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 ر�صم خريطة للفجوة الفا�صلة

�صلحة النارية والح�صرنة فى البرازيل  عنف الأ

�سلحة النارية. وزاد  تبرز البرازيل اليوم على ال�ساحة، وهى بلد لي�س لديها �سجل لل�سراع فى تاريخها تقريبا، لت�سجل معدلت مرتفعة من عمليات العنف با�ستخدام الأ

ولى لنخفا�س حوادثها ببطء. وزاد معدل حالت  عالن عن ظهور البوادر الأ 2004، حينما تم الإ 1970 حتى  �سلحة النارية باطراد منذ  عدد من وقعوا �سحايا لالأ

�سلحة النارية ثالثة اأمثال، من 7 حالت اإلى 21 حالة وفاة لكل 100 األف �سخ�س فى الفترة 2002-1982.  وفيات �سحايا حوادث الأ

�سلحة النارية فى البالد على نطاق وا�سع ولكن ب�سورة �سطحية. اإذ تركز التقارير  خبارية بتغطية ت�ساعد حوادث العنف المرتكبة با�ستخدام الأ عالم الإ وقامت و�سائل الإ

ثار الدامية لحوادث العنف ال�سائعة العادية  خبارية على حوادث العنف المدوية التى ترتكبها ع�سابات الجرائم المنظمة فى المدن الرئي�سية للبرازيل، ولكنها تغفل الآ الإ

�سلحة النارية، وهى ظاهرة موجودة فى الريف وكذلك فى الح�سر.  با�ستخدام الأ

�صلحة النارية فى البرازيل مثيله فى بع�ض البلدان التى تخو�ض حربا. يفوق معدل �صحايا حوادث الأ

التى تخو�س  حربا. وفى ظل عدم وجود �سراعات �سيا�سية كبيرة،  البلدان  النارية تفوق مثيلتها فى بع�س  �سلحة  الأ البرازيل معدلت ل�سحايا  المجتمع فى  و�سهد 

فراد والجماعات ال�سغيرة ويرتكبون �سد  خرى؛ فهى تعنى اأي�سا التركيز على ال�سياقات »الم�سغرة« حيث يتفاعل الأ �سباب الأ يقت�سى تف�سير هذه الظاهرة درا�سة الأ

�سلحة النارية فى  مر التركيز على عوامل الخطر والحماية الموؤثرة فى العنف المرتكب با�ستخدام الأ بع�سهم البع�س. ووفقا ل�سطالحات ال�سحة العامة، يقت�سى الأ

المجتمع البرازيلى. 

�سلحة النارية فى الدوائر البلدية المحلية بالبرازيل البالغ عددها 5507 دائرة بلدية. ونورد فيما يلى اأهم النتائج التى تو�سل  وي�ستعر�س هذا الف�سل حوادث عنف الأ

اإليها: 

© Viva Rio  .كواخ ال�سفيح �سابان، اأحدهما يم�سك ببندقية، يحاولن اإخفاء هويتهما خالل ت�سويرهما فى فيلم يروى ق�سة حياتهما فى اإحدى مدن الأ



�سلحة النارية.  �سلحة النارية بالتو�سع الح�سرى، ولكن هذا ل ينطبق على جرائم النتحار بالأ ·         ترتبط جرائم القتل المرتكبة با�ستخدام الأ

�سلحة النارية فى المناطق الح�سرية بن�سبة تفوق ن�سبة تعر�س الن�ساء ب�سبعة ع�سرة مرة، ولكن هذا الفراق ينخف�س فى  ·         الرجال معر�سون للوقوع �سحايا لعنف الأ
المناطق الريفية. 

�سلحة ب�سدة  لية فى المناطق الح�سرية اأكثر من المناطق الريفية، حيث تتف�سى حيازة البنادق، وترتبط اأنواع معينة من الأ �سلحة الآ �سلحة اليدوية والأ ·         تن�سر الأ
باأنواع معينة من ال�ستخدامات والم�ستخدمين. 

�سلحة النارية، فحين ل ينطبق هذا الو�سع على الفقر.  ·         يرتبط الظلم الجتماعى بعنف الأ

�سلحة النارية فى كون مرتكبيها من ال�سباب )15-29 عاما من العمر( وغير ملتحقين بالدرا�سة، وبال عمل.  ·         ويكمن اأحد عوامل الخطر المهمة لحوادث عنف الأ

�سلحة ال�سغيرة.  بوين التى تعولها الن�ساء وبها اأطفال دون �سن 21 عاما ول يعملون« بو�سوح بعنف الأ �سر وحيدة الأ ·         ويرتبط متغير »الأ

ال�سود واأولئك  اإذ تزداد احتمالت وقوع  النارية وفقا لالنتماء لجماعة عرقية ما،  �سلحة  القتل المرتكبة با�ستخدام الأ ·         يتفاوت خطر الوقوع �سحية لجرائم 
المنحدرين من عرق مختلط �سحايا لها اأكثر من البي�س، فى حين تزداد احتمالت اإقدام البي�س على النتحار من ال�سود اأو المنحدرين من عرق مختلط. 

�سلحة النارية. وي�سدق العك�س على جرائم النتحار برغم ذلك: اإذ يرتبط ارتفاع الدخل  ·         كلما انخف�س الدخل، زادت فر�س الوقوع �سحية لجريمة قتل با�ستخدام الأ
ذى بالنف�س.  بالحوادث والوفيات الناجمة عن اإلحاق الأ

�سلحة النارية.  ديان )الكني�ستان الكاثوليكية والبروت�ستانتية( عن�سر حماية من عنف الأ ·         يمثل اعتناق اأحد الأ

�سلحة النارية اأكثر انت�سارا فى البيئة الريفية عنه فى المناطق الح�سرية، فاإن المناطق الريفية ت�سهد معدلت حوادث اأ�سلحة نارية  ·         وبالرغم من اأن حيازة الأ
مميتة اأقل. 

�سلحة النارية  �سلحة النارية، وكذلك بدرا�سة عن توافر الأ وي�ستعين الف�سل بالم�سادر الر�سمية للمعلومات والبيانات الديموغرافية الخا�سة بحالت الوفاة نتيجة لالأ

�سلحة ال�سغيرة. وهو ي�سف اأنماط جرائم القتل وحوادث النتحار ح�سب دوائر البلديات المحلية والعمر ونوع  اأعدها معهد الدرا�سات الدينية، و»فيفا ريو«، وم�سح الأ

النارية فى  �سلحة  الجن�س والنتماء لجماعة عرقية معينة. ثم يقدم نتائج تحليل انحدار متعدد تم تطبيقه على طائفة من المحددات الجتماعية الرئي�سية لعنف الأ

�سلحة النارية.  �سلحة النارية وحوادث النتحار بالأ الح�سر والريف بالن�سبة لكل من جرائم القتل بالأ

�صد المخاطر فى البرازيل، ل�صيما العاطلين والمت�صربين من المدار�ض بع�ض ال�صباب معر�ض لأ

جراءات العامة الم�ستخدمة لتحليل الخطر القائم فى المدن  ) �س من الحوادث لكل 100 األف من ال�سكان(، حيث تو�سل اإلى اأنها تخفى  ويتطلع هذا الف�سل اإلى ما وراء الإ

�سلحة النارية، على خالف المناطق ال�سمالية  فروق داخلية مهمة. ففى ريو دى جانيرو مثال، يركز الق�سم الجنوبى من المدينة موارده وحمايته لمواجهة مخاطر عنف الأ

والجنوبية من المدينة، التى نادرا ما يزورها ال�سائحون. وتعد معدلت جرائم القتل فى �ساو كونرادو، وهو حى �سكنى جميل يقع فى المنطقة الجنوبية، اأدنى بما يبلغ 

50 مرة عن مثيلتها فى بون�سوكي�سو، الواقعة فى الجانب ال�سمالى من المدينة نف�سها. ويتخلف »مجمع اآليماو« فى بون�سوكي�سو بنحو 100 عام عن �ساو كونرادو من 

ناحية التنمية الب�سرية، وفقا لمعدلت النمو الراهنة. 

�سلحة النارية  طراف. فقد �سملت الدوائر البلدية المحلية التى �سجلت معدلت جرائم قتل بالأ واأخيرا، يمعن الف�سل النظر فى بع�س الدوائر البلدية المحلية الواقعة على الأ

�سلحة وغيرها من ال�سلع الممنوعة؛ وفى  اأعلى من المتوقع تلك الواقعة على الطرق الموؤدية اإلى الحدود الدولية والقادمة منها، حيث تنت�سر بقوة تجارة المخدرات والأ

الطرق المو�سلة بين »م�سلع الماريجوانا« فى ولية برنامبوكو والمراكز ال�ساحلية التى يتم فيها ا�ستخدام المخدرات؛ وتلك الواقعة بالقرب من اأو فى مواقع ال�سراعات 

�سلحة النارية اأدنى من المتوقع غالبا بظروف حماية خا�سة مثل تطبيق  را�سى. وتتمتع الدوائر البلدية المحلية التى �سجلت معدلت لجرائم القتل بالأ المزمنة على الأ

دارة العامة والتنمية الب�سرية، وال�سياحة الدينية اأو  اأف�سل الممار�سات فى الإ

غرا�س بيئية.  الموجهة لأ

فى  النارية  �سلحة  الأ لعنف  المعقدة  الظاهرة  حتى  اأنه  الدرا�سة  وتو�سح 

العلوم  بمناهج  بال�ستعانة  وا�سع  نطاق  على  تف�سيرها  يمكن  البرازيل 

فقط  بمفرده  عامل  يوجد  ل  اأنه  تظهر  فهى  العامة.  وال�سحة  الجتماعية، 

�سلحة النارية فى البرازيل. ووفقا لهذا، �ست�ستفيد  يتحمل م�سئولية عنف الأ

فى  التكاملية  والوكالت  النهج  من  عدد  من  العامة  وال�سيا�سة  التدخالت 

م�سعى متعدد القطاعات والم�ستويات ي�سمل التنمية الجتماعية، والعر�س 

اإعطاء  اأجل  ومن  القوانين.  اإنفاذ  وقدرات  ال�سغيرة،  �سلحة  الأ على  والطلب 

خطار، ينبغى تح�سين فر�س  �سد الأ ولوية للجماعات ال�سكانية المعر�سة لأ الأ

التعليم والعمل لل�سباب وو�سع ا�ستراتيجيات للوقاية الم�ستندة اإلى الرعاية 

بوين.  �سر وحيدة الأ ال�سحية لكبح جماح معدلت الحمل المبكر والأ

البرازيل فى  النارية  �صلحة  الأ عن  الناجمة  الوفيات   1-7  ال�سكل 

ح�صب اأ�صبابها )%(، 2000
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فى الح�سر فى الريف متو�سطة الح�سرنة  على ال�سعيد الوطنى

جرائم انتحار جرائم قتل حوادث


