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والأغاين  التلفزيونية  والربامج  الأفالم  الت�صعينيات، لقت  واأوائل  الثمانينيات  املتحدة يف  الوليات  ا�صتعمال كوكايني )الكراك( يف  تف�صي  خالل فرتة 
امل�صتمرة التي ت�صور حياة الع�صابات والعنف املرتبط بتجارة املخدرات يف مدن الوليات املتحدة رواجًا يف املخيلة ال�صعبية. ومن بني اأكرث هذه ال�صور اإثارة 
للذهول كانت عمليات اإطالق النار من مركبة خالل �صريها: اأفراد ع�صابات يف �صن املراهقة ميطرون اأحياء املدينة الفقرية بعيارات نارية من اأ�صلحة 
اأوتوماتيكية. وهذه امل�صاهد- والفرتا�صات التي تقوم عليها- ت�صتمر يف ت�صكيل الإدراك العام للعنف يف املناطق احل�صرية يف الوليات املتحدة يف يومنا 
احلا�صر. ولكن اإىل مدى هذه ال�صور دقيقة؟ هل البنادق الأتوماتيكية وامل�صد�صات الآلية م�صتخدمة على نطاق وا�صع من جانب مهربي املخدرات واأفراد 

الع�صابات كما هو �صائع؟ واإن مل يكن الأمر كذلك، ما هي الأ�صلحة التي يعتمدون عليها، وهل هي نف�صها الأ�صلحة التي ميتلكها غريهم من املجرمني؟

امل�صد�صات ن�صف الأتوماتيكية هي "الأ�صلحة املف�صلة" فعليًا لدى املجرمني يف الوليات املتحدة.

ي�صعى هذا الف�صل لالإجابة على هذه الأ�صئلة من خالل حتليل البيانات حول الأ�صلحة النارية وغريها من الأ�صلحة التي �صبطتها ال�صلطات الأمنية يف 
الوليات املتحدة. وميثل هذا الف�صل ال�صق الثالث من الدرا�صة متعددة ال�صنوات مل�صح الأ�صلحة ال�صغرية حول الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة غري 
امل�صروعة، والتي ت�صعى اإىل حت�صني الفهم العام فيما يتعلق بالأ�صلحة غري امل�صروعة من خالل احل�صول على بيانات مل ي�صبق ن�صرها من م�صادر ر�صمية 

)حكومية( وحتليلها.

وحتقيقا لهذه الغاية، ح�صل م�صح الأ�صلحة ال�صغرية على �صجالت لأكرث من 140.000 من الأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة املحتجزة لدى ال�صرطة 
للم�صاكل، مبا يف ذلك  التي مت �صبطها بحوزة جمموعات مثرية  الأ�صلحة  ال�صوء على  ال�صجالت  وت�صلط  املتحدة.  الوليات  وبلدات يف  يف ثماين مدن 

املجرمني وجتار املخدرات واأفراد الع�صابات .

وت�صمل النتائج الرئي�صية لهذا الف�صل ما يلي :
• كانت الغالبية العظمى من الأ�صلحة النارية التي مت �صبطها مع املجرمني وجتار املخدرات واأفراد الع�صابات يف ثماين مدن وبلدات �صملتها الدرا�صة 	

يف الوليات املتحدة هي امل�صد�صات، ومثلت امل�صد�صات اأكرث من )77%( من الأ�صلحة النارية التي مت �صبطها مع اأولئك املجرمني )انظر اجلدول 
 .)5.8
• امل�صبوطة 	 امل�صد�صات  من   %70 عن  يقل  ل  ما  كان 

عبارة عن م�صد�صات ن�صف اتوماتيكية خمتلفة ال�صنع 
والطراز والعيار- وكانت النوع الكرث �صيوعا لالأ�صلحة 
النارية التي مت �صبطها مع املجرمني يف البلديات التي 

�صملتها الدرا�صة.
• يف 	 الطويلة  والبنادق  امل�صد�صات  م�صادرة  ن�صب 

الوليات املتحدة هي عك�س تلك املوجودة يف املك�صيك، 
امل�صبوطة  الأ�صلحة  يقرب من 72% من  ما  كان  حيث 
امل�صروع عبارة عن  الثانية من هذا  املرحلة  هناك يف 

بنادق طويلة.
• الأ�صلحة 	 من   %12 من  اأقل  �صوى  البنادق  ت�صكل  مل 

طراز  من  تقريبا  ن�صفها  وكان  امل�صبوطة،  النارية 
با�صم  املعروفة  تلك  ذلك  يف  مبا  اتوماتيكي،  ن�صف 

الهجومية".  "البنادق 
• جرى �صبط بنادق اأي اآر-17 اأمريكية ال�صنع- امل�صار 	

اإليها غالبًا كاأكرث البنادق �صعبية يف الوليات املتحدة- 
بنادق  من  �صبطه  مت  ملا  الن�صف  عن  يقل  مبعدل 

كال�صنيكوف وتلك من طراز اأ�س كي اأ�س .

السجالت الرسمية
األسلحة غير المشروعة في الواليات المتحدة

حمقق من وحدة الع�صابات يف اإدارة �صرطة لو�س اجنلي�س خالل تفتي�صه ل�صقة تاجر خمدرات مت اإلقاء القب�س عليه، 
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• على الرغم من فر�س حظر على ا�صترياد الأ�صلحة 	
البنادق  ن�صبة كبرية من  كانت  ال�صني،  النارية من 
ن�صف التوماتيكية التي مت �صبطها �صينية ال�صنع.

• كان عدد الر�صا�صات امل�صبوطة �صئياًل.	
• من 	 جدا  �صغرية  ن�صبة  اخلفيفة  الأ�صلحة  �صكلت 

الأ�صلحة التي �صبطتها اإدارات ال�صرطة يف الوليات 
املتحدة. وكانت تلك التي مت �صبطها قدمية اأو يدوية 

ال�صنع اأو غري فعالة اأو غري كاملة.

مع  كبري  ب�صكل  اأي�صا  الأمريكية  البيانات  وتتناق�س 
اأخرى  اأجزاء  يف  امل�صبوطة  بالأ�صلحة  املتعلقة  ال�صجالت 
الأ�صلحة  من  ال�صائد  النوع  هي  البنادق  حيث  العامل،  من 
النارية التي ت�صبطها ال�صلطات الأمنية. وهذه الختالفات 
تربز التفاوت يف الأ�صواق الإقليمية والوطنية فيما يخ�س 
الأ�صلحة غري امل�صروعة، والتي حتكمها العديد من العوامل 
املختلفة، مبا يف ذلك ال�صتقرار الإقليمي واأمن الرت�صانة 
وتطور  واملوارد،  والأهداف  املدنية  وال�صوق  احلكومية 
م�صتهلكي الأ�صلحة غري امل�صروعة يف خمتلف املناطق التي 

�صملتها الدرا�صة.

املجرمني  بني  الت�صابه  اأوجه  من  العديد  اأي�صا  وهناك 
واملك�صيك  والعراق  اأفغان�صتان  يف  امل�صلحة  واجلماعات 
ذلك  يف  مبا  املتحدة،  والوليات  وال�صومال  والفلبني 
من  وتلك  كال�صنيكوف  بنادق  ا�صتخدام  يف  ان�صجامها 
هذه  متثل  املتحدة،  الوليات  ويف  ا�س.  كي  ا�س  طراز 
البنادق نحو 32% من البنادق ن�صف التوماتيكية حمددة 
ال�صنع اأو الطراز التي مت �صبطها باأيدي املجرمني وجتار 
املك�صيك، جرى �صبط  الع�صابات. ويف  واأفراد  املخدرات 
يقرب  ما  �صكلت  حيث  اأكرب،  ب�صكل  كال�صنيكوف  بنادق 
ن�صف  فقط  )ولي�س  امل�صبوطة  البنادق  اإجمايل  ثلث  من 
التوماتيكية(. و�صكلت بنادق كال�صنيكوف وتلك من طراز 
التي �صبطت يف  البنادق  ن�صبته 70% من  ما  ا�س  كي  ا�س 

اأفغان�صتان واأكرث من 90% يف العراق وال�صومال. ول يعد انت�صار 
بنادق كال�صنيكوف وتلك من طراز ا�س كي ا�س اأمرًا م�صتغربًا نظرا لكلفتها القليلة ووفرتها واإمكانية العتماد عليها. 

وعالوة على ما �صبق، فاإن العدد القليل للغاية من البنادق ذات العيار الكبري واملدافع الر�صا�صة التي �صبطها اأفراد ال�صرطة يف الوليات املتحدة اأمر 
جدير بالذكر. فقد مت �صبط ت�صعة بنادق فقط من عيار 50 بحوزة املجرمني وجتار املخدرات واأفراد الع�صابات، والبع�س منها بنادق عتيقة ذات تلقيم 
من الفوهة. ول ت�صمل البيانات �صوى عدد قليل من امل�صد�صات والبنادق الأوتوماتيكية بالكامل، والعديد من الأ�صلحة النارية املدرجة يف هذه الفئة تبدو 

من اأنواع ن�صف اتوماتيكية خمتلفة.

ويف حني اأن البيانات التي جمعتها هذه الدرا�صة ت�صلط ال�صوء على الأ�صلحة غري امل�صروعة يف الوليات املتحدة، ل تزال هناك ثغرات كبرية. والكثري من 
البيانات حول الأ�صلحة النارية املرتبطة بجرائم العنف غام�صة جدا اأو غام�صة لدرجة ي�صعب معها متييز ال�صالح الناري الذي اأ�صتخدمه اجلناة عن 
الأ�صلحة الأخرى امل�صبوطة. وت�صمل ال�صجالت اأي�صا معلومات قليلة عن امل�صدر الأقرب لالأ�صلحة اأو �صل�صلة احليازة ليكون باإمكان ال�صرطة �صبطها. 
ومع بع�س ال�صتثناءات، فاإن البيانات تك�صف القليل عن الأفراد الذين مت �صبط الأ�صلحة بحوزتهم. وي�صهم احل�صول على مزيد من هذه املعلومات يف 
حت�صني الفهم العام لالأ�صلحة غري امل�صروعة، وكيفية دخولها ال�صوق ال�صوداء وامل�صتخدمني النهائيني غري املرخ�صني الذين ي�صعون للح�صول عليها، مع 
ما حتمله من اآثار كبرية حمتملة على اجلهود احلالية وامل�صتقبلية للحد من حيازة وا�صتخدام لالأ�صلحة ال�صغرية والأ�صلحة اخلفيفة غري امل�صروعة يف 

الوليات املتحدة.

باأن�صطة  املرتبطة  اأو  الع�صابة  اأفراد  مع  امل�صبوطة  النارية  االأ�صلحة   5.8 اجلدول 
الع�صابات، 2012-2007

لو�س اجنلي�سهيو�صنت* نوع ال�صالح
%الكمية%الكمية

م�صد�صات 
يدوية

1>813م�صد�صات اجليب
4645926257م�صد�صات، ن�صف اتوماتيكية

1>14>3م�صد�صات، اأخرى
––1>4م�صد�صات، غري مو�صحة وغري حمددة

1421815233م�صد�صات عادية
––––غري حمددة

6217942192املجموع
1>1622بنظام التلقيمبنادق

––91بنادق ق�صرية
436102ن�صف اأتوماتيكي

––1>5اأتوماتيكي

1>1111اأخرى 
––1>1غري مو�صحة وغري حمددة

8511133املجموع 
––1>5ن�صف اتوماتيكيبنادق قن�س

628235اأخرى 
––1>2غري مو�صحة وغري حمددة

699235املجموع
––––ر�صا�صات اتوماتيكيةر�صا�صات

"ر�صا�صات  و  ر�صا�صة"  "م�صد�صات 
ق�صرية"

2<1––

––1>2املجموع
نارية  اأ�صلحة 

اأخرى
ريا�صية-  –م�صد�صات  هوائية  بنادق 

م�صد�صات �صاعقة
4<1––

––1>1اأ�صلحة نارية اأخرى اأو غري حمددة
––1>5املجموع

اإجمايل الأ�صلحة النارية املرتبطة باأفراد الع�صابات اأو 
اأن�صطة الع�صابات

782457

مالحظة: جماميع الن�صب قد ل ت�صل اإىل 100% ب�صبب تقريب املجاميع الفرعية.
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