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 5692 - 5021  الحياة السياسية في النوبة 
 إبراهيم عبد الباسط مصطفي أحمد سوكارنو    أ.د عائشة عبد العزيز التهامي     د

 الفيومجامعة  -كمية السياحة والفنادق 

 الممخص
مرت بالعديد مف المراحل  حيث ،قبل التيجير منطقة معزكلة تقع جنكب مصر 1كانت النكبة لقد 

أقامت عالقات ، فمقد محضارة المصرية فى مراحميا المختمفةل ةاصر مع كالتى كانت في تاريخيا
ادية مع ممكؾ الفراعنة مف األسرات القديمة مركرا بالكسطى ثـ الدكلة الحديثة. مركرا سياسية كاقتص

مصر، حيث انتيى حكميـ  فىبانييار أخر الممالؾ المسيحية النكبية خالؿ فترة حكـ المماليؾ 
عمى يد دمحم عمى في بداية القرف التاسع عشر الميالدى. كشيدت المنطقة أخر المعارؾ التي حدثت 

، ككاف األثر (0222)شاروبيم،  2ـ1889أراضييا إباف الثكرة الميدية في السكداف عاـ عمى 
ـ, 1912في  األكلى ثـ تعميتو 1902سد أسكاف في  إنشاءفي أكائل القرف العشريف عند  األكبر

بناء السد العالي في مصر  بدأت فترة الستينيات . كمع1933في عاـ  الثانية كاألكثر تأثيرا تعميتو
األمر الذي أدي إلى تيجير النكبييف إلى مكقع في منطقة ككـ أمبك في  ،غرؽ األراضي النكبيةأ  مما

 .شماؿ أسكاف

 النكبييف -النيل  -السد  –التيجير  –النكبة  الكممات الدالة:
 

 المقدمة
لحياة السياسية فى النكبة منذ العصكر القديمة كحتى دخكؿ المسيحية فى بالدىا. ا لقد تطكرت 

تجدد مف حيف إلى حيف، خاصة ت تكان نزاعات النكبة مع العرب فى مصر تجدر اإلشارة إلى أف
كىكذا بات  ،بعد أف شعر النكبيكف بعـز مؤكد مف جانب مصر عمى تيديد مصالحيـ التجارية

سقكط الدكلة المسيحية فى النكبة محققا كمقدرا لو أف يتـ مع مركر الكقت كبطريقة تغمب عمييا 
، كبانتياء مممكة دنقمة فى بداية القرف الرابع عشر الميالدى (5695)الشامي، السممي الطابع 

لمدة  أىل النكبة يعتنقكف المسيحية ظل لقد ،(Shinne, 1965)تخمت النكبة تمامًا عف المسيحية 
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أما لفظ النوبا فٌطلك على منطمة فً  ،لفظ النوبة أطلك على المنطمة من حدود أسوان شماال حتى ملتمً النٌلٌن بجوار الخرطوم حالٌا 

كردفان, حٌث توجد جبال تعرف باسم جبال النوبا وٌعرف سكانها بالنوباوٌٌن وذات صفات مختلفة عن سكان النوبة، كضخامة الجسد 
ٌف متوسط أما النوبى فهو ٌتصف بجسم نح ن الجبال وٌتصفون بصفات الزنجٌة،والعضالت وشدة السمرة أو سواد البشرة وانهم ٌسكنو

 [0950 ،عوضالمامة وبشرة ألل سوادا. ]
، وتولى حكم السودان من بعده عبد هللا التعاٌشى هو عبد هللا دمحم أدم تورشٌن، الذي وجد 0885ٌونٌه  22بعد أن توفً المهدي فً  2

م، وفً عهد التعاٌشً هاجم سواكن فً 0885ٌونٌو  20شهرة المهدي ذهب إلٌه فً جزٌرة آبا، ولمد لربه المهدي إلٌه وعٌنه خلٌفة له فً 

ارت معركة بٌنه وبٌن الجٌش المصري واحتل دنملة ثم تمدم حتى وصل إلى خور موسً باشا جنوبً وادي حلفا فً م ود0888سبتمبر 

م هاجم جنوب أسوان عند توشكً ولكن تصدت له الموات المصرٌة التى انتهت بهزٌمته ولمد لتل 0889ٌولٌو  2م. وفً 0888أغسطس 

 م، لتنتهً المهدٌة بعد ذلن. 0889نوفمبر  22فً 
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سالمى في النكبة استقر الديف اإل حيث القرف الخامس عشر الميالدي حتىكتحديدا سبعة قركف 
الديانة الرسمية. لتدخل في مرحمة جديدة لـ تعد ليـ السيطرة الفعمية عمي أراضييـ كلـ كأصبحت 

يعد بمقدرتيـ حكميا ذاتيا كىذا ما يتضح مف خالؿ الحياة السياسة فى النكبة خالؿ العصر الحديث 
 ر.كالمعاص

 أسباب اختيار الموضوع
الباحثيف بدراستيا منذ العصكر القديمة، إال عمي الرغـ مف أىمية النكبة عمي مدار تاريخيا كاىتماـ 

أنيا لـ تستحكذ عمي اىتماميـ بشكل يتناسب كقيمتيا التاريخية منذ العصر العثماني مركرا بحكـ 
 أسرة دمحم عمي كانتياء بتيجير النكبييف.

 

 أهداف الدارسة
مة الفرنسية عمي تكضيح الحياة السياسية لمنكبة في الفترة مف العصر العثماني إلي دخكؿ الحم -

 مصر.
 عرض الحياة السياسية لمنكبة خالؿ حكـ أسرة دمحم عمي. -
 إظيار تأثير بناء سد أسكاف كالسد العالي عمي النكبييف. -

 

 تمهيدال
 الموقع الجغرافي لمنوبة

 ،( إلى الجنكب مف مصر تحديدا جنكب أسكاف1964تقع بالد النكبة قبل التيجير )أي حتى عاـ 
بالسكداف حتى  3ممتدة عمى جانبي نير النيل مف الجندؿ األكؿ ليصل إلى دنقمةككانت منطقة 

. ككاف ينقسـ 4 تصل إلى الجندؿ الرابع عند ممتقي النيميف األبيض كاألزرؽ ) أي الخرطكـ حاليا(
 النكبة العميا.  –النكبة الكسطى  –النكبة إلى ثالثة أقساـ ىي: النكبة السفمى  إقميـ
السفمي تقع بيف الجندؿ األكؿ )جنكبي أسكاف( كحتى كادى حمفا جنكبا, ككاف نير كانت النكبة  -

 النيل فى ىذه المنطقة صالحة لممالحة.
كتتصف ىذه المنطقة بضيقيا ككثرة ما  ،النكبة الكسطى ىي المنطقة التى تقع بيف حمفا كدنقمة -

 .(0255)سعد،  يعترض مجرى النير مف جنادؿ
ىذه  كتمتاز كاألزرؽ،منطقة التى تقع مف دنقمة حتى ممتقي النيميف األبيض النكبة العميا ىي ال -

 ا.المنطقة باتساعيا كخصكبة أرضيي
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 (1999كم شمالً الخرطوم. وكانت عاصمة مملكة الممرة. )مهران،  213دنملة: تمع علً الضفة الغربٌة للنٌل, وعلى بعد حوالى  
على أن النهر لٌس به مواضع لتسالط الماء, كما أطلك علٌه  الجندل هى أماكن   Cataractٌطلك علٌها لفظ الشالل وفً االنجلٌزٌة  4

 (.1998 ،عوض)مجموعة من الصخور.  انحدار وتعترضهتكون مجراها شدٌدة اال
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 خرٚطز صٕضخ ثنًٕلع ثنجغرثفٙ نهُٕدز يٍ جُٕح أضٕثٌ ٔدضٗ يهضمٙ ثنُٛهٍٛ

 (2009َمال عٍ )عذذ ثنكرٚى، 

 الحياة السياسية لمنوبة في العصور القديمة
كقد بدأت  ،مف أىـ األماكف التاريخية التي كانت ليا عالقة كطيدة مع مصر تعتبر منطقة النكبة

 باإلضافة إلى ،العالقة بينيما منذ عصكر ما قبل التاريخ مف نقكش عمى الصخكر كمخربشات
التى أظيرت كجكد ركابط بيف النكبة كمصر مف عصكر ما  5البحكث العممية كاالكتشافات األثرية

كانى كأظيرت ىذه االكتشافات  التى عثر عمييا  تشابو في عادات الدفف كاأل ،قبل التاريخ
 .6كالممبس

كلقد كانت النكبة ليا أىميتيا السياسية لممكؾ مصر منذ عصر الدكلة القديمة، حيث اتجو أنظار 
ؽ.ـ( لمتحكـ في الطرؽ كالسيطرة عمى النكبة باعتبارىا  حدكد  3150ممكؾ المصريكف القدماء )

عيد األسرة الحادية عشرة سعى ممكؾ مصر إلعادة تأميف الحدكد  . كمفالجنكبية إلى إفريقيامصر 
جبارىـ عمى دفع الضرائب، كظير ىذا النشاط مف حكـ الممؾ  الجنكبية كفرض نفكذىـ عمى النكبة كا 
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ضارى مطابك للمستوى الذى حفى أوطانهم عاشوا فى مستوى  استمرواأن أهل النوبة السفلى الذٌن  تثبتأالدراسات األثرٌة الحدٌثة إن  

الحدٌثة فى  ن, فاالكتشافاتالمصرى فى عصور ما لبل التارٌخ بل كانوا ٌتبعون نفس األسلوب الحضارى الذى ٌتبعه المصرٌو إلٌهوصل 
تمثل األشكال األولٌة للكتابة  نموشوانى تحتوى على عصر ما لبل األُسرات فى مصر وكانت بعض اآل إلىممبرة لسطل تنتمى 

كما أن هنان دلٌالً آخر على األسرات. فٌما بعد فى عصور  استخدمت خر منموش علٌها رموزالهٌروغلٌفٌة، كما تبٌن أن بعض المبا

ق.م.( وبٌن األسرة المصرٌة األولى وهو ظهور المحاوالت األولى لصنع 2681-0211الصلة بٌن أصحاب حضارة النوبة ) استمرار

العلماء بتمسٌم الممابر التى تحتوى على أثارهم إلى رموز  . حٌث لامالمنحوتات بٌن أصحاب الحضارة النوبٌة فى ذلن الولت المبكر

 (2691، بكر):  (2691، بكر أبو) التى تمثل مجموعات ثمافٌة لعصر معٌن. .A. B. C. Xبالحروف 
6

صشذّ يمجدر , ثنعجنٗ عُذيج لجيش دعثز يٍ ثألثرٍٚٛ ثنعجنًٍٛٛ دئَمجر ثٜثجر ثنُٕدٛز يٍ فٛضجٌ ثنطذمجدر دجنُٕدز و صى ثكضشجف ي1962فٗ عجو  

ترجع إلى عصر ما لبل التارٌخ إلى عصر األسرات : ق.م.(5111- 0111)  (Aيجًٕعز )دًمجدر التى عرفت  عصر َجرير فٗ أدٛذٔش

ولد تكونت من سكان النوبة األوائل وتحتوي على أوانً من الفخار صناعة مصرٌة كما وجدت بعض المصنوعات من الحجر  ،األول
مة الدفن تشابه ما وجدت فً مصر التى تأخذ شكل  لبر صغٌر ومسطحا وكان الجسم ٌوضع فٌه ممرفصا وٌغطى الجسم باإلضافة أن طرٌ

وتوضع مع المتوفى أثاثه من أوان من الفخار صناعة مصرٌة وأطباق وسكاكٌن وأسلحة حربٌة كالسهام .وهى  ،بالحصٌر او جلد حٌوان
 (Smith, 1991)  .خريرف حسٌن والدكة وبعض المري األعبارة عن ممابر اكتشفت فً دابود ودهمٌت وج
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 7الذى اخضع المنطقة جنكب الفنتيف ،منتكحتب الثانى مف األسرة الحادية عشرة قبل الميالد
ؽ.ـ 1786كمع نياية الدكلة الكسطى في عاـ  حتى كصل إلى الشالؿ  الثانى. (0221مان، )فر 

الذي تزامف مع دخكؿ اليكسكس  ،شيدت مصر فترة زمنية جديدة تعرؼ بعصر االنتقاؿ الثانى
سحب  إلىمما اضطر المصريكف  ،ؽ.ـ(  كقياـ مممكة ككش في النكبة 1552 -1785مصر ) 

كالسيما أف الككشييف الذيف يسكنكف عند الجندؿ الثانى ىاجمكا المكاقع  ،قكاتيـ مف النكبة السفمى
 .التى كانت تحت النفكذ المصري حتى كصمكا شماال عند الجندؿ األكؿ

قكة مصر منذ األسرة الحادية كالعشريف كحتى األسرة  ضعفتكفي أكاخر عصر الدكلة الحديثة 
حيث سعى النكبيكف إلى االستقالؿ تدريجيا  ،الرابعة كالعشركف كالتي سميت بعصر االنتقاؿ الثالث
 Gebel Barkal 8عند جبل بركل Napataلتصبح لدييـ دكلة مستقمة كانت عاصمتيا نباتا 

ككاف يقكـ بخدمتو كينة آمكف الذيف  ،بد اإللو آمكف بالقرب مف الجندؿ الرابع, حيث أقيـ فييا مع
قدمكا مف طيبة. كامتازت الدكلة بأىمية مكقعيا كاستطاعت بسط سيطرتيا لتمتد إلى النكبة السفمى 

يستغل حالة الفكضى الداخمية في الشماؿ ليجعل مف  أف  Piankhiكفى النياية استطاع بيعنخى 
 .  (Emery, 1948)نفسو سيدا عمى مصر

ككانت ليذه  ،فى مصر فى القرف الثامف قبل الميالد 9كقد عرفت باإلمبراطكرية الككشية
اإلمبراطكرية عاصمتاف ىما "نباتا" التى تقع فى الجندؿ الرابع ك"مركى" كىى التى تقع بالقرب مف 

. ككاف ممكؾ "ككش" قد فرضكا سيطرتيـ عمى مصر بعد أف (Leclant, 1978)الجندؿ السادس
 استطاعكما  ،ى أنفسيـ ألقاب الفراعنة فى السنكات األكلى مف القرف الثامف قبل الميالدعم أطمقكا

التزكج مف سيدة مصرية تسمى "شبنت" كتكج نفسو ممكًا عمى  Kashtaأمير نكبى يدعى "كاشتا" 
كنتيجة لقيادتو القكية اعترؼ بو الكينة (Budge, 1970) تمصر كبالد ككش لعدة سنكا

   حيث سجل ذلؾ عمى لكحة عثر عمييا في الفنتيف. ،ة حاكما عمى مصرالمصريكف في طيب
 ليستمر ىذا الحكـقبل الميالد  653قبل الميالد إلى  751كلقد حكـ النكبيكف مصر في الفترة مف 

تمكنت القكات حتى (Poeschke, 1996)  كىى التى عرفت باألسرة الخامسة كالعشركف  ،لنصف قرف 
قبل  660األشكرية مف التقدـ كاالستيالء عمى طيبة فأضطر تنتمانى إلى الفرار مف مصر سنة 

 الميالد. 

                                                           
7

إلفنتٌن: عرفت باسم آبو أو جزٌرة الفٌل وهو االسم المدٌم لجزٌرة الفنتٌن الحالٌة, سمٌت بذلن االسم نظرا لما لها من شهرة جزٌرة  

كبٌرة بتجارة العاج, طولها من الشمال إلى الجنوب نحو الكٌلو ونصف الكٌلو متراً, أما عرضها نحو نصف كٌلو متر, كان خنوم هو 
   ة ومعه المعبودتان عنمت وساتت.المعبود الرئٌسً بالمنطم

8
جبل البركل أو البرلل: ٌمع علً الشاطئ الشرلً للنٌل وٌمابله على الضفة الغربٌة للنٌل مدٌنة نباتا, وٌسمى جبل البركل فً المصرٌة  

 (. 0999المدٌمة الجبل الممدس من خالل نصوص الدولة الحدٌثة. ) مهران، 
9
التى تعنى بالد السود التى أطلمت على كافة بماع النوبة, ولد حددها  اكان اإلغرٌك ٌطلمون كلمة أثٌوبٌاألسرة الكوشٌة أو اإلثٌوبٌون:  

مانٌتون باألسرة الخامسة والعشرٌن كأسرة أثٌوبٌة انبثمت من نباتا فً النوبة وحكمت كل من السودان ومصر فى آن واحد ما ٌمرب من 

  (.0990خمسٌن عاما. )فٌرنوس وٌوٌوت، 
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انتشار المسيحية مف خالؿ إعادة التنظيـ الداخمي لتنقسـ إلى  ثـ دخمت النكبة مرحمة جديدة مع
  -:ىثالث ممالؾ مستقمة مع منتصف القرف السادس الميالدي كى

التى تقع بيف الجندؿ األكؿ كحتى الجندؿ الثانى, حيث  10مممكة نباتا أك نكباديا أك المريس -أ    
فرس التي تعتبر أكؿ مممكة تعتنق المسيحية لقربيا مف  إلىكانت عاصمتيا في بالنة ثـ انتقمت 

 . (Adams, 1982 )كأسسيا الممؾ سيمككالحدكد المصرية, التي 
أي مف الجندؿ الثانى حتى الجندؿ  ،مممكة مقرة التي تمتد مف جنكب المممكة السابقة -ب  

ككاف سكانيا يقطنكف الجانب الغربى لمنيل فى القرف الثانى  ،الخامس ككانت عاصمتيا دنقمة
 .(Adams, 1982 )ككانت مقرة  تنقسـ إلى أقاليـ تحكميا كالة مف قبل ممؾ النكبة ،الميالدي

كىى بالقرب مف  ،مممكة عمكة مف جنكب الجندؿ الخامس إلى جنكب الخرطـك كعاصمتيا سكبا -جػ
تعد أىـ ىذه ك  ككانت ىذه المممكة تنقسـ إلى كاليات صغيرة ،ممتقى النيميف األبيض كاألزرؽ 

كىك نائب الممؾ المسمى كالى األبكاب كلو  ،الكاليات عمى رأسيا كالى مف قبل عمكة يعرؼ بالرحراح
كيعد ممؾ عمكة أعظـ مف حاكـ ماككريا (Grzymski, 2004)  المكانة كما لصاحب الجبل مف

كلو جيش أكبر كأقكى كتعتبر بالده أكثر اتساعا كخصكبة مف ماككريا ككاف ىذا الممؾ يعتنق 
المسيحية حيث يتكلى بطريرؾ اإلسكندرية تعييف القساكسة ككانت الكتب الدينية المتداكلة مدكنة 

    إلغريقية كالتي كانت تترجـ إلى لغة بمده.بالمغة ا
كاف لو أكبر األثر في سقكط الممالؾ  ،إال إف االضطرابات داخل النكبة كاليجرات العربية إلييا

كقد زادت اليجرات إلى النكبة، خاصة بعد الحممة التي أرسميا الناصر دمحم بف  ،النكبية المسيحية
دنقمة كأجبرت كرنبس كأخاه إبراـ عمى اليرب جنكبا ـ التي كصمت ل1316ىػ/ 716قالككف عاـ 

)فايسر،  بالقرب مف مممكة عمكة كمف ثـ صارت البالد النكبية مفتكحة لمعرب بعد سقكط مممكة مقرة
مما  ،ـ إلى مسجد1317كمع نياية القرف الثالث عشر تـ تحكيل الكنيسة في دنقمة عاـ  (.1989

انتياء مممكة دنقمة فى بداية القرف الرابع عشر بك  نكبة. سالمى إلى أقصى اليؤكد كصكؿ الديف اإل
 يعتنقكنيا ظل أىل النكبةبعد أف   (Shinnie, 1965)الميالدى تخمت النكبة تمامًا عف المسيحية

سالمى في استقر الديف اإل حيث ،القرف الخامس عشر الميالدي حتى كتحديدالمدة سبعة قركف 
السيطرة الفعمية عمي  فييا لتدخل في مرحمة جديدة لـ تعد ليـالنكبة كأصبحت الديانة الرسمية. 

 .أراضييـ كلـ يعد بمقدرتيـ حكميا ذاتيا
  نوبة في العصر العثمانىال
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ص مريس: أطلق العرب عليها أرض المريس وعرف حاكمها بصاحب الجبل وهو يعين من قبل ملك النوبة ومسئولية منع أي شخال 

 (.2669ى، الحوير بالمرور بدون ترخيص بذلك. )
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 -923العثمانية ) لةمع أكائل القرف السادس عشر الميالدى أصبحت مصر جزءا مف الدك  
ـ 1517ىػ/ 923ـ( كالتى تـ فتحيا عمي يد السمطاف سميـ األكؿ سنة 1798 -ـ1517ىػ/ 1212

ثـ كجو سميـ األكؿ أنظاره إلى الجنكب بعد أف (،  5661الجبرتي، )بعد تغمبيـ عمى المماليؾ.
ألكؿ حممة بقيادة السمطاف سميـ ا أصبحت ىذه المنطقة ممجأ لممماليؾ الفاريف مف العثمانييف فأرسل

ـ إلى النكبة الذي انتصر عمييـ لذلؾ تـ تعيينو كاليا عمى كل 1520ىػ/ 926حسف قكصى سنة 
كأتخذ مف إبريـ مقرًا لو, حيث اختمطكا (، 0229هريدى، ) 11إقميـ النكبة تحت مسمى الكشاؼ

رية كيتقمدكا بالنكبييف كتزكجكا منيـ ليككف ليـ الحق في امتالؾ األراضي كالمساكف في نفس الق
 .(0220دفع هللا، ) الحكـ

كلقد عمل الكشاؼ كحكاـ لكاليات مصر المختمفة منذ دخكؿ مصر تحت اإلدارة العثمانية, كالذيف  
كجدكا أف الكاليات ذات األىمية الخاصة بالنسبة لمدكلة بعيدة عف اإلدارة المركزية خاصة كثرة 

فإف األمر تطمب  آلخركبة كالصعيد مف كقت القالقل كاالضطرابات التى كانت تسكد منطقة الن
حيث تـ تزكدييـ بأعداد كافية مف الجنكد المسمحيف بالبنادؽ 12تعييف أمراء سناجق فى منطقة إبريـ

(. كلكف لـ تستمر ىذه الحالة 5661لسيد، اكالمدافع لتأميف حالة االستقرار في تمؾ المنطقة )
بمياجمة النكبة  13حيث قاـ الفكنج ،مصربسبب ضعف السيطرة في بعض األحياف عمى صعيد 

 حتى كصمكا بالقرب مف أسكاف.
 -931أمير أمراء مصر ) 14كحيف سادت الفكضى في البالد فقد سارع سميماف باشا الخادـ 

ـ( بإرساؿ حممة بقيادة أكزدمير بؾ الذي تكجو بأسطكلو عبر النيل إلى 1535 -1525ىػ/ 941
ثـ استمر حتى كصل إلي . 15منطقة كعمى قمعة ابريـالجنكب حتى تمكف مف السيطرة عمى ال
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حٌث ٌموم بجمع الضرائب التى  ،ف: هو ٌموم باإلشراف علً مجموعة من الوحدات اإلدارٌة التى تمع داخل حدود الكاشفٌةاشالك 

 تعرف بالكشوفٌة لسد نفمات مرتب الكاشف ومرتبات العسكر وهى رتبة الل من السنجك . 
12

لراٌة أو العلم، ثم أطلمت على ا ،وهى كلمة تركٌة أطلمت فً األصل على الرمح ،سنجك: جمعها سناجك وهى تكتب بالسٌن أو الصاد 

وأصبحت السنجمٌة  ،بشرط أن ٌكون بدرجة بٌن ،الكبٌر اإلدارىه الكلمة تطلك على حاكم المسم دارى, ثم أصبحت هذثم على المسم اإل
رتبة عسكرٌة علٌا ٌتملدها كبار األمراء. وكانت وظٌفة أمراء السناجك أن ٌشرفوا على الوظائف العسكرٌة واإلدارٌة فً المناطك التى 

 ٌعٌنوا فٌها. 
13

  اآلراءكٌلو متر جنوب الخرطوم(, ولمد اختلفت  280وعلى بعد  األزرقة سنار ) تمع علً النٌل بتأسٌس مملك تالفونج: هً لبائل لام 

من لبٌلة الشلن التى هاجرت من منطمة بحٌرة فٌكتورٌا لٌسكنوا فً السودان على شاطئ النٌل  إنهمحول أصل الفونج, فمنهم من لال 
إلى بنً أمٌة التى هربت من  أصولهمرجع تعرب  أنهم خرآواحتمال  إفرٌمٌامن دارفور فً غرب  أنهمآخر هو , وهنان رأي  األبٌض

مملكة  وأسسواالعباسٌٌن بعد سموط دولتهم واتجهوا نحو السودان عن طرٌك الحبشة. ولمد لام الفونج بالتحالف مع المبائل المجاورة لها 
وتعتبر مملكة سنار أول  ،شر المٌالدي )العاشر الهجري(م( التى ظهرت منذ المرن السادس ع1534 -1505سنار بمٌادة عمارة دنمس )

بعد انتشار اإلسالم واللغة العربٌة فٌها نتٌجة لتزاٌد الوجود العربً والتصاهر بٌن العرب  نالسودا دولة عربٌة إسالمٌة لامت فً بالد
 (.1982)الحفناوي،  .والنوبة فً الشمال

14
م( الذي تولى حكم الدولة 1566 -1520هـ/ 972 -926السلطان سلٌمان المانونً )تولى سلٌمان باشا الخادم والٌة مصر فً عهد  

  .العثمانٌة بعد وفاة والده السلطان سلٌم االول
15

ملعة التى سٌطر علٌها الكٌلو متر جنوبً أسوان, وبها  221شاطئ الشرلً للنٌل على مسافة الابرٌم هً من لري النوبة وتمع علً  

 [.00, ص8مبارن، الخطط التوفٌمٌة, جالعثمانٌٌن. ] انظر: 
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 ،ـ1567ىػ/ 975كمنذ تمؾ الفترة كحتى عاـ  ،التى كانت مكجكدة تحت نفكذ الفكنج 16ساي
 بريـ منطقة ممحقة بسنجق أسيكط.إأصبحت 
كذلؾ لبسط التحكـ العثمانى عمي  ،بريـ بإمارة الحبشةإـ ألحقت منطقة 1573ىػ/ 981كفي عاـ 

كألف إبريـ قريبة  ،التى فتحت حديثا كالتى كانت مصدرا لالضطرابات في ىذه المنطقة إمارة الحبشة
فإف األمكاؿ التى تجمع مف كالية الحبشة لـ تكف تكفى لدفع مرتبات  ،مف الحبشة كبعيدة عف مصر
بريـ لمصر مرة أخري إـ فقد تـ إعادة 1575ىػ/ 983كبحمكؿ عاـ  ،العسكر كجنكد القمعة الجنكبية

كلـ تفمح محاكالت أمير أمراء الحبشة الذى تقدـ بطمب إلى األستانة إلعادة ضميا  ،رة سنجقيةكإدا
 ،يكما 24لمحبشة مرة أخري عمى اعتبار أف المسافة بيف سنجق إبريـ كميناء سكاكف تقدر بمسيرة 

ة لمصر األمر الذي يجعميا غير مفيد ،يكما 54في حيف أف المسافة بيف إبريـ كالقاىرة تقطع مسيرة 
ـ ألحقت كالية الصعيد 1583ىػ/ 991كفي عاـ  ،غير أف األستانة رفضت طمبو ،لبعد المسافة
  .(5661السيد، )كذلؾ لتأميف المناطق الجنكبية مف ىجمات الفكنج  ،بسنجق إبريـ

ـ بالتقسيـ اإلداري بضـ النكبة تحت 17ىػ/ 11كلقد اىتمت اإلدارة العثمانية مع مطمع القرف  
التى كانت تتخذ مف القالع مقرًا ليا . (0229هريدي، )17إبريـ ككضع االكجاقات العسكريةسنجق 

بحيث يضـ كل بمكؾ  ،في تمؾ المنطقة كىما:  قمعة إبريـ التى تحتكى عمي ثالثة بمككات عسكرية
أما قمعة ساي فتضـ ستة بمككات عسكرية ككل بمكؾ منيا يحتكى عمى  ،فرد 11إلى  10منيا مف 

ككانت إدارة شئكف الجند في كل قمعة بيد أغا الذي يعتبر ىك الرئيس اإلداري كالعسكري  ،دأفرا 10
كما  .(5661الجبرتي، )18لمقمعة, كما يساعده في إدارة شئكف القمعة كالقياـ بمياميا كيعرؼ بكتخدا

كاإلدارة تضـ كل قمعة عمي عدد مف الجاكشية الذيف يتأكدكف مف تنفيذ جند القمعة ألكامر األغا 
كبذلؾ دخمت النكبة  كما تضـ عددا مف الكتبة المكمفيف بتسجيل كل ما يتعمق بالقمعة. ،المركزية

ككانت المنطقة  ،ضمف التقسيـ اإلداري كالقضائي العثماني عمى الكاليات كمنيا ابريـ كساي
قة حيث يشرؼ قاض عمى كافة شئكف المنط ،القضائية تتشكل مف عدد مف القري التابعة ليا

لتى عثر عمييا في إبريـ ا (Hinds, 1986) 19كىك ما أظيرتو الكثائق باألىاليالقضائية الخاصة 
ـ كىي خطابات تحتكى 1759 -1620ىػ/ 1171 -1029التى تغطى الفترة العثمانية الممتدة مف 
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وهً تعرف من العصور المدٌمة لملون المصرٌٌن المدماء.] انظر مهران،  كٌلو متر جنوبً بوهن، 091لً بعد ساي: أو صاي وتمع ع 

0999.] 
17

، وهو اسم أطلك على المولد, ثم أطلك على الوحدة األساسٌة من الفرق العسكرٌة ،االوجالات العسكرٌة: مفردها أوجاق أو وجاق 

 وكانت   
االوجالات العسكرٌة فً مصر فً بداٌة العصر العثمانى, وٌموم على لٌادتها األغا وهو الشخصٌة المسئولة عن الفرلة وٌعٌن من لبل  

 الباب العالى.  
18

 ،والتبسها الترن لٌطلموها على الموظف المسئول والوكٌل المعتمد الفرس على السٌد المولر،ى أطلمها والت ،كتخدا: هً كلمة فارسٌة 

 .[22ص ،عجائب اإلخبار ،وهى تعنى وكٌل. ]الجبرتً
19
 وهى مجموعة وثائك خاصة باألرض والزواج والنفمة والمٌراث.  ،برٌم ترجع للعصر العثمانىإلمد تم العثور علً وثائك بمصر  
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لة عمى كثائق إدارية كعسكرية كبعضيا مكتكب بالمغة التركية كىى عبارة عف مراسالت لمجنكد متباد
 مع حامية جزيرة ساى التى تقع إلى الجنكب مف إبريـ.  

 النوبة إبان الحممة الفرنسية عمى مصر 
 -1212كفي نياية القرف الثامف عشر الميالدى قاد نابميكف بكنابرت الحممة الفرنسية إلي مصر)  

كجو أنظاره نحك الصعيد بسبب ىركب المماليؾ كىجـك ثـ  ،ـ(1801 -1798/  ق1216
بإرساؿ حممة بقيادة الجنراؿ لكيس شارؿ حيث قاـ  عادة الضبطإل يسعىكىذا جعمو  ،العصابات

صل أسكاف في أكائل شير يل ،أغسطس 25في  General Louis Charles Desaixدكزيو 
ىالى إال أنيـ رفضكا أف األ كاسطة قكاربـ ثـ تكجو لجزيرة فيمة محاكال عبكرىا ب1799فبراير سنة 
مركب مف مراكبيـ, كلـ يستطع الجنراؿ دكزيو دخكؿ جزيرة فيمة في قارب أك نسييف أي يسممكا لمفر 
 (Shaw, 1966)ميمة االستيالء عمييا  General Belliardكترؾ لمجنراؿ بميار  ،ذلؾ الكقت

 عد رجكعيـ إلى أسكاف مرة أخري. ب
ى مدار األياـ أف يحقق فحاكؿ عم ،كلكف فكرة احتالؿ جزيرة فيمة كانت تسيطر عمي الجنراؿ بميار

 ،ىك كجنكده نير النيل إلى الجزيرة بياكىك ما جعمو يفكر في كسيمة ليعبر  ،ىدفو باالستيالء عمييا
كلـ تتكقف  ،غير أنو لقى مقاكمة شديدة مف النكبييف الذيف كانكا مصمميف عمى الدفاع عف أراضييـ

قد نقل الطكخي كصف الجنراؿ بميار في ك  ،مقاكمتيـ إال عندما تـ االستيالء عمى الجزيرة بالقكة
كخرجت النساء ينشدف  ،ىالى أسمحتيـ كصاحكا صيحات القتاؿيكمياتو ىذه المقاكمة فقاؿ "حمل األ

أما الرجاؿ فأطمقكا الرصاص عمى رجالنا الذيف ركبكا  ،كيقذفف التراب في كجكىنا ،أناشيد الحرب
فكاف جكابيـ أنيـ ال  ،ككنت قد أحضرت معى مدفعا إلرىابيـ فدعكتيـ إلى الصمح كالسالـ ،البحر

فجرح ثالثة  ،أمامنا كما يفر المماليؾ كاستأنفكا إطالؽ الرصاص ايفرك  لفأنيـ ك  ،يقبمكف منا كالما
كعندما  ،مف رجالنا, كفي المساء حاكلنا أف نتخذ مف جذكع النخل كسيمة لعبكر الجنكد إلى الجزيرة

فبراير أف نؤجل  19فاضطررنا يكـ  ،قمنا بتنفيذ ذلؾ في الرابعة صباحا غمرت المياه جذكع النخل
 (.5661الطوخي، ) احتالؿ الجزيرة كاستجمبت مف أسكاف بعض ألكاح الخشب لمعبكر عمييا"

 ،جزيرةـ نجح الجنراؿ بميار كجنكده في الكصكؿ إلى ال1799فبراير  20كفي اليكـ التالي المكافق 
كلكف لـ تحدث إصابة في الجانب  ،بعد مكاجية مع االىالى الذيف تبادلكا إطالؽ نيراف البنادؽ
ثـ سيطر عمى الجزر المجاكرة لجزيرة  ،الفرنسي الذى نجح فى االستيالء عمى كل ما في الجزيرة

ف رجال مف يالثككانت نتيجة أحداث ىذيف اليكميف أف قتل الفرنسيكف كاحد كث ،فيمة في اليكـ التالى
 مف الطبنجات كالسيكؼ ككميات كبيرة مف التمر كالمحـ. 200بندقية ك 200النكبييف كاستكلكا عمى 

ف ييمعمماء الفرنسل تبيفكلقد  ف الذيف صاحبكا الحممة أف تمؾ المنطقة تخضع لمسيطرة العثمانية كا 
كيقكـ بإدارة القرى قضاة يقكمكف بحل المنازعات حيث يمجأ أىالي  ،كانت تتركز في بعض األماكف
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النكبة إلى المحكمة المخصصة لذلؾ. كرغـ أف الفترة التى أقامت فييا الحممة بالنكبة لـ تتجاكز 
تجدر اإلشارة أنيـ ك إال أف العمماء انتيزكا الفرصة لدراسة اآلثار القديمة بتمؾ المنطقة.  ،بضعة أياـ
مف رصد معظـ ما يتعمق بحياة النكبييف كما فعمكا فى أنحاء مصر عندما كضعكا كتاب  لـ يتمكنكا

 (.5610)كوستاز،  كصف مصر
 النوبة خالل حكم أسرة دمحم عمى: 

ـ( 1849 -1805 ىػ/1265 -1219أمر دمحم عمى ) ،كمع بداية القرف التاسع عشر الميالدي
يع سمطاتو في الجنكب كاكتشاؼ منابع النيل حاكـ مصر بغزك النكبة كذلؾ لعدة أسباب منيا تكس

االستعانة بيدؼ ك  ،ـ إلى الجنكب1811ىػ/1226كالتخمص مف قادة المماليؾ الذيف ىربكا سنة 
التحكـ في الطرؽ التى تؤدي إلى إفريقيا, . كما كاف ييدؼ إلى في الجيش المصري  النكبييفب

 . (5601)ماكيفيدى،  كالكشف عف المناجـ
قد قاـ باستبداؿ كشاؼ العصكر العثمانية بمكظفيف أخرييف أطمق عمييـ الكشاؼ ككاف دمحم عمى 

ـ بالقاىرة مما جعل 1811باإلضافة إلى ذلؾ انقض دمحم عمى زعماء المماليؾ في عاـ  ،الجدد
الكثير مف المماليؾ ييربكف إلى الجنكب ليقكمكا بأعماؿ تخريب كتدمير, كما حاكلكا تحدى سمطة 

مما جعل دمحم عمى يعمل عمى  ،بريـإيـ دمحم عمى في بالد النكبة بمنطقة قصر الكشاؼ الذي عين
كيقـك بضـ  ،إرساؿ حممة إلى ىذه المنطقة ليسيطر عمييا كيتحكـ في مناجـ الذىب التى سمع عنيا

شباب تمؾ البالد إلى جيشو لما عرفكا بالبسالة كالطاعة كالتخمص مف جنكد األلبانييف الذيف ارتكبكا 
كما إنو أراد أف يتخمص مف بقية المماليؾ الذيف فركا  ،لممتاعب جرائـ نيب كسمب ككانكا مصدرا

 .(5692)رفعت،  إلى تمؾ البالد
ىربكا إلى النكبة حتى كصمكا إلى دنقمة مسببيف الخراب كالدمار كعندما عمـ المماليؾ بيذه الحممة 

أف المماليؾ في  Burckhardtفيذكر الرحالة جكف لكيس بكركيارت  ،في كل منطقة يعبركف منيا
ككانكا يدمركف كل قرية  ،ـ مف جيش دمحم عمى إلى الجنكب1812ق/ 1227أثناء ىركبيـ في مايك 

نطقة الممتدة مف الدر حتى تكشكي كانت تتميز بالثراء بفضل كيذكر أيضا أف الم ،يمركف عمييا
بيع البمح كاإلعفاء مف الضرائب كلكف قاـ المماليؾ باالستيالء عمى كل ممتمكات سكاف النكبة ثـ 

تقيقرىـ إلى الجنكب تفشت مجاعة رىيبة ىمؾ فييا ثمث سكاف بعد فركا إلى أقاصي السكداف ك 
 النكبة.

صحبو حسف باشا قائد بـ قاـ دمحم عمى بزيارة إلى الجنكب 1819 ىػ/1234كفي سبتمبر سنة 
حيث كصل إلى ما كراء الجندؿ األكؿ جنكب أسكاف ليتفقد مكاقع جنكده كيرسـ خطط  ،الجنكد
)الرافعى،  ـ بغية إعداد الحممة إلى السكداف1819نكفمبر سنة  15ثـ عاد إلى الجيزة في  ،الزحف
5606.) 
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عمى حممة الى تمؾ البالد بقيادة إسماعيل باشا ثالث أبنائو, حيث  أرسل دمحم 1820كفي عاـ 
مقاتل إلى الجنكب. ككما  4000ـ( التى تضـ 1822 -1820ق/1237 -1235سارت الحممة )

العالـ الفرنسي الذي صاحب الحممة فإف الحممة أثناء سيرىا  Cailliaudذكر المسيك فريدريؾ كميكد 
كما أرسل دمحم عمى  ،مدفعا 24مقاتل كمعيـ  5400دد جنكدىا مقاتل ليبمغ ع 1400انضـ إلييا 

مقاتل لفتح كردفاف.  4000نسيبو كمعو  (5661)الجبرتي،  20حممة أخري بقيادة دمحم بؾ الدفتردار
لقد استقل الجنكد المراكب مف أسكاف كحتى كادي حمفا بينما كصل الفرساف برا بمحاذاة النيل في 

الحممة لمدة عشريف يكما في كادى حمفا حتى اجتازت المراكب الجندؿ أثنى عشر يكما كأقامت 
 800ثـ تحرؾ إسماعيل باشا نحك جنكب دنقمة في فرقة تتككف مف  ،الثانى حتى كصمت إلى دنقمة

حيث خرجت عميو قبائل ، جندي ككانت بقية الحممة متأخرة بسبب صعكبة عبكر المراكب لمجنادؿ
حيث انقضكا عمى جنكد إسماعيل باشا  ،(0255)سعد، 21 ـ1820نكفمبر  4تعرؼ بالشايقية في 

كاشتبؾ معيـ في معركة استمرت لمدة ثالث ساعات كانتيت بيزيمة الشايقية بعد  ياجند 75كقتمكا 
معركة عرفت باسـ "معركة  فىفي حربيـ ضد إسماعيل باشا  ةكقد أبدكا بسال ،ضربيـ بالمدافع أف

دفعو إلى ما م يقية التى تقع عمى الضفة الغربية مف النيلككرتى" الف ككرتي ىى عاصمة الشا
 .(5606)الرافعي،  بعد انتياء القتاؿ ضميـ إلى الجيش

ـ حيث قدـ ممكيا نمر 1821 /ىػ1236مارس  8ثـ أكممت الحممة طريقيا لتصل إلى شندى في  
ـ كاجيتو 1821كسار إسماعيل باشا لفتح البالد الكاقعة عمى النيل األزرؽ لكف فى سبتمبر  كالءه

 2000مقاتل في أكتكبر ثـ  1500أمراض أدت إلى كفاة ستمائة مقاتل ثـ زاد عدد المرضى إلى 
كما كاف مف دمحم عمى إال أف قاـ بإرساؿ  حممة أخري لمعاكنة إسماعيل باشا بقيادة أخيو  ،مريض

 ،كبر إبراىيـ باشا الذي جمب معو األطباء مما أنعش الجيش ثـ اتفقا عمى تقسيـ العمل بينيمااأل
غير أف إبراىيـ استبد  ،تجاه النيل األزرؽ إفسار إبراىيـ نحك النيل األبيض بينما سار إسماعيل في 

 بو المرض مما اضطره إلى العكدة مرة أخري إلى مصر. ثـ سرعاف ما أرسل إسماعيل يطمب
في تمؾ  ،ـ(1822/ ق1237العكدة إلى مصر بعد أف بقي في األراضي السكدانية لمدة عاميف )

ـ لتدبيره 1822األثناء أمر إسماعيل بضركرة مثكؿ الممؾ نمر ممؾ شندى أمامو في أكتكبر سنة 
ثكرة ضدىـ كقاـ بإىانتو مما جعل الممؾ نمر يدبر لالنتقاـ فقاـ بدعكة إسماعيل باشا عمى كليمة 
حراؽ المنزؿ عمييـ حتى  كمعو جنكده كفى نياية ىذه الجمسة أمر نمر أتباعو بكضع الحطب كا 
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عن ضبط الخراج والدخل وٌوضع تحت ٌده سجالت األراضً  الدفتردار: هو ٌتولى إدارة الشئون المالٌة فً مصر وٌكون مسئوال 

 الزراعٌة والجمارن. 
21

الشاٌمٌة: هى لبائل تنتسب للجعلٌٌن الذي ٌمال إنهم ٌنتسبون إلى إبراهٌم الملمب بجعل من نسل العباس عم النبً صلً هللا علٌه وسلم, 

لبائل  ةثم انمسمت لعد النٌل األعظم جنوب الخرطوم حالٌا،إنهم هاجروا إلى الجنوب فً المرن الخامس عشر المٌالدى لٌرتكزوا على و
إلى ابً دوم لشابً ومركزها مروي،  منها الشاٌمٌة الذٌن ألاموا مملكتهم على أطالل مملكة نباتا المدٌمة والتى امتدت من الجندل الرابع

  فً السودان بالشجاعة وحب الغزو. ربٌة اشتهر أهلهاوهى مملكة ع
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كما أف عمـ دمحم بؾ الدفتردار باألمر حتى  قرر الزحف  ،أحرقيـ جميعا كتكفي إسماعيل باشا حرقا
شخص فدية إلسماعيل إال أف الممؾ نمر ىرب منو كلـ يستطع  2000إلى شندى كأمر بقتل 

كبعد سيطرة دمحم  .(5660)شاروبيم، يو كلكنو فرض السيطرة الكاممة عمى تمؾ المنطقة القبض عم
 (5660)السروجي،  22عمى باشا عمى السكداف قاـ بتعييف حاكـ يطمق عميو حكمدار السكداف

كتتبع إدارتو ديكاف الداخمية بمصر كأصبحت مدينة الخرطـك في عيده عاصمة السكداف كمقر 
يـ البالد إلى مديريات تحت إدارة الحكمدار كقسمت المديريات إلى أقساـ لكل حيث تـ تقس ،الحاكـ

 قسـ ناظر كبمغ عدد المديريات في فترة دمحم عمى سبع مديريات.
كعاد دمحم عمى يفكر في تجنيد السكدانييف عمى اعتبار أف ذلؾ كاف أحد األسباب الرئيسية لمسيطرة 

ـ, ككضع تحت إدارة 1820مشاة العسكرية في سنة عمي السكداف, لذلؾ أمر بإنشاء مدرسة ال
ـ نقل ىذه المدرسة 1821الذي طمب مف دمحم عمى في أكتكبر  ،Joseph Seve 23جكزيف سيف

 ،فكقع االختيار عمى أسكاف حتى تككف قريبة عند إرساؿ العبيد إللحاقيـ بالتجنيد ،إلى الكجو القبمي
كالذيف لـ يقل عددىـ عف ثالثيف ألفًا, كىكذا كانكا يرسمكف إلي أسكاف ليعتنى بيـ سيف في المدرسة 

مف اإلمراض الكبائية عند  ىالعسكرية, حيث كفر ليـ خدمة صحية بإعطائيـ المصل الكاق
 كصكليـ, كما أعد مستشفي لمعناية بمرضاىـ, كلكف جميع ىذه الجيكد ككل تمؾ العناية لـ تستطع

كزاد عدد األمكات بيف الجنكد مما جعل دمحم عمى ينزعج كيقكـ في النياية  ،يـ عمى قيد الحياةئإبقا
 (.5690)شكري،  بتجنيد الفالحيف مف أىل مصر

ا مف نيحيث يذكر فر  ،كلقد أدت ىذه الحمالت إلى اضطرابات في النكبة طكاؿ القرف التاسع عشر
الرحالة جيمس اكجست سانت جكف زار النكبة في أف  فترةخالؿ ركايات الرحالة في تمؾ ال

كجد أناس فقراء شبو عرايا في منازؿ حيث ـ إلى أعاؿ النيل جنكب أسكاف 1832ق/ 1247عاـ
 (.0222)فرنيا،  مؤقتة دمرتيا غارات المماليؾ

ذك الحجة  28 -ىػ1254رجب  26) كقد قاـ دمحم عمى برحمة إلى السكداف فى الفترة مف 
ـ/ ليرى المناطق التى تعيش تحت 1839مارس  15ـ إلى 1838كتكبر سنة أ 15ىػ(,  1254

يكما يتفقد  22ـ إلى دنقمة ثـ إلى الخرطكـ ثـ أقاـ لمدة 1838فسار في أكتكبر  ،سيطرتو كنفكذه
/ ىػ1254أحكاؿ البالد ثـ عاد إلى مصر عف طريق النكبة كصكال إلى كادى حمفا في مارس 

 D.Arnaudسة أشير رافقو خالليا كل مف المسيك دارنكا ـ كاستمرت رحمتو لمدة خم1839
لتصل حدكد مصر في عيد دمحم عمي إلى حدكد الحبشة جنكبا في  ، Lambertكالمسيك المبير 
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 حكمدار السودان: هو منصب ٌتولً السلطتٌن العسكرٌة والمدنٌة وٌخضع لدٌوان نظارة الداخلٌة بالماهرة.  
م وطلب االلتحاق بخدمة دمحم على الذي عهد 0809م( لدم إلى مصر سنة 0861 -0788جوزٌف سٌف: من مدٌنة لٌون ) 23

نه خالل الخمسة شهور التى لضاها فً أعمال أمٌب, إال نالبحث فً مناجم النوبة ورغم أنه لم ٌستطع التوفٌك فً التإلٌه 
  التنمٌب استطاع أن ٌدرس عادات أهلها وأحوالهم.
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النيل األبيض إلى جزيرة دنكا أماـ غندكرك التى انتيى فتكحاتو عندىا. كعندما تكلي إبراىيـ باشا 
مت الحالة في السكداف خالؿ حكمو كما ظ ،ـ1848نكفمبر  -1848ىػ( ابريل 1264حكـ مصر)

دارتيا. كخمفو في الحكـ عباس  بالد السكداف كما ىىأي ظمت  ،كانت في عيد كالده بحدكدىا كا 
الذي لـ ييتـ  ،ـ(1854 -1848/ ىػ1270 -1264باشا األكؿ ابف طكسكف بف دمحم عمي باشا )

ؿ اعمأ كال بأية ، اىتماما بإدارتيا كما فعل دمحم عمى كلـ يكؿ ،زيارتيا فى أك يفكر في السكداف أك
إزاء السكداف سكاء محاكلة تثبيت األمف كتدعيـ اإلدارة في المناطق التى تحت الحكـ  ةسياسي

ـ( الذي 1863 -1854ػ/ق1279 -1270ثـ خمفو سعيد باشا ) (،5660)السروجى،  المصري 
كالده، بمصاحبة بعض مف أعكانو منيـ  مثلارتيا أظير اىتمامو بالجنكب مف خالؿ قيامو بزي

ىػ( كتفقد شئكف 1273ـ )1857يناير  16المسيك فرديناند دليسبس الذي كصل إلى الخرطكـ في 
لتسييل نقل البريد ، حيث أنشأ محطات في كركسكك ،البالد كقاـ بالعديد مف اإلصالحات بالسكداف

ي تمؾ المنطقة بإلغاء منصب حكمدار السكداف كلقد حاكؿ إعادة التنظيـ ف ،بيف مصر كالسكداف
مباشرة لمسمطة  عخضبحيث تبربر,  -سنار كردفاف -الخرطـك -كجعميا خمس مديريات دنقمة

يف أف ىذا النظاـ جعل مديري األقاليـ مستقم. الجدير بالذكر المركزية في القاىرة تحت حكـ الكالى
استقالليـ كأعاد سعيد باشا فألغى  ،ىالىأللـ يماستبدادىـ كظم مما أسفر عف عف السمطة المركزية

 .(5601)الرافعي،  منصب حكمدار السكداف
أف يقكـ  ،ـ(1879 -1863 ق/1296 -1279كىذا جعل كالى مصر الجديد إسماعيل باشا ) 

مف الناحية  تتبعافبإعادة التنظيـ اإلداري لممنطقة بتقسيـ منطقة الشماؿ لمديريتيف دنقمة كبربر 
عمى أف تخضع باقي المديريات تحت حكـ  ،اإلدارية نظارة الداخمية بالقاىرة بسبب قربيا مف مصر

حكمدار السكداف بالخرطكـ. كلقد أتـ فتح السكداف كفرض الحكـ المصري حتى أكغندا في أفريقيا 
الذيف نجميز باال استعافغير أنو  ،كسيطر عمى حدكد السكداف شرقا عمى سكاحل البحر األحمر

 -1296لدي الباب العالى ليصدر أمرا بعزلة كتكلية ابنو تكفيق باشا ) ـنفكذى كافرض سرعاف
 ـ(.1892 -1879 ق/1309

كلقد انشغل الخديكي تكفيق باالضطرابات التى تحدث في مصر نتيجة قياـ الثكرة العرابية  
تمؾ الفترة كيسمى  باإلضافة لضعف حاكـ السكداف في ،ـ(1882 -1881/ ىػ1299 -1298)

رجل  نتيزالذي لـ يستطع السيطرة عمى السكداف,  لذلؾ ا (5606)الرافعي،  24دمحم رؤكؼ باشا

                                                           
24

ئون السودان سنة وهو المسئول عن إدارة ش أخر الوالة فً عهد إسماعٌل باشا،  باشا ندمحم روؤف باشا: تولى حكم السودان بعد غوردو

 م.0880
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التى قضت عمى نفكذ مصر  25عرفت بالثكرة الميدية الفرصة لمقياـ بثكرة الميدي المنتظر يدعى
    .(5692)رفعت،  بالسكداف

األمر الذى أعطى فرصة النجمترا لتقديـ  ،لمميديةكىذا جعل الحككمة المصرية غير قادرة لمتفرغ 
الدعـ لمثكرة الميدية لشعكرىا بضعف الحككمة المصرية فى السكداف كالتى طمبت إخالء السكداف 

يناير سنة  7 /ىػ1301ربيع األكؿ  8 كلقد كافق الخديكي تكفيق في ،كسحب الجنكد المصرييف منيا
دأت تحدث اضطرابات متتالية في المنطقة الكاقعة مف ـ عمى إخالئيا.  كمنذ تمؾ الفترة ب1884

 Colonel Duncan 26ما دفع الككنيل دكنكافمفيمة كحتى كادي حمفا,  حيث انتشرت األمراض 
  Sir Evelyn Wood 27إلى السير آفميف ككد ـ1884يكنيو  24إلى إرساؿ خطاب في 

. ثـ قامت 28فيمو ككادي حمفا بخصكص إرساؿ األدكية التى يطمبيا أىالي  الجيات الكاقعة بيف
حيث أخمت دنقمة  ،الحككمة المصرية بتنفيذ طمب االنجميز بجعل حدكدىا الجنكبية عند كادي حمفا

فصل البالد التى تقع بيف أسكاف ككادي حمفا  ـ1885ىػ/ 1302كقررت الحككمة في يكنيو سنة 
 .حدكدعف مديريات إسنا  كجعمتيا تحت اإلحكاـ العسكرية تسمي مديرية ال

مما أدت إلى ظيكر قاطعي  ،كنتيجة ليذه القرارات فإف االضطرابات قد زادت في ىذه المنطقة 
الطرؽ الذيف يقكمكف باالستيالء عمى كل ما يعبر عمى شاطئ النيل ما جعل االىالى يشعركف 

أسكاف. لذلؾ طمب األىالي مف نائب إلى بالخكؼ كالقمق خاصة سكاف البالد الكاقعة مف كرسكك 
سردار الجيش المصري حمايتيـ كلكف الظركؼ التى ألمت بالجيش المصرى حالت دكف تحقيق ىذا 

لتقديـ  29ىػ( لرئيس مجمس النظار1304ـ )1887مايك  26لذلؾ تـ إرساؿ طمب في  ،المطمب
، لتشكيل فرقة ىجانة لحماية تمؾ البالد كمراقبتيا جيدا، خاصة مع تقميل عدد الجيش دعـ مالى
)الرافعي،  مبمغ ليذه الميمة تخصيصجعميا غير قادرة عمي تأدية ميمتيا، لذلؾ طمب  األمر الذى

ـ اعتماد المبمغ المطمكب لتشكيل فرقة 1887يكنيو  30كبعد أخذ رأي المالية تقرر في   (5601
 . 30ىجانة بيف أسكاف ككرسكك
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لألهالً الثورة المهدٌة: لمبوا أٌضا " بالدراوٌش " ولامت هذه الثورة لعدة أسباب منها منع تجارة الرلٌك وسوء معاملة الموظفٌن  

 ، الشهٌر بالمهديكما كان  لمٌام الحركة العرابٌة تأثٌر لمٌام الحركة المهدٌة التى لادها دمحم احمد بن عبد هللا والتشدد فً جمع الضرائب،
وأرسله والده لٌتعلم صناعة بناء السفن فً سنار لكنه ترن التعلٌم وانضم إلى أحد الدراوٌش لٌتلمً على ٌده  0828الذى ولد فً دنملة عام 

 ته.حٌث اعتكف وذاع صٌ إلى جزٌرة آبا على النٌل األبٌض، تعالٌم المراءة والكتابة وبعض أصول الدٌن ثم ترن الخرطوم وذهب
26
 الكونٌل دونكان هو لائد الموات فً مصر العلٌا وكان ممره فً أسوان وتحت لٌادة السٌر أفلٌن وود. 
27
بإصدار مرسوم بتعٌٌن السٌر كأحد لادة الحملة االنجلٌزٌة سردار )لائد  0880ٌناٌر سنة  06توفٌك فً  يالسٌر أفلٌن وود لام الخدٌو 

 ه ومنحه رتبة فرٌك, فصار ٌعرف وود باشا, وهو أول سردار إنجلٌزي للجٌش المصري. عاما( للجٌش المصري ورئٌسا ألركان حرب
28
 .0882/ 6/ 22, 013400-0075الكود األرشٌفً  ،وثائك مجلس الوزراء ،دار الوثائك المومٌة بالماهرة 
29
م, لراراً بإنشاء مجلس النظار, وأطلك علً الوزٌر اسم " الناظر" وعلى الوزارة 0878أغسطس  28لمد أصر الخدٌوي إسماعٌل فً  

اسم " النظارة" فكان ٌمال نظارة المالٌة ونظارة الداخلٌة وهكذا, وٌطلك على مجلس الوزراء اسم مجلس النظار, ولد تولً نوبار باش 
م(. ولما تولى السلطان حسٌن كامل 0888 -0882( ثم تولها مرة أخري فً عهد الخدٌوي توفٌك من )0879 -0878مسئولٌة الحكم من )

 م( أطلك األسماء الوزارة بدٌال للنظارة والوزٌر بدل الناظر. 0907 -0902عرش مصر )
30
 .0887/ 6/ 01, 031861-0075رشٌفى دار الوثائك المومٌة بالماهرة, وثائك مجلس الوزراء, الكود األ 
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بعد قياـ الثكرة  كلـ تمر إال بضعة أعكاـ عمى ترؾ الحككمة المصرية السكداف كترسيـ الحدكد
قاـ عبد هللا  تىشماؿ السكداف لمسيطرة عمى ىذه المنطقة، حى الميدية التى كجيت أنظارىا إل

مارس  13/ ىػ1305جمادي األخر  30خميفة الميدى في ) (0222)شاروبيم، 31التعايشي
ـ( بإرساؿ حسف دمحم العبادي عمى رأس قكة بمغ عددىا نحك المائتيف شخص مف قبيمة 1888

عبابدة إلى الجيات الكاقعة بيف حمفا كأسكاف كخاصة الجيات الخالية مف النقط العسكرية بغية ال
 استمالة أىالي تمؾ المنطقة أك إخضاعيـ بالقكة، كقامكا بقطع خط التمغراؼ.

اتجيت ىذه القكة إلى العالقي ثـ استمرت حتى كصمت بالقرب مف كشتمنة  1888مارس  22كفي 
فتكجيكا إلييا كطمبت منيـ طاعة الميدية كلخكفيـ مما  ،ء مشايخيا كأعيانياشرؽ ثـ قامت باستدعا

قد يترتب إذا رفضكا ذلؾ أبدكا مكافقتيـ ثـ أمركىـ بالعكدة إلى قريتيـ عمى أف يككنكا عمى أىبة 
كبعد ذلؾ اتجيت القكة إلى قرية قرشة حيث قامت بسمب المكاشي  ،االستعداد فى حالة استدعائيـ

كما قامت بإطالؽ النار  ،أخذت معيـ بعض األشخاص مف السكدانييف كانكا بيذه البمدةكاألغناـ ك 
عمى إسماعيل يكنس عمدة القرية الذى أصيب في فخده ثـ نزلت إلى قرية المحرقة كقامت بسمبيا 
أيضا مف المكاشي كاألغناـ ثـ تكجيت إلى الجبل الذي يعتبر أقرب األماكف لتمؾ البالد كحتى 

طك عمي بعض النكاحى كما حصل لمف سمف ذكرىـ. كبسبب ىذه اليجمات كحاالت تعاكد الس
 1888مارس  26السطك فقد قاـ مشايخ كأعياف ناحية تكشكى التابعة لقسـ حمفا بتقديـ طمب في 

لكضع نقطة عسكرية في بالدىـ حتى ينعمكا باألمف كاألماف, لقد طالما عانت القرى النكبية مف 
اضييا. فقد تعرضت ناحية أرمنا المجاكرة لقري تكشكى لعمميات إجرامية حيث انعداـ األمف عمى أر 

قتل أحد أعيانيا يدعى دمحم القراشى كتعرضت المنطقة لعمميات سمب كنيب كقطع أسالؾ 
ىػ( أف تجعل ىذه 1305ـ )1888أبريل  26. لذلؾ قررت الحككمة المصرية في 32التمغراؼ

ا( منطقة عسكرية تحت قيادة الككنيل كدىكس المنطقة )أي مف أسكاف كحتى كادي حمف
Wodhouse  .كالذي عيف ككمنداف الحدكد كمقره كادي حمفا  

ف لـ تستمر لفترة طكيمة, حيث أعد التعايشي  كبسبب ىذا القرار فقد تمتعت ىذه المنطقة بالسكينة كا 
ذك  3قاـ في ) قكة لغزكىا مف جديد بقيادة عبد الرحمف النجكمى أحد أشير قادة الميدي, كالذي

ككانت معركة  ،33ـ( بمياجمة خكر ) يعرؼ بخكر مكسي باشا(1889يكليو  31/ ىػ1306الحجة 
عنيفة أستطاع المصريكف أف يحرزكا النصر كعادت  القكة المصرية إلى تكشكى بعد أف قتمكا 

                                                           
31
, وتولى حكم السودان من بعده عبد هللا التعاٌشى هو عبد هللا دمحم أدم تورشٌن, الذي وجد 0885ٌونٌه  22بعد أن توفً المهدي فً  

وفً عهد التعاٌشً هاجم سواكن فً  ،م0885ٌونٌو  20ولمد لربه المهدي إلٌه وعٌنه خلٌفة له فً  ،شهرة المهدي ذهب إلٌه فً جزٌرة آبا

م ودارت بٌنه وبٌن الجٌش المصري واحتل دنملة ثم تمدم حتى وصل إلى خور موسً باشا جنوبً وادي حلفا فً أغسطس 0888بر سبتم

 22م هاجم جنوب أسوان عند توشكً ولكن تصدت له الموات المصرٌة التى انتهت بهزٌمته ولمد لتل فً 0889ٌولٌو  2م. وفً 0888

 لن. لتنتهً المهدٌة بعد ذ ،م0889نوفمبر 
32
 .0888/ 0/ 22, 003421-0075 ،الكود االرشٌفى ،وثائك مجلس الوزراء ،دار الوثائك المومٌة بالماهرة 
33
  وهذا الخور هو نهاٌة إللٌم دنملة من الشمال. ،ٌمع على شاطئ النٌل جنوبً وادي حلفا 
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أما ا، أسير  80إلى  70سبعيف رجال مف العدك في ىذه  المناكشة كأسركا منيـ عددا يتراكح مف 
 .34خسائر القكة المصرية فقد كانت عبارة عف إصابة ضابطيف كستة أفراد كأربعة مف الخيكؿ

إال أنو زحف بقكاتو بعدىا بعدة أياـ حتى كصل إلى  ،كرغـ اليزيمة التى ناليا عبد الرحمف النجكمى
 Sir Francisفبعثت الحككمة قكة مف الجنكد تحت قيادة السير فرنسيس جرنفيل باشا  ،تكشكى

Grenfell  ،ذك الحجة  6الذي طمب منو االستسالـ فرفض النجكمى, كفي ) (5606)الرافعى
ـ( بدأت المعركة في تكشكى كالتى قتل فييا النجكمى كبمغ عدد 1889أغسطس سنة  3/ ق1306

كاستكلى الجنكد المصريكف عمى كمية كبيرة مف البنادؽ  ،رجل 1500القتمى مف قكاتو حكالى 
كما تتبع الفرساف أثر الفاريف. لقد بمغ عدد خسائر الجنكد  ،يف عمما مف أعالميـكالمزاريق كخمس

. كلما كاف ليذه المعركة األثر 35جريحا تكفي أربعة منيـ 131قتيال ك  21المصرييف حكالى 
األكبر عمى تفكؾ كانحالؿ قكة الميدييف, فمقد أقامت الحككمة المصرية ضريحا لشيداء ىذه الكاقعة 

 /ىػ1308كلقد زار الخديكي تكفيق ىذا الضريح في رحمتو لمنطقة النكبة سنة  ،في تكشكى
 تكريما ليؤالء الشيداء.   ،ـ1891

/ ىػ1332 -1309بعد كفاة الخديكي تكفيق تكلى حكـ مصر الخديكي عباس حممي الثانى )ك  
يناير سنة  15 /ىػ1309جمادي األخر  14 في أيضا كالذي زار النكبة ،ـ(1914 -1892
حيث رست باخرتو بجزيرة فيمة كعندما فكجئ بعض النكبييف بتشريف جناب الخديكي لتمؾ  ،ـ1894

المنطقة ألقكا بأنفسيـ في مياه الشالؿ كذلؾ رغبة منيـ في إظيار براعتيـ فى السباحة ففرح 
يكى حتى كصمت ثـ تحركت باخرة الخد ،الخديكي كثيرا لذلؾ كأمر ليـ بمبمغ مف الماؿ كزع عمييـ

ىالى بقدكمو كأخذكا إلى كالبشة فرسي بيا ككاف في انتظاره السردار كتشنر باشا. كلقد فرح األ
كقد قاـ الخديكي باالجتماع بعمد المديرية كمأمكري المراكز كبعد  ،ييتفكف كيغنكف كيطمقكف البنادؽ
حيث استعرض  37رس. ثـ استمرت رحمة الخديكي قاصدا إلى س36ذلؾ تكجو لزيارة معبد كالبشة

حمفا  كادييناير إلى  20بعد ذلؾ استعد لمعكدة في  ،الجنكد ثـ تفقد أحكاؿ النظاـ بيذه المنطقة
ليتفقد أماكف الجنكد كمساكنيـ التى تمتد عمى مسافة كيمكمتريف بيف حمفا كقرية التكفيقية. كمع يـك 

نة لمتكقف ألخذ الخادميف المذيف عائدا إلى قرية الجني 38يناير غادر الخديكى كادي حمفا 21األحد 
كاف مصرح ليما برؤية أىميا ثـ استكممت الرحمة حتى كصمت ناحية السيالة, حيث تقابل الخديكي 

 كصل إلى أسكاف.  ، ثـ استمر حتىمع أعياف الناحية
 النوبة بعد ترسيم الحدود

                                                           
34
  .0889/ 8/ 0 ،88العدد رلم  ،الولائع المصرٌة 
35
 . 2222, ص0889/ 8/ 5، 89العدد رلم  ،الولائع المصرٌة 
36
 .52, ص0892/ 0/ 07، 7العدد رلم  ،الولائع المصرٌة 
37
 سرس تمع جنوبً وادي حلفا وشمالً سمنة ولمنة وبها حصن كان ٌسمى لامع البالد.  
38
 .0892/ 0/ 29, 0095العدد رلم  ،لمزٌد عن احتفاالت أهالً حلفا بمدوم الخدٌوى عباس الثانى. انظر: جرٌدة المؤٌد 
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لى المنطقة خاصة كىى ىاأ كشيد مدي فقر  اإلداريةكمف خالؿ رحمتو أراد أف يتفقد أحكاؿ المنطقة 
بل كزادت معاناتيـ بعد تدخل اإلنجميز لترسيـ الحدكد بيف السكداف  ،حكاـ العسكريةتقع تحت األ

كمصر, خاصة بعد اجتماع لكرد كركمر برئيس مجمس النظار مصطفي فيمى باشا كبطرس باشا 
نجميز كحككمة بيف حككمة جاللة ممكة االالعالقة غالي ناظر الخارجية المصرية ليضعكا أسس 

 7في ) ىتفاقية الحكـ الثنائإالجناب العالي خديكى مصر بشأف إدارة السكداف, كىذا االتفاؽ عرؼ ب
كىي التى قسمت مصر كالسكداف كمف نصكصيا رجكع ، ـ(1899يناير  19/ ق1316رمضاف 

 (5660)شاروبيم،  39عند شماؿ حمفا التابعة لمسمطة المصرية 22الحد المصري عند خط عرض 
كبذلؾ فصمت النكبة ليككف الجزء الشمالى تابع لمصر كالجزء الجنكبي تابع لمسكداف بعد أف كانت 

سمبيا  اأثر  مما كاف لوكبذلؾ لـ يعد أىالي النكبة المصرية يستطيعكا أف يذىبكا جنكبا  كاحدا كيانا
 .    40عمي حياتيـ االقتصادية

ـ بيف كمنداف حمفا ك ممثل ىيئة 1899رس ما /ىػ(1316إال في ) االتفاقية نفذتكرغـ ذلؾ لـ  
حيث تقرر أف تككف نياية حدكد بالد السكداف شماال مف الجية  ،األراضي لمحككمة المصرية

كتـ  41متر بناحية فرس كالجية الشرقية عمى الحدكد مف ناحية أدنداف 200الغربية عمي مسافة 
لميري كمعاكف بكليس مركز حمفا ذلؾ في كجكد عمد كمشايخ فرس كأدنداف كمأمكر لجنة أمالؾ ا

مارس أف  14حيث تقرر في  ،كككمنداف حمفا كضابط بكليس التكفيقية بالنيابة عف حككمة السكداف
 ،دنداف أصبحت ضمف حدكد مصرأتصبح ناحية فرس تابعة لمحككمة السكدانية بينما ناحية 

 جعمت األربعيف قرية الباقيةكمنذ تمؾ الفترة قسمت منطقة النكبة المصرية بأف   (0222)شاروبيم، 
سكك كسميت باسـ البمد كألحقت ك إلى مركزيف حمفا كالكنكز عمى أف ينقل مركز حمفا إلى كر  تنقسـ

قرية كسمى باسـ  ةعشر  ىبو أثنيف كعشريف قرية كنقمت مركز الكنكز إلى أبكىكر كأتبعت بو ثمان
 . 42مديرية أسكاف ىيمنة أبكىكر ككضعت كميا تحت

ـ( بأف 1899مارس  26/ ق1316ذك القعدة  14نظارة الداخمية المصرية قرارًا في )ثـ أصدرت 
تككف محافظة النكبة بعد أف انضمت عشر قري إلى الحدكد السكدانية، عمى أف بقية ىذه المحافظة 
تحت الحكـ العسكري كىذا جعميا أقل المناطق حظًا مف اإلصالح كأكثرىا شقاء بل كزاد سكانيا 

مناطق األخرى مف بقاع المحركميف لفترة طكيمة مف ثمار التقدـ التى حدثت فى  فقرا ككانكا

                                                           
39

وضعت اتفالٌة الحكم الثنائً بٌن ممثلٌن عن دولة انجلترا اللورد كرومر والجانب المصري بطرس غالً, وهى تمثل اتفالٌة حول  لمد 

سودان فً ٌد حاكم وٌرفع أعالم الدولتٌن بالسودان, وان تكون إدارة ال ،إدارة السودان ومن بنودها فصل الحدود المصرٌة عن السودانٌة
الواردات من البضائع للسودان أو  فى كما تحكمت ،عموم السودان الذي ٌعٌنه الخدٌوى ولكن بناء علً طلب من حكومة االنجلٌزٌة

 الصادرة منها. 
40
 . 028 -025, ص0899/ 0/ 09, 9العدد رلم  ،الولائع المصرٌة 
41
إلً الحدود السودانٌة ودخلت فً زمامها تسعة وتسعٌن فدانا زراعٌا ومائة وخمسة وخمسٌن نخلة  أراضهذا التمسٌم إلى ضم  لمد أدى 

 من زمام أدندان وفرس.
42
 .0899/ 0/ 20 ،929العدد  ،جرٌدة مصر  
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عندما زار النكبة في مطمع  Emil Ludwig. كيؤكد لنا ما تعانيو ىذه المنطقة إميل لكدفيج 43مصر
كيمك متر, كجد أف  350القرف العشريف في المنطقة الكاقعة بيف كادي حمفا كأسكاف عمى امتداد 

 .(5661)لودفيج،  أجزاء مصر كأشدىا كحشية كنادرا ما تجد أراضي مزركعةأىميا أفقر 
حيث ضعفت عممية الزراعة التى كانت عبارة عف شريط ضيق ال  ،كنتيجة لمعاناة تمؾ المنطقة

 إلى اليجرةىالى معظـ األ فقد اضطر ،يتعدى عشرات األمتار كتكقف حركة التجارة مع الجنكب
شعباف  17سكك في )ك بعض المدف األخرى, حيث كاف عدد سكاف كر إلى القاىرة كاإلسكندرية ك 

نسمة نتيجة ليجرة  150نسمة ثـ قل العدد ليصبح  750ـ( حكالى 1901نكفمبر  29/ ىػ1319
المعيشة في بالدىـ, كما حدث فى ىذه القرية تكرر في بقية القري مف  ضعف سبلالباقيف بسبب 

 .44الجغرافي كفي كل كسائل المعيشةأسكاف إلى حمفا ألنيا متشابية في الكضع 
كيتضح أف معاناة منطقة النكبة بدأت منذ ىركب المماليؾ مف العثمانييف إلييا كقياميـ بعمميات 

باإلضافة إلى اإلمراض التى كانت تفتؾ  ،السمب كالنيب كالقتل حتى خربت بعض القري النكبية
 ،سمب كقتل في كل بمدة يمركف عمييا اتثـ ىجمات الميدييف الذيف تكغمكا بيا كقامكا بعممي ،بيـ

حتى حدث عممية االنفصاؿ بيف مصر كالسكداف مما ترتب عميو فصل منطقة النكبة عمي يد 
 االنجميز ما كاف لو األثر السمبي الكبير عمييـ كانتيت بكضع المنطقة تحت اإلحكاـ العسكرية.

 خزان أسوان وتأثيره عمى النوبيين
كذلؾ لزيادة الرقعة  الميالدي قاـ االنجميز ببناء خزاف بالقرب مف أسكاف كمع حمكؿ القرف العشريف 

ـ كتـ افتتاحو في 1898 /ىػ1315الزراعية كتكفير المياه لمري. كقد بدأ فى تشيد الخزاف في عاـ 
األمر الذى أدى إلى تككيف بحيرة صناعية امتدت  (.0222)شاروبيم، ـ/ 1902/ ىػ1320عاـ 

كما  (.0229)آدمز،  لتصل إلى قري الكنكز بالنكبة كالتى غمرتيا المياهكيمكمتر  140لمسافة 
أدت إلى غرؽ األراضي الزراعية كالنخيل كمعظـ األشجار مما دفع االىالى إلى اليجرة إلى جيات 

ـ( 1902يكنيو  27/ ق1320ربيع األكؿ  20أخري, كما أصدر مجمس النظار مشركع قرار في)
أراضي النكبة لتككف ضمف أمالؾ الدكلة إلقامة خزاف أسكاف عمييا باعتبار بعض الممكيات مف 

لذلؾ تعتبر األراضي الكاقعة عمى مقربة مف الشالؿ كأراضي قرية دابكد  ،كلتخزيف المياه خمفيا
 .45كدىميت ككالبشة كابى ىكر كثالثة عشر نجعا تابعة لمركاك 
حيث أدت التعمية إلى غمر  ،اف النكبةثـ قررت الحككمة تعمية خزاف أسكاف مما زاد مف معاناة سك

لذلؾ اقترح مجمس شكري القكانيف عمى الحككمة تخصيص مكاف  ،كيمكمتر 225مساحة تزيد عف 
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 .0899/ 5/ 06 ،989العدد رلم  ،جرٌدة مصر 
44
 .095ص ،0910/ 02/ 5 ،رٌدة المؤٌدج  
45
: لمزٌد عن مواد التى أصدرتها . 0912, 034035-0075ثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى  دار الوثائك المومٌة بالماهرة, و 

 .0026 -0025, ص0912/ 6/ 01, 68مجلس النظار عن نزع ملكٌة  أراضً النوبة لإللامة الخزان. انظر: الولائع المصرٌة, العدد 
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بعيد عف المياه لسكاف األراضي التى سيغمرىا مياه خزاف أسكاف, ألف األىالي باتكا بال مأكى أك 
آلف نسمة, كلكف ردت الحككمة في كىـ نحك العشريف ( 1997)لكدفيج،  46مسكف سكي قمـ الجباؿ

ىالى النكبة يرفضكف الرحيل كىذا ما حدث أ ـ(  بأف 1907يكليك 4/ ىػ1325جمادي األكؿ  23)
حيث قامت الحككمة بتخصيص أراضي لمسكاف المتضرريف في إقميـ  ،عندما  انشأ خزاف أسكاف

اعتبار أنيـ ال يريدكف ترؾ  دنقمة بدال عف أراضييـ التى ستغمرىا مياه الخزاف فرفضكا قبكليا عمى
 .47مكطنيـ كاالنتقاؿ إلى جية أخري 

كرغـ ذلؾ قررت الحككمة تخصيص أراضي لضحايا الخزاف حتى يستطيعكا استغالؿ أطيانيا 
كنخيميا, أما عف المساكف فيككف التعكيض عنيا نقدي حتى يتيسر ليـ بناء ما يميق ليـ, حيث 

ـ( تخصيص أراضي ليـ بجية 1907ديسمبر  19 /ق1325ذك القعدة  13قررت الحككمة في )
 .48إدفك بناحية الكمح

يناير  21/ ىػ1325ذك الحجة  17ىالى الكنكز أيضا أف يترككا مكطنيـ الحالي )أ كلقد رفض 
كلعل ذلؾ بسبب عدـ رغبتيـ في اليجرة كظل يحدكىـ  ،ـ( كاالنتقاؿ لمسكف بمركز إدفك1908

كلكف تـ تيجير معظميـ بعد ذلؾ إلى ىذه  ،49ياه الخزافاألمل في زراعة أراضييـ بعد انحسار م
 المنطقة كالتى تعرؼ حاليا بكادي الكنكز. 

ـ( أجرت نظارة اإلشغاؿ التحريات بتمؾ الجية في 1908فبراير  24/ ىػ1326محـر  21كفي )
 ىالى ال يميمكف إلى ترؾىذا الخصكص كالتى قاـ بيا مفتش عمكـ الكجو القبمى ليتبيف لو أف األ

 أما قياـ الحككمة عمى نقميـ إلى ناحية الكمح بدال ،كرأى أف تشكل لجنة لتقدير خسائرىـ ،بالدىـ
أراضييـ فيذا يحتاج لنفقات كثيرة مف حيث تركيب طممبات كا عداد األراضي لتككف صالحة  مف

 .50ىالى الفقراء ال يستطيعكف القياـ بيالمزراعة كتعتقد الحككمة أف ىؤالء األ
لتقدير التعكيضات منذ إنشاء خزاف أسكاف. كقد  اأف الحككمة كانت تشكل لجان بالمالحظةالجدير 
جمالى التعكيضات بحكالى مميكف كنصف جنيو بما في ذلؾ التعكيضات الالزمة التى تـ إقدرت 

ـ عف األراضي التى غمرت 1910حيث إف تعكيضات المقتضي دفعيا في  ،تسديدىا لسكاف النكبة
أضيف إلييا ما قدرتو ك  جنيو، 20000نظارتى المالية كاألشغاؿ بنحكبمعرفة درت مياه الخزاف ق

جنيو الذي كاف مقدرا  29000ـ بمبمغ 1903المجنة مف أشجار النخيل التي غمرتيا المياه في عاـ 
باإلضافة إلى المبمغ السابق الذي دمجتو  ،أتمفتيا المياه تىدفعو كتعكيض عف أشجار النخيل ال

                                                           
46
ٌذكر إمٌل رغم تعلٌة خزان أسوان التى تغمر فً كل مرة ٌتم تعلٌتها أالف المنازل األسر, إال أنهم ٌرفضون مغادرة تلن األرض التى  

 عاش علٌها أجدادهم, وكانوا  ٌموموا ببناء أكواخ فً أماكن مرتفعة. 
47
 .0917/ 7/ 2,  016019-0075 دار الوثائك المومٌة بالماهرة, وثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى  
48
 .0917/ 02/ 09,  016020-0075  دار الوثائك المومٌة بالماهرة, وثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى 
49
. : دار الوثائك المومٌة بالماهرة, وثائك مجلس الوزراء, 0918/ 0/ 20, 016020-0075  وثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى 

 .0918/ 0/ 01,   016022-0075الكود االرشٌفى  
50
 .0918/ 2/ 22،  016026-0075  ،الكود االرشٌفى ،وثائك مجلس الوزراء ،دار الوثائك المومٌة بالماهرة 
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ا ألصحاب مىػ( ليككنا اعتمادييف يتـ دفعي1328ربيع الثانى  20ـ/ 1910أبريل  30) المالية في
 .51األراضي التى غرقت

األكلى ـ أى بعد عشر سنكات مف إقامة الخزاف كبسبب ىذه التعمية 1912ىػ( 1330كفي عاـ ) 
 ،تركيمكم 225أراضي النكبة بما عمييا مف مساكف كأراضي كنخيل عمى طكؿ  غمرت المياه فقد
مقكمات االقتصادية مما أدى إلى فقداف كل اللمدة ثمانية أشير في كل عاـ  تكرر ىذا الفيضافيك 

عبارة عف ف لتقدير خسائرىـ كالتى كانت امجالتشكل  كانت الحككمةكرغـ أف  ،لتمؾ المنطقة
عتماد حيث قامت نظارة المالية بفتح ا  ،تعكيضات ضعيفة إال أنيا لـ تكف تصرؼ إال بعد عدة أعكاـ

راضى التى نزعت ممكيتيا كتضررت بسبب التعمية في ميزانية ىالى عف األلدفع تعكيضات لأل
 .52ـ(1920 -1919ق/ 1338 -1337)
فكانكا يعتمدكف عمى  ،ف أىالي تمؾ المنطقة كانكا ال يستطيعكف زرع شبر أرض بسبب غرقياكأل

الحككمة لـ إلى ذلؾ فإف  باإلضافةك  ،السكداف باعتبارىا اقرب الجيات إلييـ كذات خيرات كثيرة
رغـ أف كزارة اإلشغاؿ كانت تخطط لعمل مشركعات بيا ىذا  ،تقدـ ليـ أى مشركعات يعيشكف منيا

كيعتقد مدير أسكاف أف السبب  ،إال أنيا لـ تنفذ شيئا كمنيا مشركعات ري بعدة أماكف بمركز الدر
لى أف الحككمة ال تنظر إلى ىذه المناطق الحقيقي في إىماؿ ىذه المشركعات كعدـ تنفيذىا يرجع إ

لذلؾ  اإلصالح،عمى أنيا جزء مف القطر كىذا يظير مف تردد كزارة اإلشغاؿ كعدـ جديتيا في 
حيث كانت الحككمة  ،كانت تمؾ المنطقة تعيش عمى ما تسمح بو حككمة السكداف بتصديره ليـ

كحيف شعر أف أىالى البالد الكاقعة  السكدانية قد أصدرت قرارا بمنع تصدير الذرة خارج السكداف
ليس ليـ ما يزرعكنو  ،قبمى أسكاف حتى حدكدىا كالذيف يبمغ تعدادىـ حكالى سبعيف ألف نسمة

كيعيشكف منو بل يعتمدكف عمى الذرة الكاردة مف السكداف، فقررت استثناء ىذه البالد مف قرار المنع 
  .53كسمحت ليـ بتصدير الذرة ليـ

ىػ( تكقفت الحككمة السكدانية عف إرساؿ الذرة 1343ـ )1925شير سبتمبر كلكف فى األكؿ مف 
ليـ, كأصبح االىالى في حالة مف الفقر الشديد بسبب انقطاع تصدير الذرة ليـ كىك مكرد غذائيـ 
الكحيد, ككاف السبب أف نائب مدير حمفا كاف قد قاـ بعمل تحريات بسيطة عف ىذه المنطقة فكجد 

كأنو أبمغ الحككمة لتقـك بعمل تصريح  ،54أردب 1200تحتاجيا ىذه الجية ىى  أف كمية الذرة التى
كألف ىذه الكمية ال تكفى سكاف تمؾ  ،سبتمبر لـ تتـ المكافقة 24بتصدير ىذه الكمية كحتى 

فإف مدير أسكاف أرسل إلى رئيس  مجمس الكزراء لمخاطبة حككمة السكداف لتسمح  ،المنطقة

                                                           
51
 .0901/ 2/ 01، 035845-0075 ،الكود االرشٌفى ،وثائك مجلس الوزراء ،دار الوثائك المومٌة بالماهرة 
52
  . 0909/ 01/ 2 ، 025908-0075  ،الكود االرشٌفى، الوزراءوثائك مجلس  ،دار الوثائك المومٌة بالماهرة 
53
 .0925/ 9/ 22,  005760-0069دار الوثائك المومٌة بالماهرة, وثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى,   
54
 أردب هو مكٌال ٌتم استخدامه لوزن الحبوب. 
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كأف تأمر الحككمة كزارة األشغاؿ  ،أردب عمى األقل 5000ة الكمية إلى بتصدير الذرة ليـ مع زياد
لالىتماـ بيذه المنطقة كتنفيذ مشركعات الري العديدة التى سبق أف قررتيا ليذه المديرية كلـ ينفذ 

 .55أي منيا
كىكذا مرت عمى النكبة عدة مراحل أفقدتيا أراضييا التى ىي مصدر رزقيا كأىـ المقكمات 

بل تزايدت أعبائيـ كمعاناتيـ  ،ة ليتحمل النكبيكف ىذا الكضع لمدة تزيد عف الثالثيف عامااالقتصادي
ـ كالتى أدت إلى اتساع البحيرة كامتدادىا 1933ىػ( 1351مع التعمية الثانية لخزاف أسكاف في عاـ)

ى تدمير عمى النكبييف كالتى أدت أيضا إل كيمكمتر لتككف أكثر كباالً  350نحك الجنكب عمى امتداد 
منطقة الكنكز كفقد المكاطنكف قراىـ كأراضييـ مف المالكى حتى أدنداف آخر حدكدنا مع السكداف, 

 ,Kennedy)اكىكذا غرقت األراضي عمى امتداد ثالثيف عاما كفقدت أراضي النكبة خصكبتي

شماؿ كرغـ كل ذلؾ رفض النكبيكف دعكة الحككمة المصرية التى تيدؼ إلى تيجيرىـ إلى   (1978
بجانب أراضييـ المغمكرة بالمياه كىاجر الرجاؿ القادركف  ،أسكاف كفضمكا السكف عمى سفكح التالؿ

باستثناء بعض العائالت  ،عمى العمل إلى مصر كالسكداف ليرسمكا المساعدات المالية إلى أسرىـ
 سكافالتى ىاجر أفرادىا إلى مناطق أخري أكثر أمانا ليؤسسكا قري جديدة فى الشماؿ مف أ

(Hopkin, 2010) . 
مجمكعة مف النكبييف بشككى إلى الحككمة اعتراضا عمى سكء المعاممة في صرؼ  تكلقد تقدم

كعبركا عف غضبيـ لحرمانيـ مف االعتراض عمى  ،التعكيضات المستحقة ليـ أثر التعمية الثانية
ة لمزراعة ال فضال عف أف الحككمة عرضت عمييـ أراضي غير صالح ،تقدير ما نزع مف أمالكيـ

النخمة  بتقديركما قامت المجنة المخصصة لصرؼ التعكيضات  ،تقارف بأراضييـ الخصبة فى النكبة
بأنيا تتراكح بيف عشرة قركش إلى خمسيف قرشا كتعكيض المنزؿ حسب عدد الغرؼ كال يزيد 

الذي أعتبره  ،التعكيض عف خمسة جنييات كفداف األرض ما بيف عشريف إلى أربعيف جنييا
  (.0220)عفيفي،  ف تعكيضات ال تتناسب مع التضحيات التى قدمكىا لكطنيـ مصرك النكبي

فالباخرة  ،باإلضافة إلى ذلؾ فإف انحسار مياه الخزاف كانت تجعل مف الصعكبة االنتقاؿ في النكبة
التى تربط بيف قري النكبة كانت تتعثر في سيرىا كىى التى تنقل الركاب كالبضائع كالبريد باعتبارىا 

كرغـ كل ما مر بو النكبيكف إال أنيـ لـ  ،الكسيمة الكحيدة لعدـ كجكد مكاصالت برية تربط البالد
عبد الصادؽ عبد كالذي كاف يمثميـ  56يصمتكا عف المطالبة بحقيـ عف طريق مجمس النكاب
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لمزٌد عن التمرٌر المرسل من مدٌر أسوان إلى رئٌس مجلس الوزراء عن إهمال وزارة اإلشغال تنفٌذ مشروعات الري بالمدٌرٌة  

-0069وطلب موافمة حكومة السودان على تصدٌر الذرة لخط الشالل إلى حلفا. انظر: وثائك مجلس الوزراء, الكود االرشٌفى,  
005760 

56
بالمدٌرٌات والمحافظات,  0920أكتوبر سنة  2بإصدار لرار بتحدٌد دوائر االنتخاب لمجلس النواب فً لمد لامت وزارة الداخلٌة  

, ومركزها أسوان وتتكون من 62776لسمت دوائر االنتخاب لمدٌرٌة أسوان وجعلت الدائرة الرابعة لتكون ممرها الدر وعدد أهالٌها 

لرٌة, وتعمل دائرة فرعٌة فً نمطة بولٌس سٌالة وأخري بنمطة بولٌس توشكى. ثم  21البالد التى تمع ما بٌن دابود حتى أدندان حوالى 

. بان لسمت دائرة 0920أكتوبر سنة  00أصدرت وزارة الداخلٌة لرار بتمسٌم بعض دوائر االنتخاب لمجلس النواب إلى دوائر فرعٌة فً 
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ـ الذي 1936 /ىػ1354 الحميد ليأتي مع الحككمة المنتخبة برئاسة مصطفي النحاس في عاـ
كطالب بمنحيـ أراضي  ،طالب بإعادة النظر في التعكيضات اليزيمة التى دفعت ألبناء النكبة

قامة مشركعات لمري في األراضي الجديدة  صالحة لمزراعة بدال مف األراضي التى غمرتيا المياه كا 
 التى اكتشفت في النكبة.

كلقد كانت الظركؼ التى تمر بيا النكبة كالتغيرات التى طرأت عمى البالد أدت إلى انتشار 
 ،األمراض كاألكبئة في القري مثل التيفكد كالمالريا كالبميارسيا نتيجة لعدـ كجكد عناية صحية

لمالريا التى أدت إلى انتشار الكباء باإلضافة إلى  ظيكر بعكضة الجامبيا كىى مف أخطر أنكاع ا
أدنداف كابكسمبل ثـ أخذت تنتقل إلى الشماؿ كتفتؾ باألىالى حتى كصمت  مثل في قري الجنكبية

إلى منطقة ككـ امبك كىنا أدركت الحككمة خطكرة ىذا الكباء كلكال تدخل منظمة الصحة العالمية 
 .(5661)صالح،  لفتؾ المرض بكل أىالى النكبة

ميـ يكاصمكف المطالبة برفع أسباب المعاناة كالظمـ كا عادة النظر فى تعكيضات التعمية كىذا جع
كلقد أتيحت ليـ الفرصة ليتقدمكا بشككاىـ إلى قائد الثكرة المكاء دمحم نجيب  ،الثانية لخزاف أسكاف

/ ىػ1379جمادي األكؿ  7. كفي )(5661)صالح،  ـ1953/ ىػ1372 عندما زار النكبة فى سنة
ـ( أبرمت اتفاقية بيف السكداف كالجميكرية العربية المتحدة لالستفادة مف مياه 1959فمبر نك  8

كفي يناير  .حتى أعمنكا عف تنفيذ مشركع السد العالي ،كما أف كقع المصريكف عمى االتفاقية ،النيل
ىػ( قامت الحككمة بكضع حجر األساس لتشييد السد العالي بحضكر الرئيس 1379ـ )1960

بد الناصر كبدعكتو لبعض رؤساء الدكؿ الصديقة لحضكر االحتفاؿ في النكبة جماؿ ع
(Hopkin, 2010). 

  الخاتمة والنتائج  

. لقد تبيف 1960إلى  1805لقد تناكلت بالبحث كالدراسة مكضكع الحياة السياسية فى النكبة مف 
النكبة التى كانت تتمتع لنا  مدي ما مثمتو تمؾ الفترة مف أىمية في التحكؿ السياسي لمنطقة 

لتصبح تحت الحكـ المصري كالحد الجنكبي ليا.  1805باالستقالؿ. كلكف تغير الكضع منذ عاـ 
 كلقد أثمرت الدراسة عف العديد مف النتائج كىي:

 .األمراضإف الحياة السياسية لمنكبة أثرت بالسمب عمي مقكماتيا االقتصادية، باإلضافة النتشار  -

ة أف النكبة منذ كقكعيا تحت الحكـ العثماني أصبحت أحد المراكز الميمة عمى أظيرت الدارس -

                                                                                                                                                                          
خري بذات دائرة وحتى وادي العرب.  بٌنما الدائرة الفرعٌة األ الدر وٌكون ممرها بنمطة بولٌس سٌالة ومركزها أسوان وتتكون من دابود

الدر وٌكون ممرها بنمطة بولٌس توشكى ومركزها الدر وتتكون من الجنٌنة والشبان وحتى أدندان. انظر: الولائع المصرٌة, العدد رلم 

 .  0920/ 01/ 07"غٌر اعتٌادي",  011. :  الولائع المصرٌة, العدد رلم 07, ص0920/ 01/ 00, 99
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اعتبار أنيا بكابتيـ إلى داخل أفريقيا، ما نتج عنو أف النكبة فقدت سيطرتيا عمي أراضييا بل 
 أصبحت تحت حكـ الكشاؼ.

 .أظيرت الدراسة محاكلة مقاكمة النكبييف ليجمات الفرنسييف عمي منطقتيـ -
 منطقة النكبة أخر المعارؾ عمي أراضييا خالؿ حكـ أسرة دمحم عمي ضد الميدييف.شيدت  -
 شيدت النكبة زيارة الخديكي تكفيق الذي أقاـ ضريح لشيداء معركة تكشكي. -
 كصكالمتأكيد عمى حدكد المنطقة لفقد أحكاليا ك تقاـ الخديكي عباس حممى الثاني بزيارة النكبة ك  -

 ـ المنطقة إداريا كجعميا محافظة. يإلى حمفا، ثـ قاـ بتقس
بيف كمنداف حمفا كممثل  1899كما أكضحت الدارسة أنو تـ تقسيـ الحدكد رسميا في مارس  -

 راضي الحككمة المصرية لتككف حدكد مصر الجنكبية عند حمفا.ىيئة األ
بدأت  أظيرت الدراسة أف منطقة النكبة دخمت مرحمة جديدة مع بدايات القرف العشريف بعد أف -

كالذي يمثل بداية غرؽ أراضي كمنازؿ  1902الحككمة في إنشاء خزاف أسكاف كتحديدا في عاـ 
التعمية الثانية في ك  1912التعمية األكلى فى عاـ كيمكمتر ثـ زادت بعد  225النكبييف عمي مسافة 

 ـ. 1963كيمكمتر، لينتيى بتيجيرىـ مع بناء السد العالي في عاـ  350لتغرؽ نحك  1933عاـ 
 ال مفر منو لمنكبييف.  خياراالتيجير  األمر الذى جعلبناء السد العالى أغرؽ جميع القري النكبية،  -

 قائمة المصادر والمراجع
 وثائق غير منشورة

 .1884/ 6/ 24 013400-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثألرشٛفٙ  -1

 .1887/ 6/ 30 031861-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ  -2

 .1888/ 3/ 22 003421-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ  -3

 . 1902  034035-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ   -4

 .1907/ 7/ 4  016019-0075 دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ  -5

 . 1907/ 12/ 19  016020-0075  دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ -6

 .1908/ 1/ 21 016020-0075  رثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗدثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕز -7

 . 1908/ 1/ 30  016022-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر،  ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ   -8

 .1908/ 2/ 24   016026-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ   -9

 .1910/ 4/ 30  035845-0075ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ دثر ثنٕثجةك   -10

 .1919/ 10/ 2  025908-0075دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ   -11

 .1925/ 9/ 24  005760-0069دثر ثنٕثجةك ثنمٕيٛز دجنمجْرر، ٔثجةك يجهص ثنٕزرثء، ثنكٕد ثالرشٛفٗ   -12

 

 الدورياث والصحف

 .1889/ 8/ 3، 88ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -1
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 .2224، ص1889/ 8/ 5، 89ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -2

 .52، ص1894/ 1/ 17، 7ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -3

 . 128 -125، ص1899/ 1/ 19، 9ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -4

 .1126 -1125، ص1902/ 6/ 30، 68ٚز، ثنعذد ثنٕلجةع ثنًصر -5

 . : 37، ص1923/ 10/ 11، 99ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -6

 .  1923/ 10/ 17"غٛر ثعضٛجد٘"  100ثنٕلجةع ثنًصرٚز، ثنعذد رلى  -7

 .1894/ 1/ 1195،29جرٚذر ثنًؤٚذ، ثنعذد رلى  -8

 .195، ص1901/ 12/ 5جرٚذر ثنًؤٚذ،  -9

 المصادر

، دار الكتب المصرٌة، 0(، عجائب اآلثار فً التراجم واإلخبار, ج0997الجبرتً. عبد الرحمن بن حسن. ) -0

 الماهرة.

 المراجع العربيت

 المكتبة الثقافية، القاهرة. ، بالد النوبة (،2691، )عبد المنعم. بكر أبو -0

 اإلسكندرٌة.  ،لمعارفدار ا ،(،  سودان وادي النٌل فً ظل اإلسالم0982الحفناوى. أحمد، ) -2

أسكاف في العصكر الكسطي, الطبعة الثانية. عيف لمدراسات كالبحكث  (،1996، )الحكيري, محمكد دمحم -3
 .اإلنسانية كاالجتماعية, القاىرة

 الماهرة. ،دار المعارف ،(،  عصر إسماعٌل، الجزء األول، الطبعة الرابعة0987الرافعى. عبد الرحمن، ) -2

 (، عصر دمحم على، الطبعة الخامسة، دار المعارف، الماهرة.0989عبد الرحمن، )الرافعى.  -5

 0882(، يصر ٔثنطٕدثٌ فٙ أٔثةم عٓذ ثالدضالل ) صجرٚخ يصر ثنمٕيٗ ضُز 0989ثنرثفعٙ. عذذ ثنردًٍ، ) -6

 ( ثنطذعز ثنرثدعز، دثر ثنًعجرف، ثنمجْرر.0892ضُز  إنٗ

 دراسات فً تارٌخ مصر والسودان، دار الثمافة العلمٌة، اإلسكندرٌة.(، 0998السروجى. دمحم محمود، ) -7

 (، مصر فً العصر العثمانى، مكتبة مدبولى، الماهرة.0997السٌد. سٌد دمحم، ) -8

 ، يكضذز يصر، ثنمجْرر.ثنطٕدثَٛز (، ثنًٕثَب1961، )صالح ثنذٍٚ. ثنشجيٗ -9

(، صعٛذ يصر فٙ عٓذ ثنذًهز ثنفرَطٛز، ثنطذعز ثألٔنٗ، ثنٓٛتز ثنًصرٚز ثنعجيز 1997ثنطٕخٙ. َذٛم ثنطٛذ.، ) -10

 ثنمجْرر.نهكضجح، 

 يٍ صجرٚخ يصر ثنمذٚى، دثر ثنًعجرف، ثنمجْرر. صفذجس يشرلز (،1987إدرثْٛى، )دمحم . دكر -11

 ثنمجْرر.ثجنثز، يطذعز ثاليٛرٚز دذٕالق، (،  صجرٚخ يصر ثنطٛجضٗ، ثنطذعز ثن1943رفعش.  دمحم، ) -12

 ثنمجْرر.(، ثإلضالو ٔثنُٕدز فٙ ثنعصٕر ثنٕضطٗ، ثنٓٛتز ثنًصرٚز ثنعجيز نهكضجح، 2011ضعذ. يصطفٙ دمحم، ) -13

) المسم  -، مجلد األول5ج2-الكافً فً تارٌخ مصر المدٌم والحدٌث، ج(، 0998شاروبٌم. مٌخائٌل بن، ) -02

     –األول 

 تحمٌك عبد الوهاب بكر، دار الكتب المصرٌة، الماهرة.المسم الثانً(      
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، المسم الثالث، تحمٌك عبد 5(، الكافً فً تارٌخ مصر المدٌم والحدٌث، ج2110شاروبٌم. مٌخائٌل بن، ) -05

 الوهاب 

 بكر، دار الكتب والوثائك المومٌة، الماهرة.      

 يصر فٙ عٓذ دمحم عهٗ، دثر ثنفكر ثنعردٙ، ثنمجْرر. (، دُجء  دٔنز1948شكرٖ. دمحم فؤثد، ) -16

 (، ثنُٕدز ثنصجيذر دٍٛ ثنطذٍٚ ٔصٕشكٙ، يطذعز شجكر، ثالضكُذرٚز. 1997صجنخ. إدرثْٛى عذذ ثنرضٕل، ) -17

 (، يعركز دُجء ثنطذ ثنعجنٙ ٔصأثٛرِ ثاللضصجد٘، يطذعز دثر ثنكضخ ٔثنٕثجةك ثنمٕيٛز، 2008عفٛفٙ. إنٓجو دمحم، ) -18

 ثنمجْرر.      

(، ثنُٕدٙ ثنًصر٘, صرجًز شرف ثنذٍٚ دًذ ثنًهك , ثنطذعز ثنثجنثز, يطذعز ثنججيعز 0989فجٚطر. دٛضر، ) -19

 ثأليرٚكٛز فٙ ثنمجْرر، ثنمجْرر.
 ، دثر ثنًعرفز ثنججيعٛز، 2ج-1(،ثنًذٌ ثنكذر٘ فٙ يصر ٔثنشرق ثألدَٗ ثنمذٚى، ج1999يٓرثٌ. دمحم دٕٛيٗ، ) -20

 ثالضكُذرٚز.     

(، ثنصعٛذ فٙ ثنعصر ثنعثًجَٗ، ثنطذعز ثألٔنٗ، عٍٛ نهذرثضجس ٔثنذذٕط 2006ْرٚذ٘. صالح  أدًذ، ) -21

 ثإلَطجَٛز 

 ٔثإلجضًجعٛز، ثنمجْرر.     

 

 المراجع المعربة

 شركز  ،ثنمجْرر، ثنطذعز ثألٔنٗ ،صرجًز يذجٕح ثنضججَٗ يذًٕد ،ثنُٕدز رٔثق إفرٚمٛج( ،2004) .ٔٚهٛجو ٘. آديس -1

 .يطذعز ثنفجطًٛج إخٕثٌ    

(، ردالس دٕركٓجرس فٙ دالد ثنُٕدز ٔثنطٕدثٌ، صرجًز فؤثد ثَذرثٔش، 2007دٕركٓجرس. جٌٕ نٕٚص، ) -2

 ثنًجهص 

 ثألعهٗ نهثمجفز،  ثنمجْرر.    

ر عسر نهُشر (، ْجرر ثنُٕدٍٛٛ, صرجًز ضًٛز عذذ ثنًجٛذ دمحم، ثنطذعز ثألٔنٗ، دث2002دفع هللا. دطٍ، ) -3

 ٔثنضٕزٚع،  

 ثنطٕدثٌ.    

أدًذ ضٕكجرَٕ عذذ د. صرجًز  ،ثنُٕدٌٕٛ فٙ يصر شعخ يطجنى (،2003، )ٔجٕرج ٚرضضر .،رٔدرس .فرَٛج -4

 دثر  ،ثنذجفظ

 ثنًُٛج. ثنذٓجء نهطذجعز ٔثنُشر,    

(، درثضجس عٍ ثنًذٌ ٔثأللجنٛى ثنًصرٚز، عهًجء ثنذًهز ثنفرَطٛز، صرجًز زْٛر ثنشجٚخ دثر 1978كٕضضجز، ) -5

 ثنشجٚخ 

 ، كضجح ٔصف يصر، دثر ثنشجٚخ نهُشر،  ثنمجْرر.3نهُشر، ج     

 ،          عجيز نهكضجحثنٓٛتز ثنًصرٚز ثن ، أطهص ثنضجرٚخ ثألفرٚمٗ،  صرجًز يخضجر ثنطٕٚفٗ (،1987، )كٕنٍٛ. فٛذٖٛيجك -6

 الماهرة.    
 (، النٌل حٌاة نهر، ترجمة عادل زعٌتر، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، الماهرة.0997لودفٌج. إمٌل، ) -7

 الرسائل العلميت
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رسالة ماجستير  ،النكبة مف الفتح اإلسالمى حتى نياية العصر اإلخشيدى (،2009) دمحم أحمد. .عبد الكريـ -1
 جامعة القاىرة. ،كمية اآلداب ،غير منشكرة

(، ثالضضغالل ثاللضصجدا نًٕثرد ثنُٕدز فٙ عصر ثنذٔنز ثنذذٚثز دًصر 2005فريجٌ، أدًذ عذذ ثنًُعى. ) -2

 ثنفرعَٕٛز, رضجنز يججطضٛر غٛر يُشٕرر,  كهٛز ثٜدثح, ججيعز ثإلضكُذرٚز.
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Abstract 

Before relocation, Nubians  lived in a deserted area to the south of Aswan, 

Egypt. The Nubian history goes back to ancient Egyptian times, the Roman 

Egypt and all the way to the Christian Nubia, which was characterized by a 

Unified Nubian Kingdom. This kingdom resisted the Arab invasion in the 

7th century. Nubia turned to Islam when the Nubian king was persuaded to 

give up his Christian religion and adopt Islam. Life in Nubia was impacted  

when Egypt decided to build a dam on the Nile in 1902. The dam, which 

inundated and destroyed Nubian homes and lands, was raised twice (1912 

and 1933). As a result, some Nubians had to emigrate from Nubia to the 

north of Egypt. In 1963 the government of Egypt decided to operate\ the 

High Dam; therefore,  relocation of Nubians was deemed necessary, 

relocation in villages in the area to the east and north of Kom Ombo. 
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