
�صلحة ال�صغيرة 2007: موجز الف�صل 5 م�صح الأ

�سلحة النارية فى المدن الأ

م�ساهد العنف الم�سلح فى المناطق الح�سرية

دارة- بما فى ذلك  يدفعنا العنف الم�سلح فى المناطق الح�سرية اإلى اإعادة التفكير فى الخريطة الجغرافية المر�سومة فى اأذهاننا عن الدولة والمجتمع ونظام الحكم والإ

�سلحة ال�سغيرة على الدور  عداد ال�سابقة من م�سح الأ �سلحة الخفيفة. وقد ركزت الأ �سلحة ال�سغيرة والأ العوامل التى توؤدى اإلى العنف الم�سلح وانت�سار واإ�ساءة ا�ستخدام الأ

�سلحة  ن�سانية. ويركز الف�سل المو�سوعى المتخ�س�ص لهذا العام- الأ �سلحة فى ال�سراع والجريمة، وكذلك على اأثرها على التنمية واأن�سطة المعونة الإ الذى ت�سطلع به الأ

من فى المناطق الح�سرية، مقدما دليال جديدا م�ستقا من طائفة عري�سة من المراكز  النارية فى المدن- على الخ�سائ�ص المحددة الخا�سة بالعنف الم�سلح وعدم الأ

الح�سرية فى اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبى واأمريكا ال�سمالية واأوروبا واأفريقيا وجنوبى اآ�سيا و�سرقيها.

النمو  قليات. و�سيتركز  الخا�سة بالأ المنعزلة  الفقيرة والمناطق  حياء  الأ ن�سمة منهم فى  اإذ يعي�ص ما يربو على مليار  المدن.  اليوم فى  العالم  �سكان  ويقطن غالبية 

الم�ستقبلى لل�سكان فى المناطق الح�سرية: و�سيكون اإيقاع ونطاق حدوث التو�سع الح�سرى )الح�سرنة( كبيرا ب�سورة هائلة ل�سيما فى اأفريقيا وجنوبى اآ�سيا و�سرقيها 

اإلى  �سلحة ال�سغيرة«  واأمريكا الالتينية. ومن ثم �سرعان ما �سرعت المدن ت�سبح مركز تجميع لل�سيا�سات والبرامج الرامية لمنع العنف والحد منه. وين�سم »م�سح الأ

البلدان  التنمية بين  الب�سرية )الموئل( وبنك  مم المتحدة للم�ستوطنات  الدولية- بما فى ذلك برنامج الأ التو�سع من كل من الحكومات والوكالت  اآخذة فى  مجموعة 

مريكية- فى جهودها لتحليل ظاهرة العنف الح�سرى واقتراح �سبل لجعل المدن اأكثر اأمنا. الأ

ترجمة  اإلى  الرامية  المحاولت  تعقيد  اإلى  �سوى  توؤدى  ل  اأخطار متعددة  لتاأثير  ب�سورة �سارخة ويخ�سع  بطابع غير متجان�ص  يت�سم  العنف  اأن  ذلك فحقيقة  ورغم 

اللتزامات اإلى اأعمال تمنع العنف الح�سرى وتحد منه. ولي�ص ثمة رابطة �سواء ب�سيطة اأو بال�سرورة �سببية بين الح�سرنة والعنف الم�سلح. ووفقا لمتى واأين يقع، فاإن 

�سلحة والقوى المحركة للتنظيمات الجتماعية غير الر�سمية مثل الع�سابات والميلي�سيات  العنف ت�سكل مالمحه عوامل خطيرة مثل التجار بالمخدرات ومدى توافر الأ

الع�سكرية. ويت�سم العنف الح�سرى بالتوزع القطاعى ال�سديد والتركز المكانى.

وينتهى الف�سل اإلى النتائج التالية:

·         يبدو اأن الح�سرنة وا�سعة النطاق والخارجة عن ال�سيطرة ترتبط بزيادة معدلت العنف الم�سلح؛

من و اإقامة العدالة؛ من العام، مما ي�سكل تحديات خطيرة اأمام توفير الأ ·         تقترن الح�سرنة ال�سريعة عموما بتناق�ص م�ستويات الأ

جرامى  جرامى به عليه، حيث يتخذ العنف الإ ·         وفى المناطق الجنوبية فى العالم، يغلب الطابع ال�سيا�سى على العنف الح�سرى بنف�ص القدر الذى يغلب الطابع الإ
هيكال وتنظيما اجتماعيا و جغرافيا؛

من الحقيقى والمدرك ال�ستجابات الفردية والجماعية للعنف الم�سلح، التى ت�سم غالبا ا�ستراتيجيات ترمى لحتواء العنف اأو ت�سديره للمناطق  ·         وي�سكل عدم الأ
الواقعة على م�سارف الح�سر؛

·         يمكن اأن تكون التدخالت على م�ستوى الدوائر البلدية المحلية التى تمنع اأو تحد من العنف الم�سلح ق�سرية، اأو موجهة نحو تحقيق الن�سياع اأو طوعية، وتجمع 
البرامج الفعالة النهج الثالثة جميعها غالبا؛

دلة والفهم القائم على درا�سات علمية متخ�س�سة  ·         يجب اأن تت�سكل مالمح اأى تقييم اأو ا�ستجابة عبر ال�سيا�سات للعنف الح�سرى الم�سلح من خالل البراهين والأ
ومتعددة للظاهرة.

ي�ستك�سف الف�سل اأوجه التباين بين الح�سر والريف وال�ستجابات المحلية للعنف الم�سلح. ويتم تو�سيح المعلومات الجديدة التى تم الح�سول عليها عن توزيع العنف 

الح�سرى مكانيا و زمانيا من خالل بيانات مقارنة م�ستقاة من الوليات المتحدة وكندا والبرازيل. ففى الوليات المتحدة، مثال، يعد متو�سط معدلت جرائم القتل اأعلى 

مرتفع منخف�ص المعدل المتو�سط لمدة 20 عاما �سكان المدينة

27.82 8.24 19.04 1 مليون فاأكثر

55.18 1.74 13.86 500,000–999,999

53.87 1.09 11.31 250,000–499,999

60.22 0.31 7.21  100,000–249,999

9.80 5.50 7.57 جمالى فى الوليات المتحدة الإ

willkinson and bell)2006( :الم�صدر

)الجدول 5-1 معدلت جرائم القتل فى الوليات المتحدة ح�صب �صكان المدن، 1985-2004 )لكل 100 األف ن�صمة(



�سغر، ولكنها ت�سل اإلى ذروتها فى المدن متو�سطة الحجم )انظر الجدول 1-5(. كبر عنه فى المدن الأ فى المدن الأ

ثم يدر�ص الف�سل ظهور اأ�سكال جديدة من »النظام الح�سرى« ، بما فى ذلك اأ�سكال المعي�سة و ال�سكن فى المناطق المحيطة بالح�سر، والمناطق �سبه الح�سرية، وداخل 

من المت�سور )الذى تم التعر�ص  فعال الفردية والجماعية لعدم الأ المدن. وهو يفح�ص كيف يتم تحريك عملية التحول التى تمر بها المناطق الح�سرية من خالل ردود الأ

اأو المناطق  حياء الفقيرة  اإلى الأ اأو ت�سديره  من الحقيقى )الذى تم ر�سده ب�سورة تجريبية(. وفى بع�ص المدن تم احتواء العنف  له ب�سورة ذاتية( فى مقابل عدم الأ

من. وتمثلت ا�ستجابة ال�سكان من الطبقة المتو�سطة  �سا�سية والخدمات واأحيانا بتف�سى انعدام الأ طراف، التى تت�سم بالفقر و�سعف البنية الأ الح�سرية الواقعة على الأ

�سوار. والمح�سلة هى تفتيت ال�ساحة العامة وانهيار وحدة  وفوق المتو�سطة فى بناء جدران لحماية اأنف�سهم، مما اأ�سفر عن ظهور مجتمعات م�سّيجة ومح�سنة خلف الأ

الن�سيج الجتماعى من خالل خلق اأ�سكال جديدة من التفرقة المكانية والتمييز الجتماعى، وربما مزيد من العنف.

جرامى وال�سيا�سى. ويقوم  مر الذى يميط اللثام عن اتجاهات واأنماط اإقليمية وداخل المدن للعنف الم�سلح الإ ي�ستعر�ص الف�سل حالة المعرفة الخا�سة بالعنف الم�سلح، الأ

�سلحة داخل مدن اأفريقية مختارة؛ وتمح�ص الم�سوح  مم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ب�سبر اأغوار التجاهات ال�سائدة فى حيازة الأ البحث الذى اأجراه مكتب الأ

�سرية اأ�سكال انت�سار العنف الم�سلح فى بورت-اأو-بر�ص وهاييتى؛ ويجرى تحليل ظاهرة المجتمعات الم�سّيجة المغلقة ك�سد »لعنف الح�سرنة«. وينتهى الف�سل اإلى  الأ

الم�سالح  ب�سراع  وكذلك  للح�سرنة،  الهيكلية  المحركة  بالقوى  وثيقة  ب�سورة  الم�سلح  الح�سرى  العنف  يرتبط  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  حتى  الجنوبية  اأمريكا  من  اأنه، 

المتعار�سة- واأوجه عدم التوازن والت�ساق فى موازين القوى الظاهرة بين الجماعات الجتماعية. ويعد العنف الم�سلح مح�سلة ومحفز فى اآن واحد للتحول فى نظم 

دارة والحوكمة الح�سرية والتنظيم المكانى. الإ

ركان لفهم العنف الح�سرى الم�سلح ومنعه والحد منه. وينبغى على التدخالت الفعالة على م�ستوى الدوائر البلدية  ويعتمد الف�سل ب�سورة حا�سمة مهمة نهجا ثالثى الأ

بعاد المختلفة للم�سهد الح�سرى، واأهمية العنف الحقيقى والمت�سور، ودور عمليات العزل والحتواء والت�سدير فيما يتعلق بالحد من العنف. ويقدم  المحلية مراعاة الأ

عادة التفكير فى  �سواء على المنطلقات المحتملة لإ �سلحة ال�سغيرة وت�سليط الأ الف�سل ت�سنيفا لفهم التدخالت المحلية الم�سممة للحد من العنف الم�سلح ومراقبة الأ

من العام )انظر ال�سكل 5-5(. وقد تكون التدخالت ق�سرية اأو موجهة نحو تحقيق الن�سياع اأو طوعية. ويبدو  ن�سانى والأ مان الإ التح�سينات التى يمكن اإدخالها على الأ

دلة الموثوق بها وعنا�سر الت�سل�سل المختارة بعناية للنهج الثالثة جميعها. ن�سطة هى التى يتم تخطيطها وتنفيذها ا�ستنادا اإلى الأ اأن اأنجح الأ

غير ر�صمية    ر�صمية

عملية العتقال

نقاط التفتي�ص/حواجز الطرق

حظر تعاطى المواد الكحولية

ن�سر قوات ال�سرطة فى اأرجاء المجتمع

الن�صياع

ق�صرية

طوعية

قرارات عفو عام

�سلحة وتدميرها جمع الأ

باء اإخطار الآ

الموافقة على البحث

برامج التنوير والتوعية

حياء ال�سكنية حرا�سة الأ

عالمية/الخا�سة بالمجتمع المدنى برامج التوعية الإ

حياء �سلحة فى مناطق الأ حظر حيازة الأ

جهود الو�ساطة المحلية

التدخالت ال�سحية العامة/ الخا�سة

جماعات الحرا�سة الليلية

من الخا�سة  �سركات الأ

المحاكم ودور الق�ساء الح�سرية/الريفية

�صلحة فى الدوائر البلدية المحلية. ال�سكل 5-5 ت�صنيف مت�صور ل�صتراتيجيات الرقابة على الأ


