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مقدمـــــــة
ت�أتي هذه الورقة �ضمن �إجتهادات تعمد على مناق�شة حق ال�سكان الإ�صليني يف التنمية املتوازنة ،بجانب حقهم يف الإ�ستفادة
املبا�شرة يف املوارد التي تقع يف حميطهم اجلغرايف .تلك املناق�شة تكت�سب اهمية لكونها حتاول معاجلة م�سببات التوتر
الإجتماعي ،و ت�صاعد حاالت العنف امل�ؤ�س�س على املطالب املحلية يف مواجهات قيام م�شروعات عابرة للحدود على �أرا�ضيهم،
دومنا �إعتبار حلقهم يف التنمية و اال�ستفادة من تلك امل�شروعات مبا يحقق لهم ن�سبة من الرفاه الإجتماعي امل�أمول.
بالنظر للنمط الإقت�صادي ال�سائد لديهم ،جند �أن ال�سكان املحليني ،يعتمدون ب�شكل كبري على املوارد الطبيعية املتوفرة
لديهم ،من مياه او غابات او ارا�ضي زراعي او غري ذلك .و تقوم امل�شاريع الكبرية التي ين�ش�أها امل�ستثمرون و ال�شركات الدولية
العمالقة ،با�ستغالل تلك املوارد للأغرا�ض الإ�ستثمارية اخلا�صة ،و بالتايل ي�ؤثر ن�شاطها ذلك على معا�ش املواطنني و
م�ستقبلهم ،حيث يتم جتريف االرا�ضي و ازالة الغابات و ازاحة املواطنني من مناطق �سكنهم.
و ن�ش�ؤ امل�شروعات الكبرية يف الأرياف ،تكون يف �أغلب الأحوال م�صدر للتنمية و الرفاه لل�سكان املحليني ،و ذلك حني تعتمد
احلكومات �سيا�سيات ت�ستهدف تنمية ال�سكان املحليني ،الذين يتم فيها ن�شاط الإ�ستثمارات الكبرية ،و �أن تنتهج تلك
ال�سيا�سات� ،أن يكون الإن�سان هو الأولوية يف امل�شروعات اال�ستثمارية الدولية .و لكن وفق احلالة ال�سودانية ،جاءت العديد
من اال�ستثمارات الدولية و �إ�ستهدفت الأرياف البعيدة ،و ت�سببت يف منو حاالت من التوتر الأمني بني احلكومة املركزية و
املواطنني اال�صليني ،و بني املواطنني و ال�شركات االجنبية ،و ذلك للأ�ضرار الكبرية التي تكون قد �أ�صابت املواطنني ،بالنزوح
و التهجري او م�صادرة املمتلكات او الت�أثري ال�ضار على البيئة ،و غري ذلك.
تنطلق هذه الورقة من واقع ان املوارد الطبيعية يف الدولة هي
من حق املواطنني ،و يف �سبيل ذلك احلق ،يقوم املواطنون بعدد
من الواجبات� ،إذ يدافع املواطنون ب�أرواحهم عن �سيادة بلدهم
و حماية مواردها ،في�سقط يف ذلك ال�شهداء و اجلرحى ،و
يف �سبيل احلفاظ عليها يدفع املواطنون ال�ضرائب و الر�سوم
لتمويل عمليات و �إجراءات احلفاظ على تلك املوارد ،لتعي�ش
من ريعها كل االجيال .تلك الواجبات ال تقوم مبثلها ال�شركات
اال�ستثمارية االجنبية ،و التي وفق �أف�ضل نظريات ال�سوق ،ت�سعى
للربح ال�سريع ،و تقليل موارد ال�صرف .فبالتايل ،حني ت�ستثمر
ال�شركات الكربى يف موارد ال�شعب ال�سوداين ،يف اي موقع من
م�ساحة ال�سودان ،ف�إنها ت�ستغل موارد املواطنني احلاليني ،و
االجيال القادمة.

تناق�ش هذه الورقة ب�صورة عاجلة بع�ض املو�ضوعات التي تدعم
حق املواطنني اال�صليني يف املوارد الطبيعية ،و بالتايل حقهم يف
ان ت�ستغل تلك املوارد مبا يحقق لهم التنمية و الرفاه .و ذلك
من خالل ا�ستعرا�ض بع�ض املحاور كما يلي:

�أوال ً :احلق يف التنمية حق �إن�ساين عاملي:

احلق يف التنمية ي�شمل الإعمال الكامل حلق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها ،اي ان تقرر ما يت�صل بحياتها ،و من خالله متار�س
ال�شعوب حقها يف ال�سيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها
من ثروات وموارد طبيعية وكذلك احلق يف احلياة ،وتعترب هذه
احلقوق �أ�سا�سا حلق التنمية.
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ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )1من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ال�صادر عن اجلمعية العامة
للأمم املتحدة بقرارها ( ،)2200يف عام  ،1966على “حق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها و�أن تكون حرة يف حتقيق منائها
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف”.
وجاء يف الفقرة ( )2من املادة (“ :)1جلميع ال�شعوب� ،سعيا
وراء �أهدافها اخلا�صة ،الت�صرف احلر برثواتها ومواردها
الطبيعية دومنا �إخالل ب�أية التزامات منبثقة عن مقت�ضيات
التعاون االقت�صادي الدويل القائم على مبد�أ املنفعة املتبادلة
وفق القانون الدويل .وال يجوز يف �أية حال حرمان �أي �شعب من
�أ�سباب عي�شه اخلا�صة”.
كما �أكدت �أي�ضا املادة ( )47من نف�س العهد على �أنه “ :لي�س يف
�أي من �أحكام هذا العهد ما يجوز ت�أويله على نحو يفيد �إخالله
مبا جلميع ال�شعوب من حق �أ�صيل يف التمتع واالنتفاع الكاملني،
مبلء احلرية ،برثواتها ومواردها الطبيعية .حق الإن�سان يف
التنمية ال يتم �إال من خالل احلق اجلماعي� ،أي من خالل حق
ال�شعوب يف ال�سيادة على مواردها وثرواتها ب�صورة تامة ،وذلك
كما ن�صت عليه املادة (�“ )2إن حق الإن�سان يف التنمية ينطوي
على الإعمال التام حلق ال�شعوب يف تقرير امل�صري ،ويف ممار�سة
ال�سيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية”.
يالحظ �أن البلدان التي لديها توزيع �أكرث عدالة للدخل ،وقدر
�أكرب من احلريات املدنية واحلقوق ال�سيا�سية ،وم�ستوى �أعلى
من التعليم ،متيل لأن تتمتع ببيئة ذات جودة �أعلى مما عليه
احلال يف البلدان التي ت�سجل معدالت �أقل يف جماالت توزيع
الدخل واحلريات والتعليم.
ثم جاء التطور الكبري الذي دعم امل�ساعي الداعية حلق
ال�شعوب يف التنمية ،من خالل �إعالن احلق يف التنمية ،1986
و الذي نادى باتخاذ خطوات ل�ضمان �إعمال هذا احلق ،مبا يف
ذلك �صياغة وتنفيذ تدابري على ال�صعيدين الوطني والدويل.

ومنذ اعتماد الإعالن يف 1986م ظهرت على ال�ساحة الدولية
حماوالت عملية تهدف �إىل تعزيز هذا احلق من خالل �إن�شاء
�آليات �أممية تعنى بتعزيز احلق يف التنمية.ومنذ اعتماد �إعالن
احلق يف التنمية يف  ،1986توالت الوثائق الدولية التي ت�ؤكد
على �أهمية هذا احلق بو�صفه جزء ًا من منظومة حقوق الإن�سان
الدولية ،منها :
 �إعالن م�ؤمتر الأمم املتحدة للبيئة والتنمية يف ريودي جانريوعام 1992م
 �إعالن وبرنامج عمل امل�ؤمتر الدويل حلقوق الإن�سان يف فييناعام 1993م
 �إعالن الألفية لعام 2000م وما حواه من �أهداف وخططتعرف بـ(الأهداف الإمنائية الألفية).
وقد كان �إعالن وبرنامج عمل م�ؤمتر فيينا الدويل حلقوق
الإن�سان لعام �1993صريح ًا يف الت�أكيد على احلق يف التنمية
بو�صفه حق ًا عاملي ًا غري قابل للت�صرف وجزء ًا ال يتجز�أ من
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية و�أنه يجب تنفيذه و�إعماله .ويف حني
�أن �إعالن احلق يف التنمية مت اعتماده بالت�صويت� ،إال �أن �إعالن
فيينا يعد �أول وثيقة دولية متفق عليها تن�ص �صراحة على هذا
احلق وت�ؤكد عليه بو�صفه جزء ًا من منظومة حقوق الإن�سان.
ويف عام 1998م ،اعتمدت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
قرار ًا بتوافق الآراء يو�صي املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
ب�إن�شاء فريق عامل مفتوح الع�ضوية يعنى باحلق يف التنمية
وتعيني خبري م�ستقل حول احلق يف التنمية.
وقد نتج عن هذه الآليات الدولية �صدور �أعداد �ضخمة من
التقارير والتعليقات واال�ستنتاجات والتو�صيات التي تدعم
�إجما ًال �إعمال احلق يف التنمية ،لكن الآراء امل�شككة يف هذا
احلق ال تزال بارزة �أي�ض ًا على ال�ساحة الدولية ،وبخا�صة يف
التعليقات والكتابات ال�سيا�سية والقانونية.
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ثاني ًا:امل�شروعـــــــات الإ�ستثماريـــــــــة الدوليـــة �-2إت�ساع العدائيات بني امل�ستثمريـــن الأجانب
و ال�سكان املحليني:
وال�سكان املحليـــني:
فيما يلي ننتقل للتطبيقات ال�سودانية للتنمية على ال�سكان
املحليني ،و ذلك من خالل النظر اىل الواقع اال�ستثماري،
ب�صورة جمردة ،يف حماولة لتب�سيط طريقة اال�ستعرا�ض و
بعيدا عن تناول االرقام و اال�شكال التو�ضيحية .فيما يلي
نناق�ش فقط النماذج الدولية ،دومنا تركيز على امل�شروعات
اال�ستثمارية الوطنية ،و ذلك الختالف اال�سا�س القانوين لكل
منهما.

-1الإ�ستثمارات الدولية يف جماالت النفط:

�إن م�شروعات النفط هي الأكرث خطر ًا على املواطنيني
املحليني ،و هي الأكرث عائد ماديا ،و �شهدت مناطق ا�ستخراج و
ترحيل و �صناعة النفط يف اقاليم ال�سودان املختلفة الكثري من
املواجهات العنيفة.
�إن درا�سة جادة للهيئة القومية للغابات ال�سودانية �أ�شارت �إىل
�أن م�ساحات الغابات املت�أثرة بالأزالة نتيجة عمليات التنقيب
عن النفط ومد خطوط االنابيب بلغت  1.3مليون فدان ،كما
�إقتلعت �أكرث من  579مليون �شجرة و�شجريات  .هذا يف وقت
قامت فيه بع�ض املحافظات بتحريك �إجراءات قانونية يف
مواجهة بع�ض �شركات النفط ،كما �إ�شتكت جماعات ومنظمات
جمتمع مدين من �إت�ساع دائرة اخلراب البيئي  .وال حاجة
للقول �إن �ضعف الت�شريعات البيئية يف ال�سودان والناجتة عن
�إندفاع حكومة املركزية احلالية للح�صول على م�صادر مالية
كبرية �سريعة �أدى �إىل تغا�ضيها عن الآثار واخل�سائر البيئية
لن�شاط �شركات النفط  ،ونتوقع يف امل�ستقبل �أن تتجة الكثري من
املحافظات واملجموعات املحلية �إىل مقا�ضاة الدولة للمطالبة
بتعوي�ضات منا�سبة عن هذه اخل�سائر.

�إن امل�شروعات الإ�ستثمارية الأجنبية يف ال�سودان ،و التي تتم
يف املناطق الريفية و بدون و�ضع خطة للم�ساهمة يف م�شروعات
التنمية املحلية و يف تنمية ال�سكان املحليني ،دائما ما تتعر�ض
�إىل حملة من املعار�ضة العنيفة من ال�سكان املحليني ،تلك
املعار�ضة قد ت�صل اىل م�ستوى من العنف املادي� ،إذ �شهدت
تلك امل�شاريع ،جمموعة من عمليات اخلطف والقتل و�إرهاب
مهند�سي وعمال النفط الأجانب مما ي�شري �إىل عمق الأزمة
بني ال�سكان املحليني وال�شركات اال�ستثمارية الأجنبية من جهة،
وبني ال�سكان املحليني واحلكومة املركزية من جهة �أخرى ،ويربر
املتورطون يف �أعمال عنف �ضد من�ش�آت وموظفي هذه ال�شركات
بغياب التنمية يف مناطقهم وعدم �إ�ستفادة جمتمعاتهم التي
تعر�ض بع�ضها �إىل تغري كبري يف منط احلياة وخ�سائر بيئية
فادحة ،من عائدات النفط املتواجد �أ�سا�س ًا يف مناطقهم.
لقد بلغت التوترات االجتماعية يف مناطق انتاج النفط لدرجة
ا�شتكى فيها وزير الطاقة و التعدين يف وقت �سابق� ،أحمد
احل�سن �إىل الربملان معدد ًا املخاطر التي تواجه عمل �شركات
النفط ب�سبب التهديد امل�ستمر و مطالب التعوي�ض التي ت�صل
�إىل حد �إيقاف عمليات امل�سح و احلفر ،مما ي�ستدعى –يف
تقديرنا -معاجلات �سريعة للنزاعات بني هذه املجتمعات و
بع�ض �شركات النفط و مع احلكومة املركزية.

م�شروعات قومية �أخرى �شهدت �أعمال عنف
و ت�صعيد بني احلكومة املركزية و املواطنني
املحليني:
 م�شروع �سد مروي -م�شروعات ال�سدود يف املنطقة ال�شمالية

3

 نزع الأرا�ض بغر�ض بناء الكباري ،و ب�شكل خا�ص نزاعات رابع ًا :الإطار الذي يحمي حقوق ال�سكانمواطني اجلريف �شرق مع احلكومة املركزية
املحليني:

 -و غري ذلك.

ثالث ًا :دور امل�شروعات اال�ستثمارية الدولية يف
تنمية ال�سكان املحليني:

من الوا�ضح ان مثل تلك املواجهات بني احلكومة و ال�سكان
الأ�صليني  ،و بني ال�سكان الأ�صليني و �شركات �أال�ستثمارية
كانت متوقعة ب�صورة من ال�صور ،لذا �أ�صبحت بع�ض ال�شركات
الإ�ستثمارية قبل ان ان توقع عقوداتها مع احلكومة املركزية
ت�ضع �شروط ت�ضمن من خاللها م�سئولية احلكومة يف ت�سوية
اخلالفات مع املواطنيني املحليني ،اخلا�صة باالرا�ضي
امل�ستثمرة او �أي �شروط �أخرى  ،فعلى �سبيل املثال� ،أنه وبالرغم
من جهود ال�شركات النفطية مبا فيها ال�صينية للإ�سهام
يف تنمية املجتمعات املحلية يف مناطق عمليات �إنتاج النفط
خ�صو�ص ًا م�ؤ�س�سة  CNPCالتي ر�صدت  300مليون دوالر
�أمريكي حتى عام  2007للإ�سهام يف بناء م�ست�شفيات ومن�ش�آت
بنية حتتية �أ�سا�سية مثل اجل�سور والطرق وغريها� ،إال انه
واجهت �صعوبات عديدة من ال�سكان املحليني و�صلت الختطاف
ال�سيارات التي تعمل يف امل�شروع و اتخاذ املوظفني رهائن
بغر�ض اجبار ال�شركات على التفاو�ض من اجل �ضمان حقوق
او منافع لل�سكان اال�صليني .و قد واجهت ال�شركات الدولية
العاملة يف جمال النفط يف ال�سودان العديد من االتهامات من
بينها ال�ضلوع يف تنظيم عمليات نزوح �أجباري وحرق القرى و
الغابات لفتح الطريق �أمام مزيد من عمليات الإنتاج والتنقيب
عن النفط .

بعد ان تناولنا احلق يف التنمية و اال�سا�س القانوين الذي
يقوم عليه احلق يف التنمية كحق ان�ساين عاملي ،ن�ستعر�ض
فيما يلي بع�ض االحكام و املوجهات و التدابري التي وردت يف
اكرث من وثيقة وطنية ،بغر�ض تنظيم احلق يف التنمية لل�سكان
املحليني .ل�سنا هنا ب�صدد ح�صر التدابري الوطنية التي
اتخذتها احلكومات بغر�ض �ضمان ا�ستقرار م�شروعات التنمية
من جانب ،و �ضمان م�صالح ال�سكان املحليني يف االقاليم و
االرياف ،من جانب اخر.

 -1املبادئ الد�ستورية

فيما يخ�ص ا�ستخدام املوارد الطبيعية يف الدولة ن�ص الد�ستور
على عدد من املبادئ الهادية ل�ضمان عدالة توزيع الرثوة و
ا�ستدامة عطاء املوارد و تنميتها فن�ص على ان تق�سم الرثوة و
املوارد العامة و توزع على ا�سا�س عادل بني كل مناطق ال�سودان
 ،و قد ن�صت املادة  185من الد�ستور على تطوير البنية التحتية
و املوارد الب�شرية و التنمية االقت�صادية امل�ستدامة و القدرة
على تلبية احتياجات االن�سان يف اطار حكم خا�ضع للم�ساءلة
و ال�شفافية و ان تتبنى الدولة اف�ضل املمار�سات املتعارف عليها
يف التوظيف امل�ستدام و االدارة للموارد و الرقابة عليها
مثلما ت�ضمن الد�ستور التزام ًا ت�شريعي ًا على كل م�ستويات
احلكم بتطوير قوانينها و تعديلها بال�صورة التي ت�ستوعب
املمار�سات ال�سائدة و القوانني العرفية الرا�سخة و الرتاث
املحلي و التطبيقات الدولية يف �ش�أن امتالك و ا�ستخدام
االرا�ضي .اال انه بالنظر للجداول املنظمة لتوزيع املوارد
الطبيعية على م�ستويات احلكم الفيدرايل جند ان الأمر
يكتنفه الغمو�ض البني يف ال�صياغة ،فقد ورد الن�ص ب�صورة
عمومية يف اجلدول (�ألف) ب�شان الأرا�ضي القومية و املوارد
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الطبيعية القومية ،حني ورد يف اجلدول (جيم) ارا�ضي الوالية
و املوارد الوالئية الغابية ،و لكن مل حتدد تلك اجلداول املعايري
املن�ضبطة التي يتم من خاللها متييز املوارد القومية عن املوارد
الوالئية ،او تلك املخ�ص�صة للم�ستوى املحلي.
و يتبدى اخللل من خالل غياب جهاز قومي فعال ي�شرف على
عملية التن�سيق و التنظيم بني م�ستويات احلكم االحتادي
لتوزيع املوارد بينها ،و حالي ًا بعد ان مت اعطاء رئي�س اجلمهورية
والية تعيني والة الواليات� ،ضاعت الندية بني م�ستويات احلكم
الوالئي و امل�ستوى القومي ،بعد ان ا�صبحت الواليات خا�ضعة
للحكومة املركزية ،و بالتايل نتج عن ذلك ،ان تقبل الواليات
باي قرارات تاتيها ب�صورة علوية من رئا�سة اجلمهورية ،و ما
على الوايل اال القبول و التنفيذ .و الو�ضع ب�صورته تلك فيه
اخالل وا�ضح باهداف الفيدرالية.
و رمبا تلم�س امل�شرع ال�سوداين خطورة الو�ضع القائم بخ�صو�ص
ا�ستخدامات االرا�ضي و غريها من املوارد الطبيعية ،حيث
�صدر تعديل للد�ستور يف عام  2010اقت�ضى و�ضع خارطة
قومية ال�ستخدامات االر�ض مبوجب قانون قومي يجيزه
املجل�س الوطني و خارطة ا�ستثمارية مبوجب مر�سوم د�ستوري،
و لكن مل ي�صدر القانون و ال املر�سوم الد�ستوري ،ح�سبما ا�شار
امل�ست�شار العام بوزارة العدل طارق املبارك يف ورقة خا�صة
بجوانب د�ستورية ب�ش�أن البيئة.
و نود ان نذكر هنا اي�ضا ،انه على ال�صعيد الأقليمي ،كان
مبد�أ رعاية التنمية يف مناطق ال�سكان اال�صليني ،و رفع قدرات
الريف حا�ضرة يف �أجندة التنمية ،و �إلتزمت حكومة ال�سودان
بتلك املوجهات الإقليمية ال �سيما تلك التي اقرتها يف عام
 2005جمموعة من الدول العربية  ،و التي فيها مت االتفاق
ب�شكل وا�ضح على مفهوم التنمية الب�شرية ،ك�شكل من �أ�شكال
�إ�شراك املواطن يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية .وحاولت
من خالل م�شاريعها� ،إخراج الفئات ّ
اله�شة من مناطق الظل،

ومنحها فر�صة خللق م�شاريع مد ّرة للدخل .لكن حجم الأرقام
املعلنة ال يعك�س الواقع .والدليل ترتيب الدول العربية يف
م�ؤ�شرات التنمية العاملية ،ح�سب تقرير”برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي” لعام  ،2014والذي ي�ضع معظم الدول العربية يف
املراتب ما بعد املائة.
وذكر التقرير ذاته �أن املخاطر التي تواجه املنطقة العربية من
نزاع وبطالة يف �صفوف ال�شباب وعدم م�ساواة� ،إذا ما بقيت
من غري معاجلة ،ميكن �أن ّ
تعطل م�سرية التنمية الب�شرية اليوم
ويف امل�ستقبل.

-2اتفاقيــة ال�سالم ال�شامل يف  9يناير  2005م
وو�ضعية توزيع الرثوة النفطية:

فيما يلي ،ندر�س التدابري التي جاءت بها اتفاقية ال�سالم يف
 2005بغر�ض توزيع عائدات النفط بني احلكومات املحلية
و االقليمية و ال�سكان املحليني� ،أي�ضا ندر�س يف هذا اجلانب
التدابري التي و�ضعتها ال�سلطات احلكومية بغر�ض �ضمان
حقوق املواطنني املحليني عند البدء يف م�شروع �سد مروي .ل�سنا
هنا يف جمال القول بنجاح تلك التدابري او ف�شلها  ،بقدرما
ن�ستهدف ت�أكيد حق املواطنني اال�صليني يف التنمية ،كحق را�سخ
يجد ا�صله و �سنده يف العديد من الوثائق الوطنية ،باال�ضافة ملا
وقعته احلكومة على ال�صعيد الدويل ،اقرار ًا باحلق يف التنمية
للمواطنني اال�صليني.
ا�ستغرق اجلزء اخلا�ص بكيفية اقت�سام عائدات النفط وقتا
طويال فى املفاو�ضات  ،ففى الوقت الذى كانت احلكومة
ال�سودانية ترى فية ان النفط ثروة قومية لكل ال�سودان ،كان
مفاو�ضو احلركة ال�شعبية لتحرير ال�سودان يرون ان هذا
النفط من حق اجلنوبيني النه ي�ستخرج فى معظمه من ارا�ضى
االقليم اجلنوبى ،وتبعا للمفهوم ال�سائد فى اجلنوب حول
امللكية اجلماعية لالر�ض ،فان هذه الرثوة تخ�ص اجلنوبيني
ك�شعب ولي�س من حق االخرين م�شاركتهم فيها .غري انه
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مت االتفاق فى نهاية املطاف على ان يتم تخ�صي�ص ن�صف
عائدات النفط امل�ستخرج من االقليم اجلنوبى (طبقا للحدود
االدارية التى كانت قائمة عند اال�ستقالل فى اول يناير)1956
حلكومة االقليم اجلنوبى،مع تخ�صي�ص ن�سبة  %2للوالية التى
ي�ستخرج منها النفط مل�ساعدتها على تنمية املجتمع املحلى ،مع
و�ضع اطار خا�ص ملنطقة ابيي التى �شهدت تنازعا حادا بني
الطرفني.
وما يهمنا تناوله فى هذا االطار هو و�ضعية م�شاريع اال�ستثمار
يف ا�ستخراج النفط يف ال�سودان  ،والن�صو�ص التى وردت
ب�ش�أنه فى اتفاقية ق�سمة الرثوة  .من قراءة البنود اخلا�صة
بو�ضع البرتول فى بروتوكول ق�سمة الرثوة يت�ضح �أن هناك
جملة مبادئ موجهة لإدارة وتنمية قطاع البرتول ومن ذلك
قيام مفو�ضية قومية للبرتول ومعاجلة لعقود البرتول الراهنة
�أى التى مت التوقيع عليها من قبل احلكومة قبل التوقيع على
الربوتوكول وكذلك االتفاق على مبادئ عامة موجهة القت�سام
عائدات البرتول.
اما من الناحية التطبيقية – و بح�سب االتفاقية  -فان البرتول
املنتج فى جنوب ال�سودان يق�سم بني احلكومة القومية وحكومة
جنوب ال�سودان منا�صفة .هذا بالإ�ضافة �إىل ن�سبة  %2متنح
للوالية التى ينتج فيها البرتول طيلة الفرتة االنتقالية وقدرها
�ستة �سنوات .وقد كانت عائدات البرتول على م�ستوى حركة
الت�صدير وم�ستوى الإيرادات املحلية تذهب جملة للخزينة
العامة ،ثم ي�صرف منها وفق ترتيبات �إيرادات ومن�صرفات
امليزانية العامة على البالد على امل�ستوى القومى وفق �أولويات
يحددها �صناع القرار فى املركز.
و ملزيد من ت�أكيد �ضرورة �إدماج ال�سكان املحليني و حكوماتهم
يف عملية عائدات اال�ستثمارات التي تقع يف مناطقهم ،كانت
عائدات النفط تخ�ضع لأربعة م�ستويات من م�ستويات التق�سيم
فى �إطار االتفاق املذكور هذه امل�ستويات الأربعة هى:

 – 1احلكومة.
 – 2ال�شركات امل�ستثمرة فى جمال النفط.
 – 3حكومة جنوب ال�سودان.
 – 4الواليات التى ينتج فيها النفط.
�أما بخ�صو�ص تطبيق مبدا ح�صة الوالية التي ينتج فيها النفط
على منطقة ابيي ،جندا ان م�ستويات تق�سيم النفط ترتفع اىل
�ستة بدال عن اربعة م�ستويات كما ذكرنا �أعاله ،و ذلك ب�ضمان
اعطاء قبيلتي الدينكا و امل�سريية ح�صة من �صايف النفط
امل�ستخرج يف منطقة ابيي .حيث يق�سم �صافى عائدات البرتول
�إىل �ستة �أق�سام خالل الفرتة االنتقالية:
 - 1احلكومة القومية (.)%50
 - 2حكومة جنوب ال�سودان (.)%42
 - 3بحر الغزال (.)%2
 - 4غرب كردفان (.)%2
 - 5حمليا مع دينكا نقوك (.)%2
 - 6وحمليا مع امل�سريية (.)%2
وبالنظر �إىل �أهمية عوائد البرتول بالن�سبة لالقت�صاد
ال�سودانى ،وت�أثرياته اجلذرية فى التنمية وم�ستويات الدخل
القومى وانعكا�س ذلك على احلياة اليومية للمواطنني ون�صيب
الفرد من الدخل القومى ،فقد احتلت الأجزاء اخلا�صة بالنفط
فى اتفاق تقا�سم الرثوة �أهمية خا�صة لدى القوى ال�سيا�سية
على اختالف انتماءاتها فى ال�شمال واجلنوب ،وقد ر�أى العديد
من ال�سا�سة ال�شماليني وعلى ر�أ�سهم ال�سيد ال�صادق املهدى
زعيم حزب الأمة ورئي�س الوزراء الأ�سبق� ،إن ال�صيغة التى مت
التو�صل �إليها ب�أق�سام عائدات نفط اجلنوب منا�صفة� ،سوف
تغرى اجلنوبيني على االنف�صال ،ولن تكون تغرى اجلنوبيني
على االنف�صال ،ولن تكون عام ًال م�ساعد ًا للحافظ على
الوحدة.
تكوين مفو�ضية قومية لال�ستثمار يف جمال النفط :لقد جاء
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يف اتفاق ال�سالم ال�شامل ما ي�ضمن لل�سكان املحليني ان يكونوا
جزءا من ادارة املوارد القومية التي تقع يف اقليمهم .فقد
ن�صت االتفاقية على ما يلي:
مع الأخذ يف االعتبار الأحكام الواردة يف غري هذا املكان من
االتفاقية تتكون مفو�ضية البرتول القومية علي النحو التايل :
 .1رئا�سة مفو�ضية البرتول القومية بالتناوب بني رئي�س
اجلمهورية ورئي�س حكومة جنوب ال�سودان .ويكونان
ع�ضوين دائمني .
� .2أربعة �أع�ضاء دائمون ميثلون احلكومة القومية.
� .3أربعة �أع�ضاء دائمون ميثلون حكومة جنوب ال�سودان.
� .4أع�ضاء غري دائمني مبا ال يتجاوز ثالثة �أ�شخا�ص
ميثلون الوالية/الإقليم املنتج للبرتول الذي جتري
تنميته.
و هدا الو�ضع من املمكن تطبيقه يف �ش�أن كافة املوارد القومية
التي تتم يف الواليات او املحليات ،و اظن ان تطبيقه �سيتم
ب�سهوله بو�صفه مبد�أ را�سخ و مت تطبيقه يف ال�سودان يف �سياق
بناء ال�سالم و التعاي�ش ال�سلمي يف ال�سودان.

-3قانون اعادة توطني و تعوي�ض املت�أثرين
بقيام �سد مروي ل�سنة : 2002

و املثال الثالث هو قانون �إعادة توطني و تعزي�ض املت�أثرين
بقيام �سد مروي ل�سنة  ، 2002و ن�ستعر�ضه هنا ،بو�صفه يدعم
م�سئولية احلكومة يف حماية م�صالح ال�سكان املحليني ،و الدفع
ب�إجتاه �إدراج �إحتياجاتهم يف خطط التنمية ،و جعل امل�شروعات
ااال�ستثمارية التي تقام يف نطاقهم اجلغرايف� ،سببا يف تنميتهم
و تطوير معي�شتهم ،و لي�ست �سببا يف تدمري بيئ�آتهم ،و ت�شريدهم
و م�صادرة ممتلكاتهم.
و على الرغم من ان القانون قد �صدر يف اجتاه دعم بناء ال�سد
و ت�أكيد حقوق املواطنني� ،إال �أن القانون مل يكن الو�سيلة الكافية

للحد من التنازع بني ال�سلطة املركزية و ال�سكان املحليني .لقد
كون امل�شروع عدد من اللجان التي تعمل على تخفيف اال�ضرار
التي ت�صيب املواطنني و ممتلكاتهم ،من بينها كانت اللجنة
ال�سيا�سية و اللجنة الفنية .و مهمة اللجنة الفنية ان تقرر يف
امل�سائل اخلا�صة باال�ضرار و حجمها و قيمتها ،و لكن مل ت�شمل
تلك اللجان اي جلنة فنية لتقييم و تقدير االثار ال�سلبية التي
تطال املواطنني و تتعر�ض لها م�صاحلهم و ممتلكاتهم جراء
غمر االرا�ضي باملياه و من املفرت�ض ان يقوم امل�شروع بدرا�سات
قبلية حول تاثري م�شروع ال�سد.

خام�س ًا :اال�صالحات املقرتحة:

�إن�شاء �آلية �أو ج�سم حمدد ي�ضطلع بالتنمية يف جماالت
الأرا�ضي القومية  ،و �أن ت�ستوعب تلك الآلية يف تكوينها ال�سكان
املحليني .من �أحد مهام هذه الآلية �أن تقوم بحل م�شاكل
املجتمعات املحلية ،و حت�سني ظروفهم املعي�شية ،من خالل
و�ضع مو�ضوعات البنية اال�سا�سية و اخلدمات العامة يف هذه
املناطق لتح�سني �ضمن امل�شروع .و كذلك تقوم الآلية مبهمة
تنظيم العالقة بني ال�سكان املحليني مع ال�شركات الإ�ستثمارية
و مع احلكومة املركزية.
من امل�سائل الد�ستورية الهامة ،يف هذا اخل�صو�ص ،ت�ضمني
م�س�ألة توزيع الأرا�ضي القومية بني احلكومة املركزية و
احلكومات املحلية ب�صورة وا�ضحة ،ت�ضمن العدالة يف توزيع
الرثوة� .إذ �أن �إعتماد �أية �آلية ف�ضفا�ضة ،و غري وا�ضحة ،او
غري عادلة� ،سيهدد بانفجار نزاعات متوا�صلة قد ت�أخذ طابع ًا
�سيا�سي ًا ،مما يهدد تلك امل�شروعات اال�ستثمارية و كذلك يهدد
وحدة و �سالم تلك االقاليم.
بخ�صو�ص امل�شروعات الإ�ستثمارية الدولية القائمة الآن ،من
ال�ضروري توقيع �إتفاقيات جديدة ،ت�ستهدف حماية املواطنني
املحليني ،و تعزيز مبدا امل�سئولية الإجتماعية للم�شروعات
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الإ�ستثمارية ،و كذلك بغر�ض و�ضع تدابري حلماية البيئة .
من املهم �أي�ض ًا �إن�شاء �آلية حكومية متخ�ص�صة لدرا�سة اخل�سائر
البيئية يف ال�سودان الناجتة لر�صد ت�أثريات الإ�ستثمارات
الدولية يف املجاالت امل�ؤثرة يف البيئة ،مثل �إ�ستثمارات النفط و
ا�ستخراج املعادن و كل احلفريات و الزراعة  .والتقدم بربامج
�إ�صالح بيئي مبا فيه �إعادة زرع الأ�شجار وال�شجريات التي مت
�إزالتها ،على �أن متول ال�شركات العاملة يف تلك اال�ستثمارات
ن�شاطات هذه الآلية .ومن املهم اال�ستعانة باخلربات الدولية
امل�ؤهلة و امل�ستقلة ال �سيما املتخ�ص�صة يف جمال البيئة.
من املهم ان تت�ضمن االتفاقيات اخلا�صة بامل�شروعات
اال�ستثمارية التي توقعها الدولة مع �شركات �أجنبية �أن تت�ضمن
ما يلي من �أحكام ل�ضمان دميومة عملية التنمية ،و انتفاع
ال�سكان املحليني على املدى البعيد:
 �ضمان توظيف لقوى العاملة يف امل�شروع من ال�سكان املحليني،و �إعطاء اولوية لهم يف �شغل الوظائف ،و يف جمال التخ�ص�صات
املهنية الرفيعة ،ي�ستلزم ان يتناف�س فيها املواطنيني ال�سودانيني
بغر�ض �ضمان �أعلى الكفاءات املتاحة.
 يف حال ان كان امل�شروع يتطلب خربات و تخ�ص�صات معينة التتوفر ب�شكل كايف يف �سوق العمل يف ال�سودان ،حتدد ال�شركات
املعنية عدد تلك الوظائف ،و تقدميها لوزارة العمل ال�سودانية،
و التي عليها بدورها ان ت�ضع �شروط ،ت�سمح با�ستخدام عاملني
اجانب يف التخ�ص�صات النادرة ،و لفرتة زمنية �صغرية – يف

الغالب ال تتجاوز ال�سنتني ،و على ت�ضمن ان يقوم امل�شروع
بتدريب العاملني ال�سودانيني يف تلك املجاالت النادرة حتى يتم
رفع كفاءة �سوق العمل ال�سوداين.
 من املهم ان تخ�ضع كل امل�شروعات اال�ستثمارية الدولية يفتعامالتها و يف حل نزاعاتها للقوانني ال�سودانية ،ل�ضمان فر�ض
ال�سيادة الوطنية ،و بالتايل ل�ضمان خ�ضوع تلك ال�شركات
للم�ساءلة و املحا�سبة وفق القوانني الوطنية ،و كذلك ل�ضمان ان
يكون ال�سكان املحليني و العاملني على ادراك و معرفة بالقواعد
القانونية التي حتكم عالقتهم بامل�شروع.
 من الرا�سخ يف التجارب العاملية ،ان تلتزم ال�شركات االجنبية،و التي تعمل يف مناطق ال�سكان املحليني يف الريف ،و مبوجب
العقود املربمة و القوانني الوطنية ،ان تتمتع ببع�ض االمتيازات
اال�ستثمارية ،ب�شرط ان تعمل ب�شكل خمطط مع ال�سلطات
ذات ال�صلة ،بغر�ض �ضمان �إ�سهام امل�شروع يف ت�أ�سي�س البنية
التحتية للمجتمعات ال�سكانية التي اقيم امل�شروع يف حميطها.
و هذا ال ي�شمل فقط امل�شروعات اال�ستثمارية الكربى التي
تعمل يف جمال االنتاج املادي ،كالزراعة و النفط و الذهب،
بل ي�شمل ذلك و يتعداه اىل ،جماالت املنتجات الغري حم�سو�سة
ماديا ،مثال م�ؤ�س�سات املعرفة و الربامج االلكرتونية و غريها،
ب�أن تعمل من خالل الإنخراط مع املجتمع ( امل�ستهلكني او
املت�أثرين بامل�شروع) و العمل على حتقيق تنمية لتلك القطاعات
االجتماعية.
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