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نبذة عن املؤلفني

نيكوالس فلوركوين باحث رئييس ومنسق لألبحاث يف مسح األسلحة الصغرية .حيث ينسق مشاريع حول الجهات
الفاعلة املسلحة وتدفقات األسلحة والذخرية غري املرشوعة يف أماكن مختلفة .وقد عمل سابقاً يف منظمة “نداء
جنيف” ،وهي منظمة متخصصة يف التعامل مع الجامعات املسلحة غري الحكومية بشأن القضايا اإلنسانية ،كام
عمل ضمن فريق خرباء األمم املتحدة املعني بليربيا .وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة من معهد
ميدلبوري للدراسات الدولية يف مونتريي.
بينجامني كينج هو منسق مرشوع وباحث يف مسح األسلحة الصغرية .منذ انضاممه إىل الربنامج يف عام 2010
يركز عمله عىل تنفيذ برامج مراقبة األسلحة الصغرية وفعاليتها ،وال سيام يف مجاالت وسم األسلحة النارية وإدارة
املخزون .ويجري بحثًا مكثفًا عن األسلحة النارية املحولة منذ عام  .2014وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف
دراسات السياسة الدولية من معهد ميدلبوري للدراسات الدولية يف مونتريي.
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الشكر والتقدير

كان هناك دور رئييس لعدد من املؤسسات واألفراد يف إصدار هذا التقرير .ونخص بالشكر املنتدى األورويب
وخصوصا جوزيه رومريو قائد
املتعدد التخصصات ملكافحة التهديدات الجنائية لألسلحة النارية ()EMPACT
ً
هذا املنتدى وخرباء التحليل الجنايئ واملحققون من الدول اإلحدى عرش املشاركة يف ورشة عمل الخرباء التي
عقدت يف يونيو  2017يف جنيف .كام استقبلتنا الشبكة األوروبية لفريق خرباء معاهد علوم التحليل الجنايئ
املعني باألسلحة النارية وبقايا العيارات النارية يف اجتامعها السنوي يف عامي  2016و 2017والذي يعد مبثابة
منتدى ذو أهمية كربى لتقديم املرشوع إىل مجتمع التحليل الجنايئ وطلب املساهامت من أعضائه .وتشمل
املؤسسات الوطنية واإلقليمية التي قدمت وقتها الثمني لالجتامع معنا ومناقشة مسألة تحويل األسلحة النارية
اللجنة الدولية الدامئة الختبار األسلحة الصغرية؛ واملكتب االتحادي للرشطة الجنائية بأملانيا؛ واملكتب االتحادي
للرشطة الجنائية بالنمسا؛ واملعهد الوطني للرشطة؛ ومعهد البحوث الجنائية للرشطة الوطنية؛ وخدمة رشطة
العاصمة يف لندن؛ والخدمة املركزية لألسلحة؛ والقسم املركزي لألسلحة املتفجرة واملواد الحساسة؛ ومركز جنوب
رشق أوروبا إلنفاذ القانون؛ والحرس الوطني اإلسباين؛ والرشطة الوطنية اإلسبانية.
أما قامئة األفراد الجديرين بالشكر فهي أطول بكثري ،ونعتذر عن أي إغفال قد يحصل .وفيام ييل الزمالء والخرباء
الذين شاركوا معنا باملعلومات أو قدموا تعليقات عىل مسودات العمل أو يرسوا عملنا :توماس بوم ،ماري جاك
كانتينيليل ،جان دي سبوسرت ،أندريه شابوتري ،فيصل شيدياك ،ألكسندرو دينا ،أندريه ديسامري ،نيلس دوكيت،
جان لوك جورج ،كيفني جوريس ،روب هريمسن ،جوناس الرسون ،جلني لورانس ،مات لويس ،توماس ليبرش،
مارك ماستاليو ،أنطوان موسو ،فيليب نوبلز ،رميا بنساال ،كاميل بينتوت ،مارك بريلوت ،سريج راين ،باتريس
رينودو ،ماري غايل روبلز ،موراي سميث ،وأليس والرتز.
قدم باول هولتم وسيجرد ليبوت وإيرين بيفايس بربنامج مسح األسلحة الصغرية مساهامت وتوجيهات جوهرية
للمرشوع .كام تستحق إمييليا دنجل تقديرنا لجهودها يف قيادة االتصاالت ونقل املعلومات ودعم ورشة الخرباء
يف جنيف .ونشكر كارول تورين عىل تحفيزنا إلطالق هذا املرشوع ،باإلضافة إىل ستيفاين هويتسون ،وريك
جونز ،وسالومي ليرنت ،وكلري ماك إيفوي ،وأليكس بوتر ،ويل هيسفورد إيفانز ،وباول دايل ملساهامتهم التي ال
تشوبها شائبة يف عملية إنتاج اإلصدارات.
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قامئة اإلطارات واألشكال والصور والجداول
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يف بلدان مختار ()%

الصور
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3
4

مسدس إنذار  GT 28من صنع رشكة  Tanfoglioمح َّول مقلد
مسدس من طراز  Zoraki M906مح َّول
سالح طراز  Skorpion vz.61مح َّول
اختبار تأثري إطالق محمل كروي مثبت يف ذخرية  PAKمن عيار  8ملم
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1
2
3
4
5

األنواع الرئيسية للقطع التي يتم تحويلها إىل أسلحة نارية يف أوروبا
أمثلة عىل أسلحة اإلنذار األكرث شيو ًعا التي يتم تحويلها يف أوروبا
املستفيدون الرئيسيون من الصادرات الرتكية التي تم اإلبالغ عنها من الفئة 930390
خالل الفرتة ما بني عامي ( 2010-2016دوالر أمرييك)
أكرب املصدرين يف العامل للمنتجات التي تدرج يف الفئة  - 930390وتشمل “األسلحة
النارية األخرى” ،مبا يف ذلك “مسدسات اإلشارة” وغريها من العنارص  -يف الفرتة بني
عامي ( 2010-2016دوالر أمرييك)
أسعار السوق السوداء املبلغ عنها لألسلحة النارية املحولة يف بعض البلدان املختارة

45
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امللخص التنفيذي
حا
يعد تحويل األسلحة النارية تحديًا لجميع البلدان األوروبية .ففي حني أن هذه الظاهرة قد تكون أكرث وضو ً
يف البلدان التي لديها قوانني صارمة بشأن األسلحة النارية ،فإن سهولة الوصول إىل األسلحة النارية املحولة
وأسعارها الرخيصة تجعلها بدائل جذابة لألسلحة النارية الفتاكة يف جميع أنحاء أوروبا .كام أن تعذر إجراء
التحقيقات بشأن األسلحة النارية املحولة يعزز من جاذبيتها للمجرمني.
تشمل األسلحة النارية املحولة البنادق املقلدة مثل أسلحة اإلنذار واألسلحة النارية املعطلة التي تم تعديلها لتعمل
كأسلحة حقيقية فتاكة .فاملهارات الهندسية األساسية ومساحة ورشة العمل املتاحة واألدوات شائعة االستخدام
هي غالبًا كل ما هو مطلوب إلجراء بعض التحويالت .وعادة ما يكون املجرمون غري املحرتفني هم املستخدمون
األساسيون ألسلحة اإلنذار املحولة ،بينام تستخدم جامعات الجرمية املنظمة والجهات اإلرهابية األسلحة النارية
املعاد تشغيلها وأسلحة الصعق الصويت املحولة .ومع ذلك ،فإن هناك قلقًا متزايدًا من أن تلجأ الجرمية املنظمة
والجهات اإلرهابية بشكل متزايد إىل أسلحة اإلنذار املحولة.
نجحت لوائح االتحاد األورويب املدعومة وعمليات إنفاذ القانون املنسقة يف الحد من بعض املصادر املعينة
لألسلحة النارية املحولة .ومع ذلك ،فإن جهود جهات التنظيم ووكاالت إنفاذ القانون ملواجهة عمليات تحويل
األسلحة النارية هي بشكل رئييس عبارة عن رد فعل .وتعد املعلومات االستخباراتية عن الجرائم املتعلقة باألسلحة
النارية وتبادل البيانات أم ًرا بالغ األهمية ملنع واكتشاف ورسعة معالجة األمناط الشائعة لتحويل األسلحة النارية.
يف هذا التقرير ،يقوم مسح األسلحة الصغرية بإجراء بحث تفصييل لخطر تحويل األسلحة النارية يف أوروبا.
وباألخص ،يقدم التقرير تصنيفًا لألسلحة النارية املحولة ،ويدرس طبيعة ونطاق التهديد الذي ميثله تحويل
األسلحة النارية ،كام يستعرض آليات االتجار باألسلحة النارية املحولة ،ويقيم االستجابة األوروبية لهذه املسألة.
وقد استند البحث يف هذا التقرير إىل مشاورات ومقابالت مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة يف مجال إنفاذ
القانون يف أوروبا ،وباألخص مع محققي األسلحة النارية وخرباء التحليل الجنايئ.
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النتائج الرئيسية

•
•

أنظمة حفظ السجالت واإلحصاء الحالية يف أوروبا تحول دون إجراء تحليل مفيد التجاهات
تحويل األسلحة النارية واإلنذار املبكر عن التهديدات الجديدة.

بالرغم من أن األسلحة النارية املحولة يف أوروبا تشتمل عىل نطاق من األنواع ،فإن هناك نوعني
رئيسيني من األسلحة النارية القابلة للتحويل تم إدخالهام إىل سوق األسلحة غري املرشوعة يف
السنوات األخرية وهي أسلحة الصعق الصويت السلوفايك ومسدسات اإلنذار تركية الصنع.

•

ال تقترص الجهات الفاعلة يف عملية التحويل عىل جامعات الجرمية املنظمة فقط ،بل تشمل األفراد
املدربني ذات ًيا ،عىل سبيل املثال ،عن طريق اإلرشادات املتاحة عرب اإلنرتنت.

•
•

لوائح االتحاد األورويب األخرية  -مبا يف ذلك معايري تعطيل األسلحة لعام ( 2015التي متت
مراجعتها يف عام  )2018وتعديل  2017لتوجيه األسلحة النارية  -لديها القدرة عىل جعل إعادة
تشغيل األسلحة النارية املعطلة أكرث صعوبة وتقليل الطلب بشكل كبري عىل أسلحة الصعق الصويت.

ميثل فائض األسلحة الحكومية ،التي تم تعطيلها أو تعديلها للسوق املدنية ،مصدرا ً هاماً لألسلحة
النارية القابلة للتحويل يف السنوات األخرية .إن تعزيز السياسات التي تشجع عىل تدمري هذا
الفائض بدالً من بيعه سيساعد عىل منع ظهور خطوط إمداد التحويل يف املستقبل.

•
•

يف غياب املعايري اإلقليمية لتصنيع أسلحة اإلنذار ،انترشت منذ بداية القرن مجموعة منوعة من
النامذج القابلة للتحويل .ومن املقرر أن تتبنى املفوضية األوروبية هذه املعايري يف .2018

غالباً ما تواجه الجهود املبذولة للحد من خطوط إمداد التحويل مصادر ناشئة جديدة ،كام يتضح
مؤخ ًرا من االتجار باألسلحة النارية املصممة أو املعدلة إلطالق ذخرية فلوبرت ذات العيار الصغري.

•
•

يعد التنفيذ الرسيع والشامل للمعايري واللوائح األوروبية القامئة والجديدة وتعزيز الحوار
والتعاون مع الصانعني وتجار التجزئة ومسؤويل الجامرك ،من بني األولويات التي حددتها جهات
إنفاذ القانون للتعامل مع خطر األسلحة النارية املحولة.
نظ ًرا للتنوع التقني لألسلحة النارية املحولة ،ميكن ملجتمع التحليل الجنايئ والباليستي أن يلعب
دو ًرا ها ًما يف مكافحة انتشارها إذا ما تم منحه الوسائل الالزمة إلجراء تحليل ُم َمنهج لألسلحة
النارية املسرتجعة غري املرشوعة ودعم التحقيقات ذات الصلة.
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تؤكد الهجامت اإلرهابية القاتلة
املتعددة التي تتضمن استخدام األسلحة
النارية والتي وقعت منذ عام  2015عىل
الحاجة امللحة إىل معالجة مشكلة األسلحة
النارية غري املرشوعة يف أوروبا”.

املقدمة

فلوركوين وكينج من األسلحة القانونية إلى األسلحة الفتاكة 11

تؤكد الهجامت اإلرهابية القاتلة املتعددة التي تتضمن استخدام األسلحة النارية والتي وقعت منذ عام 2015
عىل الحاجة امللحة إىل معالجة مشكلة األسلحة النارية غري املرشوعة يف أوروبا .وتشري املعلومات املتاحة ،رغم
محدوديتها ،إىل أن الشبكات اإلجرامية واإلرهابية تحصل عىل األسلحة من مصدرين أساسيني ،وهام :األسلحة
التي تم تهريبها من جنوب رشق أوروبا عقب الحروب اليوغوسالفية يف التسعينيات ،ومؤخ ًرا التجارة يف األسلحة
املح ُّولة التي نشأ بعضها يف دول أعضاء االتحاد األورويب .وكام أشار اليوروبول يف تقييم تهديد الجرمية
الخطرية واملنظمة لعام “ :2017إن إعادة تشغيل األسلحة املعطلة وتحويل األسلحة النارية إلطالق العيارات
الخلبية يعد من أهم مصادر األسلحة النارية غري املرشوعة التي يتم االتجار بها يف دول االتحاد األورويب”
(.)Europol, 2017c, p. 54
وتشمل األسلحة النارية املح ُّولة البنادق املقلَّدة واألسلحة النارية املعطلة التي تم تعديلها لتعمل كأسلحة حقيقية
وفتاكة .وغالبًا ما تكون األسلحة املشار إليها رخيصة الثمن ومن السهل الحصول عليها ويصعب تتبعها ،وهذه
خصائص تجعلها أكرث جاذبية للمجرمني .وبالرغم من الزخم السيايس املتزايد بشأن هذه املسألة ،إال أن البيانات
والتحليالت املتاحة وامل ُعلنة حول انتشار واستخدام األسلحة املحولة يف أوروبا تعترب قليلة .1وفوق ذلك ،فإن الحد
فهم عميقًا لنامذج األسلحة النارية وأمناط اإلمداد ومصادر األسلحة املستخدمة.
من انتشار هذه األسلحة يستلزم ً
ومن أجل سد هذه الفجوة ،وبدعم من حكومتي فرنسا وأملانيا ،قام مسح األسلحة الصغرية بدراسة تفصيلية حول
خطر تحويل األسلحة النارية يف أوروبا .ويهدف هذا التقرير عىل وجه الخصوص إىل:

•
•
•

تحديد األنواع واإلصدارات والطرازات والعيارات األكرث استخدا ًما لألسلحة النارية املح َّولة؛
مراجعة االتجاهات التاريخية والحديثة املتعلقة بتحويل األسلحة النارية ،مبا يف ذلك خصائصها التقنية
والتوزيع الجغرايف والجهات الفاعلة املعنية؛
تحديد الفرص وتحديات السياسات املتعلقة مبواجهة انتشار األسلحة النارية املحولة.

وتضمنت املصادر املستخدمة يف هذا التقرير بشكل أسايس؛ الحصول عىل بيانات عن طريق إجراء املقابالت مع
موظفي إنفاذ القانون األوروبيني وباألخص خرباء األدلة الجنائية .وتركز الدراسة عىل هذه املجموعة املتخصصة
وتفصيل حول هذا املوضوع .والجدير بالذكر أنه يف يوم
ً
بهدف الوصول إىل املعلومات املوثوقة واألكرث دق ًة
التاسع والعرشين من يونيو  2017قام مسح األسلحة الصغرية بتنظيم واستضافة ورشة عمل تقنية حول انتشار
األسلحة النارية املحولة يف أوروبا بالتعاون مع املنتدى األورويب املتعدد التخصصات ملكافحة التهديدات الجنائية
( .)EMPACTحيث قام تسعة وعرشون مشاركًا ،ميثلون أحد عرش بلدًا ومؤسسة مختلفة أغلبهم من محققي
األسلحة النارية وخرباء األدلة الجنائية ،باملشاركة واملساهمة الف ّعالة خالل الورشة .2كام شارك املؤلفون يف
اجتامعات متخصصة مع شبكات خرباء األدلة الجنائية لألسلحة النارية 3وقاموا بزيارات قُطرية إىل النمسا
ريا وليس آخ ًرا ،استفاد هذا املرشوع من
وفرنسا وأملانيا ورومانيا وإسبانيا واململكة املتحدة يف عام  .2017وأخ ً
مشاركة مسح األسلحة الصغرية يف مبادرات أخرى ممولة من املفوضية األوروبية ،مثل مرشوع دراسة حيازة
اإلرهابيني لألسلحة النارية غري املرشوعة يف أوروبا  ،4 SAFTEوالتي تم تضمني نتائجها ذات الصلة باملوضوع
يف هذا التقرير.
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ينقسم التقرير إىل أربعة أقسام .حيث يستعرض القسم األول التعريفات ويقدم تصنيفًا لألسلحة النارية القابلة
للتحويل .أما القسم الثاين فيدرس طبيعة ونطاق خطر تحويل األسلحة النارية .ويشمل مراجعة تاريخية لتحويل
األسلحة النارية يف أوروبا ،ومناقشة املؤرشات املتاحة لقياس حجم هذه الظاهرة ،وتحليل أنواع الجرائم املعنية
بتلك األسلحة .ويستعرض القسم الثالث آليات التحويل ،وباألخص تحديد التوزيع الجغرايف لورش التحويل،
واملعلومات العامة حول املحولني ،وأساليب التهريب الرئيسية املستخدمة .ويركز القسم األخري عىل االستجابات
لهذه املشكلة عىل مستوى أوروبا ،مبا يف ذلك تغيريات البيئة التنظيمية وتدابري اإلنفاذ .ويختتم التقرير مبوجز
عن التحديات والفرص املتعلقة بالسياسات من أجل جذب اهتامم صانعي القرار السيايس.
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تم تحويل قطع متنوعة يف
أوروبا إىل أسلحة نارية دون الحاجة إىل
مهارات متخصصة أو معدات”.

التعريفات
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تحويل األسلحة النارية
يف عام  ،2014سأل مسح األسلحة الصغرية عينة من باحثي األسلحة النارية من جميع أنحاء العامل حول
مفهومهم واستخدامهم ملصطلح “تحويل األسلحة النارية” .5وكشفت اإلجابات أنه ،فيام يخص األسلحة النارية،
يتم استخدام مصطلح “التحويل” يف إشارة إىل ثالث حاالت عامة )١( :تحويل األسلحة النارية املقلدة  -أو أي
قطعة تشبه السالح الناري ،ولكنه غري قادر عىل إطالق مقذوفة  -إىل أسلحة لألغراض الفتاكة؛ ( )٢إعادة تشغيل
األسلحة النارية املعطلة؛ ( )٣تعديل األسلحة النارية شبه اآللية إىل أسلحة أوتوماتيكية بالكامل.
ينطوي كل تعديل من هذه التعديالت عىل تغيريات يف قدرة السالح املعدل عىل إطالق النار :ففي الحالتني األوىل
والثانية ،تغري التعديالت وظيفة أنواع األسلحة غري الفتاكة ،مام يتيح لها إطالق املقذوفات؛ يف حني يتم يف
الحالة األخرية تغيري معدل إطالق النار لألسلحة .وتعترب جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب أن كل هذه
التعديالت غري قانونية – ما عدا الحاالت االستثنائية التي تأذن بها الدولة – ذلك ألنها تغري من الحالة القانونية
للسالح أو السالح الناري من خالل تغيريه.
وألغراض هذا التقرير ،سوف يشري مصطلح “التحويل” إىل الحالتني األوىل والثانية :تغيري األسلحة النارية
املقلدة ذات األغراض غري الفتاكة يف األصل ،وإعادة تشغيل األسلحة النارية التي أزيلت قدرتها عىل إطالق
املقذوفات أو خفضت بدرجة كبرية .كام يتوافق هذا االستخدام أيضً ا مع التعريف املوجود يف التعريفات الدولية
لألسلحة النارية .يستخدم بروتوكول األمم املتحدة لألسلحة النارية مصطلح “مح ّول” يف تعريفه للسالح الناري،
عىل سبيل املثال ،6حيث ينص الربوتوكول:
يقصد بتعبري “السالح الناري” أي سالح محمول ذي سبطانة ،أو هو مصمم ،أو ميكن تحويله بسهولة،
ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفًا آخر بفعل مادة متفجرة ،باستثناء األسلحة النارية العتيقة أو
مناذجها املقلدة )).(UNGA, 2001, art. 3(a
يف هذا التعريف ،يُوصف التحويل بأنه تحويل أي سالح محمول ذي سبطانة كان يف األصل غري قادر عىل
إطالق مقذوفة إىل سالح ميكنه إطالق املقذوفات .وتختلف حاالت التحويل هذه عن تحويل السالح شبه اآليل
إىل سالح أوتوماتييك (الحالة الثالثة املذكورة أعاله) ،نظ ًرا ألن السالح الذي يتم تحويله -والذي عادة ما يكون
حا نصف أوتوماتييك -دامئًا ما يتم تعريفه عىل أنه سالح ناري وبالتايل يخضع تلقائ ًيا للترشيع الوطني.
سال ً
إن تعديل القدرات اآللية لألسلحة النارية من سالح نصف أوتوماتييك إىل سالح أوتوماتييك بالكامل بالكاد يغري
تصنيف نوع السالح الناري .وإجراء مثل هذا التعديل أيضً ا ال يزال ميثل جرمية خطرية ،ولكن مواجهته تتطلب
استجابات وإجراءات مختلفة .ولذلك ،ألغراض هذا التقرير ،يشري مصطلح “التحويل” إىل تعديل القطع التي ال
ميكنها إطالق مقذوفة إىل أسلحة قادرة عىل القيام بذلك.

أنواع األسلحة النارية القابلة للتحويل بسهولة
تواجه الرشطة مجموعات متنوعة من القطع التي ميكن تحويلها بهذه الطريقة .وغالبًا ما يشري الخرباء إليها
“باألسلحة النارية القابلة للتحويل بسهولة” .يف حني أن الصكوك الدولية واإلقليمية ال تحدد مفهوم قابلية
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التحويل ،فإن الترشيعات يف اململكة املتحدة توفر إرشادات مفاهيمية يف هذا الصدد ،حيث تنص عىل اعتبار
السالح الناري املقلد قابالً للتحويل بسهولة إذا:
 .أميكن تحويله دون أي مهارة خاصة يف صنع أو تعديل األسلحة النارية لدى الشخص الذي يحولها؛ و
.بالعمل املطلوب لتحويله ال يتطلب معدات أو أدوات غري تلك املستخدمة بشكل شائع من قبل األشخاص
الذين يقومون بأعامل البناء والصيانة يف منازلهم (.)UK, 1982, para. 1.6
بينام يشري التعريف املذكور أعاله إىل األسلحة النارية “املقلدة” القابلة للتحويل بسهولة ،فقد تم العثور عىل
قطع متنوعة يف أوروبا تم تحويلها إىل أسلحة نارية دون الحاجة إىل مهارات أو معدات متخصصة .وميكن
إعادة جمع هذه القطع يف فئتني رئيسيتني يتم عرضهام وتلخيصهام يف الجدول  :1األسلحة النارية املقلدة ذات
الجدول  :١األنواع الرئيسية للقطع التي يتم تحويلها إىل أسلحة نارية يف أوروبا
الفئات  /األنواع

الوصف األسايس

الذخرية (قبل التحويل)

النامذج املثرية للقلق

األسلحة النارية املقلدة ذات األغراض غري الفتاكة
أسلحة اإلنذار (األسلحة
النارية إلطالق العيارات
الخلبية)

غري قادرة عىل إطالق
مقذوفات صلبة

ذخرية خلبية وم ّهيجة
ولإلشارة

مجموعة متنوعة من
املسدسات اليدوية
(املسدسات واملسدسات
الدوارة) ،مبا يف ذلك بعض
النامذج اآللية

بنادق الهواء املضغوط

غال ًبا ما تصنف عىل أنها
ألعاب

حبيبات بالستيكية أو
معدنية صغرية

ناد ًرا ما تكون مناسبة
للتحويل بسبب املواد
الضعيفة ،ولكن بعض بنادق
الهواء املضغوط تثري القلق

(بنادق الهواء والغاز)

األسلحة النارية التي تم تخفيض قدرات إطالق النار الخاصة بها
األسلحة النارية املعطلة

أسلحة نارية حقيقية
أصبحت غري صالحة
لالستخدام بشكل دائم

جميع الطرازات عىل
ال يوجد .يجب أن تحظر
األرجح ،وخاصة املسدسات
عملية التعطيل طرد
املقذوفات أو إطالق الذخرية اليدوية ،واملدافع الرشاشة،
والبنادق اآللية
الخلبية

أسلحة الصعق الصويت

أسلحة نارية حقيقية تم
تعديلها لتكون غري قادرة
عىل إطالق مقذوفة صلبة

الذخرية الخلبية

جميع الطرازات عىل
األرجح ،وخاصة املسدسات
اليدوية والرشاشات
الصغرية والبنادق اآللية

أسلحة نارية تم تعديلها
لعيارات فلوبرت

أسلحة نارية حقيقية تم
تعديلها وتصميمها لعيارات
فلوبرت املحظورة يف بعض
البلدان

ذخرية فلوبرت  4و 6ملم

جميع الطرازات عىل
األرجح ،وخاصة املسدسات
اليدوية والرشاشات
الصغرية والبنادق اآللية
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األغراض غري الفتاكة ،واألسلحة النارية التي تم تخفيض قدرة إطالقها للمقذوفات .من املهم مالحظة أن القطع

التي تندرج تحت هذه األنواع والفئات ليست جميعها بالرضورة “قابلة للتحويل بسهولة” إىل أسلحة نارية ،ألن
بعض الصانعني يضعون عوائق تحويل أكرب من غريها خالل عملية الصنع .فكام يوضح هذا التقرير ،يتم تجميع

األسلحة النارية املحولة بسهولة عن طريق جمع بعض العنارص التي تنتمي إىل كل من األنواع أو الفئات األوسع
التي تم ذكرها.

األسلحة النارية املقلدة ذات األغراض غري الفتاكة

تشري الفئة األوىل يف الجدول  1إىل القطع التي تشبه األسلحة النارية الحقيقية  -باألغلب املسدسات اليدوية،
ولكن ليس وحدها فقط -يف املظهر واألداء ،ولكن تم تصميمها عمدًا لخدمة أغراض غري فتاكة .وكثريا ما يقلدون
األسلحة النارية التي ميكن التعرف عليها لكنها غري قادرة عىل إطالق الذخرية النارية .وميكن للبعض إطالق

قذائف خلبية لتشبه األسلحة النارية الحقيقية .وقد يقوم البعض اآلخر بإطالق حبيبات صغرية مصنوعة من
البالستيك أو املعادن الخفيفة ،ولكن بقوة منخفضة ال تهدف إىل إحداث إصابات خطرية .ويف حال أيسء
استخدامها ،فإن العديد من هذه األسلحة النارية املقلدة ميكن أن يسبب إصابات خطرية تصل إىل حد الوفاة،

وذلك عىل الرغم من عدم نية الصانعني إلحداث ذلك الرضر .بعض الدول ال تعترب النسخ املقلدة ما قبل التحويل
أسلحة نارية حقيقية ،مام يجعل من السهل الحصول عليها يف السوق املدنية .وضمن هذه الفئة ،سوف نناقش

أدناه أنواع القطع ذات األغراض غري الفتاكة األكرث شيو ًعا التي يتم تحويلها.7

أسلحة اإلنذار .تعرف اللجنة الدولية الدامئة الختبار األسلحة الصغرية أسلحة اإلنذار بأنها “أي جهاز محمول

غري مصمم إلطالق مقذوفات صلبة” ) .(CIP, 2001, art. 1.1يُشار أحيانًا إىل هذه الفئة من األسلحة أيضً ا
باسم “األسلحة النارية إلطالق العيارات الخلّبية” ،يف إشارة إىل الخراطيش الخلبية غري الرصاصية التي ميكنها
إطالقها ،باإلضافة إىل طلقات اإلشارة الضوئية واملهيجة )) .(EU, 2017, art. 1.1(4غال ًبا ما يتم تصميم

أسلحة اإلنذار كنسخ مقلدة دقيقة لألسلحة النارية الحقيقية ،عاد ًة املسدسات ،وغال ًبا ما يصعب التمييز بينها
دون فحص دقيق .كام أنها تحتوي بشكل عام عىل نفس آلية إطالق السالح الناري الحقيقي ،حيث يقوم

املستخدم بسحب الزناد إلطالق خرطوشة خلبية ،ويتم استخراج الخرطوشة املستهلكة من املخزن (بطرق شبه

تلقائية) ،ثم تدخل خرطوشة جديدة للمخزن وتكون جاهزة لإلطالق .وبسبب التشابه بينها وبني األسلحة النارية
الحقيقية ،من حيث األداء والشكل عىل حد سواء ،فإن هذه األسلحة رائجة االستخدام يف السينام واملرسح ،ويتم

استخدامها وجمعها من قبل الهواة.

وتكون االختالفات بني أسلحة اإلنذار واألسلحة النارية الحقيقية اختالفات هيكلية .وهي تكمن يف الخصائص

التي يدخلها الصانعون والتي متنع أسلحة اإلنذار من طرد الذخرية الحية ،وبالتايل متنع تصنيفها كأسلحة نارية

حقيقية .وتختلف هذه الخصائص حسب اإلصدار والصانع ،ولكنها تشمل بشكل عام عوائق السبطانة التي
متنع مرور جسم صلب وتسمح باستخدام مواد أضعف من حيث الصالبة ،خاصة يف األجزاء الخاصة بتحمل
الضغط -وال سيام السبطانة وكتلة املغالق -التي يجب أن تتحمل الضغط الشديد عند إطالق طلقة حية .واعتبا ًرا
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من مارس  ،2018مل تكن هناك معايري تصنيع إقليمية مشرتكة لهذه األنواع من األسلحة .وعاد ًة ما يتم تصنيع
الفئات القابلة للتحويل بسهولة (راجع الجدول  )2من مكونات أكرث صالبة .وتبدو أسلحة اإلنذار “ذات التهوية
األمامية” حقيقية أكرث عند إطالقها ،وبالتايل فهي أكرث شيو ًعا لالستخدام يف األفالم والتلفزيون ،ولكنها عادة
ما تكون قابلة للتحويل بسهولة من “ذات التهوية العلوية” .8وللحد من قابلية التحويل ،تقوم بعض الرشكات
9
املصنعة بعدم محاذاة املخزن والسبطانة ملنع سالح اإلنذار من تلقيم الذخرية الحية إىل املخزن.
توجد أنواع أخرى من األسلحة النارية املقلدة ذات األغراض غري الفتاكة التي ميكن تحويلها ،ولكنها أقل شيو ًعا:
بنادق الهواء املضغوط 10أو بنادق الهواء أو الغاز .هذه هي األسلحة النارية املقلدة التي تصنف عىل أنها ألعاب
أو سلع رياضية يف العديد من البلدان .وتطلق بنادق الهواء املضغوط حبيبات بالستيكية صغرية باستخدام الهواء
املضغوط أو الغاز أو املحرك النابض كدافع .وتعترب إىل حد ما نسخ مقلدة فعلية لألسلحة النارية وتستخدم
كألعاب أو يف التامرين والتدريبات ( .)EC, 2010, p. 3ت ُصنع بنادق الهواء املضغوط بشكل عام من مواد
بالستيكية ضعيفة وغري مناسبة للتحويل التقليدي .ولكن ،يف بعض الحاالت ،أدت جهود الصانعني لصنع بنادق
الهواء املضغوط أكرث واقعية إىل تصنيعها كمنتجات ميكن استخدامها لتصميم سالح ناري مرتجل قادر عىل
إطالق الذخرية الحية إذا وقع يف يد شخص متحمس .وصادرت السلطات األمريكية مدافع الهواء املضغوط
 AR-15صينية الصنع ألن علبة املغالق السفلية تم تصميمها وفقًا ملواصفات دقيقة بحيث ميكن تركيبها مع
بعض التعديالت الطفيفة عىل علبة مغالق علوية ملدفع  AR-15حقيقي (.)Macedo, 2010; Vasquez, 2014
تحتوي علبة املغالق العلوية ملدفع  AR-15عىل أجزاء تحمل الضغط األساسية للسالح ولذلك ميكن أن يحدث هذا
النوع من التحويل نظريًا ،عىل الرغم من عدم وجود أي أمثلة فعلية لذلك .ويشكل الجمع بني أجزاء من األسلحة

الجدول  :٢أمثلة عىل أسلحة اإلنذار األكرث شيو ًعا التي يتم تحويلها يف أوروبا
البلد

الصانع

الطرازات التي ميكن تحويلها بسهولة

أملانيا

Umarex

Walther P99

Röhm

Vektor CP1

Bruni

Olympic .380 BBM

Chiappa Firearms

Kimar

Tanfoglio

Tanfoglio GT 28

روسيا

Baikal

IZH-79-8

تركيا

Voltran AV Silahları
)(Ekol

Ekol Tuna, Special 99, Volga, Jackal Dual

Atak Arms

Zoraki: 914, 917, 918, 925, M2906, R1

إيطاليا

املصدر :تم جمعها بواسطة املؤلفني من مصادر الرشطة األوروبية املتعددة
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الصورة  :1مسدس إنذار  GT 28من صنع رشكة  Tanfoglioمح َّول مقلد بوسم صانع مزيف وإشارات إىل العيار الجديد بعد التحويل.
التقطت الصورة يف مكاتب الرشطة الوطنية اإلسبانية يف مدريد 18 ،أبريل .2017
املصدرBenjamin King/Small Arms Survey :

ريا خاصة للدول التي ال تقوم بضبط وتنظيم األجزاء
غري الفتاكة وأجزاء من األسلحة النارية الحقيقية تهديدًا كب ً
األخرى غري اإلطار أو علبة املغالق.

األسلحة النارية التي تم تخفيض قدراتها عىل إطالق النار

تشري الفئة الثانية يف الجدول  1إىل األسلحة النارية الحقيقية  -التي ترتاوح من املسدسات اليدوية إىل البنادق
اآللية العسكرية والبنادق اآللية الصغرية -التي متت إزالة قدراتها عىل إطالق النار متا ًما أو متت خفضها بشكل
ملحوظ .ويف بعض البلدان ،غريت هذه التعديالت الوضع القانوين للسالح الناري مام خفف القيود املفروضة
عىل املشرتين .ويستعرض هذا الجزء ثالثة أنواع من التعديالت املوجودة يف أوروبا.
األسلحة النارية املعطلة .يعرف االتحاد األورويب األسلحة النارية املعطلة بأنها:
األسلحة النارية التي تم جعلها غري صالحة لالستخدام نهائ ًيا عن طريق التعطيل ،مع التأكد من أن
جميع املكونات األساسية للسالح الناري املعني قد أصبحت غري قابلة للتشغيل بشكل دائم وغري قابلة
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لإلزالة أو االستبدال أو التعديل بطريقة تسمح بإعادة تشغيل السالح الناري بأي شكل من األشكال

)).(EU, 2017, art. 1.1 (6

لذلك ،فإن األسلحة النارية املعطلة هي أسلحة نارية حقيقية تم تعديلها بحيث مل تعد قادرة عىل طرد مقذوفة أو

حتى إطالق خرطوشة خلبية .وعاد ًة ما يبقى املظهر الخارجي هو نفس مظهر السالح الحقيقي ،باستثناء عالمة
اختبار تحمل صغرية ت ُضاف لإلشارة إىل أنه تم التحقق من حدوث التعطيل .وتتضمن عملية التعطيل يف األغلب

تعديالت ميكانيكية متنع األسلحة من إمتام دورة إطالق النار .وهذا يحد من شعبية هذه األسلحة يف األفالم أو

األعامل التمثيلية .وعوضً ا عن ذلك فهي تحظى بشعبية خاصة بني هواة جمع التحف واملتاحف.

هناك ثالثة مبادئ أساسية للتعطيل )1( :يجب جعل جميع األجزاء األساسية للسالح الناري املعطل غري قابلة

للتشغيل بشكل دائم وال ميكن استبدالها؛ و( )2يجب عىل السلطات املختصة التحقق من أن إجراءات عملية

التعطيل كافية؛ و ( )3بعد أن يتم التحقق ،يجب وسم السالح املعطل لإلشارة إىل أنه تم بالفعل تعطيله ،ويجب
إصدار شهادة بذلك و /أو يجب تسجيل التعطيل ( .)OSCE, 2017, p. 4بشكل عام ،تتبع جميع الدول األوروبية

ريا فيام يتعلق
هذه الخطوات  -التعطيل ،والتحقق ،والوسم ،والتسجيل .غري أن معايري الدقة تختلف اختالفًا كب ً

باملبدأ األول -عملية التعطيل .وقد ثبت أن بعض عمليات التعطيل املعتمدة من الدولة تتطلب مهارة وجهد قليلني
لتعطيلها .وقد تم االعرتاف بذلك التفاوت ومعالجته يف معايري االتحاد األورويب لتعطيل األسلحة النارية لعام

.)EC, 2015( 2015

ميكن تعطيل أي سالح ناري .ولكن التغيريات التي تطرأ عىل الترشيع املعني باألسلحة النارية املدنية قد تجعل
التعطيل الخيار الوحيد الذي يسمح للمدنيني باالحتفاظ باألسلحة النارية القانونية سابقًا .أو قد تكون الطريقة

الوحيدة للمدنيني القتناء أنواع معينة من األسلحة وخاصة األسلحة ذات الطراز العسكري .ونتيجة لوجود مثل

هذه السوق ،تقوم الدول عاد ًة ببيع املخزون الفائض اململوك للجيش أو للرشطة لتوليد الدخل.

أسلحة الصعق الصويت .ويشار إليها يف تعديل  2017لتوجيه االتحاد األورويب لألسلحة النارية بأسلحة
إطالق العيارات الخلبية .وتعترب فئة فريدة من األسلحة وتشكل فئة فرعية من فئة التعطيل ألنها تتشابه من
حيث األصل .وكانت أسلحة الصعق الصويت مصممة يف السابق لتكون أسلحة نارية فتاكة ،ثم تم تعديلها

الحقًا بحيث تصبح غري قادرة عىل إطالق مقذوفة )) .(EU, 2017, art. 1.1 (5وتتضمن هذه العملية إدخال
حواجز يف السبطانة ،ورمبا قطع أخرى ،متنع إطالق املقذوفة .ومع ذلك تختلف هذه األسلحة عن األسلحة

النارية املعطلة يف قدرتها عىل إطالق الذخرية الخلبية .فبالنسبة لألسلحة املعطلة يجب أن تغلق عملية التعطيل

جميع األجزاء األساسية بالكامل ،وبالتايل تحول دون تلقيم طلقة خلبية للمخزن أو إطالقها .ولذلك يعترب هذا
العنرص املميز مهام ألنه يجعل تحويل أسلحة الصعق الصويت أسهل بكثري من أي سالح ناري آخر تم تعطيله

بشكل صحيح وهذا ألن آلية إطالق النار بها ال زالت تعمل .وهناك بعض أوجه التشابه بني أسلحة الصعق
الصويت وأسلحة اإلنذار من حيث تصميمها إلطالق الذخرية الخلبية باإلضافة إىل وجود خصائص مصممة

ملنع إطالق الذخرية النارية .ولكنها تختلف يف القوة الهيكلية ،حيث يتم تصنيع أسلحة اإلنذار مبواد أضعف

جزئ ًيا -ملنعها من تحمل ضغوط إطالق الذخرية النارية .أما أسلحة الصعق الصويت فهي يف األساس أسلحة 22تقرير أبريل 2018

نارية حقيقية من حيث قدرتها التامة عىل تحمل إطالق الذخرية دون املخاوف املتعلقة بسالمة إطالق الذخرية
الحية من سالح اإلنذار.

إن أسلحة الصعق الصويت هي يف الغالب قطع عسكرية فائضة من الجيش التشيكوسلوفايك السابق .وأشهر
موديالت أسلحة الصعق الصويت هي البندقية اآللية طراز  vz.58واملدفع الرشاش الصغري طراز Skorpion

 ،vz.61ذلك عىل الرغم من وجود طرازات أخرى من املسدسات اليدوية مثل مسدسات  PS97 Arrowو Glock
و . (Slovak Police Force, 2013) Makarov
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األسلحة النارية املعدلة لعيارات فلوبرت .تم تطوير أسلحة فلوبرت النارية يف القرن التاسع عرش ألغراض

الرماية يف األماكن املغلقة  12.وال تطلق هذه األسلحة الذخرية التقليدية القامئة عىل الخرطوش ،ولكنها تطلق

كبسوالت القدح اململوءة مبقذوفة صغرية .وحال ًيا ،يتم اإلعالن عن أسلحة فلوبرت النارية كأسلحة للتدريب

عىل الرماية  13.وعادة ما تطلق النسخ األحدث من هذه األسلحة مقذوفات من عيار  4ملم إىل  6ملم .كام أنها
تشبه أسلحة اإلنذار وذلك ألنها تعترب تقليدا لألسلحة النارية الحقيقية ،ولكنها مصنوعة من معادن أضعف ال

تتحمل الضغط الذي يتعرض له السالح الناري الحقيقي عند إطالق النار .يف الواقع ،بدأ العديد من صانعي
مسدسات اإلنذار البارزين ،وال سيام الصانع الرتيك  ،Atak Armsيف تصنيع العديد من مسدسات اإلنذار

الرائجة الخاصة بهم من عيار فلوبرت .14وتباع أسلحة فلوبرت املصممة لهذا الغرض عىل نطاق واسع يف

أوروبا وغال ًبا ما تخضع لقيود أقل من األسلحة النارية األخرى .ففي إسبانيا ،عىل سبيل املثال ،تندرج فلوبرت
تحت نفس فئة األسلحة النارية بآلية تلقيم من الفوهة ،وهي الفئة الوحيدة التي ميكن للاملك أن ميتلك عددًا

غري محدود منها .

15

يف اآلونة األخرية ،تزايدت املخاوف من إمكانية تحويل بعض النامذج املعينة من األسلحة النارية فلوبرت إلطالق
أنواع أكرث فتكًا من الذخرية .وعىل وجه الخصوص ،تابعت الرشطة يف القضايا الجنائية ظهور أسلحة نارية

حقيقية معدلة قادرة فقط عىل إطالق ذخرية من عيار فلوبرت .وتشبه هذه العملية تلك املطبقة لتعديل أسلحة
الصعق الصويت ،حيث يتم تعديل السالح الناري الحقيقي لتغيري قدرته عىل إطالق النار ،وبالتايل ،تقليل القيود

املفروضة عىل رشائه .ينطوي جزء من هذا التعديل عىل تقليل القطر الداخيل للسبطانة ،والذي يتم عن طريق
إضافة طبقة من الشمع داخل السبطانة .

16

جميع األسلحة النارية الحقيقية التي تم تعديلها إىل عيار فلوبرت تقريبًا تم تصنيعها يف سلوفاكيا ،حيث تم

بيعها يف ظل قيود غري صارمة .وتشمل البندقية اآللية طراز  vz.58واألسلحة األخرى التي تم تعديلها سابقًا

فمثل تم اكتشاف أسلحة طراز  Walther P99فلوبرت من أصل سلوفايك ألول مرة
ً
كأسلحة الصعق الصويت.

يف هولندا يف أوائل عام  ،p. 301( 2016يصدر قري ًبا .)Bruinsma and Spapens ،وأعربت سلطات إنفاذ
القانون التي متت استشارتها يف العديد من البلدان إلجراء هذه الدراسة عن قلقها بشأن هذه األسلحة التي قد

يكون من السهل “إرجاع تحويلها” إىل عياراتها األصلية ،األمر الذي قد يؤدي إىل تحويل األسلحة النارية اآللية
ذات الدرجة العسكرية واالتجار بها (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
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يواصل الهواة املتحمسون تحديد
األسلحة الجديدة املحتملة القابلة للتحويل،
ومصادر اإلمداد ،وطرق اإلتجار يف سوق
مقيدة بشكلٍ متزايد ،بينام تسعى التغيريات
يف إنفاذ القانون والسياسات إىل معالجة
تلك املشكلة”.

تهديد تحويل األسلحة النارية
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التاريخ
انترشت األسلحة النارية املحولة يف أوروبا عىل مر العقود بأشكال مختلفة .وتغريت العنارص التي يتم
تحويلها وعمليات التحويل عىل مر السنني بسبب العديد من العوامل .فقد عملت التغيريات يف الترشيعات عىل
املستويني الوطني واإلقليمي عىل تشكيل انتشار هذه األسلحة النارية ،حيث حاولت بعض القوانني أن تواجه
بشكل مبارش مشكلة متعلقة بالتحويل تم تحديدها مؤخ ًرا ،يف حني أن البعض اآلخر خلق ثغرات غري مقصودة
أدت إىل انتشار أنواع جديدة من األسلحة القابلة للتحويل بسهولة .وخالل العقود الثالثة املاضية ،كان الطلب
عىل األسلحة النارية أو بدائلها هو العنرص الثابت الوحيد .يواصل الهواة املتحمسون تحديد األسلحة الجديدة
املحتملة القابلة للتحويل ،ومصادر اإلمداد ،وطرق اإلتجار يف سوق مقيدة بشكلٍ متزايد ،بينام تسعى التغيريات
يف إنفاذ القانون والسياسات إىل معالجة تلك املشكلة .فعندما ينحرس انتشار نوع معني من األسلحة ،يظهر
سالح جديد قابل للتحويل لسد الفراغ .وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،ظهرت عدة أمناط سيتم التطرق إليها
يف هذا القسم.
اشتملت األشكال األولية لتحويل األسلحة النارية يف أوروبا عىل إعادة تشغيل األسلحة املعطلة .وعادة ما
يكون مصدرها املخزون الفائض للجيش أو الرشطة .حيث يتم تعطيل األسلحة قبل بيعها إىل السوق املحلية.
وكانت إحدى الحاالت املبكرة يف أوائل سبعينيات القرن املايض يف أملانيا الغربية حيث تعطيل مسدسات
خدمة رشطة أملانيا الغربية الفائضة وبيعها للمدنيني األملان .وبحلول عام  1972بدأت رشطة أملانيا الغربية
يف مصادرة هذه املسدسات املعطلة التي تم إعادة تشغيلها  17.وأدت عمليات الضبط هذه يف النهاية إىل وقف
بيع مثل هذه املسدسات.

العقد األول من القرن الحادي والعرشين

شهد العقد األول من هذا القرن تغريا كبريا يف اتجاهات انتشار األسلحة النارية املحولة ،حيث تغري نوع األسلحة
التي يتم تحويلها ومصادرها مع زيادة نطاق انتشارها .وأصبحت أسلحة اإلنذار املحولة مشكلة واسعة االنتشار
يف معظم أنحاء أوروبا؛ حيث كانت ت ُستخدم أسلحة اإلنذار سابقًا يف الجرائم ،ال سيام عمليات السطو املسلح
الصغرية ،وقد ظلت بشكل عام دون تغيري واستخدمت ألغراض التخويف 18.ومع هذا االتجاه الجديد ،تم استخدام
أسلحة اإلنذار عىل نطاق أوسع يف جرائم األسلحة النارية حيث تزايدت أعدادها يف العديد من البلدان .ففي
الربتغال عىل سبيل املثال ،ضبطت الرشطة  138سالح إنذار تم تحويله عام  ،1999وعىل مدار السنوات العرش
التالية ضبطت  3039سالحا إضافيا ( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017وبني عامي 2002
و ،2006صادرت الرشطة الهولندية ما يقرب من  1000قطعة سالح محولة (.)de Vries, 2012
تم تصنيع معظم أسلحة اإلنذار من الجيل األول يف أوروبا أو عىل مقربة منها (Small Arms Survey and
 .)EMPACT, 2017وال يزال الصانعون يف أملانيا ( Umarexو  )Röhmوإيطاليا ( Bruniو Chiappa Firearms
 )and Tanfoglioوروسيا ( )Baikalمن بني أكرب املصنعني ،ومتثل منتجاتهم الغالبية العظمى من أسلحة اإلنذار
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املحولة التي ضبطتها الرشطة األوروبية قبل عام  .)EC, 2010( 2010وال يزال هناك عدم وضوح بشأن سبب
تحويل أسلحة اإلنذار من هذه البلدان بشكل متكرر ،ولكن عىل األرجح كان ذلك نتيجة توافرها وجودة تصنيعها.
كان مسدس طراز  GT 28من صنع رشكة  Tanfoglioهو أول وأبرز مسدس إنذار محول يف العديد من البلدان.
وهو مسدس إنذار  PAKمضغوط  8مم الذي يتم تحويله عادة إلطالق طلقة Browningمن عيار  6.35محشوة.
وكان هذا السالح الناري واسع االنتشار يف جميع أنحاء أوروبا لدرجة أنه كان ميثل نسبة كبرية من إجاميل
األسلحة النارية التي ضبطتها الرشطة يف العديد من البلدان .وبحلول عام  ،2010عىل سبيل املثال ،تم استخدام
ما ال يقل عن  1500مسدس إنذار  GT 28يف الجرائم يف هولندا (.)Starink and Beemsterboer, 2010
ويف حني أن شوهدت بعض مسدسات  GT 28يف فرنسا يف فرتة مبكرة منذ عامي  1999و ،2000فإن تحويلها
أصبح بارزًا منذ عام  2003فصاعدًا .وصادرت السلطات الفرنسية  160مسدسا  GT 28تم تحويلها بني عامي
19
 2003و ،2007مبا يف ذلك  37مسدسا يف شحنة واحدة تم نقلها يف حافلة من الربتغال.
بينام توقفت رشكة  Tanfoglioعن تصنيع مسدسات  GT 28خالل هذا العقد (،)Starink and Beemsterboer, 2010
فإنه من الجدير باملالحظة أن النسخ املقلدة انترشت عىل نطاق واسع .فقد تم تصنيع معظم هذه النسخ املقلدة
 إن مل يكن بالكامل  -يف تركيا وفقًا لخصائص دقيقة جعلتها متطابقة تقريبًا يف املظهر وقابلية التحويل.وتكون االختالفات يف وسم الصانعني .وغالبًا ما تحتوي األسلحة املقلدة عىل وسم مزور (يتضمن أحيانًا
وخصوصا الصانع اإلسباين Star
أخطاء إمالئية وطباعة سيئة) لصانعي األسلحة النارية األوروبية الحقيقية،
ً
( 20راجع الصورة .)1
كام انترشت اإلصدارات والطرازات األخرى حول القارة .ويعترب مسدس اإلنذار طراز Olympic .380 BBM
ومسدس اإلنذار طراز  IZH-79-8من صنع رشكة ( Baikalبندقية الذخائر املطاطية) اثنني من أبرز أسلحة
مسدسا طراز Olymic .380
اإلنذار املحولة انتشارا خارج ليتوانيا حيث استولت رشطة اململكة املتحدة عىل 170
ً
 BBMتم تحويله يف الفرتة  .)NABIS, 2010, p. 4( 2009 –2007وعقب تأكيد فحص التحليل الجنايئ بأن
املسدس هو “سالح مقلّد قابل للتحويل بسهولة” (وفقًا لقانون األسلحة النارية لعام  ،)1982تم اإلعالن عن حظر
املسدس طراز  Olympicيف اململكة املتحدة يف عام .)NABIS, 2010, p. 1( 2010

مسدسات اإلنذار تركية الصنع

بد ًءا من عام  2010تقريبًا ،أصبحت أسلحة اإلنذار تركية الصنع هي األسلحة النارية األكرث انتشا ًرا يف أوروبا
(راجع الصورة  .)2حيث راج انتشارها وامتد إىل خارج أوروبا (راجع اإلطار  .)1وقدمت السلطات يف جميع الدول
األوروبية التي تم التشاور معها لهذه الدراسة روايات موثقة عن وجود أسلحة إنذار تركية محولة .ويف العديد من
البلدان ،شكل استخدام هذه األسلحة نسبة كبرية من إجاميل الجرائم املتعلقة باألسلحة النارية يف هذه الدول .ويف
السويد ،عىل سبيل املثال ،فإن  11٪من إجاميل األسلحة النارية التي حقق فيها املركز الوطني للتحليل الجنايئ
عام  2014كانت أسلحة إنذار تركية محولة 21.وأبلغت كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا والدامنارك وفنلندا وفرنسا

فلوركوين وكينج من األسلحة القانونية إلى األسلحة الفتاكة 27

الصورة  2مسدس من طراز Zoraki M906محول وهو مسدس إنذار تريك الصنع صادرته الرشطة الوطنية اإلسبانية يف مدريد .تم التقاط
الصورة يف  18أبريل  .2017املصدرBenjamin King / Small Arms Survey :

وأملانيا واليونان وإيطاليا وكوسوفو 22وهولندا والربتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا واململكة املتحدة عن
رواج استخدام أسلحة اإلنذار تركية الصنع املحولة يف الجرائم املتعلقة باألسلحة النارية يف هذه البلدان.
حسني السمعة ينتجون أسلحة إنذار عالية الجودة ،والتي يتم تصميمها مبواد
لدى تركيا العديد من الصانعني َ
قوية بشكل عام .ومعظم النامذج املصنعة هي تقليد طبق األصل عن األسلحة النارية الحقيقية ومن املعروف أن
معظم هذه النامذج سهلة التحويل.
إن  Ekolو Zorakiهام العالمتان التجاريتان األكرث تداوال بالنسبة ملسدسات اإلنذار الرتكية .ويظهر مسدس
طراز  Ekol Tunaكأكرث مسدس إنذار تريك انتشا ًرا .حيث يطلق طلقة  PAKمن عيار  8مم وغالبا ما يتم
تحويله إلطالق ذخرية  Browningمن عيار  6.35ملم .وباملقابل ،ميكن تلقيم الذخرية الخلبية مبحمل كروي أو
بقذيفة مامثلة .وقد الحظ الخرباء أن مسدسات اإلنذار طراز  Ekol Tunaال يتم تصنيعها جميعا بنفس الطريقة،
وهذا يعني أن البعض منها أسهل يف التحويل من البعض اآلخر 23.فبالنسبة للنموذج األكرث سهولة يف التحويل،

ميكن للفرد ببساطة فك سدادة السبطانة باستخدام مفك عادي .وميثل ذلك مشكلة بالنسبة لجهات إنفاذ القانون
ألن تلك السدادة ميكن إعادة إدخالها يف السبطانة وبالتايل إخفاء تحويل السالح .ويف السنوات األخرية ،أصبحت
العديد من طرازات  Zorakiأكرث انتشارا ،وال سيام طراز  914وطراز  .925وتعترب مناذج  Zorakiأكرث قوة حيث
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تطلق ذخرية  PAKمن عيار  9مم .وغالبًا ما يتم تحويلها لتطلق ذخرية  Browningمن عيار  .7.65ويعترب
طراز  925هو األكرث شهرة ألنه يتيح إطالق النار يف وضع أوتوماتييك بالكامل.

اإلطار  :١االنتشار العاملي ملسدسات اإلنذار الرتكية
انترشت بنادق اإلنذار تركية الصنع عىل نطاق واسع يف السنوات األخرية .وبخالف أسلحة اإلنذار املصنعة يف
أوروبا ،انترشت أسلحة اإلنذار تركية الصنع عىل نطاق واسع خارج أوروبا .بدأت مسدسات اإلنذار  Zorakiتركية
الصنع بالظهور بشكل مح ّول يف كندا يف نفس الوقت تقريبًا الذي ظهرت فيه يف أوروبا 24،ويف أغلب األوقات
تكون هذه األسلحة مرتبطة بعنف العصابات يف تورونتو ( .)Consiglio, 2012وأدى ذلك إىل حظر سالح طراز
 Zoraki 914وطراز  925يف كندا عام  .2012وعىل الرغم من أن اإلبالغ عن تلك األسلحة ال يزال غري كاف ،إال
أنها موجودة أيضً ا يف أفريقيا والرشق األوسط .ففي عام  ،2017عىل سبيل املثال ،تم ضبط شحنة من 25000
مسدس إنذار تريك الصنع ،أغلبها مسدسات إنذار طراز  ،Ekol Tunaيف الصومال يف ميناء كساميو 25.ومنذ
عام  ،2010كان هناك عمليات ضبط ضخمة يف مرص وليبيا  -كل منها يحتوي عىل أكرث من  1000مسدس
إنذار -وبنا ًء عىل تحقيق مدين أجراه الحرس املدين اإلسباين ،تم ضبط شحنة كبرية أخرى يف إسبانيا كانت يف
طريقها إىل جيبويت ) 26.(King, 2015, pp. 7–8وتشري استقصاءات مسح األسلحة الصغرية يف أفريقيا إىل
28
أن مسدسات اإلنذار الرتكية تنترش يف بوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد 27وغانا وكينيا وليبيا
30
وموريتانيا  29والنيجر.
تضم البيانات الجمركية كتلك التي جمعها مركز التجارة الدولية يف قاعدة بيانات الخريطة التجارية بيانات
االسترياد والتصدير ملجموعة متنوعة من املنتجات  -مبا يف ذلك سلسلة من الفئات ذات الصلة باألسلحة (بدون
تاريخ  .)ITC,ولكن هذه البيانات ال تشمل معامالت السوق الداخلية .وعالوة عىل ذلك ،فهي تجمع بني منتجات
أخرى يف نفس الفئة .فعىل سبيل املثال ،يتم تسجيل أسلحة اإلنذار يف فئة “األسلحة النارية األخرى” (الرمز
 ،)930390والتي تتضمن “مسدسات اإلشارة” وعنارص أخرى مثل “أدوات الصعق من أجل القتل الرحيم” .لذلك،
ال ميكن فصل أسلحة اإلنذار عن العنارص األخرى يف هذه الفئة أو معرفة املنتجات األخرى التي ميكن تضمينها يف
هذه الفئة .وعىل الرغم من ذلك ،فإن البيانات الجمركية للخريطة التجارية توفر نظرة شاملة عامة عن املستفيدين
الرئيسيني من الصادرات الرتكية التي تم اإلبالغ عنها من الفئة  930390للفرتة ما بني عامي ( 2010-2016راجع
الجدول  .)3ووفقًا لهذه البيانات ،تعترب جيبويت يف هذه الفرتة أكرب متلقٍ  ،وبهامش كبري ،للصادرات الرتكية من
هذه الفئة .أما يف أوروبا (وبرتتيب تنازيل) ،فقد كانت روسيا وجمهورية التشيك وأملانيا وأوكرانيا وبلغاريا أكرث
الدول املتلقية لهذه الفئة (راجع الجدول  ;3بدون تاريخ .)ITC,
وتظهر ليبيا أيضً ا ضمن العرشة األوائل املتلقني للصادرات الرتكية التي تم اإلبالغ عنها من الفئة  930390خالل
الفرتة ما بني عامي  ،2010-2016ذلك عىل الرغم من أن ليبيا كانت خاضعة لحظر األسلحة الذي فرضته األمم
املتحدة منذ  .2011ويف  2012و 2013كانت ليبيا ثاين وثالث أكرب متلقي لهذه الصادرات من تركيا .وقد تم
توثيق انتشار وتحويل أسلحة اإلنذار تركية الصنع يف ليبيا بشكل ف ّعال 31.كام تفيد التقارير أن دول أخرى
محظورة ،وال سيام الصومال (املرتبة  15كأكرب متلقي) والسودان ( ،)21تلقت شحنات كبرية خالل الفرتة ما
دول أخرى تعاين من أوضاع متزعزعة أو من
بني عامي ( 2010-2016بدون تاريخ  .)ITC,وتكشف البيانات أن ً
نزاعات كانت من بني أكرب الدول املتلقية مبا يف ذلك أوكرانيا ومرص.
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الجدول  :٣املستفيدون الرئيسيون من الصادرات
الرتكية التي تم اإلبالغ عنها من الفئة  930390خالل
الفرتة ما بني عامي ( 2016-2010دوالر أمرييك)
املستفيدون
الرئيسيون

متوسط القيمة املصدرة
من تركيا2010-2016 ،

العامل

8,487,000

جيبويت

1,998,000

الواليات املتحدة

689,000

االتحاد الرويس

676,000

جمهورية التشيك

517,000

مرص

458,000

أملانيا

408,000

أوكرانيا

404,000

ليبيا

370,000

عامن

365,000

بلغاريا

299,000

املصدر( :بدون تاريخ) ITC

إن أسلحة اإلنذار الرتكية متثل أيضً ا مشكلة داخل تركيا.
حيث أدى ذلك إىل اعتامد الحكومة القانون رقم 5729
يف يناير  2008بشأن األسلحة النارية التي تطلق
العيارات الخلبية .كام أصدرت وزارة الداخلية الالئحة
الداخلية رقم  26864يف مايو من نفس العام التي
تضمنت خصائص تصنيع األسلحة املباعة يف تركيا
( .)Turkey, 2008a; 2008b; S¸en, 2017ولكن ال
تنطبق هذه الضوابط عىل األسلحة املصدرة ،مام يعني
أن البنادق التي تصل أوروبا ما زالت قابلة للتحويل
بسهولة (Small Arms Survey and EMPACT,
 .)2017وقد استخدم الصانعون األتراك هذه الثغرة
لصالحهم وأنتجوا مناذج خاضعة لضوابط أقل للسوق
الدولية .ومع ذلك ،وفقًا للرشطة الرتكية ،استمر ذلك
يف التأثري عىل كل من أوروبا وتركيا عىل حد سواء ألن
املجرمني اشرتوا تلك النامذج التي ال تخضع للضوابط
من دول أخرى وقاموا بتهريبها إىل تركيا (KOM
 .)Presidency, 2014, p. 80كان الهدف من تعديل
 2015لالئحة الداخلية لعام  2008هو معالجة هذه
الثغرة ،ولكن من الواضح أن تصدير أسلحة اإلنذار التي
ال تلبي خصائص التصنيع يف بعض الحاالت ال يزال
مسموحا (.)Turkey, 2015; S¸en, 2017

من عام  2013وما بعد ذلك

منذ عام  ،2013بدأت أسلحة الصعق الصويت املحولة من أصل سلوفايك يف الظهور يف القضايا الجنائية يف
العديد من البلدان .حيث أبلغت الرشطة عن ضبط أسلحة الصعق الصويت يف فرنسا والسويد يف  ،2013وأملانيا
يف  ،2014واململكة املتحدة يف  .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017( 2015وبحلول عام 2015
سمع العديد من األشخاص خارج نطاق تطبيق القانون بهذه األسلحة ،وذلك عندما تم ضبط ما ال يقل عن مثانية
أسلحة صعق صويت محولة خالل الهجامت التي وقعت يف يناير من ذلك العام يف مونرتوج ويف سوبرماركت
هايرب كوشري يف بورت دو فينشني يف باريس (راجع قسم اإلرهاب أدناه  ،Florquin and Desmaraisيصدر
قري ًبا  ،)p. 211,وتم تنفيذ عمليات مشرتكة يف العديد من البلدان بني عامي  2015و 2016الستهداف انتشار
أسلحة الصعق الصويت (راجع قسم “العمليات” أدناه).
ومن وجهة نظر أمنية ،فإن أسلحة الصعق الصويت املحولة أكرث قو ًة وقدرة من مسدسات اإلنذار ،مام يجعلها
أكرث خطورة .حيث ميكن إزالة املسامري التي تعوق السبطانة بسهولة ،عن طريق الحفر من خاللها أو استبدال
 30تقرير أبريل 2018

الصورة  3سالح صعق صويت محول صادره الحرس املدين اإلسباين .يشري الوسم إىل متطلبات الذخرية الجديدة وإثبات تحويل سالح من
طراز  vz.61إىل سالح إلطالق العيارات الخلبية .تم تصويره يف  18أبريل .2017
املصدرBenjamin King/Small Arms Survey :

السبطانة أو حتى إطالق طلقة حية إلفراغ السبطانة ( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017والنتيجة
تكون سالح ذو قدرات مشابهة للنموذج األصيل من حيث العيار ،ولكن أيضً ا القدرة عىل إطالق النار يف الوضع
اآليل ،بالنسبة للبنادق الهجومية مثل الرشاش طراز  vz.58أو طراز ( vz.61راجع الصورة .)3
وغالبية أسلحة الصعق الصويت املحولة التي عرثت عليها الرشطة نشأت يف سلوفاكيا ،حيث تم تصنيفها منذ
البداية عىل أنها بنادق إلطالق العيارات الخلبية وكانت املعايري الوطنية لضامن عدم إمكانية تعديلها غري كافية
يف هذا الصدد ( .)Slovak Police Force, 2013وعالوة عىل ذلك ،بيعت هذه األسلحة دون أي قيود ألي
شخص يبلغ من العمر  18عا ًما أو أكرث عند تقديم بطاقة الهوية ،مبا يف ذلك عىل املواقع اإللكرتونية لبيع
األسلحة ،واستمر ذلك حتى تم تشديد الترشيعات السلوفاكية ذات الصلة يف يوليو .2015
ويحظر الترشيع الجديد بيع أسلحة الصعق الصويت عرب اإلنرتنت ويستقيض تسجيلها لدى الرشطة .ووفقًا
للمرسوم السلوفايك رقم  ،169/2015الذي يقيض بوسم جميع أسلحة الصعق الصويت بحرف “– ”Eالذي
يشري إىل “سالح صعق” – كام يجب عىل التجار تسجيل املعلومات الرئيسية عن املشرتي (.)Slovakia, 2015
ومنذ ذلك الحني ،انتقلت الرشكات التي صنعت أسلحة الصعق الصويت سابقًا بشكل متزايد إىل تصنيع أسلحة
فلوبرت .ولكن ظل هذا النهج كام هو من حيث تعديل األسلحة إىل أشكال تخضع لتنظيامت أقل رصامة ،فبدالً من
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تعديل قدرة السالح الناري الحقيقي إلطالق النار ليطلق الذخرية الخلبية فقط ،تحول األمر ليتم تعديل األسلحة
اآلن إلطالق عيارات فلوبرت  4-6ملم (.)NCA, 2017c, p. 30
كام هو مذكور أعاله ،تشعر جهات إنفاذ القانون يف العديد من البلدان بالقلق حيال األسلحة النارية املعدلة
بهذه الطريقة إلطالق عيارات فلوبرت كونها قد تكون قابلة للتحويل بسهولة إلطالق الذخرية العسكرية الحية
( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017وإذا مل تتم معالجة تلك النقطة ،فقد يؤدي ذلك إىل انتشارها
واالتجار فيها متا ًما كام حدث يف حالة أسلحة الصعق الصويت .وعالوة عىل ذلك ،يجب اإلشارة إىل أن هناك أيضا
سوقا غري مرشوعة لألسلحة النارية املصممة يف األساس إلطالق ذخرية فلوبرت .وتشري عمليات الضبط األخرية إىل
وجود اتجاه متزايد يف تهريب األسلحة النارية فلوبرت إىل البلدان ذات األنظمة األكرث رصامة ملراقبة األسلحة .فعىل
سبيل املثال ،يف األول من يوليو  ،2017ضبطت سلطات اململكة املتحدة  79مسدسا وذخرية فلوبرت تركية الصنع
من عيار  4ملم و 6ملم يف كوكيل ،فرنسا ،قبل دخولها إىل نفق القناة يف طريقها إىل اململكة املتحدة .وكانت الشحنة
مخبأة يف املحرك ومنقولة بواسطة عربة ) .32(NCA, 2017aويف فرنسا ،ظهر  28سالحا فلوبرت من عيار  6ملم يف
قاعدة بيانات النظام الوطني إلدارة معلومات املقذوفات ()Fichier national d’identification balistique, FNIB
وبشكل رئييس فيام يخص الحاالت املتعلقة بانتهاكات ترشيع األسلحة النارية 33.ولكن ليس واضحا ما إذا كانت
الشبكات اإلجرامية املتورطة يف تهريب هذه األسلحة ومستخدميها النهائيني ينوون تحويل أسلحة فلوبرت األصلية
إلطالق ذخرية أكرث فتكًا أم أنه سيتم استخدامها بشكلها األصيل.

مقياس

السوق القانونية للقطع القابلة للتحويل

إن قياس الحجم الحقيقي لتوافر األسلحة النارية القابلة للتحويل أمر صعب (.)SIPRI, 2014, pp. 10–17
وينطبق هذا بشكل خاص عىل أسلحة اإلنذار التي ال ميكن االستدالل عىل حجم السوق القانونية لها إال من خالل
معلومات غري دقيقة .ذلك ألن جميع الدول ال تصنف أسلحة اإلنذار كأسلحة نارية وال توجد لديها رشوط تنص
عىل حفظ سجالت مبا يسمح برصدها ومراقبتها.
ولذلك ،يتم االستدالل عىل حجم السوق القانونية لألسلحة القابلة للتحويل عن طريق األدلة املتمثلة يف اإلفادات
املتاحة يف تلك البلدان التي تخضع لضوابط صارمة .ففي ليتوانيا ،عىل سبيل املثال ،واعتبا ًرا من عام ،2016
حصل املدنيون عىل  55500سالح إنذار مسجل ومسدس دوار من العيار الصغري 34.أما يف رومانيا ،واعتبا ًرا
حا ناريًا غري فتاك لحوايل  71517فردًا ( ،p. 343يصدر قريبًا
من عام  ،2011تم تسجيل  94455سال ً
 .)Albisteanu, Dena, and Lewis,ومع ذلك ،يف العديد من األحيان ،يتم تصنيف أسلحة اإلنذار مع أنواع
أخرى من األسلحة يف نفس الفئة ،مام يعقد دراستها وفحصها .وعالوة عىل ذلك ،ال ميكن اعتبار جميع
البنادق املقلدة عىل أنها قابلة للتحويل بسهولة :فتحديد ذلك يتطلب معلومات أكرث تفصيالً حول طرازات
وإصدارات األسلحة املعنية.
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الجدول  :٤أكرب املصدرين يف العامل للمنتجات التي تدرج
يف الفئة  - 930390وتشمل “األسلحة النارية األخرى”،
مبا يف ذلك “مسدسات اإلشارة” وغريها من العنارص -
يف الفرتة بني عامي ( 2016-2010دوالر أمرييك)
فئة أكرب املصدرين يف متوسط قيمة الصادرات
العامل
العامل

55,767,000

الواليات املتحدة

13,747,000

تركيا

8,487,000

أملانيا

7,999,000

فرنسا

3,791,000

إرسائيل

3,550,000

إيطاليا

3,044,000

كندا

2,284,000

الصني

1,798,000

اإلتحاد الرويس

1,599,000

إسبانيا

1,462,000

جمهورية التشيك

1,223,000

كوريا الجنوبية

1,012,000

املصدر( :بدون تاريخ) ITC

متثل منشآت االختبار الوطنية التي تخترب سالمة
هذه األسلحة مصدرا ً محتمالً للمعلومات ،ولكن حتى
املعلومات هذه تخضع لبعض القيود التحليلية .ففي
إيطاليا ،عىل سبيل املثال ،قامت منشآت االختبار
الوطني يف  Gardone Val Trompiaباختبار ما
يزيد عن  200000سالحا ناريا مقلدا وسالحا ناريا
بآلية تلقيم من الفوهة وسالحا ناريا إلطالق العيارات
الخلبية سنويا يف الفرتة بني عامي  .2011-2015لكن
هذه األرقام ال تتضمن األسلحة النارية التي تم اختبارها
بالفعل يف الدول الـ  13األعضاء يف اللجنة الدولية
الدامئة الختبار األسلحة الصغرية 35ثم تم استريادها
إىل إيطاليا دون الحاجة إىل مزيد من االختبار
( ،p. 252يصدر قريبًا .)Strazzari and Zampagni,
عىل الرغم من القيود املفروضة (راجع اإلطار  )1إال أن
البيانات الجمركية املجمعة يف قاعدة بيانات الخريطة
التجارية ميكنها توفري مادة مفيدة للتحليل .فعىل
سبيل املثال ،تكشف بيانات التصدير املبلغ عنها منذ
عام  2010أن العديد من الرشكات املصنعة املعروفة
ألسلحة اإلنذار املتاحة يف السوق األوروبية ،وال سيام
تركيا وأملانيا وإيطاليا وروسيا (برتتيب تنازيل) ،هي
بني أكرب املصدرين يف العامل للمنتجات التي تدرج يف
الفئة  - 930390وتشمل “األسلحة النارية األخرى”،
مبا يف ذلك “مسدسات اإلشارة” وغريها من العنارص -
يف الفرتة بني عامي ( 2010-2016راجع الجدول .)4

كام تعيق القيود املامثلة املعنية بالبيانات إجراء مسح شامل لعدد األسلحة النارية املعطلة املتداولة يف أوروبا .وحتى وقت
قريب ،مل تصنف بعض الدول األسلحة املعطلة كأسلحة نارية ،أو كأسلحة نارية يجب تسجيلها .ونتيجة لذلك ،احتفظ
عدد قليل فقط من الدول بسجالت رسمية لجميع األسلحة النارية املعطلة عىل أراضيها .وعىل سبيل املثال ،يف اململكة
املتحدة يف عام  ،2010تم تقديم ما يقرب من  200.000من أصل  300.000قطعة سالح معطل مسجل إىل سلطات
جمع األدلة (  .)Home Affairs Committee, 2010, para. 110, p. 46أما يف فرنسا ،قامت منشآت االختبار الوطنية
يف سانت إتيان بتعطيل ما بني  2000و 4500سالح ناري سنويا يف الفرتة بني عامي  ،2012-2016ويبلغ إجامليها
 36.15349ولكن كام هو الحال مع أسلحة اإلنذار ،ال تشمل هذه األرقام األسلحة النارية املعطلة التي تم اختبارها يف
الدول األخرى أعضاء اللجنة الدولية الدامئة الختبار األسلحة الصغرية واستريادها إىل فرنسا.
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نظ ًرا ألن املصدر الرئييس ألسلحة الصعق الصويت هو سلوفاكيا (إن مل يكن املصدر الوحيد) حيث أن
تسجيلها مل يكن إلزاميا قبل عام ( 2015راجع أعاله) ،فإن حجم هذا السوق غري معروف .ووفقًا لبعض
التقارير ،فقد تم بيع حوايل  14000سالح صعق صويت بشكل قانوين يف جميع أنحاء أوروبا منذ عام
 .)Duquet and Van Alstein, 2016, p. 9( 2013وسوف يساعد توجيه االتحاد األورويب لألسلحة
النارية لعام  2017عىل تحسني حفظ السجالت بشكل كبري ألنه يفرض عىل ماليك األسلحة النارية املعطلة
التبليغ عنها للسلطات الوطنية ويصنف أسلحة الصعق الصويت ضمن الفئة القانونية للسالح األصيل
وتخضع لنفس القيود (.)EU, 2017, pp. 37–38

عمليات الضبط وبيانات التحليل الجنايئ

يف الوقت الحايل ،ال تستخدم جميع الدول األوروبية مؤرشا مشرتكا لقياس انتشار األسلحة النارية املحولة .وكثريا ما
تكون إحصاءات مصادرة األسلحة النارية عىل الصعيد الوطني غري تفصيلية مبا يكفي إلجراء تقييم دقيق للظاهرة.
ويف الواقع ،قد ال يعترب ضباط إنفاذ القانون أسلحة اإلنذار أسلحة نارية حقيقية وبالتايل لن يقوموا بتسجيل
عمليات الضبط أو ينظروا إليها باعتبارها تستحق فحص التحليل الجنايئ من األساس 37.وعندما تقوم السلطات
بتسجيل مضبوطات األسلحة النارية املحولة فمن املمكن اعتبارها ضمن فئة ما قبل التحويل دون تحديد ما إذا تم
تحويلها أم ال .والواقع ال تحدد تلك اإلحصاءات غالبًا ما إذا تم تحويل أسلحة اإلنذار املضبوطة أم ال .ففي كرواتيا،
عىل سبيل املثال ،فإن  ٪ 44من األسلحة النارية غري املرشوعة التي تم ضبطها عىل الحدود بني عامي  2010و2016
هي أسلحة اإلشارة الضوئية وأسلحة ضغط الهواء ( ،p. 105يصدر قريبًا  .)Dragovic´ et al,ويف رومانيا ،مثلت
مسدسات الغاز والهواء (مسدسات الهواء املضغوط) ثلث األسلحة النارية الـ  45التي صادرتها رشطة الحدود يف
عام  ،p. 346( 2015يصدر قريبًا  .)Albisteanu, Dena, and Lewis,وصادرت قوات الحدود يف اململكة املتحدة
أسلحة نارية مقلدة يصل عددها إىل أربعة أضعاف األسلحة النارية الحقيقية ( 7,058مقابل  )1,608خالل الفرتة
ما بني  2010/2011إىل  ،p. 394( 2015/2016يصدر قريبًا  .)Holtom, James, and Patmore,ويف حني
رشا مبدى إمكانية واحتاملية تحويل األسلحة النارية إال أنه يوفر دليال
أن هذا النوع من البيانات املجمعة يعطي مؤ ً
ضعيفا فقط فيام يتعلق باملدى الفعيل للظاهرة أو تطورها.
حاولت هذه الدراسة التغلب عىل ذلك من خالل الحصول عىل املعلومات من مؤسسات التحليل الجنايئ الوطنية
ومحققي األسلحة النارية ألن هذه املنظامت واملسؤولني لديهم القدرة عىل الوصول إىل البيانات حول األسلحة
النارية املضبوطة باإلضافة إىل الخربة الالزمة لتحديد التعديالت التي أدخلت عليها .وبالرغم من ذلك ،قد ال توفر
بيانات التحليل الجنايئ الصورة الكاملة ألن نسبة األسلحة النارية املضبوطة املرسلة إىل هذه املؤسسات ميكن أن
ريا من بلد إىل آخر.
تختلف اختالفًا كب ً
وعالوة عىل ذلك ،فحتى اآلن ال تقوم مؤسسات التحليل الجنايئ األوروبية باستخدام الربوتوكوالت املوحدة لتسجيل
املعلومات حول التعديالت والتحويالت التي يتم إجراؤها عىل األسلحة التي يتم فحصها .ولكن هناك إقرارا ً يف
مجتمع التحليل الجنايئ بالحاجة إىل القيام بذلك وعىل سبيل املثال بدأت الشبكة األوروبية ملعاهد علوم التحليل
الجنايئ بدمج هذه املعلومات والتوجيهات يف قواعد بيانات التحليل الجنايئ التجريبية األوروبية الشاملة لألسلحة
النارية غري املرشوعة .وكان هذا العمل جارياً منذ أواخر عام  2017وسيستغرق بعض الوقت لتوفري بيانات قابلة
لالستخدام حول األسلحة النارية املحولة 38.ونتيجة لذلك ،فإن املعلومات املتاحة غري كافية لتوفري وصف شامل
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لجميع مضبوطات األسلحة النارية املحولة وبالتايل ال تسمح بإجراء مقارنات بني البلدان .ومع ذلك ،فإن بيانات
التحليل الجنايئ وعلم املقذوفات توفر ثروة من املعلومات حول حجم وأمناط التحويل عىل املستوى الوطني.
إن انتشار األسلحة النارية املحولة موثق بشكل جيد خاص ًة يف اململكة املتحدة ،حيث يتم تنظيم اقتناء األسلحة النارية
وحيازتها بشكل صارم .وتخضع جميع األسلحة النارية املضبوطة  -وكذلك األدلة املتعلقة بالذخرية  -لتحليل جنايئ ويتم
دمجها يف قاعدة بيانات دائرة االستخبارات الوطنية للمقذوفات ( ،)NABISمام يوفر للبلد معلومات استخبارية مفصلة
وبشكل مبارش بشأن األسلحة غري املرشوعة ،مبا يف ذلك األسلحة املحولة (Small Arms Survey and EMPACT,
 .)2017فعىل سبيل املثال أشارت دراسة دائرة االستخبارات الوطنية للمقذوفات ( )NABISلعام  2015أن ثلث األسلحة
النارية التي فحصتها رشطة اململكة املتحدة تم تحويلها إىل أسلحة نارية إلطالق العيارات الخلبية أو تم تعديلها أو
إعادة تشغيلها مام يدل عىل أن هذه األسلحة متثل نسبة كبرية من األسلحة غري املرشوعة املتاحة ( ،p. 396يصدر قريبًا
 .)Holtom, James, and Patmore,وأصبحت األسلحة النارية التي أعيد تشغيلها وأسلحة الصعق الصويت السلوفاكية
املحولة عىل وجه الخصوص مصدر قلق كبري للمملكة املتحدة .واشتملت الحوادث التي ظهرت فيها مثل هذه األسلحة
عىل استخدام مدافع رشاشة طراز  Skorpion vz.61تشيكية الصنع يف هجامت يف لندن عام “ ،2014مبا يف ذلك
إطالق النار عىل ضابط رشطة دعم املجتمع” ،وكذلك يف عمليتي قتل يف العاصمة يف عامي  2015و،p. 400( 2016
يصدر قري ًبا  .)Holtom, James, and Patmore,كام تم استخدام بنادق الهواء املضغوط بشكل واسع يف اململكة
املتحدة منذ عام  2015عىل وجه الخصوص (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
ويف فرنسا ال تقوم مختربات التحليل الجنايئ يف الدرك والرشطة الفرنسية بفحص جميع األسلحة النارية التي يتم
ضبطها .وازدادت نسبة األسلحة النارية املضبوطة التي فحصها أخصائيو التحليل الجنايئ منذ عام  ،2010ولكنها
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كانت ال تزال أقل من  50%يف الفرتة  ،p. 173( .2015-2016يصدر قريبًا )Florquin and Desmarais,
ولكن من املتوقع أن تستمر يف االزدياد رغم إنشاء نظام وطني متكامل إلدارة معلومات املقذوفات ( )FNIBيف عام
 2016وإيالء اهتامم أكرب لقضية انتشار األسلحة النارية منذ الهجامت اإلرهابية عام  .2015ومن املفرتض أيضً ا
أن األسلحة النارية التي فحصها خرباء التحليل الجنايئ كانت مرتبطة يف الغالب بشتى أشكال الجرائم الخطرية
وتستبعد عمو ًما االنتهاكات اإلدارية الصغرية عىل الرغم من بعض االستثناءات.
وبأخذ تلك التنبيهات بعني االعتبار ،تشري املعلومات املتاحة إىل استخدام األسلحة النارية املحولة يف فرنسا عىل
الرغم من أن الحاالت تبدو بنسبة أقل مقارنة باململكة املتحدة .وعىل سبيل املثال ،تم تحويل  )8%( 72من أصل
حا ناريًا تم فحصهم من قبل معهد البحوث الجنائية التابعة للدرك الوطني ( )IRCGNبني نوفمرب
 930سال ً
 2015وأكتوبر  2016كانت أسلحة إنذار محولة .وقد مثلت األسلحة النارية املقلدة تركية الصنع  -يف املقام األول
بنادق اإلنذار من صنع رشكتي  Zorakiو Ekol 57%من هذه األسلحة املحولة 40.ومن ناحية أخرى ،فإن  12فقط
( )1%من األسلحة النارية التي فحصها معهد البحوث الجنائية التابعة للدرك الوطني ( )IRCGNيف نفس الفرتة
كانت أسلحة صعق صويت ،مثل البنادق اآللية طراز  vz.58والرشاشات الصغرية طراز  41.Skorpion vz.61وتم
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اسرتداد املزيد من أسلحة الصعق الصويت قبل هذه الفرتة ولذلك يجب التعامل مع هذه النسب بحذر شديد.
وناد ًرا ما تظهر األسلحة النارية املعطلة املحولة يف فرنسا منذ تعزيز معايري التعطيل وذلك باملقارنة مع أسلحة
الصعق الصويت املعدلة (.)Museau, 2017, p. 61
ال يساعد التحليل الجنايئ لألسلحة النارية املحولة فقط عىل رصد االتجاهات العامة لتحويل األسلحة النارية،

ولكنه أيضاً ميكن أن يساعد بشكل كبري يف التحقيقات الجنائية والتحقيقات املعنية مبنع االنتشار .ويف الواقع،
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ميكن أن توفر األدوات والتقنيات واملواد املستخدمة لتحويل األسلحة النارية أدلة مهمة حول الجهات الفاعلة التي
قامت بالتحويل .ويف املقابل ،قد يساعد هذا يف تحديد الصالت بني األسلحة املستخدمة يف الحاالت املتفرقة،
وكذلك األسلحة التي تم تحويلها أو توفريها من قبل نفس الجهة الفاعلة ( .)Museau, 2017, p. 34وعىل نحو
مامثل ،قد تؤدي التعديالت التي يتم إجراؤها عىل أجزاء األسلحة أثناء عملية التحويل إىل عالمات غري معتادة عىل
الخراطيش املستهلكة ،والتي قد تشري أيضً ا إىل استخدام سالح ناري مح ّول (.)Museau, 2017, pp. 49–52
مثال ناج ًحا عىل تحقيق قام بربط الجرائم املختلفة بورشة
تعد عملية نيو هافن يف عام  2010يف اململكة املتحدة ً
تحويل واحدة .حيث الحظ الفاحصون عالمات بنادق غري معتادة عىل الرصاصات والخراطيش التي أطلقتها
األسلحة النارية من طراز  Uzi- and Stenخالل عمليات إطالق نار غري ذات صلة يف النكسرت ومانشسرت مام
يشري إىل أن الشخص نفسه قد عدل بنادق الجرمية املختلفة .وأدت التحقيقات الرسية الالحقة إىل استعادة
مسدسات  Glockلها نفس التحزيز مام أدى يف نهاية املطاف إىل تفكيك ورشة إعادة تشغيل يف ليفربول أعادت
حا ناريًا عىل األقل .وارتبطت أربعة من األسلحة التي تم اسرتدادها بتسعة حوادث إطالق نار ،مبا
تشغيل  45سال ً
يف ذلك جرمية قتل .وألقى املحققون القبض عىل أربعة رجال صدرت بحقهم أحكام بالسجن ترتاوح بني عرش
سنوات و 19سنة (.)OSCE, 2016, p. 19
عىل الرغم من أن مجتمع التحليل الجنايئ يبدو أنه األكرث جاهزية لجمع وتحليل البيانات املتعلقة باألسلحة النارية
املحولة ،فمن الواضح أيضً ا أن هذه األسلحة تشكل تحديات خاصة لتحليل املقذوفات .فعىل سبيل املثال ،قد يكون من
43
الصعب يف بعض األحيان تحديد ما إذا كانت العالمات عىل األدوات ناتجة عن عملية التحويل أم عملية التصنيع.
كام يشري خرباء املقذوفات إىل أن أسلحة اإلنذار الرتكية من نفس الدفعة قد ترتك عالمات مقعرة مامثلة و عالمات
حا واحدًا تم تحويله ميكن أن
دالة عىل “سامت الفئة الفرعية” للقاذف عىل الذخرية  44.وتشري أيضً ا إىل أن سال ً
يرتك عالمات دالة عىل “سامت فردية” غري متناسقة  45عىل طلقات الذخرية التي تطلقها (Small Arms Survey
 46.)and EMPACT, 2017وهذه الخصائص ميكن أن تجعل من الصعب إنشاء عالقة ارتباط واضحة بني الذخرية
املستهلكة التي يتم العثور عليها يف واحد أو أكرث من مسارح الجرمية ومسدس الجرمية املشتبه به إذا تم تحويل
األخري .وطورت الرشكات التي قامت بتطوير أنظمة تحليل معلومات املقذوفات املتكاملة بعض اإلمكانات للتخفيف من
العالمات العشوائية التي يتم تركها عىل الذخرية وذلك من خالل بعض املالمح مثل السبطانات غري املحززة 47.ويف
حني أن هذه التطورات التكنولوجية قد تساعد يف التحقيقات املعنية باألسلحة النارية املحولة باستخدام هذه األنواع
من السبطانات ،إال أن التحليل الباليستي لألسلحة النارية املحولة يعترب صعب بشكل عام .ولذلك ،فإن هذه التحديات
تربز الحاجة إىل تبادل املعلومات بانتظام وتحسني حفظ السجالت لألسلحة النارية املحولة عىل املستوى األورويب.

أنواع االستخدام غري املرشوع

الجرمية البسيطة

يالحظ مسؤولو إنفاذ القانون أن مسدسات اإلنذار اليدوية األصلية واملح ّولة تستخدم يف املقام األول يف الجرائم
البسيطة ويستخدمها املجرمون قليلو الشأن .ويف الواقع ،حتى وإن مل يتم تحويلها ،ميكن استخدام األسلحة النارية
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املقلدة ألغراض التخويف نظ ًرا إىل مظهرها الفعيل ولذلك فإنها ميكن أن تلحق الرضر دون أن يتم تحويلها .فعىل
سبيل املثال ،يسعى املجرمون الشباب يف اململكة املتحدة ،إىل البحث عن األسلحة النارية املحولة ذلك ألن سوق املخدرات
تنافسية للغاية حيث يحتاجون إىل أسلحة لدعم أنشطتهم اإلجرامية وتعزيز سمعتهم (Small Arms Survey and
 .)EMPACT، 2017أما يف بلجيكا ،تفيد التقارير بأن مرتكبي الجرائم البسيطة واملتورطني يف الجرائم املتعلقة
باملخدرات هم املستخدمون الرئيسيون ملسدسات اإلنذار املحولة (، p. 43يصدر قري ًبا.)Duquet and Goris ،
ونظ ًرا للقيود املفروضة عىل البيانات املتاحة عن ضبط األسلحة النارية (راجع قسم “عمليات الضبط وبيانات
التحليل الجنايئ” أعاله) ،فغالبًا ما يكون من الصعب تحديد نسبة دقيقة لألحداث اإلجرامية التي ترتكب
باستخدام األسلحة النارية املحولة .وتوضح اإلحصاءات املتاحة لبلجيكا عىل سبيل املثال أن أسلحة اإلنذار متثل
نسبة كبرية ( 40%يف عام  )2015من األسلحة النارية التي سجلتها الرشطة يف الحاالت املتعلقة باملخدرات.
وبالرغم من ذلك فيبدو أنها تستخدم بشكل هاميش ( 2%يف عام  )2015يف حاالت الرسقات املسلحة التي
تنطوي عىل سالح ناري ( ،pp. 36–37يصدر قريبًا  .)Duquet and Goris,ويخضع ذلك ملحاذير أن بعض
مسدسات اإلنذار-مبا يف ذلك املسدسات املحولة -قد يتم تسجيلها بشكل خاطئ عىل أنها مسدسات حقيقية
ناقصا يف اإلحصاءات :وتم استخدام املسدسات اليدوية يف  91%من الرسقات
متثيل
ً
وبالتايل فإنها تكون ممثلة
ً
املسلحة التي تنطوي عىل سالح ناري يف عام  ،p. 37( 2015يصدر قريبًا .)Duquet and Goris ،ولذلك
يصعب يف كثري من األحيان استخدام البيانات الكمية لتأكيد التصور السائد بأن أسلحة اإلنذار املحولة تُستخدم
بشكل رئييس يف الجرائم الصغرية.

الجرائم الخطرية

إن التصور السائد بأن املجرمني قلييل الشأن هم من يستخدمون األسلحة النارية املحولة يف املقام األول يجعل من
الصعب عىل مسؤويل إنفاذ القانون تربير إنفاق املوارد ملكافحة مثل هذه الجرائم البسيطة ومنع انتشارها .غري
أن هذا التصور يعترب صحيحا جزئيًا فقط وبالتايل فهو تصور مضلل لصانعي السياسات .وبالطبع فإن التقارير
الواردة من عدة بلدان توضح تورط عدد كبري من مجموعات الجرمية املنظمة يف التهريب واستخدامهم لفئات
مختلفة من األسلحة النارية املحولة عىل وجه الخصوص (راجع أيضً ا اقسم “آليات التحويل” أدناه).
يف حني أن تجار املخدرات قلييل الشأن يف اململكة املتحدة هم املستخدمون األساسيون لألسلحة النارية املحولة
فإن أعاملهم يسيطر عليها املجرمون األكرث قوة والذين ينسقون شحنات املخدرات الكبرية ،وغال ًبا ما يقوموا
بتوريد األسلحة النارية إىل عمالئهم ( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017هناك أيضً ا العديد من
األمثلة عن مجموعات الجرمية املنظمة التي تستخدم األسلحة النارية املحولة .يف حني أن عدد طلقات األسلحة
النارية التي تتضمن أسلحة معاد تشغيلها يف اململكة املتحدة منخفض نسب ًيا فإن استخدام هذه األسلحة أكرث
شيو ًعا يف الجرائم الخطرية مثل القتل والرتهيب ( ,p. 397يصدر قريبًا .)Holtom, James, and Patmore,
ويف منطقة مرسيليا الفرنسية ،استخدم املجرمون مسدسات إنذار  PAK 9مم املحولة إلطالق ذخرية معدلة يف
حالتني لتعذيب الضحايا يف عامي  2016و .2017وقد تضمن ذلك إطالق نار من مسافة قريبة عىل أذرع وركب
48
الضحايا إلجبارهم عىل اإلدالء باملعلومات.
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شخصا يرتبط بعصابة “ ”Pink Pantherسيئة السمعة
أما يف سويرسا ،فقد اعتقل موظفو إنفاذ القانون
ً
يف أبريل  2017يف قطار إىل زيورخ حيث خطط للمشاركة يف عملية سطو مسلح .وكان يحمل مسدس
طراز  Zoraki 917تم تحويله إىل عيار  9 / 38.مم موسوم بعالمة عىل أنه  Glockومزود بكابح
( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017وهذه الحالة ما هي إال مثال عىل جامعة إجرامية
منظمة متطورة تستخدم أسلحة إنذار محولة يف تنفيذ عملية إجرامية معقدة.

اإلرهاب

تضمن عدد من عمليات إطالق النار البارزة يف أوروبا يف السنوات األخرية استخدام أسلحة محولة .وقد خضع
خطر التحويل لرقابة عامة خاص ًة بعد استخدام العديد من أسلحة الصعق الصويت املحولة يف هجامت إرهابية
يف باريس يناير  .2015وقد استخدم أميدي كوليبايل الذي نفذ هجامت مونرتوج وهيربكاكر بنادق طراز vz.58
معاد تشغيلها  -بندقية مدمجة وأخرى مدمجة ثانوية -وست مسدسات  49.Tokarev TT 33وتم بيع األسلحة
النارية عىل أنها أسلحة صعق صويت يف سلوفاكيا قبل إعادة تشغيلها وتهريبها حتى وصلت يف النهاية إىل
أيدي كوليبايل .ومن غري املعروف حقيقة أن األسلحة التي تم االستيالء عليها من محمد مراح مرتكب الهجامت يف
يناير  2012يف تولوز ومونتوبان يف فرنسا شملت مسدس أسباين الصنع ُ ACP .45 LLama Max-IIمعاد
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تشغيله ( ،pp.203-217يصدر قريبًا .(Florquin and Desmarais,
يف حني أنه مل يتم استخدام أي أسلحة نارية خالل هجوم مطار زافينتيم يف بروكسل  22مارس  ،2016ميكن
رؤية ثالث بنادق طراز  vz.58يف الصور التي التقطها الجناة قبل وقت قصري من عملية الهجوم عىل الرغم من
عدم وضوح ما إذا كانت أسلحة الصعق الصويت محولة ( ،p. 55يصدر قريبًا  .)DuquetGoris,ووفقًا ملا ورد
يف التقارير فقد استخدم مرتكب حادث إطالق النار يف ميونيخ يف يوليو  2016مسدس  Glockمعاد تشغيله
تم رشاؤه عن طريق شبكة اإلنرتنت املظلمة ( .)Persi Paoli et al.، 2017، p.1أما يف أيرلندا الشاملية فمن
املعروف أن املنظامت اإلرهابية الجمهورية منها واملوالية تضم صانعي أسلحة مهرة وذوي خربة .ومع ذلك ،فإنه
يُعتقد أن القوات املوالية تعتمد بشكل أكرب عىل األسلحة املحولة من نظرياتها الجمهورية ( ،p. 413يصدر قري ًبا
.)Holtom, James, and Patmore,
ال تعترب األسلحة النارية من الطراز العسكري سابقًا التي تم إعادة تشغيلها التهديد الوحيد املرتبط باإلرهاب
الخاص بالتحويل .حيث واجهت مؤسسات التحليل الجنايئ مسدسات يدوية أوتوماتيكية إلطالق العيارات
الخلبية املحولة مثل طراز  Zoraki 917وطراز  925يف العديد من البلدان (Small Arms Survey and
 .)EMPACT, 2017ومل يتم استخدام هذه األسلحة يف أي أحداث إرهابية حتى اآلن حيث ينقسم رأي الخرباء
حول قدرتها عىل تحمل إطالق النار األوتوماتييك بشكل متواصل (Small Arms Survey and EMPACT,
 .)2017غري أن املراقبة الوثيقة إلمكانية تحويل مسدسات إطالق العيارات الخلبية األوتوماتيكية املتاحة بسهولة
تعترب عىل قدر من األهمية.
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إن السؤال عن مكان حدوث
حساسا،
التحويل وهوية املتورط قد يكون
ً
حيث يترسع بعض املسؤولني إىل االعتقاد
بأن األسلحة النارية غري املرشوعة التي
يصادفونها دامئًا ما يتم تحويلها يف الخارج”.

آليات التحويل
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أين يحدث التحويل؟

حساسا ،حيث يترسع بعض املسؤولني إىل االعتقاد
إن السؤال عن مكان حدوث التحويل وهوية املتورط قد يكون
ً
بأن األسلحة النارية غري املرشوعة التي يصادفونها دامئًا ما يتم تحويلها يف الخارج (Small Arms Survey
 .)and EMPACT, 2017وبالطبع ميكن أن يحدث التحويل يف بلدان املصدر التي يتم فيها الحصول عىل
األسلحة النارية يف البداية أو التي متر من خاللها .وعىل سبيل املثال قامت مجموعات الجرمية املنظمة البولندية
املتورطة يف الحصول عىل أسلحة الصعق الصويت يف سلوفاكيا وتهريبها عرب أوروبا بتحويل األسلحة يف ورش
عمل استأجرتها يف بولندا ( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017ويف أغسطس  ،2015صادرت
السلطات الربيطانية  22بندقية أوتوماتيكية محولة تشيكية الصنع طراز  vz.58وتسع رشاشات صغرية طراز
 Skorpion vz.61يف كينت يف اململكة املتحدة .وقد تم رشاء أسلحة الصعق الصويت يف سلوفاكيا وتحويلها يف
51
بولندا قبل وصولها إىل بولوين سور مري يف فرنسا حيث تم نقلها بالسفن إىل اململكة املتحدة (.)NCA, 2016
وتشري األدلة املتاحة إىل وجود ورشات عمل لتحويل األسلحة النارية يف مجموعة من البلدان .كام تشري الحاالت
والتقارير األخرية إىل أن التحويل غال ًبا ما يحدث يف نفس البلدان التي يتم فيها الحصول عىل األسلحة أو
ريا -أحيانًا عىل نطاق واسع .وقد تكون هذه املامرسة جذابة للمتاجرين واملستخدمني النهائيني
استخدامها أخ ً
ألنها تحد من املخاطر املصاحبة لتهريب األسلحة النارية التي تعمل بكامل طاقتها عرب الحدود.
وعىل سبيل املثال ،صادر موظفو إنفاذ القانون يف بلجيكا أسلحة تم تحويلها داخل الدولة وخارجها عن طريق
االستعانة بالدروس التعليمية عرب شبكة اإلنرتنت (Small Arms Survey and EMPACT, 2017; Duquet
 )and Goris, p.43ويف هولندا ،كان تعديل أسلحة اإلنذار املحولة يف البداية يتم يف الخارج ،ولكن يف السنوات
األخرية -حسب التقارير -زادت مامرسة التحويل املحيل ( ،p.316يصدر قري ًبا (Bruinsma and Spapens,
وقامت السلطات اإلسبانية أيضً ا يف عام  2016بتحديد وتفكيك أربع ورش عمل غري مرشوعة لتحويل أسلحة
اإلنذار وتصنيع الذخرية يف إسبانيا ( .)Europol, 2017aويتم كذلك تفكيك ورش التحويل بانتظام يف أوكرانيا
حيث يرتفع الطلب املحيل (.)Martyniuk, 2017; SSU, 2017a; 2017b
ويف اململكة املتحدة ،تم تفكيك العديد من ورش إعادة التشغيل عىل مدى السنوات الـ  12املاضية .حيث تتبعت
رشطة لندن مرتوبوليتان يف  2005-2007مسدسات رشاشة من طراز  MAC-10املعاد تشغيلها والتي تم
استخدامها يف سلسلة من األعامل اإلجرامية إىل شخص يقوم بتحويلها يف مصنع غري قانوين يف مزرعة
مسدسا رشاشً ا إلطالق العيارات الخلبية من طراز
بالقرب من ريدينج .حيث قام الشخص املشار إليه برشاء 90
ً
 MAC-10من رشكة يف لندن ( ،pp. 401-2يصدر قري ًبا  )Holtom, James, and Patmore,ويف عام
 ،2009قامت رشطة مريسيسايد بالكشف عن مصنع غري قانوين لألسلحة النارية باإلضافة إىل وحدة صناعية
حا ناريًا ،مبا يف ذلك رشاشات
يف ليفربول حيث استخدمهام شخصان إلعادة تشغيل ما ال يقل عن  45سال ً
صغرية من طراز  ،p. 402( Uzi and Stenيصدر قري ًبا .)Holtom, James, and Patmore,
كام تم إزالة عدد من ورش التحويل يف فرنسا والتي أعاد بعضها تشغيل عرشات األسلحة .فعىل سبيل
املثال يف عام  2014تم إدانة أحد أصحاب رشكات األسلحة النارية البالغ من العمر  49عا ًما بإعادة
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تشغيل األسلحة النارية التي اشتملت عىل بنادق هجومية  AKورشاش صغري طراز Skorpion
ومسدس طراز  Walther PPKوإمدادهم ألفراد عىل صلة بجامعة الجرمية املنظمة الكورسيكية
( p. 215; L’Obs, 2014يصدر قريبًا .)Florquin and Desmarais,

املعلومات العامة حول املحولني

الجرمية املنظمة

كام هو موضح يف هذا التقرير ،ال يوجد نقص يف األمثلة التي توضح تورط الجرمية املنظمة يف تحويل األسلحة
النارية القابلة للتحويل بسهولة وتهريبها واستخدامها (راجع عىل وجه الخصوص األقسام املتعلقة بـ “التاريخ”
و “الجرائم الخطرية” أعاله) .ومن املفرتض أن تبدو هذه الروابط واضحة خاص ًة يف الحاالت البارزة إلعادة
التشغيل غري املرشوع ألن األسلحة النارية املعاد تشغيلها توفر قوة نارية أكرب من أسلحة اإلنذار املحولة .وأعرب
املسؤولون الذين متت استشارتهم خالل هذه الدراسة عن قلقهم من أن تصبح جامعات الجرمية املنظمة أكرث
تورطًا يف تهريب أسلحة اإلنذار القابلة للتحويل بسهولة خاصة وأن واضعي السياسات يعالجون الثغرات
الجدول  5أسعار السوق السوداء املبلغ عنها لألسلحة النارية املحولة يف بعض البلدان مختارة
البلد

النوع/الطراز

السنة

السعر

بلجيكا

مسدسات يدوية مقلدة ومحولة

2017

< EUR 400 (USD 420)a

فرنسا

2015–17
مسدسات يدوية مقلدة ومحولة
بنادق أوتوماتيكية /رشاشات صغرية معاد تشغيلها 2014–15

EUR 45–450 (USD 50–450)b
EUR 600–1,500 (USD 730–1,820)c

ليتوانيا

مسدسات يدوية مقلدة ومحولة

2005–09

GBP 300 (USD 600)d

هولندا

مسدسات يدوية مقلدة ومحولة

2008

EUR 300–500 (USD 470–790)e

اململكة املتحدة

مسدسات يدوية مقلدة ومحولة
رشاشات صغرية معاد تشغيلها
مسدسات يدوية معاد تشغيلها

2010
2010
After 2010

GBP 2,700 (USD 4,070)f
GBP 5,000 (USD 7,530)f
GBP 3,000 (USD 4,800)g

 aسعر الرصف  1مارس2017
 bسعر الرصف  1مارس 2016
 cسعر الرصف  1يناير 2015
 dسعر الرصف  30يونيو 2007
 eسعر الرصف  30يونيو 2008
 fسعر الرصف  30يونيو 2010
 gسعر الرصف  30يونيو 2011
املصادر ،p. 297( :يصدر قريبًا  ،p. 52( ;)Bruinsma and Spapens,يصدر قريبًا  ،pp. 192–95( ;)Duquet and Goris,يصدر قريبًا
 ،pp. 397, 399( ;)Florquin and Desmarais,يصدر قريبًا Manchester Evening News (2011) ;)Holtom, James, and Patmore,
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القانونية املتعلقة باألسلحة النارية املعطلة وأسلحة الصعق الصويت بشكل تدريجي (Small Arms Survey
) .and EMPACT, 2017كام توضح الفروق يف أسعار األسلحة النارية املحولة بني البلدان األوروبية األرباح
املحتملة التي يتضمنها هذا التهريب (راجع الجدول .)5
ومع ذلك ،فإن املعلومات املتاحة تشري إىل احتاملية إجراء تحويل األسلحة النارية يف جميع البلدان األوروبية
وأنها غري مقترصة عىل مجموعات الجرمية املنظمة .وتعني سهولة الوصول إىل األسلحة املعطلة وأسلحة اإلنذار
أن هناك إمكانية تنفيذ مجموعة متنوعة من األفراد لعمليات التحويل غري مرشوعة .ونظ ًرا لوجود مستويات
مختلفة للمهارات الالزمة ألنواع التحويل املختلفة (راجع اإلطار  ،2عىل سبيل املثال) ،فقد تشتمل فئة املحولني من
األفراد عىل كل من الخرباء الفنيني ذوي املهارات العالية واألشخاص العاديني الذين يستعينون مبصادر املعلومات
املفتوحة (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017

املوظفون السابقون يف رشكات تصنيع األسلحة
ميتلك املوظفون السابقون يف رشكات تصنيع األسلحة عىل وجه الخصوص املهارات الالزمة لتحويل األسلحة
النارية غري املرشوعة كام هو الحال يف بلجيكا عىل سبيل املثال حيث تم القبض عىل األفراد الذين عملوا سابقًا يف
صناعة األسلحة البلجيكية لقيامهم بإعادة تشغيل األسلحة النارية يف املنزل .وعىل سبيل املثال تكشف سجالت
الرشطة املعنية بالتصنيع غري املرشوع لألسلحة النارية عن وجود تركيز كبري ملثل هذه الحاالت يف مقاطعة لييج،
حيث يوجد مصنع  ،p. 45( FN Herstalيصدر قريبًا  .)Duquet and Goris,كام تم اإلبالغ عن نفس االتجاه
أيضً ا يف إيطاليا ،حيث يتم تصنيع نطاق واسع من األسلحة النارية وترتكز خربات التحويل يف نابويل وكاالبريا
وصقلية (وال سيام يف بالريمو وكاتانيا) ،p.265( ،يصدر قري ًبا .(Strazzari and Zampagni,

هواة جمع األسلحة النارية
توضح التقارير كيف أن بعض هواة الجمع الذين لديهم خلفية عسكرية يقومون بجمع أعدادًا كبرية من األسلحة
النارية ويقوموا بتحويلها أحيانًا .ففي الرنويج ضبطت الرشطة ما يقرب من  1000سالح غري مسجل يف بلدة
هونيفوس يف سبتمرب عام  .2016واشتملت عمليات الضبط عىل أسلحة تعمل بكامل طاقتها و“قطع ميكن تحويلها
بسهولة إىل أسلحة تعمل بكامل طاقتها” مبا يف ذلك بنادق هجومية من طراز  AG3ورشاشات صغرية من طراز
 .MP5وكان من ضمن املشتبه بهم ثالثة أعضاء سابقني أو حاليني يف الجيش الرنويجي .وتعتقد الرشطة أن أحدهم
عىل األقل قد يكون متورطًا يف بيع أسلحة عسكرية لجامعات الجرمية املنظمة 52.وأدين جندي بولندي سابق بإعادة
حا ناريًا ،مبا يف ذلك بنادق هجومية  AKيف ورشة عمل يف لندن يف عام 2016
تشغيل أكرث من  40سال ً
( ،p. 402يصدر قري ًبا  .)Holtom, James, and Patmore,وأفاد املسؤولون يف فنلندا عن تورط صانعي السالح
الفنلنديني يف إعادة تشغيل األسلحة النارية املهربة من النمسا وجمهورية التشيك وأملانيا (Small Arms Survey
 .)and EMPACT, 2017وتشري هذه الحاالت وغريها من الحاالت املامثلة إىل أن املهارات الهندسية األساسية ووجود
ورشة عمل متاحة واألدوات املناسبة تعترب من أهم الخصائص التي تسمح لبعض هواة األسلحة النارية بتحويلها.
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اإلطار :٢أحدث التقنيات املستخدمة لتحويل أسلحة اإلنذار والعيارات املتضمنة
ت ُص َنع أسلحة اإلنذار عاد ًة من معادن ال توازي مقاومة الشد فيها قوة الشد يف املعادن املستخدمة يف السالح
الناري لألغراض الفتاكة .وتعترب هذه هي إحدى الطرق التي يستعني بها الصانعون ملنع تحويل منتجاتهم .أما
السبطانة عىل وجه الخصوص فهي جزء ضعيف ويبدو أن من يقومون بالتحويل غري القانوين عىل علم بذلك
ويقومون بتعويض ذلك بأساليبهم الخاصة.
حددت الرشطة يف جميع أنحاء أوروبا ثالث طرق أساسية لتحويل مسدسات اإلنذار ال سيام األسلحة النارية املقلدة
تركية الصنع .وتتضمن الطريقة األبرز إدخال أنبوب معدين يف سبطانة مسدس اإلنذار .ويؤدي ذلك إىل حدوث
أمرين )1( :تدعيم السبطانة عن طريق تقويتها و( )2تقليص قطر السبطانة وبالتايل تصغري حجم الذخرية
التي ميكن للسالح تلقيمها .ومن خالل هذه الطريقة ،ستتمكن مسدسات اإلنذار املصممة إلطالق ذخرية PAK
من إطالق خراطيش  Browningمن عيار  7.65بسهولة ،بينام ستطلق ذخرية  PAKمن عيار  8ملم وذخرية
 Browningمن عيار .6.35
وتتضمن تقنية أخرى استبدال السبطانة األصلية بطراز أكرث صالبة من نفس العيار .فنظ ًرا إىل أن مسدسات
اإلنذار ُمصممة لتلقيم ذخرية غري رصاصية أقرص ،فإن الذخرية الرصاصية يجب أن تكون قصرية حتى ميكن
تلقيمها .وعىل سبيل املثال ،يبلغ طول ذخرية  PAKمن عيار  9ملم  22ملم (ذخرية  PAK 9× 22ملم) .ال ميكن
تلقيم ذخرية  Lugerعيار  9ملم املتوفرة عىل نطاق واسع داخل املخزن املصمم لتلقيم ذخرية  PAKمن عيار 9ملم
نظ ًرا لطولها .ولذلك يستخدم املحولون خرطوشا رصاصيا أقرص من عيار  9ملم (ذخرية  Short 9 × 17ملم أو 9
ملم) للتغلب عىل هذه املشكلة .تتوافق أبعاد غالف خرطوش Shortمن عيار  9ملم بشكل عام مع مخزن لذخرية
 PAKمن عيار  9مم ،ولذلك يعمل كل من مسامر إطالق النار والنتاش والقاذف بشكل صحيح مام يتيح للسالح
الناري التلقيم وإطالق النار .وعالوة عىل ذلك فإن “ضغط التشغيل أقل بكثري من  Lugerعيار  9مم وبالتايل يقلل
من احتاملية حدوث فشل كاريث” 53.وعىل عكس  Lugerعيار  9مم ،فإن  Shortعيار  9ملم غري شائع يف أوروبا،
حيث اقرتح أحد محققي األسلحة النارية أن وجود طلقة  Shortعيار  9مم يف مرسح جرمية هو مؤرش قوي عىل
54
أن السالح املستخدم كان سالح إنذار محول.
أما الطريقة الثالثة لتحويل مسدسات اإلنذار اليدوية فتتضمن إزالة العوائق وإضافة مقذوفات إىل الذخرية الخلبية،
عادة يف شكل كرات .وتعترب هذه هي الطريقة األسهل .ووفقًا لرشطة التحليل الجنايئ ،إن ذخريةPAKعيار  8مم
املزودة مبحمل كروي من الفوالذ ينتج طاقة كافية الخرتاق الجلد بسهولة وتعترب فتاكة 55.ووجب اإلشارة أيضً ا إىل
أن العديد من الدراسات أكدت أن ذخرية  PAKمن عيار  8و 9مم ميكن أن تكون فتاكة وإن كانت بدون مقذوفة.
حيث إن إطالق خرطوشة خلبية مبارشة عىل رأس شخص أو رقبته أو صدره يف حالة مالمسة فوهة املسدس لجزء
56
من الجسم مبارشة “من املحتمل أن يتسبب يف إصابة قاتلة” (راجع أيضً ا الصورة .)4
وتقرتح البيانات التي تم الحصول عليها من مؤسسات التحليل الجنايئ يف أملانيا وهولندا والربتغال والسويد أن
تحويل عيارات  7.65و 6.35ملم هو األكرث شيو ًعا يف هذه البلدان (راجع الشكل  .)1ومع ذلك فإن هناك حاجة
إىل عملية أكرث منهجية لتسجيل البيانات للتأكد ما إذا كان هذا اتجاهًا عا ًما يف أوروبا ،خاص ًة أن بعض البلدان ال
تسجل بيانات عن العيارات الخلبية  PAKمن عيار  8مم و 9مم.
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الشكل  1عيارات األسلحة النارية املقلدة املحولة التي فحصتها مؤسسات التحليل الجنايئ يف بلدان مختارة ()٪
 6.35ملم

 7.65ملم

**22LR.

 9ملم قصري

 9ملم PAK

 8ملم PAK

أخرى

النسبة
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

السويد
*)(n=450

الربتغال
*)(n=1,910

البلد

هولندا
)(n=1,236

أملانيا
*)(n=894

0

ملحوظات:
* هذه البلدان ال تسجل بيانات عن العيارات الخلبية (PAK 8مم و 9مم).
**  .22LRهو عيار شائع استخدامه يف مسدسات اإلنذار ذات الطاحونة املحولة
املصادر :البيانات األملانية ( 2009-سبتمرب  )2017من مراسالت عرب الربيد اإللكرتوين مع محقق األدلة الجنائية لدى املكتب االتحادي
للشؤون الجنائية 15 ،سبتمرب 2017؛ بيانات هولندا ( )2009-16مقدمة من املعهد الهولندي لألدلة الجنائية ،يونيو 2017؛ البيانات
السويدية (يناير  - 2010يوليو  )2017مقدمة من خبري جنايئ بالرشطة السويدية 15 ،أغسطس 2017؛ البيانات الربتغالية
( )1999-2015التي قدمها خبري جنايئ بالرشطة الربتغالية 29 ،يونيو 2017

األفراد املدربون ذات ًيا

توضح بعض الحاالت األخرى قدرة األفراد املبتكرين واملدربني ذات ًيا الذين ال ميتلكون أي خربة سابقة عىل
تحويل األسلحة النارية يف املنزل بفضل املصادر والتعليامت التي يتم الحصول عليها عرب اإلنرتنت .يف املقام
األول عىل سبيل املثال أطلق رجل يبلغ من العمر  19عا ًما النار وقتل ثالثة أشخاص يف إيسرت ،فرنسا يف 25
أبريل  2013وذلك باستخدام بندقية رومانية  AIM AKمعاد تشغيلها 57.وكشف تحقيق الحق أن الرجل قد
قام برشاء السالح املعطل مقابل  267يورو ( 340دوالر أمرييك) 58عىل اإلنرتنت عرب موقع أملاين يف عام
 2012ويف محاولته الثالثة أعاد تشغيله بنجاح وذلك باستخدام مكبس هيدرولييك وتعليامت حصل عليها
عن طريق املنتديات املتخصصة عىل اإلنرتنت 59.وكذلك قام ضباط الحرس املدين اإلسباين  -كجزء من عملية
روجر يف سبتمرب  - 2017باعتقال رجل يبلغ من العمر  24عا ًما تدرب ذاتيًا ويقوم بتحويل مسدسات اإلنذار
واملسدسات املعطلة وبيعها عىل شبكة اإلنرتنت املظلمة للمشرتين يف أملانيا وإسبانيا واململكة املتحدة ،وكذلك يف
آسيا والواليات املتحدة (.)ARES, 2017; Ortega Dolz, 2017
فلوركوين وكينج من األسلحة القانونية إلى األسلحة الفتاكة 45

صورة  4اختبار تأثري إطالق محمل كروي مثبت يف ذخرية  PAKمن عيار  8ملم .يعترب اخرتاق املقذوفة قاتالً .اختبار أجراه قسم املقذوفات
يف الحرس املدين .تم التقاط الصورة يف  19أبريل .2017
املصدرBenjamin King / Small Arms Survey :

أمناط التهريب

تجارة النمل

يعترب االتجار بالنمل أو حركة شحنات األسلحة صغرية النطاق عرب الحدود هو أسلوب العمل الرئييس لتهريب
حا ناريًا لكل
األسلحة النارية إىل أوروبا ويف داخلها 60.وعاد ًة ما تتضمن عمليات النقل هذه أقل من  12سال ً
61
شحنة حيث يتم نقلها يف مركبات خاصة أو قوارب أو حافالت.
ويبدو اتجار النمل وسيلة شائعة لتهريب األسلحة النارية القابلة للتحويل بسهولة واملحولة يف أوروبا كام هو
واضح من خالل العديد من الحاالت التي تم اإلشارة إليها يف هذا التقرير .ففي حادثة أخرى يف  6مارس عام
 ،2016اعتقل موظفو قوة الحدود الربيطانية شخصني من ليتوانيا يف دوفر بينام كانوا يقومون بنقل 10
مسدسات من صنع رشكة  Baikalالروسية ،و 10كامتات للصوت ،و 100طلقة من ذخرية عيار  9ملم يف سيارة
خاصة .حيث تم تحويل األسلحة النارية التي كانت يف األصل مسدسات الغاز من عيار  8مم إلطالق ذخرية عيار
 9مم كام تم محو أرقامها التسلسلية ولولبة السبطانة مبا يتالءم مع كاتم الصوت .وقد أخفى املهربان األسلحة
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حكم عليهام بالسجن ملدة  10و 15سنة عىل
يف مخبأ مخصص لذلك الغرض بالقرب من مكان نقل السيارة .و ُ
التوايل ،ويعتقد املحققون أنهام كانا جز ًءا من شبكة أكرب (.)NCA, 2017b
ال يقترص اتجار النمل فقط عىل اململكة املتحدة .فعىل سبيل املثال أفصح مسؤولون فنلنديون عن تهريب
بنادق هجومية من منط  AKمعطلة ومعاد تشغيلها من النمسا وجمهورية التشيك وأملانيا عرب فنلندا وإىل
روسيا .ويُشتبه بكل من مجموعات الجرمية املنظمة والجامعات ذات الدوافع السياسية بتنظيم هذه التجارة
( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017كام تم تهريب األسلحة النارية التي تم تعطيلها يف
حكم عىل شخص متقاعد من مرسيليا يف
إسبانيا إىل فرنسا وإعادة تشغيلها هناك لالستخدام اإلجرامي .كام ُ
معطل عىل مدار عدة سنوات  -مبا يف ذلك
ً
مسدسا يدويًا
عام  2014بالسجن ملدة أربع سنوات لرشائه 132
ً
 75مسدس  - Glockمن متجر يف برشلونة يف إسبانيا .وقام هذا الشخص بنقل تلك األسلحة إىل فرنسا
بأعداد قليلة يف سيارته وأعاد تشغيلها يف املنزل بسهولة عن طريق استبدال السبطانة بأخرى اشرتاها من
الواليات املتحدة عرب اإلنرتنت ثم قام ببيعها ألشخاص ذوي صلة باألوساط اإلجرامية ،وتم استخدام العديد
62
من هذه املسدسات الحقًا يف حوادث قتل.

التجارة عرب اإلنرتنت واستخدام الطرود والخدمات الربيدية

رصح اليوروبول يف عام  2017أن اإلنرتنت مبا يف ذلك أسواق شبكة اإلنرتنت املظلمة“ ،يسمح لألفراد الذين
ليس لديهم أي صالت أو لديهم صالت محدودة بجامعات الجرمية املنظمة برشاء األسلحة النارية” بل وسمح
لهم أن يصبحوا جهات فاعلة يف االتجار باألسلحة النارية .وعالوة عىل ذلك“ ،أدى هذا التطور إىل زيادة كبرية
يف استخدام الطرود والخدمات الربيدية لتجارة األسلحة النارية” ( .)Europol, 2017c, p. 54ويستعرض هذا
التقرير العديد من الحاالت التي تتضمن استخدام منصات اإلنرتنت لدعم مختلف جوانب تحويل األسلحة النارية.
وتشمل هذه الجوانب رشاء اآلالف من أسلحة الصعق الصويت -مبا يف ذلك األسلحة التي استخدمها أميدي
كوليبايل خالل هجامت باريس يف يناير عام - 2015من تجار األسلحة النارية السلوفاكية بالتجزئة عرب اإلنرتنت
واستعانة األفراد املدربني ذات ًيا بدروس عىل اإلنرتنت عن تحويل األسلحة النارية ورشاء قطع الغيار عرب اإلنرتنت
مثل السبطانات والتي تعترب رضورية ألنواع معينة من التحويل.
وتشمل الحاالت األكرث بروزًا رشاء أسلحة نارية قابلة للتحويل بسهولة من تجار التجزئة -الذين يعملون داخل
البلدان التي تفرض قيودًا أقل عىل هذه األسلحة-عرب اإلنرتنت .وما إن تتم عملية الرشاء يتم شحن العديد من
األسلحة بسهولة عن طريق الربيد أو الطرود (الربيد الرسيع) للمشرتين .وعىل سبيل املثال تشري املصادر
االستخباراتية إىل أن رشكة  ،AFG Securityوهي رشكة سلوفاكية تبيع أسلحة الصعق الصويت القابلة للتحويل
بسهولة عرب اإلنرتنت ،قد أرسلت أكرث من  4000طرد إىل  24دولة عضو يف االتحاد األورويب بني يناير 2013
ونوفمرب  .2014وبالرغم من ذلك فإنه يصعب تفسري هذه األرقام ألنه من املحتمل أن تحتوي بعض الطرود عىل
63
ملحقات األسلحة النارية فقط بينام قد يحتوي البعض اآلخر عىل العديد من األسلحة النارية.
كام شملت قضية بارزة أخرى ضبط اآلالف من األسلحة النارية املعطلة القابلة للتحويل بسهولة مبا يف ذلك أعداد
كبرية من البنادق العسكرية اإلسبانية املعطلة ،خالل عملية بورتو يف إسبانيا يف عام ( 2017راجع “عمليات إنفاذ
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القانون” أدناه) .حيث تم وضع تلك األسلحة يف متجر كانتابريكو ميليتاريا للمعدات الرياضية الذي كان مبثابة
غطاء ملبيعات كربى لألسلحة القابلة للتحويل بسهولة .وتم الحصول عىل هذه األسلحة النارية املعطلة بشكل
قانوين قبل أن تقوم إسبانيا بتعزيز معايري التعطيل يف عام  .2011وعمل متجر املعدات الرياضية املذكور أعاله
كمركز للتوزيع حيث تم بيع األسلحة النارية القابلة للتحويل من خالله وشحنها بسهولة بواسطة خدمات الطرود
الرسيعة للمشرتين اإلسبان واألجانب (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017; Europol, 2017b
ويف حادثة أخرى ،ألقت السلطات اإليطالية القبض عىل عضوين من جامعة املافيا “سيويس” بعد أن اشرتوا أكرث
معطل يف سلوفاكيا ثم أعادوا تشغيل بعض تلك األسلحة وأرسلوها إىل مالطا من خالل
ً
حا ناريًا
من  160سال ً
خدمات الطرود .وبحسب ما ورد يف التقارير كانت جامعة املافيا عىل عالقة مع جامعات الجرمية املنظمة املرصية
الضالعة يف تهريب املهاجرين غري الرشعيني ( .)Europol, 2017c, p. 54أما يف السويد فتصل األسلحة املحولة
إىل البالد عرب الخدمات الربيدية حيث إن  70%من األسلحة النارية املضبوطة يتم االتجار بها بهذه الطريقة.
وبحسب ما ورد يف التقارير ،يتم أيضً ا رشاء بعض األسلحة النارية املحولة عرب شبكة اإلنرتنت املظلمة وشحنها
يف أجزاء بواسطة خدمات الطرود .وبعد ذلك يتم تجميعها أو تحويلها عن طريق الربامج التعليمية من املصادر
املفتوحة (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
ومن املثري لالهتامم أن معظم الحاالت املعنية تشمل منصات اإلنرتنت املفتوحة مبا يف ذلك تجار التجزئة ورشكات
األسلحة النارية املسجلني قانونياً وذلك عىل الرغم من املخاوف املتزايدة بشأن االتجار باألسلحة النارية القابلة
للتحويل بسهولة عرب شبكة اإلنرتنت املظلمة .ففي الواقع اكتشف تحليل حديث لالتجار باألسلحة النارية عرب شبكة
اإلنرتنت املظلمة أدلة محدودة للغاية عىل التجارة يف األسلحة النارية املحولة عرب ما يسمى “باألسواق املشفرة”
( .)Persi Paoli et al., 2017, p. 46غري أن هناك اتفاقا عاما بني مسؤويل إنفاذ القانون عىل أن هذه املامرسة من
املرجح أن تتزايد وبالتايل يجب مراقبتها عن كثب (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
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خالل العقد األول من القرن
الحادي والعرشين ساعد عدم اتساق
الترشيعات بني الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب عىل انتشار مسدسات اإلنذار
القابلة للتحويل بسهولة ”.

االستجابة
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اإلجراءات التنظيمية

أمد توجيه االتحاد األورويب لألسلحة النارية لعام  1991الدول األوروبية األعضاء مبجموعة من املعايري األساسية
للترشيعات الوطنية لتنظيم اقتناء وحيازة املدنيني لألسلحة النارية ( .)EU, 1991ويعد هذا التوجيه يف غاية
األهمية حيث يحدد الفئات التي يتم مبوجبها تصنيف األسلحة النارية بشكل قانوين واللوائح املتعلقة مبلكية
املدنيني .وأثار مترير هذا التوجيه تغريات هامة يف الترشيعات الوطنية حيث بدأت الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب بتعديل قوانينها حتى تتوافق مع املعايري الجديدة.
ويبدو من املحتمل أيضً ا -عىل الرغم من عدم ثبوت ذلك -أن مترير توجيه األسلحة النارية وما تبعها من زيادة
القيود عىل ملكية املدنيني لألسلحة النارية الحقيقية يف العديد من الدول قد ساهم يف ظهور األسلحة النارية
املحولة كمصدر بديل لألسلحة .حيث الحظت السلطات اإلسبانية عىل سبيل املثال وجود صلة مبارشة بني ظهور
األسلحة النارية املحولة داخل أرايض إسبانيا وتبنيها لتوجيه األسلحة النارية يف القانون الوطني عام .1993

64

مل يظهر تحويل األسلحة النارية  -مبعنى تحويل سالح غري قادر عىل إطالق مقذوفة إىل سالح ميكنه ذلك  -يف
التوجيه األصيل لألسلحة النارية لعام  65.1991كام غفل التعريف األصيل للسالح الناري عن ذكر القطع “القابلة

للتحويل” يف نطاقه .ومل يظهر هذا املصطلح حتى تعديل عام  .)EU, 2008( 2008ويف حقيقة األمر ،أشار
توجيه األسلحة النارية لعام  1991بوضوح إىل أن أسلحة اإلنذار واألسلحة النارية املعطلة ال تعترب أسلحة نارية
مبوجب القانون )).(EU, 1991, Annex 1, sec. III (b
أقر تقرير للمفوضية األوروبية لعام  2000بوجود مشكالت متعلقة بتنظيم األسلحة املعطلة أو “املبطل
مفعولها” .وأشار التقرير إىل أن بعض الدول سنت بالفعل ترشيعات أكرث رصامة لألسلحة النارية املعطلة
وبنادق الهواء املضغوط مثل إخضاعها لنفس القيود املفروضة عىل األسلحة النارية من الفئة ج والتي تخضع
لإلعالن ( .)EC, 2000, p. 11وأشار التقرير أيضً ا إىل أن معظم الدول األعضاء يف االتحاد األورويب قامت
بتأييد تطوير معايري فنية مشرتكة للتعطيل نظ ًرا إىل خطر إعادة التشغيل ( .)EC, 2000, p. 20وعىل الرغم من
ذلك مل ينتج عن هذا التقرير تغيريات فورية يف اللوائح عىل نطاق االتحاد األورويب.
جاء أول تعديل رئييس للتصدي للتحويل غري املرشوع لألسلحة النارية يف عام  .)EU, 2008( 2008واتفق هذا
التعديل مع توجيه األسلحة النارية من حيث املواد ذات الصلة الواردة يف بروتوكول األمم املتحدة لألسلحة النارية
– الذي وقعته املفوضية األوروبية يف  16يناير  – 2002كام حاول معالجة املخاوف املرتبطة بعملية التعطيل
التي طرحها تقرير املفوضية األوروبية لعام  66.2000وذكر التعديل الصادر يف عام  2008أن االستخبارات قد

أوضحت أن األسلحة النارية املحولة هي مصدر قلق متزايد ( .)EU, 2008, para. 4وشملت التغيريات التي تم
إدخالها تعريفا منقحا ملا يشكل سالحا ناريا .حيث أضافت الصياغة الجديدة املأخوذة حرفياً تقريباً من بروتوكول
األمم املتحدة لألسلحة النارية السالح الذي “ميكن تحويله بسهولة ليطلق طلقة” إىل تعريف السالح الناري
( .)EU, 2008, art. 1 (a) 1واستطرد التعديل ليوضح ما الذي يشكل قطعة يسهل تحويلها :وهي القطع التي
تشبه السالح الناري ومصنوعة من مواد تتيح تحويلها ) .(EU, 2008, art. 1 (a) 1ويف حني أن هذا التعريف
كان تطو ًرا ها ًما إال أن تحديد معايري التصنيع الرضورية ملنع التحويل ظل رهينة لتفسري الدول األعضاء يف
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االتحاد األورويب .كام تم تضمني التعطيل يف التعديل .ونص التعريف الجديد للتعطيل عىل وجوب جعل جميع
األجزاء الرئيسية للسالح الناري غري قابلة للتشغيل بشكل دائم وعىل وجوب وسم جميع األسلحة النارية املعطلة
بوضوح لإلشارة إىل أنه تم تعطيله (.)EU, 2008, para. 13
خالل العقد األول من القرن الحادي والعرشين ساعد عدم اتساق الترشيعات بني الدول األعضاء يف االتحاد
األورويب عىل انتشار مسدسات اإلنذار القابلة للتحويل بسهولة .وأصبحت دول مثل ليتوانيا معروفة باسم بلدان
املصدر بسبب ترشيعاتها غري الصارمة بشأن اقتناء مسدسات اإلنذار .كام أصبحت الربتغال معروفة أيضً ا كبلد
مصدر عىل الرغم من أن العديد من أسلحة اإلنذار التي تم تحويلها تم رشاؤها يف إسبانيا .حيث قامت شبكات
الجرمية املنظمة برشاء مسدسات اإلنذار طراز  GT 28من صنع رشكة  Tanfoglioيف إسبانيا وجلبها إىل
الربتغال لتحويلها 67.وبالنسبة للمسدسات املحولة ،فقد بقيت يف الربتغال أو تم توزيعها يف جميع أنحاء أوروبا

( .)Starink and Beemsterboer, 2010ويف ذلك الوقت كان من املسوح ألي شخص يبلغ من العمر  18عا ًما
أو أكرث يف كل من إسبانيا وليتوانيا رشاء مسدس إنذار دون أي تسجيل أو توثيق للمعاملة.

وركزت جهود املكافحة املبكرة عىل حظر بعض الطرازات اإلشكالية .فعىل سبيل املثال قامت ليتوانيا بحظر
استرياد مسدس طراز  IZH-79-8من صنع رشكة  Baikalالروسية يف يناير  .)Cˇiupala, 2013( 2007ولكن
حظر طراز واحد مل مينع وقف انتشار األسلحة املحولة حيث اتجه املتاجرون واملحولون إىل طرازات جديدة مثل
أسلحة طراز  ME38إيطالية الصنع وطراز .(Small Arms Survey and EMPACT, 2017) Olympic 38
نجحت ليتوانيا يف الحد من تحويل األسلحة النارية عىل أراضيها يف عام  2011فقط عندما أدخلت ترشيعات
جديدة تلزم أصحاب مسدسات اإلنذار بتسجيلها (.)Č iupala, 2013
تحرك االتحاد األورويب برسعة يف أعقاب الهجامت اإلرهابية يف باريس عام  2015لوضع مبادئ توجيهية
مشرتكة بشأن معايري التعطيل ( .)EC, 2015وتم اعتامد اللوائح الجديدة ألول مرة يف  15ديسمرب 2015
ودخلت حيز التنفيذ يف أبريل  .2016وتضع هذه اللوائح معايري لعملية التعطيل بأكملها بد ًءا من الجهات املكلفة
بإجراء التعطيل والخطوات املطلوبة العتبار األجزاء املختلفة لألسلحة غري قابلة للتشغيل بشكل دائم ورشوط
الوسم والتحقق .وتوجد العديد من هذه الرشوط التقنية يف ملحق املستند ( .)EC, 2015, pp. 66–70أثار هذا
امللحق جدالً واس ًعا بني الخرباء حول رصامة إجراءات التعطيل املنصوص عليها ذلك ألن بعض الدول مل تشعر
أن املعايري صارمة مبا يكفي لضامن التعطيل الدائم للسالح الناري .وعقب مراجعة املعايري وإجراء سلسلة من
اختبارات الجاهزية ،تم اعتامد امللحق املنقح يف  5مارس عام  .)EC, 2018( 2018وبشكل متزامن ،اعتمدت
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا الحد األدىن “ملعايري اإلجراءات الوطنية لتعطيل األسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة” يف فرباير عام  2018والتي سيتم إلحاقها بدليل أفضل املامرسات املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة
الخفيفة (.)OSCE, 2018
أعتُرب التحويل أيضً ا حجر أساس للتعديل الذي تم يف عام  2017عىل توجيه األسلحة النارية .وركز التعديل
ريا إىل أن هذه األسلحة تشكل مخاطر جسيمة نظ ًرا لسهولة
يف املقام األول عىل أسلحة الصعق الصويت مش ً
تحويلها وخصائصها الهيكلية وقدراتها ( .)EU, 2017, para. 20ومبوجب هذا التعديل يتم تصنيف
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األسلحة النارية املعطلة عىل أنها أسلحة نارية من الفئة (ج) ويتعني اإلبالغ عنها للسلطات .وتصنيف أسلحة
الصعق الصويت ضمن الفئة القانونية للسالح األصيل يجعلها تخضع لنفس الضوابط املفروضة عىل مناذجها
غري املعدلة ( .)EU, 2017, pp. 37–38وهذا يجعل بيع أسلحة الصعق الصويت ذات قدرات إطالق النار
األوتوماتيكية غري قانوين ألن تعديل توجيه االتحاد األورويب يحظر أيضً ا امتالك املدنيني لألسلحة النارية
األوتوماتيكية (.)EU, 2017, para. 22
ومع ذلك فمن املثري لالهتامم أن التوجيه الجديد لألسلحة النارية ال يبدو أنه يطبق عىل األسلحة النارية التي يتم
تعديلها إلطالق ذخرية فلوبرت عىل الرغم من املخاوف املذكورة أعاله حول قابلية عكس هذه التعديالت .وهذا ألن
الالئحة تنطبق عىل وجه التحديد عىل األسلحة التي تم تعطيلها والتي ال تستطيع طرد مقذوفة .ومن املفرتض أن
األسلحة النارية املعدلة إلطالق ذخرية فلوبرت يجب أن تظل مصنفة يف نفس الفئة القانونية كاألسلحة النارية
األخرى من عيار فلوبرت.
ومثة مسألة أخرى تم إغفالها ضمن الجهود األخرية ملعالجة تحويل األسلحة النارية وهي تدمري فائض األسلحة
النارية .وحسبام تم مناقشته أعاله فإن مصدر انتشار األسلحة النارية املعطلة للرشطة األملانية يف السبعينيات
والبنادق العسكرية اإلسبانية املعطلة التي تم مصادرتها أثناء عملية بورتو وأسلحة الصعق الصويت ذات األصل
السلوفايك هو فائض األسلحة اململوكة للدولة والتي تم تعديلها ألغراض السوق املدنية ثم أعيد تشغيلها .ويف
حني أن لدى العديد من الدول سياسات بشأن إدارة فائض املخزون إال أن توجيه االتحاد األورويب لألسلحة النارية
ال يقدم إرشادات بشأن هذه املسألة كام هو الحال يف بروتوكول األسلحة النارية التي تعترب دول األعضاء يف
االتحاد األورويب أطرافاً فيه .غري أن إرشادات السياسة املتعلقة بفائض األسلحة النارية موجودة بالفعل عىل
املستوى الدويل .ويويص كل من دليل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ألفضل املامرسات املتعلقة باألسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة وبرنامج عمل األمم املتحدة بتدمري فوائض األسلحة النارية كوسيلة للحد من خطر
التحويل ( .)OSCE, 2003, p. 3; UN, 2001, art. II, para. 18وتقر معايري التعطيل الجديدة ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا مبخاطر إعادة تشغيل األسلحة املعطلة وسوء استخدامها ،وتنص عىل أن “الدول املشاركة قد
تستوجب تدمري األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة بدالً من التعطيل” (.)OSCE, 2018, p. 7
وأيضً ا يتم التطرق ملسدسات اإلنذار يف تعديل توجيه االتحاد األورويب لألسلحة النارية لعام  .2017ووفقًا للامدة  10أ،
يجب عىل الدول تصنيف مسدسات اإلنذار القابلة للتحويل كأسلحة نارية حقيقية (.)EU, 2017, art. 10a.2
قابل للتحويل عىل خصائص التصنيع 68.وناقشت املفوضية األوروبية
ويعتمد تحديد ما إذا كان مسدس اإلنذار ً
وممثلو صناعة أسلحة اإلنذار يف أواخر عام  2017هذه الخصائص الفنية بنا ًء عىل التوصيات الفنية التي صاغتها
اللجنة الدولية الدامئة الختبار األسلحة الصغرية .وسوف تعتمد املفوضية األوروبية هذه الخصائص كقانون تنفيذي
69
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اإلنفاذ

عمليات إنفاذ القانون

تسعى وكاالت إنفاذ القانون األوروبية إىل مكافحة انتشار األسلحة النارية املحولة عن طريق عدة
عمليات مشرتكة واسعة النطاق .نسق املنتدى األورويب املتعدد التخصصات ملكافحة التهديدات الجنائية
()EMPACTلألسلحة النارية واليوروبول عملية مارس يف عامي  2015و 2016يف أعقاب تحقيقات حول
انتشار أسلحة الصعق الصويت ذات األصل السلوفايك يف بلجيكا وفنلندا وفرنسا وأملانيا وهولندا وبولندا
ورومانيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة حيث أسفرت عن  160حالة اعتقال و 70حالة تفتيش للمنازل
ومصادرة أكرث من  635قطعة سالح و 150قنبلة يدوية و 200.000خرطوشة و 150كجم من املتفجرات.

70

وأسفرت العملية يف فرنسا وحدها عن مصادرة  122سالح صعق صويت وشملت  37عملية اعتقال يف
مارس .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017( 2015
وكشفت العمليات املشرتكة التي شملت عدة دول  -أملانيا وبولندا واململكة املتحدة  -والتي تناولت تهريب
أسلحة الصعق الصويت السلوفاكية أنه قد تم استخدام بطاقات هوية بولندية لرشاء األسلحة من تاجر تجزئة
لألسلحة يف سلوفاكيا .واستنادًا إىل سجالت الدفاتر يف املتجر والتحقيقات اإلضافية ،قدر املسؤولون أن
مجموعات الجرمية املنظمة البولندية قد اشرتت ما يقرب من  2000سالح صعق صويت ثم قاموا بتحويلها
وتهريبها إىل دول مثل هولندا واململكة املتحدة .كام تورطت هذه الشبكات اإلجرامية أيضً ا يف االتجار
باملخدرات (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
وتعترب عملية البوسفور عام  2016أول عملية أوروبية تستهدف مسدسات اإلنذار (تركية الصنع) التي
تم تهريبها إىل عدة دول أوروبية عرب بلغاريا .ويف حني أن رشاء هذه األسلحة النارية يف بلغاريا يخضع
لقيود أقل فإن حيازة أو استرياد أو اقتناء هذه األسلحة النارية يستوجب الرتخيص والتسجيل يف العديد من
البلدان األوروبية األخرى .وأدى عدم اتساق اللوائح وحرية الحركة عرب الحدود األوروبية إىل تهريب أسلحة
اإلنذار التي تم رشاؤها بشكل قانوين من بلغاريا إىل دول أوروبية أخرى حيث تخضع لتنظيم أكرث رصامة
(.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
وقامت السلطات يف العديد من بلدان الوجهة لهذه األسلحة -بلجيكا وقربص وفنلندا واليونان وهولندا وبولندا
ورومانيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة  -بدعم من بلغاريا واليوروبول بالتحقيق يف اقتناء وحيازة رعاياها
لهذه األسلحة النارية .واستنادًا إىل سجالت املبيعات البلغارية قامت السلطات املشاركة يف العملية يف عام 2016
شخصا ومصادرة  556مسدسات الغاز واإلنذار -تم تحويل 131
بتفتيش  421منزالً وألقي القبض عىل 245
ً
منها – 108و أسلحة نارية أخرى و 33748طلقات ذخرية .كام صادرت عملية البوسفور أدوات تحويل األسلحة

النارية وملحقاتها وفككت أربع ورش لتحويل األسلحة النارية يف إسبانيا (.)Europol, 2017a
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وأسفرت عملية بورتو بقيادة إسبانيا وبدعم اليوروبول يف  12-13يناير 2017عام عن مصادرة أكرث من 10000
بندقية معطلة قابلة للتحويل بسهولة ورشاشات مضادة للطائرات و 400قذيفة وقنابل يدوية ومسدسات
طاحونة وقطع غيار تستخدم إلعادة تشغيل األسلحة ( .)Europol, 2017bوكشف التحقيق أن الجناة قد تعاملوا
مع قامئة عمالء متنوعني من ضمنهم مجموعات الجرمية املنظمة وجامعات تهريب املخدرات واألسلحة النارية
ذات الصالت اإلجرامية املحلية والدولية .وحافظ صاحب متجر املعدات الرياضية الذي تم ضبطه أثناء العملية
عىل عالقاته التجارية يف بلجيكا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا والواليات املتحدة .ومل يتم إثبات وجود أي صلة له
بجهات إرهابية حتى اآلن (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017

تحديات اإلنفاذ
وعىل الرغم من البيئة التنظيمية التي تزداد رصامتها تدريجيًا وتخصيص املوارد للعمليات املشرتكة مثل ما متت
مناقشته أعاله ،فال يزال التصدي لتحويل األسلحة النارية يعترب تحديًا للوكاالت األوروبية إلنفاذ القانون .وقد
يصعب عىل األشخاص غري املدربني التمييز بني األسلحة النارية املحولة واألسلحة النارية الحقيقية ويصعب

عىل غري الخرباء تعيني األدلة املحتملة التي تظل عىل السالح أثناء عملية التحويل .وعالوة عىل ذلك ،قد يكون
من الصعب إثبات أن السالح الناري املوسوم عىل أنه معطل قد تم تعديله الحقًا إلطالق ذخرية حية .وهناك

حاالت أيضً ا يتم فيها وضع وسم تعطيل مزيف عىل األسلحة النارية الفتاكة أو يتم دمج أجزاء من سالح ناري
يحمل وسم التعطيل مع أجزاء من أسلحة نارية أخرى لتصنيع سالح لألغراض الفتاكة ،مام قد يؤدي إىل تضليل
ريا تم اإلفادة بأن بعض األسلحة النارية املقلدة املحولة التي تم
املحققني ( .)Museau, 2017, pp. 35, 43وأخ ً

االستيالء عليها أثناء عملية البوسفور كانت سهلة اإلرجاع أو “التحويل” يف غضون دقائق مام تسبب يف املزيد
من التحديات إلنفاذ القانون (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017; Europol, 2017a

أعرب العديد من الخرباء الذين متت مناقشتهم خالل هذه الدراسة عن قلقهم بشأن التحديات املتعلقة بتعقب
األسلحة النارية املحولة .وعادة ما يوفر الوسم املوجود عىل مسدسات اإلنذار معلومات كافية عن الصانعني والرقم

التسلسيل مام يساعد يف تحديد هوية أول مشرتي للسالح (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
ومع ذلك ،فإن بيع هذه األسلحة يف أغلب األحيان دون ترخيص أو تسجيل يف بعض البلدان 71ميكن أن يعقد
بشكل هائل الجهود الرامية إىل تحديد سلسلة ملكية السالح عىل نحو أكرث شموالً وال سيام النقطة التي تم فيها

نقل السالح أو تحويله بشكل غري مرشوع.

لقد اعتمدت التحقيقات الناجحة يف حل شبكات التهريب يف املقام األول عىل دفاتر وسجالت البيع الخاصة
بتجار التجزئة وليس عىل أي نظام تسجيل رسمي ( .)Small Arms Survey and EMPACT، 2017وتعد

عملية البوسفور والجهود املبذولة ملكافحة انتشار أسلحة الصعق الصويت سلوفاكية الصنع مثالني واضحني عىل
قيمة سجالت البيع الخاصة بتجار التجزئة يف التحقيقات ويف تعقب األسلحة النارية املحولة وإحباط شبكات
التهريب رشيطة أن تتضمن معلومات مثل معلومات تعريف املشرتي الرئيسية أو تفاصيل بطاقة االئتامن .ويف
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حالة عدم توفر معلومات التسجيل الرسمية فإن حفظ سجالت تجار التجزئة الذين يبيعون أسلحة اإلنذار النارية
وامل ُعطلة عىل األقل بالغ األهمية لضامن إمكانية تعقب هذه األسلحة وبالتايل التقليل من جاذبيتها للمجرمني.

التواصل والتوعية
مهم من خالل ضامن تصميم منتجاتهم بصورة تحد من
يستطيع صانعو األسلحة النارية املقلدة أن يلعبوا دو ًرا ً
مخاطر التحويل غري املرشوع .وأوقفت بعض الرشكات يف السابق تصنيع طرازات معينة قابلة للتحويل بسهولة
مثل طراز  GT 28من صنع رشكة  - Tanfoglioوإن تم ذلك فقط بعد انتشارها يف هيئتها املح ّولة .إن بعضالخصائص التقنية مثل التهوية األمامية أو نوع املواد املستخدمة لتصنيع األجزاء األساسية لألسلحة النارية املقلدة من
املعروف أنها هي األكرث عرضة للتحويل ( .)King, 2015, p. 3; Small Arms Survey and EMPACT, 2017وقد
أدى ذلك إىل اختيار بعض الصانعني لتصميامت أخرى يصعب تحويلها ،بينام حاولت بعض البلدان تنظيم تلك املسألة
( .)King, 2015, p. 3وعىل الرغم من ذلك ،يبدو أن تغيري تصميامت األسلحة ال يزال ميثل مشكلة بالنسبة لبعض
الصانعني إذ قد يكون له آثار هائلة ومكلفة ليس فقط عىل تكاليف تصنيعها ،ولكن أيضً ا من حيث سالمة عمالئها يف
بعض الحاالت (.)Small Arms Survey and EMPACT, 2017
نظ ًرا لربوز مسدسات اإلنذار اليدوية تركية الصنع ضمن األسلحة النارية املحولة أصبح الحوار مع صانعيها
خاصة أمر يف غاية األهمية .ويبدو أن السلطات الرتكية عىل دراية باملشكالت التي تفرضها املعايري املتساهلة
للسيطرة عىل تصدير األسلحة النارية املقلدة وذلك لعدة أسباب .أوالً ،أفادت وزارة الداخلية يف عام  2014أن
مهريب األسلحة قد استغلوا هذه املعايري املتساهلة لتهريب الطرازات املصممة للتصدير إىل داخل تركيا مرة أخرى
وتحويلها ألغراض االستخدام املنزيل ( .)KOM Presidency, 2014, p. 80ثانياً ،خضعت الصادرات الرتكية
لتدقيق دويل بعد أن تبني أن مسدسات اإلنذار تركية الصنع قد تم نقلها بأعداد كبرية إىل البلدان الخاضعة لحظر
األسلحة املفروض من ِقبل األمم املتحدة .فعىل سبيل املثال يف عام  2013أكدت لجنة العقوبات الدولية بشأن
ليبيا التابعة لألمم املتحدة للسلطات الرتكية أن املعدات التي تشمل بنادق الصيد/الخراطيش ومسدسات إطالق
العيارات الخلبية والرصاص املطاطي والتي ال تخضع لضوابط التصدير يف تركيا يف واقع األمر تخضع إىل
حظر األسلحة عىل ليبيا ( .)UNSC, 2016, p. 160ويف حني تدعي السلطات الرتكية أنها تتخذ التدابري الالزمة
ملعالجة كلتا املشكلتني ( )KOM Presidency, 2014, p. 80; UNSC, 2016, p. 160فإن استمرار وفرة
الطرازات الرتكية القابلة للتحويل بسهولة يف أوروبا كام هو موضح يف هذا التقرير يشري إىل الحاجة ملناقشات
متعمقة مع الدولة والصانعني ملعالجة ما تبقى من فجوات.
ويف حني أن استمرار الثغرات التنظيمية والترشيعات غري املتسقة بني الدول األوروبية يسهل هذه التجارة فقد
تكون مشاركة منصات اإلنرتنت ورشكات الطرود الربيدية ف ّعالة أيضً ا يف معالجة تحدي تحويل األسلحة النارية.
فعىل سبيل املثال اقرتح مسؤولو الجامرك الذين متت مناقشتهم لغرض هذا التقرير تحسني تبادل املعلومات بني
وكاالت إنفاذ القانون والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة بخصوص األسامء التجارية وعالمات الوسم املزيفة
لألسلحة النارية القابلة للتحويل بسهولة ( .)Small Arms Survey and EMPACT, 2017وميكن إنشاء
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قاعدة بيانات للكلامت الرئيسية التي قد تكون مفيدة ليس فقط للسلطات الجمركية ،ولكن أيضً ا ملنصات اإلنرتنت
وخدمات الطرود الربيدية يف محاولة تحديد وفحص املبيعات أو الشحنات املشكوك بأمرها.
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تعترب تحديات السياسة معقدة
يف أوروبا بشكل خاص نظ ًرا لسياسة التنقل
الحر واختالفات الترشيعات الوطنية املعنية
باألسلحة النارية حيث تعتمد البلدان املبادئ
التوجيهية الجديدة بوتائر مختلفة”.

االستنتاج
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تقوم التدابري التنظيمية بتغيري مستمر لطبيعة تحويل األسلحة النارية .وتحاول اللوائح حتى اآلن معالجة األنواع
الناشئة أو املوجودة بالفعل من األسلحة القابلة للتحويل بسهولة .ولكن مع سن لوائح جديدة تظهر أنواع جديدة
من تحويالت األسلحة النارية .وتعترب تحديات السياسة معقدة يف أوروبا بشكل خاص نظ ًرا لسياسة التنقل
الحر واختالفات الترشيعات الوطنية املعنية باألسلحة النارية حيث تعتمد البلدان املبادئ التوجيهية الجديدة
بوتائر مختلفة.
يوضح توجيه االتحاد األورويب لألسلحة النارية لعام  2017الطبيعة التفاعلية لالستجابة الحالية .ويجب أن يحل
هذا التعديل مبجرد تطبيقه بالكامل مشكلة أسلحة الصعق الصويت القابلة للتحويل بسهولة عن طريق مطالبة
الدول بتصنيفها كأسلحة نارية حقيقية يف فئات ما قبل التعديل الخاصة بكل منها .ورغم ذلك فإن صياغة
التعديل سمحت ملنتجي أسلحة الصعق الصويت بالتأقلم عن طريق تعديل الفائض من األسلحة النارية العسكرية
وتحويلها إىل أسلحة من عيار فلوبرت التي تخضع لتنظيم أقل رصامة .ويشعر الخرباء اآلن بالقلق من أن هذه
األسلحة ميكن إعادة تحويلها بسهولة إىل عياراتها العسكرية األصلية .يف هذه الحالة ،فإن السياسة التي تركز
عىل تنظيم عملية خفض املستوى وليس تعطيل قدرات السالح الناري قد تكون وفرت حالً أفضل .وبالنسبة
لجميع األسلحة النارية التي تم تعديلها ونتيجة لذلك تم تخفيض تصنيفها قانونيًا  -سواء كانت أسلحة صعق
صويت أو فلوبرت أو تحويالت أخرى – فإن تصنيفها يف فئة األسلحة النارية األصلية الخاصة بها متا ًما كام
فعل تعديل  2017ألسلحة الصعق الصويت سيجعل كافة املعامالت منظمة للغاية ويقلل من حدوث التحويالت
حا بشأن إدارة وتدمري الفائض من األسلحة النارية
غري املرشوعة .عالوة عىل ذلك ،فإن السياسات األكرث وضو ً
الحكومية متلك القدرة عىل منع أو عىل األقل تخفيض حجم خطوط التحويل يف املستقبل .وبالفعل ،كان الفائض
من األسلحة النارية املعدلة واملباعة يف السوق املدنية هو أساس مصدر االنتشار األخري ألسلحة الصعق الصويت
القابلة للتحويل بسهولة واألسلحة فلوبرت.
ريا يف الحد من خطر األسلحة النارية
ومع ذلك ،يبدو أن االتحاد األورويب قد أحرز منذ عام  2015تقد ًما كب ً
املحولة .وستؤدي معايري التعطيل الجديدة إىل التحسن يف أداء بعض البلدان من حيث التحكم يف التعطيل.
وسيحتاج صانعو أسلحة اإلنذار إىل تلبية املعايري الجديدة التي من شأنها أن تزيد من صعوبة إجراء تحويالت
عىل األسلحة النارية .ومن املفرتض أن تفرض اللوائح الجديدة قيودًا ورشوط جديدة عىل أي سالح إنذار ميكن
تحويله بسهولة .واستنادا ً إىل تجربة ليتوانيا فإن وضع رشوط الرتخيص والتسجيل ألسلحة اإلنذار ميكن أن
يقلل من االستخدام اإلجرامي لهذه األسلحة.
ومع ذلك فإن أيا من هذه املبادرات ال يحد من الطلب عىل األسلحة النارية ولذلك يجب عىل واضعي السياسات أن
يبحثوا عن بدائل للسوق املحتملة التالية .فالطباعة ثالثية األبعاد و 80%من علب املغالق  72وحتى بعض بنادق

الهواء املضغوط تعترب تهديدات محتملة .ميكن أن تصبح اللوائح املتعلقة بأجزاء األسلحة النارية مشكلة رئيسية
أخرى حيث قد يسعى من يقومون بالتحويل إىل الجمع بني أجزاء تتحمل الضغط وقطع جديدة ميكن أن تكون
مبثابة إطارات أو علب املغالق.
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وبعيدًا عن املستوى التنظيمي ،ميكن إرشاك العديد من الجهات الفاعلة بشكل أكرث فاعلية للتصدي لخطر تحويل
األسلحة النارية .والعمليات املشرتكة مثل البوسفور ومارس وبورتو نجحت يف تفكيك مصادر محددة لألسلحة
النارية املحولة بينام تطور املنتدى األورويب املتعدد التخصصات ملكافحة التهديدات الجنائية إىل مركز أورويب
ملكافحة االنتشار .ويبدو أن دعم املزيد من التعاون وتبادل املعلومات بني وكاالت اإلنفاذ األوروبية أمر حاسم يف
حاسم يف تحديد أمناط التحويل
معالجة تهديدات االنتشار املتزايدة .ميكن ملجتمع التحليل الجنايئ أن يلعب دو ًرا
ً
الجديدة والجهات الفاعلة املعنية .وضامن قيام خرباء املقذوفات بفحص جميع األسلحة النارية املضبوطة ومراعاة
أنظمة إدارة البيانات بشكل أفضل للخصائص التقنية لألسلحة النارية املحولة ومشاركة املعلومات الناتجة عن
ذلك بشكل مناسب بني البلدان ومع الوسطاء امليدانيني من شأنه أن يساعد بشكل كبري يف مكافحة انتشار هذه
األسلحة واستخدامها غري املرشوع .وكذلك يبدو أن العمل بشكل وثيق مع الصانعني وتجار التجزئة ومقدمي
ريا فإن الدول
خدمات الطرود الربيدية أو الطرود الرسيعة هو مفتاح التعامل واالستجابات الناجحة .وأخ ً
األوروبية مسؤولة عن مراقبة فعالية استجابة االتحاد األورويب لتحدي األسلحة النارية املحولة .وعىل أرض
الواقع ،ونظرا النتشار هذه األسلحة النارية يف قارات أخرى ،فإن البلدان األخرى سوف تطلع إىل أوروبا لتجد
املامرسات الجيدة والحلول العملية.
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