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 يا درة حفها النيل واحتواها البر
(التجانى يوسف بشير)  



 االزرق النيلين ملتقى عند تقع اذ له مثيل ال فريد موقع: الجغرافى التميز -1  
 الثالث المدن تتوسط حيث السودان في الرئيسي النيل نهر ليكونا واالبيض
 (بحري الخرطوم_ الخرطوم _ امدرمان)وهي الخرطوم القومية للعاصمة المكونة

 تقدر شواطئ بطول ، مربعة كيلومترات اربعة حوالي فدان 950 ومساحتها
 اختيارها سبب لعلها امنية ميزة اكسبها المتفرد الموقع هذا.كيلومترات بعشرة

   . نفسها على تنغلق لم ولكنها ، النيل مجرى فى  الجزر من كمثيالتها
 
 اطرافهاعلى انخفاض ضاعفها طبيعية هشاشة محل فى جعلها الجغرافى التميز -2 

  .واالبيض االزرق النيلين مقابل في والغربي الشرقي جانبيها
 
  حولهم ومن البنائهم مبكر لتعليم اسسوا و قبلة كانوا الذين بعلمائها تميزت -3 

   ( الضرير االمين وبرفسير مريوم ام ود حمد والشيخ العقائد ارباب الشيخ).
 و( عالمية جوائز نالوا منهم ثالثة) االستاذية درجة بلغوا توتى ابناء من سبعة     

 نقال ) الماجستير حملة من والمئات الدكتوراة درجة يحملون ابنائها من خمسون
   ( عباس الفضل  حسين عن

  
  





 

 على حافظت حيث المحس قبيلة تسكنها  : العرقى التميز -4
 عام 500 على يزيد ما منذ  محدود نوعى باختالط عرقها

 االن سكانها وعدد االصيلة والتقاليد العراقة لها حفظ مما
  يوسف عمر مسح على اسقاط )شخص الف العشرين عن يزيد

2003) 
 

 للتآكل كنتيجة تدريجيا تكونت الحالي بشكلها توتي جزيرة-5 
 الذي السريع الجريان بسبب النهر يحدثه الذي والنحر
 المتعاقب الطمي لترسبات وكنتيجة االزرق النيل به يتصف
   . . الزمن من طويلة فترة خالل

 





 

 بسطح تتمتع : ( والتربة االرض سطح )الطبوغرافى التميز -6    
 مرتفعة سهول يليها منخفضة اطرافه فيه تضاريس ال منبسط سهلى
 العتماد اهلها اهل مما معطاءة و  متجددة رملية طينية وتربة

 فكثر مرهفا حسا والماء الخضرة واورثتهم . اساسية حرفة الزراعة
  المبدعون والمسرحيون والفنانون الشعراء فيهم

    
 السهالن يلي اذ : للفيضان طبيعية بمدافعة ـتميزت - 7     

 آخران سهالن والغربي، الشرقي الجزيرة، جانبي على المنخفضان
 خط (م1946) فيضان في الجزيرة عن المدافعون اتخذهما مرتفعان،

   .الجزيرة يتوسط مرتفع  اخر سهل يتبعه أول دفاع
. 

     



 

اعتماد اهلها على انفسهم اكسبهم ترابطا اجتماعيا  -8  
عاليا وروحا وطنية اهلتهم لمواجهة االخطار المادية 

   .والمعنوية فى جماعية مؤسسية نادرة 
 

تميزت تاريخيا بارتباط سياسى مؤثر معارضة اومساندة   -9   
لمؤسسية الحكم التى قامت فى وادى النيل االوسط، فهي 

عرفت  كجزء من علوة، وكان لها تأثير على  سوبا قاعدة 
الحكم الَعْلوي ومن ثم الحكم الذى توالى فى الخرطوم 

 .  وامدرمان
 





عند تقع اذ مثيل له ليس جغرافى بموقع تتميز توتي جزيرة 
 في الرئيسي النيل نهر ليكونا واالبيض االزرق النيلين ملتقى

 القومية للعاصمة المكونة الثالث المدن وتتوسط السودان
 ومساحتها (بحري  الخرطوم_ الخرطوم _ امدرمان)وهي الخرطوم

 شواطئ بطول ، مربعة كيلومترات اربعة حوالي فدان 950  هي
 ، كيلومترات بعشرة تقدر

قبيلة تسكنها اذ الترابط شديد االجتماعى النسيج به تتميز ومما 
  . عام 500 على يزيد ما منذ المحس

 متجددة الزراعية االراضى افضل من منبسط أرضي سطح ولها•
   التدريجى  الخصوبة

المختلفة اشكالها فى النعمة بين ما الكسب هو الحالي شكلها  
 السريع الجريان بسبب النهر يحدثه الذي والنحر للتآكل كنتيجة

 المتعاقب الطمي لترسبات وكنتيجة االزرق النيل به يتصف الذي
   . الزمن من طويلة فترة خالل

 









 ظاهرة الهدام والنحر علي الشاطئ



 صورة أحد المعديات التي كان يستخدمها اهل توتى







وفي االنجليزي االحتالل أيام منذ الوطنية الحركة في الفاعلة بالمساهمة توتى عرفت 
 .المبكر التعليم بحكم بعده الوطنية النهضة بناء
الوطني العمل وتأسيس واالجتماع لالختباء للوطنيين مالذا جعلها توتي جزيرة موقع.   
عام األول السيادة ومجلس .توتي من عضو 23  اعضائه من كان الخريجين مؤتمر  

 وطنية حكومة وأول توتي، من عضو به كان أعضاء خمسة من المكون 1953
 (1955) الوظائف سودنة ولجنة توتي، من عضو كذلك بها كان(1953-1954)

 حزب مؤسسي من وأربعة توتي، من ومستشار عضو بها كان أعضاء أربعة من المكونة
  الثانية العالمية الحرب في توتي أبناء بعض شارك .توتي من كانوا العشرة األشقاء

 الحلفاء وعد على بناء االستقالل على الحصول فى رغبة  (م1939-1945)
 . لمستعمراتهم

واراضيها الجزيرة شأن فى للتدخل منعا االنجليز، ضد (شهيد)1944 توتى ثورة 
 عمر الشيخ ألفها التي الشعرية توتي ثورة مسرحية فى  الثورة هذه توثيق وتم

 م1965 مرة ألول وعرضت جبريل الوهاب عبد وأخرجها    الضو
 

 المساهمة  الوطنية ألبناء جزيرة توتي



 
 من مساحة الجزيرة دوربا % 10الفيضان أدى الى فقدان ما يزيد عن  -1 
لم ترصد حاالت وفيات في كل )هدد االستقرار واالموال واالرواح  -2

 (الفيضانات
تراكمات الطمي تتسبب في اعاقة تشغيل طلمبات الري كما تتسبب في -3

 .اعاقة المالحة في الجهتين االمامية والخلفية للجزيرة
االنشاءات واالستثمارات الضخمة بما فى ذلك جسور الحماية  -4

 والمنتزهات حول توتى ضيقت مجرى النهر و ترتبت عليه اُثار سلبية على
 طبيعة النهر ادى الى  ضغط اضافى على الجزيرة

،  1988،  1987،  1985،  1925) الفيضان تكرر فى االعوام -5
كانت أعلى المناسيب التى تعرضت فيها توتى للخطر ( .2013،، 2001

ملم ، بينما بلغ  (223.6) اذ بلغ   المنسوب 1946فى االعوام  
 1988ملم فى عام (301.4)

      



اول رصد توثيقى للفيضانات فى تاريخ -6
م  ومما الشك 1946توتى الحديث كان سنة 

فيه انه ليس االول بحكم الخبرة المجتمعية 
فى التفاعل مع الفيضان ولكنه كان االكثر 
خطرا والنتائج تشير الى انه تم التعامل معه 
بناء على رد فعل وطنى غيور مرتبط بتباطؤ 
الحكومة  االنجليزية أمال في  هجرتهم من 

. 1944الجزيرة، بعد أحداث ثورة   

1988 



 

-: 1946ملحمة مقاومـــة الفيضان الشعبية   
 

      المحلى المبكر االنذار-1•
 (المسحراتى الخير صباح عم ) النحاس / البراميل-أ  •

 

  التايات فكرة -ب  •
 

 من عالية درجة على الرجال من مجموعة :وهي "التاية"  
  التقليدية والردم الحفر معدات استخدام في والكفاءة المعرفة

 يكونوا (وغيرها المغراف الواسوق، الكوريك، الطورية،)
 بكل والقيام معين، موقع مراقبة عن كاملة بصورة مسئولين
 .الفيضان مياه لمقاومة المطلوبة والردم الحفر عمليات

    



، انطالقاً 1946استمرت عمليات مقاومة فيضان 

اسابيع متواصلة ليلها بنهارها  3من التايات، لمدة 

 :ويرجع نجاح التايات الى. ودون انقطاع

 الى أنها تتكون من افراد تربط بينهم صالت-

 قرابة على درجة كبيرة من القوة وعلى استعداد 

 للتضحية 

دينامية المشرفين اذ كانوا في حركة دائبة بين  -

 التايات

في حالة تزايد الخطر في ( النحاس)ضرب التنقر -

 .تاية ما





-: 1946ملحمة مقاومـــة الفيضان الشعبية   

تمثلت ابسط ممارسات مقاومة وصد الفيضان في  -2   
عمليات الردم المتاح حسب القدرات وحسب الثغرات التى 

 .تتطرأ 

تمت اعمال حماية ألول مرة بانزال كتل خرسانية باحجام  -3  
 كبيرة بالناحية الشرقية شمال محطة المياه

 انزال ردميات ترابية مع هذه الكتل -4 

زيادة عرض الشارع بهذا الجزء بالردميات ليبلغ عرضه -5 
أمتاربدال من ثالثة أمتار فقط وأدت هذه العملية الى  10

 ثبات هذا الموقع بصورة ممتازة خالل العامين الماضين  



 البشرية السدود-6•

  منها للجزيرة  الشرقى الجانب في معظمها عدة ثغرات فتحت•

 و بحرى الى السابق المشرع شارع المسيد درب و برقان تاية

 الكبرى موقع غرب  الجزيرة شرقى الجنوب  المشرع شارع

 للدواب معبرا كانت النها انخفاضا اكثر صارت اذ الحالى

 المرسيين الى بالخضروات المحملة

 اكياس تجهيز لحين الثغرة هذه لسد  سبيل من هناك يكن لم•

 من البشرية السدود باستخدام اال  المياه لصد الالزم التراب

 من االحياء بين من . معليمهم اشراف تحت المدارس طلبة

 موسى عمر عزالدين البروفسير: االبطال االطفال هؤالء

   االمين يونس والبروفسير

  وقومية محلية وطنية رمزية البطولى الموقف هذا صار•

 



(1)الشكل   

 يوضح اماكن التايات( 1)شكل 



 :التمويل الذاتي لجميع العمليات. 7
جاء تمويل جميع عمليات مقاومة الفيضان  منن 

حلنني النسنناء مننن ذهننب : مصنندرين ذاتيننين همننا

وغيره، ثم منا جناد بنل المقتندرون منن رجنا ت 

 .الجزيرة

بينمننننا وصننننلت بعننننا المسنننناعدات العينيننننة،  

شننمبات، )المقنندرة، مننن اخهننل خننارة الجزيننرة 

بننر ، المقننرن، الفتيحنناب، بيننت المننال، ودارو، 

 (.أبو روف، القلعة العيلفون، الدبيبة وغيرها
 



يرجع االعتماد الكامل للسكان على التمويل الذاتي 

 :الى سببين، هما

 

كما ذكر )العزلة الفيزيقية في موسم الفيضان 1.

 (سابقاً 

توتر العالقة مع الحكم ا ستعمار  خن  2.

 الشهيرة( 1944)الفيضان تلى أحداث 



 

:عوامل زيادة فاعلية المقاومة  
 

 :  تجانس السكان وقوة تماسك المجتمع -8 

  االصيلة المجتمعية وقيمهم توتى اهل خصائص -أ      

 وتوطئة العلماء تواضع في المجتمع قطاعات كل مشاركة -ب      
 : الجاه ذوى كنف

   الى وحملته الطعام وصنعت التمويل في ساهمت المرأة -ج     
 والغناء بالشعر التحفيز على وعملت االمامية المواقع

 في كانوا المعلمين اشراف تحت القادرين واالطفال الشباب -د     
 .الطليعة

   .والمتابعة االدوار وتوزيع التخطيط فى كانوا السن كبار -ه    



 :بالنصر االحتفال

 حضره كبيراً، بالنصر ا حتفال كان 

 الصوفية الطرق شيوخ من كالعديد ، المهنئون

 السياسي العمل قادة من والكثير ومريديهم

 إسماعيل الخالد الزعيم يتقدمهم والوطني،

 حزبل أعضاء من ولفيف اخزهر 

 أهل لبطو ت الممجدة القصائد فيل وقدمت

 معها وغني مغنيتهم، فيل وغنت توتي،

 :الجميع
 



 ترســــــــو البحر صددوا عجـــبوني الليــــلة جـــــــو 

 ترسو البحر بالطوار  عجبوني أو د اخهــــالي

 وما شـــــالونا باللوار                       

 البدل والقمصان عجبوني او د الفرسان      ملصوا 

 البحر خيرسان         من شاويش ولي برقان ترسوا

                      ............... 

                         ......... 
 





 اللجنة القومية لدرء اثار الفيضان والكوارث  
مقدر من أبناء جزيرة توتي من المختصين والمهنيين نفر فكرة  •

عقب .واصحاب الخبرة الطويلة في مجال التعامل مع الفيضانات 

 .  م الشهير 1988فيضان عام 

وما  1946اعتمدت الفكرة على الممارسة الشعبية لفيضان  •

 تاله من فيضانات

الى  1946تطورطبيعى من اللجان الموسمية لفيضانات  ما بعد •

لجنة منتخبة ذات مهام محددة وتقوم  في هيكيليتها وممارستها 

بعملها من خالل امانات متفق عليها وتصدر تقارير شفافة نهاية 

 .كل موسم 

 



  واالخالص الدافعية•

   والشفافية االمانة•

  القدرات تحريك•

 . للمتضررين والمعنوى المادي التعويض تقديم.•
 تهدف مدروسة ومشروعات وخطط برامج تقديم•

 .مستقر مجتمع ايجاد الى
 . المختلفة االجهزة مع التعاون•
 التعامل كيفية على المواطنين تدريب على العمل•

 . الفيضانات مع
 



 : الفنية ا مانة مهام
للنهر الرئيس المجرى إلى النيل فيضان مياه ضخ إعادة 

 . البرك وتجفيف

الفيضان جراء من المتضررة للمنازل التكلفة تقدير. 

وتعديل (والثاني األول) الحالي الترابي الترس تقوية 
 . الجذري الحل لحين مساراته بعض

الشرقية الناحية من الهدام معالجة . 

بالجزيرة الجهات كل من الفيضان آثار تشييد . 

 



معالجة المياه الراكضة بسبب االمطار وتحويلها 

 الى النيل بواسطة مضخات



 اعتمدت الدعم لجلب المالية الخطط بوضع قامت

 المختلفة الجهات من التبرعات على االيرادات
 المالية المساهمات من وايضا   . شعبية – رسمية

 . والمراكب الركاب عربات وايراد واالشتراكات

 والخدمات التعويضات إلى المنصرفات وجهت *

 تسجيل ورسوم واالجور والحوافز والمرتبات

 واالجتماعية الخدمية المشروعات ودعم البنطونات

. 

 



 :المهام

الضارة الحشرات توالد في المتسببة النفايات وجمع العامة النظافة . 

والمرافق الصحية والمراكز االطفال ورياض المدارس بيئة اصحاح 
 . العامة

المحالت على والرقابة والمشروبات األطعمة سالمة . 

للمواطنين الصحي الوعي رفع . 

بالطائرات الجنائن ورش بالمبيدات المنازل رش حملة . 

 



 خاصة بصورة توتي داخل المواطنين ربط على تعمل

 على وتعمل عامة بصورة توتي خارج والمواطنين

  األمانة مقررات حول المواطنين همم استنهاض

 االعالم على عملها ويرتكز . (وماديا   معنويا  )
  . والمراسم التوثيق ، العامة العالقات ، واالخبار

 



 سواء الالزمة المعدات توفير بل ويقصد :
 المركزية الطوارئ غرفة مع بالتعاون . خفيفة او ثقيلة كانت
   . الهندسية الشئون ووزارة الخرطوم محلية

 الرئيسية العلميات محور وهو :
 ا عتمادات جملة من %80 نسبة الفصل هذا يشكل ويكاد
 . المالية

 واعاشة ودعم والمرتبات الحوافز بل ويقصد : 
 . اخرى ومصروفات العاملة الكوادر

 



 مثل حكومية الغير الطوعية اخهلية المنظمات وهي
  الشعبية اللجان – الفيضان آثار لدرء القومية اللجنة

 الرياضية ا ندية الكشافة  – ا حمر الهالل جمعية –
 . المساجد أئمة – المرأة اتحاد –



 : مراحل ثالثة على الخطة تنفيذ يتم
 (الفيضان موسم قبل) األولي والتجهيز التحضير مرحلة
 يتم وفيها ومارس ، فبراير ، يناير شهر في مبكرا   تبدأ

 المالي الوضع واستعراض الموازنة وتقدير الخطة وضع
 . والحكومية الطوعية بالجهات واالتصال
 : الفيضان فترة أثناء العمل مرحلة
 تبدأ والتي الفيضان صد لعملية الفعلي العمل بداية وهي

 ومرحلة المواطنين كافة لدى العام االستنفار باعالن
 تكوين وبداية والشعبية الرسمية االجهزة بكافة االتصال
 .التايات
 : الفيضان مابعد فترة
 من الفيضان أحدثه الذي األثر متابعة المرحلة هذه في يتم

 فرق وتشكيل . يخلفها التي البرك ومعالجة ودمار خراب
 .الضرر وجبر الصحي األثر لمتابعة صحية

 



 الثانوى الفيضان مع التعامل•

  االيرادات من كبيرة نسبة تخصيص المالحظات أهم•

 بناء إعادة وشملت والتعويضات الضرر لجبر المالية

 بعمليات تتاثر التي والجنائن والطرق المنازل

  .النهر إلى المياه لتصريف المجاري شق أو الردميات

 من المياه شفط لعمليات اموال تخصيص إلى باالضافة

 الجزيرة وسط في األمطار عن الناتجة المتقطعة البرك

 والردميات للتروس بالنسبة منخفضا   أصبح والذي
 . الفيضان لصد استحدثت التي

 



 مستقبل توتى 

 هيئة تطوير توتى 

انشئت لجنة اعلى باختصاصات و تمثيل مجتمعى اكبر تحت •

تعمل بالتعاون مع االجهزة هيئة تطوير توتى مسمى 

الحكومية من اجل توتى الخضراء السياحية الصديقة للبيئة 

وتعمل على حفظ حقوق اهل توتى مستصحبة وسائل اكثر 

امنا واستدامة للحد من مخاطر الفيضان في اطار تنموى 

يعود نفعا على اهل توتى والسودان ويحقق التزامات دولية 
 من اجل عالم اخضر   



 شكرا  لحسن المتابعة


