
غنائم وأعداد
األسلحة غير الشرعية في المكسيك والفلبين

ميكن اأن يخطاأ املرء ويعتقد اأن الكميات ال�شخمة للأ�شلحة التي مت م�شدرتها يف بلدة رينوزا احلدودية يف املك�شيك هي تر�شانة لكتيبة م�شاة جيدة 
الت�شليح. فهي ت�شم مئات البنادق الهجومية وامل�شد�شات الر�شا�شة وبنادق القنا�شة والقنابل وقاذفات القنابل اإلى جانب اآالف الطلقات من الذخرية. 
وتو�شح االأ�شلحة – التي مت اكت�شافها خلل مطاردة واحد من كبار جتار املخدرات يف نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2008- مدى ازدهار ال�شوق ال�شوداء 
تعترب  التمويل.  القوية وجيدة  تهيمن عليها منظمات تهريب املخدرات  والتي  واالأ�شلحة اخلفيفة،  ال�شغرية  االأ�شلحة  املك�شيك يف جمال  لل�شلح يف 
مليارات  اإلى  ت�شل  التي  ال�شنوية  املخدرات  الإيرادات  نتيجة  العامل  يف  متويل  االأف�شل  للدولة  التابعة  غري  امل�شلحة  اجلماعات  بني  من  الع�شابات 

الدوالرات. 
بع�ض اال�شلحة التي مت تعريفها على انها »اال�شلحة املف�شلة« لي�شت منت�شرة كما هو مفرت�ض عموما

وهناك اختلف ب�شيط حول مدى �شخامة الرت�شانة التي اأوجدتها هذه االأموال، غري اأن تركيبتها املحددة وم�شدر حمتوياتها ت�شكل م�شدر الكثري 
من اجلدل. هل متلك ع�شابات تهريب املخدرات »ثروة وجيو�شا متاثل ما لدى الدولة« كما يدعي البع�ض؟ هل تتيح لهم ثروتهم الو�شول اإلى اأ�شلحة ال 
تتوفر للجماعات امل�شلحة االأقل متويل؟ هل هناك اختلفات ملحوظة بني االأ�شلحة التي ت�شرتيها منظمات تهريب املخدرات املدفوعة بتحقيق االأرباح 
واالأ�شلحة التي ت�شرتيها اجلماعات يف الدول االأخرى ذات الطموحات االأيديولوجية اأو ال�شيا�شية؟ يحاول هذا الف�شل االإجابة على هذه االأ�شئلة وغريها 
من خلل التحليل القائم على البيانات للأ�شلحة ال�شغرية واالأ�شلحة اخلفيفة غري ال�شرعية يف الدول املتاأثرة بالعنف االإجرامي املنظم عايل احلدة 

والنزاع امل�شلح متدين احلدة وهي حتديدا املك�شيك والفلبني.

وت�شمل النتائج الرئي�شية لهذا الف�شل:
• متلك اجلماعات امل�شلحة يف املك�شيك والفلبني القليل من االأ�شلحة اخلفيفة املعقدة تكنولوجيا مثل ال�شواريخ املحمولة. 	
• تقريبا 90% من البنادق غري ال�شرعية التي متت م�شادرتها يف الفلبني كانت من ت�شميم اأمريكي. 	
• بالرغم من ثروتها الفاح�شة، ال متلك ع�شابات تهريب املخدرات يف املك�شيك املجموعة الكاملة من االأ�شلحة اخلفيفة املتوفرة للحكومات وبع�ض 	

اجلماعات امل�شلحة التي ترعاها الدولة. 
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•  ترى البيانات اأن بع�ض االأ�شلحة التي مت تعريفها على اأنها »االأ�شلحة املف�شلة« ملهربي املخدرات يف املك�شيك لي�شت منت�شرة كما هو مفرت�ض 	
عموما. وهي ت�شمل بنادق من عيار 50 ملم وم�شد�شات من عيار 5.7×28 ملم، والتي ت�شكل جمتمعة اقل من 1% من كافة االأ�شلحة امل�شادرة 

التي مت درا�شتها. 
• تو�شح البيانات القليل حول امل�شادر التقريبية للأ�شلحة غري ال�شرعية وعمرها وحالتها وحركتها داخل الدولة وحركتها الدولية. اإن املزيد من 	

البيانات حول هذه اجلوانب �شيح�شن كثريا من الفهم العام الأ�شلحة ال�شوق ال�شوداء يف املك�شيك والفلبني.

واالأ�شلحة اخلفيفة غري  ال�شغرية  االأ�شلحة  �شنوات حول  ا�شتغرق عدة  ال�شغرية  االأ�شلحة  م�شح  مل�شروع  درا�شة  الثاين من  الف�شل هو اجلزء  وهذا 
ال�شرعية. والغر�ض من الدرا�شة، التي انطلقت يف عام 2010، هو حت�شني الفهم العام للأ�شلحة ال�شغرية واالأ�شلحة اخلفيفة غري ال�شرعية من خلل 
جمع وحتليل البيانات غري املتوفرة حتى االآن اأو قليلة اال�شتخدام من امل�شادر الر�شمية )احلكومية(. وخلل املرحلة االأولى من الدرا�شة، الواردة يف 
م�شح االأ�شلحة ال�شغرية 2012، حلل امل�شح بيانات حول االأ�شلحة ال�شغرية واالأ�شلحة اخلفيفة وذخرية االأ�شلحة اخلفيفة غري ال�شرعية يف ثلثة مناطق 

نزاع م�شلح عالية احلدة وهي اأفغان�شتان والعراق وال�شومال. 

متلك اجلماعات امل�شلحة يف املك�شيك والفلبني القليل من ال�شواريخ املحمولة

تركز املرحلة احلالية على االأ�شلحة غري ال�شرعية يف الدول املتاأثرة بالعنف االإجرامي املنظم عايل احلدة والنزاع امل�شلح متدين احلدة. ولهذه الغاية، 
جمع امل�شح بيانات حول اأكرث من 5.000 قطعة �شلح �شغري و�شلح خفيف وذخرية اأ�شلحة خفيفة غري �شرعية متت م�شادرتها يف املك�شيك، التي 
تعترب موطنا لبع�ض اكرب واأقوى الع�شابات االإجرامية املنظمة يف العامل، وحوايل 1.000 قطعة �شلح متت م�شادرتها يف الفلبني، حيث تن�شط العديد 

من اجلماعات امل�شلحة ذات الدوافع االأيديولوجية وال�شيا�شية والدينية. 

تظهر البيانات العديد من اأوجه الت�شابه واالختلف بني االأ�شلحة التي متت م�شادرتها يف املك�شيك والفلبني. ففي كل الدولتني، فاإن غالبية االأ�شلحة 
التي متت م�شادرتها كانت اأ�شلحة نارية، وقد �شكلت 80% من االأ�شلحة ال�شغرية واالأ�شلحة اخلفيفة التي متت م�شادرتها يف املك�شيك )انظر اجلدول 
اأو اجليل االأخري من االأ�شلحة  الوا�شح لل�شواريخ املحمولة  اأي�شا الغياب  12-1( و69% من االأ�شلحة التي مت ا�شرتدادها يف الفلبني. ومن امللحظ 
اخلفيفة. ولي�ض هناك ذكر الأي نظام دفاعي جوي حممول اأو اأ�شلحة موجهة م�شادة للدبابات �شمن االأ�شلحة التي متت م�شادرتها ولي�ض هناك اأي 

ذكر لقنابل الباريوم احلراري اأو ل�شواريخ امل�شاة احلرارية الرتادفية.
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