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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789، وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها، وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية 

تسهم في إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وينتمي إلى جامعة جورجتاون مجموعة متميزة من الطالب 

واألساتذة والخريجيين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.

تأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن 

والدوحة مستوى رصيناً من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد – رجاالً ونساء – في خدمة اآلخرين. ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية 

إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة )CULP(، أو السياسة الدولية )IPOL(، أو االقتصاد الدولي )IECO(، أو التاريخ الدولي 

)IHIST(، أو الحصول على شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.  

qatar.sfs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن كلية الشؤون الدولية في قطر، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات 

األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين 

على الصعيدين  المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

القرن  لتحليل معضالت  المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة  للمركز، وعقد  البحثي  اإلنتاج  •  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر 

الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.
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نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنّي على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

االحتياجات المباشرة للمجتمع.

www.qf.org.qa للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

© صورة الغالف تقدمة من بنجامين شيبرد. 



© 2013 مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر

تقرير موجز رقم 5 
 ISSN 2227-1694

استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في األراضي الزراعية بالخارج
حالة كمبوديا



نبذة عن الكاتب
بنجامين شيبرد طالب دكتوراه في البرنامج البحثي حول األمن الغذائي في مركز دراسات األمن الدولي التابع لجامعة سدني. ينظر شيبرد 

في أطروحته في االستثمارات األجنبية في مجال تنمية الزراعة كاستراتيجية أمن غذائي لبلدان كدول الخليج. كان شيبرد باحث زميل عام 

2010 في مركز دراسات األمن غير التقليدي في آسيا، والقائم في سنغافورة، وقد عمل لمدة ثالثة أشهر خالل هذه الفترة في مانيال، وكان 

قد نال عام 2009 جائزة “Bull Prize” التي تمنحها جامعة سدني لمنحة الدراسات العليا في السياسة الدولية.

نبذة عن المبادرة البحثية في مركز الدراسات الدولية واإلقليمية
على الرغم من االهتمام اإلقليمي البالغ باألمن الغذائي والسيادة الغذائية، قليلة جداً هي المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع في 

ما يتصل بالشرق األوسط، ومن المسلم به على نطاق واسع بأنه تنقص المعلومات المتاحة حول هذا الشأن بحيث يستند إليها تحليل 

سليم، وهذا الشح في المعلومات وعدم موثوقيتها يعنيان أن األعمال األكاديمية حول األمن الغذائي في هذه المنطقة تبقى محدودة أو 

حتى معدومة، وإن اعتماد نهج علمي إزاء هذه المسألة قيم ومالئم في توقيته على السواء. إذ وضع مركز الدراسات الدولية واإلقليمية 

هذا الهدف نصب عينيه، أطلق مبادرة بحثية بعنوان “األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط”، وعقد اجتماعات ضمن 

مجموعات عمل لمناقشة هذا الموضوع.

يهدف مركز الدراسات الدولية واإلقليمية إلى المساهمة في المعارف المتوفرة عن األمن الغذائي والسيادة الغذائية في المنطقة 

الثغرة في  التجارب من أجل سد  إلى  المستندة  البحثية األساسية  المشاريع  الموضوع، وتمويل  البحوث األصلية حول  من خالل دعم 

اإلنتاج األدبي. في إطار المبادرة األوسع نطاقاً، أنشأ مركز الدراسات الدولية واإلقليمية منتدى علمي لدراسة المواضيع الرئيسية في مجال 

األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط، ومن خالل اجتماعات بحثية منتظمة عقدت تحت رعاية مركز الدراسات الدولية 

واإلقليمية، تمكن متلقو المنح من مشاركة نتائج أبحاثهم مع غيرهم من األكاديميين، وصانعي السياسات، والمهنيين.

الخارجية لألمن  الدولية واإلقليمية حول “االستراتيجيات  الدراسات  أكبر يموله مركز  التقرير جزء من مشروع بحثي  يشكل هذا 

الغذائي: المخاطر والفرص لدول الخليج” من إعداد ماري آن تيترو من جامعة ترنتي، وبنجامين شيبرد من جامعة سدني، وديبورا ل. ويلر 

من األكاديمية البحرية في الواليات المتحدة. يدرس هذا المشروع عدة دول خليجية تبحث عن أراٍض زراعية في بلدان نامية، وتتيح هذه 

االستراتيجية إمكانية تأمين إمدادات غذائية موثوقة في األجل الطويل، ولكنها تعرضت لالنتقاد بأنها قد تؤدي إلى استغالل المجتمعات 

المحلية في البلدان المضيفة. ينظر هذا المشروع في حالتين من حاالت االستثمارات في األراضي الزراعية من جانب دول الخليج في 

البلدان النامية من أجل وضع تكهن طويل األجل لهذه االستراتيجية التي ُتنفذ في الخارج، واألسئلة المطروحة هي التالية: ما هي المخاطر 

التي تنشأ بالنسبة إلى المستثمرين في دول الخليج عند محاولة تنفيذها؟ وما الذي قد يزيد احتماالت النجاح في األجل الطويل؟

شكر
نتوجه بالشكر إلى مركز الدراسات الدولية واإلقليمية في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، الذي مول العمل الميداني 

في هذا المشروع كجزء من مبادرته البحثية حول “األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط”. يشكل هذا العمل الميداني 

جزء من بحوث الدكتوراة التي يجريها بنجامين شيبرد في عمليات شراء األراضي األجنبية كاستراتيجية لألمن الغذائي في دول الخليج، 

وسيتم تحليل البيانات المقدمة بمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. 

مالحظة عن الترجمة

هذا العمل نسخة مترجمة عن التقرير األصلي الذي تم نشره باللغة اإلنجليزية عام 2012، وقد تم الحفاظ على عناوين األعمال المقتبسة  

في الهوامش وفي البيبلوغرافيا باللغة اإلنجليزية ليسهل على القارئ تحري المصادر المستخدمة. للحصول على التقرير األصلي باللغة 

http://www12.georgetown.edu/sfs/qatar/cirs/CambodiaSummaryReport.pdf :اإلنجليزية، يرجى زيارة الرابط



تم إعداد هذا التقرير عبر استخدام البيانات التي تمخضت عن العمل الميداني في كمبوديا، ويسعى التقرير إلى تقييم البالد كمصدر 

محتمل وطويل األجل للمواد الزراعية األساسية للدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كجزء من استراتيجياتها في مجال السياسة 

الوطنية لألمن الغذائي.

أجري هذا البحث في إطار المبادرة البحثية بعنوان  “األمن الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط”، بتمويل كريم من مركز 

الدراسات الدولية واإلقليمية في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، ونظر المشروع في حالة كل من كمبوديا وإثيوبيا 

كهدفين محتملين بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ما يخص االستثمار في األراضي الزراعية. أما هذا التقرير فيركز على 

كمبوديا، في حين يعرض تقرير آخر مماثل الحالة في إثيوبيا، ويمكن االطالع على جميع استنتاجات هذا المشروع في كتاب “ألمن 

الغذائي والسيادة الغذائية في الشرق األوسط” الذي سيصدر قريباً عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية.

االستنتاج الرئيسي الذي خلص إليهما التقريران هو أن حيازة أراٍض زراعية في البلدان النامية مثل كمبوديا وإثيوبيا تشكل استراتيجية 

سيئة وخطرة في ما يخص هدف تأمين إمدادات غذائية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعزى السبب إلى أن ُنهجاً مماثلة تميل إلى 

تجريد السكان في المجتمعات المحلية من ممتلكاتهم، وتصيبهم باألذية، أو تفقرهم، كما أنها تعرض استمرارية المشاريع إلى الخطر.

كذلك، يسلط هذا التقرير الضوء على الفرص الضخمة المتاحة لدول مجلس التعاون الخليجي لالستثمار في القطاع الزراعي في 

الزراعية  الحيازات  الغذائي من خالل االستثمار في  المرجوة في مجال األمن  أكثر موثوقية لتحقيق األهداف  كمبوديا، ويقترح مساراً 

الصغيرة عوضاً عن الكبيرة منها.

على الرغم من أن المشاكل تتخذ أشكاالً مختلفة، إال أن البعض منها مشترك بين الحالتين، وخاصة المخاطر المرتبطة باالستثمارات 

التي تركز على األراضي الزراعية، ومن المرجح أن تظهر في بلدان نامية أخرى. في الوقت ذاته، تنشأ فرصة زيادة اإلنتاجية — بما يتيح 

توليد فائض للتصدير — في كل من كمبوديا وإثيوبيا، وربما في بلدان نامية أخرى أيضاً. غير أن طريقة التطرق إلى األمن الغذائي 

المحلي قبل تصدير الفائض من اإلنتاج تتفاوت إلى حد بعيد، وهي أصعب بكثير في إثيوبيا منه في كمبوديا. بيد أن إمكانية االستثمار 

في أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين لزيادة اإلنتاجية، وتوفير فوائض للتصدير، وتأمين أسواق تنافسية لإلنتاج الفائض، موجودة 

في الحالتين، وستكون ظاهرة أيضاً في بلدان مستهدفة أخرى.

هذا يشير أيضاً إلى أنه في ظل مزيد من األبحاث حول بلدان أخرى يمكنها  استضافة االستثمارات، تتوفر فرصة جيدة لتلجأ دول 

مجلس التعاون الخليجي إلى االستثمار في زراعة البلدان النامية كجزء من سياستها طويلة األجل في مجال األمن الغذائي، طالما أن 

هذه االستثمارات تتم بطريقة متأنية وبناءة وحسنة التنظيم. لهذه الغاية، يقدم هذا التقرير بعض التوصيات إلجراء المزيد من البحوث، 

وليعيد صانعو السياسات النظر في السياسات الوطنية لألمن الغذائي.
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مقدمة

ما زالت أسعار األغذية العاملية تخضع للضغوطات بعدما بلغت ذروتها عام 2008 وأدت إىل قيام حركات احتجاجية واضطرابات، وإىل 

“األمن  بشأن  الحكومات  العديد من  تزداد مخاوف  الواقع،  أمام هذا  العامل.1  الجوع حول  يعانون من  الذين  األشخاص  ارتفاع يف عدد 

الغذايئ”، مبا فيها حكومات البلدان األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي. لذا، من الرضوري توفري إمدادات غذائية موثوقة يف األجل الطويل 

لضامن استمرارية االستقرار يف هذه البلدان ورفاه شعوبها، وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي ظروفاً صعبة يف قطاع الزراعة املحلية، 

كام تعاين من االعتامد الكبري عىل الواردات الغذائية، وتخضع لهوى الرشكاء يف تجارة املواد الغذائية سّيام أن بعضهم وضع حدود للصادرات 

خالل أزمة عام 2008. 

اعتمدت البلدان األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي عىل غرار دول أخرى، خاصة الصني وكوريا الجنوبية، اسرتاتيجية تقيض بحيازة 

أراٍض صالحة للزراعة — املسامة يف ما ييل “صفقات األرايض” — يف بلدان أجنبية، والغاية تقيض مبامرسة الزراعة املكثفة يف الخارج، 

وإعادة استرياد املنتجات يف األسواق املحلية. من الناحية النظرية، ونظراً إىل أن هذه االسرتاتيجية تستهدف األرايض يف البلدان النامية 

ذات إنتاجية زراعية متدنية، ميكن أن تأيت بالفوائد للمستثمر والدول املضيفة عىل السواء. غري أن هذا النهج ُأدين عىل نطاق واسع، إذ 

اعترب ضار باألمن الغذايئ يف البلد النامي املضيف، وشكل جديد من أشكال االستعامر االقتصادي االستغاليل، ومن املحتمل أن يتفاقم وضع 

الفقراء يف البلدان املعنية يف ظل هذه املشاريع.

يسعى هذا البحث إىل النظر يف الوضع الحايل الذي تشهده البلدان النامية التي تتم فيها صفقات األرايض هذه، وإىل اقرتاح بعض 

الخطوط التوجيهية لصانعي السياسات يف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التقليل إىل الحد األدىن من األرضار عىل املجتمعات 

املحلية، وتعظيم النجاح طويل األجل لالستثامرات التي تم القيام بها تحقيقاً ألهداف األمن الغذايئ.

بعد دراسة حالة مملكة كمبوديا كبلد مضيف، خلص هذا التقرير إىل أنه تتوفر فرصة ممتازة لتنمية اإلنتاجية الزراعية، وزيادة 

التوافر اإلجاميل للمواد الغذائية من خالل االستثامر يف زراعة البلدان النامية. بيد أن التقرير يستنتج أيضاً إىل أن االسرتاتيجية التي تقيض 

بتأمني السيطرة عىل األرايض يف كمبوديا عىل أمل أن تؤدي إىل توفري األمن الغذايئ يف دول مجلس التعاون الخليجي، هي اسرتاتيجية مشوبة 

بالخلل. لذا، ينبغي إعادة النظر يف طريقة القيام باالستثامرات. وكام يبني هذا التقرير، أن الصفقات التي تركز عىل األرايض ال تضمن تحسن 

اإلنتاجية، كام أنها قد تجرد املزارعني املحليني من ممتلكاتهم، فتولد اضطرابات وإمكانية فعلية لنشوب نزاع عنيف، وانعدام االستقرار 

هذا يسء بحد ذاته، ال سّيام بالنسبة إىل املجتمعات املترضرة، فهو يعرِّض موثوقية إعادة الصادرات إىل األسواق املحلية للمستثمرين إىل 

غير  السلعية  المضاربة  ذلك  في  بما  األمر،  لهذا  تفسيرات  عدة  وتوجد  جداً،  عالية  مستويات  الغذائية  المواد  أسعار  بلغت  و2008،   2007 عامي  خالل   1

أنظر: الحيوي.  الوقود  إنتاج  إلى  المتحدة،  الواليات  في  المزروعة  الذرة  خاصة  األغذية،  إنتاج  في  التدفق  وتحول  األساسية،  الغذائية  المواد  على  المنظمة 

 Miguel Robles, Maximo Torero, and Joachim von Braun, “When Speculation Matters,” IFPRI Issue Brief 57, Washington DC: International Food Policy
Research Institute, February 2009; Donald Mitchell, “A Note on Rising Food Prices,”  World Bank Policy Research Working Paper no. 4682 ( July 2008).8

وقد ترافق مع ذلك حركات احتجاجية، واضطرابات، وأعمال عنف في حوالى 30 بلداً، اقترنت بدورها بانتفاضات سياسية في بعض الدول الضعيفة مثل هايتي ومدغشقر. أنظر: 

BBC News articles: “Mexicans Stage Tortilla Protest,” February 1, 2007; “Food Riots Turn Deadly in Haiti,” April 5, 2008; “Haitian Senators Vote to Fire PM,” 
April 12, 2008; “Madagascar in Crisis,” March 18, 2009; “Madagascar Leader Axes Land Deal,” March 19, 2009; Alexander Nicoll, “The Simmering Food 
Crisis,” IISS: Strategic Comments 14, no. 9 (2008); Jerome Taylor and Andrew Buncombe, “The Food Crisis Begins to Bite,” The Independent, April 25, 2008.

كذلك، أقام البعض روابط بين أسعار األغذية المرتفعة والربيع العربي. أنظر:

Sarah Johnstone and Jeffrey Mazo,  “Global Warming and the Arab Spring,” Survival: Global Politics and Strategy 53, no. 2 (2011): 11-17; and David 
Rosenberg, “Food and the Arab Spring,” The Middle East Review of International Affairs (MERIA) Journal 15, no. 3 (2011). 
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الخطر أيضاً. كام أن تجريد املزارعني املحليني من أراضيهم قد يزيد مستوى الفقر، ويقلص إمكانية حصول املجتمعات الريفية املترضرة 

من هذه االستثامرات عىل األغذية. هذا بدوره قد يفيض إىل اختالل يف تدفق الصادرات إىل املستثمرين، وكل هذه العوامل مجتمعة تحد 

من فعالية االسرتاتيجية املركزة عىل األرايض.

تحسني  عىل  املضيف  البلد  يف  املحليني  املزارعني  قدرات  ببناء  يقيض  وفاعلية  موثوقية  أكرث  استثامري  شكل  مثة  ذلك،  عن  عوضاً 

انتاجيتهم من أجل إنتاج فوائض للتصدير. هذا يسهل حصول تحسن يف اإلنتاجية عىل نحو مأمون، ويزيد توافر األغذية للتصدير. كام 

يخفف أيضاً بصورة وقائية من مخاطر العنف وانعدام االستقرار، ومن التهديدات عىل الصادرات التي قد تنجم عن طرد املستثمرين 

األجانب ألصحاب الحيازات الصغرية من أراضيهم. يف النهاية، يقدم التقرير بعض املقرتحات حول كيفية تسيري مثل هذه االستثامرات، كام 

يويص ببعض االعتبارات عىل صعيد السياسات، ويحدد بعض املجاالت التي تستوجب املزيد من البحوث.

السياق: األمن الغذايئ كاسرتاتيجية وطنية

معلومات أساسية

تتفاوت مستويات القدرة الزراعية املحلية يف دول مجلس التعاون الخليجي، فاململكة العربية السعودية مثاًل قد استثمرت بشكل كبري يف 

التقنية العالية، ويف اإلنتاج واسع النطاق للقمح واملاشية، وكان هذا النهج فعاالً عىل بعض األصعدة، إذ تحقق االكتفاء الذايت من القمح 

يف الثامنينات واستمر حتى عام 2009. إمنا حصل ذلك إىل حد بعيد عىل حساب املوارد املائية غري املتجددة يف اململكة، سّيام أن الحاجات 

املستمرة الستهالك املياه يف الزراعة يف الصحراء ال تسمح مبواصلة هذا النهج يف األجل املتوسط واألجل الطويل.2 تتمتع دول مجلس التعاون 

الخليجي التي يتوفر فيها قدر قليل من األرايض للفرد الواحد — اإلمارات العربية املتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين — بقدرة أقل عىل 

تنمية الزراعة املحلية عىل نطاق واسع، وخاصة املواد الغذائية األساسية. بيد أنها استكشفت خيارات للزراعة املحلية، وأطلقت أو شجعت 

عىل إقامة مشاريع مختلفة كمزارع الخضار يف الكويت واملباين املكيفة إلنتاج األلبان. 

الواردات  تعتمد بشكل ملحوظ عىل  الخليجي  التعاون  األعضاء يف مجلس  البلدان  زالت  ما  املبادرات،  الرغم من هذه  لكن عىل 

الغذائية، واستناداً إىل تجربة ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف الفرتة 2007-2008، والفرض املفاجىء للرقابة عىل الصادرات من جانب بعض 

الرشكاء التجاريني الرئيسيني، أقرت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالحاجة إىل تنويع مصادرها من املواد الغذائية األساسية، ومن 

املهم ضامن وجود مصادر غذائية موثوقة يف األجل الطويل ميكن الحصول عليها وتكون محمية من عدم قابلية التنبؤ ومن املخاطر عىل 

صعيد التسعري واإلمداد، سّيام أنها مخاطر مالزمة لسوق عاملي غري منظم يعاين خلاًل كبرياً.3 

 Benjamin Shepherd, “Above Carrying Capacity: Saudi’s External Policies for Securing Food Supplies” (paper presented at World Congress of  2

Middle Eastern Studies, Barcelona, July 19-24, 2010), http://www.insight-in-security.com/insight/wp-content/uploads/2012/05/Shepherd-_
Saudi-Arabias-external-policies-for-securing-food-supplies-9Jun2010.pdf.f

3 على الرغم من المنطق االقتصادي الذي يوحي بأن البلدان الفقيرة ذات اليد العاملة الرخيصة والموارد الزراعية الوفيرة يجب أن تكون البلدان األكثر تنافسية 

إلى  يتلقون دعماً كبيراً من حكوماتهم، وهذا ما يخل  أنهم  الزراعية، سّيما  الشمالية وأوروبا على األسواق  أمريكا  المنتجون من  الزراعي، يهيمن  اإلنتاج  من حيث 

أنظر: الزراعية.  للسلع  الدولية  بالسوق  بعيد  حد 

Rajesh Aggarwal, “Dynamics of Agriculture Negotiations in the WTO,” Journal of World Trade (Law-Economics-Public Policy) 39, no. 4 (2005); 
John Frydenlund, “Sowing the Seeds of Failure: A Critique of the 2007 US Farm Bill,” Global Subsidies Initiative, 2007; Malgorzata Kurjanska 
and Mathias Risse, “Fairness in Trade II: Export Subsidies and the Fair Trade movement,” Politics, Philosophy & Economics 7, no. 1 (2008); Clive 
Potter and Mark Tilzey, “Agricultural Multifunctionality, Environmental Sustainability and the WTO: Resistance or Accommodation to the 
Neoliberal Project for Agriculture?” Geoforum 38, no. 6 (2007); and World Trade Organization, “Agricultural Negotiations Background,” 2011.

على الرغم من هذه االختالالت، وفي الواقع بسببها، ال يتوفر مستوى عاٍل من االتفاق على تنظيم التجارة الدولية في المنتجات الزراعية، وبقي التوصل إلى اتفاق بشأن 

التجارة العائق الرئيسي في جولة مفاوضات الدوحة في منظمة التجارة العالمية.
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يقيض أحد الخيارات البديهية أمام دول مجلس التعاون الخليجي برشاء أراٍض يف بلدان أخرى من أجل زراعتها بصورة مكثفة إلعادة 

إرسال املنتجات إىل أسواقها املحلية. غري أن هذه االسرتاتيجية تعرضت النتقادات واسعة إذ اعتربت ضارة باألمن الغذايئ يف البلدان النامية 

املضيفة، وشكل من أشكال االستعامر االقتصادي االستغاليل.4 

يستكشف التقرير اسرتاتيجية االستثامر يف األرايض األجنبية التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي يف ما يتصل بحالة كمبوديا 

تحديداً. كذلك، يقيِّم اآلليات القامئة لحيازة أراٍض زراعية يف كمبوديا من جانب مستثمرين أجانب، ويعترب هذه االسرتاتيجية وسيلة لتطوير 

األمن الغذايئ يف دول مجلس التعاون الخليجي، ومصدراً إما للتنمية البناءة أو للتدخل األجنبي املدمر يف البلد املضيف. بالتايل، يسعى 

هذا التقرير إىل تحديد اسرتاتيجيات استثامرية لدول مجلس التعاون الخليجي ميكن أن تنجح يف تحقيق أهداف األمن الغذايئ املحيل يف 

األجل الطويل، وأن تشكل مساهمة بناءة يف تنمية البلد املضيف. هذه النقطة األخرية ذات أهمية جوهرية، فاالسرتاتيجية التي قد تكون 

مدمرة يف نهاية املطاف للبلد املضيف من غري املحتمل أن متثل مصدراً موثوقاً للواردات الغذائية يف األجل الطويل بالنسبة إىل املستثمر.

األمن الغذايئ

قامت منظمة األغذية والزراعة يف األمم املتحدة بتعريف األمن الغذايئ عىل النحو التايل:

يتحقق األمن الغذاىئ عندما تتاح الفرصة لجميع الناس ىف جميع األوقات للحصول بصورة مادية واقتصادية عىل غذاء كاف وآمن 
ومغذ لتلبية احتياجاتهم الغذائية من األغذية التى يفضلونها ليعيشوا حياة مليئة بالنشاط والصحة.5

ويف حني أن لهذا التعريف قيود ملحوظة،6 هناك ثالثة جوانب مهمة يف األمن الغذايئ يتوجب عىل واضعي السياسات يف دول مجلس 

التعاون الخليجي أن يأخذوها يف االعتبار إن كانوا يفكرون باستخدام أراٍض زراعية أجنبية. يتناول هذا التقرير الجانبني األول والثالث من 

الجوانب الثالثة.

يتعلق الجانب األول بالتوافر املتسق وطويل األجل لواردات غذائية كافية ميكن الحصول عليها، وخاصة بالنسبة إىل منتجات األغذية 

األساسية. أما الثاين فيتصل بكيفية توزيع اإلمدادات عىل نحو عادل يف املجتمع لضامن أن يحصل جميع السكان عليها، ليتمكن من تناول 

أغذية صحية ومالمئة طوال الوقت )من حيث الحاجات التغذوية، والثقافة، والدين، واملناخ، إلخ…(، ويتناول الجانب الثالث مشكلة توافر 

األغذية، وتوزيعها العادل، وإمكانية الحصول عليها بالنسبة إىل شعوب البلدان التي يتم فيها استهداف األرايض، وللوهلة األوىل، قد ال تبدو 

هذه النقطة األخرية مصدر قلق كبري لواضعي السياسات يف دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتايل ميكن تجاهلها بسهولة باعتبارها غري 

ذات صلة أو يصعب التأثري عليها. إمنا، وحتى يف ظل ترتيبات تعاقدية صارمة، إذا ما واجهت حكومة البلد املضيف أزمة عىل غرار حركات 

احتجاجية أو اضطرابات بسبب نقص يف املواد الغذائية يف البالد واستوجب ذلك املطالبة باملوارد التي تم التعهد بها مبوجب العقود إىل 

املشرتين األجانب، فإن الضغوطات الوطنية سوف تطغى عىل االلتزامات األجنبية،7 ومن املحتمل أن يولِّد هذا الواقع مصدر نزاع بني 

الدولة املستثمرة والبلد املضيف، وأن يعرِّض — يف الوقت ذاته — تدفق الصادرات من املرشوع إىل الخطر.

 Seif Madoffe, “Africa: Biofuels and Neo-Colonialism,” Weekly Forum for Social Justice in Africa, June 4, 2009; George Monbiot, “Snatching Food 4

 From the Mouths of the Poor,” The Guardian, 2008; James Petras, “The Great Land Giveaway: Neo-Colonialism by Invitation,” Global Research,
Centre for Research on Globalisation (December 1, 2008).8

، )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.  Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The State of Food Insecurity in the World” (2010), 8.8 5

Benjamin Shepherd, “Thinking Critically About Food Security,” Security Dialogue 43, no. 3 (2012).2 6

7 ال يختلف هذا األمر عما حدث أثناء “أزمة” أسعار المواد الغذائية عام 2008، حيث أن البلدان التي فرضت الحظر على صادرات المنتجات الغذائية كانت هي 

على  احتجاج  تشهد حركات  أن  لخطر  معرضة  أو  وتشهد  المحلي،  الصعيد  على  االستقرار  انعدام  مشاكل  تواجه  أو  والجوع،  الفقر،  من  تعاني  التي  البلدان  نفسها 

أنظر: وكازخستان.  وباكستان  الهند  بينها  ومن  الغذائية،  المواد  أسعار  ارتفاع 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), “Export Controls Curtail Aid for Hungry Neighbours,” IRIN News (2008).
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للتخفيف من  اسرتاتيجيات جدية  االستثامرات ما مل توضع  توترات محلية، تحد من فعالية  التي تصاحبها  الحالة،  لذا، فإن هذه 

املخاطر. فمن الجوهري فهم الظروف السائدة يف البلد املضيف، واالستثامر فيها عند الحاجة، حتى تكون الرتتيبات األجنبية بشأن األمن 

الغذايئ قابلة للتنبؤ وموثوقة يف األجل الطويل، وسوف متثل حالة كمبوديا أفضل برهان عىل هذا.

املستثمرون يف صفقات األرايض

تسعى األجهزة الحكومية يف دول مجلس التعاون الخليجي واملواطنون التابعون لها إىل إقامة مشاريع عقد صفقات تتعلق بأراٍض أجنبية، 

األمثلة حيازة  ما غري واضح. وتشمل بعض  التي توجهه مؤسسة  الدولة وذلك  الذي توجهه  االستثامر  الفاصل بني  الخط  يكون  وأحياناً 

الكويت 130 ألف هكتار يف مقاطعة كامبونغ ثوم يف كمبوديا، واالستثامرات التي قامت بها رشكة حصاد الغذائية يف قطر، وهي رشكة 

مملوكة بالكامل من قبل الدولة، واالستثامرات التي قامت بها رشكات سعودية تحظى بتأمني مايل من الصندوق السعودي للتنمية الزراعية.

أحد األسئلة التي تنشأ عن عدم الوضوح بني نشاط الدولة ونشاط املؤسسة هو ما إذا كانت األهداف األساسية لالستثامرات تقيض 

بالربح البحت — من املضاربة أو من عائدات املبيعات — أو يف األساس لتحقيق األهداف الوطنية يف مجال توفر األغذية. بغض النظر عن 

اإلجابة عىل هذه األسئلة، تكمن إحدى املشاكل عىل صعيد االستثامرات املوجهة من الدولة أو من املؤسسة عىل السواء، مقارنة باإلنفاق 

عىل معونة التنمية متعددة األطراف، يف غياب الشفافية حول طبيعة الصفقات، إذ ُتخفى تفاصيلها العتبارها إما حساسة من الناحية 

الدبلوماسية أو رسية من الناحية التجارية.

بالنسبة إىل املجتمعات الريفية يف البلد املضيف من صفقات األرايض، ال ُتعزى اآلثار السيئة إىل كون االستثامرات موجهة من الدولة 

أو من املؤسسات، بل إىل مدى تنفيذ املرشوع بشكل جيد، وقد يستوجب توفري الظروف لضامن حسن تنفيذ مرشوع استثامري ، سواء 

إن كان مموالً من الدولة، أو من صندوق سيادي، أو من رأسامل خاص، درجة معينة من التنظيم أو تدخالت أخرى من جانب حكومة 

الدولة املستثمرة.

عالوة عىل ذلك، إن مشاركة الدولة إىل حد معني رضورية لنجاح االستثامرات من منظور حكومة الدولة املستثمرة — أي تدفق كاف 

هة بحتاً من املؤسسات سوف تسعى إىل  وموثوق للمواد الغذائية األساسية املرغوب بها يف البلد املستثمر — يف حني أن االستثامرات املوجَّ

اقتناص الفرص التي تتيح تحقيق األرباح القصوى، والرشكات يف دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر اآلن يف مشاريع صفقات األرايض 

يف جنوب رشق آسيا وتشارك فيها، إمنا ليس بالرضورة إلنتاج املواد الغذائية األساسية أو إلعادة تصديرها إىل أسواقها املحلية،8 وقد تسعى 

بعض استثامرات الرشكات إىل تحقيق مكاسب ناشئة عن املضاربة ال غري — من ارتفاع قيم األرايض مثاًل — وقد ال تحقق عىل اإلطالق 

أهداف األمن الغذايئ املحيل.

إىل  تستند  فهي  كاملة؛  قامئة  ليست  إنها  الخارج.  األرايض يف  الخليجي يف  التعاون  استثامرات دول مجلس  بعض   1 الجدول  يبني 

املعلومات املتاحة علناً. توجد العديد من الصفقات ذات تفاصيل غري واضحة، وصفقات أخرى ال يعلن عنها، منها ترتيب بني اململكة 

العربية السعودية وإثيوبيا يتناول مساحة مليون هكتار من األرايض حسب ما أفاد أحد واضعي السياسات يف اململكة العربية السعودية.9 

8 تتضمن األمثلة شركات في دول مجلس التعاون الخليجي مثل شركة أّبار وزيني )المملكة العربية السعودية(، وشركة فاكهة ألفا )الكويت( المشاركتين في مزارع الفاكهة 

ر منتجاتها إلى أسواق أجنبية مختلفة مثل اليابان، وكوريا، وبلدان في أوروبا والشرق األوسط.  في الفلبين التي تصدِّ

9 من باب المقارنة، تبلغ مساحة األراضي اإلجمالية 1,782,000 هكتار في الكويت، و1,159,000 هكتار في قطر في حين أن إجمالي األراضي المروية في المملكة العربية 

السعودية يبلغ 1,731,000 هكتار. ويفيد موقع ”Landportal.info“ عن 86 صفقة أراض في كمبوديا، و71 في إثيوبيا، وهذا يجعلهما البلدين األكثر استهدافاً بعد موزمبيق 

الذي يسجل 92 صفقة أراض. إنما حتى اآلن، لم يستهدف أي من دول مجلس التعاون الخليجي موزمبيق.
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الدولة املستثمرة من 

مجلس التعاون الخليجي
مستوى الصفقاتالغايات املعلنة للمشاريعالبلدان املضيفة

اململكة العربية السعودية

إثيوبيا، السودان، السنغال، جنوب 

السودان، روسيا، الفلبني، األرجنتني، 

مرص، مايل، موريتانيا، نيجرييا، النيجر 

)عّلق البلد املضيف منح االمتيازات 

يف عام 2009(، باكستان، زامبيا

وفول  للذرة،  املبارش  التصدير 

وزيت  واألرز،  والعلف،  الصويا، 

واألناناس،  واملوز،  والروبيان،  النخيل، 

والدجاج والقمح،  والخضار، 

الصفقات  16 صفقة من بني هذه 

تغطي مساحة 1,713,357 هكتار. 

خمس منها يف إثيوبيا

اإلمارات العربية املتحدة

السودان، الجزائر، املغرب، مرص، 

غانا، إندونيسيا، ناميبيا، باكستان، 

رومانيا، إسبانيا، السودان، تانزانيا

والزيتون،  للبطاطا،  املبارش  التصدير 

الزيتون،  وزيت  األلبان،  ومنتجات 

وزيت  والذرة،  والعلف،  والحامض، 

والبلح،  السكر،  وقصب  واألرز،  النخيل، 

والقطن،  والحبوب،  الحجازي،  والربسيم 

ودوار الشمس، والفستق، والذرة الرفيعة

تغطي  الصفقات  هذه  بني  من   5

مساحة1,882,739 هكتار

قطر

كمبوديا، السودان، تركيا، الربازيل، 

فيتنام، باكستان، الهند، غانا، 

إندونيسيا، الفلبني، أسرتاليا

والذرة،  للخرفان،   املبارش  التصدير 

والحبوب، واألرز، والشعري

تغطي  الصفقات  هذه  بني  من   4

مساحة 624,630 هكتار

التصدير املبارش لألرز والذرةكمبوديا، الوس، الفلبنيالكويت

التصدير املبارش للموز واألرزالفلبنيالبحرين

التصدير املبارش لألرزالفلبنيعامن

الجدول 1: استثامرات دول مجلس التعاون الخليجي املعروفة يف األرايض الزراعية بالخارج 
املصادر: Food Crisis and the Global Land Grab,l“ January 2012 and Landportal.info, May 2012”. نشكر ديبورا ل. ويلر من األكادميية البحرية يف الواليات املتحدة   

األمريكية عىل مساهمتها يف تجميع هذه البيانات.

حني يضع صانعو السياسات يف دول مجلس التعاون الخليجي سياسات لألمن الغذايئ التي تتضمن اسرتاتيجيات استثامر يف زراعة 

البلدان النامية، من املهم أن ينظروا يف تأثريات السلوك غري املنظم الذي يبدر عن مواطنيها، وهذا ينطبق بصورة خاصة عىل الرشكات التي 

تقوم بإدارة برامج متولها الدولة، أو تلك التي تستفيد من منافع تكتسبها بفعل انضاممها إىل سياسة الدولة يف مجال األمن الغذايئ، أو 

تستخدم هذه املنافع، وتتلقى الدعم من النشاطات التي تجري خارج األرايض الوطنية. إمنا حتى الرشكات التي ال تستفيد بنحو مبارش من 

سياسات الحكومة قد تولد املشاكل للدولة ولسعيها إىل تحقيق أهدافها إذا أنشأت أوضاع سيئة داخل البلد املضيف، وهذا يدعم الجانب 

الذي ينص بأنه يتوجب عىل حكومة الدولة املستثمرة أن تضع اسرتاتيجيات استثامرية ورقابة تنظيمية توخياً لتحقيق أهداف األمن الغذايئ 

لألجل الطويل، ويورد القسم بعنوان “التوصيات والخطوات التالية” يف هذا التقرير بعض املقرتحات لهذه الغاية.
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أسلوب البحث

ُوضع هذا التقرير باستخدام بيانات من البحوث امليدانية التي أجريت يف كمبوديا بني مايو ويوليو 2011، وتضمن هذا البحث إجراء 

مقابالت مع أصحاب الشأن من منظورات عدة مبن فيهم:

• واضعو السياسات، والبريوقراطيون، واملسؤولون الحكوميون.	

• الذين 	 الزراعة يف كمبوديا، واملستشارون يف مجال االستثامر يف كمبوديا  املستثمرون األجانب املطلعون عىل قطاع 

يعملون لحساب مستثمرين أجانب.

• ممثلون للمؤسسات الزراعية املحلية يف كمبوديا.	

• املنظامت املانحة الدولية التي تعمل عىل مشاريع تنموية متصلة باألرض والزراعة.	

• واالستثامر 	 القطاع  عىل  تعليقاتهم  وأبدوا  بحوث  أجروا  الذين  الفكرية  املراكز  واألكادمييون،ومحللو  الصحافيون، 

التجاري واألجنبي فيه.

• منظامت املجتمع املدين التي تعمل مع املزارعني والقرويني ذوي الخربة يف مشاريع االستثامر التجاري واألجنبي.	

• املزارعون والقرويون بحد ذاتهم.	

مع  جميعها  وجرت  الرسمية،  غري  املناقشات  من  بكثري  أكرب  عدد  من  األدلة  ُجمعت  كام  رسمية  مقابلة   35 املجموع  يف  أُجريت  وقد 

ح للمشاركني أنه لن يتم الكشف عن هويتهم بحيث  مجموعات من املجيبني للتوصل إىل مشاركة أوسع نطاقاً. يف جميع األحوال، ُوضِّ

يشعرون باالرتياح قدر اإلمكان، ويتحدثون برصاحة عن تجاربهم ووجهات نظرهم، وتم التحقق من أي استثناء بشكل مبارش مع الفرد 

املعني قبل ضمه إىل هذا التقرير.

كذلك، متت مراكمة البيانات الوثائقية خالل فرتة البحوث امليدانية، مبا يف ذلك الُنسخ )املرتجمة( من الترشيعات، واملالحظات يف 
الدعاوى القانونية، والتقارير اإلعالمية، ووثائق السياسات، وتقارير ومنشورات صادرة عن أكادمييني/مراكز فكرية.10

فرصة االستثامر الزراعي يف كمبوديا

التعاون الخليجي. فهي بالد زراعية بشكل عام وتتوفر فيها بعض  مثالياً محتماًل لدول مجلس  متثل كمبوديا، من جوانب عدة، رشيكاً 

األرايض الخصبة. إذ ُتجدد الدورات الفريدة من نوعها للفياضانات والرصف يف بحرية تونيل ساب ونهر امليكونغ ترسبات الطمي الغنية 

10 مالحظة بشان تعابير الخمير ونقل حروفها إلى حروف لغة أخرى: 

المجموعة اإلثنية واللغة الطاغيتان في كمبوديا هي الخمير، ويشير الكمبوديون إلى أنفسهم وإلى األشياء الكمبودية عامة بأنها من الخمير. إنما ليس جميع الكمبوديين 

من الخمير، بل هناك حوالى عشرون مجموعة إثنية مختلفة بما فيها التايلنديين، والفيتناميين، والشمص، ومجموعات متنوعة من السكان األصليين، ولغاية شمل جميع 

الكمبوديين، بما فيهم غير الخمير، اسُتخدم تعبير “الكمبودي”، ما لم تجري اإلشارة بصورة خاصة إلى الخمير.

وتتمتع لغة الخمير بكتابة خاصة بها، متدرجة أصاًل من السنسكريتية، وتتضمن 24 حرفاً ليناً و33 حرفاً ساكناً )وُتلفظ العديد من األحرف بطريقتين(، لذا من الصعوبة 

نقل أحرف الكلمات الخمير إلى كلمات موازية لها باإلنجليزية يمكن لفظها، ولزيادة األمور سوء، ما من طريقة موحدة لنقل األحرف إلى لغة أخرى. على الرغم من وجود 

ب عملية استخدام نسخات اللغة اإلنجليزية  عدد من االصطالحات المستخدمة على نطاق واسع، من الشائع أن يؤلف األشخاص أحرف لفظية خاصة بهم. هذا قد يصعِّ

لألماكن أو ألسماء األشخاص، كما أن البحث عن مواٍز لها على اإلنترنت غير فعال على اإلطالق. على سبيل المثال، إن إسم مقاطعة أمالنغ باإلنجليزية في كامبونغ سو هو 

)Amlaing( ُينَقل إلى أمالينغ )Amlaeng(، أو أرمالينغ )Armlaing(، أو أومالنغ )Umlaing(، وما يثير اإلحباط على نحو أكبر هو أن الخمير يتوقعون لفظ دقيق )ُيعزى 

جزء من السبب وراء ذلك الى أن إساءة لفظ الكلمات غالباً ما يعد تلميح مهين(، وهذا يعني أن محاولة لفظ كلمة لم ُتنقل حروفها بشكل جيد قد يؤدي إلى االرتباك، وعند 

اإلمكان، استخدمت األحرف المنقولة التي يبدو أنها األكثر شيوعاً من حيث دقتها.  

وتعَرض أسماء الخمير بذكر الشهرة أوالً، إنما ولتشويش األمور، أي عبارة تشريف )دكتور، سيدة، آنسة، سيد، إلخ( ُتستخدم مع اإلسم األول. بالتالي نغو سوثاث 

(Ngo Sothath) هو السيد سوثاث )Mr. Sothath( على الرغم من أن نغو هو اسم الشهرة. أحياناً، يقوم الخمير الذين تلقوا تعليمهم في الخارج بتبديل ترتيب أسمائهم 
بحيث تعكس االصطالح الغربي، وأنا أورد األسماء الخمير بالكامل في البيبلوغرافيا لضمان سهولة العودة إلى المراجع.   
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باملغذيات كل عام. كذلك، تستخدم الزراعة 72.3 يف املائة من السكان،11 ويعيش ما بني 80 و90 يف املائة منهم من إيرادات أرايض األرز يف 

حويض تونيل ساب وامليكونغ.12 غري أن الزراعة يف كمبوديا تعاين من اإلنتاجية املتدنية، وتتوفر فرصة ملحوظة لتوليد إنتاج جديد يساهم 

يف اإلنتاج الغذايئ العاملي. 

كمبوديا بلد ساحيل، ويوجد مرفأ للحاويات يف العاصمة بنوم بنه،13 ومنشآت مرفأية بحرية يف سيهانوكفيل، مام يجعل لوجستية 

القابلة  ما نسبًة إىل مساحة األرايض املتوفرة  التعاون الخليجي.14 عدد السكان يف كمبوديا منخفض نوعاً  التصدير مالمئة لدول مجلس 

للزراعة،15وموارد املياه العذبة، مام يعني أنه من السهل االستجابة إىل املتطلبات املحلية لتوفري األغذية، ويشري إىل إمكانية توليد فوائض 

ملحوظة للتصدير، ومساحة األرايض املتوفرة أكرب عىل األرجح مام تشري إليه السجالت الرسمية نظراً إىل أن البيانات الرسمية قد تبالغ يف 

اإلفادة عن مساحة الغطاء الحرجي التي تحددها بنسبة 15 يف املائة من إجاميل مساحة البالد.16 

تشري حقول األرز الجافة التي ُتراح يف موسم األمطار إىل أن نقص املياه مشكلة بالنسبة إىل الزراعة يف كمبوديا، وال شك يف وجود 

بعض املخاوف إزاء املوارد املائية يف كمبوديا، خاصة تلك املتصلة بإقامة سدود يف أعىل مجاري الروافد عىل طول نهر امليكونغ، والتهديدات 

لدورة الفياضانات الحيوية السنوية يف بحرية تونيل ساب الكبرية، والدورة املوسمية االستوائية التي ال تتساقط خاللها األمطار طوال خمسة 

ر املياه القابلة للتجدد بحوايل 8,400 مرت مكعب للفرد الواحد،  أشهر من السنة. إمنا تتمتع البالد مبوارد ملحوظة من املياه العذبة، وُتقدَّ

رين لألرز يف العامل. فاملسألة  وهي كمية تبلغ ضعفي الكمية يف البلدين املجاورين، أي تايلند وفيتنام،17 وهام من بني أكرب املنتجني واملصدِّ

الرئيسية ال تكمن يف توافر املوارد املائية، بل يف مدى الحصول عليها وإدارتها عىل نحو فعال ومستدام يف األجل الطويل.

إن األرايض الزراعية املنبسطة مالمئة للمحاصيل األساسية التي تنمو يف مناخ استوايئ مثل األرز والذرة والصويا والكسافا والسكر، 

ويجري نقاش حول ما إذا أمكن استخدام األرايض املزروعة باألرز لزراعة محاصيل قد تنمو يف أراٍض غري مالمئة لألرز مثل األرايض املتموجة 

أو السفحية، وغالباً ما تكون األرايض املتموجة مالمئة أيضاً ملحاصيل زراعية أخرى )إمنا ليس بالرضورة محاصيل األغذية األساسية( مبا فيها 

 National Committee for Population and Development, “Cambodian Population Datasheet,” (Royal Government of Cambodia, Office of the  11

Council of Ministers, Phnom Penh, 2010).0

National Institute of Statistics, “Statistical Yearbook of Cambodia,” (Royal Government of Cambodia, Ministry of Planning, Phnom Penh, 2008), 50.0 12

13 محطة الحاويات في بنوم بنه هي مرفأ سطحي يتصل بمرفأ سايغون ذي المياه العميقة عبر نهر الميكونغ.

14 تبعد سيهانوكفيل عن الدوحة 4.196 ميل بحري؛ أي رحلة تستغرق 11 يوماً و16 ساعة في البحر بسرعة 15 عقدة، استناداً إلى بيانات من:

  Sea-rates.com: http://www.searates.com/reference/portdistance.e

15 تشير قاعدة البيانات اإلحصائية )FAOSTAT( حول احتساب مساحة األراضي القابلة للزراعة عام 2008، باالضافة الى التقديرات السكانية عام 2010، أن هناك ما 

يعادل 3.8 كمبوديين في الهكتار الواحد من األراضي القابلة للزراعة، ومن باب المقارنة، هناك 12.5 إثيوبي و17.6 فلبيني في الهكتار الواحد من األراضي القابلة للزراعة، 

في حين أنه في بلدان زراعية شاسعة مثل أستراليا وكازاخستان، يوجد فقط 0.5 و0.7 أشخاص لكل هكتار من األراضي القابلة للزراعة على التوالي )غير أن كازاخستان بلد 

غير ساحلي، ويفتقر إلى البنية التحتية اللوجستية لشحن كميات كبيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ليس مالئماً الستثمار األراضي من جانب دول مجلس 

التعاون الخليجي(. وفي الحد األقصى اآلخر، توجد قطر حيث هناك 116 شخص في الهكتار الواحد، والكويت مع 267 شخص.  

16 تدعي الحكومة أن الغابات تغطي حوالى 59 في المائة من مساحة األراضي في البالد بعد أن تراجعت من نسبة 70 في المائة في السبعينات وفقاً لقاعدة بيانات 

FAOSTAT, “Statistical Database of the Food and Agriculture Organization of the United Nations,” 2011, http://faostat.fao.org/default.aspx  .إحصائية

أكثر  نسبة  المائة هي  في   35 نسبة  أن  إلى  يشير  تعّده  أن   “Global Witness” المدني  المجتمع  منظمة  الحكومة من  2007 طلبت  عام  ُأصدر في  تقرير  أن  غير 

أنظر: أقل من ذلك.  المتبقية  الحرجية  بأن األراضي  البالد. هنالك تقديرات أخرى تشير  ”Global Witness“ من  التقرير، ُحظرت منظمة  واقعية، ونتيجًة لهذه 

Chris Lang, “Deforestation in Vietnam, Laos and Cambodia,” in Deforestation, Environment, and Sustainable Development: A Comparative Analysis, 
ed. Vajpeyi D.K. (Westport, Connecticut and London: Praeger, 2001): 111–137.

كذلك، إن معدل إزالة الغابات غير واضح، سّيما أن قطع األشجار على نحو غير شرعي ما زال مستمراً. أقر مسؤول عن إنفاذ القانون في إحدى المقاطعات، جرت مقابلته 

ر” لألخشاب “لغض النظر”.   في مقهى ريفي معزول أثناء البحوث في إطار هذه الورقة، بصراحة أنه ينتظر تلقي المال من “مصدِّ

FAO’s AquaSTAT, “Hydrological Statistical Database,” 2010.0 17
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الفاكهة والقهوة والكاجو، وعىل الرغم من أن املطاط ليس محصوالً يوفر األمن الغذايئ، فقد شكل قطاعاً متنامياً يف كمبوديا، ويف حني مل 

يشهد قطاع الوقود الحيوي حتى اآلن نشاطاً كبرياً فقد متت زراعة بعض الجاتروفا وزيت النخيل.18 كذلك، يزداد االهتامم بإمكانية زراعة 

محاصيل متعددة مثل الصويا والكسافا كمحاصيل ثانوية يف مزارع املطاط، أو الكاجو أو املوز أو نخيل السكر أو املانغو. 

توجد أيضاً مساحات حرجية واسعة جداً تحظى بالحامية القانونية، وتشكل مصدر قيم لقدرة البالد يف املستقبل عىل الحصول عىل 

أرصدة كربون يف إطار خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها، وقد تدمرت هذه الغابات بفعل قطع األشجار بصورة غري 

مرشوعة ومامرسات الفساد، كام أن مساحات واسعة من األرايض الحرجية ما زالت تتعرض للتدمري.19 ما تبقى من الغابات يف كمبوديا 

إزالة  الناجمة عن  اإلنبعاثات  مبادرة خفض  الطويل ضمن  األجل  أرصدة كربون يف  الخليجي فرصة رشاء  التعاون  لدول مجلس  يعطي 

للمراجعة، والرصد، واملساءلة بصورة مستمرة  آليات مالمئة  توفر  أن  بالرشاكة مع منظمة محرتمة ومستقلة ميكنها  الغابات وتدهورها 

وذلك، من أجل ضامن أاّل ُتدفع األموال مقابل أراٍض متدهورة أو مقطوعة األشجار، والحؤول دون التعدي املستمر عىل املناطق املحمية 

د مثنها بالكامل. امُلسدَّ

باملقارنة مع بعض البلدان املجاورة، ال تواجه كمبوديا خطراً كبرياً من حيث الكوارث الطبيعية. فهي بالد محمية جيداً نسبياً — من 

الناحية الجغرافية — من الزوابع واألعاصري، كام أنها مستقرة من الناحية الجيولوجية إذ مل تتعرض يف املايض إىل هزة أرضية أو حركة 

بركانية. ويتمتع القطاع الزراعي يف كمبوديا مبيزة أخرى تتمثل باليد العاملة املتوفرة فيه، سّيام أن أكرث من 60 يف املائة من السكان هم 
دون الـ 24 من العمر، ومعظمهم يعيش يف املناطق الزراعية الكربى.20

سياسات الحكومة الكمبودية

مثة فرصة واضحة بالنسبة إىل املستثمرين، عىل األقل يف األجل القصري، تتمثل يف وجود نظام منفتح إىل حد بعيد جداً لالستثامرات األجنبية 

بحيث يكاد ميثل الفكر النيوليربايل. إمنا ُتفرض بعض القيود التنظيمية عىل املستثمرين الخارجيني، إضافة إىل املادة الدستورية التي تقترص 

التي تبلغ فيها حصة الخمري من األسهم 51 يف املائة أو أكرث، ُتعترب رشكة خمري  مبوجبها ملكية األرايض عىل املواطنني الخمري. فالرشكة 

وطنية.21  تتيح امتيازات األرايض االقتصادية املفصلة يف قسم الحق يف هذا التقرير للمستثمرين إمكانية ضامن سيطرة طويلة األجل — من 

70 إىل 99 عاماً مع إمكانية التجديد — عىل حيازات األرايض، مبا يف ذلك املشاريع ذات ملكية أجنبية مطلقة تبلغ 100 يف املائة تتجاوز 

الحدود املفروضة عىل ملكية األرايض.

كذلك، فإن السياسات النيوليربالية متنح املستثمرين حوافز تسمح لهم بإعادة كامل أرباحهم وإنتاجهم إىل موطنهم، وتعفيهم من 

الرضيبة عىل الدخل ملدة عرش سنوات، وتعفي مدخالت اإلنتاج من الرسوم.22 عالوة عىل ذلك، إن التواجد يف إحدى املناطق االقتصادية 

هذه  وصف  عىل  السياسات  واضعو  ويتفق  الجمركية،  املعامالت  وترسيع  املضافة،  القيمة  عىل  الرضيبة  من  إعفاء  يستتبعه  الخاصة 

أنظر: الحيوي.  الوقود  إنتاج  لغاية  النخيل  زيت  و/أو  الجاتروفا  لزراعة  االقتصادية  األراضي  من  امتيازات  ثالثة  األقل  على  ُمنحت   18

Economic Land Concession Secretariat, “Economic Land Concession Profiles: Kampong Speu (Fortuna),” (Royal Government of Cambodia, 
Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries, Phnom Penh, 2010).

19 كما يبينه التقرير الصادر عن منظمة )Global Witness) عام 2007. وعالوة  على ذلك، أفادت منظمة غير حكومية ُاجريت مقابلة معها في إطار هذا البحث عن وجود 

جدال خطير في المناقشات حول مقترح الجهوزية واالستعداد في إطار مبادرة خفض اإلنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في رابطة أمم جنوب شرق آسيا حيث 

أن المسؤولين في الحكومة الملكية في كمبوديا شعروا باإلحراج حين اتضح أن بعض األراضي الحرجية التي يزعمون أنها بكر هي األراضي ذاتها التي كانت المنظمات غير 

الحكومية تعرضها كدليل على إزالة األحراج المستمرة بال هوادة. )مقابلة مع مدير منظمة من المجتمع المدني، 17 يونيو 2011، بنوم بنه(.

  National Institute of Statistics 2008.8 20

Council for the Development of Cambodia, “Cambodia Investment Guidebook,” (Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, 2010).0 21

 Chea Vuthy, “Investment Opportunities in Cambodia (Presentation to Foreign Investors),” (Royal Government of Cambodia, Cambodia Special 22

Economic Zone Board, Phnom Penh, 2011).1
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السياسات بـ“الباب المفتوح”23 يف كمبوديا، وهي تختلف عن سياسة الباب املفتوح التي تنتهجها الصني، وعن سياسة )Doi Moi( يف فيتنام 

إذ تتميز بانفتاحها عىل نطاق أوسع باتجاه الداخل والخارج عىل السواء.  بينام تقوم كل من فيتنام والصني بإدارة وتنظيم رشوط املشاركة 

األجنبية يف اقتصادهام،  ال ينطبق هذا األمر عىل كمبوديا.24 

نظراً إىل أن هذه السياسات تأيت مبنفعة ضئيلة لتنمية االقتصاد يف كمبوديا يف األجل الطويل، فهي قد ال تكون ذات فائدة بالنسبة 

إىل املستثمر سوى يف األجل القصري، وذلك لألسباب التالية: 

• إيرادات قليلة من الرضائب عىل الرشكات.	

• إيرادات قليلة من الرضائب عىل الدخل من العاملة املتدنية األجر.	

• ال ضامنات للعاملة املحلية.	

• إمكانيات قليلة إلعادة استثامر أرباح الرشكات.	

• حوافز قليلة إلنشاء مؤسسات محلية إلمدادات املدخالت.	

• ال ضامنات لنقل التكنولوجيا.	

• ال حوافز، بالنسبة إىل املواد الغذائية األساسية، لتوفري اإلمدادات إىل األسواق املحلية بأسعار منخفضة مقابل التصدير إىل أسواق 	

أكرث ربحية.

ومن املحتمل أن تفيض هذه األسباب مجتمعة إىل توليد آثار ضارة لالقتصاد املحيل. كذلك، إذا نجمت ضغوطات عىل اإلمدادات الغذائية 

العاملية بسبب إعادة كل اإلنتاج إىل موطن املستثمرين من دون توليد أي دخل للمجتمعات املحلية، فقد يؤدي انعدام االستقرار املحتمل 

واالضطرابات إىل قيام بيئة صعبة للمستثمرين األجانب. وهذا يربز الحاجة إىل أن يضمن املستثمرون تنفيذ املشاريع التي تحقق منواً قوياً 

يف االقتصاد املحيل، ومنافع واضحة للمجتمعات املحلية، وتحسيناً لظروف عيشها. 

اإلنتاجية الزراعية يف كمبوديا

تنتج حقول األرز يف كمبوديا 2.8 طن من أرز الشعري يف الهكتار الواحد، وهو معدل أدىن بكثري من املعدل البالغ 5.5 أطنان يف فيتنام، و6.5 

أطنان يف الصني. أما غالت األرز األكرث إنتاجية يف العامل فيوفرها مزارعو األرز يف األرايض الجافة يف أسرتاليا حيث أنهم يستخدمون تكنولوجيا 

متقدمة جداً، وينتجون 9 أطنان يف الهكتار الواحد،25 ويخفي معدل 2.8 طن يف كمبوديا اختالفاً كبرياً يف اإلنتاجية، فأغلبية املزارعني الفقراء 

وعائالت أصحاب الحيازات الصغرية الذين غالباً ما ميلكون أراٍض غري مروية، بالكاد ميكنهم إنتاج أكرث من طن واحد يف الهكتار وإدارة 

محصول واحد يف السنة يف موسم األمطار، ووفقاً لألرقام الواردة من الحكومة، 4% فقط من 2.4 مليون هكتار من حقول األرز يف املواسم 

الرطبة ُيحصد مرتني يف السنة، كام أن حقول األرز يف املواسم الجافة تغطي فقط 385,000 هكتار، أي ما ميثل 16% من املساحة املزروعة 

باألرز،26 وتبقى حقول األرز ُمراحة طوال الوقت تقريباً خارج مواسمها عوضاً عن إنتاج محاصيل بديلة، ما عدا رمبا زراعة خضار الكفاف.

23 مقابلة مع مسؤول يف الحكومة، 24 يونيو 2011، بنوم بنه.

24 تشترط فيتنام مثاًل على أي مؤسسة ذات رأسمال أجنبي يتجاوز 30% العمل بموجب إجازة )محدودة المدة( من الحكومة الفيتنامية؛ واستخدام موظفين فيتناميين 

مدخالت  عن  عوضاً  فيتنامية  مدخالت  وشراء  المؤسسة؛  إنشاء  لدى  استخدامه  يتم  أجنبي  موظف  أي  محل  للحلول  الفيتناميين  المواطنين  وتدريب  وإدارة  فقط، 

إلى  واللجوء  بالمؤسسة؛  الصلة  ذات  المستقبلية  األسهم  معامالت  في  الفيتناميين  للمستثمرين  األولوية  وإعطاء  مماثلة”؛  والتجارية  الفنية  شروطها  “تكون  أجنبية 

شركات تأمين ومدققي حسابات فيتناميين؛ والتعامل مع مصارف فيتنامية بالعملة الفيتنامية، ونقل كل التكنولوجيا التي أحضرتها المؤسسة من خارج فيتنام. أنظر:

Socialist Republic of Vietnam, “Law on Foreign Investment in Vietnam,” (National Assembly, Hanoi, 1996).

FAOSTAT 2011 25؛ تجدر اإلشارة إلى أن قياس اإلنتاجية من حيث األطنان في الهكتار الواحد مقيِّد، فهو ال يحتسب عناصر جوهرية أخرى في إطار الكفاءة، بما في ذلك 

حد لمقارنة “اإلنتاجية”.  استهالك المياه واالستدامة البيئية، ويتجاهل اإلنتاجية االجتماعية مثل إدرار الدخل للمجتمعات الزراعية. غير أنه الشكل الموَّ

 Supreme National Economic Council, “Policy Paper on the Promotion of Paddy Production and Rice Export,” (Royal Government of Cambodia, 26

Phnom Penh, 2010).0
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كذلك، ميثل الحد من خسائر ما بعد الحصاد مجاالً آخر ينطوي عىل فرص كبرية لتحسني توافر األغذية. تعلن الحكومة أن املعدل 

السنوي لخسارة اإلنتاج من محاصيل األرز يف املواسم الرطبة، بسبب اآلفات والظروف املناخية السيئة، يبلغ 10%.27 حسب تقدير املعهد 

الدويل لبحوث األرز، ميكن أن يبلغ إجاميل خسارة ما بعد الحصاد من محاصيل األرز يف آسيا نسبًة عالية ترتاوح بني 30% و50%، عىل أن 
هذه النسبة تتعدى الخسارة التي ُتعزى إىل اآلفات والظروف املناخية السيئة لتشمل الخسارة خالل املعالجة، والتخزين، والنقل أيضاً.28

حتى خالل دورة زراعة األرز يف املواسم الرطبة، تبقى مساحات واسعة من األرايض الزراعية املنبسطة يف كمبوديا ُمراحة يف بعض 

أنحاء البالد، وبخاصة خارج حوض تونيل ساب، وكام متت مالحظته مثاًل من خالل التجول يف بعض أرجاء مقاطعات كامبونغ سبو، وكاندال، 

وتاكيو، وبراي فانغ خالل مواسم زراعة األرز، أن جزءاً فقط من حقول األرز — أقل من النصف — قد ُزرع، ورشح املزارعون الذين سئلوا 

عن هذا األمر أن املشكلة ُتعزى إىل نقص املياه: حيث ال تتوفر املياه سوى لحقل أرز واحد من أصل حقلني، أو ثالثة، أو أربعة حقول. 

وهذا يتناقض بشكل واضح مع الحقول املخضورضة التي تغطي مناطق حوض تونيل ساب يف مقاطعتي كامبونغ ثوم وسيام رياب، حيث 

يسهل الحصول عىل املياه.

تشري املواد اإلعالمية الصادرة عن وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات يف كمبوديا إىل أن املشكلة يف مقاطعات مثل تاكيو متصلة 

بالوصول إىل املياه وإدارتها بفعالية أكرث من انعدام وجود املياه.29 تتبني صحة هذا القول من خالل املقارنة بني مناطق زراعة األرز عىل طول نهر 

27 المصدر نفسه.

 Trina Mendoza and Martin Gummert, “Fighting Asia’s Post-Harvest Problems,” International Rice Research Institute, Rice Today 6, no. 1  28 

( January-March, 2007).7

Agriculture Technology Department, “The Problem of Chormpa Commune (Khmer Language),” (Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, 2011c).c 29

 يتناول هذا البيان الصحفي قصة بلدة شورمبا في منطقة باتي في مقاطعة تاكيو إلعطاء تعليمات إلى المزارعين كي يعتنوا بصورة جيدة بموارد المياه بحيث تتوفر لهم 

كميات كافية من المياه لزراعة محاصيل األرز في المواسم الجافة، ويحث المزارعين على تعلم كيفية استخدام بذور وتكنولوجيا المواسم الجافة لتعظيم غالت محاصيلهم. 

الصورة 1: صورة القمر االصطناعي MODIS ُتظهر الحدود بني كمبوديا وفيتنام

Mekong River Commission for Sustainable Development, “Monitoring the Mekong Basin,” 20022 :املصدر
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فيتنام  الحدود بني  امليكونغ جنوب كمبوديا،30 وتظهر االختالفات عىل جهتي  نهر  الواقعة عىل ضفاف  فيتنام، واملقاطعات  امليكونغ يف 

وكمبوديا بوضوح عىل صور األقامر االصطناعية، كام تبينه الصورة 1.

يتوقع من توسيع نطاق الري، واعتامد تكنولوجيا الزراعة يف املواسم الجافة واملناطق الجافة يف كمبوديا أن يزيد النواتج الزراعية 

الحرجية وغريها من  التعدي عىل األرايض  الزراعية املوجودة من دون  إنتاجية أكرب بكثري من األرايض  بصورة ملحوظة، وميكن تحقيق 

املجاالت البيئية املحمية.

وبالنسبة إىل املزارعني الفقراء، ُتوِفر إمكانية زيادة الغالت يف املوسم الواحد وزراعة محصول ثاٍن وحتى ثالث- أكان األرز أو محصول 

آخر- كل عام فرصة كبرية لتحسني اإلنتاجية والدخل واملكاسب وللتحرر من الفقر.

املسائل املتصلة باإلنتاجية

يعزى النقص يف اإلنتاجية الزراعية، وبخاصة إنتاجية األرز، إىل أسباب عدة. وكام سبق اإلشارة إليه، ميثل نقص الري واملامرسات غري املالمئة 

إلدارة املياه املشاكل األكرث إلحاحاً التي تحد من استغالل القدرة الكاملة للمناطق املنبسطة لزراعة األرز خالل املواسم وخارجها. 

تتمثل مشكلة كبرية أخرى يف عدم إمكانية الوصول إىل األسواق لبيع املحاصيل، فالعديد من أصحاب الحيازات الصغرية يزرعون ما 

يكفيهم لألكل، وال يبقى لهم سوى فائض قليل لبيعه نظراً لصعوبة إيجاد مشرتين. إحدى املشاكل التي تواجهها تنافسية األرز يف كمبوديا 

هي تلقي املزارعون أسعاراً من بني أسعار املزرعة األكرث تدنياً يف آسيا مقابل محاصيلهم، وأسعار التسليم عىل ظهر السفينة أعىل من أسعار 

املصدرين يف تايلندا وفيتنام بفعل ما وصفه أحد كبار واضعي السياسات بـ“عادة التسديدات غري الرسمية”.31 هذا يؤدي إىل آثار مزدوجة 

— ومتناقضة — بحيث يفقد إنتاج األرز الكمبودي تنافسيته يف األسواق العاملية ألن األسعار مرتفعة جداً، كام يفقد املزارعون الحوافز 

لإلنتاج ألن األسعار متدنية جداً بالنسبة إليهم.

يوجد عدد قليل من مجففات ومضارب األرز التجارية الحديثة يف كمبوديا، وبعضها ال يتوفر لديها رأسامل كاف لرشاء محصول األرز 

املتاح وقت الحصاد يف املواسم الرطبة. مام يعني أن بعض هذه املضارب الجديدة تعمل بأقل من قدرتها بكثري. عوضاً عن ذلك، يتم بيع 

كمية ملحوظة من الفائض من إنتاج األرز إىل تجار فيتناميني وتايلنديني يأتون إىل البالد خالل موسم الحصاد، ويشرتون األرز الذي ينتجه 

املزارعون الكمبوديون بسعر زهيد جداً إذ ال ينافسهم العديد من الشارين اآلخرين. ويتم نقل هذا اإلنتاج بالشاحنة إىل فيتنام وتايالند 
للمعالجة حيث كام يقول ممثل إحدى املنظامت غري الحكومية “من األرجح أنه ُيعاد تصديره يف أكياس عىل أنه أرز فيتنامي”.32

وكل هذا يؤدي إىل املشكلة الثالثة التي تتمثل بنقص رؤوس األموال. إضافة إىل كونها مشكلة بالنسبة إىل املعالجني، من الصعب 

الزراعة يف  زالت  الرضورية. وما  املالمئة، واآلالت  والبذور  األسمدة، واملبيدات،  الرضورية:  املدخالت  تكاليف  يدفعوا  أن  األرياف  لفقراء 

الحيازات الصغرية يدوية إىل حد بعيد. بالفعل، ميكن لجرار وملجفف األرز عىل نطاق املجتمع املحيل أن يقدم الخدمات لعدد من األرس 

عىل مسافة عدة هكتارات، إمنا ال يتوفر يف الوقت الحايل رأس املال الرضوري لتغطية تكاليف املعدات والتكاليف التشغيلية — وبخاصة 

الوقود — أو التنظيم االجتامعي املطلوب القتسامها.

حني تقرتن هذه العنارص بنقص التكنولوجيا — مبا يف ذلك البذور املكيَّفة مع الظروف الخاصة واألسمدة واملبيدات — مثة نقص 

حاد يف املعارف الفنية يف هذه املجاالت. فحني ُتستخدم األسمدة الكيميائية مثاًل، ال ُتستخدم دامئاً عىل نحو صحيح أو فعال،33 وهناك 

برامج تسعى إىل تناول هذه القضايا وتكون تحت إدارة كاًل من الحكومة والجهاز الفني الوطني لصناعة األرز، أي معهد البحوث الزراعية 

 FAOSTAT, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx :30 للمقارنة، أنظر

31 مقابلة مع مستشار سيايس لرئيس الوزراء، 28 يونيو 2011، بنوم بنه.

32 مقابلة مع باحث يف منظمة غري حكومية معنية بالتنمية، 27 مايو 2011، بنوم بنه. 

تثقيفي  الهدف األساسي منه أن يشكل شريط فيديو  الحقيقة قصة حب وكان  الخمير، وهو في  باللغة  لفيلم  العرض األول  بنه  بنوم  الكاتب حضر في  أن  33 في حين 

Chum Reap, Bang Beng:The Intelligent Farmer (Meta House Production, AusAid, 2011).d لمزارعي األرياف في مجال االستخدام الفعال لألسمدة الكيميائية
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التكنولوجيا بصورة فعالة، واستخدامها  القطاع بدور رئييس يف تسويق هذه  التي تدخل هذا  التجارية  الكمبودي،34 وتضطلع املؤسسة 

بكفاءة يف الصناعة يف كمبوديا وتأمني نقل التكنولوجيا املالزمة لها. 

تعرتف الحكومة امللكية يف كمبوديا مبعظم القضايا التي تم تحديدها. كام وضع املجلس االقتصادي الوطني األعىل مؤخراً مسودة 

ورقة سياساتية لصناعة األرز أصدرها مجلس الوزراء عام35،2010 وهي بشكل عام، وثيقة شاملة ذات محتوى جيد إمنا َتربز بعض املخاوف 

إزاء تنفيذها. كام قال أحد املستشارين “تفرتض السياسة الخاصة باألرز أن كل وزارة سوف ُتنفذ املكون الخاص بها يف الخطة”.36 وعىل 

الصعيد النظري، ليس من املفرتض أن تكون هذه مشكلة، نظراً إىل أنه ال ُيطلب منها القيام مبا يخرج عن نطاق اختصاصها. بيد أن السياسة 

غالباً ما تتعارض مع اآلليات السياساتية املرتسخة، وبخاصة امتيازات األرايض االقتصادية. تحاول السياسة الخاصة باألرز مثاًل أن تروج لنهج 

يركز عىل الحيازات الصغرية يف حني أن امتيازات األرايض االقتصادية والقوانني املتصلة باألرايض يف كمبوديا تشجع التكتالت عىل نطاق 

واسع واعتامد التصنيع يف الزراعة. ُيتنبأ للسياسة الخاصة باألرز أن متنح حيازة األرايض إىل فقراء األرياف، وتكرس الحقوق يف األرض التي 

مل تشأ الوزارات التخيل عنها. كذلك، وكام أقر املستشار:“إن تنسيق السياسات ]بني الوزارات[ ضعيف، والوزراء معتادون عىل القيام مبا 
يحلو لهم عىل طريقتهم الخاصة”.37

توسيع املناطق الزراعية

إضافة إىل تحسني األرايض الزراعية القامئة، تتوفر فرصة توسيع مساحات األرايض القابلة للزراعة. إال أن املشكلة املصاحبة لهذه الفرصة 

تتمثل يف األرايض التي أزيلت منها األشجار مؤخراً، والتي تسمى “األرايض الحرجية املتدهورة”. ففي حال تعذر إعادة التحريج، ميكن أن 

ُتحوَّل هذه املساحات إىل أراٍض زراعية. لكن املشكلة األوىل عىل هذا الصعيد هي أن تربة الغابات ليست دامئاً مالمئة للزراعة، ثم ينبغي 

النظر يف التكاليف اإلضافية الناتجة عن تنظيف األرايض وتنميتها لتصبح جاهزة للزراعة، مقارنة مبجرد تعزيز اإلنتاجية يف األرايض الزراعية 

املوجودة. أما املسألة الثالثة فتتصل مبشكلة “مانعة الصواعق” حيث إثارة االنتقادات الالذعة للتحريض عىل تدمري الغابات سعياً لتحقيق 

برامج غري شفافة يف مجال األعامل الزراعية التجارية. 

والجيدة  املحاِفظة  املشاريع  أن  إىل  البالد.38 هذا يشري  تبلغ 15% من إجاميل مساحة  املتدهورة  الحرجية  األرايض  أن مساحة  غري 

التخطيط التي ميكنها أن تخفف من تأثريات هذه املسائل توفر طاقة ملحوظة قابلة لالستمرار. وقد تضم االسرتاتيجيات إرفاق الزراعة 

تأهيل  الغابات، ورمبا مشاريع إلعادة  إزالة  املخاوف من االستمرار يف  تبديد  بتدابري ترمي إىل  الرتبة،  تراعي  املحاصيل، والتي  املتعددة 

الغابات أو حامية األرايض الحرجية املتبقية مبوجب مبادرة الحد من انبعاثاث الغازات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات. 

34 تصدر وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات عادًة بيانات صحفية تظهر الوزير، أو أحد كبار المسؤولين، وهو يعلِّم المزارعين في األرياف كيف يحسنون ما يفعلونه. أنظر: 

Royal Government of Cambodia’s Agriculture Technology Department announcements (Khmer language): “Minister Says Koh Chheak Village 
Should be Key Rice Supplier” (2011a); “Official Tells Farmers at Chhouk to be Ready for this Year” (2011b); “Ten Types of Rice Seed Increase Yield 
and Quality” (2011d); CARDI, in addition to its primary scientific research objectives, offers practical training programs and information services 
for Cambodian farmers. More information can be found at CARDI, “Training Overview,” http://www.cardi.org.kh/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=82&Itemid=4. 

Supreme National Economic Council (2010).0 35

36 مقابلة مع أحد املستشارين لرئيس الوزراء يف مجال السياسات، 28 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

37 المصدر نفسه.

38 استناداً إلى الفرق بين التقديرات الرسمية وغير الرسمية للغطاء الحرجي المتبقي، وبافتراض الحالة األفضل )أو األسوأ( بأن الفرق بكامله هو “األراضي الحرجية 

المتدهورة”. 
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الصعوبات التقنية للمستثمرين

البنية التحتية

بكونها بلد وجهة لالستثامرات، لكمبوديا عدة مساوىء فنية يتمثل أبرزها بغياب البنية التحتية. تتوفر يف مرفأي سيهانوكفيل وبنوم بنه 

بنية تحتية محدودة السترياد السلع وتصديرها، وكالهام ليس مرفأ ذا مياه عميقة. وعىل الرغم من أن سيهانوكفيل مرفأ بحري — عىل 

عكس محطة نهر امليكونغ يف بنوم بنه — فهو قادر عىل استقبال السفن بغاطس أقل من 8.5 أمتار فقط،39 واستقبال شحنات الحبوب 

إىل حد 10 آالف طن.40 

كذلك، قد يكون النقل داخل البالد صعباً. وبالرغم من أن شبكة الطرقات العامة الوطنية شهدت تحديثاً ملحوظاً، وميكن أن تتحمل 

شاحنات النقل ملسافات طويلة، تبقى جودة الطرقات يف املناطق الريفية سيئة أو رديئة جداً. كام ان قوانني السري ال ُتحرتم كثرياً، وبالتايل 

تعم الفوىض وتكرث حوادث السري، ومثة مامرسة فساد متجذرة يف البالد حيث أن السلطات الثانوية — مثل رشطة السري — تفرض بانتظام 

“رضيبة” عىل املركبات التجارية عند نقاط توقف عادية عىل طول طريق النقل، ما يعني أنه قد يلزم دفع مئات الرييالت بطريقة غري 

مرشوعة قبل أن تصل الشحنة إىل سيهانوكفيل. يف بعض أنحاء البالد، تكون الطرقات الثانوية محدودة، أو حتى معدومة، مام يعني أن 

العربات التي تجرها ثريان وجرارات عربات الثريان التي تجتاز حقول األرز قد تكون الوسيلة الوحيدة لنقل اإلنتاج إىل الطرقات العامة 

الرئيسية. توجد أيضاً يف البالد بعض خطوط السكك الحديدية املهملة، مبا فيها الخط الذي يربط بني سيهانوكفيل وبنوم بنه، ويتم حالياً 

إعادة تأهيل هذه الخطوط عرب متويل املساعدة للتنمية من مرصف التنمية اآلسيوي وأسرتاليا.41 

يشكل الري، كام سبق ذكره، ثغرة أساسيًة أخرى يف البنية التحتية. ففي املايض، خالل فرتة إمرباطورية أنغكور، كان الري متقدماً جداً 

يف كمبوديا،42 وبحسب املؤرخني، كان يتم إنتاج إىل حد 2.5 أطنان من األرز يف الهكتار الواحد من دون استخدام أسمدة.43 بالفعل، يقال 

أن سلطة ملوك أنغكور تعزى إىل زراعة األرز الرطب.44 بعد مرور قرون، شكل بناء أنظمة ري سيئة التصميم وتقليدية يف كافة أنحاء البالد 

أحد املشاريع الرئيسية خالل عهد الخمري الحمر الذي عرض شعبه املستعَبدلإلبادة الجامعية،45 وتشري اليوم األرقام الرسمية إىل أن هناك 

1.6 مليون هكتار مروي من إجاميل مساحة أرايض األرز البالغة 2.4 مليون هكتار.46 غري أن هذا الرقم مضلل ألنه يشري إىل الري يف املواسم 

Sihanoukville Autonomous Port, “Berthing Facilities & Accommodation,” http://www.pas.gov.kh/berthing-accommodation.html 39

Supreme National Economic Council (2010), 24.4  40

Asian Development Bank, “Project Data Sheet,” 2012. http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=37269 :41 لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، أنظر

Jacques Dumarcay, The site of Angkor (Oxford: Oxford University Press, 1998).8 42

ر أنه كان يوجد ثالثة أو أربعة محاصيل من األرز في السنة خالل فترة إمبراطورية  Stephen Murray, Angkor Life (San Francisco: Bua Luang Press, 1996)6 43؛ يقدَّ

Joel Brinkley, Cambodia’s Curse: Modern History of a Troubled Land (Melbourne: Black Ink, 2011), 201 :أنغكور في

David Chandler, A History of Cambodia, 4th ed. (Boulder: Westview Press, 2008), 34 and 53.3 44

45 يوصف الوضع على النحو التالي:

الخمسة  األشهر  المياه والري خالل  الرطبة، وبناء نظم إلدارة  المواسم  األرز خالل  على زراعة  مجبراً  تقريباً  بأكمله  الشعب  الحمر، كان  الخمير  نظام  في ظل 

الذين كانوا يملكون  القالئل  إلى بالد بنظام ري متقدم بحيث تصبح مستقلة خالل موسم األمطار. األشخاص  البالد  الهدف تحويل  الثمانية األخيرة. وكان  إلى 

المعارف التكنولوجية المطلوبة، كانوا إما هربوا، أو ُقتلوا، أو لم تتم استشارتهم خالل العملية. بحض من أنغكا، أي المركز السياسي للخمير الحمر، لم ُتصّمم 

قنوات الري وفقاً للخطوط الكفافية، بل حسب اإلحداثيات التي ُطّبقت على معظم الخرائط الطوبوغرافية على سّلم 1:50.000. ونتيجة لذلك، تتواجد القنوات 

التي تعود إلى تلك الفترة في االتجاه الشمالي الجنوبي والشرقي الغربي وتبعد عن بعضها كيلومتراً واحداً. وبهذه الطريقة، تشّكلت رقعة شطرنج من القنوات. 

وبسبب طبيعة األرض المائلة، غالباً ما يكون انحدار أجزاء من هذه القنوات في اتجاهات مختلفة عن أجزاء أخرى. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.
(Chann Sinath, “Investment in Land and Water in Cambodia,” Royal Government of Cambodia,Phenom Penh, 2002.)

وهذا جعل معظم البنية التحتية القائمة غير مجدية وفي حال أسوأ.

 Ministry of Water Resources and Meteorology, “Dialogue on the Water and Environmental Governance,” (Royal Government of Cambodia,  46

Phnom Penh, 2008).8
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الرطبة، ما يعني أن الري ال يزيد بالرضورة إنتاجية حقول األرز للفرتة املتبقية من السنة، وتفيد األرقام الصادرة عن قاعدة البيانات املائية 

ذ مرصف التنمية اآلسيوي  يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة عام 2006 أن 371,000 هكتار فقط من األرايض “مروي فعاًل”. ينفِّ

عدداً من مشاريع الري منذ فرتة طويلة،47 ومؤخراً خصصت الصني مبالغ ملحوظة من املال للمعونة والقروض للري، مبا يف ذلك حصة 

48 و يف عام 2008، وعدت الكويت مببلغ 486 مليون دوالر أمرييك من رزمة مخصصة للري 
معونة بقيمة 1.2 مليار دوالر أمرييك عام 2009، 

بقيمة 546 مليون دوالر أمرييك.49 لكن عىل الرغم من هذه االستثامرات الكثيفة، فإن استمرار غياب الري املالئم يعكس حجم املشكلة.

ومن جهة أخرى، إن البنى التحتية الخاصة بالطاقة واالتصاالت ضعيفة خارج املدن الرئيسية ويف البلدات، والكهرباء باهظة الثمن 

حالياً، إذ يتم استرياد معظمها من فيتنام )والبعض منها مستورد من تايلند أيضاً(، وما من شبكة وطنية للكهرباء. من امللحوظ أن يتم 

تدريجياً بناء مثان محطات لتوليد الطاقة الكهربائية املائية، وثالث محطات لتوليد الطاقة بإحراق الفحم، بني عام 2011 وعام 2020 إضافة 

إىل إقامة روابط نقل وطنية بفلطية عالية،50 وعىل الرغم من أن تغطية االتصاالت السلكية والالسلكية منترشة بصورة منطقية، فالنقص يف 
الكهرباء، والفقر يف األرياف، يعني أن مستوى ولوج اإلنرتنت والتوصيل متدٍن جداً.51

تتمثل الجوانب األخرى من البنية التحتية التي تؤثر عىل االستثامرات الخارجية بقطاعي الرعاية الصحية والتعليم متدنيي املستوى. 

إذ ال تحظى العيادات الصحية، حيثام تتواجد، بالرضورة باملوظفني املؤهلني يف املجال الطبي، سّيام أنه تم أدانتهم يف تحليل مراقب دويل 

باعتبارهم ملطخني بالفساد، والجشع، وعدم األهلية.52 هذا يعني أنه لغاية وجود قوة عاملة سليمة، وصحية، ومنتجة، تقع عىل املستثمر 

مسؤولية توفري الرعاية الطبية ملوظفيه وعائالتهم. كذلك، فإن هناك تقييم قاٍس لنظام التعليم يف كمبوديا، تبينه مستويات التعليم املتدنية 

جداً،53 وبخاصة يف املناطق الريفية، بفعل اقرتان سوء نوعية التعليم — حتى يف املناطق حيث تتواجد املدارس — مبستويات متدنية من 

بة. الحضور، وهذه مشكلة بالنسبة إىل املؤسسات التي تطلب يداً عاملة مدرَّ

من جهة، يشري هذا العجز يف التعليم إىل الحاجة إىل تحسني مستوى املدارس، وبخاصة يف املناطق الريفية حيث سُتقام مشاريع 

االستثامر الزراعي، ولهذه الغاية، أوضحت الحكومة أنه ُينظر إيجاباً إىل االستثامرات الخريية يف املشاريع مثل املدارس، وتدريب املعلمني، 

ومتويل املعلمني، بالتزامن مع برامج االستثامر التجاري.54 من جهة أخرى، يشري أيضاً إىل الفرصة التجارية املتوفرة للتدريب املهني كخدمة 

داعمة ينبغي للمستثمرين النظر فيها.

تعني كل هذه العوامل مجتمعة أنه يتعني عىل االستثامرات الزراعية عىل نطاق واسع أن تعترب تطوير البنية التحتية جزءاً ال يتجزأ 

من أي مرشوع. 

الكلفة املرتفعة لالعتامدات واملدخالت

كام سبق ذكره، قد يكون من الصعب للعديد من املؤسسات يف كمبوديا أن تحصل عىل أموال كافية لعملها، وُيعزى أحد األسباب الرئيسية 

للمستشارين يف مجال االستثامرات يف كمبوديا، أن املصارف غري مستعدة لتقديم القروض إىل  لذلك إىل ارتفاع كلفة االعتامدات. وفقاً 

Asian Development Bank, “Cambodia Irrigation Infrastructures for Improving Agricultural Production,” 2006.6 47

Cheang Sokha, “China agrees $1.2b in Aid for Economic Development,” Phnom Penh Post, December 22, 2009.9 48

Thet Sambath, “Kuwait to Loan $546m for Infrastructure,” Phnom Penh Post, August 22, 2008.8 49، وقد ُربط هذا االستثمار بعمليات غير شفافة لشراء األراضي 

التي تقوم بها الكويت في مقاطعة كامبونغ ثوم.

Council for the Development of Cambodia (2010), III-30.0 50

51 ومع هذا، فإن سوق الهواتف النقالة في كمبوديا هو من األسواق األكثر تنافسية في العالم بفضل وجود تسع شبكات للمشتركين إلجمالي عدد سكان يبلغ 14 مليون 

نسمة فقط. 

Brinkley, Cambodia’s Curse, 249-256 52 يميل األجانب والنخبة إلى تفادي العالج الطبي في كمبوديا، فيسافرون إلى بانكوك أو سنغافورة؛

53 المصدر نفسه، 219-207.

54 مقابلة مع مسؤول في الحكومة، 24 يونيو 2011، بنوم بنه.
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املؤسسات الكمبودية من دون ضامنات باهظة جداً اقترصت إىل حد بعيد حتى اليوم عىل املمتلكات، وقد تفاقمت هذه املشكلة نظراً 

إىل أن املصارف باتت قلقة اآلن من التعرض بشكل مبالغ إىل القروض املضمونة مبمتلكات، وبالتايل أصبحت أقل استعداداً ملنح القروض.55 

ترتافق هذه الحالة بغياب سياسة نقدية حكومية فعالة. عىل الرغم من أن لكمبوديا عملتها الخاصة، أي الرييل، يعمل االقتصاد 

الكمبودي إىل حد بعيد عىل أساس الدوالر األمرييك، وقيمة الرييل مرتبطة بالدوالر، وُتستخَدم فقط للرصف الصغري من جانب الفقراء. ال 

يحدد البنك املركزي معدالت رسمية للفوائد، وحتى لو حددها، فإن قدرة الحكومة عىل التأثري عىل كلفة املال يف االقتصاد ضعيفة نظراً إىل 

أن الرييل يشكل جزءاً صغرياً جداً من االقتصاد املحيل.

 توِفر هذه الحالة يف الواقع فرصة ملحوظة للمستثمرين األجانب إلقامة رشاكات مع املؤسسات املحلية الراغبة يف زيادة رأس املال 

من أجل تحسني الكفاءة والقدرة يف القطاع الزراعي يف كمبوديا. 

الوقود   — التشغيلية  واملدخالت  املال،  رأس  فتجهيزات  املدخالت.  بكلفة  املتاح  النقدي  الدفق  يف  النقص  مشكلة  تتصاحب 

الثمن، ومن خالل  باهظة  فأكرث — مستوردة جميعها ولذا فهي  أكرث  املستخدمة  املهندسة  والبذور  األحفوري، واألسمدة، واملبيدات، 

نظام االستثامر األجنبي املنفتح، توفر الحكومة اإلعفاء من الرسوم الجمركية عىل هذه املنتجات للمستثمرين األجانب، مام يؤثر سلباً 

عىل املزارعني املحليني.

القضايا القطاعية التي تواجه املزارعني الكمبوديني

إضافة إىل الصعوبات الفنية عينها التي يواجهها املستثمرون األجانب، ومشكلة التكاليف العالية، يواجه املزارعون الكمبوديون عدداً من 

القضايا األخرى التي تساهم يف عدم الكفاءة وقلة اإلنتاج يف هذا القطاع. وهي تشمل:

• عدم إمكانية الوصول بسهولة إىل األسواق املحلية وأسواق التصدير، ال سّيام بالنسبة إىل املشرتين املتنافسني لكميات كبرية 	

من املحاصيل واملنتجات التي تضمن األسعاراً العادلة وترصيف اإلنتاج.

• عدم إمكانية الحصول عىل معلومات عن السوق، ال سّيام عن األسعار ومناذج املشرتين، التخاذ قرارات مستنرية. 	

• خسارات كبرية ما بعد الحصاد بسبب اآلفات.	

• خسارة كبرية يف املنتجات القابلة للتلف، ال سّيام بسبب الحصول املتفرق عىل التربيد الريفي، والنقل املربَّد، أو التغليف.	

• غياب التثقيف عىل االستخدام الفعال والكفوء للمبيدات واألسمدة الكيمياوية.	

• غياب الحصول عىل التكنولوجيا — عىل الرغم من جهود معهد البحوث الزراعية الكمبودي يف معالجة هذا األمر.	

• غياب تنظيم اجتامعي فعال للمزارعني مثل تعاونيات املزارعني. كانت هذه التعاونيات فعالة جداً يف االقتصاديات الزراعية 	

النامية كام يف فيتنام والفلبني، ويف االقتصادات الزراعية املتقدمة جداً كام يف أسرتاليا.

يربز سببان إثنان ُيربزان أهمية هذه التعاونيات، فهي متنح أوالً فرصاً إضافية للمستثمرين، وبخاصة ألنها توفر قنوات إىل أسواق جديدة 

وتنقل التكنولوجيا واملعارف. ثانياً، واألهم، هو أنها تعرض القضايا الواجب معالجتها يك يرفع املزارعون الكمبوديون إنتاجهم إىل الحد 

األقىص، فيقدمون الزيادات يف غالتهم كفوائض إىل أسواق مثل أسواق الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي.

الحكم، والفساد، واملخاطر السياسية

يف حني يجب أن يطلع املستثمرون عىل الجوانب السلبية املشار إليها أعاله، فمن املحتمل أن يشكل االستثامر التجاري يف معظم الحاالت 

إحدى األدوات األكرث إنتاجية ملعالجة هذه القضايا، وبالتايل ال ينبغي أن تردع املستثمرين املحتملني املحرضين بشكل جيد. من جهة أخرى، 

قد يواجه املستثمرون املخاطر الناجمة عن النظم السياسية والقضائية يف البالد، والتي قد تكون معالجتها أكرث صعوبة.

55 مقابلة مع مستشار يف مجال االستثامر، 13 يونيو 2011، بنوم بنه.
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املخاطر السياسية

يبدو املناخ السيايس من الخارج مؤاتياً للمستثمرين األجانب، ليس فقط بفضل سياسات االستثامر الليربالية، بل ميكن للحكومة التباهي 

باالستقرار السيايس ألن رئيس الوزراء والحزب الحاكم — هون سان وحزب الشعب الكمبودي التابع له — يتوليان السلطة منذ حواىل 

ثالثني عاماً. إمنا يجب اإلقرار بأنهام أعادا األمن إىل البالد بعد سنوات من االضطرابات، ومتكنا بصورة خاصة من الحد من الجرائم الصغرية 

وجرائم العنف غري السياسية يف البالد التي عمها األمان فبات من السهل عىل املستثمرين إقامة األعامل فيها. كذلك، أرشفا عىل عملية 

النهوض بالعاصمة، بنوم بنه، وبخاصة من خالل توفري خدمات تشمل املياه، والرصف الصحي، والكهرباء، إضافة إىل مشاريع كربى لتجميل 

املدينة. بحسب املقاييس اإلجاملية مثل إجاميل الناتج املحيل وإجاميل الناتج املحيل للفرد الواحد، فقد أرشفا عىل تزايد النمو املطرد يف 

االقتصاد الكمبودي.56 

إمنا عىل الرغم من إشارات االستقرار والنمو، فإن الواقع الحقيقي أقل تشجيعاً. أوالً، ورغم النفقات امللحوظة والجهود التي بذلتها 

األمم املتحدة خالل تدخل السلطة االنتقالية الوطنية املتحدة يف كمبوديا يف أوائل التسعينات التي أنشأت نظاماً انتخابياً وأرست األسس 

النظرية للحكومة الدميوقراطية،57 ما من آلية فعالة النتقال السلطة السياسية. ورغم إجراء انتخابات منتظمة، يسيطر رئيس الوزراء وحزب 

الشعب الكمبودي عىل الهيئة االنتخابية، وعىل أغلبية وسائل اإلعالم الناطقة بلغة الخمري. بني هذا الواقع واالدعاءات برشاء األصوات، 

والتخويف، والعنف ضد املعارضة، يبقى رئيس الوزراء يف السلطة عىل الرغم من انتخابات مشبوهة58 أو الفوز يف االنتخابات حتى حني 
يكون قد نال شخصياً، أو من خالل حزبه، أقل من النسبة املطلوبة من األصوات.59

املشكلة بالنسبة إىل املستثمرين األجانب هي يف غياب عملية فعالة النتقال السلطة أكرث منها من نظام انتخايب غري سليم. فُنُظم 

الحزب الواحد املؤثرة واملدركة لغاياتها، كام هي الحال يف الصني واألنظمة امللكية التي يرتأسها حكام لسنوات طويلة كام يف دول الخليج، 

نجحت يف إنشاء واختبار آليات النتقال السلطة داخل األنظة الحاكمة، إمنا ال تقوم آلية مامثلة يف كمبوديا.

عىل غرار ما فعله كل من الرئيسني مبارك وبن عيل يف مرص وتونس، يبدو أن هون سان يحرض إبنه البكر، هون مانت، لخالفته. فهذا 

الشاب املتخرج من كلية ”West Point“ رّقَي إىل رتبة لواء يف القوات الجوية امللكية الكمبودية، وهو يؤدي دوراً بارزاً جداً يف النزاع حول 

حدود بريا فيهيار مع تايالند، ويعزز بالتايل صورته وأهليته للقيادة يف األوساط العسكرية. بانتظار انتقال السلطة — التي قد تستلزم 

سنوات طويلة بعد — من غري املحتمل أن يكون انتقال السلطة من األب إىل االبن مقبوالً بالنسبة إىل أعضاء نافذين آخرين يف حزب 

56 تفيد أرقام رابطة أمم جنوب شرق آسيا أن الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في كمبوديا عام 2001 بلغ 295 دوالر أمريكي، وارتفع إلى 692 دوالر أمريكي عام 2009، 

مقارنة باألرقام الرسمية في كمبوديا التي تبلغ 778 دوالر أميركي عام 2009.

57 أتت عقب اإلدارة الفيتنامية التي قامت بعد االجتياح الذي أنهى حكم الخمير الحمر الذي يسميه الكمبوديون عهد القتل الجماعي. وكان رئيس الوزراء هون سان بنفسه 

زة وراء اجتياح فيتنام عام 1979. شغل عدة مناصب في الحكومة المدعومة من فيتنام  عضواً في الخمير الحمر، ثم انشق عن النظام، ولجأ إلى فيتنام، وشارك في القوى المحفِّ

برئاسة شان سي، واستلم السلطة لدى وفاة شان سي عام 1984، وحكم البالد فعاًل بشكل أو بآخر منذ ذلك الحين على الرغم من مهمة السلطة االنتقالية الوطنية المتحدة 

في كمبوديا، و“رئاسة الوزراء المشتركة” مع نورودوم رناريد — وهو اتفاق توصل إليه هون سان حين خسر االنتخابات التي نظمتها السلطة االنتقالية.

الرصد  عمليات  في  تتواجد  كبيرة  ثغرات  أن  إلى  معها  مقابالت  ُأجريت  التي  الحكومية  غير  المنظمات  معظم  أشارت   ،2008 عام  الوطنية  االنتخابات  خالل   58

التي عجزت عن التعرف إلى الممارسات المشبوهة إلى حد بعيد خالل االنتخابات، إضافة بالطبع إلى سيطرة الحزب على وسائل اإلعالم الناطقة باللغة الخمير. 

السياسي  العنف  الكمبودي من خالل  التي تعطي األفضلية لحزب الشعب  التصويت  المخالفات للقواعد االنتخابية وإجراءات  المشبوهة بين  الممارسات  تراوحت 

حددت  قد  الممارسات  كانت  الزمني،  اإلطار  هذا  وفي  االنتخابية،  األسابيع  خالل  ملحوظ  بشكل  توقف  فيما  السابقة،  السنوات  في  يضعف  لم  الذي  والتخويف 

أنظر: وعادلة.  “معظمها” حرة  في  كانت  االنتخابات  أن  ادعوا  الخارجيين  المراقبين  أن  من  بالرغم  ذلك  كان  الكمبودي،  الشعب  لصالح حزب  النتيجة  مسبقاً 

United Nations Development Program,“Checks and Balances: Outcome Evaluation 2006-2009,” Phnom Penh, 2010.0

59 في انتخابات عام 1993 التي أفضت إلى رئاسة وزراء مشتركة، صوت 60% من الشعب ضد هون سان الذي نال الكتلة الثانية األكبر من األصوات بعد حزب رناريد 

”FUNCINPEC“. ولم ينجح هون سان في االشتراك في رئاسة الوزراء وحسب، إنما أبقى سيطرته على جميع الوزارات الرئيسية، بما فيها العسكرية منها. لمناقشة هذه 
Brinkley, Cambodia’s Curse, 83-99, esp.87 :الفترة، أنظر
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الشعب الكمبودي، مبا فيهم سوك آن، النائب األول لرئيس الوزراء،60 ومن الصعب أيضاً التنبؤ بردة فعل الشعب إزاء هذه الخطوة يف 

مجتمع بات معتاداً عىل االنتخابات حتى ولو أنها مل تفض حتى اآلن إىل أي تغيري.

قد ال تستمر الصفقات الرسية التي تعقد مع األصدقاء السياسيني والتي تسمح لهؤالء األصدقاء بجني ثروات طائلة عىل حساب 

السكان املحليني، وانهيار صفقات األصدقاء منذ سقوط مبارك  يف مرص أفضل مثال عىل ذلك.61 يف كمبوديا أيضاً، حتى ولو ُعقدت صفقات 

مع حاميل لقب أوكنها )األصدقاء(،62 فهذا ال يجعلها مبنأى عن التدخالت السياسية وال يوفر لها الحامية من النزاعات، واملناظرات العامة 

العديدة املتعلقة بالصفقات والتي قام بها السيناتور يل يونغ فات — أحد أبرز حاميل لقب أوكنها — تعكس هذه الحقيقة.63 

غياب سيادة القانون

إن هيمنة حزب الشعب الكمبودي عىل املؤسسات الدميوقراطية الرئيسية تتعدى الهيئة االنتخابية والصحافة. وقد وصف أحد املحامني 

النظام القضايئ يف كمبوديا بأنه “فاسد، وغري كفوء، وغري مستقل، وغري حيادي”.64 من املسلم به عىل نطاق واسع أنه يتم رشاء التعيينات 

القضائية التي تجري من خالل العالقات السياسية، سّيام أنه يجب أن تخدم هذه االستثامرات املصالح الشخصية. بالتايل، بإمكان السياسيني 

استاملة معظم القضاة وطلب الخدمات منهم عرب دفع مبالغ املالية لهم.

يظهر فساد السلطة القضائية جلياً يف القرارات التي تتخذها املحاكم، أو ال تتخذها، يف ما يخص عدداً ال يحىص من الدعاوى املتعلقة 

بالنزاعات حول األرايض. يف نزاع أودونغ مثاًل الذي سوف يتناوله جزء آخر من هذا التقرير مبزيد من التفاصيل، أصدرت املحاكم من جميع 

الدرجات قرارات لصالح الرشكة، عىل الرغم من الحق القانوين الواضح والقاطع الذي يتمتع به القرويون كاملكني لألرض يف هذه الدعوى،65 

ويف حني ال توجد إثباتات عىل تبادل األموال بني الرشكة والقضاة، من البديهي أن القرارات مل تتخذ وفقاً للقانون. تتكرر هذه الحالة يف 

الدعاوى املتصلة بالنزاعات عىل األرايض يف كافة أنحاء البالد، عىل الرغم من أنه يف بعض الحاالت، كام يف رسي أمبل يف كو كونغ، تستمر 

املحاكم يف تفادي إصدار أحكام قد تؤدي إىل اتخاذ بعض اإلجراءات، وبالتايل يبقى املشتكون مهملني ومن دون أي ملجاً، يف حني تواصل 

الرشكات النافذة أنشطتها.66 

هذا يثبت غياب سيادة القانون يف كمبوديا،67 ويولد العجز يف البت يف الدعاوى وفقاً للقانون وأنظمة الدولة بيئة تنطوي عىل مخاطر 

كثرية بالنسبة إىل األجانب الذين يسعون إىل القيام باستثامرات مأمونة لألجل الطويل. كذلك، قد تفيض إىل بيئة أعامل مكلفة يتعذر التنبؤ 

60 هناك خمسة نواب لرئيس الوزراء.

Bradley Hope, “Egypt Freezes Kingdom Farm Land Deal,” The National, April 12, 2011.1 61

62 “أوكنها” )تلفظ “أوكنيا”( لقب شرفي يمكن لألثرياء المقربين من النخبة السياسية أن يشتروه. هذه الكلمة تعني بالفعل “صديق حميم” إنما ُتستخدم للتعبير عن 

االحترام، وُيتوقع من الشخص الذي يحمل لقب “أوكنها” أن يبدي السخاء، ربما عبر بناء مدرسة أو مستشفى باسم الحزب الحاكم في مقاطعة انتخابية معينة، مقابل إمكانية 

الحصول على فرص لألعمال وخدمات سياسية.

 David Boyle and Vong Sokheng, “Koh Kong King Halted,” Phnom Penh Post, July 22, 2011; Steve Finch, “EU Needs to Take a Firm Stand on Sugar,” 63

Phnom Penh Post, May 23, 2011.1

64 مقابلة مع محاٍم، 2 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

National Assembly, “Land Law (English Translation)” (Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, 2002)2 65، وأكده محام ُأجريت مقابلة معه.

66 مقابلة مع مدير منظمة يف املجتمع املدين، 30 مايو 2011، بنوم بنه.

67 خالل فترة البحوث الميدانية في إطار هذا المشروع، أطلق World Justice Project تقريره حول ”Rule of Law Index“ للفترة 2010-2011، وشمل كمبوديا للمرة 

األولى، وقد صنف هذا التقرير كمبوديا كالبلد األسوأ من بين البلدان الثالثة عشر بالنسبة إلى 7 من أصل 8 عوامل متصلة بسيادة القانون، ووضعها في المرتبة الثانية عشرة 

من أصل البلدان الثالثة عشر بالنسبة إلى عامل “الحقوق األساسية”. في المراتب العالمية، تحتل كمبوديا المرتبة 65 أو 66 من بين البلدان الستة والستين المشاركة في 

World Justice Project, “Cambodia,” http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/Cambodia_CP.pdf . تحديد المراتب بالنسبة إلى 3 من أصل العوامل الثمانية ذاتها
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بها. فاملشكلة التي يواجهها املستثمرون ليست يف أنهم قادرون عىل رشاء القايض يف دعوى ما، بل يف أن أي معارض لهم ميلك عالقات 

سياسية قوية يستطيع بسهولة أن يحل محلهم.

الفساد

ال يقترص الفساد وغياب سيادة القانون يف النظام السيايس يف كمبوديا عىل املحاكم فحسب، إمنا يتغلغالن أيضاً يف عمق االقتصاد. فقد 

الغابات وصناعات استخراج املعادن عىل  النخبة عىل قطاع  ”Global Witness“ سيطرة حفنة من أفراد  وثَّقت املنظمة غري الحكومية 

حساب الدولة والشعب يف كمبوديا،68 وتصف هذه الوثائق وضع ثروة االقتصاد بني أياٍد نخبة سارقة، يف حني تعاين باقي قطاعات االقتصاد 

ركوداً أو تراجعاً، وكام سرنى بعد قليل، من الواضح أن امتيازات األرايض يف قطاع الزراعة تخضع للنهج ذاته.

استجابًة إىل الضغوطات69 التي ميارسها منذ أكرث من خمسة عرش عاماً مانحو املعونة الخارجية الذين يساهمون بحوايل مليار دوالر 

يف السنة يف ميزانية كمبوديا — أي 50% منها تقريباً — أصدرت الحكومة أخرياً قانون ملكافحة الفساد عام 2010، عىل أمل أن يعطي 

ذلك بعض الثقة للمستثمرين. بعد سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، واجه أربعة مسؤولني فقط عىل صعيد املقاطعات 

مالحقات قضائية، وهذا أعطى بعض املصداقية إىل أقوال مراقبني ومنظامت املجتمع املدين مثل ”Global Witness“ بأن الجهات املعنية 

املتوقع أن  الحاكمة، وبالتايل ليس من  الكمبودي والنخبة  الشعب  تابعة لحزب  الترشيعية هي مؤسسات  الفساد، والعمليات  ملكافحة 
يحدث تغيري فعيل كبري عىل هذا الصعيد.70

ينعكس حجم الفساد أيضاً يف طبيعة النمو االقتصادي املنكفىء إىل حد بعيد يف كمبوديا. فعىل الرغم من معدالت جيدة للنمو 

االقتصادي، سّيام أن الناتج املحيل اإلجاميل للفرد قد ارتفع من 295 دوالر أمرييك عام 2001 إىل 755 دوالر أمرييك عام 2008 )قبل أن 

ينعكس تأثري األزمة املالية العاملية يف اإلحصائيات(، يعيش ثلث الشعب الكمبودي بأقل من دوالر واحد يف اليوم. كذلك، تسجل كمبوديا 

املعدالت األعىل لوفيات األطفال يف املنطقة، ومعدل منخفض ملتوسط العمر املتوقع، ومعدالت متدنية للتعليم. ميكن مقارنة هذه األرقام 

مع تلك التي يسجلها البلد املجاور لكمبوديا، أي فيتنام، الذي عرف معدالت مامثلة يف النمو االقتصادي حيث ارتفعت من 415 دوالر 

أمرييك عام 2001 إىل 1050 دوالر أمرييك عام 2008، يف حني يبلغ عدد سكانه 88 مليون نسمة مقابل 14 مليون نسمة يف كمبوديا. 

ومتكنت فيتنام من تخفيض نسبة األشخاص الذين يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم إىل أقل من 10%، ومن رفع متوسط العمر املتوقع 

بصورة ملحوظة )75 سنة مقابل 62 سنة(، ومن رفع مستويات التعليم )93% مقابل 78%(،71 واملقارنة سيان بني كمبوديا وتايلند. تعكس 

هذه اإلحصائيات التأثريات االقتصادية الضارة الناجمة عن الفساد واسع النطاق عىل كمبوديا والشعب الكمبودي.

إمنا ال يقترص االبتزاز عىل النخبة يف كمبوديا، إذ قد ُوصف يف حديث غري رسمي مع الكاتب بأنه “سلوى وطنية”. ففي بعض املدارس 

الفقرية والتي تعاين نقصاً يف املعلمني، وخاصة يف املناطق الريفية، يبدو أنه ال ُيسمح للطالب بالبقاء يف الصف ما مل يدفعوا للمعلم مبلغاً 

يضيفه إىل أجره الزهيد، وتعكس هذه الظاهرة مدى تجذر االبتزاز وتقبله من جانب الكمبوديني.

إن التأثريات الناجمة عن الفساد وغياب سيادة القانون يف كمبوديا تولد بيئة استثامر حيث ال ميكن التنبؤ بالتكاليف، وحيث سبل 

املالذ يف حال النزاعات قليلة جداً. خالل حديث غري رسمي، روى أحد األشخاص أنهم فيام كان يحرضون اجتامعاً مع رشكة استشارية تروج 

السوق الكمبودية ملستثمرين جدد، طرح شخص أجنبي من الحضور سؤال جدي حول إمكانية املطالبة باسرتداد املبالغ التي ُدفعت إىل 

رسميني “لتسهيل” مرشوع، يف حال تعذر إنجاز املرشوع. قوبل هذا السؤال ببعض السخرية، وكان الجواب بالطبع “كال”. 

Global Witness, 2007 and 2009.9 68

69 قد يقول عديدون أن المانحين األجانب للمعونة قد اتخذوا موقفاً ضعيفاً من الفساد في كمبوديا.

 Brinkley, Cambodia’s Curse, 289-296; George Boden, “New Cambodian Anti-corruption Plan Will Not Stop High-level Offenders,” press release, 70

Global Witness, October 12, 2010.0

ASEAN “Macroeconomic Indicators,” http://www.aseansec.org/18135.htm؛  عن:  صادرة  الواحد  للفرد  المحلي  الناتج  إجمالي  عن  البيانات   71

UNICEF, “Information by Country and Programme,” http://www.unicef.org/infobycountry/index.htmll :ومقاييس الفقر من
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ويف حني تثري هذه املشاكل مجتمعًة بعض الصعوبات العملية وأخرى متصلة بامليزانية للمستثمرين — إضافة إىل املخاطر التي تطال 

السمعة، وبخاصة يف األسواق الغربية — فهي تساهم أيضاً يف مشكلة تفاقم انعدام االستقرار السيايس الناشئ عن املوارد املتنازع عليها، 

واألصول املحتَجزة. ففي بعض الحاالت، تتجىل هذه املشكلة بشكل أعامل عنف، وإذا استمرت يف التفاقم، قد تعرِّض استقرار االستثامرات 

وقابلية التنبؤ بها إىل الخطر يف األجل الطويل، ويسود هذا املناخ من العنف املحتمل يف سياق امتيازات األرايض للمنفعة االقتصادية التي 

مُتنح إىل املستثمرين الستغالل الفرص املتاحة للقطاع الزراعي يف كمبوديا، وسوف ننظر بعد قليل يف هذه الفرص.

عنارص أخرى يف الوضع السيايس واالقتصادي

يفهم  أن  املهم  األجنبية، من  املؤسسات  مبارشة عىل  بصورة  كمبوديا  السيايس يف  املشهد  املندرجة يف  األخرى  العوامل  تؤثر  ال  يف حني 

املستثمرون املحتملون بعض هذه العوامل.

اإلعالم وحدود حرية التعبري

تتجىل أوىل هذه الحدود يف غياب حرية الصحافة، ما يشري إىل ثقافة تثبط حرية التعبري ومشوبة مباٍض لطاملا قمع املعارضة السياسية. ويف 

حني أن انتشار الصحافة باللغة اإلنجليزية — التي تسيطر عليها صحيفتا ”Phnom Post“ و ”Cambodia Press“ — قليل، وأن نسبة 

قرائها من الخمري محدودة جداً، ميكنها بالتايل أن تتخذ مواقف موضوعية نسبياً وأن ترفع تقارير صادقة، بينام تخضع الصحافة بلغة الخمري 

إىل قيود أكرب. فالصحف تصل إىل نسبة قليلة من السكان الخمري بينام تشكل اإلذاعة الوسيلة األوىل لألخبار. لكن جميع املحطات اإلذاعية 

تقع تحت سيطرة حزب الشعب الكمبودي، ورقابتها، أو نفوذها بأي شكل آخر من األشكال باستثناء صوت أمريكا، وإذاعة آسيا الحرة. 

تبث هاتان املحطتان برامج يومية يف كمبوديا باللغة الخمري، وتشكالن بالنسبة إىل معظم الناس، مصدر املعلومات الوحيد البديل عن 

اإلذاعة التي ترعاها الحكومة. وتتعرض إذاعة صوت أمريكا وإذاعة آسيا الحرة باستمرار إىل انتقادات هون سان بتهمة بث أخبار كاذبة 

أو الحض عىل االضطرابات.72 غالباً ما يتم اللجوء إىل القوانني املتصلة بالتشهري والتضليل ملالحقة وسجن الصحافيني الجريئني أو املدافعني 

عن حرية التعبري يف املنظامت غري الحكومية.

توزيع مناشري  بتهمة  بالسجن ملدة سنتني  اإلنسان  املوظفني يف منظمة غري حكومية كبرية معنية بحقوق  مؤخراً، ُحكم عىل أحد 

اعتربتها الحكومة مضادة ملصالحها. نظراً إىل بعض الخصائص القانونية يف هذه الدعوى، التي يقول املحامون إنها تنتهك القانون الجزايئ 

للبالد، فإن هذه الحالة ال تبني فقط املخاطر املصاحبة للتكلم جهاراً ضد الحكومة، إمنا أيضاً غياب سيادة القانون.73 

ليس هذا النوع من املالحقات املشكلة الوحيدة التي تواجهها املنظامت غري الحكومية يف كمبوديا. فالحكومة تنظر حالياً يف قانون 

جديد للمنظامت غري الحكومية مينح املسؤولني الرسميني حق إغالق أي منظمة غري حكومية ُتعترب غري مالمئة، وما يزيد املخاوف هو أن 

مرشوع هذا القانون يتضمن أيضاً أحكاماً تحظر االحتجاجات التي ال تحظى بإذن مسبق من الحكومة، وتحظر منارصة املنظامت غري 

املنظامت غري الحكومية من دعم مجموعات متأثرة ببعض  الحكومية لتدابري جامعية يف وجه انتهاكات حقوق اإلنسان، ما مينع فعلياً 

القضايا من قبيل الطرد القرسي من أراضيها.

املالية  استمراريتها  لضامن  الحكومة  وتهني  السيطرة...  عن  تخرج  الحكومية  غري  “املنظامت  أن  سان  هون  الوزراء  رئيس  يدعي 

القانون  السبب وراء  البالد مموهة بشكل منظامت غري حكومية”،74 وأن هذا هو  فحسب”، وأن “املجموعات اإلرهابية قد تستقر يف 

املقرتح. بيد أن املجتمع املدين، مبا فيه منظامت غري حكومية دولية محرتمة مثل منظمة  ”Freedom House“، تعترب أن القانون:

Uong Ratana, “Media Critic: Hun Sen Blasts VOA, RFA ‘Insults,’” Phnom Penh Post, July 25, 2011.1 72

 LICADHO, “Appeals Court Upholds Groundless Conviction of LICADHO Staff,” July 14, 2011, http://www.licadho-cambodia.org/pressrelease.php?perm=254.1 73

Council for the Development of Cambodia, “An Elite Position: How Not to Make a Profit,” (Royal Government of Cambodia, Phnom Penh, 2011), 30.0

  74
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يفرض قيوداً مقلقة عىل قدرة املنظامت غري الحكومية عىل التنظيم والعمل بفعالية...، ويقوض األسس الحقة التي يقوم عليها 

أي مجتمع مدين مستقل ونابض، ويثبط التنمية الدميوقراطية يف البالد.75 

االقتصاد املعتمد عىل املانحني

إىل أن االقتصاد يعتمد إىل حد بعيد عىل معونة املانحني.  يتسم دور املنظامت غري الحكومية وعددها يف كمبوديا بأهمية بالغة نظراً 

فاملنظامت غري الحكومية متثل يف الوقت ذاته آلية لتقديم املشاريع، ولرصد مدى احرتام حقوق اإلنسان خالل عمليات التنمية التي تتدفق 

من املعونة. يف الواقع، يتجاوز املستوى السنوي لتمويل املعونة نسبة 50% من امليزانية السنوية للبالد، وصلت إىل 1.1 مليار دوالر أمرييك 

عام 2010. هذا يستثني املعونة الضخمة التي وعدت بها الصني لهذا العام.

من بني النتائج املهمة لهذا األمر بالنسبة إىل املستثمرين املحتملني هو أنه عىل الرغم من كل الكالم البليغ عن مكافحة الفساد من 

جانب املانحني طيلة سنوات، فقد حرض هذا التدفق الكثيف للمعونة عىل الفساد، وعزز عدم فعالية االقتصاد بشكل ملحوظ. إمنا ال 

تكمن املشكلة فقط يف استمرار استرشاء الفساد، بل أيضاً يف أن املصاريف ال تحقق سوى جزء من قيمتها، فعىل سبيل املثال، عىل الرغم 

من سلسلة املشاريع التي ميولها مرصف التنمية اآلسيوي، والبنك الدويل، ورشكاء مانحون ثنائيون لتحسني شبكة اإلمدادات الصحية يف 

ن.76  كمبوديا، ما زال 82% من الكمبوديني يعيشون من دون أي رصف صحي محسَّ

هذا يشكل فرصة وخطراً عىل السواء بالنسبة إىل االستثامر التجاري. بالفعل، تتمثل الفرصة يف توفري بنية تحتية عىل نحو أكرث فعالية 

بكثري مام كان عليه الحال حني كانت تخضع إلدارة اقتصاد يعتمد عىل املانحني، إمنا الخطر املالزم لهذه الفرصة هو أنه من دون شفافية، 

وإرشاف، ومراجعة مستقلة، ورقابة صارمة، ال تحقق مخاطرات اإلنفاق الكبري قيمة كبرية. 

الخالف بني املصالح الوطنية واملصالح املحلية

يجدر اإلقرار بأنه يف ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة باألرايض، فعىل الرغم من أن حزب الشعب الكمبودي ميسك بزمام السلطة عىل الصعيد 

الوطني ويف معظم املناطق، إال أنه توجد توترات بني املصالح السياسية الوطنية واملحلية، وقد أوضح أحد املسؤولني يف السلطات املحلية 

أُجريت مقابلة معه يف مقاطعة كامبونغ سبو أن العطاءات الوطنية المتيازات األرايض وضعته يف موقع “صعب وخطري”. من جهة، كان 

عليه “أن يحمي الناس من األذى، وأن يحمي ممتلكاتهم من األرضار”، لكن من جهة أخرى كان عليه أن “يحمي الرشكة التي منحتها 

الحكومة الوطنية االمتياز من املضايقة، وأن يحمي معداتها القّيمة من األرضار”.77 نظراً إىل أنه تم منح امتياز األرايض إىل الرشكة عىل 

حساب أراض السكان املحليني، وجد ذلك السيد نفسه يف وضع صعب جداً، عىل الرغم من والئه لحزب الشعب الكمبودي:

الشعب، وأحرض عىل حركات االحتجاج  تلومني ألنني وكيل  يلعنونني، والرشكة  فالناس  باتت وظيفتي اآلن صعبة وخطرية. 
وأسمح بقيامها. حتى لو حاولت تيسري النقاشات، يرمي الناس الحجارة يف وجهي.78

ويبدو أن الحاالت املامثلة شائعة. فقد متت اإلفادة عن مثل آخر حينام قررت الدولة توجيه تهم غري مثبتة إىل أفراد محليني، وعىل الرغم 

من أن السلطات املحلية كانت عىل علم بعدم صحة هذه التهم، كانت ملزمة بتطبيقها )أو قد يفقدون وظائفهم ومناصبهم السياسية(، 

وتعقيداً لألمور، يقوم حزب الشعب الكمبودي بتعيني عديدين يف السلطات املحلية فيواجه هؤالء األشخاص الناخبني أثناء االنتخابات، مام 

يعني أنه عليهم إبقاء أسيادهم وناخبيهم مرسورين للحفاظ عىل وظائفهم ومناصبهم.

Freedom House, “Proposed Cambodian NGO Law Fundamentally Flawed and Should be Abandoned,” press release, April 1, 2011 75، )النص المقتبس 

مترجم الى اللغة العربية(. 

UNICEF, “Cambodia: Statistics,” http://www.unicef.org/infobycountry/cambodia_statistics.html.l 76

77 مقابلة مع سلطة املقاطعة، 3 يونيو 2011، مقاطعة كامبونغ سبو . )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

78 المصدر نفسه.
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االستثامرات يف صفقات األرايض

امتيازات األرايض للمنفعة االقتصادية

أنشأت الحكومة الكمبودية عملية معروفة بامتيازات األرايض للمنفعة االقتصادية من أجل توفري شبه ملكية لألجل الطويل ملساحات 

شاسعة من األرايض للمستثمرين، وذلك بهدف تحقيق التنمية االقتصادية. بالتايل، مُتنح امتيازات تصل إىل 10 آالف هكتار ملؤسسات محلية 

أو أجنبية برشوط إيجار ترتاوح بني 70 و 99 عاماً مع إمكانية تجديدها. 

بالنسبة إىل املستثمرين األجانب الذي يبحثون عن أراٍض يف كمبوديا، تشكل امتيازات األرايض االقتصادية اآللية الرئيسية التي تتيح 

لهم الحصول بسهولة عىل هذه األرايض، وبإمكان املستثمرين األجانب أن يحصلوا عىل امتياز بصورة مبارشة، باالتحاد مع رشيك محيل، أو 

من خالل رشاء امتياز سبق أن ُمنح من صاحب حق هذا االمتياز، أو من الحكومة يف حال قررت سحب العطاء من صاحب حق االمتياز 

األصيل. تنشأ هذه الحالة األخرية حني تعترب الحكومة أنه مل يتحقق تطور مالئم مبوجب أحكام امتيازات األرايض االقتصادية. 

تشري بيانات وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات لعام 2011 أن 956,690 هكتار ُمنحت كامتيازات صحيحة إىل 85 كياناً مختلفاً 

يف 16 مقاطعة.79 كذلك، تم اختيار 379,034 هكتار إللغاء عقودها، ووفرت منظمة غري حكومية تعنى برصد حقوق اإلنسان بيانات تم 

جمعها من مكاتب املقاطعة80 تشري إىل أن حوايل 1.5 مليون هكتار تخضع حالياً لالمتياز يف هذه املقاطعات وحدها.81 اعترب اقتصادي 

أجرى بحوثاً عن امتيازات األرايض االقتصادية أنه من املرجح وجود امتيازات أكرث بكثري من تلك التي يتم اإلعالن عنها، إمنا أشار إىل نقص 

املوارد يف الوزارة ملسك سجالت محدثة،82 وأضاف أيضاً إىل أنه قد ال توجد حوافز قوية داخل الوزارة لحفظ سجالت محدثة عن امتيازات 

األرايض االقتصادية ضمن األمالك.

مثة سجل غري مدَرج يف املجال العام وهو يتعلق بامتياز يتألف من 130.000 هكتار ُمنح إىل دولة الكويت يف مقاطعة كامبونغ سبو، 

ويظهر عىل إحدى الوثائق الداخلية لوزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات منذ عام 2009 متكن الكاتب من الحصول عليها. إمنا يتوفر 

بشأنها قدر ضئيل من املعلومات العامة، وإحدى املسائل الرئيسية بشأن هذا االمتياز هو أنه يتجاوز إىل حد بعيد الحد األقىص الذي يبلغ 

10,000 هكتار، وتتضمن الوثيقة ذاتها أيضاً خطوط خاصة بقطر وإرسائيل كحاميل امتيازات، إمنا ال تتوفر رسمياً معلومات إضافية حول 

هذه االمتيازات.

مثة تسعة امتيازات أخرى عىل األقل تتجاوز إىل حد بعيد الحدود القصوى املحددة بـ10,000 هكتار، إمنا ُمنحت أغلبيتها قبل صدور 

الكمبودية عام 2000، أي قبل فرتة قصرية من صدور   “Phea Pimex” ُمنح إىل رشكة  امتياز  قانون األرايض عام 2001. وتبلغ مساحة 

 ،“Phea Pimex” القانون، 315,000 هكتار. يظهر أن هذه االمتيازات تخضع حالياً إلعادة التفاوض، عىل الرغم من مزاعم بأن مالك رشكة

وهو حامل لقب “أوكنها”، يرفض التفاوض.83  

عام  الصادر  األرايض  بقانون  املتصل  رقم 146  الفرعي  املرسوم  االقتصادية محددة يف  األرايض  امتيازات  الخاصة مبنح  األنظمة  إن 

84،2001 وتتطلب عملية الحصول عىل امتياز األرايض االقتصادية وفقاً ألحكام املرسوم الفرعي اتخاذ مجموعة من الخطوات. وهي تتضمن:

• تقييم لألثر البيئي.	

• تقييم لألثر االجتامعي.	

Ministry of Agriculture, Fisheries, and Forestry, “Overal [sic] Status of Economic Land Concession in Cambodia,” a http://www.elc.maff.gov.kh/en/news/12-elc-status.html.l  79

80 للمنظمة مكاتب فقط في بعض المقاطعات.

81 مقابلة مع محلل من إحدى منظامت املجتمع املدين، 27 مايو 2011، بنوم بنه. 

82 مقابلة مع اقتصادي، 10 يونيو 2011، بنوم بنه.

83 مقابلة مع صحايف، 26 مايو 2011، بنوم بنه.

Royal Government of Cambodia, 2005.5 84
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• مشاورات جامعية مع السكان املتأثرين.	

• مخطط توجيهي يفّصل عملية تنمية األرايض، مبا فيها املشاريع املِدرة للدخل واالستثامر يف البنية التحتية.	

معدالت اإليجار منخفضة جداً يف امتيازات األرايض االقتصادية، إذ تبلغ الكلفة الدنيا 10 دوالرات أمريكية للهكتار الواحد يف السنة، يف 

حني أن األرايض املصنفة كأراٍض “متدهورة” متاحة من دون أي رسم إيجار عىل اإلطالق.85 وهذا يتالقى مع ما قاله اقتصادي بشأن السعر 

الذي يتوجب عىل مزارع من الخمري أن يدفعه مقابل إيجار تجاري عادي ألرض جاره مثاًل، والذي يرتاوح بني 200 و500 دوالر أمرييك 

للهكتار الواحد يف السنة. 

عالوة عىل ذلك، يحدد املرسوم الفرعي الحدود الخاصة لألرايض التي ميكن منحها يف إطار امتيازات األرايض االقتصادية، مبا يف ذلك:

• ال ميكن أن مُتنح سوى األرايض املصنفة “أراٍض خاصة للدولة”، أي  األرايض التي ال تشكل موضوع مطالبة بحقوق ملكية )من 	

الدولة  متلكها  أخرى  أراٍض  أي  أو  للدولة”  العامة  “األرايض  )مثل  العام  لالستعامل  تخضع  مثاًل(، وال  األصليني  السكان  جانب 

كاألرايض املحمية(.

• ال يجب أن تتعدى األرض موضوع العطاء مساحة 10.000 هكتار.	

• “لن تحصل إعادة توطني غري طوعية من جانب ماليك األرض القانونيني، وُيحرتَم النفاذ إىل األرايض الخاصة”.86 	

يف الواقع، يستثني حق تطوير أي امتياز نظرياً بعض األرايض املعيَّنة التي قد تضم قرويني، ومزارع كفاف للقرويني، ومناطق محمية )مثل 

مجاري املياه العذبة الطبيعية(.

عىل ضوء هذه التحديدات القانونية، من املفارقة أن وزارة البيئة، املسؤولة عن األرايض الخاضعة للصون والحامية — أي ليس نظرياً 

“األراضي الخاصة للدولة” — قادرة عىل ما يبدو عىل إصدار امتيازات أراٍض اقتصادية، عىل غرار وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات. 

وفقاً لصحيفة ”Cambodia Daily“ يف يوليو 2011 ، جرى منح “ستة امتيازات لألرايض منذ 3 يونيو، أي ما مجموعه 46,000 هكتار يف 

املناطق املحمية، إىل رشكات لألعامل الزراعية”.87 

أشار أكادميي إىل أن ذلك يحصل من دون أي تناقض ظاهر ألن تصنيف األرايض يف مناطق عديدة يبقى غري واضح. وهذا يسمح 

للمسؤولني تصنيف أي أرض كأرض خاصة بالدولة بحيث تتحول إىل امتياز.88 وبرأيه:

لتوضيح التصنيف، فهي يف الوقت الحارض تتنافس يف املطالبة باألرايض. الوزارات يف  زة جداً  ال أعرف أن الوزارات محفَّ

كمبوديا ليست قّيمًة عىل األرايض بل متلكها.89 

الدفاع  البيئة ووزارة  إمنا كل من وزارة  الشاسعة،  باألرايض  التي تعنى  الوحيدة  الجهة  السمكية والغابات  الزراعة والرثوة  ليست وزارة 

الفرعية الخاصة بامتيازات  التسعينات، قبل صدور قانون األرايض واملراسيم  الوطني تسيطرا أيضاً عىل مساحات كبرية من األرايض. يف 

األرايض االقتصادية، ُمنحت وزارة الدفاع الوطني بعض االمتيازات إمنا بدأت تلجأ مؤخراً إىل آلية مقايضة — تسهل عملية تبادل األرايض 

— لجني فوائد من األرايض ذات قيمة تجارية، وتوسيع مساحات أخرى لغايات عسكرية، وللمفارقة، عىل الرغم من أن وزارة استصالح 

 Ministry of Agriculture, Fisheries, and Forestry, “The Fixation of Concession Land Rental Fee,” http://www.elc.maff.gov.kh/en/laws/16-fixation.html. e 85

 Royal Government of Cambodia, “Sub-Decree on Economic Land Concession (English Translation),” (Office of the Prime Minister, Phnom 86

Penh, 2005), 5)النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

Van Rouen, “More Concessions Granted in Protected Areas,” The Cambodia Daily, July 6, 2011, 30.0 87، )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

88 في الثمانينات، وفي ظل حكم الشيوعيين، كانت الدولة تملك جميع األراضي. وفي وقت الحق، بدأت عملية الخصخصة إنما من دون إصدار سندات ملكية، وبالتالي 

كان قليلون يملكون وثائق تثبت ملكّيتهم لألراضي. وقد أدت عملية إصالح األراضي في أواخر التسعينات إلى “Land Law 2001” الذي منح بعض الحقوق لألشخاص 

الموجودين على األرض منذ 5 سنوات قبل صدور القانون. بينما آخرين لم يحصلوا على أي حقوق. 

89 مقابلة مع أكادميي، 11 يوليو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.
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األرايض والتخطيط املدين والبناء، هي املسؤولة من الناحية الفنية عن استصالح األرايض وتخطيطها، غري أنها ال متلك حالياً أي سلطة عىل 

األرايض بحد ذاتها. يف الواقع، تتنافس هذه الوزارات عىل األرايض، إذ يتنافس بعضها يف املطالبة باألرايض ذاتها كام أنه غالباً ال يتم االتفاق 

عىل الحدود التي تبقى غري واضحة.90 

تشارك أعىل مستويات الحكومة يف عملية منح امتياز األرض االقتصادية، فاملستثمر الذي يسعى إىل الحصول عىل امتياز يرسل أوالً 

طلب إىل أمانة امتيازات األرايض االقتصادية يف وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات، ثم تتشكل لجنة بني الوزارات لدراسة الطلب، تضم 

هذه اللجنة ممثلني عن وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات، وعن مجلس تنمية كمبوديا، ووزارة البيئة، ومجلس الوزراء، والسلطات 

املحلية. حسب وصف مسؤول يف الحكومة “تقوم اللجنة بزيارة املوقع املقرتح ... و... تحدد أي نقاط حساسة”91 قبل رفع تقرير بهذا 

الشأن إىل كل وزير وإىل مجلس الوزراء. بعد ذلك، ولدى إقرار مجلس الوزراء باالمتياز أو التوصية به، يوقع عليه رئيس الوزراء شخصياً. 

ثم تصبح وزارة الزراعة والرثوة السمكية والغابات قادرة عىل إبرام العقد مع صاحب العطاء بعد موافقة رئيس الوزراء عليه. بعدها، 

يتعني عىل الرشكة أن تنفذ مخططها التوجيهي الذي تجري مراجعته كل عام، وإذا اعتربت الحكومة أن التنمية مل تتامَش عىل نحو كاف 

مع املخطط التوجيهي، يجوز لها إبطال االمتياز. 

لسوء الحظ، تعطي منح امتيازات األرايض االقتصادية مزيداً من اإلثباتات عن غياب حكم القانون يف كمبوديا، وقد ثُبَت أنه مل تتبع 

أي من مشاريع امتيازات األرايض االقتصادية اإلجراءات املراعية لألنظمة، وأعلن أحد املحامني العاملني عىل قضايا متصلة بامتيازات األرايض 

االقتصادية “أنه لن يكون من الغريب االفرتاض بأنه مل مُتنح أي امتيازات واسعة النطاق تتامىش بشكل كامل مع القانون”92، وقد اتفق 

العديد من املراقبني املستقلني، الذين أُجريت نقاشات معهم، حول هذا الرأي، ال سّيام يف ما يخص إجراء عمليات تقييم موضوعية لألثر 

البيئي واالجتامعي، ومشاورات مع املجتمع املحيل قبل منح االمتياز، ولكن متكن بعض األشخاص فقط، من بني الذين أجرينا مقابالت 

معهم، من اإلشارة إىل مشاريع جرى فيها تطبيق املبادىء األساسية يف القوانني املرعية.

مثال عن امتياز أراض للمنفعة االقتصادية ذو نتائج إيجابية محتملة للمجتمع املحيل

أحد األمثلة عن مشاريع مامثلة هو امتياز داك الك الذي ُمنح إىل رشكة فيتنامية يف مقاطعة موندولكريي لزراعة املطاط.93 وبعد نزاع أول 

بني الرشكة واملجتمع املحيل — سّيام أن العقد ُمنح من دون إجراء تقييم لألثر البيئي أو االجتامعي بشكل موضوعي، أو مشاورة املجتمع 

املحيل — أدت املفاوضات بني الطرفني إىل الرتتيب التايل:

• سوف يتم تجميع حصص من أراض املحاصيل العائدة إىل القرويني، والتي تنترش عىل مساحة 5,000 هكتار، يف منطقة واحدة  	

ومتجاورة داخل مساحة االمتياز.

• عة باسم القرويني.	 ستعمد الرشكة إىل تطوير هذه األرايض املجمَّ

• سوف تفرض الرشكة كلفة لتطوير أرض كل قروي بشكل قرض ملدة 20 عاماً.	

• رشوط القرض محددة مبعدل فائدة بنسبة 3% يف السنة، من دون إعادة تسديد رأس املال ملدة 10 سنوات عىل أن يبدأ عىل 	

مستوى منخفض يف السنة العارشة، ويزيد زيادة خطية حتى السنة العرشين.

• سوف يتقاىض املزارعون 80% من سعر املطاط الدويل الذي يكون سائداً عندها مقابل محصولهم، وسيجري تحديد سعر املطاط 	

الدويل حسب السعر عىل ظهر السفينة يف بورصة بانكوك.

90 المصدر نفسه.

91 مقابلة مع مسؤول حكومي، 24 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

92 مقابلة مع محام، 21 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

93  مقابلة مع اقتصادي كمبودي، 27 مايو 2011، بنوم بنه.
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ويعزى تأخر سداد رأس املال إىل أن اشجار املطاط متر بدورة سبع سنوات قبل أن تصبح منتجة، وإىل أن إنتاجها يزداد خالل حياتها. هذا 

يعني أن املزارعني يحصلون عىل دخل من املطاط قبل أن يبدأوا بإعادة تسديد رأس املال الذي تبلغ كلفته 2,000 دوالر أمرييك للهكتار 

الواحد، ووفقاً للحسابات، هذا سوف يتيح للمزارعني خالل 25 عاماً )أي بعد خمس سنوات من تسديد القرض(، تحقيق معدل عائد 

داخيل بنسبة %24. 

مقارنًة بالخالفات، واملنازعات، وعمليات الطرد القرسي التي تطبع العديد من امتيازات األرايض االقتصادية يف املجتمعات املحلية، 

هذه نتيجة جيدة بالنسبة إىل املزارعني املحليني الذين ميكنهم الحصول عىل االستثامر الذي من شأنه أن يحوِّل أراضيهم الزراعية إىل مزارع 

مطاط مجّمعة، وصناعية، وتجارية، وذات عائدات عالية. إمنا تبقى املشكلة الرئيسية يف أن األرَُس يف القرية تتلقى 50% فقط من أراض 

املحاصيل التي زرعوها وحصلوا عليها كجزء من املساحة اإلجاملية. فاألرسة التي تزرع 4 هكتارات تحصل عىل هكتارين فقط من األرض 

املزروعة باملطاط، وتخرس الباقي. وهذا يعني أن املزارعني يخرسون نصف مساحتهم املحصولية، وقيمة الكفاف يف هذه األرض من حيث 

توفري الغذاء ألرَُسهم. وهذا يثري أيضاً تساؤالً بشأن سبل عيش املزارعني خالل فرتة السنوات السبع إىل حني بدء إنتاج املطاط، إضافة إىل 

تساؤالت أخرى حول كيفية تشاطر املخاطر يف األجزاء التي ميلكها املزارع من األرض التي تزرعها وتديرها الرشكة.

عىل الرغم من أن هذه النتيجة مل تتحقق عرب اعتامد املسار القانوين املتَّبع يف امتيازات األرايض االقتصادية )من حيث تقييم األثر 

البيئي وتقييم األثر االجتامعي، والتشاور مع املجتمع املحيل(، إال أنها تالفت النتائج األسوأ التي تتأىت عن امتيازات أخرى ُمنحت من دون 

احرتام األنظمة التي ترعى امتيازات األرايض االقتصادية.

دة ملنح امتيازات األرايض للمنفعة االقتصادية املامرسة املوحَّ

لقد شمل منح امتيازات األرايض االقتصادية بصورة غري رشعية وصارخة املامرسات التالية:

• منح أراٍض محمية.	

• منح أراٍض تتمتع بحقوق خاصة غري قابلة لالنتهاك مبوجب قانون األرايض لعام 2001.	

• الفرض القرسي إلعادة التوطني غري الطوعي ملاليك األرايض القانونيني.	

• منع الوصول إىل األرايض الخاصة.	

• منح أراٍض تتعدى مساحتها 10,000 هكتار.	

• مع 	 التشاور  دون  من  أو  االجتامعي،  لألثر  أو  البيئي  لألثر  مالئم  تقييم  إجراء  دون  من  االقتصادية  األرايض  امتيازات  منح 

املحيل. املجتمع 

إضافة إىل املرشوع الكويتي املذكور آنفاً والذي ميتد عىل مساحة 130,000 هكتار، ُمنح امتياز من 60,000 هكتار إىل رشكة كورية عام 

94،2008 ويبدو أنه من الشائع االلتفاف حول املساحة القصوى املحددة عند 10,000 هكتار من خالل الحصول عىل امتيازين متالصقني 

)أو أكرث( باسم رشكات مختلفة تتالقى مصالحها التجارية، وامتيازات ”Sre Ambel Sugar“ التي ُمنحت إىل رشكات يل يونغ فات، والتي 

سوف يتم النظر فيها بعد قليل، تشكل مثاالً عىل ذلك. 

لقد عمدت إحدى املنظامت غري الحكومية إىل نظام املعلومات الجغرافية لرسم خرائط مواقع امتيازات األرايض االقتصادية وتحليلها، 

وتعترب أنه توجد انتهاكات ملحوظة للحدائق الطبيعية واملناطق املحمية — حتى يف ما يتعدى املناطق املحمية التي منحتها الحكومات 

علناً كامتيازات. لسوء الحظ، ال تجرؤ املنظمة عىل نرش هذه املعلومات نظراً إىل دقتها وخطر تعريض موظفيها إىل التوقيف والسجن 

نتيجة لذلك.95 

Kenertec, “Kenertec Develops a Bio-Complex in Cambodia,” press release, May 14, 2008.8 94

95 مقابلة مع مدير منظمة يف املجتمع املدين، 22 يونيو 2011، بنوم بنه.
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غالباً ما وصف املستجَوبون عمليات تقييم األثر البيئي واالجتامعي، والتشاور مع املجتمع املدين بأنها مثرية للسخرية وأعطوا مثل 

مشاورات مع املجتمع املدين أخذت شكل “تعليامت للمجتمع املدين بأن األرض ُمنحت إىل مستثمر وبأنه يجب إخالؤها”،96 أو “بأن تقييم 

األثر البيئي قد أُجرَي عرب خريطة عىل غوغل”.97 واملشكلة يف هذه الحالة األخرية هي أنه، إضافة إىل العجز يف تقييم الهشاشة البيئية، فإنه 

حاملا يحظى االمتياز مبا فيه من تقييم األثر البيئي املثري للشكوك، مبوافقة رئيس الوزراء، ال ميكن ألي أحد، وال حتى لوزير البيئة نفسه، أن 

يعرتض عىل تقييم األثر البيئي ألن القائد أمر بإصداره. 

التوافق، الذي يظهر يبدو أنه يستند إىل تكهنات وليس إىل األدلة الدامغة، هو أن امتيازات األرايض االقتصادية مُتنح عىل أساس 

رشوات يحصل من خاللها املستثمر عىل األرايض التي يريدها. لدى سؤاله عن الفساد يف عملية منح امتيازات األرايض االقتصادية، وعام 

إذا كان ذلك يشكل خطراً بالنسبة إىل املستثمرين األجانب، أقّر مسؤول يف الحكومة مبا ييل:

نعم الفساد موجود، كام يف كل مكان، إمنا ليس سيئاً جداً، ويف حال الحصول عىل امتياز، تسهر مجموعة ]األمانة بني الوزارات[ عىل 

العملية. إذا دفعَت املال رشوًة ألحد، سوف يثري ذلك خطراً، أما إذا دفعَت مقابل االمتياز كصفقة، لن يشعر أحد بالحرسة أو بالغضب 

وبالتايل، ما من خطر.98 

وقال مسؤول آخر يف الحكومة:

لن ُيطلَب منك دفع املبالغ هنا. بل من األكرث مالءمة أن تدفع مقابل الخدمات عينياً. من األفضل إعطاء حصص لألعضاء املهمني.99

بالنسبة إىل رشكة غربية  االقتصادية —  لألرايض  امتياز  الحصول عىل  أن  فأفاد أحدهام  الشأن.  بهذا  رأيهام  أجنبيان  وأعطى مستثمران 

تتفادى الغوص يف مامرسات فساد — ليس بالسهولة التي توحي بها اإلجراءات والقوانني، وقال اآلخر أنه يلزم التحيل بالصرب، واملثابرة يف 

بذل الجهود لالمتثال لألنظمة واإلجراءات التي ترعى امتيازات األرايض االقتصادية يف حال رغب املستثمر يف الحصول عىل امتيازات 

“بصورة مرشوعة”.100 

من جهة، قد يبدو أن عملية منح امتيازات األرايض االقتصادية التي ال تتوخى الرصامة من حيث تقييم األثر البيئي أو االجتامعي، 

والتشاور مع املجتمع املحيل تشكل “مدخاًل سهاًل” للمستثمرين األجانب. غري أن التكاليف غري الواضحة، والتجاهل الفادح للقانون، ومنح 

االمتيازات من دون إيالء اعتبار مالئم لشاغيل األرايض تسبب مشاكل ملحوظة لهذه املجتمعات املحلية، ومخاطر للمستثمرين. وهذا ما 

تثبته الخالفات، واملنازعات، وأعامل العنف الناجمة من عملية منح امتيازات األرايض االقتصادية يف كافة أنحاء البالد.

حقوق األرايض وأنظمة الحيازة األخرى

قبل النظر يف هذه الخالفات، واملنازعات، وأعامل العنف، يجدر االطالع عىل كيفية اندراج امتيازات األرايض االقتصادية يف املسألة األوسع 

لحقوق األرايض، واملسائل األخرى املتصلة بتوزيع األرايض والسندات يف كمبوديا.

قد شارك البنك الدويل مع بعض الجهات املانحة ثنائية األطراف يف برنامج يدعى مرشوع إدارة األرايض وتدبريها. يهدف هذا املرشوع 

إىل توفري سندات أراٍض يف املقاطعات املستهدفة، وتنفيذ األهداف الواردة يف قانون األرايض لعام 2001 يف كمبوديا، وإىل وضع منوذج 

96 مقابلة مع قرويني تعرضوا للطرد، 3 يونيو 2011، مقاطعة كامبونغ سبو. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

97 مقابلة مع محلل من إحدى منظامت املجتمع املدين، 30 مايو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

98 مقابلة مع مسؤول يف الحكومة، 24 يونيو 2011، بنوم بنه.  )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

99 مقابلة مع مسؤول يف الحكومة، 24 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

100 مقابلة مع مستشار يف االستثامر، 13 يونيو 2011، بنوم بنه.
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ملنح سندات األرايض من جانب الحكومة الكمبودية. لكن عىل الرغم من أن “املرشوع أصدر أكرث من 1.1 مليون سند للفقراء يف املناطق 

الريفية يف معظم األحوال”101 بني عامي 2002 و2008، إال أنه تعرَّض لالنتقادات لتجاهله األشخاص يف أمّس الحاجة إىل سندات أراٍض، 

أي األشخاص املهددين بتطوير األرايض وما يستتبعه من عمليات طرد.102 إمنا نظراً إىل رسعة وترية تنفيذ الربنامج، من املنطقي االفرتاض 

بأن سندات األرايض كانت مُتنح أوالً يف املناطق األقل حساسية وغري املعرَّضة للمنازعات فيام يتم تفادي املناطق املثرية للمشاكل. غري أن 

النزاعات املتزايدة حول األرايض، واالنتقادات املستمرة التي وجهها املراقبون حملت البنك الدويل إىل وقف التمويل، ما أجرب الحكومة عىل 

تعليق املرشوع.103 ويشكل الوضع الحايل مأزقاً حيث توقف مرشوع إدارة األرايض وتدبريها، فيام تبقى سياسات الحكومة وإجراءاتها، يف 
ما يخص عمليات الطرد القرسي، عىل حالها وتبقى أموال البنك الدويل مهَملة.104

يف ظل تعليق مرشوع إدارة األرايض وتدبريها، تتوفر آلية أخرى ملنح سندات األرايض ويشارك فيها البنك الدويل أيضاً، وهي 

امتيازات األرايض االجتامعية يف إطار مرشوع معروف مبرشوع تخصيص األرايض للتنمية االجتامعية واالقتصادية. ومنذ يناير 2011، منح 

املرشوع 1254 امتياز لألرايض االجتامعية ترتاوح مساحتها بني 1.5 و3.5 هكتارات إىل العائالت الفقرية يف األرياف يف مقاطعات كامبونغ 

ثوم وكراتيه وكامبونغ شام،105 وهذه آليات فعالة تسمح لعائالت ال تستجيب للرشوط الواردة يف قانون األرايض لعام 2001 من أن تستصلح 

األرايض وتحصل بالتايل عىل حيازة قانونية ألرض زراعية عىل نطاق صغري. إمنا عىل الرغم من أن املرسوم الثاين الصادر عن الحكومة عام 

2003 نص عىل امتيازات األرايض االقتصادية، ُمنح 1,254 امتياز فقط حتى تاريخه.

العديد منهم إىل  بالتايل، تبقى غالبية صغار املزارعني — أي أغلبية الكمبوديني — من دون سندات رسمية لألرايض، ويستجيب 

الرشوط القانونية لحيازة األرايض وفقاً لقانون األرايض لعام 2001، إمنا يفتقرون إىل السند أو إىل القدرة عىل إثبات حقهم التاريخي يف 

األرض. ال يستجيب عديدون آخرون إىل الرشوط القانونية للحصول عىل الحيازة، إمنا يشعرون أنهم يتمتعون بقدر كاٍف من أمن الحيازة 

رة، وتجدر اإلشارة إىل عادة شائعة  من الناحية العملية فيواصلون االستثامر يف أرضهم من خالل العناية بها وزرعها مبحاصيل وأشجار معمِّ

تكمن يف الحصول عىل حيازة بصورة غري رسمية وغري موثقة. فقد يحصل السكان املحليون عىل إذن من السلطات املحلية للقيام بأنشطة 

عىل أجزاء محددة من األرض، رمبا من خالل إعطاء هذه السلطات حصة من الفوائد )إحراق الغابات إلنتاج فحم الطهو(، أو وعدها 

مبنافع مستقبلية )رمبا زراعة املانغو والبابايا لبيعها الحقاً(، وعىل الرغم من أن هذه العمليات قد تكون منتظمة — إذ يعرف الناس إىل 

من يتوجهون يف املنطقة للقيام برتتيبات بشأن الحيازة، وما هي املعدالت املحلية الستصالح األرايض، وما هي اآلليات املحلية لتسوية 

املنازعات — تبقى هذه العمليات غامضة وال توفر األمن أو الحامية يف وجه عطاءات بشكل حيازات، كامتيازات األرايض االقتصادية، من 

جانب الحكومة يف بنوم بنه.

من دون حيازة رسمية وموثقة، من السهل عىل الحكومة أن تصنف )أو تعيد تصنيف( أراٍض “كأراٍض خاصة للدولة”، فتصبح مالمئة 

ملنحها كامتيازات، وهذه من بني املشاكل األكرب عىل صعيد منح امتيازات األرايض االقتصادية، وهي تثري مشكلتني بالنسبة إىل املستثمرين 

 World Bank, “Statement on the Termination by the Royal Government of Cambodia of the Land Management and Administration Project,” 101

press release, September 6, 2009, http://go.worldbank.org/MOSJT2H711.

102 مقابلة مع مدير إحدى منظامت املجتمع املدين، 22 يونيو 2011، بنوم بنه.

مت إحدى المنظمات غير الحكومية في كمبوديا أدلة على انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل عمليات الطرد القسري وغير المشروع إلى لجنة التفتيش في البنك الدولي  103 قدَّ

— وهي آلية المساءلة العامة في البنك الدولي — ما أجبر البنك الدولي على اتخاذ موقف حيث علَّق مشاركته االستباقية في مشروع إدارة األراضي وتدبيرها إلى حين 

تبدأ الحكومة الملكية في كمبوديا — وهي الشريك الرئيسي اآلخر في المشروع — بالتصرف وفقاً للقانون. 

104 بدءأً من نهاية عام 2011، انطلق نقاش كثيف بين الجهات المانحة في كمبوديا حول معنى هذه اللعبة الخطيرة. فهل سيتوقف البنك الدولي عن تمويل أنشطة أخرى، أو 

حتى ينسحب من البالد إذا لم توافق الحكومة على هذه المسألة، أم هل يعني ذلك أنه سوف يخاطر بسمعته ويسعى إلى المساومة مع الحكومة على الرغم من انتهاكات 

حقوق اإلنسان؟ وهل أن ممارسة ضغوطات على صعيد التمويل من جانب البنك الدولي على الحكومة — وهي ضغوطات غالباً ما يهدد بها المانحون إنما ال ينفذونها بشكل 

جدي أبداً — سوف تصبح نهجاً يعتمده مانحون آخرون؟ ينبغي النظر في األجوبة لهذه األسئلة. 

World Bank, “Land Grant Gives Widow Hope to Escape Poverty,” 2011, http:/go.worldbank.org/TFCTB1QZK0.0 105
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األجانب الذين يبحثون عن أراٍض. أوالً، ويف غياب صكوك رسمية تثبت الحيازة، من الصعب استئجار األرض من شاغليها والتأكد من أن 

اإليجار مأمون. ثانياً، إن الحصول عىل أرض يف إطار امتياز األرض االقتصادية قد يعرض املزارعني وشاغيل هذه األرض إىل تجريدهم من 

أرضهم وطردهم منها قرسياً، علاًم أنهم يعتمدون عليها يف حياتهم وسبل عيشهم. 

الخالفات حول األرايض، وعمليات الطرد القرسي، وأعامل العنف

الحكومة إىل وضع يدها عىل األرايض وإعادة  امللكية يف كمبوديا، إضافة إىل سعي  الذي يحيط بحقوق األرايض وسندات  الغموض  إن 

توزيعها عىل املستثمرين األثرياء — املحليني واألجانب عىل السواء — يفيض إىل خالفات حول األرايض، وعمليات طرد قرسي، وأعامل 

عنف يف كافة أنحاء البالد. فمن جهة، قال مسؤول حكومي:

هذه الخالفات شائعة جداً وتنشأ فقط حني ال تقبل الرشكات واألفراد ما ُيعَطون إياه، فهم يصبحون أكرث جشعاً ويسعون إىل 

الحصول عىل املزيد — يريدون مثاًل أن يأخذوا مساحة 10,000 هكتار بكاملها حتى حني يتم استثناء هذه املناطق بسبب القرى 

والقرويني يف بعض أنحاء البالد، أو تتحول هذه املسائل إىل مشاكل ألن طرفاً ما قرر أنه يريد تحويل امتيازات األرايض االقتصادية 

إىل قضية سياسية. ميكن بسهولة تفادي خطر املنازعات حول األرايض عرب التخيل عن الجشع، واالكتفاء مبا تقدمه الحكومة.106  

ومن جهة أخرى، تصدر تقارير يف اإلعالم باللغة اإلنجليزية مرتني أو ثالث مرات عىل األقل يف األسبوع تتناول مالحقات قضائية، وحركات 

احتجاج، وعمليات طرد، ومنازعات، وأحياناً أعامل عنف بشأن استثامر تجاري ألرض يعتمد عليها سكان األرياف يف حياتهم وسبل عيشهم.

العنف

يف يونيو 2011، شهد الكاتب مواجهة عنيفة بني قرويني والرشطة املسلحة يف منطقة أودونغ يف مقاطعة كامبونغ سبو، حيث تعرض حوايل 

ستة أشخاص إىل جروح بالغة. فقد قامت قوة من الرشطة من 300 عنرص ضمت عنارص من الرشطة العادية، والرشطة العسكرية، وبعض 

كبار املسؤولني يف القوات املسلحة امللكية يف كمبوديا، باستخدام أسلحة رشاشة، وقنابل مسيلة للدموع، وهراوات للصدمات الكهربائية، 

ودروع واقية، يف محاولة فاشلة إلنفاذ قرار قضايئ بطرد القرويني من أرضهم. لكن عىل الرغم من املطالبة املرشوعة والقانونية من جانب 

القرويني بأراضيهم مبوجب قانون األرايض لعام 2001 — سّيام أنهم يقيمون يف هذه األرايض ويزرعونها منذ عام 1997 — منحت املحاكم 

الكمبودية أرض القرويني إىل رشكة ميلكها رجل أعامل تايواين. ويف هذه الحالة تحديداً، مل مُينح سند امللكية إىل الرشكة عىل أساس امتياز 

األرض االقتصادية، إمنا عىل أساس صفقة رسية مزعومة ُمنح مبوجبها جزء من األرض إىل الرشكة فيام تم رشاء الجزء املتبقي، وزعم القرويون 

أن الرشكة عرضت رشاء هذا الجزء منهم إمنا رفضت الحقاً أن تدفع مثنه. وكانت تلك هي املرة الثانية التي تنشأ فيها مواجهة عنيفة بني 

القرويني والسلطات املسلحة حول هذه األرض. وحني وصلت القوى املسلحة لتدمري أحد منازل القرية يف مارس 2010 باسم الرشكة، مل 

يكن القرويون متحرضين لذلك وقالوا إنهم ردوا بالعنف حني قام رجال الرشطة برضب امرأة عجوز من القرية بالهراوة وفقدت وعيها.107 

يف املرة الثانية، كان القرويون قد تحرضوا بشكل أفضل وتسلحوا بحجارة، ونقافات، ومناجل، وقضبان، وعيص مسننة. إمنا يبدو أن 

الجرأة، والغضب يف وجه الظلم، والخوف من خسارة كل يشء إضافة إىل غياب اإلرادة والقدرة لدى القوات التابعة للسلطات هي العوامل 

التي أدت إىل فوز القرويني يف ذلك اليوم )أكرث منه أسلحتهم املصنوعة يدوياً(.

مل يكن غياب اإلرادة لدى القوات املسلحة مفاجئاً نظراً إىل أن واحداً من رجال الرشطة عىل األقل يف الخدمة كان من القرية، وزعم 

أنه كان يقف يف وجه زوجته وابنه من الجهة األخرى من خط القتال. وحتى لو متكن القرويون من إبعاد الرشطة يف ذلك اليوم، يبقي 

106 مقابلة مع مسؤول في الحكومة، 24 يونيو 2011، بنوم بنه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

107 مقابلة مع قرويين قبل أيام من المواجهة العنيفة، 1 يونيو 2011، منطقة أودونغ. 
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قرار املحكمة الذي صدر ملصلحة الرشكة نافذاً، وبالتايل من غري املرجح أن تكون املرة األخرية التي يواجه فيها القرويون حاالت طرد من 

أراضيهم الزراعية وهدم منازلهم. وبدءاً من 1 يوليو 2011، كانت الصحافة تفيد بأن الرشكة والسلطات تستعد مجدداً لدخول القرية وطرد 

القرويني بصورة قرسية.108 

الدرك،  وقوات  الرشطة،  وقوات  العام،  املدعي  تكاليف  الطرد:  تكاليف  تسدد  الرشكة  كانت  املحليني،  الرشطة  رجال  لبعض  وفقاً 

والقوات املسلحة امللكية الكمبودية، واملعدات الثقيلة )معدات الحفر، والحفارات، إلخ.(، واللوجستية الرضورية لدخول كل هذه العنارص 

إىل املناطق الريفية )وخروجهم منها(.109 إمنا تبقى الجهات التي تلقت هذه املبالغ غري واضحة. ومن زاوية األعامل، تشكل هذه املبالغ 

استثامرات سيئة إذ هي استثامرات تثري عداوة أصحاب األرايض املتاخمة واليد العاملة. وقد يبدو من العبث رصف هذه األموال يف حني 

ميكن استخدامها لعقد صفقات األرايض مع القرويني بصورة مرشوعة.

ينطبق أمر الطرد املحدد هذا عىل مساحة 223 هكتاراً توفر سبل الكفاف واملعيشة لثامين ومثانني أرسة. رمبا كانت هذه الحادثة 

صغرية من حيث حجمها إمنا ليست حادثة فردية.

انعدام األمن الغذايئ والجوع املدقع

يف منطقة أخرى من مقاطعة كامبونغ سبو، أي يف بلدة أملنغ النائية، قام الكاتب بزيارة امتيازين متاخمني من األرايض االقتصادية يتم 

فيهام إنتاج السكر والذرة عىل مساحة 8,000 و5,000 هكتار عىل التوايل، ويهدد مرشوع السكر وحده بتعريض 1,100 أرسة إىل الطرد 

القرسي. ونظراً إىل حجم بعض العائالت الكبرية، قد يرتاوح عدد األشخاص املترضرين بني 10,000 و15,000 شخص. 

قام الكاتب بزيارة مجموعتني من القرويني كانوا مالكني لألرايض قبل أن مُتنح الرشكة امتيازاً إلقامة مرشوع السكر. وكانت مجموعة 

من القرويني “قبلت” نقلها إىل موقع آخر و“التعويض”، يف حني أن املجموعة األخرى كانت تستعد للمكافحة. 

حصل القرويون الذين نقلوا إىل موقع آخر عىل “التعويض” حيث أُعطيت كل أرسة قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 مرتاً x 50 مرتاً، يف 

التالل النائية. األرايض صغرية جداً وبعيدة عن مرافق الخدمات، إضافة إىل ذلك فهي غري مالمئة لزراعة املحاصيل سّيام أنها صخرية وذات 

تربة رملية.

قالت إحدى األرس التي تم نقلها إىل موقع آخر إنها كانت متلك يف السابق 20 هكتارا110ً من األرايض الحسنة النوعية مزروعة باألرز 

)إمنا غري مروية( يف السهل الذي بات بأكمله ضمن أرض الرشكة لزراعة قصب السكر. وكان لدى هذه العائلة مثانية أوالد، مع أب متقدم يف 

السن ووهن جداً للعمل، وابن يف الحادي عرش من عمره أراد العمل إمنا رفضت الرشكة استخدامه لصغر سنه، وكانت ثالث بنات أكرب سناً 

قد غادرن عرب الحدود إىل تايلند إليجاد عمل، وأعربت األم عن قلقها من وقوعهن يف فخ التجارة الجنسية. فهي مل تسمع أي خرب عنهن 

منذ مغادرتهن، ومل تتلق ماالً منهن، وحتى بعد مغادرة كبار األوالد، ما زالت العائلة تعاين من الجوع ألن األرض غري كافية لتوفري الغذاء: ال 

يستطيعون زرع األرز، أو الحصول عليه، وليس لديهم أي مصدر دخل، وال ميكنهم الحصول عىل عمل. كذلك، ما من مركز للرعاية الصحية 

أو مدرسة بالقرب منهم، وحتى لو ُوجدت، ال يستطيعون دفع تكاليفها. وحتى حني يكرب اإلبن ويتمكن من العمل، فإن الرشكة تدفع 

للعامل 2.50 دوالر أمرييك فقط يف اليوم، وهو مبلغ غري كاٍف لتوفري الغذاء للعائلة، إضافة إىل مشكلة رضورة اجتياز مسافة طويلة لرشاء 

اإلمدادات الغذائية. وقد صاغ الكمبوديون التعبري الخمي “األشباح الحية” لوصف أشخاص كهؤالء ُيرتكون من دون طعام، أو دخل، أو أمل. 

Khouth Sophakchakrya, “Violent Dispute is Far From Over,” Phnom Penh Post, July 11, 2011.1 108

109 في هذا اإلطار، أعلن رئيس الوزراء هون سان في مارس 2010 عن برنامج يرمي إلى الحصول على الرعاية المؤسسية إلثنتي وأربعين وحدة عسكرية من أجل حل 

مشكلة تمويل القوات المسلحة الملكية الكمبودية حسب ما زعم، في حين يقول النقاد إن هذا البرنامج يؤمن في الواقع الحماية العسكرية لمصالح المؤسسات. أنظر: 

 Brennan Brady, “The Cambodian Army: Open for Corporate Sponsorship,” Time, June 9, 2010.0

110 كانوا يعتبرون ميسورين وفقاً للمعايير المحلية، ولم يكونوا يحصلون فقط على دخل الئق إنما كانوا يوفرون أيضاً الوظائف لآلخرين.
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رداً عىل سؤال، رشحت تلك العائلة أنها مل “تقبل” ترحيلها إىل موقع آخر، إمنا وصلت السلطات وهددتهم حتى أخذوا ما استطاعوا 

حمله، وساقتهم السلطات خارج املنزل فاجتازوا مسافة طويلة ألكرث من 10 كيلومرتات قبل أن يصلوا إىل التالل، وُطلب منهم عدم العودة 

تحت طائلة املالحقة القانونية. وقال هؤالء القرويون أنهم كانوا، وما زالوا، خائفني، من السلطات.

انعدام االستقرار

الثانية من القرويني فقد كانت محظوظة إذ أن أرايض القرويني كانت متاخمة للطريق، وليس يف وسط منطقة االمتياز.  أما املجموعة 

وخالل التخصيص األويل المتيازات األرايض االقتصادية — والتي ُمنحت وفقاً للقرويني من دون تقييم لألثر البيئي أو االجتامعي، أو مخطط 

توجيهي، أو تشاور مع املجتمع املحيل — خرسوا أراضيهم التي كانت عىل مسافة 200 مرت من الطريق مقابل تعويض بلغ 200 دوالر 

أمرييك للعائلة الواحدة. أما العائالت التي كانت متتد أراضيها عىل واجهة الطريق عىل مسافة 60 و80 مرتاً، وعىل عمق 700 إىل 900 مرت 

من الطريق، فقد خرست ما بني 3 إىل 5.6 هكتارات، وبقي لها قطع صغرية من األرض ترتاوح مساحتها بني 1.2 و106 هكتارات، وقال 

القرويون إنهم استاءوا من ذلك، لكنهم مل يكونوا راغبني يف مواجهة الرشكة.

إمنا اكتشف القرويون الحقاً أن الرشكة كانت تطالب مبا تبقى من أراضيهم، وكانت تسعى إىل تغيري مواقعهم قرساً وإعطائهم أراٍض 

مبساحة 40 مرتاً x  50 مرتاً يف التالل السفحية، حتى أن بعضهم زعم أن أسامءهم واردة يف مذكرات توقيف بتهمة تنظيم تحركات جامعية 

ضد الرشكة. وعىل الرغم من تخوفهم من أن يتعرضوا للمالحقة القانونية، كانوا أكرث قلقاً إزاء عدم متكنهم من زراعة ما يكفي من األغذية، 

والحصول عىل ما يكفي من الدخل من أراٍض ترتاوح مساحتها بني 1.2 و1.6 هكتارات، وأبدوا تصلباً شديداً يف أنهم لن يقبلوا أن ُيطردوا 

قرساً إىل قطع أراٍض أصغر لن متكنهم حتى من أن يكسبوا عيشهم منها. وكانوا يطلبون مساعدة منظامت غري حكومية لدعمهم يف َسوق 

الرشكة إىل املحاكم، كام أنهم كانوا يستعدون لالحتجاج والصمود بعناد إذا حاولت الرشكة والسلطات ترحيلهم قرساً من أراضيهم.111  

“السكر املر”

تنشأ العديد من الخالفات املامثلة يف كافة أنحاء البالد، وقد قامت مؤخراً عضوة يف الربملان األورويب، سيسيليا ويكشرتوم، بزيارة امتيازين 

كبريين محاذيني ألرض مزروعة بالسكر يف منطقة رسي أمبل يف مقاطعة كوه كونغ، تبلغ مساحتهام حوايل 20,000 هكتار. وعىل الرغم من 

أنهام ُمنحا لرشكتني مختلفتني من أجل االمتثال لرشط املساحة القصوى املحددة بـ10,000 هكتار، تعود ملكية الرشكتني بشكل كامل إىل 

الشخص ذاته — يل يونغ فات، وهو سيناتور حامل لقب أوكنها، وعضو يف الحزب الحاكم — الذي يدير االمتيازين بالتوازي مع رشكات 

تايلندية لتكرير السكر.

الجمركية إىل  التعريفات  من  السكر معفياً  تبيع  تايلنديون  التي يديرها مستثمرون  السكر  السيناتور ومصانع تكرير  كانت رشكتا 

السوق األوروبية، يف إطار االتفاقية التجارية “كل يشء ما عدا األسلحة” املوقعة بني االتحاد األورويب وأقل البلدان منواً، مبا فيها كمبوديا. 

وأعطى الربملان األورويب النتهاكات حقوق اإلنسان التي رافقت هذه التجارة صفة “السكر املر”، ويحاول أن ميارس ضغوطاً لوقف وصول 

السلع الكمبودية املعفية من التعريفات الجمركية يف إطار اتفاقية “كل يشء ما عدا األسلحة” إىل أسواق االتحاد األورويب. 

القرويني املترضرين يف رسي  القانونية، ويدعمونها، ويراقبونها، ويقدمونها إىل  األشخاص الذين يعملون يف مجال خدمات املعونة 

أمبل، يتحدثون عن حاالت طرد قرسي، وتجريدهم من ممتلكاتهم بصورة غري قانونية، وتعرضهم للفقر والجوع، وقرارات قضائية يشوبها 
الفساد تصدر بصورة منتظمة ضد القرويني.112

111 خالل االجتماع مع هذه المجموعة من القرويين، انطلق نقاش ساخن بشأن اللجوء إلى العنف كاستراتيجية. 

112 مقابلة مع عدة منظمات غير حكومية تعمل مع السيدة ويكشتروم، في 25 مايو، و30 مايو، و31 مايو، و1 يونيو، و2 يونيو 2011، بنوم بنه.
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القضايا املهمة للمستثمرين

إن مثال “السكر املر” يبني أن املشاكل ليست بالرضورة مشاكل يف األجل القصري بشأن الحصول عىل امتياز لألرايض االقتصادية، والبدء 

باستثامره، وقد يفيض تجريد القرويني يف املجتمعات املحلية من ممتلكاتهم، ومعاملتهم بطريقة وحشية إىل آثار سلبية يف األجل الطويل 

بالنسبة إىل املستثمرين. وقد أبرز بعض القرويني بوضوح هذا الخطر حني ذكروا عملية استيالء عىل أرض سمعوا عنها يف منطقة أخرى من 

البالد إلقامة مرشوع مطاط. ونظراً إىل الفرتة الطويلة الالزمة لتصبح مزرعة مطاط منتجة — حوايل سبع سنوات — كانت ترتكز مناقشاتهم 

يف جوهرها حول رضورة أن تتنبه الرشكة إذا قرر القرويون يف تلك البلدة إحراق املزرعة قبل أن يبدأ الحصاد األول. 

تحريض املجتمعات املحلية ضد مشاريع االستثامر بهذه الطريقة مرض للطرفني. يف املقابل، من املؤكد أن املشاريع التعاونية التي 

تضمن مشاركة املجتمع املحيل بصورة مستمرة، وكسبه املنافع، ستكون أكرث إنتاجية وموثوقية يف األجل الطويل.

حجم املشكلة

تجدر اإلشارة إىل أن الحاالت التي جرى وصفها أعاله ليست حوادث مفردة. وهناك حاالت عديدة من امتيازات األرايض االقتصادية، ومن 

الجهود املبذولة من جانب الرشكات لرشاء األرايض أدت إىل حاالت من الغضب نجم عنها حركات احتجاج أو أعامل عنف. وترد أدناه بعض 

األمثلة اإلضافية. والحاالت املوسومة بعالمة النجمة هي التي حصل فيها تدخل عسكري يف حني أن الحاالت املوسومة بعالمة الصليب تشري 

إىل أن قرويني ماتوا نتيجة مواجهات عنيفة مع السلطات:

• منطقة مثور كوال يف مقاطعة باتامبانغ.113	

• منطقة كامبونغ سفاي يف مقاطعة كامبونغ ثوم.	

• منطقة كيان سفاي يف مقاطعة كاندال.	

• منطقة لومفات يف مقاطعة رتاناكاري.	

• بلدة بورسة يف مقاطعة موندولكريي.114	

• بلدة بتايه يف مقاطعة رتاناكاري.	

• بلدة ساملوت يف مقاطعة باتامبانغ.115†	

• منطقة ميموت يف مقاطعة كامبونغ شام.	

• منطقة رومياس هايك يف مقاطعة سفاي ريانغ.	

• منطقة يش كرانغ يف مقاطعة سيام رياب.*†	

• منطقة سنول يف مقاطعة كرايت.	

• منطقة تومرينغ يف مقاطعة كامبونغ ثوم.	

• منطقة سانتوك يف مقاطعة كامبونغ ثوم.*	

http://www.adhoc-cambodia.org/./ في كمبوديا للحصول على معلومات بهذا الشأن، والحاالت الثالثة التالية؛ ADHOC 113 أنظر الموقع اإللكتروني لمنظمة المجتمع المدني

 The Indigenous People NGO Network (IPNN) of Cambodia, “The Rights of Indigenous Peoples in Cambodia,” United Nations Committee on the 114

Elimination of Racial Discrimination (76th session), February 2010.0 http://www2.ohchr/english/bodies/cerd/docs/ngos/NGO_Forum_Cambodia76.pdf.

115 أنظر المواد من منظمة المجتمع المدني LICADHO( Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights( لهذه الحالة، وكل الحاالت 

 LICADHO Homepage,” http://www.licadho-cambodia.org/; “Land Grabbing and Poverty in Cambodia: The Myth of Development,”  May :الالحقة

 2009, http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=134; “Freedom of Expression in Cambodia: The Illusion of Democracy,” December
  2010, http://www.licadho-cambodia.org/reports.php?perm=149.9
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• منطقة روفيانغ يف مقاطعة بريا فهيار.	

• منطقة ماالي يف مقاطعة بانتاي ميانيش.*	

• منطقة شهوك يف مقاطعة كامبوت.*	

• منطقة فنوم رسوش يف مقاطعة كامبونغ سبو.	

• منطقة فنوم كرافنه يف مقاطعة بورسات.	

• غابة براي النغ التي تغطي عدة مقاطعات.	

وتجدر اإلشارة أيضاً إىل أن حاالت “استيالء عىل األرايض” من هذا القبيل ال تحصل فقط يف األرياف يف كمبوديا. ففي وسط املدينة يف 

بنوم بنه، ُمنحت رشكة صينية امتياز أرض اقتصادية يف منطقة بحرية بونغ كاك أعطت 130 هكتار من املساحة الحرضية إىل رشكة صينية 

ُأفيد أن قيمتها تصل إىل ملياري دوالر أمرييك، مع طرد 1,500 عائلة. وردت قوى األمن الحكومية بالعنف عىل  لتحقيق أرباح خاصة 

حركات االحتجاج التي قامت يف وجه هذا املرشوع، وفقاً ملا أوردته صحف ناطقة باللغة اإلنجليزية ومنظامت غري حكومية. وعىل الرغم 

لني من أراضيهم الذين يسعون إىل الحصول عىل  من التقدم امُلحَرز يف تنفيذ هذا املرشوع، تستمر االحتجاجات من جانب السكان املرحَّ
تعويضات أفضل.116

ما معنى هذا بالنسبة إىل املستثمرين؟

يف حني تتفاوت الظروف الخاصة بني نزاع وآخر عىل األرايض، فهي تؤثر بشكل ملحوظ عىل القرويني، واملزارعني، أو مجموعات السكان 

األصليني الذين ُحرموا من سبل معيشتهم بسبب مصالح تجارية خارجية. ونظراً إىل أن 80 إىل 90 يف املئة من الكمبوديني هم من سكان 

األرياف ويعملون يف قطاع الزراعة، فهم يعتمدون عىل قطع أراضيهم — الصغرية يف أغلب األحيان — )أو األرايض الحرجية املحمية يف 

حال مجموعات السكان األصليني( كمصدرهم الوحيد للغذاء والدخل. كذلك، إن عمليات الطرد القرسية، وتخريب الحيازات الزراعية 

القصرية، واألرايض الحرجية، والتعويضات غري املالمئة أو املعدومة، وخيارات التوظيف املحدودة جداً )والتي غالباً ما يتم تقايض أجور سيئة 

أو غري موثوقة(، ترتك املجتمعات الريفية من دون أمن، أو غذاء، أو دخل، أو أمل. ويشكل هذا الحرمان جوهر النزاع عىل األرايض والعنف 

املسترشي يف البالد، كام يفرس الرضاوة والطاقة اللتني يظهرهام القرويون يف الدفاع عام يعتقدون أنه ملك لهم.

وكذلك، إن عمليات الطرد التي تشكل موضع قرارات قضائية تنفذها الرشطة تعكس أيضاً غياب سيادة القانون يف كمبوديا، وما من 

ملجأ آخر بالنسبة إىل الكمبوديني العاديني الذين يواجهون كارثة اقتصادية حسب هوى الحكومة. كام أنه ليس من املفاجىء أن تفاقم 

هذه املواجهات أعامل العنف.

من الواضح أن هذه حاالت يرغب املستثمرون األجانب الناشطون يف مجال األعامل تالفيها، سّيام أن بيئة االستثامر غري أكيدة وميثل 

غياب سيادة القانون خطراً جدياً لالستثامر. إذ تعرض النزاعات نجاح االستثامرات إىل الخطر، وتهدد املحاصيل واإلنتاج، وتولِّد قوة عاملة 

متقلبة، وضعيفة، ومستاءة، كام أنها تكبح األسواق املحتملة، وتضيف تكاليف ال ميكن التنبؤ بها — ليس أقلها دفع تكاليف اإلجراءات 

القضائية )ونتائجها(، ونرش القوات املسلحة — وترض بالسمعة التجارية للرشكات.

تبقى هذه املخاطر حتى يف ظل ارتباطات سياسية رفيعة املستوى يف البالد، ونظراً إىل طبيعة الفساد وحجمه يف النظام السيايس، 

إقامة  من  املعنيون  متكن  إذا  نسبياً  سهلة  التنظيمية  العمليات  يختص  فيام  واملراوغة  االقتصادية  األرايض  امتيازات  منح  عملية  تصبح 

االتصاالت املناسبة ودفع الرشوات املناسبة. لكن وكام أدرك املستثمرون التايلنديون يف حالة رسي أمبل، هذه الطريقة يف تسيري املرشوع 

ال تقلل من مخاطر املرشوع بل عىل العكس، تساهم يف تفاقمها يف األجل الطويل.

116 كان الكاتب حاضراً غداة المظاهرة التي قام بها القرويون في منطقة بحيرة بونغ اليك في بنوم بنه في 7 يوليو 2011. 
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تجدر اإلشارة إىل أن عدداً متزايداً من النزاعات عىل األرايض ينشأ أساساً بني ُنَخب محلية — مثل زوجات حاميل لقب أوكنها أو 

قادة عسكريني محليني — تحاول اقتناص فرص املضاربة عرب انتزاع األرايض من الفالحني بهدف تأجريها تجارياً لتحقيق الربح،117 وال تلغي 

سندات امللكية التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة املخاطر بالنسبة إىل مستثمر أجنبي يبارش بتطوير هذه األرايض املتنازع عليها.

يف حني أن الرسالة البسيطة التي يتلقاها املستثمر من هذه املشاكل هي “فليحرتس املشرتي” يف ما يخص األرايض التي يتم الحصول 

عليها عرب أنشطة مشبوهة، إال أنها إجابة غري منمقة لسؤال أكرث تعقيداً: كيف ميكن تعزيز الفرص التي يوفرها القطاع الزراعي يف كمبوديا 

من قبل مستثمرين أجانب يبحثون عن إمدادات موثوقة لألغذية األساسية لألجل الطويل؟

استثامرات األمن الغذايئ يف الزراعة الكمبودية

متخضت عن طرح السؤال أعاله عىل أصحاب شأن مختلفني يف كمبوديا وجهات نظر وُنهج متفاوتة تم اقرتاحها لوضع اسرتاتيجيات استثامر 

ناجحة ترتاوح بني االستخدام األفضل آللية امتيازات األرايض االقتصادية، أو التخيل عنها واللجوء إىل آليات بديلة، وصوالً إىل تاليف االستثامر 

يف البالد.

القانون من أجل  قد استند هذا الخيار األخري إىل الحجة بأنه إىل حني تتأمن حامية كافية لحقوق اإلنسان وسيادة مالمئة لحكم 

حامية الكمبوديني واملستثمرين عىل السواء، من غري املرجح أن يحقق هذا االستثامر أهدافه طويلة األمد. إمنا ينطوي هذا النهج عىل 

بعض العيوب، فهو يرتك سكان األرياف يف كمبوديا فريسة الفقر املستمر ونقص التنمية، ويحول دون منو دخلهم وحصولهم عىل الفرص 

املصاحبة للتنمية االقتصادية. وكذلك، يف ظل هذا النهج، تبقى األرايض الزراعية الخصبة يف كمبوديا تعاين من نقص يف اإلنتاج فتعجز عن 

املساهمة بصورة متنامية يف اإلمدادات الغذائية العاملية. 

اعتامد نهج امتيازات األرايض للمنفعة االقتصادية أو عدم اعتامده؟

ترتكز الحجة الداعية إىل التخيل عن امتيازات األرايض االقتصادية عىل االعتبار بأنه لو توفر سند ملكية صحيح، ميكن تأجري األرض بصورة 

قانونية ومبارشة من ماليك األرض، من دون الحاجة إىل امتياز. وال شك أن هذا األمر صحيح، إمنا يكمن الجزء األكرب من املشكلة يف غياب 

حقوق ملكية محددة جيداً وغري قابلة لالنتهاك من الناحية القانونية تسمح بحصول ذلك وتسمح بتفادي بعض املسائل املتصلة بامتيازات 

األرايض االقتصادية. وعالوًة عىل ذلك، متثل آلية امتيازات األرايض االقتصادية آلية قانونية قامئة عىل الرغم من ضعفها وسوء تنفيذها. ومن 

املرجح أن تزداد املخاطر يف حال غياب اإلطار القانوين للعمل، مام قد يقلص شفافية اإلجراءات أكرث.

إمنا وكام سبق ذكره، ينطوي العمل ضمن إطار امتيازات األرايض عىل صعوبات أيضاً. فغياب حكم القانون، أي ما يسميه أحد كبار 

مستشاري الحكومة “التكاليف والتسديدات غري الرسمية”، واملخاطر التي يواجهها املجتمع املحيل سوف تعرض استدامة املرشوع يف األجل 

القصري والطويل إىل الخطر يف نهاية املطاف .

بيد أن عدداً ملحوظاً من أصحاب الشأن يعتقدون أن املبادىء التي تستند إليها امتيازات األرايض االقتصادية والقانون بحد ذاته 

سليمة يف جوهرها. واتفق املستجوبون عىل القول بأنه لو تم تطبيق قانون امتيازات األرايض االقتصادية كام وجب، سوف يشكل منوذجاً 

مرضياً لتسهيل االستثامرات يف القطاع الزراعي. وشمل األشخاص املستجوبون محامني، واقتصاديني، وأكادمييني، وباحثني، وصانعي سياسات، 

ورجال أعامل. أما األشخاص الذين يعملون يف منظامت املجتمع املدين، ويتمتعون بخربة يف مجال انتهاكات حقوق اإلنسان بسبب امتيازات 

األرايض االقتصادية وحاالت أخرى متصلة باالستيالء عىل األرايض، فقد بدوا أكرث تردداً يف قبول هذا االقرتاح. 

117 هذا هو الوضع في الحالة المذكورة الخاصة بمنطقة بلدة بتايه في مقاطعة رتاناكاري حيث ُيدعى أن األرض ُأخذت “بالغش” من القرويين من جانب زوجة أحد كبار 

المسؤولين في الحكومة )مقابلة مع مدير إحدى منظمات المجتمع المدني والمعني بتقديم المعونة القضائية، 31 مايو 2011، بنوم بنه(.
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التخفيف من املخاطر

تم اقرتاح ُنُهج مختلفة للتطرق إىل مشكلة تطبيق قانون امتيازات األرايض االقتصادية عىل نحو فعال. وأشار مدير صناديق استثامرات 

أجنبية يف كمبوديا إىل أنه ميكن منح امتيازات زراعية بصورة مرشوعة — وإدارتها بصورة فعالة — إذا اُتبَعت بعض الخطوط التوجيهية:118 

ضامن أن يكون املرشوع كبرياً، ومهاًم، وإيجابياً. والفكرة هي أن قصة إيجابية سوف تجذب االنتباه وتحفز األشخاص املعنيني - 1

للترصف عىل نحو مالئم.

إبداء - 2 والرصامة، من دون  بالصرب  التحيل  األمور. ومن خالل  الرغبة يف ترسيع  الفساد من  كبري من  قدر  يأيت  بالصرب.  التحيل 

العدائية، سوف تتحقق األمور مع مرور الوقت وتتعزز السمعة بعدم دفع “الرشاوى”.

ن - 3 تقديم أمور من قبيل نقل املعارف، ومنشآت التصنيع، وتوفري املدارس واملعلمني، أو أي مكاسب أخرى للحكومة. هذا يؤمِّ

للمستثمر أسساً متينة لرفض دفع “الرشاوى”.

إرشاك داعمني متعددي األطراف يف آليات مساءلة — من قبيل مرصف التنمية اآلسيوي، واملؤسسة املالية الدولية، وصندوق - 4

النقد الدويل، أو البنك الدويل — وتوفر هذه اآلليات حجة مرشوعة لرفض دفع الرشاوى، “ال ميكنني القيام بذلك ألنني مقّيد 

بقواعد األشخاص الذين يدعمونني”. 

مة يف هذا  ُيفاد أنه تسود ثقافة حيث أن مؤسسات أجنبية تشرتي االستشارة املحلية “لحل مشكلة الرشاوى”، واملشورة املقدَّ وكذلك، 

الصدد هي التالية:

يبدو هذا النموذج مستداماً ألنه غالباً ما تتغري مواقع املستشارين يف النظام، وما من شفافية ملعرفة أين تذهب أموالك — أو 

أين ذهبت — وما يجب أن تحصل عليه مقابل هذه األموال.119  

واقرتح آخرون خطوات أكرث عملية يف مجال التخطيط المتيازات األرايض االقتصادية التي قد تبدد إىل حد بعيد بعض املخاوف الرئيسية. 

وهي تتضمن:

ل أن تكون منظمة مستقلة” — إلجراء تقييم لألثر البيئي، وتقييم لألثر االجتامعي.- 1 الدفع لطرف ثالث مستقل — “ُيفضَّ

االنخراط يف مرشوع مستمر من التشاور مع املجتمع املحيل يشكل حقاً اسرتاتيجية مشاركة مجتمعية لالطالع عىل ما يريده - 2

الناس، ويحتاجونه، ويولونه قيمًة نظراً إىل أنه ينجم عن مجال التنمية املقرتح، وإرشاكهم يف العملية ونتائج املقرتح.

العمل عىل التعرف عىل قادة القرية )وحتى تصويرهم(، ورؤساء العائالت، والعاملني الزراعيني، وعندما يحني وقت التفاوض عىل - 3

االتفاق ودفع التعويضات، يكون التعامل مع أصحاب الحقوق املرشوعة وليس مع أشخاص تدخلوا ملجرد االستفادة من الوضع. 

االستعداد لدفع أسعار عادلة سائدة يف السوق إىل الشاغلني الحاليني من أجل استخدام أرضهم.- 4

وكام سبق ذكره، تتوفر فرصة أيضاً لدخول كمبوديا عرب امتيازات ملغاة، إما لبيعها من جانب صاحب امتياز بسبب غياب اإلرادة أو رأس 

املال )أو قدرة أخرى( لتطوير األرض، أو من جانب الحكومة التي احتجزتها بحجة أنها مل تشهد تطويراً كافياً.120 ويف كال الحالتني، يتعني عىل 

املشرتي أن ُيظهر العناية الواجبة يف تقييم الوضع بالنسبة إىل املجتمعات املحلية والشاغلني السابقني لألرض، وأن يضعوا ترتيباً يأيت مبنافع 

متبادلة للطرفني يك يحقق املرشوع تقدماً يف املستقبل.

118 مقابلة مع مدير صناديق استثمارات أجنبية في كمبوديا، 13 يونيو، 2011، بنوم بنه. 

119 المصدر نفسه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(.

120 ال يترافق هذا مع ضمانات بأن المجتمع المحلي وافق على المشروع، فتبقى مخاطر المستثمر قائمة.
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اسرتاتيجية بديلة: الطريق قدماً؟

تبقى  االقتصادية،  األرايض  امتيازات  لالستثامرات يف  املالزمة  املخاطر  للتخفيف من  أعاله  املقرتحة  السليمة  االسرتاتيجيات  حتى يف ظل 

املشكلة يف أن االستثامر يتم يف قطعة من األرض ُأزيل شاغلوها الحاليون عنها، بطريقة ما، أو بشكل ما. وحتى لو اسُتخِدم الشاغلون، أو 

مل ُيستخَدموا، يف املرشوع، فهذه الحالة ال تسمح بضامن تحسن إنتاجية األرض التي ُوضعت لها اسرتاتيجية لالستثامر يف األمن الغذايئ.

عالوًة عىل ذلك، مثة افرتاض تقوم عليه امتيازات األرايض االقتصادية بأن اإلنتاج املؤسيس واسع النطاق للسلع الغذائية يشكل الحل 

األكرث مالءمة لكمبوديا. إمنا ليست هي الحال بالرضورة. أوالً، تبني التجربة الفيتنامية أن إنتاج األرز يف الحيازات الصغرية قد يكون ذي 

فعالية عالية وتنافسية دولية. ثانياً، ورمبا األهم، ليس من املرجح أن تحسن اسرتاتيجية مامثلة األمن الغذايئ يف كمبوديا حيث أن الجزء 

الرئييس يف مشكلة األمن الغذايئ يتمثل يف متكن الفقراء ورشيحة واسعة من سكان األرياف من دفع تكاليف املواد الغذائية، والحصول 

عليها، أكرث منه يف كمية اإلنتاج بحد ذاته.

إمنا من املمكن تحسني اإلنتاجية الزراعية بشكل توافر األغذية اإلجاميل واألمن الغذايئ عىل نحو أكرث شمولية من خالل الرتكيز عىل 

تطوير إنتاج أصحاب الحيازات الصغرية يف كمبوديا، عوضاً عن اإلنتاج املؤسيس واسع النطاق.

هذا يشري إىل أن اسرتاتيجية بديلة ال تستثمر يف األرض بحد ذاتها بل يف األشخاص الذين يزرعون هذه األرض حالياً، والقادرين عىل 

تحسني اإلنتاجية إذا توفرت لهم األدوات الصحيحة، قد تشكل يف الواقع نهجاً أفضل بالنسبة إىل املستثمرين الذين يبحثون عن مصادر 

موثوقة وطويلة األجل للمواد الغذائية األساسية.

بهدف تعظيم إنتاجية أصحاب الحيازات الصغرية يف كمبوديا من أجل توفري فوائض كبرية وموثوقة مخصصة للتصدير، ينبغي القيام 

بالكثري بعد. فاملزارعون يف كمبوديا يحتاجون إىل ما ييل:

أمن حيازة األرايض.- 1

رّي أفضل.- 2

تحسني البنية التحتية املحلية والبنية التحتية للنقل.- 3

متويل رأس املال للمعدات، والدفق النقدي التشغييل للمدخالت.- 4

نقل املعارف والتكنولوجيا، وبخاصة بشأن تطبيق التكنولوجيا لتعظيم الغالت.- 5

الوصول إىل أسواق تنافسية.- 6

ل - 7 منظامت اجتامعية — مثل التعاونيات — ميكنها أن تتفاوض بشكل جامعي مع الشارين، واملوردين، واملقرضني، وأن تسهِّ

اقتسام املعدات الرأساملية بني املزارعني.

بشكل مثايل، فرص للمشاركة عىل نحو أكرب يف سلسلة التوريد.- 8

للوهلة األوىل، قد تبدو هذه مبادرة صعبة جداً ال يرغب املستثمر األجنبي يف خوضها غري أن التمحص الدقيق يف األمر يناقض هذا الواقع. 

فاملستثمر األجنبي قد يساعد يف تسهيل أمن الحيازة من خالل العمل مع مجموعة من املزارعني يف منطقة معينة للحصول عىل امتياز 

لألرايض االجتامعية، أو عرب امتياز لألرايض االقتصادية يكون فيه املزارعون املحليون جميعهم مساهمني. فالرّي، والبنية التحتية، والتمويل، 

والتكنولوجيا، والتدريب هي عنارص ال تختلف البتة عام إذا أىت املستثمرون من تلقاء ذاتهم إلدارة امتياز بشكل مبارش. فاملستثمر هو 

الطريق للوصول إىل األسواق الدولية. كذلك، فإن االستثامر يف منشآت التصنيع املحلية التي تشرتي اإلنتاج من املنطقة كلها يساهم يف 

قيام أسواق أكرث تنافسية عىل الصعيد املحيل يف كمبوديا، ويفيض إرشاك املجتمعات املحلية يف هذه املشاريع إىل زيادة مشاركة املزارعني 

يف سلسلة التوريد.

فيها  يأيت  التي  الحالة  تختلف بشكل جوهري عن  التي  الوحيدة  املسألة  للمزارعني  تعاونيات  إنشاء وتطوير  تبقى عملية  بالتايل، 

املستثمرون من تلقاء ذاتهم بحثاً عن أرض. وبشكل مثايل، ال يتدخل املستثمر يف أي حال من األحوال يف تعاونيات مامثلة ألنه يجب أن 

تتمتع هذه املنظامت باستقالل تام بحيث تكون أكرث فعالية للمجتمع. بيد أن مثة منظامت غري حكومية ومشاريع مانحة حاولت إنشاء 
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تعاونيات للمزارعني. وحتى اآلن، يبدو أنها حققت نجاحاً محدوداً إذ مل تتسَن لها فرصة لتكون فعالة حقاً: فلم تحَظ برأس املال القتسام 

املعدات امليكانيكية والري، وال بالفرصة التجارية لالتفاق مع الشارين، والبائعني، أو املقرضني.121 بيد أن هذا يشري إىل أن املنظامت الناشئة 

قد تصبح نقطة بداية ملشاريع االستثامر الزراعي املرتكزة عىل أصحاب الحيازات الصغرية.122 

بهذه الطريقة، يبدو من املجدي — وليس أكرث تعقيداً من إدارة مشاريع تقليدية المتيازات األرايض االقتصادية — إقامة مشاريع 

استثامر يف قطاع الزراعة يف كمبوديا تتالىف مخاطر الخالفات، والنزاعات، وأعامل العنف، وحاالت عدم االستقرار التي تبيل االمتيازات حالياً.

توفر مشاريع التطوير املرتكزة عىل أصحاب الحيازات الصغرية إمكانية زيادة اإلنتاجية بشكل ملحوظ يف القطاع الزراعي يسء األداء 

يف كمبوديا، وتولد فوائض كبرية للتصدير. كذلك، تتيح إمكانية زيادة مداخيل املزارعني، وتنمية االقتصاديات الريفية، وتخفيف املخاطر 

واملجرَّدين من ممتلكاتهم، وعن  والجائعني،  الفقراء،  عن  بعيداً  األغذية  تصدير  املستثمرين  وإال حاول هؤالء  املستثمرين،  إىل  بالنسبة 

املجتمعات الغاضبة.

التوصيات والخطوات التالية

االفرتاض األول يف هذا التقرير هو أن مامرسات االستثامر السيئة تولِّد املخاطر ألهداف األمن الغذايئ يف األجل الطويل إذا قامت هذه 

املامرسات بتجريد سكان املجتمعات املحلية من ممتلكاتهم، وبأذيتهم وإفقارهم. إن ما تفيض إليه هذه املامرسات بسهولة من تجريد 

بامتيازات  العمل  بطريقة  املتصلة  املشاكل  انعكس بشكل شامل يف  قد  املحلية من ممتلكاتهم، وأذيتهم، وإفقارهم  املجتمعات  سكان 

األرايض االقتصادية حالياً يف كمبوديا. فأمثلة من قبيل “السكر املر” يف هذا التقرير تبني أنه من غري املرجح أن توفر هذه الرتتيبات استقرار 

الصادرات الغذائية يف األجل الطويل للبلدان املستثمرة إال إذا تم تجاوز املامرسات السيئة يف مجال االستثامر. ويف حني أن منوذج امتيازات 

األرايض االقتصادية خاص بكمبوديا، ال شك يف أن هذا االفرتاض صحيح عىل الصعيد العاملي.

لذا، فالتوصية األوىل يف هذا التقرير هي أن تتفق دول مجلس التعاون الخليجي مع هذا االفرتاض، ثم وقبل االنخراط يف أي مشاريع 

جديدة، يتعني عىل الدول أن تعمد، بشكل فردي أو جامعي، إىل تنظيم األنشطة التي تقوم بها مؤسساتها خارج أراضيها. وكام هو محدد 

يف “املبدأ التأسييس” الثاين الوارد يف تقرير ُقدم إىل أمني عام األمم املتحدة،123يتعني عىل دول مجلس التعاون الخليجي أن “تحدد بوضوح ما 

يؤمل له من أن جميع مؤسسات األعامل التي اتخذت مقراً لها عىل أراضيها و/أو نطاق اختصاصها تحرتم حقوق اإلنسان عرب عملياتها”،124 

ويعترب تنفيذ إطار هذا التقرير بكامله اسرتاتيجية للمساعدة يف التشجيع عىل حسن ترصف املستثمر واملؤسسة. 

عىل الرغم من املسائل املتصلة بامتيازات األرايض االقتصادية والنتائج السيئة التي تتأىت عىل املجتمعات املحلية بفعل املامرسات 

السيئة يف مجال االستثامر، ال ينبغي إغفال الفرصة التي يوفرها قطاع الزراعة يف كمبوديا للمساهمة يف الزيادة الرضورية يف مخرجات 

األغذية العاملية املعدة للتصدير.

لهذه الغاية، يقدم هذا التقرير خيارين ملشاريع االستثامر يف كمبوديا: األول هو مجموعة من الُنُهج لتقليص املشاكل عىل صعيد 

املرتكزة عىل أصحاب  الزراعة  الحايل، والثاين اسرتاتيجية بديلة لالستثامر يف  الوقت  تنفيذها يف  امتيازات األرايض االقتصادية كام يجري 

الحيازات الصغرية عوضاً عن صفقات أراض واسعة النطاق تيرسها امتيازات األرايض االقتصادية. ويف حني أن هذين الخيارين جيدان نظراً 

للوضع الحايل لالستثامرات الزراعية يف كمبوديا، يوفر الخيار األخري مزيداً من الثقة يف مستقبل مستقر وموثوق لتوليد منافع اقتصادية 

مبارشة للمجتمعات املحلية الرئيسية.

121 مقابلة مع محلل في مركز فكري، 24 مايو 2011، بنوم بنه.

122 الفكرة في األجل الطويل هي أنه حالما تثبت مؤسسة ما — التعاونية — فعاليتها، يكسب إنشاؤها المزيد من الدفع.

 John Ruggie, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework,” 123

(New York: United Nations Human Rights Council, 2011).1

124 المصدر نفسه. )النص المقتبس مترجم الى اللغة العربية(. 
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هذا يؤدي إىل استنتاج االفرتاض الثاين بأن االستثامرات يف التنمية الزراعية التي متكن املجتمعات املحلية، وتولد لها املنافع، قد تكون 

عىل األرجح أكرث نجاحاً يف األجل الطويل من االستثامرات التي تحتجز املوارد من هذه املجتمعات، ويبدو من املحتمل أن ينطبق هذا 

االفرتاض عىل أوساط أخرى بغض النظر عن أن بيئتها السياسية واالقتصادية قد تختلف بشكل ملحوظ عن تلك السائدة يف كمبوديا، وأن 

آليات االستثامر تختلف عن منوذج امتيازات األرايض االقتصادية. 

أما التوصية الثانية فتقيض بإجراء بحوث يف مواقع استثامر أخرى محتملة عىل ضوء هذا االفرتاض الثاين للتأكد من أنها تنطبق عىل 

نحو مامثل يف بلدان أخرى أقل منواً متلك طاقة زراعية.125 

بالتفكري ملياً  التقرير، تقيض  الواردة يف هذا  املواد  الخليجيعىل ضوء  التعاون  السياسات يف دول مجلس  التوصية األخرية لصانعي 

باالسرتاتيجيات القامئة لالستثامر يف تنمية الزراعة القْطرية سعياً لتحقيق أهداف طويلة األجل يف مجال األمن الغذايئ، والتفكري مبا قد تبدو 

عليه اسرتاتيجيات سياساتية بديلة. وال يجب أن تشمل إعادة التفكري هذه التوصية األوىل الواردة أعاله فقط، بل أيضاً أن تأخذ يف االعتبار 

بصورة خاصة ما ييل:

تأجيل االستثامرات يف رشاء األرايض إىل حني توضع آليات — أو بدائل عنها — تخفف من املخاطر الناشئة عنها.- 1

تنظيم نشاط القطاع الخاص لتحقيق أهداف األمن الغذايئ التي تسعى إليها الدولة.- 2

االسرتاتيجيات، والسياسات، والربوتوكوالت إلدارة مشاريع االستثامر املرتكزة عىل أصحاب الحيازات الصغرية التي قد تستوجب - 3

استثامراً يف مشاريع منوذجية الكتساب خربة عملية ميكن من جرائها وضع اسرتاتيجيات، وسياسات، وبروتوكوالت.

إنشاء آليات مستقلة للمساءلة تخضع للمراجعة العلنية ملشاريع القطاع الخاص واملشاريع التي توجهها الدولة عىل السواء.- 4

وقد تبدو النقطة األخرية مضادة ملصالح املامرسات العادية يف مجال األعامل واالستثامر ومتيل إىل تجنب الشفافية، يف حني أنها 

يف الواقع مهمة جداً لرصد أنواع املخاطر التي تعرض االستدامة طويلة األجل لهذه املشاريع للخطر: التجريد من املمتلكات، واألذية، أو 

اإلفقار يف البلد املضيف. هذه هي القضايا التي ينبغي تفاديها بحذر إذا كان ملشاريع األمن الغذايئ يف البلدان األجنبية أن تكتنف إمكانيات 

عالية لتحقيق النجاح يف األجل الطويل.

125 إن المرحلة الثانية من هذا البرنامج البحثي الذي يموله مركز الدراسات الدولية واإلقليمية في جامعة جورجتاون في كلية الشؤون الدولية في قطر تتطرق إلى معالجة 

هذه الحاجة من خالل إجراء بحوث ميدانية مماثلة في إثيوبيا.
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