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هذا هو املوجز التعليمي الرابع ضمن سلسلة املوجزات التعيلمية ملرشوع »تَعاضد )2(:االنتقال إىل التنمية«، وهو رشاكه تقودها خدمات 

اإلغاثة الكاثوليكية و تضم الوكالة الكاثوليكية للتنمية الخارجية )CAFOD( ، ومنظمة العون الكنيس الرنويجي )NCA(، و أوكسفام امريكا، 

ومنظمة الرؤية العاملية )World Vision(، ومركز فاينشتاين الدويل التابع لكلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس، و متولها 

املعونه الربيطانية )UK AID(. و تهدف سلسلة املوجزات التعليمية إىل تعزيز الوعي والفهم حول استخدام املوارد الطبيعية وإدارتها يف الواقع 

الدارفوري و ذلك بغرض دعم برنامج تعاضد )2(، و بصورة أوسع دعم الربامج والسياسات التي تسعى بفعالية لبناء سبل كسب عيش صامدة.

استعرض املوجز األول  النظم الزراعية و الرعوية مسلطاً الضوء عىل أنظمتها املتجدده و املتداخلة لحيازة األرايض. لقد ساهمت الضغوط 

املتزايدة عىل املوارد الطبيعيه يف توتري العالقات وقادت يف بعض األحيان اىل االستقطاب االجتامعي و النزاع. يواصل املوجز الثاين يف ذات الفكرة 

و يستعرض التحوالت يف االسرتاتيجيات املتخصصه لسبل كسب العيش الزراعية و الرعوية، يف الوقت الذي تربز فيه اسرتاتيجيات جديدة. يجب 

ان تعكس الربامج و السياسات هذه الحقيقه و تدعمها. يناقش املوجز الثالث مسألة املشاركة املجتمعية يف مشاريع إدارة املوارد الطبيعية 

)NRM( وكذلك الفرص والتحديات لضامن تلك املشاركة. يتناول هذا املوجز الرابع الحكم املحيل ودوره يف إدارة املوارد الطبيعية، و يف نظم 

حيازة األرايض ) الذي متت مناقشته يف املوجز األول(، و يف حل النزاعات بهدف دعم اإلدارة السلمية واملشرتكة للموارد الطبيعية.

FRIEDMAN SCHOOL OF 
NUTRITION SCIENCE AND POLICY

Feinstein 
International Center

يعتمد غالبية الناس يف دارفور يف معاشهم عىل األرض. وهنا  تعترب »األرض« مرادفًة لـ »البيئة الطبيعيّة«. وتقوم معظم األرس بزراعة الحبوب 

ورعي املاشية، سواء كانت تلك املاشية ملكاً لها أو لشخص آخر أو خليطاً من االثنني. وغالبًا ما يتخصص أفراد األرسة املختلفون إما يف زراعة 

املحاصيل أو يف تربية املاشية. وتستهلك األرس جزًءا من اإلنتاج وتبيع الفائض يف السوق. أما أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل املوارد الكافية 

فإنهم يقومون أيًضا بزراعة املحاصيل النقدية.

 

تعترب البيئة الطبيعية يف دارفور فضاءاً يتسم بتنوع كبري وظروف مناخيّة شديدة التباين. هي فضاء ال ميكن التنبؤ فيه، بني العام و االخر، باألماكن 

التي ستنجح فيها املحاصيل او تلك التي سينموا فيها العشب.  و عليه، فإن القدرة عىل التواجد يف املكان املناسب يف الوقت املناسب بحيث 
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يستفاد باكراً من جيوب الفرص التي ال تبقى لفرتات طويلة، هي القدرة التي تصنع الفارق يف هكذا ظروف. وتستند هذه القدرة عىل املعرفة 

العميقة واللصيقة بذلك الفضاء - بتنوعه البيولوجي، و تربته، وحتى تضاريسه - والطرق التي تتغري بها خالل الفصول. واليوم، ميكن  أن يستعاض 

عن بعض من هذه القدرة عرب تعامالت السوق، عىل األقل بالنسبة ألولئك الذين يستطيعون تكبد تكلفة ذلك.

عندما يتعلق االمر بسبل كسب العيش، فإن »البيئه الطبيعية« ال متثل يف جوهرها »الطبيعة« )كام يتم تعريفها بصورة موضوعية يف العلوم و 

برامج التنمية(، إمنا متثل البيئه الطبيعية الطريقه التي يصوغ بها الناس تجاربهم مع تلك الطبيعه. إن تجارب الناس مع البيئه الطبيعية يتم 

تحقيقها بوساطة أناس اخرين، اكانت وساطة مبارشة  أو عرب وسائٍط اجتامعية ومؤسساتية.

عليه، فإن البيئة ذات األهمية القصوى للناس، من دون شك، هي البيئة اإلجتامعية والقانونية، كام إن عالقاتهم مع »البيئة الطبيعية« متثل أوالً 

وقبل كل يشء عالقات مع أناس آخرين. وهنا، تقود هذه القاعدة العامة البسيطة تطوافنا القصري يف موضوع اإلدارة السلمية للموارد الطبيعية يف 

دارفور.

تم تنظيم هذه املوجز يف أربعة أقسام. يسلط القسم األول، مع مجموعة مختار من العناوين البارزه، الضوء عىل السياق العام إلدارة املوارد 

الطبيعية يف دارفور من منظوٍر تاريخي. 

يستند القسم الثاين عىل دراستني حديثتني أجرتهام جامعتي الفارش و زالنجي يف شامل ووسط دارفور. و بينام ركزت دراسة جامعة الفارش عىل 

اللجان القاعدية إلدارة املوارد الطبيعية، ركزت دراسة جامعة زالنجي عىل الحوكمه املحلية و اإلدارة األهلية. يقدم هذا القسم تأمالً تحليلياً حول 

التصورات املحلية و اإلفرتاضات التي تقوم عليها فيام يتعلق مبوضوع إدارة املوارد الطبيعية و حوكمتها يف دارفور املعارصة. ال يتسع املجال هنا 

لتغطية تفاصيل هاتني الدراستني التني ستنرشان قريباً كورقتي عمل.  

يقدم القسم الثالث النتائج األساسية للدراستني ويستنتج بعض املالحظات الختامية حول اإلدارة السلمية املشرتكة.

يستنبط القسم الرابع واألخري مجموعة من التوصيات لعمل برنامج تعاضد )2(، ولكنه يستنبط أيًضا بعض التوصيات العامة التي قد ال تكون يف 

متناول برنامج تعاضد الحايل إال أنها تستحق اإلبقاء عليها يف األفق.

يستند املوجز عىل مصادر ثانوية فقط:  وهي تقارير دراستي وسط وشامل دارفور، إضافة إىل مراجعة الدراسات السابقه برغم املعوقات التي 

تحف هكذا عملية. لقد عمل املؤلف مع فريقي الجامعتني عن كثب أثناء التحضري لدراستيهام وتابع عمليّة جمع البيانات عن بعد، لكنه مل يجِر 

بحثًا قط يف دارفور.

1. السياق العام
إرث يثري الحرية

تستند الحوكمة املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية يف دارفور يف الوقت الراهن إىل إرث من ضعف الفهم للواقع عىل األرض، واىل توتر بني »الرشعية« 

و«القانونيّة«. ويعود هذا التوتر واالرتباك الكبري الذي يرافقه إىل ما قبل اندالع نزاع 2003 بفرتة طويلة. ويتتبع العلامء أصول هذا اإلرتباك إىل 

الحقبة االستعامرية، و ازدواجية تسجيل حيازة األرض. فمن جهة، تم إدخال نظام التملك الحر الرسمي واإليجار وفقاً للنموذج الربيطاين، و من 

جهة ثانية، تم إنشاء نظام »عريف« رسمي يف إطار  »اإلدارة األهلية«، يعمل بالتوازي مع نظام التملك الحر الرسمي و اإليجار ولكنه يعترب أقل شأنا 

منه إىل حد ما.1 
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1 - يمكن العثور على لمحات تاريخية جيدة في )الشاذلي وآخرون 2006( وعثمان وآخرون. )2013(.
2 - على وجه الخصوص قانون سندات ملكية األراضي لعام 1899 ، وقانون تسجيل األراضي والتصرف فيها لعام 1925 ، وقانون حيازة األراضي لعام 

.1930
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إن األنواع الجديدة من حيازة األرايض و التي أدخلت عىل الترشيع االستعامري عىل النطاق الواسع للبالد خالل الفرتة بني عامي 1899 و 1930،

،  تجاهلت إىل حد كبري النظم العرفية القامئه و التي أسست عليها اإلدارة األهلية. لقد استندت هذه النظم إىل حقوق املنفعه املتعددة 

واملتداخلة، والتي تدمج مزيجاً من االحتياجات املختلفة، خصوصاً تلك املرتبطة باالتجاهات الرئيسية لتخصصات سبل كسب العيش يف اإلقليم: 

زراعة املحاصيل )التي كانت يف ذلك الوقت تأخذ شكل الزراعة املتنقلة(؛ وتربية املاشية التي كانت يف الغالب األعم تقوم عىل الرتحال. ويف 

االوضاع القانونية االستعامرية الجديدة، كانت حقوق االنتفاع املرتبطة بسبل كسب عيش الناس ممثلة متثيال ضعيفا. وبشكل خاص، تغاضت أطر 

حيازة األرايض الرسمية عن حقوق االستخدام املتعلقه بالرعاة يف فضاء املوارد الطبيعية ومل يتم التعاطي معها إال من خالل آليات اإلدارة األهليه 

عىل املستوى املحيل.

كام أساءت اإلدارة االستعامرية أيضاً فهم زراعة املحاصيل والرعي باعاتبارها لهام كمامرستني  منفصلتني ومتنافستني. وتبعاً لذلك، أدخلت اإلدارة 

اإلستعامرية خطأً ال يزال شائًعا حتى اليوم، يف بلدان كثرية بخالف السودان: أال و هو الفشل يف االعرتاف بأن الوصول إىل املناطق الصغرية املناسبه 

للزراعه يف دارفور، لكونها تعترب نسبياً أكرث رطوبة من غريها، تلك املناطق املجاورة لألودية — مّيكن الرعاة من تحقيق عائدات ليس فقط من تلك 

املناطق ولكن كذلك من املناطق الجافة الشاسعة التي كانت ستظل غري مستخدمه دون وصول الرعاة اليها. وبناءاً عىل هذا الخطأ، أعطت اإلدارة 

االستعامرية  قبل عام 1944 ، و بصورة رسمية،  األولوية لزراعة املحاصيل يف مسائل النزاع عىل األرض.3 

وحتى مع وجود هذا التحيز الراسخ بعمق يف القانون، فإن التكامل التقليدي بني التخصصني )الزراعة والرعي( وقدرة مدراء األرايض التقليدية 

عىل تنظيم اندماجهام، استمرا يف العمل بشكل جيد حتى النصف الثاين من القرن العرشين. وعىل املستوى القطري، تم تقويض اإلدارة التقليدية 

لألرايض بشكل بالغ يف أعقاب اإللغاء الرسمي للمستويات العليا لإلدارة األهلية مع صدور قانون الحكم املحيل الشعبي لعام 1971 وسن قانون 

املحاكم املحلية الشعبية يف عام 1973. إال أن هذين القانونني كانا يهدفان بشكل أسايس إىل دعم تطوير الزراعة اآللية عىل امتداد نهر النيل ورشق 

السودان. أما يف دارفور، حيث تم الشعور بتأثريهام بعد فرتة غري وجيزة، فقد ظل نظام الحاكورة التقليدي ساريًا عىل امتداد السبعينيات وكان 

يديره الشيوخ  الذين ميثلون املستوى األدىن من مستويات اإلدارة األهلية )عبد الجليل 2008 ؛ أونرو 2012(.

و ساء الوضع بصورة أكرب تحت تاثري الجفاف الكبري بني عامي 1969 و 1973 و التعزيز املحموم للزراعه عىل حساب الرعي. أستعاد مرشوع قانون 

اإلدارة األهلية لعام 1987 مؤسسة االدارة االهليّة، ولكن بسلطات ضعيفة تتعلق مبسائل إدارة املوارد الطبيعية وحيازة األرايض4 . إن قانون اإلدارة 

األهلية لعام 1990 وقانون الحكم املحيل لعام 1998 - صدرا يف وقت احتاجت فيه الحكومة لسكان الريف للقتال إىل جانبها يف الحرب األهلية – 

منحا بعض االعرتاف اإلضايف بحقوق االنتفاع العرفية للمجتمعات املستقرة و لكنهام غضا الطرف عن حقوق الرعاة.5 

واعتباًرا من عام 2006، »مل يكن هناك ترشيع اتحادي يعاقب عىل التعدي عىل استحقاقات الرعاة يف املوارد الطبيعية، ال سيام األرايض ]...[ 

ويعامل الترشيع الحايل أرايض الرعي ]...[ باألساس عىل أنها ارايض فائضه« )الشاذيل وآخرون 24،412006:( واليوم، مييل فضاء املوارد الطبيعية 

الذي يستخدمه الرعاة إىل أن ميثّل بوصفه  عبارة عن مساحات  »للوصول املفتوح«، يف حني أن األرض املستخدمة لزراعة املحاصيل متثل منوذجا لـ 

»نظام ملكية عامة«؛ ومع ذلك، تنطبق القواعد العرفية والقواعد املؤسسيّة املتميزة عىل كليهام )يانق وآخرون 2019(.

3 - أوصت لجنة حفظ التربة لعام 1944 بأنه »حيثما كان الرعاة الرحل في منافسة مباشرة على األرض مع المزارعين المستقرين ، فإن السياسة التي يجب 
اتباعها هي أن حقوق المزارع تعتبر ذات أهمية قصوى ، ألن محاصيله تدر عائًدا أكبر لكل وحدة مساحة« ) جالل الدين الطيب ، 1985: 35 ، في الشاذلي 

وآخرون ، 2006: 19(.
4 - الشاذلي وآخرون )2006: 20( الحظ أنه »مع إلغاء اإلدارة األهلية ]...[ ُحرم الرعاة الزراعيون من الممثلين المؤثرين وذوي الخبرة الذين كانوا في وقت 
سابق يصوغون مطالبهم وشكاواهم ]...[ لم يستطع مشروع قانون ]اإلدارة األهلية لعام 1987[ إصالح الضرر ، و كانت النزاعات بين المزارعين والرعاة ، 

واالحتكاكات بين المجموعات واللصوصية واسعة النطاق تلوح في األفق بشكل كبير في البالد. في غضون ذلك ، تصاعدت الحرب األهلية بين الشمال والجنوب 
إلى مستويات غير مسبوقة ”)2006: 5 ، 20(.

5 - كما أن قانون المعامالت المدنية لعام 1984 يحمي »حق االنتفاع المشروع« ضمن حدوده حتى لو لم تكن األرض مسجلة.
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لقد تم االعرتاف السيايس مؤخراً يف العام 2018 باملساهمة االقتصادية لإلنتاج الحيواين القائم عىل الرتحال، وبالتايل باألهمية االقتصادية الكبرية 

ملسارات املاشية، )جمهورية السودان 2018، يف بهنك وآخرون .2020(.

تم إدخال مستوى إضايف من التعقيد يف دارفور نتيجة لحرب عام 2003. و يف أعقاب نزوح السكان الفارين من مناطق النزاع، تم تشتيت قادة 

اإلدارة األهليّة املترضرين وإبعادهم عن مجتمعاتهم. ويف األثناء، برزت قيادة غري رسمية إضافية يف مخيامت النازحني، و التي ضمت شبابًا أفضل 

تعليام و من ذوي املهارات يف التعامل مع السياسات املتعلقة بتوفري الخدمات.

أعادت القيادة العرفية تشّكيل نفسها تلقائيًا يف مخيامت النازحني، بعد تفككها بالنزوح القرسي والقتل. و تم تحديد وظائف هذه القيادة 

الجديدة بناءاً عىل االحتياجات يف املخيامت، مع الرتكيز عىل املنظامت غري الحكومية والوكاالت الدولية التي تديرها أكرث من الرتكيز عىل السلطة 

املركزية البعيده. تشهد هذه العمليات عىل قدرة النظام العريف عىل التكيف والصمود. لكنها أيًضا تعكس تشكيل مستوًى جديد للحوكمة و الذي 

يتتطور يف إطار تقديم املساعدات اإلنسانية، الذي يتسم بوجود كبري للبنية التحتية الخدمية واإلدارة الرضورية ذات املستويات املتعددة )يونغ 

وماكسويل 2013(.

أخريًا، استجدت أبعاد إضافية يف التصورات املرتبطه بالبيئة الطبيعية وحوكمتها نتيجة إلنشاء مؤسسات جديدة مثل اللجان املجتمعية إلدارة 

.)CBNRM( املوارد الطبيعية

التحوالت يف املامرسات الزراعية6  

إىل جانب تأثري الترشيعات املتحيزة و املتغافلة، تم فصل الرعي وزراعة املحاصيل عن بعضهام البعض من خالل التغريات يف املامرسات الزراعية 

وإخضاع الزراعة ملنطق السوق منذ الثامنينيات فصاعًدا، مام أخضع فضاء املوارد الطبيعية ألنواع جديدة من املطال. وقد تضمنت هذه املطالب 

الجديدة تسليع مخلفات املحاصيل، وبشكل متزايد مياه رشب املاشية، واإلدخال غري املنظم للمحاصيل النقدية املروية والعاملة األجرية )لكٍل من 

الزراعة وللرعي(. 

الحظ املحللون أيًضا وجود تسارع حاد يف استخدام فضاء املوارد الطبيعية لزراعة املحاصيل، من حيث املساحة املزروعه، ونوع املساحات 

املستهدفة - كانت مناطق الرتب الطينية ذات حني األكرث مالمئه لرتبية املاشية لكّنها صارت تُستخدم اآلن بالكامل تقريبًا للزراعة – كام ان فرتة 

موسم الزراعة صارت متتد إىل املوسم الجاف من العام من أجل زراعة املحاصيل النقدية. لكن هذه الظاهرة ليست بنفس املستوى يف املناطق 

املختلفه، وبالتايل فإن من الرضوري إيالء اهتامم خاص لنقاط الضغط؛ عىل سبيل املثال، املناطق التي يتم فيها إغالق مسارات املاشية أو تقليصها 

إىل الحد الذي يضاعف من مخاطر إلحاق الرضر باملزارعني؛ أو املناطق التي متتاز برتب وادي عالية الخصوبة و التي متتاز بسهولة الوصول إىل 

أسواق بيع املحاصيل النقدية، مام يؤدي إىل زيادة الضغط من املنتجني التجاريني، الذين غالبًا ما يكونون غائبني، ومينع وصول النساء والرعاة 
لرعي حيواناتهم .7

يف أعقاب تحديات الجفاف واملجاعه املتطاولة  خالل السبعينيات والثامنينيات، كانت هناك موجات من هجرة املزارعني و الرعاة باتجاه الجنوب. 

اختار العديد من رعاة اإلبل الهجرة واالستقرار بأرسهم يف مناطق أبعد جنوبا، حيث ميكنهم تنويع سبل كسب عيشهم بالعمل يف الزراعة وغريها 

من األنشطة مع االستمرار يف الرتحال بشكل موسمي مع جاملهم. وبدأت ظاهرة توطني الرحل يف الثامنينيات عىل خلفية تاريخ طويل من 

السياسات التي تدعم التوطني وزراعة املحاصيل. وخالل العرشين عاماً املاضية، زادت نسبة التوطني. وبات اليوم، عدد كبري من الرعاة يزاولون  

الزراعه املعيشية جنباً إىل جنب مع تربية املاشية.

و باتت املناطق التي ساد فيها التكامل بني التخصصني املتاميزيني لزراعة املحاصيل وتربية املاشية تشهد بصورة دامئه تنافساً محموماً بني 

مامرسات و احتياجات متجانسه، خاصة يف املناطق املحيطة باألماكن السكنيّة )حتى حوايل 20 كيلومرتًا(. وتضاعف الرصاع حول حقوق الوصول، 

6 - تمت تغطية هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الموجز الثاني. انظر أيًضا يونغ وآخرون 2019 .
7 - في شرق دارفور ، تشجع اإلدارة األهلية أصحاب القطعان األكبر حجًما على عبور بحر العرب باتجاه  جنوب السودان في الموسم الجاف من أجل ترك 

مساحة للقطعان األصغر التي تبقى في منطقة بحر العرب.
8 - النظام القانوني العرفي الذي ينظم التاريخ الذي يجب فيه حصاد المحاصيل وأن يحصل الرعاة على بقايا المحاصيل )تعني كلمة طليق باللغة العربية »إطالق 

الحيوانات«(
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مبا يف ذلك الرصاع بني أنظمة اإلنتاج الرعوية املختلفة التي تستغرق فرتات متفاوتة من الوقت يف مناطق الرعي املختلفة )انظر سليامن ويونغ 

2019(، فيام يتصل بالوضع املعقد لعرف الطلّيق8  ،  و الذي تدور حوله منافسة رشسة عىل موارد الرعي .

خالل حرب عام 2003، فر الناس من العنف وانتهى بهم األمر لقضاء سنوات يف مخيامت النازحني. ورسعان ما تم احتالل بعض مزارع هؤالء من 

قبل مستخدمني جدد، عىل الرغم من قلة األدلة املبلغ عنها فيام يتعلق بحجم وتكرار هذه الظاهرة. واآلن تم االعرتاف ببعض الحقوق السابقة 

للعائدين، لكن البعض اآلخر يواجه منافسة رشسة من قبل املستخدمني الحاليني. ويف حني أن اإلنصاف يف تأمني أساس لنظام كسب العيش 

للعائدين يبدو بديهيًا، فإن األساس القانوين الدعاءات السيطرة الفردية والحرصية لالراض يبدو ضعيًفا من كال الجانبني. ويزداد هذا الوضع تعقيًدا 

بسبب الخصخصة املتزايدة لألرايض األكرث إنتاجية.

التحوالت يف فهم الحيازة9  

لقد اهتم تسليع البيئة الطبيعية، الذي جلبه االستعامر أوالً و العوملة فيام بعد، باستخدامات معينة وما يرتبط بها من موارد أكرث من غريها. 

وقد أدى ذلك إىل وضع مجموعات املستخدمني املختلفة عىل مسارات متباينة: فاألرض مخصصة ومحمية للزراعة ولكن ليس بالرضورة للرعي؛ و 

تظل “األرايض الزراعية” غري املستخدمة مرتبطة باملستخدمني األصليني لعقود من الزمان ولكن “املراعي” غري املستخدمة يتم تصويرها عىل الفور 

كأرض فارغة متاحة “للتنمية”.10 سجل العلامء تحواًل تدريجيًا يف الطرق التي يتبعها الناس يف عالقتهم  بالفضاء الطبيعي الذي يدعم سبل كسب 

عيشهم. وينتقل  التغيري من الرتكيز عىل حقوق االستخدام، التي يتم التفاوض حولها عىل أساس رضورات املستخدمني املتعددين يف ظروف تتسم 

بالتباين، إىل الشعور املتزايد بامللكية الحرصية والفردية لألرض. ونادًرا ما تستند امللكية إىل سندات قانونية فعليّة، حيث أن معظم األرايض يف 

دارفور ال تزال غري مسجلة وبالتايل فهي تعترب مملوكة للدولة من الناحية القانونية.

تأيت املزاعم اإلقصائية الجديدة من املزارعني والرعاة، عىل حد سواء، وترتبط عموًما بالتوطني وزراعة املحاصيل. وغالبًا ما تكون مرتبطة بسوء 

التكيف الناجم عن إرث السياسات التي قوضت الالإقصائية العرفية واستبدلت ذلك مبنطق السوق املتمثل يف اإلقصاء الذي يستفيد من الندرة. 

واليوم، يبني الناس الذين مارسوا الزراعة ألجيال مزاعمهم اإلقصائية عىل “امللكية” املوروثة املتجذرة يف نظام الحاكوره “للموطن” القبيل - عىل 

الرغم من أن أرايض الحاكورة القبلية كان يحتفظ بها بواسطة مجتمع من املستخدمني، والذي ميكن أن يشمل املهاجرين والغرباء، و وبالتايل فإنها 

مل تكن “قابلة للتوريث” كامتيازات حاكورٍة فردية. يبني األشخاص من خلفيات رعوية و الحديثي العهد نسبيًا،  بالزراعة مزاعمهم اإلقصائية عىل 

أنهم وجدوا األرض شاغرة واستخدموها لعدة سنوات. ويبدو أنهم أيًضا يطبقون تفسريًا شخصيًا لرتتيبات الحيازة العرفية لالرض لكنهم يتجاهلون 

متطلبات التخصيص الرسمي لها11  أو أنهم يزعمون ببساطة أن األرض ملك للدولة وميكن ألي شخص استخدامها عندما تكون شاغرة. ليس ألي من 

هذه املزاعم أساس قانوين الستبعاد ما يسمى ب “الغرباء” )عثامن وآخرون، 2013(.

إن الرتكيز الجديد عىل “املرياث” كأساس رئييس للمزاعم يف فضاءات املوارد الطبيعية - يف مقابل التخصيص من قبل اإلدارة املحلية - مهم. فهو 

يعكس التحول يف فهم وتصوير حيازة األرايض نحو السيطرة الفردية والحرصية املرتبطة مبفهوم اليوم للملكية الخاصة. لكن العملية التي من 

خاللها تصري األرض، التي مل تكن “مملوكة” باملعنى الحايل للملكية الخاصة عن طريق املرياث، مملوكة بهذا املعنى تظل عمليّة غامضة.

لقد مثل التحول يف الحصول عىل األرض من التخصيص إىل املرياث آلية فعالة الستبعاد النساء. إن تخصيص األرايض من خالل نظام “الدار” أمن 

سبيل كسب عيش للنساء كأفراد يف املجتمع، مثلهم مثل الرجال. وبدالً عن ذلك، فإن حقوق النساء يف متلّك األرض من خالل املرياث أضعف 

بكثري ألنها  تستند إىل الرشيعة اإلسالمية. ويف بعض املناطق قد يتم تعويض هذا النقص يف حقوق النساء جزئيًا من خالل مشاركة املرأة يف اللجان 

املجتمعيّة إلدارة املوارد الطبيعيّة.

9 -يستند هذا القسم إلى حد كبير على عثمان وآخرون )2013(.
10 -تنظم اإلدارة األهلية استخدام المراعي من قبل قطعان الرعاة.

11 -راجع. عثمان وآخرون: »يسقط الحق في األرض للمهاجرين والمزارعين الغائبين عن القرية ألكثر من ثالث سنوات ، ويمكن ]إعادة[ تخصيص األرض من 
قبل شيخ القرية« )2013: 19(.
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2. داخل “إدارة املوارد الطبيعية”
التصورات حول البيئة الطبيعية

كانت االدارة االهليّة، من وجهة نظر اإلدارة االستعامرية، مجرد مؤسسة موازية ذات رتبة متدنية. يف الواقع، كان االختالف أعمق بكثري ومل يكن 

األمر مجرد مسألة درجة وإمّنا  كان أشبه بالفرق بني التفاح والربتقال.

إن النظام الرسمي الذي أدخله الربيطانيون يف العرص الذهبي لليربالية االقتصادية – و هو النموذج امللهم لنظام الليربالية الجديدة الحايل - كان 

متجذًرا يف مبادئ اقتصاد السوق الحر. وقد  أُنشئت اإلدارة األهلية لخدمة املصالح االستعامرية وبُنيت لتالئم الواقع عىل أساس القانون العريف 

القائم. وبحدوث ذلك، فقد حمل النظام العريف لإلدارة األهلية معه نهًجا اقتصاديًا وطريقة لإلرتباط بفضاء املوارد الطبيعية  يختلفان اختالفًا 

جوهريًا عن مبادئ الليربالية االقتصادية املضمنة يف النظام القانوين الرسمي. فبينام رأى النظام العريف فضاء املوارد الطبيعية عىل كونه مساحة 

يكسب الناس فيها رزقهم، رأى فيه النظام الرسمي مواد خام وسلع للسوق. وبينام  كان األول يعمل، يف الغالب، وفًقا ملنطق االقتصاد الدائري، 

كان األخري مستخرًجا، يركز عىل النمو اإلقتصادي.

إن تاريخ إدارة املوارد الطبيعية يف دارفور هو عبارة عن تاريخ للطريقه التي تعايشت بها هذه املجموعات املتباينة من القيم مع بعضها البعض 

وامتزجت مع بعضها البعض بصورة تدريجية، عىل الرغم من أن النظام الرسمي هو الذي متتّع، يف الغالب، مبوقع القوة.

لقد نقلت اإلصالحات املتعاقبة تركيز حيازة األرايض من سبل كسب العيش )يف بيئة تتسم بالتذبذب( إىل التجارة وأعادت تأهيلها من حيث 

الوصول اآلمن واملستمر والحرصي والقابل للتبادل السلعي، والذي هو سمة امللكية الخاصة “الحديثة”. و  “برتجمة” حقوق االنتفاع القدمية إىل 

اإلطار القانوين الجديد، فقد جزء من املعنى األصيل يف العملية، وتم وضع مجموعات مختلفة من املستخدمني عىل مسارات متباينة للتغيري، ال 

سيام فيام يتعلق بالفرق بني الزراعة والرعي.

تم التغايض ببساطه عن بعض حقوق االستخدام والفروق الدقيقة يف النظام العريف، ال سيام عندما بدت كتعقيدات للتجارة، كام هو الحال يف 

مسألة الحقوق املشرتكة واملرنة واملتقطعة. لكن التعقيد الدقيق لحقوق االستخدام العريف كان ضحية للفظاظة أكرث من كونه ضحية للرضورة.

وخري مثال عىل ذلك هو الطريقة التي قامت بها أطر حيازة األرايض “الحديثة” يف أفريقيا جنوب الصحراء بتجسيد املشاع عىل كونه مجرد أغراض 

قابله لالستغالل و التداول السلعي. من خالل هذه العملية، تحولت سياقات “حقوق االستخدام” املتعددة واملتداخلة إىل تقسيم واضح بني 

“األرض الخاصة” و “األرض املشرتكة” – و غالبًا ما يُنظر إىل األخرية عىل أنها تنتظر االعرتاف الكامل بها من خالل شكل من اشكال امللكية . كان 

هذا املسار واحًدا من العديد من املسارات املتاحة. خارج إفريقيا، يجد املرء أمثلة عىل إندماج املشاعات وامللكية الخاصة قانونياً بطرق أكرث دقة12  

وهكذا، فإن الحرب يف دارفور، بكل مآسيها وظلمها، قد جلبت إىل السطح إرثًا من أوجه القصور واإلغفاالت يف العملية التاريخية للتحول يف ملكية 

األرايض وإدارة املوارد الطبيعية، و أضافت املزيد من التعقيدات.

املوارد الطبيعية: ماذا نفعل أم ماذا لدينا؟

إن النظم القانونية التي تلعب دوًرا فيام نسميه اليوم “إدارة املوارد الطبيعية” تعتمد عىل افرتاضات حول ما يتم إدارته. إن إفرتاضات كتلك 

ليست عاملية وال ثابتة. وعند النظر إىل ديناميات إدارة املوارد الطبيعية يف دارفور، ال سيام فيام يتعلق بالنزاع، فإن مثل هذه االفرتاضات تحتاج إىل 

تفكيك وإىل تتّبع ألصولها وتحوالتها.

إن فهم الفضاء الطبيعي كأساس رضوري لسبل كسب عيش الناس أو فهمه، عىل كونه مجموعة من السلع، له تبعات مهمة فيام يتعلق بإالدارة. 

وينتمي الفهم الشائع للموارد الطبيعية كأرصدة أو أغراض إىل املنظور األخري، وهو منظور اقتصاد السوق.

يدعم هذا املنظور فهم حقوق الوصول عىل أنها حقوق حرصية وصارمة ومستمرة يف ارتباطها  بنموذج امللكية الخاصة. كام أنها تدعم االفرتاضات 

املتعلقة باملستوى – من حيث الزمان واملكان - فيام يتعلق بالفئات مثل “محيل” و “أجنبي” و التي ميكن بناؤها كأساس لالستحقاق )مثالً، 

12 - في المملكة المتحدة ، كان التحول في التركيز على حيازة األراضي من االستخدام إلى التجارة ال يعلى عليه ، ولكن العملية حدثت في عدة موجات وعلى 
مدى فترة زمنية أطول بكثير ، مما أدى إلى مشهد أكثر دقة. تتمثل إحدى النتائج في أن قانون المشاع ال يزال حتى اليوم يتضمن إمكانية اكتساب وإضفاء طابع 

.)2019 Standing( رسمي على حقوق استخدام »الجمهور« في األرض المملوكة ملكية خاصة
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العيش أو عدم العيش يف وحدة إدارية معينة طوال العام (.

وهو يدعم االفرتاضات حول الحدود - املتعلّقة كذلك بالزمان واملكان - لعالقات الناس بالبيئة الطبيعية. مثالً، ما إذا كان سيتم تحديد طول موسم 

الزراعة عىل أساس جميع سبل كسب العيش املعتمده عىل الفضاء الطبيعي أو أن ذلك يتم حرصيّاً عىل مبدأ معاظمة  االستخراج، إعتامداً عىل 

نوع اإلستخدام أو ما تعنيه “تنمية األرايض” واالستخدام املنتج للموارد الطبيعية.

يبدو أن روايات األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم يف إطار الدراستني اللتني أجريتا يف شامل ووسط دارفور تتشارك الفهم التقليدي لـ 

“املوارد الطبيعية”، خصوصاً عن األرض واملياه، كأغراض. ويبدو انه يُنظر إىل املوارد الطبيعية عىل أنها أشياء موجود  يف مكان ما هنالك إما أن 

يصل الناس اليها او ال، ما يجعل من كونها موارًدا خاصيًة متأصلًة فيها ومحددًة بشكل مسبٍق وثابت.

ميكن للنظم القانونية إلدارة املوارد الطبيعية أن تتطور بناءاً عىل افرتاضات معينة وأن تتحول تدريجياً إىل ان نظم قانونية أخرى حتى مع بقاء 

دور تلك النظم دون تغيري رسمًي. وقد حدثت عملية التحويل هذه لنظام الطلّيق، الذي ينظم الطريقة التي يتم بها تحويل نفس فضاء املوارد 

الطبيعية من “مورد للزراعة” إىل “مورد للرعي” بعد حصاد املحاصيل. يعتمد أداء الطلّيق كنظام قانوين إلدارة املوارد الطبيعية وآلية لتمكني 

التعايش السلمي، عىل مجموعة من االفرتاضات املتعلقة مبامرسات الزراعة وطبيعة املحاصيل. إال أن كل منهام تعرض للتغيري بشكل كبري من 

خالل التقنيات الحديثة - من أنواع جديدة من املحاصيل إىل خيارات ري جديدة - ومن خالل تسليع مخلفات املحاصيل. أطال األول فرتة موسم 

الزراعة حتى الفرتة التي كانت محددة الستخدام االرض من قبل الرعاة، بينام قاد الثاين اىل تحول كبري يف املقصود “مبورد للرعي”، مانعاً وظيفة 

الطلّيق ذاتها. إن الحل األمثل للجميع و الذي كان يقدمه الطلّيق يف وقت من األوقات، أصبح عرضة للخطر.

مورد واحد أم عدة موارد؟

بات من املألوف اليوم أن نقابل وجهة نظر مفادها أن بعض مناطق دارفور مخصصة للامشية وبعضها مخصص للمحاصيل. ولكن حتى يف وسط 

دارفور، حيث تنترش زراعة الفاكهة والخرضوات عىل نطاق واسع، فإن االندماج مع الرعي له جذور تاريخية عميقة. توجد مناطق رعي مهمة يف 

املوسم الجاف حول الوديان وروافدها، مبا يف ذلك وادي باري ووادي أزوم. وهناك مساران قدميان لرعي الجامل بني الشامل والجنوب ميران عىل 

جانبي جبل مرة عرب مناطق زراعية هامة. ويعود تأسيس العديد من املستوطنات الرعوية العربية يف وسط دارفور إىل الثامنينيات أو إىل ما قبل 

ذلك. وهكذا فإن إسقاط  “املهنة” الرعوية أو الزراعية عىل أجزاء مختلفة من دارفور ال يعدو كونه مجرد تصوير وخطاب سيايس أكرث من كونه 

خطاب يتأسس عىل البيئة أو التاريخ. و يلعب تصوير املوارد الطبيعية عىل كونها أغراض دوراً وظيفياً يف هذا الخطاب السيايس.

عند التفكري يف سياق مثل إدارة املوارد الطبيعية يف دارفور، فإن التصوير التقليدي للموارد الطبيعية كأشياء أو أغراض يقف عقبة يف طريق إيجاد 

طرق سلمية للتعايش. والبديل، األكرث انسجاما مع تقاليد القانون العريف، هو فهم املوارد عىل كونها نتاج للطرق التي يرتبط الناس من خاللها 

بالبيئة الطبيعية. هذه الطرق محدودة فقط برباعة الناس ومهاراتهم. و بالنظر إىل أن تفاعل الناس مع البيئة الطبيعية يتم عادًة من خالل 

أشخاص آخرين، فإن طرق ارتباط الناس باملوارد الطبيعية محدودة فقط بتطور هذه الوسائط االجتامعية أو املؤسسية.

الستخدام مثال بديهي من تاريخ دارفور، ميكن استغالل نفس املساحة الطبيعية كمورد للزراعة خالل موسم األمطار وكمصدر للرعي خالل املوسم 

الجاف.

كلام زاد عدد االستخدامات املختلفة التي ميكن إدماجها بصورة سلمية يف نفس فضاءات املوارد، زادت القيمة االقتصادية التي يتم تحقيقها بشكل 

مستدام من الفضاءات الطبيعية. إن تصوير املوارد كأغراض يقلل الفرص املتعددة إىل فرصة واحدة. وذلك يحجب الفرص املمكنة األخرى ويخفي 

حقيقة أن الخيارات املختلفة ليست بالرضورة خيارات متعارضة.

إن التعدد غري املحدود للموارد يف صورتها العالئقية، واستخداماتها السلمية من قبل مجموعات مختلفة، يتوقف  عىل اإلستناد عىل سبل كسب 

العيش، يف متثيل الفضاء الطبيعي، وإبقائه بال تعريف. وتتعرض فرصة اإلحتواء السلمي تلك للخطر يف اللحظة التي يتم فيها تصوير الفضاء 

الطبيعي عىل نحو محدد من خالل فرصة واحدة من بني العديد من الفرص املمكنة.
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إن تصوير املوارد الطبيعية كأغراض يعزز )ويتغذى من( خطاب االنقسام الذي يقسم الناس اىل محيل و غريب. وبتصوير املوارد كأغراض، عندها 

فقط ميكن أن تكون “محلية”، أو أن يصور الناس عىل أنهم “محليني” أو “غرباء” . وتدعم حقوق الحيازة التي تُقوم عىل هذا األساس عملية 

اإلقصاء بني مجموعات املستخدمني وداخلها، من خالل إقصاء مجموعات من داخل املجموعة املحلية. ومن أمثلة ذلك النساء يف وراثة األرض، 

وأصحاب امللكيات الصغرية من املزارعني الذين “ميتلكون” األرض ريثام يتم إجبارهم يف وقت الحق عىل بيعها تحت ضغوط إقتصاديّة. ويف أفضل 

األحوال، ينتهي األمر بهؤالء املزارعني إىل العمل يف أراضيهم السابقة كعاملة أجرية )راتن 1992(. وباملثل، أدت خصخصة أرايض الوديان الخصبة إىل 

الحد من امكانيّة وصول النساء املنتجات لألرض يف املوسم الجاف، ومن إمكانيّة وصول قطعان الرعاة إىل اآلبار الضحلة وأشجار الحراز التي توفر 

علًفا هاماً يف املوسم الجاف.

ومن ناحية أخرى، فإن فهم “املوارد” بإعتبارها خربات وعالقات يرتكز عىل الناس ويقود إىل رؤية إدارة املوارد الطبيعية من حيث إدارة تجارب 

الناس يف البيئة الطبيعية. يف هذا املنظور، ال يتم العثور عىل املوارد الطبيعية وإدارتها بل يتم تأسيسها ييإدارتها، حيث ميكن دمج تجارب األشخاص 

يف نفس البيئة الطبيعية عىل اعتبار ان املورد ميكن مضاعفته بطرق متداخلة و ال متناهية تقريبًا.

3. الحكم املحيل واملؤسسات املجتمعية
اإلدارة األهلّية

وجدت الدراسة يف وسط دارفور أن اإلدارة األهلية ال تزال فاعلة، مبا يف ذلك يف مسائل إدارة األرايض، وأنها قادرة عىل  القيام عىل انجاح 

الوساطات يف العديد من حاالت النزاع من خالل اآلليات العرفية مثل الجودية والراكوبة. إال أن هنالك تحديات مهمة.

إن العوامل الرئيسية من وراء ضعف اإلدارة األهلية و التي تم تحديدها من خالل املقابالت هي: )أ( انفصال قادة اإلدارة االهليّة عن مجتمعاتهم 

بسبب التهجري أثناء الحرب وبسبب تسييس املؤسسة، )ب(  حقيقة أن تسليح املجموعات الرعوية بواسطة حكومة املؤمتر الوطني خلقت اختالاًل 

يف ميزان القوة والسلطة. ولقد توقفت الجامعات الرعوية املسلحة عن االمتثال لقرارات اإلدارات األهلية ملجموعات املزارعني املسؤولة عن إدارة 

استخدام األرض.

يف غضون ذلك، تتصاعد املنافسة بني زراعة املحاصيل وتربية املاشية مع تداخل كال املجالني: حيث يقوم املزارعون برتبية املزيد من املاشية 

ويحصل  الرعاة عىل استقرار جزء من أرسهم يف قرى شبه دامئة ويتجهون إىل الزراعة. وال يزال هناك عدد كبري من العائدين غري قادرين عىل 

الوصول إىل األرايض التي غادروها عند فرارهم من عنف الحرب، بينام يحتفظ أولئك الذين انتقلوا إىل هذه األرايض، واحتلوها لسنوات، بقدرتهم 

عىل الدفاع عن مواقعهم بالقوة.

يبدو أن إدارة النزاع تعمل بنوع من التعدد املؤسيس. وغالبًا ما يكون للمؤسسات املختلفة قيم متباينة، أشبه بتلك التي توجد يف إدارة املوارد 

الطبيعية. وإىل جانب اإلدارة األهلية واألنظمة القانونية الرسمية، توجد اليوم آليات حكومية جديدة مثل القوات املشرتكة، و لجان مجتمعية 

ناشئه أسست لحل املشكالت املحلية بني املجموعات املحلية.

إدارة املوارد الطبيعية املجتمعية

أسست اللجان املجتمعية إلدارة املوارد الطبيعية  بواسطة املنظامت غري الحكومية الدولية )INGOs( ، يف الغالب،  كآليات إرشادية لتنفيذ 

املشاريع وكوسيط لتقديم الخدمات الحكومية. إن إجراءات تشكيل اللجنة، وهيكلها اإلداري، مبا يف ذلك املشاركة املتوازنة للمرأة، إضافة اىل 

األهداف األولية عىل األقل، عادًة ما كانت تعترب جزًءا من الباقة. وغالبًا ما تتداخل اللجان املجتمعية إلدارة املوارد الطبيعية مع جمعيات قاعدية 

أخرى و التي تنشأ استجابة الحتياجات برنامج منظمة دولية غري حكومية. وعىل الرغم من كونها “لجان مجتمعية “ فيام يتعلق بتصوير البيئة 

الطبيعية واستخدامها، إال أنها قد عملت  إىل حد كبري ضمن اإلطار املفاهيمي ملؤسسة حكومية أو هيئة أسست لتنفيذ مرشوع ما.

وجدت الدراسة التي أجرتها جامعة الفارش أن لجان ادارة املوارد الطبيعيّة املجتمعيّة كانت بشكل عام ناجحة يف تحقيق أهدافها، ال سيام يف 
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املجتمعات الزراعية، فيام يتعلق بأنشطة سبل كسب العيش املختلفة التي تنفذها املنظامت غري الحكومية الدولية ويف ربط املجتمعات مبقدمي 

الخدمات. ووصف األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت من املجتمعات لجان ادارة املوارد الطبيعيّة املجتمعية بأنها أفضل تنظيامً وأكرث تركيزاً 

من اإلدارة األهلية، إىل جانب كونها أكرث توازناً يف متثيلها للجنسيني.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن لجان ادارة املوارد الطبيعيّة املجتمعيّة لعبت دوًرا أقل بكثري فيام يتعلق بـمواجهة تحديات إدارة املوارد الطبيعية. 

ويبدو أيًضا أن تأثريها كان أقل بكثري يف املجتمعات الرعوية املضمنة يف العينة.

اإلدارة السلمّية املشرتكة

تعرض الوسط االجتامعي، يف إطار الطريقة التي تعايش بها مجموعات مختلفة من املستخدمني فضاءاتهم املشرتكة كـ “مورد”، لتشويه و تعطيل 

عميقني. ويف هذا الوضع، ينتهي األمر بجميع املجموعات إىل العمل مبعايري مزدوجة من خالل تصوير حقوقهم عىل أنها األكرث تحديًدا واألكرث 

دميومًة مام هي عليه يف حقيقًة األمر ضمن اإلطار القانوين الراهن، بينام تعكس ارتباكاً  وعدم يقني حول حقوق املنافسني املحتملني. إن إرث 

الحيازة والترشيع، وبيئة السياسات وبيئة التنمية التي تعزز  تسليع الزراعة و تحويلها لصناعة، تحرص عىل أن صغار املنتجني هم فقظ من 

سيخرسون هذه اللعبه عىل املدى الطويل.

و من أجل تعزيز اإلدارة السلميّة املشرتكة ضمن إطار جميع نظم سبل كسب العيش، فإنه ينبغي تسليط الضوء عىل هذا التعقيد. ويجب أن تبدأ 

هذه العملية باإلخذ بعني االعتبار أن “الحقوق العرفية القامئه” واملزاعم ذات الصلة ال متثّل بالفعل ضامنًة للعدالة أو الفعالية أو األمانه . وأن 

هذه االعتبارات نفسها تعترب ناتجه من عقود من التكيف )وأحيانًا سوء التكيف( والضغوط السياسية واالقتصادية وسوء اإلدارة وانعدام األمن، 

وعمليات التحول املنحرفة. وبالتايل، فإن مجرد ترجمة الحقوق من “العرف” إىل اإلطار القانوين ال ميكن أن يكون كافياً أو مناسباً. وقد تكون أكرث 

طرق التعايف املستحبه مرشوطة بالرتاجع عن بعض جوانب اإلطار الحايل.

قد يتعني إعادة اكتشاف أو إبتكار طرق فعالة و مستدامه )بيئياً و اجتامعياً( للتعامل مع الفضاءات الطبيعية. وسيتطلّب القيام بذلك بصورة 

فاعلة عمليات تشاركية لإلدارة املشرتكة، تشمل جميع املجموعات التي تعتمد سبل كسب عيشها عىل القدرة عىل التعامل مع البيئة الطبيعية.

تم تأسيس النظام العريف الذي أقيمت عىل أساسه اإلدارة األهلية عىل أساس اإلدارة املشرتكة للفضاء الطبيعي من خالل العمل مببدأ الال إقصاء 

الذي يقيض بعدم حرمان أي شخص – أكان مزارعاً أو راعياً، محلياً أو غريباً، رجل أو امرأة، مستقر أو متنقل - من الحق يف كسب عيشه من 

األرض.لقد دعم هذا املبدأ فهم حيازة األرايض أو إدارة املوارد الطبيعية عىل أنها فن التكامل السلمي ضمن ذات الفضاء الطبيعي ألكرب عدد 

ممكن من املستخدمني وأكرب عدد من سبل كسب العيش.

لقد إبتلعت عقود من العوملة هذا املبدأ ضمن قواعد اقتصاد السوق. وانتقل  تركيز حيازة األرايض أو إدارة املوارد الطبيعية من دعم سبل كسب 

العيش إىل السوق. لكن السوق ال يخلص إال لنفسه، وال يبايل مبا إذا كان النمو يأيت من بيع املحاصيل أو بيع األرض، من الحبوب والعجول، أو من 

أعامل التدمري وإعادة البناء. وضمن النهج الجديد فإن حيازة األرايض أو إدارة املوارد الطبيعية تُفهم عىل أنها مهمة استخالص أكرب قدر ممكن من 

القيمة من ثروة معينة الستخدام معني.

وليك تعمل اإلدارة األهلية أو أي مؤسسة أخرى ذات صلة لتحقيق اإلدارة السلميّة املشرتكة  للفضاء الطبيعي ، يجب أن يعود تركيز اإلدارة 

لينصب عىل الناس والطرق التي يحتاجون إليها لإلرتباط مع البيئة من أجل تأمني رزقهم. ويعّد تعقب هذه القيم وتجديدها أمرًا حاسامً. كام 

انه من املهم إيجاد طرق لتمثيل هذه القيم يف النظام القانوين الرسمي وبيئة السياسات وكذلك يف عمل املؤسسات املوازية كلجان ادارة املوارد 

الطبيعيّة املجتمعيّة. وبدون القيام  بهذه الخطوات الحاسمة ، فإنه من غري املحتمل أن يكون الدعم الناجح و القوي لإلدارة األهلية قد يكون غري 

كاٍف لتأسيس إدارة سلميّة مشرتكة بصورة مستدامة.
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 4. توصيات لدعم اإلدارة السلمّية املشرتكة 
 يقدم هذا القسم األخري أربع توصيات عامة لفائدة عمل برنامج تعاضد )2( فيام يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية ، مبا يف ذلك التفاعل الحاسم مع 

اإلدارة األهلية واملؤسسات الحكومية. ال يجب إعتبار هذه التوصيات عىل انها وصفات ملامرسات معينة من قبل فاعلني محددين. و بالنظر إىل 

تعقيد الوضع الحايل يف دارفور، فإنه ال ميكن تحديد هؤالء الفاعلني إال عىل أساس كل حالة عىل حدى. ويُقصد بهذه التوصيات أن تكون مبادئ 

مفاهيمية و تشغيلية لتوجيه هذا العمل.

إن من املسلم به أن العمل وفقا لهذه املبادئ قد يكون يف بعض األحيان خارج نطاق قدرة برنامج تعاضد )2( أو أي مرشوع آخر. وبناءاً عىل ذلك 

، تتجىل أهمية توضيح  هذه املبادئ  و اإلبقاء عليها يف األفق  بغرض تطبيقها مستقبالً.

1. يحتاج التخطيط لتدخالت إدارة املوارد الطبيعية إىل النظر من منظور أوسع يتضمن النظام الرعوي كجزء ال يتجزأ من ذلك التخطيط. ونعني 

“باملنظور األوسع” كل من املكان والزمان. ومن املحتمل أن يكون ألحواض املوارد الطبيعية، أو حتى عىل مستوى القرية ، اتصال فاعل وحساسية 

ليس فقط تجاه املنطقة املحيطة ولكن حتى تجاه األماكن البعيدة غري املجاورة. مثالً ، عىل املستوى املكاين )االرض( ، قد يقيض املستخدمون 

املوسميون جزًءا من العام يف مناطق متباعدة و غري متجاورة ، مام قد يجعلهم مخفيني حتى عن منهجية العمل يف أحواض املوارد الطبيعية. وقد 

يؤدي إغالق حدود وطنية بعيدة ، أو تزايد انعدام األمن يف بلد مجاور ، إىل إحداث تأثري الدومينو الذي ينطوي عىل تعديالت يف تجارة املاشية 

ويف أمناط الرتحال. وعىل املستوى الزماين، فإن االستخدامات ميكن ان تكون موسمية أو متقطعة أو حتى عرضية. وقد ترتاكم التبعات واملظامل 

بعد معاملة غري عادلة أو بعد استخدام القوة عىل مدى فرتات طويلة. وقد يتم استخدام بعض املناطق ، مثل املحميات الرعويه ، بشكل استثنايئ 

فقط ، مثالً، أثناء فرتات الجفاف ، ولكنها تكون حاسمة للغاية يف تلك الحاالت. إن التغايض عن هذه الصورة األكرب وتحويل هذه املناطق إىل 

استخدامات دامئة أخرى ، أو ألي شكل من أشكال املساس بإمكانية استخدامها االستثنايئ عند الحاجة ، قد يؤدي إىل عواقب وخيمة تتجاوز اإلطار 

الزمني للمرشوع. وعىل الرغم من أن حدود املستهدفني باملرشوع قد تكون صغرية مثل قرية معينة أو مجموعة مهاجرة خالل فرتة ترتاوح من 3 

إىل 5 سنوات ، إال أن الحدود املعرفية لتصميم برامج إدارة املوارد الطبيعية يجب أن تكون أوسع بكثري. ويجب تجنب تصميم أنشطة ادارة املوارد 

الطبيعيّة وفًقا لسبل كسب العيش السائدة للمجموعات املجتمعية التي تعيش يف املنطقة و حسب )القرية و حوض املوارد الطبيعية(.

2. يجب أن تكون نقطة البداية يف تصميم برامج إدارة املوارد الطبيعية من “سبل كسب العيش” ، وليس “املوارد”. ويجب أن يركز تصميم 

برامج إدارة املوارد الطبيعية عىل فهم كيفية استخدام الناس للفضاء الطبيعي أو احتياجهم الستخدامه يف كسب رزقهم ، بدالً من حرص “املوارد 

الطبيعية” وتحديد استخدامها “األفضل”. إن االتجاه العام الحايل مييض يف اتجاه جعل حيازة األرايض أكرث دميومة و أكرث حرصية. وهذا االتجاه 

يزيد فقط من أسباب الرناع ، ألن األرض التي ميكن امتالكها من خالل الحقوق الحرصية هي فقط تلك التي تستحق أن يتم االستيالء عليها 

بالقوة. ويتمثل النهج البديل يف الرتكيز عىل تطوير خيارات جديدة فيام يتعلق بقدرة الناس يف اإلنخراط يف الفضاءات الطبيعية. يجب تحويل 

الرتكيز من اعتبار األرض سلعة قابلة للتداول إىل كونها فضاءاً طبيعيّاً ميثل األساس الثابت لكسب العيش. و يجب إعادة ابتكار فرص للحقوق 

املتعددة واملتداخلة ، والسامح بالحقوق الديناميكية )عىل سبيل املثال ، تستخدم نفس املساحة  بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفني يف 

أوقات مختلفة(. وحينام تكون األرض “نادرة” ، يجب أوالً تقييم تكّدس ملكية األرض و تقييم الخيارات املتاحه إلبقائها ضمن النطاق  املقبول 

اجتامعياً وتصحيح الحاالت التي تم فيها تجاوز الحدود بالفعل. يجب تفضيل العمليات التي تلغي تسليع البيئة الطبيعية ، تلك التي تعزز فهم 

“املوارد” كتجارب وعالقات لدعم سبل العيش عوضاً عن كونها أغراضاً وسلع.

3. يجب إفساح املجال بصورة منهجية للمشاركه وآلليات اإلفادة الراجعه ، مبا يف ذلك املؤسسات الحكومية. يجب السامح لجميع الفئات التي 

تعتمد سبل عيشها عىل البيئة الطبيعية بالتحدث إىل املخططني ، من مستوى الوالية إىل مستوى املجتمعات املحلية. ومساعدة املخططني عىل 

رؤية وفهم مدى تعقيد املامرسات عىل أرض الواقع وعىل فهم االحتياجات املتقاطعة والداعمة و املتبادلة املحتملة. ويف مواجهة تغري املناخ، يجب 

أن يتضمن التخطيط بجميع أبعاده التخطيط للمفاجأة. و يجب تشجيع اإلنفاق عىل اآلليات الحامئية لتقليل تعرض صغار املنتجني وحساسيتهم 

ألخطار املناخ ، ولدعم  تعافيهم. وعىل الرغم من أن ضغوط املناخ عادة ما تكون أكرث وضوًحا ، إال أنه يصعب، من الناحية العملية، الفصل بني 

الضغوط املناخية وغري املناخية. وقد تكون أفضل طريقة لتقليل تعرض صغار املنتجني لضغوط املناخ هي التدخل يف الضغوطات غري املناخية 

املدمرة - من السياسات والتدخالت غري املدروسة - واملسؤولة إىل حد كبري عن الهشاشة والضعف. وتعد املشاركة السليمة وآليات اإلفادة الراجعة 
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رشطًا رضوريًا لتحسني فعالية هذه التدابري.

4. يجب تجنب التسليم الجديل بكون املنظومة القانونية العرفية فاعلة أو انها متثل او تقوم مبا تقوله بحسب املامرسة التاريخية. إن جميع 

محصول الدخن

عالمات مسارات الماشية

سقي الماشية
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تم متويل هذه املواد عن طريق املعونة الربيطانية لحكومة 

اململكة املتحدة؛ لكن اآلراء املعرب عنها ال تعكس بالرضورة 

السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.
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