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للطوارئ  العليا  اللجنة  ــررت  ق
واالحرتازات  اإلجراءات  تشديد  الصحية 
يف  املوظفني  تخفيض  بجانب  الصحية، 
الحكومية والخاصة  املصالح واملؤسسات 
بنسبة %50 إىل %70 مبا ال يعطل العمل 
العمرية أكرب من  الفئة  الرضوري، ومنح 
إجازات  املزمنة  األمراض  55 سنة وذوي 

مدفوعة األجر.
املوظفني  إلــزام  اللجنة  قررت  كام 
الحكومية  الجهات  مــع  واملتعاملني 
الكاممة،  بارتداء  واألســواق  والرشكات 
اليدين يف كل  وتوفري مستهلكات غسيل 
ودور  املساجد  تلتزم  أن  عىل  املرافق، 
املساحات  يف  الصلوات  بإقامة  العبادة 

الصالة وخطبة  املفتوحة مع تقصري فرتة 
بالفصول  الدراسة  وإيقاف  الجمعة، 
ثانوي(  ثالثة   – أساس  )ثامنة  النهائية 
الستئناف  جديد  تصور  وضــع  لحني 

الدراسة.
للطوارئ  العليا  اللجنة  واجتمعت 
الجمهوري  بالقرص  أمس  عرص  الصحية 
الرئيس  تاور  صديق  الربوفيسور  برئاسة 
الصحي  الوضع  للجنة، وناقشت  املناوب 
الثانية  بالبالد وإجراءات مواجهة املوجة 

من الكورونا.
واستمع االجتامع لعدد من التقارير 
الرتبية  املالية،  الصحة،  وزارات  من 
للخدمات  إضافة  واإلعــالم،  والتعليم 
الطبية بالرشطة والقوات املسلحة ووالية 

رجال  ومنصة  املدين  الطريان  الخرطوم، 
األعامل ملكافحة كورونا.

املكلف،  الصحة  ــر  وزيـ ــدم  وقـ
عن  تقريراً  الرحيم،  عبد  أسامة  الدكتور 
الوزارة  وخطة  البالد  يف  الصحي  الوضع 
الوزارة تنقصها  الوباء. وقال إن  ملواجهة 
العزل  مراكز  عدد  لزيادة  املالية  املوارد 
الفحص  تقدم  الدولة  أن  وأكد  والعالج، 
املجاين للمشتبه بإصابتهم وكذلك العالج 
الفحص  يتم  بينام  بالكامل،  املجاين 
للمسافرين مبقابل مادي. وقدمت وزارة 
الصحة االتحادية والوالئية تصوراً مشرتكاً 
من  يتضمن عدداً  للطوارئ  العليا  للجنة 
خالل  بها  والعمل  لتبنيها  التوصيات 

املرحلة املقبلة.
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عىل  حمدوك،  الله  عبد  الــوزراء،  رئيس  رد 
سؤال حول وصف عضو مجلس السيادة، شمس 
بينه  أبابا  أديس  مبادئ  العالن  كبايش،  الدين 
يستحق،  ال  ملن  ميلك  ال  من  عطاء  بأنه  والحلو، 
بقوله "من الذي ميلك ليعطي ومن الذي ال ميلك"

وأضاف: "رئيس وزراء الفرتة االنتقالية أتت 
الوثيقة  عمله  تنظم  العظيمة،  الثورة  هذه  به 
تتم  السالم  ملف  بأن  حددت  التي  الدستورية 

إدارته بواسطة الحكومة التنفيذية".
تلفزيون  مــع  حــوار  يف  حــمــدوك  وقــال 
وجود  عىل  القامئة  الفكرة  إن  أمس،  السودان، 

قارص،  مستوى  هو  االستحقاقات  يوزع  شخص 
وتابع: "نحن يف مستوى واحد، مستعدين نتناقش 
ونتحاور ونطرح كل القضايا مع األشقاء يف الكفاح 
شخص  أو  حمراء  خطوط  أي  توجد  وال  املسلح 
مييل رشوطه عىل آخر.. هذه مسألة تجعلنا نصل 

إىل تفاهم ال يقوم عىل اإلقصاء".
وأكد حمدوك الحرص عىل استمرار التحالف 
الفرتة  مهام  إلنجاز  والعسكريني  املدنيني  بني 
االنتقالية، مضيفاً: "ال صحة للحديث عن ضعف 
املدنيني، نحن نعمل عىل طريقة تكفي بالدنا رش 

االنزالق والتمزق".
من  األوىل  املرحلة  هو  جوبا  اتفاق  واعترب 

السالم وستكون املرحلة الثانية توقيع االتفاق مع 
املوقع  أبابا  أديس  اعالن  ووصف  ونور(  )الحلو 
أسس  ألنه  اإلنجازات  أميز  بأنه  والحلو،  بينه 
املبادئ،  إعالن  اتفاق  إىل  تقود  طريق  لخارطة 
مؤكداً أن الورشة التي عقدت يف جوبا بني الطرفني 
خلقت تالقح أفكار ستقود إىل اتفاق حول إعالن 

املبادئ.
متكني  وإزالة  التفكيك  بلجنة  يتعلق  وفيام 
نظام الثالثني من يونيو، قال إن اللجنة تعد من 
أفضل إنجازات الثورة وستستمر يف تصفية دولة 
الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، نافياً أي اتجاه 

لحلها، متعهداً بدعمها حتى تحقيق أهدافها.

الهالل األحمر: جهات أمنية تحمي مسؤواًل سابقًا بالجمعية بحوزته 17 عربة حمدوك: لجنة التفكيك أفضل إنجازات الثورة وباقية لتصفية دولة الحزب

تدابير احترازية جديدة لمواجهة كورونا

إجراءات قانونية ضد عسكريين اعتدوا على ناشطين

نبيل أديب: لجنة التحقيق تتعرض لحملة من )الجداد اإللكتروني(
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كشفت األمني العام لجمعية الهالل األحمر 
السوداين املكلفة، الدكتورة عفاف أحمد يحيي، 
اآلن  توجد  كروزر   الند  عربة   21 فقدان  عن 
بحوزة مؤسسات أخرى، بجانب بعض منسويب 

النظام البائد، مؤكدة فتح بالغات ضدهم .
إن  أمس  وقالت عفاف يف مؤمتر صحفي 
السابقة  اإلدارة  أن  اكتشفت  الجديدة  اإلدارة 
للجمعية ضيعت ثالث عربات إسعاف إحداهن 
إىل  قولها،  حسب  ــال(  )دج ملصلحة  فككت 
جانب اكتشافهم بيع عدد من أصول الجمعية.

السابقة  اإلدارة  منسويب  أحد  أن  وذكرت 
حتى  الجمعية  تتمكن  مل   " "عربة   17 لديه 

اآلن من اسرتدادها ألنه يخفي نفسه مبساعدة 
مواجهة  وأكدت  أمنية".  "جهات  بـ  ما وصفته 
اللجنة التسيريية لجمعية الهالل األحمر لعقبات 
عديدة يف سعيها لكشف الفساد الواسع، مشرية 
إىل تعرضهم لحملة كبرية تشنها بعض الجهات 

بدعم عدد من اإلعالميني .
تلقت  الجمعية  أن  إىل  عفاف  وأشــارت 
دولية  منظامت  من  كبرياً  وعينياً  مادياً  دعاًم 
وخريين محليني وخارجيني خالل جائحة كرونا 
يف  واآلن  واألمــطــار،  السيول  وكارثة  األوىل، 
استعادة  مؤكدة  الثانية،  كرونا  موجة  مواجهة 
واإلقليمي  املحيل  محيطها  يف  للثقة  الجمعية 

والدويل.

القضارف - إدريس عبداللهالقضارف - إدريس عبدالله
بالغاً  القضارف،  خــالص  مبادرة  دونــت 
مبضابط الرشطة تحت املادة 47 إجراءات، ضد 
باالعتداء  تتهمها  املسلحة،  القوات  من  عنارص 

عىل اثنني من أعضائها مسببة لهام األذى.
وقال القيادي يف مبادرة خالص املصارف، 
املعتدى  إن  لـ)الدميقراطي(  خرض،  جعفر 
وأحمد  تنو،  الله  عبد  محمد  "معتز  عليهام 
املادة  تحت  بالغاً،  دونا  موىس"  أحمد  محمد 
املسلحة  القوات  منسويب  ضد  إجــراءات،   ٤٧

أحدهم  عرشة  حــوايل  عددهم  يبلغ  الذين 
يعرفونه شخصياً.

اعتدوا  قد  املسلحة  القوات  وكان منسوبو 
تواجدهام  خالل  الخالص،  مبادرة  أعضاء  عىل 
بطلمبة بارشي، ملراقبة عملية توزيع الوقود منعاً 
وقام  األسود،  السوق  إىل  وترسبه  به  للتالعب 
العسكريون بعد ذلك باقتيادهام إىل القيادة مع 
ومسمع  مرأى  أمام  والشتائم  املتواصل  الرضب 
القسم األوسط  من املواطنني، ثم حولوهام إىل 

وفتحوا بالغاً يف مواجهتهام.
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يف  املستقلة  التحقيق  لجنة  رئيس  أبدى 
جرمية فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، 
تربمه من الهجوم الذي تتعرض له اللجنة ممن 
وصفهم بـ "الجداد اإللكرتوين، قائاًل: "بدأ الجداد 
املستقلة  الوطنية  اللجنة  ضد  حملة  اإللكرتوين 
بدعوى أنها أعادت عمل اللجنة إىل السيد رئيس 
الوزراء ألنها مل تتوصل ليشء يف تحقيقها، وهذا 

كذب واضح".
صفحته  عىل  منشور  يف  أديــب  ــح  وأوض
كان  الوزراء  مجلس  رئيس  رد  إن  بوك  بالفيس 
واضحاً يف أن اللجنة أوضحت له سريها يف عملها 

بكل جدية وأن االتحاد اإلفريقي حسب رده ال 
تتوفر له اإلمكانيات لفحص املقاطع التي طلبت 

اللجنة فحصها.
وتابع: "اللجنة تطلب فحص بعض املقاطع 
مل  ألنها  وليس  لتقريرها  الفحص  نتيجة  لضم 
فقد  ذلك  من  العكس  عىل  بل  ليشء،  تتوصل 
جدية  بكل  عملها  يف  سائرة  أنها  اللجنة  أكدت 
وأنها ستقدم تقريرها النهايئ حال االنتهاء منه".

األسبوع  املستقلة  التحقيق  لجنة  وقدمت 
املايض تقريراً لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
تتوفر  فنية ال  فيه حاجتها ملساعدات  أوضحت 

يف السودان. 

حمدوك: لجنة التفكيك أفضل إنجازات الثورة وباقية لتصفية دولة الحزب
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جنيهًا

رحيل دفع اهلل الحاج يوسف
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يوسف،  الحاج  الله  دفع  موالنا  أمس  تويف 
األعىل  املجلس  ورئيس  األسبق،  القضاء  رئيس 
العايل  والتعليم  الرتبية  ووزير  الدينية،  للشؤون 
لوعكة  تعرضه  بعد  املعروف،  واملحامي  األسبق، 
علياء  مبستشفى  األبيض  الفراش  ألزمته  صحية 
مبقابر  الرثى  الفقيد  جثامن  ُووري  التخصيص. 

أحمد رشيف.

إيقاف فوري للدراسة بجامعة أم درمان اإلسالمية 
الخرطوم - الدميقراطي

أعلن مجلس عمداء جامعة أم درمان اإلسالمية، 
اإليقاف الفوري للدراسة عىل أن يستمر عقد جلسات 
التحريري  رضوبها  )بجميع  الجارية  االمتحانات 
والشفهي والعميل(، مع التشديد عىل االلتزام بتطبيق 
االشرتاطات الصحية.وأرجأ املجلس يف اجتامعه أمس 
الدراسة للفرقة األوىل ٢٠١٩م-الفصل الدرايس الثاين-  

واملقرر لها الخامس من ديسمرب املقبل، 

12 صفحة
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إجـــــراءات قانونيــــة ضد عسكريين اعتــــدوا على ناشطين

أهالي اللعوتة 
يطالبون باسرتداد 
أراضي من الدعم 

السريع 
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قرية  أهـــايل  نــظــم 
مبحلية  العقليني  اللعوتة 
ــاء، وقــفــة  ــ ــي ــ ــل أول ــب ج
أمــام  أمــس،  احتجاجية 
الدعم  قوات  قيادة  مقر 
الرسيع، للمطالبة باسرتداد 
لهم،  مــمــلــوكــة  أراض 
قول  حسب  ــهــم  ــوراث ول

األهايل.
وقــــام املــحــتــجــون 
لقيادة  مــذكــرة  بتسليم 
أوضحوا  الرسيع،  الدعم 
املتنازع  األرايض  أن  فيها 
وجه  دون  بيعت  عليها، 
اللجان  متهمني  حـــق، 
اإلدارية السابقة، بالتواطؤ 
الرجوع  دون  بيعها،  يف 
الحقيقيني،  ألصحابها 
بسلك  املحتجون  ومتسك 
ــرتداد  ــل الــوســائــل السـ ك

أراضيهم.

ديوان الضرائب
اإلدارة العامة

 لضرائب والية الخرطوم 

اعالن عطاء صيانة وتاهيل اِّـكيفات واِّـربدات والثالجات 
بانواعها اِّـختلفة مع قطع الغيار لعامي ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م

يعلن السيد / المدير العام لضرائب والية الخرطوم عن تاهيل شركات وورش متخصصة 
لمكاتب  الغيار  قطع  مع  المختلفة  بانواعها  والثالجات  والمبردات  المكيفات  في صيانة 

ضرائب والية الخرطوم  للعام ٢٠٢٠م - ٢٠٢١م وفقا للشروط اآلتية

مع تحيات وحدة العالقات العامة واالعالم

١/ إحضار صورة من شهادة تأسيس الشركة أو اسم العمل
٢/صورة الرقم التعريفي الضريبي

٣/ إحضار شهادة خلو طرف من الضرائب
٤/شهادة إبراء ذمة من الزكاة

٥/ صورة من شهادة التسجيل بالقيمة المضافة
٦/ السيرة الذاتية واألعمال المشابهة

٧/ شهادة استيفاء الدمغة القانونية
٨/ شهادة المقدرة المالية

٩/ أن تكون المظاريف مختومة بالشمع االحمر
١٠/ سداد مبلغ ٢٪ من قيمة المناقصة على أن تكمل إلى ١٠٪ لمن ترسو عليه 

المناقصة (وذالك بشيك معتمد أو خطاب ضمان بنكي)
١١/ يتم الحصول علي  كراسة المناقصة من وحدة المشتريات برئاسة ضرائب 
والية الخرطوم الطابق الثاني خالل ساعات العمل الرسمية بعد دفع مبلغ (٢٠٠٠ 

جنيه) ( فقط الفان جنيه الغير ال ترد)
١٢/ يحق لمقدم طلب التاهيل االستسفار عن اي مسألة متعلقة بالتاهيل كتابة 

علي العنوان المحدد علي ان يتم ذلك قبل ثالثة ايام من التاريخ المحدد 
١٣/  آخر موعد الستالم كراسة المناقصة ٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م  الساعة ١٢ ظهرا 

حيث تفتح المظاريف ويمكن للمتقدمين حضور فتح المظاريف
١٤/المدير العام غير مقيد بقبول أدنى أو أي عطاء

العنوان :_ رئاسة ضرائب والية الخرطوم _ الطابق الثاني _ وحدة 
المشتريات _ عمارة الحاجة مسرة شمال مستشفى الزيتونة
لالستفسار _  هواتف ٠٩٠١٣٧١١٤٣ _٠٩١٢٢٩٠٨١٧

أو االتصال بمركز االتصال (١٣٣٩)

لكي ال ننسىآراء
خالد أبو أحمد يكتب:

اإلسالميون والغيبوبة الجماعية
فتحي الضو يكتب:

خواطر ما بعد الرحيل

أعمدة

األخيرة بالداخل

77 3355
 مع عبد الماجد عليش

االغتيال السياسي - سمة في
 السياسة السودانية؟ لماذا؟
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والية النيل األبيض 
نيابة الدويم 

شهادة فقدان
فقد املواطن/ محي الدين التجاني مصطفى علي، 
لوحة عربة بالرقم خ 2/ 60503، باسمه ودون له بالغ 

بنيابة الدويم بتاريخ 29/11/2020م.
وكيل النيابة

والية النيل األبيض 
نيابة الدويم 

شهادة فقدان
فــقــد املــــواطــــن/ عــلــي يـــس عــامــر يــــس، لــوحــة عــربــة 
بنيابة  بـــالغ  لـــه  ودون  بــاســمــه   ،23076  /2 خ  بــالــرقــم  

الدويم بالقيد )90039( بتاريخ 26/11/ 2020م.
وكيل النيابة

السلطة القضائيةالسلطة القضائية
إعالن عام إعالن عام 

محكمة الدويم الجزئية محكمة الدويم الجزئية 
النمرة: ق م/النمرة: ق م/261/2020261/2020مم
التاريخ: التاريخ: 26/11/202026/11/2020مم

 األطراف: حسن محمد سعيد/ ضد/ النابغة رابح 
علي ابراهيم وآخر   .

، بخصوص  يـــوم 12/ 12/ 2020م  اعـــالن حــضــور 
الدعوى أعاله .

ــه: الــنــابــغــة رابــــح علي  اســـم الــشــخــص املـــــراد إعـــالنـ
ابراهيم   . 

 حمزة عمر البشير/ الثانية/ الدويم

 )21( وفاة و)209( 
إصابات كورونا 
جديدة بالجزيرة

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
أعلنت وزارة الصحة بوالية 
الوبايئ  تقريرها  يف  الجزيرة 
املوجة  “كــورونــا”-  لجائحة 
أكتوبر   22 من  للفرتة  الثانية، 
املايض وحتى 28 نوفمرب الحايل، 
عن تسجيل )574( حالة اشتباه، 
موجبة،  حــاالت   )209( منها 
و)21( حالة وفاة، وتعايف )89( 
يف  موجبة  حالة  و)78(  مصاباً 
مبراكز  و)21(  املنزيل  الحجر 
العزل. وناشدت الوزارة مواطني 
اتباع  ــرورة  ب الجزيرة  واليــة 
تنزلت  التي  الصحية  املوجهات 
من وزارة الصحة االتحادية للحد 
“كورونا”.  جائحة  انتشار  من 
املجتمع  منظامت  كافة  ودعت 
واملصارف  والخريين  والرشكات 
وزارة  جــهــود  ــم  دع ــرورة  لـ
الصحة الرامية للحد من انتشار 
ــرورة  ب وطالبت  الجائحة. 
التبليغ الفوري عند الشعور بأي 
التي  األرقام  طريق  عن  أعراض 
وزارة  قبل  من  تخصيصها  تم 

الصحة باملحليات.

االخراج الفني 
خالد عوض 
أبوذر احمد 

هاني عبد اهلل 

التدقيق اللغوي 
املأمون الجاك 

مدثر عبد املحمود 

املدير االداري 
حنان مصطفى قوتة 

االعالنات 
أمل عمرعثمان 
0901046321

الطابعون 

مطبعة االشقاء
التوزيع 

شركة قماري

املقر الرئيسي 

الخرطوم بحري - سوق بحري عقار رقم » ٨« مربع » ١ «

الربيد االلكرتوني 
E.mail: Democratsudan@gmail.com

سكرتارية التحرير 
محمد حامد الفوز

عثمان الطيب ابراهيم 

الحرية والتغيير: األجسام المنسحبة ال تؤثر على المجلس المركزي

عضو بلجان مقاومة كرري يتعرض لعملية اعتقال وتعذيب  

دعوات إلقالة ومحاسبة طاقم إدارة ميناء بورتسودان

الحكومة تطلب تبادل المعلومات مع الخارج لكشف المعامالت المالية المشبوهة

الخرطوم- إسامعيل الباهي الخرطوم- إسامعيل الباهي 
الحرية  لقوى  املــركــزي  املجلس  قــال 
والتغيري، إن األجسام التي قررت سحب الثقة 
عىل  يؤثر  وال  موقفها،  عن  تعرب  املجلس  من 
السياسية  الكتلة  أن  طاملا  باملجلس،  ارتباطها 

التي تنتمي إليها موجودة.
البعث  حزب  بينها  أجسام   8 وأعلنت 
يف  السوداين  الوطني  والتحالف  السوداين، 
بيان، سحب الثقة من املجلس املركزي لقوى 

الحرية والتغيري. 
وقال مقرر املجلس املركزي، كامل بوالد، 
تنسحب  أن  "الصحيح  أمس:  لـ)الدميقراطي( 
باعتبار  كحزب،  وليس  ككتلة  األحزاب  هذه 

والتغيري،  للحرية  مؤسسة  كتل  من  جزء  أنها 
وجسم مركزي موجود ميارس عمله الطبيعي". 
وتابع: "إن كان لديها مشكالت متعلقة مبسألة 
التمثيل داخل الحرية والتغيري، تتم مناقشتها 

مع كتلها."
وأشار إىل أن خروج الحزب الشيوعي، أو 
حزب األمة القومي يختلف عن خروج هذه 
األجسام، ألن الشيوعي يرى أن خطه السيايس 
والتغيري.  الحرية  وخط  مسار  مع  يتقاطع 
فهو  نشاطه  تجميد  رغم  األمة  "أما  وتابع: 
وميثل  املجلس  اجتامعات  ويحر  موجود، 
يف كافة األشكال واللجان التي تنشئها الحرية 

والتغيري".

الخرطوم- الدميقراطي الخرطوم- الدميقراطي 
عن  كــرري  مقاومة  لجان  تنسيقية  كشفت 
"وثَّاب  الحتانة  عضو  له  تعرض  وتعذيب  اعتقال 
الكشف بشجاعة  االنتقالية  الحكومة  عمر"، مطالبة 
عن الجهات التي متتلك سلطات التوقيف واالعتقال.

وأوضحت اللجان يف بيان أن عضو لجان مقاومة 
معرض  من  رجوعه  عقب  عمر،  ــاب  وّث الحّتانة، 
املواصالت  موقف  نحو  متحركاً  الــدويل،  الخرطوم 
باإلستاد اعرتضه شخص معرفاً نفسه بأنه يتبع لجهٍة 

أمنية يريد أن يحقق معه تحقيقاً بسيطاً.
غري  من  عربة  داخــل  سوياً  "ذهبا  وأضــافــت: 
بشخصني  ليفاجٔا  الخلفي  املقعد  يف  وركب  لوحات، 
يجلسان بجواره، وطلبوا منه فوراً إنزال رأسه بالقوة، ثم 
تحركوا اىٕل سوبا، وبعدها تحركوا عرب كربي املك منر اىٕل 
جهة مجهولة، وصفها وثاب بٔانها تبدو كمدرسة قدمية".

وكشفت لجان مقاومة كرري عن تعرض عضو 
ومامرسة  ونفيس،  جسدي،  تعذيب  لعملية  اللجان 
كان  معه  التحقيق  إن  قائلة  والتعطيش،  التجويع 

حول عالقته بتنسيقية لجان مقاومة كرري، واعتصام 
محلية كرري، وسبب ذهابه ملعرض الخرطوم.

اللجنة  الجهات األمنية وثاب بحسب  واتهمت 
حادثة  وراء  ويقف  الشيوعي،  للحزب  يتبع  بٔانه 
الدين  السيادي شمس  االحتجاج عىل عضو املجلس 
تحركوا  التايل  اليوم  "يف  وتابعت:  بالحّتانة.  الكبايش 
آخرين  شباب  خمسة  ووجد  بسوبا  مكان  نحو  به 
أحدهم معتقل  الدرايسة  ُبري  به من حي  معتقلني 

منذ شهرين بسبب شجار مع نظامي".

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
القومية للمستوردين،  العام للغرفة  دعا األمني 
الطاقم  كّل  ومحاسبة  إقالة  إىل  جــالل،  الصادق 
وتعيني  بورتسودان  ميناء  ملف  إدارة  عن  املسؤول 
الكفاءة  إىل  امليناء  ليعود  الخربة  ميلك  آخر  طاقم 

التشغيلية.
صحفية  ترصيحاٍت  يف  جالل  الصادق  وقــال 
العديد من رشكات الشحن توقفت  إّن هناك  أمس، 
بعد األوضاع املأساوية التي يعيشها امليناء خاصة يف 

عمليات املناولة والتفريغ.
وأعلن عن ارتفاع أسعار رشكات املالحة  للشحن 

لبورتسودان  إىل مستويات غري مسبوقة قاربت الـ 10 
آالف دوالر للحاوية )40 قدم( املشحونة من الصني 
عمليات  يف  التأخري  بسبب  دوالر   2500 عن  بداًل 
امليناء  يف  "مايحدث   وأضــاف:  واملناولة.  التفريغ 
سيؤدي إىل تأخري انسياب السلع الواردة لألسواق مام 
يساهم يف ُشحها وينعكس سلباً عىل ارتفاع األسعار 

الذي سيؤثر بدوره عىل معاش الناس".
بامليناء  يحدث  مام  استغرابه  جالل  ــدى  وأب
إىل وجود حلول واضحة  باللغز املحري، الفتاً  ووسمه 
وبأقل التكاليف لتشغيله بالكفاءة املطلوبة، موضحاً 
يف  يصبح  حتى  لتطويره  كافية  امليناء  إيــرادات  أن 

مصاف املؤاىنء العاملية.
مبعالجة  الخاصة  اللجان  من  عدد  أداء  وانتقد 
الطؤارىء  لجنة  من  املتفرعة  سواء  امليناء  أوضاع 
االقتصادية أو اللجان األخرى، مبيناً أن عملها أدى اىل 

مزيد من االختناق وازدياد الحال سوءاً.
وأشار إىل شكاوى متكررة من سوء األوضاع يف 
ووكالء  ورشكات  واملصدرين  املستوردين  من  امليناء 
"بالرغم  وقال:  بامليناء،  والعاملني  ومخلصني  املالحة 
من كل ذلك فال حياة ملن تنادي" مضيفاً أن ما يتم 
يف امليناء هو أمر غري طبيعي ويساهم يف مزيد من 

االختناق لالقتصاد السوداين.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
للشؤون  ــوزراء  ــ ال رئيس  مستشار  ــال  ق
حاجة  يف  البالد  إن  حريكة،  آدم  االقتصادية، 
تبادل  مجال  يف  واإلقليمي  الــدويل  للتعاون 
ودول  السودان  بني  البيانات  وتداول  املعلومات 
واملعامالت  األنشطة،  كافة  عن  للكشف  اإلقليم 
كبرية  أموال  تدفق  خلفية  عىل  املشبوهة،  املالية 
املعادن  تهريب  تشمل  القانونية،  األطر  خارج 
والسلع وأموال منهوبة خارج البالد، يجب إرجاعها 

ملصادرها تحقيقاً للعدالة.
الورشة  أمس  بربي  الرشطة  بــدار  ــدأت  وب

التحضريية للتقييم الوطني للمخاطر املرتتبة عىل 
اإلرهابية،  الجرائم  ومتويل  األموال  غسل  جرمية 

مبشاركة مسؤولني بالدولة.
العلمية  األوراق  من  عدداً  الورشة  وناقشت 
املخاطر  تقييم  يف  الدويل  البنك  إسرتاتيجية  منها 
نظام  استعراض  بجانب  الفرق  تكوين  واستعراض 
الوطني  التقييم  بعملية  الخاص  املراسالت  إدارة 

للمخاطر.
سهام  موالنا  العدل،  وزارة  وكيل  وأكــدت 
محمد أحمد، رضورة مراجعة القوانني والترشيعات 
عن  الناجمة  املخاطر  وتقييم  املؤسيس  اإلطار  يف 

دراسات  بإعداد  منادية  ــوال،  األم غسل  جرمية 
إسرتاتيجية واضحة ملواجهة التحديات .

من جهته دعا مدير اإلدارة العامة للمباحث 
الوطنية  اللجنة  رئيس  الجنائية،  والتحقيقات 
اللواء  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  غسيل  ملكافحة 
إسرتاتيجية  إلعداد  خر،  النذير  حقوقي  رشطة 
السلطات  ومساعدة  اإلرهــاب  ملكافحة  وطنية 
تعمل  التي  والتدابري  اإلجراءات  التخاذ  الوطنية 
تستخدم  إدارته  أن  مبيناً  اإلرهاب،  مكافحة  عىل 
إنفاذ  خالل  التقييم  يف  الــدويل  البنك  منهجية 

الخطط .

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
وقعت وزارة الرتبية والتعليم وصندوق قطر 
للتنمية أمس األحد مذكرة تفاهم لدعم التعليم، 
وقال وزير الرتبية والتعليم، محمد األمني التوم، 
قطر  بدولة  تم  التوقيع  إن  صحفي،  ترصيح  يف 
الشقيقة، حيث وقع عن السودان سفريه بالدوحة 

عبد الرحيم صديق محمد.
رشاكات  لتأسيس  وزارته  تطلع  التوم  وأكد 
مامثلة يف مجاالت أخرى، ولفت إىل وجود ثالثة 
مشاريع تراها الوزارة رضورية للنهوض بالتعليم 
التعليم  إنعاش  عىل رضورة  وشدد  السودان،  يف 
به ميثلون  امللتحقني  أن  الفني، ونوه إىل  الثانوي 
الوزارة قررت إنشاء )24( مدرسة  )%2.4(، وأن 

وجنوب  دارفور  بواليات  النزاع  مناطق  يف  فنية 
كردفان والنيل األزرق.

ولفت إىل الحاجة املاسة لألجهزة اإللكرتونية 
إىل  وأشار  باملدارس،  اإللكرتوين  التعليم  إلدخال 
تواكب  منوذجية  مدارس   )6( بتأسيس  قرارهم 

القرن الواحد والعرشين .
للمجلس  العام  األمني  أوضح  جانبه،  من 
الكبار حمد سعيد،  وتعليم  األمية  القومي ملحو 
األطفال خارج  تعليم  االتفاقية ستدعم  أن هذه 
متثل  االستيعاب  نسبة  أن  إىل  وأشار  املدرسة، 
خارج  األطفال  من   )30%( ــود  ووج  )70%(
املدرسة، واعترب أن ذلك ميثل تحدياً كبرياً ملجلس 

محو األمية.

الخرطوم - شذى الرحمة الخرطوم - شذى الرحمة 
أقرت مدير الوحدة الفنية لنظام الرعاية 
االجتامعية  التنمية  بــوزارة  البديلة  األرسية 
الكريم،  عوض  محمد  عالية  الخرطوم،  والية 
التي تصاحب  القصور واملشاكل  بوجود بعض 
جوانب  بعض  يف  البديلة  األرس  إدارة  عمل 
عملها، وتعهدت بتذليل وتاليف هذه العقبات 
وعيش  حياة  ضامن  أجل  من  األيام  مقبل  يف 
كريم لكل األطفال يف الرعاية األرسية البديلة.

وأعلنت يف فاتحة أعامل ورشة رفع وبناء 
بالرعاية  االجتامعيني  االختصاصيني  قــدرات 
واالجتامعي(  النفيس  )الدعم  البديلة  األرسية 
الباحثني  من   )100  ( توظيف  عن   أمــس، 
االجتامعيني والنفسيني بالتعاون مع اليونسيف 
وقالت  البديلة،  األرسية  الرعاية  نظام  لصالح 
الدورات  من  سلسلة  ضمن  تأيت  الورشة  إن 
املهني واملعريف  والورش من أجل ترقية األداء 

للكادر العامل بنظام األرس البديلة باملايقوما.

 الخرطوم – الدميقراطي الخرطوم – الدميقراطي
الالجئني،  لشؤون  السامي  املفوض  امتدح 
فليبي قرادي، حكومة وشعب السودان والقوات 
النظامية عىل حسن االستقبال والتعامل املهني 
اإلثيوبيني،  الالجئني  استقبال  يف  الفياض  والكرم 
وجاهزية  السامية  املفوضية  خطط  عن  معلناً 
السودان يف  للتعاون مع حكومة  املانحة  الدول 

مواجهة التدفقات الحالية.
املفوض  أمس  مبكتبه  حمدوك  واستقبل 
له  املرافق  والوفد  الالجئني  ملفوضية  السامي 
والقضارف  كسال  واليتي  يف  الفريق  جولة  بعد 
للتعامل  السودان  إسناد  ترتيبات  عىل  للوقوف 
األحداث يف  اندالع  الالجئني عقب  تدفقات  مع 

إقليم التقراي بإثيوبيا.

وشكر حمدوك املفوض السامي عىل جهود 
العقود،  عرب  السودان  مساندة  يف  املفوضية 
لألجهزة  والربامجي  الفني  العون  لتقديم  ودعا 
أمن  كام  الالجئني.  مفوضية  وخاصة  املتخصصة 
عىل أهمية العمل لوضع حلول لعودة النازحني 
الوطن بعد تحقيق  السودانيني ألرض  والالجئني 

السالم. 
قيام  عىل  التأمني  تم  السياق  ذات  ويف 
الخارجية  لجنة مشرتكة تضم ممثلني من وزارة 
السودان  بجنوب  الخارجية  ووزارة  السودانية 
واملبعوث الخاص للمفوض السامي لدول القرن 
اإلفريقي، ألجل ترتيب قيام مؤمتر دويل لقضايا 
الالجئني عىل أن تحتضنه الخرطوم مستهل العام 

القادم.

الخرطوم: إدريس عبد الله الخرطوم: إدريس عبد الله 
ديسمرب،  ثورة  شهداء  أرس  منظمة  أكدت 
اإلسالميني،  مع  للتسوية  محاولة  ألي  رفضها 
معتربة ذلك خروجاً عن أهداف الثورة، ومحاولة 

لإلفالت من العقاب .
 قال األمني العام للمنظمة، كشة عبدالسالم 
عام  الله  عفا  محاوالت  إن  لـ)الدميقراطي(، 
سلف، مرفوضة لديهم، مضيفاً: "هذا ليس رغبة 

وعدم  القصاص  تطبيق  ملبدأ  وإمنا  التشفي،  يف 
التسوية  دعاة  إن  قائاًل  العقاب"،  من  اإلفالت 

يسعون بذلك إىل إفالت املجرمني من العقاب.
أن  عليها  كان  الثورية  "الجبهة  وأَضــاف: 
الذين ضحوا  للشهداء  بالقصاص  تقف وتطالب 
وجودهم  يف  سبباً  وكانوا  الحرية  أجــل  من 
مع  التسوية  إىل  الدعوة  من  بداًل  بالخرطوم،  

اإلسالميني".

مذكرة تفاهم بين التربية وصندوق قطر للتنمية لدعم التعليم

توظيف ) 100( باحث اجتماعي ونفسي بالمايقوما

حمدوك يبحث مع المفوض السامي أوضاع الالجئين اإلثيوبيين

منظمة الشهداء: التسوية مع اإلسالميين خروج عن أهداف الثورة

برنامج الغذاء العالمي يبدأ ترتيبات إلغاثة 160 ألف الجئ

وزير التربية: إنشاء 24 مدرسة فنية في مناطق النزاعات
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منظمة: حاجة ملبلغ )85000( 
لعالج مصابي ثورة ديسمرب 

الخرطوم - إدريس عبدالله الخرطوم - إدريس عبدالله 
ومصايب  جرحى  منظمة  كشفت 
ثورة ديسمرب عن حاجة مستعجلة لدعم 
مادي يصل إىل "85000" باإلضافة لعدد 
يف  إال  لها  وجــود  ال  التي  ــة  األدوي من 

السوق األسود .
ترصيح صحفي  يف  املنظمة  وقالت 
العمل  من  شهرين  خالل  قامت  إنها 
بصورة رسمية مبا ال يقل عن ٣٥ عملية 
باإلضافة  ديسمرب  ثورة  ألبطال  جراحية 
مقابلة   ٣٥٠ عن  اليقل  ما  ــراء  إج إىل 
وفحص آلخرين، وأضافت: "كذلك ترحيل 
الواليات وتوفري السكن  عدد من مصايب 

لهم يف الخرطوم ملتابعة العالج معهم".
األدوية  من  لعدد  حاجتها  وأكدت 
التي ال وجود لها إال يف السوق األسود، 
لسداد  املستعجل  ــادي  املـ وللدعم 
مببلغ  اليوم  خالل  ملصابني  شقق  إيجار 
املكتب  احتياج  إىل  إضافة   ،"30000"
مببلغ  وغريه  وفحوصات  ألدوية  الطبي 
مصايب  منرصفات  قــــــدره"15000"، 
تقدم  متوينية  مواد   ،"20000" الواليات 
ملصايب الواليات الذين تم إحضارهم إىل 

الخرطوم. و20000 احتياجات املنظمة.

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
إلغاثة  ترتيبات  عن  العاملي  الغذاء  برنامج  أعلن 
تكفي 60  إنشاؤها  يجري  اإلثيوبيني عرب مخازن  الالجئني 
تكفي  أخرى  إجراءات  بجانب  أشهر،  لثالثة  الجئ  ألف 

إلغاثة 100 ألف يف حال استمرار تدفق الالجئني.
وفد  أمس  عيل،  سليامن  القضارف،  وايل  واستقبل 
إلفريقيا؛  القطري  املدير  برئاسة  العاملي  الغذاء  برنامج 
الوفد اىل  الوايل عىل نتائج زيارة  مايكل دونفورد، واطلع 
الالجئني  إلغاثة  نفذت  التي  والجهود  راكوبة  أم  معسكر 

اإلثيوبيني.
واستعرض الوايل جهود حكومته لالستجابة لألوضاع 
إغاثة  بني  ما  تــوازن  لخلق  وسعيها  لالجئني،  اإلنسانية 

للمواطنني. معلناً  الخدمات  تقديم  الالجئني واملواصلة يف 
الغذاء  لربنامج  مكتب  إنشاء  عىل  حكومته  موافقة  عن 
دونفورد  مايكل  أكد  جهته  من  بالوالية.   WFP العاملي 
املدير القطري إلفريقيا بربنامج الغذاء العاملي؛ أن الربنامج 
إنشاؤها  يجري  مخازن  عرب  الالجئني  إلغاثة  ترتيباته  بدأ 
اآلن تكفي 60 ألف الجئ لثالثة أشهر، مشريًا إىل إجراءات 
الربنامج تكفي إلغاثة 100 ألف يف حال  بها  أخرى يقوم 
اإلطار  ذات  ويف  الحرب،  بسبب  الالجئني  تدفق  استمرار 
مع  الرشاكة  الستمرار  تطلعه  عن  القطري  املدير  أعرب 
والتي شهدت  الغذايئ؛  األمن  الوالية يف مشاريع  حكومة 
تأهيل صوامع ورشاء 145 ألف طن بقيمة مليون  سابقاً 

وأربعامئة ألف دوالر.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
كشف وزير الرتبية والتعليم االتحادية، بروفسور 
يف  فنية  مدرسة   24 إنشاء  عن  التوم،  األمني  محمد 
والنيل  كردفان  وجنوب  دارفور  بواليات  النزاع  مناطق 
اإللكرتونية  لألجهزة  املاسة  الحاجة  إىل  ولفت  األزرق، 

إلدخال التعليم اإللكرتوين باملدارس.
 وأكد التوم عقب التوقيع عىل مذكرة التفاهم لدعم 
التعليم مع دولة قطر أمس بالوزارة، تأسيس 6 مدارس 
منوذجية تواكب القرن الحادي والعرشين وأقر برورة 

إنعاش التعليم الثانوي الفني، منوهاً إىل أن امللتحقني به 
ميثلون %2.4 فقط. وقال األمني العام للمجلس القومي 
االتفاقية  إن  سعيد،  حمد  الكبار  وتعليم  األمية  ملحو 
أن  اىل  مشرياً  املدرسة،  خارج  األطفال  تعليم  ستدعم 
نسبة االستيعاب متثل %70 ووجود %30 من األطفال 
خارج املدرسة، الفتاً اىل أن ذلك ميثل تحدياً كبرياً ملجلس 
محو األمية .وناشد سعيد، كل رشكاء التعليم ومنظامت 
املجتمع املدين ملؤازرة  التعاون واالستفادة منه  لتقليل 

نسبة األطفال خارج املدرسة .



خواطر ما بعد الرحيل
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املجتمع وقطاعاته تنعي الراحل وتعدد مآثره، حتى كادت تضيق بها األسافري ومختلف وسائل 
اإلعالم. فقد كانت حياته عبارة عن ملحمة صاغها لنفسه بنفسه، لم يركن فيها على كريم 
محتده أو جاه موِرثِهِ. ويف بادرة نادرة كأنه يعلم دنو أجله، نعى نفسه بتلك الخطبة املؤثرة 
التي هزت مشاعر كل من سمعها، وبالكلمات امُلعربة التي صاغها يف مقال وهو على السرير 
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)2(
كانت هناك كثري من القواسم املشرتكة بني كل 
وأدبه  ُخلقه  أن  أحد عن  فيها  يختلف  مل  الُنعاة. 
وتواضعه كان سمة بارزة يف سلوكه. ومل يقل أحٌد 
إنه كان غضوباً أو متعالياً أو متعجرفاً أو مزدرياً 
غريه، ال سيام، وقد جانب ذلك برباعة يف بيئة كان 
مىض  أنه  إال  عنوًة،  ذلك  كل  له  تهيء  أن  ميكن 
سهر  طاملا  بنهج  لحياته  رسمه  آخر  طريق  يف 
الخلق جرائه واختصموا. كان وافر الثقة يف نفسه 
ولعل  تكرب،  دون  بها  االعتداد  شديد  تردد،  بال 
لحزب  كرئيس  السياسة  الحياة  معرتك  دخوله  يف 
األمة يف وقت مبكر من عمره دور يف ذلك. عالوة 
1966م  العام  يف  للوزراء  رئيساً  أصبح  أنه  عىل 
وبعد  السلطة.  دهاليز  يدخل  سيايس  كأصغر 
انقالب مايو  إثر  نحو ثالث سنوات أصبح سجيناً 
1969م ثمَّ مىض يف هذا السبيل معارضاً وسجيناً 
يف  منتخباً  الوزارة  لرئاسة  عودة  تخللتها  ومنفياً، 

الدميقراطية الثالثة.

)3(
قوامها  ودودة  عالقة  اإلمام  السيد  وبني  بيني 
الصداقة.  ملستوى  ترْق  مل  وإن  الوافر،  االحرتام 
من  سبتمرب  يف  األوىل  للمرة  التقيته  قد  كنت 
العام 1985م عقب انتفاضة أبريل، يف إطار حوار 
يف  اللقاء  عزَّ  وبعدها  الكويتية(  )الوطن  صحايف 
الخرطوم بعد ما أصبحت أسرية خفافيش الظالم، 
ولكن اللقاءات تعددت يف املهجر خاصة بني أسمرا 
يل  كان  حيث  1996م  العام  من  بدءاً  والقاهرة، 
رشف نرش خرب خروجه للعامل فيام سامه )عملية 
تهتدون( كام شاءت الصدف أن نلتقيه يف القاهرة 
إبراهيم  األصدقاء،  من  ثلة  ونحن  مرة  من  أكرث 
نرص  خالد،  العزيز  عبد  إسامعيل،  كامل  كرسني، 
تلك  عىل  درجنا  حيث  وشخيص،  الهادي،  الدين 
العادة يف زمن الشتات، فلفتت الظاهرة انتباهه، 
أم تنظيمياً، وملا  وتساءل ما إذا كنا نلتقي أخوياً 

نؤسس  أن  علينا  اقرتح  األوىل،  إجابتنا  كانت 
أو حاضنة تفكري Think Tank وسينضم  مركزاً 
تواضعه  عىل  للتدليل  القصة  هذه  أوردت  لنا. 

وحيويته وشغفه باستيالد املقرتحات!

)4(
غري أن هذه العالقة مل تحل بيني وبني انتقاده 
يف بعض مواقفه. لكنه مل يغضب أو يتربم ولعله 
يدرج األمر يف باب اختالف اآلراء الذي ال يفسد 

هذا  يف  وحــدي  لست  والحقيقة  قضية.  للود 
سياسياً  معه  اختلفوا  الذين  من  فكثري  الشأن 
وعرفوه عن قرب علموا اليشء نفسه. لعل ذلك 
الوفاقية،  للروح  مياًل  أكرث  يكون  أن  به  حدا  ما 
بدليل  حياته.  آخر  حتى  بها  متمسكاً  ظلَّ  وقد 
كام  املرض  فراش  عىل  وهو  كتبه  الذي  املقال 
ذكرنا. غري أن ما يلفت االنتباه أكرث يف شخصيته 
السودانية، ليس يف ما يذرَّه عىل  بالقيم  متسكه 
سلوكه  يف  ولكن  وعرب،  أمثال  من  الناس  سمع 
العام. فهو يحرص عىل صلة الرحم ويقوم بشتى 
وتلك خصلة  رهقها،  رغم  االجتامعية  الواجبات 
أورثها ذريته. ففي الشأن الخاص، ما زلت ممتناً 
له زياريت وابنه صديق لتقديم العزاء يف زوجتي. 
السيدة  حرصت  كام  الكرميات،  بناته  وأعقبهام 
حفية واألخت رباح عىل حضور التأبني مام كان 

له بالغ األثر يف نفيس وأرسيت.

)5(
خصصت له يف كتايب )محنة النخبة السودانية( 
بعنوان  ناقداً  فصاًل  1993م  عام  صدر  الــذي 
هذه  منه  واقتبس  ظلم(  أم  ظلموه  )املهدي 
الشذرات تأكيداً ملا ذكرت )يتميز املهدي بالجرأة 
أو  تصلباً  فعلها  ردود  ويتحمل  آرائه،  طرح  يف 
اعتداداً، كام أنه يتميز بالحيوية والحركة والقدرة 
عىل تحمل األمل واإلجهاد واملشقة. ويف شخصيته 
والسامحة  والطيبة  األدب  من  كبريٌا  قــدرٌا 
إن  الفكرية«  »املبارزة  السودانية. وتجده يحبذ 
جاز التعبري، وهو ال يكل وال ميل من الحوارات 

نه من إظهار ملكاته  السجال، ألن يف ذلك ما ميكِّ
عقالها(  من  الكثرية  قراءاته  إسار  يفك  ويجعله 
أرىس  )لقد  ُخلقه:  عىل  يدل  آخر  اقتباس  ويف 
املهدي نهجاً ُمتفرداً يف املحافظة عىل املال العام. 
فهو طاهر اليد، بينه وبني خزينة الدولة ُحرمة. ال 
مييل لحياة البذخ واملظاهر التي اشتهر بها كثري 
من القادة والرؤساء. بل أثناء تقلده منصباً كان 
يرفض الراتب املخصص له. كام أنه مل ُيحاكم يف 
أي عهد بتهمة الفساد والتي تكون مربراً لألنظمة 
الديكتاتورية يف إطاحتها بالسلطة كام فعلوا عام 

1989م(.

)6(
ُمحرجني  موقفني  أكرب  واجهه  الصدد  هذا  يف 
ُسمي  فيام  األول:  للوزارة.  األخرية  رئاسته  إبان 
هجوماً  هوجم  حيث  املهدي(  آل  )تعويضات 
مكثفاً، لكنه حسم األمر بقوله يل يف حوار )عندما 
اطلعت عىل املوقف رأيت أن ما يوقف كل الذرائع 
ويزيل الشبهات هو أن ُيحال املوضوع برمته إىل 
املحكمة، وأن ُتلغى كل التعويضات عىل املستوى 
املوقف  أما  العام(  املال  مع  التعامل  يف  العائيل 
إبان  الفاضل  الله  عبد  مبارك  فساد  فهو  الثاين 
الدميقراطية الثالثة، والذي وضع املهدي يف محك 
واتهم باملداراة عىل فساده بحكم صلة القرىب، إال 
أنه قطع قول كل خطيب بتكوين لجنة محاسبة 
للمذكور، لكن نتائجها مل تر النور نسبة لحدوث 
حتى  براءة  بال  صفحاتها  طوى  الذي  االنقالب، 
الناس  أكرث  كان  املذكور  أن  املفارقة  هذا.  يومنا 
البائدة،  العصبة  فعلت  مام  بأسوأ  للفقيد  أذًى 
وذلك باتهامه له بأخذ أموال منها وافرتاءات أُخر 

أظن أًن املهدي ترفع عنها!

)7(
الفضاء  يف  كبرياً  فراغاً  املهدي  ترك  برحيله 
األكرب  تأثريه  أن  شك  وال  السوداين.  السيايس 
قبل  زمامهام  يتوىل  كانا  صعيدين  عىل  سيكون 
األنصار  كيان  يف  اإلمامة  مسألة  األول  الرحيل. 
األول فهو  الشأن  أما  األمة.  قيادة حزب  والثاين 
ال يعني عموم أهل السودان بقدرما يعني أهل 
الطائفة وهم كفيلون به. لكن الشأن الثاين يهم 
األمة السودانية برمتها، ألن الحزب أحد األعمدة 
الراسخة يف الحياة السياسية. ونحن من املؤمنني 
الدميقراطية  تقوية  شأنه  من  قوياً  حزباً  بأن 
الرابعة التي يتوخاها أهل السودان وأنجزوا من 

أجلها ثورة عظيمة مألت سريتها اآلفاق.
أكرث  كــان  الفقيد  أن  من  بالرغم  وختاماً 
السياسيني السودانيني باعاً يف مضامر الكتابة يف 
شتى القضايا، مع ذلك يحدوين أمل كبري يف أن 
عامرة  كانت  حياته  أن  شك  فال  مذكراته  تنرش 
الحالية  األجيال  عليه  تطلع  أن  ينبغي  بالذي 
السودان  ذاكرة  من  جزءاً  يعد  فهو  والقادمة، 

وتلك دعوة لكرميته السيدة رباح.
رحم الله السيد اإلمام وأسكنه فسيح جناته.

والدميقراطية  املحاسبة  من  البد  الكالم:  آخر 
وإن طال السفر.

برحيله ترك المهدي فراغًا كبيرًا في الفضاء السياسي السوداني



وامليدانية  السياسية  للتطورات  ونظرا 
قادة  وصول  وعقب  قبيل  السيام  بالسودان، 
والفعاليات  »الخرطوم«  إىل  الثورية  الجبهة 
عدة  اللقاء  إرجاء  تم  العودة،  بهذه  املرتبطة 

مرات، حتى تم تحديد موعد اللقاء.
»دار  مقر  داخل  الباكر،  الصباح  وىف 
الضيافة« الذى يقع بجوار مقر القيادة العامة 
للقوات املسلحة السودانية، ىف قلب العاصمة 
»الخرطوم«، وىف املوعد املحدد للقاء، مل أنتظر 
كثريا حتى التقيت الفريق أول ركن عبدالفتاح 
االنتقاىل  السيادة  مجلس  رئيس  الربهان، 
به  ُيدىل  صحفى  حوار  أول  ألجرى  السوداىن، 

لجريدة مرصية.
ب  ورحَّ السيادة  مجلس  رئيس  استقبلنى 
ىب بحفاوة شديدة، ألستهلَّ الحديث معه عن 
عبدالفتاح  بالرئيس  األخري  لقائه  وعن  مرص 
وقسامته،  صوته،  نربات  من  وبدا  السيىس، 
الذى  لرئيسها  وتقديره  ملرص،  البالغة  محبته 
بني  العالقات  أن  مؤكًدا  مرة،  من  أكرث  التقاه 
وتاريخية  »أزلية  والسودان  مرص  شعبى 

ومصريية«.
الربهان  الفريق  كان  اللقاء،  مدار  وعىل 
مدرًكا لحجم الصعوبات التى تواجه هذا البلد 
العرىب الكبري، الذى قادته األقدار لتوىل مهمته 
أيضا  وكان  السيادة،  ملجلس  كرئيس  العسرية 
بالبالد  تحيط  التى  باملخاطر  كاملة  دراية  عىل 
التوصل  عقب  السيام  الداخلية،  والتحديات 
الناس أن يكون  الذى يأمل  اتفاق السالم،  إىل 

فاتحة خري ملستقبل البالد.
الفريق  كان  التحديات،  كل  من  وبالرغم 
الجديد،  بالسودان  متفائاًل  الربهان  ركن  أول 
واثقا ىف قدرة السودانيني عىل إحداث التقدم 

املنشود.
أسئلة  عن  سيادته  أجاب  الحوار  وخالل 
»الرشوق« بصدر رحب، وتحدث عن العالقات 
عالقة  تكون  أن  يجب  »إنها  قائال:  مرص،  مع 
تكامل«، مشددا عىل أن شعبى مرص والسودان 

هام شعب واحد ىف بلدين.
وعن اتفاق السالم السوداىن، أكد أنه هدف 
اسرتاتيجى بالنسبة للثورة وال يخضع للمناورة و 
التكتيك، وبشأن رفع اسم السودان من قامئة الدول 

أوضح  لإلرهاب،  ن الراعية  أ
ىف  غاية  ليس  ذلك 

لن  فهو  ذاته،  حد 
منفعة  إىل  يقود 
ولكنه  مبارشة 
عقبة  ميثل  ظل 
وجبت  الطريق  ىف 

إزالتها.

أو  التطبيع  اتفاق  وعن 
إن  قال  إرسائيل..  مع  الصلح 
السؤال الصحيح يجب أن يكون 
من  السودان  استفاده  الذى  ما 

الخصومة مع إرسائيل؟!
وبدا رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول ركن الربهان، متطلًعا 
إن  يقول  بتفاؤل، وهو  الغد  إىل 
السودان اآلن »عىل مدرج اإلقالع 
السياسية  العقبات  إزالة  عقب 
واألمنية«. واىل نص الحوار الذى 
جرى قبل ايام قليلة ىف العاصمة 

السودانية الخرطوم.

املاىض  الشهر  نهاية  ىف  املاىض    الشهر  نهاية  ىف    
التقيت  مرص  إىل  بزيارة  التقيت قمتم  مرص  إىل  بزيارة  قمتم 
بالرئيس  خاللها  بالرئيس سيادتكم  خاللها  سيادتكم 

عبدالفتاح السيىس وصفت بأنها مهمة للغاية.. عبدالفتاح السيىس وصفت بأنها مهمة للغاية.. 
ما هى النتائج التى أسفرت عنها تلك الزيارة؟ما هى النتائج التى أسفرت عنها تلك الزيارة؟

ألن  للغاية،  مهمة  زيارة  فعال  هى  ــ 
جدا  مهمة  دولة  العربية  مرص  جمهورية 

فكالهام  للسودان،  بالنسبة 
ُبعدا  ُيشكل  لآلخر، مام  عمق 
األمن  إطار  ىف  اسرتاتيجيا 
فالبلدان  للبلدين،  القومى 
مفتوحة  حدود  تربطهام 
الكيلومرتات،  آلالف  متتد 
غري  من  الصحراء  عرب 
إىل  إضافة  طبيعية،  حواجز 
املاىئ  واألمن  البحرى  األمن 
يجعل  مام  الجوى،  واألمن 
املجاالت  هذه  ىف  التعاون 
والتعاون  الرضورة،  تقتضيه 
وحل  فهم  ىف  كثريا  يساعد 
ويجعل  الخالفية،  املسائل 

قامئة  البلدين  سياسة 
العلمية  املعطيات  عىل 
واملصالح املشرتكة بداٌل من 

االنطباع والنمطية.
آمال  هناك  آمال    هناك    
الشعبني  لدى  الشعبني عريضة  لدى  عريضة 
والسوداىن  والسوداىن املرصى  املرصى 
فرتة  تعقيدات  فرتة بتجاوز  تعقيدات  بتجاوز 
واالنفتاح  البشري  واالنفتاح حكم  البشري  حكم 
البلدين  بني  التعاون  البلدين ىف  بني  التعاون  ىف 
كيف  أرحب،  آفاق  كيف إىل  أرحب،  آفاق  إىل 
الحكومتني  جهود  الحكومتني ُتقيم  جهود  ُتقيم 
املوقعة  املوقعة واالتفاقات  واالتفاقات 
اآلمال؟  تلك  اآلمال؟ لتحقيق  تلك  لتحقيق 
املرشوعات  عن  املرشوعات وماذا  عن  وماذا 
املشرتكة بني البلدين وعىل املشرتكة بني البلدين وعىل 
مجاالت  ىف  التحديد  مجاالت وجه  ىف  التحديد  وجه 

الزراعة والرى والطرق؟الزراعة والرى والطرق؟
الواقع هام شعب واحد ىف دولتني،  ــ ىف 
وال  تكامل،  عالقة  تكون  أن  يجب  والعالقة 
يجب أن يكون لها سقف تقف عنده، ويجب 
التى  السياسة  تنتهج  أن 
القصوى،  املنفعة  تحقق 
حول  تفاهامت  جرت  فقد 
الحديدية  السكك  خط  ربط 
امتدادا  ومرص،  السودان  بني 
شاء  إن  السودان  جنوب  إىل 
الله ىف إطار التكامل الشامل 
مرشوع  وكذلك  للمنطقة، 
والكهرباء،  الغاز  إمداد 
املشاريع  من  والعديد 
الحيوانية،  والرثوة  الزراعية 
الله أول  كل ذلك مُيثل بإذن 
جميع  آمال  لتحقيق  الغيث 

شعوب املنطقة األفريقية.
  كيف تنظرون ملستقبل   كيف تنظرون ملستقبل 
ــ  »السودانية  ــ العالقات  »السودانية  العالقات 
رفع  قرار  عقب  رفع األمريكية«  قرار  عقب  األمريكية« 
القامئة  من  السودان  القامئة اسم  من  السودان  اسم 

األمريكية لإلرهاب؟األمريكية لإلرهاب؟
السودان  اسم  رفع  ــ 
من القامئة ليس غاية ىف حد 
ذاته، فهو لن يقود إىل منفعة مبارشة، ولكنه 
ظل مُيثل عقبة ىف الطريق وجبت إزالتها، ومن 
وُنحسن  التعاون  آفاق  عن  البحث  ينبغى  ثم 
وإمكانيات  أدوات،  من  لدينا  ما  استخدام 
فأمريكا  استغاللها،  ونحسن  أمريكا  تحتاجها 
مقابل، فقط  بال  تعطى  ليست جمعية خريية 
التعريف ببلدنا وموارده وما  علينا أن نحسن 
مُيكن أن تجنيه أمريكا وما مُيكن أن نستفيده 

نحن.
بأى  نريد  ال  فنحن 
حال أن نكون اليد السفىل، 
األرض  لديه  فالسودان 
واملوقع  الزالل  واملاء  الِبكر 
الجغراىف املتفرد، فالسودان 
إضافة  العامل،  قلب 
الطبيعية  الرثوات  إىل 
والحيوانية والتنوع البرشى 

وتعدد املناخ.
التى  الفوائد  التى   ما هى  الفوائد    ما هى 
مُيكن أن تعود عىل السودان مُيكن أن تعود عىل السودان 
العالقات  تطبيع  جراء  العالقات من  تطبيع  جراء  من 

مع إرسائيل؟مع إرسائيل؟
الحقيقة  ىف  السؤال  ــ 
بطريقة  ُيطرح  أن  يجب 
استفاده  الذى  ما  أى  مغايرة، 
الخصومة  من  ويستفيده  السودان 

وأصبحت  املتحدة،  األمم  ىف  عضو  دولة  مع 
عن  النظر  بغض  الدوىل  املجتمع  من  مقبولة 
الظروف التى صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك 
اكتشاف مساحات املصالح وآفاق التعاون كأى 
دولة أخرى ىف العامل، فام قام به السودان هو 
صلح مع دولة كان قامئا معها عداء ىف السابق 

وهو أمر طبيعى.
أجهزة  بني  كامل  اتفاق  هنالك  هل  أجهزة    بني  كامل  اتفاق  هنالك  هل    
السلطة االنتقالية عىل قرار التطبيع؟ وما هى السلطة االنتقالية عىل قرار التطبيع؟ وما هى 
بني  العالقات  ىف  املتوقعة  املقبلة  بني الخطوات  العالقات  ىف  املتوقعة  املقبلة  الخطوات 

البلدين؟البلدين؟
الوثيقة  االنتقاىل حسب  الحكم  أجهزة  ــ 

»مجلس  هى  الدستورية، 
الوزراء،  مجلس  السيادة، 
اآلن  الترشيعى«،  واملجلس 
والوزراء  السيادة  مجلسا 
رشكاء ىف خطوة إنهاء العداء 
ما  ومتى  إرسائيل  دولة  مع 
قام املجلس الترشيعى فهو 
بالتصديق  املخولة  الجهة 
الدولية،  االتفاقيات  عىل 
طيف  مع  تشاورنا  أننا  إال 
السياسية  القوى  من  واسع 
عدم  ووجدنا  واملجتمعية 
مامنعة ىف إنهاء حالة العداء 
مع إرسائيل وعمل مصالحة 

معها.
  هل هنالك محادثات   هل هنالك محادثات 

إلكامل عملية السالم؟إلكامل عملية السالم؟
هدف  السالم  ــ 
للثورة،  بالنسبة  اسرتاتيجى 
دربه  ىف  سائرين  سنظل 
أن  إىل  الوسائل  وبكل 

يتحقق، والسالم ىف الحقيقة ال يعنى فقط أن 
تسكت البنادق وتتوقف الحرب، وإمنا معالجة 
كل التشوهات التى أدت إىل الغنب واللجوء إىل 
العنف سواء ىف املناطق التى شهدت رصاعات، 
ىف  العدالة  أيضا  وهو  تشهد،  مل  التى  تلك  أو 
وصوال  املوجود  تطوير  ثم  املوجود،  اقتسام 
البندقية هى  تكون  أن  نريد  ال  الرفاهية،  إىل 
توجه  فقط  البندقية  الحقوق،  لنيل  الوسيلة 
إىل صدور األعداء، فالحقوق املتساوية أساسها 

املواطنة.
لإلدارة  تأثري  أى  من  تخشون  هل  لإلدارة    تأثري  أى  من  تخشون  هل    
اسم  حذف  ملفى  عىل  الجديدة  اسم األمريكية  حذف  ملفى  عىل  الجديدة  األمريكية 
لإلرهاب،  األمريكية  القامئة  من  لإلرهاب، السودان  األمريكية  القامئة  من  السودان 

والتطبيع بني السودان وإرسائيل؟والتطبيع بني السودان وإرسائيل؟

تقصدين،  كنِت  إذا  ــ 
مجىء رئيس دميقراطى إىل 
فبالتأكيد  األبيض،  البيت 
القلق،  يثري  ما  هناك  ليس 
مؤسسات،  دولة  فأمريكا 
وىف دولة املؤسسات العقود 
عالقة  أرى  وال  ُتحرتم، 
مع  عالقات  إقامة  ملوضوع 
قلت،  مبا  إرسائيل  دولة 
وليس  إرسائيل  مع  هو 
من  وأمريكا  أمريكا..  مع 
وإنهاء  للسالم  الداعمني 

الرصاع ىف اإلقليم والعامل.
هنالك خطوات  هل  هنالك خطوات    هل    
عملية  إلكامل  عملية عملية  إلكامل  عملية 
السالم مع عبدالعزيز الحلو السالم مع عبدالعزيز الحلو 

وعبدالواحد محمد نور؟وعبدالواحد محمد نور؟
آنفا،  لِك  ذكرت  كام  ــ 
السالم أمر اسرتاتيجى ال يخضع للمناورة والتكتيك.

الدولية  الجنائية  املحكمة  مدعية  زارت  الدولية    الجنائية  املحكمة  مدعية  زارت    
هذا  ىف  التطورات  هى  ما  مؤخرًا..  هذا »الخرطوم«  ىف  التطورات  هى  ما  مؤخرًا..  »الخرطوم« 

امللف؟امللف؟
االنتقاىل  الحكم  هياكل  ىف  هنا  الجميع  ــ 
عىل  ُمْجمع  واملجتمعية،  السياسية  والقوى 
وهو  العدالة  بينهام  من  التى  الثورة  شعارات 
مع  االتفاق  وتم  لتحقيقه،  الجميع  يسعى  التزام 
مدعية املحكمة الجنائية الدولية عىل أهمية إقامة 
مبا  العادلة،  للمحاكمة  املتهمني  وتقديم  العدالة، 

ُينصف الضحايا ويقيم العدل ويرد الحقوق.
اقتصادية..  أزمة  من  السودان  ُيعاىن  اقتصادية..    أزمة  من  السودان  ُيعاىن    
انتعاش  أى  حدوث  تتوقعون  انتعاش هل  أى  حدوث  تتوقعون  هل 
محادثات  هنالك  وهل  محادثات اقتصادى..  هنالك  وهل  اقتصادى.. 
املساعدات  حزم  الستئناف  املساعدات رسمية  حزم  الستئناف  رسمية 

»اإلماراتية ــ السعودية«؟»اإلماراتية ــ السعودية«؟
مدرج  ىف  اآلن  السودان  ــ 
اإلقالع عقب إزالة العقبات السياسية 
للمستثمرين  هنا  والدعوة  واألمنية، 
وبالتأكيد  املتبادلة،  املنفعة  وأهل 

لإلخوة السعوديني واإلماراتيني.
  هناك أطراف داخل التحالف   هناك أطراف داخل التحالف 
تتحدث  والتغيري«  »الحرية  تتحدث الحاكم  والتغيري«  »الحرية  الحاكم 
عىل  النظامية  القوات  سيطرة  عىل عن  النظامية  القوات  سيطرة  عن 

االقتصاد.. فام تعليقكم عىل ذلك؟االقتصاد.. فام تعليقكم عىل ذلك؟
هذه  أطرافا،  ليست  هذه 
ملعلومات  محدودةتروج  أصوات 
كاذبة، مثال ذلك أن القوات املسلحة 
تسيطر عىل أكرث من ٨٠٪، وهذا أمر 
مسألة  وهناك  إطالقا.  صحيح  غري 
توضيحها،  يجب  األهمية  غاية  ىف 
الرشكات  هذه  معظم  أن  وهى 
االجتامعى  الضامن  صندوق  تتبع 
وال  املسلحة  القوات  وأفراد  بضباط  الخاص 
تتبع املؤسسات العسكرية واألمنية، وال مجال 
املوانئ  مثل  الحكومية  بالرشكات  ملقارنتها 
واملطارات  والبرتول  املعادن  ورشكات  البحرية 
الرشكات  هذه  من  واحدة  فأى  والكهرباء، 
تابع  ما هو  بل مئات أضعاف  تساوى عرشات 

للمؤسسات العسكرية واألمنية.
الضامن  صندوق  تتبع  التى  والرشكات 
وفقا  مسجلة  واألفراد  للضباط  االجتامعى 
من  وتراجع  امتيازات  بأى  تتمتع  وال  للقوانني 
وبني رشكات  بينها  وليس  القومى  املراجع  قبل 

القطاع الخاص أو العام أى تقاطعات.

*نقال عن "الرشوق" املرصية*نقال عن "الرشوق" املرصية

السالم فى السودان هدف استراتيجى للثورة 
وال يخضع للمناورة والتكتيك

حوارــ سمر إبراهيم

 مصر والسودان شعب واحد فى بلدين.. وكالهما عمق لآلخر
 العالقة مع 
مصر يجب 

أن تكون 
عالقة 
تكامل

سيطرة القوات 
المسلحة 

السودانية على 
80% من االقتصاد 
غير صحيح إطالًقا

اتفقنا مع 
مدعية المحكمة 
الجنائية الدولية 

على تقديم 
المتهمين 
للمحاكمة 
العادلة

البندقية 
فقط توجه 

لصدور األعداء.. 
فالحقوق 

المتساوية 
أساسها 
المواطنة

على مدار األشهر املاضية، ظللت أسعى إىل لقاء رئيس مجلس السيادة االنتقاىل بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح الربهان، 
تابعتها عن كثب فى عاصمة جنوب  التى  املاراثونية  السالم  السودان، ومفاوضات  السيادة فى دولة  السيما عقب تشكيل مجلس 

السودان، جوبا.
سنحت ىل الفرصة حينما كنت أرتب لزيارة العاصمة السودانية »الخرطوم« عقب توقيع اتفاق السالم السودانى، والذى شرفت 

بتغطية فعالياته لـ»الشروق« فى زيارتني متتاليتني إىل دولة جنوب السودان.
وعقب وصوىل إىل مطار الخرطوم الدوىل بساعات قليلة، تقدمت بطلب إلجراء الحوار مع رئيس مجلس السيادة، وبذلت فى سبيل 
ذلك جهودا حثيثة إلجراء الحوار، خصوصا فى ظل الطلبات العديدة التى يتلقاها رئيس مجلس السيادة يوميا من صحف ومحطات 
تليفزيونية عاملية وعربية، تسعى جميعها للقاء الرجل األول فى نظام الثورة السودانية، وحني استجاب لطلب الظهور صحفيا، كان من 
حسن حظى أن يقع اختياره على صحيفة »الشروق« املصرية، تقديرًا منه لدور مصر، وللصحيفة التى تُـوصف فى الدوائر السياسية 
السودانية بـ»املهـنية«، فضاًل عن كونها كانت األكثر اهتماما بمتابعة مجريات ومراسم اتفاق السالم السودانى، وتوثيق هذا اإلنجاز 

التاريخى صحفيا.

حوارحوار٤
االثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٣(

عبدالفتاح الربهان رئيس مجلس السيادة السوداني لـ»                                « املصرية: 



أقوال ضد النسيان:
إن نفسًا لم يشرق الحب فيها 

هي نفس لم تدر ما معناها

 مواقع التواصل االجتماعي 

هو يف البري وقع فيهو الفيل

مثل سوداني 

Democratsudan t.me/DemocratsudanDemocratsudanchat.whatsapp.com/
FBfMCgTJean4Tr8jgKu6BmDemocratsudan

من اآلخر
د. مرتضى الغالي اسماء جمعة 

مسألة

التي  الغفرية  الجموع  جسدته  بالفضل  واعرتاف  كبري  حب 
شيعت الحبيب اإلمام الصادق املهدي، وهو القائل يف آخر رسائله 

عىل فراش االستشفاء: »وأفضل الناس يف هذا الوجود شخص يرتحم 
مشيعوه قائلني: وقد شيعنا حقاين إىل الحق، إّن إىل ربك الُرجعى«.

الدميقراطي-وكاالتالدميقراطي-وكاالت
الــفــرتة  يف  مــنــا  ــل  ك يبحث 
إلنقاذ  الطرق  أفضل  عن  الحالية، 
فريوس  عدوى  من  وأرستــه  حياته 
معه  التعايش  بعد  خاصة  كورونا، 
وفتح مناحي الحياة أمام املواطنني.

ونستعرض قامئة بأهم األشياء 
زمن  يف  تفعلها  أن  يجب  ال  التي 

."eatthis" تفيش فريوس كورونا، وفقا ملوقع
ال تخيف نفسك

عن  باملعلومات  اطالع  عىل  كن  متيقًظا،  كن  مستعًدا،  كن 
الفريوس، لكن ال تخف، تأكد أنك ستتجاوز األزمة بأقل الخسائر إذ 

اتبعت اإلجراءات الوقائية.
ال تعتقد أنك محصن

ال تقل إين صغري، فالفريوس قد يصيبك يف أي وقت حال عدم 
التزامك بإجراءات السالمة، فكورونا ال يصيب كبار السن فقط.

احذر تناول املطهرات
املبيضات  أو  املطهرات  تناول  استبعد  بأي حال من األحوال 
كوقاية محتملة، فهي سامة، وميكنها أن تسبب لك آالم يف املعدة، 

قدصل إىل الوفاة، عليك استخدام املطهر عىل يديك فقط.
ال تعتقد أن الشمس تحميك من كورونا

توقع البعض أن الحرارة والضوء قد يقتالن الفريوس التاجي، 
فال ينغي القول واالعتامد أن الصيف سيقتل الفريوس متاًما.

ال تظن أن املسافة االجتامعية ستنتهي غًدا
الفرتة  يف  حزم،  بكل  االجتامعية  املسافة  نطبق  أن  يجب 
الحالية حوايل مرت إىل مرت ونصف بني كل شخص، وال يجب االعتقاد 

أن ذلك ليس مهام.
احذر الذهاب إىل الشاطئ أو الحدائق العامة

املستحيل  من  العامة،  والحدائق  الشواطئ  بعض  فتح  مع 
املزدحمة،  األماكن  االجتامعية يف مثل هذه  املسافة  الحفاظ عىل 

بالتايل يجب عدم الذهاب إليها.

مبالغ  بطريقة  طعاما  تشرتي  ال 
فيها

تستدعي  حاجة  هناك  ليست 
تشرتي  ال  الطعام،  رشاء  أثناء  للذعر 
بل  فيها،  مبالغ  بطريقة  األغــذيــة 
عليك اتخاذ اإلجراءات االحرتازية عن 
ما  ورشاء  البقالة،  محالت  يف  التواجد 

تحتاجه فقط.
ال تنس أن تغسل يديك باستمرار

هذه هي الحامية األكرث أهمية ضد كورونا، اغسل يديك بعد 
الخروج يف األماكن العامة، وبعد استخدام الحامم، بعد السعال أو 

العطس، وقبل إعداد الطعام أو تناوله.
ال تلمس وجهك

غالًبا ما تدخل الجراثيم إىل جسمنا، عندما نلمس أعيننا أو 
أنفنا أو فمنا، كام يقول الخرباء.

ال تغسل يديك ملدة تقل عن 20 ثانية
غري  املدة، سيكون  من هذه  أقل  أي يشء  إن  الخرباء  يقول 
صحي، وسيرتك الجراثيم عىل يديك. افعل ذلك ملدة 20 ثانية أو 

أكرث.
اغسل يديك دامًئا بالصابون

تظهر الدراسات أنه أثناء غسل اليدين، ينتج الصابون تفاعاًل 
املاء  من  كفاءة  أكرث  بشكل  يديك  من  الجراثيم  يزيل  كيميائًيا 

وحده، ال تستخدم كمية قليلة جًدا أو أكرث من الالزم.
ال تعطس أو تسعل يف الجو

السعال أو العطس يف كوع مرفقك، أو استخدام منديل أمر 
رضوري حتى ال ينترش الرذاذ.

ال تلمس مقابض األبواب )إذا كنت تستطيع ذلك(
ملدة  يعيش  أن  ميكن  التاجي  الفريوس  أن  الباحثون  وجد 
يومني إىل ثالثة أيام عىل األسطح الصلبة مثل مقابض األبواب، لهذا 
السبب من املهم بشكل خاص غسل يديك بانتظام، ودفع األبواب 

بذراعك أو مرفقك قدر اإلمكان.
ال تحرض التجمعات الكبرية

التجمعات الكبرية تعرض حياتك للخطر، يجب أن تقترص عىل 
10-5 أشخاص عىل األكرث.

احذر من اإلكثار من تناول الطعام يف املطاعم
يجب أال تذهب إىل املطاعم، وإذا كنت مضطرا، يجب عليك 

االلتزام بكل قواعد السالمة وتطبيقها حرفيا.

مسارب الضي
الحاج وراق 

الحسابات  أحد  عن  بالصحف  رشح  فيام  تأمل   •  
التي كان يديرها عمر البشري.

 • حساب مرصيف ببنك التضامن االسالمي، بالرقم 
العام  حتى  2013م  العام  منذ  مفتوحاً  ظل   ،)46160(
التضامن  بنك  مدير  عرب  البشري  عمر  يديره  2017م، 
يتبعان  بإسم شخصني  مسجل  السودان،  بنك  ومحافظ 
للتنظيم االسالموي الحاكم حينها ولكن هذين الشخصني 
ليس لهام حق التصديق أو الرصف منه إال بإذن الجهات 

املذكورة.
ويديره  االسالمي،  التضامن  ببنك  والحساب   •  
املركزي،  البنك  البنك، ويرشف عليه محافظ  مدير عام 
ولكن الحساب "ال يوجد ضمن السجالت الرسمية لبنك 

السودان"!!.
مببلغ  أدىن  بحد  يومي  بشكل  الحساب  ويغذي   •  
ألف  مليون ومائة ألف دوالر واألعىل مليون وثالمثائة 
بالسعر  رصافــات   6 عىل  املبالغ  هذه  وتــوزع  دوالر 

األسود.  السوق  بسعر  املبالغ  ببيع  لتقوم  الرسمي، 
الرائد،  دينار،  الياممة،  أرجني،  )لرية،  هي:  والرصافات 
وباب املندب(. وبلغت املبالغ من العملة الصعبة التى 
مليون  و129  دوالر،  مليون   116.6( الحساب،  دخلت 
مليون  و66.768  درهم،  مليون  و18  سعودي،  ريال 

يورو(.
       • واملستفيدون من الحساب هم عمر البشري 
إيثار  ومنظمة  الطعام  بنك  ومنظمة  مبارشة،  بصورة 
وجامعة افريقيا العاملية وجمعية القرآن الكريم ورشكات 

جولدن وود أوكالند كول. 
املالية  املبالغ  حجم  من   %)36( نحو  وخصص   •  
ويبلغ 960 مليار و100 مليون و467 ألف جنيه لتمويل 

نشاطات األمن الشعبي. 
 • وظل الحساب مفتوحاً وتستثمر العملة املحلية 
مستمراً  الرصف  وظل  متعددة،  تجارية  عمليات  يف  به 

منه إىل أن أوقف بواسطة لجنة تفكيك التمكني.

ألنفسهم  السودانيون  االسالمويون  رشعــن   •  
البنود  الدولة بدعوى الرصف عىل  االستيالء عىل موارد 
)الدعوة(  لصالح  واألمني،  الحزيب  لعملهم  الرسية 
يف  مطلقاً  ليتحقق  يكن  مل  وهذا  االسالمية(!  و)الدولة 
دولة مؤسسات وشفافية ورقابة ومساءلة، ولهذا تالعبوا 
بكل النظم املؤسسية يف التعامل املايل واإلداري، وأقاموا 
)الخاصة(  املكاتب  عنارص  من  موازية  )ظــالم(  دولة 
الدولة  تدير  التي  هي  كانت  الشعبي-  واألمن  -األمن 
فعلياً بأوامر غري مكتوبة. وكان أحد أهم آليات االستيالء 
الدولة  أجهزة  بني  رشاكات  تأسيس  الدولة  موارد  عىل 
الخاصة، ومع  املكاتب  بعنارص  ورشكات خاصة مسجلة 
غياب الشفافية والرقابة واملساءلة، امنحت الفواصل بني 
املكاتب الخاصة وقياداتها التي تسجل بإسمها الرشكات، 
صارت  الظالم  مؤسسات  وبدينامية  فشيئاً  وشيئاً 
القيادات تنهب للتنظيم ولنفسها أيضاً، ثم لنفسها أكرث 
من التنظيم، وتحول املناخ العام يف التنظيم والدولة إىل 

فساد بنيوي وشامل، فتحققت دولتهم كدولة لصوص، 
ودعوتهم إىل دعوة ضد أهل السودان- يأخذون أموالهم 
الخاصة!.  بها جيوبهم  ليسمنوا  واليتامى  الفقراء  أموال 
مسرية بائسة، وتؤكد ىف ذات الوقت أن البرشية مل تبتدع 
أفضل  وحرياته  وحقوقه  االنسان  لكرامة  أحفظ  نظاماً 

من النظام الدميقراطي.
 • يهدف دعاة الدولة الدينية إىل إضفاء قداسة عىل 
دولتهم تحصنها من املراقبة واملساءلة. وتفيض السلطة 
غري املراقبة بالرضورة إىل الفساد. وذلك ما أوضحه قبل 
من  إن  قال  عليه حني  الله  رضوان  أبوذر  سيدنا  قرون 
وكذلك  يريدون رسقته.  إمنا  الله  مال  املال  إن  يقولون 
من يدعون )هي لله ال للسلطة وال للجاه( إمنا يريدون 
ومراقبتهم  حكامهم  اختيار  يف  املحكومني  حق  رسقة 
العميم  الفساد  إىل  انتهت  فاسدة  دعوة  ومساءلتهم. 

الذى يتكشف كلام تكشف مزيد من املعلومات.

الدولة كمزرعة خاصة

مقطع شعري

مكي أحمد

ال أرض تحملك

مؤنس الوحشة ال عليك

فسهام الحياة حين ترشف جسمك لن تموت

ستنجيك الوسامة من كل قبح

مثلما تنقذ الشمس لياًل يتيمًا على بابها.

الصادق املهدي

األمم  أطلقتها  بحملة  األيــام  هذه  العامل  يحتفل 
ملناهضة  يوماً  ال16  حملة  اسمها   1991 عام  املتحدة 
العنف ضد املرأة، بدأت يوم 25 نوفمرب وتنتهي يوم 10 
ديسمرب تزامناً مع  اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، وسبب 
تكلف  اصبح ظاهرة  النساء  العنف ضد  ان  الحملة هو 
الدول اقتصاديا واجتامعيا وتؤثر عىل مستقبل الشعوب، 
بسبب  عنه  الكشف  يتم  ال  ألنه  ظاهر  غري  عنف  وهو 
العار او خوف النساء من التبليغ ، وألن اليشء باليشء 
يذكر  دعونا نلقي نظرة عىل العنف يف مجتمعنا، خاصة 
وان السودان صنف واحداً من اكرث الدول عنفا يف العامل 

وخاصة ضد النساء.
يف الحقيقة العنف يف املجتمع السوداين له اسبابه 
كل  او  اغلب  مثل  التاريخية  واالجتامعية  الثقافية 
الرجل  ان  االطفال  يف  يزرع  الصغر  فمنذ  املجتمعات، 
دامئا  تصور  التي  للمرأة  ينصاع  وال  يبيك  وال  يخاف  ال 
بالضعف وقلة الحيلة، بالرغم من أن العامل انتج الكثري 
من النساء الشجاعات، وبصفة عامة سبب انتشار العنف 
ضد النساء يف العامل يعود اىل انه مقبول من قبل املجتمع 
والرجل، بل وحتى  من قبل املرأة نفسها ألسباب كثرية 
ليس  ولكن  صعباً،  عليه  القضاء  امر  يجعل  ما  وهو 

مستحياًل.
املجتمع  يف  املــرأة  ضد  العنف  ــواع  ان تتعدد      
يف  لها  التسبب  هي  واحــدة،  النتيجة  ولكن  السوداين 
األذى الذي يؤثر عىل أدائها االجتامعي وتطورها، فهناك 
عنف اجتامعي وهو يعترب ثقافة تفرضها القيم والعادات 
رجل،  بصفته  ميارسه  الذي  الرجل  عنف  ثم  والتقاليد، 
معرفتها  عدم  بسبب  نفسها  ضد  املرأة  متارسة  وعنف 
عالقة  ال  اجتامعية  واعراف  لقيم  وانصياعها  لحقوقها 
نفسها  ترهق  ما  وكثرياً  واإلنسانية،  واالخالق  بالدين  لها 
بتحمل ذلك العنف إما إلرضاء الرجل أو لنيل اعجابه أو 

إلرضاء املجتمع الذي ال يرحمها.
جنسها  بنات  ضد  العنف  متــارس  املــرأة   كذلك   
النساء،  قهر  عىل  الرجال  وتشجيع  عليهن  بالتحريض 
فمثال تشجيع األمهات لألبناء)بشكم( زوجاتهم وبناتهم 
بال  هذا  وكل  والتعاون،  معهن  التفاهم  بدل  وأخواتهم 
السياسية  والظروف  املجتمع  بتعقيدات  عالقة  له  شك 
ينترش  فالعنف  يعيشها،  التي  واالقتصادية  واالجتامعية 
السياسية  والنظم  والحروب  والجهل  الفقر  ظل  يف 
الدكتاتورية وغريها من ظروف، وبال شك مل ينس الشعب 
الذي  النساء وهو  النظام املخلوع مع  السوداين تعامل  

ترك لنا إرثاً تقياًل جدا من العنف االجتامعي.
يف  النساء  العنف ضد  محاربة  اىل  سبيل  ال  عموماً 
كله،  املجتمع  العنف يف  اال من خالل محاربة  السودان 
واالستقرار  السالم  تحقيق  خالل  من  إال  يتم  ال  وهذا 
وتوفري الحياة الكرمية مع الترشيعات والقوانني املنظمة 
ضد  للعنف  الجذرية  الحلول  تبدأ  هنا   فمن  للحياة، 
املرأة ، فالحياة الكرمية تغري سلوك الناس ويصبحون اكرث 
وأكرث  وإرشاد،  نصح  من  لهم  يقدم  مبا  وتأثرا  استعداداً 
انفتاحاً وتقباًل لآلخر وإحساساً به، ومن ثم انتشار الثقافة 
املضادة للعنف، وهذا املناخ يسهم يف جعل  املرأة نفسها 
ذاتها  وتحقيق  العنف  مقاومة  عىل  وشجاعة  قدرة  أكرث 

وهو أمر مهم إلنقاذ األخريات وتنشئة أجيال واعية.
عموماً املطلوب من الحكومة االنتقالية اآلن معالجة 
يعني  تدهورها  ألن  وبرسعة  أوال  االقتصادية  األوضاع 
مزيدا من العنف ليس ضد النساء فحسب بل األمر ينذر 

بأن العنف سيجتاح املجتمع كله.

ليس هناك أي حكمة يف الهجوم عىل لجنة إزالة التمكني 
من مجلس السيادة أو الوزراء أو أنصار الثورة بحجة بعض 
الهفوات يف أدائها.. )ولكن الفلول معذورون(.. وأي حديث 
عن حل اللجنة يعيق انجاز املهمة األعىل بني املهام الواردة يف 
الوثيقة الدستورية التي تنص بأن عىل أجهزة الدولة تفكيك 
بنية نظام اإلنقاذ إىل آخر ُبرغي وعزقة )مسامر وصامولة(..

وكل التصايح الذي يحدث حالياً الغرض منه )فرملة التفكيك( 
املهرتئة..  اإلنقاذ  لجنازة  الفعلية  الدفن  مراسم  يعني  ألنه 
وهذا  ودستوري  سيايس  عمل  النظام  هذا  بنية  وتفكيك 
التفكيك  يتم  مل  وإذا  اللجنة..  عمل  من  اآلخر  الجانب  هو 
بصورة قاطعة وشاملة ومكتملة فإنه يعني عودة اإلنقاذ مرة 
أخرى من الشباك وبعث رفاتها من الرماد.. فهل يرشح لنا 
الجرنال عطا والذين يرون رأيه من مسؤويل الفرتة االنتقالية 
الفساد  وتنصيب مفوضية  اللجنة  يتحدثون عن حل  الذين 
الفساد تفكيك بنية اإلنقاذ؟  مكانها هل من عمل مفوضية 
أم أنها تختص مبهام أخرى تتعلق بالرقابة والرصد واملتابعة 
وامُلستِجد وسد  والحايل  السابق  الفساد  املؤسسية ومالحقة 
الثغرات التي يتسلل منها وتحسني البنية الترشيعية ودعم 
األجهزة العدلية وإشاعة ثقافة الشفافية ..الخ وهي مهام ال 
التمكني املعنية مبهام محددة  تتداخل مع عمل لجنة إزالة 
منها كنس واجهات املؤمتر الوطني التي تخنق دوالب الدولة 
واالقتصادية  واملالية  السياسية  املجاالت  كل  يف  واملنترشة 
والخريية  والطالبية  والشبابية  والتعليمية  واالجتامعية 
وكلها  املدين..الخ  املجتمع  هيئات  ويف  والدعوية  واملرصفية 
واجهات تقتات من مال الدولة وال عالقة بالشعب أو الدولة؛ 
إمنا هي )قنوات وبالوعات حزبية( يتم فيها تخزين أموال 
الدولة متهيداً لرسقتها.. فلامذا متسكون بتالبيب لجنة إزالة 
مكر  هزمية  من  ومنعها  السياسية  وظيفتها  لتقييد  التمكني 
اإلنقاذ التي رسقت البالد عن طريق التحايل السيايس وليس 

عن طريق الوثائق واملستندات..! 
اللجنة وكأنها قواصم..فهل  إنهم يتحدثون عن أخطاء 
)فاواًل(  ارتكب  الالعبني  احد  أن  بسبب  مباراة  إلغاء  ميكن 
خارج خط 18..؟ وملاذا يتوّجه كل هذا االنتقاد )بّزاف( -أي 
بكرثة كام يقول األخوة املغاربة- ضد هذه اللجنة )بالذات( 
ويتم الصمت عن الكبائر التي يقوم بها أعضاء ورؤساء يف 
القانون  الحادبون عىل  يقول  ال  وملاذا  السيادي..؟!  املجلس 
حل  ويجب  والدستور  القانون  تجاوزوا  السادة  هؤالء  أن 
مجلسهم وإزاحتهم من السلطة..؟!  نرجو أال يكون هدف 
يف  )حقرييت  باب  من  اللجنة  هذه  عىل  الراجامت  إطالق 
وإذا  الثورة  واجبات  اوجب  من  بعمل  تقوم  فهي  بقرييت( 
رأي يف  له  الشارع سيكون  فإن  بنية حلها  منها  احٌد  اقرتب 
الغايل.. بالدم  انترصت  التي  الثورة  مطالب  أخطر  تعويق 

الجميع اإلسهام يف متتني  وإذا كان من )طلب لألجر( فعىل 
التي  والبالغات  الباردة(  )باملويه  ومساعدتها  اللجنة  عمل 
تم  ما  كل  أن  )املستخبية(..حيث  الرسية  الرسقات  تكشف 
)نقرة( يف أعىل جبل  يبلغ سوى  الكشف عنه حتى اآلن ال 
الجليد الغاطس.. )واسرتيحوا( فال خوف  من تجاوز اللجنة 
قانونها  ولها  الدستور  مبوجب  منشأة  لجنة  فهي  للقانون.. 
)وليست عصابة من عصابات اإلنقاذ( والذين يعملون فيها 
وظلم  القوانني  تخطي  عىل  ُيجمعوا  أن  ميكن  وال  باآلالف 
قبل  )اليوم  مطلوب  الفساد  مفوضية  وإنشاء  األبرياء.. 
الغد( حتى تتكامل وظائفها مع مهام اللجنة إلصالح الحياة 
وتنظيف الوطن من وسخ اإلنقاذ وشن الحرب عىل الفساد 
واملفوضية  اللجنة  من  والبحر..ولكل  الرب  يف  نرشته  الذي 
مجال عمله..وكام يقول املثل )ميكن أن تركب عىل حصانني 

يف السريك ولكن ليس يف الحرب(.! 

لجنة إزالة التمكني..اعتماد اللقاحالعنف ضد النساء يف مجتمعنا

صورة تشييع اإلمام

احمي نفسك.. 15 وصية مهمة في زمن )كورونا(

االثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٣(



 • قال ليك الجامعة مشككني يف حكاية الغاز 
السام االنفجر قبل كم يوم

• قصة حصلت

• مش يف األول قالوا واحد مرصي مات؟

الرسمي  البيان  يف  ورد  ما  ده  الكالم   •

الطلعوهو ناس املجلس األعىل للبيئة

• أنا قريت البيان وما أقنعني

• ليه؟

• أواًل املرصيني عالقتهم يب حاجات زي دي 

وليه  القومي...  األمن  بتمس  حاجات  دي  شنو.. 

يجي يب الخالء ساكت؟

• الجاب سرية الخالء منو؟

• البالغ اتفتح وين؟

• يف مدينة الفتح

• وطيب!!

انقلبت..  وعربية  كلور  غاز  قصة  القصة   •

واترسب غاز خطر.. وتم احتواء املوضوع.

الغاز  استرياد  يب  رسمياً  معني  أصاًل  منو   •

ونقلو واستخدامو؟
• ناس املوية طبعاً

وشنو  ورد..  ما  اسمهم  طيب   •

مصيبة  دي  الحاجة  يكون  إنو  البمنع 

البقولوهو  تانية ماشة مردم أبووليدات 

ده؟

• زي شنو؟

• أي مصيبة ما البلد دي بقت ما 

الحاجات  لدخول  محددة  بوابة  عندها 

دي.

الحا  العمل  نتيجة  نشوف  املهم   •

يقوم بيهو الفريق الفني.

• ومنو قال ليك حا يعلنوا عنو؟

• من حق املواطن إنو يعرف.

عنو  عرف  املواطن  كده  قبل  والحصل   •

حاجة؟

ال قداسة ألحد يا صاحب البناية الفخيمة.
تقومون كل صباح بدلق كميات من املياه يف الشارع يف محاوالتكم جعل بيتكم نظيفًا 
البيت  محيط  عن  أمتارًا  تبعد  دامت  ما  تستقر  أين  تتساءلوا  أن  دون  الداخل..  من 
املصمم ليكون مرتفعًا بعدة أقدام فوق سطح األرض ليكون يف مأمن من سيول األمطار، 

ومن أنشوطات الهواء املحملة باألكياس واألوراق.. لكن ماذا تفعل الربك الصغرية يف 
الشوارع الرتابية، أو شارع األسفلت الذي يطل عليه بيتكم. وهو يف الغالب يطل على 
أحد الشوارع األسفلتية الشبيهة بالبسكويت، تهرتئ كما املالبس القديمة البالية. أال 

تدري أنها ليست مصممة الستقبال نقطة ماء واحدة؟

محمد  األستاذ  املتقاعد  البيئي 

التنفيذية  اللجنة  عضو  مختار  األمني 

البيئة  لحامية  السودانية  للجمعية 

لعدة سنوات. من مواليد العام 1931. 

نشأ  حيث  أمــدرمــان  ــدارس  مب درس 

والتحق  شندي،  ومركز  بينها  وترعرع 

العرشين،  ابن  وهو  الخرطوم  بجامعة 

بباكستان  بشاور  بجامعة  أكمل  ثم 

بعد أن التحق بالعمل مبصلحة الزراعة 

درجة  نال   1984 العام  ويف  والغابات. 

الغابية  الزراعة  العلوم  يف  املاجستري 

الخرطوم(.  جامعة   – الغابات  )كلية 

وكان قد ُنقل يف العام 1973 إىل وزارة 

الطاقة والتعدين مديرا لإلدارة القومية 

للطاقة. اكتسب من الخربات واملعارف 

واملهارات ما أهله ليصبح وكياًل للوزارة، 

يعني  املنصب  هذا  اكتساب  كان  حني 

التأهل والخربة، قبل أن يتحول إىل أن 

وقف  وقد  السيايس.  بالتعيني  يكون 

تجارب  عىل  ــني  األم محمد  األســتــاذ 

العديد من الدول أثناء زياراته العملية 

لها )إنجلرتا.. روسيا.. السويد.. فنلندا.. 

الصني..  يوغسالفيا..  تشيكوسلوفاكيا.. 

الفلبني.. كينيا.. زمبابوي.. مرص(. 

عــمــل بــتــدريــس عــلــم إنــتــاج 

)كلية  الغابات  وهندسة  الغابات، 

البيئة بجامعة  الغابات.. جامعة الخرطوم(، كام درّس علم 

األحفاد لفرتة وجيزة.

آثاره..  أسبابه..  السودان..  غابات  تدهور  الكتاب:  ـ 

وإمكانية وقفه.

البيئة  لحامية  السودانية  الجمعية  منشورات  من  ـ 

2018م.
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الغابات،  بيئة  حول  بتمهيد  املهم  سفره  الكاتب  بدأ 

الغابات،  إهــامل  الناجمة  واألرضار 

مديرياته  وتاريخ  السودان  موقع  ثم 

انبثاق  تاريخ  حول  مقدمة  ثم  األوىل. 

التي  الحكومات  عىل  ونظرة  الحياة. 

)الفونج..  اإلسالمي  الحكم  سبقت 

الكاتب  عــّرج  ثم  املهدية(.  ــرتيك..  ال

واملياه  والغابات،  البيئة،  تعريف  إىل 

يف  ــراعــي  وامل ــودان،  ــس ال يف  العذبة 

السودان الشاميل. 

التاريخية  الفذلكة  من  وقصد 

بـ)الحكم  أكملها  ــي  ــت وال هـــذه 

الحديث/  الــحــضــاري  االســتــعــامري 

االستعامر،  مواجهة  املرصي،  اإلنجليزي 

استقالله(،  السودان عىل  حتى حصول 

عىل  السيايس  األثــر  عــن  يحيك  أن 

الغابات.

ثم تناول التنوع اإلحيايئ، وقضايا 

يف  والغابات  الريفية،  والتنمية  البيئة 

االقتصاد الريفي، وآثار التنوع اإلحيايئ 

والنظم البيئية، والعوائق التي ساعدت 

املشكلة  التصحر  البيئي.  التدهور  يف 

تجريد  ثم  السودان،  يف  األوىل  البيئية 

األرايض،  استخدام  أمناط   – الغابات 

ملكية   – املــوارد  واستخدام  والزراعة 

األرض. ونظرة السودان للغابات.

بها  استعان  التي  املراجع  بجانب 

)8 مراجع بالعربية، و16 مرجعا باإلنجليزية(، والعديد من 

الدراسات فوق الجامعية، معتذراً عن الذاكرة املرهقة جاء 

الدكتوراة  درجات  لنيل  أنجزوها  الذين  العلامء  ذكر  عىل 

واألستاذية منهم حمزة محمد األمني، أحمد الحوري أحمد، 

بادي،  النور، كامل حسن  عبد  حسن مسند، حسن عثامن 

بابكر أحمد الحسني، صالح الدين جودة، طلعت دفع الله، 

عمر سعيد موىس، مؤكداً أن ما أنجزه هؤالء العلامء أصبح 

ذات  للمناطق  الغابات  لعلم  العاملي  الرصيد  ضمن  من 

البيئة املشابهة للسودان.

سعياً لتعزيز الحوار العلمي بني الشباب، ويف 

إطار فعاليات املناظرات البيئية التي ينظمها مركز 

معتصم للثقافة البيئية، ومبشاركة فاعلة للجمعية 

أصدقاء حوض  وملتقى  البيئة،  لحامية  السودانية 

البيئة، ومنظمة  لتقنيات  اليونسكو  النيل، وكريس 

يال نبادر، وبرملان الشاب للمياه، ومركز مناظرات 

منتدى  منظمة  من  كرمية  وبرعاية  الــســودان، 

بحريي  مأمون  مركز  قاعة  تستضيف  الشباب، 

بامتداد الدرجة الثالثة منتصف نهار اليوم )االثنني 

لسد  البيئية  ــار  اآلث حول  مناظرة  نوفمرب(   30

النهضة.

دعم  إىل  املناظرة  خالل  من  املركز  يسعى 

لدى  البيئية  القضايا  يف  الرأي  وإبــداء  املشاركة 

األدلة  عىل  القائم  الحوار  وتعزيز  الشباب،  فئة 

اآلخر،  تقبل  مبدأ  ترسيخ  مع  العلمية،  والحقائق 

واحرتام الرأي. كام تهدف الفعالية بجانب تسليط 

الضوء عىل اآلثار اإليجابية والسلبية لسد النهضة 

عىل املجتمعات املحلية، إىل تشجيع الشباب عىل 

البحث العلمي يف هذا املجال.

بكلامت  عرشة  الثانية  يف  الجلسة  تفتتح 

السد،  عن  تعريفي  فيلم  ثم  املنظمة،  للجهات 

واستعراض لرأي الشارع حول السد من خالل فيلم 

النقاش  ويعقبها  املناظرة،  تعقد  ثم  استطالعي، 

واملداخالت.

املناظرة  تلك  بخالصة  قراءها  تعد  )بوابات( 

الذي  النهج  لهذا  تشجيعاً  القادمة..  األعــداد  يف 

يتخده مركز معتصم منر للثقافة البيئية.

أال يكفي النخلة ما أبدعه فيها حميد )يرحمه الله(؟

أرى فيها جدايت.. فهي قدمية، ومعطاءة حتى آخر عمرها.

تعترب النخلة أقدم األشجار البستانية التي أدخلت إىل السودان، ذلك منذ 

الشامل  الذي حدث يف  لالنتشار  امتداداً  البالد  أكرث من 3000 سنة يف شامل 

شاماَل.  درجة  و35   10 العرض  بني خطي  آسيا،  قارة  جنوب  وحتى  األفريقي 

ومتثل هذه املنطقة التي تشمل كافة الدول العربية، ومعظم مساحة السودان 

أهم مناطق العامل الصالحة لزراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث تدين األمطار 

والرطوبة، وارتفاع درجة الحرارة.

نهر  )الشاملية..  رئيسية  واليات  يف  بالسودان  التمر  نخيل  زراعة  ترتكز 

النيل.. شامل دارفور( حيث يوجد حوايل 80 %من إجاميل النخيل يف السودان، 

وما بقي يوجد يف واليات الخرطوم والجزيرة وكسال والبحر األحمر. ويقدر عدد 

النخيل يف السودان بحوايل 8 مليون نخلة، وتنتج 240 ألف طن سنوياً، تنتج 

منها الشاملية 63 %. ويقدر إنتاج النخلة الواحدة 60 كيلوغرام.

يفوق  قدمية  أشجار  وجود  بالسودان  التمر  لنخيل  العامة  السامت  من 

حصادها  لسهولة  الجافة  النخيل  أنواع  عىل  تركيز  وهناك  عام،  املائة  عمرها 

وتخزينها وترحيلها. الزراعة التقليدية، واالعتقاد الخاطئ بعدم احتياج النخلة 

النابتة من  للري من السامت املميزة، بجانب وجود نسبة كبرية من األشجار 

عدم  بجانب  السامت  ومن  الجودة.  متدنية  إنتاجية  ذات  )النوى(  البذور 

االهتامم باألشجار الفحول انتشار بعض الحرشات مثل األرضة والحرشة القرشية 

البيضاء والتي ميكن مكافحتها عن طريق تطبيق املعامالت الزراعية العادية.

من أشهر أنواع التمور لدينا، تلك التي اكتسبت أهمية اقتصادية الكيل، 

وشبه  الرطبة  األصناف  أما  )جاو(.  بذرية  وسالالت  الربكاوي،  قنديل،  متودا، 

الوافدة  األنواع  انترشت  لقاي، ومرشق خطيب. والحقاً  الرطبة يف مرشق، ود 

مثل برحي، والخالص، والربميي، والخرضاوي، والسكري، والصقعي، واملجهول، 

ونبات سلطان وسيف.

ألف   43.3 من  ازدادت  قد  التمر  لنخيل  املزروعة  املساحات  أن  يذكر 

هكتار يف العام 2003 إىل 37 ألف يف 2014، بإنتاجية تقدر زيادتها بـ 328 ألف 

طن إىل 439 ألف طن. وتم تصدير ما قيمته 1.238.000 دوالر خالل 2015

)مل نتحصل عىل إحصاءات بعد هذا التاريخ(.

املصدر: د. عفاف الجزويل.. اإلدارة العامة لإلنتاج البستاين.. عدد خاص 

بالسودان من مجلة الشجرة املباركة الصادرة عن جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر واالبتكار الزراعي.. املجلد 9 .. ديسمرب 2017.

ال قداسة ألحدال قداسة ألحد
وجاء  والسلطات  القوانني  عىل  تحايل  من  يا 
الخميس  مساء  لتعمل  السايفون  آبار  حفر  مباكينة 
وكل يوم الجمعة والسبت، والبعض يقول إن )ناس 
املحلية أشاروا عليه بالعمل يف وقت ال يعملون فيه 

مبكاتبهم، ألن األمر ممنوع بالقانون(.
تلوث  األول قد  الجويف  الحوض  أن  هل تدرك 
متاماً، وأن ماكيناتهم هذه تلمس الحوض الثاين مام 
تلوثت  قد  تكن  مل  إن  للتلوث،  الرشب  مياه  يعرض 
البنى  ضعف  ظل  يف  أنه  الجميع  يعلم  بالفعل... 
نقوم  الصحي  للرصف  شبكة  وجود  وعدم  التحتية، 
بحفر السايفونات يف بيوتنا، وكون حفر البرئ العادي 

يكلف أكرث، ال يعني ذلك أن نلجأ لذلك النوع من اآلبار ذات األثر 
السالب الكبري عىل املياه الجوفية، وإال ملاذا منعوها لتأيت أنت ومن 
يشري إليك من مسؤويل املحلية، وأصحاب رشكات الحفر بالعمل لياًل؟

وال قداسة ألحد وال قداسة ألحد 
ومتزيق  األحجار  بنزع  غضبكم  لحظة  قمتم  الثوار  أيها 
وصنعتم  الجسور،  وبعض  الرئيسية  الشوارع  يف  األرصفة 
متاريسكم.. أحرقتم عرشات األطنان من اللساتك، ومل تكلفوا 
الشوارع،  شاهت  الحرائق..  خلفته  ما  إزالة  عناء  أنفسكم 
وازداد ما فيها من تلوث برصي.. أسقطتم عدة أنوار الشارع، 
الشوارع  من  وجلبتم  اإلعالنات.  ولوحات  الكبرية،  والالفتات 
ذلك  من  وتركتم  األشجار،  وجذوع  الضخمة  األحجار  الجانبية 
أن  تعلمون  وأنتم  الطريق..  طرف  عىل  أو  مكانه،  يف  الكثري 
رشكاء الطريق ال يعنيهم سوى أن ميروا عليها وبينها، بل حتى 
النظاميني، ينظرونها يف تشٍف من املواطن.. لكأنهم يريدون أن 

يقولوا هذا ما تجلبه الثورة.
نعم.. منكم من أعاد األشياء إىل ما كانت عليه، أو شبه ذلك.. 
بل نجح الثوار األوائل يف تحويل القبح إىل جامل.. فازدانت الشوارع 

والحوائط برسوماتهم وجدارياتهم الفخيمة.
ال قداسة ألحدال قداسة ألحد

من الذي أوحي إىل تلك السيدة أن جوال النفايات )الشوال( الفارغ 
الذي تعود به إىل بيتها بعد إفراغ أحشائه يف املكب الصغري قرب بيتها 
هو أمثن من صحة البرش، وما تتسبب فيه بفعلتها تلك من تلوث برصي 
وبكتريي وهوايئ ألن محتوى جوالها )وال أعني هاتفها املحمول هنا( هو 
املستخدمة،  الصحية  والفوط  والحفاضات  العضوية  النفايات  من  مزيج 

وكل ما يتفق عىل تسميته يف البيوت أنه نفايات؟؟
ال قداسة ألحدال قداسة ألحد

مكربات  استخدام  ترخيص  املتجولني  الخضار  بائعي  مينح  من 
للجرجري والعجور والخيار والطامطم وسط األحياء  الصوت ترويجاً 
دون  النهار  أوقات  كل  يف  و)يزعقون(  الشوارع  يجوبون  السكنية، 
يف  أمهاتم  جهدت  الذين  واألطفال  السن  وكبار  للمرىض  مراعاة 

تنوميهم ريثام ينجزن ما عليهن من واجبات منزلية؟
ال  من  ويستفزون  القائم،  ويفزعون  النائم،  يوقظون  إنهم 
ميلكن مثن الخضار، وإال ملضت الواحدة منهن إىل أقرب محل بيع 
خضار )مضمون(، إذ من يضمن جودة خضار هذا.. وطريقة عرضه، 
من  يحتاج  وهل  البوكس؟  بطن صندوق  يف  وهو  للتلوث  وتعرضه 

ميلك ملن ينبهه؟ 
وال قداسة ألحدوال قداسة ألحد

ملاذا يرتبط مرور رتل سيارات العسكر بالزعيق والصياح الذي 

)ال  منافسة  يف  املحملون،  الجنود  يطلقه 
املزعج  الزمر  مع  اإلنصات(  من  لها  محل 
الشوارع  لفتح  )السارينا(  لسياراتهم 
يسمح  ال  العربات  تكدس  كان  وإن  لهم، 
إما  ـ ميرون  ـ دامئا  بهذه )املنحة(. لكنهم 
تجاه  عكس  السري  الرصيف  عىل  بالقفز 
السيارت  أهل  إجبار  أو  ــرور،  امل حركة 
عىل )املضايرة( حتى ميروا، وهم يطلقون 
اللعنات، ويقبضون عىل أسلحتهم يف تأكيد 
عىل أمر املرور حق لهم.. أليسوا نظاميني؟
إنه التلوث الضوضايئ والبرصي. و..

ال قداسة ألحدال قداسة ألحد
الكشافات  تلك  استخدام  الركشات  ألصحاب  أباح  الذي  من 
القوية الساطعة يجعلونها يف مستوى برص السائقني من االتجاه اآلخر، 
الشارع بصوت  يزلزل  التهور، وبعضهم  بذلك  املرور  ليجدوا فرصة 
العادم ورصيره القاتل، أو بجهاز الصوت العايل جداً، وهو يبث أغاٍن 
الذي  الوقت  لألذن، يف ذات  ثاقب  إيقاع  محددة، وموسيقى ذات 
بالزيت،  املخلوط  الوقود  الشارع بدخان ماكيناته ذات  فيه  ينكتم 

لينتج ما نستنشقه من الرصاص وثاين أكسيد الكربون.
من الذي جاء بالركشات وفرضها علينا لُتنتج كل أنواع التلوث 

)هوايئ.. ضوضايئ.. برصي.. وأخالقي أحياناً(. و...

ال قداسة ألحدال قداسة ألحد
قد يخرج عليك من يدافع عن وجود الركشات فيقول إنه يف 
عدداً  تعيل  منها  الواحدة  فإن  لألرس،  االقتصادي  الوضع  تدين  ظل 
من األرس.. ويذكر صاحبها، وسائقها الرسمي، والجويك )الذي يقودها 
مكانيكية،  من  خدماتها  عىل  القامئني  وقامئة  محددة(،  لساعات 
مواقف  يف  الشاي  بائعات  ويضيف  وغسالني،  إسبريات،  وبائعي 

الركشات.

نطمع يف قانون لردع الجميع.. وملن ينفذ القانون
وال قداسة ألحد

malfeelabi@yahoo.com

محمد أحمد الفيالبي

 املعلم عيسى مادبو
الضليع،  املريب  مدرسة  يف  صغرياً  تلميذاً  يومها  وجدتني 

والبيئي القح، ربيب بيت النظارة األستاذ عيىس محمود مادبو 

السودانية  الجمعية  لفرع  السابق  الرئيس   ،)2006  -  1942(

مبادرة  طبق  من  أول  الله(.  )يرحمه  بالضعني  البيئة  لحامية 

القضارف،  أعقبته  ثم  مدينته،  يف  البالستيك  أكياس  محاربة 

بفضل  االستمرار  البادرة  لهذه  يسجل  أن  دون  أخرى  ومدن 

ضعف اإلرادة السياسية.

باملركز  التنفيذية  باللجنة  عضوا  بصفتي  مبتعثاً  كنت 

وعقد  للفرع،  العمومية  الجمعية  إجــراءات  عىل  للوقوف 

جلسات تنويرية لعضوية الجمعية حول بعض القضايا البيئية. 

الفروع(  )ناس  كعادة  ُختمت  أيام  خمسة  املهمة  استغرقت 

باحتفالية صغرية لتنوير العضوية مبا تم إنجازه. وبعد الكلامت 

عن  نيابة  كلمتي  أللقي  الدور  عيل  جاء  الشهادات  وتوزيع 

الجناس  من  وابتدعت  لغتي  أرسفت  ولعيل  )األم(،  الجمعية 

الذي  بالقدر  األدب  من  بيشء  واستعنت  والبالغة،  والطباق 

وأن  )الجاف(،  العلمي  البيئة  مفهوم  تبسيط  من  ميكنني 

مفهوم البيئة ليس بالغرابة التي يظنها البعض، وأن مكونات 

نعمل  أن  إال  علينا  وما  ندرك،  أننا  تؤكد  حولنا  الغنية  البيئة 

حفاظاً عىل مواردنا، ومنظوماتنا البيئية.

أعقبني املعلم عيىس مشيداً بدور الجمعية يف كل مكان 

استنهضت فيه شبابه وأهل الخربات واالهتامم البيئي. وأراد 

أن يستكمل إشادته مبا قدمته خالل األيام الخمس بإدخايل يف 

امتحان عميل حني نادى عىل أحد معاونيه "هات هدية األستاذ 

الضيف"، تناولتها وسط التصفيق، وغمغمت بكلامت الشكر، 

ففعلت  الهدية،  كيس  داخل  يف  أنظر  أن  بأمر  عاجلني  لكنه 

ودون تردد أعدت الهدية معلناً: "أنا رجل بيئي يا أستاذي"، 

بالهدية  قبلت  أنك  لو  هامسا..  وضحك  مني  الكيس  فتناول 

اليوم وخالل األيام املاضية، والتفت إىل  لنفست كل ما قلته 

مرافقه ليأتيني بهديتي الحقيقية. فرددت عىل تقريظه املبطن 

بعبارة "نحن تالميذكم أستاذي العزيز"، فأخذين يف أحضانه، 

وتراجع ليعتذر من الحضور، ويهتبل الفرصة إلرسال رسالته، 

فقد أخرج محتوى كيس الهدية املرتجعة، وكانت مركوبا من 

جلد  من  أصيل(..  )فارشي  األخرى  كانت  بينام  األصلة،  جلد 

البقر.

االحتفاظ  لألستاذ  ميكن  كان  معناه  ما  بقوله  وختم 

بالهدية األوىل.. لكنه كان سيفقدنا كمنارصين، و"قد رأيتم أنه 

ليس ممن يقولون ما ال يفعلون، رغم أنه شاعر".. وضحكنا.

تلك  حضور  مع  يتذاكر  أن  الكبري  املريب  هذا  أراد  لقد 

الضعني،  فرع  تكوين  إعالنه  منذ  يــردده  ظل  ما  الفعالية 

ومجاهداته التي أفقدته عدداً من أصدقاء األمس الذين دأبوا 

للبيئة  كحارس  مشيئته  ضد  الُحبار  صيد  رحالت  تنظيم  عىل 

والتنوع اإلحيايئ باملنطقة. ومل مينعه من مقاضاتهم ال صداقة 

األمس، وال الوظائف العليا التي يشغلونها.

بعدهم  من  بيئاتهم  وأصبحت  افتقدناهم  نفٌر  هؤالء 

محمود،  عيىس  أستاذي  الله  رحمك  نصري.  بال  كاليتيم، 

ورصفاءك من البيئيني الذين مل يكونوا يخافون يف البيئة لومة 

الئم.

زاوية شوف نفـاج 

صنوف التلوُّث.. وال قداسة ألحد بوابة على الشارع

إنه تلوث الهواء والماء والتربة.. إنه التلوث الضوضائي والبصري واألخالقي أحيانًا

بوابة على الفعلبوابة على المكتبة

بوابة نخيل

بيئية .. تنموية
يحررها- محمد أحمد الفيالبي
bawabat@yahoo.com

اآلثار البيئية لسد النهضةتدهور غابات السودان.. كاتب وكتاب

القديمة.. المعطاءة.. كما الجدات
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ذهب حكيم األمة بكل زخم الوداع ورهبة املشهد وترك رؤيته ناصعة 
مجردة النتشال الوطن من انزالقاته نورا يف آخر الطريق الطويل الشاق إال 
الياممة  زرقاء  بعيني  يراه  وكان  رحيله  قبل  حتى  يتداعى  كان  املشهد  أن 
ونظرته  السياسية  بحكم خربته  منه  وحذر  له  ودعا  قاله  ما  كل  له  وينبه 
الثاقبة كان يتحقق كمشاهد فيلم سيناميئ متسلسل األحداث مرتابط املعاين 
رغم موجات االستخفاف التي تنشط يف التعليق عىل ترصيحاته ومبادراته 
من بعض أرسى املشاعر السالبة دون املوضوعية يف النقد أو يف طرح البدائل.

قبل عام من اآلن قال اإلمام الصادق املهدي إن هناك عرثات وأوضاع 
اقتصادية تتطلب عقد مؤمتر اقتصادي قومي يحدد السياسات والربامج التي 
واستنهاض  املتوازنة  والتنمية  االقتصادية  والبالد  املواطنني  مصالح  تحقق 
املوارد الذاتية فامطلوا يف اإلعداد والتحضري وانتقوا ما شاءوا من الخرباء بعد 

أن وقع الفأس عىل الرأس.
طالب بعقد مؤمتر قومي لالتفاق عىل سياسية خارجية متوازنة تحقق 
سياسات  عن  بعيدا  العربية  الرشاكة  وتستقطب  العليا  السودان  مصالح 

وحامية  استمرار  للبعض  يحلو  حتى  قتمنعوا  والدولية  اإلقليمية  واالستقطابات  املحاور 
هنا  من  واملساومات  التطبيع  مستنقع  يف  فغرقوا  الوطن  مصالح  دون  اإلقليمية  مصالحه 

وهناك فلم يطالوا عنب الشام وال بلح اليمن .
طالب بتطوير الوثيقة الدستورية إىل دستور انتقايل ملعالجة عيوب الوثيقة الدستورية 
وأرصوا  ثيابهم  واستغشوا  آذانهم  فسدوا  والتفاسري  والتجاوزات  االجتهادات  باب  وقفل 

واستكربوا استكبارا.  
يشارك  للسالم  شامل  قومي  مؤمتر  عرب  السالم  واستحقاقات  مطالب  مبعالجة  طالب 
نهايئ للحروب عىل  الثورة والدميقراطية لوضع حد  السودان تحت رايات  فيه جميع أهل 
أساس الحقوق املتساوية بني املواطنني تحت ظل الدولة املدنية بعيدا عن االستقطاب العريب 
األفريقي واإلسالموي العلامين لبناء سالم ثابت األركان يستوعب الجميع فبقي السالم جزئيا 
مليئا بالعرثات بني طموحات هنا وطموحات هناك عىل حساب وحدة السودان واستقراره 

وأمنه ..
طرح فكرة عقد اجتامعي متكامل يشارك يف صياغته الجميع ويعمل عىل تطوير قوى 
الحرية والتغيري وضم قوى الثورة غري املوقعة والحركات املسلحة وبناء جسم تنظيمي يضبط 
األداء ويوحد قوى الثورة يف مواجهة خصومها خالل الفرتة االنتقالية لدعم برامج الحكومة 
فرفضوا وتثاقلوا واليوم تواجه قوى الحرية والتغري محاوالت التصفية والتهميش لدورها من 
السودانيني عىل  لتوحيد  اآلمن  املخرج  واليقني وطرح  الشك  بني  منافسني جدد يف جدلية 

أساس الدولة املدنية والتحول الدميقراطي فانزلق الجميع إىل املجهول. 
حذر من سياسات العزل واإلقصاء لغري املفسدين وغري الذين شاركوا يف جرائم النظام 

الثورة  أهداف  مع  قناعاتهم  توافقت  متى  استيعابهم  ورضورة  املباد 
واالستهداف  العداء  قاعدة  لتوسيع  الباب  وفتحوا  ذلك  من  فسخروا 

والتآمر ضد الثورة من كل صاحب غرض .
ومل يبخل الرجل بتقديم النصح لكل من طرق بابه جمعا للكلمة 
الحلول واألفكار ومواجهة قوى  وتوحيدا لإلرادة ومل يبخل عن تقديم 
الظالم التي ترفع شعارات اإلسالم زورا وبهتانا وتقديم صورة السودان 
رغم حمالت  املحافل  والعلم يف جميع  والثقافة  الفكر  الرافل يف حلل 
تشويش املثبطني يف املدينة إلميانه بسودانيته وشعبه وثقته يف ذكاءه 

وحسن تقديره وإكرامه له يف كل انتخابات عامة .
يف كل دول العامل املتحرض يستمع الناس إىل كربائهم وعلامئهم من 
الفاعلني وذوي الرأي والفكر واملشورة سيام من ذوي التجارب يف الحياة 
من  وإعالمية  وثقافية  سياسية  كنخبة  السودانيون  يستفد  ومل  العامة 
استثامر هذا املورد املعنوي السوداين حتى يف مجاالت العلوم واملعرفة .

ورغم أن اإلمام الصادق املهدي ملن يعرفه عن قرب كان يشكل 
مصدر فخر وإعزاز للشخصية السودانية ومتسكها بأصالتها ورغم ما عرف عنه من تواضع يف 
مخالطة كافة رشائح املجتمع السوداين يف الرساء والرضاء دون غريه من الزعامء إال أن هناك 
وإقليميا  داخليا  متفردة شكلت حضورا  عامة  كشخصية  اغتياله  إىل  يسعى  كان  من  أيضا 
الثقافة  النابعة من مفهوم  الواقعية  العلم والثقافة والسياسة  ودوليا للسودان من منظور 

الدميقراطية من منطلقات أحقاد قدمية بالية تجاوزها العقل والزمن والوعي.
رحل اإلمام الذي كرمه شعب السودان وأوىف له يف مامته مثلام أخلص اإلمام لشعبه 
يف حياته ولعل أي باحث موضوعي أو ناقد عقالين يتتبع مبادرات وترصيحات اإلمام حول 
مختلف القضايا السياسية أو الفكرية يلمس قدرا كبريا من مطابقة تلك الترصيحات والرؤى 
واألفكار مع الواقع وتطوراته بشكل ملفت للنظر لقراءته الثاقبة لالحتامالت وفق املعطيات 
والحقائق وهي رؤى تتسق مع العني والرؤية االسرتاتيجية يف قراءة مآالت القادم من منتج 

األحداث عىل كافة األصعدة واملثال السوداين وأحداثه شاهدا عىل ذلك .
إال  السودانيني  أمام  يعد  مل  حيث  وصوابها  عمقها  عىل  الجميع  اتفق  وأفكار  رؤى 
الناجعة مستفيدين من  واملعالجات  املناسبة  الحلول  وإيجاد  والتعاضد  والتكاتف  الوحدة 
هذه الذخرية املعرفية وعصارة تجربة غاية يف الرثاء والتجويد من وطن معاىف وموحد يتسع 

لجميع أبنائه .
رحم الله الحبيب اإلمام الذي وحد السودانيني يف حياته عرب كل التحالفات الوطنية 
مثلام وحدهم بعد مامته يف أبهى تشييع جمع السودانيني بكل أطيافهم ومشاربهم يف أروع 

استفتاء عىل حكمة الرجل الذي مل يكن زعيام لحزب بل كان زعيام ألمة. 

للعنف  يوم   ١٦ الـ  حملة 
 25 من   تبدأ  التي  املــرأة  ضد 
اليوم  ديسمرب   10 إىل  نوفمرب 
ــســان  ــعــاملــي لــحــقــوق اإلن ال
االحتفالية  هـــذه  أصــبــحــت 
القرن  من  األخري  العقد  خالل 
يف  املهمة  األيــام  من  العرشين 
حيث  العامل  يف  امرأة  كل  حياة 
رسميا  احتفاليا  يوما  تعد  مل 
لجرد  أياما  أضحت  بل  للدولة 
النساء  الحساب تحسب خاللها 
والقهر  املعاناة  من  سنوات 
ابتداء  حيالها  املؤسيس  والظلم 
الزال  كأنثى حيث  ميالدها  من 

يف كثري من املجتمعات يتم االحتفاء بوالدة الصبي 
بأنثى ويتنادى  البعض خجال حني يبرش  ويتوارى 
لها الجميع حينها بأن تكون من املستورات كأنها 
بعض  ويف  كتفيها،  عىل  عارا  تحمل  وهي  ولدت 
املناطق الزال السالح يرضب عندما يكون املولود 
ذكرا ويطبق الصمت القرية عندما تكون املولودة 
الوزر  األم  وتحمل  رأسها  األرسة  فتطأطئ  أنثى 
كونها مل تنجب صبيا خاصة ويكون حظ املولودة 
سيئا إذا كانت لألرسة عدد من الفتيات، إنها ثقافة 
تتحمل النساء وحدهن أثقالها وأوجاعها التي قد 
أسري  مجتمعنا  ظل  طاملا  حياتهن  طيلة  تالزمها 

ثقافة مرتسخة ال يطالها التغيري.
 إذا فاملرأة يف بالدنا معنفة تولد يف بيئة مليئة 
العادات  عبء  وحدها  تتحمل  تجاهها  بالعنف 
حارسة  تكون  بأن  عليها  حكم  حيث  والتقاليد 
بوابة الرشف، تتحمل مشقة الحياة وقسوة الزمن 
األطفال  إذا هجرها زوجها ويف معيتها عدد من 
وهي أيضا تدفع مثن الحروب والنزاعات القبلية 
فتصبح أداة يف الحروب يتم اغتصابها وعليها أن 
تصمت تجنبا للعار والفنت، واألمهات يف ظل تلك 
زواج  فكرة  يقبلن  أن  مضطرات  الهشة  األوضاع 
التعليم لحياة هن  بناتهن يف سن مبكرة فيرتكن 
من  حتى  وعار،  إمالق  خشية  لها  مهيئات  غري 
استطعن أن ينلن حظا من التعليم منهن ال زلن 
أسريات قوانني اجتامعية وثقافية تتقزم أمامها أي 

رؤية حقيقية للتغيري اإليجايب يف حياة النساء.
لكل ذلك أصبح لالحتفال بالـ16 يوماً للعنف 
وليس  النساء  من  الكثري  لدى  معنى  املرأة  ضد 
يصغي  أن  املجتمع  وعىل  البعض  يظن  كام  ترفاً 
إليهن، وأن ال يتم التعامل مع قضايا النساء بردود 

األفعال يف حالة استثنائية فقط.
 يف ذكرى هذا اليوم يجب أن نذكر أوضاع 
الصحفيات يف السودان يف بالدنا فقد عانني الكثري 
والتنميط  الترشيد  واجهن  البائد  النظام  ظل  يف 
ألدوراهن داخل وخارج املؤسسات الصحفية، قد 
تكون أوضاع الصحافة والصحفيني يف السودان هي 
األكرث سوءاً مقارنة برصفائهم عىل مستوى العامل 
وأجور  رديئة  عمل  بيئة  من  واإلفريقي  العريب 
ضعيفة وغياب قوانني تحمي الصحفيني والصحافة 
تكوين  ومنع  التعبري  حرية  عىل  رقابة  ظل  ويف 

أجسام حقيقية تدافع عنهم وتضع 
يف  حقوقهم  تحمي  ولوائح  قوانني 
ظل ذلك الغياب والتغييب مل يكن 
نقابة  عىل  يتعرفوا  أن  بإمكانهم 

حرة مستقلة.
 ولكن رغم ذلك تظل أوضاع 
حيث  األســوأ  هي  الصحفيات 
األجور مقارنة  يعانني من ضعف 
فرص  وقلة  الــرجــال،  بزمالئهن 
من  سرتفع  كانت  التي  التدريب 
أدائهن وتساهم يف تطوير عملهن 
مام يحسن أوضاعهن االقتصادية 
عريضة  رشيحة  هنالك  أن  حيث 
اآلن  يعملن  الصحفيات  مــن 
خارج املؤسسات الصحفية ليحسن من دخلهن 
للترشيد  األكرث عرضة  أيضا كن  والبعض منهن 
عند إغالق الصحف أو تخفيض عدد الصحفيني 
األوفر حظا  الرجل  الصحفي  يكون  فيها حيث 
ظل  ففي  للمفاضلة،  ــر  األم يخضع  عندما 
معاناة  لهن  كانت  املثال  سبيل  عىل  كوفيد١٩ 
أشد قسوة حيث اإلغالق أدى إىل وقف أجور 
حرجة  اقتصادية  أوضاع  يف  فأصبحن  الكثريات 
االستمرار  يف  حظا  األقل  هي  فرصهن  وكانت 
حيث  الشباب  بالصحفيني  مقارنة  العمل  يف 
يف  أرسهــن  إىل  السفر  إىل  الكثريات  اضطرت 
الواليات األمر الذي قلل من فرصهن يف العمل 
عرب اإلنرتنت الرتفاع أسعاره من جهة ولضعف 

خدمات اإلنرتنت بالواليات. 
يعملن  العمل  يواصلن  الزلن  اللوايت  أما   
الحاممات  تتوفر  ال  حيث  سليمة  غري  بيئة  يف 
واالسرتاحات حيث ال تراعي املؤسسات اإلعالمية 
كأن  وتتعامل  االجتامعي  النوع  والصحفية 
العاملني بها كلهم من الرجال، يف ظل غياب تام 
للوائح اإلدراية التي توفر لهن الحامية من العنف 
للمضايقات  الصحفيات  بعض  تتعرض  حيث 
والتحرش الجنيس واالبتزاز سواء كان ذلك داخل 
املؤسسة أو خالل عملهن امليداين فتضطر البعض 
أن يصمنت خوفا من الوصمة، والبعض اآلخر ترك 
مهنة  امتهان  أو  املنزل  يف  البقاء  وفضلن  العمل 

أخرى غري تخصصهن.
اإلدانة  ليس  هنا  الحديث  من  الغرض  إن 
خلق  عىل  والعمل  الوعي  رفع  بل  الشجب  أو 
للعمل  صحي  جو  لخلق  للصحفيات  عمل  بيئة 
نوع  كأنه  املوضوع  ذلك  إىل  النظر  ينبغي  وال 
من الرتف يف ظل الظروف التي نعيشها بل ذلك 
حق أصيل يجب علينا أن نقف معه ألن العمل 
بيئته  عىل خلق  مجتمع سليم يبدأ من إصحاح 
وتقويم سلوك أهله نتوقف عن النظر ملا يطرح 
أو  بحساسية  املوضوعات  من  النوع  هذا  من 
بشيطنة األشياء ألن ذلك يجعلنا نقف يف مكاننا 
وفيه مصلحة ملن يريدون أن يستمر الحال عىل 
تعودوا عىل  التغيري ألنهم  ماهو عليه ويقاومون 
لكل  وليس  ألفــراد  شخصية  مصلحة  فيه  حال 

الناس. 

بوك(  )الفيس  أمني حسن عمر عىل صفحته يف  الدكتور  كتب 
إىل  والدعوة  اإلسالميني  حول  املايض  األسبوع  تناولناه  ما  عىل  ردا 
املوضوع  هذا  عن  كتبوا  الذين  غالبية  أن  برغم  الوطنية،  املصالحة 
أبدا مل يتطرق واحد منهم إىل صفقة ما لكن شيخي السابق عنون 
مقالته بنفي وجود )صفقة(، ومل يتطرق أحد إىل ما سامه أمني عمر 
حسن بالتسوية، لكنه كتب كالما ال أدري إن كان هو أمني حسن عمر 
الذي أعرفه الذي كان املستشار الصحفي للرئيس املخلوع، مسؤول 
أمني حسن عمر شخص  أم  اإلسالمية(  )الحركة  اإلعالمي يف  القطاع 

آخر ال أدري؟!.
أدعو القارئ الكريم أن يتأمل معي عبارات الدكتور أمني حسن 

عمر هذه دون أن نقدح يف ذاكرته عندما يقول:
مصالحة  يريدون  وإمنا  لهم  مصلحة  يريدون  ال  -اإلسالميون 
بني أبناء الوطن جميعهم بعضهم مع بعضهم اآلخر وال يدخلون يف 

مساومات وال تسويات.
الخروج من وهدته  أبناؤه عىل  يتفق  أن  للسودان  يريدون   -
التي يعرف الناس جميعا من حفر لها عميقا يف تربة الفشل والتبعية 

وسوم السيادة الوطنية يف أسواق النخاسة الدولية.
- اإلسالميون يريدون فك إحتكار القلة املتأدلجة التي ال يهمها 
يهمها  ال  ذلك  من  وأكرث  أبنائهم  تعليم  وال  الناس وصحتهم  معاش 

دينهم وال تقاليدهم التي هي موضع فخرهم واعتزازهم.
- اإلسالميون ال يريدون عقد صفقة ليعودوا بها للسلطة فهم 
عرب  الشعب  أعناق  عىل  محمولني  إال  يعودوا  أال  أنفسهم  عىل  آلوا 
تساوره  وال  مسرتيب  أمرها  يف  يسرتيب  ال  نزيهة  حرة  انتخابات 
الشكوك. ألن الذي يعنيهم أكرث من استعادة السلطة هو استعادة 

ثقة الشعب وتواصله الصادق الحميم معهم. 
- اإلسالميون ال يريدون صفقة ينال به من اجرتح ظلام أو إمثا 
عفوا من سلطان متغلب ينجيه من العقاب، ألن الذي يخاف العاقبة 
عند الله ال يخاف العقاب من الناس، وإمنا لن يقبلوا بالظلم، ولن 

يقروا به ولن يخنعوا له.
جارمه  يدخل  حرام  دينهم  يف  واالستضعاف  بالظلم  القبول   -
النار فليسوا ممن يعتذر بالقول )كنا مستضعفني يف األرض( هم ال 
الله، ألنه ال يضيع  يريدون عفوا بل يريدون عدال وسينالونه بإذن 
سبيل  بكل  حقهم  ينشدون  وسوف  حريص،  مطالب  وراءه  حق 
مرشوع ال يوقفهم تخويف وال تهديد وهم يقرأون )أتخشونهم فالله 

أحق أن تخشوه(.
- اإلسالميون لن يستجدوا حقوقهم املدنية والسياسية من أحد 

حتى يأخذونها صلحا، فالحق يؤخذ عدال، وال يؤخذ صلحا.
يحرتم،  أن  عليه محرتم،  متوافق  لدستور  يريدون  -اإلسالميون 
تنصب  أن  فاعلة،  ولحكومة صادقة  يسود،  أن  ناجز  عادل  ولقانون 

ويريدون للسلم والرتايض أن يسود بني أبناء الوطن الواحد.
أو  جلده  لون  يكن  مهام  مواطن  لكل  يريدون  -االسالميون 

القيم  السيايس أن يكون حرا تحت سقف  خياره 
واألخالق و الدستور.

يكون  وال  حرا  يكون  أن  للوطن  -يريدون 
ذي  لبلد  وال  ــور،  ودث أمــوال  صاحب  حرة  البن 
جاه ومهابة، أن يكون له عليه يد يغيض لها حني 
ويطأطئ  يغيض  من  بالد  بالدنا  فليست  يغضب، 

بل بالدنا بالد من مييش الخيزىل وهو فخور.
عمر  حسن  أمني  عبارات  يف  كثريا  وقفت 
كاتبها  يكون  أن  األمر  بادئ  يف  وشككت  هذه، 
أن  بعد  ذلك  من  تيقنت  لكنني  نفسه،  أمني 
ربط  التي  بوك(،  )الفيس  يف  صفحته  إىل  دلفت 
من  والخوف  والــورع  بالزهد  )اإلسالميني(  فيها 
الله، والحرص عىل مصلحة الوطن، والحفاظ عىل 
القانون،  تطبيق  عىل  والحرص  الوطنية،  اللحمة 

الظلم، وكرثت يف  وإميانهم بدولة املؤسسات والحقوق، والُبعد عن 
مقالته عبارة )العدل( يا سبحان الله!.

إن مقالة أمني حسن عمر خلت متاما من أي عبارة فيها ندم 
جانبا رسقة  تركنا  إذا  حكمهم،  سنوات  يف  اإلسالميون  فعل  ما  عىل 
العام والتعامل معه يف األدب  املال  العام، برغم أن ما يعنيه  املال 
الناس  بحياة  مرتبط  ألنه  اسرتاتجية،  أهمية  ذا  شأن  فهو  اإلسالمي 
األكرث  يف معيشتهم وصحتهم وتعليمهم وكرامتهم، لكن كان هناك 
يشهد  والتاريخ  الجسدية،  التصفيات  نهج  وهو  الرسقة  من  جرما 
أن ُحكم اإلسالميني أبدا ما كان يعرف فضيلة للحوار بالحسنى، بل 
كان الضغط عىل الزناد هو األقرب ألنهم ال يريدون ضياع الوقت يف 

التحاور والخروج بحلول.
مجازر أمري وكجبار وديم عرب ببورتسودانمجازر أمري وكجبار وديم عرب ببورتسودان

ذلك  يف  لنا  الحوار  من  أقرب  لديهم  القتل  إن  نقول  وعندما 
عرشات األدلة والشواهد يف املجازر الكثرية التي ارتكبوها يف البالد، 
فيها  مورست  التي  الحادثة  هذه  وكجبار،  أمري  مجزرة  بينها  ومن 
عنجهية وقلة أدب وتكرب وخروج عن اإلسالم بشكل غري عادي، مل 
يكن متوقعا بالنسبة ألهل املنطقة، فعندما فكرت دولة )اإلسالميني( 
من  الكثري  نادى  فيه  العمل  بدء  قبل  والذي  مروي،  سد  إنشاء  يف 
التي كانت  الدراسة  اعتامدا عىل  إنشائه  الوطن عدم  الحادبني عىل 
بحوزة املسؤولني، ومن بينهم هؤالء د. عيل عسكوري ابن املنطقة 
الذي حذر من الفشل وضياع الجهود واملال العام يف مرشوع فاشل، 
حالت  وعجرفته  السدود  وزير  عبدالله  أسامة  السيد  عنجهية  لكن 
دون االنصياع لهذه النصيحة فكان الفشل الذريع وضياع املليارات 

من الدوالرات.
املنطقة  أهل  بتحويل  الخاصة  اإلجـــراءات  بــدأت  فعندما 
رفضا  الخيار  هذا  األهل  رفض  البالد  رشق  يف  أخرى  مناطق  إىل 
أدب  وقلة  بتكرب  الناس  مع  تعامل  السدود  وزير  وأن  خاصة  باتا، 

اجتامعي مل تحدث من قبل أن يرسل لهم فتوات من 
جامعته الذين كانوا معه من قبل يف منسقية الخدمة 
اإللزامية، فلم يتعاملوا مع كبار أهل املنطقة بطريقة 
مل  رسلك  أن  مفادها  رسالة  للوزير  فأرسلوا  سودانية، 
لدي  ليس  عليهم  فرد  الالئق،  بالشكل  معنا  يتعاملوا 
يقولون  البالد  لرئيس  رسالة  فأرسلوا  فرفضوا  غريهم، 
له " الشهيد الزبري محمد صالح كان يأتينا يف مناطقنا 
ويقدرنا  ويحرتمنا  ويطايبنا  األرض  معنا عىل  ويجلس 
ويأكل معنا )امليلوحة(، وبعد ذلك يتحدث عن املهمة 
لهم  ليس  أرسلهم  ومن  وزيرك  لكن  به،  جاءت  التي 
احرتام يف تعاملهم مع الكبار"، استلم الرئيس املخلوع 
الرسالة لكنه كان يف وادي آخر، فلام أرص وزير السدود 
عىل ترحيل الناس من مناطقهم بالقوة الجربية خرج 
القرار  ضد  ويهتفون  النخل  جريد  يحملون  الشباب 
ترحيلهم  أي قطعة سالح ألنهم رفضوا  من  الظامل، وهم عزل متاماً 
من أرض أجدادهم ملكان ال يعرفون عنه شيئاً ومل يألفوه؛ كام أن 
التعويضات مل تكن مجزية بل إن الكثري منهم الذين نفذوا األوامر 
الطغمة ترتفع  ُقتلوا ألن  أصاًل، هؤالء  التعويضات  يتسلموا هذه  مل 
قتلهم  املشكلة هو  أقرب طريق لحل  بالحق؛ فكان  عن مجادلتهم 
بدم بارد، كانت دهشة الناس أقوى من الجرمية نفسها فال أحد كان 
يتوقع هذا املصري، عىل القارئ الكريم أن يشاهد فيديو مجزرة أمري 

.https://cutt.us/bIzDL وكجبار
وعىل ذات النسق كانت مجزرة بورتسودان )حي ديم عرب( 
كل  أقرتها  لهم  بحقوق  يطالبون  تظاهرة  يف  خرجوا  الضحايا  ألن 
ِعممهم  من  إال  سلمية  التظاهرة  كانت  الرشائع،  وكل  الدساتري 
الطاهرة  القتىل والدماء  الفيديو وصور  الطويلة )شاهد  ورسوايلهم 

.)https://cutt.us/Vu26Z
مجازر جبال النوبة والنيل األزرقمجازر جبال النوبة والنيل األزرق

إن االسالميني الذين حكُموا البالد بطولها وعرضها قد صّور لهم 
خيالهم املريض أنهم خالدين يف الُحكم إىل يوم الدين، وهذا يف حد 
ذاته ينفي عنهم أي عالقة بديننا الحنيف وأدبياته ومناذجه الطاهرة 
والرشيفة، ويف سياق إراقة الدماء كانت مجازر جبال النوبة والنيل 
األزرق التي صورتها الكامريات األجنبية وأصبحت مادة دسمة لكن 
من ينكر ارتكابها، هذا بعيدا عن اإلبادة الجامعية وجرائم الحرب 
التي مورست يف دارفور، ليت قادة اإلسالميني صمتوا إزاء ما ارتكبوه 
من مجازر، فكانت العبارات املستفزة للوجدان للسوداين نجد ذلك 
باملقاس متاماً يف أحاديث الرئيس املخلوع من شاكلة "تحت جزمتي" 
الكوع"، وغريها من  نافع و"لحس  نافع عيل  اآلفاق"، ود.  و"شذاذ 
https://cutt. النوبة )أدبيات( اهل الجامعة )شاهد مجازر جبال 

.)us/5yXig
بيع رشكات القطاع العامبيع رشكات القطاع العام

بالرجوع إىل مقالة د. أمني حسن عمر إذا تأملناها سنجد بني 
سطورها استمراراً للتكرب والتعايل وإيراد كالم عىل غري الحقيقة خاصة 
عىل  أبناؤه  يتفق  أن  للسودان  يريدون  أنهم  عن  يتحدث  عندما 
الخروج من وهدته، هذه يخالفه فيها الواقع واملنطق والتاريخ، 30 
بالسودان،  االرتقاء  )اإلسالميني( عىل  ُحكم  فيها  يعمل  مل  أبدا  عاما 
الله، لكنهم رشدوا  الُحكم إىل ما شاء  لبقوا يف  وإذا صدقوا يف ذلك 
الرشائح،  كافة  من  العريب  الخليج  دول  بهم  متتلئ  الذين  الكفاءات 
إيقاف  تعّمدوا  ملا  بالبالد  اهتاممهم  يف  )اإلسالميون(  صدق  وإذا 
كانت  زراعيا  الـ 25 مرشوعا  يفوق عددها  التي  الزراعية  املشاريع 
توفر األمن الغذايئ للشعب السوداين، وباعوا جزءا كبريا منها، وإذا 
صدق )اإلسالميون( يف تطوير البالد وازدهارها ما دمروا كل الرشكات 
الحكومية اإلنتاجية وأنا كنت شاهد عيان عىل دمار رشكة الخرطوم 
رشكة  بيع  تم  وبعدها  العام،  القطاع  رشكات  أكرب  واملالحة  للتجارة 
البحراألحمر  بيع رشكة  جدا  بقليل  وبعد  واملالحة،  للتجارة  الجزيرة 
يف  معترب  لها دخل  كان  واملالحة، جميعها رشكات حكومية  للتجارة 

خزينة الدولة.
الغيبوبة الجامعيةالغيبوبة الجامعية

إن مقالة د. أمني حسن عمر تشبه لحد بعيد حديث الرئيس 
املخلوع يف احتفاالت 30 يونيو 2008م بإستاد الهالل التي جرت يوم 
6 يوليو قال عمر البشري "بني اإلنقاذ عىل خمس " الدين، الحرية، 

الشورى، العدل والعلم".
هذه هي أساليب وأمناط )اإلسالميني( يف ردهم عىل اآلخرين 
وأوهام  خياالت  عىل  الناس  ليحدثوا  والوقائع  الحقائق  يتجاوزون 
ليس لها مكان يف تجربة الُحكم، واملخجل واملؤمل للقارئ كلام تزداد 
إن حديث  كثريا،  اإلسالمية  بالرشيعة  استداللهم  كان  كلام  جرامئهم 
عمر البشري يف املناسبة املذكورة يحاول ربط حديثه بالحديث النبوي 

الرشيف وشتان ما بني االثنني.
يتحدث أمني حسن عمر عن اإلسالميني فيقول "القبول بالظلم 
ماذا  أدري  ال  النار"،  جارمه  يدخل  حرام  دينهم  يف  واالستضعاف 
ظلم  استحلوا  قد  اإلسالميني  إن  تقول  الشواهد  كل  أن  غري  أقول، 
الشعب السوداين قتال وتنكيال واغتصابا ورسقة وحرقا ونهبا وشتيمة 
واستفزازا، ميارسوا الظلم يف اآلخرين وال يقبلونه عىل أنفسهم لعمري 
هذه قسمة ضيزى، وتكرب ليس بعده تكرب، أحرام عىل بالبـله الدوح 

حالل للطري من كل جنس؟!.
أن  وتدرك  الجامعية  غيبوبتها  من  العصبة  هذه  تفيق  متى 
اإلسالم ليس شعاراً ُيرفع تهليال وتكبريا وحديثا منمقا، وإمنا مسؤولية 
تجاه الرعية، اإلسالم مسؤولية عظيمة جدا جاء لحفظ الرضوريات 
الخمس، وهي الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال، ويف ُحكم 
فظيعا  انتهاكا  الخمس  الرضوريات  انتهكت  العضوض  اإلسالميني 

أدلتها وشواهدها عىل قفا من يشيل..
khssen@gmail.comkhssen@gmail.com

التواصل  منصات  عىل  املفقودين  نرشات  كرثة  الحظت   •  
االجتامعي مؤخراً؛ وهي ظاهرة مقلقة للغاية، مفقودون من شتى 
األعامر وباختالف نوعهم، فجأة تعلن أرسة أن ابنها أو بنتها مل يعد 

أو تعد إىل املنزل، وكأن السودان يف حالة حرب معلنة.
• نعلم جميعاً أن هنالك جهات من مصلحتها أن يعم الخوف 
يف نفوس الجميع، وتعمل عىل نرش مجموعات من اللصوص يعيثون 
فساداً بل وباتوا يقومون بأعاملهم يف منتصف النهار وبالقرب من 
القرص الجمهوري الذي توجد فيه مجموعة من املدنيني والعساكر 

يف مجلس السيادة.
• وال أدري حتى اآلن ما هو دور وزارة الداخلية تجاه هذا 
قلب  ويف  للبرش،  واختطاف  مسلح،  نهب  رسقات،  الخطري؛  األمر 
الخرطوم عاصمة البالد دعك من بقية أقاليم السودان البعيدة التي 

يعلم الله وحده ماذا يجري فيها وملصلحة من.
• قبل يومني أعلنت أرسة عضو لجنة مقاومة الحتانة وثاب 

إىل  العريب  من  الخميس وكان عائداً  به منذ مساء  االتصال  أنها فقدت  عمر عن 
املنزل حسب ما أفادت زوجته؛ وبعد يوم كامل أعلنت لجان املقاومة وعرب بيان 
أن وثاب اقتادته مجموعة من املدنيني ادعوا أنهم يتبعون لجهة أمنية عرب سيارة 
لجان  بتنسيقية  عالقته  حول  معه  وحققوا  قدمية  مدرسة  يشبه  ما  إىل  أرقام  بال 
الدين  شمس  السيادة  مجلس  عضو  مع  املوقف  ذلك  يف  ودوره  كرري  مقاومة 

الكبايش يف الحتانة.
ال  أن  حددت  الوثيقة  أن  يف  تكمن  األمر  هذا  خطورة   •
جهة يحق لها بالقيام بأوامر القبض غري الرشطة وعرب اإلجراءات 
الرسمية من بالغ وخالفه، بعد هيكلة جهاز األمن وتسميته جهاز 
وتحليلها  املعلومات  جمع  يف  دوره  وتحديد  العامة  املخابرات 
فهل  املكان،  ذلك  يف  املعتقلني  بعض  بوجود  أفاد  وثاب  فقط؛ 
واحد  كل  يعمل  خاصة  طبيعة  ذات  أمن  أجهزة  لدينا  أضحى 

ملصلحة مسؤول عسكري كالكبايش وغريه أم ماذا؟ 
• ماهي الجهة التي ميكن اللجوء إليها يف مثل هذه الحالة، 
الوزراء؟ أية جهة ميكن  الداخلية؟ مجلس  العامة؟ وزارة  النيابة 
أن تذهب إليها لتقايض أشباحاً ميلكون بيت أشباح يعذبون فيه 

خلق الله باسم سلطة سالت دماء ذكية حتى تقوم.
يتم  والتي  املتفرقة،  الحوادث  هذه  مثل  عن  سكتنا  إذا   •
انتهاك الحقوق فيها فإن هذه الكارثة ستطبق علينا حني نكتشف 
والخاص  العام  الحق  انتهاك  عن  بصمتنا وسكوتنا  خلقنا  قد  استبدادي  نظام  أي 

الذي يتم.
• ما فعله البعض سلمياً يف األضواء وهو ميارس حقه يف التعبري السلمي؛ يريد 
البعض االنتقام له يف الظالم وهو ينتهك القوانني باالختطاف والتعذيب والتنكيل.

• وىل عهد طيور الظالم ونحن قدامنا الصباح.

حسن أحمد الحسن                                                                                                                           
روح النص

يف ذكرى الـ16 يومًا للعنف ضد املرأة 
بيئة آمنة وسليمة وخالية من العنف للصحفيات 

طيور الظالم

اإلسالميون والغيبوبة الجماعية

ذهب اإلمام وبقيت رؤيته الدالة على املخرج

خالد عبد اهلل- أبو أحمد
تأمالت..

عبدالرحيم حمدالنيل
 هكذا

 رأي رأي٧
االثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٣(

صباح محمد آدم 
 رؤى مغايرة 



دون  بنجاح  الدراسية  املراحل  بجميع  مرت 

انقطاع، لكنها مل تتمكن إكامل إدارة األعامل عندما 

التحقت بالجامعة، وحاولت بعد وفاة زوجها إكامل 

دراستها وااللتحاق بجامعة السودان املفتوحة لكنها 

مل تفلح، فالظروف مل تكن مواتية لذلك.

* قرار حاسم* قرار حاسم

حسمت  ثم  ملياً  فكرت   ،»2018« العام  يف 

أمرها وقررت حزم حقائبها لتختار قاهرة املعز مقراً 

إلقامتها لعلها تجد املالذ واملأوى الجيد ويطيب لها 

يف  الصغار،  ألبنائها  ومؤمن  آمن  جو  يف  االستقرار 

ذلك تقول نجوى: »تويف زوجي ومل يرتك لنا ما يعيننا 

لعيل  دراستي  وإكامل  العمل  حاولت  الحياة،  عىل 

أجد عماًل يكفيني الحاجة، لكنني مل أفلح يف ذلك، 

وكانت الضغوط تحارصين من كل جانب، فكرت يف 

الهجرة من البالد عدة مرات وعدلت عن الفكرة«، 

صمتت برهة ثم أضافت: »لكنني يف النهاية قررت 

الهجرة شاماًل واستقر يب الحال بحي عابدين الشهري 

يف القاهرة«.

* صمود عىل املعناة* صمود عىل املعناة

بادئ  يرام  ما  عىل  األمور  ترس  مل  القاهرة  ويف 

األمر وهذا أمر طبيعي، تشري نجوى إىل أن األشهر 

األوىل عدت مبعاناتها وعنتها، لكنها بسالم. وقالت: 

ــارات  اإلج يف  مــال  من  جمعت  ما  كل  ــت  »رصف

أن  أخاف  وكنت  ومستلزماته،  اليومي  والــرف 

لكن  الصغار،  أبنايئ  وبرفقتي  السبل  يب  تنقطع 

بتوفيق من الله استطعت الحصول عىل عمل، كفاين 

وأبنايئ رش الحاجة«.

يف  تتهاون  لن  بالتأكيد  لكنها  عماًل  تجد  مل 

مل  عمل  عن  »بحثي  وقالت:  أبنائها،  مستقبل 

يشغلني من ضامن مستقبل أبنايئ واالطمئنان عىل 

تلقي تعليم جيد، فاخرتت لهم االنضامم للمدارس 

يتقدمون  لله  والحمد  هنا،  املوجودة  السودانية 

بصورة مرضية«.

* فرصة عمل* فرصة عمل

وصولها  من  أشهر  ثالثة  وبعد  العام  نفس  يف 

»محسكو«  مبطعم  عماًل  نجوى  وجدت  للقاهرة 

بالقرب من سوق االثنني، حيث استأجرت جزءاً منه 

فيه  وقدمت  اجتهدت  والقهوة،  للشاي  خصصته 

بالطريقة  تصنعها  التي  الساخنة  املرشوبات  أطيب 

هنا  املقيمني  السودانيني  إن  حيث  السودانية، 

السودان  ورائحة  مذاق  عن  دامئاً  يبحثون  وغريهم 

يف األماكن ال سيام املأكوالت واملرشوبات الساخنة 

والباردة.

إيجاد عمل ومكان تستقر  لفتت نجوى إىل أن 

فيه مل يكن سهاًل بالتأكيد لكن بتوفيق الله وتسهيله 

وجدته وعىل مقربة من مقر إقامتها، وتقول: »كانت 

سعاديت غامرة وفرحتي ال تعد عندما وجدت فرصة 

ُفِتحت أبواب الرزق«،  عمل، وقلت يف نفيس أخرياً 

لليوم،  جنيهاً  بـ«70«  املكان  إيجار  بدأ  وتابعت: 

وبعد عدد من األشهر ارتفع لـ«100« ثم إىل »150« 

السنة  قرابة  الرقم  هذا  عند  وتوقف  يومياً،  جنيهاً 

ويزيد، وسارت األمور كام ينبغي وأكرث«.

* عمل خاص* عمل خاص

لها  وطاب  »محسكو«،  مبطعم  نجوى  استقرت 

املتواصل  العمل  من  عامني  وبعد  هناك،  املقام 

واستقاء خربة يف عمل جديد بالنسبة لها قررت إنشاء 

عمل خاص، تقول: »متكنت من معرفة كل ما يحيط 

استطعت  كذلك  ممتازة،  خربة  واكتسبت  بالعمل 

االستقالل  يف  وفكرت  املال،  من  كاٍف  قدٍر  جمع 

وإنشاء عمل خاص يب، بحثت عن مكان ألستأجره 

واملرشوبات  الشعبية  السودانية  املأكوالت  لبيع 

الساخنة، وأخرياً وجدت محاًل عىل مقربة من مكان 

تجهيز  السهل  من  »كان  وأضافت:  القديم«،  عميل 

املكان فهنا كل يشء موجود ومتاح وبسهولة ويرس 

تواجهني مشكالت يف  مل  احتياجك.  ميكن رشاء كل 

السودانية  األطعمة  لطهي  مكاناً  فخصصت  ذلك، 

واملرشوبات  والقهوة  الشاي  وآخر إلعداد  وتناولها، 

الساخنة األخرى«.

* وجود سوداين كثيف* وجود سوداين كثيف

مع  التعامل  يف  مشكالت  أي  نجوى  تواجه  مل 

املنطقة  وأن  سيام  ال  كذلك،  واملريني  السودانيني 

بكثافة،  السودانيون  فيها  يتواجد  بعيد  زمن  منذ 

اندماج  فحدث  وتعارفوا  بعضهم  عىل  فاعتادوا 

بغربة  أحس  »مل  تقول:  وهنا  واجتامعي،  ثقايف 

بجميع  بالسودانيني  تعج  فهي  املنطقة  هذه  يف 

خالل  من  متكنت  الظرفية،  واختالفاتهم  سحناتهم 

عميل بـ«محسكو« معرفة أمزجتهم وطبائعهم وهم 

كذلك خربوين، فكونت معارف وعالقات طّيبة مع 

يف  مشكالت  أي  تواجهني  »مل  وأضافت:  الزبائن«. 

ذلك«.

جنيهاً  بـ«250«  الجديد  نجوى  إيجار محل  بدأ 

لليوم، لكنه مل يستمر لوقت طويل وسيزيد بحسب 

زيادة أسعار سوق العقارات، تشري إىل أن اإليجارات 

كلها بالشهر إال أنها اختارت إيجار اليوم ألنه أهون 

رحب  هنا  »املكان  وقالت:  لها،  بالنسبة  وأسهل 

جذب  من  ومتكنت  املقيمني،  بجانب  ُكرُث  والــزّوار 

ثقة األسوانيني التي تقرتب أمزجتهم من السودانيني 

يسع  »املكان  وتابعت:  املريني«،  أصدقائهم  مع 

الجميع فهو ليس حرياً عىل الرجال، كام أن هناك 

باستمرار  يرتددون  والسيدات  الفتيات  من  زبائن 

عىل املكان«.

* فنانون وممثلون فنانون وممثلون

قبلة  بات  بل  الحي،  بــرواد  املكان  يكتف  مل 

البلد،  وسط  يف  فهو  لاللتقاء  ومكان  للكثريين 

سمية  الكبرية  السودانية  الفنانة  أن  إىل  وأشــارت 

حسن زارت املقهى األسبوع املايض وشدت بصوتها 

بإعداد  الجميلة، ووعدت  أغنياتها  من  الرائع عدداً 

جلسات أخرى، تقول نجوى: »استقبل املكان عدداً 

من الفنانني واملمثلني والتشكيليني السودانيني كانت 

الفانة الرائعة سمية حسن آخرهم، ووعد عدد من 

ننتظر  فقط  مسائية،  فنية  جلسات  بإقامة  الفنانني 

الجميع«.  بسالم وسيستمتع  كورونا  أن متر جائحة 

تحمل  الفتة  أضع  مل  أنني  من  »بالرغم  وأضافت: 

متوسط  كرث  زبائني  أن  إال  واملقهى  املطعم  اسم 

عددهم أكرث من املئة يف اليوم، نستقبل الزبائن لياًل 

ونهاراً، وتأيت األغلبية لياًل ليعج بالزبائن.

* طلبات ومرونة* طلبات ومرونة

صنفاً  يطلب  من  هناك  أن  إىل  نجوى  تلفت 

وجبات  يأخذ  مــن  وهــنــاك  ــه،  ل نعده  مــحــدداً 

»الكرسة  املتزايد عىل  الطلب  إىل  باإلضافة  للمنزل، 

التعامل  يف  مرونة  »هناك  وتقول:  والعصيدة«، 

بلحومهم  يأتون  زبائن  فهناك  الخدمات  وتقديم 

وخضارهم ويطلبون إعدادها لهم بطريقة محددة، 

وهكذا  فقط  »الكرسة«  ليشرتي  يأيت  من  وهناك 

تسري األمور ونكسب العديد من الزبائن.

نجوى كانت حياتها طيبة يف ظل زوجها، وعند 

وفاته تعلمت أن الحياة اجتهاد وتعاون، والبد من 

وتحمل  املناسب،  الوقت  يف  املناسب  القرار  اتخاذ 

تبعاته، والصرب عىل جني أفضل الثمرات.

* بطاقة شخصية* بطاقة شخصية

نجوى إبراهيم حامد، ولدت مبدينة بورتسودان، 

نشأت هناك وتزوجت كذلك، والدتها آمنة محمود 

هي من أرسة كبرية، تويف زوجها وترك معها ولدان 

وبنت، كبريهم وصل املرحلة الثانوية أما الصغار يف 

الصف الخامس والسابع االبتدايئ.

ما كتب ولكن...ما كتب ولكن...

تبدأ املقربة مبدخل يؤدي إىل صالة صغرية، 

يف  مقبى،  سقف  ذات  أكرب  صالة  إىل  تقود 

أقىص اليمني مدخل يؤدي إىل صالة مكشوفة 

حجرة  املقربة  آخــر  ويف  وهمي  بــاب  بها 

القرابني. هذا ما كتب عىل الالفتة التوضيحية 

للمقربة، لكن يبدو أن يد الصيانة والتعديالت 

طالت املكان. حيث تبدأ املقربة بصالة صغرية 

التي  بالحجرة  تنتهي  طويلة  طرقة  إىل  تقود 

وضع بها جثامن الوزير بعد وفاته.

الشاهد عىل املكان يجد أن جدران املقربة 

بقر  ــري«  »إم الوزير  عمل  لتاريخ  وثق 

ورائعة  الدقة  متناهية  برسومات  خوفو، 

محمد:  حاج  املقربة  حارس  يقول  الجامل، 

ملا  توثق  رسومات  به  خطت  الجدران  »إن 

كان مسؤواًل عنه الوزير يف القر من مهام، 

وواجبات«.

* الطبيب والبقرة* الطبيب والبقرة

وأشار إىل رسم يظهر فيه رجالن، األول يلجم 

البقرة بلجام، والثاين يحاول إخراج يشء ما، يقول 

العم محمد: »كان يستخدم البقر وسيلة توصيل 

يهتمون  هم  لذلك  القر،  إىل  والفاكهة  للخرض 

يقوم  مختص  طبيب  وهناك  ووالدتها،  بحملها 

وهو  الطبيب  الجدران  عىل  فيظهر  األمر،  بذلك 

يشد الجنني من بطن البقرة وهي يف حالة وضوع 

ويقف آخر عىل إلجامها بوضع يشء يف فمها حتى 

ال ترخ من األمل«.

* عامل وفالحني* عامل وفالحني

هنا  »يظهر  وقال:  حديثه  محمد  الحاج  تابع 

كذلك عامل القر وهم يحملون الذهب للقر«، 

وأمامهم  الطباخني  هؤالاء  آخر  رسم  إىل  وأشار 

أواين من الفخار يطبخون عليها وجبات امللك 

توضع عىل نار مرضمة بحطب الشجر«.

فهم  رســم،  عىل  يده  ووضــع  هــؤالء  أما 

أرايض  بــزراعــة  يقومون  الذين  الفالحون 

التعبريية  اللوحات  وتظهر  »خوفو«،  امللك 

التي  املوسيقية  اآلالت  بدقة  رسمت  التي 

آالف  أربعة  فمنذ  آنذاك  يستخدموها  كانوا 

لنغامت  يستمعون  كانوا  سنة  وخمسامئة 

الناي واملزمار. كذلك مل تغفل الرسومات عامل 

القر الذين قاموا بنقل الحجر من القر إىل 

كل  واتخذ  اإلهرامات  به  بنيت  الذي  أسوان 

هرم »20« عاماً حتى اكتمل بناؤه.

* امللك ورشابه* امللك ورشابه

وعن رشاب امللك هناك مختصون يقومون 

وهم  الرسومات  أظهرتهم  فقد  األمر،  بذلك 

يقومون بعر العنب والتفاح والرمان للملك، 

عن  فضاًل  البط،  ومريب  الغزالن  صائدي  وكذلك 

ويصل  بوضوح  كتبت  التي  الهروغلوفية  الكتابة 

عمرها لسبعة آالف سنة، وأخرياً كان هناك رسم 

للملك »خوفو« يجلس جوار زهرة النيل املعروفة 

بـ«زهرة اللوتس«.

القاهرة - الديمقراطي
إهرامات الجيزة، ال تحتوي فقط على إهرامات امللوك الثالثة املعروفني 
»خوفو، خفرع ومنقرع«، هناك أيضًا أبو الهول ومقربة »إمري«. وإمري 
هو الوزير املسؤول من قصر امللك »خوفو«، وكان ذلك بحسب محدثي 

منذ أربعة آالف وخمسمائة سنة.

لقب »إمري« بعدد من األلقاب، حاكم »عمدة« املقاطعة العظيمة، محبوب 
سيدة وكاهن خوفو واملشرف على القصر«، عاش مع األسرة الخامسة 
حملت مقربته كل تاريخ عمله يف القصر، حيث رسم على جدرانها كل ما 

كان يقوم به ويشرف عليه.

 تبدأ قصص النجاح بخطوة تصحبها عزيمة، فإرادة وتنفيذ جيد، ليسجلها التاريخ بأحرف من نور

 •  

على جدران مقبرة الوزير )إمري(.. صناع شراب الملك وأبقار وزهرة النيل

»إثبات ذات«

على الشارععلى الشارع

املتتبع للمواطنني وحركتهم يف الشارع، يف ظل انتشار 

معها  يتعاملون  يجدهم  الثانية«،  »املوجة  كورونا  جائحة 

أن  نتوقع  عزيز  فقد  كل  ومع  الخطورة،  بالغ  باستهتار 

يرتاجع الناس والتعامل مع األمر بجدية ومسؤولية، السيام 

وأن هناك أطفاال وآباء وأجداد ينتظرون عودتنا بسالم.

ملجاملة  الذهاب  أو  تــرح  أو  فــرح  تجمع  كل  مع 

اجتامعية تأيت بالكورونا عىل األكف واألعناق، لنأيت ونحمل 

الحكومة وزر ما اقرتفت أيدينا وأرجلنا. 

وزارة الصحة هددت بإغالق املدارس حفاظا عىل صحة 

باالشرتاطات  االلتزام  املرض وعدم  انتشار  أطفالنا يف حال 

الدرايس  للعام  تام  انهيار  بالتأكيد  وهذا  الالزمة،  الصحية 

منه  تبقى  ما  يضيع  ال  وحتى  يبدأ،  أن  قبل  انتهى  الذي 

وينفرط العقد من اآلخر، نرجو من وزارة الصحة والجهات 

املستهرتين حفاظا  رادعة عىل  الصلة فرض عقوبات  ذات 

عىل حياة املواطنني أوال ثم محاولة اللحاق بالعام الدرايس.

سودانية الهوية.. شرقاوية السحنة.. جميلة املالمح هادئة الطباع، يف شارع »قولة« بحي عابدين القاهري، اختارت 

املقاهي  املصري وحجزت وموقعها بني  السوق  اقتحمت  والهوى، بقوة وصرب  املذاق  نجوى فتح مطعم وقهوة سوانية 

واملطاعم الشعبية، يف هذا الحي الشعبي العريق، ذاع صيتها رغم عمرها التجاري القصري، ملذاق طبخاتها اللذيذة جيدة 

الصنع وقهوتها الشهية، وترتيب املكان رغم تواضع محتوياته محاط بعبق بخور التيمان وبخور الجبنة.

القاهرة - زهرة عكاشة

تميزت وحجزت موقعها وسط مقاهي القاهرة بقوة.. ولم يكن ذلك يسيرًاتميزت وحجزت موقعها وسط مقاهي القاهرة بقوة.. ولم يكن ذلك يسيرًا

القاهرة - الديمقراطي

عين على الطريق

8 إعداد - زهرة عكاشةاالثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٣(



كانت  شاهقة(  )أحزان  الشعر،  إىل  قليال  كانت *لنعرج  شاهقة(  )أحزان  الشعر،  إىل  قليال  *لنعرج 

أول ديوان شعري لك، احيك لنا عنها؟أول ديوان شعري لك، احيك لنا عنها؟

تجربة  محدودة،  طبعة  كانت  شاهقة  أحزان   -

ما  تجاه  واملسؤولية  التجريب  تحدي  غامر  لخوض 

أكتب. بعدها بسنوات انهمرت سحابات الضوء، غيامت 

وأنجبتني  املزامري  أنثى  مثل  الشعرية،  املجموعات 

األعاصري. وصدرت يل باللغة األملانية مجموعات أخرى 

ووجوه   2003 أغني  ذلك  ومع  املزامري،  أنثى  منها 

الدانوب )شعر ونرث(. 

يف  مرشوعك  عن  حدثينا  الرتجمة،  سرية  يف *عىل  مرشوعك  عن  حدثينا  الرتجمة،  سرية  *عىل 

الرتجمة؟الرتجمة؟

التجربة  مع  وتحولت  كهواية  بدأت  -الرتجمة 

وتراكم الخربات أقرب إىل االحرتاف. قمت برتجمة أعاميل 

بنفيس وأول عمل قمت برتجمته دون مقابل سوى فتح 

فضاءات لألدب السوداىن هو رواية )الخندريس( للروايئ 

أول عمل روايئ  بركة ساكن، وهو  السوداين عبدالعزيز 

كامل يرتجم له إىل لغة أوربية، وتم تدشينها يف معرض 

كلوكتيف  )حليمة  عرب  وبتنسيق  الدويل  للكتاب  فيينا 

وتم  عليه  أرشف  بالتفورم  وهي  بالحدود(  للفنون 

نرش ومتويل زيارة بركة ساكن من قبل األفرويشن عرب 

تنسيقي آنف الذكر. أشري إىل أن الخندريس يف نسختها 

األملانية تدرس يف معهد يف سالفلدن عىل أطراف مدينة 

سالزبورغ ويف ذلك العرفان.

وأسعى  الشعوب  بني  تجسري  مرشوع  الرتجمة   

املغلوطة عن  املفاهيم  من  الكثري  تغيري  إىل  من خالله 

شعوبنا وساعد يف ذلك عميل يف نادي القلم النمساوي 

مثل  عليها  أرشفت  مشاريع  إطار  يف  ترجمت  حيث 

سلطنة  من  شعرية  مناذج  الخايل،  الربع  )سيمفونية 

عامن واإلمارات( إىل األملانية بالتعاون مع يورغ اشرتاسا 

ولؤلؤة الدانوب مناذج من األدب النمساوي، ثم )ثالثون 

سدرة تحرس الجبل، مناذج من األدب العامين( بالتعاون 

مع الشاعر النمساوي كورت ويف إطار لجنة الدفاع عن 

سجناء الضمري بالقلم النمساوي ترجمت للشاعر محمد 

مدين أول أعامله )نافذة ال تغري الشمس بالتعاون مع 

د. هيلموت نيدرال، ورواية )تيتاِنكات إفريقية( للروايئ 

كورت  الشاعر  مع  بالتعاون  كهال  أبوبكر  اإلريــرتي 

سفاتيك واألسبوع األول من ديسمرب يصدر يل )السدرة، 

كلامت  منظمة  عرب  بالنمسا(  العريب  األدب  من  مناذج 

ُكلل  ذلك  ينتطر. كل  الكثري  ومازال هناك  التي  وعوامل 

واملرتجمني  املرتجامت  اتحاد  يف  عضويتي  عرب  باعرتاف 

النمساويني.

يف  والحوافز  الجوائز  من  العديد  عىل  يف تحصلت  والحوافز  الجوائز  من  العديد  عىل  تحصلت 

من  اإلنسان  وحقوق  واألكادميي  األديب  اإلبداع  من مجال  اإلنسان  وحقوق  واألكادميي  األديب  اإلبداع  مجال 

هذه  فأي  وغريها،  األمريكية  نيوجريس  لبنان/  هذه النمسا،  فأي  وغريها،  األمريكية  نيوجريس  لبنان/  النمسا، 

الجوائز أقرب إىل نفسك وملاذا؟الجوائز أقرب إىل نفسك وملاذا؟

نعم، أرى أنها اعرتاف بإنسان السودان، وجميعها 

تعني يل الكثري، اعرتافاً وتحفيزاً يل ورسالة بأن ما أقوم 

أقربها إىل نفيس )ملبة(  واعرتافاً.  به مبحبة يجد تقديراً 

كوستي  مدرسة  من  يل  تحفيًز  كانت  بالكهرباء  تعمل 

من  ينبثق  الذي  الضوء  كانت  اللمبة  تلك  الثانوية، 

جائزة  لكل  يأس.  من  سهم  الروح  أصاب  كلام  العتمة 

ناجي  مؤسسة  اختارتني  حني  وخاصة  قيمته  وحافز 

نعامن للثقافة باملجان سفرية فوق العادة لها، وهي أول 

مؤسسة عربية متنحني ترشيفا. 

هذه  عن  السودان  غياب  إىل  يقود  السؤال  هذه هذا  عن  السودان  غياب  إىل  يقود  السؤال  هذا 

القوائم؟القوائم؟

تكفيني محبة الناس الذين يقدرون ما أقوم به، 

الذين يحسون حني أقف عىل أي فضاء عاملي بأين لهم 

أنتمي، والصوت الذي يهدر مني من حناجرهم. هناك 

يتم  أن  أمتنى  والرجال  النساء  أجدر مني من  من هم 

االنتباه لهم.

يف  واإلبــداع  األدب  وضع  إرشاقة  د.  ترى  يف كيف  واإلبــداع  األدب  وضع  إرشاقة  د.  ترى  كيف   

السودان؟السودان؟

من  عاماً  الثالثني  وكبت  الظروف  قسوة  رغم 

قياًم جداً  أدبياً  منتوجاً  أن هناك  إال  والتخريب  القمع 

رغم  الرسمي  الجانب  يغيب  ولكن  املحتوى،  يف  وثراً 

تفاؤيل بأن أوضاع اإلبداع سوف تزدهر يف فضاء حرية 

التعبري ولكن الوضع االقتصادي لكثري منهم يعطل حركة 

املتمثل  الورد  أما  الخبز،  تشغلهم مسؤولية  إذ  اإلبداع 

يف توهج أرواحهم املعطاء فال يجد املاء الكايف ليبدعوا 

املرض  ظروف  يواجه  منهم  كثرياً     أن  املحزن  أكرث. 

وتعب السنني وحده دون أي تحمل مسؤولية من أي 

وهناك.  هنا  الطوعية  املحاوالت  رغم  رسمي  جانب 

فيها  تفاكر  يتجدد  قديم  مقرتح  تنفيذ  يتم  أن  أمتنى 

البعض خارج وداخل السودان يف إنشاء صندوق لدعم 

املبدعات واملبدعني. 

وماذا عن اإلعالم؟وماذا عن اإلعالم؟

وظيفتي  جانب  عىل  كان  بل  مجايل  يف  أعمل  مل 

األساسية مارست العمل اإلعالمي منذ إعدادي لربنامج 

للجمعية  العلمي  اإلرشاف  تحت  والبيئة(  )اإلنسان 

عبداللطيف  عيىس  د.  عرب  البيئة  لحامية  السودانية 

وهو أول برنامج متخصص يف حامية البيئة باإلذاعة. مل 

أتوقف عن الكتابة اإلعالمية، فالكتابة عموماً هي الرئة 

التي أتنفس عربها الحياة. يف النمسا تعاونت مع مجلة 

العام 1997  النمساوية وذلك منذ  )التضامن النسوي( 

شخصيات  مع  عديدة  حوارات  وأجريت  اآلن  وحتى 

معروفة وأخرى أردت أن يعلو صوتها، من ضمن هؤالء 

النساء فاطمة أحمد إبراهيم/ نوال السعداوي/ أنجيال 

إلذاعة  إذاعياً  حواراً  أيضاً  معها  أجريت  التي  ديفيز 

بإعداد  أحياناً  معها  أتعاون  التي  األثري(  عرب  )النساء 

عن  مقاالت  نرشت  كام  باألملانية.  حــوارات  وتقديم 

الثورة السودانية ودور املرأة سواء كتابة أو عرب حوارات 

تلفزيونية أو إذاعية يف النمسا.

اإلحساس بالهوية لدى إرشاقة مصطفى حامد ما اإلحساس بالهوية لدى إرشاقة مصطفى حامد ما 

بني الوطن وإعادة التوطني؟بني الوطن وإعادة التوطني؟

الهوية حراك إنساين ال يكف مثل دوران األرض. 

مدت  نخلة  أو  تبلدي  شجرة  السودانية،  تلك  لكني 

سرية  من  بعضاً  تاركة  العامل  دول  من  كثري  يف  فروعها 

التوطني  إلعــادة  برنامج  بالنمسا  يوجد  ال  اإلنسان. 

وما  فيها  وبقيت  الظروف  تغريت  ثم  كطالبة  وجئت 

ولكن  العودة  يوم ألجل  أول  منذ  معدة  حقيبة  زالت 

هذه العودة تتطلب تصوراً وخطة واضحة وإال سأفرد 

أجنحتي يف سبيل مرشوعي الكوين.

الجديد  ما  واملبدعني...  لألدباء  التقليدي  الجديد السؤال  ما  واملبدعني...  لألدباء  التقليدي  السؤال 

لدى إرشاقة لقرائها ومعجبيها؟لدى إرشاقة لقرائها ومعجبيها؟

إنجاز  مقابل  كثرياً  أهملتها  روايــة  عىل  أعمل 

)نحو  بعنوان  السرية  من  الثالث  الجزء  أيضا  تراجم، 

الرتاجم  ومواصلة  إبداعية(.  ومسرية  سرية  الكونية، 

السوداين(  األدب  من  منــاذج  النيل،  )وجــوه  أهمها 

وإكامل ترجمة املجموعة الشعرية )كأنه صويت( و)قهوة 

املشاريع.  من  وغريها  سليامن  أسامة  للشاعر  الحرب( 

يف مارس يصدر كتاب )أصوات جسورة: سودانيات ضد 

وتجميع  الثورة  بعد  به  بادرت  مرشوع  وهو  العنف( 

وأديبات  وأكادمييات  ناشطات  من  مكتوبة  مساهامت 

وقمت برتجمته لألملانية بالتعاون مع مدير نادي القلم 

اأعتربه  الكتاب  هذا  نيدرال.  هيلموت  د.  النمساوي 

من  وكان  للنساء  جامعي  صوت  ألنه  حقيقياً  إنجازاً 

االحرتازية  اإلجراءات  لوال  فرتة  قبل  يصدر  أن  املفرتض 

بسبب كورونا.

د. إرشاقة  تدخر  والسالم؟ وماذا  األدب  د. إرشاقة ماذا عن  تدخر  والسالم؟ وماذا  األدب  ماذا عن 

ألهازيج السالم ودعوات أهلنا الطيبني بأن يتم إسكات ألهازيج السالم ودعوات أهلنا الطيبني بأن يتم إسكات 

صوت البنادق وإرعاب وترهيب األنتينوف إىل األبد؟صوت البنادق وإرعاب وترهيب األنتينوف إىل األبد؟

االستنارة  مرشوع  يف  فعلياً  أساهم  موقعي  من 

برضورة نرش ثقافة السالم، ومن فرتة أقوم بدراسة عن 

)تجليات الحرب والسالم يف الرسد السوداين( ومن األدب 

نستلهم الطاقة لتغيري واقع أفرزته الحروب والرصاعات. 

أدخر أيضا مقااليت التي أضمنها رؤيتي كباحثة عن أطر 

السالم العادل. 

ماهو شعورك وأنت تتلقني أعىل وسام من حكومة ماهو شعورك وأنت تتلقني أعىل وسام من حكومة 

العاصمة النمساوية فيينا متمثال يف امليدالية الذهبية؟العاصمة النمساوية فيينا متمثال يف امليدالية الذهبية؟

بعظمة  ــوداين،  ــس ال اإلنــســان  بعظمة  شعور 

أنجزته  ما  عن  بالرىض  شعور  واملهاجرات،  املهاجرين 

بكل  االعرتاف  هذا  بأن  عظيم  إحساس  ومثابرة.  بصرب 

مكونايت الثقافية والفكرية، اعرتاف باملهاجرات ودورهن 

عىل  وهي  بفخر  تبتسم  كانت  التي  بأمي  واعــرتاف 

كرسيها مقعدة فيه، وكانت هي كل األمل بالربيق الذي 

رأيته لحظتها يف عينيها.

إحساس عظيم خاصة حني أهديتها إىل شهيدات 

العظيمة  ألدوارهم  تقديراً  السودانية  الثورة  وشهداء 

ســودان حر  فــداًء ألجــل  أرواحــهــم  يقدمون  وهــم 

ودميقراطي ينعم فيه الجميع بالتنمية املتوازنة والسالم 

العادل.

أحزان شاهقة كانت تجربة لخوض غمار تحدي التجريب

أجرته- إحسان عبد العزيز

الهوية حراك إنساني ال يكف مثل دوران األرض
الميدالية الذهبية أعطتني شعوراً بالرضى 

وأهديتها لشهيدات وشهداء الثورة السودانية

الترجمة مشروع تجسير 
بين الشعوب لتغيير 
الكثير من المفاهيم 

المغلوطة

الجوائز والحوافز من 
الدول األخرى تعني لي 

اعتراف بانسان السودان 

تقديم:
حوارنا اليوم يعد حكاية وقصة.. جدارية على أرصفة الوطن تروي لنا كيف نتكئ على أوجاعنا حينما تضيق بنا األوطان ونفتقد 
األمكنة، فنطوي املسافات إىل حيث تهاجر الطيور أسرابًا.. ال نحمل غري الوطن يف الخاطر وعصاة الزمن لنتوكأ عليها يف عالم مجهول، 
بعضنا تأخذه األيام ومراسي الصحو اآلمنة، وبعضنا ينسج منها قصيدة وشعرًا ترسم لوحة للوطن الحلم وينتصر على نفسه وعلى 

الواقع من حوله ليكتب سريته بأحرف من نور وعلم، هكذا تقول سريتها..
وكما وصفها زميلها الكاتب السوري الشهري "طالل مرتضى" قال: امرأة من ماء وحرب.. كاملة وكامنة، ابنة األنهار يف "كناية عن النيل 

والدانوب".. 
إنها.. دكتورة إشراقة مصطفى حامد، كاتبة ومرتجمة وأستاذة جامعية وشاعرة، تقيم يف النمسا منذ التسعينيات وتعد من الناشطات 
يف مجال حقوق املرأة وخاصة املرأة السوداء يف بالد املهجر، مؤسسة للعديد من املنظمات التي تهتم باملهاجرات اإلفريقيات يف أوروبا. 
تحصلت على درجة الدكتوراة يف العلوم السياسية من جامعة فيينا عام 2006. ممثلة األدب العربي بالقلم النمساوي بدءًا من سبتمرب 
2015.. حائزة على عدد من الحوافز والجوائز آخرها امليدالية الذهبية لحكومة العاصمة النمساوية فيينا وهي أعلى جائزة تمنح على 

مستوى الدولة.. كان لنا معها هذا الحوار..
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إضاءة مظلمةإضاءة مظلمة
حادثتني  عن  القادمة،  لألجيال  الكتابة  هذه   
تاريخيتني يف غاية البشاعة إذ الحدث الرئييس فيهام 
كدافع  أبشع  بشع وغرضه  قتل  والقتل  القتل،  هو 
السيايس  يقتل  السيايس،  االغتيال  هو  والدافع 
ليحكم  الخلق  أمر  األمر  عىل  القابض  السوداين 
وتستمر  األرواح  بقتل  العدل  ويستبدل  بالعدل!! 

للمفارقة السياسة السودانية.. 
قطع..قطع..

البد من التنويه – املحرج- بأننا قد اعتدنا أن 
عددا، كوننا أمة جيدة، وأناس  أنفسنا سنيناً  مندح 
تغلبهم طيبتهم. الواقع أن هذا وهم وتثبت وقائع 
أننا وحوش ضارية  الطرف عنها، عن  تعمدنا غض 
البطن والفرج ومنافع  حاملا تلوح يف األفق شهويت 
مبتدأ  كله  الرصاع  أن  األمر  وواقع  الدنيا،  الحياة 
ومنتهي يدور حول هذه املنافع، والنزعات الذاتية 
املغرقة يف األنا- املركزية العنرصية مرتبطة باملصالح 

املادية.
حادثة عنرب جودة حادثة عنرب جودة 19561956::

أو  اختالف  مدار  الحادثة  تاريخ وقوع هذه   
عدم ضبط الثابت األكيد انها أوائل عهد أول حكومة 
وطنية بعد خروج املستعمر اإلنجليزي وكان وقتها 
السيد إسامعيل األزهرى رئيس الوزراء. - ذلك كان 
وقتا مبكرا عىل وقوع مثل هذه األحداث العنيفة، 
نيله  روائح  أجمل  يتنسم  بعد  يزل  مل  فالسودان 

االستقالل يف األول من يناير 1956. 
عند البعض أن الحادثة كانت يف التاسع عرش 
من فرباير من العام 1956، تجد بعض من يؤرخون 
عبارة  الحادثة  بعينه،  تاريخ  يف  يختلفون  للحادثة 
عن سلسلة من األحداث بلغت املأساة قمتها يوم 
تم حبس املزارعني يف ذلك العنرب الذي قضوا فيه. 
األحداث بدأت منذ يناير 1956، ويف فرباير 1956 

تم اعتقال بعض قيادات املزارعني. 
عبدالله عيل  د.  كتب   : نت  السوداين-  عبدالله عيل موقع  د.  كتب   : نت  السوداين-  موقع 

إبراهيم:إبراهيم:
يف الذكرى الرابعة والستني ِلأمساة عنرب جودة 
)ووفقاً التفاقات محددة بني األطراف امُلتشاركة 
تجمع املزارعني يف يوم -16 فرباير- 1956 – من كل 
قوة  الحكومة  وأرسلت  للمرشوع..  التابعة  القرى 
اسمه  املنطقة  أبناء  من  صول  بقيادة  الرشطة  من 
تطور  لحل.  للوصول  محاولة  يف  يوسف  السامين 
التجمهر إىل اشتباك بني الرشطة واملزارعني وسقط 
قتىل من الجانبني مبا فيهم قائد قوة الرشطة، وسقط 
شالتني(  )أو  االتحاد  سكرتري  املزارعني  جانب  من 
أخبار  املزارعني. وحني وصلت  وشهداء آخرين من 
الجهات  سارعت  كوستي  إىل  والقتل  االشتباكات 
الحكومية بإرسال قوة كبرية تتبعها شاحنات وألقت 
املزارعني.  من  كبرية  مجموعات  عىل  القبض  القوة 
من  خايل  )بالزنك(  مسقوف  عنرب  عنرب  إىل  أخذوا 
القبض  منذ  املاء  برشب  لهم  يسمح  مل  النوافذ، 
يدع  ال  مبا  وتالصقوا  تكدسوا  أنهم  ثبت  عليهم. 
مجااًل للتنفس، وليس هناك فتحات لدخول الهواء. 
باالستغاثة،  ِلمناداتهم  تستجب  مل  الحراسة  قوة 
عندما  تخمد،  األنفاس  بدأت  ساعتني  مرور  وبعد 
الليل وجدوا الجميع موىت عدا ثالثة! كانوا  انقىض 
قد وضعوا أنوفهم يف فتحات زنك صغرية سمحت 
لهم مبتنفس وقاهم من املوت. أحد الناجني قال إنه 
ظل يطرق الزنك –استغاثة وظل الحارس يزجره! يف 
من  الجثامني  تجريد  تم   1956 فرباير-   18- صباح 
مالبسهم وتم حفر حفرة كبرية عميقة ودفن فيها 

املوىت وأهيل عليهم الرتاب وانتهى كل يشء.
وصف من كتاب نرص الدين إبراهيم شلقامي وصف من كتاب نرص الدين إبراهيم شلقامي 

عن مدينة كوستي- عن مدينة كوستي- 
) جاء عىل لسان أحد الناجني، من عنرب املوت ) جاء عىل لسان أحد الناجني، من عنرب املوت 

قوله:قوله:
ومل متض  ساعة أو ساعتني علينا ونحن يف تلك 
الغرفة املغلقة النوافذ واألبواب حتى شعرنا بالضيق 
ويقطع  بأعناقنا،  وميسك  صدورنا  عىل  يضغط 
أرض  عىل  أجسادنا  من  العرق  سال  ثم  أحشاءنا، 
شفاهنا  جفت  ثم  باالختناق  نشعر  وبدأنا  الغرفة 
للحراس  الصيحات  وأصدرنا  حلوقنا  وتحجرت 
نطلب املاء، وكان الرد يأتينا يف كل مرة بالسخرية 
القوة  فقدنا  ثم  الزنك،  عىل  اشتد رضبنا  هنا  منا! 
الوقت مبا يشبه  تقدم  وأصيب بعضنا عندما  متاماً 
الجنون، يرددون كلامت غري مفهومة ثم يسقطون 
يف  أخذوا  والبعض  البعض،  بعضهم  فوق  رصعى 
حتى  بشدة...  البعض  بعضهم  ميسكون  جنون 

يدركهم املوت...(
مكان املأساة :مكان املأساة :

 – ربك  مدينة  جنوب  تقع  جــودة  مدينة   
األرايض  من  شاسعة  مساحة  وتضم  الجبلني-  بعد 
هو  البشعة  الحادثة  شهد  الذي  املكان  الزراعية. 
النيل األبيض – يف  مرشوع زراعي خاص يقع عىل 
كوستي  منطقة  النيلية  املشاريع  مناطق  جهات 
قوانني  وفق  تتملكها  كانت  زراعية  مشاريع  تلك   .
لها رؤوس  الرأساملية أرس عريقة   – الحرة  امللكية 
والذي  الزراعة.  يف  استثامرات  ولها  ضخمة  أموال 
حدث كان مطالبة املزارعني بحقوقهم نتاج جهدهم 
الرشكة  بني  اتفاق  هناك  كان  بالطبع  الزراعي. 
طالب  وحينام  املزارعني.  وبني  املــرشوع  صاحبة 
من  عنيف  فعل  رد  حدث  بحقوقهم،  املزارعون 
األداء  ذلك  امللكية.  وأصحاب   – املرشوع  أصحاب 
هو تحالف السلطة ممثلة يف قوة السالح- وسلطة 
عرق  أكل  استباحته  يف  ممثاًل  املال  ورأس  القمع، 

صمت  فإما  لفظهم  ثم  استنزافهم،  بعد  البسطاء 
وموت، وإما قتل. 

قبل  من  االختيار  هو  البشع  القتل  وكــان 
مطالبني  املزارعون  تظاهر  حني  وذلك  السلطات، 
واستعانوا  املال،  أصحاب  يستجب  فلم  بحقوقهم. 

بالسلطة، فحرضت الرشطة.
جــودة  عنرب  حــادثــة  عــن  مقال  مــن  جــودة فقرة  عنرب  حــادثــة  عــن  مقال  مــن  فقرة 
للدكتورة: س . ف. بيزويك: أستاذة التاريخ جامعة للدكتورة: س . ف. بيزويك: أستاذة التاريخ جامعة 

انديانا – انديانا – 
ال علم يل بأي دراسات تاريخية جادة بأقالم 
ولكن  الهواة،  أو  املهنيني  من  سودانيني  مؤرخني 
الراحل صالح  الشاعر  الحادثة قصيدة  ُخِلدت تلك 
لعامل  حــدث  ما  تصف  والتي  إبراهيم  أحمد 
النيل  عىل  يقع  الذي  الخاص  الزراعي  املــرشوع 
أعلن  لقد  كوستي..  مدينة  من  بالقرب  األبيض 
ورفضوا  العمل  عن  اإلرضاب  الزراعيون  العامل 
تسليم املحصول لصاحب املرشوع، فقامت الرشطة 
فقضوا  التهوية  سيئة  ضيقة  غرفة  يف  بحبسهم 
اخِتناقاً. وهناك أيضاً مرسحية الدكتور عبدالله عيل 
ابراهيم املعنونة: ترصيح ِلمزارع من جودة،والتي 
وأىت  السوداين،  املرسح  نادي   1991 عام  نرشها 
الشاعر الراحل محجوب رشيف أيضاً عىل ذكر عنرب 

جودة يف بيت من قصيدته )مهر الدم(
مقال صحفي يدين حادثة العنرب:مقال صحفي يدين حادثة العنرب:

حقيقية  بداية  هو  جودة  عنرب  يف  ما حدث   
الستسهال انتهاك حقوق اإلنسان السوداين. حينام 
أكدوا  والتى  بحقوقهم  الزراعيون  العامل  طالب 
عن  تقل  ال  أعوام  ِلمدة  كاملة  يستلموها  مل  أنهم 
فتم  زرعوه  الذي  املحصول  العامل  واحتجز  ثالثة. 
استدعاء الرشطة. بدأ الحادث بالحديث عن حقوق 
املزارعني وتطور إىل حديث غاضب، تطور الحديث 
سقوط  عند  فقتىل.  جرحى  وسقط  إشتباكات  إىل 
قائد قوة الرشطة سارعت رئاسة الرشطة يف كوستي 
الرشطة  بني  االشتباكات  لوقف  كبرية،  قوة  بإرسال 

واملزارعني.
الحدث  ملوقع  الرشطة  قــوة  ــول  وص عند 
املزارعني،  كبرية من  القبض عىل مجموعات  ألقت 
مزارع(   300 )حوايل  بالتقريب  عددهم  حرص  تم 
واقتيدوا تحت الحراسة إىل حامية كوستي، وهناك 
تم الدفع بهم إىل داخل مخزن للمبيدات الحرشية 
)الجمكسني(. أصبح املزارعون يف داخل عنرب جودة. 
مل  للتنفس.  مجااًل  اليدع  مبا  متكدسني،  متالصقني، 
يستطع  فلم  الهواء،  لدخول  فتحات  هناك  يكن 
أحد أن يتنفس. أخذوا يستغيثون بقوات الحراسة 
فلم تستجب لهم. وبعد مرور ساعتني من املعاناة 
بدأت  فشيئاً،  شيئاً  التنفس  عىل  القدرة  وفقدان 
األنفاس تخمد..عندما انتهى الليل كان صباح املوت 
قيد  عىل  ظلوا  فقط  ثالثة  ماتوا،  قد  الجميع  كان 
يف  أنوفهم  وضع  استطاعوا  أنهم  والسبب  الحياة 

فتحات صغرية يف حائط الزنك. الفتحات تسبب فيها 
الحراس وذلك، حسب ما قال أحد الناجني الثالثة: 
عسكري  فنهره  الزنك  عىل  ويطرق  يطرق  أنه ظل 
يف  خنجر  بالسنيك-   – الزنك  برضب  وقام  الحراسة 
الذي  وهو  صغري  ثقب  فحدث  البندقية،  مقدمة 
سمح له بدخول الهواء حيث وضع أنفه يف الفتحة 

وكذلك كان شأن االثنني الذين مل يفارقا الحياة.
هول  السلطات  اكتشفت  وحينام  الصباح  يف 
الحادثة. مل تستطع سوى اتخاذ إجراء أكرث وحشية. 
تجريد  وتم  كبرية  مقربة جامعية  بحفر  أمرت  لقد 
املقربة  تلك  إىل  ثم حملوهم  القتىل من مالبسهم، 
ثم  فيها ومن  بهم جميعاً  وألقوا  الكبرية  الجامعية 
تم  تلك،  مقربتهم  بجانب  الــرتاب.  عليهم  أهالوا 
)املراكيب  أحذيتهم  وحتى  يرتدون  كانوا  ما  حرق 
الشعبية( وقال شهود عيان إن النريان ظلت تلتهم 

تلك املالبس واألحذية طيلة ثالثة أيام. 
توثيق:توثيق:

طه  عيل  عبدالرحمن  فدوى  الدكتورة  ذكرت 
يف )تاريخ السودان املعارص( أنه يف أعقاب هجوم 
حدثت  جــودة  مــرشوع  مــزارعــي  عىل  البوليس 

املواجهة بني املزارعني وقوة البوليس
املزارعني  من   800 نحو  باعتقال  وقامت 
 1956 فرباير-   19-  ( كوستي  يف  معهم  للتحقيق 
صغري  عنرب  يف  منهم   281 حــوايل  ــال  إدخ تم   )
تتوفر  أن  بدون  مستعمل(  )غري  األسلحة  لحفظ 
املاء،  من  احتياجاتهم  أو  الرضورية،  التهوية  لهم 
منهم   189 التايل  اليوم  صباح  السلطات  اكتشفت 
إىل  العدد  ارتفع  ثم  الليل،  أثناء  اختناقاً  توفوا  قد 
195 أثناء النهار وأعلنت الحكومة حالة الطوارىء. 
تعويضات  ودفعت  جامعية  مقربة  يف  القتىل  دفن 

ألهلهم بلغت 20 جنيهاً لألرسة.

توثيق: توثيق: 
يف 13 سبتمرب – 2019 : تحدث الدكتور نرص 
جودة   عنرب  حادثة  عن  لندن،  يف  شلقامي  الدين 
كوستي  مدينة  عن  كتاباً  كتب  شلقامي  الدكتور 
وتضمن الكتاب فصاًل كاماًل عن حادثة عنرب جودة 
. وأورد يف الكتاب أن عدد الذين ماتوا يف الحادثة 
مرشوع  مزارعي  من  مزارعاً  وتسعني  واثنني  مائة 

جودة.
األيام األيام -22-22  -2-2  19561956 : :

كلمة األيام: بشري محمد سعيد: ينتقد مجلس 
إبالغ  وعدم  باألمر  اهتاممه  عدم  بسبب  الــوزراء 
الوزراء بالحادث يف جلسة رسمية، واعتربت الحادث 
دلياًل آخر عىل اإلهامل واالرتجال من قبل مجلس 

الوزراء. وكتب بشري محمد سعيد يف كلمة األيام:
 لقد أصبحت حكومة السودان حكومة هتلرية 
أخرى، ذلك ألن التاريخ البرشي الحديث ال يحدثنا 
عن موت باالختناق يف السجون إال يف عهد هتلر..(

 رد الفعل الحكومي:رد الفعل الحكومي:
الحكومة باعتقال ضابطني من ضباط   قامت 
الرشطة وعددا من جنودهام ووجهت إليهام تهمة 
اإلهامل. وكانت  نتيجة  التسبب يف مقتل معتقلني 
تلك محض حركة مرسحية بغرض امتصاص الغضب 
الشعبي والعاملي ِلام حدث، إذ رسعان ما أسقطت 
رساحهام.  إطــالق  وتم  املعتقلني  عن  التهم  تلك 
يف  تحقيق  لجنة  تكوين  عن  الحكومة  وأعلنت 
الحادث، وقد خلصت تلك اللجنة إىل وجوب منح 
تعويض مؤقت ألرس من فقدوا أرواحهم يف الحادثة. 
املسؤولني  من  عقاب ألي  أو  محاسبة  أي  تتم  ومل 
الكبار يف املنطقة بل ظلوا يف مناصبهم وترقوا فيها. 
قصيدة صالح أحمد إبراهيم عن عنرب جودة: قصيدة صالح أحمد إبراهيم عن عنرب جودة: 

عرشون دستة  لو أنهم حزمة جرجري يعد يك يباع 
لخدم اإلفرنج يف املدينة الكبرية 

ما سلخت برشتهم أشعة الظهرية 
وبان فيها االصفرار والذبول

بل وضعوا بحذر يف الِظل يف حصرية 
وبللت شفاههم رشاشة صغرية

وقبلت خدودهم رطوبة النداء والبهجة النضرية
الحساء  أوراكها  من  نصنع  فراخ   أنهم...  لو 

لنزالء الفندق الكبري
لوضعوا يف قفص ال مينع الهواء

وقدم الحب لهم واملاء ...
يصادمون  تركوا  ..ما  ظامء  تركوا  ما  أنهم  لو 

بعضهم لنفس الهواء
الخطوة  الصحاب  جثث  فوق  يجرجرون  وهم 

العشواء 
والعرق املننت والرصاخ واإلعياء 

ما تركوا جياع ثالثة تباع
يف كتمة األنفاس يف مرارة األوجاع،

لو أنهم.... لكنهم رعاع... نعم رعاع ...
من الحثاالت... التي يف القاع  

اإلقطاع  براثن  قلبهم  يف  انغرست  الذين  من 
وسلمت عيونهم من مراود الخداع 

الذين  عند  املضاع  حقهم  ناداهم  إذا  حتى 
حولوا لهاثهم ضياع

وبادلوا آمالهم عداء وسددوا ديونهم شقاء 
حتى إذا ناداهم حقهم املضاع

املأجور  والكاتب  والدخان  والرشوة  النار 
والوزير

يحارب  بحلفهم  املرشوع  وصاحب  جميعهم 
الزراع

يحارب األطفال والنساء 
وينرث املوت عىل األرجاء 

ويفتح السجون حيث يحشد اإلنسان كالقطيع
اآلدمي  فيحرمون  الوحوش  العساكر  ويحكم 

لقمة يف الجوع
ويحرمون اآلدمي جرعة من ماء

ويغلقون كل كوة مترر الهواء
ويف املساء بينام الحكام يف القصف ويف السكر 

ويف انهامك بني غانيات البيض
ينعمون بالسمر

كان هناك عرشون دستة من البرش
متوت باإلرهاق

متوت باالختناق.
املعارص  السودان  تاريخ  كتاب  من  املعارص فائدة:  السودان  تاريخ  كتاب  من  فائدة: 

)فدوى عبدالرحمن ص )فدوى عبدالرحمن ص 198198 ( (
ويصف تيسري محمد أحمد حادث عنرب جودة 
املتواصل  املهيمنة  القوى  لفشل  حي  تجسيد  بأنه 
بطريقة  املزارعني  جامهري  مع  تناقضاتها  حل  يف 
لِمنهج  واضحاً  تجسياًم  وكان  متحرضة  دميقراطية 
العنف الثابت الذي ظلت تنتهجه الطبقة الحاكمة 

السودانية يف فرتة ما بعد االستقالل.
قتل املساكني الفقراء أسلوب سيايس:قتل املساكني الفقراء أسلوب سيايس:

مرصع املساكني برصاص الطغاة – شهداء 
خزان كجبار:خزان كجبار:

وقد  السودانية.  النوبة-  قرى  إحدى  كجبار 
عمر  )حكومة  وقتها  السودانية  الحكومة  قررت 
األهايل  لكن  القرية  تلك  يف  سداً  تقيم  أن  البشري 
وجهات  يف  اختالف  إىل  االعرتاض  وتطور  اعرتضوا. 
السد  أن  عىل  املعارضون  النشطاء  أرص  إذ  النظر 
وتراثهم  لحضارتهم  ترمز  نوبية  آثارا  يهدد  سوف 
النويب للزوال. لكن الحكومة مل تكرتث لهذا الحديث 

وبدأت يف خطوات عملية لتنفيذ مرشوعها. 
سودانيز- أون الين: سودانيز- أون الين: 

منتصف  يف  كجبار  سد  مرشوع  فكرة  ظهرت 

إنشاء  هي  الفكرة  املايض.  القرن  من  التسعينات 
الوالية  يف  الثالث  الشالل  عىل  عامئة  توربينات 
الشاملية عىل بعد 111 كيلو من والية دنقال. لكن 
الفكرة تطورت إىل إقامة سد صغري بارتفاع أقل من 
15 مرتاً. كان من املتوقع حسب الدراسات األولية 
اآلثار  تنحرص  أن  املقرتح،  الصغري  بالسد  املتعلقة 
السالبة للسد عىل السكان املحليني يف إغراق أجزاء 
من أرايض الجروف. يف العام 1995 قررت الحكومة 
تطوير فكرة السد الصغري إىل سد كبري وذلك لتوليد 

طاقة كهربائية ) 210 ميغاوات من الكهرباء (
كل ما نرش عن مرشوع الحكومة كتيب صغري 
الطاقة  عىل  تركيزه  كل  وكان  صفحات  عرش  من 
الكهربائية التي سيتم إنتاجها وتكلفة اإلنتاج وسعر 

البيع للجمهور.
قبل  مــن  رافـــض  شعبي  فعل  رد  ــدث  ح
الجمهور... وتم تكوين لجنة شعبية سميت اللجنة 
الشعبية لدرء آثار سد كجبار. اللجنة أعلنت يف عدة 
املسؤولني  من  وغريه  الشاملية  وايل  إىل  خطابات 

رفض املواطنني لقيام هذا السد.
يف شهر يناير 2007 عادت فكرة املرشوع إىل 
السطح وللنقاش مرة أخرى. يف يناير توافدت عىل 
وتم  والتقويم،  للدراسة  الفنيني  من  أتيام  املنطقة 
عمل مسح لألرض، ويف شهر مارس 2007 وصلت 
إىل املنطقة آليات ومعدات - وكان ذلك يتم لياًل - 
وقد اتخذت من الضفة الرشقية من النيل مركزاً لها. 
والضفة الرشقية تقع مواجهة متاماً للموقع املقرتح 

للسد املقرتح.
وما  يجري؟  ما  طبيعة  عن  املواطنون  تساءل 
رضورة اآلليات امليكانيك الكبرية – بل الضخمة؟ وما 
بدون  منطقتهم  يف  يتم  الذي  العمل  واسم  طبيعة 
حلفا  وادي  مبعتمد  املواطنون  اتصل  مشاورتهم؟ 
منهم  وطلب  باألمر؟  معرفته  بعدم  أخربهم  والذي 
الرجوع إىل الوايل؟ لكن الوايل بعد عدة أيام عاد ليخرب 

املواطنني بأن هناك دراسة جدوى للسد املقرتح. 
من  اآلالف  احتشد  ــارس-2007-  مـ  10- يف 
مواطني املنطقة يف قرية )فريق( وذلك تعبرياً عن 

رفضهم لقيام السد. 
والبيئية  االجتامعية  الشؤون  مفوض  السيد 
بوحدة السدود نقل للجامهري أن توجيهات السيد 
بدون  السد  يقوم  ال  أن  هي  الجمهورية  رئيس 
مبارش  بسؤال  توجه  وهنا  املنطقة.  أهايل  موافقة 

لألهايل هل تريدون قيام هذا السد؟
 جاء الرد من الجامهري املحتشدة بصوت واحد:

ال . ال نريد قيام هذا السد.
فكان رده:فكان رده:

إذن لن يقوم هذا السد.
يتم  ومل  اآلليات  تتوقف  مل  التأكيد  رغم هذا 
إبعادها من املنطقة، كام مل تتوقف األعامل الجارية، 
مام دفع باملواطنني إىل تأكيد موقفهم الرافض لقيام 
مواطنو  سري   2007- مارس-   15- يوم  ففي  السد: 
لقيام  رفضهم  عن  تعبرياً  سلمية  تظاهرة  املنطقة 
السد. ويف يوم -24 مارس- 2007 – خرج املواطنون 
يف مسرية مامثلة إال أن الرشطة تدخلت مستخدمة 
الغاز املسيل للدموع واألعرية النارية مام تسبب يف 

إصابة خمسة مواطنني.
من  ثالثني  من  أكرث  باحتجاز  املواطنون  قام 
الدفاع  أفراد  تدخل  وحارصتهم.  الرشطة،  ضباط 
رساح  بإطالق  انتهت  مفاوضات  ومتت  الشعبي 

عنارص الرشطة. 
املهددة  القرى  مندوبون عن  مواطنون-  عقد 
وأكــدوا   – وعمودية  شياخة   26 حــوايل  بالغرق 
وتم  السد  لقيام  متاماً  الرافض  مبوقفهم  متسكهم 

تشكيل اللجنة العليا ملناهضة سد كجبار
املجزرة وقتل املساكني:املجزرة وقتل املساكني:

املواطنون  سري   2007  – يونيو   13- يف 
السد  لقيام  رفضهم  عن  للتعبري  أخرى  مظاهرة 
ويف هذه املرة كانت قوات االحتياطى املركزي قد 
تم استقدامها بنية ُمبيتة حيث قامت باستخدام 
عىل  املتظاهرين،  لتفريق  للدموع  املسيل  الغاز 
بعد سبعة كيلومرتات من موقع معسكر العاملني 
يف املرشوع وآلياتهم ويف أثناء تراجع املتظاهرين 
بتأثري الغازات املسيلة للدموع. أطلقت الرشطة 
النار عليهم بكثافة من الكالشنكوف، والدوشكا، 
تسعة  وجرح  الحال.  يف  مواطنني  أربعة  وتويف 
عرش مواطناً. قالت الرشطة يف بيانها إنها اطلقت 
يف  أطلق  الرصاص  وأن  النفس  عن  دفاعاً  النار 

الهواء؟ 
أعلنت وزارة العدل عن تكوين لجنة للتحقيق 
يف الحادث يف حينه، ولكن مل تظهر نتائج التحقيق.

الشهداء الذين سقطوا هم:
شيخ الدين حاج أحمد

الصادق سامل محمد 
املعز محمد عبدالرحيم 

محمد فقري دياب...
نهار  منتصف  بعد  وقعت  قد  املجزرة  كانت 
متاماً.  الواحدة  عند  أي  يونيو-2007-   13- يوم 
النار عىل املسرية  وقد بادرت قوات األمن بإطالق 

السلمية.
خامتة:  خامتة:  

يف 18 فرباير 1956 تم حفر حفرة عميقة فيها 
جميع الجثث وأهيل عليهم الرتاب وتم دفنهم.

مقربة  عىل  العثور  العامة..  النيابة  من  بيان 
الثوار  من  لقتىل  جثث  تضم  أنها  يرجح  جامعية 

وشهداء فض االعتصام..

االغتيال السياسي - سمة في السياسة السودانية؟ ملاذا؟

حالما تتحدد مصالح حالما تتحدد مصالح 
أصحاب رأس المال أصحاب رأس المال 
التقليدي أو الطفيلي التقليدي أو الطفيلي 
حالما تظهر النزعات حالما تظهر النزعات 

الذاتية الغارقة في األنا الذاتية الغارقة في األنا 
المركزية العنصرية المركزية العنصرية 

مرتبطة بالمال وأشباحه مرتبطة بالمال وأشباحه 
وأرواح ودماء البسطاءوأرواح ودماء البسطاء

لكي ال ننسىلكي ال ننسى10
اعداد- عبد املاجد عليشاالثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠ م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ العدد ) ٦٣(



القدم  لكرة  األول  السوداين  الوطني  املنتخب  ق  حقَّ
يف  اإلحصاء  مركز  عن  الصادر  الدويل  التصنيف  يف  تقدماً 
االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( حيث احتل املركز )127( 
عليه  جلس  والذي   128 السابق  مركزه  عن  متقدماً واحد 
)كورونا(،  بداء  عاملياً  النشاط  توقف  بأمر  طويلة  لفرتة 
يوليو  إىل  مارس  من  الفرتة  يف  الدويل  التباري  غاب  حيث 

للعام الحايل 2020م.
وكان املنتخب قد خاض )6( مباريات دولية تحضريية 
منها مباراتان يف أيام )الفيفا( أمام تونس وتوغو )9( و)12( 
أكتوبر املايض، وفيها خرس من األول وتعادل مع الثاين، ويف 
تصفيات أمم أفريقيا لنهائيات الكامريون خرس وفاز عىل 
وجاء  الجاري.  نوفمرب  و)17(   )12( يومي  الغاين  املنتخب 
تقدم صقور الجديان عىل حساب منتخب توغو الذي واجه 

املرصي يف التصفيات.

احوال الطقس الرياضي

يف  تتسب  وهادرة  عاتية  ×أمواج 
الناحية  باردة عىل جبهة  رياح شتوية 
الشاملية للنادي الكبري بعد ان ظهرت 
بقوة  ــرصاع  الـ دخــلــت  مجموعات 
إلدارة  بؤرة  املكان  ذلك  من  واتخذت 
املؤامات ضد املجلس والرئيس الحايل.

×ارتفاع طفيف يف درجات الحرارة 
االزرق  الفريق  أنصار  وسط  وارتياح 
بعد ان غمرت األمواج الزرقاء سواحل 

يوغندا وسطع الهالل مضيئا ومتوهجا 
ليلة السبت املايض.

×طيور النورس ظهرت مع األجواء 
الرشقية  السواحل  تغمر  التي  الباردة 
وحالة من الرتقب إلنجالء الرصاع الدائر 
بني إدارة النادي الصاعد حديثاً وبعض 

أصحاب األجندة الخفية.

)مصطفى درش()مصطفى درش(

يف ذهاب الدور التمهيدي ألبطال افريقيا 

املريخ يفرض التعادل على أوتوهو الكنغولي 
التش يتقدم لألحمر وأصحاب األرض يخطفون التعادل 

الدميقراطي – مجاهد العجبالدميقراطي – مجاهد العجب
نجح املريخ يف فرض التعادل عىل أصحاب 
األرض والخروج بنتيجة ايجابية بعد تعادله مع 
اوتوهو الكنغويل يف ذهاب الدور التمهيدي يف 

املباراة التي إنتهت بتعادلهام بهدف .
تقدم أحمد التش للمريخ يف الدقيقة )75( 
وأدرك اوتوهو التعادل يف الدقايق األخرية للقاء.

لعب متوازن لعب متوازن 
املدرب  اعتامد  املباراة  بداية  منذ  وضح 
الفرنيس ديديه غوميز عىل اسلوب لعب متوازن 
بتكثيف  عليها  اعتمد  التي  التوليفة  خالل  من 
الذي  اليشء  امليدان  وسط  منطقة  يف  العبيه 
ساعد يف الحد من خطورة أصحاب االرض الذين 
املريخ بهدف مبكر إال ان يقظة  سعوا ملباغتة 
الدفاع املريخي بقيادة امري كامل – ساعدت يف 

التصدي لكل محاوالت الكنغويل. 
رسعة  عىل  الشوط  هذا  يف  املريخ  اعتمد 
الثلث  يف  العالية  ومهاراتهم  الوسط  العبي 
التش  أحمد  الثاليث  خاصة  امللعب  من  األخري 
ونجحت  الصاوي،  والسامين  عوض  ووجــدي 
الخلفي  تلك املحاوالت يف تحجيم تقدم الخط 
الوتوهو يف كثري من أوقات الحصة األوىل للقاء .

شوط اللعب الثاين شوط اللعب الثاين 
من  مبكر  هدف  القتناص  املريخ  سعى 

قدرات  من  واالستفادة  التش  محاوالت  خالل 
طريق  عن  واملباغتة  التخزين  يف  تريي  سيف 
التصويبات  أو  الرسيعة  املرتدة  الهجامت 
صاحب  محاوالت  ومع  املرمى،  نحو  املبارشة 
تعرض  الدفاعية،  املريخ  مناطق  لغزو  األرض 
ثنايئ عمق الدفاع األحمر لالصابة فخرج صالح 
ويغادر  داؤود  حمزة  مكانه  ليحل  مصاباً  منر 
الكابنت أمري كامل أيضاً متأثراً باالصابة ويشغل 

أحمد موىس متبش مكانه .
األرض  أصحاب  محاوالت  تتوقف  ومل 
لكن اعتمدت محاوالتهم عىل اسلوب االرسال 
التصدي  يف  الــدفــاع  نجوم  ونجح  الطويل 

للعرضيات والكرات الطويلة.
هدف التش هدف التش 

التش  حامد  أحمد  75 وضع  الدقيقة  ويف 
يف  األول  الهدف  بتسجيله  املقدمة  يف  املريخ 
مكثفاً  هجوماً  الكنغويل  بعدها  ليشن  املباراة، 
لتعديل النتيجة حتى متكن من ذلك يف الوقت 

املحتسب بدل الضائع.
احتساب الوقت الضائع احتساب الوقت الضائع 

احتساب  يف  الكامريوين  الحكم  متــادى 
األرض  صاحب  الفريق  ومنح  املبدد  الوقت 
تحقيق  املحدد حتى متكن من  الزمن  أكرث من 

التعادل يف الدقيقة 96 من عمر املباراة.

األفضلية  املريخ  منحت  النتيجة  هذه 
بالتعادل  التأهل  ميكنه  حيث  االياب  لقاء  يف 

السلبي أو الفوز باي نتيجة.
إىل  املريخية  البعثة  تعود  ان  وينتظر 
االياب  ملباراة  استعداداً  الثالثاء  غد  السودان 

التي ستعلب عرص الجمعة القادم .
تشكيلة املريخ تشكيلة املريخ 

منر  صالح  املرمى  حراسة  يف  النيل  منجد 
بيبو  آدم  أحمد   – الدفاع  وأمري كامل يف عمق 
وسط  ويف  األطراف،  عىل  كرنقو  وعبدالرحمن 
الصيني  عامد   – محجوب  الدين  ضياء  امللعب 
– وجدي عوض – والسامين الصاوي – ويف خط 
الدين  وسيف  التش  أحمد  الهجومية  املقدمة 

مالك تريي.

الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي

07:30 ليسرت سيتي: فولهام

أستون  يونايتد:  هام  وست   10:00

فيال

الدوري اإلسباينالدوري اإلسباين

10:00 ريال بيتيس: إيبار

الدوري اإليطايل

07:30 تورينو: سامبدوريا

09:45 جنوى: بارما

الدوري الربتغايلالدوري الربتغايل

09:00 ماريتيمو: بنفيكا

دوري الخليج العريب االمارايتدوري الخليج العريب االمارايت

04:00 عجامن: الوصل  

04:00 الفجرية: الجزيرة  

07:00 الشارقة: شباب األهيل ديب  

07:00 حتا: خورفكان

مجاهد العجب 

عدالة شداد 
اعتامد  إجــراءات  بوقف  شــداد  ــربوف  ال ــارع  -س
الثاليث رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس يف 
نادي  استئناف  يف  الفصل  عدم  بحجة  املريخ  كشوفات 
اإلجراءات  هذه  بأن  علاًم  األمر  بإرجاء  وطالب  الهالل، 
ستكون لها عواقب وخيمة عىل الالعبني والنادي، سيام 
وأنها ستبعدهم عن املشاركة مع املريخ يف الدور األول 
يف دوري األبطال حال تأهله مثلام تسبب التباطؤ يف نظر 
القضية وإصدار قرار يف حرمانهم من املشاركة مع األحمر 
يف ذهاب الدور التمهيدي وإيابه، لقد وضح أن تدخل 
رئيس االتحاد السوداين لكرة القدم يف كل القضايا التي 
النادي  لكون  ليس  بات جلياً  املريخ  نادي  يكون طرفها 

يتبع التحاده ويحرص عىل الفصل يف كل ما يخصه.
عودة  واآلن مساعي  قبل  من  الرئيس رفض  -ذات 
الالعب بكري املدينة للمنتخب الوطني بداعي االنضباط 
والجديدة  السابقة  الحاالت  من  كثرياً  هنالك  بأن  علاًم 
فيها  للفتوى  يتجرأ  ومل  الثانية  واليته  يف  حدثت  التي 
عودة  أمام  الباب  أغلق  لكنه  بشأنها  قرارات  إصدار  أو 
بكري الذي يحتاجه املنتخب الذي طالب مدربه الفرنيس 
فيلود بضم الالعب نظراً لحاجته املاسة إىل قدراته، عىل 
ينهي  خاصة  ملكية  ليس  املنتخب  بأن  يفهم  أن  شداد 
ويأمر بشأنها بل هو منتخب البلد، وحتى إن أخطأ بكري 
فقد نال العقاب لكن من يحدد العقاب يف هذا االتحاد 

)إنه شداد(، إذا كان رب الناس يغفر ويصفح ويعفو.
الهواة  غري  الالعبني  شؤون  ولجنة  شداد  كان  -أين 
تتمهل النظر يف قضية املوسم الريايض؟، وملاذا صمت كل 
هذه الفرتة ومل يطالبها باالنعقاد والفصل يف القضية التي 
املنتخب  مسرية  يف  مهمني  العبني  ثالثة  مستقبل  تهدد 
الوطني؟، هذه القضية معلومة لشداد واتحاده ولجانه 
منذ بداية التسجيالت لكن تم تأجيل وإرجاء النظر فيها 
حتى الخامس والعرشين من الشهر؟، فهل يف ذلك يشء 
من العدل يا شداد؟، وملاذا مل تسارع حني كان الالعبون 

الثالثة يؤدون واجب الوطن ويدافعون عن شعاره؟.
كانت  بالهالل  تعلق  كلام  األمر  أن  الواضح  -من 

االستجابة أرسع.
وانتقاء  تكوينها  تم  الهالل  تطبيع  لجنة  -حتى 
األمر  ارتبط  عندما  لكن  الرسعة  جناح  عىل  أعضائها 
باملريخ ال زالت الخطابات تتطاير بني )الفيفا( واالتحاد 

وسوداكال واملريخ يعاين وجامهريه تقايس.

 في السنتر 

رياضة مباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

 هاللنا يهز األرض

باإلنترنت

فريق  عىل  مستحقا  نرصا  السودان  هالل  ×حقق 
سامء  أضاء  الذي  الشعلة  بهدف  اليوغندي  فايربس 
يوغندا ومنح الهالل أفضلية االقرتاب من العبور للدور 
لقاء  يف  الهالل  فرصة  تلوح  حيث  البطولة  من  الثاين 

أمدرمان املرتقب.
من  وهب  استيقظ  الهالل  هداف  الشعلة  ×وليد 
لفرتة  صام  ان  بعد  للهالل  غاليا  هدفا  وأحرز  سباته 
طويلة عن التهديف حتى يف أيام الدوري املمتاز وظن 
وان  السودان  خارج  إىل  سيهاجر  الشعلة  ان  البعض 

عهده بالهالل قد إنتهي.
مضمونة  أهدافا  الهالل  هجوم  أضاع  باملقابل   ×
عىل انفراد باملرمى وخاصة اللعب عيد مقدم الذي وجد 
فيتي  الرتكيز وكذلك  اهدرها بسبب عدم  انفراد  فرصة 
ومجاهد وكان ميكن للهالل ان يحسم أمر صعوده من 

يوغندا ويلعب مرتاحا يف لقاء امدرمان.
×املدرب استبدل أربعة العبني دفعة واحدة وكأنه 
يحتاج  والهالل  مرص  يف  اعدادية  مباريات  يف  يلعب 
الالعبني  من  ومنسجمة  ثابتة  تشكيلة  له  تكون  ان  إىل 
بني  والتفاهم  االنسجام  يتم  حتى  الثالثة  يف خطوطه 

الالعبني.
يوغندا  مباراة  يف  االنتصار  مربوك  ألف  ×نقول 
ولكن نحن مازلنا يف بداية الطريق والبطولة االفريقية 
الجهد  وبذل  والرتكيز  للصرب  ويحتاج  طويل  مشوارها 
ومضاعفة االعداد وكلام تقدمنا يف البطولة كلام ازدادت 

املواجهات صعوبة واشتدت حدة التنافس.
تظهر  ان  يجب  امــدرمــان  يف  العودة  ×مــبــاراة 
بالفريق  لالستهانة  ال  ونقول  للهالل  الحقيقي  املستوى 
صافرته  الحكم  ويطلق  املباراة  تنتهي  حتى  اليوغندي 
يف  القتالية  والــروح  والجدية  الثقة  ذرع  إىل  ونحتاج 

نفوس العبي الهالل.
يف الويبيف الويب

خانة  عىل  التنافس  أصبح  الشعلة  تألق  ×بعد 
الهجوم يف الهالل صعب للغاية.

العائد  الهالل  نجم  ملشاركة  متعطشة  ×الجامهري 
محمد عبد الرحمن أو الغربال.

نرص  بتحقيق  عطربة  األمــل  لفريق  التهنئة   ×
الثاين  للدور  العبور  وعقبال  زنزبار  بطل  عىل  مستحق 

من البطولة.
×يف ظروف جائحة كورونا تلعب املباريات بدون 

جمهور وبذلك تفقد املنافسات ملح البطولة.
املريخ  اعالم  سببها  املريخ  يف  ــة  االداري ×األزمــة 
ألجنحة  انحاز  للحقيقة بل  ينحاز  مل  الذي  السالب 

الرصاع مام عمق املشكلة.
ناديه  مصلحة  أجل  من  يعمل  الهالل  ــالم  ×اع

وجمهوره والعبيه عكس اعالم املريخ.

 

رياضةرياضة١١
االثنني ٣٠ نوفمرب ٢٠٢٠م - املوافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٣(

 مربوك السودان يتقدم يف التصنيف الدولي 

االتحاد يهنئ الهالل ويتمنى التوفيق للمريخ
بعث االتحاد السوداين لكرة القدم بربقية تهنئة لنادي الهالل 
مبناسبة انتصاره عىل فريق فايربس اليوغندي بهدف الالعب وليد 
أبطال  لألندية  افريقيا  بطولة  من  التمهيدي  الدور  يف  الشعلة 
يف  ماري  سانت  ملعب  عىل  أقيمت  قد  املباراة  وكانت  الدوري 

يحقق  ان  الكرة  اتحاد  متنى  كذلك  كمباال،  اليوغندية  العاصمة 
املريخ نتيجة مفرحة أمام بطل الكنغو حتى تكتمل فرحة الكرة 
السودانية بصعود فرقها األربعة املشاركة باسم السودان يف هذه 

املنافسات املهمة.

نيمار يحذر
انتقد نيامر جونيور نجم باريس سان جريمان أداء 
فريقه بعد التعادل مع بوردو 2-2  يف الجولة 12 من 
الدوري الفرنيس.ورصح نيامر عرب شبكة "كانال بلس" 
الفرنسية: "قدمنا أداء متواضعا، نعم سجلنا هدفني، لكن 
فاتنا بعض التفاصيل، علينا التحسن سواء يف مبارياتنا 
عادة  "نفوز  األبــطــال".وأضــاف:  دوري  أو  بالدوري 
باملباريات، ولكن إذا مل نتطور، سيكون األمر معقدا يف 
الدوري أو دوري األبطال".وعن مواجهة األربعاء املقبل 
ضد مانشسرت يونايتد، قال الالعب الربازييل: "نعلم متاما 
أهمية اللقاء، فهو ال يقل أهمية عن املباراة املاضية ضد 
اليبزيج، والتي مل نقدم فيها أيضا أداء مميزا".وأتم نيامر 
ترصيحاته: "سنحاول بذل أقىص ما لدينا أمام مانشسرت، 
لكن علينا أن نتطور ونلعب بشكل جامعي، وأن نكون 
منظمني بشكل أفضل، وإال سيكون األمر صعبا".وجمع 
يب إس جي 6 نقاط يف 4 جوالت بدوري األبطال، بينام 
تعرث محليا يف آخر مباراتني بخسارة ضد موناكو 3-2 ثم 

التعادل مع بوردو 2-2.

طرد موراتا
كشف تقرير صحفي إيطايل، أمس األحد، عن سبب 
عقب  يوفنتوس،  مهاجم  موراتا،  ألفارو  اإلسباين  طرد 
انتهاء مباراة فريقه مع بينفينتو بالتعادل 1-1 يف الجولة 

التاسعة من الدوري اإليطايل.
وكان موراتا توجه نحو الحكم فابريزيو باسكوا عقب 
إطالق صافرة نهاية املباراة، وتفوه ببعض الكلامت، قبل 

الحصول عىل بطاقة حمراء مبارشة.
فإن موراتا  إيطاليا"،  ووفًقا لشبكة "سكاي سبورت 
من  األخرية  الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  عىل  الحصول  طلب 

املباراة، لكن الحكم فضل استمرار اللعب.
الحكم،  صوب  موراتا  ذهب  املباراة  انتهاء  وعقب 
فابريزيو  ليشهر  محرجة"،  جزاء  ركلة  "كانت  له:  وقال 

باسكوا البطاقة الحمراء يف وجه مهاجم اليويف.
الثالث  املباريات  عن  بالغياب  مهدًدا  موراتا  وبات 
املقبلة لفريقه بالدوري، بعد تلقيه بطاقة حمراء مبارشة.

ترتيب  جدول  يف  الرابع  املركز  يوفنتوس  ويحتل 
الدوري اإليطايل برصيد 17 نقطة.

تأجيل قرعة كرة القدم 
النسائية

أعلنت لجنة كرة القدم للسيدات باالتحاد السوداين 
دوري  من  الثانية  النسخة  قرعة  تأجيل  عن  القدم  لكرة 
السيدات التي كان مقرراً لها اليوم 30 من نوفمرب 2020م.

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  حامد  عبدالرحيم  وأكد 
نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية أن التأجيل جاء وفقاً 
لرؤية االتحاد واللجنة، عىل أن تكون القرعة برتتيب عاٍل 

كام حدث يف النسخة األوىل من البطولة.
النسخة  يف  يشاركون  نادياً   23 أن  ذكره  يجدر  مام 

الثانية من الدوري.

شداد يوقف اعتماد الثالثي 
للمريخ 

وجه الربوفيسور كامل شداد رئيس االتحاد السوداين 
لكرة القدم بإيقاف إجراءات اعتامد الثاليث رمضان عجب، 
محمد الرشيد، وبخيت خميس، يف كشوفات نادي املريخ، 
وطالب  الهواة،  غري  الالعبني  شؤون  لجنة  قرار  عىل  بناًء 
بإرجاء اعتامد قيد الثاليث يف كشوفات األحمر بعد صدور 
قرار لجنة االستئنافات التي ستنظر يف طلب نادي الهالل.



مجموعة شركات ارحم المتكاملة 
ومصنع محمد عبد الرحيم للبالستيك وقطع الغيار

حكيم األمة .. اإلمام الصادق المهدي 
  إمام األنصار ورئيس حزب األمة وآخر رئيس وزراء منتخب،،،

إعالنإعالن12
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نعي أليم
  ينعي السيد/عبد الرحيم علي إبراهبم تقلي 

وابنه األستاذ/محمد عبد الرحيم علي 
  رئيس مجموعة شركات ارحم المتكاملة 

 ومصنع محمد عبد الرحيم علي للبالستيك وقطع الغيار
 وإنابة عن مؤسسة تقلي الدينية بوالية نهر النيل،،

ينعون بمزيد من الحزن واألسى 

كان الفقيد رمزًا تاريخيًا وسودانيًا أصياًل ومناديًا بالديمقراطيةكان الفقيد رمزًا تاريخيًا وسودانيًا أصياًل ومناديًا بالديمقراطية
  وفقده الوطن في وقت حرج خاصة هذه الفترة االنتقالية ومع بداية مسيرة السالم واالستقرار   وفقده الوطن في وقت حرج خاصة هذه الفترة االنتقالية ومع بداية مسيرة السالم واالستقرار 

في البالد ولكن هي إرادة المولى عز وجل،،،في البالد ولكن هي إرادة المولى عز وجل،،،
  كان الزعيم ذا عالقة واسعة برابطة نهر النيل ومؤسسة تقلي الدينية   كان الزعيم ذا عالقة واسعة برابطة نهر النيل ومؤسسة تقلي الدينية 

 العزاء منقول لكل أهل السودان ولألمة اإلسالمية قاطبة وخاصة ألنصار اإلمام المهدي  العزاء منقول لكل أهل السودان ولألمة اإلسالمية قاطبة وخاصة ألنصار اإلمام المهدي 
وكذلك العزاء ألبنائه وبناته وأصهارهم وشريكة حياته،،وكذلك العزاء ألبنائه وبناته وأصهارهم وشريكة حياته،،

 كما نعزي العم الكبير أحمد المهدي وآلل المهدي جميعًا والخلفاء ولحزب األمة القومي  كما نعزي العم الكبير أحمد المهدي وآلل المهدي جميعًا والخلفاء ولحزب األمة القومي 
  الدوام هلل....  الدوام هلل....


