
م�صح الأ�صلحة ال�صغرية 2013: الف�صل 9 - امللخ�ص
............................................................................................................................................................................................................................

حرق الرصاص
نزع السالح من الذخيرة

تقوم الدول ب�صراء ذخرية تقليدية اأكرث مما ت�صتخدم. وبالرغم من مبادرات التخل�ص الأخرى، فاإن جزء كبريا من فائ�ص خمزن ذخرية اأي دولة 
يحتاج يف نهاية املطاف اإلى نزع ال�صالح- هي عملية يتم فيها تفكيك الذخرية ب�صورة اآمنة اأو تدمريها ويف الوقت نف�صه ال�صتفادة من موادها القيمة. 
ومتلك معظم الدول الغربية مرافق نزع �صالح »ر�صمية« مما يعني اأنها مرافق مملوكة للدولة وت�صغلها وزارة الدفاع. وتقوم هذه املرافق ب�صكل منتظم 
مبعاجلة الذخرية التي اأعلنت قوات الأمن اأنها غري اآمنة لال�صتخدام امليداين. ويتم القيام بهذا عادة من قبل ع�صكريني با�صتخدام اأ�صاليب تفكيك 

ب�صيطة اأو من خالل احلرق العلني اأو التفجري العلني.

عدد حمدود من ال�سركات املوؤهلة حتتل ال�سوق العاملي لنزع ال�سالح

غري اأن نهاية احلرب الباردة اأوجدت فائ�صا �صخما من الذخرية، مل ت�صتطع هذه القدرة »الر�صمية« على نزع ال�صالح على التعامل معها. وب�صبب 
احلمولت ال�صخمة املوجودة وال�صغوطات الزمنية – حيث ت�صبح الذخرية غري اآمنة مع مرور الوقت- عملية نزع ال�صالح ت�صبح خيار فعال من حيث 
التكلفة. فاإن هذه العمليات حتتاج اإلى اآالت متخ�ص�صة وحمو�صبة وخطوط مرنة ومعدالت اإنتاج عالية ال ميكن لغري ال�صناعة توفريها. ووفرت كميات 

الذخرية ال�صخمة يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة يف الوليات املتحدة واأوروبا وفرة احلجم الالزمة لنتعا�ص هذه ال�صناعة.

ويقدم هذا الف�صل ملحة متهيدية عن املقاولني الرئي�صيني لنزع ال�صالح يف العامل من خالل فح�ص ن�صاطاتهم وتقنياتهم واأ�صواقهم والتحديات التي 
تواجههم. وهو يعتمد على البيانات احلديثة من ممثلي ال�صناعة وم�صتندات حلف �صمال الأطل�صي غري ال�صرية والتي مت رفع ال�صرية عنها ومقابالت 
مع الأطراف املعنية الرئي�صية يف جمال نزع ال�صالح يف احلكومات واملنظمات الدولية. ويركز الف�صل على و�صط وغرب اأوروبا اإلى جانب الوليات 

املتحدة وكندا والتي تعترب م�صوؤولة عن الغالبية العظمى من ن�صاطات نزع ال�صالح يف العامل.

وت�صمل النتائج الرئي�صية للف�صل ما يلي: 
• ترتكز �صناعة نزع ال�صالح حاليا يف اأوروبا الغربية والوليات املتحدة. 	
• تعمل ال�صناعة مبوجب قواعد تناف�صية موحدة. 	
• رغم توفر التكنولوجيا لتدمري الغالبية العظمى من اأنواع الذخرية، فاإنها قد ل تتوفر يف الإطار الزمني املطلوب وغري موجودة عموما يف الدول 	

التي حتتاجها ب�صكل ملّح.
• بعيدا عن الوليات املتحدة، حيث تت�صارع قلة من املقاولني على تقليل خمزون الذخرية التقليدية الهائل، فاإن الكثري من املرافق ال�صناعية 	

التابعة لدول حلف �صمال الأطل�صي قد قللت من قدراتها على نزع ال�صالح. 
• ال تزال الذخرية العنقودية، وخ�صو�صا �صواريخ اأنظمة اإطالق ال�صواريخ املتعددة، ت�صكل جزءًا كبريا من ن�صاط نزع ال�صالح يف الواليات املتحدة 	

واأوروبا الغربية. 
• ت�صمل اأنظمة اإتالف الذخرية يف العديد من الدول الدمج بني احلرق العلني والتدمري العلني وطرق نزع ال�صالح. 	
• تعترب تكلفة نقل ونزع �صالح كميات كبرية من الذخرية ال�صخمة وت�صكل عبئا ماليا كبريا على اأي وزارة دفاع. 	
• لي�ص هناك حاليا اأي معيار اأو ت�صريع اأو اآلية التزام دولية اأو اأوروبية تعالج على وجه اخل�صو�ص نزع �صالح من الذخرية من قبل مقاولني جتاريني. 	
• اإذا كانت الذخرية القادمة من قواتها امل�صلحة 	 اإل  ل ت�صارك وزارات الدفاع تلقائيا يف ن�صاطات قطاع نزع �صالح الذخرية على نحو جتاري، 

الوطنية ت�صكل جزء من العملية. 
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• يف الدول التي يعترب فيها نزع ال�صالح اقل تطورا ول يلبي فيها املقاولون معايري ال�صالمة ال�صائدة، فاإن احتمالية احلوادث اأعلى بكثري خالل 	
العمليات ال�صناعية. 

يعترب �صانعو ال�صيا�صيات واملربجمون اقل ميال اإلى الطالع على ن�صاطات نزع ال�صالح. غري اأن الأبحاث تبني اأن املقاولني يف الوليات املتحدة واأوروبا 
الغربية يعاجلون ب�صكل روتيني كميات �صخمة من الذخرية التقليدية. وهم اأي�صا لعبون مهمون يف برامج ال�صيطرة على ال�صالح ونزع �صالح الذخرية 

التي ميولها املانحون.

حفزت وحدت الت�سريعات البيئية من ن�ساطات نزع ال�سالح

اإلى  الت�صريعات املدنية العامة الرامية  اإلى جانب  اأطر تنظيمية معقدة ت�صمل معايري الذخرية الع�صكرية ال�صرية  يعمل مقاولو نزع ال�صالح مبوجب 
ال�صيطرة على عمليات املعاجلة امل�صتمرة وال�صخمة. ومن بني هذه العوامل، فقد اأثر اللتزام بالت�صريعات البيئية الدولية والإقليمية والوطنية على 
على  املتزايدة  املت�صددة  البيئية  القيود  فر�صت  وقد  التقليدية.  للذخرية  امل�صبوط  والتفجري  واحلرق  بالتفكيك  اخلا�صة  ال�صالح  نزع  تقنيات  تطور 
االنبعاثات- وخ�صو�صا يف االحتاد االأوروبي- �صمول اأنظمة رقابة معقدة على التلوث يف نهاية خطوط نزع ال�صالح اإلى جانب ا�صرتداد واعادة الت�صنيع 

واإعادة مكونات الذخرية. ويبقى هذا الأمر متطلبا هاما يف ال�صناعة.

غري اأن متطلبات اللتزام البيئي تتعار�ص غالبا مع �صغط املجتمع الدويل من اجل �صرعة تدمري الفائ�ص بتكاليف معقولة )انظر اجلدول 9-2(. فعلى 
�صبيل املثال، فاإن متطلبات الرتخي�ص املتعددة تبطاأ برامج نزع ال�صالح يف حني تزيد احلاجة اإلى اللتزام بالت�صريعات البيئية من تكاليف نزع ال�صالح 
على احلكومات التي تتعامل مع املقاولني. ويعك�ص اجلدل الدائر حاليا والذي يحيط بالتاأثري البيئي للحرق العلني والتدمري العلني ومقدار معادلة 
اإيرادات ال�صرتداد واعادة الت�صنيع واإعادة ال�صتخدام لتكاليف نزع ال�صالح الإجمالية ال�صراع الأ�صا�صي بني املتطلبات البيئية واحلاجة اإلى طريقة 

جمدية اقت�صاديا يف جمال نزع ال�صالح ال�صناعي.

يبداأ هذا الف�صل بو�صف الالعبني يف ال�صناعة واالأ�صواق التي يتناف�صون فيها اإلى جانب الفر�ص حمتملة الظهور يف امل�صتقبل املنظور. ويحدد الق�صم 
ال�صناعة يف جمال  املعقد يف  النظام  بالتف�صيل  الثالث  الق�صم  ويذكر  العامة.  وقدراتها  الرئي�صية  ال�صناعية  وعملياتها  ال�صناعة  ن�صاطات  التايل 
اجلدوى  مقابل  البيئية  العتبارات  حول  امل�صتمر  اجلدل  الأخري  الق�صم  ويربز  ال�صالمة.  وقيود  اللوج�صتية  قيوده  اإلى  بالإ�صافة  واللتزام  التنظيم 

القت�صادية ويناق�ص مزايا و�صيئات احلرق العلني والتدمري العلني اإلى جانب اأهمية �صيا�صات ال�صرتداد واعادة الت�صنيع واإعادة ال�صتخدام.
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