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ميكـن للجميـع ا�ستخدام االبتكارات املذكورة يف هذا الكتاب وميكن تعديلها وتطويرها �آخذين
يف االعتبار �أن هذه االبتكارات الأ�صلية واملع ّدلة ّ
واملطورة وما يتبعها من ابتكارات فرعية
والتي ت�ستخدم االبتكارات املذكورة هنا ميكن �أن تكون متوفرة ومبذولة جماناً للجميع
ويجب ذكر ذلك بو�ضوح مع الإ�شارة �إىل م�صدر املعلومة.
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�شكر وتقدير
العمل مع املواطنني يف جمتمعاتهم املحلية ومع مبتكراتهم و�إبداعاتهم املحلية عمل جمتمع
د�ؤوب ودائم .يقوم بهذه العملية امل�ستمرة ويقودها املخت�صون وال�شركاء وممثلو ال�سلطات
املحلية ومنظمة براكتكال �آك�شن وبرنامج برولينوفا العاملي واملواطنون يف قراهم املنت�شرون
يف كل �أرجاء ال�سودان .هذه االبتكارات متثل دائرة من التجارب واملمار�سات واملعارف التي
مت اكت�سابها والتعبري عنها وتوثيقها ون�شرها وتنفيذها.
�ساهم يف هذا العمل الكثري من النا�س متت الإ�شارة �إليهم يف الكتاب كمنظمات �أو م�ؤ�س�سات
جمتمعية �أو جغرافية .وال�شكر اخلا�ص يذهب للإخوة املواطنني يف �أرياف ال�سودان الذين
من وال �أذى .ه�ؤالء النا�س هم مزارعون وفالحون ورعاة
قدموا لنا مادة ابتكاراتهم بال ٍ
و�أ�صحاب حرف يدوية وحدادون ومداوون بالأع�شاب و�آخرون .جميع ه�ؤالء جل�سوا معنا
و�شرحوا لنا (بياناً بالعمل) هذه الإبداعات التي قاموا بتنفيذها على �أر�ض الواقع والتي
كان لها الأثر الكبري واملبا�شر على م�ستوى معي�شتهم من النواحي االقت�صادية وال�صحية
وال�صديقة للبيئة .ه�ؤالء جميعاً وفروا لنا احلجارة واللبنات ومل نقم �إال بو�ضع الأ�سمنت
لبناء الإبداعات املحلية ال�شامخ.
ال�شكر بالت�أكيد مو�صول �إىل منظمة براكتكال �آك�شن الربيطانية وبرنامج برولينوفا العاملي
للإبداعات املحلية الذين وفروا الإمكانات املالية والتوجيه والت�شجيع والدعم الذي �سمح
لهذا الكتاب بالظهور .ونقدم ال�شكر اخلا�ص للدكتور جني ماري ديوب الذي راجع املادة
وقدم م�ساهمات ذات عمق �أفادتنا كثري ًا وال�شكر �أي�ضاً للأ�ستاذ ليام مورقان الذي راجع
الن�سخة الإجنليزية من هذا الكتاب وو�ضع الرتتيب املنهجي له.
ويف حني �أننا بذلنا جمهودات كبرية للبعد عن التكرار �أو اخللط �أو الغمو�ض ف�إننا نعرتف
ب�أن بع�ض املعلومات قد تكون غري مكتملة �أو غري �شاملة وعلى ذلك نقبل �أن نالم على �أمل
�أن يتم املزيد من الت�صويب من القراء الأعزاء و�سنبقي دائماً حمبني ومغمورين بالإبداعات
واملعارف املحلية ملجتمعاتنا القاعدية ونظل على التزام دائم بن�شر هذه الإبداعات بال
حدود.
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تقديـم
�إن حب املجتمعات اجلارف لإبداعاتهم وممار�ساتهم املحلية ل�شيء يثلج ال�صدور .بالرغم من
جراحات هذه املجتمعات و�آالمها وم�صاعب احلياة القا�سية عليهم ،فقد ظلت هذه املجتمعات الفقرية
تبذل اجلهود ويف �صمت لإنتاج �إبداعات وابتكارات ال تتوقف �أبد ًا من �أجل توفري لقمة العي�ش الكرمي
والعناية بال�صحة و�إ�سعاد الفقراء والأغنياء �أي�ض ًا .هذه االبتكارات من هذه املجتمعات متثل �أمنوذج ًا
يحتذي ل�شباب اليوم و�أجيال امل�ستقبل للتغلب على ال�صعوبات و�إبراز املواهب اخلالقة بابتكارات
و�إبداعاتٍ ت�ساهم يف حل امل�شكالت احلالية وامل�ستقبلية وترفع من ن�صيب الفرد واملجموعة يف
امل�شاركة يف التنمية و�إزالة الفقر وزيادة الوعي بامل�س�ؤولية االجتماعية ..هذه الإبداعات واملمار�سات
ت�ضيف للمجتمعات املحلية والعاملية فر�ص ًا متعددة ليكون جميع العامل مكان ًا �أف�ضل للحياة الكرمية
واملنتجة واجلميلة.
هذا الكتاب ق�صدنا منه تنبيه وحتفيز ورفع كل �أفراد املجتمعات مبختلف م�ستوياتها لتبادل وتالقح
الأفكار اجلديدة واخلربات املتنوعة واالبتكارات ذات الفائدة حتى تعم الفائدة للجميع ،حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا .وي�سود اعتقادنا ب�أن املال يجب �أال يقف عائق ًا �ضد �إجناز هذه الأهداف الكبرية
ون�ؤكد �أن قوة الإرادة والإ�رصار هما الوحيدان القادران على حتقيق الإجناز.
وتظل منظمة براكتكال �آك�شن و�رشكا�ؤها واملنظمات ال�شقيقة ملتزمة بتعهداتها جتاه مواطني
الريف عامة وفقراء الريف خا�صة برعاية �إبداعاتهم املحلية بداية باكت�شافها وتطويرها ونهاية
ب�إنفاذها على �أر�ض الواقع م�ستهدفني بذلك حماربة الفقر واجلهل واملر�ض ومتوجهني مع ه�ؤالء
من �أجل حياة �أف�ضل ترفع من قيمة الإن�سان وجتعل ال�سالم االجتماعي ممكن ًا للجميع.
هذا الكتاب يعترب دعوة عملية للجميع للم�شاركة ،من خالل الإبداع واالبتكار ،يف ت�شكيل العامل
واحلياة باملمار�سة التي نر�ضاها لنا ولغرينا ومع غريها.
حممـد جمــذوب ف�ضيــل
منظمـة براكتكــال �آكـ�شن
مديــر مكــتب ال�ســودان
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الف�صـل الأول
الإطار املفهومي للإبداعات املحلية ال�سودانية
ومدى م�ساهمتها يف الإبداع العاملي
قام الباحثون على امل�ستوى القومي والعاملي بالتحليل ال�شامل للممار�سة ال�سودانية يف العمل
العام املعتمد على �إنزال القرارات من �أعلى �إىل �أ�سفل وقد �شمل ذلك �إدارة املجتمعات واالقت�صاد
وكل ال�ش�ؤون الأخرى ونتيجة لذلك توفرت معلومات و�أدبيات كمية ونوعية باهرة .على اجلانب
الآخر ،ول�صعوبة �إجراء البحوث والدرا�سات امليدانية ف�إن الدرا�سات احلديثة ال زالت تفتقر للفهم
املتعمق للمجتمعات القاعدية وعلى اخل�صو�ص جمتمعات الريف يف الفرقان والقرى و�شبه املدن.
ومن بني الفجوات املتعددة يف جمال البحث القاعدي مل جتد االبتكارات والإبداعات املحلية التي
جعلت احلياة ممكنة يف الريف �أي اهتمام يذكر بني الباحثني �أو يف املقررات الدرا�سية وحتى اليوم
ال توجد م�ؤ�س�سات ر�سمية �أو �شعبية للقيام بدرا�سة وحتليل ومتحي�ص هذه االبتكارات والإبداعات
مما جعل املهتمني بهذا الن�شاط يخ�شون عليها من الرتاجع واالندثار حتت �ضغوط التغريات
املت�سارعة نحو اقت�صاد ال�سوق الذي ت�صعب مقاومته .هذه الفجوة املعرفية والتحليلية البتكارات
املجتمعات ال�سودانية �أدت �إىل تقليل دورها العاملي واال�ستفادة منها يف حل امل�شكالت التي تواجه
الدول الفقرية يف العامل .من �أجل ذلك ولأ�سباب معلومة بال�رضورة ي�أتي هذا الكتاب لريكز ال�ضوء
على هذه االبتكارات ودورها املتزايد يف جمتمعاتها يف حماربة الفقر واالعتماد على الذات وكبداية
لهذا الن�شاط يجب االهتمام بالآتي:
 -1جمع وت�صنيف هذه االبتكارات و�أخذها من بيئاتها ومن �صانعيها �أفراد ًا وجمتمعات.
 -2الأخذ يف االعتبار العمق التاريخي والتنموي لهذه االبتكارات واال�ستخدامات املمكنة لها
لإلقاء ال�ضوء على التغريات يف هذه االبتكارات كم�ؤ�رش للتغريات التي ت�شهدها املجتمعات
القاعدية داخلي ًا.
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 -3درا�سة �إمكانية تكييف هذه االبتكارات على الظروف اجلديدة ومن ثم الت�أقلم على
ا�ستخداماتها ما �أمكن ب�إ�رشاك كل املهتمني من الباحثني و�أفراد املجتمع وال�سلطات
املحلية لتو�ضيح التفاعل والرتابط بني هذه االبتكارات وقدرة هذه االبتكارات على
التمدد خارج جمتمعاتها ملجتمعات �أخرى .ونحن نعلم �أن هذا التفاعل والرتابط مل يتم
فهمه وحتليله بامل�ستوى املطلوب يف ال�سودان وحتى يتم ذلك فقد ا�ستوعبنا فكرة برنامج
برولينوفا العاملي وا�ستخدمناه يف تطوير مادة هذا الكتاب.
يتجه هذا الكتاب لإخراج هذه االبتكارات املحلية �إىل دائرة ال�ضوء خا�صة و�أن هذه االبتكارات
تعك�س مب�صداقية كبرية جمهودات الأجيال القدمية واحلا�رضة من �أجل الرفاه االجتماعي والتنمية
االقت�صادية امل�ستدامة و�إذ نفعل ذلك يحدونا الأمل يف �صياغة برنامج قومي لردم الفجوة بني
ابتكارات هذه املجتمعات والباحثني و�إمكانات ن�رشها كمعارف مفيدة للآخرين .وهذه املحاولة
ت�أتي يف نطاق تركيز االنتباه وحتفيز املزيد من ال�رشكاء الإقليميني والدوليني للم�ساعدة يف بلورة
واختبار هذه املعارف وو�ضعها يف �إطار عملي لزيادة منافعها وتقليل فاقدها ولتبادل هذه املعارف
ح�سبما تقت�ضي الظروف.
يف احلقيقة املاثلة ف�إن معظم الإلهامات واالبتكارات والأفكار اجلديدة عندما تخ�ضع للتمحي�ص
والدرا�سة تواجه العديد من العقبات والعوائق التي حتول دون تنفيذها وبالتايل ن�رشها على
نطاق �أو�سع .ويف كثري من الأحيان ف�إن الأطوار املبكرة لهذه الإبداعات والتقانات تذهب �أبعد من
م�ستوى ت�صور جمتمعاتها حتى �أن لغة التعبري عنها وت�صورها تظل غري مفهومة وغام�ضة وهذا
كان – تاريخي ًا – �ش�أن الإبداعات الكبرية التي غريت العامل ولكن بعد زمنٍ طويل �أو ق�صري يتجاوز
عمر �أ�صحابها .هذه احلقيقة تت�ضح خ�صو�ص ًا عند النظر �إىل الإبداعات املحلية املرتكزة على العلم
التجريبي �أما الإبداعات املحلية املرتكزة على جتارب املجتمعات ف�إنها تواجه حتدي ًا �أكرب مما ميكن
تخيله �إذ �أن �إخراج هذه الإبداعات من خمازنها املجتمعية والتعريف بها و�إنتاجها للت�سويق يف
وقت ق�صري يحتاج للكثري من البذل البحثي والتمويل الر�سمي وغري الر�سمي حتى ت�صري هذه
الإبداعات كم�ستودع لإنتاج �سلع وخدمات جديدة تلبي رغبات امل�ستهلكني اجلدد وتعود بالفائدة
على مبدعيها.
يظل الهدف الرئي�س من هذا الكتاب كما ذكرنا يف املقدمة هو حتريك بركة هذه الإبداعات املحلية
ال�ساكنة يف اجتاه عملية طويلة لتحويل هذه الإبداعات وتطويرها بحيث ميكن تطويعها و�إنتاجها
وت�سويقها حتى ت�ساهم يف تقليل حدة فقر هذه املجتمعات القاعدية وجت�سري الفجوة بني الفقراء
والأغنياء يف املجتمع الواحد واملجتمعات املتعددة.
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يف عامل اليوم ينتبه اجلميع ،لي�س الباحثون �أو �أ�صحاب العمل فقط ،و�إمنا ال�سيا�سيون �أي�ض ًا �إىل
�رضورة العودة �إىل النا�س العاديني و�إىل املجتمعات و�إىل تبني �إبداعاتهم من �أجل تقريب ال�شقة
بني املواطن وال�سيا�سي والقيادي وينتبهون �أي�ض ًا �إىل �رضورة �أخذ هذه الإبداعات لتقدمي احللول
الواقعية مل�شكالت العامل ،وقد كانت هذه التو�صية �ضمن تو�صيات املنتدى االقت�صادي العاملي املنعقد
يف جوهان�سبريج بجنوب �أفريقيا يف العام 2006م.
ي�ؤكد علماء االجتماع واالقت�صاد وال�سيا�سيون وقياديو املجتمعات املحلية �أن هذه االبتكارات
والإبداعات ال ميكن �أن تنت�رش وت�ؤتى ثمارها املرجوة يف غياب احلكم الرا�شد و�آلياته من �أ�سفل
الهرم االجتماعي �إىل �أعلى م�ستوياته ولذلك ف�إن هذه الإبداعات �إذا �أح�سن ا�ستثمارها و�أح�سنت
�إدارتها �ستقود بال �أدنى �شك �إىل م�شاركة كل فئات املجتمع ومن ثم �إىل ان�صهار طبيعي ودميقراطي
وم�ستمر بني املواطن وقيادته وحلقات الو�سط الرابطة لهذه العالقة.
هذه الدميقراطية املجتمعية التي ندعو لها هنا هي دميقراطية تزرع حملي ًا وتغذيها املنافع امل�شرتكة
والتفاعل اجلمعي وهذه الدميقراطية املجتمعية هي الوحيدة القادرة على �إ�رشاك املواطنني يف خدمة
�أنف�سهم وجمتمعاتهم من خالل ا�ستغالل مواردهم الغنية من االبتكارات والإبداعات املحلية التي
�أنتجها �أجدادهم و�آبا�ؤهم والتي �ساهموا هم يف �صيانتها وتطويرها خلدمة �أهدافهم .و�إذا ما مت
�إح�سان �إدارة هذه االبتكارات املحلية ف�إنها ت�ستطيع �أن تقدم و�سيلة فعالة �ضد الت�شتت املجتمعي
ومع التوزيع العادل للرثوات والعدالة االجتماعية وحرية التعبري عن طموحات املجتمع واالجتاهات
اجلديدة لإبداعات امل�ستقبل.
ولعلنا بهذا الكتاب نبعث ر�سالة قوية للمبدعني يف كل جمال ولأ�صحاب الأعمال اخلا�صة وللباحثني
واملر�شدين واملعلمني مبختلف م�ستوياتهم وتخ�ص�صاتهم �أن الإبداعات املحلية هي كنز معريف وثقايف
ال يفنى ويف مناجم هذه الإبداعات خ ُري كثري وما ُل وفري لهم وملجتمعاتهم وللعامل.

8

9

الف�صـل الثـاين
التنوع يف ال�سـودان :املادة اخلام للإبداعات املحلية
مقدمــة:
ظلت امل�ستعمرات الب�رشية يف بحثٍ دائم عن الأمن والغذاء الكايف وال�سليم وعن ك�سب املعرفة امل�ؤدية
للمزيد من الأمن والغذاء وال�صحة وال�سكن ويف بحثها الدائم هذا واجهت العديد من العوائق املركبة
واملت�شابكة .خالل هذا البحث عن الأف�ضل كان الإن�سان دائم ًا يكت�شف ويبتدع و�سائل وتقانات
ت�ساعده يف احل�صول على مبتغاه املبنى على تلبية احلاجات ب�أقل تكلفة و�أقل جمهود ع�ضلي و�أعلى
جمهود عقلي وقد واجه يف ذلك العديد من املخاطر التي �أدت بالكثري من املبدعني لفقدان حياتهم
�أو فقدان عقلهم كما واجهت الإبداعات املزيد من العوائق ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
املفرو�ضة من الداخل ومن اخلارج مع ًا للحد من قدرات ه�ؤالء املبدعني الذين �سعوا دوم ًا للتغيري
من �ضيق املا�ضي �إىل �سعة امل�ستقبل حتى ال يتم الوالء للإبداع على ح�ساب الوالء لأ�صحاب ال�سلطة
واجلاه.
حتت هذا الت�ضييق ظل الفالح والراعي الأفريقي عامة وال�سوداين مثله يعاين من �شح فيما ميتلك
من �أدوات ،وفقر يف ر�أ�س املال وانعدام للم�ؤ�س�سات التعليمية التي تفتح له �آفاق املعرفة لكن هذا
الإن�سان بد�أ رويد ًا رويد ًا يف اكت�شاف مقدراته املحلية يف الك�شف عن و�سائل مبتكرة للخروج من قهر
الطبيعة وقهر حكامه مع ًا الذين �أرادوه خادم ًا لهم بال حقوق .وقد بد�أ هذا الفالح الراعي با�ستغالل
املوارد الطبيعية املتوفرة حوله واخلربات املرتاكمة لديه والتنوع الأحيائي املوجود يف بيئته كمادة
خام ي�ستفيد منها يف حت�سني م�أكله وم�رشبه وم�سكنه وملب�سه ويح�سن من دفاعاته �ضد �أي عدوٍ
حمتمل .يف هذه املرحلة حتول الإن�سان من فردانيته �إىل التجمع يف �شكل فرقان وقرى جتمع بينهم
رابطة القرابة ورابطة تبادل املنافع ومن ثم تطور العمل االجتماعي لي�شمل اقت�سام العمل وتركيز
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اخلربات والإبداعات وتنويع التخ�ص�صات ليخدم بع�ضهم بع�ض ًا يف تنا�سق ب�سيط و�رشاكة فاعلة.
وملا كانت طبيعة الأ�شياء والإن�سان ال تقبل الثبات وال تكرر نف�سها وملا كانت هذه الطبيعة – بغريزتها
– ت�سعى نحو التحول والتبدل يندثر من خاللها الطالح وينت�رش ال�صالح �أ�صبح الإن�سان مواجه ًا
بهذه التغيريات وكان البد له �أن يتعامل معها ،لي�س ملواجهتها ،و�إمنا ملواكبتها وال�سيطرة عليها يف
اجتاه حتقيق م�صاحله ك�إن�سان ينتمي للطبيعة التي حوله ُمت�أثر ًا بها وم َ�ؤثر ًا فيها.
منذ ذلك التاريخ القدمي للن�ش�أة الب�رشية كان الإن�سان يتقوى بالتنوع يف الإبداعات املحلية املوروثة
واملكت�سبة حلل م�شاكله �أو لإ�شباع رغباته املتطورة �أو ال�ستغالل الفر�ص الذي تتيحها له الطبيعة
�أو يف تطوير دفاعاته عن نف�سه وعن مكت�سباته ومن ثم ظل يواجه من حني �إىل حني تغريات الطبيعة
وف�شل حلول الأمن و�رضورة �إيجاد حلول جديدة للحا�رض وامل�ستقبل وبالت�أكيد كانت كل هذه
احللول املا�ضية وامل�ستقبلية تكمن يف قدرة الإن�سان البتداع معارف وتقانات كفيلة ب�أن تتنا�سب مع
حاجاته و�أهدافه وهذا يف�رس لنا �أن الكثري من الإبداعات كانت تبد�أ بغر�ض وتتغري لأغرا�ض �أخرى
وتتطور �إىل درجة قد تزيل �أ�سباب وجودها الأول خا�صة و�أن هذه االبتكارات مل تتوفر لها و�سائل
التوثيق التي �أتيحت حالي ًا ولذلك كانت معتمدة على الذاكرة اجلمعية لهذه املجتمعات يحفظونها
وينقلونها من جيل �إىل جيل بعد �إ�ضافة املح�سنات التي جتعلها قادرة على البقاء.
حتى اليوم ظلت معظم هذه االبتكارات املحلية ال�سودانية خارج �إطار التوثيق التاريخي والعلمي
امل�ؤدي �إىل �أ�صحابها الأوائل �أو مراحل تطورها بفعل الأجيال املتعاقبة ولذلك �أ�صبحت ملك ًا لهذه
املجتمعات بالرغم من اعرتافنا بحقوق مبدعيها املجهولني.

تنــوع املوقــع:
ال�سودان هو �أكرب قطر يف �أفريقيا والعا�رش يف العامل� ،إذ تبلغ م�ساحته  2.505.800كيلومرت
مربع .بهذا الإت�ساع يجاور ال�سودان ت�سع دول ،م�رص يف ال�شمال ،اريرتيا و�إثيوبيا يف ال�رشق،
كينيا ويوغندا والكنغو يف اجلنوب و�أفريقيا الو�سطي ،ت�شاد وليبيا يف الغرب وتبقي اململكة العربية
ال�سعودية اجلار العا�رش �إذ جتاوزنا البحر الأحمر وميتد �شاطئ البحر الأحمر مل�سافة  750كيلومرت ًا
ومير بنهر النيل وفروعه الرئي�سة ،النيل الأزرق والأبي�ض على طول القطر.

التنـوع ال�سكــاين:
تقول الإح�صاءات الر�سمية �أن عدد ال�سكان يف العامل 2005م قد و�صل �إىل  36.2مليون ن�سمة من
العرب والأفارقة وهجني بني االثنني .وتع َّرف علماء االنرثبلوجيا على �أكرث من مائة لغة ولهجة
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حملية ،كما تعرفوا على �أكرث من  50جمموعة عرقية وحوايل  600قبيلة ب�أحجام خمتلفة .يتكلم
معظم ال�سودانيني اللغة العربية وي�ستطيعون التعامل مع اللغة الإجنليزية وهما اللغتان الر�سميتان
املعرتف بهما ح�سب د�ستور ال�سودان اجلديد.

تنـوع الت�ضاري�س واملناخ:
توجد يف ال�سودان كل الأحزمة الأيكولوجية الأفريقية ويعترب ال�سودان �إفريقيا املُ�صغرة حيث
ت�شمل هذه الأحزمة حزام ال�صحراء و�شبه ال�صحراء و�أحزمة ال�سافنا الفقرية واملتو�سطة والغنية،
والكثري من امل�ستنقعات وحزام �ساحل البحر الأحمر .وهنالك �سال�سل من اجلبال يف ال�رشق (التاكا)
ويف الغرب (جبل مرة وجبال كاورا) ويف اجلنوب (�سل�سلة الأماتوجن).
تتنوع تربة ال�سودان من تربة رملية وح�صوية وطينية مت�شققة و�أرا�ضي قردود وكرب وخليط من
هذه وتلك .ومع هذا التنوع يتنوع الغطاء اخل�رضي من �شجريات �صحراوية �إىل غابات ا�ستوائية
وح�شائ�ش مو�سمية ودائمة وتتنوع كمية الأمطار ال�سنوية من �أقل من مائة مليمرت �إىل �أكرث من
ثمامنائة مليمرت من ال�شمال �إىل اجلنوب.
تختلف درجات احلرارة اليومية واملو�سمية وي�صل الفرق يف درجات احلرارة ما بني النهار والليل
�إىل 20م وت�صل درجات احلرارة يف ال�صيف �إىل �أكرث من 46م وتنخف�ض يف ال�شتاء لت�صل �إىل 5م �أو
�أقل .مو�سم اخلريف قد يكون ق�صري ًا يف ال�شمال وي�ستمر حوايل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل ،ويف اجلنوب
ميتد مو�سم اخلريف �إىل �ستة �أ�شهر .وت�شهد البالد ال�سيول والفي�ضانات يف بع�ض ال�سنني واجلفاف
يف �سنوات �أخرى .ومتثل هذه التذبذبات ق�ضية جوهرية كواحدة من مهددات التنمية واال�ستقرار
املعي�شي.

التنـوع الأحيـائي:

�أ) تنوع احلياة الربية النباتية واحليوانية:
تبع التنوع يف املناخ والت�ضاري�س ونوعية الرتبة تنوع هائل يف احلياة الربية ب�شقيها النباتي
واحليواين �إذ �أوجدت ظروف ًا بيئية مالئمة للكثري من �أنواع احلياة امل�شاهدة واملجهرية .وال�سودان
غني بحيواناته الربية الزاحفة واملا�شية والطائرة والعائمة كما هو غني �أي�ض ًا بكل �أنواع احل�رشات
والديدان والطفيليات ذات الفائدة وذات ال�رضر �أي�ض ًا .هذا الغنى البيولوجي جعل ال�سودان يتمتع
برثوة حيوانية وزراعية هائلة.
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ب) التنـوع الـزراعي:
يعتمد ال�سودان اعتماد ًا رئي�س ًا على الزراعة ويعمل يف هذا القطاع �أكرث من  %70من ال�سكان وي�ساهم
بحوايل  %40من الناجت املحلي الإجمايل ومتار�س الزراعة بالري الدائم والري املطري وينتج
ال�سودان الذرة ب�أنواعها والقمح والقطن واخل�رض والفاكهة ،والفول امل�رصي والفول ال�سوداين،
وال�سم�سم وال�سكر والكثري من البهارات وحب الت�سايل لال�ستهالك املحلي والت�صدير ،وال تزال
هنالك الكثري من الأفكار والفر�ص الزراعية التي مل ت�ستغل بعد.
ج) تنـوع املوارد احليوانيـة:
ال�سودان من �أكرب الدول املنتجة للرثوة احليوانية على امل�ستوى العربي والأفريقي والعاملي وت�شري
الإح�صاءات والتقديرات �إىل وجود  35مليون ر�أ�س من الأبقار و  35مليون �أخرى من ال�ض�أن
و  45مليون ر�أ�س من املاعز وثالثة ماليني ر�أ�س من الإبل ومليون ون�صف مليون من الف�صيلة
اخليلية و�أعداد غري حم�صورة من الدواجن .ويظل ال�سودان مكتفي ًا ذاتي ًا من اللحوم واملنتجات
احليوانية وبالرغم من ذلك ي�ستورد ال�سودان حوايل  %30من الألبان نتيجة ل�ضعف البني التحتية
واللوج�ستية.
د) تنوع الأحياء املائية (العذبة والبحرية):
تنتج الأ�سماك من نهر النيل وفروعه ومن البحريات يف اخلزانات ومن البحر الأحمر وهي الغذاء
الرئي�س ل�سكان اجلنوب وبع�ض القبائل الأخرى .وينتج ال�سودان �سنوي ًا �أكرث من � 400ألف طن
من الأ�سماك الطازحة ومائة �ألف طن من الأ�سماك املعاجلة وال يزال هذا القطاع يعاين من التقليدية
وتخلف التقانات امل�ستخدمة وقلة اخلرباء يف هذا القطاع ،كما �أن القطاع اخلا�ص مل يقم بالدور
املُناط به خا�صة يف جتهيز وتربيد ونقل الأ�سماك �إىل مناطق اال�ستهالل والت�صدير.
هـ) تنوع الغابـات واملراعي:
يتنوع الغطاء الغابي والرعوي بدء ًا من احل�شائ�ش وال�شجريات والأ�شجار وتو�صف ب�أنها
ا�ستوائية حيث املناخ حار وجاف �صيف ًا وحار ومعتدل �شتا ًء .وت�ساهم املراعي يف تغذية احليوان
الأليف واملتوح�ش بدون �إ�ضافات غذائية كبرية وت�ساهم الأ�شجار يف توفري معظم الطاقة للمجتمعات
الريفية واملدن وتوفر الغابات اجلزء الكبري من املباين والأثاثات لال�ستخدامات املختلفة .هذا القطاع
يعاين الآن من القطع اجلائر وعدم القدرة على زراعة البدائل الغابية وتت�سع الزراعة غري القانونية
على ح�ساب الغابات.
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التنــوع الثقـايف:
كل التنوعات التي ذكرت �سابق ًا �ألقت بظاللها على الأفراد واملجتمعات يف ال�سودان وبالتايل ن َّوعت
و�شكلت �أفكار النا�س ومعتقداتهم و�سلوكياتهم .وتقول الإح�صاءات �أن  %60من ال�سودانيني
يدينون بالإ�سالم و %30يدينون بامل�سيحية وحوايل  %10يدينون بديانات حملية وي�شرتك الثالثة
يف احرتامهم لبع�ضهم البع�ض و�إميانهم بالقدر واحلياة بعد املوت وي�ؤمنون �أي�ض ًا ب�أهمية التدين
ال�صحيح.
ومتلي املوارد الطبيعية تنوع ًا يف و�سائل ك�سب العي�ش وعادات الطعام ونوعيته وبالتايل يطوعون
�أنف�سهم على ح�سب ما جتود لهم به الطبيعة .وبالرغم من تعدد القبائل واختالف �أعدادها وقوتها
ف�إن العالقة بني هذه القبائل – يف معظم الأحيان – تكون ودية وحمكومة ب�أعراف وتقاليد را�سخة،
وتعمل القبيلة على احل�صول على م�صالح �أفرادها والتكتل �ضد �أعدائها من الطبيعة والب�رش .ولكل
جمموعة قبلية لب�سها الذي مييزها وم�سكنها اخلا�ص بها و�أمناط احتفاالتها ال�سارة واملحزنة،
وعادات زواجها وترابطها الأ�رسى وفنونها املميزة لها �أدب ًا وغنا ًء ورق�ص ًا.

التنوع والإبداعـات املحلية:
كما بد�أنا هذا الف�صل نختمه بالإ�شارة �إىل �أن هذا التنوع الكبري يف كل �شيء �أوجد الظروف املواتية
لظهور االبتكارات والإبداعات املحلية ويف جملتها كانت هذه الإبداعات تكيف ًا وت�أقلم ًا مع الأحداث
وامل�ستجدات التي ال قدرة لهم عليها �أو تنويع ًا مل�صادر عي�شهم حتى ال تدهمهم املجاعات وتوفري
عالج للأمرا�ض املحلية واعتنا ًء بالأطفال حيث �أنهم ميثلون طليعة املجتمع الذي �سيعتمدون عليه
كقوة للعمل �أو كجزء مهم من ر�أ�س املال االجتماعي .ويف كل الأحوال جند مكان ًا للرتفيه والتوا�صل
االجتماعي داخل الوحدات املجتمعية وخارجها بابتكارات تثري الإعجاب.

14

15

الف�صـل الثالث
تاريـخ الإبداعـات واملمار�سـة املحليـة فـي ال�سـودان
قوة التحمل والتطور التدريجي خالل الع�صور
ال�سودان احلايل هو ن�سيج من التاريخ والبيئة وال�صرب والتحمل وحمل ا�سمه املميز بال�سواء بكل
اللغات ويف كل �أمناط تطوره .ويف مرحلة من املراحل امتد اال�سم لي�شمل العديد من الدول احلالية
من �رشق �أفريقيا �إىل غربها وع َّرف اجلغرافيون ذلك بحزام ال�سودان .التاريخ امل�سجل ي�ؤكد
وجود ال�سودان قبل � 4000سنة قبل امليالد �أو يزيد ويعتربه الكثري من اخلرباء ب�أنه الأب ال�رشعي
للح�ضارات الأفريقية ولعل ال�شواهد على ذلك من الآثار موجودة حتى اليوم من �سنار يف و�سط
ال�سودان �إىل �أقا�صي ال�شمال املجاورة جلمهورية م�رص العربية.
لقد �شيد ال�سودانيون  335هرم ًا قبل �أن يبنيها امل�رصيون القدماء وهي يف �صغرها وب�ساطتها
مقارنة بالأهرامات امل�رصية ت�ؤكد �أنها كانت البدايات الأوىل واملنطلق نحو �إهرامات �أكرب وهي
تقف �شاهد ًا حا�سم ًا حتى اليوم للدور الكبري الذي قامت به الإبداعات واالبتكارات املحلية لأجدادنا
القدماء .ه�ؤالء النا�س هم الذين �صنعوا اللبنات الأوىل لعلوم هند�سة البناء يف العامل ومبا �أن معظم
هذه الإهرامات كانت معابد ومقابر للأ�رس املالكة فقد �آمنوا بالدين وعظمة املوت و�أ�ضافوا لأول
مرة يف تاريخ الب�رشية مفهوم اجلمال الهند�سي والتعبريي والت�شكيلي الذي ر�سخوه يف الأديرة
واملعابد واملقابر .لي�س هذا فح�سب ولكنهم �شيدوا هذه الإهرامات التي قهرت عوامل الطبيعة واملناخ
وجتاوزت البناء لفن التحنيط الذي حفظ �أج�سادهم حتى اليوم و�إىل امل�ستقبل وك�أنهم كانوا معنا قبل
�أيام .مل يكن ذلك ممكن ًا �إال بالإبداعات املحلية ذات امل�ستوى الراقي واحل�صيف.
وجتيء زراعة الرتو�س املتدرجة �شاهد ًا �آخر على الإبداعات املحلية على بعد  150كيلومرت ًا �شمال
اخلرطوم حول النقعة وامل�صورات وهي يف �شكلها هذا تو�ضح التطور يف ا�ستخدامات املياه يف
الأرا�ضي املرتفعة وي�ؤكد علماء التاريخ واجلغرافيا �أن ال�شادوف وال�ساقية واملحراث ظهرت �أول
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ما ظهرت يف العامل �شمال ال�سودان وذلك �شاهد �آخر على �أن ا�ستخدام امليزة امليكانيكية وتقليل
اجلهد من خالل تكنولوجيا الرتو�س كان ابتكار ًا �سوداني ًا حم�ض ًا ويجيء املحراث لي�سجل العالقة
الأزلية بني الإن�سان واحليوان واهتمام الأجداد باحليوان والرفق به ومعاونته بامل�شاركة وابتداع
الو�سائل التي تخفف عنه الأتعاب والأحمال.
ويجيء امليزان �شاهد ًا باهر ًا على الإبداع ولكنه �إبداع يف العدالة واالن�ضباط يف التعامل مع الآخرين
ومل يكن امليزان موجود ًا يف كل احل�ضارات العاملية يف ذلك التاريخ (متحف جامعة هارفارد الأمريكية ـ ـ
ق�سم ال�سودان) و�إذا عرف الإن�سان امليزان ف�إنه يكون قد عرف كل ال�سلع واملعادن النبيلة من ذهب
وف�ضة ونحا�س وغريها وهي كما نعلم كانت من املوجودات الأ�سا�سية يف مقابر امللوك والعظماء
�سمات من �سمات الإبداعات املحلية امل�ستمرة حتى اليوم.
وهذه
ُ
وال�سودان بهذا الغنى املوردي والثقايف وب�سكانه الذين �أوجدوا احل�ضارة النوبية وغري النوبية
�أ�صبح جاذب ًا لكل الأجنا�س من كل الدنيا� .أتى �إليه العرب والأفارقة من الغرب و�أتى �إليه النا�س من
�رشق �أفريقيا من اجلزيرة العربية ودار ال�سالم (تنزانيا) وال�صومال و�إثيوبيا و�أتى �آخرون من
م�رص ومن تركيا و�إيران والهند وما كانت هذه الهجرات تتم لبل ٍد غري متح�رض ومل يكن للح�ضارة
يف ذلك الزمن من العلوم ما ي�سندها �إال املعارف املحلية والإبداعات الناجتة عنها ومل يكن بقاء ه�ؤالء
املهاجرين يف ال�سودان حتى اليوم ممكن ًا �إال بحر�ص ال�سودانيني على ح�سن املعاملة والت�سامح
واقت�سام املنافع ب�شك ٍل ال ي�ؤذي �أحد ًا وب�أ�سلوب ال ي�ؤمن بالتفريق بني الب�رش بلونهم �أو دينهم �أو
ثروتهم.
جاء احلكم العثماين �إىل ال�سودان يف العام � 1821أوائل القرن التا�سع ع�رش من خالل حكامه يف
م�رص (حممد علي با�شا وخلفائه) وكان هذا �أول ا�ستعمار لل�سودان وا�ستمر حتى العام 1885م ومت
ا�ستبدال احلكم الرتكي امل�رصي �إىل احلكم الإجنليزي امل�رصي حتى ا�ستقالل ال�سودان يف منت�صف
القرن الع�رشين وحتديد ًا يف يناير 1956م ويف هذه الفرتة مت تر�سيم احلدود ال�سيا�سية ل�سودان
اليوم وجلب اال�ستعمار �أنظمته الإدارية وال�سيا�سية والتعليمية ومع انت�شار هذه امل�ؤ�س�سات ظهر
الأثر احل�ضاري الغربي يف الزراعة والقانون والإدارة واالقت�صاد ،وخالل ذلك مت ا�ستيعاب الكثري
من الإبداعات املحلية يف جمال ا�ستخدامات الأرا�ضي والإدارة الأهلية واملهارات احلرفية وغريها،
ومع ظهور التقانات املتقدمة الآتية مع الغرب تطورت الإبداعات املحلية با�ستخدام بع�ض ميزات
هذه التقانات ومن ثم حتولت بع�ض الإبداعات لأقلمة هذه التقانات احلديثة لتتنا�سب مع احتياجات
النا�س .بالرغم من ذلك ف�إن التحليل املو�ضوعي لفرتة اال�ستعمار ي�ؤكد ا�ستمرار الإبداعات املحلية
املرتبطة بعالقات املجتمع وتراجع الإبداعات املحلية يف الزراعة وال�صناعة حيث �أ�صبح اال�سترياد
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من الدول امل�ستعمرة يغطي الكثري من حاجات املدن والأرياف الكبرية وحتجمت الإبداعات املحلية
يف املجال الرعوي والزراعة التقليدية.
يف الوقت الراهن وبعد هيمنة ثورة االت�صاالت واملعلومات وانت�شار املعارف الهجني ف�إن الإبداعات
املحلية تواجه حتدي ًا �صعب ًا يتمثل يف املوازنة بني ا�ستخدام التقانات احلديثة ذات الكلفة العالية �أو
ا�ستخدام الإبداعات املحلية ذات الناجت ال�ضعيف وملا كان جوهر الإبداعات هو حماربة الفقر املدقع
�ستظل هذه الإبداعات والتقانات الو�سيطة تلعب دورها �إىل الزمن الذي يتمكن فيه الفقراء من اقتناء
التقانات املتطورة.
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الف�صـل الرابـع

براكتكال �آك�شن وبرنامج برولينوفا للإبداعات املحلية
منظمـة براكتكال �آك�شن:
براكتكال �آك�شن منظمة بريطانية طوعية �أن�ش�أها العامل االقت�صادي ال�شهري �شوماخر �صاحب
كتاب ال�صغري جميل( )Small is Beautifulيف عام 1966م .ومن وحي هذا الكتاب انطلقت فكرة
التنمية االقت�صادية القاعدية واملرتبطة باملجتمعات املحلية وهي م�ؤ�س�سة تبني على نظرية ال�رشاكة
يف ال�صغري املمكن واالجتاه �إىل الكبري املعقد .وهذه املنظمة هي من املنظمات القالئل التي تعمل
يف تنمية قدرات املواطن الريفي الفقري لإنتاج حاجاته الأ�سا�سية وتوفري احلد الأدنى من مطالب
الإن�سان وحتريك هذه القدرات تدريجي ًا ليعتمد على نف�سه وموارده وليندمج يف �رشاكة ذكية مع
م�ؤ�س�سات املجتمع والدولة.
تعمل هذه املنظمة يف كل من ال�سودان وبريو وزمبابوي وكينيا و�رسيالنكا وبنقالدي�ش ونيبال ويف
دولتها املقر بريطانيا ،حيث تقوم بتنفيذ م�شاريع �صغرية تتميز باال�ستمرارية وا�ستيعاب قدرات
املواطنني وتركز على بناء القدرات التنظيمية والتنفيذية ورفع املهارات الفردية واجلماعية وتوفر
تقانات و�سيطة بالرتكيز على و�سائل النقل� ،إنتاج الغذاء ،زيادة الدخول النقدية ،و�إنتاج الطاقة
البديلة واملح�سنة على م�ستوى الأ�رس والتكيف مع التغريات املناخية والكوارث الطبيعية.
تهدف �أن�شطة هذه املنظمة مل�ساعدة املجتمعات لإزالة حدة الفقر يف الدول الأقل منو ًا من خالل تطوير
وا�ستخدام تقانات منا�سبة ومن ثم تو�ضيح النتائج وتبادل املعارف والت�أثري على ال�رشكاء وزيادة
حجمهم وفعاليتهم يف اجتاه منا�رصة الفقراء.
جاءت منظمة براكتكال �آك�شن �إىل ال�سودان يف منت�صف ال�سبعينيات حيث قدمت م�ساعدات فنية
لإنتاج مراكب لنقل الب�ضائع والركاب كما قدمت م�ساعدات ملنظمة �أوك�سفام الربيطانية حيث نفذت
م�شاريع ل�صغار املنتجني يف كبكابية ب�شمال دارفور ،ومن ثم مت افتتاح املكتب القطري يف اخلرطوم
يف دي�سمرب 1992م.
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وتعمل املنظمة الآن يف �شمال دارفور ووالية ك�سال وفتحت مكاتب جديدة يف ك ٍل من �شمال كردفان
ووالية النيل الأزرق.

منظمة براكتكال �آك�شن وبرنامج برولينوفا العاملي لتطوير الإبداعات املحلية:
برولينوفا برنامج عاملي يعمل حتت مظلة املنتدى العاملي للبحوث الزراعية .تنطلق فل�سفة الربنامج
من �أن النا�س يفعلون �أ�شياءهم باختالفات كبرية �أو �صغرية وتبحث هذه املنظمة عن االختالف يف
املمار�سات الزراعية واملرتبطة بالزراعة وحتاول �أن تك�شف الأ�سباب التي قادت �إىل هذه الأفكار
واملمار�سات املختلفة وحتاول �أن تطور املمار�سات الإيجابية منها وهي يف فعلها ذلك �إمنا تبحث
عن املعارف والإبداعات واالبتكارات املحلية� ،أ�سبابها وفوائدها وقدرتها على حت�سني امل�ستوى
املعي�شي و�إمكانية ن�رشها بني املجتمعات املماثلة �سعي ًا وراء الهدف الأكرب املرتكز على حماربة الفقر
من خالل م�ساهمات الفقراء �أنف�سهم ومن خالل الدعم الفني واللوج�ستي لهم.
يعمل برنامج برولينوفا يف كل من جنوب �أفريقيا ،تنزانيا ،يوغندا ،النيجر ،غانا ،و�إثيوبيا،
وكمبوديا ،ونيبال ،وجاء الربنامج �إىل ال�سودان يف عام 2004م حتت مظلة براكتكال �آك�شن كمنظمة
راعية لأن�شطة الربنامج يف ال�سودان .وهذه املنظمة تعمل بتعاون وثيق مع هيئة نقل التقانات
الزراعية والإر�شاد (وزارة الزراعة االحتادية) وهيئات البحوث الزراعية والبيطرية (وزارة العلوم
والتقانة) والإدارات املتخ�ص�صة يف الواليات.
ويركز الربنامج �أن�شطته يف ح�رص الإبداعات املحلية وجمتمعاتها وتوثيق هذه املعارف و�إن�شاء
�شبكات لهذه املعارف على امل�ستوى القومي وبناء قدرات امل�ستفيدين للعناية ب�إبداعاتهم وتطويرها
وحمايتها من املعتدين عليها حملي ًا وعاملي ًا وللمنظمة جلنة ت�سيري من كل الفاعلني يف املجال ومن�سق
للربنامج حتت �إ�رشاف براكتكال �آك�شن باخلرطوم.
ويف �إطار �إجنازاتها فقد قامت بعقد ور�ش تعريفية يف كل من الفا�رش والأبي�ض و�سنجه ودنقال ومدين
واخلرطوم ،كما قامت بح�رص ما يزيد عن  350من الإبداعات املحلية وت�صنيفها ح�سب جماالت
تخ�ص�صها ،وقامت بتدريب الباحثني واملر�شدين الزراعيني على كيفية �إجراء البحوث امل�شرتكة مع
املزارعني وت�شجيع توطني وتوظيف االبتكارات املفيدة.

ت�ستمر املنظمة ح�سب اخلطة املجازة لها يف املجاالت الآتية:
·

تو�سيع دائرة املهتمني وامل�ستفيدين من الإبداعات املحلية.
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·

�إ�رشاك امل�ستفيدين (رعاة ومزارعني وغريهم) يف البحث العلمي مع الباحثني واملر�شدين
وتوطيد العالقات بينهم.

·

ت�شجيع ودعم التجارب امل�شرتكة يف الواليات املختلفة وبقيادة املزارعني �أنف�سهم.

·

توثيق الإبداعات بوا�سطة املزارعني املبدعني.

·

التعريف بحقوق املجتمعات يف �إبداعاتها والتب�شري ب�أهمية و�ضع القوانني املانعة
لالحتيال وال�رسقة.

·

التوا�صل مع جميع الدول امل�شاركة يف الربنامج عرب لقاءات �سنوية.

·

ن�رش الوعي ب�أهمية الإبداعات املحلية يف التنمية امل�ستدامة وتقليل حدة الفقر.

ونالحظ هنا �أن منظمة براكتكال �آك�شن وبرنامج برولينوفا يعمالن على �أر�ضية
م�شرتكة تعتمد علي:
·

رفع قدرات املجتمعات يف جمال التنظيم والتوثيق ون�رش املعرفة.

·

بناء املهارات الب�رشية الرامية �إىل حت�سني امل�ستوى املعي�شي وزيادة الدخول النقدية.

·

�إيجاد قنوات عاملية وحملية داعمة لهذه الأن�شطة.

·

االعتماد على امل�ستفيدين لتحديد احتياجاتهم ب�أنف�سهم.

·

ربط الباحثني واملر�شدين واخلرباء مبجتمعاتهم املحلية و�إيجاد احللول البديلة على
�أر�ض الواقع.

·

تعزيز الثقة يف النف�س بني جميع ال�رشكاء وامل�ستفيدين.
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الف�صـل اخلامـ�س
منـاذج خمتارة من الإبداعات واملمار�سة املحلية
مقدمــة:
ما مت اختياره من مناذج الإبداعات واملمار�سات واملعارف املحلية يف هذا الف�صل هو قطرة من بحر
زاخر وهي على حمدوديتها وقلتها تعطي من الدرو�س ما ي�ؤكد ما ذهبنا �إليه يف �أهمية ودور هذه
الإبداعات يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية وتعطينا احلق يف االفتخار ب�أن ه�ؤالء املبدعني كانوا وال
زالوا على فطرتهم وعلى حبهم اخلال�ص للمعطيات التي توفرها الطبيعة لهم ولإ�ضافاتهم املتميزة
التي �سوف تخرجهم من دوائر الفقر ال�رشيرة واملقعدة للإن�سان من �أداء دوره يف جمتمعه.
نحن نعلم �أن املبدعني �أفراد ًا وجمموعات يواجهون الكثري من امل�صاعب االجتماعية واالقت�صادية
والفنية وخا�صة عندما تكون املجتمعات امل�ستهدفة تعاين من الفقر بكل �أنواعه وتعاين من �ضعف
البنيات التحتية وتعاين من الأ�سواق وقنواتها وتعاين �أي�ض ًا من عدم االعرتاف بهذه الإبداعات
ومبدعيها ولذلك كان هذا الكتاب.
و�إذ يكون احلال كما هو مو�ضح فلي�س من �أهدافنا البحث عن �إبداعات عالية التقنية ومكلفة ومعقدة
علمي ًا و�إمنا كان هدفنا الك�شف عما هو موجود ومعمول به بني هذه املجتمعات وحماولة تطويره
وربطه ما �أمكن بالعلم حتى تكتمل حلقة ال�رشاكة يف التنمية ،وقد كان ذلك �رضوري ًا لأننا ن�أخذ يف
االعتبار مقدرات الفقراء املحدودة وطموحاتهم احلقيقية غري املحدودة و�آمالهم يف �أن تنجو �أجيالهم
من حبال الفقر ولذلك �أي�ض ًا كان اهتمامنا بعنا�رص الإبداع وتكلفته و�أثره يف رفع م�ستوى معي�شة
النا�س.
ومبا �أن اخلط الأ�سا�س لهذا الكتاب كان التنوع فقد ر�أينا �أن تكون النماذج متنوعة ما �أمكن لتغطي
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حقول الإبداعات املختلفة �إذ �أن هدفنا كان توثيق الإبداعات املنتجة وامل�ستخدمة حالي ًا والتي �أثبتت
جدواها الفنية واالقت�صادية بدون �أي مهددات مل�ستخدميها �أو للبيئة مبجملها وقد وقع اختيار هذه
الإبداعات لتغطي �أكرب م�ساحة من ال�سودان ،والعتبار �أن هذه الإبداعات �أحدثت ت�أثري ًا مبا�رش ًا
على حت�سني م�ستوى املعي�شة والفر�ص املتاحة لتطويرها �أكرث وكان االختيار للإبداعات الوا�ضحة
والب�سيطة والتي ميكن فهمها ب�سهولة.

25

 -1ا�سم الإبداع (حا�صدة الكركدي):
املوقـع :والية كردفان.
املـــالك� :أحمد املنا.
املوثـق :خالد البادرابي.

حا�صدة الكركدي

خلفيـــة:
منذ زمنٍ طويل ي�ستخدم ال�سودانيون زهرة نبات الكركدي ك�رشاب منع�ش �ساخن �أو بارد والآن
ت�ستخدم هذه الزهرة ك�إ�ضافة لونية للأغذية والأدوية
وامل�ساحيق التجميلية .يزرع الكركدي حوايل  1.5مليون
مزارع ويزرعه الرجال والن�ساء كم�صدر للدخل وكم�ضاد
للظروف االقت�صادية ال�صعبة .يف العام 2004م كانت
ح�صيلة جتارة الكركدي قد و�صلت �إىل  28مليون دوالر.

�أحد مزارعي الكركدي
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�أحمد املنا مزارع مبدينة �أم روابة بوالية �شمال كردفان وهو
يزرع الكركدي كبقية املزارعني وقد كان احل�صاد يدوي ًا مما
يعر�ض املح�صول للأتربة ويقلل من الكمية املح�صودة
مما �أجرب �أحمد املنا على التفكري يف �صنع �آلة يدوية لف�صل
الزهرة من الثمرة ومت ت�سجيل �آلة (الإجناز) بوزارة العدل
ووزارة الزراعة.

اخلطـوات الإبداعيـة:

زهور الكركدي

يف بداية العملية قام �أحمد املنا بت�صميم و�إنتاج �آلة �صغرية من املواد
املتوفرة ومكونة من �أنبوب م�ستقيم وقطعة مطاط وياي حديدي
وتعمل الآلة بـ»رب» التمرة بوا�سطة اندفاع الياي وتنف�صل الزهرة
من الثمرة .ي�ساعد الياي يف قوة الدفع ويقلل من فاقد الزهرة نتيجة
للف�صل اليدوي .وقد كلفت هذه الآلة حوايل ثمانية �آالف جنيه ويقوم
املنا حالي ًا بت�صنيع وجتريب �آلة �أخرى ميكنها ف�صل لوزتني يف مرة
واحدة مما ي�ساهم يف تقليل الزمن �إىل الن�صف.
قبل هذا االكت�شاف كان املزارعون ي�صنعون �آلة خ�شبية يف �شكل Y
وي�ضعون الثمرة وزهرتها بني الفرعني ومن ثم ينزعون الثمرة عن
الزهرة .هذه طريقة ب�سيطة و�سهلة ولكنها تف�سد الكثري من الكركدي
وت�ستغرق زمن ًا طوي ًال.

حا�صدة الكركدي اخل�شبية
القدمية

من حما�سن الآلة اجلديدة قلة �سعرها وزيادة �إنتاجها بدون �إهدار
لأي جزء مفيد وهي ب�سيطة الت�صنيع �أي�ض ًا ولكن املزارعني يحتاجون
للتدريب للت�أقلم على ا�ستخدام هذه الآلة.

27

 -2حماربة �شجـرة امل�سكيت:
املوقـع :طوكر� ،رشق ال�سودان.
املـــالك :املجتمعات املحلية.
املوثـق :خالد البادرابي.

حماربة �شجرة امل�سكيت

خلفيـــة:
مت �إدخال هذه ال�شجرية �إىل ال�سودان حوايل عام 1930م ك�شجرة �صادة للرياح ،وكواحدة من
معاجلات الزحف ال�صحراوي حول اخلرطوم وبع�ض املدن الأخرى .ومت توزيعها ملناطق خمتلفة،
لكن هذه ال�شجرية �رسعان ما انت�رشت ع�شوائي ًا ويف �أخ�صب الأرا�ضي بوالية ك�سال والبحر الأحمر
حتى �أ�صبحت متثل تهديد ًا حقيقي ًا للمحا�صيل الأخرى والن�سياب املياه يف قنوات الري كما �أ�صبحت
تعوق احلركة وت�ؤذي احليوانات ب�شكليها القوى واجلارح.
28

غابة امل�سكيت

ومن م�ساوئ هذا النبات �أنه:
	ال يرتك م�ساحة �أو غذاء للمحا�صيل الزراعية الأخرى. يزيد من عط�ش الرتبة نتيجة للتبخر من الأ�شجار. يكون ملج�أً جيد ًا للثعابني واحل�رشات ال�ضارة. له �أ�شواك قوية وحادة وم�ؤملة للإن�سان واحليوان. فحم امل�سكيت �أقل قيمة من فحم الأ�شجار الأخرى.قامت وزارة الزراعة ب�سن قانون ملحاربة هذه ال�شجرة و�إبادتها يف كل املناطق الزراعية ولكن طرق
املكافحة مل ت�ؤ ِد الدور املطلوب منها متام ًا ،كما �أن تكلفة املكافحة كانت عالية جد ًا.

اخلطـوات الإبداعيـة:
كان القطع واحلرق على م�ستوى الأر�ض ي�ؤدي �إىل �إعادة الإنبات اخل�رضي ب�شكل �رسيع و�أف�ضل
من �سابقه خا�صة �إذا كانت الرطوبة الن�سبية �أعلى من املتو�سط ولذلك قام املزارعون باخلطوات
الآتية:
 �شق ال�ساق عمودي ًا حلوايل � 30سم.	�إزالة اللحاء عن ال�ساق.-

و�ضع كمية من نوع خا�ص من النمل متوفر يف املنطقة يف ال�شق داخل ال�ساق وكانت
النتيجة �أن يجف ال�ساق كلي ًة وال ينمو �أبد ًا مرة �أخرى.
29

من ميزات هذا الإبداع �أنه فعال جد ًا وب�سيط وميكن �أن يقوم به الأفراد واملجموعات وهو غري �ضار
بالبيئة وميكن اال�ستفادة من اجلذوع امليتة كحطب حريق وال يكلف غري العمالة.
ومن معوقاته �أنه يحتاج ملعاملة كل �شجرة على حدة وقلة عوائل النمل الكافية لإبادة امل�سكيت.
هذا الإبداع ميكن تطويره با�ستخدام �آالت الن�رش التي ت�ستخدم الوقود وزيادة عوائل النمل
بيولوجي ًا.
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 -3الكنـان (توقيت مواليد ال�ض�أن):
املوقـع :

غرب ال�سودان و�رشقه و�شماله.

املوثـق :

عبد احلميد عبد الرازق.

الكنـان  -توقيت مواليد ال�ض�أن

خلفيــة:
ميتلك مربو الأغنام ال�سودانيون حوايل  35مليون ر�أ�س من الأغنام وتعتمد هذه الأغنام على املراعي
الطبيعية على مدار العام .ويعترب توفر املياه واملرعى واملناخ املنا�سب من العوامل الرئي�سة لنجاح
تربية الأغنام .وقد الحظ املربون �أن الأغنام �إذا ولدت يف �شهور ال�صيف �أو يف �شهور اخلريف (�أبريل
�إىل �أكتوبر) ف�إن ذلك ميثل كارثة كربى �إذ �أن حرارة ال�صيف وقلة املرعى يف ال�صيف واخلريف
ي�ؤديان �إىل نفوق املواليد بن�سب عالية كما ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف الأمهات �أو موتها .وحلل هذه امل�شكلة
ابتدع مربو ال�ض�أن طريقة الكنان ل�ضبط زمن التلقيح وبالتايل زمن املواليد تفادي ًا ل�شهور ال�صيف
واخلريف.

اخلطـوات الإبداعيـة:
 اختيار �أف�ضل الفحول لعملية الكنان وخ�صي �أو بيع ما تبقي من الذكور. ا�ستخدام حبل قطني ناعم.31

 لف اخل�صيتني بهذا احلبل لف ًا مينع ت�رسب احليوان املنوي من اخل�صية ومن ثم �إىل الأنثىيف عملية التنا�سل.
 فك حبل اخليط يف املواعيد املقررة لبداية التنا�سل بال�شكل العادي ويف املواعيد املطلوبةلوالدة احلمالن (�أي قبل خم�سة �أ�شهر) يف الفرتة من يونيو ويوليو كل عام.
من ميزات هذا الإبداع �أن تلد الأغنام يف الوقت الذي يتوفر فيه الغذاء واملاء ويف الوقت الذي تكون
درجة احلرارة منخف�ضة ن�سبي ًا كما �أن العملية �سهلة وال متثل خطورة للفحول وتعود الذكور
حلالتها الطبيعية بعد حل الكنان .ومن م�شاكلها �أن عدم التدريب قد ينتج عنه ف�شل العملية �أو �إذا مت
�شد اخليط �أكرث من الالزم قد ي�ؤدي �إىل التهاب اخل�صية ورمبا فقدان الفحل.
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 -4التكيف والت�أقلم مع تغري املنـاخ:
املوقـع :مناطق الزراعة املطرية يف ال�سودان.
املـــالك :املجتمعات املحلية.
املوثـق :بلقي�س الع�شا.

الرمال الزاحفة تغطي منازل قرية جاد اهلل بوالية نهر النيل

خلفيـــة:

()UNEP publication 2007

هنالك تزايد مت�صاعد يف التقلبات املناخية يف العامل وقد �أدى ذلك �إىل كوارث طبيعية �صدمت العامل
ونبهته �إىل �رضورة االهتمام بظاهرة تغري املناخ وو�ضعها يف القائمة الأوىل من امل�شاكل التي تهدد
الأمن وال�سالم الدوليني .ويلعب تغري املناخ دور ًا �سالب ًا يف الت�صدي ملحاربة الفقر �إذ �أنه ي�ؤثر ًا ت�أثري ًا
مبا�رش ًا على قطاع الزراعة والرثوة احليوانية التي يعتمد عليها معظم فقراء العامل.
�إن املجموعات الأكرث ت�أثر ًا بتغري املناخ يف ال�سودان هم فالحو الزراعة املطرية والرعاة ،وقد �أدت
اجلفافات الكبرية �إىل مزيد من الفقر و�إىل هجر مناطق الريف الأكرث ح�سا�سية مما خلق ت�شوهات
كبرية يف املجتمعات ال�ضعيفة.
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اخلطـوات الإبداعية واملعرفيـة:
حتى يتمكن املزارعون والرعاة على التكيف مع املناخ وتقليل �آثاره ال�ضارة على معا�شهم فقد
ا�ستفادوا من مالحظات �أجدادهم من قبلهم بالطرق الآتية:
·

لتحديد كميات ونوعيات وتوزيع الأمطار ومواقيتها فقد ظلوا يراقبون درجات احلرارة
اليومية ،حركة واجتاه الرياح ،وجود �أو غياب ال�سحب ،و�صول الطيور املهاجرة �أو
عدم و�صولها ومن ثم يتنب�أون بنوع اخلريف الذي �سوف ي�أتي �إليهم ويتجهزون ح�سب
هذه التنب�ؤات للخطوات التي تتبعها من جتهيز للأر�ض �أو حت�ضري للبذور �أو اال�ستعداد
حلركة املا�شية وخالفها.

·

الروزنامة الزراعيـة.
باال�ستفادة من التنب�ؤات ال�سابقة وبا�ست�شارة حكماء املجتمعات وخربائها املحليني يتم
حتديد �أماكن الزراعة ونوع املحا�صيل وامل�ساحات وتاريخ الزراعة.

·

بالن�سبة للرعاة ف�إن مالمح مو�سم الأمطار اجليد حتدد بقاء الأبقار و�إذا كانت املالمح
�سيئة فيتم التخل�ص من الأبقار وزيادة �أعداد الأغنام واملاعز لأنها �أكرث حتم ًال للتقلبات
املناخية.

·

�إن�شاء احلفائر يف م�صبات الأودية املو�سمية لتخزين املياه وحرا�ستها وا�ستخدامها يف
فرتة ال�صيف.

·

يف ال�سنوات الأخرية وخا�صة يف والية النيل الأبي�ض يقوم املزارعون يف الأرا�ضي
املطرية ب�رشاء حيوانات اللحوم لت�سمينها عند �شعورهم بف�شل املو�سم الزراعي �أو
انخفا�ض �أ�سعار الذرة.

ولتطوير هذه الإبداعات املعرفية البد من رفع قدرات املواطنني على التنب�ؤ وا�ستخدام الأجهزة
الب�سيطة والأكرث دقة واال�ستفادة من خربات الباحثني يف هذا املجال.
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 -5وجبة بودرة ال�سمك املجفف:
املوقـع :النيل الأزرق والأبي�ض ووالية اخلرطوم.
املـــالك :جتار الأ�سماك.
املوثـق :عثمان حممد �سعيد.

�صندوق يحوي بودرة ال�سمك املجفف

�أ�سماك معرو�ضة للبيع ب�سوق ال�سمك  -املوردة
�أمدرمان

خلفيـــة:
ي�ساهم قطاع احلياة املائية العذبة واملاحلة والأن�شطة امل�صاحبة لها يف توفري الغذاء والعمل والتجارة
لأكرث من ثالثة ماليني من ال�سودانيني .معظم �صيادي الأ�سماك هم من املجموعات ال�صغرية وميثل
ه�ؤالء �أكرث من  %80من جملة الإنتاج وبالرغم من ذلك فهم من زمرة الفئات الفقرية يف ال�سودان
ويفتقدون احلد الأدنى من اخلدمات والبنى التحتية والتنظيمية.
يف ال�سنني الأخرية عانى العاملون بالأ�سماك من تعقيدات فوق قدراتهم متثلت يف انخفا�ض كميات
الأ�سماك املتوفرة لل�صيد التقليدي وزيادة التناف�س يف الإنتاج والت�سويق نتيجة لدخول الكثري من
املواطنني للعمل يف قطاع الأ�سماك و�إهمال التكوينات والتنظيمات ال�ضابطة لل�صيد والتي كانت
35

توفر احلماية له�ؤالء ال�صيادين وال زالت هذه الفئة تعاين من التذبذب واحتكار الأ�سعار وقلة
املردود النقدي.

العمليـة الإبداعيـة:
بعد عملية ال�صيد والت�سويق تتوفر لدي ال�صيادين كميات من الأ�سماك غري امل�سوقة والأ�سماك
زهيدة الثمن وتفي�ض عن حاجة ا�ستهالك الأ�رسة ،كما �أن العمالة الزراعية املو�سمية حتتاج لل�سمك
ك�أحد مكونات غذائهم الرئي�سة وكانوا ي�ستخدمون ال�سمك املجفف اخلام مما يجعل عملية حفظه
وترحيله وجتهيزه للطبخ عملية ع�سرية وقد قام بع�ض املنتجني وم�سوقو الأ�سماك ب�إبداع فكرة
جتفيف وطحن بودرة ال�سمك وتعبئتها وعر�ضها يف الأ�سواق ب�شكل يتنا�سب و�سهولة التعامل معها
�رشا ًء وحفظ ًا وطبخ ًا ،وتتمثل خطوات الإبداع يف الآتي:
· نزع الأح�شاء والعظام الكبرية وغ�سل ال�سمك جيد ًا.
· يب ّوخ ال�سمك قلي ًال ويفرم ويعر�ض للهواء ليجف.
·

تتم عملية تكملة التجفيف بالت�سخني.

·

يطحن ال�سمك باليد �أو بطاحونة �صغرية.

·

تغربل البودرة وتعب�أ ب�أوزان خمتلفة لتنا�سب عدد الأفراد الذين �سيقومون ب�إعدادها.

من ميزات هذا الإبداع اال�ستفادة من الأ�سماك التي مل تبع وتقدمي وجبة غنية بالربوتني عايل القيمة
والأمالح وهي وجبة �سليمة حيث �أنها ال تتعر�ض للأو�ساخ والغبار وميكن االحتفاظ بها ملدة طويلة
وميكن ا�ستخدامها منفردة (�شوربة) �أو �إ�ضافتها ملكونات �أخرى.
تتوفر �إمكانات هائلة لتطوير هذا الإبداع ليتم �إنتاجه بكميات كبرية لتغطية احتياجات طالب املدار�س
والقوات النظامية ويف املطاعم ال�شعبية وحتتاج مثل هذه الإبداعات لل�ضبط ال�صحي وملوا�صفة
منا�سبة.
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 -6خميـ�س طويـرة:
املوقـع :واليات دارفور.
امللكيـة :املجتمعات املحلية.
املوثـق :عو�ض اهلل حامد.

الذرة �أو الدخن هي املواد
الأولية لإعداد وجبة خمي�س
طويرة

خلفيـــة:
معظم �سكان دارفور هم مربو املا�شية املختلفة ومزارعون مو�سميون وينتقلون كثري ًا طلب ًا للع�شب
واملاء وتلبية املنا�سبات االجتماعية وهم يعتمدون يف غذائهم الرئي�س على احلليب والدخن والذرة
و�إىل حد ما على الفول ال�سوداين وال�سم�سم .وتتعر�ض هذه الواليات يف كثري من الأحيان �إىل فجوات
غذائية قد ت�صل �إىل حد املجاعة املعلنة نتيجة لتقلبات املناخ والنزاعات القبلية مما يجرب ال�سكان على
ترك قراهم والبقاء خارجها لفرتات تطول وتق�رص ح�سب الظروف ولذلك فهم يف حاجة لنوع خا�ص
من الطعام اخلفيف الوزن والذي ال يحتاج �إىل طهي ويبقي طوي ًال دون �أن يف�سد وذي قيمة غذائية
منا�سبة ولذلك ابتدعوا وجبة بهذه امليزات و�سموها (خمي�س طويرة) ويتم �إعدادها باختالفات بني
القبائل حتددها املكونات املتوفرة ورغبة امل�ستهلكني.
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العمليـة الإبداعيـة:
·

يطحن الدخن �أو الذرة يدوي ًا �أو بالطاحونة ويغربل لف�صل الردة.

·

ي�ضاف املاء للدقيق ويرتك ملدة يومني �إىل �أربعة �أيام ليتخمر.

·

تفر�ش العجينة وتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س لتجف.

·

تتم عملية در�ش العجينة اجلافة وي�ضاف املاء مرة �أخرى وت�شكل على هيئة كرات
خمتلفة الأحجام ح�سب احلاجة وترتك حتت ال�شم�س لتجف.

·

ي�ضاف لهذه الكرات ال�سم�سم �أو الفول ال�سوداين �أو القليل من ال�سكر �أو ع�سل النحل
�إذا توفر.

·

يتم ا�ستخدامها �أو تخزينها لأوقات احلاجة.

·

يف حالة اال�ستخدام ي�ضاف لها احلليب الدافئ �أو املاء ح�سب رغبة امل�ستهلك.

ميــزات الإبـداع:
·

عملية التخمري تزيد من الربوتينات �أحادية اخللية وهي ذات قيمة غذائية عالية.

·

ميكن �أن تبقي �صاحلة لال�ستعمال ملدة �شهرين �إىل �أربعة ح�سب جودة التجهيز.
هذه الوجبة تنا�سب كثري ًا الأطفال وال�شيوخ وا ُ
حل ّمل.

·
·

ال حتتاج �إىل طبخ �أو �إعداد.

·

متثل وجبة �رضورية يف حاالت النزوح وال�سفر والتنقل ملتابعة املا�شية.

ولعل �إمكانات تطويرها لت�صبح وجبة للجميع متوفرة و�سهلة وقد بد�أت بع�ض املطاعم ال�شعبية
بتقدميها و�إ�ضافة بع�ض التح�سينات �إليها.
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 -7اختيار وتربية �أ�صناف الذرة مبكرة الن�ضوج:
املوقـع :الزراعة املطرية يف ال�سودان.
املـالك :املجتمعات املحلية.
املوثـق�	:أحمد حنفي نق ًال عن املزارع ال�ضو حممد الغزايل.

�أ�صناف من الذرة مبكرة الن�ضوج

خلفيـــة:
يعترب الذرة والدخن من املحا�صيل الرئي�سة لغذاء الأرياف وعدد كبري من �سكان املدن وكل
ال�سودانيني ي�أكلون الذرة بت�شكيالتها املختلفة وقد وجدت حبوب الذرة الأوىل يف العامل يف حفرة يف
جبل تومات على النيل الأبي�ض ومت حتديد عمرها �إىل ما قبل  245قبل امليالد ولذلك يعترب ال�سودان
املوطن الأ�صلي للذرة يف العامل وتتوفر كميات كبرية من الأ�صناف الأليفة والربية ويتميز الذرة
بقدرته الن�سبية على الت�أقلم على التقلبات املناخية ،يبلغ الإنتاج العاملي من الذرة حوايل  58مليون
طن (2004م) ويزرع يف  99دولة ومن الأقطار التي تنتج كميات كبرية من الذرة الواليات املتحدة،
الهند ،ونيجرييا ،ال�صني ،املك�سيك ،ال�سودان والأرجنتني (الكتاب ال�سنوي للفاو – جملد .)50

العمليـة الإبداعيــة:

يقول املزارع ال�ضو حممد �أحمد الغزايل� 65 ،سنة من قرية مراحبيبا ب�شمال كردفان �إنه ميار�س
الزراعة يف منطقة ال تزيد �أمطارها ال�سنوية عن  200ملم وهذه املنطقة م�صنفة �ضمن حزام �شبه
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ال�صحراء من ال�شمال الأفريقي وميتد مو�سم اخلريف من يوليو �إىل �سبتمرب ويف بع�ض الأحيان
تهطل الأمطار ملدة �شهر واحد فقط ومرة كل خم�س �سنوات ينحدر م�ستوى الأمطار �إىل �أقل من
املتو�سط .ويقول خرباء الزراعة �أن الذرة حتتاج لأمطار ما بني  25-20ملم كل ثالثة �إىل �أربعة
�أيام.
الحظ ال�ضو �أن قناديل الذرة والدخن تف�شل يف �إنتاج احلبوب �إذا توقفت الأمطار يف ن�صف فرتة
النمو والن�ضوج التي ت�ستمر ما بني  120-90يوم ًا كما الحظ �أن بع�ض نباتات الذرة ويف املوا�سم
العادية حتمل قناديل ذرة قبل غالبية النباتات.
بد�أ ال�ضو يف جمع قناديل الذرة باكرة الن�ضوج واالحتفاظ بها لزراعتها يف املو�سم القادم (تواريب).
يف مو�سم الزراعة قام ال�ضو بخلط الذرة والدخن مع حبوب ال�سم�سم وزرعها �سوي ًا مع ف�صل الذرة
من الدخن وللمرة الثانية قام ال�ضو باختيار القناديل باكرة الن�ضوج واالحتفاظ بها للمو�سم الثالث
ومت تكرار ذلك ل�سنني عدد ًا.
من هذا التدرج حت�صل ال�ضو على ذرة نا�ضجة خالل  50يوم ًا وعلى دخن نا�ضج خالل  70يوم ًا
فقط وعادة ما ين�ضج الذرة يف  90يوم ًا (توفري ن�صف املدة) وين�ضج الدخن يف  120يوم ًا (توفري
 50يوم ًا  %58من الزمن).
قام جريانه املزارعون ب�إتباع طريقة ال�ضو التي ابتدعها يف اختيار الأ�صناف التي تن�ضج مبكر ًا
و�ستقوم �إدارة البحوث الزراعية بتقييم التجربة وحت�سينها ليتم ن�رشها على بقية املواطنني.
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 -8تنقية مياه ال�شرب با�ستخدام املواد الطبيعية املحلية:
املوقـع :كل القرى الريفية التي ال تتوفر بها �شبكات مياه.
املـالك :املجتمعات املحلية.
املوثـق :حممد جمذوب نق ًال عن ر�سالة ماج�ستري للباحث...

بذور �شجرة املورنقا

خلفيـــة:
متثل املياه النقية عن�رص ًا �أ�سا�س ًا لرفاه و�صحة الإن�سان كما �أن الأمرا�ض التي تنقلها املياه يف
الأرياف واملدن متثل عن�رص ًا خطر ًا على حياة الإن�سان خا�صة الذين ي�ستخدمون مياه الأمطار
والربك واحلفائر والأودية املو�سمية وتتفاقم امل�شكلة يف ف�صل اخلريف حيث تزيد كميات املياه
العكرة واحلاملة للروا�سب واجلراثيم .وملا كان من ال�صعب توفري مياه نقية يف كل مكان فقد عمد
املواطنون على ابتكار طرق حملية لتنقية املياه جلعلها �صاحلة لل�رشب.
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املواد الطبيعية امل�ستخدمة يف التنقية:
.1

الرواق املحلي وهو عبارة عن نوع خا�ص من الطني يتوفر بعد انح�سار املياه من الأنهر
والأودية ويجمع هذا الطني ويعب�أ ويوزع يف الأ�سواق.

.2

جذور نبات الكردال ( )Maerua pseudopetalosaوهو نبات �صغري ومو�سمي ينبت
يف ف�صل اخلريف وهو موجود يف كثري من مناطق ال�سافنا وت�ضاف اجلذور للماء للتنقية
ولإعطائه نكهة حمببة وي�ستخدم املواطنون البذور مع الع�صيدة �أو طهيها مع حلم
الأغنام.

.3

حبوب �شجرة املورينقا ( )Moringaتزرع ال�شجرة يف �أماكن متعددة من ال�سودان وهي
من �أ�صل هندي وتنتج حبوبها �سنوي ًا يف �أ�شهر يناير وفرباير ومار�س.

 .4حبوب �شجرة النيم املعروفة.

نتائــج الإبــداع:
عند �إجراء التجارب العلمية على هذه املواد ات�ضح الآتي:
·

كل املنقيات قامت بالتنقية كلية �أو جزئية بغ�ض النظر عن م�ستوى الروا�سب.

·

كان م�ستوى التنقية بالطني وجذور الكردال �أف�ضل من املنقيات الأخريات.

·

هذه املواد املنقية للمياه تختلف يف درجة التنقية ومتت التو�صية با�ستخدام جذور
الكردال والطني املحلي وبذور �شجرة املورينقا كمواد عالية الفعالية.

·

مل يتم التو�صية با�ستخدام بذور النيم �أو ال�سنط الحتمال توفر كميات من ال�سميات
ومن باب التطوير ف�إن ا�ستخدام هذه املنقيات ب�أحجام �أكرب لتغطية حاجة املجتمعات
الكبرية يحتاج للدرا�سة كما �أن كميات اجلدع لكل رواق على حده حتتاج ملراجعة.
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-9م�ستح�ضرات الزينة والعطور امل�صنوعة منزلي ًا:
املوقـع :ال�سودان ال�شمايل.
املـالك :املجتمعات املحلية.
املوثـق� :سهام عثمان.

عطور �سودانية م�صنوعة
منزلي ًا (دلكة  -كركار -خمرة)

خلفيـــة:
مثل كل ال�شعوب يحتفظ ن�ساء ال�سودان بحقهم يف خ�صو�صية مظهرهم ويف العطور التي ي�ستخدمنها
يف املنا�سبات املختلفة من زواج وختان وحمافل الن�ساء اخلا�صة بهن .ولل�سودانيات م�ستح�رضات
وعطور ال توجد يف �أي منطقة �أخرى من العامل مع �أن مكونات هذه العطور وامل�ستح�رضات ي�ستجلب
معظمها من اخلارج وقد تولدت هذه امل�ستح�رضات من خليط من الثقافات املحلية والوافدة يف
فرتات تاريخية قدمية مل نتمكن من معرفة تاريخ بداياتها .و�سوف نتعر�ض يف هذا الكتاب لأربعة
من امل�ستح�رضات هي الدلكة واخلمرة والكركار والدخان.
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�أ) الدلكــة:
دقيق الذرة الناعم ،املحلب ،ال�ضفرة ،القرنفل وخ�شب ال�صندل ،خ�شب الطلح وال�شاف.

العمليـة الإبداعيـة:
·

يخلط املحلب والقرنفل مع بع�ضها وي�ضاف �إليها املاء وترتك لعدة �ساعات وت�صفى
احلبوب.
ي�ضاف ماء املحلول تدريجي ًا �إىل الدقيق ويعجن عجن ًا جيد ًا.

·

تو�ضع العجينة يف �إناء خ�شبي وتغطي غطاء كثيف ًا وتتعر�ض العجينة لدخان الطلح
وال�شاف وال�صندل لتمت�ص العجينة الدخان.

·

ت�ضاف بدرة املحلب والقرنفل بني فينة و�أخرى حتى تن�ضج وي�صري لونها ا�سمر.

·

ت�شكل العجينة يف �شكل كرات وحتفظ يف �أواين زجاجية جميلة.

·

اال�ستخــدام:
يقطع جزء من الدلكة ويدلك يف كل الأجزاء ليقوم بنظافة اجللد والتدليك لن�ضارة الب�رشة ولإعطاء
رائحة قوية ونفاذة وميكن �أن تدلك املر�أة نف�سها �أو �أن تقوم بذلك �صديقاتها .تبقى رائحة الدلكة
لفرتة يوم �أو يومني وت�ستحم الن�ساء باملاء بدون ا�ستخدام ال�صابون حتى ال تزال الرائحة.

ب) ُ
اخلمـــرة:
املكونات هي املحلب والقرنفل وبودرة خ�شب ال�صندل ،بودرة امل�سك ،ال�ضفرة وجمموعة من العطور
التجارية املف�ضلة (فلور دامور ،ال�صاروخ�...ألخ).

العمليـة الإبداعيـة:
·

ت�ضاف العطور ال�سائلة لبودرة ال�صندل ،وامل�سك واملحلب والقرنفل.

·

تدخن العجينة بنار الفحم الهادئة ودخان ال�صندل.

·

تخلط العجينة با�ستمرار مع �إ�ضافة �صمغ اللبان.

·

ت�ستمر العملية حلوايل ع�رش �ساعات.
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اال�ستخــدام:
يح�رص ا�ستخدام ا ُ
خلمرة للن�ساء املتزوجات فقط ويف منا�سبات الزواج واالحتفاالت الن�سوية كما
يتم ا�ستخدامها داخل غرف النوم يف امل�ساء.

ج) الكــركار:
يتكون من زيت ال�سم�سم املف�ضل وال�شحم احليواين (الودك) �أو ال�شمع واملحلب والقرنفل وق�رش
الربتقال وعطور جاهزة.

العمليــة:
تغلي جميع هذه املكونات يف الزيت �إىل �أن تتحلل وت�ضاف �إليها العطور اجلاهزة وتخلط خلط ًا
جيد ًا.

اال�ستخـدام:
ي�ستخدم زيت الكركار لل�شعر و�سهولة الت�رسيح ويعطي رائحة مميزة وحمببة كما ميكن �أن مي�سح
على اجل�سم لتطريته.

د) الدخـــان:
املكونـات:

خ�شب الطلح وال�شاف والكليت.

العمليـة الإبداعيـة:
·

تقطع �أخ�شاب الطلح وال�شاف والكليت �إىل قطع �صغرية منا�سبة.

·

حتفر حفرة عميقة يف مكان خا�ص من املنزل ال ميكن دخول الأغراب �إليه.

·

يدخل حجر الفحم يف احلفرة وت�ضاف �إليه القطع ال�صغرية.

·

تتم�سح املر�أة بالزيت وجتل�س على احلفرة وتغطي جميع ج�سدها.

·

تعاود اجللو�س ملرتني �أو ثالث.
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·

ميكن �أن يبادلها الن�ساء الأخريات يف املوقع.

·

يعمل عمل ال�ساونا ويزيد.

فوائـد هذا الإبـداع:
·

احلفاظ على اجل�سم �صحي ًا ونظيف ًا.

·

�إعطاء رائحة حمببة للجميع.

·

�إثراء احلياة الزوجية.

·

يقوم الكثري من الن�ساء ب�صناعته واملتاجرة به ويحقق �أرباح ًا جمزية.
�أ�صبح الآن متوفر ًا يف جميع �أماكن بيع العطور.

·

تتميز به ال�سودانيات عن غريهن.

·
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الف�صـل ال�ساد�س
الطريـق �إىل الأمام والإطار خلطة عمل
للإبداعات املحلية يف ال�سودان
ال ُفـر�ص املُتاحــة:
هناك فر�ص متاحة لل�سودان لال�ستفادة من ثروته ال�ضخمة واملتنوعة من الإبداعات واملمار�سات
املحلية وتتوفر الآن �إمكانات حقيقية لتو�سيع دائرة ن�رش هذه الإبداعات واملمار�سات لتعم فائدتها
الكثري من الدول .هنالك فر�ص �أخرى للعاملني يف هذا املجال لتطوير وحت�سني هذه الإبداعات ل�ضمان
�سالمة و�صحة الإن�سان واحليوان والنبات والبيئة .هذه الفر�ص �إذا ما مت ا�ستغاللها �ستكون واحدة
من �أعمدة التنمية االقت�صادية واالجتماعية والب�رشية وبالتايل �سوف ت�ساهم م�ساهمة مقدرة يف
تخفيف حدة الفقر وجتفيف م�صادره بتو�سيع مواعني التجارة وتبادل املنافع .خطة العمل املرجوة
يجب �أن تن�ش�أ وتتطور مب�شاركة ومبادرة فعالة من املجتمعات القاعدية كمالك لهذه الإبداعات
ومنفذين لها و�سيعمل �رشكاء الإبداعات يف متكني املجتمعات وتنظيمها لالهتمام بهذه الرثوات
اجلديدة القدمية و�سوف تكون هذه اخلطة  -املبادرة مفتوحة للحوار والنقا�ش بغية تقويتها
وتع�ضيدها و�إيجاد و�سائل تنفيذها .و�سوف ت�ساهم اخلطة يف بناء القدرات التنظيمية والإدارية
والتنفيذية للإبداعات املحلية و�سوف ت�ؤ�رش للموا�ضيع اخلا�صة بالتدريب وامل�ساعدات الفنية
واال�ست�شارية ومن ثم حتديد الأولويات ح�سب التقييم االقت�صادي واالجتماعي لهذه الإبداعات
وحتديد املهام والأدوار لكل ال�رشكاء و�سوف متثل هذه اخلطة خارطة للطريق والتوجيه للك�شف
عن املزيد من الإبداعات وتطويرها ون�رشها لعموم الفائدة على املجتمعات املحلية والقومية والعاملية
من خالل �شبكات املعلومات الدولية وم�ساهمات منظمات املجتمع املدين الطوعية.
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املقا�صـــد
من املعقول �أن نركز على �أن هنالك �أهداف ًا متعددة ومتنوعة ومتداخلة للإبداعات املحلية و�أن
تغطي �أهداف خطة العمل هذه اجلوانب جمتمعة .على ر�أ�س قائمة هذه الأهداف اال�ستمرار يف
�صيد الإبداعات واالبتكارات وحتليلها وتوثيقها .الأهمية الثانية �أن ن�ؤكد �سالمة وفائدة منتجات
الإبداعات للإن�سان واحليوان والنبات والبيئة .ثم �أن جناح �أي عملية �إبداعية يعتمد �أ�سا�س ًا على
قوة الطلب لها و�إمكانية احل�صول عليها وقدرتها على االنتقال ومن هذا املنظور ف�إن ت�سهيل جتارة
الإبداعات واالبتكارات حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا ي�صبح ذا �أهمية ق�صوى جلذب االنتباه وتوفري �إنتاج
هذه الإبداعات لتلبى احتياجات الأ�سواق .وحتى يحدث كل ذلك �أو بع�ض منه البد من الإ�شارة
�إىل �أهمية و�ضع ال�سيا�سات املحلية والقومية املعرتفة ب�أهمية الإبداعات للتنمية وحماربة الفقر
ورفع م�ساهمة �أفراد املجتمع يف البناء القاعدي لكل اخلطط وهذا ي�ستدعي �ضمن ما ي�ستدعي قيام
م�ؤ�س�سات قاعدية ورئا�سية تُعنى بالإ�رشاف على هذه اخلطة وت�أكيد و�ضعها �ضمن برامج التنمية
ول�ضمان ان�سياب املعلومات – الإجنازات والإخفاقات – من املنتجني وامل�ستهلكني ل�سلع وخدمات
الإبداعات املحلية.

الأهــداف:
هنالك �أربعة �أهداف مت ت�شخي�صها لدعم املقا�صد املذكورة �أعاله وت�شمل هذه الأهداف ما يلي:
·

�إن�شاء و�إنفاذ موا�صفات حمددة للإبداعات املحلية وم�ؤ�س�ساتها وقوانينها ولوائحها
و�أجهزة اعتمادها.

·

�إدارة وتن�شيط وحتفيز الإبداعات املحلية وغر�س روح الإبداع يف جميع مراحل التعليم
الر�سمي وغري الر�سمي ودوائر البحوث والإر�شاد.

·

حت�سني الكفاءة وامليزة التناف�سية ملنتجات الإبداعات من خالل الرتويج والإعالن
واال�ستقطاب.

·

و�ضع ال�سيا�سات املعنية بالإبداعات املحلية باملطابقة مع القوانني والإجراءات التي
تقرتحها املجتمعات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

برامج و�أن�شطة خطة الإبداعات املحلية:
البد �أو ًال من �إ�شاعة روح الإبداع واالبتكار ون�رش املعرفة بني �أجيال احلا�رض وامل�ستقبل للت�صدي
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لق�ضايا املجتمع امللحة ولل�رشاكة يف الفعل العاملي �إنتاج ًا وا�ستهالك ًا ومعرفة ولن يتم ذلك �إال
باالعرتاف بحق املواطن يف التفكري والإبداع وبحقه يف التمتع بثمار هذه الإبداعات ومنتجاتها
واالنفتاح على العامل والتفاعل معه حتقيق ًا لوحدة الإن�سان يف �أي مكان .وعلى امل�ستوى القومي ف�إن
البداية تتلخ�ص يف جمموعة الربامج والأن�شطة الآتية:
·

بناء الوعي والقدرات لفئات امل�ستفيدين ،الباحثني ومتخذي القرار.

·

رفع قدرات املجتمعات والقطاع اخلا�ص للتعاون يف تطوير وت�سويق منتجات الإبداعات
املحلية.

·

تطبيق �أنظمة املمار�سة اجليدة للإبداعات املحلية واملتوفرة لدي امل�ؤ�س�سات املعنية
بالأمر.

·

تطبيق نظام البحوث التي ت�ضمن العائد الذي يغطي التكاليف �أويزيد.

·

تقييم خماطر الإبداعات املحلية من حيث ال�سالمة و�صداقتها للبيئة.

·

�إن�شاء نظام لتحديد امل�صادر الأ�صلية للإبداعات املحلية للحفاظ على حقوق املبدعني
�أفراد ًا وجمتمعات.

·

ت�شجيع وزيادة حجم النفاذ للأ�سواق املحلية والعاملية ملنتجات الإبداعات.

·

زيادة ربحية �أن�شطة الإبداعات املحلية الظاهرة واخلفية واالنت�شارية.

·

تقليل تكاليف الإبداعات املحلية.

�آليـات التوثيق وا�ستخدام م�ؤ�س�سات البحوث والإر�شاد:
بعد ظهور جمتمع املعلوماتية واملعلومات ت�صبح املعرفة ال�شفوية والفردية بال قيمة حتى ل�صاحبها
لأن ثورة املعلومات قد حكمت بالإعدام على ال�رسية وعدم ال�شفافية واالنتهازية غري املجدية .وقد
�أ�صبح يف حكم امل�ؤكد �أن التوثيق �أ�صبح �رضورة ملحة حلفظ احلقوق ومراجعة الإجناز وتطوير
الإبداع .ومن �أجل ذلك ينبغي علينا:
·

بناء قدرات التوثيق واالت�صال.

·

توثيق جميع الأ�صول الوراثية للحيوان والنبات والأحياء املجهرية املحلية.

·

توثيق �أهمية الإبداعات املحلية يف ترقية املجتمعات.
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·

توثيق جغرافية الإبداعات وحمدداتها و�إمكاناتها يف االنت�شار.

·

توثيق الفر�ص امل�ستقبلية ال�ستخدام املوارد املحلية والإبداعات.

·

تطوير نظام �صارم للتح ّوط �ضد ال�رسقة والغ�ش والإغراق.

حاجة الفقراء للإبداعـات املحلية:
نعرف �أن الكثري من الإبداعات املحلية هي من �صنع الفقراء �أنف�سهم ونعرف �أنهم ما �أبدعوها �إال
حلاجتهم �إليها وملنافعها املبا�رشة لهم يف حياتهم اليومية ولكن القطاعات املذكورة �أدناه هي �أكرث
ارتباط ًا بالفقراء و�أي �إبداعات قدمية �أو جديدة يف هذه الأن�شطة �ستحدث تطور ًا ملحوظ ًا للإن�سان
الفقري مث ًال:
·

الزراعة والآالت الزراعية.

·

تربية وتطبيب احليوان.

·

ا�ستخدام و�إدارة الأرا�ضي للأغرا�ض املتعددة.

·

الرعاية ال�صحية الأولية مبا يف ذلك حماربة املالريا والأيدز و�أمرا�ض الطفولة.

·

التكيف مع تغري املناخ وتقليل �آثاره.

·

الإبداعات يف جمال الإدخار والت�سليف.

·

الإبداع واالبتكار يف تقوية التنظيمات القاعدية.

والبد �أن نذكر هنا حقيقة �أن الإبداعات املحلية لي�ست جميعها �صاحلة وال هي الع�صا ال�سحرية التي
حتل كل امل�شاكل.
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الف�صل ال�سابـع
النتائـــج واملقرتحــات
�أ) حقوق املبدعني املحليني:
ي�ؤكد املبدعون املحليون كل حقوقهم املتوارثة فردي ًا وجماعي ًا ويعتربونها حقوق ًا �سيادية خا�صة
مبجتمعاتهم وهذه احلقوق ت�شمل حقهم الأ�صيل يف حماية حياتهم وثقافتهم ولغاتهم ومعارفهم
و�إبداعاتهم �ضد كل من ي�ستخدم هذه املنتجات �أو يتعدى عليها �أو يزيفها �أو ي�رسقها .هذه احلقوق
يف عامل اليوم �أ�صبحت معلومة ومعرتف بها يف عامل التجارة والأعمال .وبالفعل فقد قامت ال�رشكات
العابرة للقارات وذات القدرات املالية والتقانية العالية وبا�ستخدام قوى ا�ستخباراتها الكبرية ويف
�سبيل تناف�سها مع بع�ضها البع�ض – قامت بنهب حقوق املبدعني املحليني وحرمتهم من حقهم يف
اال�ستفادة من مواردهم اجلينية ومن �إبداعاتهم و�أفكارهم �أي�ض ًا.
املعارف والإبداعات املحلية والأ�صول الوراثية وقوانينها هي ثروات ال ميكن اال�ستغناء عنها خا�صة
و�أنها متثل رمز ًا ل�شخ�صيات جمتمعاتهم ولذاتهم وت�ؤكد وجودهم على ظاهر الأر�ض وتظل احلاجة
ما�سة مل�ساندة هذه املجتمعات حلماية حقوقها عن طريق و�ضع قوانني حملية ودولية جتعلهم قادرين
على �صيانة حقوقهم وتقدميها ملن يريد بعد موافقتهم وقبولهم بالإجماع .و�سيبقي �أي ا�ستخدام
لهذه املوارد واملنتجات غري �رشعي وغري قانوين �إال �إذا مت وفق القوانني والإجراءات املتفق عليها.
هذه املعارف واملوارد والقوانني واللوائح يجب ن�رشها والتعريف بها بال�سبل املعروفة والبد من
تدريب املجتمعات املحلية على مراقبة ومتابعة هذه املعارف واملوارد .هذه القوانني والإجراءات
واللوائح تن�شئها املجتمعات املحلية بنف�سها دون �ضغوط من �أي جهات �أخرى مع اال�ستفادة من
خربات املتخ�ص�صني وامل�ؤ�س�سات امل�ؤيدة لهذه املجتمعات ويف هذا املجال ميكن اال�ستفادة من جتارب
الكثري من الدول النامية واملتقدمة التي �أ�سهمت يف حفظ مواردها و�إبداعاتها املحلية.
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ب) العمل اجلمـاعي والت�شاركي:
هنالك �رضورة ق�صوى �أن تنقل معارف املبدعني �إىل �أبنائهم والبد من تعريف ه�ؤالء الأبناء بحقوقهم
وبالقوانني اخلا�صة بامتالك وا�ستخدام هذه املعارف واملوارد واالبتكارات .ويف هذا املجال البد
من ت�صميم نظام تعليمي يف مرحلة الأ�سا�س واملراحل الأخرى ي�ضمن لهذه الأجيال اال�ستفادة من
مواريث �آبائهم ويحفزهم على �إنتاج �إبداعاتهم اخلا�صة بهم.
يف اجلانب املوازي البد من اال�ستمرار يف �شجب و�إدانة كل املمار�سات التي تعتدي على حقوق
املبدعني املحليني ب�شتى الو�سائل املتاحة وابتداع و�سائل جديدة �أكرث فعالية وخا�صة القيام بف�ضح
�أي ممار�سات خاطئة وغري قانونية .ويف هذا املجال البد من تدريب كوادر �ضمن �أجهزة الدولة
الرقابية وو�ضعهم يف كل املوانئ اجلوية والربية والبحرية ل�ضمان اخلروج القانوين لكل �سلع
الإبداعات املحلية واملوروثة .ومن املهم �أي�ض ًا �أن تدرب منظمات املجتمع املدين على كل �أ�ساليب
املنا�رصة والرتويج لق�ضايا الإبداع املحلي بكل م�ستوياته.
�إن حتديد موقف حازم و�صارم �ضد امل�ؤ�س�سات وال�رشكات التي تطالب بحماية ملكيات للنباتات
واحليوانات املجهرية والوقوف �ضد كل احلمايات ملخلوقات اهلل الكاملة خا�صة عند ا�ستخدام هذه
املوارد الوراثية يف �صناعة الأدوية لعالج الأمرا�ض الكربى يعترب �رضوري ًا حتى ال يتم ا�ستغالل هذه
املوارد ا�ستغال ًال جتاري ًا وحمتكر ًا.
هنالك حاجة لالهتمام بتطوير �آليات ل�صيد االبتكارات وحتليلها وتقييمها ومن ثم ن�رشها وتطبيقها
تبادلي ًا مع جمتمعات �أخرى على �أن تقوم امل�ؤ�س�سات الراعية بو�ضع هذه الأن�شطة �ضمن الربامج
ال�سنوية للمحافظة والوالية والدولة.
ومبا �أن املعارف والإبداعات املحلية �رضورية للفقراء واملهم�شني ومبا �أن ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات
التجارية ال تتورع من التعدي على هذه املعارف دون �أي تعوي�ض ،لذا كان لزام ًا اال�ستفادة من
املعاهدات واالتفاقيات والربوتكوالت العاملية واملوجودة عند الطلب بعد درا�ستها من قبل املخت�صني
والباحثني ومتخذي القرار حتى تتم املواءمة بني �إحقاق احلقوق وحتديد الواجبات.

ج)امل�ؤ�س�سـات والتنظيمـات:
يف هذا ال�سياق وا�ستكما ًال ملا ورد ي�صبح االلتزام ب�إن�شاء وتفعيل �أجهزة قومية لو�ضع القوانني
وتنظيم العمل و�إجازة اللوائح وتنبيه كل ال�رشكاء ب�أهمية ذلك والت�أكد من حركة هذه الإبداعات من
و�إىل املجتمعات.
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ومن امل�ؤكد �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية بدرجاتها املختلفة وم�ؤ�س�سات البحث العلمي والإر�شاد �سوف
تلعب دور ًا رائد ًا يف م�ساندة املجتمعات ويف الرقابة على التعديات حال حدوثها .ومن ذلك ميكن تبني
فكرة �إن�شاء منتدى �أو م�ستودع فكري �أو معهد متخ�ص�ص للعناية بالإبداعات املحلية و�أ�صحابها.
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