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العدو من الداخل 

تحويل وجهة الذخائر فى اأوغندا والبرازيل 

ول/ اأكتوبر 2006، قام المحاربون فى منطقة كاراموجا ب�سمالى اأوغندا، باإطالق الر�سا�ص على 16 جنديا اأوغنديا كانوا يقومون بعمليات ق�سرية لنزع  فى ت�سرين الأ

�سلحة فاأردوهم قتلى. وت�سير النتائج التى اأوردها هذا الف�سل اإلى اأن بع�سا من هوؤلء الجنود ربما يكونون قد لقوا م�سرعهم بر�سا�سات كان من المقرر اأن تخ�س�ص  الأ

دلة الواردة فى هذه  ل�ستخدامها هم اأنف�سهم. وفى ريو دى جانيرو، بالبرازيل، لقى 52 من �سباط ال�سرطة م�سرعهم خالل اأدائهم لمهامهم فى عام 2004. وت�سير الأ

الدرا�سة اإلى اأن بع�سا منهم ربما يكونون قد قتلوا بر�سا�سات كانت مخ�س�سة لقواتهم نف�سها. 

ويقدم هذا الف�سل نتائج تم تجميعها من درا�ستين ا�ستطالعيتين ت�سكالن جزءا من م�سروع للم�سح يتو�سع باطراد لقتفاء اأثر الذخائر. واأجريت الدرا�ستان ال�ستطالعيتان 

فى اأماكن ذات معدلت مرتفعة من العنف الم�سلح. 

ويزيح هذا الف�سل ال�ستار عن اأدلة تبين اأن معظم الذخائر المتداولة بين العنا�سر الفاعلة غير التابعة للدولة فى كال  المنطقتين تم تحويل وجهتها ب�سورة غير �سرعية 

الذى تلعبه  الخطير  الدور  الف�سل برهانا قويا على  الذخائر وتحديد كميتها، يقدم  للدولة. ومن خالل ر�سم خريطة لتدفقات  التابعة  من  الأ بدل من توجيهها لقوات 

�سلية فى ا�ستدامة العنف الم�سلح.  �سلحة والذخائر التى انحرفت عن وجهتها الأ الأ

�سلحة ال�سغيرة منذ ال�سبعينيات  كاراموجا، �سمالى اأوغندا: يعد اأهالى كاراموجا من الجماعات الرعوية �سبه الرحل التى خا�ست �سراعات ع�سائرية داخلية با�ستخدام الأ

وغندية النظامية والحتياطية  ن اأفراد من القوات الأ فى القرن الع�سرين. ويبدو اأن المبادرات العديدة التى قادتها الدولة لنزع اأ�سلحة محاربى كاراموجا قد تقو�ست لأ

يمدونهم بالذخائر. 

غير  كاراموجا  ومحاربى  وغندية  الأ الحكومية  القوات  ذخائر  وموا�سفات  ببيانات  الخا�سين  الموجزين  اأن  فبرغم  اأول،  النتيجة.  هذه  تدعم  اأ�سباب  خم�سة  هناك 

متطابقتين تماما، فاإنهما مت�سابهتين بدرجة تكفى للتو�سل لنتيجة مفادها اأن القوى الحكومية وغير الحكومية لديهما م�سادر �سديدة الت�سابه للذخائر. وثانيا، فاإن 

وغندية  وغندية تعترف بوجود تجارة بين اأفراد من وحدة الدفاع المحلى )ق�سم من قوات الدفاع الأ الت�سريحات التى اأدلى بها الم�سئولون الع�سكريون فى ال�سحافة الأ

من علنا – يتداولها محاربوا  المعاونة( واأ�سقائهم من محاربى كاراموجا. وثالثا، فاإن الذخائر �سيئة النوعية الم�سنعة فى اأوغندا – التى انتقدها البع�ص فى قوات الأ

كاراموجا باأعداد مرتفعة ن�سبيا )انظر ال�سكل 9-5(. ومن المهم معرفة اأنها اأقل تداول عن ذلك بفارق �سا�سع بين اأيدى القوات الم�سلحة الحكومية، مما ي�سير اإلى ظاهرة 

يوؤكد  واأخيرا،  والذخائر.  �سلحة  الأ الع�سكرية بخالف  المهمات  كبير على وجود تجارة فى  دليل  ورابعا، هناك  الحكومية.  القوات  الحمولة” من جانب  “ التخل�ص من 

ال�سكل 9-5: �صناعات لويرو )اأوغندا( ذخيرة قطرها 39*7.62 ملم تقوم جماعات بتخزينها فى كاراموجا ) ن�صبة من مخزون كل جماعة( 

 )402=n(
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غير ذلك المنتج�سناعات لويرو

�سكال البيانية الدائرية تبين عدد طلقات كل فرد رقام الموجودة على الأ  .مالحظة: الأ



وغندية وهم ثائرون من عملية نزع اأ�سلحتهم – فى بع�ص الحالت لعدد من  من الأ �سلحة والذخيرة هو اأفراد قوات الأ محاربو كاراموجا على اأن م�سدرهم الرئي�سى لالأ

�سلحة والذخائر.  المرات – ثم يقومون باإعادة �سراء الأ

كواخ( فى ريو دى جانيرو.  حياء الفقيرة )اأحياء الأ جرامية �سيطرة ميدانية على عدد من الأ ريو دى جانيرو، البرازيل:  منذ منت�سف الثمانينيات، اكت�سبت التنظيمات الإ

من العام. وتلعب الذخائر دورا اأ�سا�سيا فى تاأجيج هذا  وتتناف�ص هذه الجماعات فى �سباق م�سلح لل�سيطرة على مراكز توزيع المخدرات المربحة كما تتحدى قوات الأ

من الحكومية.  �سلية التى كانت مخ�س�سة لقوات الأ ال�سراع، ويبدو اأن جزء كبيرا منها قد تم تحويلها عن وجهته الأ

من الحكومية – ول�سيما قوات ال�سرطة خ�سو�سا - هى م�سدر قدر كبير من ذخيرة البنادق الهجومية الموجودة  وت�سير مجموعة موؤتلفة من العوامل اإلى اأن قوات الأ

جرامية. فاأول، ا�ستخدام هذه الخائر محظورا، اإذ ل ت�ستخدم ذخائر البنادق الهجومية �سوى قوات �سرطة ريو دى جانيرو. وعدد م�ستخدميها من  بحوزة الع�سابات الإ

عوام التالية التى قامت فيها قوات �سرطة ريو  المدنيين محدود. وثانيا، توافق انت�سار الذخيرة عيار 556X 45 ملم فى العينة الم�سنعة عامى 2002 و2003 مع الأ

�سلحة من هذا العيار  دى جانيرو ب�سراء كميات كبيرة من الذخيرة. وهناك وجه �سبه مماثل بين الزيادات التى تمت فى الذخيرة عيار 762X51 ملم واعتماد ال�سرطة لأ

�سلحة ي�سير  فى منت�سف الت�سعينيات )انظر ال�سكل 9-10(.  وثالثا، ما ك�سف عنه فى تموز/ يوليه 2005 من تورط ال�سرطة فى عملية وا�سعة النطاق لتحويل وجهة الأ

�سمنا اإلى اأن ال�سرطة تعد م�سدرا للذخيرة التى تدخل اإلى �سوق تجارة ال�سالح غير الم�سروعة. 

واأخيرا، فاإن الفترة الزمنية بين تاريخ ت�سنيع الذخيرة وتاريخ �سبطها فى ال�سوق غير ال�سرعية، ق�سيرة، وهو ما ي�سير – على غرار حالة اأوغندا – اإلى وجود �سل�سلة 

اإمداد �سغيرة وم�سدر توريد قريب من مكان ل�سبط. 

الخال�صة: يتو�سل هذا الف�سل اإلى اأن مناهج اقتفاء اأثر الذخائر المطروحة هنا تمثل اأدوات بحث حيوية لفهم التدفقات غير ال�سرعية للذخيرة وتعيد حالتا كاراموجا، و 

من الحكومية فى ح�سول الجماعات الم�سلحة غير الحكومية على الذخيرة.  ريو دى جانيرو تاأكيد الدور الذى تلعبه قوات الأ

من الذين ينقلون الذخيرة اإلى محاربى كاراموجا، وهو ما يناه�ص ب�سكل مبا�سر المبادرات المتعاقبة والم�ستمرة  وفى حالة اأوغندا، ي�سير الدليل بقوة اإلى اأفراد قوات الأ

�سلحة التى ترمى اإلى وقف ال�سراع فى هذا الجزء من اأوغندا. وفى حالة ريو دى جانيرو، لي�ص ثمة دليل كاف ي�سير اإلى هذا النوع من التجارة. ومع ذلك، فهناك  لنزع الأ

من  توؤجج جانبا من العنف الم�سلح ال�سارى فى المدينة.  دليل- �سواء من خالل التجارة اأو الفقدان اأو ال�سرقة – على اأن ذخيرة قوات الأ

من من الم�ساركة فى العنف الم�سلح.  وينبغى مواجهة م�سكلة تحويل وجهة الذخيرة اإذا ما كانت هناك رغبة فى منع قوات الأ

ال�سكل 9-10 كمية من ذخيرة البنادق الهجومية CBC المحظورة ال�صتخدام التى تم �صبطها مق�صمة ح�صب العيار فى 
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عوام فى ال�سكل  مالحظة: لم يعثر على خرطو�ص  طلقات م�سنع فى اأعوام 1978 و1979و1982 و1985و1992 و1999 فى العينة، ولذلك لم تدرج هذه الأ

VIVA RIQ وقام بتحليلها ،DPTC الم�سدر: بيانات قدمها


