
الخرطوم- إسامعيل الباهيالخرطوم- إسامعيل الباهي
أبو  "كلمة،  معسكرات  نازحو  نظم 
دقائق"،  وخمس  وحصاحيصا  شوك، 
بواليات جنوب وشامل ووسط دارفور 
أمس السبت، مواكب احتجاجية رفضاً 
واالتحاد  املتحدة  األمم  بعثة  لخروج 

اإلفريقي يف دارفور) يوناميد(.
تطالب  الفتات  املحتجون  ورفــع 
املليشيات  مــن  النازحني  بحامية 
الالفتات  يف  كتبت  حيث  املسلحة، 
عبارات "خروج اليوناميد يعني عودة 
و"خروج  دارفور"  ىف  البرشية  املجازر 
املليشيات  هجوم  يعني  اليوناميد 
"نطالب  باملعسكرات"،  النازحني  عىل 
النازحني"  كــرامــة  عــىل  باملحافظة 

"نطالب بالسالم الشامل الدائم".
املنسقية  باسم  املتحدث  ــال  وق
آدم  النازحني،  ملعسكرات  العامة 

ملن  مقراتها  وتسليم  البعثة  خروج  إن  رجــال، 
ويشجع  أمنياً،  فراغاً  سيخلق  بالقتلة،  وصفهم 
املليشيات مبسمياتها املختلفة، بارتكاب مزيد من 
جرائم اإلبادة الجامعية، وجرائم التطهري العرقي 

والحرب والجرائم ضد اإلنسانية.
الشفيع  باملنسقية،  القيادي  قال  جانبه  من 
إن  لـ)الدميقراطي(،  عبدالكريم،  عبدالله 
مقار  أمام  سلمية  ستكون  النازحني  اعتصامات 
كلمة،  ومعسكر  والفارش،  )زالنجي،  يف  يوناميد 
األمم  وذلك ملطالبة  املجتمعية(  الرشطة  ومراكز 
خروج  واصفاً  البعثة،  خــروج  بعدم  املتحدة 
بالكاريث، واملجحف  الحايل  التوقيت  اليوناميد يف 
بحقهم، ويحدث فراغاً أمنياً يعرض حياة النازحني 

للخطر يف ظل غياب األمن.
عىل  املوقعة  الحركات  بعض  الشفيع  واتهم 
للنظام  بالتبعية  العسكري  واملكون  جوبا،  سالم 
التي ينتظر  إىل أن القوات املشرتكة  املباد، مشرياً 
أن تحل محل اليوناميد بعد خروجها، هي نفسها 
التي تالحقها االتهامات بارتكاب اإلبادة الجامعية 
مليشيات  إنها  قال  عن جهات  كاشفاً  دارفور،  يف 
تخطط حالياً للهجوم عىل املعسكرات، حتى يتم 

طردهم وإدخالهم يف املدن.
وتابع: "عدد من الحركات املوقعة يقولون إن 
السودان،  تحرير  جيش  لحركة  يتبعون  النازحني 
يجعلهم  مام  نــور،  محمد  عبدالواحد  بقيادة 

يتخذونها ذريعة لفض املعسكرات بالقوة". 
جهة  ألي  النازحني  انتامء  الشفيع  ونفى   

اتخذها  التي  اإلجــراءات  أن  إىل  وأشار  مسلحة، 
بــدءاً  تنفذ،  مل  دارفـــور  بشأن  ــن  األم مجلس 
تحقيق  وعدم  البشري،  املخلوع  الرئيس  مبحاكمة 
القانون  خارج  القتل  ظل  بينام  الشامل،  السالم 
إضافة  الدولة،  هيبة  تقلل من  التي  واالعتقاالت 

لعدم اكتامل الثورة.
وأكد عىل التمسك مبطالبهم بالتعبري السلمي، 
فيام يتصل بتسليم املطلوبني للمحكمة الجنائية، 
املليشيات، ومعالجة مشكالت  السالح من  ونزع 
األرايض والحواكري التي تتبع للنازحني، وتعويضهم 
وتحقيق تنمية مستدامة وإعادة مادمرته الحرب، 
بااللتزام بحامية املدنيني  الدويل  املجتمع  مناشداً 
مساومات  أي  عن  بعيداً  دارفــور،  يف  والنازحني 

تضيع حقوقهم.

مواكب واعتصامات بدارفور رفضًا لخروج )يوناميد(
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الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
أعلنت هيئة محامي دارفور انضاممها للهيئة 
مقتل  قضية  يف  االتهام  تتوىل  التي  القانونية 
شهيد الكالكلة بهاء الدين نوري، فيام استعجلت 
وتقدميهم  الجناة  عــىل  للقبض  السلطات 

للمحاكمة.
وكانت قوة مسلحة اعتقلت بهاء الدين نوري 
بالكالكلة واقتادته بواسطة  من سوق محطة 3 
عىل  العثور  ليتم  لوحات،   بدون  بوكس  عربة 
جثامنه بعد خمسة أيام يف مرشحة مستشفى أم 

درمان وعليه آثار تعذيب واضحة.
ومتسكت أرسة الشهيد، برفض استالم الجثامن، 

وسلمت  الجناة،  هوية  وتحديد  ترشيحه  قبل 
النائب العام طلباً باستعجال التحقيقات ملعرفة 

هوية الجناة.
ترصيح  يف  دارفـــور  محامي  هيئة  وقالت 
األلفاظ  وبأشد  تدين  "الهيئة  أمس:  صحفي 
لألصوات  صوتها  وتضم  الحادث،  والعبارات 
الجناة  القبض عىل  يف  اإلرساع  املطالبة برضورة 
كلفت  الوقت  ذات  ويف  للمحاكمة،  وتقدميهم 
ألرسة  العزاء  واجب  لتقديم  منها  وفداً  الهيئة 
للهيئة  االنضامم  ومبارشة  بالكالكلة،  الشهيد 
الدم،  أولياء  عن  االتهام  تتوىل  التي  القانونية 

الحق الخاص".

الخرطوم – إبراهيم عبد الرازقالخرطوم – إبراهيم عبد الرازق
تويف املواطن عز الدين حامد عيل )22 عاما( 
تعرضه  إثر  بدة  بأم  العليل  شفاء  مبستشفى 

للتعذيب بإحدى حراسات الرشطة.
عيل،  حامد  حسني  املتويف،  عم  ابن  وقــال 
أن  أثبت  الطبي  التقرير  إن  لـ)الدميقراطي( 
سبب الوفاة التعذيب، موضحاً أن الراحل كان 
يعمل تاجراً يف سوق السيارات حيث تم القبض 
عليه وتاجر آخر بواسطة الرشطة يوم الخميس 

قبل املايض إثر بالغ عن "عربة مرسوقة" وأودع 
قسم الرشطة الفيدرالية الحارة 15.

صباح   بالضامنة  عنه  اإلفــراج  "تم  وأضــاف: 
من  حالة  يف  املنزل  إىل  وصل  لكنه  الجمعة، 
للمستشفى  إثرها  عىل  نقل  الشديد  اإلعياء 
الفقيد أخربهم  أن  حيث تويف هناك"، موضحاً 
بأنه تعرض للرضب املربح بقسم الرشطة، مؤكداً 
إىل  التعذيب  يف  املتورطني  بتقديم  متسكهم 

العدالة.

الخرطوم - شذى الرحمةالخرطوم - شذى الرحمة
السودانية  للجمعية  العام  األمــني  طالب 
تجديد  بعدم  مريغني،  يارس  املستهلك،  لحامية 
تراخيص رشكات االتصاالت الحالية وفتح املجال 
للمستهلك، حسب  احرتاماً  أكرث  عاملية  لرشكات 

قوله.
الرشكات  وشدد مريغني عىل أهمية مراجعة 
خفية  "مافيا"  إن  قال  الذي  االتصاالت  وقطاع 
االتصاالت  زيادات رشكات  منتقداً  فيه،  تتحكم 
إخطار  دون  تتم  إنها  وقال  اإلنرتنت،  لخدمة 
ذات  الجهات  عن  ناهيك  أنفسهم  املستهلكني 

الصلة والرقابية يف القطاع.
أخرى  مرة  كوزارة  االتصاالت  بإرجاع  ورحب 
"حتى  وزاد:  املقبل،  ــوزاري  الـ التشكيل  يف 
عىل  القانون  هيبة  فرض  خاللها  من  نستطيع 

رشكات االتصاالت".
وطالب مريغني مبشغل جديد تحكمه قوانني 
الرشيدة،  والحوكمة  واملحاسبية  الشفافية 

استمرار  املوجودة اآلن  الرشكات  أن  مشرياً  إىل 
لسياسات النظام البائد من )الغطرسة والغتغتة 
بالكشف  "نطالب  مردفاً:  الشفافية(،  وعدم 
دون  من  منحت  التي  الجديدة  الرشكات  عن 
عطاءات لتقديم خدمة اإلنرتنت مؤخراً بواسطة 

الهيئة القومية لالتصاالت".
تكرر  السودانية  الشفافية  منظمة  وانتقدت 
غياب  انتقدت  كام  اإلنرتنت،  أسعار  زيــادات 
دور جهاز تنظيم االتصاالت ومحاباته املكشوفة 
أداء  بتدين  معرفته  رغم  االتصاالت  لرشكات 

الرشكات.
يدفع  الــســوداين  املواطن  أن  إىل  ونوهت 
للحكومة 50 % من كلفة الخدمة كرضيبة قيمة 
مضافة يف حني تفرض الحكومة حوايل 3 % فقط 
عىل الرشكات كرضيبة ألرباح األعامل. علاًم بأن 
املؤسسات  تلك  تعاين  مام  أكرث  يعاين  املواطن 
إيراداتها  ضخامة  مدى  واملعروف  املقتدرة 

وكتلتها النقدية. 

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
والتحقيقات  للمباحث  العامة  اإلدارة  أوقفت 
الجنائية بوالية غرب دارفور متهمني ينشطان يف 
كانوا يف  )28( رهينة  تحرير  بعد  البرش،  تهريب 

طريقهم للقتال ضمن أطراف النزاع يف ليبيا.
اللواء  دارفور،  غرب  والية  رشطة  مدير  وقال 
البالغ  خلفية  إن  معال،  الحاج  عثامن  حقوقي 
تعود لتوفر معلومات ملباحث الوالية عن مركبة 
بها عدد من الضحايا يف طريقهم اىل خارج البالد 
وأن شبكة إجرامية تنشط يف تهريب البرش تولت 

باملال  وإغراءهم  حدودية  مبحليات  تجنيدهم 
للسفر اىل ليبيا .

قام  املباحث  من  ميدانياً  فريقاً  أن  وأوضح 
برصد وتعقب أفراد الشبكة وتحرير الضحايا مع 
وضع كافة التحوطات لسالمة الضحايا وفق خطة 
مبناطق  الجناة  تعقب  الفريق  أن  مؤكداً  أمنية، 
جبل مون وبعد مطاردة استمرت ساعة استطاع 
اثنني  متهمني  وضبط  املوقف  عىل  السيطرة 

وتحرير 28 من الضحايا بسالمة.

 الخرطوم - الدميقراطي الخرطوم - الدميقراطي
ملحاربة  السودانية  املنظامت  تحالف  كشف 
مستودعات  تركيب  يف  الـــرشوع  الــكــورونــا، 
بعد  العزل  مراكز  يف  السعة  عالية  أوكسجني 
السودانية  واملنصة  الصحة  وزارة  مع  التشاور 
من  األرض  عىل  املنّفذ  والفريق  كورونا  ملواجهة 
منظمة صدقات عرب توجيه جزء كبري من الدعم 

والتربعات لتنفيذه.
وأعلن  بكري عيل عىل حسابه يف الفيس بوك، 
منوهاً  أمس،  )تنك( مبركز جربة  أول  تركيب  عن 

إىل اكتامل التوصيالت خالل يومني بسعة )٥٠٠٠( 
تعبئته من  )ما يعادل ٦٠٠ أسطوانة(، وتتم  لرت 
مام  مبارشة  السائل  الهواء  رشكة  تانكر  عربة 
يسهم يف التخلص من مشكلة انعدام األسطوانات  

والرتحيل.
وقال عيل، إن التكلفة الكلّية )للتنك( الواحد 
والتوصيالت  والتنك  الخرسانية  )الصّبة  شاماًل 
للعنابر( أقل من ٣٠ ألف دوالر وأضاف: "ميثل 
حاًل  دامئاً ينقذ أرواح كثرية إن شاء الله ويبقى 

صدقة جارية لكل املتربعني واملتربعات".

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
وصف عضو مجلس السيادة االنتقايل، 
أرايض  ــزع  ن سليامن،  الفيك  محمد 
وتركهم  البائد  النظام  بواسطة  املناصري 
يف العراء دون تقديم بدائل، بأنه جرمية 
إزالة  لجنة  إن  قائاًل  ــان،  األرك مكتملة 
من  وتقديم  امللف  فتح  بصدد  التمكني 

أجرموا وفسدوا إىل ساحات القضاء.
وجدد الفيك التزام الحكومة وجديتها 
منطقة  مواطني  قضايا  معالجة  يف 
مروي  سد  قيام  من  املتأثرين  املناصري 
وفق مقاربة الخيار املحيل، داعياً سكان 
املنطقة للوحدة ونبذ الخالفات من أجل 

القضية.
املعلمني  كلية  بقاعة  الفيك  وخاطب 
ملجلس  الطارئة  الجلسة  الدامر،  مبدينة 
حرضها  والتي  مــروي،  بسد  املتأثرين 
حشد من أبناء منطقة املناصري، مبشاركة 
امليك،  أحمد  آمنة  النيل،  نهر  وايل والية 
وأعضاء الجهاز التنفيذي بالوالية، وقوى 
الحرية والتغيري وممثل الجبهة الثورية.

منطقة  سكان  أرايض  "نزع  وأضاف: 
املناصري من قبل النظام البائد وتركهم يف 
العراء دون تقديم بدائل جرمية مكتملة 
األركان.. لجنة إزالة التمكني بصدد فتح 
وفحصه  بدايته  منذ  مروي  سد  ملف 

الذي رصد له  التمويل  من حيث حجم 
ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من 
إىل ساحات  أجرموا وفسدوا  تقديم من 

القضاء".
التزام  السيادة  مجلس  عضو  وأكــد 
الحكومة بكل ما يتوافق عليه املناصري، 
مشاريع  من  عدد  هنالك  أن  موضحاً 
بصورة  تنفيذها  سيتم  املحيل  الخيار 
متدرجة نسبة لألوضاع االقتصادية التي 
متر بها البالد، مبيناً إمكانية تنفيذ بعض 
املشاريع عىل املدى القصري وخالل فرتة 
وجيزة، متعهداً ببذل الجهود ألجل توفري 

التمويل الالزم.

من جانبها قالت وايل والية نهر النيل، 
املناصري  قضية  إن  املــيك،  احمد  آمنة 
أرضه  منه  سلبت  شعب  قضية  متثل 
وترك هامئاً، وأكدت التزامها بالعمل مع 
أصحاب األرض إلكامل تنفيذ مرشوعات 
الخيار املحيل املتمثلة ىف توصيل اإلمداد 
الصحة  مشاريع  وإنــجــاز  الكهربايئ 
املترضرين  ومتليك  والسكن  والتعليم 
هيئة  بتكوين  ووعدت  زراعية،  أراٍض 
وفق  املرشوعات  هذه  ومتابعة  لتنفيذ 
باإلرساع  املالية  وزارة  ووجهت  القانون، 
تنفيذ  يف  للبدء  التمويل  توفري  يف 

مرشوعات الخيار املحيل.
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تنسيق فكري وديني بين
السودان ومصر لمجابهة التطرف

وكاالت - الدميقراطيوكاالت - الدميقراطي
السوداين  ونظريه  جمعة،  مختار  املرصي  األوقاف  وزيرا  دشن 
األفكار  ملجابهة  البلدين،  ألمئة  مشرتكاً  تدريباً  مفرح،  نرصالدين 
املتشددة وتفنيد مفاهيم جامعات اإلرهاب املغلوطة، مبا يؤسس 

لوجود آليات مشرتكة للتعامل مع الجامعات املتشددة.
السوداين، يف ترصيحات  الدينية واألوقاف  الشؤون  وقال وزير 
عىل  تركزت  املباحثات  إن  للقاهرة،  زيارته  هامش  عىل  صحافية 
دراسة التجربة املرصية يف محاربة التطرف وتفكيك خطاب التكفري 

وانتهاج منهج الوسطية واالعتدال.

 ،



تكتل نسوي سوداني يدعم )الشعبية( ويؤيد فصل الدين عن الدولة

الكهرباء تشرع في صيانة األبراج إلنهاء برمجة القطوعات

4 تنظيمات سياسية توقع اإلثنين وثيقة تفاهم 

تصحيح من النيابة العامة

وصول رئيس الجبهة الثورية إلى يوغندا

أخبارأخبار2
األحد ٢٧ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٢ جمادي األوىل ١٤٤٢هـ  العدد )٨٦(

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
اإلثنني  من ظهر  الواحدة  يف  يوقع 
قوى  تجمع  من  كل  الصداقة  بقاعة 
تحرير السودان، وحركة جيش تحرير 
السودان؛ املجلس اإلنتقايل، والتحالف 
السوداين،  املؤمتر  وحزب  السوداين، 
للتنسيق  تفاهم مشرتكة،  وثيقة  عىل 
السيايس واالتفاق حول قضايا الفرتة 

االنتقالية.

الصادرة  الدميقراطي  صحيفتكم  يف  ورد 
بتاريخ الثالثاء املوافق ٢٢ ديسمرب ٢٠٢٠م ونقاًل 
عن موقع الراكوبة اإللكرتوين حواراً صحفياً مع 

األستاذ سيف الدولة حمدنا الله.
لكل  رفضنا  املساحة  هذه  خالل  من  ونعلن 
الحوار  متون  يف  الواردة  واالدعاءات  االتهامات 
الصحفي تجاه رأس الهرم النيايب بالبالد النائب 
العام موالنا تاج الرس عيل الحرب جملًة وتفصياًل 
وأن النيابة العامة ستقوم بالرد عليها يف موقع 
الصحيفة اإللكرتونية التي أجرت الحوار يف وقت 

الحق.
الرد  املساحة  هذه  يف  العامة  النيابة  وتريد 
عىل ماجاء عىل لسان ضيف الحوار فيام يخص 

املتهم عبد الباسط حمزة.. حيث قال:

عبد  املتهم  رساح  إطــالق  موضوع  )ففي 
النائب  قال  الهرب  من  ومتكينه  حمزة  الباسط 
الفريق  لطلب  استجابة  ذلك  فعل  إنه  العام 

الربهان(
الوارد  االتهام  أن  العامة  النيابة  توضح  عليه 
يف حق النائب العام عاٍر من الصحة متاماً.. وأنه 
فيام يخص بالغ املتهم  عبد الباسط حمزة املقيد 
بالرقم ٧/ ٢٠٢٠م فقد تم إحالة البالغ للمحكمة 
هذا  جلسات   أوىل  وانعقدت  سابق  وقت  يف 
البالغ بتاريخ اإلثنني ٢١ ديسمرب ٢٠٢٠م مبحكمة 
بحري.. وُجدولت جلسات املحاكمة لتنعقد كل 
اعتباراً من تاريخ اإلثنني ٢٨ ديسمرب  إثنني  يوم 

٢٠٢٠م واليزال املتهم رهن االعتقال.
مكتب إعالم النيابة العامةمكتب إعالم النيابة العامة

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
االنتقايل،  املجلس  السودان  تحرير  أكدت حركة جيش 
وصول رئيسها ورئيس الجبهة الثورية السودانية، الهادي 
السلطات  إكتشاف  بعد  يوغندا  دولة  اىل  ساملأ  ادريس 

اليوغندية ورقة تفيد بوجود قنبلة داخل الطائرة.
وقال أمني اإلعالم  والناطق الرسمي للحركة، محمدين 
قنبلة يف  تردد عن وجود  ملا  )انه ونسبة  إسحق،:  محمد 
الطائرة التي أقلت د. الهادي إىل يوغندا مساء أمس، نؤكد  
الطائرة  من  الهادي  د.  نزول  وبعد  انه  حدث  الذي  بأن 
داخل  ورقة  املطار،  سلطات  اكتشفت  عنتيبي،  مطار  يف 
الطائرة تفيد بوجود قنبلة داخلها، وقد تبني بعد التفتيش 

عدم صحة األمر( .

محكمة سنار لألحوال الشخصية محكمة سنار لألحوال الشخصية 
النمرة:  النمرة:  19161916/ تركات/ / تركات/ 20152015م م 

التاريخ: التاريخ: 99/ / 12/202012/2020مم
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ورد  الذى  اسمه  تصحيح  يطلب  الدراش  عيل 
محمد  عثامن  باسم/  املــذكــورة  القطعة  ىف 
القطعة  عىل  حقاً  يدعي  من  كل  لذلك  عيل، 

املذكورة عليه املثول أمام محكمة سنار لألحوال 
الشخصية ىف جلسة 6 /1/ 2021م.
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تسامي - الفاتح طهتسامي - الفاتح طه
خصوصية  ذات  كقضية  العنرصية  تــنــاول 
املجتمعي  السالم  بقضايا  ومرتبطة  حساسة 
طويل  ولزمن  ُتهمل  كانت  الدميقراطي  والتحول 
الرتبية  من  النابعة  الجمعية  املعالجات  لصالح 
أوان  ما حدث  لكن  الدينية،  والثقافة  املجتمعية 
تسميتها  ميكن  ملواضيع-  املجتمعات  معالجة 
اىل  ما  نوعا  تنتهي  كالعنرصية  الحدين-  بذات 
االتفاق الضمني عىل ذمها علنا وبصورة جمعية، 
ومامرستها برسية ما هو شخيص. ما عنى النجاح 
املستمر يف التربير الدائم اىل األفكار والسلوكيات 
العنرصية كشأن شخيص، وتثبيت املجتمع لقاعدة 
ال  للعنرصة  املامرس  الشخص  طاملا  أحدا  يرض  ال 
يدعو جهراً اىل التعنرص. ويكتفي بتحميل مضامني 

أخرى غري العنرصية.
فاملجتمع مسبقا يحوز خربة وفرية فيام اختص 

بالعنرصية غري املرصح بها.
مجتمعية،  بعنرصية  يسمى  ما  هناك  أن  ولو 
العنرصية  إن  القول  ألمكن  جمعي.  كسلوك  أي 
نواقص  سد  اتجاهات  نفس  يف  تعمل  املجتمعية 
فدامئا هناك سبب  العنرصة.  تجاه  الفرد ونزوحه 
التمظهر  تبادل  يف  تتبادل  أن  بالسلوكيات  يردي 
الشديدة  الحاجة  كأن  والفردي،  الجمعي  بني  ما 
أي  بإنفاذه،  إال  تنتهي  ال  السلوك  هذا  ملامرسة 
األخري، سواء بصورة جمعية  العنرصة يف  مبامرسة 
وخطابات رصيحة اللهجة، أو بصورة ضيقة معنية 
باألفراد فيام يخص متظهرات تعايش هذه األفراد 

كمكونات للمجتمع. كالتعايش السلمي يف خالل 
أو  النزاعات.  أشكال  من  الخالية  اليومية  الحياة 
مكونات  وجود  طبيعة  ويلزم  يختص  فيام  حتى 
تزاوج  من  محدد  وزماين  جغرايف  مكان  إطار  يف 
فقط  يرتبط  ال  العنرصية  فتبدي  وانصهار. 
بانتفاء  الحقا  سريتبط  ما  بقدر  منها  باملرصح 
الطبيعي من كل ما سيختص بالنظرة املتبادلة اىل 
اآلخر، والتعامل بني األفراد املكونة للمجتمع من 
الدولة  اىل شكل  واحرتام وصوال  وتصاهر  تعايش 

ومؤسساتها وعدالة تفاعلها مع الجميع.
هو  كسلوك  العنرصية  استمرار  مشكالت  أحد 
عىل  املقدرة  وعدم  منها،  الظاهر  مع  التعامل 
اىل ما سيستبطن منها الحقا. وكشكل من  النفاذ 
أشكال العنرصية التي ال تتبدى يف الظاهر ما اتفق 

عىل تعريفه بالعنرصية املؤسساتية.
ورمبا ميكن القول إن العنرصية كمفهوم وسلوك 
مامرس وموغل يف تاريخ الوجود البرشي ومدعوم 
يف كل األزمان بتنظريات - سواء أكانت استيهامية 
سنحسن  ما  لحاجة  تلبية  تأيت  علمية-  حتى  أو 
يف  تجاوزها  بإمكانية  قائلني  اإلنسانية  يف  الظن 
تلبية حوائج  لصالح  املؤسسات كذلك  الفرد، ويف 
التي  مزالقها  ومعالجة  إنسانية.  أكرث  ورغبات 
تؤدي إليها كالقصور يف التعرف عىل اآلخر كرشيك 
للشعب  الضيق  باملعنى  الجغرافية  الرقعة  يف 
الواحد أو رشيك يف الرقعة الكونية هذه باملعنى 

الواسع لإلنسانية.
يف  الفّعال  بدورها  املؤسسات  تقوم  أن  فكرة 

املنطق  إعامل  بسهولة  ليس  العنرصية  محاربة 
وإحداث التغيري اإليجايب يف املجتمعات، يف شكلية 
الجمهور،  عىل  تعميمه  سيتم  فوقي  كخطاب 
الذهاب  كذلك  ولكن  بالقانون.  وحراسته 
املمثلة  والرسمية  منها  االجتامعية  باملؤسسات 
الذي  اإلنسان  حاجة  بعد  ما  اىل  الدولة  جهاز  يف 
والتحيز،  التعنرص،  اىل  املواطن  بصفة  يتصف 
آخر  دون  إنسان  معاملة  يف  التفاضل  اىل  وامليل 
لصالح الشكل، اللون، الجنس، أو املعتقد يف شتى 
مناحي الحياة. ومن ثم تحويله- أي نبذ ومكافحة 
العنرصية- اىل فعل مؤسسايت راسخ متناغم ومتزن 

ومحمي بالقانون.
العنرصية  أسباب  من  بأن  افرتاضا  أخذنا  لو 
أخذنا  باألصح  أو  بالتهديد،  الخام  الشعور  هو 
إشاعتها  العنرصية،  السلوكيات  أمرار  أن  حقيقة 
أو توريثها بالوصايا املنقولة عن األجداد يف بيان 
فضل مكون بعينه عن مكون آخر مثال، أو عرقية 
العنرصية  الدوافع  جردنا  ثم  ومن  أخرى.  دون 
هذا  عىل  املبنية  والعلمية  التاريخية  األسس  من 
السلوك، وصوال اىل الفرد البسيط وحركته يف فلك 
حالة  لوجدنا  يومية  معاملة  من  اإلنساين  الفضاء 
تدفع باملتعنرص دفعا يف سلك مسلكه هي شعوره 

بطريقة ما بالتهديد من اآلخر املتعنرص عليه.
املتعنرص  ُمنيتّي  إحدى  األمــان  استشعار  إن 
عن  والدفاع  باألمان  الشعور  املجرد.  تعنرصه  يف 

الشعور باألمان الحقا.
التي  الغربية  التعصب  موجة  استمثال  ميكن 

ركبت مطية "رد الفعل" تجاه املسلمني أو العرب 
وتدشينه  اإلرهاب  بتعريفات  يختص  فيام  مثال 
تبعات  يلزم من  ما  ودال وكل  داللة  له  كمدلول 
الواقع،  أرض  عىل  املصطلح  وجود  من  التثبت 
واالستمرار  الحروب  مباركة  بواسطتها  متت  قد 
الدفاع عن  يف تقدميها كقرابني مكروهة يف معبد 
النفس كنتيجة حتمية لكل الرعب الذي قد سكن 
يف  آخر  إنسان  وجود  من  فقط  إنسان  نفس  يف 
أن  ميكن  وال  يشبهه.  ال  الجغرافية  الرقعة  نفس 

يرى فيه من اإلنساين إال ما يشعره بالخطر.
إظهاره  املؤسسات  من  ُينتظر  الذي  الوجه  إن 
ككل  العنرصية  أشكال  من  نعرف  ما  مواجهة  يف 
املنطقي  التشكك  من  به  ومرحب  مقّنع  وجه 
وأن  خصوصا  التسلط.  يف  املبطنة  السلطة  بنوايا 
العنرصية  مامرسة  عىل  شّبت  الدولة  مؤسسات 
وبشكل صارخ  وفّعال. سواء بصورة اقتصادية يف 
وإضعاف  العاصمة  يف  واملرافق  الخدمات  تركيز 
إجراءات  ذاتية يف  بصورة  أو  عام،  بشكل  الريف 
تشكيل أجهزتها الحساسة التي كانت تتم بصورة 
رصيحة عىل أسس عرقية. ذلك ألن الدولة نفسها 
كانت أبعد ما يكون عن منطقة األمان. فطبيعة 
أوال  الشعوب  تحمي  التي  الدميقراطية  وجود 
يجعل من التايل وهو حامية الشعوب ملؤسساتها 
بديهيا.  أمراً  الدميقراطية  مكتسباتها  عن  والدفاع 
للشكل  داعمني  ودولة  شعب  الجميع  أن  طاملا 
الدميقراطي، وتحتكم مساعيهم بالقوانني املرشعة.

الدميقراطي  الشكل  انتفاء  وباستمرار  لكن 

ملؤسسات الدولة ابتداء من طريقة تكوين هياكلها 
املؤسسية  عن  البعد  كل  بعيدة  جــاءت  التي 
يف  للتحيز  الرصيحة  ومامرستها  بل  والشفافية، 
التعاطي مع كثري من القضايا العدلية التي يثبت 
بصورة  والحريات  للحقوق  الدولة  مصادرة  فيها 
دون  تتم  التي  االعتقاالت  اىل  وصلت  متجاوزة 
محاكمة أو استنادات قانونية. ومن ثم فإن نتائج 
إضعاف  يف  منه  الواعي  غري  أو  الواعي  العمل 
الكافل  النهاية بالرغم من حقيقة أنه  القانون يف 
الجمهور والدولة؛ يجعل  الحقيقي لألمان، شامال 
العنرصية  ملكافحة  قوانني  الرشوع يف صياغة  من 
معارك تغذي فقط قصص دون كيخوته وطواحينه 
العنرصية  الحقيقية يف محاربة  النوايا  املتخيلة ال 
املــامرس  يتحول  أن  ميكن  إذ  متظهراتها.  بكل 
للعنرصية الرصيحة اىل مامرس للعنرصية املبطنة، 
ما  لينتج  ورمبا  القانون.  يطالها  لن  التي  تلك 
سينتج من الدفع بالدوافع التي تنتهي بسلوكيات 
اىل  القانون  ببينة  ومحارصتها  الرصيحة  العنرصة 
إنشاء قنوات مبطنة وغري معلنة ميكنها ببساطة أن 
ترى يوما ما خالصا يف وقاحة الخطابات العنرصية. 
أي ازدهارا ومناًء للعنرصية غري الرصيحة يف كل ما 
ميكن للشكليات املمكنة لها أن تتخذ، ومن ضمنها 
العنرصية املؤسساتية. لتبقى العنرصية املبطنة يف 
مأمن تفّرخ ال يف أعشاش الجمهور ولكن حتى يف 

ردهات املؤسسات وأجهزة الدولة.
التضامن السوداين ملناهضة التمييز العنرصي التضامن السوداين ملناهضة التمييز العنرصي 
)تسامي()تسامي(

جدلية العنصرية المؤسساتية في بعدها الثقافي واالجتماعي

ضبط شبكة تجنيد
وجرى نقلهم ملدينة الجنينة حارضة الوالية لتلقي 

الرعاية الصحية.
وذكر معال بحسب املركز الصحفي للرشطة، أمس 
السبت، أن التحريات كشفت أن أفراد الشبكة عرضوا 
عىل الضحايا التوجه اىل دولة ليبيا للقتال مع أطراف 
الرصاع هناك مبقابل مادي يبلغ خمسة مليارات جنيه 
لهؤالء  لالستجابة  الشباب  دفع  مام  الواحد،  للشهر 
االقتصادية  للظروف  نسبة  العصابات  من  املروجني 

الراهنة.
وأكد اتخاذ إجراءات جنائية بقسم املدينة بالقيد 
بالبرش،  االتجار  قانون  من   8/7 املادة  تحت   )332(
يف  ممثلة  بالبالغ  املتهمني  معروضات  ووضعت 
هواتف ومبالغ نقدية أجنبية وسودانية ومركبة تاترش 

غري مقننة يستغلونها يف ترحيل الضحايا.

تنسيق فكري وديني
وأكدت زيارة وزير الشؤون الدينية واألوقاف، نرصالدين مفرح، للقاهرة، 
أن هناك رغبة للتعرف عىل أوجه التعامل مع األفكار املتطرفة مبفهوم شامل 

يضم الجوانب األمنية والفكرية.
وجاءت زيارة مفرح يف إطار تعرف السودان عىل اتجاهات تطوير الفتاوى 
الفقهية واملسائل التي عليها إجامع بشأن تطبيقها، متاشياً مع العرص الحديث 

وتطوير املفاهيم الدينية.
وأكد الخبري املرصي يف شؤون الحركات اإلسالمية، سامح عيد، أن مواجهة 
لقاءات  مجرد  من  أكرب  الدولتني  بني  مشرتكة  رؤية  تتطلب  املتطرف  الفكر 

متفرقة عىل مستوى وزراء األوقاف.
خطاب  ألن  عديدة،  مشكالت  يواجه  املفاهيم  ضبط  أن  إىل  عيد  وأشار 
الكراهية وتكفري اآلخر ما زال سائداً عىل مواقع التواصل االجتامعي من قبل 
بالشكل  معها  التعامل  يجر  ومل  دينية،  مبؤسسات  صالت  لديها  شخصيات 
املطلوب، وهناك أطراف تجذب أي تطور عىل مستوى تجديد الخطاب الديني 

إىل الوراء ما جعله يراوح مكانه منذ عدة سنوات.

بقية أولى ..بقية أولى ..بقية أولى ..بقية أولى ..بقية أولى ..

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
الحركة  ملوقف  دعمه  نسوي جديد  تكتل  أعلن 
يف  الحلو،  العزيز  عبد  بقيادة  شامل   – الشعبية 
مفاوضات السالم التي تجريها الحكومة مع الحركة، 

مبدًيا تأييده لعملية فصل الدين عن الدولة.
وأعلن بيان مشرتك صادر من 4 كيانات نسوية 
والتحالف  شامل   – الشعبية  الحركة  نساء  هي 
السوداين،  النسايئ  واالتحاد  السوداين،  النسوي 
تأسس  مبوجبه  إعالن  عن  للتغيري،  وسودانيات 

ودان". تكتل "تجمع نساء السُّ
وقال البيان املشرتك، إن السالم الشامل والعادل 
ودان لن يتحقق إال مُبخاطبة جذور املشكلة  يف السُّ
الحركة  موقف  ندعم  "نحن  مضيفاً:  ودانية،  السُّ
الشعبية لتحرير السودان – شامل وما تطرحه من 
مع  "نقف  وأضاف:  السالم".  مفاوضات  يف  قضايا 
ين عن الدولة التي تساوي بني  العلامنية وفصل الدِّ
جميع املواطنني وال متيِّز بينهم عىل أساس: الثقافة، 

الدين، الهوية، العرق والنوع".
عبد  الوزراء  رئيس  اتفاق  أن  إىل  البيان  وأشار 
الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية – شامل عبد 
مبادئ  إلعالن  جيداً  أساساً  ُيعد  الحلو،  العزيز 
يحكم العملية التفاوضية بني الطرفني، كام أنه مُيهد 

الطريق نحو الحل الشامل للمشكلة السودانية.
لتوصيات  النسوي  التكتل  دعم  عن  وأعلن 
وفدي  بني  ُنظمت  التي  الرسمية  غري  الورشة 
الحكومة والحركة، التي جرت يف الفرتة 29 أكتوبر 

الدين عن  أقرت فصل  والتي  نوفمرب 2020،   1  –
عضو  يرأسه  الذي  الحكومي  الوفد  لكن  الدولة، 
مجلس السيادة شمس الدين الكبايش رفض هذه 

التوصيات.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، عن رشوعها يف إصالح 
التي  فولت  كيلو   )220( العايل  الضغط  كهرباء  أبراج 
تعرضت يف وقت سابق للنهب والتخريب بسحب أجزائها 

وآل بعضها للسقوط التام.
أمس  صحفي  تعميم  يف  الطاقة  وزارة  إعالم  وقال 
السبت، إن عمليات اإلصالح تجري عرب فريق فني كامل 
الكهرباء  التابعة لرشكة نقل  الوطنية  الفنية  العاملة  من 

مضيفاً:  درمان،  بأم  الجموعية  نقل  محطة  من  بالقرب 
ويليه   )9( رقم  الربج  إصالح  إعادة  عىل  اآلن  "العمل 
األعامل  كافة  من  االنتهاء  ويتوقع  األبراج،  بقية  إصالح 

صباح غٍد اإلثنني".
هذه  صيانة  بداية  عن  أعلن  الكهرباء  قطاع  وكان 
األبراج، وتسببت األعطال يف انخفاض الوارد من كهرباء 
جدولة  إىل  أدى  ميقاوات،   )600( بواقع  مروي  محطة 

القطوعات لتغطية العجز.

ورشة لحماية 
الصحفيات من 

العنف
الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي

للخدمات  األلق  مركز  يعقد 
ــاء  ــرشك ال ورشـــة  الصحفية 
ميثاق  نحو  املصلحة  وأصحاب 
من  الصحفيات  لحامية  رشف 

العنف.
الورشة يف قاعة وزارة  وتقام 
الثقافة واإلعالم يوم غد االثنني 
صباحا  التاسعة  الساعة  عند 
الثانية  الساعة  حتى  وتستمر 

ظهرا.



اإلثنين
من أهم الكتب التي تناولت تاريخ دارفور »تشحيذ 
بن  لمحمد  والسودان«  العرب  بالد  بسيرة  األذهان 
عمر التونسي، وهو كتاب يصعب أن يتجاوزه باحث 
منه  كثيرة  مواضع  في  المنطقة.  لتاريخ  يتصدى 
السلطنة، ولخص ذلك  للمرأة في  التونسي  عرض 
بأمٍر  يستقّلون  ال  دارفور  في  »الرجال  قوله:  في 
ة، إاّل الحرب، أما فيما عداها فهم والنساء سواء،  البتَّ

بل تقع أشقُّ األشغال على النساء«.
في  رآها  كما  المرأة  صورة  التونسي  عَكَس 
في  أدوارها  من  نماذج  وأورد  السلطاني،  البالط 
القصر، كوظائفها، ونفوذها القوي، والطقوس التي 
تمارسها عند تتويج السلطان، وتغلغلها في صراعات 
وجيشها  المميز،  ووضعها  السلطة،  ومؤامرات 
كما  وإقطاعياتها.  ومالها،  وأتباعها،  الخاص، 
وهو  الدارفوري،  المجتمع  في  مكانتها  استعرض 
مجتمع مختلط، ينشأ فيه الولد والبنت معًا، يرعيان 
أوان  إلى  واالحتطاب،  الزراعة،  ويمارسان  البهم، 
البلوغ. ويتأمل التونسي استقالل المرأة االقتصادي، 
وما تتمتع به من مزايا. ويسهب في موضوع حريتها، 
الثقافية،  خلفيته  من  بإسقاط  ذلك،  في  ورأيه 
ويتحدث  واإلعجاب.  االستهجان  بين  ما  وأحكامه 
المائدة،  وبفنون  وبالمطبخ،  بالبيئة،  عالقتها  عن 
بالفقيرة،  المائدة  وَيِسُم  الطعام،  أنواع  ينتقد  تارة 
وتارة أخرى يناقض نفسه، فيصف الطعام بالفاخر، 
ويعدد المآدب، والمناسبات، حيث لكل مناسبة مائدة 
مخصوصة، ولكل طبقة، في المناسبة الواحدة، طعامًا 
تواؤمها  حيث  من  المرأة،  مهارات  ويرصد  مختلفًا. 
مع البيئة، وتطويعها للطبيعة، وقدراتها على الطبابة 
العالجية  الخصائص  معرفة  وفي  والتمريض، 
للنباتات واألعشاب. ويتحدث عن زينتها، فيورد أنواع 
األزياء، والعطور، والمجوهرات، وأسماءها، وكيفية 

نظمها، والتزين بها. 
عن  التونسي  حديث  قلة  له  ُيستغرب  ما  لكن 
التعليم في دارفور، والذي جاء مبتسرًا وعامًا، وإن 
هذا  في  المرأة  إسهام  مالحظة  ذلك،  مع  يفته،  لم 
الحقل، حيث حظها في التعليم، كما قال، مثل حظ 
الرجل. وهكذا نستطيع أن نخمن أن البنات، وبخاصة 
التعليم  يتلقين  والعلماء،  الفقهاء،  وبنات  الميارم، 
كاألوالد، بل لقد أسهب في الحديث عن المرأة في 
حلقات العلم والذكر، فأورد صورة لمجلس ذكٍر 
اإلنشاد  تقود  »المستعربين«،  سماهم  لمن  مختلط، 
فيه النساء، وصورة أخرى لـ »أعجام الفور«، كما 
فيه  الريادة  مختلط،  مجلس  أيضًا  وهو  سماهم، 
والترتيل،  والذكر،  اإلنشاد،  أن  والمعروف  للنساء. 

نصوص تتتطلب التعلم.
صنوًا  كانت  التونسي،  حسب  فالمرأة،  وإذن 
في  بتغلغلها  انبهر  ولعله  شيء،  كل  في  للرجل 
مناحي الحياة كافة، مما لم يألفه في مجتمعه، بل 
فيها  المرأة  إذ  األخرى،  اإلسالمية  المجتمعات  وفي 
تتمتع  دارفور  مجتمع  في  لكنها  بكثير!  ذلك  دون 
المراتب،  أعلى  بها  بلغ  وبنفوذ  واضحة،  بحرية 
تراتبية  في  والمكفول  المميز  المنصب  حيث  من 
صراع  في  التآمر  حد  المميت  والطموح  الحكم، 
السلطة، واالستقالل االقتصادي بما تملك من مال، 
وإقطاع، وتجارة، ومن حيث المهارات المتعددة، فهي 
صانعة، وزارعة، وراعية، وطبيبة، وعالمة، ومعلمة، 

ومتعلمة، وكادحة متصالحة مع بيئتها.
ومما يجدر ذكره من القمم التي بلغتها المرأة 
في مجال العلم أن حفيدة اإلمام مالك، كما روى 
اإلمام  شقيقة  إبراهيم،  كلثوم  الحاجة  التونسي، 
عبد الماجد إبراهيم، إمام السلطان علي دينار، كان 
الموطأ،  في  تناقشهم  الفاشر،  علماء  حولها  يتحلق 
وتحاضرهم في الفقه والتوحيد، فلوال أن الذكورة  
من شروط اإلمامة عند مالك، لما أّم الّناَس غيُرها، 
أكثر  هو  من  ثمة  يكن  لم  ومصرها،  ففي عصرها 

علمًا منها! 

الثالثاء
اتفاق  عقابيل  في  مارس2005،   6 الثالثاء  مساء 
دار  من  تنقل،  السودانية  الفضائية  كانت  نيفاشا، 
الحكومة شخصيًا،  بيت  من  يعني  الوطني،  المؤتمر 
حفاًل  دارفور،  في حرب  األصيل  الطرف  هي  والتي 
ساهرًا باسم »سالم دارفور!«، وكان على رأس شهود 

الحفل أمين الحزب الحاكم إبراهيم أحمد عمر!
كانت تجربة فريدة أن أتابع الحدث، ألرى، على 
المحك، براجماتية  إسالميي المؤتمر الوطني، وفي 
الذهن تاريخهم، ليس فقط مع الحرب والسالم، بل 
ومع الموسيقى، والغناء، والرقص المختلط، والزي 
التماثيل  وتحطيم  المتوضئة،  والقناة  اإلسالمي، 
وتلفزيون  الغناء،  أشرطة  ومجزرة  »األصنام«، 

الطيب مصطفى، وما إليه!
الوطني،  المؤتمر  دار  لم يكن هنالك أنسب من 
البليغ  َمَثَلُهْم  عمليًا،  فيه،  دارفــور  أهل  ليطّبق 
كان  كم  تأملت  دْقُنو«!  َبَغّطي  وال  »اْلَبْرُقْص 
الصراع مرهقًا، عبر تجربة اإلنقاذ المريرة، ليتيقن 
وفي  التنوع رحابة،  وفي  الدين سعة،  في  أن  هؤالء 
الفن فهمًا مغايرًا لفهم أولئك الغالة الباطشين ذوي 

التاريخ الدامي! 
كالمهر  رمضان  حواء  انطلقت  الدار،  ذات  في 
يتهدج  وصوتها،  غزال،  كأرشق  تتقافز   ، األرنّْ
وترقص،  تغني،  الملون،  »َبْرتالها«  بـ  تهبهب  وهي 
رجال  وسط  رشاقتها،  من  إال  حافية،  أبهتها،  بكامل 

بل  وضوئهم!  على  المحافظين  الوطني  المؤتمر 
الرقص  وتشيل »الهاشمية« أكثرهم، فيشاركونها 
على رؤوس األشهاد!، وأين؟ في دار قادة »الشريعة 
المكان،  الحضاري«! تسيَّدت حواء رمضان  والتوجه 
غنت، ورقصت، كأنها في حلقة »زار«! نفضت عنها 
أحزانها، وتساقطت مشاهد القتل والدمار من حياتها، 
»كيَّة«  والرقص  الغناء  عبر  وتهاوت  أهلها،  وحياة 
غنى  كما  كدا«،  ما  و»دارفــور  المتزمتين!  في 
الرهيد،  علي  كذلك،  وصدح،  المشاركين!  أحد 
الفلوات، في  الذي يشق  الصوت  الصهيل،  يشبه  فيما 
الناي  انثيال  بين  يتماوج  الندية،  دارفور  أماسي 
ورزيم الطبل، ينساب كما الوزين في رهيد البردي، 
وغنى  الغنم!  عد  وديان  بين  ترعى  وهي  والبهم 
المليح آدم في نصاعة جلبابه وتثني عصاه، كأجمل 
كما  عصاه  يحرك  بالثقة،  ممتلئ  حّداي،  بقاري 
»الدمباري«! وغنى أحمد شارف، وغنى عبد الماجد، 
عثمان: »سالم  فاطمة محمد  احساس، وغنت  وعمر 
عم السودان، دارفور تعود تاني«! وردد أحد المغنين: 
»ما في أخير من شورى وراي/ لو من شيخ أو من 
راحت  دماهم  أهلنا  ساي/  مواطن  حتى  أو  شرتاي/ 

ساي«!
تأكْدُت أن »أهلنا دماهم راحت ساي«! فأي خير 
تأتي به الحرب؟! وحين سمعته يقول »ما في أخير 
من شورى وراي«، تلفت ألرى أهل الرأي أين هم في 
تلك الليلة؟! لم أر أحدًا من أهل أبوجا هناك! مني 
أركو، أو مجذوب الخليفة! لم أكن بالطبع أطمع 
أو  الوطني،  المؤتمر  منظومة  خارج  أحدًا  أجد  أن 
حتى الطرف اآلخر من حكومة »الوحدة الوطنية«! 
َصْر!«، وهذا ال  األمر »مؤتمر وطني  أن  يبدو  لكن 
كله.  السودان  يهم  دارفور  موضوع  أن  لوال  يعيب 
هناك،  هارون  أحمد  الوزير  أرى  أن  أيضًا  تصورت 
الخيال  في  أسرف  لم  لكنني  يهمه؛  دارفور  وسالم 

ألرى هناك .. علي كوشيب! 
»العربي  باللسان  كانت  فاألغنيات  بقلق،  تابعُت 
النسيج  عن  والحديث  وخشيت،  الــدارفــوري«، 
ذاتو!( أال تكون هناك  النسيج  االجتماعي )كّرهونا 
أغان باللغات الدارفورية، خصوصًا والناس يرددون 
مغن  اعتلى  حتى  وبرقو«،  ومساليت  وفور  »زغاوة 
شاب اسمه عبد الماجد كورينة، فغنى بـ »الرطانة«، 
فأراحني قلياًل، هلل دّره! ثم ختم الحفل عمر احساس 
انهار  وعندها  بلدنا«،  »دارفور  الراقصة  برائعته 
التابو تمامًا، واختلط الحابل بالنابل، وضاق المسرح 
بشكل طبيعي  نساًء ورجااًل، كما يحدث  بالحضور، 
للوقار  موضع  فال  الحضاري(،  التوجه  لوثة  )قبل 

هناك!
رزق، وكان  سنين  البصير  الُمَغّني  يومًا،  سألت، 
في الثمانينات من عمره، هل كان سالطين المساليت 
»الُكربي«؟!  ويعزف  الطبول  تدق  حين  يرقصون، 
ُبُخوُجُلوا  المجلجلة: »واهلل وكت  أجابني بضحكته 
تقوْل َكالديْنق«! و»الكالدينق« جمع كْلدْنق، وهو 
النسر األصلع الضخم. و »ُبُخوُجُلوا« أي يحركون 

ثيابهم الواسعة مثل الخيمة الخوجلية الكبيرة!

 األربعاء
راز  ْنف، أو النوع، أو الطِّ َمُط«، لغًة، يعني: الصِّ »النَّ
أْمُرُهم  الناس  من  الجماعة  َمُط«:  و»النَّ الشيء،  من 
رجل  عن  أذهاننا  في  »َنَمِطيَّة«  صورة  وثمة  واحد. 
واجتماعية،  وثقافية،  دينية،  عناصر  شكلتها  الدين، 
أو  ُيحتذى،  رفيعًا  مثااًل  إّما  لنا  عكست  وأخالقية، 
تحت  الصورتين  وكلتا  ُيجتنب،  متدنيًا  نموذجًا 
ليس  الدين  فرجل  االهتمام.  بؤرة  وفي  الضوء، 
معرفية  مرجعية  بل  الناس،  ِغمار  من  عاديًا  فردًا 
مرجّوة ألمر الدنيا واآلخرة، فإما أن تسمو الصورة، 
وتسفل،  تتهاوي،  أو  فيرتقون،  إليها،  فيتطلعون 

كعنوان لالنحطاط والتردِّي.
صورة رجل الدين في أذهاننا ال تبدو زاهية إال 
بسبب  ولكن  المثالية،  معاييرنا  بسبب  ال  لقليلين، 
السياسية،  وخبرتنا  تعليمنا،  من  تشكلت  عوامل 
صورته  مقاييس  فشّعبت  واالجتماعية،  والثقافية، 
في مخيلتنا. نرى بعضهم واسع المعرفة في مذهب 
إلى  يفتقر  ت«،  التَّزمُّ »شديد  يٌت   ِزمِّ ولكنه  بعينه، 
صاحب  بله  مذهبيًا،  عنه  المختلف  قبول  رحابة 
نفسه  على  المنغلق  وهنالك  اآلخــر،  المعتقد 
اليتجاوز نطاق مسجده ومعهده، ومنهم الزاهد في 
الحياة بالكلية، الذي استغرقه التصوف، فنسي نفسه، 
الناس لذلك. ومنهم  الدنيا كلها، ودعا  وخرج من 
من آثر سالمته الشخصية، فال يجاهر حين يستوجب 
بالمجتمع،  الظن  بالقول، ومنهم سيء  الجهر  األمر 
مبين.  إال في ضالل  الناس  يرى  عليه، فال  المتعالي 
وفي أذهاننا صورة علماء ال تطابق أقوالهم أفعالهم، 
ويسّوغون  هواه،  يزينون  السلطان،  علماء  ومنهم 

يستعين  استرضائه،  في  ويجتهدون  وأقواله،  أفعاله 
بهم لتثبيت أركان عرشه، ويمنحونه صكوك البراءة 
فإذا  عصر،  كل  في  كثر  وهم  الديني،  والغطاء 
انتقلنا إلى مطلع هذا القرن، فإن الصورة تبدو أشدَّ 
والمتغيرات  الكوني،  االنفتاح  مع   وبخاصة  قتامًة، 
المتسارعة، واالضطراب الذي يسود سوحنا، ويزلزل 
وافتقارهم  الدين،  رجال  تقاُعِس  ومع  مجتمعاتنا، 
والعلم،  والمعرفة،  الفكر،  والقتحام  للشجاعة، 
الظلم،  مواجهة  على  والجرأة  العصر،  ومواكبة 
حيوات  في  عميقًا،  واالنغماس،  والقهر،  والتسلط، 
الناس. لذا، فصورة رجل الدين لدى هذا الجيل، في 

ه. غاية االهتزاز والتشوُّ
تعيد  نماذج  وشهدنا،  عاصرنا،  أيضًا،  لكّننا، 
على  صورة،  األذهان.  في  الصورة  وتجمل  التوازن، 
ندرتها، جديرة بتأمل هذا الجيل الذي اعتاد مشاهدة 
صنوف بائسة، ونماذج منّفرة، وأسوة سيئة، أسهمت 
واجباتهم،  عن  تقاعسوا  والترّدي.  االنحطاط  في 
بعيد.  وأمٌد  شاسٌع،  بوٌن  وقولهم  فعلهم  بين  وصار 
َفُهْم، كالذين قال عنهم د. منصور خالد في مفتتح  
».. وما أكثر  الماجدية:  الثالثية  المجلد األول من 
انفسهم،  على  بهوانهم  العلم  دنسوا  الذين  العلماء 
وأي هوان أشد من االستخذاء والمداهنة ألهل زمان 
معاناة  ابتعدوا عن  بعضًا«.  بعضه  الباطل  فيه  يغالب 
الناس، فاعتزلهم الناس، وانزووا إلى ما اترفوا فيه. 
لهذا الجيل، تحديدًا، تأتي أهمية سيرة، كسيرة 
نموذجًا  إليهم  لتقدم  ياجي،  أحمد  إبراهيم  الشيخ 
قبل  بأخالقه  الناس  وسع  دين،  لرجل  نادرًا  طليعيُا 
علمه، وبذل معرفته في خدمة مجتمعه ووطنه، أتبع 
القول بالعمل، فعاش بين الناس، يعلمهم، ويثقفهم، 
الدرس،  قاعات  في  معهم،  ويتفاعل  ويرشدهم، 
والسياسية،  االجتماعية،  والساحات  الفكر،  ومنابر 
المرشد  والرياضية، مثااًل لما ينبغي أن يكون عليه 
حَل، رجل  أثره، وفوح عطره، حيث  تاركًا  المعلم، 
للمثقف  قرامشي  وصف  عليه  ينطبق  عالم،  مثقف، 

العضـوي بامتياز!
الشيخ سمته، ومظهره،  في صورة  نلمح  ما  أول 
الهيئة  رثاثة  كانت  زمان  في  بالجمال،  واحتفائه 
تعد من الزهد والصالح! كان يتميز بأناقة الملبس، 
»كان  بأنه:  شمو  على  فيصفه  المظهر،  وجمال 
ووجهه  الجميلة،  وعمامته  األنيقة،  )فرجيته(  في 
الوئيدة،  ومشيته  المضيئة،  وابتسامته  المشرق، 
الباسط  عبد  عنه  ويقول  المربي«.  لألستاذ  رمزًا 
القوي  االنطباع   اتذكر  اآلن  ».. وإلى  الماجد:  عبد 
الذي خلفه في ذاكرتي منذ الخمسينات، فكان رجال 
يهتم بمظهره، وهندامه، بشكل جميل، ومزين، بعكس 
الكثيرين عندنا في معاهد ذلك الزمان«. وال تقتصر 
وجوهرًا،  مظهرًا  متكاملة،  لكنها  الزي،  على  أناقته 
العبارة،  سلس  االبتسامة،  وضئ  المحيا،  طلق  فكان 
المنبر  ويجّمل  ودقة،  بعناية  ألفاظه  يتخير  بليغها، 
على جذب مستمعيه،  الفائقة  بقدرته  يرتقيه،  الذي 
في  باسمه  للتحدث  يختاره  المعهد  كان  ولذا 
والمسودات  أوراقه  بها  تشهد  األناقة  هذه  المحافل. 
التي خلفها، فتبدو من فرط جمال خط الرقعة الذي 

يكتب به، لوحة تشكيلية باهرة.
كان  معلِّمًا فريد الطراز، رفض القضاء والسلك 
شخصيته،  برزت  حيث  للتعليم،  وانقطع  اإلداري، 
التربوي،  بأسلوبه  أشادوا  الذين  تالميذه  بشهادة 
اتحادهم،  في  معهم  ووقوفه  ورفقه،  وحزمه، 
للدراسات  وترشيحهم  االستعمار  ضد  ومظاهراتهم 
العليا في الجامعات المصرية، األمر الذي أثار حنق 

اإلنجليز. 
عصريًا  بل  أقرانه،  كأكثر  تقليديًا  يكن  لم 
من  فهو  الدين،  بعلوم  معرفته  فبجانب  تقدميًا، 
س  يدرِّ فكان  الحديثة،  العلوم  حذقوا  الذين  القالئل 
من  أوائل  ومن  والرياضيات،  والتاريخ،  الجغرافيا، 
أدخلوا األدب العربي في مناهج المعهد. تمتد عالقته 
بطالبه إلى استضافتهم، وإيوائهم في داره، وتأمين 

عيشهم، خصوصًا القادمين من أصقاع نائية.
كثيرًا ما يعاب على المثقف تكّلس العالقة بينه 
عن  البعيد  ر  الُمَنظِّ دور  يأخذ  فتراه  والمجتمع، 
في  فهو  ياجي،  الشيخ  عظمة  تبرز  وهنا  محيطه، 
مجتمعه مشارك فّعال على المستويات كافة، يطوف 
ويزورهم،  لجيرانه،  التحايا  يزجي  الحي،  بأهل 
حتى  الزيارة  بهذه  ويكرم  األعياد،  في  خصوصًا 
في  مثاًل  فكان  الخمارة!  صاحبة  المسيحية  جارته 
السلوك. كان  في  عملية  ومحاضرة  الجيرة،  حسن 
الناس على اختالف  التي تسع  المواطنة  يؤمن بحق 
مناسباتهم  في  المسلمين  غير  يزور  معتقداتهم، 
المختلفة، ويرأس إدارة مدرسة »ست فلة« القبطية 
بحي الموردة. كان بعيدًا عن التعصب الديني، والغلو 
التجانية،  الطريقة  سالكي  من  مثاًل،  فهو،  المذهبي، 
وهو، في نفس الوقت، إمام مسجد األدارسة، مع أن 
وهو  اإلدريسية.  األحمدية  الطريقة  أتباع  األدارسة 

األدارسة،  مسجد  مؤسس  الحسن،  والشيخ  مالكي، 
لصالة  الناس  يؤم  الشيخ  ظل  ذلك  ومع  شافعي، 
االختالف  يزيدهم  ال  سنة،  عشرين  طوال  الجمعة 
أيضًا،  هنا  ولعلنا،  واحتراما،  مودة  إال  المذهبي 
اإلنضباط،  نقف على بعض خصائصه، وخصاله، في 
الوهاب  عبد  الشيخ  يقول  حيث  المواعيد،  واحترام 
بالزي  ملتزمًا  كان  ابراهيم  الشيخ   ..« التازي: 
العمة  يلبس  لكنه كان  والقفطان،  الجبة  األزهري، 
السودانية المحكمة، ويلبس الحزام، لكن يعقده من 
األمام. وكان يحضر قبل الجمعة بحوالي ربع ساعة، 
ملتزمًا  وكان  الصالة،  وقت  يحين  حتى  ويجلس 
بموعدها، فيصعد المنبر  في تمام الواحدة، ولم تكن 

خطبته تتجاوز نصف الساعة«.

الخميس
ال  بنعم  اهلل  حباها  السودان  مناطق  من  كثير 
جبال  المناطق  هذه  من  ممنوعة،  وال  مقطوعة 
النوبا، مثاًل، ومنها، أيضًا، دارفور. ففي الطريق إلى 
الفاشر احتل جيش الغزو اإلنجليزي مليط يوم 18 
ونجت  إلى  المقدم كيلي  عندها كتب  مايو1916م؛ 
في 17 يونيو 1916م قائاًل: »ال أستطيع أن أصف لك 
مدى سعادتنا برؤية المصادر الكثيرة للمياه والبصل 
أن  إلى  يشرب  أن  يستطيع  شخص  كل  المنزلي! 
يرتوي، ويأكل البصل، ويطبخ أي صنف يريد. إنني 
متعب من أكل البصل!« )راجع: أالن ثيوبولد؛ علي 
دينار ـ آخر سالطين الفور، ترجمة فؤاد عكود، ص 
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الجمعة
دعوة  بطاقة  وجدت  قديمة  أوراقًا  تقليبي  أثناء 
الثلث  تحتل  والبساطة،  األناقة  في  غاية  مستطيلة 
فقط  كلمات  عشر  من  أسطر  ستة  منها  الشمالي 
باألحد  عرسنا/  حفل  لنا/  مشاركتكم  )ستسعدنا 
أما  كمال(.  فايزة/  الضباط/  بنادي  28/12/1980م/ 
البطاقة فقد احتوت صورة لذراعين ممدودين  ثلثا 
متقابلين تكاد إبهاماهما تتالمسان! ملمح مجتزأ من 
لوحة مايكل انجلو الشهيرة »خلق آدم«، المرسومة 
يزال  ما  والتي  سيستين،  كاتدرائية  سقف  على 
القدير  سبابة  حيث  تأويلها،  في  يسرفون  الباحثون 
تمتد لسبابة آدم، بعضهم قال إنها تمتد بشرارة الحياة، 
والعقل،  المعرفة،  بشرارة  تمتد  إنها  قال  وبعضهم 
وال  فيحترق،  أقرب  ال  موزون،  َقَدر  على  والفطنة، 
أبعد فال تصل إليه! لكن أطرف التأويالت ما رواه لي 
كمال حين حمل البطاقة إلى صديقه الترزي توتو 
بسوق الموردة، وكان منهمكًا على طاولة التفصيل، 
يتأملها، وسأل كمااًل عن مغزى  بالبطاقة  فأمسك 
ال  لكنهما  تتالمسان  تكادا  اللتين  السبابتين  هاتين 
آدم  خلق  لوحة  له  يشرح  كمال  فجعل  تتالمسان! 
بساطة،  بكل  األمر،  يلخص  بتوتو  فإذا  والشرارة، 
مزبوطة  مسافة  »يعني  قائاًل:  وعبقرية،  وعفوية، 
ا روى  زي بوليتين العربية«! وقال لي كمال إنه لمَّ
رجل  أن  على  اتفقا  بوال،  اهلل  عبد  لصديقه  الواقعة 

الشارع »العادي« ليس »عاديًا« على اإلطالق!
العزيزة  دربك  ورفيقة  كمال  العزيز  أخي 
بمرور  تحتفالن  وأنتما  حسين،  فايزة  المناضلة 
أربعين عامًا على قرانكما المبارك الميمون، ويحتفل 
اآلن،  كبرا  اللذان  أرنباكما  وَأْرَوى،  ُأَبّي  معكما 
عاد  لوالهما  الناي/  ثقوب  انسدت  »لوالهما  واللذان 
ح المكان، في عيدانه العجاف،  الزمان القهقرى/ وصوَّ
والعافية،  الصحة  لكم  اهلل  أسأل  وأقفرا«!  ظامئًا/ 
عنكم،  ويرضى  أيامكم،  في  ويمد  لكم،  يبارك  وأن 
الثمين  كنزي  لكما  أهدي  أنني  وسعيد  ويرضيكم. 
بها ألربعين  احتفظ  التي ظللت  الدعوة  هذا، بطاقة 
عاما، وهي عزيزة عندي، وأثيرة »ومن يحرز ثمينًا 
يا  »معذرة  الصبور:  عبد  يبخل«، مرددًا قول صالح 
صحبتي لم تثمر األشجار هذا العام/ فجئتكم بأردأ 
فقيرة خزائني/ مقفرة  وإنما  باخال  الطعام/ ولست 
حقول حنطتني/ والشمعة الوحيدة التي وجدتها في 

جيب معطفي/ أوقدتها لكم«! 

السبت
في العشرين من مايو 1916م، جلس السلطان علي 
دينار على كرسيه مهمومًا، مترقبًا أن تأتيه عيونه 
نحو  اإلنجليز  تقدم  بأنباء  الطريق  على  المنتشرة 
ُبّرة، أهم  القائد رمضان  »برنجية«، حيث يتمركز 
في  السلطان،  ويتذكر  إخالصًا،  وأكثرهم  قواده 
لحظة ندم، بقية قواده الذين نكل بهم، قتاًل أو نفيًا، 
اآلن،  محتاج،  هو  وكم  وشكوك،  غضب  نوبات  في 
إلى حنكة تدبيرهم، ومهارتهم، وشجاعتهم. في هذه 
اللحظات الحرجة دخل إليه »الموقاي«، وحين أبصره 
في هذه الحالة العصيبة، قال قولته المشهورة التي 
الجذول،  قطعتو  ينصرك،  اهلل  »سيدي  مثاًل:  صارت 
ًا شتا جي«! أي: يا سيدي السلطان، قطعتم جذول  وَتوََ
الشتاء،  إذا جاء  بها  التي كنتم ستستدفئون  الشجر 

وها قد جاء الشتاء! 

األحد
وشغل  الدنيا،  مأل  الصادق.  اإلمام  عصر  عشنا 
الناس. كان، عليه رحمة اهلل ورضوانه، ملء السمع 
نا وأْحَبْبَناه، ومات. ولما أردنا أن ننعيه،  والبصر، أحبَّ
وجدنا، حتى الكلمات، قد ماتت! مات اإلمام .. وماتت 

الكلمات .. إنا هلل وإنا إليه راجعون!

َخْلُق آَدم!َخْلُق آَدم!
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تقاريرتقارير٤
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إشارة قويةإشارة قوية
شطب  فإن  االقتصادية،  السودان  عزلة  إنهاء  خالل  من 
إىل  إشارة  يرسل  لإلرهاب  الراعية  الدول  الئحة  من  السودان 
وزيرة  قالت  اإلعــالن،  أعقاب  ويف  املحتملني.  املستثمرين 
املالية املكلفة هبة محمد عيل إن وفداً من الرشكات الزراعية 
األمريكية سيزور الخرطوم، وهي األوىل ضمن سلسلة زيارات 

من مستثمرين أمريكيني.
 كام يزيل الشطب من القامئة عقبة رئيسية أمام تخفيف 
عبء الديون. أحرز السودان هذا العام تقدًما يف تلبية مطالب 
إصالح  يف  رشع  حيث  الدولية،  املالية  واملؤسسات  الدائنني 
حساس لدعم الوقود املكلف )مام جعل السودان مصدًرا رئيسًيا 
للوقود املهرب يف منطقته( وحصل عىل موافقة صندوق النقد 
الدويل عىل برنامج مراقبة املوظفني. - الخطوة األوىل لتخفيف 

الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون.
العالقات  تسهيل  إىل  الشطب  يؤدي  أن  الحكومة  وتأمل 
األنظمة  عن  السودان  عزلة  وإنهاء  املراسلني،  مع  املرصفية 
املالية العاملية واعتامده عىل التحويالت غري الرسمية من خالل 

وسطاء يف دول الخليج.
قد  بنك  وسيتي  باركليز  أن  إىل  املالية  وزيرة  وأشــارت 

يدخالن البالد قريًبا.
وميكن أن تساعد هذه العالقات القطاع املرصيف الرسمي 
مليار   2.9 بـ  املقدرة  التحويالت  من  املزيد  عىل  الحصول  يف 
دوالر من السودانيني العاملني يف الخارج، والتي يتم إرسالها يف 

الوقت الحايل من خالل القطاع غري الرسمي.
احتياطيات  بناء  إعادة  يف  يساعد  أن  ميكن  بدوره  وهذا 
بالكامل،  استنفدت  ان  بعد  األجنبي  للنقد  املركزي  البنك 
والتوجه يف النهاية نحو استقرار الجنيه السوداين، الذي انزلق 

من 78 إىل الدوالر قبل عامني إىل حوايل 267 اليوم.
 تخفيف الديون تخفيف الديون

ستقدم  املتحدة  الواليات  إن  عيل  هبة  الوزيرة  قالت 
مليار دوالر يف شكل متويل تجسريي لتسهيل تسوية متأخرات 
السودان مع البنك الدويل. لكن صندوق النقد الدويل حريص 
عىل إدارة التوقعات. وحذر من أن تخفيف الديون "سيستغرق 
من  مجموعة  أن  بيد  واالجتهاد".  الصرب  وسيتطلب  وقتا 
من  الكثري  سرتدع  السوداين  االقتصاد  يف  الهيكلية  التعقيدات 

املستثمرين باستثناء األكرث مياًل إىل املغامرة.
ومن أبرز تلك التعقيدات حالة الاليقني السيايس العميقة 
التي تواجهها البالد: تهدف املكونات املختلفة لإلدارة االنتقالية 
السالم  أبرمت  التي  املسلحة  والجامعات  واملدنيون  الجيش   -
مع الحكومة يف أكتوبر - إىل توجيه البالد من خالل االنتقال 
إىل دستوري جديد. لكنهم منخرطون يف رصاعات معقدة عىل 
السلطة تؤخر اتخاذ قرارات مهمة وتلقي بظاللها عىل مستقبل 

االنتقال.
باإلضافة إىل ذلك، فإن الفساد وغياب الشفافية والرتتيبات 
غري الرسمية هي القاعدة يف عامل األعامل –بالسودان- غالًبا ما 
منترشة،  النقدية  واملعامالت  مبهمة،  العامة  املناقصات  تظل 
مصالح  متتلك  املركزية  والعسكرية  السياسية  والشخصيات 

تجارية واسعة، مام يخنق املنافسة.
االستثامر  أمام  إلحاًحا  األكرث  العائق  يكمن  ذلك،  مع 
األجنبي يف أزمة العملة والتضخم الناتج عنها، مام يجعل من 

األفق  بعد  ملا  التخطيط  االقتصاديني  الفاعلني  عىل  املستحيل 
الزمني لبضعة أسابيع أو أشهر يف أحسن األحوال.

الحلقة املفرغةالحلقة املفرغة
من  املزيد  من  للتحوط  أسعارهم  رفع  إىل  البائعون  لجأ 
أكرب يف  املحلية، مام ساهم بشكل  العملة  املتوقع يف  الرتاجع 
الغالب.  حلقة مفرغة تكبح الطلب. توقف اإلنتاج املحيل يف 
جنيًها   55( السوداين  للجنيه  الرسمي  السعر  بني  والفارق 
أي  يجعل  للدوالر(  جنيًها   267( املــوازي  والسعر  للدوالر( 

تعامالت بالسعر الرسمي غري مقبولة.
انخفاًضا  بالفعل  البالد  شهدت  العملية،  الناحية  من 
ضمنًيا يف قيمة العملة. تسمح الحكومة لكل من املستوردين 
أنها  ويبدو  املوازية  العملة  قيمة  باستخدام  واملصدرين 
املوازية  السوق  يف  فاعلة  جهة  مبارش  غري  بشكل  أصبحت 
للدوالر، عرب "محفظة سلع اسرتاتيجية" تم إنشاؤها يف يونيو 
لتمويل واردات السلع املدعومة. تساعد البنوك عمالئها عىل 

العمل بأسعار رصف موازية، حيث تعمل كوسطاء يف صفقات 
ثالثية بني عمالئها.

املغرتبني  من  قليل  عدد  الظروف، سريغب  هذه  ظل  يف 
السودانيني يف استخدام قنوات البنوك املراسلة املنشأة حديًثا 
إلرسال األموال املكتسبة إىل الخارج إذا حدثت هذه التحويالت 
الرسمية هي  التحويالت غري  الرسمية. ستظل  بأسعار الرصف 
القاعدة إىل أن يتم استعادة الثقة بالجنيه السوداين. قد يحدث 
األجنبية  العمالت  من  يكفي  ما  املركزي  البنك  راكم  إذا  هذا 
كبري.  نقدي  ضخ  هذا  يتطلب  قد  السوداين.  الجنيه  لتعويم 
ويقدر وزير سابق أن السودان سيحتاج إىل 5-4 مليار دوالر 

نقًدا أثناء تنفيذ اإلصالحات.
بثالثة  السعودية  العربية  واململكة  ــارات  اإلم وعدت 
مليارات دوالر يف عام 2019، عندما كان الجرناالت مسؤولني، 
النصف،  من  أقل  رصفوا  أن  بعد  الدفع،  عن  توقفوا  لكنهم 
عندما تولت حكومة حمدوك التي يقودها املدنيون املسؤولية.
إن تخفيض قيمة العملة أو تعوميها دون احتياطيات النقد 
األجنبي املناسبة يف البنك املركزي سيؤدي إىل زيادة أخرى يف 

األسعار ويرض املواطنني العاديني دون حل املشكلة.
يخىش العديد من املدنيني يف الحكومة أن يستغل الجيش 
االحتجاجات الناتجة عن سوء التخطيط لخفض قيمة العملة 
أو تعويم العملة، لالستيالء عىل السلطة، وبالتايل إنهاء املرحلة 

االنتقالية.
استعادة الثقةاستعادة الثقة

إن استعادة الثقة باالقتصاد السوداين ستتطلب يف نهاية 
السيطرة  ميكن  أبعاد  إىل  العجز  إعادة  الحكومة  من  املطاف 
عليها. تخفيض الدعم يذهب نحو هذا الهدف. سيؤدي إلغاء 
الغذاء  برنامج  من  املقدم  والدعم  أكتوبر  يف  الوقود  دعم 
القمح إىل  الدولية األمريكية لواردات  التنمية  العاملي ووكالة 

خفض كبري يف فاتورة استرياد السلع املدعومة من الحكومة.
هذه  متول  التي  االسرتاتيجية،  السلع  محفظة  تعد  مل 
البنك  من  حديًثا  املطبوعة  العملة  عىل  تعتمد  ــواردات،  ال
املركزي ، بل تطالب املستوردين بتقديم مبالغ بالعملة املحلية 
تعادل قيمة الواردات بالدوالر، وهو قرار من شأنه أن يخفف 

الضغط عىل الجنيه السوداين. 

واملاليني  االقتصاديني  تجمع  رئيس  انتقد  جهته؛  من 
أكرث من  واألمن  الدفاع  يحوز  أن  جنَّة،  أبو  السودانيني، حسني 
ظل  يف  املقلوبة،  بالصورة  ووصفها  املوازنة،  حجم  من   %  70
الِسلم الذي تشهده البالد ــ يف هذه الفرتة ــ بعد توقيع اتفاقية 
السالم. واعترب؛ مربرات ما يحدث يف الجبهة الرشقية، غري كافية 
حسمها  يحتاج  ال  أحداث  فهي  عليه،  هي  كام  الِنسبة  إلبقاء 
إلبقاء موازنة عام كامل. وأشار إىل التشوهات السالبة يف ميزانية 
االقتصاد  واالنهيار يف  التدهور  ملزيٍد من  أفضت  والتي  2020؛ 
التجاري،  امليزان  واختالل  الرصف،  سعر  وتدهور  السوداين، 
وتدين االنفاق الحكومي عىل قطاع الخدمات األساسية، وارتفاع 
املفرتض  "من  وقال:  الناس.  ملعاش  بالنسبة  ــ  الحياة  تكاليف 
التشوهات.  هذه  وُتزيل  املوقف،  ُتجريِّ  أن   2021 موازنة  يف 
لكن؛ ظهرت املوازنة بعجز فاق الــ300 مليون جنيه، مام يعني 
استمرارية الِعلل واألمراض املصاحبة ملنظومة االقتصاد القومي 

يف السودان".
اتفاقية  تنعكس  أن  املنتظر؛  من  "كان  جنة:  أبو  ويقول   
لكن؛  للموازنة.  العامة  الِسامت  عىل  ــ  وسالماً  برداً  ــ  السالم 
جرت الرياح مبا ال تشتهي السفن. مشرياً إىل أن من أبرز املآخذ 
عىل 2021؛ ظهور العجز بهذا الرقم، مام يعطي انطباعاً بارتفاع 
املنتج   غري  القطاع  عىل  االنفاق  زيادة  ظل  يف  التضخم،  مؤرش 
وإعادة  تنظيم،  يتطلَّب خطوات  املوقف؛  أن  مؤكداً  )الدفاع(. 

بشكل  وتقدميها  املوازنة،  هذه  إعداد  منهجية  يف  كليًَّة  النظر 
أكرب  موارد  تخصيص  مع  املوازنة(،  )صفرية  عرب  وذلك  أفضل، 
ومعاش  األساسية،  والخدمات  والتعليم،  الصحة،  لقطاعات 
الناس. وهو ما ينتظره إنسان السودان؛ الذي يعيش %90 منه 

ى بالهامش". خارج حدود رفاه العاصمة أو ما ُيسمَّ
والتخطيط  املالية  وزارة  إىل  ــ  أخرى  جهة  من  ــ  وأشار 
االقتصادي، وأن عليها مدَّ جسور العناية لخالياها بالواليات، ألن 
ترك الحبل عىل الغارب ــ يف الواليات ــ خلَّف فراغات عريضة، 
مألتها جبهات سياسية، فأصبحت خصاًم عىل والية وزارة املالية 
واملنح،  القروض،  موقع  أبوجنة؛ عن  وتساءل  العام.  املال  عىل 
قامئة  من  السودان  خروج  بعد  ــ  املنتظرة  املالية  واملعامالت 
الدول الراعية لإلرهاب ــ والتي من املفرتض تنزل "برداً وسالماً" 
للتعليم؛  املخصصة  النسبة  تخفيض  وانتقد  موازنة 2021.  عىل 
والصحة، والخدمات، التي كان من املفرتض أن "تعدل" الصورة، 
يف ظل تدهور سعر الرصف. وقال: "إذا كان املخصص لها 300 
ستتآكل  بأنها  وقطع؛  فقط!!  مليون   100 فعلياً  يعني  مليون، 
واالرتباك  الحرية  "تبقى  وزاد:  الرصف".  سعر  تدين  مع  قيمتها 

قامئنْي بشأن موازنة 2021".
عجز  عيل،  عصام  االقتصادية؛  اللجنة  عضو  وصف  فيام 
البحث عن رؤى،  الدولة؛  بالكبري جداً. مام يحتمِّ عىل  املوازنة 
وأفكار، لسدِّ العجز. وطالب الدولة؛ بتخفيض االنفاق الحكومي 

ــ بشكل كبري ــ إضافة لعمل إصالحات رضائبية وجمركية. كام 
د عىل تجريم التجنيب؛ كواحدة من اآلليات لتخفيض حالة  شدَّ

العجز.
وصفه  الذي  ــ  االقتصادي  الوضع  أن  إىل  عصام؛  وأشار 
التعليم، والصحة، وليس  الدولة، دعم  ــ ُيحتِّم عىل  بالصعب 
االقتصادي،  والواقع  التضخم؛  حالة  ألن  ميزانيتهام.  تخفيض 
واملعييش ــ الذي أصبح أكرث من قاهر ــ ُيحتِّم تدخل الدولة، 

لتخفيف العبء املعييش عىل املواطن، بشكل أكرب. 
مع  سالم  اتفاقية  وقَّعت  طاملا  ــ  الدولة  "عىل  قال:  كام 
حركات الكفاح املسلح، إىل جانب التوصل إىل وقف العدائيات 
وإطالق النار مع الحركات غري املوقعة عىل اتفاقية السالم ــ 
االنتقال إىل إعداد ميزانية سالم، فنسبة الـ70 %، التي كانت 
ـ إال أنها مربرة  ـ رغم قبولها إىل حد ماـ  ُتخصص للدفاع واألمنـ 
والبالد تحارب يف عدد من الجبهات، إال أنها أصبحت غري مربرة 
السابقة للحكومة  ــ كانت كبرية يف امليزانيات  البتَّة. فالنسبة 
عقلية  كانت  البالد؛  ُتدير  كانت  التي  العقلية  ألن  ــ  البائدة 
أمنية، وتحل إشكاليات البالد حاًل أمنياً. لكن؛ املسألة اختلفت، 
فنحن يف ظل دولة مدنية". مؤكداً؛ أن أوىل أولويات الدولة، 
االتفاقية،  توقيع  أجواء  يف  سالم،  ميزانية  وضع  ياتها،  وتحدِّ
الحفاظ عىل أكرث  العدائيات. وتساءل؛ عن املنطق يف  ووقف 
أن  إىل  وأشار  واألمن؟!  للدفاع  الدولة  موارد  من   %  70 من 

توجيه جزء كبري منها؛ قد يعمل عىل إطفاء الحرائق يف املناطق 
املهمشة.

فيام توقع الخبري االقتصادي؛ د.الفاتح حسني، أن يحدث 
تعديل كبري يف املوازنة، الستيعاب الدعم األمرييك، والخليجي، 
املرتبط بعملية التطبيع. وكذلك؛ دعم الوكالة الدولية للتنمية، 
التابعة للبنك الدويل. ولهذا؛ سيتم إجراء تعديل كبري يف نسب 
للمواطنني،  الحكومة  ستدفعها  التي  األموال  وخاصة  املوازنة، 
كبديل للدعم السلعي، بتمويل من أمريكا، وغريها. وقطع؛ بأن 
تخفيض موازنة التعليم، والصحة، يؤكد أن أولويات الحكومة 
معكوسة، وأنها ال تهتم كثرياً بتحسني معيشة املواطن. وقال: 
للصحة،  املخصصة  األمــوال  عىل  تعديل  إدخال  يتم  "غالباً؛ 

والتعليم".
والدفاع  لألمن  بها مخصصات  القادمة؛  املوازنة  أن  وأكد 
ُخصصت  التي  الحقيقية  املبالغ  نصف  عن  تقل  املوازنة،  يف 
لهذا القطاع املهم يف املوازنة 2020م، والسبب هو تراجع سعر 
العام  بداية  بني  ــ  الُثلث  من  ــ ألقل  السوداين  الجنيه  رصف 
الحايل ونهايته. وزاد: "الجزء األكرب من املوازنة ــ سابقاً ــ كان 
يذهب للدعم السلعي، وليس لقطاع األمن والدفاع ــ كام كان 
ـ وحدها  ـ مشرياً إىل أن أعباء اتفاقية جوبا للسالمـ  ُيشاع سابقاـً 
ــ ُتقارب، أو تزيد عن مليار دوالر. وبالتايل هي القطاع األكرث 

تكلفة يف موازنة 2021م.

مثل شطب السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب يف الرابع عشر من 
ديسمرب الجاري قرارا تاريخيا ينهي نحو ثالثة عقود من العقوبات األمريكية 
الرسمية.وأشار تقرير أعده الباحث والكاتب املهتم بالشأن السوداني جان 
بابتيست جالوبني نشر  يف )ذا أفريكا ريبورت( إىل أن القرار مثل تتويجا 
لسنوات من املفاوضات املتقطعة التي بدأت يف عهد الرئيس املخلوع عمر 
 2019 العام بعد اإلطاحة بالبشري يف عام  البشري واستؤنفت مطلع هذا 
والقوى  به  أطاحوا  الذين  الجنراالت  بني  السلطة  تقاسم  اتفاق  وتوقيع 
إزالة  وضع  عبداهلل حمدوك  الوزراء  رئيس  أن  إىل  جالوبني  املدنية.يشري 

السودان من الئحة اإلرهاب كأولوية منذ أداء اليمني الدستورية يف الـ 21 
من أغسطس 2019، خاصة أن  وجود السودان يف الئحة اإلرهاب حرمه 
من تخفيف ديونه التي تصل لنحو 60 مليار دوالر، ومنعه من الحصول على 
قروض من املؤسسات الدولية، مما دفع الحكومة ولسنوات لطباعة العملة 
لتمويل وارداتها من السلع املدعومة كالقمح والوقود والدواء، وهو ما تسبب 
يف انهيار قيمة العملة املحلية، وأدى الرتفاع التضخم هذا العام إىل أكثر من 
الناتج املحلي اإلجمالي للسودان بنسبة  املتوقع أن ينكمش  250 ٪ ومن 
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انتقادات عديدة؛ وجَّهها خرباء اقتصاديون لِنسب التخصيص، والتي تمَّ فيها اإلبقاء 
على نسبة تجاوزت الـ%70 من املوازنة للدفاع واألمن. بينما تمَّ تخفيض الِنسب املخصصة 
الــ300 مليون جنيه  ــ بعد العجز الكبري الذي فاق  للتعليم، والصحة، والخدمات عمومًا 
وذلك  املوازنة،  على  السالم  اتفاقية  انعكاس  الخرباء؛  وافرتض  ــ  الجديدة  املوازنة  يف 

بخصم ِنسٍب مقدَّرة من الدفاع واألمن، لإلسهام بها يف بنود تنمية املناطق التي عانت 
ويالت الحرب ــ خالل السنوات املاضية ــ واستهجنوا أن تبتعد املوازنة بتلك الِنسب من 
ــ وفق هذه  املوازنة  الناس، والخدمات. ووصفوا  املتمثلة يف معاش  القضايا األساسية؛ 

النسب ــ باملختلة.

كيف يواجه السودان التحديات االقتصادية؟
بعد خروجه من قائمة اإلرهاب

ترجمة- الديمقراطي

الخرطوم ــ شذى الرحمة 

ُّ موازنة 2021  كف الدفاع "مبسوطة"



الدكتاتوريات عىل مر العصور كان أكرث ما يرهبها ويزرع 
ألن  الكلمة،  أحالمها  يف  ويطاردها  منامها  ويقلق  الخوف  فيها 
الكلمة تعني الحقيقة مادام هي كذلك فهم ال يريدون التفوه 
الذي فعلوه،  أراقوها، والدمار  التي  بالدماء  بها، ألنها تذكرهم 
لذلك يستميتون عنفا وقساوة مع أصحاب الكلمة ألنهم الحلقة 
عبده  محمد  الصحفي  الزميل  اغتيال  جرمية  يف  ولنا  األضعف، 
محيي الدين عربة، ألنه تفوه بكلمة ضد السلطان الجائر الظامل، 
وبعد أيام قليلة وجدوا جثته تطفو يف مياه النيل، وليس محيي 
الدين وحده الذي دفع رضيبة الكلمة، هي سلسلة طويلة من 
قوائم الرشف والحرية يف بالدنا وكل بالد العامل الذين أناروا لنا 

الطريق.
)عباقرة  بعنوان  إلكرتونيا  كتابا  أصدرت  2011م  عام  يف 
وقد صدر  العادي،  الحجم  من  258 صفحة  حوايل  يف  الكذب( 
إلكرتونياً كمرحلة أوىل وقد تم تحميله ماليني املرات وهو اآلن 
موجود يف مواقع كثرية جدا عىل نطاق عاملنا العريب،، وثم طبع 
ونرش ورقيا من قبل دار النرش العاملية بالقاهرة وطاف يف عدد 
ومن  والخليجية،  العربية  البالد  يف  الكتاب  معارض  من  كبري 

ضمنها البحرين.
الكتاب عبارة عن أكرث من 40 مقااًل تم اختيارها من جملة 
2001م  بداية  السودان  من  خروجي  بعد  كتبتها  مقااًل   120
مقاالت  عن  عبارة  كانت  املقاالت  هذه  2010م  العام  وحتى 
راصدة تفضح طريقة الحكم يف السودان والفساد املايل واإلداري 
بشكل  ركز  السودان،  يف  الُحكم  ديدن  كان  الذي  واألخالقي 
كبري عىل أساليب الكذب الواضح والفاضح الذي كانت متارسه 
حكومة النظام البائد يف إدارتها لشؤون البالد، مستندة عىل ما 
الخاصة،  الصحفية  املصادر  ومن  آنذاك  النظام  صحف  تنرشه 
التنمية  يف  خاص  بشكل  املتحدة  األمم  عن  الصادرة  والتقارير 
النظام ظلت  الفرتة وحتى سقوط  تلك  الشفافية، ويف  البرشية 
بالدنا مع الصومال والعراق واليمن يف ذيل العامل انتشاراً للفساد 
ورشاء  التسليح  عىل  واإلنفاق  العام  املال  وإهدار  واملحسوبية 

الطائرات أكرث من اإلنفاق عىل الصحة والتعليم.
سد الثغراتسد الثغرات

الكتاب جاء يف فرتة من الفرتات نشطت فيه حركة التوثيق 
قيمة  التاريخ  ألن  واإلقليمي  العريب  محيطنا  ويف  حولنا  من 

األجيال  ربط  يف  كبري  بقدر  تساهم  حضارية 
ببعضها البعض، ومتكن من تعرية وفضح األنظمة 
شعبها  دماء  أراقت  التي  الديكتاتورية  الفاشلة 
االهتامم  أن  تقديري  ويف  إمكانياته،  ودمــرت 
اهتاممات  صميم  من  والتاريخ  التوثيق  بحركة 
بشكل  الصحافة  مجال  يف  والعاملني  اإلعالميني 
العملية  عنارص  أكرث  الصحافة  وأن  سيام  خاص 
بقضايا  االنفعال  بحركة  ارتقت  التي  اإلعالمية 
بتحدياتهم  البسطاء  املواطنني  وبّصت  الوطن 
نحو  الطريق  خارطة  معرفة  من  ومكنتهم 
االنعتاق من براثن الديكتاتورية وهذا ما حدث 
بالضبط يف السودان، فكانت الثورة املباركة، نعم 
حتى اآلن مل تحقق إال القليل جدا من أهدافها، 

نعم الزال النظام البائد يتحكم يف الكثري من مفاصل الدولة إال 
أن الشعب يرقب ويرصد ويتابع، وله يف ذلك فهم وطريقة يف 

التعامل مع املستجدات.
املشاريع  للكثري من  العون  يد  تقديم  قبل فرتة فكرت يف 
اإلنسانية والوطنية يف بالدنا ومبا أن -العني بصرية واليد قصرية- 
فنويت عىل طباعة كتاب )عباقرة الكذب( هذه املرة يف السودان 
وبيعه بسعر الكلفة وأن أخصص ريعه لعدد من الجهات التي 
تعمل عىل األرض يف سد الثغرات اإلنسانية بشكل خاص أبطال 
جرحى الثورة وأرسهم الشهداء، واألرس املحتاجة، اتصلت بأحد 
نرش  عىل  باملوافقة  الخرطوم  يف  املعنية  للجهة  وذهب  اإلخوة 
وعرض  البائد  للنظام  التابعني  األشخاص  ذات  فوجد  الُكتب 
عليهم املوضوع فرفضوا، مل أستغرب ذلك ألنني أدري الكثري من 

الجهات ال زالت يف قبضة الجامعة!.
الصحفي االستقصايئالصحفي االستقصايئ

وقبل أيام بثت قناة السودان )القومية( التلفزيونية حوارا 
الذي  حرة(  )فضاءات  برنامج  من  حلقتني  عىل  وممتعا  جميال 
األستاذ  الزميل  مع  أبوضفرية  سالفة  املبدعة  املذيعة  قدمته 
الصحفي االستقصايئ عبدالرحمن األمني الذي لعب دورا كبريا يف 
إبراز دور الصحافة االستقصائية يف محاربة الفساد، وكشف من 
ليس  العام،  املال  املهولة يف رسقة  األرقام  الحلقات  خالل هذه 
هذا فحسب لكنه كشف عن الطريقة التي كانت تدار بها دولة 

املافيا البائدة، معلومات تشيب الرأس، لكن!!.
العاصمة  إىل  الصحفي  الزميل  بعد مغادرة 
األمريكية واشنطن حيث يعيش هناك، استدعت 
لقائها  حول  أبوضفرية  سالفة  املذيعة  النيابة 
وعن  األمني،  عبدالرحمن  الزميل  مع  التلفزيوين 
لو كنت  أين  أعتقد  فيه،  التي وردت  املعلومات 
وجبنهم  البائد  النظام  قيادات  مامرسات  أجهل 
غاية  وأندهش  سأستغرب  كنت  وخساساتهم 
أن  الطبيعي  أبدا،  أستغرب  مل  لذلك  الدهشة 
النيابة تستدعي الشخص الذي تفوه باملعلومات، 
خافوا  األمريكية  الجنسية  يحمل  الزميل  أن  مبا 
أكرث مام يخافون  أمريكا  منه، فهم يخافون من 
التي  املامرسات  نفس  هي  هذه  خالقهم،  الله 
قهروا بها الشعب السوداين 30 عاما من اإلرهاب والكبت حتى 
ال تخرج الحقائق لعامة الناس ألنها ستفضحهم وتعريهم أمام 

مجتمعاتهم. 
الزميل االستقصايئ عبدالرحمن األمني يف حواره مع الزميلة 
ذكر  مؤخرا  )الدميقراطي(  بصحيفة  وحوار  أبوضفرية،  سالفة 
نقاطاً أعتقد هي التي هزت الجامعة وجعلتهم يرتعبون خوفا 
عىل مصالحهم فطالب الزميل الصحفي بـ "تكوين فريق عمل 
يدرس قوانني البلدان التي فيها األموال يضم ُخرباء من الخارجية 
عامليني  ومحققني  ومحامني  العام  النائب  ومن  السودانية 
ومحليني، وهو تحرك جزء منه قانوين وجزء استقصايئ، والحديث 
عن استعادة األموال املنهوبة بدون ذلك عبث وتضييع وقت، 

يجب أن ترقى اإلرادة السياسية إىل مطالب الشعب".
الرعب والخوف..الرعب والخوف..

الربنامج  يف  األمــني  بها  أدىل  التي  املعلومات  وتكمن 
بالغة  أهمية  ذات  )الدميقراطي(  مع  الحوار  ويف  التلفزيوين 
الشعب  أموال  فيها  تقبع  التي  الدول  بالضبط  حدد  ألنه  جدا 
السوداين املنهوية وقال الزميل " البلدان التي فيها أكرث األموال 
هي اإلمارات وتركيا وماليزيا، وهناك عقارات يف مص، وهناك 
أموال يف هولندا وأوربا عامة استعادتها أسهل وقد هربت عن 

طريق أبنائهم".
نعم إن حلقات برنامج )فضاءات حرة( وما ورد فيه من 

معلومات عن جرائم أبطالها عىل قيد الحياة منهم من هو داخل 
يف  الُدمى  من  الكثري  يحرك  الكواليس  خلف  ويقبع  السودان 
دوالب الدولة، ومنهم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتركيا 
وغريها ميارسون التجارة بأموال الشعب السوداين املنهوبة، وأكرث 
التي  التلفزيونية  الحلقة  تلك  من  السوداين  املواطن  تناوله  ما 
أدخلت فيهم الرعب ما أشار إليه األخ عبدالرحمن األمني بقوله:
املاضية  ــام  األي يف  صــدرت  فيها  شاركُت  دراســة  "هناك 
الدراسة  اعتمدت  الرسقات ومتى متت؟  كانت  أين  ملعرفة من 
عىل مضاهاة اإلحصائيات الحكومية الرسمية بإحصائيات إدارة 
االتجاهات اإلحصائية يف التجارة الدولية التابعة لصندوق النقد 
تجارية  معاملة   374 برصد  اكتفت  املذكورة  الدراسة  الدويل، 
فقط بني السودان و70 دولة يف فرتة قريبة وهي األعوام )2012 
"فجوة  حساب  وتم  عاماً،  الثالثني  كل  عن  دعك  2018م(،   -
ذكرته  وما  أنه صدره  السودان  ذكر  ما  مضاهاة  عرب  اللصوص" 
السودان  إحصائيات  يف  ورد  اشرتته،  أنها  منه  املستوردة  الدول 
الرسمية أنه صدر برتواًل وذهباً مبا يساوي 60 مليار دوالر، لكن 
أعلن  ما  بني  فالفجوة  مليار،   90.9 قيمته  ما  الحقيقة صّدر  يف 
اللصوص مبارشة، هي 30.9 مليار  عنه والحقيقة، أي ما رسقه 

دوالر"!!.
الحلقات  هذه  شاهدوا  الذين  السودانيني  دهشة  كانت 
كبرية جدا ألنها املرة األوىل منذ 30 عاما تخرج عرب )التلفزيون 
القومي( مثل هذه األرقام الصادمة ومثل هذا الحديث الواضح 
وباسم  الله  باسم  تتحدث  كانت  طغمة  فساد  عن  والصيح 

اإلسالم، وتعادي كل من يختلف معها يف الرأي.
هو  أبوضفرية  سالفة  املذيعة  استدعاء  أن  القول  خالصة 

رسالة لآلخرين بأن -أفالم الرعب - هذه ممنوعة من البث!!.
رمبا وهذه أستبعدها أن يكون ظهور سالفة أبوصفرية بهذا 
املستوى االحرتايف من الحضور الكامل وروعة التقديم هو مجرد 
غرية وحسد ألن هذا الجهاز طيلة حكم الجامعة مل نر فيه إبداعا 
الذاكرة  واستدعاء  املعلومات  استخراج  يف  واإلبهار  التقديم  يف 
الهابط  والغناء  الفضائية  الونسة  برامج  عىل  تعودنا  الحية، 
والتقديم الضعيف واألسئلة الركيكة، لكن يف كل الحاالت نحن 

جميعا نتفق عىل أن الرسالة قد وصلت!!.
khssen@gmail.comkhssen@gmail.com  

خالد عبد اهلل- أبو أحمد
تأمالت..

ذكرنا يف املقال السابق أن األوراق التي ُقدمت 
اتسمت   2019 سبتمرب  الدامج  التعليم  مؤمتر  يف 
بالتعميم الشديد، لكن هنالك ورقة ُبذل فيها جهد 
مؤمن  الدين  رساج  األستاذ  ورقة  وهي  أال  مقدر، 
املوسومة بـ )التعليم الدامج بني النظرية والتطبيق( 

والتي جاءت يف حوايل 50 صفحة. 
إن عدد التالميذ يف كل محليات والية القضارف 
ـ يف العام 2017 ـ وفقا للورقة ـ بلغ 325249 تلميذ 

وتلميذة يتوزعون يف 872 مدرسة.
الــواردة  الجداول  أرقــام  يف  تصفا  وأجريت 
وتلميذات  تالميذ  جملة  أن  فوجدُت  الورقة،  يف 

التي  القريشة(  النحل،  قلع  الرشقية،  )القالبات  الثالث  املحليات 
ُطبق فيها التعليم الدامج يبلغ 65463، نسبتهم حوايل ٢٠% من 

تالميذ الوالية.
وجملة تالميذ املدارس الدامجة 5314 نسبتهم حوايل ٨% من 
الثالث، ونسبتهم أقل من ٢% من جملة تالميذ  تالميذ املحليات 

الوالية.
باملحليات  الدامجة  املــدارس  يف  اإلعاقة  ذوي  عدد  وجملة 
الثالث 175، وتبلغ نسبتهم يف املدارس الدامجة أكرث من ٣% بقليل.

وإذا اعتمدنا نسبة ذوي اإلعاقة من جملة سكان السودان - 
حسب تعداد ٢٠٠٨ - والتي تبلغ ٤.٨٪ )والراجح أنها أكرث من ذلك 
بكثري( لتبني أن نسبة من هم خارج التعليم من ذوي اإلعاقة أكرث 
الفاجعة  الفوارق  هذه  وتضح  اإلعاقة.  ذوي  غري  نسبة  من  بكثري 
املدارس  يف  اإلعاقة  ذوي  من   ٪٣ نسبة  أن  إىل  انتبهنا  إذا  بجالء 
مدارس  سائر  يف  اإلعاقة  ذوي  نسبة  وبكثري،  عنها،  تقل  الدامجة، 
ذوي  لجذب  صممت  بطبيعتها  الدامجة  املدارس  ألن  السودان؛ 

اإلعاقة إليها، فام بالك بتلك الطاردة!. 
مدارس  من  مدرسة   12 يف  فقط  الدامج  التعليم  ُطّبق  لقد 
البالغ  الثالث  املحليات  مدارس  جملة  من  املستهدفة،  املحليات 
عددها 180 مدرسة، وهذه متثل قرابة الـ٧% من مدارس املحليات 

الثالث، ومتثل أكرث من %1 من جملة مدارس الوالية.
ولكن نجاح تجربة التعليم الدامج يف هذه املدارس املحدودة، 

سيشجع اندياحها يف بقية مدارس الوالية والسودان.
مديري  إجابات  عىل  الدين  رساج  األستاذ  ورقة  اعتمدت 
املدارس الدامجة االثني عرشة، وأكدت الدراسة أن التدريب ميثل 
أن  إذ  املدارس  الوحيدة يف مجموعة مديري هذه  الضعف  نقطة 
نسبة تلقيهم لدورات لغة اإلشارة ولغة برايل ضعيفة جداً، كام أن 
الدورات اإلدارية ضعيفة، وإن كانوا قد تلقوا دورات أخرى ولكنها 

دورات قصرية.
املدارس  يف  الدامجة  املدارس  يف  للتالميذ  الكيل  العدد  يبلغ 
األربعة ملحلية القالبات الرشقية 1754 وجملة ذوي اإلعاقة 57 مبا 

يعادل 3 % من التالميذ .
 ،35% العقلية  اإلعاقة  ييل:  كام  فيها  اإلعاقة  ذوو  ويتنوع 
الحركية  اإلعاقة  البصية 19,3%،  اإلعاقة  السمعية 28%،  اإلعاقة 

.% 17,7
بينام يبلغ العدد الكيل للتالميذ يف املدارس الدامجة األربعة 
مبحلية قلع النحل 1809 وجملة ذوي اإلعاقة 74 مبا يعادل 4 % 
العقلية 36.5  اإلعاقة  التالميذ. ويتنوع ذوو اإلعاقة كام ييل:  من 
%، اإلعاقة السمعية 16 %، اإلعاقة البصية 23 %، اإلعاقة الحركية 

.% 24,3
يف حني يبلغ العدد الكيل للتالميذ يف املدارس الدامجة األربعة 

مبا   44 اإلعاقة  ذوي  وجملة   1751 القريشة  مبحلية 
يعادل أقل من %3 من التالميذ .

العقلية  اإلعاقة  ييل:  كام  اإلعاقة  ذوو  ويتنوع 
البصية  اإلعاقة   ،31.8% السمعية  اإلعاقة   ،29.5%

%25، اإلعاقة الحركية 13,7% .
اإلعاقات  إىل  تنتبه  مل  الــدراســة  أن  ويالحظ 
يف  لها  رصد  ورد  وقد  الثالث،  املحليات  يف  املزدوجة 

مقال سابق ضمن هذه السلسلة.               
وفيام يتعلق مبحور الدراسة األول املتعلق بالبيئة 
صيانة   + التعليمية  والوسائل  )املعينات  املدرسية 
 + واملنحدرات  والحاممات  الخدمات  وتوفر  املباين 
توفر صندوق اإلسعافات األولية + توفر معينات ذوي اإلعاقة من 
- أجهزة تسجيل + توفر  كرايس – عجالت – نظارات - سامعات 
السور  النقية للرشب + توفر  املياه  التعليم + توفر  غرفة مصادر 

باملدرسة + توفر املالعب واملسارح لألنشطة الالصفية(
أن  الثامنية  األبعاد  هذه  إىل  بالنظر  الدراسة  خالصة  كانت 
أغلب رأي املديرين يذهب إىل أن البيئة متوفرة إىل حد ما، وترى 

نسبة معتربة أن البيئة غري متوفرة. 
املصادر. مام  توفر غرفة  املدارس عىل عدم  إدارات  أجمعت 
ذوي  باألطفال  املرحبة  املدرسية  البيئة  اكتامل  ضعف  عىل  يدل 
اإلعاقة بصورة مرضية، وفق املعايري الخاصة بهذا النوع من املدارس 

الدامجة. 
واعترب الباحث إفادة 25 % بتوفر غرفة املصادر يف القريشة 
باملواصفات  املصادر  غرفة  ألن  قائال  وفرّس  صحيحة  غري  إجابة 

العلمية تعترب غري متوفرة. 
الكوادر  وتدريب  بإعداد  املتعق  الثاين  باملحور  يتعلق  وفيام 
معلمي  غري  برشية  كوادر  توفر  عدم  الدراسة  كشفت  البرشية 
املدرسة، وعىل سبيل املثال عدم توفر املرشد النفيس واالجتامعي 

يف املحليات الثالث .
تجاه  املعلمني  أداء  محور  الثالث  باملحور  يتعلق  فيام  أما 
التالميذ ذوي اإلعاقة، فإن ذلك قد تم بدرجة عالية يف املحليات 
الثالث، وقد ُحظي هذا بأغلب آراء املديرين،  وتليها بدرجة إىل حد 
ما، وكان هنالك رأي محدود بعدم توفره يف محلية القريشة فقط. 
دعم  يف  االيجايب  املعلم  دور  يوضح  ذلك  أن  الدراسة  ورأت 

تجربة التعليم الدامج. 
أما يف املحور الرابع املتعلق مبشاركة املجتمع املحيل يف دعم 
فريى  الثالث،  املحليت  يف  املديرين  رأي  فتشابه  الدامج،  التعليم 

أغلبهم أنه متوفر إىل حد ما. 
برنامج  تواجه  التي  واملعوقات  الصعوبات  املديرون  وكشف 
املتمثلة يف: ضعف مالمئة  اإلعاقة  باألطفال ذوي  املرحبة  املدرسة 
البيئة املدرسية من حيث مواصفات التعليم الدامج، هناك ضعف 
يف وسائل الرتحيل واملراحيض واألسوار، ازدحام بعض الصفوف ففي 
مدرسة الفاروق، دوكة الصف الرابع )99( تلميذاً والخامس )156( 
معظم  وتدريب  تأهيل  ضعف  كذلك  املثال  سبيل  عىل  تلميذاً 

املعلمني. وعدم توفر غرفة مصادر املعرفة. 
تم يف القالبات الرشقية إرشاك التالميذ ذوي اإلعاقة يف الربنامج 
الثقايف الصباحي أثناء الطابور، وتم إرشاكهم احياناً يف بعض الربامج 

الرياضية املتاحة .
اإلعاقة  ذوي  فإرشاك  والقريشة  النحل  قلع  محليتي  يف  أما 

ضعيف يقتص عىل طابور الصباح.
 ونواصل،، ونواصل،،

ــوُع يِف  ــُس ــَد َي ــ ــامَّ ُوِل ــ َوَل
أَيَّاِم  يِف  اْلَيُهوِديَِّة،  َلْحِم  َبْيِت 
َمُجوٌس  إَِذا  اْلَمِلِك،  ِهــرُيوُدَس 
ــاءوا إىَِل  ِمــَن اْلــَمــرْشِِق َقــْد َج
ُهَو  َقاِئِلنَي:»أَْيَن  ُأوُرَشِليَم 
َفإِنََّنا  اْلَيُهوِد؟  َمِلُك  اْلَمْوُلوُد 
َوأََتْيَنا  اْلَمرْشِِق  يِف  َنْجَمُه  رَأَْيَنا 

ِلَنْسُجَد َلُه«. )متى 2: 1،2(
املرشق من  رحلة حكامء 
الخربة  إىل  الفلكية  الظاهرة 
العملية ملعرفة مولود املزود. 
تحول بحث الحكامء عن ظهور 

)فينومينولوجية(  حالة  إىل  امليالد  نجم 
باالختبار  الواعية  املوضوعية  املعرفة  أي 
املكاين: ذهبوا إىل ُأوُرَشِليَم ، الزمني: يف أيام 
انتقلوا  الجسدي:  ــرُيوُدَس،  ِه امللك  حكم 
البحر  حدود  ساحل  إىل  املرشق  أرض  من 
مجتمع  مع  تقابلوا  االجتامعي:  املتوسط، 
مدينة أورشليم وطرحوا نتائج بحثهم عن 
حركتهم  التي  الفلكية  الظاهرة  إشــارات 
وقادتهم، من ثم تقابلوا مع املولود وعائلته 
التغيري  إىل  أدى  مهم  أمر  مثة  املــزود.  يف 
الحكامء  لشخصيات  الداخيل  الوعي  يف 
عن  هــرسول(  )إدموند  نظرية  لتكتمل 
)خربة الواقع( أنهم مل يرجعوا إىل هريودس 
الكتاب:  يقول  اختربوه  مبا  تقرير  لتقديم 
َيرِْجُعوا  اَل  أَْن  ُحْلٍم  يِف  إَِلْيِهْم  ُأوِحَي  إِْذ   "
إىَِل ِهرُيوُدَس، اْنَصَُفوا يِف َطِريق أُْخَرى إىَِل 
عن  سؤال  األذهان  يف  يبدر  قد  ُكورَِتِهْم". 
ذكروا  كام  )املجوس(  أو  )الحكامء(  هوية 
التنجيم  أتباع  من  مجموعة  ليسوا  هم 
يف  الحكامء  عىل  تطلق  )ماجوس(  فكلمة 
إمرباطورية بابل القدمية، وعلم الفلك من 
أقدم  من  بابل  تعترب  تخصصاتهم،  ضمن 
الشمس  حركات  وثقت  التي  الحضارات 
والقمر. لقد احتفظوا بسجل مفصل للغاية 
لهذه الحركات مبا يف ذلك التقويم اليومي 
الساموية،  لألجرام  والسنوي  والشهري 
املحتملة.  الكارثية  األحداث  من  للتحذير 
ُيقال إن الظهور األول ملذنب هايل الشهري 
تم توثيقه من قبل البابليني أيًضا هم أول 
مناطق.  إىل  السامء  بتقسيم  قاموا  من 
يف  مشهور  الفلك  علم  هذا  كان  وهكذا 
الحضارات القدمية ألهمية فوائده املتعددة 
معرفة  يتطلب  البحار.  أعايل  يف  كالتنقل 
املصية  الحضارة  النجوم،  مبواقع  جيدة 
اعتمدوا  ضخمة  ومعابد  أهرامات  لديهم 
يف بنائها عىل النجوم واملواقع الفلكية، أما 
اليونانيون طبعا معروفون عىل نطاق واسع 
بأنهم آباء علم الفلك القديم. فقد صاغوا 
النظريات واملعادالت الرياضية يف محاولة 

إىل  بالرجوع  الكون.  لرشح 
املتزامنة  الفلكية  الظاهرة 
وليم  بحسب  املسيح،  ملولد 
باركيل أن املؤرخني ذكروا بأن 
بعض النجوم والُشهب ظهرت 
بصورة غري عادية عام 11ق.م 
2-5ق.م   بني  وما  و7.ق.م  
غري  فلكية  ظــاهــرة  حدثت 
السنوات  تلك  ففي  عادية، 
الشهر  ــن  م ــوم  يـ أول  يف 
النجم  ظهر  ميزوري،  املصي 
)سرييوس( يف مرشق الشمس، 
عىل  دل  مام  عــادي  غري  بلمعان  وأضــاء 
الصدف  اعتيادي. ومن غرائب  حدث غري 

أن كلمة سرييوس تعني )مولد أمري(.
مبا أن بعض الحضارات التي تقع رشق 
أورشليم لديها حكامء يف مجال الفلك هذا 
دفع الكثريين منهم إىل التكهن عن هوية 
هؤالء الحكامء وباجتهادات كثرية، يظنون 
"اليابان،  األقىص:  الرشق  من  الحكامء  أن 
برعت  فارس.  بالد  أو من  والهند"،  الصني 
للحكامء،  الجغرايف  التوزيع  يف  األيقونات 
من  جـــاءوا  ملوك  إنهم  قــالــوا  البعض 
بني  شعر  ذو  سبأ  ملك  البلدان:  مختلف 
وتاج  خرضاء  عباءة  ويرتدي  بنية،  ولحية 
ذهبي عليه جواهر خرضاء.  أما الذي له 
ويرتدي  بيضاء  ولحية  طويل  أبيض  شعر 
عباءة ذهبية هو ملك العرب. ذو البرشة 
عباءة  ويرتدي  ســوداء  ولحية  السوداء 
أصله  معرفة  ميكننا  لونه  من  أرجوانية، 
)الكويش( برغم أن البعض اعتربه مصيا، 
بالقرب  ما  مكان  يف  التقوا  امللوك  هؤالء 
التحليل  آخرون  استخدم  أورشليم.  من 
باللغة  ــرْشِِق(  ــَم اْل ــَن  )ِم لكلمة  اللغوي 
 )ἀπὸ ἀνατολῶν( )أبوأناتولون(  اليونانية 
اْلَمرْشِِق(  )إن يت  النجم )يِف  بينام شوهد 
أناتوليه( "ἐν τῇ ἀνατολῇ"،  ونقهرة الكلمة 
بالحروف العربية )اناتوليه( أو )األناضول( 
وهو مصطلح يوناين يف القرن األول أطلق 
التي  اليونان  رشق  الواقعة  املنطقة  عىل 
اللغوي  التحليل  بهذا  الحالية.  تركيا  هي 
أورشليم  أن  الــرأي  هذا  أصحاب  يعترب 
تقع يف الجنوب الرشقي ملنطقة األناضول، 
هذا يعني أن الحكامء شاهدوا النجم من 
األناضول: "رَأَْيَنا َنْجَمُه يِف اْلَمرْشِِق". إال أن 
نجمة  ألن  دقيقة  ليست  املعلومة  هذه 
الشمس  رشوق  مع  تختفي  التي  الصبح 
الرشق(.  )نجمة  االسم  نفس  عليها  تطلق 
الثالث  القارات  كل  أن  باملالحظة  الجدير 
محرض  يف  ميثلهم  من  الحكامء  يف  رأت 

تكريم طفل املزود.

 رأي رأي5
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جاكسون يوكي جعفر خضر 

 الميالد وحكماء المشرق تعليم ذوي اإلعاقة )8(: التعليم الدامج بين النظرية والتطبيق

 عباقرة الكذب وأفالم الرعب 



تخصيص )287( مليون جنيه لكهرباء زالنجي 
استقرار العمالت األجنبية في السوق الموازي 

مصطلح اقتصادي
نقدي  مبلغ  ــي  ه ــة  ــب الــري
الدولة؛  نفقات  متويل  بهدف  واملؤسسات  األشخاص  من  الدولة  تتقاضاه 
والرشطة،  كالجيش،  الدولة  عليها  ترصف  التي  القطاعات  كل  متويل  أي 
وقطاعات  سلع  كدعم  االقتصادية؛  للسياسات  تبعا  نفقاتها  أو  والتعليم. 
معينة، أو الرصف عىل البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمني 
عىل البطالة. يف األنظمة الدميقراطية تحدد قيمة الريبة بقوانني يصادق 
عليها من ممثيل الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الرائب وتوزيعها 
عىل القطاعات املختلفة إىل وزارة املالية بعد تحديد امليزانيات. تنص الكثري 
من القوانني يف عدد من البلدان عىل أن الجباية مبلغ مايل تطلبه الدولة 
من الذين يتحقق فيهم رشط دفع الريبة، وذلك دون أن يرتتب للدافع 

عن ذلك أية حقوق مبارشة .

بورصة األسعار 

السمسم األحمر    11.800جنيه 
السمسم األبيض   14.600جنيه

الفول الخام     7,500جنيه
الكركدي  9.260جنيهاً 

حب البطيخ    5,110 جنيهات 
الفول املقشور   230.000 جنيه

طابت   22.000جنيه 
فرتيتة      15.000جنيه 

دخن أصفر    26,500جنيه

 مؤشر
 املحاصيل 

الخرطوم – الدميقراطي الخرطوم – الدميقراطي 
تنظم وزارة الري واملوارد املائية الورشة 
السنوية حول تخطيط وإدارة املوارد املائية يف 
السالم"   أجل  من  شعار"املاء  تحت  السودان 
ديسمرب   )28  -  27( واالثنني  األحــد  يومي 

الجاري بفندق السالم يف الخرطوم.
الضوء  تسليط  إىل  الورشة  وتهدف   
واملؤسسية  الفنية  والفرص  اإلمكانيات  عىل 
يف  السالم  ولتعزيز  املياه  بقطاع  للنهوض 

السودان.
وخرباء  املهنيون  الورشة  يف  ويشارك   
وصانعو  السودان  وخارج  داخل  من  املياه 
السياسات ومتخذو القرارات. وتناقش الورشة 
خاصة،  ــوزارة  وال عامة  املياه  قطاع  قضايا 
والخروج بتوصيات من شأنها تحقيق التنمية 
بعجلة  والدفع  املائية  للموارد  املتكاملة 
السودان  يف  واالقتصادي  االجتامعي  التقدم 

وتعزيز السالم.

اقتصاداقتصاد6
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الخرطوم- شذى الرحمةالخرطوم- شذى الرحمة
حددت اللجنة الوطنية لليونسكو 
الربية  الحياة  إدارة  مع  بالتعاون 
مواقع  تسعة  اليونسكو  ومنظمة 
لالنضامم  مقرتحة  جديدة  سودانية 
العاملي  الطبيعي  الــرتاث  ملنظومة 
للقامئة التمهيدية توطئة لرفعها ملوقع 
هور،  وادي  وشملت  العاملي  الــرتاث 
جبل الدائر، ومحمية الدندر االتحادية 
وجبل  االتحادية،  الــردوم  ومنطقة 

الحسانية وجبل مرة ومقرن النيلني. 
بــوزارة  السياحة  وكيل  وأكــد 
جراهام  والسياحة  ــالم  واإلع الثقافة 
عبد القادر عىل أهمية تسجيل مواقع 
الرتاث الثقايف والطبيعي ملا لها من دور 
من  الجواذب  لهذه  الرتويج  يف  كبري 
الناحية السياحية ألن منظمة اليونسكو 

بعد تسجيلها يف السجل العاملي للرتاث 
تساعد يف عمليات الرتويج عىل املستوى الدويل 
األثرية  املواقع  تم يف  الذي  التسجيل  أن  مبينا 
لجزيرة مروي وجبل الربكل كان له أثر كبري يف 
اهتامم املنظمة الدولية لليونسكو بهذه املواقع 
عرب رشاكتها مع السودان يف حامية وصيانة هذه 
املواقع والتعاون املثمر بني السودان والبعثات 
إىل  باإلضافة  السودان  يف  تعمل  التي  العاملية 
لهذه  اليونسكو  من  تنرش  التي  املطبوعات 
ترويجا  يحقق  الذي  األمر  العامل  لكل  املواقع 
كبريا بالنسبة لجواذبنا يف كل أنحاء العامل، وقال: 

جبل  هور  وادي  مثل  طبيعية  مواقع  تسجيل 
الداير وجبال الحسانية يعطي التوازن الطبيعى 
وتنوع  والشاملية  وكردفان  دارفــور  لواليات 
يف  متنوعة  برية  لحياة  ويروج  وبيئي  مناخي 
السودان، وأكد أن التسجيل مينع التغول الذي 
يتم عرب انتشار التعدين األهيل أو الزراعة اآللية 
الطبيعية  للرثوات  دراسة  دون  من  تتم  التي 
كان  وزاد:  األرض وظاهرها  باطن  والثقافية يف 
هنالك مجهود كبري ملنع التعدين األهيل يف هذه 
للتعدين  تجاوزات  توجد  ذلك  وبرغم  املناطق 
القوة  يعطي  اليونسكو  يف  وتسجيلها  األهيل 

للسلطات السودانية لفرض هيبة أقوى وأوسع 
يف الحامية.

فيام كشفت رئيس لجنة اإلنسان واملحيط 
مبنظمة  العاملي  الطبيعي  الرتاث  وخطة  الحية 
مواقع  اقــرتاح  عن  منصور  سلوى  اليونسكو 
للقامئة  السودان  يف  الطبيعي  للرتاث  جديدة 
اإلدارة  مبباين  العاملي  الرتاث  ملواقع  التمهيدية 
املواقع  قامئة  أن  وأكدت  الربية،  للحياة  العامة 
التي تحتوي عىل الخرائط واملعلومات العلمية 
خالل  من  والعلمية  األثرية  املواقع  تلك  عن 
معلومات وتفاصيل وخرائط لتلك املواقع سيتم 

إيفاء  مؤكدة  املقبل،  فرباير  يف  رفعها 
العلمية  واملعايري  للرشوط  املناطق  هذه 
ــرتاث  ال منظومة  قبل  مــن  املوضوعة 
مبواقع  املقارن  التحليل  بجانب  العاملي 
املحيط  يف  أهميتها  عن  فضاًل  مشابهة، 
أن  إىل  والعاملي، ولفتت سلوى  اإلقليمي 
القادم سيشمل ضم مناطق أخرى  العام 
منطقتي  تشمل  العاملي  الــرتاث  ملواقع 
رشاد وأركويت، وأكدت أن العمل جاري 
لضم منطقتي دنقال العجوز وسواكن بيد 
األتراك  مع  إشكاليات  لديها  األخرية  أن 
بالقامئة  للحاق  لحلها  العمل  وجــاري 

القادمة.
وعىل ذات السياق قال مدير اإلدارة 
العامة الحياة الربية اللوء رشطة عبد الله 
اإلدارة جاهزة لحامية  إن  خليفة هارون 
فرق  خالل  من  العاملي  الــرتاث  مناطق 
الحامية، وأكد أن إدارته بذلت مجهودات 
مقدرة مع الجهات ذات الصلة إلضافة مناطق 
ومواقع أخرى ملنظومة الرتاث العاملي وحاميتها. 
الوطنية  للجنة  الــعــام  األمــني  أبــدت 
لليونسكو وفاء سيد أحمد استعدادهم للعمل 
املشرتك من أجل توفري كل املعينات يف ترشيح 
العاملي  الطبيعي  للرتاث  املــذكــورة  املواقع 
والباحثني  الخرباء  جهود  ومثنت  لليونسكو، 
هناك  وقالت:  املرشحة  القامئة  استكامل  يف 
عمل كبري لصالح السودان سيتم، الفتة إىل أن 

السودان يزخر بالتنوع الطبيعي.

 الخرطوم - شذى الرحمة الخرطوم - شذى الرحمة
رحب األمني العام للجمعية السودانية لحامية املستهلك 
د. يارس مريغني بإرجاع االتصاالت كجسم إىل وزارة االتصاالت 

مرة أخرى ىف التشكيل الوزاري املقبل.
 وزاد: حتى نستطيع من خاللها فرض هيبة القانون عىل 
رشكات االتصاالت، وشدد عىل أهمية مراجعة الرشكات ونخص 
الرشكة )مل يسمها( التي تزيد بصورة راتبة ىف تعرفة خدماتها 
)مرتني(  لتصل  الزيادة  تتواتر  أن  واستهجن  اإلنرتنت،  خاصة 
بأن الزيادات تتم حتى دون إخطار  ىف غضون الشهر، منتقداً 
للمستهلكني أنفسهم ناهيك عن الجهات ذات الصلة والرقابية 
الشفافية  قوانني  تحكمه  جديد  مبشغل  وطالب  القطاع،  يف 

واملحاسبية والحوكمة الرشيدة.
 وأشار إىل أن الرشكات املوجودة اآلن تتبع سياسات النظام 
عىل  وشدد  الشفافية،  وعدم  و)الغتغتة(  الغطرسة  من  البائد 
مصالح  تحكمة  اآلن  فالقطاع  االتصاالت،  قطاع  ترتيب  إعادة 
و)مافيا( خفية نود اإلفصاح عنها، وقال نطالب بالكشف عن 
الرشكات الجديدة التي منحت من دون عطاءات تقديم خدمة 

اإلنرتنت مؤخراً بواسطة الهيئة القومية لالتصاالت، 
والربيد  لالتصاالت  القومي  الجهاز  بأن  مريغني  وقطع 

االتصاالت  رشكات  عىل  وقانونه  هيبته  فرض  عىل  قادر  غري 
العام  املدير  اللجنة املشكلة من قبل  بل األدهى واألمر حتى 
الفنية  اإلدارة  تضم  التي  املستهلكني(  شؤون  )لجنة  السابق 
االتصاالت  ورشكات  لالتصاالت  القانوين  واملستشار  لالتصاالت 
املحامني  نقابة  وممثل  الصحفيني  ونقيب  املستهلك  وحامية 
ورئيس غرفة خدمات املعلومات والتكنولوجيا وجمعية حامية 
عني  الذي  الجديد  العام  املدير  تعيني  منذ  توقفت  املستهلك 
وعدم  الدغمسة  تواصل  وأرجع  العسكري.  املجلس  قبل  من 
اإلفصاح والشفافية لتوقف هذه اللجنة، واضاف نطالب بعودة 
أسعار  مبراجعة  ونطالب  االتصاالت  لقطاع  املستهلكني  لجنة 
الجهاز  بفرض  ونطالب  اآلن،  املقدمة  واالتصاالت  الخدمات 

القومي لحامية املستهلك.
 وقال: القانون لألسف غري مطبق وهو كاف لحامية حقوق 
املستهلك يف االتصالت لكن ال يوجد تطبيق للقانون، وزاد: حتى 
عنها  يبلغ  التى  الشكاوى  عىل  يرد  ال   )5050( الشكاوى  رقم 
عربه، مشرياً إىل أن الجمعية السودانية لحامية املستهلك أبلغت 
وقال:  اآلن.  حتى  فيه  البت  يتم  مل  أشهر  ستة  قبل  بالغ  عن 
نطالب بعدم تجديد تراخيص رشكات االتصاالت الحالية وفتح 

املجال لرشكات عاملية أكرث احرتاما للمستهلك.

من جهته قال رئيس منظمة الشفافية السودانية د.الطيب 
رشكات  بعض  من  اإلنرتنت  أسعار  ــادات  زي تكررت  مختار 
معني  رقايب  لجهاز  فاعل  وغري  منقوص  وجود  يف  االتصاالت، 
بتنظيم االتصاالت، واجب عليه بحكم مهامه، وحفظا للحقوق، 
أن يقف عىل مسافة متساوية بني أضالع مثلث املعنيني باألمر 

)املواطن - الحكومة- الرشكات(.
مشرياً اىل أن هذه املؤسسة الرقابية عىل قطاع االتصاالت 
الرشكات  بعض  أداء  بتدن  معرفتها  ورغم  لشؤونه،  واملنظمة 
يف القطاع، إال أنها تغفل، أو تتغافل، وتتامدى يف ذلك، وهي 
تفقد حياديتها واستقالليتها، مبوافقتها، أو صمتها، عن الزيادات 
تغطية  للخدمة،  املتدين  واألداء  اإلنرتنت،  أسعار  يف  املتكررة 
بصورة  واملحسوبية  املحاباة  ومتــارس  بل  وانتشاراً،  وجــودة 

واضحة. 
وقطع بأن جهاز تنظيم االتصاالت ميارس محاباته املكشوفة 
ساقها  التي  املــربرات  من  أن  إىل  مشرياً  االتصاالت،  لرشكات 
الجهاز )سابقا( )ليقنن( لرشكات االتصاالت زياداتها بأنها األقل 
السوداين،  الفرد  دخل  متوسط  أن  برغم  اإلقليم  بدول  مقارنة 
كام تشري اإلحصائيات ال يكفي إال ٢٠% تقريبا، من احتياجاته 
الرورية للخبز والصحة والتعليم والوقود والكهرباء، ومؤكدا 

دون حساب كلفة حقه اإلنساين يف التمتع بالتقدم العلمي يف 
مجال املعلوماتية.

وأضاف: املعايري الخاصة بأسعار اإلنرتنت تقول يجب أال 
ضعيفة  الرشائح  بحق  اعرتافا  الفرد،  دخل  من   )%٢( تتجاوز 
الدخل يف التمتع بخدمات اإلنرتنت، أي أال تتجاوز ٦٠ جنيها يف 
الشهر، وفقا لهذا املعيار. )الحد األدىن لألجور يف السودان حوايل 

٣٠٠٠ جنيه شهرياً(. 
أسعار  أن  االتصاالت عن  تنظيم  أما حديث جهاز  وقال: 
بدول  مقارنة  األقل  بأنها  السودان،  يف  االتصاالت  خدمات 
اإلقليم، فهو حديث مغلوط وفيه استغالل واستغفال واحتقار 
عىل  ينب  مل  حديث  مجرد  ببساطة  ألنه  السوداين،  للمواطن 
الدراسة املوضوعية املبنية عىل مقارنة متوسط دخل الفرد يف 

اإلقليم.
من   )%٥٠( للحكومة  يدفع  السوداين  املواطن  أن  وأكد 
الحكومة  تفرض  مضافة، يف حني  قيمة  الخدمة كريبة  كلفة 
حوايل )٣%( فقط عىل الرشكات كريبة الرباح األعامل، علام 
املقتدرة يف  املواطن يعاين أكرث مام تعاين تلك املؤسسات  بأن 
تلك  اي   - قادرة  النقدية، وهي  إيراداتها وكتلتها  ظل ضخامة 

املؤسسات - عىل امتصاص أي زيادات يف أسعار احتياجاتها.

 الريال السعودي يشهد 
تصاعدا ملحوظا 

الخرطوم – ناهد أويش الخرطوم – ناهد أويش 
 شهدت أسعار العمالت األجنبية مقابل الجنية 
واستقر  الطلب  يف  تناقص  وسط  استقرارا  السوداين 

سعر الدوالر يف السوق املوازية عند 264 جنيها.
الدوالر لدى بنك السودان املركزي  وظل سعر 
ثابتا عند مستوى 55 جنيها للرشاء، و55.27 جنيهاً 

سوداين للبيع.
املركزي،  السودان  بنك  اليورو يف  واستقر سعر 
عند نحو 67.11 جنيهاً للرشاء، و67.44 جنيهاً للبيع، 
بينام ارتفع يف السوق املوازية غري الرسمية إىل 320 

جنيها، مقابل 317 جنيها أمس.
السودان  يف  اإلسرتليني  الجنيه  سعر  واستقر 
لدى السوق املوازي عند نحو 335 جنيها، ولدى بنك 
للرشاء،  جنيهاً   74.52 نحو  عند  املركزي،  السودان 

و74.89 جنيهاً للبيع.
 فيام ارتفع سعر الريال السعودي إىل نحو 70 

جنيها، مقابل نحو 69 جنيها الجمعة.
عند  املركزي  السودان  بنك  لدى  استقر  فيام 

سعر 14.67 جنيهاً للرشاء، و14.74 جنيهاً للبيع.
وشهدت تعامالت السوق السوداء، ارتفاع سعر 
الدرهم اإلمارايت إىل 72 جنيها، مقابل 71 جنيها، يف 
البنوك  لدى  استقر  بينام  الجمعة،  تعامالت  ختام 
و15.04  للرشاء،  جنيهاً   14.97 سعر  عند  الرسمية 

جنيهاً للبيع.
جنيها،   690 إىل  الكويتي  الدينار  سعر  وارتفع 
بنك  يف  استقر  فيام  أمس،  جنيها   680 نحو  مقابل 
للرشاء،  جنيهاً   179.94 نحو  عند  املركزي،  السودان 

و180.84 جنيهاً للبيع.

 خبرا ء يطالبون مبراجعة أسعار االتصاالت واإلنترنت

 ورشة تدريبية حول تخطيط
 وإدارة املوارد املائية 

 اليونسكو ترشح تسع مناطق جديدة بالسودان لقائمة التراث العاملي

الخرطوم- شذى الرحمةالخرطوم- شذى الرحمة
وقعت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي عىل عقد لتوريد 
وتركيب محطة كهرباء زالنجي بوالية وسط دارفور مببلغ )287( 

مليون جنيه. 
من جهتها قالت وكيلة املالية آمنة ابكر إن هذا املرشوع 
بدعم  وذلك  للمواطن  األساسية  الخدمات  توفري  إطار  يف  يأيت 

الصحة والتعليم واملياه والكهرباء وسوف يكتمل هذا املرشوع 
ضمن ميزانية العام 2021م، مؤكدة بأن هذه املرشوعات سوف 
تغطي كل واليات دارفور حتى ينعم إنسان الوالية بتوفري الطاقة 

الكهربائية ألنها تعتمد عليها القطاعات الحيوية والتنموية. 
سعد  دارفور  وسط  بوالية  الحكومة  عام  أمني  أكد  فيام   
آدم بابكر أهمية املرشوع الذي يغطي 80 % من حاجة الوالية 

من  مستمر  إمداد  لتوفري  الوالية  سعي  إىل  مشرياً  للكهرباء، 
الكهرباء وحل مشكلة الكهرباء متاماً بنهاية العام 2021م. وقال 
بتنفيذ هذا املرشوع سوف تستفيد العديد من املشاريع الزراعية 
بالوالية باإلضافة إىل البنوك واملستشفيات واستاد الوالية وكافة 
املرافق الخدمية، ويعترب هذا املرشوع نقلة حقيقية نحو التنمية 

املستدامة.

 زالنجي: حل مشكلة الكهرباء بنهاية العام 2021 

اعداد ــ ناهد أوشي  



والتغيري؛  للحرية  املركزي  املجلس  من سلوك  واضحاً  بدا   •
االستحقاق  هذا  إنفاذ  الترشيعي،  املجلس  تشكيل  يف  مراوغته 
بالوثيقة  العمل  منذ  ويزيد  كاماًل  عاماً  أخذ  املهم  الدستوري 
من  نفسها  والتغيري  الحرية  إعالن  قوى  ترضر  رغم  الدستورية؛ 
موضوعية  صفة  وجود  بعدم  األقل-  عىل  ظاهرياً  التأخري-  هذا 
تم  والذي  الترشيعي،  املجلس  االنتقالية غري  السلطة  داخل  لها 
حسب  والــوزراء  السيادي  املجلسني  باجتامع  عنه  االستعاضة 
الوثيقة والتي حددت هذا اإلجراء االضطراري بثالثة أشهر فقط؛ 

لكنه تطاول حتى تجاوز العام.
تكوين  عىل  والتغيري  للحرية  املركزي  املجلس  إلتفاف   •
املجلس الترشيعي االنتقايل بدا واضحاً يف رسعة تكوينه ملجلس 
غري دستوري؛ مينح أعضاء املجلس العسكري صالحيات إضافية مل 
تنص عليها الوثيقة التي حددت دورهم عرب صالحيات املجلس 
يقول  نصاً  االنتقايل  الرشكاء  مجلس  الئحة  يف  فنقرأ  السيادي؛ 
يف  يشارك  هذه  امللزمة  والقرارات  للجميع،  ملزمة  قراراته  إن 

إىل  إضافة  العسكري  املجلس  عضوية  صناعتها 
شقيق حميديت واألصم اللذان ال مربر منطقي 
لوجودهام يف هذا التشكيل؛ فاألول ال صفة له 
العسكري باألساس والثاين أطاحت  يف املجلس 
تجمع  سكرتارية  من  دميقراطية  عملية  به 

املهنيني.
• ما يفعله مجلس إبراهيم الشيخ وعيل 
القرار  اختطاف  إىل  بالظن  يدفع  السنهوري؛ 
السيايس من قبل "شلة" ليس لديها التفويض 
تؤهلها  التي  العريضة  القاعدة  وال  الشعبي 
السودانيني  كافة  تهم  خطرية  قرارات  التخاذ 
هذه  االنتقالية  سفينة  تعرب  أن  يأملون  الذين 
األمواج العاتية إىل ضفة الدميقراطية واالستقرار 
االقتصادي والسالم والتنمية؛ وتجاوز التحديات 

دقًة  التاريخية  مراحله  أكرث  يف  السودان  يواجهها  التي  الكبرية 

وتعقيداً.
دروب  تدخل  الكثيفة؛  الظن  ُشبهات   •
ُخصص  والتي  املرسبة  النسب  عقب  التأكيد 
إىل  مبمثليها  دفع  ما  املقاومة  للجان  منها 
جمعهم  الذي  االجتامع  من  غاضبني  الخروج 
أن  واضحاً  ويبدو  والتغيري؛  الحرية  بقوى 
ميثلون  بأشخاص  سيأيت  الترشيعي  املجلس 
عن  ون  يعربِّ وال  املركزي  الشلة  مجلس  اتجاه 
وساهمت  صنعت  والتي  الحية  الثورة  قوى 
يف اقتالع نظام اإلنقاذ؛ بينام كانت ذات هذه 
التغيري  غري  أخرى  حلول  عىل  تراهن  الشلة 

الجذري وإسقاط النظام.
• هذا االتجاه الخطري سيدفع باملشكل إىل 
الذي بدا واضحاً يف  التصعيد؛ ال فك االحتقان 
ووضع  الربملان  مبنى  إىل  والتوجه  ديسمرب؛   ١٩ مواكب  خروج 

الفتات من قبل لجان املقاومة عىل أسواره تنادي بعودة القرار 
السياسية  األحزاب  احتكار  ووقف  الثورية  وقواه  الشعب  إىل 

واملكّون العسكري للقرارات املصريية للفرتة االنتقالية.
• طبيعة هذا الرصاع املكتوم والذي بدأ يأخذ أشكااًل خطرية 
ميكن أن ينسف االستقرار الرضوري لعملية االنتقال ككل؛ وييش 
للحرية  املركزي  املجلس  مسلك  يف  واملوضوعية  الحكمة  بغياب 
والتغيري والذي بات يعرّب عن مجموعة محدودة ال تتجاوز ثالثة-

أربعة أحزاب فقط؛ وهذا يؤكد مزاعم االختطاف الخطري والذي 
ستأيت نتائجه وخيمة عىل الجميع.

• الجهات السياسية- وغري السياسية- التي يخيفها تشكيل 
تكون  أن  ميكن  ال  بالثورة  قامت  التي  القوى  ميثل  ُحر  برملان 
الفواتري  دفع  ورضورة  ومطلوباته  التغيري  تحقيق  عىل  مأمونة 
وبناء  الدستوري  واالستحقاق  الرضورية  املهام  إلنجاز  الالزمة 
سامءها  تجلل  مستقرة  دميقراطية  دولة  نحو  الشامل  السالم 

السيادة واالستقاللية وتهطل أمطار التنمية يف كل ربوعها.

قد  كنا  األولني  الجزأين  يف 
ظلت  التي  األحــزاب  عن  كتبنا 
التقليدي  اليسار  مفهوم  ُتشكل 
يف  طويلة  لعقود  السودان  يف 
يف  السياسية  الحركة  ُمجمل 
املبارش  بالنقد  وملسنا  السودان، 
العربية  ــزاب  ــ األح تجربتي 
والقوميني  والنارصيني  كالبعث 
الشيوعي  الحزب  وكذلك تجربة 
هاتني  تناول  ونتيجة  السوداين، 
تتبعهام  واقع  ومن  التجربتني 
ووجودهام يف واقع اليوم وصلنا 
بعدم  بيِّنة  ونتيجة  قناعة  إىل 

قدرتهام عىل التطور وال استصحاب الواقع وال الحارض 
للُمستقبل  الوصول  عىل  القدرة  لهم  بالتايل  وليست 
وتوجيه خطاب معريف سيايس جديد لوجود كل كوابح 

التغيري والتجديد فيهم.
ُيناسب  بدياًل  ليكون  نطرحه  الذي  واليسار 
الواقع ويتالقى معه ويتوافق مع الحارض ويسترشف 
اإلثني  وثرائه  تنوعه  بكل  السودان  يف  امُلستقبل 
هو  الحداثة  مع  ويتناغم  الثقايف  والديني  والثقايف 

اليسار الدمُيقراطي الجديد. 
اليسار  أن  لتوضيح  هــذه  الجديد  وكلمة 
التقليدي املوجود حالياً هو يسار قديم وغري مواكب 

وليس يف ذلك أي تجني.
فام هو مفهوم اليسار الدمُيقراطي إذن؟ 

الحايل  ــودان  ــس ال لــواقــع  ُمــهــم  ــاذا هــو  وملـ
ومستقبله؟ 

وكيف مُيكننا إيجاده ليكون فاعاًل ومؤثراً؟
سنحاول اإلجابة عىل هذه التساؤالت ويف ذات 
أوساط كل  يف  اجتامعاً  سياسياً  نقاشاً  لينفتح  الوقت 
امُلهتمني ومن يهمهم مستقبل هذا البلد. فاإلجابات 
الفعل  حركة  من  تــأيت  ــاً  دوم والحاسمة  النهائية 
التغيري  خلق  عىل  وقدرتها  والتنظيم  الجامهريي 

اإليجايب وتحويل األفكار إىل واقع.
مل يُعد اليسار يف كل العامل ُمرتبطاً فقط بالنمط 
القديم الذي رسخته األيدلوجيا االشرتاكية واملاركسية 
واألحزاب الشيوعية، فالتطور الذي مرت به البرشية 
كان من الطبيعي له أن ينتج أشكااًل جديدة ملفهوم 

اليسار.
العام  شكله  يف  اليسار  مفهوم  كذلك  ارتبط 
العدالة  مفهوم  وتعميق  نرش  ومحاوالت  بدعوات 
والحرية  وباملساواة  الفقر  من  والحد  االجتامعية 
وحقوق املرأة وغريها من شعارات اليسار التي ناضل 

من أجلها الكثريون طوياًل.
العدالة  تحقيق  عامل  ظــل  بذلك  ولعل 
القاسم  هو  واملــســاواة  الحرية  وقيم  االجتامعية 

املشرتك بني كثري من حركات وقوى وأحزاب اليسار.
فالبوابة  اجتامعية  عــدالــة  لتتحقق  فهل 
الوحيدة لذلك هي بوابة الفكر املاركيس واالشرتاكية 

واأليدولوجيا الشيوعية؟.
اإلجابة قطعاً ال.

تحقيق  يف  الشيوعية  فشلت  العكس  عىل  بل 
العدالة االجتامعية يف كل البلدان التي تبنت النموذج 
االشرتايك، فالعدالة ال تتحقق اجتامعياً بسيطرة الطبقة 
العاملة وال بنظرية الحزب الواحد الشمولية. وهذا ما 
غرسته األيديولوجيا الشيوعية طوياًل فلم ُتثمر شيئاً، 
ورؤيتها القامئة عىل الرصاع الطبقي التناحري لجلب 
اجتامعية  عدالة  يخلق  مل  أيضاً  االجتامعية  العدالة 
عليه  ــزت  رك ــذي  وال االقتصادي  جانبها  يف  حتى 
املركزي  من رصاعها  وجعلت  الشيوعية  األيديولوجيا 
والتاريخي مع الرأساملية واملجتمعات الرأساملية هو 

ما ُيحرك خطابها الجامهريي والسيايس.
وباالنتقال للواقع السوداين ظلت نفس املعايري 
عىل  ركز  وإن  الشيوعي  الحزب  تبناها  التي  هي 
وجود  )لعدم  حديد  السكة  وعامل  امُلزارعني  حالة 
خلق  وحاول  السودان(  يف  متقدمة  صناعية  حركة 
تحالف يضمهم والطلبة وبعض املثقفني. ولكنه فشل 
الجامهري  من  األعظم  السواد  اخرتاق  يف  كبرياً  فشاًل 
وأطرافه  السودان  يف  والفقرية  وامُلهمشة  الكادحة 
وريفه واستقطابها لصالح مفهوم العدالة االجتامعية 
الوعي  يف  نشطة  لحركة  إحداثه  رغم  السودان  يف 
كافية  تكن  مل  لكنها  والطلبة،  املثقفني  بني  خاصة 
الشعب  مجموع  يف  ُكربى  ونقالت  تحوالت  إلحداث 
والفقراء  وامُلهمشني  الكادحني  ومجموع  السوداين 
وفئات الشعب التي تتوق لبسط العدالة االجتامعية 

واالقتصادية واملساواة يف السودان ونيل الحقوق.
فالتجربة إذن وبذات أدوات الحزب الشيوعي 
الجامهري مل  السيايس وعمله وسط  وأفكاره وخطابه 

تنجح يف إحداث ما ظل يعمل ويدعو له 
طوال 75 عاماً من تاريخه الطويل منذ 

التأسيس.
تحققها  ال  االجتامعية  فالعدالة 
وغري  النظر  وقارِصة  امُلنغلقة  األيدلوجيا 
ما  وهو  بساطة  بكل  هذا  الدمُيقراطية، 
السوداين  الشيوعي  الحزب  عىل  ينطبق 

متام االنطباق.
عــىل عــكــس مــفــهــوم الــيــســار 
االجتامعية  للعدالة  الــدمُيــقــراطــي 
بالنظرة  يربطها  ال  فهو  وتحقيقها، 
يربطها  وال  الطبقي،  والتناحر  الطبقية 
طبقات  أو  طبقة  عىل  طبقة  بسيطرة 
والسري  لالقتصاد  منغلق  تفكري  يتبنى  ال  أخرى، وهو 
اقتصاد  ضد  يقف  وال  العاملي  االقتصاد  تيار  عكس 
واالجتامعي  والفكري  السيايس  خطابه  يف  السوق 
القطاع  سيطرة  بني  ما  الفجوة  لردم  يسعى  ولكنه 
الرضائب  توجيه  يف  وتحكمها  الدولة  ودعم  الخاص 
وتحصيلها وقوانينها يف دعم التعليم والصحة ومعاش 
وال  للمجتمعات  التوازن  تخلق  بنسب  املواطنني 
تحولها بالتايل إىل فقراء ال يجدون فرص التعليم وال 
العالج وال العمل وكل الدخل تتحكم فيه فئة صغرية 
يذهب لها وهي وحدها من تتحكم وتتعلم وتتعالج.
لتكون  ويعمل  يسعى  الدمُيقراطي  اليسار 
العادلة  وللقسمة  املتوازنة  للتنمية  ُمحركة  الدولة 
للسلطة والرثوة واملساواة أمام القوانني ولكل حقوق 
الحرية  يف  اإلنسان  وحقوق  امُلتساوية  املواطنة 
تسعى  وهي  والصحة،  والعالج  والتعليم  والعدالة 
بني  ُيساوي  دستور  بإقرار  حقيقية  اجتامعية  لعدالة 
عىل  ثقافة  وال  ِعرق  عىل  ِعرق  يعلو  ال  وأن  الجميع 
ثقافة وال نوع عىل نوع. وأن تكون الفوارق الفردية 
واملهارات واملجهود يف العمل واإلنتاج هي الفارق يف 

الدخل لكل فرد يف السودان.
حديثة  بدمُيقراطية  ُينادي  الدمُيقراطي  اليسار 
تقليدية  ليست  ومؤسساتها،  الدولة  لكل  وحقيقية 
ُموٓجهة. دميقراطية تتحول إىل سلوك  وال مركزية وال 
ظاهرها  دمُيقراطية  وليست  املجتمع،  كل  يف  وترسخ 

الحريات وباطنها االستبداد والشمولية.
يسار دمُيقراطي ُمنفتح عىل كل العامل ال ُيعادي 
أحداً ولكنه يدعم كل من يتبنى خطه وأفكاره يف كل 
العامل ويتحالف معه من أجل عامل أفضل تسوده قيم 

السالم والتسامح والتعايش الِسلمي والتعاون.
وفئات  املهمشني  كل  يدعم  دمُيقراطي  يسار 
الشعب الفقرية والكادحة واملقهورة واملظلومة لتنال 
العلامين  الدمُيقراطي  الدستور  يقرها  التي  حقوقها 
لسودان ال ُيستغل فيه الدين يف الُسلطة ومؤسسات 
الدولة وال تعلو هوية عىل هوية وال ثقافة عىل أُخرى 

بل يتوحد فيه الجميع.
حقيقة  الشباب  فيه  يتقدم  دمُيقراطي  يسار 
ويحارب  واإلنتاج،  والعمل  الدولة  مواقع  لشغل 
كل  النساء  فيه  وينال  والفساد،  واملحسوبية  البطالة 
حقوقهم امُلتغول عليها مبوانع التقاليد البالية والنظرة 
املجتمع عىل  يف  ودورها  للمرأة  وامُلتخِلفة  اإلقصائية 

قدر املساواة مع الرجال.
برضورة  اإلميان  كامل  يؤمن  دمُيقراطي  يسار 
فصل الجيش عن السياسة وعدم وجوده يف الُسلطة 
وأن يعمل لصالح امُلحافظة عىل الدمُيقراطية ومدنية 
مؤسسات  من  كغريه  دوره  وإلداء  سياسياً  الدولة 
الدمُيقراطي  املدين  الدستور  به  ُينادي  كام  الدولة 

للدولة السودانية.
يسار دمُيقراطي يتكون بتحالف كل من يؤمنون 
بهذه األهداف من كل بنات وأبناء السودان ويعملون 

جامعياً ودمُيقراطياً لتحويلها لواقع يف كل املواقع.
آن أوان اليسار الدمُيقراطي الجديد يف السودان 
الواحدة  الثقافة  وسيطرة  العنرصية  من  يخِلصه  ليك 
والطائفية  القداسة  ومن  واإلثني  الثقايف  واإلستعالء 
كثرياً  السودان  أقعدت  التي  والسياسية  املذهبية 
وامُلتخِلفة  التقليدية  القوى  لتحالف  مطية  وجعلته 
األتباع وليس فيه كل  السودان من زوايا  والتي ترى 

فرد سيداً لذاته إمنا ُمجرد تاِبع لشخص أو فكرة.
تغريت  قد  الثورة  بعد  السودان  أن  املؤكد  من 
جديدة  أجيال  فيه  وتسعى  املفاهيم  من  كثري  فيه 
أفضل  لسودان  الحقيقي  التغيري  نحو  وأحداث  متاماً 
وتصميم وصمود. هذه  عزمية  وبكل  أدىن شك  دون 
اليسار  يتبناه  الذي  التغيري  هذا  جوهر  هي  األجيال 
ترفض  أجيال  الــســودان.  يف  الجديد  الدمُيقراطي 
التقوقع وُعقم األفكار واأليدولوجيا وتؤمن بالحداثة 
ومتيض نحو امُلستقبل بوعي وهي راكزة وذات إرادة 

فوالذية يف الحارض اآلن.

الهجرة املؤقتة )االغرتاب( الهجرة املؤقتة )االغرتاب( 
شملت فئة مقدرة من املعلمني وأساتذة الجامعات وغريهم 
من الكتاب ملكة الفاضل، بثينة خرض ميك، الحسن محمد سعيد، 
الحسن بكري، أمري تاج الرس، محمد الطيب، حامد الناظر، منصور 

الصويم، جامل محمد أحمد. 
توطئةتوطئة

صور  من  تحتويه  وما  الذاكرة  عىل  بنائها  يف  الرواية  تعتمد 
من  املكون  للكاتب  الرسدي  املخزون  تحفظ  وأحداث،  وشخوص 
الذاتية  وتحليالته  املختلفة،  وقراءاته  املرتاكمة  مشاهداته  مجموع 
لكل املعلومات التي تصل إىل هذه الذاكرة باختالف أدوات تلقيها.

املهجراملهجر
 املكان هاجر منه أو إليه.

الرواية الرواية 
هي فن رسد األحداث والقصص، تضم الكثري من الشخصيات 

التي تختلف يف صفاتها وانفعاالتها وهي أحدث الفنون النرثية. 
أدب املهجر أدب املهجر 

يطلق عىل اإلنتاج األديب ألدباء عاشوا يف بالد أخرى غري بالدهم األصلية، بالد 
هاجروا إليها وعاشوا فيها تفاعلوا مع مجتمعاتها تأثرياً وتأثراً...

األثر النفيس للهجرة عىل املهاجريناألثر النفيس للهجرة عىل املهاجرين
من  معنّي  لبلد  الفرد  مبغادرة  تتمّثل  بسيطة وحسب،  عملّية  ليست  الهجرة 
أجل االستقرار يف بلد آخر، وإمنا سريورة وآليات لها عّدة مراحل متداخلة ومتتالية 
ميّر بها املهاجر، ولكّل مرحلة من هذه املراحل املرتبطة بعضها ببعض خصوصياتها 
الخصوصيات  هذه  وتتجىّل  املختلفة.  واالجتامعّية  النفسّية  وميكانيزماتها 
وامليكانزمات يف ثالث مراحل ميكن تلخيصها عىل الشكل اآليت: أواًل، مرحلة اتخاذ 
يجري هذا  ال  وغالًبا  بذلك  قراره  يّتخذ  وطنه  الفرد  يغادر  أن  فقبل  الهجرة،  قرار 
األمر بني ليلة وضحاها، وإمّنا يأخذ وقًتا تتفاوت مّدته بحسب األوضاع الشخصية 
واالجتامعية والّسياسية. فعملّية اتخاذ القرار -بحّد ذاتها- سريورة معرفّية معّقدة 

ُيختار من خاللها ترّصف معنّي، أو فعل معنّي، من بني عّدة احتامالت ممكنة.
املرحلة األويل اتخاذ قرار الهجرةاملرحلة األويل اتخاذ قرار الهجرة

اّلتي تدفع الفرد إىل التفكري بالهجرة متعّددة ومتداخلة، منها  األسباب 
ُيعد  عام  وجه  ويف  سيايس.  وآخر  اجتامعي  هو  ما  ومنها  اقتصادي  هو  ما 
االقتصادّية  البؤس واألوضاع  التحّرر من  أفضل، والرغبة يف  السعي إىل حياة 
الهجرة  قرار  طبيعة  حيث  من  أّما  للهجرة.  الدوافع  أهّم  من  تطاق  ال  التي 
تعتمد  وهي  الطوعية،  الهجرة  عن  الحديث  -هنا-  فيمكننا  اتخاذه،  وكيفّية 
القرسّية،  الهجرة  وعن  اقتصادّية،  تكون  ما  وغالًبا  للفرد  الحّر  االختيار  عىل 
أّي: اإلجبارّية، وتكون نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية واملواقف السياسّية 
بأّن هناك هجرة طوعّية ينطوي ضمًنا  القول  رأينا،  والرصاعات األهلّية. ويف 
أجل  من  وطنه  برتِك  قراره  الفرد  يتخذ  حني  فحّتى  اإلجحاف،  من  نوٍع  عىل 
تحسني وضعه، ووضع عائلته االقتصادي فإنه بشكل أو بآخر مدفوع إىل ذلك، 
ولو كانت أوضاع وطنه االقتصادّية جّيدة، ومن ثم؛ وضعه هو جّيد، ملا اختار 
الهجرة وترك وطنه وأهله. إذن، يحق لنا التساؤل عن مدى حرّية الفرد يف ما 
يتعّلق بقرار الهجرة وبناًء عليه؛ ميكننا القول بأّن جميع املهاجرين هم يف وجه 
وذلك؛  متفاوتة،  بدرجات  ولكن  قرسّية  الهجرات  فجميع  رين،  ُمهجَّ آخر  أو 

بحسب العوامل واألحوال اّلتي دفعت إليها.
إّن اّتخاذ قرار الهجرة ليس باألمر الّسهل والبسيط، ويف جميع األحوال، ترتافق 
الحايل  الوضع  من  واليأس  والرتّدد  املستقبل  من  الخوف  مشاعر  مع  املرحلة  هذه 
واإلحباط وفقدان األمل يف تحّسن األحوال، فتصبح املغامرة والهجرة هي الطريق 

الوحيد للنجاة أو عىل األقل أفضل الخيارات املمكنة.
 املرحلة الثانية املرحلة الثانية

آليات  وضع  مرحلة  تبدأ  بالهجرة  القرار  اّتخاذ  فبعد  التنفيذ،  مرحلة  فهي   
وخطط ملغاردة الوطن األم والوصول إىل الوطن الهدف أو املضيف. وطرق الوصول 
ذلك عن  ويتّم  وُتسمى حينئذ هجرة رشعّية  قانونّية  بطرق  تكون  أن  إّما  للهدف 
طريق الحصول عىل تأشرية الدخول من سفارة البلد امُلضيف، أو بطرق غري قانونّية 

وغري نظامّية وُيطلق عليها اسم الهجرة غري الرشعّية.
تأثريًا  امُلضيف  للوطن  الوصول  أجل  من  املهاجر  اّتبعها  التي  األساليب  تؤّثر 
النفسّية فيام بعد، فبعض هذا األساليب تّتصف  كبريًا يف تكّيفه واندماجه وبنيته 
باملخاطرة الكبرية حيث تكون حياة املهاجر بخطر كعبور الحدود الرّبية والبحرية 
التي  املكتّظة  املوت  قوارب  ُتعترب  وبالطبع  التهريب  مافيات  شبكات  طريق  عن 
يستقّلها الّسوريون، عىل سبيل املثال ال الحرص، من أخطر الطرق املّتبعة من أجل 
تحقيق هدف الوصول إىل أوروبا. فكّل من عاش تجربة هذه القوارب، حّتى وإن 
مرّت بسالم، يتحّدث عنها بأمل وحزن وبأّنها قد شّكلت له صدمًة مل يكن يتوّقعها. 
ولكن الّصدمة األكرب التي ترتك أثرًا سلبيًّا كبريًا يف الصحة النفسية، واإلحساس باألمان 
قوارب  أحداث  من  نجوا  الذين  أولئك  نصيب  من  تبقى  املهاجرين،  لدى  النفيس 
املوت، فالدراسات العلمية تؤكد عىل معاناتهم النفسّية والشخصّية لسنواٍت عديدة 

بعد نجاتهم من الحادث.
باملخاطر ومع ذلك  الهجرة غري الرشعّية قاسية ومريرة ومحفوفة  إّن تجربة 
يؤّكد معظم املهاجرين الذين لجأوا إليها أّنهم غري نادمني؛ ألّنه مل يكن لديهم أّي 

خياٍر أو بديٍل آخر.
واملرحلة الثالثة واألخرية واملرحلة الثالثة واألخرية 

هذه  ُتعّد  املهاجر،  يتوّقعه  ما  عكس  وعىل  واالستقرار،  الوصول  مرحلة  هي 
املرحلة من أصعب املراحل وأطولها وأكرثها تعقيًدا. فعىل الّرغم من أّنه قد وصل 
بّر األمان ومل يعد هناك من مخاطر حقيقّية أو مبارشة عىل حياته، إاّل أّنه رسعان 
أبعد ماّم كان يتصّور وأن االستقرار  أّن هذا األمان  بالواقع ويكتشف  ما يصطدم 
والطأمنينة املنشودتان أعقد وأطول ماّم كان يتخّيله، ال بل خالًفا ملا كان يتخّيله، 
فأغلب املهاجرين رسموا صورة مثالية مبالغ فيها عن هذه املرحلة ومل يتصّوروا مدى 
الّصعوبات، حّتى يف أدق تفاصيل الحياة اّلتي سيالقونها يف هذه املرحلة. وهذا البون 
الشاسع بني الّصورة امُلتخّيلة والواقع يرتك أثرًا كبريًا عىل توازنهم النفيّس والشخيّص. 
فلقد أظهرت الدراسات بأّن الهجرة سواء كانت طوعّية أو قرسّية، كام هي الحال 
النفسّية  آثارها  لها  فإن  أو جامعّية  الطبيعّية، وفردّية  الحروب والكوارث  أثناء  يف 

 1912 عام  يف  كانت  الدراسات  هذه  فأوىل  املهاجر.  الفرد  عىل 
شيوًعا  أكرث  هي  العقلية  االضطرابات  أّن  إىل  بوالك  أشار  حيث 
بالسكان  مقارنًة  نيويورك  مدينة  يف  املهاجرين  أوساط  يف  مبرّتني 
النتيجة نفسها يف دراسة قام  األصلّيني، وأيًضا أودغار توّصل إىل 
بها عىل املهاجرين الرنويجيني إىل الواليات املّتحدة األمريكّية يف 
عام 1932 إذ أظهرت دراسته أن هؤالء املهاجرين هم أكرث إصابًة 
باألمراض النفسية مقارنًة بالرنويجيني الذين مازالوا يعيشون يف 
الرنويج. ويف دراسات أخرى حديثة توّصل الباحثون إىل النتيجة 

نفسها أيًضا.
نقدّية  دراسة   Murphy العامل موريف أجرى  عام 1997  يف 
تحليلّية لهذه الدراسات، ومّيز بني نوعني من الباحثني يف مجال 
علم نفس املهاجرين: أولئك اّلذين قّدموا فرضّيات عن جاهزّية 
فّضلوا  اّلذين  واآلخرين  النفسّية،  باألمراض  لإلصابة  املهاجرين 
التوّتر  عن  الناتجة  للهجرة  السلبّية  النفسية  اآلثار  عىل  الرتكيز 
اّلذي يسّببه االستئصال الثقايف. هذا االختالف بني هذه األبحاث 
إىل  منه  كبري  جزء  يعود يف  املهاجرين  عند  النفسية  االضطرابات  سببّية  تفسري  يف 

التناقض بني الدراسات العيادّية، من جهة، واألنرثوبولوجيا من جهٍة أُخرى.
أما يف الدراسات املعارصة، فامزال الجدل مستمرًّا حالًيا حول ما إذا كان هناك 
استعداد نفيس لإلصابة باملرض النفيس لدى املهاجرين أّي استعداد فطري، أو ما إذا 
الثقافّية والوضع االجتامعي واالقتصادي الذي يعيش فيه املهاجرون  البيئة  كانت 
هم الّسبب يف اإلصابة باالضطرابات النفسية، أّي أنه ُمكتسب. وما زاد يف ِحّدة هذا 
الجدل هو أّن املعطيات العلمّية ما تزال متناقضة وغري كافية للبّت يف هذا األمر 
وخاّصة أن مناهج البحث املعتمدة وأدوات القياس املستخدمة ليست نفسها يف 
جميع البلدان ويف جميع البحوث، فمثاًل غالباَ ما تعتمد البحوث يف مجال الصحة 
فرنسا  يف  بينام  الكّمي  املنهج  عىل  األمريكية  املتحدة  والواليات  كندا  يف  العقلّية 

أغلب الدراسات يف هذا املجال تعتمد عىل املنهج التحلييّل الكيفّي.
يف جميع األحوال، تشري معظم الدراسات الحديثة اّلتي تناولت مسألة اآلثار 
النفسّية  الهجرة وظروفها من جهة واالضطرابات  بني  العالقة  إىل  للهجرة  النفسية 
والعقلّية من جهة أخرى، مع التأكيد عىل رضورة اعتبار املهاجر كائن كيّل )بيولوجي 
التي  والخطّية  التبسيطّية  النظر  وجهة  ترفض  بذلك  وهي  اجتامعي(   – نفيس   –
اآلثار  أن هذه  إىل  التنبيه  يجب  كام  النفيس.  لالضطراب  سبًبا  واحًدا  عاماًل  تعترب 
واالضطرابات النفسّية والعقبات، تختلف من حيث شّدتها ونوعها، ال بل وجودها 
أيًضا، من مهاجر إىل آخر، وذلك؛ تبًعا لعوامل، أهّمها البنية النفسّية الفردّية لكل 
شخص، والحالة االجتامعّية والعمرّية، والوضع االقتصادي، ودرجة الثقافة والخلفّية 
غري   – رشعّية  جامعّية،   – فردّية  قرسّية،   – )طوعّية  الهجرة  وأسباب  االجتامعّية، 

رشعّية(
)*( تنويه: هذا املقال جزء من بحث علمي بعنوان “سيكولوجيا املهاجرين: 
للدراسات  )حرمون(  مركز  يف  ُنرش  الّتثاقف”،  واسرتاتيجّيات  الُهوّية  اسرتاتيجّيات 

املعارصة.
األثر النفيس للهجرة عىل تكوين ذاكرة الكاتب:-األثر النفيس للهجرة عىل تكوين ذاكرة الكاتب:-

الكاتب من مجموع مشاهداته، مسموعاته، قراءاته، واعتامل  تتكون ذاكرة 
كل تلك املحتويات يف تلك الذاكرة، إضافة إىل تحليله لكل ما سبق، وتكوين صورته 

الخاصة ومقوالته الذاتية...
الشخص  ذاكرة  تكوين  أدوات  من  الكاتب،  ذاكرة  تكوين  أدوات  تختلف 
الصور،  للمشاهد،  التقاطاته  وحساسية  الكاتب  أدوات  لحساسية  نسبة  العادي، 

األحداث الخ...
الهجرة تفتح فرصاً للتالقح، التثاقف، التالقي، تعدد املشاهدات، املسموعات، 
ذلك   كل  وانعكاس  الجديد  املكان  باختالف  تختلف  املوضوعات  وحتى  القراءات، 

عىل الرتكيبة النفسية للكاتب..
املوضوعات املطروحة من قبل كتاب املهجر املوضوعات املطروحة من قبل كتاب املهجر 

اإلبداعي  املنتوج  عىل  وآثارها  مبعاناته  تعني  داخلية،  أو  ذاتية  موضوعات 
للكاتب...

املجتمع  يف  اندماجه  وسبل  الوافد  حالة  تصوير  املرتجمة،  يف  العال  أبو  ليىل 
الجديد، وكذلك بركة ساكن )الرجل الخراب(.

 طارق الطيب يف )مدن بال نخيل( جامل محجوب ثالثيته، وافدان يعمالن عىل 
التمسك بجذريهام من أن ترضبه أمواج االنتامء الجديدة، من خالل الكتابة الروائية 

وتكون أقرب إىل هجرة عكسية إىل املنبع ... 
من  يعربها  التي  والسبل  املهاجر  يستغلها  التي  بالوسائل  تتعلق  موضوعات 

مكان مستقره إىل مهجره.
برز عىل السطح بقوة تيار يعمل عىل توصيف وتوثيق طرق الهجرة املختلفة 
)ماما  البليك  عامد  عامئة(،  )توابيت  كاشف  سوزان  والخطرة،  اآلمنة  واملخالفة، 

مريكل(.
موضوعات عاملية ال ترتبط مبكان محدد، وال تشرتط تسمية أعامل الشخوص 
داخل النص الروايئ )آن الصايف( يف مرشوعها الروايئ واملعريف، منريي مجاور )النفوس 

أنداد(.
املوضوعات املطروحة من الكتاب املغرتبني املوضوعات املطروحة من الكتاب املغرتبني 

     االغرتاب الهجرة املؤقتة، محدودة بزمن معلوم، وأهداف معينة إال فيام 
ندر، لذلك نجد أن انفصال املغرتب عن موطنه األصيل يكون انفصاال جزئيا وهو 
عادة مايزوره بشكل دوري، يحمل همومه ومشاكله والحنني إليه، يعرب عنهم عرب 
ويكون هو عىل  أكرث سطوعا ووضوحا  وتكون مشاهد موطنه  اإلبداعي،  منتوجه 
التحليل  انتقاص، مام يساعده عىل  مسافة تسمح له برؤيتها مكتملة الحواف بال 
وتفنيد الصور وعكسها كام يراها أو يقرتح حلوال ملا علق منها، فتخرج أكرث جامال 
إليه، ال  املبتعث  التي يقضيها املغرتب يف املجتمع  الفرتة املحددة  وجاذبية وثراء، 
تسمح له يف الغالب باالندماج الكيل، لذلك تقل درجة تفاعله مع قضاياه ومن ثم 
التعبري عنها فيكون ظهورها خجواًل أو مترسباً يف أعامله إن مل ينعدم متاماً، منهم 

عىل سبيل املثال الحرص: 
ملكة الفاضل )الجدران القاسية، ويف مكان ما(، بثينة خرض ميك )حجول 
من شوك، أغنية النار، صهيل النهر(، الحسن محمد سعيد )البقعة، أبو جنزير، 
عطربة(، أمري تاج الرس يف كامل إنتاجه، محمد الطيب )روحسد، الحبل الرسي(، 
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نضال عبد الوهاب

آن أوان اليسار الديُمقراطي الجديد في السودان.. )3/3( 

سارة الجاك
 حكاية حياة

 أثر المهجر في كتابة الرواية ودوره في إبراز الهوية الوطنية

تشريعي )الُشلة(
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األمريكية،  املعونة  وتمويل  دارفور،  غرب  والية  حكومة  مع  وبالتعاون  وتوفيقه،  اهلل  بمشيئة 

برنامج نحو سالم دائم للسودان، سينعقد مؤتمر النازحني بوالية غرب دارفور، بمدينة الجنينة 

عاصمة الوالية، وذلك يف الفرتة من 23 إىل  25 يناير 2021م، بمشاركة )200( نازح، من ممثلي 

نازحي الوالية، يمثلون 59 معسكرًا، سيتم التقيد بكل الضوابط الصحية املقررة بواسطة اللجنة 

الصحية  العليا االتحادية وبالوالية ملكافحة الجائحة وااللتزام بالتباعد، كما ستوجه الدعوات، لرئيس 

وبعض أعضاء مجلس السيادة، ولرئيس وبعض أعضاء مجلس الوزراء، واملراقبني، للمشاركة يف  

املؤتمرات الثالثة وهي: 

مؤتمر النازحني بوالية غرب دارفور .

مؤتمر الرحل والرعاة بوالية غرب دارفور.

مؤتمرات البناء املحلي والوطني لوالية غرب دارفور .

إضافة لألوراق املقدمة يف املؤتمرات الثالثة بواسطة أصحاب املصلحة، هنالك مشاركات على 

املستوى القومي .

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

مؤتمرات البناء المحلي والوطني 
مؤتمر النازحين بوالية غرب دارفور 
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من موقع الحوار املتمدن:من موقع الحوار املتمدن:
الظروف  سياق  يف   )1924( لثورة  الصحيح  التقييم 
الوثائق  ُرزٍَم من  باإلفراج عن  إال  العاملية وقتها لن يكتمل 
املذكرات  خاصة  بالسودان.  املتعلقة  الرسية  واملستندات 
وكبار  السودان  عىل  الربيطاين  العام  للحاكم  الحكومية 
السودان  حول  الربيطانية  الحكومة  ومذكرات  موظفيه، 
الفرتة  تلك  يف  ملرص  الربيطاين  السامي  املندوب  وأوراق 

واملستندات الرسية الخاصة باتفاقية الحكم الثنايئ.
قامت  الربيطانية  املستعمرات  أّن وزارة  بالذكر  جدير 
والتي  املستندات،  آالف  بحرق  إمرباطوريتها  اضمحالل  مع 
الغارديان  )صحيفة  مستعمراتها  يف  جرامئها  عىل  تحتوي 

الربيطانية 2012(.
متوقع،  هو  كام  الثورية،   1924 ثورة  أزمة  وسعت 
مدارك الشعب حول طبيعة املرحلة التاريخية التي متر بها 
البالد، كام أنها كانت عالمة فارقة أدت إىل فرز حقيقي يف 
مواقف القوى االجتامعية من الهيمنة األجنبية. وهذا الفرز 
رغام عن اكتسابه ثوباً جديداً، إال أنه ما زال ميثل يف جوهره 
تناقض مسار الثورة السودانية األسايس، باعتبار أن استقالل 
القرار الوطني ميثل القضية األوىل التي تواجهها البالد وذلك 

حتى اليوم.
وقعت بريطانيا مع مرص يف العام 1899 اتفاقية الحكم 
الثنايئ. ويف نفس الوقت كانت تهدف إليهام الدول الكربى 
بأنها ال تنوي االحتفاظ بالسودان وليك ال تبدو كأنها تريد 
عىل  اإلرشاف  مهمة  بريطانيا  أوكلت  بالسودان  االحتفاظ 
الوزارة  إىل  وليس  الربيطانية  الخارجية  وزارة  إىل  السودان 
الحربية الربيطانية. وال إلدارة املستعمرات. إذن كان توقيع 

اتفاقية الحكم الثنايئ هو مزيد من التمويه.
وعند كثري من املؤرخني السياسيني فإن اتفاقية الحكم 
السودان  وضع  فيها  يحدد  مل  قانونياً  تحاياًل  تعد  الثنايئ 
السيايس بعد االحتالل. بل تعمد واضعوها )وهم اإلنجليز( 
أال يرد أي ذكر ملسألة السيادة يف أي بند من بنودها. وواقع 
مرص  أبعدت  فقد   1899 السودان  احتالل  منذ  أنه  األمر 
شؤون  من  لشأن  مبارشة  إدارة  أي  عن  متاماً  نهايئ  بشكل 

السودان. والتي هيمن عليها اإلنجليز هيمنة تامة.
بإجالء  النيل  حوض  عىل  سيطرتها  بريطانيا  عززت 
سلطتها  إقامة  بعد  مــبــارشة،  فشودة  عن  الفرنسيني 
متثل  متصلة  سلسلة  يف  كحلقة  الخرطوم  يف  االستعامرية 
عىل  الكاملة  بالسيطرة  الخاصة  الربيطانية  االسرتاتيجية 
مع  السويس  قناة  عربة  التجارة  طرق  تأمني  وبالتايل  مرص 
الدول اآلسيوية. فقد أدرك اإلنجليز أن احتاللهم للسودان 
يؤدي لتحكمهم يف مياه نهر النيل وبالتايل تعزيز سيطرتهم 
عىل مرص التي متثل تلك املياه املصدر األسايس لحياتها كام 
وسط ورشق  يف  التمدد  إلنجلرتا  يتيح  السودان  إخضاع  أن 

إفريقيا.
دامئاً  اإلنجليزي  الرفض  كان 
من  طلب  ألي  بالرفض  حاساًم 
يف  املصالح  بعض  لتحقيق  مرص 
 1922 العام  يف  فمثاًل  السودان. 
وزراء  رئيس  جورج  لويد  رفض 
املرصيني  مطلب  حينها  بريطانيا 
بالسامح لهم بلعب دور أكرب يف 
الحامية  تقليل  وخاصة  السودان 
ــوال  الــروريــة لـــرؤوس األمـ
تنمية  يف  املستثمرة  اإلنجليزية 

السودان.
التي  األحــداث  فــإن  عليه 
 1924 يف  الــســودان  يف  حدثت 
تــهــديــداً  ــا  أســاســه ــت يف  ــان ك
السياسية  بريطانيا  السرتاتيجية 
السيطرة  يف  بالرغبة  املدفوعة 
التجارية  والهيمنة  االقتصادية 
بأهمية  تتسم  منطقة  عــىل 
بلغت  الحد  هذا  وإىل  عظمى. 
عىل  ــوار  ــث ال ــرأة  وجـ شجاعة 
اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها 
لهذه  ورمبا  منتهاها.  الشمس 
الناس )ثورة( إذ  الجرأة سامها 
التوصيف الصحيح ألحداث  أن 
1924 هو أنها انتفاضة وليست 

ثورة.
الثنايئ  الحكم  سيادة  بعد 
نوعية  نقلة  حدثت  البالد  عىل 
التي  خاصة  الثقافة  انتشار  يف 
ــســودان.  ال مــرص  بها  رفـــدت 
ــارف جــديــدة  ــع الــحــامــلــة مل
الربجوازية  فئات  بعض  ووسط 

املتوسطة والصغرية من املتعلمني 
الوعي  إىل منو  أدى  بدوره  وهذا 

للتغيريات يف مجال  كتعبري  الفئات  لهذه  الوطني  السيايس 
إثر  السوداين  الوطني  الوعي  وتأجج  االقتصادية.  العالقات 
أخبارها  السودانيون  تلقف  والتي  املرصية   1919 ثورة 
بانبهار ِلام مثلته من عزمية أكيدة يف التخلص من االستعامر 

الربيطاين.
السوداين  االتحاد  جمعية  تأسست  الظروف  هذه  يف 
كلية  وطلبة  خريجي  )األفندية(  من   ،1920 العام  يف 
روابط  لها  يكن  ومل  البالد  يف  سيايس  تنظيم  كأول  غردون 
مع الكيانات الطائفية والقبلية. وغلفت نشاطها يف البداية 
باألنشطة األدبية وجاء تكوين جمعية االتحاد مبارشة بعد 
لتهنئة  الثالثة  الطائفيني  الزعامء  زيارة قام بها وفد بقيادة 
العاملية  الحرب  يف  بريطانيا  بانتصار  الخامس  جورج  امللك 
األوىل، والتنديد بثورة 1919 املرصية، والتي ربط زعامؤها 
حق  بوضع  وذلك  السودانية  باملسألة  يسمى  صار  ما  حل 
تقرير املصري للسودان يف يد مرص! بينام متسكت بريطانيا 

مائة عام على ثورة أربعة وعشرين ... حينما استشهد على مدفعه عبد الفضيل
لكي ال ننسىلكي ال ننسى10

إعداد- عبد املاجد عليشاألحد ٢٧ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٢ جمادي األوىل ١٤٤٢هـ  العدد )٨٦(

يكن  ومل  السودانية.  املسألة  يف  السودانية  اإلرادة  دور  بتأكيد 
موقف بريطانيا إال رهاناً عىل األرستقراطية الدينية التي فوضت 
حق تقرير مصري السودان لها تحت شعار )السودان للسودانيني( 

عند املفاوضات مع مرص.
االتحاد  جمعية  يف  انقسام  حدث   1923 عام  منتصف  يف 
السوداين، أدى الحقاً إىل قيام جمعية اللواء األبيض، وهو يرجع 
للطبيعة الربجوازية الصغرية للفئات املهيمنة عىل قيادة الجمعية 
والتي تجعلها تتأرجح يف موقفها من مسألة التغيري بني املواقف 
أخرى.  أحياناً  املستسلمة  واملحافظة  أحياناً  الثورية  الراديكالية 
من  الجمعية  ألعضاء  موقفني  حول  متبلوراً  الرصاع  تفجر  ولهذا 
تتجه  آنذاك  أخذت  التي  بريطانيا 
ودحض  الــســودان  عن  مرص  لعزل 
السيادة  تحت  لدمجه  محاوالتها 
الراديكالية  فاملجموعة  املرصية. 
رأت أن يصعد النضال ضد االحتالل 
بالعمل العلني لتحقيق هذا الغرض، 
الفئة  عليه  اعــرتضــت  مــا  وهـــذا 
بينام  وهكذا  املحافظة!  األخــرى 
اتجهت الفئة املحافظة لالقرتاب من 
وتبني  الدينية  األرستقراطية  موقف 
للسودانيني(  ــســودان  )ال شعارها 
عن  باالنفصال  الراديكاليون  سارع 
جمعية االتحاد وكونوا جمعية اللواء 
املالزم  قيادة  تحت  كانت  األبيض. 
مل  ــذي  وال اللطيف  عبد  عيل  أول 
يكن عضواً بجمعية االتحاد. بل كان 
من  ِلتوه  خارجاً  اللطيف  عبد  عيل 
وذلك  عام  قضاء  بعد  من  السجن 
صحيفة  يف  مقال  نرش  ِلمحاولته 
السودان(  حضارة  )جريدة  محلية 
عنوان  وكان   1922 العام  يف  وذلك 
كلفه  وقد  ــة.  األم مطالب  املقال: 
من  التجريد  السجن  بجانب  املقال 
العسكرية. وقد دعا عيل عبد  رتبته 
اللطيف يف مقاله اإلدارة االستعامرية 
الشعب  مطالب  بعض  لتلبية 
السوداين وتتمثل يف حق السودانيني 
يف تقرير مصريهم وتعيني املزيد من 
املناصب  يف  السودانيني  املوظفني 
وكرس  التعليم،  فرص  وتوسيع  العليا 
يف  األوضاع  وتحسني  السكر  احتكار 

مرشوع الجزيرة.
عبد  عــيل  أن  بالذكر  جدير 
مل  األمــة:  مطالب  مقاله  يف  اللطيف 
مع مرص  الوحدة  ِلمسألة  مطلقاً  يرش 
وقد ذكر خبري املخابرات )ج: م : إيوارت( يف التقرير الذي وضعه 
يف أبريل 1925 حول األحداث السياسية يف السودان: أن مقال 
-مطالب األمة- قد انحرص فقط يف املطالبة بإنهاء الحكم األجنبي 

وقيام حكومة سودانية للسودانيني.
جمعية اللواء األبيض مل تلجأ لالحتامء بطائفة إثنية معينة 
مع  واضحة  مفاصلة  سياسة  تعتمد  كانت  بل  تأسيسها،  عند 

الزعامات األرستقراطية وتوجهها السيايس املهادن لإلنجليز.
عدة  والخرطوم  درمان  أم  شهدت   1924 ويوليو  يونيو  يف 
املحتلني عن  برحيل  وتطالب  الربيطاين  باالستعامر  تندد  تظاهرات 
البالد، قادت التظاهرات تنظيامت صغرية إىل جانب جمعية اللواء 
الربيطاين وتهتف  الحكم  تنادي بسقوط  الشعارات  األبيض وكانت 
شارك  والتي  التظاهرات  متيزت  كام  مرص.  ملك  فؤاد  امللك  بحياة 
فيها املوظفون الصغار وصغار التجار والحرفيون بالصخب والعنف.

يف يوليو 1924 حكم عىل عيل عبد اللطيف بالسجن ثالث 
سنوات إلرساله برقية إىل ماكدونالد رئيس الوزراء الربيطاين يندد 

فيها مبسعى بريطانيا االنفراد بالسيطرة عىل السودان بعد فصله 
عن مرص. 

أغسطس  من  الثامن  ففي  بحادثتني:  أوجها  الثورة  بلغت 
1924 قاد طلبة الكلية الحربية بالخرطوم تظاهرة بزيهم الرسمي 
يحملون بنادقهم وطافت التظاهرة حول الخرطوم. كان الطلبة 
الحربيون يحملون العلم املرصي ويهتفون بهتافات مؤيدة ملرص 
وبحياة عيل عبد اللطيف. وقد تم اعتقال الطلبة فور عودتهم إىل 
ثكناتهم ويف التحقيق معهم جاء أن تظاهرتهم جاءت تعبرياً عن 

رفضهم التجاه اإلنجليز فصل مرص عن السودان.
ويف التاسع من أغسطس متردت كتيبة السكة حديد املرصية 
املتمركزة مبدينة عطربة حيث رئاسة السكة الحديد. انضم أعضاء 
املتمردة،  للكتيبة  حديد  السكة  وعامل  األبيض  اللواء  جمعية 
الربيطاين.  العلم  وأحرقوا  مرص  بتأييد  تهتف  تظاهرات  وسريوا 
قوات  الحكومة  فاستدعت  ليومني  التظاهرات  واستمرت 
النار  بإطالق  الربيطانية  القوات  وقامت  الخرطوم  بريطانية من 
عىل املتظاهرين مام أدى إىل سقوط عدد من القتىل والجرحى 
السكة  كتيبة  ترحيل  ثم  املدينة  عىل  اإلنجليز  قوات  وبسيطرة 

حديد إىل مرص. وكان هذا اإلجراء 
هو الخطوة األوىل يف تنفيذ خطة 
املرصي  الجيش  إلجالء  بريطانيا 

من السودان.
اســتــاك  الــســري يل  ــار  أشـ  
السودان  عىل  الربيطاين  الحاكم 
يف مذكرة له إىل أن مرص ال يحق 
لها أن تكون مرشفة عىل السودان 
مالياً إذ هي مدينة لربيطانيا بأكرث 
من 14 مليون جنيه، كام كتب إىل 
جاء  مذكرة  الربيطانية  الحكومة 

فيها:
»ال بديل غري طرد الوحدات 
السودان  من  املرصية  العسكرية 
كحل نهايئ ولكن هناك صعوبة يف 

إيجاد املربر لهذا«.
ــة  ــوم ــك ــح ــت ال ــ ــارس ــ م
ضد  قمعياً  تشدداً  االستعامرية 

املرصيني والسودانيني عىل السواء، 
الفرصة  تحني  حتى  ــك  ذل ــل  وك
العسكري  الوجود  إلنهاء  املناسبة 

املرصي. مارست الفصل التعسفي للضباط، ومحاوالت مستمرة 
ثم  بالرب  يويص  الخرطوم  مدير  وكان  الحربية،  الكلية  لقفل 

الرب ثم املزيد من الرب.
يف 19 نوفمرب 1924 تم اغتيال السري يل استاك حاكم عام 
السودان يف أحد شوارع القاهرة بالرصاص. ويف 22 نوفمرب أرسلت 
بريطانيا إىل مرص رسالة واضحة متهل فيها مرص يف إنذار رسمي 
مهلة 48 ساعة فقط إلخالء الجيش املرصي من السودان. وإخطار 
إىل  ستحول  املرصي  الجيش  ضمن  السودانية  القوات  بأن  مرص 
قوة دفاع السودان. والتي سيكون والؤها فقط لحكومة االحتالل 

يف الخرطوم فقط.
يف يوم 27 من شهر نوفمرب خرجت الفرقة رقم 11 السودانية 
الفرق  وسارت  أخرى  فرق  لها  وانضمت  العسكرية  ثكناتها  من 
نحو كربي النيل األزرق بهدف االلتحاق بفرقة املدرعات املرصية 
املرابطة بالخرطوم بحري. والتي رفضت الجالء عن أرض السودان 
العام  القائد  هدلستون  اعرتض  وقد  مرص.  ملك  من  بطلب  إال 
وطلب  بنفسه  السودانية  الفرق  طريق  باإلنابة  العام  والحاكم 
االنصياع  السودانيون  الضباط  رفض  ثكناتهم.  إىل  العودة  منهم 
إال  أوامر  يتلقوا  ولن  مللك مرص  والءهم  أن  له  وذكروا  ألوامره 
من قائد القوات املرصية بالسودان. ومل يتواَن هدلستون يف أمر 
قواته اإلنجليزية التي كانت برفقته يف إطالق النار عىل الجنود 
القتىل  من  عدد  النريان. سقط  بإطالق  ردوا  والذين  السودانيني 
والجرحى من الجانبني. لجأ املالزم عبد الفضيل املاظ إىل داخل 

يقاتل  وأخذ  األحداث  موقع  من  القريب  العسكري  املستشفى 
لالستسالم  عالمة  أي  منه  تبدر  مل  وعندما  هناك  من  اإلنجليز 

هدموا املشفى عليه مع عدد من جنوده.
إليجاد  هدلستون  سعى  عدم  أن  دايل  وليام  املؤرخ  ويرى 
تسوية ما مع القوات الثائرة ومفاجأتها باستخدام القوة املفرطة 
لإلرساع يف  كذريعة  األحداث  اتخذ  قد  كان  بأنه  اإليحاء  يعطي 

بسط سيطرته عىل السودان.
األبيض  اللواء  جمعية  قادة  عىل  كربى  محكمة  حكمت 
مبدينة  سجنه  تم  اللطيف  عبد  عيل  متفاوتة.  لفرتات  بالسجن 
)واو جنوب السودان( ومل يطلق رساحه حتى تويف داخل السجن 
سكرتري  األمني  حاج  عبيد  سجن  وتم   1948 العام  يف  مرص  يف 
نتيجة  )واو(  مبدينة  وقادتها،  مؤسسيها  أهم  وأحد  الجمعية 
مترد  يف  اشرتكوا  الذين  والجنود  الضباط  أما  للتعذيب.  تعرضه 

نوفمرب املسلح فحكم عليهم باإلعدام رميا بالرصاص.
أبطال ثورة بطال ثورة 19241924::
يارس عرمان يكتب:يارس عرمان يكتب:

لوحتان من عبق التاريخ 
القبول املشرتك وحق اآلخرين يف أن يكونوا آخرين. مفتاح 

بوابة املستقبل السوداين:
ويف ثورة 1924 رسم عيل عبد اللطيف وعبيد حاج األمني 
وصالح عبد القادر وعبد الفضيل أملاظ وسليامن محمد وفضل 
الفريد،  عقدهم  وبقية  فرح.  وسيد  الرحيم  عبد  وثابت  املوىل 
ولذا  األوىل  للوحة  امتداد  الواقع  يف  هي  أخرى  لوحة  رسموا 
يجب أن تستعيد لوحاتنا املرسوقة من عبق التاريخ. نحن عىل 
مشارف مائة عام من ثورة 1924. آن لنا أن نزيل غبار السنني 
 1924 ثورة  الثورة.  بهذه  علقت  والتي  املتعمدة  والشوائب 
تجسد لحظة مفصلية من لحظات انبثاق الوعي الوطني والبناء 
لهذه  تقويم سديد  من  البد  اليوم.  بالدنا  تحتاجها  كام  الوطني 
الثورة ووضعها يف اإلطار التاريخي الالئق بها يف مسرية تاريخنا 
والتي متتد ألكرث من سبعة اآلف عام ولنحتِف جميعاً بروح ثورة 
1924 ومعايري القيادة الجديدة والتي وضعتها، وبكفاحيتها ضد 
العنرصية، وإرث تجارة الرقيق، وقضية القبول باآلخر، وأن يقبل 
السودانيون بعضهم عىل بعض وهي القضية التي شكلت إحدى 

مآيس بالدنا وأعاقت تطورها.
ثورة 1924 بذرة صالحة لنغرسها يف طمي األرض: وإن تأخرنا 
مائة عام فالخري خري وإن طال الزمان به. ونحن ندعو لالحتفاء 
بالذكرى املئوية لثورة 1924 يف مؤسساتنا الشعبية والرسمية وأن 
يف  مقاعدهم  شبابنا  يأخذ  وأن  اإلبداع  وسائل  بكافة  عنها  نعرب 

مقدمة هذا االحتفاء فثورة 1924 هي ثورة الشباب.
الحديثة  السياسية  الحركات  أوىل  من  1924 هي  ثورة  إن 
أم  وهي  ملجتمعنا.  التقليدي  والبناء  والتفكري  الطوائف  خارج 
تلك  حملت  وقد  ومرجعيتها.  الحديثة  السياسية  التنظيامت 
الهوية.  أسئلة  وحملت  الوطني،  البناء  أسئلة  طياتها  يف  الثورة 
وكانت طيفاً وخيااًل ورًؤى وأماٍن جزلة. وعلينا أن نتحلق حولها 
كالفراشات عىل نار الهوى، وبالعودة إليها نعود إىل روحنا وإرثنا 
الوطني، فهي ما تزال شابة وفتية وعفية وبداخلها رابط قوي بني 
الشامل والجنوب عىل حد سواء. وهي جزء من الثورة الوطنية 

الدميقراطية السودانية.
ويف استدعاء ثورة 1924، فإننا نستدعي عملية شاملة من 
اليوم،  شعبنا  يحتاجها  واملجتمعي  والسيايس  الوطني  النهوض 
وعىل الجيل الجديد أن يرد االعتبار 
كأعىل  ــن،  ــرشي وع ــعــة  أرب ــثــورة  ل
تجربتهم  يف  السودانيني  محاوالت 
يف  السودان  استقالل  قبل  السياسية 
األول من يناير عام ألف وتسعامئة 
لتجاوز  وذلــك  وخمسني،  وستة 
مغاير  نسق  والستحداث  العنرصية 
السيام عىل مستوى القيادة واملشاعر 
أبداه  الذي  ذلك  اإلنساين  والتالحم 
وتسعامئة  ألف  العام  ثــورة  قــادة 
ينحدرون  وهم  وعرشين،  وأربعة 
فكم  السوداين:  التنوع  مجمل  من 
كان ذاك ساحراً وفريداً ومؤثراً وهو 
باالستناد إىل  انجاز لوحدة مجتمعنا 

تنوعه.
عيل   1924 ثوار  اختار  حينام 
عبد اللطيف قائداً لهم كانت حاجة 
املرأة  تلك  عبدالله:  محمد  العازة 
بهية الطلعة أول امرأة تخرج وتهتف 
الكلية  طــالب  وحيت  مظاهرة  يف 
الحربية. اختيار عيل عبد اللطيف كزعيم لجمعية اللواء األبيض. 

كان لحظة تاريخية، فارقة يف العبور نحو القبول املشرتك.
ضباط ثورة 1924 تخلوا عن امتيازاتهم يف وقت يصعب أن 
السودان،  دفاع  قوة  يف  االمتيازات ضباط  بتلك  الكثريون  يحلم 
واألهم من ذلك أنهم رفضوا سياسة )فرق تسد( التي استخدمها 

اإلنجليز. يا لهم من فتية وطنيون يف أعىل مراقي سلم الوطنية.
التاسع عرش ويف مرص تم زواج بني إحدى  القرن  يف نهاية 
يف  النوير  من  ينحدر  الذي  عيىس  وأملاظ  املورو  قبيلة  فتيات 
إىل  وعادوا  الفضيل.  عبد  أسامه  بابن  أملاظ  رزق  النيل.  أعايل 
االبن  ذلك  هو  أملاظ  الفضيل  عبد  كتشرن.  جيش  مع  السودان 
الذي استشهد يف معركة النهر يف مستشفى العيون. رحلت والدته 
وخلفته وحيداً ومنا عوده وطنياً بالكامل حتى خاض آخر معاركه 
يف مساء الخميس 27 نوفمرب 1924. تلك املعركة التي انتقل بها 
استمرت  والتي  الحايل(  العيون  )مستشفى  النهر  مستشفى  إىل 
حتى ضحوة الجمعة 28 نوفمرب 1924. نفذت الذخرية وأعطى 
أملاظ أوامره للجنود باالنرصاف. وأخذ ذخريته التي تكفي مدفعة 
وبقي  متحصناً.  العسكري  املستشفى  مبنى  إىل  والتجأ  املكسيم 
لوحده يواجه جيش اإلنجليز. عند منتصف نهار الجمعة أمرت 
طابية الخرطوم بإطالق نريان املدفعية الثقيلة وهدم املستشفى 
وعندما بحث اإلنجليز تحت االنقاض وجدوا عبد الفضيل أملاظ 
يف مدفعه وهو ابن 28 عاماً. إن مل نحتِف بأملاظ فبمن نحتفي 

يا هؤالء؟.

علي عبد اللطيف

ياسر عرمان

عبد الفضيل أملاظ

اسماعيل األزهري يرفع العلم على الساريا



الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
يستهل املريخ بطل النسخة األخرية 
القدم  لكرة  املمتاز  ــدوري  ال لبطولة 
يواجه  عندما  اللقب  عن  الدفاع  حملة 
يف  مبارياتهام  أوىل  يف  الجبال  هالل 

ممتاز 2020_2021.
استعدادات املريخ استعدادات املريخ 

أكمل املريخ تحضرياته للقاء مبرانني 
يف  النيجريي  إنيمبا  أمام  مباراته  عقب 
إفريقيا  أبطال  لدوري  دور32  ذهاب 
التي كسبها األحمر بثالثية، حيث تدرب 
عرص  األرسة  بنادي  الخرطوم  مبلعب 
الجمعة واختتم استعداداته مساء أمس 
مبران شارك فيه كل العبي الفريق عدا 

الثنايئ أحمد التش وحمزة داوود. 
رغبة  التدريب  خالل  من  ووضح 
ديديه غوميز يف إرشاك بعض  الفرنيس 
يعتمد  أساسية  عنارص  وإراحة  الالعبني 
عليها يف لقاء اإلياب اإلفريقي، بجانب 
الذين  البدالء  مستوى  عىل  الوقوف 

سيحتاج خدماتهم يف املواجهات املقبلة. 
األحمر يفقد املدينة وبانغا األحمر يفقد املدينة وبانغا 

اليوم  مــبــاراة  يف  املــريــخ  يفقد 
بسبب  املدينة  بكري  مهاجمه  خدمات 
منذ  عليه  املوقعة  اإليقاف  عقوبة 
املوسم املايض بإيقافه خمس مباريات 
البوركيني  بجانب  املمتاز،  الدوري  يف 
لإلصابة  تعرض  ــذي  ال بانغا  أرنــولــد 
رحلة  من  العائد  منر  صــالح  وكذلك 
التش وحمزة  بجانب  باإلمارات  العالج 

ومحمد  عجب  رمضان  والثاليث  داوود 
عامر  وهنالك  خميس  وبخيت  الرشيد 
اعتامده  االتحاد  أوقف  الذي  طيفور 
بالكشوفات املريخية لحني التواصل مع 

االتحاد اإليطايل.
هالل الجبال هالل الجبال 

كادوقيل  هالل  أكمل  جانبه  من 
تحضرياته للمباراة حيث اختتمها باملران 
وأرشف  العبيه  كل  مبشاركة  الرئييس 

عليها املدرب محمد جمعة.

أحوال الطقس الرياضي

يستعد  ومــعــتــدل  غــائــم  جــو  ×يف 
فرسان القبيلة الزرقاء ببدء اإلعداد ملعركة 
قبيلة  وترويض  الهالل،  استاد  الحسم يف 
والشعلة،  الغربال  مسؤولية  هي  االشانتي 
البلورية  الشاشات  عرب  ستتابع  والجامهري 
وبالتوفيق  الحاسمة  املعركة  هذه  أحداث 

لبني األزرق.
الديار  يف  مستقرة  األجــواء  ×عــادت 
الحمراء وانترص سوداكال بأمر )الفيفا( عىل 
بواسطة  املنتخب  مجلسه  زعزعة  محاولة 

اإلعالم السالب رغم أن البعض يتساءل يف 
ماذا قرص سوداكال حتى يتم استبعاده أم 

هي أسباب أخرى غري؟.
×تتفتح أزهار الربيع يف قلعة شيكان 
التي يتم فيها افتتاح دوري السّيدات وكل 
والجنس  جميلة  ولعبة  كرة  مكانها  زهرة 
اللطيف هو املكمل للرياضة فأهاًل بدوري 

السًيدات.

)مصطفى درش()مصطفى درش(

وصول فريقين لدوري المجموعات يحافظ على فرص السودان األربعة
تفوق قمة الكرة الهالل واملريخ وسقوط هالل شيكان وأمل عطربة

 كتب- مصطفى مختار كتب- مصطفى مختار
انترشت أخبار مشاركات  التنافس اإلفريقي حتى  ما إن بدأ 
لألندية  اإلفريقية  األندية  بطولتي  يف  األربعة  السودانية  الفرق 
أبطال الدوري وبطولة الكونفدرالية اإلفريقية حيث ظل السودان 
عرب فرقه يشارك يف كل عام ويحقق نتائج جيدة. ويف هذا العام 
يشارك السودان بأربعة فرق ممثلة يف أندية الهالل واملريخ وفريق 
األمل عطربة وفريق هالل األبيض الذي أعفي من الدور التمهيدي.

انتصارات القمة:انتصارات القمة:
مبارياتها  يف  ملحوظاً  تفوقاً  واملريخ  الهالل  أندية  سجلت 
له  انتصار  أول  الهالل  فريق  حقق  حيث  املوسم  لهذا  اإلفريقية 
يف أول مبارياته ضد فريق فايربز اليوغندي وفاز عليه يف يوغندا 
الهالل  باستاد  عليه  االنتصار  وكرر  جاء  ثم  الشعلة  وليد  بهدف 

بهدف محمد موىس اليض وبذلك صعد الهالل لدور الـ32.
غالياً  فوزاً  الهالل  حقق  الـ32  دور  يف  مبارياته  افتتاح  ويف 
كوتوكو  االشانتي  فريق  هو  ومشهور  كبري  فريق  عىل  ومستحقاً 
باستاد  الرد  مباراة  وتنتظره  فيني  الكنغويل  بهدف  أكرا  الغاين يف 
الهالل. أما عن فريق املريخ فقد نجح يف أول مشاركاته بقهر فريق 
أوتوهو الكنغويل بهدفني يف استاد الهالل ويف املباراة الثانية حقق 
نرصاً كبرياً وكاسحاً عىل فريق إنيمبا النيجريي بثالثة أهداف دون 

مقابل أحرزها املهاجم القناص سيف تريي واضعاً بها قدم املريخ 
يف دور الـ16 وتنتظره مباراة مهمة وحاسمة يف نيجرييا.

هالل األبيض وأمل:هالل األبيض وأمل:
الذي  عطربة  األمل  فريق  يف  املمثلة  الواليات  فرق  عن  أما 
بطولة  يف  مباراته  أوىل  يف  داوية  انتصارات  يحقق  أن  استطاع 
بهدف  الزنزباري  الفريق  عىل  بالخرطوم  فاز  الكونفدرالية حيث 
جدارة  عن  الـــ32  دور  إىل  ليصعد  بلده  يف  بثالثية  واكتسحه 
الفريق  أمام  الـــ32  دوري  يف  املهمة  مباراته  ويف  واستحقاق. 

أزم  مام  الهالل  استاد  يف  رد  دون  بهدف  األمل  خرس  البوركيني 
الذي  األبيض  هالل  فريق  أما  ببوركينافاسو.  الرد  لقاء  يف  موقفه 
ُأعفي من الدور التمهيدي فقد شارك ألول مرة ضد فريق التنزاين 
ليخرس بهدفني دون مقابل وتنتظره مباراة مهمة يف الخرطوم لرد 
مقارنة  األفضل  هي  العاصمة  قمة  نتائج  تكون  وهكذا  اعتباره. 
وقد  مستمرة  املشاركات  ومازالت  األبيض  وهالل  األمل  بفريقي 
تحدث مفاجآت سارة يف املباريات املقبلة تحقق انتصارات مفرحة 

للكرة السودانية.

الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي
02:00 ليدز يونايتد: برينيل

04:15 وست هام يونايتد: برايتون
بروميتش  وســت  ليفربول:   06:30

ألبيون
توتنهام  وولفرهامبتون:   09:15

هوتسبري
دوري كأس األمري محمد بن سلامندوري كأس األمري محمد بن سلامن

02:40 أبها: الوحدة

02:45 العني: التعاون
04:35 الفتح: الفيصيل

04:55 الرائد: األهيل
06:40 القادسية: االتفاق

الدوري املرصيالدوري املرصي
07:30 سرياميكا: برياميدز

دوري نجوم قطردوري نجوم قطر
03:00 األهيل: الدحيل
05:30 السيلية: العريب

رياضة مباريات منقولة

مجاهد العجب 

االتحاد يحجب 5 نجوم 

 في السنتر 

نصف  وقطع  اإلفريقية  املهمة  نصف  املريخ  أنجز 
إفريقيا  أبطال  لــدوري  املجموعات  دور  نحو  املشوار 
بثالثيته يف إنيمبا النيجريي، ويعود اليوم لساحة التنافس 
املواسم  يف  عليه  استحوذ  الذي  لقبه  عن  مدافعاً  املحيل 
الثالثة األخرية عندما يواجه هالل كادوقيل، ورغم الفوارق 
وجاهزية  الفريقني  بني  الفني  املستوى  عىل  الواضحة 
املنافس يظل مهاًم  إال أن احرتام  املريخ مقارنة بخصمه 

لتحقيق املطلوب والظفر بنقاط املباراة االفتتاحية. 
من  محروم  وهــو  األوىل  مباراته  املريخ  يدخل 
خدمات خمسة من أميز وأفضل العبيه بداية من بكري 
املدينة املوقوف بأمر االتحاد ولجانه التي منعته اللعب 
أن  بعد  املمتاز  يف  مباريات  واإليقاف خمس  أشهر  ستة 
الثاليث رمضان  مباريات، وهنالك  تم تخفيضها من عرش 
ينتظرون  الذين  خميس  وبخيت  الرشيد  ومحمد  عجب 
لجنة االستئنافات وقرارها املؤجل من اجتامع آلخر تارة 
مستندات  طلب  وأخــرى  شخصيات  استدعاء  بسبب 
اللجنة  وثالثة التدقيق وال أدري عن أي تدقيق تتحدث 
كالشمس،   واضحة  أمامها  القضية  تفاصيل  وكل  املوقرة 
يكتمل  حتى  مبايكروسكوب  االستعانة  ستتم  هل  ترى 
طيفور  عامر  الالعب  للرباعي  ويضاف  املنتظر،  تدقيقها 
التواصل  لحني  بالكشوفات  اعتامده  االتحاد  أوقف  الذي 
التواصل  االتحاد اإليطايل، وال أدري متى سيتم هذا  مع 
أم يريد االتحاد ابتعاث مندوب للعاصمة اإليطالية روما 

بعد انتهاء جائحة كورونا للتأكد مام يريد؟.
القدم  لكرة  الــســوداين  االتحاد  بسيط  بحساب 
بداعي  تارة  العبيه  خدمات  من  االستفادة  املريخ  مينع 
العقوبات وأخرى بانتظار قرارات لجانه، هل ميكن التحاد 
يحرتم منافسته ويحرص عىل مصلحة أنديته أن يقدم عىل 

مثل هذه األفعال؟. 
هل يتفهم أعضاء االتحاد واللجان أن املريخ يترضر 
يوماً بعد يوم جراء تلك )الجرجرة(؟ كام أن مجلس املريخ 
قضية  حول  األخري  خطابه  باستثناء  غريباً  صمتاً  ميارس 

عامر طيفور. 
ماذا هناك؟ماذا هناك؟

ما هي الفلسفة من تأجيل القضايا التي تهم األندية 
والالعبني؟ وملاذا يصمت مجلس إدارة االتحاد عىل ذلك؟ 
أال يفهم أن األندية تدفع آالف الجنيهات لهؤالء الالعبني 
دون أن تستفيد من خدماتهم، حتى الالعبني ال يعرفون 
والرهق  املــادي  العبء  ذلك  يتحمل  فمن  مصريهم، 

النفيس؟. 
القضية  مع  االتحاد  فعل  ماذا  قامئاً  السؤال  سيظل 
يف  تواطؤ  بوجود  عطربة  الفالح  بها  دفع  التي  الخطرية 
املمتاز تسبب يف هبوطه، ملف ال ميكن السكوت عليه.... 
ملتابعتها  برقو  حسن  برئاسة  لجنة  االتحاد  كون  لهذا 

والنظر فيها!!!.
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مشاركات أنديتنا إفريقيًا
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مصطفى احمد مختار

تصريحات نزار حامد

باإلنترنت

الهالل  مباكوك  امللقب  أو  حامد  نزار  ×الالعب 
يبدع  وظــل  كبرية  إمكانيات  صاحب  العــب  هو 
ويساهم يف صناعة انتصارات الهالل يف كل مشاركاته 
فهو العب حريف ورسيع ومقاتل، لكن ينقصه فقط 
ارتبط  املرمى فقد  أمام  الفرص  استثامر  الرتكيز عىل 
مشؤوماً  وأصبح  السهلة  الفرص  بإضاعة  حامد  نزار 

لجمهور الهالل يف هذه الناحية فقط.
×نزار حامد أضاع أغىل فرصة للهالل أمام مرمى 
التي  الخادعة  التمريرة  من  الغاين  كوتوكو  االشانتي 
ولكنه  )الغربال(،  الرحمن  عبد  محمد  له  مررها 
تركيز وكاد بسببها أن يخرس  برعونة وعدم  أهدرها 
لزمالئه  املحبطة  الفعل  ردة  بعد  املباراة  الهالل 

الالعبني يف امللعب عىل ضياع هذه الفرصة السهلة.
×نزار حامد معروف كام قلت إن له مشكلة يف 
إحراز األهداف، وأفضل مدرب نجح يف توظيف نزار 
حامد هو املدرب الفرنيس غارزيتو عندما أرشكه يف 
وظيفة الطرف األمين واستفاد من مهاراته يف املراوغة 
فرصاً  وهّيأ  املباريات  أجمل  فلعب  انطالقه  ورسعة 
أمام  والتسقيط  بالعكسيات  الهالل  لهجوم  كثرية 
الخانة  هذه  يف  إرشاكه  إعادة  أقرتح  ولذلك  املرمى 

من جديد.
وسط  يف  عنه  االستغناء  ميكن  ال  حامد  ×نزار 
امللعب وخروجه من التشكيلة يضعف خط الوسط 
املرمى  أمام  الرتكيز  نزار  عىل  يجب  ولكن  والهجوم 
هذا  يف  نزار  مشكلة  معالجة  زوران  املدرب  وعىل 
من  الهالل  يستفيد  حتى  ذكرناه  الــذي  الجانب 

مهاراته الكبرية.
يف الويبيف الويب

×إغالق استاد الهالل للصيانة خطوة مهمة حتى 
بشكل  عليه  التعلل  يتم  الذي  النجيل  عىل  نحافظ 

متواصل من فرق كثرية.
أال  يجب  بوي  اللطيف  عبد  الهالل  ×كابنت 

نستعجل يف إرشاكه املباراة القادمة.
يف  األندية  الستضافة  الهالل  ُيشكر  أن  ×يجب 

استاده.
التقدير  يجد  أن  يجب  شداد  كامل  ×الدكتور 

واالحرتام من بعض األقالم التي تشتمه ليل نهار.
×وكل دور إذا ما تم ينقلب.

املريخ يواجه هالل كادوقلي

رسالة الوتار 
كشف كارلوس ألربتو ياكيه، وكيل أعامل 
موقف  ميالن،  إنرت  مهاجم  مارتينيز،  الوتارو 
الالعب من الرحيل عن صفوف النرياتزوري يف 
الفرتة املقبلة، يف ظل اهتامم برشلونة بالتعاقد 

معه.
لصحيفة  ترصيحات  يف  ألــربتــو،  ــال  وق
اليوم  لربشلونة؟  "العب  األرجنتينية:  "أوليه" 
هو بخري يف املكان املتواجد به، ينمو ويتحسن. 
حدود،  بال  هائلة،  بإمكانات  يتمتع  رجل  إنه 

وميكنه أن يصبح بالقمة".
وأضاف "اليشء املهم اليوم هو أن يعتاد 
عىل الكرة األوروبية بأرسع وقت. لقد جاء إىل 
إيطاليا ولعب تلقائًيا. إنه يركض ويسجل وقد 
عىل  ذلك  وساعده  به،  مغرمني  الناس  أصبح 

االستمرار يف إثبات جدارته".
رصح:  عدمه،  من  اإلنرت  يف  بقائه  وحول 
يريد  من  عقده.  يف  أخرى  سنوات   3 "لديه 
التعاقد معه عليه أن يجد اتفاًقا مع إنرت، لكنه 

هادئ وسعيد. يلعب وينمو".

صفقة الريال
مسؤولو  يخطط 
لعقد  ــد،  ــدري م ــال  ريـ
خط  يف  برتغالية،  صفقة 
املريكاتو  خالل  الدفاع، 
بحسب  املقبل،  الصيفي 

تقارير صحفية إسبانية.
شبكة  وقـــالـــت 
ــا ســنــرتال"  ــس ــن ــف "دي
السبت،  امس  اإلسبانية، 
إن الربتغايل نونو مينديز، 
لسبورتنج  األيرس  الظهري 

ضمن  دخـــل  لــشــبــونــة، 
أولويات ريال مدريد خالل الصيف املقبل.

وأشارت إىل أن ريال مدريد كان عىل تواصل قوي مع وكيل 
مينديز يف الصيف املايض، كام أن الرئيس فلورنتينو برييز واملدرب 
زين الدين زيدان استمرا يف متابعة الالعب الربتغايل، وأدركا مدى 

تطوره هذا املوسم.
وأوضحت أن ريال مدريد يحتاج لظهري أيرس جديد، عقب 
إىل  باإلضافة  املايض،  الصيف  توتنهام،  إىل  بيع سريجيو ريجيلون 

تراجع مستوى الظهري الربازييل املخرضم مارسيلو دا سيلفا.
 12 ملينديز  السوقية  القيمة  إن  اإلسبانية،  الشبكة  وقالت 

مليون يورو، لكن لشبونة يطلب 20 للتخيل عن الالعب.

يف استهاللية مشواره للدفاع عن اللقب 

إغالق استاد الهالل للصيانة
أعلنت لجنة التطبيع الهاللية إغالق استاد الهالل 
اإلفريقية  للمباريات  إلعداده  وذلك  أرضيته  لصيانة 
املرتقبة، التي يؤديها الهالل يف بطولة األندية اإلفريقية 
االياب  مباراة  يف  الهالل  ينازل  حيث  الدوري  أبطال 
الهالل  وكان  الغاين.  كوتوكو  االشانتي  فريق  باستاده 
بهدف  االشانتي  عىل  بغانا  األوىل  املباراة  يف  فاز  قد 
الهاللية لكل  التطبيع  الكنغويل فيني، واعتذرت لجنة 
الصديقة عن إغالق االستاد واالكتفاء  الفرق واألندية 

بفتحه للمباريات اإلفريقية.

 السودان يشارك يف البطولة 
العربية للمالكمة

م االتحاد السوداين للمالكمة بتهنئة الرويس،   تقدَّ
الدويل  االتحاد  برئاسة  فوزه  مبناسبة  مخلوف،  عمر 
للمالكمة، وذلك عرب الجمعية العمومية التي انعقدت 
مؤخراً. وناقش يف اجتامعه الدوري الذي انعقد مؤخراً 
للمالكمة  العريب  االتحاد  قبل  من  املقدمة  الدعوة 
يف  الكويت،  يف  املقامة  العربية  البطولة  يف  للمشاركة 

الفرتة من 19 حتى 26 فرباير املقبل.
يف  باملشاركة  املوافقة  عىل  املجلس  أمن  وقد 
البطولة العربية والعمل عىل تفعيل النشاط الريايض 
والظهور بشكل مرشف وتحقيق نتائج طيبة واإلعداد 
جائحة  بسبب  البالد  بها  متر  التي  الظروف  رغم  لها 

كورونا.
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من اآلخر
اسماء جمعة 

املستشار  من  صــدرت  التي  األخــرة  الترصيحات 
قامة  إىل  ترقى  ال  األركان  رئيس  للربهان ومن  العسكري 
الجيش السوداين وقامة الوطن وهي بعيدة بفراسخ عن 
ومعاير  الوطنية  عن  البحرية  وباألميال  الثورة..  قامة 
العامة..وال  املسؤولية  من  بعداً  وأكرث  املنصب  احرتام 
ولكن  وتهافتها..  خطلها  بيان  يف  أكرث  نتقدم  أن  نريد 
)وللتاريخ(  الجميع  يقف  حتى  متر  ندعها  أن  ميكن  ال 
مسار  من  حاسمة  مرحلة  يف  البلقاء  السقطة  هذه  أمام 
لها  تفسر  ال  عرجاء  شوهاء  ترصيحات  إنها  الوطن..! 
والثورة..  املدين  الحكم  عىل   والتحريض  االستعداء  غر 
الحفائظ  ومثرات  األهيل  السالم  مهددات   من  بل هي 
التعبر  حساسية  استشعار  منها  فأين  القلق..!  وجالبات 
أن  املسؤولية  األقدار يف مواضع  َمْن وضعتهم  تلزم  التي 
يزنوا كالمهم مبوازين الذهب املجّمر..؟! املناصب العامة 
ذات الحساسية يجب أن يحرس أسوارها أصحاب الفطنة 
عن  يتحدثون  أوادم  وليس  واملهنية..  واالتزان  والوطنية 

متعهدي  من  حتى  قبولها  ميكن  ال  بخفة  البالد  مصائر 
حفالت الزار..!! 

 نحن هنا ال نعبث وال نستخف بخطورة ترصيحات 
بعض أعضاء املكّون العسكري.. وما زلنا بني الذين يدعون 
ومراعاة  واملدنيني  العسكريني  بني  العالقة  تحسني  إىل 
املرحلة الدقيقة التي مير بها الوطن؛ فمن الرضورة القصوى 
املكّونني  بني  التنسيق  عرب  بسالم  االنتقال  فرتة  متر  أن 
اختالف  مراعاة  مع  املستطاع(  )قدر  واملدين  العسكري 
واملبارزة  )األوانطة(  ألمور  معنى  وال  وتكاملها..  املهام 
منتسبو  يهاجم  أن  الجسيم  الخطأ  من  ولكن  والرتّصد.. 
املؤسسة العسكرية الحكومة الوطنية مثل تعريض رئيس 
إلينا  يأتون  وطننا  بني  بعض  إن  )باللفة(  وقوله  األركان 
أعىل  أنه  يرى  وهل  كالم..؟!  هذا  أجنبي..!! هل  بقانون 
وطنية من الحكومة املدنية؟ وهل يعترب دعوة الثورة إىل 
الشفافية وقومية الجيش والرقابة عىل املال العام وحامية 
أم  الخارج..؟!  من  وامالءات  أجنبياً  قانوناً  الدميقراطية 

وتسلم  أمريكا  حذاء  تلحس  كانت  التي  هي  اإلنقاذ  إن 
)إخوانها يف اإلرهاب( لألجانب وبإيصاالت من املخابرات 
الجنود  آالف  البالد  إىل  جلب  الذي  وَمْن  األمريكية..! 
ومليشيات  قادة وضباط  دارفور من  األهايل يف  ليحرسوا 
اآلن  يطلقون  الذين  القادة  هؤالء  كان  أين  اإلنقاذ..؟! 
يقسم  املخلوع  رئيسهم  كان  عندما  الفتنة  ترصيحات 
جثته  عىل  األجنبية  القوات  دخول  إن  اإلميان  مبغلظات 
والطائرات  وترشب  تأكل  )بسالمتها(  جثته  ظلت  ..ثم 
من  املواطنني  لحامية  األجنبية  القوات  تحمل  العسكرية 
قواته ومليشياته..واملخلوع جالس أمام الكامرات يقزقز 

)فول الحاجات( لقتل الوقت قبل الوجبة الرئيسية.!
قيل لنا إن أصحاب الرتب العليا يف الجيش يف زمن 
اإلنقاذ ال ميكن االطمئنان إىل سالمة وطنيتهم وتأهيلهم 
ومعادالت  التمكني  يف  اإلنقاذ  نظام  طبيعة  حسب 
التقريب و)التجنيب(.. ولكن كنا نقول إن بعض الوطنيني 
وصلوا إىل املناصب العليا بحكم كفاءتهم أو بخطأ اإلنقاذ 

العسكرية  القيادات  كل  نأخذ  ال  زلنا  وما  تصنيفهم..  يف 
واملدنية بأنها من بقايا اإلنقاذ إال أن ينارصوا الفلول أو 
مخازي  يتبّنوا  أو  االنتقال  مرحلة  تخريب  عىل  يعملوا 
اإلنقاذ وسلوكياتها يف إثارة الفتنة.. وما زال هذا هو املعيار 
يراجع  أن  للربهان  العسكري  املستشار  وعىل  األصوب.. 
ما يقول فقد  يصيب الوطن يف مقتل ويتسبب يف فتنة 
)يكون وقودها جثٌث وهاُم( وكذلك رئيس هيئة األركان.. 
والرشف  واملهنية  واألمانة  والوطنية  والنخوة  فاملسؤولية 
بها  االستخفاف  ميكن  التي  األمور  من  ليست  العسكري 
..كونوا عىل قدر  أو مجاملة ومداهنة.!  من أجل حظوة 
الصامتة(  األلسن  أطلقت  )التي  الثورة  فهذه  املسؤولية 
باقية...وشباب الثورة يويص بعضه بعضاً بأنشودة الصاغ 
محمود أبوبكر..)واعمد إىل دمك الذيك وُجد به...فالجلنار 

سياج روض السؤدِد(..!

تحت عيون التاريخ...!

مقطع شعري

محمد سعيد العباسي

وظل يرفعنا آل ويخفضنا آل 
وتلفظنا بيٌد إلى بيد

يا دار لهوي على النأي اسلمي 
وعمي 

 ويا لذاذة أيامي بهم عودي

جان بول سارتر

الجبهة الثورية بعد عودتها أعلنت أنها بصدد القيام 
بعدد من الزيارات لعدد من دول الجوار وبعض الدول 
أجندتها،  ما هو موضوع  يف  واإلفريقية حسب  العربية 
استهلت  وقد  له،  الدعم  وحشد  بالسالم  التبشر  بهدف 
الربنامج فعال بزيارة طويلة لدولة تشاد ثم توقفت، رمبا 
انتبهت للنقد الذي تعرضت له  فالوقت مل يكن مناسبا 
تَر هذه  مامل  لها جدوى  يكون  ولن  الزيارات  ملثل هذه 
قطر  يتحرك  مل  وما  الواقع،  أرض  عىل  يتم  عمال  الدول 
حيث  الخرطوم  يف  وتوقف  جوبا  من  جاء  الذي  السالم 
منتج  وكأنه  للسالم  يروجون  وأصبحوا  القادمون  استقر 
العمل  تتطلب  إجراءات طويلة  لها  وليس عملية  لرشكة 
التهميش؛  يوجد  وحيث  والرصاعات  الحرب  أماكن  من 

كلمة الحق التي أريد بها ما أريد..
بناء السالم يف مجتمع مزقته الحروب التي أشعلتها 
نار التهميش يحتاج اىل وجود القادة الذين نادوا برفعه 
معسكرات  يف  معهم  مواطنيه،  وسط  أجله  من  وقاتلوا 
اللجوء والنزوح والقرى والبوادي واملدن، وليك يساهموا 
وجعله  ورعايته  السالم  بناء  نحو  ودفعه  تحريكه  يف 
التغير  نحو  قيادته  ثم  ومن  له،  األساسية  الحاضنة 
أرض  يف  الناس  مع  القادة  ووجود  واقتصاديا،  اجتامعيا 
التي  الدستورية  املناصب  يف  مشاركتهم  من  أهم  الواقع 
يجب أن يزهدوا فيها لتذهب لكفاءات غرهم من أبناء 
اإلقليم، وعليهم هم أن ينشغلوا بالتقاء الجامهر ومراقبة 

حقوقها حتى ال تهضم مرة أخرى  .
   السؤال الذي يفرض ماذا فعل كل قادة حركات 
دارفور يف الخرطوم منذ وصولهم وحتى اآلن وعىل رأسهم 
)جربيل ومني( وهم كرث، مل يزر أحد منهم دارفور ومن 
فعل أرسل وفودا إنابة عنه، كام أنهم مل يقدموا للحكومة 
الذي  والبطء  الركود  تحريك  يف  تساعدها  التي  األفكار 
تعانيه، ومل نر لهم أنشطة شعبية وال ثقافية وال اجتامعية 
وهي  والربامج   الندوات  بعض  به  قاموا  ما  كل  تذكر، 
تبدو )ميل وقت( حتى  لها، وحقيقة  أثر  كلها شكلية ال 
يحني زمن تقسيم املناصب التي لن تزيدهم إال بعدا عن 

املجتمع ومشاكله .
اآلن  دارفور  حركات  قادة  عمل  ينصب  أن  يجب   
عىل  اإلسهام يف معالجة مشاكل اإلقليم التاريخية وتلك 
املسكوت  وكذلك  املخلوع،  النظام  ظل  يف  ظهرت  التي 
الحركات نفسها، واألهم من كل هذا  التي تسببت فيها 
هو يجب أن تتحد الحركات وتوحد رؤاها إذا كانت فعال 
الجبهة  دارفور، فهي توحدت داخل  هدفها هو مصلحة 

الثورية ولكنها فعليا متفرقة وفاقد الشيىء ال يعطيه.
الجميع  كان يتوقع أن يقوم مني وجربيل وغرهم 
من رؤساء حركات دارفور بزيارات طويلة إىل معسكرات 
النزوح واللجوء والقرى والبوادي فور وصولهم  الخرطوم 
للوقوف عىل البلد بعد الدمار الشامل الذي عاشته، ولكن 
حتى اآلن هذا مل يتم، ويبدو أنه لن يتم وكلهم يف انتظار 
دارفور وهم مسئولون، وبال شك  يزوروا  املناصب حتى 
بعد ذلك  لن تكون هناك فرصة للتفاكر ولقاء املواطنني 
الحكومي  التشكيل  قبل  متاح  هو  كام  موسع  بشكل 
فالزيارات ستكون رسمية ومخترصة ومحمية، طبعا هذا 
غر أن حركات دارفور ليست عىل قلب رجل واحد وهناك 
خالف قادم حول منصب حاكم اإلقليم الذي يحتاج اىل 

شخص مقبول وسط جميع أهل دارفور.
الحركات  قادة  نحو  تتجه  عاصفة  هناك  وعموما   
أم  بسالم  سيعربونها  هل  أدري  وال  القادمة  الفرتة  يف 

سيفشلوا؟  ننتظر األيام.

قادة الحركات متى يزورون املعسكرات

د. مرتضى الغالي 

مسألة

االحد ٢٧ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٢ جمادي األوىل ١٤٤٢هـ  العدد )٨٦(

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
والية  يف  زالنجي  مبحلية  "حصاحيصا"  معسكر  نازحو  رفض 
وسط دارفور، خروج بعثة اليوناميد من اإلقليم، وطالبوا عرب موكب 

وخروجها،  مقرها  البعثة  تسليم  إن  وقالوا  دولية.  بحامية  أمس 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  ارتكاب  عىل  املختلفة  املليشيات  سيشجع 

ويصبح اإلقليم مرتعا خصبا لإلبادة الجامعية والتطهر العرقي.

الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت
بعد عام عىل ظهور اإلصابات األوىل بكوفيد19-، يتوجه 
الصحة  منظمة  من  باحثيني  عرشة  من  مكون  أبحاث  فريق 
العاملية إىل مدينة ووهان الصينية للكشف عن منشأ الفروس 
وطريقة انتقاله إىل اإلنسان. ضمن الفريق األممي باحث عريب.
يتوجه فريق مكون من عرشة أفراد من منظمة الصحة 
العاملية اىل مدينة ووهان الصينية يف يناير املقبل حيث ظهرت 
اجتاح  الذي  كورونا  وباء  من  شهراً   12 قبل  األوىل  اإلصابات 

العامل وتسبب بأزمتني عامليتني صحية واقتصادية.
ويتألف الفريق من عرشة علامء )من الدمنارك واململكة 
والواليات  وأملانيا  وفيتنام  وروسيا  وأسرتاليا  وهولندا  املتحدة 
أصعدة  عىل  بخرباتهم  لهم  مشهود  واليابان(،  وقطر  املتحدة 
مختلفة، ومهمتها هي اكتشاف منشأ الفروس وطريقة انتقاله 
إىل اإلنسان. ومن بني أعضاء الفريق القطري فرج املبرش رئيس 

برنامج مكافحة األمراض املعدية يف منظمة الصحة العاملية.
دروسنت  كريستيان  األملاين  الفروسات  عامل  أن  والالفت 
مل يتم اختياره من ضمن الوفد. وقد غرد دروسنت: "أتساءل" 

كيف تم اختيار أعضاء الوفد:
بيد أن الوفد يضم زميله األملاين فابيان ليندرتز من معهد 
يف  األمراض  ملكافحة  املركزية  الهيئة  يعد  الذي  كوخ  روبرت 
الحيوانية  األمراض  يف  خبر  عاماً   48 البالغ  وليندرتز  أملانيا. 

املنشأ واألمراض املعدية التي تعرب الحواجز بني الكائنات.
الهدف ليس البحث عن "مذنبني"الهدف ليس البحث عن "مذنبني"

وقال فابيان ليندرتز إن التحقيق يرمي اىل استكشاف كل 
املسارات وال يتوخي البحث عن أطراف "مذنبة"، مضيفاً "هذا 
املستقبل،  يف  مجدداً  حدوثه  لتجنب  حدث  ما  بفهم  يتعلق 

ولتقليل املخاطر".
اآلن  حتى  أجريناها  التي  "االجتامعات  أن  وأردف 
وأضاف  للغاية".  وجيدة  مثمرة  كانت  الصينيني  زمالئنا  مع 
"انطباعي يف هذه اللحظة أن الصينيني ليس فقط يف الحكومة 
بل أيضاً عىل املستوى الشعبي مهتمون للغاية مبعرفة ما الذي 

حدث".
البيانات األكرث  وأضاف "نبدأ يف ووهان ألنه هنا تتوافر 
دقة، ومن هناك نتبع املسارات إىل حيث تقودنا". وإذ أقر بأنه 
"كلام كانت املسارات أحدث، كان ذلك أفضل"، أكد الطبيب 
باإلمكان  يزال  "ال  بعد مرور عام  أنه حتى  املتمرس  البيطري 
حرص السيناريو". ولفت اىل أن كل املسارات تبقى مفتوحة من 

حيث التحليل العلمي.
هل تبقى السياسة بعيدة؟هل تبقى السياسة بعيدة؟

وكان عامل أوبئة من منظمة الصحة العاملية قد زار الصني 
يف يوليو يف مهمة استطالعية لوضع األسس لتحقيق دويل أوسع. 
افرتاضية  اجتامعات  العرشة  العلامء  أكتوبر، عقد  نهاية  ومنذ 

منتظمة مع علامء صينيني يعملون عىل القضية نفسها.
الخفافيش  أن  عــام  بشكل  العلامء  يعتقد  حني  ويف 
بني  الوسيطة  الحيوانات  فإن  للفروس،  املضيف  النوع  كانت 
الفريق  إن  ليندرتز  مجهولة.وأورد  تزال  ال  والبرش  الخفافيش 
سيعود "بالزمن إىل الوراء" عرب فحص العينات البرشية املختلفة 
من  األمصال  ومجموعة  الصينية،  السلطات  بها  تحتفظ  التي 
الناس عرضة للفروس قبل  إذا كان  بالدم ملعرفة ما  املتربعني 
وهناك   .2019 ديسمرب  يف  األوىل  اإلصابات  مجموعة  تسجيل 
يف  اللحوم  سوق  لعبه  الذي  الــدور  لتحديد  أخرى  مقاربة 

ووهان، حيث يتم رشاء وبيع حيوانات متنوعة وحية.
الشديدة  الدقيقة  للكائنات  األوبئة  الخبر يف علم  وقال 
أو بأخرى ما  أننا سنكتشف بطريقة  إنه "متأكد من  العدوى 
حدث". لكنه أضاف أن اإلجابة "قد تستغرق بعض الوقت"، 
تبقى  أن  أمله  للتحقيق، معربا عن  زمني  إطار  تحديد  بدون 

السياسة "بعيدة قدر اإلمكان" عن املهمة.
ترامب  دونالد  واليته  املنتهية  األمرييك  الرئيس  واتهم 
الصني بالتسرت عىل التفيش األول للوباء، معترباً منظمة الصحة 

العاملية "دمية" يف يد بكني.

 مواقع التواصل االجتماعي 

نازحو معسكر )حصاحيصا( بدارفور 
يرفضون خروج )يوناميد(

فريق علمي بمنظمة الصحة 
لتقصي منشأ كورونا في الصين

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
روائية طويلة، وأخرى تسجيلية وقصرة صعدت  أفالم 
باسم السودان إعالمياً، إثر فوزها بجوائز عديدة، وحصدها 
للعروض واملنح عىل منصات مهرجانات عاملية، ترافق ذلك 

مع ثورة ديسمرب الظفرة.
السودان  تلفزيون  عىل  الثقايف  مسالت  برنامج   
حمور  والروايئ  الكاتب  ضيفيه  مع  املوضوع  هذا  ناقش 
أوضحا  حيث  فائز،  يارس  األفالم  وصانع  والكاتب  زيادة، 
مجرد  يكن  مل  عاملية  لجوائز  سودانية،  افالم  حصد  أن 
األفالم  منصات  من  تشجيعية  محاولة  هي  أو  صدفة، 
بجهد  وإمنا  كسينام صاعدة،  السودانية،  للسينام  العاملية 
الكبر  وحامسهم  السودانيني  السينامئيني  شباب  ومعرفة 
وقال  السودان،  يف  السابع  للفن  الجديد  الوجه  إبراز  يف 
زيادة إن عىل الدولة املشاركة يف تشجيع الشباب بوضع 
السينام، وعىل  التحتية لصناعة  البنى  السياسات وتشييد 
قال  فيام  املغامرة،  هذه  يف  دور  أيضا  الخاص  القطاع 
فائز أنه من املهم جدا إيجاد حلول ناجعة متهد لصناعة 

يف  فاكتوري  فيلم  سودان  بتجربة  وأشاد  مستقلة،  سينام 
الجاميل  برنامج حواري مفتوح عىل  الصدد. مسالت  هذا 
والفكري والثقايف ،يعده لتلفزيون السودان املغرة حربية 
واالصمعي بارشي ،ويقدمه أحمد عبد الواحد ومن اخرج 

تقوى حمدالنيل.

مسالت يناقش )صائدو الجوائز( بالسينما 
السودانية خالل عامين
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