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قبيلة " اهلادذا" التنزانية
آخر قبائل الصيد املهددة باالنقراض

أفريقيا قارتنا -العدد 30 ديسمرب 2019قبائل أفريقية 

يف  اجمللة  بدأتها  اليت  للسلسلة  استمراراً 
التعريف بقبائل أفريقيا، نتوقف يف هذا العدد 
مع إحدى أندر القبائل االفريقية اليت تعيش 
علي حافة االنقراض...قبيلة مل تعرف لليوم 
البدائية  حياة  وتعيش  للحداثة،  طابع  أى 
بكافة معانيها من حيث املسكن وامللبس وحيت 

القنص بالسهام والرماح.
ال  لقبيلة  فيلًما  تشاهد  أنك  معنا  فتخيل   
تتعامل  وال  الكهرباء،  اليوم  حيت  تستخدم 
باحلواسيب، وال تعرف الطائرات وال السيارات 

وال تستخدم حيت الدراجات. 

قبيلة عمرها 10 آالف عام
 وتعيش حياة اإلنسان األول 

حتى اليوم

أهم  أحد  هادزابي"   " او  هادزا"   " قبيلة  انها 
فمنذ  إفريقيا،  بشرق  تنزانيا،  يف  الشعوب 
مناطق  يف  مضت  سنة  آالف  من10  يقرب  ما 
السافانا واألراضي العشبية، كان الصيد هو 
كانت  اليت  البدائية،  اجملتمعات  يف  السائد 
ومجع  الربية  احليوانات  صيد  على  تعتمد 
هذا  ُيعد  اليوم  وحيت  الغابات،  من  الثمار 
ما  اليت  "هادزا"،  لشعب  السائد  هو  االسلوب 
زالت تعيش على هذا احلال حتى اآلن ومهددة 
علي  تعيش  قبيلة  آخر  باعتبارها  باالنقراض، 

القنص والصيد.
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عرقية  قبيلة  هي  "هادزابي"  أو  "هادزا"،  قبيلة 
الوادي  يف  "إياسي"،  حبرية  حول  تعيش  إفريقية، 
مشال  يف  "نغورونغورو"  مبنطقة  الكبري،  املتصدع 
 4000 تنزانيا، ويف هضبة سريينجييت، علي مساحة 
خط  عند  إياسي،  حبرية  حول  مربع  كيلومرت 
 36-34 الطول  وخط  جنوبا  درجة   40-30 العرض 

درجة شرقا .
اإلحصاءات  ألخر  طبقًا  أفرادها  عدد  ويرتاوح 
1200-1300 نسمة فقط، ال  الصادرة عام 2015 ما بني 
زالوا يعيشون بطريقة بدائية كصّيادين وجامعي 
عشرات  طوال  أجدادهم  فعل  كما  متاًما  مثار، 
اآلالف من السنني، على الرغم أنهم فقدوا حوالي 

90%  من أراضيهم خالل اخلمسني عاًما املاضية.
االولي، وحسنًا فعلت احلكومة التنزانية وللمرة 

عندما اعرتفت مؤخراً، وبشكل  رمسي 
حبقوق ملكية قبيلة هادذا ألراضيهم، 
حفل  يف  األراضي  ملكية  تسليم  ومت 
يف  هادزا  جمتمع  يف  أقيم  خاص 
دوموجنو، حيث صرح " دوروث وانزاال" 
يف  باألراضي  املعين  املفوض  مساعد 
مبنح  القرار  بأن  الشمالية   املنطقة 
يأتي  رمسية  ملكية  صكوك  اهلادذا  
قبائل  آخر  اضطهاد  لعدم  كضمانة 
الصيادين، بينما قال نفتالي كيتاندو، 
أحد ممثلي القبيلة "إن دخول القبائل 
األخرى اليت جتلب قطعان من املاشية 
وإدخال الزراعة يف الوادي كان يهدد 
الذين يعتمدون فقط  أهل هادذا  بقاء 
والعسل  واجلذور  الفواكه  على 

واحليوانات الصغرية من أجل البقاء.
وحسب خرباء علم األجناس ال يرتبط 
شعب "هادزا"، جينيا مع أي شعب آخر 
بعض  يضم  موقع   قرب  ويعيشون 
عليها  ُعثر  اليت  البشر  بقايا  أقدم 
بقايا  اكتشاف   مت  حيث  تارخيًيا، 
هابيليس"  "هومو  بشرى  جنس  أول 
الذى عاش قبل 9.1 مليون عام، وتقول 

منطقة  يف  عاش  رمبا  هادذا  شعب  أن   الدراسات 
السنني،  مثلهم فى ذلك  آلالف   Yadea Cinih
جنوب  يف  البومشن  مثل   - الوراثية  الناحية  من 

إفريقيا.
كما يشري علماء اآلثار، الذين استخدموا أدلة من 
الصخرية، وفن  األدوات احلجرية، واملالجئ  أذرع 
الصخور، إىل أنه قبل 3000عام مضت، كان للناس 
معيشي  منط  تنزانيا  أحناء  يف  يعيشون  الذين 
وبنية اجتماعية مشابهة متاًما لنمط هادزا، ومنذ  
ما يقرب من 2500 عام، انتقل املتحدثون الكوشيني 
متحدثو  بدأ   ، عام   1500 منذ  و  تنزانيا،  مشال  إىل 
تنزانيا، وقبل  إفريقيا يف احتالل  البانتو من غرب 

حوالي 300 عام  انتقل 
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من  النيلوسية  باللغة  الناطقون 
تنزانيا  مشال  إىل  السودان 

وأراضي هادزا، واليوم هناك 
اجملموعات  من  العديد 

اليت  عرقًيا  املتميزة 
املناطق  يف  تعيش 
ألراضي  املتامخة 
ومنهم  هادذا،  قبيلة 
 agotaD( عرقيات
 iasaM- wqarI -
 -  uznasI  -

.) amukuS
اللـــغة 

القبيلة  أبناء  يتحدث  
بإحدى اللغات املعزولة واليت 

لغة  أي  مع  عالقة  أي  تربطها  ال 
من  واحدة  وهي  "هدان"  لغة  وهي  أخرى، 

أقدم اللغات القبلية  الصوتية اليت ال ُتكتب،  وتعتمد 
من  أكثر  والنقرات  الصوتي،  اإليقاع  تباين  على 
هائل  إجناز  سيكون  استكشافها  وإعادة  الكلمات، 
أبناء  يتحدث  كما  اللغة،  علم  يف  متخصص  ألي 
اليت يتحدث  اللغة  السواحيلية وهي  اللغة  القبيلة 

بها الشعب التنزاني.
أسلوب حياة بدائي:

شجرة  مثار  على  يتغذون   ، "هادزا"  أبناء  معظم 
"باوباب"، وهى أشجار تنتج مثار غنية باملواد املغذية 
واألوراق اخلضراء اليت يتم تناوهلا يف أوقات اجلوع، 
يتم  وعادة  كدواء  األشجار  أجزاء  ويستخدمون 
سحقها لصنع اللنب املخفوق باحلمضيات، وبعض 

الثمار األخرى مثل: اللفت والكرفس.
 كما يعتمدون على اللحوم من احليوانات الربية 
الـ"هادزا"  أفراد  ويدخن  واألمساك،  القردة  خاصة 
يعيشونها،  اليت  العزلة  بسبب  يتعلمون  وال  التبغ، 
واجلاف  الساخن  باملناخ  معيشتهم  مناطق  وتتميز 
إىل  يونيو  )من  اجلفاف  موسم  خالل  والرياح 
فرتات  خالل  ومورقة  خضراء  ولكنها  أكتوبر( 

األمطار.

يعيش افراد القبيلة فى خيام بدائية ويف 
إياسي  ببحرية  احمليطة  الكهوف 
الصيد بنفس  وميارسون مهنة 
استخدمها  الي  األدوات 
األجداد األوائل من السهام 
الغزالن  لصيد  والرماح 
الربي،  واجلاموس 
أوقردة   البابون  وقردة 
مناطق  من  الرباح، 
واألحراش  الغابات 
رحالت  ومتثل  الوعرة، 
حياة  رحالت  صيدهم 
املنطقة  أن  ذلك  موت،  أو 
الشائكة،  بالشجريات  مليئة 
اليت  واألسود  السامة،  والثعابني 
ال تكف عن مهامجة الرجال، ولكنها 
خماطر خيوضها أفراد اهلادزا ألنها الفاصل 

الوحيد بني الشبع واجلوع.
فى  القبيلة   ابناء  بدأ  عشر،  الثامن  القرن  منذ 
يدخلون  الذين  والرعاة  املزارعني  مع  االتصال 
هادزالند واملناطق اجملاورة هلا،  وكانت التفاعالت 
يف كثري من األحيان عدائية وتسببت يف اخنفاض 
عدد السكان يف أواخر القرن التاسع عشر،  وحتى  
صغرية  معسكرات  يف  يعيشون  كانوا  عام1950 
متنقلة، ومل يكن لديهم "رؤساء" أو منظمة سياسية 
رمسية، ومنذ ذلك احلني ، أصبحت احلياة صعبة 
الرعوية  القبائل  توغلت  حيث  متزايد  حنو  على 
أدى  مما  أراضيها،  من  كبري  جزء  على  األكرب 
إىل تدمري الكثري من احلياة الربية والنباتات اليت 

يعتمد عليها اهلضبة يف كسب عيشهم. 
من  العديد  بذلت  العشرين،  القرن  ستينيات  منذ 
استقرار  دعم  أجل  من  االجواء  وتهيئة  احملاوالت 
القبيلة واحملافظة عليها كإرث حضارى وثقايف 

مميز للتاريخ اإلنساني. 
مع  القبيلة  هذه  ألبناء  أوروبي  اتصال  أول  وُيعد 
أواخر  لـ"تنزانيا"،   الربيطاني  اإلحتالل  بداية 
كانت  احلني،  ذلك  ومنذ  عشر،  التاسع  القرن 
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من  عديدة  حماوالت  هناك 
اإلستعمارية  اإلدارات  قبل 
التنزانية  واحلكومة  املتعاقبة، 
الـ"هادزا"  لتوطني  املستقلة، 
القائم  حياتهم  منط  وتغيري 
على  وإجبارهم  الصيد،  على 
االستقرار  أساليب  تبين 
أن هذه اجلهود   إال  والزراعة،  
وال  كبري،  حد  إىل  فشلت 
أبناء  من  األكرب  النسبة  تزال 
طريقة  نفس  يتبعون  القبيلة 
أجدادهم  اتبعها  اليت  احلياة 

األوائل.
نشرته  مصور  تقرير  وفى 

وصفت  الربيطانية  ميل«  »ديلي  صحيفة  
"احلرية  جمتمع  بأنه  التنزانية  القبيلة  جمتمع 
احلداثة،  بعد  ما  عامل  بها  ينعم  ال  اليت  املطلقة"، 
أو  احملمول،  اهلاتف  يستخدم  من  بينهم  فليس 
لديهم  يوجد  وال  النصية،  الرسائل  عرب  يتواصل 
كهرباء لإلنارة، وال يوجد وظائف وال مدراء، وال 
جداول مواعيد، وال أي شكل من أشكال اهلياكل 
أو  قوانني،  يوجد  وال  الدينية،  أو  االجتماعية 

ضرائب، وفوق كل هذا ال يوجد مال.
أشكال  من  شكل  أي  بغياب  القبيلة   أفراد  وينعم 
أفراد  بعض  لسان  على  جاء  ملا  وطبًقا  الصراع، 
قردة  صيد  يف  النهار  ساعات  "نقضي  القبيلة: 
البابون، يف ظل الظروف املناخية الصعبة ودرجات 

حرارة املرتفعة".
ربط  يتم  كيف  األنثروبولوجيا  علماء  يصف 
اهلادذا  مبجتمع  اخلاصة  الكفاف  اسرتاتيجيات 
ارتباًطا وثيًقا ببيئة السافانا يف الغابات، وارتباطهم 
ابناء  بني  يسود  حيث  مميزة  ثقافية  بأخالقيات 
واملساواة،  بالسياسة،  األدني  االهتمام  القبيلة 
حيث  اإلجتماعية  للعالقات  بالنسبة  واحلميمية 
مثل  اآلخرين  جتاه  األفراد  معظم  يتصرف 
ثقافة  من  أساسًيا  جزًءا  التنقل  وُيعد  األقارب، 
القبيلة، كطريقة للعثورعلى الطعام وكأسلوب 

لتنظيم التفاعالت االجتماعية بشكل سلمي. 
وعادة ما يعيش أبناء القبيلة يف خميمات تضم 20 
- 40 شخًصا، فى مخس مناطق عامة داخل بلدهم 
)ماجنوال وهان أبي وتلييكا وسيبوجنا ودوندويا(، 
لألراضي  مملوكة  إقليمية  تقسيمات  توجد  وال 

بني جمموعات هادزا. 
القرابة واألسرة

القبيلة،   حياة  من  للغاية  مهم  جزء  األسرة 
ميارسون النسب الثنائي من خالل األم واألب، وال 
واسعة  القرابة  شروط  العشائر،  على  يتعرفون 

وتضم كل األقارب.
يقيم األطفال يف املقام األول مع والديهم وإخوتهم، 
ومن املألوف أن يعيشون يف كثري من األحوال مع 
األطفال  تربية  يتم  واألعمام،  العمات  أو  األجداد 
البلوغ، وعند  يف نفس الكوخ حتى يصلوا إىل سن 
هذه النقطة ميكنهم النوم يف كوخ مع زمالئهم 

يف نفس السن. 
عادة ما يتم بناء هذه األكواخ بالقرب من الوالدين 
أو األجداد، وقد تستمر كل من البنات واألبناء يف 
آباؤهم  فيه  يقيم  الذي  املخيم  نفس  يف  العيش 
وإقامتهم، وتشري بيانات إىل أن نسبة كبرية من 
أبناء القبيلة يف أي معسكر معني ليست مرتبطة 

وراثيًا ببعضها البعض .
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الديــن
توصف قبيلة اهلادذا بأنها جمموعة سكانية قليلة 
العدد، يغلب عليها  عدم االنتماء لدين معني، ومع 
ذلك، يتفق علماء األنثروبولوجيا على أن لديهم 
علم الكونيات - بغض النظر عن كيفية تعريفنا 
الشمس  يشمل  لديهم  الكونيات  علم  للدين، 
والقمر والنجوم وأسالفهم. لديهم قصة إبداعية 
إنها  األرض.  لسكان  اهلزاع  جاء  كيف  تصف 
إما من شجرة  النزول إىل األرض،  تنطوي على 

الباوباب أو أسفل عنق الزرافة.
ال يوجد يف اهلضبة أي شيء يعادل القادة الدينيني، 
وهم ال ميارسون السحر،  لكنهم يعتقدون أن القبائل 
لذا  اهلادذا،  تلعن  أن  وميكنها  سحر  لديها  األخرى 
والرقصات  والطقوس  احملظورات  بعض  يضعون 

لطرد السحر خارج القبيلة. 
التنظيم السياسي واالجتماعي

مثلها مثل كل جمموعات الصيادين األخرى تقريًبا، 
اجتماعية متساوية،   ببنية  اهلادذا  أبناء قبيلة  يتمتع 
باملعنى  األرض  حبقوق  عادة  يعرتفون  ال  فهم 
بالتقارب  يعرتفون  أنهم  من  الرغم  على  التقليدي، 

مع جمموعات اهلادزا األخرى اليت تشغل املنطقة. 
رمسي،  غري  أو  رمسي  سياسي،  هيكل  يوجد  وال 
على املستوى القبلي يتم تنظيم اجملتمع عادة يف 
املخيمات،  ويتم تقاسم العمل والغذاء بني أعضاء 
نساء  وتتمتع  األقارب،  وغري  األقارب  املخيم 
القبيلة بقدر كبري من االستقاللية واملشاركة 

على قدم املساواة يف صنع القرار مع الرجال .

الثروة  من  جًدا  القليل  اهلادزا  شعب  ميلك 
املرتاكمة وال يشارك معظمهم يف اقتصاد السوق، 
ومع ذلك  يعيش نسبة قليلة منهم  بالقرب من 
القرى ويشاركون يف السياحة البيئية اليت تتزايد 
لشركات  صيد  كأدالء  يعملون  باستمرارحيث 
السفاري أو كحراس لتخويف احليوانات الربية 

من مزارع القبائل اجملاورة .
التعــليم 

عامل  مجعها  )اليت  املقابالت  بيانات  إىل  استناًدا 
األنثروبولوجيا فرانك مارلو(، التحق حوالي %20 
باملدارس  عاًما   50 سن  دون  هادزا  قبيلة  أبناء  من 
األولية لفرتة زمنية قصرية على األقل - عادة ما 

تكون سنة أو أقل. 
سنة،   30 سن  حتت  السنية  للمرحلة  بالنسبة 
فإن هذه النسبة تقفز إىل 60 %، وتوجد مدرستان 
أي  أن  إال   القبيلة،  ألراضي  املتامخة  املناطق  يف 

منهما ال تقدم مناهج تتوافق مع ثقافاتهم .
بينما تقدم مدرسة ابتدائية يف منطقة إنداماغا، 
خدماتها  اهلضبة،  يف  املبشرون  بناها  واليت 
ثلث  نسبة  ومتثل  القبيلة،  ألبناء  التعليمية 
الطالب فقط من أبناء القبيلة، بينما اليكمل باقى 
ويفضلون  التعليم  مراحل  األطفال   من  النسبة 
اهلروب إىل األدغال، ويرى أبناء القبيلة أن تعلم 
القراءة والكتابة باللغة اإلجنليزية والسواحيلية 

حيمل قيمة ضئيلة أو معدومة ألطفاهلم.
يعيش Hazda يف بيئة مومسية، فخالل موسم 
موسم  وخالل  اخلارج  يف  يعيشون  اجلفاف، 

يصطف الرجال إلظهار مجاهلم وسحرهم للشابات
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أغصان  من  مصنوعة  أكواخًا  يبنون  األمطار، 
األشجار والعشب اجملفف، وعادة يبدأ  أبناء القبيلة 
يومهم مبكًرا،  فى حوالي الساعة   6:30  أو 7:00صباًحا 
، حيث يستيقظ األشخاص ويتحدثون حول نريان 
الصباح،  وحبلول الساعة  8:00أو8:30  صباًحا، يغادر 
الطعام، وتتغذى  املخيم حبًثا عن  البالغني  معظم 
يتغذون  عادة  الرجال  بينما  جمموعات  يف  النساء 

مبفردهم أو يف أزواج.
درجات  الرتفاع  ونظراً  النهار  منتصف  خالل 
غفوة  يأخذ  أو   Hazda معظم  يسرتيح  احلرارة، 
وقد  املنزل،  خارج  أو  املخيم  يف  سواء  مهل،  على 
تقريًبا  ساعتني  ملدة  للراحة  العمل  عن  يتوقفون 
بعد الغداء وحتى تهدأ احلرارة يف منتصف النهار.

املخيم  إىل  املخيم  أعضاء  معظم  يعود  وعادة 
تبدأ  عندما   ، مساًء   6 أو   5 الساعة  حوالي  يف 
جيمعون  وأطفال  نساء  املسائية،   االستعدادات 
يتم  ما  وعادة  املخيم،  من  بالقرب  واحلطب  املاء 
إعداد وجبة املساء واستهالكها قبل حلول الظالم 
السمر  طقوس  تتم  ما  عادة  الليل  ويف  مباشرة، 
عادة  والنساء  الرجال  يظل  العادة  وفى  والرقص، 
للحديث،  مساًء   10:00 الساعة  حتى  مستيقظني 
القبيلة رقصات  أبناء  يؤدي  القمرية  الليالي  وفى 
يقوم  حيث    emepe رقصة  تتضمن  طقسية، 
لرجال علي التناوب  على ارتداء املالبس والرقص 
جتسيًدا ألسالفهم من أجل نساء وأطفال املخيم،  
وقد تشمل الرقصات املسائية األخرى رقصات لكال 
اجلنسني  حيث يرقصون معا كمجموعة كبرية 

بينما يرددون ويغنون األغاني .
الثقافة  وفى األخري، متثل قبيلة اهلادزا جزءاً من 
اإلنسانية، اليت اندثرت مع تطور حضارات العامل، 
فقدها  اليت  اهلادئة  البدائية  جيسد  رمًزا  لتبقى 
حلاضرنا،  هاًما  مثااًل  اهلادذا  قبيلة  ُوتعد  العامل، 

إعداد: حممد أنوروأمل يف استمرار التعامل مع ماضينا.
إعداد: حممد أنور


