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ثالثون عاما من النزوح الناجم عن التنمية يف الصني
فرانسوا دويب

لترسيع عملية الحد من الفقر يف املناطق األكرث فقراً ،قررت الصني يف  2001تنفيذ برنامج وطني لنزوح
السكان الذين يعيشون يف املناطق التي ُتعدُّ هشة من الناحية البيئية .لكنَّ هذه الربامج جديدة عىل
الصني ،وتاريخ املحاوالت املامثلة السابقة ليس إيجابياً عىل اإلطالق.
يف عــام  ،1984أطلقــت منطقــة نينغســيا ذاتيــة الحكــم لقوميــة
هُ ـ َوا الصحراويــة وغــر املســتقرة يف شــال الصــن برامــج نــزوح
مكثفــة تهــدف إىل اســتعادة النظــم اإليكولوجيــة املتدهــورة
والقضــاء عــى الفقــر املطلــق بدعــم مــن الحكومــة املركزيــة
والبنــك الــدويل .وهنــاك أج ـزاء يف هــذه املنطقــة الجبليــة ُتعــدُّ
مــن أكــر األماكــن اســتضعافاً يف الصــن مــن حيــث القــدرة
اإليكولوجيــة والبيئيــة عــى دعــم النــاس ومعيشــتهم .وعــى
مــدى األعــوام الثالثــن املاضيــة ،تشــر التقديــرات إىل تســبب
ســلطات نينغســيا يف نــزوح حــوايل  700ألــف فــاح كانــوا
يعيشــون يف أقــى جنــوب املنطقــة التــي تعــاين بشــكل خــاص
مــن الجفــاف ونــدرة امليــاه.
وعــى الرغــم مــن َّأن هــذه الربامــج مصممــة ظاهريـاً لرفــع رفــاه
النازحــن ،فقــد تســببت سياســات النــزوح واســعة النطــاق تلــك
بــدال عــن ذلــك يف زيــادة املشــاكل الخطــرة لــدى األشــخاص
الذيــن أجــروا عــى االنتقــال .ويف معظــم الحــاالت ،تنطــوي هــذه
املشــاريع عــى عنــر «التنميــة االقتصاديــة املحليــة» حيــث
ُت َقــام املنشــآت الصناعيــة ذات االنبعاثــات العاليــة واالســتهالك
العــايل للطاقــة يف مناطــق مل يســبق لهــا أن كانــت صناعيــة ،وغالباً
مــا تنتــج عواقــب أثبتــت رضرهــا عــى البيئــة أكــر مــن وضعهــا
األصــي .لكــنَّ مثــل هــذه املرشوعــات مــن شــأنها تحســن
املكانــة السياســية للرعــاة وتعــزز املهــن الفرديــة بغــض النظــر
عــن أثرهــا عــى البيئــة .والســؤال الــذي يطــرح نفســه ،ملــاذا
أخفقــت سياســة الحكومــة يف تحقيــق آثارهــا املرجــوة؟

وهنــاك إجــاع بــن صانعــي السياســات الصينيــة عــى جميــع
املســتويات الحكوميــة بــأن التطويــر والحداثــة ( ُيشــار عــادة
إليهــا مجتمعــن باســتخدام مــؤرش واحــد :الناتــج املحــي
اإلجــايل) عمليــات نافعــة بطبيعتهــا وأن التشــكيك يف هــذا
التوجــه يعكــس موقفـاً معاديـاً لإلنتــاج أو حتــى ضعــف االنتــاء
الوطنــي .ويــرى صانعــوا السياســات الصينيــون نقــل مجتمعــات
بأكملهــا مــن مناطــق هشــة بيئيــاً للمناطــق الصناعيــة جــزءاً
ال يتجــزأ مــن عمليــة الحداثــة ومظهــراً مــن مظاهــر التقــدم
االجتامعــي .وال تقــوى املؤسســات املســؤولة عــن تصميــم
مشــاريع النــزوح هــذه وتنفيذهــا عــى تحمــل تكاليــف اســتطالع
آراء النازحــن بالرغــم مــن املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة القامئــة
منــذ أمــد بعيــد حــول هــذا املوضــوع 1 .وإذا ثبــت مت ُّنــع النــاس
هجرون بــل إذا قابلــوا تلــك املرشوعــات بالعــداء،
الذيــن ســ ُي َّ
فســوف يثــر ذلــك التســاؤل حــول الفرضيــة اإلمنائيــة التــي
جــاءت بهــا القيــادة الصينيــة.

استمرار التحديات

تشــر الدارســات املســحية امليدانيــة األخــرة إىل اســتمرار مواجهــة
كثــر مــن هــؤالء األشــخاص املقــرر تهجريهــم داخلي ـاً صعوبــات
يف التكيــف مــع نزوحهــم تتمثــل يف صغــر املســاحات املعيشــية
وارتفــاع نفقــات املعيشــة واختــاف طــرق الزراعــة وأســاليب
االندمــاج والتمييــز االجتامعــي .وبالنظــر إىل العواقــب الســلبية
عــى هــؤالء النازحــن ،قــد يكــون تشــجيع عمليــات الحداثــة عــن
طريــق برامــج نــزوح الســكان والتهجــر القــري هــو الوهــم
بعينــه .وبالرغــم مــن التطــور الرسيــع يف البنيــة التحتيــة الــذي
ال ميكــن إنــكاره ،مل تحـ َ
وضع الحداثة عىل سلم األولويات
ـظ همــوم النازحــن أنفســهم بــأي اهتــام
َ
كشــف بحثنــا امليــداين الــذي أجرينــاه عــى مــدار  2014مــع ُيذكــر .ويف كثــر مــن الحــاالت ،اختلــت طريقتهــم التقليديــة يف
املجتمعــات النازحــة يف نينغســيا عــن أرضار السياســات عــى الحيــاة.
األرس .ومثــال عــى ذلــك حــال عائلــة «مــا» مــن قويــوان يف
نينغســيا الذيــن ســاءت قدرتهــم عــى الحصــول عــى التعليــم التفاعــل بــن املجتمعــات الريفيــة وسياســات التنميــة والبيئــة
والرعايــة الصحيــة والســكن بشــكل واضــح بعــد نزوحهــم اىل معقــد وهــو أمــر بالــغ األهميــة لضــان املشــاركة الكاملــة
ينتشــوان .ونثــق يف أن انغــاس سياســات نــزوح الســكان بشــدة لجميــع أصحــاب املصلحــة يف جميــع مراحــل العمليــة .وال بــد
يف مذهــب التجديــد الحكومــي وبالتــايل معــادة أي بديــل ميكــن مــن إعطــاء املجتمعــات املحليــة املتــررة مــن برامــج التنميــة
اتباعــه ملكافحــة الفقــر والتدهــور البيئــي حقيقــة يعكــس أحــد املقرتحــة املســاحة الكافيــة والفرصــة للتعبــر عــن أنفســهم
املشــاكل الرئيســية.
واختيــار مــا إذا كان االنتقــال أفضــل حــل ملشــاكلهم أو ال بغــض
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النظــر عـ إذا كانــت الحكومــة تعتـ أســلوب حيــاة املجتمعــات
املحليــة مخالفــة لفكرتهــا يف إقامــة مجتمــع حديــث متكامــل.
ر

ا

ى

ر

ر

ى

)

ى

See Cernea M (1988 Involuntary resettlement in development projects: .1
Policy guidelines in World Bank-financed projects.
ISBN: 978-0-8213-1036-6
(إعادة التوطني غري الطوعي يف مرشوعات التنمية :اإلرشادات التوجيهية للسياسات يف
املرشوعات املمولة من البنك الدويل
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4
)

ومــن الـ وري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً
للمجتمعــات الريفيــة التــي تعــاين مــن الهشاشــة البيئيــة مــع
تطويــر اقتصــاد املناطــق املعنيــة .ومــن خــ ل تبــادل تجــارب
التكيــف الناجحــة التــي ال تنطــوي عــ التهجــ القــ ي
للســكان ،قــد يكــون الباحثــون قادريــن عــ توعيــة القــادة
السياســيني بوجــود منــاذج بديلــة مــا يســاعد عــ ترغيبهــم
فيهــا وتشــجيعهم ع ـ اعت ـ د مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل
املشــاكل البيئيــة.

فرانسوا دويب 9585078@gmail.com
طالب دكتوراه ،كلية الدراسات االقتصادية ،جامعة نينغسيا،
ومتدرب عىل إعادة التوطني ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني -بانكوك.
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ا

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نرشة الهجرة القرسية  ,12يناير/كانون الثاين 2002
تتمثل إحدى التكاليف االجتامعية لإلمناء يف التَّهجري الذي تتسبب به مرشوعات بناء السدود
وتشييد الطرقات واملوانئ والسكك الحديدة واملناجم واإلسكانات .ويف جميع الحاالت ،يثري
مهمة .انظر
التَّهجري مسائل أخالقية َّ
www.fmreview.org/ar/development-induced-displacement

تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا

كسيمينا ديدوح

ت

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا التي ُ ِّثل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن
بعض أوجه القصور عىل الرغم من جهود البالد لتطوير إجراءاتها مبا يتامىش مع املعايري الدولية.
)

يف أكتوبر/ترشين األول  ،2012أوصت املفوضية األوروبية مبنح االتفاقية املتعلقة بالالجئني يف أغسطس/آب  1992وكفل الدستور
ألبانيا وضع املرشح لعضوية االتحاد األورويب إىل حني استكاملها األلباين حقوق الالجئني وطالبي اللجوء يف ألبانيا يف  1 1998وكذلك
لإلجراءات األساسية يف مجاالت معينة مبا فيها اللجوء .ومن بني َف َعل القانون األلباين املتعلق باللجوء وقانون االندماج.2
األهــداف التي أعلنت عنها الحكومة مواءمة إج ـراءات ألبانيا
لتحديد وضع ال َّالجئني مع توجيهات االتحاد األورويب الخاصة وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع الالجئني التـي اتخذتهـا ألبانيا
ب عامـي  2006و 2011ل نق ِّيم مدى وفاء مامرسـات ألبانيا يف
بتحديد وضع الالجئني.
هـذه املرحلـة بالتزامهـا باإلطار القانـوين لالتحـاد األورويب .وح َّللنا
وكانت ألبانيا قد انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع أحـد ع قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء:
الالجئني لعام  1951وبروتوكول ( 1967يشار إليها الحقاً باسم ثالثـة قـرارات رفـض ومثانية قـرارات منحت صفة الالجـئ .وكانت
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