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عالقة قاتلة

البنادق والموت في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
العنف المسلح مشكلة رئيسية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الوقت الحاضر .ليس ألن بلدان هاتين المنطقتين
تظهر معدالت جرائم قتل أعلى بكثير مما عليه الحال في أماكن أخرى من العالم فحسب ،بل ألن نسب جرائم القتل بالسالح
الناري في العديد منها أعلى أيضًا بكثير من المعدل العالمي البالغ  42في المائة ،حيث أن معدل استخدام األسلحة النارية في
جرائم القتل يناهز  70في المائة في أمريكا الوسطى ،و 61في المائة في منطقة البحر الكاريبي ،و 60في المائة في أمريكا الجنوبية.
هذا الفصل يسلط الضوء على أنماط واتجاهات جرائم القتل وجرائم القتل باألسلحة النارية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي .و ُيظهر بأن زيادة ارتفاع معدالت جرائم القتل يقترن ،في كثير من األحيان ،بزيادة نسب جرائم القتل باألسلحة النارية.
شكل رقم  2.1يمثل معدالت جرائم القتل الوطنية ونسبة جرائم القتل باألسلحة النارية اعتمادًا على بيانات العام ( 2010أو بيانات
آخر سنة متاحة) في  23بلدًا من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .فالبلدان ذات المعدالت العالية في جرائم القتل
(تأتي في المقدمة) تتمتع بنسب عالية في جرائم القتل باألسلحة النارية ،على حين تُظهر البلدان ذات المعدالت المنخفضة في
جرائم القتل انخفاضًا في نسب جرائم القتل باألسلحة النارية .كما يبدو أن ثمة رابطًا بين المعدالت المتزايدة لجرائم القتل على
مدى زمني معين وتصاعد نسبة جرائم القتل باألسلحة النارية .وليس من الواضح ما إذا كانت جرائم القتل باألسلحة النارية هي
التي ترفع معدالت جرائم القتل عموما أو العكس بالعكس .أيا كانت طبيعة العالقة السببية ،مما ال شك فيه أن هنالك عالقة
هامة بين األثنين.
ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  2.1اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ وﻧﺴﺒﺔ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺎﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ  23ﺑﻠﺪا ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ 2010 ،أو ﻓﻲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻣﻌﺪل ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﻟﻜﻞ  100اﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
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زيادة ارتفاع معدالت جرائم القتل يقترن ،في كثير من
األحيان ،بزيادة نسب جرائم القتل باألسلحة النارية
إضافة إلى ارتفاع معدالت جرائم القتل والنسب المرتفعة
لجرائم القتل بسالح ناري في عدد من البلدان في أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وبعكس االتجاهات
العالمية ،يبدي عدد من بلدان المنطقة تدهورًا في األوضاع
األمنية ،إذ تكشف البيانات المتاحة بأن معدالت جرائم القتل
تدنت بين األعوام  2005و 2009في  101دولة من ذوات المعدل
المنخفض وفي  17دولة من ذوات المعدالت المتوسطة .وفي
هذه األثناء ،زادت معدالت جرائم القتل بشكل رئيسي في
البلدان التي تعاني بالفعل من مستويات عالية ،بما في ذلك
بلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .شكل
رقم  4.1يمثل التغيرات التي طرأت على معدالت جرائم القتل
وطنيًا بين األعوام  1995و 2010حسب المناطق الفرعية (أو في
أول أو آخر سنة من الفترة الزمنية المحددة التي صدرت عنها
بيانات) .ويظهر الشكل أن عددًا أكبر من بلدان المنطقة
شهدت ،بالمتوسط ،زيادة في جرائم القتل وليس انخفاضًا.
البلد الذي أصابه التغير األعظم في معدالت جرائم القتل
بين األعوام  1995و 2010هو هندوراس ،إذ ارتفع معدل جرائم
القتل فيها بين العام ( 1999أول سنة تتوفر فيها البيانات)
والعام  ،2010من  42.0إلى  81.9لكل  100ألف نسمة.
شهدت هندوراس اعظم زيادة في جرائم القتل :من
 42.0لكل  100ألف نسمة في العام  1999إلى  81.9لكل 100
ألف نسمة في العام 2010
السلفادور وغواتيماال وهندوراس وجامايكا وفنزويال تُظهر
جميعًا معدالت جرائم قتل أكثر من  30لكل  100ألف ،وهي

معدالت شرعت في االرتفاع منذ العام  ،1995ونسب جرائم
القتل باألسلحة النارية أعلى من  70في المائة .مقابل ذلك
تُظهر األرجنتين وشيلي وكوبا وبيرو وسورينام وأوروغواي
جميعًا معدالت جرائم قتل أقل من  10لكل  100ألف ،وهي
معدالت تنخفض أو مستقرة منذ العام  ،1995ونسب جرائم
القتل باألسلحة النارية أقل من  60في المائة.
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هذا الفصل يلقي الضوء على بعض العوامل التي
قد تفسر سبب العالقة بين ارتفاع معدالت جرائم القتل
وارتفاع نسبة جرائم القتل باألسلحة النارية والتي تظهر
واضحة على الخصوص في بلدان معينة  -مثل السلفادور
وغواتيماال وهندوراس وجامايكا وفنزويال .لقد أبان البحث
بأن مدى امتالك الجناة لألسلحة النارية واستخدامهم لها
يختلف وفقا للتوافر العام للبنادق غير المشروعة والعقبات
التي تعترض شراءها ،وهذا أمر يتأثر بوجود أسواق سوداء
أو سهولة تهريب سالح ناري .ومن العوامل المحتملة األخرى
التي ناقشها الفصل توافر األسلحة النارية وانتشار عصابات
الشباب وتجارة المخدرات وضعف األنظمة األمنية.
كما يكشف هذا الفصل عن أن الطبنجات والمسدسات
في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي
األسلحة األكثر استخدامًا في الجرائم .فعلى سبيل المثال
أظهرت دراسة عن جامايكا في العام  2009أن  50.6في المائة
من  569قطعة من األسلحة النارية المضبوطة بعد حادث
إجرامي كانت من الطبنجات و 21.8في المائة منها كانت
من المسدسات .ومع ذلك يتعين معاملة البيانات المتصلة
بضبط األسلحة بحذر .فالجماعات اإلجرامية قد تكون على
احتراس إزاء األسلحة ذات الثمن الباهظ ،األمر الذي قد يفسر
جزئيًا سبب ضبط الشرطة أسلحة رشاشة أو بنادق هجومية
قليلة نسبيًا .وبالفعل ،تكشف الدراسات أن استخدام
منظمات االتجار بالمخدرات لبنادق هجومية ومدافع رشاشة
في ازدياد ،إذ يشير تقرير صدر مؤخرا ،على سبيل المثال ،إلى
أنه بينما تستخدم منظمات االتجار بالمخدرات في المكسيك
بشكل أساس مسدسات بعيار  0.38ملم حينًا من الوقت،
فأنها بدأت تفضل األسلحة النارية األكثر قوة ،مثل كولت
( AR-15بندقية هجومية عيار )0.223أو اسلحة على نمط
( AK-47بندقية هجومية بعيار.)7.62
اضافة إلى ذلك ،إن تحويل وجهة األسلحة النارية من
المؤسسات األمنية ،كما يفاد ،أمر ليس غير مألوف .فقد
وجدت دراسة عن فائض األسلحة العسكرية والذخائر في
أمريكا الجنوبية أن ضعف حماية مخزونات السالح في البرازيل
والفساد يؤديان إلى تحويل واسع النطاق لوجهة األسلحة
النارية من أجهزة إنفاذ القانون إلى أيدي المجرمين.
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كما ال يعرف إال القليل ،رغم وجود أدلة ،عن الوضع القانوني لألسلحة النارية المستخدمة في أعمال العنف المسلح في المنطقة.
والمطلوب مزيد من البحوث التي تتناول عوامل الخطر الكامنة وراء العنف المسلح ودراسات عن حصول الجناة على البنادق
وعن الوضع القانوني

