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جملة كردنق اإللكرتونية كل
تصدرها جمموعة كردينق بصفة دورية كل نص سنوية إبذن هللا تعاىل ورسالتها رسالة اجتماعية هتدف نشر موضوعات 
ذات الطابع االجتماعي الثقايف تتعلق ابألخص يف نشر اتريخ وتراث أمة الزغاوة الفتية وكرمي عاداهتا وعكس تقاليدها 
ومآثرها الفولكلورية فهي بعيدة كل البعد عن املغالطات السياسية واملزايدات اخلالفية واملماحكات الطائفية اليت تثري 
اخلالفات والفنت بني أبناء الكيان لطاملا أن من أهم األهداف تقريب أطراف األمة اىل الوحدة والرتابط والتعاون كما 
وأن اجمللة هتدف لتطوير امللكات الكتابية والقدرات الفكرية واألدبية والفنية ألبناء الكيان . فهي حتض الكيان على 
التعايش السلمي بنب األمم والتعاون معها فيما برضي هللا ورسوله كما تعكس اجمللة موضوعات تربوية النشء على 

الشجاعة واإليثار وربطهم برتاث األجداد ومآثرهم وأجمادهم.

قبلية ممتدة  أربع مكوانت  يتألف من  الذي  الكيان  أهدافها بث االحساس ابملساواة بنب مجيع مكوانت  أهم  من 
وهي قبائل الكويب  والويقي والتواب والديرونق. ومن هنا هتيب إدارة اجمللة مجيع األقالم احلرة من أصحاب الكيان  
لتكتب يف هذه اجملاالت احليوية.  هتدف اجمللة لنشر موضوعاهتا ابللغات العربية واالجنلبزية والفرنسية إال يف هذه 
والتقدير. الشكر  فلكم  الرتمجة،  إدارة  جوانب  تكتمل  ريثما  العربية  ابللغة  مقاالهتا  بنشر  تبتديء  الراهنة   املرحلة 

هيئة حترير جملة كردينق.

                                                                                       نورين حسني

 
رير

َتْح
ة ال

ْيئ َه
َمة 

َكِل



جملة كردنق: جملة دورية تعىن ابلرتاث والثقافة واإلبداع | اجمللد االول، العدد )01( فرباير 2021
5

كردنق إيقا
يف مطلع عام 2020م، ابدر املهندس عبد الرمحن أمحد 
علي إىل أتسيس مكتبة كردنق. هذا هو االسم األول عند 
امليالد، شرح عبد الرمحن أمحد فكرة مكتبة كردنق ألعضاء 
شباب  أب  واتس  )قروب(  جمموعة  خالل  من  اإلدارة 
وكنداكات وادي هور يومذاك. تقوم فلسفة مكتبة كردنق 
على إحياء وتنوير إرث وثقافة شعب الزغاوة )بري(. بعد 
الزغاوة  أن شعب  رأينا  أعضاء مكتبة كردنق،  مع  تداول 
املكتبة  اسم  بدلنا  لذا  املكاتب؛  أيلف  ال  بدوي  )بري( 
إىل »كردنق إيقا« ليناسب منطلقات إرثنا وتراثنا الثقايف 

االجتماعي!
جامعا  واجتماعيا  ثقافيا  منتدى   « إيفا  »كردنق  انطلق 
درونق-  تواب-  ويقي-  )كوىب-  الكيان  أقسام  لكل 
والطبقية  واالجتماعية  اجلغرافية  تفاصيلها  بكل  بروقات( 

بدون فرز أو حتفظ.
لكيان  والرتاث  ابلثقافة  يتعلق  ما  إيقا كل  يتناول كردنق 

الزغاوة )بري( بعيداً عن السياسة واملذهبية الدينية واجلهوية البينية ودون املساس جبغرافية اإلدارات األهلية. 
ويف هذا اإلطار خصص )كردنق يقا( املوضوعات يف شكل برانمج جمدول على األسابيع ليأخذ كل موضوع مطروح 
كفايته من النقاش مع مجيع األعضاء يف منتدى كردنق، كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته مع مراعاة فروق 
التحصيل العلمي. واتفقنا على أن تكون لغة الزغاوة »براي أو بريآ« اللغة الرمسية ل)كردنق إيقا( ابستثناء الناطقني 

بغريها!. ل)كردنق إيقا( الئحة تنظيمية لضبط نشاط املنتدى وسري العمل ملنفعة اجلميع. 
و حبمدهللا و توفيقه متكنا من تنفيذ عدة برامج ثقافية و مسابقات و اقمنا مهرجان لتكرمي الشعراء و املبدعني يف منطقة 

أمبسكي و شارك املنتدى يف برامج تلفزيونية و لدينا برامج طموحة ستنفذ قريبا.
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الزغاوة ورحلة الهجرة نحو الجذور
د. حممدين ادريس مكي سراج 
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الزماين  الوجود  على  أثرت  اليت  املختلفة  اهلجرات  أواًل: 
واملكاين للزغاوة 

حتدث اهلجرات البشرية عندما تتحرك جمموعة أو أكثر من الناس 
من منطقة يف العامل إىل منطقة أخرى، أو من األرايف إىل املدن أو 
العكس، وللهجرات أتثريات كبرية على اإلنسان واحلضارة البشرية.

ومثة أسباب عديدة تدفع اجملموعات البشرية للهجرة ، من أمهها 
واجملاعات  الطبيعية  والكوارث  واملناخية  اجليولوجية  العوامل   :
يف  احلياة  جتعل  اليت   ، وغريها  واالضطهاد  واحلروب  والنزاعات 
بعض املناطق اجلغرافية مستحيلة ، مما تدفع جمموعات السكانية 
يف تلك املنطقة إىل اهلجرة ، وهذه األسباب تسمى أسباب دافعة 
للهجرة ، وتوجد أيضاً أسباب جاذبة للهجرة من أمهها : املناطق 
اليت تتوفر فيها األمن واالستقرار ، واملاء والكأل واألراضي اخلصبة 
العاملة من  الشباب واأليدي  ، وهجرة  واملزارعني  للرعاة  ابلنسبة 

الدول األقل تطوراً إىل الدول املتطورة طلباً للمال والعلم ، ولقي يف 
سبيل ذلك عدد كبري من أبناء الزغاوة حتفهم يف البحر املتوسط 

حبثاً عن احلياة الكرمية يف أورواب .
األوىل  اهلجرات  إنَّ   : واإلنثروبولوجيه  األركيولوجية  علماء  ويقول 
لإلنسان يف العصر اجلليدي أي ما قبل التاريخ ، بدأت من أفريقيا 
على دفعات أبوقات متباعدة إىل اجلزيرة العربية ومنها إىل أوراسيا ، 
حيث ُوجدت آاثر أحفورية تدل على وصول هذا النوع من البشر 
إىل شرق آسيا ، ويقول املؤرخ الفرنسي غوتييه : االحتمال الكبري 
أن اإلنسان الذي عمََّر وادي النيل هاجر من الصحراء الكربى)1(. 
اجلليدي ودخول  العصر  انتهاء  بعد  اليت حدثت  اهلجرات  وأهم 
الكرة األرضية يف عصر املناخ الدافئ واملعتدل وازدهار الزراعة : 

الزغاوة ورحلة اهلجرة حنو اجلذور
دكتور/ حممدين إدريس مكي سراج 

مقدمة:
ملع اسم الزغاوة منذ القرن األول اهلجري وذاع صيتهم، ذلك لقوهتم ومنعتهم، فتحدث عنهم املؤرخون، وكتبوا عن جمدهم وهجراهتم 
وعراقة مدهنم واتساع ممالكهم وحروهبم وإخضاع شعوب كثرية لسيادهتم، يف وقت كانت الشعوب األخرى يف سباط عميق من التخلف 

ال يعرفون السلطة وال احلضارة.

ولكن التاريخ املشرق عن الزغاوة الذي أرخه املؤرخون وحتدث عنه كتاب العرب وغريهم يف العصور الوسطى يكتنفه بعض الغموض ، 
حيث حدث له انقطاع وانداثر بسبب موجه من اهلجرات والصراعات واحلروب اليت خضعت هلا منطقة انتشار الزغاوة سواء أكان يف 
مشال أفريقيا أو ما وراء الصحراء الكربى أو منطقة كامن، مما نتجت عنها حتوالت كثرية يف سكان املنطقة فيما يعرف ابلتغيري الدميوغرايف 
) Demography ( ، والتباين الواسع بني فروع الزغاوة يف الوقت احلاضر كوىب ، وطور ، وبدايت ، ودورنق ، وقروف ، وكجمر 

، وزغاوة عرب ، إىل آخره ، يؤكد ما ذهبنا إليه . 

ومن العوامل اليت سامهت يف غموض العالقة بني املاضي املشرق للزغاوة وحاضرهم املبتور بسبب غياب آاثر أو حضارة واضحة املعامل 
تنسب هلم:

أواًل: ال يوجد اتريخ مكتوب بلغتهم، املعروف أن للزغاوة لغة خاصة تسمى )برييا أو بري آ( ولكنها غري مكتوبة، مل يتمكنوا من كتابة 
اترخيهم املشرق ووصف ممالكهم أو اجنازاهتم وبطوالهتم وهجراهتم، لذا غابت عنهم كثري من املعلومات اليت دفنت مع رمال الصحراء.

واثنياً: مل يرتكوا حضارة خاصة هبم وتنسب هلم كأهرامات أو معابد أو آاثر أو غريها، ال يستقيم أن يتحدث الناس عن دولة الزغاوة 
الكربى، وعن أتسيس مملكة الزغاوة يف كامن، وأن للزغاوة ماًض مشرق، ويف أرض الواقع ال نرى شيء، كما يقول املثل: نسمع جعجعًة 

وال نرى طحيناً.

لذا املطلوب من الباحثني من أبناء الكيان وغريهم من املؤرخني، أن جيهزوا دواهبم ويعّدوا زادهم ويتسلحوا أبدوات البحث العلمي، 
ويبحروا يف أعماق التاريخ يف رحلة طويلة للبحث عن جذور الزغاوة لعلنا نربط بني ماضيهم املشرق وحاضرهم املنفصل عن املاضي. 

وفيما يلي مسامهة متواضعة - جهد مقل - يف البحث عن اهلجرات اليت سامهت يف تشكيل وجود الزغاوة يف مشال أفريقيا ويف حوض 
حبرية تشاد قدمياً، ويف منطقة دار زاغاوة يف شرق تشاد وغرب السودان يف الوقت احلاضر حبسب املصادر اليت اطلعت عليها. 
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إىل د واليمن  العربية  اجلزيرة  السامية يف جنوب شبه  القبائل  هجرة 
البادية السورية ، وهجرة القبائل اهلندية األوروبية من منطقة أوكرانيا 
وحبر قزوين إىل القارة اهلندية ، وهجرة اإلغريق واجلرمان إىل املناطق 
يهمنا هنا يف هذا  الشمالية من أورواب يف إسكندينافيا ، والذي 
البحث هجرة الكنعانيني من شبه اجلزيرة العربية إىل الشام مث إىل 
أفريقيا  الفتح اإلسالمي إىل  العربية مع  أفريقيا ، واهلجرات  مشال 
املؤرخني أشاروا إىل وجود عالقة بني هذه  وغريمها ، ألن بعض 
اهلجرات والزغاوة ، قالوا : إن الزغاوة قبيلة عربية مينية من محري ، 

وآخرون ذهبوا إىل أن الزغاوة من بين كنعان .     

الزغاوة  هلا  تعرضت  اليت  اهلجرات  أهم  املقالة  هذه  يف  ونتناول 
وشكلت اطارهم القبلي واالثين احلايل ، ووجودهم الزماين واملكاين 
،  ونفهم بشكل أفضل ما هو أثر هذه اهلجرات يف دفع الزغاوة 
وحوض   ، الكربى  الصحراء  وجنوب   ، أفريقيا  مشال  منطقة  إىل 
حبرية تشاد ، وخنتم البحث يف اهلجرات اليت شكلت وجودهم يف 
مناطق استقرارهم احلالية يف غرب السودان وشرق تشاد ، ونذكر 
يف ثنااي هذا البحث أهم الطرق اليت سلكوها يف هذه اهلجرات ، 

ونذكر بعض اهلجرات اليت أثرت وشكلت ضغطاً يف موطن الزغاوة 
، كهجرة الوانداليني ، وبين هالل وبين سليم ، وهجرة اجلذامني 

ودورهم يف قضاء على مملكة الزغاوة الصحراوية . 

اثنياً: اهلجرة األوىل للزغاوة إىل مشال أفريقيا 
إنَّ اهلجرات اليت دخلت أفريقيا قبل دخول العرب للقارة األفريقية 
لقلة  وذلك  الغموض،  بعض  تكتنفه  اإلسالمية،  الفتوحات  مع 
على  أثرت  اليت  اهلجرات  عن  تتحدث  اليت  واملراجع  املصادر 
التكوين القبلي واالثين يف أفريقيا، وهذه القلة من املصادر واملراجع 
تناولت فقط بعض اإلشارات عن هذه اهلجرات، يف هذا البحث 
هذه  أثرت  إىل كيف  نصل  لعلنا  اإلشارات  هذه  نتتبع  سوف 
اهلجرات زمانياً ومكانياً على قبيلة الزغاوة من النواحي االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية والثقافية.
ومن اهلجرات اليت هلا عالقة ابلزغاوة حسب رأي بعض املؤرخني 
هجرات الكنعانيني ، الكنعانيون قبيلة عربية هاجرت أواًل من اجلزيرة 
العربية منذ أكثر من أربعة آالف سنة قبل امليالد ، واستقرت حول 
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املنخفض نسبة إىل أرض فلسطني ، وأطلق عليهم اإلغريق اسم 
الفينيقيني ، وهم الذين بنوا املدن : أرحيا ، وانبلس ، وعكا ، وغزة 
، وأسدود ، والقدس وغريها ، مث هاجر الكنعانيون من فلسطني 
إىل مشال أفريقيا ، ذكر القديس أوغستني أن السكان مشال أفريقيا 
إبراهيم  الكنعانيون ، ويضيف  أو  الفينيقيون  الوقت هم  يف ذلك 
جنديل)2(: أن هجرة عرب بنو كنعان بقوة واختالطهم مع القبائل 

احمللية من سكان مشال أفريقيا من اجليتول ، واملور ، وغريمها .

، فبنوا مدانً حتمل أمساء كنعانية على طول ساحل مشال أفريقيا 
، قريطا           اجلزائر(   ( إيكوسيوم   ، قرطاج  احلالية، مثل:  اجلزائر  إىل 

) قسطنطينية( ، كرطناي ) تنس( ، وغريها .
ويعتقد أن اهلجرة األوىل اليت جعلت ظهور الزغاوة يف مشال أفريقيا 
إىل  الزغاوة  بعض  نزوح  مع  ذلك  وتزامن  الكنعانيني  هجرة  هي 
البكري  رواية  ، حسب  هناك  مملكة  وتكوين  تشاد  منطقة حبرية 
واملسعودي الذي أوردها عثمان عبداجلبار)3( أن الزغاوة كانوا من 
مقتل  وبعد  فلسطني  يف  العربانيني  مع  حرهبم  ويف   ، الكنعانيني 
قائدهم جالوت ، هاجروا إىل مشال أفريقيا ، واستقروا غريب النيل ، 
إال أهنم اضطروا إىل مغادرة مصر بضغوط من القبط ، وتوجهوا إىل 
املغرب ، مث انتشروا يف املنطقة الواقعة بني اإلسكندرية واملغرب يف 
برقة ، وطرابلس ، وإفريقية ) تونس احلالية ( ، وطنجة ، وغريها .   
املسعودي حبدوث هجرة ألبناء كنعان، وأن الزغاوة  ويؤكد أيضاً 
من أنواع السودان من ولد كوش بن كنعان بقوله: ))ملا تفرق ولد 
نوح يف األرض سار ولد كوش بن كنعان حنو املغرب حىت قطعوا 
نة بني املشرق واملغرب  نيل مصر، مث افرتقوا فسارت منهم طائفة ُميَّمِّ
وهم: النوبة والبجة والزنج، وسار فريق منهم حنو املغرب وهم أنواع 
من  ذلك  وغري  وغانة،  وكوكو،  ومركة،  والكامن،  الزغاوة،  كثرية: 

أنواع السودان)4(.
البحر  وساحل  والفزانية  والطرابلسية  الليبية  املناطق  أن  ويعتقد 
املتوسط وجنوب الصحراء اليت رست فيها اهلجرات جمتمعاً ، بدءاً 
هي   ، وغريها  والبيزنطنيني  والواندالني  والفينيقيني  الكنعانيني  من 
البوتقة اليت انصهرت عندها هذه السالالت البشرية املهاجرة مع 
السالالت اليت كانت موجودة يف املنطقة ، نتجت عنها تشكيل 
بعينها  قبائل  غابت   ، أفريقيا  مشال  يف  جديدة  اثنية  سالالت 
وظهرت سالالت جديدة أبمساء جديدة ، برغم بعض الغموض 
قبيلة  أن  يؤكدون  املؤرخني  من  أن كثري  إال  السالالت  هذه  عن 
الذي حصل يف مشال  القبلي  التمازج  رحم  من  الزغاوة خرجت 
أفريقيا نتيجة هلذه اهلجرات كغريها من القبائل احمللية الضاربة يف 
املنطقة كهوارة ولواتة وزانتة وصنهاجة والطوارق والتيبو، وغريها . 
ويعتقد أيضاً هذه اهلجرات أثرت يف التغيري الدميوغرايف للسكان يف 
مشال أفريقيا ، وسببت ضغطاً على قبائل الرببر بصفة عامة وقبائل 

الزغاوة بصفة خاصة ، ودفعت بعضهم اهلجرة غرابً إىل املغرب وهم 
ما يعرف أبمازيق والطوارق ، وبعضهم اآلن يف اجلزائر

وموريتانيا وغريمها ، وجمموعات أخرى نزحت إىل ما وراء الصحراء 
يف اجتاه اجلنوب وهم الزغاوة والقرعان والتيبو والتيدا والبدايت ، 
ويذكر عون الشريف يف موسوعة القبائل واألنساب يف السودان 
أن زغاوة قبيلة كبرية بشمال دارفور خليط من التَّبو احلاميني والزنج 
مع صالت عرقية ابلليبيني والرببر ، تذكر بعض رواايهتم أن أصوهلم 

من الشام ، ولغتهم إحدى هلجات التَّبو )5(.
ويضيف التونسي عن الزغاوة بقوله: ).. ومنذ حوايل القرن السابع 
امليالدي، وفد على هذا اإلقليم – دارفور – قبائل من الشمال 
عن طريق النيل من انحية، وعن طريق الصحراء من انحية أخرى. 
فمن النيل جاءت مجاعات نوبية من امليدوب والربقد، على حني 
أفريقيا.  مشال  من  والزغاوة  البدايت  من  ليبية  مجاعات  جاءت 
واستطاعت هذه القبائل النوبية الليبية، أن تطرد مجاعات السود 

إىل اجلبال، وأن تقيم يف هذه املنطقة ممالك خاصة.. ()6(.

املتنقلة  الصحراوية  القبائل  تلك  أن  املؤرخون على  أغلب  وجيمع 
وتستعمل  البداوة،  حياة  تعيش  اليت كانت  الزغاوة  قبيلة  منها 
يف  حىت  ونسائها  أبطفاهلا  وتتنقل  ومعاركها  حتركاهتا  يف  اجلمال 
أوقات احلروب، القبائل املشار إليها آنفاً أبهنا دائمة الرتحال متتلك 
اجلمال مما خيول هلا التنقل عرب مسافات كبرية على ختوم الصحراء 

ويف ليبيا احلالية. 

وخالصة القول أن أصول قبائل الزغاوة ولواته وهوارة اليت ُعرفت 
أهنم  يعتقد   ، اجلغرايف  املوقع  والطرابلسية حسب  الليبية  ابلقبائل 
النيل  الغربية غرب  املناطق  كنعانيون ، هاجروا من فلسطني حنو 
نتيجة للظروف السياسية غري املستقرة يف فرتات سابقة)7(، وسكنوا 
حيزاً جغرافياً واسعاً ويف حالة عدم االستقرار نتيجة لظاهرة الرتحال 
الرببر، وكانت  قبائل  من  ، وترببروا هناك وأصحبوا جزءاً  املتوالية 
هلا عالقات متينة مع القبائل الصحراوية مثل اجليتول والغرامنت 
القاطنتني إىل اجلنوب)8(، واستمرت على ذلك حىت بداية مرحلة 

الفتوحات العربية اإلسالمية)9(. 

يف  وأثرها  اإلسالمي  الفتح  قبل  الزغاوة  هجرات  اثنياً: 
تكوين دولة الزغاوة يف وسط قارة أفريقيا وشرقها 

يف  تكلمنا  األوىل كما  الزغاوة  هجرة  عن  املعلومات  قلة  مع 
املبحث السابق، يعتقد أنه تعرضت منطقة مشال أفريقيا قبل الفتح 
اإلسالمي إىل بعض الضغوطات السياسية والبيئية وعوامل أخرى،

 مما اضطرت بعض الزغاوة اهلجرة إىل املناطق الصحراوية بعيداً عن  
شواطئ البحر املتوسط.

البيزنطي،  الروماين  االحتالل  ممارسات  الضغوطات  هذه  ومن 



جملة كردنق: جملة دورية تعىن ابلرتاث والثقافة واإلبداع | اجمللد االول، العدد )01( فرباير 2021
10

راج
 س

كي
س م

دري
ن ا

مدي
 حم

ر/ 
كتو

الرببرية، د القبائل  على  البزنطنيني  فرضتها  اليت  الباهظة  والضرائب 
وكذلك التغريات البيئية اليت ضربت منطقة مشال أفريقيا، مما دفعت 

الزغاوة وبعض القبائل الرببرية النزوح إىل اجتاهات عديدة.

القسم األول: اجتهت إىل الغرب يف اجتاه تونس احلالية واملغرب، 
واستطاعت أن تكّون ممالك هناك حسب ما أورده بن خلدون.

والقسم الثاين: يعتقد أن بعض اجملموعات من الزغاوة توجهت 
شرقاً حتت أتثري هذه الضغوطات إىل ما بعد هنر النيل، وأقامت 
املسيحية  ملوكها  واعتنق  احلالية،  أثيوبيا  منطقة  مملكة عظيمة يف 
وبنوا الكنائس حتت األرض حتت ظروف معينة، وأظهرت بعض 

الدراسات األركولوجية تؤكد ما ذهبنا إليه. 

والقسم الثالث : توجهت إىل جنوب الصحراء الكربى حبثاً عن 
املاء والكأل واملراعي اخلصبة ، مث انتقلت إىل منطقة حوض حبرية 
تشاد ، ونتجت عنها تكوين مملكة الزغاوة الوثنية ) مملكة دوغوا 
( يف منطقة كامن ، وهي مملكة عظيمة ذات سيادة على شعوب 
اململكة  ، مث حتولت هذه   )  Soقبائل ) صاو بينها  عديدة من 
فيما بعد إىل مملكة إسالمية إبسالم قادهتا ، ويؤكد اليعقويب بقوله 
: ) يف الفرتة الواقعة بني عام 800- 1250م هاجر قوم عرفوا 
ابسم الزغاوة – وهم شعب مجع بني اخلصائص الزجنية واحلامية – 
وانتشروا يف بقعة حية امتدت من دارفور غرب سودان وادي النيل 
حىت حبرية تشاد ، وهي املنطقة اليت عرفت ابسم كامن منذ القرن 

التاسع عشر()10(. 

اثلثاً: هجرة الزغاوة حتت ضغط الفتوحات اإلسالمية 
اإلسالمية،  الفتوحات  ضغط  حتت  حدثت  اليت  اهلجرات  هي 
وأثرها على نزوح الرببر إىل ما وراء الصحراء، ومما سامهت هذه 
القبائل -ولو جزئياً - يف نقل اإلسالم إىل وسط أفريقيا ومهدت 
الطريق لتتحول دولة الزغاوة الوثنية إىل مملكة اإلسالمية يف كامن، 

بعد أن أسلم ملوكها، مث قاموا بنشر اإلسالم يف وسط أفريقيا.

النصف  يف  اإلسالم  دائرة  دخلت  إفريقيا  مشال  منطقة  وكانت 
األخري من القرن األول اهلجري جبهود قادة الفتح، وخضعت مجيع 
الدولة اإلسالمية، وأصبحت  إىل  الزغاوة  فيها  مبا  الرببرية  القبائل 
اإلسالم منهجها وثقافتها، إال أن عدة عوامل تضافرت بدفع هذه 
القبائل من النزوح عرب فرتات ومراحل خمتلفة إىل منطقة الصحراء 
ومنها إىل ما وراء الصحراء خاصة قبائل الزغاوة والطوارق وغريها 

من القبائل الرببرية.

 ، الرببر  لقبائل  الفتح  قادة  بعض  إساءة   : العوامل  هذه  وأهم 
للدين اإلسالمي ، وأصبح هلم ما  قادهتا بعد دخوهلم  واضطهاد 
للمسلمني وعليهم ما عليهم ، وخاصة محلة عقبة بن انفع الثانية 
، كانت قبائل الرببر قد اشتهرت ابلتمرد والرجوع عن اإلسالم ، 
كلما جاء قائد من قادة الفتح أسلموا ودخلوا يف الطاعة ، وإذا 

غادر هذا القائد ارتدوا عن اإلسالم ، لذلك عاقب عقبة بن انفع 
الرببر من بينها الزغاوة ، فقطع آذان بعض قادهتا ، وجدع أنوفهم 
، وفقع أعينهم حىت تتذكر هذه القبائل ذلك وال تفكر أن ترتد مرة 
أخرى ، ونتيجة هلذا االضطهاد نزحت كثري من قبائل الرببرية إما 
حنو املغرب األقصى أو وراء الصحراء الكربى ، ومن القبائل اليت 

نزحت حنو اجلنوب قبائل الزغاوة اليت يف حمل البحث .

ومن األسباب اليت أدت إىل نزوح قبائل الزغاوة من مشال أفريقيا 
إىل الصحراء ممارسات بعض والة مشال أفريقيا يف عصر الوالة يف 
اإلماء  سعر  وكان  والزغاوايت،  الرببرايت  نشط سيب  الفرتة  هذه 
الرببرية أو الزغاوية يف دمشق أغلى من سعر الرومية أو الفارسية. 
وقد جاء ذكر اإلماء الزغاوايت – إن مل يكن للفظة زغاوة معناً 
آخر للشاعر - يف ديوان أبو العالء املعري )سقط الزند( خالل 
بيت شعر يف قصيدة بعنوان : أحلم السادات وأجود األجواد ، 
ميدح فيه صحابه ويقول له دانت لك احملاسن من اإلماء الزغاوايت 

والروميات)11(:

َمْن  فَاْرِم  اللياِلَ  ِإلِيَك   * َواْنَضَوْت  ابلرَّْغِم  محُ  اأَلايَّ َلَك  َوَداَنْت 
ِشْئَت تفحُْقصحُد)12(

ِبَسْبِع ِإَماٍء ِمْن َزَغاَوَة زحُوَِّجْت )13(* ِمْن الرَّوِم يف نفَْعَماَك َسبفَْعفَة 
َأْعبحُد)14(.

ويف فرتة اليت تسمى عصر الوالة يف مشال أفريقيا، نشط أيضاً مجع 
نوعية خاصة من الفراء، وحىت يف عهد قريب كانت الزغاوة تعظمها 
وتعدها من أمثن الفرش، )ُصُنو َعوو(، واليت عرفت بلطائف أفريقيا 
يف مركز اخلالفة األموية يف دمشق، وكان الوالة أيمرون ببقر بطون 
اخللفاء  لدى  احملببة  الفراء  من  النوع  هذا  الرببرية، ألجل  اخلراف 
واألمراء يف دمشق، واليت ال تتوافر إال يف بعض اخلراف الزغاوية، 
وكان يذحبون مئة من اخلراف قد ال جيدون هذا النوع من الفراء!،.

ولتأمني لطائف أفريقيا من الرببرايت والفراء، كان الوالة يرسلون 
احلمالت لطلبها، ويستخدمون يف سبيل احلصول

ترتكب  احلمالت  هذه  وكانت  والقوة،  البطش  أساليب  عليها   
بعض املخالفات اليت ال تتفق مع اإلسالم، مثل: سيب الرببرايت 
أمام  هترب  القبائل  وكانت  املسلمني،  خراف  وهنب  املسلمات، 
هذه احلمالت وبعضها كانت تقاوم مما أدت إىل قتل بعد قادة 
الفتح أمثال: عقبة بن انفع، وحسان بن النعمان، وبسبب هذه 
مما أضرت ابإلسالم  الرببر  بثورة  ثورة عرفت  اندلعت  التجاوزات 

واملسلمني كثرياً. 

الفرتة،  تلك  الوالة يف  القاسية من  املمارسات  إن هذه  والشاهد 
وسط  إىل  اهلجرة  الزغاوة  دفعت  اليت  األسباب  إحدى  كانت 

أفريقيا عرب الصحراء الكربى.
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رابعاً: هجرة الزغاوة العكسية بعد اهنيار مملكة الزغاوة يف 
كامن وتكوين مملكة الزغاوة الصحراوية الالمركزية  

هذه اهلجرة اليت حدثت بعد سقوط مملكة الزغاوة يف كامن يف عام 
1085م، وحتول اململكة إىل دولة إسالمية، وأعلنت أسرة سيفاوا 
- احلكام اجلدد - أن النظام احلكم يف كامن نظاماً إسالمياً، وأن 
وأعلنت  ومللوكها،  للمملكة  الرمسي  الدين  هو  اإلسالمي  الدين 
وأصحاب  ووثنيون  أهنم كفار  على  الدوغوة  عائلة  ضد  العداوة 
كجور، وجيب مالحقتهم وقتلهم، ابعتبارهم أعداء للدين اجلديد 

الذي مت اعتماده.

وأدت هذه اإلجراءات واملالحقات وبطش احلكام اجلدد، إىل هجرة 
جمموعات كبرية من الزغاوة، خاصة أسرة ) دوغوا ( ومناصريها ، 
حيث فروا شرقاً وسكنوا يف املنطقة الواقعة بني النيل شرقاً وكامن 
غرابً وفزان مشااًل ودارفور شرقاً ، يف شكل عشائر وبطون وإدارات 

خمتلفة ، واستطاعوا تكوين إدارات وسلطاانت صغرية للزغاوة ال 
جتمعهم مملكة جامعة كما كانت يف كامن ، حسب بعض الرواايت 

، وتسميها بعض املؤرخون مملكة الزغاوة الصحراوية .

السلطة  فقدت  اليت  الدوغوة  عائلة  أن  الرواايت  بعض  ويعتقد 
هم جمموعة  سيفاوة،  أسرة  بطش  من  فرت شرقاً  واليت  يف كامن، 
احلداحيد احلالية )ماي(، اليت تعيش ظروف االضطهاد يف وسط 

الزغاوة اآلن. 

وأثرها  وبنو كنز  سليم  وبنو  هالل  بنو  هجرات  خامسًا: 
الزغاوة  مملكة  )اهنيار  الشرقية  الزغاوة  دولة  اهنيار  على 

الصحراوية(
يعتقد أن منطقة الزغاوة يف مشال أفريقيا ومملكة الزغاوة الصحراوية 
مما  وبين كنز،  سليم  وبين  اهلالليني  عرب  هجرات  إىل  تعرضت 
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أحدثت هذه اهلجرات تغريات يف بالد الزغاوة.د

كان األعراب اهلالليني واجلذاميني وبين سليم وبين كنز وغريهم مت 
جلبهم يف خالفة هشام بن عبدامللك ، وسكنوا يف صعيد مصر 
وامتلكوا أراضي وامتيازات ، ولكن لبعض اخلالفات السياسية بني 
الفاطميني واملعز بن ابديس الصنهاجي حاكم القريوان ، خلروجه 
عن سلطة الفاطميني ، مت إطالق هؤالء األعراب ضده يف عام 
437 هـ ، وتقدر عددهم ما بني املائيت ألف ونصف املليون)15( 
 ، مراكش  ووصلوا   ، القريوان  ودمروا   ، العريب  املغرب  اكتسوا   ،
اختالط  أن  القول  فعرّبتها)16(، وميكن  ابلرببرية  العروبة  وامتزجت 
ساهم  الرببر  بني  وانتشارهم  واقتصادايً  اجتماعياً  األعراب  هؤالء 
الزغاوية  مكوانت  بني  العربية  واللغة  اإلسالمية  الثقافة  نشر  يف 

املختلفة . 

وأيضاً تعرضت أعراب مصر إىل محلة جديدة ومطاردات ومقتلة 
عظيمة من املماليك ، مما دفع العرابن اهلروب إىل مشال السودان 
، وجتمعوا يف مملكة املقرة النوبية املسيحية ، وأسقطوها يف 723هـ 
املتكررة  الزغاوة  واليت كانت ضعيفة من هجمات   ، / 1365م 
، وواصلت هذه األعراب من جذام وأحالفها توغلها إىل غريب 
إىل حدود  ، ووصلت  الشرقية  الزغاوة  مملكة  واجتاحت   ، النيل 
مملكة الربنو ، ويف هذا الشأن يقول القلقشندي يف عام 799هـ 
/ 1396م)17(: أرسل املاي عثمان بن إدريس سلطان مملكة برنو 
للسلطان  التماساً  من عاصمته جنيمي )أجنمي( على حبرية تشاد 
اجلُذاميني  فيه من شغب  يشتكي من   ، بَرقوق  الظاهر  اململوكي 
وأحالفهم ، وإفسادهم ابجلزء الشمايل من مملكة الربنو ، ويطلب 
من بَرقوق الضرب على أيديهم ، ويقول عامل اآلاثر الربيطاين آركل 
: أن هؤالء اجلُذاميني البدو وأشياعهم ، هم الذين أسقطوا احلكم 

التارخيي للزغاوة املريا يف مشال دارفور وتشاد)18(.

وتذكر بعض الرواايت أن هذه األعراب انصهروا بني بطون الزغاوة 
على امتداد مملكتهم الشرقية، وهذا ما يفسر وجود بعض البطون 
العربية يف وسط الزغاوة إىل يومنا هذا، وعملوا على تعليم الزغاوة 
اإلسالم واللغة العربية، وهذه الثقافة سائدة بني الزغاوة إىل وقت 
قريب قبل انتشار التعليم النظامي، حيث جيلبون العلماء والفقهاء 

لتعليم أبنائهم الدين وحتصينهم ابلرقية الشرعية. 

طبوغرايف  تغريات  أحدثت  اليت  هي  اهلجرات  هذه  أن  ويعتقد 
بني  الذي حصل  واالندماج  التصاهر  بسبب  الزغاوة،  وسط  يف 
من  جمموعات  وجود  يفسر  والذي  والزغاوة،  العربية  اجملموعات 

الزغاوة يف الوقت احلاضر تدعي النسب العريب.     

سادساً: هجرات الزغاوة الداخلية يف تشاد والسودان 
 ، والسياسية  البيئية واالقتصادية  العوامل  التصحر وبعض  بسبب 
ترك بعض الزغاوة مناطقهم يف دار الزغاوة ، وهاجروا داخلياً يف 
أعداداً  أن  سليمان)19(  هارون  الدكتور  وذكر   ، والسودان  تشاد 
من الزغاوة هاجروا خارج منطقة الزغاوة املتصلة جغرافياً يف دوليت 
السودان وتشاد ، واندجموا يف جمتمعات أخرى وأصبحوا مستعربني 
، مثل : زغاوة عرب يف منطقة أبشه والبطحاء يف تشاد ، ويف 

منطقة كجمر وكوبيه يف السودان . 

وحاول الرئيس األسبق للسودان جعفر النمريي، توطني الزغاوة يف 
منطقة حفرة النحاس يف جنوب دارفور، إال أن مواشيهم رفضت 
موطنهم  إىل  منهم  عاد كثري  لذا  أنفسهم،  الزغاوة  قبل  املنطقة 
دارفور، يف  أخرى يف جنوب  أماكن  استقر يف  وبعضهم  األول، 
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ا البديل  الوطن  بيئة  ألن  وغريمها،  أبشه،  وخور  الشعرية،  منطقة 

ختتلف عن بيئتهم األول، حيث تكثر فيها احلشرات مل أيلفوها.

األصلية،  مناطقهم  غادروا  الزغاوة  من  أعداداً  أن  وكما ال خيفى 
املفضل  نشاطهم  وزاولوا  البلدين  يف  الكبرية  املدن  يف  واستوطنوا 
يف  ليبيا  وسوق  ونياال،  الفاشر،  يف  متاجر  وامتلكوا  التجارة، 
العاصمة السودانية، ويف بورتسودان، وقليل منهم توظف يف دواوين 

الدولة يف تشاد والسودان.

سابعاً: اخلامتة 
تواجدوا يف  الزغاوة  أن  القول  البحث ال غضاضة  يف ختام هذا 
احلبشة أو هم من منطقة النوبة جنوب دنقال وهلم جبل امسه جبل 
الزغاوي قبل أن تطمس اآلاثر اليت فيه لوقت قريب ، وال ننفي 
قول : إن الزغاوة من أصول ليبية أو بربرية أو أمازيقية ، وال ننكر 
القول : إبن الزغاوة احلاليني احندروا من هنر سنغال وحوض حبرية 
األمحر  البحر  من  املنطقة  على كامل  سيطروا  داموا  ما   ، تشاد 
وأثيوبيا شرقاً ، ومنطقة فزان والصحراء الكربى مشااًل ، وهنر سنغال 
غرابً ، ودارفور جنوابً ، وكونوا يف هذه املنطقة مملكة الزغاوة الشرقية 
يف اثيوبيا ، ومملكة الزغاوة الصحراوية يف الصحراء الكربى وجنوبه 
، ومملكة كامن يف حوض حبري تشاد ، نرتك هذه املعلومات مفتوحة 
القادم ، أبدوات حبث  اجليل  الباحثون من  العلمي أييت  للبحث 

جديدة  ليؤكدوا أو ينفوا ما ذهبنا إليه ) وهللا أعلم ( . 

املراجع:

غوتييه : ماضي مشال أفريقيا ، طبعة ابريس ، عام 1964م . 1
.24 ،
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يف اتريخ املغرب ، ج1 ، ص 15-10 .
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.51
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429- 534هـ ، حبث شهادة املاجستري يف التاريخ القدمي 

، جامعة منتوري ابجلزائر ، ص79 ، عام 2009م.

4  ابن خلدون ، ص235 - ص236	.

أمحد بن واضح اليعقويب.. 10

أبو العالء املعري : ديوان سقط الزند ، دار صادر – . 11
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تقصد : تصيب ، تقتل.. 12
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عبداحلليم عويس: بنو هالل أصحاب التغريبة يف التاريخ . 16
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ىف ظل ندرة فرص التعليم ىف املنطقة، كانت هناك ايضاً ظروف 
لتساهم كثرياً  معا  اجتمعت  والطبيعية  والثقافية  االجتماعية  البيئة 
يف أتخر التعليم يف املنطقة. ابلرغم من أّن الناس توجه كل اللوم 
اىل الدولة فيما يتعلق ابإلخفاقات اليت صاحبت العملية التعليمية 
الظروف احمليطة ابجملتمع نفسه ايل حٍد ما  أن  يف دار زغاوة اال 
اليت  الضئيلة  الفرص  من  لالستفادة  نواٍح كثرية  من  عائقة  تقف 
زغاوة  دار  يف  اجملتمع  املنطقة.  يف  املدارس  بعض  إبنشاء  توفرت 
يف الغالب مل يكن يف البداية مستعدا ألرسال أبنائها اىل املدارس 
أما ألسباب ذات عالقة مبفاهيم دينية حيث كان املفهوم السائد 
عند أهايل املنطقة هو أن املدرسة مكاٌن للتعاليم الكنسية يديرها 
“ اخلواجة” كما يسمونه، او بسبب عوامل اقتصادية حيث أّن 
سبل  جمال  يف  هاماً  عنصراً  يشكلون  الزغاوة  جمتمع  يف  االطفال 
كسب احلياة فمنهم من يساهم ىف دخل االسرة من خالل الرعي 
او من خالل الزراعة او اعمال أخري تدر ابلفائدة لألسرة ، فهذا 
الواقع جعل كثرياً من االسر متتنع عن ارسال أبنائها اىل املدارس 
إال أن شح املدارس يف املنطقة ايضاً كان سبباً كافياً لفقدان فرص 

مشكالت التعليم يف الريف السوداين، دار زغاوة منوذجاً 
األستاذ/ حسني اركو مناوى

التعليم بوصفه القوة الرئيسية احملركة للتطور ىف اجملتمعات البشرية فنجاحه يعتمد ىف الدرجة االوىل على السياسة الرتبوية والتعليمية ىف 
الدولة املعنية، هذه حقيقة ال تقبل اجلدال ولكن ايضاً هناك عوامل أخرى غري مباشرة تتداخل مع بعضها البعض لتؤثر على حتقيق 

االهداف الرتبوية والتعليمة ىف اجملتمع البشرى، من ضمن هذه العوامل، أتتى العوامل الدميغرافية وعلى رأسها عامل الثقافة. 

التعليم ىف السودان فإهنا ال ختتلف كثرياً عن سائر الريف السوداين على الصعيد  إذا نظران اىل منطقة دار زغاوة كنموذج ملشكالت 
الدميغرايف وإن اختلفت اىل درجة ما يف البيئة الطبيعية. وقد سامهت السياسات الرتبوية جنباً اىل جنب مع عوامل الدميغرافية والطبيعة 
يف حتديد عجلة التعليم يف منطقة دار زغاوة. فعلى الصعيد الرمسي، السياسات الرتبوية والتعليمية يف الدولة السودانية منذ االستقالل 
حىت يومنا هذا عملياً مل تكن قائمة على مبدأ توفري التعليم لكل طفل على االقل ىف مرحلة االساس. عندما انتظم التعليم احلكومي  يف 
السودان منذ 1947 ، كانت منطقة دار زغاوه مل يذكر هلا حظاً من التعليم ،ال التعليم الرمسي وال تعليم اخلالوي اليت كانت تقدم هلا 
معونة حكومية بقرار من وزير املعارف جيمس كريي حيث كان هناك ما يربو على 800 خلوة تتلقى عوانً حكومياً حىت مت استبدال 
اخلالوي بنظام املدارس الصغرى عام 1934 ومل ُتذكر خلوة واحدة ممولة من احلكومة تنشط ىف حمو أمية يف منطقة دار زغاوة وظلت 
املنطقة خالية من أي مدرسة حىت عام 1954, جدير ابلذكر حدث تطوراً ملحوظاً ىف عدد املدارس ىف السودان يف الفرتة ما بني 
  Education in colonial Sudan عام 1900- 1948 وفق دراسة قامت هبا بروفسور إيرس سريي هريس حتت عنوان
1900- 1957 حيث  بلغ عدد املدارس ىف السودان ىف عام 1948 ما يقارب 27000  مدرسة. هذا الرقم نسبياً مع تطور التعليم 
يف تلك احلقبة، يعترب رقماً كبرياً ولكّن مناطقاً بعينها يف الريف السوداين مبا فيها دار زغاوة مل تنشأ فيها مدرسة واحدة. واملالحظ ايضاً 
بينما كان نصيب التعليم يف املوازنة العامة غداة االستقالل 1956 يقدر أبكثر من 15% فإّن حظ املنطقة من التعليم ال يتجاوز أكثر 
من بضع مدارس لتعليم االساس من بينها مدرسة اولية واحدة، أي مدرسة )كرنوي( االولية والبقية أُنشأت كمدارس صغرى يف كٍل من 
امربو وطينة وفوراوية ومزبد واركوري ومن مث الحقاً حتولت مدرسة )امربو( الصغرى اىل اولية وجاءت تباعاً )الطينة( الصغرى وبعد اكثر 
من عقد من الزمان حصل توسع قليل يف التعليم إبنشاء مدارس اولية يف بعض املناطق يف دار زغاوة. اما بقية املدارس الصغرى ظلت 
على حاهلا حىت أواخر الستينات القرن املاضي اىل أن أدخل نظام مايو ُسّلماً تعليمياً جديداً مبقتضاه حتولت مجيع املدارس اىل املرحلة 
االبتدائية فيها يتلقى التالميذ تعليمهم ملدة ست سنوات قبل االنتقال إىل املرحلة اإلعدادية. أما من انحية التعليم املهين حىت اتريخ اليوم 
ال توجد مدرسة واحدة او معهد للتعليم املهين الذي يعترب من أهم جماالت التنمية البشرية اليت تليب متطلبات احلداثة والتطور يف اجملتمع.    

التعليم يف جمتمع تقليدي مثل جمتمع الزغاوة الذي ينظر ايل ظاهرة 
واالقتصادية  النفسية  أببعادها  اجتماعية  الزوجات كمكانة  تعدد 
واالمنية مثل الفخر، والقوة وكسب املعيشة، فلذا كانت احدى 
مساته ارتفاع نسبة املواليد يف االسرة، وعلى النقيض هذا االرتفاع 
ففي  وقتئذ،  املتوفرة  التعليمية  املواعني  يتناسب مع سعة  كان ال 
بداية اخلمسينات من القرن العشرين جتد نسبة االطفال الذين مت 
قبوهلم يف املدارس يف دار زغاوة ال تتجاوز سوى اعداد رمزية  ومل 
يشمل  هذا العدد الرمزي كل قرية من قرى دار زغاوة املبعثرة على 
طول وعرض املنطقة ،ىف الوقت الذي جند متوسط عدد السكان 
 %75 التقدير  أسوأ  على  بينهم  من  ابملئات  يقدر  قرية  يف كل 
لتلقي  املدرسة   اىل  الذهاب  هلم  حيق  الذين  االطفال  يشكلون 
التنافس ىف احلصول  تقتصر درجة  بله مل  الطني  التعليم. ومما زاد 
الزجاجة  القبول املصممة ملعيار عنق  التعليم يف سعة  على فرص 
للقبول املدرسي يف كل  املقاعد املخصصة  bottleneck حيث 
الذين بلغوا سن  اليها ال تناسب تعداد االطفال  عام كما أشران 
مرحلة  أثناء  تستمر  التنافس  حالة  ايضاً  بل  املنطقة،  املدرسة يف 
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ىف األ فالطالب  االولية،  املرحلة  اىل  الصغرى  املدارس  من  االنتقال 

صراعه الجتياز عنق الزجاجة  حىت جيد له مقعداً ىف مدرسة كتم 
ذات الرأسني ال بد من أن يكون هو أحد اخلمس االوائل ىف صفه  
الدراسي وهكذا كان حجم الفاقد الرتبوي يف كل املدارس الصغرى 
يف دار الزغاوة يفوق أعداد من هلم احلظوة ىف مواصلة تعليمهم اىل 
الزمان  املرحلة االولية وقد استمر هذا الوضع اكثر من عقد من 
اىل أن جاء قرار حتويل مجيع املدارس اىل املرحلة االبتدائية يف هناية 

عام 1969. 

مما ال شك فيه، جناح العملية الرتبوية يف أي جتمع خيضع برمته 
منوذج  السوداين  واجملتمع  املعنية،  الدولة  ىف  الرتبوية  للسياسات 
خيتلف عن كثري من دول العامل إن مل يكن متفرداً وقد جند عدد 
دولة  بينها  ومن  السوداين  اجملتمع  هلا خصائص  الدول  من  قليل 
نوعية  اىل  تقودان  والسودان  اهلند  بني  املشرتكة  اخلصائص  اهلند. 
السياسات الرتبوية اليت جيب أن تطبق لضمان النجاح. السياسة 
التعليمية ىف اهلند فيما خيص لغة التدريس على االقل يف املراحل 
  Ethnic Federalismالدنيا ختضع لسياسات الفيدرالية االثنية
. ففي املراحل الدنيا االطفال يف بعض والايت اهلند يتلقون تعليمهم 
ابللغات القومية احمللية وذلك ألمرين مهمني األول؛ احلفاظ على 
اللغات احمللية وتنميتها من أجل خلق وحدة جاذبة لألمة اهلندية 
من خالل سياسة وحدة التنوع unity from diversity, والثاين 
لتذليل عقبة تلقي املعرفة عرب لغة أخرى غري لغة االم. هذا املفهوم 
غائب يف السياسة السودانية مما أحلق ضرراً كبرياً ىف مسار التعليم 
ىف السودان وخاصة ىف املناطق اليت تنفرد بقوميات خمتلفة مثل دار 
زغاوة وجبال النوبة وجنوب السودان سابقاً وشرق السودان. لكي 
يتلقى الطفل يف دار زغاوة تعليمه ال بّد أن تتوفر لديه مهارات 
اليت  االسرة  أّن  مع  والكتابة  والقراءة  التحدث  من  العربية  اللغة 
نشأ فيها ال عالقة هلا البتة ابللغة العربية اال ما ندر، ألن الدولة 
السودانية من أهدافها تعريب اجملتمع، فقد ُصممت املناهج الرتبوية 
اللغة العربية أبسلوب غري تربوية فيها  إلرغام االطفال على تعلم 
العقوبة البدنية واإلهانة مما جعل عدداً مقدراً من الطالب يرتكون 
الرسوب  اىل  اضافة  الدراسية  حياهتم  من  مبكر  وقت  التعليم يف 

بسبب اللغة. 

التعليم يف السودان يف اجلوانب اليت مت ذكرها  مل تقتصر مشاكل 
بل كانت احلروب شكلت أكرب حتدايً امام التقدم يف جمال الرتبية 
والتعليم يف كثري من أجزاء السودان ومن بينها منطقة دار زغاوة. 
ففي العقدين املنصرمني حتولت منطقة دار زغاوة أبكملها ساحة 
حرٍب ادارها نظام املؤمتر الوطين بعنف ووحشية، والكارثة الكربى 
كانت احلكومة تشن تلك احلرب من منطلق عرقي ضد مكون 
قبيلة الزغاوة فأصبحت يف حلظة من اللحظات كل القبيلة هدفاً 
من قبل احلكومة وجراء تلك السياسة دفع املدنيون يف دار زغاوة 
مثناً ابلغاً وعلى رأسها الفئات الضعيفة كالنساء واالطفال ويف فرتة 

احلرب سجل الفاقد الرتبوي أعلى نسبة له منذ إنشاء املدارس يف 
املنطقة. 

ىف خضم هذه الظروف الصعبة استطاع نفر من ابناء املنطقة مع 
رفقائهم من ابناء السودان التغلب على كثري من الصعاب لقيادة 
لبنات  وضع  يف  عظيم  دور  هلم  هؤالء  وكان  املنطقة  يف  التعليم 
التعليم وفتح آفاق ألبناء املنطقة الرتياد مواقع العلم يف املؤسسات 
العلمية سواء يف السودان أو خارجها، فكثري من اجليل الذي تتلمذ 
على ايديهم مضوا يف سبيل العلم والتحقوا ابجلامعات حىت انلوا 
أتهياًل يف  تلقى  من  ومنهم  خمتلفة،  العلمية يف جماالت  درجاهتم 
جمال التدريس اسوة هلم. يف هذا املقام جيدر بنا أن حنتفي هبؤالء 
األجالء من الرعيل االول الذين تركوا أثراً طيباً يف حقل التعليم وهم 
كثر ونذكر منهم على سبيل املثال االوائل الذين قدموا خدمات 
نور  حممد  االستاذ  فمنهم؛  واالولية  الصغرى  املدارس  يف  جليلة 
حممود الذي افتتحت مدرسة فوراوية الصغرى على يديه، واالستاذ 
فوراوية  ملدرسة  مديراً  عمل  الذي  عبدالرمحن  ادريس  الدين  حبر 
الصغرى ونذكر ايضاً الشيخ سليمان مصطفى من االوائل الذين 
خترجوا من معهد خبت رضا وعمل معلماً ومديراً يف مدارس عديدة 
والقائمة تطول فمنهم االستاذ حممد ادريس عبد الرسول واالستاذ 
التجاين هارون جابر واالستاذ شريف حممدين ادم صيب واالستاذ 

حممد خري حممدين ادم صىب وآخرين.  
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للشراتي التجاين الطيب مناقب كثرية يستحق ختليده أبي منها، 
وعلى رأسها الكرم الذي اشتهر به، حيث كان جيد الضيف وابن 
السبيل الطعام الدافئ يف داره يف أي ساعة من النهار أو الليل. 
ومن كرمه أن جعل مزرعته ملكاً مشاعاً للجميع، حيصد منها كل 
قبواًل ابلوافدين  األهلية  اإلدارة  قيادات  أكثر  أراد. وكان من  من 
من خارج إدارته لالستقرار – بغض النظر عن انتماءاهتم القبلية 
واإلثنية – وتيسري اندماجهم فيها، وتقدمي ما يغريهم على البقاء 
يف دارهم اجلديد. وتشهد سوق مدينة كرنوي، عاصمة دار قال، 
أن الشراتي منح األماكن املميزة )الناصية( للوافدين من خارج دار 
قال تشجيعا هلم، كما أشركهم يف وظائف اإلدارة من خفر وغريها. 
فانصهر الوافدون يف جمتمع كرنوي وتزاوجوا مع أهلها، وصار من 
العسري جداً متييز الوافد إىل املنطقة من أصحاب األرض، وخباصة 

بني أبناء اجليل الثاين ونظرائهم من أهل املنطقة. كما كان الشراتي 
بيئة  يف  واخلضر  الفاكهة  وزراعة  البستنة،  جمال  يف  رائداً  التجاين 

شبه صحراوية.

 ومن فضائله أنه كان ال يفجر يف اخلصومة، بل اشتهر أنه كان 
ينفق بسخاء على أبناء عمومته من معارضي سلطته األلداء، ال 
دفعين  الذي  الرحم.  بواجب صلة  قياماً  ولكن  أوبتهم،  رجاًء يف 
اليوم ليست مناقبه الكثرية  التجاين الطيب  للكتابة عن الشراتي 
اليت نسأل املوىل أن جيزل له الثواب عليها، وإمنا أردت إبراز دوره 
يف التعليم يف دار قال واملنطقة، وتعليم البنات على وجه اخلصوص.

يف الوقت الذي سعى فيه بعض قيادات اإلدارة األهلية يف دارفور، 
ورمبا يف أجزاء أخرى من السودان، إىل الوقوف يف وجه نشر التعليم 

الشراتي التجاين الطيب رائد التعليم اجملهول
دكتور/ جربيل إبراهيم حممد

لقد أعطى املوىل - سبحانه وتعاىل - رجاالت اإلدارة األهلية يف السودان الكثري من احلكمة املستمدة من التجربة املرتاكمة عرب العصور 
يف عائلة رجل اإلدارة، ومن املعرفة العميقة ابجملتمعات اليت يتوّلون أمرها؛ فتمّيز كثري من هؤالء الرجال ابلعدل والشجاعة والكرم ومعرفة 
أنساب الرجال ومقاماهتم. هذا ال يعين أنه مل يكن من بينهم الظامل الباطش الذي سعى حلكم قومه بيد من حديد، وخباصة عندما كانوا 
هم السلطة املطلقة قبل أن متتد سلطة الدولة احلديثة إىل مناطقهم، وقبل أن ينخرط أبناء قومهم يف التعليم النظامي مث يف وظائف الدولة 

السياسية واملدنية والنظامية، وتكون هلم سلطات أكرب من سلطات رئيس اإلدارة األهلية. 

هذه السياحة القصرية ليست للحديث عن اإلدارة األهلية يف السودان، ودورها يف املاضي واحلاضر، وال عن مستقبلها، كما أهنا ليست 
حماولة إلبراز مآثر كل رجاالهتا؛ ففي السودان من هو أكثر أتهياًل وأطول ابعاً من شخصي الضعيف للقيام بذلك، ولكنها حماولة 
متواضعة إليفاء بعض احلق ألحد رجاالت اإلدارة األهلية األفذاذ الذين تصادف يل أن أعرف طرفاً من حياته ومآثره وعطائه، ورأيت أنه 
يستحق التخليد إحقاقاً للحق، وإحياًء ملثال حرّي أبن حيتذى به. هذه الشخصية هو املرحوم إبذن هللا الشراتي التجاين الطيب صاحل، 

رئيس إدارة دار قال، الذي انتقل إىل جوار ربه عام 1970.
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يف دايرهم؛ لعلمهم أبن التعليم سيعّرف الناس حبقوقهم القانونية، 
وحيّد من سلطة اإلدارة األهلية املطلقة، وخُيرج املتعلمني من أبناء 
املنطقة من بيت الطاعة، كان الشراتي التجاين الطيب رفيقاً مع 
قومه يف كل شأن عدا رفض التعليم. فقد كان قوايً وحازماً مع كل 
من يقف يف وجه تعليم األبناء والبنات. وقد سبق املنطقة كلها يف 
تطبيق إلزامية التعليم يف منطقته، وأجرب قومه على تعليم أبنائهم، 
حيث جعل تسجيل األطفال يف سن التعليم ملزماً، وأرسل خفره 
بكل  واإلتيان  املدرسة  إىل  األطفال  ألخذ  إدارته  أحناء  إىل كل 
ابنه املدرسة؛ ليواجه سلطة الشراتي وغضبه.  من يرفض إدخال 
املياه ألخذ األطفال  أن أرسل خفره إىل موارد  به األمر  بلغ  بل 
غصباً عن أوليائهم إىل املدرسة. وبفضله – بعد هللا – اكتظت 
الذين  التالميذ  استيعاب  عن  وعجزت  األولية،  مدرسة كرنوي 
صار إدخاهلم املدرسة إلزامياً، ففتحت مدرسة عّد اخلري، وُحّولت 
التعليم  يشجع  وكان  أولية.  مدرسة  إىل  الصغرى  فوراوية  مدرسة 
وينفق على التالميذ الفقراء ويكسيهم، ويطعم املدرسة كلها من 
ماله اخلاص ألايم إذا ما أتخر متعهد التغذية عن توريد األغذية يف 
ميقاهتا، مث يفرض على رجاالت إدارته اإلسهام يف إطعام التالميذ 
إىل حني وفاء املتعهد ابلتزاماته. وال يسمح إبغالق املدرسة بسبب 
نقص األغذية كما حيدث يف بعض املناطق األخرى يف السودان. 
الغالل يدوايً  تبنّي للشراتي أن طحن  عالوة على ذلك، عندما 
إلطعام التالميذ أمر مرهق للعامالت، أدخل الطاحونة إىل منطقته 
لتيسري األمر، كما درج على ذبح ثور أو أكثر لتالميذ كل مدرسة 

يف كل عيد.

الذين كان  املنطقة  أبناء  على  أفضال كثرية  التجاين  وللشراتي 

سبباً يف تعليمهم دون متييز طبقي، فمما يروى من قصص إصراره 
وحرصه على التعليم، أنه مّر على من يشرف على هبائمه صباحاً 
فوجده برفقة ابنه الذي يف عمر املدرسة، فسأله ملاذا مل يدخل ابنه 
املدرسة، فأجاب الرجل أبن ابنه يساعده يف رعاية هبائم الشراتي، 
فقال له الشراتي: دع هبائمي تضيع على مسئولييت، وخذ ابنك 
غدا إىل املدرسة، فامتثل الرجل ألمر الشراتي على مضض، وأخذ 
ابنه إىل املدرسة. وحبمد هللا مث بفضل الشراتي صار ذلك الطفل 
فيما بعد من كبار األطباء االستشاريني الذين يشار إليهم ابلبنان 

يف سودان اليوم.

مهّمة الشراتي األكرب كانت يف إقناع رعيته بتعليم البنات يف جمتمع 
ذكوري ينظر إىل املرأة ابعتبارها آلة إنتاج ال رأي هلا، وليس من 
حقها سلوك مسالك الرقي. كان الشراتي التجاين متقدماً على 
عصره بقرون يف شأن املرأة وحقوقها. ولتنفيذ قناعاته بشأن تعليم 
لبناء املدرسة يف  البنات وجعله واقعاً ال مفر منه، خصص أرضاً 
أفضل موقع يف عاصمته كرنوي، واشرتى مواد البناء األساسية من 
خالص ماله، وأتى ابلبّنائني املختصني من الفاشر، وأعّد كمائن 
الطوب، ووّفر وسائل وعمال نقل املياه على حسابه، مث استنفر 
أهل املنطقة ملساعدته يف بناء املدرسة. وكان هو أول من يسجل 
حضوره يف موقع البناء يف الصباح الباكر، ويباشر يف نقل الطوب 
بنفسه، فيهرع إليه القوم ويكفونه معونة ذلك. ويبقى يف املوقع إىل 
هناية اليوم، ويقضي بعض أمور إدارته فيه، حىت يطمئن على سري 
العمل يف بناء املدرسة وفق خطته. وعندما انتهى من بناء املدرسة 
إلدارة  تقّدم  خفرياَ،  هلا  وعنّي  املواصفات،  أحسن  على  بسورها 
التعليم يف املركز طالباً التصديق له مبدرسة كرنوي للبنات، وإرسال 
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ال املدرسني ومستلزمات املدرسة أبعجل ما يتيسر؛ فكان له ما أراد، 

وفُتحت املدرسة. ولكن من أين له ابلبنات؟

ليلزم اآلابء إبدخال بناهتم املدرسة، ألزم نفسه، وأسرته، واألعيان، 
والعاملني معه، بتسجيل بناهتم يف املدرسة قبل اآلخرين، مث أعلن 
عن اجتماع حاشد لكل أعيان ورجاالت اإلدارة، وشرح هلم أمهية 
تعليم البنات، وضرورة أن يلتزم اجلميع بتعليم بناهتم، وتوّعد الذين 
يعزفون عن ذلك ابختاذ ما لديه من سلطات ضدهم، وملا أتّخر 
الناس يف إرسال بناهتم إىل املدرسة، أرسل خفره إىل البوادي وموارد 
املياه ألخذ البنات عنوة إىل املدرسة. وعندما تبنّي له بعد فرتة أن 
هذا اإلجراء يُنّفر الناس، وجيعلهم يفّرون ببناهتم من املنطقة، قرر 
أن يربط قبول التالميذ يف مدرسة البنني بقبول أخواهتم يف مدرسة 
البنات. فأضحى ال يُقبل تلميذ يف مدرسة البنني إال مقابل قبول 
أخته أو قريبته يف مدرسة البنات. وصار لزاماً على الذي ليس له 
بنت يف عمر املدرسة، ويريد تسجيل ابنه فيها، أن أييت اببنة أخته 
أو أخيه أو أي من بنات األسرة يف عمر املدرسة، ليقبال معا يف 
املدرستني يف آن واحد، وبذلك صار تعليم البنات ملزماً وممكناً يف 
دار قال بفضل إصرار الشراتي التجاين وتدابريه احملكمة، ووضع 
كل إمكاانته املادية وسلطته اإلدارية يف خدمة التعليم يف إدارته، 

وتعليم البنات على وجه أخص، على الرغم كل العوائق. 

جمهودات  من  أيضاً  اجملاورة  اإلدارات  وبنات  أبناء  استفاد  وقد 
الشراتي التجاين الطيب – على روحه شآبيب الرمحة – يف نشر 
التعليم. ولو كان الشراتي التجاين الطيب من أهل العواصم، لكان 
أمثال اببكر بدري، ولوجد تكرمياً  التعليم  ذكره يف مصاف رواد 
وختليداً يليق مبا قام به من جهد استثنائي يف نشر التعليم عموماً، 
قبول  على  عصية  بيئة  يف  أخص  وجه  على  البنات  تعليم  ونشر 
مشروعه يف زماهنا. ومن هنا أدعو أبناء دار قال، وكل الذين خترجوا 
يف مدارس كرنوي وعّد اخلري وفوراوية من البنني والبنات مبن فيهم 
الرئيس التشادي إدريس ديب إدنو، أن يسعوا لرد شيء من مجيل 

الشراتي إليهم بتكرميه ابلكيفية اليت يروهنا.

الشراتي  عن  يكتب  أن  أراد  ملن  شهية  فاحتة  جمرد  هذه  وأخرياً، 
التجاين الطيب، أو أي من قياداتنا الذين قّدموا ملناطقهم خدمات 
جليلة بغري مّن وال أذى. وأشكر األخ الدكتور زكراي حممد طاهر 
املقال  هذا  جاءت يف  اليت  املعلومات  بغالب  أمدين  الذي  علي 

وشجعين على كتابته.
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آ آاثر حرب دارفور على املرأة والطفل
دكتوره/ نور الشام بشري نيام

“ىف اخلطاب الذكوري تعد املرأة مساحة إضافية للرجل وليس كياان منفصال … الكيان الذى فيه سلطته كما يفرغ فيه إحباطاته«

  عانت املرأة من سلطة الرجل وإحباطاته ىف كل االوقات؛ كان البد للمرأة يف أوقات التوافق والوائم مع الرجل أن تنكر ذاهتا ىف اغلب 
االحيان وتتنازل لصاحل الرجل، خاصة ىف اجملتمعات الذكورية..كما اهنا كانت الكيان الذى يفرغ الرجل فيها إحباطاته ىف زمن احلروب 
وعدم الوائم. ىف هذا املقال القصري حناول ان نناقش فيه آاثر حرب دارفور على املرأة: مشكلة االغتصاب واجليل اجلديد من املواليد 

الذين ال يعرفون آابءهم. 

 احلرب واحدة من األنشطة العدوانية اليت مارسها اإلنسان عرب التاريخ؛ فقد مرت االنسانية بسنني عجاف خالل احلربني العامليني 
ودفعت مثنا ابهظا خالل تلك احلروب من قتل وتشريد وأمراض نفسية مجة عان منها من وقع احلرب ىف أرضهم. االغتصاب واحدة من 

املشكالت الىت عانت ومازالت تعاىن منها املرأة خاصة أثناء احلروب لقلة األمن واالستقرار وتطبيق القانون.

دخل السودان مؤخرا ىف حرب شعواء ضد املعارضة املسلحة ىف إقليم دارفور. وكان نتاج تلك املعارك ان احرقت قرى أبكملها وآالف 
املرأة  اإلقليمية والدولية. عانت  املنظمات  أنشأهتا  اليت  اللجؤ  اجلوار وداخل معسكرات  الالجئني يف دول  القتلى واجلرحى  وماليني 
ىف دارفور كثريا من جراء تلك احلروب ىف كل نواحى احلياة إال أن االغتصاب ونتائجه كانت واحدة من أبرز إفرازات احلرىف العقدين 

السابقني. 

أنه  اجلنسي،  مبعىن  االعتدا  أنواع  أحد  أبنه  االغتصاب    عرف 
ذو طبيعة جنسية جتاه شخص آلخر، وكانت أغلب االعتداءات 
اجلنسية من قبل الرجل جتاه املرأة يف عاملنا االفريقى الذكورى املسلم  
إال أن العامل الغرىب اقرتح امكانية أن حيدث االغتصاب من قبل 
الرجل جتاه الرجل او املرأة، أو امرأة جتاه رجل، أو امرأة جتاه امرأة 
الدول  أو  الغرىب  العامل  القضااي ىف  كما مسعنا ورأينا ىف كثري من 

النامية حيث يتساوى فيه اجلنسان ىف احلقوق والواجبات. 

ولقد عرف االعتداء اجلنسي على انه اتصال جنسي غري مرغوب 
فيه يستخدم فيه املغتصب القوة ىف ارتكاب جرميته، لذلك وضعت 
اقصى القوانني الىت جترم االعتداء اجلنسى. وختتلف هذه القوانني 
ىف   احلال  هو  الخرى كما  والية  من  وأحياان  ألخرى  دولة  من 

الوالايت املتحدة األمريكية 

احملكمة  ىف  ابلشكوى  جنسيا  عليها  املعتدى  يتقدم  عادة  ولكن 
اغلبنا  املعتدى أاي كانت مكانته. فقد شاهد  املعنية وتتم مسألة 
استجواب رئيس الوالايت املتحدة األمريكية بيل كلينتون حينما 
شكته مونيكا لوينسكي. إال  إننا جند  صعوبة يف معرفة االعتداء 
اجلنسي يف العامل الثالث حيث أن احلديث عن عامل اجلنس حديث  
معيب مستور خفى حسب العادات والتقاليد، ويعترب جمرد اعالن 
االعتداء عيب على املرأة وأسرهتا وإن كانت هي الضحية وتدفع 
ضريبة ذلك اإلعالن ابهظا، حيث اهنا ىف بعض األحيان تقضى 

املغتصبة بقية حياهتا دون زواج وإن كانت صغرية السن، حيث 
ينفر منها اجلميع. فتأثر املرأة السالمة وتلتزم الصمت ىف أغلب 
األحيان خاصة إذا مل يكن هنالك آاثر مرئية من جراء االغتصاب

»اجملتمع  الثقافية  الذكورية  العقده  مقاله  ىف  العمريي  أمري  قال 
الثقايف الذكوري الذي أصبح يفرض هيمنته بقوة يف ظل غياب 
تلعب  أن  ميكن  الذي  السياسي  واحلراك  الدميقراطية  املؤسسات 
فيه املرأة املثقفة دورا مستقال مماثال موازاي ومكمال لدور الرجل، 
أدى إىل أن أصبحت املرأة مبفردها، عليها أن تثبت وجودها ليس 
ابلرجل  عالقتها  على  أساسا  بل  اخلاصة،  قدراهتا  على  اعتمادا 
وخصوصا من ميلك الصيت أو االسم أو النفوذ، مع ترسخ أقدام 
ذلك األخطبوط اهلائل الذي يتمثل يف السلطة السياسية، الدينية، 
االجتماعية، اإلقطاعية العتيقة.« هذه الصورة ىف اجملتمعات األكثر 
ثقافاهتا وعاداهتا  املقفولة على  علما وتقدما ولكن ىف اجملتمعات 
تلك  للتفكري ىف حتدى  جمال  وال  به  مسلم  فاألمر  دارفور،  مثل 
املسلمات من قبل اجملتمع ألي امرأة أاي كان علمها ومكانتها. وىف 
ظل هذه الثقافة الذكورية وقعت االغتصاابت املروعة والىت ال ميكن 

احصائها بشكل دقيق ىف هذه املرحلة ىف اتريخ دارفور.

ألن  رمبا  مفتوحة  بصورة  اجلرائم  هذه  مثل  السودانيني  يعرف  مل 
اجلنسى  االعتداء  عقوبة  اإلسالم  ويشدد  مسلمة  دولة  السودان 
وتشجع على الزواج واالستقرار،  بينما جند هذه الدول قد سجلت 
هذه األرقام عرب أجسام قانونية وقضائية وأمنية تعمل حلماية املرأة 
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والطفل فإننا نالحظ الغياب التام هلذه األجسام احلكومية أو ما 
يعادهلا يف معسكرات اللجؤ اليت عاش فيها إنسان دارفور وخاصة 
اندلعت احلرب تشرد  املرحلة األوىل حينما  املرأة والطفل جند يف 
والدواء  والكساء  الغذاء  بتوفري  العاملي  اجملتمع  انشغل  فقد  القوم 
ينتبهوا  مل  ولكنهم  اآلالف،  أرقام  وصلوا  الذين  هلؤالء  واملسكن 
املرأة،  وألن  وهنا  تتم  هنا  اليت كانت  االعتداءات  هذه  خلطورة 
القروية ىف دارفور ختجل من طرح مثل هذه االعتداءات  خاصة 
لآلخرين صراحة، فقد ظلت هذه االعتداءات سرية وعانوا منها 
املنطقة هلكذا  العامل معرفة االسباب او تفسري  كثريا. لقد حاول 
اعتداءات ىف كل العامل ولكن مل جيدوا تفسريا موحدا خلف دوافع 
االغتصاب. لقد رجح بعض العلماء األسباب اىل  أسباب نفسية 
هذه  عرضنا  إذا  اجلنسي.  واإلشباع  السيطرة  وحب  كالغضب، 
األسباب ىف اجملتمعات الىت تعرضت فيها املرأة والطفل لالغتصاب 
الغضب حتما سيكون  أن  فإننا جند  كمجتمع املالجئ والتشرد 
ميلكه ابألمس،  االنسان كل شئ كان  فقد  املوقف حيث  سيد 
كما ان الرغبة ىف السيطرة واشباع احلاجات الفسيولوجية  لرجل 
واحدة من  لقد صدقت  للواقع.  اقرب  تكون  قد  السالح  حيمل 

الناشطات ىف جمال

  العادات والتقاليد يف جمتمعنا حيمل املرأة تبعية نتائج أي  عملية 
جنسية خارج نطاق الزواج وأن كان اعتداء.  لذا جند أن الكثري 

اجلنسي مسكوت  ابلتعدي  املرأة  فيها  تتعرض  اليت  احلاالت  من 
عنها وغري واضح للعيان انهيك عن ترفع للقضاء، لذا حتاول املرأة 
جاهدة ىف التخلص من اآلاثر املرئية لالغتصاب كاحلمل وعادة 
تتم حماولة التخلص من اجلنني بطرق بدائية تؤدى اىل وفاة املرأة 

املغتصبة أحياان كثرية. 

القتل  منها  أثر جسيمة  تركت  دارفور  احلرب يف  اندلعت  حينما 
والتهجري واللجوء إىل دول اجلوار وفقدان املعني الذي كان يوفر 
هلا احلماية، سواء كان ذلك احلامى ااب او زوجا أو اخا. لقد تربت 
املادى  الدعم  الرجل ىف  على  الكلى  االعتماد  مفهوم  على  املرأة 
واحلماية، ومل تتغري تلك مفاهيم. لذلك مل خيطر على ابهلا كيف 
تدافع عن نفسها من الرجل. فتعرضت املرأة العتداءات جسدية. 
ولكن أكثرها سلبية على نفسية املرأة حبسب علمى كإمرأة كانت 
بني  هبا  دارفور  يسمع  إنسان  فتئ  ما  اليت  اجلنسية  االعتداءات 
احلني واحلني والىت كانت ترتكب من قبل احملاربني. ونتج عن تلك 
االعتداءات  أطفال يف معسكرات اللجوء ال يعرفون آابءهم. وليس 
ذلك فحسب فقد ظهرت أنواع أخرى لالعتداءات اليت مل تسمع 
هبا دارفور من قبل، وهى االعتداء على األطفال جنسيا.  مما نتج 
اليوم  اطفال  السن،  صغار  لدى  واضطراب  االكتئاب  آاثر  عنه 

ورجال املستقبل  وهم مرشحون لالنفجار يف املستقبل.

من  واملشردون  الالجئون  يعيشها  اليت  املعيشية  الظروف    كانت 
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دارفور صعبة للغاية وكانوا يسكنون ىف معسكرات مكتظة  وليس 
للنوم للكبار والصغار وهذا ادى اىل  هنالك مثة أماكن خمصصة 
جند  أن  ميكننا  و ال  لالنتهاكات.  بدوره  ادى  الذي  االحتكاك 
لعدد ضحااي االعتداءات اجلنسية سواءا كان  إحصائيات دقيقة 
املرحلة.   هذه  ىف  تفصيلية  دراسة  وجود  لعدم  الطفل  أو  للمرأة 
الباحثني أن جيرى دراسة مستفيضة ىف  نتمىن ان يستطيع احد  
املستقبل القريب بعد أن يعم السالم ربوع البالد  ويرجع الالجئون 
على  سلبيا  أثرا  األطفال  على  اإلعتداء  وقراهم.  ترك  دايرهم  اىل 
املراة أيضا ألهنا هي األم اليت أجنبت هذا الطفل وكان لزاما عليها 
له  الطفل ولكن لظروف احلرب مل تستطيع أن توفر  محاية ذلك 
األمان فكان ذلك أملا دفينا للمرأة أيضا. هذه االغتصاابت افرزت 
وقنبلة  مصيبة  وتلك  اابؤهم  معروف  الغري  االطفال  من  جمموعة 
موقوتة الن هذه اجملتمعات تستعر من الشخص الذى ولد بغري 
الناس ما ذنب هذا اإلنسان  زواج. والغريب ىف االمر، مل يسأل 
الذى جاء اىل احلياة جراء رغبة شخص آخر؟  ولكن يظل هذا 
السؤال قيد االجابة، ولكن اىل ان يغري اجملتمع نظرته جتاه هذا/

هذه الربيئة فنحن على موعد مع قنبلة موقوتة من أبرايء قد يتحولوا 
برغبات شيطانية ىف  اجنبوهم  مرة  مرتني:  ظلمهم  جناة جراء  اىل 
جمتمعات تستنكر وجودهم ومرة  محلهم نتيجة االخرين واستعر 

منهم لعدم معرفة آابئهم . 

 فاملرأة ىف دارفور وقعت حتت فريسة احلرب الذى دفعها لتكون 

حتت رمحة غريب حيمل البندقية ويفعل ما يريد ىف جمتمع ذكورى 
تقل فيه العقوابت القانونية الضعيفة. ويرى عامل النفس اإلكلينيكي 
عا  أجريت  دراسة  يف  شارك  الذي  ليساك،   ديفيد  األمريكي 
املغتصبون  فإن  اكتشافهم،،  يتم  مل  الذين  املغتصبني  2002 عن 
أكثر غضًبا على النساء بل ومدفوعني ِمن ِقبل رغبة للهيمنة عليهن 
والسيطرة عليهن. حيث أن طبيعة هؤالء املغتصبني أكثر اندفاًعا، 
فاضحة، معادية للمجتمع، فرطة الذكورة، وأقل تعاطًفا من غريهم. 
فأاي كانت التفاسري فإن املرأة تعرضت هلذه العملية الشنيعة خالل 
مل  الىت  املعسكرات  ىف  بقاءها  وأثناء  احلرب  جحيم  من  هروهبا 
تستطيع فيه املرأة اخلروج منها لو لكيلو مرت واحد دون ان تكون 
حياهتا وشرفها عرضة لالنتزاع. ومل تستطيع املرأة من التعبري عنما 
حيدث هلا الهنا تربت على اهنا اذا تعرضت لالعتداء  فتلك جرمية 
جير كل االسرة اىل طأطأة الرأس، فكتمت على االمر اال من قليل، 
وما خفي أعظم. نتمىن ان يعم السالم ىف ربوع البالد حىت تضمد 

املراءة جراحها ما ظهر منها وما بطن
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خصائص نظام الزراعة التقليدية:-
رتبطة مبفهوم الزراعة التقليدية، 

ُ
يوجد العديد من اخلصائص واملزااي امل

ومنها ما أييت:-

أ/ أتمني ُسبل العيش على النطاق احمللي والريفي االستخدامات 
تعّددة لألراضي الزراعّية.

ُ
امل

ب/ محاية التنوع البيولوجي.

ت/ التقليل من استخدام األدوات التكنولوجّية احلديثة يف الزراعة 

ث/ ملرونة يف نظام اإلنتاج.

هّجنة للنبااتت.
ُ
حافظة على املصادر اجلينّية وغري امل

ُ
ج/امل

زارعني على النظام البيئي، والتنوّع احليوي الزراعي، 
ُ
ح/ حفاظ امل
واحليواين معاً 

الزراعة التقليدية واحلديثة يف منطقة دار زغاوة 
اجلزء األول  

األستاذ/ عبد الرمحن آدم الطاهر  
الزراعة :-

تعد الزراعة أهمَّ مقوم من مقومات احلياة على وجه األرض، فهي من املصادر األساسية اليت حيصل من خالهلا اإلنسان على املواد الغذائية 
اخلاصة به، واليت كفل له البقاء على قيد احلياة، وهي منتشرة بشكل كبري يف العديد من املناطق اجلغرافية املختلفة، وتعرف على أهنا 
حرفة وفن من الفنون اليت يتبعها اإلنسان يف حياته، واليت تؤدي إىل حصوله على كافة احملاصيل واإلنتاج النبايت واحليواين، وهذا التعريف 
من املصطلحات احلديثة واملتطورة، حيث كان يطلق على العملية الزراعية يف املاضي بعملية بذر البذور املختلفة يف األتربة، والعمل على 

إبقائها لفرتة من الزمن، لكي يتم نضوجها نتيجة لتعرضها للظروف الطبيعة، والعمل على حتصيلها وحصادها يف الوقت احملدد لذلك.

مفهوم الزراعة التقليدية: -
كّثف 

ُ
ّتبعة ُمنذ القدم، واملتوارثة عرب األجيال، حيث تعتمد على االستخدام امل

ُ
ُيشري مفهوم الزراعة التقليديّة إىل طريقة الزراعة األصلّية امل

عتادة والقدمية لكسب لقمة العيش 
ُ
للموارد الطبيعّية، واملعرفة القدمية أبساليب الزراعة، كما تُعرف الزراعة التقليديّة على أهّنا األساليب امل
زارعون جياًل بعد جيل.

ُ
ابالستفادة من األراضي الزراعّية قد اإلمكان، الثقافة الزراعّية اليت يتوارثها امل

وتعتمد الزراعة التقليديّة على ُمعاجلة الرُتبة والنبااتت ابستخدام ُمنتجات قد تكون أقل ضرراً من غريها، حبيث متنع األمراض، أو اآلفات 
عاجلة على ُخصوبة الرُتبة.

ُ
اليت تستهدف النبااتت وتتلفها، دون أن تؤثر هذه امل

دعم نظام الزراعة التقليدية يف دار زغاوة :-
نافسة 

ُ
هّددة، مبا فيها التغرّي املناخي العاملي، والتصحر ابإلضافة إىل تزايد امل

ُ
يتعرض نظام الزراعة التقليديّة اليوم للعديد من العوامل امل

يف األسواق على استخدام املوارد الطبيعّية، وتعتمد عملّية دعم نظام الزراعة التقليديّة على إمكانّية توظيف املصادر الطبيعّية جّيداً، 
واالستخدام األمثل للموارد احمللّية، ابإلضافة إىل حتسني الزراعة التلقيحّية من خالل الوسائل الطبيعّية، وتوفري رأس املال الكايف من قبل 
ناسبة هلذا النظام، وتدريب املزارعني، وتسهيل عملّية وصوهلم إىل 

ُ
زارع من استخدام أدوات احلراثة التقليديّة امل

ُ
ختّصة لتمكني امل

ُ
اهليئات امل

درّة لألرابح جلميع املزارعني 
ُ
أسواق التجارة العادلة، ودعم املناطق الريفية اليت تعتمد على نظام الزراعة التقليدية، وذلك بتوفري األنشطة امل

على حّد سواء.

خ/تنوع احملاصيل املزروعة يف األراضي نتيجًة لالستخدام األمثل، 
ستدام للموارد الطبيعي .

ُ
وامل

طرق الزراعة احلديثة 

تسميد الرتبة
أ/يعتمد أسلوب الزراعة احلديث على استخدام األمسدة العضوية 
والكيميائية لزايدة خصوبة الرتبة. يستخدم املزارعني إضافاٍت عدة 

لزايدة كمية اإلنتاج.

األمسدة  هي  استخدامها  يتم  اليت  األمسدة  أشهر  من  ب/ 
النيرتوجينية.

مثل  للرتبة  العناصر  من  العديد  إضافة  املزارعون  يفضل  ت/ 
الكالسيوم واحلديد والفوسفات والبواتس.

حراثة األراضي: -



جملة كردنق: جملة دورية تعىن ابلرتاث والثقافة واإلبداع | اجمللد االول، العدد )01( فرباير 2021
25

وة 
زغا

ار 
ة د

طق
 من

 يف
ديثة

واحل
ية 

ليد
التق

عة 
لزرا

ا واليت  السريعة  الزراعية  تتم ابلرتاكتورات  األراضي  أصبحت حراثة 
الرتبة  وتقليب  األرض  هتوية  طريق  عن  اإلنتاج  فعالية  من  تزيد 

والقضاء على األعشاب الضارة.

الري:-
وتشتمل  بكثرة،  احلديثة  الري  احلاضر طرق  الوقت  يف  ُتستخدم 
على الري ابلتنقيط، أو الري ابلرشاشات، وذلك تبعاً لنوع النبات 
املنوي ريه. قد سهلت هذه الطرق يف الري عملية سقاية النبااتت، 

وحلت حمل طرق الري التقليدية.

الزراعة احلديثة
• مت استحداث آالت زراعية حديثة لزراعة البذور املختلفة يف 	

املساحات الشاسعة من األراضي، وقد حلت هذه اآلالت 
حمل آالف العمال الذين كانوا يزرعون البذور ويستهلكون 

الكثري من الوقت واجلهد.

• الصغرية من األشجار 	 الشتالت  كما أصبح احلصول على 
جمهزة  الشجريات  هذه  تكون  حبيث  خاصة،  مشاتل  من 

ومهياة للزراعة.

املبيدات احلشرية:-
• الزراعة 	 أساليب  من  تعترب  اليت  احلشرية  املبيدات  سامهت 

تلف  تسبب  اليت  الضارة  احلشرات  مكافحة  يف  احلديثة، 
النبااتت.

• احملصول، 	 من كمية  تقلل  اليت  االمراض  على  قضت  كما 
وتسبب اخلسائر للمزارعني.

آالت احلصاد: :-
• التنب 	 البذور عن  النبااتت وفصل  اآلالت حبصاد  تقوم هذه 

بطريقٍة رائعة، مما ااتح إجناز مساحاٍت شاسعة من األراضي 
يف وقٍت قياسي.

• تستخدم مثل هذه اآلالت يف حصاد القمح والشعري والعدس 	
والقطن واألرز، وغريها.

• من 	 وغريه  الزيتون  لقطف  مشاهبة  آالت  استخدام  مت  كما 
الثمار.
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تقنيات التكنولوجيا احليوية: -األ

اليت  والنبااتت  الثمار  جودة  حتسني  يف  التقنيات  هذه  سامهت 
املهجنة  والنبااتت  احملسنة  البذور  زراعة  طريق  عن  إنتاجها،  يتم 
للحصول على أصناف أكثر مقاومًة لألمراض، وأفضل من حيث 

كمية اإلنتاج، ومثار أكرب خجماً.

البيوت البالستيكية:-
سامهت يف إنتاج أصناٍف عدة من الثمار واخلضروات على مدار 

العام، بداًل من إنتاجها يف موسٍم معني.

إجيابيات وسلبيات الزراعة احلديثة:-
 ينتج عن الزراعة مبفهومها القدمي -قبل ظهور ما يُعرف ابلزراعة 
احلديثة آاثر كبرية على العامل أمجع، فقد استهلكت قدمياً أكثر من 
نسبته %85  ما  واستهلكت  العامل  األراضي حول  مساحة  ثُلث 
من حصة االستهالك املائي وغريها الكثري من مظاهر االختالل 
الزراعة  تقنيات  ظهور  ساعد  ولكن  القدمية  الزراعة  أوجدهتا  اليت 
اآلالت  واستخدام  صنعة، 

ُ
امل واألمسدة  احلديث،  احلديثة كالري 

على  التقنيات،  من  وغريها  احلشرية  واملبيدات  احلديثة،  الزراعية 
التقنيات  هذه  وبفضل  تطّورها،  وإيقاف  املظاهر  هذه  من  احلد 
زادت كميات إنتاج احملاصيل الزراعية ذات اجلودة العالية بشكل 
للزراعة، كما  خصصة 

ُ
امل األراضي  مساحة  تقليل  مع  جداً  كبري 

تضاعفت اإلنتاجية بنسبة ثالثة أضعاف، وأّدى استخدام اآلالت 
العاملة  األيدي  على  االعتماد  نسبة  تقليل  إىل  احلديثة  الزراعية 
وختفيض عدد احليواانت اليت كان يُعتمد عليها يف عمليات الزراعة 
القدمية ومقابل كل ما وّفرته أساليب الزراعة احلديثة إاّل أهّنا أّدت 
إىل بعض املشاكل كتلُوث البيئة ابملبيدات احلشرية وما ينتج عنه 
من أتثري على صحة اإلنسان كما زاد االعتماد على مصادر الوقود 
فضاًل  احلديثة،  الزراعية  واملاكينات  اآلالت  لتشغيل  األحفوري 

عن تسمُّم بعض املواد الغذائية ابألمسدة اليت يتّم استخدامها يف 
عمليات الزراعة احلديثة.

الزراعة التجارية:-
الزراعة التجارية هي إنتاج وزراعة احملاصيِل على نطاق ومساحات 
واسعة من أجل بيِعها، واملقصود بذلك هو التوزيع واسع االنتشار 
لبائعي اجلملة أو متاجر البيع ابلتجزئة. احملاصيل الزراعية التجارية 
السكر،  وقصب  واملطّاط،  والقهوة،  والذرة،  والشاي،  كالقمح، 
يف  وبيعها  بكميات كبرية حلصدها  زراعتها  تتم  والقطن،  واملوز، 
األسواق العاملّية، كما أن إنتاج املواشي ورعيها يندرج أيضا ضمن 
الزراعة التجارية. تقوم شركاٌت زراعية كبرية ابلزراعة التجارية نظرا 
العمليات  تنفيذ  أو  املال  العالية سواء من حيث رأس  للّتكاليف 
الدول  يف  أكرب  بشكٍل  التجاريّة  الزراعة  تنتشر  التكنولوجّية كما 
معاجلة  وميكن  الّنامية  الدول  يف  منها  أكثر  املتقّدمة  الصناعّية 
لتجار  بيعها  مثّ  حصادها  موقع  يف  احملصوّدة  الزراعّية  احملاصيل 

اجلملة.

• أهم أنشطة اإلنتاج الزراعي يتميز اإلنتاج الزراعي أبنواعه 	
ومنها:

حراثة الرتبة وزراعة احملاصيل، واالعتناء هبا وحصادها. 

أ- تربية وتغذية احليواانت. 

ب- تربية األحياء املائية وخاصة األمساك. 

زهرة. 
ُ
ت-زراعة األزهاروالنبااتت امل

ث- زراعة الفواكه واخلضراوات. 

ج- زراعة الغاابت وزراعة األشجار احلرجّية ورعايتها.

• النشاط الزراعي  يف دار زغاوة :-   	
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نظراً لطبيعة أراضي  دار زغاوة تعترب الزراعة النشاط االقتصادي 
الرئيسي لغالبية السكان  دار زغاوة حيث تتمّيز أكثر مناطق يف 
دار زغاوة إبنتاجها لبعض احملاصيل مثل: الدخن، والذرة، والفول  
والسمسم، والكركديه، واللوبيا، والصمخ والبطيخ ومشام  والكثري 
من أنواع اخلضروات وتتميز مناطق دار زغاوة ابلفاكهة الربية ،النيق 

والاللوب والعرديب والقضيم واحلميض واملخيط...اخل

• املطرية 	 ابلزراعة  يعرف  ما  زغاوة  دار  سكان  ميارسون  كما 
التقليدية، حيث يقوم الكثري من السكان دار زغاوة  ابلزراعة 
يف مشاريع  مساحات صغرية ومتوسطة ابلقرب من مرتفعات 
والري  املنتشرة،  والطينية  الرملية  واالرضي  والوداين  اجلبال 

ابستخدام مياه الوداين واآلابر  ومياه األمطار. 

• نشاط رعاية األغنام واملاشية:	

 هو اثين أكثر نشاط اقتصادي انتشاراً بعد الزراعة، حيث يعمل 
الكثري من سكان  دار زغاوة يف رعاية األغنام واملاشية، ويوجد  
نوعان ىف بعض املناطق يف دار زغاوة  من رعي األغنام، األول هو 
الرعي املستقر الذي يعتمد على الرعي حول بعض القرى، والثاين 
املتنقل ابملاشية املسافات كبرية عرب مناطق دار زغاوة   الرعي  هو 

حبث عن  املاء والقش يعودون اىل مناطقهم يف فصل اخلريف.

نواصل يف اجلزء الثاين.
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أجرى املقابلة األستاذ/ حامد جربو
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االسم: حامد داير آدم إبراهيم 
مكان امليالد: دار زغاوة، “مىت جىن” 

اتريخ امليالد: 1966 م  
املؤهالت الشخصية: ختم القران الكرمي يف خالوي 

“ وادي ابري “ يف صباه 

احلالة االجتماعية: متزوج أب لبنني وبنات، واحفاد  

املهنة: يعمل يف التجارة 
مكان اإلقامة: امدرمان، دار السالم 

اهلواية: مطالعة الصحف الرايضية واجملالت، ال 
حيب السياسة.

حامد داير إبراهيم عضو يف كردنق ايقا وايضا 
عضو يف إشراف »القروب » وهو من الشخصيات 

النشطة اليت أثرت منتدى كردنق ايفا يف كثري من 
اجملاالت، ومن األعضاء الداعمني واملسامهني جمللة 
كردنق ،فلذا رأت إدارة كردينق ايقا ان شخصية 

العدد يف إصدار العدد األول من اجمللة لالخ حامد 
داير إبراهيم وهذا أقل تقدير يقدمه كردنق ايقا 

لشخصه الكرمي ،فايل تفاصيل سريته الشخصية . 

التجارة  يف  االستمرار  املستقبل:  يف  ختطط  ماذا 
وتوسيعها 

رسالة اىل كردنق ايقا: كردنق ايقا منرب جامع ألبناء 
الكيان جبميع مكوانته االجتماعية والثقافية والطبقية 
الذي جيمع  الفريد  الوحيد  املنرب  هو  هذا  واجلغرافية، 
ابناء الكيان هبذا الطراز، لذا وجب علينا احملافظة عليه 

واالهتمام به.

وكونوا  الكيان  ابناء  على  حافظوا  األخرية:  الكلمة 
يدا واحدة.

شخصية العدد
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أطوار اجملتمعات وأدوارها
دكتور/ حممد علي حسني شرف الدين
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وجمموعة هذه األسر اليت تنتمي لعائلة معينة تسمى عشرية. وتنداح 
تلك العشائر وتتوسع وتصبح قبيلة. ففي جمتمع القبيلة تكتسب 
اجملموعة البشرية اللغة والتاريخ والرتاث والثقافة والعادات والتقاليد. 
وبنفس النسق تتوسع القبائل وترتبط ببعضها وتصبح قوما أو أمة، 
إليه جمتمع  يتطور  الذي ميكن أن  الطور األخري  الطور هو  وهذا 
العائلة الواحدة، ففي هذا الطور تكتمل أركان اجملتمع من اتريخ 
وتراث ودين ووطن وقد كانت السلطنات واملمالك القدمية ممالك 
قومية، ويف مرحلة القوم تتحدث مكوانهتا القبلية هلجات خمتلفة 
متجاورة  إقطاعيات  أو  داير  للقبائل  وتصبح  الواحدة  اللغة  من 
داخل الرقعة الوطنية الكبرية، ويصبح لكل قبيلة حاكم أهلي حيكم 

أفراد قبيلته؛ فالوضع أشبه ما يكون ابلنظام الكونفدرايل. 

جمتمع  وهو  الشعب،  جمتمع  لتشكل  املختلفة  القوميات  تتحد 
يتألف من مجيع  اصطناعي  اجملتمع جمتمع سياسي  فهذا  الدولة؛ 
هذا  ومثل  عرقية.  رابطة  بينها  تربط  ال  اليت  املختلفة  القوميات 
اجملتمع ينبغي أن يكون جمتمعا دميقراطيا تتساوى مجيع القوميات 

يف احلقوق والواجبات دون امتياز أو متييز.

الشطر  من  يف كل  أصبحت  والسياسي  الطبيعي  التطور  وحبكم 
الزغاوة  وأمة  السودانية  الزغاوة  أمة  السوداين  والشطر  التشادي 
التشادية، فهناك أمتان من الزغاوة يف تشاد ويف السودان. وقد آن 
األوان أن تطالب الزغاوة حبقوقها القومية يف تشاد ويف السودان. 

ليست الزغاوة وحدها من تعاين هذه املشكلة فهناك أمم عريقة 
املتجاورة  الدول  من  وغريمها  تشاد  ويف  السودان  يف  الزغاوة  غري 
هي  بينما  القبائل  اسم  عليها  ويطلقون  االضطهاد،  نفس  تعاين 

أمم.

املساواة املطلوبة بني املواطنني هي املساواة يف حقوقها االجتماعية 
والثقافية والسياسية. 

أطوار اجملتمعات وأدوارها
دكتور/ حممد علي حسني شرف الدين

اإلنسان بطبعه كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش خارج اجملتمع كما ال ميكن أن تعيش السمكة خارج املاء. ومن املعتاد أن أغلب 
الكائنات تعيش يف مجاعات وأسراب وقطعان مع أهنا ليست كلها بكائنات اجتماعية ابملعىن الدقيق.

وعليه فاجملتمع البشري كائن يف ذاته ينمو ويتطور كما ينمو اإلنسان، ويف كل طور أيخذ اجملتمع شكال خمتلفا، وتكون له مسئوليات 
خمتلفة. وتعد األسرة اخللية األولية للمجتمع البشري، فاألسرة تتألف من الوالدين واألبناء، وتتعلق جبوانب أسرية أخرى مرتبطة أبسريت 

الوالدين؛ فتصبح أسرة ممتدة تتألف من اإلخوان واألخوات واجلد واجلدة واألخوال واخلاالت والعمات واألعمام.

 وجمتمع األسرة جمتمع أبوي يتوىل األب تنظيم أمور األسرة وترتيب أوضاعها وهو جمتمع شراكي ينتج ابلشراكة وتسكن األسرة يف بيت 
واحد، عندما يبلغ األبناء طور الرشد ينفصلون من البيت الكبري ويصبح لكل واحد أو واحدة منهم أسرة.
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لغز الغابة
الراوي هارون مورنو حجر، الرتمجة إىل الغة العربية حامد جربو

الرسومات للفنان التشكيلي د. صالح ابراهيم
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األستاذ حامد حممد جربو

 يف مروج سافنا اإلفريقية حيث ترعي الثدييات مع الضواري جنبا 
إىل اجلنب، يف وسط هذه املروج الوهاد والنجود عليها أشجار يف 
إحدى الوهاد شجرة مثمرة يف أعلى الفرع طائر من آكلة الثمار، 
منهمك يف نقح الثمار ونقرها ...! ينط من فرع إىل األخر برشاقة 

العصفور ...!

حتت الشجرة املثمرة غزالة أتكل ما تساقط من أوراق ومثار الشجرة، 
كل حركة أو قفزة من الطائر هتز الفرع وتسقط املزيد...! والغزالة 

هي أخرى منهمكة يف متابعة ما يسقط وتلتهمه على الفور ...

وراء احلشائش الطويلة قرب الشجرة فهد يرصد حركة الغزالة ويتابع 
وموهة شكله  احلشائش  بسط جسمه حتت  عن كثب،  ويراقب 
فبدأ يدب ببطء ويقرتب منه شيئا فشيئا...! والغزالة غافلة عما 

يدور حوهلا تعلف ابطمئنان ...!

صقر  أنثى  قمتها  يف  املثمرة  الشجرة  تقابل  عالية  شجرة  هناك 
»شيهانة » ترقد على البيض يف هدوء وتراقب املشهد من اعلي 
وأيكل  الثمار  وينقد  ينقي  الغصون  بني  يتنقل  طائر  الشجرة، 
يرتصد  فهد  الشجرة،  تساقط من ورق  ما  غزالة أتكل  أجودها، 

ويرتبص به ويقرتب منه زحفاً...!

يف هدوء الرباري وسطوع مشس إفريقيا ال شيء حيجب الرؤية يف 
ملح  الشجرة  أعلى  يف  غصنه  من  التخفي،  الصعب  ومن  النهار 
الفهد  حركة  يتابع  وبدأ  نقر  عن  توقف  املرتبص،  الفهد  الطائر 

بتوجس واكرتاث...! 

نسائم الصيف تداعب غصون اخلمائل فتتمايل كأرجوحة حتمل 
الطائر » جتيب وتودي...!« يبعد ويقرتب من الغزال وطوراً من 
يتأهب لألنقاض ...!  الفهد  الفهد يف حركة أرجوحية...! كان 
قبل أن يقفز الفهد بثوان، أحدث الطائر صوت تنبيه ...! ففزعت 

الغزالة وفرت بعيداً عن الشجرة ترك الفهد متأهباً...!  

رد الفهد على التنبيه بنظرة قوية وغاضبة تلقاء الطائر، وكذا أنثى 
الصقر ...! يبدوا أهنما غضبا من تصرف الطائر، ظل الطائر يف 
صفو  عكر  شيء  ال  أن  لو  معهما كما  النظرات  يتبادل  غصنه 

األجواء ...! مث واصل نقر الثمار يف غصنه ابطمئنان...!

يف  ...!؟  الصواب  على  أم كان   !... متطفاًل  الطائر  هل كان 
تقدير البشر كان الطائر علي حق ...! هذه الغزالة املسكينة رمبا 
كانت أم لصغري« رشا« جائع يف انتظار أمه لريضع، بعد أن ترعى 
وتدر اللنب، موته حتت هجمة الفهد يعين موت صغريها أيضاً ...!

منذ  ...!؟  الفهد  ما ذنب  الطائر  تطفل  عن  املقابل وعوضاً  يف 
الفهود  طعام  قائمة  مقدمة  يف  الغزالن  أتيت  الفهد  هللا  خلق  أن 
أيضاً صغري جائع  للفهد  ...! رمبا  ثدييات أخرى  إىل  ابإلضافة 
يف انتظار الصيد ...! وصيد الغزالن ليست نزهة وال تكرر مثل 
هذه فرصة النادرة دائماً.. ملاذا يتطفل الطائر ويفوت الفرصة على 
الفهد اجلائع اذاً...!؟ هذا هو اللغز الذي جيب على الناس أن 

مييطوا طالمسه.
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قطعه  قطعة  السالح  يتفحص كومة  وراح  احلكيم  تقدم  حينها 
حىت وقع اختياره على رحمني يكادان يتساواين يف طول عوديهما 
ودهشتهم  اجلميع  حرية  من  زاد  مما  وحّدهتما،  نصليهما  وعرض 
إذا  الرحمني حىت  يقوم بشحذ  أن  إايه  البلدة وطلبه  دعوته حلداد 
ما صارا أكثر حدة ومضاًء من ذي قبل، وىف كل ذلك ال أحد 
أن  يدور يف خلد حكيمهم غري  مبا  التكهن  يستطيع  الناس  من 
أنفسهم،  البلدة يف قرارة  يكاد جيمع عليه سائر أهل  واحداً  أمراً 
وهو أنه ال يغلبه احليلة يف فك طالسم هذه القضية الشائكة ألن 
الرحمني،  به ال حتده حدود. ما أن فرغ احلداد من شحذ  ثقتهم 

أمامه،  ميثال  أن  املتخاصمني  دعا  وذهوهلم  اجلميع  دهشة  وأمام 
وحينما صدعا ألمره انول كل واحد منهما أحد الرحمني وخاطبهما 
قائاًل: مبا أن كل واحد منكما يدعى أنه صاحب البعري ولكن ال 
أحد منكما ميلك أدىن دليل يثبت ادعاءه ليدحض رأى خصمه، 
وحيث أن اجلمل الواحد قطعاً ال ميكن أن تؤول ملكيته لكليكما 
هيا  لذلك  اآلخر،  دون  ألحدكما  ملك  فهو  واحد،  وقت  يف 
ليمض صاحب اجلمل ليفك عقاله ويسوقه إىل ديرته أو إىل حيث 

يريد !!!

 حكيم دار برييه
القاص/ نورين مناوى برشم 
 قصص وحكاايت من تراثنا 

حدث مرة أن تنازع رجالن من رعااي إحدى عمودايت دار برييه يف بعري، فادعى كل واحد منهما أبنه صاحب البعري، حاول الناس 
عبثاً للتفريق بينهما إبجياد حل هلما ولكن دون جدوى إلصرار كل واحد على رأيه ومتسكه مبوقفه، ومما زاد األمر تعقيداً وجعله عصياً 
على احلل، ال أحد منهما ميلك أدىن دليل يدعم به ادعاءه فراح كلِ  منهما يكيل سيال من التهم والسباب لغرميه واصفا ابللص واجملرم 

الذي اعتاد أن ينازع الناس يف حقوقهم.

 حىت إذا ما عزم األمر على الناس وأعياهم احليلة بل كاد أن حيدث فتنة بني أهل البلدة اليت ختاصم فيها الرجالن لتحزهبم إىل فئتني، فئة 
مناصرة هلذا وأخرى لذاك، األمر الذي دفعهم ذلك لعرضها إىل حكيم الداير ليفصل بينهما، وهو احلكيم الذي متيز ابحليلة واحلكمة 
والدهاء حىت لقب حباّلل العقد. وحينما جيء ابحلكيم وإصغائه جيداَ حليثيات النزاع من الطرفني وأهل البلدة، أكد كعادته أبن ال يغلبه 
احليلة يف أن جيد حاًل عاداَل منصفاً للطرفني أبيسر ما يكون، غري أنه اشرتط أن ينتزع منهما التفويض املطلق والقبول املسبق حلكمه من 
طريف النزاع علناً بشهادة أهل البلدة كافة. وبعد أن كان له ما أراد، وملزيد من احليطة واحلذر تال بعض التعاويذ والنصوص من العهود 
واملواثيق وطلب من اجلميع الرتديد من خلفه، حىت إذا ما أتكد أبنه أفلح يف أن حيّصن قراره وحكمه املرتقب بتلك املواثيق والعهود 
املغلظة اليت ظّن أبن ال أحد يتجرأ من حنثها، منح املتخاصمني مهلة يوم كامل لعل أحدمها يرتاجع عن موقفه، غري أهنما عادا بعد 
املهلة املمنوحة هلما أكثر إصراراً وتصميماً ىف التمسك مبوقفيهما أكثر من ذي قبل. عندها دعا احلكيم اخلصمني، وأهل البلدة كافة أن 
يتجمعوا بكل أسلحتهم ىف منتدى البلدة وهي شجرة عتيدة شاخمة ممتدة القامة، فارعة الطول متشابكة األغصان فاردة فروعها ىف كل 
اجتاه بتنسيق بديع تقع وسط البلدة، وحينما حضر اجلميع أمرهم أن يضعوا كل أسلحتهم حتت الشجرة وأن حيتل كل واحد منهم مكانه 

ابجمللس، حىت إذا ما بدت أمامه كومة كبرية من السيوف والرماح واملدى مبختلف أحجامها وأنواعها.
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التحريضي حىت تقدم أحد الرجلني  ما إن أكمل احلكيم حديثه 
فعمد إىل عمامته اليت كان يعصب هبا رأسه فنزعها بقوة فتألقت 
هبا  فشد  الشمس كاملرآة  أشعة  تعكس  وهي  العريضة  صلعته 
فعقدمها جيداً  على كتفه  خصره إبحكام شديد مث مجع طرفيها 
مما يساعدها على سهولة احلركة، وتلك شدة اخلصر الذي درج 

الزغاوة على تسميتها بشدة )الم ألف( 

مث عمد إىل رحمه فعجمه فكأنه بذلك أراد أن خيترب مدى صالبة 
عوده وعيناه ال تكادان تفارقان نصله العريض املتأللئ مع أشعة 
الشمس، مث مشّخ أبنفه ونفخ صدره وراح ميشى وهو مسرع اخلطأ 
حنو البعري كالثور اهلائج وقد بدا وكأنه حزم أمره وعقد عزمه على 
ابعرتاض  املرة  هذه  جترأ  إن  الرمح  بذلك  غرميه  صدر  خيرق  أن 
وعى  قد  أنه  يبدو  غرميه  أن  الصدف  حسن  من  ولكن  سبيله، 
الدرس جيداً هذه املرة ومن مث مل يتجرأ أن ينبس ببنت شفة انهيك 
صامتاً  أنفاسه ساكناً  بل ظل حابساً  اجلرؤ ابعرتاض سبيله  عن 
وقد  مزهواً  اجلماعة  إىل  التفت  فقد  احلكيم  أما  ميت.  أكثر من 
هتللت أسارير وجهه قائاًل: أشهدوا أيها الناس ورب الكعبة!! أنه 
صاحب البعري. أما الرجل اآلخر ظل يف صمته وسكونه حىت إذا 

ما أتكد أن غرميه توارى عن األنظار متاما وهو يهش بعريه حنو 
ديرته، التفت إىل احلكيم حمتجاً بعد أن انقشع روعه وأفلح يف أن 
جيمع شتات نفسه ويفك قيد لسانه الذي عقده اخلوف قائاًل: 
وحيك! أي حكم أنت؟ بل أنت فتان!! حنن مل نقصد جملسك 
لتدفعنا للنزال، فلو كان األمر كذلك ملا قصدانك أو قصدان غريك 
أيها الفتان إمنا جئناك متنازعني لتفصل بيننا ابلعدل واإلنصاف، 
بئس احلكم أنت!! ما افلحين هللا أن نشدتك مظلوماً مرة أخرى، 
ومث تقدم حنو اجلماعة وهو مطرق الرأس ينقل رجليه نقاًل، مث مههم 
بكلمات يكاد ال يبني ورمى ابلرمح وسط كومة األسلحة وذهب 

لشأنه.

هذه القصة تقرب يف بعض أوجهها بقصة املرأتني اللتان اختصمتا 
ادعت كل  حيث  السالم،  عليه  سليمان  نيب هللا  عند  طفل  يف 
واحدة منهما أبنه ابنها، فما كان من سيدان سليمان إال أن قال: 
أتوىن ابلسكني ألشقه نصفني ألعطى كل واحدة منهما نصفاً! 
تفعل  ال  صوهتا:  أبعلى  تصيح  جزعة  وهي  إحداهن  قالت  هنا 

رمحك هللا، فقضى سيدان سليمان هلا أبنه ابنها.
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فيه  القرية  الضرا » – جملس يف وسط  بيته ابلقرب من “  كان 
جيتمع رجال القرية لألنس وتناول الوجبات مع الضيوف إن وجدوا 
البيت,  إيل  رجلني  معه  وإستصحب  الضر  إيل  فورا  توجه   -!..
ليشهدا ما يف بيته ..! دخلوا البيت ومل جيدوا شخصاً غريباً  كما 
ادعى..! فقط وجدوا الزوجة لوحدها..! خرج الرجالن من البيت 

دون أن جيدا أحداً غريباً.!

انه  وزعم  القصة  نفس  الزوج  , كرر  احلدث  بعد  أسبوع  مضى 
رجال  من  عدد  داهم  زوجته..!  مع  نومه  غرفة  يف  رجاًل  وجد 
ومل  البيت  نواحي  يف  الغريب  الرجل  عن  وحبثوا  “البيت  “الضرا 
جيدوا أحدا..! شك الناس يف مصداقية الزوج , وحالته النفسية , 
ويف اليوم التايل مسع الرجل الغريب يضاحك زوجته يف الغرفة ..! 

اندى اجلريان ليشهدوا عليها ومل جيدوا أحدا غري الزوجة ..! 

كيد النساء
قصة هارون محُرنو حجر 

ترمجة األستاذ/ حامد جربو - رسومات التشكيلي طارق نصر
عندما بلغ اخلامس والعشرين من العمر طلب من والده أن يساعده يف الزواج ,ألنه ال يستطيع أن يتكفل بتكاليف الزفاف وحده ال 
ميلك ما يكفي من املال , ذلك أن والده رجل ثرى ميلك الكثري..! وافق الوالد مبدئياً على الطلب وعرب عن سروره ابلبادرة وأكد أن 

هذه من مسئولياته كوالد, ولكن لديه شرط , إذا أوىف به فسوف يقوم ابلواجب ويكون عوانً له يف الزفاف..! 

الشرط هو أن يتدرب االبن على احلياة الزوجية ويتعرف علي كيد النساء ومآرهبن  قبل الزواج ..! ومن مث يقوم هو بتدبري ومتويل مراسم 
زفاف ابنه..! زعم االبن انه يعرف الكثري عن احلياة الزوجية ومستعد لتحمل املسئولية كزوج وال ينقصه شيء إال الزوجة الصاحلة اليت 
يسكن إليها ..! ويكون مثال لرب أسرة انجح, لكن الوالد أصر على شرطه من دون تردد, وشدد على أن يتعرف الولد بصورة عملية 

على كيد النساء ومآرهبن عن قرب ويتثبت من ذلك بنفسه وليس ابلتخمني واحلدس كما يفعل املنظرون ..!

ظل الشاب مدة من الزمن من دون زواج ويطيل التفكري يف كيفية التعرف على كيد النساء عملياً كما طلب منه والده ..!. ويف يوم من 
األايم التقى صدفة بعجوز من القرية : سألت عن أحواله , ومىت يتزوج ..! ألن أهايل القرية والقرى اجملاورة يف انتظار حفل زفاف ابن 
الرجل الثري..! قال إن زواجه مرهون بشرط والده..! وقالت ما هو الشرط  ؟: الشرط هو عليه التعرف عمليا على كيد النساء  ومآرهبن 

قبل الزواج ...! وهو مل يتمكن من إيفاء ذلك الشرط  حىت اآلن .

دلته على امرأة متزوجة من رجل ال حتبه ..أرغمت على الزواج منه, ذهب االبن إىل بيت املرأة اليت دلته عليها العجوز, ونزل عندها 
ضيفا يف غياب زوجها رحبت به وأكرمته وحددت له موعداً آخر للزايرة يف بيتها ..!وافق االبن على الفور , وأعترب هذه فرصة ذهبية 
لتعرف على كيدهن عن قرب .لكن فكر يف الزايرة ..! كيف تكون مظهر زايرة المرأة متزوجة يف بيتها دون أذن زوجها وهي ال تربطها 
صلة القرابة أو معرفة مسبقة غري هذه الزايرة العابرة ..! وكيف جترؤ هي على حتديد موعد زايرة يف بيتها مع شخص غريب مثلي وهي 

ال تعرف عين الكثري..!؟

جاء االبن إيل البيت يف املوعد احملدد وجدها يف انتظاره, والزوج خارج البيت , أعدت له متكًأ يف البيت وأحضرت له الطعام والشراب 
وبدآ يتآنسان كما لو أهنما زوجان ..! جاء الزوج إيل املنزل وجد رجل غريب يف البيت مع زوجته يف وضع مهتك لعرضه..!هم أن 
يقضي عليه , ولكن استدرك أن القضاء عليه يف هذه احلالة قد يرتتب عليه عواقب وخيمة وال ينجو من العقاب«  النفس ابلنفس”ال 

سيما وان زوجته قد تشهد ضده يف كل األحوال ال شك يف ذلك..,!.

قالت الزوجة : هذه هي املرة الثالثة يتهمين ابلفاحشة كما رأيتم 
اهللوسة  ويقاسي  صعبة  نفسية  حالة  من  يعاين  زوجي  ..!إن 
ابستمرار, وأحياانً يعتدي علي بعنف فلذا جيب ربطه أثناء الليل 
لنطمئن على حيايت وحياته انه مير حبالة غري طبيعية..!فقام رجال 
»الضرا » بربطه إبحكام يف عماد احدي احلجر يف البيت ..!على 
العنيفة  واملقاومة  املاكرة  الزوجة  تدعيه  ما  وإنكار  نفي  من  رغم 

لعملية القيد والواثق..

زير  الغريب من خمبئه  يف- حفرة حتت  الرجل  الليل خرج  أثناء 
الزوجة ابطمئنان,  ينزل وخيرج مبساعدة  الرجل, كان  املاء-بطول 
فتش الناس مجيع نواحي البيت إال حتت الزير ال احد ظن أن رجاًل 
ميكن أن خيتبئ يف حفرة حتت زير املاء ..!!.بدأ كعادته يالطف 
ويغازل الزوجة الرجل املقيد أمامه بسكينة ..!صرخ الزوج أبعلى 
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صوته أمام هذا املشهد املستفز...هلموا اي أهل »الضرا »الرجل 
الغريب خرج من خمبئه..! انه يتناول الطعام مع زوجيت..!مسع أهل 
الزوجة  قابلته   , البيت  ليتفقد  احدهم  فأرسلوا  النداء   « »الضرا 
يف الباب وانولته وجبة العشاء اليت جهزهتا مسبقاً لرجال« الضرا 
»كالعادة, قائلة: هذه هي وجبة العشاء ال احد يف البيت أكل 

العشاء كما يزعم املهلوس اجملنون..!!

رجع املرسال ابلعشاء ومل يبايل ابلنداءات املتكررة من الزوج ,ظن 
مثل اآلخرين أن ما يقوله جمرد هذاين اجملانني..!

سال الرجل الغريب أو االبن املتدرب زوجة الرجل: ملاذا تفعلني 
الزواج  على  أرغموين  أحبه  ال  أان  قالت:  بزوجك..!؟  هذا  كل 
منه وهو ال يريد طالقي ..! حنن معشر النساء كيدان عظيم أذا 

كدان..!هذا هو الدرس الذي حدثتك عنه العجوز .

عاد االبن إىل أبيه وحدثه مبا جرى مع تلك املرأة الغريبة,- زوجة 
تقنع  املاكرة أن  املرأة  الرجل اجملنون..! – كيف استطاعت هذه 
أهل” الضرا أن زوجها جمنون..! » قال الوالد: اآلن قد تعرفت 
واستوفيت الشرط , أنت اآلن مهيأ للزواج..فزوجه أبوه كما وعد 
, وبعد عامني تزوج ابلثانية ..تويف والده بعد فرتة قصرية ترك ولده 

الوحيد وأمه, وزوجيت ولده. 

الولد  شعر  أمه..,  ومع  أبيه  بيت  يف  زوجتيه  مع  الولد  سكن 
تصرفاهتا  اتسمت  الزوجتني  احدي  من  االرتياح  وعدم  ابلضجر 
ابلغموض وعدم الصراحة مع العائلة بصورة عامة , وأحياان تفتعل 

املشاجرة معه ألتفه األسباب ..!. فقام حبيلة التالية :

اجتمع ابلعائلة وقال هلن هناك عراف أو رجل صاحل يتعبد وحيدا 
يف اجلبل يف كل رأس سنة يزوره الناس كل حلاجته , يطلبون منه 
الدعوات والربكات, فيستجاب رغباهتم فتتحقق أمنياهتم ..! إذا 
متاع  من  تردن  ما  واطلنب  وقابلن  هناك  اذهنب  رغبنت يف حاجة 
الدنيا ..قلن نعم حنن يف حاجة إىل ذلك ..فخرجن على الفور 
إىل اجلبل حيت الرجل الصاحل ..! خرج هو من وراءهن وسبقهن 
إىل اجلبل وتنكر وتقمص شكل الرجل الصاحل املزعوم , وقف يف 
مدخل كهف يف اجلبل وقال هلن بصوت غليظ : اطلنب ما تردن 

أان الرجل الصاحل..! 

تقدمت أم الولد فقالت : أريد ألبين الصحة وطول العمر وذرية 
صاحلة والتوفيق يف حياته أسال هللا أن ميد يف عمري أحضر أفراح 

أحفاده .

قالت الزوجة األويل: أريد لزوجي التوفيق والسداد, وان يليب طلبايت 
فوراً دون تردد وان يدوم احملبة بيننا .

قالت الزوجة الثانية: أان كرهت هذا الرجل ال أريد أن أعيش معه 
بعد اآلن..! لعنة هللا عليه واطلب من دعوات الرجل الصاحل أن 

يعمي هللا بصره وبصريته وان يشقى ما تبقى من عمره .

آخر  طريق  البيت عرب  إىل  سبقهن  قد  البيت وجدنه  إيل  رجعن 
..! فقال هلن : هل وجدتن الرجل الصاحل وطلبنت ما تردن قلن 

نعم ..!.

طلب من عمه أن يتزوج أمه هذه وصية والده, إذا رغبت هي ذلك 
, فتزوجت بعمه,  لىب طلبات الزوجة األوىل فاشرتى هلا ما طلبت 
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ترك الزوجة الثانية دون أن يسأل ماذا طلبت من الرجل الصاحل 
البندر مث عاد بعد فرتة  , وبعد مدة قصرية سافر برفقة عمه إيل 
هبدية للزوجة الثانية وتصنع مبرض يف عينيه وأن رؤيته ليس على ما 
يرام ..وان بصره يضعف يوما بعد يوم وال يدري ماذا يفعل ..!! 
فرحت الزوجة الثانية وظنت أن دعوة الرجل الصاحل قد استجيب 

هلا فسوف يفقد بصره يصبح أعمى عما قريب..!

ماهر يف طب  انه مسع حبكيم  الثانية  الزوجة  اخرب  يوم  ذات  يف 
العيون يقيم يف داير أهلها ,لذلك قرر زايرة بلدة احلكيم اليت جتاور 
بلدة أهلها,وطلب منها أن ترافقه ألنه ال يرى األشياء كما جيب 
أصبح شبه كفيف حيتاج إىل مساعدهتا..بكل سعد وسرور قامت 
برتتيب وجتهيز أغراضه الشخصية  للسفر على الفور , ويف اليوم 
يبحث عن احلكيم  أواًل ومن مث  أبيها  بلده  إىل  معا  التايل سافرا 
فيما بعد , رحبت عائلة أبيها ابلزايرة فجهزت أم الزوجة حجرة 
يف احلوش ابإلضافة إيل كوخ صغري ملحق ابحلجرة ضيافة مؤقتة 
وترك  ابحلجرة  امللحق  الكوخ  يف  وقته  جل  يقضي  هلما..!كان 
احلجرة للزوجة ’واخرب زوجته انه يف انتظار صديق له سوف أييت 

أيخذه إىل حكيم طب العيون عما قريب. 

الطفولة  مرتع  أبيها  بلدة  يف  ذهبية  فرصة  الثانية  الزوجة  وجدت 
البلدة  شباب  بينهم  ومن  واألحباب  ابألصدقاء  التقت  والصبا 
الزواج ...! صارحتهم  قبل  الذين كانوا على عالقة ومعرفة  هبم 

عالج  عن  يبحث  ألنه كفيف  رعايته  حتت  انه   , زوجها  حبالة 
العيون ..!وهو يطيل اجللوس وحيدا يف الكوخ وال يهتم هبا كثرياً 
شباب  من  يؤانسها  من  وجدت  فلذلك  أصال  حتبه  ال  فهي   ,
البلدة , ومن بينهم شاابن أحباب الزمن الصبا ..! يف كل أمسية 
أييت الشاابن لألنس واستعادة ذكرايت الصبا واهليام  مع الزوجة 
الكفيف مث ينصرفان يف آخر الليل بعد قضاء أوقات مجيلة معها, 
كان الكفيف يراقب الوضع عن كثب ويتنصت عن ما يدور بينهم 
لألنس  الشبان  جاء  أماسي  أحدى  يف  ابستمرار,  احلديث  من 
كالعادة قبل منتصف الليل خرج احدهم لقضاء احلاجة وعند ابب 
احلوش اخلارجي حلق به الكفيف وسدد له طعنة يف الكفل وتوارى 
يف الظالم , فهرب الشاب متأثراً ابجلرح , وال يدري من الذي 
طعنه ..! يف منتصف الليل خرج الشاب الثاين , فغدر به الكفيف 
له  وسدد  األول  احلادث  مكان  نفس  اخلارجي  احلوش  ابب  يف 
طعنة قاتلة يف الكلى من اخللف فارداه قتياًل يف احلال ..ورجع إىل 

كوخه, كما لو أن ال شي قد حدث..!.

عند الفجر عثر صاحب الدار علي جثة يف ابب احلوش , واندى 
األهل واجلريان للمشهد جاءوا إىل مكان اجلثة فأصاهبم الدهشة 
ال  الشاب..!؟  قتل  ومن   , الليلة  هنا  ماذا جرى   !.. والصدمة 
أحد يف الدار غري صاحب الدار والنساء والضيف الضرير..!قال 
هلم الرجل الضرير انه مسع يف منتصف الليل وهو يصلي يف كوخه 
يقول اي فالن قد عقرتين..!أعتقد مصدر صوت خارج  أحدهم 
احبثوا عن  إذا   , بعد ذلك أي حركة  ما مسعت  تقريباً..!  البيت 
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فالن وهو صديق امليت ..! حبثوا .عنه فوجدوه , كان األمر ال 
ابلبينة  القاتل  هو  أذا   !.. الكفل  مطعون يف  اآلخر  هو  يصدق 

والدليل..!فتم القصاص.

أن  تستطيع  ,لن  الصدمة  بغيبوبة  أشبه  حالة  يف  الزوجة  دخلت 
تصدق ما حصل ..! ال ميكن أن يتقاتل الشاابن حىت املوت ملاذا 
يتقاتالن أصاًل مها أصدقاء الصبا منذ الزمان األول ..! ال شك 
أن هناك لغز ما مل تفهمه , دخل اهللع يف نفسها وأصيب خبوف 
أبداً  البيت ال خترج  لزمت  شديد ,صارت ختاف من كل شيء 
,الزمها اخلوف واالكتئاب فحاول االنتحار, كلما ربطت احلبل 
يف اعلي دعامة احلجرة وعملت عقدة حبل املشنقة ووضعت يف 

رقبتها  ترتدد وأتجل االنتحار إىل يوم التايل ..!,يف ذاك املساء 
وتداول  رقبتها  املشنقة علي  الطاولة وحبل  فوق  تقف  بينما هي 
التفكري يف عواقب وتبعات االنتحار وتتحسس عنقها , جاء الزوج 
الضرير الذي كان يراقبها وركل الطاولة بعيداً وتركها مشنوقة حىت 
عاٍل  بصوت  الزوجة  ينادي  وجلس   , إىل كوخه  ..ورجع  املوت 
أين زوجتك..!؟  الكوخ , سائلة  إىل  الزوجة فجاءت  أم  مسعت 
قال ال ادري أين هي أانديها ال جتيب..! دخلت غرقتها وجدهتا 

مشنوقة “ انتحرت..!.

اراتبت أم الزوجة يف كل ما جرى يف بيتها منذ قدوم زوج بنتها 
الرجل الضرير.. ! من مصرع الشابني إىل انتحار ابنتها , شككت 
غابت كل هذه  ..! كيف  األحداث  اليت صاحبت  يف غموض 
األحداث عن الرجل الضرير وهو يف البيت ..! ال شك أن هلذا 
الضرير دور يف انتحار ابنتها على األقل..هل هو كفيف فعاًل ال 
يرى األشياء كما يدعي..!؟ فكرت يف خطة ماكرة من خالهلا 
تستطيع أن تقضي عليه وتنتقم منه.يف أسبوع املأمت أعدت وجبة 
الضرير  للرجل  عشاء دمسة حبليب مسموم بسم األفعى وأعطت 
,شك الرجل يف نوااي املرأة , ففحص الطعام قبل أن يتناوله فوضع 
قطعة منه هلرة كانت يف احلوش فماتت على الفور ..! قسم الطعام 
إىل قسمني رمى اجلزء األكرب منه وترك الباقي يف اإلانء, دون أن 

يذوقه طبعاً ,.

ابتت الليلة يف وجوم يف الصباح تفقدت األم الثكلى الكوخ ظنت 
انه فارق احلياة..! خرج الرجل الضرير من الكوخ خبفة غري معتادة 
تناولت   , داويتيين  أطيب محاة..!لقد  اي  فيك  : ابرك هللا  وقال 
رأيت  بصريا  عدت  ..!!فأان  احلمد هلل  بصري  إيل  فارتد  العشاء 

الدنيا من جديد .

الثكلى من الذي جيري أمامها ..! كيف يداوي  اندهشت األم 
سم األفاعي البصر..!هل السم الذي وضعته يف الطعام كان دواًء 
للشفاء..!؟ قالت يف نفسها , إذا كان ذلك عالج فأان أويل به 
ألين أيضا أعاين ضعف يف البصر..فسوف التناول ابقي الطعام يف 
العشاء ..هكذا قدرت ما حدث يف ليلية البارحة ..! يف املساء 

تناولت العشاء املسموم فماتت على الفور يف مرقدها..!.

تفوق  انه  يبدو   , هكذا قضى على مجيع اخلصوم  مبكر وحيلة 
على معلميه جبدارة , مكث أسبوعني يف مأمتيهما فغادر هبدوء 

إىل حيث أتى
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فريوس كوروان )19(
ما هو اجلديد واين حنن اآلن 

الدكتور ابرودي مصطفي فاشر
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فري فريوس كروان )19(
ما هو اجلديد و اين حنن االن 

الدكتور ابرودي مصطفي فاشر
اخصائي امراض الباطنية واجلهاز اهلضمي واملناظري - كندا 

مسئ كوروان 19 الهنا اكتشفت يف شهر 12 من عام 2019

تنتمي ايل عائلة كبرية ةتسمي ب جمموعة فريوسات الكروان تعيش يف جسم احليواانت 

انتقل ايل االنسان عن طريق اكل حلوم حيواانت مصابة ابلفريوس مثل اخلفافيش  من غري طهي  

اهم ثالثة  االعراض: 
• احلمي	

•  ضيق يف التنفس	

• كحة انشفة	

وايضا من اعراضه االم املفاصل والعضالت واالرهاق والتعب والتهاب يف احللق وسيالن االنف او انسداده.

الفريوس ينتقل من شخص الخر عن طريق التلوث ابفرازات الشخص املصاب او عن طريق املصافحة وتناول الطعام معه و مالمسة 
اي شئ ملوث ابلفريةس 

الفريوس سريع االنتقال وخاصة الفصائل اجلديدة  ولكن نسبة الوفيات اكثر بني  

كبار السن واملرضي خاصة مرضي اجلهاز التنفسي مثل الربو واالهتاب قصيبات  الرئة املزمنة  

ومرضي السكري والكبد وفشل الكلوي ومرضي نقص املناعة  ومرضي زراعة االعضاء واملتعاطني للعقاقري ختفض املناععة مثل الكورتزون 
وغريه واملصابني بسوء التغذية 

فريوس الكروان19  ال يعيش خارج جسم االنسان او يف اهلواء الطلق ملدة طويلة واذا سقطت علي االرض سوف متوت بسرعة وخاصة  
يف اجلو حار
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ما هي خطورة الفصائل  اجلديدة من فريوس كروان:
انتشر حول  مث  افريقيا  اليت ظهرت يف جنوب  اجلديدة  الفصائل 
العامل تتميز ابهنا سريعة االنتقال ولكن ليس اكثر فتكا من فريوس 

كروان االم

هل ظهرت اي عالج جديد للكروان؟
ال يوجد عالج جديد فعال كل العالجات اليت مت جتربتها مل يغري 

الشي الكثري 

هل فعال ظهر امصال فعالة؟
نعم حديثا ظهر امصال فعالة ابذن هللا ومبضاعفات اقل  ونسبة 

احلماية فوق ال 90% لبعض الشركات

فريوس كروان  ضد  اللقاح  انتاج  يف  بدات  شركات كترية  هنالك 
الشركات الغربية مثل اسرتا زنيكا وفايزر ومادوان و جونسون ان  
جتارهبم  وعرضوا   شفافية  بكل  انجحة  جتارب  عملوا  جونسون 

ابلتفصيل للعامل. 

وسائل  ابستخدام  ولكن  املصل  انتجت  صينية  شركات  هنالك 
للعلما  يسمحوا  ومل   للعامل  جتارهبم  ينشروا  مل  قدمية   تكنولوجية 
احلماية  نسبة  لنا  قالوا  فقط  وسالمته  االنتاج  طريقة  يف  التدقيق 

تفوق ال 50% وال يوجد مضاعفات

اان انصح عدم تناول املصل الصيين حيت تثبت للعامل اتثريه وسالمته 
الفاسدة عن طريق  الصينني  متعودين علي مترير بضائعهم  طبعا 

رشوة القادة الفاسدين.

من هم الغري مسموح هلم من اخذ املصل 

االطفال دون سن ال 16 سنة الن التجارب مل تشمل االطفال 
ولكن مع مرور الوقت ومع التاكد من سالمة املصال سوف اييت 

دور االطفال.
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املراة  احلمل,  احلظ  لالطفال من حسن  فتكا  اقل  املرض  عموما 
احلامل غري مسموح اخذ التطعيم

وايضا اثناء الرضاعة غري مسموح وايضا املصابني ابلفريوس ومل يتم 
شفاءهم بعد  ولكن لو الشخص متاثل للشفاء التام ال مانع من 

اخذ اللقاح.

ما هي االعراض اجلانبية للقاح؟

اان اخذت اللقاح قبل اايم  ومل حتصل يل اي اعراض جانبية لكن 
بعض زمالئي وافراد  عائليت شكوا من شوية تعب وامل بسيط  يف 

العضالت امل يف املفاصل وشوية سخونة

يف   التورم  مثل  الشديدة  احلساسية  مثل  اخلطرية  االعراض  اما 
ادخال     يتطلب  التنفس مما  واللسان واحللق وصعوبة  الفم والوجه 
املستشفي او الوفاة هذه االعراض اندرة ومل تسجل  اي حالة يف 

كندا حيت االن

هل اللقاح توفر احلماية من الفصائل اجلديدة من فريةس الكروان؟

 نعم حيت االن االعتقاد السائد ابن اللقاح مؤثر لكل انواع فريوس 
الكروان وحيت لو قاوم اللقاح احلايل من املمكن انتاج لقاح خاص 
هبا يف خالل اسابيع حنن عرفنا الشفرة .  ولكن ال بد من القضاء 
التام للكروان سريعا حيت ال نفاجئ بظهور فصائل  جديد مقاوم 

لكل شئ الن الفريوس تتطور ابستمرار

مث ماذا بعد اللقاح

الباعد  مثل  الوقاية  وسائل  اتباع  من  بد  ال  التطيم  بعد  حيت 
االجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين حيت اختفاء الفريوس او 

صدور تعليمات من اجلهات الصحية يف بلد املقيم 

نتمين للجميع الصحة دوام الصحة  والقضاء علي هذا الوابء يف 
اسرع وقت 
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حتت رعاية كردنق ايقا ديسمرب 2020

44
جملة كردنق: جملة دورية تعىن ابلرتاث والثقافة واإلبداع | اجمللد االول، العدد )01( فرباير 2021



20
21

ير 
فربا

 )0
1(

دد 
 الع

ول،
 اال

جمللد
ق: ا

كردن
لة 

جم

جملة كردنق: جملة دورية تعىن ابلرتاث والثقافة واإلبداع | اجمللد االول، العدد )01( فرباير 2021
45

دعوة للنشر في مجلة كردنق
مجلة دورية تعنى بالفكر والثقافة واالبداع

ترحب مجلة كردنق بكل مساهماتكم الفكرية والبحثية والمقاالت 
العلمية ذات الصلة الوثيقة بالعلوم اإلنسانية واالختصاصات التي 

تتناول نشاط اإلنسان وبيئته الطبيعية. 

ضوابط النشر:
)العربية –  باللغات  والمقاالت  البحوث  نشر  المجلة  تقبل   .1
البحثية  الشروط  فيها  تتوفر  أن  على  الفرنسية(،   – اإلنجليزية 

المتعارف عليها في كتابة البحوث العلمية.

ومصاغاً  الورقة  لمضمون  وشاماًل  واضحاً  العنوان  يكون  أن   .2
بصورة سليمة.

العربية  باللغة  له  مستخلص  مع  العربية  باللغة  البحث  يُقدم   .3
واإلنجليزية في حدود 052 كلمة.

البحث،  منهجية  المقدمة،  البحث على:  أن يشمل  4. يجب 
والنتائج، المناقشة، الخالصة، التوصيات والمراجع.

5. يُتبع نظام هارفارد لتوثيق المراجع.

تقوم  المحلية  باللغة  المقال  أو  البحث  تقديم  حال  في   .6
هيئة التحرير بترجمته الى اللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية 

بالتنسيق مع مقدم المقال.

7. ترسل المادة المقترحة للنشر الى مجلة الكاجا على عنوان 
بريدها اإللكتروني أو تسليم المادة لمكتب سكرتير التحرير على 

قرص مدمج أو فالش.

األكاديمي  تاريخه  عن  مختصراً  سجاًل  الباحث  يُقدم   .8
وتخصصه العام والدقيق.

9. أن تكون الورقة العلمية في حدود 0055 كلمة.

10. أن يكون المقال في حدود 0052 كلمة. 

الضوابط األساسية في عملية  الباحث مراعاة  11. يجب على 
إدخال البيانات إلكترونياً من حيث التنسيق واإلخراج.

- أن يكون قياس الصفحة 7.92×12 سم في االتجاه 
العمودي.

- أن تكون كل هوامش الصفحة بمقدار: )5.2 سم(، 
اليمين        على  وواقًعا  صفًرا،  التوثيق:  هامش  يكون  وأن 

أو اليسار حسب اللغة المستخدمة.

- أن تكون المسافة بين السطور بمقدار: )5.1(.

- أن تكون الصفحة خالية من الحدود والتظليل.

نوع  العربية:  باللغة  البيانات  إدخال  حال  في   -
 cibarAأو  cibarA  lanoitidarT الخط: 
تكتب   .41 قياس  عادي  وبنمط   tnerapsnarT
العناوين الرئيسية بقياس 61 والفرعية بقياس 41 منضد.

- في حال إدخال البيانات باللغة اإلنجليزية: نوع الخط: 
lairA أو namor wen semiT وبنمط عادي 
قياس 41، تكتب العناوين الرئيسية بقياس 61 والفرعية 

بقياس 41 منضد.

- الجداول يجب أن تكون خالية من التظليل.

التوضيحية  الرسوم  الفوتوغرافية،  - يجب تصدير الصور 
والرسوم البيانية على مساحة ال تقل عن 5×5 بوصات، 

.ipd 003 ودرجة وضوح ال تقل عن

21. اآلراء واألفكار المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها.

أو  نشرها  سبق  مادة  أية  نشر  قطعية  بصفة  المجلة  تمنع   .31
سّلمت للنشر.

41. أصول المادة المرسلة للمجلة ال ترد الى أصحابها.

51. تتولى المجلة إبالغ الكاتب باستالم المادة.

قبل  من  المجاز  المقال  نشر  في  بحقها  المجلة  تحتفظ   .61
الهيئة العلمية في العدد المناسب وفق خطة هيئة التحرير.

القبول  التحرير في حال  بقرار هيئة  الكاتب  71. يجري إعالم 
والرفض.

81. يسلم الكاتب نسختين في حال إصدارها ورقياً، أو إخطاره 
بصدورها في الموقع اإللكتروني للمجلة وارسال نسخة إلكترونية 

في بريده اإللكتروني.

91. ترتيب المواد المقترحة للنشر تخضع العتبارات فنية وفقاً 
لخطة هيئة التحرير.
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مقرتحات لربانمج العمل يف املنرب العام خالل جم
الفرتة املقبلة 

األم وتضحياهتا.✅

األمساء ودالالهتا عند الربي: املناطق، املدن، املرتفعات، اجلبال، 
الوداين واألابر.✅

القصة القصرية واحلكاوي.✅

روحانيات شهر رمضان:

وسائل ثبوت الشهر يف املاضي واحلاضر.✅

أهم متطلبات املائدة الرمضانية يف املاضي واحلاضر.✅

مراسم عيد الفطر املبارك✅

اتريخ وأصل الزغاوة )الربي(. احلضارات واملمالك التارخيية.✅

العالقات االجتماعية والتعايش السلمي يف احمليط الزغاوي وما 
صاحبها من التصاهر والتناسب مع القبائل اجملاورة. ✅

األكالت الشعبية واالواين املنزلية احمللية املستخدمة هلا.

املعتقدات الدينية وأثرها يف احلياة يف املاضي واحلاضر

الطب التقليدي والشعيب واألدوات احمللية املستخدمة

احلكم واألمثال الشعبية املتداولة.

لغة الزغاوة أصوهلا ونظامها يف املاضي واحلاضر وسبل احملافظة 
عليها✅

االقتصاد وسبل كسب العيش:

التبادالت التجارية قدمياً وحديثا.

الرحالت التجارية إىل أسواق الداخل واخلارج

اهلجرات داخل وخارج الوطن من أجل كسب الرزق. 

الرحالت إىل العطرون، دومي والنخيل

أهم احلرف والصناعات:

الرعي واألدوات املستخدمة

الزراعة احلديثة والتقليدية وأدواهتا✅

صناعة احلديد ومجيع األدوات املستخدمة يف حياة الزغاوة. 

الصيد الربي والوسائل املستخدمة

األواين املنزلية املصنوعة من البيئة احمللية

الرتبية والتعليم اترخيه وأمناطه )ديين - دنيوي( واألدوات 
املستخدمة✅

الفنون الشعبية:

أنواع الرقصات✅ الشعبية

األدب والشعر✅ )الغزيل-الفروسية-واهلبتة(

طقوس الطهور )اخلتان(.

االحتفال بقدوم التوائم.

سباقات اهلجن واخليل. 

 أدوات الزينة لدى الرجال والنساء.

اليوم العاملي للمعلم ✅

اليوم عاملي للمعاق✅

أبرز الكوارث البيئية واألوبئة واجملاعات اليت حدثت وآاثرها 
السالبة.

حقوق األسرة:

الطفولة واالمومة

الزواج، الطالق مسببات الطاحمة )رفض الزواج( ومعاجلاهتا لدى 
الزغاوة.

 كيفية احملافظة على العادات والتقاليد املوروثة واملنقولة أمهيتها 
وتوثيقها عرب اإلعالم املرئي واملسموع.

مشروع التكافل االجتماعي داخل الكيان بكل أشكاله من 
حيث الرتحيل والرعاية الطبية والسكنية لطالب اجلامعات وكذا 

تقدمي الدعم املادي واملعنوي لطالب املنح اجلامعية داخل وخارج 
الوطن. 

أبرز الشخصيات البطولية من أبناء الكيان يف اتريخ احلروب 
القدمية والثورات احلديثة. 

هذه العالمة ✅ تعىن املوضوع مت طرحها ابملنرب


