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 الملخص. 
- 1956هذه الورقة أثر العوامل البشرية على الحراك السكاني بوالية شمال دارفور، خالل الفترة ) تناولت 
م(. استعان الباحث بالمنهجين الوصفي والتحليلي.وتم جمع المعلومات من المصادر األولية عن  2019

ن. وكذلك عبر المصادر الثانوية، المتمثلة في المكتبات. توصـلت  طريق المقابالت الشخصية، واالستبيا 
م(كانت حول 2000- 1968الدراسة إلى أن كل أنواع الصراعات التي نجمت في هذه الوالية في الفترة ) 

م(. وأن المنهج الذي سلكه 2019- 2002الموارد الطبيعية،ثم تطورت إلى نزاع سياسي مسلح في الفترة)
م(، بخصوص تعين أو انتخاب أبناء  2019-1987حكمت السودان في الفترة من)كل الحكومات التي  

القبائل في المناسب الدستورية،أو اإلدارة األهلية،على أساس قبلي،ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة حدة 
الصراع بأنماطها المتخلفة،في إقليم دارفور بصورة عامة،ومنطقة الدراسة بصفة خاصة. هذا بجانب أن  

أو معسكرات النازحين أو الالجئين خالل الفترة   % من سكان الريف الذين هاجروا إلى المدن90.2نسبة  
القبلي 2019  -1956) )الصراع  البشرية  العوامل  تأثير  بسبب  كانت  %،النهب  12م(، 

أما نسبة   %(.12.8%، والخدمات  8.6%،العمل  9.4التعليم   %،44.4%،والحركات المسلح  3المسلح
% من هؤالء المهاجرين  59.1لطبيعية  وهي الجفاف والتصحر. حيث استقر نسبة % بالعوامل ا9.8

% الالجئين السودانيون في معسكرات 12.7% بمعسكرات النزوح. ونسبة27.2 في المدن، أما نسبة 
ونسبة تشاد.  أفاد  1دولة  اللعيت.  بمحلية  معسكر حسكنيتة  في  الجنوبيون  الالجئين  % من  %74.8 

ون فكرة الرجوع إلى المناطق التي هاجروا منها،ولكن بشرط أن توفر لهم  الحكومة  المبحوثيٍن بأنهم يود 
نسبة   أما  فيها.  الخدمات 25.2التنمية  توفر  بسبب  المدن  في  البقاء  فضلوا  العودة؛بل  رفضوا   %
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االجتماعية فيها.أوصت الدراسة بضرورة اإلهتمام بالريف بتوفير التنمية بأنماطها المختلفة فيه،والذي 
االجتماعية  ب الخدمات  على  الضغط  يقلل  وبالتالي  المدن،  إلى  الهجرة  إيقاف حركة  إلى  يؤدي  دورها 

بصورة عامة في منطقة  الدراسة، مع بناء نظام متكامل لإلحصاء والمعلومات لتوفير قاعدة معلوماتية  
 دقيقة لمتابعة حركة الهجرة. 

- 1956الفترة)  ي، والية شمال دارفور،الكلمات المفتاحية :العوامل البشرية ، الحراك السكان
2019  .) 

Abstract.                                                
This paper deals with the impactof human factors on the population 
movement in North Darfur, during the period (1956-2019). The researcher used 
the descriptive and analytical approaches. Information was collected from primary 
sources through personal interviews and a questionnaire. As well as through 
secondary sources, represented in libraries. The study concluded that all kinds of 
conflicts that erupted in this state in the period (1968-2000 AD) were over natural 
resources, and then developed into an armed political conflict in the period (2002-
2019). And that the approach taken by all the governments that ruled Sudan in 
the period from 1987-2019 AD, b Regarding the appointment or election of 
tribesmen on constitutional occasions, or the indigenous administration, on a tribal 
basis, it has made a significant contribution to increasing the intensity of the conflict 
with its backward patterns, in the Darfur region in general, and the study area in 
particular. This is in addition to the fact that 90.2% of the rural population who 
migrated to cities or camps for the displaced or refugees during the period (1956 
- 2019 AD), was due to the influence of human factors (tribal conflict 12%, armed 
looting 3%, armed movements 44.4%, education 9.4%, work 8.6%, and services 
12.8%). The percentage of 9.8% is due to natural factors, namely drought and 
desertification. As 59.1% of these immigrants settled in cities, aAs for 27.2% of 
displacement camps. And 12.7% of the Sudanese refugees are in the camps of 
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Chad. And 1% of the southern refugees are in Haskanita camp in Al-L'it locality. 
74.8% of the respondents stated that they would like the idea of returning to the 
areas from which they migrated, provided that the government provides them with 
development there. As for 25.2%, they refused to return; rather, they preferred to 
stay in the cities because of the availability of social services in them. , with the 
construction of an integrated system of statistics and information to provide an 
accurate information base to follow the migration movement.                            
Keyword; human factors, population movement, North Darfur state, the 
period (1956-
2019).                                                                                           

 المقدمة: 
م( كانت البداية بسبب  2019- 1956إن والية شمال دارفور  شهدت صراعات بأنماطها المختلفة في الفترة) 

الجفاف والتصحر الذي أدى إلى قلة الموارد الطبيعية،ثم تطورت بسبب العوامل البشرية إلى الصراعات القبلية  
والسياسية،والنهب المسلح التي ساهمت مساهمة كبيرة في نسبة زيادة الحراك السكاني من الريف إلى المدن،  

هذا الموضوع في إطار أربعة محاور رئيسية. المحور األول، يتناول    أو من مدينة إلى أخرى . ولذ نتطرق على
المفاهيم   يشمل  الذي  النظري،  المدخل  الثاني،فيدرس  المحور  أما  السابقة.  والدراسات  المنهجية،  االجراءات 

طقة  بمن والمصطلحات، والمحور الثالث يتناول النقاش التي تشمل العوامل البشرية المؤثرة على الحراك السكاني
الدراسة، وبعض النماذج للصراعات التي نجمت فيها. بينما المحور الرابع يدرس النتائج والتوصيات. ولهذا  
نتائج لعلها تساهم في حل هذه   األساس فضلت أن ندرس هذا الموضوع  بغرض البحث فيه للوصول إلى 

 الصراعات،وكذلك إيقاف حركة الهجرة المتزايدة. 
 االجراءات المنهجية: 

 يتناول عرض االجراءات المنهجية االتية: 
 مشكلة الورقة : 

تعتبر مدن والية شمال دارفور من المدن السودانية التي تعاني من التضخم السكاني المتوسطة الحجم نتيجة  
تدهور الهيكل  للحراك السكاني الواسع النطاق من الريف إلى هذه المدن أو من مدينة إلى أخرى، مما أدى إلى  

حقيقية   السكان.وأصبحت مشكلة  تلبية حاجيات  المدن عن  نتج عنها عجز  عامة.والتي  للخدمات  األساسي 
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مرتبطة بهجرة السكان في هذه المنطقة.لذلك إختار الباحث هذه المشكلة للبحث فيها،واإلسهام في حلها،وإبرازها  
 في اإلجابة عن األسئلة التالية : لكل الجهات المسئولة والمختصة. ويمكن تلخيصها تحديدًا 

 ما هو واقع الحراك السكاني بوالية شمال دارفور، وما أسبابها ؟.  -1
المسلح،  -2 القبلي،والحركات  المسلح،الصراع  الهمبتة،النهب  في  يتمثل  التي  البشرية  العوامل  هل 

خالل     التنمية،والنقل والمواصالت، لها أثر على الحراك السكاني التي حدثت في هذه المنطقة
 م(؟. 2019- 1956الفترة) 

 هل هناك آثار ترتبت على الحراك السكاني على المراكز الحضرية التي بمنطقة الدراسة؟.  -3

 أهمية الورقة: 
الحراك السكاني بمنطقة الدراسة، وكذلك   تكمن أهمية الورقة في مدى تأثير العوامل البشرية على

 اإلستفادة منها في الجانب العلمي والعملي.
 ف الورقة: أهدا 

 تهدف الورقة إلي اآلتي: 
 دراسة ظاهرة الحراك السكاني بوالية شمال دارفور. -1
إيجاد   -2 الناجمة عنها، واإلسهام في  الظاهرة،اآلثار  إلى هذه  التي أدت  البشرية  العوامل  الوقوف على 

 حلول لها.
 تقديم مقترحات لتقليل الظواهر السالبة الناتجة عن الحراك السكاني.  -3

 قة:منهجية الور 
 يستخدم الباحث منهجين لدراسة هذه الظاهرة: 

المنهج الوصفي:لوصف المالمح التاريخية لظاهرة أثر العوامل البشرية على الحراك السكاني بوالية   -أ
من خالل العمل الميداني المتمثل في جمع الوثائق، والمالحظة ثم  شمال دارفور بأنماطها المختلفة،  

 المقابالت الشخصية، واالستبيان ومن ثم تحليل المعلومات وتفسيرها للوصول إلى نتائج.  
المنهج التحليلي: ويتم عن طريق جمع وتحليل البيانات اإلحصائية المرتبطة بموضوع هذه الدراسة،    -ب 

 تقديم إستنتاجات تقود إلى نتائج من شأنها اإلسهام في حل مشكلة الدراسة. ومن ثم تحليلها وتفسيرها ل
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 مصادر جمع الملومات: 
 يتم جمع المعلومات من المصادر التالية:    
 :  المصادر األوليةأ. 

( استبيان،  234الشخصية،واالستبيان. حيث تم توزيع عدد)المقابالتالمقابلة الحرة،والمالحظة   وتشمل
عدد   جملة    234على  من  التي    191148أسرة،  والمعسكرات  الخمسة  الرئيسية  الحضرية  بالمراكز  أسرة 

 ( .1% من  مجتمع الدراسة.كما  يوضح الجدول رقم)1فيها،بوالية شمال دارفور، أي تمثل 
 قة الدراسة( توزيع االستبيان على األسر بمنط1جدول)

 النسبة%  عدد االستبيان  عدد األسر  المدينة   العدد 
 54.8 128 105663 الفاشر ، ومعسكري أبوشوك،والسالم 1
 6.4 15 4602 أم كدادة 2
 8.6 20 7965 مليط، ومعسكر العباسي  3
 11.9 28 11782 كتم، ومعسكر كساب  4
 8.9 21 8374 كبكابية، ومعسكر كبكابية 5
 4.3 10 2625 معسكر الالجئين الجنبيون في اللعيت  6
 5.1 12 50187 معسكر الالجئين السودانيون في تشاد  7

 100 234 191148  المجموع 
لألحصاء،الخرطوم، المصدر:عمل     المركزي  الجهاز  اسقاطة  اعتمادًا على  لشئوون  2018الباحث  السامية  المفوضية  ،وتقرير 

 م. 2018الالجئين،والية شمال دارفور،الفاشر،
 المصادر الثانوية:ب.

وتشمل المراجع، والدراسات، والرسائل الجامعية، والتقاريرالسنوية، والنشرات العلمية المحكمة وغيرها  
 علومات المكتبية ذات الصلة بموضوع الدراسة. من الم

 الدراسات السابقة: 
بعنوات النزاع المسلح في والية شمال دارفور وآثاره على مدينتي كبكابية وكتم: دراسة  م(،2012دراسة)عثمان،

م(.وخلصت بعدة نتائج أهمها:أن تدهور البنية التحتية والخدمات، 2010- 2003في جغرافية المدن في الفترة)
التغيير الذي ظهر في النسيج االجتماعي، وكذلك تدهور حركة الزراعة والتجارة في الظهير االقتصادي لهذه و 

االقتصادي   التدهور  في  يتمثل  النزاع  لهذا  األساسية  األسباب  وأن  المسلح،  النزاعات  سببه  كان  المدنتين 
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موارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة، واالجتماعي الناتج عن الزيادة في عدد السكان، والحيوان مقابل شح ال
أنشطتهم   ممارسة  على  وتشجيعهم  وتأمينها  األصلية  مناطقهم  إلى  النازحين  توصياتها:إعادة  أهم  ومن 
المسؤولة   الجهات  تلتزم  الرسمية، وأن  المواطنين، والجهات غير  القبائل،  االقتصادية،ونزع السالح من كافة 

إلستقرار، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية،وتأهيل المرافق الخدمية.  بإتخاذ التدابير التي تحفظ األمن وا
)2007دراسة)أحمد, الفترة  في  الريف  لسكان  المعيشية  الحياة  على  وأثره  المسلح  النزاع  بعنوان  - 2003م(، 

  م(: دراسة حالة لوالية شمال دارفور. وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:أن كل النازحين الذين نزحوا من 2006
الدعم  على  يعتمدون  وصاروا  المعيشية،  للحياة  الضرورية  المستلزمات  كل  فقدوا  الريف  سكان 
األجنبي،اإلغاثة،األعمال واألنشطة الهامشية )العمل باألجرة البسيطة المدرة للدخل، والتسول(،وكذلك يعانون  

م بسبب النزاع المسلح.  من مشاكل مختلفة أثرت على قدرتهم على التكيف مع الوضع الجديد الذي فرض عليه
ومن أهم توصياتها ضرورة حل مشكلة دارفور في أسرع وقت لوفق نزيف الدم والدمار في هذه الوالية؛ وخاصة 
والحماية   األمن،  وتوفير  المسلح،  النزاع  الذين تضرروا من  لكل  الفردي  المادي  والتعويض  الريفية،  المناطق 

ذين لم ينزحوا،وضرورة توفير الفرص لدعم بعض األنشطة االنتاجية  للنازحين داخل المعسكرات، ولسكان الريف ال
(، بعنوان الصراعات القبلية بواليات دارفور وأثرها  2012التي يمارسها سكان الريف النازحين. دراسة )فضل،

ي  م( تطرقت هذه الدراسة على أهم النظريات والمفاهيم العالمية الت2010- 1989على األمن والتنمية في الفترة)
يختص بالصراعات،ودرست القبائل الموجودة في منطقة الدراسة،وشكل النزاعات التي تمت بينهم وأسبابها،ثم  
الجهود التي بذلت لمعالجتها.وتوصلت إلى النتائج اآلتية:أن الصراع حول الموارد الطبيعية ،والحواكير ،والتنافس  

رفور.أضف إلى ذلك هناك أسباب مساعدة يتمثل  السياسي، واالستقالل اإلداري،هو أصل دوافع الصراع في دا
والتدخالت  األمني،  التنمية،واالنفالت  األهلية،وغياب  اإلدارة  رجل  دور  الدولة،وإضعاف  سلطة  ضعف  في 
األجنبية التي تحدث من دول الجوار مما أدى إلى انتشار السالح في أيدي المواطنين.أن مجتمع دارفور يمر  

نهيار كامل للعالقات االجتماعية، وبالتالي تدمير الكيانات األساسية إن لم ُيعجل  بأزمة حقيقية قد يؤدي إلى ا 
بالصلح بين القبائل المتصارعة. وتوصلت إلى عدة توصيات أهمها، نشر الوعي الديني،واالهتمام بتقديم خدمات 

بار لتقليل االحتكاك بين التعليم، والعناية الصحية والبيطرية في المنطقة، وعلى الجهات المسئولة  أن تحفر اآل
الرعاة والمزارعين في موارد المياه،أن تقوم الحكومة بفتح المراحيل القائمة وفق االتفاقيات السابقة.ودعم الشرطة  
واألجهزة األمنية بأحدث وصائل الحركة واالتصاالت حتى يتمكنا من أداء دورهما بالطريقة الصحيحة. أن يكون  

ة قائمة على أساس القوى واألمانة، وأن يتم محاسبتهم في حالة تقصيرهم عن واجبهم،  اختيار رجل اإلدارة األهلي
 م. 1990وأن يتم مراجعة قانون اإلدارة األهلية لعام  
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الفترة  (،2012دراسة)محمدين،   في  دارفور  شمال  دارفور)نزاعات  في  للنزاعات  االجتماعية  األبعاد  بعنوان 
ية:أن هناك فروقًا كبيرًا في الجوانب االجتماعية والثقافية، خاصة  م(،وتوصلت إلى النتائج التال 2010- 2000

%، وهذا يقود إلى االنعزال االجتماعي واستغالل  50.7في مجال التعليم،حيث بلغ نسبة األمية في شمال دارفور
ت في  هذه الفئة من قبل السياسيين لتحقيق طموحاتهم الذاتية. إن أزمة دارفور طرأت عليها جملة من المتغيرا

شتى مناحي الحياة،وإن كان الجانب القبلي له القدح المعلى،إال أن الديمنو المحرك والخفي هو الجانب السياسي  
لتحقيق مكاسب سيادية ذاتية،وكذلك ضعف النخب السودانية منذ االستقالل لوضع دستور قومي ثابت للسودان 

وكيفية مدى  لتحديد  الوطنية،  السياسية  القوى  كل  عليه  النخب   يتفق  بين  الثقة  انعدام  إلى  أدى  مما  الحكم، 
وأفكارهم،وطموحات كل نخبة ومصالحها الذاتية واالقتصادية واالجتماعية. إن حل اإلدارة األهلية في دارفور 
كان من أكبر األخطاء،فقد شجع المتفلتين للقيام بأعمال النهب والسرقات،وبالتالي عدم االستقرار االجتماعي،مما  

ال على  المجتمع  أثر  على  بظالله  ألقى  الدولة  قبل  من  ومؤسساتها  األهلية  اإلدارة  تسييس  أن  نزاع،كما 
الدارفوري،وأفقدتهم الحيادية والنزاهة والعدالة في الوسط االجتماعي. إن أزمة  دارفور دعت إليها عدة أسباب  

التي منحت بحروب أهلية    منها تقاطعات دولية، ألن هذه المنطقة تجاورها ثالثة  دول،وخاصة الجارة تشاد 
متطاولة،مما ساعد على انتقال الحرب إلى هذه الوالية بسبب الحدود المفتوحة والممتدة ألميال، وكذلك االرتباط  
اإلثني بين العديد من القبائل،مما سهلة في تسلل بعض األشخاص إلى داخل حدود هذه الوالية وعرض وبيع 

بات القبلية والنهب المسلح. أضف إلى ذلك هناك تقاطعات إقليمية  السالح فيها،وتفشي ظاهرة العنف والحرو 
ومحلية،وعوامل خارجية، وما لها من تداعيات ساعدت على تفاقم العنف القبلي،فبرزت مجموعة من  الظاهرات  
الماضي،  القرن  من  الثمانيات  منتصف  وحتى  الستينات  منذ  والتصحر  للجفاف  اإلقليم  في:تعرض  يتمثل 

لقبلية،وترسيم الحدود القبلية بين القبائل،وشريحة النخب القبلية،وغياب التنمية وعدم توزيع الثروة والمليشيات ا
وانشقاق   الغربي،  القبائل،وطريق اإلنقاذ  وتسييس  التنموية،  الخدمات  التوازن في  بشكل عادل،وعدم  والسلطة 

، وسياسة األحادية دون مشاركة  الحركة اإلسالمية، وظهور الكتاب األسود، وضعف منظمات المجتمع المدني
المجتمعات المحلية في صنع القرارات واتخاذها وتنفيذها ومتابعتها،وإهمال الريف والبوادي، وعدم وجود توافق  

 وطني بين األحزاب السياسية، والكيانات االجتماعية. 
الفاشر وانعكاساتها على    بعنوان التغيرات االقتصادية واالجتماعية للنازحين بمدينة  (2016دراسة)عبدالرازق، 

( من  للفترة  دارفور  شمال  بوالية  الطوعية  العودة  التغيرات 2014- 2003خيارات  الدراسة  هذه  تناولت   .)
 االقتصادية واالجتماعية للنازحين بمدينة الفاشر وانعكاساتها على خيارات العودة الطوعية بوالية شمال دارفور.

تغيرات اقتصادية واجتماعية للنازحين في أنماط حياتهم المعيشية    وخرجت بعدة نتائج أهمها: أن هناك حدوث 
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مقارنة بما كانوا  عليه قبل النزوح.أما في ما يتعلق بالعودة الطوعية توصلت إلى أن توفر  داخل المعسكرات،
ساس  الخدمات األساسية، بما في ذلك األمن وتنشيط االقتصاد الريفي،يعتبر أهم محفزاتها. أضف إلى ذلك أن إح

اتفاقية   بما تضمنته  اإلقليمية  الحكومة،والسلطة  التزام  عدم  الكافي،وكذلك  األمن  توفير  بعدم  النازحين  بعض 
السالم قد أثر سلبًا على خيارات العودة الطوعية. طرحت الدراسة عدة توصيات يختص بالعودة الطوعية،يتمثل  

حفاظًا على البيئة، إعادة وبناء وتأهيل المرافق    في ضرورة إعادة توطين النازحين،وتوفير السكن المالئم لهم،
الريفية،وتكوين لجنة تضم أصحاب   الخدمات  الحرب،وتوفير األمن واالستقرار، وتنمية  التي دمرتها  الخدمية 

 المصلحة وآليات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية. 
 المدخل النظري: 

 ات الصلة بهذه الدراسة:  يتناول هذه المدخل المواضيع، المفاهيم والنظريات التي ذ 
 :الموقع والمساحة لمنطقة الدراسة

  27,5،و 22,8تقع والية شمال دارفور في الجزء الغربي من جمهورية السودان، وتنحصر بين خطي طول  
%  12كيلومتر مربع. وهي تعادل    296,420درجة شمااًل.وتبلغ مساحتها   18،و9,8درجة شرقًا،ودائرتي عرض 

% من مساحة أقليم دارفور. تحدها دولتنا،الجماهيرية العربية الليبية في الشمال  57ودان،ومن المساحة الكلية للس
الغربي،وتشاد في الغرب.وكذلك تجاورها سبع واليات داخلية،يتمثل في جنوب دارفور،وشرق دارفور من الناحية  

كردفان، وفي الغرب واليتي    الجنوبية،والوالية الشمالية في الشمال،بينما في الشرق واليتي شمال كردفان،وغرب 
م(،كما  2019محلية)وزارة البنى التحية والتنمية العمرانية،17وسط دارفور، وغرب دارفور.وتقسم هذه الوالية إلى

 (:  1موضح في الخريطة رقم) 
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 (يوضح موقع والية شمال دارفور 1خريطة رقم)                             

 .G I Sالمصدر:عمل الباحث،اعتمادًا برنامج                          
 :مفهوم الحراك السكاني

المقصود بمصطلح الحراك السكاني، كل تحرك للمجموعات البشرية أو األفراد من مكان آلخر أما طوعًا أو  
قسرًا، بغرض اشباغ رغبة ذاتية أو جماعية. أن الحراك السكاني ظاهرة بشرية قديمة قدم استيطان العنصر  

ري على سطح األرص، واستخدمه االنسان منذ القدم وحتى يومنا هذا، للموازنةبين متطلبات في الزمان البش
والمكان، وبين الموارد المادية وغير المادية المتاحة، أن وتيرة الحراك البشري قد تباينت عبر الحقب التاريخية 

 (.    2006المختلفة، ألسباب اقتصادية،اجتماعية ،سياسية،وأمنية)المنقوري،
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 تعني  والتي  الجغرافيين أبحاث  في  تدريجيا استعمالها  بدأ جديد، مفهوم هي  الحراك ( يرى أن 1988أما)الحربي،
 وكصفة   كيفي كمعطى  معرفة كذلك المركز، فهي أو  المكان يغير أو  يتحرك أن يمكن شيئ  لكل صفة أنها

 .معين وزمني مجالي في إطار  اإلقامة مكان لتغيير قابلية مجموعة أو قدرة أجل تبيان من عموماً  تستعمل
 على التغيير عن القدرة تعبير  الهجرة فهي مفهوم من عموماً  أكثر هي الحراك فمفردة الهجرة، بمفردة ومقارنة

 أو ةمؤسس قد تكون  مجالي، ُبعد  بالضرورة لها ليس التي  و المعنوية أو المادية األشياء  أنواع كل تعني التي
 الحراك كلمة فاستعماالت  ومنه .ثقافي صنف أو ُبعد  ذات  وتصورات  تصرفات  مجموعة بشرية، مجموعة شركة،
 التحوالت  كل يخص  فهو الحراك الحضري  بمفهوم يخص  فيما .استعماالتها مجال حسب  مدلولها في تختلف

األفراد  عن والناتجة المدينة تشهدها التي  والوظيفية المجالية  خصائصهم في والتغير تنقالت 
 ارتفاع مع طردية بصفة تزيد  و المدينة الظاهرة بحجم هذه وترتبط جهة من والمالية االجتماعية،االقتصادية

النشاط   الجنس، كالعمر، السكان  بخصائص  تتعلق النقل كما وسائل استعمال ومستوى  السكان  معيشة مستوى 
 الفاعلين والمتداخلين  مختلف يحدثها التي والتحوالت  المدينة  وتنظيم العمومي، النقل خدمة بدرجة وكذا المهني

 األفراد  تنقالت  في أساسياً  دوراً  االقتصادي االجتماعي العامل ويلعب   .أخرى  جهة من الحضري  المجال على
 . وقيمة المجاالت  معايير تغيير وفي

 أنواع الحراك السكاني:
 مباشر هناك ارتباط أن إال  المعنى في بينها فيما تختلف التي األنواع من مجموعة الحراك مفهوم تحت  يندرج
 يمكن إال أن والمجال المستعمل، المجتمع ألفراد  واالقتصادية االجتماعية،المجالية العناصر لتداخل نتيجة بينها

 :(1981تمييزها على النحو التالي)الساعاتي،
 : اليومي الحراك-أ

 المسكن، نشاطاتهم خارج رغباتهم،وممارسة لتحقيق السكان الحتياج  اليومي بأنه يتم نتيجة كالحرا ويعرف
 في كم  12أخرى )  دولة إلى من  تقديرها  يختلف معينة  مسافات  المسكن،وعلى  مركزها يومية تنقالت  خالل من

 وأماكن مجاالت  المسافات  ،وتمثل هذه)األمريكية المتحدة الواليات  في ميال 11فرنسا، في كم 12 ألمانيا،
 نفوذها. ومجاالت  المدن  حدود  مع ما تتطابق عادة العمل،االستهالك،التسوق،الترفيه، والتالقي. والتي

 :واالجتماعي المهني  الحراك-ب 
 شعبة إلى أوالمرور المهنية الشعبة نفس داخل سواء كان الرتبة أو  المنصب تغيير بهما ُيعبر

 الحراك من  هذا النوع يرتبط ما وعادة بالحراك، لإلطارات المهنية  المسارات عن وُيعبر أخرى،
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 معينة أو قيمة اجتماعية موقع من أفراد مجموعة أو  الفرد يعني تغيير الذي  االجتماعي بالحراك
 أخرى.  إلى
 : المجالي الحراك-ج

مجالهم   األفراد  تغيير به يقصد  الذي المجالي الحراك على بأخرى  أو الثالثة السابقة الذكر بصفة األنواع تؤثر
وحراك  سكني حراك من تحته  وما يندرج الهجرة. مفهوم إلى  أكثر يقترب  والذي آخر من مجال إلى الجغرافي

 هذه الظواهر كل معين. جغرافي إطار داخل األخرى، الوظيفية والمجاالت  العمل السكن، مكان بين يومي
 .ومجالي  اجتماعي تحول بديناميكية مرتبطة

 : بمنطقة الدراسة العوامل البشرية المؤثرة على الحراك السكاني
يتمثل هذه العوامل في الهمبتة،الصراعات القبلية، النهب المسلح، الحركات المسلح،التنمية غير المتوازنة،النقل  

 بالتفصيل:  المواصالت. ويمكن دراستها 
 : الهمبتة 

عرفت كل المجتمعات في دارفور ظاهرة الهمبتة كمثيالتها من المجتمعات في كردفان، وأرض البطانة التي  
الرعوية طلبًا   القبائل  العادة بعض صعاليك  هذه  تمارس  وكان  الثقافية.  السمات  من  كثير  في  معها  تشترك 

م عن بعد، فيما أيهم أكثر شجاعة وكرمًا وصبرًا ونباًل، وال زال للشهرة. وقد تلعب الحكامات دورًا بارزًا في التحك
الناس يتذكرون إلى يومنا هذا بعض مشاهير الهمباتة مثل آدم عبدالعزيز،وهري إدريس، ود درندوق، وغيرهم  
بواسطة   الصغار  للصبية  مغامراتهم  ُتروى  أسطورية  شخصيات  وأصبحوا  الركبان  يذكرهم  سار  الذين  من 

جدات( مساء كل يوم لكي يشوقوهم حتى يظلوا يقظين ال يناموا قبل العشاء. وقد سجل الهمباتة  الحبوبات)ال
دوافعهم لممارسة هذه المهنة في أشعار الدوبيت التي يتبارون فيها في المناسبات العامة على مرأى ومسمع من  

ا في مهنته كالكرم، وتجنب سرقة الجمهور، كٍل يحكي عن بطوالته ومغامراته ودوافعه وأخالقياته التي يتمسك به 
ألنه يدل على الجبن والخسة،وعدم قتل الصبي  }حبل قصير يكبل به الجمل ليقلل حركته عن السير{جمل القيد 

والمرأة والمسن...الخ. وهذا ما دفع العديد من الشباب للولوج  في عالم الهمبتة،طلبًا لمثل هذه الشهرة الرخيصة  
 (. 2000)صالح، 

 : النهب المسلح
ال أحد يستطيع أن يحدد بدقة تاريخًا معينًا لظهور النهب المسلح في دارفور،ولكن في رأي الكثيرين أن أولى  

م،ونزوح  1982بوادرها ظهرت عند إستالء الرئيس التشادي السابق حسين هبري،على زمام السلطة في تشاد عام  
التشادية.فقد أشارت الصحف آنذاك إلى أن    بعض قوات الحكومة السابقة له، بأسلحتهم إلى الحدود السودانية
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قوات هبري ظلت تمارس نوعًا من المضايقات للسكان المحليين الذين جاروا بالشكوى من سلوكها ألنها كانت  
تعتمد على سالحها للحصول على تلك القوات الهاربة.وكذلك تسربت كميات كبيرة من أسلحة تلك القوات إلى 

 يع أو الهبة أو الرهن. أيدي المواطنين عن طريق الب
نتيجة  إلشداد موجة 1984وفي منتصف عام  المسلح  النهب  ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث  دارفور  م شهدت 

% من الثروة  80الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة الساحل األفريقي،وتسببت في القضاء على أكثر من  
إلى فقراء بعد أن كانوا يعدون من األغنياء  الحيوانية لدي بعض المجتمعات التي تحولت بين عشية وضحاها  

بحساب رؤوس اإلبل والماشية التي كانوا يمتلكونها.وقد اضطر هؤالء المواطنين للنزوح إلى المناطق المأهولة  
بالسكان في الريف وأطراف مدن اإلقليم،كما واصل بعضهم السير حتى بلغوا منطقة المويلح على مشارف 

البعض اآلخر اتجه لممارسة النهب المسلح لتعويض ما فقده من إبل وماشية بفعل  العاصمة القومية. إال أن  
تلك   بهم رمقهم. وفي  النمل للحصول على شيئ يسدون  بيوت  البعض منهم لحفر  الجفاف. وكذلك اضطر 
الظروف اكتشف بعض ذوي النفوس الضعيفة وطالب الثراء العاجل ممارسة النهب المسلح،رغم ما فيه من  

جازفة بالروح، إال أنهم اعتبروه يمكن أن تكون أقرب الوسائل للغني دون إراقة عرق أو بذل جهد أو  مخاطر وم
 (. 2000تحمل ويالت االغتراب كما جاء في أدبيات دارفور)سربة ليلتين أحسن من اغتراب سنتين(، )صالح،  

شمال دارفور في  م(،إلى محافظ مديرية  1982حيث أشار)خطاب ضابط إداري لمجلس شعبي ريفي طويلة،
خطابه أن كل الذي حدث من حوادث النهب المسلح التي يتمثل في القتل والسرقات بمديرية شمال دارفور 
عامة،وفي منطقتي كبكابية،وتبرة، كانت نتيجة أن بعض المواطنين تحصلوا على سالح قوي يفوق سالح شرطة 

بح كل شخص يعمل على حسب هواءه، ينهب المدرية، وكذلك استغلوا ضعف هذه الشرطة في اإلمكانيات،فأص
ما ينهب، ويقتل ما يريد،ويترك من أراد.وهكذا الحال. وكذلك هناك فراغين أمني، وإداري. فحل اإلدارة األهلية  
ترك أثرًا كبيرًا في هذا اإلقليم،وأورد في ذلك قصة:في ذات يوم حدث سرقة سالح من نقطة شرطة الطينة، وقام  

بتبليغ   النقطة  أي رئيس  عمل  بعدم  الشرطة،وتحذيره  بإرجاع  بدوره  السلطان  بالحادث،وقام  دوسة  السلطان 
ساعة أحضر السالح نفسه. وهذا   12شيئ،وفي نفس الوقت أجرى السلطان اتصاالته الخاصة،وفي ظرف  

والحاضر   الغائب  من  المنطقة  في  يعرف  العمدة  أو  الشيخ  األهلية،فكان  اإلدارة  قوة رجل  فعالية  على  داللة 
أدلة   عندي  ذلك  الحكومة.وفي  من  أقوى  أعين رعيتهم  في  منها،وهم  والخارج  الحدود  في  والداخل  والمريض 
كثيرة.كل هذا يؤكد أهمية وجود اإلدارة األهلية،وبذلك كانت الجرائم قليلة،وإن وقعت فإن القبض على الجناه  

 سهاًل.ولذا نوصي باآلتي: 
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 مكان. أهمية رجوع اإلدارة األهلية إذا كان في اإل -1
 قيام السلطة الشعبية لمساعدة رجال الشرطة في القرى بالذات.  -2
 توفير اإلمكانيات الحركية)عربات،هجانة،وسواري(.  -3
 رفع فئة بدل العليقة.  -4
 مد النقاط بأسلحة حديثة.  -5

( أن إن لم يكن الحل العسكري وحده هو السبيل الوحيد الذي اتخذته حكومة 2012بينما أورد)الزين،
ر لمكافحة النهب المسلح؛بل استنفرت كل مجالس المناطق والجهات األهلية للجلوس معًا وللتفاكر،  إقليم دارفو 

وأصبحت هذه المجالس عبارة عن غرف عمليات مستمرة،للبحث والتدارس والتفاكر والتنسيق مع المجالس التي  
اصة المجالس المتاخمة ألم  تقع على حدود دارفور مع كردفان لتوحيد الجهود من أجل محاربة تلك الظاهرة،وخ

قوزين، المتمثل في مجلس الفاشر،مليط، وأم كدادة للتنسيق والعمل المشترك.وعندما استفحل أمر النهب المسلح 
تبنت الحكومة المركزية بالخرطوم،وإقليم دارفور قيام مؤتمر ُأْم لهذا اإلقليم،وذلك للخروج بحلول وتوصيات ربما  

األمن  األوضاع  وطأة  من  شمال،ووسط،وغرب  تخفف  في  اإلقليم،وخاصة  أنحاء  كل  في  المتفاقمة  ية 
األمنية   واألجهزة  األهلية  اإلدارة  لرجال  الدعوة  وقدمت  مؤتمرها  إقامة  في  قدمًا  الحكومة  دارفور.ومضت 
المختلفة،وبعض المثقفين من كل أنحاء اإلقليم، وتم عقد المؤتمر برعاية الدكتور علي حسن تاج الدين،عضو  

 م، واستمر حتى السابع منه،وخرج بتوصيات عديدة، أهمها: 1988يناير   5س الدولة،يوممجلس رأ
الهجرة والجنسية واألعراف الدولية،والمحافظة على سيادة الوطن  إعادة تقييم التواجد األجنبي وفق قوانين   -1

 حتى ال يكون السودان مسرحًا للصراعات الدولية. 
 عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول المجاورة.  -2
 أن تعمل الحكومة على ضبط حركة الحدود مع دول الجوار.  -3
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وبناًء على إفادة كل من صالح،وخطاب الضابط اإلداري،والزين أعاله اتضح أن ظاهرة النهب المسلح 
% من المبحوثين أنهم تركوا 4تمارس في منطقة الدراسة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي،كما أفاد نسبة

 التي تمارسها النهب المسلح لهم في قراهم. مناطقهم ودخلوا المدن بسبب المضياقات 
 :الصراعات القبلية

الفترة) في  دارفور  ناتجةعن  2019-1956شهدت منطقة شمال  كانت  التي  القبلية  الصراعات  م(،العديد من 
سبب السرقات التي تحدث بين المجموعات القبلية التي تقطن فيها،أو في الواليات المجاور لها.يمكن الوقوف 

 لظاهرة بالتفصيل: على هذا ا
 أ/ النزاع بين الزيادية والبرتي:

هناك نزاع قد حدث بين الزيادية والبرتي في منطقة تقابو بسبب الخالف حول ملكية جنائن الهشاب  
 ه المنطقة،مما قام حكومة إقليم دارفور بتشكيل محكمة لفصل المشكلة،وحوى اآلتي:     التي تقع في هذ 

سنين تقريبًا قام    4أرفع لسعادتكم التوضيح اآلتي للعلم به،والتصديق على ما اتخذناه من إجراءات. منذ 
ب تقابو  عمارة،عمدة  أبكر  العمدة  الزيادية،وبين  مشايخ  احمد،أحد  عبدهللا  الشيخ  بين  التابعة  نزاع  البرتي  إدارة 

تلقونة  {لمليط،وذلك عندما اشتكى الشيخ احمد،بأنه شيخ على مجموعة خمسة حالل المعروفة باسم حالل تلقونة  
شياخة أحمد عبدهللا،أبو كلوة شياخة حامد إبراهيم،أم دبيبة شياخة التوم عبيد،هشابة شياخة سليمان موسى،األقر  

ة،تابع للعمدة صالح عبيد الزيادي، الذي تقع عموديته في منطقة عمودية  ،عمارها من الزيادي}شياخة آدم عديلة
 تقابو،التي عمدتها أبكر عمارة. 

اشتكى الشيخ أنه لما نمت أشجار الهشاب حول الحالل الخمسة المذكورة أعاله،وبدأت تثمر أرسل له العمدة  
ون العوائد والعشور على األراضي، فرفض  أبكر يطالبه بالعوائد)التقندي(،بحجة أن البرتي أسياد الدار،ويستحق

الشيخ أحمد االعتراف بهذا الحقوق زاعمًا بأن الزيادية شركاء مع البرتي بالتساوي،وهذا الخالف دفع العمدة أبكر   
إلى إرسال مناديب من قبله ليطقو الهشاب،وبذلك اندلعت أول شرارة بينهما،وتمسكت كل فئة بحقوقها. لقد حقق  

المستر شارلس،المفتش السابق)مدير شئون الموظفين(،ودون في مذكرته في الدوسية،بأن عمدتي  في هذا النزاع  
العمدة  بسيادة  االعتراف  تقابو،يرفضون  منطقة  عمودية  في  جادين(اللذين  جمعة  عبيد،وعلي  الزيادية)صالح 

األعل الرئيس  تميم  آدم  أحمداي  للشرتاي  العوائد  يعطيا حق  أن  يمانعان  البرتي،وأن  أبكر،لكنهما ال  إلدارة  ى 
الشرتاي له الخيار في كيفية توزيع هذه العوائد بين عمده، وقد تم االتفاق على ذلك.على ما يظهر أن هذا الحل  
لم يعجب العمدة أبكر،ويرى أنه يجب أن يعترف الزيادية به أواًل بصفته عمدة المنطقة،ثم يليه الشرتاي،ولذا 

 دأب على المطالبة بهذه الحقوق.
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هذا األشكال لمحكمة مليط األهلية لفض النزاع،ولترسل المحكمة مناديب لمعاينة المكان والفصل فيه عما   أحيل
%منها برتي،وأن 80إذا كان يتبع للعمدة أبكر،فيحق له تحصيل العوائد،أم يكون للزيادية.لكن محكمة مليط التي

،ولذا ُسوق أمر القضية،واتضح أن هناك  فض مثل هذا النزاع سوف يكون ضد االعتراف بسيادتهم علي الزيادية
تماطاًل ظاهرًا منهم.بينما دأب الزيادية على الشكوى باستمرار،وقد نتج من هذا التسوق وقوع مشاجرة في الهشاب  
الواقع في منطقة الخمسة حالل،ما بين بعض الزيادية وبعض البرتي الذين أوفدهم العمدة أبكر،من مسافة يوم  

كُ  حتى  بالجمال  يوم  كامل  القبيلتين.في  بين  من  آلخرين  جسيم  أذى  احمد،وتسبب  الشيخ  يد  سرت 
م،ذهب مساعد المفتش إلى مليط لفض النزاع،لكن عندما وجد أن بعض األفراد من القبيلتين ما  4/1955/ 27

جنيه على كل من عمدة  30زالوا في االسبتالية،تم تأجل النظر في القضية لموعد آخر.وعملت تعهدات بمبلغ 
يادية صالح عبيد،وعمدة تقابو أبكر عمارة،بأن كل منهما عليه أن يبلغ أتباعه بأن ال يطقوا أو يلقطوا أي الز 

هشاب في المنطقة المتنازع فيها لين الفصل فيها نهائيًا.وزارت المحكمة منطقة الهشاب المتنازع فيها،وكذلك  
ا البرتي.وبعد  الزيادية،ويدعيها  عمرتها  التي  الحالل  أغلب  القبيلتين  على  من  كل  شهود  إلى  استمعت  لزيارة 

دارفور  شمال  مركز  مفتش  )تقرير  النزاع  بفصل  قمنا  بعد  من  والهشاب،ثم  األراضي  دعوة  من  بخصوص 
 (.4- 1م، 1955/ 27/7باالنابة،

المديرية   مفتش  أورده  الذي  دون  أخرى  مواقع  في  القبيلتان  هذه  بين  تم  نزاعات  هناك  أن  ذلك  إلى  أضف 
( الذي قدم في المؤتمر الذي أنعقد بمدينة الفاشر،أن  2012،8،38شار )خطاب البرتي،ديسمبر باإلنابة،كما أ

عام   قو  أبو  دونكي  حفر  عمال  على  هاجموا  عام  1965الزيادية  حي  ساني  دونكي  حفر  تيم  وعلى  م، 
م، مما توقف فيه الحفر.وكذلك هاجموا  على عمال دونكي  1976م،وعلى تيم حفر دونكي توفاي عام 1967

م،وقد توقف الحفر فيه أيضًا نهائيًا لألذى الذي لحق بالمهندسين.وأخيرًا تطور األمر إلى 1969ود توتو عام  
(،وتشمل اآلتية:  1975- 1967الهجوم صباحًا بالخيل،على القرى التي تقع غرب مدينة مليط،في الفترة بين)

 ة أبو زهرة.هشابة،أم كتيراي،أم قوز،أب يومين،حلة أحمد،نجولى،واال،مرتقو، وحل
كذالك هناك نزاع قد حدث في األرض بين إبراهيم حولي الزيادي مع عمدة البرتي آدم أحمد بالله  في أراضي  

م.وأيضًا بين  1988م، وكذلك بين العمدة إبراهيم دود الزيادي في أراضي العرايس عام  1987كرمدادي عام 
م. ثم تحولت هذه 1989عشور أراضي هشابة عام    إبراهيم جودات الزيادي مع عمدة البرتي آدم أحمد بالله في

النزاعات إلى مرحلة االعتداء والقتل على المواطن اسماعيل عبدالرحمن عمر،من برتي كوسكري،التابعة لوحدة 
يوم   مليط  بمحلية  الكومة،يحصلون  7/2012/ 26الصياح،  محلية  تحصيل  لمكتب  تابعون  المعتدون  م،وكان 
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النار فأردوه قتياًل،وكذلك جرح شقيقه    ضربية المراعي التي لم يسندها شرٌع،وال ُعرٌف،وال قانون.فأطلقوا عليه 
 م.  2012/ 24/7بتاريخ    242إبراهيم،وفر الجناة إلى محليتهم،وتم فتح بالغ ضدهم بالنمرة 

ي كان الرشيد آدم عبدالرحمن،وزميله،عمر إبراهيم محمد من أبناء الزيادية، يتبعان إلى قوات االحتياطي المركز 
بمليط.فقام األول بشراء خاتم من الشاب هالل محمود يوسف،البائع الجوال بسوق مليط،وهو من أبناء البرتي. 
فجاء الرشيد مع زميله بعد يومين من شراء الخاتم، فحاول الرشيد إلى ارجاء الخاتم، ولكن لم يجد خاتم أكبر  

لى النزاع بينهم. وأخيرًا تدخل مجموعة من  من الذي اشتراه باألمس.فاختطف مجموعة خواتم أخرى،مما أدى إ
التابعين لشرطة االحتياطي المركزي الموجودة في مليط،واستخدموا ثالثة عربات الند كوروزل   أبناء الزيادية 

بالنممرة   ضدهم  بالغ  فتح  رمضان،وتم  نهار  في  هالل  باختطاف  وقاموا  بتاريخ    318مسلحة، 
م،قتلوا الشيخ علي يحي عمر الزاكي من قرية عدار 13/8/2012م،بشرطة مليط.وكذلك يوم  8/2012/ 11

التابعة ألم عجاجة بغرب مليط،وكان هذا الشيخ  هو على عربته)الكارو( حاماًل حطبًا لتقابة الخلوة.تم فتح  
م.ثم في مساء هذا اليوم هاجم هذه القوى سوق مليط، 2012/ 14/8يوم    130المادة    322بالغ ضدهم بالنمرة  

بالغ   تقيد  بالنمرة  وتم  على 14/8/2012بتاريخ    329ضدهم  العشوائي  بالضرب  األحداث  توالت  ثم  م. 
بالنمرة   بالغ  ودون  البرتي،  من  نورالدين  محمد  الدين  إمام  الطالب  قتل  أدي  بتاريخ    335المدينة.مما 

م.  2012م21/8بتاريخ    337م.وكذلك قتل عبدالسالم أحمد أبكر اسماعيل،ودون بالغ بالنمرة  8/2012/ 20
  7م. وقد تم في هذه األحداث جرح  8/2012/ 29بتاريخ    361م قتل عثمان محمد آدم،ودون بالغ بالنمرة  ث

م،قام  9/2012/ 15ألف جنيه.وأخيرًا في مساء السبت    180.000أشخاص،فكان جملة خسائر العالج بلغت  
عبدالعزيز على كرم   قوات االحتياطي المركزي برمي دانات آر بي جي بمواقع مختلفة على مدينة مليط،وقتلوا

الدين آدم، وراشد أحمد على،ومحمد عبدهللا صالح بشر،وحافظ آدم حميده. وكذلك تسببوا في خسائر وتدمير  
 شخص.                     15للمتلكات لعدد 

 : م1982ب/مؤتمر مليط القبلي عام 
الشر  الشمالي  الجزء  أقليم كرفان،من  الرعاة من  يتحرك بعض  قبيلة  كالعادة في كل عام  يتمثل في  قي،حيث 

الشيخ،ومشروع شيخ   التي تسكن حمرة  الكواهلة  قبيلة  بادر،وكذلك  أم سنطة،وأم  التي تسكن منطقة  الكبابيش 
الشرقي إلقليم   الشمالي  الجزء  إلى  الغرب حتى يصلوا  الحرديمي)سابقًا يعرف بجريح الصرح(،ويتجهون نحو 

بأم كدادة،والمي البرتي  قبيلة  بينهم،أن  دارفور،حيث مناطق  المبرم  المالحة.فكان على حسب االتفاق  دوب في 
يونيو  30الرعاة القادمين من كردفان، يمكثون في هذين المنطقتين ثالثة أشهر وعشرة أيام، وذلك اعتبارًا من  

م شاء القدر أن هذه الرعاة لم يعودوا إلى ديارهم، بحجة عدم توفر المراعي  1981نوفمبر.ولكن في عام10حتى  
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حول   الجيدة البرتي،والميدوب  لسكان  شكلوا ضيقًا  منطقتهم،مما  الذي ضرب  والتصحر  الجفاف  بسبب  فيها 
المراعي والمزارع،وأدى إلى صراع بين رعاة اإلقليمين.وأخيرًا تبعتها ظاهرة النهب المسلح التي كانت تعتبر أخطر 

الفزع ويتبع عثر   يتحرك  السرقة  المنطقة.ولذا عندما يحدث  الجناة في  مشكلة في هذه  الجاني،فأحيانًا تدخل 
الفرقان أو تمر عبرها لتمس العثر،في هذه الحالة عندما يصل الفزع إلى الفريق فيستعينوا بأهل الفريق،إما  
يخرجوا لهم الطريق من فريقهم أو يسلموهم الجناة،فأحيانًا يوافق أهل الفريق بتسليمهم المجرم ؛ولكن في الغالب  

صة إذا كان السارق من أوالدهم،أو زميل واحد من أبنائهم،ولذا أحيانًا يضطر الفزع  يرفضون تسليم المجرم،خا
إلى محاصرة الموقع  ويدخله عنوتًا وبالتالي حدث المواجهات بين المجموعتين،وتحول إلى صراعات قبلية التي  

بينهم عام انعقاد مؤتمر صلح  بمدينة مليط )ضوالبيت، 1982بموجبها تم  ديات  (.وتم حسمه   2020م  بدفع 
 ( :2وتعويضات بين الطرفين كما موضح في الجدول)

 م 1982(جملة الديات والتعويضات للمؤتمر القبلي بمدينة مليط عام 2جدول)
 بالجنيه   المبلغ  الديات والتعويضات  الرقم

 2,700 جملة ديات وتعويضات قبيلة البرتي بأم كدادة المطلوب من قبيلة الكواهلة    1
 2,000 جملة ديات وتعويضات قبيلة البرتي بأم كدادة المطلوب من قبيلة الكبابيش    2
 1,000 جملة ديات وتعويضات قبيلة الكواهلة المطلوب من قبيلة البرتي بأم كدادة    3
 1,000 جملة ديات وتعويضات قبيلة الكبابيش المطلوب من قبيلة البرتي     4
 1,000 جملة ديات وتعويضات قبيلة الكبابيش المطلوب من قبيلة الميدوب     5
 4,750 مطلوب من قبيلة الكبابيش   جملة ديات وتعويضات قبيلة الزيادية ال 6
 3,500 جملة ديات وتعويضات قبيلة الكبابيش المطلوب من قبيلة الزيادية     7
 15,950 جملة المبلغ خمسة عشرة ألف وتسعمائة وخمسون حنيه    

 ،ديوان الحكم المحلي،مكتب مراقب اإلدارة،والية شمال دارفور،الفاشر. 1982،21القبلي،المصدر:ملف مؤتمر مليط 
 (: م1989- 1988الصراع بين الفور وبعض القبائل العربية في الفترة )ج/  

يمكن تقسيم فترة الصراع بين هاتان القبيلتان إلى مرحلتين وفقًا لتطور األحداث بينهما،فالمرحلة األولى شملت  
م.أما المرحلة الثانية فشملت صراع بين الفور وبعض القبائل  1988ور وعرب الرزيقات الشمالية عامصراع الف

م،وقد حوى في داخله العديد من العوامل الجغرافية، 1989العربية )الرزيقات الشمالية،البني هلبة،والسالمات(في
سوء نزاع في تاريخ دارفور المعاصر والتاريخية، والسياسية التي تضافرت مع بعضها البعض لتكون سببًا في أ

في تلك الوقت،والتي يمكن أن تؤدي إلى واالحتراب القبلي.فالناظر إلى تلك الحروب يجد أنها تمثل نموذجًا  
فريدًا للصراعات القبلية التي سبقتها في تلك المنطقة،لما لها من أبعاد داخلية وخارجية ومحلية،لم يبدأ من يونيو  
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ق1988عام  كانت  إكتوبرم؛بل  فترة  إلى  بعضها  يعود  ربما  تدريجيًا  األمور  تطورت  هذا 1964ديمًا،ثم  م.وأن 
الصراع كله قد حدث حول منطقة جبل مرة،حيث سحب إلى دوامته مجموعة من المثقفين وأصحاب الطموحات 

المنطق ذلك أن هذه  إلى  القبيلتين،وكذلك أطراف أخرى، أضف  دارفور،والخرطوم،من أطراف  ة السياسية في 
كانت الميدان الذي أراد كل طرف أن يعمل فيه حساب للسنوات السابقة مع منافسه بقوة السالح،فقد أعد كل 
فقد  اآلخر.لذلك  على  لينقض  السانحة  يترقب  اآلخر،وظل  الطرف  مع  المواجهة  ووضع خطط  عدته  طرف 

القتال،وشملت حتى القبائل العربية المستقرة بجبل مرة،والتي لم ت القتال،فتم جرها  اتسعت دائرة  كن طرفًا في 
وإدخالها إلى دائرة الصراع من خالل اعتداءات مليشيات الفور.ومن ثم بعدها دخلت أطراف خارجية إلى هذه  
الدائرة في المرحلة الثانية من القتال،وقد سجلت الخسائر الفادحة)تقرير لجنة تقصي الحقائق المقدم إلى رئيس 

 (. 1988الوزراء،
 م: 1996أسرة الملك إبراهيم أحمد من الميدوب،وأسرة دار على من العطوية في مارس  د/ النزاع  بين 

(على عن  1996أورد)مؤتمر الصلح بين أسرة الملك إبراهيم أحمد من الميدوب وأسرة دار علي من العطوية،  
على الصلح    م، هو بداية األحداث،بينما تعتمد البالغات حتى تاريخ التوقيع3/1996/ 8تحسب اعتبارًا من يوم  

القانون.بينما  3/1996/ 24يوم   الفردية حسب  الخاصة  البالغات  معاملة  يعامل  التوقيع  بعد  بالغ  أي  م.أما 
بخصوص الممتلكات العينية فكان قرار المؤتمر أن يقوم العمدة إدريس الحاج جوادة، بتسليم عدد اثنين بندقية  

ية  تنفيذ  قرارات المؤتمر خالل مدة شهر من توقيع  منقستو الخاص بعطوية دار على،لمندوبهم بواسطة لجنة آل
الصلح. وعلي مندوب القبيلتين أن يكونا مسئوليين مسئولية تامة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر. بينما على  

  3طلقة جيم   160،وعدد  4مندوب العطوية أحمد يوسف الحبيب)مور(،أن يقوم بتسليم عدد اثنين بندقية جيم 
وب الميدوب.وفي حالة عدم تسليم األسلحة والذخيرة.أوفي حالة عدم وجود البنادق المعنية  للعمدة إدريس مند 

مبلغ   دفع  جيدة،أو  وبحالة  النوع  نفس  من  لها  بديل  بندقية  بتسليم  يقوم  أن  كل  500,000عليه  عن  جنيه 
صيلها موضح  بندقية،وذلك خالل شهر من توقيع الصلح.أما الديات والتعويضات التي تمت بينهما فكانت تفا

 ( : 3في الجدول)
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 م 1996(جملة الديات والتعويضات لمؤتمر الصلح بين قبيلتي الميدوب والعطوية  3جدول)
 المبلغ بالجنيه الديات والتعويضات  الرقم

 15,000,000 3,750,000فرد× 4الديات المطلوبة من الميدوب إلى العطوية لعدد  1
 555,000 التعويضات المطلوبة من الميدوب إلى العطوية  2
 7,500,000 3,750,000فرد× 2الديات المطلوبة من العطوية إلى الميدوب لعدد  3
 23,055,000 ثالث وعشرون مليون وخمسة وخمسون ألف جنيهاً   جملة المبلغ 

،ديوان الحكم  6-1996،4المصدر:ملف مؤتمر الصلح بين أسرة الملك إبراهيم أحمد من الميدوب وأسرة دار على من العطوية،   
 المحلي،مكتب مراقب اإلدارة،والية شمال دارفور،الفاشر.  

 :م1997النزاع بين قبيلتي الميدوب والكبابيش  عام  /ه
الرغم من أن هناك   يقطنون في شمال  على  الذين  الكبابيش  لفترات طويلة بين  عالقة جوار قديمة استمرت 

كردفان، والميدوب في شمال دارفور،مع ذلك قد حدث صراع بينهما نتيجة للسرقات المتكررة التي نجمت بين  
دفع  م،وألزم الطرفين ب1997أغسطس   10-6أفرادهما، الذي تم حسمه في صلح عقد بمدينة الفاشر في الفترة  

 (:     5(و) 4الخسائر والديات كما يوضح الجدولين رقم )
 م: 1997( كشف يبين قيمة الديات والخسائر المطلوبة من الكبابيش إلى الميدوب4جدول)   
 المبلغ بالجنيه الديات والخسائر  الرقم

 11,000,000 جنيه 3,000,000فرد × 39عدد القتلى من بالغات ضد مجهولة  1
 4,500,000 1,500,000فرد×3عدد القتلى من بالغات ضد مجهولين 2
 61,250,000 500,000جمل×123عدد الجمال من بالغات ضد معروفين 3
 750,000 250,000جمل×3عدد الجمال من بالغات ضد مجهولين 4
 5,000,000 500,000×10عدد الجرحى من بالغات ضد معروفين  5
 750,000 250,000×3عدد الجرحى من بالغات ضد مجهولين 6
 11,000,000 500,000×22عدد األسلحة من بالغات ضد معروفين 7
 250,000 250,000×1عدد األسلحة من بالغات ضد مجهولين 8
 ..........  قطعة سالح مستردة لدي الشرطة 6عدد  9

 290,000 10,000×29عدد الماعز من بالغات معروفين 10
 5,000,000 100,000×50نعجة من بالغات ضد  معروفين 50عدد  11
 150,000 50,000×3نعجة من بالغات ضد مجهولين  3عدد  12
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 10,000,000 الكبابيش غرامة المؤتمر  لقبيلة   13
 216,190,000 جملة المبلغ فقط مئتان وستة عشرة مليون ومائة وتسعون ألف جنيه ال غير   

،ديوان الحكم المحلي،مكتب مراقب اإلدارة، شمال 1997،3بين قبيلتي الميدوب والكبابيش،المصدر:ملف مؤتمر الصلح   
                                            درافور،الفاشر

 م 1997(كشف يبين قيمة الديات والخسائر المطلوبة من الميدوب إلى الكبابيش 5جدول)
 المبلغ بالجنيه الديات والخسائر  الرقم

 18,000,000 3,000,000×6عدد القتلى من بالغات ضد متهمين معلومين  1
 4,500,000 1,500,000×3عدد القتلى من بالغات ضد متهمين مجهولين  2
 53,500,000 500,000×107عدد الجمال من بالغات ضد متهمين معلومين  3
 52,750,000 250,000×211عدد الجمال من بالغات ضد متهمين مجهولين 4
 500,000  500,000×1عدد الجرحى من بالغات ضد متهمين معلومين 5
 1,000,000 250,000×4عدد الجرحى من بالغات ضد متهمين مجهولين 6
 600,000 20,000×30عدد الضأن  من بالغات ضد متهمين مهولين  7
 100,000 50,000×2عدد أمتعة جمال من بالغات ضد مجهولين  8
 750,000 250,000×3عدد أسلحة من بالغات ضد متهمين مجهولين  9

 5,000,000 تعويض من دونكي الختيماية  10
 10,000,000 غرامة المؤتمر 12
 146,700,000 جملة المبلغ فقط مائة وست وأربعون مليون وسبعمائة ألف جنيه ال غير    

الصلح      مؤتمر  والكبابيش،المصدر:ملف  الميدوب  قبيلتي  اإلدارة،شمال  1997،4بين  مراقب  المحلي،مكتب  الحكم  ،ديوان 
 دارفور،الفاشر. 

 :م 1994الصراع بين قبيلة الزغاوة وبعض القبائل العربية بمدينة كتم في إكتوبر و/ 
حاضرًا في هذا المؤتمر وعضوًا فيه،أن سبب المشكلة كان هناك صراع بين رعاة  (،وهو  2020يروي)ضوالبيت،

القبائل العربية،وقبيلة الزغاوة في الموارد الطبيعية التي يتمثل في المراعي.أن الشئ المتعارف عليه أن رعاة  
العرب،وكبكابية(أي من  مناطقهم)بحر  الخريف من  يتحركون سنويًا عند موسم  العربية  نحو    القبائل  الجنوب 

الشمال إلى مناطق دار زغاوة حول ريفي كتم آنذاك،ويمكثوا فيها فترة ثم يعودا إلى ديارهم في الجنوب قبل  
موسم الشتاء تفاديا للبرد الغارس في الشمال.وعليه أثناء وجودهم بدار زغاوة حصلت السرقات للبهائم )النهب 

مات بينهما ثم تحولت المشكلة إلى صراع قبلي،مما أدى إلى المسلح(بين رعاة الزغاوة والعرب،وتبادلتا االتها
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تدخل الدولة عبر اإلدارات األهلية بإقليم دارفور إلى انعقاد مؤتمر صلح للفصل بين القبلتين المتنازعتين بمدينة  
كما  م.عمومًا خلصت المؤتمر بأن يلتزم القبيلتان بدفع الديات والخسائر التي تم سدادها 1994كتم في إكتوبر 

 ( :7(،)6يوضح الجدولين رقم)
 (: 6أواًل:عن تدفع القبائل العربية للزغاوة الديات والخسائر،كما يبين الجدول)

 م 1994(الديات والخسائر التي دفعتها القبائل العربية للزغاوة في مؤتمر صلح 5جدول)        
 المبلغ  بالجنيه  الديات والخسائر  الرقم
 91,500,000 الزغاوة مبلغ قتيل من  183الديات لعدد  1
 50,500,000 قتيل من القبائل األخرى مبلغ  11الديات لعدد  2
 113,728,778 جملة خسائر الزغاوة من العرب 3
 14,697,230 جملة خسائر القبائل األخرى من العرب  4
 225,426,008 وأربعمائة وست وعشرون ألف وثمانية جنيه جملة المبلغ مئتان وخمس وعشرون مليون  

 ،الصراع القبلي:أسبابه وتدعايته وعالجه،شركة مطابع السودان للعملة المحدودة،الخرطوم. 2000،252المصدر:صالح، 
 ( :6تدفع الزغاوة للقبائل العربية الديات والخسائر كما موضح في) :عن  ثانيا   

 م 1994(الديات والخسائر التي دفعتها الزغاوة للقبائل العربية في مؤتمر صلح 7جدول)  
 المبلغ بالجنيه الديات والخسائر  الرقم

 40,000,000 قتيل من العرب 80الديات لعدد 1
 3,500,000 قتيل من القبائل األخرى  7لعددالديات   2
 130,449,850 جملة خسائر العرب من الزغاوة 3
 14,697,230 جملة خسائر القبائل األخرى من الزغاوة 4
المبلغ مائة وثمانية وثمانون مليون وتسعمائة وست وعشرون ألف وثمانيمائة جنيه ال  جملة  

 غير
188,926,800 

 للعملة المحدودة،الخرطوم.  ، الصراع القبلي:أسبابه وتدعايته وعالجه،شركة مطابع السودان 2000،252المصدر:صالح، 
 لنزاع بين البرتي والميدوب: ز/ ا

كانت مكان النزاع هي تلك المنطقة الواسعة المتعددة السحنات التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي للفاشر،وهي  
في  دارفور  شمال  ريفي  بمجلس  عرفت  اآلتية)مليط،الصياح،الكومة،والمالحة(،والتي  اإلدارية  الوحدات  تشمل 

 لبرتي،الزيادية،والميدوب(. م،حتى الثمانينيات،وتقطن بها المجموعات اآلتية)ا1950الفترة من 
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والمجاعة   بالجفاف  المنطقة  هذه  تأثرت  األخيرة  الماضية  عقود  الثالثة  في  أن  المشكلة  أسباب  تكمن طبيعة 
بينهم   يتنافسون حول الموارد الشحيحة،وفي أحيان كثيرة تحدث  وانحسار الموارد الطبيعية مما جعل السكان 
احتكاكات. ولكن نتيجة للعالقة الطيبة التي كانت سائدة بينهم،واالعتراف باآلخر )الفرد،والقبيلة(، كانت تتم  

األدارات األهلية.إال أن في ظل التغيرات  المعالجات عن طريق االعتذار، أو التعويض بواسطة األجاويد،أو  
االجتماعية والسياسية لم تكن تلك الوسائل التقليدية ذات فاعلية لفض هذه االحتكاكات. تختلف أسباب النزراعات  
في هذه المنطقة،ولكن نجملها في اآلتي:الخالف حول األرض،والتنافس حول الموارد الشحيحة،والسرقات والنهب  

حظ في كثير من األحيان ينشب الصراع بينما دون  مبررات واضحة أو مباشرة.ويرجع ذلك المسلح.ولكن المال
 (.                                                        2014في الغالب إلى النظرة االستعالئية،وعدم قبول اآلخر،أو لضغائن تاريخية دفينة )ابراهيم، وداؤد، 

 الحركات المسلح: 
حدث عن الصراع المسلح السياسي الذي اندلع في والية شمال دارفور.البد أن نرجع إلى الوراء ألهم  قبل أن نت

المحطات السياسية التي يتوقف عندها تاريخ دارفور السياسي المعاصر،فيما يخص بقيام الحراكات فيها،كما  
مستقل جمع المستنيرين من (أن قيام جبهة نهضة دارفور والتي تعتبر أول تنظيم سياسي  2012أورد )الزين،

ألهل  السياسي  الوعي  رفع  واضح،وهو  هدف  المعاهد،والمدارس،حول  الجامعات،  خريجي  دارفور،من  أبناء 
دارفور، والنهضة بالمجتمع لمطالبة الحكومة بتطوير مناحي الحياة المختلفة التنموية والخدمية، ومحاربة أسلوب 

مواطني هذه المنطقة.وهي كانت منظمة تطوعية مستقلة مسجلة    األحزاب السياسية التقليدية في التعامل مع
م،لدي مسجل الجمعيات بوزارة العمل والشئوون االجتماعية. باإلضافة  1964تسجياًل قانونيًا في إكتوبر عام  

إلى ذلك فهناك منظمة أخرى تعمل في هذه المنطقة، يتمثل في منظمة سوني،فهي أيضَا تعمل سريًا،إال أنها 
الجيش،الشرطة،السجون،وبعض تختلف ع  الجنود،الضباط من  العسكريين من  ن سابقتها،ألنها ضمت بعض 

المعاشين. بغرض القيام بفصل دارفور عن السودان،عن طريق العمل المسلح،ولكن لم تكن هذه المنظمة تعمل  
 بأي رؤى أو أهداف سياسية أو تنظيمية واضحة. 

على ساللم الشهرة مع صعود المجموعات المناهضة للمركز   ( أن األسماء التي صعد 2009أشار)عبدالفتاح،
إلى جبل مرة،وهم:عبدالواحد محمد نور،والدكتور خليل ابراهيم، وشريف حريري،والتجاني سالم دور.وهي تقابل  
فعلها المجموعة التي دخلت الغابة االستوائية في الثمانينات،وهم:صمويل قاي تووت، ووليم نوون،جون جارانج  

ر،وعبدهللا شول.ولكن الفارق األساسي باستثناء التجاني دور،فالمجموعة الدرافورية هي مجموعة مدنية  دي مبيو 
غير عسكرية،ولها ارتباطات تنظيمية،أو ميول سياسية،عرفت بها في نطاق دوائر حراكها المحدود بالدراسة أو  

لحركة الشعبية لتحرير السودان،خرجت السكن،أو العمل التنظيمي.بينما المجموعات الجنوبية التي شكلت نواة ا
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من المدرسة العسكرية الرسمية.أما الدارفورية خرجت من أوعية األحزاب السياسية.ولكن كلتيهما قررتا الدخول 
للنادي السياسي النخبوي عبر بوابة العمل العسكري،وصواعد الرصاص،تحت مبرر واحد،وهو أن أوعية العمل 

بحي مصممة  السودان  في  العسر  السياسي  فائق  أمرًا  القيادة  مراقي  إلى  الصعود  معها  يصبح  ث 
القبلي   النطاقين  لتشمل  الذات  دائرة  من  وتتسع  تمتد  بالتهميش  الشعور  حالة  ألمثالهم)المهمشين(.لذا 
والجهوي،فيتداخل العام بالخاص،لذا كان الدكتور خليل إبراهيم،هو من الذين أعدو الكتاب األسود،الذي ظهر 

، أثناء تصاعد الخالفات داخل الحزب الحاكم قبل انسقامه،والذي أثار جداًل واسعًا بتقديمه  م1999في عام  
 تقييمًا عرقيًا لشاغلي الناصب القيادية في الدولة.

حيث جاء اعتراف خليل في أول حوار أجريى معه بلندن بعد أحداث دارفور بصحيفة الحياة،حيث قال منذ  
السودان الشرق،  رئيسًا ج13االستقالل حكم  دارفور،أو  يرأسه أي شخص من  الشمالي،ولم  اإلقليم  ميعهم من 

أوالجنوب. ولذا قررنا التأكد من إدعائنا بسيطرة مجموعة صغيرة على البالد،فأجرينا إحصاء نشرناه في الكتاب  
 األسود.      

قليم دارفور عمومًا من خالل الرجوع إلى كالم الزين وعبدالفتح،اتضح أن فكرة الصراع المسلح  في إ
بدأ مبكر.ولذا يمكن الوقوف عليها بإسهاب في حركتين مسلحتين قامتا في هذا اإلقليم وكانت لهما تأثير علي  

 الحراك السكاني بوالية شمال دارفور،وهما: 
 : م1991حركة تمرد داؤود يحي بوالت عام أ/

امًا،ولكنه فشل في تمهيد العمل الشعبي كانت دارفور حقًا جاهزة إلنطالق الثورة،كما أدرك بوالت ذلك الموقف تم
الضروري والالزم،ألن أنصاره لم يسمعوا به من قبل بتمرده،إلى بعد سحق حملته وقتل قائدها بوالت.رغم أنه  

،  }خليل إبراهيم{قبل تحركه قد أرسل العديد من الخطابات لكثير من القيادات الدارفورية، بمن فيهم شخصي  
النحو الصحيح،ونتيجة لذلك وصلت خطاباته بعد فوات األوان،أو وقعت تحت   ولكنه لم يحسب قنواته على 

 أيدي قوات أمن النظام. ولكني علمت بالخطاب الذي أرسله إلَي بعد عام كامل من حملته الفاشلة. 
غادر بوالت جنوب السودان،واتجه نحو دارفور، برفقة حوالي ألف من الجنود،معظمهم جنوبيون من صفوف  

% من جنوده 30عبية لتحرير السودان.لم يتم تزويدهم تزويدًا كاماًل،مما نجم عنه فقدان ما يناهز  الحركة الش
قبل وصلوهم إلى دارفور.فكان وفقًا للخطة التي وضعتها بوالت،مطلوب من الفور، والمساليت،وهما المجموعتين  

الي عشرة آلف من المقاتلين لدعم رفاقهم  العرقيتين له، ولقائده الحلو على التوالي.على أن تزودا هذه الحملة بحو 
من الحركة الشعبية لتحرير السودان.حينما وصل هذا الجيش الجائع المنهك إلى دارفور،كانت هذه الخطة قد 
فشلت فشاًل ذريعًا،ألن أفراد هاتان القبيلتان لم يستجبا لنداء بوالت سوى عمر زروق،عمدة مدينة مكجر في  
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يم زروق في تزويد بوالت بالمقاتلين،ولكنه نحر العديد من األبقار وقدمها طعامًا  غرب دارفور،ولكن فشل الزع
 لهم.

لضبط   الوقت  من  متسعًا  الخرطوم  حكومة  استخبارات  دارفور،منح جهاز  نحو  بوالت  مسيرة  تقدم  بطء  كان 
ت الحكومة إلى تحركاته،واإلعداد إلستئصالها تمامأ.فكانت مستفيدة من التركيبة العرقية لحملة بوالت، وعمد 

لعب الورقة العرقية)المألوفة(،ووصفت الجيش الغازي بنعوت عنصرية، وأنها ضد عروبة السودان،أضف إلى 
ذلك أنها روجت إشاعات سخيفة تثير الكراهية ضد الجنوبيون، حيث وصفهم بأوصاف غير الئقة، مثل )أكل 

ومة بتعبئة المواطنين العرب ضد بوالت،وبهذا الحمير،وال اجتماعيين، وليست لهم أخالق(.وبعد ذلك قامت الحك
سعت هذه الحكومة لتعبئة جيشها من المجرمين بالغي الخطورة الذي أخرجهم من السجون لتحقيق أهدافها. 

 . }خليل إبراهيم{ونفس هذه االسترتيجية تم استخدامه ضدنا الحقاً 
الطرفين لم تكن معركة بالفعل؛بل اثنان فقط من المجموعات العربية بدارفور،شاركا  حينما حدث االلتحام بين  

في مقاومة هذه الحملة،وهما البني هلبة،والسالمات اللتين زودتهما الحكومة بالسالح تزويدًا كاماًل ودعمتهما  
ما فقدت المجموعات ببعض قطاع الطرق،فقاما بدورهما في القضاء على حملة بوالت،وأجبروها على الفرار.بين

بالطاقة   يعمل  جنوده،راديو  وبين  بينه  لإلتصال  الوحيد  بوالت  وصيلة  قتيل.فكانت  المائة  يناهز  ما  العربية 
الشمسية؛ولكن تم تهشيمها.وبعد ذلك لم يتمكن جنوده االتصال معه، فلجأوا إلتصال شفهي وجهًا لوجه.أما  

جنوده،ودخلوا جنوب السودان،وهو اآلن قائدًا بارزًا من    الحلو الذي قاد الحملة تمكن من الفرار برفقة بعض 
قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان.بينما بوالت وزمرة من اآلخرين فقد تفرقت بهم السبل في المنطقة.على  
الرغم من انتماء بوالت لمجموعة الفور العرقية؛إال أنه نشأ في مكان،مما أفقده لسوء حظه المقدرة على التحدث 
بلغة الفور.مما اضطر الحقًا أن يتتبع أثر بعض أقاربه،ولكن أنتهت األمور بصورة سيئة،كما علمت من أحد 
الروايات أن بوالت قد منح أحد أقاربه نقودًا ليشتري له مالبس جديدة تعينه للتخفي،إال أن عوض عن ذلك وأتى  

إلى الخرطوم،الستشارة الترابي،إال أنه لم تجد قربيه برجال األمن فاعتقلوا بوالت.فكان منشاهدته أن يتم نقله  
فتياًل وتم أعدامه.ولم يحظى حتى بمحاكمة صورية.وفي العام نفسه عثر الحقًا على أربعين من جنوده جميعهم   
الفاشر عاصمة   جنوبيين يعملون في بساتين مدينة مكجر. وتم القبض عليهم ونقلوا إلى سجن شاال بمدينة 

المعاملة السيئة التي واجهه تركه أثرًا ساخطًا وإهانة صارخة ألهل دارفور.ولقد ألهم هذا اإلقليم.تمرد بوالت و 
 (. 2011الحادث انعكاسًا واسعًا في اإلقليم،مما مهدت الطريق إلى قيام الحركات المسلح بدارفور)التوم،

       :                    م2002حركة تحرير السودان ب/
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الذي   م،عندما ضرب الجفاف والتصحر إقليم دارفور،1983ي دارفور،بدأ منذ عامإن تاريخ الصراع المسلح ف
أدى إلى نزوح الرعاة جنوبًا،بحثًا عن الماء والكأل،وحتى يضمن المزاوعون عدم وجود القبائل الرعوية حول  

ثم تطور النزاع  مزارعهم،قاموا بحرق المراعي التي حول المزارع،مما أدي إلى دخول الرعاة عنوة في المزارع.ومن  
بينهما باستخدام األسلحة النارية بأنواعها المختلفة في المسارات،األمر الذي أدى لقتل عدد من أبناء القبائل  
الزراعية،مما أذكى النزاع بين  الطرفين. أضف إلى ذلك  كانت هناك نزاع بين القبائل الزراعية فيما بينها،وكذلك 

 بين الرعوية. 
ات ظهر العمل المسلح في بعض المناطق،وتطور إلى مجموعات حماية،وكان عماًل بناًء على تلك الصراع

وقائيًا منظمًا،وأصبح الهدف ليس رد العدوان فقط؛ بل إنما تطورت إلى تكوين مجموعات مسلحة كقوات حماية  
ح لظهور  للقبيلة. فكانت مجموعة الجنجويد،التوربورا،البشمرقة،وغيرها من المجموعات المنظمة هي نتاج واض

 الصراع المسلح، وأصبح كل اسم مجموعة له مدلوالته في المنطقة. 
م،تصاعد ظاهرة الصراع بين الفور والمحاميد في منطقة جبل مرة،مما أدي إلى ظهور  2002في بداية عام  

حاالت نهب متبادلة بين الطرفين،ثم تطورت إلى التعدي إلى القرى ومسارات الرعاة،مما مهد الطريق لتكوين  
مليشيات مسلحة. أما االستقطاب السياسي فقد بدأ تحت دعاوي المدافعة والحماية،وعليه انتظمت المجموعات 
المسلحة من الفور في مجموعة، وظهرت فكرة المعسكرات وتدريب أفرادها عسكريًا لتقوية فرسانها،وفي المقابل 

ها بالتسلح والتجمع في مناطق جقمة وجبرة.  سعت القبائل الرعوية التي في منطقة جبل مرة لتأمين نفسها وثروات
بينما في منتصف نفس العام تصاعد حدة المواجهات بين الفور،وثالثة من القبائل العربية بمنطقة جبل مرة،مما  
إلحتواء  تسعى  التي  النظامية  للقوات  الزعامات،القيادات،والتصدي  المواشي،قتل  القرى،نهب  حرق  إلى  أدى 

 ر.الموقف وتدعيم االستقرا
م،كانت بداية الصربة للحركات المسلحة،ممثلة في أحداث ُقوُلو حاضرة محافظة 2002وفي التاسع من يوليو 

ومنزل  األمن،  المدينة،ومكتب  هذه  شرطة  نقطة  والمليشيات  الزغاوة  أبناء  من  مسلحون  هاجم  مرة،فقد  جبل 
عة من السالح، وكانت هذه المحافظ. وأسفرت الهجوم عن قتل رجٌل من الشرطة،وآخر من األمن،ونهب قط

العملية في إطار أعالن العداء ضد الدولة،وبداية عمل المجومات المسلحة.حيث ترك الجناة ورقة بخط اليد 
مايو  في  دارفور.ولكن  تحرير  جيش  أنهم  فيها  تحرير  2004يعلنون  بحركة  أسمها  حركة  هذه  م،أعلنت 

السو  الفيدرالي  التحالف  قوات  مع  قواتها  أحمد السودان،ودمجت  إبراهيم  يقودها  معارضة  حركة  داني،وهي 
التنسيق   الحركتين،هو  دمج  أن هدف  الطرفان على  أكد  دارفور.وقد  للفور،وحاكم سابق إلقليم  دريج،المنتمي 

 لمتابعة عملية السالم في السودان وتوحيد أهله 
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ركة مني أركور مناوي،من  إن المتتبع لمسيرة الحركات المسلح في دارفور يالحظ كثرة انشقاقاتها،فقد انشقت ح
حركة تحرير السودان بيقادة عبدالواحد محمد نور.وكذلك نجد أن هذه الحركات قد اخترقت كل االتفاقيات التي  
وقعت لوقف اطالق النار والنزيف في دارفور،وأيضًا ربطت عالقتها بدول خارجية تملي عليها ما تريد،وأصبحت  

عوا مواطن دارفور،وكذلك ضاعات األهداف التأسيسية للحركات،ودولت  مطية في يد تلك القوى األجنبية،مما ضي
قضية دارفور بصورة توحي بأن هدف هذه الحركات األساسي هو التدويل، ألن الشيئ الجاري على الساحة  
آلية   الحركات  هذه  كانت  خارجية  ألجندة  مطية  أصبحت   ،ألنها  أعلنت  كما  ليست  اآلن،هي 

                                                    (.      2006تنفيذها)إدريس،
  : التنمية غير المتوازنة

التنمية أو عدم موازنتها في مختلف أنماط الخدمات االجتماعية بمنطقة الدراسة لها تأثير كبير   نرى أن غياب  
ناطق التي هاجروا % من المبحوثيٍن بأنهم يودون الرجوع إلى الم74.8على هجرة السكان من منطقة،كما أفاد 

% فضلوا البقاء في المدن بسبب توفر  25.2منها،ولكنهم اشترطوا أن توفر لهم الحكومة التنمية فيها.أما نسبة 
 الخدمات االجتماعية فيها.  

وبناًء على تلك المؤشرات يعتبر التنمية هي العامل األساسي المؤثرة في عملية الهجرة.وبالتالي يشكل عبئة  
تقديم الخدمات االجتماعية لسكان المدن األساسيين، والمهاجرين.ألن  على الحواضر ال مستضيفة في مجال 

أغلب المهاجرون  أصبحوا مستهلكون،بداًل أن كانوا منتجين.وهذا يؤثر سلبًا على اقتصاد منطقة الدراسة،وبالتالي 
الريفية المناطق  تنفذ في  المتوقع أن  التي من  التنمية  إلى تعطيل مشروعات  المستهدفة. وعليه يجب    يؤدي 

 معالجتها بصورة دقيقة حتى تقلل من عملية الهجرة المتدفقة من الريف إلى المدن. 
 :العوامل السياسية

أن مظاهر الصراع في شمال دارفور قديمة ومتعددة،منذ عهد السلطان علي دينار،حينما قاتل الفكي  سنين في  
له أثر كبير الحتواء الصراعات وتقريب الشقة بين المتحاربين    كبكابية؛إال أن الجانب االجتماعي والثقافي كان

م(،هي قيام الوحدات السياسية الرسمية وغير  2011-1980آنذاك. لكن التي تميز الصراعات في الفترة من)
الرسمية،أو قرارات الحكومات المركزية أو اإلقليمية،أو اإلدارات األهلية. هذه المؤسسات لعبت دورًا مختلفة في  

دة الصراع،مما نتج عنها تشرذم قبلي وفقدان الثقة،وحسن النية بين القبائل،مما تأثرت القبيلة بتلك الوحدات  ح
اإلدارية السابقة وأصبحت لها نمط تفكيري مغاير في التنظيم والتنسيق بين بني جلدتها في الريف والحضر،بل  

تيكي واالستراتيجي، لبلوغ أهدافها السياسية من خارج أرض الوطن، فضاًل عن التخطيط المرحلي واألداء التك
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القبائل  القبائل في المصالحات ضد  السياسية ومناصرة بعض  القبيلة في  اقتحمت  واالجتماعية وغيرها.ولما 
 (. 2012األخرى،جعلت الدولة طرفًا في النزاع وخلقت لها حلفاء من القبائل)محمدين،

ة؛إن لم يكن معظمها، وخاصة المؤثرة منها،لها وجود ونفوذ في  إن غالبية التيارات والقوى السياسية السوداني
دارفور؛بل وساهمت بطريقة أو أخرى في تأجيج الصراع القبلي،وبالتالي الصراع المسلح في دارفور.وساهمت 
األمة،االتحادي،الشيوعي،والمؤتمر  التيارات،حزب  تلك  رأسها  وعلى  األزمة  تطوير  في  بفعالية 

     (. 2006الشعبي)إدريس،
ذكر ابن خلدون في مقدمته بخصوص الدولة،أوالملك،أوالخالفة،أو المراتب،أوالسلطانية التي فيها)إن األوطان 
الكثيرة القبائل والعصيان،قل أن تستحكم فيها الدولة(. والسبب في ذلك اختالف اآلراء واألهواء، وأن وراء كل  

لى الدولة والخروج عليها في كل وقت،ألن تحت كل  رأي منها هوى وعصبية تمنانع دونها، فيكثر االنتقاد ع
عصبية تظهر في نفسها منفعة قوة.ومثال لذلك نجد في أفريقيا وبالتحديد دولة المغرب منذ أول االسالم،فأن  
البربر بعد أن استقر االسالم عندهم ارتدوا اثنتي عشرة مرة،ولم تستقر كلمة االسالم فيهم؛إال بعد والية موسى  

فيما بعد.وهذا يعني أن أهل أفريقيا مفرقة لقلوب أهلها،وفيها عدم االذعان واالنقياد،على عكس    بن النصير،
 (.          2014األوطان الخالية من العصبيات يسهل تمديد الدولة فيها)ابن خلدون،  

ش في  والحاكورة  األرض،  االجتماعية،الثقافية،مسألة  الفروق  فيها  تتابين  التي  الظروف  تلك  في  مال  إن 
ظهور دور المثقف   دارفور.وكذلك في ظل األحادية الحزبية وسيطرتها على كل األمور في الدولة،مما أدى إلى

القبائل ومؤسساتها   بأنه غير إيجابي،ألن  المثقفون يرون دون المثقف  الغير الواضح.ففي كثير من األحيان 
بو  السلطة  التنافس على  والجهوي.وأصبحت  السياسي  له مصالحه  عرضت لالستقطاب  القبيلة،فمنهم من  ابة 

الذاتية أو الشخصية،أو الكسب السياسي بدافع منصب أو قيادة يمنحها حزبه على حسب وزنه القبلي.وكذلك 
بعض المثقفين من يدعوا إلى إثارة الفتن لتحقيق مصالحه الشخصية،ومنهم من ينادي ألهداف عامة ونبيلة،ولكن  

ال تعلو أصواتهم لتحقيق تلك األهداف. لذلك يرى البعض أن المثقفين هم  بالنسبة للمجموعة األخيرة هم قلة  
القبلية في العمل السياسي،بداًل من تفعيل دور منظمات   أساس المشاكل.والدليل على ذلك ظهور الموازنات 
  المجتمع المدني أواألحزاب السياسية.لذا أصبحت التعصب القبليي،وكذلك استغالل السياسي للقبائل للوصول
على المناصب العليا،خير دليل على سياسات األحزاب السياسية التي حكمت السودان،ألن أي حزب حكم ينفرد  
بحكمه وبقرارته،وبالتالي يستقطب أفراد العضوية وفقًا على األوزان القبلية.وهذا ماجرت عليه العادة في عهد 

 (. 2012االستعمار،والتقسيم اإلداري القبلي)محمدين،
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 : النقل والمواصالت/7
إن للنقل والمواصالت دورًا كبيرًا في هجرة السكان الذين هاجروا من قراهم إلى مدن والية شمال دارفور،يمكن  

 (: 9الوقوف علبها بالتفصيل كما يوضج الجدول )
   

 م(:  2019-1956المدن خالل الفترة )  ( يبين أنواع وسائل النقل التي استخدمتها سكان منطقة الدراسة أثناء الهجرة من الريف إلى 8جدول) 
 نسبة التكرارات  التكرارات  نوع وسيلة النقل العدد 
 41.1 96 دأبة  1
 51.7 121 سيارة 2
 40. 1 طائرة 3
 6.8 16 مشاه 4

 100 234  المجموع 
 م. 2019المصدر:العمل الميداني للباحث،

 (:1( إلى الشكل البياني  رقم)9الجدول رقم)يمكن تحويل بيانات 
- 1956( نوع وسائل النقل التي استخدمتها سكان منطقة الدراسة أثناء الهجرة من الريف إلى المدن خالل الفترة )1شكل)

 م( 2019

 
 (9المصدر:عمل الباحث اعتمادًا على بيانات الجدول رقم )                        

(يتضح أن المهاجرين عندما واجهتهم الضغوطات سواء كانت من قبل الحركات المسلح،  1من بيانات الشكل)
أوالنزاع القبلي،أو قوات الحكومة.اضطروا إلى ترك قراهم، واستخدموا وسائل نقل مختلفة،للوصول إلى أماكن 

غال  نسبةآمنة،فكان  أي  بينما  51.7بيتهم  للحركة،  كوسيلة  السيارات  على  اعتمدوا  منهم   %41.1  %
%فقط بالطائرة.وبهذا تشير النتيجة أن وسيلتي السيارات والدواب كانتا لهما التأثير  0.4% مشاة،و6.8بالدواب،

41.1%

51.7%

%0.4

6,8%

دأبة

سيارة

طائرة

مشاه
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تأثيرًا هي الطائرات  م(.بينما أقل الوسائل  2019-1956األكبر لنقل المهاجرين من قراهم إلى المدن خالل الفترة) 
استقر نسبة0.4بنسبة   تكاليفها.حيث  ارتفاع  توفرها،أو  لعدم  نسبًة  فقط  المهاجرين في  %59.1  %من هؤالء 

نسبة النزوح.ونسبة 27.2 المدن،أما  دولة 12.7%بمعسكرات  معسكرات  في  السودانيون  الالجئين   %
 يت.                   % الالجئين الجنوبيون في معسكر حسكنيتة بمحلية اللع1تشاد.ونسبة 

 النتائج والتوصيات: 
 :أوال :النتائج  

جاءت هذه الورقة بعنوان أثر العوامل البشرية على الحراك السكاني بوالية شمال دارفور خالل الفترة  
 م(. وتوصلت إلى النتائج اآلتية:   2019- 1956)

م(كانت حول الموارد  2000- 1968أثبتت الدراسة أن الصراع الذي نجم في هذه الوالية في الفترة من)  -1
م(،الذي نتج عنه خسائر كبيرة  2019- 2002الطبيعية،ثم تطورت إلى نزاع سياسي مسلح في الفترة من)

في األرواح والممتلكات والمضاياقات للسكان سواء كانت من قبل الحركات المسلح،أوالصراع القبلي،أو  
% منهم اعتمدوا  51.7كان غالبيتهم أي نسبة  قوات الحكومة مما اضطر البعض منهم إلى ترك قراهم،ف

بينما   اآلمنة،  المناطق  إلى  للوصول  للحركة  كوسيلة  السيارات  بالدواب،41.1على   %6.8  %
 %فقط بالطائرة. 0.4مشاة،و

% من سكان الريف الذين هاجروا إلى المدن بمنطقة الدراسة خالل 90.2الدراسة إلى أن نسبةتوصلت   -2
القبلي2019-1956الفترة ) البشرية)الصراع  العوامل  تأثير  بسبب  المسلح  12م(،كانت  %،  3%،النهب 

المسلح   التعليم  44.4والحركات  العمل  %9.4،  نسبة  12.8%،والخدمات  %8.6،  %  9.8%(.أما 
 لطبيعية وهي الجفاف والتصحر.بالعوامل ا

من)  -3 الفترة  في  السودان  التي حكمت  الحكومات  كل  سلكه  الذي  المنهج  أن  الدراسة  - 1987أوضحت 
م(، بخصوص تعين أو انتخاب أبناء القبائل في المناسب الدستورية،أو إلدارة األهلية،على أساس  2019

متخلفة،في إقليم دارفور بصورة عامة، ووالية  قبلي،ساهمت مساهمة كبيرة في زيادة حدة الصراع بأنماطها ال
 شمال دارفور بصفة خاصة.    

أثبتت الدراسة أن عدم توفير التنمية في مجال الخدمات االجتماعية الضرورية في الريف مثل: األمن،  -4
المياه،الصحة، التعليم،وفرص العمل.ساهمت مساهمة كبيرة في هجرة السكان من الريف إلى المدن،كما  
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% من المبحوثيٍن بأنهم يودون فكرة الرجوع إلى المناطق التي هاجروا منها،ولكن بشرط أن  74.8أفاد  
% فضلوا البقاء في المدن بسبب توفر الخدمات االجتماعية  25.2توفر لهم الحكومة التنمية فيها.أما نسبة  

كرات النزوح.  % بمعس18.4 % من هؤالء المهاجرين في المدن،أما نسبة65.3فيها. حيث استقر نسبة  
تشاد.ونسبة 12ونسبة  السودانيون في معسكرات دولة  الالجئين  الجنوبيون في معسكر  %1  الالجئين   %

 حسكنيتة بمحلية اللعيت. 

 ثانيا : التوصيات:
 من خالل الوصول إلى النتائج أعالها يوصي الباحث بالتوصيات التالية للمساهمة في حل هذه األزمات:

في الريف،والذي يؤدي بدوره إلى إيقاف حركة الهجرة من الريف إلى مدن    العمل على إستتباب األمن   -1
التنمية فيه بالصورة المطلوبة،والتي بدورها يزيد حجم   تقديم فرص  منطقة الدراسة،وبالتالي يساعد على 

 اإلنتاج اإلقتصادي.
ممثل االدارة األهلية في    اقاف تعيين  رجل اإلدارة األهلية الذي كان بتم بالوالئات السياسية. وأن ال تعين  -2

 المناسب السياسية أي كانت نوعيها.
أن تكون الحكومة مراقبة فقط لفض النزاعات بين القبائل التي تحدث بينهم خالفات، وليست هي كطرف   -3

 م(.2019- 1997أساسي،كما هو معمول به في الفترة) 
متخصصة لفض النزاعات،حتى   في حالة نشوب صراع قبلي بين القبيلتان،على الحكومة أن تشكل لجان  -4

يتحكم في كتابة الوثائق بصورة شاملة،ومختصرة.وأن يوضح فيها أسباب النزاع، تاريخه، أطرافه،والمكان  
 الذي نشب فيه،ونتائج الحل. 

أن يتم المحاكمة الفورية لمرتكبي الجرائم،إذا توفرت األدلة الكافية إلثباتها،حتى ال تمنحى فرصة للسياسيين    -5
 إلطالق صراح المتهم.بالتدخل 

 المصادر والمراجع:
،كلية الدراسات العليا والبحث  األرض والناس في دارفور(،2014إبراهيم،عصام محمد،وداؤد،محمود آدم) -1

 العلمي،جامعة الفاشر. 
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،الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر  مقدمة ابن خلدون (،،2004ابن خلدون،عبدالرحمن)  -2
 العجم،ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر،دار الفجر للتراث،القاهرة.  في أيام العرب و 

- 2003الفترة )  –  النزاع المسلح وأثرة على الحياة المعيشية لسكان الريف(،2007أحمد،خالد محمد) -3

حالة2006 العليا،جامعة  -م(دراسة  الدراسات  منشور،كلية  ماجستير،غير  دارفور،رسالة  شمال  والية 

 الخرطوم.

ابراهيم)إدريس،   -4 الهدى  الكبرى (،2006شمس  المؤمرات  المحدودة، دارفور  النيلين  مطبعة  ،شركة 
 الخرطوم.

عثمان)  -5 إبراهيم(،2011التوم،عبدهللا  خليل  ورواية  والمساواة  العدل  حركة  الثانية،دار دارفور  ،الطبعة 
 )ب(،شارع قصر النيل،القاهر.  6ميريت،

ال(،2012الزين،محجوب عبدالرحمن)  -6 التطور  سياسي واالجتماعي واإلداري واألمني في تاريخ  معالم 
 ،المكتبة الوطنية، السودان. )م1989- 1916(دارفور المعاصر في الفتر

السكان(،1981الساعاتي،حسن،ولطفي،عبدالحميد) -7 علم  في  للطباعة  دراسات  العربية  النهضة  ،دار 
 والنشر، بيروت،لبنان.

 ،دار وائل للطباعة والنشر،عمان. جغرافية السكان(،2002سهاونة،فوزي عيد،وسمحة موسى عبودة) -8
، شركة مطابع السودان الصراع القبلي:أسبابه وتدعايته وعالجه(،2000صالح،التجاني مصطفي محمد) -9

 للعملة المحدودة،الخرطوم.
جتماعية للنازحين بمدينة الفاشر  التغيرات االقتصادية واال(،2016عبدالرازق،عبدالرحمن أحمد محمد) -11

( من  للفترة  دارفور  شمال  بوالية  الطوعية  العودة  خيارات  على  ،رسالة (2014-2003وانعكاساتها 
 دكتوراه،غير منشورة،جامعة الخرطوم.  

 وجع في قلب العروبة،كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة. (،دارفور 2009عبدالفتاح) -12
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الدين) -13 الدين محمد جالل  على  (،2012عثمان،جالل  وآثاره  دارفور   والية شمال  في  المسلح  النزاع 

كبكابية وكتم  المدن  -مدينيتي  الدراسات 2010-2003)دراسة في جغرافية  م(،رسالة ماجستير،كلية 

 العليا،جامعة الخرطوم. 

الطاه -14 في  (،2012ر)فضل،محمد  والتنمية  األمن  على  وأثرها  دارفور  بواليات  القبلية  الصراعات 

الجنائية  م(2010-1989الفترة) والدراسا  البحوث  العليا،معهد  الدراسات  الوطني،كلية  الرباط  ،جامعة 

 واالجتماعية،رسالة دكتوراه،غير منشورة.   

عات في دارفور)نزاعات شمال دارفور األبعاد االجتماعية للنزا (،2012محمدين،رضوان إدريس عبدهللا) -15
،بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في دراسة السالم والتنمية وحقوق  م(2010- 2000في الفترة )

 اإلنسان،غير منشورة،جامعة الفاشر. 
،مطبعة جامعة  الجغرافيا البشرية المعاصرة مفهومها ومجاالت بحثها(،  2006المنقوري، حسن عبدهللا)  -16

 م.الخرطوم،الخرطو 
(،إدارة التخطيط،والية شمال دارفور، الفاشر،تقرير سنوي 2019وزارة والبنى التحتية والتنمية العمرانية)  -17

 غير منشور. 
من   -18 علي  دار  أسرة  الميدوب  من  احمد  ابراهيم  الملك  أسرة  بين  الصلح  مؤتمر  ملف 

 (،ديوان الحكم المحلي،مكتب مراقب االدارة،شمال دارفور،الفاشر.1996العطوية)
 (، ديوان الحكم المحلي،مكتب مراقب االدارة،شمال دارفور،الفاشر. 1982ف مؤتمر مليط القبلي) مل -19
والكبابيش) -20 الميدوب  قبلتي  بين  الصلح  مؤتمر  مراقب 1997ملف  المحلي،مكتب  الحكم  ديوان   ،)

 االدارة،شمال دارفور،الفاشر.
الوزراء)  -21 ريئس  إلى  المقدم  الحقائق  تقصي  لجنة  ا1988تقرير  مراقب (،ديوان  المحلي،مكتب  لحكم 

 االدارة،والية شمال دارفور،الفاشر.
 (،الجهاز المركزي لإلحصاء، السودان،الخرطوم.1996تقرير السودان) -22
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المديرية) -23 محافظ  إلى  دارفور  شمال  مديرية  أمن  لجنة  من  وعاجل  مهم  د 1986إشارة  (،م 
ش  9/61/ 1للتقارير، اإلدارة،والية  مراقب  المحلي،مكتب  الحكم  خطاب ،ديوان  دارفور،الفاشر.  مال 

م(،علي محمد إبراهيم  1982سبتمبر14،  1/ب/52الضابط اإلداري لمجلس شعبي ريفي طويلة )بالنمرة  
 إلى محافظ مديرية شمال دارفور،ديوان الحكم المحلي،مكتب مراقب اإلدارة،والية شمال دارفور،الفاشر. 

باالنابة) -24 دارفور  شمال  مركز  مفتش  إقليم  (،م.ب.ك1955/ 27/7تقرير  مديرية  مدير  هللا،إلى  رم 
( القضايا  2دارفور،مركز ابحاث تراث دارفور،قسم الوثائق واالرشيف، المجموعة: االدارة األهلية،القسم)

 ،جامعة الفاشر. )15- 11((،عدد القطع4القبلية،الصندوق)

 المقابالت الشخصية:        
 تاريخ المقابلة مكان المقابلة  المهنة االسم

ناظر عموم قبائل شرق دارفور، والية شمال دارفور،   ضوالبين،الصادق عباس 
 الفاشر 

 9/2/2019 المنزل 

 
 


