
الخرطوم - إبراهيم عبدالرازقالخرطوم - إبراهيم عبدالرازق
والتغيري،  الحرية  لقوى  املركزي  املجلس  يعقد 
اجتامعاً اليوم الثالثاء ملناقشة ما توصلت إليه اللجان 
املجلس  تشكيل  بشأن  سابق  وقت  يف  شكلها  التي 
الترشيعي والحكومة التنفيذية ومجلس رشكاء الحكم.

الشني،  محمود  أمينة  املجلس  عضو  وقالت 
لـ)الدميقراطي( أمس إن اللجان الثالثة ظلت منخرطة 
يف اجتامعات متواصلة ومن املنتظر أن تقدم تقاريرها 

يف اجتامع املجلس املركزي للحرية والتغيري اليوم.
وأكدت أن ال عقبات يف ملفات املجلس الترشيعي 
بعد التشاور مع الجبهة الثورية ولجان املقاومة، بيد 
أسمتها  ما  كان بسبب  التشكيل  إعالن  التأخري يف  أن 
باملجلس  املتعلقة  الكثرية  والتفاصيل  باإلجراءات 
الترشيعي، وتابعت: "تحالف الحرية والتغيري تحالف 
وقتها  سياسية  كتلة  كل  إعطاء  يستدعي  ما  عريض 

الكايف للتشاور والحرص عىل عدم تجاوز أي طرف".
والتغيري  للحرية  املركزي  املجلس  أن  وأوضحت 

الثالثة  امللفات  إنجاز  عىل  واستعجااًل  حرصاً  أكرث 
مؤسسات  وإكــامل  الحكومة  لدعم  وقــت،  بــأرسع 
الحكم االنتقايل، مشرية إىل أن الجبهة الثورية مل تقدم 
مرشحيها بعد، كام أن الرؤية مل تتضح بشأن التمثيل 

الوزاري وشكل الوزارات وعددها وتسميتها.
وأضافت: "من ضمن دواعي التأخري عدم حسم 
 60 الـ  بشأن  العسكري  املكون  مع  اآلن  حتى  األمر 
مقعداً التي يجب اختيار شاغليها بالتشاور مع الحرية 
والتغيري، بجانب التمثيل من القوى غري املوقعة عىل 

التحالف".
يف  متثيلها  ــر  وأم املقاومة  لجان  ييل  وفيام   
الترشيعي قالت أمينة إن لجان املقاومة طلبت مهلة 
املجلس  مع  االجتامع  ثم  ومن  بينهم  فيام  للتشاور 

املركزي لطرح رؤيتهم النهائية.
ننتظر  "مازلنا  قالت:  الواليات  متثيل  وحــول 
ومل  واليــة،  كل  من  الترشيعي  للمجلس  ترشيحات 
مع  بالتزامن  امللف  هذا  يف  جار  العمل  بعد،  تصلنا 
متثيل النساء بنسبة 40 باملائة يف الترشيعي". وأكدت 
سلطات  من  يخصم  لن  الحكم  رشكــاء  مجلس  أن 
الترشيعي، قائلة إن التحالف حريص عىل عدم تقاطع 

التخصصات.

الخرطوم – ناهد أويش الخرطوم – ناهد أويش 
 أعلنت محفطة السلع اإلسرتاتيجية عن 
اتفاقها مع وزارة الطاقة والتعدين والرشكات 
املواد  من  كبرية  كميات  السترياد  املتخصصة 
البرتولية "بنزين، جازولني، غاز طبخ" لتغطية 
االتفاق  يتجدد  فيام  ديسمرب،  شهر  حاجة 

تلقائياً من يناير حتى مايو 2021.
 وقال مدير محفظة السلع اإلسرتاتيجية، 
إن  لـ)الدميقراطي(  عثامن،  اللطيف  عبد 
نابعة من شح  ليست  للوقود  الحالية  األزمة 
املواد البرتولية املنتجة او املستوردة، وأضاف: 
"خالل الفرتة من 24 أكتوبر حتى 19 نوفمرب 
جازولني،   )5( بواخر  سبعة  باسترياد  قمنا 
تحمل )200( ألف طن، وباخريت بنزين سعتها 

)80( ألف طن، وهي كافية لسد الحاجة".
امليناء  مشاكل  إىل  الحالية  األزمة  وعزا 
واملتمثلة يف املربط والنقل والسعة التخزينية، 
للجازولني  الناقل  الخط  سعة  لضعف  إضافة 

خط  وسعة  طن  آالف(   3( تتجاوز  ال  والتي 
التي ال تتجاوز )1500 طن( بجانب  البنزين 
والتهريب  األسود  والسوق  التوزيع   مشاكل 
يف  املــبــارش  الــدولــة  تدخل  يستدعي  مــام 

املوضوع.
التي  املرونة  إىل  اللطيف  عبد  وأشــار 
بدفع 110 %  املحفظة يف رشطها  بها  تعاملت 
االعتامد  خطابات  لفتح  املحيل  املكون  من 
بضامنات  واستبدلته  املحروقات  السترياد 
مرصفية عادية مبا يسهل عملية االسترياد وحل 

األزمة .
اعتامد  خطابات  فتح  "تــم  وأضـــاف: 
بقيمة )115( مليون دوالر اعتامداً عىل موارد 
النقد األجنبي وحصائل  الذاتية من  املحفظة 
استقرار  عىل  أثر  مام  الذهب،  من  صادراتها 
سعر الرصف يف سوق النقد األجنبي حيث أن 
دون  األجنبي   النقد  يتوفري  قامت  املحفظة 

الرشاء من السوق املوازي".
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لجنة »فض االعتصام« تتلقى عروضًا دولية لتقديم مساعدات فنية 

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
الله  عبد  د.  الــوزراء  مجلس  رئيس  وّجه 
حمدوك رشكة الخطوط الجوية السودانية بخلق 
رشاكة فاعلة مع رشكة بوينج لصناعة الطائرات 
ملوقعه  الوطني  الناقل  يعود  حتى  األمريكية، 
بالرشق  الطريان  رشكــات  مقدمة  يف  الريادي 

األوسط والقارة.
رشكة  من  وفداً  أمس  حمدوك  د.  والتقى 
بحضور  الطائرات،  لصناعة  األمريكية  بوينج 
املهندس  امُلكّلف  والنقل  التحتية  البنى  وزير 
األمرييك،  باألعامل  والقائم  ابنعوف،  هاشم 

السيد برايان شوكان.
أن  صحفي  ترصيح  يف  ابنعوف  وأوضــح 

لرفع  عملية  ترجمة  يعترب  الرشكة  وفد  زيارة 
الراعية  الدول  قامئة  املقرتب من  السودان  اسم 
ملستقبل  تطرق  اللقاء  أن  موضحاً  لإلرهاب، 
العالقة بني رشكة بوينج ورشكة الخطوط الجوية 
السودانية يف الفرتة القادمة، وأشار كذلك إىل أن 
اللقاء تناول مختلف الفرص االستثامرية لرشكة 
بوينج بالبالد. من جانبه قال املدير العام لرشكة 
إنهم  تيمو،  يارس  السودانية،  الجوية  الخطوط 
وضعوا خطة للعمل مع رشكة بوينج األمريكية 
لالستفادة من التجارب املاضية مع الرشكة وفتح 
آفاق جديدة لطبيعة العمل مع الرشكة يف مجال 
الجوية  العمليات  مختلف  وتطوير  تحديث 

واألرضية لرشكة سودانري.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
قال عضو لجنة إزالة التمكني 
يونيو،  من  الثالثني  نظام  وتفكيك 
ستعلن  اللجنة  إن  صالح،  وجدي 
خالل األيام املقبلة قرارات موجعة 
ألنصار النظام البائد ومن تربطهم 
املصالح معهم، ستجعلهم يفتحون 

بيوتاً للبكاء.
تغريدة  يف  ــدي  وج وأشـــار 
أمس،  بوك  بالفيس  حسابه  عىل 
يوجع  بعمل  تقوم  اللجنة  أن  إىل 
رموز وأنصار النظام امُلباد، متعهداً 

الثالثني من يونيو كام كان  بإكامل تفكيك نظام 
الوعد )صامولة صامولة(.

األيام  يف  للبكاء  بيوت  "ستفتح  وأضــاف: 
التي يف الطريق ستؤملهم  القادمة ألن الرضبات 

وتؤمل من تربطه املصالح بهم.. ستقرأون للبعض 
يطلقون  آلخرين  وتستمعون  العدالة  يبيك 
األكاذيب". وتابع: "وعدنا لكم أال تراجع، فقط 
واإلميان  بالوعي  صاحياً  الثورة(  )ترس  فليكن 

بحتمية االنتصار".

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
أعلنت مدير اإلدارة العامة للطوارئ الصحية 
د.  االتحادية،   الصحة  بوزارة  األوبئة  ومكافحة 
بسبب  وفاة  تسجيل ١٤٥ حالة  أمني، عن  تهاين 
كورونا لشهر نوفمرب، بينام وصلت حاالت اإلصابة 

إىل ألفي إصابة.
وأعلنت خالل تنوير صحفي أمس عن جملة 
التجمعات  "منع  منها  الجائحة  ملواجهة  قرارات 
ألكرث من 50شخصاً، وتقصري صالة الجمعة لـ 15 
والخاصة  الحكومية  املؤسسات  وإلزام  دقيقة، 
املوظفني  وتقليل  الكاممة،  بلبس  واملصانع 
 50 من  والخاصة  الحكومية  املرافق  يف  والعامل 
املقابر  يف  السن  كبار  تواجد  ومنع   ،70% اىل 

واملناسبات والتجمعات".
وقالت إن والية الخرطوم تعد أكرث الواليات 
"تم  مضيفة:  الجزيرة،  تليها  لكورونا  انتشاراً 
تسجيل 4 آالف حالة اشتباه خالل شهر نوفمرب، 

بينها 2 ألف إصابة مؤكدة و ١٤٥ حالة وفاة"، 
موسم  فرتة  طوال  الوباء  انتشار  من  وحــذرت 

الشتاء.
إىل ذلك حذرت مدير اإلدارة العامة لتعزيز 
محمد  هبة  د.  الخرطوم،  الصحة  بوزارة  الصحة 
لجائحة  الثانية  املوجة  خطورة  من  حسنني، 
اإلجراءات  يف  التهاون  عدم  إىل  ودعت  كورونا، 
التزام  فيه  أكدت   املرض، يف وقت  الوقائية من 

كثري من املواطنني باستخدام الكاممات .
وقالت هبة يف ترصيح صحفي: "إذا مل يلتزم 
كارثياً،  سيصبح  الوضع  فإن  املرة  هذه  الجميع 
لتزايد  األوىل  من  أشد  تعترب  الثانية  فاملوجة 
العزل"، مشرية إىل أن  الحاالت والوفيات مبراكز 
الحاالت تحتاج إىل األوكسجني والتنويم،  غالبية 
فضاًل عن ارتفاع نسبة العدوى مبعدل 220 حالة 
بوالية الخرطوم، مشرية إىل خطورة الوباء  يومياً 

الذي وصفته بالقاتل .

الخرطوم- اسامعيل الباهيالخرطوم- اسامعيل الباهي
قال رئيس لجنة التحقيق املستقلة يف قضية 
إن  أديب،  نبيل  العامة،  القيادة  اعتصام  فض 
جهات دولية، أبدت استعدادها لتقديم عروض، 

ومساعدات فنية للجنة التحقيق.
لـ)الدميقراطي(  حديث  يف  أديــب  وقــال 
عروض  بجانب  رؤية  لديها  اللجنة  إن  أمس، 
هذه الدول تستطيع من خاللها فحص البينات، 
مانع  ال  الــوزراء  مجلس  لنا  سمح  "إذا  مضيفاً: 
للجنة من االستعانة بهذه املساعدات طاملا تقرير 

الخرباء يسمح باالستعانة بأي جهة".
بفحص  مطالبون  نحن  "ببساطة  وأضاف: 
باالتحاد  االستعانة  خالل  من  النووي،  الحمض 

اإلفريقي بحسب ماتكفله لنا الوثيقة الدستورية، 
ووفقاً لذلك تم إخطار االتحاد لتقديم املساعدة، 
رئيس  ووعد  عمل،  إمكانيات  لديه  ليس  وقال 
ملطالب  باالستجابة  حمدوك،  عبدالله  الــوزراء، 
اللجنة، واالستعانة بالجهات التي ميكن أن تساعد 
للقيام  لجنة  شكل  ضوئه  وعىل  العمل،  إمتام  يف 

بهذا الدور."
لجنة  عىل  هجمة  "هناك  أديــب:  وتابع 
قدرتها  عدم  وادعاء  اإلساءة،  بغرض  التحقيق 
للتقليل من نتيجة التحقيق"، ووصف اإلشاعات 
املتداولة يف حق اللجنة بأنها، نوع من االنحطاط 
الثقة  وإفقاد  اللجنة  صورة  لتشويه  األخالقي، 

بها.
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جنيهًا

القبض على موظفني بوزارة الطاقة 
متهمني بالتالعب يف الوقود

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
نظام  تفكيك  بلجنة  مطلع  مصدر  كشف 
الثالثني من يونيو عن إلقاء القبض عىل موظفني 
بالوقود  يتالعبون  والتعدين  الطاقة  ــوزارة  ب
الحصول  بعد  والسامرسة  التجار  مع  املدعوم 

عليه باسم مشاريع صناعية وزراعية.

قرارات بسحب تراخيص املخابز املضربة بسنار
الخرطوم – إدريس عبد اللهالخرطوم – إدريس عبد الله

املاحي سليامن، قراراً  أصدر وايل والية سنار، 
بسحب تراخيص املخابز املتوقفة عن العمل، وتوعد 
مخالفي األمر بالوقف النهايئ، وغرامة مالية تصل 
اىل خمسامئة ألف جنيه، والسجن ملدة ال تتجاوز 
العامني، اعتباراً من أمس اإلثنني، كام أصدر الوايل 
قراراً بحل اللجنة التسيريية التحاد املخابز املدعومة 

والتجارية مبحلية سنجة.

12 صفحة

الصحة: 2 ألف إصابة بينها ١٤٥ وفاة بسبب كورونا لشهر نوفمبر

رئيس مجلس اإلدارة

الحاج وراق

مدير التحرير 

منصور الصويم

رئيس التحرير 

أسماء جمعة

نائب رئيس التحرير 

رباح الصادق
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تفاصيل ص2 تفاصيل ص2

214 إصابة بكورونا و25 وفاة بالجزيرة 
خالل أسبوع

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
أعلنت وزارة الصحة بوالية الجزيره يف تقريرها الوبايئ 
اليومي لجائحة كورونا املوجة الثانية للفرتة من 22 أكتوبر 
اشتباه  حالة   599 تسجيل  عن  2020م  نوفمرب   29 حتى 
إصابة بفايروس كورونا منها 214 حالة موجبة، ووفاة )25(، 

وتعايف) 94( يف الحجر املنزيل و18 مبراكز العزل .
وناشدت وزارة الصحة مواطني والية الجزيرة برضورة 
الصحة  وزارة  من  تقررت  التي  الصحية  املوجهات  اتباع 
كافة  ودعت  كورونا،  جائحة  انتشار  من  للحد  االتحادية 
منظامت املجتمع والرشكات والخريين واملصارف اىل رضورة 
انتشار جائحة  من  للحد  الرامية  الصحة  وزارة  دعم جهود 
بأي  الشعور  عند  الفوري  التبليغ  برضورة  مطالبة  كورونا، 
أعراض عن طريق األرقام التي تم تخصيصها من قبل وزارة 

الصحة باملحليات .

اراء
د. فرانسيس دينق يكتب:

إحياء ذْكَرى اإلمام الصادق 
الصديق عبد الرحمن المهدي

اراء
ياسر عرمان يكتب:

اتفاقية جوبا للّسالم..
 العملية والمضمون

اراء
د. حيدر إبراهيم يكتب: 
تفكيك الثورة بالتقسيط

الهجوم على لجنة إزالة التمكين نموذجًا
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االخراج الفني 
خالد عوض 
أبوذر احمد 

هاني عبد اهلل 

التدقيق اللغوي 
املأمون الجاك 

مدثر عبد املحمود 

املدير االداري 
حنان مصطفى قوتة 

االعالنات 
أمل عمرعثمان 
0901046321

الطابعون 

مطبعة االشقاء
التوزيع 

شركة قماري

املقر الرئيسي 

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

الربيد االلكرتوني 
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لجنة مكافحة كورونا تشدد على تطبيق االشتراطات الصحية بصرامة

التربية االتحادية: التعدي على 30 مؤسسة تابعة للتعليم الفني

مطالبة بتعديل قوانين لتواكب التحول الديمقراطي

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
البد  أنه  سعيد،  الرشيد  واإلعــام،  الثقافة  وزارة  وكيل  أكد 
ولبس  التباعد  مجال  يف  برصامة  الصحية  االشرتاطات  تطبيق  من 

الكاممات وتعقيم األسطح وبصورة شخصية .
مكافحة  للجنة  األول  االجتامع  ترؤسه  خال  الرشيد  وقال 
كوفيد ١٩ بوزارة الثقافة واإلعام والجهات التابعة لها، إن الوزارة 
مراقبة  رضورة  اىل  مشرياً  التباعد،  إجراءات  تنفيذ  يف  باكراً  بدأت 
حاالت االشتباه باملؤسسات من أجل التواصل معهم وتقديم الدعم 

لهم معنوياً ومادياً وتفعيل دور التضامن االجتامعي.
وطالب برفع تقرير دوري عن أوضاع كورونا بكل مؤسسات 
وزارة الثقافة واإلعام خاصة، مؤكداً رضوره تخفيض عدد العاملني 

وفقاً لجدولة تحددها كل مؤسسة حسب وضعها .

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  أكـــدت 
واللجنة  اليونسكو  منظمة  مع  بالتعاون 
الرشوع  والعلم،  والثقافة  للرتبية  الوطنية 
نظام  تطوير  إسرتاتيجية  إعداد مسودة  يف 
والتقني  الفني  والتعليم  املهني  التدريب 
التعدي  عن  معلنة  السودان،  يف  والتقاين 

مؤسسات  من  مؤسسة   30 من  أكرث  عىل 
او  ترشيعات  يتطلب  مام  الفني  التعليم 

وسائل السرتدادها.
د.  باليونسكو،  التعليم  وأكد مسؤول 
امين بدري، يف ورشة مناقشة املسودة، أن 
العامني 2014  أعدت يف  التي  اإلسرتتيجية 
2016-م خلصت لسبع قضايا أساسية متثل 

والتقني  الفني  التعليم  تواجه  تحديات 
أهمها نظرة املجتمع السالبة تجاهه، كيفية 
هياكل  تحسني  والتمويل،  التكلفة  توفري 
املعايري  ومعرفة  الفني  التعليم  مؤسسات 
املعايري  مع  مواءمتها  ومدى  تحكمه  التي 
الدولية، وغياب التنسيق بني الجهات التي 

تعمل يف مجال التعليم الفني.
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الصناعات  باتحاد  العضوية  حرص  لجنة  رئيس  نائب  طالب 
أصحاب  قانون  بتعديل  الدين،  نور  الرحمن  عبد  والحرفية،  الصغرية 
العمل العام 1992 وكل القوانني املساعدة ومراجعة النظم األساسية 

املتعلقة بالقانون حتى تواكب التحول الدميقراطي.
وأعلن نور الدين يف مؤمتر صحفي أمس عن رشوعهم يف حرص 
كانت  العضوية  أن  وجــودوا  الحرص  يف  أنهم  اىل  مشرياً  العضوية، 

غرف  وتكوين  تحركهم  اىل  الفتاً  السابق،  النظام  أعضاء  يف  محصورة 
القادم سيبدأ تكوين  اىل أن األسبوع  يف كل واليات السودان، مشرياً 
الغرف لواليات النيل األزرق والحزيرة والقضارف . وأعلن نور الدين 
عن مواصلتهم مع التخطيط العمراين واألرايض بخصوص من يحملون 
إيصاالت مالية ومستحقني سيتم منحهم إرايض فيام نوه اىل مراجعة 
من استلموا أرايض وهم غري مستحقني. وأعلن عن سعيهم الستخراج 

ورش لكل الحرفيني، مؤكداً معاناة الحرفيني من اإليجارات.
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نظام  تفكيك  بلجنة  مطلع  مصدر  كشف 
الثاثني من يونيو عن إلقاء القبض عىل موظفني 
بالوقود  يتاعبون  والتعدين  الطاقة  ــوزارة  ب
املدعوم مع التجار والسامرسة بعد الحصول عليه 

باسم مشاريع صناعية وزراعية.
وقامت اللجنة مع الجهات األمنية املختصة 
بعمل كمني محكم قبضت من خاله عىل كميات 
مرشوع  إىل  مصدقة  برميل  ألف   "25" تفوق 

عىل  القبض  وألقي  النيل،  نهر  بوالية  وهمي 
بالرقم  مواجهتهم  يف  باغات  ودونت  املتهمني 
بالوزارة  موظفة  عىل  القبض  ألقي  كام   ،"199"
دون  النظام  اىل  كبرية  كميات  بإدخال  تقوم 
تصاديق. كام ضبطت برشق النيل "25" ألف لرت 
دون تصديق تخص مصنع للزيوت، ودونت باغ 
الطوارئ،  قانون  "من   358" بالرقم  مواجهتهم 
البرتول  رشكات  إحدى  مدير  عىل  القبض  وألقي 

الذي يساعد يف ترسيب الوقود لجهات خاصة.

الخرطوم – إدريس عبد اللهالخرطوم – إدريس عبد الله
أصدر وايل والية سنار، املاحي سليامن، قراراً 
العمل،  عن  املتوقفة  املخابز  تراخيص  بسحب 
وغرامة  النهايئ،  بالوقف  األمر  مخالفي  وتوعد 
والسجن  جنيه،  ألف  خمسامئة  اىل  تصل  مالية 
ملدة ال تتجاوز العامني، اعتباراً من أمس اإلثنني، 
التسيريية  اللجنة  بحل  قــراراً  الــوايل  أصدر  كام 
التحاد املخابز املدعومة والتجارية مبحلية سنجة.

الهم  هو  املواطن  قوت  أن  املاحي  واعترب 

عملهم،  أولويات  ومن  الوالية  لحكومة  الشاغل 
املخابز  عمل  تنظيم  يف  جهودهم  إىل  مشرياً 
الخبز  توفر  يجعلها  الــذي  بالشكل  وضبطها 

للمواطنني واملواطنات.
وقال الوايل يف ترصيح صحفي إن القرارات 
املادة )٥( من قانون  جاءت استناداً عىل أحكام 
١٩٩٧م،  لسنة  العامة  السامة  الطوارئ وحامية 
بجانب أحكام املادة )٤٠( من الوثيقة الدستورية 

لسنة ٢٠١٩م وإعان حالة الطوارئ.

الخرطوم – ناهد اويش الخرطوم – ناهد اويش 
ست  دنقا  التهريب  مكافحة  ضبطت 
شاحنات كبرية خمس منها تحمل ثاثني عربة 
وشاحنة  مختلفة  موديات  مقننة  غري  صغرية 
الكرميات  من  كرتونة   1400 تحمل  أخــرى 
ومستحرضات التجميل املحظورة وغري مطابقة 
بـ 80 مليون  املالية  قيمتها  تقدر  للمواصفات، 

جنيه، قادمة من إحدى دول الجوار. 
الشاملية،  الوالية  حكومة  عام  أمني  وأكد 
الشاملية  الوالية  أن حكومة  املنعم شيخ،  عبد 

الوالية  لرشطة  ودعم  وعون  سند  خري  ستكون 
عملها  تواصل  حتى  التهريب  مكافحة  وإدارة 
واالستقرار  األمن  تحقيق  يف  املتميز  وأداءهــا 

وحامية اقتصاد الباد.
الوالية  ــة  رشط مدير  ــال  ق جانبه  مــن 
عوض  ابراهيم  محمد  رشطة  اللواء  الشاملية، 
واملهربة  املقننة  غري  العربات  جملة  إن  الله، 
بامليناء  واملوجودة  اآلن  حتى  ضبطت  التي 
مختلفة  عربة   1200 بلغت  بدنقا،  الجاف 

املوديات.
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ملكافحة  العامة  اإلدارة  متكنت 
إجرامية  شبكات   3 تفكيك  من  املخدرات 
تنشط يف التعامل غري املرشوع باملخدرات 
واملؤثرات العقلية وضبط 500 قندول بنقو 

وعدد110كيلو حشيش شاشمندي.
سامي  حقوقي  رشطة  اللواء  وأوضح 
ملكافحة  العامة  اإلدارة  مدير  حريز 
املخدرات أن إدارته بوالية نهر النيل متكنت 

شبكة  أعضاء  أحد  حدالجرام  وضع  من 
وضبط   البنقو  تهريب  يف  تنشط  إجرامية 
كاشنكوف  وبندقية  بنقو  قندول   500

داخل عربة صالون فرينا بدون لوحات.
استطاعت  كسا  "بوالية  وأضــاف: 
اإلجرامي  للنشاط  حد  وضع  من  اإلدارة 
الحشيش  تــهــريــب  ــىل  ع درج  ملتهم 
كميناً  إدارته  نصبت  أن  بعد  الشاشمندي 
ناجحاً أسفر عن ضبط املتهم وبحوزته عدد 

عىل  محملة  شاشمندي  حشيش  جوال   4
القبض متكن  إجراءات  وأثناء  نارية  دراجة 
الهرب ومتت مطاردته وإصابته  املتهم من 
اليمنى  القدم  أسفل  يف  أصابه  ناري  بعيار 
والسيطرة عليه وتحريز املعروضات؛ عدد4 
جوال زنة 100كيلو جرام. تم إسعاف املتهم 
للمستشفى لتلقي العاج واإلسعاف الازم 
باغ  إجراءات  اتخاذ  تم  مستقرة.  وحالته 

تحت املادة 15/أ بالقسم األوسط كسا".

وكاالت - الدميقراطيوكاالت - الدميقراطي
صحة  السودان  جنوب  بدولة  الحكومية  السلطات  نفت 
بعثتها  بإمهال  اإلثيوبية  السلطات  قيام  عن  تتحدث  التي  األنباء 
الدبلوماسية بأديس أبابا )72( ساعة ملغادرة الباد بسبب الزيارة 
التي قام بها الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس لجنوب السودان 

السبت املايض.
وقال نائب وزير خارجية جنوب السودان، دينق داو مليك، يف 
ترصيحات لـ"الرتا سودان": "هذا الحديث ال أساس له من الصحة، 
بعثتنا الدبلوماسية ال تزال موجودة بأديس أبابا وهي متارس مهامها 
بشكل طبيعي، وهناك مجموعات تريد أن تشوش العاقات الطيبة 

التي تجمعنا بالجارة إثيوبيا".
 وكانت مواقع إخبارية قد أوردت تقارير تتحدث عن قيام 
السودان،  لجنوب  الدبلوماسية  البعثة  بطرد  اإلثيوبية  السلطات 
السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  بها  قام  التي  الزيارة  بسبب 

لدولة جنوب السودان األسبوع املنرصم.
خال  تعززت  متينة  ثنائية  بعاقات  والقاهرة  جوبا  وتتمتع 
عهد الرئيس السييس، وتطورت من مرحلة تقديم املنح الدراسية 
املجاالت  كافة  يف  التدريب  إىل  الصغرية  التنموية  واملرشوعات 
وتقديم  والدويل،  اإلقليمي  املستوى  عىل  الدبلومايس  والتعاون 

املساعدات اإلنسانية لجنوب السودان.

وكاالت - الدميقراطيوكاالت - الدميقراطي
اتهم رئيس الوزراء اإلثيويب آيب أحمد 
قائد  بتسميم  تيقراي  إقليم  يف  السلطات 
القيادة الشاملية للجيش الحكومي املتمركز 
يف املنطقة قبل انطاق العملية العسكرية 
يف الرابع من نوفمرب حسبام أعلن التلفزيون 

اإلثيويب الرسمي.
الربملان  أعضاء  مخاطباً  آيب  ــال  وق
اإلثيويب يف أديس أبابا: "فيام يخص الحرب، 
قائد  أن  يعلم  أن  املوقر  املجلس  أريد من 
ميكونني  ديريبا  اللواء  الشاملية  القيادة 
من  يوماً   15 )قبل  معهم  اجتامعاً  حرض 
اندالع الحرب، ولكنه أصيب بوعكة صحية 
بعد تناوله وجبة الغداء فقد إثرها الوعي 

ونقل إىل املستشفى العسكري".
الذين كانوا معه  ومىض للقول: "قال 
إنه سمم، ولكننا قلنا لهم أن يتجنبوا نرش 
هذه األخبار، إذ قررنا االنتظار حتى ورود 
التقارير الطبية. ولكن اللواء ديريبا ما زال 

مريضاً وال يتمكن من مزاولة مهامه".
تيقراي،  تحرير  جبهة  زعيم  وكــان 
رويرتز  لوكالة  قال  جربميكائيل،  دبرصيون 
لألنباء يف رسالة نصية بعث بها يوم اإلثنني: 

"أنا موجود بالقرب من ميكييل يف تيغراي 
الحكومة  ولكن  الــغــزاة".  نقاوم  ونحن 
اإلثيوبية وصفت كامه بأنه ادعاء مخادع.

تيغراي  إقليم  يف  القتال  أن  يذكر 
اإلثيويب الشاميل قد أودى بحياة املئات إن 
مل يكن اآلالف من السكان، وأدى اىل نزوح 
الكثريين من الاجئني اىل السودان املجاور.

ونفى جربميكائيل التقارير التي قالت 
إنه فر إىل جنوب السودان وقال إن قواته 
قرب  األريرتيني  الجنود  من  عدداً  أرست 
 50 ميكييل  عن  تبعد  التي  ووكــرو  بلدة 

كيلومرتا.
الحكومة  رئيس  باسم  الناطقة  ولكن 
يف  جاء  ما  نفت  سيوم  بيليني  اإلثيوبية 
أولوية  إن  وقالت  جربميكائيل،  ترصيحات 
الباد  إدارة  يف  تتلخص  املركزية  الحكومة 
إن  املتأثرة.  املناطق  إىل  االستقرار  وإعادة 
للقيمة  فاقدة  مجرمة  فئة  أوهام  متابعة 

ليست يف صلب أولوياتنا".

القبض على موظفين بوزارة الطاقة متهمين بالتالعب في الوقود

قرارات بسحب تراخيص المخابز المضربة بسنار

ضبط  1200 عربة غير مقننة ومهربة

تفكيك شبكات إجرامية تتعامل بالمخدرات

جوبا: هناك جهات تسعى لتشويش عالقاتنا الطيبة مع إثيوبيا

آبي أحمد يتهم زعماء تيقراي بتسميم قائد إثيوبي قبل بدء العملية العسكرية
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الرتبية تبحث 
مع حكومة شمال 
كردفان التغذية 

املدرسية
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ــة  والي وايل  عقد 
خالد  كــردفــان،  شــامل 
اجتامعاً  آدم،  مصطفى 
الحكومة  بأمانة  مشرتكاً 
ــد الــتــغــذيــة  ــ مـــع وف
الرتبية  بوزارة  املدرسية 
االتحادية  والتعليم 
وحـــكـــومـــة الـــواليـــة 
مبادرة  لتنفيذ  والرشكاء 
ملرشوع  كردفان  شامل 

التغذية املدرسية.
ــر  ــت مــدي ــالـ وقـ
الــتــغــذيــة املــدرســيــة 
الرتبية  بوزارة  والصحية 
االتحادية،  والتعليم 
أسمهان عوض إبراهيم، 
للوقوف  تأيت  الزيارة  إن 
عمل  ــل  ــراحـ مـ ــىل  عـ
اللجنة  املبادرة من قبل 
للمبادرة،  التمهيدية 
ــارة  ــزي ال أن  موضحة 
املــيــدانــيــة الــتــي متت 
للمرشوع ولقاء أصحاب 
واملجتمعات  املصلحة 
الكبرية  واالســتــجــابــة 
عىل  مؤكدة  قبلهم  من 
كافة  تضافر  أهمية 
الجهود إلنجاح املرشوع.



يتسم املجتمع املدين بسامت جوهرية تشكل محور إمكاناته ومدى 
تعدد فرصه يف املساهمة، مبا ميكنه من لعب أدوار جوهرية وكبرية يف مرشوع 
تطاول  التي  النزاعات  معالجة  عىل  املرتكز  السودان،  يف  املنشود  التغيري 
أمدها، وبناء سالم دائم وشامل ميهد الطريق إىل انتقال دميقراطي مستقر، 
محمي باإلرادة الشعبية معزز بإدارة التنوع، مبا يقود إىل تأسيس املرشوع 
الوطني الكبري. من السامت األساسية للمجتمع املدين، املرونة، وهي القدرة 
األيديولوجية  بعيدا عن حساسيات  العمل يف قضايا متعددة ومركبة،  عىل 
بأدوات  املرتبط  االجتامعي  التغيري  حول  للرصاع  املكرسة  النظرية  واألطر 
من  الحرية  واالستقاللية،  بالحرية  يتسم  أنه  كام  عليها،  والتنافس  السلطة 
التأطري االجتامعي، الثقايف، السيايس وقيود السلطة، ألنه يربط بكل ذلك من 
موقف مستقل، ويتعاطى مع هذه املحيطات وفقا ملطلوبات تحقيق القيم 
السالم  العدالة،  العامة،  الحريات  اإلنسان،  حقوق  عيل حامية  تعمل  التي 
اللحظة  والدميقراطية، ومن هنا يتخذ موقفا مستقال يف كينونته، ويف ذات 
منحازا إىل هذه القضايا ولصالح املجتمع ومؤسساته، إضافة إىل ذلك ميتلك 
املجتمع املدين قدرة عالية التمثيل بطبيعة عمله ومهامه العامة، فهو يشكل 
معمل تجميع لكل الفئات واملؤسسات سواء كانت رسمية أم سياسية وحتى 
تنبني  حولها،  توافقية  إىل صيغ  والوصول  وتبادلها  األفكار  لصناعة  األفراد، 
عىل تعدد وتنوع الرؤى بحيث تصل إىل أفق للعمل املشرتك، وتنتج مشاريع 
عمل للتعاطي مع القضايا والتحديات واالنتقال بها إىل مراكز التنفيذ بكل 
مستوياتها، ويف هذه الناحية يتيح املجتمع املدين مساحات واسعة ملؤسسات 
بكل  الدولة  وكذلك  أو غريه  سايسة  كيانات  كانت  املختلفة سواء  املجتمع 
مؤسساتها، أن تعمل تحت مظلته دون قيود وأن متثل نفسها ورؤاها بحرية 
وحيوية أكرث، دون رشوط مسبقة تحد من قدرتها عىل الفعالية يف املشاركة 

وتشارك األفكار.
هذه السامت تجعل من املجتمع املدين ممرا آمنا بقوة دفع متبادلة، 

القضايا األساسية  للربط بني املجتمعات يف رشاكات حول 
خصوصا  الوطني  املــرشوع  روح  تشكل  التي  والكبرية، 
مسائل  مثل  والتعدد،  التنوع  عىل  املبني  مجتمعنا  يف 
واالجتامعية،  السياسية  أشكالها  بكل  املسلحة  النزاعات 
بكل  العدالة  اإلنسان،  حقوق  السالم،  وحامية  صناعة 
الدميقراطي ودميومته، ومن  االنتقال  أنواعها ومفاهيمها، 
مؤسسات  مع  تواصل  وحلقات  اتصال  خلق  آخر  جانب 
مستوياتها،  بكل  االنتقالية  السلطة  يف  املجتمع  قيادة 
إىل  إضافة  ومسلحة،  مدنية  الحزبية  السياسية  القوى 
الكيانات األخرى ذات التأثري يف حياة املجتمع، مبعنى أنه 
لبناء دائرة واسعة  تتوفر للمجتمع املدين أدوات متنوعة 

للمشاركة األكرث شمولية عىل كافة املستويات.
ديسمرب  ثــورة  بعد  املــدين  املجتمع  دور  يرتبط 

العظيمة، مبهام الفرتة االنتقالية التي ميكن إجاملها يف محاور أساسية وهي:
الترشيعات  مستوى  عىل  الدولة  ملؤسسات  املؤسيس  اإلصــالح   •
املحيل، وذلك  الحكم  الهيكيل وجهاز  اإلدارية، واملستوى  والقوانني والنظم 

من التخريب الذي نالها عيل يد النظام املزال.
جديدة  رؤية  وفق  الجذرية  مسبباتها  ومخاطبة  الحرب  إيقاف   •
تقرأ التاريخ السيايس واالجتامعي والعنف الذي صاحبه، الرشوع يف حفظ 
وصناعة وبناء سالم شامل لديه القدرة عىل االستمرار وكذلك معالجة آثار 
وتداعيات هذه النزاعات التي أعادت تشكيل الواقع االجتامعي والسيايس 

السوداين بصورة حادة.
بإنجاز  وذلك  املنشود  الدميقراطي  االنتقال  لعملية  الطريق  تعبيد   •
السياسية  املجتمع  مؤسسات  بني  عليها  واالتفاق  الالزمة  املطلوبات 

والسلطوية والشعبية. 

تتوزع هذه املهام بني كل من:
• السلطة االنتقالية بكل مستوياتها، مجلس الوزراء، 
املجلس السيادي، مستوى الحكم الواليئ واملحيل واملجلس 

الترشيعي املرتقب تكوينه.
واملسلحة،  املدنية  الحزبية  السياسية  القوى   •

املجتمع املدين، الكيانات املهنية والنقابية.
تكوينات املجتمع األخرى من إدارة اهلية، لجان   •
املجتمعية  والكيانات  والخدمات  التغيري  لجان  مقاومة، 

األخرى.
مبا  املعنية  الواجبات  تفصيل  يف  الدخول  ودون 
هذه  يف  املدين  املجتمع  منظامت  دور  يتضح  العمل، 
الرؤى  بصياغة  املتعلقة  املهام  يف  جلية،  بصورة  املرحلة 
والسالم،  الحرب  املؤسيس،  اإلصالح  قضايا  تجاه  واألفكار 
فقط  واحدا  جانبا  نتناول  وهنا  األخرى،  الدميقراطي  االنتقال  مطلوبات 
السالم،  وبناء  وآثارها  املسلحة  النزاعات  إيقاف  عمليات  وهو  املهام  من 
االتفاقيات  وفشل  أمدها  وبنتطاول  السودان  يف  املسلحة  فالنزاعات 
انتهاءا   1972 العام  يف  أبابا  أديس  اتفاقية  لدن  من  السابقة،  والتسويات 
باتفاقية السالم الشامل املوقعة يف نيفاشا يف العام 2005، مل تنجح جميعها 
إىل  والوصول  السودان،  يف  العنيفة  للنزاعات  الشاملة  التسوية  تحقيق  يف 
النزاعات  طبيعة  يف  جديدا  واقعا  خلقت  املحصلة  هذه  املستدام،  السالم 
السياسية املسلحة يف السودان، ألن من إفرازاتها حالة االنقسام االجتامعي 
واملجتمعي بني املكونات السودانية وخصوصا يف أقاليم النزاعات، فأفرزت 
بنية  االنقسام يف  وحالة  الرصاع  دائرة  لتتسع  وقبلية،  وإثنية  عرقية  حروبا 
املجتمعات وطبيعة إدارة التنافس بينها، مام جعل النزعات املسلحة يف تلك 

األقاليم تأخذ صفة أنها مركبة، سياسية – اجتامعية كمحصلة أخرية.

ويكمن دور املجتمع املدين بصورة أولية، يف تفكيك مطلوبات عملية 
إيقاف الحرب وصناعة السالم، إىل قضايا مفصلية، ميكن تفصيلها يف اآليت:

فيها  والفاعلني  ومحفزاتها  ومسبباتها  الحرب  قضايا  مخاطبة   •
السياسية  أوجهها  إىل  إضافة  ومكوناتها،  جوانبها  بكل  بها  املحيطة  والبيئة 

واالجتامعية.
• املساهمة يف بناء وتشكيل األطر النظرية والعملية ألدوات الحوار 

املساند والداعم يف عمليات التسوية السليمة. 
السالم  االنتقالية،  العدالة  مثل:  السالم  بناء  قضايا  يف  العمل   •

االجتامعي، التعايش السلمي بني املجتمعات، إدارة التنوع.
• إدارة الحوار والرشاكات الفكرية والنظرية بني املكونات السياسية 
قوى  انتقال  تحدي  مجابهة  كيفية  حول  املحلية  واملجتمعات  واملسلحة 
الكفاح املسلح من العمل املسلح إىل العمل السيايس املدين بصورة سلسة 
السلطة  البشري من  إزالة نظام  العامة بعد  السيايس  يف ظل حالة االنتقال 
السياسية والتعقيدات الراهنة يف الواقع املشكل للسطة االنتقالية ومتغريات 
البنية االجتامعية واالقتصادية التي تشكل تحديا آخر ذو أهمية كبرية يف 

التأثري.
قادرة  املدين  املجتمع  اسرتاتيجيات من  تتطلب وضع  املهام  هذه 
وأدوات  املهام  تقييم  ومبنية عىل  املتغريات،  لكل هذه  االستجابة  عىل 
العمل السابقة قبل إزالة نظام البشري، وصوال إىل رؤية االنتقال بعد ثورة 
العمل، طبيعة  أدوات  أسئلة:  اإلجابة عىل  ومحاولة  العظيمة،  ديسمري 
الرشاكات املطلوبة يف هذه املرحلة بني القوى الفاعلة والقائدة لعملية 
بكل  الدميقراطي  التحول  إىل  االنتقال  فرتة  عبور  بها  واملناط  التغيري 
االحتياجات  ماهي  إضافة  الرشاكات،  هذه  وآفاق  مساحات  مطلوباته، 
والنخب  القاعدي  املجتمع  جانب  من  املدين  املجتمع  من  املطلوبة 

القائدة وكيفية خلق قنوات االتصال والتواصل ولغتها العملية. 

ورقة ُمقّدمة لورشة تعزيز امُلسآءلة ورقة ُمقّدمة لورشة تعزيز امُلسآءلة 
عن حقوق اإلنسان للمرأة ومْتكينهاعن حقوق اإلنسان للمرأة ومْتكينها

بعد الّتحية للقامئني عىل أمر الورشة بعد الّتحية للقامئني عىل أمر الورشة 
وامُلشاركات وامُلشاركني؛وامُلشاركات وامُلشاركني؛

يف الّستينيات فطن امُلغّني وامُلحارب 
من أجل الحرية جون لينون قائد فريق 
الخنافس )البيتلز( واملنحدر من صفوف 
فطن  ليفربول؛  مبدينة  العاملة  الطبقة 
عىل أن قضايا الّسالم والّنساء واملواطنة، 
ذات صلة وثيقة ببعضها، وحرر انحيازه 
من ثالثة قضايا يف شيٍك كان رصيد حياته 
يف  الفراولة  ميدان  يف  اغتياله  تم  حينام 

نيويورك.
الّنساء  إّضطهاد  لعمق  مدركاً  لينون  كان جون 
وحينها  الحديث(  العامل  زنِج  )املرأة  أغنيته  وكتب 
جون  تحدي  وامتد  واحــد،  بحجر  قضيتني  اصطاد 
تزوج  بأن  بعيداً،  االثني  االضطهاد  لقضايا  لينون 
حينها  وكان  واآلسيوية  األصل  اليابانية  أونو(  )أوكا 
الشباب  ومعبود  العامل  يف  االبداعية  االيقونات  أحد 
األبيض وبزواجه أعطى رسالة معاكسة للتيار املركزي 
وكان  األخرى  لألجناس  ونظرته  البيضاء  الثقافة  يف 
التعددية  األبيض ولقضايا  للشباب  بليغاً  ذلك درسا 
العرقية واليوم فان مدينة ليفربول قد أطلقت عىل 
مطارها اسم جون لينون وكتبت عليه )اليوجد فوقنا 

اال السامء(.
متييز  بال  واملواطنة  واملــرأة  السالم  قضايا  إن 
السالم،  الرئيسية التفاقية  املضامني  هي واحدة من 
الفاشية  جّسد  عاما  ثالثني  استمر  نظام  بعد  وأتت 
استهدفت  ولقد  أشكالها،  بأبشع  بالدين  املترسبلة 
هذه الفاشية الدميقراطية والسالم والنساء واملواطنة 
اركان  أهم  من  كواحدة  الــرثوات  ونهب  متييز  بال 

األجندة الفاشية.
املرأة الريفية عانت من إضطهاد مركب ،طبقي 
وإثني والنوع واملواطنة وكانت هدفاً رئيسياً لجرائم 
الحرب واإلبادة واستهداف انسانيتها معنوياً ومادياً 
واالذالل  االغتصاب  عند  تتوقف  مل  حمالت  يف 
واللجوء وقد جسد رأس  والنزوح  القرسي  والتهجري 
نقلها عنه د. حسن  النظام ذلك يف عبارات جارحة 

الرتايب العراب الفعيل لذلك املرشوع.
عن  الينفصل  جوبا؛  التفاق  الفعيل  املضمون 
ديسمرب  ثورة  طرحتها  التي  والشعارات  املضامني 
املجيدة 2018 بل أن اتفاقية سالم جوبا هي إحدى 

الجامهريية  الحركة  وضوح  مثرات 
سالم  )حرية  العظيم  شعارها  يف 
أولويات  رســم  ــذي  ال وعــدالــة( 
برنامج الفرتة اإلنتقالية وجعل من 
السالم أولوية فقط أدركت الحركة 
مرشوع  أي  بناء  أن  الجامهريية 
يستند  ان  ــد  الب جديد  وطني 
قصوى،  كــأولــويــة  الــســالم  عــىل 
إجتامع  يف  ذلك  عىل  التأكيد  وتم 
أديس أبابا الذي انعقد بني الجبهة 
والتغيري  الحرية  وقوى  الثورية 
والذي أدرج السالم كقضية رئيسية 
يف الوثيقة التي تحكم الفرتة اإلنتقالية وقد نتج عن 
ذلك؛ محادثات جوبا التي متخض عنها اتفاق السالم 
لربنامج  أساساً  تشكل  النواقص  رغم  وهي  بجوبا 

البناء الوطني.
 1953 العام  منذ  البالد  يف  االنتقال  فرتات  إن 
يف  فشلت   1985 وأبريل   1964 باكتوبر  ــروراً  م
اإلتيان بالسالم والدميقراطية كحزمة واحدة، والفرتة 
التي  اإلنتقال  فرتات  أوىل  هي  الحالية  اإلنتقالية 
تشهد بداية جدية وفعلية للمصالحة واملزاوجة بني 

السالم والدميقراطية كحزمة واحدة. 
متعددة  ــودان  ــس ال يف  النسائية  الحركة 
التوجهات ومتنوعة املنطلقات وقد شاركت النساء 
لفاشية  الّتصدي  يف  فعلية  مشاركة  السودانيات 
انتصار ثورة  الّسيايس. وال ميكن أن نتخيل  اإلسالم 
ديسمرب دون املشاركة الواسعة للنساء وعىل الرغم 
يف  للنساء  الفعيل  الحضور  فان  املشاركة  هذه  من 
مشاركتهن  مع  يتناسب  أن  من  أبعد  القرار  مراكز 

وتضحياتهن.
الدستوري  الطريق  السالم  اتفاقية  فتحت 
ملشاركة النساء بنسبة 40 % يف مراكز اتخاذ القرار 
الرئيسية ولكن يظل تنفيذ هذا القرار تنقصه اإلرادة 
يجعل  واسع  سيايس  عمل  إىل  ويحتاج  السياسية 
منه واقعا فعليا أكرث منه نصوصا غري قابلة للتنفيذ 
للمراقبة  وترشيعية  تنفيذية  آليات  اىل  ويحتاج 
ما ورد  بتنفيذ نصوص  التنفيذية  املؤسسات  وإلزام 

يف اإلتفاقيات والدستور فيام يخص النساء.
أهم  من  واحــدة  والعسكري  األمني  القطاع 
بفاعلية  النساء  مشاركة  فيها  املطلوب  القطاعات 
وقد  القطاع  هذا  وأنسنة  مقرطة  أجل  من  للعمل 
املشاركة  نصا حول رضورة  املنطقتني  اتفاق  يف  ورد 

مهني  قطاع  وبناء  القطاع  هذا  يف  للنساء  الفاعلة 
وغري مسيس وبعقيدة عسكرية جديدة، والدفاع عن 
املشاركة  غياب  يف  يتم  لن  للسودان  العليا  املصالح 

الفاعلة للنساء.
أذا تطرقنا للعملية نفسها فإن عملية التفاوض 
كانت مفتوحة وشهدت قدراً مهاًم من مشاركة النساء 
الكفاح املسلح ومع ذلك؛مل  السيام من جانب قوى 
الدميقراطي  واملناخ  االتفاق  تنفيذ  ولكن  كافيا  يكن 
الحايل وامكانية رجوع النازحني والالجئني يتيح فرص 
أفضل ملشاركة النساء يف التنفيذ خاصة وان الحروب 
واملدن  الريف  يف  جديد  وعي  والدة  إىل  أدت  قد 

بقضايا النساء.
وشبكة  الحديثة  التواصل  وسائل  إنتشار 
فرصة  أيضا  هو  النسوية  الحركات  وسط  العالقات 
النسوية  الحركات  من  فعلية  رقابة  اليجاد  جديدة 

عىل مضمون عملية السالم وتنفيذها.
قضايا األرض وإعادة الوجه املنتج للريف، تعترب 

قضية رئيسية يف نهوض الحركة النسوية الريفية. 
العدالة االنتقالية واملحاسية عىل الجرائم التي 
ارتكبت السيام ضد النساء طوال الثالثني عاما تشكل 

أهم مضامني استدامة السالم. 
مضمون العملية السلمية يأخذ وجه االستدامة 
والدميقراطية يف بناء حركة نسوية دميقراطية من أجل 
السالم متتد من الريف إىل املدن ،حركة حقوق مدنية 
متييز  بال  املواطنة  أجل  من  تعمل  ثقافية  سياسية 
والنصاف النساء من أجل بناء مجتمع جديد ؛واآلن 
فان نوافذ الريف مرشعة لحركات البناء السلمي من 
لقاوة  يف  حدث  كام  النساء  وإنصاف  املواطنة  اجل 

ونريتتي ومشاركة النساء يف ثورة ديسمرب املجيدة.
الحايل  االتفاق  السالم جوهر مضمونه وجوهر 
يجب أن ينتهي ببناء مرشوع وطني جديد بدونه لن 
تنتهي الحروب ويجب ان يستند هذا املرشوع عىل 

الدميقراطية والعدالة واملواطنة بال متييز.
أخريًا:

إن الزمن لن يسعفني الستعراض جوانب أخرى 
كام أن العنوان مل استشار يف اختياره ولو اتيحت يل 
فرصة اختيار عنوان لتحدثت عن تجربتي خالل 35 
الحركة  املسلح وتأماليت يف مساهمة  العمل  يف  عاماً 
الريف يف  تنطلق من  التي  وخاصة  النسوية عموماً 
تصميم  يف  الفعلية  ومشاركتها  السالم  بناء  قضايا 

قضايا وأجندة التفاوض.
مع وافر الشكر والتقدير.مع وافر الشكر والتقدير.

هذه  الفاسد  البائد  النظام  عنارص  فرفرة  تستمر 
األيام بنشاط بسبب غياب الردع الثوري الناجز، لذلك 
النهب  نظام  مواجهة  أدوات  إضعاف  عىل  تعمل  فهي 
متلك  ال  عنارص  قبل  من  السياسية  والوقاحة  والفساد 
العيب  تعرف  وال  املسلمني  وال  السودانيني  أخــالق 

والحياء والحرام والحالل.
الشعب  ألمــوال  والسارقون  الفاسدون  يستغل 
أخطاء إجرائية وإدارية وقعت فيها لجنة إزالة التمكني 
للتشكيك يف مبادئ املحاسبة واملساءلة الخاصة بجرائم 
نظام اإلسالمويني. وهم يعملون عىل توجيه النظر إىل 
صغائر األمور والرتكيز عىل مظامل غري مقصودة وقعت 
والنهب  الفساد  قضايا  أن  رغم  أدينوا  من  بعض  عىل 
واضحة كالشمس وال تحتاج لقضاة ونيابة ألن مظاهرها 
تستفز املواطن العادي يف كل مكان وتعمل هذه الفئة 

األخطاء  تضخيم  عىل  واالنتهازية  املخربة 
لجان  يف  العادي  املواطن  ثقة  هز  بقصد 
إزالة التمكني وبالتايل عدم احرتام قراراتها 
أو تعطيل هذه القرارات الثورية. وإفراغها 

من مضمونها الثوري الشعبي.
لجنة  قيام  بأن  القول  البديهي  من 
إزالة التمكني هو من أهم قرارات الثورة 
الثورة  محكمة  مبثابة  وهذا  االسرتاتيجية 
األخالقية لنظام اإلسالمويني الفاسد، لذلك 
ندعم  أن  علينا  رشسة،  لحملة  تتعرض 
الوقت  نفس  يف  وهي  تحفظ  بال  اللجنة 
مطالبة باالرتقاء يف أدائها لتطلعات شباب 

التطهري  عمليات  إيقاع  يف  اإلرساع  يعني  وهذا  الثورة 
واإلزالة وعدم إضاعة الوقت والتسويف، فمن املطلوب 

أسبوعياً  صحفياً  مؤمتراً  اللجنة  تعقد  أن 
تطرح فيه القرارات ثم مؤمتر نصف شهري 
الستعراض تنفيذ القرارات والعقبات التي 
االنتظار  التنفيذ فالشعب ال يطيق  تواجه 
وغياب اللجنة عن الساحة ألسابيع كذلك 
ومنحها  األقاليم  لجان  تنشيط  يجب 

سلطات أوسع.
عىل  تحفظات  أي  هناك  كانت  لو 
ذلك  مع  التعامل  يجب  اللجنة  عضوية 
لنفس  العضو  يخضع  وأن  بشفافية  األمر 
عىل  تطبق  التي  ــراءات  ــ واإلج املعايري 
اللجنة، وأال يكون هناك  املدانني من قبل 
أي شخص فوق القانون. فعىل اللجنة أن تطهر نفسها 
قبل أن تطهر اآلخرين. وهذا مطلب قبيل أن يقدم كل 

عضو ما يثبت براءة الذمة.
الثوار مطالبون باليقظة املستمرة وأال يرتكوا ثورتهم 
أن  املقاومة  لجان  شباب  وعىل  اإلنقاذ،  كالب  لنهش 
أي  يردع  وأن  باستمرار  صاحي  الثوري  السالح  يرتكوا 
استهتار بقيم الثورة يف مهده وهذا هو جوهر رشعيتهم 
الثورية وأال ينتظروا من الجهاز التنفيذي– الحكومة – 
أن يقوم بهذه املهمة نيابة عنهم. ويجب فتح بالغات 
عىل كل من يشكك يف عمل لجنة ازالة التمكني أو من 

يحاول تشويه سمعة أعضائها.
يقوموا  ان  املكشوفة  اإلسالمويني  خطة  هي  هذه 
بالتقسيط املريح واحدة  الثوري  الردع  بتفكيك أدوات 
وراء األخرى إىل أن تجد الثورة نفسها يف النهاية عارية 
املضادة  الثورة  بها  تنفرد  ثم  الثورية  أسلحتها  كل  من 

ويقىض عليها بسهولة ويرس.

األسبوع  املكلف  الصحة  وزيــر  يقول   •
املايض إن السودان يواجه خطر تفيش املالريا 
وشلل األطفال وميزانية مواجهتهام غري متوفرة، 
وأن كورونا ترند إعالمي ونسبة الوفاة باملالريا 

أكرب منها.
• هل ميكن أن يكون هذا حديثاً مقبواًل من 
أرفع مسؤول صحي يف البالد؟ ، يواجه السودان 
مع العامل كله خطر كورونا التي تواصل حصد 
أرواح الناس يف هذه الجغرافيا املثقلة بالشقاء 
مباالة  وال  التقدير  وسوء  واالنقالبات  واآلالم 
مسؤوليها بل وجهلهم بأبجديات علم االدارة. 

• تأيت املوجة الثانية من كورونا يف الشتاء 
الطقس  فهو  مواجهتها،  تحديات  من  لرتفع 
ويــزداد  العدوى،  وتفيش  النتشار  املناسب 
خطرها مع التعامل الحكومي الغريب الذي ال يرقى إىل مستوى الجائحة، فال 
تهيئة  وال  مراكز جديدة،  وتوفري  العزل  ملراكز  تجهيز  وال  الدواء،  لتوفري  سعي 

ملستشفيات فاعلة تستطيع استقبال جميع الحاالت.
لحاالت  الدول  جميع  لجأت  لذا  اآلن،  حتى  فاعل  عالج  لكورونا  ليس   •
السودان  يف  املرض،  انتشار  ملنع  محددة  وقائية  بروتوكوالت  وتفعيل  اإلغالق 
اآلالف،  أّمه  الحرية  ساحة  يف  جوبا  باتفاق  حاشداً  احتفااًل  الدولة  نظمت 
وعرضت حياة املواطنني لخطر تفيش املرض، إضافة إىل ظهور ذات املسؤولني 
الذين أصيبوا بكورونا يف أجهزة اإلعالم واللقاءات دون اتباع اإلجراءات الوقائية 

ليكونوا قدوًة لغريهم.
• كورونا هي أكرب خطر اآلن يواجهه الناس، كل يوم أعداد وفيات هائلة 
فقط،  القطيع  مناعة  وفق  اآلن  تعمل  وكأنها  الصحة،  وزارة  إحصاءات  خارج 
التعليق عىل األحداث  ل املسؤولية التي تكمن يف العمل ال  وعىل الدولة تحمُّ

وكأنها متفرجة، كام يفعل كثري من املسؤولني اآلن.
• أقالت الحكومة دكتور أكرم عيل التوم الذي كانت له رؤية واضحة يف 
التعامل مع ملف الصحة إضافة إىل خربته يف إدارة الكوارث الصحية واألوبئة، 
وألن إقالته كانت ترضية للوبيهات ذات مصالح اقتصادية وسياسية مل تجتهد 
يف تعيني من هو كفء لشغر هذا الكريس الساخن، بل أتت مبدير وزارة والئية 
مع  التعامل  من  دعك  الصحفي  بالترصيح  حتى  معرفة  وال  خربة  لديه  ليس 
خطر جائحة تهدد شعوب السودان التي أفقرتها سياسات اإلنقاذ وأغرقتها أيدي 

السلطة االنتقالية املرتعشة يف انهيارات الدخل واالقتصاد وكافة الخدمات.
الحكومة دورهم حقاً، أم أن تصاريف األقدار  • هل يعي املسؤولون يف 
ل أعبائها؟ هل  والعبث وضعتهم يف كراٍس تفوق مقدراتهم واقتدارهم عىل تحمُّ
والتعذيب،  وبالتنكيل  واألمراض،  وباألوبئة  مرة،  بالرصاص  املوت  علينا  ُكتب 

وبنقص الدواء وُندرته وباملسؤولني الذين ال يعرفون ما العمل؟ 
• اللهم إن شعب السودان جالٌس يف عرائك، مكلل بالرجاء واألمل يف لطفك 
وقدرتك، فاحميه وتلطف به وجنِّبه الجائحات والنازالت فإنه ال راد لقضائك وال 

قادر إال أنت يا إله املساكني والوحش والسوسنة.

ياسر عرمان

اتفاقية جوبا للسالم.. العملية واملضمون عبث الحكومة

الهجوم على لجنة إزالة التمكني نموذجًا
 تفكيك الثورة بالتقسيط

مهام الفرتة االنتقالية ودور املجتمع املدني يف عملية السالم

عبداهلل ديدان 

عبدالرحيم حمدالنيل
 هكذا
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د. حيدر إبراهيم علي
في بناء البشر



تقرير- جمال عبدالقادر البدوي

السودان،  يف   2020 الجديد  الدراسي  العام  شهد 
 22 إىل  سبتمرب   27 منذ  مرة،  من  أكثر  متكررًا  تأجياًل 
الفصول  على  واإلبقاء  ذلك  عن  العدول  ثم  نوفمرب، 

أكتوبر   11 واألساس، يف  الثانوي  مرحلتي  النهائية يف 
املاضي، وتأجيل آخر لبقية الفصول إىل أسبوعني آخرين، 
الشامل  املدارس  فتح  لبداية  واحد  أسبوع  منهما  تبقى 
لكل الفصول، املنتظر أن يتم يوم األحد 6 ديسمرب، فهل 

يصدق األمر هذه املرة؟
واملالبسات  بالظروف  الجديد،  املوعد  اقرتاب  مع 

بتأجيل  التكهنات  وترية  أخرى  مرة  تصاعدت  نفسها، 
الثانية  املوجة  هجمة  شراسة  بعد  بخاصة  آخر،  جديد 
اإلجراءات  من  كبرية  حزمة  وإطالق  كورونا،  جائحة  من 
الخرطوم،  ــي  وال بواسطة  الصحية  ــات  ــرتاط واالش
كورونا  ملكافحة  السودانية  للمنصة  املتكررة  واملطالبات 

بإعالن اإلغالق الكامل.

العام الدراسي يواجه احتمال تأجيل آخر في السودان
تقاريرتقارير4
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خطة عمل 
الرتبية والتعليم، استعدادها لفتح  يف املقابل، تؤكد وزارة 
حياة  تعريض  متنع  التي  كافة،  التحوطات  اتخاذ  مع  املدارس 
الطالب إىل الخطر، وتنفي وجود أي اتجاه للتأجيل، لكنها تقول 
ووزارة  للطوارئ  العليا  اللجنة  خاطبت  إنها  نفسه،  الوقت  يف 
الصحة االتحادية، حول مدى إمكانية انطالق العام الدرايس يف 

ظل األوضاع الصحية املتعلقة بالجائحة.
تعرض  من  للحد  احرتازية  خطة  وضع  الــوزارة،  وكشفت 
الطالب لإلصابة بالفريوس املستجد، وذلك بتقليص طاقة املدارس 
الدراسية،  الفصول  بني  التناوب  خالل  من  املئة،  يف   50 بنسبة 
بحيث تعمل )أربعة فصول يف املدرسة يف يوم، واألربعة األخرى 
يف اليوم التايل(، لتصبح أيام الدراسة لكل الصفوف ثالثة فقط 
بداًل من ستة يف األسبوع، وذلك باستثناء الفصلني الثامن ملرحلة 
أيام  طوال  فيهام  الدراسة  تستمر  إذ  الثانوي،  والثالث  األساس 
جميع  لطالب  الكاممات  توفري  ــوزارة  ال التزام  مع  األسبوع، 

الصفوف يف املرحلتني عرب مخاطبة عدد من الجهات.

إقرار وزاري
وأقر وزير الرتبية والتعليم محمد األمني التوم، بصعوبات 
التحدي  عام  ميثل  بأنه  ووصفه  الــدرايس،  العام  تواجه  عدة 
التي  الصعبة  واألوضــاع  للظروف  نسبة  التعليمية،  للعملية 
تعانيها البالد من أزمة مواصالت، وأزمة الخبز والغالء الفاحش 
إذا  املدارس،  لفتح  مستعدون  "نحن  بالقول،  مؤكداً  للمعيشة، 
الطالب  نعرض  ولن  آمن،  الوضع  أن  الصحية  السلطات  أكدت 

للخطر لحرصنا عىل سالمتهم".
املدريس،  الكتاب  طباعة  يف  مشكالت  عن  التوم،  وكشف 
عىل رغم إنجاز جزء كبري من كتب الصفني األول والثالث أساس، 
أن الوزارة تتابع موضوع الوجبة املدرسية بصورة يومية،  مبيناً 
وإذا فشلت يف توفريها يف ظل أزمة املواصالت، فالعام الدرايس 

سيواجه صعوبات كثرية.

الخطة البديلة
وحول ما راج عن بداية العام الدرايس يف موعده املحدد، 
اإلذاعي  والبث  الفضائية  والقنوات  اإلعالمية،  املنصات  عرب 
املشرتك عرب موجات )إف. إم(، أوضح وزير التعليم، أن ذلك لن 

يكون بدياًل عن العام الدرايس، لكنه ميثل 
الخطة )ب( يف حال رأت وزارة الصحة أن 
املدارس،  بفتح  يسمح  ال  الصحي  الوضع 
البديلة،  الخطة  أسامه  ما  أن  إىل  مشرياً 
السنة  بداية  املنزلية  الواجبات  وتسليم 

الدراسية.
 وبينام ربطت متارض عوض الكريم، 
االتحادية،  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيلة 
بالوضع  الجديد  ــدرايس  ال العام  بداية 
باالشرتاطات  االلــتــزام  ــدى  وم الصحي 
وسائط  تداولته  ما  صححت  الصحية، 
استخدام  بشأن  االجتامعي  التواصل 
املنصات اإلعالمية املتعددة للدراسة، بأنه 
وربط  السابقة  الــدروس  ملراجعة  فقط 

الطالب باملدارس، وتنشيط ذاكرتهم، وليس استئنافاً للدارسة كام 
هو متداول.

وأكدت الوكيلة، أن 60 ألف جهاز راديو سيتم توزيعها عىل 
الطالب يف األرياف للغرض نفسه.

انهيار النظام
الرتبية  وزير  القادر  عبد  األمني  الدكتور  حذر  جانبه  من 
النظام  انهيار  مغبة  من  الخرطوم  والية  يف  األسبق،  والتعليم 
التعليمي والرتبوي يف ظل التحديات الكبرية، واألزمة الراهنة التي 
العملية  الدرايس، وعرب عن عدم تفاؤله بسالمة  العام  يواجهها 
الرتبوية يف حال فتحت املدارس أبوابها يف املوعد املحدد، مشرياً 
إىل أن هذه األزمة ليست جديدة، بل تعود جذورها إىل العام 
ومصارف  مؤسسات  لدى  السودان  مبديونيات  وترتبط   ،2000

دولية مهتمة بتمويل التعليم.
الدرايس  العام  تأخري من  القادر، أن كل يوم  وأوضح عبد 
له تبعاته اآلنية واملستقبلية، وأن هناك معوقات كبرية تواجهه، 
املدرسية،  البيئة  الكبري يف  الخلل  بخالف جائحة كورونا، أهمها 
من حيث تكدس الفصول والضائقة املعيشية وانعدام املواصالت، 

مع  التعايش  سياسة  مع  تتناسب  وال  مواتية  غري  بيئة  يعد  ما 
الضغوط  تحت  إما  التالميذ،  ترسب  عىل  وتساعد  الجائحة، 
أو مخاوف  الطالب،  ُأرس  تثقل كاهل  التي  االقتصادية واألعباء 
العدوى وما يرتتب عليها من آثار قد تجعل املدارس بؤراً لتفيش 

الوباء.

صعوبات التعليم
كأحد  ُبعد  عن  التعليم  نجاح  السابق،  الوزير  استبعد   
الحلول البديلة، ألنه يفتقد أيضاً إىل البيئة التحتية املالمئة، نظراً 
الرتفاع تكلفته، فعىل سبيل املثال بلغ سعر جهاز "الالبتوب" 90 
ألف جنيه سوداين )ما يعادل 380 دوالراً بالسعر املوازي(، فضاًل 

عن مشكالت أخرى مرتبطة بعدم استقرار الكهرباء واإلنرتنت.
ونوه عبد القادر، إىل أن اعتامد املنصات اإلعالمية لبداية 
وينسف  الرتبوية  التعليمية  العملية  سيجتزئ  الدرايس،  العام 
تكاملها لعدم توفر بقية أركانها، فهي وسائل مساعدة ومكملة، 
لكنها لن تحل محل املدرسة بأي حال، مقرتحاً إلنقاذ ما ميكن 
واملسائية،  الصباحية  الفرتتني  بنظام  املدارس  تعمل  أن  إنقاذه 
لكل  مرهقة  ستكون  كونها  رغم  عىل  االكتظاظ،  مخاوف  لحل 

أطراف العملية التعليمية.
وأضاف، "بقيت من العام الدرايس يف وضعه الطبيعي أشهر 
أبرزها  املتكرر إىل ظواهر خطرة،  تأجيله  أدى  قليلة جداً، وقد 
عن  فضاًل  الدراسة،  سن  إىل  بالنسبة  الطالب  أعامر  يف  الزيادة 
ظهور مشكالت أخرى ترتبط بازدياد ظاهرة الترسب والعزوف 
عن الدراسة، سواء ألسباب اقتصادية نتيجة الضغوط املعيشية، 

أو ألسباب اجتامعية أو حتى نفسية".

مشكالت متداخلة
الرتبوي  املوجه  الشيخ،  أحمد  الدسوقي  أبدى  السياق،  يف 
السابق، عدم تفاؤله ببداية العام الدرايس، وتساءل "كيف يبدأ 
العام الدرايس بعد أسبوع والكتاب املدريس غري متوفر وتحتاج 
بعد  املدرسية  البيئة  أن  كام  الكتب،  ماليني  طباعة  إىل  البالد 
كارثة الفيضانات تحتاج إىل معالجات وإصالحات كبرية، بخاصة 
الحالية،  االقتصادية  الظروف  عن  فضاًل  الريفية،  املدارس  يف 
الطالب  التي ال تشجع  الحياة الرضورية  توفر متطلبات  وعدم 
عىل املواظبة والتحصيل يف ظل الظروف املعيشية التي تعانيها 

أرسهم".

املدارس الخاصة
متسكها  صحايف،  بيان  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجددت 
املدرسية  والوجبة  املدريس  والكتاب  التعليم  مجانية  بإعالنها 
املدارس  يف  دراسية  رسوم  أي  فرض  ومنع  األســاس،  لتالميذ 
الحكومية، باعتباره أحد موجهات وأهداف ثورة ديسمرب باتفاق 
والتزام مكونات حكومة الفرتة االنتقالية، مشرية إىل تأكيد موازنة 
قطاع  عىل  الرصف  مضاعفة  جانب  إىل  ذلك،  كل  عىل   2020
التعليم يف الدولة، من خالل تخصيص نسبة 2 يف املئة بداًل عن 

1 يف املئة من التحويالت الجارية للواليات.
عىل الصعيد نفسه، تدور مواجهة حادة بني وزارة الرتبية 
العالية  الدراسية  الرسوم  بسبب  الخاصة،  واملدارس  والتعليم 
عىل الطالب، ومضاعفتها بنسبة أكرث من 250 باملئة عن العام 
مدارس  إىل  عنها  للتحول  الطالب  من  عددا  اضطر  ما  السابق، 
حكومية، وتطورت تلك املواجهة إىل سحب الوزارة تراخيص أكرث 
من 200 مدرسة خاصة، وتحولت املواجهة املستمرة حتى اآلن 

إىل ساحة القضاء.

اآلباء والطالب
عدم  األمور  أولياء  من  عدد  ويشكو 
قدرتهم عىل تحمل متطلبات الدراسة، من 
تكاليف املواصالت والوجبات واالحتياجات 
أسعارها  تضاعف  بعد  األُخرى،  الدراسية 
األرس  بعض  وأن  املئة،  يف   220 بنسبة 
إىل  تضطر  قد  أكرث من طالب،  لديها  التي 
اتخاذ قرارات صعبة باستمرار طالب واحد 
الدراسة وتجميد دراسة اآلخرين،  فقط يف 
الحايل  الوضع  الطالب  بعض  وصف  بينام 
بالصعب، ما قد يدفع بعضهم، إما إىل ترك 

الدراسة أو تأجيل العام.

*نقال عن "اندبنت عربية"*نقال عن "اندبنت عربية"
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كيف  السابقة  املــقــاالت  يف  تحدثنا 
منذ  النحاس  شاكر  عفاف  الدكتورة  سعت 
لإلمدادات  القومي  الصندوق  إدارة  توليها 
الطبية إىل محاولة التقليل من آثار الفجوة 
الحكومية  القرارات  خلفتها  التي  الدوائية 
غري املدروسة يف مسألة استرياد الدواء وذلك 
عرب استغالل عالقاتها مع املؤسسات الدولية 
التي  الطبية  املستلزمات  بعض  توفري  يف 
تحتاجها املستشفيات إضافة إىل توفري بعض 

أدوية مرىض الكىل والقلب والرسطان.
تعاقدت كذلك مع رشكات عقود ديون 
طويلة األجل ثالثة وستة أشهر لتوريد جزء 
تحتاجها  التي  ــة  واألدوي املستلزمات  من 

وزارة  تلكأت  الديون  أوان سداد هذه  وعند  املستشفيات 
املالية والية حميديت االقتصادية يف تسديد تلك الديون.

رفع  املالية  لوزارة  شاكر  عفاف  دكتورة  رفصت  كام 
إثارة غضب  الذي تسبب يف  األمر  الدواء وهو  الدعم عن 
بعض الذين يف يدهم السلطة من مديرة اإلمدادات إضافة 
الفيديو  مرسحية  كانت  لذا  الصحية  األزمــات  تجار  إىل 

السمجة.
يف الوقت الذي ظلت دكتورة عفاف شاكر تسعى إىل 
الصمت  وزير  كان  الدوايئ  اإلمداد  لسلسلة  حلول  إيجاد 
يف  الكنكشة  حمى  يتجاهالن  ــه  ووزارت املكلف  الصحي 
مروي  مبدينة  النزفية  حمى  ويسميان  دارفور  رشق  والية 
بالحميات املجهولة التي عجزت كل معامل وزارات الصحة 
االتحادية والوالئية تحديد نوع هذه الحمى وينكر الوزير 
يعود  ثم  نزفية  تكون حمى مروي هي حمى  أن  ووزارته 
انتصارات  عن  أسبوع  قبل  ليتحدث  الصامت  الوزير  هذا 
مروي  يف  النزفية  الحمى  عىل  القضاء  يف  الوهمية  وزارته 
يدل  مام  ووزارتــه  هو  ينكرها  أشهر  ثالثة  قبل  كان  التي 
عىل أن الحيوان وصادراته أغىل من املواطن السوداين عند 
وزارة الصحة وأن مصدري املاشية أهم من صحة املواطن 
السوداين وأن خسارة مصدري املاشية أعظم عند الحكومة 
من خسائر أرواح مواطنيها وأن الدولة تنظر إىل املورد املايل 
من عائد تصدير املاشية فقط وال تنظر إىل املورد البرشي 
الذي يرعى هذه املاشية قبل تصديرها فبئس ما يصنعون.

وذات وزارة الصحة تعاملت مع إشكاالتها 
يف  االختصاصني  نــواب  تسكني  من  املتعددة 
الثانية  للموجة  االستعداد  إىل  دامئة  وظائف 
داخل  األزمــات  من  وغريها  كورونا  لجائحة 
الوزارة بفقه التجاهل الذي سيؤدي إىل إنهيار 

املنظومة الصحية املتهالكة أصال.
أجل  من  اإلمـــدادات  فيديو  كــان  ــذا  ل
تغطية فشل عمر مانيس وزير رئاسة مجلس 
الوزراء الذي تتبع له اإلمدادات الطبية حيث 
متويل  أزمة  يف  يشء  أي  يفعل  ال  ساكنا  ظل 
اإلمدادات رغم التقارير األسبوعية التي ترفع 
وقفات  ورغــم  الطبية  اإلمـــدادات  من  إليه 
فضال  الوزراء  مجلس  أمام  املتكررة  الصيادلة 
عن التقارير واللقاءات الصحفية واملتلفزة حول هذا األمر.

الطبية ومديرتها دكتورة عفاف  اإلمدادات  اتهام  وإن 
كبري  مساعدي  كبري  فريد  أمجد  لفشل  تغطية  هو  شاكر 
مستشاري رئيس الوزراء وهو املكلف من حمدوك مبتابعة 

امللف داخل مكاتب رئاسة مجلس الوزراء.
وزارة  لفشل  تغطية  هو  شاكر  عفاف  دكتورة  اتهام 
املالية التي تغدق أموال الشعب عىل جبل عامر وغريه من 
أو  عالج  بال  ترتكه  وثم  منها  ترجى  فائدة  ال  التي  الربامج 

تعليم.
الطبية  واإلمــدادات  شاكر  عفاف  دكتورة  تحميل  إن 
الدواء هو تغطية لفشل آلية حميديت االقتصادية  النعدام 

التي فشلت يف الدواء كام فشلت يف الوقود والدقيق.
زالت  وما  كذبت  التي  الصحة  وزارة  لفشل  وتغطية 
تكذب يف تقاريرها حول األوضاع الصحية يف السودان حيث 
األمور  بتضخيم  لإلعالم  االتهام  الصامت  الصحة  كال وزير 
دون أن يسمي األمور مبسامها الصحيح أو يعرتف بفشله 

وفشل وزارته يف أداء مهامها.
الدولة يف هذا األمر كسلوك أي دولة قمع  إن سلوك 
تتفاقم وابحث عن كبش  أزمة ودعها  اخلق  شمولية وهو 
التي  الوفرة  عن  زائفة  حملة  عرب  الدعم  ارفع  ثم  فداء 
ستحدث ثم دع من تم خداعه يصفق النتصارات الحكومة 

الوهمية ويلعن كبش الفداء الذي تسبب يف معاناته.
ghossny11@gmail.comghossny11@gmail.com

ترجمة وتحرير: دينقديت أيوكترجمة وتحرير: دينقديت أيوك
وَدايِنُّ بأغلبيٍة ساحقٍة، وبطريقٍة الئقة،  ْعب السُّ لقد أكرم الشَّ
ْكَرى السيد اإلمام الصادق الصديق عبد الرحمن املهدي،  إحياء ذِّ
أحد أعظم القادة يف التاريخ الحديث للبالد. أمتنى لو كان قد 
رأى العرض التاريخي للحداد عىل وفاته كقائد وطني أسطوري 
واستثنايئ. ومع ذلك، ال ميكن ألي شخص شغل املناصب العامة 
التي لها أثر عىل حياة شعبه ووطنه والعامل عىل أوسع النطاق، 
مثل الصادق املهدي، أن يتجنب بأي درجة كونه مثرياً للجدل، 

وهذه هي الحال مع الصادق املهدي.
ألكرث ِمْن نصف قرن، بدايًة ِمْن شبابه، يف أوائل الثالثينيات 
القيادة  هرم  عىل  مناصب  املهدي  الصادق  شغل  عمره،  ِمن 
علواً  الفرتة  تلك  َشِهَد خالل  وقد  البالد.  يف  والدينية  السياسية 
وانخفاضاً يف درجات خدمته املتفانية واملثابرة لأُلمة. تم انتخابه 
رئيساً للوزراء عدة مرات، وتوىل الحقاً منصب اإلمام ألكرب طائفة 
األكرث  والحبس  االعتقال  ِمْن  أيضاً  عاىن  كام  البالد،  يف  إسالمية 
تحقرياً يف سجن كوبر، سيىء السمعة، ثم هرب بحياته مبشقٍة 
إىل امللجأ، وأطلق عليه خصومه السياسيون أسامًء مهينًة. ورغم 
ذلك، أظهر باستمرار صفات قيادية فكرية وسياسية واجتامعية 

وإنسانية ال ميكن ألحد إنكارها.
جيداً  الصادق  عىل  تعرفُت  املتواضعة،  نظري  وجهة  ِمْن 
وشاهدُت عن كثب تلك الصفات العالية يف شخصيته. وحينام 
ودان، ويف ُكلِّ مرة أعود فيها ِمْن  تقلدت مناصب عامة يف السُّ
البالد.  يف  التطورات  حول  اآلراء  لتبادل  بزيارته  أقوم  الخارج، 
وزراء  وكرئيس  انتخابية،  بحمالت  يقوم  كسيايس  به  التقيُت 
فكري  وكمحاور  كوبر  سجن  يف  سيايس  وكمعتقل  منتخب 
تبادلنا  حيث  القاهرة  يف  الخارج،  يف  به  التقيُت  كام  جذاب. 
بإدارة ندوة  املتحدة حيث قمُت  الواليات  للنقاش، ويف  منصًة 
التقيُت به آلخر مرة يف شهر مارس 2020م  فيها.  كان متحدثاً 
مبنزله يف أم درمان، وبدا يل أنه بصحٍة جيدة. مل أكن أتوقع أنه 
سيقع بعد شهور ضحية لجائحة تبدو أنها ُتْظِهُر تعاطفاً ورحمًة 

مدهشني لقارٍة تعاين أكرث ِمن نصيبها ِمن الفواجع 
واملآيس.

ِمْن  العام 1989م، بعد ثالثة أشهر فقط  يف 
ْلَطة عرب  عملية استيالء عمر حسن البشري عىل السُّ
اإلنقاذ  بـ)ثورة  أسامه  والذي  العسكري،  انقالبه 
ودان  الوطني( عىل نحٍو مثري للجدل، عدُت إىل السُّ
الحكام  مقابلة  عىل  عازماً  املتحدة،  الواليات  ِمْن 
إلدارة  خططهم  وعىل  عليهم  والتعرف  الجدد 
جعلني  الذي  ألري  أبيل  موالنا  ِمْن  بتيسري  البالد. 
أحد  ملوال،  ماشواي  مارتن  بالعقيد  اتصال  عىل 
الثالثة،  الجنوبيني  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء 
ترشفُت بلقاء جميع أعضاء مجلس القيادة. وكان 

رئيس الوزراء السابق الصادق املهدي وأعضاء حكومته البارزين 
رهن االعتقال يف سجن كوبر.

منه  طلبُت  البشري،  حسن  عمر  الثورة  قائد  مع  لقايئ  يف 
السامح يل بزيارة الصادق املهدي يف السجن. تفاجأ عمر البشري 
يف البداية بطلبي. “أتريد زيارته يف السجن؟”، هكذا سألني، غري 
مصدٍق كالمي. فأوضحُت له أن الدافع وراء زياريت له نابٌع ِمْن 
منطلق إنساين بحت، وليس متصاًل بأسباٍب سياسية. ومبا أنني 
األمر  يبدو  فلن  البالد،  زرُت  كلام  بالصادق  دامئاً  ألتقي  كنُت 
جيداً بالنسبة له، أن ُيَشاِهد يف األخبار أنني كنُت يف البالد ومل 
أزره. حينئٍذ فهم عمر البشري فحوى حديثي وسمح يل بالزيارة.

وجدُت السيد الصادق والسيد محـمد عثامن املريغني يف 
غرفٍة صغريٍة تكاد تستوعب رسيرين ويالمسان بعضهام البعض، 
أكرث  كان  شاهدته  ما  إّن  بعضهام.  من  بالقرب  ينامان  وكانا 
ْلَطة السياسية متقلبة، وأن الصعود  واقعية. وقد أكد ذلك أن السُّ
إىل القمة والهبوط إىل أدىن مستوى مرتبطان بشكٍل وثيق. كان 
هناك يشء محزن للغاية، ولكنه كان إنسانياً ومتساوياً يف تلك 
التجربة. يف طريقنا إىل سجن كوبر، قال يل بكري حسن صالح، 
والذي  األمن حينها،  الثورة واملسؤول عن  قيادة  عضو مجلس 

دا  دكتور،  “يا  مازحاً:  كوبر،  إىل سجن  رافقني 
تزورنا  “علشان  وأضاف:  للمستقبل”.  استثامر 
لكننا  النكتة،  عىل  ضحكنا  يجي”.  دورنا  ملن 
يف  سيحدث  مبا  يتنبأ  كان  أنه  نعلم  نكن  مل 

املستقبل.
وقررُت  دورهم،  جاء  عاماً،  ثالثني  وبعد 
مقدساً،  عهداً  يل  بالنسبة  أصبح  مبا  أيف  أن 
عىل  كان  البداية  يف  طلبه  أن  ِمن  الرغم  عىل 
وإن  مميز،  إنساين  منظوٍر  وِمن  املزاح.  سبيل 
كان متناقضاً يف هذا السياق أيضاً، فقد منحني 
عمر  بزيارة  اإلذن  الربهان  الفتاح  عبد  اللواء 
يف  صالح  حسن  وبكري  البشري  أحمد  حسن 
املضحك  حديثي  تذكرُت  عندما  كالهام  ضحك  كوبر.  سجن 
التقدير لكوين  مع بكري قبل ثالثني عاماً، لكنهام كانا يف غاية 
مكتٍب  يف  منفصل  بشكٍل  االثنني  التقيُت  الطلب.  أكرمُت  قد 

متواضٍع ملدير السجن.
ذروة  يف  عديدة  مناسبات  يف  بهم  التقيُت  أن  ومنذ 
قوتهم السياسية، اتضح يل مرًة أُخرى درجات الصعود والنزول 
زرُت  عندما  فعلُت  كام  أُخرى،  ومرًة  ْلَطة.  السُّ لديناميكيات 
يف  فكرُت  عاماً،  ثالثني  قبل  السجن  نفس  يف  املهدي،  الصادق 
الدروس والعرب التي ميكن استخالصها من هذه املفارقات. يبقى 

هذا األمر سؤااًل مثرياً لالهتامم يتطلب تفكرياً جاداً.
التي اندفعت بها الجامهري حداداً عىل وفاة  إّن الطريقة 
اإلمام الصادق املهدي، هي تكريم مالئم لتفانيه الذي مل ينضب 
يف خدمة البالد التي أََحبَّها بإخالٍص ال حدود له. بغض النظر عام 
لديه  كان  وبالطبع  ْلَطة،  السُّ ُمْنَتقِدوِه عن سجله يف  يقوله  قد 
ُمْنَتقدون سياسيون مريرون وأعداء، إال أن هناك بعض الحقائق 
عن السيد الصادق املهدي، ال ميكن ألحد أن ينكرها ويتخطاها. 
ِمْن الواضح أنه شعر أنه ورث التزاماً مقدساً يف تكريس حياته 
لقيادة البالد التي حررها جده األكرب املهدي األصيل، ِمْن الهيمنة 

قبل  ِمْن  األمر  هذا  نكران  ميكن  وبينام  1885م.  عام  األجنبية 
البعض عىل ُأُسس أيديولوجية، فإنه إرٌث َقِويٌّ ال ميكن إنكاره. 
ولكن بعيداً عن الشعور املوروث باملسؤولية، ميكن للصادق أن 

يّدِعي القيادة عىل أساس مزاياه الشخصية الخاصة به.
مفكراً  كان  بااللتزام،  القومي  الشعور  عن  النظر  برصف 
الدراسات  ونرش  إعداد  يف  اإلنتاج  غزير  كان   ، َيِكلُّ ال  ومثقفاً 
أغادر  قابلته يف منزله، كنُت  ُكلُّ مرٍة  للسياسات. ويف  املوجهة 
ومتفائاًل  فاعاًل  أيضاً  كان  لقد  منشوراته.  أحدث  ِمْن  مبجموعة 

إسرتاتيجياً مل يستسلم لليأس أبداً.
مبجرد  باالهتامم،  جديرٌة  الفكرة  أّن  يعتقد  الصادق  كان 
تصورها يف العقل، وأنها بطبيعتها جيدة إذا ما تم العمل بها، 
ويتم تطبيقها فعلياً. كان مؤمناً مل يتزعزع إميانه بالدميقراطية، 
وعودة  الديكتاتورية  نهاية  انتظار  عىل  صبوراً  دامئــاً  وكان 
االنتخابات، ألنه كان واثقاً ِمْن قيمة خدمته الوطنية املتفانية، 
ِمْن  كانت  َا  ُرمبَّ لكن  دامئة.  شبه  بطريقٍة  فوزه،  ِمْن  واثًقا  كان 
بالنفس  الثقة  بني  ما  جمع  أنه  الصادق  السيد  سامت  أبرز 
النَّاس  النَّاس،  واحرتام  املتباين  التواضع  مع  والكرامة،  والعزة 
القريبني  املرموقني،  وغري  املرموقني  كبريهم وصغريهم،  عموماً، 

والبعيدين.
تكراره  ال ميكن  نادراً  املهدي منوذجاً  الصادق  السيد  ميثل 
بسهولة، لكن إلهامه ال بد أن يبقى حياً وينمو ألجيال قادمة. 
وقد تم التأكيد عىل ذلك بشكل واضح ِمْن خالل الوداع الهائل 

الذي عزز ضمنياً الوحدة الوطنية وراء إرثه.
يرتك  الذي  الشخص  إن  العاملية  التقليدية  الحكمة  تقول 
بطرٍق  حياته  يف  النَّاس  ِمْن  واسعة  دائرة  وملس  ذرية،  وراءه 
مختلفٍة ال ُيْنىس، بل يستمر حياً يف ذاكرتهم لفرتة طويلة بعد 
املوت. وبهذه املعايري، يضمن الصادق املهدي، الُخُلود الُدْنَيِوي 
بني األحياء، كام أن إميانه اإلسالمي يضمن له موضعاً يف الَجنَّة.

لريحمه الله رحمًة واسعة، ويجعل له منزلًة، بني الخالدين 
يف الدار اآلخرة.

سجع  كام  بارئها  إىل  روحه  صعدت 
مقل  عىل  سويا  الحزن  ارتسم  الحامم، 
النزال،  ساحات  عىل  سيفتقدونه  ماليني 
عاش ردحا من حياته بني منفي ومعارض، 
وضع بصمة عىل خارطة الحياة السياسية، 
مؤيدا  العسكر،  لحكم  رافضا  كان  بأن 
ثباتا  وكان  مواقفه  تباينت  للدميقراطية، 

عىل املبدأ. 
كل  وبداخل  ــام  اإلم الحبيب  رحل 
رحل  حق،  فاملوت  والد،  فقد  ذكرى  منا، 
علام  كان،  أنه  عنه  التاريخ  سيكتب  من 
مل  وإن  السياسية  للمواقف  وإثراء  وفكرا، 
إنني  وأقول  أكذب  لن  وتوافقنا،  تعجبنا 

من داعميه بل العكس، لكنه من أشخاص قلة تعجبني 
يف  واعتدالهم  الفكر،  يف  ووسطيتهم  طرحهم،  جرأة 
الخالف، اللهم أكرم وفادته، واسبغ الرحمة من عليائك 
عىل روحه، رحيله وجع يف قلوب محبيه، والكتابة عنه 
بآالف  تليق  الوطن  حب  يف  مقدسة  صالة  من  يشء 
من سطروا تاريخ السودان، اليوم نضع الخالف جانبا، 

ونكتب عن رجل قدم مواقف، قد نثني 
حقيقة  تبقى  لكن  نخالفها.  وقد  عليها 

أنه كان علام وفكرا.
أمنياتنا،  ليس رهني  والحياة  املوت 
يستغل  من  هنالك  أن  ساءين جدا  فقد 
يف  نختلف  ــرارات،  مـ لتصفية  ــوت  امل
لبالدنا  تاريخا  يبقى  ولكنه  مواقفه، 

وصاحب أفكار جريئة وإن مل تعجبنا. 
فقد  اإلمــام،  للحبيب  وكرامة  حبا 
وتعلم  أتباعه،  خطبه  سامع  من  انتىش 
من  واتصف  طالبه،  علمه  بحار  من 
السامء  وولجت  أبناؤه،  خصاله  جميل 
يهابوا  مل  شيعوه  من  فراقه،  عىل  حزنا 
املرض، وكانت مهابتهم يف حرضته دموع، سالت مزنا 

لتسقي أرض الوطن حزنا بوداعه.
ولكنا  معه  اختلفنا  والــدا  يا  السامء  علياء  إىل 
أحببناه مهابة لحية مخضبة بالتقوى، لك الرحمة وآلل 

بيتك الصرب والسلوان.
ahnonjou2017@gmailahnonjou2017@gmail

الله،  رحمها  سهمني،  أم  خالتنا   
امرأة ضكرانة.  أنها  دوماً  تعلن  كانت 
وكنا بعد صغاراً عىل جري األعوام بنا، 
يكربون  ال  فالرجال  صغاراً،  زلنا  وال 
دام  ما  والنساء  النساء،  عىل  أبــداً 
غريزة  عن  أبــداً  يغفلن  ال  الوجود 
كونهن مطلوبات والرجال يف الطلب.

خالتنا  تكن  مل  حال  كل  وعىل 
كانت  بل  آدم،  أوالد  من  بالتأكيد 
بشهادة أهل زمانها من أحسن بنات 
حواء خلقة يف وسامة املالمح، وبديع 
الحضور  يف  وقوة  الجسدي،  هيكلها 
اجتمعت  حتى  الواجب،  معرفة  مع 

فيها حكمة عمنا املرحوم الطريفي )املرأة هي األخالق 
والجسم(.

مطلب الرجال هذا يف الجوهر ويف املظهر كان هو 
بها يف  الراغبني يف االقرتان  األكيد يف اصطفاف  السبب 
عقد قران رشعي. لكنها، ألمر ما، أو قل)رس ما( فمثلام 
وال  ما!  فيها رس  كامن  منهن  واحدة  كل  نعلم جميعاً 
تنطق به أبدا ومطلقا، ومن فاته مالحظة كمون الرس 
النظرية  معرفته  بعد  من  العملية،  تطبيقاته  فلرياجع 
أي  شديداً  رفضا  ترفض  كانت  أها:  )الفيمولوجي(:  يف 
مهابة،  ذات  كانت  لها.  تقدموا  من  كل  مع  ارتباط 
يف  فقط  ليس  مصري،  تقرير  ما، حق  برس  انتزعت،  إذ 
مشورة طالب يد، بل حق رفضه يف زمان كانت النساء 
فيه ينجنب من الرجال دون أن تفلت منهن آهة وجع 
يف أوله وآخره،، زمان مل تكن املرأة تجرؤ فيه عىل ملحة 
خاطفة لرشيك فراش عىل سنة الله ورسوله بل تتوارى 

خجال من ذاتها كأمنا مشت سبيل فحشاء.
ما  االستثناءات:  تحكم  وال  يحكم  الزمان  أن  غري 

كان إذن ألم سهمني أن تكرس حكم الذكور، 
وهي من بنات الخدور،، وعليه أرصوا عليها، 
تحاملوا عليها، ضغطوا عليها، تجاهلوا رسها، 
فجاءوا بقايض رشعي عريسا لها يف إرصار 

ذكوري عنيد لفض رسها. 
أرصت عىل حضور العقد واستالم املال 
الحارضين،، واحتجت  أمام  بيدها، وعدته 
ريال(  ناقص  املال  رجال  )يا  نقصانه  عىل 
ثم نرثته يف الهواء!! واضطرب املكان ودفع 

أجاويد كل ما يسرت الحال.
بعد،  فيام  قالوا،  يدفعوا!  مل  ياليتهم 
محاولة  عند  سقط  عريسها،  الشهيد،  أن 
قبل  سقط  قالوا  الرشعي،  واجبه  تأدية 
عىل  أرصت  قالوا  الرشعي،  واجبه  تأدية  يف  الرشوع 
حقها الرشعي يف غسل جثامنه وتكفينه وأخرجته لهم 
أحسن ما يكون الجثامن، محفوفا مبالئكة املوىت، وكان 
بنت  ميتة  كانت  العرس،  قبيل وقت محفوفا مبالئكة 
تكرار  يحاولوا  مل  لكنهم  مريبة،  منهم  كانت  حامقة، 

عليها. الضغط 
مفاخرة النساء بنسب ذواتهم لنوع الرجال فيها 
واألصلح  واألقوى  األفضل  النوع  بأن  رصيح  ترصيح 
هو املنسوب إليه، وهذا مام ال يستوجب الحساسية، 
وال يستدعي زرع األلغام عىل طول الطريق املؤدي 
الرحمة  دروب  وعىل  املــودة،  محطات  يف  لاللتقاء 
بعض  وتتفلهم  وتتوهم  تتصور  أبسط مام  والحكاية 
التي  لخالتنا  مفارقة  الضكرانات( ضكرنة   ( األخوات 
العراقي  وارتدت  الثوب  عن  األربعينات  يف  تخلت 
)حقة  مع  يف)ذراعــهــا(  سكينا  وشــدت  والــرسوال، 
السعوط( مع مقعد ىف مجالس الرجال حني يستدعي 

داعي املشورة.

فيديو اإلمدادات تغطية لفشل اآلخرين)3( 

املهدي يف رحاب الفردوس

الضكرنة والنسونة

إحياء ذكرى اإلمام الصادق الصديق عبد الرحمن املهدي
د. فرانسيس دينق ينعي الصادق املهدي
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املرحلة  تلك  شخوص  سلوك  من  اآلن  املعاناة  املرحلة *  تلك  شخوص  سلوك  من  اآلن  املعاناة   *
ومعظمهم يتصدر املشهد السيايس لكل األطراف يف رشق ومعظمهم يتصدر املشهد السيايس لكل األطراف يف رشق 
يؤكد  كام  قبائلية؛  بحامية  بل  مواربة،  دون  يؤكد السودان،  كام  قبائلية؛  بحامية  بل  مواربة،  دون  السودان، 

واقع الحال. واقع الحال. 
 يواصل خالد طه، وكنُت التقيُته يف ساحة )أتينيه( 
يف الخرطوم، وسألته عن موضوعاٍت كثرية، أفاد عن بعضها 
يف الجزء األول من املقابلة: "ُكّل املكاسب املذكورة كان 
يجب أن تعود للثوار ليتمكنوا عربها من تحقيق االنتقال 
الدميقراطي امُلمرحل، ووضع ُأُسس البناء الوطني املعاىف، 
عوضاً عن أن تصبح مدعاة إلعادة تدوير فئة املستفيدين 
مرة أخرى!". ويضيف: "إن أردنا التوصيف الصحيح ملا 
يحدث يف رشق السودان، نجد أنَّه )رصاع سيايس مكتمل 
ناره  وُأرضمت  قبائيل،  بخطاب  له  الحشد  تم  األركان( 
بالصمت والتواطؤ مرة، وبالتغايض عن التجاوزات التي 
تستوجب تدخل السلطة مرات كثرية، وبعسكرة الشارع 
السالح، ووأد  الفوىض وتربير حمل  مقابل تحقيق حالة 
املدنية الوليدة، إذن هو رصاع استهدف املستوى البنيوي 
والثقايف ومتظهر يف أعامل العنف املبارش التي متثل فقط 

رأس جبل الجليد".
بشكل  للسالم  جوبا  اتفاقية  طه،  خالد  وُيقّيم  بشكل *  للسالم  جوبا  اتفاقية  طه،  خالد  وُيقّيم   *
االتفاقيات  من  غريها  مثل  له  بالنسبة  فهي  االتفاقيات مختلف،  من  غريها  مثل  له  بالنسبة  فهي  مختلف، 

السابقة. السابقة. 
الم املنشود،  يقول: "بشكلها الراهن لن ُتحدث السَّ
أجواء مختلفة عن سابقاتها،  أنَّها جاءت يف  بالرغم من 
ومجيؤها يف هذا الوقت بالذات بعد ثورة شعبية ظافرة 
من  مختلف  شكٍل  إلنتاج  دافعاً  يصبح  أن  يجب  كان 
)البحث عن رشاكة(  االتفاقيات، لكن غلب عليها طابع 
تكملة  عىل  الرتكيز  دون  السلطة،  لقسمة  والسعي 
التاريخي  الهدف  إسقاط  يعني  ما  التغيري،  خطوات 
لقوًى  د  التمدُّ فرصة  وإتاحة  املرحلة،  هذه  يف  املطلوب 
تنفيذ  عن  والتغايض  اليد،  بوضع  السلطة  يف  شاركت 
دور  لتنامي  تتطرق  مل  حتى  بل  االنتقالية،  العدالة 

املنظومة العسكرية/ األمنية يف االقتصاد.
الصفقات  سالم  من  آخر  منوذج  "هي  يواصل:يواصل: 
ربط  وعدم  الطرفني،  من  القيادات  مصالح  ُيلبي  الذي 
ذلك  )وضح  واملساواة  واالقتصاد  والسالم  الدميقراطية 
يف اإلرصار عىل ِنَسب توزيع السلطة والرثوة(، فضاًل عن 
الدستورية".  العقيدة  ر  َتَوفُّ وعدم  القوة  منطق  ترجيح 
للرصاع  دورة  من  جزءاً  أنهت  "االتفاقية  أن:  إىل  ويشري 

وتليها دورات أخرى". 
وقف  أنَّ  عىل  شك،  أدىن  بال  طه  خالد  ويتفق 
الحرب، مكسب وهدف أسايس إن تم فعاًل، لكنه –يقول 
يل– ذلك رأٌي يستند عىل معطيات واقعية ستظهر آثارها 
أضاف  الذي  املسارات  بنمط  -مثال-  ويسوق  رسيًعا. 
مناطق كانت هادئة إىل رقعة التوتر، ومل يفلح –كام يرى- 
يف وقف الحرب فعاًل: "بل مل يضع حداً لعمليات القتل 
املتواصلة يف دارفور حتى اآلن". وكام هو واضح بالنسبه 
بروز أحاسيَس مناطقيٍة  النمط يف  تبني ذلك  له، أسهم 
اآلن  نرى  ما  يف  أكرث  واضحاً  ذلك  "بدا  وإثنية:  وجهوية 
ادة؛ بعد التوقيع ووصول قادة  من كتابات وكتابات ُمضَّ
الجبهة الثورية إىل الخرطوم، رغم أنَّهم، غري ُمالمني فيام 
ُعون االنتامء لهذا الفصيل أو ذاك،  يصدر عن أشخاص َيدَّ

لكن هذا الخطاب ُيشرُي إىل محمول الغنب".
)نهج  إنَّ  نقول  أن  ميكن  املعطى،  "بهذا  يواصل: يواصل: 
املسارات( سُيؤزِّم األوضاع يف مناطَق كثريٍة من السودان، 

السلم  تقويض  أسباب  يأيت بسالم، بل سيكون من  ولن 
املجتمعي وتهديد التعايش السلمي، ألنه مل يعالج جذور 
واتبع  جديدة،  ملشكالت  ُبذوراً  يغرس  بل  املشكالت، 
بالخيبة  العام  اإلحساس  وأرىس  عادلة،  غري  محاصصاٍت 
واإلحباط، وتسبَّب يف خلق حالة من عدم التوازن، تجلَّت 
يف الرتكيبة الجديدة للمجلس السيادي والتشكيل القادم 
اُتبعت ذات  إن  التنفيذي  الترشيعي، والجهاز  للمجلس 

الِنسب".
ويكمل: ويكمل: "أخطُر ما يف ذلك أنَّه َسَيُهزُّ الثقة يف سالح 
)السلمية( الذي اعتمده الثوار كوسيلة للتغيري والتحوُّل 
الدميقراطي، بالنظر إىل مجمل ما تمَّ يف الفرتة التي تلت 
كانت  التي  املوضوعات  أهم  السابق، ويف  النظام  تغيري 
العامل  لها  ُأضيف  وإذا  ومطالبها،  الثورة  شعارات  من 
االقتصادي، وما يدور يف الرشق وما ُيتوقع أن يحدث يف 
الغرب والجنوب الجديد، ُيصبح الوضع يف كل السودان 

مقلقاً جداً". 
ل اتفاقية جوبا، وفق  وال َيتوقع خالد طه، أن ُتعدَّ
ما ميكن التوصل إليه مع الحركة الشعبية -شامل بقيادة 
السودان،  تحرير  جيش  حركة  أو  الحلو،  العزيز  عبد 

بقيادة عبد الواحد نور، ويبدو له ذلك أمراً ليس سهاًل.
يقول: "السؤال األهم هو ملاذا مل تتبع اسرتاتيجية 
)التعديل(  يف  أليس  ثم  املستدام،  الم  السَّ لصناعة  ُكلية 
َيْخُلق  قد  مام  العهود  نقض  من  يشٌء  شكله-  كان  -أيًّا 

أزمة جديدة؟". 
يسرتسل: يسرتسل: "كان الحلُّ األمثل يف التعاطي مع ملف 
اجتامعي/  اقتصادي/  سيايس/  متكامل  بشكل  الم  السَّ
الرئيسة  األسباب  عىل  وبالرتكيز  تجزئة،  دون  أمني. 
كلُّها واملحتملة- وعرب مشاركة فعلية  -الراهنة  للنزاعات 
من أصحاب املصلحة، وبدفٍع من القوى الثورية الحية، 
ٍل كامل يف املفاهيم والسلوك واملامرسة  مع وجوب تحوُّ

السياسية لكل األطراف".
الم  السَّ جهود  سارت  إن  "عموماً  شارحاً:  شارحاً:يضيف  يضيف 
القادمة بذات النهج امُلتبع لن توصل إىل نتيجة مختلفة. 
ن  الم حالة ال تأيت بها أيَّة وثيقة إن مل ُتوطَّ وعىل كٍل، السَّ

الم وتتوفر اإلرادة لتحقيقه". لثقافة السَّ
أنَّه  الرشق،  ثوار  تجمع  يف  القيادي  خالد،  ويرى 

للبحث عن مخارج بديلة. "فليتواصل  ليس هنالك داٍع 
، عربالفصِل بني التفاوِض مع  الم عىل أساس ما تمَّ بناء السَّ
للمواطنني يف كلِّ  الحقوقيَّة  املسلَّحة، واملسألة  الحركات 
األقاليم، وعرب إعادة النظر يف موضوع املسارات". لكنه 
 ، يؤكد: "الُبدَّ من تبني طريٍق آخَر ملحو الغضب الرتاُكِميِّ
مجال  يف  أواًل.  املزمنة  واملطالب  القضايا  ومعالجِة 
الطريق سيؤدي إىل  والتنمية، فهذا  الخدمات والحقوق 
الشعور  من  وُيقّلل  حقيقي  تغيري  يف  باألمل  اإلحساس 
بعدم الجدوى ويثبت الشعور باألمان واالطمئنان، وهو 
يف ذات الوقت يحقق الرضا والعدالة االنتقالية املطلوبة 

يف كّل السودان". 
يواصل، ُموصًيا: يواصل، ُموصًيا: "وذلك بالتزامن الرضوري جّداً، ألن 
يتم التوافق مع الحركات املسلَّحة حول قواتها العسكرية 
وكيفية دمجها، أو ترسيحها، وتأهيلها للمواصلة يف املجال 

العسكري أو يف العودة للحياة املدنية". 
تنفيَذ  ح  ُيرجِّ سيايس،  اتفاٍق  بعد  "طبًعا،  يقول: يقول: 
الدميقراطي  لالنتقال  الطريق  د  ومُيهِّ الثورة  مطالب 
ة،  امُلمرحل واإلسهام الفعيل يف إرساء الدولة املدنيَّة الحقَّ
األذرع(،  )يل  طريقة:  عىل  للُمحاصصات  الركون  وعدم 
الفوري  التوقف  ومع  الشارع،  لعسكرة  السعي  وعدم 
عن التجنيد والحشد الَبعدي الذي لحق باالتفاقية، ألنَّه 
ال طائل منه سوى اإلعداد ملطاحنات يف مسارَح جديدٍة 
للعمليات العسكرية، أو مساحاٍت للرصاع السيايس وفق 

مقتضيات الرصاع القادم". 
ُل: هل تعني أن تقتنع حركات الكفاح املسلح  ُل: أتدخَّ أتدخَّ
: "يف الجانب العسكري،  :  يردُّ بحجمها الفعيل الحايل فقط؟. يردُّ
نعم، باعتبار انتفاء دواعي التجنيد، وليس هذا سعياً إىل 
ها الدعوة لربنامجها السيايس  تحجيمها قطعاً، بل من حقِّ
ُاتيح  ما  باستخدام  ليس  لكن  جديدة،  عضوية  وإضافة 
تجذب  لن  ألنها  الوعود،  بسياسة  وال  االتفاقية  عرب  لها 
إاّل كامًّ أخَر من االنتهازيني، ورمبا ُتعيد وجوهاً )مألوفة 
ومرفوضة -مهام كان مدى تعقلها-( مرًَّة أخرى إىل دائرة 

الفعل السيايس". 

الجبهة  أنَّ  له  اإلشارة  تجُدر  ما  أنَّ  خالد  ويوّكد 
والتغيري  الحرية  قوى  تحالف  من  جزءاً  كانت  الثورية، 
أنَّ  هي  اإلشارة  وأهمية  السودان"،  "نداء  كتلة  عرب 
االتجاه للفعل السيايس ممكٌن ومتاح، ولها القدرة عىل 
ذلك، دون اعتامد أساليَب أخرى للجذب، سيَّام -يقول- 
إنَّهم رشكاء يف كّل مهام التغيري املطلوبة ولهم إسهامهم 
ال  التاريخي؛  الدور  ذلك  مواصلة  وعليهم  املشهود، 
االندفاع يف اتجاهات معاكسة لتاريخ نضاالتهم السابقة. 
تنزيل  املمكنة، وكيفية  الحلول  وبالعودة ملوضوع 
مثااًل،  السودان  رشق  بأخذ  الواقع،  أرض  عىل  الحلول 
"الحل  يرى:  كام  أواًل،  عديدة،  حلواًل  خالد،  يتناول 
فيها حرب  تدور  تكن  مل  التي  املناطق  كل  يف  املطلوب 
والوسط؛  والشامل  الرشق  مثل  االتفاقية-  -وقت  فعال 
سياسات  بانتهاج  حّلها  وميكن  مطلبيًَّة  القضايا  تظلُّ 
صحيحة ومعالجات عادلة، بشكٍل مبارش، واالبتعاد عن 
عي متثيل تلك املناطق وفرضها؛ إن كانوا من  قيادات َتدِّ

مؤيدي "نهج املسارات" أو من رافضيه. 

يقول خالد طه، املولود يف ود مدين يف 13 سبتمرب 
حلول  إليجاد  االشتغال  ميكن  للرشق،  بالنسبة   ،1966
ُمشابهة  خدمية  بعضها  كثريٌة،  -وهي  املطلبية  للقضايا 
القضايا  ومنها  السودان،  أنحاء  بقية  يف  أخرى  ملشكالٍت 

قضية  مثل  بعضها-  نستعرض  أن  ة- ميكن  املهمَّ النوعية 
)حاليب(  ويف  )الفشقة(  يف  املحتلة،  السودانيَّة  األرايض 
املحتلة  األرايض  جملة  ونعني  و)الدندر(،  و)شالتني( 
موسمية  اجتياحات  تشهد  التي  تلك  أو  دامئٍة  بصفٍة 
ترك  عىل  املزارعني  ُتجرُب  الزراعي،  بالنشاط  مرتبطة 

مزارعهم الحدودية قبل الحصاد. 
يواصل: يواصل: "ومنها كذلك قضية املواطنة التي ُتعدُّ من 
أهم املشكالت يف )رشق السودان( اآلَن، فالبعض ُيلغي 
مواطنَة سودانيني لهم أرضهم وِنَظاراُتهم وتاريُخهم، بناًء 
عىل تداخالت اجتامعية، ووجود الجئني من دول الجوار، 
هم يف األصل امتداٌد َقَبيِلٌّ لبعض مكونات الرشق، لعلَّها 
ه، لكن  معلومة ُيرِصُّ البعض عىل إسقاطها ألسباٍب تُخصُّ
والسبدرات  والحلنقة  )الهدندوة  قبائل  كلَّ  أنَّ  الثابت 
واألرتيقا  والحباب  عامر  والبني  والرشايدة  والُشكرية 
- يف  واألرشاف والجميالب(، لهم امتداداٌت -َتكرُثُ أو تقلُّ

إرتريا". 
السودان،  أنَّ قبائَل أُخرى من رشق  ُد خالد،  وُيَعدِّ
لها امتداداٌت -شاماًل- يف مرَص، وقبائُل سودانيٌَّة أخرى لها 

امتداداٌت يف دول الجوار؛ غرباً وجنوباً".
أمر  تخصيُص  "ُيصبح  طه:  خالد  يقول  عليه   
الحديث عن سودانيَّة، أوعدم سودانيَّة قبيلة بعينها رضباً 
الواقع،  )الكيل مبكيالني(، وتجاوزاً ملعطيات  من رضوب 
خدمًة ألغراٍض واضحة؛ تتمثُل يف الرصاع الذي أرشنا له 

تحت مسمى "الرصاع السيايس واالقتصادي".
االجتامعية  املكونات  لهذه  أنَّ  "وطاملا  يضيف: يضيف: 
من  ُيصبح  الحايل،  السودان  خارطة  خارج  امتداداُتها 
الطبيعي أن يكون لها -كلُّها- من هم الجؤون من تلك 
الكوارث،  ترضبها  أو  فيها  حروب  تدور  عندما  الدول، 
وهو ليس أمراً حرصّياً ُتستثنى منه البقية وُيلصق مبكون 

واحد!". 
؛ فيام يتعلق مبنح  يقول خالد، إنَّ هناك تجاوزاً تمَّ
مختلفة،  وبُطرٍق  ألسباٍب  السودانية  الثبوتية  الوثائق 

تجعل أمر مراجعة السجل املدين مهاًم جّداً.
واملراجعة  ق  التحقُّ ذلك  َيجرى  أن  "عىل  مضيًفا: مضيًفا: 
املشرتكة مع دول  الحدود  ذاِت  السودان،  أقاليم  يف كل 

الجوار، بال استثناء".
الالجئني  من  مجموعاٌت  توجد  أيًضا،   " ويواصل: ويواصل: 
رشق  يف  َقَبليٌَّة  امتداداٌت  أو  صلة  لهم  ليس  اآلخرين، 
السودان، وغريِه من األقاليم، ما يعني رضورَة َفكِّ ذلك 
املعرفة-  عدم  عىل  -املبني  التصنيف  يف  امُلِخلِّ  التداخل 
والتعامل مع جميع السودانيني، بكامل حقوق املواطنة 
والتعامل مع كل الالجئني". ُيكمل: "كذلك، بكامل حقوق 
ومنع  كان،  سبب  ألّي  الخلط  وعدم  املعروفة،  اللجوِء 
أفعاٍل  وردود  آثاٍر  من  لذلك  ملا  امُلواطنة،  حّق  إسقاط 

مبارشة ومرشوعة إن مَتَّت". 
مشكالٌت  توجد  بذلك،  صلة  "وعىل  ويواصل:ويواصل: 
يات األزمة  حقوقيَّة وإنسانيَّة تدخل ضمن تصنيف )تبدِّ
الرشعية،  غري  الهجرة  عمليات  انتشار  مثل  األمنيَّة(، 
وعملياِت  لالجئني،  واستغالٍل  منظمة،  عصابات  ووجود 
كبري  وانتشار  مالية،  فديات  وفرِض  وقرصنٍة  خطف 
للسالح الناري، بسبب استغالل العدد الكبري من الالجئني 
معسكرات  يف  ِء  اليسِّ املعيشة  وواقع  الجوار،  دول  من 
الحلول  املنظمة، وعدم جدوى  الجرمية  اللجوء، ونشاط 
الجوار  دول  مع  بالتعاون  واإلقليمة،  الحكومية  املحلية 
ومتكني  دعم  عىل  فقط  زت  ركَّ ملَّا  األمميَّة،  والحلول 
ذات  مامرسة  يف  انخرطت  التي  العسكرية  التشكيالت 

األنشطة اإلجرامية، لكن بغطاء رسمي". 
يقول خالد، إنَّ تجارَب مثل متويل االتحاد األوريب 
غري  الهجرة  تطويق  بدعوى  الرسيع"،  "الدعم  لقوات 
النظر  يعاد  أن  يجب  الالجئني؛  تدفق  ووقِف  الرشعية، 
مبدواة  ُتعاَلج  خالد-  –يقول  اآلثار  هذه  فمثل  فيها، 
األسباب الحقيقية للجوء من دول املنشأ؛ يضيف: "وليس 

بعسكرة املجتمعات يف دوٍل ُتعدُّ معابَر لالجئني". 
–أيًضا-  املعابر  تلك  سكان  "ألن  مفرساً:  مفرساً: ويقول  ويقول 
األمنيَّة  االنفالتات  د  متدُّ بعد  الجئني،  إىل  يتحولون  قد 

واستفحاِل الرصاعات املسلحة".
أزمة  -أحياناً-  تربز  ذلك،  كل  "وسط  كذلك:  كذلك:يقول  يقول 
تنشُط  عبثيَّة  رصاعات  يف  املتمثلة  السلمي،  التعايش 
من حني آلخر، بني بعض املكونات االجتامعية، ويتزامن 
التجنيد،  املشكالت؛ دعواٌت وفتٌح ألبواب  مع كل هذه 
بدوافَع  يحمله كل شخص  الذي  السالح  لحمل  ورشعنٌة 
عن  البحث  مربع  يف  تصبُّ  النهاية-  -يف  لكنَّها  ه،  تخصُّ
نه من االعتداء عىل اآلخرين، كذلك.  حاميٍة أو قوٍة متكِّ

يف  التجنيد  ومنع  السالح  وجمع  من حرص  ُبدَّ  ال  عليه، 
التوصل  لحني  نوع؛  أي  من  برصاعات  متر  التي  املناطق 

لحلول مستدامة".
يضيف خالد طه، يف حواره معي، أنَّ القضايا األكرث 
لتشكيل  بالتوصل لصيغة  بحّلها،  اإليفاء  أهمية، وكيفية 
القضايا  كل  إنَّ  تقديري  "يف  يقول:  اإلقليمية،  السلطة 
النزاع.  لشبح  إبعاٌد  حّلها  يف  ألنَّ  جّداً،  ٌة  مهمَّ املطلبيَِّة 
ويرى أّن التشكيل اإلداري والتمثيل السيايس )التنفيذي 
الجمهور  يوليها  التي  املطالب  ذيل  يف  يأيت  والربملاين(، 
لتكملة  رضورتها  من  "بالرغم  يضيف:  فعلياً".  اهتامماً 
حزمة الحقوق، لو قامت الحكومة بوضع خطط عمليٍَّة 
لتنفيذ املطالب وحّل هذه املشكالت؛ ستسهم -مبارشًة- 
هذا  إعالن  تمَّ  ولو  الفنت،  ودرء  التوتر  حّدة  خفض  يف 
الربنامج العميل والرشوع فيه قبل )مؤمتر رشق السودان(، 
ُتنادي جهاٌت سياسية ومدنية ومجتمعية بعقده،  الذي 
سيخترص الطريق نحو التصالح املنشود ويجعل للمؤمتر 

أولويات أخرى غري التي يدور الرصاع حولها اآلن".
قامئًة  تزال  ال  قضايا  "هناك  مختتاًم:  خالد  مختتاًم:يقول  خالد  يقول 
التغيري  بعد  بسيط،  وبجهد  بإرادٍة مخلصة  حلُّها  وميكن 
االنتقالية  بالعدالة  متعلقة  السودان،  يف  حدث  الذي 
)قضية  مثل  وغريها:  واإلداري،  املايل  الفساد  وملفات 
مترضري  وقضية  امليناء  وقضية خصخصة  يناير،  شهداء 
يف  هي  املطالب-  تلك  ُكّل  وسيتيت(،  عطربة  سدي 
بسالمة  ومرتبطة  األوىل،  بالدرجة  حقوقية  األساس- 

اإلنسان والبيئة، وبالوجود البرشي نفسه".
اإلقليم  احتياج  تلبية  "كذلك  أخرياً:  لكنه يستدرك 
الوقائية  الصحية  الخدمات  مجاالت  يف  الرشق-  -يعني 
والتدريب  والغذاء،  املياه  وتوفري  والتعليم  والعالجية 
األرايض  عن  التعويضات  وقضايا  العمل،  وفرص  املهني 
أخرى  مرشوعات  إنشاء  بسبب  أصحابها،  من  املنزوعة 
مثل أرايض "أوشريي"، التي أنشئت عليها موانئ سواكن 

وبشائَر الجديدة )1 و2(.
يستطرد مختتاًم بوعي بتشكيالت الرشق: "مل تزل 
أنشطة  تُعد  ومل  فعلها،  تفعل  للتعدين  الضارة  اآلثار 
التعدين بأيَّ مردود إيجايب، رغم العائداِت الضخمة التي 
تجنيها الحكومة ورشكاُت التعدين، منطقة )أرياب( مثاًل، 
التي تضمُّ أكرَب وأقدم املناجم إلنتاج الذهب يف السودان، 
ل الرئوي يف  هي يف ذات الوقت أكرب مستوطنة ملرض السُّ

رشق إفريقيا".
يستكمل متناهياً: "املشكالت كثرية والحلول أيًضا 
وحلفا،  القضارف،  مرشوعات  يف  الزراعة  تردي  ممكنة. 
وضفاف  القاش  ودلتا  طوكر،  ودلتا  والفاو،  الجديدة، 
القاش، ومرشوع أبو علقة، مرتبطة بسوء عالقات العمل 
بني املزارعني وإدارات املرشوعات، وخروج جزء كبري من 
األرايض من دائرة اإلنتاج بفعل اإلهامل وانغالق قنوات 
الري. الرشوط القاسية واملستغلة للمزارعني يف التمويل 
خروج  يف  تسببت  املحاصيل،  أسواق  عىل  والسيطرة 
واستبدالهم  اإلنتاجية  العملية  من  املزارعني  من  الكثري 

مبستثمرين ُجُدد من داخل وخارج السودان".
الحيواين  واإلنتاج  الرعي  "قطاع  نهايئاً:  يضيف 
أسعار  يف  تتحكم  التي  املوايش(  سوق  )مافيا  من  يعاين 
املنتجني، وتعاين من ندرة األدوية واألمصال  الرشاء من 
أدت  التي  البيئة  وتلوث  التصحر  ومشكالت  البيطرية، 
لنزوح الرعاة إىل مناطَق أخرى داخل وخارج السودان، 
إىل جانب عقبات عملية التصدير ورفع املناعة ومطابقة 

املواصفات العاملية، والنقل عرب سفن مؤهلة وغريها". 
اإلصالح  أن  "وللتدليل عىل  خالد:  يقول يل  خالد: وأخرياً  يقول يل  وأخرياً 
أو  االتفاقيات  إبرام  مبحض  -فقط-  يأيت  ال  الحقيقي 
عديم  السيايس  التمثيل  أو  والرثوة  السلطة  اقتسام 
الجدوى، مل يزل رشق السودان يتعرث يف خطوات معالجة 
أوضاع املجتمعات املتأثرة من الحرب، وإعادة تأهيلها، 
وتنقية أراضيه من مخلَّفات الحرب -األلغام مثاًل- وضبط 
صندوق  مثل  املعنية  املالية  املؤسسات  أداء  وترشيد 
عىل  وسنوات  سنوات  ميض  من  بالرغم  الرشق،  إعامر 

وقف الحرب.
منهج  املعادن/  تشكيل  طه،  محمد  خالد  درس   
ثم  الُعاملية،  الكوادر  لتأهيل  امُلعد  الصناعية،  التلمذة 
الهندسية،  الدراسات  كلية  يف  الصناعي  التصميم  درس 
وعمل  التلفزيوين،  العمل  يف  متخصصاً  تعلياًم  وتلقى 
إسهاماٌت  وله  واملرئية،  املقروءة  الصحافة  مجال  يف 
والرتجمة  القصرية  القصة  كتابة  يف  أدبية  ومحاوالٌت 
يف  ناشٌط  شاميل(.  )رشق  خليط  هو  اجتامعٌي  والنقد. 

مجال الحركة املطلبية.

حاوره - مغرية حربية

م األوضاع في مناطَق كثيرٍة، ولن يأتي بسالم )نهج المسارات( ُيؤزِّ

يعاود املسؤول اإلعالمي بتجمع األجسام املطلبية )تام( والعضو القيادي بتجمع ثوار شرق السودان، خالد محمد طه، القول يف الجزء الثاني 
واألخري من هذه املقابلة الخاصة مع صحيفة )الجماهري(، إنَّ املكاسب السياسية واالقتصادية التي يدور عليها الصراع كثرية. ويُعدّد منها 
تمثيل الشرق، واملشاركة يف املؤسسات الدستورية، والسيطرة على َكمِّ الوظائف يف الخدمة املدنية، والدفع بثقٍل مواٍل للعمل يف القوات 
املسلحة واألجهزة النظامية، واالستفادة من عائدات املشروعات االقتصادية وريع املؤانىء واملناجم والحركة التجارية واملعابر الحدودية، 
والسيطرة على األسواق وغريها، كما يرى ويضيف: "حجز املقاعد األمامية يف املؤسسات املالية مثل )صندوق إعمار الشرق( ووضع اليد 
مُبكرًا على آليات وضع السياسات ورسم الربامج وتنظيم العالقات مثل )مؤتمر الشرق(، وتدخُّل عنصر جديد هو التأهل، للتعامل مع 
املحاور اإلقليمية والدولية عرب فرض السيطرة الداخلية، واألخرية باإلضافة إىل كّل سابقاتها؛ من نتاج ثقافة األنانية التي استحدثها النظام 

البائد ونمَّاها. 

حوارحوار6
الثالثاء ١ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٤(

القيادي بتجمع ثوار الشرق خالد طه لـ)الديمقراطي(: )2 - 2(

 ُكّل القضايا المطلبية ُمهمة جّدًا ألنَّ 
في حّلها إبعاد لشبح النزاع 



توقف املصفاة 
البنزين  من  طن(   2700( تنتج  والتي  الجييل  مصفاة 

طن(  و)4500  طن(   4500( حوايل  االستهالك  بينام  يومياً 
إنتاجاً من الجازولني بينام الحاجة )10 اآلف طن( 
املصفاة  تلك  االسترياد.  من  العجز  تغطية  تتم 
ستتوقف  الحايل  ديسمرب  من  األول  األسبوع 
مقرراً  كان  التي  الدورية  للصيانة  العمل  عن 
األوىل  كورونا  فريوس  هجمة  أن  إال  أبريل  لها 
)أجلت( عمليات الصيانة وكان العمل بالخطوط 
الذي  الشجرة(  بـ)مستودعات  خاص  بوصة(   8(
من  بالوارد  معني  وهو   1973 العام  يف  أنشئ 

البنزين بورتسودان. 
والخط )12 بوصة( خاص بـ)مبصفاة الجييل( 
أنشئ العام 2000 للصادر )قبل انفصال الجنوب 
(وبعد االنفصال أصبح الخطان للوارد فقط وقد 
 23 من  الفرتة  يف  الخطوط  بتلك  العمل  توقف 
سبتمرب حتى 22 أكتوبر نسبة لتوقف الوارد من 
أشار  الذي  املصفاة  من  مصدر  بحسب  البنزين 
إىل دخول خط )8 بوصة( العمل ألسبوع فقط، 

ثم توقف ثم عاود العمل )متقطع( بطاقة %65 فقط وحالياً 
يعمل الخطان بكامل الطاقة االستيعابية، وهنالك مخزون يف 
املستودعات االسرتاتيجية خاصة وأن الرشكات الكبرية )النيل، 
إنرجي، أويل، بشائر( أصبحت تطلب كميات أقل من البنزين 
والجازولني للمستودعات وقال إن %90 من الرشكات تطلب 

كميات أقل.
 وكشف الكميات املوزعة من مصفاة الخرطوم إىل مركز 
والتي تصل  التابع لالمدادات ومنها للرشكات يومياً  التحكم 
إىل حوايل )3500( مرت مكعب من البنزين ما يعادل )3 ماليني 

و500 ألف لرت( .
فيام   )%  70( بنسبة  االستهالك  يكفي  مبا 
متت زيادة إنتاج الجازولني ليكفي )60 %( من 
االستهالك بعد دخول املصفاة اإلضافية للخدمة.

ومتد املصفاة مركز التحكم بـ)4 اآلف( مرت 
مكعب من الجازولني فيام يتم إمداد مستودعات 

الشجرة يوميا بـ)2500( مرت مكعب يومياً
حوايل  توزع  الشجرة  مستودعات  وأن  كام 

)1800( مرت مكعب يف املتوسط من البنزين.

 تمدد الصفوف 
 متدد واستمرار الصفوف يف محطات الوقود 
التي  بالفجوة  والتعدين  الطاقة  وزارة  بررتها 
االسترياد  إجراءات  تأخر  بسبب  مؤخراً  حدثت 
من الخارج، والهلع الذي ساد عقب الحديث عن 
توقف املصفاة للصيانة، وقالت بعودة األمور إىل 
وأشار  واستقرار،  الوصول لطأمنينة  نصابها حال 

وكيل الوزارة د.حامد سليامن حامد يف حديثه لـ)الدميقراطي( 
إىل انسياب إمداد الوقود بصورة طيبة، وأكد عدم تأثر اإلمداد 
بتوقف )املصفاة القدمية( خالل الفرتة املقبلة وقال ستخرج 
الخدمة بينام ستعمل )املصفاة  القدمية( من  فقط )املصفاة 
الجديدة( لتحقيق انسياب اإلمداد وتم التحسب ألي طارئ.

 اشتىك معاز رساج صاحب مركبة من استرشاء السوق 
األسود للوقود وجشع التجار وقال يف حديثه للصحيفة عقب 

التغيري  عمر  خالل  الثالثة  للمرة  املحروقات  أسعار  تحرير 
القصري: "استبرشنا خرياً وارتضينا بالسعر التجاري، عىس ولعل 
أن منزق فاتورة السوق األسود وجشع تجار السوق 
فالدولة  ميلك(  ال  من  )عطاء  اتضح  لكن  األسود 
الطلب"،  لتلبية  الكايف  الوقود  متلك  ال 
وقال: "اليوم ترددت عىل أكرث من سبع  
حنني،  بخفي  ورجعت  وقود  محطات 
تجاري(  وال  مدعوم  )ال  يتوفر  ال  حيث 
بإحدى  ــوداً  وق هناك  بــأن  علمت  ثم 
حسب  خفيف  والــصــف  الطلمبات 
ألكرث  ووقفت  تحركت  الفيس(  )قروب 
البنزين،  نفاد  أعلن  وبعدها  ساعة  من 
وحاليا يف محطة خدمة برتولية أخرى يف 
وهذا  يحدث  ما  ندري  وال  صف طويل 

املشهد يتكرر يومياً وللبعض أسبوعياً".
وكيل الطاقة أقر بأن وجود سعرين 
بالوضع  ليس  تجاري(  )خدمي،  للوقود 
الباب  ويفتح  سوقني  يخلق  ألنه  املثايل 
السعر  لتوحيد  نسعى  وقال  للتهريب، 
عند الحد األقل حتى يكون متاحاً للمواطن، وكشف االتجاه 
عنها  يزيد  وما  للمركبات  الخدمي  بالسعر  كمية  لتحديد 

يحسب بالسعر التجاري أسوة بالكهرباء.

تعرفة املواصالت 
وقالت اإلعالمية هاجر رشيف يف ظل الظروف التي متر 
بها البالد واألوضاع االقتصادية الطاحنة ظللنا يف رحلة معاناة 
يومية وبحث عن سبل مواصالت مريحة تقلنا ملكان عملنا، 
ولكن هيهات ألن غالبية املركبات العامة والخاصة هي أيضاً 
يف رحلة معاناة نسبة النعدام الوقود )جاز وبنزين(. منذ أمد 
بعيد متتد الصفوف يف الطلمبات طواًل وعرضاً حيث 
وبذات  أليــام،  املبيت  وأحياناً  السهر 
أصحاب  انفتحت شهية  والضنك  الضيق 
يف  املغاالة  فأصبحت  العامة،  املركبات 
)بغم(  يقول  أحد  وال  املواصالت  تعرفة 
الحياة  مشهد  عىل  طاغية  سمة  وظلت 
السودانية، فاملضطر فينا يركب الصعاب، 
ونحن أمام هذا األمر الواقع، فأصبح ما 
نظري  أضعافاً  ندفعه  أجر  من  نتقاضاه 
تنقلنا ما بني العمل والسكن مام اضطر 
الكثريون أن يقللوا أيام العمل وتقليص 
بركب  للحاق  الرسمية  العمل  ساعات 
الرصف  ذلــك  رغــم  ولكن  املــواصــالت، 
تصل  أن  سبيل  يف  أكرث  واملعاناة  كثري 
ملكانك الذي تقصده مرتاحاً، فالبطل هنا 
صاحب املركبة الذي يتحجج بأنه )بايت 
والضحية  البنزين(  أو  الجاز  صف  يف 
بل )عامل أضان  الغلبان، واملسؤول ال يحرك ساكناً  املواطن 
الحامل طرشة( فنسأل الله أن تنفرج األزمة قريباً ألننا خالص 

قلنا )الروووب(.
الوضع  من  بالشكوى  يجارون  أيضاً  املركبات  أصحاب 
الراهن حيث يكابدون معضلة الحصول عىل الوقود وسخط 
سعر  ارتفاع  إىل  بابكر  محمد  بابكر  السائق  وأشار  الركاب 
يف  ارتفاع  الزيادة  تلك  أن  "البد  وقال:  واإلسبريات،  الوقود 

ال  فلامذا  السلع،  جميع  يف  محررة  واألسعار  التعرفة، 
تزيد التعرفة؟". 

رشيحة النساء دخلت يف خضم املعاناة 
ورحلة البحث عن الوقود وأصبحن يقفن يف 
أحياناً  ويضطررن  طوال  لساعات  الصفوف 
إىل املبيت يف محطات الوقود. املوظفة إلهام 
للسيدات  يحدث  ما  "إن  قالت:  العريفي 
البنزين  طلمبات  يف  سيارات  ميتلكن  الاليئ 
ليس من العدالة". وانتقدت أن يتم رصف 
مقابل  )للرجال(  سيارات  ألربــع  الوقود 
بتخصيص  وطالبت  للنساء،  واحدة  سيارة 

)مسدس( يف كل طلمبة للنساء فقط.

  استرياد وتغطية حاجة 
عن  أعلنت  االسرتاتيجية  السلع  محفظة 
اتفاقها مع وزارة الطاقة والتعدين والرشكات 
املواد  من  كبرية  كميات  السترياد  املتخصصة 

البرتولية "بنزين جازولني، غاز طبخ لتغطية حاجة شهر ديسمرب 
فيام يتجدد االتفاق تلقائياً من يناير حتى مايو 2021".

عبد  االسرتاتيجية،  السلع  محفظة  مدير  وقال   
الحالية  األزمة  إن  لـ)الدميقراطي(  عثامن،  اللطيف 

للوقود ليست نابعة من شح املواد البرتولية 
املنتجة أو املستوردة، وأضاف: "خالل الفرتة 
من 24 أكتوبر حتى 19 نوفمرب قمنا باسترياد 
سبع بواخر )5( جازولني، تحمل )200( ألف 
طن، وباخريت بنزين سعتها )80( ألف طن، 

وهي كافية لسد الحاجة".
إىل  قوله  حسب  الحالية  األزمــة  وعزا 
والنقل  املربط  يف  واملتمثلة  امليناء  مشاكل 
والسعة التخزينية إضافة لضعف سعة الخط 
اآلف(  تتجاوز)3  ال  والتي  للجازولني  الناقل 
تتجاوز)1500  ال  التي  البنزين  وخط  طن 

طناً( .
والسوق  التوزيع  مشاكل  جانب  إىل 
تدخل  يستدعي  مام  والتهريب  ــود،  األس
الناقل  الخط  موضوع  يف  املبارش  الدولة 

للبنزين.
وأشار عبد اللطيف إىل املرونة التي تعاملت بها املحفظة 
خطابات  لفتح  املحيل  املكون  من   %  110 بدفع  رشطها  يف 
مرصفية  بضامنات  واستبدلته  املحروقات  السترياد  االعتامد 

عادية مبا يسهل عملية االسترياد وحل األزمة.
مليون   )115( بقيمة  اعتامد  خطابات  فتح  تم  وقد   
دوالر اعتامداً عىل موارد املحفظة الذاتية من النقد األجنبي 
سعر  استقرار  عىل  أثر  مام  الذهب  من  صادراتها  وحصائل 
قامت  املحفظة  إن  حيث  األجنبي  النقد  سوق  يف  الرصف 

بتوفري النقد األجنبي دون الرشاء من السوق املوازي.

مافيا الوقود 
الرشكات  لبعض  وجهت  اتــهــامــات   
بتهريب الوقود إىل مناطق التعدين ومطالبات 
بتفعيل الرقابة الصارمة عىل محطات الوقود 

والرشكات التي تغذي تلك املحطات.
وقال مصدر إن هنالك مافيا تعمل عىل 
الكبرية  الرشكات  أن  وأبــان  األزمــة  استمرار 
ورشكات  بسيطة  كميات  تطلب  واملعروفة 
كافية تطلب  لها محطات وقود  ليس  صغرية 
كميات كبرية ويتم بيعها بالسوق األسود كام 
وأن بعض الرشكات تصطنع األزمة حتى تلجأ 

للبيع بالسوق األسود. 
للبرتول(  )مستورد  أعامل  رجل  ونفى 
لجوء الرشكات لتهريب الوقود وقال باستحالة 
األمر ألن اإلمداد يتحكم يف توزيع الكميات 
أن  لــرورة  وأشــار  الواليات،  إىل  املحددة 
مؤهلة  كوادر  إىل  السلع  خاصة  االسرتاتيجية  امللفات  تؤول 
وقادرة عىل تجاوز األزمات يف ظل شح املوارد، وانتقد خطوة 
الضعيف  الدخل  ظل  يف  املحروقات  عن  الدعم  رفع 

للمواطنني.

إحصاءات قديمة 
عبد  خــريي  املهندس  الطاقة  ــر  وزي  
وامتداد  الحالية  األزمـة  أرجــع  الرحمن 
تحتاج  أخــرى  عوامل  عدة  إىل  الصفوف 
اإلحصائات  املثال  سبيل  عىل  للمعالجات 
)الدميقراطي(  مع  حوار  يف  وقال  الدقيقة 
الحجم  ملراجعة  حاجة  هنالك  أن  وجـدنا 
الوقود،  أنواع  كافة  عىل  للطلب  الحقيقي 
التي  االستهالك  حسابات  مراجعة  وبالتايل 
مع   2013 العام  منذ  إلحصائيات  تعود 
وحدثت   2017 العام  يف  جزئية  تعديالت 
األزمة  معالجة  أن  وأبــان  كبرية،  ــادات  زي
تكمن يف توفري املزيد من الوقود عىل املدى 
القصري عن طريق االسترياد الحر ونعمل عىل 
فك اختناقات تفريغ البواخر يف بورتسودان 
سعة  زيادة  جانب  إىل  الخري  ميناء  مرابط  سعة  بزيادة 
يزداد  وبالتايل  بورتسودان-الخرطوم  من  الناقلني  الخطني 

حجم الوقود املتدفق إىل االستهالك.
أما عىل املدى املتوسط قال خريي "نعمل ليل نهار من 
أجل زيادة اإلنتاج للبرتول الخام من حقولنا وزيادة سعة 
املصفاة محليا، ولدينا مربعات برتول نستطيع زيادة إنتاجها 
فيها مستثمرين  بخربات سودانية. وكذلك مربعات ندخل 
ميتلكون التكنولوجيا الحديثة لتوسعة االستكشاف وزيادة 

اإلنتاج".

أزمة الوقود.. سيناريوهات متكررة

معاناة أصحاب املركبات واملواطنني والطاقة تبرر 

انخفاض ملحوظ للدوالر والدينار واليورو واستقرار الدرهم 
استفحال أزمة الوقود وشكاوى من زيادة تعرفة المواصالت

بورصة األسعار مصطلح اقتصادي
إيداعات  عىل  املركزي  البنك  يدفعه  الذي  السعر  هو  الفائدة  سعر 

البنوك التجارية سواء أكان استثامراً ملدة ليلة واحدة أم ملدة شهر أو أكرث.
ويعد مؤرشاً ألسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي أال تقل 
عن سعر البنك املركزي، كام يساعد سعر الفائدة البنك املركزي يف التحكم يف 
عرض النقد يف التداول من خالل تغيري هذا السعر صعوداً ونزواًل عىل املدى 
نسبة  تقليل  وبالتايل  االقرتاض  عمليات  كبح  يعني  الفائدة  ورفع  املتوسط. 

السيولة يف السوق مام يؤدي إىل خفض نسبة التضخم )ارتفاع األسعار(.
كام وأنه العائد عىل استثامر األموال ملدة زمنية محددة مقابل تنازل 
ما  غالباً  والذي  العائد  احتساب  فرتة  طيلـــة  بأمواله  الترصف  عن  املقرض 

يكون سنوياً

السمسم األحمر           11,350 جنيهاً 

السمسم األبيض          14,595 جنيهاً 

الفول الخام                7,500 جنيه 

الكركدي                    8,700 جنيه

الفرتتيته                     15,500 جنيه 

طابت                       22,000 جنيه 

مؤشر املحاصيل 
تراجع سعر الدوالر يف السوق املوازي أمس األول 
بـ270  مقارنة  جنيهات  خمس  بواقع  جنيهاً   265 إىل 

جنيهاً.
السوداين عند 55  املركزي  البنك  السعر يف  واستقر 
جنيهاً للرشاء مقابل 55.27 جنيهاً للبيع. فيام ارتفع سعر 
للبيع،  جنيهاً  و66.16  للرشاء  جنيهاً   65.83 إىل  اليورو 
للبيع أمس  للرشاء، و65.91 جنيهاً  مقابل 65.58 جنيهاً 

األول .
جنيهاً   73.35 إىل  اإلسرتليني  الجنيه  سعر  وتراجع 
للرشاء و73.72 جنيهاً للبيع، مقابل 73.61 جنيهاً للرشاء، 
استقر سعر رصف  و  األول،  أمس  للبيع  جنيهاً  و73.98 
الريال السعودي عند 14.67 جنيهاً للرشاء، 14.73 جنيهاً 

للبيع، واستقر سعر الدرهم اإلمارايت عند 14.97 جنيهاً 
للرشاء و15.04 جنيهاً للبيع.

 وتراجع سعر الدينار الكويتي إىل 179.09 جنيهات 
جنيهاً   179.88 مقابل  للبيع،  جنيهاً  و179.99  للرشاء 

للرشاء و180.78 جنيهاً للبيع أمس األول .
ويف السوق املوازي تراجع اليورو إىل 310 جنيهات 
إىل  اإلسرتليني  الجنيه  وصعد  أمس.  جنيهاً،   315 مقابل 

340 جنيهاً مقابل 322 جنيهاً، أمس.
وتراجع سعر الريال السعودي إىل 69 جنيهاً مقابل 

71.8 جنيهاً أمس األول.
وانخفض الدرهم اإلمارايت إىل 70 جنيهاً مقابل 74 

جنيهاً أمس، واستقر الدينار الكويتي عند 690 جنيهاً.

اقتصاداقتصاد7
الثالثاء ١ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٤(

الدوالر يشهد تراجعًا ملحوظًا أمس

تحقيق – ناهد أوشي 

تكدس السيارات داخل محطات الوقود واصطفافها لساعات وأيام معدودات أصبح من السناريوهات 
املتكررة واملشاهدة يوميًا منذ أكثر من عام مضى، وما تزال أزمة الوقود لم تبارح مكانها على الرغم من 
التصريحات والبشريات التي تطلقها وزارة الطاقة والتعدين بوصول بواخر محملة باملواد البرتولية 
وتدفيع كميات من الوقود إىل املحطات. اتهامات بالتقصري والتهريب وسخط من املواطنني من أزمة 
الوقود  »الديمقراطي« فتحت ملف  التعرفة.  وزيادة يف سعر  الوقود  أزمة  مواصالت خانقة خلفتها 

ملعرفة )مكان( األزمة من خالل التحقيق التالي.

مصدر بالمصفاة: 
90 % من الشركات 
)تطلب( كميات أقل 

وهنالك تهريب 
لمناطق التعدين 

محفظة السلع 
االستراتيجية: 
اتفاق الستيراد 

بنزين وجازولين 
وغاز الطبخ قريبًا 

صاحب مركبة: 
ارتفاع الوقود 

واالسبيرات خلقت 
زيادة تعرفة 
المواصالت 

وزير الطاقة: 
نعمل على فك 
اختناقات تفريغ 

البواخر في 
بورتسودان



املذيعة أرشقت أسامء تقول عن العرض:املذيعة أرشقت أسامء تقول عن العرض:
عرب العرض عن أحالم وأشواق النساء بشكل كبري من خالل 

تنوع الشخصيات املستوحاة من الواقع )شخصيات واقعية( ..
وأختها  -العميل-  املهني  حلمها  لتحقيق  تسعى  واحدة 
السند  عن  تبحث  التي  )القونة(  صديقتها  عريس  عن  تبحث 
عليها  تزوج  التي  )الجارة(  أمرها  املغلوب عىل  وطبعاً شخصية 
الحيلة  طريق  عن  محمود  تزوجت  التي  ونقيضتها  -محمود- 

واملكر وزوجة األب املتسلطة الطامعة. 
الجادة  أختها  عن  املختلفة متاماً  التوأم  األخت  شخصيتي: 
املهتمة بالتطور املعريف واملجتهدة يف تحقيق هدفها.. أما أنا كل 
املغرتبني  مجهودي واهتاممي مبظهري ألحصل عىل عريس من 
تقديم  أحاول  أحيانا  صحيح  إجازة،  كل  يف  كالعادة  القادمني 
األساس  لكن  املفاهيم  ببعض  معها  وأتفق  ألختي  مساعدات 

البحث عن عريس لدرجة الهوس وهو االنهيار يف النهاية.
وغالباً الشخصية موجودة عملياً يف معظم البيوت..

من  قليلة،  املرأة  واهتاممات  قضايا  تتناول  التي  العروض 
املمكن أن يكون هذا العرض ملهاًم لعروض مامثلة تتناول هموم 

ومشاكل وآمال النساء مبزيد من البحث والتدقيق..
رسالتي لكل من يستطيع إنتاج دراما وعمل مرسحي ألن 
مشكلة اإلنتاج مازالت حائلة بني تطوير صناعة الدراما وإنتاجها 

باحرتافية.
مرسحية  حول  كلمتها  تقول  بشري  حرم  الدرامية  الفنانة   

عوين كافيه:
نرص  ماجدة  للمخرجة  اجتامعية  مرسحية  كافيه  عوين 
بكل معنى،  الواقع الصعب جداً  املرأة،  الدين، تحيك عن واقع 
والذي يحارصها باضطهاد وضغوطات وعنف جسدي ومجتمعي 
من  ظلم  من  عليه  يرتتب  وما  املجتمع  كل  من  وظلم  ولفظي 

بنات العائلة والصديقات وبنات الحلة.
 العرض به معالجة درامية ومسحة كوميدية وهي مرسحية 
موضوع  تعالج  وهي  نسايئ  الكاست  أرباع  ثالثة  فصلني،  من 
املرأة بشكل تفصييل يف قالب كوميدي لطيف ومشاهد كوميدية 
املسكوت  تتناول  مشابهة  عروض  املرسح  يف  تقدم  مل  ساخرة. 
تهمهام  التي  املشاكل  تلمست  ككاتبة  وماجدة  مدة،  منذ  عنه 
كأنثى وتهم املجتمع واملرأة السودانية التي ال زالت تنافح لنيل 
حقوقها، أعتقد أن ماجدة كانت جريئة يف طرحها وهذه سمة 
ورضوخ  خوف  ودون  وشفافية  بجرأة  املواجهة  اآلن  الشباب 
للواقع، انفتاح هذا الجيل عىل العامل جعل لديهم جرأة صدق 
وواقعية مختلفة، ومّلك الشباب أفكاراً متجاوزة ومغامرة، وأنا 
كممثلة لدي تجارب كثرية عالجت قضايا شبيهة لكن بكثري من 

الحذر.
 بالتأكيد لن أنىس أو أتجاوز إسهام عادل ابراهيم محمد 
أعظم  عرب  القضايا  هذه  تناول  يف  واملختلف  الجميل  خري 
املرسحيات مثل )عنرب املجنونات(، )بيت بت املنى بت مساعد(، 
العام2001  يف  تكفي(.  ال  واحدة  و)رضة  بهانة(  الحاجة  )ديك 
كنت ضمن الكاست العامل يف مرسحية عنرب املجنونات لعادل 
إبراهيم محمد خري وإخراج الراحل عامد الدين ابراهيم، قرابة 
العرشين سنة بني األطروحتني ورؤى مختلفة، تناول مختلف من 
للفتيات والبحث  بالنسبة  الحياة  بناء  العنوسة  ماجدة، )قضايا 
الفنانات  )القونات(،  ظاهرة  عمل،  عن  البحث  الــذات،  عن 
املرسحية. مرسحية  املعالجات يف  من  واحدة  ومشاكلهن، هذه 
أهنئها  عالية  بقدرة  طريقها  تتلمس  شابة  كاتبة  من  مختلفة 
املرسحية  فريق عمل  واحدة من  أنني  بالرغم من  عليها وهذا 
عمال  أخرجت  ماجدة  بصدق؛  لكن  مجروحة  شك  ال  وشهاديت 
جميال ومفرحا أمتنى أن يتملك الشباب أدوات كتابة ألطروحات 

مشابهة تخدم قضايا املجتمع وتحدث التغيري املطلوب.
ماجدة نرصالدين كوكو، مخرجة املرسحية قالت عن الفكرة 

وفلسفة العرض:
نبتت الفكرة من )الونسات( الخاصة للبنات وما يقابلهن 
يف الحياة من صعاب ومشاكل وما بعد الجامعة وما بعد )سن 
يسعى  نوع  الشخصيات،  باختالف  املشاكل  تختلف  الثالثني(، 
وغريها  الرسيع  للكسب  يسعى  آخر  الذات،  وإثبات  للوظيفة 
بسيطة  البنات  أحالم  مرتبة؛  حياة  لعيش  )عريس(  عن  تبحث 
تعرب عن همهن اآلين يف البيوت يف جو كوميدي أو الحيك العميق 
ملا يقابلهن من عنف لفظي )يا بايرة( الحساسية تجاه العنوسة؛ 
اقتصادياً  سياسياً  تعقيداتها  بكل  الحياة  عن  ينفصل  ال  املرسح 
واجتامعياً، الفضاء الذي يحيط بكل هذا يف العرض )املقهى أو 
الكافيه( قاموا بعمله لدعم بعضهن البعض. فلسفة العرض تقوم 
عن أن رشيحة النساء رشيحة تعرب عن هذا املجتمع والتي هي 
جزء ال ينفصل عنه. الجندر ملقي بظالله عىل العرض، الوقوف 
عىل التنميط والوسم والرغبة يف تغيري الواقع وحرية الخيارات، 
للمرسحية  االسم  اختيار  املختلفة،  والخيارات  التمرد  يف  الرغبة 
بسودانويته واملعارصة بلفظ )كافيه( ليكون هذا )املركب( هذا 

املزج يثري التساؤل والرغبة يف مشاهدة العرض.
الحبكة قامئة عىل البنات عىل اختالفهن واختالف أهدافهن 
خيارات  من  يتخذنه  وما  ومتييز  استغالل  من  له  يتعرضن  وما 
غري  اإلنجايب  الدور  يف  املرأة  وقولبة  الحياتية  املواقف  خالل 

املثمن.
النصف  وجود  وأهمية  للرضورة  واحد  ممثل  به  الكاست 

اآلخر ممثاًل.
الصوت والصوت اآلخر والرصاع الحيايت فنياً البد من ظهوره 

ليقوم ممثل واحد بعدد من األدوار، يف الفريق العامل، املمثلة 
واملذيعة أرشقت أسامء أبوبكر التي تقوم بدور حليمة واحدة 
الثانية  الشقيقة  قاو  العزيز  عبد  إرساء  الكافيه،  مؤسسات  من 
البيت(  من  )الجزء  الجريان  بت  مبارك  إرساء  الكافيه،  عمل  يف 
بنت الحي العادية التي اضطرتها ظروفها أن تصري فنانة شعبية 
الوقوف  يجب  اجتامعية  وظاهرة  رشيحة  متثل  والتي  )قونة( 
الزين ممثل معروف  كرار  ما،  نوعاً  فلسفي عميق  ببعد  عليها 
اللجان(، رماح  بتاع  الدكان،  أدوار )ودالجريان، سيد  لعب عدة 

القايض، حرم بشري.
العرض مرسح واقعي به كل املدارس والعنارص التي توفر 

املتعة وتخدم النص. 
 هو مجهود قام به األصدقاء يف الفكرة واإلنتاج لعرض مدة 
10 أيام، اإلنتاج الفني صعب، لرنى بعدها مدى النجاح والقبول 

وامكانية االستمرارية.
الثقافة شأن أهيل اجتهدنا لعمل رشاكات بعمل فعاليات 
مثل أكتوبر الوردي بعروض مدفوعة األجر؛ عرض االفتتاح رعته 
من  واحدة  املستدامة،  التنمية  يف  تعمل  التي  )تيجا(  منظمة 
أكتوبر  الصداقة 23  قاعة  الوردي( وكانت يف  )أكتوبر  أنشطتها 
كل  من  والخميس  الجمعة  مساء  العروض  تواصلت  بعدها 

أسبوع.
ما أود توصيله، أمتنى أن تلتفت الدولة للمرسح خصوصاً 
الرسائل  كل  إليصال  مهضومة  وسيلة  املرسح  املرحلة  هذه  يف 

املطلوبة للتغيري وللتحول الدميقراطي.
ماجدة عدالن واحدة من شهود هذا العرض تقول: 

نجاح  ملسألة  الرسيع  الوصف  إىل  الكثريون  مييل  رمبا 
املرسحية أو فشلها، دون دراسة أو معرفة نقدية كافية، أنا محبة 
فإن  مشاهديت  ووفق  لحركته،  ومتابعة  له  ومخلصة  للمرسح 
ومتوازنة  جيدة  املعالجة  جداً،  ناجحة  كافيه(  )عوين  مرسحية 

أعيب عليها طول املشهد األول مقارنة بباقي املشاهد.
الصوت  أتلف  املايك  املمثلني من  أو قرب  الصوت  أجهزة 

يف املشهد الثاين.
التصويرية  املوسيقى  جيدة،  واإلضاءة  مناسب  الديكور 

رائعة وتتسق مع الحبكة. 
هكذا  حولها،  والنقاش  باملشاهدة  جديرة  مرسحية  هي 
والنظر  للمشاهدة  دعوة  ولعلها  ماجدة عدالن حديثها.  أنهت 

ثم إعادة النظر لدعم الحركة املرسحية.

إيمان آدم خالد

عن  ورثه  الذي  االسم  »إن  الرّوايس  ود  الطاهر  يقول   
كان  الله،  الكاشف ود رحمة  إال  به  يناده  مل  لقباً  كان  أبيه 
ود رحمة الله يقول إن بالل رّواس، ويسألونه رّواس ماذا؟ 
فيجيب: »بالل رّواس مراكب القدرة« ويقسم أنه رآه عدة 
ينقل  قائم وحده يف مركب  العشاء والفجر وهو  مرات بني 
قوماً غريبي الهيئة إىل الشاطئ اآلخر. ويقول الطاهر إن أباه 
حني مات أخذ أسامءه جميعاً معه. كأنه كان بالفعل روحاً 
مفرداً ليس من أرواح هذا الزمان وال هذه األرض.                        

)مريود: طبعة دار العودة: ص48(  
هذا ما كتبه االقتصادي واألديب الجميل محمد عثامن 
الجعيل، عليه شآبيب الرحمة واملغفرة، يف الصفحة التاسعة 
املوسوم  كتابه  يف  والعتبات  املــدارج  عنوان  حملت  التي 
برّواس مراكب القدرة )ضوالبيت( وداعاً أيها الزين، الصادر 
الروايئ  ووداع  محبة  يف   ،2013 العام  يف  مدارات  دار  عن 
هذا،  كتابه  يف  أسامه  كام  وضوالبيت  صالح  الطيب  سيدي 
له  أفرد  والذي سوف  الكتاب  وأنا هنا ال أسعى الستعراض 
املساحة الالئقة بسفر قمني بالتدارس والوقوف عليه كجنس 
لذكر جامل  أيضاً  أسعى  وال  الخاص،  له طعمه  الكتابة  من 
للمحبة  أعــرض  هنا  لكني  صالح،  الطيب  سيدي  وجــالل 
التي  الفاتنة  واللغة  الكتاب  بفضاء  أحاطت  التي  املفيدة 
وحنانها  حنينيتها  كامل  يف  الدارجة  اللغة  بني  ما  ترجحن 
ومحمولها الشعبي عايل الحكمة واللطف و)املوهط للغاية( 
يف فنجرة اإلبانة واإلفصاح مع روح فكهة آرسة ولغة فصحى 
باذخة جزلة العبارة مع عبور كامل لألجناس األدبية من رسد 
ولغة شاعرية عالية. وأنا هنا ال أتحدث عن االستشهادت وما 
أورده من عيون األدب العاملي والعريب والشعبي ولكن أشري 
هنا للحمة املدهشة التي ربطت كل هذا؛ ال أغايل فيام قلت 
من شهادة يف حقه والتي ال شك مجروحة وأنا أذكر مناقب 
عن  أكتب  أنني  هنا  )الكيامن(  مايفرز  الراحل؛  خايل  كتابة 
املقال مبا كتبه عن مريود  افتتحت هذا  كتابته وليس عنه. 
ليكون مدخيل له ذات املركب الذي تحفه املحبة.. املفيدة؛ 
ولزوم الفائدة هنا هو إشاعة املفيد والجميل يف منتج أديب 
الوجود  هذا  يجعل  ما  اإلنساين  والجاميل  للمعريف  يضيف 
ليكون  السالكني  مدارج  يف  بعدها  يتدرج  ثم  أواًل  محتماًل 
الرحيل  بعد  حتى  البهاء..  مرحلة  إىل  وصواًل  جمياًل  وجوداً 

يظل العطر يضوع هكذا.
تحمل  تظل  الصيادين  شباك  يف  وهي  حتى  »السمكة 

رائحة البحر«
                      )مريد الربغويث(                      )مريد الربغويث(

ثمة ضوء

د.محمد عثمان الجعلي »روّاس مراكب القدرة«

مهرجان أوكسجني الرقمي ينطلق قريبًا

صدور كتاب »محمود محمد طه 
وقضايا التهميش يف السودان«

 )عوين كافيه( تواصل عروضها وتشرع النوافذ لألسئلة
القصدية يف اختيار العنوان بالرتكيز على مفردة )عوين( ورسوخها يف الذاكرة 
الشعبية واملحمول القيمي املرافق واملعاصرة يف لفظ )كافيه( يرفع الكثري من األسئلة

عرض مسرحي أعاد الحياة 
للمسرح القومي على قلة أيام 

العرض ولفرادة الفكرة  وِجدتها 
كان لزامًا علينا أن نلقي الضوء على 

العرض عرب هذا االستطالع 

املختلفة،  االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  قريباً،  ينطلُق 
مهرجان عرض )أُوكسجني( يف نسخته الثانية لهذا العام 2021، 
وهو مهرجان إسفريي رقمي، يبحث – بحسب منظميه – عن 
غري املٔالوف لألعامل الفنية، التشكيلية، والشعرية، واملرسحية 
يعكس  بحت،  تجريدي  عامل  يف  لالٕبحار  وغريها،  واملوسيقية، 
وظرف  معارصة  لحياة  املعاين  ويصور  االانساين  الفكر  قيمة 
فيه عن مواجهة فريوس  االٕنسان  َضُعَف  أفضل،  إنساين  عاملي 
العالقات  وَقيَّد  الطبيعية  الحياة  غريَّ  الذي  )كوفيد19-(، 
من  خاٍل  عامل  ولتصور  واقتصاديَّاً،  سياسيَّاً  وأثره  االجتامعية، 

األنانية، تسود فيه العدالة ومبدأ الشفافية.
واختار املنظمون اسم )أوكسجني( ملا له من داللة تصب 
وآمال  لتداعياٍت  بٔورة  وليكون  )كورونا(،  فريوس  محاربة  يف 
وأفكار تقدم منوذجاً فكريَّاً ُيساهم يف خلق الرتابط بني الفنانني، 
وُيوّثُق ملرحلة إنسانية مهمة، ويعكس التنوع الفكري للتجارب 
ميلٔوها  وحياة  أجمل  لَغٍد  وباعثاً  متنفساً  يكون  رمبا  املشاركة، 

االٔمل والسعادة.
تجارب  الحالية  نسخته  يف  الرقمي  املهرجان  ويستضيف 
عدد  بحسب  أكرث  أو  لشهر  الفنون  لجميع  ومعارصة  حديثة 
لفنانني  تجارب  وُيقدم  واملرسح،  والرسد  الشعر  يف  املشاركني، 
قد  الرقمي  املهرجان  وكان  أخرى.  ذاتيًَّة ومناذج ألعامل  وِسرَياً 
واستجابًة  )كورونا(  جائحة  مع  متزامناً  الفائت  العام  انطلق 
فن  يف  نسخة  وقدم  الصحيَّة،  الرشوط  فرضته  الذي  للتباعد 

التشكيل ُوصفت بالناجحة.

صدر الخميس املايض، كتاب 
جديد، للكاتب والباحث عبد الله 
)محمود  بعنوان  البشري،  الفيك 
يف  التهميش  وقضايا  طه  محمد 
الغالف  خط  وجــاء  الــســودان(، 
سيد  حسن  الــرس  ــاج  ت للفنان 
أحمد؛ وتصميم الغالف للتشكييل 
والتصميم  عمر  مــيك  معمر 
نعامن،  هشام  للفنان  الداخيل 
من  الغالف  صورة  جاءت  بينام 
الجمهوريني،  ــوان  اإلخ أرشيف 

عدد الصفحات: )664( صفحة، قطع متوسط، والنرش والتوزيع 
لدار “باركود” للنرش والرتجمة.

وتناول الكتاب عدة موضوعات، منها التهميش كمصطلح 
والعزل،  اإلهــامل،  عىل  القائم  مبفهومه  ولكن  جديد،  أمر 
والتغييب  املبارش،  االهتامم  أو  األهمية  إعطاء  وعدم  والقهر، 
أو  الدونية، لألفراد  التعبري عن حالة  أو  الرسمية  السجالت  يف 
الثقافات، ليس بجديد، وال يخرج عن مفهوم  أو  املجموعات 
االستضعاف والظلم، كام أنه كمامرسة يف مسرية البرشية، قديم 

ومتجدد، ويتجىل يف أشكال عديدة.

للشاعر- أسامة تاج السر

ثمة ضوءثمة ضوء٨
إعداد-إيمان آدم خالدالثالثاء ١ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٤(

املرحوم  القح،  األنصارّي  صديقي  روح  إىل  وفاء 
من  وزماليئ  أصدقايئ  وإىل  آدم هالل،  صالح  الصادق 
أحباب اإلمام وأنصاره يف كيايَن األنصار وحزب األمة، 
وإىل الذين نظروا بعيًدا فأدركوا أي رجل فقد السودان 

يف هذا الوقت الحرج، ومل ينظروا من خالل أحزابهم.
قالوا قىض النَّْحَب، 

        قلُت اآلن فانتحبوا         
  قالوا اإلماُم، 

       فقلُت الجحفُل الّلجُب
 ، ْ قالوا ُتويفِّ

قلُت اليوَم يوُم وفا        
 قالوا مىض، 

قلُت متيض هكذا الُقُضُب
هذا بقّيُة أهل الله يف وطني

الصادُق العزِم، 
قنديُل اللغى الذرُب

يا ابن األويل نرصوا السوداَن، 
فانترصْت بالحقِّ سريُتُهم، 

هُب هم بيننا الشُّ

وا  شعُّ
فأرشق نور الله منترًشا

فاسرتشدوا ُكِشفْت من شمسهم ُحُجُب
 ، حتى ادلهمَّ بنا َهمٌّ

 ، وأرَّقنا َغمٌّ
 ، وفرّقنا َسمٌّ

ومنقلُب
وحاُلنا اليوَم، 

يا لهفي عىل وطني
ما فيه مثل الذي يف يومهم ندبوا

، حليٌم، كريٌم، ماجٌد، فطٌن عفٌّ
           سمٌح، حسيٌب، نسيٌب، سيٌِّد، أرِب

رّكاُب عاديٍة، شّهاُد أنديٍة،         
جمعت بني الحديد الرسج من عرٍب

            وبني أحدِث ما مل تعرِف العرُب
كذاك نهُجك يف فكٍر ويف أدٍب

           واملرُء ما قال منه الفكُر واألدُب 
يا ويب نعِشك، 

قلُت الشمُس شيََّعها من قومها شيٌع 
من بعدها انشعبوا

تناوشوَك بشوِك القوِل مشتجرًا
فام أبهت لهم، 

يا ليتهم أبهوا

يف حلكة الليل غاب البدُر متَّشًحا ثوَب الضياِء، 
فغطى أفَقنا الّتعُب

قد جاء صندوُقه املختوُم يحمله
، نادى: اآلن فانتخبوا            شعاره الحبُّ

قد احتكمَت لصندوٍق، نتيجُتُه
ُب               حيًّا ومْيًتا تقوُل: الصادُق الرتَّ

عليك من رحمة الرحمن أعظُمها
            يا أصدق الناس قواًل إن همو كذبوا

مرثية في حضرة اإلمام

املخرجة ماجدة نرص الدين فريق املرسحية



سبق  ما  ضــوء  يف  وُيــاحــظ 
أن  الدراسة  ي  األول  الجزء  من 
الكاتب مل يستند فقط عىل خياله 
مكتوبة  مصادر  عىل  استند  بل 
الحية  الذخرية  تشكل  فالوثائق 
التي تنبثق منها البيوغرافيا وصواًل 
لاقرتاب من الحقيقة ما أمكن ويف 
عىل  الكاتب  استند  الصدد  هذا 
قبل  من  )معاوية(  عن  دون  ما 
)دراســات  عيل(  محمد  )الطاهر 
عيل  و)مجاهد  الحيث(،  األدب  يف 
خليفة( )معاوية وآثاره النقدية(، والسني بانقا من )أدب معاوية 
نور( و)الرشيد عثامن خالد( قريب معاوية يف )األعامل الكاملة( 
)وأحمد محمد البدوي( )معاوية نور تجليات ناقد الحداثة(، وعبد 
)إدوارد  الله،  نقدية(، ومحمد وقيع  الخاتم يف )مقاالت  القدوس 
عطية تلميذ، معاوية(، والنور حمد يف )مهارب املبدعني(، وكذلك 
العقاد )مطالعات  العقاد(، وعباس محمود  أنيس منصور)صالون 
محمد  الدرديري  مذكرات  يف  نظر  لو  وددت  والحياة(  الكتب  يف 
عثامن و)عبد اللطيف الخليفة( يف مذكراته. نحن إزاء نص تركيبي 

من الناحية األجناسية.
أنظر الجدول :-أنظر الجدول :-

من  إليه  اإلشــارة  سبق  ما  إدمــاج  الكاتب  حاول  وهكذا    
التاريخي  بني  املركب  الترسيد  صوب  وسرية  روايئ  ورسد  تاريخ 
حياتها  وعــرض  شخصية،  إىل  انــرف  الــذي  ــروايئ  ال واملتخيل 
واهتامماتها، وأفكارها ...الخ. مام يضعها يف بعد )الرواية السرية( 
 )Biography( الـ  بعد  يف  عول  لقد   )Biographical Novel(
عىل إبراز قصة معاوية واتخذت طابعاً أدبياً كام ركز عىل التكوين 
أمي  من  )لطاملا سمعت  ملأساته  العقيل وصواًل  والتطور  والنشأة 
الذي ال  املثرية عن والدها حاج خالد وهو َجدي  القصص  طاهر 
أكاد أجزم أين، ويف أضغاث أحامي قد رأيته.. كان جدي من بيت 
انهارت  الذي  ذلك  التعاييش  الخليفة  إىل  املهدويني  األمراء  أقرب 
وأستاذه  إىل خاله  يديه(، ويشري  بني  وانرسبت من  املهدية  دولة 
إىل  وصواًل  القاهرة،  بريوت،  بني  وتنقات  غردون،  كلية  إدوارد/ 
زيارة العقاد للسودان )أجل لقد تدهورت صحة نور ولقي حتفه 

بسبب ضعفه العام(.
•البناء الفني:-

  نهض النص عىل بناء تركيبي يتقاطع مع التاريخ والسرية، 
وتوظيف الرسد الروايئ عرب ما ييل:-

)أ(- صوت الراوي، وهو راٍو عليم غري ُمشارك ولكنه متورط 
إبراهيم( وهو  عنوان )جامل محمد  تحت  كتب  الرسد حينام  يف 
هنا الكاتب الحقيقي بداللة العنوان: )سلخت جلدي بكامل وعيي 
وكأن لعنة حلت يب وقذفت بروحي خارج وجداين مل أعد أنا نور 
الذي تعرفه نفيس.. عيلَّ أن أكنس سائر ما علق بذهني وذاكريت 
من  أتخلص  أن  عىل  واألمريكان  واألوربيني  االنجليز،  أدب  من 
جورج برنادشو.. أعجز بقدرايت املحدودة.. آن للؤلؤ أن يرتاجع إىل 

صدفته وللكهرمان أن يتداعى(. العبارة َتحيُل إىل العنوان والكاتب 
السرية،  الذي صكه مام يؤكد تورطه يف  الكاتب  إىل  معاً. وبالتايل 
وهذا األمر معلوم إذ يحق للكاتب السرية التورط فيها )كام الروايئ 

والرسام(..
)ب(- صوت معاوية.

)ج(- صوت إدوارد.
)د(- صوت عرشي الصديق.

)هـ(- الرسائل امُلتبادلة بني إدوارد ومعاوية.
بحسه  األول  قال  حيث  والعقاد  إدوارد  بني  الحوار  )و(- 
االستخباري: )كان شقيقه الذي رافقني إىل مقربته متحفظاً معي(.

مرجعية  بشخصيات  النص  حفل  الشخصيات  بصدد  )ز(- 
)معاوية، إدوارد، العقاد، خال معاوية، عرشي الصديق( إضافة إىل 

شخصية )رميا( الفتاة اللبنانية وهي شخصية متخيلة.
  إن الرسد الروايئ امللتبس بأفق سريي ذايت، أو سرية غريية 
تبدو عند الطيب صالح يف منيس نادر عىل طريقته )حيث استثمر 
صالح قدرته الروائية يف منيس والمس أحياناً تخوم الرواية(. وذلك 
باعتبار منيس نصاً هجيناً استعار من الرواية تقنياتها ومتيز بالحضور 
املكثف للكاتب وتذويت الكتابة.. وتناوب صوتني رسديني يف الحيك 

صوت منيس، وصوت املؤلف(.
  من جهة أخرى البد من اإلشارة إىل دور العناوين الداخلية 

والتي عنيت بإثبات التواريخ وتحديدها وكذلك األماكن ومنها:- 
 1926 عام  الخرطوم،  خالد(،  جدي  )نور  1920م  درمان  أم 
)نور معلم اسمه أدوارد عطية، الخرطوم أوائل عام 1925م(. )نور(، 
قصته،  يحيك  عريب  )إدوارد(   1941 و)الخرطوم(  )عثامن(  خايل 
الخرطوم.. النصف الثاين من عام 1926 )نور( دراسة الطب، ليست 
كويب امُلفضل وصواًل إىل بريوت 1928م)نور( يف شط االستنارة ومن 

تلميذي  إىل  إدوارد   1929 مارس  الخرطوم  ثم 
نور، بريوت ربيع 1931)نور: قمر رمبا أزرق(، 
كل تلك التواريخ وأخريات ذات ُبعدين األول 
والثاين  تاريخية،  ناحية  من  بالتوثيق  يتصل 
توضح انغامس البيوغرايف يف تفاصيل الشخصية 
نحو  إرادي  ال  بشكل  )ُمنصاعاً  نجده  حيث 
املَصادر  يف  األحــداث  بعض  تأرسه  موضوعه 
فيه  ويتيه  الجو،  ذلك  يف  يعيش  واملعلومات، 
وكلام َتعمق يف املوضوع اندمج أكرث يف عامله( 
التاريخي  الزمن  هيمنة  للمتلقي  يتطرق  وال 
بالحوافز  أيضاً  اهتم  بل  العمل  عىل  فقط 
النفيس  الزمن  وتبدى  له  للمرتجم  النفسية 
األحداث  تطور  وأبرز  جلية  بصورة  العمل  يف 
الحاسمة يف حياته، معاناته يف القاهرة، العودة 
للخرطوم وعزلته تلك لحظات نفسية مهمة يف 
لكل  إن  البلدي(  )العاج  خاصة  حياته  مسار 
ترجمة  الكاتب  حاول  وبالتايل  معنى،  حياة 
للقبض  وصواًل  حقيقتها  وتبيان  معاوية  حياة 
إذ  امُلَعامة  األحداث  وإدراكها من خال  عليها 
)َتشتغل السري والرتاجم بنقل الحقائق والوقائع 
الرواية عن  َتستنكف  تاريخها، ال  الشخصيات عرب  بها  التي مرت 
اخرتاق تلك الحدود لتجعل من املتخيل فضاءها الرئييس(. وعودة 
إىل بدء، وسؤال الدراسة املركزي، اكتفي مباحظايت ألن األسئلة هي 

التي تفتح املجال واسعاً للحوار.
الخامتة

سعى النص للوصول إىل الحقيقة بصدد الشخصية التي َترجم 
لها وفقاً لألبعاد الرتكيبية للنص )تاريخ، السرية، الرواية(.

  حاول إبراز شخصية معاوية وأظهرها يف صورة مثالية.
تجلت يف النص عبقرية معاوية وهذا أمر ال خاف فيه باتفاق 
العديد من النقاد ولكنه أظهر إدوارد عطية بنيل جم واألمر ليس 

كذلك وهو استخبارايت.      
  احرتم الرتتيب الكرونولوجي يف األحداث تشويقاً للقارئ إال 

من قليل من االسرتجاعات حتمها السياق النيص.    
 اقتىض تحويل الرسد التاريخي إىل رسد سريي روايئ إحداث 

تغيري يف الخصائص املميزة للرسد التاريخي من خال:-
  هيمنة صيغة الفعل املايض.

تبادل الرسد بني الشخصيات املحورية )معاوية، إدوارد(.
لحظات  يف  رواه  وما  معاوية  به رسد  وأعني  الرسد  تذويت 

يقطعه ووعيه قبل املأساة.
رسد  إعــادة  ليس  النص  هذا  يف  بهم  ما  بأن  أقول  )وأخــرياً 
املهم واألكرث  بل  اجرتاح رسد سريي روايئ  التاريخية وال  األحداث 
أهمية هو ما أورده جورج لوكاش )اإليقاظ الشعري للناس الذين 
برزوا يف تلك األحداث وما بهم هنا أنها تعيش مرة أخرى الدوافع 
ويشعروا  يفكروا  أن  إىل  بهم  أدت  التي  اإلنسانية  االجتامعية 

ويترفوا كام فعلوا يف الواقع التاريخي(.

رواية نور تداعي الكهرمان بين السيرة والتاريخ »٢-2«

مصطفى الصاوي

ثمة ضوءثمة ضوء٩
إعداد-إيمان آدم خالدالثالثاء ١ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٤(

)5(
وحيًدا َتْبهَت 

كاملوِت
يف زاوية القرب

 ُيفِلُت منك الحبل
 تسقُط مذهواًل نحو األسفل:

- من أنت؟
ُيندُهك املَارُة.

كيف تغني مترشًبا بؤس قلبك؟
ه وَجزره، العبُث األسود؟! مدَّ

كيف ُتغني؟.

)6(
هذا الوْجُه

هذي الروُح
هذا القلب

منحدراٌت نحو املوت.

)7(
يف ُكلِّ َمرٍَّة ُتجرُح فيها،

ر:  تذكَّ
امء  ُزرَقَة السَّ

وأحاَمك الهاويُة
 وَجهك يف أوَّل العام

 )هل كان نقًيا؟!(

اصغي إىل شبيهِك اآلخر
ِظلَُّك الخفيِّ يف األسفل

هل تراك؟.

)8(
ينبغي عليك أن تكشف عن أناَك الغائبة

بعيًدا جًدا
حيُث اإلثُم املخبوُء خلف زجاج النافذة

َيجرُح املاء 
ليستأنف الرؤيا.

، تجاوزه.. حزُنك الذي ال مَيِلُّ
تجاوْز ذاكرَة األشياء،

األوقاَت األكرَث أملًا حني ُيعانقنا شبُح الضوء
 تجاوز علََّة الحياة.

دراسة نقدية

وتقوم القصيدة دامئا من الوسن
ودون أن تكون غافية

عىل الطرقات تقود حلمها الذي با جنابة
تعطي قوتها املربوك للصّوام والقّوام قافية

وحني تعلو بالعلو عن سامكة الكتابة
مفاصل الحروف تشتهيها مثل اشتهاء عافية

 2( (
إنها القصيدة

عىل حافة الكام تنتيش يف ذاتها وحيدة
وتزيد من ذواتنا املنقحة الجديدة

وتلغي ما كناه يف األرشيف واإلمامة الرشيدة
وما نكونه يف فكرة القوالب السديدة

إنها القصيدة
من طاعة الكام آبقة

يف حكمة الحاسوب نافقة
تصون انفتاحها بالعزلة املجيدة

)3(
ودامئا تكون قادمة

من عمقها املمدود، ًطْلَعها املنضود، ال تصل 
ودامئاً تكون حارضة

لكنه الحضور عند خط أول الكام
ويف خاطر املياه والشفاء والعسل

حني ننسخ صامتني آية األقوال بالُقَبل
بذرة الخلود، قبل لحظة الوجود، مل تزل

رحلة التنوير والتدوير تبطئ خطوة األزل
ومل تزل

الذي يف قادم الدهور والعطور قد حصل 
)4(

وتكون القصيدة دامئا غريبة
كزواج الَجّنة بالجنون والصلوات بالثاملة
تتعرى تغوي شهوة الكام تضجع قريبة

لكنه الدنو حول قبضة الكام هالة
وتكون دامئا حبيبة

تعشق النشوز من مضاجع األلفاظ والضالة
تصاهر الطاق من مضابط املحاكم الرشعية والسالة

وكرها لو تزوجت محاسن الكتابة
تبدأ املساوئ الجليلة والقذارة والحثالة

)5(
تتجول القصيده خارج املخارج

يف برزخ التايش والبداية عند مقتل الكام 
تحت إبطها املسالك الضوئية واملعارج

السبيل والدليل والدوام والقيام
تتكون القصيدة خارج الكام

وال ميسها سوي الطهور والقريض والسكوت والصيام
)6(

تتهادي القصيدة بني عريها وسرتها
تكتب وعي ذاِتها بُسكرها

وإن جاء يوم شكرها
أتاها قربها

 الالقصيدة عن القصيدة
 أحمد عثمان عبدوت

 نصوص
عزة نور الدين

 اختتام أيام الخرطوم الشعرية

وزير الثقافة يلتقي ضيوف أيام الخرطوم الشعرية

اختتم بيت الشعر الخرطوم فعاليات أيام الخرطوم الشعرية، 
ظهر اليوم ٢٤ نوفمرب ٢٠٢٠م، بقاعة الخري هاشم بوزارة الثقافة 
عبدالقادر،  جراهام  الدكتور  الــوزارة  وكيل  بترشيف  واإلعــام، 
الدكتور  مقدمتهم  يف  والثقافة  اإلبداع  رموز  من  عدد  وحضور 
جنوب  دولة  لسفارة  الثقايف  واملستشار  الصديق،  عمر  الصديق 

موريتانيا،  داؤود جاه من  الشعراء  نهارية جمعت  السودان، يف 
والدكتور أسامة تاج الرس، ونجود القايض.

الشاعرة  والختامية  الرابعة  الشعرية  النهارية  استهلت 
اليمنية نجود القايض بقراءات ألهبت مشاعر الحارضين فانبعث 
الرس،  تاج  أسامة  الدكتور  الشاعر  وعقبها  تفاعلهم  يف  اإلعجاب 

بذات  األدب  وأستاذ  والنرش،  للطباعة  الخرطوم  الناقد  الباحث 
الجامعة، ضيف الباد الشاعر املوريتاين داؤود جاه تجىل بقراءة 
للخرطوم،  األوىل  رحلته  من  استلهمها  جديدة  شعرية  نصوص 
داؤود تقول سريته الذاتية من مواليد1992م مدينة بويك موريتانيا 

شاعر وكاتب قصص قصرية ونصوص مرسحية

الثقافة  وزيـــر  التقى 
واإلعام األستاذ فيصل محمد 
 ٢٤ يوم  ظهر  مبكتبه  صالح، 
نوفمرب ٢٠٢٠م، بضيوف الباد 
الخرطوم  أيــام  يف  املشاركني 
بيت  نظمها  التي  الشعرية 
الشعر يف املدة من ٢٢ إىل ٢٤ 
واختتمت  املايض،  الشهر  من 
بقاعة  الثاثاء  يوم  أعاملها 
الثقافة  بــوزارة  هاشم  الخري 

واإلعام بالخرطوم.
ــوفــد  حــيــث تــّقــدم ال

بيت  مدير  الصديق  عمر  الصديق  الدكتور 
الشعر، ومعه الشعراء املشاركون من الضيوف 
وهم: داؤود أحمد التيجاين جاه من موريتانيا، 
السوداين  والشاعر  اليمن،  من  القايض  نجود 
األيام  لفعاليات  القادم  الدين  نور  إدريس  د. 
ونائبة  )دنقا(،  الشاملية  الوالية  من  الشعرية 
ابتهال  الشاعرة  الخرطوم  الشعر  بيت  مديرة 

محمد مصطفى تريرت، وأعضاء اللجنة املنظمة 
زكريا  والشعراء  ــاب،  دي محجوب  األســتــاذ 

مصطفى، وعامر حسن.
الباد املشاركون عن شكرهم  عرب ضيوف 
إلتاحة فرصة املشاركة ومتثيل بلدانهم يف املحفل 
األديب الكبري، معربين عن امتنانهم وسعادتهم 
الــوزارة  من  واهتامم  حفاوة  من  وجــدوه  مبا 

وأرسة بيت الشعر خال الفعاليات..

لوحة 

من 
أعامل 

التشكييل 
عصام 
عبد 

الحفيط



ميزات ماعز السانني: لون السانني هو األبيض، 
البسكويت  بلون  أيضا  نجده  أن  ميكن  ولكن 
عىل  السوداء  البقع  بعض  أحياناً  وتوجد  )بيج(. 
أذنني  ذو  املاعز  هذا  والــرع،  األذنني  األنف، 
قرون  السانني  ولــدى  األعــىل،  إىل  مستقيمتني 
الحجم  كبري  رضع  ذو  الحجم،  صغرية  وأرجــل 
صوف  السانني  جسم  كل  يغطي  طويل،  وعنق 
قصري الطول، امُلنتجة األعىل للحليب من بني كل 
سالالت املاعز إلنتاج الحليب، ساللة تتأقلم مع 
الِظل  يف  البقاء  تحب  ساللة  العامل.  طقوس  كل 
يبلغ  عالية،  بدرجة  الشمس  ضوء  تتحمل  وال 
وزن املاعز الكبري يف العمر90-55 كجم، أما وزن 
أنثى  وتزن  كجم،   70-90 فهو  البالغ  املاعز  ذكر 
أنثى  ُتنتج  البالغة 70-60 كجم، وسطياً  السانني 
املاعز 3,8 لرت من الحليب يومياً 1000-800 لرت 

سنويا، حليب السانني يحتوي عىل حوايل %3,5 من 
الحليب  منتجات  لجميع  مناسب جداً  الحليب  الدهون، وهذا 
مرتفع  السانني  لدى  الحليب  إنتاج  أنَّ  مبا  اللنب.التغذية:  أو 
فإنها تحتاج إىل بعض الربوتني والطاقة اإلضافية بشكل منتظم، 
باإلضافة إىل توافر املاء العذب والنظيف بانتظام. الرتبية: تتكاثر 
ماعز السانني عادًة يف كل عام، ويف كل حمل تلد مولوداً واحداً 
أو توأم من صغار املاعز، تحتاج رعاية إضافية يف فرتة الحمل 
السانني فهي ساللة  ملاعز  السكن مهم جداً  والوالدة. اإلسكان: 
القوية،  الشمس  أشعة  تحّمل  الظل وال ميكنها  البقاء يف  ُتحب 
كام أنها تحتاج ملسكن جيد يحميها من جميع أنواع الحيوانات 
املفرتسة، الظروف املعاكسة، أو األمراض. رعاية ماعز السانني: 
السانني، فهي ساللة ال تحتاج إىل  رعاية ماعز  من السهل جداً 
أي رعاية خاصة أو إضافية، ميكنها التأقلم مع الحيوانات األخرى 
بسهولة، حتى صغري املاعز تكون رعايته سهلة ومريحة، ولكن 
من األفضل أن يأخذ املزيد من العناية ليزيد من صحته وإنتاجه.

الكبرية  بإنتاجيتها  األلبني  ساللة  تعرف  األلبني:  ساللة   2-  
وهي  األجبان،  صناعة  يف  كثرياً  عليها  يعتمد  حيث  للحليب 

ساللة متوسطة القامة تتأقلم بشكل ممتاز 
يف  للعيش  أو  الحظائر  داخل  الرتبية  مع 
الجبال مع اعتامد الرعي، تتميز كذلك هذه 
الساللة بلونها البني املائل إىل اإلحمرار مع 
االعتامد  ميكن  ال  حيث  جداً  قصري  صوف 
عليها إلنتاج الصوف، ميكن أن توجد ألوان 
أخرى للساللة لكنها ال متثل الجني الغالب، 
األلبني  ساللة  من  الفحول  وزن  ــوزن:  ال
يراوح  فيام  كلغ،   100 إىل   80 بني  يرتاوح 
وزن اإلناث من املاعز بني 50 إىل 70 كلغ. 
اإلنتاج: متوسط إنتاج الحليب ألنثى ماعز 
خالل  الحليب  من  كلغ   886 يكون  األلبني 
295 يوماً كمية املواد الربوتينية يف الحليب: 
غرام/   33.2 الربوتني:  كجم،  غرام/   29.4
كجم، محتوى الدهون: 337.8 غرام/ كجم. 
األلبني  مواصفات  لها  ساللة  عىل  للحصول 
خصوصاً  واملحيط  الجديد  املناخ  مع  جيد  بشكل  تأقلمها  مع 
يف السودان ميكن استعامل التهجني عرب اقتناء فحل ممتاز من 

ساللة األلبني الجيدة وإدخاله إىل قطيع 
اختيار  مع  املحيل  املاعز  من 
لتعويض  املاعز  صغار  أجــود 

 5 ملدة  سنة  كل  املسنة  اإلنــاث 
نحصل عىل ساللة  سنوات حيث 
مبواصفات ساللة األلبني مع وراثة 

خصائص الوسط الذي نريده.
مورسيانو  الغرناطي/  املوريس  ملاعز   3-  
ماعز أليف للرتبية أصله من املناطق الريفية 

من  بالتحديد  إسبانيا  لجنوب غرب  والجبلية 
وأملرييا-  -أليكانتي  –مورسيا  غرناطة  مناطق 

أجل  من  خاصة  للرتبية  ممتاز  النوع  هذا  يعترب 
الحليب  ماعز  أنواع  أحسن  من  ويعترب  الحليب 

مقاومة للظروف الجوية وخاصة يف الحرارة الشديدة، 

وينصح به للمنطقة العربية أفضل من السانني واأللبني الغنيني 
هذا  صدر  الباردة،  األجواء  يف  يصلحان  والذين  التعريف  عن 
إمريكا  كدول  إسبانيا  من  إنطالقاً  العامل  دول  عديد  إىل  النوع 
الالتينية وشامل إفريقيا أسرتاليا وغريها، ماعز املورسيانو ساللة 
ذات جسم متوسط وجسم أملس ألوانها غامقة تأيت يف األسود 
أو البني الغامق هناك نوعني من املورسيانو، مورسيانو مونتانا 
واملروية،  املنبسطة  األرايض  من  فاڨييس  ومورسيانو  الجبيل 
وهو أكرث حليباً وجسمه أكرب من الجبيل واأللوان نفسها أوزان 
النورسيانو ترتاوح بني 50 إىل 60 كلغ للذكر و30 إىل 50 لألنثى، 
ترىب هذه الساللة لحليبها الغزير واملمتاز وكذلك للحمها وترىب 
األخرى،  باألنواع  مقارنة  الكبري  لهدوئها  أليف  كحيوان  حتى 
الساخنة  األجواء  يف  ممتازة  حليب  ساللة  الساللة  هذه  تعترب 
والرطبة حيث يستمر حليبها حتى 210 يوماً وتحلب حتى 500 
العام وأكرث، ميكن أن تصل حتى 900 إىل 1000 لرت يف  لرتاً يف 
املواسم الجيدة والعناية املمتازة، ويعترب حليبها من أفضل أنواع 
أن  وميكن  العام  طول  منتجة  املورسيانو  ماعز  تعترب  الحليب، 
تحمل وترضع الصغار حتى يف األجواء الساخنة هي يف الغالب 

تلد مولودين.
 -4 ماعز البور الجنوب إفريقي: ماعز البور ساللة متميزة 
اللحم فهو يزيد  من املعاز تعرف بقدرتها الرسيعة عىل تربية 
وزنه 10 كجم شهرياً وله 3 والدات سنوياً، وميكن أن يصل وزنه 
إىل 130 كجم لذلك فهو مالئم ملريب الرثوة الحيوانية، ماعز البور 
بدأت نشأته يف جنوب إفريقيا، وانترشت هذه الساللة إيل قارات 
العامل الست، وذلك ألن ماعز البور يتأقلم بسهولة مع الظروف 
البيئية املختلفة وتتميز خصائص ساللة 
بشكله  الخارجية  البور  ماعز 
الكبري حيث تزن ذكور البور 
كجم،   130 إىل   90 بني 
من  النوع  هذا  إناث  أما 
املاعز فتزن بني 50 إىل 80 
فهو  السائد  اللون  أما  كجم. 
مييل  أحمر  وجه  مع  األبيض 
عىل  أحمر  وخط  البني  إىل 
يف  الوجه  منتصف  مستوى 
بعض  األحيان، وهناك  بعض 
البور  ماعز  مــن  القطعان 

التي  متتلك خاصيات إنتاجية أكرب، املحسنة 
نسبة  تحقق  جــرام، منـــو حيث  ـــ300  ب تقدر  يومي 

وميكن أن تفطم الجديان بعد 50 يوماً من الوالدة فقط بوزن 
12 إىل 13 كجم، وتحقيق وزن 35 كجم عند بلوغ 4 أشهر من 
العمر، كام تتميز خصائص ماعز البور اإلنتاجية، بنسبة خصوبة 
أنثى  لكل  بـ1.75  يقدر  توأمة  ومعدل   90% إىل  تصل  عالية 
والدة، أما وزن الجديان عند الوالدة فيكون متوسط 3.3 كجم 
يف حني يبلغ الوزن خالل شهر واحد تقريباً 7.5 كجم، و14 كجم 
عند الفطام يف سن 3 أشهر وهذه فقط بعض النامذج لسالالت 

املاعز األجود عامليا. 

manoiaalfdil18 @gmail.com

منى الفاضل

د. معاذ شريف

الفقد األليم املوجع

أسباب توتر العالقة بني الوالدين

منذ صغري تعودت عىل التمرد عىل كل ما يفرض عيّل من 
أشياء متوارثة ال تناسبني، ولعل التوجه واالنتامء العقائدي 
واحد من األشياء التي كنُت أعاين منها منذ نعومة أظافري، 
فاألرسة بأكملها كانت أنصارية نسباً وعقيدة، لذلك كانت 
وأنت  املحاوالت،  أصعب  من  املألوف  عن  الخروج  فرصة 
تنغمس فيها دماً ولحاًم وعقيدة، ومع ذلك كنت أحرتم كل 
ما نشأت فيه وأدافع عنه عندما يقذف مبا ال يليق به، ولكني 
األشياء  بعض  أعارض  وكنت  يوماً  األمة  حزب  إىل  أنتِم  مل 
التي فيه بحكم مجايل واهتاممي، لكني مل أعاِد الحزب ومل 
أعاِد اإلمام نهائياً، ليس ألجل القرابة وال ألجل احرتام األرسة 
كنت  وهيبته،  وفكره  ويف شخصه  فيه  محبة  بل  والعائلة، 
أرى فيه صامم األمان ليس ألرستنا فقط، بل حتى ملجتمع 
ومهذباً  ولبقاً  حكياًم  كان  فقد  أيضاً،  والسياسيني  السياسة 
يف قبول معارضيه، مل يتفوه يوماً بسوء ومل نسمعه يتطاول 
النقد واألسئلة  عىل غريه، بل كان بكل رحابة صدر يتقبل 
األحيان،  بعض  قبولها يف  أو  التناول  تكون صعبة  قد  التي 
لكنه كان يجيب بكل طيب خاطر وأنا واحدة من الصحفيني 
الذين حاوروه ووجهوا له أسئلة كانت نقدية أكرث من أنها 
استفسارية، ولكن لدواعي املوقف والحال وقتها قد ُسئلت، 
وقد جاوب بكل تلقائية وكأمنا كان يتوقعها، أنعيه اليوم وأنا 
يف شدة الحزن واألمل لفقده حقيقة، وقد غادر دنيانا الفانية 
والوطن الذي حمله بني ضلوعه طوال سنوات عمره املثمر 
يحتاجه وبشدة، يحتاج صامم أمانه السيايس الحكيم الذي 
تعود أن يبادر يف كل املشاكل بالحلول حني ينتظره الكثريون 
لينقدوه ويعودوا مرة أخرى لرأيه وطرحه وحلوله، ال نزكيه 
نفوسنا  عىل  نستصعب  ولكن  هني،  عنده  فهو  الله  عىل 
وحياتنا فقده وفقد رأيه وهيبته ودماثة أخالقه وصموده 
الثقافة  تاريخ  يف  ورصيد  ثقافة  من  قدمه  وما  وتحمله 
يف  ما  قدم  فقد  ولباقة،  وحكمة  وأسلوباً  كتابة  السودانية 
ذلك  كل  الله  تقبل  االستطاعة،  من  زاد  قد  بل  استطاعته 
يف ميزان حسناته وألهم أبناءه وزوجته بنت العم الغالية 
الكبرية  حفّية مأمون الصرب والسلوان، وجعلنا نحن عائلته 
بعده يف ترابط ومتاسك، وال يفتننا بعده وتظل ذكراه بيننا 
علام وقامة، عاش عزيزاً ومات عزيزاً، وتشييعه أكرب رسالة 
قدم  بل  واإلساءة  النقد  يف  بغريك  تنشغل  ال  بأن  ألعدائه 
والعطاء  اإلنجاز  ينسيك  بغريك  فانشغالك  هدفك،  واحرز 
الحبيب  اإلمام  الله  رحم  تعادوها.  فال  مقسومة  واملحبة 

والعم والقبيلة، سيد الرأي والفهم.
 ودمتم ....

اختالف درجة التعليم اختالف درجة التعليم 
األطفال  تنشئة  إىل  تؤدي  التي  األسباب  أسوأ  وهو   
بصورة مربكة وتعرضهم لالضطرابات النفسية والسلوكية، 
ورمبا ينشأ هذا االختالف من عدم فهم بعضهم البعض 
الختالف تعليمهم وثقافتهم وعدم فهمهم للحياة، وهذا 
يزيد من الخالفات والنزاعات والتوّترات األرسية، وكثرياً 
الرتبية  عن  فكرتهم  يف  الختالف  الوضع  هذا  يؤدي  ما 
نوع من  أي  االبن عن  األب  نهى  فإذا  األطفال،  وتنشئة 
السلوك شجعته األم يف غياب األب، وبذلك تظهر عدم 
موقفها مع األب ويلجأ االبن إىل اإللحاح وااللتصاق بأمه.

 فارق السن بني الزوجني  فارق السن بني الزوجني 
هذا السبب من أكرث األسباب التي تؤدي إىل التوّترات 
والنزاعات األرسية، ألن فارق الجيل واالعتقادات والخربة 
وتعامله،  الشخص  روح  عىل  قوي  تأثري  لها  االجتامعية 
وجهات  والختالف  التعامل  يف  التكيف  الطرفني  فينقص 
ذلك  فيؤدي  واملــزاج،  التفكري  وطريقة  لألمور  نظرهم 
األطفال  سلوكيات  يف  العائلية  الرصاعات  إىل  بــدوره 

ونفسيتهم.
إرغام االبن أو االبنة عىل الزواجإرغام االبن أو االبنة عىل الزواج

األحيان  بعض  يف  نجح  وإن  الزواج  من  النوع  هذا 
إال أنه سوف يكون سبباً يف أحد الطرفني أو كليها، ورمبا 
ذلك لعدم وجود التوافق وعدم وضع االعتبار للرفض أو 
القبول من الزواج بالشخص املتقدم، فبذلك يسود التوتر 
الطفولة  اضطرابات  إىل  بدوره  ذلك  ويؤدي  واملشاكل 

النفسية والسلوكية.
ضعف املستوى االقتصادي ضعف املستوى االقتصادي 

ميأل  املالية  النواحي  يف  خاصة  الزوجني  بني  النزاع   
دخل  لضعف  فرمبا  والخالفات،  بالتوترات  األرسي  الجو 
الزوج يكون هنالك عجز يف تغطية املتطلبات املنزلية ويف 
بعض األحيان كرثة املطالب من الزوجة واألطفال وظهور 
االحتكاك  يزيد  مام  استطاعتهم  فوق  مبظهر  الزوجني 
والخالفات بني الزوجني، ويتعرض االبناء للتوترات والقلق 

النفيس. 
تدخل األقارب يف تربية األطفال تدخل األقارب يف تربية األطفال 

كرثة  مع  األطفال  وتنشئة  تربية  يف  األقــارب  تدخل 
يجعل  األرسي  للوسط  تكيفهم  وعدم  األرسية  خالفاتهم 
العالقات بينهم يف توتر مستمر، وتتقلب السلطة الضابطة 
لألطفال يف حريتهم وترصفاتهم مام يجعلهم يعيشون يف 

قلق نفيس ونفسيات مضطربة باستمرار.

اإلمارات  يف  حالياً  مقيمة  منزل،  ربة  أعامل،  إدارة  ك(  اإلمارات )ن/  يف  حالياً  مقيمة  منزل،  ربة  أعامل،  إدارة  ك(  )ن/ 
العربية منذ حوايل سبعة عرش عاماً مع زوجي وأبنايئ.العربية منذ حوايل سبعة عرش عاماً مع زوجي وأبنايئ.

*صفي لنا مجتمع السودانيني هناك؟*صفي لنا مجتمع السودانيني هناك؟
السودانيون ميثلون مجموعة كبرية هناك، ومجتمع يكاد يكون 
مل  األمر  بداية  يف  والرورة،  الحوبات  وقت  يف  خصوصاً  متكافاًل 
الزواج،  أو  العزاء  مثل  الرسمية  املناسبات  يف  إال  املشاركة  أتعود 
وذلك لظريف الخاص، ولكن مام أسمعه منهم أنهم يتجمعون كثرياً 
ولديهم برامج ترفيهية وتجمعات يقومون فيها بالتجمع والتواجد 

مع بعضهم.
*هل للسفارة دور ملموس سابقاً وكيف هو الوضع حالياً؟*هل للسفارة دور ملموس سابقاً وكيف هو الوضع حالياً؟

أن  ذكــرت  كام  بل  ملموس  دور  هناك  يكن  مل  السابق  يف 
ومن  املحتاج  ملساندة  بعضهم  مع  بالتكاتف  يقومون  السودانيني 
لديه  من  إال  ذلك  يكون  فال  الرسمية  بالصورة  أما  مشكلة،  لديه 
معرفة مع أحدهم يف السفارة أو من ميثل نفس انتامئهم الحزيب 
الله  يغري  أن  نتمنى  الواحد.  الحزب  حكومة  كانت  فقد  السابق، 
أنه  يعني  ال  املهاجر خارجياً  أو  املغرتب  كان، فحقيقة  الحال مام 
السنوية  العودة  ذلك  وغري  مكانه  أو  بلده  لحكومة  يحتاج  ال 
واإلجازات، كل هذه األشياء تجعل ارتباطه كثرياً بالجهات الرسمية، 
وخصوصاً ما يقدمه املغرتب من رضيبة وحق تجاه الوطن بسبب 
الغياب أو ملساعدة البلد يف تحريك اقتصاده، كل ذلك يتطلب يف 
املقابل أن يجد طلباته وما يحتاجه املغرتب بالتحديد، فهو يختلف 
عن املهاجر يف أن عودته تتوقف عىل إنهاء تعاقده يف أية لحظة 

من البلد املضيف له.
*االقرتاحات التي ميكن تقدميها؟*االقرتاحات التي ميكن تقدميها؟

أن يكون هناك استيعاب ألبناء املغرتبني يف الجامعات بصورة 

للشهادات  تقييم  من  الوطن،  هذا  من  جزء  أنهم  فيها  يشعرون 
والدفع بالعملة الصعبة والتعامل معهم بأنهم ميتلكون مال قارون، 
بينام هناك بعض من املغرتبني يعيشون الكفاف ألنهم ال ميلكون 
إال ما يغطي تكاليف عيشهم، فهناك من تركوا أبناءهم دون دراسة 

نسبة للظروف والتكلفة العالية للتعليم هناك وصعوبته هنا.
*ما هو شعورك وأنت بعيدة عن الوطن وصفيه لنا عند العودة؟*ما هو شعورك وأنت بعيدة عن الوطن وصفيه لنا عند العودة؟

عن  البعد  يظل  الحياة  ومغريات  الراحة  درجة  كانت  مهام 
شعور  ووطنك  ومحبيك  أهلك  عن  البعد  ويظل  غربة  الوطن 
السودانيني  من  الكثريين  جعلت  القاهرة  الظروف  ولكن  مؤمل، 
ال  يكاد  بالفرح  اإلحساس  يكون  الوطن  إىل  العودة  عند  خارجه، 

تتغري عندما  التي  الظروف  واللهفة والشوق، رغم صعوبة  ينتهي 
نعود هنا، فهي تختلف مام يجده املغرتب خارجاً، ولكن مع ذلك 
اإلجازة  انتهاء  من  بالخوف  مع شعورنا  نكهة خاصة  لها  فالعودة 

والعودة للغربة مرة أخرى.
*هل كنت تتمنني االغرتاب؟*هل كنت تتمنني االغرتاب؟

كنت  الخارج  إىل  سبقونا  الذين  املغرتبني  من  نسمعه  كنا  مام 
بلدنا سابقاً، عىل  نجده يف  الذي مل  الجديد  للسفر ورؤية  أتلهف 
من  أفضل  ماضيها  تعترب  التي  الدول  من  السودان  أن  من  الرغم 
حارضها بكثري لألسف!، فإن كانت تقدمت إىل األمام مبثل ما كان 
اإلمارات  فهذه  أحد،  يغرتب  ومل  يهاجر  مل  تأكيد  بكل  السابق  يف 
شهادة  أكرب  وهذه  الخرطوم  مثل  تكون  أن  رئيسها  متنى  ما  يوماً 
ملاضيها، بل حرسة لنا ونحن نغرتب لديهم مام كانوا يتمنوه تصبح 
دولتهم مثلها. ولكن مع كل ما كنت أسمعه من املغرتبني مل يدخل 

يف تفكريي البعد عن الوطن، إال أن الظروف فرضت علينا ذلك.
*ما الذي تتمنيه أن يكون يف السودان ووجدتيه هناك؟*ما الذي تتمنيه أن يكون يف السودان ووجدتيه هناك؟

أمتنى أن تهتم حكومتنا الحالية بالنظافة قبل كل يشء، فالنظافة 
واحدة من عالمات التحر والرقي حتى ولو تفرض بالقانون، عىل 
املواطنني االهتامم بنظافة بلدهم والشارع والسلوك العام، فحقيقة 
هذه أول وأهم ما أالحظه وأمتنى أن تكون بلدنا نظيفة و)كله بيتم 

بعد ذلك(.
*ماذا تستطيعني أن تقدمي لوطنك مام تعلمتيه من الغربة؟*ماذا تستطيعني أن تقدمي لوطنك مام تعلمتيه من الغربة؟

ميكننا أن نقدم الكثري حتى بالرغم أنني مل أدخل الحياة العملية 
حديثاً  أضفناه  ما  وكل  املنزل  إدارة  مستوى  عىل  ولكن   هناك، 
بعد  الفائدة  وتعم  القريب  مجتمعي  عىل  طرحه  ميكنني  لحياتنا 

ذلك.

حتى ال ننسى

أبناؤنا والغربة 

عرفي نفسك ومنذ متى وأنت خارج السودان؟

 الوطن معانا 
كان لزاماً  السفر، فقد أغلقت يف طريقي كل طرق الحياة وكسب العيش وكنت من أرسة ال متتلك غري قوت 
يومها، وقد مرضت بالسياسة وتعبت أرسيت من البحث عني يف معتقالت النظام ودون جدوى حتى يتم اإلفراج 
عني لوقت وجيز وأعود مرة أخرى، وكان ما يزيدين أملاً انتظار الحبيبة الجميلة التي رفضت كل خطيب ألجيل، 
مل يكن أمامي غري السفر والخروج من الوطن الذي كنت أحمله كروحي، فسافرت وتغربت وكسبت ونجحت 
وأغدقت أرسيت برفاهية العيش وأسعدت الجميع إال هي، فقد انغمست يف ترف ومالهي الحياة واملتعة وتركتها 
لنريان الشوق ولوعة األمل دون جدوى، فتزوجت وكونت أرسة وكربوا أبناءها، عدت بعد دعثاء سفر ألقابل 
ابنتها يف نفس العمر الذي عشقت فيه والدته فتعلقت بها ومل أكن أعلم هل هذا الحب لها أم لوالدتها التي 
فقدتها بأنانيتي، ولكن مل أستمر كثرياً يف الحلم فقد متت دعويت لعقد قرانها هي أيضاً فتأكدت أنني كنت أحمل 
حبها يف داخيل لحبها بوطنيتى والوطن وتعلقت بها كذلك وليس بشخصها فعندما يحب القلب الشخص لشخصه 

لن يرتكه مهام كلف األمر.

من صفحات دفرت مهاجر.من صفحات دفرت مهاجر.

 فكرة لمشروع

باشمهندس/مقبل يوسف 

تربية الماعز )2(

شعر وأدب

السودانيون باملهاجرالسودانيون باملهاجر10
إعداد:  منى الفاضلالثالثاء ١ ديسمرب ٢٠٢٠ م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ العدد ) ٦٤(

 شعر سوداني 
أمىش روح فوت بال ندم
ىل جيت يا عيد بال طعم

فيك ما صبحت أهيل مشيت صليت
ال ال ما صافح صحاب للبينا صافيت

ما رجع لفيت بيوت حلتنا بيت بيت
يل يا عيد كان أريتك ضمة ما جيت
عمري يا عيد ما بتجرسني الشدايد

وما بتهد إمياين أصناف املكائد
مايف عيداً ما بندور يجينا عايد

بس بدل أحزانا يبقى فرحنا زايد
 عبدالله محمد خري



التطبيع  لجنة  ان  )الدميقراطي(  علمت 
بالهالل وبعد عودة البعثة الهاللية من يوغندا 
أمامها  اللجنة  وضعت  قد  بطلها  عىل  بالنرص 
القادمة  الهالل للمرحلة  خارطة جديدة إلعداد 
بدعوة أندية عربية وافريقية للتباري مع الهالل 
عبداملهيمن  بالهالل  الكرة  مدير  رصح  وقد 
ضيقة  كانت  مرص  يف  اإلعداد  فرصة  ان  األمني 
ومل تسمح للهالل باكامل اعداده ولذلك سيكمل 
توقف  دون  االعــدادي  برنامجه  الفني  الجهاز 
من  وغانا وغريها  اندية من مرص  مع  بالتباري 

األندية.

احوال الطقس الرياضي

ساحرة  طبيعة  ذات  ــواء  أج ×يف 
ومناخ معتدل يسود الديار الحمراء بعد 
النتيجة االيجابية  حققها أبطال األحمر 
بعد  برازفيل  الكنغو  غابات  يف  الوهاج 
واحتجاجات  الكنغو  أسود  مع  معركة 
حمراء  وعزمية  التحكيم  ظلم  عىل 

لتخطي الدور القادم يف استاد الهالل.
أشعة  تسطع  الجبال  قمم  ×من  
أمل  بعثة  تتوجه  حيث  حارقة  شمس 
لقاء  خوض  يف  أمال  زائري  إىل  السودان 

للتأهل  بفرحة  ــودة  ــع وال الــذهــاب 
لعاصمة الحديد والنار.

×سحب ركامية تحجب الرؤية حول 
مصري الثاليث يف قضية املوسم أمام منضدة 
القرار  يرتقبون  والجميع  الكرة  اتحاد 
ستؤثر  التي  العقوبات  وانتظار  النهايئ 
والسبب  املذكورين  الالعبني  أداء  عىل 

عدم الوعي مبعرفة الالعبني بحقوقهم.

)مصطفى درش()مصطفى درش(

بداية أكثر من رائعة للكبريين

الهالل يف تمامه بدرًا.. توهج الكوكب األحمر.. وتفاؤل باألمل والتبلدي يف االنتظار
الدميقراطي- محمد حامد الفوزالدميقراطي- محمد حامد الفوز

العامل  بها  مير  التي  الصحية  الظروف 
والسودان   19 كوفيد  العرص  طاعون  بفعل 
ليس استثناء أثرت كثرياً عىل نشاط كرة القدم 
بالسودان وتأثرت األندية واملنافسات املحلية 
بعد اغالق االستادات يف وجه الجمهور، حيث 
فاكهتها،  من  اساسياً  ركناً  القدم  كرة  فقدت 
أو  بشكل  أثرت  االقتصادية  التأثريات  وكذلك 
هذا  مع  ولكن  السودانية،  الفرق  عىل  آخر 
جاءت بداية الكبريين املريخ والهالل أكرث من 
منافسات  يف  العطرباوي  األمل  بجانب  رائعة 

االتحاد األفريقي. 
الهالل يف أعىل منزلةالهالل يف أعىل منزلة

شكل  عىل  يولد  إذ  مبراحل،  القمر  مير 
هالل المع، ويتعاظم حجمه وسطوعه إىل أن 
إىل  الهالل  تسمى  له  منزلة  وأول  بدراً،  يصري 
يوماً،  عرش  أربعة  ميض  بعد  بدراً  يكتمل  أن 
النور كامل وجهه، كذلك هالل  ساعتها يغمر 
املوسم  لهذا  تكوينه  مراحل  بدأ  السودان 

الالمع وتعاظم  البقعة أم درمان يف شكله  من 
بكمباال  بدراً  إكتامل  قبيل  بالقاهرة  إعــداده 
ويغمر نوره وجه تاريخه الرائع يف رابطة األندية 
األفريقية األبطال، ويخطو خطوة للخروج من 
القادم  الدور  ميناه يف  التمهيدي واضعاً  مرحلة 
يف  الهزمية  قبول  اليوغندي  خصمه  أجبار  بعد 

داره وهزمه بقدم نجمه املتألق وليد الشعلة.
*توهج يف سامء الكنغو*توهج يف سامء الكنغو

بدايات  األحمر  املريخ  كوكب  ويواصل 

الكنغوليني،  ديار  الالمع  توهجه  ويغمر  الهالل 
بفضل  والسطوع  التوهج  ذلك  تفسري  يعود 
متيز  يف  الرس  كلمة  وهو  وسطه  خط  مهارات 
املريخ عرب التاريخ منذ بدايات التكوين األوىل 
باملساملة، إذ توارثته أجيال وراء أجيال إىل بلوغ 
هذا الجيل.. جيل التش والسامين الصاوي، ليمأل 
سامء الكنغو يف رابطة أبطال افريقيا جاماًل وبهاء 
املحمولة  الكأسات  بطل  طبيعة  وبالطبع هذه 
عام،  بعد  عاماً  حدوثه  تعودنا  ما  وهذا  جواً 

صحيح املريخ قبل هدفاً يف الثواين األخرية بعد 
حامد  محمد  أيقونة وسطه  تقدمه عن طريق 
بحسابات  إيجابية  تعترب  النتيجة  ان  إال  التش 
من  والخروج  اآلخر  هو  قدماً  ليضع  املنافسة 
ألسباب  يبارحها  ال  ظل  التي  التمهيدي  حفرة 

معلومة يف الثالث سنوات األخرية.
األمل.. والتبلدياألمل.. والتبلدي

نتيجة جيدة خرج بها أمل الحديد حينام 
نجومه  بفضل  وهدف  نقاط  ثالث  أول  وضع 

أمام  والنار  الحديد  أمل  بشعار  تزينوا  الذين 
كثرياً   ونتفاءل  الزنزباري  زد  يب  يف  يك  منافسه 
بنتيجة واحد/ صفر ليعرب األمل  عطربة للدور 
مبرشوب  االستمتاع  نتمنى  وكذلك  القادم، 
 16 الـ  دور  يف  هاللها  يقابل  حينام  التبلدي 
من عمر منافسة الكونفدرالية الفائز من بطل 

تنزانيا وبطل جنوب السودان الشقيق.
املشوار  مواصلة  األربعة  للفرق  أمنياتنا 

األفريقي للنهائيات.

دوري أبطال أوروبادوري أبطال أوروبا

07:55 شاختار دونيتسك)أوكرانيا(: ريال 

مدريد )إسبانيا(

بايرن  مدريد)إسبانيا(:  أتلتيكو   10:00

ميونيخ )أملانيا(

)أملانيا(:  مونشنغالدباخ  بوروسيا   10:00

انرت ميالن )إيطاليا(

)الربتغال(: مانشسرت سيتي  بورتو   10:00

)إنجلرتا(

أياكس  )إنــجــلــرتا(:  ليفربول   10:00

أمسرتدام )هولندا(

كأس مرصكأس مرص

05:00 الزمالك: طالئع الجيش

08:00 األهيل: االتحاد السكندري

دوري الخليج العريب االمارايت

04:00 الوحدة: الظفرة

04:00 إتحاد كلباء: النرص

07:00 بني ياس: العني

مجاهد العجب 

التش وجينات اإلبداع 
-برهن نجم املريخ وأفضل موهبة يف كرة القدم السودانية 
أحمد حامد )التش( عىل علو كعبه وعزمه وارصاره عىل قيادة 
الفرقة املريخية للعبور للدور املقبل يف دوري أبطال افريقيا بعد 
ان سجل هدفاً كاد أن مينح به األحمر األفضلية والفوز لوال سوء 
بجانب  الفنان–  التش  ميتلكها  التي  الروح  االفريقي،  التحكيم 
املوهبة التي ال يختلف عليها اثنان هي التي جعلت منه ذلك 
الالعب الذي يشار إليه بالبنان، يكفيه االعجاب والثناء واإلشادة 
التي حصل عليها من املدربني األجانب ويف مقدمتهم مكتشفه 
بعده  ومن  الوطني،  بالخرطوم  العباً  كان  عندما  أبياه  كوايس 
املنتخب  مدرب  وفيلود  وخشارم،  والزلفاين،  غارزيتو،  دييغو 
ميولهم  اختالف  عىل  هؤالء  كل  غوميز  ديديه  الفرنيس  وأخرياً 

ومدارسهم التدريبية اتفقوا عىل متيز الفتى الحريف.
-التش الذي يسارع األزرق ملشاهدته كلام سنحت فرصة 
يف  ورغباته  ميوله  عن  يكشف  وال  يتوارى  بعضهم  ان  رغم 
االستمتاع بابداعات التش لكن سعيهم ولهثهم لضم )التشتاش( 
كل  ان  برهنت  وجهته  لتغيري  املليارات  وتقديم  لكشوفاتهم 

الهالالب )يحلمون( برؤيته بالشعار األزرق .
املريخ  مجتمع  ان  عىل  دليل  أكرب  وابداعاته  التش  -متيز 
افضل  وتقديم  االبداع  عىل  تعينها  التي  البيئة  للمواهب  يوفر 
مالديها، وأبلغ دليل عىل ذلك املحبة والتقدير الكبري للتش من 
بل الحساسهم  لكونه مجرد زميل  ليس  املريخ–  قبل زمالئه يف 
التش  روائع  بجانب  عليها،  يحافظ  ان  يجب  قومية  ثروة  بانه 
التي تسبب يف  العجيبة  وأهدافه ومتريراته الساحرة ومراوغاته 
كل  مع  املدرجات،  وتزلزل  للمدافعني  )فاليت(  األحايني  بعض 
املحبوب  فهو  حميدة  باخالق  الله(  )حفظه  التش  يتمتع  ذلك 
وسط زمالئه، املخلص لناديه، الويف ملحبيه وشهدناه يف أكرث من 
غريباً  ليس  وهذا  األحمر  وانصار  مشجعي  مع  يحتفي  مناسبة 

عليه.
عىل  القدرة  ميتلك  التش  ان  الكثريون  يعرفه  ال  -ومــا 
عمر  من  الصعبة  األوقات  يف  الالعبني  زمالئه  همم  استنهاض 
املباريات الحاسمة، تجده يتحدث اليهم، يحفزهم عىل العطاء 
لهذا فهو ميتلك كاريزما القائد، ويف اعتقادي انه الكابنت القادم يف 

صفوف الفرقة املريخية.
لها  التي يتعرض  العرقلة والرضب والركل  -رغم محاوالت 
انزعاجاً من ذلك فهو يعرف  أنه ال يبدي  الخصوم إال  من قبل 
ان إبداعه ال ميكن ان يتوقف مهام كانت الوسائل )جبانه وغري 
قانونية(، لكنه يفلح يف توظيف تلك املهارات الخاصة يف املراوغة 
والتخلص من املدافعني ملصلحة فريقه فيقع الخصوم يف املحظور.

لها  تجد  لن  مريخية  ابداعية  ماركة  الله(  )حفظه  -التش 
مثياًل يف الساحة الكروية.

-هدف التش يف شباك اوتوهو بشارة خري مبوسم رائع.
-ولنا عودة عن التش وبالتفصيل.

 في السنتر 

رياضة مباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

استاد الهالل مفخرة

باإلنترنت

امللعب  هــو  ــهــالل  ال ــاد  اســت ملعب  ــح  ×أصــب
والفيفا  الكاف  بأمر  التنافيس  للعب  الوحيد الصالح 
التصفيات  وغانا يف  السودان  مباراة  عليه  لعبت  حيث 
ثم  بالكامريون  املقامة  افريقيا  أمم  لبطولة  املؤهلة 
وستلعب  زائري  وبطل  األمل عطربة  مباراة  عليه  لعبت 
عليه مبارايت الهالل ضد األفاعي اليوغندي واملريخ ضد 

بطل الكنغو برازفيل.
يتندر منه  الذي  الهالل  استاد  ان  وكل ذلك يؤكد 
السودان  يرشف  الذي  الوحيد  هو  أصبح  املريخ  اعالم 
ولواله للعب املنتخب وباقي الفرق يف الواليات أو قل 
خارج السودان إذ وجب علينا ان نشكر لجنة التطبيع 
من  معه  ومن  السوباط  هشام  املاهر  الربان  بقيادة 
الرجال األوفياء الذين يسعون يف اصالح الخراب الذي 

خلفه العهد السابق.
هل املريخ مظلوم؟هل املريخ مظلوم؟

اعالم  شن  بطل الكنغو  ضد  املريخ  مباراة  ×بعد 
واالتحاد  األفريقي  التحكيم  عىل  شعواء  حملة  املريخ 
يقال  للظلم والحق  املريخ تعرض  ان  باعتبار  االفريقي 
ان اللعب يف افريقيا يتطلب الحذر ثم الحذر خاصة من 
جانب التحكيم وقد وصف عيىس حياتو رئيس الكاف 

السابق وصف الحكام األفارقة بعدم النزاهة.
ولكن هذا ال مينح إعالم املريخ فرصة التبايك أمام 
األدوار  ويف  الحايل  الكنغو  بطل  مثل  ضعيف  فريق 
فيها  واالنتصار  مازالت طويلة  املنافسة  التمهيدية ألن 
هنالك  ان  والخربة، وطاملا  الطويل  النفس  لصاحب 
مباراة رد بالخرطوم فلينتظر إعالم املريخ حتى تكتمل 

الجولة.
يف الويبيف الويب

×مباراة األهيل والزمالك أثبتت ان الكرة االفريقية 
يف تراجع شديد.

×أين الرتجي التونيس واألفريقي ومازميبي وغريهم 
من املنافسني األقوياء حتى تنحرص البطولة بني فريقني 

من بلد واحد؟
فرصة  هي  وتراجعها  االفريقية  ×ضعف الكرة 
اللقب االفريقي  للتقدم واملنافسة عىل  للهالل واملريخ 

الكبري ألول مرة.

 

رياضةرياضة١١
الثالثاء ١ ديسمرب  ٢٠٢٠م - املوافق ١٦ ربيع الثاني ١٤٤٢هـ  العدد )٦٤(

الهالل يستعد للتباري مع فرق عربية

بعثة املريخ تعود اليوم
ينتظر ان تصل يف الساعات األوىل من فجر اليوم بعثة فريق كرة القدم 
بنادي املريخ قادمة من الكنغو بعد ان خاض األحمر مباراة الذهاب يف الدور 

طوياًل  طريقاً  البعثة  وسلكت  األبطال،  االفريقية  األندية  لرابطة  التمهيدي 
حيث عادت للعاصمة الكنغولية ومنها إىل أثيوبيا وعربها إىل الخرطوم.

مواطنه  برشلونة،  وقائد  نجم  مييس  ليونيل  كرم 
دييجو مارادونا، الذي توىف منذ أيام قليلة بعد تعرضه 
يف  لربشلونة  الرابع  الهدف  مييس  قلبية.وسجل  ألزمة 
شباك أوساسونا، خالل مباراة الفريقني، وأهدى الهدف 
لروح مارادونا، حيث كان يرتدي قميصه مع نيولز أولد 

بويز، وهو فريق مشرتك لعب له النجامن.
لفتة  أن  اإلسبانية،  "سبورت"  صحيفة  وذكــرت 
تكريم مييس ملواطنه مارادونا، تسببت يف توقيع عقوبة 
عىل برشلونة.وأضافت أن البارسا سيكون مطالًبا بدفع 
3000 يورو، بعد لفتة مييس، مشرية إىل أن هذه هي 
قواعد االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، التي متنع خلع 

القميص لعرض أي شعار آخر.

بوكا  خلد 
ــورز،  ــيـ ــونـ جـ
رحيل  ــرى  ذكـ
أســـطـــورتـــه 
ــا،  ــ ــارادونـ ــ مـ
ارتــدى  مبباراة 
الالعبون  فيها 
ظهر  قمصانا 

ــا اســـم  ــه ــي ــل ع
أسطورة األرجنتني من الخلف، وفاز فيها الفريق مبعقله 
عىل نيويلز أولد بويز بثنائية، ضمن املجموعة الرابعة من 
بطولة كأس رابطة املحرتفني، والتي أصبحت تحمل اسم 
كأس مارادونا، تكرميا له.ويف موقف مؤثر، حرضت نجلة 
األسطورة الراحل، داملا مارادونا، مللعب ال بومبونريا، كام 
كان يفعل والدها دامئا ملؤازرة الفريق، وجلست يف نفس 
 9 برصيد  مجموعته  بصدارة  بوكا  املعتاد.وانفرد  مقعده 
نقاط بعد تحقيق انتصاره الثالث مقابل هزميتني، ليتفوق 
يقبع  بينام  النوس،  عن  ونقطتني  تايرييس  عن  بنقطة 
نيويلز رابعا بأربع نقاط.ويستعد بوكا بعد انتصاره لخوض 
املواجهة املؤجلة بذهاب الدور مثن النهايئ لبطولة كأس 
ليربتادوريس القارية، أمام مضيفه إنرتناسيونال الربازييل 
يف بورتو أليجري، غد األربعاء، والتي تم تأجيلها بسبب 

وفاة مارادونا.

لجنة كرة القدم النسائية 
تؤجل قرعة النسخة الثانية من 

الدوري 
السوداين  باالتحاد  للسيدات  القدم  كرة  لجنة  قررت 
القدم  كرة  دوري  من  الثانية  النسخة  تأجيل  القدم  لكرة 
النسايئ السوداين إىل موعد يحدد الحقاً، وكان من املقرر 

اقامة القرعة يوم االثنني 30 نوفمرب 2020.
من جانبه أكد عبدالرحيم حامد عضو مجلس إدارة 
االتحاد- نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية- أن التأجيل 
القرعة  تكون  أن  عىل  واللجنة،  االتحاد  لرؤية  وفقاً  جاء 
برتتيب عاٍل كام حدث يف النسخة األوىل من البطولة، مبيناً 

أن التأجيل ملزيد من التجويد.
نادياً،   23 البطولة  من  الثانية  النسخة  يف  ويشارك 
عىل أربع مجموعات يف مدن مختلفة، وكانت اللجنة قد 
سلمت األندية معدات املوسم الجديد خالل الشهر الحايل.

رئيس األمل: مايف زول واقف 
معانا

األمل عطربة  نادي  رئيس  جاهر جامل حسن سعيد 
بامكانية انسحاب فريقه من البطولة الكونفيدرالية بسبب 
غياب الدعم الالزم وعدم إهتامم الجهات املسؤولة بشأن 
مشاركة األمل، وقال سعيد يف ترصيحات تناقلتها الوسائط 
معانا(  واقف  زول  )مايف  أمس:  يوم  االلكرتونية  واملواقع 
الوالية  مبمثل  النيل  نهر  حكومة  إهتامم  لعدم  إشارة  يف 
واتحاد كرة القدم، وأشار إىل مطالبتهم عرب االتحاد لبنك 
السفر  اجراءات  يف  ملساعدتهم  الدوالر  مبنحهم  السودان 
موضحاً صعوبة الحصول عىل الدوالر من السوق املوازي 
حيث تتصاعد أسعاره بشكل كبري عن سعر البنك املركزي.

ذكرى مارادونا معاقبة برشلونة
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مسألة

الخرطوم-الدميقراطيالخرطوم-الدميقراطي
من  عــددا  الصحية  للطوارئ  العليا  اللجنة  أعلنت 
والخاصة  الحكومية  للمؤسسات  والتوجيهات  القرارات 
بتشديد اإلجراءات واالحرتازات الصحية وتخفيض املوظفني 
ترتواح  بنسبة  والخاصة  الحكومية  واملؤسسات  املصالح  يف 
بني %50 إىل %70 مبا ال يعطل العمل الرضوري. إىل جانب 
األمراض  وذوي  سنة   55 من  األكرب  العمرية  الفئة  منح 

املزمنة إجازات مدفوعة األجر.
الحكومية  الجهات  مع  واملتعاملني  املوظفني  وإلزام 
والرشكات واألسواق بارتداء الكاممة وتوفري معينات غسل 

اليدين يف كل املرافق.
ودعت املساجد ودور العبادة لاللتزام بإقامة الصلوات 
وخطبة  الصالة  فرتة  تقصري  مع  املفتوحة  املساحات  يف 

الجمعة.
)ثامنة  النهائية  بالفصول  الدراسة  إيقاف  إىل  إضافة 
الستئناف  جديد  تصور  وضع  لحني  ثانوي(  ثالثة   – أساس 
تشديد  عىل  املــدين  الطريان  سلطة  وألزمت  الــدراســة، 

بإبراز  تبدأ  التي  والقادمني  للمسافرين  بالنسبة  اإلجراءات 
لفريوس كوفيد 19،  شهادة فحص سالبة من مركز معتمد 
للمسافرين  الكاممات  وارتداء  التعقيم  بإجراءات  وااللتزام 
بالتباعد  وااللتزام  الطريان  ورشكــات  باملطار  والعاملني 
االجتامعي واستخدام الفحص الحراري وحجز املشتبه بهم.

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
نعى رئيس اتحاد املهن املوسيقية، وكل األعضاء، رحيل 
املوسيقي وامُللحن، األستاذ سليامن زين العابدين، أحد رواد 

آلة املاندولني يف السودان. 
رافق الراحل الفنان خرض بشري عازفاً آللة العود، كام 
رافق الفنان النور الجيالين عازفاً آللة املاندولني سنيناً عددا، 

م معه أشهر أغنياته )خواطر فيل(. والذي قدَّ

العود والكامن،  العابدين عازفاً آللة  بدأ سليامن زين 
ومن ثمَّ آلة املاندولني التي أخرج منها أعذب األلحان، وكان 
معظم اهتاممه نحو أغاين األطفال. قام بتأسيس مجموعة 
م أغنيات  )زهرات شمبات( التي خرَّجت أجيااًل متميزة، وقدَّ
للتلفزيون مثل: )أنت الروعة(، )السحابة(، )يا مطرية صبي 
لينا يف عينينا(، وأكرث من )500( أغنية لألطفال. ومتيَّز الراحل 

بأدبه وأخالقه العالية ومحبته للجميع.

مسارب الضي
الحاج وراق 

أسواق  أكرب  السعودية  العربية  اململكة   •  
لها حوايل 3 ماليني رأس  السودانية، نصدر  املاشية 
سنويا، مام يشكل أحد مصادر العملة الصعبة التى 
تحتاجها البالد السترياد رضورياتها ومن بينها االدوية 
املنقذة للحياة، وأية حكومة جادة ال بد ان تسعى 
السوق،  هذا  مثل  عىل  للمحافظة  ورجليها  بيديها 
هذا  تهدد  اذا  مسؤوليها  جميع  رأس  شعر  ويقف 
وزارة  تعاملت  كيف  تأمل  لكن  مهدد،  أي  السوق 

الرثوة الحيوانية مع األمر.
 • عىل خلفية ارجاع حوايل )36( شحنة صادر 
ماشية سودانية من السعودية بسبب ضعف املناعة، 
أعلن وزير الرثوة الحيوانية املكلف عادل فرح، ىف 
مؤمتر صحفى 18 نوفمرب الجارى، عن ايقاف صادر 
تجاري  بروتوكول  انشاء  حني  اىل  للمملكة  املاشية 
معلنة  غري  اسبابا  هناك  )ان  وزعم  البلدين.  بني 
املاشية(،  صادر  العادة  السعودية  قبل  من  وخفية 
الجانب  من  ابتزاز  عمليات  اي  نقبل  )لن  واضاف 

السعودي(.!!.
العامة للمحاجر ذات   • وذهب مدير االدارة 
مذهب وزيره قائال ان السعودية مل ترجع املواىش 

بسبب ضعف مناعتها. 
واضاف ان ادارته تعاقدت عىل استرياد 7 ماليني 

جرعة لقاح من كينيا.
للصحف  ورصح  سبق  نفسه  الوزير  ولكن   •  
يتعلق  فيام  وفساد  تالعب  بـ)وجود  أغسطس   4
النصيب  الوراقه  وحمل  املاشية  صــادر  بارجاع 
املصدرين جزءا  املاشية كام حمل  األكرب يف رجوع 
عىل  حرصهم  لعدم  املاشية  رجوع  مسؤولية  من 

التطعيم(.
 • ويف مؤمتر صحفي 6 اغسطس قال وزير الرثوة 
الحيوانية ان اهم سبب الرجاع املاشية )هو ضعف 
املناعة وبعض املامرسات السالبة للمصدرين( وقال 
ان )التحديات التي واجهت صادر املاشية السودانية 
محاولة  متثلت يف  املبارك  األضحى  عيد  قبل حلول 
بعض املصدرين اللحاق مبوسم الهدي مام أدى اىل 
حدوث بعض االشكاالت يف بعض املحاجر كمحجر 
املحصنة  االعداد  باستبدال  ظهرت  والتي  امدرمان 

بأخرى غري محصنة(. 
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  وكيل  واوضح   •  
عبدالعزيز  د.حمدين  السعودى  الحيوانية  والرثوة 
البطشان، املالبسات يف حوار مع صحيفة )السوداين(، 
8 اكتوبر )ترى الوزارة ان السبب الرئييس يف عدم 
الوصول إىل نتائج نسبة املناعة املحددة ملرض حمى 
الوادي املتصدع الذي يعترب السبب الرئييس يف رفض 

لقاحا  السوداين  الجانب  استخدام  هو  اإلرساليات 
املتصدع،  الوادي  حمى  ملرض  نقي  غري  يكون  رمبا 
وزير  رصح  كام  الحجر  اشرتاطات  مخالفة  وكذلك 
 )The Guardian( الرثوة الحيوانية بذلك لصحيفة
مع وجود مشاكل واخرتاق من مصدري املوايش يف 
أوصت  ان  سبق  وقد  السودان،  يف  الحجر  أعامل 
عايل  لقاح  باستخدام  السوداين  للجانب  اململكة 
للتصدير،  املعدة  الحية  املوايش  لتحصني  النقاوة 
نتائج  وفق  السوداين  الجانب  مشاركة  تم  وكذلك 

املختربات، وتشديد الرقابة عىل اعامل املحاجر(.
تسجيل  )بعد  السعودى  املسؤول  وأضــاف   
اصابات برشية بالحميات، تم التواصل مع الجانب 
الحميات  تلك  سبب  عن  لالستفسار  السوداين 
العاملية  املنظمة  ملندوب  االلكرتوين  الربيد  بارسال 
الرد، وكذلك تم  الحيوانية )OIE( ومل يتم  للصحة 
االتصال بالهاتف عدة مرات عىل املسؤولني بالجانب 

السوداين وكذلك مل يتم الرد(.
ينكشف  والتناقض  املــداورة  وبعد  واخــرياً،   •  
ومدير  الحيوانية  الرثوة  وزير  واحتيال  استهبال 
)االنتباهة(  صحيفة  اوردتــه  فيام  محاجره  ادارة 
وان  سبق   ...( مطلعة  مصادر  عن  نقال  أمس،  أول 
ضد  للامشية  التطعيم  يتم  ان  اململكة  اشرتطت 

بلقاح  املتصدع  الــوادي  وحمى  القالعية  الحمى 
رشيطة ان يكون من جنوب افريقيا اال ان الرشكة 
تقوم  التي  بالسودان  اللقاح  استرياد  عن  املسؤولة 
باستجالبه سنويا منذ نحو )5( أعوام قامت باسترياد 
الشرتاطات  مخالفا  ذلك  اعترب  حيث  كيني...  لقاح 
السلطات السعودية وتم تقييد بالغات ضد الرشكة 

املوردة للقاح وهي رشكة )دوكتوز..(.
اسباب  بني  خبري  )وربــط  الصحيفة  واضافت 
الشهر  الشاملية  الوالية  يف  انترشت  التي  الحميات 
من  كميات  هناك  ان  معلال  اللقاح  وبني  املايض 
وتكمن  بالخالء  منها  التخلص  تم  املصل  عبوات 
حيا  يظل  العبوات  بتلك  الفريوس  ان  يف  خطورتها 
ورمبا ينتقل عن طريق مالمسة تلك العبوات وهو 

ما سبب الحميات ألهايل الوالية الشاملية(.
ان  ميكن  ال  هؤالء  مثل  د.حمدوك:  عزيزنا   •  
بأحد  محرتمة  تعاونية  مسؤولني يف جمعية  يكونوا 
خصوصا  حكومة،  يف  مسؤولني  عنك  دع  األحياء، 
اىل  ترصفهم  ان  فاما  دميقراطي،  انتقال  حكومة 
منازلهم او تكون متواطئا يف تخريب اقتصاد البالد 

وهدر مواردها.

يجب أال يبقى هذا الوزير ليوم واحد

مقطع شعري

محيي الدين فارس

على عتبات المدينة
طنَّ السكون.. وفاح كالم الظالم..

.. العصور الجديدة تولد
تبرح بوابة الدير.. عرافة الغاب

تنزل من جبل الصمْت
وتشعل في الليل كل القناديل

تفرش بالضوء كل العشايا
روبن شارما

واحدة من أكرث القضايا التي تشغل بال الشعب بعد ثورة 
ديسمرب وتثري قلقه بل وتجعله يحبس أنفاسه يف انتظار انقضاء 
التي   العسكر  رشاكة  من  الخوف  هي  بسالم،  االنتقالية  الفرتة 
فرضها وضع السودان املعقد واملعسكر، وما كان لهذه الرشاكة 
البتوجع(  )اليد  من  البلد  ميسكون  العسكر  أن  لوال  تقوم   أن 
وعليه أي محاولة لتحريرها بالقوة سيعرضها لخطر محقق، ويف 
الدسم  برسعة وبعد  الحصول عىل حكم مدين كامل  الحقيقة 
السودان  عمر  من  سنة  خمسني  من  أكرث  أخذ  عسكري  حكم 
املستقل أمر صعب ويحتاج اىل الحكمة والرتيث، ولذلك علينا 
كشعب أن نصرب عىل جيشنا ونحتسب وجوده يف الحكم حتى 

نصل اىل ما نريد بأقل الخسائر.   
  السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كثرياً ما تحدث 
بأنها مهمة والبد من تحمل مشاكلها  العسكر  العالقة مع  عن 
ومعالجتها من أجل السودان، أبداً مل يىسء إليها رغم أنه أكرث 
الناس معرفة مبرارتها، أول أمس عاد ليؤكد عىل هذا األمر مرة 
أخرى يف اللقاء الذي أجراه معه التلفزيون القومي والذي تطرق 
لعدد من املواضيع التي تشغل بال املواطنني مبا فيها العالقة بني 
املدنيني والعسكر ومل يخرج رده عام كان يقوله، بل أكد أنهم 
نابع من رغبتهم يف تجنيب  العالقة بصرب  يعملون عىل تطوير 
البلد رش االنزالق إىل مصائر شعوب حولنا مل تستطع إدارة هذه 
العالقة مبا يسمح بتطورها، والتطور هذا معناه وصول العكرس 
الدولة  به  تحكم  أن  يجب  طبيعي  وضع  هناك  بأن  قناعة  اىل 
ووضع طبيعي يجب أن يعود إليه الجيش، وقال إن أي شخص 
يتخيل أن البلد ميكن أن تدار بفصيل واحد يف هذه الفرتة واهم 

ويبسط األمور.
ينظر  ومن  وعقالين،  منطقي  حمدوك  حديث  وحقيقة 
اىل مصري ليبيا ودول أخرى ميكنه أن يتخيل حالنا إن مل يتنازل 
أصاًل  الحكم وهم  يف  العسكريون  يبقى  أن  أجل  من  املدنيون 
ميلء  بلد  السودان  أن  ومبا  كبري،  حد  إىل  عليها  مسيطرون 
بالجيوش التي خلفها النظام املخلوع؛ كنا سنكون منوذجاً آخر 
بينها  فيام  تتصارع  الحكومات  من  عدد  تحكمها  التي  للدول 

وتركت القضية األساسية التي من أجلها ثار الشعب.
املكون  مينح   ال  ملاذا  نفسها  تطرح  التي  املهم  األسئلة 
العسكري هذه العالقة نفس االحرتام والتقدير كام يفعل املكون 
املدين؟ وملاذا ال يرى لها قيمة مثل حمدوك؟ وملاذا يرص دامئاً 
عىل عدم رسم صورة مستقبلية لها ويسعى اىل طلب التفويض 
وينتقدهم  بالفشل  املدنيني  الرشكاء  ويصف  الشعب  من 
باستمرار بشكل مبارش أو غري مبارش؟ وليس حديث كبايش عن 
اتفاق السالم بأنه عطاء من ال ميلك ملن ال يستحق؛ إال دليل عىل 
ضيق صدر العسكر بالرشاكة، وهذا بال شك ينم عن عدم تقدير 

للمصلحة العامة واعرتاض عليها.
ومدنيني  عسكريني  بني  رشاكة  هناك  تكون  أن  حقيقة 
إلدارة الدولة سياسياً بال شك ستكون )ُمرّة( ولكن ليس أمّر من 
االنزالق اىل الحروب أو العودة اىل نقطة االنقالبات العسكرية.

غري  مأزقها  من  البلد  يخرج  يوجد حل  ال  القول؛  خالصة 
أن تستمر هذه الرشاكة املرة وستزول مرارتها بالتدريج  فيقتنع 
العسكر أن األنفع لهم هو العودة اىل ثكناتهم وااللتزام مبهامهم  
املعروفة وحراسة الطريق اىل الدميقراطية وحاميتها بعد الوصول 
وحامية الدولة، وحقيقة ليس هناك عمل أجل من هذا ميكن 

أن يقوم به الجيش.

ليس هناك أي حكمة يف الهجوم عىل لجنة إزالة التمكني من 
الهفوات  الثورة بحجة بعض  أنصار  أو  الوزراء  أو  السيادة  مجلس 
يف أدائها.. )ولكن الفلول معذورون(.. وأي حديث عن حل اللجنة 
يعيق انجاز املهمة األعىل بني املهام الواردة يف الوثيقة الدستورية 
التي تنص بأن عىل أجهزة الدولة تفكيك بنية نظام اإلنقاذ إىل آخر 
ُبرغي وعزقة )مسامر وصامولة(..وكل التصايح الذي يحدث حالياً 
الفعلية  الدفن  مراسم  يعني  ألنه  التفكيك(  )فرملة  منه  الغرض 
سيايس  عمل  النظام  هذا  بنية  وتفكيك  املهرتئة..  اإلنقاذ  لجنازة 
يتم  اللجنة.. وإذا مل  الجانب اآلخر من عمل  ودستوري وهذا هو 
التفكيك بصورة قاطعة وشاملة ومكتملة فإنه يعني عودة اإلنقاذ 
لنا  يرشح  فهل  الرماد..  من  رفاتها  وبعث  الشباك  من  أخرى  مرة 
الجرنال عطا والذين يرون رأيه من مسؤويل الفرتة االنتقالية الذين 
يتحدثون عن حل اللجنة وتنصيب مفوضية الفساد مكانها هل من 
مبهام  تختص  أنها  أم  اإلنقاذ؟  بنية  تفكيك  الفساد  مفوضية  عمل 
أخرى تتعلق بالرقابة والرصد واملتابعة املؤسسية ومالحقة الفساد 
السابق والحايل وامُلستِجد وسد الثغرات التي يتسلل منها وتحسني 
الشفافية  ثقافة  وإشاعة  العدلية  األجهزة  ودعم  الترشيعية  البنية 
املعنية  التمكني  إزالة  لجنة  مع عمل  تتداخل  ال  مهام  ..الخ وهي 
مبهام محددة منها كنس واجهات املؤمتر الوطني التي تخنق دوالب 
واالقتصادية  واملالية  السياسية  املجاالت  كل  يف  واملنترشة  الدولة 
واملرصفية  والخريية  والطالبية  والشبابية  والتعليمية  واالجتامعية 
والدعوية ويف هيئات املجتمع املدين..الخ وكلها واجهات تقتات من 
مال الدولة وال عالقة بالشعب أو الدولة؛ إمنا هي )قنوات وبالوعات 
فلامذا  لرسقتها..  متهيداً  الدولة  أموال  تخزين  فيها  يتم  حزبية( 
السياسية  وظيفتها  لتقييد  التمكني  إزالة  لجنة  بتالبيب  متسكون 
ومنعها من هزمية مكر اإلنقاذ التي رسقت البالد عن طريق التحايل 

السيايس وليس عن طريق الوثائق واملستندات..! 
قواصم..فهل ميكن  وكأنها  اللجنة  أخطاء  يتحدثون عن  إنهم 
خط  خارج  )فاواًل(  ارتكب  الالعبني  احد  أن  بسبب  مباراة  إلغاء 
)بّزاف( -أي بكرثة كام يقول  االنتقاد  18..؟ وملاذا يتوّجه كل هذا 
عن  الصمت  ويتم  )بالذات(  اللجنة  هذه  ضد  املغاربة-  األخوة 
الكبائر التي يقوم بها أعضاء ورؤساء يف املجلس السيادي..؟! وملاذا 
ال يقول الحادبون عىل القانون أن هؤالء السادة تجاوزوا القانون 
والدستور ويجب حل مجلسهم وإزاحتهم من السلطة..؟!  نرجو أال 
يكون هدف إطالق الراجامت عىل هذه اللجنة من باب )حقرييت يف 
بقرييت( فهي تقوم بعمل من اوجب واجبات الثورة وإذا اقرتب احٌد 
منها بنية حلها فإن الشارع سيكون له رأي يف تعويق أخطر مطالب 
الثورة التي انترصت بالدم الغايل..وإذا كان من )طلب لألجر( فعىل 
الجميع اإلسهام يف متتني عمل اللجنة ومساعدتها )باملويه الباردة( 
أن  )املستخبية(..حيث  الرسية  الرسقات  تكشف  التي  والبالغات 
أعىل  يف  )نقرة(  سوى  يبلغ  ال  اآلن  حتى  عنه  الكشف  تم  ما  كل 
اللجنة  الغاطس.. )واسرتيحوا( فال خوف  من تجاوز  الجليد  جبل 
للقانون.. فهي لجنة منشأة مبوجب الدستور ولها قانونها )وليست 
عصابة من عصابات اإلنقاذ( والذين يعملون فيها باآلالف وال ميكن 
مفوضية  وإنشاء  األبرياء..  القوانني وظلم  تخطي  ُيجمعوا عىل  أن 
الفساد مطلوب )اليوم قبل الغد( حتى تتكامل وظائفها مع مهام 
اللجنة إلصالح الحياة وتنظيف الوطن من وسخ اإلنقاذ وشن الحرب 
عىل الفساد الذي نرشته يف الرب والبحر..ولكل من اللجنة واملفوضية 
يف  حصانني  عىل  تركب  أن  )ميكن  املثل  يقول  عمله..وكام  مجال 

السريك ولكن ليس يف الحرب(.! 

لجنة إزالة التمكني..اعتماد اللقاحالشراكة املرة 
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