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التنقيب عن المشاكل
تمدن العنف والحدود

يركز هذا الف�صل على العنف املرتبط ب�صكل معني من اأ�صكال التمدن ال�صائد يف جنوب العامل – متدن احلدود – والذي يعني النمو ال�صريع 
للمناطق التي كانت يف ال�صابق مهم�صة ونائية لت�صبح مناطق مدنية تخدم عملية ا�صتخراج املوارد الطبيعية ول �صيما النفط والغاز واملعادن. 
ول ُيعرف اإل القليل عن الديناميكية املكانية و املوؤ�ص�صاتية وامل�صالح املتناف�صة بني ال�صناعات ال�صتخراجية ومقدمي خدمات الأمن التابعني 
للدولة والغري تابعني للدولة وال�صكان يف هذا املحيط. فهل هناك عالقة بني متدن احلدود واأنواع معينة من العنف؟ وما هي الآثار الأمنية 

الناجتة عند انح�صار طفرة التعدين؟

يلتقط »متدن احلدود« تقلبات النمو وتراجع املدنيني يف املناطق املتاأثرة باأن�صطة التعدين.

وما يلي النتائج الرئي�صية لهذا الف�صل:
• عادة ما يرافق عمليات ا�صتخراج النفط والغاز واملعادن ال�صرتاتيجية اأو الثمينة، متدن ملحوظ يف املناطق املجاورة، الأمر الذي له انعاكا�صات 	

دراماتيكية اجتماعية واقت�صادية.
• ميكن للجهود املبذولة من اأجل ال�صيطرة على املوارد امل�صَتخرجة وتاأمينها اأن جتذب جمموعة خمتلفة من اجلهات الفاعلة امل�صلحة كقوات الأمن 	

وجمموعات النهب، ول يقت�صر ذلك على مواقع التعدين واإمنا اأي�صًاعلى مناطق اخلدمات املدنية ال�صريعة التو�صع. 
• نادرًا ما يرافق التمدن املفاجئ للمناطق حول مواقع ال�صتخراج، توفري خدمات عامة كافية كالأمن، ونتيجة لذلك، يتزايد ال�صتعانة مب�صادر 	

خارجية غري تابعة للدولة ك�صركات الأمن اأوفرق احلماية اخلا�صة.

اإلى انعدام الأمن، وا�صطرابات اجتماعية  اإلى حدوث خالف حول ال�صيطرة على الأر�س واملوارد امل�صتخرجة، بالإ�صافة  وقد يوؤدي متدن احلدود 
بعد  ما  اأي  الرتاجع،  مرحلة  يف  وذلك  بعنف  اأحيانًا  عنها  ُيعربَّ  قد  وتوترات  باملخاطر،  املحفوفة  والبيئية  والجتماعية  القت�صادية  بالظروف  متعلقة 
ال�صتخراج اأو خطط التنظيف والتجديد احل�صري التي تقودها الدولة. ويتعلق ترابط ال�صناعات ال�صتخراجية مع متدن احلدود باأ�صكال عديدة من 

العنف، ولكن املعلومات الأ�صا�صية كن�صب العنف وانت�صار الأ�صلحة ال�صغرية ما زالت �صعبة املنال.

وتعطي املقدمة املوجزة فكرة عن متدن احلدود وال�صلة بني التمدن والعنف امل�صلح املرتبَطني بال�صتخراج، اأما اجلزء الأ�صا�صي من هذا الف�صل فهو 
ح فيها م�صادر العنف وانعدام الأمن يف تلك املناطق. مق�صوم اإلى ثالثة اأق�صام تو�صَّ
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ويناق�س الق�صم الأول امل�صائل التالية: ا�صتجابات اجلهات الفاعلة امل�صلحة �صواء احلامية اأو للموارد الناهبة. ميكن ل�صتخراج املوارد ذات الأ�صعار 
املرتفعة عامليًا من النفط والغاز واملعادن اأن تكون مربحة بالن�صبة اإلى قطاع الأعمال  ،الدولة،واإلى نخبة الأحزاب ال�صيا�صية ال�صاعية اإلى متويل حمالتها 
واإلى اجلهات الفاعلة امل�صلحة بدًء باملتمردين وانتهاًء باجلماعات الإجرامية املنظمة. اعتماد  التطبيق العملي من ا�صتخراج ونقل وبيع ما يخرج من 
الأر�س اإلى حد كبري على طبيعة املواد الأولية ذاتها، وعلى نوعية الآلت واملعدات الالزمة ل�صتخراج ونقل هذه املواد. املخاوف الأمنية التي ترافق جهود 

ال�صتخراج والتي تثريها التدابري الوقائية من جهة واللجوء اإلى العنف والنهب من جهة اأخرى.

مة والفقرية )وغالبًا الغري ر�صمية(  ويلقي الق�صم الثاين ال�صوء على التحديات ال�صيا�صية والجتماعية والبيئية التي ت�صكلها املناطق املدنية الغري خمدَّ
التي ميكن اأن تظهر كا�صتجابة لأن�صطة ال�صتخراج. وتفتقر اأحيانًا موؤ�ص�صات الدولة، ول �صيما على امل�صتوى املحلي، اإلى القدرة اأو اإلى ال�صتعداد ال�صيا�صي 
لال�صتجابة اإلى النمو ال�صريع ملدن طفرة التعدين. ونتيجة لذلك، تكون هذه املدن من بني اأفقر املناطق احل�صرية يف العامل التي تتميز مبعدلت عالية 
للبطالة والفتقار اإلى الن�صيج الجتماعي والظروف املعي�صية ال�صيئة ب�صبب ثلوت الهواء واملياه والرتبة. كما يقف هذا الق�صم على الحتجاجات يف املناطق 
احل�صرية، وال�صطرابات الجتماعية يف مواجهة ال�صعور بالظلم وال�صرر البيئي املتعلق با�صتخراج املوارد. وتتمحور الحتجاجات حول ظروف العمل، 

والنزاعات مع اأ�صحاب املمتلكات وجمموعات ال�صكان الأ�صليني على الأر�س ومواردها، والق�صايا البيئية املتعلقة بالتلوث وتدمري املواطن الطبيعية.

ويناق�س الق�صم الثالث مدى قدرة املناطق احلدودية على التاأقلم مع الزوال وانح�صار ال�صتخراج، حيث ت�صهد املدن يف جنوب العامل هجرة اجلماهري 
املقيمة عند انتهاء طفرة التعدين مع حركة القوى العاملة. وقد تكون بع�س املناطق احل�صرية التي تخدم اأن�صطة ال�صتخراج كبرية جدًا بحيث ت�صبح بعد 
الهجرة �صبيهة مبدينة اأ�صباح. ويف مدن كهذه، متيل �صلطات الدولة اإلى تطبيق اأ�صاليب طويلة الأمد لالأحياء امل�صتمرة والغري ر�صمية »الغري قابلة للحكم«. 

وتكون اأ�صاليبهم يف بع�س الأحيان عنيفة اأو حمفزة للعنف.

وتنعك�س خال�صة الف�صل على ال�صيناريوهات املطروحة وتقدم التوجهات املمكنة من اأجل املزيد من البحث. وي�صكل الفتقار اإلى البيانات الأ�صا�صية، 
درا�صة  اأ�صلوب  من  النتقال  على  القدرة  اأمام  اأخرى، حتديًا  مناطق ح�صرية  مع  ومقارنتها  املناطق احل�صرية  والأ�صلحة يف  العنف  انت�صار  ن�صبة  مثل 
الفاعلة  اجلهات  عرب  الأمن  وتوفري  احلدود  لتمدن  املختلفة  اجلوانب  تتناول  اأبحاث  وجود  اإلى  حاجة  وهناك  ال�صامل.  التحليل  اأ�صلوب  اإلى  احلالت 

واملجتمعات من اأجل فهم اجتاهات العنف على نحو اأف�صل. وعندئذ، ميكن تطويرال�صيا�صات و اأطر العمل القانونية اأن تخفف العنف وحت�صن الأمن. 
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