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نقاط التحول
تطور العصابات في نيكاراغوا

تعترب الع�صابات اإحدى التهديدات الرئي�صية على الأمن يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة يف اأمريكا الو�صطى. غري اأنها حتظى غالبا بالتعاطف �صواء 
يف التقارير الإعالمية اأو الدرا�صات الأكادميية اأو م�صتندات ال�صيا�صة والغالبية ال�صاحقة للمعلومات املتوفرة حول الع�صابات يف اأمريكا الو�صطى غري 

�صحيحة اإلى جانب عدم التوافق يف الإح�صائيات الر�صمية يف كافة اأنحاء املنطقة.

الغالبية ال�صاحقة للمعلومات املتوفرة حول الع�صابات يف اأمريكا الو�صطى غري �صحيحة

للع�صابات  بالن�صبة  الباردة  بعد احلرب  ما  التطورية يف مرحلة  للم�صارات  ومف�صل  مقارن  لتقدمي حتليل  متعمقا  اأ�صا�صيا  بحثا  الف�صل  يقدم هذا 
امل�صاحبة لثنني من الأحياء الفقرية يف ماناغو، عا�صمة نيكاراغوا. وهو م�صتند اإلى 30 مقابلة متعمقة اأجراها املوؤلفون مع اأفراد الع�صابات احلاليني 
وال�صابقني خالل الفرتة ما بني يونيو/ حزيران – �صبتمرب/ اأيلول 2012، بالإ�صافة اإلى البحث الثنوغرايف الطويل امل�صتمر الذي قاموا به يف هذين 

احليني منذ ت�صعينات القرن املا�صي.

ويركز الف�سل حتديدا على اأمناط التحول يف ا�ستخدام الأ�سلحة ال�سغرية من قبل اأفراد الع�سابات ويك�سف الأنواع املختلفة للأ�سلحة امل�ستخدمة 
يف خمتلف املراحل الزمنية والطبيعة املتغرية لل�صوق ال�صوداء لل�صالح وقيام وانهيار اجلماعات امل�صلحة وتطور عالقات الع�صابات – املعروفة با�صم 
بانديال�ص – مع جمتمعاتها املحلية. وقد تطورت هذه العالقات بطرق متميزة يف احليني ب�صبب جمموعة من العوامل ال�صياقية. ورغم اأن املراحل 

الأولية لتطور الع�صابات مت�صابهة، فاإن اجتاهاتها الالحقة تنوعت ب�صكل كبري.

وكانت النتائج الرئي�صية لهذا الف�صل:
• يرتبط انت�صار وت�صكل الع�صابات يف نيكاراغوا )املعروفة با�صم بانديال�ص Pandillas( يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة  مبرحلة ما بعد حرب 	

الكونرتا يف ثمانينات القرن الع�صرين، مبا يف ذلك ت�صريح ال�صباب املجندين. ونتيجة لذلك، مت ماأ�ص�صة الع�صابات من خالل عمليات ال�صيطرة 
على املناطق املحلية.

• ميكن اأن تطور الع�صابات يف خمتلف الأحياء احل�صرية اآليات ثورية فريدة توؤثر على ا�صتخدامها لالأ�صلحة وم�صتويات العنف الناجتة عنها. 	
وتتغري هذه الآليات مع مرور الزمن ب�صبب العوامل الداخلية واخلارجية. 

• اإلى مدى عنفها، 	 اإ�صافة  نيكاراغوا  الع�صابة يف  ي�صكل فرقا جوهريا يف طريقة تطور  اأن  اثنني ميكنهما  اأو  فاإن فردا  الداخلي،  امل�صتوى  على 
وخ�صو�صا فيما يتعلق بامتالك املعرفة املتخ�ص�صة ب�صاأن ا�صتخدام ال�صالح. 

• على امل�صتوى اخلارجي، فاإن التغري يف مدى توفر ال�صالح والذخرية 	
ووجود جماعات م�صلحة اأخرى يوؤثر ب�صكل جوهري على ا�صتخدام 

الأ�صلحة من قبل اأفراد الع�صابات.
• لل�صالح( 	 )البنديال�ص  الع�صابات  اأفراد  ا�صتخدام  يتطور  مل 

بطريقة خطية، فقد ازداد ا�صتخدام ال�صالح ب�صكل م�صطرد خالل 
ت�صعينات القرن املا�صي ثم تراجع يف العقد التايل، قبل اأن يزداد 

جمددا يف عام 2010. 
• املا�صي 	 القرن  ت�صعينات  يف  �صيوعا  اأكرث  امل�صنعة  الأ�صلحة  كانت 

منها يف العقد التايل، عندما تزايد انت�صار الأ�صلحة امل�صنوعة يف 
املوجودة  لالأ�صلحة  الرئي�صي  النوع  حاليا  اأ�صبحت  بحيث  املنازل، 

مع الع�صابات. 

متدنيا  م�صتوى  النيكاراغوية  الع�صابات  اأفراد  يظهر  عام،  ب�صكل 
اأكرث  انتهازية  طرقا  م�صخرين  لالأ�صلحة  ا�صتخدامهم  يف  التعقيد  من 
الع�صابات  تطوير  حقيقة  اأن  غري  ال�صالح.  امتالك  يف  نظامية  منها 
وم�صتويات  لل�صالح  ا�صتخدامهم  على  توؤثر  مميزة  ثورية  لديناميكيات 
انعكا�صات  جمرد  لي�صت  الع�صابات  اأن  تبني  ذلك  عن  الناجم  العنف 
لظروف هيكلية »�صاملة«، بل اأن ديناميكياتها اأي�صا هي نتيجة ملجموعة 

من العوامل الداخلية واخلارجية »ال�صغرية«.
ع�صو ع�صابة �صابق يبني و�صمه والندبة الناجمة عن جرح ت�صبب به فاأ�ص، ماناغو، 
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فا�صتخدام اأفراد الع�صابات لالأ�صلحة ل يعتمد فقط على توفرها مثال. فهناك 
احليني  ويف  الأ�صلحة.  ا�صتخدام  ب�صان  املعرفة  بنقل  يتعلق  هام  دخلي  عامل 
اأواخر  ال�صالح يف  ب�صان  الفنية  املعرفة  نقل  فقد مت  فيهما،  البحث  اللذان مت 
ثمانينيات القرن املا�صي واأوائل ت�صعينات نف�ص القرن من قبل ال�صباب الذين 
كانوا جمندين ع�صكريني. وبالتايل فاإن نوعا من تاأثري »نقل الروايات« اأدى اإلى 
تزايد ت�صويه هذه املعرفة. ومع نهاية القرن، اأدت هذه التطورات اإلى ت�صاعد 
اأعداد حوادث ال�صالح يف كال احليني، ويف هذه الأثناء، تزايد اأعطال الأ�صلحة 
ب�صكل كبري ب�صبب �صوء ال�صيانة والعناية بها. وتوقفت هذه املوجة يف واحد من 
احليني عندما قام فرد فيها كان قد خدم يف اجلي�ص يف الفرتة ما بني عامي 
اإلى  بدوره  اأدى  الذي  الأمر  الع�صابات،  اأفراد  معرفة  بتجديد  و2002   1997

حتول الع�صابة اإلى اإحدى اأكرث الع�صابات عنفا يف املنطقة.

تطور الع�صابات ديناميكيات ثورية مميزة توؤثر على ا�صتخدامهم لل�صالح وم�صتويات العنف الناجم عن ذلك ا�صتجابة ملجموعة من العوامل الداخلية 

واخلارجية. 

وتربز م�صارات الع�صابتني خالل ت�صعينات القرن املا�صي اأي�صا اأهمية ال�صخ�صيات القيادية، وحتديدا كيفية م�صاهمتهم ب�صكل كبري يف ماأ�ص�صة ممار�صات عنيفة 
معينة. وتراجعت اأهمية ال�صخ�صيات القيادية خالل العقد التايل، ولكن وبدل من اأن يوؤدي ذلك اإلى تقليل عنف الع�صابات، فاإن هذا التوجه جعل من ال�صعب 
التنبوؤ بت�صرفات ع�صابات البناديال�ص وجعلهم اأكرث ميال اإلى التالعب بها والهيمنة عليها من قبل اجلماعات اخلارجية. وهذه التطورات مهمة ل�صرتاتيجيات 
مكافحة الع�صابات القائمة على حماولت »لجتثاث« الع�صابات من خالل اعتقال اأو )قتل( قادتها حيث ميكن لهذه الطريقة اأن توؤدي اإلى عنف وعدم ا�صتقرار 

اأكرث من الوح�صية املتوقعة واملنظمة عموما للمنظمة ذات القيادة الوا�صحة.

يجب اأن تكون التدخالت ال�صيا�صية غري العنيفة مبنية على فهم نوعي عميق لديناميكيات الع�صابات.

منها  تظهر  التي  الأماكن  باإغالق  تتعلق  والتي  الع�صابات-  »تهدئة«  عمليات  اأن  كيف  تربز  احليني  يف  للع�صابات  املتناق�صة  التطورات  فاإن  مماثل،  نحو  على 
الع�صابات- ميكن اأن حتدث بطريق عنيفة اأو غري عنيفة. وهذا الدر�ص مهم ملنطقة اأمريكا الو�صطى ككل، حيث �صيا�صات مكافحة الع�صابات القمعية والوح�صية 
واملعروفة عموما با�صم مانو دورا Mano Dura قد ف�صلت ف�صال ذريعا وغالبا ما زادت من عنف الع�صابات. غري اأن اأغلب التدخالت ال�صيا�صية غري العنيفة تظل 

حبي�صة ال�صياق ويجب اأن تكون مبنية على فهم نوعي عميق لديناميكيات حمددة للع�صابات. 

بندقية �صيد يدوية ال�صنع )ت�صمبا( خو�صيه لوي�ص روكا ©


