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 :الوسطى آسيا في مفارقة
 كيرجيستان في الصغيرة األسلحة

 
 السابق السوفييتي باالتحاد مرتبطة كانت التي الجنوبية الدول مجموعة أن واسع نطاق على المفهوم من

 الدولة، ضعف: عوامل عدة تُذْكيها التي االستقرار عدم من لحالة قوساً تشكل) الوسطى وآسيا القوقاز(

 المستوى على تقع التي والجرائم األهلية، والحروب االجتماعي التفكك أو والتشرذم ادي،االقتص واالنحدار

 توقّع كلها، األسباب ولهذه. المجاورة المناطق من نزاعات من عليها يفيض وما للحدود، والمتخطية الوطني

 المنطقة أنحاء في فرهاتوا توقّعوا كما الصغيرة، األسلحة على الطلب في ارتفاع حدوث المحلِّلين من الكثير

 .كلها

 

 كيرجيستان: 1-10الخريطة
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 يبين ،2003 عام منتصف في الصغيرة األسلحة مسح منظمة مشروع أجراها دراسة إلى واستناداً 

 مما خطورةً أقل هي تانكيرجيس في وانتشارها واستعمالها الصغيرة األسلحة امتالك درجة أن الفصل هذا

 باألسلحة االتِّجار بين صلة وجود على ثابت دليل ثمة وليس. األخرى الوسطى آسيا دول في الحال عليه يبدو

 عن الناجمة واإلصابة العنف معدالت فإن ذلك، على وعالوة. واألشخاص بالمخدرات واالتِّجار الصغيرة

 وتناقش اإلقليمية، التعميمات في التحقيق إلى الحاجة الدراسة وتُبرز. محدودة تعتبر الصغيرة األسلحة

 تلك في وتطعن استعمالها، وإساءة اَألسلحة وانتشار االجتماعية المشكالت بين الصلة حول االفتراضات

 .االفتراضات

 

 به أفاد ما إلى استناداً سالح، قطعة 50.000 حوالي) الكيرجية أو (الكيرجيستانية الحكومة تمتلك 

 بحوالي المقدرة المفترضة النسب وإلى القانون، تطبيق فرض ومسؤولي المسلحة القوات أفراد من عدد

. القانون تطبيق فرض مسؤولي من مسؤول لكل واحدة سالح وقطعة عسكري، لكل سالح قطعة) 2.25(

 الترخيص يمنح ال العملية، الناحية ومن. لألسلحة المدنيين بامتالك الصارمة) القوانين (التشريعات وتتحكم

 المسجلة الصيد لبنادق التقديري العدد بين ومن. الصيادين جمعية أعضاء إلى إال السالح بامتالك

 معظم من النقيض وعلى. "بشكك" بالعاصمة المحيطة لمنطقةا في  موجودة منها المئة في 80 ،)15.000(

 عن المعهودة الصورة تخالف كيرجيستان فإن فيها، األسلحة امتالك عن بيانات تتوافر التي األخرى الدول

 تلك من أكبر الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة من ترسانة على تسيطر حكومتها إن حيث من الدول، تلك

 العدد من أكثر الحضرية المناطق في المسجلة الصيد بنادق عدد إن حيث ومن المدنيون، لسكانا يتملكها التي

 المناطق في ويقطنون الروسي العرق من هم المسجلين الصيادين غالبية بأن علماً األرياف، في المسجل

 .الحضرية

 

 كيرجستان حكومة

 على تسيطر

 من ترسانة

 الصغيرة األسلحة

 الخفيفة واألسلحة

 التي تلك من أكبر

 انالسك يتملكها

 .المدنيون

 أوبالست، كول يسيك كاراكول، كول،-يسيك باِلكتشي، توكماك، بشكك، كازاخستان،

 كيا،-كيزل أوش، أباد،-جالل أوبالست، أباد-جالل أوبالست، نارين الصين، نارين،

 أوزبكستان، باتكن، أوبالست،-باتكن طاجيكستان، ش،تا-ساري أوبالست،-أوش

 .أوبالست تشوي تاالس، أوبالست، تاالس آكسي، كيربن،
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 يوحي المؤشرات نم عدداً لكن مشروعة، غير بطريقة المملوكة اَألسلحة عدد إحصاء الصعب من 

 على والمجيبون القانون تطبيق فرض مسؤولو ويذكر. رئيسة أمنية قضية يشكل وال منخفض عددها بأن

 المجيبين نصف وادعى. منخفضة تكون أن المرجح من لألسلحة المدنية الملكية أن األسرية المسحية الدراسة

 قالقل تشهد التي وطاجيكستان، أوزبكستان مع الحدود من القريبة القرى في األسرية المسحية الدراسة على

 أن المجيبين من آخر ربع أفاد حين في سالحاً، تمتلك قريتهم في" تقريباً أسرة أية "توجد ال أنّه واضطرابات،

 .سالحاً تمتلك" ُأسر بضع"

 
 
 
 
 

 النارية األسلحة باستخدام تُرتكب التي القتل لحاالت المئوية النسبة: 2-10 الجدول
 

 المئوية النسبة ولةالد
 58.47 األرجنتين

 7.80 وويلز بريطانيا

 21.46 هنغاريا

 10.65 كيرجيستان

 83.30 طاجيكستان

 63.39 المتحدة الواليات

 

 )2003 (العالمية الصحة منظمة: المصدر

 

 فتراضاال تؤكد النارية، األسلحة استعمال عن الناجمين والقتل لإلصابة المعتدلة المعدالت أن يبدو 

 الناجمة الوفيات حاالت أن كما. محدودة كيرجيستان في الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة ملكية بأن القائل

 نحو واضح توجه يوجد وال المستوى منخفضة تظل رسمية، بصفة عنها اإلعالن يتم والتي السالح، عن

 تم التي القتل حاالت نسبة نأ كما. 2002 عام في 9و ،2001 عام في 11و ،2000 عام في 6: صعودها

 مؤشر وهذا ،)المئة في عشرة (نسبياً منخفضة تعتبر جميعها القتل حاالت بين من السالح باستخدام ارتكابها

 .واسع نطاق على متوافرة غير األسلحة أن على آخر
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 تيالسوفي االتحاد عصر في كانت الجمهورية هذه ولكن. لألسلحة منتجات أية كيرجيستان تملك ال 

 تلك من تنتجه كانت ما مقدار بلغ إذ السوفيتية، المسلحة القوات لصالح للذخيرة الرئيسين المنتجين أحد

 عام وفي ،بِشكك في الذخيرة هذه إنتاج ويتواصل. السوفيتية القوات متطلبات من المئة في 30 الذخيرة

 .الصغيرة األسلحة ةذخير مصدري أكبر بين عشر الثالث المصدر كيرجيستان كانت ،1996

 

 من عدد واجه وقد وقلق، هم مصدر الحكومة لدى المخزونة الكميات من األسلحة تسرب يشكِّل 

 متَّهماً، 530 وجود العسكري العام المدعي سجالت وتذكر. التسريب بهذا تتعلق تُهماً وجنوده الجيش ضباط

 إلى يؤديا أن يمكن الجيش صفوف في المنتشرة مةوالجري الكيرجيستانية الحكومة في المستشري الفساد ولكن

 من الكلي المخزون فإن ذلك، ومع. وافية بصورة عنها التبليغ يتم ال التي القانونية الخروق من كبير عدد

 سحب ألن نظراً نسبياً صغيراً يكون أن المحتمل من كيرجيستان لدى الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة

 .1991 عام في معهم العسكرية والتجهيزات المعدات من الكثير سحب اقتضى البالد من السوفيات الجنود

 

 مسدسات: هما كيرجيستان، في السوداء السوق في تداولهما يتم اللذين ن،الرئيسي السالحين أن ويبدو

 أمريكي، دوالر 1500و 500 بين يتراوح الذي الكالشينكوف، سعر وإن. كالشينكوف ورشاشات ماكاروف

 السعر هذا يكون أن المرجح ومن العالم، من آخر مكان أي في منه كيرجيستان في بكثير ثمناً أغلى يعتبر

 .العرض جانب في المحدود الحجم على دالَّة إشارة

 

 شحنات بوجود يوحي متوافر دليل أي تجد ال المسح فإن األوروبيين، المحلِّلين بعض به يحاجج لما وخالفاً

 آسيا وعبر أفغانستان من انطالقاً الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة من الشمال نحو متّجهة الحجم كبيرة

 السالح تدفقات أن مقدماً يفترضون فإنهم الشحنات، هذه مثل وجود على يؤكدون الذين لونالمحلّ أما. الوسطى

 في القانون تطبيق فرض وكوادر المحليين المحلّلين معظم فإن ذلك، ومع. المخدرات تدفقات تُرافق

 .الشمال إلى متّجهة األسلحة في مشروعة غير تجارة أو تهريب وجود عدم يؤكدون كيرجيستان

 

 موطناً تعتبر الجمهورية هذه فإن األسلحة، من جوهرية تدفقات أية تتلقى ال كيرجيستان أن يبدو حين وفي

 أوزبكستان حركة نشطاء يكون أن المحتمل ومن. وقلق هم مبعث يشكِّل مما األسلحة، مخابئ من لعدد

 .المخابئ هذه معظم أنشؤوا ينالذ هم ،1999 عام البالد لهذه اإلقليمية األراضي دخلوا الذين اإلسالمية،

 

 

 دليل أي يوجد ال

 بوجود يوحي متوافر

 الحجم كبيرة شحنات

 الشمال نحو متّجهة

 األسلحة من

 واألسلحة الصغيرة

 من انطالقاً الخفيفة

 وعبر أفغانستان

 .الوسطى آسيا
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 تخلو ال كيرجيستان أن يهف شك ال مما

 االجتماعية المشكالت من

 الدخل فمستويات. واالقتصادية

 التي المستويات دون بقاءها تواصل

 العهد إبان عليها السكان اعتاد

 وجود على أمارات وثمة السوفييتي،

 األمل وخيبة اإلحباط من كبيرة درجة

 أن كما. المجتمع داخل السياسي

 وتظل ف،بالضع تتّصف الدولة هياكل

 المستوى دون ممثّلة فيها اَألقليات

 غير الحكومة أن عن فضالً المطلوب،

 العامة الخدمات توفير على قادرة

. ثابتة مستمرة بصورة األساسية

 التوتر حاالت فإن ذلك، على وعالوة

 األوزبكية األقلية بين) العرقي ( اإلثني

 الكيرجية واألكثرية الطاجيكية واألقلية

 االقتصادية الضغوط أن على كاٍف غير دليل ثمة ذلك، من وبالرغم. كيرجيستان نوبج في تتواصل

 ذلك، على زد. البالد داخل السياسي االستقرار انعدام من مهمة حالة تُفرز كيرجيستان تواجه التي والسياسية

 ارتفاع إلى أدت دق والسياسية االجتماعية واإلحباطات االقتصادي الحرمان أن على كافية غير إشارة هناك أن

 األسلحة فإن السالح، من خالية ككل الوسطى آسيا بأن الشائع االعتقاد ورغم. المسلحة الجريمة معدالت

 .كيرجيستان في األهمية بالغة أمنية قضية ستكون أنها يبدو ال الخفيفة واألسلحة الصغيرة
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 تهديداً آرت-كيزيل في هذه النائية الكيرجية التفتيش نقطة تشكّل

 الرياح بها تعصف التي الطريق يجوبون الذين للمهربين ضعيفاً

 .ومنها المجاورة طاجيكستان إلى


