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مقدمة:
جاء المنتدى اإلقليمي لألرض في دورته الثانية استكماالً لبرنامج متواصل على أصعدة وأبعاد مختلفة ضمن برامج
التحالف الدولي للموئل ،شبكة حقوق األرض والسكن في منطقة الشرق األوسط /شمال أفريقيا .وذلك تماشيًا مع األهداف
الخاصة برسالة شبكة حقوق األرض والسكن ،وخدمة أعضاء التحالف الدولي للموئل عمومًا ،حيث يتمثل الهدف الرئيسي
لمنتدى األرض في تطوير معرفة وقدرات المنظمات األعضاء والمجتمع المدني ،عمومًا ،لتناول ومواجهة القضايا الملحة
المرتبطة باألرض وإدارتها في المنطقة في إطار االلتزامات التعاقدية والتعهدية لحقوق اإلنسان .وهذه المعرفة والتطوير
للقدرات الذي نبغي تحقيقه من وراء هذا المنتدى من المفترض أن يساعد أعضاء التحالف والمجتمع المدني عمومًا على
تحقيق أهدافهم الخاصة وعلى المستوى المحلي من خالل أنشطة منظمة وفق برامج هادفة ،تتراوح ما بين الرصد والبحث
وبين التفاوض على السياسات واتخاذ القرار مع السلطات المحلية والوطنية .ومن هنا فإن منتدى األرض مصمم لتوفير
الفرصة أمام المشاركين من أجل:








مواجهة قضايا األرض وإدارتها في إطار منظومة حقوق اإلنسان ومنهجيتها،
تطوير مفهوم التبادل والمشاركة في اإلقليم لمواجهة التحديات المشتركة،
تبادل الخبرات في إطار منهج من التحليل المقارن،
تعميق التخصص المطلوب في مجال حقوق األرض والسكن،
إيجاد حلول عامة بديلة للمشكالت المرتبطة بإدارة األرض،
استكشاف الفرص المتوافرة على المستويين المحلي والدولي الساعية لتطوير أبعاد حقوق اإلنسان المتعلقة باألرض
والموارد الطبيعية ومعايير الحيازة،
تشجيع التعاون والتنسيق المدني عبر المنظمات والبلدان من خالل أفعال وتحركات جماعية.

ومن هنا ،فإن الهدف األسمى في تنفيذ كل جولة أو دورة من دورات منتدى األرض يتمثل في تنقيح وتطوير هذه الجوانب
وأيضً ا الوقوف على مجموعة مشتركة من األولويات التي يتحتم علينا اتخاذ تحرك بصددها :على سبيل المثال ،الرصد،
والبحث ،والمناصرة ،وتطوير المداخالت المتخصصة ،الخ .ولعل المؤشر الحقيقي على تحقيق هذا النوع من التالقي البناء
هو وجود أجندة عمل م شتركة من األحداث ،والفرص ،واألنشطة ،والحمالت على مدى العامين القادمين ،وهو ما سيقوم
منتدى األرض في دوراته الالحقة على تعديله ،بصورة دائمة وفق المستجدات ،وكذلك تنقيحه ،وتطويره كلما أمكن .وفي
الفترات التي تفصل بين كل دورة وأخرى ،فإن شبكة حقوق األرض والسكن توفر جميع الخدمات الالزمة والمطلوبة ،من
أجل تحقيق هذه الغايات واألهداف ،وذلك باستخدام طرق وأدوات موجودة بالفعل ،مثل قاعدة بيانات االنتهاكات
 ،Violation Databaseوموسوعة األرض  ،Landpediaوقسم األخبار على الموقع االلكتروني لبرنامج الشرق
األوسط  /شمال إفريقيا ،وكذلك فسم الوثائق على الموقع نفسه ،فضالً عن قسم التحركات العاجلة  ،Urgent Actionودعم
المشاركة في منتديات عامة ذات صلة.
إن موضوع األرض في عالقته بحقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط  /شمال إفريقيا يعد موضو ًعا واسعً ا ومتشعبًا ذا
أوجه عديدة .وهذا ما يجعل شبكة حقوق األرض والسكن ساعية إلى مشاركة عدد متنوع من المتخصصين والتخصصات
لتغطية هذا المجال الواسع .غير أن موضوعات المتضمنة في كل دورة من دورات المنتدى تنبثق عن العروض
واإلسهامات التي يقترحها المشاركون ،وهذا العام ،كانت المواضيع المطروحة للنقاش متجمعة في أربع موضوعات،
وهي:
 .0األرض في أوضاع الصراع ،واالحتالل ،والحروب؛
 .3اإلصالح الزراعي وسياسات إصالح األراضي ،والحيازة وعمليات اإلصالح (إدارة األرض في ارتباطها
بعمليات إصالح أوسع)؛
 .2األرض والموارد الطبيعية :الحق في المياه
 .4المجتمع المدني والمعايير والعمليات السياسية الدولية المرتبطة باألرض (المشاركة المدنية في رصد وتطوير
المعايير والسياسات الدولة المرتبطة باألرض؛ على سبيل المثال ،التعاون مع منظمة األغذية والزراعة ‘الفاو’
وبرنامج األمم المتحدة للموئل البشري  ،UN HABITATومنظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان).
وبالرغم من أن هذه الدورة من منتدى األرض تأتي إقليمية في طابعها ،فهي أي ً
ضا تنظر بعين االعتبار في المسارات
الخاصة بالعمليات السياسية المحلية (الوطنية) في بلدان المشاركين ،وأي ً
ضا ما يتعلق بها من رصد حقوق اإلنسان،
وصياغة السياسات ،على المستوى الدولي .وثمة اهتمام مستمر وكذلك موضوع محوري تحت كل موضوعة ينصب على
حزمة من قضايا ومعايير حقوق اإلنسان في ارتباطها بالمرأة والعمال واألرض.
إن منتدى األرض اإلقليمي لشبكة حقوق األرض والسكن يسعى إلى تحقيق أهدافه عبر هذه المواضيع أوالً على المستوى
العام والنظري (عروض دراسات الحالة من المنطقة ،منظمة وفق الموضوعات ،تليها مناقشة) ،ويتبع ذلك قسم مخصص
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للجوانب العملية والتي تسعى إلى وضع خطط عملية وتحركات (مجموعات عمل صغيرة للتخطيط لتطوير مبادئ عامة،
وتحديد أولويات وتخطيط استراتيجي لكل موضوعة من الموضوعات األربعة).
وقد جاءت فعاليات المنتدى هذا العام أي ً
ضا ،ضمن أربع فرص خاصة ومرتبطة بهذه الفترة تطرح نفسها على الساحة ،أال
وهي )1( :التعاون مع مسارين آخرين في منتدى أوسع ومكمل حول الصحة والبيئة؛ ( )2اإلعداد للمنتدى االجتماعي
العالمي القادم ،خصوصً ا في موضوعة العمل رقم  3حول "حقوق األرض ،والسيادة الغذائية ،والصحة ،والتعليم ،والعمل
الالئق ،والتعبير الثقافي والسياسي؛ ( )3التزامن مع إسهام المجتمع المدني في عملية صياغة المسودة الخاصة بالخطوط
التوجيهية الطوعية حول إدارة األرض والموارد الطبيعية والذي تتولى تنظيمها منظمة األغذية والزراعة ‘الفاو’ و()4
الراصد الدولي للحق في الغذاء والتغذية الذي انطلق مؤخراَ هذا الشهر (تشرين األول /أكتوبر .)2212
وقد جاء منتدى األرض في دورته هذا العام  2212كجزء مكمل لمنتدى "الصحة والبيئة واألرض" والذي تم تنظيمه على
نحو مشترك وفي مكان واحد من قبل حركة صحة الشعوب ،وجمعية التنمية الصحية والبيئة ،ومركز دعم التنمية،
وجسور .وقد تضمن هذا المنتدى العام حول الصحة والبيئة واألرض وعلى مدى ثالثة أيام جلسات نقاش عامة صباحية
للمشاركين في المسارات المتخصصة الثالثة وذلك لتناول الموضوعات المشتركة وكذلك األهداف المشتركة بين بعضها
البعض وكذلك المجاالت المشتركة والمرتبطة بعضها البعض والتي تخص حقوق اإلنسان والبيئة والحق في الصحة
والصحة العامة (المحددات االجتماعية للصحة) والحق في السكن واألرض .وكان اليوم الثالث مخص ً
صا لبلورة نتائج
التخطيط وااللتزامات الخاصة بكل مسار من المسارات الثالثة (الصحة ،والبيئة ،واألرض) ،ووضع هذه النتائج في رؤية
أوسع ،في إطار خطة عمل على مدى سنتين عبر تحركات داعمة لبعضها البعض ،تشمل بالطبع الحمالت .ومن ثم فإن
النتيجة المرتقبة والمزمع الوصول إليها بعد هذا المنتدى العام الشامل ،هي خلق قيمة أعظم من مجموع األجزاء الثالثة.
لماذا منتدى األرض؟
في منطقة الشرق األوسط ،تعد األرض وما يرتبط بها من ثقافة ،سواء من الناحية التاريخية أو الضمير العام والجمعي
للشعوب ،مصدرً ا ألقدم أشكال اإلنتاج اإلنساني والقيم االجتماعية :الزراعة ،الدين ،الكرامة ،التضامن االجتماعي ،الهوية
ً
وحديثا أصبحت محل صراعات
الثقافية والفنون ،الخ .في الوقت نفسه ،كانت األرض موضو ًعا للصراع والحروب،
ونزاعات بسبب قيمتها التبادلية وما تحتويه من موارد مثل النفط ،وكأرض زراعية ،وكميزة سياسية جغرافية .وال شك في
أن هناك تيارات وسياسات في هذا اإلطار تقلل من المعايش وأسباب الرزق للشعوب المعتمدة على األرض ،أضف إلى
ذلك ما نتج عن برامج التكيف الهيكلي والخصخصة من طرد أعداد كبيرة من الفالحين من األراضي وتركيزها في أيدي
عدد قليل من المالك ،وانكشف أمام الجميع زيف حجة تعظيم اإلنتاج التي ساقتها الحكومات كأحد دوافع التكيف الهيكلي
والخصخصة  ،حيث زاد االعتماد على االستيراد لتعويض النقص في السلع والحبوب و الحاصالت الزراعية.
في هذا الصدد ،ثمة عوامل جديدة مؤثرة على هويات الشعوب في المنطقة وانساقهم األخالقية واقتصادياتهم ،وهذه المرة
بسبب العالقة التي تغيرت على نحو خطير مع أراضيهم .على سبيل المثال سياسات التنمية النيوليبرالية ،واإلخالءات
واإلزاحات ،وحركة التصنيع والخصخصة المتزايدة للسلع والخدمات العامة التي تقامر بمستقبل الشعوب ،وسوء استخدام
السلطة المحلية والدولية ،وهوما انعكس بشكل رئيسى في صرا عات عرقية وحروب تشكل أعراضا لمرض التنافس
الشديد و المحتدم على األرض.
وبالرغم من الحاجة والوظيفة االجتماعية لألرض ،فإن "الحق في األرض" مازال مجاالً بكرً ا إلى حد بعيد في أدبيات
حقوق اإلنسان حيث يقتصر األمر على مطالبات الشعوب األصلية والحركات االجتماعية الفالحية ،1و ربما اقتصر على
بعد قانوني وحيد يتعلق بالحق في الملكية.
إن المنطقة في حاجة إلى خطاب أكثر مسئولية على المستويين المحلي والدولي حول الجوانب المتعلقة باألرض والمياه
فيما يجري من صراعات في هذا الشأن .والشائع في هذا هو اإلخفاق في تناول األبعاد والتوابع المادية ،واستبعاد حاالت
االنتقام المتراكمة والتي تميز ديناميات األقلية-األغلبية (المهيمن -الخاضع) وبالتالي تؤدي إلى اندالع صراعات حادة.
وهذه العملية الطاحنة والتراكمية نراها في دارفور (السودان) ،وفي األهواز (إيران) ،وفي العراق وغيرها .والتأخر في
مالحظة هذه األمور واالقتصار في التعامل مع أعراض هذه الصراعات المختمرة طويالً يفضي ال محالة إلى تحليالت
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على سبيل المثال ،مسودة "إعالن حقوق الفالحين—نيساء ورجال” من قبل حركة عبر الريف ( La Via Campesina’s “Declaration on the
” ،)Rights of Peasants—Women and Menعلى:
http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=1043:declaration -of-rights-of. peasants-women-and-men-&catid=14:publications&Itemid=30
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تقلل من شأنها واثارها المحتملة بدون تناول األسباب المادية الفعلية .والتناول األفضل والتقدير األدق لهذه األبعاد المادية
للصراع يمكن أن يساعد في القيام بإجراءات وقائية وعالجية ناجعة.
إن حقوق األرض ،وخاصة في سياق البلدان النامية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ترتبط ال محالة بالحق في الغذاء
ً
مرتبطا بهوية
والحق في العمل وعدد من حقوق اإلنسان األخرى المقننة .وفي حاالت كثيرة نجد الحق في األرض
2
المجتمع ،ومصدر رزقه ،ومن ثم يكون سببًا رئي ًسا في بقاء هذا المجتمع على قيد الحياة.
ما أهمية منتدى حول حقوق األرض اآلن؟
ثمة نمط من الخصخصة وحرمان الناس والمجتمعات في الريف من الموارد الطبيعية خاصة األرض والمياه ينتشر عبر
العالم .ومنطقة الشرق األوسط ليست استثناءا من ذلك ،بل أصيبت فوق ذلك بمزيد من مالمح االستعمار ،واالحتالل،
واالتكال ،والتمييز ،والمفاهيم المتخلفة عن المواطنة والحكم الرشيد .إال أن لهذه المنطقة خصوصيتها الثقافية التي يمكن أن
تأتلف ومعايير حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات تعاقدية للدولة ،والتي إذا تطورت يمكن أن تقود نحو بدائل أكثر
إنسانية وأكثر إنتاجية .هذا في الوقت الذي نجد فيه القيادات،السياسية ،سواء كانت في الحكم أو في المعارضة ،وأجهزة
اإلعالم مثل الصحافة واإلذاعة والتليفزيون ،بل وكثير من مكونات المجتمع المدني لم يظهروا بعد القدر الكافي من الجدية
في تناول األزمة ،رغم حاجة المجتمعات في المنطقة إلى مبادرات تساعدهم على تجاوز أوضاعهم المعيشية المتردية.
األهداف العامة:
اتسا ًقا مع البرنامج العالمي لشبكة حقوق اإلنسان ،يعمل المنتدى على:
 .1تلبية الحاجة المتزايدة إلى مواجهة الخصخصة الجائرة وإشكالية انسحاب الدولة من تأدية دورها ،خاصة فيما يتعلق
بالخدمات والسلع العامة بفعل السلطة األخالقية والقانونية.
 .2طرح الحاجة إلى حجج حقوقية ضد السياسات الدولية الجشعة التي تنذر بمستقبل مخيف من تقييد الحصول على
األرض والمياه ومزيد من التدهور في النظم البيئية والمناخية.
 .3إلقاء الضوء على دور الدولة والمجتمع المدني في طرح بدائل لتدهور األراضي الزراعية ،خاصة ما جرى من ذلك
في ظل خصخصة المياه وغياب الضمانات القانونية للحيازة.
 .4تعزيز األنشطة الجادة ومحاوالت تحسين السياسات التي تؤثر على حيازة األرض كإجراءت لمكافحة الفقر.
 .5توفير الفرص لنظام حقوق اإلنسان الدولي ،بما في ذلك هيئاته السياسية والتنفيذية لدعوة المجتمع الدولي كي يكون
أكثر اتسا ًقا مع التزامات الدول باحترام وحماية وإعمال حقوق الشعوب في تقرير المصير ،خاصة فيما يتعلق
بالحصول على الموارد العامة وما تتضمنه من وظيفة اجتماعية.
 .6تعزيز الجهود القانونية والحقوقية لتطوير معايير تتعلق بالحق في األرض (أو األبعاد الحقوقية لألرض) وآليات
تطبيقها بصورة عامة.
 .7المساعدة في تطوير وتطبيق منهجيات رصد حقوق األرض والمياه و يشمل ذلك تطوير مؤشرات اقتصادية
اجتماعية بيئية للتحديد الكمي لتوابع الفقر الناتجة عن انتهاكات حقوق األرض والمياه اتسا ًقا مع ما جاء في األهداف
اإلنمائية لأللفية.
 .8دعم ومساندة الهيئات المعنية بتطبيق معاهدات حقوق اإلنسان في رصد مدى التزام الدول  ،خاصة تلك التي حان
دورها في تقديم التقارير الخاصة بتطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
أهداف خاصة بمنطقة الشرق األوسط/شمال إفريقيا:
اتسا ًقا مع برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا ضمن شبكة حقوق األرض والسكن مع التركيز على خصائص المنطقة
يتم تنظيم المنتدى المقترح من اجل الوصول إلى واقتراح الحلول الممكنة للمشكالت الحالية والمتوقعة بشأن الحصول
على األرض والمياه ،ومنها:
 .1تطوير الحوار حول دور الدولة والمجتمع المدني ،في سياقات وطنية محددة ،في طرح بدائل لتدهور األراضي
الزراعية ،وخاصة في ظل خصخصة المياه وغياب ضمانات حيازة األرض.
 .2اإلسهام في تشخيص األسباب الجذرية للصراعات حول األرض والموارد الطبيعية في بعض البلدان مثل دارفور،
وكردستان ،وتركستان ،مع تناول سياسات األطراف المتنازعة من منظور حقوق اإلنسان.
 2نموذج  ،18حقوق األرض ،دائرة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،انظر:
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm
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.3
.4
.5
.6
.7

تعزيز األنشطة التنافسية ومساعي تحسين السياسات التي تؤثر على حيازة األرض كأحد إجراءات مكافحة الفقر مع
التركيز بشكل خاص على الصالت الفعلية أو المحتملة بين الجهود الجارية في بلدان الشرق األوسط.
المساعدة في تطوير وتطبيق منهجيات رصد حقوق األرض والمياه اتسا ًقا مع األهداف اإلنمائية لأللفية ،وما
يتجاوزها من تطورات على أرض الواقع من منظور حقوقي ،متضم ًنا تطوير مؤشرات اقتصادية اجتماعية بيئية
للقياس الكمي لتوابع استفحال الفقر من جراء انتهاكات حقوق االنسان في المنطقة في األرض والمياه.
تعزيز الجهود القانونية والحقوقية الساعية لتطوير معايير الحق في األرض (أو األبعاد الحقوقية لألرض) بالتركيز
على حاالت إقليمية من الحرمان الجماعي كفلسطين ،والعراق ،والصحراء الغربية ،واألهواز ،ودارفور.
استكشاف وتطوير المفاهيم اإلسالمية البناءة واألدوات لضمان التوزيع المتساوي لألرض والمياه.
كشبكة عالمية متخصصة وعبر البرنامج اإلقليمي للشرق األوسط وشمال إفريقيا اإلقليمي ،تسعى الشبكة لمراجعة
وتقييم و تنقيح أنشطتها وخاصة ما يتعلق بمتابعة تقارير موازية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتطبيق المالحظات الختامية فيما يتعلق بالهيئات التعاقدية فيما يتعلق بالمغرب وإسرائيل وغيرها من دول الشرق
األوسط وشمال إفريقيا.

فعاليات المنتدى في دورته الثانية (تشرين األول /أكتوبر :)2212
تم تنظيم فعاليات منتدى األرض على مستويين رئيسيين:
المستوى األول ،في صورة مساهمات في جلسات عامة ضمن منتدى
الصحة والبيئة واألرض ،والمستوى الثاني في صورة ورش عمل
متخصصة حول قضايا األرض وتم فيها تقديم أوراق عمل مقسمة حسب
تقسيم المجموعات األربع المذكورة ،وذلك باللغة العربية مع توفير ترجمة
باللغة اإلنجليزية للمشاركين من خارج منطقة الضاد .وقد حرص
المنظمون على أن يتبع التصميم مسارً ا متدرجً ا من النظري العام إلى
العملي الخاص ،مع التركيز على األوراق التي طرحت في المؤتمر
االفتتاحي والتي جاءت من البلدان التالية :السودان ،المغرب ،فلسطين،
الجزائر ،مصر ،موريتانيا .وجاءت األوراق المقدمة حول قضايا األرض
من هذه البلدان ضمن الموضوعات التي اقترحناها على نحو جماعي
وبالتشاور مع األعضاء عبر السنوات الماضية ،كإطار للعمل وأولويات
للتحرك في المنطقة بالنسبة لألرض ،وعلى رأسها:







التهجير واإلخالء :جميع األوراق تضمنت بشكل أو بآخر حاالت
من التهجير واإلخالء.
التمييز والتحكم الديمغرافي :وتضمنتها أوراق حول جبال النوبة
كردفان ،واألرض الفلسطينية المحتلة.
األرض و"الحق في المدينة" :وتضمنتها مناقشات مع بعض أعضاء في حركة الحق في المدينة في القدس.
الصراع واالحتالل و/أو الحروب :أوراق دارفور ،فلسطين.
خصخصة/جمعنة األرض والخدمات العامة :وتضمنتها ورقة من المغرب.
اإلصالح الزراعي ومضادات اإلصالح الزراعي :وتضمنتها ورقة من مصر.

المنهجية التي تسعى الشبكة إلى إتباعها كإطار مرجعي ألنشطة البحث والتحركات في منتدى األرض:
حرصت الشبكة أن يقوم كل بلد ممثل في المنتدى بتقديم البيانات والعمليات والمحصالت التي يرى المشاركون أن لها
صلة بالقضايا السائدة في هذا البلد ،وهو ما تم التركيز عليه بالفعل عند تقييم المقترحات المقدمة لألوراق البحثية ،والذي
شددنا عليه أي ً
ضا عند عرض األوراق وبعد التعليقات التي جاءت من المشاركين:








االلتزامات التعاقدية وفق معاهدات حقوق اإلنسان الموقع عليها.
األطر الدستورية والقانونية.
الفقر ونزع الملكية.
الفقر والتهجير.
مسارات وتوابع خصخصة األرض والمياه في السياق الريفي.
حقوق األرض كعامل في أسباب نشوب وحل الصراعات.
مكانة نظم الحيازة التقليدية.
5

أشكال التمييز.
االهتمام بإيجا بيات الخصوصية الثقافية في المنطقة ومن بينها المفاهيم اإلسالمية للوظائف االجتماعية لألرض
والمياه.
المساواة بين الجنسين في الحيازة (الملكية ،واإلرث ،الخ) ،والحصول على األرض والمياه والموارد العامة
وإدارتها.





كما حرصنا على أن تتضمن كل ورقة مكو ًنا استراتيجيًا يستند إلى التحرك العملي ،وهو ما يجب أن يشرع فيه الباحث/
الباحثة بعد نشر األوراق ،وذلك بالتركيز على وضع الحمالت والمبادرات الجارية على مستويات مختلفة ،على أن تشمل:
 أوالً على المستوى متعدد األطراف:
o
o
o
o
o
o

حمالت الحيازة اآلمنة للسكن واألرض والحكم الحضري الرشيد.
حملة مدن بال مناطق فقيرة.
التقدم على مستوى األهداف اإلنمائية لأللفية.
حملة/مشاورات لجنة التمكين القانوني للفقراء.
الشبكة العالمية ألدوات األرض.
برامج ومشاريع أخرى متعددة األطراف وبين الحكومات وبعضها البعض.

 ثانيًا على المستوى الوطني:
o
o
o
o
o

خطط وطنية للتحرك من أجل حقوق اإلنسان.
مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان.
لجنة لألرض.
آليات العدالة االنتقالية.
حمالت أخرى على المستوى الوطني.

ً
ثالثا على مستوى المجتمع المدني:

o
o
o
o

"إعالن حقوق الفالحين—نيساء ورجال” من قبل حركة عبر الريف
.)the Rights of Peasants—Women and Men” Charter
ميثاق وحملة "الحق في المدينة".
المنتدى االجتماعي بالتركيز على حقوق األرض والمياه.
الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة حول حيازة األرض والموارد الطبيعية.

( La Via Campesina’s “Declaration on

سيتم نشر كتاب "منتدى األرض" متضم ًنا الطبعة النهائية من كل ورقة قدمت في المنتدى بمالحق أهم نقاط النقاش التي
دارت حول كل ورقة من األوراق.
فعاليات المؤتمر الثاني لمنتدى األرض
اليوم األول  32أكتوبر /تشرين األول :3202
بدأ المؤتمر االفتتاحي لمنتدى األرض في الشرق
األوسط/شمال إفريقيا بمالحظات افتتاحية من قبل
مسئول برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا في التحالف
الدولي للموئل السيد "ربيع وهبه" (مصر) الذي رحب
بالمشاركين وأشار إلى أهمية التعاون والعمل المشترك
ضمن فعاليات الحدث األوسع المتمثل في منتدى الصحة
والبيئة واألرض ،والذي تم باالشتراك مع منظمات:
حركة صحة الشعوب )People Health Movement
— ،(PHMوجمعية التنمية الصحية والبيئية ،وجسور،
ومركز دعم التنمية.
وكان التركيز في الكلمة االفتتاحية من قبل ممثل التحالف الدولي للموئل على مجموعة من النقاط أهمها:
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ضرورة التدقيق في رصد األوضاع الحالية من منظور حقوقي شامل.
التركيز على مقومات التغيير وأهمها الوقوف على أرض صلبة من المعلومات الدقيقة القائمة على الرصد والتوثيق
ألهم االنتهاكات التي تنال من حقوق الناس إما باألعمال أو اإلغفال.
السعي إلى التغيير من خالل ربط مشاكل المواطنين وشعوب المنطقة مع مشاكل الشعوب في مناطق أخرى لوقوع
شعوب العالم تحت تيار واحد من سياسات عالمية تنسق في ظلها الحكومات من أجل العمل على أجندة تنموية من
منظور يخلف مزيد من اإلفقار والتهميش لقطاعات عريضة من شعوب العالم.
ضرورة التركيز على التحركات الجماعية والعمل من منطلق أن حقوق اإلنسان كل ال يتجزأ ،ومن ثم التنسيق بين
المنتديات المختلفة التي تعمل على حقوق اإلنسان ،والدليل األول على ذلك افتتاح هذا المنتدى الجماعي الذي ضم ثالثة
منتديات رئيسية عن الصحة واألرض والبيئة ،والذي سعى المنظمون من خالله إلى ربط القضايا التي تمس األرض
والصحة والبيئة م ًعا للخروج بعد المنتدى بخطة عمل وتحركات على األصعدة الثالثة داخل المنطقة.

تلى ذلك عروض من قبل محاضرين أساسيين يمثل كل منهم المنتدى الفرعي ضمن المنتديات الثالث ،وقد مثل منتدى
األرض السيد جوزيف شكال منسق شبكة حقوق األرض والسكن ،وقد تناول عدة نقاط ،من أهمها:











التعريف المفصل بالتحالف الدولي للموئل؛ نشأته،
وتاريخه في النضال من أجل الحق في السكن المالئم
واألرض ،والشبكات الرئيسية المتفرعة عن التحالف
ومدى ما تعكسه هذه الشبكات من تطور عمل
التحالف على مستوى العالم ،من خالل األعضاء
الذين يشكلون عصب التحالف ومسارات توجهاته
الحقوقية ،ومن ثم بلورة أهدافه وتوسيعها لتشمل
مناطق كثيرة وضحايا مختلفين على مستوى العالم.
أهداف شبكة حقوق األرض والسكن.
دور التحالف وشبكة حقوق األرض والسكن بخاصة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وكيفية تحقيق األهداف العامة والخاصة للشبكة.
أهم المصادر والمعايير الحقوقية التي تدعم عمل شبكة حقوق األرض والسكن وتشكل منظور الشبكة في التحركات
على أرض الواقع.
عناصر الحق في السكن المالئم ،وأهمية االنطالق من هذه العناصر المعيارية لتحقيق أفضل مستوى ممكن من هذا
الحق على أرض الواقع.
أهم انجازات شبكة حقوق األرض والسكن في منطقة الشرق األوسط /شمال أفريقيا ،وعلى رأسها منهجية الرصد
والمراقبة والتي جاءت بثمار عديدة ،أهمها االنجازات مع اللجان التعاقدية في األمم المتحدة والخروج بمالحظات
ختامية ضمن عملية تقديم التقارير الدورية والتقارير الموازية من قبل المجتمع المدني.
أهم مشروعات التحالف التي تعتمد على مبادرات الناس في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ومن أهمها :اإلنتاج
االجتماعي للموئل ،واستعادة الملكية العامة للمياه ،وسجل األضرار.
وأخيرً ا دور الشبكة والتحالف عامة في دعم قضايا األرض من خالل منتدى األرض في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بوصفه المنتدى األول من نوعه في العالم الذي يتناول قضايا األرض بهذا الشمول والتنوع الذي تعكسه
مشكالت األرض في هذه المنطقة.

وقد جرت مناقشة بعد العروض المختلفة ،وكان نصيب قضايا األرض من المداخالت داخل القاعة نصيبًا كبيرً ا ،حيث قدم
مجموعة من فالحي األراضي المستصلحة في سيناء ومحافظات أخرى تجربتهم في استصالح األراضي على مدى ما
يزيد عن ثالثة عقود ،وبعد ذلك تعرضوا لنزع الملكية من قبل الدولة ،ممثلة في وزارة الزراعة واستصالح األراضي،
ووزارة الداخلية .وقد تم إرجاء مناقشة التفاصيل إلى حيث انعقاد الورشة الخاصة بمجموعة إصالح األراضي وأراضي
اإلصالح ،وهو ما سيرد التفصيل عنه الح ًقا.
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فعاليات ورش العمل ضمن مؤتمر منتدى األرض:
وهكذا انقسمت المنتديات الثالثة بعد الجلستين العامة واالفتتاحية ،ليدير منتدى األرض ورش العمل وفق الجدول الذي
حددته هذه الدورة مجموعة اإلسهامات التي وردت إلى الشبكة من األعضاء في عدة بلدان مختلفة ،وذلك على النحو
التالي:
عروض وكلمات الباحثين مقدمي من مقدمي األوراق ضمن المجموعة األولى
اإلصالح واستصالح األراضي والموارد الطبيعية :الحق في المياه
حضر في هذه المجموعة:
 .0السيد عزيز لطرش باحث من المغرب .وقد قدم ورقة بعنوان تخصيص المنابع في المغرب .وقد تلخصت الورقة التي
قدمها السيد عزيز في أنه لفهم إشكاالت المياه بالمنطقة العربية‘ البد من معالجة هذا الموضوع انطالقا من بعض
المعطيات والقضايا المتضمنة في هذا العرض " :إشكالية األمن المائي في المنطقة العربية" كمدخل لهذه الورشة
(ورشة المياه بالمنطقة العربية) التي نعتبر معرفتها مسألة أساسية وذات أولية ،ونقترح ضرورة استحضارها باعتبارها
ه ًما مائ ًيا عرب ًيا مشتر ًكا ،وذلك قبل تناول باقي المتدخلين إلشكاالت المياه بالمنطقة بكل تفاصيلها وخصوصياتها القطرية.
وبناء عليه‘ سأعمل على تناول " إشكالية األمن المائي في المنطقة العربية" من خالل المحاور التالية :التحديات الطبيعية
والمناخية ،سوء استغالل الموارد المائية  ،وأهمية الموارد المائية في النزاعات الجيوسياسية بالمنطقة.
 .3السيد جمال البلتاجي والسيد محمد التوارجي باحثان من مصر ،وقد قدما ضمن هذه الورشة عرضًا حول القضايا
الحقوقية المختلفة في دمياط ،ومدى تأثير الفساد ومحاباة رجال األعمال المحليين واألجانب على حساب المواطنين في
محافظة دمياط ورأس البر ،وأي ً
ضا استعراض تاريخ الحركة الشعبية التي نشأت كرد فعل على إنشاء مصنع أجريوم الذي
ثبت وجود أضرار با لغة له ضد البيئة ،والحقيقة التي يعرفها الجميع بأن كل اإلجراءات التي اتخذتها الدولة مع هذه الكارثة
البيئية هي مجرد نقل المصنع إلى مكان آخر داخل المحافظة.
 .2السيد منير ماجد إبراهيم :باحث من منتدى الشباب اليمني ،اليمن .وقد استهل السيد منير الورقة المقدمة باستعراض
تاريخ الصراع السياسي في اليمن وزراعة األلغام األرضية والذي ،كما ذكر ،يعود إلى العقود األربعة األخيرة من القرن
الماضي وقد تم زراعة الجانب األكبر منها خالل ثالث فترات رئيسية هي:
 األولى )1667–1662( :تركزت في المحافظات الشمالية والشمالية الغربية (مأرب– الجوف– صنعاء–
حجة– مران– صعدة)،
 الثانية1683–1676( :م) تركزت في المحافظات الوسطى والجنوبية الغربية ( إب – الضالع – البيضاء –
ذمار – تعز – الحديدة)،
 الثالثة1664( :م) تركزت في المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية( ،عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت
وشبوة والمهرة).
مساحة األرض الملوثة باأللغام
من خالل المسح األول في عام 2222م تم تحديد ( 623كيلومتر مربع) مساحة ملوثة باأللغام والقذائف غير المتفجرة وقد
برزت عدد من السمات والخصائص نتيجة لهذا المسح منها:






زراعة جزء من األلغام األرضية في عدد من المحافظات
عدم وجود خرائط لمواقع األلغام في عدد كبير من المناطق
صعوبة التضاريس في المناطق الجبلية المتضررة
احتواء الجبال في عدد من المناطق الملغومة على مواد مغناطيسية ومعادن
وجود األلغام في أعماق كبيرة في الصحراء بسبب تحرك الرمال وتراكمه على حقول األلغام

المساحة التي تم تطهيرها:
تم حتى اآلن تطهير ( 778كيلومتر مربع) تقريبا ً وأصبحت خالية من األلغام.
عدد األلغام والقذائف المدمرة:
إجمالي األلغام والقذائف التي تم اكتشافها وتم تدميرها ( 232222لغم وقذيفة).
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عدد الضحايا :
عدد الضحايا بلغ حوالي ( )5422ضحية أغلبهم من األطفال والنساء ،كاألتي :بموجب المسح األول عام 2222م تم
تسجيل ما يقارب ( )5222ضحية ،منهم  2556قتلى وأكثر من  2622جرحى ،ومن عام 2222م إلى 2227م بلغ
الضحايا نحو  158ضحية منهم  126جرحى و 52قتلى.
التأثير على الزراعة و المراعي:
هناك مساحة ما يقارب ( 622كيلومتر مربع) في عدد من محافظات الجمهورية أراضي زراعية وللرعي ولكنها حرمت
بسبب األلغام والقذائف المزروعة فيها حيث بلغ عدد الحقول والمواقع الملغومة حوالي 1222حقل.
التأثير على السكن :
عدد السكان المتأثرون من األلغام والقذائف غير المتفجرة حوالي
( 822ألف نسمة ) حيث بلغ عدد القرى المتأثرة باأللغام حوالي
( 562قرية) .
وقد تناول السيد منير في عجالة تأثير األلغام على المياه ومنابعها،
وكذلك التأثير البيولوجي على الطبيعة والمياه الجوفية
ثم استعرض مشاكل األلغام باألرقام:

تأثير األسلحة غير المتفجرة في اليمن
 32محافظة
المحافظات المتأثرة
 293قرية
القرى المتأثرة
 894،738نسمة
السكان المتأثرون
 2،482ضحية
ضحايا األلغام
الحقول والمواقع الملغمة  0،287حقل

ً
واعدا في ختام عرضه بأنه سيقدم تفاصيل لهذه المعلومات في الورقة التي سيتم تضمينها في كتاب منتدى األرض.
 .4السيد جواد المستقبل عن منظمة أطــــاك—المغـــــرب في مواجهة العولمة الليبرالية (المغرب) وعضو الشبكة
العالمية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث .وقد استهل عرضه بمقدمة حول األزمة اإليكولوجية بوصفها تشكل أحد
أهم مظاهر أزمة الحضارة التي يعيشها النظام الرأسمالي اليوم .هذه األزمة ،التي يجزم اليوم معظم المتخصصين وعلماء
البيئة في العالم على ارتباطها باألنشطة اإلنسانية ونمط اإلنتاج ،التوزيع واالستهالك الرأسمالي المفروض اليوم على
مواطني العالم من خالل تحكم الشركات المتعددة الجنسيات المتنامي بكل مناحي الحياة (الماء ،الهواء ،النبات ،اإلعالم،
الصحة ،التعليم .)...،كما يجزم هؤالء المختصين على خطورة الوضع في غياب تحرك مستعجل من أجل إنقاذ ما يمكن
إنقاذه وعدم تجاوز ارتفاع نسبة حرارة الكوكب األكيد لـ  2درجات المئوية التي ستدخلنا لمرحلة أسوء ،مرحلة الالعودة
حيث يصعب اليوم التكهن بمداها.
كل هذه التحذي رات لم تكن كافية لتدفع كبار العالم المجتمعين في قمة كوبنهاجن في نوفمبر/تشرين الثاني  2226للخروج
ببرتوكول جديد يعوض برتوكول كيوتو بعد سنة  2212واكتفوا ،في استهتار كبير بمسئولياتهم أمام شعوبهم وأمام
األجيال القادمة بالخروج بنداء يتيم ال يتضمن أية التزامات مرقمة وواضحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ببلدانهم.
هذا لم يمنع بطبيعة الحال الليبراليين من مواصلة مضارباتهم في أسواق المناخ الجديدة التي ابتدعها برتكول كيوتو كحل
سحري النقاد الكوكب من خالل سوق الكاربون وآليات التنمية النظيفة باإلضافة إلى المخلوق الجديد "آلية تفادي إزالة
الغابات" الذي كان من المفترض االتفاق حوله في كوبنهاجن والنتيجة أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات قامت
باالستحواذ على آالف الهكتارات من الغابات من أجل المضاربة بها في السوق الجديدة دون االكتراث بمصير السكان
األصليين الذين يقطنون هذه الغابات.
في المغرب وعلى غرار معلميهم الغربيين يحاول المتحكمون بزمام األمور البحت عن فرص جديدة لالغتناء ومراكمة
أرباح جديدة ،هذه المرة بدعوى حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.
فعن أي تنمية مستدامة نتحدث؟ وما هي طبيعة المشاريع الخضراء الجديدة التي يتم التهييئ إلنجازها؟ من سيدفع و من
المستفيد؟ وما جديد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ؟ وهل هناك من بدائل؟
وقد دارت المداخلة بالفعل وفق المحاور التالية:





التنمية المستدامة  :عن ما ذا نتحدث ؟
كوبنهاجن  :فشل ممثلي الرأسمالية الخضراء العالمية
تأثيرات التغيرات المناخية و الوضع البيئي بالمغرب
مشاريع التنمية المستدامة بالمغرب
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الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة  :ما لجديد؟
أية بدائل؟




وقد التزم الباحث بتقديم مخرجات هذه الورقة في صورة مكتملة متمثلة في:




قراءة نقدية لمشاريع التنمية المستدامة و مشاريع "اإلصالح" الليبرالية المقترحة من أجل تجاوز األزمة
األيكلوجية
بلورة بدائل ممكنة في إطار الشبكة العالمية من أجل عدالة مناخية مع مراعاة خصوصيات منطقتنا (الشرق
الوسط و شمال إفريقيا) بدل استيراد أنصاف حلول التي أثبتت فشلها حتى في الدول المتقدمة
االتفاق على برنامج عم ل مشترك من أجل النضال لحمل حكوماتنا لتبني مواقف أكثر جرأة في المحادثات المقبلة
و تبني بدائل حقيقية مثل ماجاء به "برتكول الشعوب حول المناخ) عوض الذيلية التي يتميز بها حكام منطقتنا
بالنسبة لمواقف الدول الكبرى الغربية.

 .2اسيد عبد المولى إسماعيل :باحث حر في مجال حقوق اإلنسان لألرض والمياه والسكن (مصر) ،وقد قدم ورقة بعنوان
"أزمة دول حوض النيل وتأثيراتها على حق الناس في الوصول إلى المياه "،تناول فيها ،أزمة إدارة المياه في مصر،
واختار عناوين تعبوية فاعلة ،مثل "من طوابير العيش إلى طوابير المياه" ،واستعرض جدوالً يحتوي االحتياجات المائية
وموارد المياه التي يمكن تدبيرها لعام  ،2217ثم تطرق إلى الحركات االجتماعية واالحتجاجية الخاصة بمياه الشرب في
مصر .وثم تناول مبادرة البنك الدولي /دول حوض النيل في تسليع المياه ،وأخيرً ا تناول موضوع الجمعية العامة لألمم
المتحدة وموقف بع ض الدول من إقرار المياه كحق من حقوق اإلنسان ،واختتم عرضه بالخطوات التي يجب اتخاذها
للخروق من أزمة المياه ،وعلى حد تعبيره "الخروج من نفق الندرة المائية" ،من أهم هذه الخطوات:






تأكيد النظر إلى المياه باعتبارها حق يرتبط ببقاء اإلنسان ووجوده على قيد الحياة وأن التعامل مع المياه باعتبارها
سلعة يقوض هذا الحق وفى اعتقادنا أن هذا المدخل الذي يعد في جوهره إنسانيا وأخالقيا هو الذي يجب أن يقود
السياسة المائية ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن لدول حوض النيل مجتمعة وأن هذا المدخل يجب أن يترجم إلى واقع
عملي سواء على مستوى دول حوض النيل أو على الصعيد المصري من خالل التأكيد على أن المياه ملكْ عام وحق
لكل إنسان بعيدا عن السياسات الرامية إلى تسليعها  ،ومن ثم حق كل إنسان في الوصول للمياه الالزمة للشرب أو
إنتاج الغذاء  ،وضرورة العمل على حث الحكومة المصرية بالتراجع عن تبنى السياسات الرامية إلى تسليع المياه
بالتعاون مع بعض الوكاالت الدولية مثل وكالة المعونة األمريكية وغيرها من وكاالت أخرى .
يجب النظر في مبادرة دول حوض النيل وإعادة النظر في السياسات التى تحكم توجهاتها .
ضرورة قيام حكومات دول حوض النيل وباألخص الحكومة المصرية عن ضرورة اإلفصاح والشفافية عن كافة
المشروعات التى تتم في إطار مبادرة دول حوض النيل .
قيام دبلوماسية شعبية من منظمات المجتمع المدني على مستوى دول حوض النيل ( بعيدا عن المؤسسات الحكومية
التى ترتدي قناع المؤسسات غير الحكومية ) وأيضا ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني لبعض
الحكومات التى تروج لمشروعات مبادرة دول حوض النيل ومنها الواليات المتحدة  ،كندا  ،هولندا  ،فرنسا  ...الخ
وحثها على ضرورة الضغط على حكوماتها فيما يتعلق بإعمال حق الناس في الوصول للمياه الالزمة للشرب وإنتاج
الغذاء بعيدا عن سياسات تسليع المياه .

مجموعة اإلصالح الزراعي وعمليات اإلصالح عامة
بدأت هذه المجموعة وفق جدول البرنامج المرفق في الملحق ( )1على النحو التالي:
 .0السيدة رجاء الكساب الممثلة لمنتدى الحق في المياه في المنطقة العربية( ،المغرب):
جاء عرض السيدة رجاء الكساب حول أراضى الجموع بالمغرب ،وتناولت "الكساب" واقع أراضى الجموع في المغرب
مستعرضة في البداية التعريف بالواقع العقاري المغربي حيث أشارت إلى أن المغرب يعرف تنوعا في أنظمته العقارية
فبعضها مستمد من الشريعة اإلسالمية وبعضها مستمد من القوانين الوضعية ومنها ما هو خاضع لألعراف .ويرجع ذلك
باألساس إلى ما عرفته البنيات العقارية المغربية من تحوالت عبر مرور الزمن بفعل عوامل سياسية واقتصادية
واجتماعية ،ساعدت على إفراز مؤسسات قانونية متباينة دينية وعرفية (األحباس وأراضي الجموع) .وهكذا نجد األراضي
ذات الملكية الفردية ،واألراضي ذات الملكية الجماعية (أراضي الجموع وأراضي الجيش) ثم أراضي األحباس أو الوقف
وأراضي الدولة.

10

وأشارت "الكساب في هذا الصدد إلى التعريف بأراضي الجموع باعتبارها تلك األراضي التي ترجع ملكيتها إلى جماعات
ساللية تشكل قبائل أو عشائر تربط بينهم روابط عرقية أو عائلية واجتماعية ودينية .وتتميز هذه األراضي بكون حقوق
األفراد فيها غير منفصلة عن حقوق الجماعة .ويسهر على تدبير هذه العقارات إما الجماعة ،أي رؤساء العائالت المكونة
للقبيلة أو العشيرة ،وإما نواب الجماعة الذين ينتدبون لهذه المهمة .ويمكنهم توزيع حق االنتفاع فيما بينهم .وتجدر اإلشارة
إلى أن األراضي الجماعية تختلف عن الملكية الشائعة في أن هذه األخيرة تعتبر ملكية خاصة إن كانت شائعة بين عدة
أفراد وبالتالي فهي قابلة للقسمة وللتفويت وتعتبر مصدر حق الشفعة ،في حين نجد وضعية األراضي الجماعية ال تمنح
لذوي الحقوق عليها مثل هذه السلطات.
إلى ذلك عرجت "الكساب" إلى اإلطار التاريخي لألراضي الجماعية حيث تتميز تلك النوعية من األراضي بمكانة خاصة
في البنية العقارية للعالم القروي وتعتبر ثروة وطنية فالحية تناهز  12مليون هكتار تستفيد منها حوالي  6ماليين نسمة من
العالم القروي( ،)3وتنقسم إلى :أراضي النايبة التي تتواجد في المناطق الساحلية والسهول ،واألراضي الجماعية األصلية
المتواجدة بالجبال والمرتفعات ،ثم أراضي الجيش التي تتواجد قرب بعض المدن (العواصم القديمة).
ثم تناولت الباحثة بعد ذلك اإلشارة إلى أبرز االنتهاكات التى
تطال هذه النوعية من األراضي حيث أوضحت إلى أن
الوضعية المعقدة التي تعاني منها األراضي الجماعية جعلتها
مرتعا للنهب وللعديد من الخروقات والتالعبات والنزاعات
ومحط أطماع لوبي العقار .حيث تم االستيالء على مساحات
شاسعة من هذه األراضي وطرد وتشريد أصحابها األصليين
وذلك بتواطؤ من المسؤولين بما فيهم المجالس البلدية
والوكاالت الحضرية ومصالح مراقبة البناء .ولم تستثن حتى
الغابات والمحميات الطبيعية (نموذجي المشروع السياحي
لشركة فاديسا اإلسبانية بمنطقة السعيدية ومشروع شركة
الضحى العقارية بحديقة الحيوان بمدينة تمارة .وقد استعملت
في عمليات النهب تلك أساليب عديدة ومختلفة من تزوير
وتحايل وغش ورشاوى وصلت حتى الممارسات التعسفية .كما استعملت مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة من
قبل السلطات لنهب أراضي شاسعة من وعاء األراضي الجماعية وحتى األراضي الخاصة وتقديمها على أطباق من فضة
للوبيات العقار من ذوي الجاه والنفوذ .وال تكاد منطقة من مناطق المغرب تخلو من فضائح نهب األراضي الجماعية
ويكفي االضطالع على الملفات الكثيرة التي أحيلت على الهيأة الوطنية لحماية المال العام وأحيلت على القضاء لمعرفة
حجم هذه الفضائح.
ثم تناولت "الكساب" انتهاك حق المرأة فيما يتعلق باألراضي الجماعية و المتمثل في إقصاء النساء من االستفادة من تلك
األراضى على اعتبار أن حق االنتفاع الدائم من تلك األراضي يكون لرب العائلة من العشيرة ،وذلك وفقا لنص ظهير
 27أبريل  1616المنظم لألراضي الساللية ،والذى لم يحدد إن كان ذكرا أو أنثى .إال أن التفسير الذي جاء في المنشور
الوزاري عدد  2،677الصادر في  13نوفمبر  1957يشير أن رب األسرة أو رؤساء العائلة هم "الرجال المتزوجون منذ
ستة أشهر على األقل أو أرامل الجماعة الالئي لهن ابن ذكر" .وهذا التفسير الضيق أقصى آالف النساء كيفما كانت
حالتهن االجتماعية ،من الحصول على مورد عيش ،ضدا على الدستور ،والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وحقوق المرأة
التي صادق عليها المغرب .و يرتكز هذا التفسير على األعراف القديمة التي كانت سائدة في بعض القبائل األمازيغية،
حيث كانت الفروع ،في حالة وفاة ممثل الوحدة العائلية (أفوس) ،تقتسم فيما بينها أنصبة االستغالل واإلدارة باستثناء النساء
الالئي ال يستفدن لكونهن قد يتزوجن بأجنبي عن الجماعة .و يستمر تطبيق هذه األعراف إلى يومنا هذا بدعم وتكريس من
وزارة الداخلية ،الوصية على الجماعات الساللية رغم أنه ال يوجد أي ظهير أو مرسوم صريح يمنع استفادة المرأة
المغربية من حقها في األرض مثل الرجل.
أمام هذا الحيف الذي يطال النساء ويطال أبناءهن وخصوصا البنات ،اقتصرت فعاليات المجتمع المدني على دور المتفرج
وإصدار بعض التوصيات المحتشمة من حين آلخر .غير أن مجموعة من الفعاليات النسائية قررت مؤخرا تكسير جدار
الصمت والنضال من أجل رفع هذا الحيف بمختلف الوسائل الممكنة ،خصوصا بعدما أقدمت السلطات على تفويت آالف
 حسب محمد بن عرفة ،أحد أئمة المذهب المالكي ،الشفعة هي "استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ".فهي بمثابة القيد الذي يح ّد من حريّة
التصرّ ف في الملكيّة منعا للضرر الذي قد يسبّبه الشيوع وحماية للشركاء من دخول شخص أجنبي للع ّقار المشترك .كما ترمي الشفعة إلى منع
تجزئة العقارات وتشتيتها إلى قطع صغيرة.
( )
 3إحصائيات واردة في تدخل وزير الداخلية خالل أشغال المناظرة الوطنية حول األراضي الجماعية المنعقدة بالرباط  6-5 ،دسمبر 1665
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الهكتارات إلى منعشين عقاريين كبار بأثمنة زهيدة ،الشيء الذي قلص كثيرا مساحة األراضي الجماعية التي كانت تنتفع
منها العديد من العائالت من محدودي أو منعدمي الدخل ،والتي لم يعد أمامها إال االلتحاق بأحياء الصفيح .وإذا كان هذا
التفويت يساهم في توفير السكن االجتماعي واالقتصادي لبعض الفئات المحدودة ،فإن المنعشين العقاريين غالبا ما
يخصصون األراضي المفوتة لمشاريع تستجيب لحاجيات ذوي الدخل العالي أو لمشاريع سياحية وإقامات فاخرة ال عالقة
لها بحل أزمة السكن أو القضاء على السكن غير الالئق كما يدعي الخطاب الرسمي .وهذا ما كشفته الحرب الضروس بين
كبار المنعشين العقاريين مؤخرا بخصوص األراضي الجماعية في الكثير من المناطق.
وقد خلصت الباحثة إلى ما يلي:








تحتل األراضي الجماعية بالمغرب أهمية اجتماعية واقتصادية كبرى ،بحيث يبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 6
مليون نسمة وتبلغ مساحتها حوالي  12مليون هكتار ،منها ما هو مخصص للزراعة البورية ومنها ما هو مخصص
للزراعة المسقية .ورغم شساعتها فإن دورها في النسيج االقتصادي يبقى محدودا ،وذلك راجع إلى أسباب متشعبة
ومتنوعة ،فمنها ما هو مرتبط بطرق االستغالل ومنها ما هو مرتبط بطرق التوزيع بين ذوي الحقوق ،ومنها ما هو
مرتبط بطرق التسيير والوصاية.
إن القسمة الدورية لألراضي الجماعية بين ذوي الحقوق تؤدي إلى تجزئتها إلى مساحات صغيرة غير قابلة
لالستغالل العقالني ،إذ يصعب استعمال وسائل اإلنتاج الحديثة مما ينعكس سلبا على مردوديتها .كما أن هيمنة سلطة
الوصاية في تدبير مصالح تلك األراضي ،خصوصا إذا علمنا أن قرارات الوصاية غير قابلة للطعن وأن الجهاز
القضائي غير معني في هذه القضايا يؤدي إلى استنزاف ونهب مساحات شاسعة من هذه األراضي وبالتالي تدمير
المحيط البيئي من جهة وتشريد شرائح واسعة من المواطنين الفقراء وخصوصا النساء.
أمام هذا الوضع ،أصبح من الضروري تغيير القوانين المنظمة ألراضي الجموع ،لكي تضمن حقوق أصحابها
وترفع الحيف الذي يطال المرأة على وجه الخصوص .كما يجب تبسيط مسطرة التحفيظ العقاري وإعادة النظر في
مجلس الوصاية أو التنصيص ،على األقل ،بأن تصبح قراراته قابلة للطعن أمام المحاكم اإلدارية ومعللة.
ومن جهة أخرى ،يجب على المسؤولين القيام بفتح تحقيق نزيه حول الخروقات والقيام بإحصاء شامل لذوي الحقوق،
وتعويض المتضررين في أفق تمليك المتبقين منهم ،وإعادة انتخاب نواب الجماعات الساللية بشكل ديمقراطي وبعيد
عن تدخل رجال السلطة المحلية.

 .3يحيى الخوالدة ،جمعية أبنا ضانا والقادسية (األردن) قدم تقرير حاول الحق في الملكية التقليدية ،والتي يحرم منها
السكان المحليين ،حيث أشار إلى المشكالت التي تحرم أهالي ضانا والقادسية من الوصول لألرض ،حيث جرى حرمان
أهالي ضانا والقادسية من األراضي التى كانت بحوزتهم وإعطائها للجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،ومن ثم غياب مورد
الرزق الرئيسي لألهالي في تلك المناطق.
األستاذ يحيى فصر عن كيف مشروع جمعية أبناء ضانا والقادسية التعاونية قام ت بمب ادرة محلي ة لتني يا المجتم ت وتوحي د
جهوده للدفاع عن حقوقه وميراثه الحضاري والطبيعي وتنمية المنطقة بشكل يوفر االستدامة والحفاي عل ى عناص ر التمي
فيها والحد من المنافسة غير المتكافئة مت أفراد ومنيمات أخرى تعنى بالربح المادي بعيدا عن المساهمة الفعلية في التنمي ة
االجتماعية واالقتصادية.
وقد سعى المشروع إلى االعتم اد عل ى نوات ه التنييمي ة ف ي تش جيت التعل يا وت دري الش با ودمجه ا ف ي المجتم ت المحل ي
والخارجي وتوفير فرص عمل تحد من قسوة الفقر وفتح المجال أماا المجتمت للعم ل واالعتم اد ال ياتي ف ي ت وفير م ا أمك ن
من احتياجاته وحل بعض همومه ومشكالته وفرض وجوده على الدراسات والخطط التي تقوا بها الجهات األخ رى وت رثر
على حياته حاضراً ومستقبالً .في عاا  1686بدأت أولى خطوات تأسيس محمية ض انا الطبيعي ة م ن قب ل الجمعي ة الملكي ة
لحماي ة الطبيع ةل والت ي ش ابها الكثي ر م ن الش كون م ن قب ل الس كان المحلي ين خصوص ا أن جمي ت أعض اء تل ن الجمعي ة
ومويفيها ها من منطقة عمان العاصمة التي تبعد حوالي  222كا ش ماال .إض افة إل ى األس الي غي ر الواض حة والملتوي ة
التي استخدمت إلقناع وجهاء وسكان المنطقة وال رأي الع اا بمش روع المحمي ة وأهميت ه ودوره المتوق ت ف ي خدم ة المجتم ت
المحلي.
وف ي ع اا  1663ا ت ا اإلع الن رس ميا ع ن تأس يس المحمي ة لتس يطر عل ى المنطق ة المحيط ة بالقري ة وبالت الي تح د وتمن ت
األنشطة االجتماعية واالقتصادية للسكان اليين كانوا يعتمدون عل ى تربي ة األغن اا وال راع ة والتحطي لت وفير المتطلب ات
األساسية لحياتها.
لقد كان لتأسيس محمية ضانا الطبيع ية بما رافقه م ن ت رويإ إعالم ي كبي ر وت رويإ للمنطق ة الس ياحة أث ر ف ي توج ه بع ض
األثرياء والمستثمرين والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ياتها لش راء أراض ي القري ة ب ثمن بخ س  -اس تالالال لي روف الفق ر
التي يعيشها السكان أمال في االستثمار السياحي في القريةل وكان ليلن أثراً واضحا في توجه المجتمت المحلي نح و التجم ت
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واالتحاد ف ي مواجه ة ه يه المنافس ة غي ر الش ريفة وغي ر المتكافئ ة مم ا أدى ال ى قي اا المجتم ت المحل ى بالمب ادرة لح ل ه يه
المشكلة وحماية حقوقها.
وحس تقري ر األستتاذ يحي ىل يس عى المش روع إل ى اإلس تدامة اإلقتص ادية كم ا تثقي ف وتوعي ة المجتم ت بحقوق ه وواجبات ه
والفرص والتحديات التي تفرضها طبيعت ه الجالرافي ة والديموغرافي ة ويروف ه وعالقات ه م ت األف راد والمرسس ات األخ رى
الحكومية وغير الحكومية .وقد اعتمد المشروع عل ى الب رامإ الت ي تس اها ف ي تحقي ذ دخ ل يات ي دائ ا يس اها ف ي اس تقرار
المشروع واستدامته وتطويره من خالل تنفيي مشاريت االستثمار الجماعي.
 .2عبد الحفيظ عبيد (السودان) شرح عن قضايا األرض والسالم في السودان واستعرض األخطار القادمة بالمنطقة
وبخاصة في السودان من أنه ستكون هناك دولتين في السودان واآلثار المترتبة على ذلك بالنسبة إلى حقوق السودانيين في
الموارد الطبيعية ،وأشار إلى النزاعات التى تتم في السودان ومن بينها قضية دارفور التى تعد من أكثر المناطق هشاشة
بسبب التغيرات المناخية ،حيث هناك نقص شديد في األمطار والغطاء النباتي يأخذ في االنحسار ،وذلك كون دارفور تقع
في المنطقة المدارية فاألمطار صارت فقط أربعة اشهر في العام وصار تساقط األمطار في التذبذب منذ عام  2222حتى
.2212
أيضا هناك مشكلة التدهور البيئي وما يخلفه من صراعات ،حيث هناك تدهور في األراضي الطبيعية وتدهور في إنتاجية
األراضي ،وما يرتبه ذلك من تدهور في إنتاجية المحاصيل ،وأشار الدكتور عبد الحفيظ إلى أن هذا التدهور البيئي يخلق
عنصر آخر في زيادة حدة الصراعات في منطقة دارفور.
 .4األستاذ ناصر ابو ناصر من جمعية أنصار العدالة في مصر أشار إلى االنتهاكات التى يعانى منها الفالحين في الريف
مستعرضا في ذلك دراسة حالة خاصة بطرد الفالحين من أراضيهم الزراعية بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة شمال سيناء.
وأشار إلى عام  2228حيث صدر قرار من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بإزالة عديد من الفالحين من
أراضيهم بمنطقة القنطرة شرق في الضفة الشرقية لقناة السويس .حيث قامت جمعية أنصار العدالة بإقامة دعاوى تثبيت
ملكية لهؤالء الفالحين وبخاصة أنهم يقومون بزراعة األرض منذ عام  1683وقاموا باستصالحها واستزراعها منذ ذلك
الحين.
وفي هذا اإلطار أيضا قام أحد الفالحين باستعراض مشكلة طردهم من األرض حيث أشار إلى أنهم ال زالوا يحتفظون
بشكاير الملح حينما كانت األرض ال تصلح للزراعة عندما حصلنا عليها بالشراء من البدو آنذاك عام  ،1683في الوقت
" اللى فيه ناس تانية اشترت من الهيئة العامة ،وبعد أن بذلنا جهود كبيرة في استصالح األرض والعيش في الخالء
والعراء منذ عام  1683وبعد أن صارت األرض منتجة فوجئنا أنه يتم انتزاع األرض مننا وإعطائها لعلية القوم وذلك منذ
عام  .2228ولم يكتفوا بنزع األرض وما بها من مزروعات كالقصب ،والسمسم  ،والدرة ،والطماطم  ...الخ بل هدوا
علينا البيوت واحنا دلوقت عايشين في الخالء ووصل األمر إلى موت الماشية التى كانت بحوزتنا".
اليوم الثاني 34 :تشرين األول /أكتوبر 3202
بدأ اليوم الثاني كما هو متفق ضمن فعاليات المنتدى العام حول قضايا الصحة والبيئة واألرض ،بجلسة عامة ضمت كل
المشاركين في المنتديات الثالثة تحت عنوان "بناء القدرات عبر المعرفة وتبادل االستراتيجيات".
بعد ذلك انقسم المشاركون كل إلى منتدي من المنتديات ،وقد شهد منتدى األرض حضور عدد كبير من المشاركين زاد
عن الخمسين مشاركة ومشارك ،حيث جاءت المشاركة وفق الجدول (البرنامج المرفق في الملحق  )1على النحو التالي:
مجموعة اإلصالح الزراعي وعلميات اإلصالح عامة:
حيث تم استكمال األوراق المقدمة ضمن هذه المجموعة ،وتمت المداخالت والعروض على النحو التالي:
 .0محمد عمرون ،باحث قانوني (الجزائر) ،كز في عرضه على حيازة األرض الزراعية في الجزائر ،والتطور من
أراضي العروض إلى أراضي الملكية .وتناول في إطار ذلك مفهوم الحيازة الفالحية ،وارتباط المفهوم الحيازي بالدخل
الصافي وليست بمساحة األرض.
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وأضار إلى تدرج تاريخي مفاده ،أنه:









في تسعينيات القرن العشرين تركزت األرضي في أيدي األقلية الكبيرة أو الغنية نتيجة فشل سياسة اإلصالح
الزراعي أو توزيع األراضي.
بدء في منتصف ثمانينات القرن المنصرم ظهور الحركات االجتماعية وتطوير فكرة الحيازة واالهتمام بوضع
الفالحين ،والحق في استغالل األراضي ،والحق في االنتفاع الدائم ،ونقل الحيازة بعد الوفاة إلى الورثة.
بداية التسعينيات والنظام الحر -والتفكير في تغيير تلك األوضاع.
إرساء مبدأ أن من حق الفالحين الذين يقومون باستغالل األراضي في تملكها.
شهدت بداية األلفية الجديدة بداية التراجع عن االنتفاع الدائم ،وبدء كبار المالك في تحويل األرض إلى أراضي مباني
وعقارات بعي ًدا عن الهدف األساسي منها.
بداية تطبيق االنتفاع لمدة  25عامًا ،وكذلك الفالحة بالنجاعة وهو ما يعني أن تحقق األرض قدر معين من اإلنتاجية
وإال سحبت من حائزيها .وهذا المشروع الزال قيد الدراسة بالبرلمان الجزائري.
ويرجع السبب في تأجيل هذا المشروع إلى نشاط وتأثير الحركات االجتماعية.
وفي النهاية خلص الباحث إلى أن ثمة تراجع عن مكتسبات الحق في الحيازة واالنتفاع العام من خالل العمل على
سن قوانين جديدة مثل قانون العقار الجديد ،حيث سيعمل هذا القانون على تحويل األرض الزراعية لغير مهنتها
األصلية مثال مشروع "دنيا بارك" بالجزائر ،في الوقت الذي تعاني الجزائر من قضايا أخرى خطيرة مثل قضية
تصحر األرض لفالحين الجنوب بالجزائر.

 .3بشير صقر ،لجنة التضامن مع فالحي اإلصالح الزراعي في مصر ،قد قدم عرضً ا تحت عنوان :حول سياسات تجريد
فقراء وصغار الفالحين المصريين من األرض والسكن ودور الليبرالية الجديدة والدولة وكبار الزراع ،المقدمات والوقائع
وسبل الخالص:
وتضمن العرض تقديم ثالث حاالت من محافظات مختلفة ،وشهد عرضه شهادات حية من فالحين مضارين.
وقد ركز السيد بشير في عرضه على مجموعة من النقاط ،وقدم لهذا بمقدمة حول السياسات التتى تنفتذها الليبراليتة الجديتدة
في الكثير من الدول الفقيرة للقضاء على نمط اإلنتاج الفالحين الصغير الذي يشكل النسبة الغالبتة ألنمتاط اإلنتتاج الزراعتي
في هذه الدول (يبلغ  % 75من األر ض الزراعية في مصر) وفى نفس الوقت يمثل العائق الرئيسي الذي يعرقل ستيطرتها
الكاملة على السوقين الحيويين في الريف وهما سوق مستلزمات اإلنتاج الزراعي وستوق الحاصتالت الزراعيتة .علمتا بتأن
السيطرة على األول تفتح الطريق واسعا للسيطرة على الثاني  ..كما تمهد لتحويتل مستاحات األرض الصتغيرة إلتى متزارع
واسعة تستخدم طرق الزراعة الكثيفتة؛ وفتى نفتس الوقتت تحتول الجتزء األكبتر متن الفالحتين إلتى عتاطلين بعتد أن تستتوفى
حاجتها منهم كعمال زراعيين في تلك المزارع الواسعة.
وتتمثل األدوات التنفيذية لليبرالية الجديدة في:



المؤسسات المالية ( البنك الدولي -صندوق النقد ومؤسسة التجارة العالمية وغيرها).
وشركات إنتاج وتجارة مستلزمات اإلنتاج الزراعي.

وهذا وتقود الدولة هذه العملية بالتعاون مع تلك المؤسسات من ناحية ومع كبار الزراع من ناحية أخرى.
الوسائل المستخدمة:



عنيفة :طرد الفالحين من أراضى اإلصالح الزراعي وأراضى األوقاف – وقبلهما من أراضي الحراسات.
غير عنيفة :برفع تكلفة الزراعة:
o
o
o
o

برفع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي ( تقاوي ،أسمدة ،مبيدات ،أعالف ،آالت زراعية ،لقاحات وأمصال)،
برفع أسعار اإليجارات الزراعية.
برفع أسعار فوائد القروض الزراعية .
واحتكتار تجتتارة الم حاصتيل التتتى ينتجهتتا الفالحتون لتبقتتى أستعارها دون المستتتوى االقتصتتادي .وذلتك يتتدفع متتالك
األرض الصغار لبيع أراضيهم بسبب ضعف العائد منها ويدفع المستأجرين للتوقف عن العمل بالزراعتة ..وبتذلك
تتحقق األهداف التى ستعت إليهتا الليبراليتة الجديتدة ويستتفيد منهتا كبتار التزراع والمستتثمرين فتي مجتال الزراعتة
والدولة.

الوسائل المساعدة:
 تحرير الجمعيات الزراعية ( التعاونيات الحكومية ) من صغار وفقراء الفالحين:
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 oبتسجيل حيازة األرض في الجمعيات الزراعية باسم المالك – بالمخالفة لقانون الزراعة -لحرمان المستأجرين
من الحصول على مستلزمات اإلنتاج.
 oبالعمل على تغيير صفة الفالح – بالمخالفة للقانون – ليصير اعتبار من يملك أقل من  3أفدنة عامال زراعيا
ومن ثم إبعاد هذه الفئة عن الجمعيات الزراعية.
وسوف تطبع األوراق الثالث التي قدم السيد بشير من خاللها الحاالت المختلفة عن انتهاكات حقوق الفالحين في األرض
ضمن كتاب منتدى األرض.
 .2محمد عبد الحكيم من المؤسسة المصرية للحق فتي التنميتة (القتاهرة) ،وقتد قتدم ورقتة ضتمن قضتايا األرض وسياستات
الدولة التنموية ،بعنوان "العشوائيات تنمية أم استثمار" .مشيرً ا إلى أن عدد سكان أحزمة الفقر بلغ نحو  6112مليون نستمه
يقطنون  156منطقه عشوائية داختل نطتاق إقلتيم القتاهرة الكبترى يعتانون حزمتة متن المشتكالت عقتب تخلتى الدولتة عتنهم
وإقصتتتتائهم متتتتن أجنتتتتدة تنميتهتتتتا ويتجستتتتد هتتتتذا
التهمتتتيش فتتتي غيتتتاب وتتتتدنى عتتتدد متتتن المرافتتتق و
الختتدمات األساستتية ألي مجتمتتع بشتترى بدايتتة متتن
شتتبكات ميتتاه الشتترب النظيفتتة و(المستتتبدلة بجتتراكن
الميتتتاه الملوثتتتة والتتتتي يصتتتل أستتتعارها فتتتي بعتتتض
المنتتاطق إلتتى خمتتس جنيهتتات ) وشتتبكات الصتترف
الصحي وشبكات الكهرباء وشتبكات الطترق مترورا
بتتتتتتدني الختتتتتدمات الصتتتتتحية والتعليميتتتتتة والثقافيتتتتتة
والرياضية والترفيهية بتلك المنتاطق وأخيترا ولتيس
أخرا بافتقار مساكن هتؤالء المتواطنين الشتتراطات
البيئتتة الصتتحية واألمتتان فبعضتتهم اضتتطر إلتتى بنتتاء
مساكن أسفل وأعلى صتخورا معرضتة لالنهيتار أو
أسفل أسالك الكهرباء ذات الضتغط العتالي والتبعض
األختتر شتتيدت بجتتوار مصتتانع ملوثتتة للبيئتتة تصتتيب
أتربتها وأدخنتها المتصاعدة منها تلك الفئة بتأمراض
في الصدر والرئة وتشوه األجنة مثل مناطق (عرب
أبتتو ستتاعد محافظتتة حلتتوان والدويقتتة وإستتطبل عنتتتر
وعزبة الهجانة محافظة القاهرة).
وقد تصاعدت هجرة المواطنين محافظاتهم الفقيرة في الصعيد والريف بحثتا عتن فترص عمتل بالعاصتمة ،فمتع منتصتف
السبعينات وبداية الثمانينات طرا تغيرا فتي أوضتاع اإلستكان فتي مصتر وذلتك متع بتدايات سياستات تحجتيم دور الدولتة فتي
قطتتاع المقتتاوالت ومتتواد البنتتاء وظهتتور الشتتركات الخاصتتة الهادفتتة للتتربح والتتذين تجتتاهلوا اإلستتكان الشتتعبي واتجهتتوا فتتي
منتصف التسعينات إلى مشاريع اإلسكان الفاخر وفتوق الفتاخر ليصتبح التنمط العمرانتي العشتوائي غيتر المخطتط والمفتقتر
للخدمات والمرافق األ ساسية المبنى على أراضى فضاء القابتل للزراعتة منهتا وغيتر القابتل والكائنتة علتى أطتراف المدينتة
وقتها هو البديل الشعبي لتلك الفئة من محدودي ومعدومي الدخل المستبعدين من سوق اإلسكان وقد سعى المواطنون إلتى
تقنين أوضاعهم ومد الخدمات والمرافق إلى مساكنهم التي أصبحت بمرور الوقت وبفعل االمتتداد العمرانتي وظهتور المتدن
الجديدة في قلب العاصمة أال أن استجابة الحكومة جاءت بشتكل أختر عنتدما أعلنتت عتن إعتداد مخطتط يهتدف إلتى تهجيتر
سكان أحزمة الفقر من قلتب العاصتمة إلتى إطرافهتا واستتغالل األراضتي الكائنتة عليهتا مستاكن تلتك الشتريحة متن المجتمتع
المص ت ري فتتي جتتذب االستتتثمارات العالميتتة عبتتر إنشتتاء مشتتاريع ستتكنية وتجاريتتة علتتى أنقاضتتها ضتتاربة عتترض الحتتائط
بالظروف االقتصادية واالجتماعية لهؤالء المواطنين مستبعدة تلك الشريحة من عمليتة المشتاركة فتي صتنع القترار ليتحتوال
بتذلك متتن منتفعتين إلتتى مضتتارين متن قتترار تصتتبح مقاومتة تنفيتتذه شتكال متن أشتتكال الحفتتاظ علتى مصتتالحهم االقتصتتادية
واالجتماعية وطبائع عملهم التي تكونت وارتبطت بتلك أالماكن بفعل أقامتهم بها لعقود زمنية طويلة.
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وهو متا يتؤدى إلتى لجتوء األجهتزة التنفيذيتة إلتى تنفيتذ
تلك القرارات بالقوة الجبريتة عبتر اإلختالءات القسترية
للمساكن المستتهدف أزالتهتا بمتا يتضتمنه ذلتك األجتراء
من مصادمات واشتباكات بين المواطنين وقوات األمتن
وهتتو متتا قتتد يهتتدد الستتلم واألمتتن االجتمتتاعي ويرستتخ
مفتتتاهيم االستتتتبعاد والتهمتتتيش واالغتتتتراب فتتتي أذهتتتان
هؤالء المواطنين وتصبح مخططات وعمليات اإلزالتة
بالنسبة لهم استثمارا لقطع أراضى تم االستتيالء عليهتا
متتتنهم وليستتتت تنميتتتة لمجتمعتتتات بشتتترية تراعتتتى فيهتتتا
الجهتتتتات المعنيتتتتة األبعتتتتاد االقتصتتتتادية واالجتماعيتتتتة
والثقافيتتتتة لهتتتتم وال تحملهتتتتم أعبتتتتاء ماديتتتتة إضتتتتافية
وتحرص على مشاركتهم في صنع القرار وفقا لرؤيتهم
و قائمة أولوياتهم والتتي قتد تتمثتل فتي تطتوير شتبكات
الميتتتاه والصتتترف الصتتتحي والكهربتتتاء أو فتتتي تتتترميم
بيتتوت ورصتتف طتترق أو فتتي تطتتوير مستشتتفى عتتام
مغلق منذ سنوات وذلك عبر التشاور الحقيقي معهم الهادف إلى تحديد مصيرهم واحتياجاتهم وتطوير منتاطقهم بالشتكل
الذي يقروه ويتيح لهم حرية اختيتار أمتاكن أقتامتهم المتوافقتة متع طبيعتة عملهتم ووضتعهم االجتمتاعي فتعتود األمتور إلتى
نصابها الصحيح متن مضتارين متن القترار إلتى منتفعتين يحرصتون علتى تنفيتذه ومتن متلقتين لقترارات إلتى مشتاركين فتي
صياغتها أعماال بالعهود والمواثيق الدولية الموقعتة عليهتا مصتر والملزمتة ببنودهتا فتي المتواد ،و ، 2و،4و ،11متن العهتد
التدولي الختاص بتتالحقوق االقتصتادية واالجتماعيتتة والثقافيتة ،فكافتتة المواثيتق الدوليتة واإلعتتالن العتالمي للحتتق فتي التنميتتة
يؤيدون حق األهالي في مناقشة كافة مشروعات التنمية التي تتعرض لحياتهم وتمكينهم من صياغتها لتتماشي متع مطتالبتهم
واحتياجاتهم الملحة
وعلى هذا األساس فإننا نؤمن بأهمي ة المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في المدخل الحقوقي المدني لحل أزمة
العشوائيات أن مواجهة المؤسسات الحقوقية والمدنية الزمة العشوائيات تبنى في األساس على مدخالت منها:






التمكين :وهو بناء قدرات أهالي األحياء على بناء مؤسساتهم المستقلة (روابط – جمعيات قاعدية ) لمواجهة محاوالت
االستيالء على أراضيهم ومساكنهم؛
المساندة القانونية :وتتم عبر توفير وسائل المساندة القانونية وتولى إجراءات رفع القضايا
المساندة الفنية :وتتم عبر توفير عمليات الدعم الفني من باحثين ومدربين لتنفيذ الدراسات النوعية (وبحث سريع
بالمشاركة ودراسة االحتياجات )وطرح البدائل المالئمة لألهالي عبر وسائل التخطيط استراتيجي بالمشاركة
وحمالت المساندة اإلعالمية لألهالي عبر العمل بمنهج المشاركة مع األهالي.
التشبيك :ويتم عبر التنسيق مع كافة المؤسسات العاملة في المجال الحقوقي وتوحيد جهودها في هذا اإلطار وطرح
البدائل من خطط تنمية بالمشاركة لألحياء تتم عبر مشاركة األهالي.

 .4مصطفى الحسن ،مركز هشام مبارك للقانون (مصر) :وكان عرضه بعنوان العشوائيات وسياسة تخصيص األراضي.
حيث ركز في كلمته على:
األراضي المملوكة للدولة،
أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولية،
السياسة ا لفعلية توضح انحياز الدولة لصالح رجال األعمال والمستثمرين ضد الفقراء ،وضرب مثال لذلك الفساد بأرض
مدينتي ،وكذلك السياسة التمييزية للدولة ما بين كبار المستثمرين وصار الفالحين ،وهو ما يعبر عنه أراضي توشكى:
حيث تم تخصيص مائة ألف فدان لألمير الوليد بن طالل باألمر المباشر،
وفي النهاية ،أشار الباحث إلى أن الدولية ليست منحازة للفقراء كما تروج في دعاية مغلوطة ،بل على العكس هي منحازة
في كل التصرفات ضد الفقراء ،.وقد قدم الباحث أي ً
ضا نسخة من بيان أصدرته منظمته حول أهم االنتهاكات التي ترتكبها
الحكومة المصرية في حق مواطني أسوان في األرض والسكن ،واستعرض نداءات االستغاثة من أهالي قرية بشاير
الخير -جرف جسين -أسوان ،من مشروع العون الغذائي .حيث تم تشريد عدد من أسر هذه القرية وطردها من زراعتها،
وهو ما جرى عبر قوة ضخمة من قوات األمن المركزي.
الشهادات الحية:
 .1عبد الرازق شندي ،أراضي إصالح زراعي
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حيازة منذ  125سنة ،وتم تقنين الوضع في عهد عبد الناصر ،وفي عهد السادات اعتمد تسليم األرض إلدارتها عن
طريق هيئة األوقاف م اإلبقاء على وضع اليد.
 2228باعت الدولة األراضي للعديد من الجهات ،مثل :جمعية إسكان أمن الدولة ،جمعية مديرية أمن االسكندرية،
جمعية األمن العام
استلم بعض الفالحين ،والبعض اآلخر تم القبض عليهم ولم يتم تسليمهم األرض،
في ثالث أيام عيد الفكر عام  2226تم االتصال من مجهول بأخي الذي رفض الخروج من األرض ،وفي اليوم
الثاني وجد مقتوالً بجوار أرضه،
في بداية  2212تم اإلرسال للتفاوض وقمت بالرفض ،وأرسل لي ضابط مباحث فسم ثاني منذ عشرة أيام ولم أقبل،
وتم الضغط عن طريق أصهاري ولم استجب وقام ضابط قسم ثاني الرمل بالقبض على أحد أقاربي للضغط على وتم
تقديم شكوى للنيابة للتفتيش على القسم وتم اإلفراج عنه .ولن أسلم األرض إال بالموت.
 .3أحمد سعيد من الدقهلية،









منذ عام ونصف قام بعض السماسرة بمحاولة شراء األرض ومساحة ما أملكه  23قيراط ،وتم الرفض.
أرسل لنا المحافظ الذي أخبرنا بأن هذه األرض سيتم تخصيصها لمركز أبحاث زراعية وتم الشراء من العديد من
الفالحين،
فوجئ الفالحون وقت البيع بأن المشتري هو شركة الصالحية ومن يعترض يجبر على البيع باإلكراه،
تم بيع هذه األراضي بأضعاف الثمن الذي تم الشراء به من الفالحين،
قامت الشركة بمحاولة إنشاء مول تجاري وفندقي،
يوم  2212/8/25حاولوا نزول األرض فقمت بمنعهم ،فقاموا بتهديدي وعمل محاضر ضدي بسرقة منقوالت
تخص الشركة،
الوضع اآلن مازال مستمر ما بين اإلغراء والتهديد.

مجموعة قضايا األرض في الصراع واالحتالل والحروب
 .0مرغني طيفور ،جبال النوبة (السودان) :وكان عنوان الورقة التي قدمها المنتدى العالمي الدائم لشعب جبال النوبة:
وقد قام السيد طيفور بقراءة البيان الخاص بتشكيل المنتدى العالمي لشعب جبال النوبة وركز البيان على اآلليات التي يجب
على المجتمع الدولي االنتباه إليها لتالفي الكوارث التي يمكن أن يتعرض لها شعب جبال النوبة األعزل ،ومن أهمها:






ضرورة إلزام المؤتمر الوطني التقيد بتنفيذ بنود بروتوكوالت السالم الخاص بإقليم جبال النوبة والنيل األزرق عبر
المشورة الشعبية وفي موعده المحدد.
مخاطبة األمم المتحدة والهيئات الدولية الزراعية لحقوق الشعوب األصلية بضرورة الضغط على حكومة المؤتمر
الوطني بالتوقيع على االتفاقيات والمواثيق الدولية بحقوق الشعب األصلية وشعب جبال النوبة بصفة خاصة.
تقديم مناشدة دولية لرعاية وحماية شعب جبال النوبة خشية تعرضهم لإلبادة الجماعية ومنحهم حقوقهم المشروعة في
األرض واستغالل مواردها وممارسة خصوصياتهم الثقافية واالجتماعية ورعاية شئونهم السياسية واالقتصادية
باستقاللية تامة.
العمل على تنمية إقليم جبال النوبة وإزالة آثار الحرب ومنح التعويضات العادلة لكافة المتضررين أفرا ًدا وجماعات.

 .3احمد األطرش ،معهد األبحاث التطبيقية ،وقد قدم ورقة تحت عنوان "الحق في المدينة ،حالة مدينة القدس ".وركز
السيد أحمد األطرش في عرضه على مجموعة من النقاط ،من أهمها:




الحق في المشاركة،
الحق في الحصول على الحيز (إنتاج  +استخدام)،
الحق التخصيص (العادل).

حيث أشار إلى أن حدود القدس قد تم تغيرها أكثر من مرة:
 oالجدار العازل ضم أراضي جديدة دون السكان.
 oالمستوطنان :تكاثرت داخل محافظة القدس ،حيث يتمثل المخطط االستيطاني بالقدس،
 oحاليًا  %65 :إسرائيلي  %35فلسطيني
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 oبعد بناء الجدار %84 :إسرائيلي %16 ،فلسطيني.
وعن تهديد القدس الشرقية ،وقت تسجيل األراضي – تفعيل قانون حارس أمالك الغائبين منذ عام  1652وتطبيق قانون
أمالك الغايبين وغياب حق المواطنة العادلة :حيث إن سكان القدس من الفلسطينيين ليس لهم الحق في المواطنة ،ولهم فقط
الحق في اإلقامة الدائمة .حتى ولو أفراد من الشعب األصلي المقدسي قد أختروا المواطنة إسرائيليّة 1مازلوا في وضع
سفليّ في دولة إسرائيل ما تعترف بالحقوق االقتصاديّة واالجتماعيّة والثقافيّة—خاصتا َ ما تمس التمتع بحقوق السكن
واألرض—فقط لحاملي "الجنسية اليهودية" وال غير.
وقد تغيرت مالمح مدينة القدس عبر علميات التحديث والتي ينصب منظوره على ربط المدينة بتل أبيب بدالً من ربط
شمال الضفة (جبل نابلس) بجنوبها (جبل الخليل).
 .2عبد حماد من مبادرة السالم االجتماعي بدارفور (السودان) حيث قدم عرضً ا تحت عنوان" :األرض والسكن في
النتهاكات السلطوية ..والتهجير القسري ".وتناول السيد حماد في عرضه ،خلفية
دارفور :من األعراف األهلية إلى ِا ِ
تاريخية عن األرض واستخدامها في دارفور ،ثم نظام توزيع األرض داخل الهيكل القبلي .ومستحقات السلطان من
األرض وف ًقا للعرف األهلي ،وضوابط استخدام األرض في الحكم األهلي ،ونظام الحواكير في نظام حقوق اإلنسان.
وتطرق الباحث بعد ذلك إلى الهجرات السكانية في دارفور في الفترة من  2226–1684وأثر هذه الهجرات على حياة
اإلنسان والبيئة .ثم ركز الضوء على أصحاب الواجب متمثلة في السلطة ،واإلدارة األهلية ،وحدد أهم نتائج الهجرة األولى
في النتائج التالية:







هدر للموارد الطبيعية والثروة الحيوانية؛ ومصادرة للحقوق بواسطة القانون ،وبداية الشرارة للصراعات القبلية عن
طريق التنافس حول الموارد.
اِنتفت البيئة اآلمنة لألفراد والجماعات
بسبب الهجرة الداخلية تغيير شكل السكن الجديد من حالة االستقرار (قطاطي) إلى سكن النزوح
(خيام...كراتين...جواالت  ..وتحت الشجر)،
تم تهديد مباشر ألمن الحيازة،
شح في السلع والخدمات األساسية،
تغير نمط المعيشة.

ثم تطرق الباحث إلى الهجرة الثانية ودور أصحاب الواجب ،وخلص إلى:














االِستقطاب السياسي علي أسس اِثنية ساهم في تفكيك المجتمع من الداخل
التهجير القسري للسكان
اِنتشار األمية والجهل
التدهور البيئي
القتصادي لألفراد..واِنهيار مشاريع التنمية الزراعية
ا
تدهور الوضع ِ
اِنتشار السالح وتأسيس نظام المليشيات القبلية
توطين المهاجرين الجدد من الرعاة ومصادرة األرض من مالكها األصليين
انتشار ظاهرة المحاكمة خارج إطار القانون
إصدار قوانين الطوارئ
انعدام الحقوق األساسية لإلنسان " حق السكن – حق الدفاع – حق التعلم – حق الغذاء – حق الماء ...الخ "
غياب المالئمة الثقافية بين المهجرين وسكان المدن
انتفاء حق المشاركة والتعبير عن الذات.
دفع الكادر البشري إلي الهجرة وترك الوطن

وتناول الباحث بعد ذلك موضوع الهجرة بفعل السلطة والحرب ،وما جرى في إطار ذلك من انتهاكات واسعة لألرض
والسكن .وبعد استعرض هذه االنتهاكات ،خلص إلى مجموعة من التوصيات ،أهمها:





العمل علي تطوير القوانين الخاصة بحيازة وملكية األراضي
البحث عن وضع قانوني يعترف بالحواكير الحالية ...ويطور من أسلوبها العرفي في عمليات التمليك بالنسبة
لألرض
منح النازحين الضمانات الكافية بحصولهم علي أراضيهم عندما يأتي السالم
يجب االعتراف بحق المرأة في االمتالك
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الضغط علي الحكومة في إلغاء مستندات الحيازة التي تحصل عليها الوافدون الجدد .
يجب علي السلطة االعتراف بوجود أكثر من  32ألف من المستوطنين الجدد في دارفور يجب إرجاعهم إلي ديارهم.
إنشاء لجنة من المنظمات األهلية تعمل علي رصد وتوثيق االنتهاكات الخاصة باألرض والسكن
حشد النشطاء والحقوقيين للتدخل العاجل من اجل حماية " البيئة – أطفال الحرب -عمل المصالحات االجتماعية –
حماية األرض والسكن وحماية الشعوب المعرضة للخطر "
إنشاء تحالف من المنظمات الحقوقية يعمل علي مساعدة أطفال الحرب الذين تجاوزت أعمارهم سن الـ 18
عاما...ودراسة إمكانية إلحاقهم بالتعليم الفني .

مجموعة المجتمع المدني والمعايير والعمليات السياسية الدولية المتعلقة باألرض
 .1تحدث في هذه المجموعة السيد دانيال ﮔومز  Daniel Gómezمن شبكة الغذاء أوالً للمعلومات والتحرك (ألمانيا/
هولندا/األرجنتين) ،حول التعاون المدني مع المنظمة الدولية لألغذية والزراعة ( )FAOفي صياغة المبادئ التوجيهية
للحكم الرشيد في إدارة حيازة األرض والموارد الطبيعية.
دانييل قدّم العملية حاليّة وأهمية تدخل المجتمع مدنيّة ليضمن أفضل نتيجة( .وفرت الشبكة لحقوق األرض والسكن صيغة
باللغة العربية من مسوّ دة المساهمة للمجتمع المدني إلى المنظمة الدولية لألغذية والزراعة ).ودنييل وضح العملية والطرق
للتعاون فيها بعد إصدار أول مسودة المبادئ التوجيهية في شهر آذار/مارس  2211لغاية الموعد لتبنيها في شهر تشرين
األول  .2211تأجل ما يزيد عن التفاصيل الخاصة باإلسترتتيجيات للتدخل إلى الورش التي تتابع على اليوم ثالثة من
الساحات 1وافق مشتركات أن يقدّم أيّ اقتراحات على هذه مسودة من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
حيث دار الحديث في هذه الجلسة حول التحركات على المستوى الدولي وانصب التركيز على المبادئ التوجيهية للحكم
الرشيد في إدارة حيازة األرض والموارد الطبيعية ،تلك المبادئ التوجيهية التي تم توزيع نسخة باللغة العربية من آخر
صياغة تمت من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة الفاو ،وتم االتفاق على تقديم أية مقترحات من قبل منظمات
المجتمع المدني في إقليم الشرق األوسط /شمال أفريقيا لهذه المبادئ.
المحاضر شد أيضا َ على الفائدة من هذه المبادئ التوجيهية في بالد لم تصغ بعد أو لم تطبّق فيها سياسات كافية.
السيد جوزيف شكال ،شبكة حقوق األرض والسكن  /الحالف الدولي للموئل (مصر) ،شرح عن "الفرص المتاحة للتعاون
مع نظام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ".وباإلضافة للفرصة للمجتمع المدني أن يساهم في العملية وضع معايير
بالتعاون مع الـ 1FAOو"شطال" أعلم المشاركين عن فرص أخرى أن يشبك في تطوير المعايير ومعايير 1ولرصد ومراقبة
اإلنتهاكات الموجودة .وهذه الفرص تتناول في مواضيع واسعة وتطبيقها في بالد فرديّة.
و"شطال" مسح الفرص الدوليّة لتأييد الحقوق في األرض عبر السننين القامين 1بما في ذلك المراجعات إسرائيل وموريتانيا
ومصر من قبل لجنة الحقوق االقتصاديّة واجتماعيّة والثقافيّة ( )CESCRفي تشرين الثاني/نوفمبر  12212المتابعة إلى
تقرير غولدستون على النزاع في غ ّزة ( )26–2228وفي بعثة المقررة خاصّة بالسكن المالئم في الجزائر وفي إسرائيل
في .2211
وباإلضافة المحاضر شرح عن مبادرة مدنية في إعداد وتفسير معايار خاصة بااللتزامات الخارجية للدولة وبالتعاون
الدول ّي—بما في ذلك التجارة واإلستثمار المسعدة األجتبية في التنمي’—كم تخص حقوق االنسان .وفي ما يتعلّق بالمنطقة،
شبكة حقوق األرض والسكن نتجت أربعة دراسات حالة :النتيجة للحقوق الإلقتصادية واالجتماعية والثقافية من أفعال
الرباعيّة للشرق األوسط (اال ّتحاد األوروبي والواليات المنحدة األمريكية وروسيا و ّ
منظمة األمم الم ّتحدة) في منع المسعدة
الدولية لقطاع غ ّزة منذ  )2( ;2226ونشتطات الشركتينالفرنسيتين [ Veoliaفيوليا] و[ Alstomألستوم] في توفير بنية
أساسيّة تطوير للمستعمرالت اإلسرئيلية في القدس والضفة الغربي; ( )3إتفاقية صياد األسماك بين األتحاد األروبي ومملكة
المغرب التي تمدّد حقوق اللصيادين إلى المياه اإلوطنيّة التابعة للصحراء الغربي و( )4التصرّف إداريّ من إسرائيل من
خالل المؤسسات الصهيونية المكلفة بدولة إسرائيل (المنطمة الصهيونية العالمية/المكالة اليهودي لألرض إسرائيل
والصندوق القومي اليهودي) تطبّق حقوق ومسؤوليات "الجنسية اليهودية" على مواطني دول أخرى وتنفذ نقل السّكان1
بينما تتس ّجل في بعض  52دول أخرى كمؤسسات "خيريّة" ومعفية من الضريبة .وبين هذه الحاالت االئتالف  ETOنركز
عدّة حاالت خاص بحقوق االنسان واألرض في بلدان أخرى (أي إكوادور وغانا وبراغواي) .الهدف من كل هذه
الدراسات هو إسهام في تطوير القانون الدولي التفسيري بالتعاون مع لجنة الحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة
لألمم المتحدة.
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اليوم الثالث :تقرير مجموعات العمل
دارت فعاليات منتدى األرض في اليوم الثالث على نحو عملي وتطبيقي حيث انقسم المشاركون على ثالث مجموعات
عمل ،وخرجوا إلينا بهذه التوصيات:
 .0المجموعة األولى :األرض والحق في الماء:
 تحديد المشكلة:
o
o
o
o
o
o

الندرة،
التلوث،
التصحر،
الخصخصة
النزاعات حول المياه داخلية ،وإقليمية ،ودولية،
سوء تدبير وتسيير واستغالل وهدر المياه في مشاريع تخدم الفئات الميسورة.

 االستراتيجيات الحالية والمتوافرة ومقومات العمل الناجح:
 oتجربة التعاونيات في موريتانيتا :استخراج المياه من اآلبار بتضامن بين المواطنين ،لسكن الدولة التي ال تعترف
بها.
 oفشل سياسة السدود الكبرى في المنطقة واستنزاف المياه الجوفية،
 oفشل التعاونيات (في مصر) بعد تدخل الدولة وفرض التسعيرة على الروابط وتهميش الفالحين—خاصتا َ
النيساء—في إدارة وتوزيع المياه.
 االحتياجات:
 oالتوعية بمجموعة من المبادئ مثل كون المياه حق أساسي من حقوق اإلنسان ،وكونها ملك عام ،ثم العالقة مع
التغيرات المناخية،
 oالتنسيق والتشبيك بين المنظمات في المنطقة في إطار منتدى المياه في المنطقة العربية وشبكة حقوق األرض
والسكن.
 توصيات/مقترحات/إلتزامات:
o
o
o
o
o
o
o
o

التنصيص على الحق في المياه في دساتير المنطقة،
إنشاء مرصد بيئي ومائي وتقديم تقارير حول الوضع المائي في كل بلد وفي المنطقة،
وقف نزيف خصخصة المياه في المنطقة،
استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في االستعماالت الثانوية كالري،
منتديات محلية وإقليمية للمياه تقوم ببلورة خطوط توجيهية لتدبير المياه على المستوى الوطني واإلقليمي،
االهتمام بإدارة الصراع المحلي واإلقليمي والدولي على المياه،
المشاركة في فعاليات المنتديات القادمة مثل المنتدى االجتماعي العالمي في دكار ومنتدى التغيرات المناخية في
المكسيك،
بيان تضامن ي مع سكان قرية بني صميم يتضمن المطالبة بالتراجع الفوري عن االستغالل من المشروع المياه
المنبع من طرف شركة براسري المغربـ وإيقاف المتابعة القضائية ضد السكان المتابعين.

تشكلت هذه المجموعة من كل من:
.1
.2
.3
.4
.5

سيد عثمان ولد الشيخ (موريتانيا)،
منير ماجد إبراهيم (اليمن)،
عبد الحفيظ العبيد محمد (السودان)،
عادل أنوب عبد الملك (مصر)
عزيز لطرش (المغرب)
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 .6رجاء الكساب (المغرب)
وقد تم اعتماد اثنين كمتابعين ألعمال المجموعة وتنفيذ ما اتفق عليه وهما:
رجاء الكساب ،وعبد الحفيظ عبيد.
 .3مجموعة اإلصالح الزراعي وسياسات اإلصالح:
تحديد المشكلة:

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

تفويت األرض لغير الفالحين وحرمان الفالحين األصليين والسكان األصليين من حقهم في األرض (حالة األردن)
التراجع عن مكتسبات الحق في الحيازة واالنتفاع العام من خالل العمل حاليا على سن قانون العقار الجديد (حالة
الجزائر) ،حيث سيعمل هذا القانون على تحويل األرض الزراعية لغير مهنتها األصلية " مثال مشروع دنيا بارك
بالجزائر" ،أيضا قضية تصحر األرض لفالحين الجنوب بالجزائر؛
وقف طرد الفالحين من أراضى اإلصالح الزراعي وأراضى األوقاف ،نزع ملكية األراضي من الفالحين (نموذج
فالحى القنطرة شرق)؛
وقف التعدي على الرقعة الزراعية؛
القوانين المستحدثة التى تثبت عمليات الطرد ورفع سعر األراضي وهيكلة الزراعة؛
تهجير الفالحين من أراضيهم إلى أراضى صحراوية مما يؤدى إلى رفع أسعار المياه؛
الزيادة في التكاليف الزراعية في مقابل خفض أسعار الحاصالت الزراعية؛
قضية االحتكارات الزراعية؛
إلغاء محاكم القيم؛
قضية تسعير المياه؛
المشروعات االستثمارية والعدالة االجتماعية الخاصة بالمياه ( نموذج محور التنمية البديل الذي سوف يتم من الدلتا ،
األمر الذي سيؤدى لتلوث مياه الدلتا  ،وفي ذات الوقت تقليل حصة سكان الدلتا من المياه وأي ً
ضا تدمير جزء من
األراضي الزراعية ( حالة مصر )  ،وأيضا حالة الجزائر؛
قضية المرأة الريفية وعمالة األطفال في الزراعة؛
حق الفالحين في تنظيم نقاباتهم المستقلة؛
 oقضية الهندسة الوراثية وعالقتها بالحق في الغذاء؛

 توصيات/مقترحات/إلتزامات:
o

o
o
o
o
o
o

o

وقف طرد الفالحين من كل أنواع األرض الزراعية ،والمنازل ،وكذا أراضي وضع اليد ؛ خصو ً
صا في المناطق
المتاخمة للصحراء؛ سواء عنوة أو بموجب قوانين محلية منافية للمنطق أو تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان.
وقف التراجع عن المكتسبات التي تحققت للفالحين في فترات سابقة ،ووقف العمل بالقوانين المستحدثة التي دشنت
وقننت عملية التراجع.
إعادة من تم طردهم من األرض لها ،وإعادة مكتسباتهم التي نزعت منهم كقاعدة أو تعويضهم تعويضً ا عادالً
مجزيًا كاستثناء.
وقف االعتداء والعدوان على الرقعة الزراعية إال لمشروعات خدمة عامة تخدم فعليًا الجمهور باألساس والفالحين
على وجه الخصوص.
ال وقف الفوري لرفع أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي واإليجارات الزراعية وفوائد القروض االئتمانية والشروع
في دعم أسعار الحاصالت الزراعية بناء على تكلفة الزراعة واحتياجات فقراء وصغار الفالحين المعيشية.
وقف إزاحة الفالحين الفقراء والصغار من الجمعيات الزراعية إلى نقابة عمال الزراعة ،ووقف إجراءات تغيير
صفاتهم القانونية والمهنية كفالحين ،وإعادة من تمت إزاحتهم مؤخرً ا إلى وضعهم األصلي.
تعديل الوضع القانوني والمصرفي لبنوك االئتمان الزراعي ( القروض ) لتكون بنو ًكا تعاونية ،ال تزيد أسعار
الفائدة فيها عن  %5في السنة ،وإعادة رؤوس أموال الجمعيات الزراعية التي تم االستيالء عليها من قبل هذه
البنوك إلى الجمعيات وقصر استخدامها على األنشطة الزراعية.
وقف تقديم الفالحين المتعثرين في تسديد ديون البنوك االئتمانية إلى القضاء ،واإلفراج الفوري عمن تم سجنهم لهذا
السبب ،مع إسقاط ديون فقراء وصغار الفالحين لديها -وتحصيل الديون من ثمن المحاصيل وليس من بيع األرض،
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o
o
o
o
o

o
o
o
o

وقصر خدمات الجمعيات الزراعية على الزراع الفعليين ،وتسجيل الحيازة بأسمائهم فيها ،وتحريم استخدام
المبيدات الملوثة للبيئة والضارة بصحة اإلنسان والحيوان.
وضع حد أقصى إليجار األرض الزراعية وحد أدنى لمدة اإليجار يراعي فيها عائد زراعة األرض والحاجات
المعيشية للفالحين الفقراء والصغار.
وقف الشروع في بيع مياه الري للفالحين الفقراء والصغار ،ومراعاة حقوق المرأة الريفية العاملة في الزراعة،
والتأكيد على ضرورة حصولها على حقها في ميراثها في األرض.
إعاد ة النظر في وضع عمال الزراعة وإعطائهم األولوية مع من تم طردهم من أراضيهم من الفالحين في الحصول
على األرض المستصلحة وتوفير شروط العمل اإلنساني في الزراعة والحياة المستقرة اآلمنة.
إلغاء جميع القيود على حق الفالحين في تأسيس الروابط واالتحادات والنقابات والتنظيمات السياسية التي تحميهم
وتوحد كلمتهم وترفع مستواهم المهني واالقتصادي.
العمل على وقف حصار الشركات متعددة الجنسيات العاملة في إنتاج وتسويق مستلزمات اإلنتاج الزراعي
للفالحين ولمحاولتهم االستمرار في استخدام البذور المحلية واألسمدة العضوية واآلالت محدودة التقنية المناسبة
لعملهم الزراعي.
السعي لتحقيق التضامن المحلي واإلقليمي والدولي كشرط من شروط نجاح فرض وإقرار حقوق الفالحين وتحولهم
إلى قوة مهنية واقتصادية وسياسية ذات وزن في مجتمعاتهم.
مساندة جمعية ضانا والقادسية في تنفيذ مشروعات لمواجهة إعادة األرض وأيضا الجبر بالتعويض
ضرورة اإلبقاء على القانون القديم " القانون  16لسنة  ،) 1687حالة الجزائر
تبنى حملة للدفاع عن فالحى القنطرة شرق وطوسون وغيرها من أراضى اإلصالح.

 .2تقرير مجموعة العمل الثالثة األرض في أواضع الصراع والحروب واالحتالل:
المخرجات/الحصيلة:
 تحديد المشكلة:
 االستراتيجيات الحالية والمتوافرة ومقومات العمل الناجح:
 إحتياجات
 توصيات/مقترحات/إلتزامات:

 .4تقرير المجموعة الرابعة المجتمع الدولي والمعايير والسياسات الدولية
شارك في هذه المجموعة:
دنيال كومز( FIAN ،هولندا)،
جوزيف شكال( HIC-HLRN ،مصر)
ماندي فهمي ،مترجمة (مصر)،
موجو ،منتدى جبال النوبة للشعوب األصلية ،السودان،
رامز صبحي ،مؤسسة الحق في التنمية ،مصر.
قدمت المجموعة ثالثة مجاالت أساسية لإلسهام المحتمل من التحالف الدولي للموئل من المنطقة إلى عملية تطوير المعايير
المعنية باألرض (أوضاع الصراع ،والقانون الدولي ،والقاعدة الحضرية) .والمجال اآلخر (إصالح األراضي) التي تم
التعامل معها على نحو متفرق ومنفصل ،ولكن تم الترتيب لضم بشير صقر (التضامن مع فالحي مصر) في عملية
المتابعة .وقد ركزت المجموعة على العمليات الجارية بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة "الخطوط التوجيهية حول
الحكم الرشيد إلدارة األرض والموارد الطبيعية" على مدار العام .2211
المشكلة:
المنطقة تتصتف بانتشتار الحرمتان واإلختالء عبتر وستائل وبطترق مختلفتة .وهتو متا يشتمل حتاالت خصتاة تطلتب تحركتات
عاجلة وتدخل ،وأي ً
ضا عمليات طويلة المدى ،وتطويرات تتطلب إصتالحات سياستية وقانويتة بكتل متا تضتمنه متن مشتاركة
من قبل المجتمع المدني فاعلة ومستدامة.
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االستراتيجيات الحالية والمتوافرة ومقومات العمل الناجح:
البحث مستمر ،وهو مترتبط أي ً
ضتا بالتتدريب وبنتاء وتنميتة القتدرات إلتى متدى متا تستمح بته المتوارد .والتعبئتة العامتة علتى
مستويات شعبية تزداد على نحو موازي مع أنشطة المجتمع المدني ،وهتو متا يشتهد أي ً
ضتا وجتود جيتل جديتد متن المتتوعين
والمبادرين من أجل حل مشاكل مصيرية.
إن إطار حقوق اإلنسان يتوفر درجتة إضتافية متن الستلطة والشترعية للمعارضتة الشتعبية ضتد األشتكال المستتمرة متن نتزع
الملكية واإلخالء.
الشبكات الموجودة (مثل شبكة حقوق األرض والسكن -التحالف الدولي للموئل) تخدم فتي تجميتع القتوى والمتوارد المختلفتة
والشبكات والمنتديات الجديد (مثل منتدى الحق في المياه في المنطقة العربيتة) ،وهتي متن ثتم نمتوذج جيتد فتي بنتاء التعتاون
يمكن البناء عليه.
التقارير الموازية ،في االستجابة للفرض الدو رية المتاحة ،تعد عمليتة حيويتة وبنتاء للقتدارت علتى متدى العقتد األخيتر ،وقتد
بين اإلسهام في هذه العملية نتائج إيجابية في بناء القدرات والتعتاون علتى المستتوى المحلتي فتي تطتوير المنهجيتة الحقوقيتة
وثقافة حقوق اإلنسان بصورة عامة ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تطوير الفقه الحقوقي.
ما المطلوب؟
تنسيق أكبر للجهود ،خاصة عبر حدود الدول والقطاعات (حضري ،ريفي ،قانوني ،فنتي ،التخ) ،مطلتوب ،وكتذلك انختراط
أكثر مباشرة مع الحركات والعمليات علتى المستتوى التدولي .وأي ً
ضتا مزيتد متن المعلومتات حتول العمليتات وأن المعلومتات
المتوافرة حاليًا ليست موزعة جي ًدا ،وخصو ً
صا أنها تتصف بميزات جيوسياسية ودبولماسية ،والحواجز التي تشتكلها اللغتة،
والموارد في عملية المشاركة المباشرة (مثل المشاركة في روما) ومن ثتم متن الضتروري التنستيق واإلستهام فتي العمليتات
اإلقليمية والدولية.
توصيات /مقترحات/إلتزامات:
o
o
o
o
o

o

من اآلن فصاع ًدا سيقوم المشاركون بمراجعة تقديم مسودة المجتمع المدني إلتى عمليتة الخطتوط التوجيهيتة ومتن ثتم
اإلسهام في المتدخالت متن الخبترات المحليتة لتستحين وإكمتال المضتمون فتي حتد زمنتي نهاينته  25تشترين الثتاني/
نوفمبر .2212
يلتقي المشاركون كل يوم خميس في القاهرة تمتام الستاعة الثانيتة ظهترً ا (يتتم تحديتد مكتان االجتمتاع علتى أن يكتون
مكان مختلف كل مرة) بداية من يوم  28تشرين األول  2212الذي اتفق علتى أن يكتون فتي مكتتب القتاهرة لشتبكة
حقوق األرض والسكن -التحالف الدولي للموئل.
سيبادر المسئولون في شبكة حقوق األرض والسكن (جوزيف شكال ،ربيع وهبه) ويقودون العملية ،وتتوفير الوثتائق
المطلوبة ،وتغطية األخبار من شركاء آخرين ،وتوفير الترجمة للوثائق األساسية.
ستقوم شبكة حقوق األرض والسكن بتداول وتوزيع المالحظتات التتي تخترج بهتا هتذه االجتماعتات جنبًتا إلتى جانتب
المعلومتتات األختترى متتع شتتركاء منتتتدى األرض وأعضتتاء الشتتبكة والتحتتالف فتتي المنطقتتة ،داعيتتة إلتتى تقتتديم كتتل
األعضاء مدخالتهم وربما يكون ذلك عبر مؤتمر هاتفي عبر شبكة .Skype
يتضمن جدول األعمتال علتى المتدى البعيتد أحتداث جديتدة وعمليتات ،أهمهتا متابعتة تكثيتف المتدخالت علتى مستودة
المجتمع المدني ،وتقديم الفاو للمدخالت المجمعة إلى لجنة الفاو المسئولة عن األمتن الغتذائي ،والمستولة عتن عمليتة
الخطوط التوجيهية ،وفرص المناصرة من خالل جلستة أكتتوبر /تشترين األول  2211للجنتة األمتن الغتذائي ،حيتث
من المتوقع أن يتم تبني الخطوط التوجيهية في روما.
عمليات والتزامات أخرى للمجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لالنخراط في تطتوير المعتايير،
والفقته القتانوني ،والسياستتات داختل التدول وبينهتتا المتعلقتة بتاألرض ستتتكون موضتو ًعا فتي عمليتتات أخترى تتجتتاوز
مجال اجتماع أعضاء المجموعة الصغيرة هذه.

الجلسة الختامية:
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الزيارة الميدانية
قام المنظمون لمنتدى األرض وبالتنسيق مع المؤسسة المصرية للحق في التنمية بتنظيم زيارة ميدانية لمنطقة مثلث
ماسبيرو ،التي ينتظر تنفيذ إخالء قسري ألهالي المنطقة من أجل إقامة مشاريع استثمارية في هذه المنطقة من خالل
شركات أجنبية ،وعربية ،ومحلية .وقد أصدرت المؤسسة المصرية للحق في التنمية بيان صحفي بعد الزيارة الميدانية هذا
نصه الذي يلخص كل ما جاء من أنشطة في منتدى األرض حيال هذه القضية:
نظمت المؤسسة المصرية للحق في التنمية حملة توقيعات تضامنا مع سكان مثلت ماسبيرو بمنطقة بوالق أبو العال
المهددين بإزالة منازلهم وتم إطالق الحملة أثناء اجتماعات منتدى األرض الثاني المنعقد في القاهرة في الفترة من  23إلى
 25أكتوبر الذي تنظمه شبكة حقوق األرض والسكن – التحالف الدولي للموئل .ووقع على بيان التضامن مع السكان 6
مؤسسات دولية و 18مؤسسة مصرية وإقليمية أبرزها "التحالف الدولي للموئل– شبكة حقوق األرض والسكن– حركة
صحة الشعوب– مركز دعم التنمية– بوابة جسور– فيان الدولية من اجل الحق في الغذاء  -FIANالمرصد التونسي
للحقوق والحريات– المنتدى االجتماعي الديمقراطي اليمنى– منتدى بدائل المغربي" .وأعلن الموقعون تأييدهم الكامل
لمطالب سكان مثلث ماسبيرو المتمثلة في رفض أي شكل من أشكال التهجير أو اإلخالء القسري ألهالي مثلث ماسبيرو
ومطالبة الجهات الرسمية المصرية المعنية بااللتزام بنص المادة  2من اإلعالن العالمي للحق في التنمية ومشاركة األهالي
في وضع خطط تطوير المنطقة بما يحافظ على كافة حقوقهم بها ووقف كافة أشكال التهديد اإلعالمي بهدم المنطقة وكافة
أشكال التعسف ضد سكان مثلت ماسبيرو والعمل على الحفاظ على الطبيعة التاريخية والتركيبة السكانية الموجودة
بالمنطقة
وفى السياق ذاته نظمت المؤسسة المصرية للحق في التنمية بالمشاركة مع عدد من المنظمات الدولية زيارة ميدانية إلى
منطقة مثلث ماسبيرو مساء االثنين  25أكتوبر /تشرين األول واستمعوا إلى شهادات األهالي الذين أكدوا رفضهم إلزالة
المنطقة طبقا لتصريحات المسئولين وعدد من المستثمرين برغبتهم في إزالة المنطقة وإقامة مشروعات سياحية وتجارية
عليها بعد تهجير السكان وسلبهم حقهم في األرض التى عاشوا عليها ما يقرب من  72عام كما أكدوا محاوالت الشركات
االستثمارية مثل شركة ماسبيرو لالستثمار العقاري الضغط على األهالي لترك مساكنهم مقابل مبالغ مالية وهو األمر الذي
رفضه السكان ،وأعلنوا تمسكهم بأرضهم ومساكنهم ورغبتهم في تطوير المنطقة والبقاء عليها.
كما ناقشت المؤسسات الحقوقية
والمدنية المصرية والعربية والدولية
المشاركة بالمنتدى بدعوة من
المؤسسة المصرية للحق في التنمية
مشكلة أهالي مثلث ماسبيرو
المعرضين لإلخالء القسري من
منازلهم وبيع أراضى المنطقة
للشركات االستثمارية وأكدت على
تأييد نضالهم من اجل الحفاظ على
حقوقهم المشروعة في أرضهم
اعتمادا على كافة المواثيق
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واإلعالنات الحقوقية الدولية وبناء على المادة الثانية من اإلعالن العالمي للحق في التنمية التى تنص على إن "اإلنسان هو
الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منها كما انه من حق الدول
ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية مالئمة تهدف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان وجميع األفراد على
أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها".

وكانت الزيارة الميدانية هي آخر نشاط قام به المشاركون في منتدى األرض في دورته الثانية .ونحن في النهاية نؤكد على
أهمية تذكر ما اتفقنا عليه في الدورة األولى من المنتدى في عام  ،2226وخاصة فيما يتعلق بـ المشاركين المستدامون
والمستجدون/المدعوون لالنضمام إلى المنتدى:
حيث يركز المنتدى على حقوق األرض والقضايا األكثر أهمية المتعلقة باألرض .وفي سياق ذلك يسعى المنتدى لدعوة
ممثلين عن الحركات االجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية القاعدية والمؤسسات الدولية كمصادر
مهمة لتوفير مقومات نقاش عام مفتوح ومتنوع في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وسوف تكون مشاركة هذه
الحركات والمنظمات هامة في استمرار فعاليات المنتدى.
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ملحق رقم  :0جدول أعمال مؤتمر الدورة الثانية من منتدى األرض
صورة من الجدول الذي تم توزيعه في المؤتمر.
األرض
منتدى األرض
منتدى
في منطقة الشرق األوسط/شمال إفريقيا

حقوق اإلنسان والناس واألرض

القاهرة 32–32 :أكتوبر /تشرين األول 3202

