
مراقبة األسعار
األسلحة والذخيرة في األسواق غير الشرعية

الأ�سعار  ارتفاع  ويحفز  الوقت.  بع�ض  منذ  والباحثني  ال�سحفيني  اهتمام  الأمن  بديناميكيات  وعالقتها  ال�سرعية  غري  الأ�سلحة  اأ�سعار  ا�ستقطبت 
التكهنات باأن الو�سع الأمني باملحلي �سيتدهور قريبا. ويقول املحللون اأي�سا اأن الأ�سعار توفر موؤ�سرا على توفر ال�سالح. وترى التحليالت الإح�سائية اأن 

الأ�سعار املتدنية لبنادق الكال�سنكوف تزيد من خطر اندلع احلروب الأهلية. 

وبالرغم من التغطية امل�ستمرة لأ�سعار ال�سالح، فاإن التحليل مقيد بال�سعوبات املتاأ�سلة يف جمع املعلومات من الأ�سواق غري ال�سرعية. واعتمدت معظم 
الأبحاث على بيانات منقولة واأ�سعار تكون غالبا واردة يف و�سائل الإعالم. وتعيق حقيقة اأن جامعي البيانات يغطون مواقع وفرتات زمنية خمتلفة – ويف 
الوقت نف�سه يتحدثون اإلى م�سادر خمتلفة- من اإمكانية مقارنة البيانات. وتعترب املعلومات حول الذخرية التي تباع ب�سورة غري �سرعية نادرة على 

وجه اخل�سو�ض. 

توؤثر العديد من العوامل- مبا يف ذلك الإ�شطراب ال�شيا�شي ون�شاطات اجلماعات امل�شلحة والف�شاد الر�شمي- على اأ�شعار الأ�شواق غري ال�شرعية

ي�سعى هذا الف�سل اإلى تطوير املعرفة احلالية من خالل التحليل الأويل لبيانات الأ�سعار غري املن�سورة التي جمعها م�سح الأ�سلحة ال�سغرية يف الأ�سواق 
غري ال�شرعية يف لبنان وباك�شتان وال�شومال يف الفرتة ما بني فرباير/ �شباط 2011 و�سبتمرب/ اأيلول 2012. ومبا ين�سجم مع الأبحاث ال�سابقة، حدد 
اأ�سعار الأ�سلحة والذخرية، مبا يف ذلك الإ�سطراب  التي ت�ساعد يف تو�سيح اختالفات  العوامل  التي مت م�سحها �سل�سلة من  جتار ومراقبو الأ�سلحة 
ال�شيا�شي ون�شاطات اجلماعات امل�شلحة والف�شاد الر�شمي. وبالنظر اإلى هذا العدد الكبري من العوامل، يركز الف�شل على ال�شوؤالني التاليني، م�شتندا 

ب�سكل اأ�سا�سي اإلى البيانات الكمية التي مت جمعها على مدار 20 �سهرا:

• هل تظهر اأ�سعار ال�سالح والذخرية اختالفات مت�سابهة مع مرور الوقت ويف مواقع خمتلفة؟	
• هل هناك عالقة بني ظروف الأمن املحلي واأ�سعار الأ�سلحة والذخرية غري ال�سرعية؟	

ت�سمل النتائج الرئي�سية:
• �شمن كل موقع مت م�شحه، لبنان وباك�شتان وال�شومال، اأظهرت اأ�شعار الأ�شلحة والذخرية عموما توجهات مت�شابهة 	

ال�سكل 11: القتلى يف �شوريا مقابل اجتاهات اأ�شعار الأ�شلحة والذخرية يف لبنان، فرباير/ �شباط 2011- �شبتمرب/ اأيلول 2012
¾ اأعداد القتلى الذين مت الإبالغ عنهم )�سوريا(  ¾ الذخرية )لبنان(  ¾ الأ�سلحة )لبنان(

موؤ�شرات الأ�شعار وال�شحايا التي مت التعبري عنها بالنقاط ع املوحدة

الأ�شهر

م�سح الأ�سلحة ال�سغرية 2013: الف�سل 11- امللخ�ض
.............................................................................................................................................................................................................................
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• ترتبط اأ�شعار الأ�شلحة يف لبنان ب�شكل كبري مع �شحايا النزاع الذي مت الإبالغ عنهم يف �شوريا )انظر ال�شكل 5-11(	
• خلف م�سمى »الكال�سنكوف« العام، يوجد جمموعة من النماذج ذات الأ�سعار املختلفة. وعند توفر اأ�سكال خمتلفة من الكال�سنكوف، فاإن الأنواع 	

التي تكون �سعة خمزنه من عيار 7.62×39 ملم تعترب اأرخ�ض ثمنا من النماذج التي ت�ستخدم خزان من عيار 5.45×39 ملم. 
• اإ�سافة اإلى العيار، ت�سمل حمددات اأ�سعار الأ�سلحة حالتها وبلد الت�سنيع ونوع العقب )خ�سب اأو قابل للطي(- غري انه من ال�سعب احل�سول على 	

معلومات موثوقة حول بع�ض هذه ال�سمات من جتار ال�سالح.
• توثر املفاهيم واملعتقدات املحلية املرافقة لنماذج معينة على اأ�سعار الأ�سلحة.	
• اأ�سعار الذخرية مقارنة 	 اإلى تباين اقل يف  اأ�سعار الذخرية مما يوؤدي  اأن اخل�سائ�ض الفنية واملفاهيم املحلية تلعب دورا اقل يف حتديد  يبدو 

بالأ�سلحة.

يبني هذا الف�شل اأن ظروف البحث ال�شعبة يف الأ�شواق غري ال�شرعية ل متنع اإيجاد نظام جمع معلومات منتظم اأو تطبيق ال�شوابط الأ�شا�شية لتح�شني 
نوعية البيانات. وتظهر املراجعة املتاأنية للمعلومات التي مت جمعها اأن اأ�شعار الأ�شلحة تعتمد على جمموعة كبرية من العوامل اأكرث من اأ�شعار الذخرية، 
مبا يف ذلك خ�سائ�سها الفنية والرمزية املحلية املرافقة لنماذج معينة وتوفر واأ�سعار ذخريتها. ويف بع�ض احلالت، حت�سل حتولت مفاجئة وغري 
اعتيادية يف اأ�شعار الذخرية مقابل التحول العك�شي يف اأ�شعار البنادق الع�شكرية. وتبدو التباينات يف اأ�شعار الأنواع املختلفة للذخرية اأكرث ان�شجاما، 

وبالتايل اأ�سهل يف التنبوؤ، من التوجهات يف اأ�سعار ال�سالح.

حت�سر القيود على البيانات حتليل العالقة بني اأ�سعار الأ�سلحة والذخرية غري ال�سرعية والظروف الأمنية املحلية. غري اأن املعلومات املتوفرة تظهر 
رابطا قويا بني اأ�سعار الأ�سواق غري ال�سرعية يف لبنان والوفيات نتيجة النزاع يف �سوريا. وتوفر العالقة القوية على وجه اخل�سو�ض بني اأ�سعار الذخرية 
والوفيات يف ال�سهور الت�سعة ع�سر الأولى من النزاع يف �سوريا دليال اإ�سافيا على قيمة مراقبة اأ�سعار الأ�سلحة. ويف هذا ال�سياق على الأقل، تبدو اأ�سعار 
الذخرية موؤ�شرا مهما على عدم ال�شتقرار املحلي، وخ�شو�شا خالل اندلع احلرب. غري اأن التقارير املتوفرة من مناطق النزاع متيل اإلى جتاهل هذه 

القطعة الهامة من الأحجية مع الرتكيز على اأ�شعار اأكرث الأ�شلحة �شيوعا بدل من ذلك.

يو�شح هذا الف�شل اأن الرتكيز على اأ�شعار بنادق »الكال�شنكوف« حمفوف بالقيود وقد وجد اأن الأمر له عالقة خ�شو�شا بالباحثني واملرا�شلني. وب�شبب 
العدد الكبري من مناذج الأ�شلحة التي تندرج حتت هذا امل�شمى، فاإن اأ�شعار الأ�شلحة متيل اإلى الختالف ب�شكل كبري. ويتم ت�شعري هذه الأ�شلحة وبيعها 
بناء على التف�شيالت واملعايري املحلية اأكرث من ال�شمات الفنية املحددة التي تتيح تعريف ال�شالح. وتعطي مراقبة جمموعة اأ�شلحة اأكرث تنوعا، والأهم 

من ذلك الذخرية اخلا�سة بها، جمالت للمزيد من التحليل لالأ�سواق غري ال�سرعية وروابطها مع عدم ال�ستقرار على امل�ستوى املحلي.
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