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ا�ستكمال العد 
�سلحة النارية المدنية الأ

�سلحة ال�سغيرة كق�سية دولية كبرى فى حقبة الت�سعينيات  جاء ن�سوء انت�سار الأ

�سلحة ال�سغيرة المتداولة  حباط وا�سع النطاق اإزاء عدم المعرفة بحجم الأ مواكبا لإ

عن  الحديث  الالحقة  بحاث  الأ بف�سل  اأمكن  وقد  عليها.  المعلقة  همية  الأ ومدى 

اأبعاد الم�سكلة بقدر كبير من الواقعية. 

العالم. وتكاد  اأنحاء  �سائر  ال�سغيرة فى  �سلحة  المجتمع والأ العالقة بين  وتتغير 

المدنية،  الملكية  اأن  ويبدو  العالم.  فى  مكان  كل  فى  ال�سغيرة  �سلحة  الأ تنت�سر 

مو�سوع هذا الف�سل، تتغير ب�سرعة بالغة. وقد جاء �سمن النتائج الرئي�سية التى 

اأوردها هذا الف�سل ما يلى: 

·         اأن المدنيين يملكون نحو 650 مليون �سالح نارى فى �سائر اأنحاء العالم، اأى 
مريكيون  الأ المواطنون  ويملك  المعروف.  جمالى  الإ من  تقريبا  المائة  فى   75

وحدهم حوالى 270 مليون منها. 

·         اأن هناك فى عالم، اليوم ما ل يقل عن 875 مليون �سالح نارى فى اأيدى 
من والع�سكريين معا.  المدنيين ورجال الأ

·         اأن هناك على م�ستوى العالم �سالح نارى واحد لكل �سبعة اأفراد تقريبا. واإذا 
اإلى حوالى �سالح نارى  لم نحت�سب الوليات المتحدة، فاإن هذا المعدل ينخف�ض 

واحد لكل ع�سرة اأفراد. 

تالف المنظم اأزالت ما ل يقل عن 8.3 مليون قطعة �سالح  ·         اأن م�سروعات الإ
الم�سلحة.  القوات  حوزة  فى  كانت  اأرباعها  ثالثة  واأن   ،1991 عام  منذ  �سغير 

تالف العر�سى.  �سافة اإلى ذلك، فاإن اأعدادا غير معروفة اختفت من خالل الإ وبالإ

�سلحة النارية فى اأيدى المدنيين التى تقدر بـ 650 مليون قطعة – اأى  وتمثل الأ

ما ل يقل عن 875 مليون �سالح نارى ككل – زيادة كبيرة على تقديرات التقرير 

النارية فى حوزة رجال  �سلحة  الأ اقت�سرت على  التى  ال�سغيرة  �سلحة  ال�سابق لالأ

من والع�سكريين الر�سميين. ول تمثل التقديرات الجديدة زيادة حقيقية، واإنما  الأ

اأكثر  بحثية  واأ�ساليب  بحاث،  الأ من  ومزيد  اأف�سل،  عالمية  تقارير  عن  نتجت 

فعالية.

فى كل مكان تقريبا، يكون جرد المخزون لدى المدنيين اأكبر 

من اأو الع�سكريين.  كثيرا من المخزون لدى رجال الأ

�سد فتكا. وتبلغ الرابطة بين ثراء  �سلحة الأ ويحرز المدنيون اأعدادا متزايدة من الأ

الفرد وملكية ال�سالح من القوة الموؤثرة ما يوحى باأنه طالما بقيت قوانين ملكية 

ال�سالح دون تغيير فاإن المزيد من الثروة القومية من �ساأنها اأن توؤدى اإلى مزيد 

�سلحة فى  من ملكية ال�سالح. ومن غير المحتمل اأن ينخف�ض انت�سار تر�سانات الأ

اأيدى المدنيين فى اأى وقت فى الم�ستقبل المنظور. 

ومع اأن تعداد �سكان الوليات المتحدة يمثل اأقل من خم�سة فى المائة من �سكان 

�سلحة المتداولة فى اأيدى  العالم، فاإنها تمتلك ما بين 35 اإلى 50 فى المائة من الأ

خرى على غيرها فى  المدنيين فى �سائر اأنحاء العالم. ويرجع تقدم المجتمعات الأ

ي�صاحية للجدول 3-2 الر�صوم الإ



�سلحة اإلى حجمها الكبير مثل ال�سين، والهند، واإلى ثرائها مثل األمانيا وفرن�سا واإيطاليا واإ�سبانيا وانجلترا وويلز، اأو اإلى تاريخها الحديث فى تفاقم النزعات  امتالك الأ

�سلحة النارية اأكبر معدل له فى العالم.  العنيفة مثل اأنجول وكولومبيا حيث ي�سجل امتالك المدنيين لالأ

كثر احتمال  �سلحة المملوكة للدولة هى الأ �سلحة، بل هم المدنيون – وفى عديد من الحالت، لي�ست الأ ولى لالأ ولي�ست الدولة – فى اأغلب اأنحاء العالم – هى المالكة الأ

�سلحة  �سلحة ال�سغيرة لدى المدنيين والع�سكريين مازالت تحتاج اإلى تحقيق منظم، فاإنه يبدو اأن الأ خطار الن�سبية لالأ بحاث التى تتناول الأ لال�ستعمال. وبالرغم من اأن الأ

�سلحة ال�سغيرة.  المملوكة للمدنيين يتعاظم دورها فى اإطار الظاهرة العالمية لالأ

�سلحة ال�سغيرة فى اأيدى الع�سكريين ولدى بع�ض  �سلحة. ول تنزع اإلى التخزين �سوى الأ ومن الموؤكد اأن التر�سانات المملوكة للدولة اأكثر ترابطا من المخزون المدنى لالأ

اأ�سد فتكا، �سالحا ب�سالح،  �سلحة ال�سغيرة المملوكة للدولة  اأكثر ارتباطا بال�سيا�سة، حلوها ومرها. وتبدو الأ من. ونتيجة لذلك، فاإن تر�سانات الدولة تعتبر  رجال الأ

خر.  �سلحة النارية المملوكة المدنيين. ولكن ذلك يتغير هو الآ مقارنة بالأ

�سلحة اأكثر البيانات التى يعول عليها، ولكنها ت�سرد ق�سة غير كاملة.  تعتبر اإح�ساءات الت�سجيل الر�سمى للأ

�سلحة  الأ المثال، زادت ن�سبة  الت�سيك، على �سبيل  الثرية. ففى جمهورية  �سواق الح�سرية  الأ الكثير من  ال�سخ�سية فى  النارية  �سلحة  الأ المعرو�ض من  لقد تو�سع نطاق 

�سالحات الت�سريعية  �سلحة الم�سجلة فى عام 1991 اإلى 37 فى المائة فى عام 2000، ويعود ذلك فى جانب منه اإلى الإ ال�سخ�سية من ثالثة فى المائة من اإجمالى الأ

خيرة. وت�سهد  لية باأكبر قدر من الجاذبية فى ال�سنوات الأ �سد فقرا، فقد حظيت البنادق الآ �سلحة النارية ال�سخ�سية. اأما فى المناطق الأ التى تي�سر الحيازة القانونية لالأ

�سلحة اآلية ون�سف اآلية خا�سة البندقية  و�سط وجنوب اآ�سيا اإقبال على ا�ستبدال بنادق bolt-action  ال�سائدة بين المدنيين ببدائل اأ�سد فتكا من الأ اأفريقيا وال�سرق الأ

�سلحة النارية ال�سخ�سية للمدنيين.  )AK-47( وكانت المح�سلة ثورة تفتقر اإلى المعرفة باأبعاد الأ

�سلحة النارية  �سلحة ال�سغيرة، والحاجة اإلى �سيغة توؤكد امتالك المدنيين لالأ وت�سير البيانات الواردة هنا اإلى الحاجة اإلى اأ�ساليب جديدة فى التفكير ب�ساأن باثولوجيا الأ

فى ذاتها، اإن لم يكن اأكثر، عنها للدولة. 

�سلحة  الأ القطرية فى م�سح  البيانات  المدنيين. وقد تم تجميع  اأيدى  النارية فى  �سلحة  جمالى لالأ العدد الإ التحقق من  ولي�ست هناك و�سيلة علمية واحدة قادرة على 

ال�سغيرة با�ستخدام م�سادر واأ�ساليب عديدة. وهى تعتمد، كلما اأمكن ذلك، على بيانات م�سجلة ر�سميا، با�ستخدام التقديرات الم�ستقلة فى توفير المزيد من ال�سمولية. 

�سلحة اأف�سل البيانات الموثوق فيها، غير اأنها تقدم ق�سة غير كاملة. واإذا لم تتوافر البيانات الت�سجيلية اأو عمليات التقويم الم�ستقلة، فاإن  وتمثل اإح�ساءات ت�سجيل الأ

مر  قل جدارة بالثقة كلما لزم الأ �ساليب الأ اإلى الأ اللجوء  اأق�سى حد.  ويتم  اإلى  البيانات  اأقوى  ح�سائى المتالزم. ويجرى ا�ستخدام  التقديرات ت�ستند على التحليل الإ

لتحقيق الكتمال.  

الن�سبة جمالى المرتفع الإ المتو�سط جمالى المنخف�ض الإ الفئة

%35-25 26 26 26  رجال الأمن

%25-20 250 200 150  الع�سكريون

%77-73 730 650 570  المدنيون

1000 875 745 جمالى العالمى  الإ

ملحوظة: 

�سلحة ال�سغيرة لعام 2006- الف�سل الثانى(.  منية المعروفة وحدها )انظر م�سح الأ دارات الأ من كافة الإ وي�سمل اإجمالى رجال الأ

جمالية للفئات الثالث ب�سبب عملية التقريب. كما اأن الن�سب ل ت�ساوى المائة  عداد الإ جمالى العالمى  ل ي�ساوى الأ لية. ول ي�سمل اإجمالى الفئة المدنية اإنتاج الطائرات. كما اأن الإ �سلحة القديمة وغير الآ ول ي�سمل اإجمالى الفئة الع�سكرية الأ

ب�سبب التقريب. 

�سلحة ال�سغيرة )2006، �سفحات 37، 56(.  الم�صادر: الملحق 3- م�سح الأ

�صلحة النارية عالميا )بالماليين(  الجدول 2-1 تق�صيم الأ


