يعتب هذا األمر خطبا؟
عملية نقل وتجارة السالح إىل أفريقيا يمكن أن تكون مبهمة :لماذا ر
نيكوالس فلوركي وعالء ر
البتب
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"غب
وه سفينة شحن ترفع علم غيانا ،تم احتجازها بالفعل يف ميناء العاصمة السنغالية داكار بسبب تصاري ح ر
إيوليكا ،ي
الذخبة
متسقة" .حيث قامت السلطات يف الدولة الواقعة يف غرب إفريقيا بتفتيش السفينة ،وصادرت ثالث حاويات من
ر
ً
ئ
الموان يف ال سبيتسيا
ماليي دوالر .ووفقا للروايات األولية ،فقد رصحت سلطات
والت تقدر قيمتها بخمسة
ر
إيطالية الصنع ،ي
الت قيل إنها كانت متجهة إىل جمهورية الدومينيكان .لكن حت وقت كتابة هذا المقال ،لم يتضح سبب توقف
بالشحنة ي
المدن إىل المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن عمليات النقل.
غب متوقع يف داكار ،مما دفع منظمات المجتمع
السفينة بشكل ر
ي
الصغبة يكتنفها الغموض .وال تسجل اإلحصاءات المتاحة
إذ تسلط الشحنة الضوء عىل حقيقة أن التجارة الدولية لألسلحة
ر
ر
غب أنه من المهم توفر هذه اإلحصاءات القادرة عىل
جميع عمليات النقل الفعلية (عىل عكس المبلغ بها
والمصح عنها)؛ ر
الصغبة ،بقاعدة بيانات حول شفافية عمليات نقل
قياس نطاق هذه التجارة لألسلحة .وتحتفظ منظمتنا ،مسح األسلحة
ر
الصغبة .وبدأ المقياس عمله يف
وه بمثابة مقياس الشفافية يف تجارة األسلحة
وتجارة األسلحة
ر
ر
الصغبة العالمية المصح بها ي
عام  ،2003ويقدم تحديثات سنوية عىل تقارير الدول بشأن تصدير األسلحة.
ويعتب هذا المقياس وسيلة لتقييم شفافية
ر
الصغبة واألسلحة الخفيفة وأجزائها وملحقاتها وذخائرها حول العالم.
الجهات المصدرة الرئيسية لألسلحة
ر
تجارة تفتقر للشفافية
ر
الصغبة أن  50جهة مصدرة تمت مراجعة وتقييم بياناتها
كشف إصدار عام  2021من مقياس الشفافية يف تجارة األسلحة
ر
هامش مقارنة
حي ارتفعت هذه النتيجة بشكل
يف التقرير قد حصلت بالمتوسط عىل  12.61نقطة من أصل  25ممكنة .و يف ر
ي
ُ
الدوىل ال يزال أمامه طريق طويل ليقطعه يف مجال تعزيز االنفتاح
وه تظهر أن المجتمع
ي
بعام  ،2020إال أنها ال تزال منخفضة .ي
تعتب
والشفافية يف تجارة األسلحة .كما أن جودة البيانات المتعلقة بتجارة األسلحة
الصغبة يف أفريقيا ليست استثناء؛ حيث ر
ر
الذخبة إىل القارة شحيحة عىل وجه الخصوص.
المعلومات المتعلقة بنقل
ر
الصغبة العالمية المصح بها ،تحديث التجارة لعام  :2020نظرة
إذ أظهر تحليل االتجاهات لعام  2020حول تجارة األسلحة
ر
أمريك يف عام  ،2017أو
الذخبة إىل أفريقيا بلغت  97.7مليون دوالر
الذخبة إىل إفريقيا ،أن قيمة واردات
عىل عمليات نقل
ر
ر
ي
الصغبة .وهذه ليست الصورة الكاملة ،حيث يصعب بشكل خاص تقييم
إجماىل واردات القارة من األسلحة
ما يعادل  ٪42من
ر
ي
ر
الذخبة المستخدمة يف مناطق
نطاق التجارة الناشئة من الجهات المصدرة األقل شفافية .وتكشف األبحاث الميدانية حول
ر
بكثب مما أفادت به الدول
الت جمعتها الكيانات التجارية ،أن نطاق عمليات نقل
الذخبة أوسع ر
ر
الباع وسجالت التصدير ي
األفريقية وشكاؤها التجاريون.
ر
ر
محولة المسار
مصح بها إىل أسلحة
من أسلحة
ً
ينته بها
الت يمكن من خاللها أن
يوضح تحديث مقياس الشفافية يف تجارة األسلحة
ر
ي
الصغبة لعام  2020أيضا بعض الطرق ي
ر
غب المصح بها أو المرخص لها .ويمكن أن يحدث "تحويل
المطاف بعمليات النقل
المصح بها يف أيدي الجماعات المسلحة ر
المصح بها .و ً
ر
غالبا ما تكون
غب
المسار" لألسلحة عندما يشارك المستخدمون النهائيون المعلنون يف عمليات إعادة النقل ر
هناك حاالت تمكنت فيها الجماعات المسلحة والمجرمون من االستيالء عىل المخزونات الوطنية أو االستيالء عىل األسلحة
ً
قصب من تسليمها إىل أجهزة الدولة.
يف ساحة المعركة ،وأحيانا االستيالء عليها بعد وقت ر

ر
خباء األمم المتحدة الذي يراقب حظر األسلحة المفروض عىل جمهورية الكونغو
فعىل سبيل المثال ،يف عام  ،2014وثق فريق ر
ر ئ
مخان أسلحة الجماعات
ذخبة مدفع رشاش ثقيل تحمل عالمات تتوافق مع جهة تصنيع صينية يف
الديمقراطية وجود ر
الذخبة كانت يف األصل
الخباء لألمم المتحدة أن هذه
ر
المسلحة يف محافظة كيفو الشمالية .و يف تقريره لعام  ،2015أكد فريق ر
الصي إىل القوات المسلحة لجمهورية
ذخبة من عيار  108 × 12.7ملم من
جزء من عملية تسليم تمت يف عام  2012ل ر
ر
الكونغو الديمقراطية .ولم تتسم عملية النقل بالشفافية من حيث أنه لم يتم إخطار لجنة العقوبات التابعة لألمم المتحدة
بها .ولذلك ،فقد انتهكت إجراءات االستثناء المنصوص عليها بموجب حظر توريد األسلحة إىل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
غب المبلغ عنها إىل
الت يمكن فيها تحويل مسار عمليات نقل
وتوضح هذه الحالة مدى الرسعة  -يف أقل من
الذخبة ر
ر
ر
عامي – ي
غب المرسوع.
المجال ر
اآلثار المزعزعة لالستقرار
والت تساهم يف تأجيج الصاع وعدم
غب المرسوعة لألسلحة
ر
تغذي التدفقات الجديدة ر
والذخبة شبكات التهريب القائمة ،ي
الصغبة يف المثلث الحدودي ربي
االستقرار يف غرب أفريقيا بعدة طرق .فعىل سبيل المثال ،وثقت أبحاث مسح األسلحة
ر
المحىل المبايد عىل السلع واألسلحة النارية
وماىل زيادة يف أنشطة التهريب واالتجار بسبب الطلب
بوركينا فاسو وكوت ديفوار ي
ي
التقليديي
غب المرسوعة .ويتغذى هذا الطلب عىل اللصوصية ،وحاجة المجتمعات للدفاع عن النفس ،واعتماد الصيادين
ر
ر
صغب النطاق .وتشكل التجارة المتنامية تحديا لقدرة الدول عىل مراقبة
عىل األسلحة النارية ،وعمليات تعدين الذهب
الحرف و ر
ي
حدودها والسيطرة عليها .وسعت العديد من الحكومات يف المنطقة إىل احتواء حالة انعدام األمن واالستجابة لها من خالل
يثب هذا األمر مخاوف بشأن خطر
زيادة اعتمادها عىل مجموعات الدفاع عن النفس المحلية
لتوفب الحماية للمجتمع .و ر
ر
االستخدام المفرط للقوة ،والعقوبات القاسية ،أو حت عمليات القتل خارج نطاق القانون.
الخارطة  :3طرق التهريب يف غرب أفريقيا وشبه الصحراء األفريقية

ً
تمتد طرق التهريب اإلقليمية أيضا إىل ما وراء الحدود المحلية ،وتربط خليج غينيا بالصحراء األفريقية يف الشمال وبوسط
والت تأثرت
وشق أفريقيا (راجع الخريطة أعاله) .وتقع بعض مراكز التهريب واالتجار الرئيسية يف منطقة الصحراء والساحل ،ي
الت تركز عىل
بشكل خاص بالباع وهجمات الجماعات المسلحة البارزة المدرجة عىل قوائم اإلرهاب .كما أن االستجابات ي
الت تعتمد عىل
األمن للتصدي لهذه التهديدات أظهرت قصورها ،حيث تميل إىل
ر
التأثب عىل سبل عيش المجتمعات المحلية ي
غب مرسوعة
عب الحدود ،إضافة إىل أنها تجازف بإغراء
المهربي لالنخراط يف التهريب وأنشطة أخرى ر
غب الرسمية ر
التجارة ر
ر
لكسب لقمة العيش.
غب
حي أن الروابط المحددة ربي تهريب األسلحة وانعدام األمن معقدة ومحددة السياق ،فمن الواضح أن عمليات النقل ر
و يف ر
المرسوعة إىل أفريقيا يمكن أن تصل برسعة إىل البلدان والمناطق المتصرة من انعدام األمن والعنف المسلح .وتحقيق المزيد
والذخبة من شأنه أن يعزز مراقبة التجارة الرسعية القانونية لتكون بصورة أفضل
الصغبة
من الشفافية يف تجارة األسلحة
ر
ر
ر
ر
والمهربي.
غب المصح لهم
بالتاىل من شأنه أن يساهم يف منع تحويل مسار األسلحة إىل ال
وأكب استقاللية .وهذا
مستخدمي ر
ر
ر
ي

*********
المؤلفون
العاىل للدراسات
الصغبة ،المعهد
يش يف مسح األسلحة
ر
د .نيكوالس فلور ر
ي
كي :رئيس دائرة البيانات والتحليالت وباحث رئ ي
الدولية والتنموية ،جنيف ،سويرسا.
العاىل للدراسات
الصغبة ،المعهد
يش ومنسق مرسوع تقييم األمن يف شمال إفريقيا يف مسح األسلحة
ر
ي
د .عالء الب رتب :باحث رئ ي
الدولية والتنموية ،جنيف ،سويرسا.

الصغبة ،يف كتابة هذا المقال.
ساهمت إميليا دونجل ،منسقة االتصاالت والمحررة الرئيسية يف مسح األسلحة
ر
ً
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غتي
ر
نرس هذا المقال أصال بالل ر

