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املقدمة
تنمية حياة الناس وتحسينها  :وعد ذهب أدراج الرياح!

بنــاء عــى اســتطالعات الــرأي املجتمعيــة األكــر كثافــة حــول التنميــة
العامليــة ،وشــملت مثامنائــة شــخص يف مثانيــة بلــدان ،أظهــرت نتائــج
اســتخلصها فريــق املنــارصة العاملــي  Global Advocacy Teamضمــن
مــروع املســاءلة الدوليــة International Accountability Project
الوجــه املظلــم للتنميــة ،وكيــف تعمــل الخــرة املحليــة عــى تغيريهــا.
هــذا التقريــر يدعــو إىل العــودة بالتنميــة إىل مــا ميكــن أن تكــون
عليــه عــى النحــو الــذي يتمنــاه لهــا كثــرون منــا اليــوم.
وهــو مــا يعنيــه أحــد الذيــن اســتطلعت آراءهــم يف زميبابــوي ،بقولــه:
ال بــد أن يشــكل التنميــة النــاس بأنفســهم .وال ميكــن مكافحــة الفقــر عــى
يــد مــن ليســوا متأثريــن بــه ،وعــى يدهــم هــم وحدهــم .بــل ال بــد للفقـراء
أيضً ــا أن يحاربــوا فقرهــم".
يف هــذا التقريــر جهــد عمــي وتحليــي يقدمــه فريــق املنــارصة
العاملــي ضمــن مــروع املســاءلة الدوليــة .وهــم زمــاء مختــارون مــن بــن
مجموعــة كبــرة تقدمــت لالنضــام إىل هــذا الفريــق حــول العــامل .إنهــم
مثانيــة مــن القــادة البارزيــن املبتكريــن واملنارصيــن يف مجــال التنميــة
االقتصاديــة الداعمــة لحقــوق اإلنســان؛ مــروا شــخصيًا بخ ـرات اإلخــاءات
القرسيــة ،وعايشــوا األرضار التــي تخلفهــا مشــاريع التنميــة عــى النــاس.
بــدأ مــروع املســاءلة الدوليــة ،يف هــذه املبــادرة لتوثيــق طــرق
تحســن التنميــة ،بواســطة مــن شــاهدوا قــدرة التنميــة عــى تغيــر حياتهــم،
ســواء إىل األفضــل أو إىل األســوأ .ويبــن هــذا التقريــر كيــف أن هــؤالء الخرباء
املحليــن ،هــم فعليًــا يف أفضــل مــكان ميكــن ملــن فيــه أن يقــدم النصــح حول
عمليــة التنميــة والتحســينات التــي ميكــن إدخالهــا عــى مشــاريعها املنجـ َزة.
يســتهدف هــذا التقريــر ممــويل ومصممــي املشــاريع املصنفــة
بـ"تنمويــة" .ونأمــل مــن وراء هــذا الجهــد أن تجــد املجتمعــات املحليــة،
الســيام تلــك التــي تواجــه آثــا ًرا ســلبية للتنميــة ،أفــكا ًرا تعينهــم عــى
املواجهــة والتحســن يف هــذه الفصــول الثامنيــة .أمــا مــن يعتقــدون أن
التنميــة ينبغــي أن تو َّجــه باملجتمــع ،وأن تعتمــد عــى أولويــات وخطــط
وخــرة محليــة لتحســن الحيــاة ،فإننــا نأمــل أن يجــدوا يف هــذا التقريــر مــا
يلهمهــم بوصفــه اســتمرا ًرا لألفــكار والتحــركات التــي ســتعيد التنميــة إىل
نصابهــا املرجــو.
راين شليف  – Ryan Schliefجوانا الفيت Joanna Levitt
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ملاذا أجرينا هذه الدراسة العاملية؟
فريق املنارصة العاملي
(برناردينو مورالس تريا  ، Bernardino Morales Teraجميل جونيجو  ، Jamil Junejoميالنيا شيبوندا Melania Chiponda

 ،محمد عبد العظيم  ،مون ناي يل  ، Moon Nay Liروينا "جيسيكا" أمون  ، Rowena “jessica” Amonسيك سوكرنوث
 ، Sek Sokunrothسوخجرييل دوغرسرين )and Sukhgerel Dugersuren

جئنــا مــن ســياقات مختلفــة لثامنيــة بلــدان :فالحــون ومجتمعــات
ريفيــة يف بورمــا وباكســتان وزميبابــوي ،وأحيــاء حرضيــة يف كامبوديــا
والفلبــن ،وجامعــات شــعوب أصليــة يف مــر ومنغوليــا وبنــا .ولكننــا
فوجئنــا بــأن مجتمعاتنــا هــذه -عــى اختالفهــا -تواجــه التحديــات نفســها
ومتلــك الخ ـرات والفــرص نفســها!
وتأسيســا عــى البحــث الــذي أجرينــاه يف
عنــد قـراءة هــذا التقريــر،
ً
مثــانِ دول ،فــإن مــا نريــد تأكيــده هــو أن "تنميــة" صــارت كلمــة مفزعــة
لــدى كثــر مــن النــاس يف هــذه املجتمعــات املذكــورة.
فمــن خرباتنــا الشــخصية ،وعــى مــدى جيــل ســابق ،مل ترتجــم
مشــاريع التنميــة إىل منافــع مرئيــة أو ملموســة للســكان املحليــن .بــل
عــى العكــس مــن ذلــك ،كانــت كلمــة التنميــة طــوال عقــود مضــت،
هــي املــرر الــذي يســوقه املســئولون والحكومــات لتربيــر اســتيالئهم عــى
األرايض ،ومامرســة العنــف عــى يــد قــوات الجيــش والرشطــة ،وتهديدنــا
عنــد االستفســار عــن حقيقــة مــا حــدث .وقــد مــر كثــرون منــا ،ضمــن
فريــق املنــارصة العاملــي ،بالصدمــات والرعــب املصاحــب لعمليــات اإلخــاء
القــري .ومــن ثــم وهبنــا جمي ًعــا حياتنــا ملســاندة املجتمعــات التــي
تكافــح مــن أجــل العيــش يف ظــل الظــروف القاســية.
ومــن هــذا املنظــور ،نؤمــن باالرتبــاط الوثيــق بــن حقــوق اإلنســان
والتنميــة .ومــن ثــم ،فنحــن نعــزز النهــج التنمــوي الــذي يهتــم حقيقــة
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بالســكان املحليــن؛ بوصفهــم رشكاء متســاوين ،وخــراء أيضً ــا يف البحــث
معنــا عــن حلــول منصفــة ملــا تطرحــه تنميــة بالدنــا مــن تحديــات.
خصوصــا وأننــا ال منثــل مجتمعــات خفيــة ،أو زائلــة بــزوال الغــرض منهــا،
ً
أو مجــرد التضحيــة بهــم مــن أجــل الصالــح العــام.
يف بعــض األحيــان واجــه إج ـراء هــذا البحــث تحديًــا حقيق ًيــا؛ ألن
كث ـ ًرا مــن مجتمعاتنــا كانــت تعيــش عمليــة التهجــر وقــت عملنــا عــى
هــذا املــروع .ومــن ثــم عمــل ثالثــة منــا عــى تجميــع البيانــات وســط
تغـرات سياســية حــادة ،واحتجاجــات اجتاحــت بالدنــا .بينــا توجــب عــى
اثنــن منــا التقــاء أعضــاء املجتمعــات تلــك ،فيــا يقــف جنــود مســلحون
عــى رؤوســهم .كثــرون منــا أيضً ــا كان عليهــم قطــع مســافات طويلــة
لبلــوغ شــبكة املعلومــات اإلنرتنــت للتواصــل مــع بقيــة الفريــق.
دورســا كثــرة؛
وعــر عملنــا املتواصــل يف هــذا البحــث ،تعلّمنــا ً
باحثــن عــن حلــول نــود أن نتشــاركها مــع بقيــة العــامل يف هــذا التقريــر.
يف اكتوبر/ترشيــن األول  ،2013التقــى الفريــق للمــرة األوىل يف
واشــنطن ،حــول برنامــج مدتــه شــهر ،عملنــا خاللهــا وعشــنا م ًعــا ،وتبادلنــا
األفــكار والحكايــات الشــخصية ،وحددنــا موضوعــات التقــي ذات األولوية
لبحثنــا هــذا.
وخــال الربنامــج نفســه ،التقينــا أيضً ــا أكــر مــن خمســة وعرشيــن
ـئول وموظ ًفــا مــن البنــك الــدويل وحكومــة الواليــات املتحــدة .شــاركنا
مسـ ً

معهــم مــروع بحثنــا ،وســألناهم عــا ميكــن أن يجعــل هــذا البحــث
مفي ـ ًدا لهــم ولغريهــم مــن صنــاع السياســيات حــول العــامل .ومــن هــذه
ســؤال لتجميــع
ً
املعطيــات صممنــا اســتطال ًعا مــن خمســة وخمســن
البيانــات املتعلقــة بالبحــث يف مجتمعاتنــا.
بعــد العــودة إىل أوطاننــا ،كــون كل منــا فري ًقــا بحث ًيــا مــع أعضــاء
مــن مجتمعــه املحــي .وطــوال العمليــة البحثيــة اتبعنــا خطــوات مدروســة
لضــان محصلــة دقيقــة املنهجيــة وموضوعيــة ،واتخذنــا احتياطــات أدت
إىل أن يكــون املشــاركون يف االســتطالع ممثلــن ملــدى واســع ومتنــوع مــن
خصوصــا النســاء.
الخـرات والــرؤى يف كل مجتمــع مــن هــذه املجتمعــات،
ً
ومــن خــرة إجــراء هــذا البحــث للمــرة األوىل ،خرجنــا بعــدة
اقرتاحــات لتحســن االســتطالع يف امل ـرات القادمــة .ومــع ذلــك ،نعتقــد أن
الــرؤى والنتائــج البحثيــة الــواردة يف هــذا التقريــر تظــل ســارية ومهمــة
لصنــاع السياســات ،وجديــرة بوضعهــم إياهــا يف االعتبــار ،الســيام وأن
أصــوات املهجريــن مــن النــاس جــراء التنميــة بُ ّحــت ،لكنهــا نــاد ًرا مــا
وجــدت آذانًــا مصغيــة يف خضــم مــا ت ُس ـ ّمى بـــ "التنميــة".

ع ـرات املتطوعــن ،أنفقــوا ســاعات مــن وقتهــم مــع أعضــاء املجتمعــات
املحليــة إلجـراء االســتطالع ،ثــم بعنايـ ٍة أدخلــوا البيانــات يف قاعــدة البحث.
ومــن هنــا ،ميتــد شــكرنا ليشــمل أكــر مــن مثامنائــة شــخص يف البلدان
الثامنيــة ،وهبــوا وقتهــم ووضعــوا أفكارهــم باملشــاركة يف االســتطالع .لقــد
َد ُعونــا إىل بيوتهــم ،حتــى وقتــا كان ذلــك ميثــل خط ـ ًرا لهــم ،ويعرضهــم
إىل التوقيــف ج ـراء انخراطهــم يف مناقشــة مثــل هــذه األمــور .كــا أنهــم
مل يكونــوا يف عجلــة مــن أمرهــم ،أثنــاء إجـراء االســتطالع ،فكثــرون منهــم
أنفقــوا ســاعة أو اثنتــن يف التحــدث إلينــا .ومــن ثــم أصبــح االســتطالع ميثــل
حريصــا عــى مشــاركة
أمـ ًرا مهـ ًـا بالنســبة لهــم أيضً ــا .كان كل واحــد منهــم
ً
خرباتــه وأفــكاره مــن أجــل إيجــاد حلــول.
كانــت خــرة مذهلــة لنــا جمي ًعــا ،خــرة أن نتعلــم ،مــن داخــل
مجتمعاتنــا املحليــة ،األفــكار الثاقبــة حــول مشــاريع التنميــة وسياســاتها.
ونحــن عــى ثقــة مــن أن هــذا التقريــر ســوف يلهــم كثرييــن غرينــا
الســتيعاب األســباب املختلفــة التــي تســتوجب جعــل املجتمعــات رشي ـكًا
كامــل الرشاكــة يف عمليــة التنميــة .وبهــذه الــروح نعــرض اقرتاحاتنــا هنــا.

وبينــا أوردنــا هنــا أســاء أعضــاء الفريــق البحثــي الثامنيــة؛
بوصفهــم مؤلفــن أو أقال ًمــا تــرد الحــاالت ،فــإن فريــق العمــل -يف واقــع
األمــر -يتكــون مــن أنــاس كثــري العــدد .حيــث يوجــد يف كل مجتمــع
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فريق املناصرة العاملي
روينا "جيسيكا" أمون Rowena "jessica" Amon

مــن مانيــا ،عاصمــة الفلبــن ،وهــي واحــدة مــن بــن القيــادات املنظمــة الئتــاف مكــون مــن
مجتمعــات ضفــة النهــر ،يعمــل عــى تعزيــز املشــاركة املجتمعيــة يف خطــة رئيســة للتحكــم يف ميــاه
الفيضــان يف مانيــا  .Metro Manila’s Flood Control Master Planوكعضــو يف فريــق تعدديــة
منظمــي املجتمعــات  Community Organizers Multiversityتشــرك "روينــا" يف مبــادرات
متعــددة لتحســن حاميــة حقــوق الســكن للمجتمعــات الحرضيــة يف الفلبــن.

مون ناي يل Moon Nay Li

هــي أصـ ًـا مــن كاشــن  Kachin Sub-Stateبواليــة شــان الشــالية Northern Shan State
يف ميامنــار .تعمــل "مــون" مــع جمعيــة كاشــن للمــرأة يف تايالنــد Kachin Women’s Association
 ،Thailandومــع اتحــاد نســاء بورمــا  Women’s League of Burmaو شــبكة توثيــق حقــوق
اإلنســان يف بورمــا  .Network for Human Rights Documentation-Burmaوترتكــز منــارصة
"مــون" عــى تعزيــز حقــوق املــرأة وقيادتهــا لقضايــا تتعلــق بالتنميــة واألرض والســام.

برناردينو مورالز ترا Bernardino Morales Tera

أحــد القيــادات الشــبابية يف مجتمــع الشــعوب األصليــة يف نغــاب  Ngäbeمبنطقــة بــوكاس دل
تــورو  Bocas del Toroيف بنــا ،وهــم الذيــن ُه ّجــروا عــام  2011بســبب ســد الطاقــة الكهرومائيــة
ـال يف تقديــم الــردي املســتمر لحالــة هــذا املجتمــع
 . Chan 75وقــد لعــب "برناردينــو" دو ًرا فعـ ً
إىل هيئــة التفتيــش بالبنــك الــدويل و لجنــة حقــوق اإلنســان يف األمريكتــن Inter-American
. Commission on Human Rights

سوكغريل دوجررسن Sukhgerel Dugersuren

نشــطة يف تدعيــم عديــد مــن مجتمعــات الرحــل يف مانغوليــا ،ممــن تعرضــوا للتهجــر بســبب
مشــاريع الصناعــة االســتخراجية .ســاعدت "ســوكغريل" هــذه املجتمعــات عــى تقديــم شــكاواهم
باســتخدام آليــات شــكاوى املواطنــن داخــل املؤسســة املاليــة الدوليــة International Financial
 Corporationيف البنــك الــدويل ،والبنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة European Bank for
املؤسســة واملديــر التنفيــذي ملنظمــة "رصــد املناجــم
 .Reconstruction and Developmentوهــي ِّ
املحليــة" املســاة .OT Watch
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محمد عبد العظيم

منظــم مجتمعــي ومحــام مدافــع عــن حقــوق اإلنســان مــن القاهــرة ،مــر ،يعمــل مــع "املركــز
املــري لإلصــاح املــدين والترشيعــي" .قــدم عبــد العظيــم دعـ ًـا لجامعــات كثــرة يف أحيــاء مرصيــة
مختلفــة ،كانــوا يواجهــون إخــا ًء قرسيًــا ،مســتخد ًما يف ذلــك اسـراتيجيات املنــارصة القانونيــة املبتكرة
للدفــاع عــن حقوقهــم يف الســكن.

ميالنيا تشيبوندا Melania Chiponda

مــن مجتمــع مارينــج  Marangeيف زميبابــوي ،وهــو مجتمــع يواجــه حال ًيــا عمليــة إعــادة
توطــن قــري بســبب توجهــات حكوميــة نحــو التعديــن يف قطــاع املــاس .وقــد أصبحــت "ميالنيــا"
نشــطة يف مبــادرات تنميــة املجتمعــات املحليــة ،وتعزيــز الشــفافية يف الصناعــات االســتخراجية يف
زميبابــوي ،وإقليم ًيــا عــر أفريقيــا .و"ميالنيــا" هــي مؤسســة ومنســقة مــروع صنــدوق مجتمــع
تشــيادزوا . Chiadzwa Community Trust

جميل جونيجو Jamil Junejo

مــن كاراتــي ،باكســتان ،يعمــل مديــ ًرا لربامــج منتــدى الصياديــن الباكســتان Pakistan
 Fisherfolks Forumوهــي منظمــة ممثلــة لحركــة اجتامعيــة يزيــد عــدد أعضائهــا عــن  70أل ًفــا.
ـال
ويعمــل "جميــل" عــن كثــب مــع صياديــن مــن جميــع أنحــاء باكســتان ،وتتضمــن مهامــه أعـ ً
بحثيــة وكتابيــة؛ إلثــارة مزيــد مــن االهتــام مبلــف كفاحهــم وطموحاتهــم.

سيك سوكونورث Sek Sokunroth

نشــأ "ســيك" يف مجتمــع بحــرة بوينــج كاك  Boeung Kak Lakeبالعاصمــة بنــوم بنــه Phnom
 Penhبكمبوديــا ،حيــث تعرضــت أرستــه لإلخــاء مــن مســكنها عــام  .2011ويعــد "ســيك" أحــد
الناشــطني يف قيــادات الشــباب داخــل مجتمعــه ،وداعـ ًـا لكثــر مــن نضــاالت مجتمعــات أخــرى ضــد
اإلخــاء القــري؛ عــر خدمتــه كراصــد لحقــوق اإلنســان وناشــط عــى ســاحة اإلنرتنــت .وقــد أســس
ســكونورث منظمتــه املســاة قانــون الوحــدة -اليابــان  Act of Unity-Japanيف عــام .2014
العودة إىل التنمية
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الفصل األول
البدء بخطة الناس
روينا "جيسيكا" أمون Rowena "jessica" Amon

استخدام التخطيط التشاركي لتحديد بدائل التحكم يف الفيضان
وإدارة السكن يف الفلبني.

12

عندمــا انضممــت إىل تعدديــة منظِّمــي املجتمعــات Community
 Organizers Multiversityيف عــام 1988؛ كانــت رؤيتــي تتلخــص يف
أنــه ليــس بالــرورة أن يكــون مــن تعرضــوا لإلخــاء واملرشديــن خائــري
القــوى .وضالتــي يف ذلــك هــي تنظيــم النــاس .وعــى مــدار الســنوات
الخمســة عــر املاضيــة ،عملــت عــى تدعيــم أرس املســتوطنات الالرســمية
(العشــوائيات)،عىل طــول نهــر باســيج  ،Pasig Riverاملمتــد مــن بحــرة
ـول إىل
الغونــا  Laguna de Bayعــر مدينــة مانيــا  Metro Manilaوصـ ً
البحــر .والتحــدي الــذي نواجهــه حاليًــا ،هــو خشــية تطبيــق الحكومــة
مرشوعهــاإلدارة التحكــم يف الفيضــان ،مــا قــد يــؤدي إىل إخــاء وتهجــر
مــا يزيــد عــى  830ألــف نســمة يعيشــون يف مجتمعــات عشــوائية عــى
ضفــاف نهــر باســيج وبحــرة الغونــا .ولذلــك أعمــل مــع عــدد مــن أعضــاء
وقــادة املجتمــع املحــي عــى تجميــع أفــكار محليــة ،مفيــدة مــن أجــل
تنميــة تتحــى بديناميــات قــوة التغيــر الحقيقــي يف بلدنــا ،وتحســن حيــاة
جميــع النــاس ،مبــن فيهــم مجتمعــات ضفتــي النهــر.

حول املشروع
عديــد مــن العواصــف االســتوائية واألعاصــر تــرب الفلبــن
ســنويًا ،غــر أن األرضار الناتجــة عنهــا أصبحــت خــال الســنوات األخــرة
أكــر فداحــة عــا قبــل .ففــي عــام  2013أرض إعصــار هايــان Typhoon
رشا مبــا ال يقــل عــن مليــون و 400ألــف أرسة ،وخلّــف
 Haiyanرض ًرا مبــا ً
أثــاره املوجعــة يف  7ماليــن و 300ألــف فلبينــي آخريــن ،مدم ـ ًرا املســاكن
ومعرضً ــا النــاس لألمـراض واملشــكالت الصحيــة .كانــت تلــك آخــر عاصفــة
ضمــن سلســلة مــن العواصــف املدمــرة التــي تــرب الفلبــن .ففــي
الســنوات الســت األخــرة رضبتهــا ســبعة أعاصــر ،أطــاح خاللهــا الفيضــان
ببيــوت النــاس ،وتســبب يف تهجريهــم .قبــل ذلــك كانــت العاصمــة "مانيــا"
تواجــه فيضانًــا واح ـ ًدا شــدي ًدا كل خمــس ســنوات.
لهــذا الســبب جعلــت الحكومــة الفلبينيــة مــن أولوياتهــا االســتعداد
خصوصــا حــول منطقــة العاصمــة مانيــا
لللكــوارث الطبيعيــة املســتقبلية،
ً
فانصــب ُجــل اهتــام الحكومــة عــى
ذات الكثافــة الســكنية العاليــة.
ّ
منطقــة الغونــا دي بــاي  Laguna de Bayوهــي بحــرة واســعة رشق
مانيــا .وبالرغــم مــن أن التحكــم يف الفيضــان ،يعــد أولويــة أساســية
يف املجتمعــات التــي عشــت وعملــت فيهــا ،فــإن رؤيتنــا للتحكــم فيــه،
تختلــف كث ـ ًرا عــا تخطــط لــه الحكومــة.
فقــد اقرتحــت الحكومــة تخفيــض تأثـرات الفيضــان ببنــاء عــدد مــن
املشــاريع الكــرى ،تتضمــن مــد شــبكات جديــدة واســعة مــن الســدود،
وقنــوات الترصيــف ،والطــرق ،حــول شــواطئ بحــرة الغونا.هــذه املشــاريع
يف إجاملهــا ســتؤدي حتـ ًـا إىل إخــاء مــا يقــدر بـ  830ألف نســمة يعيشــون
بالقــرب مــن هــذه البحــرة .وعــى الرغــم مــن أن الحكومــة رشعــت يف
تصميــم هــذه املشــاريع منــذ أعــوام مضــت ،إال إنهــا مل تســترش املجتمعــات
املعنيــة حــول أثــر مشــاريع إدارة الفيضــان عليهــم" ،مل يســألونا أب ـ ًدا عــن
خطــط التحكــم يف الفيضــان التــي نصممهــا بالفعــل".

يف عــام  2009بعــد كارثــة إعصــار أونــدوي ،Typhoon Ondoy
رشعــت الحكومــة الفلبينيــة بالبــدء يف دراســة جــادة لخيــارات إدارة
الفيضــان ،واالســتعداد لــه يف مانيــا ،بتوجيــه مــن البنــك الــدويل .ويف عــام
 2012أعلنــت الحكومــة عــن إنجازهــا "الخطــة الرئيســة إلدارة الفيضــان"
 Flood Management Master Planالداعيــة إىل تطويــر أحــد عــر
مرشو ًعــا للبنيــة األساســية حــول الغونــا بــاي .وقــدرت التكاليف بحــوايل 7.8
مليــار دوالر أمريــي .وتشــمل املشــاريع طري ًقــا رسي ًعــا Cavite-Laguna
 Expresswayحــول البحــرة ،ومرشو ًعــا لرفــع مســتوى أرايض شــاطئ
البحــرة  West Laguna Lake Shore Land Raisingوبنــاء قنــوات رصف
صحــي ،وســد ضخــم ،ومــا يســتدعيه ذلــك مــن أعــال تجريــف ،إلج ـراء
تحســينات عــى أنظمــة رصف املناطــق الحرضيــة.
جــاءت معرفتنــا بهــذه املعلومــات عــن طريــق البحــث يف وثائــق
البنــك الــدويل ،وغــره مــن املصــادر ،ألنــه مل ِ
يــأت أحداملشــاركني يف
التخطيــط لهــذه املشــاريع للتحــدث إىل مجتمعاتنــا ،حتــى عــى الرغــم
مــن وضــع النــاس عرضــة لإلخــاء بســبب هــذه املشــاريع ،ومعظمهــم مــن
قاطنــي املســتوطنات الالرســمية الفق ـراء .ومل تطــرح الحكومــة رســم ًيا أي
خطــط عــى النــاس واملجتمعــات املســته َدفة ،وال حتــى تشــاورت معهــم.
بــل يف حقيقــة األمــر ،تــر الحكومــة املحليــة عــى إخبــار النــاس أنهــم لــن
يتأثــروا باملــروع.

العودة إىل التنمية

"مطلبنــا :إجـراء محادثــات ب ّنــاءة مــع الحكومــة ،تقــر فيهــا
بــأن الســكان املحليــن هــم خـراء أيضً ــا".
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خربة مجتمعاتنا
أصبــح الفيضــان منــط حيــاة لكثــر ممــن يعيشــون حــول
الغونــا دي بــاي .ففــي مايو/أيــار  2014تحدثــت إىل بـ ّـا دو ال
روزا  Bella de la Rosaإحــدى قيــادات قريتهــا ســيتيو لومانــغ
 Sitio Lumang Ilogإيلــوغ يف منطقــة بارناغــاي ســان خــوان
 ،Barangay San Juanبلديــة تايتــاي  Taytayيف إقليــم ريـزال
 .Rizalوهــي أم لثالثــة أبنــاء والرئيــس الحــايل لجمعيــة " مـاّك
منــازل دامايــان" .Damayan Homeowners Association
وتعيــش "بـ ّـا" يف قريــة "ســيتو لومانغ" منــذ أن تعرضــت لإلخالء
القــري مــن منزلهــا الســابق يف مانيــا عــام  .1980يف تلــك
القريــة يكســب معظــم النــاس عيشــهم مــن الصيــد ،وزراعــة
الخــروات ،وتوزيــع األطعمــة ،والحياكــة.
حدثتنــي ّ
"بــا" عــن ســنوات الفيضــان وأثرهــا عــى
مجتمعهــا ،قائلــة:
كان أول فيضــان كبــر رضب مجتمعنــا مــع إعصــار روزنــغ
 TyphoonRosingيف  .1995وقــد اكتســح أمامــه جميــع البيــوت
ومصــادر الــرزق .كان مــن نتيجتــه أن بلغــت نســبة مــن خــروا كل
يشء  80%مــن املجتمــع ،تــم نزوحهــم إىل مناطــق إجــاء مكتظــة
بأنــاس مترضريــن يعيشــون م ًعــا يف مســاحات صغــرة ضيقة مكدســة،
وتعــج بضجيــج ال ميكنــك معــه ســاع مــن يتحــدث إليــك.
بعــد أن انحــرت تلــك الفيضانــات ،اســتغرق األمــر عــدة
أســابيع للعــودة إىل مــا يشــبه الوضــع الطبيعــي .وبســبب نقــص
وســائل النقــل ،اضطــر األطفــال والطــاب إىل الســر أكــر مــن خمســة
كيلــو مــرات يوم ًيــا إىل املدرســة ،بينــا كان عــى بقيــة النــاس أن
يقطعــوا مســافة تصــل إىل ســبعة كيلومــرات ذهابًــا إىل الســوق.
مــن جانــب آخــر ،أصبــح الحصــول عــى امليــاه صعــب املنــال أكــر
مــن املعتــاد ،وكان علينــا دفــع خمســة بيســو  - pesosدوالر يعــادل
 45بيســو فلبينــي  .م .مقابــل كل عبــوة ميــاه رشب .ونظــ ًرا لعــدم
إمكانيــة الوصــول إىل الطريــق أثنــاء الفيضانــات ،كانــت إغاثــات
الحكومــة تتأخــر يف االســتجابة ،وتصــل بعــد وقــت طويــل .وســافر
كثــر مــن النــاس مبراكــب أو عوامــات إىل مناطــق أخــرى متــررة،
وراء أمــل الحصــول عــى أيــة مســاعدة.
بعــد عــام  ،1995تعرضنــا إىل فيضانــات مبعــدل واحــ ًدا كل
خمــس ســنوات ،إىل أن جــاء إعصــار كتســانا Typhone Ketsana
 Ondoyالــذي رضب البــاد يف عــام  .2009وعندمــا جاءتنــا الحكومــة
املركزيــة هــذه املــرة ،مل يكــن مجيئهــا بغــرض تقديــم املســاعدة ،فقــد
وصــل فجــ ًرا مندوبــون عــن وزارة األشــغال العامــة Department
 of Public Worksبشــاحنات قامــت بــردم ميــاه الفيضــان ،معللــن
مــا فعلــوه بأنــه ملنــع امليــاه مــن التدفــق إىل العاصمــة مانيــا أثنــاء
حركــة املــد املنخفــض .ولكــن عمليــة الــردم دفنــت تحتهــا مــا يقــارب
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العــرة بيــوت .أصابتنــا الدهشــة والذهــول .أمل نكــن ضحايــا هــذه
الكارثــة بالفعــل قبــل الــردم؟ فلــاذا اإلمعــان يف العقــاب؟
أصبحــت األعاصــر بدايــة مــن إعصــار أونــدوي ،أشــد قــوة
كل عــام ،والف ـرات الفاصلــة القصــرة بــن إعصــار وآخــر ،ال تكفــي
أي مــن مالمــح الحيــاة الطبيعيــة.
الســتعادة ٍّ

وإىل جانــب الدمــار الــذي خلفــه الفيضــان ،أصبــح مجتمــع
"بـ ّـا" مهمو ًمــا مبــا ســوف يخلفــه أســلوب تعامــل الحكومــة مــع
تلــك الفيضانــات مــن آثــار ســلبية محتملــة:
شــعر مجتمعنــا بســعادة عندمــا زارتنــا الحكومــة يف عــام ،2000
ولكــن رسعــان مــا تحــول ذلــك الشــعور إىل انقبــاض ،عندمــا أخربنــا
أحــد املســئولني بأنهــم ســيبنون سـ ًّدا مان ًعــا عــى طــول البحــرة؛ لحجز
ميــاه الفيضــان عــن الوصــول إىل الطريــق .وأدركنــا أن مجتمعنــا حتـ ًـا
ســوف يتأثــر بهــذه العمليــة .رشح لنــا املســئولون بإيجــاز كيــف أن
تشــييد هــذا املانــع ســيضع حـ ًـا للفيضــان يف كامــل املنطقــة املحيطــة
بالبحــرة .ثــم تحدثــوا معظــم الوقــت حــول الطريــق املانــع ،وكيــف
أنــه سيســاعد عــى ســيولة املــرور يف العاصمــة مانيــا .ومل يســألوا عــن
رأينــا أو أفكارنــا -نحــن أصحــاب الشــأن -إســها ًما يف هــذه املســألة.
بــل حتــى مل يوضحــوا لنــا مــن هــم الذيــن ســيلحق بهــم الــرر يف
مجتمعنــا ،ومــا الــذي ســيحدث لهــم تحديـ ًدا.
كانــت تشــغلنا أســئلة كثــرة حــول تأثــر إنشــاء ذلــك الطريــق
املانــع علينــا ،وهــل ســيكون عونًــا لنــا ؟ وكيــف ســيمنع الفيضــان؟
وملــاذا يفــرض أن ميــر الطريــق املانــع بقلــب مجتمعنــا ،متســب ًبا يف
ترحيــل آالف األرس؟ وملــاذا مل يتــم بنــاء الطريــق واملانــع عــى مســار
آخــر؟ وســألنا أيضً ــا ":ملــاذا يجــب أن يتــم األمــر عــى هــذا النحــو
ســيدي؟".

"تربعــت ســت رشكات خاصــة بالوقــت والخــرة الفنيــة
للمســاعدة يف تحويــل أفــكار النــاس إىل واقــع مــن النواحي
الفنيــة ،وإىل خطــط قابلــة للتنفيــذ .أصبــح لدينــا بدائــل
واضحــة عــن خطــط الحكومــة".

من املستطلع آرائهم

قالوا إن الحكومة مل يسبق لها أن تشاورت معنا حول
أولويات التنمية للبالد.

أبدوا تعليقات محددة ،حول الطريقة التي يودون أخذ
مشورتهم بها ،وكيف ينبغي إدارة عملية التشاور.

أفادوا بأن أفكارهم عن التنمية تختلف عن أفكار
الحكومة.

ال ميتلكون سندً ا لحيازة األرض التي يعيشون عليها
حال ًيا.

النتائج املستخلصة
يعــد البحــث عــن ســبل حاميــة أقــوى ضــد الفيضانــات
مطلبًــا أساســيًا يشــغل كافــة املجتمعــات ،وبالدرجــة نفســها يهــم
كافــة املجتمعــات مــدى الــرر الــذي قــد يلحــق بهــا ج ـراء إعــادة
التوطــن .ويف املجتمعــات واعيــة باملشــاريع ،يبــدأ النــاس مــن تلقــاء
أنفســهم ،وعــى نحــو اســتباقي ،بالبحــث عن حــل للفيضــان ال يقتيض
ترحيلهــم مــن أماكــن عيشــهم .لذلــك فقــد بدأنــا يف الفلبــن بوضــع
"خطــط النــاس"  People’s Plansلتجميــع مقرتحــات تبــن توجهــات
املجتمــع فيــا يتعلــق بقضيــة الســكن والتحكــم يف الفيضــان ..هــذا
مــا يحــدث فعل ًيــا ،عــى الرغــم مــن عــدم اك ـراث الحكومــة لــرأي
النــاس يف شــئون حياتهــم.
عملــت أنــا وزمــايئ يف "تعدديــة منظمــي املجتمــع" مبنطقــة
الغونــا دي بــاي ،منــذ عــام  ،2001مــع الصياديــن واملجتمعــات
إقليمــي
الحرضيــة الفقــرة ،يف ثالثــة عــر ح ًّيــا  barangaysيف
ّ
ريتســال والغونــا  ،Rizal and Lagunaمــع ســتة وأربعــن مجتم ًعــا
ومنظمــة .وكجــزء مــن بحثنــا حــول مشــاريع إدارة الفيضــان ،أردنــا
أول فهــم كيفيــة تأثــر النــاس ،وهــل يتمتعــون بأصــوات مؤثــرة يف
ً
تقريــر النحــو الــذي قــد تســر عليــه العمليــة؟ ولتحقيــق ذلــك،
تقابلنــا مــع أنــاس مــن ســبعة مجتمعــات محتملــة التأثــر .وشــملت
هــذه املقابــات منطقــة تســمى ســيتيو واوا  Siti Wawaيف بارانغــاي
ماالبــان  Barangay Malabanىف بنــان ســيتي  Biñan Cityإقليــم
الغونــا ،كانــوا عــى درايــة فعليــة مبشــاريع التحكــم يف الفيضــان .أمــا
بقيــة النــاس مــن املجتمعــات الســتة ،فلــم يكونــوا بعــد عــى وعــي
بخطــط التحكــم يف الفيضــان.
وقــد اســتخدمنا اســتطالع الــرأي كأداة لرفــع وعيهــم بهــذه
املســألة؛ بغيــة تشــجيعهم عــى بــدء التفكــر جديًــا حــول النــزوح،
وكيــف ســيؤثر فيهــم ،وهــل ســيكون ذلــك عونًــا لهــم يف تحقيــق
أول بتطبيــق االســتطالع ،ثــم عقدنــا
طموحاتهــم التنمويــة .قمنــا ً
ورش عمــل لإلملــام بخطــط الســيطرة عــى الفيضــان .ولذلــك أجرينــا
االســتطالع باعتبــاره حدث ًــا يشــمل املجتمــع كلــه .كان ذلــك يف
الحــادي عــر مــن ينايــر /كانــون الثــاين عــام  ،2014يف بنــان ســيتي
إقليــم "الغونــا" ،حيــث قدرنــا نحــو  27ألــف نســمة ســيتعرضون
لإلخــاء القــري مــن بيوتهــم نتيجــة ملشــاريع إدارة الفيضــان .ومــن
ثــم جمعنــا  100شــخص 76 :امــرأة و 24رجـ ًـا ،مــن املحتمــل تأثرهــم
باملشــاريع املتعلقــة بالتحكــم يف الفيضــان .كان معظمهــم غــر واعــن
مبــا يعنيــه لهــم برنامــج إدارة الفيضــان .كان حدث ًــا رائ ًعــا؛ حيــث
تحقــق خاللــه ترابــط بــن املجتمــع بعضــه بعضً ــا عــى نحــو وثيــق.
وبنــاء عــى البيانــات املتحصلــة ،تعلّمنــا وط ّورنــا فكــرة رائعــة حــول
كيفيــة خلــق منظــور مجتمعــي فيــا يتعلــق باملشــاريع الحكوميــة
إلدارة الفيضــان.
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النتيجة الثانية
غيــاب املشــاورة بــن الحكومــة واملجتمعــات املعنيــة بربنامــج
إدارة الفيضــان.
منــى إىل علمنــا أن الحكومــة الفلبينيــة أخــرت البنــك الــدويل
والجهــات املانحــة ،بإجــراء مشــاورات مــع املع َّرضــن للــرر جــراء
مشــاريعها إلدارة الفيضــان.

النتيجة األوىل
اتفاق املجتمعات حول أولوية السيطرة عىل الفيضان.
ذكــر كثــر مــن املســتجيبني الســتطالع الــرأي ،أن الفيضــان مشــكلة
عاجلــة ،وأولويــة ملحــة للتنميــة .خاصــة وأن معظــم األرس قــد تأثــر
بالفيضــان .عــى ســبيل املثــال ،علــق أحــد االشــخاص ،قائ ـاً" :لقــد عانينــا
خصوصــا بســبب مســألة الفيضــان ،فهــو الســبب يف عــدم ذهــاب
كثــ ًرا،
ً
أوالدنــا إىل املــدارس إال فيــا نــدر" .بينــا قــال شــخص آخــر" :كل ســتة
أشــهر تتعــرض املنطقــة للفيضــان ،وهــو مــا يســبب إزعا ًجــا شــديد لنــا .علينا
أن نتحــرك" .وعلــق آخــر بقولــه ":لطفًــا ،ســاعدونا -نحــن َمــن نعيــش يف
الغونــا -يف ترميــم البحــرة؛ ألن حالتهــا املرتديــة اآلن ،هــي مصــدر مشــكالتنا
مــع الفيضــان".
روســا
فضــا عــن ذلــك ،فحقيقــة أن النــاس يف مجتمــع ّ
ً
بــا دا ال ّ
خصيصــا ،لتصميــم خطــة واضحــة للتحكــم يف آثــار الفيضــان
نظّمــوا أنفســهم
ً
كمســألة ملحــة عــى األذهــان.
ويف الوقــت الــذي يبــن فيــه اســتطالعنا مــدى اتفــاق أعضــاء املجتمــع
يف منطقتنــا مــع الحكومــة الفلبينيــة ،والجهــات املانحــة الدوليــة ،عــى أن
الســيطرة عــى آثــار الفيضــان تشــكل أولويــة للتنميــة ،إال أنهــم يختلفــون
حــول العمليــة املقرتحــة مــن قبــل الحكومــة ورشكاء التنميــة لتنفيــذ تلــك
الســيطرة .ويبــدو ذلــك االختــاف واض ًحــا مــع مــا وجهــه أعضــاء مجتمعنــا
مــن انتقــادات للحكومــة ورشكاء التنميــة الدوليــن ،عــى غيــاب املشــاورة
املجتمعيــة ،وعــدم إتاحــة الفــرص أمامهــم للمشــاركة يف تصميــم نهــج
الســيطرة املزمــع عــى الفيضــان.
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ويف الواقــع تشــر أبحاثنــا إىل قصــة أخــرى مختلفــة .فلــم تعقــد ال
أي مــن املجتمعــات
الحكومــة املركزيــة وال املحليــة أيــة مشــاورات مــع ٍّ
الســبعة التــي أجرينــا معهــا البحــث واالســتطالع ،مــا نتــج عنــه حالــة مــن
القلــق والحــرة والتشــوش؛ وأثــار أســئلة حــول التوقعــات املمكــن حدوثهــا.
كل مــا هنالــك أن النــاس قــد ســمعوا بعــض املعلومــات املقتضبــة مــن
اإلعــام ،وبعــض املنظــات غــر الحكوميــة .ومــن ذلــك مث ـاً أن إحــدى
النســاء أفــادت أن "الرئيســة أكينــا و ، Aquinoو إجريســيتو Ejercito
محافــظ إقليــم الغونــا ،أعلنــا عــى التلفــاز أن بحرية الغونــا ســيتم ترميمها".
ومــع ذلــك مل متتــد املعلومــات إىل أيــة تفاصيــل مــن شــأنها تعريــف عامــة
النــاس بحقيقــة األمــر ..مــن ســيتاثر تحدي ـ ًدا؟ ومتــى؟ ويف هــذا الســياق
قالــت امــرأة أخــرى ":لــوال املنظــات غــر الحكوميــة لبقينــا حتــى اآلن
مغيبــن متا ًمــا عــن أبعــاد املشــاريع الحكوميــة التــي متــس املجتمــع".
وال يعــد غيــاب التشــاور يف مجتمــع بينــان ســيتي اســتثناء ،فقــد أفــاد
أعضــاء مــن املجتمعــات األخــرى مجــال الدراســة ،أن الحكومتــن املحليــة
واملركزيــة نــاد ًرا مــا تتيــح للمواطنــن مشــاركتها يف مشــاريع التنميــة عــى
أي نحــو .ووصــف شــخص كيــف أجــرت الحكومــة املشــاريع التنمويــة
الســابقة يف املنطقــة ،بقولــه ":مل نعــرف شــيئًا .كنــا مذهولــن مبــا كانــوا
يفعلــون .مل تصلنــا أيــة معلومــة حــول طبيعــة مــا يحــدث ،حتــى عرفنــا
بعــد ذلــك أن كل يشء قــد تــم".
 85%ممــن اســتطلعنا آراءهــم أفــادوا أن الحكومــة مل يســبق لهــا
أبــ ًدا التشــاور معهــم حــول مشــاريع التنميــة التــي متــم ســواء هنــا أو
باملنطقــة .وباســتثناء بعــض برامــج الرعايــة االجتامعيــة الحكوميــة ،ال
يتســنى للنــاس أيــة فرصــة لتقديــم معطيــات تؤثــر يف ق ـرارات الحكومــة.
ورمبــا يعــود ذلــك إىل أن موظفــي الحكومــة يفرتضــون أن الفق ـراء ليــس
لديهــم مــا ميكنهــم اإلســهام بــه يف تصميــم مشــاريع تنمويــة! ومثلــا ذكــر
أحــد االشــخاص أثنــاء االســتطالع ":مل منــر بخــرة مشــاورة مــن جانــب
الحكومــة؛ ألنهــم يعتقــدون أنهــم الجهــة الوحيــدة التــي متتلــك املعرفــة".

النتيجة الثالثة
غيــاب التشــاورات ،مل مينــع النــاس مــن تنظيــم أنفســهم لخلــق
حلــول بديلــة للســكن والســيطرة عــى آثــار الفيضــان.
روســا أراد النــاس مزيــ ًدا مــن الحاميــة ضــد
يف مجتمــع ّ
بــا دا ال ّ
الفيضــان ،لكنهــم كانــوا معنيــن أيضً ــا بالطريقــة التــي ســيتم بهــا تصميــم
املانــع .ومــن ثــم أخــذوا خطــوات اســتباقية نحــو املشــاركة يف عمليــة
التخطيــط لــه .ويف  2011وضعــوا مــا أســموه "خطــة النــاس" وهــي
تــرز الفــرص التــي ميكــن ملشــاريع إدارة الفيضــان الحكوميــة أن توفرهــا
"بــا" ذلــك ،قائلــة:
للمجتمــع .وتوضــح ّ
إننــا نفهــم الحاجــة إىل امتــاك خطتنــا الخاصــة ،وحلولنــا للقضايــا
التــي تواجــه مجتمعنــا .فعــر "خطــة النــاس" ،نضــع رؤيــة لتطويــر مجتمــع
مســتدام ،يف منــأى عــن آثــار الفيضــان املدمــرة .وهــي خطــة تقــوم عــى
فكــرة أن الحلــول الحقيقيــة إلعــادة التوطــن ،والخدمــات ،وغريهــا مــن
أول مــن النــاس أنفســهم.
القضايــا؛ ينبغــي دامئًــا أن تنبــع ً
ونظــ ًرا إىل وقــوع مجتمعنــا يف منطقــ ٍة عرضــة للفيضــان ،فإننــا
نضــع "خطــة النــاس" للمســاعدة يف تخفيــف حجــم الكارثــة التــي يخلفهــا
دروســا علمناهــم إياهــا ،حــول التدابــر
الفيضــان .وتشــمل الخطــة ً
الواجــب اتخاذهــا مــع الفيضانــات ،وخطــط اإلجــاء ،وتقليــل األرضار
والضحايــا إىل الصفــر  ،zero casualtyومفاهيــم التخفيــف مــن أجــل إدراة
مخاطــر الكــوارث .وقــد أفدنــا مــن مســاعدة الفنيــن ،مثــل املهندســن
والجيولوجيــن ،يف وضــع خطــط منطقيــة مــن الناحيــة الفنيــة .كــا ميــي
مجتمعنــا ق ُد ًمــا يف تدريبــات عــى القــدرات الفنيــة واملاليــة.
وعــى الرغــم مــن االفرتضــات التــي قــد تراهــا الحكومة حــول Biñan
 ،Cityفقــد عــر النــاس عــن رغبــة قويــة يف املشــاركة يف مشــاورات مــع
الحكومــة .فقــد أفــاد  96%ممــن شــملهم االســتطالع بتعليقــات محــددة،
تبــن رؤيتهــم حــول الطريقــة التــي يــودون بهــا إمتــام املشــاورات ،وكيفيــة
ســر عمليــة املشــاورة الهادفــة.
شــعر املجتمــع عمو ًمــا ،أنــه مــن األهميــة مبــكان أن تبــدأ املشــاورات
فــو ًرا ،وقــت أن كانــت مشــاريع الحكومــة يف مرحلــة التصميــم ،بحيــث
ميكــن تــدارك األمــر ،وتجنــب النــزوح والتهجــر القــري ،ومــن ثــم ضــان
إفــادة املعــاد توطينهــم إفــادة حقيقــة مــن تحســن ســبل عيشــهم .وقــد
بلــور أعضــاء املجتمــع أفــكا ًرا واضحــة عــن الشــكل املناســب إلعــادة
التوطــن ،حيــث ينبغــي أن تكــون يف مــكان قريــب مــن الوصــول إىل العمــل
واملــدارس والخدمــات االجتامعيــة األساســية ،دون االضطــرار إىل قطــع
مســافات طويلــة يوم ًيــا .وشــدد كثــرون عــى أهميــة وجــود حيــازة آمنــة
لــأرض يف املوطــن الجديــد.

النتيجة الرابعة
عوامل حدوث املشكالت أثناء عملية إعادة التوطني 0
أثنــاء إجــراء االســتطالع ،الحظنــا عــدة إشــارات تحذيريــة ،ميكــن
أن تســبب رض ًرا ملصــادر رزق مــن ســيعاد توطينهــم بســبب املــروع.
عــى ســبيل املثــال ،إن معظــم قاطنــي بنــان ســيتي ال يعــرف القانــون
بحقوقهــم يف األرض أو امللكيــة ،حتــى بعــد أن عاشــوا يف املــكان لســنوات
طويلــة 78% .مــن املســتطلع آرائهــم ال ميتلكــون أحقيــة يف األرض التــي
يعيشــون عليهــا حال ًيــا .وهــذا مــا يدفــع إىل القلــق مــن مخاطــر معاملتهــم
كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة عنــد إعــادة توطينهــم.
فضـ ًـا عــن ذلــك ،أفــاد  83%باعتقادهــم أن مصــدر رزقهــم ســوف
يتغــر يف املســتقبل ،ومــن ثــم يتوقــع كثــرون منهــم مواجهــة صعوبــات
خصوصــا إذا مــا أعيــد توطينهــم بعي ـ ًدا عــن
البحــث عــن عمــل جديــد،
ً
املدينــة .قــال أحدهــم ":ســأفقد وظيفتــي ،رمبــا بســبب اضطــراري إىل
االنتقــال بعي ـ ًدا ج ـ ًدا عــن مــكان عمــي" .وحتــى اآلن مل تقــدم الحكومــة
أيــة ضامنــات لتخصيــص مواقــع إعــادة التوطــن يف حيــز املدينــة.

العودة إىل التنمية
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الدروس املستفادة
ال شــك أن مشــاريع الحكومــة الفلبينيــة إلدراة الفيضانــات
والتحكــم يف آثارهــا ،تــأيت يف صالــح العامــة إذا مــا صممــت بعنايــة،
حينئــذ ســوف تســاعد يف منــع األرضار املســتقبلية التــي تســببها
الفيضانــات واألعاصــر ،وتضمــن يف الوقــت نفســه قــدرة بلدنــا
عــى التكيــف مــع التغــرات املناخيــة .وال تشــكك املجتمعــات
التــي عملــت معهــا يف الحاجــة إىل إدارة أقــوى آلثــار الفيضــان
حــول الغونــا ومنطقــة العاصمــة .فنحــن ببســاطة سيســعدنا أن
تقــر الحكومــة بأننــا أطـراف معنيــة ،وأصحــاب مصلحــة ،وخـراء يف
مثــل هــذا العمليــة؛ ســواء كفئــات مجتمعيــة معرضــة للفيضانــات،
أو كفئــات ســتتحمل كثــ ًرا مــن عــبء تكاليــف هــذا الربنامــج،
إذا تــم إجبارنــا بالقــوة عــى تــرك منازلنــا .وتخــى مجتمعاتنــا أال
تقــل إعــادة التوطــن دمــا ًرا عــن الفيضــان ،حــال مــا مل يُخطَّــط لهــا
بالرشاكــة مــع املجتمعــات املحليــة ..إال أن الحكومــة حتــى اآلن مل
تتــح أيــة فــرص مالمئــة للمشــاركة العامــة.
إننــا نــرى إمكانــات ضخمــة يف اســتخدام "خطــط النــاس" ،مثل
روســا لتيســر
الخطــة التــي وضعهــا النــاس يف مجتمــع ّ
بــا دو ال ّ
املشــاركة العامــة الهادفــة ،يف تطويــر برنامــج إدارة الفيضانــات يف
"مانيــا".
وكان وضــع "خطــط النــاس" ضمــن مبــادرة أوســع ،بدأتهــا
"جمعيــة منظمــة تعدديــة منظمــي املجتمــع" ،يف أوائل العقــد األول
مــن القــرن الحــايل .وقــد تخيلنــا هــذه املبــادرة كطريقــة ملموســة
لضــان مشــاركة النــاس يف إيجــاد حلــول لتحديــات التنميــة .فخطــة
النــاس تعــد عملي ـ ًة وتوج ًهــا يف الوقــت نفســه .ومعنــى عمليــة أي
يجــب أن توضــع مــن خــال خطــوات وتدابــر واضحــة ،يتشــارك
فيهــا كل املجتمــع ،ومعنــى توجــه أي ال بــد أن يؤمــن النــاس بهــا
كعمليــة يجــب تدعيــم نتائجهــا.
مــن جانــب آخــر ،تتيــح هــذه العمليــة ألعضــاء املجتمــع
فــرص التعلــم حــول التغيــر ،واالع ـراف مبحوريتــه لبنــاء مجتمــع
مــا ،والوعــي بإمكانيــة حــدوث التغــرات الهادفــة واإليجابيــة.
ويف النهايــة ،تــؤدي "خطــة النــاس" إىل فهــم واضــح لطبيعــة دور
املجتمــع يف التنميــة واملشــاركة يف الحكــم.
وقــد اطلعنــا خــال عملنــا وحتــى اليــوم ،عــى ثــاث عــرة
خطــة مطــ َّورة ومكتملــة ،تغطــي مــا يقــرب مــن  10آالف و394
أرسة ،أي حــوايل  20ألفًــا و 788نســمة يعيشــون يف مجتمعــات
مبنطقــة العاصمــة وبيئتهــا .وهــذا مــا يشــمل املجتمعــات الســبعة
يف منطقــة الغونــا وخمســة مجتمعــات يف منطقــة تايتــاى بإقليــم
ريتســال .
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خــال تلــك الخطــة ،رأينــا كيــف تربعــت ســت رشكات
خاصــة بالوقــت والخــرة الفنيــة يف العمليــة ،متضم ًنــا ذلــك فنيــي
الجيولوجيــا واملهندســن املدنيــن واملعامريــن .فقــد أســهموا بوقتهم
وتحليالتهــم لتحويــل أفــكار النــاس إىل وقائــع فنيــة ،وخطــط قابلــة
للتنفيــذ .وأينــا نقــدم مفهــوم "خطــة النــاس" يف مجتمعنــا الجديــد،
حامســا واسـ ًعا .فرأينــا كيــف خصــص النــاس جــز ًءا مــن
تلـ َـق الفكــرة ً
وقتهــم للمشــاركة ،وتبــادل األفــكار حــول تنميتهــم .ويتمتــع حلفاؤنا
يف رشكات الهندســة والعم ـران بكونهــم جــز ًءا مــن هــذه العمليــة
الهادفــة.
تبــن خربتنــا أن تخطيــط التنميــة بأســلوب املشــاركة الحقيقية،
ليــس أمـ ًرا معقـ ًدا وال مكل ًفــا .ففــي مجتمــع "بـ ّـا" أمضينــا شــهرين
وســتة أيــام فحســب (مــن  4نوفمرب/ترشيــن الثــاين إىل  10مــن يناير/
كانــون الثــاين) يف اإلعــداد ،مبــا يف ذلــك مرحلــة التخطيــط وتحديــد
املجتمعــات املســتهدفة ،وتجميــع البيانــات األوليــة .وبحــوايل 1000
دوالر أمريــي ملرحلــة اإلعــداد والتعبئــة واللوجســتيات والتنفيــذ
الفعــي لالســتطالع والبحــث ،كنــا قادريــن عــى إرشاك مئــات مــن
النــاس معنــا ،ووضــع خطــة بأفــكار ال ميكــن للحكومــة التوصــل
إليهــا بنفســها.
إن مــا تتصــف بــه هــذه العمليــة مــن طبيعــة تشــاركية ،تبنــي
شــعو ًرا قويًــا -وســط الســكان املحليــن -مبلكيتهــم للخطــة الناتجــة
عنهــم .وعــى نحــو بليــغ لخصــت "بـ ّـا" ذلــك بقولهــا:
إن خطــة النــاس مامرســة حقيقيــة ملشــاركة النــاس يف الحكــم،
وإيجــاد حلــول لقضايــا الســكن ،وإعــادة التوطــن ،والخدمــات
األساســية .وهــي خطــة بديلــة طورهــا النــاس بنــاء عــى خربتنــا.
فهــي تتضمــن مفهــوم النــاس عــن التنميــة ،وخلــق حلــول تنمويــة
تأسيســا عــى تحليلنــا للقضايــا .وهــي عمليــة ســتتيح
تشــكلت
ً
ملجتمعنــا االنخــراط واملشــاركة الهادفــة مــع الحكومــة؛ إذا ارادت
هــي ذلــك.
وقــد أتاحــت هــذه العمليــة أيضً ــا ملجتمعنــا ككل ،أن يتجمــع
ويعمــل ككل يف واحــد ،ورســخت الثقــة بقادتنــا املنخرطــن نيابة ع ّنا
مــع الحكومــة والســلطات ،فهــم ميكنهــم بلــورة مواقفنــا وتوصياتنــا
بشــكل مالئــم ،ومدركــون أن املجتمــع يقــف وراءهــم .وقــد طــورت
الخطــة مــن مهارتنــا يف التفــاوض ،وســاعدتنا يف املنــارصة مــن أجــل
مصالحنــا عــى نحــو أكــر تأثـ ًرا.
بعــد أن علمنــا كثـ ًرا حــول الخطــط املقرتحــة للتحكــم يف أثــار
الفيضــان ،عــر عمليــة االســتطالع ،بــدأت املجتمعــات التــي شــاركت
يف اســتطالعنا يف ســيتيو واوا  ،و بارنغــاي ماالبــان مبدنيــة بنــان يف
تطويــر خطــة النــاس الخاصــة بهــم .ونحــن عــى يقــن مــن أن
منــوذج "خطــة النــاس" ميكــن تعميمــه يف الفلبــن ،وتكــراره عــى
مســتوى مجتمعــات "الغونــا دي بــاي" كلهــا.

ولكــن مجتمعــات أخــرى كثــرة ،تعيــش بالقــرب مــن "الغونــا
بــاي" ،مازالــت قابعــة يف الظــام ،ال تــرى شــيئًا مــن حقيقــة مــا
ســوف يحــدث .وعــى ســبيل املثــال ،مــن يعيشــون حــول البحــرة،
ســتتملكهم بــا شــك أفــكا ٌر كثــرة حــول كيفيــة تصميــم مشــاريع
البنيــة األساســية ،وإعــادة التوطــن بصــورة أكــر فعاليــة .وأســئلة
مــن قبيــل :هــل مــن الــروري أن يشــق املانــع املقــرر بنــاؤه
عــى الطريــق املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة؟ أم ميكــن
تصميمــه بحيــث يتجنــب املناطــق التــي متثــل قيمــة اقتصاديــة
للســكان املحليــن؟
وفيــا يتعلــق مبــن ســيعاد توطينهــم هنــاك ،نأمــل أن تعالــج
الحكومــة هــذا األمــر؛ باعتبــاره فرصــة لتدعيــم الطموحــات التنموية
الخاصــة بتلــك املجتمعــات .ونحــن نــرى بشــدة ،أن إعــادة التوطــن
ينبغــي أن تكــون هــي آخــر ورقــة ميكــن أن تلجــأ إليهــا الحكومــة،
وأن أي نــوع مــن إعــادة التوطــن ال بــد أن يكــون داخــل نطــاق
املدينــة.

ومــن خربتنــا نؤكــد عــى أن "خطــط النــاس" تحمــل أفــكا ًرا
مفصلــة حــول إعــادة التوطــن والتطويــر؛ ال تتعــارض مــع التنميــة،
َّ
مــن شــأنها أن تتيــح للنــاس البقــاء يف مجتمعاتهــم ،واملحافظــة عــى
مصــادر رزقهــم .وينبغــي عــى الحكومــة أن تتعلــم الــدروس مــن
تجاربهــا يف إعــادة التوطــن عــر "نهــر الباســيج" ، Pasig Riverكــا
حــدث يف تســعينيات القــرن املــايض ،وأوائــل هــذا القــرن؛ عندمــا
أعيــد توطــن عــدد مــن األرس يفــوق مــا هــو رضوري ،بغيــة تنفيــذ
املــروع .وقــد نُقلــت تلــك األرس بعي ـ ًدا ج ـ ًدا إىل خــارج املدينــة،
وانفصلــوا أفرادهــا عــن أعاملهــم ومدارســهم وأماكــن الرعايــة
ـال.
الصحيــة ..فتحولــوا إىل أنــاس أكــر فق ـ ًرا وأســوأ حـ ً
مــا نطالــب بــه هــو حــوار هــادف مــع الحكومــة ،تقــر فيــه
بــأن الجامهــر املحليــة ال تنقصهــا الخــرة .وتبــن "خطــة النــاس"
التــي قدمناهــا ،أننــا نتمتــع مبنظــور ولدينــا أفــكار حيويــة ،ميكــن
بوضعهــا يف االعتبــار أن تســهم يف خلــق حلــول تنمويــة حقيقيــة.
وبهــذه الطريقــة ،نأمــل أن تضمــن التنميــة املنتظَــرة حــول "الغونــا
دي بــاي" ،األمــان للمجتمعــات مــن أيــة كارثــة طبيعيــة أو برشيــة.

أعضاء املجتمع يقدمون توصياتهم حول طرق التصميم األفضل للتنمية
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الفصل الثاني
مواجهة عوائق املشاركة الحقيقية
مون ناي يل Moon Nay Li

مشروع إعادة إعمار الطريق السريع الرئيس الثالث يف ميانمار
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أنــا عضــو يف جامعــة كاشــن  Kachinالعرقيــة ،ناشــطة يف مجــال
حقــوق املــرأة .عملــت منــذ عــام  2003عــن كثــب مــع جامعــات حقــوق
اإلنســان يف بورمــا (ميامنــار) .نشــأت يف ظــل ديكتاتوريــة عســكرية إبــان
أطــول حــرب أهليــة عرفهــا العــامل .عندمــا كنــت فتــاة ،رأيــت قــرى كثــرة
نــزح ســكانها نزو ًحــا قرسيًــا ،بأوامــر مــن النظــام العســكري .أُخليــت قريــة
را ثــاث مــرات .وواجهــت األرس امله َّجــرة مشــكالت كثــرة،
جــديت قــ ً
واضطــر أفرادهــا للكفــاح كثـ ًرا مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة ،فقـ َد
بلغت ســن الرشــد،
الجميــع كافــة ممتلكاتهــم ،مبــا يف ذلــك أرضهــم .وعندما ُ
را ،مــن
بــدأت أفهــم أن الحكومــة والــركات يقومــون بإخــاء النــاس ق ـ ً
أجــل مــا يســمى "مشــاريع التنميــة" .وشــعرت بإحبــاط حقيقــة مــن رؤيــة
مــا يحــدث يف بلــدي .وقــد عشــت وتصديــت ألنــواع كثــرة مــن التمييــز؛
مثــل :التنمييــز العرقــي ،والتمييــز ضــد املــرأة ،واالضطهــاد الدينــي عــى
يــد الدولــة .لــذا تقــوى روحــي كل يــوم عــى النضــال ،والكفــاح مــن أجــل
حقــوق النــاس .وبصفتــي عضـ ًوا يف فريــق املنــارصة بجمعيــة املــرأة بتايالند
 Kachin Women’s Association Thailandوكذلــك اتحــاد نســاء بورمــا
 ،Women’s League of Burmaوشــبكة توثيــق حقــوق اإلنســان ببورمــا
أيضً ــا  ،Network for Human Rights Documentation–Burmaفقــد
أمضيــت كثــ ًرا مــن عمــري املهنــي يف تغيــر سياســات حقــوق اإلنســان
عــى مســتوى األمــم املتحــدة ،ودول اآلســيان /جنوب رشق آســيا ،ASEAN
وعــى املســتوى الوطنــي .وقــد أصــدرت منظمتنــا عــدة تقاريــر حــول وضع
حقــوق اإلنســان يف واليــة كاشــن ومناطــق الـراع؛ بغيــة تنبيــه الــركات
واملنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة ،واملؤسســات املاليــة الدوليــة حــول
تحديــات العمــل يف بلدنــا.
تفتــح ميامنــار اقتصادهــا عــى العــامل ،بعــد ســنوات طويلة مــن العزلة.
وهــو التحــول الــذي جــذب اهتــام الجهــات املانحــة الدوليــة ،واملســتثمرين
الحريصــن عــى اإلفــادة مــن إمكانــات أراضينــا الخصبــة ،ومواردنــا الطبيعية.
ولكــن هــذا ال يعنــي أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان والرصاعــات قــد انتهــت.
فاملســتثمرون يف الغالــب ال يســمعون عــن التحديــات املســتمرة يف ميامنــار،
ـدل مــن الحديــث مــع
ألنهــم يتحدثــون مبــارشة إىل موظفــي الحكومــة بـ ً
النــاس .ويف واقــع األمــر ،إن كثرييــن مــن مســئويل الصــف األول يف الحكومــة
مل يغــروا ســوى زيهــم الرســمي .فامزالــوا يأتــون مــن املؤسســة العســكرية.
وتظــل مشــاريعهم كــا كانــت مــن قبــل تشــغل مســاحة كبــرة مــن البلــد.

حقيقيــة .ومــن ذلــك مثــاً؛ أننــا ليــس لدينــا خــرة مبــا يســميه العــامل
"مشــاورة" أو "تنميــة مســتدامة" ،فمنفــذو املشــاريع التنمويــة مل يتشــاوروا
قــط مــع الســكان املحليــن .إننــا نعيــش يف جــو عــام تشــيع فيــه انتهــاكات
حقــوق اإلنســان عــى نطــاق واســع ،ومقرتفوهــا مبنــأى عــن العقــاب.
فكثــرون ممــن انتهكــوا حقوقنــا األصيلــة ،تحــت منعــة الحصانــة ،يصطفــون
اآلن مشــمرين لتنفيــذ أعــال ومشــاريع تتــواىل مــع تدفــق املســتثمرين
واملانحــن عــى بلدنــا .ومــا أود قولــه :إن التغيــر لــن يحصــل بــن عشــية
وضحاهــا ،بــل إن حدوثــه ســوف يحتــاج إىل كثــر مــن الفاعلــن املحليــن،
وإىل توخــي الحــذر لتجنــب االنخ ـراط يف انتهــاكات حقوقيــة.

بلدنــا شــديد التعقيــد .فالرصاعــات غــر املحلولــة عــى األرض ،تحــد
مــن فــرص االســتثامر املســئول .ففــي بعــض املناطــق مــازال االقتتــال
مســتم ًرا؛ مخل ًفــا وراءه كث ـ ًرا مــن امله ّجريــن داخل ًيــا ،والالجئــن .فقــد فــر
النــاس مــن مناطــق الـراع تاركــن ممتلكاتهــم ومتعلقاتهــم خلفهــم ،مبــا يف
ذلــك البيــوت واألرايض واملـزارع .ويف الوقــت نفســه ،تتواصــل عمليــات نهــب
األرايض ،واالســتيالء عليهــا مــن الســلطات املحليــة والجيــش والحكومــة.
فيفقــد آالف مــن املواطنــن أراضيهــم وبيوتهــم؛ نتيجــة لـ"مشــاريع التنميــة".
لقــد تعرضــت األقليــات العرقيــة الضطهــاد شــديد ،دون إحــال أيــة عمليــة
حقيقيــة للســام حتــى اآلن .وتســبب اقتــاع النــاس مــن أماكنهــا ،يف هجـرات
واســعة إىل البلــدان املجــاورة ،واالتّجــار يف الفتيــات والنســاء ،وإدمــان
املخــدرات ،وغريهــا مــن مشــكالت أخــرى كثــرة.

"لقد تم استبعاد جيل بكامله من عملية التنمية".

يعــد االســتثامر مبســئولية واحـ ًدا مــن التحديــات الرئيســة التــي تواجــه
ميامنــار ،بســبب كــرة العوائــق التــي تحــول دون مشــاركة النــاس مشــاركة
العودة إىل التنمية
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حول املشروع
ركــزت وفريــق الباحثــن عــى أحــد منــاذج التنميــة الكثــرة يف ميامنــار،
تلــك التــي تــم تنفيذهــا بالقــوة .كان النمــوذج هــو إعــادة بنــاء الطريــق
الرسيــع  )National Highway 3 (NR 3/AH 14يف شــال رشق واليــة
شــان  Shan Stateوالــذي تســبب بنــاؤه يف ترحيــل عــدد مــن املجتمعــات
را.
قـ ً

ميتــد الطريــق الرسيــع عــى طــول مســافة تبلــغ  460كــم ،مــن
مانــداالي ( )Mandalayعــر الشــيو ( ،)Lashioإىل مــوز ( )Museعــى
الحــدود الصينيــة ،وط ّورتــه إحــدى أكــر الــركات إثــارة للجــدل يف البــاد،
هــي رشكــة آســيا وورلــد ( )Asia Worldالتــي تشــارك يف كثــر مــن مشــاريع
التنميــة داخــل بالدنــا ،وســبق لهــا التــورط يف قضايــا قــذرة مثــل تهريــب
املخــدرات ،وغســيل األمــوال ،واســتخدام القــوة العســكرية ضــد النــاس.
والجديــر بالذكــر ،أن هــذا الطريــق الرسيــع شُ ــيّد للمــرة األوىل يف عــام
 ،1997باعتبــاره جــز ًءا مــن شــبكة نقــل ضخمــة ،متــر عــر بلــدان اآلســيان؛
لربــط اقتصــادات جنــوب رشق آســيا ،إىل جانــب حجــم كبــر مــن التجــارة
مــع الصــن ميــر عــر هــذا الطريــق.
يف عــام  ،1997بــدأت رشكــة "آســيا وورلــد" مــع الحكومــة يف توســيع
وإعــادة بنــاء الطريــق الرسيــع ،واســتدعى ذلــك توســيع نهــر الطريــق،
والقيــام بعمليــة ترحيــل قــري غــر معلنــة لكثــر مــن ســكان القــرى
الواقعــة يف نطاقــه.

خربة مجتمعاتنا
بــدأت الحكومــة تنفيــذ اإلخــاءات القرسيــة للقرويــن يف
عــام  ،2000دون إجــراء أيــة مشــاورات معهــم ،ومل يكلــف
املطــورون أنفســهم عنــاء عــرض املــروع عــى املجتمعــات
املتــررة .وقــد وصفــت إحــدى النســاء ،ســندعوها Ah
 Hkawnخربتهــا يل ،قائلــة:
مل نعــرف أي يشء عــن املــروع .أصابــت الصدمــة أرسيت
عندمــا علمنــا بدخــول أرضنــا ضمــن نطــاق بنــاء الطريــق الرسيــع،
وليــس أمامنــا ســوى الرحيــل .مل يكــن يف اســتطاعتنا فعــل أي يشء.
مل نجــد مكانًــا نتقــدم إليــه بحالتنــا ،وليســت لدينــا أدىن فكــرة عــا
ميكــن أن يفعلــه املــرء يف مثــل هــذه الظــروف .حاولنــا التوجــه إىل
الحكومــةِ ،
وصحنــا وبكينــا أمــام أبــواب الــوزارة ،لكــن أحــ ًدا مل
يعــر انتبا ًهــا لنــا .شــعرنا بالغضــب الشــديد ..خاصــة حــن أخربتنــا
الســلطات أن أمامنــا بضعــة أســابيع للرحيــل عــن املــكان ،وأنهــم
ســيدمرون منازلنــا وأشــياءنا ،إذا نحــن مل ننفــذ األمــر.
أول إىل املــكان الــذي حددتــه لنــا الســلطات..
لــذا انتقلنــا ً
تعمــل أمــي ُمد ّرســة ،فــأىت طالبهــا ملســاعدتنا .وأرسعنــا يف حصــد
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الزنجبيــل والفلفــل والخــروات التــي كنــا نزرعهــا يف حديقتنــا.
حملنــا جميــع أمتعتنــا .كان مــن الســهل نقــل منزلنــا؛ ألنــه مصنــوع
مــن أخشــاب البامبو/الخيــزران .ومل ينتــه األمــر بنــا عنــد هــذا الحــد،
فبعــد أســبوع واحــد كان علينــا االنتقــال ثانيــة إىل مــكان آخــر ،ألن
املــكان الســابق الــذي وجهتنــا إليــه الســلطات ،كان عبــارة عــن
محطــة للحافــات.
يف املــرة الثانيــة التــي انتقلنــا فيهــا ،كان املطــر شــدي ًدا ،وابتلــت
جميــع أمتعتنــا ،مبــا فيهــا البطانيــات واألغطيــة .اضطررنــا ليلتهــا للنوم
يف الع ـراء ودون غطــاء ،ألننــا مل نكــن قــد انتهينــا بعــد مــن إعــادة
بنــاء منزلنــا .ال أعــرف كيــف تحملنــا ظــام تلــك الليلــة وصقيعهــا .كان
علينــا إزالــة جميــع الشــجريات التــي متــأ املــكان األشــبه باألح ـراش،
ـول ســوى بنفــر قليــل مــن النــاس.
والــذي مل يكــن مأهـ ً
مل تعطنــا الســلطات أي تعويــض أو دعــم .ال يشء ســوى مــكان صغــر
للغايــة؛ ننصــب بــه منزلنــا.

عــى النحــو الســابق كانــت شــهادة الســيدة ،Ah Hkawn
ولدينــا غريهــا كثــر مــن اإلفــادات ،أكــد أصحابهــا تعرضهــم
للعنــف ..هكــذا وصفــت إحــدى النســاء مــا حــدث" :اســتخدموا
الجرافــات لتدمــر أرضنــا .ومل نقــدر عــى التفــوه بكلمــة واحــدة.
كل مــا فعلنــاه أننــا تقهقرنــا للخلــف تاركــن أرضنــا .كان األمــر
محبطًــا لنــا" .وأفــاد آخــرون بإطــاق الجنــود أعــرة ناريــة
لرتهيــب النــاس.
إذن ُه ّجــر أُنــاس كثــرون مــن بيوتهــم وأراضيهــم ،وكان
عليهــم إيجــاد مــكان للعيــش فيــه .فانتقلــت إحــدى األرس إىل
املقابــر ،لعــدم وجــود مــكان آخــر إليوائهــم .بينــا تعرضــت أرس
أخــرى ملصــادرة أجـزاء تراوحــت بــن  20و 26قد ًمــا مــن أراضيها،
وهــي خســارة فادحــة ملزارعــي الكفــاف؛ َمــن يعيشــون عــى
زراعتهــم كمصــدر وحيــد للحيــاة والدخــل .يقــول أحدهم":ضــاع
حقــي ،وال أســتطيع زرع الخــروات .تقلــص دخــي ،وأصبــح من
ي تحمــل أعبــاء تعليــم أوالدي" .وقــال آخــر" :أريض
الصعــب ع ـ ّ
أصبحــت أصغــر حجـ ًـا مــا كانــت عليــه ،ومل تعــد تكفــي لــزرع
رئيســا يف
مــا نقتــات عليــه" .لقــد أصبــح األمــن الغــذايئ هـ ًّـا ً
هــذه املجتمعــات.
إىل جانــب عــدم التشــاور والرتحيــل القــري ،مل يقــدم
القامئــون عــى مــا يســمى "التطويــر" أي تعويــض يُذكــر عــا
خرستــه تلــك املجتمعــات ،غــر أن عــد ًدا قليــاً مــن النــاس،
أخربونــا أنهــم تســلموا أرضً ــا جديــدة يف الغابــة ،وأنهــم أُجــروا
عــى دفــع مثنهــا.
"مطلوب مساحات آمنة من أجل مشاورات أمينة".

من املستطلع آرائهم

تم تهجريهم بالفعل ،عىل األقل مرة واحدة ،قبل
مرشوع الطريق الرسيع.

مل يشعروا باألمان عند التعبري عن آرائهم حول
املرشوع.

أفادوا بأنهم أجربوا عىل النزوح بوسائل الرعب ،أو
التهديد ،أو العنف البدين.

نفوا وجود مشاورات معهم قبل البدء يف املرشوع.

ال ميتلكون سندً ا لحيازة األرض التي يعيشون عليها
حال ًيا.

النتائج املستخلصة
لفهــم قصــة تأثــر الطريــق الرسيــع عــى املجتمعــات املحليــة واليــة
"شــان"  ،Shan Stateنظمنــا فري ًقــا مــن الباحثــن الطوعيــن لزيــارة القــرى،
وقمنــا بإج ـراء اســتطالع شــمل عينــة مختــارة مــن مئــة شــخص 49 :ســيدة
و 51رجـ ًـا ،حــول مــا مــروا بــه مــن خـرات يف هــذا الســياق .وتبــن لنــا أن
مــا يقــرب مــن  40%مــن املشــاركني تعرضــوا للرتحيــل مــرة واحــدة عــى
األقــل ،قبــل بدايــة املــروع .واشــرك كثــرون يف اضطرارهــم ســابقًا للرحيــل
نتيجــة الحــرب األهليــة.
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النتيجة الثانية
مل يتشاور القامئون عىل التنمية قط مع املجتمعات املحلية.

النتيجة األوىل
استبعاد جيل بأكمله من عملية التنمية.
أشــار األشــخاص ممــن أجرينــا معهــم املقابلــة ،إىل فقدانهــم الثقــة
بحكومــة ميامنــار؛ كونهــا متثــل مصالــح املواطنــن .قــال 92%منهــم إن
لديهــم رؤيــة مختلفــة عــن رؤيــة الحكومــة للتنميــة .بينــا أكــد 79%
منهــم أن الحكومــة مل يســبق لهــا التشــاور معهــم حــول األنشــطة التنمويــة
التــي تجــري يف مجتمعاتهــم .وذكــر  91%منهــم أنــه مل يســبق لهــم
املشــاركة أبــ ًدا يف القــرارات الوطنيــة ،أو اإلقليميــة ،املتعلقــة بالتنميــة.
ووصــف لنــا أحــد األشــخاص وجهــة نظـ ٍر شــاركه فيــه كثــرون" :نعــرف أن
الحكومــة ال تســتمع أبـ ًدا إىل النــاس ،وأنهــا تحــايب املقربــن منهــا ،ومتيزهــم
عــن غريهــم .إن الحكومــة هنــا ،متــارس التمييــز ضــد النــاس".
يــرى غالبيــة النــاس هنــا ،أن الحكومــة مجــرد قــوة تســلبهم بيوتهــم
وأراضيهــم ،والنتيجــة أن  64%أكــدوا عــدم شــعورهم باألمــان حــال التعبــر
عــن رأيهــم حــول هــذا املــروع .قــال أحدهــم" :إننــا ال منلــك حريــة
التعبــر" .وقــال آخــر" :إن نظــام الحكومــة هرمــي ،يتحــرك مــن أعــى
ألســفل .ومــن ثــم فهــم ال يطلعوننــا أبـ ًدا عــى خططهــم .ولــو علقنــا عــى
يشء منهــا ،ســنلقى عواقــب وخيمــة".
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أفــاد أغلــب املشــاركني ( )97%بعــدم وجــود أيــة مشــاورة مــع
املجتمعــات ،قبــل إعــادة بنــاء الطريــق الرسيــع .فقــد جــاء القامئــون عــى
املــروع ،وحــددوا موقعــه بعالمــات وضعوهــا عــى األرض ،ومل يناقشــوا
األمــر معنــا .ويف هــذا التــرف انت ـزاع ملقومــات التمكــن ،وحرمــان لكثــر
مــن القرويــن مــن مصــادر رزقهــم .وصفــت لنــا إحــدى الســيدات ذكــرى
فواصلــت
ذلــك اليــوم ،قائلــة ":شــعرت بالغضــب ،ومل يصــغِ إ ّيل أحــد،
ُ
بــأس".
الفرجــة ً
ـت كثــرون إىل أنهــم مل يكونــوا معارضــن
ويف ســياق البحــث نفســه ،لفـ َ
للمــروع مــن حيــث املبــدأ؛ فهــم -حســب قولهــم -يفهمــون منافــع بنــاء
طريــق رسيــع جديــد ،لكنهــم ودوا لــو واتتهــم الفرصــة للمشــاركة بأفكارهــم
حــول طــرق تحســن املــروع ،بحيــث ميكــن تجنــب التهجــر والتعويضــات.
ومــن جانبهــا وصفــت الســيدة " "Ah Hkawnوجهــة نظــر معظــم
األرس املهجــرة ،قائلــة:
مل تتســن لنــا الفرصــة للحديــث عــن املــروع .مل يد ُعنــا أحــد
للمشــاركة يف أيــة اجتامعــات حــول املــروع ومســألة التهجــر.
وأضافــت :حتــى لــو حدثــت مشــاورة معنــا ،مل نكــن نشــعر باألمــان
يف ذلــك الوقــت مبــا يجعلنــا نشــارك الحكومــة وجهــة نظرنــا .فهــم
ال ينصتــون لصــوت ســوى صــوت الرشكــة التــي تعطيهــم األمــوال.
ولكننــا نريــد االنخــراط اإليجــايب يف املــروع ،وتقديــم مقرتحــات
عمليــة حــول إمكانيــة تــايف األثــار الســلبية للمــروع عــى النــاس.
دامئًــا مــا تتحــدث الحكومــة حــول مشــاريع التنميــة ،ولكنهــا
ال تعبــأ أبـ ًدا بــرأي أنــاس مثلنــا ســوف يتــررون منهــا .الحكومــة ال
تحــرم أبـ ًدا حقوقنــا ،وال يُجــرون أبـ ًدا تقييـ ًـا لحاجاتنــا ومطالبنــا ،إن
املســئولني هنــا ال يقابلــون النــاس أب ـ ًدا.

النتيجة الثالثة

استخدام القرس والتهديد إلجبار الناس عىل الرحيل.

أكــد جميــع مــن أجرينــا معهــم املقابلــة اســتخدام القــوة والقــر
والعنــف ملصــادرة أرايض النــاس .وأفــاد  87%منهــم أنهــم مــروا شــخصيًا
بأســاليب مخيفــة ،وتهديــدات ،وعنــف جســدي .وعــى الرغــم مــن أن
بعــض ســكان القــرى كانــوا عــى علــم مســبق بنيــة الحكومــة إلعــادة
بنــاء الطريــق؛ فــإن كثــ ًرا مــن النــاس أفــادوا أنهــم مل ُي َهلــوا إال بضعــة
أيــام قليلــة قبيــل اإلخــاء القــري ،لكــن أغلبيــة النــاس مل يعلمــوا شــيئًا
عــن هــذا املــروع إىل أن بــدأت عمليــة البنــاء .عندمــا أىت املطــورون،
هــددوا القرويــن بتدمــر بيوتهــم وكل مــا ميلكونــه ،إذا مل يرحلــوا عــى
الفــور .ووصــف لنــا أحــد القرويــن رد فعلــه ،قائـ ًـا" :كنــت خائ ًفــا ،أردت أال
يدمــروا منــزيل ومتعلقــايت ،لــذا أُجــرت عــى اتبــاع مــا أمــروا بــه .ومل يكــن
لــدي مــن املــال مــا أعــوض بــه مــا خرستــه مــن ممتلــكات".

النتيجة الرابعة
مل يتلق الناس تعويضً ا عن فقدان مصادر رزقهم
مــن بــن الذيــن اســتطلعنا آرائهــم ،ذكــر  78%أن املطوريــن والحكومة
مل يقدمــوا لهــم أي تعويــض .يف حــن أفــاد أغلبهــم ( )97%أن الحكومــة مل
تقــدم للمجتمعــات التــي ُهجــرت أي دعــم يعينهــم عــى اإلعاشــة .بينــا
ذكــر  41%منهــم أن الحكومــة أتاحــت لهــم فرصــة الحصــول عــى أرض
جديــدة ،لكنهــم أُجـ ِـروا عــى دفــع مثنهــا بأنفســهم.

العودة إىل التنمية
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الدروس املستفادة
تجــري التغــرات رسي ًعــا يف أنحــاء مــن "ميامنــار" ،حيــث تنهــال
االســتثامرات االقتصاديــة عــى البلــد؛ ومــع ذلــك فكثــر مــن ســكانها مــروا
بخـرات مشــابهة لخـرات مــن تعرضــوا للتهجــر ،بســبب مــروع الطريــق
رئيســا لكثــر مــن النــاس.
الرسيــع .وتتواصــل مصــادرة األرايض لتصبــح هـ ًـا ً
ونظــ ًرا النخــراط البنــك الــدويل وبنــك التنميــة اآلســيوي Asian
 Development Bankيف مشــاريع كثــرة ببالدنــا ،فــإن وض ًعــا كهــذا ميثــل
لهــا تحديًــا كب ـ ًرا ،خاصــة حينــا نضــع يف االعتبــار أن جميــع مؤسســات
التمويــل التنمويــة الرئيســة ،تقــي بــأن إجــراء مشــاورات عامــة مــع
املجتمعــات يعــد جــز ًءا ال يتجــزأ مــن مشــاريع التنميــة ،ولكنهــا يف الوقــت
نفســه تــوىل الحكومــات ثقــة -ليســت يف محلهــا -إلجـراء هــذه املشــاورات
بأنفســهم( ،أي أنهــا حســب التعبــر الــدارج "تسـلّم القــط مفتــاح الكـرار".
ـــــــ م) ولكــن النــاس يف "ميامنــار" ليســت لديهــم أيــة خــرة ت ُذكــر يف
املشــاورة العامــة ،أو التعبــر عــن أصواتهــم يف قـرارات تتخذهــا الحكومــة،
اللهــم خــرة تعــرض الشــخص وأرستــه للســجن أو التعذيــب أو املــوت،
حــال اجرتائــه عــى التعبــر عــن رأيــه يف ق ـرار حكومــي .ومــن ثــم أصبــح
الصمــت وســيلة بقــاء عميقــة الجــذور.
إذن ال بــد مــن مراجعــة العوائــق التــي متنــع النــاس مــن املشــاركة
يف عمليــة التنميــة ،مــن أجــل مامرســة االســتثامر املســئول ،فالنــاس حتـ ًـا
يريــدون أن يستشــاروا .ولكــن هــذه العمليــة الرضوريــة ســوف تســتغرق
وقتًــا ،وبنــا ًء لقــدرات املواطنــن ،والجهــات الحكوميــة ،ومطــوري القطــاع
الخــاص .فــا ميكــن للمطوريــن ببســاطة أن يصلــوا اليــوم ،ويتوقعــوا أن
تكــون املشــاورات ذات جــدوى .ففــي وضــع كهــذا ال ميكــن الثقــة بإجـراء
الحكومــة مشــاورة ســليمة.
هنــاك حاجــة ملحــة إىل توعيــة اســتباقية ومبــارشة للمجتمعــات،
فقــد أخــرين شــخص ،عــى ســبيل املثــال ،بأنــه مل يكــن حتــى عــى وعــي
بــأن الــكالم مســموح بــه .وهنــاك أيضً ــا حاجــة ماســة إىل مســاحات
آمنــة مــن أجــل مشــاورات حقيقيــة .كــا يجــب االلت ـزام بالوعــود ،مــع
وضــع أنظمــة فعالــة للمســاءلة .لقــد أخربتنــي جامعــة مــن املترضريــن
ـوال
يف "ميامنــار" ،كيــف أن املطوريــن جــاءوا والتقطــوا الصــور ،ودفعــوا أمـ ً
للســكان ،وبعــد أن التقطــوا الصــور ،اســردوا أموالهــم ،ومل يجــد النــاس مــن
يشــتكون إليــه!
ينبغــي أن ينخــرط النــاس يف كل خطــوة مــن خطــوات تصميــم
املــروع وتنفيــذه .وميكــن للمجتمعــات يف حقيقــة األمــر أن تقــدم نصائــح
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مثينــة ،مــن شــأنها تحســن تصميــم املــروع ونتائجــه .فعندمــا تحدثنــا إىل
املجتمعــات املتــررة مــن إعــادة توســعة الطريــق الرسيــع ،عرضــوا علينــا
أفــكا ًرا ملموســة لنــوع التنميــة التــي يرغبــون فيهــا .وقــد عرضــت الســيدة
" "Ah Hkawnاألفــكار التاليــة حــول احتياجــات املجتمــع:
كثــرون بيننــا ،لديهــم بالفعــل أفــكار عظيمــة عــن التنميــة
املحليــة ،التــي ال بــد لهــا أن تدمــج بــن أفــكار الحكومــة وأفــكار
النــاس .لقــد نشــأتُ يف ظــل نظــام مــن التعليــم الســييء
والديكتاتوريــة ،والحرمــان مــن الخدمــات.ال توجــد يف منطقتنــا
مستشــفى أو عيــادة تقليديــة ،وليســت لدينــا إمكانيــة وصــول
إىل رعايــة صحيــة مناســبة .لــذا أود يف املســتقبل أن يكــون لدينــا
مستشــفى جيــد .كــا أننــا يف حاجــة إىل تدريــب للنــاس لتحســن
وعيهــم .كذلــك ال توجــد لدينــا حديقــة عامــة واحــدة ..ونعتقــد أن
تحقيــق هــذا يســاعدنا يف التمتــع مبجتمــع مســامل .وآمــل أن تــوايت
النــاس الفرصــة لحضــور تدريــب مــا ،وتقديــم االقرتاحــات ب ُحريــة،
حــول مــردود مشــاريع التنميــة.
ال نريــد أن تصبــح كلمــة "تنميــة" مرادفًــا لـــ "مصــادرة األرايض
أو االســتيالء عليهــا" ،فجميــع النــاس هنــا يريــدون التنميــة حقًــا،
ولكنهــم يخشــون مــن بطــش القــوة النظاميــة ،وخســارة ممتلكاتهــم،
خصوصــا األرض .لســت راغبــة يف ســاع هــذه النوعيــة مــن الحــاالت
ً
املريعــة ثانيــة .أنــا مجهــدة ج ـ ًدا .ال أريــد ســوى العدالــة ،واح ـرام
حقــوق اإلنســان .أريــد أن أكــون مواطنــة يف بلــد متقــدم ..ال أريــد
أن يشــعر مزيــد مــن النــاس مبــا شــعرت بــه.
بحكــم تاريــخ طويــل مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف "ميامنــار"،
يصبــح مــن األهميــة مبــكان ،أال يكتفــي املانحــون واملؤسســات املاليــة
التنمويــة بالتحــدث إىل مســئويل الحكومــة وحدهــم ،عنــد التخطيــط
لتنميــة البلــد .نحــن ندعوهــم للحضــور ،والتحــدث مبــارشة إىل مجتمعاتنــا
لتف ُّهــم طموحاتنــا ،واالســتامع إلينــا .ســوف يســتغرق هــذا األمــر وقتًــا
لــي يبنــي مواطنــو ميامنــار ثقــة بحكومتهــم وبعمليــة التنميــة ،والشــعور
بحريــة التعبــر ،أو حريــة نقــد تلــك القـرارات التــي يختلفــون عليهــا ،ومــن
ثــم يطرحــون بدائــل لهــا .هــذا مــا يجــب حدوثــه بغيــة خــروج بلدنــا مــن
ظــام العقــود املاضيــة.

"مون ناي يل"  Moon Nay Liتلتقي أعضاء املجتمع املضارين من املرشوع
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أنــا مواطــن مــن شــعب نغــويب Ngäbeاألصــي ،يف منطقــة بوخــاس
دل تــورو Bocas del Toroبـ"بنــا" .وأعــد واحـ ًدا مــن بني القادة النشــطاء
وســط الشــباب ،وغريهــم مــن فئــات مجتمعــي الــذي أعيــش فيــه .وتعــد
أرض األجــداد لشــعبي مكانًــا متتلــئ غاباتــه املطــرة بالحيوانــات والطيــور،
وتزخــر أنهــاره باألســاك ،وتحتــوي جبالــه عــى أشــجار مقدســة ،وبســاتني.
لــن أنــى أب ـ ًدا يــوم الثــاين والعرشيــن مــن مايــو يف عــام  ،2011عندمــا
هــدرت ميــاه الفيضــان مــن فــوق الســد ،وغمــرت منــزل عائلتــي وأرض
أجــدادي .شــعرت وقتئــذ أننــا فقدنــا نضالنــا الطويــل ،بــل فقدنــا كل يشء.
واليــوم ،عــى الرغــم مــن الظلــم واإلفقــار الــذي يواجهــه شــعبنا ،مازلنــا
نواصــل الكفــاح مــن أجــل أن يكــون لنــا صــوت يف التخطيــط التنمــوي
لبلدنــا .وقــد أمكننــي املســاعدة يف تقديــم دعــوى لــدى هيئــة تفتيــش
البنــك الــدويل ،كــا ســاهمت يف إعــداد دعوانــا أمــام مفوضيــة حقــوق
اإلنســان يف األمريكتــن ،ومازلــت منخرطًــا يف النشــاط داخــل رشكــة بنــاء
الســدود األمريكيــة ،ومؤسســة .AES

حول املشروع
ســد "تشــان  Chan 75 - "75للطاقــة الكهرومائيــة ،هــو الســد الــذي
تســبب يف تهجــر شــعبنا األصــي ،وط ّورتــه رشكــة  AESاألمريكيــة .وهــو
مش ـ ّيد عــى نهــر تشــانغينوال  Changuinolaيف إقليــم بــوكاس دل تــورو
 Bocas del Toroاملتاخــم للحــدود مــع دولــة كوســتاريكا ،بقــدرة توليديــة
تبلــغ  220ميغــاوات .متــت عمليــة بنائــه يف عــام  2011واقتضــت إقامــة
خــزان للميــاه عــى مســاحة  14كــم ،مــا تســبب يف تهجــر  1000نســمة
عــى األقــل مــن شــعب النغــويب ،وغمــرت ميــاه الخ ـزان هكتــارات كثــرة
مــن أرض الغابــات املطــرة ،واألرايض الخصبــة ،واألماكــن املقدســة عــى حــد
ســواء .ويقــع الســد يف إطــار محميــة ال أميســتاد بيوســفري La Amistad
 Biosphere Reserveأو محميــة املحيــط الحيــوي أمســتاد ،املشــركة بــن
بنــا وكوســتاريكا.

تكبدنــا خســائر كبــرة عندمــا غمــر الفيضــان أراضينــا يف مايــو
 .2011نحــن عــى علــم بــأن هنــاك الكثــر مــن الطــرق البديلــة إلنتــاج
الطاقــة ،دون كــر لقلــوب النــاس ،أو تدمــر ســبل عيشــهم ،مثلــا حــدث
ملجتمعاتنــا مــن شــعب نغــويب .هــذا الوعــي هــو الســبب يف أننــا ال نحــارب
مــن أجــل تعويــض يخصنــا ،بــل ألننــا نأمــل يف تغيــر خطــط توفــر الطاقــة
التــي تســعى حكومــة بنــا إىل تحقيقهــا ،والتــي تقــرح حال ًيــا ،وبحلــول عــام
 ،2016بنــاء مــا يزيــد عــن مثانــن مرشو ًعــا كبـ ًرا لتوليــد الطاقــة عــن طريــق
الســدود.

ســاعد كثــر مــن الفاعلــن الدوليــن ،مــن بينهــم البنــك الــدويل ،يف
خلــق الظــروف املواتيــة لتنفيــذ اإلخــاء القــري ملجتمعاتنــا؛ فقــد عمــل
شــعبنا لســنوات طويلــة عــى إقنــاع املؤمتــر الوطنــيNational Congress
باالعــراف رســم ًيا بحقوقنــا الجامعيــة يف األرض ،وعيشــناعليها ألجيــال
متتابعــة .ويف عــام  2001مـ ّول البنــك الــدويل مرشو ًعــا إلدارة األرايض Land
يحســن مــن أحقيــة
 ، Administration Projectكان مــن املفــرض أن ِّ
أهــل املناطــق األصليــة داخــل بنــا يف أراضيهــم ،لكــن املؤمتــر الوطنــي
رفــض طلبنــا الحصــول عــى ســند رســمي بهــذا الحــق .ومــن جانبــه شــجع
البنــك الــدويل الحكوم ـ َة عــى متريــر قانــون جديــد ،أضعــف تطبي ُقــه مــن
قدرتنــا عــى الدفــاع عــن حقوقنــا ضــد بنــاة الســد .ومل يعــرف القانــون بنــا
كشــعب أصــي ،ومــن ثــم صنفنــا قانونًــا "مهاجــرون" عــى أرضنــا ،وتعاملــت
الحكومــة مــع أرض أجدادنــا باعتبارهــا أرض الدولــة.
تقدمــت مجموعــات مــن الشــعوب األصليــة بشــكاوى إىل هيئــة
التفتيــش التابعــة للبنــك الــدويل ،حــول مــا يتضمنــه مــروع إدارة األرايض
مــن إضعــاف لوضعيــة حقــوق األرض بالنســبة للمجتمعــات األصليــة يف
ـاركت شــخصيًا يف مجريــات عمــل هيئــة التفتيــش ،ذلــك
منطقتنــا .وقــد شـ ُ
العمــل الــذي مل يســفر لألســف عمليــة عــن أي تحســن يُذكــر يف وضعنــا.

العودة إىل التنمية
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خربة مجتمعاتنا
تقريبًــا يوجــد لــدي كل شــخص يف مجتمــع النغــويب ،قصــة تبــن
عــدم إج ـراء التشــاور عــى اإلطــاق فيــا يتعلــق بهــذا املــروع القابــع
فــوق أرض أجدادنــا وغريهــا مــن األرايض لألبــد .كــا تبــن قصصنــا مختلــف
انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تعــرض لهــا ،وعــاىن منهــا ،كثــر مــن أهلنــا.
وإليكــم قصــة مــن بــن تلــك القصــص ،صاحبهــا "لويــس"  ،Luisوهــو
شــاب يف السادســة والعرشيــن مــن عمــره ،ينتمــي إىل مجتمــع كاروك ال
بافــا  ، Charco la Pavaيقــول:
كان أخــي "فرانسيســكو" يعمــل يف حقلــه ،عندمــا داهــم
رصا منزله .ويف املســاء
البوليــس املــكان ،ومكــث طيلة  24ســاعة محــا ً
هــددوه هــو وعائلتــه وجريانــه ،ثــم تنقلــت القــوات البوليســية مــن
منــزل إىل آخــر مهــددة كل أرسة فيــه للموافقــة عــى املــروع.
وضمــن تكتيــك الرتهيــب والرتغيــب البوليــي ،حاولــت
الحكومــة إقنــاع النــاس باملوافقــة عــى املــروع ،بإعطائهــم حقائــب
ضخمــة بهــا طعــام معظمــه فاســد ومنتهــي الصالحيــة .أغــرت
الحكومــة النــاس بالوعــود ،والحديــث عــن املنافــع الكثــرة ،والتنميــة
لــأرس الذيــن ســبق لهــم االنتقــال إىل أماكــن أخــرى ،مثــل املنــح
الدراســية ومراكــز الرعايــة الصحيــة الحديثــة والوظائــف ..لكــن أيًّــا
مــن هــذه الوعــود مل يتحقــق.
اســتمر بعــض النــاس عــى موقفهــم الرافــض لــرك أماكنهــم،
مثــل جــاريت يف الســكن ســنيورا جوانــا  . Señora Juanaفقــد
رفضــت تــرك منزلهــا ،إىل أن جــاء أفـراد الرشطــة ذات يــوم ،وأرضمــوا
فيــه النــار ،وبــدءوا تفكيكــه مبناشــر ضخمــة ،واملــرأة بداخلــه ،لكنهــا
بعــد قليــل مــن الوقــت ،مل يكــن أمامهــا مفــر مــن أن تهــرول خــارج
منزلهــا الــذي يحــرق ،وينهــار ،تاركــة خلفهــا كل مــا متلكــه نه ًبــا
للحريــق والدمــار .وأمــام هــذه الحالــة الواضحــة ،واصلــت الرشكــة
األمريكيــة إنــكار مســئوليتها عــا حــدث ،ومل تقــدم أيــة جهــة أي
تعويــض لـ"ســنيورا جوانــا".
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من املستطلع آرائهم

عاشوا عىل أرض األجداد ،لكنهم حرموا من أي سند
لحيازتها.

مل يسبق لهم املشاركة يف أي تشاور حول املرشوع.

نالوا بعض التعويضات ،أو املساعدة.

النتائج املستخلصة
أفادوا بأن حياتهم أصبحت "أسوأ" أو "أسوأ كث ًريا" ،منذ
التهجري.

أساسا
غري موافقني عىل مامرسة البنك الدويل للمشاورة ً
مع الحكومة (دون املواطنني) ،يف تقرير خطط التنمية.

شــكلنا فريــق بحــث مؤلــف مــن خمســة أعضــاء ،لتجميــع بيانــات كل
قريــة مــن القــرى الخمســة التــي تعرضــت للتهجــر ج ـراء مــروع "تشــان
 ."75وأجرينــا اســتطالع الــرأي بلغتنــا األصليــة ،وقــام فريــق البحــث برتجمــة
البيانــات إىل اإلســبانية .كــا اضطررنــا إىل تكبــد عنــاء الســفر بعي ـ ًدا ،س ـ ًرا
عــى األقــدام تــارة وبواســطة مركــب تــارة أخــرى ،الســتطالع آراء أعضــاء
املجتمــع يف تلــك القــرى .ويك أمتكــن مــن إدخــال البيانــات إىل برنامــج عــى
شــبكة املعلومات/اإلنرتنــت ،بحيــث يكــون متا ًحــا لفريــق املنــارصة العاملــي،
تنقلــت س ـ ًرا عــى األقــدام ،وأحيانًــا بالحافلــة إىل أقــرب بلــدة بهــا اتصــال
بشــبكة املعلومات/اإلنرتنــت.
شــخصا مــن النســاء
خــال االســتطالع أجرينــا مقابــات مــع 98
ً
والرجــال ،تــراوح أعامرهــم مــا بــن ســن املراهقــة إىل الشــيخوخة،
ومعظمهــم مل يتحصــل عــى تعليــم رســمي ،ويعيشــون جمي ًعــا يف مناطــق
إعــادة توطــن ال رســمية ،بعيــدة ،ضمــن مناطــق الغابــات املطــرة يف بــوكاس
دل تــارو .ومــن واقــع املقابــات يبــدو لنــا ســجل جــي الوضــوح عــا حــدث
ملجتمعاتنــا.
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النتيجة األوىل
مل نتلــق مســاعدة أو تعويضً ــا عــى إعــادة التوطــن ،وكان لزا ًمــا
علينــا الرحيــل.
تســبب مــروع "  Chan "75يف تهجــر جميع ســكان القــرى الخمس
التــي أجرينــا فيهــا اســتطالعات الــرأي .فبينــا كان عــى الجميــع الرحيل ،مل
يتلــق مســاعدة فعليــة يف عمليــة إعــادة التوطــن ســوى نفــر قليــل منهــم.
 11%فحســب مــن املســتجيبني لالســتطالع أخربونــا أنهــم كانــوا "يتلقــون
جــز ًءا مــن برنامــج إعــادة التوطــن ،مــع بعــض التعويــض و/أو مســاعدات
أخــرى" .أمــا الغالبيــة العظمــى ( )87%فقــد أفــادوا بــأن "املــروع جعــل
مــن بقاءهــم يف منازلهــم الحاليــة أم ـ ًرا مســتحيالً .تو ّجــب علينــا جمي ًعــا
الرحيــل ،ومل نُــد َرج ضمــن أي برنامــج إلعــادة التوطــن ،وال نتلقــى أيــة
مســاعدة رســمية".
وحــول طبيعــة الحيــاة الجديــدة ،أفــاد الجميــع تقريبًــا ()99%
ممــن شــملهم االســتطالع ،أن نوعيــة الحيــاة التــي يعيشــونها منــذ التهجــر
أصبحــت "أســوأ" أو "أســوأ بكثــر" .كام أشــار معظمهــم أيضً ا إىل مســتويات
متدنيــة مــن الــرداءة والفســاد الــذي انطــوت عليــه عمليــة التعويــض .فقــد
علــق أحــد أعضــاء املجتمــع ،قائـ ًـا" :مل يتلـ َـق تعويضً ــا ســوى َمــن وافــق
عــى املــروع ،كان معظمهــم زعــاء تخلــوا عنــا ،وباعــوا قضيتنــا ،ومــد يــد
العــون للحكومــة والرشكــة يف الرتويــج للمــروع".
ووصــف عديــد مــن النــاس الطريقــة العنيفــة التــي ترصفــت بهــا
الرشكــة وقــوات األمــن "مــن بــاب إىل بــاب" ،محاولــن إقنــاع أو تهديــد
كل أرسة بقبــول خطــط التعويــض .فأشــار أحدهــم إىل "تلقــي بعــض األرس
مبل ًغــا رمزيًــا مــن املــال أو مــن مســاعدات إعــادة البنــاء ،ال يكفــي شــيئًا.
مل يكــن لديهــم نظــام للتعويــض يغطــي فعليًــا جميــع الخســائر" .بينــا
اســتدعى آخــر مــا حــدث ،قائـ ًـا ":لقــد ذكــر منــدوب الرشكــة أن تعويــض
املضاريــن مال ًيــا ،مل يكــن رضوريًــا؛ ألن ممتلكاتهــم يف الحقيقــة هــي ملــك
الدولــة ،ولكننــا عــى يقــن مــن أن األرض هــي أرض أجدادنــا شــغلها دامئًــا
شــعبنا األصــي".
ويف واقــع األمــر ،تُظهــر البيانــات التــي تحصلنــا عليهــا ،مــا شــاب
عمليــة التعويــض مــن تفــاوت وظلــم؛ فجميع مــن أجرينــا معهــم مقابالت،
كانــوا ينتمــون إىل أرس فقــدت منازلهــا وأرضهــا بســبب بنــاء الســد .ولكــن
عــى الرغــم مــن حقيقــة مــرور الجميــع بخــرة مشــابهة يف تحمــل خســائر
وتبعــات الســد ،فــإن  19%منهــم فحســب هــم مــن تلقــوا تعويضً ــا (نقديًا)
ـزل جدي ـ ًدا .ومــازال كثــر
وثالثــة أشــخاص فحســب ،هــم مــن تســلموا منـ ً
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مــن النــاس يف انتظــار املســاعدة ،بعــد أن قطــع املســئولون لهــم وعــ ًدا
بذلــك ،لكنهــم مل يفــوا بــه حتــى اآلن.
أخربنــا أحــد الشــباب أن أرستــه اضطــرت بنفســها إىل نقــل جميــع
متعلقاتهــا ،وأنهــم بنــوا كو ًخــا مــن الخشــب والصفيــح ،يف مــكان جديــد
كان أكــر ســو ًءا مــن منزلهــم الســابق ..ومل يتلقــوا بعــد أيــة مســاعدة أو
تعويضً ــا عــى إعــادة التوطــن.
حاولنــا منــذ عــام  2009التفــاوض مــن أجــل تعويضــات منصفــة..
قدمنــا مقرت ًحــا واض ًحــا ملطــوري املــروع ،يســتند إىل أفــكار حــول نــوع
التعويضــات التــي مــن شــأنها تحقيــق العدالــة األساســية ،ومســاعدتنا عــى
إعــادة بنــاء حياتنــا:
تــم حســاب قيمــة التعويضــات عــى نحــو منظــم لــكل أرسة،
1
ـدل
بنــاء عــى قيمــة الخســائر املحــددة التــي تكبدتهــا كل أرسة ،بـ ً
مــن رصــد مبلــغ مــايل شــامل لــكل فــرد ،وهــو مــا أراده القامئــون
عــى املــروع ،ملوحــن بدفــع مبلــغ ال يثــر ســوى الســخرية أمــام
حجــم الخســائر،
تشــمل التعويضــات وإعــادة البنــاء خســائر املمتلــكات
2
العامــة ،التــي عانــت منهــا الجامعــات ككل ،مبــا يف ذلــك خســائر
االبتعــاد عــن مصــدر الصيــد يف النهــر ،واملراكــز املجتمعيــة واملدارس
وغريهــا،
توفــر املنافــع مــن ســد الطاقــة الكهرومائيــة ،مبــا يتيــح
3
ألعضــاء املجتمــع "تلقــي يشء إيجــايب عــن كافــة الخســائر واملشــقة
التــي عانيناهــا جمي ًعــا".
فيــا يتعلــق باملنافــع ،أشــار كثــر ممــن اســتطلعنا آراءهــم أن
مطــوري املــروع وعدوهــم مبنــح دراســية ،ومراكــز رعايــة صحيــة،
ووظائــف ،وغريهــا مــن فوائــد؛ بغيــة إقناعهــم بالرحيــل ،ولكــن شــيئًا مل
يتحقــق مطل ًقــا مــن هــذه الوعــود .ويوضــح أحــد األشــخاص ذلــك ،قائـ ًـا:
"الطريقــة الوحيــدة التــي أخرجــت أرسنــا مــن منازلهــم ،كانــت توليفــة مــن
التلويــح باســتخدام القــوة البوليســية ،والوعــد بتغيــر حياتنــا إىل األحســن.
لكننــا مل نـ َر حتــى اآلن أيًّــا مــن تلــك التغـرات اإليجابيــة ،وأصبحنــا نعيــش
يف وضــع أكــر ســو ًءا مــا كنــا عليــه".

النتيجة الثانية
املــروع يخلــق حالــة مــن التشــوش فيــا يتعلــق بحقــوق
األرض ووضــع الحيــازة.
حاربنــا بقــوة يف مجتمعاتنــا ،وقبــل بدايــة مــروع الســد ،للحصــول
عــى اعـراف رســمي بحقوقنــا يف أرض أجدادنــا ،ولكــن الحكومــة رفضــت
هــذا االعــراف .وقبيــل التصديــق عــى مــروع "تشــان  ،"75صنفــت
ـدل مــن االع ـراف القانــوين
الحكومــة مجتمعاتنــا باعتبارنــا "مهاجــرون" بـ ً
بنــا كشــعب أصــي ،عــاش عــى هــذه األرض منــذ زمــان بعيــد .وقــد كان
تصنيــف "مهاجــرون" هــو املــرر الــذي اســتخدمه مطــورو املــروع ،عندمــا
زعمــوا أننــا أقمنــا عــى "أرض الدولــة"؛ ومــن ثــم رفضــوا تقديــم تعويــض
مناســب لنــا عــى الخســائر وإعــادة توطــن.
ويف ســياق متصــل ،أفــاد  100%أي جميــع مــن شــملهم االســتطالع،
بأنهــم عاشــوا قبــل التهجــر عــى أرض أجدادهــم ،ولكنهــم حرمــوا مــن

الســند القانــوين الــذي يثبــت أحقيتهــم فيهــا .واليـزال النــاس يف مجتمعنــا
يعانــون التهجــر وغيــاب االعـراف بأحقيتهــم يف األرض ،بــل زاد شــعورهم
بعــدم اليقــن يف حقهــم الــذي يُفــرض أن يتمتعــوا بــه ،أو يف الكيفيــة التــي
ميكنهــم بهــا أن ينالــوا حقوقًــا رســمية يف األرض .فبــدون حــق مطل ًقــا ،ال
تتضــح ماهيــة الحقــوق التــي يجــب أن تتمتــع بهــا املجتمعــات يف األرض
التــي يعيشــون عليهــا.
ومــن جانبهــا ،تخطــط الحكومــة حاليًــا ملزيــد مــن مشــاريع الســدود
الكــرى ،ومشــاريع طاقــة ضخمــة ،وبنيــة أساســية .ونحــن قلقــون عــى نحو
خــاص ،مــن أننــا ســنتعرض للتهجــر مــرة أخــرى ،دون أيــة حاميــة ،ودون
أيــة حقــوق يف األرض ،أو اعـراف بحقــوق املجتمــع يف أرض بديلــة.
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النتيجة الثالثة
مــر مجتمعنــا بأقــى مســتويات العنــف والقــر أثنــاء عمليــة
التهجــر.
تُظهِــر البيانــات والتعليقــات الــواردة يف االســتطالع ،أن كثــ ًرا مــن
النــاس مــروا بأشــكال مختلفــة مــن العنــف والقــر .فبســؤالهم عن أســباب
رحيلهــم ،أجــاب كثــرون "إنــه العنــف واإلجبــار":
اســتخدموا ضدنــا القــوة الجربيــة والتهديــد ،وقالــوا إننــا لــن
نحصــل عــى تعويضــات مــا مل نرحــل ،أو أننــا ســنفقد وظائفنــا ،أو
تبعــات أخــرى مــن هــذا القبيــل الــكاريث.)77%( ،
اســتخدموا الج ّرافــات لتدمــر األرض والبيــوت ،وغمرهــا عمـ ًدا
بامليــاه ،إىل جانــب اســتخدام التفجــرات ،وغريهــا مــن الوســائل
املروعــة؛ إلجبارنــا عــى الرحيــل الفــوري.)66%( .
هددونا باستخدام القوة والعنف لرتويعنا.)61%( .
اســتخدموا العنــف البــدين معنــا ومــع جرياننــا ،وأجربونــا عــى
الرحيــل.)55%( .
شــهدت قُرانــا تواج ـ ًدا أمنيًــا مكث ًفــا ،قبــل وأثنــاء اإلخــاء .اســتخدم
مندوبــو الرشكــة الخاصــة والبوليــس م ًعــا لغــة التهديــد بإغراقنــا بامليــاه،
إذا نحــن مل نوافــق عــى قبــول إعــادة التوطــن .وكــرت الرشطــة عــن
أنيابهــا ،عندمــا نظــم أعضــاء املجتمــع أنفســهم للتعبــر عــن معارضــة الناس
للمــروع .كــا بــدأت الرشكــة الخاصــة يف عمليــة البنــاء ،عــى مقربــة
شــديدة مــن املنــازل ،بــدون أدىن تحذيــر .وتصــور القصــة التاليــة املأخــوذة
مــن جامعــة فــال دي راي  Valle del Reyاألســلوب الفــظ الــذي اســتخدمه
القامئــون عــى املــروع:
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عــى الرغــم مــن أن جــاريت ســنيورا أزابيــل Señora Isabel
ســيدة متواضعــة جــ ًدا ،فإنهــا وقفــت بقــوة لتقــول ال ،رافضــة
املــروع ألنهــا علمــت أن البنــاء سيتســبب يف إفقــار أرستهــا
وســيدمر املحاصيــل والغابــة التــي يعتمــدون عليهــا يف عيشــهم .ويف
الليــل ،طــرق بابهــا مندوبــو الرشكــة والحكومــة املحليــة ،بصحبــة
رجــال الرشطــة املدججــن بالســاح ،وطالبوهــا باملوافقــة عــى
رشوط التعويــض .ثــم أخذوهــا فيــا بعــد وأرستهــا للعيــش يف بلــدة
تشــانغينوال  Changuinolaالحرضيــة .وتكافــح منــذ نزوحهــا هــي
وأرستهــا لكســب العيــش هنــاك .إنهــم يعيشــون اآلن حيــاة غــر
صحيــة عــى اإلطــاق ..كثــر مــن النــاس واجهــوا املعاملــة نفســها؛
فقــد كانــت تلــك هــي الطريقــة التــي اســتخدموها إلدخــال آليــات
البنــاء إىل قلــب منطقتنــا.
وبســؤالهم حــول الطريقــة التــي اســتُخدمت يف تهجريهــم ،علــق
أحدهــم ،قائ ـاً" :لقــد فعلــوا كل مــا يعــن لهــم ،لبــث الرعــب يف قلــوب
النــاس ،فقــد فطنــوا إىل أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لرتحيلنــا ،حيــث
مل يوافــق أحــد منــا عــى املــروع".

النتيجة الرابعة
اســتبعاد الشــعوب األصليــة مــن عمليــة التخطيــط لتوفــر
الطاقــة يف بنــا.
عــى مــدار بحثنــا ،عـ ّـر جميــع املســتطلعة آراؤهــم عــن قلقهــم مــن
عــدم األخــذ برأيهــم عــى اإلطــاق ،فيــا يتعلــق بهــذا املــروع ،رغــم
حقيقــة أنــه ســوف يغــرق أرض أجدادهــم بالكامــل .عــى ســبيل املثــال،
ذكــر  91%مــن النــاس أنهــم مل يتــم التشــاور معهــم عــى اإلطــاق .فيــا
أفــادت نســبة قليلــة بأخــذ مشــورتهم حــول املــروع ،عــر االتصــال بهــم
فقــط ،وبعــد أن بــدأ املــروع بالفعــل.
يعــاود موضــوع التشــاور وأهميــة تحســينه الظهــور كثـ ًرا يف بياناتنــا؛
فأثنــاء اســتطالع اآلراء ،ســألنا" :هــل قــدم لكــم أي مســئول حكومــي أو
غــره ،فرصــة الق ـراح أفــكار حــول مشــاريع تنمويــة محــددة ،ملجتمعكــم
أو منطقتكــم؟"" .هــل تشــاور أي مســئول مــن الحكومــة أو مــن خارجهــا
معكــم ،حــول مــا ترونــه يف مشــاريع التنميــة لبلدكــم ،أو ملنطقتكــم؟
فكانــت إجابــة الجميــع ال عــى هذيــن الســؤالني .وعنــد ســؤالهم ":هــل
تعتقــدون أن مــا لديكــم مــن أفــكار حــول التنميــة ،هــي نفســها أفــكار
الحكومــة؟" .أجــاب  99%منهــم بالنفــي .وبالفعــل كانــت فكرتهــم عــن
التنميــة مختلفــة.
وعنــد ســؤالهم حــول مشــاورة البنــك الــدويل مــع مســئويل الحكومــة،
كأمــر أســايس لتقريــر خطــط تنميــة البلــد وأولوياتهــا ،أجــاب الجميــع
بأنهــم "غــر موافقــن عــى هــذه العمليــة".

وســألنا أيضً ــا":إذا تســنى لــك الجلــوس اآلن مــع مســئويل البنــك
الــدويل ،مــاذا ســتخربهم؟ ومبراجعــة كافــة التعليقــات عــى هــذا الســؤال،
وجدنــا التعليــق األكــر شــيو ًعا هــو مطالبــة البنــك الــدويل بإجــراء
"مشــاورات مبــارشة مــع جامعــات الشــعوب األصليــة" .وقــد جــاء تعليــق
ملخصــا جي ـ ًدا لألفــكار التــي شــاركه فيهــا كثــرون" :عــى البنــك
أحدهــم
ً
الــدويل ضــان التشــاور مــع مجتمعاتنــا ،وإتاحــة مشــاركتها املبــارشة يف
التخطيــط للمشــاريع ،والتأكــد مــن االلتـزام باتفاقــات تعويــض املضاريــن".
واملعــروف أن البنــك الــدويل يقــر مشــاوراته حــول التنميــة ،عىل مســئويل
الحكومــة ،وال يســتمع مبــارشة إىل املضاريــن.
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الدروس املستفادة
ـألتي التشــاور
تبــن خــرة شــعبنا املشــكالت امللحــة فيــا يتعلــق مبسـ ّ
والتعويــض ،فالحكومــة ال تســتمع إلينــا ،وقــد قدمنــا شــكاوى إىل الهيئــات
الدوليــة ،مثــل محكمــة األمريكتــن لحقــوق اإلنســان Inter-American
 ، Court of Human Rightsوواصلنــا إثــارة القضيــة مــع البنــك الــدويل.
وعندمــا أخفــق مــروع إدارة األرايض التابــع للبنــك الــدويل World
 Bank’s Land Administration Projectيف االعــراف الرســمي بحقنــا
يف أرض أجدادنــا ،تركنــا فريســة لضغــوط الــركات الخاصــة والحكومــة،
الهادفــة ألخــذ أراضينــا ،وإقامــة الســد عــى أنهارنــا.
إن مجتمعاتنــا تريــد أن يكــون لهــا صــوت يف عمليــة التنميــة لســائر
بنــا .فكثــر مــن املشــاريع الحاليــة والضخمــة ،يف مجــايل الطاقــة والبنيــة
األساســية ،تــم التخطيــط لهــا بحيــث تؤثــر مبــارشة عــى أرايض الشــعب
األصــي ،ومــن بينهــا مشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة ،وطاقــة الريــاح،
والطــرق .وأكــد كثــرون ممــن عقدنــا معهــم املقابــات عــى أهميــة توفــر
مقعــد للشــعوب األصليــة عــى مائــدة التخطيــط التنمــوي الوطنــي لبنــا.
نريــد أن يكــون لنــا صــوت ،قبــل أن تقــرر الحكومــة مواقــع مشــاريع
خصوصــا وأن هنــاك بدائــل للطاقــة،
الطاقــة الكهرومائيــة يف حــوض نهرنــا،
ً
ميكــن توفريهــا دون انتهــاك لحقــوق اإلنســان األساســية.
وحــول ســؤال" :هــل تعتقــد أن هــذا املــروع ،كان ميكــن تصميمــه
عــى نحــو مختلــف ،بحيــث تتحقــق نتائجــه التنمويــة دون تهجــر
النــاس؟" ،أجــاب جميــع املبحوثــن بالنفــي ،ألن مــروع "تشــان  "75يتمثــل
ببســاطة يف إنتــاج الطاقــة .وهــذه النتيجــة تبــن عمليًــا غيــاب الحــوار
العــام ،واملشــاورة مــع النــاس ،حــول املشــاريع البديلــة التــي ال تســبب
تهجريهــم ،وإيجــاد مــوارد بديلــة للكهربــاء مــن أجــل بنــا كلهــا.
وبنــاء عــى التوابــع شــديدة الســلبية ملشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة
الضخمــة ،عــى حقــوق جامعــات الشــعوب األصليــة ،نــرى أن مشــاركة
الشــعوب يف وضــع خطــط الطاقــة التــي مــن شــأنها حاميــة حقــوق
اإلنســان لكافــة املواطنــن ،أصبحــت رضورة ملحــة تواجــه حكومــة بنــا
ورشكائهــا يف التنميــة.
هنــاك طــرق كثــرة لتوليــد كميــات هائلــة مــن الكهربــاء ،ميكــن
لبنــا اســتخدامها ،تعفيهــا مــن اللجــوء إىل بنــاء ســدود ضخمــة يف أرايض
الشــعوب األصليــة ،وتجنبهــا يف الوقــت نفســه كلفــة تنغيــص حيــاة النــاس
وترشيدهــم .فدقــة اختيــار خطــط املــروع ،وتحديــد أولويــات التنميــة
الوطنيــة ،يجــب أن تتــم يف إطــار عمليــة تشــاركية عــى أوســع نطــاق
خصوصــا جامعــات الشــعوب
مجتمعــي ممكــن ،يكــون املواطنــون فيهــا-
ً
األصليــة ،ممــن واجهــوا عوائــق تاريخيــة وال يســتطيعون التعبــر عــن
أصواتهــم -جــز ًءا محوريًــا يف تلــك العمليــة مــن التشــاور ،والتخطيــط،
واتخــاذ القرار.هــذه هــي الطريقــة التــي يجــب أن يتوخاهــا االســتثامر
املســئول ،وميكننــا بهــا اختيــار مشــاريع تنمويــة وحاميــة -يف الوقــت
نفســه -لحقــوق اإلنســان.
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فريق الباحثني التابع لــ GATيعقدون مشاورة مع املجتمعات املضارة

"تشان  "75السد الذي تسبب يف تهجري مجتمع "برناردينو"
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الفصل الرابع
التأكيد على إفادة املعرفة املحلية يف تصميم املشاريع
سوخغريل دوغرسرين Sukhgerel Dugersuren

تهجري الرعاة الرحل بسبب مناجم أويو تولغوي ، Oyu Tolgoi
وتايان نور Tayan Nuurيف منغوليا
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أنــا إخصــايئ تنميــة ســابق ،قضيــت ســنوات عديــدة يف الوكالــة
األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ( )USAIDيف منغوليــا .يف منتصــف العقــد
األول مــن هــذا القــرن ،بــدأت أشــهد مشــكالت مرتبطــة بالتغيــر الــذي
تقــوده الجهــات املانحــة يف التنميــة االقتصاديــة؛ مــن النمــو الزراعــي إىل
النمــو االقتصــادي القائــم عــى التعدين .منــذ أن تدفق رأس املــال وانهالت
الــركات األجنبيــة رسي ًعــا عــى منغوليــا ،الســتخرج املــوارد الطبيعيــة .وقــد
أدي طلــب الجهــات املانحــة تهيئــة "بيئــة تجاريــة ميــرة للمســتثمر"
يف منغوليــا ،وفــق معايــر تصنيــف القيــام باألعــال التابــع للبنــك الــدويل
 World Bank’s Doing Business Rankingومعــدالت مــؤرش الشــفافية
الدوليــة ومــدركات الفســاد ،إىل إجبــار الحكومــة عــى إجــازة ،وتب ّنــي إطــار
قانــوين تــرك النــاس فريســة للتلــوث والفقــر املدقــع.
قــررت وقتئــذ أن أســاعد مجتمعــات الرحــل؛ تعزيـ ًزا الحـرام حقهــم
يف منــط حياتهــم التقليديــة ،ومــوارد رزقهــم ،ويف مســاءلة املؤسســات
املاليــة التنمويــة ،عــى مــا قطعتــه مــن وعــود تتعلــق بتطبيــق معايــر
أسســت
الضامنــات البيئيــة واالجتامعيــة يف كافــة املشــاريع .ويف ،2009
ُ
 OT Watchمرصــد "أويــو تولغــوي"؛ لرصــد أعــال منجــم أويــو تلغــوي
بالرشاكــة مــع املجتمعــات املعنيــة ،للمطالبــة بــرورة امتثــال املؤسســات
املاليــة التنمويــة ملعايــر حقــوق اإلنســان الدوليــة.

يف العقــد املــايض ،مــرت صحـراء غــويب الجنوبيــة ،يف منغوليــا Gobi
 ،Desertبطفــرة تعدينيــة هائلــة .مــن ذلــك مثـاً أننــا يف عــام  2000مل يكن
لدينــا ســوى منجمــن كبرييــن نشــطني ،واليــوم لدينــا عــرات املناجــم
كبــرة الحجــم ،فيــا يجــري التخطيــط للتنقيــب عــن املزيــد .ويفيــد البنــك
الــدويل بــأن قطــاع التعديــن قــد أســهم يف إحــداث منــو اقتصــادي رسيــع
يف منغوليــا ،وهــو مــا يتناقــض متا ًمــا مــع تــر ّدي أوضــاع النــاس الذيــن
يعيشــون بالقــرب مــن املناجــم.
الخطــر يف األمــر أيضً ــا ،أن هــذه الطفــرة التعدينيــة ،خلّفــت والتـزال
أثــا ًرا واســعة االنتشــار مــن التلــوث وغــره مــن املضــار الصحيــة والبيئيــة
عــى حيــاة مواطنــي منغوليــا .وكانــت مجتمعــات الرعــاة الرحــل ،هــي
الفئــة األكــر معانــاة مــن اإلفقــار .فقــد خــروا مراعيهــم الحافظــة
لحياتهــم ،ومنابــع امليــاه ،ومعســكراتهم املوســمية؛ ج ـراء إنشــاء املناجــم
ذات ال ُحفــر املكشــوفة ،وبنــاء الطــرق ،وكــب النفايــات ،وآبــار اســتخراج
امليــاه الالزمــة لهــذه الصناعــة .ويف مواجهــة هــذه اآلثــار الســلبية ،تبنــت
مجتمعــات كثــرة تحـ ٍ
ـركات القـراح تغيـرات ،وإيجــاد طــرق أفضــل للميض
قُد ًمــا .وتصـ ِّور خربتنــا هنــا مــدى حاجــة القامئــن عــى التنميــة إىل إيجــاد
طــرق أفضــل للرشاكــة مــع املجتمعــات املحليــة عنــد تصميــم املشــاريع،
بنــاء عــى خربتهــم املحليــة.

حول املشروع
يرتكــز بحثــي عــى منجمــن هــا األكــر حجـ ًـا يف منغوليــا .األول هــو
منجــم ( Oyu Tolgoiأويــو تولغــوي) ،وهــو مــروع ت ُقــدر تكلفتــه بـــ 12
مليــار دوالر ،أي أنــه فعل ًيــا أكــر اســتثامر أجنبــي يف البــاد .وهــو واحــد
مــن أكــر مســتودعات النحــاس والذهــب يف العــامل .ومتتلكــه وتديــره رشكــة
( Rio Tintoريــو تنتــو) الربيطانيــة العمالقــة ،حيــث يتــم نقــل املعــادن
الخــام املســتخلصة إىل الصــن .وقــد دعــم عــدد مــن املســتثمرين الدوليــن
هــذا املــروع ،كان عــى رأســهم مجموعــة البنــك الــدويل World Bank
 Groupوالبنــك األورويب لإلعــار والتنميــة ،والبنــوك التجاريــة ملبــادئ خط
االســتواء ، Equator Principlesفضـ ًـا عــن هيئــات االئتــان التصديريــة
لحكومــات اس ـراليا وكنــدا والواليــات املتحــدة .وقــد قدمــت مجتمعــات
الرعــاة الرحــل شــكاوى رســمية مــن خــال اآلليــات املختصــة داخــل عديــد
مــن هــذه البنــوك.
الثــاين هــو منجــم" Tayan Nuurتايــان نــور" للحديــد ،يف إقليــم
( Govi-Altaiغــويف ألتــاي) جنــوب غــرب منغوليــا ،وتتــوىل رشكــة تعديــن
منغوليــة تطويــره بتمويــل مــن البنــك األورويب لإلعــار والتنميــة ،ويتــم
نقــل الخــام املســتخلص مــن هــذا املــروع أيضً ــا إىل الصــن.
وإىل جانــب متويلهــا املناجــم ،فقــد ســاعدت مؤسســات التمويــل
التنمويــة يف منــو قطــاع التعديــن املنغــويل .عــى ســبيل املثــال ،ســاعد
البنــك الــدويل يف تطويــر اإلطــار املؤســي والتنظيمــي للتعديــن يف البــاد،
وتقديــم الدعــم الفنــي املتواصــل لتطويــر البنيــة األساســية الالزمــة لصناعــة
التعديــن.

العودة إىل التنمية

إذا اســتطلعت الرشكــة ولــو رأي فــرد واحــد مــن النــاس،
لعــرف القامئــون عليهــا أهميــة هــذا النبــع قبــل أن يكبــوا
فيــه النفايــات.
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خربة مجتمعاتنا
بــدأت بالفعــل برامــج إعــادة التوطــن يف موقــع املنجمــن ،عــى
الرغــم مــن أن معظــم َمــن أجرينــا معهــم مقابــات ،قــد اس ـتُب ِعدوا مــن
الربامــج .يف املقابــلُ ،هجـ ّرت أعــداد كبــرة مــن األرس ،بعــد االســتيالء عــى
مراعيهــم ،وتلويــث منابــع مياههــم .وكثــر مــن األرس التــي أُر ِغمــت عــى
تــرك أراضيهــا "يــرددون اآلن عــى املســئولني متســولني الوصــول إىل مراعــي
اآلخريــن" ،حســب تعبــر أحدهــم .ومثــة أرس أخــرى انتقلــت إىل بلــدة
قريبــة ،وكافحــت لنيــل رزقهــا بعيـ ًدا عــن منــط حياتهــا البدويــة التقليــدي.
يقــول أحــد االشــخاص املعــاد توطينهــم بســبب منجــم "تايــان نــور":
اعتدنــا العيــش مــع أطفالنــا ،ورعــي حيواناتنــا ،واالنتفــاع مــن
بيــع الصــوف ،والكشــمري ،والحليــب ،ومنتجــات األلبــان .ولكننــا
اليــوم مجــرون عــى العمــل يف محــل صغــر يك نعيــش .كنــا منلــك
مــن  600إىل  700رأس مــن املاشــية ،ونحيــا حيــاة ناجحــة ،إىل أن
جــاءت الرشكــة بوعودهــا الفارغــة ،وحفــرت أرضنــا ،وتســببت يف
أرضار أصابتنــا بضغــوط نفســية شــديدة.
كانــت الرضيبــة النفســية لعمليــة التهجــر باهظــة .يقــول أحــد
املهجريــن بســبب منجــم تايــان نــور "عندمــا كنــت أرعــى ،كانــت لــدي
حيــاة وافــرة .واآلن أعمــل لــدى آخريــن فاقـ ًدا اســتقاليل ،وليــس لــدي يشء
مــا وعــدت بــه الرشكــة ،وال قفــاز حتــى أو ورق تواليــت".

"ال يفهــم اســتخدام األرض ســوى املجتمعــات الرعويــة عنــد
إقامــة املعكـرات املوســمية ،وحــن تتجمــد منابــع امليــاه.
فــإن الحكومــة ال تسرتشــد مطل ًقــا مبثــل هــذه املعلومــات".

40

من املستطلع آرائهم

ينتمون إىل أحد مجتمعات الشعوب األصلية.

من األحياء هنا هجروا أو سيهجرون قري ًبا بسبب
املناجم.

من املهجرين مل يتلقوا إعادة تأهيل ،أو مساعدات
للعيش.

فقط شعروا أن أفكارهم قد أدمجت يف خطط املرشوع،
وإعادة التوطني.

فقط قالوا إنهم تحصلوا عىل املعلومات املطلوبة إلبداء
الرأي املستنري.

النتائج املستخلصة
ـكلت فري ًقــا بحثيًــا مــن
يف شــهري فربايــر ومــارس مــن عــام  ،2014شـ ُ
ـي
ـ
منجم
ـة
ـ
إقام
اء
ر
ـ
أعضــاء املجتمعــات الرعويــة املحليــة ،ممــن أضــروا ج
ّ
أويــو تولغــوي وتايــات نــور .عقــد فريقنــا مقابــات مــع مئــة شــخص ،مــن
ـخصا يعيشــون يف نطــاق املنجمــن .قابلنــا نســاء ورجــاالً
بينهــم خمســون شـ ً
مــن جميــع األعــار ،ومختلــف مســتويات التعليــم .أغلــب مــن تحدثنــا
إليهــم ،قضــوا معظــم حياتهــم كرعــاة رحــل إىل وقــت قريــب .يف حــن كان
اآلخــرون مقيمــن يف البلــدات املحليــة ،أو مــا يســمى ( ،)soumsبينــا كان
عديــد منهــم موطفــن يف الحكومــة املحليــة .حــوايل  76%ممــن اســتطلعنا
آراءهــم ،كانــوا قــد رحلــوا أو ســرحلون قريبًــا ،بســبب هذيــن املنجمــن.
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النتيجة األوىل
استبعاد معظم امله َّجرين من برامج إعادة التوطني
اســتبعد كثــر مــن النــاس الذيــن يعيشــون يف موقــع املنجمــن،
مــن برامــج التعويــض وإعــادة التوطــن .وعــى حــد وصــف أحــد الرعــاة،
قــال" :إن موظفــي ومســئويل منجــم أويــو تولغــوي ،هــم مــن يقــررون
مــن ســيترضر .فهنــاك عائــات كثــرة مثــل عائلتــي تــررت ،ومل يُعــرف
بأهليتهــا لتلقــي التعويــض!" .ومــن بــن املســتطلع آرائهــم الذيــن ُه ّجــروا
بســبب مــروع أويــو تولغــوي ،ذكــر  34%أنهــم مل يتلقــوا أي تعويــض .ويف
مــروع تايــان نــور ،أفــاد  74%منهــم بعــدم تلقيهــم أي تعويــض.
يف موقــع منجــم أويــو تولغــوي ،حــددت الرشكــة قامئــة بأســاء
املتلقــن للتعويــض ،دون اعتبــار لكــم مــن وقــع عليهــم الــرر فعل ًيــا،
وصــف أحدهــم ذلــك ،بقولــه" :إن [الرشكــة] حــددت أن الرعــاة يف
املعســكرات الواقعــة يف مســاحة قدرهــا كيلومــر واحــد مــن املنجــم
والطريــق واملطــار ،هــم وحدهــم َمــن ســيعاد توطينهــم وتعويضهــم.
مــا يعنــي أن الرعــاة الذيــن يعيشــون أبعــد مــن ذلــك بقليــل لــن يتلقــوا
شــيئًا ،ويعنــي أيضً ــا أن مــن خــروا مصــادر مياههــم أو مراعيهــم؛ بســبب
التلــوث الــذي أوقــف منــو الــزرع ،لــن يتلقَــوا تعويضً ــا".
الواقــع يبــن كيــف أرضت املشــاريع مبئــات العائــات األخــرى ،غــر
املتاخمــة لهذيــن املنجمــن .فجفــاف املراعــي وفقــدان امليــاه ،جعــا كســب
كثــر مــن العائــات الرعويــة الرحــل لرزقهــا أمـ ًرا مســتحيالً .وأوضــح أحــد
امله َّجريــن بســبب منجــم أويــو تولغــوي ،األوضــاع ،قائـاً" :مــن دون مرعــى
أصبحنــا مجربيــن عــى التنقــل ،والبحــث عــن املراعــي .مل يرتكــوا لنــا خيــا ًرا
آخــر" .وقــال شــخص آخــر" :مل يتــم تعويــي وال إعــادة توطينــي بســبب
[أويــو تولغــوي] ،لكننــي واحــد مــن بــن كثرييــن اضطــروا إىل الرحيــل ،دون
تعويــض؛ بســبب شــح امليــاه".
يف الوقــت نفســه ،كان التلــوث املنبعــث مــن منجــم تايــان نــور،
ســب ًبا بــدوره يف نــزوح عــدد غــر قليــل مــن األرس عــن منازلهــا .وأفــادت
را بــأن "أصبــح املــكان أكــر ضوضــاء والغبار
إحــدى هــذه األرس املهجــرة قـ ً
املتصاعــد ميــأ املــكان ..توقفــت الحشــائش عــن النمــو يف مراعينــا .أصبــح
مــن املســتحيل أن نرعــى الحيوانــات يف أي وقــت" .ووصــف أحــد النازحــن
اآلثــار املكلفــة للتلــوث ،قائـ ًـا" :رحلنــا بعــد مــوت خمــس مــن املاعــز جـراء
االختنــاق بغبــار املحاجــر" .كــا أفــاد عديــد مــن النــاس بــأن أرسهــم تعــاين
مشــكالت صحيــة ،مثــل أمـراض الرئــة.
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النتيجة الثانية
مل يعرتف أحدٌ مبجتمعات الرحل كشعوب أصلية.
مــن بــن مائــة شــخص اســتطلعنا آراءهــم ،عـ ّرف  88%منهــم أنفســهم
كمنتمــن إىل إحــدى جامعــات الشــعوب األصليــة ،ومــع ذلــك مل تعــرف
الحكومــة وال مســتثمرو املناجــم بــأن الرعــاة الرحــل يســتحقون الحاميــة
وفــق ضامنــات الشــعوب األصليــة الخاصــة مبؤسســات التمويــل التنمويــة.
ويعنــي غيــاب هــذا االعـراف أنــه مل يُطلــب مــن مطــوري املــروع العنايــة
بدارســة االســتخدامات العرفيــة لــأرايض يف املناطــق املضــارة ،واحرتامهــا.
ومــن ثــم ،وببســاطة ُعومــل كثــر مــن املناطــق املضــارة بســبب املناجــم،
ـدل مــن كونهــا مناطــق عيــش الشــعوب األصليــة
بوصفهــا "أرض دولــة" ،بـ ً
ذات أنظمــة اإلدارة املركبــة.
الخطــر مــن ذلــك ،أن مطــ ّوري مــروع أويــو تولغــوي مل يعرتفــوا
مبناطــق مقدســة لــدى املجتمعــات املتــررة ،وبالتــايل تســبب التدمــر
الــذي لحــق بتلــك املواقــع املقدســة ،يف تبعــات ثقافيــة وســيكولوجية
هائلــة .مثلــا أوضــح أحــد املهجريــن ذلــك ،بقولــه" :لقــد أخــذ هــذا املنجــم
أرضنــا ومياهنــا ،ودمــر جبلنــا املقــدس  ،Bor-Ovoo Mountainالــذي كان
دامئًــا مكانًــا للعبــادة .لقــد جلــب املنجــم علينــا أرضا ًرا كثــرة" .كــا وصلتنــا
شــكاوي مامثلــة حــول جفــاف األنهــار والينابيــع.

النتيجة الثالثة
التعويضات ال تكفي الستعادة مصادر الرزق.
تلقــى بعــض مــن األرس التــي عقدنــا معهــا مقابــات بعــض التعويض،
حيــث دفعــت لهــم رشكتــا التعديــن املســئولتان عــن املنجمــن ،مبل ًغــا مــن
املــال نقـ ًدا ،فضـ ًـا عــن توفريهــا لبعــض فــرص العمــل املؤقــت اليــدوي يف
مواقــع املرشوعــن .فقــد ذكــر املضــارون مــن مــروع تايــان نــور أن نفـ ًرا
مــن الطــاب تلقــوا "إعانــة دراســية" زهيــدة ،تعــادل أقــل مــن  30%مــن
إجــايل املرصوفــات املطلوبــة للتعليــم يف املــدارس املحليــة .ومــع ذلــك،
أخربنــا أغلبيــة املهجريــن ممــن شــاركوا يف اســتطالع الــرأي ( 71%منهــم
يف مــروع أويــو تولغــوي ،و 82%منهــم يف مــروع تيــان نــور) أنهــم مل
يتلقــوا أيــة مســاعدات معيشــية عــى اإلطــاق.
وتشــر شــهادات األرس التــي تلقــت بعــض التعويــض ،إىل أنهــم
اســتمروا يف النضــال مــن أجــل قضيتهــم .وذكــر كثــرون أنهــم يعيشــون
مكبلــن بالديــون ،وال ميلكــون مــن حقــوق األرض مــا يعينهــم عــى العيــش.
ومــن بــن مــن هجــروا بســبب مــروع أويــو تولغــوي ،ذكــر  97%مــن
املســتطلع رأيهــم أنهــم مل يتلقــوا تعويضً ــا مناس ـ ًبا ،يعينهــم عــى العيــش
وف ًقــا لنمــط حياتهــم البدويــة.
أفراد إحدى األرس املهجرة بسبب مرشوع تايان نور قالوا:
كان لدينــا شــهادة تعــود إىل ســتني ســنة مضــت ،بحــق
اســتخدام األرض يف مخيــات الشــتاء والربيــع .قُــدرت محتويــات
األرض مــن أســوار ،وحظائــر حيوانــات ،ومبــان للتخزيــن وغريهــا،
بقيمــة  20مليــون توغــروغ منغــويل ( MNTحــوايل  11ألــف
دوالر-م) ،لكــن مكتــب العالقــات املجتمعيــة أبطلهــا؛ زاعـ ًـا أن هــذا
التقييــم مل يكــن عــى يــد خبــر ،وأن خمســة ماليــن توغــروغ كافيــة.

وأينــا تجــرى املشــاورات ،يفيدنــا النــاس أن القامئــن عــى تطويــر
املشــاريع ،قطعــوا عــى أنفســهم وعــو ًدا مــع أعضــاء املجتمــع إلقناعهــم
أي مــن هــذه الوعــود ،خاصــة مــا
باملوافقــة عــى املــروع .ومل يتحقــق ٌّ
يتعلــق منهــا بتدعيــم ســبل معيشــة امل ُه ّجريــن بعــد الرتحيــل .ووفقًــا
إلحــدى النســاء ،فــإن مطــوروي مــروع تايان نــور ذكــروا "أنهم ســيفتحون
املنجــم لتشــغيل الســكان املحليــن ،ووعــدوا بتوفــر مدرســة ،وحضانــة،
وطريقًــا جميلــة ..كانــت كلهــا أكاذيــب" .فيــا قــال شــخص آخــر" :يف
أول لقــاء لنــا معهــم ،وعدنــا الســيد آلتــن كــودر  ،Altain Khuderوهــو
أحــد مط ـ ّوري مــروع تايــان نــور ،ببنــاء ســكة حديــد ،ومحطــة توليــد
طاقــة بقــدرة  10.000كيلــووات ،ومطــار ..ســوف تهبــط الطائ ـرات هنــا؛
ســتطريون وتســافرون مــن دون أدىن تكلفــة .كســبوا ثقتنــا مقابــل تلــك
الوعــود الكاذبــة".
وعندمــا ســألنا النــاس حــول تلــك الوعــود التــي مل تتحقــق ،أخربنــا
 22%مــن امله ّجريــن أنهــم تلقــوا وعــو ًدا بالحصــول عــى قــروض ائتامنيــة،
وأجــاب  21%منهــم بأنهــم تلقــوا وع ـ ًدا بالتدريــب عــى وظائــف ،و29%
منهــم قالــوا إنهــم تلقــوا وعــو ًدا بالتشــغيل يف املــروع ،و 14%منهــم قالــوا
"وعدونــا بربامــج الســتعادة مــوارد الــرزق" .وأشــار كثــرون منهــم إىل وعــود
أخــرى كثــرة مل يتحقــق يشء منهــا ،قــال أحدهــم" :وعدونــا ببنــاء طريــق،
واالنتفــاع مــن طريقــة للتعديــن أقــل تلوثًــا ،وتحســن إمكانيــة وصولنــا إىل
الرعايــة الصحيــة واملــدارس ،وتدعيــم تعاونيــة ،ولكــن شــيئًا مــن كل هــذا
مل يتحقــق".

العودة إىل التنمية
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النتيجة الرابعة
مل يستجب مطورو املشاريع ملطالب املجتمعات
حــاول املضــارون مــن مرشوعــي املنجمــن ،التعبــر عــن أنفســهم،
ومشــاركة أفكارهــم مــع رشكات التعديــن والحكومــة ،ولكــن محاوالتهــم
تلــك قوبلــت بالرفــض.
وقــد أفــاد نصــف املهجريــن بســبب مــروع أويــو تولغــوي ،بعــدم
األخــذ مبشــورتهم عــى اإلطــاق .ويف مــروع تايــان نــور ذكــر  63%منهــم
أنهــم مل ينالــوا أيــة فرصــة للمشــاورة .وعنــد ســؤالهم :هــل حصلتــم عــى
املعلومــات الالزمــة التخــاذ ق ـرارات تقومييــة حــول املــروع ،أجــاب 2%
فقــط باإليجــاب .وشــعر  3%فقــط بــأن أفكارهــم قــد أدمجــت يف املــروع
وخطــط إعــادة التوطــن .مــا يعنــي أن  95%منهــم مل يؤخــذ رأيهــم يف يشء.
يف أكــر مــن مناســبة ،حــاول أعضــاء املجتمــع االقـراب مــن مطــوري
املرشوعــن لتقديــم شــكواهم ،ومل يســتجب املطــورون لهــذه املحــاوالت.
فتصــف إحــدى الســيدات املضــارات مــن مــروع منجــم تايــان نــور
خربتهــا يف هــذا ،قائلــة:
عشــنا يف املنطقــة املتأثــرة مبضــار املنجــم ،وطلبنــا تعويضً ــا
عــى أربــع ســنوات مضــت .أغلقــوا األبــواب يف وجوهنــا ،ومنعونــا
مــن الدخــول ،عندمــا ذهبنــا لتقديــم التامســات للمســاعدة .وزعــم
مســئول العالقــات املجتمعيــة ،أن الرشكــة الخاصــة ليســت مســئولة
عــن برنامــج إعــادة التوطــن.
حاولــت عــدة مجتمعــات أيضً ــا االلتقــاء مبســئويل الــركات للتعبــر
عــن شــكواهم ،ووصــف أحــد قــادة املجتمــع محاولــة التحــاور مــع مطــور
مــن مــروع منجــم تايــان نــور ،قائـ ًـا:
عندمــا جــاء أعضــاء مجلــس املواطنــن األصليــن [ملحاولــة
االلتقــاء برشكــة التعديــن ومســئولني حكوميــن] مل يســمح لهــم
بالدخــول .ورسقــت منهــم هواتفهــم وكامرياتهــم .وحتــى اليــوم ،ال
يوجــد تقريــر واحــد عــن اختبــار الجهــاز التنفــي للحيوانــات .إنهــم
ينتهكــون حقــوق اإلنســان ،ويدفعــون لبعــض النــاس يك يقولــوا عنهم
أشــياء إيجابيــة يف اإلعــام لتحســن صورتهــم.
وقــد تعــرض عديــد مــن النــاس أثنــاء عمليــة إعــادة التوطــن،
الســتخدام القــوة والقــر .عــى ســبيل املثــال ،أفــاد  13%مــن املســتطلع
رأيهــم ،أن مطــوري املــروع "اســتخدموا القــوة الجربيــة ،والتهديــد
بالحرمــان مــن التعويــض ،وفقــدان الوظائــف ومصــادر الرزقــة" ،فيــا
أفــاد  12%أن مطــوري املــروع "اســتخدموا الجرافــات ،والغمــر املتعمــد
ألراضينــا ،والتفج ـرات ،وغريهــا مــن الوســائل املروعــة التــي تجــر النــاس
عــى الرحيــل" .فيــا أفــاد  10%أنهــم " هددونــا باســتخدام القــوة والعنــف
إلجبارنــا عــى الرحيــل فز ًعــا".
وتُظهِــر البيانــات املتحصلــة أن الســكان املحليــن ُحرِمــوا مــن
الوصــول إىل املعلومــات املطلوبــة ،ومــن التعبــر عــن أصواتهــم بطريقــة
هادفــة ،بســبب وســائل الرتويــع ،ورفــض االســتامع إليهــم.
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نتيجــة لذلــك نشــأت توتـرات بــن مطــوري املرشوعــن واملجتمعــات
املضــارة .تحــدث النــاس إلينــا أثنــاء اســتطالع الــرأي ،عــا ســببته الــركات
مــن إحبــاط لهــم؛ ج ـراء عــدم الوفــاء بوعودهــا رغــم قدرتهــا عــى ذلــك.
ومــن ثــم لجــأت هــذه املجتمعــات إىل تقديــم شــكاوى إىل مجموعــة البنــك
الــدويل والبنــك األورويب لإلعــار والتنميــة ،أم ـاً يف املســاعدة عــى حــل
مشــاكلهم.
لقــد تســبب إخفــاق املطوريــن والحكومــة يف استكشــاف الخــرة
املحليــة ،كجــزء مــن تصميــم املــروع ،يف تكاليــف عاليــة ،ويف ظهــور
مشــكالت واجهــت الرشكــة يف عالقاتهــا العامــة ،وحــدوث خســائر منهكــة،
وإحبــاط آالف مــن الســكان املحليــن .عــى ســبيل املثــال ،كان تدمــر نبــع
واحــد مهــم ومقــدس لدى الســكان ،يــؤدي إىل انــدالع احتجاجــات ،ومعاناة
شــديدة مــن نــدرة امليــاه .ور ًدا عــى ذلــك ،كان عــى مطــوري مــروع
أويــو تولغــوي إنفــاق كثــر مــن الوقــت واملــال واملــوارد البرشيــة ،عــى
نقــل نبــع مقــدس للميــاه ،دون أن يحالفهــم النجــاح ،معطــن إيــاه اســم
النبــع الــذي دمــروه! لــو كانــت الرشكــة اهتمــت باســتطالع رأي شــخص
واحــد عــى األقــل مــن الســكان املحليــن ،قبــل قيامهــا بكــب النفايــات يف
هــذه املنطقــة ،ألخربهــم مــدى أهميــة نبــع امليــاه املوجــود هنــاك ،فهــو
مصــدر فريــد للميــاه لكونــه آخــر نبــع يتجمــد يف الشــتاء.

النتيجة الخامسة
متنــت مجتمعــات الرحــل لــو كان لهــا صــوت يف وضــع خطــط
تنميــة منغوليــا.
يف مجتمعــات الرعــاة مبنغوليــا ،اعتــاد النــاس التعبــر تلقائ ًيــا عــا
يــدور يف خلدهــم ،فهــم جامعــات تعيــش تحــت ســاء رحبــة ،ويتنقلــون
مــع أرسهــم ،ويقــررون بأنفســهم تفاصيــل حياتهــم اليوميــة .وعــى الرغــم
مــن تركــة منغوليــا كبلــد مــا بعــد الشــيوعية ،فــإن الرعــاة يواصلــون
التحــدث عــن رؤاهــم برصاحــة كإرث قــوي بحكــم العــرف والعــادة.
لقــد عــر مــن أجرينــا معهــم االســتطالع ،عــن أنهــم ال يريــدون
التعديــن ملنغوليــا؛ فهــم يــرون أن املناجــم ال متثــل لهــم تنميــة .وإليكــم
طريقــة لفهــم الســبب :إن األحذيــة املنغوليــة ،التقليديــة لدينــا ،ذات
طــرف مدبــب موجــه إىل أعــى دامئًــا ،وذلــك حتــى ال نزعــج األرض .لــذا
فإننــا ال نحفــر إال لــزرع الغــذاء .فــا بالــك بإزعــاج أمنــا األرض الســتخراج
ثروتهــا! هــذا يشء ال يجــد لــه مؤي ـ ًدا بــن ال ُّرحــل.

وتُظهِــر البيانــات واالستشــهادات الناتجــة عــن االســتطالع ،أن
الســكان املحليــن يف منغوليــا ،يريــدون أن يكــون لهــم دور يف تحســن
جــودة املشــاريع التنمويــة املاســة بحياتهــم .فقــد انعــزل بلدنــا عــن
مســاعدات التنميــة لفــرة طويلــة ،واآلن يأمــل كثــر مــن النــاس ،بــل
ويتحمســون لوعــد التنميــة ،رشيطــة إنجــازه بطريقــة مالمئــة .مثلــا بــن
أحــد املهجريــن ،بقولــه" :نريــد خلــق تنميــة مســئولة وبيئــة آمنــة".
عندمــا طرحنــا ســؤال ":هــل تعتقــد أنــه كان مــن املمكــن تصميــم
املــروع بطريقــة تحقــق غرضــه الرئيــس ،دون التســبب يف التهجــر؟"،
أجــاب أكــر مــن نصــف املســتطلعة آراؤهــم باإليجــاب 52% :منهــم قالــوا:
نعــم ،و 37%منهــم قالوا :رمبــا ،و 11%منهم قالــوا :ال .إن أعضاء املجتمعات
البدويــة أو الرعــاة الرحــل ،وجميــع املســتطلعة آراؤهــم ،يريــدون التمتــع
بوجــود صــوت لهــم يف تشــكيل مشــاريع التنميــة التــي ميكنهــا أن تخلــق
وفرصــا جديــدة ،دون تدمــر بيئتهــم وطــرق حياتهــم.
رخــا ًء ً
العودة إىل التنمية

45

الدروس املستفادة
ــي أويــو
يعتقــد الذيــن أجرينــا معهــم املقابــات عمو ًمــا ،أن منج َم ّ
تولغــوي وتايــان نــور قــد تســ ّببا يف أرضار أكــر مــن منافعهــا عــى
مجتمعاتهــم 68% :قالــوا إن حياتهــم أصبحــت أســوأ ،أو أســوأ بكثــر ،عــن
ذي قبــل 17% .فحســب يعتقــدون أن نوعيــة حياتهــم مل تتغــر .وقليلــون
منهــم كانــوا متفائلــن؛ إذ أن  10%منهــم يعتقــدون أن حياتهــم ستتحســن
عنــد إعــادة توطينهــم ،ومل يتع ـ َّد َمــن أفــادوا بتحســن حياتهــم نســبة الـــ
 2%فقــط.
مــن الواضــح متا ًمــا ،أنــه كان ميكــن منــع كثــر مــن األرضار ،لــو
أُ ِخــذت الخــرة واألفــكار املحليــة بعــن االعتبــار ،ضمــن تصميــم هذيــن
املرشوعــن .ففــي منغوليــا ،تفهــم املجتمعــات الرعويــة كيفيــة اســتخدام
األرض بنفســها ،وتعــرف مــكان معســكراتها املوســمية ،ووقــت تجمــد منابــع
امليــاه .والحكومــة ال تتبــع مثــل هــذا النمــط مــن املعلومــات ،وليســت
معنيــة بحاميــة حقــوق ومنــاذج هــذا االســتخدام التقليــدي لــأرض ومصــادر
امليــاه .ذلــك ألن املــورد الوحيــد ،باملعنــى الحــريف ،لهــذه املعلومــات؛ إمنــا
يــأيت عــر الجلــوس مــع الســكان املحليــن والتحــدث إليهــم ،وهــو مــا ال
تفعلــه الحكومــة وال الــركات الخاصــة .ومــن هنــا تــأيت أهميــة حصــول
هــذه املجتمعــات عــى فرصــة املشــاركة يف رســم خريطــة لتتجنــب األثــار
الســلبية للمناجــم عــى مصــادر عيشــهم.
وهــو مــا تريــده باملثــل املجتمعــات املشــاركة يف رصــد أثــار املناجــم،
هــم يرغبــون يف متكينهــم مــن اســتخدام نظــم قياســهم الخاصــة ملعايــرة أثــر
املنجــم عــى مصــادر مياههــم .فهــم مثـ ًـا اعتــادوا قيــاس النبــع بطريقــة
تقليديــة بســيطة ،تتلخــص يف عــدد الحيوانــات التــي ميكــن لهــذا النبــع أن
يســقيها .فهــم يتتبعــون ويالحظــون منابــع كثــرة ،كان مــن املمكــن أن تــروي
 600رأس مــن املاشــية والحيوانــات ،وأصبحــت اآلن ال تــروي ســوى 200
ورمبــا أقــل .يريــدون أن تعــرف رشكات التعديــن مبــؤرشات هــذا النظــام،
وتكملــه مبــا لديهــا مــن بيانــات فنيــة حــول األثــار البيئيــة ،مثــل اختبــار
نســبة امللوثــات الكيميائيــة يف امليــاه.
إن تخفيــف األثــار الحاليــة واملســتقبلية لهذيــن املنجمـ ْـن ،لهــو أمــر
رضوري لعــاج مــن يعانــون بالفعــل مــن أرضارهــا التــي ســبق أن ذكرناهــا.
لقــد بــدأ التوســط بــن املجتمعــات والرشكــة القامئــة عــى مــروع أويــو
تولغــوي عــر آليــة الشــكاوى التابعــة ملجموعــة البنــك الــدويل يف أبريــل/
نيســان  ،2013وعــى الرغــم مــن قيــام هــذه اآلليــة عــى مبــدأ "التوســط
دون تثبيــت أخطــاء" ،إال أنهــا حتــى اليــوم ،مل تســفر عــن أيــة مناقشــة
حــول العالجــات املمكنــة لألثــار الضــارة التــي تعــاين منهــا مجتمعــات الرعــاة
الرحــل يف منغوليــا.
ويقــرح الســكان املحليــون يف منغوليــا طرقًــا ملموســة وواضحــة،
لتقديــم خربتهــم الفريــدة لتحســن املناجــم ،وتقليــل أثارهــا الضــارة عليهــم.
وقــد ســاهمت الحكومــة ورشكات التعديــن الخاصــة ،يف إحــداث قــدر كبــر
مــن الــرر ،باســتبعادهام النــاس مــن عمليــة التخطيــط للتنميــة .ولــن
يكــون هنــاك أمــل يف تخفيــف األثــار الضــارة لهذيــن املرشوعــن ،إىل باإلفــادة
مــن كل خــرة يتحمــس الســكان املحليــون لتقدميهــا.
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رعاة من بلدة "خانبوغد"  ،Khanbogdإحدى املناطق املضارة من منجم أويو تولغوي ،Oyu Tolgoi
يطبقون استطالع الرأي

السيد "باتسنغل" L. Battsengelعضو فريق عمل  GATأثناء مقابلته رعاة من بلدة "خانبوغد" .
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الفصل الخامس
تعامل الحكومة مع إعادة التوطني بوصفه مشروعها التنموى
محمد عبد العظيم
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أعمــل محام ًيــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مــع املركز املــري لإلصالح
املــدين والترشيعــي .يف الحــادي والعرشيــن مــن مــارس/آذار  ،2010املوافــق
عيــد األم يف مــر ،اســتيقظ النــاس يف أحــد مجتمعــات القاهــرة ،عــى
أصــوات الجرافــات الثقيلــة ،تهــدم الحــي الــذي يعيشــون فيــه ،دون إنــذار
ســابق .عــاش كثــر مــن النــاس يف هــذا الحــي ألكــر مــن أربعــن عا ًمــا.
را مــن منازلهــم ،وكان مصريهــم إما مســاكن
أكــر مــن مائــة أرسة نُقلــوا قـ ً
إيــواء مكتظــة بالســكان ،أو تركهــم ببســاطة مرشديــن .واتضــح أن الســبب
الحقيقــي لإلخــاء ،هــو رغبــة إدارة أحــد مصانــع املــواد البرتوكيميائيــة
الضخمــة ،يف اســتخدام األرض توســي ًعا ألعاملهــم! كان ممــول املــروع هــو
البنــك الــدويل ،الــذي اعتــر اإلخــاءات القرسيــة يف منزلــة التكلفــة املقبولة
لعمليــة "التنميــة" .وقــد حركتنــي هــذه الحادثــة بعمــق ،وكانــت بدايــة
ملنــارصيت القانونيــة دفا ًعــا عــن حقــوق الســكن واألرض .وبدأنــا وزمــايئ
يف العمــل عــى هــذا املــروع ،وواصلنــا منارصتنــا مــن أجــل حاميــة أقــوى
لحقــوق الســكن واألرض ،يف كامــل ربــوع مــر .هدفنــا هــو ضــان تنفيــذ
التنميــة املســتقبلية؛ بطريقــة تحفــظ حقــوق اإلنســان .ويعكــس البحــث
الــذي أجرينــاه مــا أنجزنــاه مؤخ ـ ًرا ،مــن أعــال مــع املجتمعــات النوبيــة
يف جنــوب مــر.

حول املشروع
يعيــش الشــعب النــويب يف مــر والســودان وكينيــا .يرتبــط تاريخهــم
وهويتهــم وثقافتهــم ارتباطًــا وثي ًقــا بنهــر النيــل .غــر أن معظــم النوبيــن
أُجــروا عــى تــرك أوطانهــم يف ســتينيات القــرن العرشيــن ،عندمــا قــررت
مــر بنــاء الســد العــايل يف أســوان .ويف العقــد األخــر ،بنيــت عــدة ســدود
أخــرى يف الســودان ،أجــرت كثــر مــن النوبيــن الباقــن عــى الرحيــل إىل
الصح ـراء.
يبــدأ اآلن مــروع آخــر للطاقــة ،ســيؤثر بــدوره عــى املجتمعــات
النوبيــة .فقــد قطعــت الجهــات الدوليــة املانحــة وع ـ ًدا بتمويــل محطــة
الطاقــة الشمســية ،املزمــع إقامتهــا يف كــوم امبــو .وفيــا يعــر املجتمــع
املــدين يف مــر ،ومــن بينهــم منظمتنــا ،عــن ســعادته بإقــرار الحكومــة
املرصيــة أهميــة ،وإمكانــات الطاقــة الشــمية ،فــإن املــروع عــى النحــو
الــذي ُصمــم بــه ،ســيتطلب يف الغالــب إعــادة توط ـ ٍن ملجتمعـ ٍ
ـات نوبيــة.
حيــث يطــرح هــذا املــروع تحديًــا أمــام الحكومــة املرصيــة ،ورشكاء
التنميــة الدوليــن .ويف الوقــت نفســه يعــد فرصــة لضــان الحفــاظ عــى
حقــوق املجتمعــات النوبيــة.
مل تقــدم الحكومــة املرصيــة -لألســف حتــى اآلن -أي حقــوق للنوبيــن
يف أرضهــم ،عــى الرغــم مــن إعــادة توطينهــم فيهــا منــذ عقــود مضــت.
وقــد علمنــا مــن خــال البحــث الــذي أجرينــاه مــع أعضــاء املجتمــع النويب،
بالقــرب مــن موقــع املــروع ،أن هــذا املــروع يقــدم فرصــة مثينــة لرفــع
بعــض مــن الظلــم الــذي تعــرض لــه النوبيــون ،جـراء بنــاء الســد العــايل.

بدافــع إمكانيــة الحصــول عــى التمويــات الدوليــة ،الخاصــة بالتغــر
املناخــي ،التــي توافــرت مؤخــ ًرا ،التزمــت الحكومــة املرصيــة بزيــادة
اســتخدام الطاقــة املتجــددة ،إىل نســبة  20%مــن إجــايل اســتهالك الطاقــة
يف البــاد ،بحلــول عــام  .2020وحــددت الحكومــة مــروع محطــة الطاقــة
الشمســية يف كــوم امبــو بوصفــه مرشو ًعــا ذا إمكانــات عاليــة ،ميكنهــا
أن تفاخــر بــه العــامل .ســتولّد املحطــة مــن  200-100ميجــاوات ،وتتــوىل
تطويرهــا وزارة الكهربــاء وهيئــة الطاقــة املتجــددة.
وعــى الرغــم مــن كل الدعايــة التــي أحاطــت مبــروع الطاقــة
الشمســية ،والرتويــج لتأييــده ،مل يتــم مشــاركة املجتمعــات املحليــة املعنيــة
يف أي معلومــات حــول املخاطــر التــي ســتواجهها هــذه املجتمعــات.
جديــر بالذكــر أن كثــ ًرا مــن الجهــات الدوليــة املانحــة ،املحتمــل
مشــاركتها يف هــذا املــروع ،وعــى رأســها البنــك الــدويل ،تتطلــب حاميــات
قويــة للجامعــات واملجتمعــات املنتميــة للشــعوب األصليــة ،ممــن ميكــن
أن يتــرروا جـراء املشــاريع التنمويــة التــي ميولهــا البنــك .يف هــذه الحالــة،
أشــارت وثائــق البنــك الــدويل إىل أن املــروع مــن شــأنه أن يثــر مــا
تتضمنــه سياســات البنــك الــدويل مــن جوانــب متعلقــة بالشــعوب األصلية.
ويف املقابــل مل تقــر الحكومــة املرصيــة بالنوبيــن كشــعب أصــي .ورمبــا
لهــذا الســبب قــرر البنــك الــدويل يف  2014عــدم تقديــم مزيــد مــن التمويل
للمــروع .ولكــن إذا جــرى تصميــم املــروع وتنفيــذه بطريقــة تتضمــن
االع ـراف بحقــوق النوبيــن كشــعب أصــي ،فمــن املمكــن أن يســفر عــن
نتائــج تنمويــة إيجابيــة.

العودة إىل التنمية
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خربة مجتمعاتنا
يف حديثنــا مــع أعضــاء املجتمــع حــول مــروع كــوم امبــو املقــرح،
وجدنــا أن خــرة التعــرض لإلخــاء والتهجــر بســبب الســد العــايل ،يف
ســتينيات القــرن العرشيــن ،مازالــت حــارضة بقــوة يف أذهــان أبناء الشــعب
النــويب .جميــع مــن اســتطلعنا آراءهــم تقري ًبــا ،ذكــروا لنــا حكايــات عــن
اإلخــاءات التــي صاحبــت بنــاء الســد العــايل .وقــد لخــص أحــد الشــباب
النــويب ،مل يكــن قــد ُول ـ َد بعــد وقــت حــدوث التهجــر ،مــا أجمــع عليــه
كثــر مــن النــاس ،قائـ ًـا" :نحــن جمي ًعــا نعيــش يف حالــة مــن املـرارة ،ألننــا
دامئًــا نقــارن حياتنــا الحاليــة بحيــاة النوبــة القدميــة ،وخرياتهــا التــي يتحــاىك
بهــا آباؤنــا".
وقــت بنــاء الســد العــايل ،احتفلــت البــاد بالحــدث ،بوصفــه رم ـ ًزا
لحركــة التصنيــع املرصيــة املتســارعة آنــذاك ،ولكــن مل يعـ ِ
ـط أحـ ٌد اهتام ًمــا
كاف ًيــا للشــعب املضــار مبــارشة مــن بنــاء الســد .فقــد أدى الســد العــايل إىل
حــدوث عــدة تغ ـرات بيئيــة يف وادي النيــل؛ أبرزهــا أنــه تســبب يف غمــر
ثلثــي وادي النوبــة ،مــن أجــل خـزان للميــاه عــى مســاحة ألفــن ومائتــي
وخمســن كــم .2ويعــد هــذا الخـزان الــذي يســمى اآلن بحــرة نــارص واح ًدا
مــن أكــر البحـرات التــي صنعهــا اإلنســان يف العــامل .وقــد تســبب ذلــك يف
تدمــر مــا يقــرب مــن ســتامئة قريــة نوبيــة ،وتهجــر حــوايل مائــة وعرشيــن
ألــف نــويب مــن أرض أجدادهــم ،يف كل مــن مــر والســودان.
يف مــر وحدهــا تــم نقــل مــا يقــرب مــن خمســن ألــف نــويب ،مــن
خمســة وأربعــن قريــة؛ نتيجــة إنشــاء الســد العــايل .معظمهــم انتقــل إىل
أعــى ،حيــث مدينــة كــوم امبــو .وهــي مدينــة واقعــة يف الصحـراء ،خــارج
وادي النيــل الخصيــب ،الــذي يســميه كثــر مــن النوبيــن هنــاك "وادي
الجحيــم" .فقــد تســلمت ألفــان وخمســائة أرسة تقريبًــا أرضً ــا جديــدة
يف موقــع إعــادة التوطــن .يف حــن أن خمســة آالف ومائتــي وخمســن
أرسة ،مل يتســلموا أي يشء .وعــى مــدى زمنــي طويــل ،مل تقــدم الحكومــة
أيــة خدمــات صحيــة أو تعليميــة تُذكَــر يف هــذا املــكان .كذلــك مل تقــدم
تعويضــات للمضاريــن .إمنــا احتفظــت الحكومــة بكامــل حقــوق امللكيــة
عــى البيــوت واألرض.
واجــه النوبيــون املعــاد توطينهــم صعوبــة يف التكيــف مــع الوضــع
الجديــد .هــذا مــا يوضحــه أحــد املحامــن النوبيــن ،بقولــه" :نحــن شــعب
نهــر .نريــد أشــجا ًرا .ال يســتقيم أن تلقــي بنــا الحكومــة يف الصح ـراء"! ويف
موقــع إعــادة التوطــن الجديــد ،مل تكــن حتــى ميــاه الــرب متوافــرة.
وبتعبــر أحــد الشــباب النــويب" :لقــد خدعــوا أهالينــا ،عندمــا أخربوهــم
ايض زراعيــة
أنهــم ســيعاد توطينهــم يف أماكــن أفضــل ،وسيتســلمون أر َ
جيــدة .ومــا حــدث يف الحقيقــة ،هــو أننــا انتقلنــا إىل مــكان صحــراوي
بعيـ ًدا عــن النيــل ،ومل نتســلم ســوى بيــوت ضيقــة جـ ًدا .بــل حتــى اليــوم
توجــد أرس كثــرة مل تتســلم أي نــوع مــن التعويــض".
خصوصــا كبــار وصغــار الســن ،لقــوا حتفهــم
كثــر مــن النوبيــن،
ً
بســبب األمـراض ونقــص الطعــام .أمــا مــن ظلــوا يف أماكــن إعــادة التوطــن،
فقــد اشــتغلوا بالزراعــة يف الحقــول املرويــة .ومل تكــن أرس كثــرة قــادرة
عــى كســب العيــش يف موقعهــا الجديــد ،ومــن ثــم انتقلــوا إىل املــدن .ويف
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املــدن ،يعمــل عــدد غــر قليــل مــن النوبيــن يف أعــال منخفضــة األجــر.
يف الوقــت الــذي بُنيــت فيــه كثــر مــن املســاكن العشــوائية عــى أســطح
املنــازل يف القاهــرة.
أحــد الشــباب ممــن نزحــوا إىل القاهــرة ،أخربنــا أنــه" :ال توجــد ميــاه
يف البيــوت التــي انتقلنــا إليهــا ،لــذا يضطــر أهالينــا إىل جلــب ميــاه مــن
املصنــع املجــاور ،لونهــا ضــارب للخــرة ،مــا تســبب يف وفيــات كثــرة بــن
األطفــال يف ذلــك الوقــت".
مــازال أبنــاء شــعب النوبــة متحديــن عــى حلــم اســتعادة طريقــة
عيشــهم ،التقليديــة املرتبطــة بالنيــل .وتعمــل منظــات نوبيــة كثــرة مــن
أجــل تنميــة شــعبها ،واملحافظــة عــى تراثــه الثقــايف.
اليــوم ومــع وصــول أخبــار عــن إنشــاء محطــة الطاقــة الشمســية إىل
مســامع النوبيــن القاطنــن هنــاك ،راودهــم الخــوف ثانيــة مــن تهجريهــم،
وتركهــم فريســة الفقــر املدقــع تحــت مســمى التنميــة .وهــم يقــرون يف
الوقــت نفســه بالفــرص التــي ميكــن أن يوفرهــا كل مــروع منفــذ ومص َّمــم
مبســئولية.

من املستطلع آرائهم

مل يكونوا عىل وعي مبرشوع كوم امبو حتى وقت إجراء
استطالع الرأي.

قالوا إن الحكومة مل تج ِر معهم أي مشاورات حول
خطط التنمية يف البالد.

قالو انهم مل يشعروا بأى أمان ىف مشاركت آرئهم حول
املرشوع.

النتائج املستخلصة
قالوا إن التعويض السابق الذي تسلموه مل يكن كاف ًيا
لسد احتياجاتهم.

لو متت مشاورتهم ،كانوا سيصممون عملية التعويض
وإعادة التوطني السابقة (السد العايل) بطريقة مختلفة.

مــازال مــروع كــوم امبــو يف مراحــل تطويــره األوىل .فلــم يتــم كــر
أرضً ــا بعــد ،ومل يُه ّجــر أح ـ ًد .وقــد اخرتنــا إج ـراء اســتطالع الــرأي يف كــوم
امبــو لهــذا الســبب تحديـ ًدا .ألن املــروع مــازال يف بدايتــه ،ونــرى إمكانيــة
أن متــارس املجتمعــات النوبيــة دو ًرا هادفًــا يف تصميمــه.
يف مايــو  ،2014قــام فريقنــا البحثــي باســتطالع  100عضــو مــن
املجتمــع النــويب يف كــوم امبــو .أكــر مــن نصــف الــذي عقدنــا معهــم
مقابلــة ( ،)%56كانــوا شــبابًا بــن العرشيــن والخامســة والعرشيــن مــن
العمــر .وقــد قصدنــا الرتكيــز عــى الشــباب النــويب .ذلــك ألنهــم لعبــوا دو ًرا
رئيســا يف الثــورة املرصيــة األخــرة ،وهــم جــزء ال يتجــزأ مــن مســتقبل
ً
مجتمعاتهــم النوبيــة.
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النتيجة األوىل
يعــاين املجتمــع النــويب مــن نقــص شــديد يف املعلومــات حــول
املــروع.
علمنــا أن املجتمعــات النوبيــة مل تتحصــل عــى معلومــات مــن
أي نــوع ،حــول مــروع الطاقــة الشمســية يف كــوم امبــو .وقــد قيــل
إن مط ـ ّوري املــروع أجــروا ،يف عــام  ،2013مشــاورات مــع جامعــة مــن
املضاريــن .أمــا فيــا يتعلــق بالنوبيــن ،كان اســتطالعنا الــرأي ،هــو املناســبة
األوىل التــي يســمع فيهــا كثــرون منهــم عــن املــروع .ووف ًقــا ملــا توصلنــا
إليــه مــن نتائــج ،فــإن  94%مــن الســكان الذيــن أجرينــا معهــم املقابلــة،
علمــوا عــن املــروع للمــرة األوىل عندمــا شــاركوا يف اســتطالعنا للــرأي.
نــرت الجهــات الحكوميــة إعالنــات عامــة حــول املــروع ،وتتوافــر
بعــض مــن وثائــق البنــك الــدويل امللخصــة للمــروع عــى شــبكة
املعلومات/اإلنرتنــت باللغــة اإلنجليزيــة التــي ال تنتــر كثــ ًرا وســط
املجتمــع النــويب .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن أيًّــا مــن هــذه املعلومــات
غــر متــاح للجامعــات النوبيــة.
أشــار أحــد الشــباب النــويب ممــن أجرينــا معهــم االســتطالع ،إىل
أن اإلنرتنــت والتلفــاز وســائل جيــدة لتوفــر املعلومــات ،ولكنــه قــال" :مل
أي يشء حــول هــذا املــروع .وأمتنــى أن أعــرف أيــن موقعــه ،وهــل
أر َّ
ســيهجروننا أم ال ،ومــا التعويــض الــذي ســيقدمونه".
وعــن ســؤال حــول إذا كانــت الحكومــة قــد تشــاورت معهــم حــول
خطــط تنميــة البلــد أو اإلقليــم ،أجــاب  99%منهــم بالنفــي .ولكــن أحــد
أعضــاء املجتمــع النــويب ،عــر عــن وجهــة نظــر مشــركة بــن كثرييــن منهــم،
بقولــه" :أهــم املعلومــات التــي تهمنــي شــخص ًيا ،هــي كيــف سيســاهم
املــروع يف تنميــة منطقتــه املحيطــة ،وهــل ســينتفع بــه الســكان
املحليــون".
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النتيجة الثانية
تخـ ُّوف كثــر مــن النوبيــن يعــود لخربتهــم التاريخيــة مــع الســد
العايل.
مــن بــن املائــة شــخص الذيــن قابلناهــم يف اســتطالع الــرأي ،عــر
 84%عــن عــدم شــعورهم باألمــان التــام لعــدم مشــاركة الحكومــة آلرائهــم
حــول املــروع .وقــد أوضــح كثــرون أن تاريــخ معاملتهــم ،أثنــاء بناء الســد
العــايل ،قــد ش ـكّل منظــور ووجهــة نظــر أرسهــم .حتــى أولئــك الشــباب
قصصــا حــول
ممــن نشــأوا يف كــوم امبــو ومل ميــروا بخــرة اإلخــاء ،ســمعوا ً
أرض أجدادهــم ،وعــن رعــب اإلخــاء .أمــا كبــار الســن القادريــن عــى
تذكــر اإلخــاء ،فقــد شــاركونا ذكرياتهــم املخيفــة .عــى حــد تعبــر أحدهــم:
"لقــد أخلونــا وكأنهــم يتخلصــون مــن حيوانــات".

النتيجة الرابعة

النتيجة الثالثة
رغــم فقدانــه أرض األجــداد ،اتخــذ املجتمــع النــويب عــدة
خطــوات للحفــاظ عــى الثقافــة النوبيــة.
يرتبــط إحســاس الشــعوب األصليــة يف العــامل أجمــع ،وتراثــه الثقــايف،
مبســاحات محــددة مــن األرض وامليــاه ،حيــث اســتقر أجدادهــم ألجيــال
متعاقبــة .وعــى الرغــم مــن أن النوبيــن ،قــد تــم تهجريهــم مــن أرض
أجدادهــم إىل كــوم امبــو ،فقــد بــذل كثــر منهــم جه ـ ًدا شــدي ًدا للحفــاظ
عــى الثقافــة النوبيــة؛ بوصفــه الجــزء الحــي يف الحيــاة اليوميــة .وأخربنــا
أحدهــم يف هــذا الســياق ،قائ ـاً" :لــو خرسنــا هويتنــا ،نخــر وجودنــا".
أســس بعــض النوبيــن جمعيــات نشــطة يف املجتمــع؛ للحفــاظ عــى
اللغــة والتاريــخ النوبيــن ،وتعريــف الشــباب برتاثهــم .وتجــري محادثــة
داخــل املجتمــع النــويب ،كــا هــو حــال املجتمعــات األصليــة حــول العــامل،
عــن أفضــل طــرق الحفــاظ عــى تراثهــم الثقــايف خــال العصــور املتغــرة،
وضــان مامرســة الشــعوب األصليــة دو ًرا قياديًــا يف تنميــة منطقتهــا.

يود النوبيون يف كوم امبو إجراء حوار مع مط ّوري املرشوع
عندمــا ســألنا أعضــاء املجتمــع ،حــول أملهــم فيــا هــو آت ،كانــت
اإلجابــة الشــائعة" :أريــد مقابلــة مطــوري املــروع" .مل يتــم أي تشــاور مــع
النوبيــن بعــد .وهــم يريــدون معرفــة املزيــد حــول املــروع ،وأيــن ســيتم
تنفيــذه تحديــ ًدا .يريــدون معرفــة كيفيــة ومــدى تأثــره عليهــم ،ونــوع
التنميــة املحليــة التــي ســوف تنتــج عنــه .يريــدون توفــر املعلومــات عــى
مســتوى محــي ،وبطريقــة مناســبة ثقافيًــا ،ال مبجــرد تقاريــر فنيــة معقــدة،
رفيعــة املســتوى ،عــى شــبكة اإلنرتنــت وبلغــة أجنبيــة هــم ال يعرفونهــا.
تعتقــد املجتمعــات النوبيــة أيضً ــا ،أن أي حــوار حــول مــروع كــوم
امبــو يجــب أن يُق ـ َّر بــاإلرث الطويــل مــن التمييــز ضــد الشــعب النــويب
يف مــر .فكثــرون يعتقــدون أن مــن شــأن حــوار مفتــوح مــع مطــوري
املــروع ،أن يســاعد يف منــع أنــواع مــن الــرر واألذى ســبق لهــم أن مــروا
بهــا يف املــايض.

العودة إىل التنمية
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الدروس املستفادة
يف الوقــت الــذي تــرى فيــه منظمتنــا املــروع باعتبــاره يهــدف إىل
تحقيــق أمــر إيجــايب يف تعزيــز الطاقــة املتجــددة ،فــإن مبعــث قلقنــا حوله،
يتعلــق فقــط بكيفيــة تنفيــذه ،فــإذا أســفر عــن إعــادة توطــن املجتمعــات
النوبيــة القاطنــة يف كــوم امبــو اآلن ،ســيقتيض األمــر عنايــة كبــرة ملنــع
حــدوث مزيــد مــن الــرر ملصــادر رزق النوبيــن ومنــط حياتهــم.
إن النوبيــن الذيــن يعيشــون يف الســودان ،يواجهــون حال ًيــا عمليــة
إخــاء عنيفــة ،تحيــط ببنــاء الســدود عــى يــد الحكومــة الســودانية
والــركات الصينيــة .ونحــن نأمــل أن تختــار الحكومــة املرصيــة ،ورشكاؤهــا
يف التنميــة ،مســا ًرا أكــر مســئولية للتنميــة والتطويــر.
ومفتــاح إعــادة التوطــن الناجــح يف كــوم امبــو إمنــا يتمثــل يف االحرتام
الكامــل لحقــوق الشــعب النــويب ،كــا ورد يف إعــان األمــم املتحــدة
للشــعوب األصليــة UN Declaration on the Rights of Indigenous
 .Peoplesفاملجتمــع النــويب يتّحــد بقــوة مــع تراثــه األصيــل .عنــد ســؤالهم
حــول آمالهــم املعقــودة عــى املــروع ،أجــاب ممثلــون عــن الشــعب
النــويب" :نأمــل االع ـراف بنــا كشــعب أصــي" .وأيضً ــا" :نأمــل أن نتمتــع
بحــق العــودة إىل أراضينــا يف جنــوب الســد ،حيــث يكمــن مســتقبلنا".
ومــن املهــم بالنســبة للحكومــة املرصيــة واملانحــن الدوليــن ،اإلقـرار
بوضــع النوبيــن كشــعب أصــي .فهــذا االعـراف لــه تطبيقــات جــد فعليــة.
عــى ســبيل املثــال ،يتطلــب البنــك الــدويل اســتخدام ضامنــات أقــوى،
واحتياطــات فيــا يتعلــق باملشــاريع التــي تؤثــر يف الشــعوب األصليــة.
وهــذه الضامنــات تضــع يف أولويتهــا الحفــاظ عــى الثقافــة األصليــة،
وتوفــر فرصــة أكــر قــوة للمشــاورات .فهــذه الضامنــات ال توجــد عنــد
املطوريــن ،حــال إخـراج املجتمــع املعنــي مــن تصنيــف الشــعوب األصليــة.
ونحــن نأمــل أن يقــوم مط ـ ّورو مــروع الطاقــة الشمســية يف كــوم
امبــو بــإرشاك أبنــاء الشــعب النــويب أنفســهم ،بوصفهــم رشكاء يف الــرؤى
والتصميــات الخاصــة بتنميــة املــروع ،ومــا يرتبــط بــه مــن خطــط
إعــادة توطــن .بهــذه الطريقــة ،ميكنــه أن يصــر مرشو ًعــا منوذ ًجــا للطاقــة
الشمســية ،ميكــن لبقيــة أفريقيــا أن تتبعــه ،وهــو مــا يســهم ،يف الوقــت
نفســه ،يف تحقيــق أحــد أهــداف كوكــب األرض مــن مكافحــة التغــر
املناخــي ،وسيســهم بــدوره يف التنميــة املســتدامة ألبنــاء الشــعب النــويب
األصــي ،ممــن واجهــوا كثــ ًرا مــن التمييــز عــى مــدى الخمســن ســنة
املاضيــة.
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ولــدت يف قريــة يف مارينــج  Marangeبزميبابــوي ،حيــث تعمــل
آنجــن لالســتثامرات  Anjin Investmentsأكــر رشكــة الســتخراج املــاس
محــا تجاريًــا بالجــوار ،ورثــه أحــد أعاممــي
ً
حال ًيــا .امتلــك جــدي أليب
الراحلــن .واعتدنــا التحــرك بحريــة يف الغابــات ،اللتقــاط الفاكهــة الربيــة
مــن الغابــات ،والســباحة يف النهــر الــذي أصبــح اآلن ملوثًــا بســبب املناجم.
نواجــه حال ًيــا تهديـ ًدا بإعــادة التوطــن القــري ،بســبب هــذه الطفــرة يف
صناعــة التعديــن .فقــد اضطــر بعــض مــن أصدقــايئ وأقــاريب إىل الرحيــل
فعليًــا وتــرك منازلهــم .تعــرض كثــرون منــا للتعذيــب والقتــل ،خاصــة
بعــد وصــول رشكات التعديــن واملناجــم إىل املنطقــة .ونظمنــا أنفســنا يف
هــذا الســياق لنشــكل صنــدوق شــيادزوا للتنميــة املجتمعيــة Chiadzwa
 .Community Development Trustواخــرت العمــل مــع املجتمــع،
ألننــي أردت التأكيــد عــى حاميتهــم ضــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان،
والتدهــور البيئــي ،فضـ ًـا عــن حاميــة املصالــح االقتصاديــة ،وأمــن حيــازة
األرض يف مجتمعنــا .بدأنــا يف رصــد الوضــع عــام  ،2009بعــد أن أدركنــا
أننــا نفتقــد الدليــل الداعــم ملزاعمنــا حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
ومنــذ أن بــدأت عمليــة الرصــد ،انخفضــت انتهــاكات حقــوق اإلنســان
ـض املســئولني عنهــا أمــام العدالــة .وعــى مــدار
يف مجتمعنــا ،و َمثُـ َـل بعـ ُ
الســنوات الســت املاضيــة ،عملــت مــع مجتمعــي عــى تشــكيل تنميتنــا
الخاصــة بنــا ،وتعزيــز الشــفافية يف الصناعــات التعدينيــة يف زميبابــوي،
وعــر أفريقيــا.

حول املشروع
يف بدايــة مثانينيــات القــرن املــايض ،منحــت حكومــة زميبابــوي
رشكــة دي بــرز  De Beersالدوليــة للتعديــن ،كامــل حقــوق االستكشــاف
والتنقيــب عــن املعــادن يف منطقــة مارينــج .وقــد نفــذت صالحيــة هــذه
الحقــوق يف مــارس/آذار  ،2006ومل تجــدد الرشكــة تلــك الحقــوق .ويف ذلــك
الوقــت بــدأت انتهــاكات حقــوق اإلنســان.

وقعــت زميبابــوي منــذ مثانينيــات القــرن املــايض تحــت حكــم روبــرت
موغــايب وحقــق بلدنــا إبــان هــذه الفــرة ،أعىل معــدل محــو أميــة يف أفريقيا،
ولكنهــا يف الوقــت نفســه ،عانــت مــن أزمــات صحيــة ،وتضخــم ،وانتهــاكات
لحقــوق اإلنســان .إنــه بلــد تكافــح فيــه املجتمعــات املحليــة؛ يك يكــون لهــا
صــوت يف تنميــة األمــة.
تعتــر حقــول مارينــج يف زميبابــوي ،هــي أكــر مســتودع مــاس عرفــه
العــامل خــال القــرن املــايض .فقــد اســتخدم ســكان مارينــج املــاس عــى
مــدى قــرون ،لوضعــه يف أماكــن دفــن األشــخاص املحبوبــن ،نحــن مل نتخيــل
أبــ ًدا ،أن مثــل هــذه األحجــار ســوف تجلــب يو ًمــا مــا كل هــذا العنــف
واملــوت ملجتمعاتنــا .مثلــا يقــول أحــد الج ـران:
هــذه األحجــار لعنــة .فــكل النــاس يحبونهــا ،إىل درجــة أنهــم
يقتلــون مــن أجلهــا .لطاملــا امتلكناهــا ،ولكننــا مل يقتــل بعضنــا البعــض
مــن أجلهــا ..ال أفهــم هــذا العــامل.

يف عــام  ،2006فتحــت حكومــة زميبابــوي املجــال للجميــع ،وتدفــق
املــاس ،وانتقــل إىل منطقــة مارينــج كثــر مــن أصحــاب مشــاريع التعديــن
الصغــار ،العاملــن تحقيقًــا لكفــاف عيشــهم فحســب .قــررت الحكومــة
إذاك فــرض الســيطرة عــى حقــول التعديــن ،وبــدأت إرســال قــوات أمــن
الدولــة ،يف حملــة عــى الســكان املحليــن ،لوقــف تعديــن الكفــاف ،وإزالــة
املناجــم صغــرة الحجــم واملنظمــة .شــنت الحكومــة عمليــة دهــم عــى
مســتوى البــاد ،عرفــت باســم عمليــة تشــيكوروكوزا تشــابريا Operation
 Chikorokoza Chaperaأســفرت عــن إلقــاء القبــض عــى  22أل ًفــا و500
شــخص مــن بينهــم  9آالف مــن مارينــج .وقــد شــملت العمليــة عــى
حــاالت قتــل ،وتعذيــب ،وفســاد ،وابت ـزاز ،وتهريــب.
يف منطقتنــا ،وعندمــا شــنت الحكومــة عمليــة هاكودزوكــوي
 Operation Hakudzokwiيف أكتوبر/ترشيــن األول  ،2008رأينــا ألفًــا
وخمســائة ضبــاط يف املنطقــة ،عســكروا يف املــدارس ،ودور الحضانــة،
ومراكــز التســوق واألماكــن العامــة .وأُعلِنــت مارينــج منطقــة محظــورة.
وتواصلــت عــى أرضهــا انتهــاكات مريعــة لحقــوق اإلنســان .وخــر كثــر
مــن النــاس -يف ذلــك الوقــت -منازلهــم وأعاملهــم ومدارســهم .وســاءت
املشــكالت الصحيــة ،يف ظــل ظــروف ميعشــية مريعــة.

العودة إىل التنمية
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ترخيصــا للتعديــن والتنقيــب يف
منحــت الحكومــة ســبع رشكات
ً
املنطقــة ،تئــول ملكيــة هــذه الــركات ملســئولني يف الحكومة ،ومســتثمرين
مــن الصــن ،وجنــوب أفريقيــا ،واإلمــارات العربيــة املتحــدة .ويف دراســة
الحالــة هــذه ،ســأركز عــى حقــول تشــيادزاوا  Chiadzwaيف منطقــة
مارينــج ،التــي تديرهــا مجموعــة أنهــوي الصينيــة للبنــاء االقتصــادي
األجنبــي Anhui Foreign Economic Construction Group of
 . Chinaبــدأت مناجــم مارينــج يف العمــل عــام  .2008وعــى ســبيل
املقارنــة ،ســنلقي نظــرة عــى حقــول مــوروا  Murowaالواقعــة جنــويب
البــاد ،حيــث عملــت رشكــة ريــو تنتــو  Rio Tintoالدوليــة للتعديــن منــذ
 ،2004وهــي رشكــة برغــم كونهــا بعيــدة متا ًمــا عــن األداء املثــايل ،إال إنهــا
تُعــارِض بتبايــن حــاد ،الطريقــة التــي عومــل بهــا الســكان املحليــون.

يف لقــاء قدمــت فيــه مــروع البحــث ،وقــف جنــود
مســلحون يف الخلفيــة يشــاهدوننا؟

خربة مجتمعاتنا
أثنــاء فــرة تدفــق املــاس ،لقــى أطفــال وأزواج وأقربــاء وأصدقــاء
كثــرون حتفهــم ،أثنــاء مــا عرف بـــ "عمليــة تشــيكوركوزا تشــابريا" و"عملية
هاكودزوكــوي" .وتعرضــت حقــوق النــاس مجــد ًدا إىل االنتهــاك .ففــي عــام
 ،2014تــم إخــاء ألــف و 380أرسة يف مارينــج التــي ســتؤدي مناجمهــا إىل
إعــادة توطــن قــري ألربعــة آالف و 310أرس.
ويف تعبريهــا عــن خربتهــا يف اإلخــاء القــري ،تقــول امــرأة يف الحادية
والســتني مــن عمرها:
جــاءوا تحــت جنــح الظــام .أخــرين رجــل صينــي؛ يصحبــه
ثالثــة جنــود ،بــأن أمتنــى أمنيــة قبــل املــوت .فأخربتهــم أن زوجــي
وأيب وأجــدادي ُد ِفنــوا هنــا .فــردوا قائلــن :إذا ِ
أردت أن تتبعيهــم،
فعليــكك أن تفعــي ذلــك دون إزعــاج للتنقيــب عــن املــاس.
متلّكنــي الرعــب .وأمــروين بالبــدء يف تعبئــة أغـرايض .فعلــت ذلــك يف
عجلــة مــن أمــري ،تاركــة أشــياء كثــرة ماشــيتي وحديقتــي وحقــي
وبســتاين ،واألهــم مــن هــذا وذاك رفــات زوجــي وابنــي.
مارينــج منطقــة محظــورة ،بهــا تواجــد عســكري مكثــف ،يجعــل
التجمــع وااللتقــاء أم ـ ًرا صعبًــا عــى املجتمعــات املحليــة .حريــة الحركــة
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محــدودة .والحكومــة يف معظــم الحــاالت ،متنــع حريــة التنظيــم الســاعية
ملســاعدة الســكان املحليــن .ويتعــرض النشــطاء الداعمــون ملجتمــع مارينج
املحــي ،ومــن بينهــم الكاتبــة ،لعمليــات توقيــف منتظمــة ،وتحــرش،
ومضايقــة ،واعتقــال عــى يــد الرشطــة .بــل واتُّهِمــت يف هــذا الســياق،
بأننــي عميــل أجنبــي ،وإرهــايب.
مل تُعقــد أيــة مشــاورات مــع مجتمــع منطقــة مارينــج .وقــد علــم
معظــم النــاس بإعــادة توطينهــم ،مــن خــال الصحــف .عانينــا العنــف
والتهديــد ،بــل والقتــل ،حيــث حــاول الجيــش طردنــا بالقــوة مــن منازلنــا.
وشــاهد مــن بقــوا منــا يف أماكنهــم ،تدمــر مصــادر رزقهــم أمــام أعينهــم:
وأزيلــت أعــن ميــاه الــري ،و ُه ّدمــت املــدارس والعيــادات الصحيــة
بالجرافــات ،وحــ ّول التلــوث والغبــار مارينــج بكاملهــا إىل مــكان غــر
صحــي ،ال يصلــح للبقــاء .وعندمــا رحــل النــاس يف النهايــة ،مل يحصــل
معظمهــم عــى تعويــض كاف لبنــاء حياتهــم مــن جديــد .خــر النــاس
أرضهــم ،وظلــوا يكافحــون مــن أجــل لقمــة العيــش .ويف الحــاالت النــادرة
التــي منحــوا فيهــا التعويضــات ،كان هنــاك متييــز واضــح ،حــرم أكــر النــاس
اســتضعافًا وعرضــة لالنتهــاك ،وهــم النســاء واألطفــال والشــيوخ ،مــن
االنتفــاع بــأي تعويــض.
مقارنــة مبــا حــدث يف منطقــة مارينــج ،مل تشــهد منطقــة مــروع
ريــو تنتــو يف مــوروا ســوى بضــع مشــكالت قليلــة .ففــي ســنة  2001متــت
إعــادة التوطــن  ،عندمــا نُقلــت  142أرسة إىل قــرى جديــدة .مل يكــن هنــاك
عنــف يف مــروع مــوروا .وتشــاورت رشكــة ريــو تنتــو مــع املجتمــع ،وبذلت
جهـ ًدا يف تشــغيل عــال غــر مهــرة مــن املجتمــع املحــي .وتفيــد الرشكــة
عــر موقعهــا عــى شــبكة املعلومات/اإلنرتنــت ،أنهــا منحــت "برامــج تنميــة
مســتدامة موســعة" للجامعــات املضــارة ،مــن بينهــا برامــج توعيــة ملــرىض
نقــص املناعــة املكتســبة  ،HIV/AIDSوأن أســلوبها إلعــادة التوطــن ،غالبًــا
مــا أعلــن عنــه بوصفــه أفضــل مامرســة مــن نوعهــا ،نفّذتهــا تلــك الصناعــة.
ومــع ذلــك ،توجــد تقاريــر عــن أعــال مــن التمييــز متــت أثنــاء إعــادة
التوطــن.

"منــذ أصبــح مــا نقــوم بــه مــن رصــد وتوثيــق لألنشــطة يف
مجتمعنــا ،معرو ًفــا؛ الحظنــا انخفاضً ــا يف انتهــاكات حقــوق
اإلنسان".

من املستطلع آرائهم

قالوا إنهم أُجربوا عىل االنتقال نتيجة للعنف والوسائل
القرسية ،أو فقدان املوارد ،وسبل الرزق.

مل يشعروا بأمان يف التعبري عن مشاعرهم الحقيقية ،أو
طرح أسئلة حول املرشوع.

النتائج املستخلصة

شاركوا يف برامج رصد مجتمعي؛ للتأكد من امتثال
املرشوع للقانون.

قالوا إن حياتهم صارت "أسوأ" أو "أسوأ بكثري" بعد
التهجري.

إلج ـراء هــذا البحــث ،عملــت مــع فريــق مــن الطــاب ،والشــباب
ـخصا ،ت ـراوح أعامرهــم مــا بــن
املحليــن؛ الســتطالع آراء مائــة وأربعــة شـ ً
ســن السادســة عــرة والســابعة والثامنــن ،كلهــم تــرروا بســبب التنقيــب
ـخصا
عــن املــاس يف زميبابــوي .وقــد شــمل هــذا العــدد واح ـ ًدا ومثانــن شـ ً
مــن مجتمــع مارينــج الــذي أنتمــي إليــه ،فضـ ًـا عــن عينــة أخــرى مــن
ـخصا مــن مجتمــع مــوروا ،بهــدف املقارنــة والوقــوف
واحــد وعرشيــن شـ ً
عــى نتائــج .شــكلت النســاء نســبة  52%مــن هــذا العــدد .وكان معظــم
املبحوثــن مــن الفالحــن شــديدي الفقــر ،بعــض قليــل منهــم كان أفضــل
حــاالً ،وحــوايل  86%منهــم يرتزقــون مــن األرض.
مل تكــن البيئــة مســعفة عــى اإلطــاق إلجــراء االســتطالع .ففــي
ـخصا م ًعــا ،يف مــكان واحــد ،وإال
زميبابــوي ال ميكننــا تجميــع أكــر مــن  20شـ ً
ســنتعرض للتوقيــف وف ًقــا لقانــون األمــن العــام  .Public Security Actويف
أحــد االجتامعــات الخاصــة بإج ـراء هــذا البحــث ،وقــف جنــود مســلحون
يف الخلفيــة يراقبوننــا .بعــض النــاس يف مارينــج كانــوا خائفــن مــن التحــدث
إلينــا عل ًنــا حــول املــروع .فيــا شــعرت مجتمعــات مــروا بحريــة أكــر يف
التحــدث حــول مــروع ريــو تنتــو الــذي وافقــت إدارتــه عــى االلتقــاء
معنــا أثنــاء البحــث .وبالرغــم مــن كــرة مــا ميكــن قولــه حــول مــا حــدث
يف مجتمعاتنــا ،إال أننــي ســأركز عــى بعــض النتائــج الرئيســة.
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النتيجة األوىل
استخدام القوة واإلجبار أدى إىل انتهاك حقوق اإلنسان
يف مارينــج ذكــرت نســبة  69%مــن الذيــن قابلناهــم ،أنهــم أُجــروا،
أو ُهــ ّددوا بالعنــف ،عــى االنتقــال مــن أماكنهــم .وأظهــر االســتطالع أن
القامئــن عــى تطويــر املــروع ،اســتخدموا أســاليب مختلفــة إلجبــار النــاس
عــى تــرك منازلهــم.
اســتخدم املنقبــون عــن املــاس الرشطــة والجيــش ،يف إجبــار النــاس
عــى تــرك أراضيهــم .واســتخدم الجنــود م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا القتــل والتعذيــب
والتوقيــف ،إلجبــار النــاس عــى تــرك منازلهــم .ففــي الثالــث والعرشيــن
مــن ســبتمرب/أيلول  ،2001اعتقلــت الرشطــة ثالثــة رجــال ،وتعــدت عليهــم
بالــرب؛ لحفرهــم األرض بحثًــا عــن ميــاه يف محيــط فنــاء منزلهــم .لقــي
أحدهــم حتفــه جـراء الــرب ،ومل يتــم توقيــف ضابــط الرشطــة حتــى اآلن
عــى جرميــة القتــل.
ومل تكــن هــذه وحدهــا أشــكال اإلجبــار .فــإذا رفــض شــخص مــا
املغــادرة ،فــإن القامئــن عــى املــروع يجعلــون عيشــته َم ـرا ًرا ،إىل درجــة
أنــه يصبــح غــر قــادر عــى مواصلــة حياتــه اليوميــة .فهــم مثـ ًـا يبــد ُءون
عــى الفــور بالحفــر يف عقــر داره .بعــد أن تكــون الرشكــة قــد ف ّجــرت
ديناميــت ،وبــدأت عملياتهــا بالقــرب مــن منازلنــا ،يف منتصــف الليــل غال ًبــا.
كــا حولــت الضوضــاء والغبــار كث ـ ًرا مــن منازلنــا إىل أماكــن غــر قابلــة
للعيــش ،وكثــر مــن املاشــية هربــت ،أو ســقطت يف حفــر التنقيــب.
فقدنــا أيضً ــا أرضنــا املشــاع ،وهــذا مــا دمــر قــدرة النــاس عــى
مواصلــة زراعــة الكفــاف .فقــد تلوثــت أنهارنــا ومــوارد مياهنــا؛ بفعــل
أنشــطة التنقيــب ،وحفــر املناجــم .دمــرت قنــوات الــري واملــدارس
والعيــادات الصحيــة عــن عمــد .والجديــر بالذكــر أن منطقــة مارينــج
تحتــوي عــى أعــى نســبة انتشــار ملــرض نقــص املناعــة املكتســبة/األيدز يف
زميبابــوي ،ومــن ثــم ،فــإن فقــدان العيــادات الصحيــة تعنــي أن النــاس ال
ميكنهــم البقــاء يف منازلهــم ،إذا كانــوا يف حاجــة إىل عــاج.
يف املقابــل ،وعــى عكــس مــا تــم يف مارينــج؛ مل يســتخدم مــروع
ريــو تنتــو يف مــروا الجيــش أو الرشطــة ،إلجبــار النــاس عــى تــرك أراضيهــم.
مل يذكــر القرويــون أن مطــوري املــروع هددوهــم بالتــرد ،أو عــدم
الحصــول عــى تعويــض حــال عــدم تعاونهــم.
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النتيجة الثانية
اســتخدام أســاليب مختلفــة لتقويــض قــدرة املجتمــع عــى
التعبــر.
عوامــل كثــرة حـ ّدت مــن قــدرة مجتمــع مارينــج املحــي عــى طــرح
مشــكالتهم ،وقلقهــم حــول املــروع .وبنــاء عــى مســتويات متطرفــة مــن
العنــف واإلجبــار وصفناهــا ســابقًا ،ليســت مفاجــأة أن تكشــف بياناتنــا
عــن أن  80%مــن املســتطلعة آراؤهــم يف منطقــة املارينــج ،ذكــروا أنهــم
شــعروا بالخــوف مــن التعبــر عــن مشــاعرهم الحقيقيــة ،أو يف طــرح أســئلة
مــا حــول املــروع.
اســتخدمت الحكومــة أســاليب عديــدة ،لتقويــض قــدرة مجتمعنــا
عــى التعبــر عــن قلقــه .فأحلــت الحكومــة ،عــى ســبيل املثــال ،ال ُعمــد
التقليديــن ب ُعمــد معينــن ،زعمــوا أنهــم يتحدثــون نيابــة عــن مجتمعاتنــا.
ويف حــاالت أخــرى تــم رشــوة هــؤالء ال ُعمــد .وهــذا دور غــر الئــق بالعمدة
يف مجتمعنــا .فالعمــد التقليديــون يعملــون عــن كثــب مــع شــيوخ القريــة،
ويوفــرون مســاحة للنــاس للحديــث ومناقشــة القضايــا محــل االهتــام .وال
يفــرض للعمــدة أن يتخــذ قـرا ًرا مــن تلقــاء نفســه .بــل هــو ويل ميثــل رأي
النــاس فحســب.

النتيجة الثالثة
حرم التمييز كثريين من الحصول عىل منافع إعادة التوطني.
مــن دون القــدرة عــى املشــاركة يف عمليــة إعــادة التوطــن ،اسـتُب ِعد
كثــر مــن النــاس ،مــن التمتــع بفوائــد عرضتهــا رشكات التعديــن ،مــن
بينهــم نســاء وأطفــال وكبــار الســن.
تواجــه املــرأة أصعــب الظــروف عــى اإلطــاق ،فمنطقــة مارينــج
تحــت ســيطرة طائفــة دينيــة رســولية ( ،)apostolicتعتــر املــرأة كائ ًنــا
ناقصــا ،وأقــل مــن الرجــال يف كل يشء .يبــدو هــذا غري ًبــا ،فيــا نجــد
ً
معظــم األرس تعولهــا امــرأة مبفردهــا ،وهــو أمــر شــائع يف منطقــة مصابــة
مبــرض نقــص املناعــة املكتســبة/األيدز ،ليســت مؤهلــة لتلقــي تعويــض مــن
مناجــم منطقــة مارينــج .فالقامئــون عــى تطويــر املــروع ،يفرتضــون عــدم
وجــود األرسة لعــدم وجــود رجــل فيهــا ،لــذا تُســتب َعد األمهــات ،واآلبــاء
املســتقلون ،أو َمــن بــدون زوج أو زوجــة ،مــن إعــادة التوطــن .فالــركات
ال توظــف النســاء .وال يوجــد تدريــب ملســاعدة النســاء يف العثــور عــى
مصــادر رزق بديلــة .ونتيجــة ذلــك ،نجــد أن واحــدة مــن بــن كل ســبع
نســاء مــردة حاليًــا.

ُوفِّقــت األوضــاع مــع مصــادر الــرزق الخــاص بالنســاء ،عندمــا دمــر
املطـ ّورون عياداتنــا الصحيــة ،ومــدارس أطفالنــا .فقــدت النســاء األرض التي
اســتخدمنها يف زراعــة الغــذاء ،وخــرن أيضً ــا إمكانيــة وصولهــن إىل غابــات
كــن يجمعــن منهــا مــواد غذائيــة أخــرى .وبســبب التلــوث ،اضطــرت
النســاء إىل الســر مســافات طويلــة؛ بحثًــا عــن ميــاه رشب نظيفــة .ولكــن
التمييــز حــال دون مســاعدة رشكات التعديــن املعنيــة للنســاء .فقــد ذكــر
 78%مــن النســاء الــايئ اســتطلعنا آراءهــن ،أن مصــادر رزقهــن "أصبحــت
أســوأ" ،أو "أســوأ بكثــر" عــا كانــت.
مــن جانــب آخــر ،فقــد وضــع مــرض األيــدز كثــ ًرا مــن األطفــال
والشــيوخ يف موقــع املســئولية عــن أرسهــم .فتعــرض هــؤالء بدورهــم
للتمييــز؛ حيــث مل يتــم التشــاور مــع الشــيوخ ،بــل اس ـتُبعدوا مــن خطــط
إعــادة التوطــن ،عــى الرغــم مــن دورهــم املركــزي يف إعالــة األرس ،وعمليــة
اتخــاذ القـرار داخــل مجتمعنــا .وقــد ذكــرت الحكومــة أيضً ــا ،أن األطفــال ال
أي مــن منافــع إعــادة التوطــن؛ ألنهــم-
ميكنهــم اســتالم منــازل جديــدة ،أو ٍّ
ببســاطة -ال ميلكــون األهليــة القانونيــة لتوقيــع االتفاقــات .وقــد أخربتنــا
فتــاة يف السادســة عــرة مــن عمرهــا ،قالــت" :مــات أبوانــا تاركـ ْـن لنــا
ـزل يف مارينــج ،أجربتنــا املناجــم عــى الخــروج منــه ،والعيــش مــع عمنــا.
منـ ً
فقدنــا منزلنــا بســبب املنجــم" .يف حــن نجــد أن كل ســبع أرس يعولهــا
أطفــال ،تعيــش مؤقتًــا مــع أقربــاء لهــم فقــدوا منازلهــم ،دون أي تعويــض.
رضا يف مناجــم "مــوروا" ،عــى الرغــم مــن كونــه
كان التمييــز أيضً ــا حــا ً
أقــل حـ ّدة .فكثــر ممــن أجرينــا معهــم مقابــات ،أشــاروا إىل أن األرس التــي
يعولهــا نســاء وأطفــال ،مل تتلــق تعويضً ــا ،وأن الشــيوخ قــد اسـتُبعدوا مــن
برامــج إيجــاد ســبل الــرزق البديــل.

النتيجة الرابعة
تدّ ين معدالت جودة الحياة منذ بدأ عملية التنقيب.
دفــع مطــورو مــروع مارينــج مبلغًــا متواض ًعــا مــن املــال ،عــى
ســبيل التعويــض ،وقدمــوا منــازل جديــدة ملعظــم النــاس .عــى ســبيل
املثــال حصلــت بعــض األرس عــى مــا يعــادل ألــف دوالر أمريــي نظــر
إعــادة التوطــن .لكــن هــذا مل يكــن كاف ًيــا عــى أيــة حــال الســتعادة مصــادر
رزق األرس النازحــة .ويف اســتطالع الــرأي ،ذكــر  66%ممــن تســبب املــروع
يف تهجريهــم ،أن حياتهــم صــارت أســوأ ،بــل أســوأ بكثــر عــا كانــت عليــه
قبــل ذلــك .ويتوقــع كثــرون أيضً ــا أن حياتهــم ســتتأثر ،وتتحــول إىل أســوأ.
قــال لنــا أحــد مــن أعيــد توطينهــم" :خرسنــا أرضنــا وأنهارنا وماشــيتنا.
علينــا أن نبــدأ مــن جديــد .وال نعــرف مــن أيــن نبدأ".
وعــى الرغــم مــن أن  98%مــن أعضــاء مجتمــع املارنيــج ممــن
شــاركوا يف االســتطالع ،أشــاروا إىل حصولهــم عــى منــزل جديــد ،فــإن 24%
منهــم ،ذكــروا أنهــم تســلموا أرضً ــا جديــدة للزراعــة .وكثــرون تُرِكــوا دون
أرض .وبعــض منهــم أقــام مؤقتًــا عنــد أقاربــه ،منــذ  ،2010ال يحدوهــم
األمــل يف الحصــول عــى أرض للســكن أو الزراعــة .وال توجــد برامــج توفــر
مصــد ًرا بديـ ًـا للدخــل .لذلــك ،فكثــر مــن األرس تعــاين الجــوع.
هــذا وقــد ُعرضــت بضــع وظائــف يف املناجــم ،مبنطقــة املارينــج.
حيــث جلــب املطــورون الصينيــون ســتامئة عامــل مــن بلدهــم ،فيــا
جلبــت الحكومــة الجنــود .وتُظهِــر البيانــات التــي جمعناهــا ،أن رجــاالً
كثرييــن مــن مجتمــع املارينــج قــد انتقلــوا إىل بعــض البلــدات بحثًــا عــن
عمــل ،وهــو مــا اقتــى جهـ ًدا أكــر مــن النســاء .فمثلــا وصفــت إحداهن،
"أعتــدت العمــل بالزراعــة ،لكننــي اآلن ال أفعــل ســوى الجلــوس معتمــدة
عــى الطعــام يجلبــه أطفــايل وغريهــم مــن املجاملــن".
مقارنــة بـــ "مارينــج" ،تبــدو منطقــة ريــو تنتــو قــد وفــرت ظروفًــا
معيشــية أكــر إنســانية؛ فوضعــت برامــج ملصــادر الــرزق البديلــة ،ووظفــت
الرشكــة بعــض أعضــاء املجتمــع يف منجــم "مــوروا" ،ولــو عــى ســبيل العمــل
املؤقــت؛ للقيــام بأعــال ال تتطلــب مهــارات .ويف هــذا الســياق ،أخربتنــا
ســيدة مــن املنطقــة ،قالــت" :نفتقــد أرض أجدادنــا ،لكــن الرشكــة نقلــت
إلينــا رفــات ذوينــا ،وأعطونــا منـ َ
ـازل جديــدةً ،وأرضً ــا ،ودعـ ًـا .ال نشــكو مــن
نوعيــة الحيــاة .إنهــا أفضــل هنــا ،ولكــن يظــل البيت/الوطــن هــو األفضــل".

العودة إىل التنمية
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الدروس املستفادة
أي
رأينــا يف مجتمعنــا ،أن الحكومــة أو رشكات التعديــن ،مل يتحــرك ٌّ
منهــا لوقــف الظلــم الواقــع علينــا .لــذا تولينــا األمــر بأنفســنا .وبدأنــا
يف تنظيــم أنفســنا ملامرســة الرصــد املجتمعــي ،وضــان أن نتائجنــا تصنــع
فرقًــا .فمنــذ عــام  ،2009رصــد ســكان منطقــة مارينــج بانتظــامٍ  ،انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ،واملشــكالت البيئيــة املتعلقــة بعمليــات التعديــن
ومشــاريعه.
قمنــا وزمــايئ بالبحــث حــول أفضــل مامرســات الرصــد املجتمعــي،
ســاعني إىل حشــد حلفــاء لدعمنــا .وكللــت مســاعينا بدعــم مــن برنامجــن
مــن برامــج املنــح املحرتمــة ،مــن ســفارات أجنبيــة يف زميبابــوي .وشــاركنا
يف مدرســة الرصــد املجتمعــي مــع مؤسســة Bench Marks Foundation
 in South Africaيف جنــوب أفريقيــا ،حيــث تتشــارك املجتمعــات األفــكار،
حــول كيفيــة جمــع األدلــة للمقاضــاة ،والضغــط ،واملنــارصة .وشــاركنا أيضً ــا
يف مبــادرة البنــك الــدويل لتحســن الشــفافية واملســاءلة يف قطــاع التعديــن
بزميبابــوي.
يعــد الرصــد والتوثيــق املجتمعــي عمليــة تقــي حقائــق ،تشــمل
اكتشــاف وتقييــم املعلومــات ذات الصلــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان.
فالرصــد والتوثيــق ،ميكــن أن يقــوم عــى عــدد كبــر مــن األهــداف ،تشــمل
التعليــم ،ورفــع الوعــي ،والتقــايض ،ومســاعدة الضحايــا مبــارشة ،وتشــجيع
مرتكبــي االنتهــاكات عــى تغيــر نظمهــم وســلوكهم .وتتضمــن العمليــة
كذلــك جمــع البيانــات ،وتنظيمهــا ،وتحليلهــا ،ويف األخــر توزيــع البيانــات
عــى األطــراف املعنيــة .وميكــن لراصــدي حقــوق اإلنســان اســتخدام
املعلومــات لتقييــم وقيــاس أنشــطة املــروع املختلفــة ،لضــان التــزام
املنظــات بحقــوق اإلنســان ،وحقــوق املجتمــع املعنــي .وميكــن اســتخدام
املعلومــات أيضً ــا ،إللــزام املســتثمرين والحكومــات بتحمــل مســئولية
االنتهــاكات ،وعــن الفجــوات يف االمتثــال لحقــوق اإلنســان.
وعــى الرغــم مــن اســتمرار الكفــاح ،فقــد الحظنــا تراجــع معــدالت
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مجتمعنــا ،منــذ أن أصبــح معروفًــا أننــا
نوثقهــا .وقــد قمنــا بأنشــطة منــارصة لقضيــة إخ ـراج قــوات األمــن مــن
منطقتنــا الســكنية .ورغــم أنهــم مازالــوا متواجديــن ،إال أنهــم أصبحــوا أقــل
عــد ًدا .رصدنــا أيضً ــا انتهــاكات حدثــت لعــا ٍل وظفتهــم رشكات التعديــن.
ويف وصــف أحــد الراصديــن ،يدعــى راتيدســاي ماتامبــودز Ratidzai
قائــا:
 Matambudzeلبعــض النتائــج ،يحدثنــا ً
ـض النجــاح .فقــد ُحكــم عــى ضابــط رشطــة ،يدعــى
حالَفَنــا بعـ ُ
جوزيــف تشــان  Joseph Chaniي بالســجن مثانيــة عــر عا ًمــا؛
لرضبــه أحــد القرويــن ،ويدعــى تسوروســاي كوســينا Tsorosai
 Kusenaرضبًــا أفــى إىل موتــه .كــا قدمنــا رشكات التعديــن
ملحاكمتهــا عــى تلويــث أنهارنــا ،نهــري أودزي وســاف Odzi and
 .Saveوتكبــدت الــركات غرامــات كثــرة عــى التلــوث ،ألن املجتمع
يســارع بإعــان أي دليــل يرونــه عــى التلــوث .وطالبنــا رشكات
التعديــن بتجديــد مراحيــض مــدارس أبنائنــا التــي أغرقوهــا بنفاياتهم
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غــر رص ُدنــا
الصناعيــة مــن مخلفــات االنفجــار .وبالفعــل لقــد ّ
املجتمعــي كث ـ ًرا مــن طريقــة إنجــاز األشــياء يف مارينــج .ومل يكــن
هــذا ممك ًنــا ،إال بعــد أن أصبــح لدينــا مــا يكفــي مــن أدلــة؛ لتقديــم
الــركات للمحاكمــة عنــد انتهاكهــا لحقــوق اإلنســان .فنحــن منــارس
املنــارصة املســتندة إىل أدلــة.
كان عملنــا محفوفًــا باملخاطــر يف بعــض األحيــان .ونجحنــا يف
إقنــاع الربملــان بتوثيــق كثــر مــن االنتهــاكات يف تقريــرهChindori-
 Chiningaعــام  ،2013ولكــن الربملانيــون الذيــن قــادوا التحقيــق
ماتــوا يف ظــروف غامضــة ،بعــد أســبوع واحــد مــن إصــدار التقريــر.
وفضـ ًـا عــن رصــد مشــاريع التعديــن ،نعمــل أيضً ــا لضــان عــدم
عزلــة مجتمــع مارينــج عــن بقيــة العــامل ،عــر جلــب أجهــزة الكمبيوتــر،
والكتــب ،والصحــف التــي ميكــن للجميــع اســتخدامها .فبــدون مثــل هــذه
الصــات الخارجيــة ،ســيقبع النــاس يف "ســجن مفتــوح" .ذلــك أن الوصــول
إىل املعلومــات وعقــد الصــات ببقيــة العــامل ،أمــر رضوري لضــان احـرام
حقــوق اإلنســان.
إننــا نأمــل أن تتعلــم مؤسســات التمويــل التنمويــة مــن خربتنــا
املحليــة ،وتــرى قيمــة الرصــد املجتمعــي يف منــع انتهــاكات حقــوق
اإلنســان .ويف نهايــة األمــر ،نأمــل أن يبــدأ املطــورون الصينيــون ،وغريهــم
مــن بلــدان العــامل ،باح ـرام حقوقنــا األساســية ،وتلبيــة املعايــر الدوليــة
لالســتثامر املســئول ،حتــى لــو مل يكــن لــدي حكومتنــا النيــة لفعــل ذلــك.
وعــى الرغــم مــن شــدة التحديــات التــي نواجههــا يف منطقتنــا:
الحكومــة القمعيــة ،والنقــص الشــديد يف مامرســة الدميقراطيــة يف مجــال
التنميــة ،واإلفقــار الشــديد ،إال أننــا كنــا قادريــن عــى تنظيــم أنفســنا؛
لعمــل رصــد مجتمعــي ،وضــان تأثــر نتائجنــا يف إظهــار ال َف ـ ْرق .ونحــن
عــى اســتعداد ملواصلــة الكفــاح نفســه لســنوات قادمــة .ونحن إذ اســتطعنا
فعــل ذلــك يف زميبابــوي ،نؤكــد أن مجتمعــات جميــع أنحــاء العــامل ميكنهــا
أن تفعلــه أيضً ــا.

املشاركون من "مارينج" Marangeومنطقة إعادة التوطني "آردا ترانساو" Arda Transsauيف أول اجتامع لهم؛ ملناقشة بحث التحرك التشاريك
(تربعت بالقمصان صحيفة "نيوزميبابوي" .)Zimbabwean Newspaper
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أنــا عضــو وباحث وكاتــب يف منتدى الصياديــن الباكســتان Pakistan
 .Fisherfolk Forumكنــت أيضً ــا عضـ ًوا نشـطًا يف ملتقــى املنظــات غــر
الحكوميــة حــول بنــك التنميــة اآلســيوي NGO Forum on the Asian
 Development Bankراصـ ًدا دور مؤسســات التمويــل التنمويــة يف بلدنــا.
أثنــاء عمــي كان تركيــزي ينصــب عــى كيفيــة تأثــر التنميــة يف حقــوق
اإلنســان؛ حقــوق مــن يكافحــون للتعبــر عــن أنفســهم يف بلدنــا عامــة،
وحقــوق الصياديــن بصفــة خاصــة .وقــد اكتســبت خــرة العمــل عــى
حقــوق األرض ،وأريــد اإلســهام يف تنميــة السياســات التــي مــن شــأنها أن
تحمــي حقــوق األرض ،وتعتــد بالخــرة املحليــة ،وتضمــن تصميــم مشــاريع
ـت عــى مــدار ســنوات
ـت وكتبـ ُ
تنمويــة يف صالــح النــاس .ومــن ثــم ،تابعـ ُ
عديــدة ،حــول وضــع مــروع مــرف الضفــة اليــرى الــذي ميولــه البنــك
الــدويل يف ســنده  .Sindhففــي عــام  2004قــدم منتــدى الصياديــن شــكوى
إىل هيئــة التفتيــش التابعــة للبنــك الــدويل حــول هــذا املــروع .ولألســف،
مل يتغــر الوضــع كثـ ًرا ،فيــا يتعلــق مبصــر مــن يعيشــون يف مناطــق ثبــت
ترضرهــا جـراء هــذا املــروع الــكاريث .لقــد رأينــا بأنفســنا ،كيــف يتجاهــل
القامئــون عــى املــروع ،حكمــة الســكان املحليــن وخربتهــم ،وكيــف
تتعــرض حقوقهــم لالنتهــاك ،مــن جانــب منتهكــن يتمتعــون بالحصانــة..
وهــذا ســبب رغبتــي األصيلــة يف خلــق مســاءلة حقيقيــة يف مجــال التنميــة.

حول املشروع
يجــري نهــر إنــدوس  Indus Riverالقديــم عــر إقليمنــا ،يف نهايــة
رحلتــه التــي تبلــغ ثالثــة آالف كــم إىل البحــر .ونعتمــد يف عيشــنا عــى
هــذا النهــر ودلتــاه ،مثلنــا يف ذلــك مثــل كثرييــن غرينــا يف باســكتان .فنحــن
صيــادون ،وارتفــاع نســب التلــوث ،والفيضانــات ،عــى طــول مجــرى النهــر
وضفتيــه ،حيــث يصــب يف البحــر ،ال تشــكل مشــكالت بيئيــة فحســب ،بــل
تعــد مســألة حيــاة ومــوت لكثرييــن .فعندمــا يتحــدث الصيــادون خاصــة
عــن التلــوث يف باكســتان ،فــإن ذلــك يعنــي أنــواع الســمك املســتنزفة،
وعــن رصف امليــاه مــن أنظمــة زراعيــة ضخمــة ،وعــدم إمكانيــة الوصــول
إىل ميــاه الــرب ،والتهجــر القــري لــأرس بعيــ ًدا عــن مصــادر رزقهــم
ومنازلهــم.
كان ســبب بعــض التحديــات املدمــرة للجيــل الســابق ،مــروع
برعايــة البنــك الــدويل ،عــى طــول نهــر إنــدوس ،يســمى مــروع مــرف
الضفــة اليــرى .Left Bank Outfall Drainage Project

شــيدت الحكومــة الباكســتانية مــروع مــرف مصــب الضفــة
اليــرى ،يف مثانينيــات وتســعينيات القــرن املــايض ،مبســاعدة مــن هيئــات
دوليــة ،مثــل :البنــك الــدويل ،والبنــك اآلســيوي للتنميــة ،وبنــك اليابــان
للتعــاون الــدويل .Japan Bank for International Cooperationوهــو
عبــارة عــن إنشــاء مجــرى مــايئ اصطناعــي ضخــم ،يجــري موازيًــا لنهــر
إنــدوس ،عــر أربــع مقاطعــات باكســتانية .وميثــل هــذا املــروع الجــزء
األكــر مــن مــروع برنامــج املصــارف الوطنيــة National Drainage
 Program Projectيف باكســتان .وكان الغــرض األســاس مــن هــذا
املــرف االصطناعــي ،أن يُصمــم للعمــل كمــرف للــري؛ يحمــل امليــاه
املالحــة بعيــ ًدا عــن ماليــن الهكتــارات الزراعيــة عــى ســهول البنجــاب،
حيــث يتخلــص منهــا يف البحــر العــريب  .Arabian Seaوكان مــن املزمــع،
فضـ ًـا عــن ذلــك ،التخلــص مــن النفايــات الصناعيــة ،وغريهــا مــن مخلفــات
بلديــات املراكــز الحرضيــة .وقــد دعمــت املؤسســات التنمويــة املــروع،
إىل جانــب برامــج أخــرى للــري والــرف يف باكســتان ،ضمــن إطــار كان
يُف ـرَض لــه تحســن اإلنتــاج الزراعــي للدولــة.
وبســبب تصميــم خاطــئ ،وصيانــة ســيئة ،أرض مــروع رصف مصــب
الضفــة اليــرى رض ًرا بالغًــا مبقاطعتــي مريبورخــاس  Mirpurkhasو
باديــن  Badinالســاحليتني ،الواقعتــن يف نهايتــه .شــملت األرضار حيــاة
خصوصــا بعــد أن رضبــت األعاصــر
النــاس ،والتنــوع الحيــوي ،واملحاصيــل،
ً
واألمطــار الثقيلــة منطقــة "ســنده" املنخفضــة .مــا جعــل امليــاه املالحــة
والصناعيــة الضــارة ،ومخلفــات املناطــق الســكنية؛ تتــرب بانتظــام مــن
مــروع املــرف ،إىل حقــول املحاصيــل ،واألرايض الرطبــة املعــرف بهــا
دول ًيــا .ويف ســنة  1999انهــار مــروع املــرف يف عــدة أماكــن ،أثنــاء
أحــد األعاصــر ،ويف ســنة  2003تســبب املــروع يف فيضانــات أثنــاء فصــل
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الريــاح املوســمية .لقــي كثــرون حتفهــم فيهــا ،وفقــد كثــرون غريهــم
وســائل كســب عيشــهم.
يف أيلول/ســبتمرب مــن عــام  ،2004وبعــد مــي عــدة شــهور عــى
طلــب املســاعدة مــن الحكومــة ،وال حيــاة ملــن تنــادي؛ قــدم الســكان
املحليــون شــكوى إىل هيئــة تفتيــش البنك الــدويل ،وجاءت الهيئــة للتحقيق
يف املــروع ،ووجــدوا عــد ًدا مــن املخالفــات واالنتهــاكات للسياســات التــي
وضعهــا البنــك نفســه .ويف عــام  ،2006وضــع البنــك الــدويل خطــة تحــرك
إلصــاح الوضــع ،ولكنهــا مل تنفــذ كل ًّيــا ،ال مــن جانــب الحكومــة وال مــن
ـدل مــن اتخــاذ البنــك نه ًجــا موج ًهــا بالنتائــج ،قـ ّدم
فريــق عمــل البنــك .وبـ ً
ِم َن ًحــا ملنظــات غــر حكوميــة ،عــر الصنــدوق الباكســتاين لتخفيــف الفقــر
 Pakistan Poverty Alleviation Fund؛ بغيــة توفــر أعــال لتعويــض
املترضريــن مــن املــروع .كانــت جهــو ًدا مخيبــة لآلمــال ،وبالرغــم مــن
ذلــك ،قــرر البنــك أنهــا كافيــة ،متهيـ ًدا لســحب يــده مــن املشــكلة .وحال ًيــا
تخطــط الحكومــة لتوســيع نظــام الــرف عــر إقليــم ِســنده.

"تــم بنــاء املــروع دون أي خطــة عمــل إلعــادة التوطــن،
أو لالســتجابة للطــوارئ".

مــرة أخــرى ،أثنــاء فيضانــات عــام  ،2003وقــع دمــار مشــابه يف باديــن.
فقــد زاد الــرف متجــاوزًا طاقتــه املحــددة ،وفــاض مترسبًــا مــن خروقــات يف
جــدار املــرف االصطناعــي .وبعــد إصــاح الــرر ،رصح منتــدى الصياديــن
ـخصا قُتلــوا ،و ُد ّمــر  50ألــف فــدان مثمــرة،
الباكســتان بــأن "أكــر مــن  32شـ ً
وأكــر مــن  100ألــف شــخص نزحــوا عــن ديارهــم ملــدة ثالثــة أشــهر،
وحــوايل  12ألــف صيــاد فقــدوا مصدرهــم الوحيــد مــن الــرزق ،وأكــر مــن
 10آالف فــدان مــن األرض ،أصبحــت تحــت رحمــة امليــاه املالحــة".
عامــي  2010و 2011تســبب فيضــان آخــر شــديد ،يف نــزوح
ويف
ّ
عــدد مــن أرس باديــن .وانعكــس الــرر عــى املجتمــع واألرايض الزراعيــة؛
ال يف باديــن وحدهــا ،بــل أيضً ــا يف مقاطعــات شــهيد بناظريآبــاد Shaheed
 Benazirabadوصانغهــار  Sangharو مريبورخــاس  .Mirpurkhasولكــن
باديــن تحملــت النصيــب األكــر مــن رضاوة األزمــة .ويعيــش النــاس هنــاك
يف خــوف دائــم مــن الفيضــان الكبــر القــادم .فحجــم الــرر وحــدوده
الجغرافيــة مــازال يف اتســاع .واآلثــار الدامئــة لتلــوث األرض ومصــادر امليــاه،
تواصــل إجبــار النــاس عــى النــزوح مــن منازلهــم وأراضيهــم.
وعــى الرغــم مــن جميــع اآلثــار الســلبية والكارثيــة املوثقــة ،مل ينــل
أحــد مــن مجتمــع باديــن مســاعدة ،أو تعويضً ــا ،مــن الحكومــة الباكســتانية.
ـدل مــن قيامهــا بذلــك ،قــررت االســتمرار يف التوســع باملــروع.
وبـ ً

مل تســترش الحكومــة أحــدً ا حــول أيــة قضايــا تنمويــة
إقليميــة."...

خربة مجتمعاتنا
مــن املتوقــع أن يواجــه مــن يعيشــون يف املقاطعــات الســاحلية،
عــى دلتــا نهــر إنــدوس ،أعاصــر مــن وقــت آلخــر ،إىل جانــب الفيضانــات
املصاحبــة لهبــوب الريــاح املوســمية .لــذا كان مــن البديهــي أن يتــم تصميــم
مــروع املــرف ،بحيــث يتحمل شــدة تدفــق امليــاه ،وأن يوضــع يف االعتبار-
عنــد تصميمــه -مــا تشــكله الفيضانــات مــن تهديــد ملــن يعيشــون بالقــرب
مــن موقــع بنــاء املــرف .ومــع ذلــك ،بنــي املــروع دون وضــع أيــة خطــة
إلعــادة التوطــن ،أو لالســتجابة إىل مثــل هــذه الطــوارئ.
أثنــاء إعصــار عــام  1999الــذي شــق طــرف املــرف عنــد الضفــة
اليــرى ،حدثــت الكارثــة التــي رضبــت خمســة وســتني مكانًــا يف البــاد،
نتجــت عنهــا خســائر هائلــة يف مقاطعــة باديــن .غرقــت القــرى يف امليــاه
املالحــة وميــاه الــرف الزراعــي الســامة .وأجــر آالف مــن النــاس عــى
تــرك منازلهــم لعــدة شــهور .وعنــد عــودة البعــض منهــم ،وجــدوا منازلهــم
وأراضيهــم مدمــرة متا ًمــا وملوثــة .والحقيقــة التــي أكــدت حجــم الكارثــة
هــي انتشــال  355جثــة مــن الوحــل .ويعتقــد مجتمــع باديــن الســاحيل ،أنــه
لــوال وجــود مــروع املــرف النخفضــت الخســائر بنســبة تصــل إىل .80%
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من املستطلع آرائهم

نزحوا بسبب تدمري مصدر رزقهم.

تلقوا تعويضات أو مساعدة عىل مصادر العيش بعد
التهجري.

أفادوا بأن حياتهم صارت أسوأ بسبب املرشوع.

رأوا أن املرشوع سيفيد مجتمعهم.

النتائج املستخلصة
قالوا إنهم يودون لو أن البنك الدويل يتشاور مبارشة
مع املجتمعاتً ،
بدل من التحدث إىل الحكومة
والرشكات وحدها.

لفهــم خ ـرات األرس التــي نزحــت بســبب مــروع مــرف الضفــة
اليــرى ،شــكلنا فري ًقــا مــن أربعــة باحثــن .واســتطلعنا رأي مائــة شــخص:
 %98منهــم نزحــوا بســبب املــروع ،ويعيشــون يف مجتمعــات ريفيــة
بطــول املنطقــة الســاحلية الجنوبيــة مــن باكســتان ،ويكســبون عيشــهم
مــن الصيــد والزراعــة والرعــي.
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النتيجة األوىل
ال يتمتــع الســكان املحليــون بصــوت يف التخطيــط لربنامــج
الــرف يف باكســتان.
فاجــأ املجتمعــات امل ُضــارة ،قـرار الحكومــة الباكســتانية املــي قُ ُد ًمــا
يف بنــاء برنامجهــا الوطنــي للــرف ،مبــا فيــه مــروع املــرف االصطناعــي
عــى الضفــة اليــرى مــن نهــر إنــدوس؛ فتقدمــوا بشــكوى إىل هيشــة
تفتيــش البنــك الــدويل ،جــاء فيهــا مــا يــي:
لقــد اســتبعدت الحكومــة املجتمعــات املحليــة متا ًمــا ،الســيام
ســكان املناطــق املضــارة مــن الحــزام الســاحيل الجنــويب ،مــن أن
تكــون طرفًــا يف أيــة معلومــات ،أو توعيــة ،حــول خطــط [الربنامــج
الوطنــي للــرف] وتقديراتــه البيئيــة .وظلــت عمليــة التخطيــط
للمــروع ،قــارصة عــى عــدد قليــل مــن البريوقراطيــن الحكوميــن
واملمولــن ،كــا ظــل تنفيــذ املــروع أم ـ ًرا يف طــي الكتــان ،غــر
معلــن عنــه بشــفافية .ومــن ثــم ،فشــل املــروع -منــذ البدايــة -يف
اكتســاب املوافقــة املســتنرية ،أو املشــاركة الهادفــة .لقــد كنــا غــر
واعــن بــيء عــى اإلطــاق يتعلــق بربنامــج الــرف ،إىل أن هطلــت
األمطــار الكثيفــة يف عــام  ،2003فنمــى إىل علمنــا أن مزيــ ًدا مــن
النفايــات ســيضاف يف نظــام [مــروع الــرف] املوجــود فعل ًيــا.
وعندمــا اســتطلعنا آراء الســكان املحليــن حــول املــروع ،أشــاروا
إىل عوائــق املشــاركة يف خطــط الحكومــة "التنمويــة" .ومل يُفــد أحــد ممــن
ســألناهم ،باستشــارته مــن قبــل أي طــرف ،حــول مــروع رصف الضفــة
فضــا عــن
ً
اليــرى ،أو غــره مــن قضايــا تنمويــة إقليميــة أو محليــة.
ذلــك ،أفــادوا بفقدانهــم الشــعور باألمــان عنــد التعبــر عــن مشــاعرهم
الحقيقيــة تجــاه املــروع ،أو عنــد محاولــة البحــث عــن طــرق للحصــول
عــى معلومــات حــول املــروع .ومل يفاجئنــا أن نجــد  0%هــي محصلــة
مــن رأوا املــروع مفي ـ ًدا ملجتمعهــم عــى أي نحــو.
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النتيجة الثانية
تعرضــت املجتمعــات للتهجــر مـرا ًرا بســبب الفيضانــات ،ورغــم
ذلــك مل تتخــذ أيــة إجـراءات احرتازيــة للطــوارئ.
إذا كانــت الكــوارث التــي وقعــت يف أعــوام  1999و 2010و،2011
قــد أدت إىل نــزوح مؤقــت لســكان املقاطعــات الســاحلية املذكــورة ،فــإن
آالفًــا آخريــن نزحــوا بشــكل دائــم؛ بســبب مــا ُم ّنــوا بــه مــن خســائر يف
الــروة الســمكية ،وزحــف امليــاه املالحــة والــرف عــى حقولهــم الزراعيــة.
ويف االســتطالع الــذي أجرينــاه ،أجــاب الجميــع ( )100%مــن املســتطلعة
آراؤهــم ،بأنهــم مل يتلقــوا أي إخطــار قبــل إجبارهــم عــى الرحيــل .مل تصلهــم
معلومــات عــن مخاطــر الفيضــان مــن ق َبــل مطــوري املــروع ،ومل تكــن
هنــاك أنظمــة طــوارئ باديــة للعيــان .ونتيجــة ذلــك ،أن تلــك املجتمعــات
الســاحلية ،مل تكــن مهيــأة للفيضــان .وهــو مــا ضاعــف بــا شــك مــن اآلثــار
الكارثيــة.

النتيجة الثالثة
كثــرون عانــوا مــن اإلزاحــة االقتصاديــة ،تاركــن بيوتهــم بســبب
الدمــار الــذي لحــق مبصــادر رزقهــم.
كان النــزوح بســبب الفيضــان نزو ًحــا مؤقتًــا ،عنــد كثــر مــن النــاس يف
املــدن الســاحلية ،الذيــن كانــوا -بعــد عــدة شــهور -قادريــن عــى العــودة
إىل ديارهــم .ولكــن آثــار النــزوح االقتصــادي كانــت أكــر اســتدامة.
حتــى يف غيــاب الطقــس العاصــف واملطــر ،فــإن األرضار التــي
ســببها مــروع مــرف الضفــة اليــرى ،أجــر النــاس عــى تــرك منازلهــم.
فمخلفــات مصانــع املبيــدات واألســمدة ،التــي يحملهــا املــرف؛ ســممت
املصــادر الوحيــدة للميــاه النظيفــة ،التــي تعتمــد عليهــا تلــك املجتمعــات
كليًّــا .كــا أرض تــرب امليــاه املالحــة مــن املرصف أراضينــا ،وأســفر الفيضان
املعتــاد ،عــن تجريــف ســطح الرتبــة ،والتهــم البحــر األرايض الســاحلية .مــا
يعنــي واقع ًيــا تدمــر األنطمــة البيئية/اإليكولوجيــة الســاحلية ،واألرايض
الرطبــة؛ املصــدر الوحيــد لدخــل وغــذاء مــا يقــرب مــن  25أل ًفــا ،يعيشــون
يف ســتني قريــة عــى امتــداد الســاحل الجنــويب .وتضاءلــت حصيلــة الصيــد،
خصوصــا الجمــري ،كــا أصبــح الســمك نفســه شــديد التلــوث؛ مــا مينــع
ً
أكلــه أوبيعــه .كــا تعرضــت املاشــية للتســمم ،واندثــرت الحيــاة الربيــة
متا ًمــا .ومل تعــد هنــاك ميــاه عزبــة للــرب ،أو لالســتخدامات اليوميــة ،كــا
وقعــت مئــات األرس فريســة للفقــر املدقــع .كانــت النســاء الفئــة األكــر
تأث ـ ًرا ،ألنهــن يواجهــن التمييــز يف مجتمعنــا ،مبــا يص ّعــب عليهــن إعــادة
بنــاء حياتهــن.
جميــع النازحــن بســببب مــروع مــرف الضفــة اليــرى ،فقــدوا
مصــدر عيشــهم 95% :منهــم أشــاروا إىل أن "[مصــدر رزقــي] دمــر بالكامل،
واضطررنــا إىل الرحيــل؛ فهــو خيــار وحيــد".
أفــاد  86%ممــن اســتطلعنا آراءهــم ،بأنهــم فقــدوا حيوانــات،
أو ماشــية ،أو حصيلــة صيــد مــن األســاك ،كــا فقــد نصفهــم إمكانيــة
الوصــول إىل الغابــات واملراعــي .وحــوايل  25%مــن األرس خــرت األرض
التــي متلكهــا .وحــوال  87%أفــادوا بــأن البيئــة حــول مــروع املــرف
أصبحــت مد َّمــرة.

النتيجة الرابعة
مل تُ ِعد الحكومة وال البنك الدويل مصادر الرزق للمهجرين.
ظــل آالف النازحــن مســتبعدين مــن أي نــوع مــن برامــج إعــادة
التوطــن ،واملســاعدة يف مصــادر الــرزق .ومل تنظــر الحكومــة بجديــة يف أمــر
تعويــض النــاس عــى مــا طالهــم مــن كــوارث بســبب التهجــر االقتصــادي،
واقتــر دعمهــا املحــدود ،عــى مــن خــروا أراضيهــم لتنفيــذ املــروع.
وقــد أطلــع أعضــاء املجتمــع املحــي البنـ َـك الــدويل ،عــى أن مــروع إعــادة
التأهيــل كان "غــر مالئــم ،وتصميمــه ضعيــف ،وأهدافــه خاطئــة ،ومل يكــن
للنــاس فيــه قــول".
ومــن بــن كل النــاس الذيــن أجرينــا معهــم مقابلــة ،مل يذكــر أحــد
أنه/أنهــا تلقــت تعويضً ــا ،أو مســاعدة عــى اكتســاب الــرزق ،بعــد أن
ُه ّجــروا ،أو نزحــوا مضطريــن .وكانــت النتيجــة هــي اإلفقــار الشــديد
الــذي لحــق مبجتمعــات املناطــق الســاحلية .ومــن بــن مــن اســتطلعنا
آراءهــم ،ذكــر  85%أن مصــدر رزقهــم تدهــور .وعندمــا ســألناهم :هل كان
وضعكــم أفضــل؟ أفــاد  99%منهــم بــأن نوعيــة الحيــاة صــارت مــن يسء
إىل أســوأ .ح ًّقــا كانــت الخســائر فادحــة ،وشــكلت عبئًــا ثقيـ ًـا عــى كثــر
مــن األرس .عــى ســبيل املثــال ،كان  57%يتمتعــون بأحقيــة يف األرض قبــل
النــزوح املؤقــت .وبعــد العــودة ،أصبــح  30%منهــم فحســب ،هــم مــن لهم
أحقيــة يف األرض ،بينــا مل يجــد كثــرون منهــم مــأوى ســوى بيــت أبويهــم،
عنــد ذويهــم.
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الدروس املستفادة
مل تكــن الحكومــة الباكســتانية مضطــرة إىل البــدء يف مــروع مــرف
الضفــة اليــرى مــن األســاس .فــا تصميمــه ،وال خطــة تنفيــذه باديــان
للنــاس أو متاحــان ملشــاركتهم .إذ مل يتخــط تركيــز الحكومــة والبنــك الــدويل
يف النظــر إىل املــروع كأداة للــرف ،ولكنهــا أخفقــا يف عــدم اعتبــاره
تهديـ ًدا ممك ًنــا .ووقعــت بســببه انتهــاكات عديــدة لحقــوق اإلنســان .عــى
ســبيل املثــال ،إن عيــوب ذلــك املــروع ،وخطــأ حســاب الصلــة بينــه وبــن
ظاهــرة املــد والجــزر ،أرضت كثـ ًرا مبســاحة كبــرة مــن األرض ،حــن غمرتها،
إىل جانــب تلــوث امليــاه الجوفيــة بامليــاه املالحــة ،ومــن ثــم حرمــان آالف
الســكان مــن الحصــول عــى ميــاه رشب نظيفــة.
بعــد فيضانــات عــام  ،2003عبــأت املجتمعــات املحليــة قدراتهــا،
ونظمــت نفســها؛ ســعيًا للحصــول عــى دعــم إلعــادة بنــاء حياتهــا .نظــم
أعضــاء املجتمعــات مســرات احتجاجيــة ،وأرســلوا خطابــات إىل البنــك
التامســا إىل رئيــس البــاد،
الــدويل ،وبنــك التنميــة اآلســيوي ،وقدمــوا
ً
وتكلمــوا إىل وســائل اإلعــام ،وأرســلوا شــكاوى إىل هيئــة تفتيــش البنــك
الــدويل ،ونظمــوا محاكمــة شــعبية ضمــن أنشــطة أخــرى كثــرة .وبســبب
هــذا الحــراك ،أفــادت بعثــات تقــي الحقائــق ،التــي نظمتهــا كل مــن
املجتمعــات ،والبنــك الــدويل ،بوجــود بدائــل لتصميــم املــروع بطريقــة
أكــر أمانًــا للنــاس والبيئــة واالقتصــاد ،ومحققــة لألهــداف التنموية نفســها.
وفيــا يتعلــق بــاألرضار التــي أملــت بهــذه املجتمعــات ،فقــد وثقتهــا
توثي ًقــا دقي ًقــا منظــات غــر حكوميــة يف باكســتان ،وهيئــة تفتيــش البنــك
الــدويل ،فضـ ًـا عــن التقريــر املشــرك الصــادر عــن منظمــة األمــم املتحــدة
لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) و لجنــة أبحــاث الفضــاء والغالف الجــوي العلوي
الباكســتانية Pakistan’s Space and Upper Atmosphere Research
 .Commission Suparcoوعــى الرغــم مــن ذلــك ،تجاهلــت الحكومــة -
معظــم الوقــت -القلــق الــذي عــرت عنــه املجتمعــات ،ومازالــت ،دون أدىن
اتجــاه نحــو أي تعويــض أو إعــادة تأهيــل؛ تســاعد املنكوبــن عــى الهــرب
مــن براثــن الفقــر وأفخاخــه التــي نصبهــا املــروع.
ويف حقيقــة األمــر ،توجــد لــدى الحكومــة خطــط للتوســع يف برنامجها
الوطنــي للمصــارف ،بطريقــة مــن شــأنها العمــل عــى اتســاع دائــرة تهديــد
املجتمعــات الســاحلية يف مصــادر الــرزق ،وانعــدام الشــعور باألمــان .عــى
ســبيل املثــال ،تأمــل الحكومــة يف تحويــل بعــض ميــاه مــروع مــرف
الضفــة اليــرى ،إىل مقاطعــات أخــرى ،وهــو مــا تخــى املجتمعــات أن
يســبب مزيــ ًدا مــن العــوز ،والتلــوث ،ومخاطــر الفيضــان .ويف الوقــت
الــذي فكــرت الحكومــة يف التوســع بأنظمــة الــرف ،حثــت املجتمعــات
املســئولني عــى جديــة النظــر يف بدائــل أكــر أمانًــا.
إننــا نأمــل ،وقبــل تب ّنيهــا أي مشــاريع رصف أخــرى ،أن تســحب
أول؛ ألنــه ال ميكنــه الصمــود-
الحكومــة مــروع مــرف الضفــة اليــرى ً
بقدرتــه الضعيفــة -أمــام ضغــط امليــاه الشــديد ،أثنــاء الفيضــان اآليت ال
محالــة .ثانيًــا؛ ألن ســوء الصيانــة واإلهــال أضعفــا بنيــة املــرف الواهنــة
أصــاً .وإذا مل ت ِ
ُقــدم الحكومــة عــى ســحبه ،ســوف يظــل مصــد ًرا دامئًــا
للكــوارث.
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وليــس هنــاك مــن شــك يف أنــه مــن دون مزيــد مــن التخطيــط
املســئول والتشــاريك ،ســوف يعيــد التاريــخ نفســه .فمــن بــن مــن قابلناهــم
الســتطالع آرائهــم ،ذكــر  94%منهــم أهميــة أن يتشــاور معهــم البنــك
ـدل مــن التحــدث إىل
الــدويل وغــره مــن املنظــات الشــبيهة مبــارشة ،بـ ً
الحكومــة والــركات .وميكــن لفتــح مثــل هــذه مــن خطــوط االتصــال،
أن ميتــد التفاهــم ببســاطة إىل تحســن نظــم املســاءلة ،عنــد انحــراف
املــروع عــن أهدافــه .ونأمــل يف النهايــة أن تكــون قصتنــا هــذه ،بيانًــا
ألهميــة تضمــن وإرشاك أصــوات املجتمعــات املتــررة مبــارشة ،يف تصميــم
مشــاريع التنميــة ،وضــان العــاج ألي رضر قــد ينتــج عــن مثــل هــذه
املشــاريع.

"جميل جونييو"  Jamil Junejoمقد ًما استطالع الرأي إىل أعضاء املجتمع
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نشــأتُ عــى شــواطئ بحــرة بوينــج كاك Boeung Kak Lake
يف العاصمــة الكمبوديــة بنــوم بنــه  .Phnom Penhكانــت بوينــج كاك
بالنســبة لعائلتــي ،هــي املــكان الــذي بدأنــا فيــه مــن جديــد ،بعــد انتقالنــا
مــن األقاليــم الشــالية التــي مزقتهــا الحــروب ،ومازالــت يف رصاع مــع
نظــام بــول بــوت  .Pol Potمل تكــن بحــرة بوينــج كاك إذن ،مجــرد مــكان
أعدنــا فيــه بــدء حياتنــا أنــا وأرسيت ،بــل كانــت موط ًنــا خص ًبــا وآم ًنــا ،ألكــر
مــن أربعــة آالف أرسة ،أمدتهــم البحــرة بعــدد مــن مصــادر الــرزق؛ بــد ًءا
مــن الصيــد ،حتــى الزراعــة ،والســياحة .غــر أن كل يشء تغــر يف عــام
 ،2008عندمــا اكتشــفنا -بكلمــة واحــدة -أن الحكومــة أ ّجــرت األرايض
لرشكــة خاصــة ملــدة  99عا ًمــا .وبالفعــل ،بعــد أيــام قليلــة مــن ســاعنا
هــذه األخبــار ،بــدأت الحكومــة يف إخالئنــا ،وردم البحــرة بالرمــال .وللمــرة
األوىل يف حيــايت ،أصبحــت مــن نشــطاء الحقــوق والتنميــة .وســاهمت
يف تنظيــم مجتمعــي للمقاومــة .ويف نهايــة األمــر ،كان عــى كثرييــن منــا
االنتقــال ،بســبب تهديــد الفيضــان ،والســلطات املحليــة ،وأصحــاب الرشكــة
الخاصــة ..غمــرت الســلطات بيوتنــا بامليــاه والرمــال ،بينــا كنــا ال ن ـزال
يف داخلهــا .نزحنــا تاركــن كث ـ ًرا مــن جرياننــا بــا ســبيل لكســب الــرزق.
وتركــت وظيفتــي يف قطــاع الســياحة ،التــي أتاحــت يل إظهــار كنــوز
الثقافــة الكمبوديــة للنــاس ،ولكنهــا مل تســمح يل مــرة بــأن أظهــر املشــكالت
الحقيقيــة التــي يواجههــا مجتمعــي .ومنــذ أواخــر عــام  ،2010واصلــت
تدعيــم مجتمعــي ومنارصتــه ،بينــا كنــت أعمــل ناشــطًا يف اإلعــام،
ومنظِّـ ًـا مجتمع ًّيــا؛ مــن أجــل منظــات حقوقيــة محليــة.

حول املشروع
منــذ أن ُدمــرت أنطمــة إدارة األرايض ،وســجالت إثبــات امللكيــة يف
كمبوديــا ،يف عهــد الخمــر الحمــر  ، Khmer Rougeمل ميتلــك وثيقــة تثبــت
ملكيتــه لــأرض ،ســوى عــدد قليــل مــن الكمبوديــن .وبــدون الســجالت
الرســمية املطلوبــة ،احتاجــت بالدنــا إىل نظــام جديــد .وبعــد متريــر قانــون
وطنــي عــام  ،2002مولــت عــدة جهــات مانحــة ،مــن بينهــا البنــك الــدويل
وحكومــات كنــدا وفنلنــدا وأملانيــا ،مرشو ًعــا للحكومــة الكمبوديــة يهــدف
إىل وضــع نظــام حديــث لحيــازة األرايض ،مــن شــأنه التقليــل مــن حــدة
النزاعــات عــى األرايض يف كمبوديــا ،عــن طريــق تســجيل األرايض بانتظــام،
وإصــدار الســندات ،يف جميــع أنحــاء البــاد.

يحمــل جســد كمبوديــا ندبــات ٍ
بلــد ،يتعــاىف مــن جــراح الحــرب
واإلبــادة ،ومعظــم كبــار الســن فيــه ،ممــن عاشــوا يف تلــك العصــور التــي
تســتعيص عــى الوصــف ،يخافــون التغيــر ،ويــرددون يف الوقــوف مــن
أجــل حقوقهــم .وكلبنــة يف جيــل أصغــر ،آمــل أن أســتطيع فعــل يشء؛
لتعزيــز احــرام حقــوق اإلنســان يف بلــدي ،وكشــف خســائر البرشيــة،
بســبب مشــاريع التنميــة التــي تقــوم عــى اســتبعاد مشــاركة املواطــن.

غــر أن املــروع مل يحـ َظ بــإرشاف جيــد ،وأخفــق يف تحقيــق الهــدف
الرئيــس منــه ،وهــو منــع النـزاع عــى األرايض يف "كمبوديــا" بصفــة عامــة،
ويف منطقــة بحــرة بوينــج كاك خاصــة .ونتيجــة لهــذا اإلخفــاق ،مل ينــل
ـدل
ســكان بحــرة بوينــج كاك ســندات تــدل عــى ملكيتهــم ألراضيهــم .وبـ ً
مــن ذلــك ،أ ّجــرت الحكومــة مســاحات شاســعة مــن األرايض الثمينــة،
خصوصــا يف العاصمــة بنــوم بنــه إىل رشكات أجنبيــة خاصــة .وهــذا مــا
ً
مهــد الطريــق أمــام الحكومــة ومطوريــن القطــاع الخــاص ،إىل إخــاء ســكان
را؛ لبنــاء وحــدات ســكنية فخمــة ،باهظــة التكاليــف.
بوينــج كاك ق ـ ً
ولتطويــر األرايض املحيطــة بالبحــرة والواقعــة جنوبهــا ،قــررت الرشكة
االســتثامرية ردم البحــرة وإخــاء الســكان .مــا نتــج عنــه تهجــر حــوايل
ســبعة عــر أل ًفــا وخمســائة مواطــن ،يف أغســطس/آب  ،2008إىل جانــب
كثــر مــن األرس التــي رفضــت التهجــر ،وأصبحــت تعيــش يف ظــروف أســوأ
مــا كان عليــه حالهــا قبــل بــدء املــروع.

العودة إىل التنمية
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خربة مجتمعاتنا
كانــت خــرة اإلخــاء مــن منازلنــا مرعبــة ،مبــا صاحبهــا مــن
مامرســات العنــف ..ففــي أغســطس  ،2008وبعــد أيــام قليلــة عــى إبالغنــا
بالرحيــل ،جــاءوا بالجرافــات ،وبــدءوا مبــارشة يف هــدم بيوتنــا .وفيــا كانــوا
"يطــورون!" البحــرة ،تعمــدوا ردم ردم منازلنــا بالرمــال يف منتصــف الليــل.
مل تصمــد املنــازل الخشــبية أمــام ضغــط الرمــال ،ورسعــان مــا انهــارت .وقبل
أن تبــدأ أيــة مفاوضــات بــن الســكان املحليــن والرشكــة ،كانــت الحكومــة
كل ليلــة ،تضــخ مزيـ ًدا مــن الرمــال فــوق منازلنــا التــي بــدأت ميــاه البحــرة
املردومــة بدورهــا يف التــرب مــن تحتهــا.
يصــف أحــد املواطنــن الوضــع ،قائـ ًـا" :كنــا مرعوبــن فعـ ًـا مــن أن
يغرقــوا بيوتنــا بامليــاه والرمــال .فقــد واصــل منســوب امليــاه يف االرتفــاع
باضط ـراد .ومل يســمحوا لنــا بإعــادة بنــاء منزلنــا عنــد انهيــاره".
يف تلــك األثنــاء ،هاجمــت قــوات الرشطــة الســكان ،وألقــت القبــض
عــى بعضهــم ،واســتخدمت العنــف إلجبارنــا عــى الرحيــل .ويف هــذا
يســتدعي أحــد الســكان األحــداث ،قائـ ًـا" :أخــروين أننــي إذا مل أرحــل اآلن،
ســيهدمون بيتــي ،ولــن أحصــل عــى يشء ،وال حتــى تعويــض صغ ـ ًر".
بعــد اإلخــاءات القرسيــة ،نزحــت بعــض األرس إىل الريــف ،بينــا
هاجــرت أرس أخــرى إىل خــارج البالد .وقبــل آخرون مثانية آالف وخمســائة
دوالر أمريــي تعويضً ــا نقديًّــا ( كان متوســط ســعر مــر األرض يف وســط
املدينــة يقــارب األلــف ومائــة وأربعــن دوال ًرا) .كــا منحــت الحكومــة
بعــض األرس ســك ًنا يشــبه املــرآب ،يف موقــع خصصتــه إلعــادة التوطــن ،عنــد
أطـراف املدينــة ،حيــث ال توجــد مستشــفيات ،وال تتوافــر فــرص عمــل ،وال
أســواق .واضطــر األطفــال إىل التــرب مــن التعليــم .وحــول ذلــك الوضــع،
قــال أحدهــم" :مل يكــن موقــع إعــادة التوطــن مناســبًا ،لعــدم وجــود
وســائل نقــل تقــل أطفالنــا إىل املــدارس ،وال ميكننــا كســب مــا يكفــي مــن
أمــوال متكننــا مــن تحمــل دفــع تكاليــف النقــل الخــاص".
يف الغالــب ،كان عــى األرس واألحبــاء االنفصــال عــن بعضهــم البعــض؛
ألن الفرصــة الوحيــدة لتوافــر الوظائــف ،ليســت موجــودة ســوى يف املدينة.
لذلــك اضطــر العاملــون البقــاء يف املدينــة ،غــر قادريــن عــى تحمــل أعبــاء
االنتقــال مــن وإىل أرسهــم .ويشــكو النــاس جميعهــم ،مــن ارتفــاع معــدالت
الجرميــة ،وتراكــم الديــون ..كــا ارتفعــت نســبة العنــف املنــزيل بــن
املتزوجــن ،وازدادت معــدالت معاقــرة الكحوليــات .ويلخــص أحــد الشــباب
خــرة اإلخــاء القــري ،قائـ ًـا" :مل نجــنِ ســوى املعانــاة والدمــوع".
ويف مقارنــة بــن مــا كانــت عليــه ،ومــا آلــت إليــه حيــاة النــاس،
أخربتنــا ســيدة مســنة يف السادســة والســبعني مــن عمرهــا ،تقــول" :كانــت
حيــايت ســابقًا أفضــل مــن حيــايت اآلن .لقــد قــرر كثــر مــن أطفــايل التوقــف
عــن الذهــاب إىل املدرســة؛ ألننــي مل أعــد أتحمــل أعبــاء مرصوفاتهــم
الدراســية .نحــن اآلن أيضً ــا نعيــش بعيديــن ج ـ ًدا عــن منطقــة الســوق".
هــذه الســيدة العجــوز ،مل تنــل ســوى خمســائة دوالر تعويضً ــا،
ومل تعــد قــادرة عــى مواصلــة عملهــا يف تنظيــف املالبــس ،مصــدر رزقهــا
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الوحيــد .ولذلــك ،اضطــرت إىل االقـراض مــن البنــك مبعــدل فائــدة عاليــة.
ويف وصــف حياتهــا اليوميــة ،تقــول" :يــأيت الدائنــون إىل منــزيل كل يــوم.
ي االختبــاء".
أحيانًــا يتحتــم ع ـ ّ
رفضــت أكــر مــن مائــة أرسة البيــع ،أو قبــول التعويــض الضئيــل،
وواصلــوا الدفــاع عــن حقوقهــم يف األرض .وقــد واظبــت عــى العمــل
معهــم عــن كثــب منــذ عــام .2010

من املستطلع آرائهم

جبوا عىل النزوح من منازلهم بالعنف البدين.
أُ ِ

قالوا إنهم كانوا ميتلكون الحق يف أرضهم ،ولكن
الحكومة رفضت إصدار سند بذلك.

مل يشعروا بأمان يف التعبري عن رأيهم يف املرشوع.

النتائج املستخلصة
قالوا إن التعويض مل يكن مناس ًبا.

مل يسبق لهم املشاركة مطلقًا يف مشاورة أ ْجرتها
الحكومة حول طموحاتهم عن التنمية يف البالد.

يف فرباير/شــباط ومــارس/آذار  2014عملــت مــع فريــق مــن الباحثني؛
الســتطالع آراء أعضــاء ســابقني يف مجتمــع بحــرة بوينــج كاك .كان معظــم
مــن تحدثنــا إليهــم مــن النســاء ( .)92%ويف حقيقــة األمــر ،كانــت املــرأة
الكمبوديــة متثــل األصــوات القياديــة ،يف حملــة بحــرة بوينــج كاك التــي
تعــد اآلن أحــد أشــهر أنشــطة النضــال يف بالدنــا ،ويف املنطقــة عامــة .وهناك
أســباب عديــدة وراء تــويل النســاء قيــادة الحمــات يف تلــك املجتمعــات؛
مــن بينهــا أن النســاء تعرضــن أثنــاء اإلخــاء القــري النتهــاكات عديــدة
طالــت حقوقهــن  ،كــا أنــه مــن الــوارد مامرســة الســلطات عن ًفــا أقــل يف
مواجهــة االحتجاجــات النســائية ،كــا أن النســاء يعملــن غالبًــا مــن املنــزل،
بينــا يعمــل األزواجهــن خــارج املجتمــع لرعايــة أرسهــم.
أصبحــت إخــاءات بحــرة بوينــج كاك بالنســبة لنــا ولغرينــا مــن
الكمبوديــن ،رمـ ًزا ملــا ميكــن أن متثلــه كلمــة "تنميــة" مــن رعــب ،بوصفهــا
تدم ـ ًرا لســبل الحيــاة يف بلدنــا.
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النتيجة الثانية
لدى املواطنني أفكار واضحة حول كيفية استشارتهم.
مل يشــارك ضحايــا اإلخــاء القــري مــن محيــط بحــرة بوينــج كاك
يف أي نــوع مــن املشــاورات ،بخصــوص مــروع البحــرة .فقــد عــرف
معظمهــم باملــروع عــر الصحــف ،أو اإلذاعــة ،ومل ُيهلــوا ســوى أســبوع
واحــد ،قبيــل إجبارهــم عــى الرحيــل.

النتيجة األوىل
فروق بارزة بني رؤية املواطنني ورؤية الحكومة للتنمية.
مل يــ َر َمــن قابلناهــم يف اســتطالع اآلراء ،أن الوحــدات الســكنية
ـت بأيــة صلــة
الفارهــة ،املخطــط لبنائهــا عــى األرايض موضــع املشــكلة ،متـ ّ
إىل مــروع تنمــوي قــد ينفــع عامــة النــاس .ومثلــا يصــف لنــا أحــد أفـراد
املجتمــع "عملــت الحكومــة والرشكــة م ًعــا لالســتيالء عــى أراضينــا ،وبيعهــا
نظــر تحصيــل أمــوال طائلــة ألرصدتهــم هــم فحســب ،وليســت لنــا".
ويعتقــد جميــع مــن أجرينــا معهــم املقابــات ،أن رؤيتهــم للتنميــة
مختلفــة متا ًمــا عــن رؤيــة الحكومــة لهــا .فصيغــة الحكومــة للتنميــة ،تعنــي
فقــدان الوظائــف ،وتدهــور ســبل الحيــاة .وعندمــا ســألنا :كيــف ميكــن
قيــاس نجــاح مــروع تنمــوي مــا ،رأى  72%منهــم أنهــم ســينظرون إىل
كيفيــة احـرام املــروع وتحقيقــه لحقــوق اإلنســان ،بينــا رأى  13%منهــم
أنهــم ســيتطلعون إىل مــا يعــود بــه املــروع مــن زيــادة يف الدخــل املــادي.
وهــو مــا يلخصــه أحدهــم ،بقولــه" :لــو كانــت املشــاريع التنمويــة عادلــة
ح ًقــا مــع املواطنــن ،لصــارت حياتنــا أفضــل مــا نحــن فيــه".
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وقــد نفــى مــن عقدنــا معلهــم املقابــات ،أن تكــون الحكومــة
أي منهــم حــول طموحاتهــم يف تنميــة كمبوديــا ،رغــم
تشــاورت مــع ٍّ
رغبتهــم باملشــاركة يف التخطيــط التنمــوي لبلدهــم .وال يعــارض ســكان
بحــرة بوينــج كاك التنميــة ،مادامــت تســر يف الطريــق الصحيــح .ومثلــا
فــر أحــد الســكان ،قــال" :كنــت ألوافــق عــى مــروع تنمــوي ،مــن شــأنه
أن يســاعدنا عــى تحســن حياتنــا ،ولكننــي لــن أوافــق أبـ ًدا عــى مــروع
يدمــر حياتنــا" .وقــال آخــر" :أن يكــون لدينــا وقــت كاف ،ذلــك هــو أهــم
يشء .فنحــن ال نعــارض التنميــة ،ولكــن عــى األقــل أمهلونــا مــا يكفــي مــن
الوقــت التخــاذ قرارنــا".
شــارك أعضــاء املجتمــع أيضً ــا رؤى بعينهــا ،حــول الطريقــة التــي
يجــب عــى الحكومــة إدارة التشــاور بهــا .واقــرح أحــد األشــخاص ،عــى
ســبيل املثــال" ،أنــه ينبغــي الدعــوة إىل عقــد اجتــاع مــع الســكان املحليني،
بحيــث ميكنهــم التعبــر فيــه عــن أفكارهــم حــول إيجابيــات وســلبيات
املــروع التنمــوي" .وأكــد كثــرون عــى أهميــة أن يكونــوا قادريــن عــى
التعبــر عــن أفكارهــم دون خــوف .وقــال آخــر" :كنــت ألســأل الســكان
املحليــن عــن رأيهــم وموافقتهــم .والعمــل عــى وضــع حلــول لكافــة
املشــاكل املحتملــة ،وعــدم تنفيــذ املــروع حــال رفضهــم إيــاه" .ويف
حالــة االضط ـرار إىل إعــادة التوطــن ،أكــدت إحــدى الســيدات عــى أنــه
"ال بــد مــن مشــاورة الســكان املحليــن ،للوقــوف عــى مــا ســيحتاجونه يف
املــكان الجديــد .املشــاورة إليجــاد طريقــة مناســبة ســيكون مفي ـ ًدا لكافــة
األطــراف".

النتيجة الثالثة
مر مجتمع النازحني مبستويات حادة من العنف والخوف.
تعكــس بيانــات االســتطالع اســتخدا ًما واس ـ ًعا للقــوة والقــر ،ومــا
تــم مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،عنــد إخــاء الســكان املحليــن مــن
بحــرة بوينــج كاك .وأغلــب املهجريــن مل ميهلــوا ســوى بضعــة أيــام ،قبيــل
إجبارهــم عــى الرحيــل .ويف الغالــب مــر جميــع املســتطلعة آراؤهــم-
وعددهــم مائــة -بخـرات عنــف شــديد ،وتهديــدات ،أثنــاء عمليــة اإلخــاء.
يف حــن ذكــر  %87ممــن اســتطلعنا آراءهــم ،أنهــم مل يشــعروا بأمــان عنــد
التعبــر عــن آرائهــم يف املــروع ..فالخــوف ثقافــة عامــة يف جميــع أنحــاء
كمبوديــا ،وال ينفــرد بهــا مواطنــو بوينــج كاك وحدهــم.

النتيجة الرابعة
مل تحسن التعويضات الضئيلة من مصادر الرزق.

قبيــل الرتحيــلُ ،خـ ِّـرت جامعتنــا بــن ثالثــة أنــواع مــن التعويــض:
نقــدي لــراء منــزل جديــد ،أو الحصــول عــى منــزل جديــد يف موقــع
إعــادة التوطــن الواقــع عــى مســافة  40دقيقــة سـ ًرا مــن مكاننــا األصــي،
أو ترقيــة يف املوقــع .وهــذا يعنــي أنــه علينــا الرحيــل بعي ـ ًدا عــن منطقــة
املــروع ،حتــى االنتهــاء مــن بنــاء الوحــدات الســكنية الجديــدة ،ومــن ثــم
ميكننــا االنتقــال إىل املنــزل املخصــص الــذي يوفرونــه .مــن جانــب آخــر،
ال يوجــد جــدول زمنــي محــدد ملراحــل االنتهــاء مــن املــروع .ومازالــت
املنطقــة التــي ردموهــا بالرمــال صح ـراء خاويــة إىل وقتنــا هــذا .وبالرغــم
ـخاصا قليلــن هــم
مــن طــرح الحكومــة ثالثــة خيــارات بديلــة ،إال أن أشـ ً
مــن حصلــوا عــى البديــل الــذي اختــاروه.
حــوايل  83%ممــن اســتطلعنا آراءهــم ،ذكــروا لنــا أن التعويــض الــذي
نالــوه ،مل يكــن مناس ـ ًبا ..ويف إشــارة إىل ضآلــة مبلــغ التعويــض ،قــال أحــد
األشــخاص" :مل يكــن كاف ًيــا لـراء مــر أرض مربــع يف وســط املدينــة" ..ومــن
بــن مــن قابلناهــم ،ذكــر 37%أنهــم ُه ّجــروا دون تعويــض ،أو توفــر منــزل
بديل.
ومل تطــرح الحكومــة عليهــم أي برامــج ملصــادر رزق أخــرى غــر
التــي فقدوهــا.
وأفــاد مــن تســلموا وحــدة ســكنية بديلــة ،أن نوعيتهــا كانــت دون
املســتوى اآلدمــي للحيــاة ،وأنهــم أصبحــوا أســوأ بكثــر مــا كانــوا عليــه.
ومثلــا علــق أحــد األشــخاص ،فــإن "بنــاء الوحــدة الســكنية مل يكــن
مكتمـ ًـا .كنــت مضطـ ًرا إىل اقـراض مزيــد مــن األمــوال مــن البنــك املحــي،
الســتكامل بنائهــا ،حتــى صــارت أرسيت مكبلــة بالديــون" .وشــكا كثــرون من
أن البيــوت البديلــة ترشــح ميا ًهــا مــن كل جانــب ،عنــد ســقوط األمطــار.
ويف حــن رفــض كثــرون قبــول ذلــك املنــزل البديــل ،أو التعويــض
الزهيــد ،شــعر البعــض أن ال خيــار أمامــه ســوى القبــول .وبغــض النظــر
عــن تلقيهــم التعويــض مــن عدمــه ،فلــم ي ـ َر واح ـ ٌد ممــن قابلناهــم أن
حياتــه صــارت أفضــل.

النتيجة الخامسة
ال تقــدم ُيذكــر ىف خطــى الحصــول عــى ضــان حيــازة النــاس
لــأرض.

تــرك مــروع تطويــر بحــرة بوينــج كاك عديــد األرس بــدون تأمــن
حقوقهــم يف األرض .قبــل النــزوح ،أعلــن  88%مــن جملــة املســتطلعة
آراؤهــم أن لهــم حقوقًــا يف األرض ،ولكــن الحكومــة رفضــت إصــدار ســندات
لهــم تفــي بهــذه الحقــوق ،نــال  17%منهــم فقــط ســندات ملكيــة األرض
بعــد ذلــك .والتــزال النتيجــة القامئــة أن معظــم األرس مازالــت معرضــة
لتكــرار تهجريهــا القــري يف املســتقبل.

العودة إىل التنمية
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الدروس املستفادة
منــذ بــدء عمليــة اإلخــاء القــري الجامعــي للســكان مــن منطقــة
بحــرة بوينــج كاك ،ومــا صاحبهــا مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان؛ ناضــل
أعضــاء املجتمــع إلعــادة بنــاء مصــادرر عيشــهم ..فقمنــا بأنشــطة منــارصة؛
بغيــة مســاعدتهم عــر فاعلــن دوليــن نشــطني يف كمبوديــا ،ممــن لديهــم
إمكانــات جيــدة للمســاعدة .ولفــرة وجيــزة مــن الزمــن ،اســتجابت جهــات
مانحــة للوضــع ،وأولتــه اهتام ًمــا حقيق ًيــا.
يف ســبتمرب/أيلول مــن عــام  ،2009بعــد حملــة مجتمعيــة كــرى،
أصبحــت اإلخــاءات موضــوع تحقيــق رفيــع املســتوى مــن قبــل هيئــة
تفتيــش البنــك الــدويل ،الــذي أخــذ عــى عاتقــه املبــادرة بالتنســيق لبيــان
عــام ،بــن الجهــات املانحــة ،يف حــن رفضــت الحكومــة الكمبوديــة التعاون.
ويف نهايــة األمــر ،أصبــح الوضــع ســيئًا ج ـ ًدا ،إىل أن علــق البنــك الــدويل
قرضــه لكمبوديــا عــام  .2011وعــى الرغــم مــن أن أعضــاء مجتمعنــا
مازالــوا يكافحــون إلعــادة بنــاء مصــادر عيشــهم ،فــإن الجهــات املانحــة
كفــت عــن دعواتهــا الحاثــة للحكومــة الكمبوديــة عــى اإلصــاح.
ومازلنــا نواصــل مطالبتنــا للبنــك الــدويل ،بــأن يلعــب دو ًرا أكــر
فعاليــة يف عــاج املوقــف .ففــي اعتقادنــا أن البنــك يف وضــع يخولــه
را:
مســاعدتنا عــى مواجهــة العواقــب الســلبية املبــارشة إلخالئنــا قــ ً
خســارة منازلنــا ،ومصــادر رزقنــا ،وتراكــم الديــون واملشــكالت االجتامعيــة
التــي عانينــا منهــا منــذ ذلــك الحــن.
مــع بــدء البنــك الــدويل خطــة اســتثامره يف كبموديــا ،مازلنــا معنيــن
مبســألة اســتبعادنا مــن عمليــة التخطيــط التنمــوي للبــاد .ومثلــا أوضــح
أحــد أعضــاء املجتمــع ،أثنــاء االســتطالع" ،إن الحكومــة والــركات الخاصــة،
هــم وحدهــم املســموح لهــم باالنخ ـراط يف حــوار يجريــه البنــك الــدويل.
وباملقابــل ،ليــس مســمو ًحا ألحــد مــن الســكان املحليــن املشــاركة فيــه".
ومــع انخفــاض نســبة الثقــة العامــة يف حكومتنــا ،يعتقــد جميــع مــن
قابلناهــم يف اســتطالع الــرأي ،أن مســتثمرين مثــل البنــك الــدويل ،ال ينبغــي
لهــم أن يتشــاورا مــع الحكومــة وحدهــا ،بــل األحــرى بهــم أن يتشــاوروا
مــع املترضريــن.
مــن دون وجــود إصالحــات ،فــإن البنــك الــدويل وغــره مــن الجهــات
ـتقبل يف إخــاءات قرسيــة قــد تحــدث يف
املانحــة ،يخاطــرون بالتــورط مسـ ً
كمبوديــا .وقــد نــال دور البنــك الــدويل قسـطًا وافـ ًرا مــن نقــاش النــاس يف
بحــرة بوينــج كاك .وأثنــاء اســتطالعنا آراء املضاريــن ،عــرض كثــرون منهــم
اقرتاحــات وجيهــة مطروحــة عــى الجهــات املانحــة ،ووضعهــا يف االعتبــار
ميكــن أن يُجنبهــم التــورط مــرة أخــرى ،يف إخــاءات قرسيــة مــن هــذا
القبيــل.
اقرتحت إحدى السيدات أنه ينبغي عىل البنك الدويل:
إتاحــة الفرصــة أمــام املضاريــن ،أو ممثلــن عنهــم ،لاللتقــاء
بالحكومــة والرشكــة املعنيــة والبنــك الــدويل .كــا ينبغــي -حســب
رأيهــا -الســاح للقرويــن بطــرح مــا يع ـ ّن لهــم مــن أســئلة ،وعــى
األط ـراف املذكــورة تقديــم اإلجابــات ..وينبغــي عــى البنــك الــدويل
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أن يخربنــا بســبب منــح األمــوال للحكومــات .ويجــب عــى الحكومــة
أن تخربنــا مبــا يتــم التخطيــط لــه بتلــك األمــوال ومــا هــي أوجــه
اإلنفــاق .وعــى الرشكــة أن تخربنــا بتفاصيــل عمليتهــا يف التنميــة ،مبــا
يف ذلــك متــى وأيــن تحدي ـ ًدا ســيتحتم تنفيــذ هــذه العمليــة.
يعــد احــرام حقــوق اإلنســان ،هــو محــور رؤيــة مجتمــع بحــرة
بوينــج كاك مــن أجــل التنميــة .ويف نهايــة األمــر ،فإننــا نأمــل أن تحــدث
التنميــة يف كمبوديــا بطريقــة تنفــع النــاس نف ًعــا حقيقيًــا؛ مثلــا اقــرح
عضــو آخــر مــن املجتمــع" ،عــى البنــك الــدويل أن يتحقــق ويتأكــد مــن أن
أموالــه لــن تحولنــا مــن ُمـاّك أرض إىل معدمــن وأنهــا لــن تأتينــا ومعهــا
الدمــوع".
كل مجتمعنــا اآلن ،يتحــدث حــول حقــوق اإلنســان ،وحقيقــة أن
التنميــة الســليمة يجــب أن تحمــي حقــوق النــاس ،وت ُعــي مــن شــأنها.
وفيــا أصبحــت نضاالتنــا يف بحــرة بوينــج كاك ودعواتنــا إىل تحقيــق
العدالــة ،واحــدة مــن أشــهر القصــص اإلخباريــة يف كمبوديــا ،فــإن كثرييــن
مــن النــاس حــول العــامل ،يتحدثــون اليــوم أيضً ــا حــول التنميــة القامئــة
عــى حقــوق اإلنســان .وهــذه -يف رأينــا -ليســت نظريــة مجــردة .بــل
هــي مطلبنــا األســاس .إننــا نــرى أن التنميــة بوضعهــا الحــايل ،ال تركــز
إال عــى أرقــام وإج ـراءات اقتصاديــة رفيعــة املســتوى ،ميكنهــا أن تصــور
كموديــا كبلــد غنــي شــكالً ،يف الوقــت الــذي تدمــر حيــاة مواطنــن كثرييــن،
وتُفقرهــم.
كان هــذا هــو ســبب اعتقادنــا بــأن نهــج حقــوق اإلنســان ،ســوف
ـال ،ومســاءلة حقيقيــة .تلــك هــي الطريقــة التــي
مينــح شــعوبنا إطــا ًرا فعـ ً
ســوف نحــول بهــا التنميــة ،مــن أمــوال تصيــب النــاس بــاألىس والدمــوع،
وتحســن عيشــنا ،وت ُعــي مــن كرامتنــا
إىل أمــوال تخــدم جميــع أفكارنــا،
ّ
اإلنســانية.

أحد املشاركني يقرأ استطالع الرأي
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توصيات عاملية
بعــد انتهائــك مــن ق ـراءة هــذا التقريــر ،تكــون قــد ســمعت للتــو
عــن تجــارب وروايــات شــخصية ،حــول طــرق اســتجابة املجتمعــات
املحليــة ،يف هــذه البلــدان الثامنيــة ،لعمليــة التنميــة ،وعرفــت مــا يطالبــون
بــه .ومــن ثــم ميثــل كل عنــوان مــن عناويــن فصولــه الثامنيــة ،نتيجــة
بحثيــة فريــدة ،تأسســت عــى الخ ـرات واألدلــة املســتخلصة مــن نتائــج
البحــث ،واالســتبيان ،اللذيــن شــمال مثامنائــة شــخص تــم اســتطالع أرائهــم يف
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البلــدان الثامنيــة .ولذلــك ،عندمــا تضــع بحثًــا مــن هــذه البحــوث ،يف إطــار
مجموعــة نوعيــة مــن البيانــات العامليــة ،يصبــح مــن الواضــح أن النتائــج
البحثيــة املحليــة ،كانــت عامليــة يف حقيقــة األمــر .فالنتائــج املســتخلصة من
فريــق املنــارصة العاملــي ،تعــزز مقرتحــات املجتمعــات املحليــة الــواردة يف
هــذا التقريــر .وبغيــة العــودة بالتنميــة إىل مــا يجــدر بهــا بــه مــن أدوار يف
األصــل ،فــإن هــذا التقريــر يعــرض مثــانِ توصيــات:

البدء بخطة الناس
ـال وســباقًا للمــوارد املتوافــرة .ومــن
مقياســا فعـ ً
تعــد خطــة النــاس
ً
ثــم ،فهــي تُبنــى عــى أولويــات التنميــة املتوجهــة إىل املجتمــع ،وتســتحق
منــا أن تكــون مناقشــتها هــي أوىل مشــاركاتنا؛ حــال تفكرينــا يف تنميــة أي
مجــال مــا مــن املجــاالت.

"ال بــد أن يتقبلــوا كــون الســكان املحليــن عــى وعــي مبــا
يريــدون ،ومــن ثــم يتعاملــون مــع طموحــات املجتمعــات
املحليــة مبســئولية".

أن فكرتهم عن التنمية تختلف عن فكرة الحكومة.

"ال ميكــن التخلــص مــن الفقــر عــى يــد الجالســن يف
مكاتبهــم".
مل تسنح لهم أية فرصة القرتاح أفكار حول مشاريع التنمية.

"ال بــد مــن عقــد مشــاورات قامئــة عــى آراء النــاس املحتمــل
ترضرهــم مبــارشة مــن املــروع ،فمــن الخطــأ أن تقتــر
املشــاورات عــى مســئويل الحكومــات ،الفاســدين بالــرورة
يف أغلــب الظــروف".
وافقوا عىل املرشوع كام هو مخطط له.

ـدي مــروع لتطويــر جميــع القــرى املحيطــة ،بدايــة مــن
"لـ َّ
قريتــي .وأريــد املســاعدة يف متويــل مشــاريع تهــدف إىل
جعلهــا نظيفــة ،وتوفــر فــرص العمــل للشــباب".

"اســتمعوا إىل مــا يقرتحــه النــاس ،واحرتمــوا مــا يتوصلــون
إليــه مــن نتائــج ،وشــجعوا املشــاركة".

العودة إىل التنمية
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مواجهة عوائق املشاركة الفعلية:
يف الوقــت الــذي تطلــب فيــه كثــر مــن مؤسســات التمويــل التنموية
الدوليــة ،مثــل البنــك الــدويل ،إجـراء مشــاورات عامــة؛ فقــد بيّنــت فعاليات
البحــث ضمــن هــذا التقريــر ،أن هــذه املشــاروات ال تتــم يف الغالــب ،وإذا
متــت ،فإنهــا تكــون عــادة ضعيفــة الوصــول إىل النــاس ،وتنظيمهــا هشًّ ــا.
ســنالحظ يف التقريــر ،كيــف انصــب أغلــب تعليقــات النــاس عــى عــدم
وجــود هــذه املشــاورات مــن األســاس ،وإذا حدثــت ال تكــون منصفــة.

أجربوا عىل النزوح بسبب العنف.

هنــاك مجتمعــات وجامعــات بعينهــا ،قــد تواجــه -أكــر مــن غريهــا-
معوقــات أكــر تحــول دون املشــاركة .فعــدم ضــان حيــازة األرض ،يشــل
قــدرة كثــر مــن املجتمعــات عــى التفــاوض وفــق رشوط متكافئــة .كــا
أن التمييــز ،غال ًبــا مــا يكــون ســب ًبا الســتبعاد كثرييــن مــن املشــاركة يف أيــة
عمليــة تشــاورية قــد تحــدث.
ومــن ثــم ينبغــي قبــول املشــاورات واألبحــاث التــي تتــم مــع
املجتمعــات ،والنظــر إليهــا كمعطــى ذي أولويــة يف عمليــة التنميــة .بــل
وميكــن للحكومــات ،ومؤسســات التمويــل التنمويــة ،ومطــوري املشــاريع،
العمــل مــع هــذه املجتمعــات؛ لتصميــم عمليــة مشــاورة مســتمرة ،تحطــى
بقبــول جميــع املشــاركني ،وميكنهــم أن يروهــا رشعيــة ،وآمنــة ،وخاليــة مــن
التهديــدات.

"إنهــم ال يطلبــون أفــكارك ،هــم يأتــون ويخطرونــك-
أبيــت!".
َ
شــئت أم
َ
فحســب -مبــا ســيجري

ال يشعرون باألمان عند التعبري عن آرائهم الحقيقية ،أو حتى طرح األسئلة.

ال ميلكون املعلومات املطلوبة لبناء رأي قائم عىل املعرفة حول خطط
املرشوع.

"املشــاروة الجيــدة ال تتــم تحــت فوهــات بنــادق الجنــود.
يجــب الســاح للنــاس بالتحــدث بحريــة ،وتوفــر املعلومــات
الالزمــة لالطــاع قبيــل التشــاور".

"عمليــة املشــاورة الحقيقيــة ،ينبغــي أن تتيــح للجميــع
املشــاركة فيهــا ،ال أن تقتــر عــى الحكومــة ،والرشكــة،
والبنــك الــدويل..ال ميكــن أن تســميها مشــاور ًة تلــك؛ إذا
كنــت تســأل الشــخص غــر املقصــود ،أو مــن ال عالقــه لــه
باحتياجاتنــا وحياتنــا".
"مســئولو الحكومــات عــاد ًة ،ال يعــون جيــدً ا مــا يريــده
املجتمــع؛ لــذا مثــة حاجــة ملحــة إىل التشــاور معــه".
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ال يعرفون كيفية الحصول عىل معلومات حول املرشوع.

تشاركوا يف توصيات بعينها ،حول كيفية إجراء املشاورات ،ورضورة تحسينها.

اعتماد تصميمات للمشاريع تلتزم بحقوق اإلنسان
ألنــه يُفــرض يف التنميــة أن تحســن مــن حيــاة النــاس ،فــا ميكننــا
اعتبــار املشــاريع الجالبــة النتهــاكات حقوقيــة ،تنميـ ًة بحــال مــن األحــوال.
فبإمــكان املجتمعــات أن تحــدد ،وعــى نحــو جامعــي ،أولويــات
وخطــط التنميــة الخاصــة بهــا ،والوصــول إىل خـراء ميكنهــم املســاعدة يف
استكشــاف بدائــل ملشــاريع التنميــة املقرتحــة ،مــن هــذا النــوع .وميكــن
للحكومــات ومطــوري املشــاريع ،خلــق حوافــز للتصميــات االبتكاريــة،
والحلــول الفنيــة ،التــي تســتجيب ألوليــات املجتمعــات ،ويف الوقــت نفســه
تتجنــب اإلرضار بهــا.

"لنطــو ْر م ًعــا مرشو ًعــا يحفــظ مصــادر الــرزق املســتدامة ،وال
يخلــف آثــا ًرا ســلبية عــى البيئــة".

رأوا أن املرشوع سيفيد مجتمعهم.

يعتقدون أن املرشوع كان حتم ًيا ،أو من املمكن تعديله ،بحيث يحقق
األهداف نفسها ،دون التسبب يف األرضار الواقعة.

"إن بنــاء الســد عــى الطريــق ،ميكــن أن يتــم دون إن يعــوق
حركــة الصياديــن عــر البحــرة".
"لنقــوم بأفضــل حــل هنــديس ممكــن مــن أجــل تقليــص
حجــم النــزوح إىل أقــل قــدر ممكــن".

يعتقدون أن املرشوع قد ُصمم لنفع الرشكات الخاصة وحدها.

"لنجــدْ املــروع الــذي ســيعم نفعــه الجميــع ال مجــرد
مجموعــة مــن النــاس صغــرة فحســب".

يعتقدون أن املرشوع قد ُصمم لنفع كل الناس.

"ينبغــي عــى الحكومــة تنفيــذ املشــاريع التــي تنفــع النــاس،
وتدعــم األرس التــي تعيلهــا النســاء ،وأصحــاب الدخــل
املنخفــض".

قالوا إن مصادر رزقهم تغريت ،أو ستتغري ،بسبب املرشوع.

العودة إىل التنمية

83

التأكيد على فائدة املعرفة املحلية يف تصميم املشاريع
لخلــق تنميــة تنفــع النــاس ،ال بــد مــن قيــاس وفهــم العالقــات القامئة
قياســا
بــن مجتمعاتهــم وبــن املــوارد البرشيــة والطبيعيــة املحيطــة بهــمً ،
وفهـ ًـا كاملــن .فمــن يعيشــون حياتهــم اليوميــة ،بالقــرب مــن أي مــروع
مقــرح ،هــم األفضــل موق ًعــا لتحليــل مثــل هــذه العالقــات .وتفيــد خربتنــا
امليدانيــة أن ســكان املجتمعــات املحليــة ،يتمتعــون بخــرة فريــدة؛ ميكنهــا
تعزيــز تصميــات املشــاريع نحــو مزيــد مــن األثــر اإليجــايب ،وتحديــد
املشــكالت ،والفخــاخ املحتملــة التــي قــد ال يعيهــا املســتثمرون ومطــورو
املــروع ،مــن دون لجوئهــم إىل أهــل املــكان.

"ينبغــي للمضاريــن مــن املشــاريع ،االنخــراط دامئًــا يف
عمليــة التخطيــط".
مل تتم مشاورتهم أثناء مرحلة التخطيط ملرشوع التنمية.

" إذا اســتطلعت الرشكــة ولــو رأي فــرد واحــد مــن النــاس،
لعــرف القامئــون عليهــا أهميــة هــذا النبــع قبــل أن يلقــوا
فيــه النفايــات".

"ســبل القضــاء عــى الفقــر ينبغــي أن تنبــع مــن داخــل
املجتمعــات .وال يجــب فــرض املشــاريع عــى النــاس ،بــل
ينبغــي اإلنصــات إىل مــا يرونــه مــن حلــول إلنهــاء فقرهــم".

ممن متت مشاورتهم ال يعتقدون أن أفكارهم قد أُدمجت يف خطة املرشوع.

"ينبغــي لربامــج تخفيــف الفقــر أن متنــع األرضار البيئيــة؛ ألن
البيئــة هــي ثروتنــا الحقيقيــة".

"ال أعتقــد أنــه كان ينبغــي هــدم املدرســة؛ ألن العــال هــم
أيضً ــا يف حاجــة إىل مــدارس لتعليــم أطفالهــم".
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مل تتم مشاورتهم مطلقًا ،حول أولويات تنمية مجتمعهم أو اإلقليم.

تعامل الحكومة مع إعادة التوطني باعتباره مشروعها التنموي
را،
لقــد تأكدنــا مــن أن مــن يُعــاد توطينهــم ،أو يتــم إخالؤهــم ق ـ ً
تحــت مســمى "التنميــة"؛ غال ًبــا مــا تتحــول حياتهــم إىل األســوأ .ومــن ثــم،
ال ميكــن اعتبــار مثــل هــذه املشــاريع "تنميــة" بــأي حــال .وهنــاك حــاالت
أخــرى ،أجــر فيهــا النــاس عــى تــرك مســاكنهم ،بعــد تزايــد اآلثــار الســلبية
لهــذه املشــاريع؛ كالتلــوث ،أو فقــدان مصــدر الــرزق ،أو عــدم إمكانيــة
الوصــول إىل املــوارد.

ُه ِّجروا ،أو سيُه ّجرون قريبًا بسبب املرشوع.

لــذا ينبغــي عــى الحكومــات ومطــوري املشــاريع والجهــات املانحــة
أن تتبنــى أولويــات وخطــط للتنميــة مــن واقــع حيــاة النــاس ،ويشــارك يف
وضعهــا املجتمــع ،خاصــة إذا كان هــذا املجتمــع مجــر عــى النــزوح .وال
شــك أن التمويــل املالئــم ،والرصــد املجتمعــي ،واالتفاقــات امللزمــة قانونًــا،
وغريهــا مــن التدابــر واآلليــات ،ميكــن أن تســاعد الجميــع يف تجنــب ،أو
وقــف اآلثــار الســلبية التــي ميكــن ملــروع مــا أن يســببها.
مل يتلقوا أي تعويض.

"املــكان الجديــد الــذي أعيــش فيــه اآلن ،هــو نفســه موقــع
إخــاء كان موط ًنــا ألنــاس ســابقني ..ولذلــك يحتمــل أن
نتعــرض لإلخــاء منــه مجــد ًدا".
"مل ي ُن ْبني من مرشوع التنمية سوى املتاعب".

ممن تلقوا بعض التعويض قالوا إنه مل يفي بتلبية حاجاتهم.

" أجربونــا عــى التوقيــع عــى أوراق إعــادة التوطــن باعتبــاره
انتقــال إىل مــكان آخر".
"ســددوا مبل ًغــا زهيــدً ا مــن املــال ،بعــد ســنوات طويلــة ..ال
منلــك أرضً ــا اآلن".
قالوا :مل تكن هناك مساعدة تُذكر ،يف توفري مصادر للرزق بعد التهجري.

"أخطرتنــا الرشكــة بــرك املــكان ،وأعطتنــا قــد ًرا مــن املــال
ضئيـ ًـا للغايــة عــى ســبيل التعويــض .أرعبونــا بإهالــة الرمــال
فــوق بيوتنــا".
"يســمونها ’انتقــال إىل موضــع آخــر’ ،ولكنهــم ال يعطوننــا
أرضً ــا يف املوقــع الجديــد .مجــرد مبلــغ زهيــد مــن املــال ،مل
نكــن هــو مــا نريــده".
العودة إىل التنمية

ممن شاركوا يف برامج املساعدة عىل مصادر العيش ،قالوا:
إنها مل تحسن من حياتهم.
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اإلفادة من الرصد املجتمعي
تتمتــع املجتمعــات األقــرب ملواقــع املشــاريع مبســتوى عــال مــن
الوعــي باحتــال اســتفادتهم أو ترضرهــم مــن املــروع .وعــر رصــد
كيفيــة تطبيــق املــروع ،تســتطيع تلــك املجتمعــات أن توثــق أي انتهــاكات
تحــدث ،وأن تبقــى عــى علــم بــأي احتــاالت ممكنــة الحــدوث.
فاألدلــة التــي تجمعهــا املجتمعــات ،تســاعد عــى ضــان الحفــاظ
عــى حقهــا يف تنفيــذ الوعــود التــي قطعهــا مطــورو املــروع عىل أنفســهم.

مل يشاركوا يف أية أنشطة لقياس القيمة الحقيقية لبيوتهم ،وأراضيهم،
ومواردهم التي يخرسونها أو تتعرض للدمار.

"جــاءت فكــرة الرصــد املجتمعــي ،عندمــا الحظنــا تصاعــد
وتــرة االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان .ونحــن اآلن نرصــد
الــركات مــن أجــل امتثالهــا".
"نرصــد امتثــال الــركات والحكومــات لحقــوق اإلنســان
والقوانــن البيئيــة".

"نكشــف الــركات التــي تنتهــك الحقــوق ،وتلــك التــي تدمــر
البيئــة بالتلــوث .قدمناهــم إىل املحاكمــة عــى مــا اقرتفــوه".

كانوا يودون املشاركة يف تلك األنشطة.

شاركوا يف برامج رصد مجتمعية.

"ال ميكــن إنهــاء الفقــر بفــرض طــرف واحــد تفكــره عــى
اآلخــر ،لــذا أقــرح إرشاك الجميــع يف البحــث عــن ســبل
لذلــك".
"نأمل يف دعم التنمية ..ولكن ال تنسوا اإلنصات
ألصوات الناس".
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من النازحني أفادوا باستخدام العنف ضدهم ،ومامرسة انتهاكات صارخة
بحقهم إلجبارهم عىل النزوح.

ضمان املساءلة عن األضرار الناتجة
تتجاهــل املشــاريع يف الغالــب ،أو رمبــا ال تتنبــأ مبجمــل اآلثــار الضــارة
بالنــاس والبيئــة .فوســائل إنصــاف النــاس وتعويضهــم عــن أيــة خســارة،
أو انتهــاك بحقهــم ،حتــى عنــد الوعــد بهــا ،ال تتــم يف الغالــب ،وال تكــون
مالمئــة إذا متــت فيــا نــدر.
فــإذا ألزمــت الحكومــات ومؤسســات التمويــل نفســها باحــرام
حقــوق اإلنســان ،وحاميتهــا ،ينبغــي أن تكــون وســائل اإلنصــاف املالمئــة
جــز ًءا ال يتجــزأ مــن خطــط املــروع.

"أود أن أســأل البنــوك الضغــط عــى حكومتنــا الحــرام
حقــوق اإلنســان ،ال أن متــارس التمييــز ضــد أيــة فئــة مــن
النــاس ،وكذلــك عــى الجهــات املانحــة أن تضمــن وجــود
مســاءلة حقيقيــة".

ال يعرفون كيف يقدمون شكوى للبنك الدويل
حول ترضرهم من املرشوع.

"تعتقــد الحكومــة أن الحفــر يف أي مــكان تنميــ ٌة" .ونحــن
نــرى أن حفــر أي مــكان قتلنــا ببــطء".
مل يسمعوا قط عن هيئة تفتيش البنك الدويل.

"ســمعت عــن ’البنــك الــدويل’ ،ولكننــي ال أعــرف مــاذا
يفعلــون".

"قدمنــا شــكاوى للبنــك الــدويل مــن هــذا املــروع ،ألن
أموالــه هنــا تــر بحياتنــا".

العودة إىل التنمية

عربوا عن اهتاممهم بتقديم شكوى لهيئة تفتيش البنك الدويل،
بعد أن علموا بوجودها.
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نهج حقوق اإلنسان إىل التنمية
يف الجــزء الــذي يتضمــن تعليقــات النــاس يف اســتطالع الــرأي ،عـ ّـر
معظــم مــن قابلناهــم عــن خرباتهــم ،وهمومهــم ،وأفكارهــم ،باســتخدام
لغــة حقــوق اإلنســان؛ فبدايــة مــن الفكــرة واملفهــوم ،وحتــى التطبيــق؛
كانــت التوصيــة الغالبــة يف أجـزاء كثــرة مــن اســتطالع الــرأي ،أن التنميــة
أول وبأقــى قــدر ممكــن التمتــع بحقــوق اإلنســان.
ينبغــي أن تحقــق ً

"الفقــر مســألة نســبية ،ومــن ثــم ال بــد لهــم أن يأخــذوا
بتعريــف املجتمــع للفقــر ،والعمــل بــه".

"لن ينتهي الفقر إال عندما تُحرتم حقوق الناس".

يعتقدون أن أفضل طريقة لقياس فوائد مشاريع التنمية،
إذا كانت تحسن من حياة الناس أم ال،
وهل تحرتم وتحمي حقوق اإلنسان أم ال.

"لتجعلــوا مشــاريع التنميــة مالمئــة للجميــع ،وتعمهــم
اإلفــادة منهــا".

"كلمــة ’تنميــة’ تعنــي أن نحــول بي ًتــا صغـ ًرا إىل آخــر كبــر..
ال أن نحــول بي ًتــا صغـرًا إىل ال يشء ..ونتــرد!".
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ردوا بتعليقات واقرتاحات محددة ،عند سؤالهم عام يريدون توصيله إىل
البنك الدويل.
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شكر واجب
ألف شخص حول العامل ساهموا يف إنجاز هذا التقرير.

نشــكر كافــة املجتمعــات التــي شــاركت يف اســتطالع الــرأي ،فقــد
واصلــوا مشــاركتنا أفكارهــم ،وخرباتهــم ،حتــى وقــت أن كان مــن الخطــورة
فعــل ذلــك .نتائــج هــذا التقريــر هــي أصــداء أصواتهــم الكثــرة .ونحــن
نشــكر أصدقاءنــا ،وأُرسنــا ،وزمالءنــا الذيــن ســاعدوا يف إجــراء البحــث،
ونشــكر مــن سيســتخدمون هــذا التقريــر يف حمالتهــم القادمــة .وجديــر
بالذكــر ،أننــا قمنــا بتغيــر بعــض األســاء التــي شــاركت معنــا ،أو مل نذكــر
بعضهــا؛ وذلــك ألســباب أمنيــة.
أحمــد  ، ،Ahmedآليــس ودينيــس مــوريف Alice and Denis
 ،Murphyآمي ســاالندن  ،Amy Salandanآناليزا ســانتي ،Analiza Santi
آرســتيد أبريغــو  ،Aristide Abregoب .أوغونتســتيغ ،B. Otgontsetseg
بيـ ّـا دي روزا  ،Bella De Rosaبنيامني منتزوما ،Benjamin Montezuma
بيديــوت داس  ،Bidyut Dasبريــان يل دي مســا ،Bryan Lee De Mesa
بريــان تيودوســيو  ،Bryan Teodosioكارال غارســيا زينديــاس Carla
 ،Garcia Zendejasكارليتــو ليفــا  ،Carlito Leyvaكارولــن كونســتانتينو
 ،Carolyn Constantinoســليا ســانتوس  ،Celia Santosداليــا روكوفيتــش
 ،Dahlia Rockowitzدان كــروز وجانجــان كــروز Dan Cruz and
 ،Janjan Cruzدينــا  ،Dinaدومينيــك رينفــري ،Dominic Renfrey
إدحــاي اللــو ،Edjay Laluإدوينــا تانشــيكو  ،Edwina Tanchicoإريــك
ناغلــر  ،Erich Naglerإرنســتو كابيــي  ،Ernesto Capiliإيفــا ســريكو
 ،Eva Cericoإيفيلــن  ،Evelynفريمــن أبريغــو ســانتو Fermin Abrego
 ،Santoفرانــس كالفيشــل  ،France Clavecillasغايــا سرتســكانثان Gaya
 ،Sriskanthanغيــل  ،Gilغيســبي كاروســو  ،Giuseppe Carusoغالديــاس
مافوســا  ،Gladys Mavusaغريتشــن غــوردون ،Gretchen Gordon
هيلــن آريفالــو  ،Helen Arevaloإزابيــل كالريــز ،Isabel Clarize
إيفــروس إيغــوب  ،Ivyrose Igupجــي ميجــن تشــا ،J. Mijin Cha
جاويــر ب ـراون  ،Jaweer Brownجيــي كارلــوس  ،Jesse Carlosجيســيكا
إيفانــز  ،Jessica Evansجوســلني ميدالــو  ،Jocelyn Medalloيوليــوس
مينيــز  ،Julius Jimenezكالفــن فوغابــان  ،Kelvin Fugabanفريــق بحــث
كــوات  KWATـــــ بورمــا ،إل باتســنغل  ،L. Battsengelلينــا كارفانــا Lina
 ،Caravanaليــزا كوندينــو  ،Liza Condinoلوريــن  ،Lorraineلويــس
أبريغــو  ،Luis Abregoلــوز دومينغــو  ،Luz Domingoلــوز ماليــران
 ،Luz Malibiranمــاري راســلز  ،Mary Racelisميلكــور ســانتو أريغــو
 ،Melchor Santo Abregoميخائيــل أروبريتــو ،Mikhail Aruberito
ميلــون كوتهــاري  ،Miloon Kothariمينــدا باســكال ،Minda Pascual
محمــد عزمــي  ،Mohamed Azmyنيمفا تولنتينــو ،Nympha Tolentino
بيــا ليفــا  ،Pia Leyvaبراشــانت شــارما  ،Prashant Sharmaباالكريشــنان
راجاغوبــال  ،Balakrishnan Rajagopalرامــون إســبينا ،Ramon Espena
روميلــو  ،Romuloســايل جنبــازو  ،Sally Geniblazoســايل تاغــوي Sally
 ،Taghoyساســكيا ساســن  ،Saskia Sassenســوزان ماغوندايــاو Susan
 ،Magundayaoثيــا جيلبســبان  ،Thea Gelbspanتيــكا موشــييس Ticha
 ،Muchisiتــس توياتستســغ .Ts. Tuyatsetseg
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نشــكر أعضــاء فريــق املنــارصة العاملــي :فريــق العمــل ،والزمــاء
واالستشــاريون.
كريســتوف شــترينون  ،Christophe Stiernonإميــي جويــر Emily
 ،Joinerجورجيــا فولكــر  ،Georgia Faulknerوجامــون فرانكلــن Jamon
 ،Franklinحوانــا الفيــت  ،Joanna Levittجــون مويــب ،John Mwebe
كيــت هــورش  ،Kate Hoshourكيــي مــاك كايس  ،Keely McCaskieكــرك
هربرتســون  ،Kirk Herbertsonليفانــا ساكســون  ،Levana Saxonمعتــز
شــهاوي  ،Moataz Shahawyبريكشــا كريشــنا كومــار Preksha Krishna
 ،Kumarريــان شــليف  ،Ryan Schliefتيباســكون "ســاياوي" مانبــايت
.Tipakson "Saiaew" Manpati

الطبعة العربية :
الشــكر موصــول إىل الســيد حســن خــر لتحريــره النســخة العربيــة،
واألســتاذة رشــا عبداللــه عــى التصميــم واإلخـراج .
كــا نشــكر الســيد ربيــع وهبــه عــى إنجــازه تنســيق مــروع إصــدار
الطبعــة العربيــة.

شك ًرا داعمي مرشوع املساءلة العاملية!
وأخـ ًرا وليــس آخـ ًرا ،نشــكر فريــق املنــارص العاملــي؛ قائلــن لهــم :أنتــم
تنــرون الطريــق أما ًمــا ،مــن أجــل التنميــة وحقــوق اإلنســان .وتهانينــا عــى
هــذا التقريــر  .لقــد حققنــاه "م ًعــا ،م ًعــا".
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