سبتمرب 2019

تغيــر تنقــل املوايش يف غرب دارفور
فهم االســتمرارية والتغيري
A FEINSTEIN INTERNATIONAL CENTER PUBLICATION

حسني محمد سليامن وهيلني يونغ

FRIEDMAN SCHOOL OF
NUTRITION SCIENCE AND POLICY

Feinstein
International Center

1

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

صور الغالف :حسني محمد سليامن
لإلقتباس :سليامن ،حسني محمد ويونغ ،هلني .تغيري تنقل املوايش يف غرب
دارفور :فهم االستمرارية والتغيري .بوسطن .مركز فايناشتاين الدويل ،جامعة
تفتس2019 .
للمراسلة :هلني يونغ
الربيد االلكرتوينhelen.young@tufts.edu :
صور التقرير بواسطة :حسني محمد سليامن
تم متويل هذه املواد من املساعدات الربيطانية من حكومة اململكة املتحدة.
اآلراء املعرب عنها ال تعكس بالرضورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة
املتحدة.
حقوق الطبع  :2019جامعة تفتس ،حقوق الطبع محفوظة.
«جامعة تفتس» عالمة تجارية مسجلة وال يجوز استنساخ مواد هذا العمل أو
إدراجها دون إذن من مالكها.

Feinstein International Center, Friedman School of
Nutrition Science and Policy
Tufts University
114 Curtis Street
Somerville, MA 02144 USA
Tel: +1 617.627.3423
Twitter: @FeinsteinIntCen
fic.tufts.edu

2

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

شكر وتقدير

صار انجاز هذا العمل ممكناً من خالل دعم ق ّدمه عدد كبري من الناس من خارج دائرة رشكاء مرشوع بناء الصمود واملرونة يف تشاد والسودان (بريكس) ،مبا
عمر الشيخ ادريس عمر ،املدير العام لإلدارة العامة
يف ذلك موظفون من وزارة الرثوة الحيوانية عىل املستويني االتحادي والواليئ .نوجه شكرا ً خاص للدكتور ّ
للتخطيط واقتصاديات الرثوة الحيوانية ،والشكر أيضاً لوزارة الرثوة الحيوانية لدعمها املمتاز وتسهيالتها ،مبا يف ذلك توفري األجهزة.
ونود أيضاً أن نعرب عن تقديرنا وشكرنا لألشخاص الذين ترد أسامؤهم أدناه ،والذين لوال جهدهم ملا كان ممكناً انجاز هذا العمل:
من محليتي الجنينة وكلبس:
•د .محمد األمني درع ،والذي كان نقطة االتصال املحورية لهذه الدراسة واملدير العام لوزارة الرثوة الحيوانية؛
•د .ربيع صالح آدم ،نقطة االتصال املحورية لهذه الدراسة يف محلية الجنينة؛
•د .أحمد محمد فضل ،نقطة االتصال املحورية لهذه الدراسة يف محلية كلبس؛
•د .نادية ابراهيم أحمد ،املدير العام لوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية؛
نعب عن شكرنا وتقديرنا لألفراد اآلتية اسامؤهم ملا قدموه من دعم عىل امتداد فرتة العمل:
ومن القيادات القبلية نود أن ّ
•من طليحاية ،العمدة أبكر ساخا ،والعمدة أحمد حسن ،وآدم محمد بندا؛
•ومن كلبس ،زكريا يحيى بشارة ،وسليامن عبد الرحمن ،ومصطفى ابراهيم أحمد؛
ونود أن نشكر موظفي منظمة كونسرين ويرلد وايد ( )CWWيف كلبس والجنينة والخرطوم ولندن ملساعدتهم يف التخطيط واإلدارة والخدمات اللوجستية
والتنسيق ،خصوصاً فرايداي موابا ،وغريتا فيتزجريالد ،وميشيل ويلسون ،وباربارا هوايت.
نحن نشعر بكثري من االمتنان لـامدلني رابيل ملساهمتها يف رسم الخرائط واستخراج بيانات هطول األمطار.
وفيام يتعلق بتحرير النسخ يتوجه شكرنا اىل ليز فينسينت أما بالنسبة للتصميم والتنسيق فنتوجه بشكرنا اىل جيس هاسويل.
وفيام يتعلق بإدارة املرشوع والتنسيق والدعم السديد لكل خطوة من خطوات هذه العملية منذ البدء فيها فاننا نتجه بتقديرنا العميق وشكرنا لكل من آن
رادي وعبد الحافظ محمد.
تم متويل هذه الدراسة عن طريق دعم بريطاين من وزارة التنمية الدولية يف إطار دعمها ملرشوع بريكس الذي تقوده كونسرين ويرلد وايد (. )CWW
اآلراء الواردة يف التقرير ال تعكس ،بالرضورة ،السياسة الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.
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ملخص

ظلت أمناط تنقل املاشية وأنظمة سبل كسب العيش يف اقليم دارفور بالسودان تتأقلم وتتح ّول بشكل مستمر يف مواجهة تحديات متعددة .وقد أظهرت
دراسات مبكرة أن تنقل الرعاة يوفر مزايا انتاج هامة وميكّن قطعان الرعاة من إمكانية الوصول إىل املراعي األفضل جودة خالل فصل الخريف أثناء سعيهم،
بشكل انتقايئ ،للعثور عىل مراعي جديدة ذات قيمة غذائية أكرب .ويسمح التنقل للرعاة أيضاً بخفض الوقت الذي ميكن قضاءه يف ظل ظروف سيئة (الوحل،
الذباب ،االكتظاظ ،أو الرعي الجائر) بينام يحافظ أيضاً عىل مراعي الفصل الجاف واحتياطيات العلف ،و بعض هذه التحديات التي تواجه وتؤثر يف اإلنتاج
الحيواين ،هي تحديات معروفة وموثقة توثيقاً جيدا ً .ولكن ال يعرف سوى القليل عن كيف يتعامل مربو املاشية مع التقلبات املناخية املتطرفة وكيف
يختلف هذا التعامل وفقاً ألنظمة حامية املاشية وأمناط التنقل .وقد قمنا عام  2017بإجراء دراسة لتطوير مستوى معرفتنا بهذه العوامل يف غرب دارفور –
السودان.
وقد استطعنا عن طريق استخدامنا ألجهزة تتبع نظام تحديد املواقع العاملي (( ،)GPSأغنام ،أبقار ،وجامل) لـ 13راعي ماشية ملدة  6شهور ،من ابريل
وحتى سبتمرب  .2017وقد أتت القطعان ،التي استخدمت يف الدراسة ،من منطقتني يف غرب دارفور هام :محلية الجنينة (طليحاية) ،ومحلية كلبس (قوشوش
وبري طويل).
استخدمنا بيانات نظام تحديد املواقع العاملي النتاج خرائط توضح حركة كل قطيع خالل جزء من فصل الصيف ،وفصل األمطار (الخريف) وفرتة ما بعد
الحصاد وفرتة الحصاد (الدرت) وهذه هي املواسم التي يكون فيها التفاعل بني الرعاة واملزارعني يف اعىل درجاته .وتسمح الخرائط بإجراء تحليل مقارن عن
طريق الفصول وأمناط التنقل (بعيد ،قريب ،أم غري مرتحل).
تختلف الدورة السنوية للتنقل وفقاً ملا إذا كان رعاة املاشية متخصصني يف الزراعة (مجتمعات قوشوش وبري طويل) أو رعاة (مجتمع طليحاية) .ومتتد
املمرات التقليدية للامشية (مرحال) ،التي تربط مناطق رعي موسم الخريف اقىص الشامل عىل حافة الصحراء مبناطق الرعي يف املوسم الجاف يف الجنوب،
من  500اىل  600كيلومرتا ً .وعىل الطرف اآلخر من املسار يوجد التنقل األكرث محلية لقطعان صغرية ميلكها مزارعون يف املناطق املجاورة لقراهم.
لقد تغريت أمناط التنقل .وتحددت ثالث مناطق ،أو محاور رعي ،للحركة :منطقة الدار ( 5-1كيلو مرت) ،أرض الرعي القريبة ( 19-6كيلومرتا ً) ،وأرض الرعي
البعيدة ( 100 – 20كيلومرتا ً) .ومقارن ًة مع املايض فإن هذه املناطق تنكمش لتصري أقرب إىل منطقة الدار.
تتوزّع حركة الرعاة ،الذين ميارسون التنقل ملسافات طويلة ،بني املحاور الثالثة .فهم يقضون الصيف والرشاش (موسم بداية هطول األمطار) والخريف يف
ارض الرعي البعيدة عن منطقة ديارهم ،وقرب زمن الحصاد يتقدمون نحو منطقة ديارهم لالستفادة من الطليق (مامرسة الوصول املشرتك للامشية إىل بقايا
املحاصيل بعد نقل املحاصيل عقب الحصاد) حيث يبقون طوال فصل الشتاء (الفصل الجاف  -البارد) حيث يعتمدون يف رعيهم عىل بقايا املحاصيل وعىل
املراعي املحيطة بالقرية .ويرتكز التنقل ملسافات قصرية يف محور الرعي القريب وهو النطاق األكرث شعبية يف املجتمعني حيث متيض القطعان نحو % 45
من الدورة السنوية يف هذا النطاق .ونتيجة لذلك فإن رعاة املاشية يقولون أن املراعي تتدهور بشكل رسيع بسبب الرتكيز العايل للامشية .ويف نظام تنقل
املستقرين يقترص رعي املاشية عىل منطقة الدار طول العام .وتتم مامرسة نظام االستقرار هذا من جانب املجتمعات املستقرة ،واملزارعني بشكل خاص؛ ولكن
الرعاة يفعلون ذلك أيضاً حينام يواجهون فرتات النزاع أو التهديد بالنهب.
ح ّدد كل مريب املاشية يف هذه الدراسة عنرص إنعدام األمن بوصفه العنرص املهيمن عىل ما عداه .وتعترب أمناط التنقل التي ُوصفت أعاله مبثابة اسرتاتيجية
وقائية ملكافحة املخاطر األمنية .ويتحاىش مربو املاشية أرايض الرعي التي قد تعرضهم أو تضعهم ىف مواجهة مخاطر مثل التعرض لقطاع الطرق واملجموعات
املسلحة .باإلضافة إىل ذلك فإن عدم توفر املياه لرشب املاشية يف الجزء الشاميل البعيد من مسار الهجرة يدفع مربيي املاشية لتقليص الوقت الذي يقضونه
هناك بالرغم مام يوجد من جودة يف املراعي .ونتيجة لذلك فإن مربيي املاشية يجب أن يوازنوا بني التهديد بإنعدام األمن والنهب من جانب ومخاطر الرعي
الجائر ،واملرعى ضعيف الجودة ،واكتظاظ املاشية يف املرعى ،واألمراض ،من الجانب اآلخر .وبالتايل ،فإن مربيي املاشية يخططون وينفذون دورة سنوية من
الحركة لتعضيد وحامية قطعانهم ودعم األمن الغذايئ ألرسهم وغريها من أهداف كسب عيشهم.

8

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

تُعترب سنوات الجفاف (امل َ َحل) والفيضانات من السامت املميزة لهذه املنطقة ،وتشتد هذه الصفات أكرث يف بعض السنوات عن سنوات اخرى .فمثالً يف
طليحاية وصف مربو املاشية آثار امل َ َحل الذي أصاب املنطقة عام  2017بأنه كان سيئاً للغاية بسبب التنافس الذي أحدثته قطعان االبل اآلتية من تشاد
عىل املياه وموارد العلف املحدودة .وأوردت التقارير أن أعدادا ً كبرية من املاشية قد نفقت .وتشمل آليات التغلب عىل الجفاف معدالت كبرية من الحركة،
وحاالت قطع االشجار الستخدام البذور والقرون كعلف واستخدام مركزات االعالف وتقليص حجم القطيع .وتشكل هذه اإلسرتاتيجيات مخاطرة بالرعي
الجائر وإضعاف الغطاء الشجري .وتُعترب الفيضانات والسيول التي تحدث خالل الفرتات املبكرة للمطر خطرية أيضاً ،إذ أن املاشية تكون متمركزة حول
الوديان وهناك قلة من الرعاة ميكنهم تحايش هذا الخطر .وتشمل طرق التعامل مع النزاع الحفاظ عىل مجموعة صغرية من القطيع داخل القرية والتحرك
مع العدد األكرب ،وتحريك القطعان يف مجموعات كبرية ليك يدعم مربو املاشية بعضهم البعض ،واستخدام كالب الحراسة لحراسة املاشية ليالً ،والبحث عن
مسارات بديلة ،لكن طويلة ،عندما تكون املعابر مغلقة ،وتقليص وترية مسافة التنقل .وال تخاطب أي من أساليب التفاعل هذه ،بشكل مالئم ،املشاكل التي
يواجهها هؤالء؛ ولذلك ،فإن هناك حاجة ملزيد من التعاون والتفكري يف مؤسسات وسياسات تشكل استجابة مؤسسية وسياسية وبرامجية أكرث تعاوناً ،مبا يف
ذلك مناقشة املوضوعات مع السلطات املحلية وسلطات الوالية وأصحاب املصلحة اآلخرين .ويعرض التقرير التوصيات املطلوبة ليك تقوم كأساس لنقاشات
الحقة.
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- 1املقدمة

تهدف الدراسة إىل التحري بشأن صمود سبل كسب العيش املجتمعية أمام أشكال التطرف املناخي يف أوضاع األرايض الجافة املتأثرة بالنزاعات ،وذلك بهدف
إحاطة رشكاء بريكس بالعلم والتأثري عليهم ،وكذلك بهدف اإلحاطة بالعلم والتأثري عىل أصحاب املصلحة عىل املستويني املحيل والوطني الواسع ،واملبادرة
العامل ّية االوسع لبناء الصمود والتأقلم عىل أحوال التط ّرف املناخي والكوارث (بريسيد).
إن امناط حركة املاشية يف اقليم دارفور بالسودان وسبل كسب العيش تتأقلم وتتغري بشكل مستمر يف مواجهة تحديات عديدة .وبينام ت ُعترب بعض هذه
التحديات يف مجال تربية املاشية معروفة وموثقة بشكل كبري فإن شئي قليالً هو املعروف عن كيفية تعامل مربيي املاشية مع التقلبات املناخية املتطرفة
ومع انعدام األمن ،والنزاع ،وكيف أن ذلك يتفاوت وفقاً ألنظمة تربية الحيوانات وأمناط حركة املاشية .ويُعترب فهم هذه العمليات عىل صلة مبارشة بسياسات
وبرامج ونشاطات أخرى تدعم وتبني صمود أنظمة املعيشة األساسية هذه بتعزيز قدرات الناس وتقليص هشاشة وضعهم .إن الدروس املستفادة يف سياق
دارفور من املرجح أن تكون لها الريادة إذا وضعنا يف االعتبار النطاق والشدة والطبيعة املمتدة ألشكال التطرف املناخي والكوارث يف اقليم دارفور ،وسيكون
لها قدر كبري من الصلة لبناء الصمود عىل امتداد مناطق الساحل ومناطق األرايض الجافة عىل مستوى العامل.
يف هذا التقرير نقارن سبل كسب العيش ،ومامرسات إدارة القطعان ،واألمناط املوسمية لتحرك  13من أصحاب املاشية األفراد وقطعان ماشيتهم من غرب
دارفور 1 .ثم نحلّل بعد ذلك األساس املنطقي للتحرك ودوره ،والصمود الالحق ألنظمة اإلنتاج الحيواين ،وسبل كسب العيش املحلية مع املناخ والضغوط
والصدمات ذات الصلة بالبيئة .ومتثل هذه الدراسة جزءا ً من دراسة طولية متعددة املناهج يف اقليم دارفور بالسودان حول سبل كسب العيش ،والتغذية
والصمود ،وقد تم تنفيذ الدراسة خالل الفرتة  2017 – 2016كجزء من برنامج بناء الصمود يف تشاد والسودان (بريكس) بقيادة منظمة كونسرين ويرلد
وايد ( )CWWوالرشكاء :مركز فينستاين الدويل ،مدرسة فريدمان لعلوم التغذية والسياسات بجامعة تفتس ،ومنظمة املسار ،واملركز العاملي للزراعة الغابية
2
( )ICRAFمن .2018 - 2015

تم اختيار اصحاب املاشية يف هذه الدراسة من منطقتني محليتني متثالن ،بشكل عام ،تقليدين مختلفني
من مجتمعات مربيي املاشية :مجموعة مربيي ماشية استقروا مؤخرا ً من الذين ميارسون االنتاج الرعوي يف
طليحاية ،التي تقع قرب مدينة الجنينة بغرب دارفور ،ومجموعة أخرى هي مجموعة مزارعني أكرث تقليدية
يقوم أفرادها برتبية املاشية كجزء من نظام زراعي أكرث اختالطاً يف مجتمعات تعيش بالقرب من كلبس يف
غرب دارفور.
متتد جذور هذه الدراسة إىل الجهد العلمي املبكر حول دارفور والرعي يف السودان واالقليم ،كام متتد جذورها أيضاً يف االعتبارات األكرث نظريّة والفهم للرعي
وللصمود االجتامعي – اآليكولوجي التي ُعرضت ،بشكل موجز ،يف بقية املقدمة ،مع وصف منطقة الدراسة وأمناط مناخها ،خصوصاً الرتكيز عىل مستوى
هطول األمطار.

 - 1مالحظة حول املصطلحات :يشري التقرير إىل مربيي املاشية والذين هم يف هذه الحالة ماليك قطعان أو مديري قطعان .إن أصحاب املاشية يف هذا التقرير لهم سبل كسب عيش مختلفة كام لهم
هويات مختلفة .ويف املايض كان مجتمع طليحاية مجتمع ُر َّحل وما زال أهل طليحاية يعتربون أنفسهم ُر َّحل ،رغم أن أرس العديد منهم قد استقرت يف طليحاية وميارسون الزراعة اآلن مع أن الرعي (التحرك
مع القطعان) يظل نشاطهم األسايس لكسب العيش .وملجتمعات كلبس تقاليد ممتدة لزراعة مستقرة تتكامل مع االنتاج الحيواين .وبالتايل فإن مصطلح «بدو ُر َّحل» يُستخدم هنا كإشارة للهوية بينام يشري
مصطلح «الرعي» اىل نظام متحرك لالنتاج الحيواين.
 - 2هناك ورقتان لهام صلة احداهام باألخرى يف هذه الدراسة الطولية ،احداهام عن صمود انظمة كسب العيش يف دارفور (بعنوان التعقيد واالستمرارية والتغيري :صمود سبل كسب العيش يف دارفور)
والورقة الثانية عن موسمية سوء التغذية الحاد ومسبباته.
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يعرض القسم الثاين املناهج ،ويضع الخطوط العريضة ملشاركة أصحاب املصلحة عىل كل املستويات ،واختيار املجتمعات املحلية ومربيي املاشية ،ومناهج
وأدوات البحث .ويف القسم الثالث نراجع سبل كسب العيش عند أصحاب ماشية مختارين ،مبا يف ذلك نشاطات كسب العيش التكاملية واملتنوعة ،وملكيتهم
من املاشية ،واسرتاتيجيات تحسني الكفاءة من حيث التكلفة ،باإلضافة إىل دمج ذلك مع الزراعة .إن أدوار ومسئوليات أعضاء األرس قد خضعت هي األخرى
للمراجعة .ويوفر القسم الرابع نظرة عامة عن الدورة السنوية للتنقل كوسيلة للتعامل مع التغريات املوسمية .ويصف القسم أيضاً عمليات الروتني اليومي
ومامرسات اإلدارة .ويقدم القسم الخامس تحليالً عميقاً للبعدين الزماين واملكاين لتنقل املاشية استنادا ً إىل نظام تحديد املواقع العاملي ( )GPSلتعقب
قطعان املاشية عىل مدى  6شهور .ويقارن هذا التحليل مربو املاشية األكرث استقرارا ً من قوشوش وبري طويل (مبحلية كلبس) بالرعاة املستقرين وال ُر َّحل
السابقني من طليحاية (مبحليّة الجنينة) .ويراجع القسم السادس اسرتاتيجية تعامل أصحاب املاشية وصمودهم يف مواجهة مخاطر إنعدام األمن والنزاع
وأشكال التطرف املناخي.

 1.1خلفية :الصمود من منظور اجتامعي – بيئي ومنوذج عدم توازن لتنمية األرايض الجافة

يحتاج فهم صمود منو الرثوة الحيوان ّية وتنقل الرعاة لوضع االعتبار للمح ّركات البيئية املرتبطة باملناخ وااليكولوجيا ،كام يحتاج أيضاً إىل فهم املؤثرات
االجتامعية واالقتصادية عىل إدارة القطعان واتخاذ القرار بشأنها وهذا يعني أن اهتاممنا بالصمود يتصل بالصمود االقتصادي للمجتمعات ،ويتصل بقدرات
املجتمعات وبصمود النظام األيكولوجي األوسع ،وكيف يعمل (ادجار  ،2000فوليك  ،2006بوسكويت وبوتا وآخرون  .)2016ويسعى هذا املنظور
األيكولوجي الذي كان رائده هو هولينغز ( )1973إىل تأسيس مدخل إدارة قادر عىل تعزيز االنتاجية يف ظل عدم استقرار شديد (ووكر وكوبر  .)2011وكام
جادل يرنغ وفوليك وآخرون فإن «النظم األيكولوجية – االجتامعية تعمل كأنظمة متكاملة وشديدة الرتابط ومتطورة» (ص  .) 437وبكلامت أخرى فإن
هذه العوامل يجب أال تتغري أو أن تُعامل بشكل مستقل (برينغ وفوليك وآخرون  .)2002وقد دعمت هذه الحجج تطوير منوذج جديد حول تنمية األرايض
الجافة والذي قد ميكن تلخيصه بأنه نظام يعرتف بأن األرايض الجافة ليس لها حالة توازن واحدة ،وامنا تتميز ،عىل العكس من ذلك ،بتنوع كبري ،خصوصاً
يف مجال منسوب هطول األمطار ،وبالتايل ميكن أن يكون الوصف األصح لها هو أنها بيئة عدم توازن (بهنيك ،سكونيز وآخرون  ،1993سكونيز .)1995
ويف سياقات كهذه فإن املنتجني (املزارعون والرعاة) يتعاملون مع التقلب بوصفه إسرتاتيجية يتخذونها لتحسني االنتاج (مورتيمور  ،)2009عىل عكس ما
كان موجود سابقاً من خيارات تنمية تحسني مثل «قدرة التحمل» لدى األرض الجافة 3 ،والتي فقدت اآلن صالحيتها .وبالتايل ،فان اهتاممنا ال يتعلق فقط
بكيف يتعامل مربو املاشية مع التقلبات املناخية املتطرفة والتنوع األيكولوجي الذي تتميز به دارفور وامنا يتعلق اهتاممنا أيضاً بكيف يوازنون بني الضغوط
االجتامعية واالقتصادية التي تتعرض لها مصادر دخلهم.

 2.1خلفية :من عالقة تكافلية إىل منافسة ونزاع

إن النظامني التقليديني لالنتاج الزراعي يف اقليم دارفور يتوافقان مع النظامني الفرعيني االساسيني لكسب العيش  :الزراعة والرعي .وكثريا ً ما توصف العالقة
بني هذين النظامني الفرعيني ،تقليديّاً ،بأنها عالقات بدو ُر ّحل – مستقرين وأنهام مندمجتان بقدر كبري ويشكالن معاً نظام انتاج أوسع نطاقاً لكسب العيش
يشمل االقليم كله (بارث  ،1973عبد الجليل  .)2008ففي املايض كانت العالقات التكافلية توجد بني الزراعة والرعي حيث يتمتع نظاما االنتاج مبنافع
متبادلة نتيجة الندماجهام (عثامن ،يونغ وآخرون  .)2013وقد أدخل تغيري مامرسات استخدام األرض ،مبا يف ذلك توسيع وتكثيف الزراعة و تآكل بعض
املؤسسات العرفيّة ،الرعاة يف نزاع مع املزارعني (غلوفر  ،2005مانجر  ،2005عبد الجليل  ،2008سليامن .)2015

ويف نفس الوقت فإن من الواضح يف دراسة بريكس الطولية وغريها (يونغ ،عثامن وآخرون  ،2005عبد الجليل  )2008إن املزارعني يعكفون ،بشكل
متزايد ،عىل تربية املاشية بينام تقوم األرس الرعوية أيضاً اآلن بزراعة املحاصيل .وهذا يوحي بوجود مست ًو عا ٍل أو تنوع متزايد عىل مستوى االرسة مع فقدان
متزامن لتخصص وإندماج يف مجال كسب العيش كانا يف وقت سابق ُييّزان النظام االقليمي لكسب العيش .وقد جادل عبد الجليل ( )2008أن توجه
املزارعني املستقرين لالستثامر بشكل متزايد يف تربية املاشية ألغراض تجارية تحركها زيادة صادرات السودان من املاشية (الضأن بشكل رئييس) ،وأن املزارعني
يجدون أنفسهم بالرضورة يف منافسة ونزاع محتمل مع الرعاة .وإلرادة الدمج هذه تبعات فيام يتعلق بالصمود واالستدامة التي سيتم استكشاف املزيد منها
يف هذه الدراسة.
3

 -طاقة التح ّمل هي الحد االقىص من املاشية الذي ميكن ملنطقة من املناطق ان تدعمه غذائيّاً دون ان تعاين من التدهور
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أظهرت دراسات اخرى أن تنقل املاشية وهجرات الرعاة يف اقليم دارفور تغ ّريت بشكل كبري خالل العرشين عاماً املاضية نتيجة التقلبات املناخية والصدمات
التي تسبب فيها النزاع (يونغ ،عثامن وآخرون  ،2009يونغ وسليامن وآخرون  ،2013كراتيل ألدرياين وآخرون  ،2013يونغ وبيهنيك وآخرون .)2016
وهناك ،عىل نطاق واسع ،يف السودان ويف اقليم دارفور تقارير عن تقلص املراعي (برنامج األمم املتحدة للبيئة )2007؛ ونتيجة لزيادة األرض الزراعية (مبا
يف ذلك أرايض الزراعة التقليدية بالري املطري) فإن تسوير املراعي  4واملزارع التي تغلق مسارات املاشية التي تربط بني مناطق الرعي املوسمية ،وتدهور
املؤسسات التقليدية ،مثل تقاسم مخلفات املحاصيل بعد الحصاد بني كل أفراد املجتمع املحيل (فضل  ،2004عبد الجليل  )2008صار التنقل ميثل معوقاً
أكرث كنتيجة للنزاع وانعدام األمن والتهديد بالنهب (يونغ ،عثامن وآخرون  ،2005يونغ ،عثامن وآخرون  ،2009يونغ وسليامن وآخرون  ،2013يونغ
وبيهنيك وآخرون .)2016

 3.1منطقة الدراسة

تقع غرب دارفور يف أقىص الركن الغريب من السودان عىل امتداد الحدود مع تشاد (أنظر الشكل  . )1ص ّنف هاريسون وجاكسون ( )1958هذا الجزء من
البالد (والية غرب دارفور) كمنطقة غابات سافنا تتميز بانخفاض هطول األمطار .وتتكون غابات السافانا هذه من خليط من الحشائش وغابات وأشجار
(هاريسون وجاكسون  .)1958وقد أُزيلت نسبة كبرية من هذه النباتات الطبيعية خالل مسار ممتد من عوامل برشية املنشأ يف مناطق مأهولة بالسكان،
مثل عمليات الحرق املكثف ملزارع املحاصيل وجمع األحطاب (برنامج األمم املتحدة للبيئة  ،2007برنامج األمم املتحدة للبيئة  .)2008ولكن املناطق
البعيدة غري اآلمنة التي تقلّص عدد سكانها خالل فرتات مختلفة من النزاع ما زالت تحافظ عىل وجود غطاء نبايت معاىف .وتقف مثاالً عىل ذلك مناطق جبل
نون واألجزاء الشاملية من وادي عراديب ،عىل الحدود مع والية شامل دارفور (أنظر الشكل .)1
جدول  :1املدة الزمنية ووصف موجز لفصول السنة
الفصل

وصف موجز
موسم ممطر

رشاش

خريف

درت
موسم جاف (بارد)

شتاء

املدة الزمنية -
تقريباً

بداية هطول زخات مطر خفيفة ومتقطعة.
انخفاض درجة الحرارة
تبدأ الحشائش يف النمو .
أمطار شديدة
رطوبة عالية
برودة شديدة
درجات حرارة منخفضة
توفر مياه الرشب السطحية
نهاية األمطار
ارتفاع درجات الحرارة
نضج املحاصيل وحصادها

منتصف مايو – منتصف
يونيو
منتصف يونيو – نهاية
اكتوبر

اكتوبر  -نوفمرب

فصل بارد جاف

مالحظات :تشهد املجتمعات املحلية بداية هطول األمطار يف فصل الرشاش كبداية للسنة املناخية.

نوفمرب  -فرباير

يبدأ تعقبنا ملاشيتنا يف الصيف ويتواصل ذلك حتى الدرت.

 - 4سياج «زريبة الهوى» وهي منطقة مس ّيجة داخل األرايض الزراعية تحدث رضرا ً كبريا ً للعالقة بني الرعاة ال ُر َّحل واملزارعني املستقرين (فضل .)2004
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الشكل  :1خريطة لوالية غرب دارفور

الحدود الدولية
حدود الوالية
حدود املحلية
طريق صغري
طريق رئييس
معدل متوسط األمطار
(ملم/سنة )2017-1998
وادي رئييس
عاصمة املحلية
عاصمة املحلية
مجتمع محيل
جبل
سوق حدودي
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 4.1تقلّب هطول االمطار وتبعاته عىل حركة املاشية

إن هطول االمطار يف غرب دارفور موسمي ،وبه موسم أمطار واحد ( أنظر الجدول  .)1هناك تدرج واضح يف هطول االمطار حيث يتناقص املعدل السنوي
لهطول االمطار من الجنوب إىل الشامل .معدل هطول األمطار للفرتة  2017 – 1998من  660ملم إىل أقل من  300ملم .االختالف املكاين يف املطر هو
العامل األسايس يف منو الغطاء النبايت واستخدام األرض.
يبدأ موسم األمطار مبكرا ً يف الجنوب عام هو عليه يف األجزاء الشاملية بسبب التحرك الجنويب – الشاميل لنقطة إلتقاء الحاجز املداري .تبدأ أمطار خفيفة
حوايل منتصف مايو ويف العادة تهطل أمطار غزيرة يف يوليو وأغسطس .ينتهي موسم األمطار يف نهاية أكتوبر .وألن املنطقة تُعترب جزءا ً من الساحل األفريقي
فإن هناك تفاوتاً  /تنوعاً كبريا ً خالل العام يف مستوى هطول األمطار .وهذا التقلب /التفاوت /التنوع ميكن مالحظته باملقياس الزماين واملكاين كام هو
موضح يف الشكل  2لبلدة كلبس ويف الشكل  3لبلدة طليحاية .معظم األمطار السنوية التي تهطل يف طليحاية ( )74%وكلبس ( )79%ترتكز يف شهري يوليو
وأغسطس كام يظهر الشكل ( 4أ ،ب).
معي من مستويات هطول االمطار السنو 5يتحكّم وجود املاء يف
يُعترب هطول األمطار عنرصا ً مناخياً هاماً بالنسبة للرعي والزراعة .وتحت مستوى ح ّدي ّ
كال النشاطني (الرعي والزراعة) ،وعادة ما يكون وجود املاء محصورا ً يف نطاق فصل قصري نسبياً وأمطار موزعة بشكل غري منتظم يف الزمان واملكان يف نطاق
منطقة هي منطقة حساسة بشكل خاص تجاه التغريات الصغرية يف هطول األمطار.
الشكل  :2منط هطول األمطار يف كلبس يظهر اختالفاً موسمياً وسنوياً كبريا ً بني املواسم خالل السنة الواحدة وبني السنوات ،استنادا ً إىل بعثة مراقبة
 3B43بتقديرات األقامر الصناعية ( ،)SPEللفرتة 2017-1998
سقوط األمطار اإلستوائ ّية (3B43 )TRMM

الشكل  :3منط هطول األمطار يف طليحاية يظهر اختالفاً كبريا ً بني املواسم خال السنة الواحدة ىف إطار السنة وبني السنوات ،استنادا إىل بعثة مراقبة
هطول األمطار ( )TRMMلتقديرات األقامر الصناعية للفرتة 2017-1998

« - 5يف منطقة الساحل يتحدد النمو أساساً بالعنارص الغذائية التي تتحدد باملاء الذي يتوفر عن طريق هطول أمطار سنوية تبلغ نحو  300ملم .وبالتايل فإن املياه متثّل العامل املحدد لنمو النبات يف
النصف الشاميل من املنطقة»( .برميني و دي ويت .)1342 ،1983

14

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

الشكل  :4معدل هطول األمطار الشهري (ملم) لـ أ) طليحاية و ب) كلبس للفرتة .2017 – 1998

(ب)

(أ)

يؤثر تدرج هطول األمطار والتقلبات يف هطول األمطار يف كم الكتلة الحيوية التي ت ُنتج وقيمتها الغذائية ومع تزايد هطول األمطار يف الجنوب يزداد منو
تغي الغطاء النبايت لكن عىل عكس ذلك يتناقص محتوى الربوتني (برميني و دي ويت  .)1983وبعيدا ً يف
الكتلة الحيوية كام ينعكس ذلك يف مستويات مؤرش ّ
الشامل يصل معدل هطول األمطار إىل أقل من  300ملم يف العام ويتحدد النمو بوجود املاء وليس مبدى وجود العنارص الغذائية كام أن محتوى الربوتني
مرتفع للغاية ( 12%مقارنة بـ ، )3%مع ان الكتلة الحيوية أقل (برميني ودي ويت .)1983
الشكل  5هو سلسلة من الخرائط تظهر منط هطول األمطار والنباتات كل اسبوعني ،باستخدام مؤرش معدل منو النباتات ( )NDVIخالل فرتة الدراسة التي
امتدت من  1مايو اىل  15سبتمرب  .2017وتظهر الخرائط ايضاً ،وبوضوح ،عملية االخرضار التدريجي الذي ينترش شامالً ثم يبدأ يف الرتاجع يف نهاية املوسم
املطري.
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الشكل  :5النمو النبايت املوسمي وهطول األمطار من  1مايو اىل  15سبتمرب .2017
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- 2املنهج ّية

 1.2مقاربة

تتعامل الدراسة مع أساليب املجتمعات يف إدارة سبل كسب العيش لتمكينها من طرح التحديات التي تواجهها يف طريقها للتعايف بعد املرور بأزمة لتعود
لإلكتفاء الذايت وتحقيق سبل كسب عيش مستدام يف املستقبل .وتتخذ الدراسة مقاربة بسلك طرقاً مختلطة متعددة التخصصات .وتستند املنهجية عىل
تجربة من سلسلة من الدراسات السابقة حول الرعي يف السودان أجراها مركز فينستاين الدويل مبدرسة فريدمان لعلوم وسياسات التغذية يف جامعة تفتس،
ورشكاؤها (كراكتييل ،الديراين وآخرون  ،2013يونغ وسليامن وبيهنيك وآخرون .)2016

 2.2املشاركة مع أصحاب املصلحة

تم تصميم هذا البحث من البداية للمشاركة بصورة مجدية مع أصحاب املصلحة عىل املستوى الوطني وعىل مستوى الوالية للتفاهم والتفاكر حول
مصالحهم أثناء مواصلة البحث .وقد كان الهدف هو بناء قاعدة دعم من اصحاب املصلحة لهذا العمل عىل املستوى الوطني وعىل مستوى الوالية وعىل
مستوى املجتمعات املحلية قبل أن تبدأ هذه الدراسة .وكان الهدف أيضاً معرفة اهتاممات ومخاوف اصحاب املصلحة ولتعزيز فهم الدراسة .وقد أفادت
العملية التعاونية أيضاً ،الدراسة ،ألن أصحاب املصلحة جلبوا معهم تنوعاً ومعرفة عميقة وتجربة للمساعدة يف الدراسة .وفوق ذلك فإنها سمحت بتوفري
فرصة لبناء قدرات وتطوير مهارات وإدراك أن الرشكاء املختلفني يجلبون معهم مهارات فريدة كام أن لهم أيضاً فجوات محددة يف املهارات كانوا مهتمني
بطرحها.
بدأ انخراط أصحاب املصلحة بسلسلة من االجتامعات وعمليات نرش تفاهامت مع أصحاب املصلحة من املستويني الوطني والواليئ وأصحاب مصلحة
محليني حددتهم منظمة املسار و منظمة كونسرين ويرلد وايد ،حول التنقل الرعوي يف دارفور ومن خالل زيارات للمجتمعات املحلية وكانت أهداف هذه
االجتامعات هي:
•إبالغ أصحاب املصلحة بالدراسات السابقة حول التنقل الرعوي يف منطقة دارفور وفوائده؛
•رشح كيف أن نشاطات البحث املقرتحة تتواءم مع األهداف األوسع لربنامج بريكس ( برنامج بناء الصمود يف تشاد والسودان)؛
•الحصول عىل آرائهم حول استخدامات وفوائد البحث؛
•فهم وتوقع االخفاقات واملخاطر املحتملة.
حرضت  16منظمة عمليّة إطالق الدراسة يف الجنينة بغرب دارفور .ووافق املجتمعون عموماً عىل أن الدراسة ستخلق فهامً أفضل لألنظمة التقليدية لرعي
املاشية يف املنطقة ،وكيف أن هذه االنظمة متر مبرحلة تغيري .وش ّدد املشاركون أيضاً عىل الحاجة إىل اإلعداد الجيد ورفع الوعي يف أوساط املجتمعات املحلية
قبل إدخال التكنولوجيا الجديدة وأجهزة الـتتبع.
ق ّدم وايل الوالية واملدير العام لوزارة الزراعة واملوارد الطبيعية يف الوالية دعمهام وعيّنا اثنني من كبار املوظفني كنقاط اتصال حكومية للتعاون مع فريق
بريكس (أحدهام من وزارة املوارد الحيوانية وآخر من وزارة الزراعة) .وعىل املستوى االتحادي دعمت وزارة املوارد الحيوانية ،بشكل مبارش ،هذه الدراسة
بأن لعبت دور تيسري الصلة مع وزارة الرثوة الحيوانية لوالية غرب دارفور .وكانت الوزارة الوالئية منخرطة بشكل ف ّعال يف الدراسة ،مبا يف ذلك املشاركة
كطرف يف فرق الدراسة .وقد اظهرت مشاركة اصحاب املصلحة املطلب القوي لهذا النوع من الدراسات وأوضحت قضايا واهتاممات اصحاب املصلحة (انظر
الصندوق رقم  )1ورغبتهم يف دعم العمل بطرق جديدة.
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 3.2اختيار املجتمعات املحلية ومربو املاشية:

تهدف الدراسة إىل األخذ يف االعتباراألنظمة املتنوعة النتاج املاشية ،أنواعها املختلفة (جامل ،أبقار ،أغنام) ،وأساليب الرعي (قطيع واحد أو قطيع مكون من
أنواع عديدة) ،وأحجام القطيع ،وأمناط التنقل .وقد جعلت هذه املعايري عملية أخذ العينة الغرضية مستحيلة ،لذلك اخرتنا املجتمعات من محليتني ليعكسان
منطني ايكولوجيني مختلفني لهطول األمطار (تجارب محليّة كلبس ذات مستوى هطول أمطار سنوي أقل من مستوى هطول األمطار السنوي ملحلية الجنينة)
ويلبيان املعايري.
الصندوق  :1قضايا واهتاممات طرحها أصحاب املصلحة ،من املستوى الوطني واملحيل ،يف بداية الدراسة:
•الدور الهام للدراسة يف دعم انظمة الرعي التقليدية وسبل كسب
العيش املحلية ومساهمتها يف اقتصاد السودان.
•عدة تحديات معروفة تواجه أنظمة الرعي التقليدية وعمليات
التنقل فيها.
•الحاجة إىل فهم أفضل لكيف أن استخدام األرض وتوفرها قد تغري
وارتبط بتوفر إمكان ّية الوصول إىل الخدمات واملوارد ،مثل املياه.
•قضية التنقل عرب الحدود إىل تشاد وإىل جمهورية أفريقيا
الوسطى.

•آثار أشكال التطرف املناخي والتغري املناخي ،والنزاعات حول
الرعي ،مبا يف ذلك التحول نحو استقرار الرحل.
•القضايا التكنولوجية املتعلقة باألجهزة وكيفية تشغيلها.
•الدور الهام الذي ميكن أن يلعبه القادة التقليديون ،عىل مستوى
املجتمعات املحلية ،فيام يتعلق بدعم فريق الدراسة إلدخال
التكنولوجيا الجديدة.

جدول  :2ملخص ألنواع املاشية التي تم اختيارها للدراسة يف والية غرب دارفور
رمز راعي
املاشية

ضأن

1

GT1

X

2

GT2

الرقم

3
4

املحلية

الجنينة

املجتمع املحيل

طليحاية

GT3

X

GT4

5
6

KB1

X

8
9
10

كلبس

11

قوشوش

12

KB2
KB3
KB4

X

KG1

X

KG2

X
X
X

X

KG4
13

X

X

X
X

KG3

X

X

GT5

7

جامل
X

X

بري طويل

أنواع املاشية
أبقار

X
8

8

2

مالحظة حول الرموز
•الحرف األول يرمز للمحلية ( : Gالجنينة : K ،كلبس)
•الحرف الثاين يرمز للمجتمع املحيل ( :Tطليحاية :B ،بري طويل :G ،قوشوش)؛
•العدد يرمز لرقم راعي املاشية.
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قمنا ،من خالل التشاور مع رشكاء الدراسة ،بتنظيم زيارات متهيدية لتحديد املجتمعات املحتملة من املنطقتني وقد اخرتنا واحدة من املجتمعات يف محلية
الجنينة .وهي طليحاية  ،ومجتمعني من محلية كلبس ،وهام بري طويل وقوشوش.
بعد ذلك تشاورنا مع القادة املحليني يف كل مجتمع محيل اخرتناه ،لتحديد واختيار رعاة ماشية لالنضامم إىل الدراسة .واخرتنا  13من رعاة املاشية 5 :منهم
من طليحاية و 8منهم من كلبس (قوشوش وبري طويل) .انظر الجدول  2للتفاصيل.

 4.2مناهج وأدوات البحث

دمجت الدراسة منهجني هام :أدوات البحث االجتامعي املعياري و التكنولوجيا الجغرافية – املكانية لتعقب املاشية .وتضمنت أدوات البحث االجتامعي
مقابالت شبه مجدولة ،ومالحظات مشاركني ،ومقابالت اسبوعية عرب الهاتف .شملت التكنولوجيا الجغرافية املكانية التي استخدمت يف هذه الدراسة أجهزة
لتحديد املواقع العاملية (  )GPSوالتي وضعت عىل الحيوانات ،ونظام املعلومات الجغرافية (  )GISومؤرش معدل منو الغطاء النبايت (  )NVDIعرب األقامر
الصناعية وتقديرات هطول األمطار.
 1.4.2مناهج البحث االجتامعي
أجرى الباحث األسايس مقابالت تفصيلية شبه منظمة ،وجهاً لوجه ،ثالث مرات مع كل راع :أثناء زيارة « األطواق» وخالل زيارة منتصف مدة الدراسة
 ،والزيارة الختامية إلزالة أجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع ( .)GPSوتناولت املقابالت كل من :الخلفية الشخصية ،وملكية املاشية ،والدورة السنوية
للتنقل ،وإدارة القطيع ،والروتني اليومي ،ونشاطات سبل كسب العيش ،واألزمات ،وأشكال التطرف املناخي (أنظر امللحق  1لدليل املقابالت).
اجرينا أيضاً مكاملات هاتفية اسبوعية مع بعض الرعاة جرت خاللها مقابالت قصرية أوضحت الوضع الدينامييك لرعاة املاشية خالل تحركاتهم .وقد ساعدتنا
هذه املكاملات ايضاً عىل املحافظة عىل قوة الدفع والتواصل مع الرعاة .وكانت األسئلة االسبوعية تتعلق بظهور أمراض وسط املاشية وأخبار وأنباء هطول
األمطار ،وموارد املياه ،والعلف للقطعان.
6

إن من ميثلون نقاط االتصال املحورية يف كل محلية والذين كانوا يعون السياق املحيل ويحظون بثقة املجتمع املحيل هم الذين يجرون هذه املكاملات.
وتذهب املعلومات التي تأيت من هذه املكاملات لتغذية تقارير شهرية يتم تجميعها بواسطة نقطة االتصال املحورية لوالية غرب دارفور .وباإلضافة إىل
املعلومات التي تأيت من القطعان فإن هذه التقارير توفر ملحة عامة ،وتحديث لقطاع الرثوة الحيوانية يف غرب دارفور بشكل عام ،مثل توزيع الرثوة الحيوانية
عىل امتداد الوالية ،وظهور أمراض ،وحمالت التطعيم ،وترشيعات ولوائح جديدة (توقيت الطليق مثالً) وقضايا عابرة للحدود وغريها .وقد أجرى الباحثون
مقابالت إضاف ّية خاصة غري منظمة مع مخربين أساسيني خالل الزيارات امليدانية ،مع رعاة ذوي معلومات كبرية أو مع قادة محليني  ،عىل سبيل املثال.
 2.4.2تكنولوجيا الجغرافية املكانية
نظام أجهزة تحديد املواقع العاملي
إن جهاز تحديد املواقع العاملي ( )Gipsy-5املستخدم من انتاج تكنوسامرت ( )www.technosmart.euوقد سجلت األجهزة البيانات التالية :املوقع
(خط الطول ،خط العرض ،االرتفاع) الرسعة ،والتاريخ (اليوم) ،والزمن .إن تكنوسامرت قد ع ّدل الجهاز بحيث ميكنه تخزين بيانات (ارشيفية) عليه ميكن
فيام بعد أن يتم تحميلها للكمبيوتر باستخدام كيبالت الناقل التسلسيل العاملي ( .)USBونحن نستخدم بطاريات قابلة إلعادة الشحن ألنها تعمل لفرتة
أطول وت ُعترب أكرث موثوقية يف درجات الحرارة الشديدة لكن يجب استبدالها .وقبل ربط األجهزة عىل الحيوانات نقوم بربمجة الجهاز ليأخذ قراءة واحدة ثابتة
او يس ّجل قراءة كل  30دقيقة يف  24ساعة كل يوم .ومبجرد برمجة الجهاز نكون جهزنا حقائب جلدية وأطواق مصنوعة من الجلود املحلية الستخدامها
لتثبيت األطواق عىل الحيوانات .وللمحافظة عىل الجهاز يف موقع مواجه لألقامر الصناعية يلصق العامل املختص الوزن الثقيل املوازن عىل شكل قفل لكل
طوق.
يختار أصحاب القطيع حيواناً من بني قطعانهم ليلصقوا به الطوق ،وتتحقق نقاط االتصال املحورية (الذين هم أيضاً أطباء بيطريني) من أن الحيوان يتمتع
بصحة جيدة .ويف املجموع تم إلصاق  18جهاز بالحيوانات (أنظر الجدول  .)2بدأنا يف تعقب القطيع خالل األسبوع الثالث من شهر ابريل وانتهى التعقب
بنهاية االسبوع األخري من شهر سبتمرب .2017
6

 -عند ربط األجهزة عىل أجساد الحيوانات.
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تقديرات هطول األمطار عرب األقامر الصناعية
يف املناطق التي تكون فيها بيانات مقياس املطر االريض محدودة  ،كام يف غرب دارفور ،تكون تقديرات هطول األمطار عرب األقامر الصناعية ( )SPEهي
البديل الوحيد املتاح ،وتأيت تقديرات هطول األمطار عرب األقامر الصناعية من بعثة مراقبة األمطار املدارية ( . )TRMMوقد أظهرت تقديرات برنامج بعثة
مراقبة األمطار املدارية عرب األقامر الصناعية املتعددة ( )TMPAأنه برنامج ف ّعال يف مراقبة وتخفيف أنواع عديدة من مخاطر االرصاد الجوي الهيدرولوجي
(هوفامن ،ألدار وآخرون .)2007
إن نسخة برنامج تحليل هطول األمطار عرب األقامر الصناعية املتعددة ( )TMPA3التي استخدمناها هي نسخة برنامج شبيك ليس ليست يف الزمن
الحقيقي وشبه عاملي .ويدمج الربنامج ،شهرياً ،تقديرات هطول األمطار باألقامر الصناعية مع بيانات مقياس قدمت عىل درجة  0.25 × 0.25من الدقة
املكانية 7.واستخدمنا بيانات من الفرتة املمتدة من يناير  1998وحتى أغسطس .2017
وإلجراء مقارنة بني مناطق الدراسة استخدمنا  10 × 10كيلومرتا مربعا ً أخذت من كل منطقة ،و أنتجت  221بيكسل ( )17 × 13باستخدام منتج TRMM

بناءا ً عىل متوسط زمن نقطي .قمنا بذلك مستخدمني وسيط جيفاين يف وكالة ناسا الفضائية والذي يسمح بإجراء تحليل سهل لصور األقامر الصناعية فيام
8
يتعلق بالزمان واملكان.

مؤرش الغطاء النبايت باستخدام املعلومات املستقاة من األقامر الصناعية
تُعترب موسمية الغطاء النبايت من العوامل األساسية الدافعة للتنقل يف غرب دارفور .وبالتايل فإن من الحتمي تحليل التطور املوسمي للغطاء النبايت يف املناطق
التي يزورها رعاة املاشية خالل دورة حركتهم السنوية .وقد استخدمنا مؤرش منو الغطاء النبايت عرب االقامر الصناعيّة ( 9 )NDVIملالحظة التغيريات السنوية
البينية والداخلية للنباتات وكيف أن هذه التغريات تؤثر عىل تحركات املاشية .وقد استخرج معلومات مؤرش  NDVIالتي استخدمت يف هذا التحليل
قد استخرجت من جهاز راديومرت طيفي للتصوير تثبيت معتدل (( )MODISجهاز استقبال موديس) عىل فضائيتي أكوا وتريا .إن منتجات موديس التي
استخدمناها كانت مركبات  8أيام أ يف  250مرت من الدقة املكانية للفرتة .2017 – 2000

 5.2مح ّددات

اعرتضت معوقات عملية طريق تنفيذ الدراسة ،مبا يف ذلك :تحديد األدوات التكنولوجية املناسبة للتعقب ،وفقدان عدد من األجهزة ،والعمل يف منطقة
حدودية حساسة.
إن اختيار وتصميم جهاز تحديد املواقع العاملي ( )GPSيشمل تحديد معايري األداء املطلوبة ،ثم العمل مع املو ّرد لتطوير منتج مناسب ليناسب هذه
املعايري ،وتشمل معايري الجهاز ما ييل:
•القدرة عىل تخزين ارشيف عىل منت الجهاز.
•التحمل والتكيف مع املناخ املتطرف ومع األوضاع البيئية املتط ّرفة (درجات حرارة تبلغ  50درجة مئوية ،أمطار غزيرة ،احتامل اجتياح املياه
للمكان واالحتكاك الحاد باألشجار والصخور).
•مقاومة التذبذب ،دون وجود إضاءة واضحة أو مقابس كهربائية ،أو أسالك.
•القدرة عىل االندماج يف البيئة دون إشارة واضحة للتكنولوجيا الحديثة (لهذا السبب فإن الجهاز مغلّف يف كيس جلدي وطوق مصنوعان محلياً).
إن عملية بناء دعم أصحاب املصلحة والحصول عىل أذونات عىل مستوى الوالية ،واملحل ّية ،واملجتمع املحيل كانت ناجحة للغاية .إذ أن هذه العملية قد
ُحظيت بالدعم من مختلف أصحاب املصلحة املحليني وبقيادة كبري قسم املوظفني بوزارة الرثوة الحيوانية يف الوالية.
أحد القيود التي واجهت الدراسة هي أن البحث تضمن رعاة ماشية من الرجال إذ أن من النادر بالنسبة للمرأة أن متلك ماشية بسبب وجود قيود اجتامعية.
ولكن للنساء دور يف سقيا الحيوانات والعناية بالحيوانات املريضة أو صغرية السن .وميكن أن متتلك ماعز أيضاً .وتعتني الفتيات الصغار بعدد قليل من
الضأن ،كام أن هناك إشارات بتزايد عدد من يعملن كرعاة لغياب الشباب الذكور بسبب الهجرة.
وهناك قيد آخر هو أن املجتمعات املحلية الثالث التي شملتها هذه الدراسة ال تُعترب عينة ممثلة للنطاق الواسع ،رغم أنها توفر دراسة حاالت ملامرسات
تربية الحيوانات وإدارتها املوجودة يف املنطقة كام أن رعاة املاشية قد تم اختيارهم كأمثلة لكيف يتعامل الناس يف منطقة متأثرة مبجموعة من الصدمات.
 - 7الرابط https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/TRMM_3B7_43/summary.
 - 8الرابط https://www.nasa.gov/audience/foreducators/12-9/features/giovanni-an-easier-way.html.
 - 9للمزيد من التفاصيل حول خلفية وتحليل  NDVIيف العالقة مع حركة املاشية ،املرجو النظر إىل يونغ ،بيهنيك وآخرون .2016

20

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

- 3سبل كسب عيش مربيي املاشية
 1.3نشاطات كسب العيش :التكامل والتنوع

إن نشاطي كسب العيش الرئيسيني يف املجتمعات التي شملتها الدراسة هي الرعي والزراعة .وقد استخدم كل املشاركني يف املجتمعات التي شملتها الدراسة،
ما عدا واحدا ً ،هذا املزيج من النشاطني .ووسط هؤالء الذين مزجوا هذين النشاطني كانت أهمية الرعي مقارنة بالزراعة تتفاوت كثريا ً ،فمربو املاشية يف
كلبس يعتربون أكرث تخصصاً يف الزراعة وهم معروفون تاريخياً كمجتمعات مستقرة ،بينام مجتمع طليحاية معروف بأنه مجتمع ُر ّحل متخصص يف الرعي.
وبدأت األرس يف االستقرار يف طليحاية يف تسعينيات القرن العرشين .وكان االستثناء الوحيد هو راعي من ال ُر ّحل 10ال متارس أرسته الزراعة ويشار اليه بالرمز
(.)GT3

تحاول املجتمعات املحلية املحافظة عىل كال النشاطني بشكل تكاميل ،كام يقولون “يجب عىل كل إنسان أن يحافظ بأن يبقي يده عىل القرون والجرون
(القرون – الحيوانات؛ الجرون – صوامع الغالل التقليدية) ،فمثال النمط العام هو أن الناس يف بداية موسم األمطار مييلون إىل بيع بعض حيواناتهم يك يشرتوا
بثمنها مدخالت الزراعة ،وبعد الحصاد يستثمرون جزءا ً من فائض دخلهم من الزراعة يف رشاء حيوانات .وفوق ذلك فإنهم حينام يخرسون قطعانهم بسبب
صدمات املناخ أو نتيجة إنعدام األمن ،فإنهم يستخدمون دخلهم الذي يأيت من الزراعة يف إعادة بناء قطعانهم شيئاً فشيئاً .وأيضاً يُعترب تراكم ثروة املاشية
من وسائل التأمني التي ميكن أن تُستخدم يف األزمنة الصعبة .فمثالً ،تجربة  KB3أظهرت أنه حينام فقد أبقاره وأغنامه خالل فرتة عدم األمان يف بري طويل
من  2014 -2010فإنه باع بعض الجامل التي كان ميتلكها ومتواجدة بعيدا ً عن املنطقة إلعادة بناء قطعانه من الضأن واألبقار .لذلك فإن التكامل داخل
وبني نشاطات كسب العيش تقلّص بسبب حدة الضغوط غري املتوقعة.
إن الرعي مرتبط مبجموعة من النشاطات االقتصادية املختلفة :فمثالً العمل كسبايب أو تاجر موايش أو ضامن أو قالجي (تاجر ماشية) من أكرث النشاطات
الشائعة .وهذه هي مامرسة رشاء وتسمني وبيع الحيوانات وميكن أيضاً اإلشارة إىل تجميع الحيوانات (عادة أغنام) من مريب املاشية بعد االتفاق عىل السعر،
وأخذ الحيوانات إىل السوق وبيعها ثم دفع الثمن إىل أصحابها .وتوسع املجتمعات يف كلبس نطاق هذه املامرسات عرب الحدود إىل تشاد .فمثالً  KB1وهو
الضامن لسكان كلبس ،يتاجر باملوايش يف األسواق التشادية.
إىل جانب النشاطات املرتبطة بالرعي والزراعة ،هناك مجموعة نشاطات جديدة تنخرط فيها األرس الرعوية .فمثالً الراعي  KB3ذكر أن أحد أبنائه عمل يف
التعدين التقليدي للذهب ويف العام املايض حينام عاد من املناجم استطاع أن يشرتي سيارة وهو يستخدمها االن يف النقل التجاري بني األسواق االسبوعية
يف املنطقة .ويف حالة الراعي  GT2فإن اثنني من أبنائه جلبا سيارة عام  2007وهام يعمالن يف نقل الناس والبضائع بني األسواق .وقد مارس وميارس بعض
مريب املاشية أعامالً صغرية؛ ولـلراعي  KB4عمل صغري إذ يبيع املاء يف أيام السوق يف كل من كلبس وبري طويل .وتوفر الهجرة إىل أوروبا دعامً غري مبارش
لقطعان املاشية باملساهمة يف دفع نفقات األرسة ،وبالتايل تقلل من بيع املاشية إىل حده األدىن .فمثالً هاجر أخ الراعي KB1إىل الرنويج يف  2010كطالب
لجوء .ومنذ ذلك الحني ظل يدعم األرسة بإرسال حواالت منتظمة.

 2.3ملكية املاشية

إن أكرث أنواع املاشية انتشارا ً ،حالياً ،والتي تربيها عينة رعاة املاشية املمثلة يف هذه الدراسة ،هي الضأن ثم تليها األبقار ثم الجامل .وتوجد املاعز أيضاً ولكن
مربيي املاشية الذكور يعتربونها (املاعز) أقل األنواع اهمية عىل مستوى الرثوة 11.وهم دامئاً يخلطون عددا ً صغريا ً من املاعز يف قطعان الضأن .ويظهر
الجدول  3أنواع وحجم القطيع 12الذي ميتلكه الرعاة املجندين للدراسة .ومن الواضح من خالل حجم القطيع وعدد القطعان أن الضأن هي أكرث األنواع
انتشارا ً ،كام أن أكرث املامرسات انتشارا ً هي امتالك نوعني :أغنام وأبقار .ولكن هناك حاالت ميلك فيها مربو املاشية ثالثة أنواع أو نوعاً واحدا ً فقط .إن الراعي
 - 10مصطلح «ال ُر َّحل» يف هذا التقرير يشري إىل مريب املاشية الذين يتنقلون طوال العام مباشيتهم بحثاً عن املرعى واملاء دون أن يكون لهم مكان استقرار.
 - 11وفوق ذلك ،فإن املاعز ت ُعترب املصدر الرئييس لأللبان واللحوم وتستخدم الجلود بواسطة األرسة وبالتايل ت ُعترب املاعز هامة لألمن الغذايئ .وت ُحفظ بالقرب من مكان استقرار األرسة وتُدار عادة بواسطة
النساء واألطفال.
- 12تبلغ أحجام القطيع تقريباً ،وفقاً ملخرب رئييس :الضأن ،الكبري  300 – 200رأساً؛ املتوسط  200 – 120 :رأساً؛ الصغري 120 – 80 :رأساً.
األبقار ،الكبري150-100 :؛ املتوسط  100-80رأساً؛ الصغري 80-50 :رأساً.
الجامل ،الكبري  120-100رأساً؛ املتوسط  100- 80رأساً؛ الصغري 80-50 :رأساً.
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 GT3الذي ما يزال من ال ُر َّحل وال ميارس الزراعة ،هو الوحيد من بني مريب املاشية لدينا الذين ميلكون األنواع الثالثة كلها .ومن ناحية أخرى فإن الراعي
 GT2متخصص يف الجامل .وقد علّق قائالً “أنا مدرك أن إدارة الضأن أسهل مقارن ًة بالجامل ،واليوم فإن (الضأن) هي األسهل من حيث إمكانية بيعها يف
األسواق .ولكن عمري يزيد عىل الثامنني سنة وهذا األمر صعب عيل وعىل طريقتي يف العمل”.
وصف مخربون أساسيون التغيريات التي حدثت يف تصورات وسلوك مربيي املاشية حول ملكية املاشية يف املنطقة فقالوا :تاريخياً ،كانت أكرث أنواع املاشية
انتشارا ً يف الجنينة (طليحاية) وكلبس (قوشوش وبري طويل) هي الجامل ثم األبقار ،وييل ذلك الضأن .ومتثل الضأن اآلن النوع األكرث انتشارا ً يف املنطقتني.
ويفرسون ذلك بأن تكاثر الضأن يُعترب ف ّعاالً من ناحية الرسعة يف تربيتها ومن ناحية قيمتها االقتصادية .إن التوجه نحو رعي الضأن أكرث من رعي األنواع
األخرى بدأ يف املنطقة يف أواخر مثانينيات ومطلع تسعينيات القرن العرشين .وهذا التغيري يعزى بشكل رئييس لحوافز السوق املتصلة باالزدهار يف سوق
صادرات املوايش .باإلضافة إىل ان مربيي املاشية الذين تأثروا بفرتات الجفاف واملجاعات املستمرة يف مثانينيات القرن العرشين يقولون أنهم يفضلون الرتكيز
عىل الضأن عند بنائهم لقطعانهم لألسباب التي وردت أعاله.
ومع تزايد قطعان الضأن فإن رعي األبقار والجامل يتضاءل إذ أن رعيها صار أكرث تحدياً وصعوبة .وقد ذكر مربو املاشية أن التحدي الرئييس لرعي األبقار هو
االفتقار للموارد املائية الكافية عىل مسافة مناسبة من أرايض الرعي .وفوق ذلك فإن انعدام األمن يتطلب منهم يف بعض األحيان أن يحافظوا عىل قطعان
أبقارهم يف أماكن بعيدة ،لكن آمنة ،عن موارد املياه .وأوضحوا أن األبقار ال تستطيع البقاء ألكرث من يومني بدون ماء .بينام تستطيع الضأن البقاء دون ماء
لثالثة أيام .أما التحديات بالنسبة للجامل فإنها صعبة .فالتحدي األسايس الذي يواجه رعي الجامل هو الحاجة إىل مرعى وفري وتحرك ملسافات طويلة .ويف
وقت إجراء هذه الدراسة ذكر مربو املاشية أن البحث عن مرعى يف أرايض أبعد ويف مناطق قصية قد صار أمرا ً خطريا ً وتهديدا ً حقيقياً للقطيع وللرعاة .وقد
ذكر الراعي  GT2أنه قلّص الدورة الطويلة للحركة السنوية لتكون لحركة قصرية املسافة منذ ظهور حالة انعدام األمن عام  .2003وجاءت تقديراته لتكون
نحو ثلث املسافة التي كان القطيع يتحركها سابقاً وقال الراعي  KB2أنه خالل فرتة النهب املسلح يف مطلع تسعينيات القرن العرشين فقدت املجتمعات
املحلية يف منطقته كثريا ً من الرجال يف الفزع (استنفار الرجال للقتال الستعادة املاشية املرسوقة) وباملثل فإن الراعي KB1ذكر أن النهب املسلح هو السبب
األسايس لوقف تربية الجامل.
يصف الجدول  4كيف أن مربيي املاشية يص ّنفون املنافع والصفات املم ّيزةألنواع املاشية ألداء نشاطات معينة .ويُظهر هذا التصنيف بوضوح أن كل نوع
من أنواع املاشية يُفضل ألسباب مختلفة مام يعكس مامرسة وتربية ذلك النوع أكرث من إظهار نوع واحد بعينه .فالجامل هي التي ت ُفضل أكرث من غريها يف
الجدول  :3أنواع وحجم القطعان التي ميلكها مربو املاشية املشاركون يف الدراسة.
املحلية

املجتمع املحيل

الجنينة

طليحاية

الرمز

الجامل

GT1
GT2
GT3
GT4
GT5
KB1

بري طويل

KB2
KB3
KB4

كلبس

KG1

قوشوش

KG2
KG3
KG4
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كبري
متوسط

األبقار

الضأن

صغري

متوسط

متوسط
صغري
صغري
صغري
صغري
متوسط
صغري
صغري
صغري
متوسط
صغري

كبري
متوسط
كبري
كبري
كبري
متوسط
متوسط
صغري
كبري
صغري
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املنطقة عىل أساس ثقايف .ولكن من ناحية تجارية فإن الضأن هي التي تُباع أرسع من غريها ،وبالتايل فإنها النوع الذي يُباع حني تكون هناك حاجة عاجلة
للامل .ورغم ذلك فإنها األكرث عرضة لألمراض وبالتايل فإنها األغىل تكلفة من ناحية العالج الصحي والتطعيم .وحني تكون هناك حاجة ملبلغ كبري من املال
للمناسبات االجتامعية واالحتفاالت ،مثل مناسبات الزواج أو الحج فإن مربيي املاشة يبيعون الجامل .أما رعي املاعز فإن مسئوليته تقع يف الغالب عىل النساء
ويُباع املاعز لتغطية النفقات الصغرية.

 3.3اسرتاتيجيات لتحسني الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة

لتقليص التكلفة والعمل املطلوب للرعي فإن بعض مربيي املاشية الذين ميلكون عددا ً صغريا ً من القطعان يدمجون حيواناتهم يف قطيع واحد .وتجعل هذه
املامرسة التنقل مالمئاً بشكل أكرب .وقد أشار  KG4إىل أنه وثالثة آخرين من مريب املاشية بدأوا يدمجون أبقارهم منذ عام  1994وجميعاً يعيشون يف
قوشوش ويعتمدون عىل عمل األرسة فيام يتعلق بالعناية بالقطيع .وتُعترب كل أرسة مسئولة لفرتة معينة .ويف املوسم الجاف حينام تصري األلبان غري كافية
ألن تُقسم بني املالكني فإنهم يستفيدون منها بالتناوب .كام ميتلك مربو املاشية األربعة أيضاً قطعان من الضأن لكنها قطعان كبرية لدرجة أن الراعي يتوىل
االهتامم بقطيع الضأن بنفسه.
ميثل  KB4وابن عمه منوذجاً آخر عىل عمل ّية دمج القطعان ،ففي عام  2000دمجوا قطعان أغنامهم .ويعيش  KB4حالياً يف كلبس ،ويزاول الزراعة
بشكل رئييس .ويذهب كل أبنائه إىل املدارس .وال أحد من أفراد ارسته يرعى أو يزرع .ويعيش ابن عمه يف الجنينة ويعمل كمساعد طبيب بيطري .وليس
للاملكني وقت لرعاية حيواناتهام لذلك فإنهام يستأجران راعياً يدفعان له أجرا ً عينياً من ( 15-20راس من الضأن واملاعز يف السنة) .ولوجود معدل توالد اكرث
لدي الضأن فإنهم يستخدمون وشامً لتحديد امللكية.

 4.3بيع ورشاء املاشية

يجري بيع قطعان الحيوانات عىل امتداد العام لتلبية نفقات األرسة ،ونفقات القطيع ،وغريها من االحتياجات املحددة األخرى مثل بيع مدخالت الزراعة.
ولكن هناك أوقات يكون فيها البيع أكرث انتشارا ً ،مثل آخر الصيف لرشاء العلف ،أو الرشاش لرشاء املدخالت الزراعية .ويف بعض األحيان يبيع مربو الحيوانات
حيواناتهم ملقابلة تكاليف االحتفال باملناسبات االجتامعية مثل الزواج.
هناك الكثري من األسباب التي قد تجرب مربيي املاشية عىل أن يبيعو نسبة كبرية من ماشيتهم فمثالً يُعترب الوصول إىل موارد املياه التحدي االسايس خالل
فرتات انعدام األمن .وبالتايل فإن العديد من مربيي املاشية يقلّصون حجم قطعانهم .وقد ذكرالراعي KB1أنه باع  15رأساً من األبقار و  60رأساً من الضأن
عام  2003بسبب انعدام األمن .واعرتف بأن األسعار كانت منخفضة ،وأنه كان عليه أن يبيع الحيوانات يف األسواق التي تستطيع االتجار فيها بسالم مثل
الجدول :4ترتيب بعض تصنيفات املاشية وفقاً لتصورات مربيي املاشية املجندين الذين اختريوا للدراسة
تصنيفات

الرتتيب

مفضل ثقافياً
ألبان
مقاومة الجفاف
حاجة عاجلة /حاجة رسيعة للامل
حاجة ملصاريف لعالج مرض خطري
مقاومة لألمراض
مناسبات اجتامعية واحتفاالت (زواج مثالً)
اللحوم
النفقات العادية لألرسة
األعامل التجارية الصغرية للنساء

الرابع
جامل
جامل
جامل
ضأن
جامل
جامل
جامل
جامل
ماعز
ماعز

تصنيف مرتبة أنواع املاشية
الثاين
الثالث
ضأن
ماعز
ماعز
ماعز
أبقار
ماعز
أبقار
ماعز
ضأن

أبقار
أبقار
ضأن
أبقار
ضأن
ضأن

األول
ضأن
أبقار
ضأن
أبقار

مالحظة :هذا معدل متوسط املراتب املعينة لكل مريب املاشية وهو يستند إىل تصوراتهم العامة.
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رسف عمرة والذي يقع بعيدا ً عن منطقته .وقد استخدم املال الذي جناه من مبيعات هذه الحيوانات لبناء منزل يف كلبس .وحالياً يستخدم الطالب من
أرسته الذين يتلقون دراستهم يف كلبس هذا املنزل كسكن لهم .وهناك عامل آخر يجرب مربو املاشية عىل تقليص حجم قطعانهم وهو عامل مرور سنوات
جفاف .وقال الراعي  KB4أنه باع يف عام  2014نحو  12رأساً من األبقار األكرب سناً و  30رأساً من الضأن األكرب سناً .ويف مثل تلك األوقات كانت األسعار
منخفضة كالعادة لكن الحيوانات الكبرية يف السن أو الضعيفة ال تستطيع أن تقوى عىل السري ملسافات طويلة إىل موارد املياه أو بحثاً عن الكأل يف األماكن
البعيدة وقد استهلك املال يف رشاء العلف – ال ِت ِ ْب وقش املحاصيل ،واملركزات – الطعام باقي القطيع.
مييل مربو املاشية الستخدام املال الذي يحصلون عليه من بيع فائض الحبوب يف سنوات مواسم الحصاد الجيّدة والدخل الذي يكسبونه من النشاطات
الهامشية األخرى يف إعادة بناء قطعانهم .وأوضح مربو املاشية أن أفضل األوقات لبيع املاشية هي الرشاش والحصاد .ففي طليحاية يُعترب الرشاش أكرث األوقات
شيوعاً ليك تشرتي ،ويف كلبس يُعترب أكرث األوقات شيوعاً هو وقت الحصاد .وكال املجتمعني يفضالن رشاء الضأن .ولكن أولئك الذين ميلكون ماالً أقل يشرتون
املاعز .ويشرتي مربو املاشية الذكور ألهداف تجارية (مثالً القالجة – تجارة موايش) ،ويشرتون إناث لبناء قطيعهم .وهم عموماً يشرتون املاشية يف األسواق
االسبوعية.

 5.3الزراعة

تُ ارس الزراعة كزراعة إعاشة لتأمني الغذاء ،وال يُرتك ،بشكل عام ،فائضاً ليتم تسويقه .وهناك نظامان رئيسيان للزراعة هام زراعة الفصل املطري وزراعة الفصل
الجاف .وهناك نظام ثالث هو نظام حدائق البستنة والتي تقع عادة قرب الوديان خالل الفصلني ،املطري والجاف .أنظر إىل الصندوق  3الذي يربز مثاالً ملريب
ماشية يزرع حديقة بستانية .وتُ ارس زراعة املوسم املطري عىل القيزان (تربة رملية) .وتبدأ الزراعة يف العادة يف منتصف يوليو ،عىل وجه التقريب .وتُ ارس
الزراعة يف تربة القوز ،رسمياً ،عىل شكل زراعة متنقلة حيث يزرع املزارع قطعة أرض لعدة مواسم إىل أن ترتاجع انتاجيتها ،ثم ينتقل إىل أرض أخرى جديدة.
وقد أوضح مخربون أن الزراعة املتنقلة توقفت يف منتصف تسعينيات القرن العرشين بسبب تدفق مستوطنني جدد فارين من انعدام األمن .وألن تربة القوز
الرملية ال تستطيع أن تتحمل الزراعة املستمرة فإن املزارعني صاروا ميارسون اآلن عددا ً من املامرسات للمحافظة عىل خصوبة األرايض التي يريدون االستمرار
يف زراعتها .ومن أمثلة هذه املامرسات التنويع يف زراعة املحاصيل ،إراحة األرض (تركها أرضاً بورا ً) ،وتسميد األرض بروث الحيوانات .إن تغيري دورة املحاصيل
صار يغري من نوع املحصول الذي يُزرع عىل نفس قطعة األرض (مثال ،زراعة الدخن أو الذرة السورغام لسنني قليلة ثم تغيريها لزراعة الفول السوداين).
والفول السوداين محصول بقويل يثبت النرتوجني يف الرتبة .وإذا كانت الرتبة قد تدهورت تدهورا ً كبريا ً فإن املزارعني يرتكونها موسمني أو ثالثة مواسم للراحة
الصندوق  :2تنظيم وتوزيع أدوار النشاطات الزراعية يف األرسة متعددة الزوجات
يظهر النشاط الزراعي لألرس متعددة الزوجات يف طليحاية وكلبس أن كل زوجة وأطفالها يُعتربون وحدة انتاج مستقلة لزراعة املوسم املطري أرض
القوز .وكل زوجة لها قطعة األرض املنفصلة الخاصة بها للزراعة ،كام ميلك الرجل أيضاً قطعة األرض الخاصة به .ويحتفظ/تحتفظ كل منهام بحصاده/
ها يف مخازن حبوب منفصلة .وعادة ،مبجرد ان تنتهي كل زوجة من زراعة أرضها تنضم إىل الزوجات األخريات لزراعة أرض الزوج .ويواصلن ،بهذه
الطريقة ،يف النشاطات الزراعية الالحقة ،مثل إزالة األعشاب الضارة والحصاد .وتزرع الزوجات املحاصيل لالستهالك ،مثل الدخن والذرة والفول
السوداين والطامطم والبامية .كام يزرعن يف أرض الزوج املحاصيل النقدية مثل الكركدي والبطيخ والطامطم ،باإلضافة إىل الدخن والذرة .وخالل
املوسم الجاف تزرع األرسة كلها ،عموما ،قطعة أرض واحدة تحت إدارة الزوج.
أما يف األرس ذات الزوجة الواحدة فإن األرسة كلها متيل إىل زراعة قطعة أرض واحدة بشكل جامعي خالل املوسم املطري واملوسم الجاف.

الصندوق  :3مربو املاشية يزرعون حديقة بستانية باإلضافة إىل مزارع الفصل املطري والفصل الجاف
إن مريب املاشية يف كلبس ( )KG3ميلك حديقة بستان ّية وهذا النوع من الحدائق ،الذي يبلغ حجم الواحدة منها مخمساً ،ت ُروى من آبار عميقة
باستخدام مضخات ميكانيكية لرفع املياه .ويف هذه الحديقة البستانية ميتلك ( )KG3أشجار حمضيات ونباتات ومختلف الخرضوات ،مثل البصل
والطامطم والبازيالء والع ُّجور .وهو ميلك أيضاً مزارع موسمية يف الفصلني املطري والجاف.
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كأرض بور .ويتم التسميد حينام ترعى الحيوانات مخلفات املحاصيل خالل موسم الطليق وتُ ارس هذه اإلجراءات الخاصة باملحافظة عىل الرتبة بواسطة
املجتمعات املحلية يف كلبس التي لها خربة يف الزراعة أو متخصصة فيها .ويف طليحاية ،التي ت ُعترب الزراعة فيها جديدة نسبياً ،يعتمد املزارعون بشكل أكرب عىل
التسميد بروث الحيوانات.
يُعترب الدخن والذرة محاصيل أساسية وهي ت ُزرع خالل املوسم املطري .وتحتل هذه املزارع من نحو نصف إىل ثلثي األرض الزراعية .وتزرع األرس الفول
السوداين والذي يُعترب محصول زيت الطعام الرئييس ،والبامية والتي ت ُعترب محصول خرضوات رئييس يف املنطقة خالل فرتة الصيف املطري .ومن املحاصيل
األخرى التي تُزرع يف مساحات صغرية يف هذا الوقت اللوبيا ،والبطيخ ،والشامم والبازيال .وإذا كانت هناك انتاجية ضعيفة فإن بعض األرس قد تزرع املحاصيل
األساسية مرة أخرى خالل املوسم الجاف للتغلب عىل النقص يف مخزون غذاء األرسة .وميكن تسويق الفول السوداين والبامية والبطيخ .وتتفاوت مساحة
رب األرسة رجالً وله اكرث من زوجة فإن من املعتاد أن
مزارع الفصل املطري التي يزرعها مربيي املاشية من  4إىل  22مخمساً (حجم مزرعة)  13وإذا كان ّ
متتلك كل زوجة قطعة من أرض القوز .الصندوق  2يوضح تنظيم وتوزيع األدوار يف األرس متعددة الزيجات.
تُ ارس زراعة الفصل الجاف عادة بعد تراجع مياه الوادي وتبدأ الزراعة يف العادة نحو منتصف أكتوبر تقريباً حيث يأيت أوان الحصاد نحو مطلع شهر مارس.
وتزرع األرس األرض الخصبة الطينية يف الوادي الذي كان قد فاض باملياه .ويعتمد منو املحاصيل عىل االحتفاظ بالرطوبة يف الرتبة .واملحاصيل الرئيسية التي
تُزرع يف الوادي هي الخرضوات مثل البامية والطامطم والبصل واللوبيا .باإلضافة إىل ذلك فإن الناس يزرعون قدرا ً محدودا ً من الع ُّجور الوحيش (التبش)
والعنكوليب .وإذا مل يكن املحصول جيدا ً خالل املوسم املطري فإن األرس قد تزرع الحبوب وتكون مساحة األرض املزروعة يف املوسم الجاف صغرية مقارنة
بزراعة املوسم املطري يف تربة القيزان ،ولكنها عالية اإلنتاجية .وترتاوح ملكية األرض يف الوادي من مخمسني إىل  7مخمسات.
تُعترب الزراعة ،نشاطاً جديدا ً نسبياً بالنسبة ملريب املاشية يف طليحاية؛ فقد بدأ البعض يف العمل يف مزرعة منذ أواخر تسعينيات القرن العرشين بينام بدأ
آخرون ذلك يف مطلع السنوات العرش من القرن العرشين وكال التاريخني يتوافق مع موقف استقرار الرعاة بسبب انعدام األمن .لقد زرعوا عددا ً محدودا ً من
املحاصيل ،ومنها ،بشكل أسايس ،الدخن والذرة السورغام ،والبامية .ويف املواسم جيدة األمطار فإنهم قد يضيفون الفول السوداين .ومل ميارس أي مريب أبقار،
من الذين تم تضمينهم يف الدراسة ،أي زراعة موسم جاف عىل امتداد الوادي.
تخصصت مجتمعات كلبس يف الزراعة منذ قرون لقد مارسوا الزراعة املطرية يف تربة القيزان وزرعوا األرض يف الوادي خالل املوسم الجاف .وتربة الوادي
شديدة الخصوبة نتيجة للفيضانات املوسمية التي تأيت برتبة جديدة .ويزرعون أنواعاً عديدة من املحاصيل ،مبا يف ذلك بعض املحاصيل النقدية مثل البطيخ.

 6.3أدوار ومسئوليات أفراد األرس

تتسم الزراعة والرعي بنشاطات مكثفة ويعتمد مربو املاشية ،عموماً ،عىل أفراد األرسة يف تح ّمل مسئوليات مختلفة ذات صلة بنشاطاتهم الخاصة بسبل
رب األرسة .ويؤخذ عنرصا السن
كسب عيشهم .مع حد أدىن من مقدار العمل الخارجي .ويعتمد تقسيم األدوار بشكل أسايس عىل تكوين األرسة وسلوك ّ
والجندر (نوع الجنس) يف االعتبار فيام يتعلق ببعض املهام .إحدى املتغريات الهامة التي ج ّدت مؤخرا ً يف السلوك يف كل املجتمعات هي أن الناس صاروا أكرث
الصندوق  :4املوازنة بني األرسة والعمل املأجور وتعليم األطفال
لـ  KB3أرسة كبرية تتكون من ثالث زوجات و  21طفالً .ويعتمد  KB3عىل أفراد األرسة ويستأجر عامل للزراعة والرعي .ويعمل األطفال الذين
يف املدارس أيضاً يف املوسم املطري يف زراعة القيزان خالل عطلة نهاية األسبوع وعطلة املدارس .وتقوم زوجاته الثالثة وأطفاله الذين مل يبلغوا سن
املدرسة بالعمل يف الزراعة خالل املوسم الجاف .أما فيام يتعلق برعي املاشية فإنه يخرج كل سنة إحدى بناته من املدرسة .ويف السنة التالية يعيد
تلك البنت إىل املدرسة ويأخذ بنتاً أخرى من بناته من املدرسة لتحل محل أختها – وبناته مسئوالت عن رعي قطيع األبقار .كام أنه يستأجر ولدا ً
صغريا ً لرعي قطيع الضأن ويكون تحت ارشافه هو.
ميثل  KB4حالة استثنائية ،إذ ال أحد من أفراد أرسته يعمل معه يف الزراعة أو الرعي منذ أن انتقلت ارسته من قرية بري طويل إىل بلدة كلبس عام
 2010بسبب أوضاع انعدام األمن .وقد أرسل كل أبنائه إىل املدرسة ويعتمد بشكل كامل عىل استئجار العامل.

13

 -املخ ّمس =  1.8فدان أو  0.73هكتار .
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رغبة يف إلحاق اطفالهم باملدارس .وهذا هو الحال ،بشكل خاص ،بني هؤالء الذين نزحوا إىل واستقروا يف تلك املناطق التي توجد بها مدارس .ولكن األبناء
الذكور هم ،بالطبع ،األكرث عددا ً بني من يُرسلون إىل املدارس إذ يزيد عددهم عن عدد البنات .ويُعترب إرسال األطفال إىل املدارس أكرث شيوعاً يف كلبس مام
يف منطقة طليحاية التي درسناها (أنظر الصندوق )4
حينام تبدأ نشاطات الزراعة يف بداية الفصل املطري فإن معظم أفراد األرس يكونون مشغولني بتهيئة األرض لبذر البذور ،لذلك فإنهم يقلصون الرعي إىل
الحد األدىن .وحينام تهطل األمطار وينمو الزرع تتصاعد مخاوفهم بأن قطعانهم ميكن أن ترض املحاصيل األخرى فيتح ّرك الذكور من أفراد األرسة بالقطيع
إىل أماكن ميكن أن يجدوا فيها مراعى وذلك لتحايش اإلرضار باملحاصيل .وتبقى النساء يف منطقة الزراعة للعناية باملحاصيل .وت ُرتك ،يف العادة ،أعداد قليلة
من الرؤوس مع النساء للحليب .وخالل فرتة الحصاد قد يعود بعض الرجال لاللتحاق بالنساء واملساعدة يف الحصاد أو قد يستأجرون عامالً مثلام يفعل
 KB1و  KG4يف العادة يتحرك رأس األرسة بني املجموعتني .وتُعترب إزالة األعشاب الضارة إحدى أهم األنشطة الزراعية املكثفة ،ويجب أن يتم تنفيذها يف
الوقت املناسب .وبالتايل فإن الدعوة للنفري (دعوة املجتمع املحيل للمساعدة يف أداء عمل محدد) ما تزال تُ ارس يف بعض املجتمعات املحلية مثل بري طويل
وقوشوش.
رأينا ،خالل املوسم الجاف – الشتاء والصيف – أمثلة من “الرعي الذايت” لقطعان األبقار ،والذي يعني أنه ال يوجد راع يتوىل رعي قطيع األبقار طوال
الوقت الذي يرعى فيه القطيع .وبدالً من ذلك فإن مربو األبقار يلتقون بقطعانهم كل يومني أو ثالثة أيام يف أماكن رشب املاء وفقاً لفرتات الرشب أو
لجدول فرتات الرشب ،وذلك للتحقق من ان القطيع مكتمل ويف صحة جيدة .ومن الواضح ان هذا الرعي الذايت يقلل الطلب عىل العاملة إىل الحد األدىن.
وعند مامرسة الرعي الذايت تحتفظ األرسة بحيوانات األلبان والعجول الصغرية يف زريبة (سياج تحفظ الحيوانات داخله) يف الفريق (معسكر).
يظهر االنقسام إىل أدوار ومسئوليات الرعي وزراعة املوسم املطري ،عىل امتداد الفصول ،اختالفات واضحة يف متطلبات العمل لنشاطني رئيسيني يف مجال
كسب العيش عىل امتداد الفصول .فخالل الصيف يركز كل أفراد األرسة ،عملياً ،اهتاممهم عىل املاشية ،وخالل الرشاش والجزء األول من الخريف يكون عىل
األرسة أن تقسم العمل بني نشاطات الزراعة والبحث عن املرعى .ومع ذلك ،فإن معظم قوة عمل األرسة ستك ّرس للنشاطات الزراعية .ومرة أخرى ،خالل
فصيل الدرت والحصاد ،يرتكز معظم عمل األرسة عىل الزراعة وإذا مل يكتمل الحصاد قبل الطليق فإنه سيواجه خطر اإلرضار به من جانب املاشية التي
ترعى.
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- 4إدارة املاشية :الرضورات املوسمية
والرعي
 1.4نظرة عامة عن دورة التنقل السنوية

يصمم مربو املاشية الدورة السنوية لتنقل ماشيتهم بطريقة تكفل وتؤكد وتضمن فرص الوصول األمثل للموارد الرعوية املطلوبة لتعزيز وضع القطيع .ويصور
الشكل  6محاور الرعي التي يستخدمها مربو املاشية :منطقة الدار ،ارض الرعي القريبة ،أرض الرعي البعيدة .أما الشكل  7فإنه يظهر عدد األيام التي متضيها
القطعان املستأجرة يف إطار كل حزام من أحزمة الرعي خالل فرتة الدراسة (مايو  – 2016ابريل  .)2017يظهر امللحق  2العدد الفعيل لأليام مع القطيع
ونطاق الرعي.
الشكل  :6تخطيط ألحزمة الرعي التي يزورها مربو املاشية املجندين للدراسة يف حركتهم السنوية.

مصدر مياه

قطع أرض زراعية
استقرار

منازل
التحرك إىل مسافات بعيدة

التحرك اىل مسافات قريبة
زرائب املاشية

منطقة الدار ( 1-5كم)

مصادر املياه

أرايض الرعي القريبة ( 6-19كم)
أرايض الرعي البعيدة ( 20-100كم)
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الشكل  :7عدد األيام التي يقضيها كل راعي قطيع ماشية مشارك يف الدراسة يف مختلف محاور الرعي خالل فرتة الدراسة
(مايو  – 2016ابريل ) 2017

رمز الراعي  :الحرف األول  – G :الجنينة – K ،كلبس؛ الحرف الثاين - T :طليحاية - B ،بري طويل – G ،قوشوش؛ الثالث عدد :رقم الراعي

 1.1.4التنقل ملسافات طويلة
يقوم مربو املاشية ،الذين يخططون لدورة تنقل طويلة بتقسيم دورة تنقلهم السنوية إىل ثالثة أحزمة رعي رئيسية؛ يقضون فصول الصيف والرشاش
والخريف  ،14يف أرايض الرعي البعيدة (التي تقع إىل الغرب بالنسبة ملريب املاشية القادمني من كلبس وإىل الشامل بالنسبة ملريب املاشية القادمني من
طليحاية) ،حيث يقوم باالرشاف عىل الحيوانات ذكور بالغني من أفراد األرسة .وميارس طريقة التنقل هذه ،بشكل أسايس ،مربو املاشية القادمون من طليحاية.
(أنظر الشكل  .)7وهم يقضون ما بني ربع ونصف الدورة السنوية يف أرض الرعي البعيدة .فمثالً قطعان  GT1األبقار والضأن تقيض ثلث فرتة الدورة
السنوية يف هذا الحزام .وقال  GT1إن االفتقار إىل املاء لسقيا الحيوانات كان هو العامل األسايس الذي دفعه وغريه من مريي املاشية لتقليص الفرتة الزمنيّة
التي ميضونها يف املنطقةالشاملية البعيدة بالرغم من توفر وجود علف ج ّيد هناك .و  KG3هو مريب املاشية الوحيد الذي ذهب من كلبس اىل أرض الرعي
البعيدة.
مع اقرتاب موسم الحصاد يتّجه مربو املاشية نحو ديارهم للطلّيق .ويبقون هناك كل الشتاء ،ويرعى القطيع مخلفات املحاصيل واملراعي املوجودة حول
القرية .وخالل هذه الفرتة يتوىل الفتيان والفتيات الصغار رعاية القطيع.

 - 14استنادا ً إىل مقابالت مع مربيي ماشية ومحادثات هاتفية اسبوعية فإن موسم التتبع (التعقب) يف عام  2017ميكن أن يكون كاآليت :فصل الصيف من بداية التعقّب وحتى  15مايو ،وفصل الرشاش
من  16مايو وحتى  15يونيو ،وفصل الخريف من  16يونيو اىل نهاية التعقب.
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 2.1.4التنقل ملسافات قصرية
يرتكّز التنقل قصري املسافة يف حزام الرعي القريب ،والذي هو نطاق الرعي األكرث شهرة يف كال املجتمعني املحليني يف الوالية بشكل عام .وهو نسخة مع ّدلة
للتنقل طويل املسافة نسبةًالنعدام األمن .وعموماً فإن مربيي املاشية يقضون نحو  %45من دورة تنقّلهم السنوية يف هذا الحزام .وعاد ًة يبقى القطيع
كله بعيدا ً عن الديار عدا رؤوس قليلة تُرتك يف الديار ألغراض الحصول عىل األلبان .ويف هذا الحزام قصري املسافة يكون الذكور البالغني والصغار من أفراد
األرسة مسئولني عن القطيع .ويقيض قطيع جامل الراعي GT2ثالثة أرباع الدورة السنوية يف هذا الحزام بينام يقيض قطيع أبقار الراعي  KB4العام كله يف
هذا الحزام .ووفقاً ملربيي املاشية فإن موارد املياه تُعترب كافية يف هذا الحزام ،لكن العشب يرتاجع بشكل رسيع بسبب التمركز الشديد للامشية ،خصوصاً يف
املناطق املحيطة بأماكن املياه .وهذا هو الوضع العكيس للوضع الذي نجده يف أرض الرعي البعيدة.
 3.1.4نظام التنقل عند املستقرين
مجتمعات كلبس تستخدم نظاماً أكرث استقرارا ً يف التنقل حيث أن رعي املاشية مق ّيد جدا ً ومحصور بني منطقة الدار (قرية أو دامرة) واملنطقة املحيطة
عىل امتداد السنة .وميارس هذا النظام بواسطة املجتمعات املستقرة والتي تتكون بشكل أسايس من مزارعني لكنهم ميلكون قليل من املاشية (البعض ميارس
رسحه – أنظر الصندوق  5لرشح معنى رسحه) .وعادة ما يكون الصبيان والفتيات هم املسؤولون من القطيع .ولكن بعض مربيي املاشية أيضاً ميارسون هذا
النظام خالل فرتة النزاع .ويواصل العديد من املشاركني يف دراستنا يف فعل ذلك لتحايش عمليات نهب املاشية .ويعتمد مربو املاشية عىل العشب والغابات
التي توجد حول القرية ،كام يرعون أيضاً مخلفات املحاصيل بعد الطليق .ويسقون قطعانهم من موارد املياه التي توجد حول القرية مثل مضخات املاء التي
تعمل باأليدي ومضخات املاء الكهربائية والتي تُستخدم عموماً يف ري املحاصيل البستانية ،فمثالً  KG2منخرط بشكل كبري يف الزراعة ،كام أن قطيع أبقاره
يقيض  %80من العام يف قريته .ويأخذ قطيع أبقاره بعيدا ً يف فرتتني :مرة حينام تنمو املحاصيل الزراعية يف منتصف فصل الخريف ،ومرة أخرى يف آخر
الصيف حينام يكون هناك نقصاً يف العلف حول القرية .ويقيض قطيع  KG4الصغري واملختلط العام كله بالقرب من القرية.
 4.1.4اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة القطيع
إن العوامل األساسية التي أثرت تقليدياً يف اتخاذ القرار بشأن اختيار مربيي ماشية ذات الصلة بتصميم الدورة السنوية للتنقل هي :أنواع املاشية ،حجم
القطيع ،وانخراط مريب املاشية يف الزراعة.
هناك عامالن جديدان يضغطان عىل مربيي املاشية اليوم وهام :الرعي الجائر للعشب املوجود قرب ديارهم واملناطق املجاورة ،وتهديد إنعدام األمن والنهب
إذا غامروا باالبتعاد أكرث .إن تدهور املراعي املوجودة قرب أماكن استقرارهم يعني أن عليهم أن يبحثوا عن مراعي أفضل يف مناطق رعي أبعد .ويف الوقت
نفسه فإن عدم توفر األمن يف املنطقة يجربهم عىل البقاء قرب ديارهم حيث ميلكون الدعم واملساندة من جانب شبكاتهم االجتامعية .وقد ذكروا أن وضعهم
يكون أكرث ضعفاً وهشاشة وتع ّرضاً للرسقة وخطر فقدان ماشيتهم يف املناطق التي ال ميلكون فيها صالت أو أن لهم فيها صالت قليلة .وقد ذكر مخربون
رئيسيون من قوشوش أن هذا التقييد لحركتهم ،خصوصاً خالل فرتة املحل ،يجعل بعض مربيي املاشية يتخلون عن هذا املنحى ويبيعون ماشيتهم .والنتيجة
العامة املستخلصة من هذا الوضع هو أن االنتجاع املوسمي أو أمناط الهجرة الحيوانية ،تتغري من دورة املسافات الطويلة اىل دورة املسافات القصرية.
هناك اختالف واضح يف الدورة السنوية ألمناط الحركة بني مربيي املاشية يف طليحاية ومربييها يف كلبس (أنظر الشكل  .)9وتعكس هذه االختالفات نشاطهم
األسايس يف كسب العيش واملرتبط مبا إذا كانوا متخصصني أكرث يف الزراعة أو متخصصني أكرث يف تربية املاشية .وللتخصصني طرق ووسائل مختلفة يف مبارشة
دورتهم السنوية يف التنقل ووفقاً للوصف الذي قدمه مربو املاشية من طليحاية فإنهم مييلون إىل زيارة نفس املناطق كل عام بينام نظرائهم من كلبس
يتمتعون مبرونة أكرث وكثريا ً ما يغريون من عام آلخر األماكن التي يأخذون قطعانهم إليها.

الصندوق  :5رسحه – مامرسة تجميع عدد صغري من املاشية لريعاها راعي مأجور.
الرسحة هي نظام إدارة قطيع حيث يجمع عدة مربيي ماشية قطعانهم ويستأجرون راعي ليقود القطيع امل ُج ّمع إىل املنطقة املحيطة بالقرية،
كأرايض الرعي املجاورة ويعود بالحيوانات إىل أصحابها يف املساء .وخالل الطليق ترعى هذه الحيوانات عىل مخلفات املحاصيل بعد نهاية الحصاد.
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 2.4التغيري من التنقل الكامل إىل تنقل جزيئ ومن مسافات أطول إىل مسافات أقرص

حسب ما ورد أعاله فإن مجتمعات كلبس هي مجتمعات متخصصة يف الزراعة بوصفها املهنة األساسية للسكان هناك ،باإلضافة إىل تربية الحيوانات أيضاً.
وعىل العكس من ذلك فإن مجتمع طليحاية متخصص تقليدياً يف الرعي الذي يزاوله ُر ّحل استقروا مؤخرا ً وبالتايل فإنهم بدأوا يزرعون ،مع أن جزءا ً من األرسة
مستمر يف القيام بهجرة موسمية مع القطيع .وقد وصف مربو املاشية من طليحاية دوافعهم لالستقرار أو استمرارهم يف الرتحال بالقول:
•قال الراعي  GT1انه كان مرتحل متاما ً ،ولكن بسبب وضع انعدام األمن فانه استقر عام  2003قرب طليحاية وبدأ يف الزراعة .ويف عام 2014
أرسل اثنني من ابنائه إىل املدرسة.
•أقام الراعي  GT4جزئياً يف أليمبو (دامرة ،مكان إقامة لل ُر َّحل يكون عادة بالقرب من قرية ثابتة) قرب طليحاية عام  1998بسبب التهديد
بالنهب املسلح (حينام يكون متحركاً) .وقد بدأ هو أيضاً مامرسة الزراعة.
• الراعي  GT3هو مريب املاشية الوحيد يف هذه الدراسة الذي يعيش ،بشكل كامل ،حياة البدو ال ُر ّحل ويف الشكل  ،11مع ما يبدو من أن قطيعه
يقيض وقتاً بالقرب من الديار فإن داره ت ُعترب معسكر ُر ّحل (فريق) .وفيام عدا يف الصيف فإن أرسته وقطيعه يتح ّركان عىل امتداد العام .وخالل
الصيف يبقى قريباً يف مناطق توفر املياه لكنه ما يزال يتحرك من معسكر إىل آخر كل ستة إىل سبعة أسابيع للحصول عىل مرعى أفضل.
•وصف الراعيان  GT2و  GT3إن قطعان جاملهم تقطع مسافات أطول من تلك التي تقطعها قطعان األبقار أو الضأن .ولكن إكامل مثل هذه
الرحالت الطويلة صار ميثل تحدياً بسبب قضايا انعدام األمن واالفتقار إىل موارد املياه يف أرايض الرعي الشاملية البعيدة ،عىل امتداد الحدود مع
شامل دارفور.
ق ّيدت مجتمعات كلبس أيضاً من تحركات قطعانها بسبب تدهور األوضاع األمنية .وقد ذكر  KB1أنه بعد ظهور مشاكل إنعدام األمن يف عام  2004يف بري
غي من الدورة السنوية لحركته بحيث صارت تنحرص يف مساحة أصغر وصار مييض وقتاً أطول بالقرب من دياره (الشكالن  9و  )10ويف السابق كانت
طويل ّ
حركة قطيعه متتد حتى جبل مون يف الشامل الرشقي خالل الصيف وحتى أبرت يف الشامل الغريب ،خالل الخريف .واآلن مييض الصيف يف كامني ،والتي تقع
عىل بعد  40كيلومرتا ً ،من جبل مون ،ومييض الفصل املطري يف بري طويل ،التي هي موطنه .ويبلغ محيط الدورة السنوية الحالية نحو  15كلم  .ويتحرك
آخرون حركة محدودة مامثلة لحركته .وقال  KG4أنه اتجه يف السنوات األخرية إىل مامرسة عملية تنقل محدودة .وعىل امتداد العام ظل يحافظ عىل
وجود قطيع أغنامه حول قريته عىل مسافة ترتاوح بني  2و  5كيلومرتا خالل فرتة النهار بينام يجلبها خالل الليل إىل داخل القرية مام ميثل ويشابه أسلوب
املستقرين يف التنقل.

 3.4الروتني اليومي والنشاطات اليومية

ميثل رعي املاشية عمالً مكثفاً ،خصوصاً خالل الصيف حينام يستغرق معظم ساعات اليوم وقد ميتد حتى الليل لبعض أنواع املاشية.
يبدأ العمل منذ الصباح الباكر بالحليب؛ ويأخذ الحليب نحو ساعة خالل الصيف والشتاء حينام يكون انتاج الحليب ضعيفاً .لكنه ميتد لنحو ساعتني تقريباً
الشكل  :8مجموعة من النساء يسقني حيوانات من برئ.
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خالل الرشاش والخريف حينام يكون االنتاج مرتفعاً وتكون حيوانات أكرث متوفرة للحلب .ويساهم الحليب يف تغذية األرسة حني يوجد القطيع يف الجوار.
بعد الحلب يُرسل القطيع إىل الرعي ويعود يف آخر املساء .وال ترعى الحيوانات يف الصباح الباكر حينام يكون العشب مبتالً ألن مربيي املاشية يعتقدون بأن
هذا (رعي الحشائش املبتلة بالندى) يتسبب يف مرض الحيوانات .ومبجرد أن يتبخر الندى يذهبون لرعي حيواناتهم .وقد ورد أن هذا التصور وهذه املامرسة
كانت موجودة يف أماكن أخرى يف السودان (يونغ ،سليامن وآخرون  .)2013ويرتاح القطيع عند (املقيل) منتصف النهار لتحايش درجات الحرارة العالية .إن
بعد مسافة دائرة الرعي من مكان اقامتهم يكون أقرص نسبياً خالل فصيل الرشاش والخريف ويصل إىل نحو  3كيلمرتا ً وهو أطول نسبياً خالل فصيل الصيف
والشتاء ،وقد يصل إىل نحو  5كيلومرتا ً وقد يكون أكرث.
يف اليوم الذي يؤخذ فيه القطيع لرشب املاء تبدأ الحركة يف اتجاه مصدر املياه .وإذا كان مصدر املاء بعيدا ً فإن القطيع مييض الليل كله يف منتصف املسافة.
وميكن أن تصل املسافة اىل نحو  25كلم .وتختلف وترية تردد رشب املاء بني نوع وآخر ومن موسم إىل آخر .وخالل الرشاش والخريف ترشب املاشية من برك
املاء السطحية يف املنخفضات .وخالل الشتاء ترشب األبقار والضأن كل ثالثة أو أربعة أيام وترشب يف الصيف كل ثالثة أيام .أما الجامل فتؤخذ إىل مصادر
املياه كل عرشة أيام يف الشتاء وكل مثانية أيام يف الصيف .وذكر  GT2أنه خالل الصيف ميزج العطرون (نوع من امللح) باملاء ألن للعلف قيمة غذائية
منخفضة .وحينام يكون مصدر املاء بالقرب من القرية تقوم النساء والصبيان والفتيات بسقي املاشية (أنظر الشكل .).8
قد تُجري دورة حليب أخرى يف املساء حينام يعود القطيع إىل املكان الذي يقيض فيه ليلته .وحينام يكون القطيع بعيدا ً ،يتبقى عدد قليل من الحيوانات
لحلبها .وحينام ال يكون هناك رعاة مع القطيع خالل الفصل الجاف فإن األبقار ال تُحلب .فمثالً  KG3ال يحلب أبقاره .وبدالً من ذلك تعتمد ارسته عىل لنب
املاعز .ويُعترب لنب الضأن هو أقل نوع مرغوب فيه من أنواع األلبان (أنظر الجدول  )4وبالتايل ،فإن مربو املاشية قد ال يحلبون الضأن حينام يكونون بعيدين
عن ديارهم لكنهم قد يعتمدون عىل ألبان من املاعز التي ترعى مع الضأن.
الصندوق  :6أمثلة للمفاضلة يف إدارة أكرث من نوع واحد من املاشية وتقسيم القطيع
ذكر الراعي  GT3أنه خالل فصل الخريف يدمج األنواع الثالثة ملاشيته يف قطيع واحد ألن املاء والعشب يكونان من نوعية جيدة ويتوفران بقدر
كبري .ولكن تتم املحافظة عىل مسافة ما بني األنواع الثالثة للقطيع وذلك إلفساح مجال للرعي (ملعاينة الخريطة أنظر إىل الشكل .)18
فصل الراعي  GT1هذا العام بني الضأن واألبقار خالل فصل الخريف .ومل يكن هذا الترصف مل يكن مامرسة شائعة .وقد فعل ذلك ألنه كان منخرطاً
أكرث يف قالجة (تجارة املاشية) هذا العام.
قال الراعي  GT3انه خالل فصل الرشاش والنصف األول من فصل الخريف يجمع ثالثة قطعان معاً (جامل وضأن وأبقار) .وأثناء النصف الثاين
من فصل الخريف يقوم أحد أبنائه بأخذ قطيع الجامل إىل مسافة نحو  90كلم شامالً لسببني :لتحايش اإلرضار باملحاصيل وللعثور عىل مرعى جيد
(أنظر الشكل  .)18ومن أجل قطيع أبقاره فإنه يذهب إىل منطقة جبلية واسعة غري مناسبة للزراعة ولكن تتميز بوجود علف جيد فيها .ويبقى هو
وباقي أرسته مع قطيع الضأن  .وخالل فصل الصيف يوزع قطعانه وفقاً للمسافة بني موطنه وبني مصادر املياه وتكون الضأن يف املكان األقرب من
موارد املياه ،ثم تأيت األبقار وأخريا ً تأيت الجامل .يعسكر صاحب القطيع مع أرسته قرب قطيع الضأن (أنظر الشكل .)11
يحفظ الراعي  KB3قطيعي ضأنه وأبقاره يف مكان واحد عىل امتداد العام .وقد يقسم ماشيته إىل عدة قطعان ملدة قصرية خالل فصل الرشاش
حينام تكون املوارد شحيحة ومتفرقة .ويرتك  KB3قطيعه كل العام يف منطقة ال توجد فيها زراعة كثيفة ،ولكن يوجد بها علف كايف (أنظر الشكل
.)16
وقال الراعي  KG1أنه يفصل أغنامه عن أبقاره حينام ال يكون هناك انعدام لألمن أو مخاوف من أعامل النهب .ويرتك قطيع أغنامه يف مكان آمن
قريب من منطقة دياره ،ألن الضأن تتحرك ببطء كام انها ال تكون قادرة عىل الفرار يف وجه املشاكل .وقد يتحرك بقطيعه يف إطار أرايض الرعي
القريبة.
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إن الرعي املسايئ (رسبة) شائع يف أوساط مربيي املاشية خالل الصيف وبدرجة ما يف الشتاء ومطلع الرشاش ويسمح الرعي يف الليل للراعي بأن مي ّدد وقت
الرعي يف األوقات الباردة .وقد أظهر مجتمع طليحاية ،الذي ينتمي إىل خلفية رعوية ،اهتامماً أكرث بالرسبة .ولكن بعض مريب املاشية مثل  KB1و  KG3يف
كلبس يفعالن نفس اليشء .وتشري هذه النشاطات بوضوح إىل أن مريب املاشية يحاولون توفري الحد األقىص من الفرص وتحايش املخاطر .ويتسم هذا الروتني
اليومي باملرونة ويتغري عىل امتداد الفصول.
تحتاج الضأن ،مقارنة بغريها من األنواع ،إىل مزيد من اإلرشاف املكثف .وليك يكون رعي املاشية أكرث فعالية فإن مربيي املاشية قاموا بدمج رؤوس قليلة من
املاعز مع قطيع الضأن .واملاعز معروف بأنه يسري أرسع مام يسري الضأن .كام أن املاعز تعدو أو تفر برسعة من املخاطر التي متثلها عمليات النهب وغارات
الصيادين .وتحتاج الجامل إىل إرشاف مكثف بسبب املسافات الواسعة التي تقطعها خالل الرعي.

 4.4تقسيم القطعان

إن مريب املاشية ،الذين ميلكون أكرث من نوع من املاشية يحاولون ،بشكل مثايل ،أن يحافظوا عىل وجود قطعانهم املختلفة قريبة من بعضها البعض بافرتاض
أن املوارد واألوضاع املطلوبة عند مختلف األنواع موجودة يف املنطقة .ولكن مثل هذه األوضاع املثىل نادرا ً ما تكون كذلك موجودة ،خصوصاً يف مناطق
تتباين فيها املوارد ،مثل غرب دارفور .وبالتايل فإنه كثريا ً ما يكون األكرث كفاءة ومالءمة لالنتاج هو تقسيم القطيع حسب األنواع وإدارتها بشكل منفصل.
يتم تقسيم القطعان لسبب إضايف أيضاً :السامت املميزة لألرسة (السن ونوع الجنس)؛ مدى توفر األيدي العاملة؛ الحاجة لنشاطات كسب العيش األخرى؛
التهديد بالنهب وانعدام األمن .يجب أن يأخذ مربو املاشية بعني االعتبار البعد املوسمي لهذه العوامل.

وهكذا ،فإن الرعاة يستخدمون اسرتاتيجيات نفعية يف إدارة الرعي توازن بني املفاضلة املعقدة بني حاجات األنواع املختلفة من املاشية مع التقلّبات البيئ ّية.
ومدى توفر العمل ،ومخاطر النهب وانعدام األمن .واألمثلة لعمليات املفاضلة هذه ميكن أن نجدها يف الصندوق .6
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- 5فهم التنقل الرعوي :تحليل مكاين
وزماين
 1.5تعقب املاشية

يظهر هذا القسم أمثلة لحاالت هجرة موسمية تستند إىل بيانات نظام تحديد املواقع العاملي املرتبطة ببيانات نوعية ومالحظات ميدانية ،لتوفري سجل
استثنايئ للتنقل الرعوي وإظهار امكانياته .وكام رأينا فإن التاريخ القريب النعدام األمن يف املنطقة قد ق ّيد بشكل كبري حركة مربيي املاشية وأعاق قدرتهم
عىل القيام باستكشاف واستغالل كامل املوارد الطبيعية املتباينة يف املنطقة .وتظهر الحاالت التالية ،أيضاً ،أن اسرتاتيجيات إدارة مربيي املاشية تكفل
االستخدام املناسب ملوارد الرعي التي ميكن الوصول اليها يف تناغم مع الطبيعة غري املتوازنة للبيئة .وإىل جانب االسرتاتيجية الرئيسية لتحويل الحركة
وتقليصها فإن مربيي املاشية قد تب ّنوا أيضاً آليات رعي جديدة يف محاولتهم الحفاظ عىل مرونة وصمود أنظمة وسبل كسب عيشهم.

مل تكشف سجالت نظام تحديد املواقع العاملي ( )GPSيف هذه الدراسة الدورة السنوية الكاملة للحركة .فتعقب نظام تحديد املواقع العاملي( )GPSبدأ يف
األسبوع الثالث من ابريل وانتهى يف األسبوع األخري من سبتمرب عام  .2017وبالتايل فإن وصف الحركة هو لفصول الصيف والرشاش والخريف.

 2.5أماكن حركة املاشية يف غرب دارفور :األبعاد االجتامعية والبدنية

خالل الشهور الستة من التعقب بواسطة جهاز نظام تحديد املواقع العاملي  ،GPSلقطعان املاشية (املشاركة يف هذه الدراسة) غطت القطعان أربع محليات
يف والية غرب دارفور ،ودخلت والية شامل دارفور خالل الخريف .وقد تم تحديد التقسيم املكاين والزماين للقطعان واألماكن التي جرت زيارتها خالل فرتة
التعقب املوضحة يف الشكل  .9وتم تحديد هذه الحركة من خالل توافر موارد الرعي واملياه ،واألمن .وبتأثر الوصول اآلمن إىل مناطق الرعي باالقتصاد
السيايس املحيل ،وديناميكية النزاع ،والعالقات االجتامعية بني الرعاة والسكان املحليني.
 1.2.5مربو املاشية من طليحاية ،محلية الجنينة
إن االتجاه األسايس لحركة مربيي املاشية من طليحاية هو من الشامل إىل الجنوب .تتقدم حركتهم نحو الشامل ،بشكل تقريبي مبوازاة مساري هجرة ماشية
تاريخيني (الشكل  .)9وخالل زيارات ميدانية الحظنا أنه بالرغم من أن معظم هذه املسارات مفتوحة بالفعل إالّ أن بعض األجزاء قد أغلقتها الزراعة التي
(ميارسها مزارعون استقروا منذ زمن بعيد ورعاة ماشية استقروا مؤخرا ً) .وتاريخياً ،فإن هذه املنطقة هي املنطقة التي يتحرك فيها مربو املاشية يف طليحاية
عندما كانوا ُر َّحالً .وهذا يؤكد التقارير التي تقول أن ال ُر ّحل السابقني يفضلون االستقرار يف مناطق كانوا يف السابق يرعون فيها مواشيهم ويهاجرون عربها.
(دونجمو ،وفال ،وآخرون  .)2012وقد بدأ مربو ماشية طليحاية يف االستقرار بإقامة دامرة تقع يف أطراف القرى القامئة حيث توجد لهم روابط مثل الروابط
العرقية والعرفية.
متتد الدورة السنوية للحركة بالنسبة ملجموعة طليحاية هذه إىل مسافة  120كلم من الجنوب إىل الشامل .ويف فصل الرشاش يبدأ معظم مريب املاشية يف
التحرك من ديارهم نحو الشامل .ولكن ،بعض مربيي املاشية يبدءوا هجرتهم السنوية بأول تحرك نحو الجنوب إىل املناطق املجاورة للجنينة .وهناك يستقبلوا
األمطار املتقدمة ويستفيدوا من العشب الجديد النامي يف وقت أبكر مام اذا كانوا قد انتظروه إىل أن يصل إىل طليحاية .أما الجزء الشاميل من هذه الرحلة
فإنها تأخذ قطعان الجامل ،عىل وجه الخصوص ،حتى وادي عراديب يف شامل دارفور (أنظر الشكل  1للخريطة).
 2.2.5مربو املاشية من كلبس
يُعترب تنقل مربو املاشية الذين ينتمون إىل مجتمعات كلبس (بري طويل وقوشوش) ،دائري ويتمحور حول مناطق سكناهم .ويعكس هذا القرب الشديد
لقطعان املاشية من أماكن السكن أسلوب حياة وتقاليد عريقة للمجتمعات املستقرة املنخرطة بشدة يف الزراعة وأيضاً يف مامرسة نشاطات اقتصادية أخرى.
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الشكل  :9حركة تنقل مربو املاشية املشاركون يف الدراسة يف غرب دارفور خالل فرتة التعقب.

الحدود الدولية
حدود الوالية
حدود املحلية
طريق صغري
طريق رئييس
معدل متوسط األمطار
(ملم/سنة )2017-1998
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عاصمة الوالية
عاصمة املحلية
نقطة تثري االهتامم
سوق حدودي
جبل
ارتفاع
مسارات تاريخية

ابقار الراعي
أغنام الراعي
جامل الراعي
أغنام الراعي
جامل الراعي

أغنام الراعي
أبقار الراعي
أبقار الراعي
أغنام الراعي
أبقار الراعي

أغنام الراعي

أغنام الراعي

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

وخالل الدورة السنوية للحركة فإن مريب املاشية هؤالء يقضون معظم وقتهم يف أرايض الرعي املغلقة( ،أنظر الشكل  ،)7وخصوصاً خالل فصيل الشتاء
والرشاش ،أما خالل فصل الصيف فانهم يحرصون قطعان مواشيهم يف منطقة ديارهم حيث يكون العلف والكأل متوفران .ومبامرستهم هذه فانهم يسمحون
أيضاً بأن يوزعوا بسهولة عملهم األرسي بني نشاطات الزراعة ورعي املاشية .وفيام تتجه املحاصيل نحو النضج فانهم يأخذون قطعانهم إىل أرايض الرعي غري
املقفولة وغري املزروعة لتحايش اإلرضار باملحاصيل .وال يتحرك أي واحد من مريب املاشية يف كلبس إىل أرايض الرعي البعيدة.
إن الحركة الدائرية ملربيي املاشية من كلبس متتد بني ديارهم يف الغرب وحتى أرايض جبل مون يف الرشق .وت ُعترب اآلبار العميقة التي تُستخدم مضخات
ميكانيكية يف ري الحدائق البستانية الواقعة حول الوديان هي املصادر الرئيسية للمياه .كام انهم يستخدمون أيضاً املضخات اليدوية القريبة من القرى.
ويُعترب وجود املياه وتوزيع موارد السقيا يف كلبس عامالن رئيس ّيان يشكالن النمط العام لحركة املاشية وقد فرضا عىل مربيي املاشية البقاء عىل القرب من
موارد املياه.

 3.5حركة املاشية عرب الفصول

يُعترب هطول األمطار وتقلباته من املبادئ األساسية التي تحدد الديناميات البينية والداخلية للغطاء النبايت السنوي يف أرايض الرعي يف غرب دارفور .وقد
وصفنا ،يف تقرير سابق االختالفات الرئيسية بني املناطق من حيث كم ونوع العلف يف منطقة الساحل ( )Sahelاملستغلة بشكل كامل يف امناط الهجرة
الشاملية – الجنوبية (يونغ وبيهنيك وآخرون  .)2016وهناك عالقة عكسية بني انتاج النبات (كمياً) والقيمة الغذائية لتلك اإلنتاجية (برميني ويت ويت
 .)1983لذلك ،فإن النمو األقل الذي أختري يف شامل دارفور يرجح أن يكون له قيمة أعىل ،خصوصاً حينام يكون جديدا ً ،من الكتلة الحيوية األكرث وفرة األبعد
جنوباً .وهذا يفرس جزئياً مدى الفائدة التي ت ُجنى من الهجرة شامالً بعيدا ً عن املناطق التي بها نباتات أكرث وفرة.
وهكذا فإن هناك عوامل شد وجذب بيئية وكذلك فإن صمود النظام الرعوي يعتمد عىل كيفية استجابة مريب املاشية لألوضاع املتأصلة يف البيئة .والنتيجة
هي أن من املهم فهم املنطق األسايس وقاعدة األدلة للقرارات اإلدارية التي يتخذها مربو املاشية لتحريك قطعانهم من مكان إىل آخر عرب الفصول املختلفة
يف العام.
 1.3.5الحركة يف الصيف
الصيف هو أشد فصول العام قسوة بالنسبة ملريب املاشية وقطعانهم ألن فصل الصيف هو الفرتة األكرث جفافاً واألشد حرارة يف العام يف غرب دارفور هو أيضاً
أطول املواسم .وهذا ينعكس عىل األوضاع الصحية للامشية وعىل مربيي املاشية أنفسهم (كام لوحظ خالل هذه الدراسة) .ويكون قد م ّر وقت طويل عىل
جفاف الربك وترع املاء السطحية التي تتجمع فيها املياه خالل الخريف .ويصري مستوى املياه الجوفية يف اآلبار ضحالً تدريجياً ،وتتدهور جودة املياه .وبالتايل
فإن توفر املياه هو العامل األسايس الذي يحد من حركة املاشية يف الصيف.
إن االسرتاتيجية العامة هي االحتفاظ بكل نوع عىل مقربة من مناطق توفر املاء ،ومناطق توفر املاء هي بشكل أسايس اآلبار العميقة الدامئة واملزودة
مبضخات ميكانيكية توجد عىل امتداد الوديان والتي نصبت بواسطة القطاع الخاص .وتختلف معدالت السقي وفقاً لنوع الحيوان .فالجامل تسقى يف وتائر
أقل من وتائر سقي األبقار أو الضأن لذلك فإن للجامل حرية أكرث أو وقت أطول ميكنها من التحرك إىل أماكن رعي بعيدة قبل العودة للسقي .ويظهر الشكل
 11مثال لـ  GT3الذي ميلك قطعان من الضأن واألبقار والجامل (ال توجد بيانات عن الجامل) .وخالل الصيف يحتفظ بقطيع الضأن عىل مسافة مسرية
يومني ( 12كيلومرت) من نقطة املياه (عىل القرب من موقع املجتمع املحيل) بينام يرعى جامله عىل مسافة أبعد (تصل إىل  40كيلومرتا ً من نقطة املياه).
ومع أن الصيف هو أشد فصول العام حرارة ،مام يعني أن الحيوانات تحتاج ملزيد من املاء فإن مربيي املاشية يسقون حيواناتهم بوتائر أقل يف الصيف مقارنة
بغريه من الفصول .وهذا يعود أساساً لندرة املاء إذ أنهم يعتمدون عىل عدد أقل كثريا ً من اآلبار الدامئة (مقارن ًة مبوارد املاء العديدة التي تتوفر يف موسم
األمطار).
للحد من العواقب السلبية للمناخ القايس خالل فصل الصيف ،يتجنب مربيي املاشية رعي حيواناتهم يف منتصف النهار عندما تكون درجات الحرارة عالية.
فبدالً من ذلك ،يسرتيحون يف األماكن الظليلة خالل النهار .وللتعويض عن هذه الخسارة للرعي النهاري ،فإنهم يسمحوا لحيواناتهم بالرعي أثناء الليل .ونظ ًرا
ألن عمليات نهب املاشية تحدث أثناء الليل ،فإن عليهم أن يحافظوا عىل مراقبة ماشيتهم عن كثب طوال الليل .وباإلضافة إىل ذلك ،عند تحريك القطعان إىل
نقاط الري ،فإنهم يتحركون ببطء شديد لتجنب اإلرضار بالحيوانات الضعيفة التي ال ميكنها تحمل العطش.
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الشكل :10وترية حركة الراعي  KB1خالل فصول الصيف والرشاش والخريف

مريب ماشية
أغنام الراعي KB1
صيف
رشاش

خريف
حدود دولية
طريق صغري
متوسط خط هطول املطر
(ملم /السنة )2017-1998
االرتفاع (باملرت)
مسارات تاريخية
عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل
نقطة محط اهتامم
جبل
سوق حدودي
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الشكل  :11حركة أغنام وجامل الراعي  GT3معاً خالل الفصل الجاف

مريب ماشية الحدود الدولية
GT3الوالية
أغنام الراعي حدود
صيف حدود املحلية
GT3صغري
جامل الراعي طريق
طريق رئييس
صيف
معدل متوسط األمطار
حدود دولية
(ملم/سنة )2017-1998
حدود والئية
حدود محلية
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طريق صغري
متوسط خط هطول املطر
(ملم /السنة )2017-1998
االرتفاع (باملرت)
مسارات تاريخية
عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل
جبل
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الشكل  :12حركة قطيع أغنام وأبقار  GT1إىل نقطة املاء عىل امتداد الوادي خالل الصيف.

مريب املاشية

أغنام GT1

البداية  14 :ابريل 2017
النهاية 15 :مايو 2017
ابقار GT1

البداية  14 :ابريل 2017
النهاية 15 :مايو 2017
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وعموماً ،فإن األبقار والضأن تُسقى كل يومني أو ثالثة أيام وت ُسقى الجامل كل  15يوماً .ويصف الشكل  12منطا من أمناط الحركة إىل موارد املياه لقطيع
أغنام  GT1خالل الصيف.
يجب أن تبقى املاشية عىل مسافة مناسبة من املصدر الدائم للامء مام يخلق محيطاً حول نقطة املاء يتضاءل داخله املرعى بسبب الرعي .واملرعى الذي
يكون متوفرا ً داخل هذه املنطقة يصري بشكل متزايد جافاً وضعيف النوعية .أما خلف هذا املحيط فإن من األرجح أن تكون باملنطقة مراعي أفضل لكنها
خارج نطاق الوصول العميل للقطعان من حيث املسافة التي ميكنهم قطعها دون ماء.
يف هذا الوقت من العام تكون كمية ونوعية املراعي والعلف يف أسوأ حاالتها ،كام تكون موزعة بطريقة متباعدة ،مام يؤثر عىل تنقل القطيع .وهذان
التحديان مرتابطان أحدهام باآلخر ويجب معالجتهام معاً وهناك حاجة لهام معاً ملساندة ودعم القطيع.
لتحقيق أفضل استخدام للمراعي غري املتجانسة ينبغي عىل مربيي املاشية أن يغريوا ،يف أحيان كثرية ،موقع الرعي وأن يبحثوا بشكل مستمر عن مكان جديد
للرعي (الشكل  )13وقد كانت هذه االسرتاتيجية تُطبق بواسطة مربيي املاشية الذين يقضون فصل الصيف يف أرض رعي بعيدة حيث ال توجد فيها قيود عىل
الحركة ما عدا عند الحاجة إىل املحافظة عىل البقاء عىل مسافة آمنة من مصادر املياه.
يتحرك العديد من مربيي املاشية من أرايض الرعي القريبة إىل أرايض الرعي البعيدة لتحايش املنافسة عىل العلف املحدود مع القطعان األخرى .وهؤالء الذين
يحافظون عىل وجود قطعانهم عىل أرايض رعي قريبة طول العام عادة يكونون أصحاب قطعان صغرية مثلام يفعل  .KB2فهو يحافظ عىل وجود قطيع
أبقاره عىل مقربة من قريته كام يحافظ عليه داخل القرية طوال الليل .ويكمل غذاء قطيعه بقش مجفف ومخ ّزن يف ت ّبانة (منشأة لتخزين القش املجفف)
أنظر الشكل .14
 2.3.5الحركة يف فصل الرشاش
بالرغم من أن فصل الرشاش يُعترب مرحلة انتقالية قصرية بني الصيف والخريف إالّ أنّه ميثل فصالً هاماً للغاية بالنسبة ملربيي املاشية ،فالرشاش هو الفصل
الذي تهطل فيه أول زخات املطر قبل بداية الفصل املطري(الخريف) .ويف فصل الرشاش يكون هطول األمطار خفيفاً مع توزيع غري منتظم ،ويوصف أحياناً
بأنه رشاش .تبدأ املياه السطحية يف التجمع يف برك يف املنخفضات .لكن االخرضار الذي يظهر عند بداية فصل الرشاش عىل النباتات الطريّة يكون ال يزال
خفيفاً ومتف ّرقاً .وعموماً فإن حركة املاشية تكون حركة طليقة نسبياً خالل هذا الفصل من العام وغري مقيدة بأي مصادر مياه عىل امتداد الوديان .فمثالً
تُظهر سجالت أجهزة نظام تحديد املواقع العاملي ( )GPSأن التواريخ األخرية التي أرسل فيها الراعي  GT1من طليحاية قطعان ضأنه وأبقاره لنقاط مياه
دامئة كان يومي  18مايو للضأن و 20مايو لألبقار عند بدء فصل الرشاش مبارشةً .وكان التاريخ األخري الذي أرسل فيه الراعي  KB1قطيع ضأنه (من كلبس
يف الشامل) إىل نقطة مياه كان يوم  28مايو.
الشكل  :13مالمج ألرض رعي خالل فصل الصيف يف منطقة بعيدة عن كلبس
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الشكل  :14تظهر الصورة التي عىل اليسار مجموعة من الرعاة يف طريق عودتهم من جمع القش الجاف (التنب) .وتظهر الصورة التي عىل اليمني
الطريقة التي يُخزن بها القش الجاف (التنب) وتسمى تبانة .التقطت الصورتان يف  28ابريل ( 2017خالل فصل الصيف).

يتسابق مربو املاشية لريعو ماشيتهم عىل مراعي جديدة محدودة الكأل .ويتطلب املستوى األعىل للتقلب الزماين – املكاين للغطاء النبايت خالل فصل الرشاش
(الشكل رقم  )15تنقل رسيع للقطعان .ويتحرك بعض الرعاة جنوباً الستقبال أول هطول لألمطار بينام يتج ّول آخرون بحثاً عن مواقع يكونوا محظوظني بقدر
ٍ
كاف يك يقابلوا فيها أول زخات املطر .ويُعترب الراعي  GT3مثاالً واضحاً للتحرك جنوباً ملقابلة أول أمطار فصل الرشاش يف الشكل رقم  .15وتُعترب قطعان
الراعي  KB3مثاالً للبقاء حول الديار وإستطالع املناطق القريبة حيث تخرج الحشائش الجديدة (الشكل .)16
إن الخطر األسايس الذي يواجه مربو املاشية خالل هذا الفصل هو الفرتات الطويلة التي تفصل بني زخات املطر وتؤثر هذه الفرتات ،خاصةً ،عىل أولئك
الذين يتقدمون برسعة أكرب بعيدا ً عن موارد املياه الدامئة ،ألن الفرتات الطويلة بني زخات املطر هذه تعرض حيواناتهم إىل أوضاع قاسية .وقد تجرب مثل هذه
األوضاع قطعان املاشية عىل العودة إىل مناطق تتوفر فيها موارد مياه دامئة أو تحاول الوصول إىل مصادر مياه بديلة .أما التهديد الثاين للامشية فهو تزايد
عمليات النهب خالل موسم الجفاف ،فعصابات النهب تستفيد كثريا ً من هذا الوقت الذي يكون فيه مربو املاشية مشتتني وبعيدين عن ديارهم ،مام يعني
أنهم ال يستطيعون تنظيم حمالت الفزع واستعادة حيواناتهم املرسوقة .والخطر الثالث هو أن املاشية ،عموماً ،تكون يف حالة من الضعف يف نهاية فصل
الصيف لذلك ،مع بداية فصل الرشاش وانخفاض درجات الحرارة فإن املاشية التي يصيبها الضعف بسبب التغذية الضعيفة قد تكون أكرث قابلية لالصابة
بالعدوى واألمراض.
 3.3.5الحركة يف فصل الخريف
يف فصل الخريف ،تكون كمية ونوعية املياه واملراعي جيدة وتكون حركة القطيع مقيّدة بتقدم املوسم املطري يف املناطق املزروعة .ويُعترب فيضان األودية هو
العامل الطبيعي الوحيد الذي ميكنه أن يقيّد حركة القطيع خالل موسم األمطار.
مييل مربو املاشية يف طليحاية إىل إرسال قطعانهم بعيدا ً عن حزام الزراعة خالل فصل الخريف .وهم يفعلون ذلك لتحايش تدمري محاصيل الحقول ولتمكني
قطعانهم من االستفادة من املراعي الجديدة ذات النوعية الجيدة يف أرايض الرعي الشاملية حول منطقة وادي عرديب .وهذه املنطقة غري مقطونة بالسكان
وهي أرض تالل مناسبة للزراعة .أما أولئك الذين يحتفظون بقطعان ماشيتهم حول منازلهم فإنهم يأخذونها إىل مناطق أرض بور إوإىل أرض غري مناسبة
للزراعة لتحايش النزاعات مع املزارعني املحليني حول اإلرضار باملحاصيل .ويظهر الشكل  17أن قطيع أبقار الراعي  GT1قد بدأ يف التحرك يف رحلة نحو
الشامل يف  26يوليو بينام أبقى قطيع أغنامه حول دياره .ويظهر الشكل  19مالمح األرض التي بقي فيها قطيع أغنامه خالل الخريف يك يكون بعيدا ً عن
مجال أرايض زراعة املحاصيل.
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الشكل  :15خالل فصل الرشاش ،يتحرك قطيع ضأن  GT3جنوباً ليتلقى أول زخات املطر.

مريب ماشية

أغنام الراعي GT3

رشاش
حدود دولية
حدود والئية

عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل

طريق صغري
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الشكل  :16حركة قطيع ضأن وأبقار  KB3خالل فصل الرشاش حول بري طويل.

مريب ماشية

أغنام الراعي KB3

رشاش
أبقار الراعي KB3

رشاش
رشاش
متوسط خط هطول املطر
(ملم /السنة )2017-1998
االرتفاع (باملرت)
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الشكل  :17خالل فصل الخريف ،فإن الراعي  GT1يرسل قطيع أبقاره نحو الشامل مع االحتفاظ بقطيع ضأنه قريباً حول الديار.

مريب ماشية

أبقار الراعي GT1

خريف
أغنام الراعي GT1

خريف
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حدود دولية
طريق صغري
متوسط خط هطول املطر
(ملم /السنة )2017-1998
االرتفاع (باملرت)
مسارات تاريخية
عاصمة املحلية
نقطة محط اهتامم
موقع مجتمع محيل
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الشكل :18خالل الخريف ،يتحرك قطيع جامل الراعي  GT3أكرث نحو الشامل مقارن ًة بحركة قطيع ضأنه .

مريب ماشية

أغنام الراعي GT3

خريف
جامل الراعي GT3

خريف

حدود دولية
حدود والئية
حدود محلية
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عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل
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الشكل :19تُظهر الصورة املالمح العامة لألرض التي يأخذ الراعي GT1قطيع ضأنه إليها خالل فصل الخريف حينام يكون بعيدا ً عن أماكن زراعة
املحاصيل (أغسطس .)2017

وعىل العكس من ذلك فإن مريب املاشية يف كلبس مييلون إىل جلب قطعانهم إىل منطقة ديارهم خالل فرتة الخريف .ولكنهم مع تقدم املحاصيل نحو النضج
يأخذون قطعانهم إىل خارج املنطقة .وعندما يحافظوا عىل قطيعهم داخل املنطقة يقوم األطفال مبراقبة القطيع عن كثب خالل فرتة النهار وبربط بعض
الحيوانات خالل الليل .وقد رشحوا كيف أن بعض األمهات والجدات يقمن عاد ًة بقيادة القطيع وهذا يُعترب عمالً كافياً للمحافظة عىل باقي القطيع قابعاً
يف مكانه .ويظهر الشكل  20قطيع األبقار الذي ميلكه الراعي  KG4باقياً حول قريته خالل فصل الخريف كله .ويظهر الشكل  21أن قطيع ضأن الراعي
 KB4كان قد أُحرض يوم  27يوليو قد أحرض للبقاء قرب القرية.
ذكر مربو ماشية أن صدامات حول اإلرضار باملحاصيل بسبب تعدي الحيوانات عىل املمتلكات قد ظلت تقع ع ّدة مرات خالل السنني األخرية وكام ورد من
قبل يف هذا التقرير (القسم  )3فإن املجتمعات املحلية تحاول العودة إىل االكتفاء الذايت بعد األزمات .وبالتايل فإنها حريصة عىل االبتعاد عن الحوادث التي
قد تؤخر طريقها نحو التعايف .وقد ط ّورت تلك املجتمعات العديد من اآلليات وعمليات التأقلم لتحايش املشاكل مع بينها مام يجد الدعم من حقيقة أن
مجتمعات طليحاية وكلبس منخرطة يف كل من الزراعة وتربية املاشية.
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الشكل  :20يقيض قطيع أبقار الراعي  KG4كل فصل الخريف حول قريته

مريب ماشية

أبقار الراعي KG4

صيف
رشاش
خريف
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حدود دولية

مسارات تاريخية

طريق صغري
متوسط خط هطول املطر
(ملم /السنة )2017-1998

عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل

االرتفاع (باملرت)

جبل
سوق حدودي
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الشكل  :21أحرض الراعي  KB4قطيع ضأنه لقضاء باقي فصل الخريف حول القرية يف يوم 27

مريب ماشية

أغنام الراعي KG4

صيف

رشاش
خريف
طريق صغري
االرتفاع (باملرت)
مسارات تاريخية
عاصمة املحلية
موقع مجتمع محيل
نقطة محط اهتامم
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- 6تركيب :صمود أنظمة االنتاج الحيواين
يف غرب دارفور وتعاملها مع األزمات
وأشكال تطرف املناخ
يقدم هذا التقرير سجالً تجريبياً لتنقل املاشية كام يُظهر امكاناتها .ويسلّط هذا الفصل الضوء عىل بعض النتائج والدروس األساسية املستفادة من مربيي
املاشية فيام يتعلق بإدارة وتأقلم أنظمة رعيهم .ويعرض التقرير أيضاً بعض التوصيات املؤقتة التي يُرجى منها أن تُوظّف كأساس لنقاش مع أصحاب مصلحة
أساسيني عىل املستوى املحيل وما فوقه .ويعتمد التقدم مبثل هذه التوصيات عىل بناء فهم وإجامع مشرتكني فيام يتعلق باملشاكل التي تواجه أنظمة املاشية
واملنتجني ،وحلولهم.

 1.6فهم تقلب املناخ يف سياق دارفور

وص ّناع السياسات اهتاممهم ،بشكل متزايد ،عىل التأقلم مع التغري املناخي .ويظهر هذا برنامج بناء املرونة والتكيف مع الكوارث
يركز املانحون والربامج ُ
املناخية واألزمات  -بريسيد  )BRACED( -هذا عن طريق رصف مبلغ  140مليون جنيه اسرتليني عىل امتداد  3سنوات يف  13دولة .يف سبيل الخروج
بفهم صائب لتبعات التغري املناخي يف سياق السودان ،يجب عىل املرء أوالً أن يدرك بشكل كامل الصفات املميزة للتقلبات املتطرفة للمناخ يف األرايض الجافة.
التغي املناخي بأنه يعني عدم القدرة عىل “التنبؤ” ولكن هذا الوصف ليس دقيقاً متاماً .هناك أمناط لهذه التقلبات يجب أن تُفهم حتى
وكثريا ً ما يُوصف ّ
ميكن أن يتحكّم املنتجون املحليون وأنظمة االنتاج املحلية يف ظاهرة التقلب.
يسلّط تحليل بيانات هطول األمطارخالل الفرتة من  1998اىل  2017الضوء عىل خمسة أبعاد أو جوانب من تقلبات هطول األمطار:
•تاريخ بدء هطول األمطار والذي يبدأ أوالً يف الجنوب ويتق ّدم باتجاه الشامل مام يعني أن الزراعة تبدأ يف وقت أبكر يف الجنوب ويكون العشب
الجديد متوفرا ً أوالً يف الجنوب؛
•التدرج يف هطول األمطار بني الجنوب والشامل حيث يرتفع متوسط هطول األمطار السنوي من الجنوب إىل الشامل من حوايل  600ملم سنوياً
تقريباً يف محلية كلبس والتي تقع عىل بعد نحو  110كلم شامل مدينة الجنينة (أنظر الخريطة يف الشكل )1؛
•التباين املكاين خالل املوسم :داخل املكان ،يف بعض األماكن أو حتى املزارع قد تهطل فيها أمطار بينام قد ال تهطل أمطار يف أماكن أخرى؛
•التقلب الزمني خالل املوسم :يف غضون موسم األمطار ،قد تكون هناك فرتات أطول أو أكرث جفافاً أو فجوات يف هطول األمطار يف بعض املناطق
مقارنة بغريها ،وقد يتعارض ذلك مع التدرج املتوقع لألمطار ؛
•التقلبات املوسمية :مع تباين املجموع الكيل لهطول األمطار (والوتائر املوسمية للهطول) بني السنوات .ومن املرجح أن تختلف وتائر الهطول
حسب املكان؛ فمثالً السنة الجيدة يف محلية ما قد تتزامن مع سنة سيئة يف مكان آخر (الشكالن  2و .)3
وبالنظر إىل هذا التقلّب املتطرف فأنّه يصعب التأكد من أثر التغري املناخي عىل هطول األمطار ،ويعود ذلك جزئياً إىل عدم كفاية البيانات املتاحة لدراسة
االتجاهات طويلة األمد فيام يتعلق بزيادة الفيضانات والسيول ،وزيادة درجات الحرارة خالل املوسم الحار الجاف ،ويف بعض األحيان زيادة هبوب رياح
قوية لها تأثري عىل تجفيف النبات.
يؤثر تقلّب مستويات هطول األمطار يف توزيع وتوفر املاء واملرعى ،والتي تعترب موارد أساسية لالنتاج الحيواين ويتأثر املاء والعلف واملرعى فوق ذلك
بالجيولوجيا والتضاريس وأنظمة الرتبة .وتُعترب هذه األبعاد املتعددة للتنوع وعدم القدرة عىل التنبؤ منطاً منوذجياً لبيئة غري متوازنة ،كام أن السياق املؤسيس
يعاين ،باملثل ،من التعقيد حيث تعدد األنظمة العرفية والترشيعية التي تتحكم يف إمكانية الوصول إىل األرض وإىل موارد تلك األرض.
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إن عمليات التفسري املط ّولة هذه رضورية طاملا أن تفكري العديد من الكيانات الدولية والوطنية الفاعلة ما يزال عالقاً بنموذج توازن ،وأنظمة تعليم؛ وأن جزء
كبري من بيئة السياسة متجذر يف مناذج انتاج عتيقة عفا عليها الزمن .وكجزء من استيعاب البحث الذي أداره املرشوع استخدمنا أرقاماً وخرائط تم انتاجها
خالل هذه الدراسة الستخالص ورشح تقلب املناخ بهدف تعزيز التفاهم وتسهيل سبل وصول املعلومات ملجموعة كبرية من أصحاب املصلحة من املنتجني
وحتى صانعي السياسات يف أعىل املستويات.
توصيات:
•تتطلب مناهج استيعاب اصحاب املصلحة تطويرا ً أكرث كام تتطلّب أن يتوسع نطاقها لتشمل مناطق وسياقات أخرى يف إطار سياسة متعددة
القطاعات وبرامج تعليمية وتقنية.
•تتوفر بيانات االستشعار عن بعد ،التي تتعلق بهطول األمطار والغطاء النبايت ،مجاناً ،وميكن استخدامها ملراقبة تخفيف مخاطر املناخ داخل املنطقة.

 2.6اسرتاتيجيات مربيي املاشية للتحكم يف التقلبات املناخية :للتنقل أهمية أساسية

توفر عملية تعقّب تحركات قطعان املاشية فرصة نادرة لتحديد الوقت الحقيقي للدورة املوسمية لالنتاج الحيواين واالسرتاتيجية املستخدمة من جانب مربيي
املاشية للتعامل مع التقلبات يف املياه واملرعى والعلف.
إن االسرتاتيجية السائدة واألكرث أهمية معالجة التفاوت يف هطول األمطار والغطاء النبايت هي اسرتاتيجية تنقل القطيع ،والتي تتخذ حالياً أشكاالً مختلفة،
مبا يف ذلك التنقل ملسافات طويلة (من  20كلم فام فوق) ،والتنقل ملسافات قصرية (من  19 – 6كلم) وتنقل املستقرين ( 5كلم أو أقل من ديارهم) .أما
القطعان األكرث تنقالً فتستخدم االسرتاتيجيات التالية من أجل تحسني انتاجيتها:
عميف كلبس) ،تهرع القطعان نحو
•مع اقرتاب موعد هطول األمطار خالل فصل الرشاش (والذي عاد ًة ما يحدث مبكرا ً يف الجنينة قبل اسبوعني ّ
املناطق التي تشهد أول هطول ألمطار الستقبال األمطار مام يعني أحياناً اندفاعاً نحو الجنوب لتستفيد قبل غريها من األمطار األوىل ومن بواكري
نضارة املراعي الجديدة بعد ندرة املراعي التي مت ّيز بها فصل الجفاف الحار الطويل .ومع فصل الرشاش ال تعود هناك حاجة ألخذ قطعان املاشية
للرشب يف مياه اآلبار املستدمية.
•خالل الخريف ،تستفيد رحلة القطعان نحو الشامل من عملية االخرضار املوسمية التي توفر منوا ً جديدا ً وتغذية أكرث ومراعي أكرث اتساعاً ونظافة
(غري ملوثة) (عىل النقيض من األحزمة الزراعية األكرث كثافة إىل الجنوب) .ومتكّن هذه الرحلة نحو الشامل ،أيضاً ،القطعان من تجنب أوضاع أكرث
صعوبة تتصل بهطول أمطار غزيرة ،مبا يف ذلك اآلفات والطني.
•يُعترب فصل الصيف من أصعب األوقات بالنسبة لقطعان املاشية إذ يجب عليها أن تبقى عىل مقربة من اآلبار العميقة ذات املياه الدامئة للسقي.
وتختلف وترية رشب املاء وفقاً لنوع القطيع .ويتم سقي الجامل بوترية أقل وبالتايل فهي قادرة عىل أن تتحرك إىل مناطق رعي أبعد قبل العودة.
إتضح جلياً ،من خالل دراستنا ،أن مربيي املاشية من كال املجتمعني املحليني (طليحاية وكلبس) ميارسان حالياً منط تنقل أكرث تقييدا ً .وهذا التنقل املق ّيد يُعزى
أساساً إىل مخاطر وجود قُطّاع طرق ومجموعات مسلحة يف أرايض الرعي شديدة البعد .وتشمل العوامل األخرى نقص املياه يف الشامل وإغالق املسارات
أحياناً ،وبالتايل فإن املسافات الطويلة التي يقطعها قطيع الجامل من الجنوب إىل الشامل آخذة يف التقلّص إىل أن تصل وادي عرديب يف شامل دارفور اليوم.
يستخدم مربو املاشية يف مجتمعي كلبس (بري طويل وقوشوش) هجرة قصري املسافة تشمل تحركات دائرية لالستفادة من املرعى داخل منطقة الرعي القريبة
(حتى مسافة دائرة نصف قطرها  19كلم) من مكان السكن أو الفريق (املعسكر) .إن أحد العوامل األساسية التي شكّلت هذا النمط العام يف كلبس هو
توافر وتوزيع موارد املياه .وهذا القرب الشديد لقطعان املاشية من مساكن البرش يعكس أسلوب حياة وتقاليد مجتمعات مستقرة استقرارا ً راسخاً ،وهي
مجتمعات متارس الزراعة بوصفها اسرتاتيجيتهم األساسية يف كسب العيش بينام يقومون برتبية قطعان صغرية من الضأن واألبقار .ويسمح قرب القطعان هذا
أيضاً ،ملريب قطعان املاشية يف كلبس بتقسيم عمل األرسة بني أنشطة الزراعة وأنشطة الرعي بشكل أكرث مرونة.
وعىل النقيض من ذلك فإن مربيي املاشية يف طليحاية ،الذين كانوا يتمتعون بهويّة تقليدية ك ُر ّحل ،يحافظون عىل ماشيتهم بوصفها اسرتاتيجيتهم األساسية
لكسب العيش ،يف تكامل مع الزراعة ،ومع مجموعة من املناشط األخرى املستندة إىل السوق نظرا ً لقربهم من مدينة الجنينة.
إن مربيي املاشية يف طليحاية الذين ال ميلكون قطعان كبرية الحجم مبا يكفي لتربير تجشّ م مشاق الرعي ملسافات طويلة يقومون بتجميع ع ّدة قطعان متلكها
العديد من األرس لتشكيل وحدة رعي واحدة متنقلة.
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تثري هذه التقلبات يف تنقل املاشية ،خصوصاً تقلّص حركة تنقل املسافات الطويلة ،وزيادة أهمية التحركات الدائرية يف إطار التنقل ملسافات قصرية ،يطرح
تساؤالت حول استدامة االنتاج الحيواين عىل املدى املتوسط واملدى الطويل وحول التوازن بني أنظمة االنتاج .إن منوذجنا ال ميثل عينة متثيلية ،وبالتايل ال
نستطيع تقدير النسبة للمجموع الكيل للامشية التي تُدار يف إطار هذه األنظمة املختلفة .إن التوزيع النسبي للرثوة الحيوانية بني األنظمة له عالقة بسياسة
الحكومة املتعلقة بحامية وتعزيز االنتاجية وإدارة املوارد بطريقة مستدامة .إن إعادة تحليل بيانات عام  2007مللكية األرس للامشية يف التعداد السكاين قد
تلقى بعض الضوء عىل أعداداملاشية وتوزيعها .ومع ذلك ال يوجد بديل عن إجراء إحصاء للرثوة الحيوانية والذي ،نتيجة ألهمية هذا القطاع والتغريات التي
تحددها هذه الدراسة وغريها من الدراسات ،هناك حاجة ماسة له اآلن ،أكرث من أي وقت مىض،لتعزيز معرفة واضعي السياسات.
توصيات إىل واضعي السياسات القومية والدولية
•إجراء املراجعة املشرتكة مبشاركة أصحاب املصلحة عىل مستوى الوالية وعىل املستوى املحيل ملعرفة القيود العملية التي تقف أمام تنقل املاشية،
وكيفية تقديم الدعم بشكل أكرب ،مبا يف ذلك املسائل املحددة التالية:
•كيف ميكن تعزيز التنقل من حزام قريب إىل حزام بعيد؟
•ما هي االسرتاتيجيات لتطوير موارد املياه التي تعادل بني توزيع مصادر املاء واملخرجات والرعي املتاح ،وذلك لتعزيز االستدامة البيئية؟
•تدعم منطقة غرب دارفور مجموعة من أنظمة االنتاج الحيواين وأنظمة تنقل املاشية مام يشكّل مساهمة كبرية يف االقتصاد .هناك حاجة إلجراء
تعداد للامشية لتوفري املعلومات الوافية للسياسات والربامج عىل املستوى الوطني ومستوى الواليامتن منظور كيل فيام يتعلق بكيفية دعم االقتصاد
الوطني ومن منظور صغري/متوسط حول كيفية إدارة مربيي املاشية لقطعانهم وتعزيز سبل كسب عيشهم ،واملشاركة يف إدارة املوارد الطبيعية
بطريقة سلمية.

 3.6االسرتاتيجيات األخرى التي يستخدمها مربو املاشية للتحكم يف التقلبات

إن االسرتاتيجيات التي يستخدمها مربو املاشية للتحكم يف التقلبات ميكن أن تنقسم إىل اسرتاتيجيات إدارة القطيع؛ وحجم القطيع وتكوينه؛ وتنوع أنشطة
سبل كسب العيش.

 1.3.6اسرتاتيجيات إدارة القطيع لتحسني أوضاع املاشية
إن مربيي املاشية الذين ميلكون أكرث من نوع واحد يديرون قطعانهم موسمياً للتك ّيف مع التقلبات عن طريق تقسيم قطعانهم حسب كل نوع .وتسمح
هذه املامرسة لهم بالتكيف مع احتياجات وقدرات كل نوع والتك ّيف عىل املناخ وااليكولوجيا .فمثالً األنواع املختلفة من املاشية التي ترعى بشكل انتقايئ
عشباً مختلفاً أو علفاً مختلفاً تتميز بأمناط مختلفة لرشب املاء كام أنها تتحرك برسعات مختلفة .فحينام تكون هناك حاجة لحركة أرسع فإن تقسيم القطعان
وتحريكها منفصلة قد يكون أكرث فعالية (مثالً ،عند التحرك عرب مناطق زراعية أو كنتيجة النعدام األمن) ويتطلب تقسيم القطعان عمالً إضافياً ،وبالتايل ،فانها
تكون مالمئة إذا كان هناك قوة عمل كافية ومتاحة.
يُعترب الصيف ،أو الفصل الحار الجاف ،أكرث الفرتات صعوبة يف العام .ويُعزى ذلك لتناقص مخزون املياه املتاح من عدد صغري فقط من مصادر املياه الدامئة،
وإلنخفاض كمية ونوعية الكأل يف املناطق التي ميكن للقطعان الوصول إليها إذا كان عليها أن تبقى عىل مقربة من مصادر املياه الدامئة التي غالباً ما تكون
قليلة ومكتظة باملاشية والرعاة .ويجب أن ت ُسقى املاشية يدوياً وهي مهمة شاقة وتستغرق وقتاً طويالً .وكثريا ً ما تكون املنطقة حول موارد املياه الدامئة
تعاين من الزحامومن الرعي الجائر .ومع تقدم موسم الجفاف تتلوث املنطقة بشكل متزايد باملاشية املنتظرة .ويجب علىالرعاة موازنةالوقت بني السقي
املنتظم والزمن املطلوب للامشية لتصل إىل مناطق ذات مراعي أفضل .وبقدر ما يطول الزمن املستخدم للوصول للمرعى األفضل بقدر ما تقل وتائر سقي
القطيع ،مام ميكن أن يكون مرضا ً بالصحة.
يف مواجهة هذه الظروف الصعبة خالل الصيف يتبنى مربو املاشية اسرتاتيجية أخرى لتحسني أوضاع قطعانهم وهي تعديل روتني حياتهم اليومي .فمثالً،
خالل فصل الصيف تُرعى القطعان خالل الليل وترتاح يف الظل خالل أكرث األوقات ارتفاعاً يف درجة الحرارة يف اليوم .وقد يستخدم مربو املاشية أيضاً مركزات
العلف الغذائية لحيوانات محددة أو أن يستخدم من يزرعون مخلفات محاصيلهم.
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 2.3.6التحول يف تفضيل األنواع
فيام يتعلق برتكيب القطيع وتفضيل أنواع معينة أظهرت الدراسة وجود تحول من األنواع التقليدية (الجامل واألبقار) إىل الضأن .ويف عينتنا ت ُعترب الضأن حالياً
هي أكرث األنواع شيوعاً ،وهي تُ تلك عاد ًة إما مع الجامل أو مع األبقار .والتفضيل الجديد للضأن يأيت من قدرتها عىل التوالد الرسيع ،وزيادة الطلب عليها يف
األسواق ،وألن تحريك قطعان الجامل واألبقار ملسافات طويلة صار ميثل تحدياً أكرب.
 3.3.6تنويع نشاطات كسب العيش وإدارة احتياجات عمل األرسة
يعمل معظم مريب املاشية يف دراستنا عىل تنويع مصادر كسب عيشهم ،بشكل متزايد ،لتشمل الزراعة ،وإن مل متارس بشكل فعيل ،باإلضافة إىل أنشطة
أخرى مثل تعدين الذهب ،وخدمات النقل باملركبات بني األسواق ،والهجرة ،مبا يف ذلك طلب اللجوء السيايس يف الغرب .ويجب موازنة تنوع سبل كسب
العيش هذا بالعمل واملهارات األرسية املتاحة .وقد اكتشفنا االتجاهات املستمرة والجديدة التالية :استخدام البنات ليقمن بالرعي ،استخدام عاملة بأجر يف
الزراعة والرعي ،دمج القطعان مع قطعان ملربيي ماشية آخرين لتقليل التكلفة فيام يتعلق بالتنقل .وباإلضافة إىل ذلك فإن مامرسة التنقل القريب (بدالً
من الهجرات الطويلة) متكّن مربيي املاشية من إجراء موازنة أفضل الحتياجات عمل األرسة .فعىل سبيل املثال تتم إدارة القطيع يف املناطق البعيدة بواسطة
الذكور البالغني من أفراد األرسة ،بينام يتوىل الصبية الشباب من الجنسني مهمة رعاية القطيع يف منطقة الدار.
عندما يتم اعتبار تربية املاشية أو الزراعة نشاطاً ثانوياً فانهام يلعبان دورا ً مساعدا ً يف سبيل كسب العيش الرئييس .فبالنسبة للرعاة املتخصصني ،مثل مجتمع
طليحاية ،فإن الزراعة ميكن أن تعترب مصدر دخل وبالتايل تقلّص الحاجة ملبيعات املاشية لجلب النقود ،ولتوفري علف كمخلفات محاصيل؛ ومتثل شكالً من
أشكال التأمني يف حالة حدوث جفاف إذ تساهم يف توفري العلف للامشية .ومتثل املاشية ،للمزارعني املتخصصني :مصدر دخل (لرشاء مدخالت زراعية يف بداية
موسم األمطار)؛ وكشكل من أشكال االستثامر (باستخدام دخل ما بعد الحصاد لبناء قطعانهم)؛ وكشكل من أشكال التأمني يف حالة فشل الحصاد.
توصيات
•مراجعة األوضاع املحيطة مبوارد املياه الدامئة .والنظر يف توفري الظل والحد من اآلفات لتحسني البيئة الصحية .والنظر يف دعم الخدمات للرعاة
واملاشية ،مبا يف ذلك توفري نظم أكرث كفاءة ورسعة لسقي املاشية.
•مراجعة التوازن بني توافر موارد مياه دامئة وتوافر املرعى .قد تكون هناك حاجة لزيادة عدد موارد املياه مع إمكانية تقليل انتاجيتها (ليك يقلّل أو
يحد من االستخدام وحامية املراعي) .تعزيز التزويد التجاري بحاويات املاء (قرب نقاط املاء)

 4.6مامرسات التعامل مع الصدمات وأشكال التطرف املناخية والنزاع

 1.4.6التعامل مع الصدمات وأشكال التطرف املناخية
ح ّدد مربو املاشية يف هذه الدراسة امل َ َحل (أعوام عدم هطول األمطار) والفيضانات بوصفهام صدمتني مناخيتني رئيسيتني تؤثران عليهم .وشملت السنوات
الجافة األخرية املح ّددة التي ذكرها مربيي املاشية األعوام  2004و  2010و  2014و  .2017وح ّدد مربو املاشية يف طليحاية تبعات َم َحل عام 2017
بوصفه األسوأ مقارن ًة بسنوات الجفاف السابقة ،وذلك ألن قطعان جامل آتية من تشاد كانت قد تنافست عىل القدر املحدود من املياه واملرعى والعلف.
وتستهلك قطعان الجامل كميات كبرية من املرعى والعلف أكرث مام تستهلكه قطعان املاشية والضأن؛ وقد وصف مخربون أن مرعى معني ميكن أن يكفي
قطيع الضأن لثالثة أشهر لكن ميكن أن يستهلكه قطيع الجامل خالل شهر واحد .وهذا يؤكد نتائج مستخلصة من دراسة ذات صلة بسبل كسب العيش:
حينام تواجه املجتمعات املحلية صدمات مثل جفاف  2017بالتزامن مع قطعان جامل هادرة آتية من تشاد ،فإن التأثري يكون اش ّد واحتامل أن ميتد أثره
لفرتة أطول (يونغ واسامعيل ،تحت الطبع).
تشمل اسرتاتيجيات التأقلم التي متارس يف سنوات الجفاف :تحريك القطعان كثريا ً ،من مكان إىل آخر ،بحثاً عن املرعى والعلف؛ وقصقصة فروع األشجار؛
وعمليات هز الفروع التي يعقبها جمع البذور والثامر إلطعام الحيوانات؛ وإطعام الحيوانات الضعيفة باملركزات الغذائية التي ت ُجلب تجارياً؛ وتقليص حجم
القطعان.
الحظنا ،خالل زيارات ميدانية إىل قوشوش أن الرتكيز األعىل للامشية حول األشجار يتسبب يف الرعي الجائر وهي تدهور الغطاء الشجري حول القرية (الشكل
 .)22ووفقاً ملخربين رئيسيني فإن هناك ضغوطاً شديدة عىل ما تبقى من الغابة يف املنطقة املحيطة ،والتي لن تزيد ألنه ال توجد موارد رعي بديلة يف
السنوات الجافة.
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الشكل  : 22مثال لألرضار التي أصابت األشجار وتسبب فيها مربو املاشية.

أثر فيضان  2015عىل العديد من مربيي املاشية يف طليحاية وبري طويل .وقد حدث الفيضان خالل فصل الرشاش ،وكان الوادي واألرايض املنخفضة من
حوله ،يف ذلك الوقت ،هي املصادر الوحيدة للعلف .وخالل فصل الرشاش أيضاً يُر ّجح ان تتجمع جيوب صغرية أو برك من املياه بعد هطول األمطار الخفيفة
األوىل يف هذه املناطق .ورشح الراعي  KB2أن مناطق الوديان ،وخصوصاً وادي باردي ،هي أماكن الرعي الرئيسية الوحيدة لقطعان املاشية يف بري طويل
خالل فصل الرشاش .لذلك فإن العديد من الحيوانات كانت موجودة حينام إمتأل الوادي باملياه فجأة .وقد فقد الراعي  KB2عدد  5رؤوس من األبقار و
 20رأساً من الضأن خالل هذا الفيضان .أما الراعي  KB4قد فقد  80رأساً من الضأن.
 2.4.6تأثري النزاعات وإدارة عدم األمن
إن نزاع دارفور األوسع قد انفجر يف مطلع عام  2003مام أثر عىل املنطقة كلها .وقد جلب معه تحوالت طويلة املدى عىل سبل كسب العيش .وقد روى
مربو املاشية بعض األحداث املحددة التي كان لها تأثريها عىل أرسهم .وكانت أكرث املراحل قسوة هي املرحلة املمتدة من  2010 – 2003التي قام خاللها
العديد من مربيي املاشية يف طليحاية بتغيري طريقة حياتهم وسبل كسب عيشهم من ُر ّحل متاماً إىل االستقرار وأن يصريوا ُر ّحالً عىل نحو جزيئ .وعىل العكس
منهم فإن العديد من مجتمعات كلبس صاروا ،خالل هذه املرحلة ،نازحني .وقد وصف شيخ بري طويل كيف أن القرية قد ُهجرت بسبب النزاع ،وأن نحو
 50%فقط قد عادوا إىل ديارهم من معسكرات النزوح أو من بلدات مثل كلبس .ووفقاً لذلك فإن عدد املاشية تضاءل ،كام فقدت بعض األرس كل ماشيتها.
إن أول ردة فعل ملربيي الحيوانات يف كلبس عىل حوادث إنفالت األمن التي وقعت يف املنطقة هو نقل الحيوانات إىل أماكن بعيدة وآمنة يف حالة القطعان
كبرية الحجم ،أما إذا كانت القطعان صغرية الحجم فإنهم يحاولون إبقائها داخل القرية .وقد قال الراعي  KG4من قوشوش أنه أبقى قطيع أغنامه يف زريبة
غي الراعي  GT1الحركة السنوية لقطيعه من الدورة الطويلة التي كان
وأطعمها التنب (العشب الجاف) لتجنب أوضاع انعدام األمن .وخالل هذه الفرتة ّ
يصل فيها اىل املناطق املتاخمة إىل الطينة يف الشامل إىل دورة ال يبعد فيها كثريا ً عن كلبس .وذكر أيضاً أن مربيي الحيوانات صاروا يتنقلون يف مجموعات
كبرية لدعم بعضهم البعض يف حالة حوادث انعدام األمن حيث تم االبالغ عن وقوع عدد كبري من الغارات عىل املاشية خالل هذه الفرتة.
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وحالياً ،ما يزال شن الغارات عىل املاشية مستمرا ً يف طليحاية وأعتربت مشكلة شن الغارات عىل املواطنني هي املشكلة األمنية األساسية التي تواجه مربيي
املاشية يف املنطقة .ويف عام  2010فقد الراعي  81GGT2رأساً من الجامل .وقد أخذت  27رأساً من الضأن من الراعي  GT3إذ استوىل عليها املغريون يف
فصل الرشاش من عام  .2015وصار الراعي  GT3يستخدم اآلن كالب الحراسة ملراقبة حيواناته ليالً15 .وأبلغنا الراعي  KG3أنه يف عام  2016أن املمرات
التي كانوا يستخدمونها للخروج من املنطقة الزراعة يف الطريق إىل جبل مون قد أغلقت متاماً ومل يُعاد فتحها حتى اآلن لذلك فإنهم يضطرون إىل أخذ طريق
طويل كطريق بديل للوصول إىل وجهتهم التي يقصدونها.
أظهرت هذه الدراسة أيضاً أن الدوافع وراء استقرار املاشية ،مبا يف ذلك عوامل الدفع والجذب ،هي ،إىل حد كبري ،مستقلة عن الدور املستمر والهام لتنقّل
املاشية يف الحفاظ عىل القطيع .وبالتايل فإن عملية استقرار ال ُر ّحل ال تعني بالرضورة تقليص تنقل املاشية أو تقليص انتاجيتها.
توصيات
تتغي بينام يقوم مربو املاشية بالتوفيق بني عوامل عديدة متنافسة ،مبا يف ذلك املناخ والبيئة
•ينبغي ابالغ صانعي السياسات بأن وتائر تنقل املاشية ّ
واالقتصاد .ويلعب كل عامل من هذه العوامل دورا ً معقدا ً يف إدارة القطيع واتخاذ القرار؛ وللقرارات التي يتخذها الرعاة يف نهاية املطاف آثارا ً عىل
االقتصاد املحيل واالقتصاد الوطني وعىل استدامة قطاع الرثوة الحيوانية والزراعة املطرية يف السودان.

- 15أظهر مسح خط األساس الذي قمنا به أن املجتمعات املحلية التي تم تحديدها كمجتمعات ُر ّحل متلك مزيدا ً من الكالب أكرث من التي متلكها املجتمعات الزراعية التقليدية؛ وذلك يعود ،عىل األرجح،
لدور الكالب يف حامية القطعان.
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- 7خالصة

وجدنا ،ضمن عينة قطعان املاشية التي اخرتناها لدراستنا ،أنظمة انتاج حيواين واسعة النطاق ،مبا يف ذلك أنواع قطعان مختلفة ،وأحجام قطعان مختلفة
ويحسن ظروف املاشية ،ويقلل التوتر والنزاع
وأمناط تنقل ،وقد استنتجنا أن تنقل املاشية هو العامل الوحيد األكرث أهمية الذي يحدد االستدامة البيئية،
ّ
مع املزارعني .وفوق ذلك فإن املاشية تلعب أدوارا ً مختلفة وفقاً السرتاتيجيات كسب العيش لدي املنتجني .وهذا يتطلب سياسة أكرث اسرتاتيجية ومالمئة كام
يتطلب استجابة برنامجية وفقاً لنظام االنتاج الحيواين ،لتعزيز املنافع املتعددة لتنقل املاشية مع االعرتاف واملجابهة للتحديات التي تواجه أصحاب القطعان
الصغرية ،خصوصاً النساء.
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اختصارات
BRACED
BRICS
CWW
GPS
km
mm
MODIS
NDVI
SPE
TMPA
TRMM

بناء املرونة والتكيف مع الكوارث املناخية واألزمات
مرشوع بناء الصمود واملرونة يف تشاد والسودان (بريكس)
كونسرين ويرلد وايد
نظام تحديد املواقع العاملي
كيلومرت
مليمرت
جهاز راديومرت طيفي للتصوير
مؤرش معدل منو النباتات
تقديرات األقامر الصناعية
برنامج تحليل هطول األمطار عرب أقامر صناعية متعددة
بعثة مراقبة سقوط األمطار اإلستوائيّة
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مرسد للمصطلحات العربية

عنكوليب الذرة الحلو
عطرون نوع من امللح
دامرة
اقامة معسكر مستقر عادة يكون ملتصقاً بقرية مستقرة
درت
وقت ما قبل الحصاد ووقت الحصاد
فريق
معسكر مؤقت للرحل
فزعة
حشد رجال يف سن القتال (شباب يف مقتبل العمر) الستعادة املاشية املرسوقة
قالجة
تجارة موايش  /تاجر ماشية
قوز
تل رميل
حج
الحج
جرون
صوامع الغالل التقليدية
مقيل
اسرتاحة القطيع لتجنب حرارة منتصف النهار
مَ َحل
سنوات الجفاف
مخمّس مخمس =  1.8فدان أو  0.73هيكتار
ممر ماشية تقليدي  -مسار
مرحال
حشد اعضاء املجتمع املحيل للمساعدة يف عمل معني
نفري
فصل بداية األمطار وزخات املطر
رشاش
وسيط
سبايب
رعي مسايئ
رسبه
نظام إدارة ماشية يعني أن يجمع عدد مربو ماشية حيواناتهم ويستأجرون راعياً ألخذها ألرايض الرعي املجاورة للقرية واحضارها اليهم يف
رسحة
نهاية اليوم
بطيخ أصفر
شامم
مخزن للتنب
تبّانة
مامرسة ترك الحيوانات لرعي مخلفات املحاصيل بعد الحصاد
طليق
عجور (تبش)
تبش
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ملحق 1

مقابلة من زيارات التوعية
أ -معلومات أساسية
 )1الهوية الشخصية للراعي  )2 .................. :تاريخ املقابلة )3 ..................... :اسم املكان............................... :
ب) إدارة املاشية  /القطيع
 )1أهمية نسبية لكل قطيع  /نوع (جامل ،أبقار ،ضأن وماعز) يف حالة أن ميلك صاحب القطيع أكرث من قطيع  :رت ّب القطعان التي متتلكها من األكرث أهمية
إىل األقل أهمية من حيث الرسعة كمصدر للدخل ،واملفضل ثقافياً ،ومصدر ملنتجات األلبان ،مقاوم للجفاف  ....الخ
االستخدام أو املنفعة

األسباب

األقل أهمية

الثالث

الثاين

األكرث أهمية

ج) تقليص واستعادة حجم القطعان
 )1ما هي األسباب  /املسببات (القرسية واالختيارية)لتقليص أي نوع من املاشية التي متلكها؟
األسباب

األنواع

 )2ما هو السبب املناسب /الفرتة من العام لتقليص كل نوع وملاذا؟
األسباب

األنواع

 )3ماهي األسباب /املسببات الستعادة حجم كل قطيع ؟
األسباب

األنواع

 )4ما هو الفصل املناسب /الفرتة من السنة الستعادة كل نوع وملاذا؟
األسباب

األنواع

د) سبل كسب العيش (بخالف تربية الحيوانات والزراعة)
 )1سبل كسب العيش املتبعة بواسطة أعضاء األرسة خارج نشاطي الزراعة وتربية الحيوانات
عضو األرسة

النشاط
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ونهايته

أسباب مامرسة
النشاط

اآلثار املرتتبة عىل مهام إدارة قطيع/قطعان
(إيجابية أو سلبية)
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هـ) تبعات انعدام األمن عىل ملكية املاشية ومظاهر اإلدارة
قارن الوضع قبل فرتة انعدام األمن والوضع الحايل يف املظاهر التالية وما هي التبعات
قبل النزاع

املظهر

الوضع الحايل

ضأن

ملكية املاشية (األنواع املفضلة أو
املهيمنة)

أبقار
جامل
ذكر
أنثى

عاملة الرعي

عمل مشرتك
موارد طبيعية

موارد املياه

موارد من صنع االنسان

إمكانية الوصول لألسواق
بيع املنتجات الحيوانية

استامرة التقرير الشهري لنقطة االتصال املحورية للوالية
تاريخ التقرير..……………………:

 )1وضع املاشية خالل هذا الشهر:
وصف عام لوضع املاشية يف الوالية من حيث الصحة واألمراض املستجدة ،وحمالت التطعيم ،والنشاطات ذات الصلة باملرشوع الذي تولته أو دعمته الوزارة.
الوصف

النشاط

 )2التجديدات الخاصة باللوائح والترشيعات
وصف عام للقوانني ،واللوائح واملنتديات واالجتامعات للجنة املواسم الزراعية ،أو غريها من املؤسسات ذات الصلة بحركة املاشية وتوزيعها (مثل تحديد
تاريخ الطليق) الذي صدر أو تم تنشيطه خالل الشهر.
ترشيع جديد  ،لجنة او تفعيل
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 )3توزيع الرثوة الحيوانية
املواقع العامة /التوزيع (شامل ،وسط وجنوب) للرثوة الحيوانية املتحركة (أبقار ،جامل وأغنام) يف الوالية خالل هذا الشهر والعوامل املسببة للتوزيع.
التوزيع

تاألنواع

العوامل

 )4عوامل تؤثر يف تنقل الرثوة الحيوانية
وصف عام ألحداث قد تؤثر أو تواجه تنقل الرثوة الحيوانية فيالوالية ،مثل االفتقار للمرعى وقلة املياه وإنعدام األمن.
مناطق أو مواقع متأثرة

عوامل أو أحداث

مؤثرات أو تبعات

 )5الرعي عرب الحدود
حركة املاشية ومجموعات الرعاة عرب الحدود مع تشاد وأفريقيا الوسطى مبا يف ذلك معلومات عنلجان مشرتكة واجتامعات وتجارة.
مجموعة رعاة

منطقة حدودية

أسباب

 )6الوضع يف محليات الجنينة وكلبس
أي موضوعات تربز يف محليات الجنينة أو كلبس ذات صلة بتنقل املاشية
موضوعات مستجدة

املحلية
الجنينة
كلبس

 )7متابعة مع نقاط اتصال محورية
تحديث ومتابعة مع نقاط االتصال املحورية املحلية واستمرار املكاملة الهاتفية األسبوعية.
مقابلة

املحلية
الجنينة
كلبس

61

fic.tufts.edu

تغيري تنقل املوايش يف غرب دارفور فهم االستمرارية والتغيري

استامرة املكاملة االسبوعية

أ -هوية الراعي ...........................................................................................
ب -تاريخ املكاملة .........................................................................................
ج -اسم مكان القطيع وقت املكاملة...................................................................... :
د -تاريخ الوصول......................................................................................... :
هـ) أوضاع الجهاز والطوق/جلد.......................................................................... :
و) تاريخ آخر مكاملة...................................................................................... :
ز) صحة املاشية.......................................................................................... :
منذ أن تحدثنا آخر مرة هل أصاب أحد مواشيك مرض؟
ال
				
نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم أي مرض/أمراض؟
أنواع املاشية

التغري الصحي

املرض
قامئة بأسامء األمراض املحلية

أسامء أخرى إذا امكن

صار مريضاً

تعالج

ح) مالحظات هطول األمطار
يف األماكن التي يبقى فيها القطيع هل أمطرت منذ آخر مرة تحدثنا فيها؟
ثم:
كم عدد األيام التي شهدت أمطارا ً
ط) املياه
 )1أين تسقي القطيع؟
اسم أقرب األماكن

نوع مصدر املاء (رمز)

 )2كيف كانت األوضاع يف نقاط املياه التي استخدمتها؟
ي) العلف
أبدأ بأكرث مصدر غذاء أهمية ،صغ قامئة من أهم خمس (إن ُوجدت) نباتات علف ،مبا يف ذلك األعشاب واألشجار والشجريات التي أكلتها الحيوانات منذ
محادثتنا األخرية.
اسم حشائش أو أشجار
أكتب اسامً محلياً

أسامء أخرى إن ُوجدت

أكتب أي يشء تود أن تضيفه وتعتقد أنه مهم
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ملحق 2

إجاميل عدد األيام (والنسبة املئوية) التي تم أنفقتها قطعان موايش الرعاة املجندين يف مناطق الرعي املختلفة خالل العام املايض
(مايو  - 2016أبريل )2017
أرض رعي بعيدة
عدد األيام
%

أرض رعي قريبة
 %عدد األيام

منطقة الدار
عدد األيام
%

34

123

21

76

45

166

34

123

21

76

45

166

33

90

77

275

00

0

24

87

20

72

56

206

52

189

48

176

00

0

26

95

25

93

49

177

00

0

25

91

75

274

75

253

13

50

17

62

00

0

75

272

25

93

00

0

88

321

12

44

00

0

88

321

12

44

00

0

100

365

00

0

00

0

73

267

27

98

00

0

73

267

27

98

00

0

20

74

80

291

100

365

00

0

00

0

00

0

00

0

365

22.2

77.9

45.2

164.5

29.4

122.6

6.1

21.4

12.4

45.1

8.0

33.6
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األنواع
أغنام
أبقار
جامل
أغنام
جامل
أبقار
أغنام
أغنام
أبقار
أغنام
أبقار
أغنام
أغنام
أبقار
أبقار
أغنام
أبقار
املتوسط الكيل

الراعي

املجتمع املحيل

املحلية

GT1
GT2
GT3

طليحاية

الجنينة

GT4
KB1
KB2
KB3

بري طويل

KB4

كلبس

KG1
KG2
KG3

قوشوش

KG4

%
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مركز فاينشتاين الدويل هو مركز لألبحاث والتعليم مقره يف كلية فريدمان
لعلوم وسياسة التغذية بجامعة تفتس.رسالتنا هي تشجيع استخدام األدلة
والتعلم يف االستجابات التشغيلية والسياساتية لحامية وتعزيز حياة وسبل
العيش والكرامة لألشخاص املترضرين من األزمات اإلنسانية أو املعرضني
لخطرها.
Twitter: @FeinsteinIntCen
fic.tufts.edu
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