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 قبل من الماس من الھائلة زیمبابوى ثروات استغالل یتم انھ العالمي الشاھد تقریر یفید
 متكتمة وعسكریة سیاسیة نخب

 
 الواعد الماس قطاع باستغالل األمن قوات إلى باإلضافة قویة وسیاسیة عسكریة نخب قیام عن النقاب العالمي الشاھد لمنظمة جدید تقریر كشف

 .زیمبابوي شعب عن الخسائر حجم إخفاء مع سراً، زیمبابوى فى
 

 التقریر ویظھر .للماس مارانج منطقة في مؤخراً  عملت رئیسیة تعدین شركات خمس حالة "داخلیة مھمة“ بعنوان جاء الذي التقریر بحث 
 ھذه فى كبیرة حصص إخفاء وكذلك العامة، الرقابة قبل من عملیاتھا على التفتیش دون والحیلولة المالیة تعامالتھا الشركات أخفت كیف

 سراً  یتم أنھ من مخاوف األمر ھذا ویثیر .نفسھا والحكومة بل الزیمبابوى والجیش المخیفة المركزیة االستخبارات وكالة تملكھا الشركات
 .الزیمبابوي الشعب قمع عن المسؤولة المؤسسات لتمویل الماس من المتأتیة األموال استخدام

 
 حقول في لشركات امتیاز حقوق تفاصیل عن تكشف قبل من مشاركتھا یسبق لم خریطة العالمي الشاھد منظمة نشرت التقریر، ھذا وبجانب
 على للماس مارانج حقول آثار یصفون المحلیة المجتمعات من أفراداً  یبرز قصیراً  فیلماً  المنظمة أنتجت كما زیمبابوي في للماس مارانج
 .حیاتھم

 
 من دوالر ملیار 2.5 من أكثر رسمیاً  زیمبابوي صدَّرت ، 2010 عام فمنذ .جداً  ضئیل بقدر إال الماس ثروة من زیمبابوي في العامة یستفد لم

 المتاحة المحدودة الحكومیة التقاریر وتظھر ).Process Kimberley( "كیمبرلي عملیة" منظمة عن الصادرة الرسمیة لألرقام وفقا الماس
  .العامة باتالحسا في بوضوح ُسجلوا قد فقط المبلغ ھذا من أمریكي دوالر ملیون 300 أن

 
 ولم األمل، خیبة إال زیمبابوي لشعب واعدة كانت التي الثروات ھذه عن الكشف یقدم لم" :قائالً  العالمي الشاھد منظمة من غیب مایكل یفید

 يف الدولة تواطؤ على واضحة مؤشرات ھناك أن كما .المكتسبة واالقتصادیة السیاسیة المصالح من سریة عصبة سوى أساسي بشكل تخدم
 مجرد اكتشفناه ما یكون أن المرجح من فإنھ وسریتھ، القطاع شفافیة عدم مدى إلى وبالنظر" :ویضیف ".الھامة الموارد ھذه على االستیالء

 ".تُنفق وأین الماس، أرباح قیمة حجم یعرف أن یستحق الزیمبابوي فالشعب نطاقاً؛ أوسع لمشكلة واحد عرض
 

 الشعب استفادة عدم على األمر یقتصر فلم .زیمبابوي في والدیمقراطیة التنمیة على وخیمة عواقب الماس قطاع إدارة سوء على ویترتب
 الرئیس ادعاء حول خطیرة شكوكاً  یثیر وھذا .القمع في باستمرار المتورطة الدولة آلة مول قد أنھ إلى األدلة تشیر بل الماس، من الزیمبابوي

  .الماس عائدات من الدوالرات ملیارات إضاعة عن المسؤولون الوحیدون ھم الخاص القطاع من المستثمرین بأن موغابي
 

 :یلي ما العالمي الشاھد منظمة إلیھا توصلت التي الرئیسیة النتائج تشمل
 

 تملك ،)CIO( المركزیة االستخبارات وكالة وھي زیمبابوي، في المخیفة التجسس وكالة أن یعتقد أنھ إلى سریة وثائق تشیر• •
 أنتویرب في الشركة ھذه ماس في التجارة تمت وقد .دیاموندز كوسینا اسمھا الماس لتعدین مارانج مناجم في ركةش في حصة
 ویبدو .اإلنسان حقوق انتھاكات تمویل في استخدامھا احتمال مخاوف من الرغم على الدولیة األسواق في بحریة بیعھ ویتم ودبي،

 ).ZCDC( للماس الموحدة زیمبابوي شركة مع اآلن اندمجت حیث ذلك، في ستستمر الشركة أن
 

 ماس أن إلى الدالئل وتشیر .ماینینغ أنجین تدعى ماس تعدین شركة إلنشاء صیني مستثمر مع شراكة في الزیمبابوي الجیش دخل• •
 مرتبط شركةال مالكي من آخر مالك على المفروضة األوروبي االتحاد عقوبات ینتھك بما أنتویرب في األرجح على بیع قد أنجین

 الزیمبابوي؛ بالجیش
 

 أدلة ویتنس جلوبال وجدت وقد .مخفیاً  ظل الشركة في المئة في 25 حصة مالك ولكن مارانج، في امتیاز أكبر دیاموندز مبادا عقد• •
 ءورا یقف والرئیس، الحاكم للحزب قوي وحلیف زیمبابوي، في األمن قوات من متقاعد عضو وھو مھالنغا، روبرت أن إلى تشیر

 .الخفیة الحصة
 

 أدلة وجود من الرغم على ھذا خاص، ومستثمر زیمبابوي حكومة بین مشترك كمشروع )DMC( الماس تعدین مؤسسة إنشاء تم •
 الحصول قبل سنوات لعدة الزیمبابوي الماس من كبیرة كمیات تھریب في الشركة إنشاء وراء كانوا الذین األفراد تورط إلى تشیر
  .ترخیص على

 
 الحزب فیھا یقترب والتي 2018 عام في االنتخابات إلجراء زیمبابوي فیھ تستعد الذي الوقت في عنھا الكشف تم التي المعلومات ھذه وتأتي
 في الدیمقراطیة تثبیط في ھامة أدواراً  التقریر في المذكورة والوكاالت المؤسسات لعبت وقد .الرئیس خالفة حول داخلي نزاع من الحاكم

 غیر الحصص وفرت وقد .للبالد المضطرب السیاسي التاریخ من رئیسیة مراحل في اإلنسان حقوق ضد جسیمة انتھاكات وارتكاب يزیمبابو
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 الماس تجارة وتستمر .والتدقیق األساسیة العامة الرقابة قوض مما أنشطتھا، لتمویل خفیاً  مصدرا البلد داخل الماس صناعة في عنھا المعلن
 .الدولیة األسواق في نسبیة بحریة اإلنسان بحقوق المضرة األنشطة ھذه مویللت تُستخدم قد التي

 
 حقوق انتھاكات تمویل في المستخدم الماس بیع لعرقلة الحالیة الجھود على القیود تماماً  یظھر زیمبابوى فى الماس إن" غیب مایكل یقول

 أن العالم أنحاء جمیع فى الماس شركات على وینبغي كامل إصالح ىال یحتاج زیمبابوى فى الماس قطاع إن" ویضیف ".والنزاعات االنسان
 ".منھا تستفید التى للموارد الخفي التاریخ مسؤولیة تتحمل

 
 حقول من المشتركة المشاریع شركات بطرد الصناعة ھذه إصالح عملیة بدأت وقد .طرق مفترق على اآلن زیمبابوي في الماس قطاع یقف

 على عالمات ھناك أن یبدو ال أنھ غیر ،)ZCDC( للماس الموحدة زیمبابوي شركة ھي الحكومة تدعمھا جدیدة تعدین شركة وإنشاء الماس
  .اآلن حتى القطاع بھا اتسم التي السریة انحسار

 
 في المعدنیة الثروة نھب نمط یستمر أن المرجح من فإنھ للمساءلة، والخاضعة الشفافة الحوكمة على یقوم للصناعة شامل إصالح إجراء وبدون

 بنحو ویُقدرون الفقر خط تحت یعیشون الذین السكان أرباع ثالثة من یقرب ما وجود مع .ذلك من افضل یستحق زیمبابوى شعب إن" .البلد
  ". اإلصالح ھذا إلى جداً  ماسة حاجة ھناك فإن الغذائیة، المعونة إلى حاجة في ھم ممن شخص مالیین أربعة

 

  انتھى/

lbeck@globalwitness.org،  الھشة، والدول النزاع من تعاني التي الدول في أول اتصاالت استشاري بیك، وسيل :االتصال جھات
530 260 7725 (0) +44 

 mgibb@globalwitness.org، 44+ (0) 7808 776 340 النزاع، موارد - الحملة قائد غیب، مایكل

 
 للمحررین: مالحظات

 
  ھنا: مارانج في الماس تعدین امتیازات في مؤخراً  تعمل التي للشركات التفاعلیة الخریطة على العثور یمكن• •
• www.globalwitness.org/insidejob 
 متوفرة 2012 و 2011 عامي في صدرت موجزات ثالث في مارانج ماس عن معلومات سابقا العالمي الشاھد منظمة نشرت •

   diamonds/zimbabwe/-https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict على
 على: متاح التعدین من المتضررین المحلیة المجتمعات ممثلي مع مقابالت یتضمن الذي القصیر الفیلم• •

www.globalwitness.org/insidejob 
 
 

 أي وجود حالة وفي .فقط كمرجع الترجمة ھذه تعامل أن وینبغي .األصلیة اإلنجلیزیة للنسخة ترجمة ھي العربیة النسخة :المسؤولیة حدود
 حالة في مسؤولیة ایة العالمي الشاھد منظمة تتحمل ال .اإلنجلیزیة بالنسخة یعتد فإنھ األصلیة، اإلنجلیزیة والنسخة العربیة النسخة بین خالف

 .الترجمة لھذه فھم سوء أو دقة عدم أو أخطاء أي عن الناجم الضرر أو اإلصابة

 

 وما الطبیعیة بالموارد المرتبط والفساد الصراعات نشوب منع إلى الرامیة والحمالت التحقیقات من بالعدید العالمي الشاھد منظمة تقوم
 .اإلنسان وحقوق البیئة مجال في انتھاكات من بذلك یرتبط

https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-diamonds/zimbabwe/

