
مخاطر وعائدات: أولويات األرس ألجل سبل كسب عيش 
مرنة يف دارفور 

تعرضت أنظمة سبل كسب العيش يف دارفور لصدمات هائلة وتغيريات شديدة خالل العرشين عاماً 

املاضية. ومع ان معظم املجتمعات املحلية ظلت تحرز تقدماً إيجابياً إال أن تعافيها من صدمات 

مضاعفة خالل الـ15 عاماً املاضية، مل يكتمل. ولذلك فإن العديد من تلك املجتمعات املحلية ما زالت 

تكافح من أجل تلبية احتياجاتها، وما تزال ضعيفة أمام التعرض لصدمات جديدة، وتنرش وترّوج هذه 

الورقة للنتائج الرئيسية لدراسة حول ديناميكية أنظمة سبل كسب العيش يف دارفور من عام 2000 اىل 

عام 2015 إذ تكشف املحددات الرئيسية لسبل كسب عيش مرنة يف السياق الحايل. وقد أحدثت نتائج 

هذه الدراسة أثرها عىل مرشوع تعاضد االنتقايل للتنمية؛ ونأمل أن تفيد النتائج السياسات وصانعي 

القرار يف املرشوع بشكل أوسع لخلق املناخ الذي ميكن املجتمعات املحلية من ان تعيش فيه حياًة 

صحيًّة منتجة. وتستند الورقة املوجزة هذه عىل تقرير بحث يحمل عنوان “مخاطر وعائدات: أولويات 

األرس ألجل سبل كسب عيش مرنة يف دارفور”. 

تعتمد أنظمة كسب العيش يف دارفور بشكل 

أسايس عىل مزيج من الزراعة املطرية وتربية 

الحيوان، وكليهام نشاطني تأقلام عىل التباين 

الشديد يف منسوب هطول األمطار يف املنطقة؛ 

فعقب وقوع كارثة تسعى األرس إىل تعزيز 

وتقوية هذه النشاطات، إذ أنها تشكل أساس 

اسرتاتيجياتهم املعيشية. فاإلثنتان )الزراعة 

وتربية الحيوان( تعتربان أنشطة تكاملية، ويتزايد 

انخراط األرس يف كال النشاطني فيام يتخّصصان 

يف احداهام. وكل نشاط منهام يجعل اآلخر 

أكرث انتاجية ومرونة؛ فبالزراعة يقلّص الرعاة 

حاجاتهم إىل بيع حيواناتهم خالل سنوات الرخاء 

مام يسمح بازدياد قطعانهم بوترية أرسع. كام 

ان تربية الحيوان للبيع من أجل الحصول عىل 

1- ولوية رعي املاشية والزراعة 

بالنسبة لسبل كسب العيش يف دارفور

تعترب قدرة األرس يف دارفور عىل الزراعة ورعي 

الحيوان هي العامل األعظم الوحيد الذي 

يقود املرونة. ويعتمد نجاح األرس عىل إمكانية 

وصولها ملوارد طبيعية رئيسية، والتي تعتمد، 

هي األخرى، عىل العالقات و توازن القوى بني 

مستخدمي هذه املوارد املشرتكة

حاجتهم اىل النقود يسمح للمزارعني بخفض 

حجم الحبوب التي يحتاجون لبيعها وبالتايل 

يحافظون عىل مخزونهم من الغالل الذي يُعترب 

رضورياً لهم يف سنوات الجفاف. إن كال النهجني 

يستخدمان نفس املوارد الطبيعية، لكن بطرق 

مختلفة. 

1مريي فيتزباتريك وهيلني يونغ ومرشوع تعاضد االنتقايل للرشاكة يف التنمية
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 تشمل رشاكة مرشوع تعاضد : خدمات اإلغاثة الكاثوليكية،، والوكالة الكاثوليكية للتنمية ملا وراء البحار، وعون الكنيسة الرنويجية، ومنظمة أوكسفام، واللجنة امليثودية املتحدة لالغاثة، ومنظمة الرؤية 

العاملية، وقامت وكالة العون الربيطاين بتمويل املرشوع. 
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(http://fic.tufts.edu/publication-item/risk-and-returns-household-priorities-
for-resilient-livelihoods-in-darfur/).



تعتمد قدرة مجتمع محيل ما يف الزراعة ورعي 

الحيوان عىل فرص الوصول اىل املوارد الطبيعية 

املشرتكة )املاء ، األرض، وهذه املوارد توجد 

يف األرض(. وتعتمد فرص الوصول هذه عىل 

مؤسسات عرفيّة، وعالقات محليّة، وتوازن 

القوى بني مستخدمي هذه املوارد. وقد أضعفت 

أو فُقدت اآلليات املحلية إلدارة هذه املوارد 

الطبيعية املشرتكة وذلك جزئياً ألن النزاع وعدم 

األمان قد قّوضا العالقات بني مستخدمي هذه 

 2- يُعترب إعادة بناء العالقات عنرصاً 

رئيسياً يف مرونة سبل كسب العيش 

املوارد املشرتكة. وتتطلب مرونة سبل كسب 

العيش يف دارفور إدارة منصفة ومستدامة 

للموارد الطبيعية تستند إىل عالقات بناءة بني 

مستخدميها. ويُعترب إعادة بناء هذه اآلليات 

والعالقات أمراً أساسياً لنظام سبل عيش مرن 

ميكن أن يعضد كل الناس الذين يعتمدون عىل 

ذلك النظام، سواء أعطوا األولوية للزارعة أو 

لرتبية الحيوان.

يكتسب الوصول املبارش ألسواق كبرية وفرص 

الحصول عىل دخل إضايف أهمية كبرية خالل 

التعرض لصدمة حينام تكون الزراعة وتربية 

الحيوان غري كافيان لتلبية احتياجات األرسة. 

وتحتاج األرس إلمكانية الوصول املبارش ألسواق 

مركزية يك تنخرط يف أكرث الفرص فعالية يف 

3 – األسواق الكبرية تعترب مصدراً 

حاسامً السرتاتيجيات التكّيف

الحصول عىل دخل إضايف وتلبية ما ينقصها من 

احتياجات. ونادراً ما توفّر األسواق املحلية يف 

القرى مثل هذه الفرص. ويجب أن تضع أنشطة 

دعم السوق املعززة للمرونة يف االعتبار األدوار 

املتغرّية التي تلعبها مختلف األسواق خالل 

التعرض لصدمة.

تتعاىف األرس من صدمات قدمية لكن العديد منها 

تكون ما تزال تعيد بناء االحتياطيات التي تُعترب 

قاعدة السرتاتيجياتها الخاصة باملرونة؛ ويف الوقت 

الذي تجابه صدمات جديدة أو تحاول العودة 

من جديد لولوج مستويات الدخل الرئييس، فانها 

4 - املجتمعات املحلية تتعاىف لكن 

معظمها ما زالت تفتقر إىل املرونة 

أمام صدمات مشرتكة

ما تزال يف حاجة لبعض الدعم املبارش لترسيع 

وحامية املكاسب التي حققتها خالل مرحلة 

التعايف.
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فهم أولويات األرس

أجرت الدراسة فحصاً دقيقاً ألربع مناطق شديدة االختالف تقع يف نطاق املناطق التي يغطيها مرشوع تعاضد؛ وسعت الدراسة لكشف مظاهر فريدة 

ومشرتكة عىل امتداد تلك املناطق. ويف كل املناطق، كان نشاطا رعي الحيوان والزراعة غري منفصلني وغري مستقلني أحدهام عن االخر، وإمنا كانا هام 

واستخدامهام للموارد الطبيعيّة مندمجني عىل كل املستويات من مستوى االرسة وحتى املستوى االقليمي. وليس مستغرباً أن يكون لكل اقليم اختالفاته 

من حيث اسرتاتيجيات كسب العيش، ومن حيث تجربة التعرض لصدمات مختلفة، لكن األقل وضوحاً لكن له القدر نفسه من حيث األهمية، هو أن 

الصدمات التي تقع يف احدى املناطق تؤثر بشكل مغاير عىل االسرتاتيجيات املختلفة وتتبع أشكال تعافيها مسارات مختلفة.

وصفت األرس، عىل نحو تفصييل، الصدمات التي تعرضت لها خالل الفرتة 2000 – 2015، وكيف أثرت هذه الصدمات عىل قدرتهم )أفراد األرس( عىل 
دعم أنفسهم، وكيف تعاملوا مع هذه الصدمات. 

ورشحوا كيف أنهم يوازنون مخاطر كل نشاط 

أو مصدر دخل، من حيث حجم املخاطر البدنية 

التي يجرّها عىل األرسة أو عىل أفراد األرسة، ومن 

حيث الخطر يف أن النشاط قد يفشل ويقود اىل 

الفقر املدقع. ويف نفس الوقت يوازنون بشكل 

فّعال هذه املخاطر بالعائدات املحتملة التي قد 

يكسبونها من النشاطات. 

 

تظهر الخطوط الزمنية النشاطات التي 

استخدمتها أرسة، ويف أي السنوات استخدمتها، 

ومساهمتها النسبية تجاه تلبية إحتياجات أعضاء 

األرسة. توقف األرسة نشاطات معيّنة، مثل رعي 

املاعز، حني تلقي الصدمات بثقلها عليها، أو حني 

تفوق املخاطر العائدات. وتبدأ االرسة يف مامرسة 

نشاطات حني تفوق العائدات املخاطر وتحوز 

األرسة عىل موارد تتيح لها االنخراط يف النشاطات. 

لذلك فإن خيار األرسة للنشاطات يعكس طاقاتها 

واملخاطر التي تواجهها يف كل وقت. 

وبرصف النظر عن الوضع أو عن منطقة املرشوع فإن األرس أظهرت، رصاحة أو ضمناً، نفس نظام التفصيل لنشاطات معينة عىل أخرى، مظهرة نفس 

التقديرات للمخاطر والعائدات. وأختارت األرس، أينام كان ذلك ممكناً، أن تستثمر املوارد املتاحة يف الزراعة ورعي الحيوان، وهام النشاطان اللذان لهام 

أعىل عائدات محتملة، وأنها )األرس( مستعدة لتحّمل املزيد من املخاطر لالنخراط يف هذه النشاطات أكرث من االنخراط يف نشاطات أخرى. وباإلضافة إىل 

ذلك فانها أينام كان ذلك ممكناً، تجمع بني هذين النشاطني إذ أن كل واحد منهام يدعم النشاط اآلخر ويحميه. وتضع بعض األرس األولوية لرعي الحيوان 

عىل زراعة الحبوب لتقليص عدد الحيوانات التي يحتاجون لبيعها يك يتثنى لهم دفع املبالغ النقدية التي يحتاجون لها. وبالتايل زيادة انتاجية القطيع 

وتقليص املخاطر التي يواجهها القطيع. أما أولئك الذين يعطون األولوية للزراعة فانهم يسعون اىل زيادة احتياطياتهم من الحبوب التي ميكن أن تعينهم 

عىل مجابهة أعوام الجفاف ويربون املاشية لبيعها للحصول عىل املال الذي يحتاجون إليه لحامية احتياطيهم من الحبوب. 

يظهر الشكل الحامية التي يقدمها الغذاء والدخل املستمد من اربع فئات من نشاطات كسب عيش مجّمعة وفقاً لألفضليات التي عربت عنها األرس يف 

ورشحوا كيف أنهم يوازنون مخاطر كل نشاط أو مصدر 

دخل، من حيث حجم املخاطر البدنية التي يجرّها عىل 

األرسة أو عىل أفراد األرسة، ومن حيث الخطر يف أن 

النشاط قد يفشل ويقود اىل الفقر املدقع. ويف نفس 

الوقت يوازنون بشكل فّعال هذه املخاطر بالعائدات 

املحتملة التي قد يكسبونها من النشاطات.
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الشكل 2: األهمية النسبية ملستويات الدخل املختلفة بالنسبة ملختلف أنواع السكان يف عالقتهم باألزمات الرئيسية والتعايف

ثالثة أوضاع شديدة االختالف داخل والية واحدة. كانت نشاطات الصف )العمود( األول هي األكرث تفضيالً، مبا يف ذلك الزراعة ورعي الحيوانات. وعىل 

الطرف اآلخر تُعترب نشاطات الصف )العمود( الرابع هي النشاطات األقل تفضيالً واألدىن عائدات، مثل جمع ورشاء حطب الوقود أو العون االنساين. ويظهر 

الشكل رقم 2  ثالث نقاط أساسية: أوالً، األرس تنجح أو تخفق بطرق مختلفة حسب تجاربها مع الصدمات وتخصصاتها يف سبل كسب العيش )الحيوانات 

أو الزراعة(؛ ثانياً، فيام تعيد األرسة بناء سبل كسب عيشها خالل أحداث الفرتة 2003/2004 - 2015، فانها تستثمر بشكل متواصل يف رعي الحيوانات أكرث 

مام يف غريه من النشاطات؛ وأخرياً، فإن مثة أرس معينة مل تتعاىف بشكل كامل ما تزال تعتمد عىل نشاطات ضعيفة املردود تحفها العديد من املخاطر وال تزال 

ضعيفة أمام الصدمات. 

تأيت الدروس الحقيقية من خالل التحقيق فيام يجعل هذه الجامعات السكانية املختلفة تتميز مبثل هذه التجارب والنتائج املختلفة. ويف كل حالة كان 

العامل الحاسم األسايس هو فرص وصولهم إىل األرض، واملاء. لقد زاد الرعاة يف جنويب غرب دارفور بالفعل من فرص وصولهم اىل األرايض بينام تم تجميع 

السكان املستقرين يف معسكرات معينة أو مناطق حرضية. وقد صار معظم مزارعي جنويب غرب دارفور نازحني بعيداً عن أراضيهم؛ ومع أن معظمهم عادوا 

إىل قراهم األصلية إىل أنهم ما زالوا ال يتمتعون بفرص الوصول إىل كل حقولهم السابقة، وال يستطيعون االحتفاظ مبواشيهم خوفاً من الرسقة والعنف الذي 

يصحب الرسقة يف السياق الراهن. ويف محليّة كلبس شاميل غرب دارفور مل ينزح السكان بعيداً وال لفرتة طويلة. ويف هذه املنطقة استعادوا رسيعاً إمكانية 

الوصول اىل جميع حقولهم السابقة واستطاعوا عىل الفور، تقريباً، أن يرعوا حيواناتهم بسالم. 

توصيات

النشاطات تحمل التوازن األفضل للعائدات 

املحتملة يف مجابهة املخاطر بالنسبة لألرس 

يف االقليم. يجب أن تيرّس الربامج والسياسات 

االستثامر الذي يقوم به الرعاة واملزارعون بشكل 

طبيعي يف هذه املناطق. 
 

تدعم اآلليات املحلية إلدارة املوارد 

الطبيعية بطريقة تعّزز الفرص العادلة 

يف الوصول اىل استخدام مستدام للموارد لدعم 

رعي الحيوان والزراعة والحاجات املحلية.

تركز عىل الزراعة ورعي الحيوان 

وسالسل القيمة املتصلة بهام ألن هذه  1.2.

3.
تدعم فرص الوصول اىل األسواق 

املركزية لتيسري االنخراط يف نشاطات 

مربحة حينام اليتقلّص االنتاج األويل خالل 

صدمة وبالتايل تتقلّص الحاجة لالنخراط يف 

نشاطات ضعيفة الدخل ومحفوفة باملخاطر.

4.
 االستمرار يف تقديم دعم مبارش، لهذه 

األرس التي ال تزال متر مبرحلة التعايف 

وال تستطيع تلبية احتياجاتها يف مجابهة صدمات 

جديدة دون ان تفقد منافع يف املرونة اكتسبتها 

بشق األنفس. 
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