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التنقيب عن المشاكل
تمدن العنف والحدود

يركز هذا الف�صل على العنف املرتبط ب�شكل معني من �أ�شكال التمدن ال�سائد يف جنوب العامل – متدن احلدود – والذي يعني النمو ال�سريع
للمناطق التي كانت يف ال�سابق مهم�شة ونائية لت�صبح مناطق مدنية تخدم عملية ا�ستخراج املوارد الطبيعية وال �سيما النفط والغاز واملعادن.
وال ُيعرف �إال القليل عن الديناميكية املكانية و امل�ؤ�س�ساتية وامل�صالح املتناف�سة بني ال�صناعات اال�ستخراجية ومقدمي خدمات الأمن التابعني
للدولة والغري تابعني للدولة وال�سكان يف هذا املحيط .فهل هناك عالقة بني متدن احلدود و�أنواع معينة من العنف؟ وما هي الآثار الأمنية
الناجتة عند انح�سار طفرة التعدين؟
يلتقط «متدن احلدود» تقلبات النمو وتراجع املدنيني يف املناطق املت�أثرة ب�أن�شطة التعدين.
وما يلي النتائج الرئي�سية لهذا الف�صل:

•عادة ما يرافق عمليات ا�ستخراج النفط والغاز واملعادن اال�سرتاتيجية �أو الثمينة ،متدن ملحوظ يف املناطق املجاورة ،الأمر الذي له انعاكا�سات
دراماتيكية اجتماعية واقت�صادية.
•ميكن للجهود املبذولة من �أجل ال�سيطرة على املوارد امل�ستَخرجة وت�أمينها �أن جتذب جمموعة خمتلفة من اجلهات الفاعلة امل�سلحة كقوات الأمن
وجمموعات النهب ،وال يقت�صر ذلك على مواقع التعدين و�إمنا �أي�ض ًاعلى مناطق اخلدمات املدنية ال�سريعة التو�سع.
•نادر ًا ما يرافق التمدن املفاجئ للمناطق حول مواقع اال�ستخراج ،توفري خدمات عامة كافية كالأمن ،ونتيجة لذلك ،يتزايد اال�ستعانة مب�صادر
خارجية غري تابعة للدولة ك�شركات الأمن �أوفرق احلماية اخلا�صة.

وقد ي�ؤدي متدن احلدود �إلى حدوث خالف حول ال�سيطرة على الأر�ض واملوارد امل�ستخرجة ،بالإ�ضافة �إلى انعدام الأمن ،وا�ضطرابات اجتماعية
متعلقة بالظروف االقت�صادية واالجتماعية والبيئية املحفوفة باملخاطر ،وتوترات قد ُيعبرَّ عنها �أحيان ًا بعنف وذلك يف مرحلة الرتاجع� ،أي ما بعد
اال�ستخراج �أو خطط التنظيف والتجديد احل�ضري التي تقودها الدولة .ويتعلق ترابط ال�صناعات اال�ستخراجية مع متدن احلدود ب�أ�شكال عديدة من
العنف ،ولكن املعلومات الأ�سا�سية كن�سب العنف وانت�شار الأ�سلحة ال�صغرية ما زالت �صعبة املنال.
َ
املرتبطني باال�ستخراج� ،أما اجلزء الأ�سا�سي من هذا الف�صل فهو
وتعطي املقدمة املوجزة فكرة عن متدن احلدود وال�صلة بني التمدن والعنف امل�سلح
مق�سوم �إلى ثالثة �أق�سام َّ
تو�ضح فيها م�صادر العنف وانعدام الأمن يف تلك املناطق.

مناجم املا�س املهجورة يف كويدو� ،سرياليون ،يف العام  .2001وقد �سيطرت بعد ذلك القوات املعار�ضة على حقول املنجم واملناطق املحيطة.
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ويناق�ش الق�سم الأول امل�سائل التالية :ا�ستجابات اجلهات الفاعلة امل�سلحة �سواء احلامية �أو للموارد الناهبة .ميكن ال�ستخراج املوارد ذات الأ�سعار
املرتفعة عاملي ًا من النفط والغاز واملعادن �أن تكون مربحة بالن�سبة �إلى قطاع الأعمال ،الدولة،و�إلى نخبة الأحزاب ال�سيا�سية ال�ساعية �إلى متويل حمالتها
و�إلى اجلهات الفاعلة امل�سلحة بد ًء باملتمردين وانتها ًء باجلماعات الإجرامية املنظمة .اعتماد التطبيق العملي من ا�ستخراج ونقل وبيع ما يخرج من
الأر�ض �إلى حد كبري على طبيعة املواد الأولية ذاتها ،وعلى نوعية الآالت واملعدات الالزمة ال�ستخراج ونقل هذه املواد .املخاوف الأمنية التي ترافق جهود
اال�ستخراج والتي تثريها التدابري الوقائية من جهة واللجوء �إلى العنف والنهب من جهة �أخرى.
ويلقي الق�سم الثاين ال�ضوء على التحديات ال�سيا�سية واالجتماعية والبيئية التي ت�شكلها املناطق املدنية الغري خمدَّمة والفقرية (وغالب ًا الغري ر�سمية)
التي ميكن �أن تظهر كا�ستجابة لأن�شطة اال�ستخراج .وتفتقر �أحيان ًا م�ؤ�س�سات الدولة ،وال �سيما على امل�ستوى املحلي� ،إلى القدرة �أو �إلى اال�ستعداد ال�سيا�سي
لال�ستجابة �إلى النمو ال�سريع ملدن طفرة التعدين .ونتيجة لذلك ،تكون هذه املدن من بني �أفقر املناطق احل�ضرية يف العامل التي تتميز مبعدالت عالية
للبطالة واالفتقار �إلى الن�سيج االجتماعي والظروف املعي�شية ال�سيئة ب�سبب ثلوت الهواء واملياه والرتبة .كما يقف هذا الق�سم على االحتجاجات يف املناطق
احل�ضرية ،واال�ضطرابات االجتماعية يف مواجهة ال�شعور بالظلم وال�ضرر البيئي املتعلق با�ستخراج املوارد .وتتمحور االحتجاجات حول ظروف العمل،
والنزاعات مع �أ�صحاب املمتلكات وجمموعات ال�سكان الأ�صليني على الأر�ض ومواردها ،والق�ضايا البيئية املتعلقة بالتلوث وتدمري املواطن الطبيعية.
ويناق�ش الق�سم الثالث مدى قدرة املناطق احلدودية على الت�أقلم مع الزوال وانح�سار اال�ستخراج ،حيث ت�شهد املدن يف جنوب العامل هجرة اجلماهري
املقيمة عند انتهاء طفرة التعدين مع حركة القوى العاملة .وقد تكون بع�ض املناطق احل�ضرية التي تخدم �أن�شطة اال�ستخراج كبرية جد ًا بحيث ت�صبح بعد
الهجرة �شبيهة مبدينة �أ�شباح .ويف مدن كهذه ،متيل �سلطات الدولة �إلى تطبيق �أ�ساليب طويلة الأمد للأحياء امل�ستمرة والغري ر�سمية «الغري قابلة للحكم».
وتكون �أ�ساليبهم يف بع�ض الأحيان عنيفة �أو حمفزة للعنف.
وتنعك�س خال�صة الف�صل على ال�سيناريوهات املطروحة وتقدم التوجهات املمكنة من �أجل املزيد من البحث .وي�شكل االفتقار �إلى البيانات الأ�سا�سية،
مثل ن�سبة انت�شار العنف والأ�سلحة يف املناطق احل�ضرية ومقارنتها مع مناطق ح�ضرية �أخرى ،حتدي ًا �أمام القدرة على االنتقال من �أ�سلوب درا�سة
احلاالت �إلى �أ�سلوب التحليل ال�شامل .وهناك حاجة �إلى وجود �أبحاث تتناول اجلوانب املختلفة لتمدن احلدود وتوفري الأمن عرب اجلهات الفاعلة
واملجتمعات من �أجل فهم اجتاهات العنف على نحو �أف�ضل .وعندئذ ،ميكن تطويرال�سيا�سات و �أطر العمل القانونية �أن تخفف العنف وحت�سن الأمن.

