
 
 
 
 
 

 مرآز فاينشتاين الدولي
 

 قضايا العيش  ، السلطة واالختيار
 قبائل الرزيقات الشمالية بدار فور ، السودانل  المعيشيةمخاطر ال

 
 و هم  الرزيقات الشمالية ويبدو ذلك جليا للعيان في حياة   ترتبط سبل العيش في دار فور ارتباطا وثيقا بالصراع 

  شمال وجنوب وغرب(دار فور الثالث  في واليات وتعيش دث العربية وترعى األبل مجموعة من القبائل التي تتح
 االسم الملئ باالزدراء الذي يطلق على مجموعات –الجنجويد ب الرزيقات الشمالية رتبط اسمو لقد ا. ) دار فور

و في العمليات العسكرية  دار فور حرب  في  2003منذ لعبو دورا اساسيا والذين متنوعة من رجال القبائل المسلحين 
 الشمالية  الرزيقات محاولة لفهم الكيفية التي تاثرت بها حياةتجريو لم .  التمردالتي تقوم بها الحكومة السودانية ضد 

إن . من المستقبليين مالهم في السالم و األآلمعرفة تطلعاتهم المعيشية و  او الدائر في دار فور ، شتهم بالصراع يو مع
    عمليات السالم الدوليةو عن هم عن الكثير من النشاطات العالمية االنسانية المتصلة بدار فور ، يفسر عزلتهذا الجهل 

 .حمالت المناصرة الدولية و
 

ذا البحث          لقد   ل   آان إدراآنا لهذه العزلة هو الدافع له ذي يمث اة     و ال ى الرع ة ترآز عل دا  أول دراسة ميداني ى   تحدي  وعل
ى  . منذ بداية الصراع  صفة خاصة   الرزيقات الشمالية ب   ان           اضافة ال م ، ف سة له زلتهم    االسباب األ   النظرة المسي خرى لع

م      في  المجتمع الدولي بانهم اقل تضررا  مقارنة بمجموعات أخرى و          تقدير في   تمثلت   صعوبة الوصول اليهم خاصة انه
 . لذي الصق بهم تاثروا بالوضع المنبوذ ا وفوق آل ذلك. يعيشون في مجتمعات ريفية متناثرة 

ا  ستخدم بحثن ار آسبو ي ذا معي ات  ه ا الرزيق ي يتعرض له اطر العيش الت ي شكلت مخ ات الت ان العملي شة لتبي  المعي
الشمالية و اوصلتهم إلى وضع جعلهم راغبين في الدعم النشط للعمليات العسكرية المضادة التي تقوم بها الحكومة ضد          

ور ردي دار ف ا . متم ات له ذه العملي ة     إن ه اس والبيئ ين الن دة ب اعالت المعق ي التف ة ف ة مغروس ة عميق ذور تاريخي  ج
سياسية  ات المؤسسية وال ط . والعملي يس فق ار واسعة ل ا آث ة المحددة له ذه الحال ا من ه ي نتعلمه دروس الت ى  إن ال عل

رات ا          هيولسياسات الرع على ا  ايضا   وانمااحتماالت السالم    ى التغي ى إدارة      ، و ملكية االرض والتكيف عل ة وعل لمناخي
 . الموارد الطبيعية والتدخالت االنسانية 

 : هدف إلى ت على ثمانية محاور ه البحث و توصياتمل هذاتشي
 

وزارات المختصة               و  : مراجعة السياسة نحو الرعاة بنهج تشارآي        • ين ال سياسات ب ذلك لتشجيع التناغم في ال
 .  معلومات ميدانية دقيقة و تستند  على الواقع المحلي بقضايا الرعاة و لتمكين السياسات من أن تقوم على

رز   شارك فيها منظمات المجتمع المدني الوطنية       تمناصرة حول رعاة االبل     التطوير استراتيجيات    • ة  تب االهمي
شمالية      ( االقتصادية للعرب االبالة   ات ال يهم الرزيق ذين ينتمي ال وطني   ) ال صاد ال ر  إن المناصرة تعت . لالقت ب

 . االهمال و لرفع الوعي المحلي و الدولي  التهميش وا اليقاف عملياتيويحعمال 
ادرات      توطين عملية السالم على المستوى المحلي و خلق روابط أقوى            • بين مستويات عمليات السالم من المب

ى المحلية     ادرات    وال رى  المب ة                   . الكب د المتبادل ى الفوائ ان عل وم في أغلب االحي سائل العيش تق ى   وع  إن م ل
ا        ا محلي اوض عليه تم التف ي ي اطق        . االتفاقات الت وق المجموعات  في من رة حق ة و فك ذه التجرب شها  إن ه  عي

 . ا و ان تؤثر على السياسات العليا االعتراف بها رسمي  يتميجب ان 
  .  التعليم ، الصحة و تنمية المرأةوتتمثل االولويات في:لرعاة والتنمية معيشة ا بين سبل خلق روابط  •

 



 

 
ل مفوضية                    : تحسين المحاسبية    • سة مث م الرئي درات مؤسسات الحك ك بتطوير ق بناء الشفافية واالستجابة و ذل

 . الرعاة التابعة للحكومة السودانية  ومفوضية المرأة 
ادة     الجيل  ال دعم • ى       :  جديد من الق درة عل ة               البتطوير الق شجيع تنمي ة و ت ر عن االحتياجات المحلي م والتعبي فه

 . و تمكين الشباب من التعامل مع السلطات الحكومية والجيش  المدني والمنظمات الطوعية المحلية المجتمع
 . العيش آسب  سبل عمليات العسكرة المرتبطة بايقاف وتيرة •
ضل  • اع اف ات اتب شترك  الممارس تعلم الم شترآة و ال وث الم ضل  : ، البح ى أف دخل عل وم الت ب أن يق يج

ة     اه الممارسات االقليمي ى إدراج                       ا تج ساعدتها عل ة و م درات الجامعات المحلي ة ق اء و تعبئ ى بن اة ، وعل لرع
اون مع                           ة بالتع دتهم البحثي ى توسيع أجن اهجهم الدراسية و عل مسائل الرعى وسبل العيش و الصراع في من

 . المؤسسات المحلية والدولية 
 

ا و           اطق اال إن هناك الكثير المشترك بين رعاة دار فور  و الرعاة في المن             ا وغيره خرى المتاثرة بالنزاعات في إفريقي
و يجب  . الذين يواجهون تحديات مماثلة و ذلك بسبب التهميش االجتماعي و االقتصادي والسياسي الذي يتعرضون له                

 .النظر إلى الحالة الدار فورية في اطار الحوار الراهن حول الرعي والتكيف المناخي،  ملكية االرض وحقوق الرعاة              
 . جانب آخر فان الدروس المتعلمة من دار فور لها آثار سياسية إقليمية و دولية واسعة و من 
  

لها جذور تاريخية عميقة  و تكمن في عالقات يهدف البحث إلى فهم اسباب مخاطر العيش والتي آثيرا ما تكون 
االآبر لهذا البحث هو تشجيع عملية أن الهدف . البيئة والعمليات المؤسسية والسياسية والتفاعل المعقد بين الناس ، 

الفهم و رفع الوعي في السودان و في الخارج  بالتحديات المعيشية التي تواجه مجموعات رعوية محدده في دار فور  
و تشجيع ضمهم آاصحاب مصلحة في عمليات العون االنساني الدولية والوطنية لمقابلة االحتياجات االنسانية و 

إن العنف المريع و خروقات حقوق االنسان التي سجلت في دار فور ، ليست موضوع هذا  . تشجيع السالم و النمو
 العيش و  آسبو لكن هدفنا هو معالجة الفجوة المعرفية حول سبل.  إننا ال نريد تبرير أو إدانة العنف . البحث 

 ات المجموعوالذي يجعل من هذه  رالمبتثمواجهة الفهم ليتم ذلك و . التي تواجه هذه المجموعات ة يمخاطر المعيشال
 . مليشيات سلب و نهب 

 
ويتهم  ويصف آيف تفاعلت ع    اريخهم  وه شمالية ، ت ات ال ة حول الرزيق اني خلفي دم الفصل الث رة و وامل يق  الهج
رآيز و يكشف لنا ذلك أن الت.   غطى آل إقليم دار فور   يا رعو وعاءا م  وخلق  لكي تؤثر على سبل عيشه     هالبيئ و   هليالقب

ا  وفر اساس ي ال ي اء العرق ى أن  االنتم ليمعل ة س م االزم ز إن . ا لفه ىالترآي سألةعل وارد  م ار  الم تخدام معي سبل باس
شارآة في العنف                 فهم  المعيشة يوفر رؤى أآثر وضوحا ل      ة الم ع المجموعات المختلف سلطة و دواف ا عالقات ال ه  و آم  ان

 .يؤسس أرضية لسالم دائم 
  

اة     والتي تعكس   (  عمليات التهميش التاريخية الطويلة االمد       يبحث في فأما الفصل الثالث     تمييزا  إقليميا أوسع ضد الرع
شمالية   ه إننا نرى أن مخاطر العيش الم.  م  2003فترة السابقة لعهد االستعمار و حتى عام        اليمتد من   )  ات ال ددة للرزيق

ة          تراتيجية الحكوم شاط في اس شارآة بن ى الم تهم إل ام      هي التي دفع سلحين في ع ا  2004العسكرية المضادة للم  م  مم
 .  سبتمبر بالجنجويد االشرار 11صورهم  في عالم ما بعد 

 
م   لقد اظهر بحثنا ان السياسات التاريخية و العمليات المؤسسية قد ساهمت في خلق عالقات سلطة غير متكافئة                    أخذ تول

ات          و زادت من حدة ال    في الحسبان   لح الرزيقات الشمالية    امص ين الرزيق توترات بين الرعاة والمجموعات المستقرة  وب
و التي ترجع جذورها    ) عادلة  الغير  و( نظم ملكية االرض    دراسة  يقوم البحث ب  . الشمالية والسلطات االقليمية والقومية     

سادس عشر            ة        وإلى سلطنة الفور في  القرن ال وارد الطبيعي ى إدارة الم ا عل ه خالل        ستمرت او. تأثيره ذه الملكي  نظم ه
شمالية             . و عقب استقالل السودان     الحكم الثنائي    و قد خلق ذلك هرما للحقوق في الموارد الطبيعية اضرت بالرزيقات ال

صادية    .  ات االقت اج للعملي و نت ا ه رى انم ة االخ ات الرعوي شمالية والمجتمع ات ال يش الرزيق ار وتهم  –إن االفق
وارد           االجتماعية ، السياسية وااليكو   سلطة وعن الوصول للم ادهم عن ال ا في ابع ة من خالله لوجية التي ساهمت الدول

 . الطبيعية 



 

 
 تجنيدهم النشط  و يقوم الفصل الرابع باستخدام نتائج البحث لتحليل تجربة الرزيقات الشمالية خالل الحرب بما في ذلك           

و .  م 2003راتيجياتهم المعيشية السابقة منذ عام  بواسطة الحكومة ، واستبعادهم من قبل المتمردين و آيف تغيرت است          
ى                               د اضطروا للتحرك إل تلهم فق م وق اة و خطفه ل مسارات الرع ى الماشية ، قف داء عل نتيجة للهجمات العنيفة ، واالعت

 .  و هي حقيقة ال يتم االعتراف بها أو الكتابة عنها –مناطق أآثر أمنا آما صار العديد منهم نازحين 
 

اة      لمعيشي للرزيقات الشمالية يمر بتحول سريع صاحب        إن النمط ا   رات آاسحة في نمط الحي د ضاق المجال    . ته تغي لق
ر   ما رافقه من قفل     ، ولعل    الرعوي آثيرا  ى    ا مسارات الماشية و طرق التجارة و انعدام األمن قد أث يئة عل  بصورة س

ى    منعهم المناطق اآلمنة مما  على مقتصرةو قد اصبحت حرآة الرعاة السنوية     . العيش  التقليدي  نمط    من الوصول إل
اة ا    –إن سيطرة الزغاوة . مراعيهم المفضلة  خاصة في الشمال     ر العرب وشبه الرع سودان و      غي شون في ال ذي يعي ل

  و هي مصدر        قد أدى إلى إغالق طرق تجارة الماشية مع ليبيا  ومصر           على هذه المنطقة الشمالية من دار فور       -تشاد  
اطق    . و يهيمن الزغاوة اآلن على الجزء االآبر من هذا الطريق التجاري            . يشة الكثير من الناس     مهم لمع  لقد اثرت المن

  . سلبيا على هجرة العمال إلى ليبيا  وهي استراتيجية معيشية أخرى للرزيقات الشمالية المحصورة ايضا تاثيرا 
 

 على اقتصاد أسير ير و طويل األمد  سريع العائد و يعتمد ص قمضرلقد قاموا بسرعة بتنويع استراتيجياتهم في تكيف 
 التحكم في و إن العسكرة السريعة واستخدام التخويف والعنف آوسيلة للسيطرة , من النازحين شديد التشوه  يتكون 

 هي أمثلة على سوء التكيف) الموارد الغابية والوصول إلى االرض الزراعية ( الوصول إلى الموارد الطبيعية 
إن  حطب الوقود ، خاصة في غرب دار فور ، هو مصدر آبير للدخل . المعيشيي الذي يقوض معيشة اآلخرين 

بصورة متزايده و النازحين الذين صاروا أآثر تحضرا  والذين يزداد قلقهم من  يستقرون  للرعاة الذي صاروا
تهم للتكيف المعيشي على توسيع خياراتهم  و بينما عملت استراتيجا. خطورة جمع حطب الوقود على سالمتهم وامنهم 

إن .  المعيشية قد قلت بدرجة خطيرة لوسائلو قوت من انواع معينة من راس المال المعيشي ، فان انواع اخرى من ا
نزوح الكثير من المزارعين والرعاة إلى المدن و المعسكرات قد اعطى الرعاة اليد العليا في الريف ولكنه في الوقت 

إن اختفاء المجتمعات . أزال جزءا ال يمكن االستغناء عنه من الترآيبة االقتصادية واالجتماعية لمجمتمعهم نفسه قد 
 آما أدى. الزراعية الريفية قد دمر االسواق المحلية التي يعتمد عليها الرعاة لشراء السلع الضرورية ولبيع منتجاتهم 

ويعكس ذلك . م إلى مستويات أقل مما آانت عليه قبل الحرب  خفض  اصولهإلى فقدان راس المال البشري والسياسي 
 م  والمخاطر التي سببتها العسكرة وتقييد مجال حرآة الرعاة 2003التهميش المتزايد الذي يتعرضون له منذ عام 

 . واالعتماد على اقتصاد الحرب والسيطرة على الموارد عن طريق العنف 
السياسات و ام معيشي نتيجة للقيود على المسارات بسبب انعدام األمن ، إن رعاة االبل يتعرضون لخطر آبير آنظ

إن االهداف .  االقتصادية الستراتيجيات التكيف المعيشي السيئ زالمتحيزة وغير المناسبة ، والضغوط و الحواف
 حديثه تقوم على عن طريق امتالك و رعي االبل قد حلت محلها قيمالنفوذ والوضع االجتماعي التقليدية في البحث عن 

 .  المرتبط بالعسكرة والتعليم نفوذ ال عن البحث
 في السياسات والمؤسسات واتر السريع إن عمليات سوء التكيف المعيشي خالل االعوام الخمس الماضية قد تأثرت بالت

لشباب ؛  وتشمل هذه عمليات االستقرار ؛ عسكرة ا. نمط العيش في المستقبل  مخاطر والتي تستمر في تشكيل ال
دان االسواق المحلية واالقليمية ؛ الحكم الراشد وعمليات االستبعاد الدولي و التشويه االستقطاب االجتماعي ؛   فق

ة المرتبطة بالبحث عن السلطة والعمليات المستمرة التي تظل تشكل ويمثل ذلك خليط من خيارات المعيش. المتعمد 
 .  للرزيقات الشمالية مهددات العيش

 
إننا ندعو إلى .  ثمانية مجاالت للتوصية ومعها اعتبارات أخرى أآثر عمومية و الخالصة شملصل السادس يالف

هناك حاجة . لمخاطرالنابعة من النماذج الغربية لالغاثة والعون التنموي لضرورة إعادة النظر في نظريات التعرض 
 اهتمامنا   ينصرف و يجب اال .  القوة والموارد ات قلمنظور طويل االجل لفهم االنماط المعيشية الحالية ولفهم عال

 في صراع لم يقوموا لتورطهم بمفاهيم العرق والجنس ، إزدراء الرعاة و تصوير الرزيقات الشمالية آشياطين 
 . بصنعه 

ك في دار فور ، فان هنا"  مقاس واحد لجميع االشخاص" من عدم وجود  نموذج  للعمل االنساني بمثابة  وبالرغم 
وتشمل هذه المبادئ . تحتاج بالضرورة للتاآيد عليها والتي و حقوق االنسان مواثيق العمل االنساني ب  ترتبط مبادئ



 

هناك حاجة لتحليل أآثر عمقا لسبل العيش على المستوى . الحق في حياة آريمة ، عدم التمييز ، الحياد و المشارآة 
 . المحلي 

محدودا مالم و لكن تاثيرها سوف يكون . ن تتم بوتيرتها الخاصة وان تشجع وتجرى مبادرات سالم محلية وتحتاج ال
تشجيع الحوار  سوف يساعد على   علي آافة المستويات دإن تقوية الحكم الراش. يتم دعمها بنظام واسع للحكم الراشد 

إن الحكم الراشد . بيقها الهام بين المواطنين والمجتمع المدني والحكومة ويطور المشارآة في صياغة السياسات وتط
 ، االفقار االقتصادي و واحترام حكم القانون هو شرط لسالم دائم واليقاف عمليات التهميش السياسي  الطويلة االمد

لقدرات الحكومية على الهذا فان الكثير من التوصيات المحددة  في هذا التقرير ترتبط بالحكم  و .  االجتماعي قصاءاال
 .آافة المستويات 

 
إننا نحث العاملين في المجال االنساني ان يضعوا في االعتبار الوضع الحرج للمجموعات الرعوية وأن يعوا بان 

 ، االهمال والتهميش هي إرث مؤسف قصاءإن اال. احتياجات هذه المجموعات تختلف نوعيا عن احتياجات النازحين 
 يمكن أن يستمر المجتمع الدولي ، بما في ذلك العاملين في  االستعمارية و لفترة ما بعد االستعمار والتي الللسياسات

 . العمل االنساني ، في تعزيزها و منحها الشرعية 
توترات و الصراعات  المحلية ويعني ذلك سبر قلب ال. إن عمليات السالم الدولية يجب أن تولي اهتماما أآبر بالرعاة 

ر يإن المهمة ليست فقط التفك . القومية والدولية اسات والمؤسسات العمليات والسيو آذلك عالقتها بآنهها  حقيقة وفهم
كم الغير الحنظم ساسية على عمليات التهميش و بصورة االترآيزفي احداث االعوام الخمسة الماضية في دارفور بل 

 .  الفيدرالي والوالئي والمحلي عادل علي المستوي
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