
�صلحة ال�صغيرة 2007: موجز الف�صل 8 م�صح الأ

ما هو ثمن الكال�شينكوف؟ 

�صلحة ال�صغيرة  اقت�صاديات الأ

�سعار العالمية لبندقية الكال�سينك�ف الهج�مية. وه� ي�ستخدم البيانات لكى يقي�س الع�امل التى ت�ؤثر فى  ي�ثق هذا الف�سل عملية جمع معل�مات عن التفاوتات فى الأ

هلية.  �سلحة والحرب الأ �سلحة ال�سغيرة من الناحية الكمية، ولكى يبحث حقيقة العالقة بين الأ العر�س والطلب فى �س�ق الأ

اأن تم و�سع �سا�سية لم تتغير منذ  الأ ن خ�سائ�سها  ال�س�ق، ولأ الفائق فى  التحليلية نظرا لنت�سارها  الكال�سينك�ف باعتبارها م��س�عا للدرا�سة   وتم اختيار بندقية 

�سعار التى تم ر�سدها عبر فترات زمنية وبلدان مختلفة يمكن اأن تعزى ب�سكل م�ث�ق به اإلى ظروف �سا�سى فى عام 1947، ويعنى هذا اأن التغيرات فى الأ  ت�سميمها الأ

 .ال�س�ق، ولي�س اإلى حدوث تغيرات ج�هرية فى طبيعية المنتج نف�سه

�صلوب المتبع الأ

�سلحة ال�سغيرة. ولم يكن تجميع وت�سنيف هذه البيانات  قام الباحث�ن وال�سحفي�ن باإنجاز قدر كبير من الدرا�سات ال�ستق�سائية ودرا�سات الحالة ح�ل تجارة الأ

�سلحة عبر بلدان مختلفة مهمة �سهلة. فما ه� تحديدا ال�سالح الذى تم ر�سده بعينه؟ وما الحالة التى كان عليها ال�سالح؟ ومن اأين تم �سراء ال�سالح؟  الخا�سة باأ�سعار الأ

�سلحة على  �سعار. ول يعطى هذا الف�سل �سجال �سامال اأو محدد عن اأ�سعار الأ ومن ا�سترى ال�سالح؟ تعد هذه بع�سا من الم�سائل العديدة التى طرحت عند جمع بيانات الأ

�سلحة ال�سغيرة.  م�ست�ى العالم. وبدل من ذلك، فه� يقدم محاولة اأولى لت�ثيق اأ�سعار الكال�سينك�ف وي�سع اأ�سا�سا لمزيد من الجه�د لتعميق فهمنا ل�س�ق الأ

رخ�ص ت�ؤدى اإلى زيادة خطر اندلع حرب اأهلية. �صلحة الأ  اأ�صعار الأ

فالبد لفهم هذه ال�س�ق اأن ننظر اإليها باعتبارها دالة على الح�افز والقي�د التى ي�اجهها الم�سترون والم�ردون، ووا�سع� النظم والل�ائح. ويقدم هذا الف�سل نم�ذجا 

النم�ذج  هذا  بتحليل  ي�ستعين  ثم  ال�سغيرة  �سلحة  الأ �س�ق  فى  والطلب  للعر�س 

�سعار التى تم تجميعها حديثا، وعلى غرار ال�سلع  جراء اإح�سائى على بيانات الأ لإ

اأن  العر�س والطلب. وبرغم  �سلحة ت�ستجيب لق�ى  الأ المتاجرة فى  خرى، فاإن  الأ

�سرعية  غير  اأ�س�اق  فهناك  ر�سمية،  لقي�د  عامة  ب�سفة  تخ�سع  �سلحة  الأ تجارة 

�سلحة ت�ستجيب ب�سرعة للتغيرات فى العر�س والطلب.  مزدهرة لتجارة الأ

وو�سع نم�ذج للجانب الخا�س بالطلب فى ال�س�ق من خالل النظر اإلى ال��سائل 

المادية )الدخل( والدوافع المحفزة )الم�سلحة المكت�سبة وراء حيازة �سالح، على 

�سبيل المثال نتيجة لرتفاع معدلت جرائم القتل اأو ل�ج�د تهديدات تنذر بن�س�ب 

بالعر�س  الخا�س  للجانب  بالن�سبة  رئي�سيين  مك�نين  اإدراك  ويمكن  �سراع(. 

وعبر  داخل  التجارة  هذه  تقييد  اإلى  الرامية  والل�ائح  النظم  فعالية  ه�  اأحدهما 

البالد  العر�س، مثل تاريخ  �سا�سية فى  الأ التكاليف  خر ه�  ال�طنية، والآ الحدود 

ونفقات  المجاورة،  للبلدان  الع�سكرية  والتدفقات  هلية،  الأ الحرب  من  المت�ارث 

�سلحة.  النقل، وجميعها عنا�سر ت�ؤثر على ت�افر الأ

النتائج

�سلحة باعتبارها متغير فى نماذج مخاطر  يلخ�س الف�سل نتائج اإدراج اأ�سعار الأ

�سا�سية التى تم الت��سل اإليها هى:  هلية. والنتائج الأ الحرب الأ

هلية ب�سكل  رخ�س ت�ؤدى اإلى زيادة مخاطر الحرب الأ �سلحة الأ ·        اأ�سعار الأ
خرى لل�سراع.  م�ستقل عن ع�امل الخطر الأ

�سلحة.  ·        كلما كانت نظم ول�ائح البالد فعالة، ارتفعت اأ�سعار الأ

رجل يمنى يبيع بنادق هج�مية من طراز AK-47 خارج محله التجارى فى قرية فى جبال الخرز، 
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�سلحة بها اأدنى. وي�سدق هذا ب�سفة خا�سة على اأفريقيا، حيث ت�سمح الحدود �سهلة الختراق  رجح اأن تك�ن اأ�سعار الأ ·        البلدان التى لها حدود ي�سهل اختراقها من الأ
�سلحة اأن يلبى الطلب عليها ب�س�رة اأ�سرع.  لعر�س الأ

�سلحة.  خرى، اإذ ل يبدو اأن انهيار التحاد ال�س�فيتى كان له اأثر كبير على انهيار اأ�سعار الأ ·        وعلى عك�س الت�س�ر ال�سائع، عند اإحكام الرقابة على الع�امل الأ

�سلحة الناجم عن هذا.  ·        من المرجح اأن تنخف�س اأ�سعار اأ�سلحة اأحد البلدان اإذا زادت البلدان المجاورة من اإنفاقها الع�سكرى، فيما يبدو نتيجة لنت�سار الأ

�سلحة ترتبط بمعدلت جرائم القتل وحالت رك�د الن�ساط القت�سادى اأو الع�امل الديم�غرافية المتعلقة بال�سباب الذك�ر.  ·        ل يبدو اأن اأ�سعار الأ

�سلحة على الحاجة فى بيئات ما بعد ال�سراع تحافظ على انخفا�س اأ�سعارها وت�سهم فى ظه�ر خطر ن�س�ب �سراع فى �ستى اأنحاء المنطقة لبع�س ال�قت  ·        زيادة الأ
عقب انتهاء ال�سراع. 

�سعار ارتفاعا حادا. وعم�ما، يرغب النا�س فى  مثلة لق�ى العر�س والطلب الم�ؤثرة. ففى العراق يف�ق الطلب العر�س ومن ثم فقد ارتفعت الأ ويقدم هذا الف�سل عددا من الأ

�سعار معدلت مرتفعة غير  �سباب الثالثة، وبناء عليه فقد بلغت الأ ها لالأ من اأو ارتكاب الجرائم اأو ال�سراع. وفى العراق، يجرى �سراوؤ �سراء بنادق الكال�سينك�ف لدواعى الأ

ماأل�فة، حتى بالن�سبة لمنطقة حرب. فقد كانت البندقية الخ�سبية العادية من طراز AK-47 تباع بنح� 400-800 دولر عام 2006، مقارنة بنح� 80-150 دولرا 

جنبية هى العامل ال�حيد حاليا الذى يمنع ت�ريد  ن ال�سيطرة الع�سكرية الأ �سعار، لأ فى عام 2003. فل� – ومتى – غادرت ق�ات التحالف، فمن المرجح  اأن تنخف�س الأ

�سلحة من البلدان المجاورة لل�فاء ب�سكل كامل بطلب العراقيين الق�ى على البنادق الهج�مية.  الأ

�صلحة اإنفاذ الق�انين والل�ائح التنظيمية ب�صكل اأف�صل يزيد اأ�صعار الأ

حداث، حيث �سجلت اأ�سعار الكال�سينك�ف اأدنى �سعر لها فى العالم، مثلما ي��سح ال�سكل 8-2، ومازالت تنخف�س. وت�ؤدى المتغيرات  وتقدم اأفريقيا، ت�س�را مغايرا لالأ

هذه  فى  التحكم  حتى  ولكن  �سلحة،  الأ اأ�سعار  تخفي�س  اإلى  جميعها  الت�ريد  وتكاليف  الحروب  من  المت�ارثة  والتركة  والل�ائح  النظم  وفعالية  الدخل  فى  الممثلة 

اأن هذا  اإلى  ح�سائية  200 دولر عن مت��سط ال�سعر العالمى لها. وت�سير التحليالت الإ اأفريقى يجعل �سراء بندقية هج�مية اأرخ�س بنح�  نها تقع فى بلد  الع�امل، لأ

جراء  اإلى ت�فير ح�افز واإطار لإ �سعار  ولى لبيانات الأ اأفريقيا ينجم عن �سه�لة اختراق الحدود ال�طنية. ويهدف التجميع والتحليل الأ التخفي�س الهائل لل�سعر فى 

هذه  لمثل  مفيدا  منطلقا  تمثل  الراهنة  البيانات  فاإن مجم�عة  عي�ب،  ي�س�بها من  قد  مما  الرغم  وعلى  ال�سغيرة.  �سلحة  الأ ق�سايا  على  الكمية  البح�ث  من  المزيد 

الجه�د. 

مريكى( 2005-1986* قليمية للكال�صينكوف )بالدولر الأ �صعار الإ ال�سكل 8-2 الأ

قليمية �سعار الإ الأ

* لم تت�فر بيانات عن اأوروبا الغربية عن الفترة 1986-1990، ولذا فقد حذفت هذه المنطقة من ال�سكل تماما. 
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