إطالقهما. انــظــر
Missiles, South Korea and US Say,» CNN, 3 August 2016.
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat (18)
(Wright-Patterson Air Force Base, OH: NASIC, 2017), pp. 18 and 25.
 J. Bermudez and J. Liu, «North Korea’s Sohae Satellite Launching Station: Scud-ER Launch Site (19)
Visible; Activity at Vertical Engine Test Stand,» 38 North, US–Korea Institute, 17 March 2017.
D. Schmerler, «Did North Korea Test a Fifth Missile Last Week?,» NK News, 16 March 2017.   (20)
 P. Hancocks and B. Westcott, «North Korea Fires Four Missiles into the Sea of Japan,» CNN, 7 March (21)
2017.
 M. Rich, «North Korea Launch Could be Test of New Attack Strategy, Japan Analysts Say,» New York (22)
Times, 6/3/2017.
 R. Savelsberg and J. Kiessling, «North Korea’s Musudan Missile: A Performance Assessment,» 38 (23)
North, US–Korea Institute, 20 December 2016.

أجــرت كــوريــا 8 تــجــارب إطــالق لنظام Musudan فــي عــام 2016. لــم يحكم ســوى على تجربة واحـــدة بأّنها ناجحة. وفي 
التجارب األخرى، انفجرت القذائف لحظة إطالقها أو بعدها بوقت وجيز.
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أخبار عن إجراء تجارب تحليق للقذيفة موسودان في عام 2017، ووضعية برنامج تطوير هذه القذيفة 
غير واضحة.

ومـــدى  واحــــــدة  مــرحــلــة  ذات   (KN-17 األمـــريـــكـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  هـــواســـونـــغ 12 (وتــســّمــيــهــا  الــقــذيــفــة 
خصائص  وذات  ســائــل،  دفعي  بــوقــود  يعمل  جــديــدًا  مــعــّززًا  محركًا  لها  أّن  وُيعتقد  المتوّسط،  مــن  أبعد 
وتكّهن  لــلــقــاّرات (24).  عــابــرة  مستقبلية  بالستية  لقذيفة  تكنولوجيا  تجربة  كمنّصة  تــخــدم  رّبــمــا  تصميمية 
تحسين  فــي  استخدامها  يمكن  صغيرة   (PBV) الحــق  دفــع  مركبة  تحمل  القذيفة  بــأّن  المحّللين  بعض 
ر بـــأّن مــدى القذيفة 3300 - 4500 كم،  دّقـــة الـــرأس الحربي إضــافــة إلــى زيـــادة مـــداه األقـــصـــى (25). ويــقــدَّ
وهذا كاٍف لضرب القواعد العسكرية األمريكية في غرب المحيط الهادئ، بما في ذلك جزيرة غوام. 
واخُتبرت قذيفة هواسونغ 12 بنجاح ألّول مّرة في 14 أيار/مايو  2017(26). وقد ُأجريت ثالث تجارب 

في الشهر السابق وفشلت كلها(27).
 وفــي 28 آب/أغــســطــس، أجـــرت قــيــادة الــقــّوة الــصــاروخــيــة االستراتيجية للجيش الــكــوري الشمالي 
تجربة إطالق على قذيفة هواسونغ 12، قاطعة مسافة 2700، ومحّلقة فوق هوكايدو في شمال اليابان 
قبل أن تنفصل إلــى ثــالثــة أجـــزاء فــي أثــنــاء معاودتها الــدخــول وتسقط فــي المحيط الـــهـــادئ (28). نــّددت 
الحكومة اليابانية بشّدة بتحليق القذيفة فوقها (29). كما ُأخضعت قذيفة هواسونغ 12 لتجربة إطالق في 
15 أيلول/سبتمبر، وحّلقت فوق اليابان أيضًا وقطعت مسافة 3700 كم - وهي أطــول مسافة تقطعها 
قذيفة كورية شمالية حتى الساعة - قبل سقوطها في المحيط الــهــادئ (30). وعلى الضّد من التجارب 
السابقة، ُأطلقت هذه القذيفة من مركبة نصب/نقل وليس من منّصة إسمنتية، وهذا يشير إلى مستوى 

جاهزية تشغيلية أعلى (31).

 Y. Yi, «Hwasong-12 a Stepping Stone in North Korea’s ICBM Development,» Hankyoreh, 16/5/2017, (24)
 and R. Savelsberg, «A Quick Technical Analysis of the Hwasong-12 Missile,» 38 North, US–Korea Institute, 19
May 2017.
 M. Elleman, «North Korea’s Hwasong-12 Launch: A Disturbing Development,» 38 North, US–Korea (25)
Institute, 30 August 2017.
 P. Felstead and N. Gibson, «North Korea Fires New Missile to 2000 Km Altitude,» Jane’s Defence (26)
Weekly (24 May 2017), p. 8.
 A. Panda, «Exclusive: North Korea Tested its New Intermediate-range Ballistic Missile 3 Times in April (27)
 2017,» The Diplomate, 3/6/2017.
 Elleman, «North Korea’s Hwasong-12 Launch: A Disturbing Development,» and P. Felstead and N. (28)
Gibson, «North Korean IRBM flies over Japan,» Jane’s Defence Weekly (6 September 2017), p. 5.
 A. Fifield, «North Korean Missile Flies over Japan Escalating Tensions and Prompting an Angry (29)
 Response from Tokyo,» Washington Post, 28/8/2017, and J. McCurry, «Trump and Abe Vow to Increase Pressure
after North Korea Fires Missile over Japan,» The Guardian, 29/8/2017.
«North Korea Fires Second Missile over Japan,» BBC News, 15 September 2017.   (30)

 C. Graham, D. Boyle, and N. Connor, «North Korea Fires Second Missile over Japan as US Tells China (31)
 and Russia to Take «Direct Action»,» Daily Telegraph, 15/9/2017, and A. Panda, «North Korea Shows Increased
Operational Confidence in the Hwasong-12 IRBM,» The Diplomat, 17/9/2017.
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بــحــســب   KN-15و بـــوكـــوكـــســـيـــونـــغ 2 (بـــــــوالريـــــــس 2،  قــــذيــــفــــة  تــــطــــويــــر  عــــلــــى  الـــشـــمـــالـــيـــة  كـــــوريـــــا  تـــعـــمـــل 
البحر  مــن  ُتطلق  التي  البالستية  للقذيفة  الــبــّر  مــن  ُيطلق  نــمــوذج  وهــي  األمــريــكــيــة)،  الــدفــاع  وزارة  تسمية 
من  بأكثر  ر  يــقــدَّ أقــصــى  مــدى  الصلب  بــالــوقــود  وعــامــلــة  المرحلتين  ذات  القذيفة  لــهــذه  بوكوكسيونغ 1. 
1000 كــــــم (32). اخــُتــبــرت الــقــذيــفــة أّول مــــّرة فــي 12 شــبــاط/فــبــرايــر 2017، ثــم ُأخــضــعــت لــتــجــربــة ثــانــيــة في 
بوكوكسيونغ  للقذيفة  الشمالية  كوريا  تطوير  يكون  أن  المحّللين  بعض  رّجــح  أيار/مايو  2017(33).   21
إطــالق  أّن  اعتبار  على  للبقاء،  الــنــوويــة  الــقــدرة  ذات  البالستية  نظمها  قابلية  لتحسين  جهد  مــن  1 جـــزءًا 
القذائف العاملة بالوقود الصلب أسرع من إطالق القذائف العاملة بالوقود السائل، وأّنها تحتاج إلى 

مركبات دعم أقل، وهي عناصر رّبما تدّل المراقبة الفوقية على مكان القذيفة (34).
القذائف البالستية ذات المدى العابر للقاّرات

يسود اعتقاد على نطاق واسع بأّن كوريا الشمالية أعطت األولوية لبناء ونشر قذيفة بالستية بعيدة 
المدى يمكنها إيصال رأس حربي نووي إلى أهداف في الواليات المّتحدة القاّرية. وهي سعت في 
قدراتها  وازدادت  باّطراد  مداها  ازداد  كثيرة  صاروخية  لمنظومات  المتسلسل  للتطوير  األخيرة  السنين 

في اإليصال تعقيدًا.
كانت هواسونغ 13 (KN-08 بحسب تسمية وزارة الدفاع األمريكية) أّول قذيفة كشفت عنها كوريا 
الشمالية بمثابة ســـالح نــّقــال عــلــى الــطــرق مــن ثـــالث مــراحــل وذي مـــدى عــابــر لــلــقــاّرات فــي اســتــعــراض 
عــســكــري أقـــيـــم فـــي نــيــســان/أبــريــل 2012، مـــع أّن بــعــض الــمــحــّلــلــيــن غــيــر الــحــكــومــيــيــن رأوا أّن الــقــذائــف 
المعروضة ليست سوى مجّسمات (35). كما أّن التقديرات المّتصلة بمدى القذيفة وحمولتها تخمينية 

للغاية، علمًا بأّنها لم تخضع ألّي تجربة إطالق لغاية نهاية سنة 2017.
طّورت كوريا الشمالية أيضًا القذيفة هواسونغ 14 (KN-20 بحسب تسمية وزارة الدفاع األمريكية)، 
وهي نموذج أّولي لقذيفة بالستية عابرة للقاّرات ظهر في استعراض عسكري أقيم في بيونْغ يانغ في 
وافر  دفعي  بوقود  يعمل  مــعــّززًا  محرّكًا  تستخدم  المرحلتين  ذات  القذيفة  هــذه  أّن  يبدو  عــام  2015(36). 
الطاقة كالقذيفة هواسونغ 12 ذات المرحلة الواحدة (37). اخُتبرت القذيفة من منّصات متحرّكة مّرتين 
 US Air Force, National Air and Space Intelligence Center (NASIC), Ballistic and Cruise Missile Threat, (32)
p. 25.
 P. Felstead and N. Gibson, «North Korea Tests Trump with Ballistic Missile Launch,» Jane’s Defence (33)
 Weekly (22 February 2017), p. 16, and BBC News, «North Korea Confirms «Successful» New Ballistic Missile
Test,» 21 May 2017.
 A. Panda, «It Wasn’t an ICBM, but North Korea’s First Missile Test of 2017 is a Big Deal,» The (34)
Diplomat, 14/2/2017.
 M. Schiller and R. Kelley, «Evolving Threat: North Korea’s Quest for an ICBM,» Jane’s Defence (35)
Weekly (18 January 2017), p. 24.

(36) المصدر نفسه.
ــنــــادًا إلـــى أحـــد الــمــحــّلــلــيــن غــيــر الــحــكــومــيــيــن، الـــراجـــح أّن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة امــتــلــكــت هـــذا الــمــحــّرك عــبــر قـــنـــوات غير  ــتــ (37) اســ
 M. Elleman, «The Secret to North Korea’s ICBM Success,» IISS Voices :شرعية عاملة فــي روســيــا أو أوكــرانــيــا. انــظــر
blog, International Institute for Strategic Studies, 14 August 2017.



346

كلتا التجربتين، ُأطلقت  وفــي  في 28 تموز/يوليو.  والثانية  في 4 تموز/يوليو،  األولــى  في عــام 2014، 
الــقــذيــفــة فــي مـــســـارات مــرتــفــعــة لــتــحــاشــي الــتــحــلــيــق فـــوق الــيــابــان، وبــلــغ االرتـــفـــاع األقــصــى لــألولــى 2800 
الــدخــول  مــعــاودة  مركبة  لتفّكك  بالكامل  ناجحة  الثانية  التجربة  ال تــكــون  رّبــمــا  كــم.  والثانية 3700  كــم 
ر أّن مـــدى هــواســونــغ 14 يــمــكــن أن يــصــل إلــى  الخفيفة الــــوزن بــوضــوح قــبــل بــلــوغــهــا األرض (38). ويـــقـــدَّ

10400 كم، اعتمادًا على حمولتها وعلى مسار تحليقها (39).
تطّور كوريا الشمالية قذيفة بالستية عابرة للقاّرات (ICBM) ذات مرحلتين، اسمها هواسونغ 15 
زة أقوى  (KN-22 بحسب تسمية وزارة الدفاع األمريكية)، لكن بمرحلة ثانية أكبر كثيرًا ومحرّكات معزِّ
الثاني/نوفمبر 2017  تشرين  في 28  تحليق  اختبار  أّول  ُأجــري  هواسونغ 14.  في  التي  تلك  من  كثيرًا 
حــيــن ُأطــلــقــت قــذيــفــة هــواســونــغ 15 فــي مــســار مــرفــوع وحــّلــقــت عــلــى ارتـــفـــاع أعــلــى ولـــمـــّدة أطـــول مقارنة 
بــالــقــذائــف الــكــوريــة الشمالية الــســابــقــة. ووردت فــي أحــد الــتــقــديــرات أّن الــمــدى األقــصــى الــنــظــري لهذه 
القذيفة فــي مسار عــادي يمكن أن يصل إلــى 13000 كــم - وهــو مــدى كــاٍف لبلوغ واشنطن العاصمة 
وأهــــداف أخـــرى عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لــلــواليــات الــمــّتــحــدة (40). لــكــن ُيعتقد أّن حــمــولــة الــقــذيــفــة كانت 
خفيفة، ولذلك سيتضاءل مداها كثيرًا إذا نقلت حمولة أكبر كرأس حربي نووي (41). واستنادًا إلى بيان 
حكومي كوري شمالي بعد التجربة، هواسونغ 15 «صاروخ انسيابي عابر للقاّرات مزّود برأس حربي 
نـــووي فــائــق الحجم وقـــادر على ضــرب كــامــل أراضـــي الــواليــات الــمــّتــحــدة» وهــو «يحّقق هــدف إكمال 

نظام األسلحة الصاروخية» (42).
وعلى العموم، أحرزت كوريا الشمالية تقّدمًا في عام 2017 نحو بناء قذيفة بالستية عابرة للقاّرات 
المراقبين  بعض  أشــار  لكن  كــثــراً (43).  خبراء  فاجأت  وبسرعة  كثيرة  تقنية  تحّديات  مواجهة  في  وعاملة 
إلى أّنه ال يزال يتعّين على كوريا الشمالية التثّبت من أداء وجدارة نظام قذيفة بالستية عابرة للقاّرات، 
وال ســّيــمــا مــركــبــة مــعــاودة دخـــول الــقــذيــفــة (44). بــيــد أّن تــقــديــرات الــزمــن الــــالزم لتحقيق ذلـــك صـــارت أقــل 
خـــــالل عــــــام. واســــتــــنــــادًا إلـــــى تـــقـــريـــر إعــــالمــــي فــــي عـــــام 2017، خـــَلـــصـــت وكــــالــــة االســــتــــخــــبــــارات الــدفــاعــيــة 
J. Schilling, «What’s Next for North Korea’s ICBM?,» 38 North, US–Korea Institute, 1 August 2017.   (38)
 D. Wright, «North Korean ICBM Appears Able to Reach Major US Cities,» All Things Nuclear blog, (39)
Union of Concerned Scientists, 28 July 2017.
 D. Wright, «Re-entry of North Korea’s Hwasong-15 Missile,» All Things Nuclear blog, Union of (40)
Concerned Scientists, 7 December 2017.
 M. Elleman, «North Korea’s Third ICBM Launch,» 38 North, US–Korea Institute, 29 November 2017, (41)
and Wright, Ibid.
 Korean Central News Agency, «DPRK Gov’t Statement on Successful Test-fire of New-Type ICBM,» (42)
29 November 2017.
 W. Broad and D. Sanger, «How US Intelligence Agencies Underestimated North Korea,» New York (43)
Times, 6/1/2018.
 Wright, «Re-entry of North Korea’s Hwasong-15 Missile,» and Elleman, «North Korea’s Third ICBM (44)
Launch».
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األمريكية إلى أّن كوريا الشمالية ستتمّكن من إنتاج «قذيفة بالستية عابرة للقاّرات موثوق بها وذات 
قدرة نووية» في مرحلة ما في عام 2018. وكان الوسط االستخباري األمريكي قد خّمن سابقًا أّنه لن 
يكون لــدى كــوريــا الشمالية قــدرة قذيفة بالستية عــابــّرة لــلــقــاّرات مــوثــوق بها حّتى عــام 2020 على أقــّل 
تـــقـــديـــر (45). وأشــــار نــائــب وزيـــر الـــدفـــاع الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـوه تــشــو ســـوك فــي إفـــادتـــه فــي آب/أغــســطــس 
استخدام  إلتــقــان  األقــــّل»  على  إضافيتين  سنتين  أو  إلــى «ســنــة  ستحتاج  الشمالية  كــوريــا  أّن  إلــى   2017

تكنولوجيا مركبة معاودة الدخول الالزمة لنظام إيصال قذيفة بعيد المدى (46).

القذائف البالستية التي ُتطَلق من الغواصات

ــَلـــق مــــن الــــغــــواصــــات (SLBM) اســـمـــهـــا بـــوكـــوكـــســـيـــونـــغ 1  تــــطــــّور كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة قـــذيـــفـــة بــالــســتــيــة ُتـــطـ
وعامل  مرحلتين  ذو  تصميم  اعُتمد  األمريكية).  الــدفــاع  وزارة  تسمية  بحسب   KN-11و (بــوالريــس 1، 
وعقب  الــســائــل (47).  بالوقود  عاملة  قذيفة  باستخدام  األولـــى  التجارب  فشل  بعد  اآلن  الصلب  بالوقود 
سلسلة مــحــاوالت فاشلة، أجــرت كــوريــا الشمالية فــي آب/أغــســطــس 2017 أّول تجربة إطــالق ناجحة 
الشمالية  كوريا  أجــرت  عــام 2017،  وفــي  تــجــارب (48).  غواصة  من  بوكوكسيونغ 1  للقذيفة  الماء  تحت 
سلسلة تــجــارب قـــذف نــاجــحــة تــحــت الـــمـــاء - أي تــجــارب ُصــّمــمــت لتقييم نــظــم حــفــظ الــثــبــات وعملية 
قذف القذيفة من أنبوب إطالق مغمور - لكّنها لم ُتجر أّي تجارب تحليق للقذيفة (49). ويخّمن أكثر 
المراقبين أّنه ال يزال يتعّين على كوريا الشمالية التغّلب على تحّديات تقنية كثيرة لتتمّكن من تصميم 
قّوة (SLBM) عاملة وبنائها ونشرها. غير أّن الصور التي التقطتها أقمار صناعية تجارية لحوض سفن 
فــي سينبو بــــدءًا بتشرين الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017 أظــهــرت أّن كــوريــا الــشــمــالــيــة تبني غــواصــة كــبــيــرة جــديــدة 
قــــادرة عــلــى إطـــالق (SLBM) (50). ومـــع انــتــهــاء ذلـــك الــعــام، دفــعــت الــمــخــاوف مــن الــتــقــّدم التقني الــذي 
إلى  الجنوبية  وكــوريــا  واليابان  المّتحدة  الــواليــاِت   (SLBM) قــدرة  امتالك  نحو  الشمالية  كوريا  أحــرزتــه 

إجراء مناورات عسكرية لتعّقب منّصات إطالق قذائف الغواصات لدى كوريا الشمالية (51).
 E. Nakashima, A. Fifield, and J. Warrick, «North Korea Could Cross ICBM Threshold Next Year, US (45)
Officials Warn in New Assessment,» Washington Post, 25/7/2017.
 «N. Korea Still Needs Time to Perfect Re-entry Technology: S. Korea Vice Def Min,» Reuters, 13 (46)
August 2017.
 J. Schilling, «A New Submarine-launched Ballistic Missile for North Korea,» 38 North, US–Korea (47)
Institute, 25 April 2016.
 J. M. Park and J. Kim, «North Korea Fires submarine-launched Ballistic Missile towards Japan,» (48)
Reuters, 24 August 2016.
 J. Ryall, «North Korea Carries out «Unprecedented» Test of Submarine Missile System,» Daily (49)
Telegraph, 1/8/2017.

 J. Bermudez, «North Korea’s Submarine Ballistic Missile Program Moves Ahead: Indications of (50)
Shipbuilding and Missile Ejection Testing,» 38 North, US–Korea Institute, 16 November 2017.
 G. Mullany, «North Korean Submarine Missile Threat Prompts US-led Military Drills,» New York (51)
Times, 11/12/2017.
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X المخزونات العالمية من المواّد االنشطارية وإنتاجها، 2017

موريتز كوت، ضيا ميان وباِفل بودفيغ

الفريق الدولي المعني بالمواد االنشطارية

ال غنى عن المواّد التي يمكنها إدامة تفاعل متسلسل انشطاري متفّجر في جميع أنواع المتفجرات 
الــحــراريــة الــنــووّيــة المتطّورة.  االنــشــطــاريــة مــن الجيل األول وانــتــهــاًء باألسلحة  الــنــووّيــة، بـــدءًا باألسلحة 
سنستعرض  والبلوتونيوم.   (HEU) التخصيب  العالي  الــيــورانــيــوم  شيوعًا  االنشطارية  الــمــواّد  هــذه  أكثر 
فــي هـــذا الــقــســم تــفــاصــيــل الــمــخــزونــات الــحــالــّيــة الــعــســكــريــة والــمــدنــيــة مــن الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب 
(انظر الجدول الرقم (6 - 11)) والبلوتونيوم المفصول (انظر الجدول الرقم (6 - 12))، بما في ذلك 
األسلحة، وتفاصيل القدرات الحالّية على إنتاج هذه المواّد (انظر الجدول الرقم (6 - 13) والجدول 
الـــرقـــم (6 - 14) عــلــى الــــتــــوالــــي). تــعــتــمــد الــمــعــلــومــات الـــمـــذكـــورة فـــي الــــجــــداول عــلــى تـــقـــديـــرات الــفــريــق 
التصريحات السنوية  آخــر  صــدر  آخــر عــام 2016،  وفــي   .(IPFM) االنشطارية الــدولــي المعني بالمواد 
الــتــي ُقــّدمــت إلـــى الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذّريـــة (IAEA) بــشــأن الــمــخــزونــات الــمــدنــيــة مــن البلوتونيوم 

واليورانيوم العالي التخصيب، وهي تتيح بيانات لغاية آخر سنة 2016.
يبدأ إنتاج كّل من اليورانيوم العالي التخصيب والبلوتونيوم باليورانيوم الطبيعي. يتكّون اليورانيوم 
الــنــظــيــر ذي الــتــفــاعــل غــيــر المتسلسل U-238، ومـــن نــحــو 0.7 بــالــمــئــة من  تــقــريــبــًا مــن  الطبيعي بــالــكــامــل 
مــركــزي  طـــرد  أجــهــزة  بــاســتــخــدام  التخصيب -  بــواســطــة   U-235 تــركــيــز  زيــــادة  يمكن  لــكــن   ،U-235 النظير 
بًا بنسبة تقّل عن 20 بالمئة (بنسبة 3 - 5 بالمئة في العادة)،  غازية في العادة. إذا كان اليورانيوم مخصَّ
يكون  الطاقة.  مفاعالت  في  لالستخدام  مناسب  وهــو   ،(LEU) التخصيب  المتدّني  اليورانيوم  يسمى 
اليورانيوم عالي التخصيب عندما يكون مخّصبًا بـ U-235 بنسبة 20 بالمئة على األقّل؛ وهذا أدنى تركيز 
ب اليورانيوم  مناسب عمومًا لصنع أسلحة. على أّنه لتقليل كتلة المتفّجر النووّي إلى أدنى حّد، ُيخصَّ
الــصــالــح لصنع ســـالح فــي الــعــادة بالنظير U-238 بنسبة تــفــوق 90 بــالــمــئــة. ويــتــّم إنــتــاج الــبــلــوتــونــيــوم في 
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المفاعالت النووّية بتعريض U-238 للنيوترونات وفصله كيميائيًا بعد ذلك عن الوقود المستهَلك في 
عملية إعادة معالجة. وهو يأتي في تشكيلة متنوعة من الخالئط النظيرية التي يصلح استخدام أغلبها 
مي األســلــحــة يــفــّضــلــون اســتــخــدام خليط يغلب عليه الــبــلــوتــونــيــوم - 239  فــي صــنــع أســلــحــة. لــكــّن مصمِّ
ــــادة مـــا يــحــتــوي  (Pu-239) لــتــدّنــي الــــحــــرارة الــنــاتــجــة مـــن االضـــمـــحـــالل اإلشـــعـــاعـــي لــُجــســيــمــات ألـــفـــا. وعــ

البلوتونيوم الذي يصلح لصنع أسلحة على أكثر من 90 بالمئة من النظير Pu-239. يحتوي البلوتونيوم 
لالستخدام  يصلح  الــذي  الطاقة (البلوتونيوم  مفاعالت  في  القياسي  المستهَلك  الــوقــود  في  الموجود 
مًا  في المفاعالت) على Pu-239 بنسبة 50 - 60 بالمئة فقط، لكّنه يصلح لصنع سالح ولو كان مصمَّ
على غرار سالح من الجيل األول. ونشير إلى أّن جميع الدول التي لديها صناعة نووّية مدنية تمتلك 

بعض القدرة على إنتاج مواّد انشطارية يمكن استخدامها في صنع أسلحة.

الجدول الرقم (6 - 11)

المخزونات العالمية من اليورانيوم العالي التخصيب، 2017

المخزون الوطني الدولة
(أطنان)(أ)

مالحظاتوضع اإلنتاج

توّقف في سنة 1987 - 31989 ± 14الصين(ب)
يتضّمن 4.8 أطنان ُأعلن أّنها ألغراض مدنيةتوّقف في سنة 61996 ± 30فرنسا(ج)

يتضّمن يورانيومًا عالي التخصيب لقلوب مستمّر1.4 ± 4الهند(د)
المفاعالت البحرية

- 0.3إسرائيل(هـ)
مستمّر0.4 ± 3.4باكستان
توّقف في سنة 1987 - 1201988 ± 679روسيا(و)

يتضّمن 1.37 طن ُأعلن أّنها ألغراض مدنيةتوّقف في سنة 21.21962المملكة المّتحدة(ز)
الواليات 

المّتحدة(ح)
574.5 (95 ليس متاحة 

ألغراض عسكرية)
يتضّمن يورانيومًا عالي التخصيب في توّقف في سنة 1992

احتياط بحري
نحو 15دول أخرى(ط)

نحو 1340 (95 ليس متاحًا ألغراض عسكرية)المجموع(ي)

وقد  أسلحة.  لصنع  صالحة  عمومًا  تعتبر  مــــــــاّدة  وهــي  بالمئة،  بنسبة 90 - 93   U-235 بالنظير  بة  مخصَّ الــمــاّدة  هــذه  (أ) أغــلــب 
أشــرنــا إلـــى االســتــثــنــاءات الــمــهــّمــة. وُأخــــذ فــي الــحــســبــان خــفــض تــركــيــز الــيــورانــيــوم الــعــالــي الــتــخــصــيــب الــمــدنــي الــفــائــض الــروســي 

واألمريكي الذي يصلح لصنع أسلحة لغاية آخر سنة 2016. التقديرات هي آلخر سنة 2016 من الناحية الفعلية.
المواّد  إلنتاج   (IPFM) االنشطارية  بالمواد  المعني  الدولي  الفريق  أعــّده  جديد  تقييم  على  ح  المنقَّ التقدير  هــذا  (ب) يعتمد 

االنشطارية ومخزوناتها في الصين.
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(ج) أبـــلـــغـــت فــرنــســا الـــوكـــالـــَة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذّريــــة عـــن امــتــالكــهــا 4.8 أطـــنـــان مـــن الـــيـــورانـــيـــوم الــعــالــي الــتــخــصــيــب الــمــخــّصــص 
وإن  أسلحة،  لصنع  وصالح  بالمئة  بنسبة 93  التخصيب  عالي  يورانيوم  أّنــه  المفترض  سنة 2016.  آخــر  لغاية  مدنية  ألغــراض 
ع. ينطبق الغموض في التقدير على المخزون العسكري البالغ نحو 26 طنًا فقط  كان 1.54 طن هذه الماّدة في شكل مشعَّ
العالي  اليورانيوم  لمخزون  كثيرًا  أدنــى  لتقدير  أساسًا  يوّفر  حديث  تحليل  وهناك  المعَلن.  المدني  المخزون  على  وال ينطبق 
التخصيب الذي يصلح لصنع أسلحة (10 ± 2 أطنان على األكثر أو 6 ± 2 أطنان على األقّل)، لكّنه مستند إلى دليل فحواه 
لصنع  يصلح  التخصيب  عالي  يــورانــيــوم  إنــتــاج  على  قدرتها  وأّن  كثيرًا  أقصر  للتخصيب  بيريالت  منشأة  مفاعل  عمل  مــّدة  أّن 

سالح أدنى مما افُترض سابقًا.
(د) ُيعتقد أن الهند تنتج يورانيومًا عالي التخصيب (بنسبة 30 - 45 بالمئة) الستخدامه كوقود للمفاعالت البحرية. والتقدير 

المبّين عائد إلى اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 30 بالمئة.
إســرائــيــل مــن الــواليــات المّتحدة على نحو 300 كيلوغرام مــن الــيــورانــيــوم العالي التخصيب الــذي يصلح  (هـــ) ربــمــا حصلت 

لصنع أسلحة في سنة 1965 أو قبلها.
(و) رّبما يقّلل هذا التقدير من مقدار اليورانيوم العالي التخصيب في روسيا، كونه مبنّيًا على االفتراض بأّن إنتاج اليورانيوم 
الــعــالــي التخصيب تــوّقــف بالكامل فــي عــام 1988. لكن رّبــمــا واصــلــت روســيــا إنــتــاجــه بعد ذلــك الــتــاريــخ الســتــخــدامــات مدنية 
واستخدامات عسكرية غير مّتصلة بصنع أسلحة. كما أّن الماّدة التي في نِوى المفاعالت البحرية المفّرغة ليست مشمولة 

ب بـU-235 بنسبة أقّل من 20 بالمئة. في المخزون الحالي ألّنه ُيعتقد أّن اليورانيوم في هذه النِّوى مخصَّ
(ز) صّرحت المملكة المّتحدة عن مخزون مقداره 21.9 طنًا من اليورانيوم العالي التخصيب لغاية 31 آذار/مــارس 2002، 
من دون اإلفصاح عن متوّسط نسبة تخصيبه. وقد اسُتهلك بعض هذه الكّمية منذ ذلك الحين في الوقود البحري. وأبلغت 
المملكُة الــمــّتــحــدة الــوكــالــَة الــدولــيــة للطاقة الـــذّريـــة فــي نــهــايــة ســنــة 2016 عــن مــخــزون مــقــداره 1.37 طــن مــن الــيــورانــيــوم العالي 

التخصيب المخّصص ألغراض مدنية.
ــب بنسبة 93  (ح) مـــقـــدار الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب لـــدى الـــواليـــات الــمــّتــحــدة هــو بــاألطــنــان الــفــعــلــيــة، ال بمكافئها الــمــخــصَّ
أّنها «لبرامج  ُأعلن  طنًا  منه 499.4  طنًا،  يساوي 586.6  منه  مخزونها  أّن  المّتحدة  الــواليــات  أعلنت  عــام 2016،  وفــي  بالمئة. 
األمن القومي واألمن غير القومي، بما في ذلك األسلحة النووّية، ووقود تسيير السفن، والطاقة النووّية، والعلوم». وتتأّلف 
الكّمية 86.2 أطنان المتبّقية من 41.6 طنًا «متاحة لخفض تركيز محتمل إلى يورانيوم متدّني التخصيب، أو إذا تعّذر ذلك، 
ل إلـــى نــفــايــات منخفضة اإلشــــعــــاع»، و44.6 طــنــًا فـــي صــــورة وقــــود مــفــاعــل مــســتــهــَلــك. ولــغــايــة آخـــر كـــانـــون األّول/ديــســمــبــر  ُتـــحـــوَّ
2016، ُخّفض تركيز 11.1 طن أو ُشحن لخفض تركيزه. ويتضّمن الفائض البالغ 95 طنًا الـ 75.1 طنًا المتبّقية والـ 20 طنًا من 

اليورانيوم العالي التخصيب المحتفظ به وقودًا للمفاعالت البحثية.
التخصيب  الــعــالــي  الــيــورانــيــوم  مــن  كبيرة  كّمية  أّن 181  لسنة 2016  الــذّريــة  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الــســنــوي  التقرير  (ط) ذكــــر 
خاضعة لضمانات شاملة في دول ال تمتلك أسلحة نووّية لغاية آخر سنة 2016. وللتعبير عن الشك في مستويات تخصيب 
هــــذه الــــمــــواّد الـــتـــي تـــأخـــذ شــكــل وقـــــود مـــفـــاعـــالت بــحــثــيــة فـــي األغــــلــــب، افــتــرضــنــا وجـــــود 15 طـــنـــًا مـــنـــه، مــنــهــا نــحــو 10 أطـــنـــان في 
بًا بنسبة تزيد قليــًال على 20 بالمئة. ورّبما لم تعد هذه الماّدة  عت، بعدما كانت في األصل وقودًا مخصَّ كازاخستان وقد ُشعِّ

يورانيومًا عالي التخصيب.
رة إلى أقرب 5 أطنان. (ي) المجاميع مدوَّ

 International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nuclear الــــمــــصــــادر: 
Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production (Princeton, NJ: IPFM, Dec. 2015).

H. Zhang, China’s Fissile Material Production and Stockpile (Princeton, NJ: IPFM, Dec. 2017). الصين: 
 International Atomic Energy Agency (IAEA), Communication Received from France Concerning فــــرنــــســــا: 
 its Policies Regarding the Management of Plutonium, INFCIRC/549/Add.5/21, 29 September 2017, and S.
 Philippe and A. Glaser, «Nuclear Archaeology for Gaseous Diffusion Enrichment Plants,» Science and Global
Security, vol. 22, no. 1 (2014), pp. 27-49.



353

 H. Myers, «The Real Source of Israel’s First Fissile Material,» Arms Control Today, vol. 37, no. 8 إســـرائـــيـــل: 
 (October 2007), p. 56, and V. Gilinsky and R. J. Mattson, «Revisiting the NUMEC Affair,» Bulletin of the
Atomic Scientists, vol. 66, no. 2 (March – April 2010).

 British Ministry of Defence, «Historical Accounting for UK Defence Highly Enriched الــــمــــتــــحــــدة:  الـــمـــمـــلـــكـــة 
 Uranium,» March 2006, and Office for Nuclear Regulation, «Annual Figures for Holdings of Civil Unirradiated
Plutonium as at 31 December 2016,» 2017.

 US Department of Energy (DOE), Highly Enriched Uranium, Striking a Balance: األمريكية:  المتحدة  الــواليــات 
 A Historical Report on the United States Highly Enriched Uranium Production, Acquisition, and Utilization
 Activities from 1945 through September 30, 1996 (Washington, DC: DOE, 2001); Personal communication,
 US DOE, Office of Fissile Material Disposition, National Nuclear Security Administration; White House,
 Office of the Press Secretary, «Fact Sheet: Transparency in the US Highly Enriched Uranium Inventory,» 31
 March 2016, and C. W. Irons, «Status of Surplus HEU Disposition in the United States,» Institute of Nuclear
 Materials Management, 57th Annual Meeting, Atlanta, 26 July 2016. Non-nuclear weapon states: IAEA, IAEA
Annual Report 2016 (Vienna: IAEA, 2017), Annex, Table A4, p. 123.

الجدول الرقم (6 - 12)

المخزونات العالمية من البلوتونيوم المفصول، 2017

مخزون مدني (أطنان)(أ)وضع اإلنتاج العسكريالمخزون العسكري (أطنان)الدولة

0.04توّقف في سنة 0.61991 ± 2.9الصين
65.4 (ال يتضّمن 16.3 مملوكة ألجانب)توّقف في سنة 1.01992 ± 6فرنسا

0.6- - ألمانيا(ب)
3.5 ± 6.4مستمّر0.15 ± 0.58الهند(ج)

(يتضّمن 0.4 تحت الضمانات)
- مستمّر0.13 ± 0.9إسرائيل(د)
47.0- - اليابان

(منها 37.1 في فرنسا والمملكة المّتحدة)
- مستمّر0.04كوريا الشمالّية(هـ)

- مستمّر0.09 ± 0.28باكستان(و)
8 ± 128روسيا(ز)

(40 ليست متاحة لألسلحة)
57.2توّقف في سنة 2010

110.3توّقف في سنة 3.21995المملكة المّتحدة(ح)
(ال يتضّمن 23.2 مملوكة ألجانب)

87.8الواليات المّتحدة(ط)
(49.4 ليست متاحة لألسلحة)

- توّقف في سنة 1988

2.3- - دول أخرى(ي)
نحو 290نحو 230 (89 ليست متاحة لألسلحة)المجموع(ك)
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الــدول  هــذه  من  الــذّريــة.  للطاقة  الدولية  للوكالة   INFCIRC/549 تصريح  تقّدم  أن  غير  من  بلوتونيوم  عديدة  دول  (أ) تمتلك 
إيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد التي تخزن ما لديها من بلوتونيوم في الخارج. البيانات صالحة لغاية آخر سنة 2016.

ع  (ب) ربــمــا يكون ذلــك تقديرًا زائــدًا ألّنــه يبدو أّن ألمانيا تشير إلــى هــذا البلوتونيوم على أنــه وقــود أكسيد مختلط غير مشعَّ
(MOX) حتى وإن كان يجري تشعيعه في مفاعل.

مفاعل  أداء  عــن  جــديــدة  معلومات  إتــاحــة  بعد  عسكرية  ألغـــراض  مخّصص  بلوتونيوم  مــن  الهند  لــدى  مــا  تقدير  (ج) ُخـــّفـــض 
دهـــروفـــا. وكــجــزء مــن مــبــادرة الــتــعــاون الـــنـــووّي الــهــنــديــة األمــريــكــيــة لسنة 2005، أدرجــــت الــهــنــد فــي الــقــطــاع الــعــســكــري أغــلــب ما 
لديها من بلوتونيوم مفصول من وقود مفاعالت الطاقة المستهَلك. ومع أّن هذا البلوتونيوم ُصّنف مدنيًا هنا ألّنه مخّصص 
ـــد، فــهــو لــم يــوَضــع تــحــت الــضــمــانــات فــي اّتــفــاقــيــة الــضــمــانــات «الــخــاّصــة بــالــهــنــد» الــتــي وّقعتها  لــالســتــخــدام كــوقــود لــمــفــاعــل مـــولِّ
 INFCIRC/549 تصريح  ال تــقــّدم  الهند  لكّن  شباط/فبراير 2009.  فــي 2  الــذّريــة  للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مــع  الهندية  الحكومُة 

للوكالة الدولية للطاقة الذّرية.
(د) ُيعتقد أّن إسرائيل ال تزال تستخدم مفاعل ديمونة إلنتاج البلوتونيوم، لكّنها رّبما تستخدمه إلنتاج التريتيوم أساسًا. وهذا 

التقدير صالح لغاية آخر سنة 2016.
(هــــ) ُذكـــر أّن كــوريــا الــشــمــالــّيــة صــّرحــت بــأّنــهــا أنــتــجــت 37 كــغ مــن الــبــلــوتــونــيــوم فــي حــزيــران/يــونــيــو 2008؛ وقـــد اســتــأنــفــت إنــتــاج 
األعــوام  في  أجرتها  التي  النووية  التجارب  في  الــمــاّدة  هــذه  بعض  األرجــح  على  استهلكت  لكّنها  سنة 2009،  في  البلوتونيوم 

.2017 - 2009
(و) كانت باكستان تشّغل 4 مفاعالت إلنتاج البلوتونيوم في موقع خوشاب لغاية آخر سنة 2016. يفترض هذا التقدير أّن 
باكستان فصلت البلوتونيوم في عام 2016 من وقــود مستهَلك ومبرَّد من مفاعَلين جديَدين، بدأ األّول العمل في مرحلة ما 

في عام 2013، وبدأ الثاني العمل في آخر عام 2014 أو في مطلع عام 2015.
(ز) تتألف كّمية األربعين طّنًا من البلوتونيوم غير المتاحة لألسلحة من 25 طّنًا من البلوتونيوم الذي كان في أسلحة أصــًال 
أسلحة  لصنع  يصلح  الــذي  البلوتونيوم  من  طّنًا  ونحو 15  االنشطارية،  الــمــواّد  لتخزين  مايك  منشأة  في  مخزَّنة  الكّمية  وهــذه 
والـــذي ُأنــتــج بين 1 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1995 و15 نــيــســان/أبــريــل 2010 حين ُأغــلــق آخــر مفاعل ُينتج الــبــلــوتــونــيــوم. وال يمكن 
اســـتـــخـــدام الــبــلــوتــونــيــوم الــمــنــَتــج بــعــد عــــام 1994 والـــمـــخـــّزن فـــي زهــيــلــيــزنــوغــورســك، ألغـــــراض عــســكــريــة بــمــوجــب بــنــود االتــفــاقــيــة 
ــعــة فــي عــام 1997. الــتــزمــت روســيــا بالتخّلص مــن 34 طــّنــًا من  األمــريــكــيــة - الــروســيــة المعنّية بــفــاعــالت إنــتــاج البلوتونيوم الــمــوقَّ
البلوتونيوم غير المتاح لألسلحة (وهــذا يشمل مجمل كّمية الـــ 25 طّنًا من البلوتونيوم المخزَّن في ماياك) كجزء من االّتفاق 
األمريكي - الروسي المبَرم في عام 2000 إلدارة البلوتونيوم وتصريفه. البلوتونيوم غير المتاح لألسلحة ال تدرجه روسيا في 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مــع  ضــمــانــات  التفاقية  عنه  تــصــّرح  الـــذي  البلوتونيوم  ال ُتــخــضــع  أّنــهــا  كما   .INFCIRC/549 تصريحها 

الذّرية.
(ح) صّرحت المملكة المّتحدة عن 103.3 طنًا من البلوتونيوم المدني (ال يشمل 23 طنًا من البلوتونيوم المملوك لجهات 
أجنبية فــي المملكة الــمــّتــحــدة) لــغــايــة نــهــايــة ســنــة 2012. وهـــذا يشمل 4.4 أطــنــان مــن الــبــلــوتــونــيــوم الــعــســكــري الــمــعــَلــن كفائض 

والخاضع لضمانات الجماعة األوروبية للطاقة الذّرية (يوراتوم).
(ط) صــّرحــت الواليات المّتحدة في سنة 2012 عن مخزون بلوتونيوم مملوك للحكومة مقداره 95.4 طنًا لغاية 30 أيلول/

البلوتونيوم  من  طنًا  عن 49  لسنة 2016  الذّرية  للطاقة  الدولية  للوكالة   INFCIRC/549 بيانها  في  أعلنت  كما  سبتمبر 2009. 
ــع (بــنــوعــيــه الــمــفــصــول والــمــخــتــلــط) والــــذي يــشــّكــل جــــزءًا مــن الــمــخــزون الــمــعــرَّف بــأّنــه فــائــض ومــخــّصــص لــألغــراض  غــيــر الــمــَشــعَّ
العسكرية. وترى الواليات المّتحدة أّن ما مجموعه 61.5 طّنًا من البلوتونيوم فائض معَلن مخّصص لحاجات األمن القومي. 
ــع، و4.5 أطــنــان مــن الــبــلــوتــونــيــوم الـــذي يــجــرى تصريفه كــنــفــايــات، و0.2 طن  وهـــذا يشمل 49 طــّنــًا مــن الــبــلــوتــونــيــوم غــيــر الــمــَشــعَّ
ع والمملوك للحكومة. كما أّن البلوتونيوم  تبّدد باالضمحالل اإلشعاعي منذ عام 1994، و7.8 أطنان من البلوتونيوم المشعَّ
كغ)  اليابان (331  من  المّتحدة  الواليات  إلى  المجلوب  البلوتونيوم  من  طن  يتضّمن 0.4   INFCIRC/549 في  عنه  المصرَّح 
ــع، لــن ُتستخدم هذه  وألمانيا (30 كــغ) وســويــســرا (18 كـــغ). وعــلــى غـــرار كّمية الــــ 49 طــّنــًا مــن البلوتونيوم الفائض غير الــمــَشــعَّ
الــمــاّدة فــي صنع أســلــحــة. لكّنها لــم ُتــوضــع تحت ضــمــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذّريـــة، ولــذلــك فهي محصّية مــع الــمــواّد 

العسكرية.
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(ي) نتج هذا التقدير من تقريب كّميات البلوتونيوم المعَلن أّنها «مخزَّنة في أماكن في دول أخــرى» من الكّميات المعَلن 
.INFCIRC/549 أّنها «مملوكة لجهات أجنبية» في التقارير

رة إلى أقرب خمسة أطنان. (ك) المجاميع مدوَّ
 International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nuclear الــــمــــصــــادر: 
 Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production (Princeton, NJ: IPFM, 2015). Civilian stocks (except
for India): declarations by countries to the International Atomic Energy Agency (IAEA) under INFCIRC/549.

H. Zhang, China’s Fissile Material Production and Stockpile (Princeton, NJ: IPFM, 2017). الصين: 
 G. Kessler, «Message to US Preceded Nuclear Declaration by North Korea,» Washington Post, :كوريا الشمالية
 2/7/2008, and S. S. Hecker, «What We Really Know about North Korea’s Nuclear Weapons,» Foreign Affairs
(4 December 2017).

 Agreement Concerning the Management and Disposition of Plutonium Designated as No Longer روســـــيـــــا: 
 Required for Defense Purposes and Related Cooperation (Russian–US Plutonium Management and Disposition
Agreement), signed 29 August and 1 September 2000, amended April 2010, entered into force July 2011.

 National Nuclear Security Administration (NNSA), The United States Plutonium األمــريــكــيــة:  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات 
Balance, 1944–2009 (Washington, DC: NNSA, June 2012).

الجدول الرقم (6 - 13)

المنشآت الكبيرة لتخصيب اليورانيوم في كل أنحاء العالم وقدراتها، 2017

اسم المنشأة الدولة
أو الموقع

عملية الوضعالنوع
التخصيب(أ)

القدرة (آالف وحدات 
الفصل/السنة)(ب)

GD20استأنفت العملمدنيةبيلسانيواألرجنتين(ج)
GC120تزيد القدرةمدنيةريزندي للتخصيبالبرازيل

GC2600عاملةمدنيةالنزهوالصين(د)
GC2000عاملةمدنيةهانْزهونغ (شانكسي)

GC1050عاملةمدنيةإيميشان
GD230عاملةاستخدام مزدوجهيبينغ

GC7500عاملةمدنيةجورج بيسي 2فرنسا
GC4000عاملةمدنيةأورِنكو غروناوألمانيا
GC30 - 15عاملةعسكريةراتيهاليالهند

GC5 - 3.5عمل محدودمدنيةناتنزإيران(هـ)
..GCعاطلة من العملمدنيةقم (فوردو)

GC75استأنفت العملمدنيةروكاشو(و)اليابان
د..يونْغبيون(ز)كوريا الشمالّية GC8غير مؤكَّ

 يتبع
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 تابع

GC5400عاملةمدنيةأورنكو أْلميلوهولندا
..GCعاملةعسكريةغدوالباكستان

GC45 - 15عاملةعسكريةكاهوتا
GC4000عاملةمدنيةأنغارسكروسيا(ح)

GC13300عاملةمدنيةنوفوراْلسك
GC3800عاملةمدنيةسيفيرسك

GC7900عاملةمدنيةزيلينوغورسك
GC4700عاملةمدنيةكابينهورستالمملكة المّتحدة

GC4700عاملةمدنيةأورينكو إيونيسالواليات المّتحدة(ط)

في   U-235 النظير  نسبة  لــزيــادة  الــنــظــائــر  فــصــل  فــي  المستخدمة  الــرئــيــســيــة  التكنولوجيا  هــو   (GC) الــغــازي  الــمــركــزي  (أ) الـــطـــرد 
.(GD) اليورانيوم، لكن ال تزال منشآت قليلة تستخدم االنتشار الغازي

النظير  مــن  معّينة  نسبة  على  يحتوي  يــورانــيــوم  لفصل  التخصيب  منشأة  فــي  الـــالزم  للجهد  مقياس  الفصل/سنة:  (ب) وحــــدة 
U-235 إلى مكّوَنين يحتوي أحدهما على نسبة مرتفعة من النظير U-235 والثاني يحتوي على نسبة متدّنية منه. عندما نذكر 

نطاق قدرات، فذلك يعني أّن المنشأة توّسع قدراتها أو أّن هناك شكوكًا في التقديرات.
الــغــازي،  االنتشار  بواسطة  الــيــورانــيــوم  لتخصيب  بيلسانيو  منشأة  فــي  اإلنــتــاج  استئناف  سنة 2015  فــي  األرجنتين  (ج) أعــلــنــت 

وكانت قد ُأغلقت في تسعينيات القرن الماضي.
(د) أشار تقييم جديد لقدرة التخصيب لدى الصين في سنة 2015 إلى مواقع تخصيب جديدة وذكر قدرة إجمالّية أكبر كثيرًا 

من التقديرات السابقة. جرى تحديث هذه التقديرات مجّددًا في تقرير جديد في عام 2017.
(هـ) وافقت إيران في تّموز/يوليو 2015 على خّطة عمل شاملة مشتركة أوقفت تخصيب اليورانيوم في فوردو، لكّنها أبقت 
على عمل أجهزة الطرد المركزي، وحصرت قدرة التخصيب في نطانز في 5060 جهاز طرد مركزيًا إيرانيًا من النوع األول (ما 

يعادل نحو 3500 إلى 5000 وحدة فصل في السنة) لمّدة 10 سنين.
(و) تجري إعادة تزويد منشأة روكاشو للطرد المركزي بتكنولوجيا طرد مركزي حديثة، وهي تعمل بقدرة متدّنية للغاية بنحو 

75000 وحدة فصل في السنة لغاية كانون األّول/ديسمبر 2016.
(ز) كشفت كوريا الشمالّية منشأة يونغبيون للتخصيب في سنة 2010. لكّن وضعها التشغيلي غير معلوم.

(ح) تشّغل زيلينوغورسك سلسلة تعاقبية إلنتاج يورانيوم عالي التخصيب لمفاعلها السريع ولوقود المفاعالت البحثية.
 (USEC ،الــشــركــة األمــريــكــيــة للتخصيب) (ط) ُأرجــــئــــت خــطــط بــنــاء مــنــشــآت تخصيب جــديــدة بــالــطــرد الــمــركــزي فــي بــايــكــتــون

ألسباب تقنية، وفي إيغل روك (AREVA) ألسباب مالّية.
 Indo-Asian News Service, «Argentina President Inaugurates Enriched Uranium Plant,» Business الـــمـــصـــادر: 
 Standard (1 December 2015); H. Zhang, «China’s Uranium Enrichment Complex,» Science and Global
 Security, vol. 23, no. 3 (2015), pp. 171–190, and H. Zhang, China’s Fissile Material Production and Stockpile
 (Princeton, NJ: International Panel on Fissile Materials, Dec. 2017). Enrichment capacity data is based on
 International Atomic Energy Agency, Integrated Nuclear Fuel Cycle Information Systems (INFCIS); Urenco
 website; and International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile Material Report 2015: Nuclear
Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production (Princeton, NJ: IPFM, Dec. 2015)
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الجدول الرقم (6 - 14)

المنشآت الكبيرة إلعادة المعالجة في جميع أنحاء العالم، لغاية 2017
تعالج سائر المنشآت المذكورة وقود المفاعالت التي تعمل بالماء الخفيف (LWR)، ما لم ُيذَكر خالف ذلك.

اسم المنشأة الدولة
أو الموقع

السعة التصميمية الوضعالنوع
(طن من المعدن 

الثقيل/سنة)(أ)

50عاملةمدنيةمنشأة جيوْكوان التجريبيةالصين(ب)
1000عاملةمدنيةال هيغ UP2فرنسا

UP3 1000عاملةمدنيةال هيغ
100عاملةاستخدام مزدوجكاْلبكام (وقود HWR)الهند(ب)

(HWR وقود) 100عاملةاستخدام مزدوجتارابور
(HWR وقود) 100عاملةاستخدام مزدوجتارابور - 2

(HWR وقود) 50عاملةعسكريةترومباي
40 - 100عاملةعسكريةديمونة (وقود HWR)إسرائيل
200تقّرر إغالقها(د)مدنيةجاي أن سي توكاياليابان

800ُيزمع بدؤها العمل في 2021مدنيةروكاشو
100 - 150عاملةعسكريةيونْغبيونكوريا الشمالّية

50 - 100عاملةعسكريةتشاشما (وقود HWR)باكستان
(HWR وقود) 20 - 40عاملةعسكريةنيلور

400عاملةمدنيةماياك آر تي - 1، أوزيرسكروسيا(ھ)
1500تقّرر إغالقها في 2018مدنيةBNFL B205 (وقود ماغنوكس)المملكة المّتحدة

1200تقرر إغالقها في 2020مدنيةBNFL Thorp، سيالفيلد
15عاملةمدنيةH-canyon، موقع سافاناه ريِفرالواليات المّتحدة

HWR = مفاعل يعمل بالماء الثقيل.

(أ) تشير القدرة التصميمية إلى المقدار األقصى للوقود المستهَلك الذي ُصّممت المنشأة لمعالجته، وتقاس باألطنان من 
المعدن الثقيل في السنة (tHM/yr)، حيث tHM مقياس مقدار المعدن الثقيل، وهو اليورانيوم في هذه الحاالت، في الوقود 
المستهَلك. وغالبًا ما يكون اإلنتاج الفعلي نسبة صغيرة من القدرة التصميمية. ويحتوي الوقود المستهَلك في المفاعالت 
أ بالغرافيت على  التي تعمل بالماء الخفيف على بلوتونيوم بنسبة نحو 1 بالمئة، ويحتوي وقود مفاعالت الماء الثقيل المهدَّ

نحو 0.4 بالمئة.
(ب) تخّطط الصين لبناء منشأة معالجة تجريبية في جويْكوان بقدرة 200 طن معدن ثقيل/سنة.
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(ج) كجزء من مبادرة التعاون النووّي المدني الهندية - األمريكية لسنة 2005، قّررت الهند عدم فتح أي من منشآت إعادة 
المعالجة لديها أمام عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذّرية بموجب اّتفاقية الضمانات.

(د) أعلنت وكالة اليابان للطاقة الذّرية في 2014 أّنها تخّطط إلغالق مركز التحّكم بمنشأة توكاي إلعادة المعالجة، وهو ما 
األخــرى. لكّنها بقيت تعمل في عام 2016 وأنتجت كّميات ضئيلة  يعني من الناحية الفعلية وقف أنشطة فصل البلوتونيوم 

جدًا من البلوتونيوم.
(ھ) يـــجـــري بــنــاء مــركــز تــجــريــبــي اخــتــبــاري بــقــدرة 250 طــن مــعــدن ثــقــيــل/ســنــة فــي زهــيــلــيــزنــوغــورســك. ومـــن الــمــفــتــرض أن يباشر 

العمل في عام 2018.
 International Atomic Energy Agency, Integrated Nuclear المصادر: البيانات المّتصلة بالقدرة التصميمية معتمدة على
 Fuel Cycle Information Systems (INFCIS), and International Panel on Fissile Materials (IPFM), Global Fissile
 Material Report 2015: Nuclear Weapon and Fissile Material Stockpiles and Production (Princeton, NJ: IPFM,
2015).
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XI التفجيرات النوويّة، 1945 - 2017

فيتالي فْدتشينكو

أجرت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) تفجيرها التجريبي النووي السادس 
أيلول/سبتمبر 2016،  وفي  الثاني/يناير  كانون  في  ُأجريت  تجارب  عقب  أيلول/سبتمبر 2017،  في 3 
ومع تفجير عام  األّول/أكــتــوبــر  2006(1).  وفي تشرين  وفي أيار/مايو 2009،  وفي شباط/فبراير 2013، 
تفجيرًا  إلــى 2058  عــام 1945  منذ  لة  المسجَّ الــنــوويــة  للتفجيرات  اإلجــمــالــي  الــعــدد  وصــل  هـــذا،   2017

نوويًا.

التفجير النووي في أيلول/سبتمبر 2017

ق (12:00 بالتوقيت المحّلي)، أجرت كوريا الشمالية  عند الساعة 0.3:30 بالتوقيت الكوني المنسَّ
تــفــجــيــرًا تــجــريــبــيــًا تــحــت األرض فـــي مــنــشــأة بــونــْغــيــي ري لــلــتــجــارب الــنــوويــة أســفــل جــبــل مــانــتــاب شــمــال 
شـــرق الـــبـــالد (2). وأعــلــنــت وكــالــة األنــبــاء الــمــركــزيــة الــكــوريــة (KCNA) أّن الــحــدث تــجــربــة نــاجــحــة لقنبلة 
هيدروجينية بالستية عابرة للقاّرات (ICBM) ونشرت بيانًا لمعهد األسلحة النووية (NWI) في كوريا 

الشمالية فّصل مزايا جهاز التفجير (3).

 V. Fedchenko and R. Ferm Hellgren, «Nuclear Explosions, انــــظــــر:  الـــســـابـــقـــة،  الـــتـــفـــجـــيـــرات  عـــلـــى  (1) لــــــالطــــــالع 
 1945–2006,» in: SIPRI Yearbook 2007; V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2009,» in: SIPRI Yearbook
 2010; V. Fedchenko, «Nuclear Explosions, 1945–2013,» in: SIPRI Yearbook 2014, and V. Fedchenko, «Nuclear
Explosions, 1945–2016,» in: SIPRI Yearbook 2017.
 M. Y. H. Lee, «North Korea’s Latest Nuclear Test Was So Powerful It Reshaped the Mountain above It,» (2)
Washington Post, 14/9/2017.
 Korean Central News Agency, «DPRK Nuclear Weapons Institute on Successful Test of H-bomb for (3)
ICBM,» 3 September 2017.
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إّنها  إْذ  جــديــدًا،  تــطــّورًا  التجربة  بعد  التفجير  جهاز  لمزايا  النووية  األسلحة  معهد  مناقشة  نشر  ُيــَعــّد 
أّول مّرة ُتجرى فيها مناقشة بعد التفجير الخامس في أيلول/سبتمبر 2016. ذكر معهد األسلحة النووية 
وزعــم أّنها تكّللت  القدرة على نحو غير مسبوق»  أّن تجربة أيلول/سبتمبر 2017 كانت لقنبلة «فائقة 
تصميم  أداء  من  للتحّقق  تجريبية»  أجــرت «قياسات  الشمالية  كوريا  أّن  أيضًا  المعهد  وذكــر  بالنجاح. 
جديد لـ «قنبلة هيدروجينية» لجهة «(أ) «قدرتها التفجيرية الكّلية» (الحصيلة)، و(ب) نسبة االنشطار 
إلـــى قـــدرة االنــشــطــار، و(ج) «دّقــــة تكنولوجيا الــضــغــط وتــكــنــولــوجــيــا الــتــحــّكــم بــبــدايــة الــتــفــاعــل السلسلي 
الشديد  الداخلي  التفجير  مجموعة  أداء  يعني  وهذا  الهيدروجينية»،  للقنبلة  األّول  للنظام  االنشطاري 
االنــفــجــار والــبــادئ النيوتروني فــي االنــفــجــار األّولــــي، و(د) مــعــدل اســتــخــدام الــمــاّدة الــنــوويــة فــي النظام 
األّول وفي النظام الثاني»، أو نسبة الماّدة االنشطارية التي انشطرت في االنفجار األّولي إلى الماّدة 
الــتــي تــبــعــثــرت بفعل االنــفــجــار، وكــمــّيــة الـــمـــاّدة الــتــي إّمـــا انــصــهــرت أو انــشــطــرت فــي االنــفــجــار الــثــانــي (4). 
االتجاهية  التوليفة  كـ «كهيكل  التفجير،  جهاز  خصائص  أوصــاف  لبعض  بسيط  تفسير  تقديم  يصعب 
الــثــانــي»  والــنــظــام  األول  للنظام  لــالنــفــجــار  والــصــامــد  الــطــبــقــات  الــمــتــعــّدد  اإلشــعــاعــي  الهيكلي  والتصميم 
أوصــاف  أســاس  على  للنيوترونات»  المقاِومة  والــمــواّد  لإلشعاع  المقاِومة  الخفيفة  الحرارية  و«الــمــواّد 
مستَمّدة من مصدر مفتوح لتصاميم األسلحة الحرارية النووية. لكن يظهر أّن هذه التصاريح موافقة 
الظاهر  فــي  تستخدمه  والـــذي   (Teller–Ulam) أوالم»  أعـــّده «تــيــِلــر -  الــذي  الــنــووي  الــحــراري  للتصميم 

كّل الدول التي تمتلك أسلحة حرارية نووية (5).
وكــمــا فـــي الــتــجــربــة الــخــامــســة، جـــاء فـــي بــيــان مــعــهــد األســلــحــة الــنــوويــة أّنــــه «لـــم يــحــدث انــبــعــاث من 
خـــالل ســطــح األرض ولـــم يــحــدث تــســّرب لــمــواّد إشــعــاعــيــة أو أّي تــأثــيــر سلبي فــي الــبــيــئــة اإليــكــولــوجــيــة 

المحيطة».

تحّقق المجتمع الدولي من تجربة كوريا الشمالّية 

في أيلول/سبتمبر سنة 2016

من  للتحّقق  كثيرة -  بحثية  ومــؤّســســات  إفــراديــة،  ودول  دولــيــة،  منّظمات  الــدولــي -  المجتمع  سعى 
مزاعم كوريا الشمالّية حيال التجربة باستخدام توليفة من التكنولوجيات المتاحة، منها أجهزة قياس 

الزالزل، ومراقبة النوكليدات الُمشّعة وتحليل صور األقمار الصناعية (6).
(4) تــــحــــّدد نــســبــة االنــشــطــار إلـــى طــاقــة االنــصــهــار (أي نــســبــة الــطــاقــة الــمــتــوّلــدة مــن الــتــفــاعــالت االنــشــطــاريــة واالنــدمــاجــيــة في 
الحصيلة الــكــّلــيــة) مــقــدار الــتــلــّوث الــطــويــل األجـــل الــنــاجــم عــن الــنــظــائــر الــمــشــّعــة. وكــّلــمــا قـــّل االنــشــطــار، قـــّل عــمــر الــنــظــائــر المشّعة 
خيار  دارســي  إلــى  بالنسبة  أهّمية  ولذلك  العسكريين.  المخّططين  نظر  في  السالح «أنــظــف»  يكون  ولذلك  الـــذّري،  السقط  في 

االستخدام التكتيكي لألسلحة النووية.
Korean Central News Agency, Ibid.   (5)
 US National Academy of Sciences, Technical Issues Related to the Comprehensive Nuclear Test Ban (6)
 Treaty (Washington, DC: National Academy Press, 2002), pp. 39–41, and O. Dahlman [et al.], Detect and Deter:
Can Countries Verify the Nuclear Test Ban? (Dordrecht: Springer, 2011), pp. 29–76.
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مـــعـــاهـــدُة الــحــظــر الـــشـــامـــل لــلــتــجــارب الـــنـــووّيـــة (CTBT) لــســنــة 1996 مـــتـــعـــّددة األطــــــــراف، وســتــحــظــر 
حال سريانها إجــراء أّي تفجير نــووي (7). وُشّكلت اللجنة التحضيرية لمنّظمة معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووّية للتحضير إلنفاذ المعاهدة، وهذا يشمل تأسيس نظام رصد دولي (IMS) الكتشاف 
الــتــفــجــيــرات الـــنـــووّيـــة. وبــرغــم مــصــادقــة 166 دولــــة عــلــى الــمــعــاهــدة بــحــلــول 1 شــبــاط/فــبــرايــر 2018، فهي 
ـــدة. كــوريــا  لــن تصبح ســاريــة الــمــفــعــول مــا لــم تــوّقــع وتــصــادق عليها 44 دولـــة لــديــهــا مــنــشــآت نــووّيــة مـــؤكَّ
الشمالّية واحدة من هذه الدول األربع واألربعين، لكّنها لم تصادق على المعاهدة، ولذلك ال تشارك 

في نظام الرصد الدولي.
زمان  لتقدير  العالم  أنحاء  شّتى  في  المراقبة  محّطات  في  لة  المسجَّ الزلزالّية  البيانات  اسُتخدمت 
ومكان وحجم تفجير أيلول/سبتمبر 2017 (انظر الجدول الرقم (6 - 15)). أشارت أنماط الموجات 
ــلــة، وعــمــق الـــحـــادثـــة (أقـــــّل كـــم 1 كــــم) وقــــرب الــمــســافــة الــفــاصــلــة بــيــن مــوقــعــهــا ومــواقــع  الــســيــزمــيــة الــمــســجَّ
عبارة  الحادثة  أّن  إلــى  األمــتــار)  مــن  مئات  بضع  ال تتخّطى  السابقة (مسافة  الخمس  الــنــووّيــة  التجارب 
عن انفجار وليست هّزة أرضية (8). السمة التي تمّيز هذه التجربة أّن حصيلتها (انظر أدناه) كانت كبيرة 
بما يكفي إلحداث هّزات الحقة كانت هي نفسها كبيرة بما يكفي لتكتشفها محّطات رصد الزالزل (9). 
 (SAR) وإضافة إلى ذلــك، اسُتخدمت صور األقمار الصناعية التي التقطها رادار ذو فتحة مصطنعة
هكتارًا  مساحتها 35  تناهز  منطقة  وأّن  مــلــحــوظ»،  بشكل  مانتاب «انخفضت  جبل  قّمة  أّن  إظــهــار  فــي 
«عند السفح الجنوبي الغربي للجبل ُأزيحت مسافة أمتار» (10). وُذكر أّن الحوادث الزلزالية التي تلت 
االنفجار التجريبي قادت حكومَتي الواليات المّتحدة والصين إلى استنتاج أّنه حصل انهيار لتجويف 

االنفجار أو أنفاقه (11).
مـــع أّنــــه لــيــس هــنــاك شـــّك فـــي حــــاالت حــــدوث انــفــجــار بــهــذه الــضــخــامــة، الــصــراحــة هـــي أّن الــبــيــانــات 
السيزمية وحدها ال تكفي للقطع بأّن انفجارًا حصل تحت األرض تفجير نووي. لكن تأّكدت الطبيعة 
النووّية لالنفجار عقب تجربَتي كوريا الشمالّية في عامي 2006 و2013 عندما أظهرت عينات مأخوذة 
من الهواء آثــار الراديوكسينون - النظائر المشّعة لإلكسينون التي تتحّرر من انفجار نـــووي (12). لكن لم 
(7) لـــخـــالصـــة وتــفــاصــيــل أخـــــرى حــــول مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الـــنـــووّيـــة، انـــظـــر الــمــلــحــق (أ)، الــقــســم I فـــي هــذا 

الكتاب.
 Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, International Data Centre, «Technical Findings,» (8)
7 September 2017.
 I. O. Kitov and M. V. Rozhkov, «Discrimination of the DPRK Underground Explosions and their (9)
Aftershocks Using the P/S Spectral Amplitude Ratio,» Cornell University Library, Preprint, 5 December 2017.
Lee, «North Korea’s Latest Nuclear Test Was So Powerful It Reshaped the Mountain above It».   (10)
 C. Dill, «North Korea Nuclear Test: «Tunnel Collapse» May Provide Clues,» BBC News, 3 September (11)
2017.
Fedchenko and Hellgren, «Nuclear Explosions, 1945–2006,» p. 553, and Comprehensive Nuclear-Test- (12)
 Ban Treaty Organization (CTBTO), «CTBTO Detects Radioactivity Consistent with 12 February Announced
North Korean Nuclear Test,» Press release, 23 April 2013.
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ترد أنباء عن العثور على آثار الراديوكسينون أو أجزاء إشعاعية نشطة أخرى بعد حادثة عام 2009 أو 
نتائج  إلــى  عــام 2017  تفجير  عقب  الراديوكسينون  اكتشاف  وأفــضــى  عــام 2016.  حــادثــَتــي  مــن  أّي  بعد 
الــنــوويــيــن في  واألمـــن  الــســالمــة  وأعــلــنــت حكومة جمهورية كــوريــا (كــوريــا الجنوبية) أّن لجنة  غــامــضــة. 
الـــبـــالد عــثــرت عــلــى كــســيــنــون - 13 «فــــي عـــّيـــنـــات» أرضـــيـــة وجـــّويـــة وبـــحـــريـــة» ُجــمــعــت مـــن مــنــاطــق محّلية 
ــًا تـــركـــيـــزات  ــنــــووّيــــة أيــــضــ عـــقـــب االنـــــفـــــجـــــار (13). واكـــتـــشـــفـــت مــنــّظــمــة مـــعـــاهـــدة الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل لـــلـــتـــجـــارب الــ
لــلــراديــوكــســيــنــون وعــايــنــتــهــا، لكّنها «لــيــســت قــاطــعــة بــشــأن ربـــط محتمل بــالــحــدث الــســيــزمــي فــي 3 أيــلــول/

بمعاهدة  صلة  ذات  ة  مشعَّ نوكليدات  على  يعثر  لم  الدولي  الرصد  أّن «نظام  ذكــر  وبالتالي،  سبتمبر». 
الحظر الشامل للتجارب النووية ويمكن ربطها بوضوح بتجربة نووية في كوريا الشمالية في أيلول/

سبتمبر 2017» (14).

مناقشة نتائج تجربة أيلول/سبتمبر 2017

رة أو المقاسة لتفجيراتها النووّية، وهناك  ال يصدر عن كوريا الشمالية بيانات بشأن الحصائل المقرَّ
الداخلية -  الموجة  لمقدار  المنشورة  األقيسة  تراوحت  الدوليين.  الباحثين  تقديرات  بين  كبير  تفاوت 
واالخــتــالفــات  التباين  لــهــذا  نتيجة  و 6.3(15).  بين 5.7  زلــزالــي -  حــدث  حجم  لتسجيل  واضــحــة  طريقة 
بــيــن الــطــرق التجريبية الــمــســتــخــَدمــة فــي تــحــويــل هـــذه الــقــيــم إلـــى حــصــائــل تــفــجــيــريــة، تـــراوحـــت تــقــديــرات 
أيلول/سبتمبر  تجربة  أّن  على  الباحثين  معظم  يّتفق  لكن  مــيــغــاطــن (16).  و1  كيلوطن   50 بين  الحصيلة 
2017 كــانــت أضــخــم مــن الــتــجــربــة الــتــي سبقتها فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2016. مــثــال ذلـــك، بلغت حصيلة 
الحكومة  تــقــديــر  بحسب  كــيــلــوطــن  و120  األمــريــكــيــة،  الــحــكــومــة  تــقــديــر  بحسب  كــيــلــوطــن  التفجير 140 
عمل  صينيين  جامعيين  وباحثين  السويدية  الحكومة  تقدير  بحسب  كيلوطن  و100 - 200  النرويجية، 

كّل منهم على حدة (17).
 Yonhap News Agency, «Traces of Xenon Detected in S. Korea Following N. Korea’s Nuke Test,» 8 (13)
September 2017.
 American Geophysical Union (AGU), Proceedings of the AGU Fall Meeting 2017, New Orleans, 11–15 (14)
December 2017.

ــلــة لــلــنــوكــلــيــدات الــمــشــّعــة ذات الــصــلــة بــمــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة وإلجـــــراءات  لـــالطـــالع عــلــى مــنــاقــشــة مــفــصَّ
 L. E. De Geer, «Radionuclide Signatures for :منّظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الكتشافها وتحليلها، انظر
 Post-explosion Environments,» in: ed. V. Fedchenko, SIPRI, The New Nuclear Forensics: Analysis of Nuclear
Materials for Security Purposes (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 128–155.

 ،United States Geological Survey (15) لــمــزيــد من التفاصيل عن سعة الموجة الداخلية، انظر الموقع اإللكتروني لـ
<http://www.usgs.gov>.
 Incorporated Research Institutions of Seismology, «Special Event: 2017و الرقم (6 - 15)،  الــجــدول  (16) انــظــر 
North Korean Nuclear Test,» 23 January 2018.
 A. Panda, «US Intelligence: North Korea’s Sixth Test Was a 140 Kiloton «Advanced Nuclear» Device,» (17)
 The Diplomat, 6/9/2017; NORSAR, «Large Nuclear Test in North Korea on 3 September 2017,» 3 September
 2017; University of Science and Technology of China (USTC), «North Korea’s 3 September 2017 Nuclear Test
 Location and Yield: Seismic Results from USTC,» [n.d.], and Swedish Defence Research Agency (FOI), «Nuclear
Weapons Test in North Korea,» Press release, 11 September 2017.
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ــــا الـــشـــمـــالـــيـــة أّن جــــهــــاز الـــتـــفـــجـــيـــر الـــــنـــــووي الــــمــــجــــرَّب فـــــي 3  وجــــــد أغــــلــــب الـــمـــعـــّلـــقـــيـــن أّن زعــــــم كـــــوريـ
أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2017 كــان ســالحــًا حــراريــًا نــوويــًا مــقــبــول ظـــاهـــريـــاً (18). لــكــن تــجــدر اإلشــــارة إلــى أّن هــذه 
بالحادثة  المرتبط  الوحيد  المباشر  والدليل  مباشرة.  غير  أدّلــة  على  مبنّية  بالطبع،  الصحيحة  النتائج، 
الزلزالية  الــمــوجــات  تتيح  أن  يمكن  الــزلــزالــيــة.  الموجة  بيانات  هــو  المفتوحة  الــمــصــادر  فــي  الموصوفة 
زة أو الــحــراريــة  دلــيــــــــًال عــلــى حــجــم االنــفــجــار، لــكــّنــهــا ال تــتــيــح مــعــلــومــات عــن الــطــبــيــعــة الــنــوويــة أو الــمــعــزَّ
الــنــوويــة لــجــهــاز الــتــفــجــيــر، وال تـــحـــّدد إن كـــان جــهــاز التفجير اســتــخــدم يــورانــيــوم أو بــلــوتــونــيــوم. ويتعّين 
ليتبّين  التفجير  مــع  الــمــتــالزمــة  الــمــشــّعــة -  الجزئية  الُجسيمات  التحديد  وعــلــى  النشطة -  اآلثـــار  تحليل 

بالتفصيل (19). نوعه 
الــحــصــيــلــة الــتــفــجــيــريــة لـــلـــجـــهـــاز الـــمـــجـــرَّب مــنــســجــمــة مــــع أنــــــواع األســـلـــحـــة الـــثـــالثـــة الــــمــــذكــــورة أعــــاله 
زة أو حـــراريـــة نـــوويـــة)، ولــذلــك ال يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي الــتــمــيــيــز بــيــنــهــا. مــثــال  جــمــيــعــًا (نـــوويـــة أو مـــعـــزَّ
ذلــــك، ُذكــــر أّن لــلــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة B61 الــمــنــتــشــرة فـــي الــتــرســانــة األمـــريـــكـــيـــة - وهــــي قــنــبــلــة حـــراريـــة نــوويــة 
ــنــــان و300  بـــالـــفـــعـــل مـــدفـــوعـــة بـــالـــجـــاذبـــيـــة وذات مـــرحـــلـــتـــيـــن - نــــمــــاذج تــــتــــراوح حــصــائــلــهــا بـــيـــن بــضــعــة أطــ
كــيــلــوطــن (20). وبــالــمــقــابــل، بــلــغــت حــصــيــلــة أكــبــر جــهــاز تــفــجــيــر نـــووي انــشــطــاري صـــرف مــعــلــوم اخــتــبــرتــه 
الـــواليـــات الــمــّتــحــدة، وهـــو تــفــجــيــر آيــفــي كــيــنــغ الــتــجــريــبــي فـــي 16 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 1952، نــحــو 
كيلوطن  حصيلة 100  بلوغ  سيكون  أّنــه  إلــى  المعّلقين  بعض  إشــارة  ذلــك  على  زد  كيلوطن (21).   500
منمنم  حربي  رأس  تصميم  من  أسهل  والــوزن  الحجم  على  قيود  دون  من  األرض  تحت  تفجير  في 

كيلوطن (22).  20 - 10 حصيلته 

ر للتفجيرات النووية، 1945 - 2017 العدد المقدَّ

أجرت  دول  ثماني  وهناك  عام 1945،  منذ  تفجيرًا  المعلومة 2058  النووية  التفجيرات  عدد  بلغ 
هــذه الــتــجــارب، وهــي الــواليــات الــمــّتــحــدة واالّتــحــاد الــســوفــيــاتــي والمملكة الــمــّتــحــدة وفــرنــســا والصين 
تجارَب  المجموع  هذا  يتضّمن   .((16 - 6) الرقم  الجدول  (انظر  الشمالية  وكوريا  وباكستان  والهند 
نــوويــة ُأجــريــت ضــمــن بــرامــج اخــتــبــار أســلــحــة نــوويــة، وتــفــجــيــرات ُأجــريــت ألغـــراض سلمية والقنبلتين 
ــًا  الـــلـــتـــيـــن ُأســـقـــطـــتـــا عـــلـــى هـــيـــروشـــيـــمـــا ونــــغــــازاكــــي فــــي آب/أغــــســــطــــس 1945. ويـــتـــضـــّمـــن الـــمـــجـــمـــوع أيـــضـ
تــجــارب أجــرتــهــا فــرنــســا واالّتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــواليـــات الــمــّتــحــدة ألغــــراض الــســالمــة، بــصــرف الــنــظــر 
J. Lewis, «Welcome to the Thermonuclear Club, North Korea!,» Foreign Policy (4 Septem- :(18) انظر مثــًال
ber 2017).
De Geer, «Radionuclide Signatures for Post-explosion Environments,» pp. 128-155.   (19)
C. Hansen, Swords of Armageddon, vol. 5 (Sunnyvale, CA: Chukelea Publications, 2007), p. 473.   (20)

(21) المصدر نفسه، ص 96 - 97.
 R. Kelley, «North Korea’s Sixth Nuclear Test: What Do We Know So Far?,» SIPRI Expert Comment, (22)
5 September 2017.
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عـــن الــحــصــيــلــة، وعـــّمـــا إذا كـــانـــت نــاجــمــة عـــن تــفــجــيــر نــــووي أم ال (23). لــكــّنــه ال يــتــضــّمــن تـــجـــارب دون 
ــًا. وهــنــاك تــفــجــيــرات مــتــزامــنــة، تــســّمــى تــفــجــيــرات رشــقــيــة أيــضــًا،  حــرجــة ال ُتـــديـــم تــفــاعــــــــًال تــســلــســلــيــًا نـــوويـ
أجــرتــهــا الــواليــات الــمــّتــحــدة (مــن عــام 1963) واالّتــحــاد الــســوفــيــاتــي (مــن عــام 1965) لـــدواٍع اقتصادية 
من  بالمئة  و6  السوفياتية  التجارب  من  بالمئة   20 التفجيرات  من  وابــل  تجارب  وشّكلت  أســاســاً (24). 

األمريكية. التجارب 
لـــم ُتـــجـــِر إســرائــيــل أّي تـــجـــارب نـــووّيـــة ُمــثــَبــتــة. لــكــن هــنــاك تــأكــيــدات بــــأّن «الــومــيــض الــــمــــزدوج» الـــذي 
رصده القمر الصناعي األمريكي Vela 6911 في أيلول/سبتمبر 1979 كان مؤّشرًا على تجربة سالح 
نووي أجرتها إسرائيل بمساعدة من جنوب أفريقيا. لكّن أّيًا من الحكومتين لم تقّر بشكل رسمي بهذا 

التأكيد (25).
ــتــــزم االّتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ُأطــــلــــقــــت مــــــبــــــادرات لــــوقــــف اخــــتــــيــــاري وقــــانــــونــــي إلجـــــــــراء الـــــتـــــجـــــارب، فــــالــ
ــّتـــحـــدة بـــوقـــف اخــــتــــيــــاري لـــلـــتـــجـــارب بـــيـــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  ــّتـــحـــدة والـــــواليـــــات الـــمـ والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـ
مــعــاهــدة الحظر  1958 وأيــلــول/ســبــتــمــبــر 1961. وفــي 10 تــشــريــن األّول/أكـــتـــوبـــر 1963، ســرى مــفــعــول 
وفي  الجّو  في  نووّية  تفجيرات  إجــراء  تحظر  وهي  لسنة 1963،   (PTBT) النووّية  للتجارب  الجزئي 
الــفــضــاء الــخــارجــي وتــحــت الــــمــــاء (26). والـــتـــزم االّتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي بــوقــف اخــتــيــاري مـــن جــانــب واحـــد 
إلجــــراء الــتــجــارب بــيــن آب/أغــســطــس 1985 وشــبــاط/فــبــرايــر 1987. والـــتـــزم االّتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي أيــضــًا 
ثــّم روســيــا بــوقــف اخــتــيــاري لــلــتــجــارب بـــدءًا بــكــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 1991، والــتــزمــت الــواليــات المّتحدة 
اخــتــيــاري بـــدءًا بتشرين األّول/أكــتــوبــر 1992 إلــى أن وّقــعــت الــدولــتــان مــعــاهــدة الحظر الشامل  بــوقــف 
(CTBT) في 24 أيلول/سبتمبر 1996. والتزمت فرنسا بوقف اختياري مشابه بين  للتجارب النووية 
الــمــعــاهــدة، الــتــي لــم تصبح نــافــذة بــعــد، إجــراء  نــيــســان/أبــريــل 1992 وأيــلــول/ســبــتــمــبــر 1995. وستحظر 

أّي تفجير نووي (27).

ر  (23) ُتعرَّض أجهزة نووية متطّورة إلى حّد ما في وضع يحاكي حصول حادثة في اختيار سالمة أو تجربة سالمة. ُيدمَّ
تــحــّرر شيء  االنشطارية أو مــن دون  تــحــّرر كّمية ضئيلة للغاية مــن الطاقة  مــع  تقليدية  الــنــووي بواسطة متفّجرات  الــســالح  قلب 

منها. وأجرت المملكة المّتحدة أيضًا تجارب سالمة كثيرة، لكّنها غير مدَرجة في الجدول الرقم (6 - 16).
(24) أجـــرى االّتحاد السوفياتي تجارب متزامنة على ما يصل إلى 8 أجهزة في 23 آب/أغسطس 1975 وفي 24 تشرين 

األّول/أكتوبر 1990 (آخر تجربة سوفياتية).
 L. Weiss, «Flash from the Past: Why An Apparent Israeli Nuclear Test in 1979 Matters Today,» Bulletin (25)
of the Atomic Scientists (8 September 2015).

(26) الهند وباكستان وروسيا والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة من جملة الدول األطــراف في المعاهدة. لالطالع 
على قائمة كاملة بالدول األطراف، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.

(27) الــصــيــن وفرنسا وروســيــا والمملكة المّتحدة والــواليــات المّتحدة من جملة الــدول األطـــراف في المعاهدة. لالطالع 
على قائمة كاملة بالدول األطراف، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
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الجدول الرقم (6 - 15)

بيانات عن التفجير النووّي الذي أجرته كوريا الشمالّية، 3 أيلول/سبتمبر 2017

سعة الموجة الداخلية(ج)هامش الخطأ(ب)خّط الطولخّط العرضالوقت األصلي (UTC)المصدر(أ)

0.1 ± 6.76.07± كم(هـ)IDC03:30:06.09 ± 3.741.3256° N129.0760° E(د)

CEME03:29:59.041.3° N129.1° E. .6.3

NEIC03:30:01.76041.332° N129.030° E(و)1.46.3± كم

IES CAS03:30:0041.3° N129.1° E. .6.3

KMA03:29:5841.302° N129.080° E..5.7

FOI03:3041.3° N129.1° E..6.1

.. = بــيــانــات غــيــر مــتــاحــة أو غــيــر صــالــحــة؛ CEME = األكــاديــمــيــة الــروســيــة للعلوم والــمــســح الــجــيــوفــيــزيــائــي، والــبــعــثــة المنهجية 
التجريبية المركزية، منطقة أوبنينسك، روسيا؛ FOI = وكالة البحوث الدفاعية السويدية، ستوكهولم، السويد؛ IDC = مركز 
 = IES CAS فــيــيــنــا، الــنــمــســا؛ ،(CTBTO) الــبــيــانــات الـــدولـــي، فيينا الــتــابــع لــمــنــّظــمــة مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة
سيول،  الــكــوريــة،  الــجــّويــة  الــرصــاد  اإلدارة   = KMA الصين؛  بيجين،  للعلوم،  الصينية  األكــاديــمــيــة  األرضــيــة،  العلوم  مــؤّســســات 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة؛ NEIC = هيئة الــمــســح الــجــيــولــوجــي األمــريــكــيــة، الــمــركــز الــوطــنــي للمعلومات عــن الـــــزالزل، ِدنــفــر، الــواليــات 

ق. المّتحدة؛ UTC = التوقيت العالمي المنسَّ
(أ) نظرًا إلى الفروق بين التقديرات المّتصلة بالموقع الدقيق ومقدار االنفجار، أوردنا بيانات من سّتة مصادر، أحدها هيئة 

معتَرف بها دوليًا، و5 هيئات دولية، من أجل المقارنة.
(ب) أوردنا هوامش الخطأ بحسب ما هو مذكور في مصادر البيانات.

الــداخــلــيــة إلــى حجم الــحــادثــة. ولــلــتــوّصــل إلــى تقدير صحيح بــدرجــة معقولة لحصيلة تفجير تحت  (ج) تــشــيــر سعة الــمــوجــة 
األرض، يلزم توافر معلومات مفّصلة (مثل األوضاع الجيولوجية في منطقة وقوع االنفجار). لذلك، سعة الموجة الداخلية 

وسيلة ُمرضية لتحديد حجم االنفجار.
(د) كان مركز البيانات الدولي (IDC) «في اختبار وفي وضعّية عمل مؤّقتة وحسب»، لذلك، أسهمت ببيانات وقت الحادثة 
ـــ 50 الــرئــيــســة لــرصــد الـــــزالزل و96 مــن الــمــحــّطــات الــــــ 120 الــمــســاعــدة لــرصــد الـــــزالزل الــتــابــعــة لــنــظــام الــرصــد  ــ 41 مــن الــمــحــّطــات الـ

الدولي المنبثق عن منّظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووّية.
(هـ) الرقم هو طول نصف المحور الرئيسي إلهليلج الثقة. بلغت مساحة إهليلج الثقة 109 كم2، أي أصغر بنحو 10 أمثال 
المساحة القصوى التي ُيسمح بتفتيشها بموجب نظام التفتيش في الموقع التابع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

(1000 كم2).
(و) الرقم هو خطأ الموقع األفقي المعرَّف بأنه «طول اإلسقاط األكبر لألخطاء الرئيسية الثالثة على مستٍو أفقي».

 CTBTO, IDC, «Technical briefing,» 3 September 2017, and CTBTO, IDC, «Technical Findings,» 7 المصادر: 
 September 2017; CEME, [Information message about underground Nuclear Explosion Made in North Korea
 on 3 September 2017], 4 September 2017 (in Russian); NEIC, «M 6.3 Nuclear Explosion: 21 km ENE of
 Sungjibaegam, North Korea,» US Geological Survey, [n. d.]; IES CAS, «Research Letters: September 3, 2017,
 Preliminary Results of Seismological Discrimination, Depth and Equivalence Estimates for North Korea’s
 Nuclear Tests,» 4 September 2017; KMA, Earthquake Volcano Monitoring Division, «Artificial earthquake
 occurred in North Hamkyung Province,» Press release, 3 September 2017, and FOI, «Nuclear Weapons Test in
North Korea,» Press Release, 11 September 2017.
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الجدول الرقم (6 - 16)

ر للتفجيرات النوويّة، 1945 - 2017 العدد المقدَّ

السنة(أ)

الواليات 
المّتحدة(ب)

روسيا/االّتحاد 

السوفياتي

المملكة 
المّتحدة(ب)

كوريا باكستانالهندالصينفرنسا

الشمالّية

المجموع

بجبجبجبجبجبجبجبج

19453 - - - - - - - - - - - - - - -3
2- - - - - - - - - - - - - - - 2(ج)1946
19483 - - - - - - - - - - - - - - -3
1949 - -1 - - - - - - - - - - - - -1
19511512 - - - - - - - - - - - - -18
195210 - - -1 - - - - - - - - - - -11
195311 -5 -2 - - - - - - - - - - -18
19546 -10 - - - - - - - - - - - - -16
24- - - - - - - - - - - - - 6(ج)171(ج)1955
195618 -9 -6 - - - - - - - - - - -33
55- - - - - - - - - - - 7- 16(ج)1957275
116- - - - - - - - - - - 5- 621534(د)1958
1960 - - - - - -3 - - - - - - - - -3
71- - - - - - - - 11- - 581(ج)10- 1961
178- - - - - - - - 1- 2- 3957781(ج)1962
1963443 - - - - -3 - - - - - - - -50
1964 -45 -9 -2 -31 - - - - - - -60
1965 -38 -14 -1 -41 - - - - - - -58
1966 -48 -18 - -613 - - - - - - -76
1967 -42 -17 - -3 -2 - - - - - - -64
1968 -56 -17 - -5 -1 - - - - - - -79
1969 -46 -19 - - - -11 - - - - - -67
1970 -39 -16 - -8 -1 - - - - - - -64
1971 -24 -23 - -5 -1 - - - - - - -53
1972 -27 -24 - -4 -2 - - - - - - -57
1973 -24 -17 - -6 -1 - - - - - - -48

 يتبع
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 تابع

1974 -22 -21 -19 -1 - -1 - - - -55
1975 -22 -19 - - -2 -1 - - - - - -44
1976 -20 -21 -1 -531 - - - - - -51
1977 -20 -24 - - -91 - - - - - - -54
1978 -19 -31 -2 -1121 - - - - - -66
1979 -15 -31 -1 -101 - - - - - - -58
1980 -14 -24 -3 -121 - - - - - - -54
1981 -16 -21 -1 -12 - - - - - - - -50
1982 -18 -19 -1 -10 -1 - - - - - -49
1983 -18 -25 -1 -9 -2 - - - - - -55
1984 -18 -27 -2 -8 -2 - - - - - -57
1985 -17 -10 -1 -8 - - - - - - - -36
1986 -14 - - -1 -8 - - - - - - - -23
1987 -14 -23 -1 -8 -1 - - - - - -47
1988 -15 -16 - - -8 -1 - - - - - -40
1989 -11 -7 -1 -9 - - - - - - - -28
1990 -8 -1 -1 -6 -2 - - - - - -18
1991 -7 - - -1 -6 - - - - - - - -14
1992 -6 - - - - - - -2 - - - - - -8
1993 - - - - - - - - -1 - - - - - -1
1994 - - - - - - - - -2 - - - - - -2
1995 - - - - - - -5 -2 - - - - - -7
1996 - - - - - - -1 -2 - - - - - -3
4- - 2(هـ)- 2(هـ)- - - - - - - - - - - 1998
2006 - - - - - - - - - - - - - - -11
2009 - - - - - - - - - - - - - - -11
2013 - - - - - - - - - - - - - - -11
2016 - - - - - - - - - - - - - - -22
2017 - - - - - - - - - - - - - - -11

6- 2- 3- 2178152194962124501602322مجموع فرعي

103271545210453262058المجموع
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- = ليس هناك تجربة معلومة؛ ج = في الجّو (أو تحت سطح الماء في حاالت قليلة)؛ ب = في باطن األرض.
(أ) يقتصر الجدول على تلك السنين التي حصل فيها تفجير معلوم.

للتجارب  نيفادا  موقع  فــي  المّتحدة  الــواليــات  مــع  مشتركة  كانت  سنة 1962  منذ  بريطانيا  أجرتها  التي  التجارب  (ب) جــمــيــع 
النووّية في الواليات المّتحدة، لكّنها مدَرجة أسفل عمود «المملكة المّتحدة» فقط في هذا الجدول. أي أّن عدد التجارب 

األمريكية أكثر من العدد المذكور. ولم ُندرج في الجدول تجارَب السالمة التي أجرتها المملكة المّتحدة.
(ج) أجريت إحدى هذه التجارب تحت الماء.

(د) أجريت اثنتان من هذه التجارب تحت الماء.
(هـ) ُأدرجت تفجيرات الهند في 11 و13 أيار/مايو 1998 كتجربة واحدة نظير كّل تاريخ. والتفجيرات الخمسة التي أجرتها 

باكستان في 28 أيار/مايو 1998 مدرجة كتجربة واحدة أيضًا.
(و) عّرف بروتوكول سنة 1990 الملَحق بمعاهدة عتبة حظر التجارب السوفياتية - األمريكية (TTBT) لسنة 1974 «التجربَة 
النووّية الجوفية» بأّنها «إّمــا تفجير نــووّي وحيد في باطن األرض ُأجــري في موقع تــجــارب، أو تفجيران نــووّيــان أو أكثر في 
مقدارها 0.1  إجمالّية  زمنية  مــّدة  في غضون  قطرها 2 كم  بدائرة  محّددة  منطقة  ضمن  تجارب  في موقع  أجريا  األرض  باطن 
ثانية» (القسم I، الفقرة 2). وتعّرف معاهدة التفجيرات النووّية لألغراض السلمية السوفياتية - األمريكية (PNET) لسنة 1976 
«التفجيَر النووّي الجوفي» بأّنه «أّي تفجير نووّي جوفي فردي أو جماعي ألغراض سلمية» (الماّدة II(أ)). وعّرفت «التفجير 
الــنــووّيــة المتتالية 5 ثــواٍن  التفجيرات  الــزمــنــي بين  الــفــارق  أكــثــر بحيث ال يــتــجــاوز  فــرديــان أو  نــووّيــان  بــأنــه «تفجيران  الجماعي» 
وبحيث يمكن وصل نقاط تركيز جميع المتفجرات بمقاطع خطوط مستقيمة يصل كل واحد منها نقطتي تركيز وال يتعّدى 

طول الخط المستقيم الواحد 40 كم» (الماّدة II(ج)).
 N.-O. Bergkvist and R. Ferm, Nuclear Explosions 1945–1998 (Stockholm: Swedish Defence الـــــمـــــصـــــادر: 
 Research Establishment/SIPRI, 2000); Swedish Defence Research Agency (FOI), various estimates, including
 information from the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) International Data
 Centre and from the Swedish National Data Centre provided to the author in Feb. 2007 and Oct. 2009;
 Reports from the Australian Seismological Centre, Australian Geological Survey Organisation, Canberra; US
 Department of Energy (DOE), United States Nuclear Tests: July 1945 through September 1992 (Washington,
 DC: DOE, 1994); R. S. Norris, A. S. Burrows, and R. W. Fieldhouse, Natural Resources Defense Council,
 Nuclear Weapons Databook, vol. 5, British, French and Chinese Nuclear Weapons (Boulder, CO: Westview,
 1994); Direction des centres d’experimentations nucléaires (DIRCEN) and Commissariat à l’Énergie Atomique
 (CEA), Assessment of French Nuclear Testing (Paris: DIRCEN and CEA, 1998); Russian ministries of Atomic
 Energy and Defence, USSR Nuclear Weapons Tests and Peaceful Nuclear Explosions, 1949 through 1990
 (Russian Federal Nuclear Centre (VNIIEF): Sarov, 1996); and Natural Resources Defense Council, «Archive
of Nuclear Data,» various years
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الفصل السابع

نزع األسلحة النووية، وتحديدها ومنع انتشارها

شانون ن. كايل

وتيتي إراستو

عرض عام

شهد عام 2017 زخمًا مهّمًا جديدًا كان الدافع لجهود عالمية تشّجع على نزع األسلحة النووية 
الجديدة   (TPNW) النووية  األسلحة  حظر  معاهدة  على  بالتفاوض  العام  ذلــك  تمّيز  انتشارها.  وعــدم 
وفتح باب توقيعها. هذه المعاهدة أّول اّتفاقية ُملزمة قانونًا لحظر شامل لألسلحة النووية، مع هدف 
عن  صـــادر  بــقــرار  المعاهدة  على  الــتــفــاوض  فتح  ُأجــيــز  بالكّلية.  األسلحة  هــذه  مــن  التخّلص  هــو  نهائي 
الجمعية العامة لألمم المّتحدة في آخر عام 2016، وكان مدفوعًا بدوره بتفّطن دولي متزايد للعواقب 
اإلنسانية المدّمرة ألّي استخداٍم ألسلحة نووية (انظر القسم I). عكست هذه الخطوات إحباط دول 
كثيرة ال تمتلك أسلحة نووية لعدم جّدية امتثال الدول التي تمتلك هذه األسلحة لواجبها المنصوص 
عليه في معاهدة عــدم االنتشار (NPT) وهــو السعي لنزع األسلحة النووية. وإذا كــان مؤّيدو معاهدة 
حــظــر األســلــحــة الـــنـــوويـــة يــعــتــرفــون بـــأّنـــه لـــن يــكــون لــهــا عــلــى األرجـــــح أثــــر فــــوري فـــي الــتــرســانــات الــنــوويــة 
األسلحة  شرعية  نــزع  على  ستعمل  إْذ  األجـــل -  الطويل  المعياري  أثــرهــا  على  شـــّددوا  فقد  الــمــوجــودة، 
وفي  النووية.  األسلحة  نــزع  وهــو  النهائي  الهدف  تحقيق  في  سُتسهم  وبالتالي  بها،  والتشهير  النووية 
الوقت عينه، ساد إقرار في ذلك العام بأّنه سيتعّين توضيح العالقة بين معاهدة حظر األسلحة النووية 
ومـــعـــاهـــدة عــــدم االنـــتـــشـــار واالّتــــفــــاقــــات ذات الــصــلــة بـــمـــرور الـــوقـــت لــمــنــع تــشــّتــت جـــهـــود نــــزع األســلــحــة 

النووية.
واصلت روسيا والواليات المّتحدة تطبيق معاهدة إجراءات الخفض اإلضافي لألسلحة الهجومية 
االســتــراتــيــجــيــة والـــحـــّد مــنــهــا (ســـتـــارت الـــجـــديـــدة). لــكــن يــظــهــر أّن احـــتـــمـــاالت إدامـــــة الـــتـــقـــّدم الـــمـــحـــَرز في 
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تحديد األسلحة النووية الروسية األمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة تزداد ضعفًا. سينتهي أجل هذه 
المعاهدة في عام 2021 ما لم يّتفق الطرفان على تمديدها، لكن لم تعرب كل من روسيا والواليات 
المّتحدة عن اهتمام بالتفاوض على خفض لقّواتها النووية االستراتيجية المنتشرة وفق ما نّصت عليه 
الــمــعــاهــدة. وفــي الــوقــت عينه، بقيت الــواليــات الــمــّتــحــدة تــزعــم أّن روســيــا تنتهك مــعــاهــدة مهّمة عائدة 
إلى حقبة الحرب الباردة لتحديد األسلحة، وهي المعاهدة المبرمة بين الواليات المّتحدة األمريكية 
(معاهدة  مــدى  واألقــصــر  المتوّسطة  قذائفهما  إزالـــة  بشأن  السوفياتية  االشتراكية  الجمهوريات  واّتــحــاد 
القّوات النووية المتوسطة المدى (INF))، لنشرها قذيفة انسيابية جديدة ُتطَلق من األرض وتحظرها 
الــمــعــاهــدة (انــظــر القسم II). حصلت هــذه الــتــطــّورات بينما ُيــبــرز اســتــمــرار تــدهــور الــعــالقــات السياسية 

الروسية - األمريكية االختالفاِت الجوهرية في أهدافهما وأولوياتهما على صعيد تحديد األسلحة.
شــهــد الـــعـــام تــــطــــّورات أخـــــرى مــرتــبــطــة بـــمـــعـــاهـــدات ومـــــبـــــادرات أخـــــرى مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف بـــشـــأن نــزع 
األسلحة النووية، وتحديد األسلحة وعدم االنتشار (انظر القسم III). ففي شباط/فبراير، انعقد مؤتمر 
نزع السالح (CD)، وهو المنتدى العالمي المتعّدد األطراف الوحيد للتفاوض على اّتفاقيات تحديد 
األسلحة ونزع السالح، واستأنف الجهود لكسر الجمود الذي جعله عاجزًا عن اعتماد برنامج عمل 
منذ عام 2009. شّكل المؤتمُر مجموعة عمل إلعداد «الخطوات المقبلة» لتقييم التقّدم على صعيد 
جميع بنود أجندة مؤتمر نزع السالح وإيجاد أرضية مشتركة لبرنامج عمل لوالية تفاوضية. وفي أيار/

جلساتها  أولــى  لسنة 2020  الــســالح  نــزع  معاهدة  اســتــعــراض  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  عقدت  مــايــو، 
في فيينا. كما حصلت مناسبات أخرى مّتصلة ببندين «ألعمال غير مكتملة» في مجال نزع السالح 
ومعاهدة   (FMCT) االنشطارية  الــمــواد  إنتاج  وقــف  معاهدة  االنتشار:  عــدم  وأجــنــدة  األطـــراف  المتعّدد 
الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل لـــلـــتـــجـــارب الــــنــــوويــــة (CTBT). وفـــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو وآب/أغـــــســـــطـــــس، الـــتـــقـــت مــجــمــوعــة 
تحضيرية من خبراء رفيعي المستوى في جنيف لدراسة ُسُبل مباشرة التفاوض على (FMCT). وفي 
في  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  نفاذ  بــدء  لتسهيل  العاشر  المؤتمر  الــتــأم  أيلول/سبتمبر، 

نيويورك.
بقيت بــرامــج كــوريــا الشمالية الــرامــيــة إلــى تطوير أسلحة نــوويــة وأســلــحــة دمـــار شــامــل أخـــرى خالفًا 
لـــقـــرارات مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي مــصــدر قــلــق دولــــي كــبــيــر (انــظــر الــقــســم IV). وفـــي أثــنــاء الـــعـــام، أصــدر 
مــجــلــس األمــــن ثــالثــة قــــــرارات إضــافــيــة تـــوّســـع عــقــوبــات قــائــمــة أو تــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى كــوريــا 

الشمالي رّدًا على أنشطتها في مجال األسلحة النووية واختبار القذائف البالستية.
برنامجها  لتحديد   (JCPOA) المشتركة  الشاملة  العمل  خّطة  تطبيق  عــام 2017  في  إيــران  واصلت 
النووي (انظر القسم V). جاءت (JCPOA) ثمرة اّتفاق بين إيران ومجموعة الدول األوروبية الثالث/

االّتحاد األوروبي والدول الثالث (E3/EU+3) في تموز/يوليو 2015. غير أّن التوترات السياسية التي 
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شهدها العام بين إيران والواليات المّتحدة هّددت بتقويض الخطة. ففي تشرين األول/أكتوبر، رفض 
الرئيس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب الــشــهــادة بـــأّن اســتــمــرار رفــع العقوبات األمريكية متناسب مــع أعمال 
إيــران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة - قرار حّدد بموجب القانون األمريكي مّدة استعراض 
مـــن 60 يـــومـــًا لــيــقــّرر الــكــونــغــرس األمـــريـــكـــي إن كــــان يــجــب إعـــــادة فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران بــعــد أن 
ُرفعت بموجب االّتفاقية أم ال. ومع أّن الكونغرس لم يقّرر ذلك في وقت الحق، أصبحت الواليات 

.(JCPOA) المّتحدة بقرار ترامب سحب الشهادة على طرَفي نقيض مع الجهات األخرى الموّقعة لـ
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I معاهدة حظر األسلحة النووية

شانون ن. كايل

ُفـــتـــح بـــــاب تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة حـــظـــر األســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي 20 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 2017 بــعــد 
ُملزمة قانونًا لحظر شامل  دولية  أّول اّتفاقية  المعاهدة  هذه  نسبيًا.  طويــًال  وقتًا  مفاوضات لم تستغرق 
لتطوير األسلحة النووية أو نشرها أو استخدامها، إلى حين بلوغ الهدف النهائي وهو التخّلص منها 
بــالــكــّلــيــة. وبــذلــك هــي تــتــويــج لــحــركــة دولــيــة رمـــت إلـــى إرســــاء أســـاس مــعــيــاري وقــانــونــي لحظر األسلحة 
النووية. ولغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2017، وّقعت 56 دولة المعاهدة وصّدقت عليها 3 دول (1). 

وسيبدأ نفاذ المعاهدة بعد تسعين يومًا من تصديق 50 دولة عليها.
تــظــّل مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة الــنــوويــة مــحــّل جــــدل، ويــبــقــى الــدعــم الـــدولـــي لــهــا أبــعــد مــا يــكــون عن 
الـــشـــمـــول، فــلــم ُتــفــصــح دولـــــة واحــــــدة تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة أو حــلــفــاؤهــا عـــن رغـــبـــة فـــي االنـــضـــمـــام إلــى 
المعاهدة. ومع أّن الوقت وحده الكفيل بإظهار اآلثار العملية والمعيارية المترّتبة على المعاهدة، فقد 
لنزع  األطـــراف  المتعّدد  القانوني  العمل  وإطـــار  الــنــوويــة  األسلحة  مستقبل  حــول  أصــًال  جــدًال  أشعلت 

السالح النووي.
صًا القضايا الرئيسة  يشرح هذا القسم جذور التفاوض على معاهدة حظر األسلحة النووية، ملخِّ
الرئيسة  الحجج  ويعاين  المعاهدة،  إقـــرار  إلــى  قــادت  التي  والــخــطــوات  المحادثات  فــي  ُعولجت  التي 
التي ُأدلــي بها دعمًا لمعاهدة حظر األسلحة النووية أو رفضًا لها. أخيرًا، يسّلط الضوء على القضايا 
تحديد  تدابير  عن  استعاضة  وليست  استكماًال  المعاهدة  لكون  ضمانًا  معالجتها  ينبغي  التي  الرئيسة 

األسلحة النووية والتدابير التنظيمية ذات الصلة.

 I (1) لالّطالع على ملّخص لمعاهدة حظر األسلحة النووية وعلى تفاصيل أخرى ذات صلة، انظر الملحق (أ)، القسم
في هذا الكتاب.
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أصول التفاوض على معاهدة حظر األسلحة النووية

يعكس االهــتــمــام بــمــعــاهــدة تحظر حــيــازة األســلــحــة الــنــوويــة أو اســتــخــدامــهــا تــفــّطــنــًا دولــيــًا متناميًا في 
اإلنساني  الــُبــعــد  تجّلى  نـــوويـــة (2).  ألسلحة  اســتــخــدام  ألّي  الــكــارثــيــة  اإلنــســانــيــة  للعواقب  األخــيــرة  السنين 
لسنة 1968  النووية  األسلحة  انتشار  عــدم  لمعاهدة  عــام 2010  استعراض  لمؤتمر  النهائية  الوثيقة  فــي 
(مــعــاهــدة عـــدم االنـــتـــشـــار). عـــّبـــرت الـــــدول األطـــــراف فـــي مــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار عـــن «قــلــق عــمــيــق حــيــال 
الــعــواقــب اإلنــســانــيــة الــكــارثــيــة ألّي اســتــخــدام ألســلــحــة نـــوويـــة» وجـــــّددت الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة «امــتــثــال 
جميع الدول وفي جميع األوقات للقانون الدولي المطبَّق، وهذا يشمل القانون اإلنساني الدولي» (3). 

ُفّسرت هذه اللغة بأّنها تفويض باّتخاذ إجراء إلبراز الوْقع اإلنساني لألسلحة النووية.
الــتــأمــت بــعــد ذلـــك سلسلة مــؤتــمــرات دولــيــة حـــول الــوْقــع اإلنــســانــي لألسلحة الــنــوويــة، جــامــعــًة دوًال 
آذار/ في 4 - 5  بأوسلو  المؤتمرات  هذه  وقائع  جرت  المدني.  المجتمع  وجماعات  دولية  ومنّظمات 

كانون  فــي 8 - 9  فيينا  وفــي  شباط/فبراير 2014،  فــي 13 - 14  بالمكسيك  نياريت  وفــي  مــارس 2013، 
األول/ديسمبر 2014.

أحـــد اإلنـــجـــازات الــرئــيــســة لــهــذه الــمــؤتــمــرات كــانــت لــفــت االنــتــبــاه الــدولــي إلـــى الــُبــعــد اإلنــســانــي لنزع 
األسلحة النووية بتقديم تحليالت مدّعمة بالوثائق لطرق تسّبب األسلحة النووية بضرر بالغ وطويل 
األجل في البيئة، والمناخ، وصّحة البشر ورفاهتهم، وفي التنمية االجتماعية االقتصادية بصرف النظر 
عــن الـــحـــدود الــدولــيــة. الــخــالصــة الــشــامــلــة لــلــعــروض الــتــي ُقـــّدمـــت فــي تــلــك الــمــؤتــمــرات هــي أّنـــه مــا من 
دولة أو هيئة دولية واحدة يمكنها التعامل بطريقة مناسبة مع الحالة اإلنسانية الطارئة التي ستنشأ فور 

تفجير سالح نووي، أو تقديم مساعدة كافية للمنكوبين (4).
وفي ختام المؤتمر الثالث واألخير، أدلت النمسا بتعّهد وطني بالعمل على «سّد الثغرة القانونية 
وإزالتها  وحظرها  النووية  األسلحة  تشنيع  جهود  في  و«الــتــعــاون...  وإزالــتــهــا»  النووية  األسلحة  لحظر 
في ضــوء العواقب اإلنسانية غير المقبولة واألخــطــار المالزمة لــهــا» (5). جــرى تدويل التعهد النمسوي 
 A. Kmentt, «The Development of the International Initiative on the Humanitarian Impact of Nuclear (2)
 Weapons and its Effect on the Nuclear Weapons Debate,» International Review of the Red Cross, vol. 97, no. 899
(September 2015), pp. 681–709.
 2010 NPT Review Conference, Final Document, Vol. I, NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), para. 80, 28 May (3)
2010, p. 19.

لـــالّطـــالع عــلــى مــلــّخــص لــمــعــاهــدة عــــدم االنـــتـــشـــار وعــلــى تــفــاصــيــل أخــــرى ذات صــلــة، انــظــر الــمــلــحــق (أ)، الــقــســم I فـــي هــذا 
الكتاب.

 H. Williams, P. Lewis, and S. Aghlani, The Humanitarian Impacts of Nuclear Weapons Initiative: The (4)
 «Big Tent’ in Disarmament, Research paper (London: Royal Institute of International Affairs, Chatham House,
2015), pp. 10–12.
 Austrian Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs, «Pledge Presented at the Vienna (5)
Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons,» 9 December 2014.
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بعد ذلــك ليصبح «التعّهد اإلنساني بحظر األسلحة النووية وإزالــتــهــا»، الــذي ُأقـــّر فــي قــرار صــادر عن 
الجمعية العامة لألمم المّتحدة في 7 كانون األول/ديسمبر  2015(6).

الفريق العامل المفتوح باب العضوية والمقاربات المتباعدة لنزع األسلحة

العضوية  بــاب  مفتوح  عامــًال  فــريــقــًا  الــعــامــة  الجمعية  شّكلت  اإلنــســانــي،  التعّهد  إقـــرار  مــع  بــالــتــزامــن 
األسلحة  نــزع  بــمــفــاوضــات  للدفع  وتــوصــيــات  وأعــــراف  ملموسة،  قانونية  إجــــراءات  لــدراســة   (OEWG)

النووية المتعّددة األطراف، للوصول إلى عالم ليس فيه أسلحة نووية (7). عقد الفريق ثالثة اجتماعات 
فــي جــنــيــف فــي شــبــاط/فــبــرايــر، وفـــي أيـــار/مـــايـــو وفـــي آب/أغــســطــس 2016. بــيــد أّنــــه مــا مــن دولــــة تمتلك 

أسلحة نووية شاركت في هذه االجتماعات.
وبــرزت بتكرار في مناقشات  منفصلة لنزع األسلحة النووية،  درس الفريق العامل أربــع مقاربات 
اللجنة األولــــى للجمعية االلــعــامــة لــألمــم الــمــّتــحــدة (المعنية بــنــزع الــســالح واألمــــن الـــدولـــي) وفـــي دورة 
استعراض معاهدة عدم االنتشار. رّكزت هذه المقاربات على: (أ) اّتفاقية أسلحة نووية شاملة تتضّمن 
من البداية مشاركة كّل الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتحّدد بنود حظر األسلحة النووية وإزالتها، 
تتضّمن  الــنــوويــة  األســلــحــة  لحظر  مــعــاهــدة  والتفتيش؛ (ب)  للتحّقق  فاعلة  وسيلة  تحديد  يشمل  وهـــذا 
نــقــاط الــحــظــر الــرئــيــســة وواجـــبـــات كـــّل الــــدول األطــــراف وتــحــّدد أهـــدافـــًا سياسية إلزالــــة األســلــحــة الــنــوويــة 
بــالــكــامــل، لكن مــن غير أن تتضّمن بــنــودًا بــشــأن الــتــرســانــات الــنــوويــة القائمة وإزالــتــهــا أو بــشــأن التحّقق 
مــنــهــا، مــع أّنــــه ال حــاجــة إلـــى أن تــكــون عــالــمــيــة مــن الــبــدايــة؛ (ج) اّتــفــاقــيــة إطـــاريـــة (أو اســتــهــاللــيــة) تــحــّدد 
بنود الحظر الرئيسة وتفتح المجال أمام التفاوض الالحق على بروتوكوالت للتوّسع في تدابير إزالة 
وترتيبات  اّتفاقيات  على  قائمة  تقّدمية  مقاربة  و(د)  الصلة؛  ذات  األهـــداف  وتحقيق  النووية  األسلحة 
نزع السالح النووي وعدم االنتشار واالّتفاقيات والترتيبات األمنية، للتوّسع في تدابير موازية قانونية 
وغير قانونية وتدابير بناء الثقة وصوًال إلى اّتفاقية أسلحٍة نووية شاملة بعد الوصول إلى «نقطة دنيا» (8).

أظــهــرت مــبــاحــثــات الــفــريــق الــعــامــل حـــول جـــدوى الــمــقــاربــات الــمــتــنــّوعــة وفاعليتها انــقــســامــًا واضــحــًا 
عكس  وقــد  األطـــراف.  متعّدد  أسلحة  بنزع  ُقــُدمــًا  للسير  الُمثلى  المقاربات  بشأن  المشاركة  الــدول  بين 
 UN General Assembly Resolution 70/48, «Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of (6)
Nuclear Weapons,» adopted 7 December 2015, A/RES/70/48, 11 December 2015.
 UN General Assembly Resolution 70/33, «Taking forward Multilateral Nuclear Disarmament (7)
Negotiations», adopted 7 December 2015, A/RES/70/33, 11 December 2015.

إّن الفريق العامل «مفتوح باب العضوية» بمعنى أّن المشاركة فيه متاحة لجميع الدول األعضاء في األمم المّتحدة.
 United Nations, General Assembly, Report of the open-ended Working Group Taking Forward (8)
Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations, A/71/371, 1 September 2016.

ــض فــيــه األســلــحــة الــنــوويــة بــدرجــة كــبــيــرة مــن أعـــدادهـــا الــحــالــيــة إلـــى عـــدد مــتــدّن ليكون  تشير «الــنــقــطــة الــدنــيــا» إلـــى وضـــع ُتــخــفَّ
منطلقًا للخطوة التالية التي تزيل كّل األسلحة النووية.
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هــذا االنــقــســام وضــع دولـــة بموجب مــعــاهــدة عــدم االنــتــشــار وعضويتها فــي نظم مــعــاهــدات وتحالفات 
عسكرية أخرى (9).

أفــصــحــت أغــلــبــيــة الــــــدول الـــتـــي ال تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة األعــــضــــاء فـــي الـــفـــريـــق الـــعـــامـــل عـــن دعــمــهــا 
لــمــعــاهــدٍة تــحــظــر األســلــحــة الـــنـــوويـــة. وفـــي جــلــســة أيـــار/مـــايـــو 2016، قـــّدمـــت 10 دول ال تــمــتــلــك أسلحة 
نــوويــة ورقـــة عــمــل مــشــتــركــة تــقــتــرح بصفة رســمــيــة عــقــد مــؤتــمــر فــي عـــام 2017 إلطـــالق مــفــاوضــات حــول 
أعضاء  كثيرة  دول  معارضة  االقــتــراح  لقي  أعـــــاله) (10).  الــنــوويــة (المقاربة (ب)  األسلحة  لحظر  مــعــاهــدٍة 
في حلف الناتو وال تمتلك أسلحة نووية، إلى جانب أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، ألّنها مّتفقة 
والواليات المّتحدة على ترتيبات دفاعية تتضّمن توسيع الردع النووي. آثرت هذه الدول، التي تسّمى 
دول المظّلة النووية، المقاربَة التقّدمية (المقاربة (د) أعاله) بتطبيق تدابير قانونية وعملية فاعلة لتكون 

«لبِنات بناء» لدعم التقّدم نحو نزع السالح النووي، ومن دون جدول زمني محّدد (11).
لكّن هذا الخالف والخالفات الجوهرية األخرى لم تمنع الفريق العامل من اعتماد تقرير نهائي، 
عبر سلسلة من المناورات اإلجرائية، في جلسته الختامية في آب/أغسطس 2016. أوصى التقرير بأّن 
تعقد الجمعيُة العامة لألمم المّتحدة مؤتمرًا في عام 2017 إلطالق مفاوضات حول صّك ُملزم قانونًا 

لحظر األسلحة النووية وإزالتها (12).

اعتماد الجمعية العامة لألمم المّتحدة قرار الحظر

مسوّدة  على  عــام 2016  جلسة  في  المّتحدة  لألمم  العامة  للجمعّية  التابعة  األولــى  اللجنة  وافقت 
قـــرار بــشــأن الــدعــوة إلـــى مــفــاوضــات فــي عـــام 2017 حـــول «صـــّك ُمــلــزم قــانــونــًا لحظر األســلــحــة الــنــوويــة، 
المّتحدة  والمملكة  فرنسا  منها  الــقــرار،  مــســوّدة  كثيرة  دول  عــارضــت  بــالــكــّلــيــة» (13).  إزالــتــهــا  إلــى  وصـــوًال 
والواليات المّتحدة وأصدرت تفسيرًا مشتركًا لتصويتها ذكرت فيه أّن حظر األسلحة النووية المقتَرح 
في القرار «ال يمكن أن يشّكل بحال أساسًا مقبوًال للتفاوض». وصّرحت بأّن «مقاربة متدّرجة [قائمة 
 J. Nielsen, «2016 Open Ended Working Group: Towards 2017 Nuclear Weapon Ban Negotiations?,» (9)
Arms Control Wonk (13 September 2016).
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking forward Multilateral Nuclear (10)
 Disarmament Negotiations, «Addressing Nuclear Disarmament: Recommendations from the Perspective of
 Nuclear-Weapon-Free Zones,» Working paper submitted by Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Indonesia, Malaysia, Mexico, Philippines and Zambia, A/AC.286/WP.34/Rev.1, 11 May 2016.
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group Taking Forward Multilateral Nuclear (11)
 Disarmament Negotiations, «A Progressive Approach to a World Free of Nuclear Weapons: Revisiting the
 Building Blocks Paradigm,» Working paper submitted by Australia, Belgium, Bulgaria, Canada, Estonia, Finland,
 Germany, Hungary, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia and Spain,
A/AC.286/WP.9, 24 February 2016.
 United Nations, General Assembly, Report of the Open-ended Working Group Taking Forward (12)
Multilateral Nuclear Disarmament Negotiations, A/71/371, 1 September 2016, para. 67.
 United Nations, General Assembly, First Committee, Resolution on «Taking forward Multilateral (13)
Nuclear Disarmament Negotiations,» A/C.1/71/L.41, 14 October 2016, para. 8.
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عــلــى اإلجــــمــــاع] هـــي الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لــلــجــمــع بــيــن مــســتــلــزمــات نــــزع الـــســـالح والــمــحــافــظــة عــلــى األمـــن 
العالمي» (14).

وفي 23 كانون األول/ديسمبر 2016، أقّرت الجمعية العامة لألمم المّتحدة مشروع القرار، الذي 
قّدمته اللجنة األولـــى، باسم الــقــرار 258/71 بعد أّن أّيــدتــه 113 دولــة وعــارضــتــه 35 وامتنعت 13 دولــة 
عن التصويت (15). ولم يؤّيد القرار غير كوريا الشمالية من بين الــدول التسع التي ُيعَرف أو ُيَظّن أنها 
فرنسا  القرار  وعارضت  التصويت،  عن  وباكستان  والهند  الصين  امتنعت  بينما  نووية،  أسلحة  تمتلك 
وإسرائيل وروســيــا والمملكة المّتحدة والــواليــات الــمــّتــحــدة (16). ومــن جملة الــدول األخــرى المعارضة 
للقرار جميع الدول األعضاء في الناتو باستثناء هولندا التي امتنعت عن التصويت، وكذلك أستراليا 

واليابان وكوريا الجنوبية التي التزمت الواليات المّتحدة تجاهها بتوسيع الردع النووي.

التفاوض على المعاهدة

افتتاح المفاوضات

ُعــقــد اجتماع تنظيمي استغرق يــومــًا واحـــدًا فــي نــيــويــورك فــي 16 شباط/فبراير 2017 وشــاركــت فيه 
أكثر من 100 دولــة، وذلــك قبل افتتاح مؤتمر األمــم المّتحدة للتفاوض على صّك ُملزم قانونًا لحظر 
األســلــحــة الـــنـــوويـــة. انــتــخــبــت الـــــدول الــمــشــاركــة ســفــيــرَة كــوســتــاريــكــا إلـــيـــان وايــــت غــومــيــز رئــيــســة للمؤتمر 
وأقـــّرت أجــنــدة مؤّقتة للجلسة األساسية األولـــى التي تــقــّرر عقدها فــي آذار/مــــــارس (17). واتفقت الــدول 
أيضًا على أن يكون النظام الداخلي للمؤتمر هو ذاته الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المّتحدة، 
والـــــذي يــســتــلــزم، مـــن جــمــلــة مـــا يــســتــلــزمــه، أغــلــبــيــة الــثــلــثــيــن فـــي الــمــســائــل الــجــوهــريــة، وأغــلــبــيــة بــســيــطــة في 
الــمــســائــل اإلجـــرائـــيـــة. عــنــى ذلــــك أّنــــه مـــا مـــن دولــــة واحـــــدة أو مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن دول يــمــكــنــهــا عــرقــلــة 

قرارات المؤتمر (18).
ُعقدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر في نيويورك في 27 - 31 آذار/مارس 2017، بمشاركة أكثر من 
130 دولة، إلى جانب ممّثلين لمنّظمات دولية وجماعات المجتمع المدني. لم يشارك أّي من الدول 
التي  الــدول  بين  من  هولندا  غير  المباحثات  في  يشارك  اللقاء، كما لم  في  نووية  أسلحة  تمتلك  التي 
 France, United Kingdom and United States, «Explanation of Vote», delivered by France, 27 October (14)
2016.
 UN General Assembly Resolution 71/258, «Taking forward Multilateral Nuclear Disarmament (15)
Negotiations,» adopted 23 December 2016, A/RES/71/258, 11 January 2017.
 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, «Voting on UN Resolution for Nuclear Ban (16)
Treaty,» 23 December 2016.
 United Nations, «United Nations Conference to Negotiate Ban on Nuclear Weapons Holds First (17)
 Organizational Meeting, Adopts Agenda for 2017 Substantive Session,» Press Release DC/3685, 16 February
2017, and A. Ware, «UN Commences Nuclear Abolition Negotiations,» Abolition 2000, 24 February 2017.
 T. Rauf, «2017: The Year in Which Nuclear Weapons Could be Banned?,» Commentary, SIPRI, 20 (18)
March 2017.
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ال تمتلك أسلحة نــوويــة ومتحالفة مــع الــواليــات الــمــّتــحــدة (19). وفــي مــذّكــرة صـــادرة فــي تشرين األول/
أكــتــوبــر 2016، حـــّذرت الــواليــات الــمــّتــحــدة الـــدول األخـــرى األعــضــاء فــي الــنــاتــو مــن أّن الــجــهــود الرامية 
إلـــى الــتــفــاوض عــلــى مــعــاهــدة تحظر األســلــحــة الــنــوويــة أو تــنــزع شــرعــيــة الــــردع الـــنـــووي «تــتــعــارض تمامًا 
مع سياسات الناتو األساسية حيال الــردع»، وحّثت تلك الــدول على عدم المشاركة في المفاوضات 

الدائرة حول معاهدة حظر (20).
رّكزت المناقشات في الجلسة االفتتاحية على الغاية من المعاهدة المقتَرحة ونطاقها. وساد توافق 
عــــاّم بــيــن الــــدول عــلــى تــدابــيــر الــحــظــر الــجــوهــريــة الــتــي يــــراد تقنينها فــي نـــّص الــمــعــاهــدة. مــن جــمــلــة هــذه 
الــتــدابــيــر حظر اســتــخــدام األســلــحــة الــنــوويــة وامــتــالكــهــا وتــطــويــرهــا وحــيــازتــهــا ونقلها ونــشــرهــا، إضــافــة إلى 

حظر المساعدة بأنشطة محظورة.
حول  كالخالفات  المعاهدة،  بنطاق  المّتصلة  المسائل  مــن  عــدد  حــول  اختالفات  حصلت  لكن 
حــظــر الــتــهــديــد بــاســتــخــدام األســلــحــة الــنــوويــة. وجـــرى الــتــخــّلــي آخـــر األمـــر عــن الــعــبــارة الــمــقــتــرحــة الــتــي 
تــحــظــر الــتــهــديــدات الـــنـــوويـــة «تــحــت أّي ظـــرف كـــــان»، وذلــــك عــائــد مـــن بــعــض الـــوجـــوه إلـــى خــشــيــة أن 
تـــرى دول كــثــيــرة ال تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة وأعـــضـــاء فـــي الــنــاتــو ذلـــك مــنــاقــضــًا لــواجــبــاتــهــا تــجــاه الــنــاتــو، 
نووية  أسلحة  نقل  تحظر  التي  المقترحة  العبارة  إسقاط  جرى  وبالمثل،  المعاهدة.  سترفض  ولذلك 
ـــــًال فـــي مــعــاهــدات  عــبــر أراضــــي الــــدول الــمــوّقــعــة مـــن مـــســـوّدة نـــّص الــمــعــاهــدة - وهـــو حــظــر مـــذكـــور أصـــ
الــمــنــاطــق الــخــالــيــة مــن األســلــحــة الــنــوويــة. وانــقــســمــت الـــدول أيــضــًا حــول مــا إذا كــان ينبغي أن يتضّمن 
مع  الحظر  هــذا  يتعارض  أن  مــن  قلقًا  البعض  فــأبــدى  الــنــوويــة،  التجارب  تحظر  عــبــارة  المعاهدة  نــّص 
إلى  الرامية  الجهود  سيقّوض  وهذا  لعام 1996،   (CTBT) النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة 

مفعولها (21). سريان  تأمين 
وفــي المسائل الــجــوهــريــة، ظهر تنافر بين الـــدول بــشــأن مــا إذا كــان يــجــدر أن يــكــون لمعاهدة حظر 
األســلــحــة الــنــوويــة (TPNW) بــروتــوكــوالت الــتــحــّقــق الــخــاّصــة بــهــا إضــافــة إلـــى الــبــروتــوكــوالت الــمــوجــودة 
فــي معاهدة عــدم االنــتــشــار (NPT). وظــهــر خــالف حــول مــا إذا كــان يجب أن تتضّمن المعاهدة بــنــودًا 
ــد واإلزالـــــة الــمــاّديــة لــمــخــزونــات األســلــحــة الــنــوويــة، أو إرجــــاء الــمــســألــة إلـــى مــفــاوضــات  للتفكيك الــمــؤكَّ
(19) حضرت الحكومة الهولندية االجتماع نزوًال عند إصرار أغلبية األحزاب في البرلمان، وعكس ذلك بدوره أحاسيس 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي. وفـــي أيـــار/مـــايـــو 2016، أقــــّر الــبــرلــمــان الــهــولــنــدي اقـــتـــراحـــًا يــحــّث الــحــكــومــة عــلــى الــعــمــل مـــن أجـــل حــظــر دولـــي 
 S. van Oostward, «The Netherlands Should Actively Negotiate an International Nuclear انــظــر:  الــنــوويــة.  لألسلحة 
Weapons Ban Treaty,» International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, 23 May 2016.
 US Mission to NATO, «Defense Impacts of Potential United Nations General Assembly Nuclear (20)
 Weapons Ban Treaty,» Non-paper, AC/333-N (2016)0029 (INV), 17 October 2016, and International Campaign to
Abolish Nuclear Weapons, «US Pressured NATO States to Vote no to a Ban,» 1 November 2016.
 R. Acheson, Banning Nuclear Weapons: Principles and Elements for a Legally Binding Instrument (21)
 (Geneva: Women’s International League for Peace and Freedom, 2017), and O. Meier, S. Cordes, and E. Suh,
 «What Participants in a Nuclear Weapons Ban Treaty (Do Not) Want,» Bulletin of the Atomic Scientists (9 June
2017).
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النضمام  عملية  حــول  بمناقشات  مّتصلة  تكون  ورّبــمــا  نــوويــة -  أسلحة  تمتلك  التي  الـــدول  مــع  الحقة 
هـــذه الــــدول إلـــى الــمــعــاهــدة. كــمــا لــم يحصل إجــمــاع عــلــى وجـــوب ربـــط الــمــعــاهــدة بصفة رســمــيــة بنظام 
ــّيـــمـــا اقـــتـــرانـــه بــتــطــبــيــق ضــمــانــات  الــتــحــّقــق الـــــذي أرســـتـــه الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذّريــــة (IAEA)، وال سـ

الوكالة (22).
لكن ساد توافق عام بين الدول المشاركة على وجوب أن يكون نّص المعاهدة بسيطًا نسبيًا، يقّنن 
التفصيلية  والتقنية  القانونية  التدابير  وبإرجاء  امتالكها.  وعــدم  النووية  األسلحة  استخدام  عدم  أعــراف 
إلــــى مـــفـــاوضـــات الحـــقـــة، أمـــكـــن إبــــــرام االّتــــفــــاق األّولـــــــي بــســرعــة نــســبــيــًا. وأفـــصـــحـــت دول قــلــيــلــة، كـــإيـــران 
ومصر، عن اهتمامها بمعاهدة أشمل مع تدابير حظر وبنود تحّقق أوسع، والراجح أّن التفاوض عليها 

كان سيستلزم وقتًا أطول كثيراً (23).

إكمال المفاوضات

وفي 22 أيار/مايو 2017، عّممت رئيسة المؤتمر مسوّدة أّولية للمعاهدة (24). عكس نّص المسوّدة 
الــمــنــاقــشــات والـــمـــشـــاورات غــيــر الــرســمــيــة الــتــي دارت فـــي الــجــولــة األولـــــى مـــن الـــمـــفـــاوضـــات، وشــّكــلــت 

أساس الجولة الثانية التي بدأت في مقّر األمم المّتحدة في نيويورك في 15 حزيران/يونيو.
ديباجتها،  فــي  مبّين  هــو  كما  للمعاهدة،  الرئيسة  الغاية  على  المشاركة  الـــدول  بين  عــام  تــوافــق  ســاد 
وعلى الواجبات العامة المبّينة في البند 1. ُتوجب المعاهدة على جميع الدول األطراف حظر امتالك 
أراضيها  تجعل  أن  طــرف  دولـــة  على  وتحظر  واســتــخــدامــهــا،  ونقلها  وإنــتــاجــهــا  وتــطــويــرهــا  نــوويــة  أسلحة 

مكانًا لنشر أسلحة نووية لدولة أخرى.
تضّمن نّص المسوّدة منع األطراف من تنفيذ «أّي تفجير تجريبي لسالح نووي أو أّي تفجير نووي 
آخــر»، لكّن هذه العبارة ُأسقطت من النّص النهائي. واقترحت كوبا وإيــران أيضًا إضافة تدابير حظر 

تمويل األسلحة النووية ونقلها، لكّن االقتراح ُأسقط من النّص النهائي أيضاً (25).
إحــــدى أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي أثـــــارت جــــدًال فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الــمــفــاوضــات تــلــك الــتــي عالجت 
والمرافق  الــمــواّد  اســتــخــدام  عــدم  ضمان  إلــى  ترمي  والــتــي  الصلة  ذات  القانونية  والــصــكــوك  الضمانات 
الــنــوويــة المدنية ألغـــراض عسكرية. أراد عــدد مــن الــــدول، وفــي مقّدمها الــســويــد وســويــســرا، االشــتــراط 
 J. Carlson, «Nuclear Weapon Ban Convention: Overview of First Draft,» Nuclear Threats Monitor, (22)
Asia-Pacific Leadership Network, 26 May 2017, and Meier, Cordes and Suh, Ibid.
W. C. Potter, «Disarmament Diplomacy and the Nuclear Ban Treaty,» Survival, vol. 59, no. 4 (August– (23)
September 2017), p. 96.
 United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, (24)
Leading Towards Their Total Elimination, «Draft Convention on the Prohibition of Nuclear Weapons,» A/
CONF.229/2017/CRP.1, 22 May 2017.
A. Sanders-Zakre, «Nuclear Weapons Ban Treaty Adopted,» Arms Control Today, vol. 47, no. 6 (July- (25)
August 2017), pp. 21–22.
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عـــلـــى جــمــيــع األطــــــــراف فــــي الـــمـــعـــاهـــدة أن يـــوافـــقـــوا عـــلـــى الـــتـــفـــاوض عـــلـــى «بــــروتــــوكــــول إضــــافــــي» مــلــحــق 
الـــبـــرازيـــل ودوًال أخـــرى  الــــذّريــــة (IAEA) (26). لـــكـــّن  لــلــطــاقــة  الـــدولـــيـــة  ضــمــانــاتــهــم مـــع الـــوكـــالـــة  بــاّتــفــاقــيــات 
التي  الــدول  على  النهائي بالمقابل  النّص  واشترط  السابق اّتفاقية طوعية.  في  فرض ما كان  عارضت 
لم تفاوض بعد على اّتفاقية ضمانات شاملة مع الوكالة أن تقوم بذلك، وأن ُتبقي على سريان مفعول 
حّد أدنى لواجباتها المنصوص عليها في ضمانات الوكالة وقت بدء نفاذ المعاهدة. دفع ذلك بعض 
المراقبين إلى الشكوى من أّن واضعي أطر المعاهدة فّوتوا فرصة لدعم أحدث ممارسات الضمانات 

التي ستعّزز جهود نزع األسلحة النووية (27).
بــقــيــادة رئيسة الــمــؤتــمــر، اكتملت مــســوّدة نهائية للمعاهدة فــي 7  وعــقــب سلسلة مــشــاورات مــوازيــة 
تموز/يوليو 2017، وهو التاريخ النهائي الموصى به في قرار الجمعية العامة لألمم المّتحدة 258/71. 
ووافقت الــدول المشاركة على نّص المعاهدة الــذي أّيــده 122 صوتًا وعارضته دولــة واحــدة (هولندا) 

مع امتناع دولة واحدة (سنغافورة) عن التصويت (28).

فتح باب التوقيع

ُفتح باب توقيع معاهدة حظر األسلحة النووية (TPNW) في مقّر األمم المّتحدة بنيويورك في 20 
أيلول/سبتمبر 2017. وشارك أكثر من 50 رئيس دولة ورئيس حكومة ووزير خارجية في حفل توقيع 

أقيم على هامش االفتتاح السنوي للجمعية العامة لألمم المّتحدة (29).
مرهونًا  ذلــك  يكون  ولــن  الخمسين.  التصديق  صــّك  إيـــداع  مــن  يــومــًا  بعد 90  المعاهدة  نفاذ  سيبدأ 
بتصديق أّي دولــة بعينها أو مجموعة من الــدول. وكــان عدد من الــدول قد رأى في أثناء المفاوضات 
بأّنه ينبغي أن يكون لمعاهدة حظر األسلحة النووية اشتراطات بسيطة لبدء نفاذها لتحاشي الجمود 
اإلجـــرائـــي الــطــويــل الــــذي عــرقــل بـــدء نــفــاذ مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة (CTBT) (انــظــر 

.(III القسم

(26) مــــن شــأن بــروتــوكــول إضــافــي أن يــعــّزز بــدرجــة كبيرة قـــدرة الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذّريــة على التحّقق مــن االســتــخــدام 
 International Atomic Energy Agency, انــــظــــر:  شـــامـــلـــة.  ضـــمـــانـــات  اّتـــفـــاقـــيـــات  تــــوّقــــع  الـــتـــي  الـــنـــوويـــة  ــــمـــــواّد  الـ لــجــمــيــع  الــســلــمــي 
«Additional Protocol,» [n. d.].

 J. Wolfsthal, «Second Time is Not a Charm for the Nuclear Ban Treaty,» Arms Control Wonk, 29 June (27)
2017.

UN News Centre, «UN Conference Adopts Treaty Banning Nuclear Weapons,» 7 July 2017.   (28)
صــّوتــت هولندا ضــّد المعاهدة على أســاس أّنــهــا تتعارض مــع واجــبــات الــبــالد تجاه حلف الناتو، وتتضّمن بنود تحّقق غير 
 Permanent Representation of the Netherlands to the United انــظــر:  االنــتــشــار.  عـــدم  مــعــاهــدة  تــقــويــض  ويــمــكــنــهــا  مــنــاســبــة 
Nations in New York, «Explanation of Vote of the Netherlands on Text of Nuclear Ban Treaty,» 7 July 2017.

 International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, «UN Nuclear Weapon Ban Treaty Opens for (29)
Signature,» 20 September 2017.
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تضارب وجهات النظر بشأن المعاهدة

أبــــــرز فـــتـــح بـــــاب تـــوقـــيـــع مـــعـــاهـــدة حـــظـــر األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة نــــزاعــــات وانـــقـــســـامـــات قـــديـــمـــة حـــــول حــظــٍر 
األسلحة النووية (30). شّددت دول على الحاجة إلى رأب الصدع بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية 
والدول التي ال تمتلكها. مثال ذلك، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي شاركت في المفاوضات من 
حــظــرًا ُملزمًا قانونًا مــن حيث المبدأ،  ســانــدت  ومــع أّنــهــا  الـــدول المنتمية إلــى حلف الناتو.  بين جميع 
فقد ذكرت أّنه ال بّد له من كسب تأييد الدول التي تمتلك أسلحة نووية ليكون شامــًال وقابــًال للتثّبت 

منه (31).

الحجج الداعمة لمعاهدة حظر األسلحة النووية

أدلى أنصار معاهدة الحظر بأربع حجج جامعة على األقّل دعمًا لحظر قانوني لألسلحة النووية. 
وهي ترّكز أساسًا على اآلثار المعيارية والقانونية المترّتبة على المعاهدة.

أوًال، جادل كثير من مؤّيدي المعاهدة بأّن تحريم األسلحة النووية واجب أخالقي وإنساني قبل 
أّي شــيء آخـــــر (32). وكــمــا تبّين فــي الــمــؤتــمــرات الــتــي تــنــاولــت الــوْقــع اإلنــســانــي لألسلحة الــنــوويــة، قضية 
حــظــر األســلــحــة الــنــوويــة واضـــحـــة: إّنــهــا بطبيعتها غــيــر إنــســانــيــة وعــشــوائــيــة؛ وهـــي شــديــدة الــخــطــورة ألّنــهــا 
ــرة على نحو فــريــد. بــنــاًء على ذلـــك، تلحظ ديــبــاجــة مــعــاهــدة الحظر «المقتضيات األخــالقــيــة لنزع  مــدمِّ
األسلحة النووية والحاجة الملّحة إلى بلوغ عالم خاٍل من األسلحة النووية والمحافظة عليه، وهذه 

مصلحة العامة عالمية ولها األولوية القصوى» (33).
ثانيًا، يعكس دعم معاهدة الحظر اإلحباَط المتنامي لدى كثير من الــدول التي ال تمتلك أسلحة 
نــوويــة لــعــدم إحـــراز تــقــّدم على صعيد نــزع األســلــحــة الــنــوويــة الــمــتــعــّدد األطــــراف بموجب مــعــاهــدة عدم 
ر في  االنتشار (34). وتعّرضت الدول التي تمتلك أسلحة نووية النتقادات متزايدة لعدم رغبتها المتصوَّ
التعامل بــجــّديــة مــع التزاماتها المنصوص عليها فــي الــمــادة 6 مــن مــعــاهــدة عــدم االنــتــشــار والــتــي تدعو 
إلى «إجراء مفاوضات بنّية حسنة حول إجراءات مّتصلة بوقف سباق التسّلح النووي في تاريخ مبكر 

 J. Borrie [et al.], A Prohibition on Nuclear Weapons: A Guide to the Issues (Geneva; Oslo: United (30)
Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) and International Law and Policy Institute, 2016).
 United Nations Conference to Negotiate a Legally Binding Instrument to Prohibit Nuclear Weapons, (31)
Leading Towards their Total Elimination, Statement by the Netherlands, Agenda Item 8(b), 28 March 2017.
 B. Fihn, «The Logic of Banning Nuclear Weapons,» Survival, vol. 59, no. 1 (February-March 2017), (32)
 pp. 43–50, and T. Sauer and J. Pretorius, «Nuclear Weapons and the Humanitarian Approach,» Global Change,
Peace and Security, vol. 26, no. 3 (September 2014), pp. 233–250.

(33) لالّطالع على ملّخص لمعاهدة حظر األسلحة النووية وعلى تفاصيل أخرى ذات صلة، انظر الملحق (أ)، القسم 
I في هذا الكتاب.

 J. Nielsen and P. Ingram, «Opportunities for Effective Strategic Dialogue: Bridging the Nuclear (34)
 Deterrence and Disarmament Constituencies,» British–American Security Information Council (BASIC), 1
January 2017.
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وبــنــزع األســلــحــة الـــنـــوويـــة» (35). وســـاد إحــســاس عميق بخيبة األمـــل لتقصير الـــدول الــتــي تمتلك أسلحة 
معاهدة  استعراض  مؤتمَري  في  عليها  المتَّفق  النووي  السالح  نــزع  نحو  كثيرة  خطى  اّتخاذ  في  نووية 
عدم االنتشار لعام 2000 وعــام  2010(36). حمل ذلك بــدوره دوًال كثيرة ال تمتلك أسلحة نووية على 
مــســانــدة عقد الــمــفــاوضــات حــول مــعــاهــدة حظر نـــووي ضمن أروقـــة األمـــم المّتحدة لكن خـــارج سياق 

معاهدة عدم االنتشار (37).
ثــالــثــًا، يــجــادل أنــصــار مــعــاهــدة الحظر بــأّنــهــا واجـــب قــانــونــي الزم لــســّد ثــغــرة فــي الــقــانــون الـــدولـــي (38). 
وهم يشيرون إلى أّن صنَفي األسلحة البيولوجية والكيميائية، وهما فئتان من األسلحة غير التقليدية، 
محظوران صراحة كون استخدامهما يتعارض مع مقتضيات القانون اإلنساني الدولي. وفي المقابل، 
لــيــس فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي حــظــر قـــابـــل لــلــتــطــبــيــق بـــوجـــه عــــام أو عــالــمــي عــلــى امـــتـــالك أســلــحــة نـــوويـــة أو 
األسلحة  حظر  معاهدة  أنــصــار  مــن  كثير  ورأي  كثيرًا.  أشــّد  المدّمر  اإلنساني  وْقعها  أّن  مــع  استخدامها 
خيارًا  ُتعتبر  أو  قانونية  تظّل  أن  ال يمكن  مقبول  غير  ضــررًا  بالمدنيين  ُتلحق  التي  األسلحة  أّن  النووية 

مشروعًا في أوقات الحرب.
أخيرًا، يصّر كثير من أنصار معاهدة حظر األسلحة النووية (TPNW) على أّن المعاهدة سُتحدث 
تـــحـــّوًال مــعــيــاريــًا يــصــرف الــخــطــاَب الــســيــاســي بــشــأن األســلــحــة الــنــوويــة عـــن مـــزاعـــم قــديــمــة حـــول الــمــنــافــع 
ودبلوماسية  سياسية  استراتيجيات  دراســـة  نحو  ويــوّجــهــه  يتيحها،  الــنــووي  الـــردع  أّن  ُيــزَعــم  الــتــي  األمنية 
عاجز  الحالي  االنتشار  عــدم  معاهدة  نظام  إّن  واألخــالقــيــة (39).  اإلنسانية  المقتضيات  على  قائمة  بديلة 
عـــن نــــزع صــريــح لــشــرعــيــة األســلــحــة الـــنـــوويـــة ومـــمـــارســـة الـــــردع الــــنــــووي، كــونــه يــمــّيــز الـــــدول الــتــي تمتلك 
أســلــحــة نـــوويـــة عـــن الـــدولـــة الــتــي ال تــمــتــلــكــهــا. بــحــظــر حـــيـــازة األســلــحــة الـــنـــوويـــة والــتــهــديــد بــاســتــخــدامــهــا، 
تعكس هذه المعاهدة معارضة أغلبية الدول في العالم للسياسات والممارسات األمنية القائمة على 

الردع النووي (40).

(35) لالّطالع على ملّخص لمعاهدة عدم االنتشار وعلى تفاصيل أخرى ذات صلة، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا 
الكتاب.

 NPT Review Conference, Final Document, NPT/CONF.2000/28 (Vol. I), section 15, 24  2000 (36) انـــظـــر: 
April 2000, pp. 14–15, and 2010 NPT Review Conference, Final Document, pp. 19-29.

 T. Cronberg, «After 72 Years, Nuclear Weapons Have Been Prohibited,» Commentary, SIPRI, 21 July (37)
2017.

 G. Nystuen and K. Egeland, «A «Legal Gap»? Nuclear Weapons under International Law,» Arms (38)
Control Today, vol. 46, no. 3 (March 2016).

 P. Meyer, «The Mirage of Nuclear Deterrence,» The NPT and the Prohibition Negotiation: Scope for (39)
Bridge-building (Geneva: UNIDIR, 2017), pp. 3–10.

 Z. Mian, «After the Nuclear Weapons Ban Treaty: A New Disarmament Politics,» Bulletin of the Atomic (40)
Scientists (7 July 2017).
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الحجج المعارِضة لمعاهدة حظر األسلحة النووية

يــرى مــعــارضــو مــعــاهــدة حظر األســلــحــة الــنــوويــة أّن حظر األســلــحــة الــنــوويــة غير الزم، وغــيــر واقعي 
ورّبما يضّر بجهود نزع السالح النووي المتعّددة األطراف.

وهــــولــــنــــدا، عــــن رفــضــهــا  أوًال، أعــــربــــت دول مــــعــــارِضــــة لـــمـــعـــاهـــدة حـــظـــر األســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة، كـــكـــنـــدا 
الــصــريــح للزعم الــقــائــل بـــأّن عــدم وجـــود قــانــون أو عــرف قــانــونــي يحظر حــيــازة األســلــحــة الــنــوويــة يشّكل 
ثغرة قانونية (41). ومــع أّن رأيــًا استشاريًا صـــادرًا عن محكمة العدل الدولية في عــام 1996 فــرض قيودًا 
الــدول إلــى أّن حيازة  شديدة على الظروف المقبولة التي تتيح استخدام أسلحة نووية، أشــارت تلك 
هذه األسلحة ليست مخالِفة للقانون بموجب القانون الدولي العرفي الحالي. وتــرى هذه الــدول أّن 
معاهدة عدم االنتشار ال تزال تتيح األساس القانوني الالزم والكافي إلحراز تقّدم نحو نزع األسلحة.

ثانيًا، شّدد معارضون كثر للمعاهدة أّنها إجراء غير واقعي وال ينصح به لنزع األسلحة النووية، إذ 
يمكن أن تترّتب على حظر األسلحة النووية عواقب سلبية على األمن الدولي. واشتكت الدول التي 
األمريكية من كون الحظر ال يراعي البيئة  ودول كثيرة مشمولة بالمظّلة النووية  تمتلك أسلحة نووية 
القائمة.  األمنية  المذاهب  فــي  النووية  األسلحة  ودور  الحالي  الجيوسياسي  والــوضــع  الدولية  األمنية 
وحّذرت الواليات المّتحدة من أّن الجهود الرامية إلى نزع شرعية األسلحة النووية ستزعزع االستقرار 
وعلى  اإلقليمية.  األمنية  والترتيبات  الدولية  األمنية  التركيبة  أســاس  يشّكل  الــذي  الوطيد  االستراتيجي 
ــمــة مــن جــانــب مــنــاصــري الــحــظــر» - «تــقــويــض أســـاس الـــردع  الــتــحــديــد، يمكن لــلــمــعــاهــدة - وهـــي «مــصــمَّ
وفي  وشركائها (42).  المّتحدة  الــواليــات  حلفاء  من  كثير  عليه  يعتمد  الــذي  ع»  الموسَّ األمريكي  النووي 
هذا السياق، رأى بعض المراقبين أّن المعاهدة سُتحدث انقسامات، عن قصد أو عن غير قصد، بين 
الحلفاء الديمقراطيين، وُتضعف ارتداع الحكومات غير الديمقراطية األقّل تأّثرًا بالرأي عام واألعراف 

المعبَّر عنها في المعاهدة. وهذا بدوره يقّلل احتمال نزع حقيقي للسالح النووي (43).
ثــالــثــًا، أعــرب المعارضون عــن خــوف مــن إمــكــان أن ُتــحــدث المعاهدة إربــاكــًا حيال تطبيق معاهدة 
عدم االنتشار، وتزيد من صعوبة الوفاء بتعّهدات نزع السالح النووي بموجب معاهدة عدم االنتشار. 
ولو  يتداخل  اختصاص  مــع  شاملة  مــوازيــة  استعراض  آلية  تتيح  الحظر  معاهدة  أّن  إلــى  دوٌل  وأشـــارت 
جزئيًا مع اختصاص معاهدة عدم االنتشار. وسيؤّدي ذلك بدوره إلى تشتيت جهود نزع السالح (44). 
 United Nations, General Assembly, Open-ended Working Group on Taking forward Multilateral (41)
 Nuclear Disarmament Negotiations, «Reflections on the «Legal Gap for the Elimination and Prohibition of
Nuclear Weapons»,» Submitted by Canada, A/AC.286/WP.20, 12 April 2016.
 US Mission to NATO, «Defense Impacts of Potential United Nations General Assembly Nuclear (42)
Weapons Ban Treaty».
 M. Harries, «The Real Problem with a Nuclear Ban Treaty,» Nuclear Policy Program, Carnegie (43)
Endowment for International Peace, 15 March 2017.
 Permanent Representation of the Netherlands to the United Nations in New York, «Explanation of Vote (44)
of the Netherlands on Text of Nuclear Ban Treaty,» 7 July 2017.
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الخطوات  دراســة  عن  الدولية  المحافل  انتباه  ستصرف  الحظر  معاهدة  أّن  من  أيضًا  مخاوف  وُأثــيــرت 
العمالنية المهّمة المّتصلة بتقليص أخطار األسلحة النووية ومهالكها (45).

أخيرًا، حّذر بعض المراقبين من أّن معاهدة الحظر ستزيد تحّديات منع االنتشار الحالية جسامة. 
إلــى «البحث عن  النووية  األسلحة  بديلة تحكم  معاهدة  هيكلية  يــؤّدي تأسيس  ذلــك، يمكن أن  مثال 
الــخــيــار األنـــســـب»، بــحــيــث قـــد تــأمــل دولــــة بــإضــعــاف اإلدانـــــة الــدولــيــة لــعــدم امــتــثــالــهــا لــمــتــطــّلــبــات الــتــحــّقــق 
الــصــارمــة بــمــوجــب مــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار بــالــمــشــاركــة فــي مــعــاهــدة جــديــدة أقـــّل صــــرامــــة (46). إضــافــة إلــى 
ذلك، أشار النّقاد إلى أّن تضمين إمكان االنسحاب بعد ثالثة أشهر من تقديم إشعار بذلك في الماّدة 
18 مــن الــمــعــاهــدة ســُيــبــرز خطر إمــكــان أن تستخدم دولـــٌة مــا لديها بــرنــامــج نـــووي ســـّري هــذه المعاهدَة 

وحماياتها إلى أن تقّرر إحراز «تقّدم مفاجئ» نووي من دون سابق إنذار (47).

الخطوات التالية

إذا كان إبرام معاهدة حظر األسلحة النووية وفتح باب توقيعها إنجازًا مهّمًا، فإن المعاهدة في حّد 
ذاتــهــا ال تتيح غير إطــار عمل قانوني ومعياري عــام لنزع الــســالح الــنــووي. ويتعّين فــي نهاية المطاف 
إرفــادهــا بنظام يمكن التثّبت منه وقــابــل للتنفيذ لنزع الــســالح الــنــووي إذا كــان الــمــراد رأب الــصــدع بين 
لنزع  أّولـــي  نظام  تصميم  عملية  على  ويتعّين  ال يمتلكونها».  و«مــن  النووية  األسلحة  يمتلكون»  «مــن 
السالح أن تجيب عن أسئلة غير ملحوظة في المفاوضات التي سبقت المعاهدة، كتحديد ما يجب 
النووية  األنشطة  إدارة  وكيفية  وإنــتــاجــهــا،  نــوويــة  أسلحة  لتطوير  نافعة  ومــرافــق  ومـــواّد  أنشطة  مــن  حــظــره 

ذات التطبيقات العسكرية والمدنية ومراقبتها (48).
دولية  تكليف «هيئة  وتلحظ  نــوويــة  أسلحة  تمتلك  الــتــي  الـــدول  انضمام  تتيح  المعاهدة  كــانــت  إذا 
مــقــتــدرة» بالتحّقق مــن نــزع أسلحة دولــة مــا على نحو ال يمكن الــرجــوع عنه، فــإّن المعاهدة لــم تحّدد 
التي  والــدولــيــة  الوطنية  والــتــحــّقــق  الشفافية  بــروتــوكــوالت  تحديد  إلــى  حــاجــة  هــنــاك  لــذلــك،  تلك الهيئة. 
هذا  فــرض  دولــيــة مسؤولية  كــيــان أو كيانات  الــســالح، على أن يتوّلى  الــتــي تتوّلى نــزع  الـــدول  تشترطها 

النظام (49).

 S. Sagan and B. A. Valentino, «The Nuclear Weapons Ban Treaty: Opportunities Lost,» Bulletin of the (45)
Atomic Scientists (16 July 2017).
 A. Mount and R. Nephew, «A Nuclear Weapons Ban Should First Do No Harm to the NPT,» Bulletin of (46)
the Atomic Scientists, 7 March 2017.
Wolfsthal, «Second Time is Not a Charm for the Nuclear Ban Treaty».   (47)
 G. Perkovich, «The Nuclear Ban Treaty: What Would Follow?,» Nuclear Policy Program, Carnegie (48)
Endowment for International Peace, 31 May 2017.

 Arms Control Association, «The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons at aو نــفــســه،  (49) الـــمـــصـــدر 
Glance,» Fact sheet, July 2017.



386

الترسانات  فــي  أثــر  أي  المنظور  المستقبل  فــي  الــنــوويــة  األســلــحــة  حظر  لمعاهدة  يــكــون  أن  ُيستبعد 
النووية وفي خطط تحديثها في الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية (50). تجدر اإلشارة إلى أّن أّيًا 
من هــذه الــدول لم يشارك في التفاوض على المعاهدة أو ُيلمح إلــى إمكان انضمامه إليها. إزاء هذا 
ــح أن يــواصــل منتقدو معاهدة الحظر الطعن فــي مــا أّكـــده كثير مــن أنــصــار المعاهدة بأّنه  الــوضــع، يــرجَّ
إسهامها الرئيس الطويل األجل، وهو أّنها ستكون أداة نزع شرعية األسلحة النووية وتشنيعها من أجل 

األجيال القادمة، وبالتالي إسهامها في بلوغ الهدف النهائي وهو نزع السالح النووي.

(50) لمزيد من التفاصيل عن أحجام ترسانات الرؤوس الحربية النووية وأنواعها لدى الدول التسع التي تمتلك أسلحة 
نووية، انظر الفصل السادس، األقسام I-IX في هذا الكتاب.
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II تحديد األسلحة النووية الروسية - األمريكية

شانون ن. كايل

اســـتـــمـــّر تـــضـــاؤل احـــتـــمـــاالت الـــدفـــع ُقــــُدمــــًا بـــأجـــنـــدة تــحــديــد األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة واألمــريــكــيــة 
ونــزعــهــا فــي عـــام 2017. واشـــتـــّدت الــضــغــوط عــلــى دور تــحــديــد األســلــحــة بــوصــفــه أحـــد أســـس الــعــالقــة 
السياسية  العالقات  تــرّدي  تزايد  مع  الباردة  الحرب  بعد  المّتحدة  والــواليــات  روسيا  بين  االستراتيجية 

الدولتين. بين 
تأّزم الوضع بعد تشديد اإلدارة األمريكية الجديدة على ربط المحادثات المستقبلية حول تحديد 

األسلحة ونزعها بتحّقق فاعل من االمتثال لالّتفاقيات الراهنة.

تطبيق معاهدة ستارت الجديدة

واصلت روسيا والواليات المّتحدة تنفيذ معاهدة إجراءات الخفض اإلضافي لألسلحة الهجومية 
االستراتيجية والحّد منها الثنائية لسنة 2010 (ستارت الجديدة) (1). بموجب المعاهدة، وافق الطرفان 
ــًا لـــدى كـــّل منهما،  عــلــى قــصــر عـــدد الــــرؤوس الــحــربــيــة الــنــوويــة االســتــراتــيــجــيــة الــمــنــتــشــرة عــلــى 1550 رأســ
زة بذخائر  الثقيلة المجهَّ والقاذفات  المنتشرة  االستراتيجية  القذائف  منّصات إطالق  وعلى قصر عدد 
أيلول/ في  السنوية المجموعة  نصف  المعاهدة  بيانات  وأظهرت  منهما (2).  كّل  لدى  على 700  نووية 

هذا  في   III القسم  الملحق (أ)،  انظر  بها،  مّتصلة  تفاصيل  وعلى  الجديدة  ستارت  لمعاهدة  ملّخص  على  (1) لــالّطــالع 
الكتاب.

(2) بــالــنــظــر إلـــى «قـــواعـــد اإلحـــصـــاء» فــي ســتــارت الــجــديــدة، ال تــعــكــس هـــذه األرقـــــام الـــــرؤوس الــحــربــيــة ومــنــّصــات اإلطـــالق 
االستراتيجية المنتشرة فــعـــــًال. ومـــرّد ذلــك فــي األســـاس إحــصــاء كــل قــاذفــة بــأّنــهــا تحمل ســالحــًا واحــــدًا فــقــط، مــع أّنــهــا قـــادرة على 

حمل قذائف انسيابية إضافية كثيرة ُتطَلق من الجّو. انظر أدناه والفصل السادس، القسمين I وII في هذا الكتاب.
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سبتمبر 2017، أّن كـًال من المخزونات الروسية واألمريكية صارت أدنى من معظم السقوف النهائية 
التي حّددتها المعاهدة (انظر الجدول الرقم (7 - 1)) (3).

تـــتـــضـــّمـــن مـــعـــاهـــدة ســــتــــارت الــــجــــديــــدة تـــدابـــيـــر شـــفـــافـــيـــة وتــــحــــّقــــق، كـــتـــبـــادل الـــبـــيـــانـــات نـــصـــف الـــســـنـــويـــة، 
واإلخــطــارات ومــا يصل إلــى 18 عملية تفتيش ميداني سنويًا - وهــو ما أسهم في بناء ثقة متبادلة بين 
الطرفين حيال حجم وتركيبة القّوات النووية االستراتيجية لدى كّل منهما (4). وُعقدت الجلسة الثالثة 
عشرة لّلجنة التشاورية الثنائية التابعة للمعاهدة في جنيف بين 29 آذار/مارس و11 نيسان/أبريل 2017 

لمناقشة قضايا عملية مّتصلة بتنفيذها (5).

الجدول الرقم (7 - 1)

األعداد اإلجمالية لألسلحة الهجومية االستراتيجية الروسية واألمريكية بموجب 

ستارت الجديدة، لغاية 5 شباط/فبراير 2011 و1 أيلول/سبتمبر 2017

سقوف فئة البيانات
المعاهدة(أ)

الواليات المّتحدةروسيا

شباط/فبراير 
2011

أيلول/سبتمبر 
2017

شباط/فبراير 
2011

أيلول/سبتمبر 
2017

ICBM700521501882660، وSLBM وقاذفات ثقيلة منتشرة
 SLBMو ICBM رؤوس حربية على

15501537156118001393وقاذفات ثقيلة منتشرة(ب)

 ICBM منصات إطالق منتشرة وغير منتشرة لـ
8008657901124800و SLBM وقاذفات ثقيلة

ICBM = قذيفة بالستية عابرة للقارات؛ SLBM = قذيفة بالستية ُتطَلق من غّواصات.

(أ) ينبغي بلوغه بحلول شباط/فبراير 2018.
ــزة بــقــذائــف انسيابية أم بقنابل مــدفــوعــة بــالــجــاذبــيــة، على أّنــهــا تحمل رأســـًا حربيًا  (ب) ُتــحــصــى كــّل قــاذفــة ثقيلة، أكــانــت مــجــهَّ

واحدًا فقط، ولو كانت قادرة على التزّود بحمولة أسلحة أكبر.
 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «New START Treaty :المصدر
Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact Sheets, 1 June 2011 and 18 June 2018.

في  متواضعة  خفوض  عنها  سينتج  شباط/فبراير 2018،  في  الجديدة  ستارت  تنفيذ  يكتمل  عندما 
القّوات النووية االستراتيجية التي تنشرها روسيا والواليات المّتحدة. غير أّن هذه القّوات ليست سوى 
جـــزء صغير نسبيًا مــن تــرســانــة األســلــحــة الــنــوويــة اإلجــمــالــيــة لـــدى الــدولــتــيــن. لــيــس فــي ســتــارت الــجــديــدة 
 US Department of State, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «New START Treaty (3)
Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms,» Fact sheet, 18 January 2018.
 US Department of State, «New START Treaty Inspection انــظــر:  الــتــفــتــيــش،  ألنــشــطــة  مــلــّخــص  عــلــى  (4) لــــالّطــــالع 
Activities,» [n. d.].
 US Department of State, Office of the Spokesperson, «Thirteenth Session of the Bilateral Consultative (5)
Commission under the New START Treaty,» Media note, 12 April 2017.
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أو  المنتشرة  وغــيــر  العمالنية  االستراتيجية  الــنــوويــة  الحربية  الــــرؤوس  مــن  الــدولــتــيــن  لــمــخــزونــات  سقف 
الــــرؤوس الحربية الــتــي ُأخــرجــت مــن الــخــدمــة وتنتظر التفكيك والــتــي تشّكل جـــزءًا مــهــّمــًا مــن إجمالي 
ترسانَتي الدولتين من الرؤوس الحربية. كما أّنه ليس فيها سقف لترسانتيهما من األسلحة النووية غير 
االستراتيجية (التكتيكية)، التي تمّثل في حالة روسيا نحو ربع إجمالي ترسانتها من الرؤوس الحربية 
النووية. كان في حوزة روسيا لغاية كانون الثاني/يناير 2018 نحو 6600 رأس حربي نووي، بينما كان 

في حوزة الواليات المّتحدة نحو 6800 رأس حربي (6).
ســيــنــتــهــي أجــــل مـــعـــاهـــدة ســـتـــارت الـــجـــديـــدة فـــي شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 2021، أي بــعــد عــشــر ســنــيــن مـــن بــدء 
وإزاء  إضافية.  سنين  خمس  تمديدها  على  الطرفين  اّتــفــاق  إمــكــان  على  تنّص  المعاهدة  لكّن  نفاذها، 
احتماالٍت تزداد قتامة بشأن مستقبل تحديد األسلحة األمريكية والروسية، انتهت السنة من دون بروز 
األمريكيين  المسؤولين  مــن  العديد  وأبـــدى  تــمــديــد (7).  على  الطرفين  تــوافــق  إمــكــان  على  واضـــح  مــؤّشــر 
اّتفاقية  تنتهك  روســيــا  أّن  المّتحدة  الــواليــات  زعمت  بينما  روســيــا،  مــع  المعاهدة  تمديد  فــي  رغبة  عــدم 
مهّمة عائدة إلــى حقبة الحرب الــبــاردة وال تــزال سارية المفعول، وهــي تحّدد سقوفًا ألنــواع معّينة من 

القذائف المتوّسطة المدى (8).

النزاع حول معاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى

بقيت التوّترات الروسية - األمريكية تشتّد في عام 2017 بسبب مزاعم أمريكية بأّن روسيا تنتهك 
بشأن  السوفياتية  االشتراكية  الجمهوريات  واّتحاد  األمريكية  المّتحدة  الواليات  بين  المبرمة  المعاهدة 
فبموجب  الــمــدى) (9).  المتوسطة  النووية  األسلحة  مــدى (معاهدة  واألقــصــر  المتوسطة  قذائفهما  إزالـــة 
هذه المعاهدة، وافق االّتحاد السوفياتي والواليات المّتحدة على عدم حيازة أو إنتاج أو إجراء تجربة 
انــســيــابــيــة ُتــطــَلــق مــن األرض (GLCM) وذات مـــدى يـــتـــراوح بين  تحليق عــلــى قــذيــفــة بــالــســتــيــة أو قــذيــفــة 
500 و5500 كم، أو حيازة أو إنتاج منّصات إطالق هذه القذائف. وفي عام 2014، زعمت الواليات 
المّتحدة أّن روسيا ُتجري تجارب تحليق على قذائف (GLCM) جديدة ذات مدى تحظره المعاهدة. 

(6) لـــــالّطـــــالع عــلــى تــفــاصــيــل عـــن حــجــم وتــركــيــبــة تــرســانــَتــي الــــــرؤوس الــحــربــيــة الـــنـــوويـــة الـــروســـيـــة واألمـــريـــكـــيـــة، انـــظـــر الــفــصــل 
السادس، القسمين I وII في هذا الكتاب.

 P. Stewart, «Despite Tensions, US Sees Value in New START Treaty with Russia,» Reuters, 23 September (7)
 2017, and V. Kozin, «Nuclear Disarmament is Unthinkable until Trust is Restored between Russia and the US,»
OrientalReview.org, 26 October 2017.
 L. Brooks, «After the End of Bilateral Nuclear Arms Control,» Center for Strategic and International (8)
Studies, CSIS Next Generation Nuclear Network, 3 November 2017.

(9) األطــراف التي تشارك حاليًا في معاهدة INF هي الواليات المّتحدة والدول األربع التي ورثت االّتحاد السوفياتي - 
انظر  صلة،  ذات  أخــرى  تفاصيل  وعلى   INF للمعاهدة  ملّخص  على  لــالّطــالع  وأوكــرانــيــا.  وروســيــا  وكازاخستان  البيضاء  روسيا 

الملحق (أ)، القسم III في هذا الكتاب.
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رفــضــت روســيــا الــزعــم األمــريــكــي قــائــلــة بــأّنــه ال أســــاس لــه واشــتــكــت مــن إخــفــاق الـــواليـــات الــمــّتــحــدة في 
تقديم أّي دليل أو حقائق محّددة بشأن االنتهاك الروسي المزعوم (10).

رّدت روسيا بمزاعم عدم امتثال الواليات المّتحدة لمعاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى. 
تضّمنت هذه المزاعم توجيه تهم للواليات المّتحدة بنشر نظام دفاعي معترض للقذائف في أوروبا، 
وهو نظام يمكن استخدامه أيضًا في إطالق قذائف (GLCM) محظورة؛ واستخدام أهداف لتجارب 
الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي بــخــصــائــص مــشــابــهــة لــخــصــائــص الـــقـــذائـــف الــمــتــوســطــة الـــمـــدى الـــمـــحـــظـــورة؛ وصــنــع 
مركبات جّوية مسّلحة بال طيار (UAVs) تقع ضمن تعريف المعاهدة لقذائف (GLCM) (11). رفضت 
الــواليــات الــمــّتــحــدة مــزاعــم روســيــا واصــفــة إّيــاهــا بــأّنــهــا مــحــاولــة لــصــرف االنــتــبــاه عــن انتهاكها للمعاهدة. 
واستنادًا إلى وزارة الخارجية األمريكية، تحادثت الواليات المّتحدة في مناسبات عّدة مع مسؤولين 
روس لـــتـــشـــرح كـــيـــف أّن الـــنـــظـــم واألنـــشـــطـــة األمـــريـــكـــيـــة مـــوافـــقـــة لـــمـــعـــاهـــدة األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الــمــتــوســطــة 

المدى (12).

معلومات عامة جديدة حول انتهاك روسي مزعوم للمعاهدة

انتقل النزاع حول معاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى إلى المجال العام على نحو متزايد 
في سنة 2017 عقب قرار أمريكي بإتاحة مزيد من المعلومات المستندة إلى مصادر استخبارية حول 
نــظــام الــقــذائــف الــروســي المعني. وفــي أثــنــاء جلسة اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس األمــريــكــي فــي آذار/مــــارس 
2017، أّكد الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية، تقارير إعالمية ذكرت 
أّن الواليات المّتحدة تعتقد أّن روسيا شرعت في نشر القذيفة الجديدة في انتهاك لـــ «روح ومقصد» 
الـــمـــعـــاهـــدة  (13). وأدلــــــى ســيــلــفــا بـــشـــهـــادة ذكــــر فــيــهــا أّن روســـيـــا «نـــشـــرت عـــن قـــصـــد» الــقــذيــفــة فـــي وحــــدات 

عسكرية «لتمّثل تهديدًا للناتو وللمرافق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليات الناتو».
وفـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017، حــــّدد كــريــســتــوفــر فــــورد، وهـــو مــســؤول رفــيــع فــي مــجــلــس األمــن 
الــقــومــي األمـــريـــكـــي، فـــي تــصــريــح عــلــنــي نــظــام الــقــذيــفــة الـــروســـي الــــذي تـــرصـــده الـــواليـــات الــمــّتــحــدة بــأّنــه 
نــوفــيــتــور 9M729 الــــذي يــســّمــيــه حــلــف الــنــاتــو SSC-8 (14). وجــــود هـــذه الــقــذيــفــة مــعــلــوم مــنــذ زمــــن، لــكــّن 
خصائصها التقنية وعالقتها بنظم القذائف الروسية بقيت موضوع تكّهنات. وُيعتقد على نطاق واسع 
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Comments by the Russian Ministry of Foreign Affairs on the (10)
 Report of the US Department of State on Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and
Disarmament Agreements and Commitments,» 1 August 2014.

(11) المصدر نفسه.
 US State Department, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance, «Refuting Russian (12)
Allegations of US Noncompliance with the INF Treaty,» Fact sheet, 8 December 2017.
 US House of Representatives, Armed Services Committee, «Transcript of Hearing on Military (13)
 Assessment of Nuclear Deterrence Requirements,» 8 March 2017, p. 10, and M. R. Gordon, «Russia Deploys
Missile, Violating Treaty and Challenging Trump,» New York Times, 14/2/2017.

 D. Majumdar, «Novator 9M729: The Russian Missile that Broke INF Treaty’s Back?,» National Interest (14)
(7 December 2017).



391

أّنها نموذج ُيطَلق من األرض للقذيفة االنسيابية نوفيتور 3M14 كاليبر التي ُتطَلق من الجوّ (15). لكن 
القذيفة  تستخدمها  التي  ذاتــهــا  اإلطـــالق  منّصة  على  الــجــديــدة  القذيفة  تركيب  يمكن  كــان  إن  ال ُيــعــرف 
إسكندر إم 9M728 الُمواِفقة لمعاهدة األسلحة النووية المتوّسطة المدى، وهو ما يجعل تمييز أقمار 

المراقبة األمريكية بين االثنتين أمرًا صعباً (16).
ــــأّن نـــوفـــيـــتـــور 9M729 تــنــتــهــك  لــــم تــنــشــر الـــــواليـــــات الـــمـــّتـــحـــدة األدلـــــــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا فــــي الـــحـــكـــم بــ
معاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى. ويبّين آخر التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية 
تقاسمتها  الــتــي  المعلومات  أنـــواع  نــيــســان/أبــريــل 2017  فــي  األســلــحــة  لتحديد  االمــتــثــال  بــشــأن  األمريكية 
الــــواليــــات الــمــّتــحــدة مـــع روســـيـــا دعـــمـــًا لــزعــمــهــا عــــدم امــتــثــال روســـيـــا لــلــمــعــاهــدة، لــكــّنــه ال يــكــشــف جــوهــر 
منّصة  من  المعاهدة  تحظره  بمدى  ُتختَبر  لم  القذيفة  أّن  المراقبين  بعض  تكّهن  المعلومات (17).  تلك 
إطالق أرضية نّقالة وأّن الدليل غير المباشر على حصول انتهاك إّنما يستند إلى تقييم تقني أمريكي 
روسيا  المّتحدة  الــواليــات  أمــّدت  لسنة 2017،  الخارجية  وزارة  تقرير  إلــى  واستنادًا  القذيفة (18).  لمدى 
بين 500  يتراوح  مــدى  بلوغ  يمكنها  المعاهدة  تنتهك  التي   (GLCM) أن «قذائف  لتثبت  بالمعلومات 

و5500 كم» (19).

استمرار المراوحة بشأن االمتثال لمعاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى

فـــي 8 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2017 الـــمـــوافـــق لــلــذكــرى الــثــالثــيــن لــتــوقــيــع مــعــاهــدة األســلــحــة الــنــوويــة 
الدائر  الــنــزاع  لفّض  جديدة  أمريكية  استراتيجية  األمريكية  الخارجية  وزارة  أعلنت  الــمــدى،  المتوّسطة 
إجـــراءات اقتصادية وعسكرية لـــ «حــّث االّتــحــاد الفدرالي الروسي  حــول المعاهدة تشمل اللجوء إلــى 
على العودة إلى االمتثال»، بما في ذلك استعراض الخيارات المتاحة للواليات المّتحدة لصنع «نظم 
قــذائــف تقليدية [جـــديـــدة] مــتــوّســطــة الــمــدى وُتــطــَلــق مــن الـــبـــّر». أشـــار الــبــيــان إلـــى أّن الـــواليـــات المّتحدة 
منه  التثّبت  يمكن  الــذي  إلــى «االمتثال الكامل  روسيا  عــادت  إذا  والتطوير  البحث  أنشطة  تتهّيأ لوقف 
لواجباتها المنصوص عليها في معاهدة األسلحة النووية المتوّسطة المدى» (20). وفي الشهر الفائت، 
 P. Podvig, «The INF Treaty Culprit Identified: Now What?,» Russian Strategic Nuclear Forces, 5 (15)
December 2017.
 T. Gibbons-Neff, «This is the Ground-launched Cruise Missile that Russia has Reportedly just (16)
Deployed,» Washington Post, 15/2/2017.
 US Department of State, Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and (17)
Disarmament Agreements and Commitments (Washington, DC: Department of State, 2017), p. 14.
Podvig, «The INF Treaty Culprit Identified: Now What?».   (18)

بــمــوجــب مــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار، ال حــاجــة إلـــى اخــتــبــار قــذيــفــة انــســيــابــيــة ُتــطــَلــق مــن الــبــّر بــمــدى مــحــظــور لــكــي تــمــّثــل انــتــهــاكــًا 
للمعاهدة، بل يكفي أن يكون في مقدور القذيفة بلوغ المدى لتكون محظورة.

 US Department of State, Adherence to and Compliance with Arms Control, Nonproliferation, and (19)
Disarmament Agreements and Commitments, pp. 13-14.

 US Department of State, «Trump Administration INF Treaty Integrated Strategy,» Press Statement, 8 (20)
December 2017.
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وافق الكونغرس األمريكي على تمويل عمل تطويري لنظام قذائف (GLCM) أمريكي جديد بمدى 
تحظره معاهدة األسلحة النووية المتوّسطة المدى  (21).

رّدًا على البيان األمريكي، أنكر سيرغي رياْبكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن يكون نظام 
بيان  واّتــهــم  األمــريــكــيــون (22).  يزعم  مّما  كثيرًا  أقصر  مــداهــا  إّن  قائـًال  المعاهدة،  ينتهك  المعنّي  القذيفة 
صــادر عن وزارة الخارجية الروسية الوالياِت المّتحدة بمواصلة «كيل اّتهامات ال أســاس لها لروسيا 
بأّنها تخرق المعاهدة». وأضاف البيان، «إّن محاوالت التواصل معنا بلغة اإلنذارات النهائية أو فرض 

ضغوط عسكرية أو سياسية على روسيا من خالل العقوبات... غير مقبولة» (23).
وفي 12 - 14 كانون األول/ديسمبر 2017، عقدت وفود من الدول الخمس األطراف في معاهدة 
األسلحة الــنــوويــة المتوّسطة الــمــدى، وهــي روســيــا البيضاء وكــازاخــســتــان وروســيــا وأوكــرانــيــا والــواليــات 
الــمــّتــحــدة، اجــتــمــاعــًا فـــي جــنــيــف إليـــجـــاد آلــيــة لــفــّض الـــنـــزاع الـــدائـــر حـــول الــمــعــاهــدة، ُعـــرفـــت بــاســم لجنة 
التحّقق الخاّصة (24). أفصحت الوفود عن رأي مشترك بأّن معاهدة األسلحة النووية المتوّسطة المدى 
ال تـــــزال تــضــطــلــع بــــدور مــهــّم فـــي نــظــام األمــــن الـــدولـــي الـــقـــائـــم، ونــــزع الـــســـالح الـــنـــووي وعــــدم االنــتــشــار، 
وينبغي صونها وتقويتها. لكن لم ترد تقارير تفيد بإحراز تقّدم على صعيد وقف االّتهامات المتبادلة 
ــــأّن الـــطـــرف اآلخـــــر ال يــمــتــثــل لــمــعــاهــدة األســلــحــة الـــنـــوويـــة الــمــتــوّســطــة  بــيــن روســـيـــا والــــواليــــات الــمــّتــحــدة بـ

المدى.
وعــقــب االجـــتـــمـــاع، عــّبــر حــلــفــاء الــــواليــــات الــمــّتــحــدة فـــي الــنــاتــو عـــن تــضــامــنــهــم مـــع جــهــودهــا الــرامــيــة 
إلـــى ضــمــان امــتــثــال روســيــا لــلــمــعــاهــدة. وجـــاء فــي بــيــان مجلس شــمــال األطــلــســي - وهـــو الــكــيــان الرئيس 
لصنع الــقــرار فــي الــنــاتــو - إّن «الحلفاء حـــّددوا نــظــام قذيفة روســيــًا يثير مــخــاوف جــّديــة». وحـــّث روسيا 
الواليات  مع  تقني  حــوار  في  بنشاط  واالنــخــراط  وشّفافة،  مقبولة  بطريقة  المخاوف  هــذه  على «تبديد 

المّتحدة» (25).
األرض (GLCM) ليست محظورة بموجب معاهدة األسلحة  انسيابية ُتطَلق من  بقذيفة  أعمال البحث والتطوير الخاّصة 

النووية المتوسطة المدى. لكّن إنتاج قذيفة كهذه وإخضاعها لتجربة تحليق ُيَعّد انتهاكًا للمعاهدة.
 K. Reif, «Hill Wants Development of Banned Missile,» Arms Control Today, vol. 47, no. 10 (December (21)
 2017), p. 5, and National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018, US Public Law no. 115-91, signed into
law 12 December 2017.
 «Russia Hits back at US Charges of INF Treaty Violations,» Radio Free Europe/Radio Liberty, 10 (22)
December 2017.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Comment by the Information and Press Department on the 30th (23)
anniversary of the INF Treaty,» 2380-08-12-2017, 8 December 2017.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Press Release on the 31st session of the Special Verification (24)
Commission under the INF Treaty,» 2442-15-12-2017, 15 December 2017.

غــايــة اللجنة الــعــمــل كمنتدى «لــحــّل الــســائــل المّتصلة بــاالمــتــثــال» و«الــتــوافــق عــلــى مــا يــلــزم مــن تــدابــيــر لتحسين فاعلية هــذه 
الملحق (أ)،  انــظــر  صــلــة،  ذات  أخـــرى  تفاصيل  وعــلــى   INF للمعاهدة  ملّخص  على  لــالّطــالع  لــالســتــمــرار».  وقابليتها  الــمــعــاهــدة 

.Article XIII ،في هذا الكتاب III القسم
 North Atlantic Council, «Statement by the North Atlantic Council on the Intermediate-Range Nuclear (25)
Forces (INF) Treaty,» Press Release (2017) 180, 15 December 2017.
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مستقبل معاهدة األسلحة النووية المتوسطة المدى

المتوّسطة  الــنــوويــة  األسلحة  معاهدة  حــول  الــنــزاع  تفاقم  مــن  يتزايد  والقلق  نهايته  إلــى  الــعــام  وصــل 
المدى بين روسيا والواليات المّتحدة إلى حّد انهيار المعاهدة بينما ال ُيظهر ِكال الطرفين التزامًا قويًا 
بصونها. وهناك قلق على الخصوص من أن يتبّين أّن جهود اإلدارة األمريكية للضغط على روسيا كي 
تعود إلى «االمتثال الكامل الذي يمكن التثّبت منه» بالسعي لتطوير نظام إيصال قذيفة انسيابية جديد 
المساعدة  مــن  وعــوضــًا  عكسية.  بنتائج  ستعود  الــمــدى  المتوّسطة  الــنــوويــة  األســلــحــة  مــعــاهــدة  ال يمتثل 
عــلــى إصــــالح مــعــاهــدة األســلــحــة الــنــوويــة الــمــتــوســطــة الــمــدى وصــونــهــا، تــكــّهــن بــعــض الــخــبــراء بــــأّن ذلــك 
سيسّرع انهيار المعاهدة ويــْؤِذن بتنافس صاروخي روســي - أمريكي جــديــد (26). وحــّذر آخــرون من أّن 
حلفاء الواليات المّتحدة في أوروبا قد ال يكونون مستعّدين لنشر القذيفة الجديدة، وأّن خططًا رامية 
لــذلــك قــد ُتــحــدث شــرخــًا فــي الــنــاتــو كــمــا كــانــت الــحــال قــبــل إبــــرام تــلــك الــمــعــاهــدة فــي ثمانينيات الــقــرن 

الماضي (27).
كما أّن استمرار المراوحة بين روسيا والواليات المّتحدة حول انتهاكات مزعومة لتلك المعاهدة 
يهّدد بزعزعة اّتفاقيات أخــرى كمعاهدة ستارت الجديدة. وهو بذلك يمعن في تقويض دور تحديد 
األسلحة في العالقات االستراتيجية الروسية - األمريكية، وُيبرز حين انتهاء أجل ستارت الجديدة في 
عام 2021 إمكان أّال يعود هناك ما يضبط التوازن النووي بين الطرفين، أكان معاهدة سارية المفعول 

أم قيد التفاوض، وذلك ألّول مّرة منذ انتهاء الحرب الباردة.

 S. Pifer, «The Looming End of the INF Treaty,» Order from Chaos, Brookings Institution, 8 December (26)
2017.
M. Krepon, «Responding to the INF Treaty Violation,» Arms Control Wonk, 5 March 2017.   (27)
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III  التطّورات على صعيد نزع األسلحة النووية 

المتعّدد األطراف وعدم االنتشار

شانون ن. كايل

اللجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام 2020

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لسنة 1968 
رة الثالث في فيينا في  (معاهدة عدم االنتشار) الستعراض المعاهدة عام 2020، أولى جلساتها المقرَّ

2 - 12 أيار/مايو  2017(1). وترأس الجلسة السفير الهولندي هينك كور فان دير كواست (2).
كـــانـــت الــمــنــاقــشــات مـــقـــّيـــدة بـــوجـــه عــــام وتـــحـــاشـــت الـــنـــزاعـــات الـــشـــديـــدة الـــتـــي شـــّلـــت مـــن قــبــل مــؤتــمــر 
استعراض معاهدة عدم االنتشار لعام  2015(3). ساد اعتقاد على نطاق واسع بأّن ذلك المؤتمر آل إلى 
فشل عندما عجزت الدول األطراف عن الوصول إلى إجماع على وثيقة ختامية (4). وفي أثناء اجتماع 
عـــام 2017، امــتــنــعــت الــــدول األطـــــراف إلـــى حـــّد بــعــيــد عــن مــنــاقــشــة الــخــالفــات الــقــديــمــة حـــول الــتــرتــيــبــات 

(1) لالّطالع على ملّخص لمعاهدة عدم االنتشار (NPT) وتفاصيل أخــرى، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب. 
لتعزيز عملية استعراض المعاهدة، قّرر مؤتمر استعراض وتوسيع معاهدة عدم االنتشار لعام 1995 أن تعقد اللجنة التحضيرية 
اجــتــمــاعــًا كـــّل ثـــالث ســنــوات فــي الــمــراحــل الــتــي تــســبــق مــؤتــمــرات االســتــعــراض الــتــي ُتــعــَقــد كـــّل خــمــس ســـنـــوات. غــايــة اجــتــمــاعــات 
اللجنة التحضيرية «دراســـة المبادئ واألهـــداف والسُبل لدعم التطبيق الكامل للمعاهدة، باإلضافة إلــى دعــم طابعها العالمي، 
 Review and Extension Conference of the Parties to the انــظــر: 1995  االســـتـــعـــراض».  لــمــؤتــمــر  بــذلــك  تــوصــيــات  وإعـــــداد 
 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF.1995/32 (Part I), New York, 11 May 1995,
Decision 1, para. 4.
 United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), «2017 Preparatory Committee for the 2020 (2)
Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference,» [n.d.].
 H. Elbahtimy, «More Heat than Light: Reflections on the 2017 NPT Prepcom,» Commentary, (3) انــــظــــر: 
European Leadership Network, 26 June 2017.

ختامية  وثيقة  في الوصول إلى إجماع على  األعــوام 1980 و1990 و2005  في   (NPT) استعراض (4) أخفقت مؤتمرات 
أيضًا.
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الـــالزمـــة إلقـــامـــة مــنــطــقــة خــالــيــة مـــن أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل فـــي الـــشـــرق األوســــــط، وحــــول غــيــاب الــتــقــّدم 
ر نــحــو نــــزع األســلــحــة الـــنـــوويـــة مـــن قــبــل الـــــدول الــخــمــس الـــتـــي تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة بــمــوجــب  الــمــتــصــوَّ
تعريف معاهدة عدم االنتشار (5). كانت هذه الخالفات المصادر األولى للنزاع الذي حال دون اعتماد 

وثيقة ختامية باإلجماع في مؤتمر االستعراض لعام  2015(6).
وفـــي أثـــنـــاء مــنــاقــشــات الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــعــام 2017، ســـاد تـــوافـــق عـــام بــيــن الـــــدول األطـــــراف على 
قــضــايــا كــثــيــرة مــّتــصــلــة بــالــركــائــز الــثــالث لــمــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار: نـــزع الــســالح الـــنـــووي، وعــــدم االنــتــشــار 
النووية  للتجارب  الــشــامــل  الحظر  مــعــاهــدة  إنــفــاذ  مساندتها  عــن  كثيرة  دول  أفصحت  الــنــوويــة.  والــطــاقــة 
(CTBT) لـــعـــام 1996؛ وتــشــكــيــل فـــريـــق مـــن الـــخـــبـــراء لـــدراســـة مــعــاهــدة وقــــف إنـــتـــاج الـــمـــواد االنــشــطــاريــة 

(FMCT)؛ وتعزيز ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية (IAEA)، بما في ذلك اّتفاقيات الضمانات 

الشاملة والبروتوكول اإلضافي النموذجي لـ (IAEA)؛ وتجديد التشديد على حّق الدول األطراف في 
االستخدامات السلمية للطاقة النووية بموجب الماّدة IV في معاهدة عدم االنتشار (7). كما أجمعت 
اآلراء على تأييد بيان يشجب استمرار تجارب األسلحة النووية والتجارب الصاروخية البالستية التي 

ُتجريها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) (8).
المقترحة  للمعاهدة  المحتمل  األثـــر  ذلــك  المناقشة  أثــنــاء  فــي  بـــرزت  الــتــي  الرئيسة  القضايا  إحـــدى 
التي تحظر امتالك أسلحة نووية وكانت محّل تفاوض وقتذاك (انظر القسم I). ُأثيرت على التحديد 
مــســائــل حـــول مــا إذا كـــان حــظــر األســلــحــة الــنــوويــة ســيــصــرف االنــتــبــاه، إذا ُطــّبــق، عــن جــهــود نـــزع الــســالح 
بموجب مــعــاهــدة عــدم االنــتــشــار مــع مــا ينطوي عليه ذلــك مــن تعميق االنــقــســامــات الحالية بين الــدول 
األطـــراف فــي المعاهدة. ُأثــيــرت مسائل أيــضــًا حــول إمــكــان اختيار الـــدول ترتيب أولــويــات طــرق تطبيق 
معاهدة الحظر المقتَرحة، عبر تطوير بروتوكوالت، أو آليات تحّقق أو إجــراءات متابعة أخــرى، على 

حساب التدابير المعمول بها في معاهدة عدم االنتشار (9).

(5) تـــصـــف مــعــاهــدة (NTP) دولـــة مــا بــأّنــهــا دولـــة تمتلك أســلــحــة نــوويــة إذا فــّجــرت جــهــازًا نــوويــًا قــبــل 1 كــانــون الثاني/يناير 
1967. الـــــدول الــخــمــس الــتــي تــمــتــلــك أســلــحــة نـــوويـــة بــحــســب تــعــريــف (NTP) هـــي الــصــيــن وفــرنــســا وروســـيـــا والــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة 

والواليات المّتحدة.
 O. Meier, The 2015 NPT Review Conference Failure: Implications for the Nuclear Order (Berlin: (6)
German Institute for International and Security Affairs, 2015).
Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non- (7)
Proliferation of Nuclear Weapons, First Session, «Chair’s Factual Summary (Working Paper),» NPT/CONF.2020/
PC.I/WP.40, 25 May 2017.
Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non- (8)
 Proliferation of Nuclear Weapons, First Session, Joint statement on «Democratic People’s Republic of Korea’s
 nuclear challenge to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,» NPT/CONF.2020/PC.I/13, 11 May
2017.

 S. Pitts-Kiefer and I. Williams, «2017 NPT PrepCom: Sleepy Conference Masks Continuing Tensions,» (9)
PrepCom Primer, Nuclear Threat Initiative (NTI), 15 May 2017.
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مع اقتراب اجتماع اللجنة التحضيرية من نهايته، أعّد رئيسها موجزًا وقائعيًا لمداوالت االجتماع 
ُعــّمــم فــي وقــت الحــق كــورقــة عـــمـــل (10). وفــي أثــنــاء الجلسة الختامية الــعــامــة، سنحت لــلــدول األطـــراف 
الــفــرصــة لــلــتــعــلــيــق عــلــى الـــمـــوجـــز. جـــــّددت مــالحــظــاتــهــم بــوجــه عــــام دعــــم مـــبـــادئ مــعــاهــدة عــــدم االنــتــشــار 
الرئيسة  التحّديات  طبيعة  حيال  النظر  وجــهــات  فــي  القديمة  الخالفات  أيــضــًا  أبـــرزت  لكّنها  وأهــدافــهــا، 
د بعض المراقبين  جــدّ التي تواجه نظام معاهدة عدم االنتشار (11). وفي ضوء هذه الخالفات العالقة، 
الــمــطــالــبــة بـــإيـــالء عــنــايــة لــلــتــغــّيــرات اإلجـــرائـــيـــة فـــي عــمــلــيــة االســـتـــعـــراض، بــمــا فـــي ذلــــك اشــــتــــراط اإلجـــمـــاع 
إلقرار وثيقة ختامية في نهاية مؤتمر االستعراض، لئّال تؤّدي الخالفات حول قضايا معّينة إلى انهيار 

المؤتمر (12).

التحضيرات الفتتاح مفاوضات مستقبلية حول معاهدة 

وقف إنتاج المواد االنشطارية

مــعــاهــدة وقـــف إنــتــاج الـــمـــواد االنــشــطــاريــة (FMCT) مــعــاهــدة دولــيــة مــقــتــَرحــة لــحــظــر مــواصــلــة إنــتــاج 
الــــمــــواّد االنـــشـــطـــاريـــة بـــغـــرض اســتــخــدامــهــا فـــي أســلــحــة نـــوويـــة أو فـــي أجـــهـــزة مــتــفــّجــرة نـــوويـــة أخـــــــرى (13). 
وفـــي عـــام 1995، وافــــق مــؤتــمــر نـــزع الــســالح (CD) عــلــى واليــــة لــلــجــنــة خــاّصــة إلجــــراء مــفــاوضــات من 
دون شــــروط مــســبــقــة عــلــى «مــعــاهــدة غــيــر تــمــيــيــزيــة مــتــعــّددة األطـــــراف يــمــكــن الــتــحــّقــق مــنــهــا دولـــيـــًا وفــعــلــيــًا 
لــحــظــر إنـــتـــاج الـــمـــواّد االنــشــطــاريــة ألغــــراض صــنــع األســلــحــة الــنــوويــة أو غــيــرهــا مـــن األجـــهـــزة الــتــفــجــيــريــة 
جلساته  لبقّية  عمل  برنامج  اعتماد  عــن  الحــق  وقــت  فــي  عجز  الــســالح  نــزع  لــكــّن مؤتمر  الــنــوويــة» (14). 
عــدا جلستيه الــالحــقــتــيــن. يــرجــع ذلــك أســاســًا إلــى تــحــّفــظــات إجــرائــيــة أبــدتــهــا بــاكــســتــان لموقفها القائل 
بــوجــوب أن تــغــّطــي الــمــعــاهــدة مــخــزونــات الــمــواّد االنــشــطــاريــة الــمــوجــودة وقــت الــمــوافــقــة عــلــى معاهدة 
وقـــف إنـــتـــاج الـــمـــواد االنــشــطــاريــة. ولـــم ُتـــجـــَر حــتــى الـــيـــوم مــفــاوضــات بــعــد ذلــــك، ولـــم يــتــّم تــعــريــف بــنــود 

المعاهدة المقتَرحة بعد.
وفــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2016، أصـــدرت الجمعية الــعــامــة لــألمــم الــمــّتــحــدة قــــرارًا يــحــّث مؤتمر 
نـــزع الــســالح عــلــى الــمــوافــقــة عــلــى تــطــبــيــق بــرنــامــج عــمــل مـــتـــوازن وشــامــل يــتــضــّمــن الـــشـــروع الـــفـــوري في 
Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non- (10)
Proliferation of Nuclear Weapons, NPT/CONF.2020/PC.I/WP.40.
Preparatory Committee for the 2020 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non- (11)
Proliferation of Nuclear Weapons, First Session, «Summary Record of the 16th Meeting», NPT/CONF.2020/PC.I/
SR.16, 28 July 2017.
 T. Cronberg and S. van der Meer, «Working toward a Successful NPT 2020 Review Conference,» (12)
Policy Brief, Clingendael–Netherlands Institute of International Relations, September 2017.
 Nuclear Threat Initiative, «Proposed Fissile Material (cut-off) Treaty انـــظـــر:   ،(FMCT) عـــن  (13) لـــلـــمـــزيـــد 
(FMCT),» 31 May 2017.
 Conference on Disarmament, «Report of Ambassador Gerald E. Shannon of Canada on consultations (14)
 on the most appropriate arrangement to negotiate a treaty banning the production of fissile material for nuclear
weapons or other nuclear explosive devices,» CD/1299, 24 March 1995.
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مـــفـــاوضـــات عــلــى مــعــاهــدة وقـــف إنـــتـــاج الـــمـــواد االنــشــطــاريــة عــلــى أســــاس واليــــة عـــام  1995(15). طــالــب 
القراُر األميَن العام لألمم المّتحدة بتكليف «فريق خبراء تحضيري رفيع مستوى معني بإبرام معاهدة 
لــوقــف إنـــتـــاج الـــمـــواد االنـــشـــطـــاريـــة» بــعــضــويــة 25 دولـــــة، عــلــى أن يــعــمــل بــتــوافــق اآلراء لـــدراســـة وإعــــداد 
التحّقق  ويمكن  األطــراف  متعّددة  تمييزية  غير  مستقبلية  لمعاهدة  الجوهرية  العناصر  بشأن  توصيات 
منها دوليًا وفعليًا (أي على أساس والية مؤتمر نزع السالح لعام 1995). سيكون العمل السابق في 
هـــذا الــمــجــال منطلق مــــداوالت الــفــريــق، وال ســيــمــا الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــفــريــق الــخــبــراء الــحــكــومــيــيــن الــذي 
إنتاج  وقــف  معاهدة  في  محتملة  بعناصر  والمعني  سنة 2015  في  المّتحدة  لألمم  عــام  األمين  شّكله 

المواد االنشطارية (16).
وبـــغـــرض تــألــيــف الـــفـــريـــق، الــتــقــى فـــريـــق الـــخـــبـــراء الــتــحــضــيــري الــرفــيــع الــمــســتــوى الــمــعــنــي بــمــعــاهــدة 
نيويورك  فــي  المّتحدة  األمــم  مقّر  فــي  رسمية  غير  مــشــاورات  إلجــراء  االنشطارية  الــمــواد  إنــتــاج  وقــف 
األمــــم  فــــي  األعـــــضـــــاء  الــــــــدول  كــــل  إشــــــــراك  االجــــتــــمــــاع  غــــايــــة  كــــانــــت  آذار/مــــــــــــارس  2017(17).   3 - 2 فــــي 
الــمــّتــحــدة فــي الــمــنــاقــشــات الــدائــرة حــول قــضــايــا عــديــدة بــقــيــت عــالــقــة فــي تــفــويــض عــام 1995 وقــضــايــا 
مستقبلية،  معاهدة  ونطاق  المشمولة؛  االنشطارية  المواّد  كتعريف  الحقة،  مفاوضات  في  ستعاَلج 
ُأنتجت  التي  االنشطارية  المواّد  مخزونات  على  ستسري  المعاهدة  بنود  كانت  إْن  تحديد  وال سّيما 
ذات  والمؤّسسية  القانونية  والترتيبات  والمراقبة؛  التحّقق  ومتطّلبات  ال؛  أم  المعاهدة  نفاذ  بدء  قبل 

الصلة (18).
عــقــد فــريــق الـــخـــبـــراء أولــــى جــلــســاتــه فـــي 31 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو - 11 آب/أغـــســـطـــس 2017 فـــي جـــنـــيـــف (19). 
المّتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلــى  نهائيًا  تقريرًا  الفريق  وسيقّدم  عــام 2018،  في  ثانية  جلسة  سُتعقد 
فــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2018، وســيــتــوّســع فــي الــخــيــارات الــتــي ُيـــزَمـــع دراســتــهــا فــي مــفــاوضــات الحــقــة حــول 

معاهدة وقف إنتاج المواد االنشطارية.
 UN General Assembly Resolution 71/259, «Treaty banning the production of fissile material for nuclear (15)
weapons or other nuclear explosive devices,» adopted 23 December 2016, A/RES/71/259, 11 January 2017.
 United Nations, General Assembly, «Group of governmental experts to make recommendations on (16)
 possible aspects that could contribute to but not negotiate a treaty banning the production of fissile material for
nuclear weapons or other nuclear explosive devices,» A/70/81, 7 May 2015.
 United Nations Office at Geneva, «High Level Fissile Material Cut-Off Treaty (FMCT) Expert (17)
Preparatory Group,» 28 July 2017.

يتكّون الفريق الرفيع المستوى من خبراء من الدول الخمس والعشرين التالية، وهم مدعّوون من قبل األمين العام لألمم 
المّتحدة على أساس تمثيل جغرافي متساٍو: الجزائر واألرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وكولومبيا ومصر وإستونيا 
وكوريا  أفريقيا  وجنوب  والسنغال  وروســيــا  وبولندا  وهولندا  والمغرب  والمكسيك  واليابان  وإندونيسيا  والهند  وألمانيا  وفرنسا 

الجنوبية والسويد والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة.
 S. N. Kile and R. Kelley, Verifying a Fissile Material Cut-off :(18) لمزيد من التفاصيل عن هذه القضايا، انظر
Treaty: Technical and Organizational Considerations, SIPRI Policy Paper; no. 33 (Stockholm: SIPRI, 2012).
 United Nations Office at Geneva, «High-Level Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) Expert (19)
Preparatory Group Concludes its first Session,» 11 August 2017.
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بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

ووّقعتها  لسنة 1996   (CTBT) النووية  للتجارب  الشامل  الحظر  معاهدة  على  دولــة  صّدقت 166 
17 دولــــة إضــافــيــة لــغــايــة 31 كــانــون األول/ديــســمــبــر  2017(20). لــكــن لــن يــبــدأ نــفــاذ الــمــعــاهــدة إّال بــعــد أن 
تـــصـــّدق عــلــيــهــا الـــــدول الــــــ 44 كــّلــهــا الـــمـــذكـــورة فـــي الــمــلــحــق الــثــانــي لــلــمــعــاهــدة، عــلــمــًا بــــأّن ثــمــانــي دول لم 
وإيـــران وإسرائيل وكــوريــا الشمالية وباكستان والــواليــات  وهــي الصين ومصر والهند  تفعل ذلــك بعد، 
المّتحدة (21). وفي أيلول/سبتمبر 2016، وفي الذكرى العشرين للمعاهدة، أّكد مجلس األمن الدولي 
ــيــن» وحـــّث جميع الـــدول الــــواردة في  أن «بـــدء نــفــاذ الــمــعــاهــدة سُيسهم فــي تعزيز السلم واألمـــن الــدولــيَّ

الملحق الثاني على المصادقة على المعاهدة «من دون مزيد من التأخير» (22).
وفي 20 أيلول/سبتمبر 2017، ُعقد مؤتمر معني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب 
النووية (أو ما يسّمى مؤتمر الماّدة XIV) في مقّر األمم المّتحدة في نيويورك (23). كان ذلك المؤتمَر 

العاشر منذ فتح الباب لتوقيع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 1996.
جـــــّدد الــمــؤتــمــر الــتــشــديــد عــلــى «األهـــّمـــيـــة الـــجـــوهـــريـــة» لــلــمــعــاهــدة وعـــلـــى الـــحـــاجـــة الــمــلــّحــة إلــــى بــدء 
نفاذها، وكّرر التأكيد «أّن وقف جميع التفجيرات االختبارية لألسلحة النووية وكّل التفجيرات النووية 
األخــرى... يمّثل تدبيرًا فاعـًال لنزع السالح النووي وعدم االنتشار» (24). وناقش جملة من الخطوات 
واإلجــــــراءات الــرامــيــة إلـــى دعـــم بـــدء نــفــاذ الــمــعــاهــدة فــي وقـــت مــْبــكــر وتعميمها. رّكــــزت هـــذه الــخــطــوات 
واإلجراءات أساسًا على مبادرات التعليم والتدريب والتوعية العامة. وشملت أيضًا دعم عمل اللجنة 
التحضيرية لمنّظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (CTBTO) إلكمال نظام التحّقق المنبثق 
المحّددة  واليــتــه  إلــى  إضــافــة  التحّقق،  نظام  أّن  إلــى  الختامي للمؤتمر  البيان  وأشـــار  الــمــعــاهــدة (25).  مــن 
(20) لــالّطــالع على ملّخص لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وعلى تفاصيل أخــرى، انظر الملحق (أ)، القسم 

I في هذا الكتاب.
(21) ســـيـــبـــدأ نــفــاذ مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة بــعــد 180 يــومــًا مــن مــصــادقــة هـــذه الــــدول الــــــ 44، والــتــي كانت 
أعضاء في مؤتمر نزع السالح ولديها قدرة نووية أو مفاعالت بحثية على أراضيها حين التوقيع على المعاهدة. ولغاية كانون 
الــدول  أصــل  من  الخمس  الــدول  بقّية  وّقعت  بينما  المعاهدة،  وباكستان  الشمالية  وكوريا  الهند  توّقع  لم  األول/ديسمبر 2017، 

الثماني من غير أن تصادق عليها.
United Nations Security Council Resolution 2310, 23 September 2016.   (22)
 T. Rauf, ««Unfinished Business» on the anniversary of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban أيـــضـــًا:  انــظــر 
Treaty,» Commentary, SIPRI, 26 September 2016.

(23) تـــنـــّص الــمــاّدة XIV فــي (CTBT) على عقد مؤتمر كــّل سنتين بواسطة الـــدول الــتــي أودعـــت صــكــوك تصديقها على 
االّتفاقية (عدا الدول التي رّبما تشارك بصفة مراقب) «لدراسة التدابير الالزمة لتسهيل بدء نفاذ المعاهدة في وقت مبكر».

 Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, «Report (24)
of the Conference,» CTBT-Art.XIV/2017/6, 16 November 2017, Final declaration, paras 1, 5.

(25) يـــتـــأّلـــف نــظــام الــتــحــّقــق المنبثق عــن مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــوويــة مــن نــظــام رصـــد دولـــي (IMS) سيتأّلف 
من شبكة عالمية تضّم 321 محّطة رصد و16 مختبرًا لتقّصي أدّلــة حصول تفجير نــووي؛ ومركز بيانات دولــي (IDC) لمعالجة 
 CTBTO Preparatory Commission, :ــلــة فـــي مــحــّطــات الـــرصـــد ونــقــلــهــا إلـــى الـــــدول األعـــضـــاء. انـــظـــر وتــحــلــيــل الــبــيــانــات الــمــســجَّ
«How the International Monitoring System Works».
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بالمعاهدة، أثبتت جدواها في «تحقيق منافع علمية ومدنية ملموسة»، بما في ذلك نظم التحذير من 
موجات التسونامي ورّبما نظم تحذير من كوارث أخرى (26).

الــســادس الــذي  الــنــووي  غـــداة التفجير التجريبي  مــلــّحــًا  إضــافــيــًا  طــابــعــًا  مــــداوالت المؤتمر  اكتسبت 
أجــرتــه كــوريــا الشمالية، وُزعـــم أّنـــه جــهــاز حـــراري نـــووي، فــي 3 أيــلــول/ســبــتــمــبــر (27). نـــّدد البيان الختامي 
بالتجربة، وبكّل التجارب النووية الكورية الشمالية السابقة «بأشّد العبارات». وحّث كوريا الشمالية 
عــلــى الـــكـــّف عـــن إجــــــراء مـــزيـــد مـــن الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة وعـــلـــى االمـــتـــثـــال الــــتــــاّم والــــفــــوري لــجــمــيــع قـــــرارات 
مجلس األمـــن الــدولــي ذات الــصــلــة. وعــّبــر الــبــيــان أيــضــًا عــن تــقــديــره لفاعلية نــظــام الــتــحــّقــق فــي معاهدة 

الحظر الشامل للتجارب النووية في الرّد على التجارب النووية الكورية الشمالية (28).

 Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Final (26)
declaration, para. 8.
 G. Venturini, «The CTBTO PrepCom at Twenty: Beyond the CTBT?,» Nonproliferation Review, :انظر أيضًا
vol. 23, nos. 3–4 (2017), pp. 345–356.

(27) انظر الفصل السادس، القسم XI في هذا الكتاب.
 Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Final (28)
declaration, para. 6.
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IV  الجزاءات الدولية التي فرضت على كوريا الشمالية 

النتهاكها عدم االنتشار

شانون ن. كايل

ال تـــــزال جـــهـــود كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الــحــثــيــثــة لــتــطــويــر بـــرامـــج أســلــحــة نـــوويـــة ونـــظـــم إيــصــالــهــا بــالــقــذائــف 
االنسيابية سبب إدانة دولية قوية ومطالبات بأن توقف البالد فورًا كّل األنشطة المّتصلة بهذه البرامج. 
في عام 2017، أجرت كوريا الشمالية تفجيرًا تجريبيًا نوويًا سادسًا و23 تجربة إطالق قذائف بالستية، 
منها نظم قذائف جديدة بعيدة الــمــدى (1). دفعت هذه التجارُب مجلَس األمــن الدولي، ودوًال منفردة 
إلـــى فـــرض جـــــزاءات مــالــيــة إضــافــيــة وجــــــزاءات عــلــى قــطــاعــات رئــيــســة فـــي االقــتــصــاد الـــكـــوري الــشــمــالــي، 
وإلــــى تــشــديــد حــظــر الـــســـالح الــمــفــروض حـــالـــيـــاً (2). وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، بــقــي تــطــبــيــق الــــجــــزاءات وفــرضــهــا 
يواجه صعوبات كبيرة، وال يزال االلتفاف عليها ممكنًا عبر مجموعة تزداد تعقيدًا من أنشطة التهريب 

والممارسات الخادعة.

جزاءات مجلس األمن الدولي

بــحــلــول آخــــر كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2017، أصـــــدر مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي تــســعــة قـــــــرارات تــفــرض 
القذائف  وتــجــارب  الــنــوويــة  األسلحة  تــجــارب  على  رّدًا  الشمالية  كــوريــا  على  تقييدية  وتــدابــيــر  جـــزاءات 
البالستية الــتــي أجــرتــهــا الــبــالد منذ عــام 2006 (انــظــر الــجــدول رقــم (7 - 2)). صـــدرت الـــقـــرارات التسعة 
كـــّلـــهـــا بـــاإلجـــمـــاع واســــتــــدّلــــت بــالــفــصــل الـــســـابـــع مــــن مـــيـــثـــاق األمــــــم الـــمـــّتـــحـــدة فــــي مــطــالــبــة كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
وعلى  منه  التحّقق  ويمكن  كامل  نحو  على  الــنــوويــة  األسلحة  وبــرامــج  الــنــوويــة  أسلحتها  عــن  بالتخّلي 

(1) انظر الفصل السادس، القسم IX في هذا الكتاب.
(2) للمزيد عن حظر السالح، انظر الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
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نحو ال رجــعــة عــنــه، وبــوقــف كــّل األنشطة ذات الــصــلــة (3). يــراقــب مجلس األمـــن تطبيق الــجــزاءات عبر 
لجنة ُشّكلت بموجب القرار رقم 1718 (لسنة 2006) وفريق خبراء ُشّكل بموجب القرار رقم 1874 

(لسنة 2009) (4). ُيصدر هذا الفريق تقارير منتظمة عن وضع الجزاءات وفرضها.
وفــي عــام 2017، أصـــدر مجلس األمـــن ثــالثــة قــــرارات تضّمنت جــــزاءات جــديــدة رّدًا على تجارب 
األسلحة النووية وتجارب القذائف البالستية التي أجرتها كوريا الشمالية خالل عام. صدر القرار رقم 
2371 باإلجماع في 5 آب/أغسطس عقب إجراء كوريا الشمالية تجربَتي إطالق على قذيفتين بعيدَتي 
الــمــدى. حظر الــقــرار على كوريا تصدير مــواّد كثيرة كانت قـــرارات الــجــزاءات السابقة تقّيد تصديرها، 
كالفحم والــحــديــد وخـــام الــحــديــد والــرصــاص وخـــام الــرصــاص وثــمــار الــبــحــر. وفـــرض جــــزاءات جديدة 
أيــضــًا على أفـــراد وكــيــانــات كــوريــة شمالية، منها مــصــرف الــتــجــارة الــخــارجــيــة (FTB)، وحــظــر المشاريع 

المشتركة الجديدة بين كوريا الشمالية وشركاء أجانب (5).
عــلــى  رّدًا  الــــرقــــم 2375  ــــقـــــرار  الـ بــــاإلجــــمــــاع  األمــــــن  مــجــلــس  أصــــــدر  أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر 2017،  وفـــــي 11 
التفجير التجريبي النووي السادس الذي أجرته كوريا الشمالية في 3 أيلول/سبتمبر، وُيعتقد أّنه قنبلة 
هــيــدروجــيــنــيــة (6). تــضــّمــن الــقــرار جملة مــن الــتــدابــيــر الــتــي شــــّددت الـــجـــزاءات الــمــفــروضــة عــلــى االقــتــصــاد 
الــقــرار على التحديد سقفًا ســنــويــًا لــــواردات كــوريــا الشمالية مــن المنتجات  الــشــمــالــي. فــرض  الــكــوري 
رة (البنزين والمازوت وزيت الوقود الثقيل، وغير ذلك) بينما جّمد واردات البالد من  النفطية المكرَّ
النفط الخام عند مستواها الحالي. وحظر القرار أيضًا إمداد كوريا الشمالية بالغاز الطبيعي وبجميع 
رة. وحــظــر عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة تصدير  مــكــّثــفــاتــه لمنعها مــن تــأمــيــن بــدائــل للمنتجات الــنــفــطــيــة الـــمـــكـــرَّ
جميع المنسوجات - مستهدفًا أكبر قطاع اقتصادي في البالد لم يضع عليه مجلس األمن قيودًا قبل 
ذلــك. وأزال الــقــرار أيــضــًا مــصــدرًا رئيسًا للعائدات بــأن حظر على الـــدول األعــضــاء فــي األمــم المّتحدة 
إصـــدار رخــص عمل جــديــدة لكوريين شماليين فــي نــطــاق واليــاتــهــا الــقــضــائــيــة (7). أخــيــرًا، تضّمن الــقــرار 
محظورة  لصادرات  الشمالية  الكورية  التهريب  أنشطة  اعتراض  من  الــدول  ُتمّكن  مشّددة  بحرية  بنودًا 

عبر البحر (8).
(3) يــتــعــّيــن اســتــخــدام صــالحــيــات الفصل الــســابــع («مـــا يتخذ مــن األعــمــال فــي حـــاالت تهديد السلم واإلخــــالل بــه ووقــوع 
العدوان») لفرض نظم الجزاءات التي يجيزها مجلس األمن الدولي، مع أّنه ال حاجة إلى اإلشارة إلى ذلك الفصل بصراحة. 

وفي 24 تشرين األول/أكتوبر 1945، سرى مفعول ميثاق األمم المّتحدة الموقَّع في 26 حزيران/يونيو 1945.
 United Nations, «Security Council :(4) لالّطالع على نصوص قرارات مجلس األمن المذكورة في هذا القسم، انظر
Resolutions».
UN Security Council Resolution 2371, 5 August 2017.   (5)
UN Security Council Resolution 2375, 11 September 2017.   (6)

انظر أيضًا الفصل السادس، القسم XI في هذا الكتاب.
(7) اســـتـــنـــادًا إلـــى تــقــديــر حــكــومــي أمــريــكــي، يــوجــد نــحــو 100000 كــــوري شــمــالــي يــعــمــلــون فــي الـــخـــارج ويــحــّقــقــون مــداخــيــل 
 US Mission to the United Nations, «UN :انـــظـــر مــلــيــون دوالر.  قــيــمــتــهــا 500  تــتــجــاوز  الــشــمــالــيــة  الــكــوريــة  لــلــحــكــومــة  ســنــويــة 
Security Council Resolution 2397 on North Korea,» Fact sheet, 22 December 2017.
UN Security Council Resolution 2375.   (8)
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14 تشرين األول/
أكتوبر 2006

1718
أدان التجربة النووية التي ُأجريت في 9 تشرين األول/أكتوبر 2006؛ وطالب الدول بتفتيش الشحنات التجارية من وإلى كوريا الشمالية التي ُيشتبه في أّنها تهّرب 

ض الجزاءات وإعداد تقارير لمجلس األمن.
مواّد مّتصلة بأسلحة الدمار الشمال؛ تشكيل لجنة جزاءات لرصد واستعرا

12 حزيران/يونيو 
2009

1874
أدان التجربة النووية التي ُأجريت في 25 أيار/مايو 2009؛ وّسع الجزاءات ليحظر كّل صادرات كوريا الشمالية من األسلحة وأغلب وارداتها إّال األسلحة الصغيرة؛ 

وحظر التعامالت المالية والتدريب التقني والمساعدة على تأمين أو تصنيع أو صيانة أو استخدام أسلحة دمار شامل ونظم قذائف؛ شّكل فريق خبراء من 7 
ص لمساعدة لجنة الجزاءات التي تألفت بموجب القرار الرقم 1718.

أشخا
22 كانون الثاني/

يناير 2013
2087

شجب إطالق قذيفة بعيدة المدى في 12 كانون األول/ديسمبر؛ سّمى مجاالت جديدة لتدابير عقابية أقّرها مجلس األمن سابقًا.

7 آذار/مارس 
2013

2094
ض جزاءات على كيانات وأفراد 

شجب التجربة النووية التي ُأجريت في 12 شباط/فبراير 2013؛ وأضاف بنودًا إلى قائمة المعّدات والتكنولوجيات المحظورة وفر
جدد؛ وأجاز للدول تفتيش كّل الشحنات الماّرة عبر أراضيها من وإلى كوريا الشمالية.

2 آذار/مارس 
2016

2270
ض معيشية»؛ وحظر 

في 6 كانون الثاني/يناير 2016؛ وحظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم والحديد، إال إذا كانت «ألغرا شجب التجربة النووية التي ُأجريت 
ض الثمينة.

صادرات كوريا الشمالية من الذهب والتيتانيوم ومعادن األر
30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2016
2321

شجب التجربة النووية التي ُأجريت في 9 أيلول/سبتمبر 2016؛ وحظر صادرات كوريا الشمالية من المعادن غير الحديدية (كالنحاس والنيكل والفضة والزنك)؛ 
وحّدد سقفًا لصادرات كوريا الشمالية من الفحم؛ وقّيد أنشطة الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية الكورية الشمالية.

5 آب/أغسطس 
2017

2371
ص والحديد 

شجب تجارب إطالق قذيفتين بالستيتين طويلَتي المدى، األولى في 3 والثانية في 28 تموز/يوليو 2017؛ وحظر صادرات كوريا الشمالية من الرصا
ض قيودًا جديدة على مصرف التجارة الخارجية؛ وحظر مشاريع مشتركة بين كوريا الشمالية وشركاء أجانب.

وثمار البحر؛ وفر
11 أيلول/سبتمبر 

2017
2375

َّرة؛ وحظر كّل صادرات البالد من  شجب تجربة نووية ُأجريت في 3 أيلول/سبتمبر 2017؛ وقّيد واردات كوريا الشمالية من النفط الخام والمنتجات النفطية المكر
ض إنهاء المشاريع المشتركة مع كيانات كورية شمالية؛ وحظر إصدار تصاريح عمل جديد لكوريين شماليين في دول أجنبية.

المنسوجات؛ وفر
22 كانون األول/

ديسمبر 2017
2397

ض سقفًا جديدًا لواردات كوريا الشمالية السنوية من المنتجات النفطية 
شجب تجربة إطالق قذيفة بالستية بعيدة المدى في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017؛ وفر

ض البحري التي تستهدف سفنًا كورية شمالية.
َّرة؛ واشترط إعادة كّل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج في غضون سنتين؛ وشّدد تدابير االعترا المكر

U
nited N

ations, Security C
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m

ittee Established Pursuant to R
esolution 1718 (2006), «R

esolutions».
صدر: 

الم
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بعيدة  بالستية  لقذيفة  إطــالق  الشمالية تجربة  كوريا  أجــرت  الثاني/نوفمبر 2017،  تشرين  وفــي 28 
الــمــدى مــن نـــوع جــديــد. ورّدًا عــلــى ذلـــك، أصـــدر مجلس األمـــن بــاإلجــمــاع الــقــرار الــرقــم 2397 فــي 22 
دًا الــجــزاءات المفروضة على ذلــك الــبــلــد (9). خــّفــض الــقــراُر بنسبة 75 في  كــانــون األول/ديــســمــبــر، مــشــدِّ
المشتّقات  من  الشمالية  كوريا  لـــواردات  الرقم 2375  القرار  في  د  المحدَّ األقصى  السنوي  الحدَّ  المئة 
رة لــتــصــل إلـــى 500000 بــرمــيــل عــلــى األكـــثـــر فـــي عـــام 2018، وفــــرض حـــــّدًا أقــصــى على  الــنــفــطــيــة الـــمـــكـــرَّ
واردات الــنــفــط الــخــام فــي عـــام 2018 عــنــد مــســتــوى 4 مــاليــيــن بــرمــيــل الـــحـــالـــي (10). وأمــهــل الـــقـــراُر الـــدوَل 
األعـــضـــاء فــي األمــــم الــمــّتــحــدة سنتين لــتــرحــيــل جــمــيــع حــمــلــة الجنسية الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــذيــن يجنون 
مداخيل ضمن سلطاتها القضائية، باستثناء بعض الحاالت اإلنسانية. أخيرًا، شّددت القرارات تدابير 
االعـــتـــراض الــبــحــري لمنع االلــتــفــاف عــلــى الـــجـــزاءات، وهـــذا يشمل إيـــعـــازًا جـــديـــدًا لــلــدول بـــأن تستولي 

وتحتجز السفن التي ُتضَبط وهي تهّرب مواّد محظورة كالنفط والفحم.

آراء متباينة في شأن الجزاءات

شاب المفاوضاِت حول قرارات مجلس األمن خالفاٌت بين الصين وروسيا من ناحية، والواليات 
المّتحدة من ناحية أخرى حول نطاق الجزاءات المقتَرحة وشّدتها. سعت الواليات المّتحدة لفرض 
تــدابــيــر قــاســيــة، مــطــالــبــًة بــفــرض «أشــــّد [الــــجــــزاءات] الــمــمــكــنــة» عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي أثــنــاء الــتــفــاوض 
على القرار الرقم  2375(11). رفضت الصين وروسيا بعناد مطالبات الواليات المّتحدة فرض جزاءات 
ة باالستقرار. وُذكر أّن المسؤولين  شديدة تستهدف اقتصاد كوريا الشمالية كونها غير فاعلة ورّبما ُمخلِّ
الـــروس على الخصوص خــافــوا مــن أّن حــظــرًا نفطيًا أو أي إجـــراء مشابه رّبــمــا يسّبب قالقل اجتماعية 
في كوريا الشمالية مع إمكان اّتساعها عبر حدودها مع الصين (12). القــت هــذه المخاوف صــدى في 
تقارير تحّدثت خالل العام عن تدهور مستمّر لألوضاع المعيشية للكوريين الشماليين العاديين (13). 
شامل،  نفطي  حظر  فــرض  منها  مقتَرحة،  تدابير  عــّدة  المّتحدة  الــواليــات  أسقطت  المطاف،  آخــر  وفــي 

لكسب تأييد الصين وروسيا (14).
شـــّددت الصين وروســيــا على وجـــوب أن يترافق إحــكــام الــجــزاءات االقتصادية والمالية على كوريا 
الــشــمــالــيــة مـــع جــهــود دبــلــومــاســيــة جـــــاّدة لـــزيـــادة فــــرص الـــوصـــول إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة شـــامـــلـــة (15). وواصــلــتــا 
UN Security Council Resolution 2397, 22 December 2017.   (9)
US Mission to the United Nations, «UN Security Council Resolution 2397 on North Korea».   (10)
 D. Smith, «North Korea «Begging for War» Says US, Calling for Strongest Possible Sanctions,» The (11)
Guardian, 4/9/2017.
W. Rahn, «Why China Won’t Help US against North Korea,» Deutsche Welle, 15/9/2017.   (12)
 J. McCurry, ««Too Many Soldiers to Feed»: North Koreans fear More Sanctions as Drought :(13) انظر مثـًال
Threatens Famine,» The Guardian, 23/8/2017.
 S. Sengupta, «After US Compromise, Security Council Strengthens North Korea Sanctions,» New York (14)
Times, 11/9/2017.

 M. Nichols, «UN Security Council Unanimously Steps up Sanctions on North Korea,» Reuters, 11 (15)
September 2017.
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اإلفصاح عن مساندتهما اقتراح اّتفاق «التجميد مقابل التجميد» الصيني كخطوة مؤّقتة. بموجب هذا 
االّتفاق، توافق كوريا الشمالية على وقف كّل تجارب األسلحة النووية وتجارب إطالق القذائف مقابل 
تقليص الواليات المّتحدة وجودها العسكري في شبه الجزيرة الكورية ووقف كّل مناوراتها العسكرية 
المشتركة مع جمهورية كوريا (كــوريــا الجنوبية) (16). لكّن السفير األمريكي لــدى األمــم المّتحدة رفض 
اقتراح التجميد مقابل التجميد كونه «إهانة» عقب سادس تجربة سالح نووي ُتجريها كوريا الشمالية (17).

تقرير فريق الخبراء التابع لألمم المّتحدة عن منتصف المّدة

ل بموجب القرار الرقم 1874 تقريَر منتصف  في أيلول/سبتمبر 2017، أعّد فريق الخبراء الذي تشكَّ
مــّدة، ناقـًال إلى مجلس األمــن آخر نتائجه وتوصياته (18). ذكر الفريق أّن كوريا الشمالية أحــرزت تقّدمًا 
كبيرًا في برامجها النووية والصاروخية البالستية «في تحّد ألكثر نظم العقوبات شموًال واستهدافًا في 
تاريخ األمم المّتحدة». أظهر التحقيق الذي أجراه الفريق أّن كوريا الشمالية واصلت انتهاك الجزاءات 
الــمــالــيــة عــبــر اســتــخــدام طــائــفــة مــن األنــشــطــة الــمــحــظــورة والــمــمــارســات الــخــادعــة. وأظــهــر أيــضــًا أّن كــوريــا 
الشمالية واصــلــت انــتــهــاك الـــجـــزاءات الــمــفــروضــة على قــطــاعــات متنّوعة فــي اقــتــصــادهــا عبر تصدير كّل 
السلع المحظورة في القرارات تقريبًا، مستخدمة قنوات غير مباشرة ودوًال ثالثة التمّلص من الجزاءات. 

واستنادًا إلى الفريق، أظهرت التطّورات أّنه «كّلما توّسع نظام الجزاءات، توّسع نطاق التمّلص» (19).
وبـــرغـــم زيـــــادة مـــعـــّدل تــقــديــم الــتــقــاريــر الــوطــنــيــة عـــن الــتــطــبــيــق لــمــجــلــس األمـــــن، ذكـــر تــقــريــر الــفــريــق أّن 
وجــادل  الــنــووي» (20).  السالح  نــزع  هــدف  يلزم لتحقيق  كثيرًا عّما  متخّلف  للجزاءات  الفعلي  «التطبيق 
بأّن ذلك راجع من بعض الوجوه إلى «انعدام أطر العمل القانونية والتنظيمية المحّلية المناسبة» لدى 
بعض الدول األعضاء في األمم المّتحدة (21). النتيجة العملية لذلك «تراٍخ في تطبيق نظام الجزاءات، 
بينما تقنّيات التمّلص المتطّورة [الكورية الشمالية] تقّوض أهداف القرارات الرامية إلى تخّلي [كوريا 

الشمالية] عن كّل أسلحة الدمار الشامل ووقف كّل البرامج واألنشطة ذات الصلة» (22).
 Russian Ministry of Foreign :(16) الــــمــــصــــدر نــفــســه. لــــالّطــــالع عــلــى شــــرح القــــتــــراح الــتــجــمــيــد مــقــابــل الــتــجــمــيــد، انـــظـــر
 Affairs, «Joint Statement by the Russian and Chinese Foreign Ministries on the Korean Peninsula’s Problems,»
Press Statement 1317-04-07-2017, 4 July 2017.
 N. Haley, US Permanent Representative to the United Nation, «Remarks at an Emergency UN Security (17)
Council briefing on North Korea,» US Mission to the United Nations, 4 September 2017.
 United Nations, Security Council, «Midterm Report of the Panel of Experts Established Pursuant to (18)
Resolution 1874 (2009),» 4 August 2917, S/2017/742, 5 September 2017.
United Nations, S/2017/742, p. 4.   (19)
 A. Abrahamian, «The Art of Sanctions: Can North Korea Navigate Expanded Measures?,» 38 أيـــضـــًا:  انــظــر 
North, 21 March 2016.

انظر أيضًا: الفصل العاشر، القسم II في هذا الكتاب.
United Nations, S/2017/742, p. 5.   (20)
United Nations, S/2017/742, para. 60.   (21)
United Nations, S/2017/742, p. 5.   (22)
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جزاءات وطنية ودولية أخرى

فـــرضـــت دول كــثــيــرة واالّتــــحــــاد األوروبـــــــي عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة جــــــزاءات مــســتــقــّلــة فـــي عــــام 2017. 
بــل إّنــهــا مضت فــي بعض الــحــاالت إلــى مــا هــو أبــعــد مــن التدابير الــمــدَرجــة فــي قــــرارات مجلس األمــن 

الدولي.
وفـــي 20 أيــلــول/ســبــتــمــبــر، أقــفــل قــــراٌر تــنــفــيــذي أمــريــكــي الــنــظــاَم الــمــالــي األمــريــكــي أمــــام كـــّل مــؤّســســة 
م للرّد على  أجنبية أو منّظمة أو فرد يسّهل التجارة مع كوريا الشمالية (23). ُذكر أّن اإلجراء الجديد مصمَّ
عارضت  الــخــصــوص (24).  على  صينية  مالية  مــؤّســســات  ويستهدف  الـــجـــزاءات  مــن  التمّلص  تكتيكات 
وال سّيما  األمـــن،  مجلس  فرضها  التي  الــجــزاءات  تتخّطى  التي  األحــاديــة  األمريكية  الــجــزاءات  الصين 

تلك التي تفرض والية قضائية طويلة الباع بحكم األمر الواقع على كيانات وأفراد صينيين (25).
فــرضــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة قــبــل ذلـــك جــــــزاءات أحـــاديـــة عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة رّدًا عــلــى هجمات 
إلكترونية عزتها إليها، وعلى انتهاكات حقوق اإلنــســان، وغسيل أمــوال وأنشطة أخـــرى (26). وفــي آب/

أغسطس 2017، وافق الكونغرس األمريكي على قانون مثير للجدل، هو قانون مواجهة أعداء أمريكا 
بالجزاءات، وهو يفرض جــزاءات جديدة أو يوّسع جــزاءات سابقة لكوريا الشمالية إضافة إلى إيران 
وروسيا (27). يشّدد القانون، في جملة من اإلجراءات األخرى، القيود األمريكية على بضائع وشحنات 

كوريا الشمالية، وعلى استخدامها العمالة القسرية (28).
وفي 16 تشرين األول/أكتوبر 2017، أقّر مجلس االّتحاد األوروبــي تدابير أوروبية منفردة إكماًال 
وتـــعـــزيـــزًا لــتــلــك الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي قـــــرار مــجــلــس األمـــــن الـــرقـــم 2375. مـــن هــــذه الـــتـــدابـــيـــر حــظــر كــّل 
رة والنفط الخام لكوريا  استثمار لالّتحاد األوروبي في كوريا الشمالية؛ وحظر بيع منتجات نفطية مكرَّ
الشمالية؛ وتقليص حجم الحواالت المالية الشخصية التي يمكن إرسالها إلى كوريا الشمالية؛ وحظر 
تــجــديــد تــصــاريــح عــمــل حــَمــلــة الجنسية الــكــوريــة الشمالية عاملين حــالــيــًا فــي دول أعــضــاء فــي االّتــحــاد 
األوروبــــــي. أضــــاف االّتـــحـــاد األوروبــــــي أيــضــًا أفــــــرادًا وكــيــانــات إلـــى قــائــمــة األفـــــراد والــكــيــانــات الخاضعة 

لتجميد أصول وقيود على السفر (29).
 White House, Presidential Executive Order on imposing additional sanctions with respect to North (23)
Korea, 20 Sep. 2017.
 M. Reiss, «With New North Korea Sanctions in Place, all Eyes are on China,» Lawfare, 22 September (24)
2017.
J. Meyers, «China Denounces US Sanctions on North Korea Trade,» Los Angeles Times, 20/8/2017.   (25)
 E. Albert, «What to Know about Sanctions on North Korea,» Backgrounder, Council on Foreign (26)
Relations, 3 January 2018.
 Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, US Public Law 155-44, signed into law 2 (27)
 Aug. 2017, and R. Rampton and P. Zengerle, «Trump Signs Russia Sanctions Bill, Moscow Calls it «Trade War»,»
Reuters, 2 August 2017.
 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act sections 314-315, and Korean Central News (28)
Agency (KCNA), «US Sanctions Racket Slammed,» Naenara, 2 August 2017.
 Council of the European Union, «North Korea: EU Adopts New Sanctions,» Press Release 575/17, 16 (29)
October 2017.
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تدابير  على  اليابانية  الحكومة  وافــقــت  األول/ديــســمــبــر 2017،  وكــانــون  الثاني/نوفمبر  تشرين  وفــي 
تــجــّمــد أصـــول أفــــراد وكــيــانــات أخــــرى، بعضها كــائــن فــي الــصــيــن وروســـيـــا، بــعــدمــا تــبــّيــن أّنــهــا تعين كــوريــا 

الشمالية على االلتفاف على جزاءات مجلس األمن الدولي (30).

أثر الجزاءات

انــتــهــى عـــام 2017 وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة تـــرزح تــحــت جـــــزاءات دولــيــة ال ُيـــعـــرف لنطاقها وشــّدتــهــا مثيل، 
لــكــن مـــن غــيــر ظـــهـــور مـــؤّشـــر عــلــى اســـتـــعـــداد الـــبـــالد لــلــتــخــّلــي عـــن أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة أو وقــــف تــطــويــرهــا. 
وعــقــب صــــدور قــــرار مــجــلــس األمــــن الـــرقـــم 2397، أصـــــدرت الــحــكــومــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة بــيــانــًا نــــّددت 
ــــاعـــــهـــــا» (31). وتـــعـــّهـــد بــــأّنــــه بــرغــم  ــبـ ــ ــًا دّبــــرتــــه الـــــواليـــــات الـــمـــّتـــحـــدة وأتـ فـــيـــه بــــالــــجــــزاءات بــوصــفــهــا «عــــمــــًال حـــربـــيـ
««الجزاءات» المترّهلة»، ستواصل «تدعيم ردع[ها] النووي دفاعًا عن النفس واستئصاًال للتهديدات 

النووية واالبتزاز والتحرّكات العدوانية األمريكية من جذورها».
أشعل البيان نقاشًا في أوســاط المحّللين الغربيين حــول مــدى فاعلية الــجــزاءات في إرغــام كوريا 
الشمالية على وقف برامج أسلحتها النووية وقذائفها الصاروخية والتخّلي عنها آخر المطاف. جادل 
بــعــض المحّللين بـــأّن التطبيق الــفــاعــل لـــجـــزاءات مــالــيــة واقــتــصــاديــة تــــزداد شـــّدة ســُيــرغــم الــقــيــادة الــكــوريــة 
الشمالية آخر المطاف على التماس صفقة نزع سالح نووي لتحافظ على النظام السياسي الحالي (32). 
وجادل آخرون بأّن الجزاءات وحدها لن ُترغم القيادة على تغيير حساباتها للجدوى االستراتيجية من 
أسلحتها النووية (33). على سبيل المثال، أشارت البيانات التجارية المتاحة على التحديد إلى أّنه ليس 
للجزاءات أثر حّتى الساعة، وأّنــه ُيستبَعد أن ُترغم كوريا الشمالية على التخّلي عن برنامج أسلحتها 
النووية واألنشطة ذات الصلة ولو ازدادت تلك الجزاءات شــّدة (34). كما أّن تطبيق الجزاءات األممية 
القائمة بقيت مثار إشكاليات كما تجّلى في استخدام كوريا الشمالية المزعوم لسفن شحن لاللتفاف 
عــلــى الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى وارداتـــهـــا الــنــفــطــيــة (35). أشـــار ذلـــك بــــدوره إلـــى وجـــوب أن ُيــولــي المجتمع 
المخاوف  لتبديد  الشمالية  كوريا  مع  التعامل  في  عقابية  غير  دبلوماسية  لخيارات  أكبر  عناية  الدولي 

من برنامجها النووي.
 Kyodo News Agency, «Japan to Ratchet up Economic Sanctions on North Korea,» Japan Times, (30)
7/11/2017, and «Japan Expands Unilateral Sanctions against North Korea,» BBC News, 15 December 2017.
 Korean Central News Agency (KCNA), «Statement by the DPRK Foreign Ministry Spokesman,» 24 (31)
December 2017.
 J. Stanton, S. Lee, and B. Klinger, «Getting Tough on North Korea: How to Hit Pyongyang Where it (32)
Hurts,» Foreign Affairs (May-June 2017).

 J. Delury, «North Korea Sanctions: Futile, Counterproductive and Dangerous,» CNN, 2 December (33)
 2016, and R. Alcaro and E. Greco, «The Challenge from North Korea: Fostering Regional Security and
 Nonproliferation,» International Institutions and Global Governance Program, Council on Foreign Relations, 29
November 2017.
R. Frank, «Engagement, Not Sanctions, Deserve a Second Chance,» 38 North, 13 October 2017.   (34)
«North Korea: South Seizes Ship Amid Row over Illegal Oil Transfer,» BBC News, 29 December 2017. (35)
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V تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة في إيران

تيتي إراستو

بــعــد قــلــق دولـــي دام ســنــيــن حــيــال غــايــة بــرنــامــج إيــــران الـــنـــووي، ومــــداه وســّريــتــه، وافــقــت إيــــران على 
المنوطة  الرئيسة  االلتزامات  من  ُأريد  تموز/يوليو  2015(1).  في   (JCPOA) مشتركة  شامل  عمل  خّطة 
بــــإيــــران بــمــوجــب خــطــة الــعــمــل مــنــع إنـــتـــاج يـــورانـــيـــوم عـــالـــي الــتــخــصــيــب والـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم - «وهـــمـــا ســبــيــال» 
الــوصــول إلــى ســالح نـــووي. يـــراد مــن هــذه الــتــدابــيــر، الــمــقــرونــة بــجــوالت تفتيش أكــثــر تــســّلــطــًا، بــنــاء ثقة 
دولية بنوايا إيران، والسماح بـ «التعامل [مع برنامجها النووي] على غرار التعامل مع برنامج أّي من 
الدول األطراف [في معاهدة عدم االنتشار لعام 1968] التي ال تمتلك أسلحة نووية» (2). وتم التثّبت 
للطاقة  الدولية  الوكالة  أعّدتها  متتالية  تقارير  تسعة  بواسطة  المشتركة  العمل  لخطة  إيــران  امتثال  من 

.(IAEA) الذّرية
على الرغم من نجاح تطبيق الخطة، ازدادت الشكوك حول مستقبل الخّطة في عام 2017، وذلك 
هــذا القسم أّوًال  والــواليــات المّتحدة. يستعرض  عائد بدرجة كبيرة إلــى الــتــوّتــرات السياسية بين إيــران 
امتثال إيــران للنواحي المتنّوعة للخطة في عام 2017، ثّم يصف السياق السياسي، مرّكزًا على ردود 
المشاركين اآلخرين في الخطة على قرار مثير للجدل صادر عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في 

 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 14 July 2015, Vienna, reproduced as Annex A of UN (1)
Security Council Resolution 2231, 20 July 2015.
 T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear Programme,» SIPRI :انظر الطــالع على معلومات أساسية، 
 Yearbook 2016, pp. 673–688, and T. Rauf, «Implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action in Iran,»
in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 505–510.
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 14 July 2015, Vienna, reproduced as Annex A of UN (2)
Security Council Resolution 2231, 20 July 2015.
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العقوبات  رفــع  مواصلة  بـــأّن  تقييمه  على  بــنــاء  الخطة  على  التصديق»  بـ «سحب  األول/أكــتــوبــر  تشرين 
األمريكية غير متناسبة مع أعمال إيران بموجب االّتفاق.

امتثال إيران اللتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة

ُيــطــلــب مـــن إيــــــران بــمــوجــب الــخــطــة الـــحـــّد مـــن أنــشــطــتــهــا فـــي مـــجـــال تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وخــفــض 
ب، وإعادة تصميم وبناء المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك  مخزونها من اليورانيوم المخصَّ
بدعم دولي. إضافة إلى واجبات إيران القديمة بموجب اّتفاقية ضماناتها الشاملة (CSA) مع الوكالة 
ــــّد فـــي بـــروتـــوكـــول إضــافــي  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، وافـــقـــت إيـــــران أيـــضـــًا عــلــى تــطــبــيــق مـــؤّقـــت لــلــبــنــود األشـ

نموذجي في اّتفاقيتها الخاّصة بالضمانات الشاملة.
وألمانيا  فرنسا  األوروبي -  االّتحاد  في  أعضاء  دول  ثالث  هم  العمل  خطة  في  نظراء  إليران 
الـــصـــيـــن  الــــــدولــــــي -  األمـــــــن  مــــجــــلــــس  فـــــي  دائــــمــــيــــن  أعـــــضـــــاء  وثـــــالثـــــة   - E3 أو  الــــمــــّتــــحــــدة،  والــــمــــمــــلــــكــــة 
وروســيــا والــواليــات الــمــّتــحــدة، بــيــنــمــا يــضــطــلــع االّتــحــاد أوروبــي نــفــســه بــدور تــيــســيــري. ُتــســّمــى هــذه 
الــــدول بــالــجــمــلــة مــجــمــوعــة الــــدول األوروبـــيـــة الـــثـــالث/االّتـــحـــاد األوروبــــي والــــدول الـــثـــالث. وهــي 
يـــران  بـــبـــرنـــامـــج إ الـــصـــلـــة  الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــقــوبــات ذات  بـــالـــرفـــع  الـــعـــمـــل  خـــطـــة  بـــمـــوجـــب  ــًا  مــلــتــزمــة أســـاسـ

الــنــووي.
وفي عام 2017، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة تقارير ُتثبت امتثال إيران المتواصل 

اللتزاماتها (3).

األنشطة المّتصلة بالماء الثقيل وإعادة المعالجة

أثار التصميم السابق للمفاعل اإليراني الذي يعمل بالماء الثقيل بالقرب من أراك مخاوف حيال 
لكّن  أسلحة.  لصنع  صالح  على بلوتونيوم  يحتوي  مستهَلك  نــووي  وقــود  إنتاج  على  االنتشار لقدرته 
ولتبديد  المنَتج.  البلوتونيوم  مــقــدار  ُينقص  خطة  بموجب  إيـــران  عليه  وافــقــت  الــذي  الجديد  التصميم 
البلوتونيوم،  فصل  تتضّمن  عملية  وهــي  المستهَلك،  الــنــووي  الــوقــود  معالجة  إعـــادة  حــيــال  الــمــخــاوف 
وافقت إيران على شحن كّل الوقود المستهَلك الذي ينتجه المفاعل الجديد إلى الخارج طوال عمره 

التشغيلي.
رة بـ 130 طنًا  وافقت إيران أيضًا على عدم تجميع ماء ثقيل بكّمية تتجاوز حاجتها الفورية (المقدَّ
قبل تشغيل المفاعل الجديد وبـ 90 طنًا بعد تشغيله). ويتعّين بيع أّي ماء ثقيل تنتجه محّطة أراك فوق 
 IAEA, Board of Governors, «Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light (3)
 of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015),» Report by the Director General, 24 February
 2017, GOV/2017/10; 2 June 2017, GOV/2017/24; 31 August 2017, GOV/2017/35, and 13 November 2017,
GOV/2017/48.
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هــذه الكّمية لـــدول أخـــرى، وذكـــر أّنــهــا روســيــا والــواليــات الــمــّتــحــدة (4). وستستمّر هــذه العملية إلــى سنة 
.(5)2030 

أّكدت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال إيران في عام 2017 لكّل االلتزامات المذكورة 
أعـــــاله - مــنــهــا الــســقــف الـــمـــحـــّدد لــلــمــاء الــثــقــيــل الــــذي تــــّم تـــجـــاوزه مـــؤّقـــتـــًا فـــي عــــام  2016(6). ولــــم تــواصــل 
إيران بناء مفاعل أراك بموجب تصميمه األصلي، وعنت ُكَرّيات اليورانيوم الطبيعي وقضبان الوقود 
ومجّمعات الوقود أّن التصميم ال يزال مخزَّناً (7). وفي 12 نيسان/أبريل 2017، وّقعت المنّظمة اإليرانية 

للطاقة الذرية عقدًا مع الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية لتصميم المفاعل الجديد (8).

أنشطة مّتصلة بالتخصيب والوقود

بــمــوجــب خــطــة الــعــمــل، وافــقــت إيــــران أيــضــًا عــلــى عـــدم تخصيب الــيــورانــيــوم بنسبة تــفــوق 3.67 في 
التخصيب  أنشطة  حصر  وعــلــى  كــغ  دون 300  المخّصب  الــيــورانــيــوم  مــن  مخزونها  إبــقــاء  وعــلــى  المئة، 
في موقع واحد هو محطة ناتنز. تسري هذه القيود لمّدة 15 عامًا (إلى عام 2030). إضافة إلى ذلك، 
وافــقــت إيـــران على خفض عــدد أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي العاملة لديها إلــى 5060 جــهــازًا - نحو ربــع ما 
كان عليه قبل خطة العمل - وعلى وضع أجهزة الطرد المركزي الفائضة في المخزون لمّدة 10 أعوام 

(إلى عام 2025)، وأّال ُتستخَدم إّال لالستعاضة عن أجهزة معيبة أو متضّررة.
أعادت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد في عام 2017 أّن إيران تواصل التزامها بالقيود 
راقبت  كـــغ (9).  مــقــداره 79.8 - 101.7  المخّصب  اليورانيوم  مــن  مخزونًا  امتالكها  مــع  أعـــاله،  الــمــذكــورة 
الوكالة االستعاضة عن 245 جهاز طرد معيبًا أو متضّررًا بعدد مماثل كان في التخزين (10). وفي شباط/

ب المسترَجعة من منشأة مسحوق  حًا لكمّية اليورانيوم المخصَّ إيــران تقديرًا منقَّ فبراير 2017، قّدمت 
في  إنــتــاج  وحـــدات  فــي  الــمــاّدة  بهذه  ُيحتَفظ  أصفهان.  فــي   (EUPP) المخصب  اليورانيوم  أكسيد  ثاني 
ــغ عــنــهــا (99.9 كـــغ) مــّتــســقــة مــع تقييم ســابــق أعـــّدتـــه (IAEA). وبــحــلــول  الــمــنــشــأة. وكــانــت الــكــمــّيــة الــمــبــلَّ
حزيران/يونيو 2017، كانت إيران قد خّفضت تركيز 35.7 كغ من هذه الكّمية إلى مستوى اليورانيوم 

الطبيعي (11).

 K. Katzman and P. K. Kerr, Iran Nuclear Agreement, US Congressional Research Service (CRS) Report (4)
for Congress R43333 (Washington, DC: US Congress, CRS, 2017), p. 12.
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 14 July 2015, Vienna, reproduced as Annex A of UN (5)
Security Council Resolution 2231, 20 July 2015, Annex I.
 IAEA, GOV/2017/10, GOV/2017/24, انـــظـــر:  طــــن.  و128.2  بــيــن 111  الــثــقــيــل  الـــمـــاء  مـــن  إيــــــران  مـــخـــزون  (6) تــــــــــراوح 
GOV/2017/35 and GOV/2017/48.
IAEA, GOV/2017/10, GOV/2017/24, GOV/2017/35 and GOV/2017/48.   (7)
«China, Iran Sign First Contract for Arak Redesign,» World Nuclear News, 24 April 2017.   (8)
IAEA, GOV/2017/10, GOV/2017/24, GOV/2017/35 and GOV/2017/48.   (9)
(10) ذكرت الوكالة في شباط/فبراير أّن إيران استبدلت 124 جهاز طرد مركزي في مّدة اإلبالغ، و48 جهازًا في حزيران/

يونيو، و57 جهازًا في آب/أغسطس، و16 في تشرين الثاني/نوفمبر.
IAEA, GOV/2017/24.   (11)
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البحث والتطوير والتصنيع والتخزين في مجال الطرد المركزي

تجيز خــطــة الــعــمــل إليــــران إجــــراء بــحــث مــحــدود فــي أجــهــزة طـــرد مــركــزي جــــديــــدة (12). واســتــنــادًا إلــى 
تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2017، بقيت أنشطة البحث والتطوير اإليرانية موافقة لخطة 
الــعــمــل. وفـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 2017، راقـــبـــت الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة عــمــلــيــة حــقــن ســـادس 

فلوريد اليورانيوم في جهاز طرد مركزي IR-8 متطّور ألّول مّرة (13).

الشفافية والبروتوكول اإلضافي وقضايا أخرى

جــّددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد في عام 2017 أّن إيــران واصلت تطبيق البروتوكول 
اإلضــافــي. وذكــرت الوكالة أيضًا أّن إيــران  اإلضافي وأّنها تقّيم تصريحات إيــران بموجب البروتوكول 
أتاحت لها استخدام تقنيات رصد إلكترونية وباالتصال المباشر ومنحت المفّتشين النوويين تأشيرات 

دخول طويلة األجل (14).
في  عنها  المعَلن  النووية  الــمــاّدة  تحويل  عــدم  مــن  التحّقق  الــذّريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  واصــلــت 
المرافق النووية المصرَّح عنها في إيران إلى استخدامات محظورة، لكّنها لم تستطع بعد من التحّقق 
من مواّد وأنشطة غير معَلن عنها، مشيرة إلى أّن تقييماتها في هذا الصدد ال تزال جارية (15). وللتثّبت 
ــصــة لــالســتــخــدام الــســلــمــي، عــلــى الـــوكـــالـــة أن تــصــل إلــى  مـــن كــــون كــــّل الــــمــــواّد الـــنـــوويـــة فـــي إيـــــران مــخــصَّ
استكمال  لكّن  اإلضــافــي.  البروتوكول  في  عليها  منصوص  زة  معزَّ سلطات  على  مبنّي  أعــّم»  «استنتاج 

هذه العملية يتطّلب سنين (16).
وذكــرت الوكالة في عام 2017 أّن التحّقق من التزامات إيــران األخــرى ورصدها مستمّران (17). من 
وتطويره»  نــووي  متفّجر  جهاز  تصميم  في  يمكنها اإلسهام  التي  T («األنشطة  القسم  االلتزامات  هــذه 
فـــي الــمــلــحــق I لــخــّطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة. ومــــع أّن الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة لـــم تــشــّكــك 
يوِكيا  طلب  حين  العمل  خطة  نــّقــاد  اهتمام  على  القضية  هــذه  اســتــحــوذت   ،T للقسم  إيـــران  امتثال  فــي 
تنفيذ  لمناقشة  األطــراف  تجمع  التي  العمل -  لخطة  المشتركة  اللجنة  من  للوكالة  العام  المدير  أمانو، 

االّتفاقية - توجيهًا أوضح بشأن كيفية التحّقق من هذه االلتزامات (18).
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 14 July 2015, Vienna, reproduced as Annex A of UN (12)
Security Council Resolution 2231, 20 July 2015, Annex I.
IAEA, GOV/2017/10.   (13)
IAEA, GOV/2017/10, GOV/2017/24, GOV/2017/35, and GOV/2017/48.   (14)
IAEA, GOV/2017/10, GOV/2017/24, GOV/2017/35, and GOV/2017/48.   (15)
 D. Joyner, «The JCPOA and the Broader Conclusion,» Arms Control Law: Analysis and مــثـــــًال:  (16) انـــظـــر 
Discussion of Legal Issues Relevant to Arms Control, 8 December 2015.
IAEA, GOV/2017/24, GOV/2017/35 and GOV/2017/48.   (17)
 F. Murphy, «IAEA Chief Calls for Clarity on Disputed Section of Iran Nuclear Deal,» Reuters, 26 (18)
September 2017.
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تحّققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا من نقل كّل خام اليورانيوم المرّكز (الكعكة الصفراء) 
فــي إيــــران إلـــى مــحــّطــة تــحــويــل الــيــورانــيــوم فــي أصــفــهــان - وهـــذا يشمل الـــــــ 125.4 طــن الــتــي تلّقتها إيـــران 
ب  المنضَّ اليورانيوم  بتلقيم  إيـــران  بــدأت  كما  شباط/فبراير  2017(19).  فــي  ُذكــر  مــا  على  كازاخستان  مــن 
عبر وحدات اإلنتاج في منشأة مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم المخصب بإشراف الوكالة بغية زيادة 

محتوى U-235 إلى مستوى قريب من مستوى اليورانيوم الطبيعي (20).
خططها لبناء  عــن  الــذّريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــَة  إيــــراُن  األول/أكــتــوبــر 2017، أبلغت  وفــي تشرين 
مـــفـــاعـــل يــعــمــل بـــالـــمـــاء الــخــفــيــف الــــحــــرج «ألغــــــــراض بــحــثــّيــة فــــي الــمــســتــقــبــل الـــــقـــــريـــــب» (21). هـــــذه الــخــطــط 
منسجمة مع خطة العمل التي تشّجع إيران على االعتماد على مفاعالت الماء الخفيف (عوضًا من 

الثقيل) في المستقبل (22).

توّترات سياسية تهّدد خطة العمل الشاملة المشتركة

تــــزايــــدت الـــشـــكـــوك حــــول مــســتــقــبــل خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة عــقــب االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
األمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي أفـــصـــح فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي دونـــالـــد تـــرامـــب عـــن تــحــّفــظــاتــه حـــيـــال االّتـــفـــاقـــيـــة. هــنــاك 
يشهد  أن  يشترط  لعام 2015 -   (INARA) اإليراني  النووي  االّتفاق  مراجعة  قانون  أمريكي -  قانون 
مناسب  العقوبات  وأّن «تعليق  لالّتفاقية،  تقنيًا  ممتثلة  إيران  أّن  يومًا   90 كّل  علنًا  األمريكي  الرئيس 
ومــتــنــاســب»، عــلــى نــطــاق أوســـع، «مـــع تــدابــيــر إيـــران الــمــحــّددة الــتــي يــمــكــن الــتــحــّقــق مــنــهــا عــلــى صعيد 
إنــهــاء برنامجها الــنــووي الــمــحــظــور»، وأّنــه «حــيــوي لمصالح األمــن الــقــومــي لــلــواليــات الــمــّتــحــدة» (23). 
ومــع أّن الــرئــيــس تــرامــب شــهــد عــلــى االّتــفــاقــيــة عــلــى مــضــض فــي نــيــســان/أبــريــل وفــي تــمــوز/يــولــيــو، فقد 
رئــيــس  شــــهــــادة»  كـــــان «ســـحـــب  وإذا  ــتـــــوبـــــر  2017(24).  ــ األول/أكـ تـــشـــريـــن   13 فــــي  الـــشـــهـــادة  عـــــدم  اخــــتــــار 
أمـــريـــكـــي بــــأّن الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة مـــع إيـــــران مــنــســجــمــة مـــع الـــقـــانـــون األمـــريـــكـــي ال يــعــنــي االنـــســـحـــاب مــن 
ــّيـــنـــة تــــزيــــد بـــشـــكـــل مـــــؤّقـــــت صــــالحــــيــــات الـــكـــونـــغـــرس  الـــصـــفـــقـــة، فـــهـــو ُيـــطـــلـــق عـــجـــلـــة قـــــواعـــــد تـــشـــريـــعـــيـــة مـــعـ
 IAEA, GOV/2017/10, «Iran to Import 950 Tons of Yellow Cake, England Getting in Way,» Tehran (19)
Times, 25/2/2017.
IAEA, GOV/2017/24.   (20)

ب منتج ثانوي للتخصيب ومحتواه من U-235 أقّل من ذلك الذي في اليورانيوم الطبيعي. اليورانيوم المنضَّ
IAEA, GOV/2017/48.   (21)

(22) التزام إيران «بمجاراة اتجاه التطّور التكنولوجي الدولي في االعتماد على الماء الخفيف فقط في مفاعالت إنتاج 
الــثــالث/ األوروبــيــة  الـــدول  مجموعة  الــتــزام  يقابلها   I الملحق  (JCPOA) (هــامــش 1)  فــي  المستقبلية»  الــنــوويــة  والــبــحــوث  الطاقة 
االّتحاد األوروبي والدول الثالث بـ «تسهيل حيازة إيران مفاعالت بحوث وطاقة نووية تعمل بالماء الخفيف ألغراض البحث 

.III (هامش 1)، الملحق (JCPOA) والتطوير واالختبار، وإلنتاج الكهرباء وتحلية المياه» في
Iran Nuclear Agreement Review Act, US Public Law 114-17, signed into law 22 May 2015.   (23)

ال ُيعَرف إن كان القانون يسري بعد رفض الشهادة أيضًا.
 White House, Office of the Press Secretary, «Remarks by President Trump on Iran Strategy,» 13 (24)
October 2017.
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األمــريــكــي فــي اتــخــاذ قـــرار كــهــذا. لــكــّن األعـــضـــاء اآلخـــريـــن فــي مــجــمــوعــة الــــدول األوروبـــيـــة الــثــالث/
االّتـــــحـــــاد األوروبــــــــي والـــــــدول الــــثــــالث رّدوا عـــلـــى قـــــرار الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي ســـحـــب الـــشـــهـــادة بــتــجــديــد 
التشكيك  إلــى  اإليــرانــيــيــن  مــن  كــثــيــرًا  دفــعــت  الناتجة  الــشــكــوك  أّن  غير  بــاالّتــفــاقــيــة.  بالتزامهم  التصريح 

العمل. خطة  محاسن  في 

قرار سحب التصديق والجدل في الكونغرس األمريكي

الــمــفــروضــة على  لــلــقــيــود  الــمــشــتــركــة للطبيعة الــمــؤّقــتــة  الــشــامــلــة  انــتــقــدت إدارُة تــرامــب خــّطــَة الــعــمــل 
برنامج إيران النووي. كما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوسيع استخدام سلطاتها التفتيشية 
خــارج  المواقع  هــذه  بــأّن  صــّرحــت  إيــران  أّن  ومــع  إيـــران (25).  فــي  العسكرية  المواقع  بــدخــول  بالمطالبة 
نــطــاق الــتــفــتــيــش، لـــم ُتــشــر الــوكــالــة إلـــى حــاجــتــهــا إلـــى ســلــطــات تــفــتــيــشــيــة إضــافــيــة. وفـــي تــشــريــن الــثــانــي/

نــوفــمــبــر 2017 جـــــّدد أمـــانـــو الـــقـــول إّنـــــه: «لـــغـــايـــة الـــيـــوم، أمــكــنــنــا دخـــــول كــــّل الـــمـــواقـــع الـــتـــي احــتــجــنــا إلــى 
زيارتها. لكّننا ال نكشف التفاصيل ألسباب تتعّلق بالسّرية، وهذا يشمل تحديد المواقع التي زارها 
مــفــّتــشــونــا، ومـــا إذا كــانــت مــدنــيــة أو عــســكــريــة... ولــيــس مــن شـــأن الــوكــالــة تــحــديــد إن كـــان مــوقــع معّين 

عسكريًا» (26). أو  مدنيًا 
لـــكـــّن مـــخـــاوف اإلدارة األمــريــكــيــة لــيــس لــهــا صــلــة غــالــبــًا بــخــطــة الــعــمــل نــفــســهــا. فــمــع أّن الـــواليـــات 
الصاروخية،  إيــران  تــجــارب  بــأّن  تــجــادل  فهي  الــنــووي،  لــالّتــفــاق  إيــران «التقني»  بامتثال  تقّر  المّتحدة 
األمن  مجلس  قــرار  ونــّص  العمل  خطة  روح  تنتهك  المنطقة  في  وأنشطتها  صناعية  أقمارًا  وإطالقها 
ــمــة  رقـــم 2231 الــــذي يــدعــو إيـــــران إلـــى «عــــدم الـــشـــروع فـــي أّي نــشــاط لـــه صــلــة بــقــذائــف بــالــســتــيــة مــصــمَّ
تموز/يوليو 2017  في 27  صناعيًا  قمرًا  إيــران  وإطــالق  نــوويــة» (27).  أسلحة  إيصال  على  قــادرة  لتكون 
حمل الكونغرس األمريكي على فرض أول جزاءات أمريكية جديدة على إيران منذ التفاوض على 

العمل (28). خطة 
فـــتـــح قـــــــرار الــــرئــــيــــس تــــرامــــب ســـحـــب الـــتـــصـــديـــق نــــافــــذة مــــّدتــــهــــا شــــهــــران لـــكـــي يـــــــدرس الـــكـــونـــغـــرس 
ــلــة. حـــّث الــرئــيــُس  إعــــادة فـــرض جــــزاءات عــلــى إيــــران لــهــا صــلــة بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي عــبــر عــمــلــيــة مــعــجَّ
الــكــونــغــرس عــلــى مــعــالــجــة «الــعــيــوب الــخــطــيــرة الــكــثــيــرة» فــي خــطــة الــعــمــل بــتــشــريــع يــجــعــل كــّل الــقــيــود 
«Nuclear Inspectors Should Have Access to Iran Military Bases: Haley,» Reuters, 25 August 2017.   (25)
 Y. Amano, IAEA Director General, Speech on Iran, the JCPOA and the IAEA, Belfer Center for Science (26)
and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Cambridge, MA, 14 November 2017.
UN Security Council Resolution 2231 (JCPOA), Annex B.   (27)
 E. Labott, L. Koran, and J. Diamond, «US to Extend Sanctions Waivers on Iran :انظر أيضًا على سبيل المثال
 as Trump Signals Frustration with Nuclear Deal,» CNN, 14 September 2017, and «Ambassador Haley on Iran’s
Threats to Quit the JCPOA,» US Mission to the United Nations, 15 August 2017.
 B. Harris, «Congress Closes in on First New Iran Sanctions since Nuclear Deal,» Al-Monitor, 25 July (28)
 2017, and Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, US Public Law 115-44, signed into law 2
August 2017.
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بالستية  قذيفة  تطوير  من  إيران  ويمنع  األمريكي  القانون  بموجب  دائمة  النووي  إيران  نشاط  على 
المّتحدة  الواليات  مشاركة  واحد  جانب  من  ُينهي  قد  أّنه  من  أيضًا  ترامب  وحّذر  للقاّرات.  عابرة 
يهّدد  جديد  تشريع  أّي  على  اّتفاق  إلى  الوصول  من  الكونغرس  يتمّكن  ولم  العمل (29).  خطة  في 
خــطــة الــعــمــل. وكــان مــشــروع قــرار تــقــّدم بــه الــســيــنــاتــور بــوب كــروكــر والــســيــنــاتــور تــوم كــوتــون سيجعل 
من  جملة  إلى  إضافة  اإليراني،  المركزي  الطرد  برنامج  إلى  حدودًا  ويضيف  دائمة،  االّتفاق  قيود 
م بــصــفــة  األمــــور األخـــــرى، لــكــّنــه أخـــفـــق فـــي تــأمــيــن دعـــم كــــاٍف مـــن الــمــشــّرعــيــن األمــريــكــيــيــن ولـــم ُيـــقـــدَّ

رسمية (30).

ردود مجموعة الدول األوروبية الثالث/االّتحاد األوروبي والدول الثالث

دافــــع قــــادة االّتـــحـــاد األوروبـــــي بـــقـــّوة عـــن خــطــة الــعــمــل طــــوال عـــام 2017. فــفــي كـــانـــون الــثــانــي/
االّتحاد  في  الخارجية  والشؤون  األمن  لسياسة  األعلى  الممثل  موغيريني،  فيديريكا  كتبت  يناير، 
رة...  األوروبــــي: «عــلــى الــرغــم مــن الــنــقــد الـــذي يــشــّدد بــشــكــل خـــادع عــلــى عــيــوب االّتـــفـــاق الــمــتــصــوَّ
يؤّيد  األوروبي  و«االّتحاد  ناجح»  إيران  مع  النووي  االّتفاق  شديد:  بوضوح  نقول  أن  المهّم  من 
االّتــفــاق بــحــزم» (31). وأصــدر كــّل مــن مــجــمــوعــة الــدول األوروبــيــة الــثــالث واالّتــحــاد األوروبــي نفسه 
بــيــانــات دعــمــًا لــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة رّدًا عــلــى ســحــب الــشــهــادة األمــريــكــيــة (32). وإظــهــارًا 
اللـــتـــزام االّتـــحـــاد األوروبـــــي بــخــطــة الـــعـــمـــل، اقـــتـــرحـــت الــمــفــّوضــيــة األوروبــــيــــة ُقـــَبـــيـــل الـــمـــوعـــد الــنــهــائــي 
لــتــصــديــق الـــرئـــيـــس تـــرامـــب الـــســـمـــاح لــبــنــك االســـتـــثـــمـــار األوروبــــــي بــالــعــمــل فـــي إيـــــران ومـــنـــح وكــــاالت 
الــتــســلــيــف األوروبــــيــــة ضـــمـــانـــات لــلــتــصــديــر إلــــى إيــــــــران (33). ومــــع أّن مــعــظــم قــــادة االّتــــحــــاد األوروبـــــي 
شـــــــّددوا عـــلـــى أّن خـــطـــة الـــعـــمـــل ال تـــشـــمـــل غـــيـــر أنـــشـــطـــة إيــــــران الــــنــــوويــــة، وعــــارضــــوا إعــــــادة الـــتـــفـــاوض 
عــلــيــهــا، انــضــّمــت مــجــمــوعــة الــدول األوروبــيــة الــثــالث إلــى الــواليــات الــمــّتــحــدة فــي الــتــنــديــد بــتــجــارب 
 White House, Office of the Press Secretary, «Remarks by President Trump on Iran Strategy,» 13 (29)
October 2017.
 B. Corker and T. Cotton, US Senate, «Fixing the Iran deal: Background and Key Details,» [13 Oct. (30)
2017], and K. Manson, «Fate of Iran Deal to Land Back in Trump’s Hands,» Financial Times, 12/12/2017.

 F. Mogherini, «The Iran Nuclear Deal is a Success, and the Whole World is Safer for It,» The Guardian, (31)
17/1/2017.
 Joint statement from Prime Minister Theresa May, Chancellor Angela Merkel and President Emmanuel (32)
 Macron following President Trump’s statement on the US’ Iran Strategy, «Declaration by the Heads of State
 and Government of France, Germany and the United Kingdom,» 13 October 2017, and Council of the European
 Union, «Iran Nuclear Deal: EU Statement on the Joint Comprehensive Plan of Action,» Press Release 590/17, 16
October 2017
 H. Schmid, Secretary General of the European External Action Service, «European commitment to (33)
 the JCPOA,» Keynote speech, Zurich, 4 October 2017; S. Kamali Dehghan, «Europe’s Business Heads Aim to
 Keep Iran Nuclear Deal Despite US Threat,» The Guardian, 6/10/2017, and L. Nasseri, «Trump’s Iran Policy is a
Headache for EU Business,» Bloomberg, 17 October 2017.
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إيـــران الــصــاروخــيــة وإطــالقــهــا أقـــمـــارًا صــنــاعــيــة (34). كــمــا طــالــب الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
اإليرانية (35). البالستية  القذائف  برنامج  جديدة  اّتفاقيٌة  تعالج  بأن 

وصفت وزارُة الخارجية الروسية قرار سحب التصديق األمريكي بأّنه «مناقض لروح خطة العمل 
ونــّصــهــا»، لكّنها أمــلــت بــأن «ال يــكــون لــه آثـــار سلبية فــي تطبيق االّتـــفـــاق» (36). وانتقد سيرغي الْفـــروف، 
وزير الخارجية الروسي، الجزاءات األمريكية الجديدة إليران أيضًا، مجادًال بأّنها «تهّدد تطبيق» خطة 
العمل التي وصفها بأّنها «أحد العوامل الرئيسة في االستقرار الدولي واإلقليمي» (37). نشير هنا إلى أّن 

روسيا تعارض إعادة التفاوض على خطة العمل (38).
صّرح وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، في أيلول/سبتمبر بأّنه «يجب على جميع األطراف النظر 
نظام  سيتأّثر  االّتفاقية،  ُتجوهلت  إذا  مثالي.  اّتفاق  وجــود  لعدم  العمل،  لخطة  اإليجابي  الجانب  إلــى 

عدم االنتشار الدولي بشّدة وسيزداد الوضع في الشرق األوسط سوءًا» (39).

النقاش في إيران

الــبــنــود 26 و27 و28 مــن خطة العمل الشاملة  مــن وجــهــة نظر إيــــران، انتهكت الــواليــات الــمــّتــحــدة 
إيــران هــذه المخاوف في اجتماعات  الــعــقــوبــات (40). أثــارت  المشتركة بإيجاد مناخ سلبي يقّوض رفــع 
اللجنة المشتركة (41). تمّيز إيران االنتهاكات المذكورة أعاله من احتمال إعادة فرض جــزاءات مّتصلة 
وحــّذر المرشد األعلى للثورة  بالبرنامج النووي، التي وصفتها بأّنها «خــرق فاضح» لخطة العمل (42). 
 Joint statement from Prime Minister Theresa May, Chancellor Angela Merkel and President :(34) انظر مثـًال
 Emmanuel Macron following President Trump’s statement on the US’ Iran Strategy, «Declaration by the Heads
of State and Government of France, Germany and the United Kingdom,» 13 October 2017.
 T. Erästö, «Time for Europe to Put Iran’s Missile Programme in Context,» Commentary, SIPRI, :أيــضــًا انظر 
30 October 2017.
«Emmanuel Macron’s Exclusive Interview with CNN,» CNN, 19 September 2017.   (35)
 «Russia Hopes US Refusal to Recertify Iran Nuclear Deal Will Not Impact JCPOA Realization,» TASS, (36)
13 October 2017.
 S. V. Lavrov, Russian Minister of Foreign Affairs, Statement at the UN General Assembly, 21 September (37)
2017.
األول/ تشرين  بموسكو، 21  االنتشار  عــدم  مؤتمر  في  الــروســي  الخارجية  وزيــر  نائب  ريــاْبــكــوف،  سيرغي  (38) تعليقات 

أكتوبر 2017.
Xinhua, «China Calls for Support for Iran Nuclear Deal,» China Daily, 21/9/2017.   (39)

(40) تعليقات عّباس أراغشي، نائب وزير الخارجية اإليراني في مؤتمر عدم االنتشار بموسكو، 21 تشرين األّول/أكتوبر 
 «Iran Foreign Ministry submits 7th Report on JCPOA to Parliament,» Press TV, 24و يــوتــيــوب،  مــوقــع  عــلــى   2017
October 2017.
 Press release on behalf of the Joint Commission of the JCPOA (10 January 2017), Brussels, :(41) انظر مثـًال
 10 January 2017; «Chair’s Statement Following the 21 July 2017 meeting of the JCPOA Joint Commission,»
 Brussels, 21 July 2017, and «Iran Reserves Right to Respond to US Violation of JCPOA: Araqchi,» Press TV, 21
July 2017.
«Iran Foreign Ministry Submits 7th report on JCPOA to Parliament,» Ibid.   (42)
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اإليــرانــيــة، عــلــي خــامــنــئــي، مــن أّن إيــــران ســـــوف «تــحــرق» االّتـــفـــاق إذا انتهكت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة خــّطــَة 
الــعــمــل، وطــالــب الــبــرلــمــان اإليــرانــي بالمعاملة بالمثل رّدًا على تــصــّرفــات الــواليــات الــمــّتــحــدة (43). لكّن 
الرئيس اإليراني حسن روحاني ووزير الخارجية جواد ظريف أشارا إلى أّن إيران قد تلتزم باالّتفاقية 

ولو لم تفعل الواليات المّتحدة ذلك (44).
تــراجــع الــدعــم الــشــعــبــي فــي إيــــران لــخــطــة الــعــمــل لــبــطء الــتــعــافــي االقــتــصــادي ولــتــجــّدد الــمــواجــهــة مع 
الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة. واســـتـــنـــادًا إلــــى اســـتـــطـــالع لـــلـــرأي فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو 2017، بــقــي ثــلــثــا الــمــشــاركــيــن 
على  يتوّجب  وأّنــه  اقتصادي  إلــى تحّسن  األغلبية شعرت أّنها لم ُتفِض  مساندين لخطة العمل، لكّن 
إيــران الــرّد على انتهاك أمريكي باستئناف بعض أنشطة برنامجها الــنــووي (45). كما أّن التظاهرات التي 
سارت في الشوارع في مدن إيرانية شّتى في آخر كانون األول/ديسمبر 2017 عكست تذّمرًا عارمًا من 

ترّدي حالة االقتصاد واألوضاع المعيشية في البالد (46).
لــم تــلــَق الــدعــوات الــتــي تطالب إيـــران بتحديد برنامجها الــصــاروخــي تفهمًا كــبــيــرًا لــدى اإليــرانــيــيــن. 
ورّدًا عــلــى ســحــب الــشــهــادة األمــريــكــي، قـــال الــرئــيــس روحـــانـــي، «قــذائــفــنــا هــي دفــاعــنــا. إّنــنــا عــاقــدو الــعــزم 
دائــمــًا على الـــذود عــن بــالدنــا ونحن الــيــوم أكثر عـــزمـــًا» (47). وأظــهــر استطالع حزيران/يونيو أيــضــًا أّن 63 

بالمئة من اإليرانيين اعتبروا مطالبة إيران بتقليص تجاربها الصاروخية أمرًا غير مقبول (48).

استنتاجات

واصــــلــــت إيـــــــران فــــي عـــــام 2017 الـــعـــمـــل بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
الــمــشــتــركــة. لــكــّن مستقبل االّتـــفـــاق يــبــدو قــاتــمــًا، ألّن الـــواليـــات الــمــّتــحــدة تــعــيــد الــنــظــر فــي قــيــمــة التطبيق 
عقب  العمل  خطة  تقويض  عــدم  اختار  األمريكي  الكونغرس  أّن  ومــع  المتبادلة.  اللتزاماتها  المستمّر 
قـــرار سحب التصديق فــي تشرين األول/أكــتــوبــر، رّبــمــا يــقــّرر الــرئــيــس تــرامــب فــي أيــار/مــايــو 2018 عدم 
رفع الجزاءات التي ُعّلقت بموجب خطة العمل، وبالتالي ينتهك االّتفاق من جانب واحد. وفي هذه 
الحالة، رّبما تنسحب إيــران من االّتــفــاق أيضًا. لكن رّبما تقّرر مواصلة االلــتــزام ببنود االّتــفــاق عوضًا 
وال سّيما  أخــرى -  وسائل  عبر  الجمعية  االلتزامات  في  المعاملة بالمثل  مبدأ  على  ُأبقي  إذا  ذلــك  من 

رفض أوروبي االمتثال إلى إعادة فرض الجزاءات األمريكية الخارجة عن الحدود اإلقليمية.
 «Iran’s Khamenei Threatens to «Set Fire» to Nuclear Deal if West Violates,» Reuters, 14 June 2017, and (43)
«Iran Majlis Committee Passes Motion to Counter US Hostilities,» Press TV, 29 July 2017.
 «President in a Live Televised Speech,» Official Website of the President of the Islamic مــثـــــًال:  (44) انــــظــــر 
 Republic of Iran, 13 October 2017, and «Iran: We will Stick to Nuclear Deal if Europe Does,» Deutsche Welle,
15/10/2017.
 N. Gallagher, «Three Ways Trump’s Nuclear Strategy Misunderstands the Mood in Iran,» The (45)
Conversation (14 October 2017).
I. Kottasová, «The Economic Forces Driving Protests in Iran,» CNN Money, 2 January 2018.   (46)
«President in a Live Televised Speech,» Ibid.   (47)
Gallagher, «Three Ways Trump’s Nuclear Strategy Misunderstands the Mood in Iran».   (48)
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حتى وإن تمّكنت مجموعة الدول األوروبية الثالث/االّتحاد األوروبــي والــدول الثالث من إقناع 
الرئيس ترامب برفع الجزاءات في أيار/مايو، يظّل في إمكانه إحالة المسألة على الكونغرس كّل 90 
يومًا من خالل سحب الشهادة (49). لكّن مناخ الشك الناتج سيزيد حذر المؤّسسات التجارية والمالية 
مــن دخـــول الــســوق اإليــرانــيــة، وهـــذا ســيــبــّدد مــنــافــع خــطــة الــعــمــل الــتــي ُيــفــتــرض أن تجنيها إيــــران مــن رفــع 
الـــجـــزاءات. ســـيـــؤّدي ذلـــك إلـــى تــآكــل بــطــيء لــالّتــفــاق عــبــر انــحــســار الــدعــم الــشــعــبــي فــي إيـــــران. وبالنظر 
اشتداد  وال سّيما  أيــضــًا،  السياسية  للتحّوالت  ُعرضة  أكثر  العمل  خطة  ستصبح  الــوضــع،  هشاشة  إلــى 
العداء بين الواليات المّتحدة وإيران بسبب تجاربها الصاروخية، أو قضايا إقليمية أو ردود الحكومة 

اإليرانية على قالقل محتملة في البالد.
للمحافظة على خطة، يجب على مجموعة دول االّتحاد األوروبــي وروسيا والصين العمل بجّد 
لــمــنــع انــتــهــاك االّتــــفــــاق بـــصـــورة ســـافـــرة، والـــتـــصـــّدي ألخـــطـــار أقــــّل وضـــوحـــًا ذات صــلــة بــعــراقــيــل أمــــام رفــع 

الجزاءات وبتصعيد التوّترات بشأن قضايا ليس لها صلة مباشرة بخطة العمل.

 Z. Aleem, «Trump Punted the Iran Deal to Congress: Congress Just Punted it Back,» Vox, 12 December (49)
2017.
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الفصل الثامن

التهديدات األمنية الكيميائية والبيولوجية

جون هارت

عرض عام

مزاعم  تقييم  والحكومات   (OPCW) الكيميائية  األسلحة  حظر  ومنّظمة  المّتحدة  األمــم  واصــلــت 
اســتــخــدام أســلــحــة كيميائية فــي الــعــراق وســوريــة فــي عـــام 2017. وبــقــي كـــّل مــن مجلس األمـــن الــدولــي 
مـــراوحـــة لــجــهــة مــســؤولــيــة الحكومة  الــتــنــفــيــذي لمنظمة حــظــر األســلــحــة الكيميائية فــي حــالــة  والــمــجــلــس 
الـــســـوريـــة عـــن اســـتـــخـــدام أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة (انـــظـــر الــقــســم I)، بــمــا فـــي ذلــــك اســـتـــخـــدام غــــاز الـــســـاريـــن في 
مدينة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل. دفع هذا الهجوم الوالياِت المّتحدة إلى توجيه ضربات ثأرية 

لقاعدة جّوية سورية بواسطة قذائف توماهوك االنسيابية.
انتهى تفويض آلّية التحقيق المشتركة (JIM) بين منّظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم المّتحدة في 
سورية في تشرين الثاني/نوفمبر لعجز مجلس األمن الدولي عن الموافقة على شروط تمديد. أصدرت 
آلية التحقيق المشتركة في أثناء عملها سبعة تقارير، وخَلصت إلــى أّن الحكومة السورية مسؤولة عن 
أربــــــع حــــــاالت اســـتـــخـــدام أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة وأّن جـــهـــات مـــن غــيــر الـــــــدول مـــســـؤولـــة عـــن اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كيميائية في حالتين. سيتواصل في عام 2018 عمل فريق تقييم اإلعالنات التابع لمنّظمة حظر األسلحة 
مة إلى األمانة التقنية وإلى بعثة تقّصي الحقائق  الكيميائية بشأن اكتمال وصّحة اإلعالنات السورية المقدَّ
سورية.  فــي  كيميائية  أسلحة  استخدام  مــزاعــم  لتقييم  الكيميائية  األسلحة  حظر  لمنظمة  التابعة   (FFM)

قّدمت البعثة معلومات أساسية عن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية آللية التحقيق المشتركة.
مــع خــســارة تنظيم الــدولــة اإلسالمية أراضــيــه فــي الــعــراق وســوريــة، بذلت حكومات متنّوعة جهودًا 
إضافية للوقوف على نوايا التنظيم وقدراته المّتصلة باألسلحة الكيميائية. ومن شأن أعمال التحقيقات 
بشأن  التحقيق  في  للمساعدة  والمستقّلة  المحايدة  الدولية  كـ «اآللّية  الدولية،  الجنائية  والمحاكمات 
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األشخاص المسؤولين عن الجرائم األشــدّ خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية 
الــعــربــيــة الــســوريــة مــنــذ آذار/مــــــارس 2011» الــتــي أّســســتــهــا الجمعية الــعــاّمــة لــألمــم الــمــّتــحــدة فــي آخـــر سنة 
2016، أن تــســّهــل فـــي آخــــر الـــمـــطـــاف الــــوصــــول إلــــى فــهــم دولـــــي مــشــتــرك حـــيـــال الــمــســؤولــيــة عـــن جميع 

د ألسلحة كيميائية. الحوادث الموثَّقة التي تنطوي على استخدام مؤكَّ
لم ُيصّرح عن أّي معلومات عاّمة موثَّقة عن معاينة وتحليل الماّدة الكيميائية (التي ُفهم أّنها في 
إكـــس VX) الــمــســتــخــَدمــة فــي قــتــل كــيــم جــونــغ نــــام، وهـــو أخ غــيــر شــقــيــق لــكــيــم جــونــغ أون، زعــيــم كــوريــا 
الماليزية  السلطات  أحالت  شباط/فبراير 2017.  في  بماليزيا  الدولي  كوااللمبور  مطار  في  الشمالية، 
على المحاكمة امــرأتــيــن صــّورتــهــمــا كــامــيــرات الــمــراقــبــة وهــمــا يضعان مـــاّدة على وجــه الضحية. قّدمت 
الـــدول األعــضــاء للتحقيق الــذي أجــرتــه ماليزيا دعــمــًا تقنيًا  منظمة حظر األسلحة الكيميائية وعــدد مــن 

.(II انظر القسم) غير محّدد
كــانــت روســيــا صــاحــبــة أكــبــر مــخــزون مــن األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، لــكــّنــهــا أكــمــلــت تــدمــيــر مــخــزونــهــا في 
والعشرون  الثاني  المؤتمر  والــتــأم  لعام 1993.   (CWC) الكيميائية  األسلحة  باّتفاقية  عمـًال  عــام 2017 
لــلــدول األطــــراف (CSP) فــي االّتــفــاقــيــة فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017 (انــظــر الــقــســم III). استعرض 
الــمــؤتــمــر وضـــع التخطيط لــمــؤتــمــر اســتــعــراض االّتــفــاقــيــة الـــرابـــع الـــذي ســُيــعــَقــد فــي عـــام 2018، وانتخب 
الــســفــيــَر اإلســبــانــي فــيــرنــانــدو أريــــاس أمــيــنــًا عـــاّمـــًا جـــديـــدًا. ال ُيـــعـــرف إن كــانــت ســـوريـــة، الــتــي انــضــّمــت إلــى 
بالتغّيرات  المّتصلة  الــمــســائــل  يشمل  الــمــعــاهــدة (وهــــذا  نــظــام  ضــمــن  ستعمل  عـــام 2013،  فــي  االّتــفــاقــيــة 
الوشيكة في القيادة العليا لمنّظمة حظر األسلحة الكيميائية) حيث تقوم العالقات بين األطراف على 
رســـوخ مفهوم الــمــســاواة فــي الحقوق والــواجــبــات. عجز األطـــراف على الخصوص عــن الــتــوّصــل إلى 
تفاهم مشترك بشأن ما إذا كان يجب التعامل مع سورية بصفتها غير متعاِونة وغير ممتثلة من حيث 
الجوهر لواجباتها المنصوص عليها في المعاهدة أو ما إذا كان يجب التعامل معها كطرف «عادي» 

يعمل على توضيح اللغط بشأن واجباته المنصوص عليها في المعاهدة بنّية طّيبة.
جرت الموافقة في االجتماع السنوي للدول األطراف (MSP) في كانون األول/ديسمبر في اّتفاقية 
االجتماعات  دورات  تتخّلل  أخــرى  عملية  على  لسنة 1972   (BTWC) والــســاّمــة  البيولوجية  األسلحة 
في  فاعل  وعمل  مشترك  فهم  وتعزيز  مناقشة  األطـــراف  سيواصل  األعـــوام 2018 - 2020.  في  السنوية 
مواضيع مختارة. ترغب دول في االنتقال بالتفاعالت بين األعضاء إلى مناقشات أكثر تحديدًا حول 
الُملزمة  المعلومات  تبادل  عمليات  لمحتوى  تعديالت  على  التركيز  الــدول  تلك  وواصــلــت  االمتثال. 
ســيــاســيــًا حــالــيــًا وتــكــويــنــهــا والــتــعــامــل مــعــهــا لــتــكــون تــدابــيــر بــنــاء ثــقــة. تــمــّثــل حــصــيــلــة عــــام 2017 اســـتـــمـــرارًا 
للوضع الراهن حيث يجري تبادل المعلومات واآلراء والممارسات الُمثلى بشأن البنود المتنّوعة في 
التنفيذ  دعــم  وحــدة  مــن  بدعم  األطـــراف  الـــدول  واجتماعات  السنوية  الخبراء  اجتماعات  فــي  االّتفاقية 
(ISU) الــكــائــنــة فــي جــنــيــف. كــمــا بــقــي نــظــام اّتــفــاقــيــة األســلــحــة يــعــانــي مــتــاعــب مــالــيــة الســتــمــرار دفـــع دول 

.(IV انظر القسم) أطراف كثيرة مبالغ ناقصة أو إحجامها عن الدفع



419

I مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية

جون هارت

وهيئات  كثيرة  وحكومات   (OPCW) الكيميائية  األسلحة  حظر  ومنّظمة  المّتحدة  األمــم  واصــلــت 
المجتمع المدني دراســة مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في سورية طــوال عام 2017. لكّن مجلس 
األمـــن الـــدولـــي والــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي للمنّظمة بقيا فــي حــالــة مـــراوحـــة حــيــال قضية مــســؤولــيــة الحكومة 
السورية عن استخدام أسلحة كيميائية. يعاين هذا القسم الترتيبات الدولية الخاّصة المستخَدمة في 
تقييم إعالنات سورية بموجب اّتفاقية األسلحة الكيميائية (CWC) لعام 1993 ويستعرض تقارير بعثة 
تقّصي الحقائق (FFM) التابعة للمنّظمة (1). كما يعاين التطّورات التي شهدتها سورية في عام 2017، 
كاستخدام غاز السارين في مدينة خان شيخون في 4 نيسان/أبريل، والذي حمل الواليات المّتحدة 
على توجيه ضــربــات ثــأريــة بــقــذائــف تــومــاهــوك االنسيابية لــقــاعــدة جــّويــة ســوريــة. أخــيــرًا، يناقش القسم 
التركيز المستقبلي الراجح لعمل المنّظمة في سورية ومسألة الجزاءات المّتصلة باألسلحة الكيميائية.

الترتيبات الخاّصة بتقييم إعالنات سورية بموجب اّتفاقية األسلحة الكيميائية

جــمــعــت بــعــثــة تــقــّصــي الــحــقــائــق الــتــابــعــة لــلــمــنــّظــمــة وحــّلــلــت مــنــذ تشكيلها فـــي عـــام 2014 مــعــلــومــات 
معلومات  البعثة  قــّدمــت  ســـوريـــة (2).  فــي  كيميائية  أســلــحــة  بــاســتــخــدام  فيها  ُيــشــتــَبــه  كــثــيــرة  بــحــاالت  مّتصلة 

(اّتفاقية  األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وتخزين  وإنــتــاج  اســتــحــداث  حظر  اّتفاقية  عــن  (1) لــلــمــزيــد 
األسلحة الكيميائية، CWC)، انظر أيضًا الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.

 J. Hart, «Chemical Disarmament in Conflict Areas,» SIPRI Yearbook 2015, pp. 584–585; J. (2) انـــــظـــــر: 
 Hart, «Investigation of Alleged Chemical Weapon Use in Syria and Other Locations in the Middle East,» SIPRI
 Yearbook 2016, pp. 731–739, and J. Hart, «Achieving Clarity on Syrian Chemical Weapon Declarations to the
OPCW and Continued Chemical Weapon Use Allegations,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 518–519.
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أســـاســـيـــة آزرت عــمــل آلـــّيـــة الــتــحــقــيــق الــمــشــتــركــة (JIM) بــيــن مــنــّظــمــة حــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة واألمــــم 
المّتحدة والتي تألفت في آب/أغسطس  2015(3). أعــّدت اآللّية في أثناء عملها سبعة تقارير ونسبت 
الـــدول (4).  غير  من  جهات  وإلــى  السورية  الحكومة  إلــى  الكيميائية  األسلحة  استخدام  عن  المسؤولية 
انــتــهــت واليـــة اآللــّيــة فــي 16 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017، لــكــّن الــتــرتــيــبــات الــخــاّصــة الــتــي شملت بعثة 
تقّصي الحقائق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية وفريق تقييم اإلعالنات (DAT) التابع للمنّظمة 

واصل التحقيق في اكتمال وصّحة إعالنات سورية بموجب اّتفاقية األسلحة الكيميائية.
أراد الـــمـــفـــاوضـــون عـــلـــى اّتـــفـــاقـــيـــة األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة اســـتـــخـــدام بـــنـــود االّتـــفـــاقـــيـــة فــــي الــتــحــقــيــق فــي 
االستخدامات المزعومة ألسلحة كيميائية وفي إجراء عمليات تفتيش مباغتة في حاالت أخرى ُيشتبه 
خــاّصــة (5). لكّنهم لم يتوّقعوا انضمام دولــة إلى  امتثال خطير، عوضًا من استخدام ترتيبات  فيها عــدم 
االّتفاقية فــي زمــن حــرب أهلية، فكيف بــدولــة غــارقــة فــي نــزاع مسّلح إقليمي طويل األمـــد. أضــف إلى 
ذلــك أّن الــواجــبــات القانونية لــدولــة مــا مبنّية على فهم فــحــواه أّن أراضــيــهــا واقــعــة تحت واليـــة وسيطرة 
قضائية كاملة. وبالنظر إلى انعدام األمــن والفهم الواضح لمن يسيطر على أغلب األراضــي السورية 
األســلــحــة الكيميائية، لــزم تعديل إجــــراءات اإلعــالن  انــضــّمــت ســوريــة إلــى اّتفاقية  منذ عــام 2013 حين 
والتحّقق التي تّتبعها المنّظمة لتعكس الضرورات األمنية الحّسية المتغّيرة على األرض. كما لم يتوّقع 
المفاوضون عملية جيوسياسية يتيّسر بموجبها انضمام دولة إلى االّتفاقية عبر إطار عمل متَفق عليه 
اشتراك  أو  المّتحدة،  والــواليــات  روسيا  هما  الــدولــي،  األمــن  مجلس  في  العضوية  دائمَتي  دولتين  بين 
ــيـــات تــحــّقــق اســُتــحــدثــت  مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي والــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــّظــمــة فـــي اإلشـــــــراف عــلــى آلـ
خــّصــيــصــًا عــلــى مـــدى عـــّدة أعــــوام، لتفضي إلـــى نــتــائــج ُفــّســرت جــزئــيــًا بــنــاء عــلــى مــصــالــح سياسية أوســـع. 
بشأن  إجــمــاع  إلــى  الــتــوّصــل  عــن  الخصوص  على  للمنّظمة  التنفيذي  والمجلس  األمــن  مجلس  وعجز 

عزو اآللّية المسؤولية إلى الحكومة السورية (انظر الجدول الرقم (8 - 1)).
بــعــد تـــراجـــع حـــــّدة االشـــتـــبـــاكـــات فـــي نــهــايــة عــــام 2017، زارت مــنــظــمــة اّتـــفـــاقـــيـــة األســـلـــحـــة الــبــيــولــوجــيــة 
والـــســـاّمـــة أخـــيـــرًا آخـــر مــنــشــأتــيــن بــقــيــتــا خــــارج ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة - الــضــمــيــر 1 الــقــريــب مـــن حلب 
عنها  أعلنت   (CWPFs) كيميائية  أسلحة  إلنتاج  منشأة  أصــل 27  من  دمشق -  من  القريب  والضمير 2 

سورية في نهاية المطاف.

UN Security Council Resolution 2235, 7 August 2015.   (3)
 United Nations, Security Council, first–seventh reports of the Organization for the Prohibition of (4)
 Chemical Weapons–United Nations Joint Investigative Mechanism, S/2016/142, 12 February 2016; S/2016/530,
 10 June 2016; S/2016/738, 24 August 2016; S/2016/888, 21 October 2016; S/2017/131, 13 February 2017;
S/2017/552, 28 June 2017, and S/2017/904, 26 October 2017.
 CWC, Article IX, paras. :(5) هذه االنتهاكات منفصلة عن انتهاكات أقّل يغلب عليها الطابع التقني أو اإلداري. انظر
8-25, Verification Annex, Parts X and XI.
 J. Hart, «Political and Technical Aspects of Challenge Inspections under the Chemical Weapons :أيــضــًا انظر 
 Convention,» paper presented at: «EU Seminar on «Challenge Inspections» in the Framework of the CWC»,
Vienna, 24-25 June 2004.
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الجدول الرقم (8 - 1)

ملّخص للجهات المسؤولة التي نسبت إليها آلّية التحقيق المشتركة 

المسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية في سورية

عامل السالح الكيميائيالجهة المسؤولةالتاريخالمكان

الخردل الكبريتيجهة من غير الدول21 آب/أغسطس 2015مدينة مارع
الخردل الكبريتيجهة من غير الدول16 أيلول/سبتمبر 2016قرية أم حوش

الكلورالحكومة السورية21 نيسان/أبريل 2014تل مينيس
الكلورالحكومة السورية16 آذار/مارس 2015قرية قميناس
الكلورالحكومة السورية16 آذار/مارس 2015بلدة سرمين

السارين (أو عامل يشبهه)الحكومة السورية4 نيسان/أبريل 2017مدينة خان شيخون
 United Nations, Security Council, «Third report of the Organization for the Prohibition of Chemical :المصدر
 Weapons–United Nations Joint Investigative Mechanism,» S/2016/738, 24 August 2016, and United Nations,
 Security Council, «Seventh report of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons–United
Nations Joint Investigative Mechanism,» S/2017/904, 26 October 2017.

واصـــــل فـــريـــق تــقــيــيــم اإلعــــالنــــات (DAT) ســعــيــه لــــزيــــادة تــوضــيــح طــبــيــعــة الــمــنــشــآت الــتــابــعــة لمجلس 
بحوث العلوم االجتماعية (SSRC) ودورها في سورية. وأجرت األمانة التقنية لمنّظمة حظر األسلحة 
سابقة  زيـــارات  بنتائج  مدفوعًة  البحوث  مجلس  منشآت  في  تفتيش  جولَتي  عــام 2017  في  الكيميائية 
لم  ســوريــة  أّن  إلــى  النتائج  أشـــارت  الــعــام 2017.  قبل  تفتيش  عمليات  فــي  ُأخـــذت  لعّينات  وتحليالت 
لم  لكن  الكيميائية.  لألسلحة  برنامجها  في  الصلة  ذات  الكيميائية  الــمــواّد  جميع  عن  بالكامل  ُتفصح 

ُتنشر معلومات رسمية عن ماهّية تلك المواّد الكيميائية (6).
م إلى المنّظمة بالتصريح عن  وفي 30 أيلول/سبتمبر 2017، أكملت سورية إعالنها األّولي المقدَّ
مختبرات وغــرف إضافية في مجلس الــبــحــوث (7). وفــي 2 تشرين األول/أكــتــوبــر 2017، قّدمت سورية 
أيضًا عرضًا عاّمًا لألنشطة العاّمة في مجلس البحوث، منها المعهد  3000(8). وفي 10 تشرين الثاني/

والتطوير  البحث  أنشطة  تصف  صفحة)  (نحو 450  وثيقة  للمنّظمة 19  سورية  قّدمت  نوفمبر 2017، 
تفتيشية  جولة  المنّظمة  وأجـــرت  الــمــّدة 1995 -  2010(9).  عــن  المعَلنة  البحوث  مجلس  مختبرات  فــي 
ثانية في منشآت البرزة وجمرايا التابعة لمجلس البحوث في 14 - 21 تشرين الثاني/نوفمبر  2017(10).

 Hart, «Achieving Clarity on Syrian Chemical Weapon Declarations to the OPCW and Continued (6)
Chemical Weapon Use Allegations,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 514-515.
 OPCW, «Progress in the Elimination of the Syrian Chemical Weapons Programme,» Note by the (7)
Director-General, EC-87/DG.4, 24 November 2017, para. 8, p. 2.
OPCW, EC-87/DG.4, para. 8, p. 2.   (8)
OPCW, EC-87/DG.4, para. 10, p. 3.   (9)
OPCW, EC-87/DG.4, para. 11, p. 3.   (10)



422

تقارير بعثة تقّصي الحقائق التابعة لمنّظمة حظر األسلحة الكيميائية

أصــــدرت بــعــثــة تــقــّصــي الــحــقــائــق (FFM) ثــمــانــيــة تــقــاريــر عــلــى األقــــّل حـــول ثــالثــة حــــوادث اســتــخــدام 
مزعوم ألسلحة كيمائية وتقريرًا موجزًا عن أنشطتها التحقيقية طوال عام  2017(11).

تــنــاول التقرير األول حــادثــة اســتــخــدام الــخــردل الكبريتي فــي قرية أم حــوش فــي 16 أيلول/سبتمبر 
 2016(12). قابلت البعثة الضحايا وأخذت عّينات دم لتحليلها، وعاينت قذيفة مورتر أتاحها إخّصائيون 
من فريق تقني كيميائي وبيولوجي وإشعاعي ونووي روسي يعمل لدى مجلس البحوث في البرزة. 
وجدت البعثة أّن مقذوفًا عيار 217 مم احتوى على الخردل الكبريتي وأّن ضحّيتين تعّرضتا للخردل 

الكبريتي.
أصدرت البعثة تقريرين - تقريرًا تمهيديًا بتاريخ 12 أيار/مايو 2017، وأتبعْته بتقرير شامل في 29 
خَلصت  نيسان/أبريل (13).  في 4  شيخون  خــان  مدينة  في  السارين  حادثة  حــول  حزيران/يونيو 2017 - 
البعثة إلى أن غاز السارين أو ماّدة تشبهه أودت بحياة 86 شخصًا على األقّل، لكّنها لم تحّدد الجهة 
الــمــســؤولــة كــون ذلــك خـــارج تفويضها. انــتــشــرت الــمــاّدة الكيميائية مــن حــفــرة انــفــجــار نــاجــم عــن ذخيرة 
جــّويــة، إّمـــا أّنــهــا صـــاروخ ُأطــلــق مــن الــجــّو أو قنبلة جــّويــة. لــم ُتــــراَع إجــــراءات تتّبع المسؤولية المعمول 
بها عـــادة فــي المنّظمة عند تحليل الــعــّيــنــات، وهــي نقطة وّجــهــت روســيــا بشأنها انــتــقــادات قــاســيــة. كما 
أّن البعثة لم تنتشر في خان شيخون أو في قاعدة الشعيرات الجّوية التي آوت الطائرة التي هاجمت 
الموقع (14). لكّن أعضاء البعثة حضروا الفحوص التي ُأجريت في دولة مجاورة، وجمعوا عّينات طّبية 
 (DNA) أحــيــائــيــة وحــصــلــوا عــلــى عــّيــنــات بيئية مــن أطــــراف ثــالــثــة. وبــفــضــل تــحــلــيــالت للحمض الـــنـــووي
من  الــفــريــق  تمّكن  البعثة،  فــريــق  جمعها  وعــّيــنــات  ثالثة  أطـــراف  قّدمتها  الــتــي  األحــيــائــيــة  الطّبية  للعّينات 
ربط األفراد الذين قابلتهم البعثة وأخذت منهم عّينات إيجابية أظهرت وجود السارين بالعّينات التي 
 OPCW, Technical Secretariat, «Report of the OPCW Fact-finding Mission in Syria regarding the (11)
 incident of 16 September 2016 as reported in the Note Verbale of the Syrian Arab Republic number 113 dated
 29 November 2016,» S/1491/2017, 1 May 2017, «Status update of the OPCW Fact-finding Mission in Syria
 regarding a reported incident in Khan Shaykhun, 4 April 2017,» S/1497/2017, 12 May 2017; «Report of the
 OPCW Fact-finding Mission in Syria regarding an alleged incident in Khan Shaykhun, Syrian Arab Republic,
 April 2017,» S/1510/2017, 29 June 2017; «Analysis results of the samples provided by the Government of the
 Syrian Arab Republic in relation to the alleged incident in Khan Shaykhun, Syrian Arab Republic, April 2017,»
 S/1521/2017, 28 July 2017; «Analysis results of Samples Relating to the Alleged Use of Chemicals as Weapons
 in Ltamenah, Hama Governorate, Syrian Arab Republic, March 2017,», S/1544/2017, 12 October 2017; «Further
 clarifications why the OPCW Fact-finding Mission did not deploy to Khan Shaykhun,» S/1545/2017, 17 October
 2017; «Report of the OPCW Fact-finding Mission in Syria regarding an alleged incident in Ltamenah, the Syrian
 Arab Republic, 30 March 2017,» S/1548/2017, 2 November 2017, and «Summary update of the activities carried
out by the OPCW Fact-finding Mission in Syria in 2017,» S/1556/2017, 14 November 2017.
OPCW, S/1491/2017   (12)
OPCW, S/1497/2017, and OPCW, S/1510/2017.   (13)
OPCW, S/1545/2017. (14) لتفسير مفّصل، انظر: 
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الــســوريــة،  أيــضــًا على عــّيــنــات مــن الحكومة  وحصلت البعثة  فــي خــان شــيــخــون.  جمعتها أطـــراف ثالثة 
العّينات  هـــذه  أظــهــرت  ــَنــيــن.  مــعــيَّ مختبرين  وفـــي  للمنّظمة  الكيميائية  المختبر  فــي  للتحليل  وُأخــضــعــت 
وجـــــود مـــــواد كــيــمــيــائــيــة مــشــمــولــة بــاّتــفــاقــيــة األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، كـــالـــســـاريـــن، وثـــنـــائـــي أيـــزوبـــروبـــيـــل ميثيل 
الــفــلــوريــد  ثــنــائــي  ومــيــثــيــل فــوســفــونــايــل  والــهــيــكــســامــيــن (15). اســُتــخــدم الهيكسامين   (DIMP) الــفــوســفــونــات
(DF) في سورية في تصنيع السارين كجزء من برنامجها السابق الذي صّرحت عنه للمنّظمة في عام 

.2013
أجرت البعثة تحقيقًا أيضًا في االستخدام المزعوم لسالح كيميائي في بلدة اللطامنة في محافظة 
حماة في آذار/مــارس 2017. عجزت البعثة عن زيارة موقع الحادثة، لكّنها قابلت عددًا من الضحايا 
وفريقًا طّبيًا في دولة مجاورة وحصلت على عّينات بيئية، بما في ذلك قطع ذخيرة. أّكد تقرير تحليل 
عّينات التربة والمعادن تلك وجــود السارين وعــدد من نواتج التحّلل ذات الصلة، إضافة إلى نواتج 
مــرتــبــطــة بــتــصــنــيــع الــــســــاريــــن (16). وخـــَلـــص تــقــريــر الــبــعــثــة عـــن الـــحـــادثـــة الـــصـــادر فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
د الجهَة  2017 إلى أّنه جرى استخدام السارين «على األرجــح» في اللطامنة (17). ومــّرة أخرى لم تحدِّ

المسؤولة لخروج ذلك عن نطاق اختصاصها.

التطّورات التي شهدتها سورية في عام 2017

اشـــتـــّد الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــة فـــي مــطــلــع عــــام 2017، لـــكـــّنـــه انـــحـــســـر ُقـــبـــيـــل انـــتـــهـــاء الــــــعــــــام (18). اســـتـــعـــادت 
القّوات الحكومية وادي بردى وحّي الوعر في حمص في منتصف شباط/فبراير، بينما شّنت قّوات 
ــــا ودمـــشـــق وحـــمـــاة بــتــنــســيــق مـــحـــدود مـــع جــبــهــة الـــنـــصـــرة فـــي شــبــاط/فــبــرايــر  الــمــعــارضــة هــجــمــات فـــي درعـ

وآذار/مارس (19).
وفي 28 شباط/فبراير 2017، استخدمت الصين وروسيا حّق النقض الفيتو لتعطيل قرار لمجلس 
األمن كان سيفرض جزاءات على سورية الستخدامها أسلحة كيميائية بناء على النتائج التي توّصلت 
الــجــديــد  الـــعـــام  األمــــيــــُن  أعـــــاد  نـــيـــســـان/أبـــريـــل 2017،  وفــــي 27   .(20) (JIM) الــمــشــتــركــة  الــتــحــقــيــق  آلـــّيـــة  إلــيــهــا 
السفير  فحّل  أعضاء،  ثالثة  من  ن  المكوَّ العليا  القيادة  فريق  تشكيل  غوتيريس  أنتونيو  المّتحدة  لألمم 
OPCW, S/1521/2017.   (15)
OPCW, S/1544/2017.   (16)
OPCW, S/1548/2017.   (17)
 T. Ripley, «Syrian Government Forces Complete Multiple Encirclements of IS Fighters,» Jane’s (18)
Defence Weekly, vol. 54, no. 35 (30 August 2017), p. 4.

لمعرفة المزيد عن النزاع في سورية، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 United Nations, «Syria: As US Responds Militarily to Chemical Attack, UN Urges Restraint to Avoid (19)
Escalation,» UN News Centre, 7 April 2017.
 United Nations, «Russia Blocks Security Council Action on Reported Use of Chemical Weapons in (20)
Syria’s Khan Shaykhun,» UN News Centre, 12 April 2017.
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الــغــواتــيــمــالــي إدمـــونـــد مــولــيــت مــحــّل األرجــنــتــيــنــيــة فــرجــيــنــيــا غــامــبــا كــرئــيــس لـــآللـــّيـــة. والـــعـــضـــوان الــجــديــدان 
اآلخران هما ستيفان موْغل من سويسرا وجودي تشينغ هوبكينز من ماليزيا (21).

الهجوم باألسلحة الكيميائية على خان شيخون

نيسان/أبريل   4 فــي  إدلــب  جنوب  شيخون  خــان  مدينة  على  الكيميائية  باألسلحة  الهجوم  حصل 
2017 في أثناء سعي القّوات الحكومية الستعادة أراٍض خسرتها مؤّخرًا في جنوب حماة (22). تسّبب 
الهجوم بمقتل 86 شخصًا على األقّل كما ذكرنا (23). ورّدًا على الحادثة، هاجمت الواليات المّتحدة 
قـــاعـــدة الــشــعــيــرات الــجــّويــة فـــي مــحــافــظــة حــمــص بـــــ 59 قــذيــفــة تــومــاهــوك RGM-109 لــلــهــجــوم األرضـــي 
الــتــي تصنعها رايــثــيــون فــي 7 نــيــســان/أبــريــل (24). واســتــنــادًا إلـــى وزارة الــدفــاع األمــريــكــيــة، هـــدف الهجوم 
إلـــى «ردع الــنــظــام [الـــســـوري] عــن اســتــخــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة» (25). وذكـــرت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة أّن 
أسلحة كيميائية ُخّزنت في تلك القاعدة الجّوية سابقًا، وأّنها على درجة عالية من الثقة بأّن القاعدة 
اســـُتـــخـــدمـــت فـــي شــــّن الـــهـــجـــوم الـــكـــيـــمـــيـــائـــي (26). ووصـــفـــت الـــقـــيـــادة الـــعـــاّمـــة الـــســـوريـــة الـــضـــربـــة األمــريــكــيــة 

بالـ «عدوان السافر» (27).
وفـــي مــجــلــس األمــــن، نــــّددت إيــــران وروســـيـــا بــالــضــربــة األمــريــكــيــة، بينما أفــصــحــت أســتــرالــيــا وألــمــانــيــا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــيـــابـــان وهـــولـــنـــدا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا والـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا والــمــمــلــكــة الـــمـــّتـــحـــدة عـــن «بـــعـــض الـــدعـــم» 
لــلــواليــات الــمــّتــحــدة (28). بـــّرر الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب الــهــجــوم بــأّنــه رد متناسب، ورأى أّن من 
الفّتاكة  الكيميائية  األســلــحــة  انــتــشــار  وردع  مــنــع  الــمــّتــحــددة  لــلــواليــات  الــحــيــويــة  الــقــومــي  األمـــن  «مصلحة 

واستخدامها» (29).
 United Nations, «Secretary-General Appoints Edmond Mulet of Guatemala Head of Security Council (21)
Joint Investigative Mechanism on Chemical Weapon Use in Syria,» Press release, 27 April 2017.
 United Nations, «Syria: As US Responds Militarily to Chemical Attack, UN Urges Restraint to Avoid (22)
Escalation».

(23) المصدر نفسه.
 L. Ferdinando, «US Strike Designed to Deter Assad Regime’s Use of Chemical Weapons,» US DOD (24)
Press release, 7 April 2017.
R. F. Johnson, «Toma- :للحصول على ملخص عــن أنظمة الــدفــاع الــجــوي الــروســيــة فــي ســوريــة فــي ذلــك الــوقــت، انــظــر
 hawk Strike in Syria Stokes Debate about Russian Air Defences,» Jane’s Defence Weekly, vol. 54, no. 16 (19
April 2017), p. 4.
Ferdinando, Ibid.   (25)

(26) المصدر نفسه.
 United Nations, «Syria: As US Responds Militarily to Chemical Attack, UN Urges Restraint to Avoid (27)
Escalation».

(28) المصدر نفسه.
 The White House, Office of the Press Secretary, «Statement by President Trump on Syria,» Press (29)
release, 6 April 2017.
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اســـتـــنـــادًا إلــــى وزارة الــــدفــــاع األمـــريـــكـــيـــة، اّتــــخــــذت الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة االحـــتـــيـــاطـــات لــتــالفــي ضــرب 
لم  المّتحدة  الــواليــات  أّن  مــع  الكيميائية،  سالئفها  أو  ســاّمــة  كيميائية  مـــواّد  منها  تــتــحــّرر  رّبــمــا  مــكــّونــات 
تكن «تراقب القاعدة الجّوية بصفتها موقعًا كيميائيًا نشطًا» (30). أّدى الهجوم إلى تدمير نحو 20 طائرة، 
إضافة إلــى بعض نظم قذائف سطح - جــّو وبعض العنابر (31). وقـــّدرت وزارة الــدفــاع األمريكية تضّرر 
نة  نة وخـــزانـــات وقـــود ومــخــازن لوجستية ومــســتــودعــات ذخــيــرة محصَّ طــائــرات ومــخــابــئ طــائــرات محصَّ

ونظم دفاع جّوي ونظام رادار (32).
الرئيس  طالب  نيسان/أبريل،  وفــي 8  شــجــاع» (33).  بأّنها «قــرار  األمريكية  الضربة  السعودية  وصفت 
اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي بتحقيق مــحــايــد فــي هــجــوم خـــان شـــيـــخـــون (34). وانــتــقــد الــهــجــوَم األمــريــكــي في 
اليوم التالي واصفًا إّيــاه بـــ «الــعــدوان األمريكي السافر على ســوريــة» (35). وفــي اليوم عينه، أصــدر مركز 
القيادة المشتركة المؤلَّف من قــّوات إيرانية - روسية وحكومية سورية وميليشيات متحالفة معها بيانًا 
وصف الهجوم األمريكي على القاعدة الجّوية السورية بأّنه تجاوز «الخطوط الحمر»، وأّن الواليات 
الــمــّتــحــدة ستكون الــمــســؤولــة عــن أّي زيـــادة فــي مستوى دعمها للحكومة الــســوريــة وعــن زيـــادة العنف 

المترّتبة على ذلك (36).
وفي 11 نيسان/أبريل، أصدر البيت األبيض موجزًا الستخبارات الحكومة األمريكية بشأن مسؤولية 
الحكومة السورية عن الهجوم باألسلحة الكيميائية (37). وفي 12 نيسان/أبريل، استخدمت روسيا حّق 
النقض الفيتو لعرقلة قرار مقترح لمجلس األمن صاغته فرنسا والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة 
وكان سينّدد بهجوم 4 نيسان/أبريل ويطالب الحكومة السورية بالعمل بالتوصيات ذات الصلة التي 
قّدمتها بعثة تقّصي الحقائق (FFM) وآلّية التحقيق المشتركة (JIM) التابعتين لمنّظمة حظر األسلحة 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة (38). صـــــّوت عـــشـــرة أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس األمـــــن لــصــالــح الــــقــــرار، فــيــمــا صـــــّوت عـــضـــوان ضـــّده 

(أحدهما روسيا) وامتنعت الصين وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت (39).

Ferdinando, «US Strike Designed to Deter Assad Regime’s Use of Chemical Weapons».   (30)
(31) المصدر نفسه.

 J. Garamone, «Trump Orders Missile Attack in Retaliation for Syrian Chemical Strikes,» Press release, (32)
US Department of Defense, 6 April 2017.
«Iran’s Rouhani Condemns US Attack on Syria, Chides Gulf Arabs,» Reuters, 9 April 2017.   (33)

(34) المصدر نفسه.

(35) المصدر نفسه.
S. Al-Khalidi, «Assad’s Allies Say US Attack Crosses «Red Lines»,» Reuters, 9 April 2017.   (36)
 The White House, «The Assad Regime’s Use of Chemical Weapons on April 4, 2017,» Press Release, (37)
11 April 2017.
 United Nations, «Russia Blocks Security Council Action on Reported Use of Chemical Weapons in (38)
Syria’s Khan Shaykhun».

(39) المصدر نفسه.
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صــّرح الرئيس الــســوري بشار األســد في مقابلة ُنشرت في 13 نيسان/أبريل 2017 بأّنه لم تعد في 
لن  ســوريــة  وأّن  الكيميائية،  األسلحة  مــن  مخزوناتها  سّلمت  بعدما  كيميائية  أسلحة  أّي  ســوريــة  حــوزة 
تستخدمها ولـــو كــانــت تمتلكها. وأضــــاف أّنــــه لــم يــســبــق أن اســتــخــدمــت ســوريــة أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة، وأّن 
األطفال الذين ظهروا على شاشات التلفزة رّبما ُجلبوا من أماكن أخــرى، وأّن أعضاء تنظيم القاعدة 
مـــشـــهـــورون «بــحــلــق لــحــاهــم واعـــتـــمـــار خــــــوذات بـــيـــض» [ويــعــنــي بـــذلـــك قــــــّوات الـــدفـــاع الــمــدنــي الـــســـوري 
مــع «اإلرهــابــيــيــن»  الــمــّتــحــدة تعمل  الــواليــات  الــمــعــارضــة]، وأّن  تسيطر عليها  الــتــي  فــي المناطق  العاملة 
المدير  على  ســوريــة  اقترحت  نيسان/أبريل،  وفــي 12  الــســاريــن (40).  هجوم  حكاية  لّفقت  وأّنــهــا  بيد  يــدًا 
للتحقيق  الشعيرات الجّوية  قــاعــدة  وإلــى  خــان شيخون  إلــى  جــديــدة  إيــفــاد «بعثة تقنية»  الــعــام للمنّظمة 

في المسألة (41).

 اجتماع المجلس التنفيذي لمنّظمة حظر األسلحة الكيميائية 

في نيسان/أبريل

التمهيدية  البعثة  تحليالت  الســتــعــراض  نــيــســان/أبــريــل  فــي 13  للمنّظمة  الــتــنــفــيــذي  المجلس  الــتــقــى 
والنتائج التي توّصلت إليها بشأن الهجوم الكيميائي. لم يّتخذ بعض أعضاء المجلس التنفيذي موقفًا 
للمنّظمة  يسمح  لم  بتصريحات  الــذي  اآلخــر  البعض  أدلــى  بينما  الهجوم،  عن  سورية  مسؤولية  حيال 

بنشرها على موقعها اإللكتروني.
اّتهمت كندا «سورية وحلفاءها بصرف االنتباه عن االستنتاجات التقنية التي ال تعجبهم بالتشكيك 

في الصدقية السياسية للعملية والسعي لطرح روايات متضاربة حول القضية» (42).
وفي المقابل، صّرحت كوبا بأّن «استغالل استخدام الحكومة السورية المزعوم ألسلحة كيميائية 
بمنزلة ذريــعــة انــتــهــاٌك فــاضــح لميثاق األمـــم الــمــّتــحــدة والــقــانــون الــدولــي وتــعــّد عــلــى ســيــادة دولــــة، وهــذا 

يفاقم النزاع في البالد والمنطقة ويؤّخر التوصل إلى حّل تفاوضي» (43).
وصّرحت إيران بأّن:

منّظمة حظر األسلحة الكيميائية قامت بكّل خطوة الزمة للتخّلص من برنامج األسلحة الكيميائية 
الــذي أبدته  في ضــوء التعاون الكامل  كبيرًا وملحوظًا قد ُأحــرز  وإزالــتــه بالكامل، وأّن تقّدمًا  الــســوري 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة... وقـــامـــت األمــــم الــمــّتــحــدة بــتــجــريــد الــحــكــومــة الــســوريــة عــلــى نــحــو قــابــل 
 ClarityNews43, «President Assad: Latest interview 4/13/2017,» 13 April 2017, YouTube, and «Syria (40)
Chemical Attack «Fabricated», Assad,» BBC News, 13 April 2017.
 OPCW, :(41) لم ُيَذع االقتراح في حّد ذاته على المأل، لكن أشارت إليه كندا في كلمتها أمام المجلس التنفيذي. انظر
Executive Council, 54th meeting, Statement of Canada, 13 April 2017, p. 1.

(42) المصدر نفسه، ص 2.
OPCW, Executive Council, 54th meeting, Statement of Cuba, 13 April 2017, pp. 1–2.   (43)
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النصرة  جبهة  أّن  هــي  إلنــكــارهــا  ال مــجــال  الــتــي  الحقيقة  لــذلــك،  الكيميائية.  األســلــحــة  كــّل  مــن  للتحّقق 
وداعش، وغيرهما، هم األطراف الوحيدون الذين يمتلكون أسلحة كيميائية، ولهم سجّل موثَّق دوليًا 
فريق  إيــران اإلسالمية بتشكيل  الصدد، تطالب جمهورية  هــذا  وفــي  وســوريــة.  في العراق  باستخدامها 
كيفية  وتــوضــيــح  الــمــيــدان  فــي  الحادثتين  كلتا  فــي  واٍف  بشكل  للتحقيق  ومــخــتــّص  محايد  دولـــي  خــبــراء 

دخول هذه األسلحة الكيميائية وعبر أّي حدود واستخدامها في الجمهورية العربية السورية (44).
ســـانـــدت أيـــرلـــنـــدا إحـــالـــة «جــــرائــــم حــــرب مــحــتــمــلــة وجــــرائــــم ضــــّد اإلنـــســـانـــيـــة ارُتـــكـــبـــت فـــي ســـوريـــة إلــى 
الــدولــيــة» (45). وصّرحت الواليات المّتحدة بأّنه بناء على العّينات التي ُأخــذت من  المحكمة الجنائية 
ح أن تكون الحكومة السورية  خان شيخون وأثبتت وجود السارين أو «ماّدة شبيهة بالسارين»، «يرجَّ

مسؤولة عن هجوم بالسارين على خان شيخون في 4 نيسان/أبريل» (46).
وانتقدت الواليات المّتحدة الموقف الروسي قائلة:

فـــي 7 نــيــســان/أبــريــل، أصـــــدرت دائـــــرة الــصــحــافــة لـــدى رئــيــس روســـيـــا بــيــانــًا رســمــيــًا أّكــــد «أّن الــمــنــّظــمــة 
سّجلت تدمير كّل مخزونات األسلحة الكيميائية السورية وتحّققت منه»، وهي هيئة متخّصصة تابعة 
لــألمــم الـــمـــّتـــحـــدة»... وبــمــا أّن روســـيـــا تــعــلــم بـــال شـــك أّن هـــذا الـــقـــول أبــعــد مـــا يــكــون عـــن الــحــقــيــقــة، ألّن 
األمين العام أوضح في مناسبات كثيرة أّن «األمانة عاجزة عن حّل كّل الثغرات المحّددة والتناقضات 
والــتــبــايــنــات فــي إعـــالن ســوريــة، ولــذلــك ال يمكن التثّبت بالكامل مــن أن ســوريــة قــّدمــت إعــالنــًا يمكن 
EC-M- اعتباره دقيقًا وكامـًال على نحو ينسجم مع اّتفاقية األسلحة الكيميائية أو قرار مجلس األمن

الفور  وعلى  رسميًا  تتراجع  أن  روســيــا  على  يجب  فإنه  أيلول/سبتمبر 2013».  بتاريخ 27   33/DEC.1

عن هذا التحريف السافر (47).
نيسان/أبريل.  هــجــوم 4  فــي  للتباحث  نــيــســان/أبــريــل  فــي 19  أخـــرى  مـــّرة  التنفيذي  المجلس  اجتمع 

وذكر أحمد أوزوموجو، المدير العام للمنّظمة، أّن:
الـــعـــّيـــنـــات الـــطـــّبـــيـــة األحـــيـــائـــيـــة الـــتـــي ُجـــمـــعـــت مــــن ثـــــالث ضـــحـــايـــا فــــي مـــشـــرحـــة قــــد ُأخـــضـــعـــت لــلــتــحــلــيــل 
ديــن لــلــمــنــّظــمــة. تــشــيــر نــتــائــج الــتــحــلــيــل إلـــى أّن الــضــحــايــا تــعــّرضــوا لــلــســاريــن أو لــمــادة  فــي مــخــتــبــريــن مــحــدَّ
شــبــيــهــة بـــالـــســـاريـــن. كـــمـــا أّن عـــّيـــنـــات طـــّبـــيـــة أحـــيـــائـــيـــة ُأخــــــــذت مــــن ســبــعــة أشــــخــــاص خـــضـــعـــوا لـــلـــعـــالج فــي 
هــذه  نــتــائــج  تــشــيــر  لــلــمــنــّظــمــة...  آخـــَريـــن  مــحــّدديــن  مختبرين  فــي  أيــضــًا  للتحليل  ُأخــضــعــت  المستشفيات 
عن  إضافية  تفاصيل  ستصدر  حين  وفــي  بالسارين...  شبيهة  لــمــاّدة  أو  للسارين  تــعــّرٍض  إلــى  التحاليل 

التحاليل المخبرية، تبقى النتائج التحليلية غير قابلة للجدل (48).
OPCW, Executive Council, 54th meeting, Statement of Iran, 13 April 2017, pp. 1–3.   (44)
OPCW, Executive Council, 54th meeting, Statement of Ireland, 13 April 2017, p. 2.   (45)
OPCW, Executive Council, 54th meeting, Statement of the United Kingdom, 13 April 2017, pp.1-3.   (46)
OPCW, Executive Council, 54th meeting, Statement of the United States, 13 April 2017, pp. 1-3.   (47)
 OPCW, «OPCW Director-General Shares Incontrovertible Laboratory Results Concluding Exposure to (48)
Sarin,» Press release, 19 April 2017.
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رّبـــمـــا تــشــيــر عـــبـــارة «شــبــيــه بـــالـــســـاريـــن» إلــــى مــجــمــوعــة مــيــثــيــل الــفــوســفــونــات (مــجــمــوعــة وظــيــفــيــة) في 
العّينات الطّبية األحيائية. لم تكشف التقنيات التحليلية الطّبية األحيائية غاز السارين في حالة سليمة. 
بــالــســاريــن بــنــاء على كــحــول مختلف.  الــفــوســفــونــات مــن مـــاّدة شبيهة  اســتــخــراج مجموعة ميثيل  يمكن 

ورّبما اسُتخدمت العبارة أيضًا لتالفي استخدام لغة أكثر تحديدًا في الدوائر القانونية والسياسية.
أصــــــدرت فــرنــســا الحـــقـــًا بـــيـــانـــات ومـــلـــّخـــصـــات لــتــقــاريــر اســتــخــبــاريــة ُنـــزعـــت عــنــهــا الـــســـّريـــة عـــن هــجــوم 
4 نـــيـــســـان/أبـــريـــل (49). وأصـــــّرت روســيــا عــلــى عـــدم وجــــود أدّلــــة مــوثــوق بــهــا تــشــيــر إلـــى مــســؤولــيــة الحكومة 

السورية عن الهجوم بأسلحة كيميائية (50).
ورفض المجلس التنفيذي مسوّدة قرار تقّدمت به إيران وروسيا كان سيجيز تشكيل هيئة تحقيقية 

تقنية جديدة (51).

نحو تحديد آلّية التحقيق المشتركة للجهات المسؤولة

في 6 تموز/يوليو، أوجز إدموند موليت لمجلس األمن الدولي التقّدم الذي أحرزته آلّية التحقيق 
أسف  بكّل  نتلّقى  اإلعــالمــيــة: «إّنــنــا  الوسائل  لمندوبي  موليت  قــال  االجــتــمــاع،  وبعد   .(JIM) المشتركة 
رســائــل مباشرة وغير مباشرة طــوال الــوقــت مــن جهات عــديــدة تقول لنا كيف يجب أن نـــؤّدي عملنا». 
وأضــــاف أّن نــحــو 20 جــهــة فــاعــلــة قــّدمــت ألعــضــاء اآللــّيــة وجــهــات نــظــرهــا حـــول مــا إذا كــانــت الحكومة 

السورية مسؤولة عن أّي من الهجمات الكيميائية (أو ال).
ولغاية 6 تموز/يوليو، كانت بعثة تقّصي الحقائق (FFM) تعطي األولوية لسّتة أو سبعة تحقيقات 
ولقاعدة  شيخون  خــان  لمدينة  اآللــّيــة  زيـــارة  فكرة  على  منفتحًا  موليت  بقي  مزعومة.  استخدامات  فــي 
الــشــعــيــرات الـــجـــّويـــة إذا أجـــــاز مــجــلــس األمـــــن ذلـــــك. وصـــــّرح مــولــيــت بـــــأّن ســـوريـــة لـــم تـــقـــّدم الــمــعــلــومــات 
الالزمة لزيارة القاعدة الجّوية، كسجّالت الطلعات الجّوية، وتفاصيل التحرّكات في محيط القاعدة 

وأسماء األشخاص الذين سُتجري اآللّية مقابالت معهم.
أشار موليت إلى أّن اآللّية تعمل في بيئة فائقة التسّيس، وناشد الدول األعضاء في مجلس األمن 

السماح لها بالقيام بعملها. ووعد بأن تكون النتائج أيًا كانت مبنّية على الحقائق والعلم (52).
 French Ministry for Europe and Foreign Affairs, «Chemical Attack in Syria: National Evaluation (49)
Presented by Jean-Marc Ayrault Following the Defense Council Meeting,» 26 April 2017.
 Russian Ministry of Foreign Affairs, «Comment by the Information and Press Department on the (50)
 Investigation Launched by France into the Alleged Use of Chemical Weapons in Khan Shaykhun,» 27 April 2017,
Press release.
 OPCW, Executive Council, «Addressing the Situation around the Alleged Use of Chemical Weapons in (51)
 the Khan Shaykhun Area of Southern Idlib in the Syrian Arab Republic,» Draft decision EC-M-54/DEC/CRP.1,
13 April 2017.
 United Nations Radio, «Syria Chemical Weapons Investigations Proceeding «Objectively, Impartially»,» (52)
6 July 2017.
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تقرير آلّية التحقيق المشتركة لشهر تشرين األول/أكتوبر

فــي 6 تشرين األول/أكـــتـــوبـــر، بعثت روســيــا بــرســالــة إلــى األمــيــن الــعــام لــألمــم الــمــّتــحــدة انــتــقــدت فيها 
ــّيــــة (53). وأعــربــت روســيــا عــن أمنيتها بــاســتــعــراض الــتــقــريــر الــمــّتــصــل بخان  طـــرق عــمــل بعثة الــتــقــّصــي واآللــ
شيخون قبل تحديد إن كان يجب تمديد تفويض اآللّية مّدة 12 شهرًا إضافيًا أم ال. وأصّرت الواليات 

المّتحدة على وجوب تمديد تفويض اآللّية قبل نشر التقرير (54).
استنادًا إلى ميخائيل يوْليانوف، مدير دائرة مراقبة األسلحة ومنع انتشارها التابعة لوزارة الخارجية 

الروسية:
حّقق فريق آلّية التحقيق المشتركة عن ُبعد في حادثة خان شيخون، ومن مكاتب الهاي ونيويورك 
غالبًا... مع أّنــه كــان حرّيًا بهم زيــارة كــّل من خــان شيخون حيث وقعت حادثة السالح الكيميائي في 
4 نيسان/أبريل، وقاعدة الشعيرات الجّوية التي كان يخزَّن فيها السارين المستخَدم في خان شيخون 
بحسب روايـــة األمريكيين... الــوضــع أشبه بعملية تــخــريــب... أوًال، رفضت بعثة األمــم المّتحدة زيــارة 
مسرح الحادثة فــي خــان شيخون. وأجـــرت تحقيقاتها فــي دولــة مــجــاورة لسورية، فــي إشـــارة إلــى انتفاء 
الــشــروط األمنية الــالزمــة... وتبّين مــؤّخــرًا أّن ذلــك ال يتطابق مــع الــواقــع. وأّكـــدت إدارة شــؤون السالمة 
واألمن التابعة لألمانة العاّمة لألمم المّتحدة في مجلس األمن قبل أسبوعين أّن الوصول السالم واآلمن 

إلى مسرح الحادثة مضمون لفريق األمم المّتحدة في الواقع بواسطة قادة ميدانيين محّليين (55).
رفضت سورية نتائج التقرير السابع لآللّية، وشجبت «اعتماد [اآللّية] على أقوال مجرمين ارتكبوا 
هـــذا الــعــمــل غــيــر األخـــالقـــي فــي خـــان شــيــخــون وعــلــى شــهــود مــشــبــوهــيــن، إضــافــة إلـــى مــا يــســّمــى مــصــادر 

مفتوحة» (56).
انــتــهــت واليـــــة آلـــيـــة الــتــحــقــيــق الــمــشــتــرك فـــي تــشــريــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر (57). وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــعــد فـــي وســع 
منّظمة الحظر التحقيق بشكل رسمي في استمرار استخدام أسلحة كيميائية في سورية إّال من خالل 
 United Nations, «Edmond Mulet (OPCW–UN Joint Investigative Mechanism) on chemical ــًا:  أيــــضــ انـــظـــر 
weapon use in Syria—SC Stakeout,» 6 July 2017.
 United Nations, General Assembly and Security Council, Letter dated 6 October 2017 from the (53)
 Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations addressed to the Secretary-General,
 S/2017/848, 10 October 2017, and «Vote on the Syria Joint Investigative Mechanism,» What’s in Blue, 23 October
2017.
C Landry, «US, Russia Headed for Clash over UN Gas Attack Probe,» AFP News, 18 October 2017.   (54)
 «Probe into Chemical Weapon Incidents in Syria Looks Like Subversion, Diplomat Says,» TASS, 20 (55)
October 2017.
 S. Dadouch, «Syria Rejects Report Blaming it for April Sarin Attack: State Medis,» Reuters, 27 October (56)
2017.
 J. Hart, «Investigation of Alleged Chemical Weapon Use in Syria أيــضــًا:  انــظــر   ،(JIM) عــمــل  عــن  (57) لــلــمــزيــد 
 and Other Locations in the Middle East,» SIPRI Yearbook 2016, pp. 730–731, and J. Hart, «Achieving Clarity on
 Syrian Chemical Weapon Declarations to the OPCW and Continued Chemical Weapon Use Allegations,» SIPRI
Yearbook 2017, pp. 519–522.
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بتفتيش  القيام  أو  مــزعــوم  استخدام  فــي  تحقيق  فتح  أعضائها  طلب  على  بناء  أو  الحقائق  تقّصي  بعثة 
مباغت. وفي وسع المنّظمة استخدام قدرة التحقيق الجنائي لدى بعثة االستجابة والمساعدة السريعة 
(RRAM) التابعة لها والتي ُشّكلت في عام  2016(58). وستملي التغّيرات الوشيكة في قيادة المنّظمة، 

حين يحّل فيرناندو أرياس محّل أحمد أوزوموجو مديرًا عامًا للمنّظمة في تموز/يوليو 2018، دراسة 
هذه العوامل.

تطّورات أخرى

يتيح عــمــل هــيــئــات دولــيــة غــيــر متخّصصة فــي تــحــديــد األســلــحــة ومــفــاهــيــم وبــيــانــات الــمــســؤولــيــن في 
قــطــاع األمــــن والــــدفــــاع الــضــالــعــيــن عـــن قــــرب أو بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ســـوريـــة مـــزيـــدًا مـــن الـــــرؤى حــيــال هــذه 
القضية واآلثار الجيوسياسية األوسع التي تترّتب عليها. من ذلك أّن لجنة التحقيق الدولية المستقّلة 
في  المّتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  شّكلها  التي  السورية،  العربية  بالجمهورية  المعنّية 
عام 2011 للتحقيق في انتهاكات الحقوق أشارت إلى أّنه «طوال عام 2016، نّفذ سالح الجّو السوري 
القائل  الزعم  تدعم  معلومات  هناك  ليس  حلب.  مدينة  شــرق  الكلور  قنابل  مستخدمًا  جّوية  ضربات 
بأّن الجيش الروسي استخدم أّي أسلحة كيميائية في الجمهورية العربية السورية. ومع أّنه رّبما تظهر 
مسبِّبة  كيميائية  لمواّد  تعّرضوا  الذين  بأعراض  شبيهة  أعــراض  للكلور  يتعّرضون  الذين  المدنيين  على 

للبثور، كالخردل الكبريتي، أمكن تحديد غاز الكلور بأّنه العامل األرجح في حاالت كثيرة» (59).
صـــّرح العميد الــركــن زاهـــر الــســكــات، الـــذي قيل أّنـــه كــان قــائــد وحـــدة الــحــرب الكيميائية فــي الفرقة 
الــخــامــســة فـــي الــجــيــش الـــســـوري قــبــل أن يــنــشــّق فـــي عــــام 2013، لــصــحــيــفــة بــريــطــانــيــة فـــي عــــام 2017 أّن 
الــحــكــومــة الــســوريــة لــم تــصــّرح للمنّظمة عــن «كــّمــيــات ضخمة مــن ســالئــف الــســاريــن الكيميائية ومـــواّد 

ساّمة أخرى» (60).
وفــي 19 نــيــســان/أبــريــل 2017، ذكــر ضــابــط رفــيــع لــم ُيــذكــر اســمــه فــي الجيش اإلســرائــيــلــي أّن هجوم 
الــرابــع مــن نيسان/أبريل أجـــازه مــســؤولــون كــبــار فــي الحكومة الــســوريــة «ورّبــمــا كــان معلومًا تمامًا لدى 
الــرئــيــس بــشــار نـــفـــســـه» (61). وذكــــر الــضــابــط أّن «األســـــد امــتــلــك فـــي الــمــاضــي نــحــو 1200 طـــن مـــن عــوامــل 
الحرب الكيميائية المرّكبة في صواريخ وقذائف مدفعية وذخائر منقولة جّوًا، وأّن أغلب هذه الترسانة 
 OPCW, :تـــقـــويـــة قــــــدرة الــــــرد الـــعـــاّمـــة لـــنـــظـــام الـــمـــعـــاهـــدة وهـــــي لــيــســت مــخــصــوصــة بـــســـوريـــة. انــــظــــر (RRAM) (58) أريـــــــــــد مــــن
Technical Secretariat, «Establishment of a Rapid Response Assistance Team,» S/1381/2016, 10 May 2016.
 United Nations, Human Rights Council, «Report of the Independent International Commission of (59)
Inquiry on the Syrian Arab Republic,» A/HRC/34/64, 2 February 2017, para. 17, p. 6.
 J. Ensor, «Bashar al-Assad Still has «Hundreds of Tons» of Chemicals Stockpiled, Former Syrian (60)
Weapons Research Chief Claims,» Daily Telegraph, 15/4/2017.
 O. Heller, «IDF: «High-ranking Syrian Officers Ordered the Chemical Attack in Idlib,» Israel Defense (61)
(20 April 2017).
<http://www.israeldefense.co.il/he/node/29287>. يمكن االطالع على معلومات أوفى باللغة العبرية في: 
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قـــد ُدّمــــــر. ومــــا هـــو مـــتـــاح اآلن ال يـــتـــعـــّدى بــضــعــة أطـــنـــان بــاقــيــة مـــن عـــوامـــل الـــحـــرب الــكــيــمــيــائــيــة. ويــعــكــس 
الهجوم باستخدام غاز السارين اإلحباط واليأس في جانب األسد» (62).

مستقبل الحالة السورية

توضيح  عــلــى: (أ)  المستقبل  فــي  ســوريــة  فــي   (OPCW) الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر  منّظمة  ســتــرّكــز 
االجتماعية  الــعــلــوم  بــحــوث  لمجلس  التابعة  المنشآت  على  تركيز  مــع  ســوريــة،  إعـــالن  وصــّحــة  اكــتــمــال 
(SSRC) مــن خـــالل فــريــق تقييم اإلعـــالنـــات (DAT)؛ (ب) الــتــوّصــل إلـــى حـــّل بــشــأن مــزاعــم اســتــخــدام 

أسلحة كيميائية من خالل بعثة تقّصي الحقائق (FFM)؛ (ج) التحّقق من تدمير منشأتي إنتاج أسلحة 
كيميائية فوق األرض؛ (د) إجراء عمليات تفتيش روتينية سنوية بتفويض من اّتفاقية األسلحة الكيميائية 
لمنشآت تحت األرض سبق تدميرها، وهذا يشمل منشآت إنتاج األسلحة الكيميائية. وسيرّكز الفريق 
الــســوري؛  فــي برنامج األسلحة الكيميائية  عــلــى: (أ) دور مجلس البحوث  إعــالنــات ســوريــة  حــالــة  فــي 
توضيح  ســوريــة؛ (ج)  فــي  مــواقــع  عــّدة  مــن  المنّظمة  أخذتها  التي  العّينات  تحاليل  نتائج  توضيح  (ب) 
طبيعة «األنشطة األخرى ذات الصلة بأسلحة كيميائية» التي حصلت قبل انضمام سورية إلى اّتفاقية 

األسلحة الكيميائية في العام  2013(63).
إضــافــة إلــى مــا تــقــّدم، خضع البحث العلمي فــي ضحايا األسلحة الكيميائية فــي الــعــراق وســوريــة 
الســــتــــعــــراض أقــــــــران فــــي عــــــام 2017 قـــبـــل صــــــــــدوره. تـــضـــّمـــن الـــبـــحـــث دراســــــــة اســـتـــبـــاقـــيـــة ألســـــــرة تـــعـــّرضـــت 
للخردل الكبريتي في سورية في آب/أغسطس 2015، وتحليالت لنواتج التحّلل الخاّصة بالشوائب 
المصاحبة للخردل الكبريتي المنَتج بعملية ليفينستاين (64). ُنشرت معلومات ودراســات إضافية حول 
استخدمها  التي  االرتجالية  المتفّجرة  األجــهــزة  منها  التطويرية،  والمشاريع  التقليدية  األسلحة  بحوث 
األســلــحــة الكيميائية  اإلســالمــيــة فــي الــعــراق وســوريــة. ونتيجة الســتــخــدام  المنتسبون إلــى تنظيم الــدولــة 
Heller, Ibid.   (62)
 M. Chulov, «Qatari Royal Family Members Used as Leverage in Syrian Population Swap,» The :انظر أيــضــًا
Guardian, 14/4/2017.
 OPCW, Executive Council, «Progress in the Elimination of the Syrian Chemical Weapons Programme,» (63)
Note by the Director-General, EC-87/DG.2, 23 October 2017, para. 8, pp. 2–3.
 S. Sezigen, [et al.], «A Syrian Family Who Were Exposed to Blister Agent», poster presented by (64)
 University of Health Sciences (Ankara) and Tarsus State Hospital (Mersin) at 16th Medical Chemical Defense
 Conference Proceedings, Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology, Munich, 5–6 April 2017, and
OPCW, Scientific Advisory Board, «Report of the Scientific Advisory Board at its Twenty-fifth Session,» SAB-
25/1, 31 March 2017.
 M.-M. Blum, M. Bickelhaupt, and J. Poater, «P 01 Investigation of Sulfur Mustard, Polysulfide أيــضــًا:  انظر 
 Analogues and Reactive Intermediates from Levinstein Mustard Density Functional Theory (DFT),» 16th

 Medical Chemical Defense Conference proceedings, Bundeswehr Institute of Pharmacology and Toxicology,
Munich, 5–6 April 2017, p. 76.

خالئط H/HD بنسبة  في العادة  اإلثيلين. تنتج العملية  ثنائي الكبريت مع  تتضّمن عملية ليفينستاين تفاعل ثاني كلوريد 
تقارب 70 بالمئة.
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ــدة قــيــاســيــًا في  فــي الــعــراق وســـوريـــة، صـــار أخـــذ الــعــّيــنــات الــطــّبــيــة األحــيــائــيــة وبــروتــوكــوالت التحليل مــوحَّ
المنّظمة.  مختبرات  في  الكفاءة  اختبارات  منها  األسلحة،  وتحديد  الكيميائية  األسلحة  نزع  مجاالت 
وجــرى الــتــوافــق على اإلجــــراءات التمهيدية مــؤّقــتــة، ُبــدئ باعتمادها فــي عــام 2016، ضمن إطــار عمل 
الــمــجــلــس االســـتـــشـــاري الــعــلــمــي لــــدى الــمــنــّظــمــة. وواصـــلـــت الــمــنــّظــمــة إجـــــراء اخـــتـــبـــارات كـــفـــاءة لــتــحــديــد 

المختبرات التي ستتوّلى تحليل العّينات الطّبية األحيائية (65).
أخــيــرًا، بما أّن بعض أعــضــاء فريق اآللــّيــة مــا عـــادوا يعملون فــي قضية ســوريــة، وبالتالي بــاتــوا أقــدر 
عــلــى الــتــحــّدث عــلــنــًا، رّبــمــا سيساعد ذلـــك عــلــى الــتــوّصــل إلـــى تــفــاهــم مــشــتــرك بــيــن الــحــكــومــات فــي آخــر 

المطاف بشأن الجهات المسؤولة عن جميع حوادث استخدام األسلحة الكيميائية في سورية.

جزاءات مّتصلة باستخدام األسلحة الكيميائية في سورية

األوروبـــي من بين الجهات  والــواليــات المّتحدة واالّتــحــاد  كانت كندا وفرنسا والمملكة المّتحدة 
التي حّددت علنًا أفرادًا وكيانات ضالعة في حيازة مواّد كيميائية ساّمة وسالئفها الستخدامها كوسيلة 

حربية في سورية (66).
وفـــي 30 آذار/مــــــــارس، فـــرض االّتـــحـــاد األوروبــــــي جـــــزاءات عــلــى أربــعــة ضــّبــاط عــســكــريــيــن ســوريــيــن 

لدورهم في استخدام أسلحة كيميائية (67).
التي  والكيانات  األفــراد  أسماء  األمريكية  المالية  وزارة  أعلنت  الثاني/يناير 2017،  كانون  وفي 27 
فــرضــتــهــا عــلــيــهــا جــــــزاءات عــلــى خــلــفــيــة أنــشــطــة مــرتــبــطــة بــاألســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي ســـوريـــة، وعــلــى خلفية 
النتائج الــتــي تــوّصــلــت إليها اآللـــّيـــة (68). وفــي 24 نــيــســان/أبــريــل، فــرضــت جــــزاءات على 371 مــوّظــفــًا في 
مجلس الــبــحــوث عــلــى خلفية الــهــجــوم بــغــاز الــســاريــن عــلــى خـــان شــيــخــون (69). وفـــي 12 حــزيــران/يــونــيــو 
 OPCW, Technical Secretariat, «Status of the Laboratories Designated for the Analysis of (65) انــــــظــــــر: 
Authentic Biomedical Samples,» Note by the Director-General, S/1516/2017, 11 July 2017.
«Special Economic Measures Act: Regulations Amending the Special Eco- مــثـــــًال:  انــظــر  كــنــدا،  حــالــة  (66) فـــــي 
nomic Measures (Syria) Regulations,» Canada Gazette, vol. 151, no. 9 (3 May 2017).

 «Use of Chemical Weapons in Syria: EU Imposes Sanctions األوروبـــــي:  المجلس  األوروبـــــي،  االّتـــحـــاد  حــالــة  فــي 
against 16 Additional Persons,» Press release, 17 July 2017.
French Treasury, «Liste unique de gels» [Single List of Asset Freezes], [n.d.] في حالة فرنسا: 
 British Treasury, «Guidance: Financial Sanctions Targets, List of all Asset Freeze :وفي حالة المملكة المّتحدة
Targets,» 1 March 2018.
 European Council, «Use of Chemical Weapons in Syria: EU Imposes Sanctions against 4 High-ranking (67)
Military Officials,» Press Release 137/17, 20 March 2017.
US Department of the Treasury, «Treasury Sanctions Syrian Officials in Connection with OPCW- (68)
 UN Findings of Regime’s Use of Chemical Weapons on Civilians,» Press release, 12 January 2017, and US
 Department of the Treasury, «Resource Center: Non-proliferation Designations; Syria Designations; Zimbabwe
Designations Removal,» 12 January 2017.
 US Department of the Treasury, «Treasury Sanctions 271 Syrian Scientific Studies and Research Center (69)
 Staff in Response to Sarin Attack on Khan Sheikhoun,» Press release, 24 April 2017, and US Department of the
Treasury, «Syria Designations,» 24 April 2017.
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الــدولــة  قـــادة  أحــد  الــجــبــوري،  عبد الكافي  سلمان  الــلــه  عطا  األمريكية  المالية  وزارة  استهدفت   ،2017
اإلســالمــيــة، لــتــطــويــره أســلــحــة كيميائية، إضــافــة إلـــى جملة مــن أســبــاب أخــــرى. وُيــوصــف الــجــبــوري بــأّنــه 
«قــائــد كبير فــي [الـــدولـــة اإلســالمــيــة] فــي الــعــراق مــســؤول عــن مــصــانــع ُتــنــتــج [أجــهــزة مــتــفــّجــرة ارتــجــالــيــة]، 
ــبـــــات، ومـــــتـــــفـــــّجـــــرات»، وبـــــأنـــــه «ضـــــالـــــع فـــــي تــــطــــويــــر أســـلـــحـــة  ــ و[أجـــــــهـــــــزة مــــتــــفــــّجــــرة ارتــــجــــالــــيــــة] تـــحـــمـــلـــهـــا مـــــركـ
الــعــزاوي، وهو  حسين طــه  إبــراهــيــم  مـــروان  وزارُة الخارجية أن  حـــّددت  الــيــوم عينه،  وفــي  كيميائية» (70). 
«مسؤول عراقي [في الدولة اإلسالمية] على صلة بتطوير أسلحة كيميائية لصالح [الدولة اإلسالمية] 
الســتــخــدامــهــا فـــي الـــحـــرب الـــجـــاريـــة ضــــّد قــــــّوات األمـــــن الـــعـــراقـــيـــة». وذكــــــرت أيـــضـــًا أّن الـــجـــبـــوري «مــديــر 
من  طلب  الــدولــة  تنظيم  وأّن  كــركــوك،  بمحافظة  الــدولــة  تنظيم  فــي  والــمــتــفــّجــرات»  الكيميائية  األســلــحــة 
الجبوري في منتصف كانون الثاني/يناير 2016 العمل على مشروع أسلحة كيميائية الستخدامها ضّد 
قّوات البشمركة العاملة في شمال العراق. وذكرت الواليات المّتحدة أّن الجبوري تلّقى تدريبًا على 
األسلحة الكيميائية في سورية (فــي أثناء الحرب األهلية على ما يفترض) وعــاد إلــى الــعــراق في عام 

.(71)2015 

 US Department of the Treasury, «Treasury Targets ISIS Leader Involved in Chemical Weapons (70)
Development,» Press Release, 12 June 2017.

(71) المصدر نفسه.
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II  مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في العراق 

ومن جانب كوريا الشمالية

جون هارت

العراق

أطلق الجيش العراقي حملة كبيرة في تشرين األول/أكتوبر 2016 الستعادة الموصل في شمال 
الــــعــــراق مـــن تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة. وفــــي 3 آذار/مــــــــــارس 2017، أدانــــــت جــمــعــيــة الــصــلــيــب األحــمــر 
الــــدولــــي (ICRC) اســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة فــــي الـــــمـــــوصـــــل (1). وتـــحـــّدثـــت الــجــمــعــيــة عــــن ظــهــور 
أعـــراض «مــصــاحــبــة لــلــتــعــّرض لــعــامــل كيميائي ســـاّم» عــلــى سبعة مــرضــى يــتــلــّقــون الــعــالج فــي مستشفى 
روزهـــــوا، حــيــث يــقــّدم الــفــريــق الــطــّبــي الــتــابــع للصليب األحــمــر الــدولــي يــد الـــعـــون (2). ومـــع أن الصليب 
لــم يــُلــم أحــــدًا عــلــى اســتــخــدام األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، فــقــد بـــدا أّن الــهــجــمــات ُأطــلــقــت مــن مــنــاطــق تحت 
سيطرة الدولة اإلسالمية (3). لكن في 10 آذار/مــارس، صّرح محّمد علي الحكيم، سفير العراق لدى 
أسلحة  الموصل  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  استخدام  على  دليل»  هناك  بأّنه «ليس  المّتحدة،  األمم 

كيميائية (4).
تــحــّدثــت تــقــاريــر فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2017 عــن الــعــثــور عــلــى أدّلــــة تــثــبــت أّن عــنــاصــر مــن تنظيم 
استعادة  وعقب  كيميائية (5).  أسلحة  إلنتاج  الموصل  جامعة  في  الكيميائية  المختبرات  حــّولــوا  الــدولــة 
أجــزاء من الموصل، ُذكر أّن القّوات العراقية عثرت على خردل كبريتي وعلى قذائف سطح - سطح 

 ICRC, «Iraq: ICRC Strongly Condemns Use of Chemical Weapons around Mosul,» Press Release, 3 (1)
March 2017, and J. Hart, «Allegations of Use of Chemical Weapons in Iraq,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 523-525.

(2) المصدر نفسه.
««First Chemical Attack» in Mosul Battle Injures Twelve,» BBC News, 3 March 2017.   (3)
«Iraq Says «No Evidence» of Chemical Weapons Attacks in Mosul,» Reuters, 10 March 2017.   (4)
«Iraqi Forces Discover Chemical Warfare Agent in Mosul,» Associated Press, 28 January 2017.   (5)
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إلخصائيين  تبّين  بأّنه  فاضل  حيدر  العراقي  الجيش  في  العميد  وصــّرح  المدينة (6).  في  الصنع  روسية 
فرنسيين أّن عــّيــنــة كيميائية ُأخــــذت مــن الــمــوصــل أظــهــرت وجـــود عــامــل الــخــردل الــكــبــريــتــي (7). وأضـــاف 
ضواحي الموصل،  في  نينوي  خرائب  في  األصــل  في  كيميائية كانت  أسلحة  منشأة إلنتاج  فاضل أّن 
لكّنها ُنقلت إلى حّي سكني لتحسين األمن العمالني (8). وذكر مسؤولون عراقيون أّنه يظهر أّن أفرادًا 
حزيران/يونيو  وفــي  الكيميائي (9).  الــقــذائــف بالعامل  يــحــاولــون مــلء  كــانــوا  اإلســالمــيــة  الــدولــة  فــي تنظيم 
2017، تحّدث العميد حجر إسماعيل عن وجود آالف األطنان من الخردل والكلور في محيط مصنع 

المشراق وأّنه يتوّجب على قّوات األمن العراقية حمايتها (10).
ُأجري تحليل إضافي لطبيعة البحث والتطوير لدى الدولة اإلسالمية وقدرته على إنتاج األسلحة، 
بــمــا فـــي ذلــــك األجـــهـــزة الــمــتــفــّجــرة االرتــــجــــالــــيــــة (11). فــقــد ســعــى تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة لــتــوحــيــد مــعــايــيــر 
مكّونات األسلحة، بما في ذلك صمامات ذخائر مقوَلبة بالحقن وصواريخ ُتطَلق من الكتف وطلقات 
فة بالبالستك (12). وُعثر على قنابل صاروخية الدفع غير  هاون وأجزاء لقنابل قياسية وألغام أرضية مغلَّ
الكبريتي» (13).  بالخردل  شبيه  للبثور  مسّبب  خــام  على «عامل  تحتوي  وكانت  الموصل  في  مستعملة 
وحــصــلــت مــنــّظــمــة بــحــوث الــتــســّلــح أثـــنـــاء الـــنـــزاعـــات (CAR) الــكــائــنــة فـــي لــنــدن ومــنــّظــمــات أخــــرى على 
وثـــائـــق وزارت مــنــشــآت ُتــظــهــر أّن تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة اشــتــغــل فـــي «نــظــم إنـــتـــاج أعـــتـــدة جــمــعــت بين 
وإمــكــانــاتــه» (14).  تحّمل [التنظيم]  قــدرة  لتضخيم  المنّظم  والتوزيع  الكّمي  واإلنــتــاج  والتطوير،  البحث 
لكّن منّظمة البحوث لم تجد دليـًال واضحًا يثبت استخدام تنظيم الدولة أسلحة كيميائية عدا تصنيع 

المتفّجرات (15).
أخـــيـــرًا، ســعــت «بـــاكـــس»، وهـــي مــنــّظــمــة هــولــنــديــة غــيــر حــكــومــيــة، لــمــزيــد مـــن تــوثــيــق الــتــأثــيــرات البيئية 
إلحــراق عنصر الكبريت في مصنع كبريت المشراق. وذكــرت أّن تنظيم الدولة اإلسالمية قام بتطوير 

الكلور والخردل الكبريتي في مجّمع الحكمة للصناعات الدوائية بشمال الموصل (16).

(6) المصدر نفسه.

(7) المصدر نفسه.

(8) المصدر نفسه.

(9) المصدر نفسه.
G. Winfield, «What Came Next,» CBRNe World, June 2017, p. 22.   (10)
 J. Ismay, T. Gibbons-Neff, and C. J. Chivers, «How ISIS Produced its Cruel Arsenal on an Industrial (11)
Scale,» New York Times, 10/12/2017.

(12) المصدر نفسه.

(13) المصدر نفسه.

(14) المصدر نفسه.
 Conflict Armament Research (CAR), Weapons of the Islamic State: A Three-year Investigation in Iraq (15)
and Syria (London: CAR, 2017).
 W. Zwijnenburg and F. Postma, Living Under a Black Sky: Conflict Pollution and Environmental Health (16)
Concerns in Iraq (Utrecht: Colophon, 2017), pp. 16–18.

تستند المعلومات الواردة في التقرير إلى تقارير إخبارية.
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كوريا الشمالية

اغــتــيــل كــيــم جـــونـــغ نـــــام، وهــــو أخ غــيــر شــقــيــق لــكــيــم جـــونـــغ أون، زعـــيـــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، فـــي مــطــار 
ُفهم  مـــاّدة  الضحية  وجــه  على  المهاجمتان  رّشــت  شباط/فبراير  2017(17).  فــي 13  الــدولــي  كوااللمبور 

أّنها في إكس (VX). وأنكرت السلطات الكورية الشمالية المسؤولية عن الحادثة (18).
شرعت السلطات الماليزية في عملية تطهير في المطار وأعلنت سالمته في 26 شباط/فبراير (19). 
وقـــّدمـــت مــنــّظــمــة حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة (OPCW) لــمــالــيــزيــا «مـــــواّد تقنية لــمــســاعــدتــهــا فــي تحقيقها 

الداخلي» (20). ولم ُتنشر معلومات ُيعَتّد بها عن عملية أخذ العّينات وتحليلها (21).
وفي أثناء محاكمة المهاجمتين المزعومتين، ظهر أّنه كان في حوزة كيم 12 قرص أتروبين وقت 
الــهــجــوم (22). (يمكن استخدام األتــروبــيــن فــي عــالج حــاالت تسّمم بالفوسفات العضوي، وهــو ُيعطى 

بالوريد عادة).
حّددت وزارُة المالية األمريكية شركة كوريا ريوْنبونغ العاّمة (ريوْنبونغ) بأّنها متخّصصة في تأمين 
مشتريات للصناعات الدفاعية الكورية الشمالية وتقّدم الدعم لمبيعاتها العسكرية. وخَلصت إلى أّن 

مشتريات تلك الشركة «تساعد على األرجح برنامَج األسلحة الكيميائية الكوري الشمالي» (23).

 A. Fifield, «North Korean Leader’s Half-Brother Killed in Malaysia in Possible Poison Attack, Police (17)
Say,» Washington Post, 15/2/2017.
 D. Murray, Practitioners’ Guide to Human :للمزيد عن الوضع القانوني لالغتيال في القانون اإلنساني الدولي، انظر
Rights Law in Armed Conflict (Oxford: Oxford University Press, 2016), section 5.171, p. 159.

 Korea Central News Agency (KCNA), «US, S. Korea’s Absurd Sophism against DPRK over its (18)
Citizen’s Death abroad Blasted,» 1 March 2017.
 J. Sipalan and A. Teo, «Malaysia Declares Airport Safe for Travel after Nerve Agent Attack,» Reuters, (19)
26 February 2017.
 OPCW, «Opening Statement by the Director-General to the Executive Council at its Eighty-fourth (20)
Session,» EC-84/DG.26, 7 March 2017, para. 9, p. 2.
 P. R. Chai [et al.], «Toxic Chemical Weapons of Assassination and Warfare: Nerve Agents VX and (21)
Sarin,» Toxicology Communications, vol. 1, no. 1 (2017), pp. 21–23.

 B. Harris, «Kim’s Poisoned Half-brother was Carrying Antidote, Court Told,» Financial Times, (22)
2-3/12/2017, p. 6.
 US Department of the Treasury, «Treasury Sanctions Agents Linked to North Korea’s Weapons of Mass (23)
Destruction Proliferation and Financial Networks,» Press release, 31 March 2017.
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III تحديد األسلحة الكيميائية ونزعها

جون هارت

اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة (CWC) لــعــام 1993 هـــي األســـــاس الــقــانــونــي الـــدولـــي الــرئــيــس لحظر 
الحرب الكيميائية (1). لم يشهد عام 2017 انضمام أّي دولة إلى االّتفاقية، مع أّن دولة جنوب السودان 
أشارت إلى عزمها على القيام بذلك في القريب العاجل. بلغ عدد الدول األعضاء في االّتفاقية 192 

دولة لغاية عام 2017، وُتشرف منّظمة حظر األسلحة الكيميائية (OPCW) على تنفيذ االّتفاقية (2).
تطّورات منّظمة حظر األسلحة الكيميائية

رّكــزت منّظمة حظر األسلحة الكيميائية جّل اهتمامها ومواردها على التحقيق في مزاعم متكّررة 
تحّدثت عن استخدام أسلحة كيميائية في العراق وسورية، وأّكدت اكتمال إعالنات سورية وصّحتها 

.(IIو I انظر القسمين)
لعام  وترميزها  السلع  لتوصيف  المنّسق  النظام  تسميات  وإصــدار  الثاني/يناير 2017  كانون  منذ 1 
ق (HS)) يخّصص رمــزًا دوليًا فريدًا لـــ 33 من أكثر المواّد الكيميائية المدَرجة في  2017 (النظام المنسَّ
جداول اّتفاقية األسلحة الكيميائية شيوعًا في التجارة (3). وتزامن هذا التطّور مع صدور ُكتّيب منّظمة 

الحظر الخاّص بالمواّد الكيميائية (4).
(1) لالطالع على ملّخص الّتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة 

(اّتفاقية األسلحة الكيميائية، CWC)، وعلى تفاصيل أخرى، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
(2) بقّية الدول غير األعضاء هي: مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية. إسرائيل دولة موّقعة.

 OPCW, «Opening Statement by the Director-General to the Executive Council at its Eighty-fourth (3)
session,» EC-84/DG.26, 7 March 2017, para. 49, p. 7.

وترميزها  األساسية  السلع  لتوصيف  ق  المنسَّ بالنظام  المعنية  الدولية  االّتفاقية  بموجب  ق  المنسَّ النظام  تسميات  تأّسست 
التي ُفتح باب التوقيع عليها في 14 حزيران/يونيو 1983 وسرى مفعولها في 1 كانون الثاني/يناير 1988.

OPCW, Handbook on Chemicals, 2017, rev. 1 (The Hague: OPCW, 2017).   (4)
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تمرين  الثاني/يناير 2017  كــانــون  فــي  الكيميائية  األسلحة  حظر  لمنّظمة  التقنية  األمــانــة  استضافت 
مــحــاكــاة بــرعــايــة «فـــرقـــة الــعــمــل الــمــعــنــيــة بــالــتــنــفــيــذ فـــي مــجــال مــكــافــحــة اإلرهـــــاب الــتــابــعــة لــألمــم الــمــّتــحــدة» 
(UNCTITF) الختبار التعاون بين الوكاالت رّدًا على هجوم بسالح كيميائي أو بيولوجي. وشاركت 

في التمرين بعثة االستجابة والمساعدة السريعة (RRAM) التي تأّسست في عام  2016(5).
وفــي عــام 2017، نــشــرت األمــانــة التقنية نــتــائــج مــســح الســتــخــدام الــعــمــلــيــات بــوســاطــة بــيــولــوجــيــة (6). 
ــًا شــــاركــــت فــــي الـــمـــســـح، تــتــبــع 12 دولــــــة عـــلـــى األقـــــــّل ســـيـــاســـة تـــقـــديـــم إعــــالن  ومـــــن أصـــــل 32 دولــــــة طــــرفــ
لــمــنــّظــمــة الــحــظــر عـــن مــــواّد كــيــمــيــائــيــة عــضــويــة مــمــّيــزة (DOCs) مــنــَتــجــة بــواســطــة عــمــلــيــات كــيــمــيــائــيــة، أو 
كيميائية حــيــويــة أو بــيــولــوجــيــة (7). وكــانــت الــصــيــن وألــمــانــيــا والــهــنــد مــن جملة الـــدول األطـــراف الــتــي لم 
التحّقق  إجراءات  حيال  رؤى  يتيح  المذكور (أ)  والمسح  ضخمة.  كيميائية  صناعات  ولديها  تشارك 
الروتينية لدى منّظمة الحظر؛ (ب) يشير إلى اآلثار التي ُيحتمل أن تترّتب على تعديل تكلفة تدّخل 
من  التحّقق  بين  المحتمل  التداخل  صور  يوضح  (ج)  ومستواه؛  ونطاقه  الكيميائية  األسلحة  اّتفاقية 
تــحــديــد األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة واألســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة. أحـــد الــعــنــاصــر الــمــهــّمــة فــي اإلعـــالنـــات الــروتــيــنــيــة 
الّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة ونــظــام الــتــحــّقــق الـــخـــاّص بــالــصــنــاعــة الــكــيــمــيــائــيــة تــركــيــزهــا عــلــى الــمــصــانــع 
ـــزة (DOCs) عـــن طـــريـــق الــتــركــيــب.  الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي ُتـــنـــتـــج يـــعـــض الــــمــــواّد الــكــيــمــيــائــيــة الـــعـــضـــويـــة الـــمـــمـــيَّ
ولــطــالــمــا فــّكــرت الــــدول األطــــراف فــي إمــكــان أن يــتــضــّمــن تــعــريــف هـــذا اإلنــتــاج الــعــمــلــيــات الــبــيــولــوجــيــة 
والـــعـــمـــلـــيـــات بـــوســـاطـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة، وال ســـّيـــمـــا إلدراج أنـــــــواع مـــعـــّيـــنـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــحــفــيــز اإلنـــزيـــمـــي. 
وقـــد عــّدلــت الــمــنــّظــمــة مــنــهــجــيــات اخــتــيــار الـــمـــواّد الــكــيــمــيــائــيــة الــمــمــّيــزة لــخــفــض عـــدد الــمــصــانــع المنتجة 
لــلــيــوريــا الــخــاضــعــة لــعــمــلــيــات تــفــتــيــش روتــيــنــيــة عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال (8). ومـــن الــمــحــتــمــل إجــــراء تــعــديــالت 
المجموعة  ضــمــن  الـــدرس  قــيــد  الــمــســألــة  هــذه  وتــظــّل  أحــيــائــيــة.  واســطــة  ذات  بعمليات  مرتبطة  مشابهة 
 OPCW, «Opening Statement by the Director-General to the Executive Council at its Eighty-fourth (5)
session,» para. 19, p. 3.
 OPCW, Technical Secretariat, «Establishment of a Rapid Response :وقدراتها، انظر (RRAM) لمعرفة مسؤوليات
Assistance Team,» S/1381/2016, 10 May 2016.
 OPCW, Technical Secretariat, «Results of the Survey on Biomediated Processes,» S/1534/2017, 14 (6)
September 2017.
 OPCW, Scientific Advisory Board, «Report of the Scientific Advisory Board’s Workshop on ــًا:  أيـــضـ انــظــر 
Trends in Chemical Production,» SAB-26/WP.2, 19 October 2017
 OPCW, Technical Secretariat, «Results of the Survey on Biomediated Processes,» S/1534/2017, 14 (7)
September 2017, para. 5(a), p. 3.

الدول الـ 32 هي أندورا واألرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغالدش وروسيا البيضاء والبرازيل وبوركينا فاسو وكندا وتشيلي 
وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وجمهورية التشيك وفرنسا واليونان وإيران وأيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والبرتغال 

وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وتايلند وتركيا والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة وأوزبكستان.
(8) المصانع التي ُتنتج مواّد كيميائية ممّيزة والفسفور والكبريت والفلور وثيقة الصلة بآلية التحّقق في االّتفاقية األسلحة 
الكيميائية إلمكان إعــادة تشكيلها في وقت وجيز لغايات محظورة. اليوريا مرّكب عضوي تطبيقاته واسعة، منها المتفّجرات. 

لكّن خطره متدّن لجهة هدف اّتفاقية األسلحة الكيميائية وغايتها.
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الــصــنــاعــيــة لــلــمــنــّظــمــة وغــيــرهــا. ويــمــكــن رفـــع مــســتــوى تــطــويــر وتــنــســيــق الــمــنــهــجــيــة الــمــســتــخــدمــة فــي جمع 
وتحليلها. المعلومات  هذه 

درس المجلس االستشاري العلمي (SAB) التابع لمنّظمة حظر األسلحة الكيميائية إمكان تكامل 
من  جزئيًا  وذلــك  األدّلـــة،  وإدارة  الكيميائي  الجنائي  التحقيق  فــي  قــدرة  مــع  الحالية  التحّقق  ممارسات 
طريق استخدام مركبات جّوية بال طّيار. ومن شأن هذه المقاربة تعزيز االستجابة للحاالت الكيميائية 
الـــطـــارئـــة، عــبــر وســـائـــل مــنــهــا تــعــزيــز قــــــدرات الــمــنــّظــمــة فـــي الــكــشــف والـــتـــحـــديـــد والــــمــــراقــــبــــة (9). وفــــي حــال 
األطــراف  الـــدول  مباغتة، سيكون مؤتمر  تفتيش  عملية  إجـــراء  أو  مــزعــوم  استخدام  فــي  تحقيقات  دعــم 
(CSP) والــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي أّوًال تــقــيــيــم الــتــعــلــيــمــات الــعــمــلــيــة الــرئــيــســة وإجــــــــراءات الــتــشــغــيــل الــقــيــاســيــة 

اّتفاقية  بموجب  المنّظم»  خــالل «الــوصــول  مــن  التحّقق  وإجــــراءات  بمبادئ  االلــتــزام  لضمان  وإقــرارهــا 
األسلحة الكيميائية. أخيرًا، تأّسس فريق العمل التقني الدولي المعني بالتحقيقات الجنائية الكيميائية 
الــنــظــري والـــقـــدرات العملية  الــتــفــاوتــات بــيــن الــعــمــل  بــتــفــويــض لمعالجة  نــيــســان/أبــريــل  (CFITWG) فــي 

عمل  وسيخضع  كأسلحة.  المستخَدمة  الكيميائية  الــمــواّد  في  الكيميائية  الجنائية  التحقيقات  أداء  في 
فــريــق العمل لمزيد مــن الـــدرس بـــدءًا بــعــام 2018 مــن جــانــب فــرقــة عمل مــؤّقــتــة جــديــدة تابعة للمجلس 

االستشاري العلمي ومتخّصصة في التكنولوجيا والعلم االستقصائي.

مؤتمر الدول األطراف

الــــتــــأم مـــؤتـــمـــر الـــــــدول األطــــــــراف (CSP) فــــي 27 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر - 1 كــــانــــون األول/ديـــســـمـــبـــر 
2017، وأقّر برنامج عمل وموازنة بلغت 67,248,655 يورو (نحو 82 مليون دوالر) لعام 2018، منها 
28,984,106 يورو (نحو 35.5 مليون دوالر) لتغطية تكاليف التحّقق، و37,830,816 يورو (نحو 46 
مليون دوالر) لتغطية تكاليف إداريــة وغيرها (10). وُخّصص المبلغ المتبّقي لمؤتمر استعراض اّتفاقية 
األسلحة الكيميائية الرابع. وانتخب مؤتمر الدول األطراف باإلجماع السفير اإلسباني فيرناندو أرياس 
في 25 تموز/يوليو  أريــاس عمله  وسيبدأ  الكيميائية (11).  األسلحة  حظر  الرابع لمنّظمة  الرئيس  ليصبح 

.2018
ســــاد تـــوافـــق عــــام بــيــن الـــــدول األطــــــراف عــلــى أّن نــظــام الــمــعــاهــدة دخــــل اآلن «مــرحــلــة مـــا بــعــد تــدمــيــر 

األسلحة الكيميائية».
وصـــّرحـــت روســيــا فــي كلمتها فــي الــجــلــســة الــعــاّمــة االفــتــتــاحــيــة بــــأّن هــنــاك دوافــــع ســيــاســيــة النــتــقــادات 
 (OPCW) اكــــتــــمــــال وصــــــّحــــــة إعــــــالنــــــات ســــــوريــــــة الــــــمــــــوَدعــــــة لـــــــدى مـــنـــّظـــمـــة حــــظــــر األســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة
 OPCW, Scientific Advisory Board, «Report of the Scientific Advisory Board’s Workshop on Emerging (9)
Technologies,» SAB-26/WP.1, 21 July 2017.
 OPCW, «Decision, Programme and Budget of the OPCW for 2018,» C-22/Dec.5, 30 November 2017, (10)
para.9 (c), p. 3.

(11) عمل الدكتور غي من أستراليا مديرًا عامًا بالوكالة مّدة قصيرة قبل أن يصبح النائب األول للمدير العام.
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المّتحدة  واألمـــم  الكيميائية  األســلــحــة  حظر  منّظمة  بين   (JIM) المشتركة  التحقيق  آلــّيــة  والســتــنــتــاجــات 
التي حّملت سورية المسؤولية عن الهجمات الكيميائية (12). وجّددت سورية القول بأّنها ال تزال على 
التزامها  أيضًا  وأّكــدت  إعالناتها.  وصّحة  باكتمال  المّتصلة  المسائل  في  المنّظمة  مع  للعمل  استعداد 
بموضوع اّتفاقية األسلحة الكيميائية وهدفها وطالبت بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل 

في الشرق األوسط (13).
يظّل  الكيميائية  لألسلحة  السورية  العربية  الجمهورية  بــأّن «استخدام  المّتحدة  الواليات  صّرحت 
ــــّد انــتــهــاك الّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة فـــي تـــاريـــخ االّتـــفـــاقـــيـــة الـــــذي يــمــتــّد عــشــريــن ســـنـــة، والــتــحــّدي  أشـ

الحديث األكبر لعرف عالمي معارض الستخدام األسلحة الكيميائية» (14).
سعت دول أوروبا الغربية ومجموعة الدول األخرى فحسب لتحميل الحكومة السورية مسؤولية 
واألردن  والــهــنــد  الصين  وامتنعت  االفــتــتــاحــيــة (15).  الجلسة  فــي  كلماتهم  فــي  كيميائية  أسلحة  اســتــخــدام 
وباكستان، إضافة إلى مجموعة أفريقيا ومجموعة أمريكا الالتينية والكاريبي، عن اّتخاذ موقف علني 
حيال مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام أسلحة كيميائية. ولم تتضح األسباب وهي تخمينية 
إلى حّد ما. فمعظم الحكومات مستعّدة بشكل غير رسمي لإلقرار بمسؤولية الحكومة السورية عن 
بعض الهجمات الكيميائية، لكّن بعض الحكومات ال ترغب في التوّرط في نزاع روسي - أمريكي. 
وترى حكومات كثيرة أّنه لو فّكرت الــدول األخــرى في مواقفها، لن تحتاج إلى اّتخاذ موقف علني. 
القدرة  البعض  لــدى  وليس  الحكومات،  باختالف  مختلفة  واألمنية  االستخبارية  التحليلية  فالقدرات 

على الوصول إلى استنتاجاتها الخاّصة والعمل بمقتضاها (أو الرغبة في ذلك).
انــطــالقــًا مــن الجهود األســتــرالــيــة والسويسرية فــي السنين األخــيــرة، أصـــدرت 39 دولـــة ورقـــة مشتركة 
 (CNS) لفتت االنتباه إلى األخطار المحتملة للمواّد الكيميائية التي تؤّثر في الجهاز العصبي المركزي
تجاه موضوع اّتفاقية األسلحة الكيميائية وهدفها (16). طالبت هذه الدول بمواقف أكثر وضوحًا حيال 
هذه المسألة ضمن مجموعة الدول األعضاء. ودعمًا لهذه المبادرة، صّرحت الواليات المّتحدة بأّنه 
 Russia, [Statement by G. V. Kalamanov, Deputy Minister of Industry and Trade of the Russian (12)
 Federation, Head of the Russian Delegation at the 22nd Session of the Conference of the States Parties to the
Convention on the Prohibition of Chemical Weapons], [no number], 27 November 2017, The Hague (in Russian).

(13) الكلمة السورية في الجلسة االفتتاحية [ترجمة فورية إلى اإلنكليزية].
 OPCW, Conference of the States Parties, «United States of America: Statement by Andrea Hall, Senior (14)
 Director for Weapons of Mass Destruction and Counterproliferation, National Security Council Delegation of the
 United States of America to the Twenty-Second Session of the Conference of the States Parties,» C-22/NAT.7, 27
November 2017, p. 2.

(15) تضّم المجموعة، باإلضافة إلى الدول األوروبية الغربية، أستراليا وكندا ونيوزيلندا وتركيا والواليات المّتحدة.
(16) الـــدول المشار إليها هي ألبانيا واألرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي وكولومبيا 
ــيــــابــــان والتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا  ــنــــدا والــ ــيــــونــــان وأيــــرلــ ــيــــا وقــــبــــرص وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك واإلكــــــــــــوادور وإســـتـــونـــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا وألـــمـــانـــيـــا والــ وكــــرواتــ
ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والفيليبين وبولندا والبرتغال ورومانيا والسنغال وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا 
 OPCW, Conference of the States Parties, :انــظــر واألوروغـــــواي.  المّتحدة  والــواليــات  المّتحدة  والمملكة  وتركيا  وسويسرا 
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«إذا كان أّول المستجيبين يواجهون خطرًا حين يواجهون فينتالين محظورًا، كيف يمكن لسّكاننا غير 
هذه  لكّن  الــقــانــون؟  إلنــفــاذ  أداة  وُيستخدم  الــهــواء  فــي  الفينتالين  ُيـــَرّش  حين  آمنين  يكونوا  أن  المرتابين 
مــواصــلــة اقــتــنــاء هــذه الــمــواّد الكيميائية... تشّكل الــمــواّد الكيميائية التي  األخــطــار لــم تمنع الـــدول مــن 
تؤّثر في الجهاز العصبي خطرًا يزداد وال يتضاءل على اّتفاقية األسلحة الكيميائية بمرور الوقت» (17).

تحديث  حــول  للمستجّدات  اســتــعــراضــًا  الــتــالــيــة: (أ)  األنــشــطــة  فاعلياته  هــامــش  على  المؤتمر  شهد 
أو تــأســيــس مختبر مــركــزي جــديــد لمنظمة حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة؛ (ب) عـــروضـــًا ومــنــاقــشــة لــلــمــواّد 
وبتالفي  الكيميائية  األسلحة  وصلتها ببنود اّتفاقية  العصبي المركزي  في الجهاز  التي تؤّثر  الكيميائية 
الــعــودة إلــى الحرب الكيميائية وإســـاءة استخدام بنود «فــرض الــقــانــون»؛ (ج) عــروضــًا ومناقشة لقابلية 
ــًا لــلــمــســتــجــّدات  ــتــــعــــراضــ تــطــبــيــق بــــنــــود االتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــمـــطـــروحـــة فــــي الـــبـــحـــر واســ
اآلِمـــن  الــتــبــادل  لــنــظــام  تــقــديــمــًا  الكيميائية؛ (د)  الــذخــائــر  مــواقــع  إصـــالح  ونــشــاط  البيئية  التقييمات  حــيــال 
لــلــمــعــلــومــات (SIX) لــنــقــل الــبــيــانــات رقــمــيــًا بــيــن الـــــدول األطـــــراف واألمـــانـــة الــتــقــنــيــة؛ (ھ) عـــرضـــًا «لــلــعــلــوم 
ــتـــــشـــــاري الـــعـــلـــمـــي (SAB)؛  ــ الـــمـــخـــّصـــصـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن» فـــــي ســــيــــاق أنـــشـــطـــة وتــــقــــاريــــر الـــمـــجـــلـــس االسـ
الكيميائية؛  والمنتجات  الكيميائية  المنشآت  استخدام  إســاءة  منع  حول  فرنسا  جانب  من  (و) عــروضــًا 
(ز) بحثًا للمستجّدات في أنشطة مجلس فريق عمل منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ (ح) عرضًا من 
 (ACWs) المهجورة  الكيميائية  األسلحة  تدمير  عمليات  وضــع  فــي  للمستجّدات  الــيــابــان  وفــد  جــانــب 
 Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampstoffen في الصين؛ (ط) عرضًا من جانب
ليبيا  من  ُشحنت  التي  الكيميائية  الــمــواّد  تدمير  حــول   und Rüstungsaltlasten mbH (GEKA mbH)

لألسلحة  للتعّرض  األجـــل  الطويلة  الصّحية  الــتــأثــيــرات  عــن  عــروضــًا  عــام 2016؛ (ي)  فــي  المنشأة  إلــى 
الكيميائية، كــدراســات األقــــران الــتــي عاينت أشــخــاصــًا تــعــّرضــوا ألسلحة كيميائية فــي الــحــرب اإليــرانــيــة 
العراقية في األعــوام 1980 - 1988؛ (ك) عرضًا للمستجّدات حول عمل بعثة تقّصي الحقائق التابعة 

للمنّظمة في سورية؛ و(ل) عرضًا لكتاب صدر حديثًا يتناول تاريخ األسلحة الكيميائية (18).

 «Joint Paper: Aerosolisation of Central Nervous System-acting Chemicals for Law Enforcement Purposes,»
C-22/NAT.5, 28 November 2017.
 OPCW, Scientific Advisory Board, «Response to the Director-General’s request to the Scientific :انظر أيضًا
 Advisory Board to Provide Consideration on Which Riot Control Agents are Subject to Declaration under the
Chemical Weapons Convention,» SAB-25/WP.1, 27 March 2017
 OPCW, Conference of the States Parties, «United States of America: Statement by Andrea Hall, Senior (17)
 Director for Weapons of Mass Destruction and Counterproliferation, National Security Council Delegation of the
 United States of America to the Twenty-Second Session of the Conference of the States Parties,», C-22/NAT.7,
pp. 2-3.
B. Friedrish [et al.], eds., One Hundred Years of Chemical Warfare: Research, Deployment, Conse- (18)
 quences (Cham: Springer, 2017); «Translating Ambitions: Upgrading the OPCW Chemical Laboratory to a Centre
 for Chemistry and Technology,» Presentation slides by private contractor, The Hague, and OPCW, Technical
 Secretariat, «Request from the Director-General to States Parties for Voluntary Contributions to a New Trust
 Fund for Upgrading the OPCW Chemical Laboratory to a Centre for Chemistry and Technology,» S/1561/2017,
8 December 2017.
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تدمير األسلحة الكيميائية

األول/ديــســمــبــر 2017.  كــانــون  لغاية  المعلنة  الكيميائية  األسلحة  مــخــزونــات  مــن  المئة  فــي  دمــر 96 
وصــّرحــت ثــمــانــي دول أطــــراف عــن مــخــزونــاتــهــا مــن األســلــحــة الكيميائية مــنــذ بـــدء نــفــاذ االّتــفــاقــيــة، وهــي 
عــام 2017،  وفــي  المّتحدة.  والــواليــات  وسورية  وروسيا  وليبيا  والــعــراق وكوريا الجنوبية  والهند  ألبانيا 
أجـــــرت مــنــّظــمــة حــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة ســــّت عــمــلــيــات تــفــتــيــش فـــي مـــواقـــع أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة قــديــمــة 
واليابان  الصين  وواصــلــت  المّتحدة.  والمملكة  وبنما  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  بلجيكا  في   (OCWs)

تعاونهما لتدمير األسلحة الكيميائية المهجورة التي تركتها اليابان إّبان الحرب العالمية الثانية. وكانت 
هناك عشر منشآت لتدمير األسلحة الكيميائية في آخر سنة 2016 (انظر الجدول الرقم (8 - 2))، وهي 
غير المنشآت المستخدمة لتدمير األسلحة الكيميائية المهجورة والقديمة التي تستخدم تكنولوجيات 

مختلفة.

الجدول الرقم (8 - 2)

منشآت تدمير األسلحة الكيميائية العاملة أو قيد اإلنشاء 

لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2016

المكانالمنشأة

ليبيامنشأة الربطة لتدمير المواّد الكيميائية الساّمة
(GEKA mbH) لوير ساكسوني، ألمانيا(أ)مجموعة التخّلص من عوامل األسلحة الكيميائية واألسلحة المهجورة

ِـــــر(ب) أودمورتيا، روسياكيْزنـــ
(PCAPP) كولورادو، الواليات المّتحدةمنشأة بيوبلو التجريبية لتدمير العوامل الكيميائية

(PCAPP-EDS) كولورادو، الواليات المّتحدةنظام التدمير التفجيري بمنشأة بيوبلو التجريبية لتدمير العوامل الكيميائية
كنتاكي، الواليات المّتحدةمنشأة بلو غراس التجريبية لتدمير العوامل الكيميائية

(BGCAPP- حجرة التفجير االستاتي بمنشأة بلو غراس التجريبية لتدمير العوامل الكيميائية
SDC)

كنتاكي، الواليات المّتحدة

(PDTDF) ماريالند، الواليات المّتحدةمنشأة نموذجية أولية للتدمير واختبارات التفجير
(APG/CTF) ماريالند، الواليات المّتحدةمنشأة أبيردين الختبارات الصالحية ونقل المواّد الكيميائية

(RCWDF) ة الواليات المّتحدةمنشأة تدمير األسلحة الكيميائية المستَردَّ

(أ) تدّمر هذه المنشأة األسلحة الكيميائية القديمة، واألسلحة الكيميائية التي ُنقلت من ليبيا.
(ب) اكتملت عمليات التدمير في هذه المنشأة في عام 2017.

OPCW, Technical Secretariat, «Summary of Verification Activities in 2016,» Note by the Director- الــمــصــدر: 
General, S/1537/2017, 19 September 2017, table 4, p. 11.
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الصين

األول/ تشرين  لغاية 31  ســالحــًا  وُدّمــــر 48851  مــهــجــورًا  كيميائيًا  ســالحــًا  وجـــود 62416  عــن  ُأعــلــن 
أكتوبر  2017(19). وأنفقت اليابان نحو 1.3 مليار يورو (1.6 مليار دوالر) على أنشطة مّتصلة باألسلحة 

الكيميائية المهجورة في الصين لغاية تشرين األول/أكتوبر  2017(20).
أعربت اليابان عن أملها بإكمال تدمير كّل األسلحة الكيميائية المهجورة المعلومة حاليًا بحلول 
عنها  المعَلن  المهجورة  الكيميائية  األسلحة  كــّل  تدمير  عمليات  إكمال  اليابان  وتنوي  عــام  2022(21). 
في هيربالينغ في 31 كانون األول/ديسمبر 2016 أو قبل هذا التاريخ بحلول عام  2022(22). وفي عام 
سالحًا  و62  حــزيــران/يــونــيــو،  فــي 13 - 27  هيونتشون  مــن  مــهــجــورًا  كيميائيًا  ســالحــًا  اسُتعيد 81   ،2017

كيميائيًا مهجورًا من شانْغزهي في 3 - 16 تموز/يوليو (انظر الجدول الرقم (8 - 3)) (23).

الجدول الرقم (8 - 3)

وضع عمليات تدمير األسلحة الكيميائية المهجورة في الصين

الوضعطريقة التدميرالموقع

MDF يجري العمل على اختيار الموقع..غوانْغزهو 
TDF في الخدمة منذ عام 2014؛ ُدّمر ACW 7112 لغاية تشرين الثاني/نوفمبر CDC2017 وSDCهيربالينغ 
MDF قيد البناءCDCهاربين 
MDF اكتملت العمليات في عام 2012؛ ُدّمر CDCACW 35861نانجينغ 
MDF اكتملت العمليات في كانون األول/ديسمبر 2016؛ ُدّمر CDCACW 2567شيجيازهوانغ 
MDF يجري العمل على اختيار الموقع..تاْييوان 
MDF اكتملت العمليات في عام 2015؛ ُدّمر CDCACW 264ووهان 

ACW = ســـالح كيميائي مــهــجــور؛ CDC = حــجــرة تفجير عــلــى الــبــارد/حــجــرة تفجير مــحــكــوم؛ MDF = مــنــشــأة تــدمــيــر نــّقــالــة؛ 

تة. SDC = حجرة تفجير استاتي؛ TDF = منشأة تدمير مؤقَّ

 Japan, «3. Overview: Destruction operations,» poster no. 3, Poster session at 22nd CSP, The Hague, 27 :المصدر
November–1 December 2017.

 Japan, «5. Achievements and PLAN,» poster no. 5, Poster exhibit at 22nd CSP, The Hague, 27 (19)
November-1 December 2017.
 Japan, «Statement by HE Mr Hiroshi Inomata, Ambassador of Japan and Permanent Representative to (20)
 the OPCW at the Eighty-Sixth Session of the Executive Council of the OPCW,» 10-13 October 2017, The Hague,
p. 3.
 OPCW, Executive Council, «Japan: Statement by H.E. Ambassador Hiroshi Inomata, Permanent (21)
 Representative of Japan to the OPCW at the Eighty-Sixth Session of the Executive Council,» EC-86/NAT.14, 10
October 2017, p. 3.
 Japan, «2. characteristics of ACW Destruction Project,» poster no. 2, Poster exhibit at 22nd CSP, The (22)
Hague, 27 November–1 December 2017.
 Japan, «4. Haerbaling Area,» poster no. 4, Poster exhibit at 22nd CSP, The Hague, 27 November–1 (23)
December 2017
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العراق

نين لألسلحة الكيميائية عائَدين إلــى عهد الرئيس صــدام حسين  صــّرح الــعــراق بــأّن مخبأين محصَّ
في مجّمع المثّنى في محافظة صالح الدين قد ُغّلفا بالخرسانة (24).

ليبيا

واصلت دول أطــراف في معاهدة األسلحة الكيميائية، منها دول االّتحاد األوروبـــي، رصد أموال 
وتقديم الدعم بصور أخرى لمعالجة 350 طنًا من نواتج الخردل الكبريتي بالتحّلل المائي في مخازن 
الرواغة جنوب شرق ليبيا (25). ومّول االّتحاد األوروبي دراسة استطالعية بيئية للموقع في عام 2017، 
وتـــوّلـــت مــجــمــوعــة هـــوتـــزون ســولــيــوشــنــز تــنــفــيــذهــا. واكــتــمــل فــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018 تــدمــيــر الــمــواّد 

الكيميائية التي ُشحنت من الرواغة إلى (GEKA) بألمانيا في العام  2017(26).

بنما

جزيرة  فــي  كيميائية  أسلحة  اخــتــبــار  منشأة  الثانية  العالمية  الــحــرب  إّبـــان  الــمــّتــحــدة  الــواليــات  أدارت 
سان خوسيه قبالة سواحل بنما المطّلة على المحيط الــهــادئ (27). وأعلنت بنما في عام 2002 وجود 
أسلحة كيميائية مهجورة على أراضيها. لكّنها عادت ووصفت تلك األسلحة بأّنها كيميائية قديمة منذ 

ذلك الحين.
وهــي على الشكل  الــجــزيــرة،  فــي  وجــود ثمانية أسلحة كيميائية قديمة  فــي عــام 2017  أعلنت بنما 
الــتــالــي: ســّت قنابل جــّويــة فئة M79 وهــي تــزن 1000 بــاونــد (454 كــغ) وُيعتقد أّنــهــا ملئت فــي األصــل 
بالغاز الكيميائي فوسجين، وقنبلة جّوية واحدة فئة M78 وهي تزن 500 باوند (227 كغ) وُيعتقد أّنها 
 .M1A1 ُملئت في األصل بالغاز الكيميائي كلوريد السيانوجين، وأسطوانة صدئة وفارغة واحدة فئة
وفي وقت الحق من ذلك العام، دّمرت بنما ذخائر في الموقع بواسطة إطالق الشحنات في الموسم 
 OPCW, Conference of the States Parties, «Opening Statement by the Director-General to the Conference (24)
of the States Parties at its Twenty-Second Session,» C-22/DG.20, 27 November 2017, para. 17, p. 3.
 OPCW, Executive Council, «Status of the Implementation of the Plan for the Destruction of Libya’s (25)
Remaining Category 2 Chemical Weapons Outside the Territory of Libya,» Report by the Director-General, EC-
87/DG.1, 23 October 2017, para. 15, p. 3.
 NDR1, «500 Tonnen Chemiewaffen in Munster Vernichtet» [500 Tonnes of Chemical Weapons (26)
 Destroyed in Munster], NDR.de, 11 January 2018, and German Federal Foreign Office, «Vernichtung von
 restbeständen des libyschen chemiewaffenprogramms in Deutschland erfolgreich beendet» [Successful
 Completion of the Destruction in Germany of the Remnants of Libya’s Chemical Weapon Programme], Press
Release, 5 January 2018.
 L. P. Brophy and G. J. B. Fisher, The Chemical Warfare Service: Organizing for War, United States (27)
 in World War II, the Technical Services (Washington, DC: US Army Center of Military History, 1959, reprinted
1989), p. 106.
 J. Lindsay-Poland, Emperors in the Jungle: The Hidden History of the US in Panama (Durham, :انظر أيــضــًا
NC: Duke University Press, 2003), and H. Johnston, A Bridge Not Attacked: Chemical Warfare Civilian Re-
search during World War II (London: World Scientific, 2003).
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الــمــطــيــر. ُمــســحــت الـــمـــواّد الــصــلــبــة بــمــحــلــول كــــاٍو، وُجــمــع مـــاء التطهير الــمــلــوَّث فــي مــســتــوعــبــات ُتحّقق 
صة خارج الموقع. وُفّجرت  المعايير الدولية للتخّلص منها في منشأة معالجة وتخزين وتصريف مرخَّ
المكّونات المتفّجرة في الذخائر باستخدام عبوات ناسفة، وُجمعت الشظايا المعدنية وُفحصت بحثًا 

عن ملّوثات، ثم ُأعيد تدويرها (28).

روسيا

أكملت روسيا تدمير مخزون أسلحتها الكيميائية في 27 أيلول/سبتمبر  2017(29). وشكرت روسيا 
للدول التي آزرتها في هذا الجهد. وشّكل مجموع اإلسهامات طوال أكثر من 20 سنة نحو 10 بالمئة 

من إجمالي تكلفة التدمير (30).

الواليات المّتحدة

بحلول 31 تشرين األول/أكتوبر 2017، أكملت الواليات المّتحدة تدمير 91 بالمئة من أسلحتها 
بلو  فــي  الكيميائية  األسلحة  لتدمير  األخــيــرة  منشأتها  بــنــاء  شـــارف  وقــد  األولـــــى (31).  الفئة  مــن  الكيميائية 
غراس بوالية كنتاكي على االنتهاء ومن المقّرر شروعها في عمليات واسعة النطاق في عام  2020(32).

 OPCW, Executive Council, «Panama: Concept Plan for the Destruction of Eight Old Chemical (28)
Weapons,» EC-85/NAT.2, 16 June 2017.
 OPCW, «OPCW Marks Completion of Destruction of Russian Chemical Weapons Stockpile,» Press (29)
Release, 11 October 2017.

(30) الــــــــــدول الـــمـــشـــار إلــيــهــا هـــي بــلــجــيــكــا وكـــنـــدا وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك وفــنــلــنــدا وفـــرنـــســـا وألـــمـــانـــيـــا وأيـــرلـــنـــدا وإيـــطـــالـــيـــا وهــولــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــنـــرويـــج وبـــولـــنـــدا وســـويـــســـرا والـــســـويـــد والــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة والــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة. لــمــعــرفــة مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل عن 
 J. Hart, «Assistance for the Destruction of Chemical Weapons in :مساعدة الروس في تدمير أسلحتهم الكيميائية، انظر
 the Russian Federation: Political and Technical Aspects,» paper presented at: The Conference on Strengthening
 European Action on WMD Non-Proliferation and Disarmament: How Can Community Instruments Contribute?,
Brussels, 7–8 December 2005.
 OPCW, Conference of the States Parties, «Opening Statement by the Director-General to the Conference (31)
of the States Parties at its Twenty-Second Session,» C-22/DG.20, para. 9, p. 2.

الــمــراد باألسلحة الكيميائية من الفئة األولــى تلك األسلحة المعتمدة على مــواّد كيميائية تظهر في الــجــدول 1 في ملحق 
اّتفاقية األسلحة الكيميائية الخاّص بالمواّد الكيميائية وقطعها ومكّوناتها. لمعرفة «نظام التدمير» الخاّص باألسلحة الكيميائية 
CWC, Verification Annex, Part IV(A), paras. 15–17. من الفئة 1، انظر: 
OPCW, C-22/DG.20, para. 9, p. 2.   (32)
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IV تحديد األسلحة البيولوجية

جون هارت

اّتفاقية األسلحة البيولوجية والساّمة (BTWC) لسنة 1972 هي الصّك القانوني الرئيس لمكافحة 
الحرب البيولوجية (1). وقد انضّمت ساموا إلى االّتفاقية في عام 2017، وبلغ عدد الدول األطراف في 

االّتفاقية 179 دولة لغاية كانون األول/ديسمبر 2017.

نظام معاهدة اّتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة

يــعــتــمــد نـــظـــام الـــمـــعـــاهـــدة عـــلـــى عــمــلــيــة مـــتـــطـــّورة يـــرجـــع تـــاريـــخـــهـــا إلـــــى عـــــام 2002، حـــيـــن وافــــــق مــؤتــمــر 
االستعراض الخامس على مجموعة أّولية الجتماعات في عملية سنوية تتخّلل الدورات. أهّم القضايا 
 (MSP) الــتــي نــوقــشــت فـــي مــؤتــمــر االســـتـــعـــراض الــثــامــن فـــي عــــام 2016، وفــــي اجــتــمــاع الـــــدول األطــــــراف
 (LBI) كانت تحديد إن كان يجب على عملية سنوية تتخّلل الــدورات أن تشير إلى صّك ُملزم قانونًا
كــمــوضــوع تــفــاوضــي؛ وإذا كــانــت الــحــال كــذلــك، تحديد إن كـــان يجب أن تشمل واليـــة عملية تتخّلل 
الـــدورات إمكان عقد اجتماع خبراء إلعــادة النظر في الصّك أو التوصية بــأن ُيعيد مؤتمر االستعراض 
لم  لــلــمــعــاهــدة (2).  االمــتــثــال  لتعزيز  ص  مخصَّ فريق  بتشكيل  مــفــاوضــات 1995 - 2001  فــي  النظر  التاسع 

(1) لــــالّطــــالع عــلــى مــلــّخــص وعــلــى تــفــاصــيــل مــتــعــّلــقــة بــاّتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنـــتـــاج وتــخــزيــن األســلــحــة البكتريولوجية 
(البيولوجية) والساّمة، وتدمير تلك األسلحة (BTWC)، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.

 BTWC 2017 Meeting of States Parties, «Intersessional Programme,» Submitted by Venezuela on behalf (2)
 of the Group of the Non-Aligned Movement and Other States, BWC/MSP/2017/WP.21, 5 Dec. 2017, para. 9,
pp. 2–3.
 N. Sims, The Evolution of Biological Disarmament, SIPRI Chemical and Biological Warfare أيـــضـــًا  انـــظـــر 
Studies; no. 19 (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 112–191.
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يأت البيان الختامي لمؤتمر االستعراض الثامن على ذكر الصّك، لكّن بيان اجتماع الدول األطراف 
لعام 2017 ألمح إلى صّك كهذا (3).

واصل نظام المعاهدة العمل تحت قيود مالية لتأّخر الحكومات في سداد إسهاماتها المقّدرة أو 
عدم سدادها (4). وفي 7 كانون األول/ديسمبر 2017، لّخصت وحدة دعم التنفيذ (ISU) وضع الموازنة 
ومتطّلبات نــظــام الــمــعــاهــدة (5). وقــد ُقــــّدرت تكلفة اجــتــمــاع الـــدول األطــــراف فــي األعــــوام 2017 - 2020 
والــســامــة  البيولوجية  األســلــحــة  اّتــفــاقــيــة  اجــتــمــاعــات  تكاليف  أيــضــًا  ولــّخــصــت  دوالر (6).  بنحو 208,100 

السنوية حتى الساعة (انظر الجدول الرقم (8 - 4)).

الجدول الرقم (8 - 4)

رة للعمليات التي تتخلّل دورات اتّفاقية األسلحة البيولوجية والساّمة التكلفة المقدَّ

التكلفة/السنة (دوالر)البرنامج الذي يتخّلل الجلسات

1109500(*)اجتماعات الدول األطراف ألعوام 2017 - 2020
1966700مؤتمر االستعراض الثامن لعام 2016

1943400األعوام 2012 - 2015
2010300مؤتمر االستعراض السابع لعام 2011

721700األعوام 2007 - 2010
1344900مؤتمر االستعراض السادس لعام 2006

542700األعوام 2003 - 2005
ص لعام 2001 1357100فريق مخصَّ
ص لعام 2000 2926300فريق مخصَّ
ص لعام 1999 2489739فريق مخصَّ

16412339المجموع

(*) = رقم تقديري.
D. Feakes, «Potential Cost Implications,» BTWC Implementation Support Unit, 7 December 2017. المصدر: 

(3) لذلك، يجب تكريس مؤتمر الخبراء الخامس لـ «دراسة النطاق الكامل للمقاربات والخيارات لزيادة ترسيخ االّتفاقية 
 BTWC 2017 Meeting of States :وعملها عبر تدابير قانونية إضافية محتملة أو تدابير أخرى ضمن إطار عمل االّتفاقية». انظر
Parties, «Report of the Meeting of States Parties,» BWC/MSP/2017/6, 19 December 2017, p. 8.
 BTWC 2017 Meeting of States Parties, «Intersessional :لمزيد من المعلومات عن الصّك الملزم قانونًا، انظر أيضًا
 Programme,» Submitted by Venezuela on behalf of the Group of the Non-Aligned Movement and Other States,
BWC/MSP/2017/WP.21, p. 2.
United Nations, Secretariat, «Status of contributions of BWC, CCW, CCM, OTW as at 30 Septem- :(4) مثـًال
ber 2017,» 30 September 2017.
D. Feakes, «Potential Cost Implications,» BTWC Implementation Support Unit, 7 December 2017   (5)

(6) المصدر نفسه، الشريحة 3.
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اجتماع الدول األطراف في عام 2017

التأم مؤتمر االستعراض الثامن الّتفاقية األسلحة البيولوجية والساّمة في عام 2016، وأرجأ مسألة 
وفــي هذه  فــي أعـــوام 2018 - 2020؛  األطــــراف السنوية  الـــدول  اجــتــمــاعــات  تحديد إن كــان يجب عقد 
الحالة تحديد كيفية إعداد برنامج العمل (7). هاتان القضيتان الرئيستان اللتان ناقشهما اجتماع الدول 

األطراف لعام 2017 حين التأم في 4 - 8 كانون األول/ديسمبر برئاسة سفير الهند سينغ غيل.
ُعـــقـــدت اجــتــمــاعــات كــثــيــرة فـــي الــمــرحــلــة الـــتـــي ســبــقــت اجــتــمــاع الـــــدول األطـــــــراف، وكـــانـــت مــدفــوعــة 
رة إلـــــى تــقــلــيــص خـــطـــر اإلرهــــــــاب الـــبـــيـــولـــوجـــي ورفــــــع مـــســـتـــوى الـــجـــاهـــزيـــة لــتــفــّشــي  جـــزئـــيـــًا بـــحـــاجـــة مــــتــــصــــوَّ
الــخــارجــيــة الروسية  األمــــراض. مــثــال ذلـــك، عــرضــت روســيــا قـــدرة مختبر نــّقــال فــي مؤتمر نّظمته وزارة 
فــي ســوشــي فــي 1 - 2 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر  2017(8). وســعــت اجــتــمــاعــات أخـــرى لــتــوســيــع العضوية 
في المعاهدة وتحسين تطبيق بنود المعاهدة على المستوى الوطني. واستضافت فيجي حلقة عمل 
لـــدول المحيط الــهــادئ الــجــزريــة بــدعــم مــن مكتب األمـــم الــمــّتــحــدة لــشــؤون نــزع الــســالح ووحـــدة دعم 
الــتــنــفــيــذ واالّتــــحــــاد األوروبــــــي فـــي 27 - 28 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو (9). مــــّول االّتـــحـــاد األوروبــــــي أيـــضـــًا حــلــقــة عمل 
عة لدى اّتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة في 28 - 29 آذار/مارس،  دعمًا لبرامج المساعدة الموسَّ
وحــلــقــة عــمــل بــرلــمــانــيــة أفــريــقــيــة إقــلــيــمــيــة جــمــعــت مــســؤولــيــة أفـــارقـــة لــمــنــاقــشــة االّتــفــاقــيــة واســتــعــراضــهــا في 

27 - 28 آذار/مارس (10).
وفي تشرين األول/أكتوبر، عقدت الشراكة بين األكاديميات (IAP) حلقة عمل في ألمانيا بشأن 
تقييم اآلثــار األمنية المترّتبة على تكنولوجيا تعديل الجينوم (11). واستضاف مختبر سبيز في حزيران/

يونيو حلقته الثالثة حول تطوير شبكة مختبر دعمًا لالّتفاقية (12). واستضاف معهد روبرت كوك حلقة 
عمل حول مختبرات بيو رفرنس في أيلول/سبتمبر (13).

ــــاّمـــــة - روســــيــــا والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــّتـــحـــدة والـــــواليـــــات  الـــتـــقـــى ودعــــــــاء اّتـــفـــاقـــيـــة األســـلـــحـــة الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــــسـ
المّتحدة - لتطوير مقاربة مشتركة من أجل عملية أخرى تتخّلل الدورات. ُعّممت النتائج في اجتماع 
 G. Pearson and N. A. Sims, Report from Geneva: The BTWC Eighth Review Conference: A Disappointing (7)
Outcome, Review; no. 46 (Brighton: Harvard Sussex Program, 2017).
 «International Conference «Global Biosecurity Challenges: Problems and Solutions»,» 1–2 November (8)
2017, Annex 1.
 UN Office for Disarmament Affairs, «Fiji Hosts Regional Workshop to Promote Universalization of the (9)
Biological and Toxin Weapons Convention in the Pacific,» Press release, 3 August 2017.
 «PGA Regional Africa Workshop to Promote Ratification and Implementation of the Biological and (10)
 Toxin Weapons Convention (BTWC),» 27–28 March 2017, Sierra Leone; and Permanent Delegation of the EU
 to the UN and Other International Organisations in Geneva, «Report: Workshop in Support of the Biological
Weapons Convention Extended Assistance Programmes,» 28–29 March 2017.
Inter-Academy Partnership, «Statement by the IAP Biosecurity Working Group,» December 2017.   (11)
 Spiez Laboratory, «UNSGM Designated Laboratories Workshop Report, Spiez, Switzerland, 20-22 (12)
June 2017,» September 2017.
 Robert Koch :انظر ،(UNSGM) (13) لمعرفة المزيد عن مشروع معهد روبرت كوك المعني بآلية األمين العام للتحقيق
Institute, «UNSGM-Projekt,» 24 June 2014.
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الـــدول األطـــراف كــورقــة عمل حظيت بدعم واســع مــن األطـــــراف (14). رأت الحكومات أّن ورقــة العمل 
ب بها في ضوء التشّنجات الجيوسياسية الواسعة بين الدول الثالث. تحفة فّنية استثنائية ومرحَّ

وفي ورقة موقف حظيت بدعم تسع دول غير أوروبية وُأدرجت في اجتماع الدول األطراف، رأى 
االّتحاد األوروبي وجوب إحراز «مزيد من التقّدم الملموس» في «جميع القضايا الرئيسة»، وال سّيما 
الخاّصة   V والــمــاّدة  والتكنولوجيا،  والــعــلــوم   ،(CBMs) الثقة  بناء  وتــدابــيــر  الــوطــنــي،  واالمــتــثــال  التطبيق 
بــالــتــشــاور والـــتـــعـــاون، والــــمــــاّدة VII الــخــاّصــة بــالــمــســاعــدة، وتــحــقــيــق عــضــويــة عــالــمــيــة فـــي الـــمـــعـــاهـــدة (15). 
وصــّرح االّتحاد األوروبــي بأّنه يرى أّن «الهدف الرئيس لالجتماع» هو «الموافقة على برنامج يتخّلل 

الدورات، يقّوي [اّتفاقية األسلحة البيولوجية والسامة] ويعّزز تطبيقها وعالميتها» (16).
اقترح االّتحاد األوروبي على االجتماع أن يرّكز على سّت نواٍح: (أ) «التطبيق واالمتثال الوطني، 
الكائنات  على  للسيطرة  الوطنية  التطبيق  وتــدابــيــر  التشريعات  حــول  المعلومات  تقاسم  ذلــك  فــي  بما 
العضوية المسبِّبة لألمراض، والسالمة البيولوجية، ومعايير األمن البيولوجي، والتحاور مع أصحاب 
مصلحة من غير الحكومات»؛ (ب) «المزيد من العمل على [تدابير بناء الثقة] لتقديم تطمينات حول 
االمتثال عبر عمليات تبادل المعلومات وتعزيز الشفافية، وهذا يشمل زيادة مالءمة استمارات تدابير 
بناء الثقة والقيام بمبادرات استعراض أقران طوعية»، (ج) «المساعدة والتعاون عمـًال بالماّدة السابعة 
مع مراعاة الحاجات الضاغطة على صعيد بناء القدرة للّرد على حاالت تفّشي األوبئة»؛ (د) «العلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الســــتــــعــــراض الــــتــــطــــّورات ذات الـــصـــلـــة بـــطـــريـــقـــة أكـــثـــر مــنــهــجــيــة وتـــقـــيـــيـــم أثـــــرهـــــا، اإليـــجـــابـــي 
والــســلــبــي، فــي اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة والـــســـاّمـــة؛ (ھ) «اســتــعــراض إجــــــراءات الــلــجــنــة االســتــشــاريــة 
الــتــي تتيح لــلــدول األطــــراف الــلــجــوء إلـــى الــتــشــاور والــتــعــاون الــثــنــائــي والــمــتــعــّدد األطــــراف عــمـــــًال بــالــمــاّدة 
العالمي  االلـــتـــزام  لتعزيز  صة  مخصَّ جــلــســات  وعــقــد  عــمــل  خــّطــة  إقــــرار  يشمل  وهـــذا  التعميم،  V»؛ (و) 

باالّتفاقية» (17).
أنفق االّتــحــاد األوروبـــي 6.3 مليون يــورو (نحو 7.7 مليون دوالر) ونّظم 26 حلقة عمل منذ عام 
2006 دعمًا لبلوغ عضوية عالمية في المعاهدة وتطبيقها بفاعلية (18). وأبدى األطراف دعمًا متواصـًال 
أسلحة  استخدام  مزاعم  في  للتحقيق  العام  األمين  آلية  لــمــؤازرة  المحّددة  المختبرات  من  شبكة  لبناء 
 BTWC 2017 Meeting of States Parties, «Elements of a Possible Intersessional Process,» Submitted by (14)
Russia, the UK and the USA, BWC/MSP/2017/WP.10, 30 Nov. 2017
 European Union External Action Service, «EU Statement on the Outcome of the 2017 Meeting of States (15)
Parties of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) Geneva,» 8 December 2017, p. 1.
 European Union External Action Service, «Meeting of States Parties to the Biological and Toxin (16)
 Weapons Convention-EU Key Messages: Reaching Consensus on an Intersessional Programme,» 6 December
2017, p. 1.

وأبدت ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا وملدوفا والجبل األسود وصربيا وتركيا 
وأوكرانيا تأييدها لهذا الرأي.

European Union External Action Service, Ibid., p. 2.   (17)
 European Union External Action Service, «Meeting of the States Parties to the Biological and Toxin (18)
Weapons Convention-EU Key Messages on Universalisation,» 7 December 2017, p. 1.
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فــي 7  الــمــوضــوع  لــهــذا  ُكــّرســت  جانبية  مناسبة  وســويــســرا  ألمانيا  واستضافت  بــيــولــوجــيــة (19).  أو  كيميائية 
كانون األول/ديسمبر.

نتائج اجتماع الدول األطراف

جاءت نتائج اجتماع الدول األطراف ترجمة للهيكلية واللغة اللتين ُطّورتا لعملية تتخّلل الدورات 
كما هو مبيَّن في الورقة المشتركة التي عّممتها الدول الثالث التي ُأودعت لديها االّتفاقية (20). وسُتعقد 

ثالثة اجتماعات للدول األطراف وخمس جوالت اجتماعات للخبراء في أعوام 2018 -  2020(21).
ســيــلــتــئــم اجــتــمــاع الــخــبــراء األّول ثـــالث مــــــّرات، ولـــمـــّدة يــومــيــن فـــي كـــّل مـــــّرة، لــمــنــاقــشــة وتــرســيــخ فهم 
مشترك وعمل فاعل على صعيد التعاون والمساعدة، مع تركيز خاّص على تعزيز التعاون والمساعدة 
بموجب الماّدة X التي تشّجع على االستخدامات السلمية لعلوم الحياة والتكنولوجيات ذات الصلة. 
ستستعرض هذه االجتماعات، من جملة ما ستستعرضه، تشغيل وحدة دعم االّتفاقية لقاعدة بيانات 

المساعدة والتعاون.
سيلتئم اجتماع الخبراء الثاني، لمّدة يومين في كّل مّرة، لمناقشة وترسيخ فهم مشترك وعمل فاعل 
المّتصلة  والتكنولوجيا  العلم  مجاالت  في  الجينوم،  تعديل  يشمل  وهــذا  التطّورات،  استعراض  بشأن 
باالّتفاقية. وذلك سيشمل دراســة «أّي تطّورات أخرى في العلوم والتكنولوجيا ولها صلة باالّتفاقية، 
والمنّظمة   ،(WHO) العالمية  الصّحة  كمنّظمة  الصلة»،  ذات  األطـــراف  المتعّددة  المنّظمات  وأنشطة 
العالمية لصّحة الحيوان (OIE)، ومنّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة (الفاو)، واالّتفاقية الدولية 
من  مـــزيـــدًا  ذلـــك  سيستلزم   .(OPCW) الكيميائية  األســلــحــة  حــظــر  ومــنــّظــمــة   ،(IPPC) الــنــبــاتــات  لــحــمــايــة 
التي  والــعــمــلــيــات  واالجــتــمــاعــات  للمنّظمة  الــتــابــع   (SAB) العلمي  االســتــشــاري  المجلس  بــيــن  الــتــفــاعــل 

ُتجرى في إطار عمل اّتفاقية األسلحة البيولوجية والساّمة.
سيلتئم اجتماع الخبراء الثالث ثالث مّرات، ولمّدة يوم واحد في كّل مّرة، لمناقشة وترسيخ فهم 
ونوعية  كّمية  دراســة  ذلــك  سيشمل  الوطني.  المستوى  على  التنفيذ  تعزيز  حيال  فاعل  وعمل  مشترك 
البيانات المقّدمة على صعيد تدابير بناء الثقة و«التدابير الفاعلة لمراقبة الصادرات، التزامًا بكّل بنود 
االّتفاقية التزامًا كامـًال، وهذا يشمل البند X». لكّن اإلحالة إلى البند X ال تعني تأييدًا عاّمًا من جانب 

األطراف للضوابط االستراتيجية للتجارة.
ســيــلــتــئــم اجــتــمــاع الــخــبــراء الـــرابـــع ثـــالث مــــــّرات، ولـــمـــّدة يــومــيــن فـــي كـــّل مـــــّرة، لــمــنــاقــشــة وتــرســيــخ فهم 
مشترك وعمل فاعل حيال المساعدة والرّد والجاهزية. وسيستلزم ذلك التعّمق في دراسة االقتراحات 
(19) آخــر مّرة تّم اللجوء فيها إلى آلية األمين العام في عام 2013 بطلب من الحكومة السورية. لمعرفة المزيد عن هذه 
United Nations Office for Disarmament Affairs. اآللية، انظر: 
BTWC 2017 Meeting of States Parties, BWC/MSP/2017/WP.10.   (20)
BTWC 2017 Meeting of States Parties, BWC/MSP/2017/6.   (21)
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الروسية السابقة لمعاينة كيفية إسهام الوحدات الطّبية األحيائية النّقالة في جاهزية األطراف للرّد على 
تهديدات بيولوجية طبيعية أو مفتَعلة.

سيلتئم اجــتــمــاع الــخــبــراء الــخــامــس ثــالث مــــّرات، ولــمــّدة يــوم واحـــد فــي كــّل مـــّرة، لمناقشة وترسيخ 
فهم مشترك وعمل فاعل حيال التعزيز المؤّسساتي لالّتفاقية. سُتدَرس في هذه االجتماعات النطاق 
أو  محتملة  إضافية  قانونية  اعتماد «تدابير  ذلــك  في  بما  االّتفاقية،  تقوية  وخــيــارات  لمقاربات  الكامل 
تدابير أخرى ضمن إطار عمل االّتفاقية». يمكن أن يعني ذلك تعديالت محتملة في محتوى تدابير 
مثال  مقتَرحة.  أو  قائمة  أخــرى  قانونية  نظم  مــع  التفاعالت  أو  القانوني  ووضعها  وهيكليتها  الثقة  بناء 

ذلك، رّبما يوافق األطراف في مؤتمر االستعراض التاسع على جعل تدابير بناء الثقة ُملزمة قانونًا.
ستناقش االجتماعات السنوية للدول األطراف وترّسخ فهمًا مشتركًا وعمـًال فاعـًال حيال مخرجات 
اجتماعات الخبراء. ليس لدى العملية التي تتخّلل الدورات في األعوام 2018 - 2020 سلطة صناعة 
العملية لتكون أساسًا  هــذه  ونتائج  سنة 2021 عمل  في  التاسع  االستعراض  وســيــدرس مؤتمر  الــقــرار. 

محتمـًال الّتخاذ قرارات ُملزمة قانونيًا أو قرارات من نوع آخر.
إّما  تخّصصًا -  أكثر  امتثال  مناقشات  نحو  األعــضــاء  بين  التفاعالت  صــرف  في  راغبة  أطــرف  هناك 
لُتظهر وضعية االمتثال الحالية بطريقة أكثر شموًال أو منهجية أو إلعادة النظر في مزاعم سابقة بشأن 
حصول انتهاكات - وهي واصلت التركيز على تعديالت محتملة لمحتوى عمليات تبادل المعلومات 
االعتماد  ذلــك  فــي  بما  ثــقــة،  بــنــاء  كتدابير  لتعمل  معالجتها،  وطريقة  وهيكليتها  حاليًا  سياسيًا  الُملزمة 
عــلــى الـــزيـــارات فــي منطقة البينيلوكس (بــلــجــيــكــا وهــولــنــدا ولــوكــســمــبــورغ) لــمــنــشــآت عــلــوم الــحــيــاة التي 
جرت عام  2015(22). وهناك أطراف ترى أّن تدابير بناء الثقة غير كافية في حّد ذاتها، وأّنه يلزم االّتفاق 
عــلــى صـــّك ُمــلــزم قــانــونــًا لــتــكــون بــالــمــقــابــل الــهــدف. تــمــّثــل حصيلة عـــام 2017 اســتــمــرارًا لــلــوضــع الــراهــن 
حيث يجري تبادل المعلومات واآلراء وخيرة الممارسات بشأن مختلف بنود االّتفاقية في اجتماعات 
الخبراء ومؤتمرات الدول األطراف السنوية بدعم من وحدة دعم التنفيذ التي مقّرها جنيف. وال يزال 
نظام المعاهدة يرّكز على العملية، ويبقى تطّور هذا النظام مهّمًا منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي 

على األقّل - وإن لم ُيذَكر ذلك أو ُيغفل إلى حّد ما (23).
 J. Revill, Compliance Revisited: An Incremental Approach to Compliance in the Biological ــــًال:  ـــ (22) مــــثــ
 and Toxin Weapons Convention, Occasional Paper; no. 31 (Monterey, CA: Center for Nonproliferation Studies,
 2017); W. S. Carus, «A Century of Biological-Weapons Programs, 1915–2015: Reviewing the Evidence,»
 Non proliferation Review, vol. 24, nos. 1–2 (2017), pp. 129–153, and BTWC 2015 Meeting of States Parties,
«Outline of Key Features and Objectives,» Submitted by Belgium, Luxembourg and the Netherlands, BWC/
MSP/2015/MX/WP.13, 6 August 2015.
 J. P. Zanders, J. Hart, and F. Kuhlau, «Biotechnology, Biological Defence Research and مــثـــــًال:  (23) انــــظــــر 
 the BTWC,» SIPRI Yearbook 2002, pp. 680–683 [on biodefence projects]; M. Leitenberg and R. A. Zilinskas,
 The Soviet Biological Weapons Program: A History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012) [on
 legacies of former state BW programmes]; M. Wheelis, L. Rózsa, and M. Dando, Deadly Cultures: Biological
 Weapons Since 1945 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005), and Sims, The Evolution of Biological
Disarmament.
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عرض فرِد إيكلي، كان أستاذًا في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) ثّم أصبح مدير وكالة 
مــراقــبــة الــتــســّلــح ونــــزع األســلــحــة األمــريــكــيــة، فــي عـــام 1961 إطــــار عــمــل نــمــوذجــيــًا لـــدراســـة الــتــعــامــل مع 
يجب  ما  انتهاك  حصول  على  الدليل  لحظ: «أن  وفيه  وتحديدها.  األسلحة  نــزع  اّتفاقيات  انتهاكات 
أن يكون... قويًا إلقناع الناس بحجّيته ونزاهته. وستكون أي نتيجة تتوّصل إليها منّظمة دولية مؤّثرًة 
في هذا الصدد، وال سّيما في الرأي العام خارج الدول المتأّثرة مباشرة» (24). ويمكن للدول األطراف 
من  االتفاقية  تستفيدها  التي  الــدروس  في  مستقبـًال  تنظر  أن  والساّمة  البيولوجية  األسلحة  اّتفاقية  في 
تحليل إيكلي وتنبيهه إلى أن أطر التحّقق يجب أن تقّدم أدّلة تقبلها كل الدول بوصفها ذات حّجية 

ونزيهة.
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، أّكــــد مـــشـــروع تــاريــخــي اســتــغــرق ثـــالث ســـنـــوات أنــجــزتــه مـــؤّخـــرًا جــامــعــة َســِســكــس 
وجــامــعــة لــنــدن أّن قــضــايــا تــحــديــد األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة شــديــدة الـــتـــرابـــط (25). وهــــذا يقتضي 
استمرار تعاضد تطبيق اّتفاقية األسلحة البيولوجية والساّمة مع اّتفاقية األسلحة الكيميائية لعام 1993، 
مــن طــريــق مــزيــد مــن الــمــشــاورات الــتــي ُتــجــريــهــا وحـــدة تنفيذ االّتــفــاقــيــة والــمــجــلــس االســتــشــاري العلمي 
اجتماعات  وستتيح  والكيمياء.  الحياة  علوم  فــي  الصلة  ذات  والتكنولوجية  العلمية  الــتــطــّورات  حــول 
الــعــمــلــيــة الــــتــــي ســتــتــخــّلــل الــــــــــدورات فــــي األعـــــــــوام 2018 - 2020 بـــرنـــامـــجـــًا لــتــحــقــيــق فـــهـــم مـــشـــتـــرك حـــول 
المتعّدد  األسلحة  نزع  إلى  بالنسبة  عليها  المترّتبة  واآلثــار  المعاهدة  لنظام  المدى  البعيدة  االّتجاهات 

األطراف وتحديد السالح بوجه عام.

F. C. Iklé, «After Detection-What?,» Foreign Affairs, vol. 39, no. 2 (January 1961), p. 218.   (24)
 B. Balmer, C. McLeish, and A. Spelling, Understanding Biological Disarmament: The Historical (25)
Context of the Origins of the Biological Weapons Convention (BWC) (London: University College London, 2017).
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الفصل التاسع

تحديد األسلحة التقليدية

إيان دايفس

عرض عام

بــــات تــنــظــيــم فـــئـــات األســـلـــحـــة الــمــخــتــلــفــة بــمــنــزلــة وســيــلــة لــمــحــاولــة زيــــــادة االمـــتـــثـــال لــلــقــانــون الـــدولـــي 
اإلنــســانــي مــوضــوعــًا مــهــّمــًا فـــي تــحــديــد األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة. لــكــّن الــمــشــاركــة فـــي االّتـــفـــاقـــيـــات اإلنــســانــيــة 
للحّد من التسّلح أبعد ما يكون عن العالمية، بينما ال تزال الدول األطراف في اّتفاقيات كهذه تواجه 
تــحــّديــات كــثــيــرة فــي الــتــنــفــيــذ. واســتــنــادًا إلـــى بــعــض الــــدول وجــمــاعــات المجتمع الــمــدنــي، هــنــاك ثــغــرات 
عــام 2017،  وفــي  معالجتها.  ويلزم  السالح  نــزع  وقــانــون  إنسانية  ألسباب  األسلحة  من  الحّد  في  أيضًا 
تواصلت المفاوضات الرامية إلى التصّدي لبعض من هذه التحّديات ضمن إطار عمل اّتفاقية حظر 
لــعــام 1981  األثـــر  عشوائية  أو  الــضــرر  مفرطة  اعــتــبــارهــا  يمكن  معّينة  تقليدية  أسلحة  استعمال  تقييد  أو 
(اّتــفــاقــيــة األســلــحــة التقليدية الــمــعــّيــنــة)؛ انــظــر الــقــســم I؛ واّتــفــاقــيــة حــظــر اســتــعــمــال وتــخــزيــن وإنــتــاج ونقل 
األلـــغـــام الــمــضــاّدة لـــألفـــراد وتــدمــيــر تــلــك األلـــغـــام لــعــام 1997 (اّتــفــاقــيــة األلـــغـــام الــمــضــاّدة لـــألفـــراد)، انظر 

.III التي نناقشها في القسم (CCM) 2008 ؛ واالّتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعامII القسم
انضّمت أفغانستان ولبنان إلى اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة في عام 2017، ليصبح عدد الدول 
األطراف 125 دولة. كما أّن هذه االّتفاقية أدت إلى مناقشات حول كيفية تنظيم تكنولوجيات جديدة 
 .(LAWS) التشغيل  الذاتّية  الفّتاكة  األسلحة  منظومات  على  عــام 2017  في  التركيز  انصّب  ناشئة.  أو 
ــــّرة، دارت هـــذه الــمــنــاقــشــات عــلــى مــســتــوى فــريــق خـــبـــراء حــكــومــيــيــن (GGE) رّكــــز عــلــى األبــعــاد  وألّول مـ
األسلحة  منظومات  مجال  فــي  الناشئة  للتكنولوجيات  واألخالقية/القانونية  والعسكرية  التكنولوجية 
الفّتاكة. ومع أّنــه لم ُتتَّخذ قــرارات جوهرية، فقد صــدرت توصيات بأن يجتمع الفريق مــّرة أخــرى في 
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عام 2018 لمّدة 10 أيام مع تركيز على تصنيف المنظومات الخاضعة للدراسة واآلثــار المترّتبة على 
التفاعل بين اإلنسان واآللة.

أودت أســلــحــة مــتــفــّجــرة بــحــيــاة 15399 مــدنــيــًا عــلــى األقــــّل فــي الــشــهــور األحـــد عــشــر األولــــى مــن عــام 
2017، بزيادة بنسبة 42 في المئة على المّدة ذاتها في عام 2016. لكّن القلق الدولي المتعاظم حيال 
اســتــخــدام أسلحة حــارقــة وأســلــحــة متفّجرة فــي مناطق آهــلــة بــالــســّكــان، وهـــذا يشمل األجــهــزة المتفّجرة 
االرتـــجـــالـــيـــة مــــن ِقـــبـــل جـــمـــاعـــات مــســّلــحــة مــــن غـــيـــر الــــــــدول، لــــم ُيــــفــــِض إلـــــى نـــتـــائـــج مــلــمــوســة جــــديــــدة فــي 
الــمــنــاقــشــات الــتــي دارت ضــمــن إطـــار اّتــفــاقــيــة األســلــحــة التقليدية الــمــعــّيــنــة. ومـــا زاد غــيــاب الــتــوافــق شــّدة 
إلــغــاء اجــتــمــاعــات خــبــراء كثيرة لنقص الــتــمــويــل. لــكــّن الـــدول األطــــراف وافــقــت على التعّمق فــي بحث 

بعض القضايا في عام 2018.
في عام 2017، باتت سريالنكا الدولة الطرف الـ 163، وفلسطين الدولة الطرف الـ 164 في اّتفاقية 
هذه  حــصــدت  أيلول/سبتمبر.  فــي  العشرين  السنوية  بــذكــراهــا  احتفلت  الــتــي  لــألفــراد  الــمــضــاّدة  األلــغــام 
األلغام في عام 2016 أكبر عدد من الضحايا على مستوى العالم منذ عام 1999، وذلك عائد أساسًا 
إلــــى الـــنـــزاعـــات الــمــســّلــحــة فـــي أفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا وأوكـــرانـــيـــا والـــيـــمـــن. وأعــلــنــت الـــجـــزائـــر ومــوزمــبــيــق خــلــّو 
أراضيهما من األلغام األرضية في 2017، لكّن 57 دولة وأربع مناطق أخرى بقيت ملّوثة باأللغام. كما 
دارت في عام 2017 مناقشات حول األلغام عدا األلغام المضاّدة لألفراد (MOTAPM) ضمن إطار 

اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة.
إجمالي  ليصل  عــام 2017،  في   (CCM) العنقودية  الذخائر  اّتفاقية  على  ومدغشقر  بنين  صادقت 
عدد الدول األطراف فيها إلى 102 دولة. واستمّر استخدام الذخائر العنقودية في سورية واليمن في 

عام 2017.
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I اتّفاقية تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة

إيان دايفس

ومايكا فربروغن

تحديد األسلحة لدواٍع إنسانية

تــمــّثــل األعـــــراف والــمــبــادئ اإلنــســانــيــة أســــاس نــظــم كــثــيــرة لــتــحــديــد األســلــحــة ونــــزع الــــســــالح (1). ذهــب 
جّل التركيز على التكنولوجيات التقليدية في السنين األخيرة (1990 - 2010) إلى الذخائر العنقودية 
واأللــغــام األرضــيــة، إضافة إلــى الجهود الرامية إلــى الحّد من انتشار األسلحة الصغيرة. تضّمنت هذه 
الجهود خطوات لتحسين معايير إنتاج األسلحة واالّتجار بها واستخدامها، إضافة إلى أشكال حظر 
فئة بأكملها من األسلحة. تتبّنى اّتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معّينة يمكن اعتبارها 
مفرطة الضرر أو عشوائية األثر لعام 1981 (اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة) ِكلتا المقاربتين. تحظر 
اّتــفــاقــيــة حظر استعمال وتــخــزيــن وإنــتــاج ونــقــل األلــغــام الــمــضــادة لــألفــراد وتــدمــيــر تلك األلــغــام (اّتفاقية 
التي   ،(CCM) العنقودية  الــذخــائــر  واّتــفــاقــيــة   ،II القسم  فــي  سنناقشها  الــتــي  لـــألفـــراد)،  الــمــضــاّدة  األلــغــام 
هذا  فــي  نستعرض  نسبيًا.  ضّيقة  فئة  كــانــت  وإن  األســلــحــة،  مــن  بأكملها  فئة   ،III القسم  فــي  سنناقشها 
الجهود  أيضًا  ونعاين  المعّينة.  التقليدية  األسلحة  اّتفاقية  إطــار  ضمن  جــرت  التي  المفاوضات  القسم 

(1) زيــد في توسيع نّص القانون الدولي لنزع السالح لــدواٍع إنسانية في عام 2017 بإقرار معاهدة حظر األسلحة النووية 
فـــي 7 تــمــوز/يــولــيــو. انــظــر الــمــنــاقــشــة فـــي الــفــصــل الــســابــع، الــقــســم I. لــمــعــرفــة الــتــطــبــيــق األوســـــع لـــألعـــراف والـــمـــبـــادئ اإلنــســانــيــة على 
 I. Anthony, «International Humanitarian Law: ICRC Guidance and its Application in Urban :تحديد األسلحة، انظر
Warfare,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 545–553.

 N. Cooper, «Humanitarian Arms انــــظــــر:  إنـــســـانـــيـــة،  لـــــــــدواٍع  األســـلـــحـــة  نــــــزع  ألجــــنــــدة  تـــاريـــخـــي  ســــيــــاق  فــــي  نـــقـــديـــة  لـــــقـــــراءة 
 Control and Processes of Securitization: Moving Weapons along the Security Continuum,» Contemporary
 Security Policy, vol. 32, no. 1 (2011), pp. 134–158, and B. Docherty, «Ending Civilian Suffering: The Purpose,
 Provisions, and Promise of Humanitarian Disarmament Law,» Austrian Review of International and European
Law, vol. 15 (2010), pp. 7–44.
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الـــجـــاريـــة لــتــوســيــع نـــطـــاق اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــّيــنــة، وال ســـّيـــمـــا الــمــنــاقــشــات حــــول مــنــظــومــات 
ــتــــخــــدام األســـلـــحـــة الـــمـــتـــفـــّجـــرة فــــي الـــمـــنـــاطـــق اآلهــــلــــة بــالــســكــان  ــّتـــاكـــة الــــذاتــــّيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل، واســ األســـلـــحـــة الـــفـ
(EWIPA) واألسلحة الحارقة، التي كانت محور تركيز المفاوضات على التكنولوجيات التقليدية في 

السنين األخيرة.

نطاق االّتفاقية

تحظر اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة وبروتوكوالتها الخمسة أو تقّيد استخدام أنواع معّينة من 
عشوائية (2).  بطريقة  المدنيين  في  أو تؤّثر  رة  مبرَّ غير  أو  الزمــة  غير  األسلحة ُتسّبب للمتحاربين معاناة 
صــورة بروتوكوالت.  في  معّينة  اّتفاقيات  إبــرام  إطارها  في  يمكن  إطارية  معاهدة  االّتفاقية  هــذه  تسّمى 
ولغاية آخر كانون األول/ديسمبر 2017، بلغ عدد الدول األطراف في االّتفاقية األصلية وبروتوكوالتها 
125 دولة. وانضّمت أفغانستان ولبنان إلى االّتفاقية عام 2017. لكن ليس كّل الدول األطراف صادق 

لة أو اإلضافية. على كّل البروتوكوالت المعدَّ
هـــذه االّتــفــاقــيــة مــهــّمــة أيـــضـــًا لــمــواجــهــة الــتــحــّديــات الــتــي يــمــّثــلــهــا تــطــويــر أو اســتــخــدام أســلــحــة جــديــدة 
ومـــنـــظـــومـــاتـــهـــا عـــلـــى صــعــيــد الــــقــــانــــون الــــدولــــي اإلنــــســــانــــي (IHL). تــضــّمــنــت االّتـــفـــاقـــيـــة فــــي األصــــــل ثــالثــة 
بروتوكوالت: حظر استخدام األسلحة التي تحتوي على أجزاء ال يمكن اكتشاف وجودها في جسم 
المتفّجرة  والفخاخ  األرضــيــة  األلــغــام  استخدام  وتنظيم  األّول)؛  السينية (البروتوكول  باألشّعة  اإلنــســان 
واألجهزة المماثلة (البروتوكول الثاني)؛ والحّد من استخدام األسلحة الحارقة (البروتوكول الثالث). 
وأضافت الدول بروتوكولين آخرين في السنين التالية: أضيف البروتوكول الرابع الذي يحظر استخدام 
ونقل أسلحة الليزر المسّببة للعمى في عام 1996؛ وُأضيف البروتوكول الخامس المعنّي بمخّلفات 
الــحــرب مــن الــمــتــفــّجــرات فــي عــام 2003. عـــالوة على ذلـــك، وّســعــت الــتــعــديــالُت االّتــفــاقــيــة وقــّوتــهــا، إذ 

توّسع نطاقها في عام 2001 مثـًال ليشمل أوضاع نزاع مسّلح داخل الدول.
أظــهــرت هـــذه الــتــطــّورات أّن اّتــفــاقــيــة األســلــحــة التقليدية الــمــعــّيــنــة أداة ديــنــامــيــة لــلــرّد عــلــى الــتــقــّدم في 
سلوك  الغالب  في  يتوّجب  وإن  وخــوضــه،  المسّلح  الــنــزاع  طبيعة  في  والــتــطــّورات  األسلحة  تكنولوجيا 
مسار يوازن بين الحاجات اإلنسانية والمتطّلبات االستراتيجية العسكرية. لكّن التوفيق بين الحاجات 
في  اآلراء  الخــتــالف  األخــيــرة  السنين  فــي  صعوبة  ازداد  العسكرية  االستراتيجية  والمتطّلبات  اإلنسانية 
تفسير عبارة «المتطّلبات االستراتيجية العسكرية» واستغالل طريقة عمل االّتفاقية المبنّية على إجماع 
اآلراء، وهــو ما أوصــل مناقشات كثيرة ضمن إطــار االّتفاقية إلــى حالة استعصاء. لكن ال يــزال جميع 
الدول األطراف في االّتفاقية يلتقون بانتظام إّما في اجتماع سنوي لألطراف المتعاقدة السامية (الدول 

(2) لالطالع على ملّخص الّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
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األطـــــراف) أو فــي مــؤتــمــر اســتــعــراض (كــــّل خــمــس ســنــيــن)، حــيــث يــتــدارســون أيــضــًا عــمــل فــريــق الــخــبــراء 
الحكوميين (GGE) الذي تأّلف في عام 2001 والتأم في صور متنّوعة منذ ذلك الحين.

تدابير  األّول  ساند  فريقين،  إلــى  عــام 2016  في  الخامس  االستعراض  مؤتمر  في  الــدول  انقسمت 
جديدة أو استعراضات لبعض البروتوكوالت القائمة لمعالجة الضرر اإلنساني الناجم عن استخدام 
بينما  الجديدة؛  والتكنولوجيات  الحارقة  واألسلحة  بالسّكان،  اآلهلة  المناطق  في  المتفّجرة  األسلحة 
جادل الثاني بأّن القانون الحالي كاٍف وأّن الحاجة تقتصر على تحسين االمتثال له. وكانت الحصيلة 

النهائية مؤتمر االستعراض لعام 2016 الذي أخفق في إحراز أّي تقّدم في معالجة هذه القضايا (3).
ُعقدت عّدة اجتماعات في إطار اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة في جنيف في تشرين الثاني/

فــي 22 - 24  المدينة  فــي  السامية  المتعاقدة  األطـــراف  اجتماع  سبقت  التي  المرحلة  فــي  نوفمبر 2017 
تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017: (أ) اجــتــمــاع الــخــبــراء الحكوميين الــمــعــنــّي بــمــنــظــومــات األســلــحــة الــفــّتــاكــة 
لألطراف  عشر  الحادي  المؤتمر  الثاني/نوفمبر؛ (ب)  تشرين  في 13 - 17   (LAWS) التشغيل  الذاتّية 
المؤتمر  (ج)  2017؛  الثاني/نوفمبر  تشرين   20 فــي  الخامس  بالبروتوكول  المعنّي  السامية  المتعاقدة 
ل في 21 تشرين الثاني/ السنوي التاسع لألطراف المتعاقدة السامية المعنّي بالبروتوكول الثاني المعدَّ

كانت  التي  الحكوميين  الخبراء  فريق  اجتماعات  عقد  دون  حالت  مالية  أسبابًا  أّن  إّال  نوفمبر 2017. 
التشغيل  الذاتّية  الفّتاكة  األسلحة  منظومات  في  للتباحث  آب/أغسطس  وفــي  نيسان/أبريل  في  مزَمعة 
ل.  المعدَّ الثاني  والبروتوكول  الخامس  البروتوكول  لمؤتمرات  للتحضير  الخبراء  اجتماعات  وكذلك 
وفـــي تــمــوز/يــولــيــو 2017، عــّمــم رئــيــس الــمــؤتــمــر الــســفــيــر الــبــريــطــانــي مــاثــيــو روالنـــــد اقـــتـــراحـــات لتصحيح 
ة على  الوضع المالي الضعيف لالّتفاقية (4). يرجع نقص تمويل االّتفاقية إلى توليفة من ديون مستَحقَّ
رة وتطبيق نظام إدارة مالية معّقد في األمم المّتحدة، ألّنه  دول أعضاء معّينة لم تسّدد اشتراكاتها المقدَّ

يشترط سداد كّل األموال الالزمة الجتماع معّين قبل التئامه.

فريق الخبراء الحكوميين المعنّي بمنظومات األسلحة الفّتاكة الذاتّية التشغيل

غدت اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة من جديد محور نقاش دبلوماسي حول أخطار منظومات 
األســـلـــحـــة الـــفـــّتـــاكـــة الـــذاتـــّيـــة الـــتـــشـــغـــيـــل (5). لــكــن مـــــّرت ســـنـــوات عــلــى مــنــاقــشــات الـــخـــبـــراء الـــتـــي لـــم تــنــقــطــع، 
وال تــزال هــذه المنظومات مفتقرة إلــى تعريف متفق عليه بوجه عــام، مع أّن المجتمع المدني يصفها 
 I. Davis [et al.], «Humanitarian :(3) انظر مناقشة مؤتمر استعراض اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة لعام 2016 في
Arms Control Regimes: Key Developments in 2016,» SIPRI Yearbook 2017, pp. 554–561
 Letter of the Chairperson, Ambassador Matthew Rowland of the United Kingdom, dated 6 July 2017, (4)
containing the Non-paper on the financial issue.

 SIPRI Yearbook 2014 and SIPRI Yearbook 2017 for earlier accounts of the discussion on the (5) انــــظــــر: 
 regulation of LAWS: I. Anthony and C. Holland, «The Governance of Autonomous Weapons,» SIPRI Yearbook
2014, and Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: Key Developments in 2016».



458

فــي الــعــادة بأّنها أسلحة قـــادرة على انتقاء أهــدافــهــا وضــربــهــا، وهــذا يشمل اســتــهــداف األفــــراد، مــن دون 
مشاركة مباشرة من مشّغل بشري (6).

تــخــضــع هــــذه الــمــنــظــومــات لــمــنــاقــشــة دولـــيـــة بــيــن الـــحـــكـــومـــات ضــمــن إطـــــار عــمــل اّتـــفـــاقـــيـــة األســلــحــة 
المعّينة مــنــذ عــام 2014، وهــي نــوقــشــت بــيــن عــامــي 2014 و2016 فــي ســيــاق اجــتــمــاعــات الــخــبــراء غير 
الــرســمــيــة. وفـــي أثــنــاء مــؤتــمــر االســتــعــراض الــخــامــس لــالّتــفــاقــيــة فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2016، تــقــّرر 
خضوع هذه المنظومات للمناقشة ضمن إطار فريق خبراء حكوميين، عمـًال بتوصية اجتماع الخبراء. 
تحديد  وأبرزها  مناقشتها،  يجب  التي  المواضيع  بشأن  توصيته  الخامس  االستعراض  مؤتمر  أقّر  كما 
خــصــائــص مــنــظــومــات األســلــحــة الــفــّتــاكــة الــذاتــّيــة الــتــشــغــيــل وتــوســيــع تــعــريــف عــمــلــي لــهــذه الــمــنــظــومــات، 
كما  اإلنساني.  الدولي  القانون  وال سّيما  الصلة،  ذات  الدولية  والقوانين  المبادئ  تطبيق  إلــى  إضافة 
الدولي  اإلنــســان  حقوق  لقانون  االمتثال  الحكوميين: (أ)  الخبراء  فريق  يعاين  بــأن  توصيات  صــدرت 
األخالقية  المسائل  (ج)  والسياسية؛  القانونية  والمساءلة  المسؤولية  (ب)  للتطبيق؛  صالحًا  كان  متى 
على  االنعكاسات  (ھ)  ــيــن؛  والــدولــيَّ اإلقليميَّين  واالســتــقــرار  األمــن  على  االنعكاسات  (د)  والمعنوية؛ 
في  بما  االنتشار،  أخطار  تسّلح؛ (ز)  سباق  خطر  مسّلحة؛ (و)  نزاعات  بوجود  للحكم  األدنــى  الحّد 
ذلك من وإلى جماعات فاعلة من غير الدول؛ (ح) أخطار ذات صلة بالعمليات السيبرانية (7). وتقّرر 
األول  االجتماع  يكون  أن  على  عــام 2017،  فــي  أيــام  عشرة  لــمــّدة  الحكوميين  الخبراء  فريق  يلتقي  أن 
في 24 - 28 نيسان/أبريل 2017 أو في 21 - 25 آب/أغسطس 2017؛ واالجتماع الثاني في 13 - 17 
الموازنة  مشكالت  بسبب  التأم  الذي  الوحيد  هو  الثاني  االجتماع  لكّن  الثاني/نوفمبر 2017.  تشرين 
الــتــي تـــقـــّدم الــحــديــث عــنــهــا. تــــرأس فــريــق الـــخـــبـــراء الــحــكــومــيــيــن أمـــانـــديـــب ســيــنــغ غــيــل، ســفــيــر الــهــنــد في 

مؤتمر نزع السالح (8).
ــّيـــة الــتــشــغــيــل، وتــعــّثــرت  ـــَفـــق عــلــيــه لــمــنــظــومــات األســـلـــحـــة الــفــّتــاكــة الـــذاتـ لــيــس هـــنـــاك تــعــريــف واحـــــد مـــتَّ
عملي.  تعريف  إلــى  الــوصــول  محاولة  بسبب  القضية  هــذه  ناقشت  سابقة  كثيرة  دبلوماسية  مناقشات 
وتــالفــيــًا لــهــذا االســتــعــصــاء، وّجـــه الــرئــيــس ســيــنــغ غــيــل فــريــَق الــخــبــراء الــحــكــومــيــيــن بــعــيــدًا مــن المناقشات 
الــمــعــنــّيــة بــتــعــريــف هــــذه الــمــنــظــومــات، لــيــكــون هـــدفـــه فـــي الــمــقــابــل تــطــويــر فــهــم مــشــتــرك أفـــضـــل لــلــقــضــايــا 
ــيــــســــة (9). تــــأّلــــف الــــجــــزء الـــرئـــيـــس مــــن بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل مــــن ثـــالثـــة أفــــرقــــة مـــعـــنـــّيـــة بــــاألبــــعــــاد الــتــكــنــولــوجــيــة  الــــرئــ
والــعــســكــريــة والــقــانــونــيــة واألخـــالقـــيـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــات الــنــاشــئــة فـــي مـــجـــال مــنــظــومــات األســلــحــة الــفــّتــاكــة 
 V. Boulanin and M. :(6) لــــعــــرض مــفــّصــل لــمــا تــعــنــيــه مــنــظــومــات األســلــحــة الــفــّتــاكــة ذاتـــّيـــة الــتــشــغــيــل وطــريــقــة عــمــلــهــا، انـــظـــر
Verbruggen, Mapping the Development of Autonomy in Weapon Systems (Stockholm: SIPRI, 2017).
Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: Key Developments in 2016,» p. 560.   (7)
 United Nations, «Final Document of the Fifth Review Conference,» CCW/CONF.V/10, 23 December (8)
2016.
A. Singh Gill, Chairperson of the Group of Governmental Experts on LAWS, United Nations, Food-for- (9)
thought Paper, CCW/GGE.1/2017/WP.1, 4 September 2017.
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الذاتّية التشغيل، وبمناقشة تفاعلية حول ورقة «ماّدة التفكير» التي قّدمها الرئيس ومناقشة الخطوات 
المقبلة (10).

أظهرت عروض الخبراء والنقاشات العاّمة طائفة واسعة من وجهات النظر في نواحي المواضيع 
رة كوجود ذكــاء عام اصطناعي (أو ذكاء  الثالثة. رّكــز الفريق األّول على األبعاد التقنية وقضايا متصوَّ
فــائــق)، وســرعــة تــطــّور الــذكــاء االصــطــنــاعــي والــتــحــّديــات على صعيد تطوير ذكـــاء اصطناعي مــوثــوق به 
األفرقة  جميع  اّتــفــق  بشأنها،  والتكّهنات  التكنولوجية  الــتــطــّورات  هــذه  تحليالت  تــفــاوت  وبــرغــم  وآِمـــن. 
االستخدامات  عرقلة  إلــى  التشغيل  الذاتّية  الفّتاكة  األسلحة  لمنظومات  حظٌر  يــؤّدي  أن  استبعاد  على 

السلمية للذكاء االصطناعي (11).
كالنواحي  الحرب،  في  الذاتي  التشغيل  أثر  واستعرض  العسكرية  األبعاد  على  الثاني  الفريق  رّكــز 
ـــح اســتــخــدامــه فــيــهــا وأثــــره األكـــبـــر، وكــيــفــيــة مكاملته مــع نــظــم الــقــيــادة والــســيــطــرة الــقــائــمــة. وســاد  الــتــي يـــَرجَّ
توافق عــاّم بين الخبراء والــدول على السواء على وجــوب المحافظة على السيطرة البشرية في صورة 
إجماع  يحصل  لم  لكن  وضربها.  األهـــداف  اختيار  مجال  في  وال سّيما  األسلحة،  منظومات  على  ما 
على ماهّية ما تستلزمه السيطرة البشرية، إْذ رأت دوٌل عدم وجود أخطار أخرى مصاحبة لمنظومات 

األسلحة الفّتاكة الذاتّية التشغيل ويتعّذر التعامل معها باالقتصار على ممارسة سيطرة بشرية مناسبة.
عالج الفريق الثالث األبعاد القانونية واألخالقية، لكن تعّذر الوصول إلى اّتفاق على غير القضايا 
وسيلة  الماّدة 36  استعراضات  أن تكون  إمكان  على  الــدول  أغلبية  توافقت  إذا  أّوًال،  جوهرية:  األكثر 
ممتازة لضمان االمتثال للقانون الدولي اإلنساني، فهي لم توافق على أّنها كافية في حّد ذاتها للتعامل 
جميع  اّتفقت  إذا  ثانيًا،  التشغيل (12).  الــذاتــّيــة  الفّتاكة  األسلحة  منظومات  ُتوجدها  التي  التحّديات  مــع 
الــدول على قابلية تطبيق القانون الدولي اإلنساني على منظومات األسلحة الفّتاكة الذاتّية التشغيل، 
تــفــاوتــت اآلراء حـــول إمــكــان تطبيق قــانــون حــقــوق اإلنـــســـان الـــدولـــي عــلــى مــنــظــومــات األســلــحــة الــفــّتــاكــة 
الذاتّية التشغيل، مثل الحّق في الحياة، والمحاكمة العادلة، والتجّمع السلمي والكرامة اإلنسانية (13).

أشار الرئيس سينغ غيل في تلخيصه للنقاشات إلى الحاجة إلى تطوير الفهم المشترك لمنظومات 
لم  المقاربة  هــذه  لكّن  عملي،  تعريف  اعتماد  كثيرة  دول  اقترحت  التشغيل.  الــذاتــّيــة  الفّتاكة  األسلحة 
تــتــكــّلــل بــالــنــجــاح أيـــضـــًا. وذكــــر الــرئــيــس غــيــل أّن ذلـــك عــاقــبــة االخـــتـــالف بــشــأن الــنــطــاق. مــن جــمــلــة نقاط 
 A. Singh Gill, Chairperson of the Group of Governmental Experts on LAWS, United Nations, (10)
«Provisional Programme of Work,» CCW/GGE.1/2017/2/Rev.1, 8 November 2017.
Reaching Critical Will, «CCW Report,» vol. 5, no. 2 (14 November 2017), p. 5.   (11)

(12) اســـتـــعـــراضـــات الـــمـــاّدة 36 عـــبـــارة عـــن اســتــعــراضــات قــانــونــيــة لــمــعــرفــة إن كــانــت األســلــحــة الـــجـــديـــدة، ووســـائـــل أو طــرائــق 
الـــمـــحـــاربـــة مــنــســجــمــة مــــع واجــــبــــات دولــــــة مــــا بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. لـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات عــــن اســـتـــعـــراضـــات الـــــمـــــاّدة 36، 
 V. Boulanin and M. Verbruggen, Article 36 Reviews: Dealing with the Challenges Posed by Emerging انـــظـــر: 
Technologies (Stockholm: SIPRI, 2017).
Reaching Critical Will, «CCW Report,» vol. 5, no. 3, 15 November 2017.   (13)



460

الخالف الجوهرية تحديد إن كان يجب أن يتضّمن التعريف منظومات منتشرة أصـًال أم ال، وما إذا 
كان يجب االقتصار في تطبيقه على المنظومات الهجومية أم على الهجومية والدفاعية معًا، وما إذا 
كان يجدر تمييز المنظومات الذاتّية التشغيل بالكامل عن المنظومات شبه ذاتّية التشغيل. وفي حين 
رأت دول أّنــــه لــيــس لــمــنــظــومــات األســلــحــة الــذاتــّيــة الــتــشــغــيــل بــالــكــامــل وجــــود بــعــد، شــــّددت دول أخــرى 
مدى  بــإبــراز  متزايدة  ذاتــي  تشغيل  قــدرة  ذات  تكنولوجيات  نشر  على  أو  السالئف  تكنولوجيات  على 
صعوبة هذا التمييز. كما أّن بعض الدول اعتبرت التعريفات العملية سابقة ألوانها في هذه المرحلة 
مــن الــنــقــاش. وبــعــيــدًا مــن مــســألــة الــتــعــريــفــات الــعــمــلــيــة، تــأّســف الــرئــيــس غــيــل عــلــى انــقــضــاء 18 شــهــرًا من 
عن  الـــدول  أغــلــب  وأعــربــت  التشغيل.  الــذاتــّيــة  الفّتاكة  األسلحة  لمنظومات  رسمية  مناقشة  إجـــراء  دون 
اإلجماع  لكّن  ملموسة،  وقانونية  سياسية  ردود  بتطوير  والــبــدء  جــديــدة  مرحلة  إلــى  باالنتقال  اهتمامها 
الزم لفعل ذلــك، وهــو أمــر لم يتحّقق بعد. لذلك، أّكــدت الــدول عزمها على اإلكــثــار من مناقشة هذا 

الموضوع في عام  2018(14).
على  القضية  الــمــدنــي  المجتمع  ائــتــالف  وضــع  قــُدمــًا.  بالمناقشات  للسير  مختلفة  حــلــول  اقــُتــرحــت 
أجندة األسلحة التقليدية، وهو يدعو في حملة وقف الروبوتات القاتلة إلى حظر استخدام منظومات 
األســلــحــة الــفــّتــاكــة الــذاتــّيــة التشغيل. الــبــرازيــل والــعــراق وأوغــنــدا آخــر الـــدول الــتــي أفصحت عــن تأييدها 
لــفــرض حــظــر، بــيــنــمــا تـــؤّيـــد 22 دولــــة هـــذه الـــمـــقـــاربـــة (15). الـــخـــيـــاران اآلخــــــران الـــلـــذان دارت حــولــهــمــا أكــثــر 
الــنــقــاشــات فــي عــام 2017 هما صــّك قــانــون جــديــد ُمــلــزم قــانــونــًا لتنظيم هــذه المنظومات، وهـــذا اقــتــراح 
حركة عدم االنحياز؛ وإعالن سياسي حول هذه المنظومات، وهذا اقتراح فرنسا وألمانيا. إضافة إلى 
ذلك، نوقش إمكان تجميد تطوير هذه المنظومات واستخدامها. غير أّن عددًا صغيرًا جدًا من الدول، 
وال ســّيــمــا الـــواليـــات الــمــّتــحــدة وروســـيـــا، رأت أّن الــســيــر فــي الــمــنــاقــشــة قــُدمــًا مــْبــكــر جــــدًا، وآثــــرت التركيز 
عــلــى تحقيق نــتــائــج مــلــمــوســة (16). وأنــهــى فــريــق الــخــبــراء الحكوميين أعــمــالــه بــالــتــوصــيــة بـــأن يلتقي لــمــّدة 
10 أيــام في عــام 2018 الستئناف المناقشات. وأشــار التقرير النهائي للفريق إلــى أّنــه في سياق تركيز 
المناقشات على خصائص المنظومات التي تتم دراستها، ُتستحسن الدعوة إلى فهم مشترك وزيادة 

تقييم التفاعل بين البشر واآلالت (17).
 United Nations, Group of Governmental Experts of the High Contracting Parties to the Convention (14)
 on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be
 Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Report of the 2017 Group of Governmental Experts on
 Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), CCW/GGE.1/2017/CRP.1, Geneva, 20 November 2017, Annex
II: Chair’s Summary of the discussion.

(15) الـــــــــــدول الــتــســع عـــشـــرة الــمــتــبــقــيــة هـــي الـــجـــزائـــر واألرجـــنـــتـــيـــن وبــولــيــفــيــا وتــشــيــلــي وكـــوســـتـــاريـــكـــا وكـــوبـــا واإلكــــــــــوادور ومــصــر 
وغــانــا وغــواتــيــمــاال والــكــرســي الــرســولــي والمكسيك ونــيــكــارغــوا وبــاكــســتــان وبــنــمــا والــبــيــرو وفلسطين وفــنــزويــال وزيــمــبــابــوي. انــظــر: 
Campaign to Stop Killer Robots, «Country Views on Killer Robots,» 16 November 2016.
Reaching Critical Will, «CCW Report».   (16)
 United Nations, Report of the 2017 Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons (17)
Systems (LAWS).
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حصلت تطّورات جديرة باالهتمام في مناقشة المنظومات خارج إطار اّتفاقية األسلحة التقليدية 
الــمــعــّيــنــة. فــفــي أســتــرالــيــا وبــلــجــيــكــا وكـــنـــدا، وّقــــع الــعــلــمــاء مــطــالــبــة بــحــظــر هـــذه الــمــنــظــومــات ورفــعــوهــا إلــى 
حــكــومــاتــهــم الــــوطــــنــــيــــة (18). إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، دعـــــا 116 خـــبـــيـــرًا فــــي الـــصـــنـــاعـــة إلـــــى تـــجـــديـــد الـــجـــهـــود فــي 
الــمــنــاقــشــات الــــدائــــرة حــــول هــــذه الــمــنــظــومــات فـــي عــــام 2017، حــيــن اّتــضــحــت اســتــحــالــة الــتــئــام الجلسة 

األولى ضمن إطار اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة (19).

ل اجتماعات البروتوكول الخامس والبروتوكول الثاني المعدَّ

اجتماع البروتوكول الخامس: المخلفات الحربية المتفجرة

ترأس سفير إستونيا، أندري بونغ، المؤتمر السنوي الحادي عشر لألطراف المتعاقدة السامية في 
النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الخطيرة  اإلنسانية  المشكالت  البروتوكول  هذا  يلحظ  الخامس.  البروتوكول 
بسبب المخّلفات الحربية المتفّجرة (ERW) - األلغام األرضية، والعتاد غير المتفجر، والعتاد المتفّجر 
الــمــهــجــور - ويــقــتــرح تــدابــيــر عــالجــيــة لــتــقــلــيــل ظــهــورهــا وآثــــارهــــا وأخـــطـــارهـــا. رّكــــز الــمــؤتــمــر عــلــى التطبيق 
ونقلها،  وحفظها  المعلومات  تسجيل  وعلى  المعّينة،  التقليدية  األسلحة  اّتفاقية  من  للماّدة 4  العملي 
وهـــو األمــــر الــــذي ســيــكــون لــه بــالــغ األثــــر فــي الــتــخــّلــص مــن الــمــخــّلــفــات الــحــربــيــة الــمــتــفــّجــرة وفـــي حماية 
ــــّر اقـــتـــراح آلــيــة وطــنــيــة جــديــدة لــلــمــســاعــدة عــلــى اإلبــــالغ تحسينًا  الــمــدنــيــيــن آخـــر الـــمـــطـــاف (20). ونــوقــش وُأقـ
لمعّدل اإلبالغ ونوعيته (21). أخيرًا، وافق المؤتمر على تركيز العمل بموجب البروتوكول الخامس في 

عام 2018 على إزالة البقايا المنفجرة وعلى مواصلة الجهود على صعيد اإلبالغ الوطني.

ل: األلغام األرضية واألجهزة المتفّجرة االرتجالية اجتماع البروتوكول الثاني المعدَّ

تــــرأس ســفــيــر كــمــبــوديــا، بــيــْتــريــز لــنــدونــو ســوتــو، الــمــؤتــمــر الــســنــوي الــتــاســع عــشــر لـــألطـــراف الــمــتــعــاقــدة 
ل. استعرض المؤتمر وضع البروتوكول وعمله، ودرس المسائل  السامية في البروتوكول الثاني المعدَّ
 Members of the Australian AI research community, Letter to Australian Prime Minister Malcolm (18)
 Turnbull, Re: An international ban on the weaponization of artificial intelligence, 2 November 2017; Members
 of the Belgian artificial intelligence (AI) and robotics research community, «Autonomous Weapon Systems: An
 Open Letter from Belgian Scientists,» 6 December 2017, and Members of the Canadian AI Research Community,
 Letter to Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Re: An International Ban on the Weaponization of Artificial
Intelligence, 2 November 2017.
 «An open letter to the Convention on Certain Conventional Weapons», The Future of Life Institute, 21 (19)
August 2017.
 UNODA, Joint Letter by the Presidents-designate of the Conferences of the High Contracting Parties to (20)
Amended Protocol II and to Protocol V, 2 November 2017.
 Proposal on the Provision of Expert Assistance for National Reporting under Protocol V on Explosive (21)
 Remnants for War (ERW), CCW/P.V/CONF/2017/2, 26 September 2017, and Eleventh Conference of the High
 Contracting Parties to Protocol V on Explosive Remnants of War to the Convention on Prohibitions or Restrictions
 on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have
Indiscriminate Effects, «Final Report», CCW/P.V/CONF/2017/5, 4 December 2017.
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عن  معلومات  على  التقارير  هــذه  احــتــوت  األطــــراف.  الـــدول  قّدمتها  الــتــي  الوطنية  التقرير  عــن  الناشئة 
أوســاط  فــي  الــبــروتــوكــول  عــن  المعلومات  نشر  مــثــل: (أ)  الــبــروتــوكــول،  المّتصلة  المسائل  مــن  مجموعة 
الــــقــــّوات الــمــســّلــحــة والـــســـّكـــان الــمــدنــيــيــن؛ (ب) إزالـــــة األلـــغـــام وبـــرامـــج إعـــــادة الــتــأهــيــل؛ (ج) الــخــطــوات 
ـــَخـــذة لــتــحــقــيــق الــــشــــروط الــتــقــنــيــة لـــلـــبـــروتـــوكـــول؛ (د) الــتــشــريــع الــمــّتــصــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول؛ (ھ) الــتــدابــيــر  الـــمـــتَّ
ــــة األلـــغـــام  ـــَخـــذة لــتــبــادل الــمــعــلــومــات الــتــقــنــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، والـــتـــعـــاون الـــدولـــي عــلــى إزالــ الـــمـــتَّ
العشوائية  اآلثـــار  مــن  المدنيين  لحماية  تكنولوجيات  تطوير  إلــى  إضــافــة  التقنية،  والمساعدة  والــتــعــاون 

التي تسّببها األلغام (22).
بحث المجتمعون أيضًا مسألة األجهزة المتفّجرة االرتجالية، ورّكزوا على تبادل المعلومات بشأن 
الــتــدابــيــر الــوطــنــيــة والــمــمــارســة الــُمــثــلــى حــيــال الــســمــات الــعــاّمــة لــهــذه األجــهــزة وأنــواعــهــا الــجــديــدة؛ وعلى 
طــــرق إزالـــــة هــــذه األجـــهـــزة ألغـــــراض إنــســانــيــة؛ وعــلــى طـــرائـــق حــمــايــة الــمــدنــيــيــن مـــنـــهـــا (23). ازدادت أهــّمــيــة 
األخــيــرة، إْذ ُوّثـــق مقتل أكثر مــن 109000 شخص أو إصابته بسبب  فــي السنين  األخــيــرة  هــذه المسألة 
هذه األجهزة بين عاَمي 2011 و2016، وزادت نسبة المدنيين فيهم على 81 بالمئة. وهذا يمّثل نحو 
57 بالمئة من إجمالي إصــابــات المدنيين من جــّراء أسلحة متفّجرة في أثناء هــذه الــمــّدة (24). تستخدم 
الجماعات المسّلحة مــن غير الـــدول هــذه األجــهــزة فــي صــور شــّتــى، كالتفجير مــن بعد، أو مــع أجهزة 
هذه  إيصال  في  أحيانًا  طيار  بال  تجارية  جّوية  مركبات  وتستخدم  انتحارية،  هجمات  في  أو  توقيت، 

األجهزة (25).
وبـــرغـــم وجــــود نـــطـــاق واضــــح لــلــعــمــل ضــمــن إطــــار اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــّيــنــة حـــيـــال هــذه 
على  يغلب  عينه،  الوقت  في  عسكريًا  واستراتيجيًا  إنسانيًا  هاجسًا  تشّكل  أّنها  إلى  وبالنظر  األجهزة، 
الصعوبات الرئيسة الطابع التقني: ما هو محتوى بروتوكول اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة المعنّي 
بــهــذه األجــهــزة؟ وكــيــف يمكن لــلــدول مــراقــبــة الــمــواّد الــتــي يمكن استخدامها فــي هــذه األجــهــزة، علمًا 
اســتــخــدامــاتــهــا مــزدوجــة دائــمــًا، ولــهــذا تنتشر فــي المجتمع؟ لــم يــتــوّصــل الــمــؤتــمــر إلــى استنتاجات  بـــأّن 
مـــلـــمـــوســـة حـــــول هـــــذه الـــمـــســـألـــة، مــــع أّن الـــــــدول األطــــــــراف وافــــقــــت عـــلـــى الـــتـــوســـع فــــي مـــنـــاقـــشـــة األجـــهـــزة 
المتفّجرة االرتجالية في عام 2018، وعلى مواصلة استعراض عمل البروتوكول ووضعه بوجه أعّم.

 UNODA, Joint Letter by the Presidents-designate of the Conferences of the High Contracting Parties (22)
 to Amended Protocol II and to Protocol V, 2 November 2017, and Nineteenth Annual Conference of the High
 Contracting Parties to Amended Protocol II to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of
 Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate
Effects, «Final Document,» Advance version, 1 December 2017.
 UNODA, Joint Letter by the Presidents-designate of the Conferences of the High Contracting Parties to (23)
Amended Protocol II and to Protocol V, 2 November 2017.
 Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: :انظر أيضًا مناقشة موضوع األجهزة المتفّجرة االرتجالية في
Key Developments in 2016,» p. 554.
Action on Armed Violence, Improvised Explosive Device (IED) Monitor 2017, October 2017.   (24)
R. Davies, «Drones and the IED Threat,» Action on Armed Violence (26 July 2017).   (25)
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إصــدار  منها  سنة 2017،  فــي  االرتــجــالــيــة  المتفّجرة  األجــهــزة  لتهديد  للتصّدي  أخـــرى  جــهــود  ُبــذلــت 
مجلس األمن قراره رقم 2370 في 2 آب/أغسطس 2017، الذي دعا إلى تدابير وطنية أشّد لمنع إمداد 
اإلرهــابــيــيــن بــاألســلــحــة وســالئــف الــمــتــفــّجــرات؛ وإصــــدار اللجنة األولــــى الــتــابــعــة للجمعية الــعــاّمــة لألمم 

المّتحدة قرارًا حول هذه المسألة في تشرين األول/أكتوبر (26).

اجتماع األطراف المتعاقدة السامية

ُعــقــد فـــي 22 - 24 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017 اجــتــمــاع األطــــــراف الــمــتــعــاقــدة الــســامــيــة فـــي اّتــفــاقــيــة 
نحو  التقّدم  المؤتمر  استعرض  روالنـــد.  ماثيو  البريطاني  السفير  برئاسة  لسنة 2017  المعّينة  األسلحة 
الفّتاكة  األسلحة  بمنظومات  المعنّي  الحكومي  الــخــبــراء  فــريــق  وكــّلــف  لــهــا.  واالمــتــثــال  االّتــفــاقــيــة  تعميم 
الذاتّية التشغيل باالجتماع لمّدة عشرة أيام في عام 2018 برئاسة الهند المستمّرة (كما ذكرنا)؛ ووافق 
على أن يضع في أجندة اجتماعه التالي «القضايا المستجّدة في سياق مواضيع وأهــداف االّتفاقية»، 
مــع دعـــوة مفتوحة إلــى الـــدول األطــــراف لتقديم أوراق عمل حــول القضايا الــتــي تــنــوي إثــارتــهــا. ووافــق 
ونوقشت  لالّتفاقية (27).  المالي  الوضع  تحسين  إلــى  الرامية  التدابير  من  جملة  على  أيضًا  المجتمعون 
قـــضـــايـــا جـــوهـــريـــة ثـــــالث هــــي األســـلـــحـــة الــــحــــارقــــة، واســــتــــخــــدام األســـلـــحـــة الـــمـــتـــفـــّجـــرة فــــي الـــمـــنـــاطـــق اآلهـــلـــة 

.(MOTAPM) بالسّكان، واأللغام عدا األلغام المضاّدة لألفراد

األسلحة الحارقة

يــحــظــر الــبــروتــوكــول الــثــالــث فـــي اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــّيــنــة اســتــخــدامــات مـــحـــّددة لألسلحة 
الــحــارقــة، لــكــّن قــيــوده أخــفــقــت فــي مــنــع تـــــأّذي المدنيين مــن اســتــخــدامــهــا فــي السنين األخـــيـــرة فــي ســوريــة 
وأوكـــرانـــيـــا والــيــمــن ومــنــاطــق أخـــــرى. يــوجــد فـــي الـــبـــروتـــوكـــول ثــغــرتــان رئــيــســتــان: تنظيم ضــعــيــف الســتــخــدام 
األســلــحــة الــحــارقــة الــتــي ُتطلق مــن الــبــّر مــقــارنــة بــالــنــمــاذج الــتــي ُتــســَقــط مــن الــجــّو؛ وصيغة غير مناسبة في 
موضوع الذخائر المتعّددة األغراض كالفوسفور األبيض الذي يمكن استخدامه في أغراض عديدة في 
ميدان القتال - كستار حاجب أو ستار دخاني، وفي إطالق اإلشارات ووضع العالمات وكسالح حارق.

ذكــــــرت مــنــّظــمــة هـــيـــومـــان رايــــتــــس واتــــــش وتـــقـــاريـــر أخــــــرى أّن الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة والـــــقـــــّوات الـــروســـيـــة 
استخدمت األسلحة الحارقة في مناطق سّكانية في سورية في عام  2017(28). وعلى التحديد، وّثقت 
 UN Security Council Resolution 2370, 2 August 2017, and UN General Assembly, First Committee, (26)
Countering the threat posed by improvised explosive devices, A/C.1/72/L.15/Rev.1, 24 October 2017.
 Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use (27)
 of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate
Effects, Geneva, 22–24 November 2017, Final Report, Advance version, 29 November 2017.
 Human Rights Watch and Harvard Law School International Human Rights Clinic, An Overdue (28)
 Review: Addressing Incendiary Weapons in the Contemporary Context, Memorandum to Delegates at the Meeting
of States Parties to the Convention on Conventional Weapons, November 2017, pp. 14–19.
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المنّظمة 22 هجومًا باألسلحة الحارقة في سورية في عام 2017، وهو ما يمّثل نحو ربع إجمالي عدد 
مثال  ســوريــة.  فــي  المسّلح  الــنــزاع  على  مضت  الــتــي  الماضية  الخمس  السنين  فــي  ــقــة  الــمــوثَّ الهجمات 
ذلــك، أظهر شريط فيديو ُبــّث على اإلنترنت فــي 16 آذار/مــــارس استخدام أسلحة حــارقــة فــي بلدة أم 

الكراميل القريبة من حلب (29).
ســوريــة ليست دولـــة طــرفــًا فــي الــبــروتــوكــول الــثــالــث، لــذلــك فهي غير ملزمة بــقــيــوده، وهــي تستخدم 
أســلــحــة حــارقــة روســيــة الــصــنــع أو عــائــدة إلـــى الحقبة السوفياتية مــنــذ عـــام 2012. لــكــّن روســيــا صــادقــت 
على البروتوكول، وُيحَظر عليها استخدام أسلحة حارقة ُتسَقط من الجّو في مناطق تكتّظ بالمدنيين. 
وقــد أنــكــرت روســيــا استخدام أسلحة حــارقــة أو أّي أسلحة أو ذخــائــر محظورة فــي ســوريــة على الرغم 

من األدّلة التي ُتثبت العكس (30).
إضافة إلى ذلك، استخدم التحالف الذي تقوده الواليات المّتحدة ذخائر الفوسفور األبيض في 
قتال تنظيم الدولة اإلسالمية في مدينة الرّقة بسورية، وفي مدينة الموصل بالعراق في عام  2017(31). 
ــقــة فــي آذار/مــــــارس وحــزيــران/يــونــيــو 2017، صـــّرح الــنــاطــق بــاســم الــتــحــالــف بــأّن  وعــقــب الـــحـــوادث الــمــوثَّ
«طــلــقــات الــفــوســفــور األبــيــض ُتــســتــخــدم كــســتــار حــاجــب وفـــي الــتــمــويــه ووضـــع الــعــالمــات بطريقة تــراعــي 
بالحادثة  يّتصل  مــا  وفــي  الــمــدنــيــة» (32).  والمنشآت  المدنيين  فــي  المحتملة  الــحــارقــة  التأثيرات  بالكامل 
التي شهدتها الموصل، صّرحت القّوات األمنية العراقية أّنها استخدمت هذه الذخائر لتشكيل ستار 
دخـــانـــي، وأصــــدر الــتــحــالــف الـــذي تــقــوده الـــواليـــات الــمــّتــحــدة بــيــانــًا عــّلــل فــيــه «اســتــخــدامــه ذخــائــر دخانية 

وذخائر دقيقة إلسكات العدّو وتوفير غطاء للمدنيين الفاّرين» (33).
نــــّددت دول كــثــيــرة، إضــافــة إلـــى لجنة الــصــلــيــب األحــمــر الــدولــيــة والــجــمــعــيــة الــعــاّمــة لــألمــم الــمــّتــحــدة 
ومـــنـــّظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة كـــثـــيـــرة بــالــهــجــمــات األخــــيــــرة بـــاألســـلـــحـــة الـــحـــارقـــة وطـــالـــبـــت بــــإعــــادة الـــنـــظـــر فــي 
عام  فــي  الخامس  االســتــعــراض  مؤتمر  فــي  ضئيل  تــقــّدم  إحـــراز  وبــرغــم  وبتقويته (34).  الثالث  البروتوكول 
2016، وبالنظر إلى ظهور البروتوكول بندًا منفصـًال في أجندة اجتماع للدول األطــراف ألّول مّرة منذ 
إقرار اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة في عام 1980، سادت توّقعات بأن يكون ذلك فرصة إلجراء 
 M. Broomfield, «New Footage Shows Russia Using «White Phosphorous» in Syria, Activists Claim,» (29)
The Independent, 16/3/2017.
 Human Rights Watch, «Syria/Russia: Incendiary Weapons Burn in Aleppo, (30) انظر مثـًال: المصدر نفسه، و
Idlib,» 16 August 2016.
A. Barnard, «US-led Forces Said to Have Used White Phosphorus in Syria,» New York Times, 10/6/2017. (31)
 T. Gibbons-Neff, «US-led Forces Appear to Be Using White Phosphorous in انـــظـــر:  نــفــســه.  (32) الــــمــــصــــدر 
 Populated Areas in Iraq and Syria,» Washington Post, 9/6/2017, and Human Rights Watch, «Iraq/Syria: Danger
from US White Phosphorus,» 14 June 2017.
Human Rights Watch, «Iraq/Syria: Danger from US White Phosphorus».   (33)
Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: Key Develop- :(34) انــظــر مناقشة األسلحة الحارقة، فــي
ments in 2016,» pp. 556-557.
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قة بشأن األذى الذي ُتحدثه األسلحة الحارقة ومالءمة البروتوكول. لكّن النتائج اقتصرت  مناقشة معمَّ
على  التشديد  مجّددين  الحارقة،  األسلحة  الستخدام  األطـــراف  الــدول  جانب  من  جماعية  إدانــة  على 
في  الــبــروتــوكــول  بتقوية  يلتزم  لــم  المؤتمر  لــكــّن  كــامــًال.  وتطبيقه  بتعميمه  ومطالبين  الــبــروتــوكــول  أهــّمــيــة 

المستقبل، مع أّن الدول األطراف قّررت إبقاء القضية كبند منفصل في أجندة اجتماع عام  2018(35).

األسلحة المتفّجرة في المناطق اآلهلة بالمدنيين

اســتــنــادًا إلـــى لجنة الصليب األحــمــر الــدولــيــة، «ُتــخــاض الــنــزاعــات الــمــســّلــحــة عــلــى نــحــو مــتــزايــد في 
مـــراكـــز ســّكــانــيــة، لــكــن بــاســتــخــدام مــنــظــومــات أســلــحــة ُصــّمــمــت فـــي األصـــــل لــكــي ُتــســتــخــدم فـــي مــيــاديــن 
ــح إلـــى حـــّد بعيد  قــتــال مــفــتــوحــة. عــنــدمــا ُتــســتــخــدم األســلــحــة الــمــتــفــّجــرة فــي مــنــاطــق آهــلــة بــالــمــدنــيــيــن، ُيــرجَّ
أن يـــكـــون لــألســلــحــة الــمــتــفــّجــرة ذات الـــتـــأثـــيـــرات واســـعـــة الــنــطــاق تـــأثـــيـــراٌت عــشــوائــيــة. وهــــي ســبــب رئــيــس 
إلصابة المدنيين ولعرقلة الخدمات الالزمة لبقائهم» (36). والراجح على الخصوص أن يكون لألسلحة 
قــدرة  لديها  التي  أو  الدقيقة،  غير  اإليــصــال  منظومة  ذات  أو  الكبير،  التدميري  الشعاع  ذات  المتفّجرة 
على إسقاط ذخائر متعّددة على منطقة واسعة وْقع إنساني هائل على المناطق الحضرية. يرجع ذلك 
إلى االنفجار المباشر وتأثيرات التشّظي، وإلى تدمير مساكن المدنيين والبنية التحتية األساسية، وهو 
المباشرة  المدنية  اإلصــابــات  يفوق  نطاق  على  ونــزوحــهــم  وإصابتهم  مدنيين  وفــاة  الحــقــًا  يسّبب  قــد  مــا 
باألمر  ليس  بالمدنيين،  آهلة  مناطق  في  المتفّجرة  األسلحة  ُتستخدم  وعندما  الــهــجــوم (37).  من  الناتجة 

المستغرب أن يشّكل المدنيون أكثر من 90 بالمئة من المصابين (38).
ُأفــيــد فــي الشهور األحــد عشر األولـــى مــن عــام 2017 عــن مقتل 15399 مدنيًا على األقـــّل بأسلحة 
مــتــفــّجــرة - بـــزيـــادة نــســبــتــهــا 42 بــالــمــئــة عــلــى الـــمـــّدة ذاتـــهـــا مـــن عـــام 2016 حــيــن بــلــغ إجــمــالــي عـــدد القتلى 
10877 مــدنــيــًا. نــجــمــت أغــلــبــيــة وفــيــات الــمــدنــيــيــن (8932) عــن أســلــحــة ُأطــلــقــت مــن الـــجـــّو. وهــــذه زيـــادة 
بــعــام 2011  مقارنة  بالمئة  نسبتها 1169  وزيـــادة  ُقــتــل 4902،  حين  بــعــام 2016  مقارنة  بالمئة  نسبتها 82 
حين ُقتل 704 في غارات جّوية (39). وأّدى استخدام جهات من غير الدول أجهزة متفّجرة ارتجالية إلى 
 Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use (35)
 of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate
Effects, Geneva, 22–24 November 2017, Final Report, Advance version, 29 November 2017.
ICRC, «Explosive Weapons in Populated Areas,» Fact sheet, 14 June 2016.   (36)
 «Areas of Harm: Understanding Explosive Weapons with Wide Area Effects,» AX and Article 36, :انظر أيضًا
October 2016.
 ICRC, «Diary: ICRC President on the :(37) لـــمـــعـــرفـــة الــمــزيــد عـــن وْقــــع تــدمــيــر الــبــنــيــة األســـاســـيـــة الــمــدنــيــة، انــظــر مــثـــــًال
Ground in Yemen,» 25 July 2017.
ICRC, «Explosive Weapons in Populated Areas,» Fact sheet, 14 June 2016   (38)
International Network on Explosive Weapons (INEW), <http://www.inew.org>. انظر أيضًا الموقع اإللكتروني لـ 
 «First 11 Months of 2017 Sees 42% Increase in Civilian Deaths from Explosive Weapons Compared to (39)
 2016,» Action on Armed Violence, 8 January 2018, and K. McVeigh, ««Crazy Numbers»: Civilian Deaths from
Airstrikes almost Double in a Year,» The Guardian, 8/1/2018.
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مقتل 3874 مدنيًا في الشهور األحد عشر األولى من عام 2017، وهو مماثل لعدد من ُقتلوا في عام 
وحيد  متفّجر  سالح  فيها  اسُتخدم  عالمية  حادثة  أســوأ  مقديشو  الصومالية  العاصمة  وشهدت   .2016

عندما انفجرت شاحنة أوقعت 512 قتيـًال على األقّل في تشرين األول/أكتوبر  2017(40).
قــّدمــت الــنــزاعــات فــي أفغانستان والــعــراق وســوريــة وأوكــرانــيــا والــيــمــن ومــنــاطــق أخـــرى أدّلـــة واضحة 
عــلــى نــمــط الــتــدمــيــر الــمــتــواصــل هــــذا. فــفــي الــيــمــن مــثـــــًال، أوقــــع االســـتـــخـــدام الــعــشــوائــي وغــيــر الــمــتــنــاســب 
لألسلحة المتفّجرة من قبل جميع األطــراف، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية في غاراته 
الجّوية، إصابات كثيرة في صفوف المدنيين. ُقتل 10000 مدني على األقــّل منذ نشوب الحرب في 
آذار/مارس  2015(41). وحتى عندما ُتستخدم ذخائر دقيقة التوجيه (PGMs) في مناطق آهلة بالمدنيين، 

رّبما تلحق بالمدنيين إصابات مرتفعة على نحو غير مقبول.
شــــّن الــتــحــالــف الــــذي تـــقـــوده الــــواليــــات الــمــّتــحــدة أكــثــر مـــن 27500 غــــارة جـــّويـــة عــلــى تــنــظــيــم الــدولــة 
اإلسالمية في العراق وسورية منذ آب/أغسطس 2014. ويزعم التحالف التزامه بعملية دقيقة الختيار 
األهـــــداف، وأّنــــه يستخدم ذخــائــر دقــيــقــة الــتــوجــيــه غــالــبــًا لتقليل إصــابــات الــمــدنــيــيــن. لــكــّن تقييمًا مستقّالً 
للغارات الجّوية التي نّفذها التحالف في العراق في مــّدة 18 شهرًا وجــد أّن ُخْمس الــغــارات الجّوية 
أّدت إلــى مقتل مدنيين - وهــو معّدل يزيد 31 ضعفًا على المعّدل الــذي أقــّر به الــتــحــالــف (42). وأمكن 
تحديد أربع مشكالت رّبما أسهمت في انعدام الدّقة هذا: (أ) ضعف الحوافز العسكرية االستراتيجية 
ــتــــهــــداف وتــقــنــّيــاتــه  الـــتـــي تـــشـــّجـــع عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن؛ و(ب) تــــحــــّوالت جــــديــــدة فــــي تــكــتــيــكــات االســ
وإجــــراءاتــــه؛ و(ج) مــقــاربــة «الــجــرم بــالــتــبــعــّيــة» فــي االســتــهــداف - حــيــث يــجــري إحــصــاء القتلى فــي جــوار 
لرصد  العسكريين  لــدى  التحقيقية  الــمــوارد  تقليص  و(د)  مدنيين؛  ليسوا  أّنــهــم  على  المقصود  الــهــدف 

إصابات المدنيين (43).
بــمــا أّن الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي ال يــضــع حـــدودًا واضــحــة الســتــخــدام األســلــحــة الــمــتــفــّجــرة فــي 
الـــمـــنـــاطـــق اآلهــــلــــة بـــالـــســـّكـــان، تــــرى دول ومـــنـــّظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة حـــاجـــة إلــــى قـــيـــد مــــحــــّدد بــمــوجــب 
الــمــعــاهــدة يــتــيــح تــوجــيــهــًا واضــحــًا وعــالــمــيــًا لتطبيق الــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي عــلــى هــذا االســتــخــدام. 
تــقــود الــنــمــســا بــدعــم مــن ائــتــالف الــمــجــتــمــع الــمــدنــي الــرائــد حــول هــذه الــقــضــيــة، وهــو الــشــبــكــة الــدولــيــة 

 «Death Toll from Somalia Truck Bomb in October Now at 512: Probe Committee,» Reuters, 30 (40)
November 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في الصومال، انظر الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
 P. Wintour, «Saudi-led Airstrikes Kill 68 Civilians in One Day of Yemen’s «Absurd» War»,» The (41)
Guardian, 28/12/2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في اليمن، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
A. Khan and A. Gopal, «The Uncounted,» New York Times Magazine (16 November 2017).   (42)
 M. Garlasco, «How to Fix the US Military’s Broken Targeting System,» Just Security, 12 December (43)
2017.



467

المشكلة  هــذه  لمعالجة  سياسية  أداة  تــطــويــر  إلــى  الــرامــيــة  الــمــنــاقــشــاِت  الــمــتــفــّجــرة،  بــاألســلــحــة  المعنّية 
اإلنــســانــيــة. وســعــت دول بــقــيــادة ألــمــانــيــا إلدراج اســتــخــدام األســلــحــة الــمــتــفــّجــرة فـــي الــمــنــاطــق اآلهــلــة 
 2016 لعام  االستعراض  مؤتمر  ووافق  المعّينة.  التقليدية  األسلحة  اّتفاقية  عمل  إطار  في  بالسّكان 
عــلــى وجــــوب أن يــســتــطــلــع اجــتــمــاع عـــام 2017 «الـــتـــحـــّديـــات الــنــاشــئــة عـــن اســتــخــدام أســلــحــة تــقــلــيــديــة 
فـــي نـــزاعـــات مــســّلــحــة ووْقـــعـــهـــا عــلــى الــمــدنــيــيــن، وال ســـّيـــمـــا فـــي الــمــنــاطــق الــتــي يــوجــد فــيــهــا تــجــّمــعــات 

للمدنيين» (44).
أوضـــــح األمـــيـــن الـــعـــام لـــألمـــم الــمــّتــحــدة أنــتــونــيــو غــوتــيــريــس فـــي أّول تــقــريــر رفـــعـــه إلــــى مــجــلــس األمـــن 
الدولي حول حماية المدنيين في النزاعات المسّلحة في أيار/مايو 2017 اآلثاَر المدّمرة في المدنيين 
حــيــن ُتــســتــخــدم أســلــحــة مــتــفــّجــرة ذات تــأثــيــر واســـع الــنــطــاق فــي مــنــاطــق آهــلــة بالمدنيين فــي أثــنــاء الــنــزاع، 
ولجنة  مــون  كي  بــان  خلفه  وكــان  النمسا (45).  تقودها  التي  العملية  في  البّناء  باالنخراط  الــدول  وطالب 
الــصــلــيــب األحـــمـــر الـــدولـــيـــة يــطــالــبــان بــاســتــمــرار الــــــدوَل بــاالمــتــنــاع عـــن اســـتـــخـــدام األســلــحــة الــمــتــفــّجــرة في 
المناطق اآلهلة بالسّكان. وقّدمت النمسا وألمانيا ورقَتي عمل حول هذه األسلحة في اجتماع اّتفاقية 
األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــّيــنــة فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر (46). لــكــّن الــقــضــيــة ُخــّفــضــت إلـــى مــنــزلــة «مــســائــل 
أخرى» في االجتماع عقب اعتراض تركيا التي ذكرت النمسا أّنها إحدى الدول الخمس التي شهدت 
وسورية  وإيـــران  أفغانستان  جانب  متفّجرة (إلــى  أسلحة  بسبب  المدنيين  مــن  عــدد  أكبر  وإصــابــة  مقتل 
والــيــمــن) (47). لــكــّن عــدم تــوافــق اآلراء حــول طريقة الــتــصــّدي لمشكلة األســلــحــة المتفّجرة فــي المناطق 
اآلهلة بالسّكان عنى عــدم خــروج االجتماع باقتراحات ملموسة وعــدم اإلتــيــان على ذكــر المسألة في 

وثيقة التقرير النهائي.
الصليب  اإلنسانية ولجنة  لتنسيق الشؤون  األمــم المّتحدة  ومكتب  أفريقية  دولــة  ممّثلو 19  اجتمع 
األحــمــر الــدولــيــة ومــنــّظــمــات المجتمع الــمــدنــي فــي الــعــاصــمــة الــمــوزمــبــيــقــيــة مــابــوتــو فــي 27 - 28 تشرين 
في  المتفّجرة  األسلحة  استخدام  من  المدنيين  حماية  حول  إقليمي  مؤتمر  لعقد  الثاني/نوفمبر 2017 

المناطق اآلهلة بالسّكان (48).

 Davis [et al.], «Humanitarian Arms :(44) انــظــر المناقشة حــول األسلحة المتفّجرة في المناطق اآلهلة بالسّكان فــي
Control Regimes: Key Developments in 2016,» pp. 557-558.
 United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the protection of Civilians in (45)
Armed Conflict, S/2017/414, 10 May 2017.
 Convention on Certain Conventional Weapons, Meeting of High Contracting Parties, Emerging issues (46)
 of relevance to the Convention, Submitted by Austria, CCW/MSP/2017/WP.1, 19 October 2017; Use of Explosive
Weapons in Populated Areas (EWIPA), Submission by Germany, CCW/MSP/2017/WP.2, 25 October 2017.
Thomas Hajnoczi. @ThomasHajnoczi, Twitter, 22 No- هــاجــنــوزي:  تــومــاس  النمسوي  السفير  تــغــريــدة  (47) انـــظـــر 
vem ber 2017.
 Communique from Maputo regional conference on the protection of civilians from the use of explosive (48)
weapons in populated areas, 28 November 2017.
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األلغام عدا األلغام المضاّدة لألفراد

تـــرّكـــز الــمــنــاقــشــات الــمــّتــصــلــة بـــاأللـــغـــام عــــدا األلــــغــــام الـــمـــضـــاّدة لــــألفــــراد (MOTAPM) عــلــى األلـــغـــام 
الـــمـــضـــاّدة لــلــمــركــبــات، ويــشــمــل ذلــــك األلـــغـــام الـــمـــضـــاّدة لـــلـــدبـــابـــات. ُوضـــــع هــــذا الـــمـــوضـــوع عــلــى مــائــدة 
الــنــقــاش مــــّرات كــثــيــرة عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عــقــد ضــمــن إطــــار اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة الــمــعــّيــنــة، لكن 
من دون توافق الــدول األطـــراف على كيفية السير بالنقاش ُقــُدمــًا. وفــي 29 آب/أغسطس 2017، عقد 
مكتب إدارة شـــؤون نـــزع الــســالح بــاألمــم الــمــّتــحــدة ودائــــرة األمـــم الــمــّتــحــدة لــألعــمــال المتعّلقة بــاأللــغــام 
ومــركــز جنيف الــدولــي إلزالـــة األلــغــام لــألغــراض اإلنسانية اجتماعًا غير رسمي للتباحث فــي موضوع 
األلغام عدا األلغام المضاّدة لألفراد (49). لكن في اجتماع اّتفاقية األسلحة التقليدية المعّينة في تشرين 
الثاني/نوفمبر، أعيق التقّدم أيضًا، مع أّن الرئيس المنتَخب ُكّلف في التقرير النهائي بعقد مشاورات 
حول  النظر  وجــهــات  فــي  االخــتــالف  استمرار  مــع  للتعامل  الُمثلى  الطريقة  حــول  رسمية  وغير  مفتوحة 

هذا النوع من األلغام وإعداد تقرير بذلك الجتماع عام  2018(50).

«MOTAPM: Latest News!». (49) العروض متاحة في مكتب األمم المّتحدة في جنيف، 
 Meeting of the High Contracting Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use (50)
 of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate
Effects, Geneva, 22–24 November 2017, Final Report, Advance version, 29 November 2017.
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II اتّفاقية األلغام المضاّدة لألفراد

إيان دايفس

تلك األلغام  وتدمير  لألفراد  المضادة  ونقل األلغام  وتخزين وإنتاج  استعمال  حظر  اّتفاقية  تحظر 
لــعــام 1997 (اّتــفــاقــيــة األلـــغـــام الـــمـــضـــاّدة لــــألفــــراد)، مـــن جــمــلــة مـــا تــحــظــره، اســتــخــدام ونــشــر وإنـــتـــاج ونــقــل 
ــطــة بــفــعــل الضحية»  األلـــغـــام الــمــضــاّدة لـــألفـــراد - وهـــي ألــغــام تنفجر بــالــلــمــس الــبــشــري، وتــســّمــى «الــمــنــشَّ
ى «األلغام  أيضًا؛ لذلك تشمل األجهزة المتفّجرة االرتجالية التي تعمل كألغام مضاّدة لألفراد، وتسمَّ

المرتَجلة» أيضًا.

التطّورات الرئيسة في عام 2017

انـــضـــّمـــت إلــــى االّتـــفـــاقـــيـــة دولــــتــــان، هــمــا ســريــالنــكــا وفــلــســطــيــن، فـــي عــــام 2017 لــيــصــبــح عــــدد الــــدول 
األطراف 164 دولة بحلول آخر العام، منهم جميع الدول األعضاء في االّتحاد األوروبي، وكّل الدول 
األفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وكّل الدول في األمريكات إّال كوبا والواليات المّتحدة. ولم يبَق 
خارج المعاهدة إّال 33 دولة (1). شّكل انضمام سريالنكا تطّورًا مهّمًا ألّنها استخدمت هذه األلغام في 
الماضي، وهي تبذل حاليًا جهدًا كبيرًا إلزالتها (2). وبالمثل، شّكل انضمام فلسطين تطّورًا مهّمًا ألّن 
نحو 20 كم2 من أراضيها موبوءة باأللغام األرضية واأللغام المضاّدة للمركبات والمخّلفات الحربية 

.(3) (ERW) المتفّجرة األخرى

(1) لالطالع على ملّخص الّتفاقية األلغام المضاّدة لألفراد، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
Human Rights Watch, «Sri Lanka Joins Global Landmine Treaty,» 14 December 2017.   (2)
ICBL, «Palestine Accedes to the Mine Ban Treaty,» News release, 3 January 2018.   (3)
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صادف في شهر أيلول/سبتمبر 2017 الذكرى السنوية العشرون لتوقيع االّتفاقية وتأسيس كّل من 
الوكاالت  بين  المشترك  التنسيق  وفريق   (UNMAS) باأللغام  المتعلقة  لألعمال  المّتحدة  األمــم  دائــرة 
المعنّي باإلجراءات المتعّلقة باأللغام ويضّم ممّثلين على المستوى التنفيذي لوكاالت األمم المّتحدة 
وتحديد  واالستراتيجيات،  إلعــداد أو تنقيح السياسات  اإلجــراءات المتعّلقة باأللغام  في  التي تشارك 
األولـــــويـــــات لــــدى الــعــنــاصــر الــفــاعــلــة فـــي األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة وتـــقـــاســـم الـــمـــعـــلـــومـــات (4). تــشــمــل اإلجـــــــراءات 
المتعّلقة باأللغام إزالة األلغام األرضية وغيرها من المخّلفات الحربية المتفّجرة، بما في ذلك الذخائر 
المجتمع.  تــصــّرف  فــي  مــجــّددًا  ووضعها  األراضـــي  عــن  لــإلفــراج  الــنــزاع،  انتهاء  بعد  المتروكة  المتفّجرة 
تــشــمــل إزالـــــة األلـــغـــام طــائــفــة مـــن األنــشــطــة الـــرامـــيـــة إلــــى تــطــهــيــر الــمــنــاطــق الــمــلــّوثــة بـــاأللـــغـــام والــمــخــّلــفــات 
الحربية المتفّجرة، كعمليات المسح التقني وغير التقني، وإعداد الخرائط ووضع العالمات لتحديد 

المناطق الملغومة ونزع ألغامها.
يــنــدر إلــى حــّد بعيد الــيــوم أن تلجأ الـــدول إلــى اســتــخــدام األلــغــام الــمــضــاّدة لــألفــراد مــن جــديــد، ولم 
ل استخدام هذه األلغام إّال في ميانمار وسورية - كلتاهما خارج المعاهدة - بين تشرين األول/ ُيسجَّ

أكــتــوبــر 2016 وتــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر  2017(5). فــفــي مــيــانــمــار مــثـــــًال، تستخدم الـــقـــّوات األمــنــيــة األلــغــام 
الـــمـــضـــاّدة لـــألفـــراد مــنــذ 20 ســنــة، وُزعـــــم فـــي عــــام 2017 أّنـــهـــا بــنــت أســيــجــة وزرعـــــت ألـــغـــامـــًا أرضـــيـــة على 
امــــتــــداد الــــحــــدود لــمــنــع أبـــنـــاء الــروهــيــنــغــيــا الـــفـــاّريـــن مـــن هــجــمــات الــــقــــّوات الــحــكــومــيــة مـــن عـــبـــور الـــحـــدود 
مياْنمار  حكومة  لــألفــراد  المضاّدة  األلــغــام  اّتفاقية  رئيس  طالب  أيلول/سبتمبر،  وفــي  بــنــغــالدش (6).  نحو 

بتوضيح الوضع ودراسة السماح لبعثة تقّصي حقائق مستقّلة بدخول البالد (7).
إن اســتــخــدام جــمــاعــات مــن غير الـــدول لــأللــغــام الــمــضــاّدة لــألفــراد، بما فــي ذلــك األلــغــام المرتَجلة 
الجماعات  هـــذه  اســتــخــدمــت  فــقــد  متفاقمة.  مشكلًة  أصــبــح  الــنــزاعــات  فــي  الــضــحــيــة،  بفعل  تنفجر  الــتــي 
األلغام المرتَجلة واأللغام المضاّدة لألفراد في تسعة بلدان على األقّل بين تشرين األول/أكتوبر 2016 
وسورية  وباكستان  ونيجيريا  وميانمار  والــعــراق  والهند  أفغانستان  وهــي  األول/أكــتــوبــر 2017،  وتشرين 
(بــمــا فــي ذلـــك االســتــخــدام الــمــكــّثــف لــأللــغــام الــمــرتــَجــلــة مــن جــانــب تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة) وأوكــرانــيــا 
والـــيـــمـــن (8). ولـــم تـــعـــاود الــجــمــاعــات الــمــســّلــحــة مـــن غــيــر الـــــدول اســتــخــدام األلـــغـــام الـــمـــضـــاّدة لـــألفـــراد في 

كولومبيا وذلك منذ بدء الرصد في عام 1999.
 UN Mine Action Service, and United Nations, General Assembly, Assistance in Mine Action, Report of (4)
the Secretary-General, A/72/226.
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017 (Geneva: ICBL-CMC, 2017), pp. 1 and 8–18.   (5)

يرّكز التقرير على السنة التقويمية 2016 لكن مع إدراج معلومات لغاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017 متى أمكن ذلك.
 K. N. Das, «Bangladesh Protests over Myanmar’s Suspected Landmine Use Near Border,» Reuters, 5 (6)
September 2017.

لمعرفة المزيد عن النزاع في مياْنمار، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
 «Landmine Treaty President Calls for Fact-finding Mission in Myanmar,» APM Convention, Press (7)
release, 22 September 2017.
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, pp. 1 and 8-18.   (8)
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اســـتـــنـــادًا إلـــى بــرنــامــج رصـــد األلـــغـــام لــعــام 2017، بــلــغــت اإلصـــابـــات الــنــاجــمــة عـــن األلـــغـــام الــمــضــاّدة 
لألفراد على مستوى العالم أعلى مستوى لها منذ 18 عامًا. أوقعت النزاعات المسّلحة في أفغانستان 
األلــغــام  بسبب  الــتــوالــي  على  الثانية  للسنة  استثنائي  نحو  على  كبيرة  إصــابــات  والــيــمــن  وأوكــرانــيــا  وليبيا 
والــمــخــّلــفــات الــحــربــيــة الــمــتــفــّجــرة األخــــرى فــي عـــام 2016. ســّجــل بــرنــامــج رصـــد األلــغــام فــي ذلـــك الــعــام 
المتفّجرة،  الحربية  األلغام/المخّلفات  بسبب  إصــابــات  بــيــانــات، 8605  عنه  تتوافر  عــام  آخــر  هــو  الــذي 
ل منذ عــام 1999 (حين ُسّجلت  وهــذا أعلى رقــم إجمالي مسجَّ إصــابــة قاتلة على األقـــّل،  منها 2089 

9228 إصابة) وأعلى رقم لإلصابات السنوية على اإلطالق بسبب ألغام مرتَجلة (9).
بــعــد وصـــــول الـــدعـــم الـــدولـــي لــــإلجــــراءات الــمــتــعــّلــقــة بـــاأللـــغـــام فـــي عــــام 2015 إلــــى أدنـــــى مــســتــوى له 
مليون  مانحة 479.5  جهة  قــّدمــت 32  دوالر:  مليون  مــن 85  بأكثر  عــام 2016  فــي  زاد  سنين،  منذ 10 
دوالر ألربعين دولة وثالث مناطق أخرى. وأسهم المانحون الخمسة الكبار في مجال نزع األلغام - 
الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة واالّتـــــحـــــاد األوروبــــــــي والـــيـــابـــان وألـــمـــانـــيـــا والــــنــــرويــــج - بــســبــعــيــن بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي 
التمويل الدولي في عام  2016(10). وفي عام 2017، التأمت ثالثة مؤتمرات أخــرى لجمع التبّرعات، 
انطالقًا من المؤتمرات الثالثة التي ُعقدت في عام 2016، دعمًا إلجراءات نزع األلغام: مؤتمر جمع 
الــتــبــّرعــات الــدولــي الــثــانــي لتطبيق االّتــفــاقــيــة فــي جنيف فــي 28 شــبــاط/فــبــرايــر 2017، ومــؤتــمــران فــرديــان 
أعلنت  نيسان/أبريل 2017،  وفــي  أيلول/سبتمبر) (11).  (فــي  وكولومبيا  تموز/يوليو)  (فــي  للعراق  دعــمــًا 
لدعم  دوالر)  مليون  إسترليني (124  جنيه  مليون  بقيمة 100  مساعدات  حزمة  عن  المّتحدة  المملكة 
مشاريع إزالة األلغام األرضية في أفغانستان وكمبوديا والصومال جنوب السودان على مدى األعوام 

الثالثة القادمة (12).
وضعت الــدول األطــراف في عام 2014 هدفًا مشتركًا وهو إكمال نزع األلغام بحلول عام 2025. 
وفي عام 2016، تّم تطهير نحو 170 كم2 من األلغام األرضية - وهي مساحة مماثلة لتلك التي ُطّهرت 
في عام 2015 - وُدّمر أكثر من 232000 لغم أرضي - بزيادة كبيرة على عام  2015(13). وفي عام 2017، 
أعلنت الجزائر وموزمبيق خلّو أراضيهما من األلغام األرضــيــة (14). ومن بين الــدول السبع والخمسين 

(9) المصدر نفسه، ص 2 و51 - 62.
(10) المصدر نفسه، ص 3 و81 - 91.

«Second Pledging Conference for the Anti-Personnel Mine ban conven- (11) المصدر نفسه، ص 82 - 83، و
tion,» APM website.

عقدت ثالثة مؤتمرات لجمع التبّرعات فــي عــام 2016، بما فــي ذلــك مؤتمر اإلعـــالن عــن التبّرعات األّول لتطبيق اّتفاقية 
Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: Key Develop- :األلــغــام الــمــضــاّدة لــألفــراد فــي آذار/مــــارس. انــظــر
ments in 2016,» p. 564.
 UK Department for International Development (DFID), «UK Triples Support for Action against (12)
Landmines on 20th Anniversary of Princess Diana’s Iconic Angola Visit,» DFID Press release, 4 April 2017.
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, pp. 2-3 and 31-48.   (13)

 «After Decades of Work, Algeria One of the Most mine-affected Countries in the World, is Now Free (14)
from this Scourge,» APM Convention website, 10 February 2017.
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والــمــنــاطــق األربــــع األخــــرى ذات الــســيــادة الــمــتــنــاَزع عليها الــتــي ُيــعــرف تــلــّوثــهــا بــاأللــغــام، هــنــاك 33 دولــة 
طرف في اّتفاقية األلغام المضاّدة لألفراد. لكن يبدو أّن أربعًا منها فقط في طريقها إلى االلتزام بمهلة 
العشر سنين إلزالة التلّوث المعروف باأللغام األرضية، وهي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وموريتانيا والبيرو (15). ومن بين الدول التي ال يزال يتعّين عليها الوفاء بواجبها المّتصل بنزع األلغام 
بعض من أكثر الدول تأّثرًا باأللغام في العالم، وهي أفغانستان وأنغوال والبوسنة والهرسك وكمبوديا 

وكولومبيا والعراق وصربيا وتايلند وزيمبابوي.
باتت أوكرانيا دولة في حالة انتهاك الّتفاقية األلغام المضاّدة لألفراد لتخّطيها المهلة المنتهية في 
1 حزيران/يونيو 2016 إلزالة األلغام، من دون أن تطلب تمديدًا للمهلة. وهي منتهكة لالتفاقية أيضًا 
مــخــزونــات تــجــاوزت  مــخــزونــهــا (16). لــكــّن الـــدول دّمـــرت مجتمعة  دة لها لتدمير  الــمــحــدَّ لتخّطيها المهلة 
ر إجمالي  ـــ 53 مــلــيــون لــغــم مــضــاّد لـــألفـــراد، منها أكــثــر مــن 2.2 مــلــيــون لــغــم ُدّمــــر فــي عـــام 2016. وُيـــقـــدَّ الــ
األكــثــر تكديسًا لأللغام  ر أّن الـــدول  ويــقــدَّ الــمــخــزون العالمي المتبّقي الــيــوم بــأقــّل مــن 50 مليون لــغــم. 
هي على الترتيب روسيا (26.5 مليون لغم)، وباكستان (6 ماليين) والهند (4 - 5 ماليين) والصين (5 
ماليين) والواليات المّتحدة (3 ماليين) (17). وبعد أن تخّطت روسيا البيضاء مهلتها األصلية، أكملت 
تدمير مخزوناتها فــي عــام 2017، بما فــي ذلــك أكثر مــن 3 ماليين لغم مــن نــوع PFM-1. وهــذا النوع 

خطر جدًا ويكتنف تدميَره صعوبات تقنية كبيرة (18).

االجتماع السادس عشر للدول األطراف 

في اّتفاقية األلغام المضاّدة لألفراد

ُتــعــقــد االجــتــمــاعــات الــســنــويــة لــلــدول األعـــضـــاء فــي الــمــعــاهــدة فــي أمــاكــن مختلفة مــن الــعــالــم. الــتــأم 
االجــتــمــاع الــســادس عــشــر لــلــدول األطــــراف فــي اّتــفــاقــيــة األلــغــام الــمــضــاّدة لــألفــراد فــي فيينا فــي 18 - 21 

كانون األول/ديسمبر 2017 برئاسة السفير النمسوي توماس هاجنوزي (19).
عّبر المؤتمر عن القلق حيال تزايد استخدام األلغام األرضية المرتَجلة، ودعا إلى تقديم مساعدة 
مــســتــدامــة لــضــحــايــا تــلــك األســلــحــة، وأقــــّر بــالــحــاجــة إلـــى بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود الــمــســتــدامــة الــهــادفــة في 
مجال نزع األلغام إلى تحقيق هدف طموح بالوصول إلى عالم خاٍل من األلغام بحلول عام 2025. 

ICBL-CMC, Ibid., pp. 2-3 and 31-48.   (15)
 Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: :(16) انــظــر المناقشة حــول أوكــرانــيــا واأللــغــام األرضــيــة، فــي
Key Developments in 2016,» pp. 565-566.
ICBL-CMC, Ibid., pp. 3-4 and 18-19.   (17)
 «Belarus Destroys over Three Million Hazardous Landmines Fulfilling its Ottawa Convention (18)
Obligations: Over 50 Million Landmines Have Now Been Destroyed,» APM Convention website, 7 April 2017.

 «Sixteenth Meeting of the States Parties,» :(19) لــــالطــــالع عــلــى الــوقــائــع والــوثــائــق وبــيــانــات الــــدول األطـــــراف، انــظــر
APM website.
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وعــّبــر المؤتمر عــن القلق أيــضــًا لــكــون أوكــرانــيــا اآلن دولـــة فــي حــالــة عــدم امــتــثــال وطالبها بتقديم طلب 
تمديد مهلتها النهائية إلزالة األلغام في أقرب فرصة ممكنة (20).

طــلــبــت خــمــس دول أطــــــراف - أنـــغـــوال واإلكـــــــــوادور والــــعــــراق وتــايــلــنــد وزيـــمـــبـــابـــوي - تـــمـــديـــدًا للمهل 
النهائية إلزالـــة األلــغــام وُقبلت طلباتها (21). وطلب الــعــراق، الــذي انــضــّم إلــى االّتفاقية فــي عــام 2007، 
خّلفها  التي  االرتجالية  المتفّجرة  لألجهزة  جديد  تلّوث  بسبب  وذلــك  طلبه  وُقبل  لغاية 2028  تمديدًا 
النزاع مع تنظيم الدولة اإلسالمية. خّصص العراق أكثر من 250 مليون دوالر منذ عام 2008 ألنشطته 
الــمــتــعــّلــقــة بـــنـــزع األلــــغــــام، وطـــّهـــر أراضــــــي تـــزيـــد مــســاحــتــهــا عــلــى 551 كــــم2 ودّمــــــر 124072 لــغــمــًا مـــضـــاّدًا 
لألفراد (22). وقد ُمنحت الدول األربع األخرى تمديدات لمهلها ضمن مّدة تحقيق هدف خلّو العالم 

من األلغام بحلول عام 2025.
وفي 21 كانون األول/ديسمبر، الذي صادف آخر أيام المؤتمر، أشارت فلسطين إلى عزمها على 
االنضمام إلى االّتفاقية، وهذا ما فعلته في 29 كانون األول/ديسمبر. وانُتخبت سفيرة أفغانستان ثريا 
دليل رئيسة لالجتماع السابع عشر للدول األطراف في االّتفاقية الذي تقّرر عقده في 26 - 30 تشرين 

الثاني/نوفمبر  2018(23).

استنتاجات

(ICBL- العنقودية  للذخائر  المناهض  االئتالف  األرضية -  األلغام  لحظر  الدولية  الحملة  ختمت 
لها «ممتاز»  واالمــتــثــال  لــألفــراد  الــمــضــاّدة  األلــغــام  اّتفاقية  تنفيذ  بــأّن  بالقول  لسنة 2017  تقريرها   CMC)

بــوجــه عـــام. فــقــد احــُتــرمــت الــواجــبــات األســاســيــة إلـــى حـــّد بــعــيــد، وجـــرى الــتــعــامــل مــع الــنــواحــي الغامضة 
متى نــشــأت بطريقة ُمــرضــيــة (24). وبــالــمــثــل، وصــف رئــيــس االّتــفــاقــيــة الــتــقــّدَم الــمــحــَرز منذ عــام 1997 بأّنه 
 «Landmine Treaty at 20: Gains Made in Mine Clearance, Stockpile Destruction and Universalization,» (20)
APM Convention Press Release, 22 December 2017.
 Analysis of the request submitted by Angola for an extension of the deadline for completing the (21)
 destruction of anti-personnel mines in accordance with Article 5 of the Convention, APLC/MSP.16/2017/WP.2, 1
 December 2017; Analysis of the request submitted by Ecuador for an extension of the deadline for completing the
 destruction of anti-personnel mines in accordance with Article 5 of the Convention, APLC/MSP.16/2017/WP.4,
 20 October 2017; Analysis of the request submitted by Iraq for an extension of the deadline for completing the
 destruction of anti-personnel mines in accordance with Article 5 of the Convention, APLC/MSP.16/2017/WP.6,
 24 October 2017; Analysis of the request submitted by Thailand for an extension of the deadline for completing
the destruction of anti-personnel mines in accordance with Article 5 of the Convention, APLC/MSP.16/2017/
 WP.10, 23 October 2017, and Analysis of the request submitted by Zimbabwe for an extension of the deadline
for completing the destruction of anti-personnel mines in accordance with Article 5 of the Convention, APLC/
MSP.16/2017/WP.14, 23 October 2017.
 «Landmine Treaty at 20: Gains Made in Mine Clearance, Stockpile Destruction and Universalization,» (22)
APM Convention Press Release, 22 December 2017.
 «Death Fields: Challenges :للمزيد عن التحّديات التي تواجه أنشطة إزالة األلغام في الشرق األوسط بوجه عام، انظر
Facing Mine Action in the Middle East,» Future for Advanced Research and Studies, 31 October 2017,
APM Convention press release, Ibid.   (23)
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, pp. 4 and 93-95.   (24)
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«باهر»، مع تعبيره عن القلق من الزيادات األخيرة في أعداد ضحايا األلغام، التي ُتعزى بدرجة كبيرة 
إلــى اســتــخــدام جــهــات مــن غير الـــدول ألــغــامــًا مرتَجلة مــضــاّدة لـــألفـــراد (25). لكن ال يـــزال يــجــري تقويض 
االّتــفــاقــيــة بــرفــض بــعــض أقــــوى الـــــدول تــوقــيــعــهــا، كــالــصــيــن وإيــــــران وإســـرائـــيـــل وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وروســيــا 

والسعودية والواليات المّتحدة (26).
لــكــن تبقى شــواغــل متعّلقة بــاالمــتــثــال فــي قــضــايــا صــغــيــرة قليلة: انــتــهــاك أوكــرانــيــا لــلــمــاّدة 5 لتخّطيها 
مهلتها النهائية التي كانت مقّررة في 1 حزيران/يونيو 2016 إلزالــة األلغام (كما ذكرنا)؛ والتحقيقات 
التي ال تــزال منتَظرة على خلفية إقــرار اليمن باستخدام ألغام مضاّدة لألفراد في عــام 2011؛ وتجاوز 
اليونان وأوكرانيا مهلتيهما لتدمير مخزونيهما؛ والدول األطراف اإلحدى والسبعين التي تحتفظ بألغام 
مــضــاّدة لــألفــراد ألغـــراض الــتــدريــب والــبــحــث، منها 37 دولــة تحتفظ بأكثر مــن 1000 لغم (يحتفظ كّل 
مــن بــنــغــالدش وفــنــلــنــدا وتــركــيــا بــأكــثــر مــن 12000 لــغــم)؛ واإلبـــــالغ الــســنــوي الــضــعــيــف مــن جــانــب الـــدول 
األطراف - لم يقّدم غير 48 في المئة فقط من الدول تقارير سنوية عن عام 2016، بزيادة طفيفة على 

العام الذي قبله (45 بالمئة) (27).

 «President’s Final Declaration–Towards a Mine-free World,» AP Mine Ban Convention, December (25)
2017.
«Why do Land Mines Still Kill So Many?,» New York Times, 6/1/2018.   (26)
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, pp. 4 and 93-95.   (27)
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III اتّفاقية الذخائر العنقودية

إيان دايفس

المقبول  غير  واإلضــــرار  اإلنسانية  الــعــواقــب  لــعــام 2008   (CCM) العنقودية  الــذخــائــر  اّتفاقية  تعالج 
أيضًا  وتشترط  عمل.  وإطــار  مشروط  غير  حظرًا  االّتفاقية  ُترسي  العنقودية.  الذخائر  بسبب  بالمدنيين 
ثــة ببقايا الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة في  تــدمــيــر الــمــخــزونــات فــي غــضــون ثــمــانــي ســنــيــن، وتطهير الــمــنــاطــق الــمــلــوَّ
غضون 10 سنين، وتقديم المساعدة لضحايا هذا السالح. بلغ عدد الدول األطراف في االّتفاقية 102 

دولة مع 17 دولة موّقعة لغاية 31 كانون األول/ديسمبر  2017(1).

التطّورات الرئيسة في عام 2017

ــــة، مــنــهــا 30 دولـــــة غــيــر مـــوّقـــعـــة االّتـــفـــاقـــيـــة، لــصــالــح قـــــرار الــجــمــعــيــة الـــعـــاّمـــة لــألمــم  صـــّوتـــت 134 دولــ
الـــمـــّتـــحـــدة الـــثـــالـــث الــــداعــــم الّتـــفـــاقـــيـــة الـــذخـــائـــر الـــعـــنـــقـــوديـــة (2). يــتــيــح الــــقــــرار لـــلـــدول الـــتـــي لـــم تـــنـــضـــّم إلـــى 
ولم  تعميمها.  ولموضوع  للمعاهدة  المنطقي  لألساس  مساندتها  إلى  لإلشارة  مهّمة  فرصة  االّتفاقية 
يــصــّوت ضــّد الــقــرار غــيــر روســيــا وزيــمــبــابــوي (كــمــا عــارضــتــا قـــرار عــام 2016)، بينما امــتــنــعــت 36 دولــة 

التصويت (3). عن 

على  الــســودان عزمها  جنوب  دولــة  وأعلنت  عــام 2017.  في  العنقودية  الذخائر  اّتفاقية  على  ومدغشقر  بنين  (1) صــادقــت 
االنضمام أيضًا، لكّنها لم تقّدم صّك انضمامها بحلول آخر العام. لالطالع على ملّخص لالّتفاقية، انظر الملحق (أ)، القسم 

I في هذا الكتاب.
 United Nations General Assembly, Implementation of the Convention on Cluster Munitions, (2)
A/C.1/72/L.41, 12 October 2017.
 Cluster Munitions Coalition, «United Nations Votes on Cluster Munitions Resolution,» 9 November (3)
2017.
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العنقودية  الذخائر  استخدام  بحظر  عمليًا  التزامًا  االّتفاقية  خــارج  ال تــزال  التي  الــدول  معظم  تلتزم 
وإنــتــاجــهــا. لــكــّن اإلدانـــــة الــدولــيــة لـــم تــحــل دون اســتــمــرار اســتــخــدام الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة فـــي دولــتــيــن في 
عــام 2017: فــي ســوريــة حيث ُتستخدم منذ منتصف عــام 2012، وفــي اليمن حيث ُتستخدم منذ عام 
مــن 600 هــجــوم بالذخائر  أكــثــر  الــذخــائــر العنقودية لــعــام 2017، حصل  مــرصــد  واســتــنــادًا إلــى   .(4)2015 
الــعــنــقــوديــة فــي ســوريــة فــي الـــمـــّدة الــخــمــســيــة وصــــوًال إلـــى تــمــوز/يــولــيــو 2017، كــمــا حــصــل 238 هــجــومــًا 
مــنــفــصـــــًال عــلــى األقـــــّل مــنــذ آب/أغـــســـطـــس 2016 نـــّفـــذت مــعــظــمــهــا الـــقـــوات الــمــســّلــحــة الــتــابــعــة للحكومة 
السورية (5). وُعزيت هجمات أخــرى إلى روسيا التي أطلقت عمليات مشتركة في سورية في أيلول/
هة إلى منّظمة هيومان رايتس واتش في كانون  سبتمبر 2015. لكن في ورقة موقف مرفقة برسالة موجَّ
األول/ديسمبر 2016، زعم وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف أّن استخدام الذخائر العنقودية 
في سورية منسجم مع القانون الدولي اإلنساني، من غير أن ينكر صراحة استخدامها أو يعترف به (6).

وفـــــي الـــيـــمـــن، يـــنـــخـــرط ائــــتــــالف مــــن الــــــــدول بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضـــــّد جــمــاعــة 
الحوثيين - وهي حركة دينية - سياسية يقودها الشيعة في الغالب تأّسست في مدينة صعدة في شمال 
هــجــومــًا على  منذ آذار/مـــــارس 2015. وقــد ُوّثـــق 23  وحلفائهم  الــمــاضــي -  الــقــرن  فــي تسعينيات  اليمن 
ــــّل اســُتــخــدمــت فــيــهــا ذخـــائـــر عــنــقــوديــة فـــي الــيــمــن مــنــذ بـــدايـــة الـــنـــزاع، لــكــّن وتـــيـــرة الــهــجــمــات تــراجــعــت  األقـ
منذ النصف الــثــانــي لــعــام  2016(7). وفــي 15 حــزيــران/يــونــيــو، أصـــدر الــبــرلــمــان األوروبــــي قــــرارًا ثــالــثــًا نــّدد 
بالغارات الجّوية التي شّنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بما في ذلك استخدامه ذخائر 
إلى  إضــافــة  تموز/يوليو 2015.  وفــي  شباط/فبراير 2016  فــي  مشابهة  قـــرارات  على  ــفــق  واتُّ عــنــقــوديــة (8). 
ـــدة فــي شـــأن اســتــخــدام ذخــائــر عــنــقــوديــة مــن ِقــبــل الــجــيــش الــوطــنــي الليبي  ذلــــك، ســـرت مــزاعــم غــيــر مـــؤكَّ
فــي ليبيا، ومــن ِقــبــل تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة فــي الــعــراق فــي عــام 2016 أو فــي النصف األّول مــن عام 

.(9)2017 

(4) لمعرفة المزيد عن النزاع في سورية، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
(5) يــرّكــز مرصد الذخائر العنقودية لعام 2017 على السنة التقويمية 2016، مع إدراج معلومات لغاية تموز/يوليو 2017 
 International Campaign to Ban Landmines–Cluster Munition Coalition (ICBL-CMC), انـــظـــر:  ذلــــك.  أمــكــن  مــتــى 
Cluster Munition Monitor 2017 (Geneva: ICBL-CMC, 2017), pp. 15-18.

 S. Lavrov, «Russia’s Position on the Use of Cluster Munitions in Syria,» Position Paper annexed to letter (6)
 to HRW from Sergey Lavrov, Russian Minister of Foreign Affairs, 9 December 2016. (in Russian, with unofficial
translation).
 ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, p. 18; Amnesty International, «Yemen: Saudi Arabia-led Coalition (7)
 Uses Banned Brazilian Cluster Munitions on Residential Areas,» 9 March 2017, and HRW, «Yemen: Cluster
Munitions Wound Children,» 17 March 2017.
 European Parliament, Resolution on the Humanitarian Situation in Yemen, P8_TA(2017)0273, (8)
Strasbourg, 15 June 2017.
 ICBL-CMC, Ibid., pp. 22-23, and N. Bulos, «Islamic State Fires Cluster Bombs at Iraqi Government (9)
Forces,» Los Angeles Times, 21/2/2017.
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بــمــوجــب اّتـــفـــاقـــيـــة الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة، أكــمــلــت الــــــدول اإلحــــــدى واألربـــــعـــــون األطـــــــراف الـــتـــي لــديــهــا 
مخزونات من الذخائر العنقودية تدمير نحو 1.4 مليون سالح يحتوي على 175 مليون ذخيرة فرعية. 
المعَلن  الفرعية  الــذخــائــر  كــّل  مــن  بالمئة  و98  العنقودية  الــذخــائــر  كــّل  مــن  تدمير 97 بالمئة  يمّثل  وهــذا 
عــن تخزينها بــمــوجــب الــمــعــاهــدة. ولـــم تكمل أّي دولـــة طـــرف تــدمــيــر مــخــزونــهــا مــن الــذخــائــر العنقودية 
فــي النصف الــثــانــي مــن عــام 2016 أو فــي النصف األّول مــن عــام 2017، لكن ُيــتــوّقــع أن تــقــوم إسبانيا 
لكّمية  عالمي  تقدير  تقديم  العنقودية  الذخائر  مرصد  يستطع  ولــم  عــام  2018(10).  في  بذلك  وسويسرا 
الذخائر العنقودية التي تخّزنها حاليًا دول غير موّقعة االّتفاقية، ألّن عددًا قليـًال جّدًا كشف معلومات 

عن األنواع والكّميات التي يمتلكها.
ترى الواليات المّتحدة، وهي دولة غير موّقعة االّتفاقية، أّن الذخائر العنقودية ضرورة عسكرية، 
لكّنها اقــتــرحــت فــي عـــام 2008 ســيــاســة لخفض مــعــّدل إخــفــاق الــســالح إلـــى 1 بالمئة أو أقـــّل مــن ذلــك 
بحلول عام 2019 - وهو معيار مهّم بالنظر إلى خطورة الذخائر الفرعية غير المنفجرة على المدنيين 
في مناطق النزاع. لكّن وزارة الدفاع األمريكية صّرحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أّنها لن تتمّكن 
مـــن الـــوفـــاء بــتــعــّهــدهــا لــعــام 2008. بــمــوجــب الــســيــاســة الـــجـــديـــدة، يــمــكــن أن يـــواصـــل الــجــيــش األمــريــكــي 
استخدام ذخائر عنقودية ال تحّقق معيار الواحد بالمئة أو أقّل من الذخائر الفرعية غير المنفجرة في 
األوضاع الشديدة لتلبية المتطّلبات المباشرة لخوض المعارك. زد على ذلك أّنه بينما ستواصل وزارة 
الدفاع األمريكية االستغناء عن الذخائر العنقودية التي تتجاوز معّدل الواحد بالمئة، ليس في السياسة 
الجديدة أجل نهائي لتحقيق ذلك. وفي المقابل، «سيحتفظ [الجيش األمريكي] بالذخائر العنقودية 
نة  الموجودة في مخزوناته النشطة حاليًا إلى حين االستعاضة عن القدرات التي تتيحها بذخائر محسَّ

أو أكثر موثوقية» (11).
قّدمت 82 دولة طرف تقرير شفافية أّوليًا لغاية تموز/يوليو 2017، بينما قّصرت 18 دولة طرف في 
القيام بذلك - منها خمس دول توّجب عليها فعل ذلك أصـًال في عام 2011. ولغاية 30 تموز/يوليو 
في  عــام 2016،  في  أنشطتها  عن  بالشفافية  المتعّلقة  ثة  المحدَّ تقاريرها  طــرف  دولــة  قّدمت 50   ،2017

حين لم تقم 27 دولة طرف بذلك بعد (12).
زادت متطّلبات إزالة الذخائر العنقودية في دول كثيرة بسبب النزاعات وانعدام األمن، لكّن أمكن 
فـــي عـــام 2016 تــطــهــيــر 88 كـــم2 عــلــى األقـــــّل مـــن األراضـــــي الــمــلــّوثــة، وهـــو مـــا أّدى إلـــى تــدمــيــر 140000 
ICBL-CMC, Ibid., pp. 26-34.   (10)
 R. Burns, «US Putting off Planned Ban of its Use of Cluster Bombs,» Associated Press, 30 November (11)
 2017, and A. Feickert and P. K. Kerr, Cluster Munitions: Background and Issues for Congress, RS22907
(Washington, DC: Congressional Research Service, 2017).
ICBL-CMC, Landmine Monitor 2017, pp. 36-37.   (12)
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أكثر  وُدّمـــر  بعام  2015(13).  مقارنة  ــرة  الــمــدمَّ الفرعية  والــذخــائــر  رة  المطهَّ األراضـــي  زادت  فرعية -  ذخــيــرة 
من 535000 ذخيرة فرعية وتم تطهير 425 كم2 على األقّل في العالم أجمع بين عاَمي 2010 و2016. 
ثة بالذخائر الــعــنــقــوديــة (14). يستحيل الــتــوّصــل إلى  وال تـــزال 26 دولــة على األقـــّل و3 مناطق أخــرى ملوَّ
ثة لصعوبة الوقوف على مدى التلّوث والتقّدم في التطهير في  تقدير دقيق إلجمالي المساحات الملوَّ

دول كثيرة، وال سّيما غير الموّقعة.
أفـــــادت مــوزمــبــيــق عـــن إكــمــالــهــا تــطــهــيــر أراضـــيـــهـــا مـــن الـــذخـــائـــر الــعــنــقــوديــة فـــي كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 
2016، وبذلك يصل العدد اإلجمالي للدول األطراف التي فعلت ذلك بموجب االّتفاقية إلى ثماني 
دة لها  دول (15). ويمكن الــقــول إّنـــه ال دولـــة غير كــرواتــيــا فــي طــريــق االلــتــزام بمهلة العشر سنين الــمــحــدَّ

للتطهير، من أصل 13 دولة طرف فيها مناطق ُأعلن أّنها ملّوثة ولديها برامج تطهير جارية (16).
وعقب حلقة عمل سابقة ُعقدت في أفريقيا في آب/أغسطس 2016، عقدت في عام 2017 ثالث 
حــلــقــات عــمــل هــدفــت إلـــى التشجيع عــلــى تعميم االّتــفــاقــيــة وتــطــبــيــقــهــا: فــي بــانــكــوك فــي 16 - 17 آذار/

مارس، وفي كامباال في 29 - 30 أيار/مايو، وفي راكيتيي بكرواتيا في 12 - 13 حزيران/يونيو (17).

االجتماع السابع للدول األطراف في اّتفاقية الذخائر العنقودية

ُعقد االجتماع السابع للدول األطــراف في اّتفاقية الذخائر العنقودية في جنيف في 4 - 6 أيلول/
ســبــتــمــبــر 2017 بـــرئـــاســـة ألـــمـــانـــيـــا. وكـــانـــت ألــمــانــيــا قـــد عـــقـــدت لــــقــــاءات ثــنــائــيــة فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
مــع مــا ال يــقــّل عــن 14 دولـــة أنــتــجــت و/أو خــّزنــت ذخــائــر عــنــقــوديــة، منها الــبــرازيــل والــســعــوديــة وســوريــة 
وأوكــرانــيــا (18). كان اجتماع الــدول األطــراف هذا ثاني اجتماع رسمي منذ إقــرار خّطة عمل دوبروفنيك 
لــعــام 2015، وهـــي خــّطــة عــمــل تــســتــغــرق خــمــســة أعـــــوام وتــتــيــح لـــلـــدول خــريــطــة طــريــق لــتــطــبــيــق االّتــفــاقــيــة 

(13) المصدر نفسه، ص 53 - 54.
وكرواتيا  وتشيلي  وتــشــاد  والهرسك  والبوسنة  أفغانستان  هــي  عنقودية  ذخــائــر  بقايا  فيها  يوجد  التي  األطـــراف  (14) الــــدول 
وألــمــانــيــا والـــعـــراق والوس ولــبــنــان والــجــبــل األســــود والــصــومــال والــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة. والـــــدول الــمــوّقــعــة هــي أنـــغـــوال؛ والـــــدول غير 
وأوكرانيا  وطاجيكستان  وسورية  والسودان  السودان  وجنوب  وصربيا  وليبيا  وإيــران  وجورجيا  وكمبوديا  أذربيجان  هي  الموّقعة 

وفيتنام واليمن؛ والمناطق األخرى: كوسوفو وناغورنو كرباخ والصحراء الغربية. انظر: المصدر نفسه، ص 53 - 63.
المصدر  انظر:  وزامبيا.  والنرويج  وموريتانيا  بيساو  وغينيا  وغرينادا  الكونغو  وجمهورية  ألبانيا  هي  األخــرى  (15) الـــدول 

نفسه، ص 63.
(16) الــدول االثنتا عشرة األخرى هي أفغانستان والبوسنة والهرسك وتشاد وتشيلي وكولومبيا وألمانيا والوس والعراق 

ولبنان والجبل األسود والصومال والمملكة المّتحدة. انظر: المصدر نفسه، ص 63 - 69.
 CCM, Seminar Final Report, «Cooperating to Implement the CCM: The Country Coalition Concept,» (17)
 16-17 March 2017, Bangkok; CCM, «Final Report on Convention on Cluster Munitions Ratification Seminar,»
 Kampala, 29-30 May 2017, and CCM, «The Workshop on Enhancing Implementation of Articles 3 and 4 of the
CCM in South-East Europe: The Country Coalition Concept,» Croatia, 12-13 June 2017.
Minutes of the CCM Coordination Committee Meeting, Geneva, 23 March 2017.   (18)
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وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا (19). «عــــّبــــرت» الــــــدول األطـــــــراف فـــي الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــالجــتــمــاع «عــــن قــلــقــهــا الـــشـــديـــد حــيــال 
الـــحـــوادث األخـــيـــرة واألدّلـــــة الــتــي تــشــيــر إلـــى اســتــخــدام ذخــائــر عــنــقــوديــة فــي مــنــاطــق مختلفة فــي الــعــالــم، 
ونـــّددت بــأّي استخدام من جانب أّي جــهــة» (20). يضاف إلــى ذلــك أّنــه بعد مالحظة أّن أقــّل من نصف 
الــدول األطـــراف قّدمت مساهمة مالية لموازنة وحــدة دعــم تنفيذ االّتفاقية لسنة 2016 - التي لم تكن 
رة  تغطيتها لتكتمل لــوال أّن بضع دول أطـــراف قــّدمــت إســهــامــات مالية كبيرة فــاقــت اإلســهــامــات الــمــقــدَّ
الــواجــبــة عــلــيــهــا - أقــــّر االجــتــمــاع بــيــانــًا ســيــاســيــًا كــمــلــحــق بــالــتــقــريــر الــنــهــائــي الــــذي ذكـــر جــمــلــة مـــن الــتــدابــيــر 

المحّددة لتحسين اإلجراءات المالية لالّتفاقية (21).

(19) ُأقــّرت خّطة عمل دوبروفنيك في مؤتمر االستعراض األّول الّتفاقية الذخائر العنقودية في دوبروفنيك بكرواتيا في 
CCM, «Dubrovnik Action Plan,» [n. d.]. 11 أيلول/سبتمبر 2015. لالطالع على نّص الخّطة، انظر: 
 CCM, «Convention on Cluster Munitions, 7MSP Progress Report: انــظــر:  الــتــقــّدم،  بــشــأن  تــحــديــث  عــلــى  لــالطــالع 
 Monitoring Progress in Implementing the Dubrovnik Action Plan, Submitted by the President of the Seventh
Meeting of States Parties, CCM/MSP/2017/9, 10 July 2017.
CCM, Final Report, CCM/MSP/2017/12, 25 September 2017.   (20)
Cluster Munition Coalition, «The Seventh Meeting of States Parties». انظر أيضًا تغطية االجتماع بواسطة: 
CCM, Final Report, CCM/MSP/2017/12, 25 September 2017.   (21)
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الفصل العاشر

ضوابط االستخدام المزدوج وتجارة األسلحة

مارك بروملي

عرض عام

تــواصــلــت الــجــهــود الــعــالــمــيــة واإلقــلــيــمــيــة الــمــتــعــّددة األطـــــراف فـــي عـــام 2017 لــتــقــويــة ضـــوابـــط تــجــارة 
والبيولوجية  التقليدية  باألسلحة  الصلة  وذات  الــمــزدوج  االستخدام  ذات  والــمــواّد  التقليدية،  األسلحة 
والــكــيــمــيــائــيــة والــنــوويــة ومــنــظــومــات إيــصــالــهــا. اســتــمــّر تــنــامــي الــعــضــويــة فــي األدوات الــدولــيــة والــمــتــعــّددة 
ــّتـــَفـــق عــلــيــهــا لـــضـــوابـــط االســــتــــخــــدام الـــــمـــــزدوج وتـــجـــارة  األطــــــــراف الـــرامـــيـــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد وتـــرســـيـــخ مــعــايــيــر مـ
األســلــحــة. وفـــي الـــوقـــت عــيــنــه، ال يـــــزال ضــمــان الــتــطــبــيــق الــفــاعــل لــهــذه األدوات - والـــتـــوّصـــل إلـــى اّتــفــاق 
حـــول وســائــل «الــتــطــبــيــق الــفــاعــل - تــحــّديــًا. يــمــكــن مــالحــظــة ذلـــك فــي االخــتــالفــات بــيــن الــمــنــّظــمــات غير 
لعام   (ATT) األسلحة  تــجــارة  لمعاهدة  الفاعل  التطبيق  وضــمــان  قياس  كيفية  حــول  والـــدول  الحكومية 
2013، وحــول انتهاكات كثيرة ُأبلغ عنها لقرارات حظر األسلحة الصادرة عن األمــم المّتحدة. برزت 
أيضًا الصعوبات المتالزمة مع ضمان مواكبة ضوابط االستخدام المزدوج وتجارة األسلحة للتطّورات 
أنظمة  اجتماعات  فــي  دارت  التي  المناقشات  فــي  تجّلى  مــا  هــذا  الــتــجــارة.  أنــمــاط  وتــطــّور  التكنولوجية 
عمليات  تنظيم  إلــى  الرامية  والجهود  التوجيه  ووثــائــق  المراقبة  قوائم  تحديث  حــول  الــصــادرات  مراقبة 

.(ITT) النقل غير الملموس للتكنولوجيا
ُعــقــد المؤتمر الــثــالــث لــلــدول األطــــراف فــي مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة فــي جنيف فــي أيلول/سبتمبر 
2017 (انــظــر الــقــســم I). وبــيــنــمــا صـــدر عــن الــمــؤتــمــر عــــّدة قـــــرارات رئــيــســة، ظــهــرت مــن جــديــد الــتــوّتــرات 
زد  المعاهدة.  إبـــرام  ساند  الــذي  الحكومية  غير  المنّظمات  ووســط  المعاهدة  فــي  األطـــراف  الـــدول  بين 
على ذلــك أّنـــه فــي حين عــدد الـــدول األطــــراف فــي الــمــعــاهــدة يــــزداد، اســتــمــّر تــراجــع مستويات االمتثال 
لواجبات اإلبالغ والتمويل في عّدة نواٍح. رّكزت الجهود الرامية إلى زيادة عدد الدول األطراف على 
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آسيا في السنين األخيرة، والراجح أن يستمّر هذا االّتجاه بالنظر إلى تعيين السفير الياباني نوبوشيغي 
تــاكــامــيــزاوا رئــيــســًا للمؤتمر الـــرابـــع لــلــدول األطـــــراف. لــكــن إذا كــانــت آســيــا تــواجــه جــمــلــة مــن الــتــحــّديــات 
طريق  فــي  كبيرة  عــراقــيــل  الحالية  السياسية  دينامياتها  ُتــبــرز  لــهــا،  الــتــصــّدي  المعاهدة  تــنــوي  الــتــي  األمــنــيــة 

استمرار زيادة عدد الدول األطراف.
شهد عــام 2017 خمسة وثــالثــيــن قـــرار حظر ســالح مــتــعــّددة األطــــراف: فــرضــت األمـــم الــمــّتــحــدة 13 
قــــرارًا، وفــرض االّتــحــاد األوروبــــي 21 قــــرارًا، وفــرضــت جامعة الـــدول العربية قـــرارًا واحـــدًا (انــظــر القسم 
األوروبــــي، طّبقت تسعٌة منها  فرضها االّتــحــاد  التي  والعشرين  الــواحــدة  قـــرارات الحظر  ومــن بين   .(II
مباشرة قــــراراِت حظر صـــادرة عــن األمــم المّتحدة، وثــالثــة قـــرارات مشابهة لــقــرارات حظر أممية لكّنها 
مختلفة في النطاق الجغرافي أو في أنــواع األسلحة المشمولة، وتسعة قــرارات ليس لها نظير أممي. 
اقتصرت أغلب قرارات الحظر هذه على األسلحة التقليدية. لكّن قرارات الحظر التي فرضتها األمم 
المّتحدة واالّتحاد األوروبي على إيران وكوريا الشمالية والحظر الذي فرضه االّتحاد األوروبي على 
روسيا شمل أيضًا صــادرات المواّد ذات االستخدام الــمــزدوج. كما ُفــرض حظر أسلحة جديد متعّدد 
األطــراف في عــام 2017، وهــو الحظر الــذي فرضه االّتــحــاد األوروبـــي على فنزويال. وكما في السنين 
السابقة، أظهرت تحقيقات األمم المّتحدة مشكالٍت في تطبيق قرارات الحظر التي أصدرتها، إْذ ُأفيد 
عن انتهاكات كثيرة. لكّن نطاق هذه االنتهاكات وأهّميتها تفاوتت كثيرًا، حيث شمل بعضها شحنات 
ضخمة من األسلحة انتهكت الحظر، وشمل البعض اآلخــر تقصيرًا من دولــة مـــورِّدة أو مستورِدة في 

إبالغ لجنة جزاءات عن نقل أسلحة.
حــــّدثــــت أنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة صــــــــادرات الــــســــالح األربــــعــــة الـــمـــتـــعـــّددة األطــــــــراف قـــوائـــمـــهـــا الـــخـــاصـــة بــمــراقــبــة 
التجارة وإرشاداتها وهي: مجموعة أستراليا (المعنّية باألسلحة الكيميائية والبيولوجية)، ونظام مراقبة 
تــكــنــولــوجــيــا الــقــذائــف (MTCR)، ومــجــمــوعــة مـــــوّردي الـــمـــواّد الــنــوويــة (NSG)، وتــرتــيــب واســيــنــار بشأن 
ضــوابــط تــصــديــر األســلــحــة التقليدية والــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــات الــمــزدوجــة االســتــخــدام (تــرتــيــب واســيــنــار 
كان  األربــعــة  األنظمة  هــذه  واجهتها  الــتــي  الرئيسة  الــتــحــّديــات  أحــد  السابقة،  السنين  فــي  وكــمــا   .((WA)

ضمان قدرة قوائم المراقبة على مواكبة التطّورات السريعة غالبًا في السلع والبرمجيات والتكنولوجيا 
(انـــظـــر الــقــســم III). فــفــي الــســنــيــن األخــــيــــرة، واجـــهـــت هــــذه األنــظــمــة صــعــوبــات فـــي قــبــول أعـــضـــاء جـــدد، 
الشتراط موافقة جميع األعضاء الحاليين على طلب االنضمام. لكّن الهند ُقبلت في ترتيب واسينار 
في عام 2017، وُقبلت في مجموعة أستراليا في مطلع عام 2018. جاء ذلك بعد انضمامها إلى نظام 
مراقبة تكنولوجيا القذائف في عــام 2016. لكن ال يــزال طلب الهند االنضمام إلــى مجموعة مــورِّدي 
الــمــواّد الــنــوويــة يلقى معارضة قــوّيــة مــن جــانــب مجموعة مــن الـــدول بقيادة الصين. كما طـــرأت بعض 
الــتــغــيــرات عــلــى ضـــوابـــط الــــصــــادرات لـــدى االّتـــحـــاد األوروبــــــي عـــام 2017. شــمــلــت الـــتـــطـــّورات الــرئــيــســة 

مناقشات بشأن االستعراض الجاري لنظام االستخدام المزدوج لدى االّتحاد األوروبي.
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مراقبة  أنظمة  فــي  شــرط  للتكنولوجيا  الملموس  غير  النقل  عمليات  على  الضوابط  وتطبيق  فــرض 
الـــــصـــــادرات الـــرئـــيـــســـة، وضــــوابــــط االّتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي عـــلـــى تــــجــــارة األســـلـــحـــة والـــــمـــــواّد ذات االســـتـــخـــدام 
الـــمـــزدوج، وقـــــرارات حــظــر األســلــحــة الـــصـــادرة عــن األمـــم الــمــّتــحــدة واالّتـــحـــاد األوروبــــــي. اكــتــشــاف هــذه 
إلى  وإضــافــة  عليها.  الــضــوابــط  لتطبيق  الوطنية  السلطات  تكابد  لــذلــك  الــصــعــوبــة،  بــالــغ  أمــر  العمليات 
ذلـــــــك، تـــتـــحـــّمـــل الــــشــــركــــات والـــمـــعـــاهـــد الـــبـــحـــثـــيـــة تـــكـــالـــيـــف امــــتــــثــــال ضـــخـــمـــة بـــســـبـــب الــــضــــوابــــط عـــلـــى هـــذه 
العمليات (انظر القسم IV). لن تزداد هذه المشكالت في هذه الناحية إّال حّدة في السنين المقبلة، 
شمولها  ُيحتمل  التي  العمليات  ونطاق  حجم  تزيد  والتكنولوجيات  الجدد  التجاريين  الشركاء  لكون 
فـــي ضـــوابـــط الــتــصــديــر. ودارت مــنــاقــشــة فـــي عـــام 2017 حـــول الــطــريــقــة الــُمــثــلــى لهيكلة عــمــلــيــات النقل 
غير الملموس للتكنولوجيا وتطبيقها، وال سّيما في سياق استعراض نظام االستخدام المزدوج لدى 
ضوابط  تطبيق  وكيفية  إمكان  تحديد  الناحية  هــذه  في  الرئيسة  التحّديات  تتضّمن  األوروبـــي.  االّتــحــاد 
الــتــصــديــر عــلــى الــحــوســبــة الــســحــابــيــة والــنــشــر األكــاديــمــي، إضــافــة إلـــى الــتــحــّديــات الــنــاجــمــة عــن عمليات 
غير  النقل  لعمليات  تمكين  أداة  كونها  إلــى  األبــعــاد -  الثالثية  الطباعة  أيضًا  وتسّمى  إضــافــة -  التصنيع 

الملموس للتكنولوجيا وعنصر مضاعفة ألخطار االنتشار المصاحبة.
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I معاهدة تجارة األسلحة

مارك بروملي 

وكوليا بروكمان

مـــعـــاهـــدة تـــجـــارة األســـلـــحـــة لـــعـــام 2013 هـــي أّول اّتــفــاقــيــة دولـــيـــة ُمـــلـــزمـــة قـــانـــونـــًا لــتــحــديــد مــعــايــيــر تــنــّظــم 
االّتـــجـــار بــاألســلــحــة التقليدية وتــمــنــع عمليات نــقــل الــســالح الــمــحــظــورة (1). مــنــذ بـــدء نــفــاذ الــمــعــاهــدة في 
منصّب  المهتّمة  المدني  المجتمع  وشــرائــح  األطـــراف  الــدول  تركيز  وجــّل  األول/ديسمبر 2014  كانون 
على الطرائق البيروقراطية لتأسيس أمانة عاملة وعلى النواحي األخرى لبنية المعاهدة. وبحلول آخر 
وصـــار لــدى األطـــراف قــوالــب متَفق عليها للتقرير  أمــانــة معاهدة تــجــارة األسلحة  عــام 2016، تأّسست 
األولــــي بــشــأن الــخــطــوات الــمــّتــَخــذة لتطبيق الــمــعــاهــدة وللتقرير الــســنــوي بــشــأن الـــــواردات والـــصـــادرات. 
وفي خالل عام 2017، تحّول االهتمام أكثر فأكثر نحو تعميم المعاهدة ومسألة كيفية قياس وضمان 

التطبيق الفاعل من جانب الدول األطراف. والراجح أّنه سيتبّين أّن كلتا المسألتين كثيرة المتطّلبات.
بلغ عدد الدول األطراف في المعاهدة 93 دولة لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2017. ووّقعت 41 
دولة أخرى على المعاهدة لكن من غير أن تصادق عليها. وفي عام 2017، انضّمت ثالث دول إلى 
التمثيل  عــام 2016.  فــي  دولــة  بانضمام 12  مقارنة  وفلسطين،  وكازاخستان  هــنــدوراس  هــي  المعاهدة، 
رة للسالح،  مــتــدّن على نحو ملحوظ فــي الــشــرق األوســـط وآســيــا، بينما ال تـــزال الـــدول الكبرى الــمــصــدِّ
كالصين وروسيا والواليات المّتحدة، خارج المعاهدة والراجح أن تظّل كذلك في المستقبل القريب. 

(1) لـــــالّطـــــالع عــلــى مــلــّخــص لــمــعــاهــدة تـــجـــارة األســـلـــحـــة وعـــلـــى تــفــاصــيــل ذات صـــلـــة، انـــظـــر الــمــلــحــق (أ)، الــقــســم I فـــي هــذا 
الكتاب. كما أّن بروتوكول األمم المّتحدة المتعّلق باألسلحة النارية صّك ُملزم قانونًا أيضًا، لكّنه ال يشمل غير ضوابط تجارة 
 United Nations, General Assembly, Resolution 55/255, Protocol against the Illicit Manufacturing :األسلحة النارية
 of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the UN Convention
 against Transnational Organized Crime (UN Firearms Protocol), adopted 31 May 2001, entered into force 3 July
2005.
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وفــي هــذه األثــنــاء، يمكن للمناقشات الــدائــرة حــول تطبيق المعاهدة أن ُتحدث انقسامات - وال سّيما 
بين الدول األطراف ووسط المنّظمات غير الحكومية المناصرة للمعاهدة - حول طريقة تقييم التطبيق 

وضمانه.
ُعقد المؤتمر الثالث للدول األطراف في جنيف في 11 - 15 أيلول/سبتمبر 2017، وترأسه السفير 
الــفــنــلــنــدي كــــالوس كــورهــونــيــن، وحــضــرتــه 79 دولــــة مــن أصـــل الــــدول الــــــ 93 األطــــــراف - وهـــو قــريــب من 
عــدد الـــدول الــتــي شــاركــت فــي المؤتمر الثاني لــلــدول األطــــراف - إلــى جــانــب 23 دولـــة موّقعة و4 دول 
مراِقبة و24 منّظمة إقليمية ودولية ومنّظمة غير حكومية واّتحاد صناعي (2). توّزعت المناقشات عمومًا 
الــدول  لمؤتمر  والتحضيرات  المعاهدة؛  أمــانــة  وعمل  واإلبـــالغ؛  والشفافية  التطبيق،  نـــواٍح:  ســّت  على 
األطــــراف الـــرابـــع؛ وتعميم الــمــعــاهــدة؛ والــمــســاعــدات الـــدولـــيـــة (3). يــلــّخــص هـــذا الــقــســم الــنــواحــي الرئيسة 
للمناقشات في هذه المجاالت، ويحّدد نقاطًا عريضة بشأن اآلفاق المستقبلية للمعاهدة. وفي سياق 
حيث  آســيــا  على  مفصـًال  تــركــيــزًا  الــنــقــاط  هــذه  تتضّمن  الــدولــيــة،  والــمــســاعــدات  المعاهدة  تعميم  مناقشة 

يتدّنى مستوى تطبيق المعاهدة بصورة ملحوظة.

تطبيق المعاهدة

األطـــراف، كحال المؤتمر الثاني للدول األطــراف،  واضــح في المؤتمر الثالث للدول  بــرز انقسام 
بين الدول األطراف وأغلب المنّظمات غير الحكومية حول القضايا التي يجب إدراجها في المناقشة 
بشأن تطبيق المعاهدة. وعلى التحديد، تمّنت منّظمات غير حكومية كثيرة المشاركة في نقاش حول 
مــا إذا كــانــت صــــادرات أسلحة معّينة لبعض الـــدول األطــــراف - وال ســّيــمــا عمليات نقل األســلــحــة إلى 
السعودية الستخدامها فــي الــنــزاع الــدائــر فــي اليمن - ُمــواِفــقــة لــشــروط الــمــعــاهــدة (4). لــكــّن معظم الــدول 
ومثيرة  حّساسة  تكون  أن  ُيحتمل  معّينة  لــحــاالت  مناقشات  اعتبرته  مــا  تجّنب  على  حرصت  الحاضرة 
للخالف، ورّكزت في المقابل على كيفية تعديل األدوات التشريعية والرقابية الوطنية للسماح بتطبيق 
الــحــالــي المعنّي  الــعــامــل المخّصص  الــفــريــق  األطــــراف على تحويل  الـــدول  ووافــقــت  فــاعــل للمعاهدة. 
بالتطبيق الفاعل للمعاهدة إلى فريق عامل دائم، وساندت مسوّدَة القائمة التي أعّدها الفريق للنواحي 
الــتــي ســُتــعــطــى لــهــا األولـــويـــة فــي الــمــرحــلــة الــتــي تــســبــق مــؤتــمــر الــــدول األطـــــراف الــــرابــــع (5). تــضــّم الــالئــحــُة 
أنظمة المراقبة الوطنية وإجراءات تقييم الصادرات، وضوابط النقل العابر وإعادة الشحن، والتحويل 
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties, «Final Report,» ATT/CSP3/2017/SEC/184/Conf. (2)
FinRep.Rev1, 15 September 2017.
 Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties, «CSP3 Provisional Annotated Programme of Work,» (3)
ATT/CSP3/2017/SEC/152/Conf.AnnPoW, 13 July 2017.
 R. Isbister, «Much Ado about Nothing? Reflections on the Third ATT Conference of States Parties,» (4)
Saferworld, 20 September 2017.
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties (note 2).   (5)
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وحــفــظ الـــســـجـــّالت (6). ويــظــهــر أّن قــائــمــة الــمــواضــيــع لــم تـــدع مــجــاًال لــمــنــاقــشــات حـــول صــــادرات أسلحة 
معّينة وهي تبرز كذلك قّلة اهتمام ُجل الدول األطراف بهذا الموضوع.

مــع ذلـــك، بـــرزت مــؤّشــرات مــحــدودة على إمــكــان تحويل مــؤتــمــرات الـــدول األطــــراف الــالحــقــة إلى 
ـــدة وتــطــبــيــقــهــا. ونــشــيــر على  مــحــافــل لــمــنــاقــشــة عــمــلــيــات نــقــل أســلــحــة مــثــيــرة لــلــجــدل وتــطــويــر مــعــايــيــر مـــوحَّ
الــخــصــوص إلــــى أّن مــجــمــوعــة مـــن دول األمـــريـــكـــات الــمــشــارِكــة فـــي الــمــؤتــمــر الــثــالــث لـــلـــدول األطــــراف 
فنزويال  إلــى  أنواعها  بجميع  األسلحة  نقل  عن  باالمتناع  المعاهدة  في  األطـــراف  الــدول  جميع  طالبت 
في ضوء واجبات هذه الدول بموجب ماّدتي المعاهدة 6 و7 وسلوك حكومة فنزويال في أثناء األزمة 
الجارية التي تعصف بالبالد (7). ونشير إلى أّن فنزويال لم توّقع على المعاهدة أو تنضّم إليها. وفرض 
االّتحاد األوروبي الحقًا على فنزويال حظر أسلحة (انظر القسم II)، لكن لم يّتضح إن كان لمجريات 
الــمــؤتــمــر الــثــالــث لــلــدول األطـــــراف أثـــر فــي هـــذا الـــقـــرار. وأطــلــقــت دول دعــــوات مــمــاثــلــة فــي اجــتــمــاعــات 
مجلس األمن الدولي لفرض قيود على صادرات األسلحة إلى وجهات معّينة (8). ُيظهر اإلعالن بشأن 
فــنــزويــال أّن مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة أوجــــدت محفـًال جــديــدًا لـــدول ليست أعــضــاء فــي مجلس األمــن 
إلطــــالق دعـــــوات كـــهـــذه، كــمــا أوجـــــدت مــجــمــوعــة مــعــايــيــر مـــوّحـــدة جـــديـــدة يــحــال إلــيــهــا. لــكــن لـــم يّتضح 
إن كان في مقدور المعاهدة مواصلة أداء هذه الوظيفة إذا تحّقق هدف التعميم ألّنــه سيصعب على 

الدول «التسمية والتشهير» بدول طرف أخرى في المعاهدة وفي أحد محافلها.
وأهـــداف  الــمــعــاهــدة  بين  للعالقة  أيــضــًا  مناقشة  الــمــعــاهــدة  تطبيق  عالجت  الــتــي  الجلسات  تضّمنت 
ــّيــــمــــا الــــهــــدف 16.4 الــــــذي ُيــــلــــزم الــــــــدول بـــالـــحـــّد مــــن تــــدّفــــقــــات األســـلـــحـــة غــيــر  الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة، وال ســ
الــمــشــروعــة. جــاء تضمين أهـــداف التنمية المستدامة فــي أجــنــدة المؤتمر الــثــالــث لــلــدول األطــــراف ثمرة 
نــمــط تـــرّســـخ فـــي اجــتــمــاع ُيــعــَقــد كـــّل سنتين الـــتـــأم فـــي عـــام 2016 لــمــنــاقــشــة بــرنــامــج عــمــل األمــــم الــمــّتــحــدة 
المعنّي باألسلحة الصغيرة والخفيفة. ُتبّين الوثيقة الختامية لذلك االجتماع أّن التطبيق الفاعل لبرنامج 
وسيلة  البرنامج  تطبيق  قــيــاس  يــكــون  رّبــمــا  وأّنـــه  المستدامة،  التنمية  أهـــداف  تحقيق  على  يساعد  العمل 
األطـــراف  لــلــدول  الــثــالــث  للمؤتمر  النهائي  التقرير  ويــبــرز  األهــــــداف (9).  هـــذه  تحقيق  مـــدى  لقياس  بديلة 
 Arms Trade Treaty, Ad Hoc Working Group on Effective Treaty Implementation, «Co-chairs’ draft report (6)
to CSP3,» ATT/CSP3.WGETI/2017/CHAIR/158/Conf.Rep, 31 July 2017.

(7) تــــضــــّم مــجــمــوعــة الـــــدول هــــذه األرجــنــتــيــن والـــبـــرازيـــل وكـــنـــدا وتــشــيــلــي وكــولــومــبــيــا وكــوســتــاريــكــا وغـــواتـــيـــمـــاال وهـــنـــدوراس 
والمكسيك وبنما والــبــارغــواي والــبــيــرو. كــانــت الــبــرازيــل وكــنــدا وتشيلي وكولومبيا وقــت صـــدور الــبــيــان قــد وّقــعــت على معاهدة 
 Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties, «Intervención de los paı́ses .تجارة األسلحة ولم تصادق عليها
 que suscribieron la Declaración de Lima en ocasión de la Tercera Conferencia de los Estados Partes del Tratado
عة على إعالن ليما في المؤتمر الثالث للدول األطــراف في معاهدة تجارة  sobre el Comercio de Armas [بيان الدول الموقِّ

األسلحة]، 11 أيلول/سبتمبر 2017.
(8) فـــــــي الـــعـــام 2017 مـــثـــــــًال، طــالــبــت الــــواليــــات الـــمـــّتـــحـــدة الــــــدول فـــي مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي بـــوقـــف تــصــديــر األســـلـــحـــة إلــى 
 N. Haley, «Remarks at a UN Security Council Briefing on the Situation in Burma,» US Permanent مــيــاْنــمــار. 
Representative to the United Nations, New York, 28 September 2017.
 I. Davis [et al.], «Humanitarian Arms Control Regimes: Key Developments in 2016,» in: SIPRI (9) انــظــر: 
Yearbook 2017, pp. 566–569.
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الــصــالت بــيــن تطبيق الــمــعــاهــدة وتحقيق أهــــداف التنمية الــمــســتــدامــة وُيــلــزم الــفــرق الــعــامــلــة الــثــالث التي 
تعمل بــيــن الــــــدورات (والــمــعــنــّيــة بالتطبيق الــفــاعــل لــلــمــعــاهــدة، والــشــفــافــيــة واإلبــــــالغ، وتــعــمــيــم الــمــعــاهــدة) 
لمواصلة استكشاف صور التآزر بين معاهدة تجارة األسلحة وأهداف التنمية المستدامة (10). أحد اآلثار 
الــرئــيــســة الــمــتــرّتــبــة عــلــى إقــامــة هـــذه الــصــلــة - الــتــي أشــــارت إلــيــهــا دول ومــنــّظــمــات غــيــر حــكــومــيــة - أّنـــه رّبــمــا 
ُتسهم في إقناع الدول بالتوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها (11). لكن يظهر أّن القلق يساور العديد 
الـــدول التي هــي أهـــداف رئيسة لجهود تعميم المعاهدة التوعية بها - وال سّيما الواقعة فــي آسيا -  مــن 
على الخصوص حيال انعكاسات االنضمام إلى المعاهدة على األمــن القومي على المدى القصير، 

ورّبما لن تتأّثر بالحجج التي تتحّدث عن المنافع الكثيرة للتنمية المستدامة على المدى الطويل.

الشفافية ورفع التقارير، وأمانة معاهدة تجارة األسلحة 

والمؤتمر الرابع للدول األطراف

قة على معاهدة تجارة األسلحة أن تؤّدي شروط رفع التقارير إلى زيادة  أحد اآلمال الرئيسة المعلَّ
دولــة  كــّل  األســلــحــة.  نقل  وعمليات  األســلــحــة  نقل  مــراقــبــة  عمليات  صــعــيــَدي  على  الشفافية  مستويات 
المعاهدة» (12).  هذه  لتطبيق  المتَخذة  يفّصل «التدابير  أّولــي  بتقرير  المعاهدة  أمانة  بتزويد  ُملزمة  طرف 
السابقة  التقويمية  السنة  سنوي «عــن  بتقرير  المعاهدة  أمانة  تزويد  أيضًا  األطــراف  الــدول  على  ويتعّين 
ـــصـــة أو الــفــعــلــيــة مـــن األســـلـــحـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة» (13). لــكــن بـــرغـــم ارتـــفـــاع  بـــشـــأن الـــــصـــــادرات والــــــــــواردات الـــمـــرخَّ
مستويات اإلبــالغ، فهي أبعد ما تكون عن الشمول. فلغاية 3 آذار/مــارس 2018، لم يقّدم تقارير غير 
62 دولـــة (68 بــالــمــئــة) مــن أصـــل الــــدول األطـــــراف االثــنــتــيــن والــتــســعــيــن الــتــي تــوّجــب عليها تــقــديــم تقرير 
أّولي عن تطبيق المعاهدة (14). كما أّنه لغاية التاريخ عينه، لم يقّدم تقارير غير 49 دولة (65 بالمئة) من 
أصل الــدول األطــراف الخمس والسبعين التي توّجب عليها تقدير تقرير سنوي عن عام 2016 حول 

وارداتها وصادراتها من األسلحة بحلول أيار/مايو  2017(15).
اإلســـهـــامـــات الــمــالــيــة نــاحــيــة أخــــرى لـــم تــــِف فــيــهــا الـــــدول األطــــــراف بــواجــبــاتــهــا بــالــكــامــل. ُيــطــلــب إلــى 
ر لتغطية تكاليف تنظيم  جميع الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة اإلسهام باشتراك مالي مقدَّ
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties (note 2).   (10)
 L. Spano and P. Alpers, Reinvigorating the Narrative: The Broader Benefits of the Arms Trade :(11) انــظــر
Treaty (Sydney: Centre for Armed Violence Reduction, 2017).
Arms Trade Treaty, Article 13(1) (note 1).   (12)
(13) ُفـــتـــح بــاب التوقيع على معاهدة تــجــارة األسلحة فــي 3 حــزيــران/يــونــيــو 2013 وأصبحت نــافــذة فــي 24 كــانــون األول/

أّنها  إلــى  فقط  اإلشـــارة  مع  التقارير،  هــذه  من  أّي  عن  اإلعــالن  على  صراحة  المعاهدة  ال تنّص   .Article 13(3) ديسمبر 2014، 
ع على الدول األطراف من ِقبل األمانة». «ستتاح وتوزَّ

Arms Trade Treaty Secretariat, «Reporting,» 3 March 2018.   (14)
تقارير  لمحتوى  تفصيـًال  أكثر  لوصف  ذلــك.  عليها  يتوّجب  لــم  أّنــه  مــع  أيــضــًا  تقريرًا  اليونان  قــّدمــت  نفسه.  (15) الــمــصــدر 

الدول بشأن الواردات والصادرات من األسلحة، انظر الفصل الخامس، القسم II في هذا الكتاب.
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مــؤتــمــرات الــــدول األطــــراف وعــمــل أمــانــة الــمــعــاهــدة. إّال أّن عــــددًا كــبــيــرًا مــن الــــدول يــقــّصــر فــي ســـداد ما 
عليه. ولــغــايــة 5 شــبــاط/فــبــرايــر 2018، لــم يــســّدد غير 58 دولـــة (67 بالمئة) اشــتــراكــاتــهــا مــن أصــل الــدول 
الــســت والــثــمــانــيــن الــتــي ُقــــّدرت إســهــامــاتــهــا، ولـــم يــســّدد غــيــر 14 دولـــة (47 بــالــمــئــة) اشــتــراكــاتــهــا مــن أصــل 
من  بالمئة  اإلسهامات 86  إجمالي  وبلغ  لعام 2017،  إسهاماتها  ُقـــّدرت  التي  الموّقعة  الثالثين  الــدول 
دة إلى ميزانية 2015 - 2016، يكون عجز المعاهدة  الميزانية السنوية. إذا أضفنا اإلسهامات غير المسدَّ
أّن  إلــى  األطـــراف  للدول  الثالث  للمؤتمر  النهائي  التقرير  وأشــار  دوالر (16).  بلغ 270760  قد  التراكمي 
الدول األطراف عّبرت عن «قلق عميق» حيال االشتراكات غير المدفوعة إضافة إلى األثر المحتمل 

«للنقص المحتمل في التمويل في تنظيم أّي اجتماعات الحقة» (17).
األطـــراف حيال شكل ووظيفة المؤتمر  قـــرارات رئيسة أخــرى في المؤتمر الثالث للدول  ــخــذت  اتُّ
الرابع  للمؤتمر  رئيسًا  تاكاميزاوا  نوبيشيغي  الياباني  السفير  ُعّين  االنتقالية.  للمّدة  العمل  وخّطة  الرابع 
ــخــذت  الــــذي تـــقـــّرر عــقــده فـــي طــوكــيــو فـــي 20 - 24 آب/أغـــســـطـــس  2018(18). وعــقــب الــــقــــرارات الــتــي اتُّ
واإلبـــالغ،  والشفافية  للمعاهدة،  الفاعل  بالتطبيق  المعنية  العاملة  الــفــرق  صــارت  الثالث،  المؤتمر  فــي 
وتعميم المعاهدة هيئات دائمة لها برامج عمل طموحة في المرحلة التي تسبق المؤتمر الرابع. لكّن 
المناقشات المتعّلقة باألنشطة المستقبلية للفرق العاملة أوجــدت أيضًا واحــدة من نواحي االختالف 
الحقيقية القليلة بين الدول األطراف في المؤتمر الثالث. وجدت الدول صعوبة على الخصوص في 
االّتـــفـــاق عــلــى الــقــواعــد الــتــي ستحكم الــظــروف الــتــي ســتــكــون فيها اجــتــمــاعــات الــفــريــق الــعــامــل مــؤصــدة 
أمام المراقبين - كالمنّظمات غير الحكومية - أو الدول الموّقعة (19). وفي النهاية، يشير التقرير النهائي 
لــلــمــؤتــمــر الـــثـــالـــث إلــــى أّن الـــقـــواعـــد الـــتـــي ســُتــغــلــق بــمــوجــبــهــا االجـــتـــمـــاعـــات «ســــُتــــدَرس فـــي أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة 
فــي [المؤتمر  المسألة  هــذه  حــّل  بــهــدف  األطــــراف]  لــلــدول  الــرابــع  لـــ [الــمــؤتــمــر  الرسمية  غير  التحضيرية 

الرابع للدول األطراف]» (20).

تعميم المعاهدة والمساعدة الدولية: تركيز على آسيا

يوجد خلل في التوازن الجغرافي في مستويات مشاركة الدول في عملية معاهدة تجارة األسلحة، 
واالنضمام  التوقيع  مــعــّدالت  أّن  إلــى  الخصوص  على  ونشير  المنظور.  المستقبل  في  بقاؤه  والــراجــح 
والــمــصــادقــة تــظــّل أعــلــى كــثــيــرًا فــي أوروبــــا وأفــريــقــيــا واألمــريــكــات منها فــي آســيــا والــشــرق األوســـط (انظر 
الجدول الرقم (10 - 1)). ويبقى تعميم المعاهدة أحد تحّدياتها الرئيسة، وكان أحد المواضيع الرئيسة 
الــتــي تــمــحــورت حــولــهــا الــمــنــاقــشــات فــي الــمــؤتــمــر الــثــالــث. وإضـــافـــة إلـــى الــمــوافــقــة عــلــى تــحــويــل الفريق 
Arms Trade Treaty Secretariat, «Status of Contributions to ATT Budgets as at 5 February 2018».   (16)
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties (note 2).   (17)

(18) المصدر نفسه.
Isbister, «Much Ado about Nothing? Reflections on the Third ATT Conference of States Parties».   (19)
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties (note 2).   (20)
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العامل المخّصص المعنّي بتعميم المعاهدة إلى فريق عامل دائم، عاينت الدول األطراف طائفة من 
المبادرات المحتملة الرامية إلى زيادة عدد األطراف في المعاهدة (21).

الجدول الرقم (10 - 1)

التصديق على معاهدة تجارة األسلحة، واالنضمام إليها، والموّقعون عليها 

بحسب المنطقة، لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 2017

عدد غير الموّقعينعدد الموّقعينعدد األطرافعدد الدولالمنطقة

53221714أفريقيا
352366األمريكات

293719آسيا
484125(أ)أوروبا

161510(ب)الشرق األوسط
14446أوقيانيا

195944160المجموع

مـــالحـــظـــة: ُفــتــح بـــاب الــمــعــاهــدة للتوقيع إلـــى أن أصــبــحــت نــافــذة فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2014. وبــذلــك مــا عـــاد فــي مــقــدور 
الدول االنضمام إليها. ويمكن لدولة موّقعة حاليًا القبول بالمعاهدة أو الموافقة عليها أو المصادقة عليها لتصبح دولة طرفًا. 

عة االنضمام إلى المعاهدة مباشرة لتصبح دولة طرفًا. ويتعّين على دولة غير موقِّ
(أ) يشمل هذا الرقم الكرسي الرسولي.

(ب) يشمل هذا الرقم فلسطين.
United Nations, Treaty Collection. المصدر: 

ال يــزال تدّني معّدل مشاركة الــدول اآلسيوية في معاهدة تجارة األسلحة مصدر قلق خــاّص منذ 
نفاذها. ولــو استثنينا الشرق األوســط، تكون آسيا صاحبة أدنــى مستوى لجهة عــدد الموّقعين والــدول 
األطراف. ومن بين الدول اآلسيوية الـ 29، لم يكن طرف في المعاهدة لغاية 31 كانون األول/ديسمبر 
2017 غــيــر ثـــالث دول هــي الــيــابــان وكــازاخــســتــان وكــوريــا الــجــنــوبــيــة (22). ولــغــايــة آخـــر عـــام 2017، وّقــعــت 
وتايلند،  وســنــغــافــورة  والفيليبين  ومنغوليا  ومــالــيــزيــا  وكــمــبــوديــا  بــنــغــالدش  هــي  أخــــرى،  آســيــويــة  دول  ســبــع 
على المعاهدة لكن لم تصادق عليها. وأشارت ماليزيا والفيليبين وسنغافورة في كلمتيهما الرسميتين 

(21) المصدر نفسه.
(22) انــضــّمــت كــازاخــســتــان إلــى مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2017، ولــذلــك سيبدأ نــفــاذ المعاهدة 

بالنسبة إلى هذه الدولة في آذار/مارس 2018.



490

في المؤتمر الثالث إلى ترجيح المصادقة على المعاهدة قريبًا، لكن ال تزال هذه الدول الثالث تواجه 
تحّديات في نواٍح كثيرة (23).

هناك إقرار واسع بتدّني مستوى القبول بمعاهدة تجارة األسلحة في آسيا، وصار محور االهتمام 
والـــجـــهـــد الــدبــلــومــاســي فـــي الــســنــيــن األخــــيــــرة. فــفــي آذار/مـــــــــارس 2017، زار الــســفــيــر كـــورهـــونـــيـــن، رئــيــس 
آســيــا (24).  في  المعاهدة  لتعميم  للترويج  وتايلند  وإندونيسيا  الصين  األطـــراف،  للدول  الثالث  المؤتمر 
والراجح إيالء آسيا اهتمامًا متزايدًا في المرحلة التي تسبق المؤتمر الرابع، وال سّيما مع توّلي اليابان 

رئاسة هذه الجلسة.
إضافة إلى ذلك، ُنّفذت طائفة من المشاريع القانونية والتقنية والمساعدة الماّدية وُبذلت جهود 
لــبــنــاء الــــقــــدرة والـــتـــدريـــب فـــي آســـيـــا، وهــــي تــتــضــّمــن مـــشـــاريـــع تــوعــيــة كــبــيــرة كـــمـــشـــروع االّتــــحــــاد األوروبــــــي 
العمل  وحــلــقــات  عــام 2017؛  عليه  الــمــوافــقــة  تــّمــت  جــديــد  مــشــروع  وهــو   ،(EUP2P) المتبادلة  للشراكة 
 (UNRCPD) اإلقــلــيــمــيــة والــوطــنــيــة الــتــي أقــامــهــا مــركــز األمــــم الــمــّتــحــدة اإلقــلــيــمــي لــلــســالم ونــــزع الـــســـالح
فــي آسيا والمحيط الــهــادئ ومناطق أخــــرى (25). لكن مــن بين المشاريع الــــ 17 التي وافــقــت عليها أمانة 
مشروع  هناك  عام 2017،  لديها   (VTF) االستئماني  التبرعات  صندوق  بواسطة  ل  تموَّ لكي  المعاهدة 
واحــد فقط يجري تنفيذه من جانب دولــة آسيوية، هي الفيليبين (26). وعلى الضّد من أفريقيا وأمريكا 
الــالتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي، يــجــري الــقــيــام بــعــمــل كــبــيــر فـــي آســيــا أيـــضـــًا بــشــأن الــتــوعــيــة والــمــســاعــدة في 
مجال ضوابط صــادرات المواّد ذات االستخدام المزدوج وغيرها لدى االّتحاد األوروبــي والواليات 
المّتحدة. ويمكن لعمل مستقبلي على بناء القدرة من أجل المعاهدة االعتماد على القدرات المتاحة 

في نواٍح ذات صلة وتهيئة صور تعاضد بين مشاريع بناء القدرة المناظرة.
باألمن  المّتصلة  الكبيرة  التحّديات  من  طائفة  تواجه  آسيا  أّن  األسلحة  تجارة  معاهدة  أنصار  يــرى 
من النوع الذي يراد من المعاهدة تخفيفه. وفي غمرة مجموعة من التوّترات المستمّرة التي عاودت 
الــظــهــور، تــعــمــد دول كــثــيــرة فــي آســيــا عــلــى الــخــصــوص، وال ســّيــمــا فــي جــنــوب شـــرق الـــقـــاّرة، إلـــى زيـــادة 
وارداتـــهـــا مــن األســلــحــة وتــقــويــة قــدراتــهــا الــدفــاعــيــة الــوطــنــيــة (27). مــثــال ذلـــك، زادت إنــدونــيــســيــا والفيليبين 
Arms Trade Treaty, 3rd Conference of States Parties, «Statements».   (23)
Arms Trade Treaty Secretariat, «Universalization trip China and ASEAN-March 2017».   (24)
 Mapping ATT-relevant Cooperation and بــــيــــانــــات:  قــــاعــــدة  انـــظـــر  األنــــشــــطــــة،  لـــهـــذه  عـــــام  عـــــرض  عـــلـــى  (25) لـــــــالّطـــــــالع 
Assistance Activities Project.
 Arms Trade Treaty Secretariat, «1st Voluntary Trust Fund Cycle (2017): Overview of Projects Approved (26)
for ATT VTF funding,» 8 November 2017.

تـــأّســـس صـــنـــدوق الــتــبــرعــات االســتــئــمــانــي فـــي عـــام 2016 لــدعــم الــمــشــاريــع الــتــي تــســاعــد الـــــدول األطــــــراف فـــي مــعــاهــدة تــجــارة 
األســـلـــحـــة والــــــــدول الـــمـــوّقـــعـــة بـــاإلضـــافـــة إلـــــى «دول أخــــــرى أظــــهــــرت الــــتــــزامــــًا واضــــحــــًا ال َلــــْبــــس فـــيـــه بـــاالنـــضـــمـــام إلـــــى مـــعـــاهـــدة تـــجـــارة 
 Arms :ل بــتــبــّرعــات مـــن الـــــدول األطــــــراف ومــــن كــيــانــات أخـــــرى، ويــخــضــع إلشـــــراف أمـــانـــة الـــمـــعـــاهـــدة. انـــظـــر األســـلـــحـــة». وهــــو يـــمـــوَّ
Trade Treaty, 2nd Conference of States Parties, «Terms of Reference for the ATT Voluntary Trust Fund,» ATT/
CSP2/2016/WP.3/Rev.1, 24 August 2016.
 R. Stohl and P. Holtom, «Assessing ATT Implementation in the Asia-Pacific Region,» Arms Trade (27)
Treaty Baseline Assessment Project, 2017, p. 1.
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وفيتنام وارداتها العسكرية زيادة كبيرة في السنين األخيرة، بينما تنخرط ماليزيا وسنغافورة في مشاريع 
تــوّســعــيــة ضــخــمــة لــقــّواتــهــا الــعــســكــريــة (28). فـــي ســيــاق كـــهـــذا، يــمــكــن إلبــــالغ فــاعــل ومــنــهــجــي عـــن واردات 
األسلحة بموجب معاهدة تجارة األسلحة أن يكون وسيلة لخفض التوّترات اإلقليمية. كما أّن تدابير 
الرقابة المحكمة المفروضة على نقل األسلحة واآللّيات األفضل لتقاسم المعلومات حول مسارات 
التحويل، كما هو مطلوب بموجب المعاهدة، ستعود بالنفع العميم على كثير من األطراف في آسيا 

حيث يثير تهريب السالح قلقًا كبيرًا.
أفــصــحــت دوٌل آســـيـــويـــة عـــن ارتـــيـــابـــهـــا فـــي الــطــبــيــعــة الـــُمـــلـــزمـــة قـــانـــونـــًا لــلــمــعــاهــدة، وهــــي غــيــر مــســتــعــّدة 
لــلــمــصــادقــة عليها إلـــى أن تــضــمــن وفــــاء تــشــريــعــاتــهــا الــوطــنــيــة بــكــّل شــــروط الـــمـــعـــاهـــدة (29). لــكــن يــظــهــر في 
حـــاالت كــثــيــرة أّن الــعــوائــق الــتــي تــحــول دون االنــضــمــام إلـــى الــمــعــاهــدة أكــثــر تـــأّثـــرًا بــالــهــواجــس السياسية 
األدوات  أصـــــًال  تمتلك  المنطقة  فــي  كثيرة  دوًال  أّن  إلــى  ونشير  التقنية.  التطبيق  بتحّديات  منها  الــعــاّمــة 
القانونية والتشريعية الالزمة لتحقيق المعايير المنصوص عليها في المعاهدة (30). كما أّن اهتمام بعض 
الــمــوّرديــن  مــع  تجارتها  ستقّلص  أّنــهــا  مــن  للخوف  يضعف  قــد  الــمــعــاهــدة  على  بالمصادقة  الـــدول  هــذه 
انضمامها  ُيستبَعد  دول  وهــي  المّتحدة،  والــواليــات  وروسيا  الصين  وال سّيما  المنطقة -  في  الرئيسيين 
إلــى الــمــعــاهــدة فــي المستقبل الــقــريــب. كما أّن القلق مــن كــون الشفافية الــزائــدة ستكشف نــقــاط الــقــّوة 
والــضــعــف عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي يــزيــد الــــدول تــــــرّددًا فــي االنــضــمــام إلـــى الــمــعــاهــدة. وســتــظــّل المسائل 
التوقيع  في  اآلسيوية  للدول  السياسية  الرغبة  في  تؤّثر  واإلقليمي  المحّلي  السياسي  باألمن  المتعّلقة 

والمصادقة على معاهدة تجارة األسلحة (31).
التغلغل الــمــحــدود لمعاهدة تــجــارة األســلــحــة فــي آســيــا انــعــكــاس وعــاقــبــة لــتــدّنــي الــمــشــاركــة المسبقة 
للمنطقة في التعاون األمني وتحديد األسلحة وتدابير بناء الثقة. ففي مناطق أخرى من العالم، أقّرت 
منّظمات إقليمية، كالجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) واالّتحاد األوروبي ومنّظمة 
الــــــدول األمـــريـــكـــيـــة (OAS) ومــنــّظــمــة األمـــــن والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا (OSCE)، مــعــايــيــر مــشــتــركــة لــضــوابــط 
صـــــادرات األســلــحــة وآلـــّيـــاٍت لــتــقــاســم الــمــعــلــومــات حـــول صـــــادرات أو واردات األســـلـــحـــة (32). تــعــّبــر هــذه 
اآللـــّيـــات عــن رغــبــة فــي االنـــخـــراط فــي مــنــاقــشــات مــتــعــّددة األطــــراف حـــول قــضــايــا أمــنــيــة حــّســاســة، وتشيع 
وهـــذا مــا ينعكس فــي الــتــالزم بين عضوية هــذه المنّظمات  الــتــدابــيــر.  معرفة أيــضــًا بالثقة المتبادلة بــهــذه 
 P. D. Wezeman [et al.], «Trends in International Arms Transfers, 2017,» SIPRI Fact Sheet, March 2017, (28)
 and F. Heiduk, An Arms Race in Southeast Asia? Changing Arms Dynamics, Regional Security and the Role of
European Arms Exports, SWP Research Paper RP10 (Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2017), pp. 9-20.
 G. Persi Paoli and E. Kytomaki, Towards a Universal Arms Trade Treaty: Understanding Barriers and (29)
Challenges in South-East Asia (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016), pp. 29–31.
Stohl and Holtom, «Assessing ATT implementation in the Asia-Pacific Region,» p. 1.   (30)

 M. Weiss, «The Arms Trade Treaty in the Asia-Pacific: Small Steps toward Improving a Difficult (31)
Relationship,» The Diplomat, 22 December 2017.
 P. Holtom and M. Bromley, Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and (32) انــــظــــر: 
Monitoring from Existing Mechanisms, SIPRI Policy Paper; no. 28 (Stockholm: SIPRI, 2011).
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عليها  والمصادقين  للموّقعين  الكبيرة  واألعــــداد  األســلــحــة  تــجــارة  لمعاهدة  الــقــوّي  والــدعــم  نــاحــيــة،  مــن 
مــن نــاحــيــة أخــــــرى (33). لــكــن لــم يتحّقق شـــيء عــلــى هـــذا الــقــدر مــن الــطــمــوح بــواســطــة رابــطــة أمـــم جنوب 
شرق آسيا (ASEAN) أو التجّمعات على المستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي في آسيا (34). وبالمثل، 
يعكس هــذا الــغــيــاب قــّلــة اهــتــمــام أوســـاط الـــدول اآلســيــويــة بــاســتــحــداث مثل هــذه اآللــّيــات ويشيع خوفًا 

عاّمًا من اآلثار المترّتبة على الصكوك الجديدة كمعاهدة تجارة األسلحة (35).

Control Arms, ATT Monitor Report 2017 (New York: Control Arms Secretariat, 2017), pp. 9-11.   (33)
(34) اعـــــُتـــــمـــــدت مــعــايــيــر مــــحــــدودة لـــهـــا صـــلـــة بـــالـــضـــوابـــط عـــلـــى األســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوّســـطـــة مــــن جـــانـــب مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
االقــتــصــادي لـــدول آســيــا - والمحيط الــهــادئ (APEC) والــمــؤتــمــر المعنّي بالتفاعل وتــدابــيــر بــنــاء الثقة فــي آســيــا (CICA) ومنّظمة 
 Heiduk, An Arms Race in Southeast Asia? :لــكــن ال ُيــعــرف مـــدى تطبيق هـــذه الــضــوابــط. انــظــر .(SCO) شنغهاي لــلــتــعــاون
Changing Arms Dynamics, Regional Security and the Role of European Arms Exports, p. 28.
 Weiss, «The Arms Trade Treaty in the Asia-Pacific: Small Steps toward Improving a Difficult (35)
Relationship».
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II  الحظر المتعّدد األطراف على األسلحة 

والمواّد ذات االستخدام المزدوج

مارك بروملي 

وبيتر د. ويزيمان

كـــان فــي عـــام 2017 خمسة وثــالثــون حــظــرًا ســاريــًا مــتــعــّدد األطــــراف عــلــى األســلــحــة: فــرضــت األمــم 
المّتحدة 13 حظرًا، واالّتحاد األوروبي 21 حظرًا، وجامعة الدول العربية حظرًا واحدًا (انظر الجدول 
الرقم (10 - 2) (1). فرض االّتحاد األوروبــي تسعَة قــرارات حظر كتطبيق مباشر لقرارات حظر أسلحة 
صــــــادرة عـــن األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة، وفـــــرض ثـــالثـــة قـــــــرارات حــظــر مــشــابــهــة لــــقــــرارات حــظــر صــــــادرة عـــن األمـــم 
الــمــّتــحــدة، لكن اختلفت عنها فــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي أو فــي أنـــواع األســلــحــة المشمولة، وفـــرض تسعة 
قــرارات حظر ليس لها نظير في قــرارات األمم المّتحدة (2). وليس للحظر الوحيد الذي فرضته جامعة 
الدول العربية على سورية نظير أممي. كما فرض االّتحاد األوروبي على فنزويال حظر أسلحة جديدًا 

متعّدد األطراف في عام 2017.
تــغــّطــي أغـــلـــب قــــــرارات الــحــظــر هــــذه األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة والـــمـــعـــّدات والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة فــقــط. 
لكّن ثالثة قــرارات حظر تغّطي أيضًا صــادرات معّينة من المواّد ذات االستخدام المزدوج: المعّدات 

(1) يضاف إلى ما تقّدم حظر طوعي واحد متعّدد األطراف كان ساريًا، وبموجبه طلب مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا 
(CSCE)، والذي صار اسمه منّظمة األمن والتعاون في أوروبا) إلى جميع الدول المشاركة فرض حظر على شحنات األسلحة 
Conference on Security and Co- :إلى القّوات األرمينية واألذربيجانية المنخرطة في حرب في منطقة ناغورنو كرباخ. انظر

 operation in Europe, Committee of Senior Officials, Statement, annex 1 to Journal no. 2 of the Seventh Meeting
of the Committee, Prague, 27–28 February 1992.

ــيـــــات الـــــثـــــالث الــــتــــي اخـــتـــلـــفـــت عـــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا الــــمــــفــــروضــــة مـــــن األمــــــــم الــــمــــّتــــحــــدة هـــــي حــــظــــر عــــلــــى كـــــــّل مـــــن إيـــــــران  ــ ــــلـ ــــمـ ــــعـ (2) الـ
وكوريا الشمالية، وهــمــا يشمالن أنــواعــًا مــن األســلــحــة ال تشملها قــــرارات الحظر المكافئة الــصــادرة عــن األمـــم الــمــّتــحــدة، وحظر 
على السودان، وهو يغّطي البالد بأسرها، بينما يطبَّق حظر األمم المّتحدة على منطقة دارفور فقط. وعمليات الحظر التسع التي 
ليس لها نظير أممي تلك المفروضة على روسيا البيضاء والصين ومصر ومياْنمار وروسيا وجنوب السودان وسورية وفنزويال 

وزيمبابوي. وأشرنا في الجدول الرقم (10 - 2) إلى العمليات التسع التي تطّبق قرارات الحظر الصادرة عن األمم المّتحدة.
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والـــبـــرمـــجـــيـــات والــتــكــنــولــوجــيــات الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي أغــــــراض مــدنــيــة وفــــي أســلــحــة تــقــلــيــديــة أو 
بــيــولــوجــيــة أو نـــوويـــة أو فـــي مــنــظــومــات إيـــصـــالـــهـــا. تــلــك قـــــــرارات الــحــظــر الـــتـــي فــرضــتــهــا األمـــــم الــمــّتــحــدة 
واالّتـــحـــاد األوروبــــي على إيـــران وعــلــى كــوريــا الشمالية والــحــظــر الـــذي فــرضــه االّتــحــاد األوروبــــي على 

روسيا (3).
أبرزت التحقيقات المتنّوعة التي أجرتها األمم المّتحدة في عام 2017 بشأن تطبيق قرارات حظر 
األســلــحــة األمــمــيــة حــصــول انــتــهــاكــات تــفــاوتــت فــي نطاقها وخــطــورتــهــا. وعــلــى الــضــّد مــن قــــرارات حظر 
األســلــحــة األمــمــيــة، لــيــس هــنــاك آلــّيــات منهجية لــمــراقــبــة االمــتــثــال لـــقـــرارات الــحــظــر الــتــي فــرضــهــا االّتــحــاد 

األوروبي وجامعة الدول العربية.
يستعرض هــذا القسم بـــدوره اقــتــراحــات إصـــدار قـــرارات حظر أممية جــديــدة على جنوب الــســودان 
وسوريا، وتطبيَق قرارات حظر أممّية قائمة معّينة، والتطّورات في قرارات الحظر الصادرة عن االّتحاد 

األوروبي.

التهديد بفرض قرارات جديدة لحظر األسلحة 

صادرة عن األمم المتحدة

ُأدرج فــي مجلس األمــن مــشــروع قــرار واحــد فقط يقترح فــرض األمــم المّتحدة حظر أسلحة على 
سورية في العام 2017. وتكّررت مطالبات منتظمة بفرض حظر أسلحة على المتحاربين في جنوب 
السودان منذ اندالع الحرب هناك في العام  2013(4). وفي آذار/مارس 2017، أعلنت فرنسا والمملكة 
م  المّتحدة والواليات المّتحدة دعمها من جديد في مجلس األمن لفرض حظر أسلحة، لكن لم ُيقدَّ

مشروع قرار رسميًا يدعو إلى هذا التدبير (5).

سورية

اقترحت فرنسا والمملكة المّتحدة في شباط/فبراير 2017 مشروع قرار في مجلس األمن الدولي 
يــتــضــّمــن حــظــر نــقــل مــا يــلــي إلـــى ســوريــة: (أ) الــكــلــور، و(ب) الـــمـــواّد الكيميائية الــمــدَرجــة فــي جـــداول 
اّتــفــاقــيــة األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة لــســنــة 1993 وقــائــمــة مــكــّمــلــة لـــهـــا، و(ج) األســلــحــة والــــمــــواّد ذات الــصــلــة 
(3) تسري قرارات الحظر التي فرضتها األمم المّتحدة واالّتحاد األوروبي على إيران وكوريا الشمالية على المواّد ذات 
ويسري  الصواريخ.  تكنولوجيا  على  الرقابة  ونظام  النووية  الــمــواّد  مـــورِّدي  مجموعة  قوائم  على  المدَرجة  الــمــزدوج  االستخدام 
الحظر الــذي فرضه االّتــحــاد األوروبـــي على روســيــا على عمليات نقل كــّل الــمــواّد المدرجة فــي قائمة الــمــواّد ذات االستخدام 

المزدوج لدى االّتحاد إلى مستخدمين نهائيين عسكريين.
 M. Bromley, N. Kelly, and P. D. Wezeman, «Multilateral انـــظـــر:  عـــام 2017،  قــبــل  لــلــتــطــّورات  واٍف  (4) لــتــحــلــيــل 
Embargoes on Arms and Dual-use Goods,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 589–590.
 United Nations, «No Military Solution in South Sudan, Security Council Presidential Statement Stresses, (5)
Urging Immediate End to Violence against Aid Workers,» UN Meeting Coverage SC/12761, 23 March 2017.
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تلك  خــصــوصــاً (6).  المروحيات  إلــى  اإلشـــارة  مــع  كأسلحة،  الكيميائية  الــمــواّد  إيــصــال  فــي  المستخَدمة 
كانت أّول مّرة ُيدَرج فيها قرار في مجلس األمن الدولي يطالب بفرض حظر سالح على سورية منذ 

عام 2011.
واألمــم  الكيميائية  األسلحة  حظر  منّظمة  بين  المشتركة  التحقيق  آللية  تقرير  على  رّدًا  القرار  جــاء 
الــمــّتــحــدة فـــي تــشــريــن الــثــانــي/أكــتــوبــر 2016، خــَلــص إلـــى أّن الـــقـــّوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة اســتــخــدمــت 
الــمــروحــيــات فــي إســقــاط قــنــابــل تــحــتــوي عــلــى غـــاز الـــكـــلـــور (7). صــيــغ الـــقـــرار فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 
األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة  ســـيـــاســـة  تـــــــدرس  الــــــــدول  كــــانــــت  بـــيـــنـــمـــا  تـــــأّخـــــر  رســــمــــيــــًا  تـــقـــديـــمـــه  أن  ُذكـــــــر  لـــكـــن   ،2016

الجديدة (8).
صّوت تسعة من األعضاء الخمسة عشر في مجلس األمن لصالح القرار، بينما استخدمت الصين 
وروسيا حّق النقض الفيتو. جادلت الصين بأّن التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سورية لم 
يكتمل بعد وأّن القرار ال يخدم إدامة محادثات السالم (9). أّما الحجة الرئيسة التي ساقتها روسيا دعمًا 
الستخدامها حّق النقض الفيتو فهي حكمها على استنتاجات آلّية التحقيق المشتركة بأّنها غير ُمْقنعة، 
وجـــادلـــت بـــأّن هـــذه االســتــنــتــاجــات ُبــنــيــت عــلــى مــعــلــومــات مــشــكــوك فيها وأّن تــقــريــر اآللـــّيـــة مــنــحــاز لكون 
أغــلــب أعــضــائــهــا ممّثلين لـــدول تسعى لتغيير الــنــظــام فــي ســـوريـــة. وجـــادلـــت أيــضــًا بـــأّن الــغــايــة الحقيقية 

للجزاءات المقتَرحة إضعاف الحكومة السورية وليس مراقبة األسلحة الكيميائية.

تطبيق قرارات حظر األسلحة الصادرة عن األمم المّتحدة

كما في السنين السابقة، وردت في عام 2017 تقارير كثيرة تحّدثت عن انتهاكات كثيرة لقرارات 
ــّتــــحــــدة. تـــفـــاوتـــت هــــــذه االنــــتــــهــــاكــــات بــــشــــّدة مــــن حـــيـــث نــطــاقــهــا  ــــادرة عــــن األمـــــــم الــــمــ حـــظـــر األســـلـــحـــة الــــــصــ
وخــطــورتــهــا، إْذ تــضــّمــن بعضها شــحــن كــّمــيــات ضخمة مــن األســلــحــة فــي انــتــهــاك للحظر، بينما انــطــوى 
البعض اآلخر على تقصير دولة مــورِّدة أو مستورِدة في إبالغ لجنة جــزاءات لعملية نقل. وهذا القسم 
يوضح هذه التباينات إلى جانب مشكالت أخرى مّتصلة بتطبيق قرارات الحظر األممية بالتعّمق في 

تفاصيل حاالت إيران واليمن وكوريا الشمالية وليبيا والصومال.

United Nations, Security Council, Draft resolution, S/2017/172, 28 February 2017.   (6)
لـــالطـــالع عــلــى مــلــّخــص اّتــفــاقــيــة حــظــر اســتــحــداث وإنـــتـــاج وتــخــزيــن واســتــعــمــال األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة وتــدمــيــر تــلــك األســلــحــة 

(اّتفاقية األسلحة الكيميائية (CWC)) وعلى تفاصيل ذات صلة، انظر أيضًا الملحق (أ) القسم I في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, «Fourth Report of the Organization for the Prohibition of Chemical (7)
Weapons–United Nations Joint Investigative Mechanismm,» S/2016/888, 21 October 2016.

لمعرفة المزيد عن آلّية التحقيق المشتركة في سوريا، انظر أيضًا الفصل الثامن، القسم I في هذا الكتاب؛ ولمعرفة المزيد 
عن النزاع في سورية، انظر أيضًا الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.

 What’s in Blue, «Syria: Draft Resolution Imposing Sanctions Regarding the Use and Production of (8)
Chemical Weapons,» Security Council Report, 25 February 2017.
United Nations, Security Council, 7893rd meeting, S/PV.7893, 28 February 2017, pp. 6–8 and 9–10.   (9)
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إيران واليمن

ُأدخــل في كانون الثاني/يناير 2016 تعديل جوهري في قــرار األمــم المّتحدة حظر األسلحة على 
إيـــــران عــقــب إقـــــرار خــّطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة (JCPOA) وقـــــرار مــجــلــس األمــــن الـــرقـــم 2231 في 
تــمــوز/يــولــيــو  2015(10). أجـــاز الــتــعــديــل عمليات نــقــل األســلــحــة والـــمـــواّد ذات االســتــخــدام الـــمـــزدوج من 
م غير طلب  وإلـــى إيــــران، بــشــرط الــحــصــول على مــوافــقــة مسَبقة مــن مجلس األمـــن الـــدولـــي (11). لــم يــقــدَّ
واحد لتصدير أسلحة إلى إيران بين كانون الثاني/يناير 2016 وكانون األول/ديسمبر 2017 وذلك من 
دولــة لم ُيذكر اسمها. لكّن مجلس األمــن أخفق في تأمين اإلجماع الــالزم للموافقة على الطلب (12). 
وقّدمت أربع دول 24 طلبًا بين كانون الثاني/يناير 2016 وكانون األول/ديسمبر 2017 للموافقة على 

تزويد إيران بمواّد على قائمة المراقبة لدى مجموعة موردي المواّد النووية (13).
م أّي طلب إلــى مجلس األمــن الدولي للموافقة على تصدير أسلحة من إيــران بين كانون  لم ُيقدَّ
الثاني/يناير 2016 وكانون األول/ديسمبر  2017(14). ومع ذلك، سرت مزاعم كثيرة تحّدثت عن تصدير 
إيران أسلحة إلى سورية والعراق واليمن (انظر أدنــاه) (15). إن امتثال إيران آللّية الموافقة على تصدير 
األسلحة والــمــواّد ذات االســتــخــدام الــمــزدوج مــن وإلـــى إيـــران ليس فــي عـــداد التزاماتها بموجب خّطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة. لــكــّن شــحــنــات األســلــحــة اإليــرانــيــة الــمــزعــومــة ستمّثل انــتــهــاكــًا لــقــرار مجلس 

األمن الرقم 2231، وكذلك القرار الرقم 2216 في حالة شحنات األسلحة إلى اليمن (16).
يحظر قــرار األمــم المّتحدة بشأن اليمن نقل األسلحة إلــى جهات فاعلة من غير الــدول في ذلك 
البلد. وقد تركّزت المزاعم والتحقيقات المّتصلة بانتهاك الحظر على تقارير حول شحن إيران أسلحة 
إلى قــّوات الحوثي التي سيطرت على أجــزاء واسعة من شمال اليمن. وفي عام 2017، واصــل فريق 
خبراء األمم المّتحدة المعنّي باليمن واألمانة العاّمة لألمم المّتحدة تحقيقاتهما بشأن أسلحة صغيرة 
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Vienna, 14 July 2015, reproduced as Annex A of UN (10)
Security Council Resolution 2231, 20 July 2015.

لـــالطـــالع عــلــى تــحــلــيــل واٍف لــخــّطــة الــعــمــل ولـــجـــدول رفــــع حــظــر األســلــحــة الــــذي فــرضــتــه األمــــم الــمــّتــحــدة عــلــى إيــــــران، انــظــر: 
 I. Anthony, M. Bromley, and P. D. Wezeman, «The Role and Impact of International Sanctions on Iran,» in:
 SIPRI Yearbook 2016, pp. 87–114, and T. Rauf, «Resolving Concerns about Iran’s Nuclear Programme,» in:
SIPRI Yearbook 2016, pp. 673–688.

ولمعرفة المزيد عن تطبيق الخّطة في عام 2017، انظر الفصل السابع، القسم V في هذا الكتاب.
UN Security Council Resolution 2231 (note 10).   (11)

 United Nations, Security Council, «Third Six-month Report of the Facilitator on the Implementation of (12)
Security Council Resolution 2231 (2015),» S/2017/537, 27 June 2017, para. 32.
 United Nations, Security Council, «Fourth Six-month Report of the Facilitator on the Implementation of (13)
Security Council Resolution 2231 (2015),» S/2017/1058, 15 December 2017, para. 31.
United Nations, S/2017/1058, para. 38.   (14)
 A. Qaidaari, «Is Iran Becoming a Major Regional Arms Producer?,» Iran Business News (24 March (15)
 2016), and E. Schmitt, «Iran is Smuggling Increasingly Potent Weapons into Yemen, US Admiral Says,» New York
Times, 18/9/2017.
UN Security Council Resolution 2216, 14 April 2015.   (16)
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والمفترض  و2016  عــاَمــي 2015  فــي  الــدولــيــة  فــي المياه  االســتــيــالء عليها  جــرى  الصنع  إيــرانــيــة  وخفيفة 
أّنــهــا كــانــت فــي طريقها إلـــى مستخدمين نهائيين فــي الــيــمــن (17). كــمــا حــّقــقــت أمــانــة األمـــم الــمــّتــحــدة في 
مزاعم سعودية بأّن إيران أمّدت قّوات الحوثي بمركبات جّوية بال طّيار وبمكّونات تدخل في صناعة 

قوارب مفّخخة، وعاينت مواّد ذكرت السعودية أّنها استولت عليها في اليمن (18).
واصــــلــــت قـــــــّوات الـــحـــوثـــي إطــــــالق قــــذائــــف بــالــســتــيــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة فــــي عـــــام 2017، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الـــريـــاض الــتــي تبعد عــن الــيــمــن مــســافــة 800 كـــــم (19). وفـــي كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2018، ذكـــر فــريــق خــبــراء 
األمـــم الــمــّتــحــدة الــمــعــنــّي باليمن أّنـــه حـــّدد بــقــايــا قــذائــف ومـــعـــّدات عسكرية ذات صــلــة ومــركــبــات جــّويــة 
حربية بال طّيار إيرانية الصنع وصلت إلى اليمن بعد فرض حظر األسلحة عليه. وخَلص الفريق إلى 
اإلمــــداد المباشر أو غير  الــالزمــة لمنع  الــتــدابــيــر  فــي اّتــخــاذ  األســلــحــة لتقصيرها  إيـــران انتهكت حظر  أّن 
المباشر، أو بيع، أو نقل قذائف بالستية وصهاريج تخزين لمحرّكات القذائف والمركبات الجّوية بال 

طّيار إلى تحالف الحوثي - صالح (20).

كوريا الشمالية

يحظر قرار األمم المّتحدة على كوريا الشمالية نقل أسلحة ومواّد معّينة ذات استخدام مزدوج من 
وإلى البالد. يشّكل هذا الحظر جزءًا من مجموعة واسعة من جزاءات فرضها مجلس األمن الدولي 
األخــيــرة،  السنين  وفــي  الشمالية (21).  كــوريــا  لــدى  البالستية  والــقــذائــف  النووية  األسلحة  بــرامــج  على  رّدًا 

توّسعت بدرجة كبيرة آلّيات مراقبة االمتثال لنظام الجزاءات.
وفـــي آب/أغــســطــس وأيــلــول/ســبــتــمــبــر 2017، واصــلــت األمــــم الــمــّتــحــدة تــوســيــع الـــجـــزاءات رّدًا على 
النووية  تجربتها  وعلى  تموز/يوليو 2017  في  الشمالية  كوريا  أجرتها  التي  البالستية  القذائف  تجارب 

السادسة في 3 أيلول/سبتمبر  2017(22).
تضّمن التوسيع الثاني زيادة نطاق آلّيات المراقبة الملحقة بالجزاءات. ودعا مجلس األمن الدول 
عــلــى الــخــصــوص إلـــى تفتيش الــســفــن فــي أعــالــي الــبــحــار، بــعــد مــوافــقــة دولـــة الــعــلــم، «إذا حصلت على 
 United Nations, Security Council, «Fourth Report of the Secretary-General on the Implementation of (17)
Security Council Resolution 2231 (2015),» S/2017/1030, 8 December 2017, para. 33.

لمعرفة المزيد عن النزاع في اليمن، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
United Nations, S/2017/1030, paras. 34-35.   (18)

 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on Yemen,» S/2018/68, 26 (19)
January 2018, p. 25.

(20) المصدر نفسه، ص 2.
 IX (21) لمعرفة المزيد عن برامج األسلحة النووية والقذائف البالستية الكورية الشمالية، انظر الفصل السادس، القسم
البرامج، انظر الفصل السابع، القسم IV في هذا  الــجــزاءات المفروض على هــذه  هــذا الكتاب. ولمعرفة المزيد عن نظام  في 

الكتاب.
 UN Security Council Resolution 2371, 5 August 2017, and UN Security Council Resolution 2375, 11 (22)
September 2017.
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كما  األمـــــن (23).  مجلس  قــــرارات  تحظرها  شحنة  تحمل  بــأّنــهــا  لــالعــتــقــاد»  معقولة  أســســًا  تتيح  معلومات 
أوعــــز الـــقـــرار إلـــى لــجــنــة الــــجــــزاءات الــمــعــنــّيــة بـــدراســـة إضـــافـــة أّي ســفــيــنــة تــرفــض طــلــب تــفــتــيــش إلـــى قائمة 

الكيانات الخاضعة للجزاءات (24).
لم يمنع فــرض واحــد من أكثر نظم جــزاءات األمــم المّتحدة اّتساعًا وتسّلطًا على كوريا الشمالية 
فــي عــام  2017(25). كما  والــصــاروخــيــة  الــنــوويــة  األســلــحــة  بــرامــج  فــي  مواصلتها تحقيق تــطــّورات سريعة 
وّثق فريق خبراء األمم المّتحدة المعنّي بكوريا الشمالية انتهاكات شاملة وواسعة النطاق للجزاءات 
الــتــي فرضتها عليها األمـــم الــمــّتــحــدة. أشـــار تقرير الــفــريــق فــي آب/أغــســطــس 2017 إلــى أّنـــه «مــع توّسع 
نـــظـــام الـــــجـــــزاءات، تـــوّســـع نـــطـــاق الـــتـــهـــّرب مـــنـــهـــا» (26). إّال أّن الــــحــــوادث الـــتـــي شــهــدهــا الـــعـــام 2017 بــّيــنــت 
صعوبة التحديد الدقيق للجهات التي تستورد منها كوريا الشمالية التكنولوجيا الالزمة لتطوير برامج 
أســلــحــتــهــا، واألهـــــّم مــنــذ ذلـــك صــعــوبــة تــحــديــد مـــدى اعــتــمــاد الـــبـــالد عــلــى الــمــســتــوردات أو قــدرتــهــا على 

االعتماد على تطوير التكنولوجيات محّليًا.
مؤّسسة  وهـــو   ،(IISS) االســتــراتــيــجــيــة  لــلــدراســات  الــدولــي  المعهد  زعـــم  آب/أغــســطــس 2017،  فــفــي 
بحثية مــقــّرهــا لــنــدن، أّن الــتــقــّدم الــســريــع الـــذي أحــرزتــه كــوريــا الشمالية فــي تطوير قــذائــف بالستية عائد 
إلــى حيازتها مــحــرّكــات R-250 مــــؤّخــــراً (27). هــنــاك خــالف حــول الــمــصــدر الــدقــيــق لتلك الــمــحــرّكــات، إْذ 
ذكر التقرير أّن مصدرها مكتب يوْزهنوي الحكومي للتصميم، فيما أشير إلى مصادر محتملة أخرى 
فــي أوكــرانــيــا وروســيــا أيــضــًا. لــكــّن مكتب يــوْزهــنــوي أنــكــر أن يــكــون مــصــدر الــمــحــرّكــات واســـتـــدّل بــإدانــة 
كدليل  عــام 2011  في  المكتب  من  معلومات  سرقة  يــحــاوالن  وهما  ُضبطا  شماليَّين  كوريَّين  مواطَنين 

على الضوابط المطبَّقة لديه (28).
الرئيسة  النواحي  في  خارجية  مصادر  على  الشمالية  كوريا  اعتماد  أّن  على  أخــرى  تقارير  شــّددت 
لــبــرنــامــج أســلــحــتــهــا الــنــوويــة وقــذائــفــهــا الــبــالــســتــيــة لــم يمنعها مــن إظــهــار قــــدرة مــحــّلــيــة مــتــزايــدة عــلــى إتــقــان 
تقنيات إنتاج معّقدة معّينة (29). تشير هذه االستنتاجات إلى أّن الضوابط التي تفرضها األمم المّتحدة، 
ولــو بــصــرامــة، على شحنات األسلحة والــمــواّد ذات االســتــخــدام الــمــزدوج رّبــمــا تبّطئ بــرامــج األسلحة 

النووية والقذائف البالستية الكورية الجنوبية، لكّنها لن توقفها بالكامل على األرجح.
UN Security Council Resolution 2375, para. 7.   (23)
UN Security Council Resolution 2375, para 8.   (24)

(25) لمزيد من المعلومات، انظر الفصل السادس، القسمين IX وXI في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, «Midterm Report of the Panel of Experts Established Pursuant to (26)
Resolution 1874 (2009),» S/2017/742, 5 September 2017, p. 4.
 M. Elleman, «The Secret to North Korea’s ICBM Success,» International Institute for Strategic Studies (27)
 (IISS), IISS Voices, 14 August 2017, and W. J. Broad and D. E. Sanger, «North Korea’s Missile Success is Linked
to Ukrainian Plant, Investigators Say,» New York Times, 14/8/2017.
Broad and Sanger, Ibid.   (28)
 D. Salisbury, «Why Didn’t Sanctions Stop North Korea’s Missile Program?,» Defense News (15 August (29)
2017).
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واصل فريق الخبراء التابع لألمم المّتحدة تحقيقاته في حاالت سابقة انتهكت فيها كوريا الشمالية 
قيود األمم المّتحدة على صادرات البالد من األسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخدمات العسكرية 
إلى سّت دول كّلها أفريقية، وهي أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وموزمبيق وناميبيا 
وأوغندا. ذكر الفريق في كّل هذه الحاالت أّن الدولة المستوردة لم ُتجب بشكل واٍف عن استعالماته 
بــشــأن االنــتــهــاكــات الـــمـــزعـــومـــة (30). حــّقــق الــفــريــق أيــضــًا فــي تــقــاريــر عــائــدة إلـــى عـــام 2017 بــشــأن مــشــاركــة 
شــركــات كــوريــة شمالية فــي أنشطة قــذائــف بالستية فــي ســوريــة، وفــي صيانة منظومات دفــاع جــّوي في 
سورية  إلــى  الشمالية  كوريا  من  مرسلة  شحنات  اعترضتا  الدولتين  أّن  الفريق  ذكــر  وتــنــزانــيــا (31).  سورية 
وأّنه يعاين تقارير من دولة ثالثة تفيد بأّن لِوجهة هذه الشحنات صلة ببرنامج األسلحة الكيميائية في 

سورية (32).
وفي عام 2017، وردت معلومات جديدة حول الِوجهة المقصودة للثالثين ألف قنبلة صاروخّية 
الــدفــع وجــدت على متن سفينة كــوريــة شمالية تــم اعتراضها بالقرب مــن السواحل المصرية فــي آب/

أغسطس 2016. وصف الفريُق الحادثة بأّنها «أكبر مصادرة للذخيرة في تاريخ الجزاءات المفروضة 
[على كــوريــا الــشــمــالــيــة]» (33). ومــع أّنــه كــان للسلطات المصرية دور رئيس فــي مــصــادرة تلك األسلحة 
وتدميرها بعد ذلك، أشارت مصادر كثيرة إلى أّن الجيش المصري كان المستورِد المقصود (34). ُتبرز 

هذه الحالة مدى بقاء كوريا الشمالية جزءًا من شبكات توريد األسلحة في العالم.

ليبيا

يــجــيــز حــظــر األســـلـــحـــة الـــــذي فــرضــتــه األمـــــم الـــمـــّتـــحـــدة عــلــى لــيــبــيــا نــقــل أســلــحــة إلــــى حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني المعتَرف بها دوليًا بشرط الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الجزاءات األممية المعنية (35). 
وفي عام 2017، أشــار فريق الخبراء إلى حــاالت كثيرة تلّقت فيها جماعات مسلحة متنّوعة في ليبيا 
شحنات أسلحة ومواّد ذات صلة من حكومات أجنبية لم ُتعَط موافقة مسبقة. من أهّم عمليات النقل 
فــي عـــام 2017 إمــــداد اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــّتــحــدة للجيش الــوطــنــي الليبي الـــذي يــقــوده المشير خليفة 

حفتر بشاحنات ومركبات مدّرعة (36).
United Nations, S/2017/742 (note 26), paras. 22-27 and 29.   (30)
Ibid., (note 26), paras. 28 and 30.   (31)
Ibid., para. 28.   (32)
 United Nations, Security Council, «Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution (33)
1874 (2009),» 30 January 2017, S/2017/150, 27 February 2017, p. 4.
 J. Warrick, «A North Korean Ship Was Seized off Egypt with a Huge Cache of Weapons Destined for a (34)
Surprising Buyer,» Washington Post, 1/10/2017.

 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts Established Pursuant to (35)
Resolution 1973 (2011),» S/2015/128, 23 February 2015.

للمزيد عن النزاع في ليبيا، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.
 United Nations, Security Council, «Final Report of the Panel of Experts on Libya Established Pursuant (36)
to Resolution 1973 (2011),» S/2017/466, 1 June 2017, para. 166.
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يـــظـــّل تـــحـــديـــد مــــا يـــمـــّثـــل عــمــلــيــة نـــقـــل أســـلـــحـــة فــــي نـــظـــر حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي صـــعـــبـــًا بــالــنــظــر إلـــى 
حكومة  رئيس  ســـّراج،  فايز  شّكل  أيــار/مــايــو 2016،  ففي  اسميًا.  لسيطرتها  الخاضعة  الــقــوى  مجموعة 
الوفاق، الحرَس الرئاسي الليبي، لكّن الجيش الوطني الليبي يعتبر هذه القّوة الجديدة منافسة له (37). 
وفي حزيران/يونيو 2017، صّرح العميد نجم الدين الناكوع، قائد الحرس الرئاسي، بأّنه جرى التقّدم 
رســمــيــًا بطلب إلـــى مجلس األمـــن الــدولــي كــي يستثني قــّواتــه مــن كـــّل الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى واردات 
األســلــحــة (38). لكن لم يطرأ تعديل على نطاق حظر األسلحة في عــام 2017. وكما أشــار فريق خبراء 
التي  السياسية  العمليُة  المتوّقع  النحو  على  تتطّور  عــام 2017، «لــم  فــي  بليبيا  المعنّي  المّتحدة  األمــم 
ُصّممت استثناءاُت حظر األسلحة لمساندتها، لكون العالقات بين الجماعات المسلحة والكيانات 

السياسية قائمة على الصفقات والمصالح العابرة» (39).

الصومال

خَلص فريق الرصد التابع لألمم المّتحدة المعني الصومال في عام 2017 إلى أّن األسلحة ال تزال 
الــبــالد. وأبــرز على الخصوص دليـًال يشير إلــى أّن معدل وصول  تصل إلــى الجماعات المسلحة في 

شحنات األسلحة إلى بونتالند وحدها يناهز شحنة واحدة شهريًا وهي تأتي من اليمن أساساً (40).
يشترط حظر األسلحة، الذي تفرضه األمم المّتحدة على الصومال، على الحكومة الصومالية أن 
ترفع إلى لجنة الجزاءات ذات الصلة التابعة لمجلس األمن الدولي تقريرًا مسبقًا عن كّل مشترياتها 
الــعــســكــريــة مـــن الــــخــــارج، وأن تـــقـــّدم مــعــلــومــات عـــن تــركــيــبــة قـــّواتـــهـــا الــمــســلــحــة وتـــقـــوم بـــخـــطـــوات لــتــأمــيــن 
كــّررت الحكومة الصومالية مطالباتها السابقة برفع كامل  وفي عام 2017،  مخزونات تلك األسلحة. 
للقيود المفروضة على مشترياتها من األسلحة. لكّن فريق الرصد عارض ذلك، مشيرًا إلى أّنه جرى 
اإلبالغ جزئيًا أو لم يجِر اإلبالغ مطلقًا عن عدد من شحنات األسلحة إلى أجهزة حكومية في السنتين 

الماضيتين (41).
لألسلحة  الصومالية  الحكومة  إدارة  في  عيوب  هناك  تبقى  المتواضع،  التحّسن  من  الرغم  وعلى 

والذخائر، ال سّيما لجهة توزيعها ومتابعتها (42).
 I. El Amrani, «New Risks in Libya as Khalifa Haftar Dismisses UN-backed Accord,» 21 December (37)
2017.
 Xinhua, «Interview: Libyan General Requests UNSC to Exclude Libyan Presidential Guard from Arms (38)
Embargo,» 19 June 2017.
United Nations, S/2017/466, para. 107.   (39)
 United Nations, Security Council, Report on Somalia of the monitoring group on Somalia and Eritrea, (40)
S/2017/924, 2 November 2017, p. 6.

للمزيد عن النزاع في الصومال، انظر الفصل الثاني، القسم VI في هذا الكتاب.
United Nations, S/2017/924 (note 40), pp. 6-7.   (41)
C. Gaffey, «Why Somalia Wants a 25-year Arms Embargo Lifted,» Newsweek (12 May 2017).   (42)
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قرارات حظر األسلحة الصادرة عن االّتحاد األوروبي

فنزويال

فــــرض مــجــلــس االّتــــحــــاد األوروبـــــــي عــلــى فــنــزويــال جــــــزاءات فـــي 13 تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 2017، 
وهذا يشمل حظرًا على إمــدادات األسلحة والمواّد التي قد ُتستخدم في القمع الداخلي (43). السبب 
الــمــبــاشــر لـــلـــجـــزاءات تــقــيــيــم الــمــجــلــس حـــيـــال حـــصـــول مــخــالــفــات كــثــيــرة فـــي االنـــتـــخـــابـــات عــلــى مــســتــوى 
أيضًا  المجلس  جــادل  بالنتائج.  المعارضة  مــن  كبير  جــزء  قبول  عــدم  وحقيقة  لعام 2017  المحافظات 
بأّن تشكيل جمعّية تأسيسية «سلطاتها مطلقة» أمعن في تقويض المؤّسسات الديمقراطية والمستقّلة 
فــي فنزويال وأّن «الــتــقــاريــر... عــن انتهاكات حقوق اإلنــســان والــحــّريــات األساسية سبب إضــافــي لــدّق 

ناقوس الخطر» (44).
يشمل حظر األسلحة كّل شحنات البضائع والتكنولوجيات المدَرجة في قائمة االّتحاد األوروبي 
ـــعـــة قـــبـــل 13 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ الــمــشــتــركــة لـــلـــمـــعـــّدات الـــعـــســـكـــريـــة، مــــا لــــم تـــكـــن عـــقـــود هـــــذه الـــشـــحـــنـــات مـــوقَّ

نــوفــمــبــر 2017. كــمــا أّن الــــقــــرار يــحــظــر شــحــن «مــــعــــّدات قـــد ُتــســتــخــدم فـــي الــقــمــع الـــداخـــلـــي» كــمــركــبــات 
مكافحة الــشــغــب، وأنــــواع معّينة مــن الــــدروع الــواقــيــة مــن الــمــتــفــّجــرات والـــرصـــاص (45). وكــمــا هــي الحال 
فــي الــجــزاءات التي فرضها االّتــحــاد األوروبــــي على إيـــران وســوريــة، تضع الــجــزاءات المفروضة على 
فنزويال قيودًا على نقل طائفة من المعّدات والتكنولوجيات والبرمجيات التي يمكن استخدامها في 
مراقبة اإلنترنت أو االّتصاالت الهاتفية. لكّن تحديد القيود المفروضة أضيق في حالة فنزويال منه في 
حالة إيـــران وســوريــة، إْذ يتعّين وقــف الــصــادرات إلــى إيـــران وســوريــة إذا كانت الــمــواّد سُتستخدم «في 
مراقبة أو اعتراض... االّتصاالت عبر اإلنترنت أو الهاتف» (46). وفي المقابل، يتعّين وقف الصادرات 
إلــى فــنــزويــال إذا كــانــت سُتستخدم «فــي القمع الـــداخـــلـــي» (47). لــكــّن الـــجـــزاءات ال تــعــّرف معنى «القمع 

الداخلي» في هذا السياق.

 Council Decision (CFSP) 2017/2074 of 13 November 2017 Concerning Restrictive Measures in View (43)
of the Situation in Venezuela, Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2017.

 Council of the European Union, «Venezuela: EU Adopts Conclusions and Targeted Sanctions,» Press (44)
Release 643/17, 13 November 2017.
 Council Regulation (EU) 2017/2063 of 13 November 2017 concerning restrictive measures in view of (45)
the situation in Venezuela, Official Journal of the European Union, L 295, 14 November 2017.

 Council Regulation (EU) 359/2011 of 12 April 2011 concerning restrictive measures directed against (46)
 certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran, Official Journal of the European Union, L
 100, 14 April 2011, Article 1b; and Council Regulation (EU) 36/2012 of 18 January 2012 concerning restrictive
 measures in view of the situation in Syria and repealing Regulation (EU) 442/2011, Official Journal of the
European Union, L 16, 19 January 2012, Article 4.
Council Regulation (EU) 2017/2063, article 6.   (47)



502

مصر

توّصلت الـــدول األعــضــاء فــي االّتــحــاد األوروبـــي فــي عــام 2017 إلــى اّتــفــاق سياسي تعّلق بموجبه 
تصدير معّدات إلى مصر إذا كان استخدامها في القمع الداخلي ممكنًا، وتعيد تقييم رخص تصدير 
ــقــة فــي عــام  الــمــعــّدات الــعــســكــريــة وتــعــيــد الــنــظــر فــي مــســاعــداتــهــا األمــنــيــة لــمــصــر، وهـــي تــدابــيــر بــقــيــت مــطــبَّ

.(48)2017 
يظهر أّن هذه التدابير لم تؤّثر في تدّفق األسلحة عمومًا إلى مصر، كما أّنها لم تؤّثر في النواحي 
الــعــســكــريــة أو األمــنــيــة لــلــعــالقــات بــيــن االّتـــحـــاد األوروبــــــي ومـــصـــر. وقـــد صـــــّدرت دول كــثــيــرة أعـــضـــاء في 
االّتــــحــــاد األوروبــــــــي كـــّمـــيـــات ضــخــمــة مـــن األســـلـــحـــة إلــــى مــصــر مــنــذ عــــام  2013(49). ولــــم ُتـــذكـــر الــتــدابــيــر 
وال صادرات األسلحة إلى مصر في تقرير للجنة أوروبية عن العالقات بين االّتحاد األوروبي ومصر 
وال في بيان أوروبي مصري مشترك صادر في تموز/يوليو (50). لكّن ِكلتا الوثيقتين أشارت إلى إمكان 

إقامة تعاون بين االّتحاد األوروبي ومصر في مجاَلي األمن ومكافحة اإلرهاب.

مياْنمار

فرض االّتحاد األوروبي على مياْنمار حظر توريد أسلحة منذ عام 1991، وكان جزءًا من مجموعة 
جزاءات أشمل للضغط من أجل إحالل الديمقراطية والرّد على انتهاكات حقوق اإلنسان. وفي عام 
2013، قـــادت اإلصـــالحـــات السياسية فــي الــبــالد إلـــى رفـــع االّتـــحـــاد األوروبـــــي كـــّل الـــجـــزاءات إّال حظر 

توريد األسلحة.
ورّدًا على أعمال العنف التي قام بها جيش مياْنمار ضّد طائفة الروهينيغيا، طالب مجلس االّتحاد 
األوروبـــي فــي تشرين األول/أكــتــوبــر 2017 جميع األطـــراف بإنهاء العنف فـــورًا وطــالــب جيش مياْنمار 
بــإنــهــاء عــمــلــّيــاتــه (51). وفــي هــذا الــســيــاق، أّكـــد االّتــحــاد األوروبــــي صالحية الحظر الـــذي يفرضه االّتــحــاد 
األوروبي حاليًا على واردات مياْنمار من األسلحة وعلى المعّدات التي يمكن استخدامها في القمع 

الداخلي (52).

European External Action Service, Communication with authors, 3 October 2017.   (48)
للمزيد عن النزاع في مصر، انظر الفصل الثاني، القسم V في هذا الكتاب.

SIPRI Arms Transfers Database. (49) انظر مثـًال: 
 European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, (50)
 «Report on EU–Egypt relations in the framework of the revised ENP,» Joint staff working paper, SWD(2017) 271
 final, 13 July 2017, and Council of the EU, «Joint Statement by Federica Mogherini, High Representative of the
 Union for Foreign Affairs and Security Policy and Sameh Shoukry, Minister of Foreign Affairs of Egypt following
the 7th Session of the EU–Egypt Association Council,» Statements and Remarks 496/17, 25 July 2017.

(51) لمعرفة المزيد عن النزاع في مياْنمار، انظر الفصل الثاني، القسم III في هذا الكتاب.
 Council of the European Union, «Council Conclusions on Myanmar/Burma,» 13099/17, 16 October (52)
2016.
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السعودية

خَلص البرلمان األوروبي في شباط/فبراير 2016 إلى وجود أدّلة قوّية على أّن العمليات العسكرية 
ولــذلــك أقــّر قــرارًا  الــدولــي.  فــي عــام 2015 تضّمنت انتهاكات للقانون اإلنساني  السعودية التي بــدأت 
غــيــر ُمــلــزم طــالــب الــمــمــّثــل الــســامــي لــالّتــحــاد األوروبـــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة األمــنــيــة «بــإطــالق 
مــبــادرة تــرمــي إلــى فــرض حظر تــوريــد أسلحة مــن جــانــب االّتــحــاد األوروبــــي على الــســعــوديــة» (53). وفي 
أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2017، أصدر البرلمان قرارات جّددت مطالبة االّتحاد األوروبي 

بحظر توريد أسلحة إلى المملكة (54).

الجدول الرقم (10 - 2)

قرارات حظر األسلحة المتعّددة األطراف النافذة في عام 2017

التطّورات الرئيسة في 2017تاريخ فرض الحظر أّول مّرةالهدف(أ)

قرارات حظر توريد األسلحة الصادرة عن األمم المّتحدة

(NGF) ُمّدد لغاية 31 كانون الثاني/يناير 52018 كانون األول/ديسمبر 2013جمهورية أفريقيا الوسطى
(NGF) ُمّدد لغاية 1 تموز/يوليو 282018 تموز/يوليو 2003جمهورية الكونغو الديمقراطية

23 كانون األول/ديسمبر 2009إريتريا
23 كانون األول/ديسمبر 2006إيران

(NGF) 6 آب/أغسطس 1990العراق
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)، والقاعدة 

واألفراد والكيانات المنتسبة إليهما
16 كانون الثاني/يناير 2002

15 تموز/يوليو 2006كوريا الشمالية
(NGF) 11 آب/أغسطس 2006لبنان
(NGF) 26 شباط/فبراير 2011ليبيا

(NGF) ُمّدد حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 232018 كانون الثاني/يناير 1992الصومال
30 تموز/يوليو 2004السودان (دارفور)

(NGF) ُمّدد لغاية 26 آذار/مارس 142018 نيسان/أبريل 2015اليمن
16 كانون الثاني/يناير 2002طالبان

 يتبع

 European Parliament, Resolution of 25 Feb. 2016 on the Humanitarian Situation in Yemen, (53)
2016/2515(RSP).

لــمــعــرفــة الــمــزيــد عــن الـــنـــزاع فــي الــيــمــن، انــظــر الــفــصــل الــثــانــي، الــقــســم V فــي هـــذا الــكــتــاب؛ ولــلــمــزيــد عــن دور الــســعــوديــة في 
المنطقة، انظر الفصل األول، القسم II في هذا الكتاب.

 European Parliament, Resolution of 13 September 2017 on Arms Export: Implementation of Common (54)
 Position 2008/944/CFSP, 2017/2029(INI); and European Parliament, Resolution of 30 November 2017 on the
situation in Yemen, 2017/2849(RSP).
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 تابع

قرارات حظر توريد األسلحة الصادرة عن االّتحاد األوروبي

القاعدة وطالبان واألفراد والكيانات المنتسبة 
إليهما(*)

17 كانون األول/ديسمبر 1996

ُمّدد لغاية 28 شباط/فبراير 202018 حزيران/يونيو 2011روسيا البيضاء
27 حزيران/يونيو 1989الصين(ب)

(*)(NGF) 23 كانون األول/ديسمبر 2013جمهورية أفريقيا الوسطى
(*)(NGF) 7 نيسان/أبريل 1993جمهورية الكونغو الديمقراطية

21 آب/أغسطس 2013مصر(ب)
1 آذار/مارس 2010إريتريا(*)
27 شباط/فبراير 2007إيران

(*)(NGF) 4 آب/أغسطس 1990العراق
20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006كوريا الشمالية

(*)(NGF) 15 أيلول/سبتمبر 2006لبنان
(*)(NGF) 28 شباط/فبراير 2011ليبيا

ُمّدد حتى 30 نيسان/أبريل 292018 تموز/يوليو 1991(ج)مياْنمار
ُمّدد حتى 31 كانون الثاني/يناير 312018 تموز/يوليو 2014روسيا

(*)(NGF) 10 كانون األول/ديسمبر 2002الصومال
18 تموز/يوليو 2011جنوب السودان

15 آذار/مارس 1994السودان
9 أيار/مايو 2011سورية
13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017فنزويال

(*)(NGF) 8 حزيران/يونيو 2015اليمن
ُمّدد لغاية 20 شباط/فبراير 182018 شباط/فبراير 2002زيمبابوي

قرارات حظر توريد األسلحة الصادرة عن جامعة الدول العربية

3 كانون األول/ديسمبر 2011سورية

(*) = حظر فرضه االّتــحــاد األوروبـــي في تطبيق مباشر لحظر فرضته األمــم المّتحدة؛ NGF = حظر يسري على قــّوات غير 
حكومية (ورّبما ُيجيز شحنات األسلحة إلى الدولة الهدف بشرط استيفاء شروط معّينة).

(أ) رّبما تغّير الهدف منذ فرض الحظر أّول مّرة. الهدف المذكور هنا لغاية آخر عام 2017.
(ب) قرارات الحظر الصادرة عن االّتحاد األوروبي ضّد الصين ومصر التزامات سياسية، بينما بقّية القرارات ُملزمة قانونًا.

(ج) فرض االّتحاد األوروبي ودوله أّول حظر توريد أسلحة على مياْنمار في عام 1990.
 United Nations, Security Council, «Sanctions»; and European Commission, «Restrictive Measures الــمــصــادر: 
(Sanctions) in Force,» 4 August 2017.
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يتيح SIPRI Arms Embargo Archive عرضًا مفّصًال ألغلب قــرارات الحظر المتعّددة األطراف 
النافذة منذ عام 1950، إلى جانب الصكوك الرئيسة التي ُترسي قرارات الحظر أو تعّدلها.

ــــراًء عــقــب ذلـــك لــغــايــة آخـــر عـــام 2017، وبــقــيــت الــســعــوديــة  لــم يــّتــخــذ مــجــلــس االّتـــحـــاد األوروبـــــي إجـ
سوقًا مهّمة لصادرات أسلحة كثير من الدول األعضاء في االّتحاد األوروبي (55).

(55) انظر الفصل الخامس، القسم I في هذا الكتاب.
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III أنظمة مراقبة الصادرات

سيبيل باور، كوليا بروكمان، 

مارك بروملي وجيوفانا ماليتا

تــوجــد أربـــعـــة أنــظــمــة مــراقــبــة صــــــادرات مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف - مــجــمــوعــة أســتــرالــيــا (AG) ونـــظـــام مــراقــبــة 
تكنولوجيا القذائف (MTCR) ومجموعة مورِّدي المواّد النووية (NSG) وترتيب واسينار بشأن ضوابط 
 - ((WA) واســيــنــار  (ترتيب  االســتــخــدام  الــمــزدوجــة  والتكنولوجيات  والسلع  التقليدية  األسلحة  تصدير 
تــنــّســق ضــوابــط الــتــجــارة عــلــى الــســلــع والــتــكــنــولــوجــيــات الــتــي يــرتــبــط اســتــخــدامــهــا بــاألســلــحــة الكيميائية أو 
الــتــرتــيــبــات الــُمــلــزمــة  هـــذه  الـــجـــدول الــرقــم (10 - 3)) (1). تــقــوم  التقليدية (انــظــر  الــنــوويــة أو  الــبــيــولــوجــيــة أو 
تؤّدي  األنظمة  أّن  كما  وإقليمية (2).  وطنية  قوانين  خالل  من  ذ  وُتنفَّ وُتطبَّق  اإلجماع  مبدأ  على  سياسيًا 
وظيفة مهّمة وهي إرساء معايير بينما يطّبق عدد ما فتئ يزداد من غير األعضاء قوائم ضوابط األنظمة 

ومعاييرها.
يلتقي ممّثلو الحكومات، من دوائر سياسية وتقنية واستخبارية ومانحة تراخيص وفارضة قوانين، 
تّتخذ  التي  المناظرة  العاّمة  الجلسة  إلــى  تقريرًا  وترفع  األنظمة،  ضمن  مختلفة  تجّمعات  في  سنة  كــّل 
تنتقل  جيدة.  وممارسات  توجيهات  تتضّمن  وثائق  وُتــصــدر  الرقابة،  قوائم  في  تغييرات  بشأن  قـــرارات 
أستراليا  ال تـــزال  الــتــي  أستراليا  مجموعة  فــي  إّال  ســنــويــًا،  المشاركة  الـــدول  بين  بــالــمــداورة  النظام  رئــاســة 
تــرأســهــا مــنــذ تــأســيــســهــا. يــخــدم رؤســـــاء الــهــيــئــات الــفــرعــيــة الــمــتــنــّوعــة عــــّدة ســنــيــن فـــي الـــعـــادة ويـــتـــّم الــتــوافــق 

(1) لــــالطــــالع عــلــى أوصـــــاف مـــوجـــزة وقـــوائـــم الـــــدول الــمــشــاركــة فـــي هـــذه األنــظــمــة، انــظــر الــمــلــحــق (ب) الــقــســم III فـــي هــذا 
الكتاب.

(2) مــــع أّنـــه ليس كــّل الـــدول األعــضــاء فــي االّتــحــاد األوروبــــي تــشــارك فــي جميع األنــظــمــة، فهي ُمــلــَزمــة بها قــانــونــًا مــن خالل 
 Council Regulation (EC) no. 428/2009 of 5 :نــظــام االّتــحــاد األوروبــــي المتعّلق بــالــمــواّد ذات االســتــخــدام الـــمـــزدوج. انــظــر
 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use
items, Official Journal of the European Union, L 134, 29 May 2009.
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عليهم باإلجماع. أّما ترتيب واسينار فهو النظام الوحيد الذي له أمانة سّر قائمة ودائمة ورئيس وفريق 
عمل داعم.

مــع أّن مراقبة الـــصـــادرات تــظــّل مــحــور تركيز األنــظــمــة، يــجــري وعــلــى نحو متزايد إدراج الوساطات 
والنقل العابر وإعــادة الشحن أيضًا في نطاق الضوابط وتحويلها إلى موضوع مناقشات فريق الخبراء 
والجلسات العاّمة. وبالنظر إلى أّنــه يجري إرســال صــادرات كثيرة عوضًا من نقلها، يصّح ما تقّدم في 
 (AM)) عمليات نقل التكنولوجيا والتكنولوجيات الناشئة غير الملموسة كعمليات التصنيع باإلضافة
أو ما يسّمى الطباعة الثالثية األبعاد؛ انظر القسم IV). الموضوع المهيمن لدى األنظمة في عام 2017 
كـــان الــتــكــّيــف مــع الــتــطــّورات التكنولوجية، بــمــا فــي ذلـــك إمــكــان اســتــغــالل الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي. ويبقى 
إشراك الدول غير المشاركة وتوسيع العضوية موضوعًا قائمًا في جميع األنظمة. لكّن صعوبة الوصول 
إلى إجماع سياسي حول قبول مقّدمي طلبات جدد، إلى جانب الهواجس حيال بقاء عضوية ضخمة 

وتقاسم معلومات رّبما تكون حّساسة حصرت العضوية في 35 - 48 دولة، بحسب النظام.

الجدول الرقم (10 - 3)

أنظمة مراقبة الصادرات األربعة المتعّددة األطراف

النظام 
(سنة التأسيس)

عدد المشاركين (لغاية 31 النطاق
كانون األول/ديسمبر 2017)

رئيس الجلسات 
العاّمة، 2017

الجلسة 
العاّمة، 2017

مجموعة أستراليا 
(1985)

المعّدات والمواّد والتكنولوجيا 
والبرمجيات التي يمكن أن 

تسهم في أنشطة أسلحة كيميائية 
وبيولوجية

26 - 30 أستراليا42(أ)
حزيران/يونيو، 

باريس

نظام مراقبة 
تكنولوجيا القذائف 

(1987)

المركبات الجّوية بال طيار القادرة 
على إيصال أسلحة دمار شامل

16 - 20 أيسلندا وأيرلندا35
تشرين األول/
أكتوبر، دبلن

مجموعة مورِّدي 
المواّد النووية 

(1974)

المواّد والبرمجيات والتكنولوجيا 
النووية وذات الصلة بالمجال 

النووي

22 - 23 سويسرا48(ب)
حزيران/يونيو، 

بيرن
ترتيب واسينار 

(1995)
األسلحة التقليدية والمواّد 

والتكنولوجيات ذات االستخدام 
المزدوج

6 - 7 كانون فرنسا42
األول/

ديسمبر، فيينا

(أ) إضافة إلى ذلك، أصبحت الهند المشاركة الـ 43 في مجموعة أستراليا في كانون الثاني/يناير 2018.
(ب) إضافة إلى ذلك، المفّوضية األوروبية ورئيس لجنة زانغر مراقبان دائمان في مجموعة مورِّدي المواّد النووية.

Australia Group; Missile Technology Control Regime; Nuclear Supplier Group; and Wassenaar Ar- المصادر: 
rangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-use Goods and Technologies.
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ــمــا تــلــك المّتصلة  مــع ذلـــك، حصلت تـــطـــّورات كــبــيــرة فــي عــضــويــة األنــظــمــة فــي عـــام 2017، وال ســيَّ
ــًا مــدنــيــًا مـــع الـــواليـــات الــمــّتــحــدة فـــي الـــعـــام 2005، ســعــت الهند  بــالــهــنــد. فــعــقــب إبـــــرام الــهــنــد اّتـــفـــاقـــًا نـــوويـ
لـــالنـــضـــمـــام إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــــــورِّدي الـــــمـــــواّد الــــنــــوويــــة. تـــحـــّولـــت هـــــذه الـــخـــطـــوة إلـــــى خـــّطـــة أكـــثـــر طــمــوحــًا 
لالنضمام إلى األنظمة األربعة كّلها. وبعد أن انضّمت الهند إلى نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في 
العام 2016، نجحت جهود الهند الرامية إلى االنضمام إلى ترتيب واسينار في كانون األول/ديسمبر 
مجموعة  إلــى  لالنضمام  مساعيها  لكّن  الثاني/يناير 2018.  كانون  في  أستراليا  مجموعة  وإلــى   2017
مـــــورِّدي الـــمـــواّد الــنــوويــة لــم تــتــكــّلــل بــالــنــجــاح. وعــلــى الــصــعــيــد الــمــحــّلــي، ُعــــدَّ انــضــمــام الــهــنــد إلـــى ترتيب 
إلى  لالنضمام  الهند  جهود  يساند  أن  يمكن  بــاهــرًا  دبلوماسيًا  نجاحًا  أستراليا  مجموعة  وإلــى  واسينار 
مجموعة مـــورِّدي الــمــواّد الــنــوويــة (3). رّبما تيّسر االنضمام إلــى هــذه األنظمة لحقيقة أّن الصين ليست 

عضوًا فيها ولحّل نزاع دبلوماسي قديم مع إيطاليا (4).
إضافة إلى هذه األنظمة األربعة، أرسى االّتحاد األوروبي أساسًا قانونيًا مشتركًا لضوابط التصدير، 
والتكنولوجيا  والبرمجيات  شحنها  وإعــادة  الــمــزدوج  االستخدام  ذات  للمواّد  العابر  والنقل  والوساطة 
وكـــذلـــك الـــمـــعـــّدات الــعــســكــريــة وإن بـــدرجـــة أقــــــّل. إّنـــهـــا الــمــنــّظــمــة اإلقــلــيــمــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي قـــامـــت بــهــذه 
الخطوات. يدخل االّتحاد األوروبي تغييرات جوهرية في الضوابط التي يفرضها على االّتجار بمواّد 
ذات اســتــخــدام مـــــزدوج، و«يــعــيــد صــيــاغــة» نــظــام االّتـــحـــاد األوروبـــــي المتعلق بــالــمــواد ذات االســتــخــدام 

المزدوج (5). بدأت العملية في عام 2011، وُيستبعد اكتمالها قبل آخر عام  2018(6).

مجموعة أستراليا

تسعى مجموعة أستراليا «لتقليص خطر المساعدة على انتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية» 
عــبــر «مــــواءمــــة تــدابــيــر إصـــــدار تــراخــيــص الــتــصــديــر الــوطــنــيــة لــــدى الـــــدول الـــمـــشـــارِكـــة» (7). تــوّســعــت تغطية 
المجموعة منذ تأسيسها رّدًا على استخدام أسلحة كيميائية في الحرب اإليرانية - العراقية بين عاَمي 
استخدامها  يمكن  التي  والتكنولوجيا  والمعّدات  والــمــواّد  البيولوجية  األسلحة  لتشمل  و1988   1980
تغّطي  لعام 1993  الكيميائية  األسلحة  باّتفاقية  المرَفقة  الــقــوائــم  أّن  ومــع  بها.  صلة  ذات  تطبيقات  فــي 
 «Boost for NSG Membership, India Joins Australia Group,» Economic Times, 19/1/2018, and A. Kumar, (3)
«Big Diplomatic Win as India Joins Australia Group for Controlling Chemical and Biological Weapons,» News18.
com, 19 January 2018.
A. Panda, «Wassenaar Arrangement Admits India as its 42nd Member,» The Diplomat (8 December 2017). (4)
 S. Bauer and G. Maletta, «The Export Control Regimes,» :لمعرفة المزيد عن النزاع الدبلوماسي مع إيطاليا، انظر
in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 603-606.
Council Regulation (EC) no. 428/2009 of 5 May 2009 (note 2).   (5)

 S. Bauer and M. Bromley, «Developments in EU Dual-use and Arms Trade Control,» in: SIPRI Yearbook (6)
2017, pp. 612-615.
 Australia Group, «The Australia Group: An Introduction», and Australia Group, «Objectives of the (7)
Group».
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المواّد الكيميائية فقط، تغّطي فإن مجموعة أستراليا قوائم إنتاج المعّدات والتكنولوجيا أيضاً (8). كما 
دول  إلــى  إضافة  العابر  الشحن  دول  إلــى  عــام 2004  منذ  صراحة  تشير  الرسمية  المجموعة  تقارير  أّن 

التصدير (9).
كما في عام 2016، عكست الجلسة العاّمة لمجموعة أستراليا في عام 2017 اآلثار المترّتبة على 
المشارِكة  الـــدول  اّطلعت  وســـوريـــة (10).  الــعــراق  فــي  الكيميائية  لألسلحة  والفعلي  الــمــزعــوم  االســتــخــدام 
الـــــ 42 عــلــى تــقــريــر بعثة تــقــّصــي حــقــائــق أوفــدتــهــا منّظمة حــظــر األســلــحــة الكيميائية إلـــى ســوريــة، والـــذي 
صدر في أثناء انعقاد الجلسة العاّمة، وعلى البيانات ذات الصلة التي أصدرها المدير العام للمنّظمة 
وأّكــدت استخدام غاز السارين في حادثة حصلت في 4 نيسان/أبريل 2017 في مدينة خان شيخون 
بسورية (11). كما كّرر المجتمعون التعبير عن القلق حيال األنشطة المّتصلة بأسلحة كيميائية وبيولوجية 
في كوريا الشمالية. جاء ذلك عقب مقتل كيم جونغ نام، األخ غير الشقيق للزعيم الكوري كيم جونغ 
أون، باستخدام عامل األعصاب الفسفوري العضوي VX في ماليزيا في 13 شباط/فبراير  2017(12). 
تكّرر التعبير عن هذه الهواجس في بيان منفصل صــادر عن مجموعة أستراليا في 30 حزيران/يونيو 

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لنفاذ اّتفاقية األسلحة الكيميائية (13).
وفــــي ســـيـــاق تــعــامــل مــجــمــوعــة أســتــرالــيــا مـــع الــــــدول غــيــر الـــمـــشـــارِكـــة، وبـــخـــاّصـــة فـــي أمـــريـــكـــا الــالتــيــنــيــة 
ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي، قــــّررت الــجــلــســة الــعــاّمــة لــعــام 2016 عــقــد اجــتــمــاع تــنــفــيــذي بــيــن الـــــدورات في 
عـــام 2017، بــمــا فــي ذلـــك اجــتــمــاع خــبــراء بــشــأن الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة واآلخـــــذة فــي الــتــطــّور وحـــوار 
لمجموعة أستراليا مع دول أمريكية التينية/في بيونس آيرس في 14 - 16 شباط/فبراير (14). واستضاف 
االجتماع أيضًا جلسة مفتوحة لممّثلي الصناعة والشركات الصيدالنية لـ «تشجيع الحوار الشامل مع 
ــفــق فــي الجلسة الــعــاّمــة لعام  الــقــطــاع الــــخــــاّص» (15). ُأثــنــي عــلــى االجــتــمــاع لــكــونــه «عــالــي اإلنــتــاجــيــة»، واتُّ
(8) لالّطالع على ملّخص الّتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة 

(اّتفاقية األسلحة الكيميائية (CWC)) وعلى تفاصيل أخرى ذات صلة، انظر الملحق (أ)، القسم I في هذا الكتاب.
Australia Group, «2004 Australia Group Plenary,» June 2004.   (9)

(10) لــلــمــزيــد عــن مــزاعــم اســتــخــدام أســلــحــة كيميائية فــي الـــعـــراق وســـوريـــة، انــظــر الــفــصــل الــثــامــن، القسمين I وII فــي هــذا 
الكتاب.

 OPCW, Technical Secretariat, «Report of the OPCW Fact-finding Mission in Syria regarding an alleged (11)
 incident in Khan Shaykhun, Syrian Arab Republic April 2017», Note by the Technical Secretariat, S/1510/2017,
29 June 2017, and Australia Group, «Statement by the Chair of the 2017 Australia Group Plenary» 30 June 2017.
Australia Group, «Statement by the Chair of the 2017 Australia Group Plenary».   (12)

انظر أيضًا الفصل الثامن، القسم II في هذا الكتاب.
 Australia Group, «Statement by Australia Group Participants on the 20th Anniversary of the Entry into (13)
Force of the Chemical Weapons Convention,» 30 June 2017.
 Argentinian Ministry of Foreign Affairs and Worship, «Intersessional Meeting of the Australia Group,» (14)
 Press Release No. 036/17, 14 February 2017, and Australia Group, «Statement by the Chair of the 2017 Australia
Group Plenary».
Argentinian Ministry of Foreign Affairs and Worship, «Intersessional Meeting of the Australia Group». (15)
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2017 «عــلــى دراســــة عــقــد حـــــوارات أكــثــر انــتــظــامــًا لمجموعة أســتــرالــيــا كــنــمــوذج للتوعية اإلقــلــيــمــيــة» (16). 
لها  حـــوار  أّول  وسيتضّمن  لــنــدن  فــي  لــعــام 2018  أستراليا  مجموعة  دورات  بين  مــا  اجتماعات  سُتعقد 

مع أفريقيا (17).
وعلى  الصلة  ذات  الــدولــيــة  بالمحافل  التوعية  تعزيز  على  الــعــاّمــة  الجلسة  وافــقــت  الــعــمــوم،  وعــلــى 
«مواصلة برنامج نشط للتوعية والمشاركة الدولية في عاَمي 2017 - 2018» (18). كما أجرت المجموعة 

زيارات توعية إلى الهند وماليزيا ومياْنمار وصربيا في عام  2017(19).
وتعزيزًا لتدابير مواجهة انتشار األسلحة الكيميائية والبيولوجية، وافقت الجلسة العاّمة على «زيادة 
الوعي بالتكنولوجيات الناشئة، واالستغالل المحتَمل للمجال السيبراني، والتطّورات العلمية»، كما 
العمل  على  منصّبًا  التركيز  وبقي  والكيميائي.  البيولوجي  اإلرهـــاب  لمنع  الجهود  تعزيز  على  وافقت 

مع الصناعة والدوائر األكاديمية (20).
إضــافــة  منها  أمـــور  والــبــيــولــوجــيــة  الكيميائية  الـــمـــواّد  لقائمة  الــســنــوي  التقنيين  الــخــبــراء  تنقيح  مــن  نــتــج 
 (N,N-Diisopropylaminoethanethiol اإليــــثــــانــــول  أمـــيـــنـــو  إيــــزوبــــروبــــيــــل  ثــــانــــي  هــــيــــدروكــــلــــوريــــد  ن.ن. 

(hydrochloride، وهو سلف محتمل للفي إكس (VX) وناتج تحّلل محتمل للفي إكس.

برغم بــروز «دعــم قــوّي» في أثناء الجلسة العاّمة لمنح الهند عضوية مجموعة أستراليا، خَلصت 
ــــّم الـــتـــوّصـــل إلـــــى إجــــمــــاع فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي تــتــخــّلــل  الــجــلــســة إلـــــى عـــــدم انـــضـــمـــام دولــــــة جــــديــــدة. لـــكـــن تـ
الجلسات، لتصبح الهند رسميًا المشارك الثالث واألربعين في المجموعة في 19 كانون الثاني/يناير 

.(21)2018 

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

صــــــادف عـــــام 2017 الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــثـــالثـــيـــن لـــنـــظـــام مـــراقـــبـــة تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــذائـــف الــــــذي تـــأّســـس 
فــي عـــام 1987 لمنع انــتــشــار مــنــظــومــات إيــصــال األســلــحــة الــنــوويــة بــال طــيــار بــمــراقــبــة صــــادرات البضائع 
والــتــكــنــولــوجــيــات ذات الــــصــــلــــة (22). ازدادت عــضــويــة الـــنـــظـــام فـــي تــلــك الــســنــيــن الــثــالثــيــن مـــن 7 إلــــى 35 
دولــة وتــوّســع نطاقه ليشمل كــّل أنـــواع المركبات الجّوية بــال طيار والــقــادرة على إيــصــال أسلحة نووية 
أو بــيــولــوجــيــة أو كيميائية، بــعــد أن كـــان مــقــتــصــرًا عــلــى الــقــذائــف. وفـــي جــلــســات الــنــظــام الــعــاّمــة الــحــاديــة 
والثالثين التي انعقدت في دبلن في تشرين األول/أكتوبر 2017، توّلت أيرلندا وأيسلندا معًا الرئاسة 
Australia Group, Ibid.   (16)
 J. Lambert, «Preventing Chemical and Biological Weapons Proliferation: The Australia Group,» (17)
Presentation, 25th Asian Export Control Seminar, Tokyo, 27 February–1 March 2018.
Australia Group, «Statement by the Chair of the 2017 Australia Group Plenary» 30 June 2017.   (18)
Representative of an AG participating State, Correspondence with author, 19 November 2017.   (19)
Australia Group, «Statement by the Chair of the 2017 Australia Group Plenary» 30 June 2017.   (20)
Australia Group, ‘India joins the Australia Group,» Press release, 19 January 2018.   (21)
Missile Technology Control Regime (MTCR): <http://mtcr.(22) لمزيد من التفاصيل، انظر الموقع اإللكتروني لـ
info>.
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الــتــنــاوبــيــة فــي عــاَمــي 2017 -  2018(23). وهــــذه الـــمـــّرة الــثــانــيــة الــتــي ُيــســتــخــدم فــيــهــا هـــذا الــنــمــوذج لتمكين 
الدول الصغيرة من توّلي دور الرئاسة (24).

وفـــــي أثــــنــــاء الـــــــــدورة الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت أســــبــــوعــــًا فــــي دبــــلــــن، نـــاقـــشـــت وفــــــود الــــــــدول الـــشـــريـــكـــة الــخــمــس 
منذ  القذائف  انتشار  صعيد  على  والمحتملة  الجارية  التطّورات  حول  المعلومات  وتبادلت  والثالثين 
األول/أكــتــوبــر  2016(25).  تشرين  فــي  الجنوبية  بكوريا  بــوســان  مدينة  فــي  انعقدت  الــتــي  السابقة  الـــدورة 
نوقشت برامج األسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية «رّدًا على الزيادة الكبيرة في عمليات 
إطـــالق الــقــذائــف البالستية والــتــطــّور الكبير فــي تكنولوجيا الــقــذائــف» فــي الــســنــة الــمــاضــيــة (26). وعــّبــرت 
التي  الــنــقــل»  عمليات  مــراقــبــة  عند  الــقــصــوى  باليقظة  المستمّر «بالتحّلي  الــتــزامــهــا  عــن  األعــضــاء  الـــدول 
رّبما تساعد البرنامج الصاروخي الكوري الشمالي، وذّكرت صراحة بالتزامها بقرارات مجلس األمن 

الدولي ذات الصلة (27).
ُذكر أّن الوفد األمريكي اقترح نقل المركبات الجّوية بال طيار التي تتدّنى سرعاتها القصوى عن 
650 كم/الساعة من الفئة I (التي تتضّمن مكّونات مع «اّتجاه قوي نحو رفض» ترخيصها) إلى الفئة 
II الــتــي تخضع صــــادرات الــمــركــبــات الــجــّويــة بــال طــيــار فيها لقيود أقـــّل مــن جــانــب الـــدول الشريكة في 
الــنــظــام (28). تــرى الــواليــات الــمــّتــحــدة نفسها فــي وضــع غير مـــوات أمـــام المنافَسين الرئيسيَّين فــي سوق 
لكّن  الــنــظــام (29).  فــي  عضوين  ليستا  وهما  وإســرائــيــل،  الصين  أي  طــيــار،  بــال  الحربية  الجّوية  المركبات 
األخــرى   I الفئة  منظومات  عن  طيار  بال  العسكرية  الجّوية  المركبات  تمييز  في  معيارًا  السرعة  اعتماد 
ستقدر  المّتحدة  الــواليــات  كــانــت  إن  وال ُيــعــرف  الــنــظــام،  لــدى  المراقبة  قائمة  فــي  جــوهــريــًا  تغييرًا  يمّثل 

على حشد دعم كاٍف لقرار يصدر باإلجماع بهذا المعنى.
دعــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة األيـــرلـــنـــدي ســـايـــمـــون كــوفــيــنــي فـــي خـــطـــاب افـــتـــتـــاح الــجــلــســة الـــعـــاّمـــة إيـــــــراَن إلــى 
إظــهــار الــتــزامــهــا بــخــّطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة (JCPOA) - الــتــي تـــّم الــتــوّصــل إلــيــهــا فــي تموز/يوليو 
2015 مع الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المّتحدة والواليات المّتحدة واالّتحاد األوروبي 
وروح  ال تنسجم  والــتــي  البالستية  بالقذائف  المّتصلة  األنشطة  كــّل  «بــوقــف  الــنــووي -  برنامجها  لكبح 
تطّرق  عــام 2016،  في  وكما  باالّتفاقية (30).  التزامه  مواصلة  إلــى  األمريكي  الكونغرَس  ودعــا  االّتفاقية» 
 Missile Technology Control Regime, «Public Statement from the Plenary Meeting of the Missile (23)
Technology Control Regime,» Dublin, 20 October 2017.

(24) ترأست هولندا ولوكسمبورغ معًا رئاسة النظام في عاَمْي 2015 - 2016.
Missile Technology Control Regime, Ibid.   (25)

(26) المصدر نفسه. انظر أيضًا الفصل السابع، القسم IV في هذا الكتاب.
Missile Technology Control Regime, Ibid.   (27)
 V. Insinna and A. Mehta, «Here’s How the Trump Administration Could Make It Easier to Sell Military (28)
Drones,» Defense News (19 December 2017).
 E. C. Ewers [et al.], Drone Proliferation: Policy Choices for the Trump Administration, Papers for the (29)
President (Washington, DC: Center for a New American Security, 2017).
 S. Coveney, Irish Minister for Foreign Affairs and Trade, Speech at the 31st meeting of Missile (30)
 Technology Control Regime, Dublin, 18 October 2017, and Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA),
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البيان العاّم في ختام الدورة العاّمة إلى الخّطة أيضًا. أّكد البيان استمرار التزام الدول الشريكة بتنفيذ 
الــبــنــود المّتصلة بــالــقــذائــف فــي قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي الــرقــم 2231 الـــذي يساند خــّطــة الــعــمــل (31). 
جاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إيثار الرئيس األمريكي عدم الشهادة بأّن استمرار رفع الجزاءات 
متناسب مع أعمال إيران بموجب خّطة العمل في 13 تشرين األول/أكتوبر وبعد تكّرر مزاعم أعضاء 
فــي اإلدارة األمــريــكــيــة بـــأّن أنــشــطــة الــتــجــارب الــصــاروخــيــة اإليــرانــيــة تنتهك الـــقـــرار الــرقــم 2231 و«روح» 
خّطة العمل (32). وكما في السنين السابقة، جّددت الدول الشريكة في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف 
شرق  وشمال  األوســط  الشرق  في  الجارية  الصاروخية  حيال «البرامج  قلقها  عن  اإلعـــراب   (MTCR)

آسيا وجنوب آسيا» (33).
ناقش المجتمعون في الجلسة العاّمة قضايا مّتصلة بالعضوية، لكن لم يجِر البّت في أّي طلبات 
قائمة (34). وقامت كوريا الجنوبية، رئيسة النظام المنتهية واليتها، بجوالت توعية عديدة في عام 2017، 
وكازاخستان (آذار/مـــارس)  وسنغافورة (شباط/فبراير)  الثاني/يناير)  باكستان (كانون  في  جــوالت  منها 
ومــيــاْنــمــار (أيـــار/مـــايـــو) والــكــويــت (تــمــوز/يــولــيــو). وفـــي عـــام 2017، انــضــّمــت كــازاخــســتــان إلـــى إســتــونــيــا 
للنظام (35).  الرقابة  وقــوائــم  اإلرشــاديــة  بالخطوط  منفردًا  الــتــزامــًا  تعلن  التي  الثالثة  الــدولــة  لتكون  والتفيا 
في عــام 2014: بات  في أوسلو  التي ُعقدت  في الجلسة العاّمة  ولــم تصبح مقاربة التعميم مقّننة إّال 
اآلن ُيطلب إلى أّي دولة ترغب في االلتزام من جانب واحد تقديم بالغ رسمي إلى فرنسا التي تتوّلى 

أعمال التنسيق في النظام (36).
ز -  المعزَّ التنسيق  ألعمال  السنوي  االجتماَع  نيسان/أبريل 2017  في  باريس  في  فرنسا  استضافت 
وهـــــو االجــــتــــمــــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى وضـــــع الـــســـيـــاســـات الــــــذي يــتــخــّلــل الـــــــــــدورات. تـــبـــادلـــت الـــــــدول فــــي ذلـــك 
االجــتــمــاع خــبــراتــهــا فــي كــبــح الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي مــجــال الــمــشــتــريــات والــبــرامــج الــصــاروخــيــة المعنّية، 
وال سّيما لدى الدول الخاضعة لجزاءات األمم المّتحدة حالياً (37). تضّمن ذلك مناقشات حول برامج 

األسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية والجزاءات األممية ذات الصلة (38).

Vienna, 14 July 2015, reproduced as Annex A of UN Security Council Resolution 2231, 20 July 2015.
لمعرفة المزيد عن تنفيذ خّطة العمل الشاملة المشتركة في العام 2017، انظر الفصل السابع، القسم V في هذا الكتاب.

Missile Technology Control Regime, Ibid.   (31)
(32) انظر الفصل السابع، القسم V في هذا الكتاب.

Missile Technology Control Regime, Ibid.   (33)
(34) المصدر نفسه.

Missile Technology Control Regime, «MTCR Partners».   (35)
Missile Technology Control Regime, «Adherence Policy».   (36)
 Missile Technology Control Regime, «Joint Statement Agreed by Consensus during the Reinforced (37)
Points of Contact 2017 to Celebrate the 30th Anniversary of the MTCR,» Paris, 13 April 2017.

(38) لمعرفة المزيد عن البرنامج الصاروخي لدى كوريا الشمالية، انظر الفصل السادس، القسم IX، والفصل السابع، 
القسم IV في هذا الكتاب.
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وأنشطة  االنتشار  اّتجاهات  العاّمة  الجلسة  قبل  ُعقدت  التي  السنوية  الخبراء  اجتماعات  ناقشت 
الـــشـــراء والـــوســـاطـــات وقــضــايــا الــنــقــل الــعــابــر وإعـــــادة الــشــحــن واالّتـــجـــاهـــات الــرئــيــســة للتكنولوجيا، وهــذا 
يشمل «األخطار والتحّديات الكبيرة التي تمّثلها عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا» (39). كما 
ألــقــى رئــيــس مـــدّونـــة الهــــاي لــقــواعــد الــســلــوك لمكافحة انــتــشــار الــقــذائــف الــبــالــســتــيــة (HCOC) كــلــمــة في 

الجلسة العاّمة.

مدّونة الهاي لقواعد السلوك لمكافحة انتشار القذائف االنسيابية

احُتفل  التي   ،(HCOC) البالستية  القذائف  انتشار  لمكافحة  السلوك  لقواعد  الهاي  مدّونة  جاءت 
 .(MTCR) القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  لنظام  تكملة  عــام 2017،  في  عشرة  الخامسة  السنوية  بذكراها 
تأّسست مــدّونــة الهــاي ضمن إطــار نظام المراقبة في العام 2002 لتأخذ الحقًا شكل مــبــادرة منفصلة 

لبناء الثقة وأداة للشفافية في مجال انتشار القذائف البالستية.
انــعــقــد االجــتــمــاع الــســنــوي الـــســـادس عــشــر لــمــدّونــة الهــــاي فــي فيينا فــي 6 - 7 حــزيــران/يــونــيــو 2017 
بحضور وفـــود مــن 64 دولـــة مــن أصــل الـــدول الــمــشــارِكــة الـــــــ 138(40). تسّلمت بــولــنــدا رئــاســة الــمــدّونــة من 
كازاخستان لعاَمْي 2017 - 2018. وأعلنت الرئاسة الجديدة أّن أهدافها هي «التطبيق الكامل الشامل 
الــدول  أشــادت  الــمــدّونــة» (41).  بعملية تعميم  للدفع  التوعية  مــبــادرات  وتقوية  نواحيها،  بجميع  للمدّونة 
المشارِكة في مدّونة الهاي باشتراك الهند في عام 2016 لكونه خطوة مهّمة نحو التعميم، وال سّيما 
المبادرة  إلــى  الـــدول  مــن  مزيد  بانضمام  وطالبت  الفضائية.  وبرامجها  البالستية  قذائفها  بــرامــج  بسبب 
لعدم توقيع دول جديدة عليها في عام 2017 وألّن الدول التي لديها برامج صاروخية كبيرة، كالصين 

وإيران وكوريا الشمالية وباكستان، تبقى خارجها.

مجموعة مورِّدي المواد النووية

تهدف مجموعة مورِّدي المواّد النووية (NSG) إلى منع انتشار األسلحة النووية بمراقبة عمليات 
نقل المواّد النووية والمواّد والمعّدات والبرمجيات والتكنولوجيا ذات الصلة.

تسّلمت سويسرا رئاسة مجموعة مورِّدي المواّد النووية في عام 2017 وسُتسّلمها لالتفيا في عاَمي 
للمكسيك،  الــمــوّرديــن  لمجموعة  الــتــابــعــة  االســتــشــاريــة  المجموعة  رئــاســة  وُســّلــمــت   .(42)2019  - 2018

Missile Technology Control Regime, Ibid.   (39)
 Hague Code of Conduct, «16th Regular Meeting of the Subscribing States to the Hague Code of Conduct (40)
against Ballistic Missile Proliferation,» Press release by HCOC subscribing states, [n. d.].

(41) المصدر نفسه.
 Nuclear Suppliers Group, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group Bern, (42)
22–23 June 2017,» 23 June 2017.
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لسويسرا.  ســابــقــًا)  مــســؤولــون أمريكيون  كــان يتوالها  تــبــادل المعلومات (الــتــي  اجتماع  رئــاســة  وُســّلــمــت 
وستبقى السويد رئيسة فريق الخبراء التقنيين (43).

الشمالية،  بكوريا  المّتصلة  االنــتــشــار  هــواجــس  على  الــضــوء  لعام 2017  الــعــاّمــة  الجلسة  بيان  سّلط 
وجّدد دعم مجموعة الموّردين لقرارات مجلس األمن الدولي، منها القرار الرقم 2356 الصادر في 2 

حزيران/يونيو 2017 والذي يدين بّقوة التجارب النووية الكورية الشمالية (44).
جــّددت الجلسة العاّمة لمجموعة الموّردين تأكيد اهتمامها بإيجاز منّسق الفريق العامل المعنّي 
تأّلف  االّتــفــاقــيــة،  وبموجب   .(45) (JCPOA) المشتركة  الشاملة  العمل  خّطة  بموجب  المشتريات  بقناة 
فــريــٌق عــامــل معنّي بالمشتريات الســتــعــراض اقــتــراحــات الـــدول الــراغــبــة فــي إتــاحــة مـــواّد ذات استخدام 
مــزدوج ولها صلة بالبرنامج النووي إليــران. يرفع الفريق توصية إلى مجلس األمن الدولي الذي إليه 

يرجع قرار رفض أّي عملية نقل مقتَرحة أو قبولها (46).
واصلت الــدورة العاّمة مناقشاتها حول التوعية المعّززة و«عّممت على المشاركين غير األعضاء 
في مجموعة مــورِّدي المواّد النووية تقريرًا عن التوعية» بينما درست خيارات دعم هذه األنشطة (47). 

ح لجهودها التوعوية. كما وافقت على توجيه منقَّ

الهند وباكستان

تــســتــلــزم قـــواعـــد مــجــمــوعــة الـــمـــوّرديـــن الــحــالــيــة أن تــكــون الـــــدول الــمــشــاركــة أطــــرافــــًا فـــي مــعــاهــدة عــدم 
االنتشار (NPT) لسنة 1968. لكّن ذلك لم يمنع دولتين ليستا طرفًا في معاهدة عدم االنتشار، وهما 
في  عضوية  طلب  الهند  قــّدمــت  الــمــوّرديــن.  مجموعة  إلــى  انضمام  طلب  تقديم  مــن  وبــاكــســتــان،  الهند 
العاّمة  الجلسة  فــي  الصين  تقودها  دول  مجموعة  مــن  قــويــة  معارضة  واجــهــت  لكّنها  أيــار/مــايــو 2016، 
والقانونية  التقنية  نوقشت «الــجــوانــب  لكن  عــام  2016(48).  فــي  قليلة  بأسابيع  ذلــك  بعد  انــعــقــدت  الــتــي 
والــســيــاســيــة» لــلــمــشــاركــة مـــن جـــانـــب دول غــيــر مــنــتــمــيــة إلــــى مــجــمــوعــة مـــــــورِّدي الــــمــــواّد الـــنـــوويـــة، وأبــــدت 
المجموعة استعدادًا جديدًا للسعي الّتفاق حول معايير مشاركة الدول غير األعضاء في المجموعة. 
وتقّرر على الخصوص أن ُيجري رئيس الجلسة العاّمة لعام 2016، السفير األرجنتيني رفاييل ماريانو 
Nuclear Suppliers Group, «Organisation», and Nuclear Suppliers Group.   (43)
Nuclear Suppliers Group, Ibid.   (44)

انظر أيضًا الفصل السابع، القسم IV في هذا الكتاب.
 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Vienna, 14 July 2015, reproduced as Annex A of UN (45)
 Security Council Resolution 2231, 20 July 2015, Nuclear Suppliers Group, «Public Statement: Plenary Meeting of
the Nuclear Suppliers Group Bern, 22–23 June 2017».
 Delegation of the European Union to the International Organisations in Vienna, «JCPOA procurement (46)
channel,» 24 August 2016.
 Nuclear Suppliers Group, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group Bern, (47)
22–23 June 2017».
Bauer and Maletta, «The Export Control Regimes,» pp. 607-609.   (48)
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ــف (الــــذي رأس الجلسة الــعــاّمــة عـــام 2015) مـــشـــاورات مــع الــمــشــاركــيــن بــحــثــًا عــن حــّل  غــروســي الــمــكــلَّ
العضوية  طالبي  ويــلــزم  معايير  مجموعة  يبّين  بــيــان  مــســوّدة  الــمــشــاورات  هــذه  حصيلة  جـــاءت  محتمل. 
غير األعضاء في مجموعة الموّردين بتحقيقها (49). لكّن الوثيقة التي خضعت لمناقشة مستفيضة في 
آخر عام 2016 خّيبت أمل باكستان التي وصفتها بأّنها «تمييزية بوضوح» لقبولها طلب الهند ورفضها 

طلب باكستان (50).
اســتــأنــفــت الــجــلــســة الــعــاّمــة لــمــجــمــوعــة الـــمـــوّرديـــن لــعــام 2017 مــنــاقــشــاتــهــا حـــول الــتــعــامــل مـــع الـــدول 
الــتــي ال تــشــارك فــي الــمــجــمــوعــة، وأشــــار بــيــان الــمــجــلــس صــراحــة إلـــى مــنــاقــشــة حـــول عــالقــة المجموعة 
في  ُيسهم  لــم  المجموعة  فــي  الهند  مــشــاركــة  دعمها  عــن  السويسرية  الــرئــاســة  إفــصــاح  لــكــّن  بــالــهــنــد (51). 
تسجيل جلسة عام 2017 أّي تطّور في القضية (52). ومّرة أخرى نوقشت «الجوانب التقنية والقانونية 
الــســيــاســيــة» لــمــشــاركــة الـــدول غــيــر األعــضــاء فــي مجموعة الــمــوّرديــن وأخـــذت عــلــمــًا بــعــزم الــرئــاســة على 
تنظيم لقاء غير رسمي حول القضية. انعقد هذا اللقاء غير الرسمي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر في 
فيينا وأعطى المناقشات زخمًا جديداً (53). لكن بقيت اآلراء منقسمة حول معايير المشاركة الواجب 

إدراجها.
تشّبثت الصين بموقفها من مشاركة الدول التي ليست في مجموعة الموّردين، وهو ما شّدد عليه 
مّتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في أيار/مايو وفي حزيران/يونيو 2017 قبل الجلسة العاّمة (54). 
وال تــزال الصين تحّبذ «مقاربة من خطوتين»: على مجموعة مــورِّدي المواّد النووية التوّسع أوًال في 
«قــرار غير تمييزي» ُيطبَّق على جميع الــدول غير األطــراف في المجموعة، ليصار عندئٍذ إلى مناقشة 
الــطــلــبــات الــتــي تــقــّدمــهــا تــلــك الــــــــدول (55). هـــذا الــمــوقــف مــبــنــّي عــلــى افـــتـــراض أّن مــعــاهــدة عـــدم االنــتــشــار 

«أساس سياسي وقانوني لنظام دولي لعدم االنتشار النووي» (56).
(49) المصدر نفسه، ص 607 - 608.

K. Davenport, «Export Group Mulls Membership Terms,» Arms Control Today, vol. 47, no. 1 (January- (50)
 February 2017), and Pakistani Ministry of Foreign Affairs, «Record of the Press Briefing by Spokesperson on 29
December 2016,» 29 December 2016.
 Nuclear Suppliers Group, «Public Statement: Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group Bern, (51)
22–23 June 2017».
 A. Chandrasekhar, «Swiss Want Inclusive Membership of Nuclear Suppliers Group,» swissinfo.ch, 8 (52)
June 2017.
D. G. Kimball, «NSG Renews Membership Debate,» Arms Control Today (1 December 2017).   (53)
 Press Trust of India, «On India’s NSG bid, China Remains Roadblock, Says No Change in Stand,» (54)
 New Delhi Television (NDTV), 22 May 2017, and Chinese Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Ministry
spokesperson Hua Chunying’s Regular Press Conference on June 6, 2017,» 6 June 2017.
 D. R. Chaudhury, «India to Keep Outreach to NSG Members Low Key,» Economic Times, 17/6/2017, (55)
and Chinese Ministry of Foreign Affairs, Ibid.
 Chinese Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying’s Regular Press (56)
 Conference on May 23, 2016,» 23 May 2016, and Chinese Ministry of Foreign Affairs, «Foreign Ministry
Spokesperson Hong Lei’s Remarks on Issues Related to Enlargement of NSG,» 12 June 2016.
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تــبــّنــت الـــواليـــات الــمــّتــحــدة - الــتــي تــســانــد طــلــب الــهــنــد وال تــســانــد طــلــب بــاكــســتــان - مــوقــفــًا فــحــواه أّن 
تــأمــيــن اإلجــمــاع ممكن «إذا ُســعــي إلـــيـــه» (57). واســتــبــاقــًا للجلسة الــعــاّمــة فــي حــزيــران/يــونــيــو، نــالــت الهند 
دعمًا علنيًا روسيًا، ودعت الــدول األخــرى إلى االقتداء بروسيا (58). األمر الالفت أّن باولو جنتيلوني، 
رئــيــس الـــــوزراء اإليــطــالــي، أعـــرب فــي تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر عــن دعــمــه أيــضــًا «لــلــمــشــاركــة الــمــكــّثــفــة» من 
بأّنها  النووية، مجادًال  مــوّردي المواّد  واسينار، ومجموعة أستراليا ومجموعة  في ترتيب  الهند  جانب 
«تعّزز جهود منع االنتشار على الصعيد الــنــووي» (59). ونشير إلــى أّن إيطاليا كانت من أشــّد معارضي 
انــضــمــام الــهــنــد إلــــى نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الـــقـــذائـــف، قــبــل انــضــمــامــهــا إلــيــه فـــي عــــام 2016، وإن كــان 
السبب قضية ثنائية غير ذات صلة (60). لم تقّنن الهند أّي اّتفاقية تعاون نووي مدني أخرى مع أّي من 
أعضاء مجموعة الموّردين في عام 2017، لكن ُذكر أّنها استأنفت حوارها مع االّتحاد األوروبي حول 
اّتــفــاقــيــة مــن هـــذا الــنــوع فــي تــشــريــن الــثــانــي/أكــتــوبــر (61). وإضــافــة إلـــى ذلـــك، بـــدأ نــفــاذ اّتــفــاقــيــة الــتــعــاون في 

مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الهند واليابان في تموز/يوليو  2017(62).
عــقــب قـــبـــول الــهــنــد فـــي تــرتــيــب واســـيـــنـــار فـــي كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2017 وفــــي مــجــمــوعــة أســتــرالــيــا 
تركيز  تــواصــل  بــالده  بــأّن  الهندية  الخارجية  وزارة  باسم  مّتحدث  صــّرح  الثاني/يناير 2018،  كــانــون  فــي 
جــهــودهــا عــلــى نــيــل دعـــم دول أخــــرى لطلبها االنــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة الـــمـــوّرديـــن وأّن هــنــاك أمـــــًال اآلن 
بامتالك بالده «المؤّهالت» لالنضمام إلى المجموعة (63). لكن بدا أّن تصّور الصين لعضوية مجموعة 
الــمــوّرديــن لــم يــتــأّثــر بــانــضــمــام الــهــنــد إلـــى تــرتــيــب واســيــنــار، ألّن «لــآللــّيــات الــمــتــعــّددة األطــــراف المختلفة 

أدوارًا ومعايير مختلفة لقبول أعضاء جدد»، وذلك بحسب ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية (64).
فـــي هــــذه األثــــنــــاء، اســـتـــمـــّر الـــخـــالف حــــول تـــوريـــد الــصــيــن تــكــنــولــوجــيــا نـــوويـــة لــبــاكــســتــان غــيــر الــعــضــو 
فـــي مـــعـــاهـــدة عــــدم االنـــتـــشـــار وال تــشــمــلــهــا الــضــمــانــات الــكــامــلــة الـــنـــطـــاق لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذّريـــة 
(IAEA) (65). فــفــي تــمــوز/يــولــيــو 2017، اّتــفــقــت الــدولــتــان عــلــى الــتــعــاون فــي مــجــال اســتــغــالل الــيــورانــيــوم 

Kimball, «NSG Renews Membership Debate».   (57)
 Press Trust of India, «Russia Extends Support for India’s NSG Membership, Permanent Seat in UNSC,» (58)
 Hindustan Times, 1/6/2017, and «India Asks Countries Friendly with China to Convince it on NSG Issue,»
Hindustan Times, 6/6/2017.
 India–Italy joint statement during the Visit of Prime Minister of Italy to India, Indian Ministry of (59)
External Affairs, 30 October 2017.
Bauer and Maletta, «The Export Control Regimes,» pp. 603-604.   (60)
 I. Bagchil, «India, European Union Restart Talks on Civil Nuclear Agreement,» Times of India, (61)
19/10/2017.
 S. Umeda, «Japan/India: Diet Approves Civil Nuclear Cooperation Agreement,» US Library of (62)
Congress, Global Legal Monitor, 14 June 2017.
 «India Enters Australia Group, Inches Closer to Joining Nuclear Suppliers Group,» The Wire (New (63)
Delhi), 19 January 2018.
 Press Trust of India, «China Downplays India’s Entry into Wassenaar Arrangement,» Economic Times, (64)
13/12/2017.
SIPRI Yearbook 2011, pp. 432–434; SIPRI Yearbook 2012, pp. 384– :(65) للمزيد عن هذه القضية، انظر أيضًا
385; SIPRI Yearbook 2013, pp. 453–455; SIPRI Yearbook 2014, pp. 466–469; SIPRI Yearbook 2015, pp. 635–
636; SIPRI Yearbook 2015, pp. 764–765, and SIPRI Yearbook 2017, pp. 607–609.
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والتنقيب عــنــه، وتــقــّدمــت بــاكــســتــان إلـــى الــصــيــن بــمــزيــد مــن الــطــلــبــات لــبــنــاء مــحــّطــات نـــوويـــة (66). الــتــعــاون 
الــنــووي الــمــدنــي بــيــن الــصــيــن وبــاكــســتــان ســبــق كــثــيــرًا الــمــنــاقــشــات األخــيــرة حـــول معايير الــقــبــول الممكنة 
بعضوية الدول غير المنضوية في معاهدة عدم االنتشار في مجموعة مورِّدي المواّد النووية، ودأبت 
الــصــيــن عــلــى الــــدفــــاع عــنــه النــســجــامــه مـــع مـــبـــادئ مــجــمــوعــة الـــمـــوّرديـــن ووقــــوعــــه تــحــت إشــــــراف الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذّرية.

ترتيب واسينار

يدعو ترتيب واسينار إلى تعزيز «الشفافية وتحّمل مزيد من المسؤولية» في عمليات نقل األسلحة 
المزعزع  التكديس  تحديدًا «لمنع  ويسعى  بها.  المّتصلة  المزدوج  االستخدام  ذات  والمواّد  التقليدية 

لالستقرار» لهذه المواّد ووصولها إلى يد اإلرهابيين (67).
الــتــقــت الــفــرق الــعــامــلــة الــمــعــتــادة فــي عـــام 2017 للتحضير للجلسة الــعــاّمــة الــســنــويــة. وُعـــقـــدت هــذه 
الجلسة فــي 6 - 7 كــانــون األول/ديــســمــبــر 2017 فــي فيينا حــيــث ُتــعــقــد عــــادة، واســتــلــمــت فــرنــســا الــرئــاســة 

التناوبية (68).
الحصيلة الرئيسة للجلسة العاّمة في العام 2017 كانت قبول الهند لتصبح الدولة الثانية واألربعين 
المشارِكة في ترتيب واسينار، وهذا أّول قبول جديد منذ قبول المكسيك في العام 2011. مّثل ذلك 
نجاحًا باهرًا لحملة طويلة األمد نّظمتها الهند لدخول كّل أنظمة رقابة الصادرات، عقب قبولها عضوًا 
وقت  في  حّدثت  قد  الهند  وكانت  عــام  2016(69).  في   (MTCR) القذائف  تكنولوجيا  مراقبة  نظام  في 
ذات الطابع العسكري وبالمواّد  في عام 2017 قوائم المراقبة الوطنية لديها الخاّصة بالبضائع  سابق 
ذات االســـتـــخـــدام الــــمــــزدوج لــمــواءمــتــهــا مـــع قــائــمــة تــرتــيــب واســـيـــنـــار، وبــالــتــالــي إزالــــــة عــقــبــة أخـــــرى كــانــت 

تعترض انضمامها (70).
عـــّدلـــت الــجــلــســة الـــعـــاّمـــة لـــعـــام 2017 عــلــى نـــطـــاق واســـــع أجــــــزاء مــخــتــلــفــة مـــن قـــوائـــم تــرتــيــب واســيــنــار 
الــفــضــائــيــة، ومــحــرّكــات الــديــزل الخاصة  الــرقــابــيــة، كتوضيحات مــراقــبــة «الــمــحــّطــات األرضــيــة للمركبات 
بــالــغــّواصــات، والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــّتــصــلــة بــبــرمــجــيــات االخـــتـــراق، وبــرمــجــيــات اخــتــبــار الــمــحــرّكــات التربينية 
 «China, Pakistan Agree to Uranium Cooperation,» World Nuclear News, 31 July 2017, and «Pakistan (66)
Places Orders with China to Build Nuclear Power Plants,» The Nation, 4/7/2017.
Wassenaar Arrangement, «Introduction».   (67)
 Wassenaar Arrangement, Statement issued by the Plenary Chair on 2017 Outcomes of the Wassenaar (68)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Vienna, 7
December 2017.
 «India Set to Become Member of Export Control Regime Wassenaar Arrangement,» The Hindu, (69)
8/12/2017.
 «Updated SCOMET list as per 31/01/2018,» Directorate General for Foreign Trade, Ministry of (70)
 Commerce and Industry of India, and S. Notani, «India’s DGFT Overhauls SCOMET,» WorldECR, no. 60 (June
2017).
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الغازية، والمحّوالت التناظرية الرقمية، وذاكرات غير متالشية وأمن المعلومات» إضافة إلى تخفيف 
نطاق  اّتساع  يعكس  الرقمية» (71).  والحواسيب  السرعة  العالية  الميكانيكية  على «الكاميرات  الضوابط 
المواّد المشمولة اّتساع تغطية قوائم ترتيب واسينار الرقابية الخاّصة باألسلحة التقليدية، والمواّد ذات 
االستخدام المزدوج على الخصوص، وسرعة تطّور قــدرات المواّد المشمولة، وسرعة ازديــاد انتشار 

المواّد العالية األداء.
ال تــــــزال الـــضـــوابـــط عـــلـــى بـــرمـــجـــيـــات االخـــــتـــــراق مـــحـــور تـــركـــيـــز الـــنـــقـــاش واالهــــتــــمــــام مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد هـــذه 
الـــضـــوابـــط فــــي عـــــام 2013. ُأقــــــــّرت هـــــذه الـــضـــوابـــط فــــي الـــبـــدايـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــنـــظـــم الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
أجــهــزة فــرض القانون واألجــهــزة االستخبارية كــي تــراقــب مــن بعيد، وتسيطر، فــي حــاالت معّينة، على 
الــحــواســيــب والــهــواتــف الــنــّقــالــة مــن غير أن ُتكتشف (انــظــر القسم IV أيــضــًا). لكن ســرعــان مــا شرعت 
الــشــركــات والــبــاحــثــون فــي اإلفــصــاح عــن مــخــاوف مــن أّن الــلــغــة المستخَدمة فــي قــوائــم الــمــراقــبــة تشمل 
أيضًا نظمًا وعمليات ال غنى عنها في أمن تكنولوجيا المعلومات، وال سّيما النظم التي ُتستخدم في 

تجارب االختراق وعمليات كشف مواطن الضعف (72).
وفــي الــواليــات المّتحدة، دفعت شراسُة مقاومة قطاع تكنولوجيا المعلومات الحكومَة إلــى إرجــاء 
تطبيق الضوابط على الصعيد الوطني مــع أّنــه أحــد الــواجــبــات المترّتبة على مشاركة الـــدول فــي ترتيب 
واسينار (73). وفي عاَمي 2016 و2017، اقترحت الواليات المّتحدة إدخال تعديالت على ضوابط ترتيب 
االخـــتـــراق (74). عنت المعارضة التي أبدتها الــدول المشارِكة في عــام 2016  واسينار المعنّية ببرمجيات 
أّنــه ال يمكن التوافق إال غير تغييرات طفيفة (75). لكن ُأضيفت في عام 2017 مالحظات تفسيرية أكثر 
مة لتوفير تحديثات  تفصيـًال إلى ضوابط ترتيب واسينار توضيحًا لعدم سريانها على البرمجيات المصمَّ
للبرمجيات أو برمجيات الكشف عن مواطن الضعف والرّد على الحوادث السيبرانية (76). رّحب الخبراء 

باللغة الجديدة على نطاق واسع، مصّرحين بأّنها تبّدد كثيرًا من المخاوف التي أثاروها (77).
 Wassenaar Arrangement, Statement issued by the Plenary Chair on 2017 Outcomes of the Wassenaar (71)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Vienna, 7
December 2017.
 S. Bratus [et al.], «Why Wassenaar Arrangement’s Definitions of Intrusion Software and Controlled (72)
Items Put Security Research and Defense at Risk, and How to Fix it,» 9 October 2014.

ُتستخدم أدوات «اختبار االختراق» الختبار أمن شبكة بتنفيذ هجمات محاكاة لتحيد مواطن الضعف. و«كشف مواطن 
د مواطن الضعف في البرمجيات وُيبلَّغ عنها. الضعف» هو الوسيلة التي من خاللها ُتحدَّ

 Wassenaar Arrangement, «Initial Elements,» Public Documents, vol. I, Founding Documents, WA-DOC (73)
(17) PUB 001 ([Vienna]: Wassenaar Arrangement Secretariat, 2017, section III(1).
 E. Galperin and N. Cardozo, «Victory! State Department Will Try to fix Wassenaar Arrangement,» (74)
Electronic Frontier Foundation, 29 February 2016.
 I. Thomson, «Wassenaar Weapons Pact Talks Collapse Leaving Software Exploit Exports in Limbo,» (75)
The Register, 21 December 2016.
 Wassenaar Arrangement, «List of Dual-use Goods and Technologies and Munitions List,» WA-LIST (76)
(17) 1, 7 December 2017.
 K. Moussouris, «Serious Progress Made on the Wassenaar Arrangement for Global Cybersecurity,» The (77)
Hill, 17/12/2017.
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وكما في السنين السابقة، كانت «التطّورات التكنولوجية واّتجاهات السوق» أحد الموضوعات 
الـــرئـــيـــســـة فــــي مـــنـــاقـــشـــات أوســـــــاط تـــرتـــيـــب واســـــيـــــنـــــار (78). وأشــــــــارت رئــــاســــة الــجــلــســة الـــعـــاّمـــة إلـــــى «وجـــــوب 
الــقــيــام بــمــزيــد مــن الــعــمــل لــلــتــصــّدي لــهــذه الــتــحــّديــات». األولــويــة الــرئــيــســة األخـــرى الــتــي جــرى التشديد 
عــلــيــهــا كــانــت «أنــشــطــة تــوعــيــة الــــدول غــيــر األعـــضـــاء والــتــشــجــيــع عــلــى االلـــتـــزام الــطــوعــي بــمــعــايــيــر تــرتــيــب 

واسينار» (79).
وفي أثناء الجلسة العاّمة لعام 2017، ناقشت الدول المشاركة أيضًا اقتراحات كثيرة بشأن الخطوط 
اإلرشــاديــة الجديدة ألفضل الممارسات وحــّددت خطوطًا إرشادية قائمة أخــرى ينبغي تحديثها على 
الوجه المناسب في عام  2018(80). تغّطي الخطوط اإلرشادية ألفضل الممارسات في ترتيب واسينار 
مروحة واسعة من المواضيع في مجال تطبيق ضوابط الصادرات، وهي جزء رئيس في عمل ترتيب 
واسينار على تحسين معايير المراقبة لدى كّل من الدول المشاركة وغير المشاركة في الترتيب. واتُّفق 
من  كجزء  سنين -  منذ  بعضها  تحديث  يجِر  لم  التوجيهية -  للوثائق  منتظم  وتحديث  استعراض  على 

عملية التقييم الذاتي (81).
أخـــيـــرًا، أدخــلــت الــــدول الــمــشــاركــة فــي الــتــرتــيــب تــحــســيــنــات عــلــى تــقــاســم الــمــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــًا في 
الــنــظــام الــمــعــنــي بــالــمــوافــقــة عــلــى تــراخــيــص الــتــصــديــر أو رفــضــهــا، ونــاقــشــت «كــيــفــيــة تــعــزيــز تــطــبــيــق مــراقــبــة 
الصادرات على المستوى الوطني في نواٍح كتقييم خطر تجارة األسلحة واالستخدام النهائي الفاعل 
وضمانات المستخدم النهائي وإعادة التصدير وضوابط عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا، 

إضافة إلى أحكام شاملة لجميع الحاالت» (82).

 Wassenaar Arrangement, Statement issued by the Plenary Chair on 2017 Outcomes of the Wassenaar (78)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Vienna, 7
December 2017.

(79) المصدر نفسه.

(80) المصدر نفسه.
 Wassenaar Arrangement, Statement issued by the Plenary Chair on 2016 outcomes of the Wassenaar (81)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Vienna, 8
December 2016.
 Wassenaar Arrangement, Statement issued by the Plenary Chair on 2017 Outcomes of the Wassenaar (82)
 Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, Vienna, 7
December 2017.
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IV  الضوابط على عمليات النقل غير الملموس 

للتكنولوجيا والتصنيع باإلضافة

مارك بروملي، كوليا بروكمان، 

وجيوفانا ماليتا

ال يــقــتــصــر تــطــبــيــق ضـــوابـــط عــمــلــيــات نــقــل األســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة والــــمــــواّد ذات االســـتـــخـــدام الـــمـــزدوج 
عــلــى عــمــلــيــات الــنــقــل الـــمـــلـــمـــوس - أي تـــحـــرّكـــات الــســلــع الــــمــــاّديــــة - ولـــكـــن يــشــمــل عــمــلــيــات الــنــقــل غير 
الملموس ألنواع معّينة من التكنولوجيا والبرمجيات. يشار إلى هذه العمليات عمومًا بعمليات النقل 
للبرمجيات  الشفهي  أو  اإللكتروني  النقل  عمليات  تشمل  وهــي   ،(ITT) للتكنولوجيا  الملموس  غير 
والبيانات التقنية والمعرفة والمساعدة التقنية. يخضع لمراقبة تصدير األسلحة والمواّد ذات االستخدام 
الــمــزدوج مــكــّونــاٌت مــاّديــة كثيرة ليس فــي اقتنائها منفعة كبيرة مــا لــم يكن فــي مــقــدور مالكها الحصول 
على برمجيات، أو بيانات تقنية أو معرفة أو مساعدة تقنية ذات صلة. لذلك، ُينظر على نطاق واسع 
إلى مراقبة عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا على أّنها عنصر الزم في نظام مراقبة الصادرات 
األوروبـــي،  وضــوابــط االّتــحــاد  الـــصـــادرات،  الــدولــة. لــهــذا السبب، تتضّمن النظم الرئيسة لمراقبة  لــدى 
وقـــرارات حظر األسلحة الــصــادرة عن األمــم المّتحدة واالّتــحــاد األوروبـــي مستلزمات لفرض ضوابط 
على األنواع المختلفة لعمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا وتطبيقها. لكّن الضوابط على هذه 
العمليات ُتوجد جملة من المشكالت الخاّصة لكّل من المشرِّعين الساعين الكتشاف عمليات النقل 

المحظورة والشركات والمعاهد البحثية الساعية لالمتثال للتشريعات.
مـــن الـــمـــرّجـــح أن تــشــتــّد صــعــوبــة الــتــطــبــيــق واالمــــتــــثــــال. وعـــلـــى وجــــه الـــخـــصـــوص، أن الــــتــــطــــّورات في 
إلكترونيًا  نقلها  يمكن  الــتــي  التقنية  والــبــيــانــات  الــبــرمــجــيــات  حــجــَم  تــزيــد  السحابية  كالحوسبة  مــجــاالت 
وتثير أسئلة عويصة حيال ما إذا كان يجب تطبيق ضوابط الصادرات وكيفية تطبيقها. وفي هذه األثناء، 
من شأن ازديــاد سهولة سفر األفــراد على المستوى الدولي زيادة صعوبة تعّقب ومراقبة عمليات نقل 
أيضًا  ويسّمى   - (AM) إضافة  التصنيع  أّن  ذلــك  على  زد  األشــخــاص.  بين  التقنية  والمساعدة  المعرفة 
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الطباعة الثالثية األبعاد - يمكن أن تزيد نطاق وتعقيد السلع الخاضعة للمراقبة والتي يمكن إنتاجها 
المهارات  تغيير  باإلضافة  للتصنيع  يمكن  كما  تقنية.  وبيانات  منقولة  برمجيات  على  غالبًا  باالقتصار 
نقل  عمليات  على  االعتماد  وتقليص  التقليدية،  التصنيع  بعمليات  مقارنة  الــالزمــة  الهندسية  والخبرة 
السالح الخاضعة للمراقبة. لكن ُيستبعد أن يؤّدي انتشار التصنيع باإلضافة إلى إنقاص مهارات إنتاج 

األسلحة والمواّد ذات االستخدام المزدوج.
بقيت الضوابط على عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا نقطة نقاش رئيسة في أنظمة مراقبة 
التصدير وفي االستعراض الجاري لنظام االستخدام المزدوج لدى االّتحاد أوروبي في عام  2017(1). 
وواصـــلـــت الــــدول مساعيها إلرســــاء مــعــايــيــر مــشــتــركــة ضــمــن أنــظــمــة مــراقــبــة الـــصـــادرات لتطبيق الــضــوابــط 
على عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا ودراسة إن كان في المستطاع توسيع الضوابط على 
القسم  (انــظــر  ذلــك  وكيفية  الصلة  ذات  والــمــواّد  والتكنولوجيا  والبرمجيات  بــاإلضــافــة  التصنيع  مكائن 
III). رّكزت مناقشات االّتحاد األوروبي على كيفية تيسير عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا 
(ITT) الــتــي ال تــمــّثــل خــطــر انــتــشــار كــبــيــرًا - كعمليات الــنــقــل بــيــن فـــروع مختلفة لــشــركــة واحـــــدة - وعلى 

إرساء مقاربة واضحة ومّتسقة في تطبيق الضوابط على الحوسبة السحابية. نستعرض في هذا القسم 
التحّديات الرئيسة المصاحبة للضوابط على عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا، وانعكاسات 
التطّورات في مجال التصنيع باإلضافة (AM) على جهود منع االنتشار النووي، والمناقشات األخيرة 

حول هذه القضايا ضمن أنظمة مراقبة الصادرات واالّتحاد األوروبي.

عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا

على  ضوابط  فرض  ما -  حّد  إلى  متشابهة  بنصوص  كّلها -  األربعة  التصدير  مراقبة  أنظمة  تشترط 
عمليات النقل غير الملموس للتكنولوجيا، ونعني بذلك مجموعة أستراليا، ونظام مراقبة تكنولوجيا 
تصدير  ضوابط  بشأن  واسينار  وترتيب   (NSG) النووية  الــمــواّد  مــورِّدي  ومجموعة   (MTCR) القذائف 
والــتــكــنــولــوجــيــات الــمــزدوجــة االســتــخــدام (تــرتــيــب واســيــنــار (WA)) (2). مثال  األســلــحــة التقليدية والــســلــع 
ــمــة لتطوير  ذلــــك، يــفــرض تــرتــيــب واســيــنــار ضـــوابـــط عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا والــبــرمــجــيــات الـــالزمـــة أو الــمــصــمَّ
من  لكّل  شاملة  بأّنها  التكنولوجيا  يعّرف  المقابل،  وفي  استخدامه.  أو  إنتاجه  أو  للرقابة  خاضع  منتج 
 Council Regulation (EC) no. 428/2009 of 5 May 2009 Setting up a Community Regime for the Control (1)
 of Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-use Items, Official Journal of the European Union, L 134, 29
May 2009.
 Wassenaar Arrangement, «List of Dual-use Goods and Technologies and Munitions List,» WA-LIST (2)
 (16) 1 Corr. 1, 17 February 2017; Missile Technology Control Regime, «Equipment, Software and Technology
 Annex,» 19 October 2017; Nuclear Suppliers Group, «Guidelines for Nuclear Transfers,» annexed to IAEA
 Document INFCIRC/254/Rev.13/Part 1, 8 November 2016; Nuclear Suppliers Group, «Guidelines for Transfers of
 Nuclear-related Dual-Use Equipment, Materials, Software, and Related Technology,» annexed to IAEA document
 INFCIRC/254/Rev. 10/Part 2, 8 November 2016, and Australia Group, «Australia Group Common Control Lists,»
[n. d.].
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التقنية  والمساعدة  والمعرفة  والــنــمــاذج)  والمخّططات  والخطط  األولــيــة،  (كالتصاميم  التقنية  البيانات 
(كالتعليمات والمهارات والتدريب والمعرفة العملية والخدمات االستشارية) (3). يحّدد كل نظام أيضًا 
«في  المستخَدمة  تلك  وال ســّيــمــا  للمراقبة،  الخاضعة  غير  والبرمجيات  التكنولوجيا  مــن  معّينة  أنــواعــًا 
ملموسة.  وســائــل  باستخدام  والبرمجيات  التكنولوجيا  مــن  معّينة  أنـــواع  نقل  يمكن  الـــعـــام» (4).  المجال 
مــثــال ذلـــك، يمكن إدراج بــيــانــات تقنية فــي ُكــتــّيــبــات اســتــعــمــال تقنية مــنــشــورة ومــــواّد تــدريــبــيــة، أو يمكن 
حــاســوب، أو يمكن نقل مــواّد ملموسة  مسبقًا على  مدمج أو تحميلها  قــرص  تحميل برمجيات على 
من دولة إلى أخرى. لكّن كثيرًا من عمليات نقل التكنولوجيا والبرمجيات تتّم باستخدام وسائل غير 

ملموسة.

عمليات النقل غير الملموس للبيانات التقنية والبرمجيات

ملّخصات  أو  أّولــيــة  كتصاميم  ولــبــرمــجــيــات،  تقنية  لــبــيــانــات  مــلــمــوس  غــيــر  نــقــل  عملية  إجــــراء  يمكن 
تــخــطــيــطــيــة أو مــخــّطــطــات أو بــرمــجــيــات عــبــر بــريــد إلــكــتــرونــي أو تــحــمــيــل أو تــنــزيــل مـــخـــّدم (server) أو 
حوسبة سحابية أو منّصة مشاركة على اإلنترنت. وإضافة إلى خضوع أنواع معّينة من البيانات التقنية 
استخدامه،  أو  إنتاجه  أو  للمراقبة  خاضع  منتج  لتطوير  مة  مصمَّ أو  الزمــة  ألّنها  للمراقبة  والبرمجيات 
رّبــمــا تخضع هــذه األنـــواع أيــضــًا لضوابط خــاّصــة قائمة بذاتها مــن دون اإلشـــارة إلــى منتج آخــر خاضع 
الفئة 5  من  باعتبارها  للمراقبة  معّين  تشفير  نموذج  تستخدم  التي  النظم  تخضع  ذلــك،  مثال  للمراقبة. 
واسعة  طائفة  الضوابط  هذه  تشمل  واسينار (5).  ترتيب  في  المزدوج  االستخدام  ذات  المواّد  قائمة  في 
يجري  والتي  الصلة  ذات  األنظمة  في  التشفير  من  معّينًا  مستوى  تستخدم  التي  الملموسة  السلع  من 
تشمل  لكّنها  والــطــاقــة (6).  والنقل  االّتــصــاالت  كقطاعات  المختلفة،  القطاعات  مــن  جملة  فــي  إنتاجها 
أيضًا سلعًا يجري نقلها إلكترونيًا - وال سّيما البرمجيات الحاسوبية بصورها المختلفة - وُتستخدم في 

القطاع المصرفي وفي أمن تكنولوجيا المعلومات وفي مجاالت أخرى.
والخالفات  للجدل  إثــارة  النواحي  أكثر  أحــد  الشيفرة  على  الــصــادرات  ضوابط  تطبيق  كــان  لطالما 
الـــســـاخـــنـــة فــــي ضــــوابــــط الــــتــــجــــارة، وال ســـّيـــمـــا فــــي الـــــواليـــــات الـــمـــّتـــحـــدة واالّتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي. أّدى فـــرض 
الـــواليـــات الــمــّتــحــدة ضــوابــط الـــصـــادرات عــلــى الــشــيــفــرة فــي سبعينيات وثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي إلــى 
Wassenaar Arrangement, note 2, pp. 3 and 227.   (3)
Missile Technology Control Regime, Ibid., p. 7.   (4)

(5) الــضــوابــط على هــذه النظم جــزء مــن قائمة الــمــواّد ذات االســتــخــدام الــمــزدوج فــي ترتيب واســيــنــار منذ تسعينيات القرن 
 N. Saper, «International Cryptography Regulation and the Global Information Economy,» انــــظــــر:  الـــمـــاضـــي. 
Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, vol. 11, no. 7 (Fall 2013).
 European Commission, «Impact Assessment: Report on the EU Export Control Policy Review (6)
 Accompanying the Document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Setting
 up a Union Regime for the Control of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of dual-use
Items,» Commission staff working document, Brussels, SWD(2016) 315 final, p. 34.
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ما ُسّمي حــروب الشيفرة. جــادل كثر في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالّتــصــاالت (ICT) آنــذاك بأّن 
تــوســيــع ضــوابــط الـــصـــادرات لتشمل الــشــيــفــرة أضــــّر بــالــقــدرة الــتــنــافــســيــة الــتــجــاريــة، وانــتــهــك حــّريــة التعبير 
ضوابط  بــاّطــراد  أالنــت  بــأن  المّتحدة  الــواليــات  تجاوبت  المعلومات (7).  تكنولوجيا  ألمــن  تهديدًا  ومّثل 
صــــــــادرات الـــشـــيـــفـــرات بـــاعـــتـــمـــاد نـــظـــام إعـــــفـــــاءات و«تــــراخــــيــــص مـــفـــتـــوحـــة» تــتــيــح الـــقـــيـــام بــشــحــنــات مـــتـــعـــّددة 
بموجب التصريح نفسه (8). إّال أّنه ليس لكثير من هذه اإلعفاءات والتراخيص المفتوحة في االّتحاد 

األوروبي مثيل.
أنظمة  يسّمى  بما  االّتــجــار  لتشمل  البرمجيات  نقل  عمليات  على  الــضــوابــط  توسيع  مــؤّخــرًا  جــرى 
المراقبة السيبرانية. تتيح تكنولوجيا المراقبة السيبرانية مراقبة استغالل البيانات أو المحتوى المخزَّن 
أو المعاَلج أو المنقول باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالّتصاالت، كالحواسيب والهواتف النّقالة 
وشــبــكــات االّتـــصـــاالت السلكية والــالســلــكــيــة (9). كــمــا وّســـع تــرتــيــب واســيــنــار بــــدءًا بــعــام 2012 فــصــاعــدًا، 
وبــعــده االّتـــحـــاد األوروبــــــي، الــضــوابــط عــلــى الـــمـــواّد ذات االســتــخــدام الـــمـــزدوج لتشمل مــجــمــوعــة كبيرة 
مــعــّدات  وال ســّيــمــا  ملموسة،  سلع  المشمولة  البنود  مــن  العديد  السيبرانية.  المراقبة  تكنولوجيات  مــن 
اعــــتــــراض االّتـــــصـــــاالت الــســلــكــيــة والــالســلــكــيــة وأنـــظـــمـــة مـــراقـــبـــة بـــروتـــوكـــول اإلنـــتـــرنـــت الــشــبــكــيــة. لــكــن يــتــّم 
اســتــخــدام وســائــط إلــكــتــرونــيــة لــنــقــل بــرمــجــيــات االخـــتـــراق الــتــي ُتــســتــخــدم لــمــراقــبــة الــحــواســيــب والــهــواتــف 
 .(10) (III انظر القسم) النّقالة من بعيد والتي أصبحت خاضعة لضوابط ترتيب واسينار في عام 2013
أضـــف إلـــى ذلـــك أّن كــثــيــرًا مــن أنــظــمــة الــمــراقــبــة الــســيــبــرانــيــة تــتــطــّلــب تــحــديــثــات شــبــه مــســتــمــّرة للبرمجيات 

لتبقى خفّية وتعمل بفاعلية (11).
لــطــالــمــا صــُعــب عــلــى الــمــشــّرعــيــن والــشــركــات تطبيق ضــوابــط الـــصـــادرات عــلــى عــمــلــيــات الــنــقــل غير 
الملموس للبيانات التقنية والبرمجيات. لكّن الصعوبات زادت شّدة للتزايد المّطرد ألحجام البيانات 
في  عاملة  لشركة  مثـًال  يمكن  والبيع.  واإلنــتــاج  التسويق  عمليات  خــالل  وروتينيًا  إلكترونيًا  ُتنقل  التي 
الــمــزدوج نقل بيانات  االســتــخــدام  والــمــواّد ذات  صـــادرات األسلحة  أحــد القطاعات الخاضعة لمراقبة 
وبين  وبينها  المختلفة  فروعها  بين  للبيانات  نقلها  سياق  في  اليوم  في  كثيرة  مــّرات  برمجيات  أو  تقنية 
شـــركـــات أخــــرى فـــي ســلــســلــة تـــوريـــد مـــعـــّيـــنـــة (12). حــيــن تــكــون الــــمــــواّد الــمــعــنــّيــة خــاضــعــة لــمــراقــبــة صــــادرات 
 J. J. Grimmett, Encryption Export Controls, Congressional Research Service (CRS) Report for Congress (7)
RL30273 (Washington, DC: Library of Congress, CRS, 2001).
Grimmett, Ibid.   (8)
 M. Bromley [et al.], «ICT Surveillance Systems: Trade Policy and the Application of Human (9) انــــظــــر: 
Security Concerns,» Strategic Trade Review, vol. 2, no. 2 (Spring 2016).
S. Bauer and I. Mićić, «Export Controls Regimes,» in: SIPRI Yearbook 2014, pp. 471–472.   (10)
 K. Page, «Six Things We Know from the Latest Fin Fisher Documents,» Privacy International (11)
(15 August 2014).
 M. Bromley and S. Bauer, The Dual-Use Export Control Policy Review: Balancing Security, Trade and (12)
 Academic Freedom in a Changing World, Non-proliferation Papers; no. 48, EU Non-proliferation Consortium
(March 2016).
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أسلحة أو مـــواّد ذات اســتــخــدام مـــزدوج، رّبــمــا تصبح كــّل مرحلة فــي هــذه العملية خاضعة إلجـــراءات 
الترخيص.

من المرّجح أن تزداد حّدة التحّديات - على المشّرعين والشركات على السواء - مع التوّسع في 
استخدام الحوسبة السحابية في التخزين المبّسط وفي استرجاع البيانات. برزت الحوسبة السحابية 
فــي مطلع الـــقـــرن، وتـــعـــّرف فــي اإلطــــار الــعــام بــأّنــهــا «اســتــخــدام مــــوارد حــوســبــة مــشــتــركــة عــوضــًا مــن مـــوارد 
المشتركة  الـــمـــوارد  وتــلــك  الــتــطــبــيــقــات»  مــع  والــتــعــامــل  التكنولوجيا  أو  الــبــرمــجــيــات  لــخــزن  خــاّصــة  محّلية 
التي رّبما تكون بعيدة جغرافيًا عن المستخدم (13). ومع تزايد حجم البيانات التقنية المنقولة بواسطة 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، بــــرزت لــلــمــشــّرعــيــن ولــلــشــركــات تـــحـــّديـــات مــّتــصــلــة بــاالمــتــثــال. إحــــدى الــمــشــكــالت 
والتي  المستخدم،  النموذج  بحسب  مــتــعــّددة،  مــواضــع  فــي  للبيانات  الــمــاّدي  التخزين  إمــكــان  الخاّصة 
رّبــمــا يــكــون بعضها خــاضــعــًا لــقــيــود مــراقــبــة الـــصـــادرات. المشكلة األخــــرى هــي الــتــحــديــد الــدقــيــق للبنود 
وهي  ثالث،  طــرف  إلــى  السحابية  الخدمات  تأمين  ُيسَند  حين  وبخاّصة  التصدير،  لضوابط  الخاضعة 

ممارسة تزداد شيوعًا.
بـــرز تــطــويــر ضــوابــط أكــثــر بــســاطــة واّتــســاقــًا عــلــى عمليات نــقــل الــبــيــانــات التقنية بمنزلة مــحــور رئيس 
فــي االســتــعــراض الـــجـــاري لــنــظــام االســتــخــدام الـــمـــزدوج لـــدى االّتـــحـــاد األوروبــــــــي (14). نــشــرت المفّوضية 
غير  النقل  عمليات  ضــوابــط  تطبيق  توضيح  لــزيــادة  يسعى  اقــتــراحــًا  أيلول/سبتمبر 2016  فــي  األوروبــيــة 
التكنولوجيا «ألشــخــاص  تــتــاح  حــيــن  فــقــط  واجـــب  الــضــوابــط  تطبيق  إّن  بــالــقــول  للتكنولوجيا  الــمــلــمــوس 
قانونيين وطبيعيين ولــِشــراكــات» خـــارج االّتـــحـــاد األوروبـــــي، عــوضــًا مــن «ِوجـــهـــة» خـــارج االّتـــحـــاد بكّل 
بساطة، كما هي الحال الــيــوم (15). واقترحت أيضًا إذن تصدير عام جديدًا ليعتمده االّتحاد األوروبــي 
فـــي «نـــقـــل الــبــرمــجــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا بــيــن الـــــشـــــركـــــات» (16). الــــمــــراد مـــن الــصــيــغــة الـــجـــديـــدة، ولــــو جــزئــيــًا، 
«تسهيل استخدام الخدمات السحابية» (17). لكّن ديجيتال يوروب، وهي منّظمة صناعية تمّثل شركات 
التكنولوجيا الرقمية األوروبية، رأت أّن الصيغة في حاجة إلى مزيد من التوضيح، وال سّيما «بحذف 
بموجب  أّن الخوف، ولو  يظهر  إلكترونية» (18).  صــورة  في  والتكنولوجيا  البرمجيات  ’إتــاحــة‘...  عنصر 
R. Tauwhare, «Cloud Computing and Export Controls,» Tech UK, February 2016.   (13)
Council Regulation (EC) no. 428/2009 (note 1), Article 2.2 (iii).   (14)
 S. Bauer and M. Bromley, «Developments in EU Dual-use and Arms Trade انـــظـــر:  االســـتـــعـــراض،  عـــن  لــلــمــزيــد 
Controls,» in: SIPRI Yearbook 2017, pp. 622-626.

 European Commission, «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council (15)
 Setting up a Union Regime for the Control Of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of
Dual-use Items (Recast),» COM(2016) 616 final, 28 September 2016, p. 19.

(16) المصدر نفسه، ص 8.

(17) المصدر نفسه، ص 7.
 Digital Europe, «European Commission Proposed Recast of the European Export Control Regime: (18)
Making the Rules Fit for the Digital World,» February 2017.
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الصيغة التي اقترحتها المفّوضية، نابع من أّن الشركة التي تتيح الخدمات السحابية ستكون مسؤولة 
عن الجهة التي تنّزل المعلومات، ال أّنها ستكون مسؤولة عن مستخدم الخدمات السحابية فقط.

أتـــاح اســتــعــراض نــظــام االســتــخــدام الــمــزدوج لــدى االّتــحــاد األوروبــــي أيــضــًا فــرصــة إلعـــادة النظر في 
الــمــنــاقــشــات حـــول تطبيق ضــوابــط الـــصـــادرات عــلــى الــشــيــفــرة. وأّكــــدت لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة التابعة 
لــلــبــرلــمــان األوروبــــــي مــوقــفــهــا مــن اقـــتـــراح الــمــفــّوضــيــة قــائــلــة بــأّنــه «لــيــس كــل تــكــنــولــوجــيــا تــســتــلــزم ضــوابــط» 
وجــــادلــــت بـــأّنـــه «يـــجـــب تــســهــيــل صـــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــات الـــتـــي تـــقـــّوي حــمــايــة حـــقـــوق اإلنــــســــان فــعـــــًال، 
كــالــتــشــفــيــر» (19). لــكــن يــظــهــر فــي الــوقــت الــحــالــي أّن الــــدول األعـــضـــاء فــي االّتـــحـــاد األوروبــــــي تــمــيــل إلــى 
اإلبـــقـــاء عــلــى الــضــوابــط الــحــالــيــة عــلــى الــتــشــفــيــر. ويــظــهــر أّن إحـــدى حــســنــات الــضــوابــط الــحــالــيــة تمكينها 
الحكوماِت من مراقبة - ورّبما السيطرة على - تكنولوجيات وأنظمة ليست خاضعة لمراقبة الصادرات 
بشكل مباشر، لكّنها تكتسي أهّمية مع ذلك، من منظور األمن القومي أو حقوق اإلنسان. مثال ذلك، 
كانت صــادرات برمجيات االختراق وأنظمة مراقبة سيبرانية أخــرى خاضعة لضوابط الــصــادرات على 

أساس مستوى التشفير الذي تستخدمه إلى أن ُأضيفت إلى قائمة مراقبة ترتيب واسينار (20).

عمليات النقل غير الملموس للمعرفة والمساعدة التقنية

يــمــكــن حــصــول عــمــلــيــات نــقــل غــيــر مــلــمــوس لــلــمــعــرفــة والــمــســاعــدة الــتــقــنــيــة عــبــر طــائــفــة مـــن الــوســائــل 
المهارات  وتطوير  حّساسة،  تعليمية  مناهج  في  األكاديمية  التعليمية  الــمــقــّررات  منها  الملموسة،  غير 
للتكنولوجيات  السلمية  التطبيقات  تــرويــج  إلـــى  الــرامــيــة  األنــشــطــة  أّن  كــمــا  االســتــشــاريــة (21).  والــخــدمــات 
على  والــتــدّرب  الوطني  المستوى  على  التطبيق  على  والمساعدة  الــقــدرة  االستخدام (كبناء  المزدوجة 
الرّد على هجوم أو حادثة تنطوي على استخدام مواّد خطرة) يمكن أن تشمل هذا النوع من عمليات 
النقل بين األشخاص للمعرفة التي قد ُتستخدم في تطوير أو إنتاج أو استخدام أحد البنود المدَرجة 

في قوائم المراقبة في أنظمة مراقبة الصادرات (22).
كــمــا تــســتــلــزم الــنــصــوُص الــُمــســتــخــدمــة عــــادة فــي أغــلــب قـــــرارات مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي الــتــي تفرض 
عقوبات ضوابَط على المساعدة التقنية، وجّلها مرتبط بأنشطة عسكرية أو تقديم أسلحة ومواّد ذات 
 European Parliament, Committee on Foreign Affairs, «Opinion of the Committee on Foreign Affairs (19)
 for the Committee on International Trade on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the
 Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit
 of dual-use items (recast) (COM(2016)0616—C8-0393/2016—2016/0295(COD)),» 2016/0295(COD), 31 May
2017, p. 3.
 «British Government Admits it has Already Started Controlling Exports of Gamma International’s (20)
FinSpy,» Privacy International, 9 September 2012.
V. G. Rebolledo, Intangible Transfers of Technology and Visa Screening in the European Union, Non- (21)
proliferation Papers; no. 13, EU Non-proliferation Consortium, March 2012, p. 5.
 I. Hunger and O. Meier, «Between Control and Cooperation: Dual-Use, Technology Transfers and (22)
 the Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction,» Friedensforschung DSF, no. 37, Deutschen Stiftung
Friedensforschung (DSF), 2014, p. 11.
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صلة أو صيانتها أو استخدامها (23). في حالة كوريا الشمالية، دعا مجلس األمن على التحديد جميع 
الدول األعضاء في األمم المّتحدة إلى «التحّلي باليقظة ومنع التعليم أو التدريب المتخّصص لحملة 
أن  يمكن  مــجــاالت  فــي  مواطنيها  يــد  على  أو  أراضيها  على  الموجودين  الشمالية]  الجنسية [الــكــوريــة 

ُتسهم في أنشطة انتشار نووي [كورية شمالية] حّساسة وتطوير أنظمة إيصال أسلحة نووية» (24).
بموجب نظام االستخدام الــمــزدوج لــدى االّتــحــاد األوروبـــي، تعريف «الــصــادرات» شامل «للنقل 
خــارج  ولــشــراكــات  طبيعيين  أو  قانونيين  ألشــخــاص  الــهــاتــف»  عبر  تــُوصــف  حين  للتكنولوجيا  الشفهي 
فلن  األوروبــــي،  لــالّتــحــاد  المشتركة  التجارية  السياسة  مــن  جــزء  النظام  أّن  وبما  األوروبــــــي (25).  االّتــحــاد 
يكون استخدامه في تنظيم حركة الناس عبر الحدود ممكنًا. لذلك، ينّظم اإلجراء المشترك للمجلس 
اإلجـــراء  لــكــّن  مــنــفــصــل (26).  نــحــو  عــلــى  التقنية «الــشــخــصــيــة»  للمساعدة  معّينة  صــــورًا   2000/401/CFSP

لها  والــتــي  األوروبــــي  االّتــحــاد  خــارج  مة  المقدَّ التقنية  المساعدة  على  ضــوابــط  غير  ال يــفــرض  المشترك 
صلة بأسلحة الدمار الشامل، أو على آلّيات تقديمها ذات الصلة أو االستخدامات النهائية العسكرية 
فــي دول خاضعة لــقــرارات حظر صـــادرة عــن االّتــحــاد األوروبـــي أو منّظمة األمــن والــتــعــاون فــي أوروبــا 
(OSCE) أو األمـــم الــمــّتــحــدة (27). لــذلــك، بقيت الــمــســاعــدة التقنية والــمــعــرفــة الــمــتــالزمــة مــع مـــواّد أخــرى 

ذات اســتــخــدام مــزدوجــة وخــاضــعــة للمراقبة خـــارج نــطــاق ضــوابــط االّتــحــاد األوروبـــــي. رّبــمــا يتغّير هذا 
الواقع ألّن استعراض مسوّدة المفّوضية لنظام االستخدام المزدوج لدى االّتحاد األوروبي في أيلول/

سبتمبر 2016 رّبما يتضّمن تعريفًا قانونيًا للمساعدة التقنية ويوضح الضوابط المطبَّقة (28).
الــتــحــّدي اآلخــــر فــي هـــذا الــمــجــال لــه صــلــة بعمليات نــقــل الــمــعــرفــة أو الــمــســاعــدة التقنية الــتــي رّبــمــا 
تحصل عبر وصول مواطن أجنبي يتلّقى مقّررًا تعليميًا جامعيًا أو يشارك في برنامج تدريب في إحدى 
الصناعات على سبيل المثال. هذا الوضع مشمول في الواليات المّتحدة بالضوابط على «صادرات 
 UN Security Council Resolution 2216, 14 April 2015, para. 14, and UN Security Council مــثـــــًال:  (23) انـــظـــر 
Resolution 2127, 5 December 2013, para. 54.
UN Security Council Resolution 1874, 12 June 2009, para. 28.   (24)
UN Security Council Resolution 2270, 2 March 2016. انظر أيضًا: 

استخدم مجلس األمــن اللغة ذاتها أيضًا في القرار الرقم 1737 الخاّص بإيران والــذي ُأوقــف العمل به غــداة تطبيق خّطة 
UN Security Council Resolution 1737, 27 December 2006, para. 17. العمل الشاملة المشتركة. انظر: 
Council Regulation (EC) no. 428/2009, (note 1), Article 2.2(iii).   (25)
 Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain (26)
military end-uses (2000/401/CFSP), Official Journal of the European Union, L 159, 30 June 2000.

(27) المصدر نفسه.
(28) األســـــــــاس الــقــانــونــي لــهــذا الــتــوســيــع الــمــحــتــمــل لــنــطــاق الــنــظــام هـــو بــنــد فـــي مــعــاهــدة لــشــبــونــة لــســنــة 2007 يــجــعــل «تــقــديــم 
 European Commission, :خدمات المساعدة التقنية التي تشمل حركة عبر الحدود» من اختصاص االّتحاد األوروبــي. انظر
 «Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Setting up a Union Regime for the
 Control Of Exports, Transfer, Brokering, Technical Assistance and Transit of Dual-use Items (Recast),» and
 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community,
 signed 13 December 2007, entered into force 1 December 2009, Official Journal of the European Union, C 306,
17 December 2007.
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معّينة» تغّطي عمليات نقل تكنولوجيا خاضعة للمراقبة إلى دولة أجنبية (29). وهو مشمول في االّتحاد 
بالمساعدة  المعنّي   2000/401/CFSP المشترك  بــاإلجــراء  أو  الــمــزدوج  االستخدام  بنظام  إمــا  األوروبـــي 
التقنية، ولذلك تعّين إكمال هذه األدوات القانونية بسياسات أخــرى، كسياسات تأشيرات السفر (30). 
إّن آليات فحص تأشيرات الدخول المعمول بها لمنح تأشيرات قصيرة األجــل لدخول منطقة شنغن 
(الـــتـــي تــتــداخــل بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــع االّتــــحــــاد األوروبــــــــي) ال تـــراعـــي الـــهـــواجـــس الــمــتــعــّلــقــة بــانــتــشــار أســلــحــة 
وبما  والــجــريــمــة» (31).  واإلرهــــاب  الشرعية،  غير  الهجرة  بـــ «أخــطــار  أســاســًا  ُتعنى  لكونها  الشامل  الــدمــار 
أّن «الــتــأشــيــرات الطويلة األجـــل اخــتــصــاص وطــنــي على سبيل الحصر فــي جميع الـــدول األعــضــاء في 
االّتحاد األوروبــي، بصرف النظر عن التزامها بشنغن»، فرّبما تتفاوت الضوابط بين دولة وأخــرى في 
االّتحاد األوروبــي، وال سّيما في برامج التعليم والتدريب المهني للطالب األجــانــب (32). مثال ذلك، 
تــســتــخــدم الــمــمــلــكــة الــمــّتــحــدة نــظــام إقـــــرار الــتــكــنــولــوجــيــا األكــاديــمــيــة (ATAS) لــفــحــص طــلــبــات الباحثين 

األجانب في الدراسات العليا للدراسة في مجاالت حساسة ذات صلة باالنتشار النووي (33).
لطالما كان تطبيق الضوابط على عمليات نقل المعرفة والمساعدة التقنية عسيرًا على المشّرعين 
والشركات والباحثين. وعلى التحديد، رّبما يتضّمن توفير المعرفة والمساعدة التقنية حركَة أشخاص 
عــبــر الـــحـــدود وفــــي عــقــولــهــم مــعــلــومــات حــّســاســة مــعــّيــنــة، وهــــو مـــا يجعلها قــضــيــة شــامــلــة حــيــث ال يمكن 
التعامل ببساطة مع المراقبة الفاعلة بضوابط الصادرات، بل رّبما يلزم إكمالها بأدوات أخرى كسياسات 
تــأشــيــرات الــســفــر. رّبــمــا يشمل االمــتــثــال للضوابط فــي حــالــة الــشــركــات والــمــعــاهــد البحثية متابعة األفـــراد 

الذين لديهم معرفة بتكنولوجيا مشمولة بضوابط ومواطني هذه الشركات، وهو أمر بالغ الصعوبة.

التصنيع باإلضافة

ــًا مــعــّيــنــة لــعــمــلــيــة تــصــنــيــع يــنــتــج عــنــهــا جــســم بـــــأّي شــكــل مــعــّيــن  تــصــف هــــذه الــمــقــاربــة الــتــحــويــلــيــة أنــــواعــ
من  تشكيلة  إنــتــاج  بــاإلضــافــة  التصنيع  لمكائن  يمكن  الـــمـــاّدة.  مــن  متتالية  طــبــقــات  وإلــصــاق  وضـــع  عــبــر 
لمحرّكات  الرئيسة  بالمكّونات  وانتهاًء  األساسية  الصغيرة  باألسلحة  بــدءًا  لضوابط -  الخاضعة  المواّد 
الصواريخ - باستخدام مواّد كالبوليميرات أو المعادن أو السبائك (34). ُيطَلق في الغالب على مكائن 
US Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, «Guidance on reexports/transfers (in- (29)
 country) of US-origin items or non-US-made items subject to the Export Administration Regulations (EAR),» 30
October 2015.
Rebolledo, Intangible Transfers of Technology and Visa Screening in the European Union, p. 8.   (30)

(31) المصدر نفسه، ص 11.

(32) المصدر نفسه، ص 11.
 British Foreign and Commonwealth Office, «Guidance: Academic Technology Approval Scheme (33)
(ATAS),» 3 March 2017.
 G. Walther, «Printing Insecurity? The Security Implications of 3D-Printing of Weapons,» Science (34)
 and Engineering Ethics, vol. 21, no. 6 (December 2015), pp. 1435–1445, and Aerojet Rocketdyne, «Aerojet
Rocketdyne Successfully Tests Engine Made Entirely with Additive Manufacturing,» 23 June 2014.
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الــتــصــنــيــع بــاإلضــافــة الــتــي تــســتــخــدم الــبــولــيــمــيــرات الــطــابــعــات الــثــالثــيــة األبـــعـــاد لشبهها بــالــطــابــعــات النفاثة 
لــلــحــبــر، لــكــّن الـــعـــبـــارة لــيــســت كــافــيــة لــوصــف مــكــائــن أكــثــر تــــطــــّورًا، وبـــخـــاّصـــة مــكــائــن الــتــصــنــيــع بــاإلضــافــة 
لــلــمــعــادن الــصــالــحــة لــلــصــنــاعــة. يــمــكــن بـــواســـطـــة تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــنــيــع بـــاإلضـــافـــة إنـــتـــاج مـــكـــّونـــات الزمـــة 
لألسلحة الــنــوويــة، ومــرافــق تخصيب الــيــورانــيــوم والــقــذائــف وأســلــحــة تقليدية أخـــرى. إّال أّن عــاّمــة هذه 
التطبيقات الحّساسة ال تزال في مرحلة تجريبية، والتكنولوجيا لم تبلغ النضج الكافي لتمّثل سيناريو 
وبحسب  األداء (35).  عــالــي  مكتمل  كمنتج  م  ُيـــقـــدَّ أو  بــبــســاطــة  زّر  عــلــى  الــضــغــط  فـــرد  فــيــه  يستطيع  واقــعــيــًا 
كالقدرة  رئيسة،  أداء  خصائص  المتالك  غالبًا  إضافية  إكمال  عمليات  أداء  يلزم  المعنّية،  التكنولوجيا 
على تحّمل إجهاد ميكانيكي كبير. كما أّن الحاجة إلى مهندس متخّصص ُيعّد التصاميم لمكّونات 
مــواّد  تصنيع  فــي  التكنولوجيات  هــذه  استخدام  يــوّد  مــن  أمــام  العراقيل  تزيد  باإلضافة  بالتصنيع  ُمنَتجة 
خــاضــعــة لــلــمــراقــبــة. ومــــع ذلــــك، ُأثـــيـــرت مـــخـــاوف مـــن َوْقـــــع هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى ضـــوابـــط الـــصـــادرات 
للتكنولوجيا  المحتمل  المستقبلي  الــَوْقــع  يجعل  ما  وهــو  األخــرى،  النووي  االنتشار  منع  جهود  وعلى 

في هذا المجال موضع نقاش حام (36).
تــعــتــمــد مـــكـــائـــن الــتــصــنــيــع بـــاإلضـــافـــة عـــلـــى مـــلـــّفـــات بـــنـــاء رقـــمـــيـــة إلتــــاحــــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــــالزمــــة إلنـــتـــاج 
إتاحتها  أو  هــذه  البناء  ملّفات  نقل  يمكن  معّينة.  أداء  وخصائص  معّين  شكل  ذي  لمنتج  أوتوماتيكي 
بسهولة باستخدام عمليات النقل الرقمية، أو الحوسبة السحابية أو أنــواع أخرى من تطبيقات تقاسم 
الــمــلــّفــات. تــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا التصنيع بــاإلضــافــة عــمــلــيــات نــقــل غــيــر مــلــمــوس، كــمــا أّنــــه بـــزيـــادة أتمتة 
عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي مــحــاولــة االلــتــفــاف عــلــى ضـــوابـــط الــــصــــادرات واالنـــخـــراط 
فـــي أنــشــطــة مــّتــصــلــة بــاالنــتــشــار الـــنـــووي ُتــعــيــن عــلــى تــقــلــيــص الــعــوائــق الــمــعــرفــيــة أمــــام إنـــتـــاج مـــــواّد خاضعة 
لــلــمــراقــبــة (37). ومـــن شـــأن مــزايــا التصنيع بــاإلضــافــة هـــذه زيــــادة انــتــفــاع جــهــة تسعى لــلــتــهــّرب مــن الــضــوابــط 
الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــــصـــــادرات وذلــــــك بـــاســـتـــغـــالل الـــتـــحـــّديـــات الـــتـــي تــــواجــــه مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الـــنـــقـــل غــيــر 
الملموس للتكنولوجيا (38). بالتالي، ُتبرز التطّورات في مجال التصنيع باإلضافة ضرورة تطبيق ضوابط 

فاعلة على هذه العمليات.
يـــتـــيـــح الـــتـــصـــنـــيـــع بــــاإلضــــافــــة االســـتـــغـــنـــاء عــــن مــــركــــزيــــة إنــــتــــاج الـــســـلـــع الـــخـــاضـــعـــة لـــمـــراقـــبـــة الــــــصــــــادرات. 
وكــّلــمــا ازدادت الــتــكــنــولــوجــيــا نــضــجــًا، قــــوَي إمــكــان زيــــادة مــعــّدل حــلــول عــمــلــيــات الــنــقــل الــرقــمــيــة مــحــّل 
 R. Kelley, Is Three-dimensional (3D) Printing a Nuclear Proliferation Tool?, Non-proliferation Papers; (35)
no. 54, EU Non-proliferation Consortium, February 2017.
 M. Kroenig and T. Volpe, «3-D Printing the Bomb? The Nuclear Nonproliferation Challenge,» (36) انــظــر: 
 Washington Quarterly, vol. 38, no. 3 (Fall 2015), pp. 7–19, and A. Nelson, «The Truth about 3-D Printing and
Nuclear Proliferation,» War on the Rocks, 14 December 2015.
 G. Christopher, «3D Printing: A Challenge to Nuclear Export Controls,» Strategic Trade Review, vol. 1, (37)
no. 1 (Autumn 2015), p. 18.
 K. Brockmann and S. Bauer, «3D Printing and Missile Technology Controls,» SIPRI Background Paper, (38)
November 2017.
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للمراقبة  خاضعة  سلع  نقل  إلــى  الحاجة  بتقليص  مــا (39).  منتجًا  تــورد  سلسلة  في  السلع  نقل  عمليات 
وتدابير  الفحص  لعمليات  للمراقبة  خاضعة  سلعة  إخــضــاع  فــرص  االّتــجــاُه  هــذا  ُيقّلص  الــحــدود،  عبر 
الــتــحــّقــق. بــالــتــالــي، رّبــمــا ستقّل فاعلية أنـــواع الــمــراقــبــة هــذه مــع تقّلص فــرص فــرض ضــوابــط محسوسة 
ــــمـــــواّد الـــوســـيـــطـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا اســـتـــخـــدامـــهـــا،  عـــلـــى عــمــلــيــات نـــقـــل مـــكـــائـــن الــتــصــنــيــع بـــاإلضـــافـــة وعـــلـــى الـ
كــمــســاحــيــق مـــعـــادن مــعــّيــنــة. لـــذلـــك، درســــت ســلــطــاُت إصـــــدار الــتــراخــيــص الــوطــنــيــة واألنـــظـــمـــُة الــمــتــعــّددة 
األطراف لمراقبة الصادرات كيفيَة تطبيق أو إمكان توسيع ضوابط التصدير الحالية الخاّصة بالسلع 
تكنولوجيا  مراقبة  لنظام  الــعــاّمــة  الجلسة  أقـــّرت  ذلــك،  مثال  بــاإلضــافــة.  التصنيع  لتشمل  والتكنولوجيا 
الصادرات  مراقبة  لجهود  رئيسًا  «تحّديًا  يمّثل  باإلضافة  التصنيع  بــأّن  لعام 2016   (MTCR) القذائف 
الــــوطــــنــــيــــة» (40). ورّدًا عـــلـــى ذلــــــك، يــمــكــن تـــعـــزيـــز ضــــوابــــط الـــــصـــــادرات وتـــوســـيـــعـــهـــا فــــي مــــجــــاالت ثـــالثـــة: 
(أ) الضوابط على نقل ملّفات البناء والبيانات التقنية الالزمة األخرى؛ و(ب) الضوابط على تصدير 
التصنيع  عملية  فــي  المستخدمة  الــمــواّد  على  و(ج) الــضــوابــط  وبرمجياتها؛  باإلضافة  التصنيع  مكائن 

باإلضافة.
يصفه  الــذي  العنصر  كــان  إذا  التكنولوجيا  ضوابط  في  أســاســًا  مشمولة  البناء  ملّفات  نقل  عمليات 
ال سّيما  الـــدول،  بين  متفاوت  الــضــوابــط  هــذه  تطبيق  أّن  إّال  الـــصـــادرات.  بضوابط  مشموًال  البناء  مــلــفُّ 
على صعيد نطاق وتعقيد المعلومات في ملّفات البناء التي تستلزم استيفاء شــروط الترخيص. لكن 

ليس في أي نظام مراقبة صادرات توجيه بعد حيال طريقة تطبيق هذه الضوابط.
معّين  نــوع  باستثناء  بــاإلضــافــة،  التصنيع  مكائن  يغّطي  صـــادرات  مراقبة  نظام  هناك  ليس  وبالمثل، 
ــنــــار. غـــيـــر أّن بـــعـــض مـــكـــّونـــات  ــيــ واحــــــد مــــن مــــعــــّدات اإلنــــتــــاج فــــي قـــائـــمـــة الـــمـــراقـــبـــة الـــخـــاّصـــة بــتــرتــيــب واســ
عــدد من  جــرى تقديم  بــالــضــوابــط.  الــقــّوة، مشمولة  الــشــديــدة  بــاإلضــافــة، كأجهزة الليزر  التصنيع  مكائن 
االقتراحات ضمن أطر األنظمة إلدراج مكائن تصنيع باإلضافة ذات أبعاد وخصائص أداء معّينة في 
قــوائــم الــمــراقــبــة، لكّنها قــوبــلــت بـــالـــرفـــض (41). رّبــمــا يــبــدو اقــتــراح ضــوابــط جــديــدة عملية بسيطة، وجــرت 
 (CNC) الـــعـــادة عــلــى االســــتــــدالل بـــاقـــتـــراح ضـــوابـــط عــلــى أدوات مــكــائــن الــتــحــّكــم الـــعـــددي الــحــاســوبــي
التنقيصي كمثال، لكّن هذا المثال ُيبِرز بعض التحّديات أيضًا، منها مشكالت محتملة مرافقة لفرض 
ضوابط على مكائن ُتستخدم في المجال المدني أساسًا، وعيوب قوائم المراقبة في األنظمة المتنّوعة 

التي تستخدم مقاييس مختلفة لتعريف المكائن الخاضعة للمراقبة (42).
 M. Palmer, «Ship a Design, Not a Product! Is 3D Printing a Threat to Export Controls?,» WorldECR, (39)
no. 43 (September 2015), pp. 30–31.
 Missile Technology Control Regime, «Public Statement from the Plenary Meeting of the Missile (40)
Technology Control Regime (MTCR),» Busan, 21 October 2016.
 R. Finck, French Secretariat-General for National Defence and Security, «3D Printing», Presentation (41)
at: The 20th Anniversary Practical Export Control Workshop of the Wassenaar Arrangement, 27–28 June 2016.
Brockmann and Bauer, «3D Printing and Missile Technology Controls».   (42)



530

مة لالستخدام  أضــف إلــى ذلــك أّنــه ما من نظام مراقبة صـــادرات يراقب على التحديد مــواّد مصمَّ
كـــمـــواّد وســيــطــة فــي الــتــصــنــيــع بــاإلضــافــة. تــغــّطــي قــائــمــة مــراقــبــة الـــمـــواّد الــمــزدوجــة االســتــخــدام فــي ترتيب 
فـــة تــبــعــًا  واســـيـــنـــار مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــعـــادن والـــســـبـــائـــك الـــتـــي يـــأخـــذ بــعــضــهــا شـــكـــل مـــســـاحـــيـــق، لــكــّنــهــا مـــعـــرَّ
لــلــخــصــائــص الــكــيــمــيــائــيــة والــفــيــزيــائــيــة الــمــحــّددة الـــالزمـــة لــعــمــلــيــات إنــتــاج أخــــرى، ولــذلــك تــتــداخــل جــزئــيــًا 
مة خّصيصًا لُتستخدم في التصنيع باإلضافة. وبما أّن المواّد الوسيطة الخاّصة  وحسب مع مواّد مصمَّ
انعكاسات  دون  من  جديدة  ضوابط  فــرض  سيكون  بالبداهة،  االستخدام  مزدوجة  باإلضافة  بالتصنيع 
الضوابط  الممكنة لتوسيع  الــطــرائــق  إحـــدى  لــكــّن  صــعــبــًا.  أمـــرًا  الــمــشــروعــة  المدنية  االســتــخــدامــات  على 
الضّيقة  الخصائص  ذات  الــمــعــادن  مساحيق  فــي  الــجــديــدة  الــضــوابــط  حصر  الــمــواّد الوسيطة  هــذه  على 

التعريف والتي ُتستخدم في الطباعة المعدنية العالية األداء.

استنتاجات

وتطبيقها  للتكنولوجيا  الملموس  غير  النقل  عمليات  على  فاعلة  ضوابط  صياغة  كيفية  مسألة  إّن 
مــوضــوع حـــوار ومــنــاقــشــة جــوهــريــة حــالــيــًا ضــمــن أنــظــمــة مــراقــبــة الـــصـــادرات وفـــي ســيــاق اســتــعــراض نظام 
التي  البحثية  والمعاهد  الشركات  من  كثيرًا  أّن  وحقيقة  األوروبـــي.  االّتــحــاد  لــدى  الــمــزدوج  االستخدام 
تــعــتــمــد عــلــى عــمــلــيــات الــنــقــل غــيــر الــمــلــمــوس أو الــتــي تــســتــخــدمــهــا، تــشــّغــل فـــي الــغــالــب أحــــدث الــمــتــاح 
االقتصادية  الحجج  تــقــّوي  أّنــهــا  إال  الــنــووي،  باالنتشار  المّتصلة  المخاطر  تــزيــد  المناظرة  ميادينها  فــي 
مدى  هذه  الموازنة  لعملية  الشائكة  الطبيعة  على  يدّلل  ومّما  أيضًا.  مضنية  تشريعات  لفرض  المناوئة 
اعتماد التطبيق الفاعل لضوابط النقل غير الملموس على االمتثال الداخلي والتشريع الذاتي الفاعل 
خاّص  بوجه  للتكنولوجيا  الملموس  غير  النقل  عمليات  تتّم  المعنّية.  والمعاهد  الشركات  جانب  من 
صة وإيجاد الدليل  بسبل ال تترك أّي دليل مــاّدي. لذلك، يصعب منع حصول عمليات نقل غير مرخَّ

الالزم إلثبات انتهاك الضوابط.
هذه ليست مشكلة بالضرورة في حاالت كثيرة ألّن هواجس منع االنتشار لدى المشّرعين وحاجة 
الــشــركــات إلـــى الــمــحــافــظــة عــلــى ســـّريـــة الــمــعــلــومــات الــتــجــاريــة مــتــطــابــقــة غــالــبــًا. مــثــال ذلــــك، عــنــد تصدير 
وصولها  ضــمــان  فــي  تجارية  مصلحة  الــشــركــات  مــن  كثير  لــدى  سيكون  أجنبي،  عميل  إلــى  تكنولوجيا 
إلـــى ِوجــهــتــهــا الــمــقــصــودة وعــــدم إعـــــادة تــصــديــرهــا مـــن دون مــوافــقــة. وســتــكــون هـــذه أهـــدافـــًا مــشــتــركــة مع 
الــســلــطــة الــوطــنــيــة الــتــي منحت الــشــركــة رخــصــة الــتــصــديــر. لــكــّن الــمــســائــل تــــزداد صــعــوبــة حــيــن ال تتطابق 
مصالح السلطات التي تصدر التراخيص مع مصالح الشركة أو المعهد البحثي المعنّي. مثال ذلك، 
الحدود  عبر  التكنولوجيا  لحركة  لة  مفصَّ بسجّالت  االحتفاظ  في  محدودة  تجارية  مصلحة  للشركات 
إذا كانت تتنّقل بين أمكنة خاضعة لملكيتها ورقابتها. لكن رّبما تشترط السلطات المانحة للتراخيص 

على الشركة أو المعهد البحثي االحتفاظ بسجّالت عن هذه التنّقالت.
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ذات  والــجــهــات  القطاعات  بعَض  للتكنولوجيا  الملموس  غير  النقُل  ُيــدخــل  حين  األصــعــب  األمــر 
الــخــبــرة الـــمـــحـــدودة فـــي هــــذه الـــضـــوابـــط ضــمــن نـــطـــاق ضـــوابـــط الـــــصـــــادرات، أو حــيــن تــتــعــارض الــوســائــل 
تكنولوجيا  قطاع  مع  التوّترات  وتشير  الناحية.  هــذه  في  الراسخة  الممارسات  مع  العمل  في  التقليدية 
الصادرات  ضوابط  تكون  أن  إمكان  استبعاد  إلــى  التشفير  مسألة  في   (ICT) واالّتــصــاالت  المعلومات 
على  زد  معالجتها.  الـــدول  تــوّد  والــتــي  االنتشار  بمنع  المّتصلة  المشكالت  حــّل  على  بمفردها،  قـــادرة، 
ذلــــك أّن الــــتــــطــــّورات فـــي مـــجـــال الــتــصــنــيــع بـــاإلضـــافـــة (AM) والــتــكــنــولــوجــيــات الــنــاشــئــة األخــــــرى ســتــغــّيــر 
النماذج التقليدية في التجارة واإلنتاج بوسائل رّبما ُتبرز ألطر عمل مراقبة الصادرات المعتمدة على 
الدول تحّدياٍت جديدة. ومن شأن توسيع الحوار بين أنظمة مراقبة الصادرات حول سبل التعاطي مع 
النقل غير الملموس للتكنولوجيا والتصنيع باإلضافة مساعدة هذه األنظمة على تطوير ضوابط أكثر 

اّتساقاً (43).

(43) المصدر نفسه.
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الملحق (أ)

اتفاقات تحديد األسلحة ونزع السالح

يـــســـرد هـــــذا الــمــلــحــق الـــمـــعـــاهـــدات الـــمـــتـــعـــّددة األطــــــــراف والـــثـــنـــائـــيـــة، واالتــــفــــاقــــيــــات، والــــبــــروتــــوكــــوالت، 
واالتـــفـــاقـــات الــمــتــعــلــقــة بــتــحــديــد األســلــحــة ونــــزع الـــســـالح. وقـــد أدرجـــــت وضــعــيــة االتــفــاقــيــات واألطـــــراف 

المشاركة فيها والموّقعين عليها اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2018 ما لم يذكر خالف ذلك.

مالحظات

1 - قــّســمــت االتــفــاقــات إلـــى الــمــعــاهــدات الــشــامــلــة (أي مــعــاهــدات مــتــعــّددة األطـــــراف مــفــتــوحــة أمــام 
كل الدول، القسم األول)، والمعاهدات اإلقليمية (أي معاهدات متعّددة األطراف مفتوحة أمام دول 
منطقة بعينها، القسم الثاني)، والمعاهدات الثنائية (القسم الثالث). وقد أدرجت االتفاقات ضمن كل 
قسم بحسب التاريخ الذي تم فيه اعتمادها أو توقيعها أو عرضها للتوقيع (اتفاقات متعّددة األطراف) 
أو توقيعها (اتفاقيات ثنائية). كما حّدد تاريخ بدء نفاذ المعاهدات المتعّددة األطراف والجهة الوديعة.

2 - الـــمـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــمــعــلــومــات هـــو قـــوائـــم الــــــدول الـــمـــوّقـــعـــة واألطــــــــراف كــمــا قــدمــتــهــا الــجــهــات 
الوديعة للمعاهدات. تظهر بحروف سوداء في قوائم األطراف والموّقعين أسماء الدول التي صّدقت 

على االتفاق المعني أو انضّمت إليه أو خلفت عليه أو وّقعت عليه خالل سنة 2017.
االتــفــاقــات أو انضّمت  صــّدقــت على  هــي التي  أطــرافــًا  الـــدول والمنظمات المدرجة باعتبارها   - 3
إلــيــهــا أو خــلــفــت عــلــيــهــا. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، تــدلــي أقــالــيــم ســابــقــة غــيــر متمتعة بــالــحــكــم الـــذاتـــي، عند 
القوة  أبرمتها  التي  االتفاقات  بجميع  االلــتــزام  بمواصلة  تفيد  عامة  ببيانات  االستقالل،  على  حصولها 
الحاكمة السابقة. ال يــدرج هــذا الملحق كأطراف إال الــدول الجديدة التي أدلــت بتصريح ال نــزاع فيه 
بشأن استمرار االلتزام أو أخطرت الجهة الوديعة بخالفتها. يواصل االتحاد الروسي التقّيد بااللتزامات 

الدولية لالتحاد السوفياتي. وتواصل صربيا التقّيد بالتزامات دولة اتحاد صربيا والجبل األسود.
4 - إن االتــفــاقــات المتعددة األطـــراف المدرجة فــي هــذا الملحق مفتوحة أمــام كــل الـــدول أو لكل 
الدول في المنطقة المعنّية للتوقيع أو التصديق عليها أو االنضمام إليها أو الخالفة عليها، ما لم ُيذكر 
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خالف ذلك. وليس كل الموقعين واألطــراف أعضاء في األمم المتحدة. وقد أوردنــا تايوان باعتبارها 
طرفًا في االتفاقات التي صّدقت عليها، وإن لم تكن دول كثيرة تعترف بها بوصفها دولة مستقلة.

5 - يـــــــورد مــــكــــان وجـــــــود نـــســـخـــة دقـــيـــقـــة لـــنـــص الـــمـــعـــاهـــدة (فــــــي مـــنـــشـــور مـــطـــبـــوع أو عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت) 
ــــا تــــــقــــــّدم ذلـــــــك الــــجــــهــــة الـــــوديـــــعـــــة أو وكــــــالــــــة أو أمــــــانــــــة عــــلــــى صــــلــــة بــــالــــمــــعــــاهــــدة،  ــــمــ مــــتــــى تـــيـــســـر ذلـــــــــك. وربــ
عــلــى  (مــــتــــاحــــة   United Nations Treaty Series الــــمــــتــــحــــدة  األمـــــــــم  مـــــعـــــاهـــــدات  مـــجـــمـــوعـــة  فـــــي  أو 

.(<http:// treat ies. un. org> الرابط

I المعاهدات الشاملة

بروتوكول تحريم استخدام غازات خانقة أو ساّمة أو غازات أخرى في الحرب، وتحريم 

طرائق المحاربة الجرثومية (بروتوكول جنيف 1925)

في 8 شباط/فبراير 1928؛ الجهة الوديعة: الحكومة  وقِّع في جنيف في 17 حزيران/يونيو 1925؛ أصبح نافذاً 

الفرنسية.

يحظر الــبــروتــوكــول االستعمال الــحــربــي لــلــغــازات الخانقة أو الــســاّمــة أو الــغــازات األخـــرى وطــرائــق 
الــــمــــحــــاربــــة الــــجــــرثــــومــــيــــة. ويــــظــــل الــــبــــروتــــوكــــول أســـــاســـــًا جــــوهــــريــــًا لـــلـــتـــحـــريـــم الـــــدولـــــي لـــلـــحـــرب الــكــيــمــيــائــيــة 
والسّمية  البيولوجية  األسلحة  اتفاقية  من  صريحًا  دعمًا  والتزاماته  وأهدافه  مبادئه  وتلقى  والبيولوجية، 

لعام 1972 واتفاقية األسلحة الكيميائية لعام 1993.
بنغالدش،  البحرين،  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين،  وباربودا،  أنتيغوا  أنغوال،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،  األطــراف (141): 

بــــربــــادوس، بــلــجــيــكــا، بــنــيــن، بـــوتـــان، بــولــيــفــيــا، الـــبـــرازيـــل، بــلــغــاريــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، الـــــرأس األخـــضـــر، كــمــبــوديــا، الـــكـــامـــيـــرون، كــنــدا، 
الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  العاج،  ساحل  كوستاريكا،  الصين،  تشيلي،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــــوادور، مــصــر، الـــســـلـــفـــادور، غــيــنــيــا االســـتـــوائـــيـــة، إســتــونــيــا، إثــيــوبــيــا، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، غــامــبــيــا، 
ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيماال، غينياـ بيساو، الكرسي الرسولي، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، 
لبنان،  التفيا،  الوس،  الكويت،  الجنوبية،  كوريا  الشمالية،  كوريا  كينيا،  األردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا،  إسرائيل،  أيرلندا، 
مالوي،  مدغشقر،  سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  مقدونيا (جمهورية  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو، 
ماليزيا، المالديف، مالطا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا، المغرب، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، 
رومانيا،  قــطــر،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  الــجــديــدة،  غينيا  بــابــوا  بنما،  باكستان،  الــنــرويــج،  نيجيريا،  النيجر، 
ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السعودية، السنغال، صربيا، سيراليون،  روسيا، َرَواندا، سانت كيتس 
سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، سورية، تايوان، 
تــنــزانــيــا، تــايــلــنــد، تــوغــو، تــونــغــا، تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا، أوغـــنـــدا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، أوكـــرانـــيـــا، أوروغـــــــواي، الــواليــات 

المتحدة، فنزويال، فيتنام، اليمن.
األطــراف  إلــى  إضافة  لالنضمام،  طلبًا  فلسطين  وقّدمت  سنة 2018،  أوائــل  في  البروتوكول  إلــى  أرمينيا  انضّمت  مالحظة: 

المئة وواحد وأربعين (141) لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018.
عـــنـــد االنـــضـــمـــام إلـــــى الــــبــــروتــــوكــــول، أدخــــلــــت بـــعـــض الـــــــدول تـــحـــّفـــظـــات تـــدعـــم حــقــهــا فــــي اســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة أو 
من  األسلحة  هــذه  استخدام  على  ردًا  أو  أطـــراف،  غير  تضم  التي  االئتالفات  أو  البروتوكول  في  األطـــراف  غير  ضد  البيولوجية 
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والسّمية  البيولوجية  األسلحة  معاهدة  إبــرام  بعد  وال سيَّما  تحّفظاتها،  الــدول  هــذه  من  كثير  سحبت  وقــد  منتهك.  طــرف  جانب 
لعام 1972 ومعاهدة األسلحة الكيميائية لعام 1993 ألن هذه التحّفظات ال تتوافق مع التزاماتها بموجب هاتين المعاهدتين.

إضافة إلى هذه التحّفظات «الصريحة»، فإن عددًا من الدول التي أعلنت خالفتها على البروتوكول عند استقاللها ورثت 
استقّلت  التي  الــدول  على  «الضمنية»  التحّفظات  هــذه  تنطبق  المثال،  سبيل  على  لها.  السابقة  الــدول  من  «ضمنية»  تحّفظات 
إلى  انضمت  التي  الدول  وال ترث  تعّدالنها.  أو  تحّفظاتهما  األخيرتان  الدولتان  تسحب  أن  قبل  المتحدة  والمملكة  فرنسا  عن 

البروتوكول (بدًال من الخالفة عليه) التحّفظات بهذه الطريقة.
League of Nations, Treaty Series, vol. 94 (1929), pp. 65–74, <http://disarmament.un.org/ البروتوكول:  نــص 
treaties/t/1925/text>.

اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية (اتفاقية اإلبادة الجماعية)

الثاني/ كــانــون  فــي 12  نــافــذة  أصبحت  األول/ديــســمــبــر 1948؛  كــانــون  فــي 9  بــاريــس  فــي  عليها  التوقيع  بــاب  فتح 

يناير 1951؛ الجهة الوديعة: األمين العام لألمم المتحدة.

بــمــوجــب االتــفــاقــيــة ُيــعــلــن أّن أي تكليف بــأعــمــال يـــراد بــهــا الــقــضــاء الــتــاّم أو الــجــزئــي عــلــى مجموعة 
وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية جريمة يعاِقب عليها القانون الدولي.

األطراف (149): أفغانستان، ألبانيا*، الجزائر*، أندورا، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين*، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، 

البرازيل،  والــهــرســك،  البوسنة  بوليفيا،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  البيضاء*،  روســيــا  بــربــادوس،  بــنــغــالدش*،  البحرين*،  البهاما،  جــزر 
بلغاريا،* بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخضر، كمبوديا، كندا، تشيلي، الصين*، كولومبيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو 
السلفادور،  مصر،  اإلكــوادور،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  العاج،  ساحل  كوستاريكا،  الديمقراطية، 
إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، 
هندوراس، هنغاريا*، أيسلندا، الهند*، إيران، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، األردن، كازاخستان، كوريا الشمالية، 
كوريا الجنوبية، الكويت، قيرغيزستان، الوس، التفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا 
الجبل  منغوليا*،  موناكو،  مولدوفا،  المكسيك،  مالي،  المالديف،  ماليزيا*،  مـــالوي،  سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية 
فلسطين،  باكستان،  النرويج،  نيجيريا،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  ناميبيا،  ميانمار*،  موزمبيق،  المغرب*،  األســود*، 
وجزر  فنسنت  سانت  َرَوانــــدا*،  روســيــا*،  رومانيا*،  البرتغال*،  بولندا*،  الفيليبين*،  بيرو،  بــاراغــواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما، 
إسبانيا*،  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة*،  سيشيل،  صــربــيــا*،  الــســنــغــال،  الــســعــوديــة،  مــاريــنــو،  ســان  غــريــنــاديــن، 
أوغندا،  تركيا،  تونس،  وتوباغو،  ترينيداد  تونغا،  توغو،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سورية،  سويسرا،  السويد،  الــســودان،  سريالنكا، 
فيتنام*،  فــنــزويــال*،  أوزبــكــســتــان،  المتحدة*،  الــواليــات  أوروغــــواي،  المتحدة*،  العربّية  اإلمــــارات  أوكــرانــيــا*،  المتحدة،  المملكة 

اليمن*، زيمبابوي.
* بتحفظ و/أو إعالن.

دول وقعت لكن لم تصّدق (1): جمهورية الدومينيكان.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1951/01/1951011208- 1  :االتفاقية نص 
2 PM/Ch_IV_1p.pdf>.

اتفاقية جنيف الرابعة الخاّصة بحماية المدنيين في زمن الحرب

األول/أكــتــوبــر  تشرين  فــي 21  نــافــذة  أصبحت  آب/أغــســطــس 1949؛  فــي 12  جنيف  فــي  عليها  التوقيع  بــاب  ُفــتــح 

1950؛ الجهة الوديعة: المجلس االتحادي السويسري.
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تـــضـــع االتـــفـــاقـــيـــة (الــــرابــــعــــة) قــــواعــــد لــحــمــايــة الـــمـــدنـــيـــيـــن فــــي مـــنـــاطـــق تــشــمــلــهــا الــــحــــرب وفـــــي الــمــنــاطــق 
المحتلة. وقد صيغت هذه االتفاقّية في المؤتمر الدبلوماسّي المنعقد بين 21 نيسان/أبريل و12 آب/
األخـــرى التي اعُتمدت فــي الفترة نفسها: االتفاقّية األولـــى المتعّلقة  1949. مــن االتفاقّيات  أغسطس 
بتحسين وضــع جــرحــى ومــرضــى الــقــّوات المسّلحة فــي الــمــيــدان؛ واالتــفــاقــّيــة الثانية المتعّلقة بتحسين 
وضع جرحى ومرضى وغرقى القّوات المسّلحة في البحر؛ واالتفاقّية الثالثة الخاّصة بمعاملة سجناء 

الحرب.
النمسا،  أستراليا*،  أرمينيا،  األرجنتين،  وبــاربــودا،  أنتيغوا  أنــغــوال*،  أنـــدورا،  الجزائر،  ألبانيا*،  أفغانستان،  ـراف (196):  ـ األطـ

أذربـــيـــجـــان، جــــزر الــبــهــامــا، الــبــحــريــن، بـــنـــغـــالدش*، بــــربــــادوس*، روســـيـــا الــبــيــضــاء، بــلــجــيــكــا، بــلــيــز، بــنــيــن، بـــوتـــان، بــولــيــفــيــا، الــبــوســنــة 
الكاميرون،  كمبوديا،  األخــضــر،  الـــرأس  بــورونــدي،  فــاســو،  بوركينا  بلغاريا،  الــســالم،  دار  بــرونــاي  الــبــرازيــل،  بتسوانا،  والــهــرســك، 
جمهورّية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جزر  كولومبيا،  الصين*،  التشيلي،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  كندا، 
دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك*،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  الــعــاج،  ساحل  كوستاريكا،  كــوك،  جــزر  الكونغو، 
جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــــوادور، مــصــر، الـــســـلـــفـــادور، غــيــنــيــا االســـتـــوائـــيـــة، إســتــونــيــا، إريـــتـــريـــا، إثــيــوبــيــا، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، 
الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا*، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينياـ بيساو*، غويانا، هايتي، الكرسي الرسولي، 
هــــنــــدوراس، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إنــدونــيــســيــا، إيـــــــران*، الــــعــــراق، أيـــرلـــنـــدا، إســـرائـــيـــل*، إيــطــالــيــا، جــامــايــكــا، الـــيـــابـــان، األردن، 
كــازاخــســتــان، كــيــنــيــا، كــيــريــبــاتــي، كــوريــا الــشــمــالــيــة*، كــوريــا الــجــنــوبــيــة*، الــكــويــت*، قــيــرغــيــزســتــان، الوس، التــفــيــا، لــبــنــان، ليسوتو، 
ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورّية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا)*، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، 
الجبل  منغوليا،  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  ميكرونيزيا،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مــارشــال،  جــزر  مالطا،  مــالــي،  المالديف، 
ُعمان،  النرويج،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا*،  هولندا،  نيبال،  نــارو،  ناميبيا،  ميانمار،  موزمبيق،  المغرب،  األســـود، 
روسيا*،  رومانيا،  قطر،  البرتغال*،  بولندا،  الفيليبين،  بيرو،  بــاراغــواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  فلسطين،  بــاالو،  باكستان*، 
وبرينسيب،  تومي  ســاو  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  َرَوانــــدا، 
أفريقيا،  جــنــوب  الــصــومــال،  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة،  ســيــرالــيــون،  سيشيل،  صــربــيــا،  السنغال،  الــســعــوديــة، 
تايلند،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سورية،  سويسرا،  السويد،  سوازيلند،  سورينام*،  السودان،  سريالنكا،  إسبانيا،  السودان،  جنوب 
الــمــتــحــدة*، أوكــرانــيــا*،  أوغـــنـــدا، المملكة  تــركــمــانــســتــان، تــوفــالــو،  تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا،  تــيــمــور ليشتي، تــوغــو، تــونــغــا، 
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، األوروغـــــــــــواي*، الــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة*، أوزبـــكـــســـتـــان، فـــانـــواتـــو، فـــنـــزويـــال، فــيــتــنــام*، الـــيـــمـــن*، زامــبــيــا، 

زيمبابوي.
* بتحفظ و/أو إعالن.

Swiss Federal Department of Foreign Affairs, <https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/ االتــــفــــاقــــيــــة:  نـــــص 
documents/aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/070116-conv4_e.pdf>.

البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا 

الصراعات المسلحة الدولية.

البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف لعام 1949 والمتعلق بحماية ضحايا 

الصراعات المسلحة غير الدولية.

األول/ كــانــون  فــي 7  نــافــذيــن  وأصــبــحــا  األول/ديــســمــبــر 1977  كــانــون  فــي 12  بــيــرن  فــي  عليهما  التوقيع  بــاب  فُــتــح 
ديسمبر 1978، الجهة الوديعة: المجلس االتحادي السويسري.
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يؤكد البروتوكوالن أن حق األطراف الضالعة في صراعات مسلحة دولية أو غير دولية في اختيار 
سبل أو وسائل المحاربة ليس مطلقًا وأن استخدام األسلحة أو وسائل المحاربة التي تسّبب إصابات 

بليغة أو معاناة ال لزوم لها محظور.
وبــاربــودا،  أنتيغوا  أنــغــوال1*،  الــجــزائــر*،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(168) الــثــانــي  والــبــروتــوكــول   (174) األول  الــبــروتــوكــول  أطــــراف 

بنين،  بليز،  بلجيكا*،  البيضاء*،  روسيا  بربادوس،  بنغالدش،  البحرين،  البهاما،  جزر  النمسا*،  أستراليا*،  أرمينيا،  األرجنتين*، 
بوليفيا*، البوسنة والهرسك*، بتسوانا، البرازيل*، بروناي دار السالم، بلغاريا*، بوركينا فاسو*، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، 
كـــنـــدا*، الــــرأس األخـــضـــر*، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــاد، تــشــيــلــي*، الــصــيــن*، كــولــومــبــيــا، جـــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة*، جــمــهــورّيــة الــكــونــغــو، جـــزر كــــوك*، كــوســتــاريــكــا*، ســاحــل الـــعـــاج، كــرواتــيــا، كــوبــا، قـــبـــرص*، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك*، 
إثيوبيا،  إستونيا،  االســتــوائــيــة،  غينيا  الــســلــفــادور*،  مــصــر*،  اإلكـــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك*، 
فيجي، فنلندا*، فرنسا*، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا*، غانا، اليونان*، غرينادا، غواتيماال، غينيا*، غينيا - بيساو، غويانا، 
هايتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا*، أيسلندا*، العراق1، أيرلندا*، إيطاليا*، جامايكا، اليابان*، األردن، كازاخستان، 
ليختنشتاين*،  ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  التفيا،  الوس*،  قيرغيزستان،  الكويت،  الجنوبية*،  كوريا  الشمالية1،  كوريا  كينيا، 
مالطا*،  مــالــي*،  الــمــالــديــف،  مـــالوي،  مدغشقر*،  ســابــقــًا)*،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جــمــهــورّيــة  مقدونيا  لــوكــســمــبــورغ*،  ليتوانيا*، 
مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس*، الــمــكــســيــك1، مــيــكــرونــيــزيــا، مــولــدوفــا، مــونــاكــو، مــنــغــولــيــا*، الــجــبــل األســـــود، مــوزمــبــيــق، نــامــيــبــيــا*، نــــاورو، 
نيبال، هولندا*، نيوزيلندا*، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج*، ُعمان، باالو، فلسطين، بنما*، باراغواي*، بيرو، الفيليبين*، 
غرينادين،  وجزر  فنسنت  سانت  لوسيا،  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  َرَوانـــدا*،  روسيا*،  رومانيا*،  قطر*،  البرتغال*،  بولندا*، 
ســـامـــوا، ســـان مــاريــنــو، ســـاو تــومــي وبــريــنــســيــب، الــســعــوديــة*، الــســنــغــال، صــربــيــا*، ســيــشــيــل*، ســيــرالــيــون، ســلــوفــاكــيــا*، ســلــوفــيــنــيــا*، 
جـــزر ســلــيــمــان، جــنــوب أفــريــقــيــا، جـــنـــوب الـــــســـــودان، إســبــانــيــا*، الــــســــودان، ســـوريـــنـــام، ســوازيــلــنــد، الـــســـويـــد*، ســـويـــســـرا*، ســـوريـــة*1، 
المتحدة*،  المملكة  أوغــنــدا،  تركمانستان،  تــونــس،  وتــوبــاغــو*،  ترينيداد  تــونــغــا*،  تــوغــو*،  ليشتي،  تيمور  تنزانيا،  طاجيكستان*، 

أوكرانيا*، اإلمارات العربية المتحدة*، أوروغواي*، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال، فيتنام1، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
* مع تحفظ و/أو إعالن.

1 طرف في البروتوكول األول فقط.
Swiss Federal Department of Foreign Affairs, <https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/fr/ :نص البروتوكول األول
documents/aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/77prot1_en.pdf>.

Swiss Federal Department of Foreign Affairs, <https://www.fdfa.admin.ch/dam/eda/ الثاني:  البروتوكول  نص 
fr/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/geneve/77prot2_en.pdf>.

معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية

وقِّعت في واشنطن، دي سي، في 1 كانون األول/ديسمبر 1959؛ أصبحت نافذة في 23 حزيران/يونيو 1961؛ 

الجهة الوديعة: الحكومة األمريكية.

أي  وتحّرم  حصرًا.  سلمية  ألغــراض  ُتستخدم  منطقة  الجنوبية  القطبية  المنطقة  أن  المعاهدة  تعلن 
إجـــــراء ذي طــبــيــعــة عــســكــريــة فـــي الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، مــثــل إقـــامـــة قـــواعـــد وتــحــصــيــنــات عــســكــريــة، 
وتنفيذ مناورات عسكرية أو اختبار أي نوع من األسلحة. وتحظر المعاهدة أي تفجير نووي وكذلك 
التخّلص من النفايات المشّعة في المنطقة القطبية الجنوبية. وتنص المعاهدة على حق تفتيش جميع 

المحطات والمنشآت في المنطقة القطبية الجنوبية في الموقع لضمان االمتثال ألحكامها.
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األطراف التي تظهر اهتمامها بالمنطقة القطبية الجنوبية بإجراء نشاط بحثي علمي جوهري فيها، 
مثل إنشاء محطة علمية، أو إرسال بعثة علمية، يحّق لها أن تصبح أعضاء استشاريين. وطبقًا للمادة 
التاسعة، ُتعقد اجتماعات تشاورية في فترات منتظمة لتبادل المعلومات والتشاور بشأن أمور تتعّلق 

بالمنطقة القطبية الجنوبية، وكذلك القتراح تدابير حكومية تعزيزًا لمبادئ المعاهدة وأهدافها.
الصين*،  تشيلي*،  كندا،  بلغاريا*،  البرازيل*،  بلجيكا*،  البيضاء،  روسيا  النمسا،  أستراليا*،  األرجنتين*،   :(53) األطـــراف 

هنغاريا،  غواتيماال،  اليونان،  ألمانيا*،  فرنسا*،  فنلندا*،  إستونيا،  اإلكــــوادور*،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  كوبا،  كولومبيا، 
ــيـــابـــان*، كـــازاخـــســـتـــان، كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة*، مــالــيــزيــا، مـــونـــاكـــو، مــنــغــولــيــا، هــولــنــدا*،  أيــســلــنــدا، الـــهـــنـــد*، إيــطــالــيــا*، الـ
أفريقيا*،  جنوب  سلوفاكيا،  روسيا*،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا*،  البيرو*،  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان،  النرويج*،  نيوزيلندا*، 

إسبانيا*، السويد*، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا*، أوروغواي*، الواليات المتحدة*، فنزويال.
* أعضاء استشارّيون بموجب الماّدة التاسعة من المعاهدة.

Secretariat of the Antarctic Treaty, <http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf> نص المعاهدة: 

األول/ تشرين   4 فــي  مــدريــد 1991)  (بـــروتـــوكـــول  البيئية  بالحماية  الــخــاص  الــبــروتــوكــول  على  التوقيع  بــاب  فـُـتــح 
احتياطي  بــأنــهــا  الــجــنــوبــيــة  الــقــطــبــيــة  الـــقـــارّة  وصـــف  وقـــد  الــثــانــي/يــنــايــر 1998.  كــانــون  فــي 14  ونـــافـــذاً  أكــتــوبــر 1919 

طبيعي مخّصص للسالم والعلوم.
Secretariat of the Antarctic Treaty, <http://www.ats.aq/e/ep.htm> نص البروتوكول: 

معاهـدة حظـر تجـارب األسلحـة النوويـة في الغـالف الجـوي وفي الفضاء الخارجي 

وتحت الماء (معاهدة حظر التجارب الجزئية)

وقَّـــعـــتـــهـــا فــــي مـــوســـكـــو ثـــالثـــة أطــــــــراف أصـــلـــيـــة فــــي 5 آب/أغــــســــطــــس 1963، وُفــــتــــح بـــــاب الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا أمــــــام الـــــدول 

األخــــرى فــي لــنــدن ومــوســكــو وواشــنــطــن، دي ســـي، فــي 8 آب/أغــســطــس 1963؛ أصــبــحــت نــافــذة فــي 10 تشرين 

األول/أكتوبر 1963؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية واألمريكية والروسية.

تحظر المعاهدة تنفيذ أي تفجير اختباري لسالح نووي أو أي تفجير نووّي آخر: (أ) في الغالف 
الــــجــــوي، أو خـــــارج حـــــــدوده، بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، أو تــحــت الــــمــــاء، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــيــاه 
اإلقليمية أو أعالي البحار؛ (ب) في أي بيئة أخرى إذا كان مثل هذا التفجير يؤّدي إلى وجود الحطام 

اإلشعاعّي خارج الحدود اإلقليمية للدولة التي يجري التفجير تحت سلطتها أو سيطرتها.
األطــــــــراف (126): أفــغــانــســتــان، أنــتــيــغــوا وبــــاربــــودا، األرجــنــتــيــن، أرمــيــنــيــا، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، جـــزر الــبــهــامــا، بــنــغــالدش، روســيــا 

البيضاء، بلجيكا، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بتسوانا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا 
جمهورية  قــبــرص،  كــرواتــيــا،  الــعــاج،  ســاحــل  كوستاريكا،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  كولومبيا،  تشيلي،  تــشــاد،  الــوســطــى، 
غامبيا،  الغابون،  فنلندا،  فيجي،  االستوائية،  غينيا  السلفادور،  مصر،  اإلكـــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الدنمارك،  التشيك، 
ألــمــانــيــا، غـــانـــا، الـــيـــونـــان، غــواتــيــمــاال، غــيــنــيــا ـ بــيــســاو، هــــنــــدوراس، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إنــدونــيــســيــا، إيــــــران، الـــعـــراق، أيــرلــنــدا، 
لــوكــســمــبــورغ،  لــيــبــيــا،  لــيــبــيــريــا،  لــبــنــان،  الوس،  الــكــويــت،  الــجــنــوبــيــة،  كـــوريـــا  كــيــنــيــا،  الـــيـــابـــان، األردن،  جــامــايــكــا،  إيــطــالــيــا،  إســـرائـــيـــل، 
مــدغــشــقــر، مــــالوي، مــالــيــزيــا، مــالــطــا، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس، الــمــكــســيــك، مــنــغــولــيــا، الــجــبــل األســـــود، الــمــغــرب، مــيــانــمــار، نــيــبــال، 
هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، باكستان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، البيرو، الفيليبين، بولندا، رومانيا، 
أفريقيا،  جــنــوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة،  ســيــرالــيــون،  سيشيل،  صربيا،  السنغال،  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  َرَوانـــــدا،  روســيــا، 
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ترينيداد  تونغا،  تــوغــو،  تايلند،  تنزانيا،  تــايــوان،  ســوريــة،  ســويــســرا،  الــســويــد،  سوازيلند،  ســوريــنــام،  الــســودان،  سريالنكا،  إسبانيا، 
وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الواليات المتحدة، فنزويال، اليمن، زامبيا.

البرتغال،  بــاراغــواي،  مالي،  هايتي،  إثيوبيا،  الكاميرون،  بوروندي،  فاسو،  بوركينا  الجزائر،  ق (11):  تصدِّ لم  لكن  وقَّعت 

الصومال.
Russian Ministry of Foreign Affairs, <http://mddoc.mid.ru/api/ia/download/?uuid=561590f5- المعاهدة:  نص 
ed1a-4e2a-a04e-f715bccb16ad>.

مـة ألنشطـة الـدول في ميدان استكشـاف واستخـدام الفضـاء  معاهـدة المبـادئ المنظِّ

الخارجـي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (معاهدة الفضاء الخارجي)

أصبحت  الثاني/يناير 1967؛  كــانــون  فــي 27  ســي،  دي  وواشــنــطــن،  ومــوســكــو  لــنــدن  فــي  عليها  التوقيع  بــاب  ُفــتــح 

نافذة في 10 تشرين األول/أكتوبر 1967؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية واألمريكية.

تحظر المعاهدة وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية في مدار محيط باألرض أو وضع أي نوع 
آخر من أسلحة الدمار الشامل، ونصب مثل هذه األسلحة على أجرام سماوية أو تركيزها في الفضاء 
الــخــارجــي بــأي طريقة أخـــرى. وُيمنع أيــضــًا إقــامــة قــواعــد ومنشآت وتحصينات عسكرية، واخــتــبــار أي 

نوع من األسلحة، وإجراء مناورات عسكرية على األجرام السماوية.
بنغالدش،  البهاما،  جزر  أذربيجان،  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين،  وباربودا،  أنتيغوا  الجزائر،  أفغانستان،  األطــراف (108): 

جمهورية  قــبــرص،  كــوبــا،  الــصــيــن،  تشيلي،  كــنــدا،  فــاســو،  بوركينا  بلغاريا،  الــبــرازيــل،  بنين،  بلجيكا،  البيضاء،  روســيــا  بــربــادوس، 
فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إستونيا،  االستوائية،  غينيا  السلفادور،  مصر،  اإلكــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الــدنــمــارك،  التشيك، 
ألــمــانــيــا، الـــيـــونـــان، غــيــنــيــا بــيــســاو، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إنــدونــيــســيــا، الــــعــــراق، أيـــرلـــنـــدا، إســـرائـــيـــل، إيــطــالــيــا، جــامــايــكــا، الــيــابــان، 
مالي،  مدغشقر،  لــوكــســمــبــورغ،  ليتوانيا،  ليبيا،  لــبــنــان،  الوس،  الــكــويــت،  الجنوبية،  كــوريــا  الشمالية،  كــوريــا  كينيا،  كــازاخــســتــان، 
النرويج،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  ميانمار،  المغرب،  منغوليا،  المكسيك،  موريشيوس،  مالطا، 
سان  غرينادين،  وجزر  فينسنت  سانت  روسيا،  رومانيا،  قطر،  البرتغال،  بولندا،  بيرو،  باراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان، 
سورية،  سويسرا،  السويد،  سريالنكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل،  السعودية،  مارينو، 
تـــايـــوان، تــايــلــنــد، تــوغــو، تــونــغــا، تــونــس، تــركــيــا، أوغـــنـــدا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، أوكـــرانـــيـــا، اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، أوروغــــــواي، 

الواليات المتحدة، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا.
جمهورية  كولومبيا،  الــوســطــى،  أفريقيا  جمهورية  الــكــامــيــرون،  بــورونــدي،  بتسوانا،  بوليفيا،   :(25) تــصــّدق  لــم  لــكــن  ــعــت  وقَّ

ماليزيا،  ليسوتو،  األردن،  إيـــران،  هــنــدوراس،  الــرســولــي،  الكرسي  هايتي،  غويانا،  غــانــا،  غامبيا،  إثيوبيا،  الديمقراطية،  الكونغو 
الجبل األسود، بنما، الفيليبين، رواندا، صربيا، الصومال، ترينيداد وتوباغو.

British Foreign and Commonwealth Office, Treaty Series no. 10 (1968), <https://assets.pub  :المعاهدة نــص 
lish ing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/270006/Treaty_Principles_Ac 
tiv i ties_Outer_Space.pdf>

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (معاهدة عدم االنتشار)

ُفتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في 1 تموز/يوليو 1968؛ أصبحت نافذة في 5 

آذار/مارس 1970؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية واألمريكية.



542

جهاز  أي  أو  نــوويــًا  سالحًا  صنعت  دولــة  بأنها  نووية  أسلحة  على  الحائزة  الــدولــة  المعاهدة  تعّرف 
نووي متفّجر آخر وفجرته قبل 1 كانون الثاني/يناير 1967. ووفقًا لهذا التعريف فإن هناك خمس دول 
حائزة أسلحة نووية: الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة. وتعّرف كل 

الدول األخرى بأنها دول غير حائزة أسلحة نووية.
تحظر المعاهدة على الــدول الحائزة أسلحة نووية نقل أسلحة نووية أو أي أجهزة نووية متفّجرة 
نووية  أسلحة  حــائــزة  غير  دولـــة  أي  مــســاعــدة  عــن  فضـًال  عليها،  السيطرة  منحه  أو  متلّق  أي  إلــى  أخـــرى 
أو تشجيعها أو حّثها على صنع أو حيازة مثل هذه األسلحة أو األجهزة. كما أنها تحظر على الدول 
غير الحائزة أسلحة نووية تلّقي أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفّجرة أخرى من أي مصدر، وكذلك 

صناعتها أو حيازتها بأي طريقة أخرى.
أجل  مــن  والتكنولوجية  العلمية  والمعلومات  والــمــواد  الــمــعــدات  تــبــادل  بتسهيل  األطــــراف  وتتعّهد 
االســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة وضـــمـــان إتـــاحـــة الــمــنــافــع الــمــحــتــمــلــة مـــن الــتــطــبــيــقــات الــســلــمــيــة 
ــًا بــمــتــابــعــة  ــ لـــلـــتـــفـــجـــيـــرات الــــنــــوويــــة لـــــألطـــــراف غـــيـــر الــــحــــائــــزة أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة فـــــي الــــمــــعــــاهــــدة. وتـــتـــعـــّهـــد أيـــــضـ
قريب  وقــت  فــي  الــنــووّي  التسلح  ســبــاق  بــوقــف  المتعّلقة  الفّعالة  التدابير  بــشــأن  طيبة  بنّية  الــمــفــاوضــات 

ونزع األسلحة النووية، وبشأن معاهدة لنزع األسلحة بوجه عام وكامل.
وتتعّهد الدول غير الحائزة أسلحة نووية بعقد اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بغية منع تحويل الطاقة النووية من االستخدامات السلمية إلى أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفّجرة 
أخرى. وقد أقّر في سنة 1997 بروتوكول نموذجي إضافي التفاقات الضمانات، يعّزز التدابير، وتوّقع 

كل دولة على حدة بروتوكوالت ضمانات إضافية مع الوكالة الدولّية للطاقة الذّرّية.
وقرر مؤتمر استعراض وتمديد، ُعقد في سنة 1995 طبقًا للمعاهدة، بقاء المعاهدة نافذة المفعول 

إلى وقت غير محدد.
األطـــــــراف (192): أفــغــانــســتــان*، ألــبــانــيــا*، الـــجـــزائـــر*، أنــــــدورا، أنـــغـــوال، أنــتــيــغــوا وبــــاربــــودا*، األرجــنــتــيــن*، أرمــيــنــيــا*، أســتــرالــيــا*، 

الــنــمــســا*، أذربـــيـــجـــان*، جــــزر الــبــهــامــا*، الــبــحــريــن، بـــنـــغـــالدش*، بــــربــــادوس*، روســـيـــا الــبــيــضــاء*، بــلــجــيــكــا*، بــلــيــز*، بــنــيــن، بـــوتـــان*، 
األخضر،  الــرأس  بوروندي،  فاسو*،  بوركينا  بلغاريا*،  السالم*،  دار  بروناي  البرازيل*،  بتسوانا،  والهرسك*،  البوسنة  بوليفيا*، 
كمبوديا*، الكاميرون*، كندا*، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي*، الصين*|، كولومبيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو 
الدنمارك*،  التشيك*،  جمهورية  قــبــرص*،  كــوبــا*،  كــرواتــيــا*،  الــعــاج*،  ساحل  كوستاريكا*،  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية*، 
إثيوبيا*،  إستونيا*،  إريتريا،  االستوائية،  غينيا  السلفادور*،  مصر*،  اإلكـــوادور*،  الدومينيكان*،  جمهورية  دومينيكا*،  جيبوتي، 
بيساو،  ـ  غينيا  غينيا،  غــواتــيــمــاال*،  غــريــنــادا*،  الــيــونــان*،  غــانــا*،  ألمانيا*،  جــورجــيــا،  غامبيا*،  الــغــابــون،  فــرنــســا*|،  فنلندا*،  فيجي*، 
غـــويـــانـــا*، هــايــتــي، الــكــرســي الـــرســـولـــي*، هــــنــــدوراس*، هــنــغــاريــا*، أيــســلــنــدا*، إنــدونــيــســيــا*، إيــــــران*، الــــعــــراق*، أيـــرلـــنـــدا*، إيــطــالــيــا*، 
قيرغيزستان*،  الــكــويــت*،  الــشــمــالــيــةأ،  كــوريــا  الــجــنــوبــيــة*،  كــوريــا  كــريــبــاتــي*،  كينيا،  كــازاخــســتــان*،  األردن*،  الــيــابــان*،  جــامــايــكــا*، 
مـــقـــدونـــيـــا (جـــمـــهـــوريـــة مــقــدونــيــا  لـــيـــتـــوانـــيـــا*، لـــوكـــســـمـــبـــورغ*،  لــيــخــتــنــشــتــايــن*،  لـــيـــبـــيـــا*،  الوس*، التـــفـــيـــا*، لـــبـــنـــان*، لـــيـــســـوتـــو*، لــيــبــيــريــا، 
اليوغسالفية ســابــقــًا) *، مــدغــشــقــر*، مــــالوي*، مــالــيــزيــا*، الــمــالــديــف*، مــالــي*، مــالــطــا*، جــزر مــارشــال، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس*، 
الــمــكــســيــك*، مــكــرونــيــزيــا، مـــولـــدوفـــا، مـــونـــاكـــو*، مــنــغــولــيــا*، الــجــبــل األســــــود، الـــمـــغـــرب*، مــوزمــبــيــق، مـــيـــانـــمـــار*، نــامــيــبــيــا*، نـــــاورو*، 
الــجــديــدة*،  غينيا  بــابــوا  بنما،  فلسطين،  بـــاالو،  ُعــمــان،  الــنــرويــج*،  نيجيريا*،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا*،  نــيــوزيــلــنــدا*،  هــولــنــدا*،  نــيــبــال*، 
لوسيا*،  سانت  ونيفيس*،  كيتس  سانت  روانـــدا،  روســيــا*|،  رومــانــيــا*،  قطر،  البرتغال*،  بــولــنــدا*،  الفيليبين*،  بــيــرو*،  بــاراغــواي*، 
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ســانــت فنسنت وجـــزر غــريــنــاديــن*، ســـامـــوا*، ســـان مــاريــنــو*، ســـاو تــومــي وبــريــنــســيــب، الــســعــوديــة، الــســنــغــال*، صــربــيــا*، سيشيل*، 
الــســودان*،  سريالنكا*،  إسبانيا*،  أفريقيا*،  جنوب  الــصــومــال،  سليمان*،  جــزر  سلوفينيا*،  سلوفاكيا*،  ســنــغــافــورة*،  سيراليون، 
توغو*،  ليشتي،  تيمور  توغو،  تايلند*،  تنزانيا*،  طاجيكستان*،  تــايــوان،  ســوريــة*،  سويسرا*،  السويد*،  سوازيلند*،  ســوريــنــام*، 
العربية  اإلمــارات  أوكرانيا*،  المتحدة*|،  المملكة  أوغــنــدا*،  توفالو*،  تركمانستان،  تركيا*،  تونس*،  وتوباغو*،  ترينيداد  تونغا*، 

المتحدة*، أوروغواي*، الواليات المتحدة*|، أوزبكستان*، فانواتو، فنزويال*، فيتنام*، اليمن*، زامبيا*، زيمبابوي*.
* دولة طرف ذات اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتطّلب المعاهدة، أو تبرمها دولة حائزة 

أسلحة نووية على أساس طوعي.
| دولة حائزة أسلحة نووية كما تعّرفها المعاهدة.

أ أعلنت كوريا الشمالية انسحابها من معاهدة عدم االنتشار في 10 كانون الثاني/يناير 2003. وكان ثمة اتفاق ضمانات 
نافذًا في ذلك الوقت. وتنازع األطراف األخرى في الوضعية الحالية لكوريا الشمالية.

In ternational Atomic Energy Agency, INFCIRC/140, 22 Apr. 1970, <http://www.iaea.org/ الــمــعــاهــدة:  نـــص 
sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140.pdf>.

بروتوكوالت ضمانات إضافية نافذة (133): أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنغوال، أنتيغوا وباربودا، أرمينيا، أستراليا، النمسا، 

كاميرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  فــاســو،  بوركينا  بلغاريا،  بتسوانا،  والــهــرســك،  البوسنة  بلجيكا،  البحرين،  بنغالدش،  أذربــيــجــان، 
جمهورية  الديمقراطّية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  تشاد،،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  كندا، 
الدومينيكان،  جمهورية  جيبوتي،  الدنمارك1،  التشيك،  جمهورّية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  العاج،  ساحل  كوستاريكا،  الكونغو، 
ألمانيا،  جورجيا،  غامبيا،  غــابــون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  الــذريــة،  للطاقة  األوروبــيــة  الجماعة  إستونيا،  السلفادور،  اإلكــــوادور، 
إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  إندونيسيا،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي،  الكرسي  هايتي،  غواتيماال،  اليونان،  غانا، 
ليختنشتاين،  لــيــبــيــا،  لــيــســوتــو،  التــفــيــا،  قــيــرغــيــزســتــان،  الــكــويــت،  الــجــنــوبــّيــة،  كــوريــا  كــيــنــيــا،  كــازاخــســتــان،  األردن،  الــيــابــان،  جــامــايــكــا، 
لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، مــقــدونــيــا (جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــســالفــيــة ســـابـــقـــًا)، مــدغــشــقــر، مــــــالوي، مـــالـــي، مــالــطــا، جــــزر مـــارشـــال، 
نيوزيلندا،  هولندا،  ناميبيا،  موزمبيق،  المغرب،  األسود،  الجبل  منغوليا،  مولدوفا، موناكو،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا، 
نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، باالو، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، رواندا، سانت 
كيتس ونــيــفــيــس، الــســنــغــال، ســيــشــيــل، ســنــغــافــورة، ســلــوفــاكــيــا، سلوفينيا، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، ســوازيــلــنــد، الــســويــد، ســويــســرا، 
طــاجــيــكــســتــان، تــنــزانــيــا، تــايــلــنــد، تــوغــو، تــركــيــا، تــركــمــانــســتــان، أوغـــنـــدا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، أوكـــرانـــيـــا، اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 

أوروغواي، أوزبكستان، فاناتوا، فيتنام.
1 أصبح بروتوكول إضافي ألرض غرينلند الدنماركية نافذًا في 22 آذار/مارس 2013.

اإلضافي  البروتوكول  الثاني/يناير  كانون  من 16  اعتبارًا  ستطّبق  أنها  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  إيــران  أبلغت  مالحظة: 
الذي وّقعت عليه في سنة 2003 ولم تصّدقه. ووافقت تايوان على تنفيذ التدابير التي يتضمنها نموذج بروتوكول الضمانات 

اإلضافية.
 International Atomic Energy Agency, INFCIRC/540 (corrected), اإلضــافــيــة:  الــضــمــانــات  بــروتــوكــول  نــمــوذج  نــص 
September 1997, <https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc540c.pdf>.

معاهـدة حظـر وضـع أسلحـة نوويـة وأسلحـة دمار شامـل أخرى في قاع البحر وقعر 

المحيط وتحت تربته التحتية (معاهدة قاع البحر)

فُتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في 11 شباط/فبراير 1971؛ أصبحت نافذة في 
18 أيار/مايو 1972؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية واألمريكية.

تحظر المعاهدة زرع أي أسلحة نووية أو أي أنــواع أخــرى من أسلحة الــدمــار الشامل أو وضعها 
في قاع البحر وقعر المحيط وتربته التحتية خارج الحّد الخارجي لمنطقة تمتد 12 ميـًال (19 كم) في 
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قاع البحر، فضـًال عن المنشآت أو أجهزة اإلطالق أو أي مرافق أخرى مصممة خّصيصًا لتخزين مثل 
هذه األسلحة أو اختبارها أو استخدامها.

األطراف (95): أفغانستان، الجزائر، أنتيغوا وباربودا، األرجنتين، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، روسيا البيضاء، بلجيكا، 

جمهورية  الصين،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  األخضر،  الــرأس  كندا*،  بلغاريا،  البرازيل*،  بتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بنين، 
غانا،  ألمانيا،  فنلندا،  إثيوبيا،  الدومينيكان،  جمهورية  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــوبــا،  الــعــاج،  ســاحــل  الكونغو، 
كوريا  األردن،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا*،  أيرلندا،  العراق،  إيران،  الهند*،  أيسلندا،  هنغاريا،  بيساو،  ـ  غينيا  غواتيماال،  اليونان، 
الجبل  منغوليا،  المكسيك*،  موريشيوس،  مالطا،  ماليزيا،  لوكسمبورغ،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  التفيا،  الوس،  الجنوبية، 
األســــود، الــمــغــرب، نــيــبــال، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نــيــكــاراغــوا، الــنــيــجــر، الــنــرويــج، بــنــمــا، الفيليبين، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، قــطــر، رومــانــيــا، 
سيشيل،  صربيا*،  السعودية،  وبرينسيب،  تومي  ســاو  غرينادين،  وجــزر  فنسنت  سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  روانـــدا،  روسيا، 
تونس،  تــوغــو،  تــايــوان،  سويسرا،  السويد،  سوازيلند،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سنغافورة، 

تركيا*، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة، فيتنام*، اليمن، زامبيا.
* مع تحفظ و/أو إعالن.

غامبيا،  االستوائية،  غينيا  كوستاريكا،  كولومبيا،  الكاميرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  بوليفيا،   :(21) ق  تــصــدِّ لــم  لكنها  ــعــت  وقَّ

غينيا، هندوراس، لبنان، ليبيريا، مدغشقر، مالي، ميانمار، باراغواي، السنغال، سيراليون، السودان، تنزانيا، أوروغواي.
British Foreign and Commonwealth Office, Treaty Series no. 13 (1973), <https://assets.pub  :المعاهدة نــص 
lishing. service. gov. uk/ government/ uploads/ system/ up loads/ attachment _ data/ file/ 2 6 9 6 9 4 / Treaty _ Prohib _ Nuclear 
_ Sea-Bed.pdf>.

اتفاقّيـة حظـر تطويـر وإنتـاج وتخزيـن األسلحـة الجرثـوميـة (البـيـولوجيـة) والسامة وتدميرها 

(BTWC ،معاهدة حظر األسلحة البيولوجية والسامة)

ُفتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن، دي سي، في 10 نيسان/أبريل 1972؛ أصبحت نافذة في 

26 آذار/مارس 1975؛ الجهات الوديعة: الحكومات البريطانية والروسية واألمريكية.

أو  الــســاّمــة  الــمــواّد  أو  األخـــرى  البيولوجّية  الــعــوامــل  أو  الجرثومّية  الــعــوامــل  تطوير  الــمــعــاهــدة  تحظر 
أو  إنتاجها  طريقة  أو  أصلها  يكن  أيـــًا  بها  االحــتــفــاظ  أو  أخـــرى  بوسائل  حيازتها  أو  تخزينها  أو  إنتاجها 
أنواعها وبكميات ال مبّرر لها ألغراض وقائية أو حمائية أو سلمية أخرى، فضـًال عن أسلحة ومعدات 
ة الســتــخــدام مــثــل هـــذه الــعــوامــل الــســامــة ألغــــراض عــدوانــيــة أو فــي نـــزاع مسلح.  أو وســائــل إيــصــال مــعــدَّ
ر العوامل والمواد السامة واألسلحة والمعدات ووسائل اإلطــالق التي تملكها الدول  ويجب أن ُتدمَّ
األطـــراف، أو تحويلها إلــى أغــراض سلمية في موعد ال يتعدى تسعة أشهر من تاريخ نفاذ المعاهدة 

لكل بلد.
وتعقد الدول األطــراف اجتماعات سنوية سياسية وفنية لتعزيز تنفيذ االتفاقية. وثمة وحدة لدعم 
التنفيذ مكّونة مــن ثــالثــة أشــخــاص، مقّرها جنيف، تــدعــم األطـــراف فــي تنفيذ الــمــعــاهــدة، بما فــي ذلك 

تسهيل جمع وتوزيع تدابير بناء الثقة السنوية، كما تدعم جهودها لتحقيق العضوية الشاملة.
النمسا*،  أســتــرالــيــا،  أرمــيــنــيــا،  األرجــنــتــيــن،  وبـــاربـــودا،  أنتيغوا  أنــغــوال،  أنــــدورا،  الــجــزائــر،  ألــبــانــيــا،  أفــغــانــســتــان،  األطــــــراف (180): 

أذربيجان، جزر البهاما البحرين*، بنغالدش، بربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، 
بتسوانا، البرازيل، بروناي دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، تشيلي، 
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الصين*، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، كوبا، 
إستونيا،  االستوائية،  غينيا  السلفادور،  اإلكـــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  الدنمارك،  التشيك*،  جمهورية  قبرص، 
غويانا،  بــيــســاو،  ـ  غينيا  غــواتــيــمــاال،  غــريــنــادا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألــمــانــيــا،  جــورجــيــا،  غامبيا،  الــغــابــون،  فــرنــســا،  فنلندا،  فيجي،  إثــيــوبــيــا، 
الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند*، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا*، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، 
ليبيا،  ليبيريا،  ليسوتو،  لبنان،  التفيا،  الوس،  قيرغيزستان،  الــكــويــت*،  الجنوبية*،  كــوريــا  الشمالية،  كــوريــا  كينيا،  كــازاخــســتــان، 
المالديف،  ماليزيا*،  مــالوي،  مدغشقر،  سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين، 
مـــالـــي، مـــالـــطـــا، جــــزر مــــارشــــال، مــوريــتــانــيــا، مـــوريـــشـــيـــوس، الــمــكــســيــك*، مـــولـــدوفـــا، مـــونـــاكـــو، مــنــغــولــيــا، الــجــبــل األســـــــود، الــمــغــرب، 
بابوا  بنما،  بالو،  باكستان،  ُعمان،  النرويج،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نيبال،  نــاورو،  ميانمار،  موزمبيق، 
غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيب، السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، 
السويد،  سوازيلند،  سورينام،  الــســودان،  سريالنكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا*،  سنغافورة، 
أوغــنــدا،  تركمانستان،  تــركــيــا،  تــونــس،  وتــوبــاغــو،  تــرنــيــداد  تــونــغــا،  تــوغــو،  ليشتي،  تيمور  تايلند،  طاجيكستان،  تــايــوان،  ســويــســرا*، 
المملكة المتحدة*، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، الواليات المتحدة، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال، فيتنام، 

اليمن، زيمبابوي.
* بتحفظ و/أو إعالن.

وقَّعت لكن لم تصدق (6): جمهورية أفريقيا الوسطى، مصر،، هايتي، الصومال، سورية، تنزانيا

إضافة إلى المئة وثمانين دولة طرفًا لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018، انضّمت فلسطين إلى االتفاقية في 9 كانون الثاني/
يناير 2018.

British Foreign and Commonwealth Office, Treaty Series no. 11 (1976), <https://assets.pub  :المعاهدة نــص 

lish ing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/269698/Convention_Prohib i tion 
_ Stock_Bacterio.pdf>.

اتفاقّية حـظـر االستـخـدام العسكـري أو أي استخدام معاٍد آخر لتقنيات التعديل البيئي 

(اِتفاقية إنمود)

ُفتح باب التوقيع عليها في جنيف في 18 أيار/مايو 1977؛ أصبحت نافذة في 5 تشرين األول/أكتوبر 1978؛ 

الجهة الوديعة: األمين العام لألمم المتحدة.

ذات  البيئي  التعديل  لتقنيات  آخــر  عــدائــي  استخدام  أي  أو  العسكري  االســتــخــدام  االتفاقية  تحظر 
التأثير الواسع أو الدائم أو الحاّد بمثابة وسائل للتدمير أو اإلضرار أو إلحاق األذى بدول أطراف في 
المعاهدة. ويشير مصطلح «تقنيات التعديل البيئي» إلى أي تقنية إلحــداث تغيير ـ من خالل تالعب 
متعّمد بعمليات طبيعية ـ في ديناميات األرض أو تركيبها أو بنيتها، بما في ذلك نباتاتها وحيواناتها، 
ويــابــســتــهــا، ومــحــيــطــهــا الــمــائــي، وغــالفــهــا الـــجـــوي، أو الــفــضــاء الـــخـــارجـــي. وتـــحـــّدد الــتــفــاهــمــات الــتــي تم 
ن فــي الــمــعــاهــدة، مصطلحات «واســــع» و«دائــــم»  الــتــوّصــل إلــيــهــا فــي أثــنــاء الــمــفــاوضــات، لكنها لــم تــــدوَّ

و«حاد».
روســيــا البيضاء،  بــنــغــالدش،  أرمــيــنــيــا، أســتــرالــيــا، النمسا،  األرجــنــتــيــن،  وبـــاربـــودا،  الــجــزائــر، أنتيغوا  ـــراف (78): أفــغــانــســتــان،  ـ ـ األطـ

جمهورية  قــبــرص،  كــوبــا،  كوستاريكا،  الــصــيــن*،  تشيلي،  كــنــدا،  الــكــامــيــرون،  األخــضــر،  الـــرأس  بلغاريا،  الــبــرازيــل،  بنين،  بلجيكا، 
أيــرلــنــدا،  الــهــنــد،  هنغاريا،  هـــنـــدوراس،  غــواتــيــمــاال،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألمانيا،  فنلندا،  إستونيا،  مــصــر،  دومينيكا،  الــدنــمــارك،  التشيك، 
موريشيوس،  مــالوي،  الوس،  ليتوانيا،  قيرغيزستان،  الكويت،  الجنوبية*،  كوريا  الشمالية،  كوريا  كازاخستان،  اليابان،  إيطاليا، 
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منغوليا، هولندا*، نيوزيلندا، نيكارغوا، النيجر، النرويج، باكستان، فلسطين، بنما، بابوا غينيا الجديدة، بولندا، رومانيا، روسيا، 
جزر سليمان، إسبانيا، سريالنكا،  وبرينسيب، سلوفاكيا، سلوفينيا،  وجــزر غرينادين، ساو تومي  فنسنت  سانت لوسيا، سانت 
السويد، سويسرا، طاجيكستان، تونس، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الواليات المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، اليمن.

* مع إعالن.
وقَّعت لكن لم تصّدق (16): بوليفيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الكرسي الرسولي، أيسلندا، إيران، العراق، 

لبنان، ليبيريا، لوكسمبورغ، المغرب، البرتغال، سيراليون، سورية، تركيا، أوغندا.
 United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1978/10/1978100500-39 :نص االتفاقية
AM/Ch_XXVI_01p.pdf>.

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية

ُفـــتـــح بــــاب الــتــوقــيــع عــلــى االتــفــاقــيــة األصــلــيــة فـــي فــيــيــنــا ونـــيـــويـــورك فـــي 3 آذار/مـــــــــارس 1980؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 8 

شــبــاط/فــبــرايــر 1987. اعــُتــمــدت الــتــعــديــالت فـــي 8 تــمــوز/يــولــيــو 2005؛ وأصــبــحــت االتــفــاقــيــة الــمــعــّدلــة نـــافـــذة لــدى 

الدول المصّدقة عليها في 8 أيار/مايو 2016؛ الجهة الوديعة: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ُتــلــزم االتفاقية األصــلــيــة - كــانــت تسمى اتــفــاقــيــة الــحــمــايــة الــمــاديــة لــلــمــواد الــنــوويــة - األطـــراف بحماية 
المواد النووية التي ُتستخدم لألغراض السلمية في أثناء النقل الدولي.

وســـتـــلـــزم االتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي عـــّدلـــت وأعــــيــــدت تــســمــيــتــهــا األطـــــــراف بــحــمــايــة الــمــنــشــآت الـــنـــوويـــة والـــمـــواد 
المستخدمة لألغراض السلمية في أثناء التخزين والنقل.

األطراف (155): أفغانستان، ألبانيا، الجزائر*، أندورا*، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين*، أرمينيا، أستراليا، النمسا*، أذربيجان*، 

بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  بتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بلجيكا*،  البيضاء،  روسيا  بنغالدش،  البحرين*،  البهاما،  جزر 
فــاســو، الــــرأس األخـــضـــر، كــمــبــوديــا، الــكــامــيــرون، كــنــدا، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــيــلــي، الــصــيــن*، كــولــومــبــيــا، جـــزر الــقــمــر، 
جـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــوســـتـــاريـــكـــا، ســـاحـــل الــــعــــاج، كــــرواتــــيــــا، كــــوبــــا*، قــــبــــرص*، جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، الــــدنــــمــــارك*، 
جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــوادور، الــســلــفــادور*، غينيا االســتــوائــّيــة، إســتــونــيــا، الــجــمــاعــة األوروبـــيـــة للطاقة 
غويانا،  بيساو،  غينيا  غينيا،  غواتيماال*،  غرينادا،  اليونان*،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا،  الغابون،  فرنسا*،  فنلندا*،  فيجي،  الذرية*، 
هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند*، إندونيسيا*، أيرلندا*، إسرائيل*، إيطاليا*، جامايكا، اليابان، األردن*، كازاخستان، كينيا، 
مقدونيا  لوكسمبورغ*،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  لبنان،  التفيا،  الوس*،  قيرغيزستان،  الكويت*،  الجنوبية*،  كوريا 
(جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــســالفــيــة ســابــقــًا)، مــدغــشــقــر، مــــالوي، مــالــي، مــالــطــا، جـــزر مـــارشـــال، مــوريــتــانــيــا، الــمــكــســيــك، مــولــدوفــا، 
موناكو، منغوليا، الجبل األسود، المغرب، موزمبيق*، ميانمار، ناميبيا، ناورو، هولندا*، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، 
نــيــوي، الــنــرويــج*، ُعــمــان*، بــاكــســتــان*، بـــاالو، بنما، بـــاراغـــواي، بــيــرو*، الفيليبين، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال*، قــطــر*، رومــانــيــا*، روســيــا*، 
ونــيــفــيــس، ســانــت لــوســيــا*، ســـان مــاريــنــو، الــســعــوديــة*، الــســنــغــال، صــربــيــا، ســيــشــيــل، ســنــغــافــورة، سلوفاكيا،  روانـــــدا، ســانــت كيتس 
ترينيداد  تونغا،  تــوغــو،  تنزانيا،  طاجيكستان،  ســويــســرا*،  الــســويــد*،  ســوازيــلــنــد،  الــســودان،  إســبــانــيــا*،  أفــريــقــيــا*،  جــنــوب  سلوفينيا، 
الواليات  أوروغــواي،  المتحدة،  العربّية  اإلمارات  أوكرانيا،  المتحدة*،  المملكة  أوغندا،  تركمانستان،  تركيا*،  تونس،  وتوباغو، 

المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، زامبيا.
* بتحفظ و/أو إعالن.

الثاني/ كــانــون  فــي11  االتفاقية  إلــى  فلسطين  انضّمت  الثاني/يناير 2018،  كــانــون   1 لغاية  طــرفــًا  إلــى 155  إضــافــة  مالحظة: 
يناير 2018.

وقعت لكن لم تصّدق (1): هايتي.

International Atomic Energy Agency, INFCIRC/274, Nov. 1979, <https://www.iaea.org/sites/ االتفاقية:  نص 
default/files/infcirc274.pdf>
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أذربــيــجــان*،  النمسا،  أستراليا،  أرمينيا*،  األرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا،  الــجــزائــر،  ألبانيا،   :(115) لــة  الــمــعــدَّ االتــفــاقــيــة  أطــــراف 

البحرين، بنغالدش، بلجيكا*، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كندا*، تشيلي، الصين، 
كولومبيا، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، كوبا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك*، جيبوتي، جمهورية الدومينيكان، 
اإلكــــــــــــوادور، الـــســـلـــفـــادور، إســتــونــيــا، إســتــونــيــا، الــجــمــاعــة األوروبــــيــــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة*، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، الـــغـــابـــون، جــورجــيــا، 
كينيا،  كــازاخــســتــان،  األردن،  الــيــابــان،  جامايكا،  إيطاليا،  إســرائــيــل*،  أيــرلــنــدا،  إندونيسيا،  الهند،  هنغاريا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألمانيا، 
مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيا،  ليسوتو،  التفيا،  قيرغيزستان،  الكويت،  الجنوبية،  كوريا 
اليوغسالفية سابقًا)، مدغشقر، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريتانيا، المكسيك، مولدوفا، الجبل األسود، المغرب، ميانمار، 
ناميبيا، ناورو، هولندا*، نيوزيلندا*، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، باكستان*، باراغواي*، بيرو، بولندا، البرتغال، قطر، 
السويد،  إسبانيا،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة*،  سيشيل،  صربيا،  السعودية،  مــاريــنــو،  ســان  لوسيا،  سانت  روســيــا،  رومــانــيــا، 
سوازيلند، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تونس، تركيا*، تركمانستان، الملكة المتحدة*، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، 

أوروغواي، الواليات المتحدة*، أوزبكستان، فيتنام.
* بتحّفظ و/أو إعالن.

كانون  في 11  فلسطين  المعّدلة  االتفاقية  على  وافقت  الثاني/يناير 2018،  كانون  لغاية 1  طرفًا  إلى 115  إضافة  مالحظة: 
الثاني/يناير 2018.

 International Atomic Energy Agency, INFCIRC/274/Rev.1/Mod.1, 9 May 2016, لـــالتـــفـــاقـــيـــة:  ل  الـــمـــعـــدَّ الـــنـــص 
<https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1.pdf>.

اتفاقـيـة المحظـورات أو القيـود علـى استخـدام أسلحـة تقليديـة معينـة يمكـن مفرطة الضرر 

أو عشوائية األثر (اتفاقية «األسلحة غير اإلنسانية»)

ُفــتــح بــاب التوقيع على االتــفــاقــيــة والــبــروتــوكــوالت 1 و2 و3 فــي نــيــويــورك فــي 10 نــيــســان/أبــريــل 1981؛ أصبحت 

نافذة في 2 كانون األول/ديسمبر 1983؛ الجهة الوديعة: األمين العام لألمم المتحدة.

االتــفــاقــيــة «مــعــاهــدة جــامــعــة» ُيــمــكــن أن ُتــعــقــد بموجبها اتــفــاقــات مــحــّددة عــلــى شــكــل بــروتــوكــوالت. 
ولكي تصبح أي دولة طرفًا فيها يجب عليها أن تصّدق على اثنين من البروتوكوالت على األقل.

ُفــتــح بـــاب الــتــوقــيــع عــلــى تــعــديــل الــــمــــاّدة 1 مـــن االتـــفـــاقـــّيـــة األصـــلـــّيـــة فــي جنيف فــي 21 تــشــريــن الــثــانــي/
نوفمبر 2001. وهو يوّسع نطاق التطبيق ليشمل النزاعات المسّلحة غير الدولّية. وأصبحت االتفاقّية 

المعّدلة نافذة في 18 أيار/مايو 2004.
الــــبــــروتــــوكــــول 1 يــحــظــر اســـتـــخـــدام أســلــحــة ُيــقــصــد بــهــا اإليــــــذاء بــشــظــايــا ال يــمــكــن كــشــفــهــا فـــي الــجــســم 

البشري باألشعة.
الــــبــــروتــــوكــــول 2 يــحــظــر أو يــقــّيــد اســـتـــخـــدام األلـــغـــام واألشـــــــراك وغــيــرهــا مـــن األجــــهــــزة. الــــبــــروتــــوكــــول 2 

المعّدل، الذي أصبح نافذًا في 3 كانون األول/ديسمبر 1998، يعّزز القيود المتعلقة باأللغام المضاّدة 
لألفراد.

البروتوكول 3 يقّيد استخدام األسلحة الحارقة.

الــبــروتــوكــول 4، الـــذي أصــبــح نــافــذًا فــي 30 تــمــوز/يــولــيــو 1998، يحظر اســتــخــدام األســلــحــة الليزرية 

مة خّصيصًا إلحداث عمى دائم للرؤية غير المعّززة. المصمَّ
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تدابير  إلــى  بالحاجة  يــقــّر  الثاني/نوفمبر 2006،  تشرين  فــي 12  نــافــذًا  أصــبــح  الـــذي  الــبــروتــوكــول 5، 

ذات طبيعة عاّمة لتقليل مخاطر مخّلفات الحرب من المتفّجرات وآثارها.
األطــــــــراف فــــي االتـــفـــاقـــيـــة والــــبــــروتــــوكــــوالت األصـــلـــيـــة (125): أفــغــانــســتــان2، الـــجـــزائـــر2، ألــبــانــيــا، أنــتــيــغــوا وبــــربــــودا1، األرجــنــتــيــن*، 

بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بنين2،  بلجيكا،  البيضاء،  روسيا  بنغالدش،  البحرين5،  النمسا،  أستراليا، 
الــعــاج5،  ســاحــل  كــوســتــاريــكــا،  الــصــيــن*، كولومبيا،  تشيلي2،  كــنــدا*،  الــكــامــيــرون،  كــمــبــوديــا،  األخــضــر،  الـــرأس  بـــورونـــدي4،  فــاســو، 
كــرواتــيــا، كــوبــا، قــبــرص*، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الــدنــمــارك، جــيــبــوتــي، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــوادور، الــســلــفــادور، إســتــونــيــا2، 
فنلندا، فرنسا*، الغابون2، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غرينادا، غواتيماال، غينيا بيساو، الكرسي الرسولي*، هندوراس، هنغاريا، 
الكويت2،  الجنوبية3،  كوريا  كازاخستان2،  األردن2،  اليابان،  جامايكا2،  إيطاليا*،  إســرائــيــل*1،  أيرلندا،  الــعــراق،  الهند،  أيسلندا، 
سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا2،  ليختنشتاين،  ليبيريا،  يسوتو،  لبنان2،  التفيا،  الوس، 
نــاورو،  المغرب4،  األســود،  الجبل  منغوليا،  موناكو3،  مولدوفا،  المكسيك،  موريشيوس،  مالطا،  مالي،  المالديف2،  مدغشقر، 
هولندا*، نيوزيلندا، نيكاراغوا2، النيجر، النرويج، باكستان، بنما، فلسطين2، بنما، باراغواي، بيرو2، الفيليبين، بولندا، البرتغال، 
قـــطـــر2، رومـــانـــيـــا*، روســـيـــا، ســـانـــت فــنــســنــت وجـــــزر غـــريـــنـــاديـــن، الـــســـعـــوديـــة2، الـــســـنـــغـــال5، صــربــيــا، ســيــشــيــل، ســـيـــرالـــيـــون2، ســلــوفــاكــيــا، 
أوغندا،  تركمانستان1،  تركيا*3،  تونس،  توغو،  طاجيكستان،  سويسرا،  السويد،  سريالنكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا، 

المملكة المتحدة*، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة2، أوروغواي، الواليات المتحدة*، أوزبكستان، فنزويال، زامبيا.
* بتحفظ و/أو إعالن.

(1) طرف في البروتوكولين 1 و2 لعام 1981 فقط.

(2) طرف في البروتوكولين 1 و3 لعام 1981 فقط.
(3) طرف في البروتوكول 1 لعام 1981 فقط.
(4) طرف في البروتوكول 2 لعام 1981 فقط.
(5) طرف في البروتوكول 3 لعام 1981 فقط.

أطراف وقعت على االتفاقية والبروتوكوالت األصلية لكن لم تصّدق عليها (4): مصر، نيجيريا، السودان، فيتنام.

أستراليا،  األرجنتين،  ألبانيا،  الجزائر،  أفغانستان،  األصلّية (86):  والبروتوكوالت  المعّدلة  االتفاقّية  على  الموّقعة  األطراف 

الصين،  تشيلي،  كندا،  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  بنين،  بلجيكا،  البيضاء،  روسيا  بنغالدش،  النمسا، 
إستونيا،  السلفادور،  اإلكــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  كوبا،  كرواتيا،  كوستاريكا،  كولومبيا، 
فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غرينادا، غواتيماال، غينيا بيساو، الكرسي الرسولي*، هنغاريا، أيسلندا، الهند، العراق، 
أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كوريا الجنوبّية، الكويت، التفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، 
نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  األســود،  الجبل  مولدوفا،  المكسيك*،  مالطا،  سابقًا)  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا 
جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  صربيا،  روســيــا،  رومــانــيــا،  البرتغال،  بولندا،  بــيــرو،  الــبــاراغــواي،  بنما،  الــنــرويــج،  النيجر، 
أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، السويد، سويسرا، تونس، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، أوروغواي، الواليات المتحدة، زامبيا.

* بتحّفظ و/أو إعالن.
األطراف في البروتوكول 2 المعّدل (104): أفغانستان، ألبانيا، األرجنتين، أستراليا، النمسا*، بنغالدش، روسيا البيضاء*، 

تشيلي،  كندا،  الكاميرون،  كمبوديا،  األخضر،  الــرأس  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بلجيكا*، 
الـــصـــيـــن*، كـــولـــومـــبـــيـــا، كـــوســـتـــاريـــكـــا، كــــرواتــــيــــا، قــــبــــرص، جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك، الــــدنــــمــــارك*، جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، اإلكـــــــــوادور، 
الـــســـلـــفـــادور، إســتــونــيــا، فــنــلــنــدا*، فـــرنـــســـا*، الـــغـــابـــون، جـــورجـــيـــا، ألـــمـــانـــيـــا*، الـــيـــونـــان*، غـــريـــنـــادا، غـــواتـــيـــمـــاال، غــيــنــيــا بــيــســاو، الــكــرســي 
جــامــايــكــا، الــيــابــان، األردن، كــوريــا الجنوبية*،  أيــســلــنــدا، الــهــنــد، أيــرلــنــدا*، إســرائــيــل*، إيــطــالــيــا*،  هـــنـــدوراس، هــنــغــاريــا*،  الــرســولــي، 
الكويت، التفيا، لبنان، لليبيريا، ليختنشتاين*، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا)، مدغشقر، 
المالديف، مالي، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، المغرب، ناورو، هولندا*، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، النرويج، 
السنغال،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  روســـيـــا*،  رومــانــيــا،  الــبــرتــغــال،  بــولــنــدا،  الفيليبين،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بــنــمــا،  بــاكــســتــان*، 
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تونس،  طاجيكستان،  سويسرا،  السويد،  سريالنكا،  إسبانيا،  أفريقيا*،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  سيشيل،  صربيا، 
تركيا، تركمانستان، المملكة المتحدة*، أوكرانيا*، أوروغواي، الواليات المتحدة*، فنزويال، زامبيا.

* بتحفظ و/أو إعالن.
األطراف في البروتوكول 4 (108): أفغانستان، الجزائر، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أستراليا*، النمسا*، بنغالدش، 

الكاميرون،  كمبوديا،  األخضر،  الرأس  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  البرازيل،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بلجيكا*،  البيضاء،  روسيا 
الدومينيكان،  جمهورية  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  كوستاريكا،  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  كندا*، 
اإلكوادور، السلفادور، إستونيا، فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا*، اليونان*، غرينادا، غواتيماال، غينيا بيساو، الكرسي 
التفيا،  الكويت،  كازاخستان،  اليابان،  جامايكا،  إيطاليا*،  إسرائيل*،  أيرلندا*،  الهند،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي، 
المالديف،  مدغشقر،  سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين*،  ليبيريا،  ليسوتو، 
نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هــولــنــدا*،  نــــاورو،  الــمــغــرب،  األســــود،  الجبل  منغوليا،  مــولــدوفــا،  المكسيك،  مــوريــشــيــوس،  مــالــطــا،  مــالــي، 
وجزر  فنسنت  سانت  روسيا،  رومانيا،  قطر،  البرتغال،  بولندا*،  الفيليبين،  بيرو،  الباراغواي،  بنما،  باكستان،  النرويج،  النيجر، 
غرينادين، السعودية، صربيا، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا*، إسبانيا، سريالنكا، السويد*، سويسرا*، 

طاجيكستان، تونس، تركيا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا، أوروغواي، الواليات المتحدة*، أوزبكستان.
* بتحفظ و/أو إعالن.

األطراف في البروتوكول 5، (94): أفغانستان، ألبانيا، األرجنتين*، أستراليا، النمسا، البحرين، بنغالدش، روسيا البيضاء، 

كوستاريكا،  الــصــيــن*،  تشيلي،  كــنــدا،  الــكــامــيــرون،  بـــورونـــدي،  فـــاســـو،  بــوركــيــنــا  بــلــغــاريــا،  الــبــرازيــل،  والــهــرســك،  الــبــوســنــة  بلجيكا، 
إستونيا،  السلفادور،  اإلكــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كوبا،  كرواتيا،  العاج،  ساحل 
هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي*،  الكرسي  بيساو،  غينيا  غواتيماال،  غرينادا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  الغابون،  فرنسا،  فنلندا، 
ليختنشتاين،  ليبيريا،  ليسوتو،  التفيا،  الوس،  الــكــويــت،  الجنوبية،  كــوريــا  جامايكا،  إيطاليا،  أيــرلــنــدا،  الــعــراق،  الهند،  أيسلندا، 
لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، مــقــدونــيــا (جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــســالفــيــة ســابــقــًا)، مــدغــشــقــر، مــالــي، مــالــطــا، مــولــدوفــا، الــجــبــل األســـــود، 
سانت  روســيــا،  رومــانــيــا،  قطر،  البرتغال،  بولندا،  البيرو،  الــبــاراغــواي،  بنما،  باكستان،  الــنــرويــج،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا*،  هولندا، 
ســويــســرا،  الــســويــد،  إســبــانــيــا،  أفــريــقــيــا،  جــنــوب  سلوفينيا،  ســلــوفــاكــيــا،  ســيــرالــيــون،  الــســنــغــال،  الــســعــوديــة،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت 

طاجيكستان، تونس، تركمانستان، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، الواليات المتحدة*، زامبيا.
* بتحّفظ و/أو إعالن.

United Nations Treaty Collection, <http://treaties.un.org/doc/Treaties/  :نصوص االتفاقية األصلية والبروتوكوالت
1983/12/1983120201-19AM/XXVI-2-revised.pdf>

 United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2001/12/20011221 :نص االتفاقية المعّدلة
01-23AM/Ch_XXVI_02_cp.pdf>

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/ 1996/ 05/ 19  :نص البروتوكول 2 المعّدل
9 6050301-38AM/Ch_XXVI_02_bp.pdf>

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1995/10/19  :نص البروتوكول 4 المعّدل
95101301-30AM/Ch_XXVI_02_ap.pdf>

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2003/11/ 20  :نص البروتوكول 5 المعّدل
03112801-19 AM/Ch_XXVI_02_dp.pdf>

اتفاقّية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام األسلحة الكيميائية وتدميرها (اتفاقية 

األسلحة الكيميائية)

ُفـــتـــح بــــاب الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي بـــاريـــس فـــي 13 كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر 1993؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 29 نــيــســان/أبــريــل 

1997؛ الجهة الوديعة: األمين العام لألمم المتحدة.
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واســتــخــدامــهــا.  وتــخــزيــنــهــا  وحــيــازتــهــا ونقلها  وإنــتــاجــهــا  األســلــحــة الكيميائّية  الــمــعــاهــدة تــطــويــر  تحظر 
ويتكّون نظام معاهدة األسلحة الكيميائية من أربع ركائز: نزع األسلحة، وعدم االنتشار، والمساعدة 

والحماية من األسلحة الكيميائية، والتعاون الدولي بشأن االستخدامات السلمية للكيمياء.
تعّهد كل طرف بتدمير أسلحته الكيميائية بحلول 29 نيسان/أبريل 2012. وبحلول ذلك التاريخ، 
لم تكن إال ثالثة أطــراف قد دّمــرت مخزوناتها من األسلحة الكيميائية من بين األطــراف السبعة التي 
أعلنت عنها في ذلك التاريخ (ألبانيا، والهند، وكوريا الجنوبية)، وأكملت روسيا تدمير مخزونها في 
سنة 1917، في حين تواصل العراق وليبيا وروسيا والواليات المتحدة تدمير مخزوناتها. أما مخزون 
ُدّمــر  فقد  سنة 2013،  في  المعاهدة  إلــى  انضّمت  عندما  سورية  عنه  أعلنت  الــذي  الكيميائية  األسلحة 
في  عنها  ّيكشف  عندما  والــمــهــجــورة  القديمة  الكيميائية  األســلــحــة  تدمير  وســيــتــواصــل  سنة 2016.  فــي 

ميادين القتال السابقة على سبيل المثال.
األطراف (192): أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر 

البهاما، البحرين، بنغالدش، بربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بتسوانا، البرازيل، 
الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى،  بروناي دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخضر، كمبوديا، 
كوستاريكا،  كـــوك،  جــزر  الــكــونــغــو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  الــقــمــر،  جــزر  كولومبيا،  الــصــيــن،  تشيلي،  تــشــاد، 
اإلكــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــوبــا،  كــرواتــيــا،  الــعــاج،  ساحل 
اليونان،  غانا،  ألمانيا،  جورجيا،  غامبيا،  الغابون،  فرنسا،  فنلندا،  فيجي،  إثيوبيا،  إستونيا،  إريتريا،  االستوائية،  غينيا  السلفادور، 
غــريــنــادا، غــواتــيــمــاال، غينيا، غينيا بــيــســاو، غــويــانــا، هــايــتــي، الــكــرســي الــرســولــي، هـــنـــدوراس، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إندونيسيا، 
إيران، العراق، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، كازاخستان، كينيا، كيريباتي، كوريا الجنوبية، الكويت، قيرغيزستان، 
الوس، التفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا)، 
مولدوفا،  ميكرونيزيا،  المكسيك،  موريشيوس،  موريتانيا،  مــارشــال،  جــزر  مالطا،  مالي،  المالديف،  ماليزيا،  مــالوي،  مدغشقر، 
النيجر،  نــيــكــاراغــوا،  نــيــوزيــلــنــدا،  هــولــنــدا،  نــيــبــال،  نــــاورو،  ناميبيا،  مــيــانــمــار،  مــوزمــبــيــق،  الــمــغــرب،  األســــود،  الجبل  منغوليا،  مــونــاكــو، 
قطر،  البرتغال،  بولندا،  الفيليبين،  بيرو،  باراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  بنما،  بــاالو،  باكستان،  ُعمان،  النرويج،  نيوي،  نيجيريا، 
رومانيا، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تومي 
جنوب  الصومال،  سليمان،  جــزر  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سنغافورة،  سيراليون،  سيشيل،  صربيا،  السنغال،  السعودية،  وبرنسيبي، 
أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، سورينام، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، سورية، طاجيكستان، تنزانيا، تايلند، تيمور ليشتي، 
ــــارات العربية  تــوغــو، تــونــغــا، تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، تــركــيــا، تــركــمــانــســتــان، تــوفــالــو، أوغـــنـــدا، المملكة الــمــتــحــدة، أوكـــرانـــيـــا، اإلمــ

المتحدة، أوروغواي، الواليات المتحدة، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
دول وقعت ولم تصّدق (1): إسرائيل.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2007/12/13/XXVI-3. االتــفــاقــيــة:  نــص 
en.pdf>.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

ُفتح باب التوقيع عليها في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 1996؛ لم تصبح نافذة؛ الجهة الوديعة: األمين العام 

لألمم المتحدة.

تحظر الــمــعــاهــدة إجــــراء أي تفجير اخــتــبــاري لــســالح نـــووي أو أي تفجير نـــووي آخـــر، وتــحــّث كل 
طــرف على منع أي تفجير نــووي كهذا فــي أي مكان تحت سلطته أو سيطرته واالمــتــنــاع عــن التسّبب 
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بــإجــراء أي تفجير اختباري لسالح نــووي أو أي تفجير نــووي آخــر أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه 
بأي طريقة.

تصبح المعاهدة نافذة بعد 180 يومًا من تاريخ إيــداع صكوك تصديق 44 دولــة مدرجة في قائمة 
في ملحق للمعاهدة. وتمتلك كل الدول الـ 44 مفاعالت لتوليد الطاقة النووية و/أو مفاعالت أبحاث 

نووية.
الدول المطلوب منها التصديق لنفاذ المعاهدة (44): الجزائر، األرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغالدش، بلجيكا، البرازيل، 

الهند*،  هنغاريا،  ألمانيا،  فرنسا،  فنلندا،  مــصــر*،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  كولومبيا،  الصين*،  تشيلي،  كــنــدا،  بلغاريا، 
باكستان*،  الــنــرويــج،  هــولــنــدا،  المكسيك،  الجنوبية،  كــوريــا  الشمالية*،  كــوريــا  الــيــابــان،  إيطاليا،  إســرائــيــل*،  إيــــران*،  إندونيسيا*، 
بيرو، بولندا، رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات 

المتحدة*، فييتنام.
* دول لم تصدق على المعاهدة.

النمسا،  أستراليا،  أرمينيا،  األرجنتين،  وبــربــودا،  أنتيغوا  أنـــدورا،  الجزائر،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(166) الــمــودعــة  التصديقات 

والــهــرســك،  الــبــوســنــة  بــنــيــن، بوليفيا،  بــلــيــز،  بلجيكا،  الــبــيــضــاء،  روســيــا  بـــربـــادوس،  بــنــغــالدش،  الــبــحــريــن،  الــبــهــامــا،  جـــزر  أذربــيــجــان، 
بتسوانا، البرازيل، بروناي دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس األخضر، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية 
جمهورية  العاج،  ساحل  كوستاريكا،  كوك،  جزر  الديمقراطّية،  الكونغو  جمهورية  كولومبيا،  تشيلي،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا 
إريتريا،  الــســلــفــادور،  اإلكــــوادور،  الدومينيكان،  جمهورية  جيبوتي،  الــدنــمــارك،  التشيك،  جمهورية  قــبــرص،  كــرواتــيــا،  الكونغو، 
إســتــونــيــا، إثــيــوبــيــا، فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا، الــغــابــون، جــورجــيــا، ألــمــانــيــا، غــانــا، الــيــونــان، غــريــنــادا، غــواتــيــمــاال، غــيــنــيــا، غينيا بــيــســاو، 
غويانا، هايتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، إندونيسيا، العراق، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، 
ليختنشتاين،  لــيــبــيــا،  لــيــســوتــو،  لــبــنــان،  التــفــيــا،  الوس،  قــيــرغــيــزســتــان،  الــكــويــت،  الــجــنــوبــيــة،  كـــوريـــا  كــيــريــبــاتــي،  كــيــنــيــا،  كـــازاخـــســـتـــان، 
مالطا،  مالي،  المالديف،  ماليزيا،  مــالوي،  مدغشقر،  سابقًا)،  اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا، 
ماينمار،  مــوزمــبــيــق،  الــمــغــرب،  األســــود،  الــجــبــل  منغوليا،  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  مــيــكــرونــيــزيــا،  المكسيك،  مــوريــتــانــيــا،  مـــارشـــال،  جـــزر 
ناميبيا، ناورو، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، ُعمان، باالو، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، 
سان  ســامــوا،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  ســانــت لوسيا،  ونيفس،  كيتس  ســانــت  روانــــدا،  روســيــا،  رومــانــيــا،  قــطــر،  الــبــرتــغــال، 
ســوريــنــام،  الــســودان،  إسبانيا،  أفريقيا،  جــنــوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســنــغــافــورة،  ســيــرالــيــون،  سيشيل،  صــربــيــا،  السنغال،  مــاريــنــو، 
المملكة  أوغـــنـــدا،  تــركــمــانــســتــان،  تــركــيــا،  تــونــس،  وتــوبــاغــو،  تــريــنــيــداد  تــوغــو،  تــنــزانــيــا،  طاجيكستان،  ســويــســرا،  ســوازيــلــنــد،  الــســويــد، 

المتحدة، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، فاناتوا، فنزويال، فيتنام، زامبيا.
وقـــعـــت لــكــن لـــم تـــصـــّدق (17): الــصــيــن، جـــزر الــقــمــر، مــصــر، غينيا االســتــوائــيــة، غــامــبــيــا، إيــــران، إســرائــيــل، نــيــبــال، بــابــوا غينيا 

الجديدة، ساو تومي وبرنسيبي، جزر سليمان، سريالنكا، تايلند، تيمور ليشتي، الواليات المتحدة، اليمن، زيمبابوي.
United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/19 97091007-  :المعاهدة نص 
37 AM/Ch_XXVI_04p.pdf>.

اتفاقية حظر استخدام األلغام المضاّدة لألفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وتدميرها

ُفــتــح بـــاب الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي أوتـــــاوا فـــي 3 - 4 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 1997 وفـــي نــيــويــورك فـــي 5 كـــانـــون األول/

ديسمبر 1997؛ أصبحت نافذة في 1 آذار/مارس 1999؛ الجهة الوديعة: األمين العام لألمم المتحدة.

ــمــة لــتــنــفــجــر عــنــد قـــدوم  فـــة بــأنــهــا ألـــغـــام مــصــمَّ تــحــظــر االتــفــاقــيــة األلــــغــــام الـــمـــضـــادة لــــألفــــراد، وهــــي مـــعـــرَّ
شخص ما أو اقترابه منها أو مالمستها وأنها ُتقِعد أو تجرح أو تقتل شخصًا واحدًا أو أكثر.
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يتعّهد كل طــرف بتدمير كل األلغام المضادة لألفراد المخزونة لديه في أقــرب وقــت ممكن على 
أّال يتجاوز أربــع سنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. ويتعّهد كل طرف 
سيطرته  أو  سلطته  تحت  تقع  التي  الملّغمة  المناطق  في  لألفراد  المضادة  األلغام  جميع  بتدمير  أيضًا 

في تاريخ ال يتجاوز عشر سنين من نفاذ التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.
األطراف (164): أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين*، أستراليا*، النمسا*، جزر البهاما، 

دار  بروناي  البرازيل،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بوتان،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  البيضاء،  روسيا  بربادوس،  بنغالدش، 
تشاد،  الــوســطــى،  أفريقيا  جمهورية  كــنــدا*،  الــكــامــيــرون،  كمبوديا،  األخــضــر،  الـــرأس  بــورونــدي،  فــاســو،  بوركينا  بلغاريا،  الــســالم، 
العاج،  ساحل  كوستاريكا،  كــوك،  جــزر  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا،  تشيلي*، 
كــرواتــيــا، قــبــرص، جــمــهــوريــة الــتــشــيــك*، الــدنــمــارك، جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــوادور، الــســلــفــادور، غينيا 
االستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان*، غرينادا، غواتيماال، غينيا، 
جامايكا،  إيطاليا،  أيرلندا،  العراق،  إندونيسيا،  أيسلندا،  هنغاريا،  هندوراس،  الرسولي،  الكرسي  هايتي،  غويانا،  بيساو،  غينيا - 
(جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا*،  ليختنشتاين،  ليبيريا،  ليسوتو،  التفيا،  الكويت،  كيريباتي،   ، ا ي ن كي األردن،  الــيــابــان، 
مــقــدونــيــا الــيــوغــســالفــيــة ســـابـــقـــًا)، مــدغــشــقــر، مـــــالوي، مــالــيــزيــا، الــمــالــديــف، مـــالـــي، مــالــطــا، مــوريــتــانــيــا، مـــوريـــشـــيـــوس*، الــمــكــســيــك، 
النرويج،  نيوي،  نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  هولندا،  نــاورو،  ناميبيا،  موزمبيق،  األســود*،  الجبل  موناكو،  مولدوفا، 
سانت  ونيفيس،  كيتس  سانت  َرَوانـــدا،  رومانيا،  قطر،  البرتغال،  بولندا،  الفيليبين،  بيرو،  بــاراغــواي،  غينيا،  نيو  بابوا  بالو،  بنما، 
سيراليون،  سيشيل،  صــربــيــا*،  السنغال،  وبرنسيبي،  تــومــي  ســاو  مــاريــنــو،  ســان  ســامــوا،  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  لوسيا، 
ســلــوفــاكــيــا، سلوفينيا، جـــزر ســلــيــمــان، الــصــومــال، جــنــوب أفــريــقــيــا*، جــنــوب الـــســـودان، إســبــانــيــا، الـــســـودان، ســوريــنــام، ســوازيــلــنــد، 
توفالو،  تركمانستان،  تركيا،  تونس،  وتوباغو،  ترينيداد  توغو،  ليشتي،  تيمور  تايلند،  تنزانيا،  طاجيكستان،  سويسرا*،  السويد*، 

أوغندا، المملكة المتحدة*، أوكرانيا، أوروغواي، فاناتوا، فنزويال، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
* مع تحفظ و/أو إعالن.

وقعت لكن لم تصدق: جزر مارشال.
 United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/09/1997091807-53 :نص االتفاقية
AM/Ch_XXVI_05p.pdf>.

اتفاقية الذخائر العنقودية

ُفـــتـــح بــــاب الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي أوســـلـــو فـــي 3 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 2008. أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 1 آب/أغـــســـطـــس 

2010. الجهة الوديعة األمين العام لألمم المتحدة.

أهــــداف االتــفــاقــيــة هــي حــظــر اســتــخــدام وإنــتــاج ونــقــل وتــخــزيــن الــذخــائــر الــعــنــقــوديــة الــتــي تلحق أذى 
وإعــادة  المناسبة  الرعاية  توفير  يضمن  والمساعدة  للتعاون  عمل  إطــار  ووضــع  بالمدنيين،  مقبول  غير 
تأهيل الضحايا، وتطهير المناطق الملوثة، والتثقيف بغية تقليل المخاطر، وتدمير المخزونات. لكن 

االتفاقية ال تسري على األلغام.
والهرسك،  البوسنة  بنين،  بليز،  بلجيكا*،  النمسا،  أســتــرالــيــا،  وبـــربـــودا،  أنتيغوا  أنـــــدورا،  ألبانيا،  أفغانستان،   :(102) األطــــــراف 
تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، جزر كوك،  كندا، تشاد،  األخضر، الكاميرون،  الــرأس  بــورونــدي،  بتسوانا، بلغاريا، بوركينا فاسو، 
جمهورية الكونغو، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، كوبا، جمهورية التشيك، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، اإلكــوادور، 
السلفادور*، فيجي، فرنسا، ألمانيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، غويانا، الكرسي الرسولي*، هندوراس، هنغاريا، 
العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، الوس، لبنان، ليسوتو، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسالفية 
سابقًا)، مدغشقر، مالوي، مالي، مالطا، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، موزمبيق، ناورو، 
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كيتس  سانت  ســامــوا،  روانــــدا،  البرتغال،  بــيــرو،  بـــاراغـــواي،  بنما،  بـــاالو،  فلسطين،  الــنــرويــج،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا،  نيوزلندا،  هولندا، 
جنوب  الــصــومــال،  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  ســيــرالــيــون،  سيشيل،  السنغال،  مــاريــنــو،  ســان  غــريــنــاديــن،  وجـــزر  فنسنت  ســانــت  ونيفيس، 

أفريقيا، إسبانيا، سوازيلند، السويد، سويسرا، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، المملكة المتحدة، األوروغواي، زامبيا.
* بتحفظ و/أو إعالن.

وقعت لكن لم تصّدق (17): أنغوال، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبرص، جيبوتي، غامبيا، 
هايتي، إندونيسيا، جامايكا، كينيا، ليبيريا، ناميبيا، نيجيريا، الفيليبين، رواندا، ساو تومي وبرنسيبي، الصومال، تنزانيا، أوغندا.

مالحظة: إضافة إلى المئة وطرفين (102) لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018، انضّمت سريالنكا إلى االتفاقية في 1 آذار/
مارس 2018.

United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/26-6.pdf>. نص االتفاقية: 

معاهدة تجارة األسلحة

األول/ديسمبر  كانون  في 24  نافذة  أصبحت  حزيران/يونيو 2013؛  في 3  نيويورك  في  عليها  التوقيع  بــاب  ُفتح 

2014. الجهة الوديعة األمين العام لألمم المتحدة.

الغرض من المعاهدة وضع أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية في 
ومن  تحويلها.  ومنع  التقليدية  باألسلحة  المشروع  غير  االتجار  واستئصال  ومنع  التقليدية،  األسلحة 
األمــور األخـــرى، تحظر المعاهدة أي دولــة طــرف من التصريح بنقل أسلحة إذا كانت ستستخدم في 
ارتكاب إبادة جماعية، أو جرائم ضّد اإلنسانية، أو جرائم حرب. وتتطلب المعاهدة أيضًا من الدولة 
المصّدرة تقييم احتمال أن تقّوض األسلحة المقترح تصديرها السالم واألمن أو أن تستخدم الرتكاب 
أن  طــرف  كل  وعلى  اإلنــســان.  الدولي لحقوق  القانون  أو  الدولي  اإلنساني  للقانون  خطيرة  انتهاكات 

يقّدم تقريرًا سنويًا بخصوص صادرات األسلحة التقليدية أو وارداتها المصّرح بها أو الفعلية.
بليز،  بلجيكا،  بربادوس،  البهاما،  جزر  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين،  وباربودا،  أنتيغوا  ألبانيا،  المودعة (92):  التصديقات 

بنين، بوتان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، بوركينا فاسو، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوستاريكا، ساحل 
فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  السلفادور،  الدومينيكان،  جمهورية  دومينيكا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كرواتيا،  العاج، 
جامايكا،  إيطاليا،  أيــرلــنــدا،  أيسلند،  هنغاريا،  هـــنـــدوراس،  غــويــانــا،  غينيا،  غــواتــيــمــاال،  غــريــنــادا،  الــيــونــان،  غــانــا،  ألمانيا،  جــورجــيــا، 
اليوغسالفية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  ليبيريا،  ليسوتو،  التفيا،  الجنوبية،  كوريا  اليابان، 
نيوزيلندا،  هــولــنــدا،  األســــود،  الجبل  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  المكسيك،  مــوريــشــيــوس،  مــوريــتــانــيــا،  مــالــطــا،  مــالــي،  مدغشقر،  ســابــقــًا)، 
ــــاراغـــــواي، بـــيـــرو، بـــولـــنـــدا، الـــبـــرتـــغـــال، رومـــانـــيـــا، ســـانـــت كــيــتــس ونــيــفــس، ســـانـــت فــنــســنــت وجــز  الــنــيــجــر، نــيــجــيــريــا، الـــنـــرويـــج، بــنــمــا، بـ
السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  سيراليون،  سيشل،  صربيا،  السنغال،  مارينو،  ســان  ســامــوا،  غرينادين، 

سويسرا، توغو، ترينيداد وتوباغو، توفالو، المملكة المتحدة، أوروغواي، زامبيا.
مالحظة: إضافة إلى االثنين وتسعين (92) طرفًا لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018، أودعت كازاخستان وفلسطين صكوك 

انضمامها في سنة 2017، لكنهما لم تصبحا طرفين إال في آذار/مارس 2018.
وقــعــت لــكــن لـــم تـــصـــّدق (41): أنــــدورا، أنــغــوال، الــبــحــريــن، بــنــغــالدش، الــبــرازيــل، بـــورونـــدي، كــمــبــوديــا، الــكــامــيــرون، تشيلي، 
مــالوي،  ليبيا،  لبنان،  كيريباتي،  إسرائيل،  هايتي،  بيساو،  غينيا  الغابون،  جيبوتي،  الكونغو،  جمهورية  القمر،  جــزر  كولومبيا، 
سوازيلند،  ســوريــنــام،  سنغافورة،  وبرنسيبي،  تــاومــي  ســاو  روانــــدا،  الفيليبين،  بـــاالو،  نـــاورو،  ناميبيا،  موزمبيق،  منغوليا،  ماليزيا، 

تنزانيا، تايلند، تركيا، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة، فانواتو، زيمباوبوي.
United Nations Office for Disarmament Affairs <https://treaties.un.org/doc/Treaties/ 2013/ 04/  :نص المعاهدة
20 13041012-01PM/Ch_XXVI_08.pdf>.
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معاهدة حظر األسلحة النووية

العام  األمين  الوديعة  الجهة  نافذة  تصبح  لم  أيلول/سبتمبر 2017؛  في 20  نيويورك  في  عليها  التوقيع  باب  ُفتح 

لألمم المتحدة.

تـــذكـــر الــمــعــاهــدة فـــي ديــبــاجــتــهــا الـــعـــواقـــب اإلنــســانــيــة والــبــيــئــيــة الــكــارثــيــة الســـتـــخـــدام األســلــحــة الــنــوويــة 
وتحتّج بمبادئ الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي وقــواعــد الــقــانــون الــدولــي المطبقة فــي الــنــزاعــات المسلحة. 
وتحظر المعاهدة على الدول األطراف تطوير األسلحة النووية أو األجهزة المتفجرة النووية األخرى 
الــدول  على  ويحظر  تخزينها.  أو  امتالكها  أو  عليها  الحصول  أو  تصنيعها  أو  إنتاجها  أو  اختبارها  أو 
باستخدامها.  التهديد  أو  الــنــوويــة  المتفجرة  األجــهــزة  مــن  وغيرها  الــنــوويــة  األسلحة  اســتــخــدام  ــراف  األطـ
وأخيرًا، ال يجوز للدول األطراف السماح بتمركز األسلحة النووية واألجهزة المتفجرة النووية األخرى 

أو تركيبها أو نشرها في أراضيها.
تــحــدد االتــفــاقــيــة إجـــــراءات إزالــــة األســلــحــة الــنــوويــة ألي دولـــة طـــرف تمتلكها أو تــحــوزهــا أو تسيطر 
عليها بعد 7 تموز/يوليو 2017، على أن تشرف عليها «سلطة أو سلطات دولية مختصة» تعينها الدول 
األطراف. ويتعين على كل طرف الحفاظ على اتفاقات الضمانات القائمة مع الوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة، وعليه، في أدنــى حــّد، أن يبرم وينّفذ اتفاق ضمانات شامل (وثيقة معلومات الوكالة الدولية 
ضحايا  مساعدة  بشأن  أحكامًا  أيضًا  المعاهدة  وتتضمن  الوكالة.  مع   (INFCIRC/153 الــذريــة  للطاقة 
للمناطق  البيئية  للمعالجة  والمناسبة  الالزمة  التدابير  واتخاذ  استخدامها،  أو  النووية  األسلحة  اختبار 

الملّوثة.
ــًا مــــن إيـــــــداع صـــــّك الـــتـــصـــديـــق الــخــمــســيــن. وال تــــخــــّل عــضــويــة  تــصــبــح الـــمـــعـــاهـــدة نــــافــــذة بـــعـــد 90 يــــومــ
المعاهدة بااللتزامات المتوافقة الدولية األخرى (مثل معاهدة عدم االنتشار ومعاهدة الحظر الشامل 
لــلــتــجــارب الــــنــــوويــــة). والـــمـــعـــاهـــدة غــيــر مــــحــــدودة الــــمــــدة. ولــــلــــدول األطـــــــراف الـــحـــق فـــي االنـــســـحـــاب من 

المعاهدة بعد 12 شهرًا من تقديم إخطار رسمي باعتزامها القيام بذلك.
التصديقات المودعة (3): غويانا، الكرسي الرسولي، تايلند.

وّقعت ولم تصّدق (53): الجزائر، النمسا، بنغالدش، البرازيل، الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشيلي، جزر 

فيجي،  السلفادور،  إكــــوادور،  كــوبــا،  الــعــاج،  ساحل  كوستاريكا،  الكونغو،  جمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  القمر، 
مــالوي،  مدغشقر،  ليختنشتاين،  ليبيا،  الوس،  كيريباتي،  جامايكا،  أيــرلــنــدا،  إندونيسيا،  هــنــدوراس،  غــواتــيــمــاال،  غــانــا،  غامبيا، 
ساموا،  الفيليبين،  بــيــرو،  بــاراغــواي،  بنما،  فلسطين،  بـــاالو،  نيجيريا،  نيكاراغوا،  نيوزيلندا،  نيبال،  ناميبيا،  المكسيك،  ماليزيا، 
ســـان مــاريــنــو، ســـاو تــومــي وبــريــنــســيــبــي، جــنــوب أفــريــقــيــا، ســانــت فنسنت وجـــزر غــريــنــاديــن، تــوغــو، تــوفــالــو، أوروغــــــواي، فــانــواتــو، 

فنزويال، فيتنام.
عليها  صــّدقــت  فقد  الثاني/يناير 2018،  كــانــون   1 لغاية  المعاهدة  على  صــّدقــت  التي  الــثــالث  الـــدول  إلــى  إضــافــة  مالحظة: 
المكسيك في 16 كانون الثاني/يناير 2018، وكوبا في 30 كانون الثاني/يناير، وفلسطين في 22 آذار/مارس، وفنزويال في 27 
آذار/مارس. كما وّقعت كازاخستان على المعاهدة في 2 آذار/مارس، إضافة إلى الدول الثالث والخمسين (53) التي وّقعت 

على المعاهدة ولكن لم تصّدق عليها لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018.
United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2017/07/2017070703-42  :نص المعاهدة
PM/Ch_XXVI_9.pdf>.
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II المعاهدات اإلقليمية

معاهدة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقـة البحر الكاريبـي (معاهدة 

تالتيـلولكو)

ُفـــتـــح بــــاب تــوقــيــع الـــمـــعـــاهـــدة األصـــلـــيـــة فـــي مــديــنــة مــكــســيــكــو فـــي 14 شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر 1967؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 22 

نيسان/أبريل 1968. ُعدلت المعاهدة في أعوام 1990 و1991 و1992؛ الجهة الوديعة: الحكومة المكسيكية.

تحظر المعاهدة على أي بلد من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي اختبار أي سالح 
نـــووي أو اســتــخــدامــه أو صناعته أو إنــتــاجــه أو حــيــازتــه بــأي وســيــلــة، فضـًال عــن تلقي أي بلد مــن بلدان 
وامتالكه  ونــشــره  وتركيبه  نــووي  ســالح  أي  المحيطة  والــبــحــار  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا 

بأي صورة من الصور.
وعلى األطــراف إبــرام اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية لتطبيق الضمانات على أنشطتها 

النووية. وللوكالة السلطة الحصرية إلجراء عمليات تفتيش خاصة.
وبــــــاب تـــوقـــيـــع الـــمـــعـــاهـــدة مـــفـــتـــوح أمــــــام كــــل الـــــــدول الــمــســتــقــلــة فــــي أمـــريـــكـــا الـــالتـــيـــنـــيـــة ومــنــطــقــة الــبــحــر 

الكاريبي.
وبــمــوجــب الـــبـــروتـــوكـــول اإلضـــافـــي األول، تــتــعــّهــد الـــــدول الـــتـــي لــهــا أراٍض ضــمــن الــمــنــطــقــة (فــرنــســا، 
هـــولـــنـــدا، الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الــــواليــــات الــمــتــحــدة) بــتــطــبــيــق قـــانـــون إخـــــالء هــــذه األراضــــــي مـــن األســلــحــة 

النووية العسكرية.
وبموجب البروتوكول اإلضافي الثاني تتعّهد الدول النووية المعترف بها - الصين، فرنسا، روسيا، 
المملكة الــمــتــحــدة، الـــواليـــات الــمــتــحــدة - بــاحــتــرام قــانــون إخـــالء أمــريــكــا الــالتــيــنــّيــة مــن األســلــحــة الــنــوويــة 
وعدم المساهمة في أعمال تنطوي على خرق للمعاهدة وعدم استخدام األسلحة النووية أو التهديد 

باستخدامها ضد أطراف المعاهدة.
أطـــــــراف الـــمـــعـــاهـــدة األصـــلـــيـــة (33): أنــتــيــغــوا وبــــاربــــودا1، األرجــنــتــيــن1، جـــزر الــبــهــامــا، بــــاربــــادوس1، بــلــيــز2، بــولــيــفــيــا، الـــبـــرازيـــل1، 

غواتيماال1،  غــريــنــادا4،  الــســلــفــادور1،  األكـــــوادور،  الدومينيكان3،  جمهورية  دومينيكا،  كــوبــا1،  كــوســتــاريــكــا1،  كولومبيا1،  تشيلي1، 
غويانا1، هايتي، هندوراس، جامايكا1، المكسيك1، نيكاراغوا3، بنما1، باراغواي1، بيرو1، سانت كيتس ونيفيس1، سانت لوسيا، 

سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام1، ترينيداد وتوباغو1، أوروغواي1، فنزويال1.
1 صّدقت على تعديالت أعوام 1990 و1991 و1992.

2 صّدقت على تعديالت عاَمي 1990 و1992 فقط.
3 صّدقت على تعديالت عام 1992 فقط.

4 صّدقت على تعديالت عاَمي 1991 و1992 فقط.
أطراف البروتوكول اإلضافي األول (4): فرنسا*، هولندا، المملكة المتحدة*، الواليات المتحدة*.

أطراف البروتوكول اإلضافي الثاني (5): الصين*، فرنسا*، روسيا*، المملكة المتحدة*، الواليات المتحدة*.

* بتحّفظ و/أو إعالن.
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United Nations Treaty Series, vol. 634 (1968),<https://treaties.un.org/doc/Publica  :للمعاهدة األصــلــي  الــنــص 
tion/ UNTS/Volume634/v634.pdf>.

 Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, :النص المعدل للمعاهدة

S/Inf. 652 Rev. 3, 29 Jan. 2002, <http://www.opanal.org/wp-content/uploads/2015/08/Treaty_Tlatelolco.pdf>.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ (معاهدة 

راروتونغا)

ُفتح باب التوقيع في راروتونغا في 6 آب/أغسطس 1985؛ أصبحت نافذة في 11 كانون األول/ديسمبر 1986؛ 

الجهة الوديعة: أمانة منتدى جزر المحيط الهادئ.

ُحّددت منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من األسلحة النووية بأنها تلك الواقعة بين منطقة 
الجديدة،  غينيا  لبابوا  الغربي  والحّد  ألستراليا  الغربي  والساحل  الشرق  في  تالتيلوكو  معاهدة  تطبيق 
وبين منطقة تطبيق معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية في الجنوب وخط االستواء، تقريبًا، في الشمال.

تــحــظــر الــمــعــاهــدة صــنــع أي جــهــاز نــــووي مــتــفــّجــر أو حــيــازتــه بــطــرق أخــــرى، فــضـــــًال عــن امــتــالك مثل 
هـــذا الــجــهــاز أو الــســيــطــرة عــلــيــه مـــن قــبــل األطــــــراف فـــي أي مــكــان داخــــل الــمــنــطــقــة الــمــوصــوفــة فـــي مــرفــق 
أو خــارجــهــا. وتــتــعــّهــد األطـــــراف أيــضــًا بــعــدم تــوريــد الـــمـــواد أو الــمــعــدات الــنــوويــة إال إذا كــانــت خاضعة 
لضمانات الوكالة الدولّية للطاقة الذّرّية ومنع وضع أي جهاز نووي متفّجر على أراضيها فضـًال عن 
في  البحر  فــي  المشعة  الــمــواد  مــن  وغيرها  المشّعة  النفايات  إلــقــاء  وبمنع  إلــقــاء  بــعــدم  وتتعّهد  اخــتــبــاره، 
أي مكان ضمن المنطقة. ويحتفظ كل طرف بحرّيته في السماح بزيارات السفن والطائرات األجنبّية 

وعبورها.
المعاهدة مفتوحة أمام توقيع أعضاء منتدى جزر المحيط الهادئ.

بـــمـــوجـــب الــــــبــــــروتــــــوكــــــول األول، تـــتـــعـــّهـــد فـــرنـــســـا والـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة والـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــتــطــبــيــق 
مــحــظــورات الــمــعــاهــدة الــمــتــعــّلــقــة بــصــنــع األجـــهـــزة الــنــوويــة الــمــتــفــّجــرة ووضــعــهــا واخــتــبــارهــا فــي األراضــــي 

المسؤولة عنها دوليًا والواقعة ضمن المنطقة.
وبـــمـــوجـــب الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الـــــثـــــانـــــي، تــتــعــّهــد الـــصـــيـــن وفـــرنـــســـا وروســــيــــا والــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة والــــواليــــات 
المتحدة بعدم استخدام أو التهديد باستخدام جهاز نووي متفّجر ضد األطراف في المعاهدة أو ضد 

أي إقليم ضمن المنطقة التي يتولى طرف في البروتوكول األول المسؤولية عنها دوليًا.
وبـــمـــوجـــب الــــبــــروتــــوكــــول الــــثــــالــــث تــتــعــّهــد الــصــيــن وفـــرنـــســـا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 

وروسيا بعدم اختبار أي جهاز نووي متفّجر في أي مكان ضمن المنطقة.
األطـــــــــراف (13): أســـتـــرالـــيـــا، جــــزر كـــــوك، فــيــجــي، كــيــريــبــاتــي، نــــــاورو، نــيــوزيــلــنــدا، نـــيـــوي، بـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، ســـامـــوا، جــزر 

سليمان، تونغا، توفالو، فانواتو.
األطراف في البروتوكول األول (2): فرنسا، المملكة المتحدة؛ وّقعت لكن لم تصّدق (1): الواليات المتحدة.

الواليات  تصّدق (1):  لم  لكن  وّقعت  المتحدة*؛  المملكة  روسيا،  فرنسا*،  الصين،  الثاني (4):  البروتوكول  في  األطــراف 

المتحدة.
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الواليات  تــصــّدق (1):  لــم  لكن  وّقــعــت  المتحدة؛  المملكة  روســيــا،  فرنسا،  الصين،  الــثــالــث (4):  الــبــروتــوكــول  فــي  األطــــراف 

المتحدة.
* بتحّفظ و/أو إعالن.

Pacific Islands Forum Secretariat, <http://www.forumsec.org/wp-content/uploads/2018/02/ المعاهدة،  نــص 
South-Pacific-Nuclear-Zone-Treaty-Raratonga-Treaty-1.pdf>.

معاهدة القوات المسلحة التقليديـة فـي أوروبـا

فـــي حــلــف الــنــاتــو و6 دول أعـــضـــاء فـــي حــلــف وارســـــو فـــي بـــاريـــس في  وقِّـــعـــت الــمــعــاهــدة األصــلــيــة 16 دولــــة عـــضـــواً 

الحكومة  الوديعة:  الجهة  الثاني/نوفمبر 1992،  تشرين  في 9  نافذة  أصبحت  الثاني/نوفمبر 1990؛  تشرين   19

الهولندية.

تحّدد المعاهدة سقوفًا لخمس فئات من التجهيزات المحدودة بموجب معاهدة - دبابات القتال، 
ومركبات القتال المدّرعة، والمدفعية من عيار 100 ملم على األقل، والطائرات القتالية، والمروحّيات 

الهجومية - في منطقة تمتد من المحيط األطلسي إلى جبال األورال (منطقة األطلسي - األورال).
تم التفاوض مع الدول األعضاء في منظمة معاهدة وارسو وحلف الناتو وتوقيع المعاهدة ضمن 

إطار مؤتمر األمن والتعاون في أوروبا (أصبح منظمة األمن والتعاون في أوروبا منذ سنة 1995).
السابقة (باستثناء  السوفياتية  الجمهوريات  اعتمدته  الــذي  لــعــام 1992،  طشقند  اتــفــاق  أدخــل  وقــد 
إستونيا والتفيا وليتوانيا) التي لديها أراٍض ضمن منطقة األطلسّي - األورال، وأدخلت وثيقة أوسلو 
لعام 1992 (الوثيقة النهائية للمؤتمر االستثنائي للدول األطراف في معاهدة القّوات المسّلحة التقليدّية 

في أوروبا) تعديالت على المعاهدة اقتضاها نشوء دول جديدة بعد تفّكك االتحاد السوفياتي.
فرنسا،  الــدنــمــارك2،  الــتــشــيــك2،  جــمــهــوريــة  كــنــدا2،  بــلــغــاريــا2،  بلجيكا2،  الــبــيــضــاء،  روســيــا  أذربــيــجــان،  أرمــيــنــيــا،  األطــــــراف (30): 

جــورجــيــا، ألــمــانــيــا2، الــيــونــان، هــنــغــاريــا2، أيــســلــنــدا2، إيــطــالــيــا2، كــازاخــســتــان، لــوكــســمــبــورغ2، مــولــدوفــا2، هــولــنــدا2، الــنــرويــج، بــولــنــدا، 
البرتغال2، رومانيا، روسيا1، سلوفاكيا2، إسبانيا، تركيا2، المملكة المتحدة2، أوكرانيا، الواليات المتحدة2.

بها،  الــمــرفــقــة  واالتــفــاقــيــات  والــوثــائــق  الــمــعــاهــدة  فــي  الــمــشــاركــة  تعليق  نيتها  روســيــا  أعــلــنــت  تــمــوز/يــولــيــو 2007  (1) فـــــي 14 
ــــرارًا بــوقــف  قــ اتـــخـــذت  أنــهــا  روســـيـــا  أعــلــنــت  وفـــي آذار/مــــــــارس 2015،  األول/ديـــســـمـــبـــر 2007.  فـــي 12 كـــانـــون  نـــافـــذًا  وأصـــبـــح ذلـــك 

المشاركة تمامًا في المعاهدة.
أداء  عن  ستتوّقف  أنها  الوديعة  الجهة  البلدان  هذه  أبلغت  األول/ديسمبر 2011،  كانون  الثاني/نوفمبر -  تشرين  (2) فــي 

التزاماتها بموجب المعاهدة في ما يتعّلق بروسيا.
التي   ،1996 لــعــام  الــمــجــنــبــة  وثــيــقــة  أوروبــــا  فــي  التقليدّية  المسلحة  الــقــوات  لمعاهدة  األول  االســتــعــراض  مؤتمر  اعتمد  وقــد 
المحدودة  التجهيزات  من  المزيد  بنشر  وأوكرانيا  لروسيا  سمح  الــذي  األمــر  وعــدديــًا،  جغرافيًا  الجانبية  المناطق  تنظيم  أعــادت 

بموجب المعاهدة.
Dutch Ministry of Foreign Affairs, <https://treatydatabase.overheid.nl/en/  :(1990) للمعاهدة  األصــلــي  الــنــص 
Verdrag/Details/004285/004285_Gewaarmerkt_0.pdf>.

Dutch Ministry of Foreign Affairs, <http://wetten.overheid.nl/BWBV 00 02 0  :(1993) الــمــوّحــد  الــمــعــاهــدة  نــص 
09/>.

Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/ 14 09  :نص وثيقة المجنبة
9 ? download=true>, annex A.
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البيان الختامي للمفاوضات المتعلقة بتعداد أفراد القوات المسلحة التقليدية بأوروبا 

(CFE-1A اتفاق)

وّقـــعـــه األطـــــــراف فـــي مـــعـــاهـــدة الــــقــــوات الــمــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبـــــــا فـــي هــلــســنــكــي فـــي 10 تــمــوز/يــولــيــو 1992؛ 

بالتزامن مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، الجهة الوديعة: الحكومة الهولندية. أصبح نافذاً 
يــحــدد االتــفــاق الــمــلــزم سياسيًا ســقــوفــًا لــعــدد األفــــراد فــي الــقــوات المسلحة التقليدية المتمركزة في 

قواعد بّرية لألطراف داخل منطقة األطلسي إلى األورال.
Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/ 14093?  :االتـــفـــاق نــص 
down load=true>.

االتفاق المتعلق بتعديل معاهدة القوات المسلحة التقليدية بأوروبا

ولم  الثاني/نوفمبر 1999،  تشرين  في 19  هلسنكي  في  التقليدية  المسلحة  الــقــوات  معاهدة  في  األطـــراف  وّقعه 

يصبح نافذاً. الجهة الوديعة: الحكومة الهولندية.
بعد حّل حلف وارسو وانضمام بعض أعضائه السابقين إلى حلف الناتو، يحل هذا االتفاق محل 
التوازن العسكري بين كتلة وأخرى في معاهدة القّوات المسّلحة التقليدّية في أوروبا بحدود قصوى 
لمقتنيات كل دولة من التجهيزات المحدودة بموجب المعاهدة، وينّص على هيكلية جديدة للقيود، 
القوات  نظام  وسيفتح  الشفافية.  وتعزيز  للمجنبة،  فرعية  وحــدود  العسكرية،  للمرونة  جديدة  يــات  ـ وآلـ
المسّلحة التقليدية في أوروبا أمام سائر الدول األوروبية األخرى. وسيصبح نافذًا عندما يصدق عليه 

كل الموقعين.
وتحتوي الوثيقة الختامية لمؤتمر الدول األطراف لمعاهدة القوات المسّلحة التقليدية في أوروبا 
لـــعـــام 1999، مـــع مــرفــقــاتــهــا، عــلــى تــرتــيــبــات مــلــزمــة ســيــاســيــًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــجــورجــيــا ومـــولـــدوفـــا وأوروبــــــا 
الوسطى وأوروبــا الشرقية، وانسحابات القوات المسلحة من األراضي األجنبية (المعروفة بالتزامات 
إســطــنــبــول) وقـــد جــعــل الــعــديــد مــن الــمــوّقــعــيــن عــلــى اتــفــاقــيــة الــتــعــديــل تصديقهم مــتــوّقــفــًا عــلــى تنفيذ هــذه 

االلتزامات السياسية.
تصديقات مودعة (3): روسيا البيضاء، كازاخستان، روسيا*1.

* بتحفّظ و/أو مع إعالن.
أوروبــا  في  التقليدية  المسلحة  القوات  معاهدة  في  مشاركتها  تعليق  عزمها  تموز/يوليو 2007عــن  في 14  روسيا  أعلنت   1
أعلنت  آذار/مـــــارس 2015،  وفــي  األول/ديــســمــبــر 2007.  كــانــون  فــي 12  نــافــذًا  ذلــك  وأصــبــح  بــهــا،  المرفقة  واالتــفــاقــيــات  والــوثــائــق 

روسيا أنها اتخذت قرارًا بوقف المشاركة تمامًا في المعاهدة.
تــودع  لــم  لكنها  لعام 1999  أوروبـــا  فــي  التقليدية  المسّلحة  الــقــوات  معاهدة  تعديل  اتــفــاق  على  أوكــرانــيــا  صــّدقــت  مالحظة: 

صكوكها لدى الجهة الوديعة.
Dutch Ministry of Foreign Affairs, <https://treatydatabase.overheid.nl/en/Verdrag/Details/009  :االتفاقية نص 
2 41/ 009241_Gewaarmerkt_0.pdf>.

SIPRI Yearbook 2000, pp. 627-42. نص المعاهدة المعّدلة بموجب اتفاق سنة 1999: 
Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/library/ 14  :نص الوثيقة الختامية
114>.
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معاهـدة األجـواء المفتوحـة

ُفــتــح بـــاب تــوقــيــعــهــا فـــي هــلــســنــكــي فـــي 24 آذار/مــــــــارس 1992؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 1 كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 2002؛ 

الجهتان الوديعتان: الحكومتان الكندية والهنغارية.

تـــلـــزم الــمــعــاهــدة األطــــــراف بــفــتــح أراضـــيـــهـــا أمـــــام طــلــعــات مــســح جـــويـــة غــيــر مــســّلــحــة بــمــوجــب إشــعــار 
قصير. وتمتّد منطقة التطبيق من فانكوفر (كندا)، إلى فالديفوستوك (روسيا) شرقًا.

تــم الــتــفــاوض على المعاهدة بين الـــدول األعــضــاء فــي حلف وارســـو وحــلــف الــنــاتــو. وتستطيع أي 
دولة التقّدم لالنضمام إلى المعاهدة اعتبارًا من 1 تموز/يوليو 2002.

األطراف (34): روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، 

البرتغال،  بولندا،  النرويج،  هولندا،  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  التفيا،  إيطاليا،  أيسلندا،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا، 
رومانيا، روسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.

وقعت لكن لم تصّدق (1): قيرغيزستان.

Canada Treaty Information, <http://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=102747>. نص المعاهدة: 

معاهـدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في جنـوب شرق آسيـا (معاهدة بانكوك)

ــعــتــهــا الــــــدول الــعــشــر األعـــضـــاء فـــي رابـــطـــة دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا (آســــيــــان) فـــي بــانــكــوك فـــي 15 كـــانـــون األول/ وقِّ

ديسمبر 1995؛ أصبحت نافذة في 27 آذار/مارس 1997؛ الجهة الوديعة: الحكومة التايلندية.

تشمل منطقة جنوب شرق آسيا الخالية من األسلحة النووية األراضي والرفوف القارية والمناطق 
االقـــتـــصـــاديـــة الــحــصــريــة لـــلـــدول األطـــــــراف. وتــحــظــر الــمــعــاهــدة تــطــويــر أو صــنــع أو حـــيـــازة أســلــحــة نــوويــة 
داخـــل أو خـــارج نــطــاق المنطقة فــضـــــًال عــن وضـــع أســلــحــة نــوويــة فــي المنطقة أو نقلها عــبــرهــا. ويــجــوز 
لكل دولــة طرف أن تقّرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بزيارات السفن والطائرات األجنبية وعبورها. 
وتتعّهد األطراف بعدم إلقاء أي مواد أو نفايات مشعة في البحر أو إطالقها في الغالف الجوي ضمن 
المنطقة أو التخّلص من المواد المشعة على اليابسة. وينبغي لألطراف عقد اتفاقية مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية لتطبيق ضمانات شاملة على أنشطتها النووية السلمية.
المعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام كل دول جنوب شرق آسيا.

وبموجب بروتوكول للمعاهدة يتعّين على الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات 
الــمــتــحــدة أن تــتــعــّهــد بـــعـــدم اســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــوويـــة أو الــتــهــديــد بــاســتــخــدامــهــا ضـــد أي دولـــــة طــــرف في 
الــمــعــاهــدة. ينبغي أيــضــًا أن تتعهد بــعــدم اســتــخــدام األســلــحــة الــنــوويــة ضــمــن منطقة جــنــوب شـــرق آسيا 
الخالية مــن أسلحة نــوويــة. ويصبح الــبــروتــوكــول نــافــذًا بالنسبة إلــى كــل دولــة طــرف عند إيــداعــهــا صك 

التصديق.
األطراف (10): بروناي دار السالم، كمبوديا، إندونيسيا، الوس، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلند، فيتنام.

البروتوكول: ال يوجد موّقعون، وال أطراف.
ASEAN Secretariat, <http://asean.org/?static_post=treaty-on-the-southeast-asia- والبروتوكول:  المعاهدة  نــص 
nuclear- weapon-free-zone>.
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معاهـدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)

الجهة  تــمــوز/يــولــيــو 2009؛  فــي 15  نــافــذة  أصــبــحــت  نــيــســان/أبــريــل 1996؛  فــي 11  الــقــاهــرة  فــي  توقيعها  بـــاب  ُفــتــح 

الوديعة: األمين العام لالتحاد األفريقي.

األعضاء  الجزرية  والـــدول  أفريقيا،  قــاّرة  بــرّ  النووية  األسلحة  من  الخالية  األفريقية  المنطقة  تشمل 
في االتحاد األفريقي، وكل الجزر التي يعتبرها االتحاد األفريقي جزءًا من أفريقيا.

تــحــظــر الـــمـــعـــاهـــدة إجــــــراء األبــــحــــاث فـــي األجــــهــــزة الـــنـــوويـــة الــمــتــفــّجــرة وتـــطـــويـــرهـــا وصــنــعــهــا وحــيــازتــهــا 
واخــتــبــار أو تــركــيــز أي جــهــاز نــــووي مــتــفــّجــر. ويــحــتــفــظ كــل طـــرف بــحــرّيــتــه فــي الــســمــاح بـــزيـــارات السفن 
والطائرات األجنبية وعبورها. وتحظر المعاهدة أيضًا أي هجوم على منشآت نووية. وتتعّهد األطراف 
بعدم إلقاء النفايات المشعة والمواد المشعة األخرى أو السماح بإلقائها في أي مكان داخل المنطقة. 
وعــلــى األطــــراف عقد اتــفــاق مــع الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة مــن أجــل تطبيق ضــمــانــات شاملة على 

أنشطتها النووية السلمية.
والمعاهدة مفتوحة للتوقيع أمام كل دول أفريقيا.

بــمــوجــب الـــبـــروتـــوكـــول األول يــتــعــّيــن عــلــى الــصــيــن وفــرنــســا وروســـيـــا والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والـــواليـــات 
المتحدة التعّهد بعدم استخدام أي جهاز نووي متفّجر ضد أطراف المعاهدة أو التهديد باستخدامه.

والــواليــات  المتحدة  والمملكة  وروســيــا  وفــرنــســا  الصين  على  يتعّين  الــثــانــي  وبــمــوجــب الــبــروتــوكــول 
المتحدة التعّهد بعدم اختبار األجهزة النووية المتفّجرة في أي مكان ضمن المنطقة.

وبـــمـــوجـــب الــــبــــروتــــوكــــول الـــثـــالـــث تــتــعــّهــد فــرنــســا وإســبــانــيــا بـــاحـــتـــرام أحـــكـــام الــمــعــاهــدة الــمــتــعــّلــقــة بــهــذه 
األراضي ضمن األراضي المسؤولة عنها دوليًا.

األطــــــــراف (41): الـــجـــزائـــر، أنـــغـــوال، بــنــيــن، بــتــســوانــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، بــــورونــــدي، الـــكـــامـــيـــرون، تـــشـــاد، جــــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة 

مدغشقر،  ليبيا،  ليسوتو،  كينيا،  بيساو،  غينيا -  غينيا،  غانا،  غامبيا،  الغابون،  إثيوبيا،  االستوائية،  غينيا  العاج،  ساحل  الكونغو، 
مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 

(الصحراء الغربية)، سيشيل، السنغال، جنوب أفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، زامبيا، زيمبابوي.
جيبوتي،  الــديــمــقــراطــيــة،  الكونغو  جمهورية  الــوســطــى،  أفريقيا  جمهورية  األخــضــر،  الـــرأس   :(13) تـــصـــّدق  لـــم  لــكــن  ـــعـــت  وقَّ

مصر، إريتريا، ليبيريا، المغرب، ساو تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال، السودان، أوغندا.
البروتوكول األول، التصديقات المودعة (4): الصين، فرنسا*، روسيا*، المملكة المتحدة*؛ وقعت لكن لم تصدق (1): 

الواليات المتحدة*.
تصّدق (1):  لم  لكن  وقعت  المتحدة*؛  المملكة  روسيا*،  فرنسا،  الصين،  المودعة (4):  التصديقات  الثاني،  البروتوكول 

الواليات المتحدة*.
البروتوكول الثالث، التصديقات المودعة (1): فرنسا*.

* بتحّفظ و/أو إعالن
African Union, <http://au.int/sites/default/files/treaties/7777-treaty-0018_-_the_african_ الـــمـــعـــاهـــدة:  نــــص 
nuclear-weapon-free_zone_treaty_the_treaty_of_pelindaba_e.pdf>.
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اتفاق الحّد من األسلحـة دون اإلقليمي (اتفاق فلورنسا)

في 14 حزيران/يونيو 1996 اعتمده 5 أطراف أصليين في فلورنسا وأصبح نافذاً 

تم التفاوض على االتفاق برعاية منظمة األمن والتعاون في أوروبا وفقًا للوالية في المادة الرابعة 
مــن الــمــرفــق 1 - ب التــفــاق اإلطـــار الــعــام لــعــام 1995 للسالم فــي البوسنة والــهــرســك (اتــفــاقــيــة دايــتــون). 
وهو يضع سقوفًا عددية ألسلحة األطــراف المتحاربة سابقًا. وقد أدرجــت خمس فئات من األسلحة 
ومـــا فـــوق)،  مــلــم  والــمــدفــعــيــة الثقيلة (75  الــمــدرعــة،  الــقــتــال  الــقــتــال، وعــربــات  التقليدية الثقيلة: دبــابــات 
والطائرات القتالية، والمروحّيات الهجومية. وُأنجزت إجراءات التقليص في 31 تشرين األول/أكتوبر 
1997. وبــحــلــول ذلــــك الـــتـــاريـــخ كــــان قـــد دّمـــــر 6580 قــطــعــة ســـــالح، أو 46 بــالــمــئــة مـــن حـــيـــازات مـــا قبل 
حزيران/يونيو 1996. وبحلول 1 كانون الثاني/يناير 2010، تم طوعًا تدمير 2650 قطعة سالح أخرى.

يتوّلى ممثل رئيس منظمة األمن والتعاون في أوروبا، ومجموعة االتصال (فرنسا وألمانيا وإيطاليا، 
المنظمة،  فــي  األعــضــاء  األخـــرى  بــالــدول  مدعومة  المتحدة)  والــواليــات  المتحدة،  والمملكة  وروســيــا، 
مراقبة تنفيذ االتفاق والمساعدة على ذلك. وبموجب خطة عمل من مرحلتين اتفق عليها في تشرين 
األول/ديسمبر  كانون  في 5  األطــراف  إلــى  االتفاق  تنفيذ  عن  المسؤولية  ستنقل  الثاني/نوفمبر 2009، 

2014، عقب توقيع مجموعة من التعديالت على االتفاق.
األطراف (4): البوسنة والهرسك، كرواتيا، الجبل األسود، صربيا.

Croatian Ministry of Defence, <https://web.archive.org/web/20120303180926/http://arhiva. االتـــفـــاق:  نـــص 
morh. hr/hvs/SPORAZUMI/tekstovi/SSKN-engleski.pdf>

اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة التصنيع غير المشروع والتهريب المحظور لألسلحـة 

الناريـة والذخائـر والمتفجـرات والمـواد األخـرى ذات الصلـة

ُفــتــح بــاب التوقيع لــلــدول األعــضــاء فــي منظمة الـــدول األمــريــكــيــة فــي واشــنــطــن، دي ســي، فــي 14 تشرين الثاني/

نوفمبر 1997؛ أصبحت نافذة في 1 تموز/يوليو 1998؛ الجهة الوديعة: األمانة العامة لمنظمة الدول األمريكية.

والذخائر  النارية  لألسلحة  المحظور  والتهريب  المشروع  غير  التصنيع  منع  إلــى  االتفاقية  تهدف 
والــمــتــفــجــرات والــــمــــواد األخــــــرى ذات الــصــلــة ومــكــافــحــتــهــا والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا، وتــعــزيــز وتــســهــيــل الــتــعــاون 

وتبادل المعلومات والخبرات بين األطراف.
ــتـــيـــن*، جــــزر الـــبـــهـــامـــا، بـــــربـــــادوس، بــلــيــز، بــولــيــفــيــا، الــــبــــرازيــــل، تــشــيــلــي، كــولــومــبــيــا،  ــنـ األطــــــــــراف (31): أنــتــيــغــوا وبـــــاربـــــودا، األرجـ

كــوســتــاريــكــا، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكـــــــــوادور، الـــســـلـــفـــادور، غـــريـــنـــادا، غـــواتـــيـــمـــاال، غـــويـــانـــا، هــايــتــي، هـــنـــدوراس، 
الــمــكــســيــك، نــيــكــاراغــوا، بــنــمــا، بــــاراغــــواي، بــيــرو، ســانــت كــيــتــس ونــيــفــيــس، ســانــت لــوســيــا، ســانــت فنسنت وغــريــنــاديــن، ســوريــنــام، 

ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويال.
* بتحفظ.

وقعت لكن لم تصدق (3): كندا، جامايكا، الواليات المتحدة.

OAS, <http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-63_illicit_manufacturing_traf  :االتفـــاقية نص 
fick ing _firearms_ammunition_explosives.asp>.
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اتفاقية البلدان األمريكية بشأن الشفافية في حيازة األسلحة التقليدية

ُفتح باب التوقيع للدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية في غواتيماال سيتي في 7 حزيران/يونيو 1999؛ 

أصبحت نافذة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2002؛ الجهة الوديعة: األمانة العاّمة لمنظمة الدول األمريكية.

حيازة  في  اإلقليمّية  والشفافية  االنفتاح  في  أكمل  وجــه  على  المساهمة  إلــى  االتفاقية  هــذه  تهدف 
الــدول  بين  الثقة  تعزيز  بغية  الــحــيــازة،  هــذه  مثل  بشأن  المعلومات  تــبــادل  طريق  عــن  التقليدية  األسلحة 

في األمريكات.
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، اإلكــــــــــوادور،  جـــمـــهـــوريـــة  كـــوســـتـــاريـــكـــا،  تـــشـــيـــلـــي،  كــــنــــدا،  الــــبــــرازيــــل،  بــــــربــــــادوس،  األرجـــنـــتـــيـــن،  األطــــــــــــراف (17): 

السلفادور، غواتيماال، المكسيك، نيكارغوا، بنما، باراغواي، بيرو، أوروغواي، فنزويال.
وقعت لكن لم تصدق (6): بوليفيا، كولومبيا، دومينيكا، هايتي، هندوراس، الواليات المتحدة.

OAS, <http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A-64_transparency_conventional  :نص االتفاقية
_ weapons_adquisitions.asp>.

البروتوكول المتعلق بمراقبة األسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المواد ذات الصلة في 

منطقة الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

ُفــتــح بـــاب الــتــوقــيــع لــلــدول األعــضــاء فــي الــجــمــاعــة اإلنــمــائــيــة للجنوب األفــريــقــي فــي بالنتير فــي 14 آب/أغــســطــس 

فــــي 8 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 2004؛ الـــجـــهـــة الــــوديــــعــــة األمــــيــــن الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــطــقــة الــجــمــاعــة  ـــذاً  ـــافـ ــبـــح نـ 2001؛ أصـ

اإلنمائية للجنوب األفريقي.

يــهــدف الــبــروتــوكــول إلـــى إدراج مــنــع الــصــنــاعــة غــيــر الــمــشــروعــة لــألســلــحــة الــنــاريــة والــذخــائــر والــمــواد 
األخرى ذات الصلة ومكافحتها والقضاء عليها، ومنع تراكمها المفرط والمزعزع لالستقرار، واالتجار 

بها، وحيازتها، واستخدامها في المنطقة.
األطــــــــراف (11): بــتــســوانــا، لــيــســوتــو، مـــــالوي، مــوريــشــيــوس، مــوزمــبــيــق، نــامــيــبــيــا، جــنــوب أفــريــقــيــا، ســوازيــلــنــد، تــنــزانــيــا، زامــبــيــا، 

زيمبابوي.
وّقعت لكن لم تصّدق (2*): جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيشيل**.

* ثمة ثالث دول أعضاء في الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي، أنغوال وجزر القمر ومدغشقر، لم توّقع البروتوكول 
ولم تصّدق عليه.

للجنوب  اإلنمائية  الجماعة  من  تنسحب  أن  قبل  عليه  تصّدق  لم  لكنها  سنة 2001،  في  البروتوكول  سيشيل  وقعت   **
األفريقي في سنة 2004. وعادت لالنضمام إليها في سنة 2008.

SADC, <http://www.sadc.int/files/8613/5292/8361/Protocol_on_the_Control_of_Firearms_ :نص البروتوكول
Ammunition2001.pdf>.

بروتوكول نيروبي لمنع األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى 

والقرن األفريقي ومراقبتها والحّد منها

وّقـــعـــتـــه الـــــــدول الـــعـــشـــر األعــــضــــاء فــــي أمــــانــــة نـــيـــروبـــي الــمــعــنــيــة بـــاألســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة واألســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة وســـيـــشـــل فــي 

فــــي 5 أيـــــار/مـــــايـــــو 2006؛ الـــجـــهـــة الــــوديــــعــــة الـــمـــركـــز اإلقــلــيــمــي  ــســـان/أبـــريـــل 2004؛ أصــــبــــح نـــــافـــــذاً  ـيـ ـ ـــي 21 نـ ــروبـــي فـ ـيـ ـ نـ
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المعني باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن األفريقي والدول المجاورة 

.(RECSA)

تــشــمــل أهـــــداف الـــبـــروتـــوكـــول مــنــع الــتــصــنــيــع غــيــر الـــمـــشـــروع لــألســلــحــة الــصــغــيــرة واألســـلـــحـــة الخفيفية 
ويشرف  اإلقليمية.  دون  المنطقة  فــي  واستخدامها  وحيازتها  بها  واالتــجــار  عليها  اء  قــضــ ــ وال ومكافحته 
عــلــى تــنــفــيــذه الــمــركــز اإلقــلــيــمــي الــمــعــنــي بــاألســلــحــة الــصــغــيــرة واألســلــحــة الــخــفــيــفــة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــيــرات 

الكبرى والقرن األفريقي والدول المجاورة.
األطراف (9): بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، السودان، أوغندا.

وقعت لكنها لم تصّدق (6): جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، سيشيل، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا.

RECSA, <https:// web. archive. org/ web/ 2 0 1 4 0 7 2 1 0 1 4 0 1 7/http:// www. recsasec. org/ publica  :نــص الــبــروتــوكــول
tions/Nairobi_Protocal.pdf>.

اتفاقية الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن األسلحة الصغيرة، واألسلحة 

الخفيفة، وذخائرها والمواّد األخرى ذات الصلة

اعتمدتها الدول األعضاء الخمس عشرة في الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا في 14 حزيران/

االقتصادية  الجماعة  مفوضية  رئيس  الوديعة  الجهة  أيلول/سبتمبر 2009.  في 29  نافذة  أصبحت  يونيو 2006؛ 

لدول غرب أفريقيا.

تــلــزم االتــفــاقــيــة األطـــــراف بــمــنــع ومــحــاربــة الــتــراكــم الــمــفــرط والــمــخــّل بــاالســتــقــرار لــألســلــحــة الــصــغــيــرة 
والخفيفة في الدول الخمس عشرة األعضاء في الجماعة.

النيجر،  مــالــي،  ليبيريا،  بــيــســاو،  غينيا  غينيا،  غــانــا،  الــعــاج،  ســاحــل  األخــضــر،  الــــرأس  فــاســو،  بــوركــيــنــا  بــنــيــن،  األطــــــراف (14): 
نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.

وقعت لكن لم تصّدق (1): غامبيا.

ECOWAS Executive Secretariat, <http://documentation.ecowas.int/download/en/publications/ االتفاقية:  نص 
ConventiononSmallArms.pdf>.

معاهدة إنشاء منطقة خالية من من األسلحة النووية في آسيا الوسطى

(معاهدة سيميبالتينسك)

في  نافذة  وأصبحت  أيلول/سبتمبر 2006،  في 8  سيميبالتينسك  في  الوسطى  آسيا  في  الخمس  الــدول  وّقعتها 

21 آذار/مارس 2009. الجهة الوديعة: حكومة قيرغيزستان.

تــــحــــّدد مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى الـــخـــالـــيـــة مــــن األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة بــــأراضــــي كـــازاخـــســـتـــان وقــيــرغــيــزســتــان 
وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان. وتـــلـــزم االتـــفـــاقـــيـــة األطـــــــراف بـــعـــدم إجــــــراء بـــحـــوث عــلــى أي 
أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أخرى بأي وسيلة كانت، أو تطويرها أو تصنيعها، أو تخزينها، أو 

تمّلكها بطريقة أخرى، أو السيطرة عليها.
وستتعّهد الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة بموجب بروتوكول بعدم 

استخدام أجهزة متفّجرة نووية أو التهديد باستخدامها ضد األطراف في المعاهدة.
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األطراف (5): كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان.
أطراف البروتوكول (4): الصين، فرنسا*، روسيا، المملكة المتحدة*؛ وّقعت لكن لم تصّدق (1): الواليات المتحدة.

* بتحّفظ.
United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/NoVolume/  :المعاهدة نص 
51 633/Part/I-51633-080000028023b006.pdf>.

اتفاقية دول وسط أفريقيا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، وذخائرها

وجميع األجزاء والمكّونات التي يمكن استخدامها لصناعتها وإصالحها وتجميعها

(اتفاقية كينشاسا)

في  برازافيل  في  وروانــدا  أفريقيا  وسط  لــدول  االقتصادية  الجماعة  في  األعضاء  العشر  للدول  التوقيع  باب  فتح 

لألمم  الــعــام  األمــيــن  الــوديــعــة  الجهة  آذار/مـــــارس 2017؛  فــي 8  نــافــذة  أصبحت  الثاني/نوفمبر 2010؛  تشرين   19

المتحدة.

تــهــدف االتــفــاقــيــة إلـــى مــنــع االتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع بــاألســلــحــة الــصــغــيــر والــخــفــيــفــة فــي وســـط أفريقيا 
(وهــي أراضــي الــدول العشر األعضاء في الجماعة االقتصادية لــدول وسط أفريقيا وروانــدا) وتهريبها 
ومكافحتها والقضاء عليها، وتعزيز مراقبة منطقة تصنيع األسلحة الصغيرة والخفيفة وتجارتها ونقلها، 
واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  بها  تتسّبب  التي  اإلنسانية  المعاناة  وتخفيف  المسّلح  العنف  ومكافحة 

الخفيفة في المنطقة، وتعزيز التعاون والثقة بين الدول األطراف.
األطراف (7): أنغوال، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، الغابون، ساو تومي وبرنسيبي.

وقعت لكن لم تصّدق (4): بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا االستوائية، رواندا.
United Nations Treaty Collection, <https://treaties.un.org/doc/Treaties/2010/04/2010043001-12  :نص االتفاقية
PM/Ch_xxvi-7.pdf>.

وثيقة فيـينا لعام 2011 الخاصة بتدابير بناء الثقة واألمن

اعتمدتها الــدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبــا في فيينا في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛ 

أصبحت نافذة في 1 كانون األول/ديسمبر 2011.

تقوم وثيقة فيينا 2011 على وثيقة ستوكهولم 1986 الخاّصة بتدابير بناء الثقة واألمن ونزع السالح 
على  فيينا 1990  وثــيــقــة  نــّصــت  وقـــد  الــســابــقــة (1990، 1992، 1994، 1999).  فيينا  ووثـــائـــق  ــــا  أوروبـ فــي 
تـــبـــادل الــمــعــلــومــات الــعــســكــريــة، وتـــبـــادل الـــمـــوازنـــات الــعــســكــريــة، وإجـــــــراءات خــفــض الــمــخــاطــر، وشبكة 
اتــــصــــاالت، وتــقــيــيــم ســـنـــوّي لــتــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر بـــنـــاء الــثــقــة واألمـــــــن. وقــــد وّســـعـــت وثــيــقــتــا فــيــيــنــا لــعــامــي 1992 
الدفاعي  والتخطيط  العسكرية  األنــشــطــة  على  جــديــدة  ومعايير  آلــيــات  وأدخــلــتــا  التطبيق  مــجــال  و1994 
ــــادة الشفافية  واالتــــصــــاالت الــعــســكــريــة. وقـــّدمـــت وثــيــقــة فــيــيــنــا لــعــام 1999 تــدابــيــر إقــلــيــمــيــة تــهــدف إلـــى زيـ
والثقة في سياق ثنائي ومتعّدد األطراف وإقليمي وأدخلت بعض التحسينات، وال سيَّما في ما يتعّلق 

بالتدابير التقييدّية.
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أدرجت وثيقة فيينا 2011 استعراضات مسائل مثل توقيت أنشطة التحّقق والبيانات العملية ألنواع 
األسلحة ومنظومات المعدات الجديدة. وأقــّرت أيضًا إجــراء لتحديث وثيقة فيينا كل خمس سنوات 

لكن لم تتم إعادة اإلصدار المقّررة في عام 2016.
Organization for Security and Co-operation in Europe, <http://www.osce.org/fsc/ 86 59 7? down  :الوثيقة نص 
load=true>.

III المعاهدات الثنائية

معاهـدة الحـد من أنظمـة القذائف المضادة للقذائف البالستية

ــعــتــهــا الــــواليــــات الــمــتــحــدة واالتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي مــوســكــو فـــي 26 أيــــار/مــــايــــو 1972؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 3  وقَّ

تشرين األول/أكتوبر 1972؛ لم تعد نافذة ابتداء من 13 حزيران/يونيو 2002.

بالقذائف  للهجوم  مضاّدة  وطنّية  دفاعات  بناء  بعدم  المتحدة -  والــواليــات  روسيا  الطرفان -  تعّهد 
الــبــالــســتــيــة والــــحــــّد مـــن تــطــويــر ونـــشـــر دفــــاعــــات مــســمــوح بــهــا مـــضـــادة لــلــقــذائــف االســتــراتــيــجــيــة. وحــظــرت 
المعاهدة على الطرفين تجهيز قذائف الدفاع الجوي أو الــرادارات أو العربات القاذفة بالقدرة التقنية 
مضاّدة  استراتيجّية  قذائف  أنظمة  صيغة  في  اختبارها  وعــدم  استراتيجية  بالستية  قذائف  مواجهة  على 
للقذائف البالستية. وأدخل بروتوكول 1974 لمعاهدة الحّد من القذائف المضاّدة للقذائف البالستّية 

قيودًا عددية أخرى على الدفاعات المضاّدة للقذائف البالستية المسموح بها.
فــي سنة 1997 وّقــعــت روســيــا البيضاء وكــازاخــســتــان وروســيــا وأوكــرانــيــا والــواليــات المتحدة مذكرة 
باعتبارها  روسيا  جانب  إلــى  المعاهدة  في  أطــرافــًا  وأوكرانيا  وكازاخستان  البيضاء  روسيا  تسمي  تفاهم 
دوًال تخلف االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ومــجــمــوعــة مــن الــبــيــانــات الــمــتــفــق عليها الــتــي تــحــّدد الــخــّط الفاصل 
والــدفــاعــات  الــمــعــاهــدة)  بموجب  بها  المسموح  االستراتيجية (غــيــر  للقذائف  الــمــضــادة  الــدفــاعــات  بين 
الـــمـــضـــاّدة لــلــقــذائــف غــيــر االســتــراتــيــجــيــة أو قـــذائـــف الــمــيــدان (الــمــســمــوح بــهــا بــمــوجــب الــمــعــاهــدة). وقــد 
صــّدقــت روســيــا عــلــى مجموعة اتــفــاقــات ســنــة 1997 بــشــأن الــدفــاع الــمــضــاد لــلــقــذائــف فــي نــيــســان/أبــريــل 

2000، لكن لم تصبح نافذة بسبب عدم تصديق الواليات المتحدة عليها.
من  الحّد  معاهدة  من  انسحابها  المتحدة  الــواليــات  أعلنت  األول/ديسمبر 2001،  كانون  وفــي 13 

القذائف المضاّدة للقذائف البالستّية، وأصبح ذلك نافذًا في 13 حزيران/يونيو 2002.
US Department of State, <https://www.state.gov/t/avc/trty/101888.htm #protocol  :والبروتوكول المعاهدة  نص 
abm>.

معاهـدة الحـّد من تـجـارب األسلحـة النـوويـة تحت األرض (معاهدة عتبة حظر التجارب)

وقَّــعــتــهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فــي مــوســكــو فــي 3 تــمــوز/يــولــيــو 1974؛ أصــبــحــت نــافــذة فــي 11 

كانون األول/ديسمبر 1990.
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يتعهد الطرفان بعدم إجراء أي تجربة لسالح نووي تحت األرض تتعدى قّوته 150 كيلوطن. وفي 
سنة 1990، حل بروتوكول جديد محل بروتوكول التحّقق لعام 1974.

United Nations Treaty Series, vol. 1714 (1993), <https://treaties.un.org/doc/Pub lic  :نص المعاهدة والبروتوكول
a tion/ UNTS/Volume1714/v1714.pdf>.

معـاهـدة التفـجـيـرات النـوويـة تـحـت األرض ألغراض سلمية

(معاهدة التفجيرات النووية السلمية)

ــعــتــهــا الــــواليــــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا فـــي واشـــنـــطـــن، دي ســــي، فـــي 28 أيـــار/مـــايـــو 1976؛ أصــبــحــت نـــافـــذة فـــي 11  وقَّ

كانون األول/ديسمبر 1990.

يتعهد الــطــرفــان - روســيــا والــواليــات المتحدة - بــعــدم إجـــراء أي تفجير نـــووي فـــردي تحت األرض 
ألغراض سلمية تتعّدى قوّته 150 كيلوطن أو أي مجموعة تفجيرات تتعدى حصيلتها مجتمعة 150 
يمكن  لــم  مــا  كيلوطن  مجتمعة 150  حصيلتها  تتعدى  تفجيرات  مجموعة  أي  إجـــراء  وعــدم  كيلوطن، 
عامة  وفــي  عليها.  متفق  تحّقق  إلجــــراءات  وفــقــًا  وقياسها  المجموعة  فــي  ــة  اإلفــرادي التفجيرات  تحديد 

1990، حّل بروتوكول جديد محل بروتوكول التحقق لعام 1976.
United Nations Treaty Series, vol. 1714 (1993) <https://treaties.un.org/doc/Public  :نص المعاهدة والبروتوكول
ation/UNTS/Volume1714/v1714.pdf>.

معاهدة إزالة القذائف ذات المدى المتوّسط والمدى األقصر

ــعــتــهــا الــــواليــــات الــمــتــحــدة واالتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي واشـــنـــطـــن، دي ســــي، فـــي 8 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 1987؛  وقَّ

أصبحت نافذة في 1 حزيران/يونيو 1988.

ُتــلــزم الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن - الـــواليـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا - بــتــدمــيــر كــل الــقــذائــف الــبــالــســتــيــة والــجــّوالــة 
(كروز) ذات المدى المتراوح بين 500 و5500 كلم (المدى المتوسط، 1000 - 5500 كلم، والمدى 
األقـــصـــر، 500 - 1000 كــلــم) وقـــواعـــد إطــالقــهــا بــحــلــول 1 حــزيــران/يــونــيــو 1991. وقـــد تــم الــتــخــلــص من 
2692 قذيفة بحلول 1 أيار/مايو 1991. وفي سنة 1994، جرى توسيع العضوية في المعاهدة لتشمل 
روســـيـــا الــبــيــضــاء وكـــازاخـــســـتـــان وأوكـــرانـــيـــا. وأجـــريـــت عــلــى مــــدى 10 ســنــيــن بــعــد 1 حــزيــران/يــونــيــو 1991 
في  االصطناعية  الــمــراقــبــة  أقــمــار  اســتــخــدام  استمر  كما  االمــتــثــال.  مــن  للتحّقق  ميدانية  تفتيش  عمليات 

جمع البيانات بعد انتهاء عمليات التفتيش الميدانية في 31 أيار/مايو 2001.
في سنة 1994، وّسعت عضوية المعاهدة لتشمل روسيا البيضاء وكازاخستان وأوكرانيا.

United Nations Treaty Series, vol. 1657 (1991) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/ :نص المعاهدة
Volume1657/v1657.pdf>.
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معاهدة خفض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحّد منها (ستارت 1)

األول/ كانون  في 5  نافذة  أصبحت  تموز/يوليو 1991؛  في 31  السوفياتي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  وقَّعتها 

ديسمبر 1994؛ انتهت صالحيتها في 5 كانون األول/ديسمبر 2009.

ألــزمــت الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن األصــلــيــيــن - الـــواليـــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي - بـــإجـــراء خفض 
حــدودًا  تضع  وهــي  سنين.  سبع  فترة  امــتــداد  على  الهجومية  االستراتيجية  النووية  قواتهما  فــي  مرحلّي 
للقارات  العابرة  البالستية  القذائف   - المنشورة  االستراتيجية  النووية  األسلحة  إطــالق  لوسائط  عددية 

والقذائف البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة - ولما تحمله من رؤوس نووية.
نافذًا  أصبح  الــذي  لشبونة لعام 1992)،  معاهدة ستارت (بروتوكول  تنفيذ  وفــي بروتوكول تسهيل 
فــي 5 كــانــون األول/ديــســمــبــر 1994، اضطلعت روســيــا البيضاء وكازاخستان وأوكــرانــيــا أيــضــًا بالتزامات 

االتحاد السوفياتي السابق بموجب المعاهدة.
Department of State, <http://www.state.gov/t/avc/trty/146007.htm>. نص المعاهدة والبروتوكول: 

معاهدة المزيد من خفض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحّد منها (ستارت 2)

وّقعتها الواليات المتحدة وروسيا في موسكو في 3 كانون الثاني/يناير 1993؛ لم تصبح نافذة.

تلزم المعاهدة الطرفين بإزالة قذائفهما البالستية العابرة للقارات ذات المركبات العائدة المتعّددة 
والــمــســتــقــّلــة الـــتـــوجـــيـــه وبـــخـــفـــض عـــــدد رؤوســــهــــا الـــنـــوويـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــنـــشـــورة بــحــيــث ال تــــزيــــد عــلــى 
3000 - 3500 لــدى كــل طــرف (مــع إمــكــان نشر مــا ال يــتــجــاوز 1750 رأســـًا نــوويــًا على قــذائــف بالستية 
ُتطلق من الغواصات) بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2003. وفي 26 أيلول/سبتمبر 1997 وقَّع الطرفان 

بروتوكوًال للمعاهدة يتيح تمديد فترة تنفيذ المعاهدة إلى نهاية سنة 2007.
فإن  لــذا  التصديق.  صكوك  تتبادال  لم  لكن  ستارت 2،  معاهدة  على  الموّقعتان  الدولتان  صّدقت 
بمعاهدة  ملزمة  تعد  لم  أنها  روسيا  أعلنت  حزيران/يونيو 2002،  وفــي 14  نــافــذة.  تصبح  لم  المعاهدة 
للقذائف  المضاّدة  القذائف  معاهدة  من  المتحدة  الواليات  انسحاب  مفعول  نفاذ  على  ردًا  ستارت 2 

البالستّية في 13 حزيران/يونيو.
US Department of State, <http://www.state.gov/t/avc/trty/102887.htm>. نص المعاهدة والبروتوكول: 

معاهدة خفض األسلحة الهجومية االستراتيجية (معاهدة سورت، معاهدة موسكو)

وّقــعــتــهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة وروســيــا فــي مــوســكــو فــي 24 أيــار/مــايــو 2002؛ أصــبــحــت نــافــذة فــي 1 حــزيــران/يــونــيــو 

من 5 شباط/فبراير 2011. 2003؛ لم تعد نافذة اعتباراً 

تــلــزم الــمــعــاهــدة الــطــرفــيــن بــخــفــض عــــدد الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة االســتــراتــيــجــيــة الــمــنــشــورة تــشــغــيــلــيــًا بحيث 
ال يتعدى عددها مجتمعة 1700 - 2200 رأس لدى كل طرف بحلول 31 كانون األول/ديسمبر 2012. 

حلت محلها اتفاقية ستارت الجديدة في 5 شباط/فبراير 2011.
United Nations Treaty Series, vol. 2350 (2005) <https:// treaties. un. org/ doc/ Pub lic a tion / UN  :المعاهدة نــص 
TS/ Volume 2350/v2350.pdf>.
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المعاهدة المتعلقة بالمزيد من خفض األسلحة الهجومية االستراتيجية والحّد منها 

(ستارت الجديدة، معاهدة براغ)

وّقعتها الواليات المتحدة وروسيا في براغ في 8 نيسان/أبريل 2010؛ أصبحت نافذة في 5 شباط/فبراير 2011.

تلزم المعاهدة الطرفين - روسيا والواليات المتحدة - بخفض عدد (أ) القذائف البالستية العابرة 
للقارات، والقذائف البالستية التي تطلق من الغواصات، والقاذفات الثقيلة إلى 700؛ (ب) الــرؤوس 
الـــحـــربـــيـــة فــــي الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات والــــقــــذائــــف الــبــالــســتــيــة الـــتـــي تــطــلــق مــــن الـــغـــواصـــات 
والــــــرؤوس الــحــربــيــة الــمــحــســوبــة لــلــقــاذفــات الــثــقــيــلــة الــمــنــتــشــرة إلـــى 1550؛ (ج) أجـــهـــزة إطــــالق الــقــذائــف 
البالستية الــعــابــرة لــلــقــارات المنتشرة وغــيــر المنتشرة وأجــهــزة إطـــالق الــقــذائــف البالستية الــتــي تطلق من 
الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 800. ويجب إنجاز الخفض بحلول 5 شباط/فبراير 2018. وستحل 
لجنة ثنائية المسائل المتعلقة بــااللــتــزام وقضايا التنفيذ األخـــرى. ويحتوي بــروتــوكــول للمعاهدة على 

آليات التحّقق.
تلي المعاهدة ستارت 1 وتحل محل معاهدة ســورت. وستبقى نافذة لمدة 10 سنين ما لم تحل 

محلها اتفاقية الحقة.
US Department of State, <http://www.state.gov/t/avc/newstart/c44126.htm>. نص المعاهدة والبروتوكول: 
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الملحق (ب)

الهيئات الدولية للتعاون األمني

يــصــف هـــذا الــمــلــحــق الــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــرئــيــســيــة، والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة الــدولــيــة، وهــيــئــات تطبيق 
المعاهدات، وأنظمة مراقبة النقل التي تتضمن أهدافها تعزيز األمن أو االستقرار أو السالم أو تحديد 
األسلحة. كما يــدرج أعضاؤها أو المشاركون فيها لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018. تقسم الهيئات 
إلى ثالث فئات: الهيئات ذات االهتمام العالمي أو العضوية العالمية (القسم األول)؛ الهيئات ذات 
االهتمام اإلقليمي أو العضوية اإلقليمية (القسم الثاني)؛ وأنظمة ضوابط التجارة االستراتيجية (القسم 

الثالث).
تــدرج أوًال الـــدول األعــضــاء فــي األمــم المتحدة وفــي الهيئات التابعة لنظام األمــم المتحدة، تليها 
سائر المنظمات األخرى وفقًا للتسلسل األلفبائي. وتجدر اإلشارة إلى أن األعضاء أو المشاركين في 
هذه المنظمات ليسوا جميعًا دوًال أعضاء في األمم المتحدة. وتظهر الــدول التي التحقت بالمنظمة 
أو شاركت فيها ألول مرة في عام 2016 بأحرف سوداء. وتقّدم عناوين المواقع اإللكترونية التي تضم 
معلومات عن كل منظمة إذا كانت متوافرة. ولالطالع على اتفاقيات تحديد األسلحة ونــزع السالح 

المذكورة هنا، انظر الملحق (أ).

I الهيئات ذات االهتمام العالمي أو العضوية العالمية

(UN) األمم المتحدة

اعتماد  بعد  عــام 1945  فــي  العالمية،  الــدولــيــة  الحكومية  المنظمة  وهــي  الــمــتــحــدة،  األمـــم  تأسست 
مــيــثــاقــهــا. ويــقــع مــقــّرهــا فــي نــيــويــورك فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة. تــضــم األمــــم الــمــتــحــدة ســت هــيــئــات رئيسة 
هــي الجمعية الــعــامــة، ومجلس األمـــن، والمجلس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي (ECOSOC)، ومجلس 

الوصاية (الذي ُعلقت أعماله في عام 1994)، ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، واألمانة العامة.
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تضم الجمعية العامة ست لجان رئيسة. اللجنة األولى (لجنة نزع السالح واألمن الدولي) تتعامل 
مع نزع السالح ومسائل األمن الدولي ذات الصلة؛ وتتعامل اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية 
الــخــاصــة وإنــهــاء االســتــعــمــار) مــع الــعــديــد مــن الــمــوضــوعــات بما فــي ذلــك إنــهــاء االســتــعــمــار، والالجئين 
الفلسطينيين وحــقــوق اإلنــســان، وحفظ الــســالم، واإلجــــراءات المتعلقة بــاأللــغــام، والــفــضــاء الخارجي، 

واإلشعاع الذري، وجامعة السالم.
مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح، وهو إدارة تابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة، يحّث 
على نــزع السالح الــنــووي والبيولوجي والكيميائي واألسلحة التقليدية. وتضّم األمــم المتحدة أيضًا 

عددًا كبيرًا من الوكاالت المتخصصة وغيرها من الهيئات المستقلة األخرى.

الدول األعضاء في األمم المتحدة (193) وعام انتسابها:

إثيوبيا، 1945
أذربيجان، 1992
األرجنتين، 1945

األردن، 1955
أرمينيا، 1992
إريتريا، 1993
إسبانيا، 1955

أستراليا، 1945
إستونيا، 1991

إسرائيل، 1949
أفغانستان، 1946
اإلكوادور، 1945

ألبانيا، 1955
ألمانيا، 1973

اإلمارات العربيّة المتحدة، 1971
أنتيغوا وبربودا، 1981

أندورا، 1993
إندونيسيا، 1950

أنغوال، 1976
األوروغواي، 1945
أوزبكستان، 1992

أوغندا، 1962
أوكرانيا، 1945

إيران، 1945
أيرلندا، 1955

أيسلندا، 1946
إيطاليا، 1955

بابوا - غينيا الجديدة، 1975
باراغواي، 1945
باكستان، 1947

باالو، 1994
البحرين، 1971
البرازيل، 1945

بربادوس، 1966
البرتغال، 1955

بروناي دار السالم، 1984
بلجيكا، 1945
بلغاريا، 1955

بليز، 1981
بنغالدش، 1974

بنما، 1945
بنين، 1960

بوتان، 1971
بوتسوانا، 1966

بوركينا فاسو، 1960
بوروندي، 1962

البوسنة والهرسك، 1992
بولندا، 1945
بوليفيا، 1945
البيرو، 1945
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تايلند، 1946
تركمانستان، 1992

تركيّا، 1945
ترينيداد وتوباغو، 1962

تشاد، 1960
تشيلي، 1945
تنزانيا، 1961
توغو، 1960

توفالو، 2000
تونس، 1956
تونغا، 1999

تيمور ليشتي، 2002
جامايكا، 1962

الجبل األسود، 2006
الجزائر، 1962

جزر الباهاما، 1973
جزر سليمان، 1978

جزر القمر، 1975
جزر مارشال، 1991

جمهوريّة أفريقيا الوسطى، 1960
جمهوريّة التشيك، 1993

جمهوريّة الدومينيكان، 1945
جمهوريّة الكونغو، 1960

جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، 1960
جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة (كوريا الشماليّة)، 1991

جمهوريّة كوريا (كوريا الجنوبيّة)، 1991
جمهوريّة الو الديمقراطيّة الشعبيّة (الوس)، 1955

جمهوريّة مقدونيا اليوغسالفيّة سابقاً، 1993
جنوب أفريقيا، 1945

جنوب السودان، 2011
جورجيا، 1992
جيبوتي، 1977

الدنمارك، 1945
دومينيكا، 1978

الرأس األخضر، 1975
رواندا، 1962
روسيا، 1945

روسيا البيضاء، 1945
رومانيا، 1955

زامبيا، 1964
زيمبابوي، 1980

ساحل العاج، 1960
ساموا الغربيّة، 1976

سان مارينو، 1992
سانت فنسنت وجزر غرينادين، 1980

سانت كيتس ونيفيس، 1983
سانت لوسيا، 1979

ساو تومي وبرنسيبي، 1975
سريالنكا، 1955

السلفادور، 1945
سلوفاكيا، 1993
سلوفينيا، 1992

سنغافورة، 1965
السنغال، 1960

سوازيلند، 1968
السودان، 1956

سورية، 1945
سورينام، 1975
السويد، 1946

سويسرا، 2002
سيراليون، 1961

سيشيل، 1976
صربيا 2000

الصومال، 1960
الصين، 1945

طاجيكستان، 1992
العراق، 1945
ُعمان، 1971

الغابون، 1960
غامبيا، 1965

غانا، 1957
غرينادا، 1974

غواتيماال، 1945
غويانا، 1966
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غينيا، 1958
غينيا االستوائيّة، 1968

غينيا ـ بيساو، 1974
فانواتو، 1981
فرنسا، 1945

الفيليبين، 1945
فنزويال، 1945

فنلندا، 1955
فيتنام، 1977
فيجي، 1970
قبرص، 1960

قطر، 1971
قيرغيزستان، 1992
كازاخستان، 1992
الكاميرون، 1960

كرواتيا، 1992
كمبوديا، 1955

كندا، 1945
كوبا، 1945

كوستاريكا، 1945
كولومبيا، 1945
الكويت، 1963
كيريباتي، 1999

كينيا، 1963
التفيا، 1991
لبنان، 1945

لوكسمبورغ، 1945
ليبيا، 1955

ليبيريا، 1945
ليتوانيا، 1991

ليختنشتاين، 1990
ليسوتو، 1966

مالديف، 1965
مالطا، 1964
مالي، 1960

ماليزيا، 1957
مدغشقر، 1960

مصر، 1945
المغرب، 1956

المكسيك، 1945
مالوي، 1964

المملكة العربيّة السعوديّة، 1945
المملكة المتحدة، 1945

منغوليا، 1961
موريتانيا، 1961

موريشيوس، 1968
موزمبيق، 1975
مولدوفا، 1992
موناكو، 1993
ميانمار، 1948

ميكرونيزيا، 1991
ناميبيا، 1990
ناورو، 1999

النرويج، 1945
النمسا، 1955

نيبال، 1955
النيجر، 1960

نيجيريا، 1960
نيكاراغوا، 1945
نيوزيلندا، 1945

هايتي، 1945
الهند، 1945

هندوراس، 1945
هنغاريا، 1955
هولندا، 1945

الواليات المتحدة، 1945
اليابان، 1956
اليمن، 1947

اليونان، 1945

<http://www.un.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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مجلس األمن الدولّي

يتوّلى مجلس األمن مسؤولية المحافظة على السالم واألمن الدوليين. وعلى كل الدول األعضاء 
في األمم المتحدة االمتثال لقراراته. وهو يضّم خمسة أعضاء دائمين، يستطيع أي منهم نقض قرارات 
المجلس، وعشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم الجمعية العامة لألمم المتحدة لمدة سنتين. األعضاء 

الدائمون: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.
األعضاء غير الدائمين (10): بوليفيا*، ساحل العاج**، إثيوبيا*، غينيا االستوائية**، كازاخستان*، الكويت**، هولندا***، 

بيرو**، بولندا**، السويد*

المّدة  اقتسام  على  عضوان  فيها  يتفق  التي  عقود  خمسة  من  أكثر  في  األولى  المرة  الوالية 2017 - 2018  كانت  مالحظة: 
بينهما: شغلت إيطاليا العضوية في عام 2017 وهولندا في عام 2018.

* عضو في عام 2017 - 2018
** عضو في عام 2018 - 2019

*** عضو في عام 2018
<http://www.un.org/en/sc/>. الموقع اإللكتروني: 

(CD) مؤتمر نزع السالح

مــؤتــمــر نــــزع الـــســـالح هــيــئــة مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف لــلــتــفــاوض عــلــى تــحــديــد األســـلـــحـــة يـــــراد لــهــا أن تــكــون 
المنتدى التفاوضي المتعّدد األطراف الوحيد. وقد توّسع وأعيدت تسميته عّدة مّرات منذ عام 1960. 
يوجد  المتحدة.  لألمم  الــعــاّمــة  الجمعية  إلــى  تــقــاريــره  يرفع  لكنه  المتحدة،  لألمم  تابعة  هيئة  ليس  وهــو 

مقّره في مدينة جنيف السويسرّية.
الــــــدول األعــــضــــاء (65): الــجــزائــر، األرجــنــتــيــن، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، بــنــغــالدش، روســيــا الــبــيــضــاء، بــلــجــيــكــا، الـــبـــرازيـــل، بــلــغــاريــا، 

فرنسا،  فنلندا،  إثيوبيا،  مصر،  اإلكــوادور،  كوبا،  الديمقراطّية،  الكونغو  جمهورّية  كولومبيا،  الصين،  تشيلي،  كندا،  الكاميرون، 
ألمانيا، هنغاريا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كينيا، كوريا الشمالّية، كوريا 
الــجــنــوبــّيــة، مــالــيــزيــا، الــمــكــســيــك، مــنــغــولــيــا، الــمــغــرب، مــيــانــمــار، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نــيــجــيــريــا، الــنــرويــج، بــاكــســتــان، الــبــيــرو، بــولــنــدا، 
المملكة  تركيا،  تــونــس،  ســوريــة،  ســويــســرا،  الــســويــد،  سريالنكا،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفاكيا،  السنغال،  روســيــا،  رومــانــيــا، 

المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة، فنزويال، فيتنام، زيمبابوي
<http://www.unog.ch/cd>. الموقع اإللكتروني: 

(IAEA) الوكالة الدولّية للطاقة الذّرية

ّيــة تعمل ضمن نــظــام األمـــم الــمــتــحــدة. ويــنــّص نظامها األســاســّي الـــذي أصبح  منّظمة حكومّية دولــ
نافذًا في عام 1957 على تعزيز االستخدامات السلمّية للطاقة الذرّية وضمان عدم استخدام األنشطة 
النووّية ألغــراض عسكرّية. وبموجب معاهدة عدم االنتشار لعام 1968 ومعاهدات المناطق الخالية 
مــن األســلــحــة الــنــووّيــة، يتعّين عــلــى الــــدول غــيــر الــحــائــزة أســلــحــة نــووّيــة قــبــول الــضــمــانــات الــتــي وضعتها 
الـــوكـــالـــة إلظـــهـــار الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بـــعـــدم صــنــاعــة األســلــحــة الـــنـــووّيـــة. يــقــع مـــقـــّر الـــوكـــالـــة فـــي مــديــنــة فيينا 

النمساوية.
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األعضاء (169): أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر 

البرازيل،  بوتسوانا،  والهرسك،  البوسنة  بوليفيا،  بنين،  بليز،  بلجيكا،  البيضاء،  روسيا  بــربــادوس،  بنغالدش،  البحرين،  البهاما، 
تشيلي،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورّية  كندا،  الكاميرون،  كمبوديا،  بــورونــدي،  فاسو،  بوركينا  بلغاريا،  الــســالم،  دار  بــرونــاي 
الــصــيــن، كــولــومــبــيــا، جــمــهــورّيــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــّيــة، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، كــوســتــاريــكــا، ســاحــل الـــعـــاج، كــرواتــيــا، كــوبــا، قــبــرص، 
جــمــهــورّيــة الــتــشــيــك، الــدنــمــارك، جــيــبــوتــي، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــورّيــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكـــــــوادور، مــصــر، الــســلــفــادور، إريــتــريــا، إستونيا، 
إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيماال، غويانا، هايتي، الكرسي الرسولي، هندوراس، 
هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، إندونيسيا، إيــــران، الــعــراق، أيــرلــنــدا، إســرائــيــل، إيــطــالــيــا، جــامــايــكــا، الــيــابــان، األردن، كــازاخــســتــان، كينيا، 
كوريا الجنوبّية، الكويت، قيرغيزستان، الوس، التفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا 
(جــمــهــورّيــة مــقــدونــيــا الــيــوغــســالفــّيــة ســـابـــقـــًا)، مــدغــشــقــر، مـــــالوي، مــالــيــزيــا، مـــالـــي، مــالــطــا، جــــزر مــــارشــــال، مــوريــتــانــيــا، مــوريــشــيــوس، 
المكسيك، مولدوفا، موناكو، منغوليا، الجبل األسود، المغرب، موزمبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، 
النيجر، نيجيريا، الــنــرويــج، عــمــان، باكستان، بـــاالو، بنما، بــابــوا غينيا الــجــديــدة، بـــاراغـــواي، الــبــيــرو، الفيليبين، بــولــنــدا، البرتغال، 
قطر، روانـــدا، رومانيا، روســيــا، سانت فنسنت وجــزر غرينادين، ســان مارينو، السعودّية، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، 
سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريالنكا، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، سورية، طاجيكستان، 
تنزانيا، تايلند، توغو، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، دولة اإلمــارات العربّية 

المتحدة، األوروغواي، الواليات المتحدة، أوزبكستان، فنزويال، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
مالحظات: كانت كوريا الشمالية عضوًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى حزيران/يونيو 1994. إضافة إلى الدول 
الواردة أعاله، وافق المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على عضوية الرأس األخضر، وجزر القمر، وغامبيا، وسانت 
لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وتونغا. وستصبح العضوية نافذة عندما تودع الدول الصكوك القانونية الالزمة لدى 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
<http://www.iaea.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(ICJ) محكمة العدل الدولية

أنشئت محكمة العدل الدولية في عام 1945 بموجب ميثاق األمم المتحدة، وهي الهيئة القضائية 
الرئيسة لألمم المتحدة. تضطلع المحكمة بتسوية النزاعات القانونية التي تقّدمها الدول، وتقّدم آراء 
استشارية بــشــأن المسائل القانونية الــتــي تحيلها عليها هيئات األمـــم المتحدة الــمــأذون لها ووكاالتها 
المتخصصة. تتكّون المحكمة من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 

لوالية مدتها 9 سنين. يوجد مقّرها في مدينة الهاي الهولندية.
<http://www.icj-cij.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(BCC) اللجنة االستشارية الثنائية

اللجنة االســتــشــاريــة الثنائية مــنــتــدى أنــشــئ فــي عـــام 2010 بــمــوجــب الــمــعــاهــدة الــروســيــة - األمريكية 
بــشــأن تــدابــيــر زيــادة خــفــض األســلــحــة الــهــجــومــيــة االســتــراتــيــجــيــة والــحــّد مــنــهــا (ســتــارت الــجــديــدة، معاهدة 
براغ) لبحث القضايا المتعلقة بتنفيذ المعاهدة. وقد حّلت محل اللجنة المشتركة لالمتثال والتفتيش 
التي أنشئت بموجب معاهدة ستارت لعام 1991. وعلى اللجنة االجتماع مرتين في السنة في مدينة 

جنيف السويسرية ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك. ويتسم عملها بالسرية.
 US Department of Defense, Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, :الموقع اإللكتروني
<https://www.acq.osd.mil/tc/nst/NSTtoc.htm>.
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الكومنولث

أنــشــئ فــي شكله الــحــالــي فــي عـــام 1949، وهـــو منظمة مــن الــبــلــدان الــمــتــقــدمــة والــنــامــيــة تــهــدف إلــى 
تعزيز الديمقراطّية وحقوق اإلنسان والتنمية االقتصادّية واالجتماعّية المستدامة داخل دولها األعضاء 

وخارجها. توجد أمانتها في العاصمة البريطانية لندن.
األعــــضــــاء (52): أنــتــيــغــوا وبــــاربــــودا، أســتــرالــيــا، جـــزر الــبــاهــامــا، بــنــغــالدش، بــــربــــادوس، بــلــيــز، بــوتــســوانــا، بـــرونـــاي دار الــســالم، 

الكاميرون، كندا، قبرص، دومينيكا، فيجي، غامبيا، غانا، غرينادا، غويانا، الهند، جامايكا، كينيا، كيريباتي، ليسوتو، مالوي، 
ماليزيا، مالطا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، ناورو، نيوزيلندا، نيجيريا، باكستان، بابوا - غينيا الجديدة، رواندا، سانت كيتس 
ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، جزر سليمان، جنوب أفريقيا، 

سريالنكا، سوازيلند، تنزانيا، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة، فانواتو، زامبيا.
مالحظة: إضافة إلى األعضاء االثنين والخمسين لغاية 1 كانون الثاني/يناير 2018، انضّمت غامبيا ثانية إلى الكومنولث 

في 8 شباط/فبراير 2018،
<http://www.thecommonwealth.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(CTBTO) منّظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووّية

تــبــدأ المنظمة عملها عــنــدمــا تصبح مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــووّيــة لسنة 1996 نــافــذة. 
وستقوم بحل مسائل االمتثال للمعاهدة وتؤدي دور منبر للتشاور والتعاون بين الدول األطراف. وقد 
أّلفت لجنة تحضيرية لإلعداد ألعمال المنظمة، وبخاصة إنشاء نظام الرصد الدولي الذي يتكّون من 
محطات زلزالية وصوتية هيدرولية ومحطات دون صوتية ومحطات نــويــدات مشّعة يتم مــن خاللها 
نــقــل الــبــيــانــات إلـــى مــركــز الــبــيــانــات الـــدولـــي الــتــابــع لمنظمة مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب الــنــووّيــة. 

يوجد مقّرها في العاصمة النمسوية فيينا.
الدول الموقعة على المعاهدة (183): انظر الملحق (أ).

<http://www.ctbto.org/>. الموقع اإللكتروني: 

فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية

هيئة حكومية دولية لصنع السياسات تهدف إلى وضع معايير دولية وتطوير السياسات وتعزيزها 
على المستويين الوطني والدولي. وقد أنشأتها في عام 1989 مجموعة الدول السبع لتفّحص تدابير 
ـــوال وتــطــويــرهــا. وّســعــت واليــتــهــا فــي عـــام 2001 لتشمل مــســاعــي مكافحة تمويل  مكافحة تبييض األمـ
اإلرهـــــاب، وفـــي عـــام 2008 أيــضــًا لتشمل تــمــويــل الــمــســاعــي الــخــاصــة بــانــتــشــار أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل. 

وتوجد أمانتها في العاصمة الفرنسية باريس.
فنلندا،  األوروبــيــة،  الــدنــمــارك، المفّوضية  كندا، الصين،  الــبــرازيــل،  األرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا،  األعــضــاء (37): 

الجنوبية،  كــوريــا  الــيــابــان،  إيطاليا،  الهند،  أيسلندا،  كونغ (الــصــيــن)،  هونغ  الخليجي،  التعاون  مجلس  الــيــونــان،  ألمانيا،  فرنسا، 
السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سنغافورة،  روسيا،  البرتغال،  النرويج،  نيوزيلندا،  هولندا،  المكسيك،  ماليزيا،  لوكسمبورغ، 

سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة.
<http://www.fatf-gafi.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي

شـــراكـــة دولـــيـــة لــلــبــلــدان والــمــنــظــمــات الــدولــيــة الــمــلــتــزمــة بــتــقــويــة الـــقـــدرة عــلــى مــنــع اإلرهــــــاب الـــنـــووي، 
وكشفه، والـــرّد عليه. تعمل الــمــبــادرة العالمية لمكافحة اإلرهـــاب الــنــووي لتحقيق هــذا الــهــدف بإجراء 
أنــشــطــة مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف لــتــقــويــة خــطــط الـــبـــلـــدان الــشــريــكــة وســيــاســاتــهــا وإجــــراءاتــــهــــا وقــابــلــيــتــهــا للعمل 

المشترك.
المشاركون (88): أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، األرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، روسيا البيضاء، 

بــلــجــيــكــا، الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، بــلــغــاريــا، الــــــرأس األخـــضـــر، كــمــبــوديــا، كـــنـــدا، تــشــيــلــي، الــصــيــن، ســـاحـــل الـــعـــاج، كـــرواتـــيـــا، قــبــرص، 
جمهورية التشيك، الــدنــمــارك، إســتــونــيــا، فنلندا، فــرنــســا، جــورجــيــا، ألــمــانــيــا، الــيــونــان، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، الــهــنــد، الــعــراق، أيــرلــنــدا، 
إســرائــيــل، إيــطــالــيــا، الــيــابــان، األردن، كــازاخــســتــان، كــوريــا الــجــنــوبــّيــة، قــيــرغــيــزســتــان، التــفــيــا، لــيــبــيــا، لــيــتــوانــيــا، لــوكــســمــبــورغ، مقدونيا 
نيبال،  المغرب،  األســود،  الجبل  المكسيك،  موريشيوس،  مالطا،  ماليزيا،  مدغشقر،  سابقًا)،  اليوغسالفّية  مقدونيا  (جمهورية 
هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، باكستان، باالو، بنما، باراغواي، الفيليبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، السعودية، 
صربيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، سريالنكا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تايلند، تركيا، تركمانستان، 

المملكة المتحدة، أوكرانيا، اإلمارات العربية المتحدة، الواليات المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، زامبيا.
مـــراقـــبـــون رســمــيــون (5): الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة، االتــحــاد األوروبــــــي، منظمة الــشــرطــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة (إنــتــربــول)، 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة، معهد األمم المتحدة األقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة.
<http://www.gicnt.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(G7) مجموعة الدول السبع

مــجــمــوعــة الــبــلــدان الــصــنــاعــّيــة الــكــبــرى الــســبــعــة الــتــي تجتمع مــنــذ سبعينّيات الــقــرن الــعــشــريــن بــصــورة 
غير رسمّية على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات. ويمّثل رئيسا المجلس األوروبــي والمفّوضية 

األوروبية االتحاد األوروبي في اجتماعات القّمة.
بين عاَمي 1997 و2013 كانت مجموعة الدول السبع وروسيا تجتمع في صيغة مجموعة الدول 
الــثــمــانــي. وعــقــب قــيــام روســيــا بــضــّم الــقــرم، قــــّررت دول المجموعة فــي آذار/مــــــارس االجــتــمــاع مــن دون 

روسيا حتى إشعار آخر.
األعضاء (7): كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة.

<https://g7.gc.ca/en/>. الموقع اإللكتروني: 

الشراكة العالمية لمناهضة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل

أطلقت مجموعة الدول الثماني الشراكة العالمية في عام 2002 للتعامل مع مسائل عدم االنتشار، 
ونزع السالح، ومكافحة اإلرهاب، واألمان النووي. يجتمع أعضاء الشراكة العالمية بانتظام، بالتوافق 
مع تــداول رئاسة مجموعة الــدول السبع، وهدفها الرئيسي إطــالق مشروعات خاصة لمواجهة إساءة 
اســتــعــمــال أســلــحــة ومـــــواد الـــدمـــار الــشــامــل وخـــفـــض الــمــخــاطــر الــكــيــمــيــائــيــة، والــبــيــولــوجــيــة، واإلشــعــاعــيــة، 

والنووية. وقد مّددت ألجل غير محدد في أيار/مايو 2011.
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األعضاء (32): أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، االتحاد األوروبي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، 

ألــمــانــيــا، الـــيـــونـــان، هــنــغــاريــا، أيـــرلـــنـــدا، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، األردن، كــازاخــســتــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، 
النرويج، الفيليبين، بولندا، البرتغال، روسيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أوكرانيا.

مالحظة: مع أن روسيا اسُتبعدت من مجموعة الدول الثماني، فإنها لم تطرد رسميًا من الشراكة العالمية، لكنها لم ُتدَع 
للمشاركة.

<http://www.gpwmd.com/>. الموقع اإللكتروني: 

(ICC) المحكمة الجنائية الدولية

ــــادة الــجــمــاعــيــة، وجــرائــم  مــحــكــمــة جــنــائــيــة دولـــيـــة مــســتــقــلــة تــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا الــمــتــعــلــقــة بــجــرائــم اإلبــ
الحرب، والجرائم ضّد اإلنسانية. يقع مقر المحكمة في الهاي بهولندا.

فــــي 1 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2002. وتـــحـــدد  ــّر نـــظـــام الــمــحــكــمــة فــــي رومــــــا فــــي عـــــام 1998 وأصــــبــــح نــــافــــذاً  ـ ـ ـ أقـ
التعديالت الــتــي أدخــلــت على نــظــام رومـــا األســاســي فــي عــام 2010 جريمة الــعــدوان وتــوّســع الــظــروف 
الــتــي يعتبر فيها اســتــخــدام األســلــحــة الكيميائية جــريــمــة حـــرب. وتـــوّســـع الــتــعــديــالت الــمــعــتــمــدة فــي عــام 
2017 تعريف جريمة الحرب لتشمل استخدام األسلحة الجرثومية والبيولوجية والسّمية، واألسلحة 
الــتــي تــجــرح بشظايا ال يمكن كشفها بــاألشــعــة السينية، وأســلــحــة الــلــيــزر. وتــطــّبــق هــذه الــتــعــديــالت على 

الدول التي صدقت عليها فحسب.
األطـــــــراف فـــي نـــظـــام رومـــــا (123): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، أنــــــدورا، أنــتــيــغــوا وبـــربـــودا، األرجــنــتــيــن، أســتــرالــيــا، الــنــمــســا، بــنــغــالدش، 

األخــضــر، كمبوديا،  بـــورونـــدي، الـــرأس  بــلــغــاريــا، بوركينا فــاســو،  الــبــرازيــل،  بــوتــســوانــا،  والــهــرســك،  بلجيكا، بيليز، بنين، البوسنة 
كــنــدا، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــاد، كــولــومــبــيــا، جـــزر الــقــمــر، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، جــزر 
كوك، كوستاريكا، ساحل العاج، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، 
اإلكـــوادور، السلفادور، إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيماال، 
غينيا، غويانا، هــنــدوراس، هنغاريا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، كينيا، كوريا الجنوبية، التفيا، ليسوتو، ليبيريا، 
ليختنشتاين، ليتوانيا، لــوكــســمــبــورغ، مقدونيا (جــمــهــوريــة مقدونيا اليوغسالفّية ســابــقــًا)، مدغشقر، مـــالوي، الــمــالــديــف، مالطا، 
مالي، جــزر مــارشــال، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، منغوليا، الجبل األســـود، ناميبيا، نـــاورو، هولندا، نيوزيلندا، النيجر، 
نيجيريا، النرويج، فلسطين، بنما، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، 
سان فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، 
إســبــانــيــا، ســوريــنــام، الــســويــد، ســويــســرا، تــنــزانــيــا، تــيــمــور ليشتي، طاجيكستان، تــيــمــور ليشتي، تــريــنــداد وتــوبــاغــو، تــونــس، أوغــنــدا، 

المملكة المتحدة، األوروغواي، فانواتو، فنزويال، زامبيا.
الدول غير األطراف التي قبلت والية محكمة العدل الدولية (1): أوكرانيا

مالحظات: انسحبت بوروندي من المحكمة في 27 تشرين األول/أكتوبر 2017. أما غامبيا وجنوب أفريقيا اللتان أعلنتا 
في عام 2016 أنهما ستنسحبان، فقد ألغتا إعالنهما في عام 2017. وفي 17 آذار/مارس 2018، قّدمت الفيليبين إخطارًا مدته 

12 شهرًا بأنها ستنسحب من محكمة العدل الدولية.
<http://www.icc-cpi.int/>. الموقع اإللكتروني: 
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(NAM) حركة عدم االنحياز

أنــشــئــت فـــي عــــام 1961 بــمــثــابــة مــنــبــر لــلــتــشــاور وتــنــســيــق الـــمـــواقـــف فـــي األمـــــم الــمــتــحــدة بـــشـــأن قــضــايــا 
السياسة واالقتصاد وتحديد األسلحة بين الدول غير المنحازة.

األعضاء (120): أفغانستان، الجزائر، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، أذربيجان*، جزر البهاما، البحرين، بنغالدش، بربادوس، 

روســيــا الــبــيــضــاء، بــلــيــز، بــنــيــن، بـــوتـــان، بــولــيــفــيــا، بــوتــســوانــا، بـــرونـــاي دار الـــســـالم، بــوركــيــنــا فــاســو، بـــورونـــدي، كــمــبــوديــا، الــكــامــيــرون، 
الرأس األخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، جمهورّية الكونغو الديمقراطّية، جمهورية 
الكونغو، ساحل العاج، كوبا، جيبوتي، دومينيكا، جمهورّية الدومينيكان، اإلكوادور، مصر، غينيا االستوائّية، إريتريا، إثيوبيا، 
فيجي، الغابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا - بيساو، غويانا، هايتي، هــنــدوراس، الهند، إندونيسيا، إيــران، 
العراق، جامايكا، األردن، كينيا، كوريا الشمالّية، الكويت، الوس، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مــالوي، ماليزيا، 
نيجيريا،  النيجر،  نــيــكــاراغــوا،  نيبال،  ناميبيا،  ميانمار،  موزمبيق،  الــمــغــرب،  منغوليا،  موريشيوس،  موريتانيا،  مــالــي،  المالديف، 
ُعــمــان، باكستان، فلسطين، بنما، بــابــوا - غينيا الــجــديــدة، البيرو، الفيليبين، قطر، روانـــدا، سانت كيتس ونيفيز، سانت لوسيا، 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساو تومي وبرنسيب، السعودّية، السنغال، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، الصومال، جنوب 
أفــريــقــيــا، ســريــالنــكــا، الـــســـودان، ســوريــنــام، ســوازيــلــنــد، ســوريــة، تــنــزانــيــا، تايلند، تيمور ليشتي، تــوغــو، تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو، تونس، 

تركمانستان، أوغندا، اإلمارات العربّية المتحدة، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال**، فيتنام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.
* الدولة التي تستضيف القمة في عام 2019.

** الدولة التي استضافت القمة في عام 2016.
<http://www.nambaku.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

أنــشــئــت فـــي عــــام 1961، وتــســعــى إلــــى تــعــزيــز الــــرفــــاه االقــــتــــصــــادّي واالجـــتـــمـــاعـــّي عـــن طـــريـــق تنسيق 
السياسات بين الدول األعضاء. يوجد مقّرها في العاصمة الفرنسية باريس.

فنلندا، فرنسا، ألمانيا،  األعــضــاء (35): أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، جمهورّية التشيك، الدنمارك، إستونيا، 

الـــيـــونـــان، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، أيـــرلـــنـــدا، إســـرائـــيـــل، إيــطــالــيــا، الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــّيــة، التــفــيــا، لــوكــســمــبــورغ، الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، 
نــيــوزيــلــنــدا، الــنــرويــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، ســلــوفــاكــيــا، سلوفينيا، إســبــانــيــا، الــســويــد، ســويــســرا، تــركــيــا، المملكة الــمــتــحــدة، الــواليــات 

المتحدة.
<http://www.oecd.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(OPCW) منظمة حظر األسلحة الكيميائية

المنظمة،  وتشرف  لعام 1993.  الكيميائية  األسلحة  اتفاقّية  الكيميائية  األسلحة  حظر  منظمة  تنّفذ 
الـــتـــي يـــوجـــد مــقــّرهــا فـــي مــديــنــة الهـــــاي الــهــولــنــدّيــة، عــلــى تــدمــيــر مـــخـــزونـــات األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة والــبــنــيــة 
التحتية الــمــرافــقــة، وتنفيذ نــظــام للتحّقق مــن عــدم عـــودة ظــهــور مثل هــذه األســلــحــة، وتــقــديــم المساعدة 
والــحــمــايــة لـــلـــدول األطـــــراف الـــمـــهـــّددة بــمــثــل هـــذه األســلــحــة، وتــســهــيــل الــتــعــاون الـــدولـــي لــتــقــويــة االمــتــثــال 

لالتفاقية والمشاركة فيه، وتعزيز االستخدامات السلمية للكيمياء.
األطراف في اتفاقية األسلحة الكيميائية (192): انظر الملحق (أ).

<http://www.opcw.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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(OIC) منظمة التعاون اإلسالمي

أنــشــأت الـــدول اإلســالمــّيــة هــذه المنّظمة (ســابــقــًا منظمة المؤتمر اإلســالمــي) فــي عــام 1969 لتعزيز 
الــتــعــاون بين األعــضــاء ودعـــم الــســالم واألمـــن ونــضــال الشعب الفلسطينّي وســائــر الشعوب اإلســالمــّيــة. 

توجد أمانتها في مدينة جدة السعودّية.
األعـــضـــاء (57): أفــغــانــســتــان، ألــبــانــيــا، الــجــزائــر، أذربــيــجــان، الــبــحــريــن، بــنــغــالدش، بنين، بــرونــاي دار الــســالم، بوركينا فاسو، 

الكاميرون، تشاد، جزر القمر، ساحل العاج، جيبوتي، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، غينيا - بيساو، غويانا، إندونيسيا، إيران، 
الــعــراق، األردن، كــازاخــســتــان، الــكــويــت، قيرغيزستان، لــبــنــان، ليبيا، ماليزيا، الــمــالــديــف، مــالــي، موريتانيا، الــمــغــرب، موزمبيق، 
الــنــيــجــر، نــيــجــيــريــا، ســلــطــة ُعـــمـــان، بــاكــســتــان، فــلــســطــيــن، قــطــر، الــســعــودّيــة، الــســنــغــال، ســيــرالــيــون، الـــصـــومـــال، الــــســــودان، ســوريــنــام، 

سورية، طاجيكستان، توغو، تونس، تركيا، تركمانستان، أوغندا، دولة اإلمارات العربّية المتحدة، أوزبكستان، اليمن.
<http://www.oic-oci.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(SVC) لجنة التحقق الخاصة

تأسست اللجنة بموجب معاهدة إزالة القذائف المتوسطة واألقصر مدى لعام 1987 لتكون بمثابة 
فــرص نــجــاح المعاهدة  الــضــروريــة لتحسين  التدابير  واتــخــاذ  منتدى لحل المسائل المتعلقة باالمتثال 
وفعاليتها. وقــد اجتمعت اللجنة، الــتــي لــم تجتمع منذ عــام 2000، فــي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، 

وثانية في كانون األول/ديسمبر 2017.
الدول األطراف في المعاهدة (5): انظر الملحق (أ).

II الهيئات ذات االهتمام اإلقليمي أو العضوية اإلقليمية

(AU) االتحاد األفريقي

أنــشــئ االتــحــاد األفــريــقــي رســمــيــًا فــي عــام 2001 وأطــلــق فــي عــام 2002. حــّل محل منّظمة الــوحــدة 
األفــريــقــّيــة الــتــي أنــشــئــت فــي عـــام 1963. عضويته مفتوحة أمـــام كــل الــــدول األفــريــقــيــة. ويــهــدف االتــحــاد 
األفريقي إلى تعزيز الوحدة واألمن وحّل النزاعات والديمقراطّية وحقوق اإلنسان والتكامل السياسي 
واالجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي فــي أفــريــقــيــا. تشمل أجــهــزتــه الــرئــيــســة الجمعية الــعــامــة (الــمــجــلــس األعــلــى)، 
والـــمـــفـــّوضـــيـــة (األمــــانــــة الـــعـــامـــة)، والـــبـــرلـــمـــان األفـــريـــقـــي، ومــجــلــس الـــســـالم واألمـــــــن. يـــوجـــد مـــقـــّر االتـــحـــاد 

األفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
األعـــــضـــــاء (55): الـــجـــزائـــر، أنـــغـــوال، بــنــيــن، بـــوتـــســـوانـــا، بــوركــيــنــا فـــاســـو، بــــورونــــدي، الـــكـــامـــيـــرون، الـــــرأس األخـــضـــر، جــمــهــورّيــة 

أفــريــقــيــا الــوســطــى، تــشــاد، جـــزر الــقــمــر، جــمــهــورّيــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــّيــة، جــمــهــورّيــة الــكــونــغــو، ســاحــل الـــعـــاج، جــيــبــوتــي، مصر، 
غينيا االستوائّية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا - بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالوي، 
مــالــي، موريتانيا، مــوريــشــيــوس، الــمــغــرب*، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، روانــــدا، الــصــحــراء الغربّية (الــجــمــهــورّيــة العربّية 
الديمقراطّية الــصــحــراوّيــة)، ســاو تومي وبرنسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب الــســودان، 

السودان، سوازيلند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.
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* ُقبلت المغرب فــي االتــحــاد األفريقي فــي كــانــون الثاني/يناير 2017 بعد أن انسحبت مــن منظمة الــوحــدة األفريقية في 
عام 1984.

<http://www.au.int/>. الموقع اإللكتروني: 

مجلس السالم واألمن

هــذا المجلس الــذي يتكون من 15 عضوًا هو الجهاز الــدائــم التخاذ الــقــرار في االتــحــاد األفريقي 
لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها. وهو الركيزة األساسية لهيكل السالم واألمن األفريقي.

كينيا،  مصر،  الكونغو،  جمهورية  آذار/مــــارس 2019 (5):  نيسان/أبريل 2016 - 31  من 1  سنوات  مدته 3  لوالية  األعــضــاء 

نيجيريا، زامبيا.
األعضاء لوالية مدتها سنتان من 1 نيسان/أبريل 2016 - 31 آذار/مارس 2018 (10): الجزائر، بوتسوانا، بوروندي، تشاد، 

النيجر، رواندا، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو، أوغندا.
االستوائية،  غينيا  جيبوتي،  أنغوال،  آذار/مـــارس 2020 (10):  نيسان/أبريل 2018 - 31  من 1  سنتان  مدتها  لوالية  األعضاء 

الغابون، ليبيريا، المغرب، رواندا، سيراليون، توغو، زيمبابوي.

(APEC) منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ

تـــأســـس مــنــتــدى الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي لـــــدول آســـيـــا والــمــحــيــط الــــهــــادئ فـــي عــــام 1989 لــتــعــزيــز الــنــمــو 
االقــتــصــادي واألمــــن فــي منطقة آســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ. ويــنــاقــش هـــذا الــمــنــتــدى عــلــى نــحــو مــتــزايــد منذ 
أواســـط تسعينيات الــقــرن الماضي األمــن والقضايا السياسية، بما فــي ذلــك مكافحة اإلرهــــاب، وعــدم 

انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة المراقبة الفعالة للنقل. يوجد مقره في سنغافورة.
االقتصادات األعــضــاء (21): أستراليا، بروناي دار السالم، كندا، تشيلي، الصين، هونغ كونغ، إندونيسيا، اليابان، كوريا 

الواليات  تايلند،  تــايــوان،  سنغافورة،  روســيــا،  الفيليبين،  البيرو،  الجديدة،  غينيا  بابوا  نيوزيلندا،  المكسيك،  ماليزيا،  الجنوبية، 
المتحدة، فيتنام.

<http://www.apec.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(ASEAN آسيان) رابطة أمم جنوب شرق آسيا

أنــشــئــت هـــذه الــرابــطــة فــي عـــام 1967 لتعزيز التنمية االقــتــصــادّيــة واالجــتــمــاعــّيــة والــثــقــافــّيــة فــضـــــًال عن 
السالم واألمــن اإلقليمّيين في جنوب شــرق آسيا. يوجد مقّر األمــانــة العاّمة في العاصمة اإلندونيسّية 

جاكرتا.
األعضاء (10): بروناي دار السالم، كمبوديا، إندونيسيا، الوس، ماليزيا، ميانمار، الفيليبين، سنغافورة، تايلند، فيتنام.

<http://www.asean.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(ARF) المنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

تأسس المنتدى اإلقليمي لرابطة أمــم جنوب شــرق آسيا في عــام 1994 لمعالجة القضايا األمنية، 
والمساهمة في بناء الثقة والدبلوماسية الوقائية في منطقة آسيا والمحيد الهادئ.
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المشاركون (27): الدول األعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أستراليا، بنغالدش، كندا، الصين، االتحاد األوروبي، 

تيمور  سريالنكا،  روسيا،  الجديدة،  غينيا  بابوا  باكستان،  نيوزيلندا،  منغوليا،  الجنوبية،  كوريا  الشمالية،  كوريا  اليابان،  الهند، 
ليشتي، الواليات المتحدة.

<http://www.aseanregionalforum.asean.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(APT) آسيان زائد ثالثة

بدأ التعاون في آسيان زائد ثالثة في عام 1997 عقب األزمة المالية اآلسيوية، وتحّول إلى مؤسسة 
رســمــيــة فـــي عـــام 1999. وهـــو يــهــدف إلـــى رعـــايـــة الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي والــســيــاســي واألمـــنـــي واالســتــقــرار 

المالي في أوساط المشاركين فيه.
المشاركون (13): الدول األعضاء في آسيان باإلضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

<http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3>. الموقع اإللكتروني: 

(EAS) قمة شرق آسيا

بـــدأت قــمــة شـــرق آســيــا فــي عـــام 2005 بمثابة مــنــتــدى إقليمي لــلــحــوار بــشــأن الــمــســائــل االستراتيجية 
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة بغية تــعــزيــز الــســلــم واالســتــقــرار واالزدهـــــار االقــتــصــادي فــي شـــرق آســيــا. وتعقد 

االجتماعات السنوية بالترابط مع قمم آسيان.
الـــمـــشـــاركـــون (18): الـــــدول األعـــضـــاء فـــي آســـيـــان، أســتــرالــيــا، الــصــيــن، الــهــنــد، الـــيـــابـــان، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، نــيــوزيــلــنــدا، روســيــا، 

الواليات المتحدة.
<http://www.asean.org/asean/external-relations/east-asia-summit-eas/>. الموقع اإللكتروني: 

(CSTO) منظمة معاهدة األمن الجماعي

أنــشــأ ستة مــن الموّقعين على مــعــاهــدة األمـــن الجماعي لــعــام 1992 هــذه المنّظمة رســمــيــًا فــي عام 
2002 - 2003. وهي ترمي إلى تعزيز التعاون بين أعضائها. ومن أهدافها الرّد بمزيد من الكفاءة على 
المشكالت االستراتيجية في المنطقة مثل اإلرهاب واالتجار بالمخّدرات. يوجد مقرها في العاصمة 

الروسية موسكو.
األعضاء (6): أرمينيا، روسيا البيضاء، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، طاجيكستان.

<http://www.odkb-csto.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(CIS) رابطة الدول المستقّلة

أنشئت في عام 1991 بمثابة إطار للتعاون المتعّدد األطراف بين الجمهوريات السوفياتّية السابقة. 
يوجد مقّرها في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء.

األعضاء (11): أرمينيا، أذربيجان، روسيا البيضاء، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، روسيا، طاجيكستان، تركمانستان*، 

أوكرانيا*، أوزبكستان.
ولــم  عـــام 2005.  مــنــذ  مــشــارك  كعضو  أنشطتها  فــي  تــشــارك  لكنها  لسنة 1993  الــرابــطــة  مــيــثــاق  عــلــى  تــركــمــانــســتــان  تــصــّدق  لــم 

تصّدق أوكرانيا على الميثاق وهي عضو مشارك غير رسمي منذ عام 1993.
<http://www.cis.minsk.by/>. الموقع اإللكتروني: 
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(ECCAS) الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا

تأسست الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا في عام 1983 لتعزيز الحوار السياسي، وتشكيل 
اتحاد جمركي، ووضع سياسات مشتركة في منطقة وسط أفريقيا. كما تنّسق أنشطتها بموجب اتفاقية 
والمكونات  القطع  وجميع  وذخــائــرهــا  الخفيفة  واألســلــحــة  الصغيرة  األســلــحــة  لمكافحة  أفريقيا  وســط 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــســتــخــدم فـــي صــنــعــهــا وإصـــالحـــهـــا وتــركــيــبــهــا (اتـــفـــاقـــيـــة كـــنـــشـــاســـا). تـــوجـــد األمــــانــــة الــعــامــة 

للجماعة في ليبرفيل، عاصمة الغابون.
األعـــــضـــــاء (11): أنـــغـــوال، بــــورونــــدي، الـــكـــامـــيـــرون، جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، تـــشـــاد، جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 

جمهورية الكونغو، غينيا االستوائية، الغابون، رواندا، ساو تومي وبرنسيبي.
<http://www.ceeac-eccas.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(CICA) المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا

انــطــلــق هـــذا الــمــؤتــمــر فـــي عـــام 1992 وأنـــشـــئ رســمــيــًا فـــي عـــام 1999 بــمــثــابــة مــنــتــدى لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
األمنّي وتدابير بناء الثقة بين الدول األعضاء. كما يشّجع التعاون االقتصادي واالجتماعي والثقافي. 

توجد أمانته العامة في أستانا، عاصمة كازاخستان.
األعـــضـــاء (26): أفــغــانــســتــان، أذربــيــجــان، الــبــحــريــن، بــنــغــالدش، كــمــبــوديــا، الــصــيــن، مــصــر، الــهــنــد، الـــعـــراق، إيــــران، إســرائــيــل، 

األردن، كــازاخــســتــان، كــوريــا الــجــنــوبــيــة، قــيــرغــيــزســتــان، منغوليا، بــاكــســتــان، فلسطين، قــطــر، روســيــا، طاجيكستان، تــايــلــنــد، تركيا، 
اإلمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، فيتنام

<http://www.s-cica.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(COE) مجلس أوروبا

أنشئ فــي عــام 1949، وفتح بــاب عضويته لكل الـــدول األوروبــيــة التي تقبل بمبدأ ســيــادة القانون 
وتضمن حقوق مواطنيها اإلنسانية وحّرياتهم األساسية. يوجد مقره في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. 

من بين هيئاته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وبنك التنمية لمجلس أوروبا.
األعضاء (47): ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورّية 

ليختنشتاين،  التفيا،  إيطاليا،  أيرلندا،  أيسلندا،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك، 
هولندا،  األســــود،  الجبل  مــونــاكــو،  مــولــدوفــا،  مــالــطــا،  الــســابــقــة)،  اليوغسالفّية  مقدونيا  مقدونيا (جــمــهــورّيــة  لــوكــســمــبــورغ،  لــتــوانــيــا، 
النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة 

المتحدة، أوكرانيا
<http://www.coe.int/>. الموقع اإللكتروني: 

(CBSS) مجلس دول بحر البلطيق

أنشئ في عام 1992 بمثابة منّظمة حكومّية دولّية إقليمّية للتعاون بين دول منطقة بحر البلطيق. 
توجد أمانته العامة في العاصمة السويدّية ستوكهولم.
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األعضاء (12): الدنمارك، إستونيا، المفّوضّية األوروبّية، فنلندا، ألمانيا، أيسلندا، التفيا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، روسيا، 

السويد.
<http://www.cbss.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(ECOWAS) الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

أنشئت في عام 1975 لتعزيز التجارة والتعاون والمساهمة في تنمية غرب أفريقيا. وفي عام 1981 
فــي العاصمة  الــدفــاعــّيــة. تــوجــد أمانتها التنفيذّية  فــي الــشــؤون  تــمــدت بــروتــوكــول المساعدة المتبادلة  اعــ

النيجيرّية أبوجا.
مالي،  ليبيريا،  بيساو،  غينيا -  غينيا،  غــانــا،  غامبيا،  الــعــاج،  ساحل  األخــضــر،  الـــرأس  فــاســو،  بوركينا  بنين،  ـاء (15):  األعــضـ

النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.
<http://www.ecowas.int/>. الموقع اإللكتروني: 

(EU) االتحاد األوروبي

مــنــّظــمــة لــلــدول األوروبــــّيــــة الــتــي تــتــعــاون فــي مــجــاالت واســعــة مــنــهــا ســـوق واحــــدة ينتقل فــيــهــا الــنــاس 
والبضائع والخدمات ورأس المال بحرية، وعملة مشتركة لبعض األعضاء، وسياسة خارجية وأمنية 
مشتركة. هيئاتها الرئيسة هي المجلس األوروبـــي، ومجلس االتــحــاد األوروبـــي (يسّمى أيضًا مجلس 
الـــــوزراء)، والمفوضية األوروبـــيـــة (األمــانــة الــعــامــة)، والــبــرلــمــان األوروبـــــي، ومحكمة الــعــدل األوروبــيــة. 
يقوم الممّثل األعلى لالتحاد للشؤون الخارجية والسياسة األمنية بتنسيق السياسة الخارجية واألمنية 
المشتركة والسياسة األمنية والدفاعية المشتركة بمساعدة الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية. يوجد 

المقّر الرئيس لالتحاد األوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
األعضاء (28): النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، 

اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 
إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة*.

فــي 29  األوروبــــي  االتــحــاد  األوروبــــي عــن اعتزامها تــرك  ــــارس 2017 أبلغت المملكة المتحدة المجلس  فــي 29 آذار/مـ  *
آذار/مارس 2019 بتطبيق الماّدة 50 من معاهدة االتحاد األوروبي.

<http://europa.eu/>. الموقع اإللكتروني: 

(Euratom أو EAEC) الجماعة األوروبية للطاقة الذرية

أنشئت بموجب معاهدة إنــشــاء الجماعة األوروبـــّيـــة للطاقة الــذرّيــة لسنة 1957 (مــعــاهــدة يــوراتــوم) 
لتشجيع تطوير الطاقة النووّية لألغراض السلمّية وإدارة نظام الضمانات اإلقليمّي المتعّدد األطراف 
الــــذي يــشــمــل الــــدول األعـــضـــاء فــي االتـــحـــاد األوروبــــــّي (بــالــتــعــاون مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة). 
وتــضــطــلــع وكـــالـــة يـــوراتـــوم لـــإلمـــداد، ومــقــّرهــا لــوكــســمــبــورغ، بــمــهــمــة ضــمــان اإلمـــــداد الــمــنــتــظــم والــمــنــصــف 

للخامات، والموارد، والمواد االنشطارية الخاصة إلى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
األعضاء (28): الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

<http://ec.europa.eu/euratom/>. الموقع اإللكتروني: 
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(EDA) وكالة الدفاع األوروبية

وكالة تابعة لالتحاد األوروبي، وتخضع إلدارة المجلس. تأسست في عام 2004 للمساعدة على 
تطوير القدرات الدفاعية األوروبية، وتعزيز التعاون األوروبي في األسلحة، والعمل على إقامة قاعدة 
تــكــنــولــوجــيــة وصــنــاعــيــة قــويــة لــلــدفــاع األوروبـــــــي. يــتــولــى الــمــجــلــس الــتــوجــيــهــي لــلــوكــالــة اتـــخـــاذ الـــقـــرارات، 
ويتكّون من وزراء الدفاع في الدول األعضاء المشاركة والممّثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة 

األمنية (بوصفه رئيسًا للوكالة). يوجد مقر الوكالة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
فرنسا،  فنلندا،  إستونيا،  التشيك،  جمهورية  قبرص،  كرواتيا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،  الـــدول األعــضــاء الــمــشــاركــة (27): 

سلوفاكيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  هولندا،  مالطا،  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  التفيا،  إيطاليا،  أيرلندا،  هنغاريا،  اليونان،  ألمانيا، 
سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة.

<http://eda.europa.eu/>. الموقع اإللكتروني: 

(GCC) مجلس التعاون الخليجي

يــســمــى رســـمـــيـــًا مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، تـــأســـس فـــي عــــام 1981 لــتــعــزيــز الــتــكــامــل 
اإلقليمي فــي مــجــاالت مثل االقــتــصــاد والــمــالــيــة والــتــجــارة واإلدارة والــتــشــريــع، فضـًال عــن رعــايــة التقّدم 
العلمي والتقني. يتعاون أعضاء المجلس أيضًا في مجاالت السياسة الخارجية والمسائل العسكرية 
واألمنية. والمجلس األعلى هو أعلى سلطة في مجلس التعاون. يوجد مقره في العاصمة السعودية 

الرياض.
األعضاء (6): البحرين، اإلمارات العربية المتحدة، ُعمان، قطر، الكويت، السعودية.

<http://www.gcc-sg.org>. الموقع اإللكتروني: 

(IGAD إيغاد) الهيئة الحكومّية الدولية المعنية بالتنمية

أنـــشـــئـــت إيــــغــــاد فــــي عـــــام 1996 لــتــوســيــع الـــتـــعـــاون اإلقـــلـــيـــمـــي وتـــعـــزيـــز الــــســــالم واالســــتــــقــــرار فــــي الـــقـــرن 
األفريقي. وقد حّلت محل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنمية، التي أنشئت في عام 

1986. توجد أمانتها العامة في جيبوتي.
األعضاء (8): جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، السودان، أوغندا.

<http://www.igad.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(ICGLR) المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى

ــــلـــــق الــــمــــؤتــــمــــر فـــــي عـــــــام 2004، ويــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز الـــــســـــالم واألمــــــــــــن، واالســــــتــــــقــــــرار الـــســـيـــاســـي  أطـ
واالجتماعي، والنمو والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى. وفي عام 2006 اعتمدت الدول األعضاء 
ــتـــقـــرار والــتــنــمــيــة فــي منطقة الــبــحــيــرات الــكــبــرى الــــذي أصــبــح نـــافـــذاً فــي عـــام 2008.  مــيــثــاق الــســالم واالسـ

توجد أمانته التنفيذية في العاصمة البوروندية بوجمبورا.
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األعضاء (12): أنغوال، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كينيا، 

رواندا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، زامبيا.
<http://www.icglr.org/>. الموقع اإللكتروني: 

جامعة الدول العربية

أنشئت جامعة الــدول العربّية في عام 1945 بغية توثيق أواصــر الوحدة بين الــدول العربّية وتعزيز 
التعاون السياسّي واالقتصادّي. وّقــع األعضاء معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادّي في عام 
1950. وفــي عــام 2015، أقــّرت الجامعة العربية إنشاء قــوة عسكرية مشتركة لحفظ السالم اإلقليمي. 

يوجد المقّر الدائم للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة.
ــــاء (22): الـــجـــزائـــر، الــبــحــريــن، جــــزر الــقــمــر، جــيــبــوتــي، مـــصـــر، الــــعــــراق، األردن، الـــكـــويـــت، لــبــنــان، لــيــبــيــا، مــوريــتــانــيــا،  األعـــــضـ

المغرب، ُعمان، فلسطين، قطر، السعودّية، الصومال، السودان، سورية*، تونس، اإلمارات العربّية المتحدة، اليمن.
* علقت عضوية سورية في أنشطة الجامعة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

<http://www.lasportal.org/>. الموقع اإللكتروني: 

منظمة معاهدة شمال األطلسي (حلف الناتو)

أنشئت بموجب معاهدة شمال األطلسّي لعام 1949 (معاهدة واشنطن) باعتبارها حلفًا عسكريًا 
غربيًا. وتحّدد الماّدة 5 في المعاهدة التزام األعضاء بالرّد على أي هجوم مسّلح يتعّرض له أي طرف 

في المعاهدة. يوجد مقّرها في العاصمة البلجيكّية بروكسل.
اليونان،  ألمانيا،  فرنسا،  إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورّية  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  ألبانيا،  األعــضــاء (29): 

هنغاريا، أيسلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل األسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، 
سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة.

<http://www.nato.int/>. الموقع اإللكتروني: 

(EAPC) مجلس الشراكة األوروبّية - األطلسّية

يجمع المجلس بين حلف الناتو وشركائه في الشراكة من أجــل السالم باعتباره منتدى للتحاور 
والتشاور. وهو اإلطار السياسي اإلجمالي لبرنامج الشراكة من أجل السالم الثنائي.

األعضاء (50): الدول األعضاء في حلف الناتو، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، روسيا البيضاء، البوسنة والهرسك، كرواتيا، 

الجبل  مولدوفا،  مالطا،  سابقًا)،  اليوغسالفّية  مقدونيا  مقدونيا (جمهورية  قيرغيزستان،  كازاخستان،  أيرلندا،  جورجيا،  فنلندا، 
األسود، روسيا، صربيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا، أوزبكستان.

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49276.htm>. الموقع اإللكتروني: 

(ICI) مبادرة إسطنبول للتعاون

أنشئت المبادرة في عــام 2004 وترمي إلــى المساهمة في األمــن العالمي واإلقليمي على المدى 
الــطــويــل بــعــرض الــتــعــاون األمــنــي الــثــنــائــي العملي مــع حــلــف الــنــاتــو عــلــى بــلــدان منطقة الــشــرق األوســـط 

الكبير.
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المشاركون (32): الدول األعضاء في حلف الناتو، البحرين، قطر، الكويت، اإلمارات العربية المتحدة.

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm>. الموقع اإللكتروني: 

(NGC) لجنة الناتو - جورجيا

لمساعدة  العملي  والتعاون  السياسية  للمشاورات  منتدى  بمنزلة  أيلول/سبتمبر 2008  في  أنشئت 
جورجيا في تحقيق هدف العضوية في حلف الناتو.

المشاركون (30): الدول األعضاء في حلف الناتو وجورجيا.

<http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm>. الموقع اإللكتروني: 

(NRC) مجلس حلف الناتو - روسيا

أنشئ فــي عــام 2002 بمنزلة آلية للتشاور وبــنــاء اإلجــمــاع والــتــعــاون واتــخــاذ الــقــرارات واإلجــــراءات 
بــشــأن الــمــســائــل األمــنــيــة. يـــرّكـــز عــلــى الــمــجــاالت ذات االهــتــمــام الــمــشــتــرك الـــمـــحـــّددة فـــي قـــانـــون تأسيس 
المجلس في عام 1997 بشأن العالقات المتبادلة والتعاون األمن والمجاالت الجديدة، مثل مكافحة 

اإلرهاب وإدارة األزمات وعدم االنتشار.
المشاركون (30): الدول األعضاء في حلف الناتو وروسيا.

العملي  التعاون  كل  الناتو  حلف  عّلق  أوكرانيا،  في  الروسي  العسكري  التدّخل  عقب  نيسان/أبريل 2014،  في  مالحظة: 
مــع روســيــا، بما فــي ذلــك فــي مجلس حلف الــنــاتــو - روســيــا، على الــرغــم مــن اســتــمــرار االجــتــمــاعــات على مستوى الــســفــراء أو 

مستوى أعلى.
<http://www.nato-russia-council.info/>. الموقع اإللكتروني: 

(NUC) لجنة حلف الناتو - أوكرانيا

أنشئت في عام 1997 من أجل التشاور في القضايا السياسية واألمنية، ولمنع الصراعات وحلها، 
وعدم االنتشار، وعمليات نقل األسلحة ونقل التكنولوجيا، وغيرها من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
المشاركون (30): الدول األعضاء في حلف الناتو وأوكرانيا

<http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50319.htm>. الموقع اإللكتروني: 

(OCCAR) منظمة التعاون المشترك في مجال التسّلح

أنــشــأت فرنسا وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا والمملكة المتحدة هــذه المنّظمة فــي عــام 1996 واتــخــذت صفة 
قانونية منذ عام 2001. تهدف إلى توفير ترتيبات تتسم بالفعالية والكفاءة إلدارة برامج تسّلح تعاونية 

معينة. يوجد مقرها في مدينة بون األلمانّية.
األعضاء (6): بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، المملكة المتحدة.

المشاركون (7): فنلندا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، السويد، تركيا.

<http://www.occar.int/>. الموقع اإللكتروني: 
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وكالة حظر األسلحة النووية في أمريكا الالتينية

(OPANAL) ومنطقة البحر الكاريبي

أنــشــئــت بــمــوجــب مــعــاهــدة تــالتــيــلــولــكــو لــســنــة 1967 لــحــل مــســائــل االلـــتـــزام بــالــمــعــاهــدة بــالــتــعــاون مع 
الوكالة الدولّية للطاقة الذرّية. يوجد مقرها في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

األطراف في معاهدة تالتيلولكو (33): انظر الملحق (أ).

<http://www.opanal.org/>. الموقع اإللكتروني: 

GUAM منظمة الديمقراطية والتنمية االقتصادية - غوام

مجموعة من أربع دول أنشئت لتعزيز االستقرار واألمن، ويرجع تاريخها إلى عام 1997. تأسست 
المنظمة في عام 2006. ويتعاون أعضاؤها لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية والتجارة في ثماني 

فرق عمل. توجد أمانتها العامة في العاصمة األوكرانية كييف.
األعضاء (4): أذربيجان، جورجيا، مولدوفا، أوكرانيا.

<http://guam-organization.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(OSCE) منظمة األمن والتعاون في أوروبا

انطلقت فــي عــام 1973 باسم مؤتمر األمــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا، وأعــيــدت تسميتها باسم منّظمة 
األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــــا فــي عـــام 1995. يـــراد لــهــا أن تصبح األداة األســاســّيــة لــإلنــذار الــمــبــّكــر ومنع 
الصراعات وإدارة األزمات وإعادة التأهيل عقب النزاع في منطقتها. يوجد مقر المنظمة في العاصمة 

النمسوية فيينا، وتوجد مؤسساتها األخرى في أمكنة أخرى في أوروبا.
تتكّون ترويكا المنظمة من الرئيس الحالي والرئيسين السابق والالحق. ويتعامل منتدى التعاون 

األمنّي التابع لها، مع تحديد األسلحة وتدابير بناء الثقة واألمن.
المشاركون (57): ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا*، أذربيجان، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، 

كرواتيا، قبرص، جمهورّية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، الكرسي الرسولي، هنغاريا، 
مقدونيا  مقدونيا (جمهورية  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  ليختنشتاين،  التفيا،  قيرغيزستان،  كازاخستان،  إيطاليا**،  أيرلندا،  أيسلندا، 
روسيا،  رومــانــيــا،  البرتغال،  بولندا،  الــنــرويــج،  هولندا،  األســـود،  الجبل  منغوليا،  موناكو،  مــولــدوفــا،  مالطا،  ًا)،  ســابــقــ اليوغسالفّية 
سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا***، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، المملكة المتحدة، 

أوكرانيا، الواليات المتحدة، أوزبكستان.
* الرئاسة في عام 2017

** الرئاسة في عام 2018
*** الرئاسة في عام 2019

<http://www.osce.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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(JCG) المجموعة االستشارية المشتركة

أنــشــئــت هـــذه الــمــجــمــوعــة الــمــرتــبــطــة بمنظمة األمــــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا بــمــوجــب مــعــاهــدة الــقــوات 
الــمــســّلــحــة الــتــقــلــيــديــة فـــي أوروبـــــــا لـــعـــام 1972 لــتــعــزيــز أهــــــداف الــمــعــاهــدة وتــنــفــيــذهــا بــالــتــوفــيــق بــيــن أوجـــه 

الغموض في التفسير والتفسير. يوجد مقّرها في العاصمة النمسوية فيينا.
أعضاء معاهدة القوات المسّلحة التقليدية في أوروبا (30): انظر الملحق (أ).

مالحظة: في عــام 2007، عّلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة، وفــي آذار/مـــارس 2015 أعلنت رسميًا عن الوقف التام 
لمشاركتها في المعاهدة.

<http://www.osce.org/jcg/>. الموقع اإللكتروني: 

مجموعة مينسك

تدعم مجموعة مينسك عملية مينسك، وهي منتدى مستمر للمفاوضات بشأن تسوية الصراع في 
ناغورنو كاراباخ.

الــواليــات  تركيا،  الــســويــد،  روســيــا*،  إيطاليا،  ألمانيا،  فــرنــســا*،  فنلندا،  البيضاء،  روســيــا  أذربــيــجــان،  أرمينيا،  ــاء (13):  ــضـ األعـ

المتحدة*، ترويكا منظمة األمن والتعاون في أوروبا (النمسا، وإيطاليا وسلوفاكيا)
* يتشارك ممثلو هذه الدول الثالث رئاسة المجموعة.

<http://www.osce.org/mg/>. الموقع اإللكتروني: 

(OSCC) اللجنة االستشارية للسماوات المفتوحة

باالمتثال  المتعّلقة  المسائل  لحل  لعام 1992  المفتوحة  األجـــواء  معاهدة  بموجب  اللجنة  أنشئت 
للمعاهدة.

أطراف معاهدة السماوات المفتوحة (34): انظر الملحق (أ).

<http://www.osce.org/oscc/>. الموقع اإللكتروني: 

(OAS) منظمة الدول األمريكية

مــجــمــوعــة مــن دول الـــقـــاّرات األمــريــكــّيــة الــتــي اعــتــمــدت مــيــثــاق الــمــنــظــمــة فــي عـــام 1948 بــغــيــة تعزيز 
الــســالم واألمـــن فــي نصف الــكــرة الــغــربــّي. تستند أنشطتها إلــى أربــعــة هــي أركـــان الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان واألمن والتنمية. توجد األمانة العاّمة للمنّظمة في العاصمة األمريكّية واشنطن دي سي.
كولومبيا،  تشيلي،  كــنــدا،  الــبــرازيــل،  بوليفيا،  بليز،  بـــربـــادوس،  الــبــهــامــا،  جــزر  األرجــنــتــيــن،  وبـــربـــودا،  أنتيغوا  ــاء (35):  ــضـ األعـ

كوستاريكا، كوبا*، دومينيكا، جمهورّية الدومينيكان، اإلكوادور، السلفادور، غرينادا، غواتيماال، غويانا، هايتي، هندوراس، 
جــامــايــكــا، الــمــكــســيــك، نـــيـــكـــاراغـــوا، بـــانـــامـــا، الــــبــــاراغــــواي، الـــبـــيـــرو، ســانــت كــيــتــس ونــيــفــيــس، ســانــت لــوســيــا، ســانــت فــنــســنــت وجـــزر 

غرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، األوروغواي، الواليات المتحدة، فنزويال.
* بــمــوجــب قـــرار صـــادر فــي 3 حــزيــران/يــونــيــو 2009، انــتــهــى مــفــعــول الــقــرار الـــذي اتــخــذ فــي عـــام 1962 باستبعاد كــوبــا من 
منظمة الدول األمريكية. ووفقًا لقرار عام 2009 فإن مشاركة كوبا في المنظمة «ستكون نتيجة عملية حوار». وقد رفضت كوبا 

المشاركة في أنشطة المنظمة.
<http://www.oas.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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(BSEC) منظمة التعاون االقتصادي لبلدان البحر األسود

أنــشــئــت فــي عـــام 1992. وهـــي تــهــدف إلـــى ضــمــان الــســالم واالســتــقــرار واالزدهـــــار فــي منطقة البحر 
األسود وتعزيز التعاون والتقّدم االقتصادي وتطويره. توجد أمانتها الدائمة في مدينة إسطنبول التركّية.

األعضاء (12): ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، جورجيا، اليونان، مولدوفا، رومانيا، روسيا، صربيا، تركيا، أوكرانيا.

<http://www.bsec-organization.org/>. الموقع اإللكتروني: 

منتدى جزر المحيط الهادئ

أســس المنتدى في عــام 1971 باسم منتدى جنوب المحيط الــهــادئ، ويهدف إلــى تعزيز التعاون 
في التنمية المستدامة والنمّو االقتصادي والحوكمة واألمن. وهو يراقب تنفيذ معاهدة راروتونغا لسنة 
1985، التي أنشأت منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من األسلحة النووية. توجد أمانته العامة 

في سوفا عاصمة فيجي.
األعضاء (18): أستراليا، جزر كوك، فيجي، بولينيزيا الفرنسية، كيريباتي، جزر مارشال، ميكرونيزيا، ناورو، نيو كاليدونيا، 

نيوزيلندا، نيوي، باالو، بابوا - غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو، فانواتو.
<http://www.forumsec.org/>. الموقع اإللكتروني: 

المركز اإلقليمي المعني باألسلحة الصغيرة في منطقة البحيرات الكبرى،

(RECSA) والقرن األفريقي، والدول المجاورة

أنشئت أمانة نيروبي المعنية باألسلحة الصغيرة والخفيفة لتنسيق تنفيذ إعالن نيروبي لسنة 2000 
بشأن مشكلة انتشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة في منطقة البحيرات الكبرى 
والـــقـــرن األفـــريـــقـــي. وتـــحـــّول الــمــركــز اإلقــلــيــمــي فـــي عـــام 2005 لـــإلشـــراف عــلــى تــنــفــيــذ بـــروتـــوكـــول نــيــروبــي 
لمنع االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألســلــحــة الخفيفة. يــوجــد مــقــّره فــي نــيــروبــي عاصمة 

كينيا.
الكونغو،  وجمهورية  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  جيبوتي،  بــورونــدي،   :(15) اء  ـ ـضـ األعـ

إريتريا، إثيوبيا، كينيا، رواندا، سيشيل، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، أوغندا.
<http://www.recsasec.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(RCC) مجلس التعاون اإلقليمي

أطلق مجلس التعاون اإلقليمي في عام 2008 بمنزلة خلف لميثاق استقرار جنوب شرق أوروبــا 
الـــذي كـــان االتــحــاد األوروبـــــي قــد أطــلــقــه فــي مــؤتــمــر جــنــوب شـــرق أوروبــــا الـــذي انــعــقــد فــي عـــام 1999. 
يعّزز المجلس التعاون المتبادل والتكامل األوروبي األطلسي لجنوب شرق أوروبا لحفز التنمية في 
المنطقة بما يعود بالنفع على شعوبها. ويركز على ستة مجاالت تحظى باألولوية: التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، والطاقة والبنية التحتية، والعدل والشؤون الداخلية، والتعاون األمني، وبناء رأس المال 
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تــعــاون البرلماني. توجد أمــانــة المجلس فــي ساراييفو عاصمة البوسنة والــهــرســك، ولديه  البشري، والــ
مكتب ارتباط في العاصمة البلجيكية بروكسل.

األعضاء (46): ألبانيا، النمسا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، مجلس أوروبــا، بنك التنمية لمجلس أوروبــا، كرواتيا، 

جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، الـــدنـــمـــارك، الــبــنــك األوروبــــــي لــإلنــشــاء والــتــعــمــيــر، بــنــك االســتــثــمــار األوروبـــــــي، االتـــحـــاد األوروبـــــــي، ألــمــانــيــا، 
اليوغسالفّية  مقدونيا  مقدونيا (جمهورّية  التفيا،  إيطاليا،  أيــرلــنــدا،  للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  هنغاريا،  يــونــان،  الــ فرنسا،  فنلندا، 
سابقًا)، مولدوفا، الجبل األسود، منظمة معاهدة شمال األطلسي، النرويج، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، منظمة األمن 
والتعاون في أوروبــا، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، مبادرة تعاون دول جنوب شرق أوروبــا، إسبانيا، السويد، 
سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، األمم المتحدة، اللجنة االقتصادية لألمم الخاصة بأوروبا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

بعثة اإلدارة المؤقتة لألمم المتحدة في كوسوفو، الواليات المتحدة، البنك الدولي.
<http://www.rcc.int/>. الموقع اإللكتروني: 

(SCO) منظمة شانغهاي للتعاون

أنشئت المجموعة السلف، أي دول شانغهاي الخمس، في عام 1996، وفي عام 2001 أعيدت 
تسميتها وُفتح باب عضوّيتها لكل الدول التي تدعم أهدافها. وتتعاون الدول األعضاء في تدابير بناء 
الثقة واألمن اإلقليمي وفي المجال االقتصادي. يوجد مقر أمانة المنظّمة في العاصمة الصينّية بكين. 

ويوجد هيكل المنظمة اإلقليمي لمكافحة اإلرهاب في العاصمة األوزبكية طشقند.

األعضاء (8): الصين، الهند، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، روسيا، طاجيكستان، أوزبكستان.

<http://www.sectsco.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(SICA) منظومة التكامل ألمريكا الوسطى

أنـــشـــئـــت فــــي عــــــام 1991 بـــتـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول تـــيـــغـــوســـيـــغـــالـــبـــا. ومــــــن أهــــــــداف الـــمـــنـــظـــمـــة إنــــشــــاء نـــمـــوذج 
جــديــد لــألمــن اإلقليمي بــنــاء على الــتــوازن المعقول لــلــقــوات، وتــقــويــة السلطة الــمــدنــيــة، والــتــغــّلــب على 
الــفــقــر الــمــدقــع، وتــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وحــمــايــة الــبــيــئــة، والــقــضــاء عــلــى الــعــنــف والــفــســاد واالتــجــار 

بالمخّدرات والسالح. يوجد مقر المنظومة في العاصمة السلفادورية سان سلفادور.
األعضاء (8): بليز، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غواتيماال، هندوراس، نيكاراغوا، بنما.

<http://www.sica.int/>. الموقع اإللكتروني: 

محادثات األطراف الستة

بـــدأت مــحــادثــات األطــــراف الــســتــة فــي عـــام 2003 بمثابة مــبــادرة دبــلــومــاســيــة صينية تــهــدف إلـــى حل 
الخالف بشأن كيفية معالجة برنامج األسلحة النووية الكوري الشمالي. ولم تعقد أي مفاوضات منذ 

عام 2009، عندما أعلنت كوريا الشمالية أنه ستنسحب من المحادثات.
المشاركون (6): الصين، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، روسيا، الواليات المتحدة.
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(SADC) الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

أنشئت فــي عــام 1992 لتعزيز التنمية االقــتــصــادّيــة اإلقليمّية والــمــبــادئ األســاســّيــة للسيادة والــســالم 
واألمــــن وحــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــّيــة. وقـــد حــّلــت مــحــل مــؤتــمــر تنسيق الــتــنــمــيــة لــلــجــنــوب األفــريــقــي 
الـــذي أنــشــئ فــي عــام 1980. يــهــدف جــهــاز الــتــعــاون السياسي والــدفــاعــي واألمــنــي التابع للجماعة إلى 

تعزيز السالم واألمن في المنطقة. توجد أمانتها العامة في غابورون، عاصمة بوتسوانا.
األعضاء (16): أنغوال، بوتسوانا، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليسوتو، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، 

موزمبيق، ناميبيا، سيشيل، جنوب أفريقيا، سوازيلند، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي.
<http://www.sadc.int/>. الموقع اإللكتروني: 

(UNASUR) اتحاد أمم أمريكا الجنوبية

ــيــــاســــي، والـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــــمــــي، والــــــحــــــوار الــــســ مـــنـــظـــمـــة حـــكـــومـــيـــة دولـــــيـــــة تــــهــــدف إلــــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــكـــامـــل اإلقــــلــ
االقتصادية، والتنسيق فــي المسائل الدفاعية بين الـــدول األعــضــاء فيها. أصبحت معاهدته التأسيسية 
لـــعـــام 2008 نـــافـــذة فـــي 11 آذار/مــــــــــارس 2011 وســيــحــل تـــدريـــجـــاً مــحــل جــمــاعــة دول األنــــديــــز والـــســـوق 

المشتركة الجنوبية (مركوسور). يوجد مقره في كيتو، عاصمة اإلكوادور.
األعـــضـــاء (12): األرجــنــتــيــن*، بــولــيــفــيــا، الــبــرازيــل، تــشــيــلــي*، كــولــومــبــيــا*، اإلكــــــوادور، غــويــانــا، بــــاراغــــواي*، بــيــرو*، ســوريــنــام، 

أوروغواي، فنزويال.
* في 20 نيسان/أبريل 2018، عّلقت هذه الدول الست عضويتها في يوناسور لمدة عام واحدة.

<http://www.unasursg.org/>. الموقع اإللكتروني: 

III أنظمة مراقبة التجارة االستراتيجية

(AG) مجموعة أستراليا

مجموعة غير رسمية من الدول والمفّوضية األوروبية تأّسست في عام 1985. وتجتمع مجموعة 
أســتــرالــيــا ســنــويــًا لــتــبــادل اآلراء وأفــضــل الــمــمــارســات بــشــأن ضــوابــط الــتــجــارة االســتــراتــيــجــيــة لــضــمــان عــدم 
اســتــخــدام الـــمـــواد والــتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــعـــّدات الـــمـــزدوجـــة االســـتـــخـــدام لــدعــم أنــشــطــة الـــحـــرب أو الــبــرامــج 

الكيميائية أو البيولوجية.
الدنمارك،  التشيك،  جمهورّية  كرواتيا،  قبرص،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين،  الــمــشــاركــون (42): 

إســتــونــيــا، الــمــفــّوضــّيــة األوروبـــّيـــة، فنلندا، فــرنــســا، ألــمــانــيــا، الــيــونــان، هــنــغــاريــا، أيــســلــنــدا، أيــرلــنــدا، إيــطــالــيــا، الــيــابــان، كــوريــا الجنوبّية، 
سلوفينيا،  سلوفاكيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  نيوزيلندا،  هولندا،  المكسيك،  مالطا،  لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  التفيا، 

إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.
<http://www.australiagroup.net/>. الموقع اإللكتروني: 
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(HCOC) مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف البالستّية

إن مبدأ مــدّونــة الهــاي لسنة 2002 هــو الحاجة إلــى لجم انتشار أنظمة القذائف البالستّية الــقــادرة 
على إطالق أسلحة الدمار الشامل. وعلى الدول المشاركة ممارسة التحّفظ في تطوير هذه القذائف 

واختبارها ونشرها. تعمل وزارة الخارجّية النمسوّية بمثابة أمانة عاّمة لها.
الدول المشاركة (138): أفغانستان، ألبانيا، األرجنتين، أندورا، أنتيغوا وبربودا، أستراليا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، روسيا 

الــكــامــيــرون، كندا،  األخــضــر،  والــهــرســك، بلغاريا، بوركينا فــاســو، بــورونــدي، كمبوديا، الـــرأس  البيضاء، بلجيكا، بنين، البوسنة 
جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، تشيلي، كولومبيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو، جزر كوك، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، 
جــمــهــورّيــة الــتــشــيــك، الــدنــمــارك، دومــيــنــيــكــا، جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، اإلكــــــوادور، الــســلــفــادور، إريــتــريــا، إســتــونــيــا، إثــيــوبــيــا، فيجي، 
فــنــلــنــدا، فــرنــســا، الــغــابــون، غــامــبــيــا، جــورجــيــا، ألــمــانــيــا، غــانــا، الــيــونــان، غــواتــيــمــاال، غينيا، غينيا - بــيــســاو، غــويــانــا، هــايــتــي، الكرسي 
الرسولي، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند، العراق، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، األردن، كازاخستان، كينيا، كيريباتي، كوريا 
الجنوبية، التفيا، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسالفّية سابقًا)، مدغشقر، 
مـــالوي، مــالــديــف، مالطا، مــالــي، جــزر مــارشــال، موريتانيا، ميكرونيزيا، مــولــدوفــا، مــونــاكــو، منغوليا، الــمــغــرب، الجبل األســود، 
مــوزمــبــيــق، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، نــيــكــاراغــوا، الــنــيــجــر، نــيــجــيــريــا، الــنــرويــج، بــــاالو، بــنــمــا، بــابــوا غينيا الــجــديــدة، الـــبـــاراغـــواي، الــبــيــرو، 
الفيليبين، بــولــنــدا، البرتغال، رومــانــيــا، روســيــا، روانــــدا، سانت كيتس ونيفس، ســامــوا، ســان مــاريــنــو، السنغال، صربيا، سيشيل، 
سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، تنزانيا، طاجيكستان، 
تيمور ليشتي، تونغا، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، األوروغواي، الواليات المتحدة، 

أوزبكستان، فانواتو، فنزويال، زامبيا.
مــالحــظــة: إضــافــة إلــى المئة وثــمــان وثــالثــيــن دولـــة مــشــاركــة لغاية 1 كــانــون الثاني/يناير 2018، اشــتــركــت ليسوتو فــي مــدّونــة 

الهاي في كانون الثاني/يناير 2018.
<http://www.hcoc.at/>. الموقع اإللكتروني: 

(MTCR) نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

مجموعة غــيــر رســمــّيــة مــن الــبــلــدان الــتــي تسعى مــنــذ عـــام 1987 لتنسيق الــجــهــود الــوطــنــيــة لترخيص 
الصادرات بغية منع انتشار أنظمة القذائف القادرة على إطالق أسلحة الدمار الشامل. وتطّبق البلدان 
الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــّيــة لــنــقــل الــــمــــواّد الــحــّســاســة ذات الــصــلــة بــالــقــذائــف. ولــيــس لــنــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا 

القذائف أمانة عامة. وتوّزع أوراق عمل النظام عبر نقطة اتصال في وزارة الخارجية الفرنسية.
الشركاء (35): األرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، جمهورّية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، 

ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيسلندا، الهند، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبّية، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، 
بولندا، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.

<http://www.mtcr.info/>. الموقع اإللكتروني: 

(NSG) مجموعة موردي المواد النووية

أنشئت في عام 1975 وكانت تعرف سابقًا أيضًا باسم نــادي لندن. وهي تنّسق الضوابط الوطنّية 
لنقل المواد النووّية وفقًا للمبادئ التوجيهية لنقل المواد النووّية (إرشادات لندن التي اتُّفق عليها ألول 
مــرة فــي عــام 1978)، وتــحــتــوي على «الئــحــة الــمــواد الــحــســاســة» الــتــي تــوجــب تطبيق ضــمــانــات الوكالة 
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الدولّية للطاقة الذرّية عند تصديرها ألغراض سلمية إلى أي دولة غير حائزة أسلحة نووية، والمبادئ 
التوجيهية بشأن نقل المعدات والمواد والبرمجيات ذات االستخدام النووي المزدوج والتكنولوجيا 
المتصلة بها (إرشادات وارسو). وتنّفذ كل دولة مشاركة المبادئ التوجيهية للمجموعة وفقًا لقوانينها 
وممارساتها الوطنية. وليس لمجموعة موّردي المواد النووية أمانة عاّمة. وتعمل البعثة الدائمة لليابان 

في فيينا بمثابة نقطة اتصال وتقوم بمهّمة الدعم العملي.
المشاركون (48): األرجنتين، أستراليا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، قبرص، 

جمهورّية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، 
كوريا الجنوبية، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، 
صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.
<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/>. الموقع اإللكتروني: 

(PSI) المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار

منتدى متعّدد األطراف أقيم استنادًا إلى مبادرة أمريكية أعلنت في عام 2003، ويرّكز على التعاون 
إلنــفــاذ الــقــانــون مــن أجــل اعــتــراض أسلحة الــدمــار الشامل غير الــمــشــروعــة، وتقنيات الــقــذائــف والــمــواد 
ذات الصلة واحتجازها عند عبورها في البّر أو الجو أو البحر. وقد أصدر بيان مبادئ الحظر الخاص 
بالمبادرة في عام 2003. ليس للمبادرة أمانة عامة، لكن ينّسق أنشطتها فريق من الخبراء التشغيليين.

المشاركون (105): أفغانستان، ألبانيا، أندورا، أنغوال، أنتيغوا وبربودا، األرجنتين*، أرمينيا، أستراليا*+، النمسا، أذربيجان، 

جزر البهاما، البحرين، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، البوسنة والهرسك، بروناي دار السالم، بلغاريا، كمبوديا، كندا*، تشيلي، 
كولومبيا، كرواتيا+، قبرص، جمهورية التشيك+، الدنمارك*، جيبوتي+، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، إستونيا، 
فــيــجــي، فــنــلــنــدا، فــرنــســا*+، جــورجــيــا، ألــمــانــيــا*+، الـــيـــونـــان*، الــكــرســي الــرســولــي، هـــنـــدوراس، أيــســلــنــدا، الـــعـــراق، أيــرلــنــدا، إســرائــيــل، 
إيطاليا*+، اليابان*+، األردن، كازاخستان، كوريا الجنوبية*+، قيرغيزستان، الكويت، التفيا، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا+، 
لوكسمبورغ، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقًا)، ماليزيا، مالطا، جزر مارشال، مولدوفا، منغوليا، الجبل األسود، 
المغرب، هــولــنــدا*+، نيوزيلندا*+، الــنــرويــج*+، عــمــان، بنما، بــابــوا غينيا الــجــديــدة، الــبــاراغــواي، الفيليبين، بــولــنــدا*+، البرتغال*+، 
قطر، رومانيا، روســيــا*، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجــزر غرينادين، ســامــوا، ســان مارينو، السعودية، صربيا، سنغافورة*+، 
ســلــوفــاكــيــا، ســلــوفــيــنــيــا+، إســـبـــانـــيـــا*+، ســريــالنــكــا، الـــســـويـــد، ســـويـــســـرا، طــاجــيــكــســتــان، تــايــلــنــد، تــريــنــيــداد وتـــوبـــاغـــو، تـــونـــس، تــركــيــا*+، 
تركمانستان، أوكــرانــيــا+، اإلمـــارات العربية المتحدة+، المملكة المتحدة*+، الــواليــات المتحدة*+، أوزبكستان، فانوتو، فيتنام، 

اليمن.
* عضو في فريق الخبراء التشغيليين

+ مضيف لعمل المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار، 2003 - 2017.
US Department of State, <http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm>. الموقع اإللكتروني: 

(WA) ترتيب واسينار

تـــأســـس تــرتــيــب واســـيـــنـــار بـــشـــأن ضـــوابـــط تــصــديــر األســلــحــة الــتــقــلــيــدّيــة والــســلــع والــتــقــنــيــات الــمــزدوجــة 
االســتــخــدام فــي عـــام 1996. وهـــو يــهــدف إلـــى مــنــع الــــدول الــتــي يــثــيــر ســلــوكــهــا قــلــق الــــدول األعـــضـــاء من 
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حــيــازة األســلــحــة والــســلــع والــتــقــنــيــات الــحــّســاســة الــمــزدوجــة االســتــخــدام ذات االســتــعــمــاالت الــعــســكــرّيــة. 
توجد أمانته العامة في العاصمة النمسوية فيينا.

إستونيا،  الدنمارك،  التشيك،  جمهورّية  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  بلجيكا،  النمسا،  أستراليا،  األرجنتين،  المشاركون (42): 

أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبّية، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا،  فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، الهند، 
الــمــكــســيــك، هــولــنــدا، نــيــوزيــلــنــدا، الـــنـــرويـــج، بــولــنــدا، الــبــرتــغــال، رومـــانـــيـــا، روســـيـــا، ســلــوفــاكــيــا، ســلــوفــيــنــيــا، جــنــوب أفــريــقــيــا، إســبــانــيــا، 

السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.
<http://www.wassenaar.org/>. الموقع اإللكتروني: 

لجنة زانغر

أنـــشـــئـــت لــجــنــة مــــصــــّدري الــــمــــواد الــــنــــووّيــــة، وتــــدعــــى لــجــنــة زانــــغــــر، فــــي الـــفـــتـــرة 1971 - 1974، وهـــي 
مجموعة من البلدان الموّردة للمواد النووية التي تعقد اجتماعات غير رسمية مّرتين في السنة لتنسيق 
ضــوابــط نــقــل الــمــواد الــنــوويــة بحسب قــائــمــة الــمــواد الــحــّســاســة الــتــي تــحــّدث بــانــتــظــام، والــتــي يتعين عند 
تــصــديــرهــا إخــضــاعــهــا لــضــمــانــات الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة. وهـــي تــكــّمــل عــمــل مــجــمــوعــة مـــوردي 

المواد النووية.
األعضاء (39): األرجنتين، أستراليا، روسيا البيضاء، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، جمهورية التشيك، 

الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبّية، لوكسمبورغ، هولندا، 
تركيا،  سويسرا،  السويد،  إسبانيا،  أفريقيا،  جنوب  سلوفينيا،  سلوفاكيا،  روسيا،  رومانيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  نيوزيلندا، 

المملكة المتحدة، أوكرانيا، الواليات المتحدة.
<http://www.zanggercommittee.org/>. الموقع اإللكتروني: 
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الملحق (ج)

وقائع عام 2017

إيان دايفس

يــورد هذا الجدول الزمني األحــداث المهمة ذات الصلة بالتسّلح، ونــزع السالح، واألمــن الدولي 
في عام 2017. ويشار إلى الكلمات األساسية في العمود الثالث إلى اليسار.

مسّلح يقتل 39 شخصًا في ناٍد ليلي في مدينة اسطنبول التركية. والدولة 1/1
اإلسالمية تعلن مسؤوليتها.

تركيا؛ الدولة اإلسالمية

األمين العام لألمم المتحدةأنطونيو غوتيرس يصبح األمين العام التاسع لألمم المتحدة.1/1
فريق العمل االستشاري، الذي عّينته الحكومة السريالنكية في شباط/فبراير 1/3

2016، ينشر تقريره النهائي في شأن طموحات المواطنين السريالنكيين إلى 
الحقيقة والعدالة.

سريالنكا

التحالف الذي تقوده السعودية والقوات اليمنية يشّن هجومًا عسكريًا جديدًا 1/7
على القوات الحوثية في جنوب غرب اليمين، بجوار مضيق باب المندب.

السعودية؛ اليمن

مقتل 45 شخصًا، بينهم 5 مفّجرين انتحاريين من القاعدة في المغرب 1/18
اإلسالمي، بتفجير سيارة مفّخخة في معسكر بمدينة غاو شمال مالي.

مالي؛ القاعدة في المغرب 
اإلسالمي

دونالد ترامب يبدأ عمله بمثابة الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة، 1/20
متعّهدًا باتباع سياسة تقوم على «أمريكا أوًال».

الواليات المتحدة

عقب الضغط الدبلوماسي والتهديد بأن تستخدم الجماعة االقتصادية لدول 1/20
غرب أفريقيا القوة، الرئيس الغامبي يحيى جامي يتنّحى، متيحًا للرئيس 

المنتخب أداما بارو توّلي الرئاسة.

غامبيا؛ إكواس

ماليين األشخاص في العالم ينضّمون إلى المسيرة النسائية ردًا على تنصيب 1/21
دونالد ترامب رئيسًا للواليات المتحدة.

المسيرة النسائية
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الرئيس األمريكي ترامب يسحب الواليات المتحدة من الشراكة عبر المحيط 1/23
الهادئ، وهي اتفاق تجاري إقليمي بين 11 بلدًا مطـًال على المحيط الهادئ.

الواليات المتحدة؛ الشراكة 
عبر المحيط الهادئ

مقتل 28 شخصًا على األقل في هجوم شّنه الشباب على فندق في مقديشو، 1/25
عاصمة الصومال.

الصومال؛ الشباب

تعليق الجمعية الوطنية أليرلندا الشمالية، وهي الهيئة التشريعية المفّوضة 1/26
بموجب اتفاق الجمعة العظيمة، وبقاؤها معّلقة طوال السنة.

المملكة المتحدة؛ أيرلندا 
الشمالية

رئيس الوزراء السابق محمد عبد الله محمد يفوز باالنتخابات الرئاسية في 2/8
الصومال، ويهزم الرئيس حسن شيخ محمد.

الصومال

مقتل 34 شخصًا على األقل وجرح نحو 50 بتفجير قنبلة في سوق بالصومال. 2/9
واالعتقاد بأن الشباب هي المسؤولة.

الصومال؛ الشباب

كوريا الشمالية تستثير إدانة دولية لتجربتها إطالق قذيفة بالستية متوّسطة المدى 2/11
عبر بحر اليابان.

كوريا الشمالية؛ انتشار 
القذائف

اغتيال أخي الزعيم الكوري الشمالي غير الشقيق في مطار كوااللمبور الدولي 2/13
بماليزيا، من طريق عامل أعصاب شديد السّمية على ما أفيد.

كوريا الشمالية، ماليزيا، 
اغتيال

 - 14
2/16

عقد اجتماع مجموعة أستراليا المعني بالتنفيذ بين الدورات في بيونس أيريس 
باألرجنتين، بما في ذلك اجتماع الخبراء بشأن التقنيات الجديدة والمتطّورة.

مجموعة أستراليا

هجوم انتحاري على أحد أبرز األضرحة الصوفية في باكستان في سيهوان 2/16
شريف، ومقتل 88 شخصًا على األقل وإصابة أكثر من 200.

باكستان؛ التطّرف اإلسالمي

عقد اجتماع تنظيمي لمدة يوم واحد في نيويورك بحضور أكثر من 100 دولة، 2/16
قبل افتتاح مؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على أداة ملزمة قانونيًا لحظر 

األسلحة النووية.

معاهدة حظر األسلحة النووية

األمم المتحدة تعلن عن مجاعة في جنوب السودان نتيجة الحرب المستمرة 2/20
وانهيار االقتصاد.

األمم المتحدة؛ جنوب 
السودان

باكستان تعلن عملية جديدة لمكافحة اإلرهاب في كل أنحاء البالد، رّد الفساد، 2/22
مرّكزة على البنجاب، أكبر أقاليمها.

باكستان؛ مكافحة اإلرهاب

 - 2/23
3/3

انعقاد محادثات سالم بشأن سورية برعاية األمم المتحدة في مدينة جنيف 
السويسرية، من دون أن تسفر عن أي اختراق.

سورية؛ األمم المتحدة

أذربيجان تفيد عن مقتل ستة من جنودها في تبادل إلطالق النار في القسم 2/25
الجنوبي من خّط التماس مع ناغورنو كاراباخ.

أذربيجان؛ أرمينيا؛ ناغورنو 
كاراباخ

الصين وروسيا تنقضان قرارًا لمجلس األمن يفرض جزاءات على سورية 2/28
الستخدامها أسلحة كيميائية، بناء على نتائج آلية التحقيق المشتركة التابعة 

لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية.

األمم المتحدة؛ سورية؛ 
األسلحة الكيميائية؛ آلية 

التحقيق المشتركة
انعقاد مؤتمر إلعالن التبّرعات لتنفيذ اتفاقية حظر األلغام المضاّدة لألفراد في 2/28

مدينة جنيف السويسرية.
اتفاقية حضر األلغام المضاّدة 

لألفراد
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األزمة السياسة المقدونية تزداد عمقًا بعد رفض الرئيس جورج إيفانوف تكليف 3/1
زعيم المعارضة زوران زاييف، من الحزب الديمقراطي االشتراكي، بتشكيل 

حكومة جديدة على الرغم من حصوله على تأييد أغلبية برلمانية.

مقدونيا؛ أزمة سياسية

فريق الخبراء التحضيري الرفيع المستوى المعني بمعاهدة وقف إنتاج المواّد 2 - 3/3
االنشطارية يجتمع إلجراء مشاورات غير رسمية في األمم المتحدة بنيويورك.

الفريق الرفيع المستوى 
المعني بمعاهدة وقف إنتاج 

المواّد االنشطارية
اللجنة الدولية للصليب األحمر تدين استخدام األسلحة الكيميائية في معركة 3/3

الموصل بالعراق.
اللجنة الدولية للصليب 

األحمر؛ العراق؛ األسلحة 
الكيميائية

الواليات المتحدة تبدأ نشر منظومة دفاع المنطقة المضاّدة للقذائف البالستية 3/6
عند ارتفاعات عالية حّدية (ثاد) في كوريا الجنوبية.

الواليات المتحدة؛ كوريا 
الجنوبية، منظومات القذائف 

الدفاعية
نفاذ اتفاقية وسط أفريقيا لمراقبة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها 3/8

وجميع القطع والمكونات التي يمكن أن تستخدم في صنعها وإصالحها 
وتركيبها (اتفاقية كنشاسا).

اتفاقية كنشاسا

األمم المتحدة تحّذر من أن العالم يواجه أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية 3/10
الثانية، تعّرض ما يصل إلى 20 مليون نسمة لمخاطر المجاعات في اليمن 

والصومال وجنوب السودان ونيجيريا

األمم المتحدة؛ اليمن؛ 
الصومال؛ جنوب السودان؛ 

نيجيريا؛ أزمة إنسانية
االتحاد األوروبي يفرض جزاءات على أربعة مسؤولين عسكريين لدورهم في 3/20

استخدام األسلحة الكيميائية.
االتحاد األوروبي؛ سورية؛ 
األسلحة الكيميائية؛ جزاءات

أوكرانيا تفرض حصارًا اقتصاديًا على األراضي الخاضعة لالنفصاليين الذين 3/21
يحظون بدعم روسي.

أوكرانيا

مقتل ستة أشخاص، بينهم المهاجم، وجرح 50 في هجوم إرهابي على مقربة 3/22
من البرلمان في المملكة المتحدة. والمهاجم يدهس بمركبته المشاة على جسر 

وست منستر ويطعن شرطيًا قبل أن ترديه الشرطة. والدولة اإلسالمية تّدعي 
المسؤولية.

المملكة المتحدة؛ الدولة 
اإلسالمية

مقتل 39 شرطيًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في كمين رجال ميليشيا 3/24
كموينا نسابو في كمويشا بمقاطعة كاساي.

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

 - 3/27
4/2

انعقاد مؤتمر الوفاق الوطني في مالي، بحضور الجماعات المسّلحة واألحزاب 
السياسية المعارضة.

مالي

 - 27
3/31

انعقاد الجلسة االفتتاحية لمؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على أداة ملزمة 
قانونيًا لحظر األسلحة النووية في نيويورك. ومشاركة أكثر من 130 دولة، إلى 

جانب ممّثلين عن منظمات دولية وجماعات المجتمع المدني.

معاهدة حظر األسلحة النووية

الحكومة البريطانية تطّبق المادة 50 من معاهدة لشبونة، بادئة عملية مغادرة 3/29
االتحاد األوروبي (بركزيت)

المملكة المتحدة؛ االتحاد 
األوروبي؛ بركزيت
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إسرائيل تعلن خططًا لبناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بعد أكثر من 3/30
خمس وعشرين سنة.

إسرائيل؛ فلسطين

حدوث هجوم مزعوم باألسلحة الكيميائية في اللطامنة، بمحافظة حماة في 3/30
سورية.

سورية؛ األسلحة الكيميائية

الرئيس األمريكي ترامب يرخي قواعد االشتباك األمريكية في الصومال، ويوّقع 3/30
أمرًا توجيهيًا يحّدد أنحاء من الصومال بوصفها «منطقة أعمال عدائية فاعلة»، 

تنطبق عليها قواعد استهداف المناطق الحربية.

الواليات المتحدة؛ الصومال

اندالع احتجاجات عنيفة في أسنسيون، عاصمة باراغواي. والمحتّجون 3/31
يهاجمون مبنى البرلمان ويضرمون فيه النار بعد تصويت الشيوخ بالموافقة على 

مشروع قانون يعّدل الدستور لرفع قيد الوالية على الرئاسة.

باراغواي

مجلس األمن الدولي يقّر بأهمية أزمة بحيرة تشاد ويصدر باإلجماع القرار الرقم 3/31
2349 الذي يدعو لمكافحة اإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان في المنطقة.

األمم المتحدة؛ حوض بحيرة 
تشاد

الواليات المتحدة، ودول أخرى، تحّمل نظام الرئيس بشار األسد مسؤولية 4 - 4/7
الهجوم بأسلحة كيميائية على خان شيخون الذي أسفر عن مقتل 80 شخصًا 

على األقل. وبعد ثالثة أيام تشّن ضربة بالقذائف على القاعدة الجوية التي 
يعتقد أن الهجوم انطلق منها.

سورية؛ الواليات المتحدة؛ 
األسلحة الكيميائية

هجومان انتحاريان منفصالن تشّنهما الدولة اإلسالمية على كنيستين قبطيتين 4/9
في مصر يسفران عن مقتل 48 شخصًا.

مصر؛ الدولة اإلسالمية

في أثناء انتخابات فرعية في سريناغار بكشمير، قوات األمن الهندية تطلق النار 4/9
على محتجين هاجموا مراكز االقتراع ورموها بالحجارة، فتقتل سبعة أشخاص. 

وباإلجمال، قتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من 200 في اشتباكات في يوم 
االنتخاب.

الهند؛ كشمير

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، يدعو المغرب وحركة بوليساريو 4/10
إلى استئناف محادثات السالم وسط عقود من التوّترات اإلقليمية بسبب السيادة 

على الصحراء الغربية.

األمم المتحدة؛ المغرب؛ 
الصحراء الغربية

هيئة الطاقة النووية اإليرانية توّقع عقدًا مع الشركة الصينية الوطنية للطاقة النووية 4/12
لتصميم فكرة مفاعل نووي جديد.

إيران؛ الصين؛ التعاون النووي

الجيش األمريكي يسقط أكبر قنبلة غير نووية على اإلطالق تنشر في أثناء 4/13
القتال، مستهدفًا قاعدة للدولة اإلسالمية في أفغانستان. والقنبلة GBU-43/B (أم 

القنابل) تضرب نفقًا معّقدًا في مقاطعة نانغارهار.

الواليات المتحدة؛ أفغانستان؛ 
الدولة اإلسالمية

استفتاء في تركيا وافق على تغييرات دستورية إلقامة «نظام رئاسي»، على الرغم 4/16
من أن معظمها لن تصبح نافذة إال بعد انتخابات سنة 1919.

تركيا

طالبان تخترق قاعدة للجيش في مدينة مزار شريف بمحافظة بلخ في 4/21
أفغانستان، وتقتل 140 جنديًا على األقل.

طالبان؛ أفغانستان



599

الماويون يكمنون لدورية للشرطة في والية تشاتيسغار الهندية، ويقتلون 25 4/21
على األقل، في ما يعتقد بأنه أسوأ هجوم على قوات األمن في المنطقة منذ سنة 

.2010

الهند؛ اإلرهاب

الواليات المتحدة تفرض جزاءات على 271 مسؤوًال وعالمًا سوريًا لعالقتهم 4/24
بالهجوم بالسارين على بلدة خان شيخون السورية في 4 نيسان/أبريل.

الواليات المتحدة؛ سورية؛ 
األسلحة الكيميائية؛ جزاءات

تفجير انتحاري تشّنه الدولة اإلسالمية في في شمال سيناء المصرية يسفر عن 4/25
مقتل 40 شخصًا على األقل.

مصر؛ الدولة اإلسالمية

محتّجون يبلغ عددهم نحو 200 يهاجمون البرلمان المقدوني بعد انتخاب 4/27
سياسي ألباني نائبًا. واالشتباكات داخل البرلمان وخارجه تتسّبب في جرح 70 

شخصًا

مقدونيا

مجلس األمن الدولي يمّدد بالقرار الرقم 2351 بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 4/28
الصحراء الغربية، ويدعو إلى مفاوضات جديدة بين المغرب وحركة بوليساريو.

األمم المتحدة؛ المغرب؛ 
الصحراء الغربية

فايز السّراج، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، يجتمع بالمشير خليفة 5/2
حفتر، المعارض العسكري الرئيس، للمرة األولى بعد أكثر من سنة.

ليبيا

 - 2
5/12

اللجنة التحضيرية للمؤتمر االستعراضي ألطراف معاهدة عدم االنتشار لعام 
1968 المقّرر في سنة 2020 يعقد أولى جلساته الثالث المقّررة في العاصمة 

النمسوية فيينا.

اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
معاهدة عدم االنتشار

اتفاق على وقف جزئي إلطالق النار في غرب سورية، وإنشاء مناطق خفض 5/6
التصعيد في اتفاق بين إيران وروسيا وسورية وتركيا.

سورية؛ روسيا؛ إيران؛ تركيا

تحرير 82 تلميذة من بين 276 تلميذة خطفتهم بوكو حرام في نيجيريا في عام 5/7
2014 في تبادل للمسجونين مع الجماعة.

نيجيريا؛ بوكو حرام

الواليات المتحدة تقّرر تسليح بعض الميليشيات الكردية في سورية، وال سّيما 5/9
وحدات حماية الشعب الكردي، ما يرفع التوّتر بينها وبين تركيا.

سورية؛ الواليات المتحدة؛ 
تركيا؛ األكراد

قنبلة في متجر متعّدد األقسام في باتاني بتايلند تصيب 80 مدنيًا بجراح. 5/9
والجماعة المتمّردة الرئيسية، الجبهة الثورية الوطنية، تّدعي المسؤولية عنها.

تايلند؛ اإلرهاب

الصومال يوافق في مؤتمر لندن على ميثاق أمني مع المانحين الدوليين، يتلّقى 5/11
بموجبه الجيش والشرطة الصومالية التدريب على توّلي الواجبات التي يؤّديها 

االتحاد األفريقي.

الصومال؛ االتحاد األفريقي

تعّرض الحواسيب في مختلف أنحاء العالم لهجوم إلكتروني واسع النطاق يؤّثر 5/12
في 150 بلدًا على األقل.

األمن اإللكتروني

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تصّدق على االستعراض السنوي المنّسق 5/18
بشأن الدفاع كنشاط تجريبي يجرى لمدة سنتين بدءًا بخريف سنة 2017.

االتحاد األوروبي؛ التعاون 
العسكري

إعادة انتخاب حسن روحاني رئيسًا إليران، بفوزه بـ 57 في المئة من أصوات 41 5/20
مليون ناخب، بعدما ساند أغلبية الناخبين جهوده اإلصالحية.

إيران
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مقتل 23 شخصًا على األقل وإصابة أكثر من 500 بجراح في هجوم انتحاري 5/22
على حفلة موسيقية في مانشستر بالمملكة المتحدة. ويعتقد أن المفّجر يعمل 

بمفرده رغم إعالن الدولة اإلسالمية مسؤوليتها.

المملكة المتحدة؛ الدولة 
اإلسالمية

الرئيس سيلفا كير (جنوب السودان) يعلن وقفًا إلطالق النار من جانب واحد 5/22
ويطلق عملية للحوار الوطني.

جنوب السودان

الرئيس رودريغو دوتيري يعلن األحكام العرفية في جزيرة مندناو في جنوب 5/23
الفيليبين بعد استيالء نحو 100 من الدولة اإلسالمية على أنحاء واسعة من مدينة 

مراوي. وفرار أكثر من 170,000 مدني قسرَا.

الفيليبين؛ الدولة اإلسالمية

انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق بقافلة حاكم مقاطعة مانديرا بكينيا، 5/24
ومقتل 5 من الحّراس الشخصيين. وهجمات الشباب بين 8 و25 أيار/مايو على 

قوات األمن والمدنيين في شمال شرق البالد تتسّبب بمقتل 18 شخصًا.

كينيا؛ الشباب

الدولة اإلسالمية تشّن هجومها الرئيس األول في صعيد مصر، الذي يسفر عن 5/26
مقتل 29 شخصًا. والحكومة المصرية ترّد بشّن غارات جوية في ليبيا وتكثيف 

القمع في الداخل.

مصر؛ الدولة اإلسالمية؛ ليبيا

شاحنة مفّخخة تنفجر على مقربة من المنطقة الدبلوماسية المحّصنة في 5/31
العاصمة األفغانية كابل، وتسفر عن مقتل 150 شخصًا على األقل.

أفغانستان

بعد أكثر من 5 أشهر على إجراء االنتخابات، وتحت ضغط دولي متزايد، 5/31
الرئيس المقدوني إيفانوف يوافق أخيرًا على تكليف زعيم المعارضة زوران 

زاييف من الحزب الديمقراطي االشتراكي بتشكيل الحكومة.

مقدونيا

الرئيس األمريكي ترامب يعلن أنه سيسحب الواليات المتحدة من اتفاق باريس 6/1
بشأن تغّير المناخ، رغم عدم القدرة على إتمام ذلك إلى حين اقتراب نهاية 

واليته بسبب الهيكل القانوني لالتفاق ولغته.

الواليات المتحدة؛ اتفاق 
باريس

مجلس األمن الدولي يعتمد باإلجماع القرار الرقم 2356 الذي يدين تطّورات 6/2
األسلحة النووية والقذائف البالستية الكورية الشمالية األخيرة ويوّسع نطاق 

الجزاءات.

األمم المتحدة؛ كوريا 
الشمالية؛ جزاءات

في المملكة المتحدة، هجوم إرهابي إسالمي على جسر لندن يوقع 8 قتلى 6/3
و48 جريحًا.

المملكة المتحدة؛ الدولة 
اإلسالمية

السعودية والبحرين ودولة اإلمارات ومصر تقطع العالقات الدبلوماسية مع قطر 6/5
وتغلق طرق المواصالت معها.

قطر؛ دول الخليج

الجبل األسود تصبح العضو التاسع والعشرين في منظمة معاهدة شمال 6/5
األطلسي (حلف الناتو).

الجبل األسود؛ حلف الناتو

االجتماع السنوي السادس عشر بشأن مدّونة الهاي لقواعد السلوك يعقد في 6 - 6/7
العاصمة النمسوية فيينا بحضور 64 دولة من الدول الموّقعة البالغ عددها 138.

مدّونة الهاي لقواعد السلوك

المفّوضية األوروبية تطلق صندوق الدفاع األوروبي للبحوث وتطوير القدرات 6/7
العسكرية.

االتحاد األوروبي؛ صندوق 
الدفاع األوروبي
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هجومان إرهابيان تشّنهما الدولة اإلسالمية في طهران ما يسفر عن مقتل 17 6/7
مدنيًا وجرح 138 آخرين، وهو ما يعّد أول هجوم للدولة اإلسالمية في إيران.

إيران؛ الدولة اإلسالمية

هجوم يشّنه الشباب على قاعدة عسكرية في بونتالند بالصومال، ما يسفر 6/8
عن مقتل 70 شخصًا على األقل، والمسؤولون الصوماليون يقولون إنه أشّد 

الهجمات فتكًا في البالد منذ سنوات.

الصومال؛ الشباب

االتحاد األوروبي يوافق على إنشاء القدرة العسكرية المعنية بالتخطيط 6/8
والتصّرف لتخطيط بعثات التدريب وبناء القدرات وتنفيذها.

االتحاد األوروبي؛ التعاون 
العسكري

البرلمان األوروبي يعتمد قرارًا ثالثًا يدين الضربات الجوية في اليمن التي يشّنها 6/15
التحالف بقيادة السعودية، بما في ذلك استخدام الذخائر العنقودية.

االتحاد األوروبي؛ السعودية؛ 
اليمن؛ الذخائر العنقودية

استئناف مؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على أداة ملزمة قانونيًا لحظر األسلحة 6/15
النووية في نيويورك، بغية إقرار معاهدة قبل انتهاء المحدثات في 7 تموز/يوليو.

معاهدة حظر األسلحة النووية

قاذفة أمريكية تسقط مقاتلة للحكومة السورية في جنوب غرب الرّقة سورية، 6/18
والقوات األمريكية تشن عدة ضربات جوية ضد قوات موالية للحكومة حاولت 

االقتراب.

سورية؛ الواليات المتحدة

خمس فتيات انتحاريات من بوكو حرام يقتلن 12 شخصًا بقرية كوفا قرب 6/18
ميدوغوري في نيجيريا. وذلك جزء من سلسلة من الهجمات على مدى عدة 

أيام في والية بورنو الشمالية الشرقية خّلفت 80 قتيـًال مدنيًا على األقل.

نيجيريا؛ بوكو حرام

رّدًا على الهجمات اإلرهابية في طهران في وقت سابق من الشهر، الحرس 6/18
الثوري اإلسالمي اإليراني يطلق ست قذائف بالستية سطح - سطح من قواعد 

محلية مستهدفًا قواعد الدولة اإلسالمية في سورية.

إيران؛ سورية؛ الدولة 
اإلسالمية

في إطار عملية سالم مندمجة، أدى اجتماع مع الجماعات المسّلحة في روما 6/19
إلى «اتفاق سالم سياسي» في جمهورية أفريقيا الوسطى. لكن سرعان ما 

تخّطاه استئناف أعمال العنف.

جمهورية أفريقيا الوسطى

األمير محمد بن سلمان، ابن الملك السعودي سلمان، يسّمى وليًا للعهد في 6/21
تغيير يزيح ابن عمه األكبر سنًا، األمير محمد من نايف.

السعودية

العراق؛ الدولة اإلسالميةالدولة اإلسالمية تدّمر جامع نوري الكبير في الموصل بالعراق.6/21
منظمة الصحة العالمية تقّدر وجود ما يزيد على 200,000 حالة إصابة بالكوليرا 6/25

في اليمن.
منظمة الصحة العالمية؛ اليمن

في كولومبيا، مراقبو األمم المتحدة يفيدون بأن القوات المسلحة الثورية 6/26
لكولومبيا، فارك، أكملت تسليم أسلحتها إلى بعثة األمم المتحدة قبل يوم من 

الموعد النهائي في 27 حزيران/يونيو، بموجب اتفاق سالم سنة 2016.

كولومبيا؛ فارك؛ األمم 
المتحدة

سلسلة من الهجمات اإللكترونية باستخدام البرمجية الخبيثة بيتيا، ما يؤّثر في 6/27
مؤسسات بأوكرانيا.

أوكرانيا؛ األمن اإللكتروني
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 - 29
6/30

في الجولة السابعة من المشاورات الرفيعة المستوى بشأن الشؤون العسكرية 
في اليابان، الصين واليابان تتفقان، من ضمن أمور أخرى، على إطالق آلية 

اتصاالت جوية وبحرية بأسرع ما يمكن.

الصين؛ اليابان

اتفاقية األسلحة الكيميائيةالذكرى العشرون لنفاذ اتفاقية األسلحة الكيميائية.6/30
سلسلة من تجارب القذائف الكورية الشمالية المتسارعة في األشهر األخيرة 7/3

تبلغ ذروتها بإطالق قذيفة بالستية عابرة للقارات.
كوريا الشمالية؛ انتشار 

القذائف البالستية
مؤتمر األمم المتحدة للتفاوض على صّك ملزم قانونيًا لحظر األسلحة النووية 7/7

ينجز مشروعًا نهائيًا لمعاهدة حظر األسلحة النووية يعتمد بتصويت 122 دولة 
مشاركة لصالحه، مقابل اعتراض دولة واحدة (هولندا) وامتناع دولة واحدة 

(سنغافورة) عن التصويت.

معاهدة حظر األسلحة النووية

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، يعلن انهيار المفاوضات بشأن 7/7
توحيد قبرص بعد جولة أخرى من المحادثات بين الزعماء القبارصة اليونانيين 

واألتراك في سويسرا.

قبرص

مقتل 23 جنديًا على األقل في تفجير سيارتين مفّخختين بنقطتي تفتيش في 7/7
شمال شبه جزيرة سيناء بمصر.

مصر؛ الدولة اإلسالمية

القوات الحوثية تّدعي أنها أطلقت قذيفة بالستية نحو السعودية، وهي المحاولة 7/22
األخيرة من بين محاوالت عديدة لضرب أهداف في األراضي السعودية بقذائف 

بالستية طويلة المدى.

اليمن؛ السعودية؛ انتشار 
القذائف

إيران تطلق قمرًا اصطناعيًا، ما يدفع الكونغرس األمريكي إلى فرض أول 7/27
عقوبات أمريكية جديدة على إيران منذ المفاوضات على خطة العمل الشاملة 

المشتركة.

إيران؛ الواليات المتحدة؛ 
جزاءات

كوريا الشمالية تجري تجربتها الثانية إلطالق قذيفة بالستية عابرة للقاّرات في 7/28
هذا الشهر.

كوريا الشمالية؛ انتشار 
القذائف

الحكومة الفنزويلية بقيادة الرئيس نيكوالس مادورو تقّر تصويتًا النتخاب جمعية 7/30
تأسيسية تتمّتع بسلطة حّل مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان الذي تسيطر 

عليه المعارضة، وإعادة كتابة الدستور. واشتداد احتجاجات المعارضة.

فنزويال

مجلس األمن الدولي يعتمد القرار الرقم 2370، الذي يدعو إلى مزيد من 8/2
التدابير الوطنية الصارمة للتصّدي لتهديد األجهزة المتفّجرة االرتجالية، بما في 

ذلك منع تزويد اإلرهابيين باألسلحة وسالئف المتفّجرات.

األمم المتحدة؛ أجهزة متفّجرة 
مرتجلة

إيران؛ كوريا الشمالية؛ روسيا؛ الكونغرس األمريكي يقّر قانون مكافحة أعداء أمريكا من طريق العقوبات.8/2
الواليات المتحدة؛ جزاءات

مجلس األمن الدولي يوافق باإلجماع على فرض جزاءات جديدة على التجارة 8/5
واالستثمار في كوريا الشمالية، في إطار القرار الرقم 2371.

الواليات المتحدة؛ كوريا 
الشمالية؛ جزاءات
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وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ومنّسق اإلغاثة في حاالت 8/7
الطوارئ، ستيفن أوبرايان، يبلغ مجلس األمن الدولي بأن الوضع في جمهورية 

أفريقيا الوسطى يظهر دالئل تنذر بوقوع إبادة جماعية، ويدعو إلى مزيد من 
القوات لبعثة حفظ السالم.

جمهورية أفريقيا الوسطى

العنف يشوب االنتخابات العامة في كينيا، وورود تقارير عن وفاة 37 شخصًا 8/8
والطعن في نتيجة االنتخابات الرئاسية.

كينيا

 - 13
8/17

مسّلحان يشتبه بانتمائهما إلى اإلسالميين المتشّددين يقتالن 19 شخصًا في 
واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو. واصطدام مركبة عسكرية بجهاز تفجير 

مرتجل في الشمال بعد ذلك بأربعة أيام، ما يسفر عن مقتل 3 جنود.

بوركينا فاسو

نيجيريا؛ بوكو حرامثالث انتحاريات من بوكو حرام يقتلن 27 شخصًا في شمال شرق نيجيريا.8/15
مقتل ستة عشر شخصًا وإصابة أكثر من 130 بجراح في هجومين للدولة 8/17

اإلسالمية في برشلونة بإسبانيا.
إسبانيا؛ الدولة اإلسالمية

الرئيس األمريكي ترامب يعلن استراتيجية جديدة خاصة بأفغانستان، تشتمل 8/22
على تحّول من النهج القائم على الوقت إلى نهج قائم على األوضاع وعن 

زيادة نحو 4000 جندي على عديد القوات.

الواليات المتحدة؛ أفغانستان

في اليمن، الرئيس السابق علي عبد الله صالح ينظم مهرجانًا كبيرًا في العاصمة 8/24
صنعاء، ما يؤّدي إلى تزايد الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية.

اليمن

متشّددون يشّنون هجمات منّسقة على 30 مركزًا للشرطة وقاعدة للجيش في 8/25
والية راخين شمال ميانمار. وردًا على ذلك، شّن الجيش:عمليات تطهير» 

تسّببت في هرب 38,000 من الروهينغيا إلى بنغالدش.

ميانمار؛ الروهينغيا

 - 25
8/30

اإلعصار هارفي يضرب الواليات المتحدة ويتسّبب بدمار واسع في منطقة 
هيوستن، معظمه ناجم عن فيضانات لم يسبق لها مثيل. وقد سّجل مقتل 90 

شخصًا على األقل وخسائر تصل إلى 198.6 مليار دوالر، ما يجعل هارفي أكبر 
الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الواليات المتحدة.

الواليات المتحدة؛ الطقس 
المتطّرف

إنهاء مواجهة حدودية بين الهند والصين بعد أن استمّرت 73 يومًا، عقب 8/28

مبادرات دبلوماسية من الجانبين.

الهند؛ الصين

كوريا الشمالية تطلق قذيفة بالستية متوسطة المدى فوق شمال اليابان، متسّببة 8/29
بإطالق صّفارات اإلنذار وإدانة دولية.

كوريا الشمالية؛ اليابان

فشل إجراء تصالحي أقدم عليه الرئيس بول بيا بإطالق بعض زعماء األقلية 8/30
الناطقة باللغة اإلنكليزية المسجونين لوقف االضطراب في الكاميرون.

الكاميرون

فرار ما يقّدر بأكثر من 580,000 مدني روهينغي عبر الحدود إلى بنغالدش، ما 9/1
تسّبب بواحدة من أسرع أزمات الالجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

ميانمار؛ بنغالدش؛ الروهينغيا

المحكمة العليا الكينية تبطل نتيجة االنتخابات الرئاسية التي جرت في آب/9/1
أغسطس، ومنحت الفوز للرئيس أوهورو كينياتا، وتأمر بإعادة إجرائها.

كينيا
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الرئيس الروسي فالديمير بوتين يطرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا ردًا على عقوبات 9/1
أمريكية.

روسيا؛ الواليات المتحدة

كوريا الشمالية تجري سادس وأكبر تجاربها النووية، وتوقد فتيل توّترات إقليمية 9/3
ودولية.

كوريا الشمالية؛ االنتشار 
النووي

الحكومة الكولومبية وجيش التحرير الوطني، ثاني أكبر جماعة حرب عصابات 9/4
في البالد، يعلنان وقفًا مؤّقتًا إلطالق النار.

كولومبيا؛ جيش التحرير 
الوطني

انعقاد االجتماع السادس للدول األطراف في اتفاقية حظر الذخائر العنقودية في 4 - 9/6
جنيف بسويسرا.

اتفاقية الذخائر العنقودية

مجلس األمن الدولي يعتمد باإلجماع القرار الرقم 2374 الذي ينشئ نظامًا 9/5
للجزاءات المفروضة على مالي، بما في ذلك حظر السفر وتجميد أصول 

األفراد والهيئات التي تعرقل تنفيذ اتفاق السالم.

األمم المتحدة؛ مالي

جماعات حقوق اإلنسان في السلفادور تقّدم تقريرًا إلى لجنة البلدان األمريكية 9/5
لحقوق اإلنسان، يسّجل وقائع أعمال القتل خارج القضاء التي نّفذتها عناصر 

شرطية تعمل ضمن الشرطة الوطنية السلفادورية.

السلفادور

 - 6
9/10

اإلعصار إيرما، أشّد األعاصير المسجّلة في حوض المحيط األطلسي خارج 
البحر الكاريبي وخليج المكسيك، يضرب منطقة البحر الكاريبي والواليات 

المتحدة. والعاصفة تتسّبب بمقتل 134 شخصًا وأضرار بقيمة 63 مليار دوالر 
على األقل.

منطقة الكاريبي؛ الواليات 
المتحدة؛ الطقس المتطّرف

مجلس األمن الدولي يوافق باإلجماع على القرار الرقم 2375 ردًا على تجربة 9/11
التفجير النووي السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية. ويتضّمن القرار عدة 

تدابير تشّدد الجزاءات المفروضة على االقتصاد الكوري الشمالي.

األمم المتحدة؛ كوريا 
الشمالية؛ جزاءات

 - 11
9/15

المؤتمر الثالث للدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة ينعقد في جنيف 
بسويسرا.

معاهدة تجارة األسلحة

الرئيس األمريكي ترامب يبلغ الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه سيدّمر كوريا 9/19
الشمالية تمامًا إذا هّددت الواليات المتحدة أو حلفاءها.

كوريا الشمالية؛ الواليات 
المتحدة؛ األسلحة النووية

 - 19
9/25

بعد مرور أسبوعين فقط على إعصار إيرما الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي، 
اإلعصار ماريا يضرب مناطق مماثلة، ويتسبب في 94 حالة وفاة على األقل 

وأضرار تقدر بأكثر من 103 مليارات دوالر.

منطقة الكاريبي؛ الطقس 
المتطّرف

 - 19
9/25

رؤساء الدول ووزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى 
يجتمعون في نيويورك، للمشاركة في المناقشة الرفيعة المستوى التي تجريها 

الجمعية العامة لألمم المتحدة للقضايا العاجلة والناشئة المتعلقة بالسالم 
واألمن الدوليين.

األمم المتحدة

المؤتمر المعني ببدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بموجب 9/20
المادة الرابعة عشرة من المعاهدة يعقد في نيويورك.

معاهدة الحظر الشامل 
للتجارب النووية

معاهدة حظر األسلحة النوويةفتح باب توقيع معاهدة حظر األسلحة النووية.9/20
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ائتالفا الطوارق المسّلحان الرئيسان في مالي، المنبر (الذي يدعم الوحدة 9/20
الوطنية) ومجلس تنسيق حركات أزواد االنفصالي، يتوّصالن إلى اتفاق يتضمن 

وقفًا إلطالق النار، وإطالق سراح السجناء، وغيرها من تدابير بناء الثقة.

مالي

مجلس األمن الدولي واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي وجامعة الدول 9/20
العربية تقّر خطة األمم المتحدة للعمل في ليبيا التي أطلقتها بعثة األمم المتحدة 

للدعم في ليبيا.

ليبيا؛ األمم المتحدة؛ االتحاد 
األوروبي؛ الجامعة العربية

أربعون جريمة قتل في يوم واحد تمثل أعلى حصيلة للقتلى في السلفادور 9/23
في يوم واحد في هذه السنة. واإلبالغ عن مقتل ما يقرب من 200 شخص في 
ذلك األسبوع في أعمال العنف التي ألقت الشرطة باللوم فيها على القتال بين 

العصابات اإلجرامية.

السلفادور

 - 25
9/29

كردستان العراق يجري استفتاء على االستقالل عن العراق يصّوت فيه أكثر من 
92 بالمئة لصالح االستقالل، ما يفاقم التوّترات مع الحكومة المركزية في بغداد 

وفي المنطقة. والحكومة العراقية تحظر الرحالت الدولية من كردستان العراق 
وإليه بعد مرور أربعة أيام.

العراق؛ األكراد

رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة رسميًا في السعودية (لكن التغيير ال يصبح 9/26
نافذًا قبل حزيران/يونيو 2018).

السعودية

روسيا؛ األسلحة الكيميائيةروسيا تستكمل تدمير مخزونها من األسلحة الكيميائية.9/27
 - 27
9/28

االجتماع الرفيع المستوى الستعراض خطة عمل األمم المتحدة العالمية 
لمكافحة االتجار باألشخاص يعقد في نيويورك. ويقّيم اإلنجازات والفجوات 

والتحّديات، بما في ذلك تنفيذ الصكوك القانونية ذات الصلة.

األمم المتحدة؛ االتجار 
بالبشر

إصابة أكثر من 800 شخص بعدما حاولت الشرطة منع التصويت في استفتاء 10/1
االستقالل الذي نظمته حكومة كاتالونيا اإلقليمية في شمال شرق إسبانيا، وهو 

استفتاء أعلنت الحكومة اإلسبانية أنه غير قانوني. والحكومة الكاتالونية تفيد 
بأن 43 بالمئة من الناخبين اقترعوا، وأن

90 في المئة منهم أّيدوا االستقالل.

إسبانيا؛ كاتالونيا

الواليات المتحدة تشهد أخطر حادثة إطالق نار جماعي في تاريخها الحديث، 10/1
بحيث قتل مسلح واحد في الس فيغاس ما ال يقل عن 58 شخصًا وأصاب أكثر 

من 500 آخرين.

الواليات المتحدة؛ عنف 
األسلحة

اشتداد المواجهة بين الحكومة الكاميرونية واألقلية الناطقة باللغة اإلنكليزية 10/1
في جنوب غرب وشمال غرب البالد بعد قيام االنفصاليين الناطقين باللغة 

اإلنكليزية بإعالن استقالل رمزي.

الكاميرون

في النيجر، 50 مقاتـًال تقريبًا من جماعة تابعة «للدولة اإلسالمية» ينصبون 10/4
كمينًا لدورية نيجيرية ويقتلون 4 جنود أمريكيين من فريق للعمليات الخاصة 

األمريكية كان يرافق الدورية.

النيجر؛ الواليات المتحدة؛ 
الدولة اإلسالمية
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 - 5
10/11

انعقاد محادثات تسوية بين مجلس تنسيق حركات أزواد والمنبر في أنفيس 
بمالي، واختتامها باالتفاق على خريطة طريق لتنفيذ االلتزامات التي تم التوصل 

إليها خالل المحادثات.

مالي

جائزة نوبل للسالم؛ نزع الحملة الدولية إللغاء األسلحة النووية تفوز بجائزة نوبل للسالم.10/6
األسلحة النووية

الواليات المتحدة األمريكية تعلن انسحابها من منظمة األمم المتحدة للتربية 10/12
والعلوم والثقافة (اليونسكو) وإسرائيل تحذو حذوها على الفور.

الواليات المتحدة؛ إسرائيل؛ 
اليونسكو

الرئيس األمريكي ترامب يرفض إعادة التصديق على االتفاق النووي اإليراني 10/13
(خطة العمل الشاملة المشتركة).

إيران؛ الواليات المتحدة؛ 
خطة العمل الشاملة المشتركة

شاحنتان مفّخختان تقتالن أكثر من 350 شخصًا، معظمهم من المدنيين، 10/14
في مقديشو بالصومال في أخطر هجوم إرهابي تشهده البالد على اإلطالق. 

واالشتباه بأن حركة الشباب هي التي نّفذت الهجوم.

الصومال؛ الشباب

مجلس االتحاد األوروبي يعتمد عقوبات جديدة لالتحاد األوروبي الستكمال 10/16
الجزاءات التي نّص عليها قرار مجلس األمن الدولي رقم 2375 وتعزيزها.

االتحاد األوروبي؛ كوريا 
الشمالية؛ جزاءات

 - 16
10/20

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف يعقد اجتماعه الحادي والثالثين في دبلن 
بأيرلندا.

نظام مراقبة تكنولوجيا 
القذائف

رئيس عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم في جنوب السودان يّحذر مجلس 10/17
األمن الدولي من انزالق البالد في الفوضى والعنف المتفاقم.

جنوب السودان

مقتل أكثر من 70 شخصًا في أفغانستان، معظمهم من الشرطة، في هجمات 10/17
شّنتها طالبان في مقاطعتي باكتيا وغزني.

أفغانستان؛ طالبان

القوات المسّلحة السورية تعلن التحرير الكامل للرّقة، العاصمة الفعلية للدولة 10/17
اإلسالمية.

سورية؛ الدولة اإلسالمية

طالبان تشّن هجومًا على قاعدة عسكرية في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان 10/19
وتقتل أكثر من 40 جنديًا.

أفغانستان؛ طالبان

مقتل ما ال يقل عن 56 شخصًا في هجوم شنته داعش على مسجد في العاصمة 10/20
األفغانية كابل.

أفغانستان؛ الدولة اإلسالمية

شي جين بنغ يتسّلم واليته الثانية أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني في 10/25
مؤتمره الوطني التاسع عشر، وكتابة نظريته السياسية، «فكر شي جين بنغ»، في 

دستور الحزب.

الصين

إطالق مؤشر عالمي جديد للمرأة والسالم واألمن في نيويورك، في حدث على 10/26
هامش مناقشة مجلس األمن الدولي المفتوحة بشأن المرأة والسالم واألمن في 

سنة 2017. ويقيس المؤشر التقّدم في مشاركة المرأة والوصول إلى العدالة 
واألمن.

النساء؛ السالم واألمن

إعادة إجراء انتخابات رئاسية في كينيا يتخّللها مزيد من العنف. وإعالن فوز 10/26
الرئيس كينياتا.

كينيا
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بعد تصويت برلمان كاتالونيا على إعالن االستقالل، الحكومة اإلسبانية تقصي 10/27
الحكومة الكاتالونية وتدعو إلى إجراء انتخابات إقليمية جديدة. والنائب العام 

في إسبانيا يوجه اتهامات بالتمّرد إلى قادة كاتالونيا والتحريض وإساءة استخدام 
األموال العامة.

إسبانيا؛ كاتالونيا

استقالة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، بعد استعادة الحكومة 10/29
العراقية مدينة كركوك المتنازع عليها وحقولها النفطية، إضافة إلى أجزاء أخرى 

من األراضي المتنازع عليها عقب استفتاء االستقالل الذي أجري سابقًا في 
اإلقليم الكردي.

العراق؛ األكراد

شخص يدعي أنه يعمل لصالح الدولة اإلسالمية يدهس عددًا من األشخاص 10/31
بشاحنة في نيويورك، ما يسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين. وذلك 

أشّد هجوم إرهابي فتكًا تشهده المدينة منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001.

الواليات المتحدة؛ الدولة 
اإلسالمية

سورية؛ العراق؛ الدولة تحرير دير الزور في سورية والقائم في العراق من الدولة اإلسالمية.11/3
اإلسالمية

التحالف الذي تقوده السعودية يصّعد حملة القصف في اليمن، ردًا على 11/4
الهجوم الحوثي الذي تم إحباطه بقذيفة على العاصمة السعودية الرياض.

اليمن؛ السعودية

السعودية تحتجز 11 أميرًا و4 وزراء وعشرات من الوزراء السابقين في إطار 11/5
حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

السعودية

نشر بعض تفاصيل أوراق الفردوس على المأل، وهي مجموعة من 13.4 11/5
مليون وثيقة إلكترونية سرية تتعلق باالستثمارات الخارجية التي تم تسريبها إلى 

صحيفة ألمانية.

أوراق الفردوس

 - 6
11/17

انعقاد المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لألطراف بموجب اتفاقية األمم 
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في بون بألمانيا. والتوصل إلى اتفاق على 

أسس «كتاب القواعد» لرسم التقدم الحاصل في تقليص انبعاثات الكربون.

تغّير المناخ؛ اتفاق باريس

مجلس االتحاد األوروبي يفرض جزاءات على فنزويال، بما في ذلك فرض 11/13
حظر على توريد األسلحة والمواد التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي.

االتحاد األوروبي؛ فنزويال؛ 
جزاءات

غارات جوية على سوق في األتارب بشمال سورية تقتل 53 شخصًا على 11/13
األقل. واالعتقاد بأنها من تنفيذ الحكومة السورية أو روسيا.

سورية؛ روسيا

 - 13
11/14

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين تعلنان رسميًا، في مؤتمر القمة 
الحادي والثالثين آلسيان المنعقد في مانيال بالفيليبين، بدء المفاوضات بشأن 

تفاصيل مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي.

آسيان؛ الصين

 - 13
11/17

اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المعني بأنظمة األسلحة الفّتاكة الذاتية 
التشغيل في جنيف بسويسرا، لمناقشة األبعاد التكنولوجية والعسكرية 

واألخالقية/القانونية للتقنيات الناشئة في مجال تلك األنظمة.

فريق الخبراء الحكوميين 
المعني بأنظمة األسلحة 
الفّتاكة الذاتية التشغيل

وضع الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي قيد اإلقامة الجبرية وسيطرة الجيش 11/15
على البالد.

زيمبابوي
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انتهاء والية آلية التحقيق المشترك لمنظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم 11/16
المتحدة في سورية.

سورية؛ األسلحة الكيميائية؛ 
آلية التحقيق المشترك

قبيل االنتخابات العامة المقرر إجراؤها في سنة 2018، المحكمة العليا في 11/16
كمبوديا تحل حزب اإلنقاذ الوطني الكمبودي، حزب المعارضة الرئيس لحزب 

الشعب الكمبودي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، هون سين، وتحظر ممارسة 
السياسة لمدة خمس سنوات على أكثر من مئة من أعضائه.

كمبوديا

انعقاد المؤتمر الحادي عشر لألطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول 11/20
الخامس (بشأن مخّلفات الحرب المتفّجرة) التفاقية األسلحة التقليدية المعينة 

في جنيف بسويسرا.

البروتوكول الخامس التفاقية 
األسلحة التقليدية المعّينة

انعقاد المؤتمر السنوي التاسع عشر لألطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول 11/21
الثاني المعدل (بشأن األلغام األرضية واألجهزة المتفّجرة االرتجالية) التفاقية 

األسلحة المعّينة في جنيف بسويسرا.

البروتوكول الثاني التفاقية 
األسلحة التقليدية المعّينة

اإلفادة عن أن غارة جوية أمريكية في الصومال قتلت أكثر من 100 مسلح من 11/21
حركة الشباب.

الصومال؛ الواليات المتحدة؛ 
الشباب

استقالة رئيس زيمبابوي موغابي بعد حكم دام 37 سنة، بعد أن تخلى عنه 11/21
الجيش وحزبه.

زيمبابوي

المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة تحكم على راتكو مالديتش، 11/22
القائد الصربي البوسني السابق، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب 

جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في نزاعات البلقان قبل أكثر من عقدين.

البوسنة والهرسك؛ المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغسالفيا 

السابقة
 - 22

11/24
انعقاد اجتماع األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية األسلحة المعّينة في جنيف 

بسويسرا. والمناقشات تترّكز على األسلحة الحارقة واألسلحة المتفّجرة في 
المناطق اآلهلة بالسكان و«األلغام غير األلغام المضادة لألفراد».

اتفاقية األسلحة التقليدية 
المعّينة

ميانمار وبنغالدش توقعان اتفاقًا للعودة الطوعية إلى الوطن، لكن الشروط 11/23
الالزمة للعودة الطوعية واآلمنة لالجئين الروهينغيا غير موجودة حتى اآلن.

ميانمار؛ بنغالدش؛ الروهينغيا

متشّددون إسالميون يهاجمون مسجدًا في شبه جزيرة سيناء المصرية، ما يسفر 11/24
عن مقتل ما ال يقل عن 305 أشخاص وجرح ما ال يقل عن 128 شخصًا في 

أشّد الهجمات اإلرهابية فتكًا في تاريخ مصر الحديث. وعدم إعالن أي جماعة 
مسؤوليتها، ولكن الدولة اإلسالمية هي المشتبه فيه الرئيس.

مصر؛ اإلرهاب

االنتخابات العامة في هندوراس تطلق أزمة بتأجيل العّد النهائي لألصوات 11/26
ومرّشح تحالف المعارضة، سلفادور نصر الله يّدعي تزوير االنتخابات. واندالع 

احتجاجات في عّدة أنحاء من البالد عندما اتضح أن الرئيس الحالي خوان 
أورالندا فاز بهامش صغير.

هندوراس

منظمة األمن والتعاون في أوروبا تفيد بحدوث تقّدم كبير في المحادثات 11/27
المعقودة في فيينا بين زعماء من مولدوفا وإقليم ترانسنستريا المنفصل عنها.

مولدوفا؛ ترانسنستريا

 - 27
11/28

اجتماع مؤتمر إقليمي بشأن حماية المدنيين من استخدام األسلحة المتفّجرة في 
المناطق اآلهلة بالسكان في مابوتو بموزمبيق.

األسلحة المتفّجرة في 
المناطق المأهولة بالسكان
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 - 11/27
12/1

اجتماع المؤتمر الثاني والعشرين للدول األطراف في اتفاقية األسلحة الكيميائية 
في مدينة الهاي الهولندية، لالتفاق على برنامج سنة 2018 وموازنتها.

اتفاقية األسلحة الكيميائية

 - 28
11/9 2

كوريا الشمالية تطلق تجربة لنوع جديد من القذائف البالستية الطويلة المدى. 
والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون يقول إن بالده استكملت قواتها النووية 

وحّققت هدفها بأن تصبح قوة نووية.

كوريا الشمالية؛ انتشار 
األسلحة النووية والقذائف

اندالع اشتباكات مسّلحة في العاصمة اليمنية صنعاء بين قوات الحوثي وصالح 11/30
المتحالفة معًا سابقًا.

النيجر؛ الواليات المتحدة؛ 
المركبات الجوية بال طيار

حكومة النيجر تأذن للواليات المتحدة باتخاذ قاعدة لمركباتها الجوية بال طيار 11/30
في العاصمة نيامي واستخدامها.

اليمن

الرئيس اليمني السابق صالح يتواصل مع التحالف الذي تقوده السعودية لقتال 12/2
الحوثيين ويعرض محادثات سالم إذا رفع الحصار عن اليمن.

اليمن؛ السعودية

الحوثيون يقتلون الرئيس اليمني السابق صالح، شريكهم وحليفهم السابق، 12/4
وبدء مرحلة جديدة في الصراع تشمل غارات جوية مكّثفة يشّنها التحالف الذي 

تقوده السعودية.

اليمن؛ السعودية

 - 4
12/8

االجتماع السنوي للدول األطراف في اتفاقية األسلحة البيولوجية والسّمية يوافق 
على عملية إضافية بين جلسات االجتماعات السنوية للفترة الممتدة بين سنتي 

2018 و2020.

اتفاقية األسلحة البيولوجية 
والسّمية

اإلمارات العربية المتحدة تعلن إقامة تحالف سياسي وعسكري مع السعودية، 12/5
ما يثير شكوكًا بشأن مستقبل مجلس التعاون الخليجي الذي أنشئ قبل 36 سنة.

اإلمارات؛ السعودية؛ مجلس 
التعاون الخليجي

المجتمع الدولي والفلسطينيون يدينون إعالن الرئيس األمريكي ترامب بأن 12/6
الواليات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل.

الواليات المتحدة؛ إسرائيل؛ 
فلسطين

 - 6
12/7

انعقاد الجلسة العامة لترتيب واسينار في فيينا. وقبول الهند بمثابة الدولة 
المشاركة الثانية واألربعين.

ترتيب واسينار؛ الهند

الرئيس رجب طّيب أردوغان يقوم بأول زيارة من رئيس تركي لليونان منذ 65 12/7
سنة.

تركيا؛ اليونان

وزراء خارجية البلدان التي ترأس جماعة مينسك في منظمة األمن والتعاون في 12/7
أوروبا يصدرون بيانًا مشتركًا يؤّيد استئناف الدبلوماسية المكّثفة بشأن ناغورنو 

كاراباخ.

منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا؛ مجموعة مينسك؛ 

ناغورنو كاراباخ
االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة يتوّصالن إلى اتفاق بشأن شروط بركزيت، 12/8

بعد شهور من المفاوضات، وافتتاح المحادثات بشأن العالقات في المستقبل.
المملكة المتحدة؛ االتحاد 

األوروبي؛ بركزيت
في الذكرى الثالثين لتوقيع معاهدة إزالة القذائف المتوسطة واألقصر مدى لعام 12/8

1987، وزارة الخارجية األمريكية تعلن استراتيجية أمريكية جديدة لحل الخالف 
بشأن المعاهدة مع روسيا.

الواليات المتحدة؛ معاهدة 
إزالة القذائف المتوّسطة 

واألقصر مدى
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العراق يعلن االنتصار في حربه على الدولة اإلسالمية. فبعد هجمات استغرقت 12/9
وقتًا طويـًال، تمّكنت قوات عراقية مختلفة من إجبار الدولة اإلسالمية على 

االنسحاب من معقلها في مدينة موصل العراقية.

العراق؛ الدولة اإلسالمية

الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تفّعل رسميًا التعاون الهيكلي الدائم بشأن 12/11
الدفاع الوارد في معاهدة لشبونة

االتحاد األوروبي؛ التعاون 
الهيكلي الدائم؛ التعاون 

العسكري
الرئيس الروسي بوتين يزور سورية ويعلن خفض القوات الروسية في البالد بعد 12/11

إعالن االنتصار على الدولة اإلسالمية.
سورية؛ روسيا؛ الدولة 

اإلسالمية
 - 12

12/14
وفود من خمسة أطراف في معاهدة إزالة القذائف المتوسطة واألقصر مدى 

(روسيا البيضاء وكازاخستان وروسيا وأوكرانيا والواليات المتحدة) تعقد 
اجتماعًا للجنة التحّقق الخاصة، وهي آلية حّل المنازعات بشأن المعاهدة، في 

جنيف.

معاهدة إزالة القذائف 
المتوّسطة واألقصر مدى

الفيليبينتمديد أجل األحكام العرفية سنة أخرى في مندناو بالفيليبين.12/13
إدانة 12 عضوًا في جماعة ميليشيا كونغولية باغتصاب فتيات في قضية مشهودة 12/13

لمكافحة اإلفالت من العقاب في جرائم العنف الجنسي.
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية؛ العنف الجنسي
مقتل ثمانية عشر شرطيًا في هجوم شّنه الشباب على أكاديمية الشرطة 12/14

الصومالية.
الصومال؛ الشباب

الكونغرس المكسيكي يقّر قانونًا يعّزز دور الجيش في محاربة الجريمة 12/15
المنظمة، ويجيز نشر الجنود في المناطق التي تسيطر عليها عصابات 

المخّدرات.

المكسيك

في الذكرى الثانية لالتفاق السياسي الليبي لعام 2015، المشير خليفة حفتر 12/17
يعتبر أن االتفاق انتهى وأن المؤسسات ذات الصلة به لم تعد صالحة.

ليبيا

الواليات المتحدة تستخدم حّق النقض في مجلس األمن الدولي ألول مرة 12/18
منذ ست سنوات لمنع قرار ينتقد انتقادًا غير مباشر قرار إدارة ترامب االعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل.

الواليات المتحدة؛ إسرائيل؛ 
فلسطين؛ األمم المتحدة

 - 18
12/21

االجتماع السادس عشر للدول األطراف في اتفاقية األلغام المضاّدة لألفراد 
يعقد في فيينا.

اتفاقية حظر األلغام المضاّدة 
لألفراد

الحوثيون في اليمن يطلقون قذيفة بالستية أخرى على العاصمة السعودية 12/19
الرياض، والقوات السعودية تعترضها فوق المدينة.

اليمن؛ السعودية

المبعوث األمريكي الخاص إلى أوكرانيا، كورت فولكر، يقول إن سنة 2017 12/20
هي أشّد السنوات عنفًا حتى اآلن في الصراع في أوكرانيا.

أوكرانيا
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الواليات المتحدة تؤّكد وقوع عمليات برية متعّددة تشمل قوات أمريكية في 12/20
اليمن.

الواليات المتحدة؛ اليمن

حكومة جنوب السودان وجماعات المعارضة المسّلحة توّقع اتفاقًا لوقف 12/21
األعمال العدائية.

جنوب السودان

 - 21
12/22

جولة محادثات السالم الثامنة التي تدعمها روسيا وإيران وتركيا تعقد في 
أستانا، عاصمة كازاخستان، وتنتهي باتفاق على عقد مؤتمر للسالم في سورية 

في سوتشي بروسيا في كانون الثاني/يناير 2018.

سورية؛ محادثات السالم في 
أستانا

مجلس األمن الدولي يوافق باإلجماع على القرار الرقم 2397، الذي يشّدد 12/22
الجزاءات على كوريا الشمالية، بما في ذلك تدابير لقطع ما يصل إلى 90 بالمئة 

من واردات البالد من النفط.

األمم المتحدة؛ كوريا 
الشمالية؛ جزاءات

غواتيماال تحذو حذو الواليات المتحدة وتعلن أنها ستنقل سفارتها في إسرائيل 12/24
إلى القدس، وهندوراس وبنما تفعالن الشيء نفسه بعد يومين.

إسرائيل؛ فلسطين

بدء احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة مشهد اإليرانية وانتشارها بسرعة 12/28
إلى مدن وبلدات أخرى، حيث اتخذت بعدًا سياسيًا أيضًا.

إيران

في بيان مشترك بشأن مرور 1000 يوم على الحرب في اليمن، رؤساء ثالث 12/29
هيئات لألمم المتحدة يكّررون دعوة أطراف النزاع إلى السماح الفوري بوصول 

المساعدات اإلنسانية ووقف القتال.

اليمن؛ األزمة اإلنسانية

هجوم على مسيحيين أقباط خارج العاصمة المصرية القاهرة يسفر عن مقتل 12/29
تسعة أشخاص على األقل.

مصر؛ الدولة اإلسالمية

إيرانحشود تهاجم مباني حكومية في العاصمة اإليرانية طهران12/30
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حول المؤلّفين

(José Alvarado Cóbar) خوسيه ألفارادو كوبار 

(غواتيماال)

مــســاعــد بــاحــث فــي بــرنــامــج ســيــبــري لــلــســالم والتنمية، 
انضمامه  قبل  والــنــزاعــات.  الجندر  عن  بحوثًا  يجري 
ــــا عــــــــن تــــفــــّكــــك  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــعـ إلــــــــــى ســــــيــــــبــــــري، أكـــــــمـــــــل دراســـــــــتـــــــــه الـ
الــــمــــنــــظــــمــــات الــــنــــســــائــــيــــة فـــــــي أثـــــــنـــــــاء عــــمــــلــــيــــات الـــــســـــالم 
والــــنــــتــــائــــج الـــمـــحـــتـــمـــلـــة عــــنــــد بـــــنـــــاء الــــــســــــالم بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
ــًا عـــــن االتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر،  الــــــصــــــراع. كـــمـــا أجــــــــرى بــــحــــوثــ
وعـــنـــف الـــعـــصـــابـــات، والــــنــــزاعــــات الــمــتــصــلــة بــالــتــعــديــن 
في الــواليــات المتحدة وغواتيماال، فضـًال عن رصد 

وتقييم مشاريع الصحة والتعليم في األردن.

(Ian Anthony) إيان أنطوني 

(المملكة المتحدة)

مــــديــــر بــــرنــــامــــج األمـــــــن األوروبـــــــــــي فــــي مـــعـــهـــد ســـيـــبـــري. 
«Våldets polariser- تشمل مؤلفاته المنشورة مؤّخرًا
ing i svenska städer» [The Polarization of Vi-
olence in Swedish Cities], Våldsbejakande ex-
 tremism [Violent extremism] (SOU, Aug. 2017,
co-author, in Swedish); «Secure Cities: Inclu-
 sivity, Resilience and Safety», SIPRI Insights on
 Peace and Security, no. 2017/3 (August 2017);
«European Security after the INF Treaty,» Sur-
 vival: Global Politics and Strategy (December
2017-January 2018); «Closing Sweden’s Mil-

 itary Security Deficit: The National Debate on
 NATO Membership,» (NATO Defence College,
March 2018, co-author); and «Military Dimen-
 sions of a Multipolar World: Implications for
 Global Governance,» Strategic Analysis (May
2018).

(Sibylle Bauer) سيبيل باور 

(ألمانيا)

السالح بمعهد سيبري  ونزع  التسّلح  دراســات  مديرة 
المزدوج  باالستخدام  المعني  سيبري  برنامج  ومديرة 
ومـــراقـــبـــة تــــجــــارة األســـلـــحـــة. صـــّمـــمـــت مـــنـــذ عـــــام 2005 
ونّفذت أنشطة بناء القدرات في أوروبا وفي جنوب 
شرق آسيا، مع التركيز على القضايا القانونية ومسائل 
ــــفـــــاذ الــمــتــعــّلــقــة بـــتـــعـــزيـــز مـــراقـــبـــة الـــعـــبـــور والـــســـمـــســـرة  اإلنـ
وضـــوابـــط الــتــصــديــر. وعــمــلــت قــبــل الــتــحــاقــهــا بسيبري 
في عام 2003 باحثة في معهد الدراسات األوروبّية 
 «3 D في بروكسل. تشمل مؤلفاتها المنشورة مؤّخرًا
Printing and Missile Technology Controls,» SI-
 PRI Background Paper (Nov. 2017, co-author);
Challenges and Good Practices in the Imple-
mentation of the EU’s Arms and Dual-use Ex-
 port Controls: A Cross-sector Analysis (SIPRI,
 July 2017, co-author); and Setting the Stage for
 Progress towards Nuclear Disarmament (SIPRI,
April 2018, co-author).
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(Kolja Brockmann) كوليا بروكمان 

(ألمانيا)

مساعد باحث في برنامج سيبري لمراقبة االستخدام 
الــــــــــمــــــــــزدوج وتـــــــــجـــــــــارة األســـــــلـــــــحـــــــة. يــــــجــــــري بــــــحــــــوثــــــًا فـــي 
مــــجــــال عــــــدم االنــــتــــشــــار ومــــراقــــبــــة الــــــــصــــــــادرات، ويــــرّكــــز 
ــنــــيــــع  عـــــلـــــى االمــــــــتــــــــثــــــــال، ونــــــقــــــل الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، والــــتــــصــ
إضــــافــــة إلـــــى مـــعـــاهـــدة تــــجــــارة األســـلـــحـــة. فــــي الـــســـابـــق، 
أجــــــــــــرى تـــــــدريـــــــبـــــــًا داخـــــــلـــــــيـــــــًا فـــــــي ســـــيـــــبـــــري عـــــــن الـــتـــجـــمـــع 
الــمــعــنــي بـــعـــدم االنـــتـــشـــار، الـــتـــابـــع لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــي، 
ــــحــــــادي األلـــمـــانـــي  ــًا فــــي الـــمـــكـــتـــب االتــ ــيــ ــلــ وتــــدريــــبــــًا داخــ
للشؤون االقتصادية ومراقبة الــصــادرات. نــال شهادة 
الــمــاجــســتــيــر فــــي عـــــدم االنــــتــــشــــار واألمـــــــن الــــدولــــي مــن 
كلية كنغز بــلــنــدن. تشمل مؤلفاته الــمــنــشــورة مــؤّخــرًا: 
 The Challenge of Emerging Technologies to
Export Controls: Controlling Additive Manu-
facturing and Intangible Transfers of Technol-

 ogy (April 2018, co-author), and Challenges
 and Good Practices in the Implementation of
 the EU’s Arms and Dual-use Export Controls:
A Cross-sector Analysis (July 2017, co-author).

(Mark Bromley) مارك بروملي 

(المملكة المتحدة)

مــديــر بــرنــامــج ســيــبــري الــمــعــنــي بــاالســتــخــدام الـــمـــزدوج 
وتــحــديــد األســلــحــة، حيث تــرّكــز أبــحــاثــه على الجهود 
والــدولــيــة لتنظيم الــتــجــارة الدولية  الوطنية واإلقليمية 
لـــألســـلـــحـــة. كــــــان ســـابـــقـــًا مـــحـــّلـــل ســـيـــاســـات لــلــمــجــلــس 
الـــبـــريـــطـــانـــي - األمــــريــــكــــي ألمــــــن الـــمـــعـــلـــومـــات. تــشــمــل 
«Export Controls, Hu- :مــؤّلــفــاتــه الــمــنــشــورة مـــؤّخـــرًا
man Security and Cyber-surveillance Tech-
 nology: Examining the Proposed Changes to
the EU Dual-use Regulation» (SIPRI, Decem-
 ber 2017); «Challenges and Good Practices in
the Implementation of the EU’s Arms and Du-
al-use Export Controls: A Cross-sector Analy-
sis,» (SIPRI, 2017, co-author); and «ATT-relat-
 ed Outreach Assistance in Latin America and
 the Caribbean: Identifying Gaps and Improving

Coordination,» SIPRI Background Paper (Feb-
ruary 2017, co-author).

(Marina Caparini) مارينا كاباريني 

(كندا)

سيبري.  في  والتنمية  السالم  مشروع  في  أولــى  باحثة 
تـــرّكـــز أبــحــاثــهــا عــلــى بــنــاء الـــســـالم والـــعـــالقـــة بــيــن األمـــن 
والــــتــــنــــمــــيــــة. أجــــــــرت بــــحــــوثــــًا عـــــن جـــــوانـــــب مــــتــــنــــّوعــــة مــن 
حــوكــمــة األمـــــن والـــعـــدالـــة فـــي ســـيـــاقـــات مـــا بــعــد الـــنـــزاع 
ومـــــا بـــعـــد األنـــظـــمـــة الـــســـلـــطـــويـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــطــويــر 
الشرطة، واإلشـــراف على االستخبارات، والعالقات 
ــــيـــــن الــــمــــدنــــيــــيــــن والـــــعـــــســـــكـــــريـــــيـــــن، وتــــنــــظــــيــــم الـــــشـــــركـــــات  بـ
الـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة. وتـــــرّكـــــز مــــــؤّخــــــرًا عــلــى 
ــنـــاء الــــقــــدرات،  الـــشـــرطـــة فـــي دعــــم عــمــلــيــات الـــســـالم وبـ
وردود الــســيــاســات عــلــى الــتــشــريــد الــقــســري، والــهــجــرة 
ــنـــــظـــــمـــــة، والــــــتــــــطــــــّرف  ــ ــــمـ غـــــيـــــر الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة، والــــــجــــــريــــــمــــــة الـ
الــعــنــيــف. وقـــبـــل الــتــحــاقــهــا بــمــعــهــد ســيــبــري فـــي كــانــون 
األول/ديسمبر 2016، توّلت كاباريني مناصب عليا 
ــيــــة، والـــمـــركـــز  فــــي الــمــعــهــد الـــنـــرويـــجـــي لـــلـــشـــؤون الــــدولــ
الــــدولــــي لــلــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، ومـــركـــز جــنــيــف لــلــمــراقــبــة 

الديمقراطية للقوات المسّلحة.

(Ian Davis) إيان دايفس 

(المملكة المتحدة)

الــــمــــحــــّرر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــكــــتــــاب ســــيــــبــــري الــــســــنــــوي وزمـــيـــل 
أول مـــشـــارك فـــي مـــشـــروع الــتــســّلــح ونـــــزع الـــســـالح في 
سيبري. شغل بين سنتي 2014 و2016 منصب مدير 
إدارة الــتــحــريــر والــمــطــبــوعــات والــمــكــتــبــة فـــي ســيــبــري، 
وكان مسؤوًال عن فريق من المحّررين وإدارة موازنة 
اإلدارة وتــدّفــق العمل. وقبل التحاقه بسيبري، شغل 
ــــّدة مــنــاصــب عــلــيــا وعـــمـــل مــســتــشــارًا مــســتــقـــــًال لــألمــن  عـ
الـــبـــشـــري ومـــراقـــبـــة األســـلـــحـــة. لـــديـــه ســـجـــّل طـــويـــل مــن 
الـــبـــحـــوث والــــمــــنــــشــــورات عــــن مـــســـائـــل األمـــــــن الــــدولــــي 
واإلقـــلـــيـــمـــي والـــــمـــــدّونـــــات عــــن الـــمـــســـائـــل ذات الــصــلــة 
ــنــــاتــــو. وتـــشـــمـــل مـــؤّلـــفـــاتـــه الـــمـــنـــشـــورة مــــؤّخــــرًا  بـــحـــلـــف الــ
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Contributing to NATO’s Strategic Nuclear De-
terrent (November 2015).

(Tytti Erästö) تيتي إراستو 

(فنلندا)

ــنـــــوويـــــة، فــي  ــ بـــاحـــثـــة فـــــي مـــــشـــــروع ســـيـــبـــري لـــألســـلـــحـــة الـ
إطار برنامج نزع السالح والحد من األسلحة وعدم 
االنتشار. تركز بحوثها األخيرة والحالية على االتفاق 
الــنــووي اإليـــرانـــي، ومــعــاهــدة حظر األســلــحــة الــنــوويــة، 
والــــــــنــــــــزاع بـــــشـــــأن مــــنــــظــــومــــات الـــــقـــــذائـــــف الــــدفــــاعــــيــــة بــيــن 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو وروســـيـــا، والــنــظــام 
الــــعــــالــــمــــي لـــــنـــــزع الــــــســــــالح وعــــــــــدم االنــــــتــــــشــــــار. عــمــلــت 
سابقًا في صندوق بالوشيرز في واشنطن دي سي، 
ومركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية، وكلية هارفرد 
كــيــنــيــدي، ومــركــز فيينا لــنــزع الــســالح وعـــدم االنــتــشــار، 
ومــعــهــد تــامــبــيــري ألبــحــاث الــســالم فــي فــنــلــنــدا. تشمل 
 «Time for Europe to مــؤّلــفــاتــهــا الــمــنــشــورة مــــؤّخــــرًا: 
Put Iran’s Missile Programme in Context,» SI-
 PRI Topical Backgrounder (October 2017), and
 «Will the EU and the USA Part Ways On the
Iran Deal?,» SIPRI Topical Backgrounder (Oc-
tober 2017, co-author).

(Vitaly Fedchenko) فيتالي فدتشينكو 

(روسيا)

بـــــاألمـــــن  الــــمــــعــــنــــي  ــبـــــري  ــ ــيـ ــ سـ بـــــرنـــــامـــــج  فـــــــي  أول  ــــث  ـ ــاحـ ـ ـ ـ بـ
األوروبــــــي، وهـــو مــســؤول عــن مــســائــل األمــــن الــنــووي 
لتحديد  والتعليمية  والتكنولوجية  السياسية  واألبــعــاد 
األســلــحــة الـــنـــوويـــة وعـــــدم االنـــتـــشـــار. كــــان فـــي الــســابــق 
باحثًا زائرًا بمعهد سيبري، وعمل في مركز دراسات 
الـــــســـــيـــــاســـــات فــــــي روســــــيــــــا ومــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث الــــدولــــيــــة 
التطبيقية فــي مــوســكــو. وهـــو مــؤّلــف ومــؤّلــف مــشــارك 
للعديد من المنشورات في الطب الشرعي النووي، 
واألمــن الــنــووي، وعــدم االنتشار الدولي والمساعدة 

في نــزع السالح، والــقــوات النووية، والـــدورة الدولية 
للوقود النووي.

(Aude Fleurant) أود فلوران 

(كندا/فرنسا)

ــــلـــــحـــــة واإلنـــــــفـــــــاق الــــعــــســــكــــري فــي  ــــامـــــج األسـ ــــرنـ مــــــديــــــرة بـ
ــــامـــــاتـــــهـــــا الــــبــــحــــثــــيــــة عـــــلـــــى تـــــحـــــّول  ــــمـ ــتـ ــ ســــــيــــــبــــــري. تـــــــرّكـــــــز اهـ
الـــســـوق الــعــســكــريــة وتــحــلــيــل تــفــاعــل الـــقـــوى الــمــحــرّكــة 
لــــلــــعــــرض والـــــطـــــلـــــب. كـــــانـــــت ســـــابـــــقـــــًا مــــــديــــــرة األســـلـــحـــة 
واقتصاد الدفاع في معهد البحوث االستراتيجية في 
األكــاديــمــيــة الــعــســكــريــة فــي بـــاريـــس. أّلــفــت الــكــثــيــر من 
الــمــقــاالت عــن صناعة األسلحة واإلنــفــاق العسكري 
فــي أثــنــاء عملها فــي األكــاديــمــيــة العسكرية وسيبري. 
 «Trends in World تشمل مؤلفاتها المنشورة مؤّخرًا
 Military Expenditure, 2017,» SIPRI Fact Sheet
(May 2018, co-author) and «Trends in Interna-
 tional Arms Transfers, 2017,» SIPRI Fact Sheet
(February 2018, co-author).

(Richard Ghiasy) ريتشارد غياسي 

(هولندا)

بـــاحـــث ومــــديــــر مــــشــــروع فــــي بـــرنـــامـــج ســـيـــبـــري الــمــعــنــي 
ــــرّكـــــز اهـــتـــمـــامـــه  ــتـ ــ بــــالــــصــــيــــن واألمـــــــــــن الـــــعـــــالـــــمـــــي، حــــيــــث يـ
الــــشــــامــــل عــــلــــى الــــعــــالقــــة بــــيــــن األمــــــــن والــــتــــنــــمــــيــــة. يــعــنــى 
بـــــــــدراســـــــــة الــــــســــــيــــــاســــــة الــــــخــــــارجــــــيــــــة واألمـــــــنـــــــيـــــــة لــــلــــصــــيــــن، 
والعالقات بين االتحاد األوروبي والصين، والصين 
وآسيا الوسطى، والتكامل بين أوروبا وآسيا في البنية 
التحتية واالقتصاد، وكل الشؤون المتعلقة بالسياسة 
والتنمية واألمـــن فــي أفــغــانــســتــان. فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
تـــــرّكـــــزت أبـــحـــاثـــه عـــلـــى الـــتـــكـــامـــل األوروبـــــــــــي اآلســــيــــوي 
فــي االقــتــصــاد والــبــنــى التحتية واألمـــــن. وأجــــرى ذلــك 
بـــالـــدرجـــة األولـــــــى مــــن طـــريـــق تــحــلــيــل الـــنـــتـــائـــج األمــنــيــة 
The Silk Road Eco- :ـــق ـ ــريـ ـ ـ ــطـ ـ ـ والـ ـــزام  ـ ـ ـــحـ ـ ـ الـ ــادرة  ـ ـبـ ـ ـ ــمـ ـ لـ
 nomic Belt: Considering Security Implications

 and EU-China Cooperation Prospects (SIPRI,

الــصــيــن  فــــي  غـــيـــاســـي  ـــام  ـ ـ أقـ  .Feb. 2017, co-author)
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فترات مطّولة وأجرى بحوثًا ميدانية وقّدم نتائجه في 
أكثر من 30 بلدًا.

(Zoë Gorman) زوي غورمان 

(الواليات المتحدة)

مــســاعــدة بــاحــث فــي بــرنــامــج ســيــبــري الــمــعــنــي بمنطقة 
الـــســـاحـــل/غـــرب أفـــريـــقـــيـــا. تــشــمــل اهــتــمــامــاتــهــا الــبــحــثــيــة 
تطوير طرائق جديدة للتحليل الكمي لمسائل السالم 
ــنـــــع الـــــســـــيـــــاســـــات واســــتــــكــــشــــاف  ــ واألمـــــــــــــن مـــــــن أجـــــــــل صـ
ــتـــــطـــــرف  ــ ــيـــــن الـــــــنـــــــزاعـــــــات داخـــــــــــل الـــــــــــــدول والـ ــ الـــــتـــــفـــــاعـــــل بـ
العنيف. لديها تخّصص مزدوج في العلوم السياسية 
والفيزياء مــن جامعة يــال، وقــد كتبت وثــائــق سياسية 
عـــــــن األمـــــــــــن فـــــــي أفـــــريـــــقـــــيـــــا ومــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق األوســـــــــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــمـــركـــز وســــائــــل اإلعــــــــالم ومـــــبـــــادرات 
الـــســـالم فـــي نـــيـــويـــورك، ومـــؤســـســـة كــويــلــيــام فـــي لــنــدن، 
ومـــؤســـســـة ابـــتـــكـــارات لــمــكــافــحــة الــفــقــر فـــي أكــــــرا. كما 
الــعــامــة لألمم  فــي الجمعية  اتــصــاالت  عملت منسقة 
ســيــاســيــة  حـــمـــلـــة  وأدارت  ـنـــة 2015،  ـ سـ فـــــي  ـتـــحـــدة  ـ ــمـ الـ

ناجحة في أالسكا.

(John Hart) جون هارت 

(الواليات المتحدة)

الــــكــــيــــمــــيــــائــــي  األمــــــــــــــن  مــــــــشــــــــروع  ــــس  ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ورئـ أول  ــــث  ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـ بـ
والبيولوجي في برنامج سيبري المعني بنزع السالح 
ــًا  ــ وتـــــحـــــديـــــد األســـــلـــــحـــــة وعـــــــــــدم االنـــــــتـــــــشـــــــار. عـــــمـــــل أيـــــضـ
أول فـــي مــنــظــمــة الــحــظــر الــشــامــل لــلــتــجــارب  مــســتــشــاراً 

النووية.

(Shannon N. Kile) شانون ن. كايل 

(الواليات المتحدة)

بــــاحــــث أول ورئــــيــــس مــــشــــروع األســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة فــي 
ــــنـــــي بــــــنــــــزع الـــــــســـــــالح وتــــحــــديــــد  ــــعـ بــــــرنــــــامــــــج ســـــيـــــبـــــري الـــــمـ
األســلــحــة وعـــدم االنــتــشــار. مــجــاالت أبــحــاثــه الرئيسّية 
هــــي تـــحـــديـــد األســـلـــحـــة الــــنــــووّيــــة وعــــــدم االنــــتــــشــــار، مــع 
اهتمام خــاّص بــإيــران وكــوريــا الشمالية. تنظر أعماله 

أيضًا في مسائل األمن اإلقليمي المتصلة بأفغانستان 
والـــــشـــــرق األوســــــــــط. ســــاهــــم فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن مـــنـــشـــورات 
ســيــبــري، بــمــا فـــي ذلــــك فــصــول عـــن تــحــديــد األســلــحــة 
الــــنــــوويــــة والــــــقــــــوات الــــنــــوويــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا األســـلـــحـــة، 

لكتاب سيبري السنوي منذ سنة 1994.

(Florian Krampe) فلوريان كرامب 

(ألمانيا/السويد)

بــــاحــــث فـــــي بــــرنــــامــــج ســــيــــبــــري الـــمـــعـــنـــي بـــتـــغـــّيـــر الـــمـــنـــاخ 
والــمــخــاطــر، مــتــخــصــص فـــي بــحــوث الـــســـالم والـــنـــزاع، 
واألمـــــــن الــبــيــئــي والـــمـــنـــاخـــي، واألمـــــــن الـــــدولـــــي. تــتــرّكــز 
اهــتــمــامــاتــه األكــاديــمــيــة األســـاســـيـــة عــلــى أســــس الــســالم 
واألمــــن، وبــخــاصــة عمليات بــنــاء الــســالم عقب الــنــزاع 
عـــلـــى األمــــــن الـــمـــنـــاخـــي وإدارة  الـــمـــســـلـــح. يـــركـــز حـــالـــيـــاً 
الموارد الطبيعية في مرحلة ما بعد النزاع، مع اهتمام 
خــاص بــاألســس اإليــكــولــوجــيــة لــســالم يتسم بالمرونة 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية. وكرامب باحث 
منتسب فــي كلية بحوث الــتــعــاون الــدولــي فــي مجال 
الـــــمـــــيـــــاه فــــــي قــــســــم بـــــحـــــوث الــــــســــــالم والــــــــنــــــــزاع بـــجـــامـــعـــة 
فــي مــركــز اليونسكو للتعاون  أوبـــســـاال، ويــعــمــل أيــضــاً 

الدولي في مجال المياه.

(Hans M. Kristensen) هانس م. كريستنِسن 

(الدنمارك)

العلماء  اتحاد  في  النووّية  المعلومات  مشروع  مدير 
األمريكّيين في واشنطن دي سي وزميل أول مشارك 
فـــي ســيــبــري. وهـــو مــســتــشــار مـــألـــوف لــوســائــل اإلعـــالم 
اإلخـــبـــاريـــة والــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بـــالـــشـــؤون الــنــوويــة، 
 Bulletin ومؤلف مشارك لعمود المفّكرة النووية في
of the Atomic Scientists. تشمل مؤّلفاته المنشورة 

«INF, New START and What Real- : رًا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤخـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ
ly Matters for US–Russian Nuclear Arms Con-
 trol,» Russia Matters (February 2017); «The
 Growing Threat of Nuclear War and the Role of
 the Health Community,» World Medical Journal
 (October 2016), and «Nuclear Arsenals: Current
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Developments, Trends and Capabilities,» Inter-
 national Review of the Red Cross (co-author,
July 2016).

(Alexandra Kuimova) ألكسندرا كويموفا 

(روسيا)

مـــــســـــاعـــــدة بــــــاحــــــث فـــــــي بـــــرنـــــامـــــج األســـــلـــــحـــــة واإلنـــــــفـــــــاق 
الــعــســكــري فـــي ســـيـــبـــري. تـــرّكـــز فـــي عــمــلــهــا بــاســتــخــدام 
ــبـــــري عـــــــن اإلنــــــــفــــــــاق الــــعــــســــكــــري،  ــ ــيـ ــ قـــــــواعـــــــد بـــــيـــــانـــــات سـ
وصــنــاعــة األســلــحــة ونــقــل األســلــحــة، عــلــى الــتــطــّورات 
فــي منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا، والـــدول 
ــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. قــبــل  الــــتــــي نــــشــــأت بـــعـــد تـــفـــّكـــك االتـــــحـ
انضمامها إلــى سيبري، عملت كويموفا مــتــدّربــة في 
إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة خارجية 
ــًا داخــــلــــيــــًا  ــ ــبـ ــ االتــــــحــــــاد الـــــــروســـــــي. وأكــــمــــلــــت أيـــــضـــــًا تـــــدريـ
صــيــفــيــًا فـــي جــامــعــة عــبــد الــمــالــك الـــســـعـــدي بــالــمــغــرب 
وجــامــعــة الــقــاهــرة. تــشــمــل مــؤّلــفــاتــهــا الــمــنــشــورة مــؤّخــرًا 
 «Trends in International Arms Transfers, 2017,»
 SIPRI Fact Sheet (March 2018, co-author) and
«The SIPRI Top 100 Arms-producing and Mil-
 itary Services Companies, 2016,» SIPRI Fact
Sheet (December 2017, co-author).

(Moritz Kütt) موريتز كوت 

(ألمانيا)

بــاحــث مـــشـــارك مـــا بــعــد الـــدكـــتـــوراه فـــي بــرنــامــج الــعــلــوم 
واألمــــــــن الـــعـــالـــمـــي بـــجـــامـــعـــة بـــرنـــســـتـــون. تـــشـــمـــل بــحــوثــه 
الــحــالــيــة عــمــلــيــات مــحــاكــاة إنـــتـــاج الــــمــــواّد االنــشــطــاريــة 
فــي الــمــفــاعــالت الــنــوويــة وإزالـــتـــهـــا، وتــقــنــيــات التحقق 
الــــجــــديــــدة مـــــن الــــــــــرؤوس الــــنــــوويــــة فـــــي تـــطـــبـــيـــقـــات نـــزع 

السالح وتحديد األسلحة.

(Jaïr van der Lijn) ياير فان دير لين 

(هولندا)

وعــمــلــيــات الـــســـالم في  الـــنـــزاعـــات  مــديــر بــرنــامــج إدارة 
زمــــيــــل أبـــــحـــــاث أول فـــــي مــعــهــد  ــــاً  ــــــو أيـــــضـ ســــيــــبــــري. وهـ

هولندا للعالقات الدولية «كلنغندال» وزميل مشارك 
فــــــي جــــامــــعــــة رادبــــــــاونــــــــد نـــيـــمـــيـــجـــن. تـــشـــمـــل اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
الــبــحــثــيــة مــســتــقــبــل عــمــلــيــات الـــســـالم، وتــقــيــيــم عمليات 
السالم وعوامل نجاحها وفشلها، والنُهج الشاملة في 
Peace- :الــبــعــثــات. تشمل مــؤلــفــاتــه الــمــنــشــورة مـــؤّخـــرًا
building and Friction: Global and Local En-
 counters in Post-conflict Societ ies (Routledge,
 2016, co-editor); «Peacekeepers under Threat?
Fatality Trends in UN Peace Operations,» SI-
 PRI Policy Brief (September 2015, co-author);
African Directions: Towards an Equitable Part-
 nership in Peace Operations (SIPRI, 2017,
 co-author); and «Multilateral Peace Operations
 and the Challenges of Organized Crime,» SIPRI
Background Paper (February 2018).

(Diego Lopes da Silva) دييغو لوبس دا سيلفا 

(البرازيل)

بـــــــاحـــــــث مــــــــشــــــــارك فــــــــي بــــــرنــــــامــــــج األســــــلــــــحــــــة واإلنــــــــفــــــــاق 
ــتـــــوراه فــي  ــ الـــعـــســـكـــري فــــي ســـيـــبـــري. يــحــمــل شــــهــــادة دكـ
السالم والدفاع واألمن الدولي من جامعة والية ساو 
باولو. تناولت مؤّلفاته بالدرجة األولى مسائل تجارة 
األسلحة والشفافية في اإلنفاق العسكري. توّلى قبل 
عمله في سيبري مناصب بحثية في فريق الدراسات 
الــدفــاعــيــة واألمــــن الــدولــي وشــبــكــة الــدفــاع واألمــــن في 

أمريكا الالتينية.

(Giovanna Maletta) جيوفانا ماليتا 

(إيطاليا)

مــــســــاعــــدة بــــاحــــث فـــــي بــــرنــــامــــج االســـــتـــــخـــــدام الـــــمـــــزدوج 
ومــراقــبــة تــجــارة األســلــحــة فــي ســيــبــري. تشمل بحوثها 
عـــــن مــــراقــــبــــة الـــــــصـــــــادرات مـــســـائـــل االمــــتــــثــــال واإلنـــــفـــــاذ، 
مــــع تـــركـــيـــز خـــــــاّص االســــتــــخــــدام الـــــمـــــزدوج وســـيـــاســـات 
مـــراقـــبـــة صــــــــادرات األســـلـــحـــة فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي. 
تعمل أيــضــًا فــي أنــشــطــة ذات صــلــة بـــدور ســيــبــري في 
االتـــحـــاد الــمــعــنــي بـــعـــدم االنـــتـــشـــار ونـــــزع األســلــحــة في 
االتحاد األوروبي. تشمل مؤّلفاتها المنشورة مؤّخرًا: 
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 The Challenge of Software and Technology
Transfers to Non-proliferation Efforts: Imple-
 menting and Complying with Export Controls
(SIPRI, April 2018, co-author), and Challeng-
 es and Good Practices in the Implementation of
 the EU’s Arms and Dual-use Export Controls: A
Cross-sector Analysis (SIPRI, July 2017, co-au-
thor).

(Neil Melvin) نيل ميلفين 

(المملكة المتحدة)

مـــديـــر مــــشــــروع ســـيـــبـــري الــمــعــنــي بـــالـــســـالم واألمـــــــن فــي 
ــًا مـــنـــاصـــب رفـــيـــعـــة فــي  الـــــقـــــرن األفـــــريـــــقـــــي. شـــغـــل ســــابــــقــ
مـــنـــظـــمـــة األمــــــــن والـــــتـــــعـــــاون فـــــي أوروبـــــــــــا وأمــــــانــــــة مـــيـــثـــاق 
الـــطـــاقـــة واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي. وشـــغـــل أيـــضـــًا مــنــاصــب 
فــــي مــــركــــز الــــــدراســــــات األوروبــــــيــــــة والـــمـــعـــهـــد الــمــلــكــي 
لـــــلـــــشـــــؤون الــــــدولــــــيــــــة (تــــــشــــــاتــــــام هـــــــــــــــاوس)، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
مــنــاصــب تعليمية فــي كلية لــنــدن لــالقــتــصــاد، وجامعة 
لــــيــــدز، وكـــلـــيـــة بـــروكـــســـل لــــلــــدراســــات الــــدولــــيــــة. ومــلــفــن 
زميل أبحاث زائــر في جامعة هارفرد، ولديه دكتوراه 

من جامعة أكسفورد.

(Zia Mian) ضيا ميان 

(باكستان/المملكة المتحدة)

مـــديـــر مــــشــــارك لـــبـــرنـــامـــج الـــعـــلـــوم واألمـــــــن الـــعـــالـــمـــي فــي 
جامعة برنستون، حيث يدير مشروع السالم واألمــن 
فــي جــنــوب آســيــا. يــرّكــز عــمــلــه عــلــى مــســائــل األســلــحــة 
الـــنـــوويـــة وتـــحـــديـــد األســـلـــحـــة ونـــــزع الــــســــالح، ومــســائــل 
الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة فـــــي الـــهـــنـــد وبــــاكــــســــتــــان. وهــــــو مـــحـــّرر 
 (Science and مشارك لمجلة العلوم واألمن العالمي
(Global Security. ورئــيــس مــشــارك لــلــفــريــق الــدولــي 

المعني بالمواّد االنشطارية. شارك في تأليف كتاب 
Unmaking the Bomb: A Fissile Material Ap-
proach to Nuclear Disarmament and Nonprolif-
eration (MIT Press, 2014).

(Pavel Podvig) بافل بودفيغ 

(روسيا)

بــاحــث فـــي بــرنــامــج الــعــلــوم واألمـــــن الــعــالــمــي بجامعة 
األمــــــــم  ــــهـــــد  ــــعـ مـ فــــــــي  أول  أبــــــــحــــــــاث  ـــل  ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزمـ ـــون  ـ ـتـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ بـ
المتحدة لبحوث نزع السالح. بدأ عمله في القضايا 
األمــنــيــة فـــي مـــركـــز دراســــــات تــحــديــد األســلــحــة بمعهد 
مــــوســــكــــو لـــلـــفـــيـــزيـــاء والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، الــــــــذي كـــــــان أول 
مؤسسة أبحاث مستقلة في روسيا مخصصة لتحليل 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــقـــنـــيـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــحـــديـــد األســــلــــحــــة ونـــــزع 
الـــــســـــالح. يـــديـــر بـــودفـــيـــغ مـــشـــروعـــه الـــبـــحـــثـــي الـــخـــاص، 
القوات النووية الروسية (RussianForces.org). وهو 
أيضًا محرر مشارك في مجلة العلوم واألمن العالمي 
(Science and Global Security) وعضو في الفريق 

الدولي المعني بالمواد االنشطارية.

(Timo Smit) تيمو سميت 

(هولندا/السويد)

السالم  وعمليات  الــنــزاعــات  إدارة  برنامج  فــي  بــاحــث 
فــي ســيــبــري. وهـــو مــســؤول عــن صــيــانــة قــاعــدة بيانات 
ســـيـــبـــري لــعــمــلــيــات الــــســــالم الـــمـــتـــعـــّددة األطــــــــــراف، بــمــا 
فـــــي ذلــــــك جـــمـــع الــــبــــيــــانــــات، وإجــــــــــراء الــــبــــحــــوث حـــول 
اتـــجـــاهـــات حــفــظ الــــســــالم. قــبــل الــتــحــاقــه بــســيــبــري في 
ـــــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ األوروبـ ــــاد  ـ ـ ــــحـ ـ ـ ـــــي مــــعــــهــــد االتـ ـــمــــل فـ ــنــــة 2014، عـ ـ سـ
للدراسات األمنية والجمعية البرلمانية لحلف الناتو.

(Dan Smith) دان سميث 

(المملكة المتحدة)

مـــديـــر مــعــهــد ســـيـــبـــري. لـــديـــه ســـجـــّل حـــافـــل بــالــبــحــوث 
والمنشورات في مجموعة واسعة من مسائل النزاع 
والــســالم. يــرّكــز عمله الــحــالــي على الــعــالقــة بين تغّير 
الـــمـــنـــاخ واتــــجــــاهــــات الــــنــــزاعــــات الـــعـــالـــمـــيـــة. وقـــــد عــمــل 
أربع سنوات في الفريق االستشاري لصندوق األمم 
الــمــتــحــدة لــبــنــاء الـــســـالم، اثــنــتــان مــنــهــا (2010 - 2011) 
بــوصــفــه رئــيــســًا لــلــفــريــق. يــعــمــل أيـــضـــًا مــنــذ عــــام 2014 
أستاذًا للسالم والنزاع بجامعة مانشستر. وهو مؤّلف 
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إصــــــــــدارات مــتــتــالــيــة مــــن أطــــــالــــــس الــــســــيــــاســــة، والـــــحـــــرب 
والـــــــســـــــالم، والــــــشــــــرق األوســــــــــــط، ومـــــدّونـــــة عــــن الــســيــاســة 

الدولية.

(Fei Su) في سو 

(الصين)

العالمي  واألمــن  الصين  برنامج  في  باحث.  مساعدة 
فــي ســيــبــري، الـــذي انــضــمــت إلــيــه ألول مـــرة فــي آذار/
بــــكــــيــــن. تــــرّكــــز  فــــــي  لــــلــــبــــرنــــامــــج  ّثـــلـــة  ـ ـ ــمـ كـــمـ ـــارس 2015  ـ ـ ـ ـ ـ مـ
واألمنية  الخارجية  السياسة  على  البحثية  اهتماماتها 
مع كوريا الشمالية  الصين  وال سّيما عالقة  للصين، 
وكوريا الجنوبية واليابان. تجري حاليًا أبحاثًا ضمن 
مـــجـــال االقـــتـــصـــاد الـــجـــغـــرافـــي فـــي مـــشـــروع يــحــلــل آثـــار 
طـــريـــق الــحــريــر الــبــحــري الــصــيــنــي الــمــتــرّتــبــة عــلــى بحر 
ــنـــــدي. قــبــل  ــ ــــهـ الــــصــــيــــن الــــجــــنــــوبــــي ومـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــيـــط الـ
التحاقها بسيبري، درست سو في سيول لمدة ثالث 
سنوات، حيث حّسنت إجادتها للغة الكورية. وهي 
حاصلة على الماجستير فــي اإلدارة العامة مــن كلية 
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا لـــــــإلدارة الـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة ســيــول 
الــوطــنــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى الــحــوكــمــة. كتبت رسالتها 
باللغة الكورية عن تأثير حجم الحكومة على الفساد 

في الصين.

(Nan Tian) نان تيان 

(جنوب أفريقيا)

في  العسكري  واإلنــفــاق  األسلحة  برنامج  فــي  باحث 
اإلنفاق  برنامج  عن  المسؤولية  يتولى  حيث  سيبري، 
الــــعــــســــكــــري. وهــــــو خـــبـــيـــر بــمــنــطــقــتــي أفـــريـــقـــيـــا وأمـــريـــكـــا 
الـــالتـــيـــنـــيـــة، وتــــــرّكــــــز اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــبـــحـــثـــيـــة عـــلـــى أســـبـــاب 
ــــعـــــســـــكـــــري والــــــــحــــــــرب األهـــــلـــــيـــــة وآثــــــارهــــــمــــــا،  اإلنــــــــفــــــــاق الـ
وعــلــى قضايا تتصل بالشفافية والــمــســاءلــة فــي إعــداد 
الــمــوازنــات العسكرية واإلنـــفـــاق والــمــشــتــريــات. عمل 
ســـابـــقـــًا اقـــتـــصـــاديـــًا مــعــنــيــًا بــتــغــّيــر الـــمـــنـــاخ فـــي الــصــنــدوق 
الـــعـــالـــمـــي لــلــطــبــيــعــة وكــــــان مـــحـــاضـــرًا فــــي جـــامـــعـــة كــيــب 
تــــــــاون. يـــنـــشـــر فــــي مـــجـــلـــة الـــــــدفـــــــاع واقــــــتــــــصــــــادات الــــســــالم 

(Defence and Peace Economics) ومجلة اقــتــصــاد 

(The Economics of Peace and Se- السالم واألمــن

curity Journal).

(Johanna Trittenbach) جوانا تريتنباخ 

(ألمانيا)

كـــــانـــــت مــــــتــــــدّربــــــة فــــــي بـــــرنـــــامـــــج االســــــتــــــخــــــدام الــــــمــــــزدوج 
ــــارة األســــلــــحــــة (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  ــــجــ ومـــــراقـــــبـــــة تــ
فــي  ـلـــت  ـ ــمـ عـ ـيــــث  ـ ـ حـ ـــر 2018)،  ـ ــرايـ ـ ـ بـ ـ ـ ـ ـ ـــاط/فـ ـ بـ ـ ـ ـ ـ شـ  - 2017
تحديات التقنيات الناشئة لضوابط تصدير األسلحة، 
وكذلك في قواعد بيانات مختلفة. ترّكز اهتماماتها 
البحثية على اتفاقات نزع السالح وتحديد األسلحة 
ــتــــثــــال لـــهـــا. وقــبــل  الـــدولـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة وتــنــفــيــذهــا واالمــ
أن تــبــدأ دراســـاتـــهـــا الــعــلــيــا فـــي الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام، 
تجري حاليًا تدريبًا داخليًا في مركز األمــم المتحدة 
اإلقــلــيــمــي لــلــســالم ونــــزع الـــســـالح فـــي آســيــا والــمــحــيــط 
الــــهــــادئ فــــي كـــاتـــمـــانـــدو، وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
واألسلحة  الصغيرة  األسلحة  بمراقبة  معني  تجريبي 

الخفيفة من منظور جنساني.

(Maaike Verbruggen) مايكا فيربروغن 

(هولندا)

بــاحــثــة تــحــمــل شـــهـــادة دكــــتــــوراه فـــي مــعــهــد الــــدراســــات 
األوروبـــــــــيـــــــــة بــــجــــامــــعــــة بـــــروكـــــســـــل الــــــــحــــــــّرة. عــــمــــلــــت بــيــن 
مـــســـاعـــدة بـــاحـــثـــة فــــي ســـيـــبـــري،  ــاَمــــي 2016 و2017  ـ عـ
واألمنية  العسكرية  بالتقنيات  المتعّلقة  المسائل  فــي 
الــنــاشــئــة، وهــــي خــبــيــرة فـــي مـــوضـــوع الـــتـــحـــّديـــات الــتــي 
تــشــّكــلــهــا الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــنـــاشـــئـــة أمـــــــام تــحــديــد 
الـــــســـــالح. مــــن مــــجــــاالت اهـــتـــمـــامـــهـــا الــــخــــاصــــة الــنــتــائــج 
الـــتـــي يـــرّتـــبـــهـــا تـــغـــّيـــر طــبــيــعــة الـــعـــلـــم والــتــكــنــولــوجــيــا عــلــى 
االبتكارات العسكرية، واحتماالت التآزر بين أنظمة 
الناشئة.  العسكرية  التقنيات  لتنظيم  األسلحة  مراقبة 
تــــحــــمــــل شـــــــهـــــــادة الــــمــــاجــــســــتــــيــــر فـــــــي دراســـــــــــــــات الـــــســـــالم 
والــنــزاعــات مــن جــامــعــة أوســـلـــو، وعــمــلــت مــتــدّربــة في 
مكتب األمـــم الــمــتــحــدة لــشــؤون نـــزع الـــســـالح، ودائـــرة 
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عـــــدم االنــــتــــشــــار، وتـــحـــديـــد األســـلـــحـــة، ونــــــزع الـــســـالح، 
ـــــي وزارة الــــخــــارجــــيــــة  ــــة فـ ــــحـ ـــلـ ـ ـــــط تــــصــــديــــر األسـ ـ ــــوابـ ـ ـ وضـ

الهولندية.

(Pieter D. Wezeman) بيتر ويزيمان 

(هولندا/السويد)

بـــاحـــث أول فــــي بـــرنـــامـــج ســـيـــبـــري الـــمـــعـــنـــي بــاألســلــحــة 
واإلنفاق العسكري. ساهم في العديد من منشورات 
ســيــبــري مــنــذ ســنــة 1994، بــمــا فــي ذلـــك اســتــعــراضــات 
ســيــبــري الــســنــويــة التـــجـــاهـــات نــقــل األســلــحــة وصــنــاعــة 
السالح واإلنفاق العسكري. كما نشر، من جملة ما 
نشر، عن اإلنفاق العسكري والقدرات العسكرية في 
الشرق األوسط، وحظر األسلحة المتعّدد األطراف، 
ــنــــاعــــة األســـلـــحـــة  وتــــــدّفــــــق األســــلــــحــــة إلــــــى أفــــريــــقــــيــــا، وصــ
ـــاَمــــي 2003 و2006، عـــمـــل أيـــضـــاً  ـــة. بـــيـــن عـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ األوروبـ
مــحــلـــــًال أول فـــي وزارة الــــدفــــاع الــهــولــنــديــة فـــي مــجــال 
تقنياً  انــتــشــار األســلــحــة، وفـــي عـــام 2007 عــمــل خــبــيــراً 
فــي فــريــق األمـــم المتحدة للخبراء الحكوميين  خبيراً 

الــــذي اســتــعــرض تــقــريــر األمــــم الــمــتــحــدة عــن النفقات 
العسكرية.

(Siemon T. Wezeman) سيمون ويزيمان 

(هولندا)

بـــاحـــث أول فــــي بـــرنـــامـــج ســـيـــبـــري الـــمـــعـــنـــي بــاألســلــحــة 
واإلنــــفــــاق الــعــســكــري. تــشــمــل مـــجـــاالت أبــحــاثــه رصــد 
عـــــمـــــلـــــيـــــات نـــــقـــــل األســـــــلـــــــحـــــــة، واإلنــــــــــفــــــــــاق الـــــعـــــســـــكـــــري، 
وشركات إنتاج األسلحة، مع اهتمام خاص بمنطقة 
آســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ ومــنــاطــق االتــحــاد السوفياتي 
الــــــــســــــــابــــــــق، واســـــــــتـــــــــخـــــــــدام األســـــــلـــــــحـــــــة فـــــــــي الــــــــنــــــــزاعــــــــات، 
ــــة، وتــــطــــويــــر  ــــحــ ــلــ ــ والــــشــــفــــافــــيــــة فــــــي عــــمــــلــــيــــات نــــقــــل األســ
األخــيــرة:  تقنيات األسلحة التقليدية. تشمل مؤلفاته 
 «Military Capabilities in the Arctic: A New
Cold War in the High North?,» SIPRI Back-
 ground Paper (October 2016); «Trends in World
 Military Expenditure, 2017,» SIPRI Fact Sheet
(May 2018, co-author), and «Trends in Interna-
 tional Arms Transfers, 2017,» SIPRI Fact Sheet
(February 2018, co-author).
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أسعار المواّد الغذائية: 47، 203

األسلحة الحارقة: 456–457، 463–465
أسلحة الدمار الشامل: 25، 32، 395، 404

إسماعيل، حجر: 435
االشتباكات األرمنية - األذربيجيانية (2017): 

257
إطالق إيران قمر صناعي (2017): 412

اعـــتـــراف تـــرامـــب بــالــقــدس كــعــاصــمــة إلســرائــيــل 
102 :(2017)

إعالن داونينغ ستريت (1993): 59
األقباط: 99
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إلــــــقــــــاء الـــقـــنـــبـــلـــتـــيـــن عــــلــــى هــــيــــروشــــيــــمــــا ونــــغــــزاكــــي 
363 :(1945)

391 :(9M728) القذيفة إسكندر إم
302 :(SSC-7)) (9M728 القذيفة االنسيابية

364 :(Vela 6911) القمر الصناعي
أمانو، يوكيا: 410

الــمــتــحــدة: 25، 33، 42، 44، 46–48،  األمــــم 
 ،89  ،85  ،80–79  ،73  ،71–70  ،59  ،54
 ،118 ،111–110 ،108 ،106 ،104 ،100
 ،136–133  ،131–130  ،124  ،121–120
–158 ،156–153 ،150–142 ،140–139

 ،184 ،181 ،179–176 ،174–169 ،166
 ،265–261 ،234 ،224–223 ،211 ،189
 ،398–397 ،383 ،381–380 ،378 ،376
 ،426 ،419 ،417 ،404–403 ،401–400
 ،470 ،468–467 ،457 ،448 ،434 ،429
–503 ،500–493 ،490 ،486 ،484–481

 ،570–569 ،536 ،526 ،520 ،512 ،504
 ،602–596 ،590 ،578 ،576 ،574–573

620–618 ،611–610 ،607–604
األمانة العامة- 

إدارة شؤون السالمة واألمن: 429- 
ــــكـــــامـــــلـــــة الـــــــمـــــــتـــــــعـــــــّددة األبـــــــعـــــــاد -  ــتـ ــ ــــمـ ــثـــــة الـ ــ ــــعـ ــبـ ــ الـ

لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا 
الوسطى (مينوسكا): 134، 139–140، 

184 ،165–164
البعثة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق - 

االســتــقــرار فــي مــالــي (مــيــنــوســمــا): 124، 

 ،145–144  ،142  ،140–139  ،134
177 ،158 ،150–149

بــعــثــة الـــجـــمـــاعـــة االقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــرب - 
أفريقيا في غامبيا: 133

بعثة جنوب السودان: 165- 
بعثة دعم ليبيا: 104- 
بعثة الكوت ديفوار: 133- 
بعثة كولومبيا: 133، 171- 
بعثة ليبيريا: 156- 
ــثـــــة الــــــمــــــســــــاعــــــدة اإلقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة إلــــــــــى جـــــزر -  ــ ــــعـ بـ

سليمان: 133، 136، 172، 183–184
بعثة مساعدة العراق: 100- 
بـــعـــثـــة تـــحـــقـــيـــق االســــــتــــــقــــــرار فــــــي جـــمـــهـــوريـــة - 

ــيــــة (مــــونــــوســــكــــو):  الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــ
–160  ،145  ،140–139  ،135–134

161
بعثة هاييتي: 133- 
التقرير عن النفقات العسكرية: 223- 
الجمعية العامة: 103، 126، 134، 146، - 

 ،377–376  ،371  ،227  ،223  ،170
475 ،464–463 ،396

القرار الرقم (258/71): 378، 381- 
ســجــل األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة: 234، 261–- 

265–264 ،262
القوة األمنية المؤّقتة ألبيي: 142، 166- 
قوة حفظ السالم في قبرص: 172- 
القوة المؤّقتة في لبنان: 174- 
قوة مراقبة فّض االشتباك: 174- 
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 - ،46  ،35–34  ،30  ،25 األمـــــــن:  مــجــلــس 
 ،132  ،126  ،116  ،104–103  ،92
–156  ،154  ،149–148  ،146  ،134

 ،175–174  ،171–164  ،162  ،160
 ،406–398  ،390  ،372  ،179–177
–423  ،420–419  ،417  ،412  ،408

 ،486  ،467  ،463  ،429–427  ،425
 ،514  ،512–511  ،500  ،497–494
–602  ،600–598  ،573  ،526–525

611–610 ،606
القرار الرقم (1718): 401- 
القرار الرقم (1874): 401، 404- 
القرار الرقم (2216): 496- 
القرار الرقم (2231): 496، 512- 
القرار الرقم (2370): 463- 
القرار الرقم (2371): 401- 
القرار الرقم (2375): 401، 403، 405- 
القرار الرقم (2397): 403، 406- 

مجلس حقوق اإلنسان: 79، 86، 430- 
الــمــركــز اإلقــلــيــمــي لــلــســالم ونـــزع الــســالح: - 

490
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: 85، - 

100
الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الـــالجـــئـــيـــن: - 

92 ،80 ،44
مكتب إدارة شؤون نزع السالح: 468- 
مــكــتــب تــنــســيــق الـــــشـــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة: 79، - 

467 ،124 ،120
منّظمة األغذية والزراعة: 450- 

الميثاق- 
الفصل السابع: 400- 

األمن اإلقليمي: 216
األمن اإلنساني: 27–28، 43–44، 47

األمن البشري: 19، 48، 116، 120
األمن العالمي: 20، 31، 49، 208، 378

الــغــذائــي: 28، 46–47، 53، 57، 76– األمــــن 
116 ،77

األمن القومي: 173، 200، 216، 390، 411
إنتاج األسلحة: 276، 279

االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي سريالنكا (2015): 
85

االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي الــكــونــغــو (2006): 
121

االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي الــكــونــغــو (2011): 
121

االنتخابات الرئاسية في مالي (2018): 126
أنطوني، إيان: 87، 613

 ،72  ،28–27  ،20–19 الـــعـــســـكـــري:  ــــفـــــاق  اإلنـ
 ،231–230  ،227–226  ،224–187  ،185

242
اإلسباني: 196–197- 
األسترالي: 197- 
اإلسرائيلي: 252، 259- 
األلماني: 196–197، 207- 
اإلماراتي: 210–211، 257- 
األمريكي: 187، 197، 199، 204، 223- 
األنغولي: 220- 
األوكراني: 210- 
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اإليراني: 210–211، 216، 257- 
اإليطالي: 196–197- 
الباكستاني: 252–254- 
البرازيلي: 197، 251- 
البريطاني: 196–197، 208- 
البيروفي: 224–225- 
التركي: 197، 212، 250- 
الجزائري: 202، 216- 
الروسي: 190، 197، 209- 
الروماني: 208- 
السعودي: 188، 197، 210، 218–220، - 

258–257 ،223
السوداني: 203–204- 
الصيني: 190، 199–200، 202، 223- 
العراقي: 216- 
الفرنسي: 196–197- 
الفنزويلي: 224، 228–229، 251- 
القطري: 258- 
الكندي: 197، 204- 
الكوري الجنوبي: 197- 
الكويتي: 216- 
المصري: 257–258- 
الــــمــــوازنــــة: 188–189، 211، -  خــــــارج  مــــن 

231–222
الهندي: 197، 223، 252–253- 
الياباني: 197- 

انفصال جنوب السودان (2011): 131
االنــقــالب العسكري في الكاميرون (1980): 

115

أوباما، باراك: 32، 36، 109
أوزوموجو، أحمد: 430

- ب   -

بارو، أداما: 156–157
بان كي مون: 467

باور، سيبيل: 506، 613
البرزاني، مسعود: 102

البرلمان األوروبي: 41، 476
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 25

برنامج أوبساال لبيانات النزاعات: 58–60
282 :(GPV) برنامج التسّلح الروسي

برنامج الحماية المؤّقتة: 63
اإليــــرانــــي: 31، 407–408،  الـــنـــووي  الــبــرنــامــج 

511 ،494 ،482 ،414
ــــنـــــووي الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي: 287،  الـــبـــرنـــامـــج الـ

494 ،482 ،406
البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف 
ضـــحـــايـــا  بــــحــــمــــايــــة  والــــمــــتــــعــــلــــق  لـــــعـــــام 1949 

الصراعات المسلحة الدولية: 538
البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف 
ضـــحـــايـــا  بــــحــــمــــايــــة  والــــمــــتــــعــــلــــق  لـــــعـــــام 1949 

الصراعات المسلحة غير الدولية: 538
بروتوكول جنيف (1925): 536

النارية  األسلحة  بمراقبة  المتعلق  البروتوكول 
والـــذخـــيـــرة وغــيــرهــا مـــن الـــمـــواد ذات الصلة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــجـــمـــاعـــة اإلنــــمــــائــــيــــة لــلــجــنــوب 

األفريقي (2004): 562
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بــــروتــــوكــــول نـــيـــروبـــي لـــمـــنـــع األســـلـــحـــة الــصــغــيــرة 
واألســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة فـــي مــنــطــقــة الــبــحــيــرات 
والحّد  ومراقبتها  األفريقي  والقرن  الكبرى 

منها (2006): 562
بروكمان، كوليا: 484، 506، 520، 614

بروملي، مارك: 260، 266، 481، 484، 493، 
614 ،520 ،506

البطالة: 116
بــعــثــة مـــنـــّظـــمـــة الــــــــدول األمـــريـــكـــيـــة لـــدعـــم عــمــلــيــة 

السالم في كولومبيا: 141
 ،337  ،330  ،322  ،296  ،287 الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم: 
–357 ،355–353 ،351–350 ،341–340

363 ،358
بوتين، فالديمير: 108

بودفيغ، بافل: 350، 618
بوريسوف، يوري: 299

 ،127–126  ،118  ،116  ،114 حــــــــرام:  بـــوكـــو 
204–203 ،178–177 ،175 ،134

بونغ، أندري: 461
بوهاري، محّمدو: 127

البيان الختامي للمفاوضات المتعلقة بتعداد 
أفــــراد الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــقــلــيــديــة بــأوروبــا 

558 :(1992)

- ت   -

تاكاميزاوا، نوبيشيغي: 482، 488
التجارب النووية لكوريا الشمالية

 -361 ،359 ،341 :(2006)
 -359 :(2009)

 -361 ،359 ،341 :(2013)
 -360–359 :(2016)
 -362 ،360 ،341 :(2017)

–273  ،266  ،234  ،118 األســــلــــحــــة:  تـــــجـــــارة 
 ،519 ،492–486 ،484–483 ،481 ،284

619 ،617 ،614–613 ،604 ،553
تجارة المخّدرات: 45، 61–62، 64–70، 82، 

205
التدخل الروسي في السياسية األوكرانية: 91

الــــــتــــــدخــــــل الــــــعــــــســــــكــــــري الـــــــــروســـــــــي فــــــــي ســــــوريــــــة 
37 :(2015)

تدويل النزاعات: 45
دونـــالـــد: 28، 31–32، 47–48، 74،  تـــرامـــب، 
 ،172  ،147–146  ،135–134  ،103–102
 ،407 ،373 ،295 ،279 ،200–199 ،174
 ،596–595  ،424  ،416–415  ،413–411

610–609 ،606 ،604–603 ،600 ،598
ترتيب واسينار: 482، 506–508، 516–519، 

609 ،593 ،530–529 ،523–521
تريتنباخ، جوانا: 266، 619

التريتيوم: 337، 354
التضّخم: 203

تغّير المناخ: 28، 33، 46–47، 116، 150
التمرد الحوثي في اليمن (2004): 110

التمرد في الفليبين (1969): 82
تنسيقية حركات أزواد: 124، 126

تــــنــــظــــيــــم الـــــــــدولـــــــــة اإلســـــــالمـــــــيـــــــة (داعــــــــــــــــــــش): 54، 
 ،105–104  ،101–95  ،83  ،81  ،75–72
 ،417 ،130 ،116 ،114 ،112 ،110–107



627

 ،473 ،470 ،466 ،464 ،435–434 ،431
503 ،476

تنظيم القاعدة: 45، 110، 112، 125
التنمية االقتصادية: 213، 221

الــمــســتــدامــة: 25، 27، 48–49، 227،  الــتــنــمــيــة 
590–589 ،487–486

الــــتــــوتــــر الــــطــــائــــفــــي بــــيــــن الــــبــــوذيــــيــــن والـــمـــســـلـــمـــيـــن 
(سريالنكا، 2017): 86

توحيد قبرص: 89
 ،235  ،222  ،213  ،190  ،187 نــــــــان:  تـــــيـــــان، 

619 ،273

- ث   -

ثابان، توم: 162

- ج   -

جامعة الدول العربية: 104، 482، 493، 504، 
585

جبهة تحرير مورو اإلسالمية: 82–84
الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب اإلثيوبي: 

124–122
الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــنـــهـــضـــة جــــمــــهــــوريــــة أفـــريـــقـــيـــا 

الوسطى: 119
جرائم الحرب: 85–86، 89

الجريمة المنّظمة: 45، 64، 67–68، 71، 88، 
176 ،174 ،131

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا: 24، 
 ،261 ،184 ،157–156 ،141 ،136 ،133

583 ،491

الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا: 23، 
582

ــنــــــوب األفــــــريــــــقــــــي  ــ ــــجــ ــلــ ــ الــــــجــــــمــــــاعــــــة اإلنـــــــمـــــــائـــــــيـــــــة لــ
591 ،183 ،162 ،141 :(SADC)

الجماعة األوروبــيــة للطاقة الــذريــة (أوراتـــوم): 
583 ،24

جماعة األورومو (إثيوبيا): 122–123
جنتيلوني، باولو: 516

الجنسانية: 149
الجنوسة: 150

جيش التحرير الشعبي (الصين): 318–319
جيش الرب للمقاومة: 176

الجيش الشعبي لتحرير السودان: 131، 203

- ح   -

حادثة استخدام الخردل الكبريتي (سوريا: أم 
حوش، 2016): 422

حــادثــة اســتــخــدام غـــاز الــســاريــن (ســـوريـــا: خــان 
شيخون، 2017): 419، 424، 427، 429، 

509
حــادثــة اســتــخــدام غـــاز الــســاريــن (ســـوريـــا: خــان 

شيخون، 2017): 106
حالة التوتر في الكاميرون (2017): 114

األنــغــولــيــة (1975 - 2002):  األهـــلـــيـــة  الـــحـــرب 
219

الحرب األهلية في الصومال (2009): 127
الحرب األهلية اليمنية (1994): 110
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الــــبــــاردة: 19، 28، 31، 37، 40، 43،  الـــحـــرب 
 ،372 ،239 ،236 ،233 ،202 ،190 ،187

393 ،389 ،387
الحرب الجورجية (2008): 36

حرب الخليج األولى (1980 - 1988): 441، 
508

الحرب السودانية (2013): 494
 ،95 ،45 ،39 :(  -  2011) الـــســـوريـــة  الــــحــــرب 

425 ،423 ،211 ،105
 :(1945  -  1939) الـــثـــانـــيـــة  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــــحـــــرب 

444 ،442
الحرب على أفغانستان (2001): 284

الحرب على العراق (2003): 284
حرب الكونغو الثانية (1998 - 2003): 120

الحرب الليبية (2011 - ): 45، 95، 103، 211
حرب ناغورنو كرباخ (1988 - 1994): 90

الحرب اليمنية (2015 - ): 39، 45، 95، 111، 
258 ،218 ،211

الــــصــــومــــال: 118، 127– فــــي  الــــشــــبــــاب  حــــركــــة 
168 ،131–130 ،128

الحركة الشعبية لتحرير السودان: 203
حركة طالبان: 73–75، 81

حركة عدم االنحياز: 24، 460، 578
حــركــة نــمــور تــحــريــر تــامــيــل إيــــالم (ســريــالنــكــا): 

85
حّرية التعبير: 523

حزب الله (لبنان): 40، 174
الحزب الشيوعي الفليبيني: 82

الحزب الشيوعي النيبالي الماوي: 84–85

الحزب الشيوعي الهندي الماوي: 75–76
حزب العمال الكردستاني: 42، 109

حزب المؤتمر النيبالي: 84
حسين، صدام: 444

حظر األسلحة: 482، 495، 497
حظر سالح على ميانمار: 255
حفتر، خليفة: 104–105، 499

حق النقض (الفيتو): 495
حــقــوق اإلنــســان: 41، 65، 72، 79، 83، 86، 
 ،170–169  ،164  ،162  ،117–116  ،99

525 ،502 ،458 ،405 ،178–177
حقوق المرأة: 150

الحكيم، محمد علي: 434
حـــلـــف شــــمــــال األطــــلــــســــي (الـــــنـــــاتـــــو): 29–30، 
 ،138  ،87  ،74  ،54  ،43–40  ،37–35
 ،209–207 ،184 ،182 ،172 ،143 ،141
 ،379 ،377 ،300 ،293 ،284 ،241 ،212
 ،586–585 ،558–557 ،393 ،390 ،382

600
لجنة أوكرانيا: 586- 
لجنة جورجيا: 586- 
مجلس روسيا: 586- 

حلف وارسو: 29، 557–559
حــمــلــة اســـتـــعـــادة الـــمـــوصـــل (الـــــعـــــراق، 2016): 

434
الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية: 473

الحوثي، حسين بدر الدين: 110
الحوثيون (حركة أنصار الله): 40، 55، 110–

496 ،476 ،257 ،113
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الحوكمة: 74، 178، 222–223

- خ   -

خامنئي، علي: 415
 ،434  ،431  ،422–421 الــكــبــريــتــي:  الــــخــــردل 

444
خطة التنمية المستدامة (2030): 27، 48

- د   -

دا سيلفا، دييغو لوبس: 213، 222، 617
دايفس، إيان: 2، 53، 56، 72، 87، 95، 114، 

614 ،595 ،475 ،469 ،455 ،453
دوتيرتي، رودريغو: 82–83
دي ميستورا، ستافان: 108

الديون الخارجية: 214–216، 221
ديويبا، شير بهادور: 85

- ذ   -

466 :(PGMs) ذخائر
 ،455–453  ،29  ،23 الــــعــــنــــقــــوديــــة:  الـــــذخـــــائـــــر 

479–475

- ر   -

 ،295–294  ،292  :(W76) الـــحـــربـــي  الــــــــرأس 
309–308

292 :(W76-1) الرأس الحربي
290 :(W87/Mk21) الرأس الحربي

ــيـــــان): 23،  ــ رابـــطـــة أمــــم جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا (آسـ
580 ،492

آسيان زائد ثالثة: 581- 
رابطة الدول المستقلة: 23، 581

361 :(SAR) رادار
الربيع العربي: 54، 95، 98، 105، 110

روحاني، حسن: 108، 415، 425
روالند، ماثيو: 457، 463

الروهينغيا: 255، 470
رياْبكوف، سيرغي: 392

ريغان، رونالد: 291

- س   -

سّراج، فايز: 500
 ،221–218  ،216–213  ،188 الـــــنـــــفـــــط:  ســـــعـــــر 

282
السكات، زاهر: 430

سميت، تيمو: 136، 152، 179، 618
سميث، دان: 27، 618

سوتو، بيْتريز لندونو: 461
سوه تشو سوك: 342، 347

سيرفانتيز، راوول: 67
السيسي، عبد الفتاح: 98

سيلفا، بول: 342، 390

- ش   -

الــــشــــراكــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــمـــنـــاهـــضـــة انــــتــــشــــار أســلــحــة 
ومواد الدمار الشامل: 576

281 :(MBDA) شركة
شركة أنتونوف: 283

شركة إوكر أوبورون بروم: 283
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شركة إيرباص: 281
شركة بي أي إي سيستمز: 275

شركة تايسن كروب: 281
شركة ثايلز أند راينميتال: 275

شركة داسو: 280
شركة رولز رويس: 280

شركة سيكورْسكي: 279
شركة كوازاكي هفي إندستريز: 283

شركة كوريا ريوْنبونغ العاّمة: 436
شركة لوكهيد مارتن: 275، 279

شركة ليوناردو: 280
شركة متسوبيشي إلكتريك كوربوريشن: 283

شركة متسوبيشي هفي إندستريز: 283
الشفافية: 188–189، 222–224، 227–228، 
 ،449 ،410 ،385 ،264 ،260 ،234 ،231

564 ،562 ،558 ،517 ،491 ،487

- ص   -

األســلــحــة: 233–234، 236، 239،  صـــــادرات 
–266 ،261–260 ،252–250 ،245–241

272 ،267
332 :(BMD) الصاروخ البالستي
صالح، علي عبد الله: 110–111

الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي: 102
الــــــدولــــــي: 33، 58، 434،  األحـــــمـــــر  الـــصـــلـــيـــب 

467 ،465–464
 ،276–275  ،273  ،234 األســــلــــحــــة:  صـــنـــاعـــة 

284
صندوق التبرعات االستئماني: 490

صندوق النقد الدولي: 198
الــصــنــدوق الــوطــنــي للتنمية (فــنــزويــال): 227–

229

- ض   -

ضحايا األلغام: 469، 471، 474

- ط   -

259 ،117 : (UAVs) طائرات بال طّيار
293 :(F-15E) طائرة

241 :(F-15SA) طائرة
242 :(F-15SG) طائرة

336 ،331 ،296 ،293–292 :(F-16) طائرة
331 :(F-16A/B) طائرة

256 ،254 :(F-35) طائرة
293 :(F-35A) طائرة

255 :(J-20) طائرة
253 :(MTA) طائرة

293 :(PA-200) طائرة
298 :(Tu-160M2) طائرة
331 :(JF-17) طائرة ثندر

طائرة رافال: 280، 312–313
طائرة سوخوي (22): 107
طائرة سوخوي (57): 253

مـــيـــراج: 312–313، 323، 328، 331،  طـــائـــرة 
335–334

طائفة الروهينغا: 57، 72، 78–80
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- ظ   -

ظريف، جواد: 415

- ع   -

الــنــفــطــيــة: 188، 213–216، 218– الـــعـــائـــدات 
229 ،220

–324 :(Agni) عائلة القذائف البالستية أغني
325

 :(Prithvi) عــائــلــة الـــقـــذائـــف الــبــالــســتــيــة بــريــثــفــي
327 ،324

عّباس، محمود: 103
عبد الله، محمد: 128، 168

العدالة االنتقالية: 84–85، 164
العقوبات األمريكية على إيران: 415

العالقات األمريكية - التركية: 42
الـــــروســـــيـــــة: 28، 36،   - األمــــريــــكــــيــــة  ــــعـــــالقـــــات  الـ

440 ،393 ،387
العالقات السورية - الروسية: 107

العالقات الصينية - الهندية: 38
عــالقــة اإلنـــفـــاق الــعــســكــري بــالــديــن الــخــارجــي: 

218
العمالت األجنبية: 214

 ،150–149  ،146–133 الــــــســــــالم:  عــــمــــلــــّيــــات 
180–179 ،173–172 ،155–152

عملية أميسوم: 149
عملية تطبيع العالقات بين صربيا وكوسوفو: 

89
عملية سرفال: 124

واألمـــم  األفــريــقــي  لــالّتــحــاد  المختلطة  العملية 
المّتحدة في دارفور: 135، 167، 179

العنف اإلثني: 125
العنف اإلجرامي: 44–45، 64، 66
العنف السياسي: 54، 60–61، 64

العنف الطائفي: 74، 86، 99

- غ   -

غــاز السارين: 417، 419، 421–423، 427–
509 ،432

غاز الكلور: 430
غامبا، فرجينيا: 424

غروسي، رفاييل ماريانو: 515
غوارديني، جورجي: 229

300 :(Project 955/A) Borei غواصة
 Project 667BDR Kalmar غـــــــــــــواصـــــــــــــة 

300 :(Delta III)

300 :Project 667BDRM Delfin غواصة
 ،310  ،300  ،292–291  :(SLBM) غــــواصــــة 

348–347 ،342 ،327 ،318
334–333 ،301 :(SLCM) غواصة

–299  ،292–291  ،286  :(SSBN) غــــواصــــة 
318 ،310–306 ،300
318 :Type 094 غواصة
318 :Type 096 غواصة

307 :(D5) UGM-133 Trident II غواصة
غواصة أريغات: 326

غواصة أريهانت: 325–326
غواصة دولفن: 339
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غوتيريس، أنتونيو: 47–48، 89، 423، 467
غورمان، زوي: 114، 616

غوزمان، يواكين إلشابو: 66
غولن، فتح الله: 41

غوميز، إليان وايت: 378
غياسي، ريتشارد: 72، 615

- ف   -

فاضل، حيدر: 435
يـــايـــر: 133، 136، 152، 175،  لـــيـــن،  ديــــر  فــــان 

617
فدتشينكو، فيتالي: 359، 615

فربروغن، مايكا: 455
الــفــريــق الــدولــي المعني بــالــمــواد االنــشــطــاريــة: 

350
فلتمان، جفري: 30

فلوران، أود: 190، 233، 235، 273، 615
فيتي، سليفاين: 58

فيربروغن، مايكا: 619
في سو: 72، 619

- ق   -

289 :(B-1B) قاذفة
319 :(B-2) قاذفة

290–289 :(B-2A) قاذفة
290 :(B-21) قاذفة

290–289 :(B-52H) قاذفة
298–297 :(Tu-95MS6) قاذفة

298–297 :(Tu-95MS16) قاذفة

298–297 :(Tu-160) قاذفة
القانون اإلنساني الــدولــي: 375، 383، 456، 

503 ،466 ،459–458
392–389 :(GLCM) قذائف

 :(ALCM) قـــذائـــف انــســيــابــيــة ُتــطــَلــق مـــن الـــجـــّو
257–256

254 :(RBS) قذائف سطح - جو
قذائف كروز: 36

القّذافي، معمر: 103
391 :(9M728) قذيفة إسكندر إم

301 :(SS-N-30A) 3M-14 القذيفة االنسيابية
301 :(SS-N-26) 3M-55 القذيفة االنسيابية

–302 :(SSC-8)  9M729 االنــســيــابــيــة  الــقــذيــفــة 
303

313 :(ASMP-A) القذيفة االنسيابية
334–333 ،302 :(GLCM) القذيفة االنسيابية
298 :(AS-23B) Kh-102 القذيفة االنسيابية

301 :(P-120) SS-N-9 القذيفة االنسيابية
301 :(P-500) SS-N-12 القذيفة االنسيابية
301 :(P-700) SS-N-19 القذيفة االنسيابية

القذيفة االنسيابية نيربهاي: 327
 ،294 ،292–291 :(D5LE) القذيفة البالستية

308
316 :(DF-5B ) القذيفة البالستية
316 :(DF-5C) القذيفة البالستية
317 :(DF-21) القذيفة البالستية

 ،317–316  :(DF-31A) الـــبـــالـــســـتـــيـــة  الـــقـــذيـــفـــة 
320

317 :(DF-31AG) القذيفة البالستية
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317–316 :(DF-41) القذيفة البالستية
316 :(DF-41K) القذيفة البالستية

319 :(JL-2 ) القذيفة البالستية
319 :(JL-3) القذيفة البالستية
310 :(M45 ) القذيفة البالستية
310 :(M51) القذيفة البالستية

312–311 :(M51.2) القذيفة البالستية
311 :(SNLE 3G) القذيفة البالستية

القذيفة البالستية أريحا 2: 339
القذيفة البالستية أريحا 3: 339

القذيفة البالستية بابور (حتف 7): 334
القذيفة البالستية بوكوكسيونغ: 347

القذيفة البالستية بوكوكسيونغ 1: 345
القذيفة البالستية بوكوكسيونغ 2: 345

–291 :(D5)  II تـــرايـــدنـــت  الــبــالــســتــيــة  الـــقـــذيـــفـــة 
308 ،294 ،292

القذيفة البالستية رعد (حتف 8): 334
القذيفة البالستية شاهين: 332

 :(ICBM) لــلــقــارات  الــعــابــرة  البالستية  الــقــذيــفــة 
359 ،346 ،341 ،316 ،299–298 ،290

 :(GBSD) الــقــذيــفــة البالستية الــعــابــرة لــلــقــارات
290

 RS-24 Yars القذيفة البالستية العابرة للقارات
299 :(SS-27 Mod 2)

 RS-26 الـــقـــذيـــفـــة الـــبـــالـــســـتـــيـــة الــــعــــابــــرة لــــلــــقــــارات
299 :(SS-X-28) Yars-M

 :RS-28 الـــقـــذيـــفـــة الــبــالــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات
299

القذيفة البالستية عبدلي (حتف 2): 333

القذيفة البالستية غزنوي: 332
 :(IRBM) القذيفة البالستية المتوسطة المدى

317
 :(MRBM) القذيفة البالستية متوسطة المدى

332
القذيفة البالستية نصر (حتف 9): 333

القذيفة البالستية هواسونغ 6: 343
القذيفة البالستية هواسونغ 7: 342
القذيفة البالستية هواسونغ 9: 343

القذيفة البالستية هواسونغ 10: 343
القذيفة البالستية هواسونغ 12: 344–345

القذيفة البالستية هواسونغ 13: 345
القذيفة البالستية هواسونغ 14: 345
القذيفة البالستية هواسونغ 15: 346

319 :(CJ-10) قذيفة تشانغجيان
424 :(RGM-109) قذيفة توماهوك

316 :(DF)-5A قذيفة دوغ فنغ
319 :(DH-10) قذيفة دونغهاي

294 ،291–290 :III قذيفة منوتمن
391 :(3M14) قذيفة نوفيتور

391–390 :(9M729) قذيفة نوفيتور
قضية دارفور: 167–168

قّمة بريتوريا (2017): 163
قمة شرق آسيا: 581

قنابل الكلور: 430
القنابل الهيدروجينية: 401

363 ،295–292 :(B61) قنبلة
292 :(B61-1) قنبلة
293 :(B61-3) قنبلة
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292 :(B61-4) قنبلة
292 :(B61-10) قنبلة
293 :(B61-12) قنبلة

323 :(IS) قنبلة جاغوار
444 :(M78) القنبلة الجوية
444 :(M79) القنبلة الجوية

قيمة العملة: 203، 213

- ك   -

كاباريني، مارينا: 61، 614
كابيال، جوزف: 121

كابيال، لوران: 159
كارتيز، أوراسيو: 68

كامولي، تالدي: 162
كايل، شانون: 285، 306، 314، 322، 330، 
 ،400 ،394 ،387 ،374 ،371 ،340 ،337

616
كرامب، فلوريان: 114، 616

كروز، كارلوس ألبيرتو دوس سانتوس: 145
كروكر، بوب: 413

هــانــس: 285، 288، 297، 306،  كريستنِسن، 
616 ،340 ،337 ،330 ،322 ،314 ،310

كواست، هينك كور فان دير: 394
كوبار، خوسيه ألفارادو: 61، 613

كوت، موريتز: 350، 617
كوتون، توم: 413

كورهونين، راشنا: 490
كوفيني، سايمون: 511

الكومنولث: 575

الكونغرس األمريكي: 36، 241، 254، 279، 
415 ،412–411 ،405 ،392 ،390 ،373

كويموفا، ألكسندرا: 235، 617
كياو، هتين: 76
كير، سلفا: 131

كيم جونغ أون: 342، 418، 436، 509
كيم جونغ نام: 418، 436

كينياتا، يهيورو: 115

- ل   -

الفروف، سيرغي: 34، 414، 476
الكروا، جان بيار: 132، 161

اللجنة االستشارية الثنائية: 574
الـــلـــجـــنـــة االســــتــــشــــاريــــة لـــلـــســـمـــاوات الـــمـــفـــتـــوحـــة: 

588
لجنة التحقق الخاصة: 579

لجنة زانغر: 507، 594

- م   -

الــــمــــؤتــــمــــرات الــــدولــــيــــة حــــــول الـــــوْقـــــع اإلنـــســـانـــي 
لألسلحة النووية

أوسلو (2013): 375- 
فيينا (2014): 375- 
المكسيك (2014): 375- 

مؤتمر أستانا (2016): 42
الثاني لتطبيق  الدولي  التبّرعات  مؤتمر جمع 

االّتفاقية في جنيف (2017): 471
مؤتمر دبلن (2017): 510

مؤتمر دعم العراق (2017): 471
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مؤتمر دعم كولومبيا (2017): 471
مؤتمر الدول األطراف (2017): 439

الــمــؤتــمــر الــدولــي لمنطقة الــبــحــيــرات الــكــبــرى: 
584

الــمــؤتــمــر الــمــعــنــي بــالــتــفــاعــل وتــدابــيــر بــنــاء الثقة 
في آسيا: 582

–396 ،372 ،23 :(CD) مــؤتــمــر نـــزع الــســالح
573 ،398

مؤتمر الوفاق الوطني (مالي، 2017): 125
مؤّسسة األسلحة الذّرية البريطانية: 309

 :(DRDO) مؤسسة البحث والتطوير الدفاعي
324

مؤّشر اإلرهاب العالمي: 88
ماكرون، إيمانويل: 414

ماليتا، جيوفانا: 506، 520، 617
ماهاو، مابرانكوي: 162

مبادرة إسطنبول للتعاون: 585
المبادرة األمنية لمكافحة االنتشار: 593

المبادرة العالمية لمكافحة اإلرهاب النووي: 
576

مبارك، حسني: 47، 98
المجتمع المدني: 33، 78، 244، 375، 378–

 ،467–466 ،460 ،457 ،453 ،419 ،379
597 ،484

مجلس التعاون اإلقليمي: 589
مجلس أوروبا: 87–88، 582

مــجــلــس الــتــعــاون الـــــدول الــخــلــيــجــيــة: 24، 96، 
609 ،584 ،575

مجلس الدفاع األمريكي الجنوبي: 23

مجلس دول بحر البلطيق: 23، 582
مجلس السلم واألمن في وسط أفريقيا: 23
مجلس الشراكة األوروبّية - األطلسية: 585

مجلس الشيوخ األمريكي: 188
مجموعة أبو سياف: 83

 ،510–506  ،482  ،23 أســــتــــرالــــيــــا:  مـــجـــمـــوعـــة 
596 ،591 ،521 ،516

المجموعة االستشارية المشتركة: 588
مجموعة الباسك االنفصالية (إسبانيا): 89

المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل: 176
576 :(G7) مجموعة الدول السبع

83 :(Maute) مجموعة موت
مجموعة موردي المواد النووية: 506، 592

مجموعة مينسك: 588
مجموعة هوتزون سوليوشنز: 444

محادثات األطراف الستة (2003): 590
محادثات جنيف (2017): 106، 108

المحاولة االنقالبية في تركيا (2016): 41
الــدولــيــة: 24، 427، 577،  الجنائية  المحكمة 

608
محكمة العدل الدولية: 24، 384، 574، 577

محمود، حسن شيخ: 128
مــــدونــــة الهــــــاي لـــقـــواعـــد الـــســـلـــوك لــمــنــع انــتــشــار 

القذائف البالستّية: 513، 592
المديونية: 218، 221، 227

المذهب الوهابي: 39
مرسي، محمد: 98
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الــمــركــز اإلقــلــيــمــي المعني بــاألســلــحــة الصغيرة 
ــيـــــرات الـــــكـــــبـــــرى، والـــــقـــــرن  ــ ــبـــــحـ ــ فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـ

األفريقي والدول المجاورة: 589
مركز أنديرا غاندي للبحوث الذرية: 323
مركز بهاْبها للبحوث الذّرية (الهند): 322
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): 4

ــْغــــبــــيــــون لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة الــــنــــووّيــــة  مــــركــــز يــــونــ
(كوريا الشمالية): 340

المسألة الكردية: 40، 101، 109
المساعدات اإلنسانية: 46، 108، 113، 164، 

176 ،168
مشار، ريك: 131

معاهدة األجواء المفتوحة (2002): 559
معاهدة إزالة القذائف ذات المدى المتوسط 

واألقصر (1987): 28، 36
مجلس التعاون الدول الخليجية: 566

معاهدة بانكوك (1997): 559
معاهدة بليندابا (2000): 560

مــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة (2013): 23، 234، 
 ،490 ،485–484 ،481 ،265–263 ،261

553 ،492
معاهدة التفجيرات النووية السلمية (1990): 

566
معاهدة تالتيلولكو (1968): 555

مـــعـــاهـــدة الـــحـــد مـــن أنــظــمــة الـــقـــذائـــف الــمــضــادة 
المضادة للقذائف البالستية (1972): 565

مــعــاهــدة الـــحـــد مـــن تـــجـــارب األســلــحــة الــنــوويــة 
تحت األرض (1974): 565

معاهدة الحّد من منظومات القذائف المضادة 
للقذائف البالستية (1972): 29، 372

انسحاب الواليات المتحدة (2002): 36- 
مــعــاهــدة حــظــر األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة والــســامــة 
544 ،449–446 ،420 ،418 ،23 :(1972)

معاهدة حظر األسلحة النووية (2017): 374، 
554 ،386 ،384

الــــجــــزئــــيــــة (1963):  ــــتـــــجـــــارب  الـ حــــظــــر  مــــعــــاهــــدة 
540 ،364

مــــعــــاهــــدة الـــحـــظـــر الــــشــــامــــل لـــلـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة 
 ،364  ،362–361  ،30–29  ،24  :(1996)

550 ،399–398 ،395 ،381 ،379 ،372
معاهدة خفض األسلحة االستراتيجية: 25

مـــــــــــعـــــــــــاهـــــــــــدة خـــــــــفـــــــــض األســـــــــــلـــــــــــحـــــــــــة الـــــــهـــــــجـــــــومـــــــيـــــــة 
االستراتيجية: 25، 29

معاهدة راروتونغا (1986): 556
معاهدة ستارت 1 (1991): 567–568

معاهدة ستارت 2 (1993): 567
معاهدة ستارت الجديدة (2010): 36، 285، 
 ،305 ،297 ،295 ،292–290 ،288–287

574 ،568–567 ،393 ،389–387 ،371
معاهدة سورت (2002): 567–568

معاهدة سيميبالتينسك (2009): 563
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية (1968): 
–375  ،371  ،337  ،35–34  ،32–31  ،25

 ،396–394 ،391 ،385–381 ،379 ،377
541 ،407

مؤتمر استعراض (2000): 383- 
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 - ،375  ،32  :(2010) اســــتــــعــــراض  مـــؤتـــمـــر 
383

مؤتمر استعراض (2015): 32، 394- 
 - ،35  ،32  :(2020) اســـــتـــــعـــــراض  مــــؤتــــمــــر 

397 ،394
معاهدة قاع البحر (1971): 543

معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا 
557 :(1992)

مــعــاهــدة الــمــنــطــقــة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة (1959): 
539

معّدل النمّو العالمي: 194
مــعــهــد األســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة (كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة): 

359
معهد باكستان للعلوم والتكنولوجيا: 330

المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية: 498
معهد روبرت كوك: 448

المعونات األمريكية للجيش المصري: 211
مقتل كيم جــونــغ نــام (مــالــيــزيــا، 2017): 418، 

509 ،436
مكافحة اإلرهاب: 44، 54–55، 76، 81، 87، 
 ،580 ،502 ،438 ،176 ،118–117 ،115

596 ،586
ميلفين، نيل: 618

مناْنغاْغوا، إميرسون: 115
منتدى آسيان اإلقليمي: 23

الــمــنــتــدى اإلقــلــيــمــي لــرابــطــة أمــــم جـــنـــوب شــرق 
آسيا: 580

مــــــنــــــتــــــدى الـــــــتـــــــعـــــــاون االقــــــــتــــــــصــــــــادي لـــــــــــــدول آســــيــــا 
والمحيط الهادئ: 580

منتدى جزر المحيط الهادئ: 589
299 :(SS-27 Mod 1) RS-12M1 منصة

299 :(SS-25) RS-12M Topol منصة
منطقة شنغن: 88، 527

منظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا: 25، 30، 
 ،491 ،260 ،184–182 ،141 ،94 ،90 ،88

587 ،526
بعثة الرصد الخاصة في أوكرانيا: 92- 

المنّظمة اإليرانية للطاقة الذرية: 409
منّظمة بحوث التسّلح أثناء النزاعات: 435

منّظمة البلدان المصّدرة للنفط (أوبك): 25
منظمة التعاون اإلسالمي: 103، 579

ــــعـــــاون االقـــــتـــــصـــــادي لــــبــــلــــدان الـــبـــحـــر  ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الـ
األسود: 23، 589

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 25، 578
منظمة الــتــعــاون المشترك فــي مــجــال التسّلح: 

586
الكيميائية: 25، 417،  األســلــحــة  حظر  منظمة 
 ،442 ،440–436 ،431 ،426 ،421–419

578 ،509 ،495 ،450
 - ،420  ،417 الــــمــــشــــتــــركــــة:  الـــتـــحـــقـــيـــق  آلـــــيـــــة 

440 ،432 ،429–428 ،425 ،423
الحقائق: 417، 419–420، -  تقصي  بعثة 

431 ،428 ،425 ،422
الـــمـــجـــلـــس االســـــتـــــشـــــاري الـــعـــلـــمـــي: 439، - 

450 ،441
منظمة الدول األمريكية: 25، 63، 491، 588
منظمة الديمقراطية والتنمية االقتصادية: 587

منظمة شانغهاي للتعاون: 590
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منّظمة الصّحة العالمية: 450
المنظمة العالمية لصّحة الحيوان: 450

منّظمة العفو الدولية: 83، 100، 106
منظمة المؤتمر اإلسالمي: 25

منظمة معاهدة األمن الجماعي: 24، 581
مـــنـــّظـــمـــة مــــعــــاهــــدة الــــحــــظــــر الــــشــــامــــل لـــلـــتـــجـــارب 

النووّية: 575
منّظمة مكافحة العنف المسّلح: 56

مــنــظــمــة هـــيـــومـــان رايــــتــــس واتــــــــش: 168، 463، 
476

منظومة التكامل ألمريكا الوسطى: 590
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