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 من اخترع النوبة؟

  التداخل الثقافي والعرقي كضمانة للسالم في جبال النوبة
 

  :  حامد البشير إبراهيم. د في كتابقراءة
  محاولة لفهم العالقات القبلية : في البحث عن الحكمة الغائبة والوعي المفقود"

 "وديناميات الحرب والسالم في جبال النوبة 

 

  *حسن موسى. د
 

  
 قيهوية القهر الطب

 لم يكن لهم وعي بالعواقب السلبية في الداللة التراتبية للون بشرتهم كسود حتى جاء األفارقةقرأت مرة أن 
، ثم ألفارقة سوداًا لون بشرتهم كبيض وسموا أساسفون ذواتهم على  الذين يعراألوروبيونالمستعمرون 

الدنيوية المجزية جناها المستعمرون دربوهم على القبول بواقع سوادهم كقدر إلهي منافعه وعلّموهم 
كما جاء  أو، . األوروبيالمادية لمجتمعات العالم غير و في شكل الهيمنة على الموارد البشرية األوروبيون

 :إال عقاب منطقي لخطيئة أبيهم و حام، ماهأبناءفي الكتاب المقدس من كون استعباد السود، 

 . وغَرس كَرما وابتَدَأ نُوح يكُون فَالَّحا 20

 .  وشَِرب ِمن الْخَمِر فَسِكر وتَعرى داِخَل ِخباِئِه21

22َأب امح رصاو فََأبِه خَاِرجيَأخَو رَأخْبةَ َأِبيِه، وروع انكَنْع . 

لَى الْوراِء، وستَرا عورةَ َأِبيِهما ووجهاهما ِإلَى  فََأخَذَ سام ويافَثُ الرداء ووضعاه علَى َأكْتَاِفِهما ومشَيا ِإ23
 .  فَلَم يبِصرا عورةَ َأِبيِهما. الْوراِء

24،ِغيرالص نُهَل ِبِه ابا فَعم ِلمِرِه، عخَم ِمن قَظَ نُوحتَيا اسفَلَم  

 . »ِد يكُون ِإلخْوِتِهعبد الْعِبي! ملْعون كَنْعان«:  فَقَاَل25

 .  ولْيكُن كَنْعان عبدا لَهم. مبارك الرب ِإله ساٍم«:  وقَاَل26

27ما لَهدبع انكَنْع كُنلْياٍم، واِكِن سسِفي م كُنسافَثَ فَيفْتَِح اُهللا ِليِلي « . 

 ". سفر التكوين، اإلصحاح التاسع"
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مريكا أوعلى هنود ( على األفارقة كسود األوروبيون )فرضها بقوة السالحو(ة التي اخترعها هذه هي الهوي
 أهل المجتمعات غير األوروبية كانوا يعيشون أنهذا الواقع ال يعني و . ...)على اآلسيويين كصفروكحمر 

 . سي. ر(" الناس"وهي في لغتهم تعني  "آما"جبال النوبة يسمون أنفسهم " انجنيم" فـ . بال هوية
، عند "اإلنويت " كما أن عبارة ).83جامعة الخرطوم، ص  ،1984 نوبة مديرية كردفان،. ستيفنسون

ذلك بكل ما يترتب على هذا التحديد من عواقب و، "بني اإلنسان"  تعني الناس أو،في كندا" اإلنويت"شعب 
 انظر الرابط(نسان لخارج دائرة بني اإل" اإلنويت" غيرو" النيمانج"استبعادية تقصي غير 

http://fr. wikipedia. org/wiki/Inuits 
  

لكن كون الجماعات المستضعفة تطرح هويتها األصلية في وجه الهوية المفروضة عليهم من غيرهم، فهذا 
 . الرمزية لمجتمعهموالعزم ال ينجيها من عواقب فعل الهيمنة المتكاملة التي تخلخل الثوابت المادية 

 حياة انسجامتحقيق  ومنة يسعى السادة لفبركة صيغة هوية للمسودين غرضها الرئيسي هضمن شرط الهيو
 أن فهذا ال يعني االستعباد لكن كون السادة يبذلون للمسودين نسختهم لهوية . المسودين مع مصالح سادتهم

لثقافي في هذا السياق ا. المجتمع المقهور ينخرط طوعا في مسالك الهوية المصطنعة علي يد السادة
 تتخلّق العالقة بين الطرفين ضمن جدل بالغ التركيب يمسخ هوية السادة مثلما يمسخ هوية االجتماعي

المسودين لوضعية هويوية جديدة يفاوض كل طرف فيها صيغة هوية جديدة مجدولة من جملة خيوط هذه 
بالمقارنة ـ مع و ـ المقهور يعرف ذاته كمقهور بالتعارضو. العالقة الجديدة التي مضمونها القهر

 هذه . الطرف الذي يسومه القهر مثلما القاهر يخلّق من هويته الجديدة كقاهر للكيان الذي يوقع به القهر
 كنا في معسكر ـ سواء  هي قدر نتقاسمه جميعاً،المقهور ومنها القاهر أ والهوية الجديدة التي ال ينج

تفرض على ورأس المال التي تصادر إنسانيتنا في معسكر المسودين ـ تحت شروط حضارة  والسادة أ
ضمن هذا المنظور تكسب موضوعة الهوية ـ فيما وراء العرق و .مجتمعاتنا صيغة الوجود التناحري

 . الثقافة ـ صفتها الطبقية، كقاسم مشترك بين طرفي العالقة التناحريةو

  

من اخترع وع السودانيين؟ من اخترومن اخترع األفارقة؟ :أحاول فحص السؤال، ضمن هذا المنظور
ذلك من باب رفد و" من اخترع النوبة؟" أقترح أن نتأنّى عند صيغة" إلخ"في و .إلخ. ..الشماليين؟ و

التي برنا بها والهوية، والمناقشة بتفاكير جديدة من ثنايا المساهمة العامرة باللقيات في موضوع السلطة 
في البحث عن الحكمة الغائبة " : في كتابه المعنون،براهيمالباحث األنثروبولوجي الدكتور حامد البشير إ

 .  "محاولة لفهم العالقات القبلية وديناميات الحرب والسالم في جبال النوبة: والوعي المفقود 
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صح أن المؤلف نشره  وول[ الناشر اسمال يحمل الكتاب و ،2002عام في ]  صفحة208[صدر الكتاب 
الكتاب كما يقول المؤلف في و. ] مرتين كونه زادنا إحسانا على اإلحسان فله الشكر،على نفقته الخاصة

حول موضوع " 1988معة كونكتيكت بالواليات في  في جاأكملها التي ه يعتمد على رسالة الدكتورا،مقدمته
الشكر و[  عائشة سايمان بريمةاألستاذةترجمت النص اإلنجليزي . "السياسة في منطقة جبال النوبةوالتنمية 

 .]موصول للصديق الفنان عبد الرحمن بلّيا الذي اهدانا الكتاب حين التقينا في الخرطوم قبل سنوات
 

  

 نقرأ أنه من مواليد قرية الحاجز بوالية األخيرفي موجز سيرة الدكتور حامد البشير الماثل في الغالف 
 بجامعة عمل محاضراًو ،)1983(جامعة القاهرةو )1980(قد تخرج في جامعة الخرطوم وجنوب كردفان 

التعليم و األطفال في مجال حماية 1995يعمل منذ و ، المتحدةاألمم لدى منظمات خبيراًوالخرطوم 
 . باليونسيف

  



 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   2011 ديسمبر عشر،لثالث ، المجلة السودانية لثقافة حقوق اإلنسان وقضايا التعدد الثقافي، العدد ااحترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 13th Issue, December  2011  

 

                                                                               

 

                                                                                            www. sudan-forall. org 

 

    

 

4 

 بأسلوب جديد هذه الزاوية المعتمة من إشكالية يضيءاسترعى كتاب الدكتور حامد البشير اهتمامي كونه 
هي إشكالية بالغة الحساسية كونها تنطرح اليوم كمربط و .الدولة وسؤال الهوية في منطقة جنوب كردفان

الدكتور حامد البشير و .مهم ألفراس المناقشة السياسية الدائرة على خلفية الحرب في جنوب كردفان
يتصدى لتفاكير الهوية في جنوب كردفان على قاعدة تجربة حياتية غنية تضفي على مساهمته األكاديمية 

 مثقف صاحب مصلحة حقيقية في التوصل لحلول ناجعة لمشكالت السالم بعدا عضويا مؤثرا بوصفه
نوبة جنوب كردفان الذين والديموقراطية في هذا الجزء من السودان حيث يسكن أهلنا من عرب والتنمية و

 :يقول المؤلف في مقدمته . الشقاق السياسي عند كل منعطفويتربص بهم متعهدي الفتن العرقية 

التسامح و منه تجاه تعزيز قيم السالم إسهامونزيه من قبل الكاتب وب التزام متجرد يمثل هذا الكتاو"
" التزام"و] 6ص " [في السودان قاطبةوالتنمية في هذا الجزء من الوطن والديموقراطية وحقوق اإلنسان و

 بسبب مواقفه للالعتقا فالرجل قد تعرض ،لمن يجهلونهو.  مجانياًالتزاماًالمثقف الدكتور حامد البشير ليس 
 . 1990شهر في عام أالسياسية لمدة سبعة 

. . . . . . 

 ةــــــ النوبراعــاخت
مكمايكل، ستيفنسون، (في معالجته لهوية النوبة ينطلق الباحث من فرضية رائجة في انثروبولوجيا النوبة 

إذ يتكون (...) ة مثالً النوبة ال يشكلون مجموعة عرقية واحدة مقارنة بعرب البقارأن" فحواها  ...)فارس
. "ذلك يعني بالتالي وجود اختالفات لغوية متعددة بينهمو ."قبلية"و أ مجموعة عرقية 90النوبة من أكثر من 

 تختلف جميع هذه اللغات المحلية تقريباًو. كثيرا ما يقال أن لغات النوبة من الكثرة بحيث تعادل جبالهمو"
اللغوية و فإن اختالفات النوبة العرقية ،تاريخ سياسيو سياسي داقتصامن ناحية و  (...)عن بعضها البعض

عدم وجود نظام سياسي موحد إضافة إلى وعزلتهم الطويلة و العرقية السريعة انقساماتهمتعزى إلى 
 يجمع شيء المنطقي بأن ما من االستنتاجمن هنا جاء و .التبعية المتكررة لآلخرينوتعرضهم لإلخضاع 

 . )19ص (". ..تجربة الخضوع المتشابهة عبر العصوروتكوين الثقافي العام بين النوبة سوى ال

  

 هوية نوباوية كانت بين األولويات السياسية لإلدارة البريطانية التي كانت تتوجس من اختراعموضوعة 
سيما وأن حركات مقاومة السلطات  ، النوبة في المقاومة العربسالمية التي جسدتها المهديةانخراط

 التي اضطلع بها النوبة كانت تتم في كثير من الحاالت بالتضامن مع جيرانهم من عرب تعماريةاالس
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 التركي االستعماريورد المؤلف أمثلة كثيرة تؤكد التاريخ الطويل للنوبة في مقاومة و. جنوب كردفان
  : اإلنجليزي المصري جنبا لجنب مع جيرانهم العرباالستعماروالمصري 

 

با وتوجهوا بعدها إلى أ المهدي من هزيمة قوات الحكومة في الجزيرة أنصارتمكن  ،1883في عام "ـ 
قدير التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي لجبال النوبة حيث تلقوا العون من المك آدم أم دبالو، حاكم 

 . )23ص (" مملكة تقلي

 "العرب على السواءوالنوبة  من وجد تأييداًو ،1903 في عام حد شيوخ تقلي نفسه مهدياًأأعلن . .."ـ 
 . )24ص (

 قلق اإلدارة البريطانية أثارتنظم فكي علي الميراوي، من جبال ميري، ثورة رئيسية ، 1914في عامو"ـ 
ذلك ألنها ضمت، بدرجة ملفتة للنظر، مستخدمين تابعين لجيوش الحكومة وفي المنطقة بدرجة كبيرة، 

 ". .. المسيريةوالحوازمة العرب المحليين من والنوبة و االستعمارية

تمكن السلطان و". . "حدث تمرد مؤثر آخر وسط النوبة النيمانج قاده السلطان عجبنا، 1917في عام وـ 
 . )26(". .  1919عجبنا من هزيمة القوات الحكومية مرتين ثم استسلم النيمانج في النهاية في عام 

  

من خالل " بناء الحواجز العرقية في جبال النوبةوخ ترسي"  في االستعماريةيوثق المؤلف لدور اإلدارة و
، )1931( جيالن أوجزها، كما هي تحديداًو .الحفاظ على هوية نوبية متميزة عن العربية وخلق أ"سياسة 

 :المخطط الرئيسي لسياسة النوبة، كما يلي

 هجينا بفعل أصبحت  مقارنة بالتيأصيلةثقافة نوبية وتطور حضارة  وأن تتم المحافظة على النوبية، أ"
 يختاروا أن قادرين على أنفسهمعلى األقل يتم دعمها لترتقي إلى نقطة يكون فيها النوبة و أالتعريب، 

 . )28ص (" بأعين مفتوحة نوع الثقافة التي يفضلونها 

  

ن  السلطات اإلدارية قد أضمرت للنوبةـ ضمأنقلبنا منطق السلطات البريطانية، فمن الممكن استنتاج  ولو
 التاريخي لمطلع القرن العشرين ـ هوية جمعية مضمونها الشتات العرقي االجتماعيمعطيات الواقع 

 لكن هذه الهوية الواقعية المضمرة، بحكم . قابلية عفوية على قبول المؤثرات العربية اإلسالميةواللغوي و
 يعمل جاهداًو ، للهويةغياباً يعتبرها االستعماري فاإلداري ،االستعماريةكونها ال تتوافق مع السياسة 

ختراع هوية مضادة متعارضة مع ا تعضيدها بما في ذلك اتجاه تعمل في أنلتعطيل اآلليات التي يمكن 
 . واقع العالقات التاريخية لجملة سكان اإلقليم
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 : وضوحا أهداف سياسة النوبة كما يليأكثر بطريقة )1931(قد شرح جيالن  و..."

قبلية ـ للنوبة قوية بدرجة وتحادات ـ عرقية ا لهذه الغاية من خالل إنشاء وصول كبير في الاألملإن "
يحصي المؤلف التدابير التي اتخذتها اإلدارة و. "تشكل سدا منيعا ضد التعريبوكافية لتقف على قدميها 

ات صفوذات مالمح وقومية واحدة  وإعادة بناء النوبة كمجموعة عرقية أومن أجل تشكيل " االستعمارية
 :محددة

 1922إسالمي من خالل سياسة المناطق المقفولة التي بدأت عام  و تأثير عربي أأيـ حجب النوبة عن 1
 األقلعلى  و، أ"عنصر نوبي صافي"كان الهدف من ذلك منح الفرصة لنشوء و .1947استمرت حتى و

 . ليس اإلسالمية بأية حالوعنصر يتبنى الثقافة المسيحية 

  (...)العربية على حدة و متمايزة لكل من الجماعات النوبية أهلية إدارةـ وضع نظم 2
 لم يعط حق إقامة محكمة ،)1926 (محاكم القرىو )1922 (ـ بناء على القانون المحلي لشيوخ الرحل3

تقلي، أما بقية النوبة فقد شجعوا إلى اللجوء إلى المحاكم العرفية وإال ألثنين من مكوك النوبة في كادوقلي 
 . نظام القانون العرفيحسب 

لم يصرح بها إال على مستوى ثانوي في و من محاكم المديرية 1926ـ ألغيت محاكم الشريعة في عام 4
و أعزل النوبة عن أي تأثير إسالمي  والهدف من ذلك هو .المناطق التي تكون غالبية سكانها من المسلمين

  .مثل محاكم الشريعة" ؤسسة أسلمةم"شكّل ي أنما يمكن 

 لشيوخ الرحل، تم توسيع 1922لغى قانون أ، الذي 1927 الشيوخ المحلي لعام ـ حسب قانون سلطات5
الجديد أي قسم من " القبيلة"بشمل مفهوم :  مزيد من السلطاتإعطاءالشيخ من أجل والمعنى الفني للقبيلة 

جزء من القبيلة  ومنطقة أ و له سلطة مخولة على أي قبيلة أيجهو وأي زعيم قبلي أ" شيخ"تعني والقبيلة 
" حد قبلي/قبيلة"معنى وإحداث تحول في هيكل  وكان الغرض من ذلك هو .)1985،36كمال،  ("المنطقة وأ

. ، حيثما يكون مفيداًاًالعرب معوكمؤسسة وسط النوبة ومن أجل تفكيك ـ إعادة تركيب كلمة قبيلة كمفهوم 
هذا يناقض و. اصطناعية مزيفةو أهذا القانون، حقيقية ن تكون، حسب أ فإن القبيلة من الممكن ،عليهو

 محكمتان أنشئت مع تشكيل الحواجز العرقية في جبال النوبة تماشياًو. بالطبع التعريف التقليدي للقبيلة
عرب الحلفة وأوالد حميد والحوازمة و وسط النوبة تقلي ، في الجبال الشرقيةحداهماإ: قبليتان رئيسيتان

على مستوى (محكمة عليا أخرى على مستوى قبلي رئيسي و . مك تقلي آدم جيلي،تحت قيادة المك 
على هذا و. النوبة كادوقلي بقيادة حامد اللكة من عرب الرواوقةو للعرب الرواوقة )المديرية أيضاً

 الجماعات النوبية التي تقاسمت محكمة أن فقد صارت القبيلة تركيبة بنائية مصنوعة سلفا، حيث ،المستوى
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 فإن معنى القبيلة قد غير ،من هناو .بلية واحدة مع الجماعات العربية قد تم ضمهم للعرب ألنهم مسلمينق
ن بعض جماعات النوبة أمن المثير للسخرية و .العرب معاًوبسبب اإلسالم بطريقة تسمح بتوحيد النوبة 

 بعض أن حتى )إلخ. ..ونقالنوبة الكرووالموروالعرب ضد الهيبان  (العرب قد فصل بينهم لذات السببو
 فإن معنى قبيلة ،عليهو .بين المناطق التي يغلب عليها النوبة غير المسلمينومسلمي النوبة قد حيل بينهم 

  . )30ـ29ص  (" ... لإلسالم االنتماءعلى هذا المستوى صار تركيبة ثقافية قوامها 
 

. . . . . 
 

ـّر النوبة وتنوبن البقارة   تبق

قفولة التي فرضها البريطانيون على مناطق النوبة قصد منها عزل النوبة عن التأثير سياسة المناطق الم
 لكن عزل النوبة عن تأثير . بمقاومة سياسيات المستعمرين، منذ المهدية،الثقافي العربسالمي الذي ارتبط

سلسلة من  إصدارالتاريخ ال يمكن تحقيقه بمجرد وجيرانهم العرب الذين يقاسمونهم مواريث الجغرافيا 
 فقد سعت اإلدارة البريطانية لتخليق مؤسسات سياسية نوباوية تعمل وفق منطق . اللوائح اإلداريةوالقوانين 

ال بخصائصه الذاتية السابقة للحضور  ،التنظيم السياسي الحديث الذي يتوجه للنوبة ككيان جمعي يعرف
" غير"وعربي " غير"إنما بالنفي، بكونه كيان  يعرفوا ذواتهم عليها، وأنالتي يملك النوبة و االستعماري

 بظالله على ألقى هذا التحديد البريطاني قد أنال بد و.  وربما معاد جماعة الجيران العربسالميين،مسلم
 تخليق األجسام االستعماريةالتوجه السياسي الالحق للمنظمات السياسية النوباوية التي أطّرت بها اإلدارة 

السياسية التي و االجتماعيةيتناول المؤلف الطبيعة البالغة التركيب للشروط و. لنوبة لاألولىالتنظيمية 
  :صاحبت هذا التخليق

 

ساسية متعلقة أتحديات و واجهت الحكومة ثالثة أوجه قصور ،عند تطبيق سيلسة النوبة على أرض الواقع"
  : لمنطقة جبال النوبةاالجتماعيبطبيعة التكوين 

 

 وقيل التداخل ـ الذي يبدوـ " التقارب"، هذا )31ص (" العربو بين النوبة جتماعياالوالتقارب المكاني 
ـّي ألنه االستعماريكعقبة في وجه التدبير   إشكالية الحداثة السياسية في السودان من يضيء، يستحق التأن

 بسبيل ،بغيرها و أ بالقوة، التقليديةاالجتماعيةالدولة الحديثة التي تزعم إعادة هندسة البنى  خالل تدابير
فالمجموعتان تتقاسمان جغرافيا سياسية . دمج المجتمعات المحلية في منطق رأس المال الحديث

الثقافية عند بعض فضاءات التداخل بين النوبة ونثروبولوجية بالغة التعقيد بحيث تنمحي الحدود العرقية أو
 فمن عالقات المصاهرة المتبادلة .التبادلوالعرب التي يعود تاريخها لحوالي ثالثة قرون من المعايشة و
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يشير و. الثقافةوالهجنة بين مكونات العرق والعرب نشأت كيانات قبلية جديدة قوامها التمازج وبين النوبة 
في الحفاظ على "كضمانة وكتجسيد لواقع التمازج " الشوابنة"و" الرواوقة أوالد نوبة"الباحث لمجموعتي 

ى جانب هذين المثالين المذكورين إلو ". الجنوبية من جبال النوبةو الوسطى السالم الداخلي في األجزاء
يقف و األخيرعربي ظهر خالل القرن  هم هجين نوبيو، "عرب تلودي" و هناك مثال آخر ه،عالهأ

إضافة لهذه الكيانات الوسطية يذكر و". النوبة في جنوب كادوقليوكوسيط تاريخي بين الحوازمة الرعاة 
يزيد بأن و" العربولذات الدور اإلستراتيجي في التواصل بين النوبة " وعات أخرى تقومالمؤلف مجم

تجيد " النوبة يستخدمون اللغة العربية كلغة تواصل لين مجموعاتهم مثلما أن المجموعات العربية الوسيطة
 "ظ على عالقات سلميةعلى الحفا فقد ظلوا قادرين ،فيما عدا استثناءات قليلةو"  (...)"لهجات النوبة المحلية

 . )74ص (

  

شجع ) Interculturalité(" التداخل الثقافي" البقارة خلق نوعا منوهذا الواقع المميز لعالقات النوبة 
ـّر النوبة " المؤلف على استخدام مفهوم  " التداخل الثقافي"و . )73ص ( البقارة )تنوبن؟(" تنوب " و" تبق

. الثقافاتو في بلد، مثل السودان، قوامه تعدد األعراق االجتماعياقع نقد ظواهر الوومفهوم مفتاحي لفهم 
تطرح وواقع بستعصي على الهويولوجيا اآلحادية النهائية التي تهجس خواطر الناس المستعجلين  وهو

 . فرص تعريف لهوية في شكل جسر متحرك بين الضفاف

 

. . . . . 

  

 ةــــــأدوات الهوي
 بعقبتين أوالهما التداخل االستعماريةعلى ارض الواقع واجه اإلدارة " سة النوبةسيا"قدم المؤلف أن تطبيق 

 إزاءو". "اجتماعياواختالفهم ثقافيا وعدم تجانس النوبة "ثانيهما و . العربوالجغرافي بين النوبة والثقافي 
[ األذهانغرسه في وهي خلق وعي عرقي نوبي وقانونية جديدة وهذه العقبات ابتكرت ترتيبات إدارية 

هذه اإلجراءات، إلى جانب و". . "قبلية محددة المعالم ومثال من خالل إنشاء إتحادات نوبية عرقية أ
 . الترتيبات اإلدارية األخرى، شكلت الدعامة األساسية لسياسة النوبة التي وضعها اإلنجليز

ذات حدود مميزة تخلق من جديد هويات عرقية و أن تحيي االستعماريةوكان من الضروري لإلدارة 
إضافة إلى تحقيق أهدافها اإلستراتيجية " لسياسة النوبة"شعور عدائي تجاه اآلخر لضمان التطبيق الفعال و
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 على ذلك أنشأت الحكومة بناءو .ثقافتهموالبعيدة بخلق هوية نوبية مميزة في مواجهة هوية العرب 
 . ")مةالحواز( بالعروعرقية جديدة وسط كل من النوبة " تحاداتا"
 

خالسيين غير  ونوبة عاربة أوشرعيين  وتقسيم النوبة لنوبة أصليين أ" لحد االستعماريةتذهب اإلدارة و
 بينما يمثل نوبة ،ولالهيبان كأمثلة للقسم األوالمساكين و والموروقد صنف النوبة الكواليب و .خالصين

 أن اآلثار  حقاًاالنتباهمما يثير و .قلفان القسم الثانيووالداجوكادوقلي والليري وتلودي وتيرا وتقلي 
 إذ ما زالت المجموعة األولى ضالعة ،الضمنية لهذا التصنيف ما زالت سارية على القوى المحركة اليوم

صليون على أن يتخذوا ـجع النوبة األمن هنا شُو.  بينما الثانية أقل مشاركةاألهليةبنشاط في الحرب 
 يحتذيه النوبة الثقافة العربية حتى يكونوا مثاالًو للعرب مضاداًو  خالصاً مسيحياًإفريقياً لحياتهم مساراً

 أفسدهمقضية خاسرة " قبل الحكومة البريطانية بأنهم وصف النوبة العاربة منو. اآلخرون في المستقبل
 :لنوبةتحادات لا صاغت الحكومة ست ، على هذابناءو . "هم شوكة في جنب الحكومة والتعريب 

 

تحاد مكوكية ضيف لهذا االأوالتقوى، والترجك و من النوبة الموريب 1932تحاد في عام اـ تم تكوين 
إذ ( الء النوبة العاربة ال ضرر عليهمن هؤأذلك باعتقاد و. 1935والد حميد في عام أنظارة عرب ورشاد 

 وتحاد القبلي الجديد هليه هذا االكان العامل الرئيسي الذي قام عو .) منذ قرون مضتاإلسالمأنهم دخلوا 
 :العرب هذهوالتشابه الثقافي بين جماعات النوبة واإلسالم 

 .  1924 في عام )! (وـ تم تكوين إتحادين للنوبة الداج

الدلنج و دمج النوبة الكواليب ،1955في عام و ...ـ تم تكوين إتحاد الكواليب الفرعي من ستة مكوكيات
 .  علي عيسى مك الدلنجاألمين المك في إتحاد واحد تحت قيادة

 . صلييناأل وتحاد من النوبة الصرف أ اوهو (...)تحاد النيمانج من جماعات قبلية متفرقة اـ تم تكوين 

 .  عن العربالكيقة لبن مستقالًو والكيقة جرو وتحاد يضم الكيقة تميرا تم تشكيل 1933ـ في عام 

 .  عن إدارة العربمنفصالً وتحاد النوبة الموراـ تم تكوين 

قتصادية مثل االخصوصيات العرقية بمزيد من اإلجراءات تمثلت في ترتيبات وـ عززت الحواجز 
. حصرهم في المهن الصحية في سوق العمالة الحديث في وسط السودان والسيطرة على هجرة النوبة أ

حسب أصولهم العرقية و (...)لتحاق بالجيش كانوا يعزلون في البداية بوصفهم نوبة عندما سمح لهم باالو
 .المجموعة الجبلية التي ينتمون إليهاو
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ذلك بدعم من الحكومة و ، وضع نظام تعليمي مميز للنوبةتم، 1947 ـ 1920ـ في الفترة من 
 عن اللغتين العربية لغاتهم المحلية كلغة تدريس بدالًو فاستخدمت لهجات النوبة (...) اإلرساليات معاًو
خلق نوبة خالين من أي تأثير ثقافي خاصة الثقافة  وكان الهدف من وراء ذلك هو. اًاإلنجليزية معو

كودة وتبانيا و في عبري 1934 ـ 1920العربية، ففتحت مدارس على هذا النهج في الفترة واإلسالمية 
خلوا من بين جميع التالميذ الذين دو .أم دورينوكدبي وشواية ومساكين و وعطورو كلكدا وتالرا وكاتشا و

 . )35،34ص ( األولية لدخول المدارس  في المئة منهم فرصا10ًهذه المدارس الصغرى لم يجد سوى 

 

 تحالف المهمشين

 حول اإلشكالية التي حكمت أسئلة لمجتمع النوبة تثير االقتصادومعالجة المؤلف لتحليل تداخالت السياسة 
ن المبحث يعالجهم ككيان مميز أرغم   فالنوبة،. ..معالجته لواقع تطور هوية النوبة ضمن منظور الحداثة

المستعصية و الفالتة من طائلة الهوية الجامعة األشتاتبذريعة مغايرتهم للعرب يصونون صورة كيان من 
بسبب و ،اللغوية النوباوية من جهةوبالفطرة على مساعي التحديث بسبب التنافر بين المجموعات العرقية 

 . في مع جيرانهم العربتأثير عوامل التداخل الثقا

  

من خالل إدخال "  النقدي الحديثاالقتصاداندماج مجتمع النوبة في منطق " المؤلف يرى أن أنرغم و
لتين واجهتهما اإلدارة البريطانية في شكل التداخل لالقطن إلى المنطقة قد عزز من العقبتين المذكورتين ا

 في صدد طبيعة  لكنه ال يطور تفاكيره كثيراً،ات النوبيةالتباين بين المجموعوالتنافر والثقافي مع العرب 
 القتصادالتي تشكل العمود الفقري  زراعة القطن،و النقدي الحديث، سيما االقتصادالتحوالت على صعيد 

 استقر 1929بحلول و". 1924 بفضل جهود الحكومة، منذ عام ،الحداثة الرأسمالية في المنطقة، قد بدأت
غلب زراع أفي البداية كان ". ..". 1927كادوقلي سنة و المحالج في تلودي أنشئتواإلنتاج الصناعي 

ستيفنسون ( ".جر يوميألعمال الزراعيين من النوبة لقاء القطن من البقارة بينما كان اللقيط يتم على يد ا
قب ال بد أن العواو . توسعت زراعة القطن في الجبال بشكل ملحوظ،مع منتصف الثالثيناتو. )74ص 

 في استغالل هذا المحصول الجديد الذي يطرح نفسه لالنخراط المحمودة هي التي حفّزت النوبة االقتصادية
 .)cash corp(  التقليدية كمحصول نقدياالكتفائيةفي منظور الزراعة 

  

هيبان الحكومة بمزيد من البذور للتوسع في زراعة القطن ألول وو طالب مكوك أوتور1955في سنة و
 في نمط اإلنتاج  يتموضع النوبة كذوات مندمجة طوعاً،ع هذه العالقة الجديدة مع الزراعةمو. مرة
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س التسويق الحديث محل العادات نتاج الحكوميين وطقوالي الذي تحل فيه نصائح خبراء االالرأسم
 R. C. Stevenson,The Nuba people of Kordofanسلوب الزراعة التقليديةأالتي كانت تصاحب " سباراأل"و

province,Graduate College Publications,Univ. Of Khartoum ) 74ص( 

 

 القطن الذي انخرط فيه قطاع متنام من النوبة كعمال زراعيين يبيعون قوة اقتصادبالتوازي مع استقرار و
كجنود خر مهما من النوبة للهجرة وراء العمل المأجور آ عملهم للمستثمرين فإن واقع الحداثة حفز قطاعاً

كعمال في القطاع الصناعي بعد تنمية هذا القطاع في حواضر السودان مع  والبوليس أوفي الجيش 
 ).1994( .مركز البحوث العربيةو األمينلفوفة النوبة، دار  اليف مانجر،( . خمسينات القرن العشرين

ة لمجتمع النوبة ككيان  على تخليق هوية جديداالقتصاديةهذه التحوالت   تأثيراالعتبارإذا أخذنا في و
فإن النوبة يغادرون صورة الهوية  ،متحول ضمن ديالكتيك التحديث تحت شروط الهيمنة النيوكولونيالية

 هي هوية الكيان ،التي فبركها لهم اإلداريون البريطانيون ليسكنوا في صورة هوية جديدة" االولى؟"
هذه الهوية الجديدة تمسخ النوبة لمجرد طرف آخر . لتقليد رأس الماوالمتخلّق بين التقليد قبل الرأسمالي 

 األنقسناوالدينكا و مثلهم مثل جيرانهم من البقارة ،ضمن جوقة الخاضعين لقانون السوق الرأسمالي
الرمزي المتكامل يسهل لجملة األشتات ونمساخ المادي هذا االو ).هلمجراوالباشتون واإلنويت والماساي و(

سقطها إلن فكرة النوباوية الجامعة، التي فرصة صيانة مسافة نقدية م" النوبة"ت فئة العرقية التي تندرج تح
 الجماعة النوباوية، التي تتالقى عند ذاكرة أطرافهذه المسافة ضرورية ألنها توفر لكل وعليهم غيرهم، 

ن هويتهم الجديدة ، توفر لها نوعا من قاعدة رمزية عليها يؤسسواالستبعاد مثلما تتالقى عند واقع االستعباد
معناه كدال " المهمشين" يكسب مصطلح ،في هذا المنظورو. "مهمشين"شئت قل كـ  ولو. كمستبعدين

واقع  و نحاالستعماريةنثروبولوجيا ية الجديد التي تتجاوز معطيات األمفتاحي على هذه الهوية الجيوبوليتيك
في ون جملة المهمشين اآلخرين، في السودان تجعل من النوبة مجرد مهمشين بيوهويولوجي غير مسبوق 

  .غيره من مجتمعات زمن العولمة الرأسمالية

  

 فسنقرأ عند المؤلف أكثر من شهادة ،طبقنا هذا المنطق على جيران النوبة المباشرين من عرب البقارة ولو
 ! يضاًأ "من اخترع البقارة؟" أسوغ تساؤلي في صدد ،عليهو. على تشابه الحال بين الجماعتين

  

. . . . . . 
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ـُش ـُب  سالم الغ

 

انخراط النوبة في سوق و في جبال النوبة )المحاصيل النقدية(لقد أدت مالبسات استقدام الزراعة الحديثة 
الوطنية إلعادة هندسة البنى و االستعماريةالعمالة المأجورة في المراكز الحضرية، مع تدابير اإلدارة 

اجتماعي جديد في جبال النوبة صفته العامة التأكيد على شروط وع اقتصادي العرقية، أدت إلى تخليق واق
 . االستعمارالشتات األنثروبولوجي الذي كان سائدا بين النوبة قبل 

  

 السوق هي التي سوغت لجماعات النوبة أن تخارج نفسها اقتصادلكن شروط هذا الواقع الجديد الذي خلقه 
تعريف أسس هوية طبقية جامعة للنوبة المعاصرين ككيان من  وحمن هوية الشتات األنثروبولوجي ن

من واقع و في الزمان الماضي االستعبادالمهمشين الذين يغذون المحتوى الرمزي لحركتهم من ذاكرة 
 .  في الزمان الراهناالستبعاد

  

 اقتصاد  من مجتمعات السودان، بتأثيرات،لكن من الصعب القبول بأن النوبة قد انفردوا دون غيرهم
 الشائع بما وصفه المؤلف االعتقادرغم و. ما ترتب عليها من تدابير إدارية حديثةوالسوق الرأسمالي 

دالئل مؤكدة على أن النوبة ال يشكلون مجموعة عرقية واحدة مقارنة بعرب البقارة مثال الذين "بوجود 
لمؤلف يورد من الشواهد ، إال أن ا)65، ص 18ص(" ينتشرون على نطاق منطقة التماس في السودان

 ذلك ألن عرب البقارة، .زعم الوحدة البقاريةوالتاريخية ما يزعزع التعارض بين زعم الشتات النوباوي 
اإلدارية التي تفرضها و االقتصادية لم يفلتوا من عواقب التدابير ،مثلهم مثل غيرهم من أهل السودان

قات اقتصاد السوق الرأسمالي، ال يفوت على وحتى قبل ظهور عال. عالقات السوق الرأسمالي الحديث
 المفترض أن )المكانواللغة والدين (الثقافية و االقتصاديةوالمراقب أن الوحدة األنثروبولوجية العرقية 

العرقي بين مجموعات النوبة والتبادل الثقافي و قد تأثرت بواقع التداخل ،عرب البقارة يتقاسمونها بينهم
ـّر النوبة"و" تنوب البقارة" فيه المؤلف من خالل موضوعة ما فصل وهو. البقارةو  ،من جهة أخرىو. "تبق

تحت شروط التداخل العرقي  ،، تنمسخاالستعمارية، التي اختطتها اإلدارة "سياسة النوبة "فإن ما يسمى بـ 
 لتفكيك ماريةاالستعأما سعي اإلدارة .  بالضرورة، سياسة للبقارة،البقارة، لتصبحوالثقافي بين النوبة و

إعادة تعريف كل هذه المفاهيم التقليدية و، "المك"و" الناظر"و" الشيخ"و" الحد القبلي"و" القبيلة"موضوعات 
يؤثر بدوره على  وفه ،من وجهة نظر دولة رأس المال" اإلدارة األهلية"ضمن سياق قانوني حديث لـ 

من خالل مثال الهندسة و. )30و 29ص (مع جيرانهم والطريقة التي يتعامل بها البقارة مع أنفسهم 
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التي تفتقت عنها مخيلة اإلداريين " سياسة البقارة" تتجلّى ،اإلدارية الرسمية لوضعية قبيلة الحوازمة
ستعمارية داخل إطار طلقتها اإلدارة االأالتي " سياسة النوبة"كحاصل منطقي لـ و كمقابل ،البريطانيين

الرمزية التي لحقت بهذا الكيان القبلي المعرف وتحوالت المادية  يمكن تصور مدى ال،"سياسة الجنوب"
 كانت قبيلة الحوازمة العربية كيان قبلي )1899 (عندما أعيد فتح السودان: " يقول المؤلف. بالحوازمة

تجلى عدم الترابط هذا في توزيع و. )1899 ـ 1881(ذلك بسبب تأثير الثورة المهدية وغير مترابط 
 فإن تركيبة الحوازمة ،فوق ذلكو.  القبلياالنتماءوضعف الرابطة ورقعة جغرافية واسعة الحوازمة على 

 إضافة إلى سرعة توطنهم ،الزواج المتبادلواندماجهم الغريزي مع النوبة من خالل التحالفات والمؤثرة 
يعها في  النقدي في المنطقة، قد أسهمت جماالقتصادالتي تعزى إلدخال ومن جديد في مناطق متفرقة، 

 اقترح حاكم كردفان ،بهدف خلق جماعة عربية متميزةو ، لهذانقيضاًو. تالشي الحواجز بينهم وبين النوبة
فكتب معتمد مديرية الجبال الغربية . الحلفةوالرواوقة وعبد العال :  دمج أقسام الحوازمة الثالثة1933في 

 : على اقتراحه المذكور آنفا ما يليلحاكم كردفان رداً

  

 أن الحوازمة المشتتة هي أقسامن تتخذ في سبيل تحقيق هدفنا بتجميع أأن الخطوة األولى التي يجب  وديب"
الخطوة الثانية هي خلق نوع من العالقة المتبادلة بين رؤساء هذه و ،يرتب كل قسم بيته من الداخل أوال

في و. )، كادوقلي66/ إي1/1و 290:1939الملف رقم (" الخطوة الثالثة هي تعيين ناظر عمومو. األقسام
 من الداخل، ثم تم تكوين اتحاد قبيلة عرب صارت العشائر القبلية الثالثة أكثر تماسكاً، 36/1937عامي 

 كان ال بد من إعادة توطين ،بناء على ذلكو ) (...) كادوقلي،66 إي 1933/1/1الملف رقم (الحوازمة 
تمتد لمسافة ومن الشرق الكواليب ومن الغرب النيمانج الحوازمة عبد العال في دارهم الجديدة التي يحدها 

 اتخذت خطوات لتخطيط دار للحوازمة ،بذات الطريقةو . حبل وبأالجنوب من خور و ميال إلى الشمال 30
هم قسم فرعي من الرواوقة وفانتقل الدالمية . الرواوقة على خط تقسيم المياه يمتد من قناية إلى شحيطة

المعتمد في الجبال الغربية إلى معتمد مديرية الجبال الشرقية ما   فكتب مساعد. راإلى الدار الجديدة فو
الملف رقم (" بالتالي في إحداث الوحدة القبليةإنها منطقة تصلح لتجميع الرواوقة مما يفيد : "يلي

 . )دوقليا ك66: إي1/1و،1939

  

 )رئيس أعلى( الناظر العمومي الرواوقة تحتو تم دمج قسمي عرب الحوازمة عبد العال 1940في عام 
. من القسم الثاني، كنائب ناظر وهو ، إلى جانب سومي تاور،من القسم األول وهومحمد حماد أسوسة، 

 . )35،36،37ص (" . تحادات النوبة القبليةات قبيلة عرب الحوازمة في مواجهة من ثم بنيو
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 البقارة،ولطبخ هويات جديدة لجماعات النوبة لكن كل هذه التدابير التي سعى بها اإلداريون البريطانيون 
 االجتماعي تجد ترجمة مغايرة على ارض الواقع ،مثلها مثل التدابير التي سعى بها اإلداريون الوطنيون

البقارة و على دور التداخل الثقافي بين النوبة يعول المؤلف كثيراًو .البقارةوالثقافي الذي يتقاسمه النوبة و
يفصل المؤلف في الفصل الثاني من الكتاب و. هل عمل مؤسسات صنع السالم األهليةفي توفير بيئة تس

فصل شيق عامر  وهو .البقارةومتغيرات العالقات بين النوبة وعواقب التنظيم اإلداري الجديد على ثوابت 
مساخ حسب ناالوعن قابليتها للتحول والبقارة و للنوبة االجتماعيةبالمعلومات الدقيقة عن تداخل الهياكل 

تمكنتا من "البقارة قد وفكل من مجموعتي النوبة . أولئكوحساب المصالح بين هؤالء وولويات البقاء أ
هي تواريخ تغلغل الحوازمة في جنوب والحفاظ على التعايش السلمي خالل القرون الخمسة األخيرة، 

رة من والية بحر الغزال في تغلغل المسيرية الحمر في غرب كردفان التي تقع إلى الشمال مباشوكردفان 
من تجارب مؤسسات صنع السالم الشعبية المستقلة عن اإلرادة السياسية للحكومة و. جنوب السودان

هذه الحرب " بكون لمجموعتين لنوع من وعي سياسي عاٍلللحركة الشعبية يستنتج المؤلف بتوصل او
تبادل السلع والزراعة ورعي ضد مصالحهم اإلستراتيجية الحيوية في ال" مفروضة على الطرفين

استمرار الحرب األهلية سيعرض للخطر ومن الراجح أن استمرار النزاع القبلي الداخلي و .الخدماتو
" نهج البقارة"بعض النوبة الذين يطبقون والدينكا نجوك والمسيرية والكامل نمط اإلنتاج الرعوي للحوازمة 

.  الرئيسي لهذه المجموعاتاالقتصاديهي المصدر ونهاية  فقدان الماشية في الهذا يعني ضمنياًو. أيضاً
الرعاة على والجنوب قد تعارضت مع مصلحة الزراع وكأن مصلحة السياسيين في الشمال  المسألة وتبدو

 إعادة إحياء مؤسسات صنع السالم القديمة بين القبائل لضمان من هنا صار لزاماًو. المستوى القاعدي
ليس األجندة و االقتصاديةمجموعتين المتنافستين اللتين تحركهما المصالح  للاالقتصادية االستدامة

يورد المؤلف مثال المصالحة بين قسم الرواوقة التابع لعرب و .)79،78 ،ص(" المشاريع السياسيةو
، بعد 1995لى تسوية سلمية في إوسط الجبال الذين توصلوا ومجموعات النوبة في جنوب والحوازمة 

أجهزتها ودون اشراك الحكومة " هي مصالحة تمتو. ندالع الحرب األهلية في الجبالا عشرة سنوات من
عرب و حالة النوبة أنيرى المؤلف و . ]78ص "[ دون اشراك حركة الجيش الشعبي لتحرير السودانو

الثقافية األهلية في مواجهة  /االجتماعيةمغاز بعيدة المدى لفهم قوة المؤسسات "الحوازمة تنطوي على 
 االتحاديةالتي تنتهجها هياكل الحكومة والبرامج السطحية المفروضة من القمة على القاعدة، والسياسات 

دهى من ذلك أن السلطات الحكومية ال تكتفي األو. )80ص (". سياسيا عن أريافها الممتدةوالنائية جغرافيا 
يقول .  لتحقيق السلم مع جيرانهم لكنها تسعى لتجريمهم ألنهم توصلوااألريافبتجاهل إرادة األهالي في 
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غالبا ما توصف مجموعات عرب الحوازمة التي عقدت اتفاقية سالم مع فروع النوبة، و:" المؤلف
ففي حاالت . "الطابور الخامس" تنعتهم في كثير من األحيان بصفة و .مرتدينوباعتبارهم متمردين فعليين 

الحوازمة الرواوقة يقاتلون في صفوف حلفائهم كان عرب وعديدة هاجمت فيها الحكومة النوبة المور
المصالح الموضوعية وهذا يعني مرة أخرى أن ترتيبات صنع السالم هذه قد أملتها الظروف و . القبليين

  . "للمجموعتين
 

لكنها تضمن و ،ال تملي عليهما صنع السالم فحسب"المصالح الموضوعية للمجموعتين والظروف "إن 
الظروف "عبارة و .الذي يتم باستقالل عن حسابات أهل السلطة في العاصمةاستمرارية هذا السالم 

 التداخل أنتجتتلخص جملة المالبسات التاريخية البالغة التعقيد التي " المصالح الموضوعية للمجموعتينو
 داًور حامد البشير نفسه يقف شاهت بل أن المؤلف الدك. العرقي الجاري بين المجموعتينوالتبادل الثقافي و

 من سيرته العائلية تؤشر لموقعه كسليل أسرة بقارية أشتاتاًالعرقي حين يورد وعلى واقع التداخل الثقافي 
  .  في صيرورة التداخل الثقافيضالعة طوعاً

 

 بسبب قلة المدارس في منطقة الدبيبات التي يسودها عرب ، عليعندما بلغت سن السابعة كان لزاماًو.. ."
 لقرية أم حيطان في وسط منطقة جبال النوبة ألبقى مع أخي األكبر الذي يعمل  أن أسافر،الحوازمة

أيضا إمام مسجد  والذي كان هو إال أن أخي  (...)قد تعلمت شيئا من لهجة النوبةو (...)بالتجارة هناك 
  . )4و 3ص ("  كان يتحدث اللهجة النوبية الخاصة بالقرية بطالقة،قرية أم حيطان

 

في معية  وهويتعلم لغتهم وحال هذا الطفل العربي البقاري الحازمي الذي يحيا بين النوبة عند التأمل في و
زاء تجسيد حي لواقع التداخل الثقافي بين نوبة إ نجدنا ،الذي يتحدث لغة النوبة بطالقة" اإلمام"شقيقه األكبر 

الم في المنطقة إنما صيانة مؤسسات صنع الس وبل أن الكتاب نفسه بتوجهه الرئيسي نح. عرب الجبالو
" الوعي المفقودوالبحث عن الحكمة الغائبة "يمثل كحاصل طبيعي لصيرورة المثقف العضوي المشغول بـ 

 . البقارة من التعايش السلمي لقرون عديدةوالتي مكنت النوبة 

  
  
  
  
  

 .، كاتب وفنان تشكيلي سوداني يقيم بفرنساحسن موسى. د*


