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 .1أفتتاحيو
تـ اعداد ىذا التقرير ضمف مشروع بحثي حوؿ استراتيجية تقوية القدرات البشرية في

السوداف كواحد مف الدروس المستفاده في التكيؼ مع تغير المناخ .يمكف أعتبار

التقنيات التقميدية في حصاد المياه استراتيجية زىيدة التكاليؼ تزيد مف مقاومة المجتمعات
وقدراتيـ عمي التكيؼ مع تغير وتقمب المناخ .يعتمد المشروع اساساً عمي المرتكزات

اآلتيو :زيادة قدرات الجماعات االكثر تعرضاً لآلثار المترتبو التي تنجـ عف التغيرات

المناخية الراىنة وحوجو االقطار النامية الستراتيجيات منسجمو مع اىداؼ التنمية القومية

المستدامة .لقد تـ تطوير طرؽ عديده في مختمؼ مجاالت العمؿ  -مثؿ المعيشة المستدامة
واالدارة البيئية وتخفيؼ الكوارث

– التي يمكف اف تمبي كال الحاجتيف ،فأف كانت

احتياجات الناس األكثر تعرضاً قد وجدت االسبقية في صنع القرار القومي  ،فعندئذ سوؼ
تنبع الحوجة ألستراتجيات بسيطة عمي المستوي المحمي لكي تكمؿ االسموب التقني

المؤسسي الذي قد يسود في تخطيط التكيؼ  ،واخي اًر يمكف ليذا النمط مف االستراتيجيات

ينوع ويدعـ خطط التكيؼ القومية لؤلقطار النامية.
اف ّ

ترتكز الناحية العممية في دراسة ىذه الحالة عمي صالحية تقنية حصاد المياه في تمبية

احتياجات الجماعات االكثر تضر اًر مف تغيرات المناخ .ليذا ييدؼ المشروع لآلستجابة
ليذه الفرضية بدراسة األطار المالئـ لتقييـ الػتأثير عمي قدرات المجتمع ومف خالؿ
تحميؿ السياسات الوصوؿ لتعريؼ الروابط بيف االسموب والمناىج السياسية الشاممة.

ونسعى لتحقيؽ ىذا مف خالؿ سمسمة مف دراسات الحالة في السوداف وقد وقع االختيار
عمي ثالثة دراسات حالة لمعالجة الفرضيو وىذا التقرير يختص بدراسة حالة والية شماؿ

دارفور.

تسود والية شماؿ دارفور التي تقع في الطرؼ الجنوبي مف الصحراء وفي المنطقة

الجافة مف افريقيا ظروفاً غاية في الصعوبة فيما يخص انتاج الغذاء وتربية الحيواف

والحياه .والماء ىو عصب الحياه لسكاف شماؿ دارفور في غرب السوداف االقميـ الذي

يتعرض لدورات الجفاؼ باستمرار  .ستوف في المائة مف سكاف الوالية البالغ عددىـ 1,4
مميوف يرتابيـ الشؾ كؿ عاـ حوؿ اف كانت األمطار سوؼ تأتى واف كانوا سيحصموف
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عمي مايكفييـ مف الغذاء لممعيشة  .خاصة وأف الجفاؼ زائر منتظـ غير مرغوب فيو

في االقميـ .وقد تمخض تدني االمطار في السنوات القريبو الماضية عف انتاج متدني
في المحاصيؿ مما عرض االسر لنقص في الغذاء  .عندما يكوف الموسـ جيداً فأف

المزارعيف عندئذ يحتاجوف لمعرفة التقنية المناسبة في معالجة الغذاء والتخزيف احتياطاً

لمسنوات العجاؼ .ومنذ وقت قريب تحوؿ المزارعوف مف الزراعة المطرية غير المضمونة
الي الزراعة عمي الترب الرسوبية عمي وادي الكو بتقنية حصاد المياه لتفادي تأثير

الجفاؼ .اف اليدؼ العاـ لدراسة ىذه الحالة يرمي لتمكيف المشروع مف توضيح تقنية
حصاد المياه كخيار لمتالئـ مع آثار تغير المناخ.
مف التحديات االساسية التي تواجو تقنية حصاد المياه ىي  :زيادة نزوح السكاف عف

المناطؽ الريفية بسبب الحرب االىمية والنزاعات القبمية .تزداد حدة القتاؿ في منطقة

الدراسة مما جعؿ عدـ االستقرار األمني مف التحديات االساسية ليذه التقنية .والجدير
بالذكر فأف الجيود التي بذلت والتي استفادت مف المعارؼ المحمية في استخداـ تقنية

حصاد المياه سوؼ تتعثر وتندثر اف لـ تعالج أزمة دارفور .واال فاف قدرات الناس

الضعيفة في تحمؿ والتكيؼ مع آثار المناخ تحت ضغوط خارجية قد تقود الي عدـ
استقرار السكاف في منطقة الدراسة مع وجود معسكرات النازحيف في المنطقة .التحدي

الثاني ىو الجفاؼ .فالمزارعوف يتخوفوف مف عدـ ىطوؿ االمطار وعدـ امكانية انتاج
مايكفي مف الغذاء .كما اف ىناؾ عدـ معرفة بتقنيات معالجة وتخزيف الغذاء تحوطاً

لمسنوات العجاؼ.

 .2خمفية
 .1 .2طبغرافية منطقة الدراسة
السوداف قطر شاسع مساحتو

 2,5مميوف كيمومتر مربع  .يحد بالبحر االحمر مف

ناحية الشرؽ وتسعو دوؿ افريقية ىي اريتريا واثيوبيا وكينيا ويوغندا وجميورية الكنغو

الديمقراطية وجميورية وسط افريقيا وشاد وليبيا ومصر (الشكؿ

 . )1ينقسـ السوداف

ادارياً الي  26والية و  118محافظة و  620محمية .تقع والية شماؿ دارفور في

غرب البالد بيف خطي عرض  20 – 12درجة شماؿ وخطوط طوؿ  27 – 24درجة
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شرؽ ومساحاتيا

 292000كيمومتر مربع وىي واقعة عمي الطرؼ الجنوبي مف

الصحراء الكبري .عاصمة الوالية ىي الفاشر ولموالية حدود مشتركة مع ليبيا ومصر
مف ناحية الشماؿ و والية غرب دارفور مف ناحية الغرب .لموالية حدود مشتركة مف
ناحية الجنوب مع والية جنوب دارفور ومف ناحية الشرؽ مع والية غرب كردفاف.

يتأثر الييكؿ االداري بتغيرات متكرره تحت تأثير توازنات ومصالح عرقية ذات

حساسيو .تغير الييكؿ االداري لموالية منذ عاـ

 1989اربعة مرات  .فقد كانت

الوالية في البداية تنقسـ الي اربعة محافظات ىي الفاشر وكتـ واـ كداده وكبكابيو .ثـ

انقسمت الي ستة محافظات ىي الفاشر وكتـ واـ كداده وكبكابيو ودار السالـ ومميط.
ثـ اخي اًر اصبحت سبعة محافظات ىي اـ كداده ومميط والفاشر وكبكابيو والواحة وكتـ

والطينو .تمارس تقنية حصاد المياه في ثالثو مف المحافظات المذكورة وىي الفاشر
وكتـ والواحة وتعتمد عمي نير الكو الموسمي .معظـ المياه اف لـ يكف جميعيا

تجري في وادي الكو و تأتي مف مرتفعات جبؿ مرة وجبؿ كتـ .منطقة الدراسة ذات

طبغرافيو جبميو .االراضي الممتده شرقاً وشماؿ شرقاً مف جباؿ مره وكتـ ذات ارتفاع
بيف  1000 – 800متر فوؽ سطح البحر وتتميز مورفولوجياً باراضي مسطحة و

ودياف تفصؿ بينيا كثباف رمميو .وبالتحديد وادي الكو الذي يبدأ مف جبؿ سي وجباؿ

فرننؽ في االمتداد الشمالي ليضبة جبؿ مرة التي تطؿ عمي النواحي الوسطي مف

اقميـ دارفور .ينساب الوادي الكثر مف  250كيمومتر ولو اسماء عديده في مختمؼ

مراحمو ونتضـ اليو روافد صغيرة .االودية الرئيسية مف الشماؿ الي الجنوب ىي

وادي طابو و وادي مجدوب و وادي طويمة و وادي كي ار و وادي سودا و وادي درو ار

و وادي ابو حمره و وادي امر .يمتد الوادي اوالً نحو الشرؽ مرو اًر بمدينة كتـ

لمسافة  40كيمومتر ثـ يتجو جنوباً مف اـ سيالو ثـ الي لمينا وكافوت مف حيث
يتجو جنوب غرب لتغذية السد الترابي (قولو) غرب الفاشر.
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وتنساب مياه الوادي البعد مف ذلؾ وتختفي في الرماؿ عمي بعد  60كيمومتر جنوب

شرؽ الفاشر .في حاالت رطبو نادره يمكف ليذه المياه اف تصؿ الي البحر عف

طريؽ بحر العرب والنيؿ ( ( )Galil and Rabih 1986الشكؿ  )2يوضح منطقة

الدراسة.
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شكل رقم ( )1خريطة السودان

8

شكل رقم ( )2خريطة منطقة الدراسة

 .2 .2التربة
 .1 .2 .2تربة القوز
تسود التربة الرممية عموماً في المنطقة في ىيئة سيوؿ وكثباف رممية ذات اشكاؿ

مختمفة .يطمؽ عمي ىذا النوع اسـ تربة القوز (. )Hunting Technical Services 1963
القوز واسع االنتشار في دارفور ويشكؿ مسطحات رممية وكثباف بسيطة التعريج .وىي

رماؿ مستقرة تحت الغطاء النباتي حيث وجد او بطبقة مف اكسيد الحديد او بطبقة مف

الطمي او الطيف (. )Whitemam,1971

الرماؿ ذات نفاذية وتسبب الرزاعة المتواصمة عمي تفكؾ سطحيا .ىذه الترب الرممية
ذات درجات مختمفة مف االستقرار وىي اقؿ استق ار اًر في مناطؽ الزراعة المتنقمة .تعتبر
الزراعة المطرية في االراضي اليامشية بدوف دوره زراعية مف اخطر العوامؿ المالزمة

لتدىور التربة وتوسع رقعة التصحر.

9

 .2 .2.2تربة الوادي الرسوبية
ىذه ترسبات مائية ذات بنيو مختمفة وتوجد عمي المدرجات والسيوؿ الفيضية لمودياف.
كما توجد عمي القوز حيث تنتشر عمي مساحات مسطحة او منخفضة مف التربة

الرسوبية والرواسب النيرية/البحرية التي تتراوح بيف المومية الرممية الي المومية الطينية.
توجد ىذه الترب في الكثير مف مجاري المياه المنتشرة في المنطقة وبالقرب مف التالؿ

الجدول ( )1اجمالي االراضي الصالحة لمزراعة والمزروعة
المحافظة

عدد السكان

المساحة المزروعة فدان

المساحة الصالحة لمزراعة

فدان
4,000,000

الفاشر

4,86,860

1,300,000

اـ كداده

146,621

500,000

3,000,000

كتـ

237,106

259,000

2,000,000

كبكابيو

177,521

160,000

2,000.000

الوالية

1,085,108

2,219,000

11,000,000

 .3 .2الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانيو يممكيا البدو الذيف ينتقموف مف منطقة الي اخري .لمبداوة تاثيرىا الياـ
عمي البالد مف الناحية االجتماعية والسياسية .ينعكس الجانب السمبي ليذا النمط مف

الحياة في النزاعات والحروب بسبب التنافس عمي موارد المرعي والمياه .وموارد الثروة
الحيوانية متوفره في السوداف مف ناحية اعداد الحيواف ووفرة العمؼ واراضي المرعي

وغيرىا مف مصادر العمؼ .تعتبر منطقة الدراسة واحدة مف اىـ مناطؽ االنتاج

الحيواني في السوداف (  .)Eurocausult 1986يوضح الجدوؿ (  )2اعداد الثروة
الحيوانية حسب احصاء عاـ

 .1998يسير االنتاج وفؽ نظـ انتاجية تقميدية ىي

البداوة وحياة االستقرار .وقعت النظـ البدوية وشبو البدوية في الماضي القريب تحت

ضغوط  .األوؿ بسبب تدني األمطار الذي أنتقمت عمي أثره حدود المراحيؿ في

فصمي الجفاؼ والخريؼ جنوباً .ىذا التحوؿ عف النمط التقميدي قد تسبب في حدوث
10

احتكاؾ مع السكاف المستقريف مما ييدد النظاـ باكممو .والثاني تحوؿ السكاف

المستقروف منذ عقديف مف الزماف الي نظاـ انتاج حيواني خاص بيـ .تتمخض

الحوجو المتزايده الراضي المرعي والتوسع في الزراعة المطرية عف أراضي يمكف اف
تتوفر لممزارعيف البدو ورعاة البقر المتنقميف .وقد انتقؿ ىؤالء الي اراضي متدنية

االنتاجية .لقد اشتد الرعي في ىذه المناطؽ ويقع الموـ عمي البدو عمي ما يحدث

في ىذه المناطؽ مف دمار .تمارس تربية الحيواف المستقرة التي تختمؼ عف الرعي

البدوي في نفس المكاف طيمة العاـ .وبذلؾ ال تجد النباتات متسعاً مف الوقت لمتجدد
وانتاج البذور لمعاـ القادـ ()Federal Ministry of Animal Wealth 1998

الجدول ( )2االحصاء الحيواني 1998
المحافظة

النوع
1,767,683
1,143,908

ابقار
151,694

أبل
739,942

125,817

65640

1,145,336

1,759,490

135,195

579,555

كبكابيو

660,689

430,905

244,150

162,005

الجممة

3,437,274

6,101,986

6,56,856

1,565,139

الفاشر
اـ كداده
كتـ

ماعز
822,604
88,645

ضان

 .4 .2المناخ
يوصؼ مناخ الوالية بانو مداري شبو جاؼ .تترواح االمطار السنوية بيف  75مميمتر
في اقصي الشماؿ الي حوالي  400مميمتر في الجنوب .تمتد خطوط التماطر مف
الشرؽ الي الغرب .اما االمطار في الركف الجنوبي فتبمغ

 600ممميمتر في السنة

مما يعكس تاثي اًر طوبغرافياً (  .)Eltom 1975تتأثر االمطار بحركة الفاصؿ المداري

الذي يتأثر بدوره باحواؿ الضغط الجوي في القارة االفريقية .يمتد موسـ االمطار مف
يوليو الي سبتمبر في االجزاء الجنوبية مف منطقة الدراسة حيف تيطؿ ما يزيد عف

 %75مف االمطار السنوية مما يعكس موسمية االمطار في ىذا الجزء مف

السوداف .يترواح معدؿ التبايف لمتوسط االمطار السنوية بيف  %20في الجنوب الي
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اكثر مف  %150في الشماؿ .اما في بقية انحاء المنطقة فيتراوح معدؿ التبايف

السنوي بيف

 %100الي

 %150مما يكشؼ عف الطبيعو المتغيره لالمطار

( .)Awadalla 1974يعاني كؿ االقميـ مف عجز مائي كبير يزداد حده مف الجنوب
الي الشماؿ كما انو ينخفض في موسـ االمطار في يوليو واغسطس وسبتمبر.

يترواح العجز في يوليو بيف الشئ الي سالب  160مميمتر وفي اغسطس بيف ال شئ

الي سالب  120مميمتر وفي سبتمبر بيف سالب  20مميمتر الي سالب  200مميمتر.
تنحو ىذه المعدالت الي الزياده نحو الشماؿ تبعاً لخطوط العرض .االمطار غير

مضمونو في معظـ انحاء المنطقة (.)Eltom 1972
 .5 .2دورات الجفاف

الجفاؼ ليس مشكمة جديده عمي السوداف والناس في السوداف يتذكروف خمسة كوارث

جفاؼ حدثت في القرف الماضي .حدثت االولي في عاـ

ستة لتطابقيا مع العاـ اليجري

 1896وعرفت بانيا سنة

 1306والثانية كانت قولو التي عمت البالد بيف

 .1920 – 1910ثـ فترة الجفاؼ بيف  1945 – 1940ويقاؿ انيا فترة المموه تعبي اًر
عف الندرة .اما الرابعة فقد حدثت بيف

 1973 – 1970واطمؽ عمييا اسـ افزعونا

بمعني انقذونا (.)Moore 1973
اما كارثة الجفاؼ االخيرة فقد كانت في عاـ

 .1984اف اوؿ رد فعؿ تمجاً اليو

المجتمعات المحمية عند نضوب موارد المياه او فشؿ المحاصيؿ او تدني المرعي

ىو الرحيؿ الي مناطؽ أخري .اف النازحيف في بحثيـ عف ماء لمشرب يذىبوف الي
مناطؽ مخيمات فصؿ الجفاؼ ويعيشوف في ظروؼ بائسة (.)Haurison 1994
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 .6 .2السكان
 .1 .6 .2المجموعات

أف أقميـ دارفور مف اكثر المناطؽ ازدحاماً بالسكاف في السوداف ويتميز بالتعدد

العرقي واختالؼ اساليب الحياة  .معظـ سكاف دارفور مزراعوف ورعاة يكتسبوف رزقيـ
بطرؽ مختمفة اال انيـ مف اجؿ الحياه البد واف يتقاسموا الموارد الطبيعية الشحيحة.

ينتمي معظـ السكاف في منطقة الدراسة لمجموعات التنجر والفور (قبائؿ افريقية).

وىناؾ مستوطنات لمفالتو الذيف أتوا مف غرب افريقيا قديماً نوعاً ما .يتمركز معظـ
السكاف في الريؼ بالقرب مف مجاري المياه الموسمية لممارسة الزراعة وتربية

الحيواف .وتشمؿ المجموعات االخري مف القبائؿ االفريقية البرتي والبرقد والكاتنقا
اضافة لجماعات صغيره مف العرب ،وىؤالء رعاة يستفيدوف مف المنطقة لمرعي اال اف

بعضيـ بدأ في ممارسة الزراعة كنشاط اقتصادي .مف بيف ىذه المجموعات يوجد

العطيفات الذيف اقاموا في اـ سيالو منذ الخمسينات .يمكف لكؿ المجموعات العرقيو

ممارسة تقنيات حصاد المياه في االراضي التي يشقيا نير الكو .يعتبر شيوخ القبائؿ

الذيف اكتسبوا وضعاً مرموقاً في المؤسسة القبميو التي أنشأتيا حكومة الحكـ الثنائي
الركف االساسي في تخصيص االراضي .ينقسـ سكاف االقميـ الي مجموعتيف ىما

العرب وغير العرب .اال انو في الحقيقة مف الصعب التفريؽ بينيـ عمي اسس

ثقافيو وعرقيو .العرب غالباً بدو رعاة ماشيو او أبؿ اما غير العرب بخالؼ الزقاوه

فيـ صغار مزارعيف مستقريف .يحدث التوتر بيف المجموعات مف حيف آلخر ولكف
ليس بالضروره بيف العرب وغير العرب .فكثي اًر ماينشب العراؾ بيف القبائؿ العربيو

حوؿ الموارد الشحيحو .يتراوح حجـ العائمو مف خمسو الي ستو افراد ويزيد في

المناطؽ الريفيو .متوسط الكثافو السكانيو  3.9لكيمومتر المربع في عاـ

 1998ويبمغ

تعداد سكاف الوالية .1,326,378
يبدو اف الكثافو السكانيو قد ازدادت في عامي

 1993و  1998مقارنو مع عاـ

 3.6( 1989لمكيمومتر المربع) .ىذا يعني باف حجـ النزوح ليس لو تأثير في الوالية.
ىذا انعكاس لفوائد تقنيات حصاد المياه في استقرار السكاف.
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 . 2 .6 .2األثنيو والموارد الطبيعية
اف االثنيو والعالقات بيف االعراؽ مف الجوانب السياسيو االكثر حساسيو في الحياه

االجتماعية في منطقة الدراسة .اف التنافس عمي الموارد بيف المجموعات الكبيره

والصغيره ذات االعراؽ والمغات المتعدده تؤدي دائماً التيامات بالقبميو او المحاباه.

اف العالقات المتوتره قد تؤدي احياناً لمنزاع المسمح او المطالبو باالنفصاؿ وذلؾ ما

حدث في الماضي ويحدث االف في منطقة الدراسة (  .)Ahmed 1986ففي خالؿ

سنوات القحط القاسيو مف الثمانينات أثر جفاؼ المراعي الطبيعية حدث اف قاـ البدو
ومعظميـ مف العرب بأدخاؿ قطعانيـ في حقوؿ المزارعيف المستقريف واستيمكوا مابيا

مف محاصيؿ .فقاـ المزارعوف الذيف يعانوف بالمثؿ مف الجفاؼ بالدفاع عف اراضييـ
وما بيا مف محاصيؿ .مما أدى لتصادـ الرعاة مع المزارعيف واحياناً يحدث القتاؿ

بيف الرعاة أنفسيـ بسبب الماء والمرعي .ولقد تطور القتاؿ بيف المجموعات المختمفو

الي نزاع قبمي واتسعت المصادمات المحميو وتطورت الي مصادمات قبميو .اف

الحرب الراىنة تؤذي اىؿ دارفور االبرياء .حيث اقتمع الكثير مف المواطنيف مف ديارىـ
واضطروا لمفرار الجئيف الي الدوؿ المجاورة او نازحيف في المدف .عالوة عمي

النزوح فقد انيار النسيج االجتماعي واالقتصادي والبنيو التحتيو مف مدارس

ومستشفيات مما عمؽ معاناة الناس الذيف يحتاجوف لمتنمية .يعرؼ التطيير العرقي

باف تقوـ مجموعة عرقية بقتؿ او طرد مجموعة عرقية اخري واالستيالء عي ارضيا.

اال اف الوضع في دارفور يختمؼ تماما اذ لـ تقـ اي مجموعة عرقيو باالستيالء عمي
اراضي غيرىا  .تنقسـ دارفور الي مناطؽ تعرؼ محمياً تحت اسـ الدار وكؿ دار

يمثؿ اليوية االجتماعية والثقافية لمجموعة تري فيو تجسيداً لكرامتيا ومجاليا الحيوي

والثقافي .لقد كانت حدود المناطؽ معروفة قبؿ الفترة االستعمارية واستمرت دوف
تغيير ،وقد ساىمت المصالح السياسية لبعض القبائؿ و والئيا لبعض االحزاب

السياسية في اضافة بعد سياسي لممشكمة .وقد بدأ الذيف يشعروف بالتيميش ولـ ينالوا
حظاً مف التنمية في اليجوـ عمي الحكومة .النتيجة ىي ما نراه اليوـ في النزاع

العنيؼ الذي آثار قمؽ واىتماـ العالـ.
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 .7 .2الزراعة
 .1 .7 .2االشكال التقميدية والمتغيره لمزراعة
 .1 .1 .7 .2خمفيو

كانت جنايف الصمغ العربي في الماضي تنتشر عمي مساحات شاسعة تحت نظاـ دورة

زراعيو – شجريو محدده .تبدأ الدوره بنظافة جنينة الصمغ لزراعة محاصيؿ مثؿ الدخف

والسمسـ والفوؿ والبطيخ .تزاؿ االشجار الكبيره وتقطع االشجار الصغيره فوؽ سطح التربو

بقميؿ لكي تظؿ حيو لمده

 6-4سنوات مف الزراعة .يتـ قطع البتؽ اثناء عمميات

الحش اال انو يواصؿ النمو في االشير المبكره مف فصؿ الجفاؼ .ىذا يتواصؿ طيمة
دورة الزراعة ثـ تترؾ االرض لتعود لفتره بور تحت االشجار .تصؿ جنينة الصمغ

الجديده العال مستوى في االنتاج بعد

 10-7سنوات ثـ تزاؿ لمزراعة بعد

 15-10سنة

( . )Born,1965مع زيادة اعداد السكاف اصبحت الدوره الشجرية قصيره وذلؾ لتحقيؽ

ايرادات اكثر مف محاصيؿ التصدير .لقد وجدت ىذه المحاصيؿ االفضميو مقابؿ الصمغ
ألنيا تنتج في فترة قصيرة وذات عائد مجزي في المواسـ الجيدة .وبيذا انتشر القطع

الجائر الشجار اليشاب لزراعة المحاصيؿ مما تسبب في تدىور الغطاء النباتي وزحؼ

الرماؿ وتدىور التربو والتصحر.

تدىور انتاج الغذاء تحت ىذه الظروؼ في منطقة الدراسة بسبب تدىور التربو مقترناً

مع دورات متتاليو مف الجفاؼ .كانت المساحة الالزمة النتاج

 73000طف مف الفوؿ

في عاـ  1973قد تصاعفت الى خمسة امثاؿ المساحة في عاـ

 .1961وقد انخفض

انتاج السمسـ بنسبة  20الي واحد في نفس الفترة .كما انخفض انتاج الذره مف

424

كيموجراـ لمفداف عاـ  1961الي  191كيموجراـ لمفداف عاـ  .1973ال توجد في منطقة
الدراسة التقنيات الزراعية التي تخفض العمالو مثؿ الحرث االلي او بالحيواف .يستخدـ

المزارعوف اساليب زراعية تقميدية بادوات يدويو في تحضير االرض .العائالت ىي اكبر

مصدر لمعمالو .يستخدـ صغار المزارعيف االسمده العضوية مثؿ اليوريا و روث البقر اما
الكبار ومتوسطي الحاؿ فيستعمموف االسمده غير العضويو التي تستخدـ عامة في

المحاصيؿ البستانيو (. ( Decarp 1976
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 .2 .1 .7 .2نقص الغذاء

اف تحزيف المواد الغذائية مف العناصر الضرورية في اي نظاـ ييدؼ لتأميف الغذاء
لمسكاف .ينبغي في اي نظاـ زراعي مكتفي ذاتياً تحزيف المحاصيؿ الغذائيو لمده ال تقؿ
عف موسـ الحصاد القادـ .نظـ التحزيف التقميدية في السوداف متطوره وال توجد اي

مصاعب طالماً كاف الحصاد جيداً .اف خدمات تخزيف الحبوب ضرورية في الوقت

الراىف لضماف احتياطي لمجابية اي نقص في الغذاء .النظـ التقميدية لتخزيف الدخف

والذره في شماؿ دارفور كما يمي (  : (Ibrahim 1984المطموره وىي حفره في االرض
محاطو بالقش سعتيا

 1000كيموجراـ والصويبو وىي وعاء مف الطيف غير المحروؽ

مخموط مع القصب وروث البقر ويحفظ في كوخ العائمو سعتو

 1200كيموجراـ .ليس

لمحكومو المركزيو اي خدمات تخزيف في منطقة الدراسة .ذلؾ الف االنتاج السنوي

لممحاصيؿ ال يفي باحتياجات الواليو .عمي الحكومو االقميميو والقومية االىتماـ باالساليب

التقميديو في تخزيف الغذاء وتطويرىا .ليس في مقدره المجتمعات المحميو التصدي لمسألة
تحزيف الغذاء بكميات كبيره بسبب احواليـ االقتصادية .ليذا عمي الحكومة االىتماـ

بمسألو تحزيف الغذاء في توجو متكامؿ نحو االقاليـ المعرضو لمجفاؼ .والجدير بالذكر

اف مجموعة التقنيات الوسيطو  TDGقد انشأت مخازف لمبذور في منطقة المشروع قد
أفادت كمخازف لمغذاء وكوسيمو لحرماف السماسره والتجار مف استغالؿ المزارعيف.

 .3 .1 .7 . 2االسواق الريفيو

تنشط االسواؽ الريفيو كؿ اسبوع او اسبوعيف .ليس ليذه االسواؽ الحد االدني مف

الخدمات مثؿ السقوفات التي تحمييا مف المطر واحواؿ الطقس والمخازف اآلمنو لحفظ

السمع او خدمات المياه والمرافؽ الصحيو .تباع معظـ المنتجات الزراعيو مف منطقة

الدراسة في الفاشر .يوجد نوعاف مف اسواؽ المنتجات الزراعيو وىي اسواؽ القري واسواؽ

المدف .تعمؿ االسواؽ القرويو في اياـ معينو مف االسبوع (مره او مرتيف في االسبوع)
ويتـ تنظيميا بحيث يستطيع الناس الذىاب لعدة اسواؽ في االسبوع .يتـ تبادؿ

الخضروات والفواكو بالدخف في اسواؽ القري قبؿ حدوث الجفاؼ .كاف الناس الذيف

يسكنوف بعيداً عف الوادي يزرعوف كميات كبيره مف الدخف ويحصموف عمي الخضروات

والسمع مقابؿ ما لدييـ مف فايض .يتـ في سوؽ القريو التعامؿ المباشر بيف المنتج
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والمستيمؾ .تختمؼ االسعار مف سوؽ وآخر وفي االياـ المختمفو في نفس السوؽ  .آليو

السوؽ ىي التي تحدد االسعار .اما اسواؽ المدف فأنيا مجاؿ مفتوح لكؿ محصوؿ
زراعي (.)Abdel Jalil and Rabih 1986
 .2 .7 .2التطور التاريخي لتقنيات حصاد المياه
 .1 .2 .7 .2االبداع المحمي

يمجأ المزارعوف لمتوسع في اراضييـ الزراعيو تحوؿ لظروؼ االمطار غير المضمونو
وانخفاض انتاج المحاصيؿ وذلؾ لضماف انتاجيو زراعيو مرضيو .اصبحت الزراعة

المطريو في الترب الرمميو محفوفو بالمخاطر بسبب تدني االمطار وعدـ انتظاميا واصبح
المزارعوف غير قادريف عمي انتاج ما يكفي مف الغذاء .بدأ المزارعوف في البحث عف

طرائؽ جديده لمتغمب عمي االنخفاض الحاد في االنتاج .وكانت الجبراكو ىي الحؿ

المناسب .كاف المزارعوف في الماضي يزرعوف مساحات صغيره بالخضروات في فناء
الدار بالري االضافي بمياه الشرب .وقد شجعت زراعة الخضروات في الجبراكو المزارعيف
عمي نقؿ النموذج الي ساحات ارحب في التربو الرسوبيو عمي وادي الكو باستخداـ

تقنيات حصاد المياه لوفره المياه والرطوبو في التربو لفتره طويمو .في عاـ  1964نجحت

اوؿ محاولو في انشاء تروس عمي وادي الكو وكاف االنتاج باى اًر .وبدأ المزارعوف

تدريجياً في اتباع تقنيو السدود الترابيو ومواصمة الزراعة عمي الترب الرمميو .تعتمد ىذه

التقنيو في حصاد المياه عمي زيادة رطوبة التربو بتخصيص جزء مف االرض لحجز مياه

االمطار وتوجيييا لالرض الزراعية .اليدؼ مف العمميو ىو المحافظة عمي رطوبة التربو
ومف نتائجيا المحافظة عمي العناصر المغذيو وصيانة التربو مف االنجراؼ .التزاؿ

الزراعة التقميديو والمرويو سائده حتي اليوـ .بدأت الزراعة اآلليو في االجزاء الجنوبيو مف

االقميـ عمي أثر مشروع زراعي رائد.

 .2 .2 .7 .2المساىمة المؤسسيو

شاىدت و ازرة الزراعة لوالية شماؿ دارفور النجاح الباىر لمزراعة عمي وادي الكو حيث

اقيمت اعداد كبيره مف التروس في مناطؽ اخري .وفي عاـ  1970اقامت و ازرة الزراعة
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عشره مشاريع رائده عمي الوادي بيدؼ نشر التقنيو .كانت ىذه المشاريع نماذج

توضيحيو لممزارعيف كما انيا وفرت اراضي لممزارعيف المعدميف .كاف الشيخ يختار االفراد

الذيف يستحقوف ارضاً في المشروع الرائد .كانت ادارة االراضي (بو ازرة الزراعة) تشارؾ

المزارعيف في المحصوؿ بنسبة  %50في السنوات الجافو و  %33في السنوات المطيره.

 .3 .2 .7 .2مساىمة المنظمات التطوعيو

بدأت موخ اًر في عاـ

 1998مجموعة تطوير التقنيات الوسيطة العمؿ في برنامج لدعـ

االعاشة في الموقع .كانت ىذه المجموعة موجوده في دارفور منذ عاـ

 1988وتقوـ

باالعماؿ التي تساعد عمي تقوية قدرات الفقراء ورفع مستويات المعيشو في المجاالت:

انتاج ومعالجة الغذاء والمواصالت الريفية ومواد البناء .وكانت االىداؼ االساسيو في

برنامج المجموعو اشراؾ المجمتمعات المحميو في تحسيف تقنيات حصاد المياه لالستفادة

مف اكبر قدر مف االمطار التي تيطؿ في شماؿ دارفور العطشي الطوؿ فتره ممكنو
الغراض الري واالغراض المنزليو  .اف

مجموعة التقنيات الوسيطة

بالسوداف تساعد

المجتمعات في معالجة ىذه االوضاع بطرائؽ عديده منيا السدود الترابيو لحجز وزيادة

كميات مياه االمطار التي تفيض في الودياف .لقد ادخمت

مجموعة التقنيات الوسيطة

تقنيات محسنو في حصاد المياه .واىـ ىذه التقنيات انشاء تروس عمي شكؿ ىالؿ تدوـ

طويال وبتكمفو قميمو .فيما سبؽ كانت التروس ذات شكؿ مثمث او مستطيؿ .ىذه

التصماميـ قابمو لالنييار تحت تأثير الفيضانات والتيارات القوية .في راي خبراء مجموعة

التقنيات الوسيطة اف شكؿ اليالؿ سيقمؿ مف الضغوط الواقعو عمي التروس .عالوه عمي
ذلؾ فقد قامت المجموعة بانشاء سدود كبيرة تفوؽ امكانيات االىالي او الحكومو التي

تعاني مف قمة التمويؿ .يوضح الشكؿ (  )3احد السدود التي اقامتيا

مجموعة التقنيات

الوسيطة في منطقة الدراسة .لقد وجدت تقنيات حصاد المياه التي ادخمتيا المجموعة

قبوالً عالياً .بدأ المشروع في منطقة الدراسة بثالثو قري ىي جديد سيؿ والزقرفو وطور.

كؿ المزارعيف في ىذه القري تقبموا تقنيات حصاد المياه كما اف القري القريبو والمحيطو
بتمؾ القري قد تقدمت بطمبات لممنظمة لوضعيا في االعتبار في البرامج المقبمو.

الشكل ( )3السد الذي اقامتو مجموعة التقنيات الوسيطة في الزقزفو
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ابمغ المزارعوف عف انتاجيو ىائمو مف الخضروات والمحاصيؿ النقديو .لقد كانت الفوائد
محسوسو بما فييا مف وفره فرص العمؿ واآلمف الغذائي والخدمات الصحيو ونفقات

تعميـ االطفاؿ .لقد قامت المجموعة بتطوير وتحسيف زراعة التروس لتخفيض انسياب

المياه وانتاجيو المحاصيؿ .تمقي حوالي

 1000مف المزارعيف تدريباً في انشاء التروس.

طوره السكاف المحميوف معتمديف عمي
ليذا تصبح تقنيو حصاد المياه نموذج محمي ّ
المعارؼ المحمية التي طورتيا المجموعة التي تعمؿ وفؽ الفمسفو التي تقوؿ " َّ
تعرؼَ عمي
اساليب الناس وساعدىـ عمي تجويدىا" .اما بالنسبو لمزراعة عمي التربو الطينيو بطريقة

التروس ( )Trusفقد طور المزارعوف تقنيات تستعمؿ انواع عديده مف التروس .ففي حالة
المزارع المميكنو (حيازه تزيد عف

 30مخمس والمخمس حوالي

 1,75فداف) يتـ انشاء

والترس بارتفاع قد يصؿ الي  2متر اما في المزارع التقميديو فيبمغ ارتفاعو

 50سنتمتر.

لقد تـ تطوير نماذج مختمفو مف التروس اعتماداً عمي التقنيات المحميو .تبدأ عممية

السد الترابي بحفر خندؽ ضيؽ وردـ التراب عمي ىيئة حاجز .ال تحتاج العمميو لسوي

االدوات اليدويو .التكاليؼ زىيده وال يتكمؼ المزارع سوي طاقة العمؿ وتجديد االدوات

التالفو .يتـ العمؿ في فصؿ الجفاؼ فال يتعارض مع انتاج الغذاء .قامت اتحادات
المزارعيف مؤخ اًر باستجار آليات ثقيمو لمساعدة المزارعيف في انشاء السدود الترابيو.
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 .8 .2نظام التروس ()Trus
مكونات نظام التروس
ّ .1 .8 .2

يتكوف نظاـ الترس مف عنصريف اساسيف  )1 ( :أرض زراعيو يحيط بيا تقنت مف ثالثو
ّ
جوانب (  )2مستجمع لمياه االمطار عمي الجانب العموي المفتوح عمي االرض الزراعيو.
يتميز نظاـ التروس بأنو يتكوف مف تقنت يتابع عمي خط الكنتور .فيو يحجز مياه

االمطار لتنفذ الي باطف التربو .لالزرع الجامعة الخارجيو نفس الميمة ولكنيا ايضاً
وسيمة لتوجيو المياه .االزرع ذات زاويو قائمو عمي التقنت وتقوـ بتوجيو المياه الي

االرض الزراعيو .ىناؾ ازرع داخميو صغيره تقسـ االرض الي احواض اصغر لحجز

الكميات البسيطو مف المياه .بيذا ترتوي االحواض قبؿ اف تتدفؽ المياه الي االحواض
المجاوره .اف اليدؼ ىو االستفاده مف كميات المياه البسيطو في بداية فترة االمطار

الخفيفو والتقميؿ مف سرعة جرياف المياه تفادياً لالنجراؼ عندما يشتد ىطوؿ االمطار .يتـ
تصريؼ المياه الفائضو مف اطراؼ االزرع الخارجيو التي تدعـ لذلؾ الغرض بما ىو

متاح مف مواد محميو مثؿ االغصاف والحجاره الصغيره واالطارات القديمو .في حالة الغمر

الشديد لمتروس يتـ خرؽ التقنت عنوه تفادياً لسيؿ مدمر تصعب السيطره عميو .ارتفاع

التقنت عاده  0,5متر وعرض القاعده متراف .تختمؼ ىذه االبعاد حسب االنحدار وكمية
المياه المتوقعو ويتراوح طوؿ التقنت القاعدي مف

 300-50متر واالزرع مف 100-20

متر .تقع مستجمعات مياه االمطار خارج االرض الزراعيو .مف المعتاد انتظاـ المسافات
بيف التقانت القاعدية عمي خط الكنتور بانحدار بسيط في اتجاه المنحدر .عموماً تبدو

القاعدة واالزرع الخارجيو في شكؿ مستطيؿ وتبدو التروس مثؿ اقواس نصؼ دائريو غير
منتظمة .يعتمد التصميـ عمي الطوبغرافيا المحميو وطبيعية امدادات المياه والديناميو البيئيو.
تتـ الصيانة حسب نوع التمؼ مثؿ حدوث االنجراؼ االخدودي واالعشاب .يجتاز انشاء

التروس مراحؿ مختمفة تتيح اجراء التعديالت الالزمة حسب الصواب والخطأ .اف صيانة

التروس واصالحيا مف مسئوليو المزارع اذ اف العمؿ التعاوني ينحصر في تحويؿ المياه

العامة .يقوـ المزارعوف الذكور بكؿ مياـ االنشاء والتصميحات والصيانو .تعتبر الصيانو

الموسميو الخفيفو في االحواؿ المتنازع عمييا ضماف لحيازه االرض  .تبدأ اعماؿ الصيانو
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في مايو او يونيو قبؿ موسـ االمطار بقميؿ وتؤجؿ اعماؿ الحفر الثقيمو حتي بداية

االمطار عندما تصبح التربو لينو .يوضح الشكؿ ( )4ابسط تصميـ لمترس
شكل ( )4ترس عمي شكل L

 .2.8.2النظم الزراعيو الراىنة
ال تزاؿ الزراعة في شماؿ دارفور

تتـ مف اجؿ كفايو متطمبات االسره .الدخف بانواع

محميو مختمفو ىو المحصوؿ السائد .يزرع الذره احياناً في الترب الرمميو الخفيفو.

المحاصيؿ االخري تشمؿ الباميو والكركديو والبطيخ واحياناً الموبيا او السمسـ .تزداد

زراعة الباميو والبطيخ كمحاصيؿ نقديو .يتـ تحضير االرض يدوياً في معظـ منطقة

الدراسة كما اصبح مف المألوؼ استخداـ الج اررات المستأجره .تبذر البذور عاده في يوليو
بعد اوؿ االمطار .تستعمؿ االنواع سريعة النضوج خاصة في الرقاعة والزراعة المتأخره.
يتـ الحش مرتيف او ثالثة باستعماؿ الطوريو وعادة ما يكوف مرتيف اذا كاف الحرث قد

تـ بالجرار .قد تكوف منافسة الحشائش شديدة لقمة الرطوبو في التربو وقد يؤدي لمتحوؿ
لالرض المجاوره او الرحيؿ عف المنطقة كميو (

. )Van Digk and Ahmed 1996

الزراعة في التربو الطينيو تعطي انتاج افضؿ مقارنو مع تربو القوز حيث ينخفض

االنتاج بسبب تدىور التربو المقترف بالجفاؼ .في الجدوؿ (  )3تفاصيؿ االنتاج في والية

شماؿ دارفور
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الجدول ( )3االنتاج الزراعي في والية شمال دارفور (الف طن لممخمس)
متوسط  5سنوات
5

85/1984
1

86/1985
21

المحصول
الدخف

56

13

91

الفوؿ

17

2

18

السمسـ

1

1

4

الذره

المصدر :ادارة االقتصاد الزراعي قسـ االحصاء 1989

لقد ساعد استخداـ تقنيات حصاد المياه في الزيادات اليائمو في انتاج المحاصيؿ
الزراعيو وتنوعيا .لـ تقـ اي جية خارجية بادخاؿ المحاصيؿ النقدية في وادي الكو .بؿ
كاف ذلؾ جيد محمي لتدبير النقد الضروري لمحصوؿ عمي مواد مثؿ السكر والممح

وعدة المطبخ الخ .ثانياً تباع المحاصيؿ البستانيو(البصؿ والميموف والفجؿ والباميو) نقداً
ّ
وتستيمؾ داخؿ االقميـ .ثالثاً فاف المحاصيؿ النقدية ال تنافس المحاصيؿ الغذائية .يزرع

الدخف تقميدياً في االراضي الرمميو والتربو الرسوبيو .توجد دوره زراعيو عند زراعة الدخف
في الجبراكة اذ يزرع الدخف والذره في موسـ االمطار والخضروات في فصؿ الجفاؼ.

يوضح الجدوؿ (  )4المساحو المزروعة في شماؿ دارفور في العاـ الماضي ( - 2004

)2003

الجدول ( )4المساحة المزروعة في والية شمال دارفور لموسم 2003 – 2004
الموقع

المساحة بالمزروعة بالفدان
ذره
دخن
5,593 1,415,232

الفاشر
مميط

307,095

2,631

كتـ

189,711

2,450

22

الجممو

فول
11,550

بطيخ
25,329

كركديو
سمسم
1,596 11,190

2,008

40,854

976

2,008

574

- 19,879

1,470,490
353,564
214,622

-

الطينة

52,325

كبكابيو

104,357

14,802 14,314

اـ كداده

535,900

2,005

الجممو

2,894,282 15,332 35,646 103,328 149,215 26,992 2,607,477

9890 120,855

1,704

-

1,897

682,275 11،728

54,029
119,302

المصدر :المسح القاعدي مجموعة التقنيات الوسيطة – 1998

الزراعة في تربة القوز تعتمد عمي االمطار والمحاصيؿ المزروعة قميمو مثؿ الدخف والذره

والفوؿ .تعتبر زراعة محاصيؿ اخري مخاطره بسبب تذبذب االمطار .تقدـ تقنية حصاد

المياه لممزارع مجاالً لتنويع المحاصيؿ .وقد تـ بنجاح زراعة محاصيؿ اخري مثؿ السمسـ
والتمباؾ والطماطـ والباميو والشطو والبصؿ والثوـ والبطاطس والشماـ ومحاصيؿ شتويو

مثؿ المانجو والجوافو والبرتقاؿ والميموف والجريب (

 .)Jalil and Rabih, 1986تتطابؽ

الزراعة المطريو عمي ترب القوز المستقره مع فصؿ االمطار الذي يدوـ لثالثة اشير

(يوليو  -سبتمبر) بينما تتيح الترب الرسوبيو لممزارع زراعة محاصيؿ صيفيو (طماطـ وبطيخ
وتبغ وشماـ) .بؿ انو مف الممكف الزراعو في التربو الرسوبيو في السنوات ذات االمطار

الشحيحو .وقد قاـ المزارعوف بتطوير طريقو في الزراعة اسميا المجوف .وتتكوف مف
حفره قطرىا

 30-10سبنتمتر وعمقيا

 15-5سنتمتر عمي مسافات

 70-40سنتمتر.

تحرث التربو بالطوريو ويوضع جزء مف التراب في المنحدر االدني مف الحفره .تغرس

شتالت التبغ والبطيخ في الوسط .تمارس نفس الطريقو في حالة حدوث دورتيف متتاليتيف
مف الجفاؼ بالري االضافي بكميات بسيطو مف الماء (الشكؿ

 .)5تتراكـ الرماؿ بعمؽ

 50سنتمتر فوؽ الترب الرسوبيو في المناطؽ التي تتعرض لالنجراؼ اليوائي .يقوـ
المزارعوف في ىذه الحالة بممارسو طريقة اخري تسمي الغنؽ التي تتكوف مف حفر

مستطيمو ذات ابعاد مختمفو تختمؼ ما بيف

السماد البمدي في حالتي المجوف والغنؽ
الشكل ( )5زراعة المجون
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 3×1 - 2×1متر  .يستخدـ في الحفره

 .9 .2موارد المياه
يعتمد انتشار السكاف المستقريف عمي وفرة مصادر المياه التي تؤثر ايضاً عمي تحركات

البدو .تسود مجموعات األبالو (رعاة االبؿ) في المناطؽ الشمالية ومجموعات البقارة (رعاة
الماشيو) في المناطؽ الجنوبيو وجميعيـ
االراضي الواقعو في وسط االقميـ (

بدو يمارسوف الترحاؿ الذي يسبب ضغطاً عمي

 . )Mohamed 1977تعتبر اآلبار السطحيو مف

مصادر المياه الميمة في منطقة الدراسة وتقوـ الحكومة بتطبيؽ معايير جديده فيما

يخص امدادات المياه وتوزيعيا .تيدؼ ىذه المعايير الي تكامؿ اعماؿ توفير المياه مع
صيانة وادارة المراعي بحيث يصبح امداد المياه وسيمة فاعمة في تنظيـ الرعي .رغماً

عف التعدد العرقي بيف السكاف المحمييف اال انيـ يعيشوف في وئاـ فيما يخص الحصوؿ

عمي الماء .استناداً عمي الخمفيو االسالميو لكؿ القبائؿ في منطقة الدراسة فيـ عمي

قناعة بأف الناس شركاء في الماء والغذاء والعمؼ .كما اف االعتماد عمي الحفاير يعني

السير الكثر مف  10كيمو متر.
 .10 .2االحتياحات االساسيو لممزارعين
 الحوجو النواع مف الدخف والذرة مقاومة لمجفاؼ وذلؾ مطمب قديـ .كذلؾالحوجو الشجار مقاومة لمجفاؼ سريعة النمو ومتعددة االغراض.
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 تنظيـ الحصوؿ عمي القروض فيما يخص سيولتيا وشروطيا ومواعيدىا. -المعارؼ التقنيو في افضؿ تصميـ لمتروس وجدواىا االقتصادية

 .3المنيجيو
 .1 .3منيج البحث
تمت دراسة الحالة لوالية شماؿ دارفور في زيارتيف لمموقع .حاوؿ مشروع تقييـ التأثير
والتكيؼ مع تغيرات المناخ (  )AIACCتطوير وتطبيؽ مؤشرات لمقدرة المجتمعات عمي

التحمؿ وذلؾ مف اجؿ استكشاؼ الطرؽ التي تمكف مشاريع المعيشو المستدامة (

)SL

لمتخفيؼ مف قابمية المجتمع لمصدمات المالزمة لتغير المناخ .اعتمد المشروع عمي ادوات
عديده تـ تطويرىا لرصد وتقييـ تأثير المعيشة المستدامة عمي المجتمعات .اعتمد المشروع

عمي اساليب غاية في البساطو لتطوير واستخداـ مؤشرات قدرات التحمؿ التشاور مع
المجتمعات ورسـ صور تعبيريو بموافقة المستشاريف المحمييف .لقد تطمب ذلؾ تعريؼ

مجموعة محددة مف المؤشرات التي تعالج مسائؿ االنتاجية والمساواة واستدامة االستفادة
مف الموارد الطبيعية المتجددة في ارتباط وثيؽ بأطار تحميمي يربط بيف استخداـ الموارد

الطبيعية والمعيشة في الريؼ .وقد أىتـ البحث بالنظـ الزراعية الكبيرة والصغيرة .اما

الخطوة التالية لمبحث فقد كانت تحديد المقومات الضرورية لممعيشة المعتمدة عمي الزراعة
حسب رؤية ذوي العالقة المحمييف وقد تحقؽ ذلؾ باعداد اطار لحالة مقومات المعيشة.
يعتمد األطار عمي رءوس الماؿ الخمسة لممعيشة المستدامة ويصؼ في عبارات محمية

مدى سيولة الحصوؿ عمي رءوس الماؿ الخمسة .قاـ ذوو العالقة المعنييف بتحديد

مستويات مختمفة لرؤوس الماؿ مف خالؿ استخداـ الصور المفظية المختمفة والمؤشرات

لكؿ واحد مف رءوس الماؿ حسب رؤيتيـ الفضؿ واسوأ الحاالت .ومف ثـ تـ استخداـ
االطار المساعد في تفسير معايير النجاح المحمية والتعرؼ عمي مؤشرات محمية وتقدير

المطور في
مدى نجاح النظـ حسب رؤية مختمفة ذوو العالقة .وقد استخدـ ىذا االطار
ّ
التقييـ السريع عمي مستوى المزرعة واالسرة مقترناً مع المشاىدة المباشرة واالستبياف
الختيار الصور التي تقدـ افضؿ تمثيؿ لوضع االسرة لكؿ راس ماؿ .تـ تحديد درجات

مف  1الي  3او  5لكؿ راس ماؿ حسب وضع االسرة .تناؿ اسوأ الحاالت ادنى

الدرجات وافضؿ الحاالت تناؿ اعالىا .مف الجدير بالذكر عمي ضوء االزمة الحالية في
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دارفور فأف ىذه الدراسة قد تمت قبؿ تصاعد الحرب األىميو .فقد تمكف الباحث في
الزياره االولي مف تغطيو كؿ منطقة الدراسة بينما كانت الزياره الثانيو لجمع البيانات

والتحققؽ مف النتائج االوليو .لقد كانت االجراءات االمنيو مكثفو .كاف عمي الباحث اف
يتقدـ بطمب اذف لدخوؿ المواقع مف القوات العسكريو واالمنيو.

 .2 .3التشاور مع المجتمع
 .1 .2 .3تعريف ذوي العالقة
بدأ التعريؼ االولي لذوي العالقة بثالثة طرؽ :اعداد قائمة اوليو بذوي العالقة حسب

معمومات الباحث السابقة حوؿ النظـ موضوع الدراسة والمقابالت مع المستشاريف الذيف
يعرفوف ىذه النظـ وتحميؿ النظـ الزراعيو في منطقة الدراسة بالمشاركة والزيارات

والمقابالت مع المستشاريف وذوي العالقو االساسييف .كانت الخطوه المنيجيو االولي ىي
تسجيؿ وتصنيؼ ذوي العالقو .الغرض مف تعريؼ ذوي العالقة ىو :
 -اشراؾ ىذه المجموعات بفعاليو في البحث.

 النظر اف كانت المؤشرات تخدـ اغراض البحث. -تطوير شراكات وتحالفات.

 التخمص مف بعض المؤشرات او تعديؿ المؤشرات المقترحو. -تطوير وتعريؼ مؤشرات المجتمع

اعتبر أف كؿ ذوي العالقة اآلساسيوف متساووف في االىمية .ولذوي العالقة الثانوييف
اىميتيـ عمي رءوس االمواؿ اال انيـ لـ يشمموا في المقابالت.

ادناه وصؼ خطوات التصنيؼ:

تسجيؿ وتصنيؼ كؿ ذوي العالقو:
 .1ذوي العالقو االساسيوف :افراد وأسر او منظمات تعمؿ مباشره في
االنتاج مف القاعده المورديو الطبيعية لنظاـ حصاد المياه.

 .2ذوي العالقة الثانويوف :افراد واسر او منظمات يقدموف مدخالت
ممموسة او غير ممموسة او يتعامموف مع المنتجات او يدعموف اداء

النظاـ .ىذه المجموعة تشمؿ المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي
تيتـ بالنظاـ او ذات تأثير عمي واحد او اكثر مف رءوس االمواؿ.
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تمخض تصنيؼ ذوي العالقة عف قائمة اوليو كما يمي :

 .1ذوي العالقة االساسيوف و يشمموف المجاف واالتحادات وعضويتيا الذيف يعمموف مباشره
في ادارة او متابعة النظاـ وىـ بالتحديد اعضاء اتحاد المزارعيف واتحاد الزراعة

اآلليو واتحاد مزارعي التبغ واتحاد منتجي الفواكو والخضروات.

 .2يشمؿ ذو العالقة الثانويوف صناع السياسة ومستشاروىـ عمي المستويات االقميمية

والمحميو الذيف يوجيوف االعتمادات والخدمات لممجموعات المستيدفة والمانحيف الذيف

يعمموف في مناشط ذات عالقة بحصاد المياه والمؤسسات المحميو والبحثيو والتعميميو
التي تيتـ بحصاد المياه.
 .2 .3المستشارون الرئيسيون
كانت الخطوه الثانيو في التشاور مع المجتمع حوؿ اختيار المستشاريف الرئيسييف مف

اجؿ تعيينيـ لممساعدة عمى اكتساب ثقة وتعاوف المجتمعات .تـ التعريؼ عمي المستشاريف
قبؿ الزياره االولي لمموقع وذلؾ بالتشاور مع خبراء مف المنطقة يقيموف في الخرطوـ

وعمي معرفة بمناشط حصاد المياه .وقد تقدـ الخبراء بأسماء وارقاـ ىاتؼ عشره

مستشاريف .تـ تنوير المستشاريف بالياتؼ حوؿ طبيعة واىداؼ المشروع وذلؾ قبؿ
الوصوؿ الي الموقع .ومف حسف الطالع اف يكوف كؿ المستشاريف رؤساء في اتحادات

المزارعيف المختمفو مما جعؿ جمع البيانات واكتساب ثقة المجتمع عمميو سيمو كما كانوا

يقيموف في الفاشر .كانت االجتماعات التشاوريو لممستشاريف الرئيسييف تعقد في دار

اتحاد مزارعي الوالية .لـ تكف المناقشات قاصره عمي المستشاريف فقد كاف لدييـ الحريو
في دعوة كؿ ذي معرفة واستعداد لممساعده .بيذا ارتفع عدد المستشاريف الرئيسييف الي

ستة عشر.
تـ عقد اجتماعيف في الزيارة االولي بغرض تنوير المجموعات المستيدفة (المزارعيف الذيف
يعمموف في تقنيات حصاد المياه) بطبيعة المشروع واستكشاؼ اسموب مفيوـ المعيشة
المستدامة وقد اعطي اعتبار خاص لالصوؿ الراسماليو التي وضعت في الخرطوـ

(المؤشرات العامة) اعتماداً عمي البحوث المنشورة والتقارير في منطقة الدراسة .طمب مف

المزارعيف في نياية االجتماع االخير اف يساعدوا في تعريؼ كؿ مجموعات ذوي العالقة
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ذات االىتماـ بمناطؽ الدراسة ونظاـ حصاد المياه ،واختيار المجموعات الرئيسيو مف ذوي

العالقة عمي ضوء تحاليؿ النظـ الزراعيو.
 .3 .3تطوير المؤشرات:

موضوع البحث االساسي ىو التعرؼ عمي مؤشرات مناسبو .وضعت مجموعتيف مف
عرفيا ذوو العالقة "داخمياً".
عرفيا الباحث "خارجياً" وتمؾ التي ّ
المؤشرات  :تمؾ التي ّ
وضعت كؿ ىذه المؤشرات لممعيشو المستدامة – حصاد المياه التقميدي -رفع قدرة الناس
ضد صدمة المناخ ومقارنة المناشط الزراعيو بيذا النظاـ مع الزراعة المطرية التقميديو.

وبيذا يصبح دور حصاد المياه محو اًر لتطوير المؤشرات .ومف العوامؿ الميمة التي

ساعدت في جمع المعمومات ىي اف أحد اىتمامات المشروع كانت تطوير مجموعة مف

المؤشرات التي يمكف استخداميا لتقديرىـ مقدرة المجتمع عمي التحمؿ وتطوير منيجيو

مرشده لتعريؼ مؤشرات "محددة وعامة" يمكف قياسيا وذات داللو .بعد الزياره االولي
لمموقع تـ دمج المؤشرات (الداخميو)

لنجاح النظاـ مع معايير النجاح والفشؿ التي

اقترحيا الباحثوف لتشكؿ مجموعة مشتركة مف المؤشرات لالختبار .اغراض استخداـ

المؤشرات عمي مستوي المزرعة:

تطوير قدرات والتزاـ المزارعيف بالمزيد مف االستخداـ المستداـ لالراضي

وتمكيف المزارعيف مف تقييـ اساليبيـ.

لمتشخيص البسيط لممشاكؿ وتحسيف االساليب الزراعيو وتطوير المناشط
البحثيو واالرشاديو السميمو.

لتحسيف العالقة بيف الباحث والمزارع والمرشد وذلؾ بتشجيع مشاركة

وتقبؿ التقنيات المحسنة.
المزارع واستيعاب المعارؼ المحميو
ّ
تقييـ ورصد استدامة النظـ الزراعيو المختمفو واالستفاده مف ذلؾ في
التقييـ والتنبؤ والتخطيط واالدارة.

وقد تـ دمج المؤشرات المحددة والعامة بالخطوات التاليو:
التعرؼ عمي مجموعة اوليو مف المؤشرات العامة اعتماداً عمي المنشورات

المتاحو.
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تعريؼ مجموعة اوليو مف المؤشرات المحددة (المجتمع) مف خالؿ المقاءات

المشتركو مع ذوي العالقة الرئيسييف.

تطوير مجموعة مشتركو مف المؤشرات لالختبار والمتابعة الحقميو

اختبار واختيار المجموعة النيائيو مف المؤشرات العمميو ذات الداللو.
يحتوي اطار المعيشو المستدامة عمي خمسة انواع اساسيو مف رءوس الماؿ التي تشكؿ
اصوؿ المعيشو  :الطبيعي والمادي والمالي والبشري واالجتماعي  .يوضح الممحؽ (
جدولة لرءوس الماؿ الخمس.

)1

راس المال الطبيعي  :ويتكوف مف االرض والمياه والموارد الحيو مف اشجار ومراعي .قد
تتدىور او تتحسف انتاجيو ىذه الموارد بعوامؿ المناخ او افعاؿ االنساف.
راس المال المادي  :ىو ما ينشأ عف االنتاج االقتصادي ويشمؿ البنيو التحتيو ومنشئات
الري واالدوات الزراعيو واآلليات.
راس المال البشري  :ويتكوف مف حجـ ونوعيو العمالو .يعتمد مستوي االسره عمي حجـ
االسره ومستويات افراد االسره في التعميـ والمياره وصحة البدف.
راس المال المالي :يتكوف مف االرصده النقديو والمدخرات.
راس المال االحتماعي  :يشمؿ كؿ االصوؿ مف حقوؽ ومطالب مستحقو عف العضويو
في مجموعو .وىذه تشمؿ دعوة االصدقاء واالقارب لممساعده في اوقات الشده والمساعدات
مف الروابط التجاريو والمينيو (اتحادات المزارعيف) والمطالب السياسيو مف الزعماء

والسياسييف.
تـ تعريؼ واختيار مجموعة مف المؤشرات الكيفيو والكميو عمي ضوء المعايير
الموضوعو .يوضح الجدوؿ ( )5امثمة لمؤشرات راس الماؿ المادي.
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الجدول ( )5المؤشرات الكميو والكيفيو لراس المال المالي
المعيار

البعد

االنتاجيو

المؤشرات

ادني حالو

3

2

افضل حالو

ضماف الدخؿ

االستقرار

غاية في عدـ

تذبذب موسمي

مستقر

غاية االستقرار

ايرادات النظاـ

الجممو

مصادر ايرادات

التنوع

متدني جداً

متدني

متوسط

عالي

خيارات قميمو

خيارات متوفره

تربيو الحيواف

اخري

االستقرار

ال خيارات

تدر الدخؿ

المدخرات الماليو

مدخرات

ال شئ

متدني

متوسط

عالي

العمالو

التكاليؼ

عاليو

متوسط

معقولو

متدنيو

المساواة

سيولة االقتراض

ممكنة

صعبو

معقده

اجراءت طويمو

سيمة

االستدامو

ادارة النظاـ

عمي اسس

بالعمؿ الجماعي

لجنة القريو

اتحاد المزارعيف

فرديو
الديوف
المخاطر

انشاء التروس

 360000الي
450000

اسعار المنتجات

كفايو

وصيانتيا

عاليو
260000
الي
350000
ضعيفو

متوسطو
 150000الي
250000
متدنيو

متدنيو
بالعمؿ الجماعي
متوسطو

متدنيو
عاليو

الزراعيو

 .4 .3مقابالت شبو مرتبو
تواصمت العمميو في الزياره الثانيو .امتدت الزياره الثانيو لتشمؿ جمع البيانات عف طريؽ
المقابالت واعتماد النتائج .وقد اتخذت ىذه الخطوه باعتبار اف الحرب االىميو في غرب

السوداف قد تتصاعد في اي وقت .ولتفادي زيارة ثالثو العتماد النتائج فقد امتدت الزياره
الثانيو لفتره اطوؿ .تـ استجواب عينو عشوائيو مف

 60فرداً مف بيف ذوي العالقة

االساسييف .تـ اختيار  15فرداً مف كؿ فئو مف ذوي العالقو ( مزارعي التبغ والخضروات
والفواكو والزراعو االليو والتقميديو) .تمت زيارة ثالثة قري فقط بسبب الحالو االمنيو في

الواليو اما باقي االفراد فقد استجوبوا في مكاتب االتحادات المختمفة .عالوه عمي ذلؾ
فقد تمت مقابالت فرديو مع ذوي عالقو جاءوا الستالـ قروض مف اتحاد المزارعيف.
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كانت ىذه المقابالت شبو مرتبو حيث طرحت عدة اسئمو وقد تـ تسجيؿ اجابات االسئمو.

تـ وضع استببياف يجمع بيف صحائؼ التقييـ والقائمو المتفؽ عمييا وكانت االسئمة تبحث

عف المعمومات االساسيو لمتركيبو الديمغرافيو لمعائمو واقتصادياتيا وعالقاتيا مع مختمؼ

المؤسسات في منطقة الدراسة عالوة عمي المسائؿ المختمفو عف رءوس االمواؿ الخمس
(الممحؽ  .)2تـ استخداـ اثنيف مف اليئية القومية لمغابات بالفاشر لجمع المعمومات .انيـ
ضباط ارشاد مؤىموف ذوي خبره واسعة وقد تـ اختيارىـ وفؽ المعايير اآلتيو:

 .1انيـ عمي اتصاؿ مباشر مع المجموعات المستيدفة بحكـ طبيعة عمميـ.
 .2انيـ معتادوف عمي التقاليد والعادات المحميو.

لضماف مصداقيو البيانات المتحصؿ عمييا مف االستبياف فقد قاـ الباحث بتدريب مقدمي

االسئمو لمدة يوـ واحد عف طبيعة العمؿ واساليب طرح االسئمو .جمعت البيانات بالمقابمو
وجياً لوجو بدايو بحدث عاـ وشرح مختصر لطبيعة واىداؼ الدراسة لكسب ثقة

المستجوب.

 .5 .3المقابالت واالجتماعات الرسميو
عقدت اجتماعات مع المسئوليف في و ازرة الزراعة والغابات وممثؿ لو ازرة الري في

الفاشر .مف رأي وزير الزراعة ومساعديو الفنيوف اف حصاد المياه نموذج ناجح واسموب

جيد لمزراعة في الوالية .تمت مقابالت مع االدارات المختمفة بو ازرة الزراعة لموقوؼ عمي
المساعدات التي يقدموىا لممزارعيف ونوعية العالقة مع المزارعيف واستكشاؼ السياسو

العامة لممؤسسة نحو مناشط حصاد المياه.

اما المعمومات التاريخيو فقد استخمصت مف المواد المنشورة واالرشيؼ القومي لالطالع

عمي التقارير حوؿ منطقة الدراسة وتمت زيارات الي القطاعات واالدارات الحاليو والسابقة

لالطمئناف عمي وجود بيانات احصائيو .بدأت منيجيو تحميؿ السياسات في مرحمة العمؿ

الحقمي واستمرت حتي انتياء العمؿ .الغرض مف التحميؿ استعراض النتائج الناجحو

لممعيشو المستدامة لمتعرؼ عمي العوامؿ السياسيو والمؤسسيو التي ساعدت عمي النجاح.
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اتبعت الدراسة ما يمي في تحميؿ العمميو السياسيو :
تحديد النتائج والتأثيرات لممعيشو

تعريؼ القضايا السياسيو والمؤسسيو الرئيسيو ( المستويات الكبيره والمتوسطو

والصغيره) وتحديد عالقاتيا مع المعيشو المستدامو.
وضع تصور لمسياسو واطار مؤسسي.
 .6 .3اعتماد النتائج

امتدت فترة الزياره الثانيو مف اجؿ اعتماد النتائج االوليو قبؿ االنتياء مف دراسة الحالة.
تمت ىذه العمميو عمي مستوييف االوؿ المجتمع ورؤيتو لمنتائج المستفاده مف البيانات.

ثانياً المستشاريف المحمييف وقد اتيح ليـ التقدـ بمراجعة دقيقة لمبيانات التي جمعت .اما
عمي مستوي المجتمع فقد تـ عقد اجتماع في مكتب اتحاد مزارعي الوالية حيث تـ

استعراض لمنتائج االوليو حوؿ دور المعيشو المستدامة واساليب تدابير ادارة الموارد

الطبيعية في تقوية القدرة عمي تحمؿ تاثيرات المناخ واعتماد النتائج .تـ ىذا بالحوار
والتقييـ المشترؾ (  .)PRAعقد اجتماع آخر مع المستشاريف الرئيسييف لمتعرؼ عمي
المعمومات غير الصحيحة والتفرقو بينيما والمعمومات الصحيحو .لقد اتاحت عمميو

االعتماد فرصو اضافيو الجراء مقابالت ومشاورات مع ذوي العالقو الرئيسييف المحمييف

وذلؾ لمحصوؿ عمي آراء اضافيو.
 .7 .3القصور واالنحياز
تتكوف مصادر االنحياز مف :

 .1انعداـ األمف في الوالية بسبب النزاعات القبميو مما اعاؽ عممية جمع
البيانات .كانت اي زياره خارج مدينة الفاشر تحتاج الي تصريح مف

الجيات العسكريو واالمنيو .تستغرؽ ىذه العمميو مابيف يوـ او اثنيف لكؿ

زياره.
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 .2انعداـ خدمات الكيرباء ومياه الشرب قد اعاؽ عممية تحميؿ البيانات في

الموقع :ليذا كانت النتائج المتحصمة مف عممية المراجعة غير موضوعيو اذ
لـ يتـ اي تحميؿ احصائي سميـ في الموقع.

 .3تمت المقابالت مع ذوي العالقة االساسييف وىـ اعضاء في اتحادات
المزارعيف المختمفو .عدد المزارعيف المسجميف يقؿ عف عدد المزارعيف غير

المسجميف .ليذا يصبح الزراع غير المسجميف غير مشموليف في ىذه الدراسة

 .4تعاوف العامموف مف المؤسسات المختمفو في توفير بيانات موثوؽ بيا.

مستوي التوثيؽ والحفظ ضعيؼ مما جعؿ مف الصعوبو الرجوع او االطالع
عمي العديد مف المراسيـ واالوامر.

 .5االعتماد عمي ذاكره المزارعيف في مسائؿ مثؿ حجـ االنتاج وااليرادات
والمنصرفات.

 .8 .3التحديات الرئيسية
المعوقات في القطاع الزراعي كثيره خاصة:
تدني االستثمار وصعوبة الحصوؿ عمي القروض مما اعاؽ تطبيؽ

التقنيات الحديثة وليذا تدنت االنتاجيو.

االعتماد الزائد عمي الزراعة المطريو مما يؤثر عمي االنتاج في حالة قمة

االمطار.

يحتفظ المزارعوف بقطعاف كبيره مف الماشيو مف السالالت المتدنيو

نظـ التسويؽ ضعيفو وغير مضمونو بالنسبو لممدخالت والمنتجات الزراعيو

واالسعار غير مجزيو لممزارع

ضعؼ اساليب انتاج ومعالجة المحاصيؿ والحيوانات مما يؤدي لخسائر

فادحة بعد الحصاد.
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 .4لمحة في قدره المجتمع
 .1 .4السمات العامة لممجموعة المستيدفة
يترواح مستوي التعميـ لمعظـ المجموعة المستيدفة بيف الخموه والتعميـ االولي وذلؾ حسب

ردود  %75مف المستجوبيف .بقية المستجوبيف واصموا تعميميـ حتي المرحمو الثانوية.

يوضح الجدوؿ (  )6باف اعضاء اتحادات مزارعي الخضر والفاكية والميكنة الزراعية ىـ

فقط الذيف نالوا تعميماً ثانوياً .قد يعود ذلؾ لممستوي العائمي الرفيع .عموماً مستوي التعميـ
متدني في منطقة الدراسة .الجدير بالذكر اف والية شماؿ دارفور مف ابعد الواليات عف
المركز وبذلؾ لـ تجد سوي القميؿ مف االىتماـ في مجاالت الخدمات العامة (التعميـ

والصحة وخدمات المياه  ...الخ) اضافة لذلؾ تشتت القري حوؿ المدف الرئيسية وعدـ
وجود الطرؽ المرصوفة والمواصالت مما اعاؽ انتشار التعميـ في منطقة الدراسة .ال

توجد امية في منطقة الدراسة والسبب في ذلؾ انتشار الخالوي التي تعمـ القرآف الكريـ

في كؿ قرية.
الجدول ( )6مستوي تعميم المزارعين في منطقة الدراسة
خمو
10

اولي
10

ثانوي
5

اتحاد مزارعين
الزراعة التقميدية

10

15

الزراعة اآلليو

10

5

20

15

الجممو%

30

45

25

الخضر والفاكيو

التبغ

معظـ المزارعيف (  )%50ينتموف الي مرحمة العمر فوؽ الخمسيف ومعظميـ مف اعضاء

أتحاد مزارعي التبغ .يأتي بعدىـ مجموعة الشباب (  50 – 26سنة) ويمثموف  %40مف
المجموعة المستيدفة .معظـ ىؤالء مف اتحاد مزارعي الخضر والفاكية  .الباقوف ىـ

صغار الشباب وينتموف التحاد الزراعة التقميدية (انظر الممحؽ  .)3تتميز منطقة الدراسة

بالعائالت الكبيرة التي تزيد عف ستة افراد وذلؾ حسب اجابة

 %81,8مف المستجوبيف.

السبب في ذلؾ ميوؿ المزارعيف لمعائمو الكبيره كمظير لموضع االجتماعي مما يؤدي
34

لتعدد الزوجات .ومما يساعد في ىذه الظاىرة البساطة في اجراءات واحتفاالت الزواج

 %88,2منيـ

وبساطة الحياة ويتأكد ىذا بالحالة العائميو لممجموعة المستيدفة اذ

متزوجوف (الجدوؿ .)7
الجدول ( )7الوضع العائمي وحجم االسره
اتحاد مزارعين
الخضر والفاكيو
زراعو تقميديو
زراعو آليو

الوضع العائمي
متزوج
25
21,6

عازب
3,3

الجنس
ذكر
25
13,3
20

11,7

<6
3,3

>6
21,7

3,3

21,7

5

3,3

21,7

5

3,3

16,7

21,7

18,2

81,8

20

5

التبغ

21,7

3,3

20

جممة %

88,2

11,6

78,3

اىتـ البحث بموضوع الجندر فقد كاف

حجم العائمو
انثي

 %21,1مف المستجوبيف مف النساء ولكف لمف

يكف مف بينيـ اعضاء في اتحاد الخضر والفاكيو.

 .2 .4الثروة الحيوانية
قبؿ دخوؿ المزارعيف في مجاؿ الزراعة في وادي الكو كانت تربية الحيواف ىي المينة

التقميدية الثانيو بعد الزراعة .معظـ الناس يحتفظوف باالبقار والضاف والماعز والحمير

واآلبؿ ويستعمؿ االخيريف في الترحاؿ .كاف السكاف المحميوف في ذلؾ الزماف يممكوف

قطعاف كبيره حسبما افاد

 %27,7مف المستجوبيف بينما اكد بقية المستجوبيف وجود

قطعاف صغيره في نفس ذلؾ الزماف .بدأت المراعي في التدىور سريعاً بسبب الجفاؼ
الشديد وازدحاـ الحيوانات .اوجد ازدحاـ الحيوانات ظاىره سمبيو اخري ىي الصداـ بيف
البدو والمستقريف .يعكس ىذا الوضع ضعؼ المجتمعات المحميو تجاه تدىور الموارد

الطبيعية خاصة المراعي .الوضع الراىف يختمؼ (بعد قبوؿ تقينات حصاد المياه)  .اصبحت
الزراعة عمي الوادي اكثر شيوعاً عف ذي قبؿ واصبح الناس يعتمدوف عمييا في

المعيشة .ومف العوامؿ التي تستحؽ النظر واالنتباه مسألة النيب المسمح المنتشر الذي
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يستيدؼ القطعاف والذي قد يكوف السبب في تدني او اختفاء القطعاف الكبيره مف منطقة

الدراسو .ىذه النتيجو تؤيدىا البيانات في الجدوؿ (  )8الذي يعكس تغذية جيده لمقطعاف
 %86,7مف المستجوبيف مقارنة مع التغذيو المتدنيو في

في الوقت الراىف كما يؤكده

الماضي .يعود الفضؿ في التغذية الجيدة لوفرة العمؼ مف المخمفات الزراعيو طيمة
السنة.
الجدول ( )8القطعان وتغذيتيا
قطعان الثروة الحيوانيو
اليوم

من قبل

اتحاد المزارعين
صغيره
21,7

كبيره
3,3

صغيره
23,3

كبيره
1,7

جيد
25

متدني
25

الزراعة التقميديو

21,7

3,3

12,6

3,3

25

25

الزراعة اآلليو

13,3

11,7

27,3

التبغ
25

16,7

16,7

8,3

1,7
25

20

25

73,3

26,7

93,3

6,7

86,7

16,7

الخضر والفاكيو

من قبل

التغذيو

اليوم

قيما يخص مصادر العمؼ قبؿ انتشار الزراعة في التربة الرسوبيو افاد

100
 %56,3مف

المستجوبيف انيـ اعتمدوا عمي المخمفات الزراعيو مقارنة مع  %98,3بعد بداية الزراعة.
ىذا يعكس قدرة المجتمع عمي التكيؼ باستغالؿ المخمفات الزراعيو في العمؼ .تعرض

الغطاء النباتي في الماضي لمرعي الجائر بسبب الزياده الحاده في اعداد الحيوانات

حسب افادة  %98,3مف المستجوبيف .لقد انخفض االعتماد عمي النبات الطبيعي في
العمؼ بعد تطبيؽ تقنيات حصاد المياه اذ ظؿ

 %41,1فقط مف المستجوبيف يعتمدوف

عمي المراعي الطبيعية .الشكؿ (  )6يوضح مصادر العمؼ المختمفة مف زراعة القوز

وطريقة حصاد المياه.
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الشكل ( )6مصادر العمف في منطقة الدراسة
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لـ يتغير االعتماد عمي االسواؽ في العمؼ بيف الماضي والحاضر.
 .3 .4موارد الغابات في منطقة الدراسة
كانت منطقة الدراسة غنيو جدا بموارد الغابات في الماضي .تقع منطقة الدراسة في
منطقة شبو الصحراء باشجارىا وشحيراتيا المميزه مف اليشاب والسياؿ والسرح والقفؿ

والعرد والمرخ (  .)Harrison And Jackson 1958ومع ازدياد اعداد السكاف مقترنا مع
تدني االنتاجيو الزراعيو بدات الزراعة التقميديو في اتخاذ منحي جديداً بيدؼ زيادة الرقعة

الزراعية عمي حساب االشجار .وبذلؾ انخفضت كثافة االشجار انخفاضاً حاداً .اضافة

لذلؾ ومع انخفاض االنتاجيو الزراعيو اف اصبح السكاف يعتمدوف عمي االشجار كمصدر

لمدخؿ بتسويؽ حطب الوقود .لقد آكد

 %98,3مف المستجوبيف تراجع الغطاء الشجري

في منطقة الدراسة .كما تدنت منتجات الغابات تمقائياً بنفس القدر حسب افادة

%86,6

مف المستجوبيف (الجدوؿ  .)7ىذه النتائج تكشؼ عف معاناة المجتمعات المحميو في

احتياجاتيا اليوميو لحطب الوقود واخشاب البناء .تغيرت الصورة تماماً بعد تطبيؽ تقنيات

حصاد المياه .فقد بدأ الغطاء النباتي خاصة االشجار في االنتعاش الشكؿ (  )7يوضح
الفرؽ الواضح لمغطاء النباتي عمي القوز والتربو الطينيو
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الشكل ( )7اختالف الغطاء النباتي عمي التربة الطينية (أ) والقوز (ب)

(ب)

(أ)

لقد اوضح اغمبية المستجوبيف (  )%98,3تقدماً في الغطاء النباتي .لقد ساعدت عوامؿ
عديده في تقدـ وكثافة الغطاء النباتي .اوالً فقد ىاجر كثيروف مف تربة القوز ولـ يبؽ
عمييا سوي عدد قميؿ مف المالؾ اثر السعي النيـ نحو التربو الرسوبيو .ىذا الوضع

ساعد اليشاب عمي االنتشار .ثانيا فقد ادرؾ المزارعوف اىمية االشجار نظ اًر لما تعانيو

منطقة الدراسة مف نقص حاد في حطب الوقود .وبيذا اصبح المزارعوف يحافظوف عمي
اي شجرة تظير في مزارعيـ وبشكؿ خاص في مزارع التبغ والزراعة التقيمديو.

الجدول ( )9موارد ومنتجات الغابات سابقاً والحقاً
موارد الغابات

اتحاد المزارعين

الحاليو

موارد الغابات
سابقا

منتجات الغابات حالياً

منتجات الغابات
سابقاً

تزداد
10

تنقص
25

نادره
15

جنائن الصمغ
10

تنقص
23,3

الزراعة التقميديو

23,3

23,3

10

15

20

الزراعة اآلليو

18,8

25

6,7

18,3

25

التبغ
25

6,7

25

6,6

18,3

18,13

58,3

98,3

38,3

61,6

86,6

الخضر والفاكيو
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ىذه البيانات تدعـ النتائج في الجدوؿ (

 )10اذ يوضح باف موارد الغابات ال تزاؿ

شحيحو اال اف جنائف الصمغ قد بدأت االنتاج مما يجعميا مصد اًر اضافياً لمدخؿ كما

افاد  %61,6مف المستجوبيف.
 .4 .4مصادر اخري لمدخل

اعتاد معظـ صغار المزارعيف عمي زراعة محاصيؿ االعاشة او المحاصيؿ النقدية عمي
تربة القوز وىي محاصيؿ ال تكاد تكفي حتي في السنوات الجيده .واصبحت االوضاع

)10

مدره لمدخؿ كما يوضح الجدوؿ (
اكثر صعوبة في الحصوؿ عمي موارد اخري ّ
لجميع العينات المستجوبة .لقد كاف الحؿ الوحيد في ذلؾ الوقت ىو ارساؿ الشباب مف
الذكور لمعمؿ في المراكز الحضرية القريبو مف االنيار في السوداف (الخرطوـ اساساً) .

الجدوؿ (  )10يوضح ارتفاع مستوي اليجرة قبؿ تطبيؽ تقنية حصاد المياه حيث افاد
 %65مف المستجوبيف باف مستوي اليجرة قد كاف عالياً في ذلؾ الوقت .ليذا كانت

المجتمعات المحمية التي تمارس الزراعة عمي القوز تعاني مف نقص في انتاج الغذاء

وبالتالي الفقر .افاد  %39,3مف العينة عف وجود مصادر اخري لمدخؿ بخالؼ الزراعة
وتربية الحيواف بعد تطبيؽ تقنية حصاد المياه في منطقة الدراسة .يضطر صغار

المزارعيف في سنوات القحط بسبب صعوبة الزراعة في القوز لمعمؿ مع متوسطي الحاؿ
مف المزارعيف في الترب الرسوبيو في سبيؿ الحصوؿ عمي النقد الضروري لمحياه.

اصبحت االراضي قميمة لسبب التدافع الشرس نحو الترب الرسوبيو مما فتح مجاالً اماـ

بعض مف المزارعيف لتأجير االراضي التي حصموا عمييا حدثياً عمي الوادي أو االراضي

القديمة عمي القوز .يوضح المحمؽ (  )4االراضي التي خصصت عمي الوادي والقوز.

اضافة لذلؾ فقد اتاح انتعاش جنايف الصمغ مجاالت جديده لمعمؿ في الطؽ والمقيط في

غير موسـ الزراعة .يصعب اداء العمميات الزراعية باالدوات اليدويو في الترب الرسوبيو
مما خمؽ مجاالت عمؿ لمحداديف في منطقة الدراسة في صناعة المحاريث التي تجرىا

الحيوانات.

كاف لمجموعة التقنيات الوسيطو دور فاعؿ في تدريب الحداديف خاصة في قري الزقرفو

وجديد سايؿ وطو ار.

39

الجدول ( )10المصادر االخري لمدخل والنزوح
اتحاد المزارعين

سابقاً

مجال االختيار

حالياً

النزوح سابقاً

النزوح حالياً

محدود
25

متنوع

عالي

21,7

15

25

الزراعة التقميديو

25

21,7

15

25

الزراعة اآلليو

25

25

15

25

التبغ

25

25

20

25

الجممة

100

39,3

65

100

الخضر والفاكيو

ال نزوح

اضافة الي ذلؾ يفتح االنتاج الزراعي الوفير نوعاً نتيجو لتطبيؽ تقنيات حصاد المياه
مجاالت جديده لمتجارة في المنتجات الزراعيو .ليذا فقد انخفض النزوح عف منطقة

الدراسة .يمكف اعتبار ذلؾ مف مساىمات تقنيات حصاد المياه نحو مقدرة المجتمعات
المحمية في التكيؼ.
 .5 .4حيازة االراضي
 .1 .5 .4نظم اساسية في حيازة االراضي
سادت حيازة االراضي التقميدية عمي اراضي القوز قبؿ تطبيؽ وانتشار تقنية حصاد
المياه حيث كانت ممكية وتخصيص االراضي تتـ وفؽ االعراؼ المحمية .االصناؼ

الرئيسية لحيازة االراضي التقميدية ىي الحيازة الجماعيو او القبميو حيث يتولي زعيـ القبيمو

ممكية االرض التي تقيـ عمييا القبيمة وىو أميف عمييا نيابو عف كؿ المجموعة
()Dornbos 1986

 .مازاؿ المزارعوف بعد تطبيؽ تقنيات حصاد المياه يحتفظوف

بممكيتيـ عمي اراضي القوز حيث يوجد نظاميف لحيازة االراضي معترؼ بيما وىما

الممكية التقميدية (الحيكوره) والحكر وذلؾ رغماً عف حصوليـ عمي قطع جديده في الترب
الرسوبيو ،الجدوؿ ( ,)11يعزي ظيور الحكر في ترب القوز الي اف

الجيؿ الجديد قد

واجيتو ندره في االراضي مما حدي بالمالؾ تخصيص مساحات لمف ليس ليـ ارض

مف السكاف او االقارب .اما النسبو لالجانب فقد تعدؿ شكؿ تخصيص االراضي الي
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المشاركة في المحصوؿ وىي طريقة غير معروفة في اراضي القوز بسبب ضعؼ

االنتاجية

الجدول ( )11ممكية االراضي تحت التظامين
الممكية
اتحاد المزارعين

تخصيص االراضي
حاليا

سابقا

مالك
15

مشارك
15

تخصيص
10

تقميدي
15

صعب
25

سيل
21,7

الزراعة التقميدية

10

5

5

20

25

15

الزراعة اآللية

10

10

5

20

25

20

التبغ

8,3

6,7

15

10

25

20

الجممة %

33,3

36,7

35

65

100

76,7

الخضر والفاكية

رممية

طينية

يمكف التعرؼ عمي ثالثة نظـ اساسية لمحيازة في زراعة الوادي وىي الممؾ والحكر

والمشاركو .يقوـ المالؾ بتشغيؿ العماؿ باجر محدد ويدير االنتاج بنفسو ويتحمؿ كؿ
المخاطر ويناؿ كؿ الفوائد  .المالؾ تحت نظاـ الحكر ال يتعرض الي مخاطر ألنو

مستاجر فقط .يتحمؿ المالؾ والمزارع المخاطر والتكاليؼ والفوائد ولكنيا ليس بالضرورة
متساوية .المشاركة ىي نظاـ الحيازه السائد في الترب الرسوبيو وذلؾ حسبما افاد

 %36,7مف المستجوبيف .اف المبرر ليذه الطريقة ىي انيا تتيح انتاجيو اضافيو لممالؾ
ويتفادي مخاطر النزاع حوؿ ممكية االرض التي قد تنشأ تحت نظاـ الحكر .تتماشي

المشاركة لحد بعيد مع الفكر االسالمي .رغماً عف احتماؿ النزاع حوؿ ممكية االرض
تحت نظاـ الحكر اال انيا ال تزاؿ الطريقة السائدة التي يمارسيا

 %30مف المجموعة

المستيدفة .يتقيد مالؾ االرض بيذا النظاـ مف الحيازه مع االقارب والمواطنيف المعروفيف
واال فانو سوؼ يضطر العادة الحكر كؿ عاـ ويضمف سداد الفئات المتفؽ عمييا حتي

في سنوات القحط .اصبحت االراضي نادره بدخوؿ اعداد اكبر مف الناس في طريقة
حصاد المياه مما أدي الستغالؿ اراضي ىامشيو .تمتزـ ادارة المزارع تحت النظاميف
بنفس النمط في ممكية االرض حيث يقوـ المالؾ بادارة االراضي التي يزرعيا بينما
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اء كانت حكر او مشاركة االلتزاـ
تواصؿ ادارة االشكاؿ االخري مف ممكية االرض سو ً
بشروط التعاقد .مف الجدير بالمالحظة في ممكية االراضي عمي الوادي حرص المالؾ
عمي االحتفاظ بوثائؽ االرض عكس ما كاف يحدث بالنسبة الراضي القوز .اف االحتفاظ

بالوثائؽ يضمف ممكية االرض .قد يقفد المزارعوف اراضييـ لعدـ وجود وثائؽ تثبت حقيـ
عمي االرض اف لـ يواصموا زراعتيا لمدة لثالثة سنوات متتاليو .ليذا اصبحت تقنيات

حصاد المياه ضماناً لممجتمعات المحميو في حيازة االرض.
 .2 .5 .4االستقرار في ممكية االرض

المبدأ العاـ في الزراعة المطرية عمي القوز يتمثؿ في احتفاظ المزارع بارضو طالما ظؿ

يزرعيا ويرثيا اوالده .اال اف حؽ االنتفاع ينتفي اذا بقيت االرض في الزراعة المطرية
بو اًر الكثر مف ثالثو سنوات وتعود تمقائياً الي المالؾ الذي مف حقو تخصيصيا

لمزارعيف جدد .اف حقوؽ المزارع مقيده بعقد يببيح لممالؾ اعادة تخصيصيا لدي اي

اخالؿ بالعقد .شروط العقد تشمؿ تحريـ التصرؼ فييا وسداد الرسوـ المستحقو (العشور).
اختمفت تقديرات المجموعة المستيدفة حوؿ مدي استقرار ممكية االرض في الماضي عمي

القوز فمف قا ؿ انيا مستقره (  )%63,3اذا كاف المزارع ممتزماً بشروط المالؾ (الشيخ)

ومف انيا غير مستقرة ( .)37,7ويعمؿ الذيف صنفوا ممكية االرض بعدـ االستقرار بالقوؿ

في أف الزراعة المطرية تتأثر بتذبذب ىطوؿ االمطار وفترات الجفاؼ طويمة المدي التي
ال تتيح لممزارع االيفاء بالتزاماتو واف المزارعيف ال يستطيعوف التضحيو بمقدراتيـ البسيطة

في زراعة مطرية غير مضمونة وبيذا يفقد بعض المزارعيف حقيـ في االرض .

الجدول رقم ( )12استقرار االراضي تحت النظامين
اتحاد المزارعين
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استقرار االراضي سابقاً

استقرار االراضي حاليا

مستقره
13,3

غير مستقره
11,7

25

الزراعة التقميدية

11,7

13,3

25

الزراعة اآللية

16,7

8,3

25

التبغ

21,7

3,3

25

الجممة %

63,3

36,7

100

الخضر والفاكية

25

اما في نظاـ حصاد المياه فقد كاف التعاقد ينص عمي عودة االرض المروية تمقائياً الي
المالؾ اذا ظمت بو اًر الكثر مف اربعة سنوات ويعطيو الحؽ في اعادة تخصيصيا

لمزارعيف جدد وقد انيار ىذا النظاـ االف بسبب عوامؿ عديدة منيا الزراعة المكثفة التي
ال تترؾ لممالؾ ارضا يمكنو اف يعيد تخصيصيا وكذلؾ مف جراء انييار االدارة القبمية

التي كانت تدعـ النظاـ .وبيذا فقد اصبح استقرار ممكية االرض مضموف تحت نظاـ
تقنيات حصاد المياه .مف العوامؿ التي تساعد في استقرار ممكية االرض فقد كاف

المزارعوف االوائؿ صفوه وليـ عالقات اجتماعية قوية مع الزعماء التقميديف والسمطات

االدارية االقميمية مما مكنيـ مف تسجيؿ اراضييـ بالقنوات القانونية ولـ يعودوا تحت نفوذ

الزعامات التقميدية.
 .6 .4النشاط الزراعي
 .1 .6 .4انتاج محاصيل االعاشة
في الماضي كانت الزراعة في القوز مف اجؿ كفاية احتياجات المعيشة لالسرة .كما
كانت المحاصيؿ السائده ىي الدخف والذرة اضافة لمحاصيؿ اخري مثؿ البامية والكركديو.

كاف االنتاج في القوز يترواح ما بيف  7-4جواالت لممخمس في السنوات الجيده حسبما
افاد معظـ المستجوبوف (  )%87,3وقد افاد بعض المزارعيف اف االنتاج في السنوات

الجيده قد يصؿ الي  10 – 8جواالت لممخمس الجدوؿ (  .)13يعكس ىذا الوضع قابميو
المجتمعات المحمية لمتأثر بتغيرات الماخ التي تؤثر بدورىا عمي انتاجية محاصيؿ

االعاشة.
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الجدول ( )13انتاج الدخن والذره في النظامين بالجوال
االنتاج في السنوات الجافة
اتحاد المزارعين

في التربة الطينية
حالياً

االنتاج في السنوات الجيده

في التربة الرمميو

6-2

اكثر من
6

صفر-
1,5

الخضر والفاكية

25

-

20

الزراعة التقميدية

25

الزراعة اآللية

18,3

6,7

25
20

في التربة الطينية حالياً

في التربة الرمميو

اكثر من

12 – 8

–5
5

اكثر من
12

10-8

سابقاً

7-4

سابقاً

2,2

22,8

20

5

5

1,7

23,3

15

10

3,9

11,1

23,3

1,7

التبغ

20

5

23,3

1,7

6,6

18,4

20

5

الجممة %

88,3

11,7

88,3

11,7

24,4

75,6

78,3

21,7

ارتفعت االنتاجية الزراعية ارتفاعاً محسوساً بعد تطبيؽ تقنية حصاد المياه بما يزيد عف

اثنا عشرة جواالً لممخمس وذلؾ حسب افاده معظـ المستجوبيف (  .)%75,6افاد اآلخروف
انيـ يحصدوف ما بيف

 12 – 8جواالً لممخمس .االنتاجية في السنوات الجافة بنظاـ

حصاد المياه تفوؽ رصيفتيا عمي القوز بكثير .افاد معظـ المستجوبوف (  )%88,3بانيـ

يحصدوف  6-2جواؿ لممخمس في السنوات الجافة اما اآلخروف (  )%11,7فقالوا انيـ
يحصدوف اكثر مف ستة حواالت مف الدخف والذرة لممخمس .ىذه النتيجة تؤكد باف

االمطار قد تكوف غاية في التدني في منطقة الدراسة بحيث ال تفي النتاج ما يكفي .اف

الزراعة في القوز تحت ىذه الظروؼ مخاطرة ولكف عمي التربة الطينية في الوادي فاف

المياه الضرورية لمري تأتي مف مرتفعات جبؿ مرة الذي ينعـ بمستوي عاؿ مف االمطار
مقارنة مع منطقة الدراسة .ومف ىنا يصبح دور حصاد المياه اكثر وضوحاً .بؿ حتي
في السنوات العديمة االمطار يستطيع المزارعوف ضماف انتاج زراعي بتطبيؽ تقنيات

المجوف والفونؽ .اف مساىمة تقنية حصاد المياه في ترقية قدرات المجتمعات المحمية
تبرز عند المقارنة مع قمة االنتاج في القوز .لقد ساىمت في ذلؾ عوامؿ عديدة .اوالً
يمكف مواصمة الموسـ الزراعي في نظاـ حصاد المياه لعدة اشير اضافية .الشكؿ (

يوضح امكانية مواصمة الموسـ الزراعي الربعة اشير اضافية (نوفمبر

– مارس) بحصاد

المياه بينما تنحصر زراعة القوز في موسـ االمطار فقط (يوليو – سبتمبر) .
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)8

الشكل ( )8الموسم الزراعي في النظم المختمفة

100

50

%

July-Sept.
0

Novem.-March
Before
Now

ثانياً فقد اتاحت تقنية حصاد المياه لممزارع انتاج محاصيؿ صيفية وشتوية .لقد تطور

ىذا التنوع في المحاصيؿ مما ساىـ في رفع مستوي الغذاء في المجتمع .يوضح الشكؿ

( )9بعض المنتجات الزراعية (مايو )2004

الشكل ( )9البطيخ والشمام في سوق الفاشر

مف الواضح باف االنتاج الزراعي بتقنيات حصاد المياه افضؿ بكثير مف الزراعة في
القوز .يمكف تمخيص العوامؿ المساعدة لذلؾ فيما يمي:

فترة الزراعة الممتده في الوادي مقارنة مع القوز.
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فترة الجفاؼ الطويمة ذات تأثير قوي عمي الزراعة في القوز وال تؤثر

عمي الزراعة في الوادي.

تعتمد الزراعة في الوادي عمي المياه الوارده مف مناطؽ غزيرة االمطار.

في السنوات قميمة االمطار ال تتيسر الزراعة في منطقة الدراسة اال عمي
الوادي
يوضح الشكؿ ( )10مقارنة بيف النظاميف مف حيث الكفاءة (حصاد المياه والزراعة عمي
القوز) وذلؾ حسب رؤية المجموعة المستيدفة .افاد معظـ

المستجوبوف (

 )%95في

نظاـ حصاد المياه فيما يخص االنتاجية باف احواليـ اصبحت ممتازه .لقد شارؾ

المزارعوف في تطوير تصميـ ىذه التقنية لضماف تالئميا مع احتياجاتيـ ومواردىـ .اما

فيما يخص زراعة القوز فقد وصفيا المستجوبوف بأنيا ضعيفو او متوسطة بنسبة

 %43,4و  %56,6عمي التوالي .

الشكل ( )10كفاءة النظم الزراعية في منطقة الدراسة
100
80
60
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40
20
0
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Good
Now
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Poor

Before

 .2 .6 .4االسمدة والمبيدات
تتطمب الرزاعة عمي القوز استخداـ االسمدة حسب اجابة

 %83مف العينة المستجوبة.

كانت الزراعة المتنقمة جزءاً اصيالً في الزراعة المطرية التي تشمؿ فترة طويمة ( 10 – 5

سنوات)مف البور حتي تستعيد التربة خصوبتيا .تعتبر الزراعة المطرية المتواصمة دوف
46

اتباع نظاـ دورة سميـ عمي االراضي اليامشية مف اكثر الممارسات التي اقترنت مع

تدىور التربة وانتشار التصحر في منطقة الدراسة ( )Warren 1970

 .مف التقنيات

المتبعة لمعالجة تدني خصوبة التربو ىي تدوير المخمفات العضوية لممحاصيؿ التي كانت

تضيع ىد اًر او تحويميا الغراض اخري .اف المخمفات الزراغية غنية بالمواد الغذائية وتزيد
مف أنتاجية المحاصيؿ عند استخداميا كسماد خاصة في المناطؽ الجافة حيث يستعمؿ

المزارعوف مخمفات الحيواف كسماد .لقد تسببت موجات الجفاؼ المتعاقبة في تقميؿ اعداد

الحيوانات وبذلؾ اصبح السماد الحيواني ناد اًر .عمد بعض الناس الي استخداـ الرماد

بحرؽ اغصاف االشجار مما ادي لتدمير االشجار في الوادي .كؿ ىذه الممارسات التي

ترمي لتخصيب التربة قد اضرت بالمجتمعات المحمية وسببت ندرة في منتجات الغابات.

الجدول ( )14االسمدة والمبيدات
المبيدات
سابقاً

اتحاد المزارعين

تقميدية

المبيدات حالياً
سائمو

بودره

االسمدة سابقاً االسمدة حالياً
الحوجو ليا
شديده

ال حوجو ليا

الخضر والفاكية

25

18,3

8,4

25

25

الزراعة التقميدية

25

3,3

الزراعة اآللية

25

16,7

21,7
21,7

25

25

16,7

21,7

التبغ

25

8,4

16,7

16,7

21,7

الجممة%

100

46,7

68,5

83

93

حدث تحوؿ مف الزراعة المتنقمة الي الزراعة الدائمة اثر التوسع في امدادات المياه  .ال
يمارس تسميد في الترب الرسوبيو حسبما أفاد

 %93,3مف المستجوبيف اال اف فيضاف

الوادي يجمب روث الحيوانات الي االرض الزراعية .مخمفات المحاصيؿ والحشائش تحسف

مف خصوبة التربة .اف المدرجات ال تحجز المياه فقط بؿ انيا تحمي التربة مف

االنجراؼ وتزيد االنتاج منذ العاـ االوؿ .يحدث ىذا الف معظـ مياه المطر تنساب الي
باطف التربو وتفيد المحصوؿ.
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اما فيما يخص المبيدات فقد كاف المزارعوف قبؿ تطبيؽ حصاد المياه يكافحوف اآلفات
والقوارض بالطرؽ التقميدية ولـ يكف ىناؾ استخداـ لممبيدات .وذلؾ السباب عديدة فاوالً

االنتاج النيائي عند الحصاد ال يبرر الصرؼ عمي مدخالت مكمفة مثؿ المبيدات وثانياً ال
توجد مبيدات كيمائية في منطقة الدراسة .استفاد نظاـ تقنية حصاد المياه مف مختمؼ

انواع المبيدات (سائمو وبدره) .عموماً ال يستطيع معظـ المزارعيف الحصوؿ عمي مبيدات
النيا غير متوفرة في معظـ الوقت.

 .3 .6 .4تخزين الغذاء
لقد طّور المزارعوف مرافقيـ الخاصة لمتخزيف احتياطاً لتذبذب االمطار وحدوث الجفاؼ.
فيما مضي كانت طريقة التخزيف التقميدية ىي المطمورة (حفرة في باطف االرض)

والصويبو (وعاء مف الطيف غير المحروؽ يحفظ داخؿ القطية) .الجدوؿ (
باف الصويبو ىي اسموب التخزيف السائد لكال النظاميف في الزراعة.

 )15يوضح

بعد تطبيؽ نظاـ حصاد المياه ووفرة االنتاج ال تزاؿ طاقة التخزيف كما ىي .ويمكف
تفسير ذلؾ باف طريقة التخزيف التقميديو تكفي لمده قد تزيد عف ثالثة سنوات .عمد

المزارعوف بعد تطبيؽ حصاد المياه لمتخمص مف فائض االنتاج في اسواؽ القري والمدف

القريبو .عالوة لذلؾ فاف الحكومة االقميمية تبدي اىتماـ خاص بمسالة االمف الغذائي في
االقميـ وبيذا اصبح المزارعوف عمي ثقة باف مخازف الحكومة سوؼ تعالج اي مشكمة قد

تمس وفرة الغذاء.

الجدول ( )15تخزين الغذاء في منطقة الدراسة
نوع التخزين

سابقا
اتحاد المزارعين

التعاونيات

االفراد

الخضر والفاكية

3,3

الزراعة التقميدية
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حاليا

سابقا

25

صويبة
11,7

مطمورة
13,7

صويبو
20

مطمورة
5

21,7

16,7

8,3

15

10

الزراعة اآللية
التبغ
الجممة%

1,7

25

13,3

11,7

16,6

8,3

23,3

20

5

21,7

3,3

5

95

61,7

38,3

73,4

26,6

يتـ تخزيف الغذاء في منطقة الدراسة عموماً عمي اساس فردي فيما عدا المناطؽ التي

تشرؼ عمييا مجموعة التقنيات الوسيطة  .فقد قامت المنظمة بتطوير طريقة لمتخزيف

بانشاء مخزف مركزي لمبذور يستوعب االنتاج الفائض الذي تشتريو المنظمة مف المزارعيف

باالسعار السائدة وفي اوقات الشدة وارتفاع االسعار يحؽ لممزارع استرداد انتاجو بنفس

السعر الذي باع بو لممنظمة .يوجد في منطقة الدراسة وفي غيرىا مف المناطؽ قدر مف
عدـ الثقة في اشكاؿ التخزيف التعاونية بسبب اخفاؽ التعاونيات التي تشرؼ عمييا

الدولة.
 .4 .6 .4العمالة الزراعية
في الماضي كاف المصدر االساسي لمعمالة في الزراعة المتنقمة عمي القوز حسب افادة

المستجوبيف ىو العائمة .كاف الرجؿ وزوجتو واطفاليما غير المتزوجيف ىـ القوة العاممة
في المزرعة .اما في حالة تعدد الزوجات فاف كؿ زوجة واطفاليا غير المتزوجيف

يشكموف وحدة اقتصادية قائمة بذاتيا .اليستطيع صغار المزارعيف القياـ بكؿ االعماؿ

بمفردىـ .اف الطريقة التقميدية الستنفار العمالة ىي حشد فريؽ عمؿ وىو ما يعرؼ

بالنفير وقد افاد خمسة وتسعوف في المائة مف العينة انيـ يستخدموف النفي في العمميات

الزاعية .وسبب آخر ىو التعاوف المتبادؿ الذي يعني باف بعض الناس ال يقدروف عمي

استئجار العمالو .اف استخدداـ العمؿ المأجور محدود جداً .افاد  %33,4مف المستجوبيف
انيـ استخدموا العمالة المأجورة في زراعة القوز في الماضي الجدوؿ (.)16

الجدول ( )16مصادر العمالة
اتحاد المزارعين
الخضر والفاكية
الزراعة التقميدية
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سابقاً

حالياً

العمل المأجور
5

العائمة
25

النفير
23.3

العمل المأجور
23,3

العائمة
25

النفير
10

5

25

21.7

23,3

25

10

الزراعة االلية

11,7

25

25

25

25

10

التبغ

11,7

25

25

25

25

11.7

الجممة%

33,4

100

95

96.4

100

41.7

يبدو اف اىمية فرؽ العمؿ التقميدية في المساعدة المتبادلة او النفير قد بدات في
االنحسار في نظاـ حصاد المياه حيث ادعي

 %41.7فقط مف المستجوبيف باف النفير

مازاؿ موجود كمصدر لمعمالة .يقاؿ اف نمو االنتاج التجاري ىو السبب الرئيسي .نسبة
لالسعار المتدنية لممنتجات الزراعية فقد اصبح الدخؿ مف جنايف اليشاب اليفي

باالحتياجات المعيشية الفراد االسرة .وبالنظر لصغر المساحات وبساطة االدوات فميس مف

الميسور لكؿ المزارعيف زيادة االنتاج  .لقد حفز ىذا الوضع الشباب مف الذكور لمعمؿ
المأجور خاصة واف المشتغميف في الزراعة بحصاد المياه ال يستطيعوف القياـ بكؿ

االعماؿ بانفسيـ .ىذه النتيجة يؤيدىا

 %96,4مف المستجوبيف الذيف اعمنوا اعتمادىـ

عمي العمالة الماجورة في اداء العمميات الزراعية المختمفة .ىذا يعكس دور تقنيات المياه
في صالح المجتمعات المحمية اذ اف البديؿ بدوف حصاد المياه ىو النزوح الي المدف

الكبيرة.

 .5 .6 .4االدوات الزراعية
ال تتطمب زراعة القوز وفرة في المعدات المناسبة لمعمميات المختمفة .تتـ عممية تحضير
االرض بادوات بسيطة حسبما يقوؿ كؿ المستجوبوف الف الخواص الفيزيائية والكيمائية

لتربة القوز تجعالنيا عممية سيمة ميسورة  .عموماً االدوات المستخدمة في الزراعة

المطرية بسيطة جداً اذ اف الطورية ىي االداة الرئيسية لمعظـ العمميات .وتستعمؿ اداة

خشبية ذات راس مسطح (المدقاقة) لتسوية االرض .يفيد بعض المستجوبيف انيـ استخدموا
المحاريث التي تجرىا الجماؿ في تربة القوز بينما يذكر
تحضير االرض.

 %13.3استخداميـ لمجرار في

الجدول ( )17االدوات الزراعية
اتحاد المزارعين
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سابقا
ادوات

ادوات يدوية

حيوان

ادوات

حالياً

ادوات يدوية

حيوان

الخضر والفاكية

-

25

الزراعة التقميدية

10

25

10

25

25

3.3

25

5

التبغ

3.3

25

5

25

5

13.3

الجممة%

13.3

100

18.3

100

30

56.6

الزراعة اآللية

25

10

15

10

10
18.3

تتـ صيانة التروس في الوقت الراىف بالجرار وذلؾ بااليجار مف مقاوليف او مف شركات
حسب اجابة كؿ المستجوبيف .افاد  %56.6مف المستجوبيف عف استخداـ المحاريث التي
تجرىا الجماؿ او الحمير او الثيراف في نظاـ حصاد المياه .اوضح

 %30مف

المستجوبيف باف االدوات اليدوية ال تزاؿ مستعممة حيث يصعب اجراء بعض العمميات

بدونيا.

 .6 .6 .4عمل النساء في االعمال الزراعية في منطقة الدراسة
كما وضح عف مصادر العمالة فاف الرجؿ وزوجتو او زوجاتو واطفاليـ الذكور غير
المتزوجيف مف العناصر المكممة النجاح العمميات الزراعية المختمفة .يوجد اختالؼ واضح
فيما يخص مشاركة النساء في العممية الزراعية في نظاـ حصاد المياه وزراعة القوز.

الرسـ (  )11يوضح مدي اسياـ النساء في العمميات الزراعية .وقد وصؼ غالبية

المستجوبيف باف مشاركة النساء جيدة .مف الجدير بالذكر اف بعض المياـ تسند لمنساء

بينما اخري لمرجاؿ خاصة في زراعة التبغ .ومف المثير مالحظة نوع مف تقاسـ العمالة

في زراعة الخضر والفاكية .الرجاؿ زرعوا معظـ االشجار بينما يعمؿ معظـ النساء في

زراعة الخضروات.

الرسم ( )11عمل النساء في النشاط الزراعي
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رغـ تحمؿ النساء لمعظـ الجيد يظؿ الرجاؿ مسئوليف عف التخطيط .في راي (

FAO

 )1989اف النساء "قوة عاممة خفيو" الف مساىمتيف ال تظير في االحصائيات الرسمية.
 .7 .4مقارنة الدخل من حصاد المياه والزراعة المطرية
واجو المؤلؼ صعوبات جمة في سيبؿ الحصوؿ عمي بيانات موثوقة حوؿ دخؿ االفراد
ويخامره الشؾ في المعمومات التي حصؿ عمييا في المقابالت .لذلؾ سبب معقوؿ فاوالً
المزارعوف ال يحفموف باالحصائيات واليحتفظوف بسجالت سميمو لمدخؿ والمنصرؼ .وثانياً
بسبب تنوع آليات التسويؽ اذ قد يقوـ واحد مف العائمة بتسويؽ حصة مف المحصوؿ
ومف غير المحتمؿ اف يحتفظ في ذاكرتو بمعمومات مفصمة عف االيراد مف كؿ

محصوؿ  .ثالثاً يخشي المزارعوف مف وقوع المعمومات في يد موظفي الحكومة
ويستعممونيا في تقدير الضرائب.

الجدول ( )18الدخل من النظامين (الف جنيو)
اتحاد المزارعين

الدخل سابقاً

600-400

800-610

الخضر والفاكية

1.7

16.7

6.7

الزراعة التقميدية

-

20

5
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الدخل حالياً

اكثر من4110-

1000-810

3800-2400

4110-3810

6.7

8.3

10

8.3

10

6.7

5

13.3

6.7

-

-

25

الزراعة اآللية
التبغ

8.3

3.3

13.3

الجممة

15

53.3

31.7

15

18.3

25
66.7

عمي ضوء االحواؿ اعاله يعتبر الدخؿ متدنياً في كال النظاميف .اال اف الدخؿ المستمر

مف الزراعة عمي التربة الرسوبية افضؿ بكثير مقارنة مع الزراعة المطرية الجدوؿ (.)18

يدعي اغمبية المستجوبيف (  )%53.3باف دخميـ مف الزراعة المطرية يترواح بيف

 800000 – 610000جنيو و  %15يقولوف اف دخميـ مف الزراعة المطرية يترواح
بيف  6000000 – 4000000جنيو  .اما اآلخروف (  )%31.7فيقولوف اف دخميـ يتراوح
بيف  1000000 – 810000جنيو .اما في الزراعة بحصاد المياه فيدعي االغمبية مف
المستجوبيف ( )%66.7باف دخميـ مف الزراعة عمي التربة الرسوبية يفوؽ

 411000جنيو.

تشير ىذه النتيجة الي اف الدخؿ االجمالي مف حصاد المياه يفوؽ الدخؿ مف الزراعة

المطرية عمي القوز بكثير .يعزي ذلؾ لالنتاجيو العالية الراضي الوادي مقارنة مع القوز
اضافة المكانية الزراعة في الوادي مرتيف .اضافة لذلؾ فاف الزراعة في الوادي ال تعتمد
عمي االمطار التي تيطؿ في منطقة الدراسة بؿ عمي الفيضاف والسيوؿ مف مرتفعات

جباؿ مره وكتـ.
تسير المقارنة بيف مدخرات النظاميف عمي نفس النسؽ حيث اشار  %41مف المزراعيف
في نظاـ حصاد المياه انيـ يدخروف اكثر مف اربعة مميوف جنيو في الموسـ جيد

االمطار بينما

 %21يؤكدوف انيـ يدخروا ما بيف

 500000 – 350000جنيو في

السنوات الجيدة .يمكف مف ىذه النتائج التنبؤ باف تكاليؼ الزراعة بحصاد المياه ليست
مرتفعة لوجود فرؽ بيف اجماؿ دخؿ المزارع ومدخراتو .يوضح الشكؿ (
المستجوبيف حوؿ مدخراتيـ تحت نظـ الزراعة المختمفة.

الشكل ( )14المدخرات من النظم الزراعية المختمفة (الف جنيو)
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اف المدخرات البسيطة مف الزراعة في القوز تشير الي اف الصعوبات التي تواجو
المزارع تعيؽ االستثمار لقمة الفائض الذي يباع مف االنتاج واف المشكمة التي تواجو

الصرؼ عمي المدخالت ىي التمويؿ وليس لدييـ فائض في السيولة .يكمف الحؿ بالطبع
في االقتراض فمو اقترضوا ما يكفي لتمويؿ موسـ واحد فباستطاعتيـ سداد القرض مف

الحصاد الوفير .ولكف مما يؤسؼ لو ال يوجد مصدر لمتمويؿ لمزراعة عمي القوز حسب
افادة اغمبية المستجوبيف ( )%78.3

اذ ليس لدي المزارعيف اصوؿ ثابتو او حؽ مسجؿ

عمي االرض يفيد كضماف .اما اآلخروف (  )%21.7فيأكدوف وجود نظاـ لمتمويؿ وىو
الشيؿ الذي بقبؿ المحصوؿ المتوقع كضماف .توضح المالحؽ (

6و  )7تقدير لمموقؼ

المالي تحت النظاميف واسعار المنتجات الزراعية حسب رؤية المجموعة المستيدفة .اف

نظاـ حصاد المياه يضمف انتاجاً زراعياً وفي اًر مما أوجد فرصة جيدة لمحصوؿ عمي

القروض وذلؾ حسب تأكيد

 %51.7مف المستجوبيف .اما اآلخروف فيدعوف امكانية

الحصوؿ عمي القروض مف البنؾ الزراعي اال انيـ يقولوف باف االجراءات صعبة

وتستغرؽ زمناً طويالً .استطاعت اتحادات المزارعيف المختمفة في توطيد عالقات جيدة

مع البنؾ الزراعي في منطقة الدراسة اذ يقدـ تسييالت قروض لممزارعيف اعتماداً عمي

العالقات االجتماعية .تصدر الحكومة المركزية ام اًر لمبنؾ الزراعي في حالة الطوارئ مثؿ
السيوؿ والفيضانات لتقديـ تسييالت قروض لممزارعيف المتأثريف .تبرز صعوبة االقتراض
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مف البنؾ الزراعي عف الشروط الصعبة المقيدة التي تفرضيا سمطات البنؾ .وقد اوضح
المستجوبوف انيـ عادة ال يستمموا سوي نصؼ القرض المطموب وانيـ يستممونو بعد

اجراءات طويمة واحياناً في منتصؼ الموسـ الزراعي بؿ وفي نياية موسـ االمطار

أحياناً أخري.

الجدول ( )19تسييالت القروض في النظامين:
اتحاد المزارعين

القروض سابقاً

الشيل

صعبو

الخضر والفاكية

23,3

1,7

16,7

8,3

الزراعة التقميدية

25

الزراعة اآللية

15

10

18,3

67

10

15

التبغ

15

10

3,3

21,7

78,3

21,7

48,3

51,7

الجممة%

ال توجد

القروض حالياً

سيمة

تقدـ ىذه النتائج فرصة لتقييـ مساىمة تقنيات حصاد المياه نحو ترقية قدرات المجتمعات

المحمية .ففي مقدرة المزارعيف بيذا النظاـ االستثمار في الزراعة وجني ايرادات وفيرة
تسيـ في رفع مستوي المعيشة والتنمية الريفية .اما الوضع في القوز فيعكس قابمية
المجتمعات المحمية لتغيرات في االيرادات حيث االنتاج الزراعي قاصر عف تحقيؽ

طموحات المزارعيف في تحقيؽ ارباح معقولة تدعـ المعيشة.

 .8 .4صناعة القرار والنظام االجتماعي
كاف المزارعوف في زراعة القوز في الماضي يعمموف عمي اسس فردية واف التعاوف مع
غيرىـ مف المزارعيف ال يتعدي النفير مف اجؿ انجاز مياـ معينة .ليس لممزارعيف دور

في الق اررات التي تؤثر عمي حياتيـ وال توجد لدييـ قنوات اتصاؿ مع سمطات الحكومة
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االقميمية .وقد اجاب اغمبية المستجوبيف (  )%60انيـ غير ممثميف في اي شكؿ مف

نظاـ الحكـ المحمي وانيـ لـ يستشاروا مطمقاً في الق اررات المتعمقة باعماليـ .عشروف في
الماية يدعوف وجود تمثيؿ محدود في الييكؿ االداري والحكـ المحمي.

الجدول ( )20تقييم اتخاذ القرار تحت النظامين
اتحاد المزارعين

اتخاذ القرار سابقاً

اتخاذ القرار حالياً

ال يوجد تمثيل

محدود

تمثيل مؤثر

الخضر والفاكية

11,7

3,3

25

الزراعة التقميدية

11,7

3,3

25

20

5

25

16,7

8,3

25

60

20

100

الزراعة اآللية
التبغ
الجممة%

لقد اجمع المستجوبوف في نظاـ حصاد المياه عمي وجود تمثيؿ مؤثر .ينعكس ىذا

التمثيؿ المؤثر في وجود اتحادات لممزارعيف عمي مستوي القري حيث يحؽ لكؿ فرد

انتخاب اتحاد مزارعي الوالية .بيذا يصبح صوت المزارعيف عمي مستوي القرية مسموعاً
عاكساً لمشاكميـ واحتياجاتيـ الممحو .اف عضوية المزارعيف في االتحادات المختمفة قد
دعـ العالقات االجتماعية بينيـ .اضافة لذلؾ يقدر المزارعوف دور المنظمات المحمية

الممثمة في اتحادات المزارعيف .الشكؿ (  )13يوضح كفاءة المنظمات االجتماعية فيما
يخص العمؿ الزراعي في النظاميف (الزراعة المطرية عمي القوز وحصاد المياه).

الشكل ( )13كفاءة المنظمات االجتماعية في النظامين
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تؤكد العينة جميعيا وجود شفافية في اتخاذ القرار في مختمؼ االتحادات .بؿ اف

اتحادات المزارعيف عمي مستوي الوالية ال يحؽ ليا اتخاذ قرار يؤثر عمي المزارعيف
المحمييف قبؿ مشاورة وتنوير كؿ االعضاء .اما بالنسبة لمزراعة المطرية فقد اوضح
المستجوبوف عدـ وجود اي فرصة لمشفافية الف كؿ مزارع يعالج اموره بنفسو عمي

اساس فردي (الجدوؿ .)22

الجدول ( )21العالقات االجتماعةي والشفافيو
اتحاد المزارعين

العالقات االجتماعية
حالياً

سابقاً

الشفافية
سابقاً

حالياً

كثيره
25

محدوده
25

ال توجد
20

عالية
25

الزراعة التقميدية

25

25

5

25

الزراعة اآللية

25

25

25

25

التبغ

25

25

15

25

الجممة%

100

100

65

100

الخضر والفاكية
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اما مف ناحية العالقات االجتماعية فقد اوضح المزارعوف باف اشكاؿ العالقات االجتماعية

في الماضي قد كانت محدوده قاصرة عمي النفير ومساعدة االقارب واالصدقاء اما في

نظاـ حصاد المياه فقد اوضح المزارعوف باف اشتراكيـ في االتحادات المختمفة قد اوجد

عالقات اجتماعية قوية.

 .5تحميل عممية السياسة
ىدؼ برنامج البحث لدمج تحميؿ عممية السياسة ومخرجات ونتائج وتأثير السياسة عمي

معيشة االسر .وقد ركز البحث الحقمي عمي نتائج السياسة وتأثيرات المعيشة التي

ادخمت في عممية السياسة .وقد التزمت عممية البحث بمنيج نوعي .اال اف مناىج

البحث قد صممت لكي تستوعب سمات معنية في السياسة ترتبط ببرنامج حصاد المياه

في منطقة الدراسة واالحتياجات المحددة والقضايا المعروفة.
 .1 .5دور المعيشة المستدامة في بناء قدرات المجتمع
في البدء لممشروع اسموب مزدوج يتضمف مراجعة السياسات الراىنة وما يرتبط بيا مف
االفعاؿ والموائح والتصريحات التي تؤثر عمي قطاع حصاد المياه في شماؿ دارفور.

وحسبما ورد مف قبؿ فأف ابتكار تقنيات حصاد المياه قد كانت جيد محمي مدفوعاً مف
المزارعيف المحمييف لمسايرة التغيرات المناخية .فقد تمكف المزارعوف المحميوف باستخداـ
المعارؼ المحمية وخبراتيـ المتعمقة في نموذج الجبراكة مف تطوير التقنية عمي التربة

الرسوبية عمي وادي الكو .لقد تبنت الحكومة االقميمية ابتكار المزارعيف المحمييف وقد

بدأت بتجارب في اربعة مشاريع رائدة تستفيد مف المعارؼ ا لمحمية لممزارعيف عمي نطاؽ

واسع بانشاء مستجمعات مياه كبيره .وبدراسة تجارب المزارعيف المحمييف والحكومة المحمية
تمكنت المنظمات التطوعية خاصة مجموعة التقنيات الحديثة مف تقديـ تصماميـ جديدة

ذات مواصفات عممية.

58

 .1 .1 .5دور السياسات الدقيقة في بناء القدرات
 .1 .1 .1 .5نظام حيازة االرض

تحتفظ حكومة السوداف بالحقوؽ الشرعية عمي االراضي غير المسجمة ولممواطنيف حؽ

االنتقاع .تسود االعراؼ في الريؼ في السوداف فيما يخص حيازة االرض حيث تممؾ
االرض وتخصص حسب القوانيف التقميدية .ىذه القوانيف تختمؼ حسب المجموعات العرقية

واالقاليـ .االصناؼ الرئيسية في حيازة االراضي التقميدية ىي الممكية الجماعية/القبمية حيث
يتولي زعيـ القبمية ممكية االرض نيابة عف الجماعة او القبيمة التي تقيـ عمييا ثـ

العشيرة/العائمة حيث يتولي رئيس الجماعة ممكية او امانة االرض نيابة عف كؿ

المجموعة .اف الحيازة التقميدية ال تعترؼ بالممكية الفردية لالرض .اال انيا تعترؼ بحؽ
الفرد في امتالؾ واستخداـ االرض تحت اشراؼ عائمتو او عشيرتو او جماعتو .تاخذ

حيازة االرض في منطقة الدراسة احد االشكاؿ التالية:

 الممك الحر  :وىي ممكية دائمة موثقة في شيادة تصدر بذلؾ .ظير
ىذا النظاـ في منطقة الدراسة بعد السعي المحموـ مف صفوة المدف
واالثريا بعالقة مع الزعماء القبمييف تمكنوا مف تسجيؿ اراضييـ في

سجالت الحكومة.

 حيازة الحكر  :وفيو تخصص االرض بموجب عقد .ميزة ىذه الطريقة
اف االرض تخصص وفؽ شروط يمكف الغاء الحقوؽ عمييا لدي اي

مخالفة.

لقد ساعدت حيازة االرض الجماعية /القبمية عمي انتشار حصاد المياه .بما اف لكؿ

قبيمة منطقتيا فقد اصبح مف الميسور الي فرد مف افراد القبيمة الحصوؿ عمي االرض

عف طريؽ الزعيـ القبمي .مف عيوب ىذه الطريقة انيا ال تحتفظ بسجالت مما يجعؿ مف

الصعب حؿ المنازعات.
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 .2 .1 .1 .5الزعيم التقميدي

يتولي شيخ القرية في لجنة مف الحكماء االشراؼ عمي تخصيص االراضي .اف االرض
واالساليب المختمفة مف الزراعة مفتوحة لمجميع اال اف الصفوة (التجار واالثرياء مف

المواطنيف) قد غزوا االرض وامتمكوا معظـ االراضي الخصبة والقريبة عمي حساب

السكاف المحمييف .عمي كؿ حاؿ فالزعيـ التقميدي ىو حجر االساس في تخصيص

االراضي .يوضح الشكؿ (  )14الييكؿ االداري لمحكومة واالدارة االىمية في والية شماؿ

دارفور.

الشكل ( )14الييكل االداري لمحكومة واالدارة االىمية في منطقة الدراسة

الوحافظ

اهيش

اهيش

ػوذة

ػوذة

ػوذة
شيخ

شيخ
شيخ

لمزعماء التقميديف دور مقدر في ادارة الموارد الطبيعية لما يتمتعوف بو مف نفوذ عمي

الحكومة المركزية حيث لمزعماء وزنيـ القبمي في انتخاب الحكاـ .في استطاعة الزعماء
التقميديوف القياـ بدور اساسي في تخصيص االراضي في تقينات حصاد المياه ولكفاية

كؿ المتطمبات وتحقيؽ التوازف العرقي في الحكومات االقميمية.
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يعتمد النظاـ االداري في كؿ محمية في شماؿ دارفور عمي الزعامة التقميدية التي تبدأ

بالشرتاي وىو زعيـ منطقة محددة جغرافياً تسمي الدار وتنتيي بالشيخ رئيس القرية .

يشرؼ الشرتاي عمي مجموعة مف الشيوخ .ىذا النظاـ التقميدي يفتح المجاؿ لالدارة

والمجتمعات المحمية المشاركة في تنمية وادارة الموارد .مسئوليات الزعماء التقميديوف تشمؿ
تخصيص االراضي وفض النزاعات وحماية الموارد الطبيعية العامة وتنظيـ االستفادة مف

الموارد الطبيعية وحفظ االمف والنظاـ ضبط حركة القبائؿ االجنبية في مناطقيـ وتحديد

مسارات البدو وفض المنازعات القبمية .وبيذا ساىـ الزعماء التقميديوف في انجاح وحماية
واستدامة تقنيات حصاد المياه في منطقة الدراسة.

 .3 .1 .1 .5اجتماعية عامة

االشكاؿ التقميدية في العمؿ الجماعي ليا جذور عميقة في التقاليد السودانية وبشكؿ

خاص في مجاؿ العمؿ الزراعي .يقوـ الرجاؿ والنساء في منطقة الدراسة بكؿ المياـ
الزراعية اال اف المياـ تنقسـ حسب طبيعتيا بيف الجندر .يقوـ افراد العائمة بكؿ اعماؿ

المزرعة .يستعيف المزارعوف عمي نقص العمالة في المواسـ الجيدة باستدعاء النقير او

االقارب واالصدقاء .والنوع الثاني يختمؼ عف النفير في اف النفير عمؿ متبادؿ يتطمب
مف المضيؼ تقديـ الوجبات والمشروبات الشئ الذي ال يقدر عميو الفقراء .عموماً

المشاركة في النفير عاـ او خاص واجب اجتماعي ومعترؼ بو تقميدياً.
 4 .1 .1 .5اتحادات المزارعين

قاـ المزارعوف في الماضي مراعاة لمصالحيـ االقتصادية بتنظيـ انفسيـ في تعاونيات

عمي مستوي القري .ىذه الطريقة لـ تكف موفقة في عموـ منطقة الدراسة بسبب عدـ
الثقة والفساد مما جعؿ العديد مف التعاونيات تتعثر وتخبو .كانت اتحادات المزارعيف

التقميديو التي تأسست عاـ  1964المحاولة االولي لتنظيـ المزارعيف في اتحادات .وضع
القانوف االتحادي

 2003االطار العاـ لتنظيـ المزارعيف والرعاة وتـ بموجبو تنظيـ

المزارعيف في اتحادات  .الرسـ ( )15يوضح ىيكمة اتحادات المزارعيف.
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الشكل ( )15ىيكمة اتحادات المزارعين
المجلس األعلى
للمزارعين
والرعاه
اتحاد الشػاة

اتحاد الوضاسػيي

اف اليدؼ مف تنظيـ المزارعيف والرعاة في االتحادات المختمفة ىي رفع المستوي

االقتصادي واالجتماعي لمعضوية ووضع الحموؿ لممشاكؿ .التنمية في الزراعة واالنتاج
الحيواني ومساىمة ذوي العالقة في تخطيط السياسة الزراعية والحيوانية وانشاء مؤسسات

محمية قادرة عمي تطوير االعماؿ الزراعية وضماف االمف الغذائي وخمؽ قيادات قادرة
مف بيف المزارعيف والرعاة .يتـ اختيار اعضاء االتحاد باالنتخاب .يوجد في منطقة

الدراسة خمسة اتحادات مزارعيف حسب المجاؿ الجدوؿ ()22
الجدول ( )22اتحادات المزارعين في منطقة
عضوية مسجمة
552

عضوية غير مسجمة
1656

االتحاد
اتحاد مزارعي الزراعة التقميدية

12000

18000

اتحاد مزارعي التبغ

27000

81000

اتحاد منتجي الصمغ العربي

10000

14000

اتحاد مزارعي الخضر والفاكية

4000

3000

الجممة

53552

117656

اتحاد مزارعي الزراعة اآللية
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شروط العضوية في االتحادات ىي اف يكوف العضو بالغاً سميـ العقؿ ومقيـ ولـ يحاكـ
في جريمة تمس االمانة وتقديـ طمب لمعضوية وسداد االشتراؾ (

 10000جنيو) التحاد

مزارعي الوالية صمة مباشرة مع و ازرة المالية واالقتصاد الوطني والوالي و وزير الوالية

لمزراعة والغابات.

 .2 .5دور السياسات الوسيطة والمؤسسات
االثنية والعالقات العرقية مف اكثر العالقات السياسيو حساسيو في الحياة االجتماعية.

الجدير بالذكر يعد احياء القبمية مف ابرز المعالـ السياسية الراىنة .اف كؿ العممية

االقميمية والمناصب الو ازرية والتنفيذية تقوـ عمي مصالح عرقية غاية في الحساسية .نالت

البالد االستقالؿ عاـ

 1956وبدأ عيد جديد نوعاً .في عاـ

 1959كانت الحكومة

المحمية الوطنية تناسب ظروؼ السوداف فقد كاف ما ورثوه يفتقد القوة الدافعة .ولذلؾ فقد

تـ تكميؼ لجنة حكومية لدراسة اخفاقات النظاـ وعمي ضوء توصياتيا صدر قانوف ادارة

المديريات  .1961استمر الحكـ في السوداف بقوانيف

 1951و  1961الي  1971حيف

حدث اعادة تنظيـ شامؿ مف اجؿ المزيد مف مشاركة الجميور .عمي ضوء ذلؾ صدر

قانوف الحكـ الشعبي المحمي

 1971الذي حقؽ مشاركة اوسع في اتخاذ القرار عمي

المستوي المحمي .وقد تـ ذلؾ بانشاء ىيكؿ ىرمي مف مجمس ادارة المديرية ومجالس

المدف والمجالس الريفية ومجالس القري ومجالس االحياء .وكاف مف المؤمؿ اف يفيد ىذا
النظاـ في تقديـ الخدمات وتنظيـ الحياة االجتماعية االقتصادية لمناس .لقد ولد النظاـ

كسيحاً اذ لـ توضع اي خطط لتمويمو .سرعاف ما تسبب ذلؾ في مشاكؿ خطيره في

التطبيؽ .في ظؿ ىذه الظروؼ ولدت االقميمية وافتتحت دستورياً حينما اجاز مجمس
الشعب قانوف الحكـ االقميمي

 .1980ولكف كؿ عقبات التمويؿ التي واجيت االشكاؿ

السابقة مف الحكـ الالمركزي ظمت دوف حؿ .حقيقة ال توجد اي احصائيات عف اي

تنمية اجتماعية او اقتصادية في االقاليـ تساعد في تقدير جدوي وامكانية تطبيؽ الحكـ

االقميمي (.)Fadalla 1982 Mohamed 1983
يبدو اف قانوف  1980قد اعطي مسئوليات وصالحيات واسعة لالقاليـ ولكف بالقميؿ مف

التمويؿ لممارستيا .الجدوؿ (  )23يعطي مثاالً لمدعـ المالي (  96،900،000جنيو) مف
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صندوؽ دعـ الواليات لعاـ  .1988يتضح مف الجدوؿ باف زراعة حصاد المياه لـ تحظ

بسوي  %2مف الصندوؽ .ىذا يؤيد القوؿ باف الرؤية االصمية لمحكـ االقميمي في

السوداف كانت ذات دوافع سياسية ولـ يكف لالعتبارات االجتماعية واالقتصادية سوي دور

ثانوي في تشكيمة ( )elsiddig 2000

لذلؾ اعتمدت الحكومات االقميمية في شماؿ

السوداف عمي الضرائب.
تتكوف الضرائب االقميمية مف ضرائب محمية كثيرة تختمؼ مف اقميـ آلخر حسب القاعدة
االقميمية االقتصادية والفوارؽ الجغرافيو واالجتماعية والموروث مف العيد االستعماري.

الضرائب الرئيسية التي تسيـ في االيرادات االقميمية ىي العشور وضريبة القطعاف

والقبانو ورسوـ تحميؿ الصمغ العربي والرخص التجارية واسواؽ الحيوانات وااليجارات

ورسوـ الخدمات العامة وغيرىا .ا لجدوؿ (  )24يعطي مثاالً لضريبة العشور والقطعاف

لمفترة .1998 – 1997

الجدول ( )23صندوق دعم الواليات لوالية شمال دارفور
الجممة

القطاع
الييئة القومية لمكيرباء

14,000,000

الييئة القومية لممياه

7,500,000

مشروع السكر

5,000,000

مشروع ساؽ النعاـ

3,000,000

تخفيؼ آثار السيوؿ والفيضانات

2,000,000

تشييد مستشفي كرنوي

1,000,000

مكافحة المالريا

7,500,000

و ازرة الصحة

400,000

محمية الكوما

3,000,000

األمف

1,000,000

التعميـ

50,000,000

المجمس الدستوي

2,500,000

الجممة

96,900,000
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الجدول ( )24ضريبة العشور والقطعان لمفترة 1998 – 1997
المحمية
الفاشر شماؿ

القطعان
98
15827

العشور
97
487

98
9691

97
380

الفاشر جنوب
مميط

25,518,867
823,700

5035

المالحة

81,720,000

دار السالـ

19,100,000

الكومة

3,400.000

الطويمة

1,884,170

(اسـ غير واضح)

الجممة

اـ كداده

710,924

اسـ غير واضح

1,035,980

الطويشو

46,916,715

كتـ

30,450

ارياؼ كتـ

5,038,481
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867

810

5,903,467
81,720,000

امبرو
الطينة

184,070

الوالية

154,260

بيذا تبدو الضرائب االقميمية بكؿ تنوعيا ال تشكؿ مصد اًر كافياً اليرادات االقميـ .تقوـ

الحكومات االقميمية في سبيؿ الحصوؿ عمي دعـ الحكومة المركزية والتزاما بقانوف الحكـ

االقميمي  1980باعداد ميزانيات ترفعيا لمجيات المركزية في الخرطوـ .تبدأ الخطوات
عادة بدعوة الحكومة االقميمية لكؿ المراكز والمجالس المحمية العداد ميزانياتيـ وتقديـ

بياف عف االيرادات والمنصرفات وموقفيا المالي .بعد اجازة الميزانية في المجمس االقميمي
ترفع الي الحاكـ االقميمي لمتصديؽ عمييا قبؿ رفعيا لو ازرة المالية واالقتصادية الوطني

لممزيد مف الدراسة.

65

 . 2. 2 .5المؤسسات (وزارة الزراعة)
و ازرة الزراعة ذات عالقة مباشرة مع زراعة حصاد المياه .ادارة استخدامات االارضي
ومكافحة التصحر ىي الوحدة المسئولة عف انشاء مشروع يعتمد عمي حصاد المياه.

انشئت منذ عاـ  1970عشره مشاريع رائدة الغراض التوضيح ونشر المعرفة الفنية عف
تقنيات حصاد المياه .تـ توزيع االراضي في ىذه المشاريع عمي فقراء المزارعيف

المعدميف حسب قائمة قدميا الزعماء التقميديوف .تقاسمت االدارة االيرادات مع المزارعيف

حسب حصص متفؽ عمييا .ولكف مما يوسؼ لو اف االدارة كانت تعاني مف شح
التمويؿ ولـ تقدـ سوي دعـ محدود  ،الجدوؿ ()25

الجدول ( )25الدعم الرئيسي من وزارة الزراعة بشمال دارفور
ج اررات

16

واسوؽ

7

محراث

2

دسؾ ىارو

5

بذار

3

شاحنو

5

رشاش

142

اتخذت الو ازرة ق ار اًر بتجديد التجارب االولية التي اجريت في المشاريع الرائده .عموماً فمـ
تسيـ المشاريع الرائدة بسوي القميؿ في تحسيف االنتاج وتخفيض التكاليؼ .اضافة لذلؾ

ورغماً عف الوصوؿ لبعض النتائج اال اف تمؾ النتائج تكف متوفرة بالقدر الذي يفي

بنشرىا .كما اف المؤسسة لـ تقدـ حاف اًز منتظماً لمعمؿ والصرؼ عمي التجارب الحقمية.
وبالمثؿ لـ تتمكف الو ازرة مف بناء القدرات العممية لتصميـ تقنيات زراعية في حصاد

المياه خاصة بالموقع  .ينبغي اف تتاح لمحكومة االقميمية بعض مف االستقالؿ المالي
لجمع االمواؿ الضرورية لتحقيؽ االىداؼ والمياـ وبخالؼ ذلؾ فمف الصعب لالقميـ

تدبير االمواؿ الضرورية مف موارده الذاتيو .ينبغي اف يكوف لمحكومة المركزية سمطات

دستورية لتحويؿ الموارد مف االنحاء الثرية نوعاً الي االنحاء االقؿ نمواً في صيغة
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معونات او منح  .تري الحكومة المركزية انيا ممزمة بتوفير معظـ االمواؿ في ىيئة

دعـ مركزي .والحاؿ كذلؾ تبدأ الكثير مف المساومات بيف الحكومات المركزية واالقميمية
حوؿ مدي حصة الثانيو مف االولي .وعادة ما تتمقي االقاليـ اقؿ مما تطمبو اذ يعتمد
المبمغ المخصص عمي الوضع االقتصادي واالعتمادات المتاحة لمحكومة المركزية وعمي

االسبقيات التي وضعتيا وعمي مقدرة االقميـ في المساومة .السوداف بمد زراعي رعوي

يحظي بمناطؽ ايكموجيو مختمفة وموارد طبيعية متنوعة يعتمد عمييا اىؿ السوداف .رغماً
عف ترابط الموارد الطبيعية واعتمادىا عمي بعضيا في الطبيعة اال اف ىذا الترابط

الوثيؽ واالعتماد ال ينعكس في عالقات المؤسسات المسئولة عف استخداميا وادارتيا.

ليذه المؤسسات بدالً عف ذلؾ روابط ومصالح وتخصصات مختمفة و يكاد

اف يكوف

التنسيؽ معدوماً والتعاوف محدداً حتي بيف االدارات والوحدات في نفس الو ازرة.

 .3 .5دور السياسات والمؤسسات
تتعرض المؤسسات الحكومية لتغيرات متكررة وانشاء ادارات و و ازرات جديدة وتغيرات
متكرره في روابط المؤسسات .ىذا الوضع مف عدـ االستقرار ينعكس في قصور الرؤية

والقرار .توجد مؤسسات عديدة معنيو بالموارد الطبيعية ىي:

 الييئة القومية لمغابات  :مسئولة عف وضع السياسات العامة لمغابات
ومقترحات القوانيف التي تحقؽ تطبيؽ السياسة المتعمده ومتابعة تنفيذىا

واالشراؼ الفني عمي كؿ الغابات في القطر ونشر الوعي الغابي

والشجري واجراء البحوث ووضع الخطط الضرورية وزيادة مساحات

الغابات المحجوزة وتكثيؼ زراعة االشجار وتشجيع انشاء الغابات بتقديـ

المدخالت الضرورية وتطوير انتاج الصماغ خاصة الصمغ العربي
والتنسيؽ مع القطاعات ذات العالقة.

 ادارة المراعي والعمف :مياميا الرئيسية تشمؿ التوزيع السميـ لمصادر
المياه لتحقيؽ االستغالؿ المتوازف لموارد الرعي وانتاج االعالؼ

المروية .المسئولية الرئيسية لالدارة حماية وادارة المراعي وعمؼ
الحيواف.
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 وزارة الثروة الحيوانية :واجباتيا الرئيسية وضع السياسات الرامية لتنمية
الموارد الحيوانية البيطرية وبرامج صحة الحيواف وتنمية وصيانة المراعي
والثروة السمكية والمائية واالشراؼ عمي برامج التسويؽ الحيواني والمحوـ

وادارة برامج الخدمات البيطرية والحجر الصحي والتدريب وبناء قدرات

الموارد البشرية واالشراؼ عمي الواردات والصادرات ومدخالت التصنيع
المحمية واآلليات واالمصاؿ والتطعيـ ومراقبة السمخانات ومواصفات

التصدير والتنسيؽ مع المؤسسات ذات العالقة لزيادة االنتاج وتطوير

التعاوف االقميمي والدولي في مجاؿ ادارة الموارد الحيوانية.

 االدارة العامة لصيانة الحياة البرية:

مسئولة عف االدارة المستدامة

واستخداـ لموارد الحياه البرية في البالد وتنظيـ الصيد (اصدار الرخص)
وحصاد الحياة البرية والتجارة في اجزاء الحيوانات والحيوانات الحية

وانشاء حدائؽ الحيواف ومكافحة اضرار الحيوانات وادارة المنتزىات

القومية والبحرية والحظائر .ادارة الحيوانات ا لبرية ىي مركز االتصاؿ

مع اتفاقية ( CITESاتفاقية التجارة الدولية في االنواع الميددة)

 المجمس االعمي لمبيئة والموارد الطبيعية:

تـ انشاؤه لوضع السياسات

الفاعمة والقوانيف والخطط لمعالجة مشاكؿ استنزاؼ الموارد الطبيعية

وتدىور البيئة في السوداف .مياـ المجمس حسب القانوف ( )1991تشمؿ
وضع السياسات العامة والخطط بعيدة المدي لحماية والتنمية المستدامة

لمموارد الطبيعية وتنسيؽ الجيود بيف الجيات الحكومية ذات العالقة

والحكومات الفدراليو والوالئية في ادارة الموارد الطبيعية والمراجعة الدورية

لمتشريعات ذات الصمة واصدار التوصيات بشأنيا لتكوف اداة اكثر

فعالية في التنمية المستدامة وتشجيع ودعـ البحث العممي في البيئة
والموارد الطبيعية وترقية الوعي البيئي والتدريب.

 . 2 .3 .1السياسات القومية:
اف احدث اشارة الىداؼ لمصيانة في التخطيط التنموي في السوداف ربما وردت في

الخطة الستيو لمتنمية (  )1983 - 1977حيث اعتبرت صيانة الموارد الطبيعية واحده مف
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الوسائؿ في تحقيؽ اىداؼ الخطة (  . )Tolentino 1994لـ تكف الخمفية التشريعية
والمؤسسية حتي 1980لمتنمية

لتؤدي الي نتائج جوىرية .فقد كاف الفتقار التوجو التوجو

القطاعي لمشمولية وغياب التنسيؽ المؤثر تأثيرىما الخطير عمي البيئة والموارد الطبيعية.

شيدت فترة التسعينات مف ضمف تطورات تشريعية تعني بالبيئة انشاء المجمس االعمي

لمبيئة والموارد الطبيعية ( )1991كوحده تنسيقية في مجاالت البيئة والموارد الطبيعية .اختار

السوداف في عاـ  1991النظاـ الفدرالي لتحويؿ المسئوليات اقتساـ السمطة وااليرادات بيف

شعب السوداف .انشئت

 26والية تولت مسئولية البيئة والموارد الطبيعية تحت النظاـ

الفدرالي الجديد.

 .1 .2 .3 .5حيازة واستخدام االرض

يرعي قانوف تسوية وتسجيؿ االراضي لعاـ

 1925الحقوؽ والمصالح عمي االرضي

ومثؿ الزراعة والرعي والتحطيب واالقامة حؽ الطريؽ وموارد المياه  ....الخ .تأثر ىذا

الوضع بصدور قانوف االراضي غير المسجمة الذي اعطي الحكومة ممكية اي اراضي

بور او غابات غير مسجمة؟ لقد كاف ليذا النظاـ في حيازة االراضي تاثير قوي عمي

استغالؿ الموارد الطبيعية .ورغماً عما لدي الحكومة مف ممكية رسمية عمي االراضي
غير المسجمة اال انيا غير قادرة عمي ممارسة نفوذ فعمي لتخصيص او استخداـ

االراضي حسب ( )Tolention 1994ال يوجد تشريع يعالج

استخداـ االراضي بالتحديد.

 .2 .2 . 3 .5السياسات والتشريعات القطاعية

اف االىداؼ الراىنة لسياسة التنمية الزراعية في السوداف قد وردت في االستراتيجية

االستراتيجية القومية الشاممة ( .)2002 - 1992ىذه االىداؼ تشمؿ:

 االمف الغذائي مف خالؿ التوسع االفقي في قطاعي الري والمطري
وزيادة االنتاجية لوحدة المساحة (توسع راسي).

 زيادة مساىمة الزراعة في حصيمة الصادرات والناتج المحمي االجمالي
 االستخداـ االمثؿ لمموارد
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 التوازف االقميمي والعدالو االجتماعية وتوزيع الثروة مف خالؿ دعـ وتقوية
دور صغار المنتجيف خاصة في المناطؽ الميمشة

مف االىداؼ الرئيسية لالستراتيجية صيانة وتنمية موارد السوداف الطبيعية مف خالؿ
االستثمار في القطاع ورفع الوعي ومشاركة السكاف المحمييف وتفعيؿ القوانيف ومنع

االستغالؿ غير الرشيد لمموارد الطبيعية .تدعو االستراتيجية في ذلؾ المضمار لحجز

 %25مف مساحة البالد لمغابات والمراعي والحياة البرية .كما انيا تدعو لتكامؿ الغابات
في الزراعة و تخصيص

 %10مف مساحة المشاريع المطرية و

 %5مف المساحة

المروية الشجار الغابات في ىيئة مصدات رياح وغويبات .بدأت التشريعات الحديثة ذات
الداللو عمي صيانة الموارد الطبيعية في السوداف باجازة وزير الزراعة لسياسة الغابات

الجديدة لعاـ  .1986وىي تجديد لسياسة الغابات لعاـ

 .1932وكاف اليدؼ االساسي

مف السياستيف ىو الحجز وانشاء وتنمية موارد الغابات مف اجؿ حماية البيئة ومقابمة

احتياجات السكاف لمنتجات الغابات .في سبيؿ تحقيؽ اىداؼ صيانة البيئة صدور قانوف

الغابات  1989الجديد وانشاء ىيئة حكومية ىي القومية لمغابات .وبذلؾ تحتفظ الييئة
القومية لمغابات بما حصمت عميو مف ايرادات لتمويؿ منصرفاتيا.

 .2 .4 .3 .5التشريع

ظمت التشريعات والموائح الخاصة بالموارد الطبيعية مجزأه وغير متناسقة وتفتقر الي

االطار التشريعي الموحد وتعبر عف االىتمامات القطاعية .يمكف تمخيص نقاط الضعؼ

فيما يمي:

 .1التركيز عمي واجبات ومسئوليات المواطنيف وتجاىؿ حقوقيـ.

 .2التركيز عمي المصالح القومية وتجاىؿ ذوي العالقة المحمييف
 .3ضعؼ في تفعيؿ القوانيف لعدـ المقدرة عمي التنفيذ

 .4بعض الموارد اليامة ليس ليا قوانيف (المراعي مثالً)
مف التشريعات التي صدرت حديثاً في السوداف قانوف الغابات لعاـ  1989والتي صدرت
تمبية لمتطمبات سياسة الغابات (  .)1986ىذا القانوف تجديد لسياسة
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 1932السابقة.

عموماً كال السياستيف تمزماف المجتمعات المحمية لحصر مناشط االستغالؿ في الغابات

المحجوزة حيث التجدد مأموف .وفي الواقع فقد كانت التعديالت التي تمت عمي سياسة
الغابات وقوانيف الغابات قد فتحت مجاالً لتغيير رؤية سمطات الغابات نحو اشتراؾ

السكاف المحمييف في ادارة الغابات المحجوزة والطبيعية .كما اتاحت سياسة وتشريعات

الغابات اقامة الغابات الشعبية  .اورد (  )Magzoub 1999باف الوضع القانوني لمغابات

الشعبية بموجب قانوف الغابات  1989ذا صمة وثيقة بنظاـ حيازة االراضي التقميدي عمي

االراضي المسجمة .وضعت تشريعات ىامة مع تطبيؽ النظاـ الفدرالي في السوداف

بتحديد الوحدات االدارية واقتساـ السمطة وتحديد المسئوليات .يضع قانوف الحكـ المحمي

( )1989االطار العاـ لمحكومة المحمية ويحدد المحميات (المجالس الريفية) ووضعيا

القانوني وسمطاتيا ومسئولياتيا واالعتراؼ بمختمؼ مستويات االدارة المحمية (العمدة واالمير

الخ) واجراءات انتخابيـ.

قانوف الحياة البرية والمنتزىات القومية ( )1978اذا توجو نحو الصيانة وييدؼ الي

 .1صيانة الحياة البرية وحماية المنتزىات الوطنية ومراتع الصيد في السوداف
 .2االستخداـ الرشيد لموارد الحياة البرية وتنميتيا

 .3تنفيذ التزاـ السواف بمعاىدة التجارية الدولية في االنواع الميددة مف الحياة
البرية النباتيو والحيوانية

 .4توفير المعمومات حوؿ موارد الحياة البرية وترقية البحث العممي
في حماية الحيوانات البرية ينص القانوف عمي االنواع المحمية وتحديد الموسـ المقفوؿ

لمصيد وتحريـ بعض اساليب الصيد واصدار رخص الصيد الخ  ...اال اف ( Tolentino

 )1994يصرح باف الييكؿ االداري لمبيئة والموارد الطبيعية باكممو في البالد يعاني مف
عدـ وجود اطار سياسي محدد يمكف مف خاللو وضع وتنفيذ البرامج واالعماؿ .كما

يعتبر ( )Sudan Report 1991اف اعالف سياسة بيئية مرشدة لممناشط عمي المستويات
القومية واالقميمية والمحمية سوؼ تكوف نقطة البداية .كما يوضح باف المطمب االساسي
لمثؿ ىذه السياسة صدور بياف عف االىداؼ القومية فيما يخص استغالؿ الموارد

واستدامتيا .اف وجود مثؿ ىذه السياسة البيئية ضروري لوضع القوانيف والموائح.
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 5 .2 .3 .9تداعيات االتفاقيات الدولية

يشارؾ السوداف المجتمع الدولي القمؽ مف المخاطر المحدقة بالبيئة الدولية .قاـ السوداف
بالتوقيع عمي اتفاقيات تغير المناخ (  )UNFCCCوالتنوع االحيائي (  )CBDثـ اخي اًر في

عاـ  1994عمي اتفاقية مكافحة التصحر (  )CCDو لقد الزمت حكومة السوداف نفسيا

بالتصديؽ عمي ىذه االتفاقيات عمي العمؿ مع المجتمع الدولي في التخفيؼ مف اثار ىذه

الظاىرة البيئية عمي نظامنا االجتماعي واالحيائي  .والمثاؿ عمي ذلؾ ىو استراتيجية

ايفاء بالتزاماتو نحو اتفاقية
التنوع االحيائي وخطة العمؿ (  )BSAPالتي اعدىا السوداف
ً
التنوع االحيائي .الكثير مف االىداؼ التي تمنتيا  BSAPتنسجـ وتشجع اتباع اساليب

 CBNRMفي ادارة موارد التنوع االحيائي في السوداف .كما اف

 BSAPقد حددت

مجموعة مف االجراءات التي تيسر التنفيذ مف اىداؼ  BSAPذات الصمة :

 تخفيض ثـ ايقاؼ ثـ عكس اتجاه االستغالؿ الجائر لمموارد االحيائية مف
خالؿ االستخداـ السميـ لالراضي خاصة التوسع االفقي لممحاصيؿ في
االراضي اليامشية ذات النظـ االيكولوجيو اليشة والرعي الجائر وازالة

الغابات وترقية التقنيات الفالحية السميمة وتعدد االستخداـ لمموارد واالستفادة

مف طاقاتيا الكامنة.

 ترقية الاللتزاـ السياسي مف اجؿ التنوع االحيائي وتوفير الحوافز لذوي
العالقة

 تقوية القدرات المؤسسية والفنية مف خالؿ تحسيف البنيو التحتيو التقنيو
وتقوية القوي العاممة بالتدريب الداء االعماؿ.

 وضع سياسة وممارسات فاعمة لصيانة التنوع االحيائي التي تعالج مف
ضمف اشياء كثيرة قضايا مثؿ تخصيص وحيازة االراضي وفض المنازعات

 تطبيؽ اجراءات اجتماعية اقتصادية سميمة تصمح حاف از لمصيانة واالستخداـ
المستداـ لمتنوع االحيائي
مف المصادر الميمة في التعرؼ عمي اساليب التكيؼ ىي المجتمعات المحمية المتأثرة
حيث طورت مع مرور الزمف معارؼ وتجارب مفيدة .ىذه االساليب التي تـ التعرؼ
عمييا تتطمب اصالحات في السياسة وتضمينيا في خطط التنمية القومية.
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 .6خاتمة
 يمثؿ حصاد المياه استراتيجية سميمة لبناء المقدرة لمتغمب

والتعايش مع دورات الجفاؼ المنتظمة التي تضرب منطقة

الدراسة مف حيف الخر

 ىنالؾ تطور ىائؿ في رؤوس االمواؿ الخمسة (مادي وطبيعي

وبشري ومالي واجتماعي) بعد تطبيؽ طريقة التروس مقارنة مع
ىشاشة الزراعة المطرية عمي القوز

 اف اسموب الحكومة السائد مف القمة  -الي القاعدة ال يصمح
لمتطوير القواعد .توضع السياسات والبرامج دائماً دوف استشارة
الناس ولذا فيي ال تجد السند الشعبي الذي يساعد عمي

النجاح

 اف طريقة التروس في تقنية حصاد المياه واسعة االنتشار

وتفتح مجاالً لالستفادة مف المياه وتخزيف الرطوبة .رغما عف

متطمباتيا المرتفعة نوعاً مف العمالة وتدني انتاج الحبوب اال اف
التروس غاية في االىمية في استراتيجيات التغمب عمي التشتت

والمخاطر.

 لقد تأثرت الموارد الحيوانية بتطيؽ تقنيات حصاد المياه في
منطقة الدراسة .لقد كانت تربية الحيواف المينة الثانية بعد
الزراعة في الوادي اذ اصبح الناس يعتمدوف عمييا في

المعيشة .ومف العوامؿ التي تستحؽ العناية ىي انتشار النيب
المسمح الذي يستيدؼ القطعاف مما يفسر تدني او اختفاء

القطعاف الكبيرة مف منطقة الدراسة

 اصبحت تغذية الحيواف جيدة بعد تطبيؽ حصاد المياه بالمقارنة
مع التغذية المتدنية في الماضي .يعزي المستوي الجيد لمتغذية

لوفرة العمؼ مف المخمفات الزراعية طيمة اياـ السنة .ىذا
بالطبع لو اثره في صيانة النبات الطبيعي في المنطقة
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 في الماضي كانت منطقة الدارسة غنية جداً بموارد الغابات.
ونظ اًر السباب عديدة فقد تدنت كثافة االشجارة  .ومع تدني

االنتاج الزراعي اصبح الناس يعتمدوف عمي االشجار كمصدر

لمدخؿ بتسويؽ حطب الوقود .بدات موارد الغابات في منطقة
الدراسة في االنتعاش بعد تطبيؽ تقنية حصاد المياه وذلؾ

بسبب  :ىجرة اراضي القوز عدا مساحات بسيطة اثر االندفاع
المحموـ نحو التربة الرسوبية والنقص الحاد في حطب الوقود

في منطقة الدراسة جعؿ المزارعيف يحسوف باىمية الغطاء
الشجري وبذلؾ عمد المزارعوف عمي التربة الرسوبية في

االحتفاظ باي اشجار نامية في المزارع

 سادت حيازة االراضي التقميدية عمي القوز قبؿ تطبيؽ تقنية
حصاد المياه .رغما عف حصوؿ المزارعيف فيما بعد عمي

اراضي في التربة الرسوبية فانيـ الزالوا يحتفظوف بممكيتيـ عمي
القوز حيث يراعي نظاميف اساسييف لحيازة االراضي في منطقة

الدراسة وىما الممكية التقميدية والحكر .اما في الوادي فتوجد

ثالثة نظـ في الزراعة وىي الممكية والحكر وتقاسـ المحصوؿ.

اصبح المزارعوف عمي الوادي اكثر حرصاً في الحفاظ عمي
وثائؽ االرض الشئ الذي لـ يكف موجوداً في القوز.



كانت الزراعة عمي القوز فيما مضي لالعاشة وكانت

المحاصيؿ السائدة ىي الدخف والذرة اضافة لمبامية والكركديو.
كاف االنتاج عمي القوز في حدود

 7-4جواالت لممخمس في

السنوات الجدية ارتفع االنتاج جوىرياً بعد تطبيؽ حصاد المياه.

ففي السنوات الجيدة يحصد المزارع ما يزيد عف اثنا عشر جوالً

لممخمس .عالوة عمي ذلؾ يمكف تنويع المحاصيؿ .اضافة

لمدخف والذرة توجد محاصيؿ اخري مثؿ البطيخ والموبيا والتبغ

والسمسـ والبامية.
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 تتفوؽ انتاجية حصاد المياه في السنوات قميمة االمطار عمي

رصيفتيا عمي القوز وذلؾ الف مياه الري تأتييا مف مرتفعات

جبؿ مرة غزيرة االمطار مقارنة مع منطقة الدراسة .بؿ حتي

في السنوات عديمة االمطار يستطيع المزارع اف يضمف انتاجاً

زراعياً بتطبيؽ تقنيات المجوف الفونؽ

 تتيح تقنية حصاد المياه لمواصمة الموسـ الزراعي الربعة اشير
اضافية بينما ينحصر الموسـ الزراعي في القوز في موسـ

االمطار .المدرجات تفيد المزارع في انتاج الخضروات مثؿ

البامية والباذنجاف والطماطـ التي يمكف حصادىا لفترة تمتد

لخمسة اشير بعد موسـ االمطار

 تتطمب زراعة القوز استخداـ االسمدة بسبب تدىور التربة

واالنحراؼ عف دورة البور تحت اليشاب التي كانت جزءاً

مكمالً لمدورة الزراعية التقميدية  .مف االستراتيجيات المتبعة

لمعالجة تدىور التربة استخداـ االسمدة العضوية مف المخمفات

الزراعية .كاف المزراعوف يستخدموف الطرؽ التقميدية في مكافحة
اآلفات والقوارض قبؿ ادخاؿ تقنية حصاد المياه .تستخدـ انواع
عديدة مف المبيدات في نظاـ حصاد المياه مما يعكس عمو

العائد مف الزراعة.

 كانت العائمة ىي القوة العاممة في زراعة القوز التقميدية وفرؽ
النفير .لقد بدأ تقميد النفير في الزواؿ تحت حصاد المياه
بسبب نمو العقمية التجارية في االنتاج.

 ال تحتاج الزراعة في القوز لسوي معدات بسيطة كما أف
الطورية كانت االداه االساسية لمعظـ العمميات .اما زراعة

التروس فتحتاج الستخداـ الج اررات التي تؤجر مف المقاوليف او

الشركات .كما تستخدـ المحاريث التي تجرىا الحيوانات والمعدات

اليدوية.
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 المطموره والصويبو ىما وسيمتا التخزيف في نظامي الزراعة اما
مناطؽ في عمؿ مجموعة التقنيات الوسيطة فتستخدـ مخازف

البذور.

 اليوجد اختالؼ جوىري في مدي مشاركة النساء في نظامي
الزراعة .عموماً مستوي مشاركة النساء جيد .يوجد تقاسـ في
المياـ بيف الرجاؿ والنساء.

 توجد صعوبة في الحصوؿ عمي بيانات عف الدخؿ الف
االحصائيات غير مألوفة لممزارعيف وىـ عادة ال يحتفظوف

بسجالت لمدخؿ والمنصرفات .اضافة لذلؾ الختالؼ آليات
التسويؽ ومختمؼ افراد العائمة بمختمؼ المحاصيؿ في ىذه

االسواؽ يصبح مف الصعوبة بمكاف الحصوؿ عمي معمومات
عف المبيعات او الدخؿ عف كؿ محصوؿ.

 الدخؿ الجماعي والمدخرات مف حصاد المياه افضؿ بكثير عف
زراعة القوز ويعود ذلؾ لعمو االنتاجية وتعدد المواسـ الزراعية

في الوادي.

 الشيؿ ىو مصدر القروض لمزراعة التقميمدية حيث تعتبر
المحصوؿ الضماف مقثابؿ القرض مما يفرؽ بيف المزارع

ومنتجاتو.

 يعمؿ مزارعو القوز عمي اسس فرديو وال يتعدي تعاونيـ مع
الغير نظاـ النفير .ليس ليـ عالقة بالق اررات التي تؤثر عمييـ
وال اي صمة مع السمطات المحمية .اما مزارعو نظاـ حصاد

المياه فينعموف بالتمثيؿ الجيد في اتحادات المزارعيف المختمفة.

 .7دروس مستفادة:
 ساىمت تقنيات حصاد في ترقية قدرات السكاف المحمييف نحو
تغيرات المناخ وذلؾ بضماف انتاج وفير لالعاشة والمحاصيؿ

النقدية في السنوات قميمة االمطار .كما اف التقنية تتيح فرص

العمؿ لمعاطميف
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 ليذا المنيج الجديد امكانية المساىمة في تعزيز النسيج
االجتماعي مف خالؿ تنظيـ المزارعيف في روابط ورفع

مستويات الحياة التي تنعكس في التنمية الريفية وترقية االحساس

باالماف.

 تحتاج نتائج حصاد المياه لجيود تنموية ذات مرونة ونشاط
تستجيب لمتغيرات البيئية واالجتماعية والسكانية في منطقة

الدراسة.

 بيف النظـ الزراعية والرعوية ارتباط نشط مما يستدعي وضعو
في االعتبار في اي جيود مستقبمية لتقميؿ النزاعات حوؿ

الموارد.

 لمنساء دور ميـ في االعماؿ الزراعية المختمفة لذا البد واف
يكف اليدؼ االساسي

 ىناؾ حوجو لتغيير الثقافة الراىنة التي تشجع عمي النزاع الي
ثقافة تشجع السالـ وىناؾ مف التقاليد ما يساعد عمي ذلؾ

 اف تطور تقنية حصاد المياه مف القاعدة يستدعي المزيد مف
االىتماـ بالمعارؼ المحمية في كؿ مجاالت التنمية الريفية

وصيانة البيئة

 رغماً عف النجاح الذي حققتو تقنية حصاد المياه عمي االصعده
االجتماعية واالقتصادية والثقافية اال اف كؿ ذلؾ النجاح قد

يتالشي في ظؿ النزاعات االىمية والقبمية المستمرة.
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المخاطر

رأس المال البشري:
80

البعد
االنتاجيو

اسوأ حالة
العمالة

3

الوفرة

الندرة

افراد العائمة

الميارة

ضعيفة

متوسطة

جيدة

التقنية غير

اتاحة التقنية

متوفرة لكؿ االعضاء

التقنية والمعرفة

متاحة

االنصاؼ
االستدامة

2

احسف حالو

الجندر

النساء يشاركف

النزوح

مستوي النزوح

ناد اًر

النفير

متواجدة

متوسطة
عادي
متوسط

عالي

ال يوجد

متدني

رأس المال االجتماعي:
البعد
االنتاجيو
االنصاؼ
االستدامة
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المعيار
مؤسسات محمية

المؤشرات
موجوده

اسوأ حالة

3

2

احسف حالو

ال توجد

قميمة

كافية

متنوعة

ال توجد

متدنية

كافية

عالية

المشاركة في القرار

اتخاذ القرار

ال يوجد تمثيؿ

تمثيؿ محدود

تمثيؿ كافي

تصويت

العالقات االجتماعية

العالقات التقميدية

ال توجد

قميمة

عالقات

الشفافية

اجتماعية عديدة

مباشر

رأس المال الطبيعي:
البعد

المعيار

الموارد االرضية

االنتاجيو

المؤشرات

اسوأ حالة

2

الوفرة

 15-1فداف

 30-16فداف

التربة

جافة

رطبة

3
 45-30فداف

احسف حالو
>  45فداف
لينة

نوع التربة

رممية

طمي

لوـ

رسوبيات طينية

الممكية

شبة ممكية

مشاركة

حيكورة

حيازة

مستوي االنتاج

 4-1جواؿ/فداف

 8-5جواؿ/فداف

 13-8جواؿ/فداف

> 13جواؿ/فداف

المياه السطحية

الوفرة

نادرة

متذبذبة

فترات طويمة

بكثرة

االسمدة

الحوجة

عالية

متوسطة

متدنية

ال حوجة

المبيدات

الحوجة

عالية

متوسطة

متدنية

ال حوجة

غابات

ال توجد منتجات

منتجات بسيطة

انتاج الصمغ

انتاج صمغ جيد

غابات
موارد اخري

ثروة حيوانية

ال توجد

قميمة

حالة القطعاف

تغذية فقيرة

تغذية متوسطة

المرعي

في الغابات

المرعي الطبيعي

قطعاف صغيرة

قطعاف كبيرة
تغذية جيدة

عمؼ تجاري

مخمفات زراعية

المحجوزة
االنتاج المنزلي لمغذاء

تضيع زراعي

ال يوجد انتاج

انتاج منزلي

منتجاف الباف

منزلي

متوسط

انتاج منزلي معقوؿ

انتاج منزلي جيد

وعربي
االنتاج
اتاحة الموارد الطبيعية
االنصاؼ

موسمية

 4-3اشير

اتاحة االراضي

صعبة

اتاحة االراضي

صعبة

 6-5اشير
ايجار

 9-7اشير
حيازة تقميدية

سيمة

مشاركة

سيمة

الزراعية
اتاحة موارد

سيمة

مقيدة بالقانوف

مفيدة باوامر قبمية

غابية
صيانة
االستدامة

السمطات
عديدة خالؿ

قميمة خالؿ

الموسـ

الموسـ

كفاءة النظاـ

معقولة

متوسطة

جيدة

حيازة االراضي

غير مضمونة

انجراؼ اخدودي

تراكـ الرماؿ

البدو

مسارات

نظاـ االدارة

التصريح مف

سنوية

كؿ  3-2سنوات
ممتازة
مسارات واضحة

الحيوانات

المخاطر

معدومة
الحشائش

ثقيمة

متوسطة

ال توجد حشائش
ضارة

الممحق ()2
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استبيان المزارعين
وضع ىذا االستبياف لجمع المعمومات حوؿ الزراعة بنظاـ حصاد المياه في والية شماؿ

دارفور .سوؼ يستفاد مف المعمومات في اعداد بحث حوؿ قدرة الناس تحت نظاـ
حصاد المياه.
الرجاء االجابة عمي االسئمة بما يمكف مف دقة واعطاء افضؿ تقدير اف كانت

المعمومات الحقيقية موجودة .ما تقدمة مف اجابات سوؼ تكوف س اًر محفوظاً.
 .1السمات العامة:

 .1/1االسـ .......................................................................... :
 .2/1القرية.......................................................................... :
 .3/1العمر  25-15 .1 :سنة

 50-26 .2سنة  75- 51 .3سنة  75> .4سنة

 .4/1الحالة االجتماعية .1 :متزوج

 .2عازب

 .3مطمؽ

 .4ارمؿ

 .5 /1مستوي التعميـ  .1 :امي  .2خموه  .3اولي  .4ثانوي  .5جامعة
 .2راس الماؿ المالي :
 .1/2مساحة االرض الزراعية:
 .2/2التربة :

 .3/2نوع ممكية االرض .1 :ممؾ حر  .2حيازة تقميدية  .3حكر  .4مشاركة
 .4/2االنتاج ممن النظام :
مف قبؿ

 3-1جواؿ لممخمس

4-6

7-9

10-12

>12

مف بعد

 3-1جواؿ لممخمس

4-6

7-9

10-12

>12

 .5/2انحدار التربة .1 :مسطح  .2متعرج  .3منحدر حفيؼ  .4منحدر بسيط
 .6/2وفرة المياه:

83

مف قبؿ

نادرة

قميمة

لفترة قصيرة

لفترة طويمة

متوفرة

مف بعد

نادرة

قميمة

لفترة قصيرة

لفترة طويمة

متوفرة

 .7/2وجود اشجار غابية:
مف قبؿ

نادرة

قميمة

لفترة قصيرة

لفترة طويمة

متوفرة

مف بعد

نادرة

قميمة

لفترة قصيرة

لفترة طويمة

متوفرة

 .8/2اعداد الثروة الحيوانية
مف قبؿ

صغيرة

ال توجد قطعاف

قطعاف صغيرة

قطعاف كبيرة

مف بعد

صغيرة

ال توجد قطعاف

قطعاف صغيرة

قطعاف كبيرة

 .9/2نوع الثروة الحيوانية
مف قبؿ

ماعز

ضاف

ماشيو

حمير

اخرى

مف بعد

ماعز

ضاف

ماشيو

حمير

اخرى

 .10/2مكان الرعي
مف قبؿ

الغابات المحجوزة

الغابات الطبيعبية

المخمفات الزراعية

السوؽ

مف بعد

الغابات المحجوزة

الغابات الطبيعبية

المخمفات الزراعية

السوؽ

 .11/2غذاء الحيوان
مف قبؿ

تغذية فقيرة

تغذية معقولة

تغذية جيدة

مف بعد

تغذية فقيرة

تغذية معقولة

تغذية جيدة

 .12/2امكانية الحصول عمي ارض زراعية
مف قبؿ

صعبة

تحتاج لمجيود

تحتاج لماؿ

سيمة

مف بعد

صعبة

تحتاج لمجيود

تحتاج لماؿ

سيمة

 .13/2استخدام االسمدة

84

مف قبؿ

حوجة ممحة

حوجة معقولة

حوجة متوسطة

ال حوجو

مف بعد

حوجة ممحة

حوجة معقولة

حوجة متوسطة

ال حوجو

 .14/2انواع المبيدات
مف قبؿ

مسحوؽ

سائؿ

تقميدي

مف بعد

مسحوؽ

سائؿ

تقميدي

 .15/2منتجات الغابات
مف قبؿ

التوجد

نادرة

الصمغ العربي

مف بعد

التوجد

نادرة

الصمغ العربي

 .16/2صناعية االغذية
مف قبؿ

التوجد

مواد محدده

مواد كثيرة

مف بعد

التوجد

مواد محدده

مواد كثيرة

 .17/2الموسم الزراعي
مف قبؿ

 4-3شيور

 7-5شيور

 9-7شيور

مف بعد

 4-3شيور

 7-5شيور

 9-7شيور

 .18/2ادارة المزرعة
مف قبؿ

حكر

ممؾ حر

مشاركة

مف بعد

حكر

ممؾ حر

مشاركة

 .19/2كفاءة النظام الزراعي
مف قبؿ

معقولة

متوسطة

جيدة

ممتازه

مف بعد

معقولة

متوسطة

جيدة

ممتازه

 .20/2استقرار ممكية االرض
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مف قبؿ

غير مستقرة

مستقرة

مف بعد

غير مستقرة

مستقرة

 .21/2حالة الحشائش
مف قبؿ

كثيفة

معقولة

قميمة

مف بعد

كثيفة

معقولة

قميمة

 .3رأس المال االجتماعي
 .1/3النظام االجتماعي في الزراعة
مف قبؿ

غير موجود

النفير فقط

االقارب

غير كؼء

كؼء

مف بعد

غير موجود

النفير فقط

االقارب

غير كؼء

كؼء

 .2/3شفافية اتخاذ القرار
مف قبؿ

ال توجد

محدده

معقولة

عالية

مف بعد

ال توجد

محدده

معقولة

عالية

 .3/3التمثيل في اتخاذ القرار
مف قبؿ

ال يوجد

محدده

تمثيؿ فاعؿ

االنتخابات

مف بعد

ال يوجد

محدده

تمثيؿ فاعؿ

االنتخابات

 .4/3العالقات االجتماعية
مف قبؿ

محدده

متعدده

في المناسبات الخاصة

مف بعد

محدده

متعدده

في المناسبات الخاصة

 .5/3مشاركة النساء

86

مف قبؿ

محدده

معقولة

جيدة

ممتازه

مف بعد

محدده

معقولة

جيدة

ممتازه

 .4راس المال البشري

 .1/4العمالة
مف قبؿ

نادرة

افراد العائمة

عمالة مأجورة

النفير

مف بعد

نادرة

افراد العائمة

عمالة مأجورة

النفير

 .2/4المعدات الزارعية
مف قبؿ

ال توجد

محددة

متوفرة

مف بعد

ال توجد

محددة

متوفرة

 .3/4النزوح
مف قبؿ

عالي

متوسط

ال يوجد

مف بعد

عالي

متوسط

ال يوجد

 .5رأس المال المالي

 .1/5الدخل من الزراعة بااللف جنيو
مف قبؿ

600-400

800-610

1000-810

مف بعد

600-400

800-610

1000-810

 .2/5مصادر الدخل االخرى
مف قبؿ

متعدده

محدودة

اليجرة

مف بعد

متعدده

محدودة

اليجرة

 .3/5الوفورات من الزراعة بااللف جنيو
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مف قبؿ

1300-150

500-350

700-550

<900 900-750

مف بعد

1300-150

500-350

700-550

<900 900-750

 .4/5القروض
مف قبؿ

ال توجد

الشيؾ

صعبة

سيمة

مف بعد

ال توجد

الشيؾ

صعبة

سيمة

 .5/5القروض
مف قبؿ

399-200

599-400

799-600

<800

مف بعد

399-200

599-400

799-600

<800

 .6/5اسعار المنتجات الزراعية
مف قبؿ

معقولة

متدنية

متوسطة

جيدة

مف بعد

معقولة

متدنية

متوسطة

جيدة

 .6راس المال المادي

 .1/6وفرة المعدات الزراعية
مف قبؿ

متوفرة

معدات يدوية

محراث حيواف

ال توجد معدات

مف بعد

متوفرة

معدات يدوية

محراث حيواف

ال توجد معدات

 .2/6وسيمة الري
مف قبؿ

باالمطار

ري فيضي

ري اضافي

مف بعد

باالمطار

ري فيضي

ري اضافي

الممحق ()3
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مجموعة اعمار المستجوبين
25-15
1.7

50-26
11.7

<50
10

اتحاد المزارعين

5

16.7

3.3

الزراعة اآللية

1.7

8.3

15

التبغ

1.7

3.3

21.3

الجممة%

15

40

50

الخضر والفاكية
الزراعة التقميدية

الممحق ()4

اتحاد المزراعين

المساحة المخصصة  -طينية
()7-1

()14-8
8.3

<14
16.7

()7-1
8.3

()14-8
13.3

<14
3.3

-

25

13.3

11.7

-

10

15

21.7

20

5

55

23.3

الخضر والفاكية

25

زراعة آلية

15

10

الجممة%

40

18.3

زراعة تقميدية
التبغ

المساحة المخصصة – رممية

41.7
الممحق ()5

مساحات تربة القوز
اتحاد المزارعين

<3

الخضر والفاكية

صفر
21.7

3.3

زراعة آلية

3.3

21.7

صفر

التبغ

8.3

16.7

الجممة%

33.3

61.7

صفر
3.3

زراعة تقميدية

89

8 – 3.5
20

13-8.5
3.3

<13
1.7

صفر

صفر
صفر
صفر
1.7

مساحات التربة الطينية
اتحاد المزارعين

<5

الخضر والفاكية

8.3

16.6

-

-

8.3

18.3

زراعة تقميدية
زراعة آلية
التبغ
الجممة%

30-6
1.7

55-31
15

<55
8.4

13.3

11.7

25

20.1

53.3

مساحات الذرة عمي التربة الطينية والقوز (مخمس)
مساحة الذرة عمي التربة الرممية

مساحة الذرة  -القوز
10-3
25

9-1
20

19-10
3.3

<19
1.7

زراعة تقميدية

25

23.3

1.7

-

زراعة آلية

25

13.3

11.7

-

التبغ

25

15

10

الجممة%

100

71.7

26.7

1.7

الخضر والفاكية

مساحات القول والفاكية ( مخمس)
الفول

الفاكية
5-3.5
8.3

8-5.5
15

<8
1.7

5-3
25

زراعة تقميدية

صفر

صفر

صفر

21.7

زراعة آلية

صفر

صفر

صفر

16.7

صفر
3.3

التبغ

صفر
8.3

صفر
15

صفر
1.7

صفر
88.3

1.7

الخضر والفاكية

الجممة%

مساحات الدخن والكركدية (مخمس)
90

6-3.5

9-6.5

صفر

صفر
صفر

5

صفر
6.7
6.7

كركردية
الخضر والفاكية

الدخن تربة طينية

5-2
23.3

4-2.5
1.7

15-1
1.7

45-31 30-16
3.3
18.3

زراعة تقميدية

25

صفر

25

زراعة آلية

25

التبغ

18.3

صفر
6.7

3.3

صفر
21.7

3.3

18.3

الجممة%

91.7

8.3

33.3

58.3

60-46
1.7

صفر

صفر

صفر
3.3

صفر

6.7

صفر
1.7

مساحات الدخن عمي التربة الرممية (مخمس)
اتحاد المزارعين

 8-1جوال
13.3

 16-9جوال
11.7

زراعة تقميدية

23.3

1.7

زراعة آلية

11.7

10

صفر
1.7

التبغ

1.7

6.7

الجممة%

50

30

صفر
18.3

الخضر والفاكية

 24-16جوال

<24

صفر

صفر
صفر
1.7
صفر
1.7

مساحات الشمام والطماطم (مخمس)
شمام

طماطم
5-1
25

5 – 0.5
15

11-5.5
8.3

<11
1.7

زراعة تقميدية

25

25

صفر

صفر

زراعة آلية

25

25

صفر

صفر

التبغ

25

25

الجممة%

100

90

صفر
8.3

صفر
1.7

الخضر والفاكية

مساحات التبغ
91

اتحاد المزارعين

<5

الخضر والفاكية

صفر
23.3

زراعة آلية

صفر

25

التبغ

صفر
23.3

صفر
43.3

زراعة تقميدية

الجممة%

15-6
16.7

25-16
6.7

<25
1.7

1.7

صفر

صفر

صفر
18.3

صفر
6.7

25

8.3

مساحة الخضروات
اتحاد المزارعين

4-0.5

الخضر والفاكية

صفر
25

زراعة آلية

21.7

زراعة تقميدية
التبغ

25

الجممة%

71.7

8-4.5
23.3

13-8.5
1.7

صفر
3.3

صفر

صفر
26.7

صفر
صفر
1.7

الصرف عمي قطاعات الزراعة والغابات والثروة الحيوانية
السنة
1995
1996
1997
1998

الصرف عمي الزراعة والغابات والثروة الحيوانية
الصرف عمي القطاعات
17.469.488
5.840.434
7.787.241
12.978.744

الممحق ()6
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اجمالي الصرف
98.932.000
23.636.933
47.645.926
74.511.036

الموقف المالي
اتحاد المزارعيف

الموقف من بعد

الموقف من قبل
مستقر
1.7

متوسط
23.3

مستقر
13.3

متوسط
11.7

زراعة تقميدية

6.7

25

10

15

18.3

25

-

التبغ

13.3

11.7

25

الجممة%

21.7

78.3

73.3

26.7

الخضر والفاكية
زراعة آلية

الممحق ()7
اسعار المنتجات الزراعية
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-

شكر وعرفان
لقد ساعد الكثيروف في ابراز ىذا العمؿ اال انو ليس مف الميسور ذكرىـ جميعاً .فقد
ساعدت اسياماتيـ غير المحدودة في ىذا البحث وليـ جميعاً الفضؿ في نجاحو.

وأديف بالفضؿ لكثير مف الذيف جعموا ىذا العمؿ ممكنا وفي مقدمتيـ صديقي محمد
صديؽ الالزـ عضو مجموعة تطوير التقنيو الوسيطة الذي قدـ معظـ وقتو وامكانياتو

التنظيمية .كما يطيب لي اف أعبر عف االمتناف لممساعدات الجمة التي قدميا العامموف
في مختمؼ ادارات و ازرة الزراعة بالفاشر.

والشكر موصوؿ بصفة خاصة لمسيد محمد احمد الدومة الذي يسر االجتماعات مع
المرشديف والمزارعيف .وفوؽ ذلؾ الشكر الخاص التحادات المزارعيف المختمفة لما قدموه

مف كرـ ضيافو ومعمومات وافيو.

أخي اًر وليس أخير اقدـ اعتذاري وشكري لمف فاتني ذكرىـ.
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