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 :الممخص

صعب المذيف تتصؼ بيما القارة عمى الرغـ مف الطبيعة القاسية والمناخ ال
النصؼ  القطبية الجنوبية، فإف ىذه المنطقة القصوى مف األرض جنوًبا، تحولت خبلؿ

وساخف في بعض  –الميبلدي إلى حمبة صراع بارد  األوؿ مف القرف العشريف
ولـ يعد الصراع  .بيف القوى الكبرى التي تّدعي أحقيتيا بحيازة جزء منيا -األحياف

ى الدوؿ القريبة مف القطب الجنوبي، بؿ دخمت فيو دوؿ أخرى، تبحث عف مقصوًرا عم
وقدمت الموارد  .مصالح ليا في ىذه المنطقة ذات الطبيعة اإلستراتيجية الميمة

المعدنية غير المستثمرة في أنتاركتيكا حافًزا قويِّا لبلستكشاؼ بعد الحرب العالمية 
البحث عف حموؿ دبموماسية لحسـ قضية  الثانية بصورة أجبرت الواليات المتحدة عمى

، ٜٜ٘ٔبمغت ذروتيا في معاىدة القطب الجنوبي في ديسمبر السيادة عمى أنتاركتيكا 
والتي شكمت انحراًفا طفيًفا في صراع الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة واالتحاد 

مي، وجعمت السوفيتي، وكرست القارة األخيرة في العالـ لمتعاوف العممي الدولي السم
الذي شيد أوؿ محاولة أمريكية  ٜٚٗٔوتبدأ الدراسة بعاـ "قارة العموـ والسبلـ". منيا 

لحؿ قضية صراع السيادة عمى القارة القطبية الجنوبية عبر اقتراح إخضاعيا لوصاية 
الذي شيد توقيع معاىدة نظاـ أنتاركتيكا التي  ٜٜ٘ٔاألمـ المتحدة، وتنتيي بعاـ 

  مف حمبة الصراع الدولي. ة أزالت ىذه القضي
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Abstract: 
Despite the cruel nature and the hard Climate that characterize 

Antarctica, this distant area of the earth in the South has become a 

cold conflict arena –sometimes heat- between the super powers, which 

claim their respective rights to a portion of Antarctica. This conflict is 

not only restricted to the countries adjacent to the South Pole, but 

other countries have also joined this in search for interests in this area 

which has an important strategic nature. The uninvested mineral 

resources in Antarctica have provided a strong incentive for mining 

after World War II. This has forced the United States to find 

diplomatic solution to determine the sovereignty issue on Antarctica 

Treaty in December 1959. This treaty was a mild deviation the Cold 

War conflict between USA and USSR. This last world continent has 

given way to peaceful and scientific international cooperation and 

turned it to a "peace and science continent". This research starts with 

the year 1947 that witnessed the earliest American attempt to resolve 

the issue of the sovereignty conflicts over Antarctica through 

subjecting it to the United States Trusteeship, and concluded with the 

year 1959 which witnessed the signing of Antarctica Treaty System 

that has removed this case from the arena on international conflict.     
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القارة  تتصؼ بيماالطبيعة القاسية والمناخ الصعب المذيف مف رغـ عمى ال
النصؼ  القصوى مف األرض جنوًبا، تحولت خبلؿ المنطقةفإف ىذه القطبية الجنوبية، 

وساخف في بعض  –إلى حمبة صراع بارد  الميبلدي األوؿ مف القرف العشريف
ولـ يعد الصراع  .بيف القوى الكبرى التي تّدعي أحقيتيا بحيازة جزء منيا -األحياف
خرى، تبحث عف وبي، بؿ دخمت فيو دوؿ ألقطب الجنوؿ القريبة مف اعمى الد مقصوًرا

وقدمت الموارد  .ستراتيجية الميمةاإلمصالح ليا في ىذه المنطقة ذات الطبيعة 
ا لبلستكشاؼ بعد الحرب العالمية حافًزا قويِّ  أنتاركتيكافي ثمرة تمسالمعدنية غير ال

الثانية بصورة أجبرت الواليات المتحدة عمى البحث عف حموؿ دبموماسية لحسـ قضية 
، ـٜٜ٘ٔدة القطب الجنوبي في ديسمبر بمغت ذروتيا في معاى أنتاركتيكاالسيادة عمى 

لباردة بيف الواليات المتحدة واالتحاد في صراع الحرب ا اطفيفً  اوالتي شكمت انحرافً 
وكرست القارة األخيرة في العالـ لمتعاوف العممي الدولي السممي، وجعمت  ،السوفيتي

 . "قارة العموـ والسبلـ"منيا 

الذي شيد أوؿ محاولة أمريكية لحؿ قضية صراع  ٜٚٗٔوتبدأ الدراسة بعاـ 
، إخضاعيا لوصاية األمـ المتحدةاقتراح السيادة عمى القارة القطبية الجنوبية عبر 

القضية ىذه التي أزالت  الذي شيد توقيع معاىدة نظاـ أنتاركتيكا ٜٜ٘ٔوتنتيي بعاـ 
  . مف حمبة الصراع الدولي

  :وتأتي هذه الدراسة لإلجابة عن

كية في يىؿ اختمفت السياسة األمر ؟ وأىميتيا ،قيمة القارة القطبية الجنوبية ما
عف غيرىا مف بقاع العالـ؟ لماذا أصدرت  –أنتاركتيكا سيما ال –المناطؽ القطبية 

 لماذاو ؟ أنتاركتيكاف إعبلف ادعائيا عمى جزء مف بداًل م مبدأ ىيوز المتحدة الواليات
ا إلى استبعاد أي لماذا سعت الواليات المتحدة دائمً  يا؟اتترددت دائما في إعبلف ادعاء

أو حتى منظمة الدوؿ  ،لعدؿ الدوليةأو محكمة ا ،منبر دولي مثؿ األمـ المتحدة
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الحموؿ المختمفة التي ما مف أي دور فعاؿ يتعمؽ بالقارة القطبية الجنوبية؟  ،األمريكية
 ؟أنتاركتيكالسيادة واالدعاءات المتعارضة في طرحتيا الواليات المتحدة لحؿ قضية ا

ا في نظاـ ضوً عباالتحاد السوفيتي لماذا غيرت الواليات المتحدة مف سياستيا وقبمت 
المفاوضات التي ؟ لماذا أبدى االتحاد السوفيتي مرونة غير معيودة في أنتاركتيكا

ىؿ كانت الواليات  الحرب الباردة؟ ظبلؿ مف رغـعمى ال أنتاركتيكاأفضت إلى معاىدة 
 ،المتحدة تقصد مف سياستيا تجاه القارة القطبية الجنوبية خدمة التقدـ العممي والبشرية

ىؿ ؟ "دبموماسية المعرفة" حاوؿ تطويع العمـ لتحقيؽ سياستيا وىيمنتيا عبرأـ كانت ت
ـ أ ،مشكبلت االدعاءات المتعارضة تحمو الغرض منيا  أنتاركتيكامعاىدة  حققت
 جديد عمى موارد القارة؟ تنافسل بداية مجرد كانت

 :    7309القارة القطبية الجنوبية و"مبدأ هيوز"

إلى القرف  ،(ٔ)" Antarcticaأنتاركتيكا"أو الجنوبية  يعود تاريخ القارة القطبية
السادس عشر الميبلدي، يوـ أف ُنشرت في باريس خارطة تبيف شكؿ القارة القطبية. 

، بعد أف اجتاز ٖٚٚٔغير أف ىذه القارة لـ تدخؿ فعبًل في التاريخ إال في شير يناير 
رة القطبية الجنوبية ألوؿ " الدائJames Cookالبحار البريطاني الكابتف "جيمس كوؾ 

 . (ٕ)مرة في تاريخ اإلنساف

ولـ توثؽ المشاىدات األولى لمقارة القطبية حتى العقِد الثالِث مف القرف التاسع 
عشر. وىناؾ اختبلؼ حوؿ أوؿ مف ناؿ ىذا الشرؼ؛ فمف وجية النظر البريطانية 

القارة عندما أوؿ مف رأى   Edward Bransfieldبرانسفيلدالرسمية، كاف إدوارد 
. كما (ٖ) ٕٓٛٔيناير مف  ٕٓفي  أنتاركتيكااكتشؼ أقصى الطرؼ الشمالي لشبو جزيرة 

أوؿ مف رأى شبو  بوصفو Nathaniel Palmerثنائيؿ بالمر ان األمريكي ُيسجؿ البحار
 بيلينجشهاوزنف األدميراؿ جوتميب فوف ، بينما يقاؿ إٕٓٛٔمف نوفمبر ٚٔالجزيرة في 

Gottlieb von Bellingshausen  ٜٔٛٔالذي قاد بعثة روسية دارت حوؿ القارة بيف 
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وتوالت بعد . (ٗ)ٕٓٛٔعدة مرات خبلؿ يناير وفبراير  الرئيس، قد شاىد البر ٕٔٛٔو
المستكشؼ تمكف حتى  ،ذلؾ البعثات التي تمكنت مف اكتشاؼ مناطؽ أخرى مف القارة

ف زمبلئو مف الوصوؿ إلى " مع أربعة مRoald Amundsenالنرويجي "رولد أموندسيف 
 . (٘)، ورفعوا رايتيـ عميؤٜٔٔالقطب الجنوبي نفسو في ديسمبر 

بيد أف استكشاؼ القارة القطبية الجنوبية لـ يكف المظير الوحيَد لبلىتماـ 
التي ارتبطت بشكؿ كبير -فقد بدأ العديد مف العوامؿ السياسية واالقتصادية  بالمنطقة.

أكثر مف أي  –فقد بدأت بريطانيا ونيا. تشكيؿ شؤ  ا كبيًرا فييمعب دورً  -بتقسيـ القارة
تنظر إلى القطب الجنوبي مف خبلؿ عدسة طموحاتيا اإلمبراطورية؛  -دولة أخرى

أف مجموعة الجزر الواقعة في شبو جزيرة  ٜٛٓٔ ةيوليمف  ٕٔولذلؾ أعمنت في 
وتديرىا  Falkland ندُتَشكؿ تبعيات المستعمرة البريطانية في جزر الفوكبل أنتاركتيكا
 لتشعؿ بذلؾ فتيمة صراع السيادة عمى القارة.  ؛(ٙ) حكومتيا

 ارتبط ىذا التحرؾ البريطاني بمجموعة مف التطورات المتعمقة بصيد الحيتافو 
في مياه أنتاركتيكا. فقد أصبحت تبعيات جزر الفوكبلند ذات أىمية متزايدة بوصفيا 

يطانيا في السيطرة عمى الصناعات القائمة مصدًرا رئيًسا لزيت الحوت، ورغبة بر 
وكانت ىناؾ مكاسب مالية مباشرة لبريطانيا في فرض رقابة تنظيمية عمى  .(ٚ)عمييا

صيد الحيتاف في أنتاركتيكا مف خبلؿ إصدار التراخيص؛ الستخداـ إيراداتيا في تحمؿ 
تطؿ عمى كانت شبو جزيرة أنتاركتيكا كما  .(ٛ)عبء تكاليؼ حكومة جزر الفوكبلند

الذي يقع عند ممتقى ، Drakeطريؽ بحري إستراتيجي وتجارى رئيس، وىو ممر دراؾ 
ومف ثـ كاف  .(ٜ)جنوب المحيط اليادئ والمحيط األطمسي والمحيط القطبي الجنوبي

ضـ بريطانيا ألجزاء مف أنتاركتيكا آنذاؾ مدفوًعا برغبتيا في استبعاد دوؿ أخرى مف 
 ستراتيجية واقتصادية. منطقة تعتبرىا ذات أىمية إ

قامت بريطانيا بإعادة تعييف حدود تبعيات جزر  ،ٜٚٔٔمارس مف  ٕٛوفي 
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وحتى يتماشى مع مبدأ القطاع الذي استندت إليو  أكثر دقة؛ لجعؿ ادعائيا ؛الفوكبلند
. ولعؿ الدافع وراء ذلؾ كاف خوؼ (ٓٔ)الشماليروسيا بشأف ادعاءاتيا في القطب 

أف زادت الحرب لدوؿ األخرى في صيد الحياف في المنطقة بعد بريطانيا مف مزاحمة ا
بريطانيا مف استخداـ ، وربما نتيجة خوؼ (ٔٔ)مف قيمتيا اإلستراتيجية واالقتصادية

في  ياإلمبراطوريتقاعدة عمميات حربية لئلغارة عمى األجزاء الجنوبية  أنتاركتيكا
تشكؿ آنذاؾ  أنتاركتيكاثـ كانت  والفوكبلند. ومف إفريقياوجنوب  هندونيوزيمأستراليا 

 مف األمف اإلمبراطوري البريطاني.  اميمِّ  اجزءً 

ووضعيا تحت إدارة  Rossتبعية روس  أقامت بريطانيا ٖٕٜٔيولية وفي 
إلى  ٕٜٗٔفي مارس  فرنسا، مما دفع (ٕٔ)نيوزيمنده لتوفير األساس القانوني لعمميا

"، مستندة في Adélie Land"أديمي الند رسميِّا بسيادتيا عمى منطقة  ادعائياعبلف إ
كاف أوؿ مف استكشؼ الجزء " d'Urville ذلؾ إلى أف المستكشؼ الفرنسي "دو أورفيؿ

ىذا اإلجراء نتيجة اىتماـ فرنسا المتزايد بصيد وجاء  .ٓٗٛٔالساحمي لممنطقة في عاـ
حماية لمحاولة  يفو  ،(ٖٔ)الحيتاف والثروة السمكية في أقصى جنوب المحيط اليندي

 .أنتاركتيكا وعدـ استبعادىا منيافي مصالحيا المستقبمية 

، أصدر وزير الخارجية األمريكي، "تشارلز ىيوز ٕٜٗٔإبريؿ ومايو شيري في و 
Hughes Charles بيانيف حوؿ وضع االدعاءات بالسيادة في أنتاركتيكا. وجاء البياف ،"

األراضي التي قد تكتشفيا بعثة األوؿ ردِّا عمى خطاب الحكومة النرويجية حوؿ حيازة 
أموندسف في القطب الشمالي؛ حيث أعمف ىيوز أنو في المناطؽ القطبية حيث يكوف 

مستحيبًل، فإف االكتشاؼ المقترف بحيازة رسمية فقط "يوفر دعًما ضعيًفا  االستيطاف
وأعمف ىيوز في بياف آخر أف اكتشاؼ أراٍض غير معروفة  .(ٗٔ)الدعاء شرعي بالسيادة"

محضارة، حتى عندما يقترف بحيارة رسمية، ال يقدـ األساس الدعاء شرعي بالسيادة ما لـ ل
وتمشًيا مع ىذا الموقؼ، رفضت الحكومة األمريكية  يتبعو استيطاف فعمي لمبمد الُمكَتَشؼ.



 (م7393 - 7391ارة القطبية الجنوبية )ـيادة عمى القــراع السـوص وفيتيـواالتحاد الس الواليات المتحدة األمريكية 
 ز فريجسحق عزيإد. 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 027 

تشارلز االدعاء بسيادتيا عمى أرض ويمكس، عمى الرغـ مف اكتشافيا عف طريؽ بعثة 
 . (٘ٔ) ٜٖٛٔاألمريكية في عاـ  Charles Wilkesويمكس 

حجر األساس لمسياسة ومف رحـ ىذه البيانات؛ خرج مبدأ ىيوز الذي أصبح 
القطبية األمريكية. وبموجب ىذا المبدأ، فإف اإلعبلنات الرسمية والزيارات العرضية 
والمعسكرات المؤقتة وشبو السيطرة ال تسمح لبمد ما باكتساب السيادة عمى األراضي 

بضرورة أف تستقر الدوؿ وتستعمر األراضي  موقؼ الواليات المتحدةة. وأكد القطبي
القطبية قبؿ أف تتمكف مف المطالبة بيا، كما ىو الحاؿ في المناطؽ األكثر اعتدااًل، 

وبناًء عمى ىذا،  .(ٙٔ) Effective Occupationالفعاؿبنظرية االحتبلؿ وىو ما عرؼ 
بأي ادعاء قطبي ال يفي بتفسيره الصاـر  رفض المسئولوف األمريكيوف االعتراؼ

ولكف إذا كاف المبدأ َيْحمي الحقوَؽ اإلقميمية األمريكية المحتممة في  .لمتطمبات السيادة
المنطقة، فإنو ترؾ الباب مفتوًحا أماـ إمكاف عقد معاىدات إقميمية والتدويؿ الذي ظؿ 

 . (ٚٔ)الخارجية حوؿ المناطؽ القطبيةخياًرا سياسيِّا متكرًرا في المناقشات الداخمية لوزارة 

لنفع عمى وقد وجد البعض أف مبدأ ىيوز زعزَع ُكّؿ االّدعاءات دوف أف يعود با
، وعمؿ فيما بعد ضد المصالح األمريكية مف خبلؿ اشتراط معيار الواليات المّتحدة

ر بينما وجده البعض اآلخ ،(ٛٔ)أعمى لمسيادة مف ذلؾ الذي تبناه المدعوف الفعميوف
مجرد تفسير مف الخارجية األمريكية لمقانوف الدولي المعاصر بداًل مف صياغة سياسة 
أمريكية أكثر مبلءمة لممناطؽ القطبية، واالختفاء وراء حجة قانونية أنقذتيا مف تقديـ 

. وتأتي ىذه االنتقادات الموجية لمبدأ (ٜٔ)مطالبات إقميمية لـ تكف مستعدة لتقديميا
لمسياسة الخارجية لئلدارات الجميورية فيما بيف الحربيف  ىيوز ضمف نقد أوسع

باعتبارىا مضطربة ويشوبيا سوء التنفيذ، واتياـ وزير الخارجية ىيوز بأنو غير مبدع 
 .(ٕٓ)واعتماده عمى القانوف والعقؿ، بداًل مف القوة، في سياستو الخارجية

ت الجميورية بيف الخارجية لئلدارا الشؤوفلكف الضعؼ الذي وجده الباحثوف في 
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الحربيف يمثؿ في الواقع سياسة ثابتة مف عدـ التورط الحذر سعى مف خبللو صانعو 
وربما كانت  .(ٕٔ)اتخاذ إجراءات تضمف إطبلؽ أيدييـ في "حرية العمؿ" القرار إلى

الدولية دوف التزاـ جدي ىى أفضؿ طريقة لتمخيص نيج السياسة  الشؤوفالمشاركة في 
مؾ الفترة. فقد عززت الواليات المتحدة مصالحيا بقوة، وحرصت في األمريكية خبلؿ ت

الوقت ذاتو عمى عدـ التورط الخارجي. وكانت معارضة الكونجرس القوية بشأف عصبة 
. (ٕٕ) الخارجية الشؤوفاألمـ قد جعمت "ىيوز" يدرؾ الحاجة إلى تبنى سياسات حذرة في 

صاغتيا الواليات األمريكية لضماف  ومف ثـ كاف مبدأ ىيوز إستراتيجية دفاعية حذرة
 حقوقيا المحتممة في القطب الشمالي وأنتاركتيكا دوف أي تورط معقد.  

تحديثًا لمبدأ مونرو في مبدأ ىيوز "  Adrian Howkinsىاوكنزأدرياف "وجد وقد 
الذي استدعى إحساًسا مشابًيا لممصير الواضح في "تحفظو الضمني" عمى الحقوؽ 

أوجو شبو بيف  "Robert Hallروبرت ىوؿ "ورأى  .(ٖٕ)مناطؽ القطبيةاألمريكية في ال
المبدأ و"إمبريالية التجارة" وسياسة الباب المفتوح في الصيف التي أتاحت لؤلمريكييف 
الوصوؿ إلى األسواؽ الصينية ودرجة مف السيطرة السياسية لمنع أي ضـ مف قوى أخرى. 

فكاًرا مماثمة لحماية المصالح األمريكية في واستخدـ ىيوز، خبلؿ فترة توليو منصبو، أ
. ومف ثـ كاف مبدأ ىيوز جزًءا واضًحا مف النزعة (ٕٗ)الشرقيف األقصى واألوسط

العالمية  بمعزؿ عف السياسات اإلمبريالية األمريكية في أوائؿ القرف العشريف، ولـ يكف
 كمت وجو العالـ الحديث. والتغييرات الييكمية األساسية، مثؿ اإلمبريالية الجديدة، التي ش

مع نيج عممي يسمط الضوء عمى القوة غير الرسمية  "ىوؿ"وتتوافؽ وجية نظر  
فقد  .(ٕ٘)ة لئلمبريالية األمريكيةقميمية باعتبارىا السمات الرئيسوالخوؼ مف االلتزامات اإل

، كانت الواليات المتحدة جزًءا مف اإلمبريالية الجديدة في أواخر القرف التاسع عشر
واستحوذت عمى مناطؽ في البحر الكاريبي والمحيط اليادئ. ومع ذلؾ رأى بعض رجاؿ 
الدولة األمريكييف ضرورة دمج األراضي المكتسبة في االتحاد األمريكي أو التخمي عنيا. 
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نموذج قناة بنما؛ حيث ضمنت الواليات  -بشكؿ عاـ-وعمى ذلؾ فضمت الحكومة 
 .(ٕٙ)التورط في االستحواذ اإلقميمي والمادي الفعمي المتحدة مصالحيا الوطنية مع تجنب

ومف ثـ لـ تكف وزارة الخارجية عمى استعداد لتقديـ ادعاءات إقميمية في القطب الجنوبي 
 دوف تفويض مف الكونجرس قد تبلقي المصير نفسو. 

وعكس مبدأ ىيوز أيًضا تقميًدا قانونيِّا راسًخا. فقد سيطر المحاموف عمى العبلقات 
دولية األمريكية خبلؿ العقود األولى مف القرف العشريف. وكاف أغمب مف تولى وزارة ال

وأثرت العبلقة التي نشأت بيف القانوف  .، محاميفٜ٘ٗٔوٜٛٛٔالخارجية بيف عامي 
دعـ العديد مف ىؤالء فقد  .(ٕٚ)والسياسة الخارجية بشكؿ مباشر عمى الدبموماسية األمريكية

قانونية الكبلسيكية واإلطار القانوني الذي عممت فيو نخبة مف الرجاؿ اإليديولوجية ال
المحاميف في الواليات المتحدة. وىذا النظاـ الفكري المجرد لمغاية، الذي يتميز بإيماف 
راسخ بالقانوف والمبادئ العالمية التي يمكف أف تشكؿ أساًسا لعالـ منظـ قانوًنا، ركَّز عمى 

وسعت اإليديولوجية إلى معايير وأنظمة قانونية واضحة.  خمؽ االستقرار والنظاـ مف خبلؿ
 . (ٕٛ)نظاـ قانوني ثابت ومغمؽ نسبيِّا يمكف أف تتطور فيو ىذه القواعد

يديولوجية القانونية الكبلسيكية بشكؿ قوي عمى اتجاه السياسة أثرت ىذه األو 
يف البارزيف ، وىو أحد المحام"Elihu Root "إلييو روت الخارجية األمريكية. فقد قاـ

يديولوجية القانونية ، بتطوير األٕٜٓٔو ٜٓٛٔعامييات المتحدة بيف ورجؿ دولة في الوال
وكاف لقيـ روت تأثير قوي عمى تبلميذه، بما  .(ٜٕ)الكبلسيكية في الدبموماسية األمريكية

 .(ٖٓ)كاف "مؤمًنا حقيقيِّا برؤية خيالية لمقانوف الدولي" الخارجية ىيوز الذيفي ذلؾ وزير 

عكس المبدأ تيارات أوسع في صنع السياسة األمريكية التي حاولت مف ثـ و  
وضع العبلقات الخارجية لمببلد في ظؿ نظاـ قانوف قوي، مع مبادئ توجييية وقواعد 

القطبية يجب أف  وخمص ىيوز ووزارة الخارجية إلى أنو حتى المناطؽ .عمؿ واضحة
مى العقؿ والنظاـ. عبلوة عمى ذلؾ، يمثؿ ُتدرج ضمف نظاـ قانوني عالمي قوي قائـ ع
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عاصر بشأف االستحواذ عمى األراضي، لمقانوف الدولي الم الدقيؽتفسير وثيقة ىيوز 
مستقبمية صحيح القانوف في أي خبلفات بالواليات المتحدة  تمسؾمحاولة لضماف 

 تتعمؽ بالمناطؽ القطبية. 

 -ٕٜٚٔنيا في ديسمبر إعبلعف  منرويجلرادًعا  لـ يكفف ىذا البياف أبيد 
. وكاف الدافع وراء ذلؾ Bouvetاالستحواذ عمى جزيرة بوفيت  -باالتفاؽ مع بريطانيا

بادعاءات بمداف صيد الحيتاف ىو رغبة النرويج في الحيمولة دوف تأثر مصالحيا في 
إقامة القطاع األسترالي عمى  ٖٖٜٔفي فبراير أعمف مرسـو بريطاني كما  .(ٖٔ)أخرى
ويمكس التي اكتشفتيا مف قبؿ بعثة أمريكية، أرض ، و Victoria landريا فيكتو أرض 

 . (ٕٖ)ميياورفضت واشنطف إعبلف سيادتيا ع

بالتخمي عف مبدأ ىيوز الذي  واشنطفلـ تنجح ىذا التطورات في إقناع و 
حوؿ جرينبلند  ٖٖٜٔتياوى أماـ قرار دولي اتخذتو محكمة العدؿ الدولية في عاـ 

ظيار بقضى  Eastern Greenlandالشرقية  أف "الغاية والرغبة في ممارسة السيادة وا 
نشاط الدولة بمثابة العنصريف الضرورييف" إلقامة حؽ شرعي بالسيادة، بداًل مف معيار 

واشنطف تؤكد في جميع . وظمت (33)االستيطاف الفعمي كما جاء في مبدأ ىيوز
 ظ حقوقيا في المنطقةعمى حقيا في حف ٖٜٗٔمراسبلتيا الدبموماسية منذ عاـ 

أي اعتراضات أمريكية عمى ادعاءات دوؿ أخرى  ؿُيَسيِّمما  ؛(ٖٗ)وتمسكيا بيذا المبدأ 
، تبنت جميعيا تعريًفا لبلحتبلؿ الفعاؿ أقؿ صرامة مف ذلؾ المنصوص عميو في المبدأ

Minimal Control Theoryدنى ما يعرؼ بنظرية السيطرة األأو 
(ٖ٘). 

، مف خبلؿأف الو بنخرج مف ىذا   موقفيا ىذا، اليات المتحدة كانت تعتـز
مف خبلؿ السماح  ،بية الجديدة أكثر مف التصدي لياااللتفاؼ عمى اإلمبريالية األور 

لنفسيا بالمرونة لتغيير موقفيا إذا تييأت ظروؼ أفضؿ في المستقبؿ. وأصبح مفيـو 
ؼ بػ "مبدأ ىيوز". وكاف إلثبات السيادة يعر  اضروريِّ  ااالحتبلؿ الفعاؿ باعتباره شرطً 
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 أنتاركتيكاالمبدأ، وفًقا لذلؾ، يحفظ حؽ الواليات المتحدة في الوصوؿ إلى جميع أنحاء 
دعاءات الدوؿ األخرى، وال يحصر حؽ الواليات المتحدة مف خبلؿ رفض االعتراؼ با

في الوصوؿ إلى أجزاء محددة فقط مف المنطقة استناًدا إلى االكتشاؼ األوؿ ألرض 
. أنتاركتيكاأي أنو امتداد لسياسة الباب المفتوح في ، أنتاركتيكاوشبو جزيرة  ويمكس

األقصى واألوسط، ىى تأميف الموارد  يفوكانت الفائدة مف ىذا، كما في حالة الشرق
عدـ  ذاتومف جميع أنحاء المنطقة إذا اكتشفت وأصبحت ذات قيمة، وفي الوقت 

 ينذر بوقوع أزمات دولية.  أنتاركتيكاخرى نحو االنخراط في سباؽ مع الدوؿ األوربية األ
 ( 7399-7303) أنتاركتيكامحاولة تطبيق مبدأ مونرو عمى 

ف الخبلفات واليات المتحدة بمبدأ ىيوز، فإالرغـ مف استمرار تمسؾ العمى 
بيف البيت األبيض ووزارة الخارجية بدأت في الظيور. فقد اعتبر الرئيس فرانكميف 

 -وىو مقدمة لسياسة حسف الجوار -مبدأ مونرو  Franklin Rooseveltروزفمت 
 ابوصفو ضمانً الستكشاؼ األمريكي ىناؾ إلى ا ، وبدأ ينظرأنتاركتيكاينطبؽ عمى 

دعاءات القوى مف خارج نصؼ الكرة د اض لحقوؽ جميع الجميوريات األمريكية
 سيادةشكؿ جديد مف الل رؤيتوتقميص ولكف حاولت الخارجية األمريكية الغربي. 
شيمي تإقامة سيادة مشتركة ثبلثية مع بجميع الدوؿ األمريكية إلى اقتراح تتقاسمو 
الدبموماسيوف أف اكتشاؼ الواليات المتحدة واستكشافيا يثبتاف  اعتقدفقد  .واألرجنتيف

 .  (ٖٙ)دوؿ المخروط الجنوبيإلى كما فعمت الجغرافيا بالنسبة  حقوقيا

دعاءات بأفَّ االىذا يأتي مف إدراكيا ولعؿ موقؼ الخارجية األمريكية 
ألف القانوف الدولي ال يعرؼ سوابؽ استعمار ؛ المتعارضة سيكوف مف الصعب حميا

وحاولت تجنب ىذه المسألة مف خبلؿ التمسؾ بمبدأ ىيوز  بالسكاف. قارة غير مأىولة
ف أال إ .(ٖٚ)دعاءات القوى األخرىء بعدـ تقديـ ادعاءاتيا الخاصة أو االعتراؼ باسوا

 Samuel Whittemore، صامويؿ وايتمور بوجز المستشار القانوني لمخارجية
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Boggs ، ًلمسياسة  اضعيفً  اأعرب عف شكوكو حوؿ حكمة ىذا النيج؛ ألنو يمثؿ أساس
المزدوجة المتمثمة في عدـ فقد كاف مف الصعب التوفيؽ بيف أىدافو  .(ٖٛ)األمريكية

عاءاِتيا المستقبمية، كما لـ تتقدـ دبا تقديـ ادعاءات أمريكية وتجنب اإلضرار
 التكنولوجيا آنذاؾ بشكؿ كبير بحيث يمكنيا حسـ قيمة القارة وأىميتيا.

ة أمريكية غير قد شيد موجة حماس ٜٖٜٔف النصؼ الثاني مف عاـ إبيد 
بقيادة  ؛ حيث أوفدت واشنطف أوؿ بعثة حكومية إلى ىناؾأنتاركتيكامسبوقة تجاه 

الموجودة في القطب  لدراسة الموارد الطبيعية Richard Byrdبيرد  ريتشارددميراؿ األ
قامة ثبلث قواعد دائمة ىناؾ. وكاف مبعث ىذه البعثة ىو  نزعاج االجنوبي، وا 

، وما رافؽ ىذا مف دالئؿ أنتاركتيكاإلى المسئوليف األمريكييف مف وصوؿ بعثة ألمانية 
 .  (ٜٖ)عمى سعى الياباف أيًضا الستغبلؿ موارد القارة

بدا واضًحا أماـ الدوؿ المدعية األخرى أف نية اإلدارة األمريكية كانت أقؿ وقد 
حيث أعمنت وتحمؿ في طياتيا طموحات إقميمية ىناؾ؛  ،أنتاركتيكانقاًء مف ثموج 

حقوؽ السيادة عمى القارة جميع الخارجية األمريكية في ىذا الوقت تحفظيا عمى 
األمريكية  أنتاركتيكاف قسـ شؤو أقامت "بذلؾ، بؿ  ولـ تكتؼِ  .(ٓٗ)القطبية الجنوبية

U.S. Antarctic Service الذي سمح لؤلدميراؿ "بيرد" بتنسيؽ جيوده مع الخارجية ،"
إقناع مجمس النواب األمريكي  عمىوالخزانة والبحرية والداخمية. كما ساعد روزفمت 

دعية بوجود مصالح أمريكية بتوفير التمويؿ البلـز لبعثة "بيرد" بصورة أقنعت الدوؿ الم
تسعى لقيادة السباؽ  ياأنب. وصورت الصحافة األمريكية (ٔٗ)أنتاركتيكافي  طويمة األمد

عمى اليورانيوـ الذي كاف وجوده، عمى الرغـ مف عدـ وجود أدلة عميو، أحد العوامؿ 
 .(ٕٗ)العسكرية الميمة التي مف شأنيا دفع عممية االستكشاؼ

منع اختراؽ المحور لنصؼ  امسئوليف األمريكييف أرادو في واقع األمر أف الو 
خاصة بعد  ستراتيجي،والسيطرة عمى ممر دراؾ اإل أنتاركتيكاالكرة الغربي عبر 
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نتوى القياـ ثالث أقاـ قواعد بحرية ىناؾ، أو االتقارير التي أشارت إلى أف الرايخ ال
األمريكية وفؽ مبدأ  تعزيز االدعاءات. ورغبة المسئوليف األمريكييف في (ٖٗ)بذلؾ

لمنح الواليات المتحدة أفضؿ حقوؽ  -بوجود قواعد أمريكية دائمة –االحتبلؿ الفعاؿ 
. فضبًل عما (ٗٗ)في حالة أي مفاوضات بشأنيا أنتاركتيكاقانونية في جميع أنحاء 

مف فرص لمتدريب في الطقس البارد، والرغبة في إقامة وسيمة بديمة  أنتاركتيكاتمنحو 
 ومف ثـ بدأ .(٘ٗ)بيف المحيطيف األطمنطي واليادئ في حالة تخريب قناة بنمالممرور 
لممرة األولى مف خبلؿ  إلى المنطقة القطبية الجنوبية ينظروف فو ف األمريكيو المسئول

 .  عدسة األمف القومي األمريكي

مت زف، أمَر رو ٜٖٜٔفي نوفمبر عاـ  ةيذه البعثستعدَّ "بيرد" لممغادرة بوعندما ا
دعاءات غير الرسمية مف الطائرات وتسجيميا لبلستشياد بيا بإسقاط اال اء البعثةأعض

بأي بياف يتعارض مع سياسة عدـ في حالة التخمى عف مبدأ ىيوز، لكف دوف اإلدالء 
 . (ٙٗ) دعاءاإل

أو  ،وكانت ىذه كميا مؤشرات عمى احتماؿ تخمى واشنطف عف مبدأ ىيوز
االستناد  ـ تقديـ ادعاء أمريكي في المستقبؿ. وكافعمى األقؿ ترؾ الباب مفتوًحا أما

سانيد التي تدعـ إلى مبدأ مونرو بمثابة الخطوة األولى في ىذا السبيؿ لحيف توفير األ
تحارب بو وحتى يكوف سبلًحا آخر  ؛أنتاركتيكاأمريكي بالسيادة عمى  دعاءأي ا

بعادىا، مثمما فعمواشنطف االدعاءات األور  ؿ إزاء التدخبلت ت مف قببية ىناؾ وا 
 . أنتاركتيكاتمييًدا النفرادىا ب ؛بية في األمريكتيفاألور 

بأنيـ وفي محاولة مف صّناع السياسة األمريكية لتجنب إعطاء انطباع 
ة دوف إعبلف المزيد مف ، وربما الحيمولأنتاركتيكاينخرطوف فى سباؽ مع ألمانيا فى 

تيدئة مخاوؼ دوؿ أمريكا  توذادعاءات بالسيادة ىناؾ، وفي الوقت الدوؿ عف ا
البلتينية، والخروج مف نطاؽ المواجية الفردية لطموحات ألمانيا والياباف إلى نطاؽ 
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الذى يمنع الدوؿ  -سياسة أمريكية جماعية موحدة، أعادوا التأكيد عمى مبدأ مونرو 
وما تحممو البعثة  -ىناؾ الكرة الغربي مف الحصوؿ عمى أراضٍ مف خارج نصؼ 

كية الجماعية ضد ة مف أىداؼ عممية بحتة، وحماية حقوؽ الدوؿ األمرياألمريكي
 . (ٚٗ)بية أو اآلسيويةاالدعاءات األور 

 تإذا ثبت– أنتاركتيكاإدارة  األمريكية كذلؾ تطرح فكرة إمكافوبدأت الحكومة 
. لكف (ٛٗ)وفؽ شكؿ جديد لمسيادة المشتركة عف طريؽ منظمة الدوؿ األمريكية -قيمتيا

يف تأكيد روزفمت عمى مبدأ مونرو، وىو تصريح عسكري أحادي الجانب، الجمع ب
ثار بالفعؿ االنطباع بوجود سباؽ ضد قوى أخرى العممية البحتة ربما أوأىداؼ البعثة 
 لصالح الواليات المتحدة وحدىا، وأثار الشكوؾ في نواياىا.  أنتاركتيكالتأميف موارد 

دونيما، ونتيجة لموقؼ إدارة مف  يكاأنتاركتوخوًفا مف أف يبدأ السباؽ نحو 
تنسيؽ جيودىما لتجنب ما اعتبراه األرجنتيف و شيمي روزفمت السابؽ، أعمنت ت

. وكانت أىـ (ٜٗ)أنتاركتيكاحوؿ  اختبلفات محتممة في وجيات النظر مع واشنطف
اختبلفاتيما مع واشنطف ىو تفسير مبدأ مونرو: فمف وجية نظرىما، التي يتشاطرىا 

فيو ومف ثـ ال يأتي فحسب مف جانب واحد؛ المبدأ  أفمريكييف البلتينييف، معظـ األ
لكنو يتناقض أيًضا مع تغاضي واشنطف عف وجود بريطانيا في جزر  ؛غير قانوني

عمى أف األرجنتيف . كما أكدت أنتاركتيكاالفوكبلند التي تقع تبعياتيا في أرخبيؿ 
تشكؿ امتداًدا لقارة  أنتاركتيكاجزيرة  الجغرافيا معيار أكثر شرعية لمحقوؽ، وأف شبو

 معالجة قضايا أمريكا الجنوبية، وأي شكؿ مف أشكاؿ التعاوف الدولي يتطمب أواًل 
 .(ٓ٘)السيادة

وف يخشوف مف تفسير قبوليـ اقتراح روزفمت عمى أنو يوكاف المسئولوف التشيم
 ٜٓٗٔى نوفمبر حتشيمي انتظرت تفي تحديد مصير القارة. و  قبوؿ بالقيادة األمريكية

ا، درجة غربً  ٜٓو ٖ٘بسيادتيا عمى القطاع الواقع بيف خطي طوؿ  امرسومً لتصدر 
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دعاءات بريطانيا ية فى المنطقة التى تتداخؿ فييا اوالواقع أسفؿ أمريكا الجنوب
نما ىو تعييف غت واشنطف بأف المرسوـ ليس مجرد اواألرجنتيف. وأبم دعاء وا 

 أنتاركتيكاجراء ىو الصمة الجيولوجية لشبو جزيرة وكاف أساس ىذا اإل .(ٔ٘)لمحدود
تمتمكيا عمى الجزر قبؿ  نياخيرة لمحقوؽ التي زعمت إسبانيا أشيمي، ووراثة األتب

 . (ٕ٘)باعتبارىا أقرب الدوؿ إلييا أنتاركتيكاشيمي، وحقوؽ األخيرة في تاستقبلؿ 

ستمعوا إلى شيمي، لكنيـ اتوقد أنكر المسئولوف األمريكيوف شرعية اّدعاء 
مشورة السفير األمريكي في القياـ بذلؾ بشكؿ معتدؿ قدر اإلمكاف لَتَجنُّب إلياب 

بسبب تأثير المتعاطفيف مع  ؛واألرجنتيفشيمي تالشعور المعادي لواشنطف في 
في األسس الجغرافية . وبالفعؿ أحجمت الخارجية األمريكية عف التدقيؽ (ٖ٘)المحور

أف يكرر تمسؾ الواليات السفير األمريكي لكنيا أوعزت إلى  شيمي،تّدعاء والتاريخية ال
 .(ٗ٘)المتحدة بموقؼ عدـ االدعاء، وعدـ االعتراؼ وفؽ مبدأ ىيوز

 أنتاركتيكاوقد أدى عدـ اكتشاؼ رواسب معدنية ميمة وتوقؼ نشاط قسـ 
األمريكي نتيجة اندالع الحرب وتخصيص الموارد األمريكية لمتسميح، وعدـ اعتماد 

إلى عودة بعثة بيرد في  ،نجرس الماؿ البلـز لمواصمة برنامج القطب الجنوبيالكو 
في وتأجيؿ الفكرة الرامية إلى إقامة محطات دائمة أو شبو دائمة  ٜٔٗٔمارس 

في  وأعمنت ظروؼ الحرباألرجنتيف ، بينما استغمت (٘٘)إلى وقت آخر أنتاركتيكا
بيف جنوًبا  ٓٙ جنوب خط عرض الواقعة عف حيازتيا لجميع األراضي ٖٜٗٔفبراير 

 .  (ٙ٘)درجة غرًبا ٛٙو ٕ٘خطي طوؿ 

تسبب ىذا في انزعاج بريطانيا التي أرسمت بعثة سرية في أوائؿ عاـ وقد 
جزيرة " نجحت في إقامة قاعدة في Operation Tabarin"عممية تاباريف باسـ  ٜٗٗٔ

Lockroyوأخرى في ميناء لوكروي  Deception Islandالخداع 
فقد كانت  .(ٚ٘)

ورغبتيا في  بريطانيا تخشى فقداف سيطرتيا عمى أراضي أقصى جنوب األطمنطي،
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، والحيمولة دوف سيطرة حكومة أنتاركتيكاإحباط أي تغيير أرجنتيني لؤلوضاع في 
عمى  -ٖٜٗٔخاصة بعد االنقبلب العسكري في يونية  –أرجنتينية موالية لممحور 

يربط المحيط األطمسي بالمحيط اليادئ، وضماف ستراتيجي الذي اإلدراؾ جانبي ممر 
 . (ٛ٘)بقائو آمًنا لعمميات الشحف لمحمفاء خبلؿ الحرب

وكانت بريطانيا تشارؾ الواليات المتحدة الرغبة في إيقاؼ تقدـ قوى المحور 
عف دخوؿ الحرب، وما سببو األرجنتيف و تشيمي سيما في ضوء إحجاـ المنطقة، ال في

إحباط أي محاولة لمبحرية  عف ي المحيط اليادئ، فضبًل ذلؾ مف ىزائـ مبكرة ف
األلمانية واليابانية الستخداـ المنطقة نقطة انطبلؽ لعممياتيـ العسكرية في جنوب 

أف ترسي "عممية تاباريف" األساس  عمىآماليا  بريطانيا. كما عّمقت (ٜ٘)األطمنطي
 امبررً الفعاؿ  ظرية االحتبلؿفى حالة قبوؿ الدوؿ األخرى بن القانونى الحتبلؿ بريطانيا

ثـ أكدت البعثة أو في حالة عرض النزاع عمى التحكيـ الدولي. ومف  ،لبلدعاء
ستراتيجية ؿ تحتؿ درجة كبيرة مف األىمية اإلكانت وستظ أنتاركتيكاالبريطانية عمى أف 

 .(ٓٙ)لبريطانيا حتى في ظؿ الصراع مع ألمانيا النازية

مرتبًطا  أنتاركتيكادعاءات في بريطانيا بشأف االو األرجنتيف وكاف النزاع بيف 
. أنتاركتيكابنزاع أقدـ بيف الدولتيف حوؿ جزر الفوكبلند التي تقع تبعياتيا في أرخبيؿ 

قد احتجت عمى االدعاءات البريطانية بعد رفع العمـ البريطاني عمى األرجنتيف وكانت 
اس القرب الجغرافي الجزر عمى أس، وأكدت ادعاءاتيا في ٖٖٛٔالجزر في عاـ 

عمى االحتبلؿ البريطاني لمجزر بعد األرجنتيف وزادت احتجاجات واإلرث مف إسبانيا. 
؛ ألنيا كانت تعتبر جزر الفوكبلند أنتاركتيكاإعبلف بريطانيا سيادتيا عمى أرخبيؿ 

ال يتجزأ مف أراضييا. وبسبب عدـ االعتراؼ بالحكـ البريطاني في جزر  اجزءً 
تبعيات جزر الفوكبلند الواقعة  بالسيادة البريطانية عمىاألرجنتيف تقبؿ الفوكبلند، لـ 

 . (ٔٙ)أنتاركتيكافي 
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شيمي مضاجع واشنطف؛ ألف العناصر النازية في ت ّض وكانت ىذه القضية تق
ف إلى متحدة. وحتى عندما استندت الدولتاكانت تستغميا ضد الواليات الاألرجنتيف و 

ع احتراميما القوة األمريكية فى نصؼ الكرة الغربى بقدر مبدأ مونرو، لـ يكف ذلؾ بداف
ما كاف وسيمة لدفع االنسحاب البريطانى. وكاف معظـ األمريكييف البلتينييف ينظروف 

 .(ٕٙ)إلى واشنطف باعتبارىا داعية وحامية لبلستعمار البريطاني في المنطقة

جمااًل كاف لمحرب العالمية الثانية أبمغ األثر عمى رات في القطب التطو  وا 
مف كبير  غيرت طبيعة ومتطمبات السيادة القطبية نتيجة تدافع عدد ؛ بحيثالجنوبي

الدوؿ المطالبة عمى القارة وسعييـ إلى تعزيز مطالباتيـ. ومع دخوؿ المناطؽ القطبية 
الدور الرئيس في تطوراتيا القانونية لعبت الواليات المتحدة األمريكية  حقبة جديدة،
بحيث لـ تعد المناقشات تدور حوؿ نوع االحتبلؿ الذي يمنح الدولة السيادة والسياسية؛ 

نما ما نوع االحتبلؿ الذي سيحصؿ عمى اعتراؼ  عمى األقاليـ التي تطالب بيا، وا 
أمريكي في إقرار واضح بأف الواليات المتحدة أصبحت الميندس الرئيس لممشيد 

 ؟القطبية الجنوبية القانوني لتحديد مصير القارة

فبراير  -7392)نوفمبرأنتاركتيكافي عممية القفز العالي لمبحرية األمريكية 
7391): 

العسكريوف و ستراتيجيوف ، اعتبر اإلأوزارىا الثانية بعد أف وضعت الحرب العالمية 
القطبية. ونتجت ىذه  البيئةحاجة ممحة لتدريب القوات العسكرية في أف ىناؾ  األمريكيوف

أف االتحاد السوفيتي يشكؿ دولة معادية محتممة متاخمة لمواليات الحاجة عف االعتراؼ ب
المتحدة عبر المنطقة القطبية الشمالية. وبناء عمى ذلؾ، جرت عممية بحرية لؤلسطوؿ 

في مياه القطب الشمالي. وكاف  "Nanookعممية نانوؾ باسـ " ٜٙٗٔفي عاـ  األمريكي
ف إ. إال ٜٚٗٔقة نفسيا في عاـ مف المقرر أف يجري تدريب آخر لؤلسطوؿ في المنط

المخاوؼ مف أف يثير ىذا التدريب عداء االتحاد السوفيتي أدى إلى تحوؿ أنظار البحرية 



 0207يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 070 

عممية األمريكية إلى القطب الجنوبي؛ حيث جرى توسيع ىذا التدريب الذي أطمؽ عميو 
 .(ٖٙ)" High jump"القفز العالي 

 ثنتاشتركت فييا انوبي؛ حيث اتوجيت إلى القطب الج وتعتبر ىذه أكبر بعثة
. وأرجعت الصحؼ (ٗٙ)طائرة ٖٖرجؿ و ٓٓٚٗسفينة بحرية وحاممة طائرات و ةعشر 

ا مف ستراتيجيِّ بحت جزًءا إأص أنتاركتيكااألمريكية الحجـ الضخـ لمعممية إلى أف 
 العالـ، وتـ اختيار الفنييف والبحارة والعمماء التابعيف لمبعثة بعناية لجمع األدلة عمى

، واختبار ا مع تأكيد  االقتناع ألسمحة في البيئة القطبية. وزاد ىذاوجود اليورانيـو
توجو عسكري، وتستيدؼ تعزيز االدعاءات  المتحدثيف باسـ البحرية أف البعثة ذات

أنيـ عمى بيرد"  االدميراؿاألمريكية في جميع أنحاء القطب الجنوبي. ولـ يقمؿ تأكيد "
 .   (٘ٙ)األمريكية مف قمؽ أصحاب االدعاءات اآلخريف ال يسعوف لتوسيع الييمنة

وساىـ التناقض بيف مواقؼ المسئوليف األمريكييف وتصريحاتيـ في زيادة  
الشكوؾ حوؿ النوايا األمريكية. فقد رفضت الحكومة األمريكية أف يرافؽ البعثة أي 

 "Mario Rodríguez "ماريو رودريجيثشيمي مراقبيف أجانب، وعندما طمب قنصؿ ت
 مزيًدا مف التوضيح حوؿ العممية، أجاب مساعد وزير الخارجية "سبرويؿ براديف

Spruille Braden "ىذا الموقؼ يحمؿ  . وكاف(ٙٙ)أنو ال يعرؼ عنيا سوى القميؿب
ألف الصحفييف في جميع أنحاء العالـ أكدوا عمى أف واشنطف تسعى  تناقًضا غريًبا؛

احتكارىا النووي. وفشمت محاوالت واشنطف إنكار  إلى العثور عمى اليورانيوـ لتدعيـ
ىذا التفسير مف خبلؿ التأكيد عمى األىداؼ العممية لمبعثة؛ ألف االدميراؿ "بيرد" كاف 

   .(ٚٙ)ستراتيجية لمقارةع الصحفييف حوؿ تقديره لمقيمة اإلصريًحا م
وبدأت الخارجية، في ضوء عدـ وجود سياسة أمريكية واضحة بعد الحرب، 

عمى  ائـ يصب في صالح واشنطف؛أف عدـ حسـ الوضع القبكؾ في رؤية "بيرد" تتش
أساس أف عممية القفز العالي ستجعميا في أفضؿ وضع لتأكيد ادعاءات وطنية عمى 



 (م7393 - 7391ارة القطبية الجنوبية )ـيادة عمى القــراع السـوص وفيتيـواالتحاد الس الواليات المتحدة األمريكية 
 ز فريجسحق عزيإد. 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 070 

حجـ البعثة الكبير، والطبيعة أف أساس االكتشاؼ واالستكشاؼ. فقد توقعت الخارجية، 
آفاؽ قاتمة  قد تؤدي إلى مية القفز العالي،العسكرية غير المقنعة والدعاية السيئة لعم

 . (ٛٙ)أنتاركتيكاالتوصؿ إلى اتفاؽ دولي حوؿ  اففي إمك

وزاد األمر سوًءا انتشار شائعات في واشنطف حوؿ قرب إعبلف ادعاء أمريكي 
وكانت كؿ  .(ٜٙ)بشأف القطب الجنوبي وخطط لطرح القضية أماـ محكمة العدؿ الدولية

وبريطانيا قد أعربت عف اىتماميا بيذا البديؿ في أوقات األرجنتيف و تشيمي مف 
مختمفة، لكنيا لـ تتفؽ جميًعا عميو. ولكف تبخرت ىذه االحتمالية عندما أدلى وزير 

أكد  ٜٚٗٔببياف أماـ الصحافة في يناير  "James Byrnes الخارجية "جيمس بيرنز
لوجود قضايا  تاركتيكاأنفيو أنو لف يكوف ىناؾ أي مؤتمر أو مناقشة قانونية بشأف 

. ولعؿ بياف وزير الخارجية ىذا قد (ٓٚ)أخرى أكثر إلحاًحا عمى جدوؿ األعماؿ الدولي
منح واشنطف المزيد مف الوقت لمتفكير في معايير أخرى بشأف ادعاءاتيا في 

نو ربما أدى إلى زيادة المخاوؼ حوؿ نوايا واشنطف في ظؿ االختبلؼ إ، إال أنتاركتيكا
 اتيا. ت الحكومة األمريكية وتصرفتصريحا بيف

يء يعادت عممية القفز العالي بسبب ظروؼ الطقس الس ٜٚٗٔوفي فبراير 
دوف الحصوؿ عمى أدلة عمى وجود اليورانيـو مف بيف المعادف الموجودة أسفؿ الغطاء 

أف مسألة اإلعبلف بتقر  الخارجيةوزارة . كؿ ىذه التطورات جعمت (ٔٚ) الجميدي مباشرة
، أو عمى األقؿ االتفاؽ عمى أسسيا، كاف متأخًرا أنتاركتيكااءات أمريكية في عف ادع
 سيادة مشتركة معيما.إقامة دوف األرجنتيف و شيمي توحاؿ تدىور العبلقات مع  .لمغاية

 موقؼ مستشارىا الجغرافي صامويؿ بوجز بأف مبدأ مونرووعمى ذلؾ تبنت الخارجية 
 .(ٕٚ)يكاأنتاركتعمى   لمتطبيؽلـ يعد قاببًل 

كانت السياسة األمريكية في أعقاب الحرب ذات مساريف مختمفيف  ،مف ثـو 
يعكساف حالة الخبلؼ الداخمي بيف الخارجية التي كانت تحاوؿ إيجاد توافؽ ما حوؿ 
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يحافظ عمى المصالح األمريكية، ويراعي مصالح حمفائيا ومخاوفيا في  أنتاركتيكا
حالة صراع يفيد منيا االتحاد السوفيتي، وبيف  الحرب الباردة بصورة ال تصؿ بيا إلى

ف المساريف إالبنتاجوف الذي كاف يحاوؿ تنفيذ ذلؾ دوف اعتبار لمصالح اآلخريف. إال 
، وال أنتاركتيكادعاءاتيا في شنطف إعبلف افشبل في تحقيؽ أىدافيما؛ فبل استطاعت وا

التنفيذية. ومف  حافظت عمى ثقة حمفائيا في ظؿ غياب أي دور واضح لرأس السمطة
ثـ كاف البد أف تخرج واشنطف مف شرنقة سياستيا القائمة ومحاولة البحث عف وسيمة 

 أخرى تحقؽ مصالحيا وتحظى بقبوؿ الدوؿ المدعية األخرى.
 :(7390-7391ما بين التدويل واإلبقاء عمى الوضع القائم ) أنتاركتيكا

في أوائؿ  أنتاركتيكاي فإذا كاف وزير الخارجية "بيرنز" لـ ينظر إلى الوضع 
مسألة ممحة، فقد أصبح كذلؾ مع نياية العاـ. وكاف تطور باعتبارىا  ٜٚٗٔعاـ 

، ال سيما الطبيعة العدائية لمعبلقات بيف بريطانيا مف ناحية أنتاركتيكامشكمة 
 أنتاركتيكامف ناحية أخرى فيما يتعمؽ بادعاءاتيـ المتداخمة في تشيمي و األرجنتيف و 

إعادة تقييـ نقطة تحوؿ رئيسة وحافًزا عمى  ،ٜٚٗٔالثاني مف عاـ  خبلؿ النصؼ
 السياسة األمريكية لمبحث عف خيارات ومحاولة التوصؿ إلى اتفاؽ عاـ. 

قاعدة بحرية في جزيرة جرينتش  ٜٚٗٔفي أوائؿ  قد أقامتشيمي تكانت و 
Greenwich حدى جزر شتبلندز الجنوبية إSouth Shetlands التي تشكؿ تبعات 

إحدى  Gammaقاعدة بحرية أخرى في جزيرة جاما األرجنتيف أقامت جرز الفوكبلند، و 
. وأصدر وزيرا خارجية أنتاركتيكاالتي تقع قبالة شبو جزيرة  Melchiorجزر الممكيور 

يما في قطاع أمريكا يأكدا فيو عمى حقوؽ دولت ا، بياًنا مشتركً ٜٚٗٔالبمديف في يولية 
ىذا  مع رغبتيما في إبراـ معاىدة بشأف ترسيـ الحدود في ،أنتاركتيكاالجنوبية في 

 .(ٖٚ)القطاع
 Rioكذلؾ في محاولة تفسير بعض بنود ميثاؽ ريو األرجنتيف و شيمي وبدأت ت
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Pact  فضبًل عف محاولة أنتاركتيكابصورة تصب في صالح االعتراؼ باعاءاتيما في ،
دعاءات  مف ايشمؿ كبلِّ درجة غربا، الذي  ٜٓو ٕٗإدخاؿ القطاع بيف خطي الطوؿ 
، ضمف المنطقة األمنية التي ستنفذ المعاىدة أنتاركتيكاالسيادة األرجنتينية والتشيمية في 

، واحتماؿ مطالبة واشنطف باتخاذ تدابير تجاه طرد حميفتيا بريطانيا مف في إطارىا
 .(ٗٚ)باعتبارىا دولة معتدية مف خارج نصؼ الكرة الغربي أنتاركتيكا

ذا كانت  نو ال يوجد أي طرؼ إواشنطف قد خرجت مف ىذا المأزؽ بالقوؿ وا 
ف التدابير األقؿ داـ القوة المسمحة ضد المعتدي، وا  ممـز بموجب ميثاؽ ريو باستخ

نيا شعرت بقمؽ إإال تتطمب موافقة ثمثي األطراؼ المتعاقدة حتى تكوف ممزمة لمجميع، 
جية وبيف بريطانيا مف جية  مفاألرجنتيف و شيمي متزايد إزاء تصاعد التوتر بيف ت

. فقد كانت الواليات المتحدة ترغب في أنتاركتيكاأخرى حوؿ ادعاءاتيـ المتداخمة في 
الحفاظ عمى عبلقات تعاونية مع جميع المطالبيف الثبلث؛ ولذلؾ أبمغت بريطانيا بأنيا 

 .(٘ٚ)أي موقؼ يمكف تفسيره بأنو مشجع لطرؼ ضد اآلخرستتجنب 

بخطتيا  ٜٚٗٔنظيرتيا األمريكية في سبتمبر  ة البريطانيةالخارجيوقد أبمغت 
تقديـ ادعاءاتيما عمى األراضي البريطانية في مف أجؿ األرجنتيف و شيمي تلدعوة 

منيا ف الخارجية األمريكية طمبت إمحكمة العدؿ الدولية. إال لتفصؿ فييا  أنتاركتيكا
 شاممة إلى تسويةي التوصؿ ولعؿ ىذا بسبب رغبة واشنطف ف ؛ (ٙٚ)جراءإرجاء ىذا اإل

واألرجتنيف إشراؾ الجمعية العامة لؤلمـ شيمي وربما لمخاوفيا مف أف تختار ت لممسألة؛
ف محكمة العدؿ الدولية، وىناؾ يمكنيا الحصوؿ عمى دعـَ بداًل م المتحدة في القضية

 أغمبيِة األعضاء ضّد مظاىر اإلمبريالية.

طانيا فيما يدور داخميا مف مناقشات شرؾ بريوبدأت الخارجية األمريكية تُ  
مف شأنيا ، وصاية لؤلمـ المتحدةفي شكؿ التوصؿ إلى بعض الترتيبات، ربما بشأف 

العممي التطور  وُتشجع ككؿ مف نطاؽ النزاع الدولي، أنتاركتيكاأف تزيؿ مشكمة 
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حماية المصالح الخاصة لبعض البمداف مف خبلؿ منحيـ  ذاتوالدولي، وفي الوقت 
  .(ٚٚ)دائمة عمى إدارة الوصاية سيطرة

، أنتاركتيكاوبريطانيا بشأف مشكمة تشيمي و األرجنتيف كاف تزايد التوتر بيف 
ذاتو ورغبة واشنطف في تجنب تفضيؿ عمني ألي مف المدعيف المتنافسيف، وفي الوقت 

لواليات نطقة، بمثابة نقطة تحوؿ بالنسبة إلى اتأميف مصالحيا الخاصة في الم
بدأت بعدىا في إعادة تقييـ سياستيا والبحث عف خيارات فيما يتعمؽ المتحدة، 

في ظؿ شعورىا التقميدي بالميؿ نحو  –. وىذا لـ يمنع الواليات المتحدة أنتاركتيكاب
مف تنسيؽ  -األمريكيتيفاألرجنتيف و شيمي حميفتيا الرئيسة بريطانيا أكثر مف ت

 .     حرب الباردةالشترؾ زمف يما أواًل لحؿ القضايا ذات االىتماـ الميسياست

وصاية األمـ المتحدة بداًل مف إعبلف  ولكف لماذا اختارت الواليات المتحدة
أف أي تحرؾ منيا لضـ ب؟ لعؿ ىذا جاء نتيجة إدراؾ واشنطف أنتاركتيكاادعاءاتيا في 

مما  لتعزيز أساس االدعاءات األمريكي؛سيتطمب خطوات عدوانية  أنتاركتيكافي  أراضٍ 
ف عدـ االستقرار الناتج عف ذلؾ لف ال مبرر لو في القطب الجنوبي. وأ ي إلى سباؽيؤد

ولي بعض مسئيتماشى مع التقاليد األمريكية لمتسوية السممية لممنازعات. ومف ثـ خمص 
إلى أف التسوية القانونية لممطالبات المتضاربة في القطب الجنوبي  الخارجية األمريكية

يجب أف تحكـ بموجب اتفاؽ دولي، ويفضؿ أف  أنتاركتيكاأف مما يشير إلى  ؛مستحيمة
في  أنتاركتيكا. فمف خبلؿ سيادة مشتركة عمى (ٛٚ)يكوف ذلؾ مف خبلؿ األمـ المتحدة

إطار األمـ المتحدة، يمكف لمواليات المتحدة توسيع نطاؽ التعاوف الدولي وتعزيز المنظمة 
األبحاث العممية التي يتـ إجراؤىا في  الجديدة. ويمكف أف تستفيد البشرية بشكؿ عاـ مف

ستنخفض المنافسة وفؽ ىذا السيناريو مما ، و القطب الجنوبي في ظؿ إدارة األمـ المتحدة
  .(ٜٚ)أنتاركتيكايسمح بالتعاوف مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة في 

كانت الخارجية األمريكية تنظر باستمرار إلى الوضع في القطب ربما و 
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فرصة لتعزيز المكانة العالمية لمواليات المتحدة مف خبلؿ تعزيز  الجنوبي باعتباره
تسوية متناغمة لممطالبات. ولتحقيؽ ىذه األىداؼ، عممت الواليات المتحدة عمى إدارة 

منع التعدي مف قبؿ  ذاتوالتطمعات القطبية المتضاربة لحمفائيا بينما تحاوؿ في الوقت 
ويعكس االقتراح بتحويؿ المنطقة القطبية يتي. أعداء محتمميف، وال سيما االتحاد السوف

الجنوبية إلى وصاية تابعة لؤلمـ المتحدة النيج الجديد والمعقد فيما بعد الحرب في 
أف المؤسسات الدولية أصبحت أداة حيوية لواشنطف الذي كاف يرى  الواليات المتحدة

 .(ٓٛ)في سعييا نحو القوة العالمية

طمبت شيمييف، تف والنييالبريطانييف واألرجنتي بيف وفي ضوء التوتر المتصاعد
إببلغ الخارجية مف سفارتيا في لندف  ٜٚٗٔديسمبر الخارجية األمريكية في أوائؿ 

الحكومة األمريكية ا، وأف السياسة األمريكية قد بات ضروريِّ  أف التغيير فيبالبريطانية 
في الموقؼ، ربما  اغييرً ت األشير القميمة المقبمةوستشيد  في دراسة الوضع، قد بدأت

 .(ٔٛ)عمى غرار وصاية األمـ المتحدة التي اقترحتيا مف قبؿ في سبتمبر

أعدت الخارجية مذكرة بشأف السياسة  ٜٚٗٔوبحموؿ منتصؼ ديسمبر  
دارات المعنية لمتعميؽ عمى التوصيات إلى اإلوبعثت بيا  أنتاركتيكااألمريكية في 

دعاءات أحد مساريف: إما ا واليات المتحدة أمامياوأكدت الخارجية أف البيا.  الواردة
ماحالية مقترنة بمقترح لمتسوية القضائية لممطالبات المتعارضة اقتراح إنشاء إدارة  ، وا 

وصاية دولية تحت إشراؼ األمـ المتحدة،  فرضتميؿ إلى  وكانت الخارجية دولية.
 الواليات المتحدةتبار أف عمى اع ؛أنتاركتيكاالمصمحة المباشرة في  ربما مع الدوؿ ذات

 تضاؤؿنظًرا إلى  ؛أنتاركتيكاإال القميؿ مف السيادة عمى مناطؽ واسعة مف لف تجني 
 ؛ستراتيجية، وأف تنميتيا يعد مجااًل مبلئًما لمتعاوف الدوليقيمة القارة االقتصادية واإل

الجوية واألرصاد  عمى أساس استفادة كؿ الشعوب مف نتائج برنامج الدراسات العممية
. ولعؿ واشنطف بدأت تطرؽ ما يمكف تسميتو "دبموماسية العموـ" (ٕٛ)في المنطقة

 بوصفو أحد سبؿ حؿ القضية. 
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تشيمي و األرجنتيف أرسمت احتجاجات رسمية إلى وكانت بريطانيا آنذاؾ قد 
 اتيـواقترحت عرض نزاع ،المتنازع عمييماقواعد في جزر جاما وجرينتش نشائيما إل

كما أعربت بريطانيا عف  أماـ محكمة العدؿ الدولية. أنتاركتيكاـ في بشأف مطالبي
صعوبة نظًرا إلى  ؛أنتاركتيكااية األمـ المتحدة في مفيـو ترتيبات وص عمىتحفظيا 

استبعاد االتحاد السوفيتي مف عممية الوصاية متعددة األطراؼ. وأبدت لندف رغبتيا في 
والتعاوف فيما بينيما في ىذا الشأف، وىو ما  يكاأنتاركتلتسوية  معرفة أي أفكار أمريكية

القبوؿ البريطاني ألي اقتراح نيائي تقدمو  مف الخارجية األمريكية؛ ألف االقى ترحيبً 
  .(ٖٛ)ا في قابميتو لمتطبيؽ رئيسً الواليات المتحدة سيكوف عامبًل 

أدت المناقشات داخؿ اإلدارة األمريكية إلى وضع ، ٜٛٗٔوبحموؿ فبراير 
إلى  المشروع ادعقد باسـ "نظاـ خاص". و  ، يشار إليو"تسوية "سيادة مشتركة وعمشر 

التشاور مع األمـ المتحدة بشأف جميع المسائؿ ذات الصمة، مع قصر اختصاصيا 
؛ حيث تتولى لجنة األمـ المتحدة الذرية  عمى األراضي التي يوجد فييا اليورانيـو

 .(ٗٛ)القارة منزوعة السبلحالسيطرة عمى مثؿ ىذه المناطؽ لضماف بقاء 

ومع اعتراؼ واشنطف بأىمية تبادؿ وجيات النظر مع بريطانيا، أكد وزير 
بشأف عمى أف تفكير واشنطف القائـ  George Marshallالخارجية جورج مارشاؿ 

يدور حوؿ شكؿ مف أشكاؿ الرقابة الدولية مثؿ الوصاية تحت إشراؼ األمـ  أنتاركتيكا
تركة. وأشار مارشاؿ أيًضا إلى أف واشنطف تعتـز االقتراب مف المتحدة أو سيادة مش

 .(٘ٛ)إجراء مناقشات مفصمة مع البريطانييف البمداف الميتمة األخرى بشأف االقتراح مع

دعاءات األخرى، اال قبؿ أف تتقاسـ وزارة الخارجية الخطة مع أصحابو 
رافؽ  ٜٛٗٔفبراير واألرجنتيف. ففي تشيمي عدت حدة التوترات بيف بريطانيا و تصا

بعثة إلقامة قاعدة ببلده ، González Videlaرئيس تشيمي، جونثاليث بيديبل 
في شبو جزيرة بالمر  Tierra O'Higginsالعسكرية الثانية في أرض أوىيجنز 
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مبراطوريتيا، وكانت تطمؽ عمييا مف إ ا، والتي اعتبرتيا بريطانيا جزًءاالمتنازع عميي
 (ٙٛ) أرض جراىاـ

Graham Land
.  

؛ Nigeriaيذا التحدي لسيادتيا بإرساؿ الطراد نيجيريا واستجابت بريطانيا ل
. إال أف إرساؿ نيجيريا (ٚٛ)أنتاركتيكاف تأكيد ادعاءاتيما فى ماألرجنتيف و تشيمى لمنع ت

ىّدد بتحويؿ المياه القطبية اليادئة إلى معركة بحرية؛ حيث واجيت فرقاطة بريطانية 
رجنتينية، لكنيا تجنبت االشتباؾ معيا. وكانت ىناؾ أيضا سفف ثماني سفف حربية أ

 Tierra del تشيمية وأمريكية جاىزة لمقتاؿ فى المياه الواقعة بيف تييرا ديؿ فويجو
Fuego  وخميج مارجريتMarguerite

(ٛٛ). 

ماليما عمى تدخؿ الواليات المتحدة واالستناد إلى آاألرجنتيف و تشيمي وعّمقت 
ف وزير الخارجية إ. إال (ٜٛ)دفاع عف نصؼ الكرة الغربي ضد بريطانيامعاىدة ريو لم

أحبط دوؿ أمريكا  -الذي وافؽ عمى إرساؿ الطراد نيجيريا بشكؿ ضمني -مارشاؿ 
أف ببنفسيا عف التورط في النزاع. وبدا إنكاره تنأى البلتينية عندما أعمف أف واشنطف 

فقد مف أشكاؿ التدخؿ السمبي.  ا شكبًل بارىالمناورة البريطانية انتيكت معاىدة ريو باعت
و المعاىدة حوؿ نصؼ ميؿ، والذي وضعت ٕٓٓامتد المحيط الدفاعي الذي يبمغ طولو 

أنكرت الواليات  ،ومع ذلؾ إلى القطب الجنوبي. ،مف الناحية النظرية الكرة الغربي
 . (ٜٓ)المتحدة انطباقو عمى نزاع السيادة في القطب الجنوبي

مما بذلتو واشنطف مف جيود لمتظاىر بوقوفيا عمى الحياد، فقد وعمى الرغـ 
ا عمى اتيامات أرجنتينية، بأنيا تعتبر بريطانيا الحصف البارز لممثؿ العميا اعترفت، ردِّ 

. كما كانت بريطانيا الدولة الوحيدة التي طمبت منيا الخارجية األمريكية المشورة (ٜٔ)األمريكية
 .(ٕٜ)، ورحبت بأي مقترحات بريطانية بشأنياأنتاركتيكاة بشأف كيفية التعامؿ مع قضي

أمريكي، رفض الوفد األمريكي إلى -وتأكيًدا لمشكوؾ حوؿ التواطؤ األنجمو
المشاركة في  ٜٛٗٔفي مارس  Bogotaمؤتمر الدوؿ األمريكية المنعقد في بوجوتا 
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أنيا  عمى اعتبار ؛مناقشات حوؿ المستعمرات األوروبية في نصؼ الكرة الغربي
لجنة لمنظر  أطراؼ غير موجودة، واقترحت بداًل مف ذلؾ تشكيؿ ستكوف متحيزة ضد

. وخرجت واشنطف بيذا مف موقؼ آخر كاف يتعيف (ٖٜ)في المسألة في وقت الحؽ
ماإما دعـ جيرانيا في أمريکا البلتينية عمى حساب حمفائيا األوروبييف،  ،عمييا  وا 

 Donoso–Laروزاال -ؼ بإعبلف دونوسو العكس. ودفعت واشنطف ثمف ىذا الموق
Rosa   بالدفاع عف مصالحيما األرجنتيف و شيمي تالرسمي الذي أكد التزاـ كؿ مف

 . (ٜٗ)ضد بريطانيا أنتاركتيكاالمشتركة في 

ولعؿ االنشغاؿ األمريكي بالتنافس بيف واشنطف وموسكو آنذاؾ جعميا ال 
ر بوجوتا، والحيمولة دوف مناقشة تقترب مف الدوؿ األخرى بشأف االقتراح قبؿ مؤتم

نقبلب شيوعي يدعمو االتحاد السوفيتي أطاح ا ٜٛٗٔففي فبراير ، أنتاركتيكادعاءات ا
يتي في ألمانيا بحكومة تشيكوسموفاكيا، إلى جانب القمؽ األمريكي حوؿ السموؾ السوف

 .(ٜ٘)بشأف مشكمة برليف

لى جانب وضع سياسة أمريكية تسعى إلىو وفي ضوء ىذا،  مواجية التيديد  ا 
، فإنو قد ال يبدو مف (ٜٙ)احتواء قوي ومتيقظ"بالسوفيتي بػ "صبر طويؿ المدى ولكف 

قد  أنتاركتيكاالمستغرب أف القمؽ بشأف الطموحات المحتممة لبلتحاد السوفيتي في قارة 
عمى طمب الخارجية حوؿ رأييا  ٜٛٗٔبريؿ في رد ىيئة األركاف المشتركة في إبدأ. و 

ستراتيجية التي قد إلى أنو في ضوء القيمة اإل، أشارت أنتاركتيكاراح تدويؿ بشأف اقت
عمى االتحاد السوفيتي، سيحدث نزاع كبير، خاصة في حالة منع  أنتاركتيكاتفرضيا 

الذي يجعؿ المرور حوؿ كيب ىورف  األمر ات المتحدة مف استخداـ قناة بنما؛الوالي
ومف ثـ البد مف  وب المحيط األطمسي؛حيط اليادئ وجنأقصر طريؽ بحري بيف الم

 . (ٜٚ)أنتاركتيكاحرماف موسكو مف السيادة أو المشاركة في السيطرة الدولية عمى 

وأعربت ىيئة األركاف المشتركة عف قمقيا حوؿ صعوبة استبعاد االتحاد 
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السوفيتي مف المشاركة في ترتيبات الوصاية أو السيادة المشتركة. وكاف أفضؿ مسار 
واقتراح تقديـ المشكمة  ،أنتاركتيكايد عمى مطالب الواليات المتحدة في مناطؽ :"التأك

. وأدى ىذا الرد، إلى جانب التحفظات التي أبدتيا (ٜٛ)برمتيا لمفصؿ القضائي"
بإرجاء أي اقتراب مف الدوؿ  رًابريطانيا مف قبؿ، إلى اتخاذ الخارجية األمريكية قرا

  .(ٜٜ)ة بشكؿ أفضؿالمعنية األخرى لحيف دراسة المسأل

طواؿ  أنتاركتيكاواستمرت المناقشات داخؿ الحكومة األمريكية بشأف مشكمة 
، أعد موظفو تخطيط السياسات ورقة ٜٛٗٔ، وبحموؿ يونية ٜٛٗٔربيع وصيؼ عاـ 

أوصت ورقة السياسات بأف سياسات، وأعدت الخارجية أيًضا مشروع اتفاؽ؛ حيث 
، في شكؿ وصاية نتاركتيكابدأ إقامة وضع دولي ألتؤيد الواليات المتحدة مف حيث الم

الواليات المتحدة تتفؽ عمى تفاصيمو  شكؿ مناسب آخر،أي  أو لؤلمـ المتحدة
قبؿ  شيمي، وفرنسا، والنرويجت، واألرجنتيف، و ندهوبريطانيا العظمى، وأستراليا، ونيوزيم

 .(ٓٓٔ)تقديمو إلى الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لمموافقة عميو

أف يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ جوىري مع ىذه الدوؿ عف طريؽ الورقة  واقترحت
ضفاء  المحادثات الدبموماسية، ثـ عقد مؤتمر لوضع االتفاؽ في شكمو النيائي وا 

الطابع الرسمي عميو. ومف أجؿ وضع الواليات المتحدة عمى قدـ المساواة القانونية مع 
اتفاؽ عمى ضا بأنو بعد الوصوؿ إلى أيأوصت الورقة  األخرى، ةاالدعاءات السبع

الواليات  مع ىذه الدوؿ، ينبغي عمى أنتاركتيكاالتفاوض بشأف تسوية دولية لمشكمة 
تتمتع فييا بحقوؽ  مناطؽ في القارة القطبية الجنوبيةب أف تقدـ "مطالبة رسمية"المتحدة 
 . (ٔٓٔ)ليذه المناطؽ مواطنييا بحكـ اكتشاؼ واستكشاؼأفضؿ 

دعاءات في ربما لف يقدـ اة السياسات أف االتحاد السوفيتي وأوضحت ورق
في عمى أساس االكتشافات التي قاـ بيا بيمينجشياوزف؛ ألف ىذا سيجعمو  أنتاركتيكا
ألراضيو، كما  امتدادً الذي يعتبره ا دعاءات مماثمة عمى جزر في القطب الشماليمواجية ا
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ية سيجعمو في مواجية مطالب لنظاـ ف المشاركة في شكؿ ما مف أشكاؿ السيطرة الدولإ
مماثؿ في القطب الشمالي يتعارض مع مبدأ القطاع الذي يستند إليو ىناؾ. وفي ضوء 
عدـ وجود ما يمنع االتحاد السوفيتي مف إرساؿ رحمة استكشافية إلى قطاع المحيط 

نشاء قاعدة ىأنتاركتيكااليادئ غير المطالب بو في  مى دعاء عناؾ ومف ثـ تقديـ ا، وا 
األراضي عمى أساس ىذه األنشطة، فإنو عمى الواليات المتحدة أف تطالب بيذا القطاع 

مما يحبط أي محاولة  لو؛ ريكييفاكتشاؼ واستكشاؼ المواطنيف األم بالذات عمى أساس
سوفيتية لتصبح إحدى الدوؿ اإلقميمية المدعية عمى أساس نشاطو في ىذا القطاع؛ ومنع 

أخرى غير مطالبة مف تأكيد حؽ المشاركة في المناقشات بشأف االتحاد السوفيتي ودوؿ 
 . (ٕٓٔ)نظاـ دولي عمى أساس أف الواليات المتحدة لـ تكف دولة مطالبة

فاؽ شروط الوصاية وحدد نطاقيا اإلقميمي في نطاؽ قارة وقد حدد مشروع االت
ند باستثناء مجموعة شتبلجنوًبا  ٓٙوجميع الجزر جنوب خط العرض  أنتاركتيكا
ا عمى . وينص أيضً South Orkneyوأوركني الجنوبية   South Shetlandالجنوبية

لجنة  مس الوصاية التابع لؤلمـ المتحدة، وتشكيؿإنشاء سمطة إدارية فيما يتعمؽ بمج
لممارسة الصبلحيات واالضطبلع بمسئوليات تتألؼ مف ممثؿ عف كؿ دولة مشاركة 

تشكيؿ نظاـ خاص عند إبراـ  بشأفية، ونص وقواعد االلتزاـ بأطراؼ إضاف االتفاؽ،
. وأقرت (ٖٓٔ)أنتاركتيكااالتفاؽ يقتضي مف األطراؼ أف تدمج مطالباتيا ومصالحيا في 

وزارة الخارجية وثيقة السياسة العامة ونالت أيًضا موافقة وزير الدفاع وىيئة األركاف 
 .(ٗٓٔ)المشتركة بصورة أدت إلى تطبيؽ التدابير الواردة فييا

، وفؽ ما اتفقت عميو مع اقتراح التدويؿ تسممت بريطانيا ٜٛٗٔي يونية وف
عمى أمؿ أف يوفر ىذا أساًسا  ؛أنتاركتيكاواشنطف بشأف تنسيؽ جيودىما مبكًرا حوؿ 

ف كانت ترحب باالقتراح   -وفي أوائؿ يولية، أشارت بريطانيا إلى أنيا  لممناقشات. وا 
قوى عمى أساس أف الوصاية  يركة مف ثمانفإنيا تفضؿ إقامة سيادة مشت -األمريكي

 الشؤوفالتي تقوـ بيا األمـ المتحدة ستمنح االتحاد السوفيتي الفرصة لمتدخؿ في 
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وأدى ىذا إلى تنقيح الخارجية األمريكية مشروع االتفاؽ إلى إقامة سيادة  .أنتاركتيكا
نشاء لج ،دعاءات األطراؼفي شكؿ نظاـ دولي مع دمج وتوحيد امشتركة  نة وا 
 .  (٘ٓٔ)تتألؼ مف ممثؿ عف كؿ دولة مشاركةالتي  أنتاركتيكا

. وألف (ٙٓٔ)رفضت الدوؿ المدعية ىذه الخطة التي تقدمت بيا الخارجية األمريكية
أكثر الدوؿ صرامة في الرفض، فقد أرسمت الخارجية األمريكية في  اكانتاألرجنتيف و شيمي ت

شماؿ  شؤوفالمتخصص في - Caspar Greenكاسبار جريف  ٜٛٗٔمنتصؼ يولية 
إلقناعيما بإعادة النظر. إال  -با في الخارجية وكاف يحظى بثقة الدبموماسييف التشيمييفأور 
في المحادثات بيف المبعوث األمريكي والمستشار غير الرسمي شيمي ف رد فعؿ تإ

 ،Escudero Julio سور خوليو إسكوديرو ي، البروفأنتاركتيكاوف شؤ للمخارجية التشيمية 
 أنتاركتيكاشيميوف التنازؿ عف أراضييـ في تكانت سمبية لمغاية؛ حيث رفض المسئولوف ال

. وتقدـ إسكوديرو باقتراح مضاد (ٚٓٔ)ترتيب سيادة مشتركةلسواء لوصاية األمـ المتحدة أو 
يدعو إلى تجميد نزاعات السيادة لفترة مف خمس إلى عشر سنوات يمكف خبلليا لمقوى 

 .(ٛٓٔ)مصالحيا عمى نحو أفضؿ، وأف تحدد الوسائؿ المناسبة لقرار نيائي المعنية أف تقّيـ
نافسة الذاتية؛ ألنيا أدركت أنو ال يمكنيا متشيمي وربما كاف الدافع وراء ىذا ىو مصالح 

 .أنتاركتيكافي األرجنتيف بريطانيا أو 

ولـ يكف جريف أوفر حًظا في األرجنتيف؛ حيث رفض مسئولوىا حتى قبوؿ 
اح األمريكي كأساس لممناقشات، وحّمموا واشنطف مسئولية احتبلؿ بريطانيا لجزر االقتر 

 . (ٜٓٔ)فوكبلند

بيد أف رحمة جريف لـ تكف كميا فاشمة. فقد عّجَمت رحمة جريف بنياية ما كاف 
خطة األرجنتيف بمثابة شير عسؿ بيف دولتي المخروط الجنوبي. فقد اعتبرت 

. وساىـ أنتاركتيكابشأف شيمي التعاوف مع ت إسكوديرو بمثابة تقويض لمحاوالت
في إضعاؼ جيود الجارتيف في الوقوؼ بثبات  أنتاركتيكااالقتراح األمريكي بتدويؿ 
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 غرًبا، وجعؿ سياستيما مطابقة° ٜٓإلى ° ٕ٘دفاًعا عف قطاِعيما المشترِؾ مف 
 .   (ٓٔٔ)شارة إليوالروزا السابؽ اإل-إلعبلف دونوسو

أنيا بمية آنذاؾ ما جاء في صحيفة النيويورؾ تايمز شيتونفت الخارجية ال
، وأكدت لمسفير األمريكي في سانتياجو رغبتيا في مستعدة فقط لمتعاوف مع األرجنتيف

نية في جعؿ النزاع  أنيا ال تحمؿ أيالتفاوض مباشرة مع الواليات المتحدة، وأكدت 
. كما عارَض (ٔٔٔ)يايؤثر عمى عبلقاتيا مع واشنطف أو بريطان الفوكبلندعمى جزر 

أّي شكؿ مف  ،Ramón Cañasكانياسقائَد القّوات الُمَسمَّحة التشيمية، الجنراؿ راموف 
ألنو  ؛أنتاركتيكايتجاوز معارضة الوجود البريطاني في األرجنتيف أشكاؿ التحالِؼ َمع 
. (ٕٔٔ)عف مسعاىا التاريخي الغتصاب األراضي التشيميةاألرجنتيف يخشى عدـ تخمي 

دوف تعاونيما األرجنتيف و تشيمي لمخاوؼ والنزاعات اإلقميمية بيف لؾ حالت اوبذ
الروزا حبًرا عمى ورؽ. ومف -بصورة بدا معيا إعبلف دونوسو أنتاركتيكاالمشترؾ حياؿ 

شيمي ية تبثـ ساىـ االقتراح األمريكي، ودوف تخطيط أمريكي مسبؽ، في تفتيت ج
ر كتمة معادية لمصالحيا سواء في أمريكا الموحدة، وتجنبت واشنطف ظيو األرجنتيف و 

 . أنتاركتيكاالبلتينية أو 
وقد أنجزت الخارجية األمريكية في ذلؾ الوقت العمؿ المتعمؽ بتحديد المنطقة 

الموافقة عمييا في ورقة  تالمقترحة إلعبلف مطالبة الواليات المتحدة، والتي تم
شيمي، تى نصيحة السفير األمريكي في ف الخارجية األمريكية، بناًء عمإ. إال (ٖٔٔ)يونية

عمى  مشروع قائـخر ألف آأرجأت اإلعبلف عف مطالبتيا غير القطاعية التفصيمية؛ 
دعاء في روط الجنوبي. وكاف مف شأف تقديـ استكشاؼ تتداخؿ مع قطاع دوؿ المخاال

رض واشنطف النتقادات، ويطمؽ العناف لمد جديد مف الرأي مثؿ ىذه الظروؼ أف يعّ 
اـ المعادي لواشنطف في أمريكا البلتينية؛ ألنيا أصرت منذ عقود عمى أف الع

ا لمسيادة، ولـ يتـ االتفاؽ عمى معايير ا شرعيِّ االستكشاؼ واالكتشاؼ ال يوفراف أساسً 
واألرجنتيف. تشيمي  مف أشكاؿ التعاوف بيف وربما ُيجّدُد اإلعبلف عنو شكبًل  .(ٗٔٔ)أخرى
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بيرد"، الذي يطري عمى حقوؽ البمداف الصغيرة األقرب  االدميراؿكما يشير تصريح "
جوار الجغرافي الذي كانت ، إلى أف المستكشؼ األمريكي يؤيد نظرية الأنتاركتيكاإلى 

وربما خشى المسئولوف األمريكيوف أيًضا مف أف  .منذ عقوداألرجنتيف و شيمي تتبناه ت
دعائو بالسيادة عمى عمى ا وفيتي إلضفاء الطابع الرسميتقديمو قد يدفع االتحاد الس

 .(٘ٔٔ)أنتاركتيكاجزء مف 

كؿ ىذه التطورات جعمت وزير الخارجية مارشاؿ يعرب عف أسفو في 
أف المحاوالت األمريكية لحؿ االدعاءات المتعارضة عف طريؽ  مف ٜٛٗٔأغسطس 

أو عقدت المسألة في أسوأ األحواؿ أكثر  ،التعاوف الدولي أخفقت في أحسف األحواؿ
 . (ٙٔٔ)د يفعؿ التحكيـمما ق

حدث و تعثر االقتراح األمريكي إلقامة سيادة مشتركة. ، ٜٛٗٔأكتوبر وبحموؿ 
تتسع  أنتاركتيكادعاءات اإلقميمية عمى بدأت دائرة اال؛ حيث ما كانت تخشاه واشنطف

بصورة تعقد المسألة أكثر، وبشكؿ يجعؿ ميمة الواليات المتحدة في الوصوؿ إلى حؿ 
تزداد صعوبة. فقد  أنتاركتيكاعاء عمى جزء مف داد السوفيتي إذا أراد االية االتحومواج
عف أمميا في أف تتاح ليا الفرصة لمتعميؽ بالتفصيؿ عمى أي  إفريقياجنوب  أعربت

، كما لفتت بمجيكا أيًضا انتباه الخارجية األمريكية إلى أنتاركتيكااقتراحات بشأف تدويؿ 
، وحقيا في المشاركة في تسوية مسألة تاركتيكاأنأنشطة االستكشاؼ البمجيكي في 

ما تبيحو لنفسيا ما وكاف مف الصعب عمى واشنطف أف تحرمي. (ٚٔٔ)أنتاركتيكا
 ولآلخريف مف حمفائيا. 

آماؿ واشنطف في التوصؿ إلى اتفاؽ لمتفاوض مع جميع تخبو وبدأت 
ا ىتماًما إيجابيِّ لنده قد أبدتا ا. فإذا كانت بريطانيا ونيوز ةأصحاب المطالبات السبع

تشيمي ا اقتراح السيادة المشتركة، كما رفضتو تنيما رفضإبمقترح التدويؿ، إال 
بشكؿ رسمي. بينما رأت النرويج أف التدويؿ غير ضروري، وطمبت فرنسا األرجنتيف و 
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ا أيضً أستراليا مزيًدا مف المعمومات حوؿ االقتراح قبؿ التوصؿ إلى قرار. وتشككت 
رغبتيا في عدـ التخمي عف حؽ السيطرة عمى يؿ؛ نظًرا إلى حوؿ ضرورة التدو 

األسترالي الذي سيتـ التنازؿ عنو إذا قاـ  أنتاركتيكاالمعادف والموارد األخرى في إقميـ 
 .(ٛٔٔ)أنتاركتيكا"نظاـ خاص" في 

وعندما بدا واضًحا أف ردود األفعاؿ عمى االقتراح األمريكي سمبية إلى حد  
بعدـ إرساؿ  ٜٜٗٔإلى اتفاؽ في يناير األرجنتيف و تشيمي يا و كبير، توصمت بريطان

 ٜٜٗٔ-ٜٛٗٔ أنتاركتيكاجنوًبا خبلؿ موسـ ° ٓٙوب خط عرض سفف حربية جن

تكوف واشنطف قد ساىمت في التوصؿ إلى ىذا االتفاؽ حتى ال تقع في  وربما. (ٜٔٔ)
سوفييت ىذا فخ االنحياز بيف أحد طرفي حمفائيا في الحرب الباردة، أو يستغؿ ال

لـ تدخؿ طرًفا في االتفاؽ  ذاتو، وفي الوقت أنتاركتيكامف خبللو إلى  واينفذلالصراع 
ألمريكية بتنظيـ بعثات أخرى ألنيا توقعت أف تقوـ البحرية ا ؛ليمنحيا حرية التصرؼ

 .أنتاركتيكاإلى 

غير مباشرة  وقد امتنعت الواليات المتحدة عف ممارسة أي ضغوط مباشرة أو
قبوؿ االقتراح األمريكي بالتدويؿ؛ ألنيا ستؤدي حتما إلى لدوؿ المطالبة بعمى ا

ما أثارتو عممية الوثب العالي وتصريحات المسئوليف بعد  إغضاب أصحاب المطالبات
مارس . وبحموؿ أنتاركتيكااألمريكييف مف انطباعات سيئة حوؿ النوايا األمريكية في 

ت الخارجية األمريكية التخمي عف اقتراحيا في انتصار كبير لمتشيمييف، قرر ، و ٜٜٗٔ
استمرار نظًرا إلى سكوديرو؛ في إعادة صياغة موقفيا وفؽ خطة إ بالتدويؿ، وبدأت

األرجنتيف و تشيمي مسألة التدويؿ. ولـ يستبعد االتفاؽ بيف لمعارضة الدوؿ المطالبة 
كاسة والعودة حدوث انت المزيد مف العروض البحرية إمكافعف  التراجعوبريطانيا حوؿ 

 .(ٕٓٔ)إلى حافة الياوية مرة أخرى

وفي ضوء ىذه المحاذير وعدـ وجود مبادرات جديدة، استنتج وزير الخارجية 
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أف خطة إسكوديرو تقدـ أفضؿ أمؿ  ٜٜٗٔفي أغسطس  Dean Acheson أتشسوف
. (ٕٔٔ)في الحفاظ عمى المصالح األمريكية وتشجيع التوصؿ إلى حؿ نيائي مرضٍ 

سكوديرو بعد تأكيدات واشنطف لسياستيا ووافقت عمى خطة إانيا تغيير وقبمت بريط
. ثـ (ٕٕٔ)أنيا ستشارؾ في تنقيح الخطة قبؿ عرضيا عمى الدوؿ المدعية األخرىب

عمى تعديبلتيا قبؿ شيمي إلى الحصوؿ عمى موافقة ت ٜٓ٘ٔسعت واشنطف في يناير
أستراليا شير أبمغت  طالبيف اآلخريف. وبعدعرض ىذا االقتراح األخير عمى الم

 . (ٖٕٔ)بالتطورات الجديدة ونيوزلنده
وبعد ضماف موافقة بريطانيا عمى المبادرة التشيمية، لـ تكف الدوؿ األخرى في 

دعاءات لمواجية لقبوؿ ما يصؿ إلى تأجيؿ رسمي لبل حاجة إلى الكثير مف اإلقناع
، كما فعمت الطموحات تيكاأنتاركالخطط السوفيتية التي أثارت المخاوؼ األمريكية بشأف 

ا مف المسئوليف اليابانية واأللمانية مف قبؿ. وكاف المسئولوف التشيميوف أكثر تصميمً 
لدييـ  ت، وكانأنتاركتيكااقتراب بمدىـ مف ا إلى استبعاد السوفييت نظرً األمريكييف عمى 

 أيًضا قد اكتسبت سمعة سيئةاألرجنتيف تجربة مباشرة مع التحريض الشيوعي. وبما أف 
-يديولوجية نقطة يمكف أف يتحد فييا األنجموافحة الشيوعية، فقد أصبحت ىذه اإلحوؿ مك

. وحتى في ظؿ أنتاركتيكاأمريكيوف والبلتينيوف الجنوبيوف بوصفيـ البلعبيف الرئيسييف في 
 استمرار الخبلفات بينيـ، ال يمكف إىماؿ خطر عدو مشترؾ.  

 .ف ىو منع التقدـ السوفيتي المحتمؿالدافع األساسي لواشنطومف ثـ كاف 
رتيب سيادة مشتركة مف صحيح أف صناع السياسة كانوا ينظروف في البداية إلى ت

أفضؿ وسيمة الستبعاد االتحاد السوفيتي. ومع ذلؾ، أصبح عدـ ثماني قوى بوصفو 
دة عقبة فرضت نفسيا. وأتاحت خطة رغبتيـ في اإلعبلف عف مطالبة الواليات المتح

تشيمي شنطف اقتراح ولذلؾ، قبمت وا وضع ترتيب لو نفس اليدؼ. رو إمكافإسكودي
فشؿ مف رغـ عمى الحوؿ الوضع القائـ الذي كاف بمثابة مسكف مؤقت لممشكمة. و 

أدركت واشنطف أف المفاوضات المباشرة بيف المطالبيف فقد مسعاىا لمتعاوف الدولي، 
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وع، واختارت تبنى مقترح الوضع أفضؿ مف عقد مؤتمرات رسمية مف أي ن اتمثؿ خيارً 
القائـ في مرحمة ما لمحصوؿ عمى الدعـ، حتى لو لـ تكف مف بنات أفكارىا وال تحسـ 

الستار عمى المحاولة األولى لحؿ مشكمة صراع بذلؾ المسألة بشكؿ نيائي. ويسدؿ 
 عبر التدويؿ. أنتاركتيكاالسيادة عمى 

عندما  أنتاركتيكايتية في مف التطمعات السوف وتجسدت المخاوؼ األمريكية
أوؿ تصريح رسمى لو حوؿ مشكمة القارة القطبية فى يونية  أصدر االتحاد السوفيتي

وبريطانيا أستراليا و األرجنتيف فى مذكرة موجية إلى الواليات المتحدة و  ٜٓ٘ٔعاـ 
ـ قِ يمي؛ ألف االتحاد السوفيتي لـ يُ والنرويج. ولـ ترسؿ المذكرة إلى تش ندهوفرنسا ونيوزيم

معيا عبلقات رسمية آنذاؾ. وأكدت المذكرة عمى حؽ االتحاد السوفيتي في المشاركة 
أي قرار ، وحّذر مف أنو لف يعترؼ بشرعية أنتاركتيكافي أي مناقشات دولية حوؿ 

استناًدا إلى استكشافات المستكشؼ الروسي  دوف مشاركتو؛ أنتاركتيكامؽ بنظاـ يتع
 . (ٕٗٔ)ٕٔٛٔو ٜٔٛٔعامي خبلؿ رحمتو بيف  بيمينجشياوزف

تحاد السوفيتي في عمى الفور، وأنكرتا حؽ االشيمي وتاألرجنتيف وردت 
، ورفضتا طمبو المشاركة في مناقشة مشاكؿ أنتاركتيكافي  المطالبة بأراضٍ 

. وأعرب مستشار السفارة التشيمية في واشنطف عف أممو في أف يساىـ (ٕ٘ٔ)أنتاركتيكا
ث الدوؿ أصحاب الُمطاِلبات والواليات المتحدة عمى "االنتياؾ السوفيتي" في ح

كافة التوصؿ إلى اتفاؽ، كما شجعت النرويج الواليات المتحدة التخاذ التدابير 
 .(ٕٙٔ)لمواجية السياسة السوفيتية لتقسيـ القوى الغربية

وأصبح  ،لكف الصراع حوؿ المصالح في القارة فاؽ مؤشرات الحرب الباردة
اىـ الوحيد يتعمؽ بعجز العالـ الحر عف حؿ قضية الصراع حوؿ الخطر المباشر الد

السيادة. كما أف المذكرة السوفيتية كانت تضع واشنطف في موقؼ محرج آخر فيما 
. ولما كانت الواليات المتحدة لـ تقدـ مطالبات إقميمية عمى أجزاء مف أنتاركتيكابيتعمؽ 
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اد السوفيتي إزاء المطالبيف، وأي االتح عمى شاكمة كانت في األساس ياالمنطقة، فإن
كاف أيًضا  أنتاركتيكامبدأ مف شأنو أف يستبعد موسكو مف المناقشات بشأف مشكمة 

 ينطبؽ عمى واشنطف ويستبعدىا. 

ومف ثـ، واصمت واشنطف العمؿ وفؽ سياسة "التجميد المؤقت لموضع القائـ"، 
تحيف فرصة مواتية  كما تضمنت ىذه السياسة أيًضا الحفاظ عمى مبدأ ىيوز "حتى

أي أف الواليات  .(ٕٚٔ)مطالبة الواليات المتحدة جزء مف ترتيب دولي" إلعبلف أف
في الوقت الذي بدأت  ،أنتاركتيكاالمتحدة كانت تعتـز اإلعبلف عف مطالباتيا بشأف 

مما يسمح بمشاركة الواليات  مؤقتة لممشكمة؛فيو المناقشات الرسمية حوؿ تسوية 
المساواة مع أصحاب المطالبات اآلخريف، عمى أمؿ استبعاد االتحاد  المتحدة عمى قدـ

في انتياجيا  السوفيتي. وكانت ىذه أساًسا ىى السياسة نفسيا التي كاف مف المقرر
؛ ٜٛٗٔفي عاـ  أنتاركتيكاحاؿ قبوؿ أصحاب المطالبات باالقتراح األصمي لتدويؿ 

 المدعيف اآلخريف.  يؿ انتقاداتكاف مف المأموؿ أف يؤدي ىذا التوقيت إلى تقم حيث

لـ ترد الواليات المتحدة عمى المذكرة السوفيتية عمى أساس  ،وعمى ضوء ىذا
أف  يمكففض االدعاءات السوفيتية لممشاركة أف أي حجج يمكف أف تستخدميا لر 

ىا مف أجؿ التأىؿ لممشاركة في حؿ ؤ معايير يجب استيفا موسكوتخذىا ت
كانت تعني أيضا  ٜٓ٘ٔداية الحرب الكورية في أواخر يونية ف بإ. كما (ٕٛٔ)أنتاركتيكا

 أنتاركتيكاا يجب التعامؿ معيا؛ ألف قيمة أف الواليات المتحدة لدييا مسائؿ أكثر إلحاحً 
 سواء االقتصادية أو العسكرية لـ تظير بعد.

كف ىناؾ جيود جادة نحو التوصؿ إلى حؿ آخر غير لـ ت ٜٔ٘ٔوطواؿ عاـ 
حوؿ األسموب المقترح، بصورة تشيمي المتقطعة مع بريطانيا و  مناقشات الصياغة

التسوية المؤقتة. إال أف تردد  مشروعأثمرت في النياية عف التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ 
 -ٕٜ٘ٔشيمية في عاـ تقرب االنتخابات الرئاسية النظًرا إلى في المضي قدما؛ تشيمي 
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حاؿ دوف مزيد مف  -فضبًل عف توقعات بحدوث رد فعؿ سمبي مف األرجنتيف
وقد تفاقـ ىذا الوضع عندما عارضت وزارة الدفاع األمريكية في أكتوبر التطورات. 

. وربما كاف السبب عودة (ٜٕٔ)مشروع اإلعبلف المقترح عمى نحو غير متوقع ٕٜ٘ٔ
، أو نتيجة ٜٛٗٔالمخاوؼ التي عبر عنيا رؤساء األركاف المشتركة خبلؿ عاـ 

 International Geophysicalلدولية لعموـ طبيعة األرض اإلعبلف عف عقد "السنة ا
Yearوما يرافقيا مف زيادة  (ٖٓٔ)ٜٛ٘ٔحتى نياية عاـ  ٜٚ٘ٔ ة" في الفترة مف يولي

نشاط الدوؿ المشاركة بشكؿ سيفتح أبواب المنطقة أماـ السوفييت بشكؿ لف يجدي 
نما مراجعة شاممة لمسياسة األمريك ية في ضوء دخوؿ معو تجميد الوضع القائـ، وا 

 .  أنتاركتيكافي معادلة العب جديد كفيؿ بتغيير قواعد المعبة 
انتكاسة غير  أنتاركتيكاواجو السعي البطيء نحو التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف و  

عندما قامت السمطات البريطانية الموجودة في جزيرة  ٖٜ٘ٔمتوقعة في فبراير عاـ 
األرجنتينييف. وقامت البحرية الممكية الخداع باعتقاؿ وترحيؿ اثنيف مف الرعايا 

الرغـ مف عمى األرجنتيف كانت قد شيدتو موقع استيطاني البريطانية بعد ذلؾ بتفكيؾ 
اتفاؽ مف رغـ عمى الو  .قريبتشيمي ثـ شرع البريطانيوف في تفكيؾ موقع التحذيرات. 

ة لغة في أىميالدبموماسييف في تمؾ البمداف بشكؿ غير رسمي عمى تجنب المبا
 . (ٖٔٔ) ّتيامات بسوِء النّية عندما تسربت التقارير إلى الصحافةالحادثة، فقد ظيرت ا

مشترًكا  ابيانً األرجنتيف و تشيمي كاف المسئولوف األمريكيوف يخشوف أف تصدر 
ىا. فقد كاف مف وجية نظر دولتي الركف يجعؿ بريطانيا تستدعي سفراء عدوانيِّا

ستيزاء بالمنطقة األمنية التي رسمتيا معاىدة ريو حوؿ الجنوبي أنو ُسمح لبريطانيا باال
في عرض القضية أماـ منظمة الدوؿ شيمي ومف ثـ  فكرت ت ؛نصؼ الكرة الغربي

. فقد كانت ىذه (ٕٖٔ)األمريكية، وىو ما كانت تحاوؿ أف تتجنبو الواليات المتحدة
حو بريطانيا التطورات تضع واشنطف في وضع حرج؛ ألنيا ستظير انحيازىا الواضح ن

، واألرجنتيفتشيمي إذا اتخذت إجراءات مماثمة في حاؿ قطعت بريطانيا عبلقاتيا مع 
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أو عمى أقؿ تقدير سيكوف مف الصعب عمييا مواجية الضغوط في ىذا الشأف، حفاًظا 
أمريكي عمى الساحة العالمية، وسيتـ إدانتيا بشدة إلىماليا  -عمى التحالؼ األنجمو
البمداف األمريكية، وقد  منظمةعاىدة ريو. وقد يؤدي إلى تفكؾ المتعمد والواضح لم

 يقود إلى عرض القضية أماـ األمـ المتحدة. 

وفي ضوء ىذه المحاذير، أبمغت الخارجية األمريكية نظيرتيا البريطانية أنيا 
في تجنب  لبريطانيا؛ وذلؾ رغبة مف واشنطف قادرة عمى اتخاذ موقؼ عمني مواؿٍ  غير

السرية مع لمحادثاتيا ومف ثـ الحيمولة دوف أي تسريب  شكاؿ التدخؿ؛أي شكؿ مف أ
 .  (ٖٖٔ)البريطانييف

نجحت مناورات الواليات المتحدة في منع منظمة الدوؿ األمريكية مف قد و 
أف تشيمي نظر قضية حادثة جزيرة الخداع. ولعؿ ما ساعدىا عمى ىذا ىو إدراؾ 

قد يعرضو لبلستغبلؿ مف طرؼ ثالث،  عرض النزاع عمى منظمة إقميمية أو دولية
كما أعربت عف أمميا في إنياء المسألة عف طريؽ إعادة بناء بريطانيا لممراكز التي 

في المنطقة. فقد كاف الحصوؿ عمى اعتراؼ بريطاني تشيمي دمرتيا واالعتراؼ بسيادة 
نت شيمية يضاىي ىزيمة البحرية البريطانية. وعمى الجانب اآلخر، كاتبالحقوؽ ال

شيمي بريطانيا لدييا الرغبة في منع المزيد مف التصعيد في الموقؼ بصورة قد تدفع ت
 .(ٖٗٔ)إلى التقارب مع األرجنتيف

ولكف بقدر ما أراد المسئولوف البريطانيوف والتشيميوف الوصوؿ إلى حؿ 
عاـ الداخمي في لممسألة، فقد كانوا يماطموف في إنيائيا بسبب المخاوؼ مف الرأي ال

ما آثارتو القضية مف مشاعر وطنية جياشة، ورغبة حكوماتيـ في أف بعد ةوؿ الثبلثالد
ُتظير حزميا فيما يتعمؽ بمصالح ببلدىـ الخارجية. فقد ساىـ إحجاـ بريطانيا عف 
الظيور بمظير الراغب في الوصوؿ إلى تسوية في إفساد أبسط شكؿ مف أشكاؿ 

وبدا البريطانيوف بالنسبة إلى حادثة. عتراؼ بالاالتصاالت الرسمية بإرساؿ مذكرة ا
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لشيء نفسو أف ا مف ف، وأعرب البريطانيوف عف أسفيـالخارجية األمريكية غير حاسمي
واشنطف. فقد كانت السياسة األمريكية ال تزاؿ غارقة في يمكف مبلحظتو بالنسبة إلى 

لى أي مدى يمكف أ دعاء إقميمي،اا إذا كاف باإلمكاف تقديـ مَّ عالحيرة  ، ف يكوف كبيًراوا 
الخاص بتعميؽ الوضع القائـ سعًيا وراء إبراـ اتفاؽ شيمي ومتى يمكف إحياء االقتراح الت

. ولكف تردد الواليات المتحدة لـ يكف مسئواًل عف حادث جزيرة الخداع، (ٖ٘ٔ)دولي
حميفيـ األوؿ رفض  ولكنو شجع البريطانييف عمى التصرؼ بشكؿ مستقؿ؛ ألف

 .(ٖٙٔ)بعد ذلؾأو  الوساطة مسبًقا
مة لتيدئة الوضع الداخمي ، اتخذت الحكومة التشيمية خطوة ميحاؿ ةعمى أي 

، التي راقت تصريحاتو العامة Arturo Bravoبإقالة وزير الخارجية أرتورو برافو 
بشأف الحادثة قطاعات كبيرة مف الجيش الذي سعى إلى االنتقاـ مف بريطانيا، حتى 

خطوة أخرى لنزع فتيؿ تشيمى تب واسعة النطاؽ. واتخذت إذا وصؿ األمر إلى إثارة حر 
. ولعؿ ذلؾ نتيجة إقتناع (ٖٚٔ)األزمة بسحب مطالبتيا لبريطانيا بإعادة بناء منشآتيا

بعدـ فائدة المجوء إلى محكمة العدؿ أو منظمة الدوؿ األمريكية لعجز األولى تشيمي 
واشنطف عمى األخرى، سيطرة عف البت في القضية دوف موافقة جميع األطراؼ، و 

 شيمي.  تيما ضياع لحقوؽ وفي كمي
ىذه الحادثة ألقت بظبلؿ ف إوانحسرت العاصفة الدبموماسية بشكؿ تدريجي، إال 

سكوديرو؛ لرغبة المسئوليف ا إلى خطة إمنقح استنادً قاتمة عمى تطبيؽ اقتراح التدويؿ ال
ف، وما اعترى واشنطف مف شيمييف في تأجيؿ تعميمو لحيف تحسيف عبلقتيـ باألرجنتيتال

دعاء األمريكي ومتى يمكف إعبلف ذلؾ أو نشر المبادرة لعدـ تحديد نطاؽ االفتور بشأف 
ف دوف تحقيؽ تقدـ ممموس بشأف ىذه المسألة. وبعد أف ومرت سنتاو. نما إذا كانوا سيعمنو 
عمى موقؼ ودي تجاه بعضيـ  المخروط الجنوبي وبريطانيا حافظتشعرت بأف دوؿ 

ض في القطب الجنوبي، فقدت الخارجية األمريكية أي إحساس باإللحاح وأوصت البع
 .(ٖٛٔ)والنطاؽ المناسب لمشاركتيا أنتاركتيكابإجراء مزيد مف الدراسات لتحديد قيمة 
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أف شبح الوجود السوفيتي شّكؿ حافًزا لدى صانعى القرار في  ،نخرج مف ىذا
في السابؽ. وطبقت الخارجية األمريكية واشنطف أكبر مف مواجية الطموحات األلمانية 

، عمى أنتاركتيكاا منظوًرا ثنائي القطب عمى قارة في فترة ما بعد الحرب إلى حد م
، لـ تكف تشكؿ (ٜٖٔ)ويقصد بيا االتحاد السوفيتي، الرغـ مف أف "القوة غير الصديقة"

لمانيا، لـ يكف لو وأاألرجنتيف و تشيمي ؛ ألف االتحاد السوفيتي، عمى عكس افعميِّ  اتيديدً 
وجود فعمي في القطب الجنوبي أو كاف يخطط لذلؾ عمى األقؿ وقتيا. ومع ذلؾ 

 . نتاركتيكااشنطف إلى استبعاده مف أي نظاـ ألسعت و 
كانت دائًما متأخرة  أنتاركتيكاشنطف مف أجؿ تشكيؿ نظاـ جيود واف إبيد 

التطورات. فقد شكؿ  هبخطوة عف التطورات الخاصة بالمسألة، وردود أفعاؿ عمى ىذ
وخاصة الطبيعة  -ٜٚٗٔخبلؿ الجزء األخير مف عاـ  أنتاركتيكاتطور مشكمة 

مطالباتيـ المتداخمة فيما يتعمؽ باألرجنتيف و تشيمي العدائية لمعبلقات بيف بريطانيا و 
، ورغبة واشنطف في الحفاظ عمى عبلقات تعاوف معيـ جميًعا، وفي أنتاركتيكا أراضيب

 أنتاركتيكاوف شؤ شكمت نقطة تحوؿ في  -أميف المصالح األمريكية ىناؾت ذاتوالوقت 
مف رغـ عمى الوصاية لؤلمـ المتحدة. و  تقديـ خطتيا لتدويؿ القارة في شكؿدفعيا إلى 

قوى، وحصوليا عمى موافقة  يتعديؿ واشنطف اقتراحيا بإقامة سيادة مشتركة مف ثمان
األرجنتيف ى ىذا النحو، فقد رفضت لمتفاوض عمى ترتيب عم نيوزيمندهبريطانيا و 

وفرنسا والنرويج ىذا الترتيب توجًسا مف النوايا األمريكية، لتفشؿ تشيمي و أستراليا و 
وبذلؾ ضاعت فرصة  مع ىذه الردود السمبية. أنتاركتيكاالمحاولة األولى لتشكيؿ نظاـ 

 . فيتيال يتضمف االتحاد السو  نتاركتيكاذىبية مف واشنطف لتشكيؿ نظاـ دولي أل
مرة أخرى في بداية عاـ  أنتاركتيكاوانتعشت الدوافع لموصوؿ إلى اتفاؽ بشأف 

بعد أف أبدت الجمعية الجغرافية السوفيتية اىتماميا بجميع القرارات الدولية  ٜٜٗٔ
، وموافقة فرنسا عمى حؿ تفاوضي لممشكمة ينطوي عمى التدويؿ أنتاركتيكاالمتعمقة ب

لوطنية بالسيادة في المنطقة، فضبًل عف تبنى الواليات دوف التخمي عف المطالبات ا
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لضماف اتفاؽ عمى  اأساسً  -لخطة إسكيديرو-قتراح تجميد الوضع القائـ المتحدة ال
بشكؿ متقطع تشيمي التفاوض. وجرت المناقشات بيف الواليات المتحدة وبريطانيا و 

واليات المتحدة خبلؿ العاميف التالييف دوف الوصوؿ إلى اتفاؽ نتيجة انشغاؿ ال
وبريطانيا بمسائؿ أكثر إلحاًحا مثؿ الحرب الكورية، حتى جاءت معارضة البنتاجوف 

قاضية لمحاولة  لمقترح الحفاظ عمى الوضع القائـ لتشكؿ ضربة ٕٜ٘ٔفي أواخر 
ريكي بحؿ تفاوضي. ومف ثـ تبخر معيا االلتزاـ األم، أنتاركتيكاإنشاء نظاـ خاص ب

لمسبؽ مف أجؿ االتفاؽ عمى مرحمة التفاوض جيود التفاوض ا تكبلعطمت مش
الوصوؿ إلى طاولة المفاوضات. وكانت معارضة المدعيف اآلخريف ألي تدويؿ لمقارة 

 . أنتاركتيكايس في الفشؿ في إقامة نظاـ خاص بالعامؿ الرئ يفي ىذا الوقت ى

عادة تقييم السياسة األمريكية تجاه   :7399 أنتاركتيكاإدارة آيزنهاور وا 

أصبحت القارة القطبية الجنوبية قضية سياسية دولية ميمة في أواخر 
األربعينيات مف القرف العشريف عندما أظير عدد مف المطالبيف المتعارضيف خبلفاتيـ 

روماف أنيا وتصرفوا بأسموب عدائي نحو بعضيـ البعض. ورأت إدارة ت ،بشكؿ عمني
ا أصدقاء الواليات المتحدة كانو أف ىؤالء المطالبيف نظًرا إلى  -مضطرة لمتدخؿ 

لمحد مف التوترات الدولية، والوصوؿ إلى حؿ سممي لقضية القطب  -ىاوحمفاء
عمى األقؿ في الوقت الراىف. وىدأت مشكمة القطب الجنوبي قبؿ حدوث أي  الجنوبي،

تحرؾ دبموماسي كبير، ونتيجة لذلؾ، تراجعت أىمية القضية عمى جدوؿ األعماؿ 
 عمقة دوف حؿ. الدولي، وظمت م

جاء اإلعبلف عف عقد السنة الدولية لعموـ طبيعة األرض  ،ٕٜ٘ٔوفي عاـ 
دىا إلى صدارة جدوؿ األعماؿ الدولي. ويعي ،أنتاركتيكاليغّير السياؽ الدولي لقضية 

وكاف اليدؼ مف عاـ طبيعيات األرض تشجيع البرامج والتعاوف العممييف الدولييف في 
. وتوقع كثيروف زيادة كبيرة في األنشطة أنتاركتيكافي ذلؾ جميع أنحاء العالـ، بما 
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، وكاف ذلؾ مبعث خطر كبير لمواليات ئياة في القارة قبؿ ىذه السنة وأثناالوطني
اور ىذا الوضع عندما ورثت إدارة أيزنيقد المتحدة والمطالبيف السبعة الرسمييف. و 

ية تجاه القارة القطبية ولذا بدأت مراجعة رسمية لمسياسة األمريك تولت السمطة؛
 .  (ٓٗٔ) ٖٜ٘ٔالجنوبية في عاـ 

اكتممت تقريًبا حتى  السنة استغرقت عممية المراجعة ما يقرب مف سنة ونصؼو 
عندما اجتمع مجمس األمف القومي لمناقشة السياسة األمريكية  ٜٗ٘ٔيولية  ٘ٔفي 

الواليات  تعيد أف ضرورة. وتقرر في ىذا االجتماع (ٔٗٔ)المبدئية تجاه القطب الجنوبي
دىا استعدا تعّبر عففي الوقت المناسب؛ و  أنتاركتيكافي المتحدة التأكيد عمى حقوقيا 
شيمي، عمى أساس تو األرجنتيف وفرنسا والنرويج و أستراليا و  لمنظر مع بريطانيا ونيوزيمنده

التوصؿ إلى حؿ مبكر لممطالبات المتعارضة بالوسائؿ السممية،  ثنائي، في إمكاف
حتكاؾ الدولي والحؿ مشاركة في الترتيبات الدولية الرامية إلى التشجيع عمى الحد مف االوال

، وافؽ ٜٗ٘ٔيولية  ٙٔوفي . (ٕٗٔ)اإلقميمية فيما بيف القوى الصديقة تكبلالمنظـ لممش
" باعتبارىا السياسة الرسمية NSC 5424/1يزنياور عمى مذكرة مجمس األمف القومي "أ

 . ومف ثـ ظمت ثوابت السياسة األمريكية كما ىى.(ٖٗٔ)أنتاركتيكاحياؿ 

وفي إطار استعدادىا لمسنة الدولية لعموـ األرض جاء إعبلف واشنطف في 
عف إعدادىا لبعثة كبيرة إلقامة ثبلث محطات لؤلرصاد خبلؿ موسـ  ٜٗ٘ٔأكتوبر 

قيع ، ووّسعت وزارة الدفاع األمريكية مف حجـ "عممية الص(ٗٗٔ)أنتاركتيكاالشتاء في 
مما أثار قمؽ  ؛" أكثر بكثير مف خطِتيا األصميةOperation Deep Freezeالشديد 

أصحاب المطالبات، وخاصة بريطانيا، مف وجود مؤشرات حوؿ رغبة واشنطف في 
 .(٘ٗٔ)مما يشكؿ انتكاسة لمسنة الدولية لعمـو األرض أنتاركتيكاإجراء تجارب نووية في 

مريكييف ذلؾ، فقد استاءت الخارجية وعمى الرغـ مف نفي المسئوليف األ 
مف  ؛Atkaأتكا  لجميد التابعة لمبحرية األمريكية؛البريطانية أكثر مف مغادرة كاسحة ا
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فينة ستحفر في منطقة شبو ألف الس داد لعممية الصقيع الشديد األولى؛أجؿ اإلع
وف أف يحدث تنتيؾ السيادة البريطانية. فقد كاف البريطانيوف يتوقعسوبالتالي  الجزيرة؛

ىذا مف دوؿ المخروط الجنوبي، وليس مف الواليات المتحدة التي دعموا مف قبؿ 
بريطانيوف لـ ، عمى عكس جميع الدوؿ المطالبة األخرى. فالأنتاركتيكاخطتيا لتدويؿ 

عتراِؼ أمريكي بحقوقيـ اإلقميمية، لكنيـ كانوا يتوقعوف عمى يضغطوا لمحصوؿ عمى ا
أف باليات المتحدة الدعوة لمرافقة الرحمة. وزاد ىذا مف شعورىـ األقؿ أف تقدـ ليـ الو 

 .(ٙٗٔ)واشنطف تخفي أو تشوه الجوانب األساسية لسياستيا القطبية
آخر عمى ازدواجية السياسة األمريكية أو تحوليا أو  البريطانيوف دليبًل  ىوتمق

لبتيـ الوطنية، لكف أنيـ لـ يحددوا بعد مطافقد أكد المسئولوف األمريكيوف عمى كمييما. 
ّدعاءاَت األّولية التي كانت جاىزة، ومف الممكف أف تتجاوز اال اتضح فيما بعد أنيا كانت

دعاء أمريكي خارج القطاع ا با. وكاف ىذا ينذر ضمنيِّ قيد المناقشة الثنائية ألكثر مف عاـ
ني مف قطاع البريطاالغربا، إلى ° ٓ٘ٔإلى ° ٜٓ خط طوؿ أحد، وىو لـ يطالب بو الذي
البريطانية في القطب  مبراطوريةلبقايا اإلأتكا  تجاىؿومف ثـ كاف غربا. °ٓٛالى ° ٕٓ

مقارنة بذلؾ السيناريو الذي أثار أيًضا غضب دولتي الركف الجنوبي  اىينِّ  أمًراالجنوبي 
  .(ٚٗٔ)اغربً ° ٜٓإلى ° ٕ٘ خط طوؿ امتد قطاعيما المشترؾ مف فتيمال

 لخارجية األمريكية كانت تنظر إلى المشاركة فيف افإتوقعت بريطانيا وكما 
دعايتيا  مكانة األمة وفعالية السبؿ لتعزيزبوصفيا إحدى  السنة الدولية لعموـ األرض

ىذه األىداؼ يتعمؽ فقط تجاه  وكاف تحفظ المسئوليف البريطانييف في الحرب الباردة.
ية لمنع انتشار ايا السوفيتمراقبة النو وكانت القضية األبرز ىى  بالتعدي عمى سيادِتيـ.
الجنوب. ولـ يكف تردد السياسة األمريكية مفيًدا في ىذا السبيؿ؛  الشيوعية في أقصى

ففي الوقت الذي كانت تبحث فيو الخارجية األمريكية عف أفضؿ السبؿ لتعديؿ 
إلببلغ دوف إثارة أي مشكبلت، أمرت ممثمييا با دعاء وعدـ االعتراؼعدـ االسياستيا ل
نيا إمعمومات حوؿ خطط سوفيتية إلرساؿ رحمة استكشافية لممنطقة. إال  عف أي
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إعبلف السوفييت في ديسمبر فشمت في الحصوؿ عمى مثؿ ىذه المعمومات قبؿ 
 .(ٛٗٔ)عف مشاركة األكاديمية السوفيتية لمعموـ في السنة الدولية لعموـ األرض ٜٗ٘ٔ

تكوف الباب الخمفي الذي رض سالسنة الدولية لعموـ األأف بمف ثـ تحققت التوقعات 
 . أنتاركتيكاينفذ منو السوفييت إلى 

. فقد سعت الخبلؼ بيف الخارجية والدفاع في رتؽ التطوراتولـ تفمح ىذه 
بة وزارة الدفاع إلى تجنب أي التزامات عسكرية جديدة؛ ولذلؾ أرادات تأجيؿ أي مطال

يجية واالقتصادية. وعمى الجانب ستراتاإل أنتاركتيكابالسيادة حتى تثبت البحوث قيمتي 
اعتقدت الخارجية أف السنة الدولية لعموـ األرض أثبتت قيمة المنطقة،  ،اآلخر

كانت تميؿ إلى  ؛وسيؤدي استمرار تجاىؿ الحقوؽ األمريكية إلى تآكميا. ومف ثـ
تحويؿ السياسة األمريكية مف االحتفاظ بحقوؽ الواليات المتحدة إلى إعبلف مطالبة 

 .(ٜٗٔ)ة والدخوؿ في مفاوضات ثنائية لحؿ النزاعات اإلقميميةإقميمي

خبلؼ كبير داخؿ  أوؿ إشارة عف وجود النظر المتعارضتاف وكانت وجيتا
تيف المشاركتيف في األمريكية بيف الوزارتيف الرئيس يزنياور حوؿ تنفيذ السياسةإدارة أ

رىا. فقد كاف تركيز وكانت كؿ مف وجيتي النظر منطقية في جوى عممية صنع القرار.
الخارجية بمنظورىا الدبموماسي عمى محاولة الوصوؿ إلى حؿ أو تخفيؼ التوتر 
 الدبموماسي الذي أحدثتو قضية القطب الجنوبي بيف واشنطف وأصدقائيا وحمفائيا.
وأرادت وزارة الدفاع بمنظورىا العسكري االستراتيجي المزيد مف الوقت لمحصوؿ عمى 

لتحديد أجزاء القارة التي يمكف أف تكوف ذات قيمة عسكرية  ركتيكاأنتاالمعمومات حوؿ 
الدفاع مف العبلقة  وعكس اختبلفيما قمؽ مسئولي. (ٓ٘ٔ)واقتصادية لمواليات المتحدة

 بيف النزاعات اإلقميمية والحروب، وتركيز أقرانيـ في الخارجية عمى الفوائد المحتممة. 

إلى أف البيت األبيض َقِبَؿ منظور  وقد أشارت تصريحات الحكومة األمريكية 
الخارجية، ونقؿ أحد المسئوليف األمريكييف لمصحفييف أف أي ادعاء أمريكي قادـ 
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. لكف كشؼ عدد مف مسئولي الخارجية رفيعي المستوى (ٔ٘ٔ)سيطوؽ نصؼ القارة
 أف وزارة الدفاع قد أوصت بتأجيؿ تنفيذ اقتراح الخارجية ،أنتاركتيكايتعامموف مع قضية 

بقوة حجة   اقتناعيـمعربيف عف  ،لمدة عاـ أنتاركتيكالمسياسة األمريكية تجاه 
عدـ وجود حاجة ماسة إلى الشروع في المطالبة والمفاوضات البنتاجوف؛ نظًرا إلى 

الثنائية، وأف ىذا التأخير قد يمتد إلى ثبلث أو أربع سنوات؛ ألف الجميع تقريبا في 
. ومف ثـ حاؿ الخبلؼ بيف (ٕ٘ٔ)الدولية لعموـ األرض اإلدارة أراد تجنب تعطيؿ السنة

 .أنتاركتيكاتجاه  الخارجية والدفاع دوف تغيير دفة السياسة األمريكية

وقد حدث ما توقعتو لجنة تنسيؽ العمميات التابعة لمجمس األمف القومي في 
طة يادة األنشنتيجة ز  أنتاركتيكامف حدوث تيديد لممصالح األمريكية في  ٜ٘٘ٔمارس 

ومف ثـ االستحواذ عمى  ـ األرض؛أخرى استعداًدا لمسنة الدولية لعمو  التي تقـو بيا دوؿ
أعمف االتحاد  . فقد(ٖ٘ٔ)دعاء الخاص بياة قبؿ تحديد الواليات المتحدة االالقار 

قامة ثبلث محطاتالسوفيتي عف نيتو   أنتاركتيكافي إقميـ  إرساؿ بعثة عممية وا 
مما اضطر إدارة  ؛(ٗ٘ٔ)نة الدولية لعموـ طبيعة األرضالسبالتزامف مع  سترالياأل
؛ ألف التحرؾ السوفيتي ٜ٘٘ٔيزنياور إلى مراجعة السياسة األمريكية في سبتمبر أ

 . (٘٘ٔ)في معادلة سياسة القطب الجنوبي اوميمِّ  اجديدً  اأدخؿ متغيرً 

اور إدارة أيزني ضاعفت، أنتاركتيكاأثناء مراجعة السياسة األمريكية في في و 
مف اتصاالتيا مع الدوؿ األخرى الميتمة والقمقة مف التعدي السوفيتي عمى قارة 

بالغ ما اعتراىا مف قمؽ واحدة مف تمؾ البمداف؛ نظًرا إلى أستراليا . وكانت أنتاركتيكا
؛ ألنيا ستتوجو إلى األراضي التي تطالب بيا أنتاركتيكاإزاء البعثة السوفيتية إلى 

أثارتو  بعدماأستراليا وربما حاولت واشنطف أيًضا تيدئة مخاوؼ  .(ٙ٘ٔ)أستراليا ىناؾ
مف شائعات حوؿ خطط القوات الجوية األمريكية إلنشاء قاعدة داخؿ دائرتيا  ندهمينيوز 

إلى  ٕٗٔخط طوؿ درجة شرًقا و  ٖٙٔإلى  ٘ٗ خط طوؿ المقسمة، والتي تمتد مف
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 . (ٚ٘ٔ)في مقدمة أولوياتيا درجة شرًقا، والتأكيد عمى أف استبعاد موسكو يأتي ٓٙٔ

، ريتشارد األستراليوخبلؿ زيارتو لواشنطف ناقش وزير الخارجية 
مع عدد مف المسئوليف في الخارجية  أنتاركتيكا شؤوف ،Richard Caseyسيياك

أثناء ىذه المناقشات إلى وجود شائعات حوؿ مراجعة في  كايسي األمريكية. وأشار 
وف د وزير الخارجية لمشؤ ؛ فقّدـ لو نائب مساعيكاأنتاركتالسياسة األمريكية في 

إعادة صياغة مختصرة فقط لسياسة  ،Robert Murphyروبرت مورفي  السياسية؛
بشأف أي   اواضحً  االواليات المتحدة القائمة، وأكد أف ببلده لـ تتخذ بعد موقفً 

رالية إذا ستلتشاور مع الحكومة األ، لكنو وافؽ عمى اأنتاركتيكامفاوضات دولية حوؿ 
 .(ٛ٘ٔ)كاف لدى الواليات المتحدة أي أفكار محددة بيذا الشأف

 ٕٗوكبار المسئوليف بالخارجية األمريكية في  كايسيوفي لقاء آخر بيف 
في إجراء محادثات بيف ببلده أستراليا عف رغبة  كايسي، أعرب ٜ٘٘ٔسبتمبر 

ؼ مشترؾ بشأف سياسة مف أجؿ بمورة موق ؛يات المتحدة وبريطانيا ونيوزيمندهوالوال
، أف Herbert Hoover القطب الجنوبي. وأكد نائب وزير الخارجية، ىربرت ىوفر 

ببلده تعكؼ عمى إعادة تقييـ سياستيا الحالية، لكنيا ليست في وضع يسمح ليا 
 . (ٜ٘ٔ)بمناقشة المسألة بشكؿ رسمي

عة انتيت مراج عندما ٜٙ٘ٔولـ تصبح واشنطف في وضع كيذا حتى مطمع عاـ 
 ٜٙ٘ٔيناير  ٕٔيزنياور في اجتماع مجمس األمف القومي في أواتخذ السياسة األمريكية، 

ظ عمى أف نستمر في الحفا ،واًل ، أوأشار: "يجب عمينا ،أنتاركتيكاف مسألة موقًفا واضًحا م
رتباط مع برنامج السنة ؽ ما يرغب العمماء في تحقيقو باالتحقي حقوقنا في المنطقة. وثانًيا

ا، أف نطمب مف وزير الخارجية بدء محادثات استكشافية مع ية لعمـو األرض. وثالثً الدول
. (ٓٙٔ) إقامة سيادة مشتركة في المنطقة" يتمة بشأف إمكافدوؿ العالـ الحر األخرى الم

يزنياور أنو رفض توصيات مجمس األمف القومي. وظمت ؛ نفيـ مف تصريح أومف ثـ
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 ليذا. (ٔٙٔ)أنتاركتيكاالسياسة الرسمية حياؿ  ىى ٕٗٗ٘وثيقة مجمس األمف القومي 
وصمت األمور في أعقاب ىذه المراجعة إلى نقطة تحوؿ، وبدا أف المرحمة التالية مف 
عممية البحث عف الخيارات أصبحت وشيكة. فقد طرح االختراؽ السوفيتي الوشيؾ 

 معضمة جديدة أماـ الواليات المتحدة. نتاركتيكاأل

قشة ىذا التحوؿ في مجرى األحداث مع دوؿ "العالـ وكانت أوؿ فرصة لمنا
ريطانيا وبأستراليا عندما اجتمع سفراء  ٜٙ٘ٔالحر" األخرى المعنية فى أوائؿ فبراير 

 John Fosterمع وزير الخارجية جوف فوستر داالس  مندهيونيوز  إفريقياوجنوب 
Dulles.  في أستراليا لى ا بطمب إوراء ىذا أف موسكو قد تقدمت رسميِّ ولعؿ الحافز
لـ تممؾ و . أنتاركتيكاحقيا في إنشاء قواعد داخؿ قطاعيا في ب يتعمؽ ٜٙ٘ٔفبراير 
الدوؿ  نظمة دولية سمطتيا ىناؾ، ولـ تسعَ سوى القبوؿ؛ ألنو لـ تفرض أي مأستراليا 

 . (ٕٙٔ)ذات المطالبات المتعارضة إلى التحكيـ الدولي

مى داالس بشأف الحاجة إلى وفي ىذا االجتماع، ضغط ممثمو الكومنولث ع
التشاور لوضع سياسة مشتركة مع الواليات المتحدة في مراقبة ومواجية االختراؽ 

تحقيؽ ذلؾ، وأكد لمممثميف  وأعرب داالس عف أممو في إمكاف. نتاركتيكاالسوفيتي أل
بيدؼ إبعاد  سياسة مشتركة؛ لتبنيلمصالحيا  ةضرورة توحيد جميع الدوؿ الخمس

الصديقة عف القارة لضماف حرية البحث العممي، والقياـ بذلؾ دوف العناصر غير 
نو كاف مف المتصور أف إإلى المساس بمواقفيـ الوطنية القائمة. وأشار داالس أيًضا 
د أنو أوضح أنو ؛ بيأنتاركتيكايكوف نوع مف اقتراح السيادة المشتركة ىو الحؿ لمشكمة 

 .(ٖٙٔ)ا الوقت بالذاتفكرة عممية في ىذلـ يكف يقدـ ىذه بوصفيا 

ا أخرى. ولـ يحدث المزيد مف التشاور عمى ىذا النحو لمدة ثمانية عشر شيرً 
طمب الوفد اليندي في فقد  .أنتاركتيكا شؤوفوعرقؿ ىذا النقاش دخوؿ العب جديد في 

عمى جدوؿ أعماؿ  أنتاركتيكاإدراج مسألة  ٜٙ٘ٔفبراير  ٚٔفي  األمـ المتحدة
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اقترحت اليند حظر أي تطبيقات سممية مزعومة لمتكنولوجيا حيث  الجمعية العامة؛
عمى اليورانيوـ الذي منع حدوث تنافس دولي أو بمعنى آخر  ،أنتاركتيكاالنووية في 

التوترات  متدادا الحيمولة دوفقة جميع الدوؿ عمى . وموافأنتاركتيكاُيعتقد وجوده في 
 .(ٗٙٔ)أنتاركتيكاالعالمية القائمة إلى 

 ؟ أنتاركتيكاوف االىتماـ اليندي المفاجئ بشؤ  لدافع وراء ىذاولكف ما ا

ف اليند أرادت في البداية استغبلؿ ما أثارتو عممية الصقيع الشديد يمكف القوؿ إ
تخاذ إجراء مف ال أنتاركتيكامف شكوؾ حوؿ خطط أمريكية الختبار األسمحة النووية في 

حرؼ الموقؼ اليندي نحو اقتراح تدويؿ ليذا األمر، ثـ ان أنتاركتيكاشأنو منع استخداـ 
إلى عػدـ تورط المجتمع  ٜٗ٘ٔمف دعوة اليند منػذ عػاـ  اجزءً ىذا . ويأتي (٘ٙٔ)القارة

لى العمؿ عمى تطوير االستخدامات السػممية لمطاقػة  الدولي في سػباؽ تسػمح نػووي، وا 
إجػراء جميػع أشػكاؿ  مػف أوائػؿ الذيػف دعػوا إلى حظر ؿ نيػروالذريػة، وكاف جواىػر ال

رتباؾ، ىو . وربما ما كانت تتوقعو اليند، بحكـ ما أثاره االقتراح مف ا(ٙٙٔ)التجػارب النوويػة
ثارة المش بيف بريطانيا والواليات المتحدة ودوؿ أمريكا الجنوبية، ونقؿ  تكبلكسب الوقت وا 

الؿ نيرو وغيره مف النقاش إلى ساحة األمـ المتحدة، التي تسمح في الوقت ذاتو لجواىر 
. فقد كاف (ٚٙٔ)القياـ بأدوار قيادية عمى مسرح الدبموماسية العالميةبالدبموماسييف الينود 

ي ظؿ فمسفة عدـ مف شأف شكؿ مف أشكاؿ الضغط الدولي الذي يناشد السبلـ العالمي ف
بقدر معيف مف التغطية الصحفية، أف يمّكف اليند مف تحويؿ نفسيا  االنحياز، مصحوبٍ 

عف  ابشكؿ مستقؿ تمامً  -أو عمى األقؿ في جنوب آسيا -إلى زعيـ لمرأي العالمي 
 األعضاء اآلخريف في الكومنولث البريطاني.

وقد طمبت مجموعة دوؿ الكومنولث الميتمة بالمنطقة القطبية الجنوبية دوف 
موسكو ل يتيحربما ألنو  ؛جدوى أف تعيد اليند النظر في بند جدوؿ أعماليا وسحبو

عبارة ، استبدلت اليند ٜٙ٘ٔسبتمبر  ٕٔالقارة. وفي  شؤوفلفرصة لمتدخؿ في ا



 0207يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 090 

وحافظت عمى المذكرات " أنتاركتيكا"، ببند "مسألة نتاركتيكا"االستخداـ السممي أل
 التفسيرية المرافقة ليا.

دفعت ىذه التطورات مجموعة أمريكا البلتينية إلى تنظيـ اجتماع أكد فيو  
عمى أىمية إحاطة القطب  Óscar Pinochetوسكار بينوشيو أتشيمي عضو الوفد ال

الجنوبي ألمريكا الجنوبية بالمنطقة األمنية األمريكية عمى النحو المنصوص عميو في 
، خواف معاىدة ريو. وقرر االجتماع معارضة االقتراح اليندي. وصرح سفير اإلكوادور

لتقى عدة مرات مع ، لمصحافة بأنو اJuan Vicente Trujilloيلوتروخفيسنتي 
لف تناقش  لؤلمـ المتحدة السفير اليندي، وأنو ال يزاؿ عمى ثقة مف أف الجمعية العامة

ف بمداف أمريكا البلتينية العشريف كانت تشكؿ آنذاؾ ولعؿ مبعث ىذه الثقة أاالقتراح. 
ضافة إلى حمفائيـ مف أكثر مف ثمث أعضاء األمـ المتحدة. وكاف تصويتيـ، باإل

ومجموعة البمداف اآلسيوية القريبة مف الواليات المتحدة بما في  ،فريقيةاإل المجموعة
ذلؾ الياباف وكوريا وجميورية الصيف )تايواف( وغيرىا مف األصدقاء أو الحمفاء مثؿ 

 . (ٛٙٔ)وكندا يمكف أف تيـز بسيولة المبادرة الينديةأستراليا 

بداًل مف ذلؾ تفاصيؿ  اتخاذ موقؼ سريع، وطمبتوتجنبت الخارجية األمريكية 
أكثر عف أىداؼ اليند وراء ىذا االقتراح لمناقشتيا مع الجميوريات األمريكية 

ولعؿ ىذا نتيجة أف االقتراح اليندي كاف يثير مشكبلت تتخطى أبعاده . (ٜٙٔ)األخرى
عـ داخؿ نصؼ الكرة توقع المسئولوف األمريكيوف حاجتيـ الشديدة إلى الدبكثير. فقد 
وضرورة أف يظموا ثابتيف عمى موقفيـ حوؿ  مناقشة الموضوع، جرت الغربي إذا

النزعة المعادية معارضة تدخؿ األمـ المتحدة، وىو ما كاف يمثؿ معضمة في ضوء 
التوجس البلتيني الدائـ مف نوايا واشنطف واحتماؿ عدـ وقوفيـ إلى جانبيا في األمـ و 

تدخؿ األرجنتيف و تشيمي غؿ أف تست مخاوؼ الخارجية األسوأكما كانت المتحدة. 
؛ حيث ُيعتقد أف أنتاركتيكاالجمعية العامة لتقديـ مقترح لمعالجة النزاع حوؿ شبو جزيرة 
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  .(ٓٚٔ)المعادف الميمة، وال سيما اليورانيوـ، موجودة في ىذه المنطقة

قتراَحيا سريًعا، نظرت الخارجية وعندما تبلشى أمَؿ أف َتْسحَب اليند ا
إعطاء اليند بعض  لضغوط مف األسترالييف، في إمكافبعض اتحت  ،األمريكية

منطقة اختبار لؤلسمحة النووية، تكف تنوي استخداـ القطب الجنوبي الضمانات بأنيا لـ 
. ولكف كانت ىناؾ (ٔٚٔ)أو دعـ اقتراح اليند عمى أمؿ تخفيؼ ليجتو إلى بياف مقبوؿ

دعاء التي ؽ لسياسة عدـ االاوؼ مف أف تتدخؿ األمـ المتحدة لجعؿ أي تغيير الحمخ
أنو قد حدث بدافع مف المصمحة الذاتية األمريكية وكأعمنتيا واشنطف يبدو 

سحبت اليند بندىا المقترح في  . وظمت الواليات المتحدة عمى ترددىا حتى(ٕٚٔ)الضيقة
باإلضافة إلى مسعى  ،تحت ضغط مجموعة دوؿ أمريكا البلتينية ٜٙ٘ٔنوفمبر  ٗٔ

 .(ٖٚٔ)مع نيرو Miguel Serranoميجيؿ سيرانو تشيمي فير ناجح مف جانب س

وكاف سحب االقتراح اليندي بحجة عدـ رغبتيا في إحداث المزيد مف 
يرجع في جزء منو  ،(ٗٚٔ)أكثر مف القائمة بالفعؿ أنتاركتيكاالخبلفات الدولية تتعمؽ ب
ة ليس فقط كانت تفقد مصداقيتيا داخؿ األمـ المتحد ٜٙ٘ٔإلى أف اليند بمضي عاـ 

كف لدى اليند طريقة تمع دوؿ أمريكا البلتينية، ولكف مع المجتمع الدولي. ولذلؾ لـ 
مف  ادوليِّ  ممثبًل سحب طمبيا ومحاولة تحسيف صورتيا بوصفيا أفضؿ لميروب سوى 

-كاف تسارع األحداث  فقد خبلؿ إزالة االنطباع بأنيا تصرفت كمخمب قط لموسكو.
قد  -والغزو السوفيتي لممجر ٜٙ٘ٔفي أكتوبر ى مصر وخاصة العدواف الثبلثي عم

فإذا كانت اليند قد تمكنت  اختبر بشدة مصداقية المثؿ العميا اليندية لعدـ االنحياز.
 .(٘ٚٔ)فشمت في اختبار المجر انيأزمة السويس، فإ مف اجتياز اختبار

في لممراجعة  وبعد ىذا التحوؿ، كانت السياسة األمريكية تخضع مرة أخرى
خاصة مع اقتراب السنة الدولية لعمـو األرض التي جمبت معيا  ،ٜٚ٘ٔأوائؿ عاـ 

وتوافؽ ىذا مع الضغط الذي كانت . مجموعة جديدة وأكثر تعقيًدا مف المتغيرات



 0207يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 099 

، أنتاركتيكادعاءاتيا اإلقميمية في إلقناع الواليات المتحدة بتقديـ اآنذاؾ أستراليا تمارسو 
أستراليا مطالب  والقت. (ٙٚٔ)السبعة الرسمييف اآلخريف واالعتراؼ بحقوؽ المطالبيف

ألنيا كانت متسقة مع موقفيا الداعي إلى ؛ الخارجية األمريكية مف اإيجابيِّ صدى 
استوجبت مراجعة أخرى أستراليا وأعمنت الخارجية أف مخاوؼ  إعبلف مطالبة إقميمية.

القطاع الذي لـ يطالب لمسياسة األمريكية، وأشارت إلى ضرورة أف تطالب واشنطف ب
بو أحد آنذاؾ، والدخوؿ في مفاوضات مع المطالبيف السبع لحؿ بقية النزاعات 

عمى أف أي تأخير في إعبلف مثؿ ىذا االدعاء سيضعؼ مع التأكيد  اإلقميمية،
. وكانت تقصد (ٚٚٔ)الموقؼ األمريكي، ويكوف بمثابة دعوة مفتوحة لآلخريف لمتدخؿ

    االتحاد السوفيتي بذلؾ.

في أستراليا ( في SEATOوبعد اجتماع منظمة معاىدة جنوب شرؽ آسيا )
، أوصى الوزير داالس بمراجعة مجمس األمف ٜٚ٘ٔمارس  ٗٔ-ٖٔالفترة مف 

القومي لمسياسة األمريكية تجاه القطب الجنوبي، وخاصة فيما يتعمؽ بالمطالبات 
ىذه حوؿ مسألة إعبلف ؛ حيث استمر الخبلؼ خبلؿ عممية المراجعة (ٛٚٔ)اإلقميمية

. فقد كانت الخارجية األمريكية تؤيد بشكؿ قوي إعبلف أنتاركتيكامطالب أمريكية في 
 دفاع تميؿ إلى وجية نظر الخارجية؛، كما بدأت وزارة الأنتاركتيكاإدعاء أمريكي في 

في القارة القطبية  -سواء عسكري أو مدني–ربما بسبب مخاوفيا مف وجود سوفيتي 
عف توقعيا  سوفيتية إلى القطب الجنوبي، فضبًل خاصة مع اقتراب أوؿ بعثة الجنوبية 

حصوؿ الخارجية عمى اتفاؽ مف خبلؿ مفاوضات دبموماسية يمنح لمواليات المتحدة 
 .(ٜٚٔ)حرية تحرؾ نسبية في جميع أو معظـ القارة القطبية الجنوبية

ووزارة  ألمريكيةاوعمى الجانب اآلخر، كانت ىناؾ معارضة مف جانب المخابرات 
وف س األمف القومي ومساعد الرئيس لشؤ الداخمية ورئيس لجنة التخطيط التابعة لمجم

وف تخطيط ، ومساعد وزير الخارجية لشؤ Robert Cutlerروبرت كتمر  ؛األمف القومي
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دعاء شّددوا جميًعا عمى مساوئ إعبلف ا الذيف Robert Bowieالسياسات، روبرت بوي 
ذلؾ قد يقمؿ مف التعاوف السوفيتي في أنشطة السنة الدولية لعمـو أمريكي رسمي؛ ألف 

دعائو في عمى إعبلف اوفي جميع أنحاء العالـ، ويمكف أف يشجعو  أنتاركتيكااألرض في 
دعاء الواليات المتحدة لف يمنع، وفي أحسف األحواؿ . واألىـ مف ذلؾ أف تأكيد اأنتاركتيكا

، أنتاركتيكادعاءات قانونية عمى أي جزء مف ي ااكتساب االتحاد السوفيت سيصعب فقط،
ت مف الوصوؿ إلى القارة إال بالقوة. وكانت ىناؾ يولف تتمكف واشنطف مف منع السوفي

أف تقـو اإلدارة بصياغة سياسة طويمة األجؿ حياؿ القطب الجنوبي بتوصية مف كاتمر 
 .(ٓٛٔ)ٜٛ٘ٔقبؿ نياية السنة الدولية لعمـو األرض في عاـ 

وقامت بصياغة  ،أخذت الخارجية األمريكية زماـ المبادرة ٜٚ٘ٔايو وفي م
بياف آخر لسياسة القطب الجنوبي. وكانت إحدى القضايا األساسية التي تعاممت معيا 

دعاء الواليات المتحدة في ؟ مقابؿ ما إذا كاف يمكف تأكيد االخارجية ىى متى
الموعد المستيدؼ  ٜٜ٘ٔير األوؿ مف ينايكوف أف ب. وأوصت الخارجية أنتاركتيكا

دعاءات أمريكية ا إلعبلف ذلؾ. وقدمت الخارجية مجموعة مفصمة مف البدائؿ بشأف
 قدمت الخارجية تحميبًل  ،محددة والتفاوض مع المطالبيف الرسمييف السبعة. وألوؿ مرة

لطبيعة ونتائج ومزايا وعيوب إقامة سيادة مشتركة أو وصاية لؤلمـ المتحدة مف  امتعمقً 
. وأكدت الخارجية عمى ضرورة أنتاركتيكاؿ حؿ نزاعات ومطالب المدعيف في أج

 .(ٔٛٔ)أنتاركتيكااستعداد واشنطف لممفاوضات الدبموماسية المقترحة حوؿ 

عّدلت الواليات  ٜٚ٘ٔوفي اجتماع مجمس األمف القومي في أواخر يونية 
 NSC" )ٔ/٘ٔٚ٘ومي وفًقا لػمذكرة مجمس األمف الق أنتاركتيكاالمتحدة سياستيا في 

ا والتي ترغب واشنطف في (، وقررت تحديد المناطؽ المدعى عمييا حاليِّ 5715/1
تأكيد مطالبيا أو حقوقيا عمييا؛ ثـ الشروع في محادثات دبموماسية مع بمداف "العالـ 
الحر" المطالبة بيدؼ إببلغيا بأف الواليات المتحدة تعتـز المضي قدما، في الوقت 
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، وفي مناطؽ أنتاركتيكافي  طالبة رسمية بالقطاعات غير المطالب بياالمناسب، في م
كوف فييا لمواليات المتحدة حقوؽ مستمدة عمى أساس االكتشاؼ واالستكشاؼ أخرى ت

وغير ذلؾ مف األنشطة، والتفاوض معيـ عمى المدى الممكف لمطالباتيـ ومطالبات 
طريقة ممارسة السيادة سواء   الواليات المتحدة واالعتراؼ المتبادؿ بالمطالبات و 

مف ا أو جزءً  سيطرة وطنية أو سيطرة دولية مف خبلؿ إقامة سيادة مشتركة تغطي كؿَّ 
 .  (ٕٛٔ)أو واحدة أو أكثر مف الوصاية التابعة لؤلمـ المتحدة أنتاركتيكا

 :"7391المشاورات الرباعية بين واشنطن ودول الكومنولث "أكتوبر 

مجموعة مف ب ٜٜ٘ٔفي عاـ  أنتاركتيكابمعاىدة  دأت العممية التي ستتوجب
. وابتداء مف ونيوزيمندهأستراليا المفاوضات السرية بيف الواليات المتحدة وبريطانيا و 

، ومع بداية السنة الدولية لعمـو األرض، التقى مسئولوف مف ىذه البمداف ٜٚ٘ٔأغسطس 
. وكاف (ٖٛٔ)أنتاركتيكاقارة األربعة بشكؿ دوري في واشنطف لمناقشة المستقبؿ السياسي ل

في اجتماع عقد في واشنطف في أواخر يولية  نيوزيمندهوزير الخارجية داالس قد أبمغ ممثؿ 
قد وقعت عميو، وأنو يعتـز تعييف  أنتاركتيكابأف مسئولية السياسة األمريكية في  ٜٚ٘ٔ

ومف  ،ميةالتي يعتبرىا "منطقة بالغة األى أنتاركتيكامساعد خاص لمعمؿ عمى مشكمة 
لى أف إقامة سيادة مشتركة قد تكوف أشار داالس إشأنيا أف تزداد أىمية مع السنوات". و 

ف مثؿ ىذا العمؿ يمكف بالرغـ مف أنو كاف يدرؾ أ السوفييتى أفضؿ طريقة لمضغط عم
 .  (ٗٛٔ)واألرجنتيفتشيمى أف يخمؽ صعوبات مع 

في  نيوزيمندهسفارة  وفي أعقاب ىذا االجتماع، أبمغت الخارجية األمريكية 
واشنطف بأنيا بحموؿ سبتمبر قد تكوف في وضع يمكنيا أف تناقش معيـ ما يمكف 

خطوة أولى في سيادة في ، وأف واشنطف كانت تفكر أنتاركتيكاعممو بشأف وضع 
والواليات المتحدة التي تغطي المساحة مف  نيوزيمندهو أستراليا مشتركة محدودة مف 

، باستثناء منطقة أديمي إلى القطاع األسترالي الرئيس Byrd Marieأرض ماري بيرد 
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وقد يؤدي ذلؾ إلى سيادة مشتركة أوسع تغطي األراضي التي تطالب بيا  .الفرنسية
 . (٘ٛٔ)بمداف أخرى

، أبمغت الخارجية األسترالية مفوضييا السامييف ياألمريكا عمى ىذا الموقؼ ردِّ 
زاؿ يشعر بأف ي الأف مجمس الوزراء األسترالي في لندف وويمينجتوف وسفيرىا في واشنطف 

لمشكمة القطب الجنوبي كانت سابقة ألوانيا، وأف المناقشات  حبلِّ بوصفيا السيطرة الدولية 
أغسطس شيري والمقرر عقدىا في  ،القادمة حوؿ القارة القطبية الجنوبية في لندف

وكندا تيدؼ إلى استكشاؼ  إفريقياوجنوب  هوبريطانيا ونيوزيمندأستراليا وسبتمبر، بيف 
ئ مف الحكومات المشاركة. وكانت مناقشات الكومنولث ىذه يالقضايا دوف التزاـ بأي ش

في البداية عمى "مستوى العمؿ" لممساعدة في تمييد الطريؽ لمزيد مف المناقشات الرسمية 
ع حوؿ الموضوع في سبتمبر عندما خطط وزير الخارجية األسترالي لبلجتماع في لندف م

 .(ٙٛٔ)نيوزيمندهكبار صناع السياسة اآلخريف مف بريطانيا و 

، وظير أنتاركتيكاوكانت بريطانيا آنذاؾ في معرض إعادة تقييـ سياستيا في 
اتجاه داخؿ الخارجية البريطانية يرى أف إقامة سيادة مشتركة قد يكوف وسيمة مواتية لحؿ 

ع بعض رتيا األمريكية إلى ضرورة وضالخارجية البريطانية نظي . ونّبيتأنتاركتيكامشكمة 
قبؿ نياية العاـ الدولي لعمـو طبيعة األرض نتيجة  أنتاركتيكاالترتيبات الخاصة بمستقبؿ 

قد يكوف غير مرٍض لممصالح الغربية.  ٍّمف أف تتدخؿ األمـ المتحدة لفرض حؿ المخاوؼ
تتضمف  تاركتيكاأنوأعربت الخارجية البريطانية عف تفضيميا إلقامة سيادة مشتركة في 

أستراليا االتحاد السوفيتي. واقترحت أيًضا أنو في حالة الوصوؿ إلى نتائج إيجابية مع 
مف الكومنولث سيطرحوف المسألة بعد ذلؾ  ةالمطالبات الثبلث ، فإف أصحابهونيوزيمند

 . (ٚٛٔ)ةعمى الواليات المتحدة بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ بيف الدوؿ األربع

ية األمريكية استعدادىا، مف حيث المبدأ، لممشاركة في وقد أبدت الخارج
عمى مستوى العمؿ، والتي يمكف عقدىا في واشنطف في  ةمناقشات القوى األربع



 0207يوليو  – والستون الخامس العدد           السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 092 

، ولكنيا أشارت إلى أف إدارج االتحاد السوفيتي في السيادة المشتركة ٜٚ٘ٔأكتوبر 
لـ الحر"، لف يخدـ عمى أفضؿ وجو مصالح وأمف "العا أنتاركتيكاالمقترحة في 

ويتعارض مع السياسة األمريكية القائمة. ولخصت الوزارة أيًضا تفكيرىا الحالي بشأف 
 .(ٛٛٔ)مف قبؿ هالمشكمة عمى غرار ما أبمغت بو نيوزيمند

، شرح ٜٚ٘ٔوخبلؿ مناقشات الكومنولث التي عقدت في منتصؼ أغسطس 
شمؿ االتحاد الجنوبي تسيادة مشتركة في القطب  المشاركوف البريطانيوف أسباب اقتراح

، أنتاركتيكاالعبء المالي المتمثؿ في الحفاظ عمى مطالبتيا في   فقد كاف .السوفيتي
لمصمحة الدفاع البريطانية،  عد في المجاؿ الرئيسأف المنطقة لـ تبلندف  اقتناعو 

إلى التوصؿ إلى استنتاج  ياشيمي، قد دفعتو األرجنتيف والرغبة في تطبيع عبلقاتيا مع 
كاف مطموًبا. وسيكوف مف المستحيؿ  أنتاركتيكاده أف التدويؿ أو، عمى األقؿ، تحييد مفا

ألنيـ قد يعتبروف االستبعاد خطوة  ؛تطبيؽ مثؿ ىذا الحؿ دوف إدراج االتحاد السوفيتي
ويمكف أف يسبب الكثير مف المتاعب في األمـ المتحدة وغيرىا.  ،سياسية كبيرة ضدىـ

بعد  أنتاركتيكاة أف االتحاد السوفيتي سيبقى في إلى فرضيوربما استند ىذا المنطؽ 
نياية السنة الدولية لعموـ األرض، وسيكوف مف الصعب إخراجيـ بالقوة. ومف ثـ كاف 
مف غير الواقعي إقامة نظاـ دولي بدونيـ. وبدأت المؤشرات تظير صحة ىذا 

تحادات العممية لبل فيتي في اجتماع المجمس الدولياالفتراض. فقد أعمف المندوب السو 
وىو اليوـ نفسو الذي بدأت فيو مناقشات  – ٜٚ٘ٔسبتمبر  ٓٔفي ستوكيولـ في 
أف االتحاد السوفيتي عاـز عمى البقاء في القارة القطبية الجنوبية  -الكومنولث في لندف
 .(ٜٛٔ)ممنطقةللمواصمة دراستيـ 

يا مع الواليات وخرجت اجتماعات الكومنولث بػورقة عمؿ كاف مف المقرر مناقشت
ألراء المؤيدة والمعارضة با ا، وبيانً أنتاركتيكاالمتحدة. وأوضحت الورقة الموقؼ القائـ في 

ة التي قد تنشأ نتيجة إقامة نظاـ دولي وتحميؿ المشاكؿ الرئيس الستمرار الوضع الراىف،
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متحدة ومقارنة بيف المزايا المتعارضة لمخطط التي كانت تفضميا بريطانيا والواليات ال
إلى أستراليا التي أشارت  أنتاركتيكاواالقتراح المتعمؽ ببرنامج محدود لنزع السبلح في 

رغبتيا في بحثو. ويتضح مف ىذه االجتماعات أف بريطانيا قد حولت تفضيميا مف إقامة 
مف تشيمي إلى شكؿ مف أشكاؿ الوضع القائـ الذي اقترحتو  أنتاركتيكاسيادة مشتركة في 

 -ومف ثـ إقامة سمطة دولية تضـ االتحاد السوفيتي دوف سيادة باالسـ ؛ٜٛٗٔقبؿ عاـ 
بطريقة ال تتأثر بأي حاؿ مف األحواؿ  أنتاركتيكاوسيتـ تجميد الوضع القانوني القائـ في 

 .   (ٜٓٔ)دولة عضو ةباألنشطة البلحقة ألي

وفي الوقت الذي كانت تجرى فيو األعماؿ التحضيرية لمناقشات القوى 
أف السفير بوؿ دانيمز ب ٜٚ٘ٔفي سبتمبر أستراليا ، أبمغت الخارجية األمريكية ةاألربع

Daniels Paul ًسيمثؿ أنتاركتيكاوف ا لشؤ ا خاصِّ ، الذي عينو وزير الخارجية مستشار ،
 .  (ٜٔٔ)واشنطف في المحادثات

. ٜٚ٘ٔأكتوبر  ٛو ٚفي واشنطف في  ةوقد عقدت مناقشات القوى األربع
ـ أف ىذه المحادثات غير رسمية واستكشافية وسرية. وكاف ليذه وكاف مف المفيو 

األوؿ، كيفية االستجابة لموجود السوفيتي المتزايد  مشاورات الرباعية ىدفاف مترابطاف:ال
 لحالة عدـ . واآلخر، نوع الترتيبات اإلقميمية التي يمكف أف تجد حبلِّ أنتاركتيكافي 

شبو الجزيرة سيما النزاع الثبلثي في ؿ وجو، والعمى أكم أنتاركتيكافي اليقيف السياسي 
القطبية، والحد مف النفوذ الشيوعي في القارة. وكاف محور المفاوضات كيفية إبقاء 

 .(ٕٜٔ)خارج جدوؿ أعماؿ األمـ المتحدة أنتاركتيكامسألة 

 مف الرأي العاـ الدولي وفي إطار تحقيؽ التوازف بيف جعؿ ىذا الرأي مقبواًل 
بواب القارة إلى سيطرة دولية حقيقية، كاف العمـ يوفر أداة مفيدة لذلؾ. ففي دوف فتح أ

استبعاد الدوؿ التي تدور  فير البريطاني في واشنطف، إمكافإحدى الجمسات، اقترح الس
خريف غير المرغوب فييـ بتطبيؽ المعيار المقترح في الورقة واآل في الفمؾ السوفيتي
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داف المشاركة في إعداد النظاـ األساسي مصمحة األمريكية، بمعنى أف تكوف لمبم
المصمحة يتعيف عمى ىذه الدوؿ أف  . وإلظيار ىذهأنتاركتيكاوىرية في مباشرة وج

 . (ٖٜٔ)تجري بحوثا عممية في القارة 

مف أي نظاـ دولي  ييت تماًماوكاف الموقؼ األمريكي يقـو عمى استبعاد السوف
ألمريكيوف إقامة سيادة مشتركة مف ثماف دوؿ، . واقترح المسئولوف اأنتاركتيكابشأف 

والواليات المتحدة، مصحوبة بمطالبة واشنطف بالقطاع  ةتتضمف الدوؿ المدعية السبع
مف  -قطاعات أخرى. ولكف كاف مف الصعبب، وربما أنتاركتيكاغير المطالب بو في 
لى إنشاء نظاـ إيجاد المبرر الستبعاد االتحاد السوفيتي. ودعوا إ -وجية نظر بريطانيا

دعاء أمريكي رسمي؛ إلى ا دولي يضـ الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي دوف الحاجة
عمى القياـ بالمثؿ، فضبًل عف  السوفييتألف ذلؾ قد يزيد مف زعزعة الموقؼ وُيحرض 

 .(ٜٗٔ)إثارة المشكمة في األمـ المتحدة

و مف الواضح أف نإوانفضت المشاورات دوف التوصؿ إلى قرار نيائي، إال  
السفير دانيمز قد أعجب بمنطؽ الحجة البريطانية المؤيدة لنظاـ دولي يتضمف منذ البداية 

لموافقة وزير  ٜٚ٘ٔنوفمبر  ٖٔأعدت في مبدئية عضوية االتحاد السوفيتي. وفي مذكرة 
غير ا عمى مطالبة إقميمية باألجزاء الخارجية، أوصى دانيمز الواليات المتحدة بالتأكيد فورً 

ومطالبة الدوؿ  حقوقيا في مناطؽ أخرى مف المنطقة،وحفظ  أنتاركتيكاالمطالب بيا مف 
نشاء إلأف تنضـ إلى الواليات المتحدة  ذاتواألخرى صاحبة المطالبات القائمة في الوقت 

ة وأف تقترح واشنطف عقد مؤتمر دولي لمدوؿ التي ليا مصمح ،نتاركتيكانظاـ دولي أل
وتوجيو  أنتاركتيكانشاء نظاـ إللتي ترغب في التعاوف ا أنتاركتيكا مباشرة وجوىرية في

افة إلى االتحاد السوفيتي وجنوب دعوات إلى المؤتمر إلى الحكومات المطالبة باإلض
، وضرورة أف يصدر اإلعبلف بعد مشاورات سرية مع "الدوؿ الصديقة"، دوف إفريقيا

ذلؾ قبؿ افتتاح  ويفضؿ أف يكوف رض.نياية السنة الدولية لعمـو األانتظار بالضرورة 
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مجمعية العامة؛ وسيتخذ النظاـ األساسي لمنظاـ الدولي المقترح خطوات الدورة المقبمة ل
. وشّدد دانيمز عمى أف اليدؼ األمريكي وتحييدىا أنتاركتيكافعالة مف أجؿ نزع سبلح 

ديد العسكري ضد أي قاعدة لمتييجب أف يكوف منع استخداـ القارة  أنتاركتيكااألساسي في 
مف قوى العالـ الحر، كما بّرر المشاركة السوفيتية في المؤتمر المقترح عمى األسس نفسيا 

 .(ٜ٘ٔ)ياالتي استندت إلييا بريطان

وعند تعميـ المذكرة عمى مكاتب وزارة الخارجية لمتوضيح، أثار مارشاؿ جريف 
Marshall Green،  تيف: األولىئيسالشرؽ األقصى، قضيتنيف ر  شؤوففي مكتب 

حذر مف تنفيذ اإلجراء المقترح خبلؿ السنة الدولية لعمـو األرض؛ ألف أي قرار ىندي 
يمكف  -وىو قمؽ دانيمز-تحت سيطرة األمـ المتحدة  أنتاركتيكاأو سوفيتي قادـ يضع 

الصعب اتخاذ ترتيبات سياسية حوؿ أف يعمؿ ضد الحجة القائمة بأنو قد يكوف مف 
: أعرب عف قمقو إزاء عدـ إدراج ىخر الدولية لعموـ األرض. واأل السنة خبلؿ أنتاركتيكا

ف يكوف ىناؾ أي الياباف بيف البمداف التي ستدعى إلى المؤتمر المقترح؛ ومف ثـ ل
سيوي، ويكوف بمثابة "نادي الرجؿ األبيض". عبلوة عمى أف الياباف تشارؾ تمثيؿ آ

. وناقش أنتاركتيكاصالح صيد واسعة في ، وليا مبفريؽ في السنة الدولية لعمـو األرض
جريف ىاتيف النقطتيف مع دانيمز الذي وافؽ عمى أف ترؾ مسألة توقيت اإلعبلف أكثر 

 .(ٜٙٔ)انفتاًحا، ووافؽ عمى ضرورة إدراج اليابانييف إذا وافقت الدوؿ األخرى

، تـ وضع المذكرة مف أجؿ موافقة وزير ٜٚ٘ٔوبحموؿ أوائؿ ديسمبر 
نيا بعيف االعتبار مخاوؼ جريف، فإ س. وعمى الرغـ مف أنيا لـ تأخذالخارجية داال

احتوت عمى تغيير ميـ، وىو جزء ينص عمى أف النظاـ األساسي لمنظاـ الدولي 
المقترح: " قد ينص عمى سمطة دولية لف تكوف الدوؿ في ظميا ممزمة بالتخمي عف 

لى ىذه السمطة. ولكف سُتمنح مطالباتيا أو االعتراؼ بمطالبات أخرى أو نقؿ السيادة إ
. وقد ينص النظاـ األساسي أيًضا عمى تنظيـ أنتاركتيكاالسمطة صبلحية إدارية عمى 
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جراءات السمطة، لمنشاط العممي، والسياسة االقتصادية بما في ذلؾ الحفاظ  وعضوية وا 
 .(ٜٚٔ)وعبلقة العمؿ مع األمـ المتحدة" ،ونزع السبلح ،عمى الموارد

عيف االعتبار التفضيؿ البريطاني فيما يتعمؽ بطبيعة النظاـ وأخذ دانيمز ب
حوؿ "الوضع القائـ" فيما يتعمؽ بػتجميد قضية شيمي عمى أساس مبدأ ت-الدولي 

ولكف مع تطويرىا. وكاف عميو االنتظار حتى أوائؿ يناير عاـ  -المطالبات والحقوؽ
بعد ذلؾ عمى لمحصوؿ عمى موافقة داالس عمى االقتراح، وىو ما حدث  ٜٛ٘ٔ

 ةأساس مؤقت فقط. وأدى ىذا التأخير إلى تأجيؿ استئناؼ محادثات القوى األربع
 .  (ٜٛٔ)المقررة في ديسمبر

، قدمت الخارجية األمريكية ٜٛ٘ٔوعند استئناؼ المحادثات الرباعية في يناير 
لتي شممت ، وانتاركتيكاخططيا المّعدلة لنظاـ دولي أل نيوزيمندهو أستراليا إلى بريطانيا و 

التفاوض مع االتحاد السوفيتي، مصحوًبا بمطالبة إقميمية محتممة مف الواليات المتحدة. 
لو فرصة أكبر مف النجاح ستكوف  ادوليِّ  اوعمى الرغـ مف أف البريطانييف شعروا بأف نظامً 

قتراح مف ىذا القبيؿ، فقد سايروا اال أنتاركتيكاا بإعبلف حقوؽ في إذا لـ يكف مصحوبً 
بيف الحكومات  مبادئستراليوف والنيوزيمنديوف توقيع اتفاؽ األ بينما أراد (ٜٜٔ)مريكياأل

المشاركة في المحادثات الرباعية السرية قبؿ مشاركة ىذه الخطط مع البمداف  ةاألربع
عمى اعتبار أنيا تخمت  األمريكي بدعوة الياباف لممشاركة؛األخرى. ورفضوا أيًضا االقتراح 

في معاىدة السبلـ التي أنيت الحرب العالمية الثانية، وال ينبغي  ىناؾ عف جميع حقوقيا
 . (ٕٓٓ)مف الباب الخمفي تدخؿأف بالسماح ليا 

سترالية األكثر معارضة في المحادثات مدفوًعا وكاف وفد الحكومة األ 
. وكانوا أنتاركتيكاسترالى في فى القطاع األ ار الوجود السوفيتيبمخاوفو مف استمر 

. وعندما اجتمع مجمس الوزراء أنتاركتيكادعاء في ف أف تعمف الواليات المتحدة افضمو ي
، رفضوا المقترحات التي نوقشت في واشنطف؛ وىو أنتاركتيكااألسترالي لمناقشة تدويؿ 
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األرجنتيف ما ىّدد بتقويض أّي فرص لنظاـ دولي وحؿ لمنزاع بيف بريطانيا مف جية و 
 رالييف، كاف رئيس وزراء نيوزيمندهستقيض مف األمف جية أخرى. وعمى النشيمي وت

نو ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بتطمعو إلى تدويؿ يحبذ شكبل مف أشكاؿ التدويؿ، بؿ إ
تـ إحراز  ٜٛ٘ٔتحت إشراؼ األمـ المتحدة. وبحموؿ نياية يناير  نتاركتيكاحقيقي أل

ة وبريطانيا تقدـ كبير بشأف البحث عف الخيارات التي قد تتخذىا الواليات المتحد
أمريكي حوؿ سبؿ حؿ مشكمة  -. وكاف اتجاه التفكير األنجموونيوزيمندهأستراليا و 

يميؿ نحو إقامة نظاـ دولي يتضمف سمطة دولية دوف سيادة باالسـ وفؽ  أنتاركتيكا
االقتراح الذي تقدمت بو بريطانيا ألوؿ مرة في مناقشات الكومنولث في سبتمبر 

ف كانت  ٜٚ٘ٔ  .(ٕٔٓ) تحبذ ىذاالأستراليا وا 

ولـ يكف الخبلؼ داخؿ اإلدارة األمريكية أقؿ حدة مف وجيات نظر الدوؿ 
. صحيح أف الخارجية قد ىيمنت عمى التفكير األمريكي في سبؿ ووسائؿ حؿ ةاألربع

منذ صدور توجيو السياسة األمريكية وفًقا لمذكرة مجمس األمف  أنتاركتيكامشكمة 
ف إاألمريكية، إال  أنتاركتيكابمسئولية سياسة ، واضطمع داالس ٘ٔٚ٘/ٔالقومي

المخاوؼ التي أبدتيا وزارة الدفاع خبلؿ المحاولة األولى التي قامت بيا الواليات 
المتحدة لتشكيؿ نظاـ دولي في أواخر األربعينيات والدور الذي لعبتو في تقويض تمؾ 

طبلع ىيئة ا عمى إدانيمز أكثر حرصً المحاوالت في أوائؿ الخمسينيات جعمت السفير 
األركاف المشتركة والبنتاجوف عمى أحدث التطورات واستطبلع آرائيـ بشأف اقتراح 

، والمشاركة السوفيتية في النظاـ الدولي أنتاركتيكافي  الواليات المتحدة المطالبة بأراضٍ 
 .(ٕٕٓ)منطقة منزوعة السبلح أنتاركتيكاالمقترح، وجعؿ 

حتمالية األركاف، استمرت المخاوؼ مف ا يئةوفي اجتماع بيف الخارجية وى
إقميمي وقائي. وأبدت ىيئة األركاف اىتماميا المتزايد  ادعاءقياـ االتحاد السوفيتي ب

بتقديـ مطالبة إقميمية، وىو ما كاف بمثابة تغيير كبير في مواقفيـ السابقة. وكاف وراء 
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يا االتحاد السوفيتي مف منطقيـ ىذا أف الواليات المتحدة ال تممؾ وسيمة فعالة تمنع ب
يمكف عمى األقؿ أف يكبح جماح  ادوليِّ  اوأف نظامً  ،أنتاركتيكاالقياـ بعمميات كبيرة في 

ت ويسمح لمواليات المتحدة بفرض رقابة لصيقة عمييـ. ولكف الخارجية كانت يالسوفي
تدرؾ أف إعبلف أي مطالب إقميمية أمريكية خبلؿ السنة الدولية لعموـ األرض سيضر 

. وطمبت مف ىيئة األركاف المشتركة اخطيرً  ادوليِّ  ابصورة الواليات المتحدة ويخمؽ توترً 
ولكف ىيئة دراسة أكثر تعمقا لفكرة جعؿ القطب الجنوبي منطقة منزوعة السبلح. 

ت، ونصحت بإعبلف جميع المطالب يرتياب مف السوفياألركاف كانت تشعر باال
 .  (ٖٕٓ)ت ذلؾيالمشروعة قبؿ أف يفعؿ السوفي

خبلؿ االجتماع عمى ضرورة أف  Admiral Burke"وأكد "األدميراؿ بيرؾ 
يكوف "نزع السبلح" واضح المعالـ؛ ألف العديد مف األمور بما في ذلؾ مطارات القطب 

ا مِّ ا ميت عسكرية. كما أف الجيش األمريكى لعب دورً الجنوبي يمكف تحويميا إلى منشآ
، وكانت ىذه نقطة أخرى البد أف تكوف تيكاأنتاركفي عمميات غير عسكرية في 

 أنتاركتيكاواضحة ومحددة، أو بمعنى آخر التفريؽ بيف العسكرييف العامميف في 
والسموؾ العسكري في القارة. وافقت ىيئة األركاف عمى العمؿ عمى ىذه القضية، وأف 

 Twiningستراتيجية ممكنة. وأعرب الجنراؿ توينينج ات إدعاءاتدرس بشكؿ أكبر أي 
دويؿ عف معارضة ىيئة األركاف لتدويؿ القارة. واقترحت الخارجية أف نزع السبلح والت

وأف "القضية األساسية ىى إيجاد ترتيب تحصؿ مف يمكف أف يسيرا جنبا إلى جنب، 
 . (ٕٗٓ)تحاد السوفيتي"متحدة عمى األفضؿ بالقياس إلى االخبللو الواليات ال

، کاف مف الواضح ٜٚ٘ٔيناير  ٜٕد في وبحموؿ االجتماع الثالث الذي عق
ىو إشراؾ االتحاد  ،أف المجاؿ األساسي الوحيد لمخبلؼ بيف الخارجية والدفاع

السوفيتي في النظاـ المقترح؛ ففي حيف أعرب ممثمو البنتاجوف عف معارضتيـ 
لممشاركة السوفيتية، كرر دانيمز الحجج الداعية إلى إدراج االتحاد السوفيتي، مؤكدا 
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ألنيـ كانوا موجوديف ىناؾ  ؛أنتاركتيكاأف الواليات المتحدة لف تدعوىـ إلى  عمى
. (ٕ٘ٓ)فعاليةيـ والسيطرة عمييـ بأكثر الطرؽ عؿ، وأف واشنطف ستحاوؿ فقط احتوائبالف

وعمى الرغـ مف أنو لـ يتـ التوصؿ إلى حؿ ليذا الخبلؼ في الرأي في ىذا الوقت، 
 مستقبمية. تكبلمش الواضح أنيا كانت قضية ستثير فمف

بو محادثات فت لِّغػة لواشنطف، ُكشؼ ستار السرية الذي وفي مفاجأة غير سار 
" المندنية Telegraph  Dailyالقوى األربع األخيرة عندما نشرت صحيفة "الديمي تمجراؼ 

تصريح الخارجية البريطانية أف بريطانيا اقترحت عمى الواليات  ٜٛ٘ٔفبراير  ٕٔفي 
التقرير أف  وجعميا منطقة منزوعة السبلح. وأضاؼ أنتاركتيكابدئية لتدويؿ المتحدة خطة م

 . (ٕٙٓ)هونيوزيمندأستراليا عمى إعداد الخطة بالتشاور مع  بريطانيا تعكؼ حاليِّا

تحدة، ومف واقتضى ىذا التسريب الصحفي تحرًكا مباشًرا مف الواليات الم
، ٜٛ٘ٔوبحموؿ نياية فبراير  ثاره سريًعا.دانيمز عمى وجو الخصوص؛ الحتواء آ

 أنتاركتيكاأبمغت الخارجية األمريكية جميع الدوؿ األخرى التي تطالب بمناطؽ في 
. ال نيائيِّاو ا بالموقؼ األمريكي الحالي، مع التأكيد عمى أف ىذا الموقؼ ليس ثابتً 

ت فبراير إلى السفارا ٘ٔوتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ برقية أرسمتيا الخارجية األمريكية في 
 . (ٕٚٓ)أنتاركتيكااألمريكية في جميع الدوؿ المعنية بقضية 

راء فة خاصة بالتحقؽ مف أوذكرت البرقية أف وزارة الخارجية كانت ميتمة بص
الحكومات المضيفة فيما يتعمؽ باألىداؼ العريضة التي يمكف السعي إلييا في إطار 

 لؤلغراض السممية فقط، أنتاركتيكا. وشممت ىذه األىداؼ استخداـ أنتاركتيكاسياسة 
لمتوصؿ إلى اتفاؽ مع  أنتاركتيكاوسعي البمداف التي ليا مصمحة مباشرة وجوىرية في 

مف أف تصبح مسرحا لمنزاع  أنتاركتيكااالتحاد السوفيتي، ربما بموجب معاىدة، لمنع 
الدولي؛ وضرورة النص عمى تدابير كافية لمتفتيش والرقابة لضماف فعالية اليدفيف 

بعد السنة الدولية  أنتاركتيكايف؛ وضرورة مواصمة التعاوف العممي المثمر في األول
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ذات االىتماـ المشترؾ عف طريؽ  أنتاركتيكا شؤوفلعموـ األرض؛ وضرورة معالجة 
ا ويكوف لدييا مصالح وأنشطة ىناؾ وليس األمـ المتحدة. ولكف ميمة نسبيِّ بمداف ق

واف الواليات المتحدة التزاؿ  ادائمِّ  بًل أوضحت الخارجية أف ىذا النظاـ لـ يكف ح
 . (ٕٛٓ)تحتفظ بحؽ تقديـ طمبات إقميمية في أي وقت في المستقبؿ

قد يكوف أحد والنرويج وفرنسا إيجابية. و األرجنتيف و تشيمي وكانت ردود أفعاؿ 
دانيمز  عمى وجو الخصوص ىو ضمافاألرجنتيف و تشيمي ة في موافقة العوامؿ الرئيس
الحؽ يمكف أف يحافظ بشكؿ صريح عمى حقوؽ جميع الدوؿ المعنية أف أي ترتيب 

وأف االتفاؽ قد ينص صراحة عمى أنو ال يتضمف أي  ،بشأف مسألة السيادة اإلقميمية
لـ تكف عمى القدر أستراليا تنازؿ أو اعتراؼ بالمطالبات الحالية. بيد أف ردود فعؿ 

التعاوف العممي يمكف أف يمضي  مف اإليجابية. فقد أرادت النص صراحة عمى أف ذاتو
يجب أف تكوف سممية سواء مف  أنتاركتيكاقدًما فقط عمى أساس أف جميع األنشطة في 

حيث الطابع أو اليدؼ، والنص صراحة عمى أف جميع األطراؼ تتفؽ كذلؾ عمى أف 
ستكوف منزوعة السبلح، وحؽ جميع البمداف في الوصوؿ بحرية إلى قواعد  أنتاركتيكا
 . (ٜٕٓ)أنتاركتيكاالعاممة في  البمداف

سترالية تعكس شكوكيا في احتماالت الحصوؿ عمى المطالب األولعؿ ىذه 
. خاصة أنتاركتيكااتفاؽ سوفيتي فيما يتعمؽ بأي أحكاـ تفصيمية لمتفتيش والرقابة في 

في ظؿ الخبلؼ القائـ حوؿ التفتيش في المجاؿ العاـ لنزع السبلح؛ ففي الوقت الذي 
واشنطف عمى التفتيش والرقابة في مجاؿ نزع السبلح، فإف موسكو رفضت  أصرت فيو

. وبما أف  ال تتصور أف تتنازؿ واشنطف عف مبدأ التفتيش في أي أستراليا ىذا المفيـو
تغيير موقؼ موسكو حوؿ تمؾ المسألة، فقد توقعت  أو إمكاف أنتاركتيكااتفاؽ حوؿ 

 منذ البداية؛ أنتاركتيكاوؿ إلى اتفاؽ حوؿ وصفشؿ المقترحات األمريكية في الأستراليا 
ع وبالطب-ومف ثـ كاف اقتراحيا لمسألة التبادؿ المستمر لمزيارات لقواعد البمداف المعنية 

 عف الرقابة والتفتيش ويؤدي الغرض نفسو. ليكوف بديبًل  -االتحاد السوفيتي



 (م7393 - 7391ارة القطبية الجنوبية )ـيادة عمى القــراع السـوص وفيتيـواالتحاد الس الواليات المتحدة األمريكية 
 ز فريجسحق عزيإد. 

Forty-seventh year - Vol. 65 July 2021 091 

يجة وبعد أف تمكنت الحكومة األمريكية مف احتواء أي ردود فعؿ سمبية نت
، كاف عمييا أف تضع الممسات األخيرة لسياستيا ةتسريب أخبار مناقشات القوى األربع

تجاه القطب الجنوبي، واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. وقد تـ ذلؾ في اجتماع 
. وتضمنت تقريًبا العناصر األساسية التي ٜٛ٘ٔمارس  ٙمجمس األمف القومي في 

فبراير. فقد حدد التوجيو السياسي في وثيقة  ٘ٔ جاءت في برقية وزارة الخارجية في
مارس، ىدؼ  ٛيزنياور في ، الذي وافؽ عميو أٔ/ٗٓٛ٘القومي  مجمس األمف

" الذي أنتاركتيكاالواليات المتحدة المتمثؿ في "التقدـ المنظـ نحو حؿ سممي لمشكمة 
ع جمي وحرية البحث العممي في ألغراض عسكرية، أنتاركتيكامف شأنو منع استخداـ 

ووضع قواعد موحدة وغير تفضيمية تنطبؽ أنحائيا، وضماف حرية الوصوؿ إلييا، 
عمى جميع البمداف ورعاياىا مف أجؿ أي تنمية ممكنة لمموارد االقتصادية؛ والنص 

رساء ىذه  .نتاركتيكاعمى إدارة مشتركة منظمة أل الشراكة مع األمـ المتحدة مف شأنو وا 
    . (ٕٓٔ)أف يعزز ىذه األىداؼ

قتضت موافقة الرئيس عمى ىذا التوجيو اتخاذ إجراءات، منيا التشاور السري وا
، أنتاركتيكاالمسبؽ مع بمداف العالـ الحر المطالبة" لمتوصؿ إلى اتفاؽ بشأف تنظيـ 

وحرية  أنتاركتيكالتحقيؽ أىداؼ محددة مثؿ نزع سبلح  ؛يتضمف االتحاد السوفيتي
ذا قبمت بمداف  ، يجب دعوة أنتاركتيكاالعالـ الحر مفيوـ تنظيـ البحث العممي؛ وا 

الحكومات الميتمة، بما في ذلؾ االتحاد السوفيتي، إلى مؤتمر دولي إلبراـ اتفاؽ مف 
شأنو أف ينشئو؛ وفي حالة الفشؿ في تحقيؽ منظمة مقبولة تشمؿ االتحاد السوفيتي، 

بيف  -دارة مشتركةسيادة مشتركة أو إ-البد مف السعي إلى تحقيؽ ترتيبات تعاونية 
 . (ٕٔٔ)الواليات المتحدة  وأي مف المطالبيف أو كميـ 

وفي اجتماع مجمس األمف القومي، جرت مناقشة محتدمة قبؿ البت في ىذه 
التوجييات. فقد كانت ىناؾ معارضة مف جانب ىيئة األركاف بشأف إقامة نظاـ دولي 
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في أف تطالب الواليات المتحدة و  تبعاد االتحاد السوفيتي،رغبة منيا في اس نتاركتيكاأل
بالقطاع غير المطالب بو ومناطؽ أخرى مف المنطقة شعروا أف ألمريكا فييا حقوقا 
ومصالح. ولكف وزير الخارجية كاف يؤيد السياسة الجديدة التي وضعيا إلى حد كبير 

يت مف أي نظاـ دولي بشأف القارة يصعوبة استبعاد السوف؛ نظًرا إلى السفير دانيمز
القطبية الجنوبية دوف المجوء إلى القوة، كما أف تأكيد االدعاءات األمريكية سُيعجؿ 

 .(ٕٕٔ)، ويبعد واشنطف عف تحقيؽ أىدافيابالمطالبات المتضاربة

عجزت ىيئة األركاف عف اإلجابة يزنياور الموقؼ عندما وقد حسـ تدخؿ أ
قامة أي  ،ف القارةسؤالو حوؿ اقتراح أي سبؿ أخرى يمكنيا إبعاد السوفييت ع عف وا 

قواعد أو تقديـ ادعاءات. واتفؽ الجميع في االجتماع عمى ضرورة أف تستعد واشنطف 
لبات إقميمية في وقت ما في المستقبؿ. وربما تكوف ىذه الفترة طويمة لحيف التقديـ مط

ستراتيجية. وكانت األمور الميمة المتبقية ىى ع خرائط وتحديد مواقع الموارد اإلوض
. فقد (ٖٕٔ)وكيفية تنفيذ عمميات التفتيش أنتاركتيكاصيؿ الدقيقة لمنظاـ الدولي إلدارة التفا

يزنياور تعقيدات اإلدارة المشتركة، لكنو قرر المضي قدما في سبيؿ إقامة نظاـ َعرَؼ أ
سألة. وتمت لمم اسمميِّ  دولي في أقرب وقت ممكف؛ ألنو السبيؿ الوحيد الذي يقدـ حبلِّ 

لمذكرة مجمس األمف القومي التي أرست سياسة  ائيالنيلمشروع الموافقة عمى ا
 .ٜٜ٘ٔوحتى  ٜٛ٘ٔالواليات المتحدة الرسمية تجاه القطب الجنوبي منذ عاـ 

وحدث اإلجماع لممرة األولى داخؿ الحكومة األمريكية حوؿ سياستيا القطبية، 
حاد السوفيتي واألكثر أىمية ىو زحزحة الموقؼ األمريكي عف مسألة عدـ إشراؾ االت

ألنو كاف يشكؿ الضمانة  بفضؿ موقؼ بريطانيا؛ أنتاركتيكافي المؤتمر الخاص ب
. فقد كاف مف أنتاركتيكاالحقيقية لنجاح الجيود األمريكية لموصوؿ إلى اتفاؽ بشأف 

دعاء أمريكي. وكاف حفظ اؼ ضد أي ادعاء سوفيتي عف إعبلف ااألفضؿ االصطف
 ورط في نزاعات إقميمية. الحقوؽ األمريكية أفضؿ مف الت
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شراك االتحاد السوفيتي، و    :المؤتمرفي توسيع دائرة المشاورات بشأن المفاوضات، وا 

جماع الداخمي، وتخطت بعد أف وصمت الواليات المتحدة مؤقًتا إلى ىذا اإل
بدأت في  ،ة التي كانت تحوؿ في السابؽ دوف رسـ سياسة أمريكية موحدةيسالعقبة الرئ

حوؿ التطورات القائمة وخاصة اعتزاـ  ونيوزيمندهأستراليا مي بريطانيا و استشارة ممث
افة إلى االتحاد السوفيتي الواليات المتحدة مفاتحة جميع أصحاب المطالبات باإلض

أكيدات عمى نجاح بيدؼ الحصوؿ عمى بعض الت ؛والياباف وبمجيكا إفريقياوجنوب 
 . أنتاركتيكابشأف  المؤتمر المقترح

المحادثات الرباعية عف تفضيميا التوصؿ  خبلؿسترالية الحكومة األ وقد أعربت
، والواليات المتحدة قبؿ مفاتحة الحكومات األخرى التفاؽ بيف دوؿ الكومنولث الثبلث

بشأف القضايا األقؿ أىمية مثؿ مسألة التعاوف العممي  ومحاولة الوصوؿ إلى اتفاؽ أواًل 
الحاجة الفورية سممية. وكانت لدييا تحفظات حوؿ لؤلغراض ال أنتاركتيكاواستخداـ قارة 

، ومسألة التفتيش والرقابة لضماف نزع سبلح أنتاركتيكاداري في أّي ترتيب حوؿ لجياز إ
دراج أي بند يتعمؽ باالستغبلؿ اال . ولكف أكدت الخارجية (ٕٗٔ)قتصاديالمنطقة وا 

ت الذي يتـ فيو االقتراب األمريكية عمى ضرورة االتصاؿ باالتحاد السوفيتي في نفس الوق
، وضرورة التشاور أيًضا أنتاركتيكامف البمداف األخرى بشأف أي اقتراح يمكف تقديمو حوؿ 

والياباف وبمجيكا وكميا دوؿ تشارؾ فى  إفريقياالدوؿ المعنية األخرى مثؿ جنوب  مع
 . (ٕ٘ٔ)برنامج القطب الجنوبى لمسنة الدولية لعمـو األرض

ا عمى ضرورة التوصؿ إلى وضع متفؽ عميو بيف مجددً أستراليا وأكدت 
أصحاب المطالبات والواليات المتحدة قبؿ اتخاذ أي موقؼ نحو االتحاد السوفيتي. وقد 

المتعنت ىو المخاوؼ مف اآلثار السياسية  األسترالييكوف السبب وراء ىذا الموقؼ 
ػ "قضية الخطيرة ليذا عمى الحكومة األسترالية في الداخؿ؛ بسبب ما يعرؼ ب

 . (ٕٙٔ)"  Petrov affairبتروف
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عمى ىذا التفضيؿ األسترالي، في الوقت الذي أكد  يمندهوقد اعترض ممثؿ نيوز  
فيو الممثؿ البريطاني عمى أف حكومتو دعمت إجراء تشاور مع االتحاد السوفيتي منذ 

التحاد ا بشأف إدراجاألرجنتيف و تشيمي وقت مبكر، وأكد عمى ضرورة االستماع إلى آراء 
ا إذا مَّ عؿ دانيمز تشيمي. وتساءو األرجنتيف نو سيتـ استطبلع رأى السوفيتي. وأكد دانيمز أ

. وبعد أف (ٕٚٔ)سترالية"محكومة األكاف حذؼ الفقرة حوؿ الموارد "قد يخفؼ مف الضربة ل
أف ذلؾ قد يساعد، أكد دانيمز عمى أف مثؿ ىذا الحذؼ ال إلى األسترالي أشار الممثؿ 

ردود  ف الواليات المتحدة قد تخمت عف الفكرة تماًما. وحصؿ دانيمز كذلؾ عمىيعني أ
حوؿ المشاركة السوفيتية في المشاورات حوؿ األرجنتيف و تشيمي و  إفريقياإيجابية مف جنوب 

وتوقيع معاىدة تدعو إلى استمرار التعاوف العممي في القارة بعد نياية السنة  ،أنتاركتيكا
 .   (ٕٛٔ)وضماف االستخداـ السممي لممنطقة الدولية لعمـو األرض

تشيمي و األرجنتيف و  نيوزيمندهو أستراليا وبعد أف استطمع دانيمز آراء بريطانيا و 
بشأف النوايا األمريكية، أفسح المجاؿ أماـ المرحمة التالية مف عممية ما قبؿ التفاوض 

حصوؿ المتحدة إلى الالتفاوض، سعت الواليات لممضي قدًما. ولكف بداًل مف االلتزاـ ب
المفاوضات القادمة. ولذلؾ  بشأفعمى مزيد مف التأكيد حوؿ آراء األطراؼ األخرى 

 -قاـ بصياغتيا دانيمز–بتسميـ مذكرة  ٜٛ٘ٔمارس  ٕٗقامت الواليات المتحدة في 
نسا والياباف وفر تشيمي وبمجيكا وبريطانيا و أستراليا و األرجنتيف إلى ممثمي سفارات 

  .(ٜٕٔ)واالتحاد السوفيتي في واشنطف إفريقياوجنوب  وزيمندهوالنرويج وني

 وسعت واشنطف في ىذه المذكرة إلى التوصؿ التفاؽ بيف الدوؿ المعنية
( أف يكوف ىناؾ اتفاؽ واسع فيما يتعمؽ باألىداؼ األساسية لحرية البحث ٔ:)عمى

( ٕية فقط.)المنطقة لؤلغراض السممواستخداـ ، أنتاركتيكاالعممي في جميع أنحاء 
تحقيؽ ىذه األىداؼ عمى أحسف وجو مف خبلؿ معاىدة متعددة األطراؼ يمكف  إمكاف

 القانوني ألىداؼ السياسة العامة. أف تتضمف أحكاًما مف شأنيا أف: )أ( تعطي األثر
قامة عبلقات تعاونية مع ىيئاتيا ووكاالتيا  )ب( تقدـ تقارير لؤلمـ المتحدة وا 
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الترتيبات اإلدارية المشتركة قد تكوف ضرورية لتحقيؽ )ج( النص عمى  .المتخصصة
)د( ضماف عدـ تعرض البرنامج المنشود ألي مخاطر نتيجة  ييا.األىداؼ المتفؽ عم

ثؿ ىذا المؤتمر إلبراـ ضرورة عقد م (ٕٕٔ).(ٕٕٓ)أنتاركتيكاالمنافسات السياسية في 
خبلؿ  أنتاركتيكاية في مشاركة البمداف التي أجرت أبحاثًا عمم ( إمكافٗ) المعاىدة.

 . (ٕٕٕ) السنة الدولية لعمـو األرض

سياستيا بعد بأي شكؿ ثابت أو نيائي،  لـ َتُصغوأكدت الواليات المتحدة أنيا 
فيما يتعمؽ بالمسائؿ الجوىرية واإلجراءات المذكورة، لكنيا أعربت عف رغبتيا في 

ر نيائي، واألمؿ في التشاور مع الدوؿ المعنية األخرى قبؿ التوصؿ إلى أي قرا
. وأشارت المذكرة إلى أف أنتاركتيكاالتوصؿ إلى اتفاؽ متبادؿ بشأف حؿ جذري لمشكمة 

لمسنة الدولية لعموـ األرض تمقت مذكرات  أنتاركتيكاالدوؿ التي شاركت في برنامج 
مماثمة، واقترحت أف تظؿ ىذه المشاورات سرية إلى أف يتـ تقديـ مقترحات عامة مع 

 . (ٖٕٕ)كيد عمى الوصوؿ إلى نتيجة مرضيةبعض التأ

وأعرب العديد مف أعضاء لجنة تنسيؽ العمميات التابعة لمجمس األمف القومي 
القتراح الواليات المتحدة ما إذا كانت معالجة الخارجية حوؿ األمريكي عف شكوكيـ 

. أـ ال، متوافقة مع سياسة مجمس األمف القومي أنتاركتيكاإجراء مشاورات دولية بشأف ب
فقد قامت سياسة المجمس عمى أساس دعوة االتحاد السوفيتي لحضور مؤتمر، وليس 

أف "رجاؿ بالتشاور المسبؽ معو كما فعمت الخارجية. وكاف ىناؾ شعور داخؿ المجنة 
السياسة عمى أساس ونفذوىا عمى أساس آخر". وعمى الرغـ مف أف  االخارجية قد سوقو 

، فإف (ٕٕٗ)في نفى أف تكوف المسألة عمى ىذا الشكؿنائب وكيؿ وزارة الخارجية مير 
 المسألة تعكس بوضوح استمرار االنقساـ داخؿ اإلدارة األمريكية. 

، تحققت مخاوؼ دانيمز مف تسرب محتويات ٜٛ٘ٔبريؿ وبحموؿ نياية شير إ
اإلعبلف عف  ، وتـشيميتاالقتراحات األمريكية في المذكرة. فقد تـ اإلعبلف عف 
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بريؿ إ ٕٕفي بة لممذكرة في مؤتمر صحفي عقدتو الخارجية الشيمية تفاصيؿ مقتض
. ودفعت ىذه التسريبات الخارجية األمريكية إلى إببلغ السفير السوفيتي (ٕٕ٘) ٜٛ٘ٔ

، بشأف الظروؼ التي Mikhail Menshikovفي واشنطف، ميخائيؿ مينشيكوؼ 
االتحاد السوفيتي حوؿ فرضت ىذا اإلعبلف، وتطمع الواليات المتحدة إلى تمقي آراء 

المقترحات الواردة في المذكرة في أقرب وقت ممكف. وأشار مينشيكوؼ إلى تفيمو 
 .(ٕٕٙ)لممسألة وسيطمب وجية نظر حكومتو بيذا الشأف في أسرع وقت

وأصبح الصمت السوفيتي مصدر قمؽ لمخارجية األمريكية. فقد تمقت واشنطف 
ع باستثناء االتحاد السوفيتي وفرنسا والنرويج. إيجابية خطية أو شفيية مف الجمي اردودً 

ثـ اجتمع ممثموف عف السفارة الفرنسية مع دانيمز، وأكدوا أف الحكومة الفرنسية تتفؽ 
، وضرورة إبراـ أنتاركتيكامع أىداؼ االستخداـ السممي والتعاوف العممي المستمر في 
ميد المطالبات والحقوؽ اتفاؽ في ىذا الصدد. غير أنيا ال توافؽ عمى فكرة وجوب تج

وربما كاف السبب لمتفاوض.  اأساسً استبعادىا طواؿ مدة أي اتفاؽ، ومف ثـ ضرورة 
سيكوف مف الصعب العودة ف، أنتاركتيكانو إذا أنشأت بمداف أخرى قواعد في وراء ىذا أ

ذا كاف باإلمكاف منع ىذا الوضع القانوني بحكـ االتفاؽ بيف  إلى الوضع السابؽ. وا 
ف المعنية، فإف حالة األمر الواقع لمحقوؽ المكتسبة ستقود إلى ذلؾ. لكف كاف مف البمدا

وجية نظر دانيمز أنو سيندلع سباؽ لممطالبات ما لـ يكف ىناؾ نص صريح يضمف 
بقاء الوضع الراىف لممطالبات والحقوؽ، وحتى في حالة عدـ وجود اتفاؽ، يمكف أف 

باالتفاؽ عمى إرساؿ ىذه األفكار إلى الحكومة نتيى االجتماع واينشأ أيًضا أمر واقع. 
 .(ٕٕٚ)الفرنسية، وتمقى المزيد مف التوجييات قبؿ أي اتصاؿ رسمي بشأف المذكرة

عدـ مف رغـ عمى الوبدا واضًحا أنو تـ التوصؿ إلى اتفاؽ عمى التفاوض 
 دانيمز أنو سيكوف مف الصعب عمى االتحاد السوفيتيت؛ العتقاد يتمقى رد مف السوفي

ضرورة إدراجو  ٜٓ٘ٔخاصة بعد طمبو في عاـ  -عدـ المشاركة في أي مفاوضات
وف ؤ لمشأرسؿ نائب مساعد وزير الخارجية في أي ترتيب بشأف القطب الجنوبي. و 
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لتصريح رئاسي يدعو البمداف المعنية  ا أوليِّاإلى وزير الخارجية داالس نصِّ السياسية 
ا إلى وكيؿ وزارة الخارجية دث داالس ىاتفيِّ . وتحأنتاركتيكاإلى التفاوض بشأف نظاـ 
 .(ٕٕٛ)ىيرتر بشأف توقيت إعبلنو

دولة  ةوّجو أيزنياور الدعوة إلى إحدى عشر  ٜٛ٘ٔوفي الثاني مف مايو 
وقرأ السكرتير الصحفي لمبيت األبيض ىاجرتي  .أنتاركتيكالممشاركة في مؤتمر حوؿ 

Hagerty  ف الرئيس. وفي ىذا حي منص ىذه الدعوة مع بياف توضي الحضورعمى
 أنتاركتيكايزنياور إلى أف الدعوة قد تـ توسيعيا لضماف أال تصبح البياف، أشار أ

"موضوعا لمنزاع السياسي"، وأف االقتراح األمريكي "كاف موجيا نحو ضماف أف نفس 
النوع مف التعاوف الذي اتسمت بو السنة الدولية لعموـ األرض سيدوـ مف أجؿ مصمحة 

، قبمت جميع الدوؿ اإلحدى عشرة الدعوة ٜٛ٘ٔجمعاء". وبحموؿ أوائؿ يونية البشرية 
التفاوض استغرقت قرابة ثبلث سنوات،  وىكذا بعد تفاوض حوؿ إمكاف. (ٜٕٕ)األمريكية
 نيوزيمندهوفرنسا والياباف و تشيمي وبمجيكا وبريطانيا و أستراليا و األرجنتيف وصمت 

 وفيتي والواليات المتحدة إلى طاولة المفاوضات. واالتحاد الس إفريقياوالنرويج وجنوب 
اعتزامو  ٜٚ٘ٔف إعبلف االتحاد السوفيتي في سبتمبر ومف ثـ يمكف القوؿ إ

كاف بمثابة نقطة تحوؿ حاسمة عمى الطريؽ المؤدي إلى مؤتمر  أنتاركتيكاالبقاء في 
مية التي ظير مف . ومف أجؿ فيـ أفضؿ لمعمأنتاركتيكاوفي النياية إلى اتفاؽ  ،أنتاركتيكا

لمسنة  أنتاركتيكاإلى الوجود، البد مف وضع العبلقة بيف برنامج  أنتاركتيكاخبلليا نظاـ 
تفاوض واالتفاؽ عمى التية النوايا السوفي الدولية لعمـو األرض وما أفرزتو مف شكوؾ حوؿ

بر في سياؽ عممية واسعة النطاؽ إلعادة التفاوض بدأت في سبتم أنتاركتيكابشأف نظاـ 
في أعقاب  أنتاركتيكا. فقد قامت الواليات المتحدة آنذاؾ بمراجعة سياستيا في ٜ٘٘ٔ

تي يعتـز اختراؽ القارة مف خبلؿ إنشاء محطات اء التي تفيد بأف االتحاد السوفياألنب
مف مساىمتو في السنة الدولية لعمـو األرض. وكاف  اجزءً بوصفيا أبحاث في المنطقة 

ناجـ عف التيديد المتصور بأف موسكو يمكف أف تستخدـ ىذه شبح األزمة الوشيكة ال
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 . ونيوزيمندهأستراليا القواعد ألغراض عسكرية يتعمؽ بالواليات المتحدة، وكذلؾ بريطانيا و 

ات مف القرف يخبلؿ األربعينيات وأوائؿ الخمسين أنتاركتيكاكانت مشكمة 
ورغبة الدوؿ  ،في المنطقةالعشريف تركز إلى حد كبير عمى حالة المطالبات والحقوؽ 

الغربية الميتمة في حرماف االتحاد السوفيتي مف السيادة أو المشاركة النشطة في 
صياغة  ت. لكف بحموؿ منتصؼ الخمسينيات تمأنتاركتيكاالسيطرة الدولية عمى 

ال سيما مف قبؿ الواليات المتحدة والمطالبيف اآلخريف  -المشكمة بشكؿ مختمؼ نوًعا ما
بحيث صار اليدؼ بعد إنشاء القواعد السوفيتية، ىو إخراج  -لكومنولثمف دوؿ ا

السوفييت مف المنطقة. وعندما أدركت ىذه الدوؿ صعوبة تنفيذ ىذا، تحوؿ ىدفيـ إلى 
بريطانيا إلى ىذا الموقؼ وقد وصمت  محاولة احتواء أنشطتيـ ىناؾ والسيطرة عمييا.

الواليات المتحدة  ، بينما لـ تتبفَّ ، أي قبؿ اإلعبلف السوفيتيٜٚ٘ٔبحموؿ أغسطس 
. ومف ثـ كاف اليدؼ األساسي لما يسمى ٜٛ٘ٔىذا الموقؼ أيًضا حتى مارس 

قاعدة لمتيديد  أنتاركتيكاتي ومنع استخداـ ىو احتواء االتحاد السوفي"بالعالـ الحر" 
 العالـ الحر. دوؿالعسكري ضد أي مف 

اب إلى طاولة المفاوضات؟ في ولكف لماذا وافؽ االتحاد السوفيتي عمى الذى
ظؿ عدـ وجود وثائؽ السؤاؿ في   يمكف فيو تقديـ إجابة قاطعة عفالوقت الذي ال

ف ىناؾ ثبلثة اعتبارات مترابطة دفعت إلى اتخاذ نو مف الممكف القوؿ إسوفيتية، فإ
 االعتبار األوؿ أف االتحاد السوفيتي كاف سيواجو مشكمة إذا لـ يقبؿ الدعوةولعؿ  قرار.

بإدراجو في أي  ٜٓ٘ٔاألمريكية لممشاركة في المؤتمر؛ ألنو كاف يطالب منذ عاـ 
الطعف في شرعية أي نتائج  ومف ثـ سيكوف مف الصعب عميو ؛أنتاركتيكاترتيب بشأف 

 قد تترتب عمى المؤتمر في حالة رفضو المشاركة.

بحموؿ  نتاركتيكاواالعتبار الثاني: ينبغي النظر إلى االختراؽ السوفيتي أل
منتصؼ الخمسينيات في سياؽ اتساع نطاؽ الحرب الباردة. فقد كانت خطوط الحرب 
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با، ولكف بحموؿ منتصؼ الخمسينيات كانت تتجو دة قبؿ ىذه الفترة تتقاطع في أور البار 
. وكاف (ٖٕٓ)نحو مناطؽ أخرى مف العالـ مثؿ الشرؽ األوسط وجنوب شرؽ آسيا

ال يتجزأ مف ىذا التحوؿ، ويثبت وجوده في ىذه  اجزءً  نتاركتيكااالختراؽ السوفيتي أل
ومف ثـ يمكف القوؿ . السوفيتية أصبح عالميِّاات تقدير االمكانالمناطؽ لبقية العالـ أف 

يتيح ليـ فرصة ترسيخ وجودىـ  أنتاركتيكاف المشاركة السوفيتية في إنشاء نظاـ في إ
 ٜٓ٘ٔالبيـ في عاـ وشرعية مط ،كد وصوليـبشكؿ يؤ  دوف نزاع أنتاركتيكافي 

 .أنتاركتيكابالمشاركة في أي مداوالت في 

ولعؿ االعتبار األخير الذي شّجع االتحاد السوفيتي عمى الموافقة قد يكوف  
لمحاجة إلى تجنب أي صداـ مع الواليات المتحدة  أيًضا بإدراؾ القادة السوفييت امرتبطً 

ف كؿ مف االتحاد السوفيتي الخمسينيات كاعقد في ىذا الوقت. ففي منتصؼ وأواخر 
 والوقت ذاتو، كاف يدرؾ عف سبؿ لزيادة نفوذىما في العالـ، يبحثوالواليات المتحدة 

تتسبب في اندالع قد الحاجة إلى الحد مف التوترات الدولية لمحيمولة دوف حدوث أزمة 
. ومف ثـ تشير ىذه (ٖٕٔ)حرب نووية، وكاف ىذا مقدمة لمتعايش السممي بيف القوتيف

االعتبارات إلى أف االتحاد السوفيتي كاف يتطمع أيًضا إلى الكثير مف المكاسب مف 
 .أنتاركتيكاالمبادرة التي تقودىا واشنطف بشأف 

نما قاما أنتاركتيكاونظاـ  أنتاركتيكالـ تكف معاىدة  ؛ومف ثـ   انتصاًرا لمعمـ، وا 
يات الفاعمة المشاركة اليدؼ األساسي لمج بالدرجة األولى. فقد كاف عمى دوافع أمنية

مف توفير أساس  إنشاء نظاـ لمنع األزمات بداًل  ىو، أنتاركتيكامعاىدة  توقيعفي 
 مستقر لمعموـ في المنطقة. ومف ىذا المنطمؽ، كاف العمـ ىو "الوسيمة" لتحقيؽ "غاية"

 منع األزمات.ىى 

 "7393أكتوبر -7392المفاوضات التحضيرية السرية غير الرسمية لممؤتمر"يونية 

ما يقرب مف  أنتاركتيكااستمرت المفاوضات مف أجؿ التوصؿ إلى معاىدة 
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ثمانية عشر شيًرا. وتطمب ذلؾ شكميف مف أشكاؿ التفاوض. وكاف الشكؿ األوؿ عبارة 
طار ـ االتفاؽ فييا عمى الترتيبات اإلعف سمسمة مف االجتماعات التحضيرية ت جرائية وا 

ت في مبنى مؤسسة العموـ الوطنية في واشنطف لممناقشة. وقد عقدت ىذه االجتماعا
 ة، وحضرىا ممثبلف عف كؿ مف الدوؿ اإلحدى عشر ٜٜ٘ٔوأكتوبر  ٜٛ٘ٔبيف يونية 

وكاف الشكؿ اآلخر مف  المدعوة وثبلثة أو أربعة ممثميف عف الواليات المتحدة.
ة دولة، بدأ ثنتي عشر ؤتمر موسع حضره أيًضا ممثموف عف االمفاوضات عبارة عف م

 نت االثنتا. وكاٜٜ٘ٔنتيى بتوقيع المعاىدة في ديسمبر وا ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٘ٔي ف
عشرة دولة التي شاركت في مفاوضات واشنطف ىى الدوؿ التي أجرت بحوثا عممية 

خبلؿ العاـ الدولي لعمـو طبيعة األرض. وأكد ىذا االختيار لممشاركيف  أنتاركتيكافي 
 . (ٕٖٕ)ارة القطبية الجنوبيةعمى العبلقة بيف العمـ والسياسة في الق

صانع القرار  اقتناعوربما تأتي أىمية إجراء ىذه االجتماعات التحضيرية مف 
ورئيس الوفد األمريكي  أنتاركتيكاوف ؤ المستشار األمريكي لشوال سيما  -األمريكي
أف عقد مؤتمر دولي يعالج ىذه المسائؿ الجديدة والمثيرة لمجدؿ ب -دانيمز السفير 
، ما لـ تكف ىناؾ تحضيرات كافية. ومف ثـ كاف امًرا غير حكيـ، وربما خطيرً سيكوف أ

مف النقاط إجراء محادثات تحضيرية بيدؼ تحميؿ النقاط المختمفة المقترحة، وغيرىا 
عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ واسع النطاؽ يضمف نجاح  التي قد تنشأ بالتفصيؿ؛

 .    (ٖٖٕ)المؤتمر المزمع عقده
أف تبدأ تتوقع األطراؼ المشاركة في االجتماعات التحضيرية  معظـ توكان

أمؿ في أف يتـ التوصؿ تكانت ، و ٜٛ٘ٔطس أو سبتمبر إجراءات المؤتمر في أغس
مع ، ٜٛ٘ٔعموـ طبيعة األرض في ديسمبر إلى اتفاؽ بحموؿ نياية العاـ الدولي ل

ة القطبية الجنوبية. انتياء االتفاؽ حوؿ الحفاظ عمى الوضع السياسي القائـ في القار 
وأعربت بعض األطراؼ أيًضا عف أمميا في أف يؤدي بدء المؤتمر الشامؿ إلى وقؼ 
أي نقاش بشأف القارة في دورة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المقرر عقدىا في وقت 
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الموضوع في الجمعية العامة، . وعمى الرغـ مف عدـ مناقشة (ٖٕٗ)الحؽ مف ذلؾ العاـ
 ماؿ والتوقعات األولية لـ تتحقؽ.      ف ىذه اآلفإ

ويمكف تقسيـ المداوالت خبلؿ ىذه االجتماعات التحضيرية إلى ثبلث مراحؿ 
تتعمؽ بالسموؾ التفاوضي لممثمي االتحاد السوفيتي. فقد تميزت المرحمة األولى، في 

تعنتًا األخرى عموًما ، بما اعتبرتو األطراؼ ٜٛ٘ٔالفترة ما بيف يونية وأوائؿ نوفمبر 
ا بيف ا فيما يتعمؽ بعدد مف األمور. وشيدت المرحمة الثانية، التي امتدت مسوفيتيِّ 

ليذا العناد الممحوظ.  ، "ذوباًنا" تدريجيِّاٜٜ٘ٔوأواخر إبريؿ  ٜٛ٘ٔمنتصؼ نوفمبر 
وأكتوبر  ٜٜ٘ٔفي حيف تميزت المرحمة الثالثة، التي امتدت ما بيف منتصؼ مايو 

ة والمرونة لمممثميف السوفييت. بيد أف ىذا التقسيـ ال يعني ، بالمشاركة النشطٜٜ٘ٔ
نظر إلييا مرتبطة باالتحاد السوفيتي. وقد  أف المشاكؿ الوحيدة التي نشأت كانت

ف السموؾ ألطراؼ األخرى. ولكف يمكف القوؿ إت عمى أنو عناد مف جانب ايالسوفي
 بيعة العامة لممناقشات. التفاوضي المتغير لمممثميف السوفييت عّدؿ بشكؿ كبير الط

ذا ما تناولنا المرحمة األولى مف االجتماعات التحضيرية،  سنجد أف جميع فوا 
قبمت الدعوة إلى المفاوضات  ٜٛ٘ٔالبمداف اإلحدى عشرة بحموؿ أوائؿ يونية 

، بدأت اجتماعات غير رسمية في واشنطف، ٜٛ٘ٔيونية  ٖٔوفي  .(ٖٕ٘)التمييدية
.معظميا في قاعة المجمس ا وأكد المندوب األمريكي  لتابعة لؤلكاديمية الوطنية لمعمـو

أف ىذا العمؿ عمى ، ٜٛ٘ٔيونية  ٕٗ"دانيمز" في االجتماع الثاني الذي عقد في 
جانب الحكومات  ننيائية مت ثابتة أو ماازلتالتحضيري ينبغي أال ينطوي عمى ا

نما ينبغي أف يجري    .(ٖٕٙ)يرتحضيوى عمى مستالمشاركة، وا 

صرار المتكرر مف جانب المندوب اإلت السمة األساسية ليذه المرحمة ىى كان
" عمى ضرورة أف تقتصر المناقشات Andrei Ledovskiالسوفيتي "أندريو ليدوفسكي 

وكانت األسباب التي  .تحديد موعد ومكاف انعقاد المؤتمرو  ،المسائؿ اإلجرائيةعمى 
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القارة القطبية في واشنطف  وفشؤ ساقيا ليذا ىى عدـ وجود متخصصيف سوفييت في 
. وأصر ليدوفسكي (ٖٕٚ)بصورة تجعؿ مف الصعوبة بمكاف مناقشة أي مسائؿ جوىرية

أف يشكؿ مؤتمر، و عمى ضرورة إتاحة الفرصة أماـ كؿ دوؿ العالـ لممشاركة في ال
واستمرار  نتاركتيكاالتفاوض وحده عمى معاىدة مف أجؿ االستخدامات السممية أل

ي جدوؿ أعماؿ المؤتمر؛ وضرورة أال تتضمف المعاىدة أي مادة بشأف التعاوف العمم
 . (ٖٕٛ)"تجميد" الوضع القائـ بشأف الحقوؽ والمطالبات

إلييا خروشوؼ وسعى  ا لفمسفة التعايش السممي التي دعاولعؿ ىذا كاف تأكيدً 
 تجنب األخطار التيلاالتحاد السوفيتي مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ مع الغرب إلييا 

نظرة موسكو إلى ىذه ترسيًخا ليفرضيا تصاعد وتيرة سباؽ التسمح النووي، و 
المحادثات عمى أنيا مجرد استكشاؼ لنوايا الدوؿ الغربية وعدـ االنزالؽ نحو اتخاذ 

محاولة وضع موسكو عمى قدـ  ذاتوقرارات حاسمة بشأف القضايا الشائكة، وفي الوقت 
 المساواة مع الدوؿ المدعية األخرى.

عمى الرغـ مف أف األطراؼ األخرى لـ تدعـ الدعوة السوفيتية لتوسيع نطاؽ و 
أف المعاىدة  عمى ف فرنسا اتفقت مع الموقؼ السوفيتي، فإأنتاركتيكاالمشاركة في مؤتمر 

. وحاوؿ دانيمز أنتاركتيكايجب أال تتضمف أي بند يتناوؿ مسألة الحقوؽ والمطالبات في 
ي القائـ بشأف الحقوؽ دة إدراج مادة تجميد الوضع القانونإقناع الحكومة الفرنسية بفائ

عمى اعتبار أف اليدؼ مف ىذا البند ال يتمثؿ في حؿ مسألة ادعاءات  والمطالبات؛
نما تسييؿ تطبيؽ األىداؼ األخرى لممعاىدة بنفس الروح التي اعتمدىا منظمو  السيادة، وا 

عمى المدعّيف  ىذا البند لف يشكؿ خطًراالسنة الدولية لعمـو األرض. وأّكد دانيمز عمى أف 
نما حماية ليـ عف طريؽ منع األطراؼ األخرى مف تقديـ مطالبات. ولكف فشمت ىذه  وا 
الضمانات في التوفيؽ بيف التفضيبلت الفرنسية والتفضيبلت األمريكية، واستمر الخبلؼ 

 .(ٜٖٕ)مع فرنسا حوؿ مسألة الحقوؽ والمطالبات اقائمً 
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 ييما القويتيفتعف معارضة حكوماألستراليوف والبريطانيوف  وأعرب المندوبوف
ربما عمى أمؿ  لجوىرية إلى المؤتمر المزمع عقده؛تأجيؿ المفاوضات حوؿ القضايا ا

تجنب أي مفاجآت غير موضوعة في الحسباف، والرغبة في ضماف أف االتحاد 
الجمعية في السوفيتي لف يكوف لديو أي عذر لرفض حضور المؤتمر، وحتى ال يظير 

. وقاـ ةعشر  تيعف الدوؿ التي لـ تتـ دعوتيا لبلنضماـ إلى الدوؿ االثن امدافعً العامة 
بتوزيع قائمة مؤقتة مف تسعة  "Malcolm Booker"مالكولـ بوكير أستراليا مندوب 

 .(ٕٓٗ)أنتاركتيكابنود محتممة في معاىدة 

في مناقشة  صرار السوفيتي عمى وجية نظره إلى إعاقة التقدـأدى اإلو 
الذي رفض الموافقة عمى أي أستراليا القضايا الجوىرية، وأثار ىذا حفيظة مندوب 

تراح اختيار موعد لبدء المؤتمر. وحاوؿ دانيمز التوصؿ إلى حؿ وسط مف خبلؿ اق
يمكف استخداـ "التعبير  ،"مناقشة المسائؿ الجوىرية" :مف القوؿ أفضؿ لمكممات، فبداًل 
ف أي مندوب لديو مطمؽ الحرية في التعبير عف آرائو بشأف وا  الطوعي عف اآلراء"، 

المسائؿ الجوىرية وتقديـ األوراؽ لممجموعة، ولكف لف يكوف ىناؾ إلزاـ في القياـ 
بذلؾ. إال أف ليدوفسكي لـ يدعـ ىذا الحؿ، لكنو وافؽ عميو بعد ذلؾ عندما اقترح 

 .(ٕٔٗ)وقت مبكردانيمز أف يتـ تناوؿ مسألة اإلجراءات في المؤتمر في 

وبحموؿ نياية ىذه المرحمة، وافقت المجموعة التفاوضية عمى أف تكوف 
وأف يكوف ىناؾ ىيكؿ مكوف مف لجنتيف مف أجؿ  ،واشنطف مكاف انعقاد المؤتمر

القواعد اإلجرائية  مشروعاتالمؤتمر. وتـ االنتياء مف البحث المبدئي لمجموعة مف 
وضع قائمة بالموضوعات المعنية، و  وماتالخاصة بالمؤتمر لتقديميا إلى الحك

 . (ٕٕٗ)المتعمقة بالمعاىدة المقترحة

، ولكف ليس بالقدر ٜٛ٘ٔوىكذا تـ إحراز بعض التقدـ بحموؿ أوائؿ نوفمبر 
األمريكي دانيمز كاف وبريطانيا. لكف المندوب أستراليا الذي كانت تسعى إليو كؿ مف 
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ي مف تغيير بشأف مناقشة القضايا الجوىرية، ، لما طرأ عمى الموقؼ السوفيتأكثر تفاؤاًل 
وعدـ اعتراض مندوبيو عمى تعميؽ الممثميف اآلخريف عمى الجوانب الموضوعية 

ر مسألة توسيع نطاؽ المشاركة، السوفيتي لـ يث المندوبف إ. كما (ٖٕٗ)لممعاىدة
يد وموافقة المجموعة عمى ضرورة وجود فترة انتقالية مدتيا ثمانية أسابيع بيف تحد

 . (ٕٗٗ)تاريخ انعقاد المؤتمر والمؤتمر نفسو

 ؟ ربما بدأ مندوبوالسوفيتيةفي السياسة  ولكف ما السبب وراء ىذا التحوؿ
مف وضعيـ في مرتبة أدنى باعتبارىـ دولة غير االتحاد السوفيتي يستشعروف الخطر 

رة عمى أنفسيـ أقمية في مواجية أغمبية سيكوف ليا قدر مف السيط مطالبة، أو يجدوف
بما أف التصفية الضمنية -ا مف ىذه لف يكوف ىو الحاؿ المنطقة. وعندما أدركوا أف أيِّ 

وأف فرص صنع  -لمنظاـ القديـ لف تتضمف استبداليا بنظاـ سيطرة دولية كاممة
مناضميف يسعوف لمحد مف لمغاية، فقد فضموا تقديـ أنفسيـ بوصفيـ  ةالدعاية محدود

 ذلؾ ممكًنا.التوتر الدولي حيثما كاف 

ومع ىذا تسبب استمرار الخبلؼ حوؿ قضايا مثؿ تجميد الوضع القانوني القائـ، 
دراج أعالي البحار، واستخداـ العسكرييف لؤلغراض السممية، واالتفاؽ حوؿ نظاـ تفتيش  وا 

 .  (ٕ٘ٗ) ٜٜ٘ٔفي تأخير انعقاد المؤتمر إلى أوائؿ عاـ  ،مناسب، وعضوية المعاىدة المقترحة

 ـ التفضيؿ السوفييتييبلئ الذي كاف اقتراح دانيمزترعى االنتباه أف ومما يس
ا كاف يشكؿ ، مف المسائؿ الموضوعية لمناقشة المسائؿ اإلجرائية بداًل  منعطًفا حرجِّ

خبلؿ ىذه المرحمة، وساىـ بشكؿ كبير في المضي قدًما في عممية التفاوض التي 
، االقتراح ائؽ عف الدافع وراء ىذاوفي حيف ال تكشؼ لنا الوث كانت ميددة بالفشؿ.

استغبلؿ الجانب النفسي في عممية تستيدؼ تغيير مواقؼ الطرؼ  حاوؿ دانيمز فإف
اآلخر أو بناء مواقؼ إيجابية بيف المشاركيف. فمف خبلؿ االستجابة لئلصرار 
السوفيتي عمى ضرورة مناقشة المسائؿ اإلجرائية، كاف دانيمز يحاوؿ امتصاص التعنت 
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يتي ومد جسور الثقة وبناء قاعدة لمنوايا الحسنة بيف األطراؼ المجتمعة لمواقؼ السوف
عمى ف بعيد. ٍّإلى حد دانيمز التفاوضي حياديسموؾ كاف  ومف ثـ قادمة أكثر صعوبة.

عكس نيج بوكر، الممثؿ األسترالي، لـ يحاوؿ دانيمز توجيو دفة جدوؿ أعماؿ 
 .(ٕٙٗ)ا الجوىريةاالجتماعات التحضيرية نحو مناقشة القضاي

عبلف وفده استعداده ، تخمي االتحاد السوفيتي عف موقفو المتشدد ومع وا 
مع  ٜٛ٘ٔنوفمبر  ٕٔلمناقشة بعض القضايا الجوىرية، انطمقت المرحمة الثانية في 

أوراؽ العمؿ التي تحتوي عمى صياغة  مشروعاتتوزيع السفير دانيمز العديد مف 
وحرية ، لؤلغراض السممية أنتاركتيكابػاستخداـ  ة تتعمؽمقترحة لمواد المعاىدة المحتمم

 ،أنتاركتيكاوالتعاوف الدولي في مجاؿ البحث العممي في  أنتاركتيكاالبحث العممي في 
والسمطة القضائية الجنائية والمدنية وحؽ  أنتاركتيكاو"تجميد" الوضع القانوني القائـ في 

دة بغير األطراؼ الموقعة ومنطقة التطبيؽ وعبلقة المعاى ،التفتيش والتدابير اإلدارية
مادة أخرى بشأف  مشروعيداع. ولـ يتـ توزيع تطمبات التصديؽ واإلوتسوية النزاعات وم

أحكاـ المراجعة والتعديؿ استجابة لطمب غير رسمي قدمو الممثؿ البريطاني بعدـ 
ا مع قً . ويشير ىذا الطمب إلى أّف دانيمز تشاور مسب(ٕٚٗ)مناقشتو في االجتماع

ذا أخذنا بعيف االعتبار أيًضا المسئ وليف البريطانييف حوؿ محتوى المواد المبدئية. وا 
سترالية التي كانت قد أعدت في يولية األالمشروع مع  األمريكي المشروعتشابو 

ورات السرية ااستمرار المشإلى الماضي، فإف ىذا يشير بما ال يدع مجااًل لمشؾ 
 .  وبريطانيا ونيوزيمندهأستراليا ّتحدة و الشاممة بيف الواليات الم

ـَ بطيًئاومع ىذا ظؿ   . فعمى الرغـ مف وجود اتفاؽ باإلجماع فيما يتعمؽ التقّد
المادة األولى حوؿ االستخداـ السممي فقط، والمادة الثانية بشأف حرية  مشروعبأىداَؼ 

لخبلؼ حوؿ بعض ار ستمَّاالبحث العممي، والمادة الثالثة حوؿ التعاوف العممي، فقد 
المواد  بمشروعات تعمؽتجوانب ىذه األحكاـ. وكاف ىناؾ خبلؼ وتحفظات وشكوؾ 

مسائؿ جوىرية بشأف التفتيش و التسع األخرى أيضا تتراوح بيف الشواغؿ بشأف المغة 
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دراج أعالي البحار في منطقة التطبيؽ  واالنضماـ والعبلقات مع غير األطراؼ وا 
. وكانت المشكمة األىـ في (ٕٛٗ)ات إلى محكمة العدؿ الدوليةوالتقديـ اإللزامي لممنازع

. أنتاركتيكاىذه المرحمة تتعمؽ بالمادة الرابعة حوؿ "تجميد" الوضع القانوني القائـ في 
اعتقدوا أف أفضؿ و فقد حاؿ المندوبوف السوفييت دوف االتفاؽ حوؿ ىذه المسألة. 

ترتب عمييا مف تنافس سياسي ىو عدـ طريقة إلبعاد مسألة المطالبات اإلقميمية وما ي
 . (ٜٕٗ)ذكر القضية عمى اإلطبلؽ في المعاىدة

بما في ذلؾ  –وعمى الرغـ مف ىذا الوضع، فقد كاف ىناؾ توافؽ كبير 
 المندوب البريطانيف إعمى عقد المؤتمر في غضوف الشيريف القادميف. إال  -استراليا

عدـ وجود د المؤتمر نظًرا إلى فكرة عقعارض   David Muirhead ديفيد مويرىيد
منزوعة السبلح، وتنحية  أنتاركتيكاأرضية مشتركة كافية حوؿ قضايا مثؿ كيفية إبقاء 

. األواني ةمسألة الحقوؽ والمطالبات جانًبا. وكاف يعتقد أف مناقشة تاريخ المؤتمر سابق
تأجيؿ االجتماعات لمدة أسبوع أو  في ىذه المعارضة البريطانية وتسببت

 -ومف ثـ حاؿ اإلصرار البريطاني عمى الحاجة إلى مزيد مف االتفاؽ  .(ٕٓ٘)بوعيفأس
دوف تحديد موعد انعقاد  -خاصة فيما يتعمؽ بتسوية المطالبات وقضية الحقوؽ

المؤتمر واختتاـ االجتماعات التحضيرية. فإذا كانت المعارضة السوفيتية لمناقشة 
إف رفضيـ تأييد "تجميد" الوضع القانوني ا، فالجوىرية قد تحسنت تدريجيِّ  القضايا

ولعؿ ىذا ؛ المادة الرابعة كاف بوضوح مسألة تثير قمؽ بريطانيا مشروعالراىف في 
 والوجود البريطاني في جزر الفوكبلند. األرجنتيف و تشيمي الرتباطو بالنزاع مع 

تمر الدعوة إلى عقد المؤ  افوالواليات المتحدة تؤيدأستراليا ولكف لماذا كانت 
المادة الرابعة شديدة األىمية، عمى الرغـ  مشروعقبؿ التوصؿ إلى اتفاؽ مبدئي حوؿ 

األولى مف االجتماعات باستمرار خبلؿ المرحمة  دُِّتشدكانت أستراليا مف أف 
ضرورة االتفاؽ حوؿ القضايا الموضوعية قبؿ تحديد موعد انعقاد التحضيرية عمى 

كما اعتبرت  مف مسألة المطالبات والحقوؽ؟ية المؤتمر، وعدـ وجود مسألة أكثر أىم
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 المادة الرابعة ىي "شرط ضروري مشروعالواليات المتحدة أف النصوص الواردة في 
دانيمز بشأف التقدـ في اإلجراءات عندما  ، فضبًل عف تشاؤـ السفير(ٕٔ٘)لمدوؿ المدعية"

ومي، إلى أف أشار في تقرير إلى مجمس تخطيط العمميات التابع لمجمس األمف الق
 .(ٕٕ٘)متعادلة أنتاركتيكافرصة عقد مؤتمر لمتوقيع عمى معاىدة بشأف 

ولعؿ السبب وراء الموقؼ األسترالي كاف الخوؼ مف مناقشة مسألة القارة 
القطبية الجنوبية مرة أخرى في دورة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة المقرر عقدىا في 

ال  أنتاركتيكاأنو سيتـ إثارة مسألة تراليا أس. فقد اعتقدت ٜٜ٘ٔوقت الحؽ في عاـ 
عقد المؤتمر في شير يونية سيقرر القضية بطريقة أو بأخرى قبؿ ف إمحالة، إال 

    .(ٖٕ٘)انعقاد الجمعية العامة

 ويبدو أف دعـ الواليات المتحدة لتحديد موعد مبكر لعقد المؤتمر كاف لعدة أسباب. 

دة كانت تستشعر القمؽ مف النوايا السوفيتية في مف الواضح أف الواليات المتح :أواًل 
، عمى ٜٛ٘ٔ. ففي اجتماع لمجمس تنسيؽ العمميات في ديسمبر أنتاركتيكا

إلى نية االتحاد السوفيتي األمريكية سبيؿ المثاؿ، أشارت المخابرات المركزية 
. (ٕٗ٘)أنتاركتيكاأف يحؿ محؿ الواليات المتحدة باعتباره القوة الرائدة في في 

 أنتاركتيكاوزادت مخاوؼ واشنطف في أعقاب إعبلف موسكو عف برنامجيا في 
بما في ذلؾ خطط إلنشاء محطات أبحاث في ماري بيرد الند، وىي جزء مف 

إحدى المناطؽ التي قد تطالب نت تنظر إلييا الواليات المتحدة بوصفيا القارة كا
ذلؾ. ومف ثـ، فإف بيا استنادا إلى االستكشاؼ األمريكي إذا قررت القياـ ب

تية مستقبمية اختراؽ السوفييت لماري بيرد الند قد يضع األساس لمطالبات سوفي
مما يضع الواليات المتحدة في موقؼ حرج إذا لـ تصؿ إلى معاىدة  ىناؾ؛

 .(ٕ٘٘)تضع جانًبا قضية المطالبات والحقوؽ
حوؿ موعد انعقاد  ربما اعتقد دانيمز أيًضا أف التأخير في التوصؿ إلى اتفاؽ :ثانًيا
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قد يعطي االنطباع  ٜٛ٘ٔالمؤتمر الذي اقترحتو واشنطف مف قبؿ في مايو 
وأف ىذا النيج  اترحيبً  لـ تمؽَ أماـ الرأي العاـ العالمي بأف ىذه المقترحات 

ومف ثـ يصبح مف الصعب أكثر التفاوض ؛ لـ يحرز أي تقدـ أنتاركتيكالمشكمة 
أماـ حموؿ بديمة  بشكؿ يفسح المجاؿ حوؿ معاىدة مرضية عمى ىذا األساس،
        قد ال تكوف في صالح الواليات المتحدة.  

ربما وجدت واشنطف أف المزيد مف التأخير سيجعؿ مف الصعب أكثر حصر  ثالثًا:
المشاركة في االجتماعات  ةعشر  تىالمؤتمر والمعاىدة المقترحيف في الدوؿ اإلثن
عتبار أف الدعوة الموجية في مايو التحضيرية، خاصة إذا أخذنا بعيف اال

لدولية لعمـو لمسنة ا أنتاركتيكاكانت لمبمداف المشاركة بنشاط في برنامج  ٜٛ٘ٔ
. ومف ثـ كاف ٜٛ٘ٔديسمبر  ٖٔنتيت بالفعؿ في طبيعة األرض، التي ا

التأخير أكثر إلى ما بعد نياية السنة الدولية لعموـ طبيعة األرض سيجعؿ مف 
عشرة المشاركة وفؽ ىذا المعيار.  ىة عمى الدوؿ االثنتب حصر المشاركالصع

وىذا ما أوضحو طمب بولندا حوؿ قبوؿ عضويتيا في المجنة الخاصة لبحوث 
 .(ٕٙ٘) Special Committee on Antarctic Research أنتاركتيكا

ربما كاف يساور السفير دانيمز القمؽ، مثؿ أستراليا، مف أف احتماؿ مناقشة  :أخيرًا
ألة في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة قد يؤدي إلى تدخؿ محتمؿ مف جانب المس

األمـ المتحدة، وما يحممو ذلؾ مف العودة إلى الخبلؼ السياسي الشديد حوؿ 
فإف فشؿ الواليات المتحدة في المضي قدًما بسرعة في إنياء  ا. وليذأنتاركتيكا

، قد يحمؿ معو خسارة االجتماعات التحضيرية وتحديد موعد انعقاد المؤتمر
ضيو الواليات المتحدة، وما يحممو ذلؾ مف تر تالفرصة في الوصوؿ إلى حؿ 

 عواقب وخيمة.  

، ٜٜ٘ٔمايو  ٖٔومع انطبلؽ المرحمة الثالثة مف االجتماعات التحضيرية في 
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أف ىناؾ بعض أنو يستشعر  ركز دانيمز فوًرا عمى مسألة موعد انعقاد المؤتمر، وأشار إلى
 لعقد المؤتمر في أكتوبر، وسأؿ إلى أي مدى يمثؿ ىذا الرأي العاـ. وعمى الرغـ مفالميؿ 
راء وفود الدوؿ المختمفة حوؿ ىذا التاريخ، فإف دانيمز ترجـ تعميقاتيـ عمى أنيا تبايف آ

 . ٜٜ٘ٔ  (ٕٚ٘)أكتوبر  ٜٔموافقة جماعية عمى عقد المؤتمر في موعد ال يتجاوز 

انية لتحديد موعد انعقاد المؤتمر بيذه الطريقة، ومع إزالة المعارضة البريط
يحدد انعقاد  ٜٜ٘ٔمايو ٕٛاتفؽ جميع األطراؼ عمى إصدار بياف عاـ في يوـ 

اختتاـ لكف ىذا لـ ينبئ عف  .(ٕٛ٘)ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٕ٘المؤتمر في واشنطف في 
المناقشات التحضيرية. فقبؿ أف ينتيي االجتماع، أعرب العديد مف الممثميف عف 

بتيـ في مواصمة المناقشات المتعمقة بالمعاىدة، سواء عمى المستوى الثنائي أو رغ
؛ انتياء المحادثات رسميِّاعبلف عف واقترح الممثؿ األسترالي عدـ اإل متعدد األطراؼ،

ألنو قد يكوف مف المستحسف عقد عدد قميؿ مف االجتماعات المنتظمة في وقت الحؽ 
 .(ٜٕ٘)مع اقتراب موعد المؤتمر

صؿ عدد ىذه االجتماعات القميمة إلى ثبلثة عشر اجتماًعا؛ حيث استؤنفت و 
مشروع أمريكي األطراؼ  ت. وناقشٜٜ٘ٔيولية  ٖٔاالجتماعات التحضيرية في 

ىذه دانيمز لمواد المعاىدة المقترحة التي تـ توزيعيا مف قبؿ. وقد استعرض  معدؿ
التي تـ توزيعيا في  لمشروعاتاالمسودات الجديدة وأوجز التغييرات التي طرأت عمى 

نوفمبر الماضي. وكانت النقاط الرئيسة في ىذا االستعراض ىى وجود اتفاؽ عاـ حوؿ 
أىداؼ المادة الرابعة الخاصة بتجميد الوضع القانوني القائـ، بعض النظر عف إثارة 
بعض المندوبيف لبعض نقاط الصياغة فيما يتعمؽ بيذه المادة. وظمت منطقة التطبيؽ 

شكؿ صعوبة، كما اعترضت بعض الوفود عمى إحالة المنازعات إلى محكمة العدؿ ت
الدولية بناء عمى طمب طرؼ واحد فقط؛ وكانت ىناؾ وجيات نظر متباينة بشأف 

  .(ٕٓٙ)ـ صياغة ىذه المادةيف المعاىدة وغير أطراؼ المعاىدة؛ وبالتالي لـ تتالعبلقة ب
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المواد المنقحة مع المندوب  مشروعات حوؿوأكدت المناقشات العاّمة 
Yuri Filippovالسوفيتي، يوري فيميبوؼ 

أف المادة الرابعة كانت أكثر عمى ، (ٕٔٙ) 
حكومتو باتت مستعدة اآلف لمموافقة عمى إدراج مادة بشأف ف إلمجدؿ، إال المواد إثارة 

ؼ الحقوؽ والمطالبات في ضوء سياستيا الساعية إلى إبراـ معاىدة. ولكف أكد فيميبو 
عمى رغبة حكومتو في أف تتضمف المادة األولى حظًرا محدًدا لمقواعد والتحصينات 
والمناورات العسكرية واختبارات األسمحة، واعتقاد حكومتو كذلؾ أنو ال يجوز إحالة 
المنازعات إلى محكمة العدؿ الدولية إال بعد موافقة جميع أطراؼ النزاع؛ وتفضيميا 

حذؼ أعالي التي تالصياغة درجة مع حذؼ  ٓٙجنوب  تطبيؽ المعاىدة عمى المنطقة
ى لصعوبة تحديد حدود أعالي البحار، ولف يؤدي إدراجيا إل البحار مف ىذه المنطقة؛

قة أف المادة الخاصة بعبلعمى سؼ حكومتو صعوبات مع غير األطراؼ، وأبدى أ
 .    (ٕٕٙ)تـ صياغتيا بعدالمعاىدة مع غير األطراؼ لـ ت

المندوب السوفيتي بشأف المادة الرابعة موضع ترحيب مف وكانت تعميقات 
المندوب األسترالي؛ ألنو وجد أنو لمف المشجع معرفة أنو يوجد إجماع أساسي حوؿ 
ىذه المسألة. وأضاؼ أف األمر األكثر صعوبة يتعمؽ بالعبلقة بيف المعاىدة وغير 

دد بشأف ىذه النقطة يعتـز تقديـ اقتراح مح طراؼ، وتساءؿ عما إذا كاف فيميبوؼاأل
 مشروع قدـ فيميبوؼ ،ٜٜ٘ٔ يولية ٕٛاجتماع في المستقبؿ القريب. وبالفعؿ في 

اقتراح سوفيتي بشأف مسألة غير األطراؼ التي نصت عمى أف "أي دولة ترغب في 
الحؽ في ذلؾ". وقدـ فيميبوؼ أيًضا مقترحات  الي أنتاركتيكااالنضماـ إلى معاىدة 
ومنطقة التطبيؽ واالستخداـ السممي التي عبرت عف تفضيبلت حوؿ تسوية النزاعات، 

 .(ٖٕٙ)الحكومة السوفيتية المشار إلييا أعبله
–لممادة األولى  مف عدـ وجود اعتراضات عمى المشروع السوفيتيوعمى الرغـ 

ىى نفسيا كما في  المشروع لتي أشار دانيمز إلى أف صياغة ىذاوا -االستخداـ السممي
كاف ىناؾ خبلؼ كبير حوؿ  -في نوفمبر الماضي عوتـ توزي كي الذيالمشروع األمري
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قضية االنضماـ. كما ىيمنت قضايا منطقة التطبيؽ وتسوية المنازعات والسمطة القضائية 
 ةاالجتماعات اإلحدى عشر  فيوجدوؿ األعماؿ الموضوعي لممؤتمر عمى المناقشة 

 .(ٕٗٙ)األخيرة

يا عالقة حتى يبت فييا المؤتمر المزمع وفي الوقت الذي ُتركت فيو ىذه القضا
، فإف الوفود نجحت في التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ جدوؿ أعماؿ ٜٜ٘ٔعقده في أكتوبر 

، قاـ ممثؿ الواليات ٜٜ٘ٔسبتمبر  ٕٕلممؤتمر. ففي االجتماع الذي عقد في 
بتوزيع جدوؿ أعماؿ لعرضو عمى رئيس  ،George Owenالمتحدة، جورج أويف 

جدوؿ األعماؿ ىذا سييؿ إجراءاتو. وتـ االتفاؽ عمى التوصية بالمؤتمر بيدؼ ت
جنتيف عمى األسس التالية: تنظر إحدى لقائمة أولية لتوزيع العمؿ عمى باعتبارىا 

لؤلغراض السممية؛ حرية البحث العممي؛  أنتاركتيكاالمجنتيف في قضايا استخداـ 
والتفتيش ألغراض ضماف ؛ أنتاركتيكاالتعاوف الدولي في مجاؿ البحث العممي في 

االستخداـ السممي ومراعاة أحكاـ المعاىدة. وتنظر المجنة األخرى في قضايا عبلقة 
منطقة  ؛أنتاركتيكاالمعاىدة بالبمداف غير األطراؼ؛ قضايا الحقوؽ والمطالبات في 

تطبيؽ المعاىدة؛ تسوية المنازعات الناشئة وفؽ المعاىدة؛ بند اإلجراءات اإلدارية؛ 
؛ األحكاـ النيائية؛ ديباجة؛ أنتاركتيكاة القضائية عمى األشخاص والجرائـ في السمط

 .  (ٕ٘ٙ)ومشاورات بانتظار سرياف المعاىدة

. واتسمت المرحمة األخيرة مف أنتاركتيكاوىكذا تـ إعداد المسرح لعقد مؤتمر 
االجتماعات التحضيرية بمشاركة سوفيتية نشطة في تناقض تاـ مع موقفو خبلؿ 

 مشروعف قائمة، فإرحمتيف السابقتيف. وعمى الرغـ مف أف بعض المشاكؿ ظمت الم
وىى أساس  -المادة الرابعة بشأف "تجميد" الوضع القانوني الراىف لممطالبات والحقوؽ 

بدت مقبولة مف الجميع بعد تغيير االتحاد السوفيتي موقفو. ولكف  -المعاىدة المقترحة 
 حاسًما في التغمب عمى ىذه العقبة؟  القيادة عامبًل التحوؿ؟ وىؿ كانت  كيؼ حدث ىذا
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الفضؿ في ذلؾ إلى استراليا. فقد أجرى وزير الخارجية  يعود ،في واقع األمر
ريتشارد كايسي، عمى ىامش مؤتمر المجنة االقتصادية آلسيا والشرؽ  ؛األسترالي

وزير مع نائب  ٜٜ٘ٔمارس  ٕٔاألقصى الذي عقد في أستراليا، محادثة خاصة في 
حوؿ إعادة  Nicolai  Firubinالخارجية ورئيس الوفد السوفيتي، نيكوالي فيروبيف 

. وخبلؿ (ٕٙٙ)التبادؿ الدبموماسي بيف موسكو وكانبيرا بعد تعميقو نتيجة قضية بتروؼ
ا مسألة القارة القطبية الجنوبية، وشرح األىداؼ والمصالح أيضً  كايسيالنقاش أثار 

، مشيرا إلى أنتاركتيكابيف ما يعتقد أنو وجية نظر حكومتو حوؿ األسترالية. وأوجز فيرو 
أف االتحاد السوفيتي يعتقد أف مسألة الحقوؽ اإلقميمية والمطالبات في المنطقة ينبغي 

، ولكف ينبغي التعامؿ معيا أنتاركتيكاا مف المداوالت الجارية بشأف تكوف جزءً  أالَّ 
 .(ٕٚٙ)ي وقت مناسببشكؿ منفصؿ، ربما في مؤتمر منفصؿ يعقد ف

أستراليا تعبر عف وجية نظر  كايسيوفي اليـو التالي، تسمـ فموبيف رسالة مف 
في الرسالة إلى أف  كايسيحوؿ مسألة تجميد المطالب اإلقميمية في المنطقة. وأشار 

ىذه المسألة وسيكوف لدييا شكوؾ كبيرة حوؿ ما إذا كانت ستوافؽ تفكر مميِّا في أستراليا 
ذ يشدد عمى اركة في معاىدة ال تتضمف في جوىرىا األحكاـ التي تنشدىا. عمى المش وا 

 كايسيكما أوضحو فموبيف، ذىب  سوء فيـ جوىري في الموقؼ السوفيتيعتقاده بوجود ا
حتى يحدث تأثيراف: األوؿ: تعميؽ  أنتاركتيكاا في معاىدة دعمت نصِّ أستراليا إلى أف 

فية بشكؿ مؤقت؛ واآلخر إيجاد وضع قانوني ال يؤدي جميع مسائؿ السيادة اإلقميمية الخبل
بعد سرياف  -سواء كانت مدعية أو غير مدعية- أنتاركتيكافيو نشاط أي دولة في 

 .(ٕٛٙ)إلى تحسيف مطالبتيا القانونية بالسيادة أو وحقوقيا القائمة ،المعاىدة
التي الرابعة المادة  مشروعأف ف الحكومة األسترالية تعتقد أ كايسيوأوضح 

وأنيا يمكف  ،ا في اجتماعات واشنطف يمكف أف تحقؽ ىذا اليدؼيجري مناقشتيا حاليِّ 
غير  الكبرييف"أف تفعؿ ذلؾ دوف اإلضرار بالمصالح والتطمعات المشروعة لمقوتيف 

، أي الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي. وبناء عمى "أنتاركتيكاالمدعيتيف المعنيتيف ب
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ذا كاف  معاىدة فشمت في تحقيؽ ىذا اليدؼ؛ أي ميزة في إبراـيا أسترالذلؾ، ال ترى  وا 
ىذا اليدؼ، ال يحقؽ النص المقترح لممادة  االتحاد السوفيتي يشعر بأي شؾ في أف

وأشار إلى أنو تـ إرفاؽ  ،أي مشروه بديؿ لمنظر فيستكوف حكومتو أكثر استعداًدا ف
ذلؾ الرسالة مشيًرا إلى أنو بعد  كايسيالمادة ذات الصمة. وأنيى  مشروعشروط 

 .(ٜٕٙ)لحصوؿ عمى تعميقات فيروبيف بشأف ىذه المسألةا باسيكوف أكثر اىتمامً 

التقى السفير  ٜٜ٘ٔبريؿ إ ٕٛولـ يكف ىناؾ رد فوري مف فروبف، ولكف في 
برئيس الوفد السوفيتي في االجتماعات التحضيرية فيميبوؼ في وزارة  دانيمزاألمريكي 

ؿ المقاء أبمغو فيميبوؼ بأف حكومتو تدرس اآلف نسختيف بديمتيف عمى الخارجية. وخبل
األقؿ لممادة الرابعة، في إشارة لممرة األولى إلى تغير الموقؼ السوفيتي الصاـر بشأف 

 . (ٕٓٚ)ىذه المسألة

بة غداء في السفارة السوفيتية في مأد وتأكد ذلؾ عندما ذىب دانيمز إلى
ة مف السفير السوفيتي، حضرىا مستشار السفارة بدعو  ٜٜ٘ٔمايو  ٔٔواشنطف في 

وفيميبوؼ. وأثار مينشيكوؼ موضوع  Mikhail Smirnovskyميخائيؿ سميرنوفسكي 
، وأعرب عف اىتمامو بمناقشة وتحميؿ أي نقاط خبلؼ قد تكوف موجودة أنتاركتيكاقارة 

قيد  ة التي كانتمينشيكوؼ إلى معظـ النقاط الرئيسبيف موسكو وواشنطف. وأشار 
نو لـ يكف ىناؾ اعات التحضيرية. وأوضح مينشيكوؼ أالمناقشة آنذاؾ في االجتم

، لكف كاف ىناؾ نتاركتيكاخبلؼ أساسي بيف الدولتيف فيما يتعمؽ باالستخداـ السممي أل
بشأف موضوع الحقوؽ والمطالبات،  سوء فيـ واضح فيما يتعمؽ بالمشروع األمريكي

ؽ بأحكاـ التفتيش الخاصة بالمعاىدة؛ لكنو لـ يفيـ ولـ يتوقع أي صعوبات فيما يتعم
في المعاىدة ؛ وأكد  أنتاركتيكاسبب عدـ مشاركة الدوؿ األخرى التي ليا مصمحة في 

تـ تسوية وف مف المفيد أف توسيك ،ه عمى استعداد لمتوافؽ مع المؤتمروزمبلءعمى أنو 
 . (ٕٔٚ)جميع نقاط الخبلؼ المحتممة بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي مسبًقا
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وفيما يتعمؽ بقضية الحقوؽ والمطالبات، رد دانيمز بأنو "ربما يمكف وصؼ 
الخبلؼ الظاىر عمى أنو سوء فيـ لؤلىداؼ وليس في المضموف". وناقش دانيمز 

ممموسة، ولكف بدا  مادة دوف التوصؿ إلى نتيجةومانشيكوؼ مزايا وعيوب مثؿ ىذه ال
يتي أكثر  استعداًدا لمناقشة المسألة مف أجؿ البحث عف صيغة مقبولة، االتحاد السوف

في ضوء توافؽ الرؤى بيف البمديف بشأف ىذا الموضوع. وبعد اجتماعيف بيف 
القائـ  سميرنوفسكي وفيميبوؼ ودانيمز تـ تخطي العقبة بشأف تجميد الوضع القانوني

المادة الرابعة، وظؿ الخبلؼ فقط حوؿ مسألة االنضماـ إلى  مشروعكما ورد في 
 .(ٕٕٚ)المعاىدة وتسوية المنازعات

ولكف لماذا أبدى االتحاد السوفيتي ىذا التجاوب مع واشنطف؟ ربما ألف 
 أنتاركتيكاشرعية عمى وجوده في البغ ويستجاوبو سيعود بالنفع عمى االتحاد السوفيتي 

مى قدـ المساواة مع الدوؿ الغربية األخرى المدعية وبموافقتيا، وربما حاوؿ أف يخطو ع
يعقد في كامب ديفيد بيف خطوة مف شأنيا توفير أجواء إيجابية الجتماع القمة الذي س

وفي ضوء التشاور الوثيؽ بيف واشنطف  .ٜٜ٘ٔيزنياور في سبتمبر خروشوؼ وأ
السابقيف، يمكف افتراض أف دانيمز أبمغ بريطانيا  طواؿ العاميف أنتاركتيكاولندف حوؿ 

بيذا التطور. وىذا ُيفّسُر القبوَؿ البريطاني بتاريخ أكتوبر الفتتاح المؤتمر الذي تـ 
 مايو.  ٖٔاالتفاؽ عميو عند استئناؼ االجتماعات التحضيرية في 

لة رسا كايسيعندما تمقى  ٜٜ٘ٔوتأكد موقؼ االتحاد السوفيتي في أوائؿ يونية 
مف فيروبيف عف طريؽ السفارة البريطانية في موسكو أكد فييا أف الجانب السوفيتي عمى 

انطبلًقا مف حقيقة أف مسألة  مادة الرابعة بالشكؿ المشار إليو؛استعداد لمموافقة عمى نص ال
تظؿ مفتوحة بعد أف يتـ تمرير ىذا النص. وبناًء عمى ذلؾ،  نتاركتيكاالممكية اإلقميمية أل

فيروبيف أف ممثؿ االتحاد السوفيتي في المحادثات في واشنطف قد تمقى تعميمات ذكر 
ىناؾ أيًضا لدغة  ت. ولكف كان(ٖٕٚ)المعاىدة مشروعبالموافقة عمى المادة الرابعة مف 

محتممة في ذيؿ رسالتو. فقد أشار فيروبيف في الفقرة األخيرة إلى وجود ثمف مقابؿ الموافقة 
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المادة الرابعة؛ حيث أعرب عف أممو في أف يسمح االتفاؽ بتنظيـ السوفيتية عمى صياغة 
: "إذا كاف الجانب األسترالي سينظر بدوره في أنتاركتيكاقضايا أخرى تتعمؽ بمعاىدة 

إمكانية توجيو الممثؿ األسترالي في المحادثات في واشنطف لدراسة المقترحات التي قدميا 
مف التعاوف، فيذا مف شأنو أف يساعد في رأينا  الجانب السوفيتي في ىذه المحادثات بروح

 .(ٕٗٚ)وصوؿ المحادثات إلى نتائج مثمرة" عمى

تشيمي وبريطانيا و األرجنتيف  ممثميوعندما أطمع المندوب األسترالي   
والواليات المتحدة عمى محتويات رسالة فيروبيف في اجتماع عقد في  نيوزيمندهو 

ظر المطروحة أف االلتزاـ السوفيتي بكتابة ىذه يونية، كانت وجية الن ٖٔواشنطف في 
وبالتالي يمكف افتراض أف مشكمة الحفاظ عمى  ينبغي اعتباره ممزًما لحكومتو؛الرسالة 

برضا كبير  المندوبوفالوضع الراىف لمحقوؽ والمطالبات قد تـ تخطييا. وشعر 
. ومف (ٕ٘ٚ) يجةفي الوصوؿ إلى ىذه النت كايسيوأعربوا عف تقديرىـ لمدور الذي لعبو 

مما أقنع االتحاد  ؛ا لمقيادة الدبموماسيةكانت عمبًل ميمِّ  كايسيالواضح أف مبادرة 
 السوفيتي بمراجعة موقفو مف المسألة.

ونخرج مف ىذا أنو عمى الرغـ مف أف ىذه االجتماعات لـ تكف حاسمة في  
ا في يتعيف اتخاذى ضوء أف التفاىمات التي تـ التوصؿ إلييا كانت خاضعة لمقرارات التي

نيا اتخذت شكؿ عممية مساومة مؤسسية. فقد كانت ذات طبيعة المؤتمر الذي سيعقبيا، فإ
 تركة بدالً ترابطية إلى حد كبير مع محاولة األطراؼ ذات المصمحة جني المكاسب المش

مف البحث عف بعض الفوائد عمى حساب اآلخريف. فقد سعت جميعيا إلى ضماف أال 
 ؤلغراض السممية فقط.  المنطقة لموضع خبلؼ سياسي واستخداـ  كاأنتاركتيتكوف 

وفي حيف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ رسمي عمى ضرورة أف تسير االجتماعات 
بموجب قاعدة اإلجماع، فإف التوصيات التي تـ تمريرىا إلى المؤتمر تـ االتفاؽ عمييا 

إلى ابتكار حموؿ ة وسعوا طراؼ عمى بعض القضايا الرئيسبالتراضي. وركز جميع األ
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 –ليذه القضايا يمكف لمجميع قبوليا. وأدى ذلؾ إلى تطوير وصياغة نص تفاوضي 
والئحة اإلجراءت  -مواد المعاىدة التي قدميا دانيمز وجرى تنقيحيا بعد ذلؾ مشروع

 الموصى بيا وجدوؿ أعماؿ المؤتمر. 

 وقد نشأت مشاكؿ وعقبات جماعية خبلؿ االجتماعات، أىميا المعارضة
والمعارضة السوفيتية  ،السوفيتية خبلؿ المرحمة األولى لمناقشة القضايا الموضوعية

والفرنسية لمشروع المادة الرابعة التي نصت عمى "تجميد" الوضع القانوني في 
وسيمة لمتغمب عمى الخبلفات حوؿ الحقوؽ والمطالبات، وىى باعتبارىا  أنتاركتيكا

عمى وجو تشيمي وبريطانيا و أستراليا و ألرجنتيف انظرت إلييا التي القضية الجوىرية 
 امؤقتً  ا، واتفاقً أنتاركتيكاال غنى عنو في أي معاىدة في  اشرطً الخصوص بوصفيا 

 بشأف ما اعتبرتو بريطانيا ضرورة قبؿ انعقاد المؤتمر المقترح.
ا في التغمب عمى ىذه العقبات. فمف خبلؿ ميمِّ لعبت القيادة الريادية دوًرا و 

ب اإلصرار السوفيتي عمى مناقشة المسائؿ اإلجرائية في االجتماعات استيعا
بإجياض تمكف مف تخطي عقبة كانت كفيمة ىذا الدور و  دانيمز مارس  التحضيرية،
وتحسنت ىذه المفاوضة التكاممية بشكؿ واضح خبلؿ الشوط . في ميدىاالمباحثات 

 ،ف الموقؼ السوفيتيعندما ألأثناء المرحمة الثانية في و  ،األخير مف المرحمة األولى
وخبلؿ المرحمة الثالثة عندما شارؾ ممثموه بنشاط ومرونة. كما حاوؿ دانيمز إقناع 

أف . وعمى الرغـ مف ٜٛ٘ٔالمادة الرابعة في سبتمبر وأكتوبر  مشروعفرنسا بقبوؿ 
تؤتي ثمارىا  تجيوده باءت بالفشؿ خبلؿ المرحمة األولى مف االجتماعات، فقد بدأ

ت بإعادة يفي إقناع السوفي كايسيالمرحمة الثانية. عبلوة عمى ذلؾ، فإف دور خبلؿ 
 خبلؿفيوربف لالنظر في مشروع المادة الرابعة في ضوء حججو التي أعرب عنيا 

، وما جاء بعد ذلؾ في الرسالة إلى فيوربف، ٜٜ٘ٔفي مارس أستراليا اجتماعيما في 
أف المطالبات والحقوؽ، بصورة أوصمت بش القائـالجمود  ىدـفي  اا ميمِّ كاف أيضً 

 الجميع إلى أعتاب مؤتمر واشنطف. 
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 "7393ديسمبر  -"أكتوبر أنتاركتيكامؤتمر واشنطن حول 

مف  السفير دانيمزتمكنت الواليات المتحدة األمريكية بفضؿ فطنة مندوبيا 
الديناميكية القوة ليصبح  أنتاركتيكاالوصوؿ بسفينة المفاوضات التمييدية إلى مرفأ مؤتمر 

ف كاف ال يحظى وراء المؤتمر   .(ٕٙٚ)والسيما بريطانيا الوفود األخرىلدى بشعبية كبيرة ، وا 

إلى تحقيؽ أقصى استفادة مف المؤتمر تتخطى حدود  واشنطفسعت وقد 
تحقيؽ . فقد حرصت لجنة تنسيؽ العمميات عمى أنتاركتيكا بشأفالوصوؿ إلى اتفاؽ 

. وأكد السيد ىار ر إذا ما تـ التعامؿ معو بشكؿ صحيحلممؤتمأقصى قدر مف الدعاية 
Harr  مشيرا إلى ""يمكف وضع الواليات المتحدة في موقؼ إيجابي ومستنير وتعاونيأنو ،

قواؿ في اتجاه حؿ المشاكؿ الدولية، ونعمؿ في حالة األفعاؿ وليس األ "أننا نمضي قدما
ز دانيمز كاف ينصب عمى الوصوؿ تركيف إإال في المناخ الحالي بيف الشرؽ والغرب". 

وىو األمر الذي وافؽ عميو ىار،  إلى معاىدة جيدة أواًل ليتسنى استغبلليا في الدعاية،
جنة أف مؤتمر ملاورأى أعضاء آخروف في . عدـ استباؽ األحداث" قائبل: "مف األفضؿ

ف يمثؿ فرصة لمعرفة الموقؼ السوفيتي المحتمؿ في مفاوضات جنيؼ بشأ أنتاركتيكا
ا ا مركزيِّ قد احتمت مكانً  أنتاركتيكامما يدؿ مرة أخرى عمى أف  ؛(ٕٚٚ)النووية حظر التجارب

 .اا منفردً لغرب أكثر مف كونيا قطبً في العبلقات بيف الشرؽ وا

. ٜٜ٘ٔفي الوصوؿ إلى واشنطف منذ بداية أكتوبر  وقد بدأ المندوبوف الدوليوف
أكتوبر أي قبؿ  ٘ٔضات، افتتح المؤتمر في عمى عدـ اليقيف مف نتائج المفاو ولمتدليؿ 

وعمى الرغـ مف أشير المفاوضات التحضيرية، فإف البمداف  عشرة أياـ مف الموعد المقرر.
االثنتي عشرة عندما اجتمعت في واشنطف في المؤتمر الرسمي ألنتاركتيكا، لـ يكف أحد 

أو ما إذا كاف يمكف  يعرؼ تماًما ما الشكؿ الذي يمكف أف تخرج بو المعاىدة المرجوة،
وكانت الواليات المتحدة ىى البمد الوحيد الذي يعد مشروع  الوصوؿ إلى مثؿ ىذا االتفاؽ.

 .(ٕٛٚ)ورقة عمؿ لممؤتمر معاىدة كامبل ليكوف
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غير أف أوؿ أزمة خطيرة ىددت بنسؼ المؤتمر حتى قبؿ أف يبدأ حدثت عندما 
، لمسفير Pierre Charpentierنتيو شاربينقؿ الممثؿ الفرنسي لممؤتمر، السفير بيير 
 ٕٔ، في (ٜٕٚ) Herman Phlegerفليجردانيمز ورئيس الوفد األمريكي السفير ىيرماف 

؛ نتيجة رفض ببلده لممادة الرابعة المتعمقة بتجميد السيادة، عمى ما يبدو ٜٜ٘ٔأكتوبر 
ي القانوف ف في صبلحية مثؿ ىذا البند القانوني فالفرنسيي فشكوؾ المحاميف الحكوميي

وأثار ىذا استياء دانيمز؛ ألف ذلؾ كاف الموقؼ الفرنسي قبؿ أكثر مف عاـ،  .(ٕٓٛ)الفرنسي
مف حيث المبدأ خبلؿ المفاوضات التمييدية. واقترح  نيـ وافقوا عمى المشروع الحاليإإال 

بعد  دانيمز أف يناقش شاربينتيو ىذه المسألة مع الدوؿ األخرى المطالبة، ال سيما أستراليا،
ولعؿ ىذا الموقؼ الفرنسي جاء  .(ٕٔٛ)نيا قد أخطرت بالفعؿ بيذا القراربأف بريطا أف أخبره

أف المادة الرابعة قد تكوف محاولة أمريكية لتقويض السيادة الفرنسية في بنتيجة الشكوؾ 
 ؛ ومف ثـ كاف ىناؾ اعتقاد مف جانب دانيمز أف يكوف لمواقؼ أستراليا وبريطانياأنتاركتيكا

أثير أكبر عمى فرنسا مف الواليات المتحدة، لما تجمعيما مع فرنسا مف عبلقات أفضؿ، ت
 كما حدث مع االتحاد السوفيتي مف قبؿ. 

واستجاب شاربينتيو القتراح دانيمز وذىب إلى السفارة األسترالية في واشنطف؛ 
ي، بالقرار حيث أبمغ وزير الخارجية ورئيس الوفد األسترالي في المؤتمر، ريتشارد كايس

سيدمر المؤتمر والمعاىدة إذا لـ يتغير. وفي  وقد أوضح كايسي أف ىذا القرار الفرنسي.
محاولة منو إلثناء فرنسا عف قرارىا، أرسؿ كايسي رسالة شخصية إلى وزير الخارجية 

أكتوبر  ٖٔفي  Maurice Couve du Murvilleالفرنسي موريس كوؼ دي مرفيؿ 
ا عمى أف مشروع المادة الرابعة مؤكدعميؽ إزاء القرار الفرنسي، ، معرًبا عف قمقو الٜٜ٘ٔ

دعاءات سوفيتية عمى أراضي أنتاركتيكا في أي قطاع، ة ضد أي ايسوفر الحماية الرئسي
وأكد كايسي عمى أف مسئولية فشؿ المؤتمر ستقع فقط عمى  بما في ذلؾ القطاع الفرنسي.

يا الدوؿ المعنية بأنتاركتيكا، وخاصة عاتؽ فرنسا خاصة في ضوء المرونة التي أظيرت
عف أممو في إعادة  كايسيوأعرب  االتحاد السوفيتي، خبلؿ المفاوضات التحضيرية.
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 .   (ٕٕٛ)النظر في الموقؼ الفرنسي مف المادة الرابعة قبؿ انعقاد المؤتمر

لكف لـ يتحقؽ أمؿ كايسي. فقد بدأت الجمسة العامة االفتتاحية لممؤتمر في 
مف صباح يوـ  في واشنطف في الساعة الحادية عشررة الداخمية األمريكية قاعة وزا
 Christian Herterىيرتر كريستياف أكتوبر؛ حيث رّحب وزير الخارجية  ٘ٔالخميس 

المشاركة في  ةعشر  ىتثناريف الذيف يشكموف وفود الدوؿ اإلبالممثميف والمستش
 ر، تـ انتخاب السفير فميجر رئيًساؤتم. وفي الجمسة االفتتاحية العامة لمم(ٖٕٛ)المؤتمر

ثنا عشر بيانات افتتاحية تعبر عف مصالح بمدانيـ لممؤتمر، وألقى ممثمو األطراؼ اال
 .(ٕٗٛ)وآماليـ وتوقعاتيـ لممؤتمر أنتاركتيكافي 

، اعتمدت الجمسة العامة الثانية النظاـ ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٙٔوفي اليوـ التالي 
قاعدة أف نص المعاىدة المعدة تُقدـ فقط لمتوقيع إذا  بما في ذلؾ-الداخمي لممؤتمر 

بيا األطراؼ في االجتماعات  التي أوصت -موافقة عمييا باإلجماعتمت ال
. وىذا التعديؿ ىو حذؼ عبارة "وفقا لمغرض ٖٚالتحضيرية، مع تعديؿ واحد لممادة 

تيف يف رئيستمر نفسو بعد ذلؾ في لجنت. ونّظـ المؤ (ٕ٘ٛ)الذي عقد مف أجمو المؤتمر"
ف معظـ المجنتاف ىاتاالتقيتا في أوقات منفصمة مع تناوب الرئاسة. ودرست 

ي المواد التي اقترحت ف مشروعالموضوعات في المعاىدة المأمولة باستخداـ 
لممناقشة. وناقشت المجنة األولى موضوعات تتعمؽ  اأساسً االجتماعات التحضيرية 

ى في القضايا القانونية والسياسية. ثـ اجتمعت ، ونظرت المجنة األخر أنتاركتيكابعموـ 
لجنة مجمعة حمت محؿ ىاتيف المجنتيف لمنظر في القضايا العالقة والموافقة عمى 

جمسة غير رسمية لرؤساء الوفود لمتعجيؿ بمناقشة  ٕٙتوصيات المجاف. كما ُعقدت 
 . (ٕٙٛ)القضايا الموضوعية لممعاىدة 

 :(7393أكتوبر  02 - 72ن األولى والثانية )يتالمجنولى: اجتماعات المرحمة األ 

 أنتاركتيكاحرية البحث العممي في  :ناقشت المجنة األولى خمسة موضوعات ىى 
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 مشروعالمادة الثانية(؛ التعاوف الدولي في مجاؿ البحث العممي في المنطقة ) مشروع)
المادة  روعمشالمادة الخامسة(؛ منطقة التطبيؽ ) مشروعالمادة الثالثة(؛ التفتيش )

المادة التاسعة(.  مشروعالسادسة(؛ عبلقة المعاىدة بالدوؿ غير األطراؼ واالنضماـ )
لؤلغراض السممية فقط  أنتاركتيكااستخداـ خمسة موضوعات ىى: وناقشت المجنة الثانية 

المادة الرابعة(؛ تسوية  مشروعالمادة األولى(؛ المطالبات والحقوؽ في المنطقة ) مشروع)
المادة  مشروعالمادة السابعة(؛ السمطة القضائية واإلجراءات اإلدارية ) مشروعت )النزاعا

األرجنتيف ا خبلؿ ىذه المرحمة. فقد أثارت مناقشة موضوعيف جديديف أيضً  تالثامنة(. وتم
ف. كما اقترحت ما المجنتاوناقشتي أنتاركتيكامسألة حظر التجارب النووية والتفجيرات في 

 .(ٕٚٛ)دة المعاىدة وناقشتو المجنة الثانية إدراج بند متشيمي 

مواد. فقد تـ  ف قبوؿ المجنة المعنية نصوص أربعوتمخضت المفاوضات ع
المادة األولى التي تتناوؿ األغراض السممية، مع قبوؿ االقتراح السوفيتي  مشروعقبوؿ 

عسكرية بحظر أنواع معينة مف النشاط العسكري، دوف منع استخداـ األفراد والمعدات ال
المادة الثالثة بشأف التعاوف  مشروعأكتوبر تـ قبوؿ  ٜٔ. وفي (ٕٛٛ)لؤلغراض السممية

المادة الخامسة بشأف  مشروع. وتـ قبوؿ (ٜٕٛ)الدولي، مع بعض التعديبلت الطفيفة
. (ٜٕٓ)أكتوبر ٖٓتعديمو، بشكؿ عاـ في المجنة األولى في مف رغـ عمى الالتفتيش، 

المادة الثامنة، التي نصت عمى عقد  مشروعبشكؿ عاـ عمى ووافقت المجنة الثانية 
اجتماعات دورية لممثمي األطراؼ لمتوصية بتدابير إدارية أخرى، عمى الرغـ مف أف 

 .(ٜٕٔ)المادة، إلى جانب المقترحات المتعمقة بيا، قد قدمت إلى لجنة صياغة فرعية 

 وظمت ثمانية موضوعات دوف حؿ: 
: "أف تكوف عمى المادة الثانية والتي تنص مشروعنت كا أواًل: البحث العممي:

وفقا ألحكاـ ىذه المعاىدة"، مقبولة بشكؿ  أنتاركتيكاىناؾ حرية في البحث العممي في 
وربما خشى عف معارضتيا.  األرجنتيفعاـ مف أحد عشر طرًفا، في حيف أعربت 
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رية كاممة فى ح الصيغة السابقة ليذه المادة لمسوفييترجنتينيوف مف أف تعطى األ
، وما يترتب عمى ذلؾ مف تآكؿ السيادة الوطنية أنتاركتيكاالقياـ بما يحمو ليـ فى 

ولذلؾ اقترح  لمدوؿ المدعية. وىذا أمر ال يمكف أف يقبمو الرأي العاـ األرجنتيني.
أكتوبر أف تنص المادة عمى: "مف  ٕٓفي اجتماع المجنة األولى في األرجنتيف مندوب 

ر قدر ممكف مف الحرية في البحث العممي في المنطقة، توافؽ أجؿ تحقيؽ أكب
 . (ٕٜٕ)األطراؼ السامية المتعاقدة عمى التعاوف ليذا الغرض مع مراعاة أحكاـ المعاىدة"

مفاوضات خاصة مع األسترالييف والنيوزيمندييف ، في الوفد األرجنتينيوأوضح 
ا ىو أف يكوف حؽ النقض مف حقِّ  شيمييف والبريطانييف واألمريكييف، بأف ما يريدهتوال

بالنسبة إلى في المادة الثانية. وىذا أمر غير مقبوؿ  اجانب الدوؿ المطالبة ضمنيِّ 
لدوؿ المطالبة بما في ذلؾ الواليات المتحدة التي لـ تعترؼ بأي مطالبات ا

والياباف قبوؿ اإلصرار  نيوزيمندهورفضت وفود االتحاد السوفيتي و  .(ٖٜٕ)بالسيادة
رجنتيني عمى إضافة "أكبر قدر ممكف" قبؿ "الحرية في البحث العممي". وأبمغ رئيس األ

الوفد األرجنتيني رؤساء الوفود اآلخريف بأف "أي التزاـ أقوى مف اتفاؽ لمتعاوف لف 
ذا ما استمر اإليكوف مقبواًل  صرار عمى ذلؾ، فإف ذلؾ سيجبر  لدى حكومتو، وا 
تماع في اج نيوزيمندهولكف يبدو أف اقتراح  .(ٜٕٗ)عمى االنسحاب مف المؤتمراألرجنتيف 

إلى تمؾ التي بدأت وطبقت خبلؿ السنة  أكتوبر، لتقييد الحرية البحث العممي ٕٔ
األرجنتيف ا لممأزؽ الذي خمقتو اعتراضات  ممكنً الدولية لعموـ طبيعة األرض يقدـ حبلِّ 

 .(ٜٕ٘)الكاممة البحث العمميحرية عمى 
أكتوبر، استؤنفت المناقشات حوؿ ىذا  ٖٓألولى في وفي اجتماع المجنة ا
مقترحيف صياغة بديمة  ،واالتحاد السوفيتيأستراليا و  إفريقياالموضوع مع ممثمي جنوب 

الممثؿ األرجنتيني عارض المقترحات األسترالية والسوفيتية، لكنو ف إإال  لممادة الثانية.
الذي ، إفريقياروع جنوب أوضح أنو يستطيع أف يوصي بأف توافؽ حكومتو عمى مش

تحوؿ الممثؿ  وفي ضوء ىذه التطورات،. السابؽ نيوزيمندهالقتراح  كاف نصو مماثبًل 
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السوفيتي إلى أرض الواقع و "بروح مف الحموؿ الوسط"، أشار إلى أنو يمكنو قبوؿ 
. ومف (ٜٕٙ) أيًضا، مع حذؼ بعض الكممات الطفيفة مف النص إفريقيااقتراح جنوب 

ؿ البحث العممي في طريقيا ألف تمقى حو  إعادة صياغة المادة الثانية ثـ، بدا اف
  القبوؿ، عمى الرغـ مف أنو ال يزاؿ يتطمب موافقة األرجنتيف.

بدأت المناقشات حوؿ ىذا الموضوع في المجنة الثانية : تسوية المنازعات: ثانًيا
والياباف وجنوب  يمندهنيوز وفرنسا و أستراليا أكتوبر، وسرعاف ما أصبح واضًحا أف  ٕٔفي 

تي تطالب بتقديـ ال المادة السابعة، مشروعوبريطانيا وبمجيكا والنرويج تدعـ  إفريقيا
لكف اعترضت محكمة العدؿ الدولية بناًء عمى طمب أي طرؼ في النزاع. المنازعات إلى 

 بًل واقترح المندوب السوفيتي تعديواالتحاد السوفيتي عمى ىذا البند. تشيمي و األرجنتيف 
المادة مف خبلؿ االستعاضة عف عبارة "بناء عمى طمب أي طرؼ في النزاع"  مشروعل

ىذا التعديؿ بتأييد مف الممثميف  وحظيَ  بعبارة "بموافقة جميع األطراؼ في كؿ حالة".
األرجنتيف شيمييف؛ ألف االقتراح السوفيتي يعكس الموقؼ التقميدي لحكومة تاألرجنتينييف وال
 .  (ٜٕٚ) يـ المنازعات إلى محكمة العدؿ الدوليةفيما يتعمؽ بتقد

تشيمي أكتوبر، اقترحت  ٕٙفي اجتماع لمجنة الثانية في  ثالثًا: مدة المعاهدة:
أف تتضمف المعاىدة بنًدا يحدد فترة المعاىدة بعشر سنوات.  -بدعـ مف األرجنتيف-

ا بمعاىدة دائمة د نفسييفي عدـ تقياألرجنتيف و تشيمى ولعؿ ىذا االقتراح يعكس رغبة 
موضع تيديد. وقد  أنتاركتيكاإذا أرادت الخروج منيا حاؿ شعورىا أف مصالحيا في 

ا نفسيِّا وبريطانيا وبمجيكا ىذا االقتراح؛ ألنو مف شأنو أف يخمؽ تأثيرً أستراليا عارضت 
أكتوبر تمت مناقشة  ٕٛ. وفي (ٜٕٛ)ا يشير إلى أف المعاىدة ذات طبيعة مؤقتةسمبيِّ 

قضية مرة أخرى مع شيمي، المدعومة مف األرجنتيف، باقتراح نص بمراجعة ىذه ال
 .(ٜٜٕ)المعاىدة بعد فترة محددة

أكتوبر إلى المجنة الثانية  ٕٔقدمت بريطانيا في رابًعا: االختصاص القضائي. 
. أنتاركتيكالؤلشخاص والجرائـ في  ا بشأف مادة في المعاىدة حوؿ السمطة القضائيةاقتراحً 
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بأف ىذه مسألة معقدة لمغاية وأحيمت المناقشة إلى لجنة األرجنتيف و تشيمي دوبا ورد من
أكتوبر، تمت مناقشة  ٕٛ. وعندما أثير الموضوع مرة أخرى في (ٖٓٓ)فرعية لمصياغة
نص عمى أف "مراقبي المادة ي مشروع دتيا لجنة الصياغة الفرعية. وكافالمادة التي أع

القضائية لجميع يتمتعوف بالحصانة مف السمطة عممي التفتيش والعامميف في المجاؿ ال
األطراؼ السامية المتعاقدة بخبلؼ تمؾ التي يكونوف مف رعاياىا فيما يتعمؽ بجميع 

ألغراض ممارسة  أنتاركتيكاأثناء وجودىـ في في األفعاؿ أو اإلغفاالت التي تحدث 
عات فيما يتعمؽ القرار أيًضا عمى أنو "لتجنب حدوث مناز  مشروع نصوي وظيفتيـ".

)األطراؼ المتعاقدة السامية(، في أي حاؿ  أنتاركتيكابممارسة االختصاص القضائي في 
سوؼ تتشاور عمى الفور بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ مقبوؿ  ،مثؿ ىذا النزاعفيو قد ينشأ 

ىذا النص، فقد أشارت تشيمي و األرجنتيف لمطرفيف". وفي الوقت الذي أيدت فيو فرنسا و 
إلى أنيما تفضبلف توسيع نطاؽ حصانة األفراد المرافقيف، وفضمت  يوزيمندهنو أستراليا 
 .(ٖٔٓ)واالتحاد السوفيتي حصانة أوسع عمى أساس الجنسية إفريقياجنوب 

بدأت المناقشة خامًسا: العالقة بين المعاهدة والدول غير األعضاء واالنضمام. 
يمـز األطراؼ ببذؿ الجيود  حوؿ ىذا الموضوع مع تقديـ الواليات المتحدة لنص جديد

حتى ال ينخرط أي شخص في أنشطة مخالفة  المتحدة؛ المناسبة بما يتفؽ مع ميثاؽ األمـ
لممعاىدة. وأشار االتحاد السوفيتي أيًضا إلى رغبتو في انضماـ غير محدود إلى المعاىدة 

 . (ٕٖٓ)مف قبؿ البمداف األخرى، وىو موقؼ اتخذه خبلؿ االجتماعات التحضيرية
أكتوبر، أعربت  ٕٙوعندما تـ النظر في مسألة االنضماـ مرة أخرى في 

عف تأييدىا لنص يسمح بانضماـ محدود إلى تمؾ الدوؿ التي ليا مصمحة  زيمندهنيو 
أعضاء في األمـ المتحدة أو وكاالتيا  يكونواشريطة أف  ؛أنتاركتيكاحقيقية في 

اع اقتراح حكومتو بفتح باب المتخصصة. وكرر ممثؿ االتحاد السوفيتي في االجتم
كانوا ، سواء أنتاركتيكاعممية في  ااالنضماـ إلى جميع البمداف التي تجري أبحاثً 

في أعضاء األمـ أعضاء في األمـ المتحدة أـ ال. واستاء مف حصر االنضماـ 
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بحجة أنو تـ وضعو إلبعاد الدوؿ االشتراكية مثؿ جميورية الصيف الشعبية  المتحدة؛
نتيجة لمحرب الباردة التي أراد االتحاد ، وكاف "يتـ طرحو ببل ىوادة لشرقيةوألمانيا ا

 .(ٖٖٓ)ا لسياسة التعايش وتعزيز السبلـ"السوفيتي تصفيتيا في أقرب وقت ممكف وفقً 

ولعؿ واشنطف وضعت ىذا البند إلبعاد الدوؿ االشتراكية، باستثناء االتحاد 
، ولجعؿ المعاىدة أنتاركتيكابالفعؿ في  السوفيتي الذي كانت قواعده العممية موجودة

، فتطمب مناورة مف الواليات المتحدةالنادي الحصري لمموقعيف، وربما كانت شبيية ب
في بعض النقاط مقابؿ تخمييا عف المادة أو التشدد في ىذه  موسكوتنازالت مف 

  المسألة في حالة تشدد موسكو في النقاط األخرى.

إضافة جديدة. فقد أشارت إلى تشيمي ضعت و  ،أكتوبر ٜٕوخبلؿ اجتماع 
اىدة ال يشكؿ ضرورة ممحة؛ نظًرا إلى االنضماـ إلى المع عفأف وجود نص باعتقادىا 

أف المؤتمر كاف يضـ جميع الدوؿ التي شاركت بالفعؿ في السنة الدولية لعموـ طبيعة 
ح األرض، وأف مصالح غير األطراؼ يمكف الوفاء بيا عف طريؽ بروتوكوؿ مفتو 

ىذه النخبوية مف حكومة كانت قد شددت في السابؽ عمى  . وجاءت(ٖٗٓ)النضماميـ
بمثابة ضربة أخرى لمناىضة  أنتاركتيكاالطبيعة اإلمبريالية لبعض المطالبات في 

 . أنتاركتيكااالستعمار في 

ما زالت تعارض شيمي أف ت عمىفي تقريره إلى الحكومة األسترالية  كايسيأكد و 
 السفير مورا  تشيمي؛خاصة مع رئيس الوفد ال نو أجرى محادثاتأو  اـ،مسألة االنضم

Mora وطرح عميو الحجج المؤيدة لممقترحات النيوزيمندية مؤكًدا فشؿ المؤتمر ما لـ يتـ ،
ومف ثـ  ىذه القضية؛ لف تُفشؿ المؤتمر بسببتشيمي أف عمى قبوليا. وطمأنو السفير مورا 

مسألة االنضماـ لفترة أطوؿ، لصموف معارضتيـ شيمييف سيواتأف ال كايسياستشعر 
األمـ المتحدة والوكاالت  فيعمى حصر االنضماـ  بيا إذا وافؽ السوفييت وفقبموسي

عييا أماـ امف فتح أبواب القارة عمى مصر تشيمي . ويعكس ىذا مخاوؼ (ٖ٘ٓ)المتخصصة
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قد تصدر  القوى الشيوعية، وأف تكوف قريبة بصورة غير مريحة مف أراضييا، بصورة
 مع الشيوعييف أنذاؾ. تشيمي "الفتنة الشيوعية" إلييا بعد تجربة حكومة 

بدأت المناقشات حوؿ ىذا الموضوع بنفس المنواؿ  سادًسا: منطقة التطبيق
أستراليا حيث كاف االتحاد السوفيتي و  دث في االجتماعات التحضيرية أيًضا؛الذي ح

. (ٖٙٓ)درجة ٓٙي البحار جنوب خط العرض يؤيدوف إدراج أعالاألرجنتيف و  نيوزيمندهو 
المادة السادسة التي تضمنت المنطقة  مشروعوكانت الواليات المتحدة تميؿ إلى 

درجة باستثناء أعالي البحار، مشيرة إلى أنو تـ عقد المؤتمر  ٓٙالواقعة جنوب 
يد فقد كاف مف الصعب تحد. (ٖٚٓ)وليس مع نظاـ أعالي البحار أنتاركتيكالمتعامؿ مع 

بسبب تجميد وذوباف بحر  أنتاركتيكاىذا في ضوء التوسع واالنكماش السنوييف لقارة 
عمى عممياتيا ومناوراتيا  االجميد. ولعؿ الواليات المتحدة أرادت تجنب ما قد يضع قيودً 

 .  ىيئة األركاف المشتركةلمخاوؼ  انعكاسً االبحرية في أعالي البحار، وكاف ىذا األمر 

وأشارت بريطانيا إلى أنيا تفضؿ  ،شات حوؿ ىذا الموضوعواستمرت المناق
مشروع المادة السادسة، وأنيا مستعدة، إذا رغبت المجنة األولى، لتقديـ اقتراح ينص عمى 

ا، جنوبً  ٓٙما يمي: "تنطبؽ أحكاـ ىذه المعاىدة عمى المنطقة الواقعة جنوب خط العرض 
  .(ٖٛٓ)يا ال تنطبؽ عمى أعالي البحار"بما في ذلؾ جميع الجزر واألرفؼ الجميدية، ولكن

وأوضح الممثؿ البريطاني في االجتماع التالي لمجنة األولى أف االقتراح كاف 
ُيقصد بو أف يشمؿ المناطؽ التي يغطييا الجميد الدائـ بشكؿ أو بآخر. وبيذا 
 التوضيح، حظي االقتراح البريطاني بدعـ الممثميف األمريكييف والبمجيؾ والفرنسييف،

ا وأعرب الممثؿ السوفيتي عف دعمو لبلقتراح، لممادة يتضمف  مقترًحا بشكؿ شفوي نصِّ
المنطقة.  نمنقطة التوضيح. لكف األطراؼ األخرى عارضت استبعاد أعالي البحار 

 .(ٜٖٓ)، تـ تأجيؿ النقاش حوؿ ىذا الموضوع إلى اجتماع الحؽشيميطمب عمى ء بناو
أكتوبر، استؤنفت المناقشة حوؿ ىذا  ٖٓفي وفي الجمسة األخيرة لمجنة األولى 
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ا آخر واتفؽ عمى تقديـ اقتراًحا شفييِّ تشيمي ولكف تـ تأجيميا بعد أف قدمت  ،الموضوع
 .(ٖٓٔ)المقترحات التشيمية والسوفيتية كتابةً 

المادة األولى بشأف  خبلؿ مناقشة سابًعا: التجارب والتفجيرات النووية:
 األرجنتيني قنبمة ثانية فيأكتوبر، ألقى الوفد  ٕٓفي  يكانتاركت"االستخداـ السممي" أل

بغض النظر عف طابعيا  أنتاركتيكافي  المؤتمر باقتراح حظر تاـ لمتفجيرات النووية
وجاء ىذا االقتراح بشكؿ مفاجئ تماًما. فقد دعا التعديؿ السوفيتي . (ٖٔٔ)وأغراضيا

ىذا ف إ، إال أنتاركتيكافي  لممادة األولى إلى فرض حظر عمى جميع تجارب األسمحة
االقتراح ذىب إلى أبعد مف ذلؾ بكثير باستبعاد التفجيرات النووية بجميع أنواعيا، بما 

أف أسباب ىذا االستبعاد األرجنتيف في ذلؾ التفجيرات لؤلغراض السممية. وأكد مندوب 
وية . ومف خبلؿ طرح مسألة التفجيرات النو (ٕٖٔ)تأتي مف مخاوفيا مف خطر اإلشعاع

كانت تحاوؿ األرجنتيف و في الحرب الباردة، يبدو أف ئصداأفي اإلجراءات، مع كؿ 
زعزعة المؤتمر عف عمد بصورة انعكست عمى تبخر حسف النية التي سادت خبلؿ 

 . بيف القوتيف الكبيرتيفاألسبوع األوؿ لممؤتمر 

كامؿ المتعمؽ بالحظر الاألرجنتيف اعترضت الواليات المتحدة عمى اقتراح و  
لمتفجيرات النووية عمى أساس أنيا ال تقع ضمف أىداؼ المؤتمر، وىى مسألة تتعمؽ 

بأف الحظر النووي قد شعرت واشنطف النووية. و  بمؤتمر جنيؼ المعني باالختبارات
 . (ٖٖٔ)"يحد بشكؿ خطير مف البحث العممي"

 ولكف بعد االتفاؽ عمى أف المادة األولى ليست المكاف المثالي لمناقشة
األسمحة النووية، اقترح األرجنتينيوف، باالشتراؾ مع األسترالييف، مادة جديدة تماًما 

أو نووية تجارب نووية  أالَّ تجري أي"يجب  :تعالج المسألة النووية تنص عمى أنو
حرارية أو انفجارات ذات طبيعة غير عسكرية، وال يتـ التخمص مف نفايات المواد 

إال بعد اإلخطار والتشاور بيف األطراؼ السامية  تيكاأنتاركالقابمة لبلنشطار في 
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"حظر جميع التفجيرات النووية : تغيير العبارة األولية إلى. وتـ االتفاؽ عمى المتعاقدة"
ومع ذلؾ ذكر الوفد السوفيتي أنو ال ، أو الحرارية النووية ذات الطبيعة غير العسكرية"

بتأجيؿ  اىذا الوقت، واتخذ قرارً  يستطيع التعبير عف موقفو مف ىذا االقتراح في
 .(ٖٗٔ)المناقشة إلى تاريخ الحؽ

بدأت المناقشات حوؿ ىذا الموضوع في المجنة : المطالبات والحقوق: ثامًنا
 ، اقتراًحا بحذؼ الفقرةشاربينتيو أكتوبر مع تقديـ المندوب الفرنسي، ٕٓالثانية في 

تفسيره عمى أنو اعتراؼ مف أي في المعاىدة يجب  االتي تنص عمى أف "ال شيء واردً 
أساس مطالبة بالسيادة اإلقميمية في  يكوفأي دولة أخرى أو  دعاءبا دولة موقعة
دة والواليات المتحأستراليا وقد اعترض ممثمو  المادة الرابعة. مشروعمف " أنتاركتيكا

المادة شروع عمى ىذا االقتراح، وأعمف جميعيـ قبوليـ لم وبريطانيا والنرويج ونيوزيمنده
 . (ٖ٘ٔ)وتأجؿ النقاش حوؿ المسألة لبلجتماع التالي. الرابعة كما ىو

والياباف وبمجيكا  إفريقياوعندما عقد ىذا االجتماع، عارض أيًضا ممثمو جنوب 
المادة  مشروعإلى قبوليما األرجنتيف و تشيمي االقتراح الفرنسي، في حيف أشار ممثمو 

عمى ىذه  وردِّا التعديبلت عمى النص. الرابعة مف حيث المبدأ، مع إدخاؿ بعض
 ارة إلى أف ىذه الفقرة تعني ضمًناو موقؼ حكومتو باإلشالمعارضة، شرح شاربينتي

وىذا ما دفع  غير مقبوؿ. ، وىو أمرأنتاركتيكااإلنكار القانوني لحقوؽ فرنسا في 
لدوؿ المطالبة وغير المطالبة، بمف في ذلؾ ممثؿ االتحاد العديد مف ممثمي ا

لتأكيد عمى أف إدراج الفقرة "ضروري لمحفاظ عمى التوازف الدقيؽ في لسوفيتي، إلى اا
  .(ٖٙٔ)المعاىدة بيف المدعيف وغير الداعميف"

 ؛و الوفود بوصوؿ المستشار القانوني لمخارجية الفرنسيةأبمغ شاربينتيقد و 
 ًسارئي امستشارً ، لحضور المؤتمر بوصفو Andre Grosالبروفيسور أندريو جروس 

لموفد الفرنسي. واقترح المندوب البريطاني بعد ىذا الخبر أف تؤجؿ المجنة إجراء أي 
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مناقشات حوؿ ىذا الموضوع لمسماح بإجراء مناقشات خاصة بيف المستشاريف 
 .  (ٖٚٔ)القانونييف

أكتوبر. ففي خبلؿ مأدبة إفطار في  ٕٙوجرت ىذه المناقشات الخاصة في 
 Geral Fitzmauriceسير جيرالد فيتزموريس روس بفيمجر و الفرنسية، التقى ج السفارة

لموفد البريطاني،  جية البريطانية والمستشار الرئيسالمستشار القانوني بالخار  
، رئيس قسـ القانوف والمعاىدات بالخارجية Grigory Tunkinوجريجوري تونكيف 

بعد شرح الصعوبة السوفيتية، وأحد الممثميف لموفِد السوفيتي، لمناقشة ىذا النص. و 
المادة الرابعة، اعترؼ  مشروعالتي واجيتيا حكومتو في قبوؿ إدراج ىذه الفقرة في 

بلؿ وضع الفقرة ، وذلؾ مف خمناسبُ  نصُّ  ضرورة أف يحمي المطالباتِ بجروس 
 .(ٖٛٔ)في بروتوكوؿ بأكممو األولى مف المشروع

يا أكثر قبواًل وقاـ فيتزموريس بإعادة صياغة الفقرة التي اعتقد جروس أن
بكثير، وتـ االتفاؽ عمى أف يقـو فيتزموريس بصياغة شكؿ مف أشكاؿ البروتوكوؿ 
ليضع االقتراح الفرنسي موضع التنفيذ ويعممو لمنظر فيو. وقد تـ ذلؾ في الفقرة 
الفرعية المعدلة )ج( التي تنص عمى ما يمي: "]ال شيء في ىذه المعاىدة يفسر عمى 

ف األطراؼ المتعاقدة السامية فيما يتعمؽ باعترافو أو عدـ أنو[ مساس بموقؼ أي م
أساس مطالبة بالسيادة يكوف اعترافو بحؽ أي دولة أخرى في إقميـ أو مطالبة أو 

 . (ٜٖٔ)"أنتاركتيكااإلقميمية في 

 أكتوبر؛ ٖٓفي المجنة الثانية في  واستؤنفت المناقشات حوؿ ىذا الموضوع
يما يتعمؽ بالمادة الرابعة التي تضمنت االقتراح حيث عرض جروس الموقؼ الفرنسي ف

بأف يتـ سحب الفقرة األولى بأكمميا مف المادة ووضعيا في بروتوكوؿ لممعاىدة. 
وسيتعيف توقيعو والتصديؽ  ،وأوضح أف ىذا سيحظى بنفس القيمة القانونية لممعاىدة

ؼ فقط مف الفقرة . وىذا يعني أف مشروع المادة الرابعة سيتأل(ٕٖٓ)عميو مع المعاىدة
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ف الذيف أعربوا عف رغبتيـ في أال يتـ يحبذه الممثموف اآلخرو الثانية، وىذا ما لـ يكف 
وبالتالي ظؿ الخبلؼ بشأف المطالبات والحقوؽ،  .(ٕٖٔ)فصؿ الفقرتيف في المادة الرابعة

واتفؽ جميع األطراؼ عمى إحالة المادة الرابعة إلى المجنة الفرعية لمصياغة، إلى 
ب النصوص التي اقترحتيا فرنسا وبريطانيا. وتـ االتفاؽ أيًضا عمى تأجيؿ قرار ما جان

منو، ينبغي وضعو في مادة  اإذا كاف النص المتعمؽ بالحقوؽ والمطالبات، كمو أو جزءً 
 .(ٕٕٖ)أو في بروتوكوؿ، إلى حيف عودة النص مف المجنة الفرعية لمصياغة

ة األولى مف المؤتمر أربع مواد فقط قبمت األطراؼ عند نياية المرحمومف ثـ 
البحث العممي، تسوية المنازعات، المدة  :ىى ثمانية موضوعات معمقة تبينما ظم

الزمنية، السمطة القضائية، عبلقات المعاىدة بغير األطراؼ واالنضماـ، منطقة 
 التطبيؽ، واالختبارات النووية واالنفجارات، والمطالبات والحقوؽ.

المرحمة األولى مف االجتماعات محاولة جس النبض مف  ومف ثـ أظيرت ىذه
النصوص المعروضة مع  ءـأرة والدرجة التي يمكف فييا أف تتو جميع األطراؼ الحاض

األرجنتيف وكانت وفود . أنتاركتيكاضرار بمصالحيا األساسية في بشكؿ ال يشكؿ اإل
إبقاء األمر عمى ما  فيىو رغبتيا ولعؿ ىذا مرجعو  ،معارضةاألكثر ىى  وفرنساشيمي وت

ولكنيا خشيت مف أف يتخذ المؤتمر في غيابيا قرارات قد تضر  ،أنتاركتيكاىو عميو في 
فقد كانت ومف ثـ حاولت حضور المؤتمر مع محاولة إفشالو.  ؛أنتاركتيكابمصالحيا في 

ساسية لمخطر. وىذا يعكس يعرض مصالحيا األىذه الدوؿ عمى استعداد لمتوافؽ بما ال 
 ةنييات المتحدة مف توجس وسوء نت تمر بو عبلقات ىذه الدوؿ عمى األخص بالوالما كا

. عمى العكس تماًما مف ىذا والمعب عمى المواجية بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي
 ؛مع الوفود األخرى أكثر توافًقا -خبلؿ ىذه المرحمة عمى األقؿ –كاف الوفد السوفيتي 
لـ أنو ، و والمتطمبات السوفيتيةود األخرى منذ البداية ضد المصالح ربما لعدـ تحفيز الوف

ال يقبؿ النقاش  احوؿ بعض المواد التي تشكؿ أساسً  ف الوقت التخاذ موقؼ صمب بعدُ يح
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سياسة النفس الطويؿ لتحقيؽ االتحاد السوفيتي . ومف ثـ فّضؿ في أي موافقة سوفيتية
  . الغربيةجية الدوؿ في موا أنتاركتيكافي  السوفيتيةالمصالح 

 (7393نوفمبر  02-0جتماعات المجنة المجمعة واجتماعات رؤساء الوفود )ا

نوفمبر  ٖفي  أنتاركتيكافي مؤتمر  بدأت المرحمة الثانية مف المفاوضات
 األرجنتيني المعدؿ-لمناقشة االقتراح األسترالي المجمعة عندما اجتمعت المجنة ٜٜ٘ٔ
قدت ست جمسات ع وقد لنووية والتفجيرات النووية.حوؿ التجارب ا جديد لمشروع

نوفمبر  ٖٓبمغت ذروتيا مع االجتماع السابع الذي عقد في أخرى ليذه المجنة، 
اجتماًعا  ٕٙ المجمعة لمموافقة عمى النص النيائي لممعاىدة. وتخمؿ ىذه االجتماعات

  لرؤساء الوفود.
مغاية فيما يتعمؽ رقة لوالوثائؽ الخاصة بيذه المرحمِة مف المفاوضاِت متف

يبدو أف المادة األولى المتعمقة ولكف الثانية. المجنة األولى و  التي أقرتيا ةبالمواد األربع
لمادة الخامسة المتعمقة وا ،والمادة الثالثة المتعمقة بالتعاوف الدولي ،باألغراض السممية

 .(ٖٕٖ)لموافقة عمييا بسرعةتمت اير اإلدارية قد والمادة الثامنة المتعمقة التداببالتفتيش، 
 مف القضايا العالقة، خمس اتفاؽ حوؿا إلى تـ التوصؿ أيضً ، أوائؿ نوفمبروبحموؿ 

المطالبات والحقوؽ، وتسوية المنازعات، ومنطقة التطبيؽ، واالختصاص ومدة  :وىى
المشروع قبوؿ فرنسا  ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٘الممثؿ الفرنسي في  فقد أعمف. المعاىدة
مادة الرابعة بشأف المطالبات والحقوؽ، وأنيا ينبغي أف تكوف جزًءا مف لم البريطاني

وافؽ رؤساء الوفود عمى  ،نوفمبر ٚوبحموؿ  .(ٕٖٗ)المعاىدة وليس في شكؿ بروتوكوؿ
المادة السادسة، وىى منطقة التطبيؽ، بصيغتيا المعدلة مف قبؿ بريطانيا واالتحاد 

نوفمبر عمى مادة حوؿ السمطة القضائية  ٔٔالسوفيتي في المجنة األولى، ووافقوا في 
 .(ٕٖ٘)تتضمف التعديبلت التي اقترحتيا فرنسا وأستراليا

تمت مناقشة مسألة مدة المعاىدة في اجتماع رؤساء الوفود في  مدة المعاهدة:
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إلى أف موقؼ حكومتو الذي يقـو عمى ضرورة تشيمي نوفمبر؛ حيث أشار ممثؿ  ٙ
وعندما  .(ٕٖٙ)عف طريؽ أي طرؼ لـ يتغيرمعينة ترة ف نياء بعدخضوع المعاىدة لئل

باقتراح أصدر تعميماتو إلى رئيس الوفد األمريكي  بيذا، الخارجية األمريكية وزيرعمـ 
ا ألي فكرة عف ستكوف أكثر استحسانً  الفقرة التي تنص عمى المراجعة في المستقبؿأف 

ف ىذا النص ال يضر ولعؿ الموقؼ األمريكي ىذا جاء مف أ .(ٕٖٚ)معاىدة دائمة
، بؿ عمى العكس يؤكدىا، ويمنح واشنطف المزيد مف أنتاركتيكابالمصالح األمريكية في 

دخاؿ تحسينات عمى بنود المعاىدة عند الضرورة إذا ثبت أنيا تضر  الوقت لمراجعة وا 
 بالمصالح األمريكية.  

 ٔٔفي وفي اجتماع لرؤساء الوفود ، اكبيرً  اوالقى ىذا االقتراح استحسانً 
عاًما،  ٓٗتنص عمى عقد مؤتمر مراجعة بعد مرور مادة  نوفمبر، تمت الموافقة عمى

 احتفظتا بموقفيمااألرجنتيف و تشيمي عمى الرغـ مف أنو قد لوحظ في أسفؿ النص أف 
    .(ٕٖٛ)اعامً  ٖٓوفضمتا 

 ؛نوفمبر ٙطرحت ىذه المسألة في اجتماع لرؤساء الوفود في تسوية المنازعات: 
ئلحالة اإلجبارية موقفيما الرافض بشأف لتشيمي رر ممثبل االتحاد السوفيتي و حيث ك

 مشروعنص قترح الممثؿ البريطاني عندئذ أف يلمنزاعات إلى محكمة العدؿ الدولية. وا
المادة السابعة عمى أف اإلشارة إلى المحكمة يجب أف تكوف باالتفاؽ بيف أطراؼ، وأف 

ولية ف مسئارة إلى المحكمة ال يعفي األطراؼ معدـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف اإلش
 توافقي ىوال الحؿا وىذ  االستمرار في محاولة حؿ النزاع بالوسائؿ السممية األخرى.

المادة السابعة الذي يمغي السمطة اإللزامية  يتي السابؽ لمشروعالذي أدرج التعديؿ السوف
 .(ٜٕٖ)بشأنيا تقرير النيائيلمحكمة العدؿ الدولية، وأحيؿ إلى لجنة فرعية لصياغة ال

 إلى اتفاؽ بشأف تسع مواد. ٜٜ٘ٔ وىكذا تـ التوصؿ بحموؿ أوائؿ نوفمبر
 قد لكف واجيت األطراؼ صعوبة في التوصؿ إلى حؿ بشأف ثبلث قضايا أخرى كاف
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ة الشائكة خبلؿ يسالرئ تـ التفكير في إدراجيا في المعاىدة. وكانت ىذه ىي القضايا
 ة مف المؤتمر. ىذه المرحمة الثاني

 تعمى الرغـ مف قبوؿ أحد عشر طرًفا لممادة الثانية التي تم البحث العممي:
كانت األرجنتيف ف الحاجة إلى موافقة أكتوبر، فإ ٖٓيا بشكؿ كبير في إعادة صياغت

 كانت تخشى مف أف المشروع األصمياألرجنتيف ال تزاؿ قائمة. فقد بدا واضًحا أف 
عية عمى التعدي عمى ممتمكاتيا التي تدعي أنيا أراضييا ضفي شر قد ي ليذه المادة

في المؤتمر بدا أكثر األرجنتيف . وعمى الرغـ مف أف وفد أنتاركتيكاذات السيادة في 
نو لـ يتـ التوصؿ مرحمة األولى مف المفاوضات، فإمرونة حوؿ ىذه القضية بنياية ال

يرس، ارة األمريكية في بوينس أوجو السفتمف رغـ عمى ال. و (ٖٖٓ)إلى اتفاؽ بيذا الشأف
إلى الرئيس األرجنتيني  ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٘بناًء عمى تعميمات الخارجية األمريكية، في 

بشأف المادة الثانية األرجنتيف ف موقؼ لمناقشة ىذه المسألة، فإ Frondiziفرونديزي 
 .  (ٖٖٔ)ظؿ صارًما، ولـ يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ المادة

، تحدث رئيس الوفد األرجنتيني، السفير أدولفو ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٓٔوفي 
، إلى فميجر بعد تأجيؿ اجتماع رؤساء الوفود، وأكد عمى Adolfo Scilingoسيمنجو

ترغب في وجود المادة. وأوضح سيمنجو أف حكومتو أف حكومتو ال تزاؿ تعارض ىذه 
نص  نص ال يسمح لؤلجانب بدخوؿ القطاع االرجنتيني دوف موافقة مسبقة، وكذلؾ

إدراؾ واضح مف الوفد األرجنتيني لعواقب موقؼ . وفي طمبيا ذلؾ يغادروف عند
تنفيذ ىذه األرجنتيف أنو إذا رفضت بأنو يشعر حكومتو ىذه، أشار سيمنجو إلى 

االتفاقية، يمكف لؤلطراؼ اإلحدى عشرة األخرى أف تفعؿ ذلؾ بدونيا؛ عندئذ تتعرض 
الدخوؿ في معاىدة تيدؼ إلى ضماف السبلـ  لنقد عالمي بسبب إخفاقيا فياألرجنتيف 

بأف دعائـ  ي معاىدة ريوفاألرجنتيف ؛ وسيشعر حمفاء مع تفتيش كاؼٍ  أنتاركتيكافي 
أمف نصؼ الكرة الغربي الذي رسختو ىذه المعاىدة سوؼ يتضرر بسبب عدـ التوقيع 

ى تقديميا ت في السابؽ عموسيجبر الدوؿ التي لـ تقدـ مطالباعمى معاىدة أنتاركتيكا؛ 
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 .(ٕٖٖ)بالسيادة عمى أجزاء مف القارة مطالباتيادة األنشطة السوفيتية وتقديـ ز  وخاصة

أف تستخدـ واشنطف بعض الوسائؿ رفيعة سيمنجو اقترح  وليذه األسباب؛
المستوى لتنقؿ إلى الحكومة األرجنتينية "وجيات نظرىا حوؿ مدى استصواب توقيع 

. يتعمؽ بالصعوبات التي قد تنشأ إذا لـ تفعؿ ذلؾ"لممعاىدة وخاصة فيما األرجنتيف 
أنو عمى الرغـ مف أف الرئيس فرونديزي إلى خبلؿ ىذه المحادثة وأشار سيمنجو أيًضا 

واجو "معارضة شديدة مف ي فإنوقد أدرؾ قيمة المعاىدة ومخاطر عدـ الموافقة عمييا، 
  .(ٖٖٖ)القوات المسمحة بقيادة البحرية"

وقع في  أنتاركتيكا، بدا واضًحا أف مؤتمر ٜٜ٘ٔبر وبحموؿ منتصؼ نوفم
مف الصحافة األرجنتينية وجميع ووقوؼ قطاعات  ،خضـ حممة انتخابية أرجنتينية

موقفيا مف ، و وراء الحكومة في موقفيا مف المادة الثانية األحزاب السياسية المعنية
اضًحا أف ىاتيف بدا و  ،نوفمبر ٙٔ. وبحموؿ أنتاركتيكاالتجارب النووية والتفجيرات في 

ف ببعضيما البعض عندما أبمغ ممثؿ األرجنتيف، في اجتماع رؤساء المسألتيف مرتبطتا
شريطة أف يكوف ىناؾ نص الوفود، أنو تمقى تعميمات بقبوؿ المادة الثانية بصياغتيا 

 . (ٖٖٗ)أنتاركتيكامقبوؿ يحظر التفجيرات النووية في 
كانت ىناؾ قضيتاف متصمتاف  ضمام:عالقة المعاهدة بغير األطراف واالن

بيذا الموضوع لـ يتـ حميما. وكانت األولى تتعمؽ باقتراح الواليات المتحدة لمادة 
حتى  ؛جديدة تمـز جميع األطراؼ ببذؿ جيود مناسبة تتماشى مع ميثاؽ األمـ المتحدة

 ٓٔال ينخرط أي طرؼ في أنشطة تخالؼ المعاىدة. وفي اجتماع رؤساء الوفود في 
نص عمى ىذا االلتزاـ ي -المادة التاسعة-مادة جديدة مشروعتـ االتفاؽ عمى  ،وفمبرن

 .) ٖٖ٘)مع إدخاؿ تعديبلت طفيفة عمى النص

وكانت القضية الثانية تتعمؽ باالنضماـ. فقد اقترح الممثؿ السوفيتي في اجتماع 
ع ينص عمى المادة بشأف ىذا الموضو  مشروععمى نوفمبر تعديبًل  ٖٔساء الوفود في لرؤ 
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ما يمي: "تكوف ىذه المعاىدة مفتوحة لبلنضماـ مف جانب أي دولة عضو في األمـ 
المتحدة أو أي دولة يتـ دعوتيا لبلنضماـ إلى المعاىدة مف خبلؿ تصويت باإلجماع مف 

 .(ٖٖٙ)مف المعاىدة" مثميف بموجب المادة السابعةاألطراؼ التي يحؽ ليا تعييف م

في إلغاء انضماـ أعضاء الوكاالت المتخصصة ويكمف أثر ىذا التعديؿ 
وفي تبريره  .لؤلمـ المتحدة إلى المادة، دوف دعوة باإلجماع مف األطراؼ في المعاىدة
المادة  مشروعليذا االقتراح، أشار المندوب السوفيتي مرة أخرى إلى أنو إذا تـ اعتماد 

عضوية الوكاالت  بحؽ البمداف االشتراكية التي حرمت مف سيكوف مجحؼاألصمية، ف
المتخصصة لؤلمـ المتحدة، في حيف تسمح بانضماـ أعضاء الوكاالت المتخصصة 

عف رفضيـ ليذا الذيف لـ يكونوا أعضاء في األمـ المتحدة. وأعرب معظـ الممثميف 
 .(ٖٖٚ) لكنيـ أشاروا إلى أنيـ سيحيموف المسألة إلى حكوماتيـاالقتراح السوفيتي، 

اد السوفيتي الموضوع مرة أخرى، أشار فميجر إلى أف وعندما طرح ممثؿ االتح
الواليات المتحدة ستقبؿ االقتراح البديؿ الذي يسمح بانضماـ أعضاء األمـ المتحدة 
وأعضاء الوكاالت المتخصصة إلى جانب التعديؿ السوفيتي الذي يضيؼ الدوؿ التي 

تي كرر السوفي مندوبالف إالمادة الثامنة. إال  الدوؿ المعنية فيدعيت باإلجماع مف 
ياىا تمييًزا اء الوكاالت المتخصصة"، معتبًرا إدراج عبارة "أعضإلمعارضة حكومتو 

ضد الدوؿ االشتراكية عف طريؽ السماح بانضماـ ألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية 
. فقد كاف السوفييت يخشوف مف أف (ٖٖٛ)وفيتناـ الجنوبية، دوف األنظمة المنافسة

تمة الشرقية. وربما "العالـ الحر" مف أي شرط لبلستثناء عمى حساب الك تستفيد بمداف
 أنيـ كانوا أقمية معزولة داخؿ المفاوضات.بيت يحساس السوفيأتي ىذا مف إ

ومع تمسؾ االتحاد السوفيتي بموقفو مف مسألة االنضماـ، أعادت الواليات 
ر المؤتمر والتخمي عف المتحدة النظر في موقفيا؛ ألنيا لـ تكف عمى استعداد لتدمي

نوفمبر لفميجر  ٜٔالمعاىدة ليذا السبب؛ ولذلؾ سمح وزير الخارجية ىيرتر في 
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إذا كاف مف الممكف بذلؾ الموافقة عمى بالتنازؿ لبلتحاد السوفيتي بشأف ىذه النقطة "
المعاىدة في شكميا الحالي مف قبؿ جميع المشاركيف مف خبلؿ قبولنا لبلقتراح 

وأنت ترى أيًضا  -أو المغة التي ليا نفس التأثير-ر بشأف االنضماـ السوفيتي األخي
 . (ٜٖٖ)سيجازؼ بتحقيؽ ىذه الغاية"العرقمة مف جانبنا  أف استمرار

وقد اختبر فميجر العـز السوفيتي حوؿ موقفيـ في وقت الحؽ مف ذلؾ اليـو 
سوفيتي، في اجتماع لرؤساء الوفود. ولكف مرة أخرى لـ يتزحزح موقؼ المندوب ال

مف الموافقة عمى أي اقتراح آخر غير ما اقترحتو الذي أكد أف لديو تعميمات تمنعو 
 حكومتو. ولذا تقرر تأجيؿ البت فيو لحيف التوصؿ التفاؽ بشأف مسائؿ أخرى عالقة

أثير النقاش مرة أخرى في اليـو و . (ٖٓٗ)عضاء ليذا االقتراحبسبب رفض باقي األ
اـ في اجتماع رؤساء الوفود عندما أشار ممثمو جنوب التالي حوؿ مسألة االنضم

 عدـ إعجابيـمف  رغـعمى ال بالصيغة السوفيتيةإلى قبوليـ  ونيوزيمندهأستراليا و  إفريقيا
في مبلحظة خاصة لفيجر، إلى أنو مفوض  بيا. كما أشار الممثؿ الفرنسي أيًضا،

لقاء ربما في محاولة إل ؛(ٖٔٗ)بقبوؿ االقتراح السوفيتي إذا قبمتو الواليات المتحدة
قتناعيـ بعدـ قدرة الدوؿ الالمسئولية في ىذا األمر عمى الواليات المتحدة، وربما 

سواء لبعد المسافة أو  أنتاركتيكاالشرقية عمى مجاراة البرامج الغربية في االشتراكية 
يف الموقع اداـ أنيـ سيكونوفالقدرات التكنولوجية، أو إلحساسيـ بعدـ تأثير ذلؾ م

  .األساسييف عمى المعاىدة

قبمت الواليات المتحدة  ،نوفمبر ٕٗوخبلؿ اجتماع لرؤساء الوفود في 
باالقتراح السوفيتي. وأعمف رئيس الوفد األمريكي أنو في ضوء الموقؼ السوفيتي مف 

تية أو عدـ وجود معاىدة. ونظًرا االنضماـ، فقد كاف االختيار بيف قبوؿ الصيغة السوفي
معاىدة ذات فائدة كبيرة لؤلطراؼ ولمعالـ، فإنيا الواليات المتحدة اعتبرت أف الإلى 

 . (ٕٖٗ)تقبؿ الصيغة السوفيتية"
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ت حياؿ بعض القضايا األخرى يولعؿ ما لمستو واشنطف مف مرونة السوفي
كيا صعوبة الموقؼ السوفيتي أماـ الدوؿ راجعميا تتساىؿ بشأف ىذه القضية إلد

أماـ أدركت أنيا  أو أنياي تدور في فمكو إذا قبؿ بغير ىذا، لتالشيوعية واالشتراكية ا
، أو لف تكوف الخضوع لمتيديد السوفيتي والموافقة عمى المادة إماخياريف أحبلىما مر؛ 
  قؿ ضرًرا.طبلؽ، ففضمت األىناؾ معاىدة عمى اإل

ي ذلؾ الممثؿ األسترالي والجنوب إفريقي ف أدلى ممثموف آخروف، بمفوقد 
بتصريحات مماثمة، في حيف تشيمي ندي والفرنسي والنرويجي واليكي والنيوزيموالبمج

. (ٖٖٗ)والياباف وبريطانيا إلى أنيـ لـ يتمقوا أي تعميمات بعداألرجنتيف أشار ممثمو 
وعمى الرغـ مف عدـ الحصوؿ عمى موافقة نيائية باإلجماع، فإنو لـ يتـ التعبير عف 

طراؼ بالفعؿ شوًطا نحو تخطي عقبة األ رضة االقتراح السوفيتي، وقطعتمعا
 الوصوؿ إلى اتفاؽ بشأف مسألة االنضماـ. 

كانت نقطة الخبلؼ األخيرة في المؤتمر، وربما  التجارب النووية واالنفجارات:
كانت أكثر القضايا استعصاًء عمى الحؿ خبلؿ ىذه المرحمة مف المفاوضات، تتعمؽ بمسألة 

. فقد استؤنفت المناقشات حوؿ ىذا الموضوع في أنتاركتيكا التجارب والتفجيرات النووية في
نوفمبر، عندما نظر الممثموف في االقتراح  ٖالمجنة األولى لبلجتماع الشامؿ الذي عقد في 

األرجنتيني المشترؾ بشأف مادة جديدة تحظر أي تفجيرات نووية أو نووية  -األسترالي
والتخمص مف النفايات النووية ىناؾ إال بعد  ،أنتاركتيكاحرارية ذات طبيعة غير عسكرية في 

 .(ٖٗٗ)إشعار مسبؽ إلى األطراؼ المتعاقدة والتشاور فيما بينيا

أشار الممثؿ السوفيتي في ىذا االجتماع إلى دعـ الجزء األوؿ مف االقتراح الذي و 
ولكنو اعترض عمى إدراج  ،يحظر جميع التفجيرات النووية والتخمص مف مواد النفايات

 بَّعلى الخاصة باألغراض السممية وُيصػء الثاني عمى أساس أنو سيقوض المادة األو الجز 
صرار السوفيتي ىذا امتداًدا لما أثارتو اليند مف قبؿ في عاـ . وكاف اإل(ٖ٘ٗ)عممية التفتيش
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. وربما نبع أنتاركتيكاحوؿ حظر أي تطبيقات سممية مزعومة لمتكنولوجيا النووية في  ٜٙ٘ٔ
أف ىذا قد يشكؿ خطوة أولى في سبيؿ تحقيؽ رؤيتو لمحد مف بتحاد السوفيتي مف اعتقاد اال

عاقة التقدـ الغربي في مجاؿ التكنولوجيا النووية،  االنتشار النووي وسباؽ التسمح في العالـ وا 
أو محاولة التعامؿ مع الموضوع في المعاىدة بطريقة تعمؿ عمى تحسيف الموقؼ السوفيتي 

 .(ٖٙٗ) ٜٓٙٔح في جنيؼ في مارس في محادثات نزع السبل

وقد استمر ىذا الموقؼ السوفيتي بشأف ىذه القضية طواؿ ىذه المرحمة، عمى 
الرغـ مف الجيود المضنية التي بذليا الممثموف اآلخروف لمحصوؿ عمى اتفاؽ بشأف 
نصوص بديمة. فقد أعرب الممثموف البريطانيوف واليابانيوف والنرويجيوف والفرنسيوف 

عف دعميـ لبلقتراح  ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٗتماع الثاني لمجنة الشاممة في يـو في االج
األسترالي األرجنتيني. وأكد الممثؿ البريطاني بأف اعتماد الصيغة السوفيتية سيمنع أي 

الممثؿ السوفيتي  قاؿا عمى ىذه النقطة، وي لبلستخداـ العممي السممي. وردِّ تفجير نو 
فرؽ بيف التفجيرات النووية العسكرية وغير ا تحديد الإنو كاف مف الصعب جدِّ 

العسكرية؛ وفي ىذه الحالة، ينبغي تجنب األحكاـ الغامضة التي مف شأنيا تقويض 
 . (ٖٚٗ)المادة األولى وتيديد أحد األىداؼ األساسية لممعاىدة

واسعة في األراء  فجوة، كاف مف الواضح وجود ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٔٔوبحموؿ 
تماع لرؤساء الوفود، أعمف الممثؿ السوفيتي أنو تمقى حوؿ ىذه القضية. وفي اج

تعميمات مف حكومتو تفيد بأنو يمكنو الموافقة فقط عمى مادة بشأف المواد االنشطارية 
. وفي محاولة أنتاركتيكاتكوف ىناؾ تفجيرات نووية في  ينبغي أالَّ إذا نصت عمى أنو 

ضفاء الشرعية عمى موقف يا، انحاز الممثؿ لمضغط عمى مفاوضي المعاىدة وا 
 وأعمف أف البرلماف األرجنتيني قد اتخذ قرارا في األمس ،األرجنتيني إلى ىذا الرأي

 . (ٖٛٗ)أنتاركتيكايدعو إلى فرض حظر تاـ عمى التفجيرات النووية في 
وفي اليوـ التالي، عّزز الممثؿ األرجنتيني موقفو، بدعـ مف تشيمي، باإلشارة 
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ادة الثانية الخاصة بالبحث العممي والثالثة المتعمقة بالتعاوف إلى أنو ال يمكنو قبوؿ الم
ما لـ تكف ىناؾ مادة جديدة تحظر التفجيرات النووية دوف موافقة مسبقة مف  ،الدولي

الواليات المتحدة لـ تجبذ فكرة حظر التفجيرات ف إالجميع تضاؼ إلى المعاىدة. بيد 
إلى البند  قد يؤدي إدراج مثؿ ىذا: "أنوب النووية السممية، عمى الرغـ مف أنيـ فكروا

نظراف إلى المعاىدة عمى أنيا تقدـ فائدة إيجابية لمحماية مف تتشيمي و األرجنتيف جعؿ 
في التغمب عمى اعتراضاتيما عمى المادة الثانية وقد تذىب أكثر مف ذلؾ  التداعيات،

غير مستقر.  بموماسيومف ثـ كاف ىناؾ توازف د (ٜٖٗ)التي يعتبرونيا انتقاًصا لسيادتيـ
إلى المعاىدة، وذلؾ تشيمي و األرجنتيف كانت واشنطف حريصة لمغاية عمى انضماـ فقد 

 بشكؿ أساسي مف أجؿ الوحدة بيف حمفائيا في الحرب الباردة.

ممثمو أنو في حيف ال تستطيع حكومتو  وفي زحزحة لمموقؼ السوفيتي، أكد
 -المشار إليو اآلف بالمقترح األسترالي- قبوؿ االقتراح األسترالي األرجنتيني األصمي

وكانت تقدـ اقتراحيا الخاص بالحظر التاـ عمى جميع التفجيرات النووية، فإنيا عمى 
 .(ٖٓ٘)استعداد لمنظر في تعديؿ يسمح بمثؿ ىذه التفجيرات بعد موافقة مسبقة باإلجماع

صيغة ، أعمف المندوب األرجنتيني أف حكومتو ستقبؿ الٜٜ٘ٔنوفمبر ٙٔوفي 
تتضمف  بشرط إدراج مادة في التفجيرات النووية التوفيقية المنقحة لممادة الثانية،

الموافقة باإلجماع، بما في ذلؾ أعالي البحار. وقد أّجؿ الوفد السوفيتي، الذي كاف 
آنذاؾ البمد الوحيد الذي أصر عمى فرض حظر كامؿ، المفاوضات لمتشاور مع 

مف أجؿ حثيا عمى إزالة األرجنتيف المتحدة مع  . وتفاوضت الواليات(ٖٔ٘)حكومتو
 .(ٕٖ٘)إدراج أعالي البحار

وبدا لوىمة أف المؤتمر كمو عمى حافة االنييار نتيجة ىذه المسألة، وأف 
السوفييت قد عدلوا عف رغبتيـ في إبراـ معاىدة، وأف وفدىـ كاف يحاوؿ تدمير 

في اجتماع رؤساء الوفود،  ، وافؽ جميع الممثميفٜٜ٘ٔ نوفمبر ٚٔالمفاوضات. ففي 
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ت صياغتو ينص عمى: "ال باستثناء االتحاد السوفيتي، عمى اقتراح أرجنتيني أعيد
إال بموافقة مسبقة مف جميع األطراؼ المتعاقدة  أنتاركتيكاتفجيرات نووية في  ُتجَرى

السامية التي يحؽ لممثمييا المشاركة في االجتماعات المنصوص عمييا بموجب المادة 
امنة". وتأكيًدا عمى معارضة حكومتو ليذا النوع مف النصوص، ذكر ممثؿ االتحاد الث

السوفيتي أف سبب ىذا الموقؼ كاف عمى أساس أف حظر التفجيرات النووية مسألة 
 .(ٖٖ٘)مبدأ، كما نوقش في مفاوضات جنيؼ لمتجارب النووية، وال تخضع لمتنازؿ

سيقدمو إلى فخر، إذا تـ قبولو، آ اوقّدـ الممثؿ السوفيتي بعد ذلؾ اقتراحً  
حكومتو. وقد نص ىذا االقتراح السوفيتي عمى: " حظر التفجيرات النووية والتصرؼ 

وتصبح ىذه المادة ... أنتاركتيكافي المواد المشعة التي ال تنتج عف عمميات نووية في 
سارية المفعوؿ إذا أصبحت جميع األطراؼ المتعاقدة في ىذه المعاىدة التي يحؽ 
لممثمييا المشاركة في االجتماعات المنصوص عمييا في المادة الثامنة أطراًفا في 
اتفاؽ دولي عاـ قد يتـ إبرامو في المستقبؿ بشأف استخداـ الطاقة النووية بما في ذلؾ 

 . (ٖٗ٘)التفجيرات النووية والتخمص مف المواد المشعة"

أف قبولو إلى ميجر ولكف عارض العديد مف الممثميف ىذا االقتراح، وأشار ف
 -سيؤيد مف حيث المبدأ الموقؼ السوفيتي في مفاوضات حظر التجارب في جنيؼ 

ثـ ينبغي عمى األطراؼ مناقشة الشروط  نبغي حظر التفجيرات النووية أواًل أي أنو ي
والظروؼ التي في ظميا يمكنيـ تنظيميا والتحكـ بيا. وأضاؼ فميجر أف ىذا يتعارض 

لغربي في محادثات حظر التجارب، أي أف الشروط التي يمكف تماًما مع الموقؼ ا
يجب اتخاذ قرار بشأنيا قبؿ  يا مستقببًل إجراء مثؿ ىذه األنشطة والتحكـ في بموجبيا

 .(ٖ٘٘)حظر التفجيرات

 مادة جديد مشروعصياغة  تنوفمبر، تم ٛٔوفي اجتماع لرؤساء الوفود في 
 نصت عمى: مف ثبلث فقرات
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في أنتاركتيكا ت النووية والتخمص مف النفايات المشعة تخضع التفجيرا -ٔ"
ويحؽ لؤلطراؼ المتعاقدة والتي يحؽ  ،تقرىا اتفاقيات دوليةالتي لمقواعد نفسيا 

أف المنصوص عمييا في المادة الثامنة، لممثمييا المشاركة في االجتماعات 
فجيرات األطراؼ المعنية باستخداـ الطاقة النووية، بما في ذلؾ التىى تكوف 

 النووية والتخمص مف النفايات المشعة.
ولحيف إرساء ىذه القواعد المتفؽ عمييا، تحظر التفجيرات النووية في  -ٕ

والتخمص مف المواد المشعة بخبلؼ النفايات الناتجة عف العممية  أنتاركتيكا
 . أنتاركتيكاالنووية في 

ؼ المتعاقدة التي بغض النظر عما سبؽ، مف المتفؽ عميو أنو يجوز لؤلطرا -ٖ
يحؽ لممثمييا المشاركة في االجتماعات المنصوص عمييا في المادة الثامنة، 

عف تطبيؽ المعيار الثاني.  مسبقة باإلجماع، أف تمنح تنازالً  بموجب موافقة
أو  أنتاركتيكاا بمواصمة تشجيع البحث  العممي في ويتعمؽ ىذا التنازؿ حصريِّ 

وفي إشارة إلى أف ىذه النفايات المشعة". و بالتخمص مف تطورىا السممي أ
ا، المتطمبات السوفيتية، تعيد المندوب الصيغة قد تمبي، عمى األقؿ جزئيِّ 

 .(ٖٙ٘)السوفيتي بالتشاور مع حكومتو لمحصوؿ عمى مزيد مف التعميمات
 مشروعوافؽ ممثمو الوفود اإلحدى عشرة األخرى عمى  ،نوفمبر ٜٔوفي 

لـ يحصؿ عمى رأي حكومتو بشأف المادة  ؿ االتحاد السوفيتيممث المادة الجديدة. لكف
نوفمبر؛ حيث أعمف في اجتماع لرؤساء الوفود أف موقؼ االتحاد السوفيتي  ٖٕحتى 

لفقرتيف األولى والثانية مف حيث المبدأ، يقوـ عمى قبوؿ االنيائي بشأف ىذا الموضوع 
  .(ٖٚ٘)لكف ال يمكنو أف يقبؿ الفقرة الثالثة

نوفمبر، أعاد المندوب  ٕٗاجتمع رؤساء الوفود مرة أخرى في وعندما 
ه رئيس الوفد السوفيتي التأكيد عمى موقؼ حكومتو النيائي، وىو األمر الذي وجد

ولى والثانية أو عدـ وجود معاىدة. قبوؿ مضموف الفقرتيف األاألمريكي فميجر متضمًنا 
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ة لقبوؿ االقتراح السوفيتي. ثـ الواليات المتحداستعداد  أبمغ االجتماعوفي ضوء ذلؾ 
المادة الجديدة  مشروعولى والثانية مف لممثميف اآلخريف عمى الفقرتيف األوافؽ جميع ا

ة يس. وبدا أف العقبة الرئ(ٖٛ٘)يمايباستثناء بريطانيا والياباف انتظاًرا لتعميمات حكومات
 بشأف قضية التجارب النووية وأماـ نجاح المؤتمر قد زالت. 

رعاف ما استفاؽ الجميع عمى قنبمة كانت كفيمة بنسؼ المفاوضات عندما لكف س 
أعمف المندوب السوفيتي في اليـو التالي أنو تمقى تعميمات بأف النص الوحيد بشأف 

أي تجارب نووية أو حرارية نووية أو  ية الذي يمكنو قبولو ىو: "ال تجرىالتفجيرات النوو 
يتـ التخمص مف النفايات القابمة لبلنشطار في انفجارات ذات طبيعة غير عسكرية وال 

مناسًبا في المعاىدة وال النووية ليس التفجيرات ". وذكر أيضا أف النص بشأف أنتاركتيكا
 .(ٜٖ٘)الوارد أعبله  يجب أف يكوف في الشكؿجب إدراجو، ولكف إذا تـ تضمينو، ي

ر اآلخريف وقد فاجأ ىذا التغيير في الموقؼ السوفيتي المندوبيف األحد عش
 الجديد لفقرة األولى والثانية مف المشروعالذيف أشاروا جميعيـ إلى أنيـ فيموا أف ا

ا ويمقى القبوؿ مف جانبيـ، وأنيـ تمقوا تعميمات بقبوؿ الفقرات عمى ا سوفيتيِّ اقتراحً  كانت
دة شممت أف ىذه الصيغة السوفيتية الجديإلى ىذا األساس. وأشارت الوفود األخرى 

ا لف يمغيو أي اتفاؽ دولي  ونيائيِّ ا كامبًل وكانت تمثؿ حظرً وكذلؾ التفجيرات،  التجارب
  .(ٖٓٙ)بمي مثمما ورد في المشروع الجديدمستق

وطمبت الوفود الحاضرة أف ينقؿ المندوب السوفيتي إلى حكومتو أف موقؼ البمداف 
ت النووية في األخرى المشاركة في المؤتمر يتمثؿ في ضرورة وجود نص يتعمؽ بالتفجيرا

سترالية؛ وأف الفقرتيف األولى طمبات األرجنتينية والتشيمية واألمف أجؿ تمبية المت أنتاركتيكا
 ٕٛاالقتراح السوفيتي غير مقبوؿ. وفي يـو ف إ؛ إال  مقبولة مف المشروع الجديدوالثانية 
أخبر ، فيما كاف مف المقرر أف يكوف االجتماع األخير لرؤساء الوفود، ٜٜ٘ٔنوفمبر 

المندوب السوفيتي الممثميف اآلخريف أف حكومتو توافؽ عمى اقتراح "فقرتيف" مف حيث 
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 :عمى دِّيشدا لممادة . ثـ قدـ نصِّ المبدأ مع إجراء بعض التغييرات المطموبة عمى النص
وفي  ...والتخمص مف مواد النفايات المشعة ىناؾ أنتاركتيكا"حظر أي تفجيرات نووية في 

اقات دولية بشأف استخداـ الطاقة النووية، بما في ذلؾ التفجيرات النووية حالة إبراـ اتف
والتخمص مف المواد المشعة، يحؽ لجميع األطراؼ المتعاقدة التي يحؽ لممثمييا المشاركة 

القواعد المطبقة أف تطبؽ يا بموجب المادة التاسعة، في االجتماعات المنصوص عمي
 .(ٖٔٙ)"كاأنتاركتيبموجب ىذه االتفاقيات في 

، تـ االتفاؽ عمى أف ختبلؼ بيف ىذا النص ونص "فقرتيف"وبعد مناقشة اال
االختبلؼ الوحيد ىو أف الصيغة السوفيتية تطالب بالتخمص مف النفايات المشعة 

تي ال يتضمف أي حظر في مكاف آخر، وأف النص السوفي أنتاركتيكاالناتجة في 
باستثناء التفجيرات. وبناء عمى ذلؾ، تـ  ركتيكاأنتالبلستخداـ السممي لممواد النووية في 

أف يدلي ببياف في الجمسة األخيرة لمجنة مريكي مندوب األالأنو بإمكاف عمى االتفاؽ 
 .(ٕٖٙ)النص عمى ىذا حكومتوالمجمعة يعمف فيو موافقة 

وطمب فيمجر والعديد مف الممثميف اآلخريف بضرورة إحالة ىذا النص 
وماتيـ لمموافقة عميو، وأف يعقد االجتماع األخير لمجنة السوفيتي الجديد إلى حك

نوفمبر، عمى أمؿ الموافقة عمى النص النيائي لممعاىدة. وفي حالة  ٖٓالمجمعة في 
نوفمبر  ٖٓمعاىدة. وفي التوقيع جمسة عامة في األوؿ مف ديسمبر ل الموافقة، ستعقد

عمى النص النيائي الكامؿ  ا بموافقة وزير الخارجية ىيرتر، تمقى فميجر إخطارً ٜٜ٘ٔ
 . (ٖٖٙ)لممعاىدة التي تـ التفاوض عميو

وبيذا التصريح، تمكف فميجر مف االنضماـ إلى الممثميف األحد عشر 
اآلخريف، الذيف ضمنوا موافقة حكوماتيـ أيًضا، في الموافقة عمى النص النيائي في 

األوؿ مف ديسمبر  اجتماع المجنة الجامعة. وانعقدت الجمسة الختامية لممؤتمر في
بالتعبير عبلنية عف موافقتيـ  ةي عشر ت؛ حيث قاـ ممثمو الدوؿ المشاركة االثنٜٜ٘ٔ
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عمى النص، وقدموا بيانات ختامية، ووقعوا عمى وثيقة ختامية، وفي حفؿ خاص، 
يوًما  ٛٗمادة بعد  ةعشر  ربعالتي تكونت مف ديباجة وأ أنتاركتيكاوقعوا عمى معاىدة 
 .(ٖٗٙ)مدة المؤتمر مف المباحثات ىى

بيد أف التوقيع عمى المعاىدة شيء، والتصديؽ عمييا ودخوليا حيز التنفيذ 
في مادتيا الثالثة عشرة، فيما يتعمؽ  أنتاركتيكاشيء آخر. فقد نصت معاىدة 

 بالتصديؽ وبدء النفاذ، عمى أف تخضع ىذه المعاىدة لتصديؽ الدوؿ الموقعة عمييا
الخاصة بكؿ دولة، وأف تودع وثائؽ التصديؽ لدى  جراءات الدستوريةطبًقا لئل

الحكومة األمريكية التي اختيرت بموجب ىذه الوثيقة لتكوف حكومة اإليداع. وستقـو 
حكومة اإليداع بإببلغ جميع الدوؿ الموقعة عف تاريخ إيداع كؿ وثيقة تصديؽ أو 

يؽ مف قبؿ انضماـ، وعف تاريخ سرياف مفعوؿ المعاىدة. وحاؿ إيداع وثائؽ التصد
. وقد تـ (ٖ٘ٙ) جميع الدوؿ الموقعة، سيسري مفعوؿ المعاىدة بالنسبة إلى ىذه الدوؿ

تشيمي و أستراليا و األرجنتيف ، عندما قامت ٜٔٙٔيونية  ٖٕاستيفاء ىذه األحكاـ في 
األخيرة  ةبإيداع وثائؽ التصديؽ الخاصة بيا مع الواليات المتحدة. فكانت الدوؿ الثبلث

حيز التنفيذ ليتشكؿ مف  أنتاركتيكا. وبناًء عميو، دخمت معاىدة (ٖٙٙ)لؾالتي تقوـ بذ
 .أنتاركتيكابعدىا نظاـ معاىدة 
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 :خاتمةال
أنيا أرض ببل  مف منطؽ أنتاركتيكاأعمنت ادعاءاتيا عمى تعاممت الدوؿ التي 

صياغة و  أنتاركتيكاتقرير مصير الحؽ في نفسيا منحت الواليات المتحدة  كماصاحب. 
عمى الرغـ مف أنيا لـ مشكمة السيادة واالدعاءات المتعارضة حؿ قانونية لالياسات الس

شكمت طبيعة العبلقات بيف بريطانيا فقد  ىناؾ. راضٍ عمى أباألساس تكف دولة مدعية 
 أنتاركتيكاالتي تزداد توترا فيما يتعمؽ بمطالبيـ المتداخمة بأراضي تشيمي و األرجنتيف و 

تجنب االنجرار إلى النزاع والحفاظ  ياكيؼ يمكنإذ  اليات المتحدة؛و معضمة بالنسبة إلى ال
لمصالح األمريكية في تأميف ا ذاتو في الوقتتعاوف مع كؿ األطراؼ، و عمى عبلقات 

فقد كاف السعي وراء مصالح فردية ضيقة لكؿ دولة يؤدي إلى نتائج غير  .أنتاركتيكا
لتوصؿ إلى حؿ احدة إلى محاولة مرغوب فييا. وقد دفع ىذا التصور الواليات المت

لممشكمة مف خبلؿ تشكيؿ نظاـ دولي يحكـ وينظـ اإلجراءات والعبلقات بيف الدوؿ ذات 
لفكرة نظاـ الغربييف أنفسيـ وكانت معارضة المطالبيف . أنتاركتيكافي المصالح المتعارضة 

 لفشؿ. وراء االقطب الجنوبي السبب الرئيس 
رغبة الواليات المتحدة وبريطانيا، عمى وجو وما زاد مف تعقيد القضية ىو 

خصميما في الحرب الباردة مف أي  حرماف االتحاد السوفيتي؛الخصوص، في 
إلعبلنات الرغبة بعد اىذه اشتدت و . (ٖٚٙ)مشاركة نشطة في أي نظاـ لمقطب الجنوبي

في المشاركة في أي مناقشات  والتي أكدت حق ٜٓ٘ٔو ٜٜٗٔالسوفيتية لعامي 
ذا كاف صناع السياسة األمريكية ينظروف في البداية . أنتاركتيكاؿ مستقبؿ دولية حو  وا 

أفضؿ وسيمة الستبعاد االتحاد رتيب سيادة مشتركة مف ثماني قوى بوصفو إلى ت
فرضت نفسيا. قد عقبة  كانت عدـ رغبتيـ في اإلعبلف عف مطالبةٍ ف إالسوفيتي، إال 

عممت السياسة فقد  و نفس اليدؼ.وضع ترتيب ل إسكوديرو إمكاف وقد أتاحت خطة
المزدوجة آنذاؾ التي جمعت بيف وضع سياسة تقوـ عمى التخمي عف مبدأ األمريكية 

عبلف ادعاء أمريكي دوف   االدعاءاتجيود الوصوؿ إلى حموؿ لقضية  إعاقةىيوز وا 
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في ظؿ تفرؽ السياسة  عمى إعاقة كؿ منيما اآلخر أنتاركتيكابيف حمفائيا في 
غياب واضح مف رأس السمطة التنفيذية ومتخذ و يف وزارتي الخارجية والدفاع األمريكية ب

 تروماف.ىاري القرار وىو الرئيس 

، كاف مف الواضح أف المحاولة األولى لتشكيؿ نظاـ ٖٜ٘ٔوبحموؿ عاـ 
التطورات المتبلحقة أدت إلى محاولة ثانية لتشكيؿ ف إقد انتيت بالفشؿ. إال  أنتاركتيكا

ارتبطت ىذه األحداث بالتخطيط لمسنة الدولية لعموـ طبيعة وقد ؾ. نظاـ دولي ىنا
رض وتنفيذىا. وعمى الرغـ مف أف نموذج التعاوف الدولي في العموـ الذي تـ خبلؿ األ

مباشرة إلى ضغط  ِّلـ يؤد ،رضضمف السنة الدولية لعموـ طبيعة األ أنتاركتيكابرنامج 
ف فإ ،أنتاركتيكاجؿ تشكيؿ نظاـ التي شاركت مف أ ةي عشر تأي مف الدوؿ االثن

 .حدثمف السنة الدولية لعموـ األرض قد  اجزءً باعتباره التغمغؿ السوفيتي في المنطقة 
بشكؿ مختمؼ نوًعا ما، ال سيما مف خبلؿ الواليات  أنتاركتيكافقد تـ تأطير مشكمة 

ات والحقوؽ عمى الرغـ مف أف قضايا المطالبو  ونيوزيمنده.أستراليا المتحدة وبريطانيا و 
ىذه الدوؿ، إلى ف المشكمة األساسية بالنسبة فإ، أنتاركتيكاظمت في صميـ مشكمة 

ت مف المنطقة. وعندما تـ االعتراؼ بأف يعمى األقؿ، أصبحت مشكمة إخراج السوفي
؛ ىذا األمر غير عممي، أصبح اليدؼ ىو احتواء األنشطة السوفيتية ومراقبتيا ىناؾ

 أخرى. بدائؿ ىناؾ لـ تكف  ألنو

ذا كاف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة في منتصؼ وأواخر الخمسينيات  وا 
، فقد كانا يبحثاف أيًضا عف طرؽ لتخفيؼ ف طرؽ لتعظيـ تأثيرىما في العالـيبحثاف ع

حدة التوتر بينيما وظير ىذا جميِّا في مبدأ التعايش السممي. وىذا بدا واضًحا خبلؿ 
سعت الدولتاف إلى تذليؿ العقبات التي واجيتيما في المؤتمر  مؤتمر أنتاركتيكا عندما

 امغموب، إال ما يمثؿ مساسً  والعبر الوصوؿ إلى حموؿ توافقية ال يخرج فييا غالب 
ا بمصالح كؿ مف الدولتيف كما حدث مع مسألتي العضوية وحظر األسمحة مباشرً 
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 اف توافؽ القوتيف العظيمييفعمى إمك اومف ثـ كانت معاىدة أنتاركتيكا تأكيدً  .النووية
بديؿ كانت تمثؿ المعاىدة ؛ ألف في حالة ضماف مصالحيما في ذروة الحرب الباردة

يجعميما في مواجية بعضيما في القارة  مناسب عف إعبلف ادعاء أمريكي أو سوفيتي
   .   احمفائيممع البعض أو في مواجية 

ذا كا عف السيادة"، فإف ا "البحث قواـ القضية األساسية لمسألة أنتاركتيك فوا 
االدعاءات المتداخمة جعميا تدور حوؿ البحث عف "بديؿ لمسيادة". ولـ يكف بديؿ 

ا مف النوع الذي اقترحتو اليند عندما تدويبًل حقيقيِّ  السيادة الذي بدأتو معاىدة أنتاركتيكا
حدوًدا حاولت إثارة "مسألة القطب الجنوبي" في األمـ المتحدة. لكنو كاف نظاًما م

؛ السيادة، ولـ يتـ التنازؿ عنيايقتصر عمى األعضاء فقط؛ حيث تـ تعميؽ مطالبات 
ألف الموقعيف األساسيف استمروا في ممارسة نفوذ سياسي نشط داخؿ نظاـ معاىدة 

معاىدة عمى تقميص النفوذ السياسي لؤلطراؼ االثني اللـ تعمؿ أنتاركتيكا. وبالتالي 
وكاف  ومكنتيـ مف االحتفاظ بو. صياغتوعادة إعمى  عشر الموقعة بقدر ما عممت

القبوؿ في ىذا "النادي الحصري"، تذكرة إجراء "بحث عممي كبير" في أنتاركتيكا ىو 
  .(ٖٛٙ)لـ تأتي بسعر بخس العضويةىذه  لكف

وأكد ىذا االختيار لممشاركيف عمى العبلقة بيف العمـ والسياسة في القارة 
ف العمـ ىو السبلح األساسي الذي استخدمتو الواليات المتحدة القطبية الجنوبية. فقد كا

لتحقيؽ أىدافيا ومصالحيا السياسية ىناؾ. فمـ يكف جعؿ أنتاركتيكا قارة "العمـ 
والسبلـ" سوى تحقيؽ ألىداؼ سياسية. ولـ يكف مف قبيؿ الصدفة أف الواليات المتحدة 

مى المؤسسات العممية التي في الييمنة ع استمرواواالتحاد السوفيتي وبريطانيا 
أصبحت تمارس سمطة غير مسبوقة في حكـ القارة القطبية الجنوبية. فقد تأسست 

طريقة بوصفيا  ٜٛ٘ٔ( في عاـ SCARالمجنة العممية ألبحاث القطب الجنوبي )
 الدولي ىامقر دولية لعموـ طبيعة األرض، ويقع لمواصمة التعاوف العممي لمسنة ال
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 Scott Polar Research ألبحاث المناطؽ القطبية سكوت في معيدالرئيس 
Institute في كامبريدج(ٖٜٙ)  . 

ذا كانت  جعمت مف أنتاركتيكا أوؿ منطقة خالية مف األسمحة  قدمعاىدة الوا 
النووية في العالـ، وأصبحت نموذج وسابقة لمعاىدات حظر التجارب النووية عمى نطاؽ 

نيا لـ فإ، ٖٜٙٔحظر التجارب النووية في عاـ أوسع خبلؿ الحرب الباردة مثؿ اتفاقية 
أكدت  ٜٜ٘ٔتكف سوى محطة لصراع جديد. فعمى الرغـ مف أف اتفاقية القطب الجنوبي 

عمى الطبيعة الخاصة لمقطب الجنوبي، فإنيا فشمت في حؿ المسائؿ الخاصة باستغبلؿ 
 ستغبلؿنصوص بشأف تنظيـ كشؼ وا نيا لـ تتضمف أيألوتوزيع الموارد وتنميتيا؛ 

فخطط التنمية التي قامت بيا األطراؼ  وبي؛الموارد الحية أو غير الحية في القطب الجن
ضافة ، باإلطراؼ في االتفاقية لمخطرضت مصالح باقي الدوؿ األالمتشاورة لبلتفاقية عرَّ 

األمر الذي أكد عدـ فاعمية  .المعاىدةطراؼ في ى تعارضيا مع مصالح الدوؿ غير األإل
ا انوني التفاقية القطب الجنوبي وضرورة االتجاه نحو اعتبار القطب الجنوبي تراثً النظاـ الق

نسانية في الوقت الذي تبمورت فيو أبعاد التطور الجوىري الذي انتقؿ بالقانوف مشترًكا لئل
 الدولي مف التعايش إلى التعاوف. 

الدولي ومما ساعد عمى بروز ىذا المدخؿ ظيور دوؿ العالـ الثالث في المجتمع 
ومناداتيا بتأكيد المصمحة العامة لئلنسانية في القطب الجنوبي. فالقطب الجنوبي بوصفو 
تراثًا مشترًكا لئلنسانية يعني أف األرض والرفوؼ الجميدية المبلصقة وأعماؽ البحار 
والمياه الخاصة بالقطب الجنوبي غير قابمة لمتممؾ باعتبارىا قطاعات أو ألي تقسيـ آخر؛ 

ا ألي نظاـ جديد في قميمية في القطب الجنوبي غير شرعية وال تصمح أساسً ب اإلفالمطال
وأف السيادة فوؽ القطب الجنوبي ثابتة لئلنسانية جمعاء، وأف تجرى  القطب الجنوبي.

األنشطة لصالح اإلنسانية جمعاء مف خبلؿ جياز دولي يييئ االقتساـ المنصؼ لمفوائد 
 .(ٖٓٚ)تصادية المستمدة مف القطب الجنوبيالمالية وغيرىا مف الفوائد االق
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ألنيا  في السنوات القادمة؛ المعاىدةمراجعة ىذه ستزيد الحاجة إلى مف ثـ و 
في تحديد مصير قارة الحؽ خرى األ ةعشر  ىأعطت لمواليات المتحدة والدوؿ اإلحد

الغاز  سيماعمى ىذه الموارد ال شديد دوليظؿ تنافس  خاصة فيىائمة تزخر بموارد 
في  تقد نجح أنتاركتيكامعاىدة ت  فإذا كان والمياه العذبة.واليورانيـو  والحديد البتروؿو 

فتح صفحة أخرى مف الصراع عمى نيا تإ إال، أنتاركتيكاإنياء صراع السيادة عمى 
 القادمة.قد تشيده السنوات القميمة الموارد 

 (ٖٔٚ)خريطة توضح ادعاءات الدول عمى القارة القطبية الجنوبية
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 الهوامش
القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا: تقع في أقصى جنوب الكرة األرضية، وتبمغ مساحتيا  -(ٔ)

مميوف كـ، أي ما يعادؿ مساحة أوروبا والواليات المتحدة مجتمعة. ويغطي القطب  ٫ٕ٘ٓٓٔ
آالؼ  ٗإلى  آالؼ متر، وترتفع فيو سبلسؿ مف الجباؿ يصؿ ارتفاعيا ٖالجميد الذي يبمغ عموه 

كيمو متًرا. وقد اشتؽ مصطمح  ٖٖٖٓٙمتر، أما المسافة القطبية مف البحر إلى البحر فتبمغ 
المتيف تعنياف مًعا "نظير  arktosو anti"الدائرة المتجمدة الجنوبية" مف الكممتيف اليونانيتيف 

ب األكبر. الدب" أو نظير القطب الشمالي الذي يشار إليو بالبرج أركتوس، أو مجموعة الد
 انظر: 

(، ٔٔ، عدد )ٔالزحؼ الدولي عمى مجاىؿ القطب الجنوبي، مجمة المجبلت العالمية، المجمد 
 . ٔٔ، ص ٜٛ٘ٔيوليو 

، ٜٙٙٔ، ٜ، عٗسميـ أنطوف، رحبلت حوؿ العالـ لمكابتف جيمس كوؾ، تراث اإلنسانية، مج  (2)-
 ؛ٗ٘ٚص 

Turney, Chris, 1912: The Year the World Discovered Antarctica (Berkeley: 

Counterpoint, 2012), 11. 

 (3)- A.G.E. Jones, “Captain William Smith and the Discovery of New 

South Shetland,” Geographical Journal 141, no. 3 (1975): pp. 445-461.  

 (4)- Day, David, Antarctica: A Biography (Oxford: Oxford University 

Press, 2013), p. 20 
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الزحؼ الدولي ؛ ٕٜ٘، ص ٜ٘ٚٔ(، ٘االجتماعية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود، العدد )
 . ٕٔعمى مجاىؿ القطب الجنوبي، ص 

كاف الفرنسيوف أوؿ مف وصؿ إلى ىناؾ في عاـ . ٕكمـ ٜٖٛٚجزر الفوكبلند: تبمغ مساحتيا  (6)-
 ٓٚٚٔثـ جاء البريطانيوف في عاـ ، Isles Malouinesجزر مالويف ، وأطمقوا عمييا ٗٙٚٔ

ولكنيـ انسحبوا منيا في عاـ  Port Egmontوأسسوا مركًزا بريطانيِّا في بورت ايجمونت 
تاركيف عمميـ ولوحة تذكارية مف الرصاص محفوًرا عمييا اسـ الممؾ جورج الثالث،  ٗٚٚٔ

وتبعية الجزر كميا لمتاج البريطاني. لكف ىذا لـ يمنع اإلسباف الذيف أطمقوا عمييا اسـ جزر 
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لؤلرجنتيف التي لـ تباِؿ بذلؾ، فاحتمت بريطانيا الجزر، وطردت األرجنتيف منيا في يناير 

 . انظر: ٖٖٛٔ
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(Cambridge: Harvard University Press, 2012), pp. 836-837.  

أكد روت في أثناء عممو وزيًرا لمحرب في إدارة روزفمت أف النزاع عندما ينشأ بيف دولتيف،  (29)-
فإف "الدبموماسية الجيدة تتمثؿ في الوصوؿ إلى مثؿ ىذا الموقؼ الذي يكوف فيو الخصـ ىو 
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ة دبموماسية تركز عمى ما إذا كانت الدولة لدييا الذي انتيؾ القانوف". فقد أراد روت توفير بيئ
قانوف دولي إلى جانبيا، وتروج لنظاـ قانوني قوي يمكف أف يضع معياًرا واضًحا لممارسات 

 استخداـ يمكفأنو  األمريكية اإلسبانية الحرب خبلؿ. وأكد روت الدوؿ في جميع أنحاء العالـ
                                                                                        .اتباعيا المتحدة والياتال أرادت التي بالقواعد االلتزاـ لضماف القوة

Kennedy, Op. Cit, pp. 3-24; Wiecek, Op. Cit, pp. 123-174 ; Zasloff, Op. Cit, 

pp. 239-373, 290 

 (30)-Janis, Mark. the American Tradition of International Law: Great 

Expectations, 1789- 1914, Oxford: Oxford University Press, 2004, p. 

205. 

 Peter Iلجزيرة "بيتر األوؿ  ٖٜٔٔكاف ىذا السبب أيًضا وراء ضـ النرويج في عاـ (31)-
Islandالواقعة داخؿ الدائرة القطبية الجنوبية ".  

  Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norwegian Interests and Policy in 

the Antarctic, Report to the Storting (white paper), Aurskog, 2016, p. 10.  

 (32)- Grattan, C. Hartley, the Southwest Pacific since 1900: a Modern 

History: Australia, New Zealand, the Islands, Antarctica, (The 

University of Michigan, 1963), pp. 614-615.    

ادعت كؿ مف الدنمارؾ والنرويج السيادة عمى جرينبلند الشرقية. ودافعت الدنمارؾ أماـ (33)-
المحكمة بأنيا قامت بإدارة جرينبلند بأكمميا، واستكشفتيا واستوطنتيا عقب انفصاليا عف 

لـ تستقر بجرينبلند الشرقية، وأف  . ودافعت النرويج بأف الدنمارؾٗٔٛٔالنرويج بعد عاـ 
واحتموىا باسـ النرويج عمى أساس أنيا  ٖٜٔٔصيادييا رفعوا العمـ النرويجي عمييا في عاـ 

في ذلؾ أصدرت المحكمة حكميا لصالح الدنمارؾ. واستندت المحكمة قد و  .امشاعً  اكانت أرضً 
الخرائط، وما إلى ذلؾ "تظير ، واالستكشاؼ، ورسـ بالقانوفأف أعماؿ الدنمارؾ المتعمقة  إلى

ف إلقامة حؽ شرعي بالسيادة، أي النية واإلرادة لممارسة ىذه يف الضرورييالعنصر  إلى حد كاؼٍ 
ظيارالسيادة و  عمار  نشاط الدولة حتى عندما تكوف منفصمة عف تاريخ الفترات السابقة". راجع: ا 
، رسالة ازعات الحدودية واإلقميميةالقيمة القانونية لمخرائط في التسوية التحاكمية لممنكوسة: 

، ص ٕٔٔٓدكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر، 
 ؛ٙٗٔ-ٗٗٔص 

Hall, International Regime Formation, p. 54, note 48.  

-(34) Kikkert, Op. Cit, p. 294.  

االحتبلؿ الفعاؿ في القطب الجنوبي، فقد لجأت استحالة إلى  ا: نظرً السيطرة األدنى نظر (35)-
دنى يكفي لممطالبة شراؼ األقميمية إلى نظرية أخرى مفادىا أف اإلإالدوؿ التي ليا ادعاءات 

أف تمؾ مف رغـ عمى الباألقاليـ غير المأىولة بالسكاف أو المتناثرة وغير الكثيفة بالسكاف. و 
 ةر يمثؿ قضية جرينبلند الشرقية وقضية جز النظرية تجد مصادرىا في العديد مف القضايا 
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 Palmasوجزيرة بالماس  ٖٜٔٔبيف فرنسا والمكسيؾ في عاـ  Clipperton Island كميبرتوف
، لكنيا فشمت في تحديد نوع السيطرة المطموبة ٕٜٛٔبيف ىولندا والواليات المتحدة في عاـ 

السيادة في  ي أحمد عابديف:سام دنى. أنظر:نشاء الحؽ، وكيؼ تكوف السيطرة في الحد األإل
 . ٔٛٔ-ٓٛٔالقطب الجنوبي، ص ص 

 (36)-Moore, Jason K., "Tethered to an Iceberg: United States Policy toward 

the Antarctic, 1939-1949", (Polar Record, Vol. 35, No. 193, 1999), p. 

126. 

 (37)- FRUS, 1947, Vol. 1, International Organizations, Department of 

State, Policy and Information Statement: Polar Regions (Secret), 

Washington, January 27, 1947 (Washington, 1972), pp. 1043-1050. 

وأكد أف  ،أف مبدأ ىيوز تجاىؿ الظروؼ البيئية الفريدة لمقطب الجنوبيذىب بوجز إلى  (38)-
عمى أخذ زماـ المبادرة  واشنطفكوف شرًطا إلرساء السيادة. وحث ي الفعمي يجب أال االستقرار

أف تتفؽ عميو الدوؿ المطالبة مف خبلؿ ، يمكف حياؿ القانوف الخاص بالمناطؽ القطبية
وأراد بوجز أف تحدد الواليات المتحدة تعريًفا  المفاوضات المتعددة األطراؼ أو مؤتمر دولي.

 جميدية" فقد كاف يعتقد أنو يجب تصنيفيا عمى أنيا "صحارٍ  ة.ا لبلحتبلؿ لممناطؽ القطبيخاصِّ 
سيطرة يتضمف أف  البد وتعامؿ مثؿ صحاري إفريقيا، مؤكًدا عمى أف احتبلؿ"الصحراء الجميدية"

خطارً    راجع: إلى الحكومات المعنية. ارسميِّ  االدولة المادية عمى نقاط الوصوؿ وا 
 Moore, Jason Kendall, "Maritime Rivalry, Political Intervention and the 

Race to Antarctica: US–Chilean Relations, 1939-1949", Journal of Latin 

American Studies, Vol. 33, 2001, p. 720; Kikkert, Op. Cit, pp. 298-299.  

ويج بأمر ىذه . وعندما عممت النر ٖٜٛٔغادرت البعثة األلمانية إلى أنتاركتيكا في ديسمبر  (39)-
 Dronning Maudدرونينج مود أرض سيادتيا عمى منطقة  ٜٖٜٔيناير ٗٔالبعثة أعمنت في 

Land  التي تمتد مف حدود تبعية جزيرة فوكبلند في الغرب إلى حدود التبعية األسترالية
عمميات في  ٜٖٜٔيناير  ٜٔالبعثة في  وقد بدأ االلماف عقب وصوؿألنتاركتيكا في الشرؽ. 

 -سقطت البعثة خمسمائة رطؿ مف الرماح الفوالذيةأوباستخداـ طائرتيف،  ممنطقة.للخرائط رسـ ا
فوؽ  -عموىا أعبلـ الصميب المعقوؼتالتي يمكف أف تيبط في وضع مستقيـ في الجميد 

 ياعف خطط نتاركتيكامغادرة البعثة ألفي أعقاب  أعمنت برليفلممنطقة. و مساحات شاسعة 
 . أنظر:  ٜٓٗٔو ٜٖٜٔمي لمتابعة الرحبلت في عا

Murphy, David Thomas, German exploration of the Polar World: A 

History, 1870–1940 (Nebraska: University of Nebraska Press, 2002), p. 

195; Bones, Stian, Norway and past International Polar Years- a 

historical account, Polar Research, Vol. 26, No. 2, 2007, p. 195.   

 (40)- FRUS, 1939, Vol. II, Diplomatic papers, Vol. II, General, the British 

Commonwealth and Europe, the Acting Secretary of State to the 
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Chargé in the United Kingdom (Johnson), Washington, January 6, 1939, 

(Washington: USGPO, 1956), p. 1. 

(41)-  FRUS 1939, Vol. II, President Roosevelt to the Secretary of State, 

Washington, July 13, 1939, p. 7; Moore, Tethered to an Iceberg, p. 127; 

Kikkert, Op. Cit, p. 360.   

(42)-  „Antarctic Is Held Uranium Source‟, the New York Times, 6 

November 1946.   

(43)-  Summerhayes, Colin & Peter Beeching, "Hitler‟s Antarctic base: the 

myth and the reality", Polar Record, No. 43, Vol. 224, 2007, p. 6.   

(44)-  FRUS 1939, Vol. II, Memorandum by Mr. Hugh S. Cumming, of the 

Division of European Affairs, Washington, July 18, 1939, pp. 7-8.   

(45)-  Moore, Maritime Rivalry, p. 715.  

(46)-  FRUS, 1939, Vol. II, President Roosevelt to the Commanding Officer 

of the United States Antarctic Service (Byrd), Washington, November 

25, 1939, p. 13.   

(47)-  FRUS 1939, Vol. II, Acting Secretary of State (Welles) to Diplomatic 

Officers in the American Republics, Washington, August 8, 1939, pp. 9-10.  

(48)-  Jacobsson, Marie, Building the International Legal Framework for 

Antarctica, in Paul Arthur Berkman (ed), Science Diplomacy: 

Antarctica, Science, and the Governance of International Spaces, 

Smithsonian Institution, scholarly Press, Washington, 2011, p. 3.  

(49)-  Moore, Tethered to an Iceberg, p. 127.  

(50)- John White, „Argentina Claims Antarctic Land in Confl ict with US 

and Britain‟, the New York Times, 25 July 1939; „Argentina Listing 

Antarctic Claims‟, the New York Times, 27 July 1939; Moore, Maritime 

Rivalry, pp. 721-722.   

(51)-  "Argentine and Chilean Decrees Related to the Antarctic, 1942-49", 

Polar Record, Vol. 5, no. 39, 1950), p. 479; Mericq, Luís H., Antarctica: 

Chile’s Claim (Washington, 1987), p. 59.   

كوف ليما اعتبارات ت: طالبت تتشيمي واألرجنتيف بأف Contiguity Theory نظرية الجوار (52)-
باعتبارىا يتيا خاصة لجوارىا لمقطب الجنوبي. ومع أف نظرية الجوار ليا سوابؽ، إال اف صبلح

ىناؾ سابقة بشأف تطبيؽ ىذه النظرية مف قارة  تمبدأ في القانوف الدولي يقابمو اعتراض أنو ليس
لؤلخرى، فتطبيؽ ىذه النظرية عمى القطب الجنوبي غير منطقى وغير معقوؿ لغموضيا ولعدـ 

نيا ربما تمنح فوائد عظيمة لمموقع الجغرافي أتحديدىا لممطالب التي تؤيدىا. و 
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الممتاز دوف مراعاة لمدوؿ التي توجد في ظروؼ جغرافية غير مواتية، وتطبيقيا لو تأثير ممزؽ 
في العبلقات الدولية بسبب أف مطالب باقي الدوؿ في نصؼ الكرة الجنوبي سوؼ تتشابؾ مع 
مطالب العديد مف الدوؿ التي تقع بعيًدا عف القطب في شأف المشاركة في موارد أنتاركتيكا. 

 ؛ٜٚٔابديف: مرجع سابؽ، ص سامي ع

Plott, Barry Merrill, the Development of United States Antarctic Policy, 

(Ph.D. dissertation: Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts 

University, 1969), p. 105.   

(53)-   Bowers, Claude G., Chile through Embassy Windows, 1939-1953 

(Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1958), pp. 99-101, 120-124.   

(54)-   Moore, Jason K., Diplomacy, Public Opinion and the 

"Fractalization" of U.S. Antarctic Policy, 1946-1959, PH.D Thesis, 

University of Tasmania, 2006, pp. 25-26.  

(55)-   English, R. A. J., "Preliminary Account of the United States 

Antarctic Expedition, 1939-1941",  Geographical Review, Vol. 31, No. 3 

(Jul., 1941), pp. 466-478.  

 :انظر .غرًبا درجة ٗٚبتوسيع حدود مطالبتيا الغربية إلى  ٜٙٗٔ عاـ األرجنتيف فيوقامت  (56)-

Szalánczi, József Krisztián, "Antártida Argentina": Argentine Interests and 

activities in the South Polar region before the Antarctic Treaty (1820–

1959), ÖT KONTINENS, No. 2014/1. ELTE, BUDAPEST, 2016, pp. 77, 

79.  

وتـ إنشاء  ،د في تبعيات جزر فوكبلندأنشأت عممية تاباريف أربع قواع ،بحموؿ نياية الحرب (57)-
النشاط البريطاني في  إلثبات ٜٙٗٔ-ٜ٘ٗٔقاعدة خامسة في جزيرة ستوننجتوف في موسـ 

 المنطقة: انظر:
„British Group Explores Regions of Anarctic‟, the New York Times, 24 April 

1944; Headland, R. K., Chronological List of Antarctic Expeditions and 

Related Historical Events, Cambridge University Press, 1989, pp. 308-

309. 

(58)-    Beck, Peter J., A Cold War: Britain, Argentina and Antarctica, 

History Today. Jun 1987, Vol. 37 Issue 6, p.  21. 

(59)-   Christie, Op. Cit, pp. 247; Beck, Peter J., the International Politics of 

Antarctica (New York, 1986), pp. 54, 80, 126.  

(60)-    Dodds, Klaus, Pink Ice: Britain and the South Atlantic Empire 

(London; New York: I.B. Tauris Publishers, 2002), p. 15.  

http://0711l1niy.1103.y.http.web.a.ebscohost.com.mplbci.ekb.eg/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKs6q1S6%2bk63nn5Kx95uXxjL6urUm2pbBIsKaeULiptFKyq55oy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVbSnt0myp7ZNt5zqeezdu33snOJ6u9e3gKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7TLatrkq1raR%2b7ejrefKz5I3q4vJ99uoA&vid=1&sid=a497d5cd-e9cd-43e5-ae8b-745ccf983746@sdc-v-sessmgr01
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 مف ذلؾ رفضت كؿ مف األرجنتيف وتشيمي اقتراح المجوء إلى محكمة العدؿ، واقترحتا بداًل  (83)-
نطف إمكاف إيجاد حؿ بتعييف حدود قارة أنتاركتيكا بأكمميا عف طريؽ مؤتمر دولي. وكانت واش

تفضؿ التعامؿ مع مشكمة االدعاءات المتعارضة في أنتاركتيكا مف خبلؿ المفاوضات الثنائية 
ا ليذه المفاوضات، بداًل مف الدعوة إلى عقد مؤتمر، التي ينبغي أف تكوف الدعوة إليو تتويجً 

     انظر:  وإلضفاء الطابع الرسمي عمى اتفاؽ تـ التوصؿ إليو بالفعؿ.
FRUS, 1947, Vol. I, Memorandum of Conversation, by the Acting Chief of 
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Printing Office, 1976), pp. 964-965.  

أيدت الداخمية األمريكية ىذه الخطة؛ ألنيا تسمح لمواليات المتحدة بالوصوؿ إلى موارد أخرى (84)-
رغـ عمى ال–اص يحتمؿ أف تكوف ذات قيمة. وَقِبَمت ىيئة األركاف المشتركة أيضا بالنظاـ الخ

ألنو مف  -نتاركتيكاأدعاء أمريكي عمى جزء مف اأنيا لـ تستبعد بعد احتمالية إعبلف مف 
المحتمؿ أف يسمح باستبعاد االتحاد السوفيتي أكثر مف مسألة وصاية األمـ المتحدة. وىذا كاف 

 ولوف المدنيوف والعسكريوف عمى حد سواء. انظر ئىدفا واحدا اتفؽ عميو المس

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v01/d786
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v01/d786
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FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum of a Conversation, Embassy of 

New Zealand, Washington, March 10, 1958, Footnote No. 3, p. 497; Hall, 

International Regime Formation, pp. 145-146.    

(219)-Moore, A sort of Self-denial, p. 19.  

نوني أنو يمكف تحقيؽ ذلؾ بتجميد الوضع القا إلى لتحقيؽ ىذا اليدؼ، أشارت المذكرة- (220)
الراىف في القارة القطبية الجنوبية في بداية المعاىدة ومدتيا. وبموجب ىذا اإلجراء، لف تكوف 
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، سمسمة تاريخ ٜٜٔٔ-ٜ٘ٗٔفطيف أحمد فريد: الحرب الباردة وسياسة حافة الياوية - (229)
 . ٜٓ-ٜٙ، ص ص ٜٕٔٓ( الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٖٖٔالمصرييف، العدد )

 ٜٚ٘ٔواالقتراح األمريكي في عاـ  ٜ٘٘ٔالمفتوحة" في عاـ  ءمسماليزنياور "أإقتراح كاف - (230)
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State, Washington, October 29, 1959, p. 598 

(322)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum of a Conversation, 

Department of State, Washington, November 7,1959, pp. 606-609. 

فيما يتعمؽ  ٜٜ٘ٔنوفمبر  ٕٓأثار الممثؿ الفرنسي ضجة في اجتماع رؤساء الوفود في - (323)
أنو عمى الرغـ مف وجود اتفاؽ حوؿ النسخة الفرنسية مف الفقرة إلى بالمادة الرابعة عندما أشار 

 ف ىذه النسخة لـ تترجـ بشكؿ صحيح إلى االنجميزية. وأضاؼ أف النسخةفإ)أ(،  ٔالفرعية 
الفرنسية وافقت عمييا أعمى سمطة في فرنسا وسيكوف مف المستحيؿ تنفيذ أي معاىدة ليا صيغة 
مختمفة. وفي أعقاب مناقشة ىذا األمر، تـ االتفاؽ عمى وجود سوء فيـ حوؿ النسخة التي تمت 

حة أف الترجمة اإلنجميزية الصحي يفالموافقة عمييا. ووافؽ الممثؿ الفرنسي والبمجيكي وقبؿ اآلخر 
لمصيغة الفرنسية لممادة الرابعة )أ( ستكوف "تنازؿ أي طرؼ متعاقد عف حقوؽ أو مطالبات 
سابقة بالسيادة اإلقميمية في أنتاركتيكا". ثـ اتفؽ االطراؼ، دوف التزاـ، عمى النظر في ىذه 

وأشار الممثؿ الفرنسي بعد ذلؾ إلى أنو يأمؿ أف يتضمف محضر المؤتمر الموافقة  .الصيغة
وأف الصيغة الفرنسية ال تيدؼ إلى المساس بأي حاؿ ، نسية عمى أف ىذه الترجمة صحيحةالفر 

 نظر:ابموقؼ األطراؼ التي ال تعترؼ بمطالب السيادة الفرنسية أو أي مطالبات أخرى لمسيادة. 
FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from  the Head of the Delegation 

to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy Under Secretary 

of State for Political Affairs (Merchant), Washington, November 20, 

1959, pp. 624-625; Millar, Op. Cit, p. 333 

نوفمبر، أعاد رؤساء الوفود تأكيد موافقتيـ عمى المادة المتعمقة بالسمطة القضائية  ٙٔوفي - (324)
 نظر: ا ي تخضع لمراجعة فرنسية نيائية مع مستشارىا القانوني.الت

 FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum of a Conversation, Department of 

State, Washington, November 7, 1959, pp. 607-608; Memorandum from 

the Head of the Delegation to the Confe rence on Antarctica (Phleger) to 

the Secretary of State, Washington, November 11, 1959, p. 610; 

Memorandum from the Head of the Delegation to the Conference on 

Antarctica (Phleger) to the Secretary of State, Washington, November 

16, 1959, p. 616. 

(325)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 
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Delegation to the Conference on Antarctica  (Phleger) to the Secretary of 

State, Washington, November 6, 1959, p. 603.  

(326)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum of a Conversation, 

Department of State, Washington, November 7, 1959, p. 609.  

فالنص النيائي لممعاىدة  ،تـ التوصؿ في النياية إلى حؿ وسط بشأف نقطة الخبلؼ ىذه- (327)
ا إذا طمب أي مف األطراؼ المتعاقدة ذلؾ، مً عا ٖٓينص عمى استعراض المعاىدة بعد مرور 

وىى عمى األسنة  ٖٗواالنسحاب مف المعاىدة في ظروؼ معينة بعد أف تكوف قيد التنفيذ لمدة 
نظر إلييا عمى أنيا مؤقتة، ولكنيا ليست طويمة بما يكفي لمنظر مقؿ. فيي مدة ليست قصيرة ل
 إلييا عمى أنيا غير محددة.

FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Secretary 

of State, Washington, November 11, 1959, p. 610 

(328)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum From the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the 

Secretary of State, Washington, November 6, 1959, p. 604.  

(329)-Hall, International Regime Formation, p. 205.   

(330)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Footnote No. 3, p. 607.  

(331)-Hall, International Regime Formation, p. 205.  

(332)-Ibid, p. 206.  

(333)-FRUS, 1958-1960, Vol. II,  Memorandum From the Head of the 

Delegation to the Conference on  Antarctica (Phleger) to the Secretary of 

State, Washington, November 16, 1959, p. 616. 

(334)-Hall, International Regime Formation, p. 206.  

(335)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from  the  Head  of  the  

Delegation  to  the  Conference  on  Antarctica (Phleger ) to the 

Secretary of State, Washington, November 13, 1959, p. 615.  

(336)-Ibid.  

(337)-FRUS, 1958-1960, Vol. II,  Memorandum  From  the  Head  of  the 

Delegation to  the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), Washington, 

November 17, 1959, p. 619.  
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(338)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Deputy under 

Secretary of State for Political Affairs (Merchant) to the Head of the 

Delegation to the Confernce on Antarctica (Phleger), Washington, 

November 19, 1959, p. 622.  

(339)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum From the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), 

Washington, November 19, 1959, pp. 623-624. 

(3340)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant ), Washington, 

November 20, 1959, p. 625.  

(341)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference  on  Antarctica (Phleger) to the 

Secretary of State, Washington, November 24, 1959, p. 628 

(342)-Ibid, p. 629.  

(343)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memoradum  from  the Head of the 

Delegation to the  Conference on Antarctica (Phleger) to the 

Secretary of State, Washington, November 3, 1959, p. 601 

ا بأف حكومتو ال يمِكف أف تقبؿ معاىدة ال تحتوي أي بنِد أضاَؼ الممثؿ السوفيتَي أيضً - (344)
 حوؿ ىذا الموضوِع.

 Ibid.,  
في سبتمبر  المتحدة لؤلمـ العامة لمجمعية عشر الدورة الرابعة إلى السوفيتية لحكومةقّدمت ا- (345)

 ولجميع نزع السبلح تحقيؽ المشروع وتضمف ،وشامؿ عاـ بشكؿ السبلح لنزع امشروعً  ٜٜ٘ٔ
 المرحمة في يجري اقترح أف فقد لذلؾ اسنوات. وتبعً  أربع ظرؼ ثبلث مراحؿ وفي عمى الدوؿ
 ىذه مف الباقية حؿ الفرؽ الثانية المرحمة في يتـ فأو  ،المسمحة القوات في تخفيض األولى
زالة القواعد القوات  جميع الثالثة المرحمة في وأف تدمر، في األراضي األجنبية الحربية المسمحة وا 
 لتبني المتحدة األمـ داخؿ شكمت التي المجنة أفّ  إال. والصاروخية النووية األسمحة أنواع

 الوفود اكتفت إذ ،األماـ إلى خطوة أی باالتفاؽ لـ تخطُ  ٜٜ٘ٔ عاـ في بلحالس نزع خطوات
 انظر: .األسمحة برقابة المجنة في الغربية

، ٕٙٔٓ، دار سردـ لمنشر، ٜٗٙٔ -ٜٙ٘ٔإياد طارؽ العمواني: سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية 
 .   ٙٗٔص 
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(346)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference  on  Antarctica (Phleger) to the Secretary 

of State, Washington, November 4, 1959, pp. 602-603.  

(347)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation  to  the  Conference on  Antarctica (Phleger) to the Secretary 

of State, Washington, November 11, 1959, p. 609; Howkins, Frozen 

Empires, p. 335.    

كما أشير في المناقشة حوؿ المادة الثانية )البحث العممي(، فإف الموضوعات المرتبطة - (248)
يا انتخابية في األرجنتيف بالتفجيرات النووية والتحقيقات العممية في أنتاركتيكا قد أصبحت قضا

مع الصحافة واألحزاب السياسية األرجنتينية التي أعربت عف قمقيا إزاء احتماؿ حدوث تداعيات 
تحت ستار البحث العممي في أنتاركتيكا، تموث جنوب  ،إشعاعية مف االنفجارات النووية

 األرجنتيف وشيمي. انظر: 
FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the US 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), November 12, 

1959, p. 612.  

(349)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Secretary of 

State, Washington, November 12, 1959, p. 613.   

(350)- FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Secretary 

of State, Washington, November 16, 1959, p. 616 

(351)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Deputy Under 

Secretary of State for Political Affairs (Merchant) to the  Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger), Washington, 

November 17, 1959; p. 617. 

(352)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under  Secretary of State for Political  Affairs  (Merchant,) Washington, 

November 17, 1959, p. 618.   

(353)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy  
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Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), 

Washington, November 17, 1959, pp. 619-620.  

وف السياسية، ؤ المؤتمر إلى نائب وزير الخارجية لمشفي ختاـ تقرير عف ىذه التطورات في - (354)
ذكر فميجر أنو بعد االجتماع، حّذر الممثؿ السوفيتي مف إدخاؿ عناصر في المفاوضات كانت 

أخرى. واقترح أف  مناسباتا لبلختبلفات بيف االتحاد السوفيتي وغيرىا مف القوى النووية في سببً 
ـ ال يريدوف أي حظر لمتفجيرات النووية في المعاىدة ( أنئىناؾ تفسيريف لمموقؼ السوفيتي: )

الموضوع في المعاىدة، فسيتـ التعامؿ معو بطريقة لتحسيف ىذا ( إذا تـ التعامؿ مع ٕ؛ أو )
 الموقؼ السوفيتي في محادثات حظر التجارب في جنيؼ.  

Ibid, p. 620.  

(355)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for  Political Affairs  (Merchant), 

Washington, November 18, 1959, p. 621. 

 ريقيا والياباف. إفمف اقتراحات جنوب  امزيجً  المشروع  اىذ كاف
(356)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), 

Washington, November 19, 1959, p. 624; Memorandum from the 

Head of the Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to 

the Secretary of State, Washington, November 23, 1959, p. 626. 

(357)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Secretary of 

State, Washington, November 24, 1959, pp. 628, 629.  

(358)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference  on  Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State  for  Political  Affairs  (Merchant), 

Washington, November 25, 1959, pp. 629-630.   

(359)-Ibid.   

(360)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Memorandum from the Head of the 

Delegation to the Conference on Antarctica (Phleger) to the Deputy 

Under Secretary of State for Political Affairs (Merchant), 

Washington, November 28, 1959, p. 631. 
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(361)-Ibid.  

(362)-FRUS, 1958-1960, Vol. II, Editorial Note, p. 632. 

(363)-U.S. Department of State, the Conference on Antarctica,  pp. 43-56.  

باسؿ رؤوؼ الخطيب، مف التاريخ الدبموماسي، معاىدة انتارتكا، مجمة الدراسات - (364)
 . ٕٗٔ-ٔٗٔ، ص ص ٖٜٜٔ(، ٓٔالدبموماسية، العدد )

؛ ٜٓٙٔ ةيوني ٕٔفيفريقيا إ؛ جنوب ٜٓٙٔمايو  ٖٔ المعاىدة في ىصدقت بريطانيا عم- (365)
أغسطس  ٛٔفي ؛ الواليات المتحدة ٜٓٙٔأغسطس  ٗفي؛ الياباف ٜٓٙٔ يةيون ٕٙفي بمجيكا 
 ٔ في ؛ نيوزيمندهٜٓٙٔسبتمبر  ٙٔفي ؛ فرنسا ٜٓٙٔأغسطس  ٕٗفي؛ النرويج ٜٓٙٔ
؛ ٜٔٙٔة يوني ٖٕفي ؛ األرجنتيف ٜٓٙٔنوفمبر  ٕفي؛ االتحاد السوفياتي ٜٓٙٔ نوفمبر
 .ٜٔٙٔ ةيوني ٖٕفي ؛ وتشيمي ٜٔٙٔ ةيوني ٖٕ في أستراليا

(366)-Beck, International Politics, p. 40. 

السنة الدولية لعمـو  خبلؿ الجنوبي القطب أبحاث في المشاركةثنتا عشرة األ الدوؿ أنفقت- (367) 
 .دوالر مميوف ٕٓٛ بينيا فيمابيعة األرض ط

Collis, Christy and Klaus Dodds, Assault on the unknown: the historical and 

political geographies of the International Geophysical Year (1957–

1958),  Journal of Historical Geography Vol. 34, 2008, p. 564. 

(368)-Howkins, Frozen Empires, p. 353.  

سامي أحمد عابديف، التراث المشترؾ لئلنسانية في نطاؽ اتفاقية القطب الجنوبي. المجمة - (369)
 .ٕٚٙ-ٕ٘ٙ، ص ص ٜٙٛٔ(، ٕٗالمصرية لمقانوف الدولي، مج )

(370)-Berkman, Paul Arthur, Science into Policy: Global Lessons from 

Antractica, Academic Press, 2002, p. 45.   
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