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كيف يسلّح كبار مصدري األسلحة النزاعات العاملية
SAM PERLO-FREEMAN
وث ّق نشطاء ومنظامت إنسانية غري حكومية واألمم املتحدة التأثري الضار
لعمليات نقل األسلحة .1عالو ًة عىل ذلك ،فقد وجد الباحثون أدلة عىل
أن عمليات نقل األسلحة إىل دول ٍة ما تزيد من احتاملية اندالع رصاعات.
ومبجرد نشوبها ،فإنها تجعل تلك الرصاعات أطول أمدا ً وأكرث فتكاً.
إدراكاً لتلك اآلثار املدمرة يف العقود األخرية ،التزم صانعو السياسات مبجموعة من
التدابري املوضوعة للتحكُم يف صادرات األسلحة ،وأولت تلك الضوابط تركيزا ً خاصاً
للحد من مبيعات األسلحة إذا انطوت الرصاعات عىل انتهاكات لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين الدويل .ويف السنوات الالحقة ،احتدم النقاش حول ما إذا كان ينبغي
استمرار املبيعات يف حاالت معينة أم ال ،ولكن ال يوجد تقييم جامع للتأثري الكيل
لتلك السياسات الهادفة إىل الحد من بيع األسلحة إىل البلدان املتورطة يف رصاعات.

يق ّدم هذا البحث أول تحليل عاملي لكيفية تأثري الرصاع يف دولة ،متلقية لألسلحة
أو مشاركة يف الرصاع ،عىل استعداد املوردين لتوريد األسلحة ،حيث يتم تحليل
أكرب أحد عرش موردا ً عاملياً لألسلحة عىل مدار العرشة أعوام املمتدة من  2009إىل
2 ،2018يتم ترتيب كبار موردو مبيعات األسلحة العاملية حسب حجم عمليات
نقل األسلحة الرئيسية :الواليات املتحدة ،وروسيا ،وأملانيا ،وفرنسا ،والصني،
واململكة املتحدة ،وإسبانيا ،وإرسائيل ،وإيطاليا ،وهولندا ،وأوكرانيا .ورغم تبني
تلك البلدان سياسات رسمية متباينة ،إىل حد بعيد ،فيام يتعلق بصادرات األسلحة،
فإن السجل الفعيل لتوريد األسلحة ،يف أغلبه ،متشابه بشكلٍ ملحوظ فيام بينها.

March 2021
تهدف مؤسسة السالم العاملي -وهي مؤسسة عاملة
تتبع ملدرسة فليترش يف جامعة تافتس  -إىل توفري
قيادة فكرية يف قضايا السالم والعدالة واألمن .نؤمن
بأن البحث والتعليم املبتكر رضوريان لتحديات
صنع السالم يف جميع أنحاء العامل ،إىل جانب
الدعوة واملشاركة العملية يف أصعب القضايا.
ال يقترص احتياجنا إىل أدوات ووسائل جديدة ملواجهة
العنف املنظم اليوم ،وإمنا نحتاج رؤي ًة جديدة للسالم؛
فالتحدي الذي نواجهه هو إعادة تكوين السالم.
يركّز الدكتور صمويل بريلو فرميان -منسق أبحاث
الحملة املضادة لتجارة األسلحة يف اململكة املتحدة-
عىل اإلنفاق العسكري الربيطاين وصادرات األسلحة،
كام أنه زميل يف مؤسسة السالم العاملي وقاد مرشوع
إنشاء مجموعة فساد تجارة األسلحة .كان باحثًا
أول يف معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم من
عام  2007إىل عام  ،2016حيث عمل عىل قواعد
بيانات املعهد املتعلقة باإلنفاق العسكري وصناعة
األسلحة وتجارتها ،وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه يف
الرياضيات واالقتصاد ،ومؤلف للعديد من املنشورات
حول اإلنفاق العسكري وصناعة األسلحة وتجارتها
واقتصاديات الدفاع والسالم والتنمية والرياضيات.
اطّلع عىل التقرير الكامل ،األعامل كالعادة :كيف يقوم
مصدرو األسلحة الرئيسيون بتسليح نزاعات العامل عىل
موقعناwww. worldpeacefoundation.org :

1 E.g. https://www.cato.org/publications/policy-analysis/risky-business-role-arms-salesus-foreign-policy; https://controlarms.org/wp-content/uploads/2018/03/act300112008en.
pdf; https://policy-practice.oxfam.org/resources/africas-missing-billions-internationalarms-flows-and-the-cost-of-conflict-123908/; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC139041/; https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2019_1011.pdf.
املنهجيات املتبعة :أوالً ،مقارنة مبارشة ملبيعات األسلحة وبيانات الرصاعات جنباً إىل جنب (من معهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم 2 ،)SIPRI
وهي ما كشفت عن مواصلة العديد من منتجي األسلحة الرئيسيني تقديم إمدادات األسلحة إىل مشاركني يف نزاعات مسلحة كربى .ثانياً ،تحليل
االنحدار اإلحصايئ لكل ُمصدّر لألسلحة بني عامي  1990و 2018تم تحديده بتأثري مجموعة من عوامل العرض والطلب ذات الصلة.
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هناك أدلة ضئيلة للغاية عىل أن الحروب أو النزاعات املسلّحة تؤدي إىل تقييد نقل كبار املوردين لألسلحة،
وذلك برصف النظر عام إذا كانت سياستهم املعلنة تشري إىل رضورة ذلك .فقد أرسل جميع مصدري األسلحة
الرئيسني كميات هائلة من األسلحة ،عىل األقل ،لبعض الحروب الدائرة يف القرن الحايل.
ال توجد حاالت واضحة تزامن فيها اندالع حرب مع وقف أحد كبار املوردين ملبيعات األسلحة .والحاالت التي مل يز ّود فيها املوردون حرباً
ما باألسلحة كانت البلد (أو البلدان) املستقبلة للسالح أصغر وأفقر مام يجعل الطلب عىل األسلحة بها أقل (حاالت مخاطرة محدودة)
حتى يف زمن الحرب .من الواضح إن العوامل السياسية تسيطر يف بعض الحاالت؛ فعىل سبيل املثال ،يف حال وجود عالقة عدائية سابقة
بني املورد واملتلقي ،أو يف حال اعتبار املوردين (الغربيني) للمتلقي «منبوذا ً» قبل اندالع الحرب ٍ
بوقت طويل (كحال إيران وسوريا).
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هناك بعض االختالفات بني امل ُص ّدرين األحد عرش الكبار لألسلحة الذين شملهم هذا التقرير ،فقد زودت روسيا أكرب عدد
من الحروب باألسلحة ،وكانت أوكرانيا ،وهي أصغر املصدرين ،موردا ً هاماً للسالح يف الرصاعات مقارن ّة باملستوى العام
لصادراتها .ومع ذلك ،كان الفارق بني تلك الدول وموردي الواليات املتحدة وأوروبا الغربية طفيفاً نسبياً.
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بالنسبة لبعض املوردين لألسلحة (روسيا وفرنسا وإرسائيل وإسبانيا وهوالندا) ،تبدو الرصاعات وكأنها مرتبطة باحتاملية
أكرب ملبيعات األسلحة .بينام مل يشكل وجود رصاع من عدمه فارقاً كبري بالنسبة للسبعة موردين اآلخرين.
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عوضاً عن وجود رصاعات ،شكلت عوامل الطلب – مثل مستويات الناتج املحىل اإلجاميل لدولة ما واإلنفاق العسكري واملستوى
العام المتالك هذه الدولة لألسلحة – املحددات الرئيسية ملا إذا كان املصدّ ر سيزود تلك الدولة باألسلحة أم ال.
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أظهر املُصدّ رون األمريكيون واألوروبيون يف بعض األحيان منطاً من التقييد االنتقايئ ذو «املخاطرة املحدودة» ،مبا يف ذلك الحاالت التي فرضوا
فيها حظرا ً عىل األسلحة كاستجابة مبارشة للنزاع أو القمع ،وذلك ألن هذه الحاالت متيل إىل أن تكون فرص مبيعات محدودة عىل أي حال.
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مثّل وجود عالقة قوية لتوريد أسلحة بني املو ّرد واملستقبِل أحد أقوى املحددات إلمتام عملية نقل أسلحة بينهام
يف املستق َبل ،وذلك برصف النظر عن حالة الرصاع للدولة املستقبلة يف أي وقت يف املستقبل.

حرب أو رصاع مسلح قللت من احتاملية حصول هذه
خُالصة القول إن األدلة ضئيلة ،أو ال توجد أدلة من األساس ،عىل أن مشاركة دولة ما يف ٍ
الدولة عىل األسلحة من أي من املُصدّ رين الرئيسيني ،ويبدو أن افتقار طرف يف رصاع إىل إمدادات األسلحة ،يف الغالبية العظمى من الحاالت،
ناتج عىل األرجح عن الطلب املحدود ،أو عوامل سياسية أوسع بكثري من الرصاع ذاته ،وغالبا ما تسبق وجوده .لذا ،فلم يقم املصدرون إجامالً
بعملية تقييد عىل توريد األسلحة إال يف حاالت «املخاطرة املحدودة» ،حيث كانت هناك إمكانية محدودة للمبيعات عىل أي حال.
ميثّل هذا التقرير جزءا ً من سلسلة تقارير يف برنامج أبحاث مؤسسة السالم العاملي تحت عنوان «الصناعات الدفاعية والسياسة الخارجية
والرصاع املسلح» ،الذي متوله مؤسسة كارنيجي يف نيويورك .ال يحاول التقرير اإلجابة عن السؤال املتعلق بنقل األسلحة إىل البلدان التي
كانت تدور فيها رصاعات عىل الرغم من السياسات املعلنة بوضوح لبعض امل ُص ّدرين ضد تصدير األسلحة ،التي من املحتمل أن تؤدي
إىل تفاقم الرصاع أو إىل انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين .سنرتك التحليل التفصييل لهذا السؤال للمرحلة الثانية من املرشوع ،والتي
تتضمن دراسة حالة للواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا ،والتي نحلل فيها العوامل التي قد تؤثر عىل عمليات صنع القرار بشأن
تصدير األسلحة ،مبا فيها العالقات بني الحكومات واملصالح الصناعية الدفاعية والرأي العام واعتبارات السياسة الخارجية.
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