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1141أبريل  14 481رقم ورقة أوكسفام 

اليزابيث . غربي السودان إمرأة تعمل في حقل زراعي خارج معسكر للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر بدارفور

  أوكسفام أمريكا /ستيفنز

 لم نعد شركاء في األرض
 تغيرات نظم الزراعة، األرض والعنف في دارفور

بدال تركز و لألزمة البعد المحلي في دارفور العنفالتي تتناول ظاهرة  تتحليالالتتجاهل معظم 

 ومع ذلك فقد قادت. تقلبات المناخو للمنطقة السياسيوالتهميش االقتصادي  قضايا من ذلك على

إلى  األرض واستخدامها نظم حقوقب المرتبطةاألخرى  والتغيرات ،ةالزراع في نظم راتالتغي

في جميع أنحاء  يستعر الجماعي الذي العنف في دورا رئيسيالعبت و بعادواالست حالة من التنافس

 للوصول إلى حل ناجع ا  ضروري ا  أمر هذه القضاياالفهم الصحيح ل فقد أضحى لذلك. المنطقة

 .في دارفور والسياسات السياسيةحول  للسجاالت



خصــــــمل

 فيإقليم دارفور دية والسياسية واالجتماعية في للحياة االقتصا عمادا  الصغيرة الزراعة التقليدية  تشكل

تربية المواشي في و المتنقلةشمل النظام الزراعي زراعة المحاصيل يفمن الناحية التقليدية، . السودان

. المجموعة األخرىعن  يختلف نشاط معين عرقية كل مجموعة تمتهنحيث ة الرعوية يالزراعالنظم 

وإنتهى متداخلة و مختلفة حقوق ظهرتحقوق األرض حصرية؛ فقد  عدلم ت هذا النظامسيادة مثل ففي ظل 

مثل األسمدة ومخلفات )هذه الترتيبات بتبادل مدخالت اإلنتاج وسمحت . دائم لألرضال ستخداماال عهد

تحقيقا   نظام سلمي كنف فيأن تتعايش  سمحت لجماعات عرقية مختلفةكما ( المحاصيل لتغذية الحيوانات

 .دلةلمصالحها المتبا

. دارفور في شمال كبكابية في منطقة العقود الثالثة الماضية بشكل كبير خالل هذا النظام لقد تغير

 مستقر نظام زراعي ظهور مع لها الحصرىستخدام اإل لصالح األرضتداخلة في مالحقوق ال فتراجعت

نظام  . تمخضاشيةلمل المستقرة تربيةوال إنتاج المحاصيل البستانيةو الزراعة المختلطة يتمثل في

 راتهذه التغي حدثت وقد. والصراعواإلقصاء  المنافسة حالة منعن اإلقصائية على األرض  السيطرة

 المؤسسات مع تراجعو. ة متفاقمةيإدارفجوة ووتغيرات المناخ  اقتصادية وديموغرافية تحوالت سياق في

 إلى -األحيان أغلبفي  - العنف أدى، الصراعات والنزاعات تسويةالمناط بها  على المستوى المحلي

 .العقد الماضيخالل  يعاني منها دارفور ظل إقليمالتي  األزمات نشوب

 االستقطاب الحد منوتحاول  هذه التطورات فهم منالمستمرة  يةاتالتدخالت السياسيمكن أن تستفيد 

الحلول و يات السالمعمل إذ ينبغي أن تركز. الجماعي الظلمب والشعور السائد سبل العيشلوالتهديدات 

 بدال من تركها على المستوى المحلي معالجة القضاياعلى  المجتمع الدولي التي يدعمهاية اتالسياس

 .الصراع لمرحلة ما بعد

في دارفور إذا  ا  ضرر المساعدات الدولية لكنها قد تحدثتبقى التدخالت الزراعية عنصرا رئيسيا من و

بها  مروالتغيرات التي  النظام الصحيح لهذافهم المن أجل و. تجاهل تطور النظام الزراعي جرى ما

وهذا بدوره . جذور الزراعية لألزمةالدراسة في  نووالسياسين ون األكاديميوستمر الباحثينبغي أن ي

دون حدوث  وحالتالتعايش عززت اآلليات التقليدية التي بمرتبطة  إيجاج برامج شاملةسوف يؤدي إلى 

 .سبل العيشامة إستد وعملت علىعنف 



 في واألزمة العنف الكامنة وراء تعالج المظالم تسوية سياسية شاملةالجهود الجارية إليجاد  في إطارو

واليات  وحكومات دارفورل والسلطة اإلقليمية حكومة السودانينبغي على  عامةبصفة  ودارفور كبكابية

 :القيام بما يلي دارفور

 السائدة حالة عدم اليقين تبديدمن أجل  دارفورفي  األرض إدارةوحيازة مراجعة شاملة ل إجراء .4

األرض  الحصول علىالمختلفة  مستخدمي المواردل تضمن لحقوق الملكية نظام واضح وإقامة

.اوموارده

:يتمعليها  والسيطرةواستخدامها  األرضتخطيط نظام شامل ل وضع .1

 ؛ وافية على أبحاث إستنادا  أ( 

 ؛ واسعةشاركة شعبية مو عملية شفافة من خاللب( 

 ؛األرضاستخدام  النزاعات حول وحل بالتوسط تسمح بطريقةنفذ ي  ج( 

الجماعةحقوق بدءا من الحقوق الفردية إلى  تنوعهابمع االعتراف  الحيازة حقوق مع سقيتد( 

 األرضاإلدارة المسئولة لحيازة  بشأن المتفق عليها دولياالطوعية  للمبادئ التوجيهيةوفقا هـ( 

والغاباتصائد األسماك وم
1

(VGGTs) و 

 . الرعاة هاستخدمالتي يبها  المرتبطةموارد المياه طرق ولل يوفر الحماية على نحويدار و( 

المختلفة  والقبلية قادة الجماعات العرقيةل مؤتمرات يتم عقد أعاله، 1و 4 وفي أطار الفقرتين .3

 والوالئيةالوطنية حكومات رة للوتقديم المشو المظالممناقشة  من أجل ومستخدمي الموارد

أن  يجبو ،بناء السالم عمليةفي إطار  سكانالسبل العيش لجميع  ديمومة ضمانوضع خطط لل

؛لها كأساس التجريبية نتائج البحوثب مثل هذه المؤتمرات تستعين

ية المنطقة وذلك لتحديد استراتيجية سلمالبيئية للزراعة المروية في تقييم اآلثار االقتصادية و .1

 المستقبل؛لرسم معالم ومستدامة  وعادلة

مع إيالء اهتمام  في دارفوروتطويرها يع إعادة تأهيل المراعي والموارد تشجصياغة سياسة ل .5

؛اإلقليمالمراعي في األجزاء الشمالية من ومناطق خاص بال

 ؛الزراعية بما في ذلك مخلفات المحاصيلعلى توافر موارد العلف الحيواني  المحافظة .6

ى األراضي وغيرها من المساواة في الفرص االقتصادية والحصول علبان تمتع المرأة ضم .7

الموارد

1
-http://www.fao.org/nr/tenure/voluntaryالموافقة على هذه الموجهات من قبل الدول األعضاء في الفاو. أنظر  تمت 

guidelines/en

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/%20تمت


نظام لتقليدي وعلى المؤسسات على المستوى المحلي اتحسين آليات تسوية المنازعات باإلعتماد  .8

لتمهيد الطريق للحلول السلمية للصراعات ؛وذلك  المحاكم الحديثة

:من خالل ما يليمتاحة توسيع خيارات سبل العيش ال .9

 ؛ في المنطقة تخلق فرص عمل جديدةوضع برامج أ( 

 بالعمل على المدى الطويل ؛ ومرتبط التعزيز التدريب المهني ب( 

؛ واألشغال العامةفي  المؤقت العمللحماية االجتماعية بما في ذلك لإنشاء نظام ج(

لمهام المذكورة أعاله.المؤسسية الالزمة للقيام باوضع الترتيبات اإلدارية و .41

الدولية تقديم  المانحة التي تعمل في مجال المساعدات اإلنسانية والمؤسسات المالية لوكاالتويجب على ا

الهشة  إدارة موارد األرض دارفور لسكانحتى يتسنى  والبرامج المالي والتقني لهذه المبادرات الدعم

، على وجه جهات المانحةعلى الينبغي و. ستدامةالم التنمية السلمية لتحقيق على نحو صحيح وشفاف

 األرضسياسة  واءمةمما يساعد على مVGGT) الطوعية ) المبادئ التوجيهية دعم تنفيذ الخصوص،

بين  المساواة وأهمية المجتمع تعترف بحقوق التي األرضالخاصة بحيازة  هذه المبادئ التوجيهية مع

 .الجنسين

 دمةـــــــــــــــمق. 1

 إلىته وتير تالماضية وتصاعدثالثين الالسنوات  على مدى السودان منطقة دارفور في العنف حاجتا

من سكان دارفور  مليون 3.5 القتال نحو خلّف 1143عام  ومنذ ديسمبر. 1113في عام  صريح تمرد

م ااحتد أدى وقد. داخليا النازحينمليون من  1من بينهم  ماسة إلى مساعدات إنسانية حاجة في همو

النازحين صفوف إنضموا إلى شخص 311111 إلى تشريد نحو 1143في عام  الصراع
2
.

2
 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2014 Strategic Response Plan: 

Sudan, December 2013. 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%202014%20Strategic%20Response%20Pl

an.pdf   

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%202014%20Strategic%20Response%20Plan.pdf%20مكتب
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan%202014%20Strategic%20Response%20Plan.pdf%20مكتب


صراع حتمي بين المزارعين والرعاة من مختلف  إنهاعلى بوجه عام العنف  ظاهرة تحليالتوصفت ال

أن تغير المناخ  عتقدي  و. الموارد الطبيعيةوإنحسار  تراجع الذين يصطرعون بسببالمجموعات العرقية 

تفاقم هذه التوترات إلى حد كبير سببا  فيكان 
3

 .

في إشعال الصراع في  الزراعية اتتغيرال الذي لعبتهعدد قليل من الدراسات الدور تناولت ومع ذلك، 

 في منطقة كبكابية في شمال دارفور جرتبحوث استنادا إلى  تم إعدادهاالتي  هذه الورقةف. دارفور

واستخدام  األرضفي الممارسات الزراعية وحقوق التي حدثت غيرات الت (1) تتناول المواضيع التالية:

لإلستخدام متداخلة الالحقوق التقليدية وعلى ات رهذه التغي أثرت من خاللهاالتي لطرق ا (2) األرض

النزاعات على  فضوالترابط المتبادل بين مختلف أنظمة اإلنتاج الزراعي ومؤسسات  لألرض المتعدد

 .سالفة الذكرالسياسية للعوامل  ( المغزى والدالالت1العنف و )ب اإلرتباطات (3)المستوى المحلي 

زراعة أو  ة محدودة النطاقيأنشطة زراعكانت دارفور زراعة الكفاف سواء  أهالييحترف ، تقليديا

زراعة ال بينها وبينالرعاة يزاوج  عادة ما التي ،رعي الماشية) الزراعة الرعوية أو المتنقلة المحاصيل

التي مع مختلف األعراق و المجموعات القبلية ( مع حيواناتهم شماال خالل موسم األمطار يسيرونعندما 

وكانت حقوق استخدامها عادة غير  متوفرة األرضكانت السبعينيات حتى و. مختلفةأنشطة  تحترف

 خلفت إذ. غير الدائم لألراضي سائدا  ستخدام االمختلف الحقوق المتداخلة ووجود  كانو حصرية

مزارعين للسمحت هذه الترتيبات و. مجموعات مختلفة من المستخدمين بعضها البعض في مواسم مختلفة

قطعان الرعاة يوفرون السماد للتربة وتوفر مخلفات محاصيل  أي أن تبادل مدخالت اإلنتاجبوالرعاة 

 كبير دفعا  لمصالحهاإلى حد  تكافليةالمجموعات المختلفة بطريقة فعاشت . ماشيةا  للالمزارعين علف

 وتعود األرض إلى الملكيةوفقا للحاجة  األرضحقوق استخدام يخصصون زعماء القبائل ف. ةالمشترك

 .عنها المستخدمونتخلى يعندما العامة 

وكان . الماضية األربعينتغييرات جذرية على مدى السنوات  هذا النظام التكافلي السلمي وقد شهد

الصراع في من عوامل والزراعة المستقرة عامال رئيسيا  ام الزراعي الرعويالنظبين الحاد  االستقطاب

 تتربصاآلن  منذ زمن بعيد أضحت ظلت تعيش في سالم التي العرقية والقبلية فالمجموعات؛ دارفور

 إنتاج المحاصيل التي تضم المستقرةزراعة ال إلىالطريق الزراعة المتنقلة  ومهدت. عضها البعضبب

3
 K. Hussein, J. Sumberg, and D. Seddon, ‗Increasing Violent Conflict Between Herders and Farmers 

in Africa: Claims and Evidence‘. Development Policy Review 17 (1999), 397–418. S. Faris points to 

climate change as the key factor behind the fighting; see ‗The Real Roots of Darfur‘, The Atlantic, 

April 2007. http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/04/the-real-roots-of-darfur/305701/ 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2007/04/the-real-roots-of-darfur/305701/


على المستقرة  الزراعة التحول إلى أسبابويرجع . النقدية إلى جانب الرعي المستقرئيسية والر الغذائية

هذه وقد أدت . المتكررةحاالت الجفاف  لمواجهةتعزيز اإلنتاج الزراعي  محاولة إلىمدار السنة 

 األرض حقوق صارتاآلن و. الرعيالخطوط التقليدية بين الزراعة و غياب وضوح إلىرات التغي

يتم تحديد حيازة األرض من إذ . الملكية الفردية في ظلراضي ودائم لألاستخدام  ة في ظل وجودحصري

لم تعد المراعي و .حدث في الماضيكان يكما  بدال من زعماء القبائل السوق والميراث خالل عوامل

جال يعد هناك تبادل بين الزراعة والرعي في مولم . ومخلفات المحاصيل الزراعية ملكية مشتركة

المنافسة محل وحلت . األهاليالمخلفات الزراعية واألسمدة الطبيعية وإنهار التعاون الذي كان سائدا بين 

 . شوبها كثير من العنفيالتعاون و أصبحت العالقات بين مستخدمي الموارد المختلفة 

بعيدا   اديةاالقتص الفرصة يمحدودسياق  في في دارفور يالزراع التطورات في النظام حدثت كل هذه

كل  اتإدارلقد تعرضت دارفور لإلهمال من قبل . تقلب المناخو عام لبشك وتهميش المنطقة الزراعة عن

بين ف. هذا يومنا إلى1956 منذ السودان المستقل حكوماتو (4956– 4946) االستعمار البريطاني من

 للسودان يةوتنممساعدات  نعبارة ع بليون دوالر 43.1مبلغ  المجتمع الدوليقدم  1113و  4958عامي 

كانت موطنا  المنطقة على الرغم من أن دارفور وجد طريقه إلى فقط من الدعم في المائة اثنينولكن 

جنوب السودان استقالل قبل سكان السودان في المائة من 47حوالي ل
4

يأتي في  هذا اإلهمال سياق إن. 

في  76أكثر من  ذهب 1141في عام : فيةالتنم على حساب لألمنالعامة  لمواردا جميع تخصيص شكل

األمننفقات ل ميزانية الحكومة المائة من
5

 .

سزززززززاس وأ لكسزززززززب العزززززززيشالرئيسزززززززي المصزززززززدر  -مزززززززن النظزززززززام الزراعزززززززي االسزززززززتبعاد العززززززززل و

حالززززززة مززززززن  ؤدي إلززززززىيمكززززززن أن يزززززز - دارفززززززور فززززززي االجتماعيززززززة والسياسززززززية الحيززززززاة تماسززززززك

 بمزززززا فزززززي ذلزززززك الجفزززززاف عشزززززر عامزززززا مزززززن سزززززتة المنطقزززززة، شزززززهدت 4971منزززززذ عزززززام ف. العزززززوز

 حززززززت1983 خززززززالل الفتزززززززرة مززززززنالطاحنززززززة التززززززي ضزززززززربت المنطقززززززة  مجاعززززززةال
6

وقزززززززد . 4985

 بززززززززالظلم الشززززززززعورتعميززززززززق تززززززززوترات وحززززززززدوث  إلززززززززىالبيئززززززززي االقتصززززززززادي و الحرمززززززززانإدى 

 .والذي يتم التعبير عنه أحيانا من خالل اللجوء إلى العنف واليأس

4
 H. Young, A.M. Osman, Y. Aklilu, R. Dale, B. Badri, and A.J.A. Fuddle, Darfur—Livelihoods Under 

Siege. (Medford, MA: Feinstein International Famine Center, Tufts University, 2005.) Population 

figures from the Internal Displacement Monitoring Centre, based on data from the Sudan government‘s 

Central Bureau of Statistics; see http://www.internal-

displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/F1F17F9AB21E1C57C12577E5005418A1/$f

ile/darfur_fact_sheet_v22_5.pdf   
5

حصص الميزانية حسبها فريق أوكسفام في السودان. 
6
 A. de Waal, Famine That Kills: Darfur, Sudan, 1984—1985. (Oxford: Clarendon Press, 1989.) 



. خلفية2  

ع أحد بملكية تيتملم و المتداخلة األرضيتمتعون بحقوق والرعاة في دارفور  ونالمزارع تقليديا، ظل

واألشجار  المشاعة مثل المراعي ومخلفات المحاصيلموارد الملكية  على الحصولالحق في ف. حصرية

لكسب الرزق  افرص ن دارفور الفقراء على وجه الخصوصوسكا هذه المجتمعات بشكل عاملوفرت 

الصدمات البيئية ود أمامالصموالقدرة على 
7

من  إذ ينقل هذا النظام المواد الغذائية خاصة النيتروجين. 

التي تنشأ نزاعات والصراعات وكانت ال. الزراعية األرضالمراعي إلى هذه في  التي ترعىحيوانات ال

نشأ عادة ما توالشدة وكانت منخفضة  خالل جهود تسوية النزاعات المحليةبشكل روتيني من  يتم حلها

وسرقة المواشي والتعدي على ممتلكات الغيرلمحاصيل اشية لالم إتالف بسبب
8

هذا النظام  و لم يكن. 

نسبة كبيرة  أن المرأة تمثلمن رغم : فعلى التماما   أمنصفعلى أساس الترابط المتبادل القائم السلمي نسبيا 

اإليراداتب يستأثرونرجال عموما إال أن ال من العمالة الزراعية
9

 .

، ومع ستينيات القرن الماضيمنذ  تدريجيا ذات الصلة األرضاستخدام أنماط و األرض حقوقتغيرت  

بما  أنواعهجميع ب العنفشار تبدورها إلى إنأدت التي  الصراعات من ا  كثير هذه التغييراتذلك، أثارت 

 النهبو األرضلقة بالمتعوالنزاعات  عرقيةال تالتي تندلع بسبب المشكال القبلية في ذلك النزاعات

المسلح
10
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العنف كان  ثمانينيات القرن الماضي نهايةحلول بو، من هذه الورقة األقسام الالحقة في كما سنشرحو

 االستقطابات ي إلى حالة منبالتالأدى و دارفورفي  على نطاق واسع النسيج االجتماعي مزققد  المستمر

العرقية الحادة
11

حاالت و جماعيقتل حدوث  مما ادى الى هذا الوضع السياسية النخب استغلتو. 

تسعى التي  الحاكمة نخبلل استراتيجية سياسية في إطاروذلك  1113في عام  بدأت إنسانية معقدةطوارئ 

في السياسي واالجتماعي و األساس االقتصادي تآكل أدىوقد . السلطةب للتشبث العنف لتوظيف واستغالل

ويكافحون  التقليدية سبل عيشهم الحفاظ علىعلى  ينقادر فهم غير إلى حالة من اليأس والقنوط دارفور

 .متغير مع واقعلتعامل ا من أجل

 تحليلقامت ب من الدراسات ا قليالعددإال أن  اهتماما كبيرا أثارقد  في دارفور العنف على الرغم من أن

 القضايا الوطنية على في دارفور الصراعات البحوث حول معظم ركز دفق. ألزمةل البعد المحلي

وقد أثار . اإلقليمفي التهميش السياسي و وتقلب المناخ االقتصادي اإلهمال في ظل وتفاعالتهااإلقليمية و

 اهواستخدام األرضوحقوق  الممارسات الزراعية في بالتغيرات هإرتباطال سيما  عنفلل المحلي الحراك

 العقود خالل العنف الجماعي وإثارة واالستبعاد المنافسة و إلى هذه التغيرات وقد أدت. اهتماما أقل

 العنف كانالمقابل،  فيو. في دارفور متحاربينلدى ال السلطة استراتيجيات تشكلكما  الثالثة الماضية

 .األرضواستخدام  الممارسات الزراعية في التغيير تسارع خطى سببا  في في دارفور

 المتضاربة حيازة األرض نظم :سياق الكارثة

حيازة ل ينومتضارب ينمتداخل نظامينفي السودان  االستعماريةالمستقلة و الحكومات الوطنية أقامت

 . يخضع لتفسيرات متباينةو مكتوبغير  هذا النظامو عرفي نظام األول هوالنظام . دارفور في األرض

 جميع والسودان المستقل الحكم االستعماري البريطاني خالل ضعيالقانون الو ترك المقابل، في

 الحصري استخدامهايتمتعون بحقوق و ملكية خاصة األرض األفرادويمتلك . الدولة في أيدي األراضي

السلطات الحكومية لدى تسجيل رسمي من خالل ملكيتها ويقننون
12
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 ويزيد من مرجحا  أمرا   األرضمستخدمي  بينالنزاعات  يجعل جنبا  إلى جنب وجود مثل هذين النظامين

 القانون الوضعي أنفي حين  متعددال ستخداماالحقوق  يعزز النظام التقليديف. العنف حدوث احتماالت

في  على األرض الحالية الصراعات صميم تدخل في الفكرتين كالو. الخالصة الفردية السيطرةينادي ب

كية الدولة الفعلية لألرض مفهوم مل الذي حدث بسبب االرتباك هو كبرىالفواحدة من المشكالت . دارفور

األرضتخصيص  علىالسيطرة الفعلية للسلطات األهلية  ومفهوم
13
حتى مطلع الثمانينيات من القرن و .

الصراعات المحتملة نزع فتيلأدى إلى  مما الطلبيفوق  المعروض من األرضكان  الماضي
14

ومع . 

 العقود الثالثةخالل  رضاألعلى  الضغوط المتزايدة بسبب مفر منه الأمرا  صراعاتأصبحت ال ذلك،

المائة سنويافي  1.8 همعدلالذي بلغ  النمو السكاني الماضية بسبب
15
 فعالية وتراجع والتصحر الجفافو 

 .عاتازتسوية الن نظم

 لضمان هاوتبادل حصول على األرضللفرض قواعد إلى  في السودان النخب السياسية واالقتصادية سعت

النفطو والمحاصيل والماشية األرضبما في ذلك  الريفية الموارد على اسيطرته
16
 في اآلونة األخيرةو 

الذهب دخل
17
عمليات  حددت وإدارتها األرضعلى  ة هذه النخبسيطرف .كعنصر جديد في هذا الصراع 

وتوزيع هوتراكم اإلنتاج الزراعي
18
.الدخل 

  زراعةال استقرار -3

ثمانينيات أوائل  ففي. ستينيات القرن الماضي منذ بشكل جذري كبكابية في األرضدام استخلقد تغير 

 -الخطيرة الجفافموجات  في مواجهةتعزيز اإلنتاج ل السعي إلى ويرجع ذلك جزئيا -القرن الماضي 

 الرسوبيةاألراضي و الصالحة للزراعةالمطرية األراضي  في الزراعة المتنقلةعن  المزارعون تخلى

ة المطرية الزراع مارست  حيث ( الوديانو بالقرب من األنهار عاألراضي التي تق أو راضي المطريةاأل)

 تبوير فترات بدون المستمرة لزراعةإلى ا األكثر شيوعا لقد تغير شكل اإلنتاج. البستانيةالحدائق و
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زراعة  اتهالتشغل أكبر مساح األنهار الموسمية بالقرب من الزراعة المرويةكما توسعت . ألرضل

والتقاوي االصطناعية والمبيدات التجارية لألسمدة مكثففي ظل استخدام  المكثفة النقدية المحاصيل
19
 

 التفاعل بين وحول متعددال األرضاستخدام  نظامإلى تقويض  التحوالت أدت هذهو. ؤهاالتي يتم شرا

 .منافسةمن ال إلى حالة ادلةالمنفعة المتب التعاون من أجلحالة  من األفراد المعنيينالمجموعات و

 اإلنتاج في مجال ية المتبادلةالتكافلة العالقة نهاي

هي  المحاصيل والثروة الحيوانيةمنتجي  بين العالقة التكافلية في التي حدثت الكبيرة التحوالتواحدة من 

يسمح  الحصادوسم م، وبعد تقليديا. سمادال مقابل مخلفات المحاصيل تبادل ا في مجالمبينه العالقة تآكل

 سيقان مثل مخلفات عمليات الحصاد تتغذى علىل مزارعهمإلى  الرعاة ماشية دخولب المزارعون

 كان مطلع ثمانينيات القرن الماضي حتىو. وغيرها من المخلفات الزراعيةوراق األو المحاصيل

 فيلعدة أيام  وثللموافقة على المك يدفعون لهم شئ من المال وأحياناالرعاة ب المزارعون يرحبون

تسعينيات القرن منتصف  وفي. يونيو حتىمن ابريل  خالل الفترة زراعةال موسم قبل بدء مزارعهم

 المروية في الزراعة محل األسمدة الطبيعية والتكنولوجيا الحديثة الكيماويات الزراعية تحل الماضي

ك بدأ المزارعون يحتفظون وكذل ألرضهم السماد لتوفير الخاصة قطعانهميستخدمون  حيث بدأ الفالحون

 .وحصادهم مخلفات مزارعهمببقايا 

بين التعاون عقد عامال رئيسيا في زوال  وإستقرارها في مكان واحدوأزدياد القطعان وكان نمو 

ثمانينيات ولكن حتى أوائل  ارعون يستثمرون في مجال الثروة الحيوانيةالمز فبدأ. المزارعين والرعاة

للتركيز على  لهم الفرصةمما أتاح  ما يعهدون حيواناتهم إلى الرعاة ا عادةالقرن الماضي كانو

نذ وم .رعى على مخلفات المحاصيلبال ويسمحوا لها ماشيتهم حليبيحتفظون بالرعاة  وبدأ. محاصيلهم

الترتيبات الخاصة بهم مثل بشكل متزايد على  ظل المزارعون يعتمدون نهاية ثمانينيات القرن الماضي

أنفسهم أيضا   مالك الماشية. حيواناتهميدفعون المال للرعاة مقابل العناية ب ات الثروة الحيوانية أوتعاوني

 .بدأوا يستأجرون الرعاة للعناية بماشيتهم

خفض استئجار ب قيام المزارعين ولعالقة بين المزارعين والرعاة وهأحدث خلال في اتغيير آخر هناك 

ففي بداية التسعينيات من القرن . إلى السوق عيةامنتجاتهم الزرلنقل عاة حيوانات من مالك الماشية أو الر

19
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Assessment. (Nairobi, Kenya: UNEP, 2007.) http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sudan.pdf 
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وبالتالي على نحو متزايد  والشاحنات الدواب العربات التي تجرها استخدامإلى  المزارعون إتجه الماضي

 .أخرى مع الرعاة تبادليةعالقة تم قطع 

 بين الطرفين وتحولت إلى عالقة ةسائدالتي كانت تكافلية العالقة تغيرت وتبدلت ال ،في مجمل القول

صراع بين مستخدمي نشوب  احتماالت في ظل تزايد والمظالم بانعدام الثقة والتوتراتتنافسية مليئة 

 .الموارد

 حقوق ملكية األرض الجماعية إلى الفرديةمن 

ا أيضا  ظاهرة ( وإختفت معهالقرية زعيم) الشيخ من قبل األرضتخصيص لقد إختفت الظاهرة التقليدية ل

كبكابية في ألغراض الزراعة نظافتهاعن طريق  األرضحيازة 
20

 ضعلى األر المزارع يحصل اليوم. 

على  أسلوب الحصول أن كيف 4الجدول  ويبين. و"التسوير"ستئجار االوشراء الو عن طريق الوراثة

 أوقات مختلفةفي  تم تأسيسها كبكابيةفي  في ثالث قرىقد تطور  قنوات السوق من خالل األرض

 صاحب" في أيدي تتركز األرضملكية  حقوق نجد أن في كل حالةف. قبلية مختلفةمجموعات وتقطنها 

 تخصيصوأصبحت ظاهرة . نسبيا صغيرة الحجم ال تزال الحقولأن على الرغم من  "واحدال الحق

 .اآلن ضئيلة أو معدومة التقليدية المجتمعية اآللياتمن قبل  األرض

في ثالث قرى في كبكابية السوق والوراثةآليات طرق الحصول على األرض من خالل :  1الجدول 

تاريخ  القرية
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 A.M.K. Osman, Agricultural Change, Land and Violence: An Examination of المصدر:
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وكانت . لألرض عرفية وحيازة حكومي متضاربقانون  سياقلتحول إلى آليات السوق في لقد حدث ا

 ناقص فيما يتعلق إطار قانونيو منة لألرضاآل حيازةالالواضحة و ملكيةالحقوق  غيابالنتيجة هي 

في  الوضعي بين القانون العرفي والقانوني تداخل وتعارضوعالوة على ذلك، هناك . الملكية الخاصةب

 -، حيث في أفريقيا جنوب الصحراء  ليس غريبا أو غير مألوفاهذا الوضع و. نزاع على أرضالحاالت 

وهو وضع يترك المستخدمين عرضة  في المائة من األراضي غير مسجلة 91 – وفقا للبنك الدولي

للتشريد
21
.

تحكم  اإلسالمية الشريعةف. اإلقصائية الممارسات زيادة إلى أيضا األرضتخصيص  نظام تغيير وقد أدى

ظام وهو ن. وأولياء األمور بناتالو بناءاأل ثةاور يحد منهذا و الميراث اكتساب الممتلكات عن طريق

 تسمح عالوة على ذلكو. أخيها حظنصف  األنثى تحصل علىألن  ملكية المرأة لألراضي ضد يتحيز

في حين  إلى أجل غير مسمى بحقوقهم في األرض االحتفاظب الغائبين والمزارعين مهاجرينلل الشريعة

إعادة  لقريةشيخ ايمكن ل حيث عدم االستخدام ثالث سنوات من الحق بعدينهي هذا  القانون العرفيأن 

بدأ بعض  ،ثمانينيات القرن الماضي بحلول أواخرو باإلضافة إلى ذلك،. األرضمثل هذا  تخصيص

مقابل مالية دفع مبالغ  طلبخول أراضيهم بقطعانهم أو منع الرعاة من د في شمال دارفور المزارعون

الدخول في أراضيهم ألغراض الرعي على بقايا ومخلفات السماح لقطعانهم
22
اصيل الزراعية المح 

 .المشتركة

على  يهيمنونالرجال  أصبحالنساء من الفرص االقتصادية حيث  استخدام األرضتحوالت  تكما حرم

دهن نج يعملن في الجنائن والحدائق النساء الالئي كن مزارعات تقليدياتف. الزراعة المروية في السهول

 . رعين المستقرينلمزافي حقول ا اليوم يعملن في المزارع كعامالت زراعيات

 األرض على الحصولمن  مستخدمي الموارد األخرين الحصريةالفردية  حقوق ملكية األرضتحرم 

 المستخدمون يلجأ معالجة الشكاوىوية المنازعات ووفي غياب آليات فاعلة لتس ،بالطريقة التقليدية

إذ يؤدي  .قيد فرص معيشتهمالفردية التي تاألرض ملكية على بعنف  إلى اإلحتجاج أحيانا وندالمستبع

 .الفئات المستبعدةاإلحساس بالظلم لدى إلى تفاقم  – وتهديد سبل العيش ءاإلقصاأي  – العنصرين كال

بعض  تلجأ إليها لكسب العيش التيالعنيفة في الخيارات البديلة  ةالحصري األرضحيازة  وتبرز مقاومة

21
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22
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 في مجموعات كسب العيش وداخلهارة بين الصراعات المتكرفي النزاعات واألفراد والجماعات و

المراعي  الحصول على فضال عن وملكيتها حدود األرض النزاعات على وتنشأ .كبكابية منطقة

 ومخلفات المحاصيل الزراعية.

 زالال تإذ . آمنةكية مل بحقوق كانوا يحتفظون باألرض ويسيطرون عليها من يتمتع ال، في نفس الوقت

األمر سيطرة  وتمارس. الملكية الفردية ال ينص على الذي القانون العرفي على تقوم حقوق األرض

 مسجلة وبالتالي غيرهي أرض فالتي يتم الحصول عليها عرفيا   األرضأما . أراضي الدولة علىالواقع 

وكثرة  األرضحيازة بفيما يتعلق  انعدام األمنب فسيادة اإلحساس. القانون الوضعي يعترف بهاال 

 م لألرضملكيته لتعزيز البحث عن سبل إلى المزارعين دفععلى الملكية الفردية لألرض المنازعات 

وعليه أصبح الحصول . األسباب لجميع هذه األرضوقد إنتشرت ظاهرة تسوير . االخاصة به والحدود

هياكل  في ظل غياب في المنطقة سمة غالبة مواردالاالستيالء على على األرض عن طريق العنف و

 .في المنازعات تفصل يمكن أن التي لقانونا سيادة

: موارد األعالف الحيوانية المشاعة األرضخصخصة 

في  على المصادر الرئيسية للغذاء الحيوان الممارسات الزراعية حصول قطعان رات فيقيدت التغي

واشيهم من رعاة ميأخد ال ،تقليديا. أشجار الهشابمثل المراعي الطبيعية ومخلفات المحاصيل و دارفور

وبعد  .الزراعية لترعى على المخلفات الجافةالمناطق الزراعية  إلى الممطرةمناطق الرعي الطبيعية 

 أشجار السنط توجدحيث ومناطق اإلنهار الموسمية السهول  تتجه الماشية إلى المخلفات الزراعية دإستنفا

 .بالبروتين والغذاء الغنيالظل والهشاب التي توفر لها 

المزارعين والرعاة ف .كبكابيةفي على المراعي  عليها والسيطرة األرضت التغيرات في استخدام وقد أثر

متزايد لحماية األعالف ارضية معينة على نحو جيوب يقومون بوضع سياج حول على حد سواء 

في  ""التناوبيانخفض الرعي و. أو كليهما لإلستخدام الخاص أو البيع في أوقات الندرةمنتجات الغابات و

قطعانهم بشكل دائم و ن بماشيتهمون المستقروالمزارعإذ يحتفظ . المزارعين المستقرينتطور ونمو  ظل

األمر الذي يضع مزيدا من  مزارعهممخلفات المحاصيل والحشائش داخل  لكي ترعى علىحول القرية 

 .على مدار العامالضغوط على المراعي 



 الرعوي اإلنتاج الحيواني البيئي بين الربط ار الموسميةاألنه حول راضيلأل الدائم ستخداماالقوض 

والزراعة  الجافةمناطق أو الالشتوية الزراعة  توسيع المزاعون يعملون على بدأف. المحاصيل وزراعة

 أدى إلى زيادةوهذا بدوره . خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لجفافا لمعالجة مشكالت المطرية

 األشجار زال المزارعونأو. والتقاوي والمبيدات الحشرية المشتراةاألسمدة  استخدامو الريعمليات 

 التي الرعاة سماد قطعان بحاجة إلى ايعودولم و غذائي مهم لحيواناتهم مصدر من الرعاةبالتالي  حرمواف

 خصائص التسميد الذاتي لألشجار.إلى  أو على األشجار تتغذى

 يغذونالمزارعين المستقرين ف .ول على مخلفات المحاصيلالرعاة على نحو متزايد الحصفقد  كذلك

كما يحتفظ  .الرعاة الذي يأتي فيه قبل وصول موسم الجفاف مخلفات زراعتهم هم الخاصة علىقطعان

كمصدات  يستخدمونها كما ،دخللل ا  مصدركمواد للبناء والتي تشكل  المحاصيلسيقان ب المزارعون

 ممنأخرى من دارفور  أنحاءمن  اتتجار الحيوانيأتي إليها ماشية لل ا  يرئيس ا  سوق كبكابيةتمثل و .رياحلل

 المستقرةقطعان فال. إلى أجزاء أخرى من السودان وشمال أفريقيا اتالحيوان يسعون إلى تصدير

 وتتمتع ة للغايةجيد ذه القطعان تجد عنايةهو .الجزء األكبر من مخلفات المحاصيلقضت على والتجارية 

 .محاصيلإضرار باللتجنب أي  تغذى على مخلفات المزارع المرويةعندما ت مشددةحراسة ب

كمصدات  المحاصيلبقايا ل الرئيسيين المستخدمين الذين يعملون في الزراعة المروية هم والمزارعون

تساعد في الرطوبة وب اإلحتفاظمن  النباتات وتمكن من الرياحالمحاصيل  لمصدات تحميا هذهف .لرياحل

من  وحرمانهم الرعاة إن استبعاد .تحسين العائد وكل هذا يساعد في آكل التربة السطحيةمن تالحد 

إلى عنصر تعاون من عنصر والقصب سيقان الهذه  عمل على تحويلاستخدام مخلفات المحاصيل 

 .لدماءلصراع و سفك منافسة و

عنفإقصاء وو منافسة  :روفي دارف الزراعي يرالتغ. 1

 الحكومات القبلية من خالل ةغير مباشربصورة  دارفور البريطانية تعماريةالسلطات االس حكمت

المحاكم  يشرفون على كانوا الذين قبل المسؤولين المساعدة من يجد قبلية كل رئيس وكان. التقليدية

 فالشيوخ كانوا. والمياه الرعيو األرضحقوق  حول مع المجموعات األخرى ونتفاوضيو المحلية

 وكانت. والرعاية االجتماعية جباية الضرائبو األرض عن تخصيص مسئولين نتنفيذيين محليي

كما تعمل على وتعمل على إدارتها  الحقوقاللوائح وتعمل على تطبيقها وتخصص  تسنالقبلية  السلطات

ظلت و. نسبيا واستقرارا سالما النظام فقد عزز. والقبلية العرقية داخل أراضيهاتسوية النزاعات 



 األراضي ال سيما والممتلكات المجتمعية القانون العرفي على وصية اإلستقاللمنذ  لقبليةالحكومات ا

يعملون وأحيانا  سلطةتعريف واضح للمن دون  إلى حد كبير بشكل غير رسمي ذلك يفعلونوكانوا 

 .مسيس تفويض بموجب

 الحيازةيقوم على أساس  الذي القبليةدور السلطات كبيرا ل تهديدا ضلألر الحصرية الحيازة ظهورشكل ت

. الحاجةو الوضع يعتمد علىوهذا بدوره  ،ألفراد المجتمع إداريا األرض وإعادة تخصيص المجتمعية

 .لألرض الدائمة الخاصة حقوقبال ال يعترف األرضتخصيص لالمتبع هذا النهج ف

حيازة  توزيعة إعاد من خالل االجتماعي والسياسيالحفاظ على األمن من  القبلية الحكوماتتمكنت 

آلية  لكنه يمثل المساواة ضمان أو بالضرورة الفقر يخفف من وطأة هذا ال على الرغم من أنو .األرض

كما يعزز . في المناطق الريفية األمن الغذائيالحفاظ على و وعدم المساواة والفقر البطالة للحد من حيوية

واالنتماء بالهوية األهاليشعور  من
23

زعماء  من قدرة تحد اإلقصائية الفردية ضاألرملكية فسيادة . 

 كبكابيةفي  المحلية المجتمعات وجدتهذا بتسوية النزاعات والحقوق و تخصيص والقرى على القبائل

 .الموارد المتزايدة حول العنيفة الصراعاتتحت رحمة  نفسها

 العرقي والقبلي اإلستقطاب

على نحو  المحليةالصراع على السلطة و ازة األرضوحي قبليةالالعرقية والظاهرة  لقد تجذرت وتشابكت

 هذا التاريخو. السودانية الدولةالذي حافظت عليه  اإلرث االستعماري وهذا هو دارفور في تاريخ عميق

 وفي. السلطة أو األرض النزاعات علىتنشأ  عندما خطيرة توترات عرقية يؤدي إلىأن  بدورهيمكن 

 .أسس عرقيةسياسية على  إلغراءات عرضة الناستجعل  هذه الروابط فإن نفس الوقت

على و. ستقرارة لالكبير خلخلة دون من والقبلية االثنية الهويات المتبادل التقليدي االعتمادستوعب ا

 لكنه ستينيات القرن الماضيقبل  نشب القبلية وشبه القبلية النخب بين الصراع على السلطة الرغم من أن

 ات الزراعيةريتغنجد أن ال الماضية على مدى العقود األربعةمع ذلك، وو. صراعات عنيفة إلى يقودلم 

23
 T. Sikor and C. Lund, ‗Access and Property: A Question of Power and Authority‘, in T. Sikor and C. 

Lund (eds.), The Politics of Possession: Property, Authority, and Access to Natural Resources. 

(Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2009), 1—22. 



 المتبادل الذي كان سائدا بين االعتمادب أخلت األرض والتنافس على االستبعاد االجتماعيب المرتبطة

 .اتالمجموع

لتي ا قبليال الحكم الذاتي بمطالب رتبطا المحلية على السلطة صراع متزايد، كان هناك في الوقت نفسهو

 المظالم وقد اتخذت. تصعيدها على وعمل والقبلية التوترات العرقية مما أثار ،األرضبأحيانا  ترتبط

فور ال سيما  القبلية االنتماءاتالتي تؤكد  القادة السياسيين نداءاتمن خالل  بعدا عرقيا األرضب المرتبطة

 اختالفات أنه ال توجد ظةحر بالمالولكن األمر الجدي. عرب ضد زغاوة أو زغاوة ضد فورو عربضد 

وأن جميعهم سود وأفارقة ومسلمين ال سيما دارفور بين أبناء يمكن أن ترى بسهولة عرقية أو دينية
24
. 

تحول الوضع الصراعات المحلية و الهوية على ةقوي بصورة السياسيونالقادة  خطابركز  حينماولكن 

 .القبليو االستقطاب العرقي بسهولة إلى حالة من

 والعنف النزاعات

اجتماعية  أسباب ولهذا العنف. ماضي البعيدال إلى ودارفور كبكابيةفي  المعاصر جذور العنفترجع 

الصراع على ب سياسية تتعلق أسباب وهناك األرضوالحصول على  يالزراع بالتغيرمتصلة  واقتصادية

 أسباب تتعلقو والقبائل األعراق بين الحميمة الروابط تقوم علىأسباب و والوطنية المحلية السلطة

بما في  والعنف الصراعات االجتماعية واسعة من طائفة متعددةال هذه األسباب ولدتف. السلطةوباألرض 

 .يالصراع غير والعنف المسلح العنيفةوالصراعات  غير العنيفة والصراعات النزاعاتذلك 

 النزاعات والصراعات

حول  نوالمزارع ويتنازع. المحاصيل إتالفو وملكيتها األرضدود ح تنشأ بسبب كبكابية في النزاعات

عند دخولها في تلف المحاصيل  الحيوانات عندما تتسبب الصراعات تحدث إذ حدود األرض وملكيتها

الوسطاء من  مجموعةو إلى شيخ القرية شكواهم بإحالةالمتنازعة  األطراف وتقوم. للرعي المزارع

 . محليةالمحاكم ال أو ويدجاباأل المعروفين المحليين

24
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على  وضع عالمةب يقوم قطعة أرض زراعة عندما يريد أحد أفراد المجتمع المحلي، من الناحية التقليدية

نادرة النزاعاتكانت و سياجا حول المكان التي تشكل األشجار
25
ولكن رغم ذلك تكاثرت  .الحدوث 

الدائم  ستخداماالو األرضحيازة نظم  فيالتي حدثت تغيرات ال في ظل حدود األرضعلى  صراعاتال

 .اتوإنشاء السياج راضيلأل

حقل  حق استخدام عندما يتعلق األمر بإنتقال اتساق النظام التقليديعدم  بسبب الملكيةتحدث صراعات 

ويقوم بفالحة حقل معين  ةمهاجرال العاملة األيديفإذا كان الشخص من . شخص إلى آخر من معين

 المستخدم األصلي يحتفظهنا هل  يطرح نفسه فالسؤال الذي رضاأل ة هذهبفالح لشخص آخروسمح 

بال ماليا  امق دفعالمزارع الجديد قد  ال سيما اذا كان إلى القرية عند عودتهاألستخدام  بحق
26
وأن  خاصة 

 .تعامالتهم لتأمين عقود مكتوبة الشهود والحصول على تجنيدبيقومون  األرض مستخدمي

 العرب بين لترعي المزارع تدخلالتي  من قبل الحيوانات المحاصيل إتالفة ظاهرعادة ما تحدث 

ما يطلب األجاويد  عادةو. غير العربمن أو المزارعين اآلخرين  المستقرين الفور المزارعينو الرحل

في ظل  إزدادت حدتها وشدتها النزاعات ولكن هذه. المزارعين من الرحل تعويض المحليةالمحاكم  أو

 .الباهظة والغرامة اإلقصائية األرضية ملك وطضغ

 الصراعات العنيفة

ثمانينيات القرن أوائل  منذ ككل ودارفور كبكابية في شائعةسمة المدمرة و الصراعات العنيفة أصبحت

 الحصول بشأن والمظالم واإلقصاء المنافسة اعد حدةصتسياق  في وتحدث هذه الصراعات. الماضي

 المختلفة كسب العيش مجموعاتبين  أعمال العنف إندلعتوقد . المشاعة ملكيةالموارد و على األرض

وفي داخل الجماعة الواحدة
27

 قامت هذه الجماعات بتنظيم أنفسها ثمانينيات القرن الماضيأواخر  ومنذ. 
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 التي الموالية للحكومة والميليشيات المتمردة الحركاتافة لك ا  أساس شكلت عسكريةقوات شبه شكل  في

 .1113منذ عام  في دارفور ربظلت تحا

 ضاألر حق الحصول على في المثيرة التي حدثتيرات تغال الصراع في دارفور دراساتتجاهلت 

 لتعايش بينل الزمةظاهرة م الصراعات المهتمين أن من العديدويقول . ملكية المشتركةالوموارد 

 يمكن أن التقليدية القبلية المصالحة آليات أن هذه الدراساتوتوحي . قبائل مختلفةو والرعاة المزارعين

النزاع حلت
28
 خطيرالعنف ال أخرى من أشكال كشف االنتباه عن صرف الحجج تعمل علىهذه مثل لكن  .

في  جميع جوانب الحياة التي دمرت األمثلة البارزة فواحد من. ةاالجتماعي ذات األسبابل التي أندلعت

 .يالصراع غير العنف المسلح هو ثمانينيات القرن الماضيأوائل  دارفور منذ

يالصراع غير العنف المسلح

يقوم بها عصابات التي  اللصوصيةمن أكثر أشكال العنف المسلح غير الصراعي السائدة هي ظاهرة 

في  الشرطة سجلت 4987و 4983بين عامي ف. والقرى واألسواق السير السريع طرق علىمنظمة 

بين عامي  ولكن. الواحد في اليوم حالةأقل من أي  مسلح،السطو ال حالة من حاالت 4153 دارفور

في اليوم مسلحعملية نهب  31حوالي  العصابات ارتكبت 4991و 4991
29

وطالت عمليات النهب . 

أعمال عنف  ظاهرة على أنها المسلح النهب التي جرت حول المناقشات ووصفت. المسلح قادة القبائل

 .جنائية ذات دوافع

أوائل  المنطقة منذ تعمل فيللمساعدات اإلنسانية التي الجهات المانحة الدولية والمنظمات  لم تعر

 يةستجابات السياساتفاال. الصراعي المسلح غير عنفلل تقريبا ثمانينيات القرن الماضي إي إهتمام

ملة العا منظمات االغاثة معظمل اإلنسانية واليةال تدخل ضمن لذلك ال نظام العدالة الجنائية في إنحصرت

نظام  على في المنطقة على المدى الطويل أن تركز نشطة التنميةكان البد ألومع ذلك، . دارفور في

. اإلنسانية لبرامجبا صلة بالطبع ذات ههذو إلصالح القطاع األمني أكبر في اطار جهود العدالة الجنائية

 على الحصولقوق حالصراع على و والمنافسة اإلقصاء دور لم يتم إكتشاف حتى اآلنومع ذلك و

 .يالصراع غير العنف المسلح إزكاء في الموارد

28
.‘Hussein, Sumberg, and Seddon, ‗Increasing Violent Conflictانظر  

29
 H.I.A. Dinnar, Darfur Blaze: A Story of Civil and Political Conflict. (In Arabic.) (Khartoum, Sudan: 

New Khartoum Corporation Press, 2005.)  



وتتكون معظم هذه . اآلخذة في التناقص قاعدة المواردالصراع على المنافسة و من عنف العصابات ينبع

موجات  خاللتم تشريدهم وعانوا الفقر الذين  ورجال القبائل العربية الزغاوة شباب من العصابات

المتكررة الجفاف
30
.

 االستنتاجات والتوصيات. 5

 التكافلية العالقةو متداخلالو متعددال الطلب التقليدية القائمة علىالزراعة  كانت، من األوقاتفي وقت 

العرقية  من المجموعاتالتعاون المفيد للطرفين لتعايش السلمي ولتمهد الطريق  والرعاة بين المزارعين

كان ضمن حقوق األرض و األرضواستخدام  الزراعة نظمةاأل في الذي حدث رالتغيلكن . المختلفة

 ضمن التقلبات المناخيةو المتسارعة والديموغرافية التغيرات االقتصاديةف. أزمة دارفور أسباب نشوب

 في المنطقة التقليدي النظام الزراعي أسس هزت السودان في الحكم الوطنيعميقة في  وجود فجوة سياق

 األرضاستخدام  ر فيلتغيا ولد، الوقت نفسه وفي. والمؤسساتماعية التقليدية االجتالسياسية وعالقاتها و

 أعمال العنف مجتمعة ساهمت في بروز يراتكل هذه التغ. والصراع واإلقصاء المنافسةعليها  والسيطرة

 .التي طال أمدها الحالية زمة السياسيةلأل خلفيةال تمثّل الجماعية التي

السلطة  هياكلل تحديا   والعنف التي تلت ذلكالنزاعات و ألرضعلى ا فرديةال السيطرة التحول إلىشكل 

ما كانت  إلى تعود األمورأن  ليس من الممكنو. سلميا   األرض نزاعاتحل  على قدرتها وقيدت التقليدية

تسعى إلى الحد الماضي ودروس من  يمكن أن تستفيد المستمرة التدخالت السياسية لكن. في السابقعليه 

 عمليات السالم فينبغي على. الجماعي الظلمب واإلحساس سبل كسب العيشلوالتهديدات  الستقطابامن 

بدال من  على المستوى المحلي معالجة القضايا المجتمع الدولي المدعومة من قبلالحلول السياسية و

 .الصراع لمرحلة ما بعد تركها

 حول الموارد المعدنية وعلى نحو متزايد - األرض تصاعدت وتيرة النزاعات حول في اآلونة األخيرة

مختلفة  في أجزاء األرضواسعة من  مساحات لحصول علىا األجانب المستثمرون وقد بدأ. دارفور في

30
 S. El Mahdi, Towards Establishing Rules of Justice, Peace and Equity in Darfur. (In Arabic.)انظر 

(Cairo, Egypt: Cairo Center for Human Rights Studies, 2007.) Sadiq El Mahdi was the prime minister 

of Sudan (1966—1967 and 1986—1989). He was removed from power in June 1989 by a military coup 

led by Brigadier Omer Elbashir. News from Africa Watch, ‗Sudan: The Forgotten War‘, argues along 

the same lines as El Mahdi: ‗They [young Arab and Zaghawa youth] saw banditry as a quick way of 

regaining [their herds]‘ (p. 3). 



السودان من
31
هذه  على ضعيفة لوائح في البالد الحالي االستثمار األجنبي تشريعات وتفرض .

شمال  في عامر منطقة جبل للذهب في ةخيراأل اتاالكتشاف أشعلت باإلضافة إلى ذلك،. اإلمتيازات

مناجمال السيطرة على التي تحاول الميليشيات القبلية قتاال بين دارفور
32
.

عليه  واأكثر مما كان يينسكان حضرسكان دارفور أصبح  الحرب، من سنوات 41من  بعد أكثرو، أيضا

. اهم األصليةقر العودة إلى وسعهميعد بلم المشردين  سكان دارفور العديد من حيث أن في الماضي الحال

المعيشة كسب سبل بدائل ل على وأن يركزوا هذا الواقعالحكومة و سياسات المانحين يجب أن تعكسلذلك 

 الحماية االجتماعية. برامجتحسين و يةالريف

وقد تحدث هذه . المساعدات الدولية ضمنعنصرا رئيسيا  الزراعية التدخالت تبقى ،واألمر كذلك

 من أجل تحسينو. النظام الزراعي لتطور غير كافية معرفة تستند إلى ألنها دارفور في اضرر تالتدخال

في مجال والباحثين  الباحثين األكاديميين ينبغي على مرت بهاالتغيرات التي و هذا النظام كل من فهم

 ينبغي أن إلى ذلك،باإلضافة . في دارفورقبائل التاريخي لل الترابط لىعتستند  تدخالت تصميم اتالسياس

 من خالل معلوماتتقوم بشكل أفضل على ال من أجل برمجة الزراعية األزمة جذور دراسة تستمر في

 .عنف ل دون وقوعوتحو التعايش تعزز التقليدية التي لياتباآل ربطا  قويا   اربطه

بصفة  ودارفور يةكبكاب في واألزمة العنف الكامنة وراء تعالج المظالم تسوية سياسية شاملة في إطار

 :واليات دارفور القيام بما يلي وحكومات دارفورل والسلطة اإلقليمية حكومة السودانينبغي على  عامة

 وإقامة السائدة حالة عدم اليقين لتبديد دارفورفي  إدارتهاو األرضحيازة مراجعة شاملة ل إجراء .4

الحصول على  حريةفة المختل مستخدمي المواردل التي تضمن لحقوق الملكية نظام واضح

.ااألرض وموارده

31
هكتار من األرض في  وثّقت بحوث المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء صفقات استثمارية أجنبية تتؤثر على أكثر من مليون 

 J. von Braun and R. Meinzen-Dick, ‗‖Land Grabbing‖ by Foreign Investors in Developing السودان. أنظر

Countries: Risks and Opportunities‘. IFPRI Policy Brief 13, April 2009. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/bp013all.pdf. Globally, large-scale land purchases 

and leases in developing countries, frequently by foreign investors, affected 227 million hectares, an 

area the size of Western Europe, between 2001 and 2011. Half of the land in question is in sub-Saharan 

Africa. See B. Zagema, ‗Land and Power: The Growing Scandal Surrounding the New Wave of 

Investments in Land‘, Oxfam Briefing Paper No. 151, 22 September 2011لبحوث  الدولي المعهد بحث من قبل

 السياسات الغذائية
32
 Ismail and Kumar, Darfur‘s Gold Rush. 



:ذلك كونويجب أن يعليها  والسيطرةواستخدامها  األرضتخطيط نظام شامل ل وضع .1

 ؛ وافية بناء على أبحاث 

 ؛ واسعةمشاركة شعبية  وفي ظل عملية شفافة من خالل 

   ؛األرضاستخدام  النزاعات حولدخل وحل بالت سمحي بطريقة نفذي 

 ؛الجماعةبدءا من الحقوق الفردية إلى حقوق  تنوعهااالعتراف بو ةالحياز حقوق مع يتسق 

 والثروة السمكيةوالغابات  األرضحيازة  بشأن المتفق عليها دوليا  الطوعية  المبادئ مع فقا  اومت 

(VGGTs)؛
33
 و 

  التي يستخدمهابها  المرتبطةموارد المياه و للمسارات والمراحيل يوفر الحماية على نحويدار 

 . الرعاة

المختلفة  والقبلية قادة الجماعات العرقيةل مؤتمراتت عقد  أعاله، 1و 4طار الفقرتين إوفي  .3

 الوطنية والوالئيةحكومات وتقديم المشورة لل المظالممناقشة  من أجل ومستخدمي الموارد

أن  يجبو بناء السالم في إطار عملية سبل العيش لجميع السكان ديمومةتضمن ضع خطط لو

لها؛ كأساس التجريبية نتائج البحوثب ل هذه المؤتمراتمث تستعين

استراتيجية سلمية  بغية وضعتقييم اآلثار االقتصادية والبيئية للزراعة المروية في المنطقة  .1

وعادلة ومستدامة لرسم معالم المستقبل؛

ء في دارفور مع إيال تشجيع إعادة تأهيل وتطوير المراعي والمواردتعمل على  صياغة سياسة .5

لمناطق والمراعي في األجزاء الشمالية من المنطقة؛اهتمام خاص با

؛واني بما في ذلك مخلفات المحاصيلالعلف الحي مصادر ديمومةالحفاظ على  .6

وغيرها من  األرضضمان تمتع المرأة بالمساواة في الفرص االقتصادية والحصول على  .7

.الموارد

لتقليدي مؤسسات المستوى المحلي اعتماد على من خالل اإل تعزيز آليات تسوية المنازعات .8

لتمهيد الطريق للحلول السلمية للصراعات ؛ نظام المحاكم الحديثةو

العيش من خالل ما يلي: كسب سبلالمتاحة ل خياراتالتوسيع  .9

؛في المنطقة فرص عمل جديدة تساعد في خلقوضع برامج أ( 

33
-http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary . انظري الفاوتمت الموافقة على الموجهات من قبل الدول األعضاء ف 

guidelines/en/ 

http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/
http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/


 ؛ ومدى الطويلالمرتبط بالعمل على العزيز التدريب المهني ب( ت

؛ ووالتوظيف األشغال العامة المؤقتة حماية االجتماعية بما في ذلك للحمايةإنشاء نظام ج( 

وضع الترتيبات اإلدارية والمؤسسية الالزمة للقيام بالمهام المذكورة أعاله. .41

الدولية تقديم  يةالمساعدات اإلنسانية والمؤسسات المال تقديم المانحة التي تعمل في مجال ينبغي للوكاالت

الهشة  إدارة موارد األرض دارفور حتى يتسنى لشعب والبرامج المالي والتقني لهذه المبادرات الدعم

ينبغي على الجهات المانحة على وجه و. والمستدامة التنمية السلمية يحقق على نحو صحيح وشفاف

هذه  مع األرضسياسة  مما يساعد على مواءمةVGGT) المبادئ التوجيهية ) دعم تنفيذ الخصوص

.الجنسانية المساواة وأهمية المجتمع تعترف بحقوق التي األرضالمبادئ الخاصة بحيازة 

***
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