
ضباط الشرطة هم جزء من المشهد االجتماعي في الديمقراطيات الغربية. وتكشف نظرة فاحصة إلى ا�سلحة التي تقع تحت 
سيطرتهم، مع ذلك، عن العالقة المعقدة بين استخدام وكاالت الشرطة للقوة وسياسات مشتريات السالح

هذا الفصل يهدف إلى التعرف إلى االتجاهات التي يحتمل أن تمارس تأثيرG على تطور ا�سلحة النارية وا�سلحة ا�قل فتكC وشرائها 
التي   Cا�قل فتك النارية وا�سلحة  الغربية. وعلى حين لم يجر بعُد استعراض شامل لQسلحة  القانون  من قبل وكاالت تطبيق 
تستخدمها الشرطة الغربية، فإن خبرة الشرطة في فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة تشير إلى أن هذه البلدان تواجه 

تحديات «استخدام القوة» مماثلة، وإن اختلفت مقاربتها من حيث المشتريات والعقيدة.

من استنتاجات الفصل:
بصرف النظر عن استخدام مواد جديدة لخفض الوزن وتسهيل التخصيص، فإن ا�سلحة النارية المتعلقة بإنفاذ القانون لم 
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يحمل رجال الشرطة، وهم يرتدون معدات مكافحة الشغب، البنادق خالل مظاهرة في أوكالند بكاليفورنيا، بعدما أدين يوهانس ميهسرلي بالقتل غير العمد 
في حادث اطالق النار أودى بحياة أوسكار غرانت، يوليو/تموز ٢٠١٠ © بول ساكوما/ صورة أسوشيتد برس 
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لخفارة  ملم   ٩ عيار  يدوية  مسدسات  ا�عم،  الغالب  في  تستخدم،  برحت  ما  الغربية  أوروبا  دول  وكاالت  أن  من  الرغم  على 
النظام العام، فإن وكاالت إنفاذ القانون االمريكية تبتاع مسدسات يدوية بعيارات أكبر وبنادق نصف آلية درءG للعنف اsجرامي 

المسلح.

في  أوفر  بمرونة  ويمدهم  بعيدة  أهداف  مع  باالشتباك  الشرطة  رجال  لضباط   «Cفتك ا�قل  «ا�سلحة  من  الجديد  الجيل  يتيح 
استخدام القوة عبر سلسلة ا�سلحة الممتدة من غير الفتاكة إلى الفتاكة.

يستمد مجتمع إنفاذ القانون في الواليات المتحدة، في مسعاه الرامي إلى تكييف ممارسات الشرطة وعقيدتها مع ا�سلحة 
النارية وا�سلحة ا�قل فتكC، إلهامه الرئيس من الجيش.

عدم مجاراة سياسات استخدام القوة مشتريات منظمات الشرطة للبعض من تكنولوجيا ا�سلحة. ويعزز عدم توافق ا_راء بين 
الدول ووكاالت انفاذ القانون هذا التناقض من حيث العقيدة والممارسة ومتطلبات المعدات.

 Gموحد Cيبّرز الفصل عدم تجانس ترتيبات إنفاذ القانون واحتياجاته. فبدال من أن يكون مفهوم «استخدام القوة التواصلي» ثابت
لدى منظمات الشرطة، فإن نماذجه تستخدم حاليC بوصفها أدوات تدريب بدرجة أولى. ونظرG �ن فكرة تواصيلة القوة مصممة 
لتمثيل استجابات تتناسب وتهديدات محددة، فإنه ينظر إليها بوصفها دليًال لعملية صنع القرار ميدانيC. فهي ال تأخذ بالحسبان 
الظروف المعقدة التي يواجهها أفراد ضباط الشرطة، كما أنها ال تدل ضمنC على وجوب أن يكون هناك سالح قادر على تغطية 
 ،«Cمجموعة خيارات كاملة. ليس هنالك اتفاق كبير على ما يشكل فئة ا�سلحة ذات االسماء المختلفة «غير الفتاكة»، «أقل فتك
أو «ا�قل فتكC». هذا الفصل يستخدم مصطلح الـ»أقل فتكC» ليعكس حقيقة أن نقص التدريب على مثل هذه ا�سلحة أو اساءة 

استخدامها يمكن أن يلحق إصابات خطيرة أو مميتة بالهدف.
ومن زاوية المشتريات، فإن منظمات الشرطة سوق يصعب استهدافه للغاية بحكم شدة تنوع متطلباتها وعقيدتها. فمن النادر 
أن تتفق سلطات الشرطة على متطلبات عامة لQسلحة، وهذا ما قد يفسر سبب تركيز بعض مصنعي ا�سلحة الصغيرة با�ساس 

على المشتريات العسكرية.

منظمات الشرطة متنوعة وقّلما تتفق على متطلبات عامة لQسلحة

يحدد الفصل التطورات الحديثة ونزعات المشتريات من أسلحة نارية وأسلحة أقل فتكا لدى وكاالت انفاذ القانون، ويقدم ا�سلحَة 
على شكل ثنائية «فتاكة» مقابل «أقل فتكC» لتسليط الضوء على التفاوت في النماذج التي أبتاعتها وحدات الشرطة الغربية، 
فضال عن صعوبة تغطية هاتين الفئتين من ا�سلحة في عقيدة واحدة متماسكة. وبشكل عام، يعكس شراء أسلحة شرطة 
ضباط  به  سيزود  بما  للتنبؤ  سبيل  أوثق  هي  العسكرية  الصغيرة  ا�سلحة  تطور  فمراقبة  عسكرية.  وقواعد  اتجاهات  جديدة 
الشرطة في المستقبل القريب. والعكس بالعكس، فإن المجال الوحيد التي سينتفع من مدخالت الشرطة المباشرة هو تطوير 
خصائص السالمة في ا�سلحة النارية، التي قد  تجذب بعُد أمواالً طائلة للبحث وتستثير بعُد اهتمام المصنعين. ونظرG لعدم 
حدوث تطورات معتبرة بما يكفي لتعديل نهج الشرطة إزاء استخدام القوة، فقد صوبت ا_مال وجوهها جميعC نحو ا�سلحة ا�قل 
فتكC لتوفير مرونة في اختيار القوة في الميدان. ا�سلحة ا�قل فتكC لم تحل محل ا�سلحة النارية، بل اضيفت إلى صندوق ضابط 

الشرطة بوصفها وسيلة قسرية وسيطة.

الجيل ا�خير من ا�سلحة ا�قل فتكC ال يحل� محلَّ ا�سلحة الفتاكة بل ينشر باsضافة إليها.

ص باستخدام الجيل ا�ول لQسلحة ا�قل فتكC في ا�صل في االشتباكات عن قرب فقط، فإن التكنولوجيا الحديثة تسمح  وبينما ُرخِّ
للضباط بصورة متزايدة بالتصويب بدقة من مسافة بعيدة. أضف إلى ذلك إن القطاع الخاص، على ما يبدو، عازم على التسويق 
راد �سلحة فتاكة إلى أقل فتكC قابلة للتحجيم تمامC. ونظرG لعدم وجود خيار «رُيوستاتي» حقC، فقد عالج المصنعون الطلب  باطَّ

على التكنولوجيا بالجمع بين ا�نظمة ا�قل فتكC وا�سلحة النارية.

أما الجزء ا�خير من الفصل فيسلط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بمطابقة سياسات الشرطة وإجراءاتها مع تكنولوجيا 
ا�سلحة الناشئة. ومن الممكن أن تضر مشتريات بعض من تكنولوجيا ا�سلحة الوسيطة المتسمة بالال مركزية والمتحركة بقوى 
السوق تطوير عقيدة متماسكة الستخدام القوة وأمور ذات صلة بتدريب الشرطة. هنالك خطر، كما هو الحال في الواليات المتحدة، 
بأن تمارس التكنولوجيا الجديدة - وما يقترن بها من مساع تسويقية -  تأثيرها على مشتريات الشرطة وعقيدة استخدام القوة، 
وليس العكس. فقوات الشرطة قد تحصل على منتجات جديدة ال تتناسب مع هيكيلتها أو عقيدتها أو بيئة عملها. هذا النزوع 

ال حضور له في أوروبا الغربية، حيث أن بنى الشرطة ا�كثر مركزية ساعدت على تمتين سياسات استخدام القوة ومواءمتها.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ما ال نعرفه بعُد ما إن كانت حمالت التسويق وضغط ا�قران سيدفع بوكاالت إنفاذ القانون ا�وروبية إلى 
اعتماد أنماط شراء مماثلة لتلك التي في الواليات المتحدة. هذا الفصل يشدد على أهمية المساءلة والرقابة المدنية المستقلة 

لضمان أن تعطى ا�ولوية sجراءات التشغيل الموحدة وقواعد االشتباك التكتيكية على مشتريات ا�جهزة.
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