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ّ
اً
ووصول إلى القدرة على مكافحة التهديدات التي تش ّكلها
يغطي مفهوم األمن البحري ع ّدة عناصر ،بد ًءا من حرية التن ّقل
القرصنة ،واإلرهاب ،واإلجتار باملخدرات ،واإلجتار بالبشر ،وانتشار أسلحة الدمار الشامل ( ،)WMDباإلضافة إلى
التلّ ّوث البحري .وغني عن القول أن حرية املالحة هي أمر بالغ األهمية.
وإن مجلس التعاون اخلليجي مدرك متاما بوجود التهديدات احملتملة لألمن البحري على سواحل أعضائه .ففي الواقع،
تتعلّق التط ّورات األخيرة في األمن البحري مبنطقة اخلليج بصورة خاصة ،وذلك على األخص بسبب القرصنة ،واإلجتار
باملخدرات ،وإلى ح ّد ما اإلجتار بالبشر .وباإلضافة إلى هذه التهديدات غير املتعلّقة بالدول كجهات فاعلة ،هناك مخاطر
مرتبطة بقضايا هذه األخيرة ،وباألخص ما يتعلّق مبضيق هرمز واجلدل حول جزيرة أبو موسى وغيرها من اجلزر بني
اإلمارات العربية املتّحدة وإيران .وإنّ دول مجلس التعاون اخلليجي مص ّممة على تعزيز قدراتها البحرية من أجل مواجهة
هذه التهديدات .مثاال على ذلك ،في  29و  30نيسان/أبريل ُ ،2012عقدت مناورات بحرية في اخلليج لإلظهار أن الدول
1
األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي على استعداد لتعزيز بناء قوة بحرية.
من الضروري فهم القضايا القانونية من أجل حتليل األمن البحري بشكل شامل .لذلك السبب ،تر ّكز هذه الدراسة على
املشاكل القانونية في ما يتعلّق باستخدام البحار وإدارتها .بعد القيام بتقييم اإلطار التنظيمي لألمن البحري ،سنر ّكز على
قضايا ذات أهمية خاصة بالنسبة للخليج ،مع أخذ القرصنة بعني اإلعتبار .وتشمل هذه القضايا إنشاء احملاكم املخصصة
ملعاقبة القراصنة/اإلرهابيني ،واألهمية البحرية ملا اقترح بشأن منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ( )WMDFZفي
الشرق األوسط ملجلس التعاون اخلليجي ،وتسوية اجلداالت البحرية احلالية والتهديدات األمنية األخرى من غير الدول
مثل اإلجتار باملخ ّدرات واإلجتار بالبشر .ويش ّكل التل ّوث البحري مصدر قلق آخر لدول اخلليج نظرا لضيق املساحة التي
ميت ّد عليها اخلليج ولهشاشة النظام البيئي .في النهاية ،سيت ّم اقتراح بعض خطوط العمل امللموسة في ما يتعلّق بسياسة
تعاون مجلس التعاون اخلليجي واإلتحّ اد األوروبي ،مع اتّخاذ برنامج العمل املشترك ملجلس التعاون اخلليجي واإلتحّ اد
األوروبي كنقطة إنطالق.

اإلطار التنظيمي لألمن البحري
الوثيقة األساسية ذات الصلة هي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ( )UNCLOSللعام  1982التي ص ّدق أغلب املجتمع
الدولي عليها .وحتى الدول التي ليست طرفا من أطراف هذه اإلتفاقية تعتبر أن األحكام األساسية التفاقية األمم املتحدة
* ناتالينو رونزيتي هو أستاذ فخري في القانون الدولي في جامعة لويس ( ،)LUISSفي روما ،ومستشار علمي في معهد األعمال الدولية
 ،)Affari Internazionali - IAIفي روما.
 .1للحصول على تعليق حول قدرات مجلس التعاون اخلليجي البحرية ،راجع املقابلة مع كريستيان كوتز أولغايكسن ()Kristian Coates Ulrichsen
ّ
«املطلع العاملي :مع التوترات الكبيرة في اخلليج ،تبقى القدرات البحرية لدول مجلس التعاون اخلليجي محدودة» (Global Insider: With
بعنوان
 ،)Gulf Tensions High, GCC Naval Capabilities Remain Limitedاستعراض السياسة العاملية ( 1 ،)World Politics Reviewأيار/مايو .2012
(Istituto
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لقانون البحار توضح القانون الدولي العرفي ،وتضع واجبات وحقوق الدول غير املتعاقدة أيضا .وهذا صحيح باألخص
في ما يتعلّق باملعايير اخلاصة بحقوق املالحة في أعالي البحار ،واملرور البريء عبر املياه اإلقليمية واملرور عبر املضائق
الدولية .وقد ص ّدقت جميع دول مجلس التعاون اخلليجي ،ما عدا اإلمارات العربية املتحدة ،على اتفاقية األمم املتحدة
لقانون البحار إذ لم تقم اإلمارات العربية املتّحدة إال بالتوقيع على االتفاقية عل ًما أنها ليست طرفا من أطراف اتّفاقية
جنيف للعام  .1958ولذلك يحقّ لإلمارات العربية املتّحدة مبمارسة احلقوق النابعة من قانون البحر الدولي العرفي وهي
مجبرة على مراعاة الواجبات املنصوص عليها في هذا القانون.

املرور البريء عبر البحر اإلقليمي

دراسات بحثية

تسمح اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة للعام  1958واتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار باملرور البريء
عبر البحر اإلقليمي ،ولكنّها ال حت ّدد إذا كان ميكن للسفن احلربية أن مت ّر .ومبا أن اإلتفاقيتني حتتويان على قواعد بشأن
التدابير التي ميكن اتّخاذها ض ّد السفن احلربية التي تخرق قوانني املرور ،ميسي هدف اإلتفاقيتني باط ًال إذا ّ
مت منع املرور
بهذه الطريقة .ومع ذلك فإن مسألة مرور السفن احلربية املشروط بقبول الدولة الساحلية هي مسألة مثيرة للجدل ،أو على
األقل ،ما يثير اجلدل هو ضرورة إعطاء إنذار مسبق وكذلك وجود حق مرور للسفن احلربية حتت القانون الدولي العرفي.
لم ّ
توضح محكمة العدل الدولية ( )ICJهذه النقطة في حكمها في قضية قناة كورفو ( ،)1949مبا أن القول املأثور للمحكمة
يشير فقط إلى حق املرور عبر مضيق دولي وال يأخذ حق املرور عبر املياه اإلقليمية بعني اإلعتبار.
ال تزال دول العالم الثالث تؤ ّكد أن مرور السفن احلربية يخضع ملوافقة الدولة الساحلية أو إعطاء إنذار سابق لها .ووفقا
لرأي مضطلع بهذا الشأن ّ
مت ذكره سابقا في الستينات 2 ،تتوفر قاعدة في القانون الدولي العرفي ،أو هي على األقل في
طور النشوء ،تسمح مبرور السفن احلربية عبر املياه االقليمية .وبالتالي ،غير عدد من الدول موقفه .ومع ذلك ،ال تزال سلطنة
ُعمان واإلمارات العربية املتحدة تطلب احلصول على إذن مسبق للمرور البريء للسفن احلربية.

املرور البريء عبر املضائق
إن املادة  )4(16من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي واملنطقة املتاخمة للعام  1958تعطي حق مرو ٍر عبر املضائق ميكن
استعماله للمالحة الدولية التي تصل جزئني من أعالي البحار أو تصل جز ًءا من أعالي البحار والبحر اإلقليمي لدولة أجنبية.
ال ميكن تعليق املرور ،وال ميكن التحليق من دون احلصول على إذن من الدولة أو الدول املتشاطئة ،إال إذا أعطت هذه الدول
هذا اإلذن بشكل خاص ،كما ذكر في معاهدة السالم بني مصر وإسرائيل في العام  1979التي حتافظ على حق املالحة
جلميع الدول عبر مضيق تيران وخليج العقبة ،وهو املمر املائي الذي يسمح بالدخول إلى ميناء ايالت االسرائيلي .تستفيد
السفن التجارية واحلربية من حرية املرور وإن هذه القاعدة ،في ما يتعلّق باملضائق التي تصل جزئني من أعالي البحار،
هي تدوين القانون الدولي العرفي ،كما ميكن االستنتاج من حكم قضية قناة كورفو املشار إليها أعاله.
وفيما حتدد اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار نظام املرور العابر للمضائق التي تصل جزئني من أعالي البحار أو
منطقتني اقتصاديتني حصريتني ( )EEZأو منطقة اقتصادية حصرية وأعالي البحار ،حتافظ هذه االتفاقية أيضً ا على
نظام املرور البريء من دون قطع املضائق الدولية التي تصل املياه اإلقليمية وأعالي البحار ،أو املياه اإلقليمية ومنطقة
اقتصادية حصرية.
(The Public Order

 .2م.س .مكدوغل ( )M.S. McDougalو و.ت .بورك ( ،)W.T. Burkeالنظام العام للمحيطات .قانون بحار دولي معاصر
 ،)of Oceans. A contemporary International Law of the Seaمدينة نيو هيفن ،مطبعة جامعة ييل ( ،1962 ،)Yale University Pressص.221.
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املرور العابر في املضائق الدولية واملياه األرخبيلية
إن اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار مبتكرة للغاية في ما يتعلّق باملرور عبر مضائق تصل بني جزئني من أعالي البحار
أو منطقتني اقتصاديتني حصريتني ،أو منطقة اقتصادية حصرية وأعالي البحار .ويسمح املرور العابر بالتمتّع بعدد أكبر
من حقوق املالحة من تلك التي يسمح بها املرور البريء ،مبا أنّه يسمح أ) بحق املرور العابر من دون عائق لكل من السفن
املدنية واحلربية؛ و ب) بحق التحليق فوق املضائق عبر استعمال طائرات مدنية أو عسكرية؛ و ج) بحق الغواصات باملرور
في عمق مياه املضائق .يجب أن متتنع السفن والطائرات املارة عن كل تهديد أو استعمال للقوة وبإجلمال عن أي نشاط
ال يتّصل مباشرة بطريقة عملها الطبيعية .وقد تستلزم طريقة العمل الطبيعية للطائرات املرور املنفرد أو في سرب .يسمح
حلامالت الطائرات باملرور وميكن للطائرات على منت هذه احلامالت أن تقلع وأن تهبط في خالل املرور.

دراسات بحثية

ويجب أن يخضع مضيق هرمز ،وهو املم ّر البحري الوحيد الذي يسمح بالدخول إلى اخلليج الفارسي ،لنظام املرور العابر.
اّإل أن إحدى الدول املطلّة على املضيق (إيران) ليست طر ًفا من أطراف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وال تعترف أن
نظام املرور العابر هو جزء من القانون الدولي العرفي .وبالتالي ،ت ّدعي إيران أن مياهها اإلقليمية املوجودة في املضيق
تخضع فقط لنظام املرور البريء ،وال ميكن للسفن احلربية أن مت ّر فيه إال بعد أن تبلّغ السلطات اإليرانية بذلك حسب
األصول .وسبق أن ه ّددت إيران في فترات األزمات بإغالق املضيق ،أو على األقل بإغالق اجلزء منه الذي ينتمي إلى
مياهها اإلقليمية .وفي خالل احلرب بني إيران والعراق (أي بني العامني  1980و ،)1988أعلنت إيران في البداية أن ستترك
املضيق مفتوحا للمالحة .لكنها غ ّيرت سياستها بعد ذلك وأعلنت أن اجلزء الذي ينتمي إلى مياهها اإلقليمية هو منطقة
حربية ،فأجبرت بالتالي الدول احليادية على التنقل على طول احلزام الساحلي الذي هو حتت السيادة ال ُعمانية .وغالبا ما
تتك ّرر تهديدات إيران بإغالق مضيق هرمز ،حتى في األوقات األخيرة ،ولكنّها ال تط ّبق هذه التهديدات.
جتدر اإلشارة إلى أنه ّ
مت إدخال احلق باملرور العابر في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار كنتيجة للحاجة بالسماح بتن ّقل
األساطيل ،وقامت القوى العظمى بالترويج له آنذاك .ويخدم هذا احلق مصالح هذه القوى العظمى ،وتعترف به الواليات
املتّحدة ،إلى جانب غيره من احلقوق املالحية العسكرية ،حتّى ولو لم تكن الواليات املتّحدة طر ًفا من أطراف اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار.

مبادرة أمن االنتشار والتهديد بأسلحة الدمار الشامل
إن مبادرة أمن االنتشار ( )PSIهي وثيقة قانون لينة تسعى إلى التص ّدي النتشار أسلحة الدمار الشامل عبر البحر والبر
واجلو .وإن مبادرة أمن االنتشار هي مبادرة تعود إلى والية الرئيس بوش ( )Bushوقد أ ّيدها الرئيس أوباما (.)Obama
ك ّل أطراف مبادرة أمن االنتشار ،مع وجود استثناءات قليلة ،هي أطراف في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
وباالستناد إلى بيان مبادئ مبادرة أمن اإلنتشار ،يجب أن تتّخذ الدول األطراف فيها إجراءا ٍت في املناطق البحرية التالية:
املياه الداخلية ،مبا في ذلك املرافئ املستخدمة للشحن العابر ،والبحر اإلقليمي ،واملنطقة املتاخمة ،وأعالي البحار .وينبغي
اتخاذ هذخ اإلجراءات وفق املدى املسموح به مبوجب القانون الدولي ،مبا في ذلك قرارات مجلس أمن األمم املتّحدة.
يخص القانون الدولي ،طاملا لم تكن السفينة
ال يثير تفتيش السفن في مرافئ الدولة اإلقليمية أي مشكلة معينة في ما
ّ
األجنبية هي سفينة حربية .غير أن احلالة ليست كذلك ،مبا أن مبادرة أمن اإلنتشار تتعلّق بالسفن التجارية ومبا أنهال
ُيسمح للسفن احلربية بدخول ميناء ما اّإل بعد احلصول على موافقة الدولة حيث يتواجد امليناء .واحلالة املنصوص عليها
في املبادرة هي حالة الشحن العابر ،وهو نشاط تنفذه عادة السفن التجارية الراسية في امليناء أو في محطة البحر.
تط ّبق القواعد نفسها ،حسب مقتضى احلال ،على السفن التي تدخل أو تغادر املياه الداخلية أو البحر اإلقليمي .ويجب أن
تخضع السفن املشتبه بها للركوب ،والتفتيش ،واالستيالء على البضائع احملظورة.
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أما املشكلة فتنشأ حني تدخل سفينة في املياه اإلقليمية وتنوي أن تعبرها من دون الوصول إلى املياه الداخلية أو إلى ميناء
من موانئ الدولة اإلقليمية .تقوم هذه السفينة مبرور جانبي ،والسؤال الذي ُيطرح هنا هو ما إذا تستطيع الدولة الساحلية
إيقافها .ويعتمد ذلك على ما إذا كان العبور مع البضائع التي حتظرها مبادرة أمن االنتشار يعتبر مخالفا لقواعد املرور
ميس بالسلم وحسن النظام واألمن في الدولة الساحلية .فيما يعترف عدد من الكتّاب
البريء على أساس أن هذا النشاط ّ
يجسد
بأن نقل أسلحة الدمار الشامل ليس نشاطا مذكورا في املادة  )2(19من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الذي ّ
أنشطة مخالفة للمرور البريء ،يعتبرون أيضً ا أن قرار مجلس األمن الدولي  )2004( 1540قد جعل من انتشار أسلحة
مما سيؤ ّدي أيضا إلى تهديد سلم  3الدولة الساحلية
الدمار الشامل وطرق تسليمها خطرا على السلم واألمن الدولينيّ ،
وأمنها .ال تخلو هذه اخلالصة من النقد ،ففي حني أنه من الصحيح أن ديباجة القرار  1540تتط ّرق إلى انتشار أسلحة
الدمار الشامل من دون حتديد ،فهي تتط ّرق أيضً ا في اجلزء التنفيذي منها إلى «اجلهات الفاعلة من غير الدول» .وعبر
املوجهة إلى جهة فاعلة من غير الدول تش ّكل خطرا على السلم ،فيما
اتّباع خط التفكير هذا ،يجب االعتبار أن الشحنة ّ
املوجهة إلى دولة ما تش ّكل خطرا على السلم .باإلضافة إلى ذلكُ ،يقال ،وعن حق ،أنه من
يجب عدم االعتبار أن الشحنة ّ
4
موجهة إلى مكان آخر كخطر على سلم الدولة الساحلية ،وباألخص عندما
الصعب أن نرى تهديدا كامنا تش ّكله شحنة ّ
تتش ّكل الشحنة من «مواد ذات الصلة» ،مثل املواد الكيميائية املتضمنة في اجلدول  3مبوجب اتفاقية األسلحة الكيميائية
( )CWCللعام  ،1993التي تستعمل عادة في الزراعة.
وباألحرى ،يجب تطبيق اخلالصة أعاله على املرور العابر واملرور األرخبيلي ،الذين يح ّدان من حقوق الدول الساحلية
ّ
بالتدخل .في هذه احلاالت أيضا ،ال ميكن اعتبار اخلطر الكامن كخطر حقيقي يه ّدد سيادة الدولة الساحلية أو سالمتها
مما قد يسمح لهذه الدولة باتّخاذ إجراءات معينة (املادة ()1( 39ب) من اتفاقية األمم
اإلقليمية أو استقاللها السياسيّ ،
املتحدة لقانون البحار) .ولم تتط ّرق مبادئ مبادرة أمن اإلنتشار إلى قضية املرور العابر أو األرخبيلي.
على العكس ،يت ّم أخذ املناطق املتاخمة من هذه الدول التي وضعت املبادئ بعني اإلعتبار ،ويطلب من الدول اتّخاذ إجراءات
معينة .باإلستناد إلى املادة  33من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،يسمح للدول ،ضمن مساحة  24ميل من مناطقها
املتاخمة ،أن متارس السيطرة الضرورية ملنع التعدي على جماركها واألنظمة املالية والصحية وتلك املتعلّقة بالهجرة داخل
أراضيها أو بحرها اإلقليمي ،وأن تعاقب أي انتهاك لتلك األنظمة ُيرتكب في إقليمها أو بحرها اإلقليمي .وحتى لو كانت
سلطة ممارسة السيطرة ال تسمح بإيقاف سفينة وأخذها إلى امليناء ،فإن أغلبية الدول تعتبر املنطقة املتاخمة كمنطقة تتمتّع
بحقوق اختصاص خاصة ،حيث ميكن ممارسة سلطة ركوب السفن وتفتيشها ومصادرتها على السفن األجنبية 5 .وفي ما
يخص هذه املسألة ،ميكن القول أن مبادئ مبادرة أمن اإلنتشار ،التي تدعو الدول املشارِكة إلى إيقاف السفن وتفتيشها
ّ
واإلستيالء على البضائع احملظورة ،تتماشى مع القانون الدولي.
ال يتط ّرق بيان مبادئ احلظر إلى املناطق اإلقتصادية احلصرية .وتعتبر هذه املنطقة ،لغرض مبادئ احلظر ،جز ًءا من
أعالي البحار ،وال يحق للدول باتّخاذ أي إجراءات ض ّد السفن األجنبية إال إذا كان من املمكن االحتجاج باستثناء ما على
حرية أعالي البحار .وال تفيد في هذه احلالة املادة  110من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،التي تدرج فيها هذه
االستثناءات ،إذ يرتبط اإلستثناءان الوحيدان املتّصالن باملوضوع بالسفن التي ليس لديها جنسية وبحق االقتراب (التح ّقق
من العلم) .وال يعطي هذا األخير سوى حقوق محدودة وحسب إال إذا مت االكتشاف أن السفينة ال حتمل جنسية أو أن
أنّها حتمل جنسية السفينة الزائرة نفسها .يجب كذلك إضافة حق املطاردة احلثيثة (وميكن أن تبدأ هذه املطاردة من املياه
الداخلية أو البحر اإلقليمي أو املنطقة املتاخمة).
(The Proliferation Security

 .3ف .هاينشل فون هاينيج (« ،)W. Heintschel von Heineggمبادرة أمن اإلنتشار :األمن ضد حرية املالحة؟»
حتديات
 ،)Initiative: Security vs. Freedom of Navigationفي ت .مك .سباركس ( )T.McK. Sparksو ج.م .سلمازي (( )G.M. Sulmasyمح ّررون)ّ ،
القانون الدولي .األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب ( ،)International Law Challenges. Homeland Security and Combating Terrorismنيوبورت،
كلية احلرب البحرية ( /2006 ،)Naval War Collegeص 64 .إلى .65
 .4د .غيلفويل (« )D. Guilfoyleاحلظر البحري ألسلحة الدمار الشامل» ( ،)Maritime Interdiction of Weapons of Mass Destructionمجلة
الصراع وقانون األمن ( ،)Journal of Conflict Security Lawاملجلد  ،12العدد  ،1ربيع  ،2007ص16 .إلى .17
 .5آي .براونلي ( )I. Brownlieفي ج .كروفورد (( )J. Crawfordمح ّرر) ،مبادئ براونلي للقانون الدولي العام (Brownlie’s Principles of Public
 ،)International Lawالطبعة الثامنة ،أكسفورد ،مطبعة جامعة أكسفورد ( ،2012 ،)Oxford University Pressص 268 .إلى .269

الرقم  | 2كانون الثاني/يناير 2014

44

ال ميكن اعتبار اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل كأعذار مقبولة للصعود إلى سفينة أجنبية تنقل بضائع حتظرها
مبادرة أمن اإلنتشار في أعالي البحار .وال ميكن مساواة اإلرهاب بالقرصنة كما ال ميكن اعتبار اإلنتشار كاستثناء قائم
بحد ذاته .وإن البروتوكول اإلضافي التفاقية قمع األعمال غير املشروعة ( ،)SUAمثال ،الذي سيؤخذ بعني اإلعتبار أدناه،
ال يدرج نقل األدوات النووية كاستثناء حلرية أعالي البحار .وال يعطي قرار مجلس األمن الدولي رقم  1540حق الصعود
إلى سفن أجنبية كما ال يعطي القراران رقم  ،)2006( 1718الذي يخص كوريا الشمالية ،ورقم  )2006( 1737الذي
يخص إيران ،احلق بإيقاف السفن من كوريا الشمالية وإيران في أعالي البحار .وينطبق األمر نفسه على القرارين رقم
يخص كوريا الشمالية وإيران على التوالي ،والذين يسمحان للدول بزيارة السفن
 )2009( 1874ورقم  )2010( 1929مبا
ّ
التي يشتبه أنها حتمل على متنها بضائع محظورة ،فقط بعد موافقة الدولة صاحبة العلم .ويعتبر قبول صاحب االختصاص
صاحلا لركوب السفينة.

دراسات بحثية

في أعالي البحار ،يجب أن ُيعطى اإلذن من جانب الدولة حاملة العلم وميكن التعبير عن هذا اإلذن بشكل خاص أو إعطاءه
بواسطة اتفاق دولي .مثاال على ذلك ،أبرمت الواليات املتحدة العديد من املعاهدات مع الدول التي متلك عددا كبيرا من
السفن التجارية من دون وجود رابط حقيقي في إسناد جنسيتها (أي الدول ذات سياسة القيد املفتوح وذات علم املالءمة).
مت ّثل الدول التي أبرمت اتفاقات ركوب أكثر من  %60من احلمولة العاملية 6 .وتشمل مبادرة أمن اإلنتشار حوالى مئة
مشارك ،مبا في ذلك جميع األعضاء الدائمني في مجلس األمن باستثناء الصني التي تعتبر أن هذه املبادرة تتعارض مع
قانون البحار.
ويمُ نع الدخول إلى مياه إقليمية أجنبية بهدف تنفيذ عمليات الشرطة إذ يتعارض مثل هذا النشاط مع أحكام املرور
ويصح هذا أيضا في ما يخص
البريء التي تسمح للدول بدخول املياه اإلقليمية فقط من أجل اجتياز البحر اإلقليمي.
ّ
السفن احلربية ،حتى ولو كان يحق لها مبمارسة حق املرور .وإنّ موافقة الدولة الساحلية ضرورية من أجل تنفيذ أنشطة
الشرطة فى املياه االقليمية .وأيضً ا ،ميكن توقيف سفينة أجنبية طاملا تأنها نتهك حق املرور البريء ،مثال إذا قامت سفينة
تقع حتت أيدي اإلرهابيني بتنفيذ أي نشاط يؤذي الدولة الساحلية.
أصبحت جميع دول مجلس التعاون اخلليجي الست ،منذ  20تشرين الثاني/نوفمبر  ،2012أعضاء في مبادرة أمن
اإلنتشار وقد انض ّم البعض منها إلى مناورات املبادرة في اخلليج مع الواليات املتحدة .وشاركت الواليات املتحدة
واإلمارات العربية املتّحدة في عملية احلافة املتق ّدمة ( )Operation Leading Edgeفي العام  ،2010وهي مناورة من
ّ
يغطي مناطق اخلليج العربي
مبادرة أمن اإلنتشار .ويتر ّكز الوجود البحري األمريكي حول األسطول اخلامس ،الذي
وبحرالعرب وخليج ُعمان ،ومق ّره في البحرين.

اإلرهاب البحري
ّ
مت التفاوض بشأن اتفاقية العام  1988لقمع األعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية (اتفاقية قمع
األعمال غير املشروعة  )SUA -في روما حتت رعاية املنظمة البحرية الدولية ( )IMOبعد حصول حادثة سفينة «اكيلي
الورو» ( )Achille Lauroفي العام  1985وأخذ هذه احلادثة بعني االعتبار .وتشمل اإلتفاقية أعمال االرهاب البحريّ .
مت
التفاوض في مؤمتر روما ال بشأن اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة وحسب بل أيضا بشأن بروتوكول املنشآت الثابتة.
ينص إتّفاق الركوب على إجراءات منوذجية إليقاف السفينة مع بعض االختالفات الصغيرة .إذا وجدت سفينة حربية أميركية سفينة مشتبه
ّ .6
بها فى أعالي البحار ،ميكنها أن تطلب من دولة العلم أن تؤكد جنسية السفينة .بعد التأ ّكد من اجلنسية ،ميكن للدولة الطرف التي تتلقى الطلب
أن تفتّش السفينة ،أو أن تأذن للطرف الطالب بركوب السفينة وزيارتها .وإن هذه اإلجراءات سريعة .ويقوم كل طرف بتعيني سلطة مختصة إلدارة
اإلجراء ،األمر الذي يجب أن يت ّم في غضون ساعتني .إذا لم يحصل الطرف الطالب على أي رد ،يعتبر أن املوافقة قد أعطيت وميكن للجهة الطالبة
أن تلقي القبض على السفن املشتبه بها وأن تفتّشها .تبقى السفينة حتت اختصاص دولة العلم ،التي قد تتخلى عن االختصاص لصالح الدولة
التي تركب السفينة.
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وص ّدقت جميع الدول االعضاء في مجلس التعاون اخلليجي على اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة وعلى بروتوكول املنشآت
الثابتة ،وهو أمر مهم جدا ملنشآت النفط في اخلليج .فمنشآت النفط ضعيفة للغاية ،كما اتضح من خالل احلادثة التي وقعت
ثوان .وقد يؤ ّدي وقوع هجوم إرهابي
في منشأة إيرانية في  11شباط/فبراير  ،2012بحيث غرقت املنشأة في غضون بضع ٍ
إلى والدة كارثة كبيرة .لم تتطرق أي وثيقة إلى اإلرهاب بواسطة أسلحة الدمار الشامل ،فت ّم بالتالي التفاوض بشأن
بروتوكول إضافي ( )2005لس ّد هذه الثغرة .وال ير ّكز هذا البروتوكول اإلضافي على األسلحة النووية فقط ،بل أيضا على
الفئات الثالث من أسلحة الدمار الشامل :األسلحة البكتريولوجية والكيميائية ،والنووية (أسلحة .)BCN

دراسات بحثية

وينص البروتوكول اإلضافي على عدد من اجلرائم التي يجب على الدول أن تدرجها في قوانينها اجلنائية ،ويتضمن أحكاما
بشأن التعاون القانوني ،مثل تسليم املطلوبني .و ُيعتبر استخدام األسلحة البكتريولوجية والكيميائية والنووية ضد سفينة
املرجح أن يتسبب باملوت أو بإصابة خطيرة أو بضرر ،خر ًقا للقانون «عندما يكون
ما أو على متنها
ٍ
بشكل يتسبب أو من ّ
الغرض من هذا الفعل ،أكان ذلك بسبب طابعه أو سياقه ،هو نشر الرعب بني السكان أو إجبار حكومة أو منظمة دولية ما
على القيام بأي عمل أو االمتناع عنه» .غير أن هذا الدافع ليس بشرط في حال نقل األسلحة البكتريولوجية والكيميائية
والنووية على منت السفينة .فإنّ مجرد النقل هو في حد ذاته خرقا للقانون ،شرط أن يتم «بصورة غير مشروعة وعن
املخصصة لتصنيع أسلحة نووية
عمد» .باإلضافة إلى ذلك ،يش ّكل نقل املواد االنشطارية خرقا للقانون إذ إن نقل املواد
ّ
املخصصة لالستخدام في أي نشاط نووي ّ
محظر مبوجب اتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( .)IAEAالنقل
أو
ّ
الذي ميتثل مبعاهدة عدم االنتشار ( )NPTليس خرقا للقانون :فشحن املواد االنشطارية من أو إلى الدول األعضاء في
معاهدة عدم االنتشار ليس ممنوعا.
ال ينطبق البروتوكول اإلضافي على أنشطة القوات املسلحة في فترات النزاع املسلح أو السلم ،وبالتالي فهو ال ّ
يغطي النقل
العسكري .وال يضيف البروتوكول اإلضافي أي أسباب لركوب السفينة إلى جانب األسباب املنصوص عليها مبوجب قانون
البحار التقليدي .وبالتالي ،يتطلّب ركوب السفينة احلصول على موافقة دولة العلم ،وقد متّت صياغة آلية لتسهيل التوافق.
ُوضعت أيضا قواعد لضمان إمتام الركوب وفقا ألحكام حقوق االنسان ،ولتوفير إمكانية املطالبة بالتعويض إذا لم يكشف
التفتيش عن أي مواد محظورة .وقد ّ
مت التصديق على اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة على نطاق واسع ( 161دولة)،
فيما لم تص ّدق على بروتوكول العام  2005سوى  28دولة.

تسليم اإلرهابيني إلى العدالة :احملاكم الوطنية/الدولية/املختلطة
ال يعتبر اإلرهاب الدولي جرمية تخضع بحد ذاتها الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ( .)ICCوقد أ ّدى غياب تعريف عام
لإلرهاب الدولي إلى استحالة إدخاله في نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية .أ ّما أعمال اإلرهاب التي تش ّكل
جرائم حرب أو جرائم ض ّد اإلنسانية ،فتخضع الختصاص احملكمة اجلنائية الدولية.
وينطبق األمر نفسه على االرهاب البحري .فما من محكمة جنائية دولية تتناول موضوع اإلرهاب البحري ،وبرأي الكاتب
يجب عدم إنشاء محكمة مخصصة أو محكمة مختلطة لهذا الغرض إذ سيؤدي إلى زيادة انتشار احملاكم الدولية ،وهي
ظاهرة تؤثر حال ًّيا أيضا على احملاكم اجلنائية الدولية .وتتعلق املناقشة اجلارية في ما يخص إنشاء محاكم جنائية دولية/
مختلطة ،بالقرصنة وال باإلرهاب البحري 7 .وجتدر االشارة أيضا الى أنه ال يوجد توافق فى اآلراء بشأن تصنيف اإلرهاب
كجرمية تندرج حتت مبدأ االختصاص العاملي الذي يخول أي دولة أن تفرض عقاب على اجلرمية ،حتى إذا لم يكن هناك
صلة بني اجلرمية والنظام القانوني للدولة التي تريد معاقبة املخطئ.
تعتبر أعمال اإلرهاب التي تنظمها املعاهدات الدولية جرائم معاهدات ،وتقوم السلطات الوطنية ذات الصالحية مبالحقتها
إال إذا كانت الدولة اإلقليمية ،أي الدولة حيث يتواجد مرتكب الفعل غير املشروع ،تفضل أن تسلّم املرتكب إلى طرف يطالب
 .7راجع تقرير األمني العام لألمم املتحدة بشأن اخليارات املمكنة لتعزيز الهدف من محاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال القرصنة والسطو
املسلح في البحر قبالة سواحل الصومال وسجنهمّ 26 ،394/2010 /S ...
متوز/يوليو .http://undocs.org/s/2010/394 ،2010
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بالصالحية القضائية ،أي قدرته على ايحال مرتكب الفعل غير املشروع إلى احملكمة.
النموذج الذي اعتمدته اتفاقيات اإلرهاب البحري هو على النحو التالي :مبوجب اتفاقية املنظمة البحرية الدولية ()IMO
للعام  ،1988تُعتبر اخلروقات احملددة في هذه اإلتفاقية على أنها خروقات تستوجب تسليم مرتكبيها ،وإن الدولة املعنية
التى يتواجد فى إقليمها املذنب ملزمة بتسليمه إلى الدولة الطالبة .في حال لم يتم التسليم ،يتوجب على دولة اللجوء أن تسلم
القضية الى السلطات املختصة بقصد املالحقة ،حتى ولو لم يتم ارتكاب هذه اجلرمية في إقليمها 8 .وإن واجب التسليم أو
احملاكمة مدرج أيضا حتت البروتوكول اإلضافي للعام  2005التفاقية قمع األعمال غير املشروعة 9 .وغني عن القول أن
التطبيق الصحيح للوثيقتني يتطلب سن تشريعات مناسبة على الصعيد احمللي.

املناطق اخلالية من األسلحة النووية/أسلحة الدمار الشامل :القضايا البحرية

دراسات بحثية

تتض ّمن ك ّل معاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية ( )NWFZدوالً أطراف ساحلية أو أرخبيلية (مثاال على ذلك:
معاهدة تالتيلولكو1967 ،؛ ومعاهدة راروتونغا1985 ،؛ ومعاهدة بانكوك1995 ،؛ ومعاهدة بليندابا ،)1996 ،باستثناء
معاهدة سيميباالنتيسك ( )2006املتعلقة بدول آسيا الوسطى ،التي تشمل فقط بلدان غير ساحلية .متنع هذه املعاهدات
الدول األطراف من تثبيت أسلحة نووية على أراضيها ،مبا في ذلك املياه اإلقليمية واالرخبيلية .وقد تنشأ مشاكل في ما
يتعلق باحلقوق املالحية لسفن تنتمي إلى دول ليست أعضاء في املعاهدات وتنقل على متنها أسلحة نووية في منطقة تقع
في نطاق معاهدة املناطق اخلالية من األسلحة النووية ،وال سيما عندما تشمل املنطقة املعنية دول أرخبيلية أو دول تسيطر
على مضائق مه ّمة .وكقاعدة عامة ،تضمن معاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية حرية مالحة سفن الدول التي
ليست أعضاء في املعاهدات التي تنقل أسلحة نووية .اّإل أن معاهدة بليندابا حتظر نقل االسلحة النووية في املياه الداخلية.
ويخضع حتليق دول املناطق اخلالية من األسلحة النووية فوق املناطق االقتصادية احلصرية حلرية البحار وبالتالي ُيسمح
هذا التحليق للطائرات التي حتمل األسلحة النووية .وينطبق األمر نفسه على املناطق البحرية حيث يسمح بالعبور أو
بالعبور األرخبيلي مبا أن ذلك يشمل أيضا العبور اجلوي (املادة  5من معاهدة راروتونغا؛ واملادة  2من معاهدة بانكوك؛
واملادة  2من معاهدة بليندابا) .يشترط التحليق فوق مياه إقليمية ومضائق ال تخضع للمرور العابر احلصول على موافقة
الدولة صاحبة السيادة .عادة ،تسمح معاهدات املناطق اخلالية من األسلحة النووية للدول الساحلية بالسماح بتحليق
طائرات حتمل أسلحة نووية.
وجند فكرة جديدة في ما يخص إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل ( ،)WMDFZتشمل الفئات الثالث من
أسلحة الدمار الشامل :وهي األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية .وقد سبق أن ّ
مت التفكير في إنشاء مناطق خالية
من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط وهي فكرة يعود تاريخها إلى العام  1974وإلى قرار اجلمعية العامة رقم
 3263في  9كانون األول/ديسمير  .1974وقد ّ
مت تأييد هذه الفكرة في مؤمتر استعراض عدم اإلنتشار في العام 1995
منسق هو السفير الفنلندي جاكو اليافا
ومتديده ،وبعد ذلك في مؤمتر االستعراض في العام  2010وأيضا من خالل تعيني ّ
( .)Jaakko Laajavaإحدى املشاكل التي تش ّكلها هذه الفكرة هي النطاق اجلغرافي للمنطقة .ليس هناك أدنى شك أن دول
وجه أمني عام األمم املتّحدة رسالة إلى هذه الدول بهذا
مجلس التعاون اخلليجي الست يجب أن تكون جز ًءا من املنطقة ولقد ّ
الشأن .لم تت ّم دراسة اجلوانب البحرية ملنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط بشكل مناسب حتى اآلن
في املنتديات ذات الصلة .وكان من املق ّرر أن يت ّم عقد مؤمتر بشأن املنطقة اخلالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق
األوسط في هلسنكي ،ولكن م ّر هذا التاريخ من دون عقده .وما ص ّعب األمور بعد أكثر هو النزاع السوري وقضية استعمال
إيران ملنشآتها النووية إلنشاء ترسانة نووية ،وتش ّكل هاتان املسألتان مصدر قلق كبير حتى اليوم .ومع ذلك ،فلم يت ّم
املنسق تشاوراته
الرجوع بعد عن فكرة عقد مؤمتر حول منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط ،ويكمل ّ
مع دول الشرق األوسط .وإذا فشلت فكرة هذا املؤمتر ،سيولّد ذلك مشكلة كبيرة للمؤمتر التالي الستعراض معاهدة عدم
 .8املادة  10من اتفاقية قمع األعمال غير املشروعة.
 .9راجع املواد  10و 11و.13
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اإلنتشار املجدول للعام  .2015وقد عقد ائتالف اإلتحّ اد األوروبي لعدم اإلنتشار مؤمترين في بروكسل في العامني 2011
و  ،2012مبشاركة أصحاب املصلحة املعنيني .وقد شاركت دول مجلس التعاون اخلليجي في املؤمترين ،علما أن مصر
وجامعة الدول العربية لم حتضرا املؤمتر الثاني .ويجب أن يستم ّر التعاون بني اإلتحّ اد األوروبي ومجلس التعاون اخلليجي
كذلك كما يجب تطبيقه من خالل مؤمترات وندوات إقليمية  .اً
مثل ،قد تستضيف دول مجلس التعاون اخلليجي مؤمترا أو
ندوة يحضرها أفراد غير رسميني متكرسني ملشكلة اجلوانب البحرية ملنطقة مستقبلية خالية من أسلحة الدمار الشامل
في الشرق األوسط .وقد تعتبر خطة قيام إعالن من جانب واحد يص ّرح أن دول مجلس التعاون اخلليجي أصبحت منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل خطة أكثر طموحا ،وهذه خطوة حسن نية قد تزيد من احتماالت إجراء مؤمتر في العام
 ،2014واحتماالت احلصول على نتيجة ايجابية بعد ذلك 10 .وميكن املالحظة أن سوريا قد انض ّمت إلى اتفاقية حظر
األسلحة الكيميائية ( )CWCفي  14أيلول/سبتمبر وهي خطوة مه ّمة ليس فقط في ما يتعلّق مبنع استعمال هذا النوع
من األسلحة في الصراع املستمر ،بل أيضا باحتمال إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.

دراسات بحثية

تدابير بناء الثقة وإرساء األمن ( )CSBMsواألمن البحري
تش ّكل املالحة واملناورات العسكرية في العديد من األوقات مصدر حوادث بحرية .وبالتالي ،فإن «قواعد الطريق» للق ّوات
البحرية مه ّمة .واملستند األكثر أهمية في هذا املجال هو املعاهدة بني الواليات املتحدة واإلحتاد السوفياتي في  25أ ّيار/
مايو  .1972وقد حلقت هذا النموذج معاهدات أبرمتها ك ّل من اململكة املتّحدة ( ،)1986وفرنسا ( ،)1989وإيطاليا
املتوسط ،استعادت هذه املعاهدات أهميتها
( )1989مع اإلتحّ اد السوفياتي .وبعد الفترة الوجيزة لغياب روسيا من البحر
ّ
االستراتيجية .وو ّقعت ك ّل من اليونان وتركيا على مذكرة تفاهم بشأن النشاطات العسكرية في أعالي البحار وفي املجال
اجلوي الدولي في العام  .1988و ّ
مت إبرام اتفاقني بني إيطاليا وتونس في  10تشرين الثاني/نوفمبر  1988واألول منهما
كان بروتوكول تنفيذي بشأن التعاون بني الق ّوات البحرية اإليطالية والتونسية ،أ ّما الثاني فكان ترتيبات فنية بشأن تدابير
عملية هدفت إلى تفادي اإلشتباكات في البحار وتسهيل التعاون بني القوات البحرية اإليطالية والتونسية .وكان قد ّ
مت تص ّور
تدابير بناء الثقة وإرساء األمن للشرق األوسط في سياق مراقبة األسلحة ومجموعات العمل على األمن اإلقليمي (،)ACRS
التي تبعت خطة عمل مدريد التي هدفت إلى تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي .ونظرا الستعصاء الصراع ،لم جتتمع
مجموعات العمل على األمن اإلقليمي منذ العام  .1995ولكن ميكن دراسة استنتاجاتها من أجل حتديد ما إذا كان ميكن
تطبيقها على األمن البحري.
قد تلعب الثقة وتدابير إرساء األمن دورا مه ّما في اخلليج الفارسي .فحتى اآلن ،لم يت ّم اإلتفاق على أي معاهدة أو مذكرة
تفاهم ّ
تنظم قواعد الطريق للقوات البحرية .وقد تدرس دول مجلس التعاون اخلليجي القواعد املوجودة مسبقا في مياه
أخرى لكي ترى إذا كان تطبيقها في اخلليج ممكنًا.

البحار املغلقة وشبه املغلقة في اخلليج الفارسي
إن مفهوم البحار املغلقة وشبه املغلقة هو ابتكار جاءت به اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار .باالستناد إلى املادة 122
من هذه اإلتفاقية ،جند تعريفني له .يأخذ األول عوامل جغرافية بعني اإلعتبار ،ويع ّرف البحر املغلق أو شبه املغلق على أنّه
اً
موصول ببحر آخر أو باحمليط عن طريق ممر ضيق» .التعريف
«خليج ،أو حوض ،أو بحر حتيط به دولتان أو أكثر ويكون
الثاني الذي تعطيه املادة  122عبر أخذ عناصر قانونية بعني اإلعتبار ،يع ّرف بحر مغلق أو شبه مغلق على أنّه «يتألف كليا
(Report of the Amman Security Colloquium

 .10ال يزال االهتمام بهكذا مشروع قائ ًما؛ راجع تقرير ندوة األمن في سلطنة ُعمان ()2013
املنسق (إمكانيات منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط),
 ،)2013احملافظة على اإلندفاع ودعم
ّ

(،)Maintaining the Momentum and Supporting the Facilitator (Prospects for a Weapons of Mass Destruction Free Zone in the Middle East
في عدم اإلنتشار ،املجلّة الشهرية )The Non-Proliferation Monthly( ،العدد  ،86تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013ص.9.
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أو بشكل أساسي من البحار اإلقليمية واملناطق االقتصادية احلصرية لدولتني أو أكثر من الدول الساحلية».
يندرج اخلليج حتت التعريف األول ،مبا أنه متّصل باحمليط الهندي عن طريق مم ّر ضيق وهو مضيق الهرمز .تشير
اتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار إلى التعاون اإلقتصادي على أنه حقل عمل للدول الساحلية ،وتعطي كأمثلة عن التعاون
اإلقتصادي عناصر مثل موارد العيش ،والبيئة البحرية واألبحاث العلمية .وهذه القائمة توضيحية فقط لكن السيطرة على
األسلحة والقضايا العسكرية ليست بشكل عام مكونات ضرورية من واجب التعاون العام الذي يتوجب على الدول املطلّة
تنفيذه مبوجب املادة  123من معاهدة األمم املتّحدة لقانون البحار .وقد ّ
مت إنشاء مناطق اقتصادية حصرية في اخلليج
من جانب إيران وسلطنة ُعمان واإلمارات العربية املتّحدة.

دراسات بحثية

وال يشمل مفهوم البحار املغلقة أو شبه املغلقة إنشاء منطقة سالم كمكون ضروري .وقد اقترح اإلحتاد السوفياتي ذلك
املتوسط في محاولة منه إلزاحة القوات البحرية األمريكية .لم يت ّم تنفيذ هذه الفكرة يوما ألسباب واضحة.
للبحر األبيض
ّ
ُ
وترغب إيران بإزاحة القوات البحرية األجنبية من اخلليج الفارسي ،وهذا اقتراح يتعارض مع اتفاقيات الدفاع التي أبرمت
مع دول اخلليج 11 .باإلضافة إلى ذلك ،ليست القوات البحرية املسلّحة مستع ّدة للتخلّي عن اخلليج ،نظرا ألهمية املنطقة
من الناحية االستراتيجية والتجارية.
بدأ تقدمي الدعم الرسمي ملفهوم منطقة سالم مع القرار رقم  2831للجمعية العامة لألمم املتّحدة ( )XXVIفي تاريخ 16
كانون األول/ديسمبر  .1971وأعلن من خالل هذا القرار أن احمليط الهندي هو منطقة سالم وتك ّرر هذا اإلعالن في
قرارات الحقة .و ّ
مت اعتماد آخر قرار في  2كانون األول/ديسمبر  12 ،2011كما تق ّرر إدراج عنصر بعنوان « تنفيذ إعالن
احمليط الهندي كمنطقة سالم» على جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والستّني للجمعية العامة.
وموحد ملنطقة السالم ،فقد يشمل انشاؤها منع منح التراخيص للمنشآت العسكرية
على الرغم من عدم وجود مفهوم واحد
ّ
واستبعاد األساطيل التي ال تنتمي إلى الدول املطلة ،أو على األقل احلد من عددها .كقاعدة عامة ،يجب أن تكون منطقة
السالم أيضا منطقة خالية من األسلحة النووية .وقد القى اقتراح إنشاء مناطق السالم باملبدأ معارضة من جانب القوى
البحرية الكبرى ،مبا أن تطبيقه قد يح ّد من مبدأ حرية املالحة في أعالي البحار ،وكذلك من مبدأ الدفاع اجلماعي عن
النفس .أما بالنسبة للدول غير الساحلية ،فإن حرية أعالي البحار تكون محدودة باملالحة غير العسكرية .ولذلك ،فإن فرنسا،
واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة ،التي لديها مصالح بحرية في احمليط الهندي ،صوتت ض ّد القرار  59/47للجمعية
العامة لألمم املتّحدة ،بينما لم يكن التصويت اإليجابي لالحتاد الروسي إال تعبي ًرا يسعى إلى تأيي ًدا كالم ًيا لفكرة مناطق
السالم .وأعلنت سري النكا في العام  2012أنها ترغب مبتابعة مقاربة جديدة في سعيها إلى جعل احمليط الهندي منطقة
سالم .وقد يكون إلعالن احمليط الهندي كمنطقة سالم تأثيرا سلبيا على األمن في اخلليج ودول مجلس التعاون اخلليجي،
مبا أن منفذ ضيق هو ما يفصل اخلليج عن احمليط الهندي وقد مينع ذلك القوات البحرية الغربية من الوفاء بالتزاماتها
بالدفاع إلى جانب الدول املطلة على دول اخلليج .وكما سنرى ،قد يتم التوصل إلى النتيجة السلبية نفسها عن طريق حتويل
اخلليج الى منطقة سالم.

اجلداالت البحرية اإلقليمية
كما تطغى األرض على املياه ،كذلك للجداالت اإلقليمية تأثيرا على ترسيم احلدود البحرية .تتعلّق إحدى اجلداالت البارزة
(Toward a Comprehensive Maritime Security Arrangement in

 .11م .آالني (« ،)M. Alaniنحو ترتيب شامل لألمن البحري في اخلليج»
 ،)the Gulfفي إي .اليبسون ( )E. Laipsonو أ .بانديا (( )A. Pandyaمح ّرران) ،احمليط الهندي ،حتديات املوارد واحلوكمة ،والية واشنطن ،مركز
ستمسون ( ،2009 ،)Stimson Centerص  39إلى ،40
.http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/Indian_Ocean-Chapter_3_Alani.pdf

(Implementation of the Declaration of the Indian Ocean as a Zone of

 .12جمعية األمم املتحدة ،تنفيذ إعالن احمليط الهندي كمنطقة سالم
 2 ،22/66/Peace)، A/RESكانون األول/ديسمبر .http://undocs.org/A/RES/66/22 ،2011
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في هذا السياق بالسيادة على جزيرة أبو موسى ،التي تطالب بها كل من اإلمارات العربية املتحدة وإيران .احتلّت اململكة
املتحدة اجلزيرة في العام  1921وسلّمت الحقا إدارتها إلى إمارة الشارقة .وفي العام  ،1921و ّقعت إمارة الشارقة وإيران
على مذكرة تفاهم ،تنشئ إدارة مشتركة ،وجرى تقاسم عائدات النفط بالتساوي بني الطرفني .ولكن بالتعارض مع املذكرة،
احتلت إيران اجلزيرة .وفي نيسان/أبريل  ،2012زارها وفد برملاني إيراني رفيع املستوى كما زارها الرئيس اإليراني.
أثارت هذه األحداث احتجاجات من جانب اإلمارات العربية املتحدة وبالتالي ميكن االعتبار أن اإلمارات العربية املتّحدة لم
توافق على االحتالل الذي قامت به إيران .ولم ُيرفَض إدعاء اإلمارات العربية املتحدة بل ُك ّرر عدة م ّرات .في  17نيسان/
أبريل  ،2012أدانت الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي احتالل إيران املستم ّر جلزيرة أبو موسى ،وطنب الكبرى
13
والصغرى.

دراسات بحثية

ينص الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة على ح ّل النزاع بطريقة سلمية .وتذكر املادة  33منه عد ًدا من األساليب
ّ
للوصول إلى هذا احل ّل ،بدءا من التفاوض ووصوال إلى التسوية القضائيةّ .
تفضل املادة  36متتّع محكمة العدل الدولية
املخصص بعني اإلعتبار مبا أنه قد يسمح أيضا بح ّل
بصالحية تسوية النزاعات القانونية ،ولكن يجب أيضا أخذ التحكيم
ّ
اجلدل .وقد رفضت إيران إمكانية عرض املسألة أمام محكمة العدل الدولية علما أن اإلمارات العربية املتّحدة مستع ّدة لذلك.

تعيني حدود املناطق البحرية
تلتزم دول اخلليج باملبدأ باتفاقيات قانون البحار ،حتى ولو لم تكن جميعها منتمية إلى اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار.
ولهذا السبب ،تنبع األحكام الرئيسة بشأن حدود البحر وترسيم املناطق البحرية من القانون الدولي العرفي .وينطبق
األمر نفسه على املستخدمني من اخلارج ،ومثاال على ذلك الواليات املتّحدة التي ليست طرفا من أطراف اتفاقية األمم
املتحدة لقانون البحار .لترسيم حدود املناطق البحرية في اخلليج أهمية كبيرة ،مبا أن عرضه األقصى (من الساحل إلى
الساحل) هو حوالي  210ميال بحريا .وكما سبق وقيل ،ص ّدقت كل دول مجلس التعاون اخلليجي باستثناء اإلمارات العربية
املتحدة على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار بحيث قامت اإلمارات العربية املتحدة بالتوقيع وحسب على االتفاقية كما
فعلت إيران التي وقعت لكن لم تص ّدق .ويتم االلتزام بعدد من األحكام تبعا للقانون الدولي العرفي .فيبلغ عرض البحر
اإلقليمي لدول اخلليج  12ميال بحريا وهي متتلك أيضا منطقة متاخمة .وقد أنشأت اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتّحدة منطقتي أمن خارج البحر اإلقليمي (يبلغ عرضهما  18و 24ميال بحريا) كما أنها رسمت خطوط أساس
مستقيمة .وأنشأت إيران نظام خطوط أساس مستقيمة على طول ساحلها في اخلليج الفارسي وخليج ُعمان ،وبذلك أثارت
توصلت الدول الست إلى اتفاقات لرسم
احتجاجات الواليات املتّحدة .وفي ما يتعلّق بتعيني حدود املنحدر القاري ،فقد ّ
احلدود :اإلمارات العربية املتّحدة – قطر ( :1969أبو ظبي – قطر) ،والكويت – اململكة العربية السعودية ،والبحرين -
اململكة العربية السعودية ( ،)1959وسلطنة ُعمان – اليمن .قامت محكمة العدل الدولية بتعيني احلدود البحرية بني البحرين
وقطر من خالل حكم أصدرته في العام  .2001وتبع ترسيم احلدود مبدأ خط الوسط ،الذي ع ّدل بحسب الظروف القائمة
اخلاصة .هذا املعيار يط ّبق عادة في االتفاقات األخرى لترسيم احلدود التي متّت اإلشارة إليها .أبرمت إيران أيضا اتفاقات
ترسيم حدود مع البحرين وقطر واململكة العربية السعودية وسلطنة ُعمان .وقد ّ
مت إبرام اتّفاق جزئي بني إيران واإلمارات
التوصل إلى اتّفاق كامل بانتظار صدور قرار بشأن اجلدل حول سيادة جزيرة
العربية املتّحدة ،بحيث لم يكن من املمكن
ّ
أبو موسى .جتدر اإلشارة أيضا إلى أن بعض اتفافات ترسيم احلدود قد حل ّت أيضا النزاعات حول السيادة في ما يخص
األراضي (اجلزر مثال) التي يغطيها ترسيم احلدود املعني.
على حد قول ستوارت كاي ( )Stuart Kayeفي خالصته في مقالة مخصصة للمحيط الهندي بكامله والتي ميكن تطبيقها
على الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي« :ما ميكن وصفه كغير اعتيادي هو أنه ال يبدو أن النزاعات الدورية
التوصل إلى ترسيم حدود بحرية .ما قد يكون أيضا جديرا باملالحظة هو نسبة
وسوء العالقات قد عرقلت أغلبية الدول في
ّ
« .13أسئلة وأجوبة :الزيارة املثيرة للجدل للرئيس اإليراني إلى جزيرة أبو موسى» (،)QA: Iran President’s Controversial Visit to Abu Musa
أخبار البي بي يس ( 23 ،)BBC Newsنيسان/أبريل .http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17770111 ،2012
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الدول اإلقليمية التي ترمي إلى فرض قيود على حرية التنقل بطريقة ما .إذا ّ
مت التأكيد على هذه املطالبات بشكل فعال ،قد
14
يؤدي ذلك إلى تقييد التجارة الدولية إلى حد ال يستهان به».

القرصنة
القرصنة هي جرمية قدمية ترتكب ضد الشحن التجاري .يندرج قانون القرصنة حتت القانون الدولي العرفي ومت تدوينه في
اتفاقية جنيف ألعالي البحار في العام  1958واتقاقية األمم املتحدة لقانون البحار( .املواد  107-100واملادة )1( 110
(أ)) .وتُع َّرف القرصنة على أنها جرمية تُرتكب في أعالي البحار إذ يجب وصفها على أنها سطو مسلّح في حال ارتُكبت
في املياه اإلقليمية.

دراسات بحثية

عناصر جرمية القرصنة هي التالية:
 ٠عمل عنف خارج عن القانون يرتكبه طاقم سفينة بحقّ سفينة أخرى (ضرورة وجود سفينتني)
 ٠يجب أن ُيرتكب عمل العنف أو السلب ملصالح شخصية .يف ّرق ذلك بني القرصنة واإلرهاب ،حتى ولو كان التمييز غير
واضح في العديد من األوقات في أيامنا هذه.
بحكم التعريف ،ال ميكن لسفينة حربية أن ترتكب عمل قرصنة إال إذا كان الطاقم قد مت ّرد وج ّهز السفينة الرتكاب أعمال
قرصنة.
وتتمتع ك ّل دولة ،في أعالي البحار ،بالصالحية ض ّد القرصنة فيحقّ لها القبض على سفينة قراصنة واإلستيالء على
البضائع على منت السفينة ومعاقبة القراصنة .غير أنه ال يحق بالقبض على سفينة قراصنة إال للسفن احلربية أو السفن
األخرى التي حتمل عالمات واضحة ويسهل التبني أنها في خدمة احلكومة وأنها مخ ّولة بذلك.
ومن الواجب التعاون ملكافحة القرصنة كما يتوفر احلق بتفتيش أي سفينة مشتبه في تو ّرطها في أعمال قرصنة .ولكن
إذا ُأثبت أنه ما من أساس لهذا اإلشتباه ،يجب التعويض للسفينة عن أي ضرر أحلق بها .ويعطي قانون البحار السلطة
بالقبض على سفينة قراصنة في أعالي البحار ليس إال إذ من الضروري احلصول على موافقة الدولة املطلّة في املياه
اإلقليمية .قد يح ّل إذن من مجلس أمن األمم املتّحدة مكان موافقة الدولة املطلّة ،أو قد يك ّمل املوافقة التي تعطيها حكومة
تكون سلطتها رمزية فقط ،كما حصل في حالة الصومال .فأصدر مجلس األمن عدد من القرارات ،منذ العام  ،2008تعطي
السلطة لقوات بحرية أجنبية بدخول املياه الصومالية .ويسمح القرار  )2008( 1851في الفقرة  ،6للدول األعضاء باتّخاذ
اإلجراءات الالزمة على األرض من أجل قمع مالذات القراصنة .ولكن لم تغ ّير هذه القرارات قوانني القرصنة .فقد أشارت
الصني في وقت التصويت ،على سبيل املثال ،إلى أن قرارات مجلس األمن وحدها تسمح بدخول املياه اإلقليمية األجنبية،
وأن قانون القرصنة التقليدي لم يتغ ّير.
باتت القرصنة تش ّكل خطرا حقيقيا على التجارة والدول املص ّدرة للنفط .وتتر ّكز القرصنة باإلجمال في احمليط الهندي ،غير
تتوسع حاليا ومتت ّد إلى مناطق أخرى ،مثل خليج غينيا .وباالستناد إلى احصاءات صادرة عن
أن هذه الظاهرة اإلجرامية ّ
املكتب البحري الدولي ( ،)IMBوقعت  406إعتداء قرصنة في العام ( 2009في العالم) ،و 219في العام  ،2010و236
في العام  ،2011وبلغت القرصنة ذروتها في هذه السنوات .وإنّ القرصنة ّ
تخف منذ العام  2012فقد تراجعت بشكل كبير
في العام  15 2013بفضل جناح تدابير مكافحة القرصنة ،مثل إرسال القوات البحرية إلى املناطق الساخنة ،وإرسال
 .14س .كاي« ،االدعاءات البحرية حول احمليط الهندي» ( ،)Indian Ocean Maritime Claimsمجلّة منطقة احمليط الهندي (Journal of the Indian

 ،) Ocean Regionاملجلّد  ،6الرقم  ،1حزيران/يونيو  ،2010ص.http://dx.doi.org/10.1080/19480881.2010.489674 ،127 .
 .15راجع أعمال املؤمتر حول «التهديد الذي تش ّكله القرصنة املعاصرة ودور املجتمع الدولي» (The Threat of Contemporary Piracy and the Role
 ،)of the International Communityروما 28 ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،2013ح ّررتها كيارا ألتفني (:)Chiara Altafin
.httpt://www.iai.it/pdf/dociai/iai1401.pdf
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عناصر مسلحة لكي يتواجدوا على منت السفن.
قد تعمل الدول إ ّما وحدها وإما حتت رعاية منظمة دولية وإما حتت قيادة قوة بحرية.
 )1أرسلت الصني ،واإلتحّ اد الروسي ودول أخرى سفنًا إلى احمليط الهندي في مه ّمات ملكافحة القرصنة؛
 )2تعمل فرقة العمل املشتركة  151حتت قيادة الواليات املتحدة ،ومركزها البحرين؛
 )3تتم عملية درع احمليط حتت رعاية حلف شمال األطلسي ()NATO؛
 )4عملية أتالنتا هي بعثة اإلحتاد األوروبي في احمليط الهندي ،التي أذن بها مجلس اإلحتاد األوروبي التخاذ إجراءات
على الساحل الصومالي من أجل التخلص من القرصنة في الشحن.

دراسات بحثية

في مقابلة نشرت في صحيفة ذي ناشونال ( )The Nationalفي  5متّوز/يوليو  16 ،2012قال اللواء البحري إبراهيم
املش ّرخ من موظفي الق ّوات البحرية في اإلمارات العربية املتّحدة أنه يجب أن يكون لدرع اجلزيرة املشترك ،الذي يستند
بشكل أساسي على القوات البرية ،عنص ًرا بحر ًيا مستع ًّدا حلراسة ممرات النقل البحري في البحر العربي ضد القراصنة.
يبدو أن دول مجلس التعاون اخلليجي قلقة جدا بشأن القرصنة ،وتريد أن تلعب دو ًرا ناشطا في هذا الشأن .وعقدت
17
اإلمارات العربية املتّحدة أ ّول مؤمتر ض ّد القرصنة في العام  ،2011والثاني في العام  2012والثالث في العام .2013

أخذ الرهائن
تعتبر االتقاقية الدولية ضد أخذ الرهائن ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتّحدة في  17كانون األول/ديسمبر
 ،1979والتي تتألّف حاليا من  167طرفا ،مه ّمة أيضا ،وإنّ جميع كدول مجلس التعاون اخلليجي هي دول أطراف في
هذه اإلتفاقية .تختلف القرصنة املعاصرة عن القرصنة القدمية .فال جند اليوم سبائك الذهب التي ميكن اإلستيالء عليها،
وعلى ما يظهر ،إن القبض على الطاقم هو بنفسه عملية مربحة .وتط ّبق اإلتفاقية حيث يكون للجرمية ميزة عابرة احلدود،
وال تطبق في حال ّ
مت أخذ الرهائن على الصعيد احمللّي .وفقا للمادة  ،1ترتكب جرمية أخذ الرهائن كلّما ُيحتجز شخص
شخصا آخر ويه ّدده بالقتل أو اإليذاء ويستم ّر في احتجازه من أجل إجبار طرف ثالث ،أي دولة أو منظمة حكومية دولية
ما
ً
أو شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة من األشخاص ،على القيام أو االمتناع عن القيام بأي عمل كشرط صريح أو
ضمني لإلفراج عن الرهني .يقع أخذ الرهائن من أجل إجبار شركة شحن على دفع فدية ضمن نطاق االتفاقية .ويتوجب
على الدول األعضاء سن التشريعات اجلزائية الالزمة من أجل تنفيذ االتفاقية ،وعلى التعاون في ما يتعلّق بتسليم املطلوبني،
وعلى جعل أخذ الرهائن خر ًقا للقانون يستوجب تسليم مرتكبيه .إذا ّ
مت دفع فدية ،يتوجب على الدولة التي تتواجد فيها
الفدية أن تعيدها إلى صاحبها القانوني .ال متنع اإلتفاقية دفع الفدية ولكن لكي تفعل ذلك ،يجب إدخال تعديل عليها أو أن
يصدر مجلس األمن قرا ًرا بذلك .اّإل أن أصحاب السفن ،وحتى اآلن ،قد عارضوا أي سياسة مثيلة.

تسليم القراصنة إلى العدالة
إحدى أه ّم املشاكل في محاربة القرصنة هي معاقبة املذنبني .ففي العديد من األحيان ،يلقى القبض على القراصنة ثم
ُيتركون على الشاطئ ،مبا أن السفينة التي تقبض عليهم ترفض أن تبقيهم محجوزين أو أن تسلّمهم إلى سلطات دولة
 .16أ .مصطفى (" ،)A. Mustafaيسعى رئيس القوات البحرية في اإلمارات العربية املتّحدة إلى إنشاء حلف بني دول مجلس التعاون اخلليجي بشأن
القرصنة" ( ،)UAE Navy chief seeks GCC alliance on piracyصحيفة ذي ناشونال (ّ 5 ،)The National
متوز/يوليو ،2012
.http://www.thenational.ae/news/uae-news/uae-navy-chief-seeks-gcc-alliance-on-piracy

 .17مؤمتر اإلمارات العربية املتّحدة ملكافحة القرصنة ،استجابة إقليمية للقرصنة البحرية :تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وتعزيز
اإللتزام العاملي (A Regional Response to Maritime Piracy: Enhancing Public-Private Partnership and Strengthening Global Engagement
.(http://www.counterpiracy.ae
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العلم .وينخرط القراصنة ،بعد أن ُيطلق سراحهم ،مج ّددا في أعمال إجرامية .لذلك ،إنّ التعاون مع الدول املجاورة هو
أمر أساسي .وقد تكون إحدى اإلمكانيات املُتاحة أمام دول مجلس التعاون اخلليجي هي إنشاء محكمة إقليمية حملاكمة
القراصنة الذين يتم اعتقالهم من قبل القوات البحرية العاملة في احمليط الهندي وخليج عدن .ولكن ،لم يت ّم تطوير هكذا
فكرة حتى اآلن .واعترف البيان اخلتامي الذي صدر عن املؤمتر الثاني لإلمارات العربية املتّحدة ملكافحة القرصنة الذي
عقد في دبي ( )2012باحلاجة إلى تعزيز االستجابة القضائية بشأن القرصنة .غير أنه لم يذكر فكرة إنشاء محاكم إقليمية
دولية .وأشاد البيان باستعداد كينيا وسيشيل على محاكمة القراصنة الذين يت ّم إلقاء القبض عليهم ،وش ّدد أيضا على
18
جهود دولتي موريشيوس وتنزانيا في ضمان محاكمة القراصنة.

مدونة قواعد سلوك جيبوتي

دراسات بحثية

مدونة قواعد سلوك جيبوتي هي إحدى أه ّم الوثائق التي اعتمدتها دول املنطقة حملاربة القرصنة .وحتى ولو لم تكن هذه
املدونة التي اعتمدت في كانون الثاني/يناير 2009عبارة عن معاهدة بل عن وثيقة قانون لينّ وحسب ،فإنها تضع عددا
من التدابير التي ميكن للدول أن تعتمدها .وق ّد ّ
التوصل إليها حتت رعاية املنظمة البحرية الدولية وهي تع ّرف القرصنة
مت
ّ
والسطو املسلّح ض ّد السفن ،فتسنّ أحكا ًما ضد القرصنة من جهة وض ّد السطو املسلّح من جهة أخرى .ومن امله ّم إنشاء
نظام خاص بالسطو املسلّح ،مبا أن اتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار تفتقر إلى ذلك .تشمل التدابير املعتمدة ض ّد
القرصنة:
 )1اإلبالغ عن احلوادث؛
 )2تبادل املعلومات امله ّمة واإلبالغ عنها؛
 )3حماية السفن؛
 )4محاكمة القراصنة؛
 )5ضباط إنفاذ القانون على منت السفن؛
 )6مراجعة التشريع الوطني؛
 )7إنشاء مراكز تنسيق ومعلومات.
الدول املوقعة ح ّرة في صياغة وثائق قانونية تنص على تدابير أكثر صرامة.
و ّقعت سلطنة ُعمان ،واململكة العربية السعودية ،واليمن ،باإلضافة إلى دول أخرى من احمليط الهندي ،وفرنسا على مدونة
قواعد سلوك جيبوتي .وتعتبر اململكة املتّحدة والواليات املتّحدة دول مراقبة.

خصخصة األمن البحري
لقد تط ّرق ُت ساب ًقا إلى قضية الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ( )PMSCفي مقالة ّ
مت نشرها في كتاب حول الشركات
19
العسكرية واألمنية اخلاصة ح ّررته أنا وزميل لي.

 .18مؤمتر اإلمارات العربية املتّحدة ملكافحة القرصنة ،البيان الوزاري اخلتامي 18 ،حزيران/يونيو ،2012

.http://www.counterpiracy.ae/media-2013

 .19ن .رونزيتي (" ،)N. Ronzittiاستخدام املتعاقدين من القطاع اخلاص في مكافحة القرصنة :خيارات السياسة"
 ،)Contractors in the Fight against Piracy: Policy Optionsفي ف .فرانكيوني ( )F. Francioniو ن .رونزيتي (( )N. Ronzittiمح ّررون) ،احلرب
بالتعاقد .حقوق اإلنسان ،القانون اإلنساني ،واملتعاقدون من القطاع اخلاص (War by Contract. Human Rights Humanitarian Law and
 ،)Private Contractorsأوكسفورد ،مطبعة جامعة أكسفورد ( ،2011 ،)Oxford University Pressص.51-37 .
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كانت أه ّم االكتشافات كالتالي:

دراسات بحثية

 بعد إعالن باريس في العام  1856حول القضاء على القرصنة ،باتت السيطرة على العنف في البحر بيد الدول؛ تسند اتفاقية جنيف ألعالي البحار في العام  1958واتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار ،وظيفة الشرطة في البحارإلى السفن احلربية والسفن احلكومية األخرى املرخص لها مبزاولة مثل هذه اخلدمات .وتعتبر األحكام التقليدية تفسيرية
للقانون الدولي العرفي؛
 مينع القانون الدولي تزويد السفن اخلاصة بالسالح ملالحقة القراصنة .من أجل القيام بذلك ،يجب أن حت ّول السفينةاخلاصة إلى سفينة حربية بالتوافق مع الشروط التي وضعتها اتفاقية الهاي رقم  VIIللعام  .1907ولكن في هذه احلالة،
يجب أن ميسك يكون ضابط مكلّف بكامل زمام القيادة ،ويجب أن يخضع الطاقم إلى النظام العسكري؛
تخص القانون أو الصراع املسلّح في البحر ،مبا في ذلك قانون احليادية؛
 األحكام أعالهّ
 غير أن ك ّل من اتفاقية جنيف ألعالي البحار واتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار قد أكدت من جديد على احتكار القوةمن جانب الدول في عمليات مكافحة القرصنة؛
 ما من محظورات مح ّددة ضد استعمال حراس األمن حلماية الشحنات في القطاع اخلاص واستعمال القوة للدفاع عنالنفس؛:
 يجب أن يتوافق هذا التأكيد ،الذي يفتح املجال الستخدام الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ضد القراصنة ،معقانون البحار وإمكانية الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة بركوب السفن اخلاصة في املياه اإلقليمية ،عندما مت ّر هذه
السفن مرورا بريئا عبر املياه اإلقليمية أو املضائق الدولية ،أو في أعالي البحارُ .يطرح سؤال إضافي وهو ما إذا كان من
املمكن إرسال سفينة مرافقة على متنها ّ
موظفون من الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة من أجل حماية النقل البحري
اخلاص العابر.
لقد قم ُت باإلجابة على هذه األسئلة بالطريقة التالية في املقالة:
 )1يسمح لسفينة جتارية لها فريق مسلّح على متنها بعبور املياه اإلقليمية األجنبية ،وال يش ّكل وجود الفريق املسلّح انتها ًكا
لقوانني املرور البريء؛
 )2ينطبق األمر نفسه (وحتى بشكل أكبر) على املرور العابر عبر مضيق دولي؛
 )3تمُ نع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة من تسليح السفن ملالحقة القراصنة .ولكن يسمح لها بتسليح سفينة ترافق
النقل البحري التجاري .يحقّ لها أن تستجيب في حال هاجمها قراصنة؛
 )4األساس املنطقي الستعمال القوة هو قانون الدفاع عن النفس.
تنص اتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار على واجب التعاون في محاربة القرصنة في أعالي البحار وعلى أن الدول هي
ّ
صاحبة احلقوق والواجبات في هذا الشأن (املادة  .)100وتفرض األحكام بشأن حق التفتيش واجبا ٍت معينة في حال
التو ّقف غير املعلّل لسفينة مشتبهة بالقرصنة .وتتوفر أحكام محددة في ما يتعلّق بحق معاقبة القراصنة وإعادة املمتلكات
إلى أصحابها القانونيني.
ما من اتفاقية دولية ّ
تنظم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة .ولكن تتوفر وثيقة قانون لينة هي مدونة مونترو لقواعد
20
السلوك ( )Montreux Code of Conductتتط ّرق إلى هذه القضية امله ّمة .لم تُصمم وثيقة مونترو الستخدام
ويصح األمر نفسه في ما يخص مد ّونة قواعد السلوك لشركات األمن
الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة في البحر.
ّ
(( )International Code of Conduct for Security Companies (ICoCالتي اعتُمدت في  9تشرين الثاني/نوفمبر
 2010حتت رعاية احلكومة السويسرية ،حتى ولو ميكن أن تؤدي قراءة إجمالية لهذه الوثيقة إلى خالصة مختلفة .ال يبدو
أن مشروع اإلتفاقية حول الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة الذي تت ّم مناقشته حاليا في مجلس حقوق اإلنسان ،على
 .20وثيقة مونترو بشأن الواجبات واملمارسات الدولية اجليدة ذات الصلة باللدول املعنية بالعمليات العسكرية اخلاصة وشركات األمن في خالل
النزاعات املسلّحة ،مونترو 17 ،أيلول/سبتمبر .http://undocs.org/A/63/467 ،2008
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أنه وثيقة ميكن أن تط ّبق على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة التي تؤ ّمن خدمات األمن في البحر.
موظفني مسلّحني على منت السفن اخلاصة بهدف محاربة القرصنة شعبي ًة بني شركات الشحنّ .
يزداد استخدام ّ
فتوظف
اسا من القطاع اخلاص فيما جند عسكريني ()fusiliers marinsعلى منت سفن الصيد الفرنسية املتمركزة
بعض الدول ح ّر ً
21
في جزر السيشيل .يسمح القانون اإليطالي باستخدام فرق عسكرية وح ّراس من القطاع اخلاص (.)guardie giurate

دراسات بحثية

عارضت املنظمة البحرية الدولية في األصل توظيف ّ
موظفني مسلّحني على منت السفن ،وكانت ترى أنه من األفضل اللجوء
إلى الدفاع غير الفتّاك (مثال ،األسالك الشائكة على طول اجلانب اخلارجي من السفينة ،وصنابير مياه قوية ،وخراطيم
ّ
تتدخل سفينة حربية في املنطقة املجاورة) .طلبت جمعية ناقالت الطرود
املياه ،وقلعة ميكن للطاقم اللجوء إليها ريثما
الدولية  ،)International Parcel Tanker Association IPTAوهي منظمة جامعة ألصحاب السفن ،من جلنة السالمة
في املنظمة البحرية الدولية أن تسنّ أحكا ًما بشأن توظيف ح ّراس مسلّحني على منت السفن التجارية 22 .اّإل أن املنظمة
توضح فيها أنها ال تدعم بشكل رسمي ممارسة مركزة ّ
البحرية الدولية أصدرت ثالثة تعميمات ّ
موظفني مسلّحني على منت
السفينة .وإنّ الدول وأصحاب السفن مدع ّوون إلى وضع قواعد مناسبة إذا اعتبروا أنه من الضروري توظيف «رجال
أمن مسلّحني متعاقد معهم بشكل خاص» ( ،)PCASPوهذا هو املصطلح املستعمل للح ّراس املسلّحني على منت السفينة
بدال من تعبير «الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة» .والتعميمات األخيرة للمنظمة البحرية الدولية هي 2 .rev/1405
و  ،1443وكالهما بتاريخ  25أيار/مايو  23 .2012يشمل التعميم الثاني «توجيها مؤقتا بشأن شركات األمن اخلاصة
البحرية التي تو ّفر موظفني يتم التعاقد معهم بشكل خاص على منت السفن في املناطق العالية املخاطر» .أصدر املجلس
البحري الدولي ولدول البلطيق ( )Baltic and International Maritime Council, BIMCOمنوذجا عن عقد توظيف
24
ح ّراس األمن ( )Guardconيتض ّمن توجيها حول قواعد استعمال القوة ( ،)RUFوقد ّ
مت إصداره في العام .2012
بشكل يتض ّمن تعلي ًقا ومجموعة من أفضل
جند بالتالي معلومات كافية لصياغة مدونة قواعد سلوك على غرار وثيقة مونترو،
ٍ
املمارسات .وبجب توضيح قواعد منتظمة بشأن الدفاع عن النفس ،ومسؤولية القائد ،وقواعد اإللتزام ،وتخزين األسلحة،
ومكانة احل ّراس املسلّحني في مرافئ اإلستدعاء ،كما يجب توضيح حجز القراصنة املقبوض عليهم في خالل املالحة
وتسليمهم إلى الدولة املطلّة .وتستحقّ قضية الدفاع عن النفس تقييما دقيقا .فالقانون املعني هنا هو ذلك الذي ّ
ينظم حركة
الشرطة في البحر عوضً ا عن احلق في الدفاع عن النفس كما تع ّرفه املادة  51من ميثاق األمم املتحدة .ومن املهم جدا
التوضيح في هذا الصدد ما إذا كان اللجوء إلى الدفاع عن النفس ممكنا حلماية األشخاص من الهجوم وحسب أو أيضا
حلماية املمتلكات ،مثل السفينة والشحنة على متنها .من الضروري مقارنة القوانني احمللية من أجل إيجاد مقاربة مشتركة.
ويجب تفادي استعمال القوة القاتلة وعدم اللجوء إليها إال كمالذ أخيرُ .ذكرت هذه الفكرة مثال في وثيقة املجلس البحري
مفصلة حول هذه القضية .جتدر أيضا اإلشارة إلى عدد من الوثائق ذات
الدولي ولدول البلطيق ،التي حتتوي على أحكام ّ
الصلة ،مبا في ذلك اتفاقيات قانون البحار (مثل املادة  22من اتفاق األرصدة السمكية لألمم املتحدة للعام  ،)1995ووثائق
القانون اللينّ (مثل مد ّونة قواعد السلوك لشركات األمن) والسوابق القضائية من محكمة قانون البحر.
وتعتبر قضية مكانة املوظفني العسكريني على منت السفن اخلاصة قضية مه ّمة أخرى .فكما سبق وقيلّ ،
توظف فرنسا
موظفني عسكريني على منت سفن الصيد ،ويسمح القانون اإليطالي للفرق العسكرية واملتعاقدين من القطاع اخلاص بأن
يتواجدوا على منت السفن .فهل يتمتع ّ
املوظفون العسكريون باحلصانة الوظيفية – احلصانة بحكم الطبيعة -على أساس
مركزهم كضباط إنفاذ القانون (مبوجب القانون االيطالي) وعلى أساس أنهم يؤدون مهمة ملصلحة املجتمع الدولي؟ أنا
 .21راجع املادة  5من القانون رقم  ،130في  2آب/أغسطس ،2011
.22  ،/MSC.1Circ. Rev. 1, and 1408, /1405/Rev. 1, 1406في تاريخ  16أيلول/سبتمبر  .2011راجع املستند على صفحة املنظمة البحرية
الدولية على اإلنترنت حول القرصنة.http://www.imo.org/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Pages/Default.aspx :
 .23املرجع نفسه املذكور أعاله
.24املجلس البحري الدولي ولدول البلطيق ،توجيه حول قواعد استعمال القوة ( )RUFلرجال أمن مسلّحني متعاقد معهم بشكل خاص ()PCASP
للدفاع عن سفينة جتارية (( ،)Guidance on the Rules for the Use of Force Merchant Vessel (MVآذار/مارس ،2012
.http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;130

.https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Security/GUARDCON.aspx
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أعتقد أن اجلواب هو نعم .تش ّكل هذه القضية جوهر اخلالف بني إيطاليا والهند في ما يتعلّق باحلادثة التي حصلت وتشمل
عبور سفينة إنريكا لكسي ( )Enrica Lexieقبالة سواحل والية كيراال 25 .باإلضافة إلى ذلك ،يجب توضيح مسؤولية الدول
بإعطاء التراخيص حل ّراس مسلّحني من القطاع اخلاص .هل يقوم التزام في العناية الواجبة على عاتق الدولة ّ
املرخصة،
حتى عندما يتألف الفريق املسلّح بشكل حصري من ّ
موظفني من القطاع اخلاص ليسوا موظفي دولة؟

باملخدرات واإلجتار بالبشر
اإلجتار
ّ
إنّ الظاهرتني إجراميتان ،ولكن ال ميكن اعتبارهما جرائم دولية كالقرصنة .يحق للدول الساحلية بتوقيف السفن املتو ّرطة
بهذا النوع من اإلجتارفي مياهها اإلقليمية أو في املناطق املتاخمة ،ولكن ليس في أعالي البحار إذا كانت السفينة حتمل
علما غير العلم الذي حتمله السفينة املتف ّقدة .ولكن ميكن للدول إبرام اتفاقات لتوقيف سفنها.

دراسات بحثية

في ما يخص اإلجتار باملخ ّدرات ،ال ّ
تنظم اتفاقية فيينا ملكافحة االجتار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية للعام
 ،1988القضايا البحرية .تنص املادة  108من اتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار وحدها على واجب التعاون في قمع
االجتار غير املشروع باملخدرات أو املؤ ّثرات العقلية .ويجب تنفيذ واجب التعاون هذا من خالل اتفاقات ثنائية أو إقليمية.
جند كمثل عن ذلك املعاهدة املبرمة بني إيطاليا وإسبانيا في  23آذار/مارس  1990التي سمحت لكال الطرفني بتوقيف
سفن بعضهما البعض إذا اشتُبه أنها متو ّرطة في عمليات اإلجتار باملخدرات .وأبرمت الواليات املتّحدة ودول أخرى من
أمريكا الوسطى اتّفاق منطقة البحر الكاريبي ومكافحة املخدرات في العام  2003الذي يسمح حلرس السواحل من الواليات
يخص منطقة اخلليج ،عقد املؤمتر اإلقليمي األول ملكافحة
املتّحدة بتوقيف السفن األجنبية مبوافقة دولة العلم 26 .وفي ما
ّ
املخدرات في الكويت في أذار/مارس  27 .2006وبحسب بحث قام به مركز اخلليج لألبحاث (،)Gulf Research Center
28
«كانت دول اخلليج بشكل تقليدي مركز عبور لإلجتار غير املشروع باملواد األفيونية والقنب املعدة لألسواق األوروبية».
فباتت اإلمارات العربية املتّحدة ،مثال ،مركز إعادة شحن للمخ ّدرات اآلتية من أفغانستان عبر إيران وباكستان .وتفرض
قسم مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
سياس ٌة سليم ٌة ملكافحة املخ ّدرات تعاونًا تا ًما مع الوكاالت الدولية املعنية .ولقد ّ
واجلرمية ( )UNODCالدول العربية إلى ثالث مناطق فرعية ،إحداها مؤلّفة من دول اخلليج ،عل ًما أن مشروع البرنامج
اإلقليمي ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لألعوام املمتدة من  2011إلى  2015يتطرق إلى جميع دول
مجلس التعاون اخلليجي.
فتجسد املادة  99من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار احلظر القدمي املوضوع على نقل
أما بالنسبة لإلجتار بالبشر،
ّ
العبيد .ويعتبر بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو أكثر مالءمة ،وهو املكمل التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية .وقد دخل البروتوكول قيد التنفيذ في العام  ،2004وص ّدقت عليه كل من
البحرين ،وسلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية .ويتوجب على الدول األعضاء اعتبار تهريب املهاجرين وإصدار وثائق
سفر أو هويات كاذبة على أنها جتاوزات جنائية .وقد تتّخذ السفن احلربية وسفن حكومية أخرى تدابير ضد امله ّربني فال
ُيسمح إال لدولة العلم أو لدولة اإلقامة الدائمةبتوقيف السفن األجنبية .أما في احلاالت األخرى ،فمن الضروري احلصول
على موافقة على ذلك .وينص البروتوكول على آلية تس ّهل توافق اآلراء بحيث يتوجب على كل طرف إعادة إنشاء نقطة تركيز
ميكن إرسال الطلب إليها .يتوفر حكم مهم آخر هو ذاك الذي يعالج موضوع املهاجرين العائدين (املادة  )18بحيث يجب أن
 .25راجع ن .رونزيتي (« )N. Ronzittiحادثة إنريكا ليكسي .قضايا قانون البحار وحصانة ّ
موظفي الدولة» (The Enrica Lexie Incident. Law of the

 ،)Sea and Immunity of State Officials Issuesفي الكتاب اإليطالي السنوي للقانون الدولي ،2012 ،Italian Yearbook of Int. Law ،ص.22-3 .
 .26راجع الئحة اإلتفاق الثنائي الذي أبرمته الواليات املتّحدة في ج.أ .روش ( )J.A. Roachو ر .و .سمث ( ،)R.W.Smithاملطالبات البحرية املفرطة
( ،)Excessive Maritime Claimsالطبعة الثالثة ،ليدن وبوسطن ،نيجهوف ( ،2012 )Nijhoffص.583 .
باملخدرات في دول اخلليج» ( ،)Narcotics Trafficking to the Gulf Statesنشرة بحوث األمن واإلرهاب
 .27ف .لغري (« ،)F. Leghariاإلجتار
ّ
( ،)Security Terrorism Research Bulletinالرقم  ،4تشرين الثاني/نوفمبر  ،2006صhttp:// www.grc.net/download_generic. ،19.
.php?file_name=MjU5NTE%3D

 .28املرجع نفسه.
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ُيعاد املهاجرون إلى دولة منشئهم أو دولة إقامتهم الدائمة .وجتدر مالحظة أن البروتوكول يهدف إلى منع التهريب ومعاقبة
األشخاص الذين يقترفون هذه اجلرمية ،وال إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية .مثال ،ال ّ
ينظم البروتوكول قضية حق
اللجوء ووضع الالجئني وتُلزم الدول األعضاء بقبول عودة مواطنيها أو أولئك الذين لديهم إقامة دائمة على أرضها .ويجب
أن تت ّم العودة بشكل ّ
منظم ومع إيالء اإلعتبار الواجب إلى سالمة األشخاص وكرامتهم .وقد أصدر مكتب األمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية قانونًا منوذج ًيا ض ّد تهريب املهاجرين قد يكون مصد َر إلهام طوعي للتشريعات الوطنية .ومتلك
املتوسط ،خبرة كبيرة في ما يخص مكافحة الهجرة
الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي ،وباألخص دول البحر األبيض
ّ
غير املشروعة .مثال ،أبرمت إيطاليا اتفاقات اإلعادة إلى الوطن مع ألبانيا وليبيا كما أبرمت إسبانيا اتفاقا مع املغرب فيما
شاركت مالطا في محادثات ثنائية مع الدول املجاورة لها .تنطوي هذه السياسات حتت اختصاص اإلحتاد األوروبي،
وباألخص املادة  79من املعاهدة بشأن سير عمل اإلحتاد األوروبي .تتض ّمن مكتسبات اإلحتاد األوروبي عددا من
التوجيهات يجب أن تن ّفذها الدول األعضاء كما تتض ّمن عددا من اتفاقات إعادة القبول املبرمة مع دول تأتي منها الهجرة
غير املشروعة .وإن وكالة اإلحتاد األوروبي املختصة في تنفيذ سياسة مشتركة على احلدود البحرية هي وكالة فرونتكس
( )Frontexالتي تقوم بعمليات من أجل مكافحة الهجرة غير املشروعة في البحر ،وتتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية في ما يخص قضية تهريب املهاجرين .وقد و ّقعت الوكالة على ترتيب عمل مع وكالة األمم املتّحدة في
 17نيسان/أبريل .2012

التلوث البحري
يشكل اخلليج إحدى املسارات البحرية األكثر زحمة في العالم بسبب الشحن املتعلّق بالطاقة فيه .وقد ساهم تس ّرب النفط،
كما تسببت املصادر البرية ،في ازدياد مستوى التل ّوث .واإلطار القانوني الذي يهدف إلى الوقاية من التلوث هو في الوقت
عينه عاملي وإقليمي .وقد ّ
مت التصديق على االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن للعام )MARPOL( 1973
على نطاق واسع ،وتش ّكل كل دول مجلس التعاون اخلليجي أطرافا في هذه اإلتفاقية .كذاك ،حتتوي اإلتفاقية على ستة
ملحقات تتط ّرق إلى األسباب اخلاصة بالتلوث .وحددت جلنة حماية البيئة البحرية ( )MEPCمن املنظمة البحرية الدولية
(وأنظمتها املنقحة للتلوث البحري الناجم عن السفن التي حتمل النفط أو املواد الكيميائية) بحر ُعمان كمنطقة خاصة من
بني البحار العربية ( 15-11تشرين األول/أكتوبر .)2004يتط ّرق امللحقان األول و الثاني من االتفاقية الدولية ملنع التلوث
الناجم عن السفن إلى النفط واملواد اخلطرة األخرى .وتتض ّمن املناطق اخلاصة التي حددها نظام االتفاقية الدولية ملنع
التلوث الناجم عن السفن :منطقة ُعمان من البحارالعربية ومنطقة خليج عدن .في الواقع ،إن ساحل ُعمان الطويل هو واحد
من أكثر املسارات البحرية ازدحاما للسفن التي تعبر خليج عدن والتي تدخل إلى قناة السويس .واملشكلة التي تطرحها
املنطقة اخلاصة في ُعمان هي ما إذا كانت هذه املنطقة عاملة بالفعل بسبب قضية مرافق اإلستقبال.
تعتبر التس ّربات النفطية إحدى املخاطر األساسية للتولث .مثال ،لقد اعتمد اإلتحّ اد األوروبي أنظمة تفرض بناء ناقالت
النفط مع هيكل مزدوج ،وتط ّبق هذه األنظمة على الدولة التي حتمل علم اإلحتاد األوروبي وعلى السفن األجنبية التي ترسو
في املوانئ أو احملطات البحرية لإلحتاد األوروبي .حتتوي اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار على عدة أحكام ّ
تنظم حماية
البيئة البحرية واحملافظة عليها ،وتتوفر هذه األحكام في اجلزء السابع منها ،وتضع املادة  192القوانني األساسية التي
مبوجبها «يتوجب على الدول أن حتمي البيئة البحرية وحتافظ عليها».
قد يش ّكل حكمان من بني هذه األحكام مصد ًرا للخالف .األول هو املادة  221من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي
تسمح للدول الساحلية باتخاذ تدابير من طرف واحد في أعالي البحار ضد السفن األجنبية من أجل تفادي التل ّوث الناجم
عن احلوادث البحرية .وموافقة دولة العلم ليست ضرورية في هذه احلالة .أما الثاني فهو املالحة العسكرية .فبحسب املادة
 236من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ،ال تنطبق األحكام املتعلّقة بحماية البيئة البحرية واحملافظة عليها على السفن
احلربية .بصورة عامة ،ال ّ
تنظم االتفاقيات البحرية النشاطات العسكرية.
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قد يكون حطام السفن في البحر مصد ًرا للتل ّوث وقد يش ّكل خطرا على املالحة .وهذا صحيح بشكل خاص في ما يتعلّق
باخلليج بعد احلرب بني العراق وإيران .وتشمل اتفاقية نيروبي الدولية املتعلقة بإزالة احلطام للعام  2007أحكا ًما حول
إزالة حطام السفن الناجت عن احلوادث البحرية .والتعريف الذي تعطيه اتفاقية نايروبي واسع جدا يتط ّرق إلى السفن
الغارقة والضائعة ،وأية أدوات كانت على متنها ،وحتى إلى السفن املنجرفة في البحار والسفن التي من املتو ّقع أن تغرق
أو أن تضيع .إال أن التعريف يدور حول مفهوم السفينة ،وبالتالي ،يت ّم استبعاد املنشآت الثابتة واملنشآت األخرى وخطوط
األنابيب .لم تدخل اإلتفاقية قيد التنفيذ حتى اآلن بسبب ضرورة وجود عشرة تصديقات .وكانت قد ص ّدقت تسع دول
فقط على هذه االتفاقية أو أنض ّمت إليها منذ  9كانون الثاني/يناير  ،2014مبا في ذلك إيران .ولكن لم تنض ّم العراق إلى
االتفاقية أو تص ّدق عليها.

دراسات بحثية

مما ل ّوث الساحل السعودي ومناطق
تسببت حرب اخلليح في العام  1991بتس ّرب نفطي كبير جدا على الساحل الكويتيّ ،
أخرى من اخلليج .وتش ّكل تس ّربات النفط مصدر القلق األكبر .ومن املصادر األخرى للتل ّوث :مستوى التم ّدن الكبير في
ّ
ومحطات حتلية املياه .وما من نقص في التعاون اإلقليمي ،فتمت في العام 1978املوافقة على اتفاقية
املناطق الساحلية
مت إبرام خمسة بروتوكوالت ذات صلة .كذلكّ ،
الكويت اإلقليمية للتعاون حول حماية البيئة البحرية من التل ّوث ،و ّ
مت إنشاء
املنظمة اإلقليمية حلماية البيئة البحرية ( ،)ROPMEومن أعضائها اإلمارات العربية املتّحدة ،وإيران ،والبحرين و والعراق
وسلطنة ُعمان والكويت واململكة العربية السعودية .ويش ّكل التل ّوث مشكلّة خطرة جدا على بيئة ضعيفة مثل بيئة اخلليج
ّ
مبحطات حتلية املياه مما يش ّكل خط ًرا
ندرة في املياه العذبة .وقد تتس ّبب حادثة كبيرة بإحلاق أذى كبير
الذي يعاني من ٍ
على صناعتها إذ إن استقاللية اخلزانات في املنطقة ضعيفة جدا.

االستنتاجات
يشمل برنامج العمل املشترك ( )2013-2010لتنفيذ اتفاق التعاون بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد األوروبي للعام
مخصصة حتدي ًدا لألمن البحري ،باستثناء واحد منها ،حتى
 ،)JAP( 1988ع ّدة مجاالت للتعاون .وليست هذه املجاالت
ّ
ولو كان من املمكن تكييفها لكي تشمل األمن البحري.
مخصص للتعاون في الشؤون البحرية ،باألخص في ما يتعلّق بالر ّكاب ،وتفتيش السفينة،
إنّ البند رقم ( 5النقل)
ّ
والتشريعات البحرية وتنظيمات السالمة وأمن املالحة .أما البنود األخرى في برنامج العمل املشترك ،فتستوب تفسي ًرا
يوسع البند رقم  ،8الذي يتعلّق يتبييض األموال
واس ًعا وعليها أيضا أن تشمل القضايا البحرية .مثاال على ذلك ،يجب أن ّ
ومتويل اإلرهابيني ،لكي يتط ّرق إلى قضايا مح ّددة متعلّقة باجلرائم البحرية ،وباألخص القرصنة.
يجب أن ّ
يغطي تعاون معزّز بني اإلحتاد األروبي ومجلس التعاون اخلليجي في مجال الشؤون البحرية القطاعات التالية
بشكل خاص:
 )1النقل البحري والشؤون البحرية
تتمتّع الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي بقطاع شحن جتاري ال بأس به ،وقد اعتمد اإلحتاد األوروبي والدول األعضاء
فيه مجموعة كبيرة من التشريعات التي ّ
تغطي كل جوانب النقل البحري والتي تت ّم مراجعتها وتنقيحها إذا دعت احلاجة.
وقد ّ
مت اعتماد التشريعات إ ّما بطريقة مستقلّة أم من أجل تنفيذ اإلتفاقيات الدولية التي تش ّكل الدول األعضاء في اإلحتاد
األوروبي طرفا منها ،وهي تشمل تشريعات وطنية وتشريعات أخرى صادرة عن اإلحتاد األوروبي (تعليمات ،وتنظيمات،
وقرارات) .وقد يساعد اإلحتاد األوروبي دول مجلس التعاون اخلليجي في صياغة تشريع بحري ،مبا في ذلك قوانني
وتنظيمات ضرورية لتنفيذ االتفاقيات الدولية املهمة .وقد يعمل اإلحتاد بالتعاون مع ّ
منظمات دولية أخرى ،مثل املنظمة
البحرية الدولية ،ومنظمة العمل الدولية ( .)ILOوتقلق قضية التل ّوث دول مجلس التعاون اخلليجي بشكل كبير بحيث قد
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يؤدي تصادم بحري كبير إلى قيام مشاكل في ما يخص املياه القابلة للشرب ،التي تعتمد على محطات حتلية املياه .هذا
مع العلم أن احتياطات املياه العذبة ال تكفي إال لوقت قصير .ولالتحّ اد األوروبي خبرة في التعامل مع التل ّوث في البحار
املتوسط ،وقد ّ
مت إبرام عدد من االتفاقيات في هذا املجال حتت رعاية املجلس األوروبي.
شبه املغلقة مثل البحر األبيض
ّ
يخص حرس السواحل ويساعد في مترين ّ
املوظفني واملساعدة على دمج
ويستطيعاإلحتاد األوروبي أن يقدم النصائح في ما
ّ
املوارد البحرية .وتستطيع القوة البحرية الزرقاء حتقيق هذ الهدف باالعتماد على خبرة اإلحتاد األوروبي .تكمن مجاالت
التعاون األخرى املعقولة في املساعدة على إنشاء مناطق بحرية ساحلية لدولة ما وتعزيزها ،وفي تنفيذ التشريعات الدولية
الصادرة عن كل من قانون املعاهدات (اتفاقية األمم املتّحدة لقانون البحار) والقانون العرفي الدولي ،مبا يتض ّمن األمور
املتعلّقة باملالحة عبر البحار اإلقليمية ،واملناطق املتاخمة ،واملناطق االقتصادية احلصرية.

دراسات بحثية

اً
محتمل للتعاون .ففي ما يتعلّق باإلجتار باملخ ّدرات ،قد تستفيد
وقد يش ّكل مجال اإلجتار باملخ ّدرات والبشر أيضا مجاال
دول مجلس التعاون اخلليجي من خبرة املعاهدات الثنائية املبرمة بني الدول األعضاء في اإلحتاد األوروبي ،مثل املعاهدة
بني إيطاليا وإسبانيا للعام 1990؛ أ ّما في ما يتعالّق باإلجتار بالبشر ،فيجب أن تستفيد دول مجلس التعاون اخلليجي من
املتوسط لكي تتط ّرق إلى الهجرة غير
خبرة الفرونتكس والتدابير التي اتخذتها دول اإلحتاد األوروبي في البحر األبيض
ّ
املشروعة .وتنسب أهمية قسوى إلى التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية من أجل تنفيذ البروتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البر والبحر واجلو ،الذي يك ّمل اتفاقية األمم املتّحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر
الوطنية .وميكن لدول مجلس التعاون اخلليجي أن تستفيد من خبرة اإلحتاد األوروبي في هذا الصدد أيضا .كذلك ،بجب
أن تؤخذ خبرة الدول األعضاء في اإلتحّ اد األوروبي في تنفيذ مبادرة أمن االنتشار بعني اإلعتبار.
 )2القرصنة
ال تزال القرصنة تش ّكل مشكلة ذات أهمية كبيرة للمجتمع الدولي ،حتى ولو خ ّ
ف تهديدها في اآلونة األخيرة .وتبقى مناطق
احمليط الهندي وخليج عدن هي األكثر خطورة .وإن سلطنة ُعمان واململكة العربية السعودية ،وباألخص اليمن ،هي الدول
األكثر مشاركة في ما يخص طول سواحلها وطرقها البحرية .قد يتخذ التعاون بني مجلس التعاون اخلليجي واإلحتاد
األوروبي في محاربة القرصنة أشكال مختلفة.
اتفقت إحدى عشرة دولة من اخلليج والبحر األحمر ،في العام  ،2009على إنشاء قوة عمل بحرية مشتركة .إال أن هذا
االختبار دام سنة واحدة فقط و ّ
مت إيقافه بعد ذلك .وتقوم حاليا اململكة العربية السعودية واليمن باتخاذ اإلجراءات الالزمة
وهي تشمل حرس السواحل في الغالب .وال تشارك دول مجلس التعاون اخلليجي حاليا في أي عمليات قبالة السواحل
الصومالية ،مبا أنها تفتقر إلى القوات البحرية الزرقاء .ولكنّها تدعم الصندوق االستئماني للصومال عبر تقدمي املساعدة
مالية.
ومع أخذ االقتراحات التي ق ّدمها اللواء البحري ابراهيم املش ّرخ في العام  2011في خالل مؤمتر مكافحة القرصنة الذي
جرى في اإلمارات العريبة املتّحدة  29بعني االعتبار كنقطة انطالق ،قد يساهم اإلحتاد األوروبي في املساعدة على:
 إنشاء قوة مكافحة للقرصنة في مجلس التعاون اخلليجي؛ توفير اخلبرة في ما يخص كيفية حماية االتصاالت بني املمرات البحرية؛ توفير التكنولوجيا املناسبة حلماية السفن التجارية من هجومات القراصنة؛ توفير أمثلة عن التشريعات التي ّتنظم حمل السفن ملفارز حماية السفن ( )VPDأو وجود املتعاقدين على منت السفن
 .29إ.املش ّرخ (« )I. Al Musharrakhبناء استجابة قوية ملجلس التعاون اخلليجي في البحر :إعادة إحياء القوة العربية مكافحة القرصنة»
( ،)Constructing a Robust GCC Response at Sea: Reviving the Arab Counter-piracy Forceوثائق موجز مؤمتر مكافحة القرصنة في اإلمارات
العربية املتّحدة ( ،)UAE Counter Piracy Conference Briefing Papersأيار/مايو .2012
.http://www.counterpiracy.ae/upload/Briefing/Ibrahim%20Al%20Musharrakh-Essay-Eng-2.pdf
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التجارية التي حتمل علم دول مجلس التعاون اخلليجي أو علم أجنبي لدول تطلب مساعدة ضرورية.
مؤسسات اإلحتاد األوروبي أن تؤ ّمن له
يتوفر مركز ملشاركة املعلومات في البحرين .وميكن تعزيز هذا املركز إذ تستطيع ّ
التكنولوجيا املناسبة (كما تفعل مثال سلكس  ،Selexوهي مؤسسة إيطالية ،في اليمن).
يخص األمن البحري للدول في
يوكاب نستور ( )EUCAP Nestorهي مهمة بناء قدرات تقوم بتقدمي املساعدة في ما
ّ
القرن األفريقي وغرب احمليط الهندي (تنزانيا وجيبوتي وسيشيل والصومال وكينيا) منذ منتصف متّوز/يوليو  2012كجزء
من سياسة اإلحتاد األوروبي لألمن املشترك والدفاع .ولم تُصمم مهمة يوكاب نستور بشكل خاص لدول مجلس التعاون
اخلليجي ،ولكن ميكن إنشاء مهمة مماثلة تستهدف دول مجلس التعاون اخلليجي.

دراسات بحثية

لقد تبينّ أن أخذ الرهائن واملطالبة بفدية هي عمليات مربحة للقراصنة .ويجب أن يتعاون مجلس التعاون اخلليجي مع
اإلحتاد األوروبي لتغيير هذا الوضع ،وللتعاون بشكل فعال من أجل استنزاف أموال القراصنة.
 )3األمن في البحار ومكافحة اإلرهاب
إن التعاون مع فرقة العمل املشتركة  ،152التي أنشئت في العام  2004وعملت في إطار احلرية الدائمة ،قائ ٌم .وإنّ املهمة
احلالية لهذه الفرقة هي تعزيز األمن ومراقبة مكافحة اإلرهاب في اخلليج .ولكن يجب أن يصبح دورها أكبر أكان ذلك في
ما يخص السفن أو املهام .أنشأت دول مجلس التعاون اخلليجي الفرقة مبساعدة الواليات املتّحدة واململكة املتّحدة ،كما
قد يكون لدول اإلحتاد األروبي رأيا في املوضوع.
 )4املناطق اخلالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط
أخيرا وليس آخرا ،ميكن لإلحتاد األوروبي أن يقدم النصائح في ما يخص القضايا البحرية املتعلّقة باملناطق اخلالية من
فاملنسق الذي عينه أمني
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط .لقد لعبت أوروبا دورا رائدا في ما يخص هذه املسألة.
ّ
عام األمم املتّحدة هو دبلوماسي فنلندي ،ويتولّى اإلحتاد األوروبي عددا من الندوات اإلقليمية ،وقد سبق أن أقيمت ندوات
حضرها دبلوماسيون وباحثون من منطقة الشرق األوسط في بروكسل مببادرة من اإلحتاد األوروبي .وللقضية البحرية
أهمية جوهرية ،فهي ّ
تغطي جوانب مثل مرور السفن التي تعمل بالطاقة النووية والسفن احلربية التي حتمل على متنها
أسلحة نووية عبر مضيق هرمز؛ والتحليق فوق املضيق باستعمال طائرات حتمل األسلحة النووية؛ وعبور السفن احلربية
التي حتمل أسلحة نووية في قناة السويس .وقد يت ّم إحياء مؤمتر إقليمي يحضره أفراد غير رسميون يتناقشون حول هذه
املواضيع في إحدى عواصم دول مجلس التعاون اخلليجي .وقد يكون للتق ّيد بالثقة وتدابير إرساء األمن ،مثل مدونة قواعد
سلوك الهاي ضد انتشار الصواريخ البالستية ( ،)HCOCأهمية أيضً ا مع العلم أن العراق هي الدولة الوحيدة في الشرق
األوسط التي باتت متقيدة مبدونة قواعد السلوك هذه منذ  19آب/أغسطس .2013
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دراسات بحثية

املؤلفون

حول شراكة

ناتالينو رونزيتي ( )Natalino Ronzittiهو أستاذ ميت ّد مشروع شراكة على سنتني وتن ّفذه مجموعة من
فخري في القانون الدولي في جامعة لويس ( )LUISSاملؤسسات ،على رأسها معهد األعمال الدولية (،)IAI
بشكل جزئي .ويسعى
في روما وهو مستشار علمي في معهد األعمال الدولية ومت ّوله املفوضية األوروبية
ٍ
املشروع إلى اكتشاف وسائل لتعزيز العالقات بني
في روما.
اإلحتاد األوروبي ودول مجلس التعاون اخلليجي
املوجهة نحو السياسات،
من خالل تنفيذ األبحاث
ّ
ونشاطات اإلمتداد والتدريب والنشر .ويهدف املشروع
بكليته إلى دعم الفهم والتعاون بني اإلحتاد األوروبي
بشكل خاص
ومجلس التعاون اخلليجي ،مع التركيز
ٍ
على املجاالت االستراتيجية التي ّ
مت حتديدها في برنامج
العمل املشترك في العام  2010مثل التجارة والتمويل
والطاقة واألمن البحري واإلعالم والتعليم العالي.
للمزيد من املعلومات ،ميكن زيارة املوقع
www.sharaka.eu
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