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تفكيك تمكني )984( بإدارة 
النشاط الطلبي املحلولة 

 الخرطوم ــ الدميقراطي
أنهت لجنة تفكيك نظام الثالثني من يونيو 1989م واسرتداد 
النشاط  بــإدارة  العاملني  من   )212( خدمة  العامة،  األمــوال 
اإلدارة  ذات  من  معلاًم   )772( ونقل  "املحلولة"،  الطاليب 
الوظيفية  بالتدريس يف املدارس، وتسكينهم بالدرجات  للعمل 
املستحقة، وذلك بعد أن توصلت اللجنة إىل مخالفات للقانون 

صاحبت تعيني وترقيات املنسوبني لإلدارة املحلولة.
تفاصيل ص2

مليشيات مسلحة تقتل 9 أشخاص وتحرق مخيمًا للنازحين
 الخرطوم ــ إسامعيل الباهي الخرطوم ــ إسامعيل الباهي

هجوم  خالل  العرشات  وجرح  أشخاص   9 قتل 
للنازحني  "كريندق"  مخيم  عىل  مسلحة  ملليشيات 
مئات  هــروب  إىل  أدى  ما  ــور،  دارف غرب  بوالية 
واحتامئهم  الجنينة  مدينة  داخــل  إىل  النازحني 
املليشيات  هاجمت  كام  الحكومية،  باملؤسسات 
مدينة الجنينة عاصمة الوالية، وأطلقت الرصاص يف 

عدة أحياء سكنية.
إىل  ينتمي  شخص  مقتل  إثر  األحداث  ووقعت 
املجموعة العربية يف شجار شخيص مع آخر ينتمي 
القتيل  لقبيلة "املساليت"، ما أدى إىل تجمع ذوي 
مخيم  باألسلحة  ومهاجمتهم  متفرقة  مناطق  من 

النازحني ومدينة الجنينة.
وأصدر وايل غرب دارفور، محمد عبدالله الدومة، 
باستعامل  النظامية  القوات  مبوجبه  فوض  قــراراً 
القوة لحسم املتفلتني بالوالية، بيد أن قائد املنطقة 

العسكرية باملدينة رفض االستجابة لقرارات الوايل.
هجوم  إن  بيان  يف  دارفور  محامي  هيئة  وقالت 
املليشيات املسلحة عىل الجنينة جاء نتيجة لجرمية 
جنائية عادية ارتكبت، حينام طعن أحد األفراد من 
العرب يف  األفراد من  املساليت أحد  قبيلة  منسويب 
السلطات  وألقت  شخصيهام،  يتعدى  ال  موضوع 
املليشيات  "استغلت  وأضاف:  الجاين،  عىل  القبض 
املسلحة املرتبصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة 
من جميع االتجاهات مسنودة مبجموعات أتت من 
مناطق متفرقة من الوالية مثل منطقة رسف عمرة 
ومن والية وسط دارفور املجاورة وحدود دولة تشاد 

املتاخمة".
نرشت  املسلحة  املليشيات  أن  البيان  وأوضــح 

معسكر  وحــارصت  حولها  وما  املدينة  يف  الذعر 
ومنطقة كرنديق وما حولها، كام مارست كافة أنواع 
وأصناف انتهاكات حقوق اإلنسان، واستمرت طوال 
وتحارص  والسلب  النهب  أعامل  متارس  أمس  نهار 

معسكر النازحني.

مبا  النظامية  القوات  كل  بارشت  "لقد  وأضاف: 
إلعادة  املمكنة  التدابري  الرسيع  الدعم  قوات  فيها 
قائد  يستجب  مل  حقاً  واملؤسف  نصابها،  إىل  األمور 

املنطقة العسكرية لتوجيهات وايل الوالية.

 وزيرة المالية: تشكيل آليات 
للتحكم في السوق

االتحاد األوروبي يطالب آبي أحمد 
باالرتقاء لمستوى جائزة نوبل للسالم

مجلس السيادة يتسلم تقرير 
االعتداء على المال العام

المبعوث الفرنسي يجدد دعم 
بالده لالنتقال في السودان

مجموعة الـ 50 إداريًا بالكهرباء 
تتبرأ من دعوات تصعيدية

الخرطوم ــ محمد عبد العزيزالخرطوم ــ محمد عبد العزيز
محمد  هبة  املكلفة،  املالية  وزيرة  أعلنت 
تقليل  أبرزها  التضخم  لخفض  آليات  عيل، عن 
آلية  وتشكيل  املركزي،  البنك  من  االستدانة 
والتجارة  لإلحصاء،  املركزي  الجهاز  تشمل  عليا 
سلة  يف  للتحكم  أخــرى،  وجهات  واملواصالت 
التضخم،  حساب  خاللها  من  يتم  التي  السلع 
تضم  الناس  مبعاش  معنية  ثالثة  آلية  بجانب 
املالية،  وزيرة  وأكدت  االختصاص.  جهات  كل 
املنح  بعض  تضمني  )الدميقراطي(  مع  حوار  يف 
يف املوازنة العامة بينها املنحة األمريكية البالغة 
 170 الدويل  البنك  ومنحة  دوالر،  مليون   700

مليون دوالر، إضافة إىل منحة عينية من القمح 
عرب الوكالة األمريكية تعادل 20 مليون دوالر.

دوالر  مليار  مبلغ  تخصيص  عن  وأعلنت 
التي  السالم،  عملية  لصالح  الذاتية  املوارد  من 
تحتاج إىل 5 مليارات دوالر سيتم تغطيتها من 
املبلغ  هذا  من   %70 "نحو  وأضافت:  املانحني. 
مخصصة ملرشوعات تنموية وليس للرصف عىل 
تركيزنا  السابق،  يف  يحدث  كان  كام  املؤمترات 
يف الرصف عىل السالم منصب عىل املرشوعات 
التي تنعكس بشكل مبارش عىل إنسان املنطقة 

املترضرة من النزاعات".

وكاالت ــ الدميقراطيوكاالت ــ الدميقراطي
إثيوبيا  مليزانية  دعمه  األورويب  االتحاد  علق 
دوالر(.  ماليني   107( يورو  مليون   88 بقيمة 
واألمنية  الخارجية  للسياسة  األعىل  املمثل  وقال 
رئيس  إن  بوريل،  جوزيف  األورويب،  االتحاد  يف 
إىل  اآلن  بحاجة  أحمد،  آيب  اإلثيويب،  ــوزراء  ال
التي  للسالم  نوبل  جائزة  مستوى  إىل  االرتقاء 
حصل عليها يف عام 2019 من خالل بذل كل ما 

يف وسعه إلنهاء الرصاع يف تيقراي. 
للمساعدة،  وقال بوريل: "نحن عىل استعداد 
حق  اإلنسانية  الوكاالت  منح  يتم  مل  ما  ولكن 

يف  للمساعدة  املحتاجني  األشخاص  إىل  الوصول 
منطقة تيقراي فلن يتمكن االتحاد األورويب من 
رصف دعم امليزانية املخطط للحكومة اإلثيوبية".

وأكد بوريل أن هناك حاجة إىل تهدئة التوتر 
تيقراي  رصاع  أن  وذكر  والسودان،  إثيوبيا  بني 
أصبح أكرث بكثري من مجرد عملية "قانون ونظام" 
الستقرار  مبارًشا  تهديًدا  اآلن  وأصبح  داخــيل 
عن  تقارير  "نتلقى  وأضاف:  بأكملها.  املنطقة 
جامعي،  ونهب  قتل،  وعمليات  عنف،  أعامل 
واغتصاب، وعودة قرسية لالجئني وجرائم حرب 

محتملة".

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أودع ديوان املراجعة القومي ٣٦ تقريراً لدى 
بينها تقرير حول االعتداء عىل  السيادة،  مجلس 

املال العام.
وأوضح ترصيح من ديوان املراجعة إن نسخة 
العام  املال  لجرائم  الجنائية  املراجعة  تقرير  من 
يف نطاق األجهزة القومية للفرتة من 1/201٩/٩ 
العدل  حتى 2020/12/٣1 جرى تسليمها لوزير 
والنائب العام، مشرياً إىل أن الديوان سبق وسلم 
التي  والبنوك  الحكومية  البنوك  تقارير  نتائج 

تساهم الدولة يف رأس مالها. 
إىل ذلك أعلن ديوان املراجعة القومي بالتعاون 
مع املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
حول  افــرتايض  مؤمتر  تنظيم  عن  واملحاسبية، 
املراجعة  تقارير  يف  وأثرها  الضخمة  البيانات 
الجمعة،  وحتى  اإلثنني  غد  من  الفرتة  خالل 
العاملية  املنظامت  من  عدد  املؤمتر  يف  ويشارك 
واإلقليمية وأجهزة الرقابة العليا الوطنية يف عدد 
من الدول وخرباء عامليني ووطنيني يف مجال تقنية 

املعلومات والضبط والحوكمة.

الخرطوم ــ نادرة مهديالخرطوم ــ نادرة مهدي
التزام  ميشيل،  جان  الفرنيس،  املبعوث  جدد 
السودان،  يف  الدميقراطي  االنتقال  بدعم  بالده 
األوروبية  للرشكات  املتزايد  االهتامم  إىل  مشرياً 

الستكشاف فرص األعامل يف السودان.
يرافقه  السودان،  إىل  الفرنيس  املبعوث  وعقد 
من  ووفود  بالمتان،  إميانويل  الفرنيس،  السفري 
وزارة الخارجية الفرنسية، وبعثة االتحاد األورويب 
يف السودان، اجتامعاً مع غرفة التجارة األوروبية 
بالسودان، يف إطار التحضري ملؤمتر حول السودان.

 )ECCS( السودان األوروبية يف  التجارة  تركز 
االقتصادات  بني  الــروابــط  إنشاء  ــادة  إع عىل 
الفرنيس،  املبعوث  وأكد  والسودانية.  األوروبية 

بدعم  فرنسا  التزام  جديد  من  ميشيل،  جان 
سلط  كام  السودان،  يف  الدميقراطي  االنتقال 
الضوء عىل االهتامم املتزايد للرشكات األوروبية 

الستكشاف فرص األعامل يف السودان.
يف  ــة  ــي األوروب التجارة  غرفة  ــدت  أك فيام 
السودان، اهتاممها مبؤمتر باريس، وأنها مستعدة 
األعامل  مامرسة  حول  املشاركني  رؤى  ملشاركة 

التجارية يف السودان.
ومن املقرر عقد مؤمتر باريس حول السودان 
الفرنيس  الرئيسني  بحضور  املقبل  مايو   17 يف 
الحكوميني  املسؤولني  يستقطب  وأن  واألمرييك، 
الجهات  من  وغريهم  ــامل  األع رجــال  وكذلك 

الفاعلة غري الحكومية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
بالكهرباء من  إدارياً  الـ 50  تربأت مجموعة 
تتبعها  األحد  اليوم  احتجاجية  لوقفة  دعوات 
قائلة  جامعية،  واستقاالت  تصعيدية  أعامل 
يطلق  جسم  عن  صادرة  للتصعيد  الدعوة  إن 
تعسفياً  للمفصولني  العليا  "اللجنة  نفسه  عىل 

بالكهرباء".
والتوزيع  النقل  من رشكتي  مديراً   50 وكان 
الطاقة  وزيــر  إىل  مبذكرة  تقدموا  بالكهرباء 
لجنة  ــرارات  ق ضد  فيها  يحتجون  والتعدين 
إنهم  قائلني  بالوزارة،  الفرعية  التمكني  تفكيك 
إذا مل تعتمد  اإلدارية  سيعتذرون عن مهامهم 
اللجنة الفرعية معايري موضوعية عادلة للفصل 

عن العمل.

أن  "الحظنا   :50 الـ  ملجموعة  بيان  وقال 
لوقفة  للدعوة  األسافري  يجوب  بياناً  هنالك 
دعوة  يحتوي  يناير   17 األحد  يوم  احتجاجية 
ضمنية ألعامل تصعيدية واستقاالت جامعية".

املوقعون  أننا  هو  توضيحه  لزم  "ما  وتابع: 
النقل  رشكتي  من  مديراً   50 الـ  مذكرة  عىل 
والتوزيع ال عالقة لنا بهذه الدعوة من قريب أو 
بعيد وهي صادرة عن جسم يطلق عىل نفسه 

"اللجنة العليا للمفصولني تعسفياً بالكهرباء".
ال  مديراً   50 الـ  مبادرة  أن  البيان  وأوضح 
للتصعيد وال يوجد  الداعي  بالجسم  لها  عالقة 
وحده  تخصه  مطالبه  وأن  بينهام  تنسيق  أي 
وال متثل مجموعة الـ 50، مضيفاً: "لنا مطالب 

واضحة سطرناها يف مذكرتنا املذكورة".

التعايشي: الحكومة تسعى لبناء وطن عزيز وقوي 
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

االنتقايل،  السيادة  مجلس  عضو  دعا 
محمد حسن التعاييش، الشعب السوداين 
التي  البناء  عملية  عىل  بالصرب  للتحيل 
مؤكداً  االنتقالية،  الحكومة  بها  تضطلع 
فيه  يتمتع  عزيز  وطن  لبناء  السعي 

الجميع بالحرية والعدالة .
خطاب  خــالل  التعاييش  وامــتــدح 

القوى  تجمع  جهود  بكوستي  جامهريي 
وقيادته  األبيض  النيل  بوالية  املدنية 
قضايا  الحقيقي حول  املجتمعي  للحوار 
محليات  كل  يف  املحلية  املجتمعات 
بذله  الذي  الجهد  أن  موضحاً  الوالية، 

التجمع يعرب عن روح ثورة ديسمرب.
اللقاء،  التعاييش خالل  األستاذ  وقدم 
لسالم  جوبا  اتفاقية  لربوتوكوالت  رشحاً 

أن األسباب األساسية  السودان، موضحاً 
للحرب يف السودان تكمن ىف سوء إدارة 
إىل  مشرياً  املــوارد،  إدارة  وسوء  التنوع 
اتفاقية سالم  عالجتها  األسباب  أن هذه 

جوبا بصورة شاملة .
وذكر أن بروتوكول تقاسم الرثوة أقر 
وسيعقد  واإلدارة  للحكم  مؤمتر  قيام 
بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع االتفاق 

عواصم  إىل  الحقيقية  السلطة  وسيعيد 
السلطات  اىل  ستعيدها  التي  األقاليم 
املحلية لتتخذ القرارات الخاصة بالتنمية 
نظاماً  أقرت  جوبا  "اتفاقية  .وأضــاف: 
إلدارة التنوع من خالل بروتوكول يسمح 
القانون"،  التنوع بنص  بالتعبري عن  فيه 
تشكيل  ىف  مراعاته  رضورة  إىل  مشرياً 

الحكومة الجديدة.

د. بكري الجاك يكتب:

أمريكا وفضيحة انتقال 
السلطة، هل من عرب؟ )2-2(

شكوى من غرامات غير 
قانونية على طريق )أم 

درمان ــ بارا(
الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي

املرور  رشطة  فرض  من  الهايس  عربات  سائقي  تجمع  اشتىك 
بطريق بارا أم درمان رسوماً غري قانونية عليهم، كاشفاً عن غرامات 
عرب  جنيه،   "100" بـ  املحددة  املخالفة  قيمة  تفوق  كبرية  مالية 
إيصاالت حكومية صادرة من وزارة املالية واالقتصاد بوالية شامل 

كردفان.
الرحمن  عبد  الهايس،  عربات  سائقي  رابطة  رئيس  وقــال 
نقطتي  يف  ــرور  امل رجــال  إن  صحفية  ترصيحات  خالل  فضل، 
عبور"جريجخ"26" كيلو مرت من بارا ونقطة عبور "اندرابة "60" 
مالية  وإيصاالت  غرامات  عليهم  يفرضون  الخرطوم  من  كيلومرت 
"تسوية درجة أوىل مببلغ"3" آالف جنيه ذهاباً ومثلها إياباً أي "6" 
آالف جنيه يف الرحلة، علام بأن قيمة املخالفة لعدد الركاب "100" 

جنيه فقط حسب املادة "51" من قانون املرور.

تفاصيل ص2

تفاصيل الحوار ص5 



أخبارأخبار2
األحد ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

التدقيق اللغوي:
عبد اللطيف أبوزيد

املأمون الجاك 
مدثر عبد املحمود 

املدير اإلداري: 
حنان مصطفى قوتة 

اإلعالنات 
أمل عمر عثمان 
0901046321

الطابعون:

مطبعة األشقاء
التوزيع 

شركة قماري

اإلخراج الفني:
هاني عبد اهلل

أبوذر احمد
 الزين حبيب اهلل 

املقر الرئيسي: 
الخرطوم بحري - سوق بحري عقار رقم 

» ٨« مربع » ١ «

الربيد اإللكرتوني :
E.mail: Democratsudan@gmail.com

سكرتارية التحرير: 
محمد حامد الفوز

عثمان الطيب إبراهيم 

املحرر العام: 
بلة علي 

طامح

مليشيات مسلحة تقتل 9 أشخاص وتحرق مخيمًا للنازحين
 الخرطوم ــ إسامعيل الباهي الخرطوم ــ إسامعيل الباهي

قتل 9 أشخاص وجرح العرشات خالل هجوم 
ملليشيات مسلحة عىل مخيم "كريندق" للنازحني 
مئات  هروب  إىل  أدى  ما  دارفور،  غرب  بوالية 
واحتامئهم  الجنينة  مدينة  داخل  إىل  النازحني 
باملؤسسات الحكومية، كام هاجمت املليشيات 
مدينة الجنينة عاصمة الوالية، وأطلقت الرصاص 

يف عدة أحياء سكنية.
ينتمي  شخص  مقتل  إثر  األحــداث  ووقعت 
إىل املجموعة العربية يف شجار شخيص مع آخر 
تجمع  إىل  أدى  ما  "املساليت"،  لقبيلة  ينتمي 
ومهاجمتهم  متفرقة  مناطق  من  القتيل  ذوي 

باألسلحة مخيم النازحني ومدينة الجنينة.
عبدالله  محمد  ــور،  دارف غرب  وايل  وأصــدر 
النظامية  القوات  مبوجبه  فوض  قراراً  الدومة، 
باستعامل القوة لحسم املتفلتني بالوالية، بيد أن 
قائد املنطقة العسكرية باملدينة رفض االستجابة 

لقرارات الوايل.
وقالت هيئة محامي دارفور يف بيان إن هجوم 
نتيجة  جاء  الجنينة  عىل  املسلحة  املليشيات 
لجرمية جنائية عادية ارتكبت، حينام طعن أحد 
األفراد من منسويب قبيلة املساليت أحد األفراد 
شخصيهام،  يتعدى  ال  موضوع  يف  العرب  من 
وأضاف:  الجاين،  عىل  القبض  السلطات  وألقت 
الحادث  املرتبصة  املسلحة  املليشيات  "استغلت 
وهاجمت مدينة الجنينة من جميع االتجاهات 
مسنودة مبجموعات أتت من مناطق متفرقة من 

الوالية مثل منطقة رسف عمرة ومن والية وسط 
دارفور املجاورة وحدود دولة تشاد املتاخمة".

املسلحة نرشت  املليشيات  أن  البيان  وأوضح 
معسكر  وحارصت  حولها  وما  املدينة  يف  الذعر 
مارست  كام  حولها،  ومــا  كرنديق  ومنطقة 
اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  وأصناف  أنواع  كافة 
واستمرت طوال نهار أمس متارس أعامل النهب 

والسلب وتحارص معسكر النازحني.
وأضاف: "لقد بارشت كل القوات النظامية مبا 
فيها قوات الدعم الرسيع التدابري املمكنة إلعادة 
يستجب  مل  حقاً  واملؤسف  نصابها،  إىل  األمور 
قائد املنطقة العسكرية لتوجيهات وايل الوالية، 
وكان لغيابه األثر السالب يف متدد رقعة االنفالت 

مام اضطر الوايل إلعالن حظر التجول الشامل".
أن  إىل  تشري  الدالئل  كل  أن  البيان  وذكــر 
الظروف  ترتقب  ظلت  املسلحة  املليشيات 
املواتية التي واتتها من خالل جرمية قتل جنائية 
بالهجوم عىل  املسترتة  لتنفذ مخططاتها  عادية، 
الجنينة وما حولها، وشدد البيان عىل أن ما جرى 
يف  املركز  مستوى  عىل  الدولة  تراخي  عن  ناتج 
وضع خطة إسرتاتيجية حقيقية لنزع السالح من 
الهجوم  أن  موضحاً  املسلحة،  املليشيات  كافة 
القوات  ومبارشة  الجهات  كل  من  الجنينة  عىل 
قوات  فيها  مبا  ملسؤولياتها  املتواجدة  النظامية 
الوايل  وإمــرة  توجيهات  تحت  الرسيع  الدعم 
رئيس لجنة األمن بالوالية، وتخلف قائد املنطقة 
التحقيق  العسكرية عن الحضور، يرتب رضورة 

العسكرية  املنطقة  قائد  ومساءلة  األسباب،  يف 
بواسطة رؤسائه وفقاً لقانون القوات املسلحة.

وتابع: "ما مل ترشع الدولة يف نزع السالح من 
وردع  هيبتها،  وبسط  املسلحة  املليشيات  كافة 
الرادعة،  باألحكام  املسلحة  املليشيات  عنارص 
ظاهرة  متدد  مع  دارفــور  ستعم  الفوىض  فإن 
انتشار السالح بني املليشيات املسلحة والقبائل".

والالجئني  النازحني  مبنسقية  القيادي  وقال 
إن  لـ)الدميقراطي(  عبدالله،  الشفيع  بدارفور، 
األحداث خلفت تسعة قتىل وجرح 21، مبعسكر 
واملوايش،  للمتلكات  وحرق  بالجنينة  كرندنق 
من  "جزء  وأضــاف:  للمعسكر.  كامل  وترشيد 
قرب  واملناطق  الجنينة،  لبورصة  لجأ  املرشدين 
وحي  السوق  مناطق  صاحبت  كام  املعسكر، 

الجبل أحداث عنف".
وقع بني شخص من قبيلة  وأوضح أن شجاراً 
األول،  املهرية، مساء أمس  املساليت وآخر من 
مبستشفى  بالطعن  متأثراً  الثاين  وتويف  بالجنينة 
حراسة  الجاين  أودع  بينام  التعليمي،  الجنينة 

الرشطة.
يف  تدخلت  األمنية  القوات  إن  الشفيع  وقال 
وقت متأخر رغم اندالع األحداث منذ الصباح، 
يعود  البطيء  والتفاعل  األمن  "غياب  مضيفاً: 
عىل  بناًء  الحكومة،  داخل  السلطات  النقسام 

طبيعة الرصاع والتحيزات القبلية".
السودان  أطباء  لجنة  استنكرت  ذلك  إىل 
عن  األمن  لجنة  عجز  دارفــور  بغرب  املركزية 

الجنينة  مستشفى  تأمني  يف  بواجبها  القيام 
التعليمي، وحامية الكوادر الطبية من اعتداءات 

املسلحني.
الكوادر  إن  بيان  يف  األطباء  لجنة  وقالت 
العاملة يف الحوادث واألقسام الداخلية، ال حامية 
املستشفى  وإىل  من  تحركهم  يصعب  كام  لهم، 

أثناء فرتة حظر التجوال.
الصحة  ــوزارة  ل العام  املدير  البيان  ودعــا 
الفوري والتنسيق  بالتحرك  والتنمية االجتامعية 
وترحيل  املستشفى  لتأمني  الوالية  حكومة  مع 
املستشفى  وإىل  من  املتطوعني  الطبية  الكوادر 
املزيد  توصيل  وكذلك  العسكرية،  العربات  عرب 
الطبي  السالح  مستشفى  إىل  الــكــوادر  من 

ملساعدة الطاقم العامل هناك.
الله  عبد  الــوزراء،  رئيس  عقد  الخرطوم  ويف 
تطورات  ملناقشة  عاجاًل  اجتامعاً  حمدوك، 
وتلقى  الجنينة،  مبدينة  املؤسفة  األحـــداث 
محمد  دارفور،  غرب  وايل  من  تنويراً  االجتامع 
الوالية  سلطات  جهود  عن  الدومة،  الله  عبد 

ملواجهة األحداث وتأمني املواطنني.
وأقر االجتامع إرسال وفد عال وبشكل عاجل 
الرس  تاج  العام،  النائب  برئاسة  الجنينة  ملدينة 
األمنية  األجهزة  لكافة  ممثلني  يضم  الحرب، 

والعسكرية والعدلية ملتابعة األوضاع.
الالزمة  القرارات  اتخاذ  عىل  االجتامع  وشدد 
واالستقرار  الهدوء  واستعادة  الوضع  ملعالجة 

وفرض سيادة ُحكم القانون بالوالية.

والية الخرطوم- نيابة مرور رشق النيلوالية الخرطوم- نيابة مرور رشق النيل

شهادة فقدان مشفوعة )باليمني(
بهذا نشهد بأن: أبو بكر عبيد الطاهر موىس قد أبلغنا 
مبوجب عريضة )عىل اليمني( بفقدان : شهادة بحث لعربة 
ورقم   17417 خ6/  بالرقم  1993م  موديل  ميتسوبييش 
شايس 20339 واملاكينة 44698 باسم بله أحمد دفع الله 
الدفرتي 1504  القيد  برقم  فقدان  بالغ  له  ودون  محمد، 

بتاريخ :1/11/2020.
الصادق مصطفى مختار – وكيل ثالث نيابة الصادق مصطفى مختار – وكيل ثالث نيابة 

تفكيك تمكين )984( بإدارة 
النشاط الطالبي المحلولة 

 الخرطوم ــ الدميقراطي الخرطوم ــ الدميقراطي
واسرتداد  1989م  يونيو  من  الثالثني  نظام  تفكيك  لجنة  أنهت 
األموال العامة، خدمة )212( من العاملني بإدارة النشاط الطاليب 
"املحلولة"، ونقل )772( معلاًم من ذات اإلدارة للعمل بالتدريس 
يف املدارس، وتسكينهم بالدرجات الوظيفية املستحقة، وذلك بعد 
أن توصلت اللجنة إىل مخالفات للقانون صاحبت تعيني وترقيات 

املنسوبني لإلدارة املحلولة.
وأوضح تقرير اللجنة املكلفة مبراجعة ملفات العاملني بالنشاط 
مبوافقة  يأت  مل  تعيينهم  إن  والواليات،  الوزارة  برئاسة  الطاليب، 
االختيار للخدمة العامة، ومل يكن مبداخل الخدمة الدرجة )التاسعة( 
أو )الرابعة عرش(، وإمنا مل يكن يتوافق مع رشوط الخربات الواردة 
املدنية، ووظائف بعضهم مل  الخدمة  السادس من الئحة  بالفصل 

يكن لها أي عالقة بـ "كادر املعلمني" التي أدرجوا به. 
بوظائف  الخاص  التعيني  بإلغاء  املكلفة،  اللجنة  تقرير  وأوىص 
النشاط الطاليب، لعدم صحة التعيني، وفقاً لقانون والئحة الخدمة 

املدنية.
للعمل  ونقلهم  كمعلمني   )772( إعادة  التفكيك  لجنة  وقررت 
املعلمني" من  لـ "كادر  يعاد تدرجهم وفقاً  الطاليب، وأن  بالنشاط 

تاريخ التعيني كل حسب مؤهالته. 
يف  عملوا  الذين  العاملني  استيعاب  يتم  أن  اللجنة  قررت  فيام 
"املحلولة"؛  الطاليب  النشاط  ــإدارات  ب الكتايب  بالسلك  وظائف 
وعددهم )21( للعمل باإلدارات املختلفة بوزارة الرتبية والتعليم، 
وأن يتم ضم من عملوا يف وظائف عاملية بالنشاط الطاليب، للعمل 

بذات الوظائف يف الوزارة يف إداراتها املختلفة.

10  إصابات بكورونا وحالة 
وفاة و 6 تعاٍف بالجزيرة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أكدت وزارة الصحة والتنمية االجتامعية بوالية الجزيرة، ارتفاع 
اإلصابات بكورونا إىل 779 إصابة عقب تسجيل 10 إصابات جديدة 

أمس األول الجمعة .
املوجة  كورونا  لجائحة  الرتاكمي  للتقرير  وفقاً  الوزارة  ولفتت 
إىل  الجاري،  يناير  املايض وحتى 15  أكتوبر  للفرتة من 22  الثانية 
حالة وفاة واحدة لتصبح 145 حالة وفاة فيام بلغت حاالت التعايف 

الجديدة 6 حاالت لتكون تراكمياً 443 حالة.

تركيب أجهزة طبية 
بكوستي

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
األبيض  النيل  بوالية  الصحي  للتأمني  التنفيذية  اإلدارة  دشنت 
الطبي بكوستي تركيب جهاز معميل  تبيدي  الشهيد  أمس مبجمع 
باملجمع، بحضور املدير التنفيذي للتأمني الصحي بالوالية الدكتور 
التنفيذية  الوحدة  كوادر  من  وعدد  محجوب  نجيب  محجوب 

بكوستي، وبإرشاف لجنة تقييم وتطوير املعامل بالوالية.
وأكد د. محجوب، أن تدشني هذا الجهاز يأيت يف إطار سعي اإلدارة 
لتوطني الخدمة الطبية والعالجية والتشخيصية بالوالية . وأشار إىل 
أن الجهاز املعميل الجديد ميتاز بقدرته الفائقة عىل تحليل كامل 
للعينات، بنظام الحاسوب الستخراج النتائج بدقة وجودة عالية . 
الطبية الستخدام  كوادرها  تدريب  إدارته عملت عىل  أن  وأضاف 
القصوى  االستفادة  من  متكن  والتي  املثىل،  بالصورة  الجهاز  هذا 
نتائج  املعميل، واستخراج  الفحص  برامج  الكبرية يف  إمكانياته  من 

العينات بالنيل األبيض.

حالتا وفاة غرقًا 
وانهيار 68 منزاًل 

بطوكر جراء األمطار
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

كشفت وزارة الصحة والتنمية االجتامعية بوالية البحر األحمر، 
جراء  طوكر  مبدينة  السابع  خوجيل  بحي  غرقاً  وفاة  حالتي  عن 

األمطار الغزيرة التي شهدتها، فضاًل عن انهيار 68 منزاًل.
وأكدت مديرة عام قطاع الصحة بالوزارة، د. زعفران الزايك، وفقاً 
السالبة  اآلثار  األوبئة، أن حرص   الطوارئ ومكافحة  إدارة  لتقرير 
الزال جارياً، فيام تواصل فرق الطوارئ املتابعة امليدانية للموقف 

ورصد املناطق املتأثرة واالستجابة الفورية للبالغات .
أمطار  هطول  املاضيني  اليومني  خالل  شهدت  الوالية  وكانت 
غزيرة بعدد من املحليات، وسجلت محلية طوكر أعىل نسبة حيث 

استمر هطولها 6 ساعات متواصلة .

رجال أعمال سودانيون يعقدون اتفاقات لفتح 
مراكز وشركات بجوبا

قيادات الثورية تقدم تنويرًا حول السالم بدارفور

 تسييرية عمال مياه الخرطوم: لم نتسلم قرار 
حل اللجنة وندعو لوقفة احتجاجية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أن  الشيخ،  صالح  يوسف  سوداكسبو،  رشكة  مدير  أعلن 
االستثامري  التجاري  السودانية  املنتجات  معرض  ىف  املشاركني 
األول بجوبا، عقدوا اتفاقات وبدأوا يف فتح مراكز وفروع وسجلوا 

رشكات لبدء العمل فوراً بجنوب السودان.
وقال إن املعرض حرك املياه الساكنة وفعل االتفاقيات، مطالباً 

بتسهيل مهام الرشكات واملصانع للعمل يف البلدين.
من جهته دعا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، جيمس 
السودان،  جنوب  يف  لالستثامر  السودانيني  األعامل  رجال  واين، 
مشيداً مبشاركتهم يف معرض املنتجات السودانية بجوبا، والذي 

وصفه بالناجح واملعرب عن عمق العالقة بني البلدين. وأكد واين 
ودولة  السودان  بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  عمق  عىل 
انسياب  أمام  املعوقات  كل  إزالة  ورضورة  السودان،  جنوب 

التجارة واالستثامرات بني البلدين.
من جهته أشاد وزير االستثامر، ضيو مطوك، باملعرض ونجاحه 
السودان،  جنوب  يف  االستثامر  عام  يف  فعالية  أول  باعتباره 
ميكن  التي  االستثامرية  املرشوعات  من  عدداً  هناك  أن  مبيناً 
أن تساهم يف استثامرها الرشكات السودانية، وطالب مجموعة 
جياد املشاركة يف املعرض، بأن تعمل يف مجال املعدات الزراعية 

وتنمية الصادرات.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
قدم وفد الجبهة الثورية بقيادة الهادي 
إدريس، تنويرًا حول اتفاقية السالم لقيادات 

مدينة الكومة بوالية شامل دارفور.
يزور  الذي  الثورية  الجبهة  وفد  ورافق 
السالم،  باتفاقية  والتنوير  للتبشري  الواليات 
الطاهر  السودان  رئيس تجمع قوى تحرير 

أبو بكر حجر.
برًا  بدأت  الوفد  زيــارة  أن  حجر  وأكد 
إىل  وصــواًل  الواليات  من  عــدًدا  وشملت 
واسع  ترحيب  وسط  دارفور،  شامل  والية 

باالتفاقية وزيارة وفد بشائر السالم. وقال 
ــداف الــزيــارة الــوقــوف عىل  إن أهــم أه
التجمع  بنقاط  الحركتني  قوات  معسكرات 
خاصة  مشرتكة  قوات  لتكوين  استعداًدا 
اتفاق جوبا عقب  بحامية املدنيني مبوجب 
واقعاً  أصبح  الذي  يوناميد،  قوات  خروج 

اآلن بجانب تنفيذ بند الرتتيبات األمنية.
واليات  الزيارة  تشمل  أن  املنتظر  ومن 
معسكرات  عىل  والوقوف  الخمس  دارفور 
املصلحة  أهل  مع  لقاءات  وعقد  النازحني 

بدارفور لرشح ومتليك االتفاقية للجميع.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
لعامل  التسيريية  اللجنة  رئيسة  قالت 
سلامن،  منى  الخرطوم،  والية  مياه  هيئة 
إن اللجنة مل تتسلم بعد قراًرا بحلها، وإنها 
ألنها  الهيئة  هيكلة  بإعادة  تطالب  ظلت 
تجنيب  ووجود  وظيفي،  ترهل  من  تعاين 
وفساد يف التحصيل، وال وجود للرقابة عىل 
ومصانع  املياه  ــدادات  وع املقدم  الدفع 

التقطري واآلبار والرشكات والكهرباء.
لزيادة  رفضهم  اللجنة  رئيسة  وأكدت 
الهيئة  إيرادات  مراجعة  دون  املياه  فاتورة 
منى  وجــددت  الحقيقي،  دخلها  لضبط 

ومعرفة  اإليـــرادات  مبراجعة  مطالبتها 
وإدارة  املبيعات  ومراجعة  الوارد  حصيلة 
اللجنة  أن  إىل  منى،  وأشــارت  املشرتيات، 
باملستحقات  طالبت  العاملية،  وقاعدتها 
املالية  الحقوق  وإعطاء  للعاملني  املالية 
قرار  أجازها  التي   2020 للعام  الالئحية 
مجلس الوزراء رقم )143( ومنشور ديوان 
شؤون الخدمة 2-2020 وقرار وزارة املالية 
"توقف  قائلة:  وتابعت   ،2-2020 الوالئية 
البعض  دون  البعض  عىل  الالئحة  تطبيق 

اآلخر".
التسيريية  اللجنة  حل  قرار  أن  وذكرت 

خرج أواًل من لجنة إزالة التمكني إىل مدير 
إخطار  دون  الخرطوم،  والية  مياه  هيئة 
منى  وتابعت  اآلن.  إىل  التسيريية  اللجنة 
قائلة: "قرار الحل صدر منذ يوم 12 يناير 
ولجنة إزلة التمكني اليحق لها إخطار املدير 
التسيريية"،  اللجنة  قبل  الحل  بقرار  العام 
العام  املدير  قبل  من  دعوتهم  مؤكدة 
لالجتامع بهم كلجنة تسيريية بعد استالمه 
خطاب الحل، ومضيفًة أن اللجنة التسيريية 
مل تستلم خطاباً بحلها، ودعت منى لوقفة 
احتجاجية يوم الثالثاء القادم داخل الهيئة 

باسم اللجنة التسيريية.

توفير مستلزمات 
السالمة للمدارس بسنار 

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أن  عبدالصادق،  مزمل  الدندر،  ملحلية  التنفيذي  املدير  أكد 
اللجان التي تم تكوينها لربنامج العودة اآلمنة للمدارس واملنظامت 
الالزمة  املتطلبات  كافة  توفري  عىل  تعمل  باملحلية،  واملبادرات 

للوقاية من وباء كورونا.
مقدرة  جهوداً  تبذل  الدندر  محلية  أن  الصادق،  عبد  وأوضح 
من  للمدارس،  الصحية  االحــرتازات  بوضع  وذلك  الجائحة،  لدرء 
أجل العودة اآلمنة للمدارس بغية استقرار العام الدرايس، وناشد 

الجميع برضورة االلتزام بالتوجيهات واالشرتاطات الصحية.
موجتها  يف  كورونا  جائحة  لدرء  سنار  والية  جهود  وتتواصل 
الثانية، لضامن سالمة العودة اآلمنة لطالب املدارس، بعد استئناف 

العام الدرايس مؤخراً للفصول النهائية ملرحلتي األساس والثانوي .
حيث متت عمليات التعقيم والتطهري وتوزيع الكاممات للعديد 
من املدارس باملدن والريف بجانب توزيع عدد من مغاسل األيدي 
والخدمات  التعليم  إدارة  بني  التام  بالتنسيق  وذلك  واملطهرات 

الصحية والهالل األحمر السوداين. 

دعم الخدمات الصحية 
بـ)كليمندو(

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مجتبى  دارفور،  شامل  بوالية  الصحة  لوزارة  العام  املدير  أكد 
مبحلية  الصحية  الخدمات  بدعم  الوزارة  التزام  يوسف،  التجاين 
كلميندو، ومعالجة املعوقات التي تواجه العاملني بالحقل الصحي 
قسم  إنشاء  يف  البدء  معلناً  الخصوص،  وجه  عىل  والطبي  عموماً 

للعمليات مبستشفى كلميندو. 
وتفقد وفد من وزارة الصحة بوالية شامل دارفور برئاسة املدير 
الدكتور  الصحي  للتأمني  التنفيذي  واملدير  الصحة،  لوزارة  العام 
أبوبكر  الطبية  اإلمدادات  صندوق  ومدير  برمية،  عبدالله  محمد 
محمد الحاج، األوضاع الصحية مبحلية كلميندو، ووقفوا عىل سري 

األداء باملستشفى.
مساهمة  الصحي  التأمني  لصندوق  التنفيذي  املدير  وأعلن 
الصندوق بجزء من تكلفة صيانة عربة اإلسعاف، بجانب املساهمة 
مبنح الحوافز الستبقاء بعض الكوادر، كام أكد برمية التزام التأمني 
للمرىض  املقدمة  العالجية  الخدمات  تكاليف  كافة  قيمة  بدفع 

املؤمن عليهم.
وأقر مدير اإلمدادات الطبية بالوالية عضو الوفد بوجود نقص 
العام  الوضع االقتصادي  يف بعض أصناف األدوية والذي عزاه اىل 
بالبالد، وبرش بانفراج قريب سيساعد يف انسياب األدوية بانتظام 

اىل املحلية خالل األيام املقبلة.

تمديد وقف العدائيات بين قبائل النوبة والبني عامر والحباب
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

والبني  النوبة  قبائل  بني  النزاع  طرفا  وقع   
التوايل  عىل  الرابعة  للمرة  كسال  بوالية  عامر 
)القلد( عىل  العدائيات  وثيقة متديد وقف  عىل 
خلفية الرصاع الذي وقع بني الطرفني خالل العام 
املايض، وأسفر عن  وقوع ضحايا وخسائر كبرية 

يف املمتلكات.
من جانبه أشار ممثل اإلدارات األهلية لقبائل 

عقب  كندة،  بطرس  فيلب  كسال،  بوالية  النوبة 
توقيع تجديد االتفاق بأمانة الحكومة، إىل روح 
عىل  يؤكد  مبا  القبيلتني،  بني  والتامزج  املــودة 
النسيج االجتامعي واحرتام وقبول اآلخر،  ترابط 
عامر،  البني  مع  خالف  أي  وجود  عدم  وأكد 
توقيع  يف  الواجهات  مختلف  حضور  أن  مبينا 
تجديد االتفاق، دليل عىل الحرص لتحقيق األمن 
والحكم  والسالم  العدالة  تحقيق  نحو  وامليض 

لالبتعاد عن  الراشد وبناء األلفة والرتابط، داعياً 
املسميات القبلية .

العمدة  والحباب  عامر  البني  ممثل  وشدد 
العزيز حامد عىل أهمية الرتابط والتواصل  عبد 
لتنفيذ  الرسمية  الجهات  داعياً  النزاع،  بني طريف 
ماتبقى من رشوط للصلح، وأعرب عن آماله بأن 
وكل  الفنت  ووأد  عهدها  سابق  إىل  كسال  تعود 

مايثري النعرات.

ومن جهته أكد أمني عام حكومة والية كسال 
الوايل املكلف الطيب محمد الشيخ، عىل أهمية 
تكملة رشوط االتفاق، من أجل تحقيق التعايش 
النسيج االجتامعي وبناء مجتمع  السلمي ورتق 
الوالية اآلمن املستقر، وعرب عن تقديره ألطراف 
وامليض  البالد  استقرار  عىل  وحرصهم  النزاع 
ذاته  الوقت  يف   مؤكداً  نهاياته،  إىل  باالتفاق 

استقرار الوالية.



اإلثنين
»حلَّ  تطرح  ترمب،  قبل  أمريكا،  كانت 
ة. لكن سياستها  ولتين« للمشكلة الفلسطينيَّ الدَّ
»صفقة  إلى  لتنتهي  سنواته،  خالل  لت،  تحوَّ
طريق  في  »أوسلو«  دخلت  حيث  القرن«، 
ة،  ر الفلسطينيَّ ت حركة التَّحرُّ مسدود، وانشقَّ
هيونية،  الصُّ االستعمارية  الممارسة  دت  وتصعَّ
أيِّ وقت  وقيَّدت واشنطن سياستها، أكثر من 
سفارتها  فنقلت  ة،  اإلسرائيليَّ بالقاطرة  مضى، 
وكالة  عن  تمويلها  وقطعت  القدس،  إلى 
، ولم يُعد لديها بناء المستوطنات  »األونروا« 
ولي، وال،  ة الغربيَّة خرقًا للقانون الدَّ فَّ في الضِّ
فة  الضِّ من  مساحات  بضم  ماح  السَّ كذلك، 
التَّفاوض  نهج  غيَّرت  الغربيَّة إلسرائيل، كما 
غط  الضَّ ممارسة  وبدأت  الواقع،  األمر  بفرض 
مع  »التَّطبيع«  لقبول  ة  العربيَّ البلدان  على 

إسرائيل. 
ولتين« يلوح، وفق برنامج  اآلن عاد »حلُّ الدَّ
البيت  بايدن  جو  دخول  ة  يموقراطيِّين،عشيَّ الدِّ
ة  دات حملته االنتخابيَّ ة تعهُّ األبيض، على خلفيَّ
الم«،  السَّ مقابل  »األرض  معادلة  إلى  بالعودة 
القدس  في  األمريكيَّة  ة  القنصليَّ فتح  وإعادة 
ة، ومكتب منظمة التَّحرير في واشنطن،  رقيَّ الشَّ
للفلسطينيِّين،  ياسي  السِّ االقتصادي  عم  والدَّ
القرن«،  »صفقة  ضدَّ  حازم  موقف  واتِّخاذ 
ة،  الغربيَّ فة  الضِّ في  االستيطان  توسيع  وضدَّ 

ا.  جرَّ وهلمَّ
ظلَّت  ما  إذا  خصوصًا  الترمبي،  ار  يَّ التَّ لكن 
على  سطوة  حياء،  بغير  اإلفساد  على  لقدرته 
مواالة  نحو  فع  الدَّ سيواصل  ين،  مهوريِّ الجُّ
ة  ة سياسة تتَّسم بالمعقوليَّ إسرائيل، وعرقلة أيَّ
مختلف  مستخدمًا  ة،  الفلسطينيَّ ة  القضيَّ تجاه 
عليه  االعتماد  يمكن  وما  البلطجة،  أساليب 
الفترة  خالل  تراكمت  تكون  قد  عناصر  ِمن 
في  غاية  سياسي  بطقس  ينذر  ا  ِممَّ الماضية، 
ين،  مهوريِّ والجُّ يموقراطيِّين  الدِّ بين  خونة  السُّ
في  أخذًا  والكونغرس،  اإلدارة  مستويي  في 
أحطِّ  باع  التَّرمبي التِّ ار  يَّ التَّ باستعداد  االعتبار 
ـن  يتمكَّ لم  ما  الموز«،  ات  »جمهوريَّ أسـاليب 
مهوريِّين من هزيمته في حزبهم.   عقـالء الجُّ

في  للتَّسخير  ترشيحًا  العناصر  أكثر 
ة  ابتزازيَّ ُبني من عالقات  ما  ار  يَّ التَّ خدمة هذا 
ات  »االتفاقيَّ رأسها  وعلى  األوسط،  رق  الشَّ في 
ة Abraham Accords«، إشارة إلى  اإلبراهيميَّ
ة الثَّالث.  يانات الكتابيَّ أب األنبياء إبراهيم، والدِّ
لتيسير  سينجز،  أو  أنجز،  ما  والمقصود كلُّ 
وإسرائيل.  المنطقة  بلدان  بين  »التَّطبيع« 
ة، في البيان  ل مرَّ وقد اسُتخدمت التَّسمية، ألوَّ
وأمريكا،  واإلمارات  إسرائيل  بين  المشترك 
الم  ات السَّ في 13 أغسطس 2020م، ثمَّ في اتِّفاقيَّ
وإسرائيل  جهة،  من  واإلمارات،  إسرائيل  بين 
والبحرين، من جهة أخرى، برعاية أمريكا، في 

15 سبتمبر 2020م.  
أصاًل،  ترامب،  ُيخف  لم  ودان  للسُّ بالنِّسبة 
إسرائيل،  مع  عالقاته  »تطبيع«  اشتراطه 
من  اسمه  لرفع  حايا،  الضَّ تعويض  عن  فضاًل 
وبالفعل،  لإلرهاب.  اعية  الرَّ ول  الــدُّ قائمة 
االسم  ُشطب  التَّعويضات،  شرط  تنفيذ  بعد 
إلنفاذ  ذلك،  بموازاة  النُّهوض،  مع  ًا،  نهائيَّ
بدون  البرهان،  التقى  حيث  »التَّطبيع«،  شرط 
سي،  مؤسَّ تفويض  أو  دستوري،  اختصاص 
2020م،  فبراير   3 في  عنتبي،  في  نتنياهو،  مع 
من  وفعليَّة  موسيفيني،  من  ة  ظاهريَّ بوساطة 
ت التَّرتيبات طوال العام، حتَّى تمَّ  ترمب. واستمرَّ
ودان  السُّ إبراهام« بين  ات  اتِّفاقيَّ توقيع »إعالن 
وأمريكا، في إطار زيارة ستيف منوشين، وزير 
يناير    6 في  للخرطوم،  األمريكي  الخزانة 
بالحدث،  الفور،  على  أبيب،  تل  بت  رحَّ 2021م،. 
سمي، إنه يفتح أبواب  قائلة، بحسب موقعها الرَّ
يناير   8 وفي  والخرطوم.  بينها  »التَّطبيع« 
»اإلعالن«،  بهذا  ة  ودانيَّ السُّ ة  الخارجيَّ بت  رحَّ
كونه »يرمي لترسيخ قيم التَّسامح، والحوار، 
ن  يمكِّ بما   .. واألديان  عوب،  الشُّ بين  عايش،  والتَّ
هود  والجُّ الموارد،  وتوجيه  الم،  السَّ لثقافة 

لخدمة المصالح المباشرة لألفراد«!
ة  رديَّ ة حقيقة لن تكتمل هذه السَّ غير أن ثمَّ
ليست  »اإلبراهيميَّة«  أن  وهي  إيرادها،  بغير 
ودانيِّين،  ين السُّ ة طارئة على فكر اإلسالمويِّ خطَّ
الذي  التِّسعينات  عقد  إلى  بجذورها  تعود  إذ 
ولجوه، بزعامة التُّرابي، عقب انقالب الثَّالثين 
في  األمر،  ل  أوَّ ة،  تامَّ بثقة  1989م،  يونيو  من 
ترتيباتهم. على أن رياح العداء التي هبَّت تمأل 
أشرعتهم، من كلِّ حدب وصوب، أثارت لديهم 
غافل عنها، وقد  مخاوف ما كان بمستطاعهم التَّ
ًا  زت، باألساس، في الخطر الخارجي، غربيَّ تركَّ
ا اقتضى خطة للتَّقارب مع الغرب،  ًا، ِممَّ وعربيَّ
جدوى  من  يئيس  التَّ حول  التَّنظير  كلِّ  بعد 
ة مع العرب، بعد كلِّ الهجاء  استمالته؛ وللموادَّ
وأجهزة  حف،  الصُّ عبر  ورؤسائهم  لملوكهم 
ل  لكن، على حين شكَّ ة.  العامَّ والمنابر  اإلعالم، 
قرَّ  للتُّرابي،  ل  األوَّ الهمَّ  الغرب  مع  التَّقارب 
كفيل  وحده  ذلك  أن   ، مخلٍّ بتبسيط  لديه، 
مع  الزب!  ضربة  ة،  العربيَّ البلدان  باستتباع 
اصطدم  أن  الغرب  مع  التَّطبيع  لبث  ما  ذلك 
ة النِّظام التي  بعقبات كأداء، أكبرها أن شموليَّ
لم يكن بمستطاعه التَّخلي عنها، بحكم طبيعته، 
ة  ن الحكومات الغربيَّ ة، لم تمكِّ اخليَّ وعزلته الدَّ
أن  بعد  بالتَّطبيع معه، حتَّى  إقناع شعوبها  من 
الثَّورة«  قيادة  التُّرابي على حلِّ »مجلس  أقدم 
ذلك  كفاية  مًا  متوهِّ 1993م،  أكتوبر   16 في 
لخداع تلك الحكومات! سوى أن األخيرة عادت 
المعارضة  بإلحاح، على خطى  النِّظام،  تحاصر 
الغرب  مجتمعات  من  المدعومة  ودانّية  السُّ
بالمزيد من اإلجراءات، حتَّى  ة، مطالبة  المدنيَّ
بلغ األمر، في خواتيم التِّسعينات، حدَّ المساس 
ئيس نفسه، ما أفضى إلى  »الخطر« بموقع الرَّ

هيرة، عام 1999م، والتي  واقعة »المفاصلة« الشَّ
أطاحت بأحالم التُّرابي! لكن االنقالب األكبر 
كان قد وقع على المستوى الفقهوفكري، قبل 
تفاقم  أن  حيث  بسنوات،  »المفاصلة«  تلك 
المخاطر،  وتزايد  غوط،  الضُّ واشتداد  الُعزلة، 
وتباطؤ التَّقارب مع الغرب، حمل التُّرابي على 
 ، يبثُّ راح  فقد  مأمونة؛  غير  مغامرة  ركوب 
في البداية، أحاديث تنفي عن اإلسالم عداءه لـ 
الغربي،  هن  الذِّ إلى  به  وتقرِّ يني«،  الدِّ »اآلخر 
جاء  أنه  على  بالتَّركيز  واليهودي،  المسيحي 
قًا لما أنزل على موسى، وعيسى، وجميع  مصدِّ
دينهم،  حيث  إبراهيم،  أبيهم  منذ  األنبياء 
ة  ة الخالق، والعبوديَّ أجمعين، هو اإليمان بربوبيَّ
له وحده. على أن مشكلة ذلك الخطاب كانت 
باإلسالم،  واليهود،  المسيحيِّين  اعتراف  عدم 
أصاًل، حتَّى يكون سائغًا لديهم اعترافه بموسى 
ي  التَّحدِّ مواجهة  وألن  ذلك،  مع  وعيسى! 
لبَّه،  اإلسالموي  عيم  الزَّ على  ملكت  قد  كانت 
ليس،  مثيل،  بال  أخرى  إلى  الخطة  قلب  فقد 
انحدر  التي  اإلخوان  أدبيَّات حركة  فقط، في 
اإلسالم  حركة  كلِّ  أدبيَّات  في  ما  وإنَّ منها، 
اإلسالم  أن  طالما  أنه،  وفحواها  ياسي،  السِّ
يعترف بجميع األنبياء، فلماذا يصرُّ المسلمون 
د، ال الواسع إلى  يِّق إلى محمَّ على االنتساب الضَّ
امع لهم مع المسيحيِّين واليهود؟! إبراهيم، الجَّ
رابي مقالة توجيهيَّة من  في اإلطار نشر التُّ
جزئين، بعنوان »مرتكزات الحوار مع الغرب«، 
ربَّما  ادرة،  الصَّ أفريقيَّة«  »دراسات  بمجلة 
يصًا لهذا الغرض )!(، عن »مركز البحوث  خصِّ
والتَّرجمة بجامعة أفريقيا العالميَّة«. في الجزء 
اني منها قال التَّرابي »إن غالب األوروبيِّين،  الثَّ
إذا  المسلم  هم  يستفزُّ دينهم،  عن  غفلوا  وقد 
لألديان  الفكري  المشترك  خالل  من  خاطبهم 
باإلسالم،  يعترفون  ال  أصاًل،  ألنهم،  ة،  الكتابيَّ
ولهذا نرى أن يكون الخطاب مدرجًا في سياق 
ألنه  اإلبراهيمي،  الحدث  خالل  من  المقارنة 
.. فيمكن للمسلم  المشترك لألديان  هو األصل 
بل  النَّبي،  محمد  سيدنا  إلى  نفسه  ينسب  أال 
ى  ُيسمَّ أن  يريد  ال  إنه  تلطفًا،  يقول،  أن  يمكن 
ث  التَّحدُّ يريد  كأنه  ليخاطبهم  ًا(،  ديَّ )محمَّ
لسلة  السِّ في  الواحد  يني  الدِّ قليد  التَّ هذا  عن 
ة منذ إبراهيم، وأن تتابع األنبياء جميعًا  النَّبويَّ
ليس إال تجديدًا في تنزيل ذات القيم والمعاني 
خطابًا ألقوام مختلفين، وفي ظروف وابتالءات 

مختلفة« )ع/12، يناير 1995م، ص 18 ـ 19(. 
إلى  ترمب  سبق  التُّرابي  فإن  وهكذا 
ًا، حاجة سياسيَّة  »اإلبراهيميَّة« يسدُّ بها، ذرائعيَّ
ترتيبات  ترمب،  لدى  كما  لديه،  ر  تبرِّ ة،  ملحَّ
الالت  والدَّ النُّصوص  بمعاظلة  ولو  ة،  سلطويَّ

سة!  المقدَّ

الثُّالثاء
جيج يضيع، لألسف، كثير من  مع علوِّ الضَّ
رًا،  مؤخَّ قرأت،  ما  أحكم  من  ولعلَّ  الحكمة! 
بأخيرة  النيل،  حمد  حيم  الرَّ عبد  كلمة 
ف: »حمالت  يموقراطي«، حيث قال، بتصرُّ »الدِّ
ات  ة، بتركيز عاٍل على شخصيَّ الثَّورة المضادَّ
الثَّورة  قوى  تجعل  أن  يجب  دل،  للجَّ مثيرة 
ار الذي يريد  يَّ الحيَّة أكثر يقظة لمجابهة التَّ
بشخصنة  الثَّورة،  االنتقال، وضـرب  تقويض 
َقْت  ُفرِّ وال  فوك،  ُفضَّ  ال   .. إنتهى  القضايا«! 

أسُنانك!

األربعاء
حتَّى  الثَّورة،  على  ام  أيَّ تنسلخ سوى  تكد  لم 
ة  ة إنجاح »االنتقال« إلى »الحريَّ ُعِهَد بمسؤوليَّ
أخرى،  ام  أيَّ سوى  تمضي  تكد  ولم  غيير«؛  والتَّ
»مجلسي  إلى  ة  المسؤوليَّ هذه  »انتقلت«  حتَّى  
يادة االنتقاليَّين«؛ ولم تكد تنقضي  الوزراء والسَّ
ام بعدها، حتَّى أعلن عن قرب »انتقال« هذه  إال أيَّ
ة إلى »المجلس التَّشريعي االنتقالي«؛  المسؤوليَّ
حتَّى  قالئل،  أشهر  سوى  تمرُّ  تكد  لم  لكن 
»مجلس  إلى  ًا،  فعليَّ ة،  المسؤوليَّ هذه  »انتقلت« 
تمرُّ  تكد  لم  ثمَّ  االنتقاليَّة«؛  الفترة  شركاء 
ُأعلن عن تكوين  سوى أسابيع على ذلك، حتَّى 
»كتلة« جديدة، ببرنامج جديد، وقيادة جديدة، 

»تنتقل« إليها هذه المسؤوليَّة! 
.. أتراه وعد  »االنتقال« األخير، أم ال  وبعد 
يزال الغيب محتقنًا بالمزيد من »االنتقال« إلى 

طالسم جديدة؟! 

الخميس
يوسف  البروف  ليل  الجَّ أستاذي  أكرمني 
ادر  فضل حسن بإهدائي نسخة من تحقيقه الصَّ
أحمد  لمؤلَّف  2018م،  في  مدارك«،  »دار  عن 
بعنوان  ونة«،  الشُّ »كاتب  علي  أبو  الحاج  بن 
ار والحكم التُّركي المصري  »تاريخ ملوك سنَّ
له،  م  قدَّ والذي  1872م«،  ـ  1504م  ودان:  السُّ في 
المصادر  بثبت  مالحق  به  وأرفق  عليه،  وعلق 
شاملة  ة،  يَّ واألوربِّ العربيَّة  باللغات  والمراجع، 

المخطوطة،  نسخ  من  ُينشر  لم  وما  ُنشر  ما 
باألماكن  خارطة  إلى  باإلضافة  منها،  وصورًا 
وباألماكن،  باألعالم،  وفهارس  ة،  اريخيَّ التَّ
وائف،  والطَّ والوظائف،  سات،  والمؤسَّ والمدن، 
وفروعها،  وبالقبائل  عوب،  بالشُّ وكذلك 
المشروحة،  الكلمات  ببعض  اف  كشَّ عن  فضاًل 
األبجدي.  التَّرتيب  وفق  فًا  مصنَّ ذلك  كلِّ 
فر الثمين إلى »أحفاده،  أهدى البروف هذا السِّ
وأندادهم، وأترابهم، فلذات األكباد على امتداد 
اُر َأْرُض  ودان الغالي«، بقوله لهم: »ِسنَّ تراب السُّ
ُجُدوِدُكم ُأْهِدي َلُكْم َتاِريَخَها/ ُكوُنوا الُحُصوَن 
في  وكشف،  َتْشِريَخَها«.  َبَغى  ِلَمْن  الَماِنَعاِت 
ر على بذل هذا  التَّوفُّ مة، عن أن ضرورة  المقدِّ
هد خطرت له عام 1967م، لدى صدور كتابه  الجَّ
الميالدي  ابع  السَّ القرن  منذ  ودان  والسُّ »العرب 
في  وذلك  عشر«،  ادس  السَّ القرن  مطلع  حتَّى 
العربيَّة  الهجرات  نتائج  بدراسة  اهتمامه  سياق 
ًا،  وإثنيَّ ًا،  وثقافيَّ ًا،  دينيَّ النِّيل،  وادي  سودان  إلى 
ار  سنَّ مملكة  تاريخ  وكذلك  ًا،  واقتصاديَّ
العمل  هذا  فإن  ولذا  جاورها؛  وما  اإلسالميَّة 
بتحقيقهما،  ُشِغل  مصدرين  ضمن  اني  الثَّ هو 
ل  األوَّ كان  حيث  راسة،  الدِّ لتلك  كمدخل 
األولياء  خصوص  في  بقات  الطَّ »كتاب  هو 
ودان«  السُّ في  عراء  والشُّ والُعلماء  الحين  والصَّ

ادر عام 1971م.  الصَّ
ابق  هكذا أضاف بروف يوسف إلى إنجازه السَّ
ديد بِسْفر »كاتب  بِسْفر »الطبقات«، إنجازه الجَّ

ونة«.  الشُّ

معة الجُّ
التَّعديالت  »تجميد«  بشأن  حمدوك  د.  قرار 
ما  المناهج،  على  اي  القرَّ د.  لجنة  أجرتها  التي 
جل لالستقالة، ودفع وزيره بروفيسير  دفع الرَّ
لويح بها؛ وقراره اآلخر  د األمين التُّوم للتَّ محمَّ
بعدم قبول هذه االستقالة، في ما لو صحَّ صدوره 

فعاًل، كالهما ليس واضحًا بما يكفي! 
بداللة  الغموض  أحاط  ل  األوَّ القرار  في 
أجازها  لتعديالت  »إلغاء«  أهو  »التَّجميد«، 
د  مجرَّ أم  المناهج؟!  علماء  من  واسع  طيف 
»إرجاء« للبتِّ في المشكلة التي أثارتها؟! فإن 
كان األخير هو المقصود، وهو، غالبًا، كذلك، 
لـ  »محايدة«  لجنة  ن  تتكوَّ أريثما  ام؟!  فحتَّ
ريثما  أم  القرار،  من  ُيفهم  كما  »مراجعتها« 
حولها؟!  »محايدة«  جهات  »مشاورة«  تتمُّ 
الخيارين  طرح  وراء  إذن،  المنطق،  هو  فما 
»المراجعة«  أن  طالما  منفصلين،  كاحتمالين 
»الحياد«  عنصر  ر  توفُّ حال  و»المشاورة«، 
أحمد«؟!  وحاج  »أحمد  بمثابة  يكونان  فيهما، 
إصدار  في  استند  ــوزراء  ال رئيس  أن  غير 
نة،  دينيَّة معيَّ ات  إلى »مشاورة« مرجعيَّ قراره 
رق  للشَّ مكتبه  مدير  ح  صرَّ كما  علمه،  مع 
منها،  العديد  في  النَّاشب  بالعوار  األوسط، 
وأهمُّ ذلك »عدم حيادها«، بل خصومتها التي 
ة تحيُّزاتها  اي، على خلفيَّ ال تخفى  مع د. القرَّ
ذلك  مع  ة.  ياسيَّ السِّ وحزازتها  ة،  األيديولوجيَّ
أنها،  رغم  ورى«،  »الشُّ بتلك  حمدوك  د.  أخذ 
اي  هي نفسها، انصبَّت على اتِّهام تعديالت د. القرَّ
دون،  »األيديولوجي«،  باالنحياز  ة  المنهجيَّ
باب  من  ولو  عليها،  تعقيبه  استصحاب  حتَّى، 
أن األمـر  َدْع  ة،  كليَّ الشَّ ة  البيروقراطيَّ َصَفة  النَّ
ينبغي  كان  بل  الميسـور،  من  كان  ته  برمَّ
على  الوزير،  إشراف  تحت  بعرضه،  حسمه 
بـ »الحياد األيديولوجي«،  تتَّسم  لجنة واسعة 
عة،  المتنوِّ والمعارف  األكاديمي،  ص  والتَّخصُّ

قبل البتِّ النِّهائي فيه!    
جل، فقد حيَّرني  ا الموقف من استقالة الرَّ أمَّ
أسباب،  ة  لعدَّ فهمه،  عليَّ  استعصى  ا  ِممَّ بأكثر 
رئيس  مكتب  لمدير  تصريحان  رأسها  على 
د. حمدوك  بأن  الوزراء، حيث قطع، من جهة، 
د، من  أن أكَّ لبث  ما  لكنه  االستقالة،  يقبل  لم 
كتبه  بما  نفسه،  القّراي  د.  أن  أخرى،  جهة 
تحت  ثانية  يعمل  أن  ُيعقل  »ال  استقالته،  في 
لو تجاوزنا عن شبهة  إمرة حمدوك«! فحتَّى 
انية،  الثَّ العبارة  في  البائنة  الطريق«  »قطع 
فبأيِّ العبارتين نأخذ، أم كالهما »أحمد وحاج 
االعتبار  في  وضعنا  إذا  ما  سيَّ ال  أيضًا،  أحمد« 
مدير  تصريحات  مرامي  عن  المسؤوليَّة  أن 
إذن،  فِلَم،  ئيس نفسه!  الرَّ إلى  المكتب تنسحب 
بوغت  لو  بدا حمدوك، واألمر كذلك، كما 
عها أصاًل؟!  باالستقالة، أو كما لو لم يكن يتوقَّ
ة،  ا يسعد قوى الثَّورة المضادَّ فهي، مع كونها ِممَّ
اي، إال أنها  األمر الذي يؤخذ، قطعًا، على د. القرَّ
ة،  ينبغي أن تعتبر، من زاوية النَّظر الموضوعيَّ
ديد!  الشَّ عة تمامًا، لألسف  ًا، ومتوقَّ طبيعيَّة جدَّ
وأن  بأن ظهيره كشف ظهره،  أحسَّ  جل  فالرَّ
خصومه  تحكيم  تمَّ  وأنه  نصره،  أعاق  نصيره 
في  ُأهدر  عام،  من  ألكثر  جهده،  وأن  عليه، 
من  الخبايا  في  ا  عمَّ النَّظر  وبصرف  لحظات، 
اتَّفقوا  ، بشهادة اآلخرين،  وايا، فإن يقينه ظلَّ نَّ
»تغيير  أن  حول  منعقدًا  معه،  اختلفوا  أو 
المناهج« وسيلة يستحيل، بدونها، إنجاز أدنى 

ة! ة المستقبليَّ تأهيل لمواردنا البشريَّ
إهالة  في  ر  يقصِّ لم  نفسه  اي  القرَّ د.  لكن 
الغضب،  إبالة  على  التَّجاوز  غث  ضَّ من  الكثير 
عليه!  يرقد  جنبًا  قط،  لحمدوك،  يترك  فلم 

ور باستعادة ما  ة، في َوْغر الصدُّ وال نرغب، البتَّ
ما  اجترار  أو  استقالته،  طيَّ  يقل،  لم  وما  قال، 
عنه،  ُنقل  ما  يورد، ضمن رشاش  لم  وما  أورد، 
تقيِّيمًا  والمواقع،  حف  الصُّ عبر  هناك،  أو  هنا 
ا قد ال يوافقه  ة د. حمدوك، وأدائه، ِممَّ لشخصيَّ
فيه كثيرون، رغم أن عدم موافقتهم ال تعني، 
ما  أفضل  على  د. حمدوك  تقديرات  أن  بالعقل، 
يرام، أو أن أداءه ال يستوجب النَّقد! لكن الفرق 
ة  شاسع، بطبيعة الحال، بين النَّقد والتَّجنِّي، خاصَّ
وأن د. حمدوك هو اختيار الثَّورة، حتَّى اآلن على 
األقل، وأن مسيرة الثَّورة فيها ما يكفيها، األمر 
ب،  الذي ينبغي أن يلجمنا عن االنجرار، بال تحسُّ
دور  ا يشعل الصُّ خلف كلِّ ما يدفع للتَّعبير عمَّ

حناء، أو ما تنضح به من مرارات سالبة!   بالشَّ
رئيس  ر  تصوُّ نستطيع  ال  كنا  لئن  لكن، 
مكتبه،  مدير  طرحه  الذي  كلِّ  بعد  الوزراء، 
استقالته،  اي  القرَّ د.  يسحب  أن  منتظرًا  ات،  بالذَّ
أن  الثَّوري،  العشم  باب  من  ر،  نتصوَّ قد  فإننا 
عها منه،  يقدم د. حمدوك على تغليب حكمة نتوقَّ
طريق  عن  األزمة  ر  فجَّ الذي  قراره  بمراجعة 
المراجعة  فهذه  عليها.  انبنى  التي  ورى«  »الشُّ
عها،  ستفتح الباب واسعًا أمام مراجعة أخرى نتوقَّ
ل  عدَّ إذا  ة  اي الستقالته، خاصَّ القرَّ د.  من  أيضًا، 
من  عليم  والتَّ التَّربية  وزير  المحترم  صديقنا 
ل  وتحوَّ اآلخر،  هو  باالستقالة،  لويح  التَّ موقف 
على  للمساعدة  ر  المقدَّ الثَّوري  بذل جهده  إلى 
جلين.  استصدار المراجعَتين المطلوبتين من الرَّ
إليه  آلت  قد  ستكون  بما  لي  علم  ال  أنني  ومع 
وزنامة، إال أنَّني  جاليَّة عند نشر هذه الرُّ هذه السِّ
د على أن من شأن هاتين المراجعتين، يقينًا،  أشدِّ
تخريب  عن  ة  المضادَّ الثَّورة  بمزايدات  النَّأي 
ين،  بالثَّوريِّ والنَّأي  جهة،  من  الثَّورة،  مسيرة 
من جهة أخرى، عن االنغالق في أقبية الكرامة 
ة التي ال أرضًا تقطع، وال ظهرًا ُتبقي،  خصيَّ الشَّ
د  التَّجرُّ أفاق  على  ذلك،  من  بداًل  واالنفتاح، 

سـيمة!  ـهداء الجَّ الثَّوري، وتضحيات الشُّ
موضوع  على  نأخذ  ا  كنَّ إذا  واستطرادًا، 
لوحة  إزاء  الموقف  اختزال  ة،  جاليَّ السِّ هذه 
مايكل أنجلو، من كونها أثرًا بارزًا من »عصر 
مكتبي،  إجرائي  خالف  محض  إلى  النَّهضة«، 
فإنه يلزمنا، من كلِّ ُبد، أن نشير إلى مسألتين 

تين:  جوهريَّ
اي؛  القرَّ د.  تعديالت  لجهة  األولى:  المسألة 
»عصر  لمفهوم  ة  الحقيقيَّ اللة  الدَّ أن  اها  ومؤدَّ
بنتاجاته  االهتمام  تستوجب  نفسه  النَّهضة« 
البحتة،  ة  ماليَّ الجَّ النَّاحية  من  ال  ة،  التَّشكيليَّ
قبل  ما،  وإنَّ ة،  االستثنائيَّ تها  أهميَّ على  فحسب، 
أهمِّ  استدبار  حيث  من  ذلك،  وفوق  ذلك، 
كالني للظواهر  انيه محض النَّظر المثالي الشَّ فنَّ
عمقها  إلى   ، خاصٍّ بوجه  والتفاتهم،  ة،  الكونيَّ
الفكري العقالني، بحيث اتَّجهوا، مثاًل، إلى عدم 
سد  الجَّ ات  لجماليَّ الخارجي  طح  بالسَّ االكتفاء 
التَّشريحي،  باالستكشاف  والنَّفاذ،  البشري، 
طح، وهو ما  أكثر فأكثر، لما خلف ذلك السَّ
اعُتبر طفرة عمالقة في طريق استبدال األوهام 

ة بالنَّظر العلمي.  المثاليَّ
حمدوك؛  د.  قرار  لجهة  انية:  الثَّ المسألة 
اها أن أخطر ما تعكس هذه القضيَّة هي  ومؤدَّ
درجت  التي  البغيضة  ة«  »التَّكفيريَّ الممارسة 
ريحة  الشَّ نفس  ًا،  تاريخيَّ فيها،  الولوغ  على 
بها،  استهدفت  التي  ة  االجتماعيَّ ة  ياسيَّ السِّ
جبهة  البائد،  النِّظام  سنوات  أحلك  خالل 
ات الطبيعيَّة  خصيَّ االستنارة، ورموزها من الشَّ
ن لم يكن من النادر أن ُتهِدر  ة، ِممَّ واالعتباريَّ
ة،  ريحة دمهم بتسعيرة بلغت، ذات مرَّ هذه الشَّ
أس الواحد، وقد كان  عشرة آالف دوالر للرَّ
المستهدفين!  بين  من  طور  السُّ هذه  كاتب 
قة، بل ما تزال طازجة في  تلك أحداث موثَّ
بها،  اسُتهدفوا  من  أغلب  يزال  وما  اكرة،  الذَّ
ُيرزقون،  أحياًء  ونساًء،  رجااًل  وشهودها، 
ة  الفكريَّ نضاالتها  صفحات  أنصع  تزال  وما 
ة  حريَّ أجل  من  »الحملة  عبر  ة،  والقانونيَّ
ج في العقل  مير«، وغيرها، حاضرة تتوهَّ الضَّ
قد  ريحة  الشَّ تلك  كانت  فلئن  والوجدان. 
نظامها  حماية  تحت  وهي  بالهزيمة  ُمنيت 
المخصوص، فيقينًا لن يكتب لها أيُّ نصر في 
أال  فقط،  المطلوب،  الماجدة.  الثَّورة  رحاب 
ة مهملين  انويَّ ناقضات الثَّ وار وراء التَّ ينجرَّ الثُّ
ماء  شبر  في  يغرقوا  وأال  ئيس،  الرَّ ناقض  التَّ
لة، بداًل  راعات المتعمَّ ة، والصِّ انبيَّ الخالفات الجَّ
من أن يفتحوا أعينهم، جيِّدًا، على المؤامرات 
اللئيمة تحاك للوقيعة في ما بينهم، وأن يولوا 
دعاوى  خلف  ين  المتخفِّ للمتآمرين  انتباههم 
بمصالحها!  والعناية  الثَّورة،  على  الحدب 

اللهم هل بلغت، أال فاشهد!

بت السَّ
تشويشًا  أن  اليوم،  جبريل،  د.  يدرك  لم  إْن 
د تطاير  ياسيَّة لمجرَّ ًا قد أصاب سمعته السِّ يَّ جدِّ
رشاش عن اعتزامه ترشيح أحد عناصر النِّظام 
بهة  الجَّ كوتة  ضمن  عليم،  والتَّ للتَّربية  البائد 
يمكنه،  فلن  ديدة،  الجَّ الحكومة  في  ة  الثَّوريَّ
ق  تحقُّ حاَل  غدًا،  خسارته،  فداحة  ر  تصوَّ قط، 
في  ظلوا،  اإلسالمويِّين  بأن  علمًا  ائعة،  الشَّ هذه 
ًا،  استراتيجيَّ يحرصون،  وزاري،  ائتالف  كلِّ 
عاية  قافة، والرِّ على تولي وزارات بعينها، كالثَّ

عليم!  ة، و .. التَّربية والتَّ االجتماعيَّ

األحد
والفلك  ات  الرياضيَّ وعالم  الفيلسوف 
ق.م(  ـ546   624 )نحو  الملطي  طاليس  اليوناني 
عن  شيء  في  يختلف  ال  الموت  إن  ة:  مرَّ قال 
ال  إذن،  لماذا،  أصحابه:  بعض  فسأله  الحياة. 
ال  ألنه   .. بط  بالضَّ قائاًل:  فردَّ  الموت؟!  ل  تفضِّ

يختلف في شئ عن الحياة! 

َلاِسم! َلاِسم!إْنِتَقاالُت الطَّ إْنِتَقاالُت الطَّ
روزنامة  االسبوع

موسيفيني

ترمب

طاليس

منوشني

يوسف

جربيل

التوم
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أصل النزاعأصل النزاع
يعود أصل النزاع إىل العام 1957م أي بعد إعالن استقالل 
السودان بعاٍم واحد؛ وبدء خروج قوات االحتالل اإلنجليزي 
املزارعني  من  كبرية  أعــداد  تسللت  حيث  الــســودان؛  من 
وكأنهم  زراعتها  يف  ورشعوا  "الفشقة"  منطقة  إىل  اإلثيوبيني 
كانوا ينتظرون خروج القوات اإلنجليزية بفارق الصرب. ومبيض 
املزارعون  عليها  يستوىل  التي  األرايض  رقعة  اتسعت  الوقت 
أو  السودانيني  املزارعني  من  تأجريها  عرب  سواء  اإلثيوبيون 
تعرف  مسلحة  مليشيات  باستخدام  منها  من خالل طردهم 
محلياً باسم )الشفتا(؛ ويف العام 1995م عقب محاولة اغتيال 
تورطت  التي  أبابا  أديس  يف  مبارك  حسني  املرصي  الرئيس 
فيها عنارص تتبع لنظام اإلنقاذ؛ توغلت املليشيات اإلثيوبية 
األرايض  من  املزيد  عىل  واستولت  أكرث  "الفشقة"  أرايض  يف 

الزراعية.
الحكومات  دأبت  املاضية  الستني  السنوات  وطــوال   
املناوشات  تلك  شأن  من  التقليل  السودان عىل  يف  املتعاقبة 
الحدودية السنوية بني املزارعني يف البلدين، وغالباً ما كان يتم 
تهدئتها عرب لقاءات جانبية ولجان مشرتكة تتفق عىل بعض 
التوترات  ظلت  وقد  أخرى.  مرة  التوتر  يعود  ثم  الرتتيبات 
طوال  أبابا  وأديس  الخرطوم  بني  األوضاع  لسخونة  تريمومرتاً 

هذه الفرتة.
 ويعترب التطور األخري أي قيام الجيش السوداين بالزحف 
عىل منطقة "الفشقة" وطرد املليشيات املسلحة منها وإعالنه 

بأنه ميارس حقوقه السيادية عىل أراضيه هو األول من نوعه 
فيام يتعلق بهذه املنطقة.

دالالت التوقيتدالالت التوقيت
ما  عن  بعيداً  قراءته  ميكن  ال  التوترات  نشوب  توقيت 
تقراي؛  إقليم  يف  داخلية  أزمات  من  اإلثيويب  النظام  يواجهه 
الفيدرالية معارك مع قوات  القوات اإلثيوبية  حيث خاضت 
الجبهة الشعبية لتحرير تقراي أسمتها عملية إنفاذ القانون؛ 
ومبوجبها بسط رئيس الوزراء آيب أحمد سيطرته عىل اإلقليم 
الذي كان ُيحكم بواسطة الجبهة، واقتادت قوة من الجيش 
تسعة من قادة الجبهة أبرزهم سبحات نيقا الذي ُيعد األب 
الروحي للثورة اإلثيوبية التي أطاحت بنظام منقستو هاييل 
لكن  شنقول؛  بني  إقليم  يف  األوضــاع  تسخن  أيضاً  مريام. 
التوقيت األهم بحسب خرباء هو مفاوضات سد النهضة التي 
تراوح مكانها يف طاوالت التفاوض بني السودان، إثيوبيا ومرص.

طرف ثالثطرف ثالث
من جانبها اتهمت إثيوبيا طرفاً ثالثاً أنه وراء التوترات 
اإلثيوبية  الخارجية  باسم  املتحدث  ذهب  فقد  األخــرية؛ 
تضخيم  لعدم  سعت  إثيوبيا  أن  إىل  مفتي  دينا  السفري 
إقليمية  قضية  وجعله  السودان  مع  الحدود  موضوع 
باعتباره ميكن حله مع البلدين عرب الحوار لكن هذا األمر 
األحداث  أن خلف هذه  متاماً  نعلم  "كنا  وقال  له حدود، 
طرف ثالث- مل يسمه- وال يجب أن يعترب صمتنا هو خوف 

من جانب إثيوبيا".

ترسيم حدود أم مشكالت حدوديةترسيم حدود أم مشكالت حدودية
مالبسات  حــول  عربية"،  "إندبندنت  مع  حــوار  ويف 
املفاوضات يف شأن حل النزاع الحدودي بني الخرطوم وأديس 
أبابا، يف أواخر ديسمرب املنرصم؛ حّذر رئيس املفوضية القومية 
الجانب  تنقو  أحمد  محمد  معاذ  الدكتور  السودانية  للحدود 
النزاع  الخالفات لخانة  السعي إىل نقل  اإلثيويب من محاوالت 
ال  تعقيدات  يضيف  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  مجدداً،  القانوين 
أية مكاسب، بل سيكون عليه وقتها أن  لها وال يحقق  داعي 
يتحمل العواقب واملسؤولية التي تنجم عن ذلك، مشدداً عىل 
رضورة إبقاء النزاع يف إطاره الحقيقي والصحيح، كونه عبارة 
قانونياً حول  عن مشكالت حدودية بني مزارعني، وليس نزاعاً 
»السودان  أن  إىل  تنقو  يذهب  أيضاً  الدولتني.  حدود  مسار 
كونه  عن  ليخرج  الخالف  هذا  موضوع  يتطور  بأن  يرغب  ال 
الطرف  عىل  يتوجب  لذلك  البلدين،  بني  حدودية  مشكلة 
الحدود،  ترسيم  أمام  العراقيل  وضع  عن  يتوقف  أن  اإلثيويب 
حتى ال يضطر السودان إىل استخدام حقه يف اللجوء إىل وسائل 

أخرى، ليس بينها الدخول يف حرب مع دولة جارة وصديقة«.
سيناريوهاتسيناريوهات

ر التوترات األخرية ال تنفك التحليالت والتقارير  منذ تفجُّ
السودان  بني  الحدودي  النزاع  ومآالت  تاريخ  قراءة  إىل  متيض 
وإثيوبيا وملاذا تفّجر أخرياً رغم انشغال إثيوبيا مبحاولة بسط 
االستقرار يف أراضيها التي تشهد تحركات ساخنة يف إقليم تقراي 
ومنطقة بني شنقول؛ من هذه التحليالت ما مييض إىل أن األمر 

ال يخرج عن كونه محاولة من قادة البلدين العسكريني؛ الفريق 
التفاف شعبي وطني حولهام، عرب  الربهان وآيب أحمد؛ لخلق 
صنع حرب خارجية يبدو فيها الدعم كأنه دعم لجيش الوطن، 
مصاعب  عربه  يتخطى  سيايس  تأييد  إىل كسب  ينزع  لفرد  ال 
مبوقعه  تحيط  كبرية  أزمات  فإن  الربهان  حالة  ففي  الحكم؛ 
الذي تتهدده مخاطر شتى أبرزها انتظار نتائج تحقيق مجزرة 
فض اعتصام القيادة العامة للجيش التي حدثت يف الثالث من 
وقائداً  العسكري  للمجلس  رئيساً  الربهان  وكان   ٢٠١٩ يونيو 
عاماً للجيش حينها؛ ثم قانون التحول الدميقراطي يف السودان 
مبراقبة  يقيض  والذي  مؤخراً  األمرييك  الكونغرس  أقره  الذي 
أموال ورشكات الجيش السوداين، ودعم التحول الدميقراطي يف 
انتهاء فرتة رئاسته ملجلس  التفكري يف ما بعد  السودان، وثالثاً 
أيضاً  أحمد  آيب  املدنيني؛  إىل  وقٍت  بعد  تؤول  والتي  السيادة 
املسلحة  تقراي  تحرير  جبهة  أهمها  جمة  صعوبات  يواجه 
ومتلمل إقليم آخر مثل بني شنقول، إضافة إىل ضغوط سياسية 
كبرية بشأن ميض إثيوبيا يف إكامل بناء سد النهضة رغاًم عن 
عدم التوصل إىل اتفاق بعد، مع السودان ومرص؛ ويسعى مثل 

الربهان للعمل عىل متاسك الجبهة الداخلية له عرب الحرب.
يخوض حرباً  السودان  أن  إىل  ينزع محللون  أيضاً  لكن 
سد  اكتامل  مآالت  من  تتخّوف  التي  مرص؛  لصالح  بالوكالة 
محاربة  ميكنها  ال  مرص  بأن  ذلك  املحللون  ويربر  النهضة، 
إثيوبيا مبارشًة لعدم وجود حدود بينهام؛ إال مبوافقة السودان 

الذي ستكون سامؤه هي سامء املعركة.

قوانني جديدةقوانني جديدة
قوانني  أخرياً،  الباري  عبد  الدين  نرص  العدل  وزير  فرض 
الجسدية،  االنتهاكات  ومتنع  املرأة  عىل  العنف  ُتجرم  جديدة 
ولكن ما زالت صفحات الجرائم يف الصحف تنرش أخباراً يومية 
إىل  ببعضهن  وصل  الذي  للعنف  النساء  بعض  تعرض  توضح 
املوت، إذ أجرى الوزير تعدياًل عىل املادة )152( والتي تتعلق 
بجلد النساء تحت تهمة ارتداء أزياء فاضحة، ومن ثم جرى سن 
قانون يّجرم الختان رسمياً، وهو الفعل األكرث انتشاراً يف السودان 
حيث تتعرض حوايل 80 يف املئة من السيدات لالنتهاك جراءه. 
ووصلت العقوبة إىل 3 سنوات مع دفع غرامة يف حال ارتكاب 

الُجرم.
وقفات احتجاجيةوقفات احتجاجية

زالت  ما  املطالب  فإن  األخرية  التعديالت  من  الرغم  عىل 
مجال  يف  النسويات  الناشطات  من  عدد  عرب  حيث  مستمرة، 
حقوق املرأة عن عدم رضاهن التام عن أداء الحكومة االنتقالية 
االثنني  كانت  آخرها  دورية،  بصورة  احتجاجية  وقفات  بتنظيم 

املايض أمام وزارة العدل.
املرأة  ــورة  "ث ومبادرة  معاِك"  "نحن  مبادرة  ونّظمت 
السودانية" أمام وزارة العدل وقفة احتجاجية ملناهضة العنف 
ضد املرأة، وقدمت مذكرة بها مطالب تم تسليمها لوزير العدل.
ميساء حمزة ناشطة نسوية وعضو بـ"مبادرة ثورة املرأة"، 
قالت إن "إلغاء الحكومة لقانون النظام العام وتجرميها للختان 
ُيعد خطوة يف اتجاه التقليل من العنف واالضطهاد الذي مُيارس 
ضد املرأة يف السودان ولكن ال يزال التمييز الجندري موجوداً، 
واملرياث  ــزواج  وال القانونية  الوصايا  أحكام  يف  ذلك  ويظهر 
وأماكن العمل، كام ُيوجد يف تعيينات حكام الواليات واملجلس 

الترشيعي".
كانت  "الوقفة  حمزة،  قالت  االحتجاجية  الوقفة  وعن 
فاملرأة  النساء،  ضد  الجنيس  العنف  أشكال  جميع  ملناهضة 
السودانية ُتعاين من جرائم التحرش اليومي يف الشارع والجامعات 
وأماكن العمل تحت نظر الكل، يف غياب تام لألمن مام استوجب 

علينا أن نقف ونطالب بالنظر إىل معاناة النساء".

ويف سياق متصل يف ما يتعلق بدور الناشطات النسويات 
يف  يتمثل  كناشطات  "دورنا  حمزة،  قالت  العنف  مناهضة  يف 
محاربة الظواهر السالبة يف املجتمع ونرش الوعي بقضايا النساء 
وحقوقهن، ونتمنى وعي املؤسسات العدلية والتنفيذية بقضايا 

املرأة وعدم التقليل من أهميتها".
امُلّذكرةامُلّذكرة

كانت املذكرة التي قدمتها مبادرة "ثورة املرأة السودانية" 
املشاركة  السيدات  حق  عىل  شددت  النسوية"  "كفى  ومبادرة 
مبادئ  مع  تتوافق  حياتهن حتى  تدير  التي  القوانني  يف صناعة 
الدولة املدنية. وُأدرجت عدة مطالب تتمثل يف إدراج التحرش 
قوانني  بتوضيح  واملطالبة  القانون،  يف  ُمستقلة  كجرمية  الجنيس 

ُتعرف االغتصاب وعدم إدراجه تحت مواد )الزنا واللواط(.
وتدين  املرأة  تحمي  رادعة  بقوانني  "ُنطالب  تقول  ميساء 

املجرمني ليزيد شعور النساء باألمن والطأمنينة".
 العنف متواصل العنف متواصل

الحكومة االنتقالية عىل رغم تقدميها مواد تناهض العنف 
زالت  ما  الحقوقيات  نظر  يف  املواد  أن  إال  وغريه،  الختان  ضد 
ناقصة وغري مكتملة األركان وال تؤهل لوقف العنف ضد النساء.

النساء"،  لقهر  "ال  مبادرة  رئيسة  فقريي  إحسان  دكتورة 
قالت لـ"اندبندنت عربية"، إن "القوانني ما زالت ناقصة، وقانون 
إال  الختان وتجرميه،  تم منع  لذلك، حيث  مثال  الختان  تجريم 
أن  يجب  الجرمية،  مرتكب  ضد  رادعة  عقوبات  تفرض  مل  أنها 

تتم معاقبة الطبيب مرتكب الجرمية بسحب رخصته ومنعه من 
الوزراء  من  هو  الباري  عبد  العدل  وزير  معلومة.  ملدة  العمل 
الذين يرغبون يف التغيري، ولكن يبدو أنه يتعرض لضغوطات من 

جهات معينة، وهي واضحة للعيان".
وتضيف فقريي "عندما يتم ترشيع مواد من دون تفصيلها 
إلغاء  وعملية  الختان،  تجرم  التي  كاملادة  يشء،  يف  تنفعنا  لن 
الفاضح  كاللبس  مواد  عىل  يحتوي  الذي  العام  النظام  قانون 
يف  والتنمر  للتعنيف  تتعرض  املرأة  زالت  ما  الفاضح،  والعمل 
الشارع العام. أنا ضد قانون النظام العام، يجب توفري دور إيواء 
النظام  قانون  معاقبتهم تحت  وليس  مادياً  للمرشدين ودعمهم 
العام". وأضافت "قمنا بتسليم دكتور عبدالله حمدوك ترشيحات 
للوالة، من ضمنهم سيدات ومل تتم املوافقة عليهن، وهو نوع من 
العنف واإلقصاء، عىل رغم أن 70 يف املئة من السيدات شاركن 
يف التغيري.يجب أن تتم إتاحة فرصة الحكم للسيدات بعد فشل 
الرجال يف تجربة الُحكم منذ عام 1956، مل يسهم الرجال سوى يف 

تخريب السودان، وتجفيف املستشفيات واملدارس".
مشاركة املجتمع يف الُعنفمشاركة املجتمع يف الُعنف

العنف  بإنهاء  تنادي  التي  واألصــوات  املطالب  رغم  عىل 
يقدم  ال  الذي  املجتمع  بسبب  متواصل  أنه  إال  السيدات،  ضد 
يد العون للدولة، حيث تحكمه عادات وتقاليد صارمة ومؤذية 
للمرأة، مام يجعل النساء مستهدفات حتى وإن تم وضع قوانني 

ُتجرم العنف ضدهم.
الباحثة االجتامعية نهى مصطفى تقول إن "املجتمع سبب 
أسايس يف تعنيف املرأة حتى إذا تم وضع قوانني ُتجرم العنف 
ضد النساء والختان وغريه، إال أن األفراد يواصلون تعنيف املرأة، 
لذلك من الواجب عمل حمالت توعية داخل األرس السودانية، 

وتثقيفهم والحرص عىل إقناعهم بفداحة هذا األمر".
توعية  نقدم  مل  "إذا  املصطفى  تقول  السياق  ذات  يف 
القوانني يف الحد من ظاهرة العنف. حتى  للمجتمع، لن تنجح 
يف ظل القوانني قد يرتكب البعض جرائم تحت مظلة العادات 

والتقاليد".
نقال عن اندبندت عربيةنقال عن اندبندت عربية

تقاريرتقارير4
)١٠٤( العدد  ـــ   ١٤٤٢ه اآلخــرة  جمادي   ٣ املوافق   - ٢٠٢١م  يناير    ١٧ االحــد  

تقريرــ عبدالرحيم حمدالنيل

الديمقراطي- وكاالت

الفشقة.. معركة تحرير أم سيناريوهات بحث عن الدعم وااللتفاف الشعبي؟ 

 تجريم"ختان النساء" في السودان ال يكفي المناضالت

حتى  للسودان  الشرقية  الحدود  على  التوتر  تصاعدت حدة 
كرر رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح الربهان؛ زيارته 
السودانية  الحدود  على  املرابطة  السودانية  املسلحة  للقوات 
قوات  عن هجوم  نجمت  التي  األخرية  التوترات  إثر  اإلثيوبية 
السودان  وكالة  وبحسب  سودانيني؛  مواطنني  على  إثيوبية 
نساء  وخمس  طفل  مقتل  عن  أسفرت  األحــداث  فإن  لألنباء 
على  مسلحة  إثيوبية  قوات  شنته  هجوم  إثر  امرأتني  وفقدان 
منطقة "لية" بمحلية القرّيشة داخل الحدود السودانية بعمق 

5 كيلومرتات يف أراضي "الفشقة".
وقد أكد الفريق عبدالفتاح الربهان، قدرة الجيش السوداني 
داخل  املرابطة  املسلحة  القوات  والتزام  األرض،  حماية  على 
الحدود السودانية بالدفاع عن أرض البالد ومكتسبات شعبها.

شكلت النساء يف ثورة ديسمرب، الغالبية العظمى، وأسهمن بصورة واضحة 
يف إسقاط النظام، لتعرضهن للضرر األكرب من نظام البشري، جراء القوانني 

غري امُلنصفة.

تتعرض املرأة السودانية للتعنيف املستمر، والعنف اللفظي والتحرش الجنسي 
التحرش  على  عقوبات  فرض  من  الرغم  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

اإللكرتوني، والعنف الجسدي داخل األسرة وأحيانًا يف العمل.



- ما هي أبرز مالمح موازنة - ما هي أبرز مالمح موازنة 20212021 التي  التي 
من  السودان  إزالة  بعد  موزانة  أول  من تعترب  السودان  إزالة  بعد  موزانة  أول  تعترب 

الئحة اإلرهاب؟الئحة اإلرهاب؟
توقيع  بعد  ُتعد  مــوازنــة  أول  هــذه 
السودان  اسم  ورفع  بجوبا  السالم  اتفاقية 
ــدول الــراعــيــة لــإرهــاب،  مــن قــامئــة الـ
شملت  أساسية  مرجعيات  عىل  واستندت 
االنتقالية  الحكومة  لربنامج  العام  اإلطار 
السالم بجوبا  اتفاقية  ومطلوبات مصفوفة 
االقتصادي  املؤمتر  وتوصيات  ومخرجات 
الحرية  لقوى  االقتصادي  والربنامج  األول 
والتغيري وأهداف التنمية املستدامة، لذلك 
تم  وقد  واسعة،  ملشاورات  خضعت  فقد 
أكرب  لتحقيق  النقاشات  كل  من  االستفادة 

قدر من التوافق.
وتغيب  املوازنة  وضع  حول  جدل  مثة  وتغيب -  املوازنة  وضع  حول  جدل  مثة   -
والتغيري  الحرية  كقوى  مهمة  ــراف  والتغيري أط الحرية  كقوى  مهمة  ــراف  أط

والقطاع الخاص؟والقطاع الخاص؟
ملشاورات  خضغت   2021 العام  موازنة 
تكوين  تم  أن  بعد  مسبوقة  وغري  موسعة 
"لجنة  أشهر شملت  قبل ستة  لجان  ثالث 
اإلنفاق  خفض  لجنة  ــرادات،  اإلي تعظيم 
العام، لجنة السياسات العامة املالية"، وتم 
فيها  شاركت  للموازنة  عليا  لجنة  تكوين 
كافة مؤسسات الدولة واللجنة االقتصادية 
والخرباء  السالم،  ورشكاء  والتغيري  للحرية 
والسياسيون،  الجامعات  من  االقتصاديون 
الخاص  القطاع  إرشاك  تم  مــرة  وألول 
االتفاق  تم  كام  املقاومة  ولجان  والشباب 
جندرية  قراءة  لتقديم  املتحدة  األمم  مع 

للموازنة.
- ولكن هناك العديد من االنتقادات التي - ولكن هناك العديد من االنتقادات التي 
والتغيري  الحرية  قوى  من  إليكم  والتغيري وجهت  الحرية  قوى  من  إليكم  وجهت 
مشاركتهم  عدم  إىل  تشري  الخاص  مشاركتهم والقطاع  عدم  إىل  تشري  الخاص  والقطاع 

يف اللجان القاعدية؟يف اللجان القاعدية؟
يف  املجموعة  كل  ترشك  أن  الصعب  من 
ممثلني  هناك  ولكن  املوازنة،  وضع  عملية 
عىل  املوازنة  مناقشات  يف  شاركوا  عنهم 
لقوى  االقتصادية  اللجنة  املثال،  سبيل 
أعضاء  ثالثة  بجانب  والتغيري  الحرية 
يف  شاركوا  االقتصادية  اللجنة  خارج  من 
أصحاب  اتحاد  رئيس  شارك  كام  املناقشة، 
العمل، ومن املمكن أن تكون الترصيحات 
الصحفية ناتجة عن عدم تنوير من ممثيل 
االقتصادية  السياسية  القطاعات  هذه 
املهمة، ولألسف البعض يكتب عن املوازنة 

قبل أن تنرش....
أي  إىل  )مقاطعة(  أي -  إىل  )مقاطعة(   -
املتداولة  األرقــام  املتداولة حد  األرقــام  حد 

عن املوازنة دقيقية؟عن املوازنة دقيقية؟
ــام  ــ أرق تــوجــد  ال 
أن  بعد  إال  دقيقة 
رسمياً،  بنرشها  نقوم 
تتغري  املوازنة  فأرقام 
دائــــم عىل  بــشــكــل 
والثانية  الدقيقة  مدار 
التي  للمناقشات  تبعاً 

تجري، وهو ما تسبب يف تأخر إجازتها كل 
هذا الوقت بسبب حرصنا عىل استصحاب 
حول  البناءة  واآلراء  النظر  وجهات  كافة 
هذه  كل  من  االستفادة  وتــم  املــوازنــة، 
املناقشات لتكون موازنة حقيقية، وسنقوم 
إجازتها  بعد  الجمهور  عىل  املوازنة  بنرش 

ورشح كل البيانات املتعلقة بها.

عىل  املوزانة  استناد  من  مخاوف  مثة  عىل -  املوزانة  استناد  من  مخاوف  مثة   -
ذات  تكرر  واقعية  غري  وتقديرات  ذات أرقام  تكرر  واقعية  غري  وتقديرات  أرقام 

أزمة موزانة العام املايض؟أزمة موزانة العام املايض؟
ومنرصفات  إيرادات  أرقام  عىل  استندنا 
مل  حقيقية  ــرادات  اإلي أرقام  كل  واقعية، 
نعتمد عىل املنح إال التي تم التوقيع عىل 
بنسبة  االكتامل  عىل  أوشكت  أو  اتفاقاتها 
90%، أما الرصف فمبني عىل دراسة للرصف 
مع  املاضية  أعوام  الـ10  خالل  الحكومي 
مع  تتالئم  التي  البسيطة  الزيادات  بعض 
من  االستفادة  تم  لقد  األسعار،  زيــادات 
والتي   2020 ملوازنة  السابقة  ــدروس  ال
املؤكد  مــن  يكن  مل  إيـــرادات  تضمنت 
تحصيلها، لقد تم تقليل االستدانة من البنك 
املركزي األمر الذي يؤكد 
املالية  وزارة  ــزام  ــت ال
االقتصادي  والتخطيط 
برفع عبء التضخم عن 
عند  وتثبيته  املواطن 
العام  بنهاية  نسبة %95 
بالنسبة  مقارنة   2021
تعادل  التي  الحالية 
من   ،%250 مــن  ــر  أك
املوازنة  إيجابيات  أهم 
إحداث إصالحات رضيبية وجمركية  العام 
 ،%60 بنسبة  الرضيبية  املظلة  وتوسعة 
ملياراً   20 من  الذهب  ــرادات  إي وزيــادة 
بنسبة  جنيه  مليار   100 إىل  املايض  العام 

زيادة تصل لنحو %82.
- ما هي املنح املؤكدة التي تم تضمينها - ما هي املنح املؤكدة التي تم تضمينها 

يف املوازنة؟يف املوازنة؟
تم تضمني املنحة األمريكية 700 مليون 

دوالر،  مليون   170 الدويل  والبنك  دوالر، 
وهناك منحة عينية من القمح عرب الوكالة 

األمريكية تعادل 20 مليون دوالر،
- إصالح املالية العامة والحد من الطلب - إصالح املالية العامة والحد من الطلب 
أبرز  من  واحــد  متدرج،  بشكل  أبرز الفائض  من  واحــد  متدرج،  بشكل  الفائض 

التحديات التي تواجهكم؟التحديات التي تواجهكم؟
تحقق  موازنة  أول  تعترب   2021 موازنة 
وتحافظ  طويلة  سنوات  منذ  جاري  فائض 
من   %1.4 حدود  يف  كيل  عجز  نسبة  عىل 
القيايس  الرقم  ــ  اإلجاميل  املحيل  الناتج 
العام  اإلنــفــاق  ضبط  تم  كام  ـــ،  3-5%ــ
وتخفيضه  الحكومة  عىل  الرصف  وترشيد 
بنسبة 24%، العمل عىل هيكلة املوازنة أمر 
فعىل  سنوات،  لعدة  دؤوباً  عماًل  يتطلب 
سبيل املثال تواجه املوازنة مشاكل هيكلية 
متعلقة بارتفاع الرصف الجاري عىل حساب 
الذي  الجاري  العجز  وارتفاع  التنموي، 
العام إىل صفر، فقد  سعينا لتخفيضه هذا 
املرصيف،  النظام  من  االستدانة  من  قللنا 
استدانة  أكرب  حدثت   2020 العام  ففي 
يف  تسبب  مام  جنيه  مليار   200 بلغت 
ارتفاع نسبة التضخم، تم تقليل االستدانة 
املقابل  يف  جنيه،  مليار   52 إىل  العام  هذا 
نسعى لتقليل حجم األموال املتداولة وهو 
أمر لن يجدي لوحده يف ضبط السوق ما 
مل يتم توقيف األنشطة الطفيلية وهو أمر 

ملعالجة  ونسعى  متكامل، 
بشكل  املشكالت  هذه  كل 

متدرج.
زمني  تصور  زمني - هل هناك  تصور  - هل هناك 
الحكومة عىل ضبط  الحكومة عىل ضبط لقدرة  لقدرة 

السوق؟السوق؟
ــايس  أس بشكل  نعمل 
لخفض التضخم تدريجياً عرب 
تقليل  أبرزها  آليات،  عدة 
االستدانة من البنك املركزي 
وهو أمر سهل التحكم فيه 

عليا  آلية  تشكيل  تم  واملركزي،  املالية  بني 
الجهاز  تشمل  التضخم  ضبط  عىل  للعمل 
واملواصالت  والتجارة  لإحصاء،  املركزي 
وجهات أخرى للتحكم يف سلة السلع التي 
يتم من خاللها حساب التضخم، كام توجد 
كل  تضم  الناس  مبعاش  معنية  ثالثة  آلية 

جهات االختصاص.

- زيادة األجور مثلت تحٍد كبري للموازنة - زيادة األجور مثلت تحٍد كبري للموازنة 
العام املايض كيف سيتم التعامل معه؟العام املايض كيف سيتم التعامل معه؟

عليه،  مقدور  ولكن  كبري  تحٍد  حقيقة 
قيد  كانت  املايض  العام  املرتبات  زيــادة 
تطبيقها  وعند  وعود  وبنيت عىل  الدراسة 
خلقت ضغطاً شديداً عىل امليزانية السابقة، 
موارد  وتوفري  ذلك  تجاوز  استطعنا  ولكن 
بإنفاذ  التزامنا  وسنواصل  لها  حقيقية 
الذي تم اعتامده  هيكل األجور واملرتبات 
خاصة  الناس  عىل  يسهل  ألنه  2020م،  يف 
أنه يشمل قطاعات اجتامعية واسعة، وهو 
لزيادة  أيضاً  الخاص  القطاع  سيدفع  ما 
 2020 موازنة  سعت  لقد  بدوره،  األجور 
لتحسني األوضاع لكن واجهت تحديات غري 
أفقدت  التي  كورونا  جائحة  مثل  مسبوقة 
السودان أكر من 40% من موارده، بجانب 
عىل  الرصف  زيادة 
ــة، وقــبــل  ــح ــص ال
متاما  ــا  ــاوزه ــج ت
السيول  كارثة  أتت 
والتي  والفيضانات 
السودان  أفقدت 
الكثري من املشاريع 
بجانب  الزراعية 
األرواح  خسائر 
واآلن  واملمتلكات، 
تحديات  ــواجــه  ن

املوجة الثانية من كورونا.
من  يحدث  قد  وملا  لها  تحسبتم  هل  من -  يحدث  قد  وملا  لها  تحسبتم  هل   -

إغالق شامل؟إغالق شامل؟
األول  بندي رصف  عرب  لها  تحسبنا  نعم 

الطوارئ والثاين يف الصحة مبارشة.
- بالحديث عن املوارد املخصصة للتنمية - بالحديث عن املوارد املخصصة للتنمية 
تبدو منذ انفصال جنوب السودان يف العام تبدو منذ انفصال جنوب السودان يف العام 
كونها  من  أكر  تجملية  أو  شكلية  كونها   من  أكر  تجملية  أو  شكلية   20102010

حقيقية؟حقيقية؟
عاملياً يجب أال يقل الرصف عىل التنمية 
عن 50%، ولكن يف السودان يتم الرتكيز عىل 
الرصف الجاري الذي يصل لنحو 80% من 
وسنسعى  صحيح،  غري  أمر  وهذا  املوازنة 
األمر  تدريجي وسيستغرق  بشكل  لتغيريه 
سنوات للوصول إىل الوضع املثايل، املوزانة 
التنمية  عىل  الرصف  دون  قيمة  لها  ليس 
االستقرار  لتحقيق  حيوياً  أمراً  تعد  التي 
السيايس والتنمية املتوازنة لألقاليم وزيادة 
الناتج املحيل اإلجاميل والوظائف وغريها...، 
مع  متت  التي  االتفاقيات  ندرج  مل  نحن 
بعد  إال  الــدول  وبقية  املتحدة  الواليات 
ما  وهو  التنمية،  لرصيد  لتضاف  توقيعها 
يعني أن امليض يف ذات السياسات الحالية 
تلقائية  زيادة  يعني  العامل  عىل  واالنفتاح 
مليزانية التنمية، ومن املهم أن يكون هناك 
املناطق  خاصة  األقاليم  يف  تنموي  توازن 

املتأثرة بالحرب.
للموازنة  وجهت  التي  االنتقادات  من  للموازنة -  وجهت  التي  االنتقادات  من   -
لرتتيبات  كافية  موارد  تخصيص  عدم  لرتتيبات هي  كافية  موارد  تخصيص  عدم  هي 

السالم؟السالم؟
السالم  ترتيبات  تحتاج  تقديراتنا  حسب 
دوالر،  مليارات   5 يقل عن  ال  ملا  لتنزيلها 
وتم تخصيص مليار دوالر يف هذه املوازنة 
سيتم  الله  شاء  وإن  الذاتية،  مواردنا  من 

تغطيتها عرب املانحني.
- وما هي أوجه رصف هذا املبلغ؟- وما هي أوجه رصف هذا املبلغ؟

ملرشوعات  املبلغ  هذا  من   %70 نحو 
كام  املؤمترات  عىل  للرصف  وليس  تنموية 
الرصف  يف  تركيزنا  السابق،  يف  يحدث  كان 
التي  املرشوعات  عىل  منصب  السالم  عىل 
تنعكس بشكل مبارش عىل إنسان املنطقة 
تخصيص  سيتم  النزاعات،  من  املترضرة 
املركز  الروة بني  21.5 مليار ضمن قسمة 
تنموية  مــرشوعــات  ملواصلة  واألقاليم 
متوقفة لسنوات بسبب الحرب بعد توقيع 
تعاقداتها، كام تم إضافة 13.3 مليار جنيه 
من  مليار  و19.3  السالم،  بناء  لصندوق 

منحة أمريكية لدعم برامج السالم.
-يثار جدل قديم متجدد مفاده استمرار -يثار جدل قديم متجدد مفاده استمرار 
االختالل يف أولويات الرصف لصالح الرصف االختالل يف أولويات الرصف لصالح الرصف 
حساب  عىل  والــدفــاع  ــن  واألم حساب السيادي  عىل  والــدفــاع  ــن  واألم السيادي 
عىل  استنادا  كالتعليم  األخرى  عىل الخدمات  استنادا  كالتعليم  األخرى  الخدمات 

أرقام مرسبة للموازنة؟أرقام مرسبة للموازنة؟
املوازنة  عىل  تستند  نرشت  التي  األرقام 
)الكاملة(  القومية  وليس  االتــحــاديــة 

-االتحادية باإلضافة للوالئية...
-)مقاطعة( هل هذا يفرس الحديث عن -)مقاطعة( هل هذا يفرس الحديث عن 
التي  األرقام  يف  والتباين  موازنتني  التي وجود  األرقام  يف  والتباين  موازنتني  وجود 

أعلنتم عنها وما ترسب لإعالم؟أعلنتم عنها وما ترسب لإعالم؟
املؤمتر  يف  عنها  تحدثنا  التي  ــام  األرق
تتعلق  اإلعالم  وزير  مع  املشرتك  الصحفي 
أرقــام  بني  والــفــرق  القومية،  باملوزانة 
من  الكثري  هناك  أن  إىل  يرجع  املوازنتني 
املنرصفات املمركزة مثل بند الدفاع والذي 
يرصف عىل املستوى القومي ولكن يصنف 
يف  عسكري  فأي  االتحادية،  املوازنة  تحت 
وتشوينه  مالبسه  السودان  يف  مكان  أي 
وكل احتياجاته تأيت من املوازنة االتحادية، 
يف  الوالئية  املوازنات  دمج  عند  وبالتايل 
الكاملة(  القومية  )املــوازنــة  االتحادية 
كنسبة  الدفاع  الرصف عىل  نسب  سيتضح 

من الرصف الحكومي بأكمله.

حوارحوار٥
األحد ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

حوار ــ محمد عبدالعزيز              تصويرــ شالكا

 موازنة العام 2021 خضعت لمشاورات غير مسبوقة

 2021 العام  موازنة  الوزراء إلجازة  السيادي ومجلس  املجلس  يتجه 
بعد جدل وانتقادات من قبل قوى الحرية والتغيري وجهات أخرى حول 
أولويات الصرف، صحيفة )الديمقراطي( جلست مع وزيرة املالية د.هبة 
أول ظهور صحفي،  املوازنة يف  مالمح  أبرز  عن  للحديث  علي  محمد 
هبة بالرغم من جدول أعمالها املزدحم خصصت نصف ساعة للحديث 
عن عملية وضع املوازنة وكيفية تفادي أخطاء العام السابق، مع الوعد 

بمساحة أكرب يف مقبل األيام.

وزيرة املالية والتخطيط االقتصادي د.هبة محمد على لــ)الديمقراطي(: )١-٢(

تخفيض 
الصرف 

الحكومي 
بنسبة 24 %

 )...( هذه 
حقيقة وجود 

موازنتني

وفرنا مليار 
دوالر من 

املوارد الذاتية 

هناك تصور 
زمني لضبط 

السوق

أكبر نسبة في الموازنة للحماية االجتماعية



أوقفوا التعدين داخل احملميات القومية
طوابع بريدية تخليدا لثورة ديسمبر

الدولة  اقتصاد  يعاين  عندما  االنكامش  يحدث  االقتصادي:  االنكامش   
أما  االقتصادي.  النشاط  مؤقت ألوجه  تراجع  إىل  يؤدي  مام  ركود،  من كساد أو 
السبب الرئييس لحدوث االنكامش فهو قلة الطلب عىل السلع والخدمات وذلك 
إما بسبب تراجع القدرة الرشائية للمستهلكني، أو تدين السيولة النقدية املتاحة 
وقد  للتداول،  النقود  من  املزيد  للدول عن ضخ  املركزية  املصارف  عجز  بسبب 
السلع  ومنتجي  املصنعني  بني  الحادة  املنافسة  بسبب  املايل  االنكامش  يحدث 
االنكامش  أسعارها،  بتخفيض  منتجاتهم  مبيعات  لزيادة  منهم  والخدمات سعياً 

عكس التضخم املايل وأسوأ منه من ناحية النتائج واآلثار.

 الفرتيتة 3350 جنيها لألردب
الدخن 5250 جنيها لألردب

العكر3420 جنيها لألردب
الصفراء3450 جنيه لألردب

الدبر3450 جنيها لألردب
املقد3750 جنيها لألردب

الترتون3750 جنيها لألردب
ود باكو 3450 جنيها لألردب.

وبلغ سعر الفول السوداين 2000 جنيه للجوال 

اقتصاداقتصاد٦
االحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

الخرطوم-الدميقراطيالخرطوم-الدميقراطي
بحر  مبحطة  األبيض  النيل  والية  دشنت 
نقل  أسطول  بكوستي  الوقود  لتوزيع  أبيض 
والبرتول  العام  النقل  إلدارة  البرتولية  املواد 
بالوالية والذي اشتمل عىل أربع عربات وتانكر 

لنقل املواد البرتولية.
من جهته أكد وايل النيل األبيض إسامعيل 
نقل  أسطول  تدشني  أن  وراق  الرحمن  فتح 
املعاناة  تخفيف  إطار  يف  يأيت  البرتولية  املواد 
السلع  بنقل  يتعلق  فيام  املواطنني خاصة  عىل 
هذا  من  الهدف  أن  إىل  مشريا  االسرتاتيجية 
التي  للمعينات  الوالية  امتالك  هو  املرشوع 
املــواد  نقل  تكاليف  تخفيف  يف  تساعدها 
الدقيق  مثل  االسرتاتيجية  والسلع  البرتولية 

واملواد الغذائية.
بالجيدة  الخطوة  هــذه  وراق  واعترب 

وسيكون لها مردود إيجايب يف معاش الناس.
 ٢٠٢١ للعام  الوالية  خطة  أن  إىل  وأشار 
هي امتالك أسطول كامل من الشاحنات لنقل 

أسطول  تحديث  جانب  إىل  الرضورية  السلع 
العربات الحكومية وفحصها بغية إرساع وترية 
العمل إلنفاذ خطة الوالية التنموية لهذا العام 

بجميع املحليات.
ومثن الجهود املقدرة من قبل إدارة النقل 
إمكانياتها  تسخري  يف  بالوالية  والبرتول  العام 
وطالب  الكبري  الحيوي  املرشوع  هذا  إلنفاذ 
بالوالية  الحكومية  املؤسسات  كافة  سيادته 
إلرساع الخطى وابتكار برامج ومرشوعات تصب 

يف مصلحة املواطن وتلبي رغباته التنموية.
مجدي  األستاذ  قال  السياق  ذات  ويف 
العام  النقل  إدارة  مدير  مريغني  محمد 
والبرتول بالوالية إن مرشوع تأسيس أسطول 
تكلفة  لتقليل  يهدف  البرتولية  للمواد  ناقل 
النقل وإيصال الوقود والغاز لجميع محليات 
يد  متناول  يف  يكون  مخفض  بسعر  الوالية 
السلع  نقل  يف  إسهامه  عن  فضال  املواطن 
واملواد  والسكر  الدقيق  مثل  االسرتاتيجية 

الغذائية لكافة املحليات.
وكشف عن خطة إدارته المتالك أسطول 
الرشاكات  تفعيل  خالل  من  ومتنوع  ضخم 
الذكية مع املصارف والبنوك واملؤسسات املالية 
بالوالية ممتدحا جهود وزارة املالية واالقتصاد 
والقوى العاملة بالنيل األبيض إلسهامها الواضح 
لهذا  األوىل  املرحلة  تدشني  يف  الكبري  ودعمها 
مراحل  عرب  إنفاذه  سيتم  ــذي  وال ــرشوع  امل

مختلفة خالل هذا العام.

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
والتنمية  العمل  وزيــرة  كشفت 
خطة  إجازة  عن  الشيخ  لينا  االجتامعية 
وأداء وميزانية الصندوق القومي للتأمني 
إن  وقالت   ،2021-2020 العام  الصحي 
الصحية  الخدمات  لتوفري  منها   %  90
االجتامع  خالل  لينا  وأمنت  ــة،  واألدوي
امليزانية  إلجازة  الصندوق  عقده  الذي 
أمس   2021-2020 لعام  األداء  وخطة 
التداخالت  عىل  أمنت  الصندوق،  مبباين 
السكانية  التغطية  مجال  يف  متت  التي 
بواليات دارفور الخمس، جنوب كردفان 
الصحية  الخدمات  لتوفري  األزرق  والنيل 
ألف   614 من  أكرث  تغطية  إىل  إضافة 
بجانب  والعائدين  النازحني  بقرى  أرسة 
تأهيل وتوفري املعدات لـ57 مركزا صحيا 

لتقديم  الكيل  العدد  ليصبح  وتشغيلها 
الخدمات أكرث 18من 5 مركزا .

وأكدت لينا عىل أهمية العمل املشرتك 
وأشــادت  الــوزارة،  مع  العمل  مع رشكــاء 

بدور الصندوق والعاملني به بكافة واليات 
السودان خالل املرحلة االستثنائية واألزمات 
االقتصادية التي ألقت بظاللها السالبة عىل 

القطاع الصحي.
من  الــرغــم  عــىل  ــه  إن لينا  وقــالــت 

أن  إال  البالد  منها  تعاىن  التي  التحديات 
توفري  أجــل  مــن  يعمل  ظــل  الصندوق 
وتوطني وتجويد ومراقبة الخدمات الصحية 
عىل  العبء  تخفيف  بهدف  بالواليات 
بالنموذج  الصندوق  ووصفت  املواطن، 

حكومة  بتوجيهات  اللتزامه  الفريد 
الفرتة االنتقالية.

املدير  أعــلــن  جانبه  ــن  م
للتأمني  القومي  للصندوق  العام 
عن  املاحي  بشري  دكتور  الصحي 
الطبية  الخدمات  مجلس  تكوين 
للعمل  االتحادي  املستوى  عىل 
الصحية  التغطية  تحقيق  عىل 
الخدمات  كافة  وتقديم  الشاملة 
املطلوبة لجميع املواطنني وخاصة 
عىل  والرتكيز  البطاقات،  حملة 
للنهوض  الصحة  ــوارد  م توجيه 
الحكومية  الصحية  باملؤسسات 
تقديم  يف  استمراريتها  وضامن 
أهمية  عىل  املاحي  الخدمات.وأكد 
مثل  الــرشكــاء  مع  املشرتك  العمل 
والتكامل  األمان  ومفوضية  الزكاة  ديوان 
ترتكز  الخطة  أن  إىل  ولفت  الفقر.  وخفض 
عىل آليات مشرتكة لتقديم ومتويل الخدمات 

الصحية عىل املستوى االتحادي والواليئ.

 أسطول لنقل املواد البترولية بكوستي

تغطية ٦١٤ ألف أسرة بقرى النازحني بالتأمني الصحي

 التعدين يدمر 
محمية الردوم

الخرطوم- شذى الرحمةالخرطوم- شذى الرحمة

املحميات  داخل  التعدين  املحميات )اوقفو  داخل  التعدين  )اوقفو 
القومية(القومية(

حامية  معا  خطر  يف  حامية )البيئة  معا  خطر  يف  )البيئة 
نحميها(نحميها(

)من أجل الحياة الربية ()من أجل الحياة الربية (
املــوارد  عىل  الحفاظ  أجل  املــوارد )من  عىل  الحفاظ  أجل  )من 

الطبيعية(الطبيعية(
)من أجل املحميات الطبيعية ()من أجل املحميات الطبيعية (

بها  دفع  الهاشتاقات  من  عدد 
الجهات  أنظار  للفت  بالبيئة  مهتمون 
الذي  والتدهور  الدمار  عن  املسؤولة 
داخل  الواقعة  ــردوم  ال مبحمية  لحق 
حدود والية جنوب دارفور بعد تعرّضها 
الكبري  بالدمار  املهتمون  وصفه  ما  إىل 
عن  األهــيل  التعدين  عمليات  جــراء 
مشريين  )سنقو(،  مناجم  يف  الذهب 
عىل  ــاراً  آثـ خلف  التعدين  أن  إىل 
املواد  بسبب  املحمية  الربية يف  الحياة 
استخالص  يف  املستخدمة  الكيميائية 

الذهب.
منطقة  أهــايل  ــادات  إف وحسب 
الزئبق  مــاديت  استخدام  فإن  ــردوم  ال
مئات  نــفــوق  إىل  أدى  والسيانيد 
األوىل  ــام  األي يف  والطيور  الحيونات 
شاهدوا  أنهم  وأكدوا  التنقيب،  لبداية 
قد  والطيور  الربية  الحيوانات  آالف 
لألشجار  الجائر  القطع  بجانب  نفقت، 
بواسطة املنقبني عرب أكرث من 30 منجام 
“أغبش،  منجم  أشهرها  للذهب  أهليا 
رسفاية، رضابة، بنقو، وجامنة” ويعمل 
فيها أكرث من 60 ألف منقب. وطالبوا 
محمية  داخل  التعدين  نشاط  بإيقاف 

الردوم القومية.
التعدين  لجنة  تعقد  جهتها  من 
البيئة  لحامية  السودانية  بالجمعية 
التعدين  ــودات  ــق )ع حــول  سمنارا 
الجديدة ودور منظامت املجتمع املدين 
عىل  األحد  اليوم  البيئية(  الرقابة  يف 
للوقوف  األخــرية  الهاشتاقات  خلفية 

عىل الوضع مبحلية الردوم.

 تدشني طوابع بريدية تخليدًا 
لرموز ثورة ديسمرب املجيدة

مصطلح اقتصادي بورصة احملصوالت بالقضارف

الخرطوم-الدميقراطيالخرطوم-الدميقراطي
)سودابوست(  الــســودان  بريد  دشــن 
لرموز  ووفاًء  تخليداً  تذكارية  طوابع  تسعة 
الثورة الباسلة وذلك يف إطار احتفاالت بريد 
السودان بأعياد االستقالل املجيدة وبالذكرى 

الثانية لثورة ديسمرب الخالدة. 

تم  التي  الطوابع  مواضيع  وتنوعت 
وأخرى  الشهداء  تخلد  بني طوابع  تدشينها 
وقطار  وللكنداكات  والجرحى  للمفقودين 
وتخلل  املجيدة،  الثورة  وشعارات  عطربة 
طوابع  عن  وثائقي  فيلم  عرض  االحتفال 

الثورة .

الخرطوم- شذى الرحمةالخرطوم- شذى الرحمة
كبرية  زيــادات  األيام  هذه  للسلع  الخرطوم  أسواق  تشهد 
أصحاب  استنكرها  وقد  األساسية،  خاصة  االستهالكية  السلع  يف 
املحالت التجارية ألنهم ال يجدون تربيرات تقنع املستهلك بهذه 

البوترية املتصاعدة لألسعار.
من جهته قال بشري عثامن للبيع املخفض بسوق الشنقيطي 
بأمدرمان: بتنا ال نعرف ما نقول، مشريا إىل أن سعر سلعة السكر 

تحديدا أصبحت زيادتها أمرا عاديا شبه شهري من املصنع.
 وأكد ارتفاع أسعار كل السلع االستهالكية بعد مطلع شهر 
يناير الحايل حيث بلغ سعر جوال السكر زنة )٥٠( كيلو )٩( آالف 
بـ)٨( آالف جنيه أي بواقع ألف جنيه يف أقل من  جنيه مقارنة 
آالف   )٩( إىل  رطل   )٣٦( الزيت  جركانة  سعر  ارتفع  فيام  شهر، 
جنيه من )٨٢٠( جنيه كام ارتفع سعر باكتة سيقا )١٠( كيلو إىل 

لنب  كيس  سعر  وارتفع  جنيه،   )١٥٠٠( بـ  مقارنة  جنيه   )١٧٠٠(
البودرة زنة )٢.٥( كيلو إىل )٢٤٠٠( جنيه مقارنة بـ )٢٠٠٠( جنيه 
الرطل )٧٠٠( جنيه  بلغ سعر  الشاي  ارتفاع طفيف يف سعر  مع 

)٦٠٠( جنيه.
بالكهرباء  املتعلق حفظها  املنتجات  ارتفاع  إىل  وأشار بشري   
الزبادي  ارتفع سعر عبوة  للكهرباء حيث  األخريه  الزيادات  بعد 
العبوة  سعر  وارتفع  جنيها   )١٨٠( إىل  جنيها   )١٤٠( من  الكبرية 
أسعار  استقرار يف  مع  جنيها   )٦٠( إىل  جنيها   )٥٠( من  الصغرية 
البصل عىل )٦.٥( آالف للجوال وأرجع بشري الزيادات إىل زيادة 
من  الرغم  وزاد عىل:  الوقود وشحه،  أسعار  ارتفاع  بعد  الرتحيل 
ذلك حركة البيع بالجيدة مشريا إىل أن املواطن ليس لديه سبيل 
أساسية  سلع  السلع  هذه  فكل  األسعار  غالء  برغم  الرشاء  غري 

واحتياجات يومية لألرس.

 زيادات في كل أسعار السلع خالل يناير
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• يف فجر الثالث من يونيو 
القيادة  بوابات  أمــام   ٢٠١٩
ــســوداين؛  ال للجيش  العامة 
باآلالف  ُتقّدر  قوات  داهمت 
والهراوات،  بالسالح  مدججة 
الذين  السلميني،  املعتصمني 
كانوا يجّهزون لالحتفال بالعيد؛ 
وعرب البث املبارش شاهد العامل 
تقتل  الغاشمة  القوة  كله؛ 
الذين  خيام  وتحرق  وتنتهك 
ظنوا أن وجودهم أمام القيادة 
من  يحميهم  للجيش،  العامة 
ل كتائب الظل، ولكن قبلها  تغوُّ

من  كثري  ومنح  السابعة،  الفرقة  بسحب  الحقري  السيناريو  بدأ  بأيام 
الضباط إجازات؛ و"حدس ما حدس".

• تم قتل  أكرث من مائة واغتصاب ٧٠ شابة وشاباً؛ وجلد املئات، 
وإذاللهم وانتهاك حقوقهم، لفرتة استمرت أكرث من سبع ساعات وكانت 
لحامية  السوداين  الجيش  فيها  يظهر  مل  سنوات؛  الضحايا  حساب  يف 
مواطنني سودانيني يف قلب الخرطوم، بل ظلت التاترشات تنهب طرق 
الخرطوم مثريًة للرعب، واإلرهاب؛ وأمام كل حامية للجيش يف جميع 
املدن؛ ويف تزامن مدهش تم فض جميع االعتصامات السلمية، التي 
األمنية  اللجنة  إعالن  عقب  للمدنيني،  السلطة  تسليم  تنتظر  كانت 
والحلول  البشري  خلع  بيان  وإذاعة  الجامهري  جانب  انحيازها  للبشري 

مكانه وتسمية مجلس عسكري متولياً لزمام السلطة.
الفرقة  جنود  بني  حدثت  التي  العظيمة  االنسجام  لحظات   •
السابعة مشاة وبني املعتصمني أمام القيادة العامة للجيش؛ تسببت يف 
إبعادهم عن مرسح الجرمية قبل أيام قليلة فقط، كان واضحاً للجميع 
أن مثة يشء يتم ترتيبه، ُأبعدت فرقة كاملة من الجيش نسج أفرادها 
حبال الود بينهم وجموع السودانيني الذين افرتشوا العراء والساحات؛ 
جنوداً  شاهدنا  بها؛  حلموا  التي  الجديدة  وللدولة  للمدنية،  نشداناً 
يشاركون بالرسم عىل الجداريات، بعضهم أطلق لحنجرته العنان وغنوا 
يف املرسح، كام أن صوراً وفيديوهات كثرية وثقت للحظات التي انحاز 
فيها بعض أبطال القوات املسلحة بشكل فردي للجامهري مثل النقيب 
حامد عثامن الذي تصدى لفرقة من َقَتلة النظام البائد كانت تتسلل 
لياًل لقتل املعتصمني وقنصهم؛ لكنه خالف التعليامت التي قالت له 
كانت  التي  الجيش  قيادة  من  التعليامت  املعتصمني؛  يحمي  ال  بأن 
تريد أن ُيرتك املعتصمون يواجهون عصابات اإلنقاذ وقناصيها، وهم 
ُعزل؛ لكن إخوان حامد ومحمد صديق والشهيد سامي شيخ الدين؛ 

كانوا هم الجيش الذي ظن السودانيون أنه تم تدجينه بالكامل.
• يف األيام التي تلت جرمية فض اعتصام القيادة العامة للجيش؛ 
كانت جرائم القتل والقنص واالنتهاكات التي ترتكبها القوات الهجني 
يف شوارع الخرطوم وجميع مدن السودان شيئاً يفوق الوصف، جلد 
واالنتهاكات  بالجلد  الطرق  فتح  املواطنني عىل  إرغام  العنج،  بسياط 

واإلذالل الذي مل يظن مواطن أنه سيحدث له ذلك يف بالده.
ورمي  جامعية،  مقابر  يف  شهداء  دفن  وتم  القانون؛  غاب   •
بعضهم يف النيل، وفقدان الكثريين؛ يشء هائل ومظلم حدث، مثلام 
حدث يف دارفور والنيل األزرق وجبال النوبة؛ انتهاك حق املواطنني، 
الذي  اإلنقاذي  النظام  وجه  هو  هذا  وإذاللهم؛  اغتصابهم،  قتلهم، 
القوة  النظام من  البشري وإخوانه؛ فعظم  استمر حتى عقب سقوط 

الغاشمة ظل هو هو.
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يف الحدود الرشقية، يف الفشقة؛ مع طبول الحرب التي تدق؛ قال 
وحامية  اإلثيوبيني،  من  السودانيني  حامية  يريد  الجيش  إن  الربهان 

النساء.
قلب  يف  بواباته  أمام  برهان  جيش  يحميهن  مل  الاليت  النساء 

الخرطوم؛ هل سيحميهن يف الحدود البعيدة؟

أن هؤالء  أمريكا هو  قامئا يف  الذي سيظل  التحدي 
وإن  حتى  باقون  املؤامرة  بنظرية  يؤمنون  الذين  الناس 
الستغالل  استعداد  عىل  هو  من  وهنالك  ترمب،  ذهب 
محافظة  تلفزيونية  قنوات  فهنالك  وتجهيلهم،  جهلهم 
أساسهام  اللذين  والعته  الغلواء  استمرار  من  تتكسب 
التطرف واإلحساس بالتفوق والحق يف السلطلة كامتياز 
تاريخي وهو ما تغذيه نظرية املؤامرة. هؤالء الناس اآلن 
ال ميكن وصفهم بأنهم محض أعضاء يف الحزب الجمهوري 
طائفة  يشكلون  هم  بل  الرئاسة  انتخابات  خرس  الذي 
مكتملة األركان لها مصادر معلوماتها ولها منهج تفسري 
املختلف  اآلخر  يف  وترى  االجتامعية  والظواهر  للعامل 

عدوا، كام أن لها زعيم يوجهها كيف ما شاء.
تكشف  يناير  من  السادس  يف  الكونغرس  غزوة   
مدى دقة التخطيط لعملية مترد مسلح متكاملة إلرغام 
نفس  وهو  االنتخابات  نتيجة  إلغاء  عىل  الكونغرس 
الكونغرس الذي أىت بنفس هذه االنتخابات يف سابقة هي 
تحالف  هي  الطائفة  هذه  أمريكا.  يف  نوعها  من  األوىل 
وكارهي  العنرصيني  ومن  الجدد  النازيني  من  عريض 
الحزب  انسجام مع أطروحات  األجانب وظلت يف حالة 
ونازيون  عنرصيون  أعضائه  كل  ليس  الذي  الجمهوري 
اقتصادية  بسياسات  يؤمنون  محافظون  أناس  جلهم  بل 
ترقص  ظلت  الحزب  قيادة  أن  إال  محافظة  واجتامعية 
رقصة العقرب مع هذه املجموعات املتطرفة ألنها تحتاج 
اىل أصواتها يف بلد حدثت فيه تغيريات دميغرافية كبرية يف 
السنوات املاضية أثرت سلبا عىل حظوظ الحزب يف الفوز 
بالسلطة دون إجراءات قانونية تعمل عىل تقليص عدد 
الناخبني بأشكال فنية معقدة. ومام يؤكد ما ذهبنا إليه 
إعالن هذه الطائفة عن تنظيم عمليات احتجاج مسلح 
يف الفرتة ما بني 16 اىل 20 يناير والدعوة اىل اقتحام مباين 
كل الحكومات الوالئية يف كل الخمسني والية. مل يكلف 
عن  يرتاجع  أن  أو  هؤالء  ليهدئ  نفسه  املغادر  الرئيس 
أقواله حول فرية تزوير االنتخابات وهو ما أوصل األمور 
اىل هذا املستوى. مثل هذه األخبار عزيزي القارئ كانت 
تأيت من دول بها دميقراطيات حديثة مثلام حدث يف ساحل 

العاج  قبل سنوات قليلة وكينيا وتايالند، وها 
أعرق  بلد  أمريكا،  تأيت من  األخبار  هي ذات 
دميقراطية يف التاريخ اإلنساين ذات املؤسسات 
يكون  أنه سوف  أظن  والراسخة، وال  الفعالة 
ألمريكا اليد العليا أخالقيا يف الحديث اىل بقية 
دول العامل عن قبول نتائج انتخابات متنازع 
رمبا  الدميقراطية  بالقيم  التبشري  أو  حولها 
لوقت ليس بالقصري. لقد تغريت نظرة العامل 
أمر  هذا  ولعمري  األبد،  اىل  رمبا  أمريكا  اىل 
مؤسف للبرشية جمعاء فانهيار الدميقراطيات 
الغربية ال يعني قيام منوذح صيني أو رويس 
اشرتايك رحيم وغري إمربيايل لو علم الغوغاء. 

ماهو  شاكلة  من  العالقة  األسئلة  هو  واألمر  األدهى 
بعمل  التهديد  ظل  يف  األمريكية  الدميقراطية  مستقبل 
مسلح من قبل أقلية متطرفة؟ ماهي الكيفية التي ميكن 
وقبولها  االنتخابات  يف  الناس  من  الكثري  ثقة  إعادة  بها 
القيادة  لتغيري  وآلية  للسلطة  السلمي  للتبادل  كوسيلة 
التي يريد؟ هل  السياسات  واستفتاء الشعب يف طبيعة 
انتخابية  عملية  أي  يف  وتشكيك  خالف  هنالك  سيكون 
التي  يخرسها الحزب الجمهوري؟ األهم ماهي الوسائل 
ميكن بها وقف انتشار نظريات املؤامرة يف ظل اإلنرتنت 
عىل  سيجيب  وحده  الزمن  املعلومات؟  مصادر  وتعدد 
والتضليل  التجهيل  أن  املؤكد  أن  إال  التساؤالت  هذه 
سيتواصالن كام سيتواصل أيضا عمل املخابرات الروسية 

يف زعزعة الدميقراطيات الغربية.
أما بالنسبة لنا نحن يف جنوب الكرة األرضية فام هي 
الدروس والعرب التي ميكن أن نتعلمها من محاوالت قتل 
الدميقراطية األمريكية ونحن ما زلنا نرتنح يف مخاض ميالد 
دميقراطيتنا؟ أوال قبل كل يشء علينا أن نعي أن عملية 
وليس  الدميقراطي هي عملية طويلة ومعقدة  االنتقال 
محض حدث، هذا خالف أننا لسنا إزاء انتقال دميقراطي 
تأسيس دولة  إزاء عملية  بلد مستقر نسبيا بل نحن  يف 
مرشوع  عىل  ال  ما  يوما  تتوافق  ومل  الحروب  مزقتها 
وطني وال عىل هوية جامعة وهو ما يجعل من تحدياتنا 

تطلعات  محض  وليس  وجوديا  تهديدا 
ثورية لتحسني مستوى املعيشة وإشاعة 
الحريات. ما نشهد من سجاالت وحرب 
ووزير  املناهج  مركز  مدير  بني  بيانات 
الوزراء  رئيس  ومكتب  والتعليم  الرتبية 
أخرى  سياسية  أطــراف  بني  وسجاالت 
يبدو عليه التعجل والتعامل مع كل يشء 
كأولوية قصوى. قبل إعداد املناهج علينا 
العملية  مخرجات  من  املطلوب  معرفة 
نهضوية  إطار رؤية  برمتها يف  التعليمية 
وليست  وسائل  محض  فاملناهج  شاملة، 
اإلصالح  يف  البدء  أن  رأيي  ويف  غايات 
التباينات  املؤسيس يبدأ بتأسيس ذاكرة مؤسسية وهذه 
الصحف  صفحات  ال  الدولة  دوالب  مكانها  والخالفات 
ووسائط التواصل االجتامعي لتشكيل رأي عام يف قضية 

هي أصال ليست محض قضية مهنية وحرفية.
  ثانيا التخوين والتطرف والغلواء ونرش املعلومات 
الكاذبة هو ما أوصل أمريكا اىل هذه املرحلة من الشقاق 
هذه  االجتامعي  التواصل  وسائط  يف  أراه  وما  الدموي 
األيام مييض يف ذات املسار. آن لنا أن نوقن أننا إزاء واقع 
معقد ال توجد فيه إجابة واحدة صحيحة وال يوجد فيه 
معيار أوحد للمواقف الثورية الصحيحة فلنعطي بعضنا 
الحق يف اختالف زوايا الرؤية والتحليل دون أن نخوض 
يف تفتيش نوايا بعض لنسهل التخوين واألوصاف املجانية 
التي قد تشفي بعض الغليل الثوري لكنها ال تبني وطناً، 
قولوا يل بربكم ماذا استفاد الناس من حرب السجاالت 
هذه إذ مازالت معاناة املواطن يف تصاعد ومازال أعداء 
االنتقال ينشطون؟ إذا ما تعاملنا مع عملية بناء الدولة 
سوف  وطويلة  معقدة  كعملية  الدميقراطي  واالنتقال 
العجلة واألحكام املعلبة وكأمنا هنالك  نخرج من قمقم 
وصفة سحرية جاهزة، فرئيس الوزراء هو محض محطة 
يف هذه العملية املعقدة ومهام فعل سيكون من الصعب 
القول بنجاحه فهذا الواقع سيؤكد فشل كل من يتقدم اىل 
القيادة يف الوقت الراهن فليتنا نكف عن تكسري أجنحة 

فشل  انتظار  يف  بعضنا  وكأن  التشفي  من  ونقلل  بعض 
اآلخرين ليقولوا لنا " ماقلنا ليكم"، هذا ال يعني أن جزءاً 
الوزراء وطاقمه بل  لرئيس  الفشل يجب أال ينسب  من 
العكس فقد آن ألسطوانة" الرتكة الثقيلة" أن تتوقف. ما 
النصح  إلبداء  الحريات  مناخ  توظيف  هو  اآلن  نحتاجه 
وللنقد الخالق الذي يقود اىل إصالح  كام نحتاج لتوسيع 
قاعدة املشاركة السياسية عرب بناء النقابات مثال بدال من 
الذين  أما  رشعيني.  ومهنيني  أصل  مهنيني  يف  التشاكس 
يتوقعون إصالحا شامال يف جهاز الدولة وقيام مؤسسات 
واستقرار  دائم  وسالم  تنموية  ونهضة  وفعالة  راسخة 
يحدث  مل  هذا  إن  فأقول  عاجل  بشكل  وانفراج  كامل 
إال يف األفالم. ما يجب أن نتوقعه من الحكومة التي يف 
بالرتكيز  تبدأ  واقعية  بأجندة  التحيل  هو  التشكيل  طور 
الشامل  السالم  الناس وإكامل ملف  عىل تحسني معاش 
لدولة  يؤسس  دستوري  لبناء  اللبنات  وضع  يف  والبدء 
مطلوبات  هذه  املتساوية،  املواطنة  عىل  قامئة  وطنية 
خدمة  تقوم  أن  ميكن  فال  مؤسيس  إصالح  ألي  ورشوط 
إطار  من  مستمدة  وظيفية  عقيدة  بدون  فعالة  مدنية 
دستوري ومرشوع وطني. الحديث عن أهداف طموحة 
من شاكلة طفرة تنموية وبناء مطارات وإصالح مؤسيس 
فهذه  والقدرات  للجهود  تشتيت  محض  ستكون  شامل 
مجتمعيا وخططا  توافقا  وتتطلب  املدى  أهداف طويلة 

عملية واضحة وفوق كل يشء التزاما سياسيا واضحا.
رمبا سيكون  واالنتقال هذه  البناء  أخريا ويف مسرية 
آجال سيذهب  أم  فعاجال  وزراء،  رئيس  من  أكرث  هنالك 
وستظل  مشاكلنا  معه  تذهب  لن  وســوف  حمدوك 
مسرية االنتقال متعرثة به أو بغريه، هذا للذين يربطون 
معالجتها.  أو يف  مواجهتها  التحديات بشخوص سواء يف 
قدراتهم،  كانت  مهام  أفراد  يحلها  ال  البنيوية  املشاكل 
فلنأخذ بأيدي بعض ولنفكر فيام هو أبعد من موطىء 
أقدامنا علنا نؤسس دولة لصغارنا تجنبهم ما عانيناه، ولنا 
أجمعني أقول ما قال به الصادق الريض يف أوىل سنوات 
عهد الغيهب اإلسالموي: " لست من نور لتغفر .... أنت 

من طني لتبني" فلنبدأ يف بنيان بعضنا البعض. 
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العامل لطيًفا معك، أظهر  كن لطيًفا سيكون 
هي  هذه  اآلخرين.  من  رحمة  ستخترب  رحمة 
اإلنسانية يف أفضل حاالتها. )أندروكليس واألسد( 
من ضمن القصص الشهرية التي تنسب إىل األدب 
إحدى  وهي  لغات،  عدة  إىل  ترجمت  اليوناين، 
القصص التي كانت يف كتب املطالعة قبل 1989، 
برنارد شو مرسحية،  املرسحي  الكاتب  منها  ألف 
فارس  إىل  عبد  من  القصة  بطل  البعض  وغري 
وقديس، أيضا املدينة من اليونان القدمية إىل روما 
املهم  أخالقية.  قيمة  أو  مبدأ  استخالص  بهدف 

مخترص القصة تدور حول شخص يدعى أنردوكليس هرب من 
بطش وقسوة امللك ليختبئ يف الغابة، ويجد نفسه يف مواجهة 
فشل  الوقت،  ذات  يف  األمل  من  أحيانا  وينئ  يزأر،  ضخم  أسد 
الوحش يف حاجة إىل  الهرب، الحظ وتيقن بأن هذا  أندرو من 
يائسة ينئ  املساعدة، ووقف يراقب األسد يقرتب منه يف حاله 
ويتأوه وينظر إىل أندروكليس، الذي رأى هو اآلخر أن األسد ميد 
يده اليمنى، التي كانت منتفخة ومغطاة بالدماء وشوكة كبرية 
مغروسة بني مخالبه، تشجع وغلبته الشفقة أمسك أندروكليس 

بصعوبة  األسد  مخلب  من  وسحبها  الشوكة 
انتزع الشوكة وشعر األسد بالراحة بعد أن أزال 
مطولة  نظرة  األسد  إليه  نظر  الشوكة  أندرو 
تم  أيام،  ببضعة  ذلك  بعد  فيها،  يشكره  كأنه 
القبض عىل أندرو من قبل رجال امللك، الذي 
كان غاضًبا جًدا لهروبه وعقاًبا له قرر رميه إىل 
أسد جائع. تجمعت الحشود ملشاهدة املعركة 
التي سيقتل فيها أندروكليس ُاحرض أسد جائع 
من الغابة إىل ساحة اإلعدام، ويف نفس الوقت 
الساحة  يف  وأخرجوه  أندروكليس  إحضار  تم 
القفص  الحراس  فتح  املحتوم،  مصريه  ليواجه 
لألسد فخرج منه مرسًعا ليسد جوعه. ويف تلك األثناء كان أندرو 
كليس يقف بعيًدا وهو يرتجف بشدة من رؤية األسد املفرتس، 
ولكن حدث يشء غريب حينام قدم إليه األسد ليقتنصه، نظر 
إليه ثم توقف فجأة، وبداًل من أن ينقض عليه سار ببطء وجلس 
بالقصة  امللك  علم  بجسده،  رأسه  ميسح  وجعل  منه  بالقرب 

الكاملة فأطلق رساح أندروكليس واألسد.
هذه القصة األسطورية التي غالبا ما تكون نتاج الفلكور 
الشعبي القديم أظهرت روح االمتنان النبيل من قبل األسد، وأن 

ما تقدمه من رحمة، سيعود لك بطريقة أو أخرى، لذا "ُطوَب 
يف  املبدأ  هذا  املسيح  السيد  َعلم  ُيرَْحُموَن"  ألَنَُّهْم  ِللرَُّحاَمِء، 
وقت ال ترى أمة نفسها أقل شأنا من األخرى كام ذكر مصطفى 
العقاد "فالروماين يرى نفسه سيد العامل بحقه، واإلرسائييل سيد 
سيد  منهم  كل  واملرصي  واآلسيوي  واليوناين  إلهه،  بحق  العامل 
الذين  باركيل( إن  بالبارحة. قال )وليم  اليوم  األمم". وما أشبه 
إن  فإننا  أيضأ  ينالونها  الذين  هم  الرحمة  هذه  مثل  ُيظهرون 
إنعزلنا عن الناس وأمسينا غري مبالني سوف ينعزلون عنا أما إذا 
كنا نهتم بهم فسوف تتجاوب قلوبهم باالهتامم بنا. الرحمة يف 
علم النفس يقال: إنها القدرة عىل فهم معاناة اآلخر االستجابة 
املرء  داخل  الرغبة  تعزز  الرحمة  وتقليلها.  تخفيفها  يف  والرغبة 
يف املساعدة والتخفيف من معاناة اآلخرين وتطوير التعاطف. 
فرد  اليومية،  الحياة  يف  بالسعادة  الشعور  عىل  تساعد  الرحمة 
وقيمة  نوع  عىل  يعتمد  أحشائنا  من  املندفع  العاطفي  الفعل 
فمن  والرحمة،  باللطف  تتسم  كانت  إذا  اآلخرين،  مع  عالقاتنا 
السهل أن نشعر بالرضا مبا نفعله. قال أحدهم أن الذين يدربون 
األفضل  إىل  العامل  تغيري  يريدون  هؤالء  الرحمة  عىل  أنفسهم 
ليمكنهم تحقيق استفادة شخصية، كالشعور بالسعادة وتوطيد 

العالقة مع اآلخرين. 
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مشاهد  يف  برعت  قد  هوليود  كانت  إذا   
واشنطن  برعت  فقد  السينامئية  العلمي  الخيال 
املامرسة  يف  الواقع  مشاهد  تقديم  يف  يس  دي 
وحرية  العالية  الشفافية  ذات  الدميقراطية 
ليتيح  القانون  حاجز  أحيانا  تعرب  التي  التعبري 
هذا العبور بدوره حراكا جدليا دميقراطيا مبارشا 
القانون والدستور  يف تجريب وتطبيق كل مواد 
واختبارها عىل سطح األحداث كام تخترب أجهزة 

تنبيه الحريق وتصاعد الدخان يف األبنية .
ما حدث يف السادس من يناير من اقتحام 
كام  الرعاع  من  ترمب  الرئيس  منارصي  لبعض 
أسامهم بايدن يف خطابه والذين تربأ منهم ومن 

الرئيس ترمب نفسه نتيجة ضغوط أخالقية من بعض  فعلهم 
أعوانه وهو يتجمل من هول الوحشية التي سجلتها كامريات 
املراقبة يف مشهد هوليودي فريد  أثار ذهول األمريكيني والعامل 
متت قراءته عىل طريقتني األوىل من منظور شمويل كام عكسته 
فوىض  تسوق  أن  تحاول  التي  العربية  اإلعالم  وسائل  بعض 
األنظمة  لتلميع  محاولة  يف  وتجاوزاتها  الدميقراطية  املامرسة 
الشمولية القابضة وإبراز قدرتها عىل حفظ األمن والنظام عن 
دميقراطي  منظور  من  أخرى  قراءة  الثانية  أما  القمع  طريق 
الجميع  تجعل  التي  وهيبته  الدميقراطي  النظام  قدرة  تربز 
القانون ال ميزة أو حصانة لرئيس حتى لو كان  سواسية أمام 
رئيس الواليات املتحدة أمام املساءلة واملحاسبة وفق الدستور 
والقانون تصل إىل درجة العزل بقوة مجلس النواب التي هي 

قوة الناخب األمرييك .
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كابيتول  يف  األمريكية  الدميقراطية  املامرسة  قدمت  لقد 
من  السياسية  املامرسة  سواء  واختالفاتها  تجلياتها  بكل  هيل 
لعبه  الذي  الدور  أو  والجمهوري  الدميقراطي  الحزبني  قبل 
العسكرية  املؤسسة  التزام  قبل  من  حتى  أو  الحر  اإلعــالم 
ومؤسساته  الدميقراطي  النظام  بحامية  األمريكية  واألمنية 
املرشوعة يف  ترمب غري  الرئيس  رغبات  أمام  مبهنية  والوقوف 

عرقلة نتائج االنتخابات وعدم إعالنها بشتى 
الحفاظ  كيفية  يف  دروسا  قدمت  الوسائل 
عىل الدميقراطية كخيار حضاري وقيم ومثل 
حضارية جعلت من أمريكا سيدة العامل وأكرب 

قوة اقتصادية وعسكرية يخىش بأسها .
وما درس املؤسسة العسكرية واألمنية 
من  تم  ومــا  ــة  األزم هــذه  إزاء  األمريكية 
التقصري  بعض  نتيجة  واستقاالت  مساءالت 
أو التواطؤ من بعض أفرادها الذين تهاونوا 
أو  قصد  عن  املسؤوليات  تداخل  بسبب 
املؤسسة  عقيدة  أن  عىل  برهانا  إال  تواطؤ 
كانت  ومهنيتها  الدميقراطية  العسكرية 
حاميا  سياجا  باعتبارها  لها  عاصم  أكرب 
الداخلية بني أطراف  التناقضات  للدميقراطية مهام كان حجم 

العملية السياسية .
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وحضاريا  ثقافيا  وسلوكا  قيمة  تصبح  حني  الدميقراطية 
تشكل حائط صد أمام كل درجات السطحية والطموحات غري 
املرشوعة من جميع الفاعلني السياسيني الذين تغويهم السلطة 
أن  كيف  رأينا  وقد  والدستور  بالقانون  االلتزام  نطاق  خارج 
مارست  قد  التواصل  ووسائل  الكربى  األمريكية  اإلعالم  وسائل 
سلطتها يف حامية القيم اإلنسانية والدميقراطية من خالل وقف 
التحريض والتعبئة السلبية التي كان مصدرها الرئيس بحرمان 
ترمب من استغالل منصات اإلعالم الحر للتحريض حفاظا عىل 
أمن وسالمة املجتمع رغم تحفظات البعض الذين مل يفرقوا بني 
الدميقراطية واستغالل اإلعالم لهدمها  الحرية لحامية  مامرسة 
مثلام حدث يف السودان يف عام 89 حني لعب إعالم االخوان 
والتيار اإلسالمي دورا كبريا يف تشويه الدميقراطية الثالثة متهيدا 
من  عقود  ثالثة  بعد  بثورته  الشعب  أطاحه  الذي  النقالبهم 

املعاناة.
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الحكم  رشكاء  بني  السودان  يف  املختلط  الوضع  ورغم 
التي لألسف مل يتم  الدستورية  الوثيقة  أنتجته  الذي  االنتقايل 

املؤسسات  املقارنة بني وضعية احرتام  أن  إال  ببنودها  االلتزام 
الدستورية يف أمريكا ومؤسسات االنتقال يف السودان تبدو بعيدة 
جدا رغم أنها تظل مثاال لتبني الخطى والسبل للدميقراطية التي 
ميارسها العامل الحر والتي نتمناها لبالدنا وهو ما يقتيض تواضع 
األسس  هذه  اتباع  عىل  املتحالفة  والعسكرية  املدنية  القوى 
والرشوط والقيم لننتج نظاما دميقراطيا يكون املستفيد األول 
املؤسسات  من  غريها  قبل  واألمنية  العسكرية  املؤسسة  منه 
األخرى إن هي متسكت بعقيدة دميقراطية راسخة وآمنت بها 
ووعيت دورها وواجباتها وحدود اختصاصاتها وإن وعت القوى 
السياسية واألحزاب رضورة رشوط توفرها عىل النضج السيايس 
إلدارة األزمات وبرامج التطور وتحمل املسؤوليات كام تحمل 
الدميقراطي  الخيار  قيم  وأقر  مسؤولياته  األمرييك  الكونغرس 
دون كبري عىل القانون سواء كان رئيسا أو مؤسسة عسكرية أو 
مدنية وإن كانت بحجم مؤسسات الواليات املتحدة األمريكية. 
يف  شو  التوك  برامج  عرب  الدميقراطية  لفشل  يروجون  من  أما 
بعض البالد التي يحكمها الرئيس القائد فالسؤال هو هل متلك 
املجالس النيابية الصورية يف هذه البلدان أن توجه فقط صوت 

لوم للرئيس ناهيك أن تعزله؟
))55((

األمرييك  الدميقراطي  الــدرس  هذا  هامش  عىل  وأخــريا   
العيب  من  أليس  كمواطنني  نتساءل  أن  لنا  يحق  املستفاد 
تعمد إرجاء تشكيل املجلس الترشيعي االنتقايل الذي يفرتض 
الدستورية  ولحقوقه  للثورة  وحاميا  للشعب  ممثال  يكون  أن 
الحر  العامل  يف  غريهم  من  املختارون  أعضاؤه  يتعلم  وحتى 
كيف ميارسون حرية الدفاع عن خياراتهم الدميقراطية وكيف 
يصنعون خياراتهم يف السلم والحرب وكيف يكيفون سياساتهم 
دميقراطي  مجلس  لبناء  متهيدا  كمرشعني  والداخلية  الخارجية 
متكامل وكامل الرشعية عرب انتخابات حرة ونزيهة أسوة بغرينا 
كان  إذا  املصنوع  الغياب  هذا  يظل  متى  إىل  الحر  العامل  يف 
كمامرسة  بالدميقراطية  يؤمنون  االنتقالية  الفرتة  رشكاء  فعال 
ومؤسسات وثقافة وسلوك حيث ليس من عذر وحيث ال صحة 
املجلسني يف حرضة وجود  التيمم عرب رخصة  باستدامة  لصالة 

املاء .

نحن ودرس الديمقراطية في أميركا



اسرتاحة وإنتاجاسرتاحة وإنتاج
رغم الرضر البالغ الذي أحدثه فايروس كورونا 
يف العامل ويف السودان، إال أنه كان مبثابة اسرتاحة 
مضن،  عمل  من  لـ«سلمى«  بالنسبة  محارب 
فرصة  وكانت  إيجايب،  إنتاج  يف  الوقت  فاستغلت 
أغوار  وسرب  اليوتيوب  أعامق  يف  للسياحة  ممتازة 
تطورت  الصناعة  هذه  أن  ووجدت  »الُكريش«، 
ملدى بعيد وأخذت حيزاً ال ميكن منافسته يف العامل 
العريب والغريب، فهناك األحذية والشنط واملالبس، 
تنحرص  ال  »الُكريش«  خيوط  أن  »وجدت  وقالت: 
يف املفارش فقط غري أن وجودها نادر يف السودان، 
وهذا ما شجعني للدخول يف الصناعة بقلب قوي«.

متعة وتشجيع متعة وتشجيع 
مواد  من  تحتاج  ما  رشاء  عن  سلمى  تتوان  مل 
فهي امرأة عاملة رصفت عىل مرشوعها من مالها 
الخاص، قالت: »أعمل منذ سنوات، لذلك متكنت 
من الرصف عىل مرشوعي بنفيس ورشاء ما أحتاج 
بالفعل  بدأت  وتابعت:  لإلنتاج«،  كافية  مواد  من 
نجح  إن  وقلت  للمنزل،  أشياء  وأحيك  أجــرب 
تفاجأت  الحقيقة  شك،  بال  فسأواصل  مسعاي 
بجامل ما أنتجت، ووجدت تشجيع ومساندة كل 

أفراد عائلتي.
سلمى تعتمد مبدأ الدميقراطية يف كافة مناحي 
ما تشاور أرستها وتسألهم عن  الحياة، لذلك دامئاً 
»أرسيت  وقالت:  والتشجيع،  املشورة  فتجد  رأيهم، 
وتشجعي  دعمي  من  تتوان  ومل  بإنتاجي  تستمتع 
وتابعت:  والرأي«،  واملشورة  املالحظات  وتقديم 
»حتى زوجي مل يكتِف بتقديم النصح واملالحظات 
فقط، بل أرسل يف طلب املواد الخام التي احتاجها 

من القاهرة دعاًم للمرشوع.
ألوان جريئةألوان جريئة

قبل أن تطلع سلمى عىل ما يحتويه اليوتيوب 
من فيديوهات، وصفت إنتاجها بالبدايئ والبسيط، 
مهارة،  الفيديوهات  مشاهدة  اكسبتها  فقد 
أميل  »ال  قالت:  وطورتها،  أفكار  منها  واقتبست 
بطبعي لأللوان التقليدية وجنب األلوان ال يناسبني، 
مثل  منها  ابة  والجذَّ الربَّاقة  األلوان  أفضل  لذلك 
»البصيل، واألصفر والربتقايل، والليموين والرتكوازي«، 
جميعها ألوان جريئة وتحمل طاقة إيجابية كبرية، 
كذلك أميل لألفكار الجديدة والغريبة«، وأضافت: 
»أحب أن أضع بصمتي يف الشغل، وكل ما احتاجه 
»الُكريش«،  وإبر  وقطن  صوف  لفافات  للتنفيذ 

وهي ليست غالية فقط يحتاج اإلنتاج لجهد. 

أسواق وأسواقأسواق وأسواق
ُحْبىَل  املرصية  األسواق  أن  إىل  سلمى  أشارت 
للدخول  شهيتها  ففتحت  املتنوعة،  الخام  باملواد 
يف عامل حياكة »الُكريش« من أوسع أبوابه، قالت: 
املتطورة  الخام  باملواد  غنية  القاهرة  »أســواق 
أشكال  حياكة  يف  ساعدتني  التي  واملتنوعة، 
وأنواع مختلفة، فالسوق املحيل متواضع جداً، وال 
ميكنك من اإلبداع وإنتاج كميات كبرية متنوعة«، 
املرصية  األسواق  يف  »من خالل جولتي  وأضافت: 
وأرقى  أجمل  من  اليدوية  املشغوالت  أنَّ  وجدت 

وأغىل املنتجات عىل اإلطالق«.
أسعار مريحةأسعار مريحة

»جداعات«  ومساند  مفارش  سلمى  صنعت 
وحتى  الجامعة  وطالبات  فتيات  تناسب  شنط 
يدوية  مطابق  صناعة  يف  ــدأت  وب املوظفات، 
كرايس  وأطقم  ماليات  أطفال،  وأحذية  للسيدات 
الجلوس، كذلك تزين غرفة الوالدة كاملة للسيدات، 
وغطاء  للموبايل،  جراب  صناعة  مستقباًل  وتنوي 
لقوارير املياه، وطقم يتكون من »شنطة وشبط أو 
حذاء وجراب موبايل«. ال تغايل سلمى يف أسعارها 
وتجنبها  الزبون  تضايق  ال  مريحة  بأسعاٍر  وتبيع 
تكلف  ال  املشغوالت  مواد  إن  وتقول  الخسارة، 
كثرياً، بينام يكلف التصنيع غالياً، ملا يبذل فيه من 
جهد مضن يستهلك الوقت، وتلفت إىل أنها ميكن 
أن تقيض يومني أو ثالثة يف صناعة شنطة واحدة، 
وواجبها  املنزيل،  بواجبها  تقوم  ذلك  بجانب  فهي 

نحو أطفال قرية »sos« مقر عملها، فاألمر بالنسبة 
وإعادة  منتج  لفك  تضطر  ورمبا  لدقة،  يحتاج  لها 

إنتاجه من جديد بغية التجويد.
توسع رضوريتوسع رضوري

ملرشوعها،  منزلها  من  جزءاً  سلمى  خصصت 
فهي اآلن تقوم بالتصنيع وحدها، لكن مع ازدياد 
اآلن  »حتى  قالت:  خطتها،  ستغريِّ  حتاًم  الطلب 
ساضطر  األيام  مقبل  لكن  بنفيس،  الطلبات  أنجز 
أقوم  وأنني  السيام  ل،  بُعامَّ واالستعانة  للتوسع 
بتطوير العمل ورشاء معدات ومسلتزمات تساهم 
يف تطوير الصناعة وجودة املنتج«، وأشارت إىل أن 
من يعشقون الشغل اليدوي هم باألساس يتمتعون 
ببال طويل، فهو عمل ممتع ملن يحبه، يحتاج لصرب 

وعزمية قوية لتحقيق الجودة.
مشاركة واتفاقاتمشاركة واتفاقات

أصيبت سلمى بفايروس كورونا يف جولته الثانية، 
واضطرت هذه املرة للعزل بحكم املرض، لكن هذا 
مل يثنها أو يؤثر سلباً عليها، قاومت املرض وقضت 
فرتة العزل تصنع مشغوالتها ويف بالها املشاركة يف 
املشاركة  من  مكنتها  كبرية  كمية  فانتجت  البازار، 
»الفيس  قالت: »بدأت عرض منتجايت يف  بارتياح، 
بوك«، وكنت أجد تفاعاًل وطلباً من اثنني أو ثالثة 
»واتس  قروبات  يف  فاعلة  كنت  وكذلك  مدة،  كل 
اب« األهل واألصدقاء والعمل، حتى مشاركتي يف 
البازار الذي أقامته اآلنسة »لينا« األسبوع املايض؛ 
كانت عرب إعالن نرش يف تلك الوسائط«، وتابعت: 

مدين البازار بزبائن جدد واتوقع زيادة يف الطلب، 
شنط  أعرض  التي  الوحيدة  كنت  وأنني  السيام 
الكمية، وهناك  »الُكريش« تحديداً، وبعت نصف 
حجزها،  تم  منتجات  ورشاء  باالتصال  وعــود 
كذلك اتفقت مع بوتيكات ومحال تجارية لرشاء 
منتجاتها وبيعها بطريقتهم الخاصة، وهذا اإلقبال 
شجعني عىل استئجار محٍل وعرض املنتجات فيه، 

ووضع براند عىل املنتج.
مشكالت يف الواجهةمشكالت يف الواجهة

هو  وجيز؛  وقــت  يف  املــواد  أسعار  ارتــفــاع 
التصنيع،  يف  مشكالت  من  سلمى  واجه  ما  أكرث 
خيط  لرشاء  يضطرين  الخيوط  »انتهاء  وقالت: 
آخر، فاكتشفت أن األسعار تزداد برسعة جنونية، 
وبالرغم من ذلك ال أجده بسهولة، فاضطر لرشاء 
كمية أكرث من حاجتي حتى ال أجد نفيس يف محك 

التفتيش، ورمبا انعدام اللون. 
تطمح سلمى يف غزو السوق، فمنتجاتها صناعة 
كذلك  مناسبة،  وأسعار  عالية  جودة  ذات  محلية 
الدخل  ذوي  من  وأيتام  أرامل  تدريب  يف  تفكر 
التوسعة،  عند  العمل  يف  للمساعدة  املحدود 
يدفعك  ما  هو  تصنع  ما  وحب  »الرغبة  وتقول: 
لإلنجاز والنجاح يف مرشوعك ومساعدة اآلخرين، 
أردّن  وإن  ملساعديت،  عامالت  ــأدرب  س لذلك 
االستقاللية وإنشاء عمٍل خاٍص، فال ضري يف ذلك، 
وميكنني تقديم املشورة عند الحاجة، ومساعدتهّن 
الخام  املواد  توريد  أفكر يف  فأنا  الخامات،  بتوفري 

املنتجات«،  وأرقى  التصاميم  أجمل  نخرج  حتى 
وتابعت: »البد أن يكون اإلنسان مفيداً ملجتمعه، 
تعم  حتى  الخاصة  عىل  العامة  املنفعة  يقدم 

الفائدة«.
بطاقة شخصيةبطاقة شخصية

سلمى جامل الدين حسن، ولدت مبدينة كسال 
درماين  أم  فهو  والدها  أما  والدتها،  رأس  مسقط 
ت  ُشدَّ العريق،  »الهاشامب«  حي  من  األصــل 
حيث  وهي صغرية،  الخرطوم  مدينة  إىل  رحالهم 
ثم  املدريس،  قبل  التعليم  يف  خطوتها  أول  بدأت 
انضمت إىل مقاعد مدرسة امتداد الدرجة الثالثة 
االبتدائية، انتقلت إىل كسال برفقة والدتها ليعيشوا 
التاكا  مبدرسة  فالتحقت  الكبري،  األرسة  بيت  يف 
األكادميية  باملدرسة  فكان  الثانوي  أما  املتوسطة، 
بكسال، ويف الجامعة كانت ضمن طالبات جامعة 

األحفاد كلية علم النفس ورياض األطفال. 
النفسية من  الصحة  املاجستري يف  نالت درجة 
الصحة  الدكتوراة يف  رسالة  بدأت  النيلني،  جامعة 
مدى  عىل  تعمل  األحفاد،  جامعة  من  النفسية 
»26« عاماً بقرى األطفال »sos« وهي اآلن مدير 
القومي  إدارة شبكات وتشبيك، عضو يف املجلس 
لرعاية الطفولة، وناشطة يف حقوق الطفل، خاصة 
من  متزوجة  الوالدية.  الرعاية  فاقدي  األطفال 
ومستشار  سابق،  قايض  ضيفة،  النبي  عبد  موالنا 
لعدد من الرشكات، أنجبت منه ولدان، وبنت من 

زواج سابق.

كارثة حقيقةكارثة حقيقة
ما  إنَّ  املواطنني  من  عدد  إفادة  بحسب 
حدث من زيادات يف أسعار الكهرباء فاجأهم 
، وهو إما أن  ووضعهم أمام حلَّني أحالهام مرُّ
ــ وهذا صعب السيام يف  االستهالك  يرشدوا 
دون  الشهر  بقية  يظلوا  أو  ــ  الصيف  فصل 
إمداد كهربايئ، ففاتورة الكهرباء صارت عبئاً 

فوق عبء ارتفاع أسعار السوق.
خرض  أبوبكر  املواطن  ذهب  فكعادته 
لرشاء حصته الشهرية من الكهرباء، ويف ظل 
التسعرية املعلنة قرر أن يحمل مبلغاً إضافياً 
ما يحمله  بأن  تفاجأ  املعتاد، ومع ذلك  عىل 
لن يوفر حصته املعتادة البالغة »855« كيلو 
شهرياً، والتي كان يحصل عليها مببلغ »300« 
جنيه، وقال: »كنت أغذي عداد املنزل شهرياً 
 »300« هذا  ويكلفني  واط،  كيلو  بـ«855« 

جنيه   »700« مبلغ  دفعت  اآلن  أما  جنيه، 
فقط«،  واط  كليو   »555« عىل  وحصلت 
الكارثة  بحجم  أحسست  »عندها  وأضاف: 
التي ستحل علينا يف فصل الصيف، إذا استمر 
تكلفة  أن  يعني  املنوال،  هذا  عىل  الحال 
جنيه،  »ألفي«  إىل  ستصل  فقط  الكهرباء 

وهذا يعني قطعاً أننا البد أن نجد مكاناً آخر 
لنعيش فيه«.

زيادة خرافيةزيادة خرافية
كامل،  عزت  الثقايف  بري  نادي  مدير  أما 
فقد اضطر لرشاء كهرباء للنادي بقيمة »3« 
من  الثالث  األسبوع  مطلع  مع  جنيه  آالف 

كهرباء  تكفيني  »كانت  وقال:  الشهر،  هذا 
استهالك  وهو  الشهر،  يف  جنيه  بـ«ألف« 
الكهرباء أصبح  النادي، لكن مع زيادة سعر 
مبلغ األف جنيه يكفيني أسبوعاً واحداً وهي 
الكهرباء  فاتورة  أن  أي  واط،  كيلو   »91«
خرافية،  زيادة  وهي   »%400« بنسبة  زادت 
مع العلم بأن النادي ثقايف، ويحتضن عملية 
تقديم الخدمات للحي كتوزيع الخبز والغاز 

والسلع التموينية.
عىل املواطنعىل املواطن

أما بالنسبة ألمني مصطفى »صاحب بقالة« 
»ألفي  بقيمة  الكهرباء  شهرياً  يشرتي  كان 
مبلغ  الشهر دفع  لكنه سيضطر هذا  جنيه«، 
الشهري،  احتياجه  ملقابلة  جنيه  آالف   »8«
وقال: »إنه سيتجه لزيادة أسعار السلع التي 
يجب  التي  السلع  كل  أي  تربيد،  إىل  تحتاج 
الثالجات، وأضاف: »لألسف هذه  حفظها يف 

الفاتورة الجديدة سيدفع مثنها املواطن«.

عن  تقل  ال  بنسبة  املواطنني  لكل  الشهرية  الفاتورة  وارتفاع  الكهرباء  عن  الدعم  رفع  بعد 
»600 %« ضج الشارع الذي كان يشكو قبلها من زيادات متوالية يف أسعار السلع الضرورية 
وكل  الخبز  أسعار  أخرى يف  زيادات  الكهرباء  زيادة  على  أن يرتتب  يتوقع  فيما  واملواصالت، 

الخدمات التي ترتبط بشكل وثيق بالكهرباء.
ومع أن أحدًا ال ينكر أن الزيادة يف أسعار خدمة الكهرباء ضرورية ملقابلة احتياجات هذا القطاع الحيوي، 

فإن مستوى األسعار الذي دخل حيز التنفيذ لم يكن متوقعًا عند املواطنني والتجار على حد سواء.

 •  

 زيادات الكهرباء تعقد حسابات المواطنين والتجار 

»متعة وإنجاز«

على الشارععلى الشارع

مقاعد  إىل  أبناءهم  يرجع  كيف  األرس  هم  الزال 
وترصيح  الجديد،  املنهج  تجميد  قرار  فبعد  الدرس، 
ـ أن تجميد املنهج يعني تجميد  وزير الرتبية والتعليمـ 
العام الدرايس ــ صار هناك قلق واسع عىل مستقبل 

األبناء.
عىل وزارة الرتبية والتعليم حسم أمر املناهج مع 
رئيس مجلس الوزراء، وحزم أمتعتها لبداية عام درايس 

جديد حتى ال يترضر األبناء.

هي كالفراشة خفة وجمااًل.. كالزهور تهب رحيقها للجميع.. هي كالسماء تمطر لينبت زرعها ويقتات منه الجميع، كالربيع طراوة ولينًا، ذات 
قلب مليء بحب الخري وفعل الخري، تعشق األطفال لذلك وهبت حياتها لخدمتهم، والزالت هي األم واألخت والصديقة والصدر الحنون.

تعتِبرُ الحياة محطة يجب أن تستغل فيما يفيد عائلتها واآلخرين، فحرصت على تطوير موهبتها يف صناعة املشغوالت اليدوية، التي تعلمتها 
خيوط  طفلة صغرية عشقت  يد  تناسب  ومتواضعة،  بسيطة  محاوالت  لها  كانت  وقت مضى  ذات  ففي  الجنوب سودانية،  جارتهم  يد  على 

»الُكرشي«، وهي ترى الجارة تنسج بإبر وخيوط »الُكرشي« مشغوالتها بخفة ومهارة عالية، فتعلمت منها الصنعة وطورتها. 
بدأت سلمى تحيك »الُكرشي« وهي يف الصف الخامس، فقد كانت جارتها ماهرة يف تشكيل ما تريد بخيوط وإبر »الُكرشي«، وبالقرب منها 
والدتها التي اشتهرت بمهارتها يف حياكة املالبس، تقول: »كانت والدتي أستاذة يف محو األمية وتعليم الكبار، وكذلك عضوًا فاعاًل يف االتحاد 
االشرتاكي السوداني واتحاد نساء السودان، ويف ذات الوقت كانت خياطة من الدرجة األوىل، لذلك كانت تحيك لنا املالبس ولكل من يطلب 
منها ذلك«، وأضافت: »أحبت الخياطة وكنت أسرتق النظر ألتعلمها، فعلمتني وبدأت أحيك الفساتني، لكنني لم أستمر لدواعي الدراسة، ظلت 

الفكرة معي حتى دخلت معهد »الزهراء اإليراني« وفيه تعلمت شغل اإلبرة، الطباعة واملنسوجات والتطريز بكل أنواعه.
الخرطوم ــ زهرة عكاشة

سلمى جمال الدين تحيك من خيوط »الُكرشي«
 عوالم من الجمال ودقة الصنعة

الخرطوم ــ الديمقراطي

عين على الطريق

8 إعداد - زهرة عكاشةاالحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

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



لويس  ِميشيل  ــاري  َم  
مــوىس؛  إسامعيل  ــا  وزكــري
ما  وبــقــدر  غريبني  كائنني 
أزمنًة  االختالف  شديد  هام 
لبعض  الّنظرة  ويف  وُجغرافيا 
جوانب الحياة؛ إال أنهام كانا 
كيميائياً  الّتجانس  شديدي 
أحاديثهام  يف  ويتنقالن 
امُلتحّررة  الــراري  كفراشات 

من كل قيٍد.
األول؛  لقائهام  ُمــنــذ 
ومنذ البداية اشتبكا يف حواٍر 
وخّلف  ينقطع  مل  أعمق  حوار  يف  روحيهام  واشتبكت  عميق 

آثاره عند كل أمسية ونهار من لقاء.
كان زكريا عىل موعد إلجراء حوار إذاعي لبضعة دقائق، 
أول  يف  خالص  مهني  نحٍو  عىل  الجوال  هاتفها  عر  حّدثته 
القرن املايض، أحكام املواعيد  لباريس يف تسعينيات  زيارة له 
واحدة  فهي  كثرياً؛  يفكر  مل  اإلذاعية  ملقابلته  طريقه  يف  وهو 
التي أجراها من قبل، والقضايا صافية يف  اللقاءات  من مئات 
ذهنه وال تحتاج إىل تحضري والفارق الوحيد كان؛ أن دلف إىل 
املبنى الفخم لإلذاعة والتلفزيون يف قلب باريس للمرة األوىل؛ 
يتأخر  أن  عاداته  من  وكان  االستقبال،  صالة  عند  واستقبلته 

قلياًل، ولكن هذه املرة وصل يف مواعيده كقطار سويرسي.
طاقة  عينيها  من  وتّشع  مختلفة  كانت  الّتحية،  تبادال 

الحياة، مدت يدها قائلة: ماري ميشيل؛ ورد: زكريا موىس.
 التقت عيناهام للحظة قصرية، عرا نحو األستوديو بعد أن 
توقف املصعد وهي تحاوره مبهنية عالية، تأملها للحظة وانتهى 
يف  القهوة  لتناول  دعته  ثم  دقائق،  بضع  يف  اإلذاعي  الحوار 
مكتبها، إذا كان لديه بعض الوقت ورحب عن طيب خاطر وقد 
أثارت فضوله وهي تحاوره بظل خفيف؛ وحينام اصطحبته إىل 
يتسابقون  متعددة وآخرين  بطاوالت  يضّج  كان  الذي  مكتبها 
يف نقل قصاصات األخبار من طاولة ألخرى ويتهامسون وهم 
أن  بعد  مكتبها  طاولة  إىل  العاجلة، جلست  األخبار  يعالجون 
وضعت كرسياً إضافيا أمامها ودعته للجلوس، ابتدرت الحديث 
وكانت  قضايا  عدة  بني  وتنقال  إفريقيا  يف  الحروب  آثار  عن 
فوق  أشعة  هنالك  بأن  تيش  مضيئة  بإشعاعات  تشع  أعينهام 

بنفسجية من املحبة قد اخذت تترسب إليهام.
وهام  مهٍل؛  عىل  ارتشفه  القهوة  من  فنجانا  له  قّدمت 
وهو  طريقها  تأخذ  بالكاد  التي  املناجاة  من  بيشء  يتحّدثان 
ينظر إليها نظرات متقطعة كانت كافية لبداية حوار لن ينتهي 

إىل أن تغيبه الحياة.
القادمة  األخبار  نرشة  ملوعد  ينبهونها  زمالئها  بعض  كان 
أثناء  يف  إليها  طريقه  سيأخذ  أحدهم  مع  حواراً  هنالك  وبأن 
قراءتها لنرشة األخبار، حينام انتهى من قهوته قررت اصطحابه 
إىل صالة االستقبال حيث التقته للمرة األوىل، واستقال املصعد 
الذي أخذ ينهب طوابق البناية وهو يف طريقه إىل األسفل من 
غري انتظار وبدا أن كالهام كان راغبا يف مواصلة حوار يأُخُذ وقتاً 
طوياًل كصالة جنازة ألحد النبالء الكبار، والقساوسة يتحدثون 
عن محاسنه العظيمة؛ وبعض املساوئ التي حولوها بقدرة قادر 
إىل محاسن، وجوقة الرتاتيل تقطع أحاديث القساوسة مواصلًة 
إنشادها، كان القساوسة ال يتوانون عن الحديث عنه كإنسان 
طاهر بال خطيئة السيام حينام يتذكرون عطايا النبيل التي ال 
متأل جيوبهم، والوالئم التي يسيل لها اللعاب وبقدر ما يفكرون 
األوىل  الصفوف  الجالس يف  ابنه  يجزل  أن  يتمنون  يف عطاياه 
عطاياه ويجزلون الحديث عن امليت وهم يحفظون بعضه عن 
ظهر قلب مع إضافات جديدة الئقة باملناسبة، وقطع حوارهام 
وحبل تفكريهام إشارة من املصعد أنه قد وصل باب االستقبال 
وّدعته ومىض إىل حال سبيله وإىل مواعيده األخرى وقد وجد 

التاكيس الذي بعثت به محطة األخبار ليقله يف انتظاره.
ُولَد زكريا موىس يف مدينٍة ساحلّية، منا وترعرع بها حتى 
بلغ الرابعة عرش من عمره، ال زالت ذاكرته حية وندّية تحمُل 
يف طّياتها طفولتِه السعيدة، وحياته هناك حتى شارف سنوات 
ُل الساحل بحضورها، ولكنها  الُنضج، يتذّكُر النوارس التي ُتجمِّ
النوارس يحمُل بعض األىس حينام ترتحل إىل  تغيب، وصديُق 
حيثام جاءت من شواطٍئ أخرى بعيدة، ويتذكر ُعاّمل الشحن 
وقد  امليناء  أبواب  عند  الفقراء  البائسني  والحاّملني  والتفريغ 

أخذت اآلالت تحلُّ مكانهم وتزيُد من عذاباتهم وتقذُف بهم 
إىل الشوارع، وهم مبالبسهم املتسخة الرّثة وكأنهم من مدينٍة 
قد رضبتها حرب، ومع ذلك فإن كرياءهم الذي يتجاوز شموخ 
يستقبلون  وهم  لهم،  مالزماً  يظلُّ  باملدينة  املحيطة  الجبال 
ُلقيامت  مقابل  سواعدهم  من  تقتات  وهي  بالفرح  البواخر 
وقهوٍة ُمرّة ورشاٌب رديء ينتهي بقتاٍل وخالفاٍت تنُشُب بينهم 
خريات  تنقل  والقطارات  البواخر  كانت  لقد  آلخر.  حنٍي  من 
املدينة  أطفال  فإن  ذلك  ومع  وذهاباً،  جيئًة  البالد  ومــوارد 

وشيوخها يتسولون عند أبواب السفن ومحطات القطار.
املميزة  وأحياءهم  واألرمــن  واليونانيني  الهنود  يتذكرُّ 
مع  يختلطون  وهم  ثقافاتهم؛  مثل  املختلفة،  ومنازلهم 
الحياِة  ويعتزلونهم يف  النهار،  التجارة طوال  املدينة يف  سكان 
االجتامعية عند املساء عىل أضيق نطاق، لهم أنديتهم الخاصة 
لذلك،  تفسرياً  زكريا  حينها  يجد  مل  ولهوهم،  سمرهم  وأماكن 
فقد عاش يف حيٍّ متوسط يف املسافة الفاصلة بني فقراء وأغنياء 
التعليم  نحو  دفعاً  يدفعه  الذي  والِده  وتذكر رصامة  املدينة، 
والتحصيل وُحزِنِه عىل أصدقائِه وهو يستقّل القطار مع والده 
ووالدتِه وإخوِتِه ويغادرون املدينَة إىل األبد، لقد أحّب املدينة 
ولغاتهم  األصليني  وسكانها  فقرائها  ومالبس  البحر  وأحــّب 
تاريخهم  عن  كثرياً  قرأ  الذي  هو  بعضها،  تعّلم  التي  املحلّية 
واإلنجليزية،  الفرنسية  اللغة  من  أقدم  لغتهم  وأن  ذلك  بعد 
وأنهم قد ركبوا البحر قبل األوروبيني إىل بالد بونت، وتبادلوا 
النعام وسنُّ  التوابل والحرير واملِسْك وعيدان الصندل وريِش 
الفيل، وتذّكر كيف شعر بالضياع حينام انتقل إىل العاصمة مع 
له  التي بدت  التعرُّف عىل جدرانها وحيطانها  والده وأخذ يف 
أكرث تعقيداً ومضيعٌة للوقت، وابتسم وهو يرى نفسه يف قلِب 
باريس متذكراً عاصمة بالده، والحنني الذي يأخذ بتالبيبه من 

حنٍي آلخر، وقد داوَم عىل األسفار والرتحال.
وهو غارٌق يف تفكريِه، مّر بالقرب من مرآٍة كبرية يف إحدى 
هندامه،  إىل  ونظر  الثمن  غالية  ساعاٍت  تبيُع  التي  الفرتينات 
وقد كان عىل عادتِه أنيقاً، وكان اختيارِه لبدلته وربطة الُعنق 

بعناية، رغم مثنهام الزهيد، ولكن أناقتهام ال َتخفى.
إىل  يترسب  وقارصا  ــاردا  وب متقلبا  باريس  طقس  كان 
داخل مالبسه الشتوية متزامناً مع ترسب دفء اللقاء والحوار 
بطاقتها  يتأمل  لويس وهو  ماري ميشيل  والقهوة عند طاولة 

األنيقة يف يده.
بعد بضع دقائق استغرقتها نرشة األخبار؛ رّن هاتفه وكان 
صوتها عىل الطرف اآلخر وهي تبتدر حواراً جديدا مبدية الشكر 
عىل مجيئه وسعادتها بالحوار، أكد امتنانه وأدرك بحدسه أن 
ذلك بداية لحوار جديد وكان الوقت نهاية أسبوع واقرتح عليها 
أن يلتقيا إذا ما سمح وقتها بذلك وأجابت بأريحية بأنها عىل 
استعداد للقاء يف املساء أو نهاية األسبوع القادم، قال لها إنه 
غري متأكد من وجوده يف باريس نهاية األسبوع القادم إذ رمبا 

سيذهب إىل مكان آخر، اتفقا عىل اللقاء ذاك املساء.
أخذ يستعيد حواره معها عند طاولة مكتبها ويحل بعض 
شفراته وإعادة ترتيبها من جديد، وُيّني النفس بأن الشفرة غري 
والصامت  املبارش  ثنايا حوارهام  إليها من  التي توصل  املعلنة 

معاً والذي أكملته نظراتهام املتقطعة متنى أن يكون ما توصل 
إليه هو الحقيقة وقارن ما بني لغتها املهنية حينام هاتفته للمرة 
أعقبت  التي  املحادثة  يف  صوتها  ودفء  الحوار  إلجراء  األوىل 
تفاصيل  يف  بعمق  وفكر  سيفعل،  كان  تهاتفه  مل  وإن  الحوار؛ 
إفريقيا سوف  الحرب يف  بأن ضحايا  القادم وهو موقن  اللقاء 

يزداد عددهم بآخر، ورسه ذلك.
كان سعيدا بأنه ترصف كإنسان ناضج ودعاها لتناول يشء 
من الرشاب وابتسم حينام تذكر سؤالها له عن مكان اللقاء وهو 
الذي يحفظ مكانا واحدا يف باريس يف بداية معرفته باملدينة 
املسلة  عند  باملرتو  )الكونكورد(  محطة  الفور  عىل  وأجابها 

املرصية التي تقف عند باحتها الواسعة.
ر يف املسلة املرصية التي جاءت أو جيء بها إىل  أخذ ُيفكِّ
باريس وتم نهبها أو رسقتها أو إهداؤها من الخديوي محمد 
عيل باشا عربون صداقة مع فرنسا يف رواية؛ والذي أهدى مسلة 
أن  املفرتض  من  وكان  أكرث جامال  لريطانيا  الكرنك  من  أخرى 
تؤخذ إىل لندن كهدية ولكن أنقذها عدم توفر الوسائل الالزمة 
لنقلها لضخامة حجمها لحسن الحظ أو سوئه هذا يعتمد عىل 
املكانة التي تقف فيها من هذه القضية، ويف النظرة إىل موضوع 
املسلة املرصية أو الفرنسية منذ أكرث من 187عاما والتي أتت 
بإرصار وجهد من العامل الفرنيس شامبليون والذي يحمل أحد 
شوارع القاهرة اسمه أيضا!! كان شامبليون ال يريد لها أن تكون 
الكونكورد وعند مرضه أرص اإلمراطور عىل وضعها  يف ميدان 
يف هذا امليدان فشكرا لإلمراطور وإال ما كان بإمكان زكريا أن 
يحدد مكان اللقاء، ورمبا رجع الفضل أيضا إىل الكورسييك الذي 

فتح شهية العلامء للعلم والنهب معا.
باردا ومشوبا برياح وأمطار ومل يخِف ذلك  كان الطقس 
جامل وسط باريس التي تبدو كمتحف أكرث منها مبدينة وحينام 
ينقلها  ال  أخرى  باريس  هنالك  أن  وجد  بباريس  الحقا  تعرف 
السينامئية  األفالم  ومعظم  السياحة  وكاالت  ودعاية  اإلعالم 
العربية  املتوسط  وبلدان  أفريقيا  وهي قطعة من بعض مدن 
التقليدية  األفريقية  املدن  وأرصفة  واملهمشني  بالفقراء  تعج 
املستعمرات  أفريقيا وبلدان  إىل  الفرنسيون  املايض ذهب  ويف 
باحثني عن املوارد والرثوات واآلن تم رد الزيارة بأطيب منها! 
وأصبح وجه باريس من أوجه ودماء متفرقة ولغات وثقافات 

ويشمل التنوع حتى بائعات الهوى!
يتذكر  وهو  سنوات  بعد  نفِسِه  مع  حــواراً  زكريا  وأدار 
-مبتعة مختلطة باألمل- ماري ميشيل لويس وباريس؛ وتوّصّل إىل 
أن العوملة تركت بصامتها يف كل املدن الكرى، وباريس ليست 
بال  الغاضبني  الشباب  ماليني  أحشائها  يف  تحمل  فهي  استثناء، 
حدود والقادمني من عوامل مختلفة وعدة ثقافات وأضحوا عىل 
هامش املدينة وجزءا من أغانيها الحزينة وهم يكافحون إليجاد 

رافعة إىل قلب باريس، ويصدهم خطاب لوبان وابنته املحشو 
تبدو  التي  املدينة  إن  املهاجرين،  وفزاعة  وفوبيا  بالعنرصية 
إليها  ذهب  التي  البلدان  األخرى  أحشائها  يف  تضمر  كمتحف 
باآلخر  واالعرتاف  التنوع  وقضايا  املوارد،  عن  بحثا  الفرنسيون 
وإيجاد صيغة جديدة، فأصبحت قضايا التنوع محض فرنسية 
وعاملية معاً، أمل يُكن الفريق القومي الفرنيس لكرة القدم يشبه 
فريقاً ألحد الدول األفريقية، أكرث من كوِنِه فرنسياً؟! إن قضايا 
التنوع قابلة لالنفجار يف أوروبا مثل أفريقيا مع اختالف اشكالية 
العالقة وقد انقلبت تلك العالقة إىل مشنقة أو قنبلة موقوتة. 
وإن  أنفسهم  بالكولونيالني  تتأبط رشا  الكولونيالية  العالقة  إن 
االستعامر يؤيت أكله املر ويحتاج إىل معالجة إنسانية بال حدود 

مثلام أنتجت فرنسا أطباء بال حدود.
بقدر ما كان ذهنه يحسب الساعات املتبقية للقاء ماري 
لويس ببطء؛ برسعة أكرث كان قلبه، كانت ساعة يده وهو ينظر 
إليها تبدو كساعة معطلة، توّقَفْت عن قراءة الوقت واملدهش 
أن اليشء الوحيد الذي يتحرك برسعة كان قلبه ومتنى أن تدور 

ساعة يده كقلبه.
جاء إىل املسلة قبل املوعد بنصف الساعة؛ مل يزعجه الرد 
القارس ومل يشعر به كام يف سابقات األيام فلقد كان لديه وقود 
نووي من دفء املواعيد، وحينام اقرتب امليعاد بدقائق ال تعد 
عىل أصابع اليد الواحدة بدأت األمطار تتساقط برفق وتؤدة مل 
يكرتث كان كل من حوله يحمل مظلة للمطر إال هو، فموعده 
فقط الذي يقيه من املطر! أخذ ينظر يف جميع االتجاهات وعند 
موعدها بالضبط رآها كام مل يرها يف لقاء منتصف النهار كانت 
تفرد مظلة قرمزية اللون فوق رأسها وتعتمر طاقية حمراء مع 
وردة سوداء مل تكن ترتدي مالبس ساعات العمل الرسمية سوى 
الحذاء عايل الكعب الذي حمل لونا مختلفا وبداًل من البنطال 
دون  احتشام  غري  من  يغطي جسمها  بنفسجيا  فستانا  ارتدت 
قد  كلها  وزينتها  باريس  عطر  كأن  منها  اقرتب  حينام  أكامم، 
وسارا  خاطف  كرق  خده  عىل  رشيقة  قبلة  وطبعت  جاءت؛ 

قليال وعرضت عليه أن يشاركها مظلتها .
ذكرت له أنها تعرف هذا املكان جيداً وحاناته ومطاعمه 
املنترشة يف زواياه، وطلب منها أن تختار وجهتهام وأنه تحت 
طوع بنانها، وسارا متالصقني بأمر من املظلة واملطر، وباريس 
وابتعدا  ولغة جديدة،  وبدأت رحلتهام  عاشقيها  تحرتم  مدينة 
املرشقة  الشمس  بالد  يف  ولــدت  التي  املرصية  املسلة  عن 
والحارقة يف األقرص أقىص الجنوب؛ والجنويب يستمد حرارته من 
حينام  ما  رواية  يف  ُعنوًة  أُخذت  التي  واملسلُة  املكان،  حرارة 
وعلوم  مرص  أحبوا  الذين  بالعلامء  حملته  الكورسييك  ربط 
املرصيات وحضارات وادي النيل القدية التي أشعلت خيالهم؛ 
أنهم يف زمان ما ويف أعرق مؤسساتهم األكاديية رفضوا  رغم 
ولحوايل عرش سنوات أن ينحوا العامل واملفكر الشيخ أنتا ديوب 
رسالة الدكتوراة، فقد كانوا يعتقدون أن أوروبا هي مركز الكون 
قد  أنها  والبد  لباريس  عنوانا  أصبحت  اآلن  واملسلُة  والعلم. 
عانت مثلنا من الرد والثلوج واألمطار املنهمرة واشتاقت للنيل 
ومتنت أن تعود إليه وتذكرت الفالحني الذين قاموا ببنائها وقد 
املسلة  وحشة  من  خفف  ورمبا  معظمهم  عىل  الكولريا  قضت 
أرجاء  كل  من  بها  تحف  التي  الباريسية  والعطور  املوضات 

املكان. 
جسدها  حول  يلتف  ترتديه  الذي  البنفسج  فستان  كان 
ويغطيه بالكاد، كأن العناية قد رسمته كلوحة باهظة التكاليف 
من عرص املوناليزا وليوناردو دافنيش، فقد كانت تشبه أجمل 

اللوحات يف متحف اللوفر.
حصان  كحدوة  خرصها  حول  الفستان  دائرة  كانت 
وقد  بلقائهام  تحتفي  والسامء  بدقة،  مقاييسها  أخذت 
امتداد  وجاملها  ميشيل  ماري  وضوء  األمطار  ازدادت 

مأخوذ من مدينة النور.
النابض(  )القلب  ومطعم  حانة  عند  بهام  املقام  استقر 
مكانها املفضل يف تلك الناحية من باريس، ورسعان ما اشتعال 
يف نقاش طويل حول أصل املسلة، ومن الذي بنى األهرامات، 
آالف  تاريخه؛  ل  ُيسجَّ بأن  الجدير  ومن  الفالحني؟  أم  امللوك 
الذين  األجساد  منهيك  والفنانني  واملهندسني  والعامل  الفالحني 
بنوا األهرامات، أم امللوك؟ وهل املسلة هدية أم نهٌب ورسقة؟ 
ذّكرها أن هذا النقاش حول املسّلة مل يبدأ اليوم، بل إن رفاعة 
عام  يف  باريس  إىل  أىت  حينام  ابتدرَُه  من  هو  الطهطاوي  رافع 
باشا  عيل  محمد  ابتعثها  التي  املرصية  البعثة  مع  1826م 
مالحظاته  لّخص  وقد  الحقاً،  املرصية  العلمية  النهضة  لتقود 
حول باريس يف كتابه الشهري "تخليص اإلبريز يف تلخيص باريز 
)باريس(" والحوار مل ينتِه وها نحن نواصُلُه معاً مرًة أخرى ويف 

باريس.

9 االحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

قصة قصرية 

ِدفُء الّشتاء عند ِمسّلِة الجنوبّي )2-1(

ياسر عرمان



تقاريرتقارير10
االحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

النشاط  من  يوما   16 حملة  فيه  نحيي  الــذي  الوقت  يف 
نوفمرب   25( االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  ضد  السنوي 
الناجني  مع  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  تتعاون  ديسمرب(،   10  -
القرار ومنظومة األمم املتحدة واألشخاص من  والناشطني وصناع 
كل مناحي الحياة، من أجل تسليط الضوء عىل الحاجة إىل التمويل 
صياغة  يف  تسهم  التي  والبيانات  والوقاية  األساسية  والخدمات 

استجابات مستنرية بشكل أفضل.

1. إنهاء العنف ضد املرأة شأن الجميع
بشكل  فرق  إحداث  فيام ييل عرش طرق ميكنك من خاللها 

آمن وفعال:
عندما تشارك امرأة قصة تعرضها للعنف، فإنها تتخذ الخطوة 

األوىل لكرس حلقة اإلساءة.
علينا جميعا أن مننحها املساحة اآلمنة التي تحتاجها للتحدث 

بصوت عاٍل، واالستامع إليها.
من املهم أن تتذكر أنه عند مناقشة حاالت العنف الجنيس، 
لها  عالقة  ال  الجنسية  وحياتها  ومالبسها  الضحية  رزانــة  فإن 

باملوضوع.
يتحمل  أن  ويجب  لالعتداء  الوحيد  السبب  هو  الجاين 
املسؤولية وحده. واجه إلقاء اللوم عىل الضحية وواجه فكرة أنه 
يقع عىل عاتق املرأة تجنب املواقف التي قد تعترب »خطرية« وفقا 

للمعايري التقليدية.
تتحدث الناجيات من العنف عن حالتهن أكرث من أي وقت 

مىض، ولكل شخص دور يلعبه لضامن حصولهن عىل العدالة.
ال تقل، »ملاذا مل ترحل أو تغادر؟«

قل: »نحن نسمعك. نحن نصدقك. نحن نقف معك«.

2. علم الجيل القادم وتعلم منه
تشكل األمثلة التي وضعناها لجيل الشباب طريقة تفكريهم 
املحادثات  ابدأ  اإلنسان.  وحقوق  واالحرتام  االجتامعي  النوع  يف 
السامت  تتحدى  أن  عليك  مبكر،  وقت  يف  الجنسني  أدوار  حول 
الصور  إىل  أرش  والنساء.  للرجال  املخصصة  التقليدية  والخصائص 
النمطية التي يواجهها األطفال باستمرار، سواء يف وسائل اإلعالم أو 
يف الشارع أو يف املدرسة، وأخربهم أنه ال بأس يف أن تكون مختلفا. 

شّجع ثقافة القبول.
أمام  واملساءلة  الجسدية  واالستقاللية  املوافقة  عن  تحدث 
الفتيان والفتيات، واستمع أيضا إىل ما سيقولونه عن تجاربهم يف 
وتثقيفهم  باملعلومات  الشباب  املدافعني  متكني  خالل  من  العامل. 

حول حقوق املرأة، ميكننا بناء مستقبل أفضل للجميع.

3. أدعُ إىل وضع استجابات

 وخدمات مناسبة للغرض
توفري الخدمات للناجيات هي خدمات أساسية.

واالستشارات  الساخنة  والخطوط  املالجئ  أن  يعني  وهذا 
النوع  عىل  القائم  العنف  من  للناجيات  الدعم  أشكال  وجميع 
أثناء جائحة  للمحتاجني، حتى  تكون متاحة  أن  االجتامعي يجب 

فريوس كورونا.
النشاط إىل تحرك  الـ 16 يوما من  يف كل عام، تدعو حملة 

عاملي موحد إلنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
تطالب األمم املتحدة هذا العام، جنبا إىل جنب مع رشكائنا، 
 :2020 لعام  حملتنا  موضوع  لخصها  حاسمة،  إجراءات  بأربعة 

متويل، استجابة، منع، جمع!
التمويل  فجوات  سد  إىل  الحكومات  دعوة  يف  إلينا  انضم 
عىل  الحفاظ  وضــامن  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  ملعالجة 
األزمة،  هذه  خالل  العنف  من  للناجيات  األساسية  الخدمات 
وتنفيذ تدابري الوقاية، واالستثامر يف جمع البيانات الالزمة لتكييف 

وتحسني الخدمات املنقذة للحياة للنساء والفتيات.

4.  افهم معنى املوافقة
املوافقة الحامسية التي ُتعطى بحرية، إلزامية يف كل مرة.

بداًل من الرفض أو »ال«، تأكد من وجود »نعم« نشطة من 
جميع املعنيني. اعتمد املوافقة الحامسية يف حياتك وتحدث عنها.

»األوالد سيترصفون  أو  ذلك«  مثل »هي من طلب  عبارات 
دامئا كاألوالد« تحاول تشويش حدود الرضا الجنيس، وإلقاء اللوم 

عىل الضحايا، وإعفاء الجناة من الجرائم التي ارتكبوها.
يف حني أن أولئك الذين يستخدمون هذه العبارات قد يكون 
متاما.  واضح  تعريفها  فإن  »املوافقة«،  ملاهية  غامض  فهم  لديهم 

عندما يتعلق األمر باملوافقة، ال توجد خطوط مشوشة.

5. تعرف على دالالت سوء

 املعاملة وكيفية املساعدة
لها  تكون  أن  وكلها ميكن  اإلساءة  أشكال  من  العديد  هناك 
ما  صديقة  بشأن  قلقا  كنت  إذا  خطرية.  وعاطفية  جسدية  آثار 
قد تتعرض للعنف أو تشعر بعدم األمان حول شخص ما، فراجع 
هذه العالمات وتعرف عىل طرق مساعدتها يف العثور عىل األمان 

والدعم.
املساعدة  فإن  إليك،  ييسء  ما  شخصا  أن  تعتقد  كنت  إذا 
متاحة. أنت لست وحدك. إذا كنت ترغب يف التحدث مع محام 
من  القامئة  هذه  بتجميع  قمنا  فقد  املساعدة،  خط  عىل  مدرب 

املوارد من حول العامل.

6. ابدأ املحادثة
اإلنسان  لحقوق  انتهاكا  والفتيات  النساء  ضد  العنف  يعترب 

استمر لعقود.
إنه منترش، لكنه ليس حتميا ما مل نلتزم الصمت.

أجل  من  الكفاح  يف  وموقفك  الناجيات  مع  تضامنك  أظهر 
حقوق املرأة من خالل تلوين صورتك باللون الربتقايل عىل وسائل 
التواصل االجتامعي من أجل حملة 16 يوما من النشاط - ميكنك 

تنزيل الفتات عىل فيسبوك وتويرت هنا.
لهيئة  التابع  الوجه  مرشح  استخدام  ميكنك  انستغرام  عىل 
فعل  عىل  مجتمعك  وتشجيع  الخرب  لنرش  للمرأة  املتحدة  األمم 

اليشء نفسه.
و#جيل_ #١٦يوما  و  #لّون_العامل_ُبرتقالًيا  استخدام  يرجى 

املساواة لبدء املحادثة حول العنف القائم عىل النوع االجتامعي، 
أو مشاركة بعض املحتوى من حزمة الوسائط االجتامعية الخاصة 

بنا واملتاحة هنا.

7. عارض ثقافة االغتصاب
البيئة االجتامعية التي تسمح بتطبيع  ثقافة االغتصاب هي 
بني  املساواة  عدم  استمرار  ويغذيها  وتربيره،  الجنيس  العنف 
الجنسني واملواقف حول النوع االجتامعي والجنس. تسميتها هي 

الخطوة األوىل لتفكيك ثقافة االغتصاب.
تتاح لنا كل يوم فرصة فحص سلوكياتنا ومعتقداتنا بحثا عن 
كيفية  يف  فّكر  االغتصاب.  ثقافة  باستمرار  تسمح  التي  التحيزات 
وصورك  تحيزاتك  عليك  تؤثر  وكيف  واألنوثة،  للذكورية  تعريفك 

النمطية.
التي  السياسات  إىل  الجنسية  الهويات  حول  مواقفنا  من 
ندعمها يف مجتمعاتنا، ميكننا جميعا اتخاذ إجراءات للوقوف ضد 

ثقافة االغتصاب.

8.تمويل املنظمات النسائية
تربع للمنظامت املحلية التي تعمل عىل متكني النساء، ورفع 
الهويات  جميع  قبول  وتعزيز  الناجيات،  ودعم  عاليا،  أصواتهن 

الجنسية والجنسانية.

9. لنحاسب بعضنا البعض
التحرش  ذلك  يف  مبا  عديدة،  أشكاال  العنف  يتخذ  أن  ميكن 

الجنيس يف مكان العمل واألماكن العامة.
اتخذ موقفا من خالل وصفه عندما تراه: التنبيه والتعليقات 

الجنسية غري الالئقة والنكات الجنسية ليست عىل ما يرام أبدا.
ُاخلق بيئة أكرث أمانا للجميع من خالل تحدي زمالئك للتفكري 
يف سلوكهم والتحدث بصوت عاٍل عندما يتجاوز شخص ما الحد، أو 
عن طريق االستعانة مبساعدة اآلخرين إذا كنت ال تشعر باألمان.

كام هو الحال دامئا، استمع إىل الناجيات وتأكد من حصولهن 
عىل الدعم الذي يحتجنه.

10.تعرف عىل البيانات واطلب املزيد منها.
فعال،  بشكل  االجتامعي  النوع  القائم عىل  العنف  ملكافحة 

نحتاج إىل فهم القضية.
الوقاية  تدابري  تنفيذ  مفتاح  هو  الصلة  ذات  البيانات  جمع 

الناجحة وتزويد الناجني بالدعم املناسب.
خالل  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  العنف  تصاعد  مع 
الحساسة  البيانات  جمع  يف  الفجوات  أصبحت   ،19 كوفيد- 
من  اطلب  مىض.  وقت  أي  من  وضوحا  أكرث  االجتامعي  للنوع 
عىل  القائم  العنف  حول  البيانات  جمع  يف  االستثامر  حكومتك 

النوع االجتامعي.

الرتكيز على إفريقيا
جاءت كلمة األمني العام خالل مشاركته يف مائدة مستديرة 
األطراف  مؤمتر  رئيس  بحضور  النظيفة  الطاقة  حول  افرتاضية 
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ وممثلني عن البلدان 
تحوالت  »مجلس  نجاح  يف  رئيسياً  دوراً  تلعب  التي  واملنظامت 
الطاقة  الفحم إىل  الذي يهدف إىل ترسيع االنتقال من  الطاقة« 

النظيفة بالرتكيز عىل الدول النامية وخاصة يف إفريقيا.
وقال السّيد غوترييش: »يجب أن نستثمر يف مستقبل طاقة 
وخاصة  مكان،  كل  يف  الناس  لجميع  التكلفة  ميسورة  متجددة 
إفريقيا. يجب أن يتدفق التمويل باتجاه مصادر الطاقة املتجددة، 
وبرامج االنتقال العادلة، والخطط االقتصادية املتنوعة والسندات 

الخرضاء وغريها من األدوات التي تسهم يف تقدم االستدامة«.
الطاقة  مفوضة  عبدالعزيز،  د.أمــاين  أكدت  جانبها،  من 
والبنية التحتية يف االتحاد اإلفريقي، أنه ال يزال يوجد نحو 900 
مليون شخص يف إفريقيا يعتمدون عىل الفحم والخشب لطهي 
ولكّنها  اقتصادية،  مشكلة  فقط  ليست  »هذه  وقالت:  الطعام، 

أيضا قضية أخالقية«.

الشمولية واالستدامة
تحتاج  عام 2050،  بحلول  انبعاثات صفرية  لتحقيق صايف 
الدول النتقال عاجل من الوقود األحفوري إىل الطاقة املتجددة، 
ودعم الدول النامية يف هذا التحّول. وإحدى األولويات الرئيسية 
ملؤمتر األطراف COP26 الذي ترأسه اململكة املتحدة يف نوفمرب، 
الرسيع ألنظمة طاقة  التحول  الحاجة إىل  الرتكيز عىل  تتمثل يف 
فرص  وتوفري  العادل  واالنتقال  ومرنة  معقولة  وبأسعار  خرضاء 

العمل الخرضاء.
ألوك   ،COP26 األطــراف  مؤمتر  رئيس  قال  الشأن،  بهذا 
النظيفة  الطاقة  نحو  التحّول  وترية  تتسارع  أن  »يجب  شارما: 
مبقدار أربعة أضعاف عىل األقل إذا أردنا الوصول لهذا الهدف. 

مع مراعاة تحسني إتاحة الكهرباء يف كل مكان يف العامل«.
من جانبه، قال األمني العام إن مناقشات اليوم لها هدفان 
واضحان: الشمولية واالستدامة، مؤكداً عىل الحاجة إلنهاء دعم 
الوقود األحفوري: »نحن بحاجة إىل التزام بعدم بناء املزيد من 

محطات الطاقة التي تعمل بالفحم يف أي مكان«.
املتقدمة  للدول  دعوته  غوترييش  أنطونيو  السّيد  وجدد 

سنوياً  دوالر  مليار   100 بتقديم  األمد  طويلة  بتعهداتها  للوفاء 
املناخية  التغرّيات  مع  التكّيف  جهود  لدعم  النامية  للبلدان 

وتخفيف أثرها.

خارطة طريق نحو الطاقة النظيفة
طريق  خارطة  أول  وضع  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت 
وستقدم   2050 عام  بحلول  الصفرية  االنبعاثات  صايف  لتحقيق 

تقريرها بهذا الشأن يف مايو للمساهمة يف مؤمتر األطراف.
وقال فاتح بريول، املدير التنفيذي للوكالة: »األخبار السارّة 
واليابان  املتحدة  واململكة  األورويب  واالتحاد  الصني  أن  هي 
جميعهم خرجوا بأهداف وطنية طموحة لعام 2050. وليس لدّي 
شك بأن الرئيس األمرييك املنتخب جو بايدن سيعلن أن الواليات 
املتحدة ستنضم لهذا املحفل«. وتساهم هذه الدول بنحو 60 % 

من االنبعاثات العاملية.
 1.5 إىل  العاملية  الحرارة  درجة  ارتفاع  من  للحد  أنه  ُيذكر 
درجة مئوية يجب أن تنخفض االنبعاثات بنسبة 7.6 % كل عام 
من اآلن وحتى عام 2030. هذا ُيرتجم إىل انخفاض سنوي بنسبة 

6 % يف إنتاج الطاقة من الوقود األحفوري.

»فرصة لتغيري عاملنا«
العامة  املالية  التدفقات  جميع  أن  عىل  العام  األمني  شدد 
للمناخ وخطة  باريس  اتـفاق  أهداف  تدعم  أن  يجب  والخاصة 
التنمية املستدامة لعام 2030، ووجه مناشدته يف هذا السياق إىل 

القطاع الخاص من أنصار الطاقة املتجددة.
الفرصة متاحة لتغيري عاملنا. ولكن لتحقيق ذلك،  وقال إن 
والدول  إفريقيا  تكون  وأن  الــدويل،  التضامن  يتوفر  أن  يجب 
ليس  حاسام،  أمامنا  العام  »سيكون  املشاركة:  قلب  يف  النامية 
فقط يف التغلب عىل جائحة كـوفيد19-، ولكن أيضا يف مواجهة 

تحديات املناخ«.
حياد  أجل  من  عاملي  تحالف  بناء  املتحدة  األمم  وتضع 
الكربون بحلول منتصف القرن هدفاً رئيسياً لها هذا العام. وأشار 
األمني العام لألمم املتحدة إىل أن جميع البلدان تحتاج إىل وضع 
أهداف وخطط متوسطة املدى، ذات مصداقية وتتامىش مع هذا 

الهدف.

الديمقراطي ــ وكاالت

والحل: طاقة نظيفة ومتجددة ميسورة التكلفة
املاليني حول العالم محرومون من الكهرباء 

10 طرق تساعد في إنهاء العنف ضد المرأة

الديمقراطي ــ وكاالت

يف عام 2020، أثرت جائحة كوفيد- 19 على حياتنا بكل الطرق تقريبا ويف كل مكان، فيما 
دخلت البلدان يف حالة إغالق وقيدت الحركة الحتواء انتشار الفريوس. مع إغالق األبواب 
وبدء العزلة، بدأت التقارير عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف 
املنزلي، يف االرتفاع.إن جائحة العنف ضد املرأة ليست باألمر الجديد. حتى قبل أن يصيبنا 
فريوس كورونا، تعرضت 243 مليون امرأة وفتاة لإليذاء من قبل شركائهن يف العام املاضي. 
وقد أدت جائحة كوفيد- 19 إىل مفاقمة العنف، فيما تعثرت خدمات الدعم وأصبح الوصول 

إىل املساعدة أكثر صعوبة.

نحو 789 مليون شخص يف الدول النامية غري موصولني بالكهرباء على 
جنوب  الواقعة  اإلفريقية  الدول  يعيشون يف  أرباع هؤالء  ثالثة  اإلطالق، 
الصحراء الكربى. األمني العام لألمم املتحدة وصف ذلك بالظلم والعائق 

أمام تحقيق التنمية املستدامة.
ولفت األمني العام، أنطونيو غوترييش، االنتباه إىل ضرورة أن تقوم جميع 
الطاقة يجب أن  الكهرباء للجميع. لكنه أضاف قائاًل: »هذه  الدول بتوفري 
تكون نظيفة ومتجددة، كي ال تسهم يف ارتفاع درجة حرارة كوكبنا بشكل 

خطري. هذا يعني التزامًا قويًا من جميع الحكومات«.
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كشف هالل بورتسودان العائد ألندية الدوري املمتاز من 
جديد عن طموحه يف حجز مقعد متقدم يف روليت املنافسة 
ثالثة  نقاط من  تسع  املاضية،  األربعة  التي حصد يف جوالتها 
الخرطوم  يزاحم  أن  انتصارات وخسارة وحيدة، مام أسهم يف 
بعد  األوىل،  أسابيعه  يف  املمتاز  الدوري  صدارة  عىل  الوطني 
أن كان الفريق الذي يقوده إبراهيم حسني الشهري بإبراهومة 
أن  إال  هزمية،  أو  تعادل،  دون  البطولة  فرق  ترتيب  يتصدر 
يف  تكن  مل  األول  أمس  مباراتهام  عليها  انتهت  التي  النتيجة 
انتصارات  استمرار  الفنيني  من  الكثري  توقع  حيث  الحسبان، 
الخرطوم الوطني، نظراً للمستويات الجيدة التي قدمها الفريق 
طيلة األسابيع املاضية، إال أن البحارة كان لهم رأي آخر حينام 
نقاط  ثالث  وجمع  بالخرطوم  األوىل  الهزمية  إنزال  من  متكنوا 

جعلته متساوياً معه يف النقاط .
انطلقت  املمتاز  الــدوري  يف  بورتسودان  هالل  مسرية 
بانتصاره عىل هالل الفارش بثنائية أسهمت يف تعزيز الثقة وبث 
الثانية  مباراته  الفريق بخسارة  يتأثر  الالعبني، ومل  الروح عند 
أمام األهيل شندي، بل منحته دافعاً لإلجادة وتصحيح األخطاء 
التي ارتكبها يف تلك املباراة، وراهن عىل قدرات العبيه، ومتكن 
شباك  يف  رائعة  بثالثية  االنتصارات  لسكة  رسيعاً  العودة  من 
أمام  أخرى  بثالثية  اإليجابية  النتائج  وتوالت  الفارش،  مريخ 

الخرطوم .
جملة  من  أهــداف  مثانية  تسجيل  من  البحارة  ومتكن 
أربعة  شباكهم  ولجت  بينام  الفريق،  خاضها  التي  اللقاءات 
كاسحة  هجومية  نزعة  الفريق  امتالك  إىل  يشري  ما  أهداف 

وعنارص فاعلة مكنته من الوصول لشباك املنافسني.
الوطني  الخرطوم  يقدمها  التي  الجيدة  املستويات  وعن 
املالعب  لقناة  أطلقها  آدم يف ترصيحاته  الهادي  املدرب  أشار 
الرياضية: "الفريق يضم العبني شباب ميتلكون الروح والعزمية 
إثبات  يف  لرغبتهم  باإلضافة  جيد،  مردود  لتقديم  والطاقة 
وجودهم بني العاملقة، والنتائج التي حققها الهالل يف األسابيع 
البحارة يف  األوىل أكدت علو كعب هؤالء الشباب وأن ظهور 

النسخة الحالية من الدوري املمتاز مختلف .
2021م  موسم  أن  بالعمل(  )بيان  أكدوا  الساحل  أبناء 
املشوار  مواصلة  يف  الفريق  نجح  إذا  ومميزاً  مختلفاً  سيكون 
بذات التمّيز الذي استهل به األسابيع األربعة األوىل من عمر 

البطولة .

نحو  ــاً  رشق يتجه  املـــداري  ×الفاصل 
هذا  يف  تــدور  حيث  القدم،  كرة  أكادميية 
املبنى رحى الحرب الرضوس بني لجنة فض 
أحقيته  يرى  الذي  الهالل  ونادي  النزاعات 
أن  باعتبار  والرشيد  العجب  الثنايئ  بتسجيل 
قبل  للهالل  تسجيلهام  صحة  أكد  السيستم 
املريخ ويتوقع أن تهب رياح نشطة مشبعة 

بالغبار واألتربة.
بعد  منعشة  وريــاح  معتدل  ×طقس 
الزرقاء  للديار  واالنتصارات  األفراح  عودة 

األزرق  يقيم  أن  ويتوقع  املمتاز  الدوري  يف 
معسكراً مغلقاً لدوري املجموعات.

×يف وسط الرياح العاصفة والتي هزت 
عرش النادي يحاول أهل هالل شيكان إنقاذ 
ما ميكن إنقاذه، وذلك بعد أن جفت منابع 
الدعم القديم وكان البد من البحث عن أوجه 
دعم جديدة، وكانت أوىل قرارات التصحيح 

هي إعادة الجرنال لتدريب الفريق.

)مصطفى درش()مصطفى درش(

املريخ يصعق األمل بثنائية ويتصدر 

نهايئ كأس السوبر اإلسبايننهايئ كأس السوبر اإلسباين
10:00 برشلونة: أتلتيك بيلباو
الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي

04:00 شيفيلد يونايتد: توتنهام هوتسبري
06:30 ليفربول: مانشسرت يونايتد

09:15 مانشسرت سيتي: كريستال باالس
الدوري اإليطايلالدوري اإليطايل

01:30 نابويل: فيورنتينا
04:00 كروتوين: بينفينتو

04:00 ساسولو: بارما
07:00 أتالنتا: جنوى

09:45 انرت ميالن: يوفنتوس
الدوري األملاينلدوري األملاين

04:30 بايرن ميونيخ: فرايبورغ
07:00 آينرتاخت فرانكفورت: شالكه 

الدوري املرصيالدوري املرصي
02:30 االنتاج الحريب: سموحة 

05:00 البنك األهيل: األهيل

رياضة

تميز املوهوبني مستمر

مجاهد العجب 

 في السنتر 

األمل  عىل  املريخ  يتغلب  أن  جداً  طبيعي 
املمتاز  ــدوري  ال فرق  صــدارة  ويعتيل  عطربة 
لهذا سرنكز  القدم، وليس يف ذلك عجب،  لكرة 
للفرقة  تحققت  التي  األخرى  اإليجابيات  عىل 
الظهور  وأبرزها  املباراة،  خالل  من  املريخية 
املريخ  شباب  لنجم  الراقي  واملستوى  األنيق 
الجزويل نوح الذي صال وجال يف مباراة األمس 
وأهدى فريقه االنتصار بفضل إمكاناته العالية 
ومهاراته، فقد كان الجزويل يتخلص من مدافعي 
الفهود بكل سهولة مل توقفه قلة الخربة والتجربة 
ومل متنعه الرهبة من تقديم نفسه،  لقد برهن 
أنه نجم واعد سيفيد املريخ واملنتخب رشيطة 

أن يواصل عىل ذات الدرب.
نجح الجزويل يف التسجيل ومتيز يف التمرير 
املريخ  التصويب، حقاً  املراوغة وأحسن  وإجاد 
عامل جميل والزالت عروض املوهوبني مستمرة 
يف الكوكب األحمر بدأها تريي الهداف وواصل 
والساحر  متبش  بعده  ومن  هندسة  وجــدي 
أن  ليثبت  نوح  ابن  دور  واآلن جاء  البيه  عزام 
حواء املريخ ولود وأن التميز واإلبداع يرتبطان 

باألحمر.
يؤكد وجدي  الفرصة  له  يف كل مرة تسنح 
يحتاج  مميزاً  العباً  كسب  املريخ  أن  هندسة 
بعدها  خربات  الكتساب  املتواصل  للعب  فقط 
سيكون من الوقت ليكون أحد أفضل الالعبني يف 
السودان، العب يقاتل عىل الكرة يجيد الصناعة 
وتهيئة الفرص لزمالئه ويربع يف التسجيل، هنيئاً 

لعشاق األحمر بوجدي.
ويفلح  بانغا  البوركيني  يسري  واثقة  بخطى 
يف تعزيز فاعلية فريقه ومنحه األفضلية ويف كل 
يحدث  كان  كبديل  فيها  شارك  التي  اللقاءات 
ومل  اإلصابة  من  عائد  أنه  مالحظة  مع  الفارق، 

تكتمل جاهزيته بعد.
الثورجي  البتار...  املريخي  السيف  أخرياً 
القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  انصفه  الهداف 
أمم  نسخة  يف  األفضل  هدفيه  اختار  عندما 
إفريقيا لالعبني املحليني لعامي 2016ــ 2018م، 
سيف الزال لديه الكثري وأمامه دور املجموعات 
يعشق  مهاجم  بقدرات  الجميع  ليستمتع 

التحدي.
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بهديف الجزولي الفنان ووجدي هندسة 

االحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

قرارات مرفوضة

باإلنترنت

القرارات الباهتة التي أصدرتها لجنة فض النزاعات 
باتحاد الكرة؛ وجدت الرفض واالستهجان من كل القاعدة 
الهاللية فيام يختص قضية الثنايئ "رمضان عجب والرشيد" 
يف الهالل واحقية الهالل بتسجيلهام بعد أن اتبع الهالل 
كل الطرق القانونية وأبدى الالعبان رغبتهام يف االنتقال 

للهالل واستلام املعلوم.
الالعبني  تسجيل  يف  القانوين  حقه  مارس  الهالل   ×
وطلب من لجنة التسجيالت منحه حقه بعد أن ثبت أن 
املريخ  إدارة  وأن  املريخ  مع  جديداً  عقداً  وقعا  الالعبان 
مع  فعلت  مثلام  الالعبني  وخطفت  القرصنة  مارست 
قرارات  وجاءت  قبل،  من  جربة  وفاروق  فيصل  العجب 
قرر  لذلك  لآلمال  ومخيبة  ضعيفة  النزاعات  فض  لجنة 

الهالل تصعيد القضية إىل محكمة كأس الرياضية.
×هذه املرة فشل املريخ ومن معه من أدعياء معرفة 
القانوين مع الهالل وسيفرض  القوانني، ولذلك فإن الحق 
االتحاد الدويل عقوبات عىل الالعبني تجمد نشاطهام ألكرث 

من أربعة أشهر، فهذا الرضر سببه املريخ عىل الالعبني.
×الحارس أبوعرشين كان أكرث وعياً ومتسك بكلمته 
التي أعطاها للهالل وهو اآلن ميارس نشاطه مع الفريق 
مباراة  عقب  اختطافه  ملحاوالت  االنصياع  رفض  أن  بعد 

القمة األخرية.
بإصدار  االلتفاف  حاولت  النزاعات  فض  لجنة   ×
القانون  الكرة أن يطبق  اتحاد  باهتة، وكان عىل  قرارات 
بداًل من الخوف من الهجمة اإلعالمية املريخية عىل اتحاد 
الكرة ومامرسة اإلرهاب، حيث وصل الحد إىل تهديد أحد 

أعضاء اللجنة من قبل البعض كام جاء يف األخبار.
×من حق الهالل أن يتمسك بحقه القانوين ويصعد 
قرارها  والتي ستصدر  الرياضية يف كأس  للمحكمة  األمر 
أال  التطبيع  لجنة  وعىل  الهالل  لصالح  القانون  بتطبيق 
بحق  تتمسك  وأن  وغريها  املصالحة  لدعوات  تستجب 
الهالل وال تفرط فيه مثلام حدث من الكاردينال يف قضية 

الالعب بكري املدينة.
 يف الويب يف الويب

يف  النقاط  حصد  ويواصل  التبلدي  هزم  ×الهالل 
املمتاز.

×الحريف محمد عبدالرحمن دشن أول أهدافه مع 
الهالل وعوداً حميداً يا جكسا.

×واصل املاكوك نزار حامد االنتفاضة وأبهر الجميع 
مبستواه واستحق هتافات الجامهري تيمك نار يا نزار.

بسبب  أدىن  لــدرجــة  بالهبوط  مهدد  ×املــريــخ 
مستحقات الروماين.

×العقوبة تنتظر الثنايئ العجب والرشيد.
×لجنة فض النزاعات إىل مزبلة التاريخ.

×الهالل راس إىل محكمة كاس.

ثالثة انتصارات وخسارة واحدة 

هالل الساحل.. عودة للممتاز بروح جديدة 

الدميقراطي ــ مجاهد العجبالدميقراطي ــ مجاهد العجب
اعتىل املريخ صدارة ترتيب فرق الدوري املمتاز لكرة القدم 
بانتصاره املستحق عىل األمل عطربة بهدفني نظيفني يف املباراة التي 
جمعتهام عىل ملعب استاد الهالل بأم درمان عرص أمس،  وتقدم 
نجمه  طريق  عن  األوىل  الحصة  خواتيم  يف  األول  بالهدف  املريخ 
الشاب الجزويل، كام أضاف وجدي عوض الهدف الثاين يف الدقائق 
األخرية من عمر املباراة ليصل املريخ إىل النقطة العارشة يف صدارة 

الفرق.
شوط اللعب األول شوط اللعب األول 

واضح منذ بداية اللقاء األسلوب الحذر من الفريقني، حيث 
بعض  من  إال  امللعب  وسط  يف  والفهود  األحمر  ألعاب  انحرصت 
املحاوالت،  فكرثت أخطاء التمرير واالستالم وكذلك املخالفات يف 
مرة،  من  أكرث  لإلصابة  الفريقني  العبي  عرض  ما  الوسط،  منطقة 
وخرج مصعب كردمان متأثراً بإصابته إثر لعبة عنيفة من محمد 
الفريقني  من  أياً  يشكل  ومل  عوض،  وجدي  عنه  بداًل  ليحل  آدم، 
عن  باللعب  املريخ  محاوالت  اآلخر.واتسمت  مرمى  عىل  خطورة 
عىل  وطبنجة  ومتبش  اليمنى  الجهة  من  كرنقو  األطــراف  طريق 
افتقدت للدقة  الهجامت واملحاوالت  اليرسى إال أن هذه  الناحية 
يف كثري من األحيان ما أفقدها الخطورة، بينام الحت لألمل فرصة 
زيارة منجد النيل من خالل الرضبات الثابتة لكنها ضلت الطريق 

للشباك.
هدف الجزويلهدف الجزويل

 ويف الوقت الذي ظن الجميع أن شوط املباراة األول يسري إىل 
نهايته فاجأ الجزويل ــ نجم شباب املريخ ــ الجميع بتصويبة قوية 
استقرت يف شباك الحارس إسحق وسط فرحة زمالئه والجهاز الفني.

الشوط الثاين الشوط الثاين 
حاول خالله األمل عطربة تعديل النتيجة عن طريق تحركات 
اصطدمت  لكنها  القضارف،  وصديق  امللعب  وسط  يف  قلق  بشري 
بصالبة الدفاع األحمر الذي لعب يف عمقه أمري كامل وصالح منر. 
ونجحا يف إفشال مساعي أبناء املدرب كفاح صالح إلدراك التعادل، 
وأجرى غوميز تبدياًل بدخول. املحرتف البوركيني إرنولد بانغا الذي 
النجم  تألق  ساعده  للمريخ  الهجومي  الشق.  تنشيط  يف  أسهم 
الصاعد الجزويل الذي زعزعة دفاعات األمل بفضل قدراته الفنية 

العالية يف املراوغة والتمرير ونجح يف أكرث من هجمة تهيئة الكرات 
لزمالئه الالعبني.ووضع املريخ األمل تحت الضغط بحثاً عن هدف 
دفاعات  أرهق  الذي  تريي  سيف  من  الدؤوبة  الحركة  بفضل  ثاٍن 
مباراة  لعب  الذي  محجوب  الدين  ضياء  الثنايئ  وإيجابية  الفهود 
املجهود  صاحب  يعقوب  التاج  الوسط  منطقة  يف  يسانده  جيدة 
من  عوض  وجدي  يتمكن  خواتيمه  إىل  يسري  اللقاء  الوافر.وبينام 
صفوت  الحكم  أعلن  بقليل  بعدها  لألحمر.  الثاين  الهدف  توقيع 

مريغني عن نهاية املباراة بانتصار املريخ بهدفني نظيفني.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

أهلي شندي يعقد عموميته يف 
فرباير

أعلنت لجنة انتخابات نادي األهيل شندي؛ األول من شهر 
النادي  مبقر  العمومية  الجمعية  النعقاد  موعداً  املقبل؛  فرباير 
األهيل شندي، مبدينة شندي. وحددت فرتة سداد رسوم االشرتاك 
وستعمل  الحايل،  يناير  شهر  من  عرش  السابع  حتى  الشهري 
يف  النعقادها  العمومية  الجمعية  إجــراءات  بدء  عىل  اللجنة 
تطبيع  لجنة  تقوده  األهيل  أن  بالذكر  الجدير  املحدد.  املوعد 

كونها االتحاد السوداين لكرة القدم.

إبراهيموفيتش يوبخ زميله
أنه  ميالن،  نجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  السويدي  أكد 
وجه بعض الكلامت القاسية لزميله الفرنيس بيري كالولو، مدافع 

الروسونريي.
وانضم كالولو إىل ميالن يف الصيف املايض مجانا، وشارك 
يف خط  اإلصابات  كرثة  بسبب  املباريات  من  العديد  يف  مؤخرا 
"قبل  صن  ذا  صحيفة  أبرزتها  ترصيحات  يف  إبرا  الدفاع.وقال 
بضعة أسابيع، ظهر بيري كالولو ألول مرة مع ميالن وكان يرتدي 
قفازات".وأضاف النجم السويدي "قلت له أن يخلعهم!.. كيف 
يبدو قلب دفاع شاب يظهر ألول مرة مرتديا القفازات، بالتأكيد 

هذا لن يخيف املهاجمني".
الالعبني  من  أحد  ال  أنه  الربيطانية  الصحيفة  وذكــرت 
يستطيع املجادلة مع إبراهيموفيتش، الذي لديه الحزام األسود 

يف لعبة الكاراتيه.

الفيفا يهدد املريخ بالهبوط 
القدم  لكرة  الدويل  باالتحاد  النزاعات  فض  غرفة  ستقوم 
"فيفا"، مبخاطبة نادي "املريخ" خالل أيام قليلة بشأن مستحقات 
مدرب األحامل الروماين "بوريس ماريوس" الذي عمل لِعدة أشهر 
يف "القلعة الحمراء" بني "2018" و"2019".وكان املدرب الروماين 
 "26" إىل  يصل  مببلغ  "املريخ"  مطالباً  لـ"فيفا"،  بشكوى  دفع  قد 
ألف دوالر، عبارة عن رواتب خمسة أشهر وحوافز تحقيق بطوالت 
محلية وبلوغ نصف نهايئ كأس األندية العربية األبطال، والرشط 
عقوبة  أوقع  قد  "الفيفا"  العقد.وكان  فسخ  عىل  املرتتب  الجزايئ 
تسجيل  من  بالحرمان  الفائت،  ديسمرب  يف  املريخ  عىل  مرشوطة 
الربازييل  الالعب  مستحقات  بسبب  انتقال  فرتات  لثالث  الالعبني 
"فيفا"،  وأمهل  دوالر،  ألف   "24" البالغة  دوسانتوس"،  "ماركوس 
الخاص  البنيك  الحساب  يف  املبلغ  إليداع  يوماً   "45" املريخ  نادي 
بالالعب.وتفيد األخبار أن املريخ بات ُمهدداً بعقوبة مشددة خالل 
الفرتة املقبلة ميكن أن تصل للهبوط إىل درجة أدىن، بسبب إخالله 
املتكرر بالرشوط التعاقدية مع الالعبني واملدربني خالل السنوات 
األخرية، مع إشارة "الفيفا" يف خطاب العقوبة األخرية التي تعرض 
لها النادي بشأن مستحقات الالعب الربازييل "ماركوس" أن املريخ 
استوىف أقىص عقوبة يف عقوبات املنع من التعاقدات وهي ثالث 

فرتات.

سليم يحرز هدف األسبوع
أحرز نجم الهالل سليم أجمل أهداف املباراة حينام 
تقدم من الجهة اليرسى ويرسل كرة خلف الحارس يونس 
ثانياً  الشباك هدفاً  لتسكن  املتقدم عن مرماه مرتاً  الطيب 
األبيض  الهالل  شباك  يف  الالعب  أهداف  أول  وهو  للهالل 
منذ انضاممه للهالل الخرطوم، وكان للهدف األثر الفعال يف 
قتل أحالم الهالل األبيض يف تعديل النتيجة ليخرج الهالل 
هدفه  ليعترب  نظيفني  بهدفني  املباراة  يف  منترصاً  العاصمي 

كهدف األسبوع الرابع للدوري املمتاز.

جكسا سعيد بهدفه األول مع 
األزرق

من خالل موقع نادي الهالل الرسمي عرب نجم الهالل 
إنه سعيد  قائاًل  الشهري بجكسا  الجديد محمد عبدالرحمن 
اإلصابة،  من  عودته  بعد  الهالل  مع  األول  هدفه  بإحراز 
وكان محمد عبدالرحمن قد أحرز هدفه األول خالل مباراة 
التبلدي والتي انتهت  الهالل يف الدوري املمتاز ضد فريق 

لصالح الهالل بهدفني دون رد.
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من اآلخر
أسماء جمعة 

رسقة  استعرض  الذي  الربنامج  العام  النائب  ديون  رأى  لو 
هيئة  يف  جرى  وما  بالكامل  وتدمريه  الجزيرة  مرشوع  ممتلكات 
ومل  كربو(  )قوز  ومطاحن  مدين  يف  المََلكية(  و)مصانع  الحفريات 
عاجلة  بصورة  نيابته  وكالء  من  فريقاً  يشكل  أو  بنفسه  يسافر 
لتجميع التقارير ومساءلة الشهود وفتح البالغات )فيا فؤادي رحم 
اإلنقاذ  ما فعلته جامعة  الذي يصّور  الفيلم  ..هذا  الهوى(..!  الله 
يحتاج  وال  جاهز(  )بالغ  الجزيرة  مرشوع  يف  التابعني  ولصوصها 
من ديوان النائب العام سوى غالف يحوي األوراق..! فقد وردت 
وكانوا  أحياء  زالوا  ال  الذين  العاملني  شهادات  والصورة  بالصوت 
شهوداً عىل ما جرى ويعرفون باألسامء من قام )بتلجني( الاكينات 
العمالقة ومن قام باعتقال العاملني الحتجني ومن الذي تحولت 
إليه ملكية آليات الحفريات ومن قاموا بتلجينها ومن باعوا هيئة 
وقضبان  والقطارات  والفربيكات  والحّفارات  والجراجات  األبحاث 
السكة حديد والورش والطاحن والغازل والاكينات العمالقة التي 
والفاتيح  الفكات  حتى  يرتكوا  ومل  ألانية(  )بكفاءة  تعمل  كانت 

و)عدة الشغل(..! كل هذه الشهادات صدرت من عاملني ال يزالون 
متى  وإىل  الكتملة  الجرمية  هذه  يف  الخفي  هو  بالرشوع..فام 
التبجيل.. وكأننا  اللصوص ونقدم لهم كل هذا  نداري عىل أسامء 

نقوم بالتطبيق العميل للقصيدة الساخرة: )احرتامي للحرامي(..!!
عالية تصدر من اإلنقاذيني  ومحاسيبهم  نسمع اآلن أصواتاً 
)ودفاع  التغطية  أجل  من  صيحات  وهي  ومنابرهم  وصحائفهم 
واستعادة  التمكني  تفكيك  لجنة  من  الذعر  تعكس  النطقة( 
األموال..ولكن الجرائم والرسقات تطل برأسها كلام تم رفع الغطاء 
والرشوعات  الؤسسات  كل  وعرب  البالد  أنحاء  دار يف جميع  عام 
وحيثام كان هناك )قرشاً أحمر( أو )حديدة قابلة للبيع(..!  فلامذا 
شهدوا  من  لشهادات  يومية  وبصفة  الجال  من  مزيداً  نفسح  ال 
بالوكالة(  و)حراميتهم  اإلنقاذ  جامعة  من  وفالناً  فالناً  بعيونهم 
الدولة  ليحكوا عام شاهدوا..؟! هذا مثال صارخ ورد يف تلفزيون 
عن رسقة موارد الدولة بواسطة أشخاص بعينهم حطموا مرشوع 
مبالغ  تقديرات  الشهادات  ذكرت  وقد  رسقته  لتسهيل  الجزيرة 

بكفاءة..وحتى  تعمل  كانت  التي  النادرة  اآلليات  وبيع  الرسقات 
هذه التقديرات البخسة مل يدفعها الحرامية أصحاب الحظوة..! أمل 
يكن معلوماً من هم اللصوص الكبار الذين وضعوا قانون مرشوع 
من  معلوماً  يكن  أمل  والرسقة؟  التفكيك  لتسهيل  الشهري  الجزيرة 
كان مدير الرشوع )وجامعته( الذي جرت الرسقات تحت إدارتهم 
؟ هل من الصعب تحديد رؤساء وأعضاء لجان الخصخصة وبيع 
مرافق القطاع العام التي تحّولت إىل لجان )للنهب العام(.. ووزير 
فتحت  التي  القرص  وعصابة  ذلك..  كل  خلف  وقف  الذي  الالية 
والشرتيات  التزوير  عطاءات   عليهم  رست  والذين  الشبابيك 
والبيعات..؟! إنهم أشخاص موجودون ومعروفون باألسامء فلامذا 
ال تطلبهم الجهات العدلية ولو لجرد أخذ أقوالهم يف ما جرى..؟! 
إن أرشيف الصحف موجود وليس األمر من األرسار العليا والخفايا 

الواربة فام هي الشكلة..؟!
هذا هو األسلوب الذي تم به تفكيك ورسقة النقل اليكانييك 
والنقل  والسفائن  والبواخر  األشغال  والهامت ومعدات  والخازن 

استهلت  الذي  الفساد  البحري..الخ  وهذا هو  واألسطول  النهري 
به اإلنقاذ مرشوعها الحضاري و)تحريرها االقتصادي( الذي قصدوا 
به )تحرير األيدي( للنشل..! وهذه بداية القصة الحزينة الطويلة 
حول رشكات ومؤسسات النيل األبيض والنيل األزرق وجبال النوبة 
والواصالت  الزيتية  والحبوب  والسويك  الجديدة  وحلفا  والرهد 
والنسيج  والغزل  والكناف  والسكة حديد  السلكية  وغري  السلكية 
والدابغ  ــدادات  واإلم واالسمنت  واألقطان  والصمغ  والتغليف 
الفاكهة  وتعليب  والرطبات  الحرة  واألسواق  واألبحاث  والحالج 
أروما  وكرتون  حراز  أم  وأخشاب  كوكو  وألبان  النوبة  وأسامك 
والرايس  الرئاسية  والفلل  والفنادق  واألغذية  األحذية  ورشكات 
والوانئ والقروض والودائع واألرصدة ..فمتى ينزعج القامئون عىل 

منصة العدالة..؟!

مشروع الجزيرة: متى مزاري..!

مقطع شعري

محمد الحسن سالم حميد

ـّا أفوتك من دون خاطر لم
أو دون خاطر مني تفوتي
ـّة بلقى حبايب في كل ِحت
وكل بيوت الُفقرا.. بيوتي
ـّة .. ال غيرت وراك الِجت
ال بدلت مالمح صوتي

مونتسكيو

ما يجمع السودان بإثيوبيا ليس مجرد جرية  فقط، بل 
يجسده  الذي  الواحد  واألصل  والرحم  الدم  وكذلك صالت 
ترحيب  بدليل  الشعبني،   بني  التلقايئ  والتعاطف  الحب 
الرحيبة  بلده  به  ضاقت  كلام  باإلثيويب  السوداين  الشعب 
وقست عليه الظروف السياسية، وليس أدل عىل ذلك أكرث 
السودان  لحضن  يهرب  جعله  رصاع  من  اآلن  يحدث  مام 
يف  الدخول  البلدين  لزعامء  نريد  وال  بحب،  احتواه  الذي 
رصاعات ميكن حلها بالتي هي أحسن، من خالل احرتام كل 
بلد لسيادة جارتها وعدم استغاللها تحت أي ظرف استثنايئ 
متر به، مثاًل ال يجب ألية دولة أن تستغل وجود نظام فاشل 
وضعيف من أجل احتالل أرايض األخرى وقس عىل ذلك، 
وعىل أي جارة فعلت هذا أن تصلح خطأها ألن ما تجنيه 
من التعاون الشرتك سيكون أعىل بكثري مام تجنيه بالتحايل. 
يدخل  والعرشين  الحادي  القرن  هذا  يف  مرة  ألول 
الرة  ليست  ولكنها  إثيوبيا  مع  حدودي  نزاع  يف  السودان 
األوىل يف التاريخ، بالرغم من أن الحدود بني البلدين ال لبس 
عندما  قريب  زمن  اىل  تعود  جذور  للمشكلة  ولكن  فيها، 
كان النظام الخلوع عىل سدة الحكم، وقد عرف بأنه نظام 
السلطة من  بقائه يف  فاسد وفاشل وضعيف يحافظ عىل  
خالل التغايض عن انتهاكات دول الجوار واحتاللها لألرايض 
السودانية فسكت عىل احتالل مرص لحاليب، وكذلك فعل 
الشأن  عن  نتحدث  وألننا  مثنه  واحد  ولكل  إثيوبيا،  مع 

اإلثيويب السوداين سنرتك مرص لوقت آخر.
سد  بناء  يف  الخلوع  النظام  ضعف  استغلت  إثيوبيا 
باحتالل  قامت  وكذلك  عنه  الحديث  ولسنا مبجال  النهضة 
وعرفت  يفكر  كيف  قرأت  أن  بعد  شاسعة  زراعية  أراٍض 
نقطة ضعفه وهي السلطة والثورة، بالرغم من أنها تعرف 
باحتاللها  تقم  مل  ولذلك  للسودان،  ملك  األرايض  تلك  أن 
ولكنه سييسء  عليها وكان هذا ممكناً  ورفع علمها  رسمياً 
احتلت  عصابات)الشفتة(  تكوين  اىل  فلجأت  سمعتها،  اىل 
األرايض باإلنابة عنها ومل يجرؤ النظام الخلوع عىل التصدي 
لها خوفاً من أن تساعد العارضة، وحتى حني يحتج من باب 
بأنها عصابات خارجة عن سيطرتها  األمر  تربر  االستعراض 
تستوعب  األرايض  فتلك  كذلك،  ليست  الحقيقة  يف  وهي 
الذرة  يزرعون  الذين  اإلثيويبني  السكان  من  كبرياً  عدداً 
والسمسم لصالح حكومتهم، وسكوت النظام الخلوع عن 
تلك التجاوزات جعل إثيوبيا تعتقد أنها ميكن أن تضم تلك 
حتى  اكذب  طريقة  عىل  بالغالطة  حدودها  اىل  األرايض 
يصدقك الناس، وقد أثبتت ذلك من خالل ترصيحات أحد 
سفرائها الذي طالب الجيش باالنسحاب وقال إنه ال ميكن 
إزاحة اإلثيوبيني الوجودين يف تلك األرايض الحتلة، وهذا 

دليل عىل أن تلك العصابات تقوم بعمل رسمي منظم.
بال شك السودان ال يريد الدخول يف حرب مع إثيوبيا 
عىل  يحافظ  فاسد  نظام  ظل  يف  كان  وكونه  ويحرتمها، 
السلطة بالتنازل عن سيادته لدول الجوار فهذا ال يعني أن 
األمر سيستمر يف ظل األنظمة الجديدة، وعليه إثيوبيا يجب 
أن تبادل السودان التقدير بالتقدير، وعىل الرئيس اإلثيويب 
عهد  يف  احُتلت  التي  السودانية  األرايض  من  ينسحب  أن 
الرئيس السابق  ويعتذر عام فعله من أجل شعبه، وهو بال 
شك لن يندم بإعادة الحق اىل أصحابه وسيعود عليه بالنفع، 
والشعب اإلثيويب لن يتوقف عن اللجوء للسودان، وأعتقد 
وحدها  هي  حرب  يف  الدخول  لعدم  الشعبني  دعوة  أن 
بعدم خلق جذور ألزمة جديدة  الحكومتني  يذكر  استفتاء 
لها انعكاسات مستقبلية تحول الشعبني الشقيقني إىل أعداء 
وتفتح عليهم أبواب جهنم، واآلن الكرة يف ملعب الرئيس 
الرش،  أو  الخري  بذرة  يزرع  أن  أراد  إن  أحمد  أيب  اإلثيويب 
والسودان ما بعد النظام الخلوع ال يريد حرباً مع إثيوبيا 

ولكنه ال يتنازل عن شرب من أراضيه وال أي حق آخر. 

ال نريد حربًا مع إثيوبيا ولكن ! 

د. مرتضى الغالي 

مسألة

األحد  ١٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٤(

 مواقع التواصل االجتماعي 

الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت
بقاء  يتوقعون  أمريكيون  باحثون 
قامئة  إىل  وانتقاله  كــورونــا،  فــريوس 
األمراض العدية التي تعرف باألمراض 
التوطنة، لكن مع أعراض أخف رضراً. 
األمراض؟  من  النوعية  هذه  هي  فام 
وكيف سيبدو شكل "كورونا التوطن"؟

التاجي  للفريوس  سيحدث  ماذا 
كام  البرش  بني  متوطناً  يصبح  عندما 
الواليات  من  باحثون  العلامء؟  يقول 
حول  أبحاثا  أجروا  األمريكية  التحدة 
العنيد  للفريوس  التوقع  الستقبل 
يف  ضار  غري  مرضاً  يصبح  أن  وتوقعوا 
مرحلة عمرية معينة، كام جاء يف موقع 

"هايل براكسيس" الطبي األلاين.

مصطلح  يطلق  األوبئة  علم  يف 
مرضية  عدوى  عىل  التوطن"،  "الرض 
السكان،  من  مجموعة  ضمن  تحدث 
عىل  الحفاظ  وعند  ــارة،  ق أو  ــة  دول
من  معني  مستوى  عند  العدوى  هذه 
معينة  جغرافية   منطقة  يف  االنتشار 
موقع  وفق  تأثريات خارجية،  أي  دون 

"العرفة".
ــي"   ــطــب ــع "ال ــوق ــف م ــضــي وي
واالستشارات  الصحة  للمعلومات 
الطبية أن للمناطق الستوطنة ببعض 
النوم  مــرض  أو  كالالريا  األمـــراض 
حية  كائنات  شاغاس  داء  أو  األفريقي 
أو  البكترييا  أو  كالفريوسات  ممرضة 
مسببة  عوامل  تعترب  التي  الطفيليات 
حاضن  أو  ناقل  لها  أن  كام  للمرض، 
وينرش  ينقل  الذي  كالذباب  للمرض 

الرض بني الناس يف تلك النطقة.
ما هو الرض التوطن؟ما هو الرض التوطن؟

هناك  التوطنة  األمراض  بني  من 
مرض الالريا، الذي يصيب 300 مليون 

شخص يف جميع أنحاء العامل كل عام، 
ويقدر  االستوائية.  الناطق  يف  وخاصة 
منها  والوقاية  األمراض  مكافحة  مركز 
أن حوايل نصف سكان العامل يعيشون 
معرضني  فيها  يكونون  مناطق  يف 
متوطن  وهو  بالالريا،  العدوى  لخطر 
وأمريكا  أفريقيا  من  واسعة  مناطق  يف 

الجنوبية.
يف  كورونا  فريوس  سيتطور  كيف 
ينتقل  عندما  سنوات،  عرش  غضون 
ويظل  متوطن  مــرض  إىل  ــاء  وب من 
بني  العدوى  من  ثابت  مستوى  عند 
عىل  اإلجابة  الخرباء  حاول  السكان؟. 
تطوير منوذج  السؤال عن طريق  هذا 

للتنبؤ مبستقبل الفريوس.
وعمل فريق البحث تحت إرشاف 
الباحثة جيني الفني من جامعة إموري 
التحدة األمريكية  بالواليات  أتالنتا  يف 
عىل معرفة تقدير كيفية تطور فريوس 
كورونا يف غضون عرش سنوات. ونرشت 
"ساينس"  مجلة  يف  البحث  نتائج 

الصادرة باللغة اإلنجليزية.
مستقبل فريوس كورونا التوقعمستقبل فريوس كورونا التوقع

أربعة  بتحليل  البحث  فريق  قام 
البرشية  كورونا  فريوسات  من  أنواع 
جميع  يف  تنترش  والــتــي  الــعــروفــة، 
أو  الزكام  يف  وتتسبب  العامل  أنحاء 
ذات  الشائعة  التنفسية  األمـــراض 
التحليل  ساعد  الخفيفة.  األعــراض 
والوبائية  الناعية  للبيانات  الحايل 
تطوير  عىل  الفريق  الفريوسات  لهذه 
منوذج للتنبؤ بالتطور الذي قد يسلكه 
إىل  تحوله  حالة  التاجيفي  الفريوس 

فريوس مستوطن.
األهم من ذلك أن النموذج يأخذ 
الحامية  مكونات  مختلف  االعتبار  يف 
هذه  أن  الــخــرباء  ــح  وأوض الناعية. 

أخرى،  مرة  لإلصابة  القابلية  تشمل 
العدوى،  عودة  بعد  الرض  وتخفيف 
اإلصابة  بعد  الفريوس  انتقال  وقابلية 
مرة أخرى، والتي تقل بشكل مختلف.

يشتبه الفريق يف أنه يف الستقبل 
ميكن أن يؤدي فريوس كورونا الستجد 
مرحلة  يف  أمــراض  إىل  أســايس  بشكل 
الطفولة البكرة، حيث تحدث العدوى 
والخامسة،  الثالثة  سن  بني  األوىل 
مصاحب  نفسه  الـــرض  وســيــكــون 
البحث،  فريق  وفق  خفيفة.  بأعراض 
السن  كبار  إصابة  المكن  من  يزال  ال 
بالعدوى، لكن عدوى الطفولة ستوفر 

حامية مناعية ضد األمراض.
الناعة  أن  وفريقها  الفني  تفرتض 
بالتالزمة  الرتبط  كورونا  فريوس  ضد 
والــذي   الشديدة  الحادة  التنفسية 
   SARS-CoV-2بــــ اختصاراً  ُيعرف 
مامثلة لتلك الناعة الكونة ضد األنواع 
ما  نادراً  كورونا.  فريوس  من  األخرى 
الفريوس  البالغون  يواجه  أن  يحدث 
يفرس  قد  وهذا  حياتهم،  مرة يف  ألول 
عدم رضرهم، وفق موقع mdr . لذلك 
الوفيات  معدل  أن  الباحثون  يفرتض 
بفريوس كورونا سيكون أقل من معدل 
األنفلونزا الوسمية عىل الدى الطويل، 

أي أقل من 0.1 بالئة.
ــار  ــل الفـــني أوتـ ــي ويــعــتــقــد زم
بنسلفانيا  والية  جامعة  يف  بيورنستاد 
أن معدل الوفيات الرتفع والحاجة إىل 
الايض  من  شيئاً  سيصبحان  التطعيم 
الجهود  أقىص  بذل  "ينبغي  قريباً. 
للتغلب عىل هذا الوباء الذي يف طريقه 

إىل أن يصبح متوطنا".
فهل يتحقق ذلك وتصدق نبوءات 
الجواب  نرتك  سؤال  العلامء؟  هؤالء 

عليه للزمن.

تقرأ غدًا:
وزيرة املالية د. هبة محمد علي:

إىل أي حدٍ نجحت املالية يف ملف الوالية على املال العام خاصة فيما يلي الشركات العسكرية واألمنية؟

هل يتحول فريوس كورونا إىل نزلة برد عابرة؟
الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت

من  سباق  حاممة  نجت 
كيلومرت  ألف   13 نحو  عبور 
الهادئ، يف رحلة  فوق الحيط 
الــواليــات  مــن  طويلة  سفر 
لكن  أسرتاليا،  إىل  التحدة 
األخــرية  هــذه  يف  السلطات 
عىل  خطر  مــصــدر  تعتربها 
يف  الفروضة  العزل  إجــراءات 
البيولوجي،  األمن  وعىل  البالد 
كيفن  لقتلها.وأوضح  وتخطط 

سييل بريد، وفقا - لـ »اندبندت عربية« - أنه اكتشف أن الحاممة 
الايض،  ديسمرب   26 يف  الخلفي  فنائه  إىل  وصلت  التي  النهكة 
 29 يف  األمريكية  أوريغون  والية  يف  سباق  من  اختفت  كانت 
التي أطلق عليها سييل- بريد  الحاممة  أن  أكتوبر.ويعتقد خرباء 
اسم جو، تيمناً بالرئيس األمرييك النتخب جو بايدن، غّطت عىل 

منت سفينة شحن لعبور الحيط الهادئ.
األمن البيولوجياألمن البيولوجي

اإلعالم  وسائل  اهتامم  جذب  الذي  الحاممة  إنجاز  لكن 
التي تحرص عىل  التفتيش  انتباه سلطات  أثار كذلك  األسرتالية، 

تطبيق إجراءات العزل الصارمة يف البالد.
وقال سييل- بريد إن السلطات العنية بتطبيق العزل اتصلت 
به الخميس، وطلبت منه القبض عىل الحاممة. وأضاف، »يقولون 
الطيور«.  أمراض  قلقون بشأن  فإنهم  أمريكا،  آتية من  إن كانت 
وتابع »أرادوا أن يعرفوا إن كنت قادراً عىل مساعدتهم. فأجبت، 
»ألكون رصيحاً، ال أستطيع القبض عليها. أستطيع االقرتاب منها 
لسافة 500 ملليمرت ومن ثم تتحرك«.وبحسب سييل- بريد، تفكر 
محرتف.وقالت  طيور  مباسك  باالستعانة  حالياً  العزل  سلطات 
وزارة الزراعة األسرتالية، السؤولة عن األمن البيولوجي، إنه »مل 
ُيسمح للحاممة بالبقاء يف أسرتاليا«، ألنها »قد تهدد أمن الغذاء 
الوزارة  البالد.وأضافت  يف  الربية«  الطيور  ومجموعات  األسرتايل 
يف بيان، »إنها تشكل خطراً مبارشاً عىل األمن البيولوجي لحياة 
الطيور األسرتالية وصناعة الدواجن لدينا«.ووجود الحاممات غري 
مألوف يف الحي الذي يسكنه سييل- بريد، الذي روى »ظهرت يف 
منزلنا يف يوم الصناديق )يوم إجازة يف أسرتاليا يف 26 ديسمرب(. 
الاء وتنّظف  الخلفي حيث كانت ترشب  الفناء  نافورة يف  لدي 
نفسها. لقد كانت هزيلة جداً لذا سحقت بسكويتاً جافاً وتركته 
لها هناك«.وأضاف، »يف اليوم التايل، عادت إىل النافورة، فخرجت 
إللقاء نظرة عليها ألنها بدت ضعيفة إىل حد ما ومل تبُد خائفة 
الواضح  أزرق عىل ساقها. من  لديها رشيطاً  أن  مني، والحظت 
لكنه  عليها«.  القبض  إلقاء  من  ومتكنت  ما،  لشخص  تعود  أنها 
أن  منذ  الحاممة  عىل  القبض  عىل  قــادراً  يعد  مل  أنه  إىل  أشار 
الحامم  سباق  اتحاد  أن  بريد  سييل-  قّوتها.وأوضح  استعادت 
يف  لالك  مسجلة  الحاممة  هذه  أن  أكد  أوكالهوما،  يف  األمرييك 
بأالباما، وأنه حاول االتصال به من دون أن ينجح  مونتغومري 

بذلك حتى اآلن.
»جو« اختار منزله»جو« اختار منزله

ومتيض الحاممة »جو« وقتها يومياً يف الفناء الخلفي لنزل 
للحامم.  سييل- بريد، الذي يطعمها منذ وصولها طعاماً مخصصاً 
ماء  ولديها  الطعام  لها  أوفر  أنني  »مبا  األســرتايل،  الرجل  وقال 
للرابطة  العام  منزلها«.األمني  أن هذا  أنها قررت  أعتقد  للرشب، 
الوطنية األسرتالية للحامم، براد تورنر، قال إنه سمع بوصول حامم 
سباق من الصني إىل أسرتاليا سابقاً، عرب سفن الشحن، وهي رحلة 
أقرص بكثري من التي قطعتها »جو«. لكنه أشار إىل وجود مخاوف 
حقيقية من أمراض  غريبة قد تحملها الطيور اآلتية من أمريكا، 
الحكومة  هددت   ،2015 عام  »جو«.ويف  قتل  يؤيد  أنه  مؤكداً 
األسرتالية بقتل كلبني أدخلهام ممثل هوليوود جوين ديب وزوجته 
منحهام  وبعد  البالد.  إىل  قانوين  غري  بشكل  هريد،  أمرب  السابقة 
من  الكلبان  أخرج  األسرتالية،  األرايض  لغادرة  ساعة   50 مهلة 
البالد عىل منت طائرة مستأجرة. وُيعتقد أن أطول رحلة ُسّجلت 
لحاممة كانت من أراس يف فرنسا إىل سايغون يف فيتنام، يف عام 
مسافة  وبلغت  كوم«.  دوت  »بيجونبيديا  موقع  بحسب   ،1931

تلك الرحلة نحو 11600 كيلومرت، واستغرقت 24 يوماً.

أسرتاليا ستقتل حمامة وصلت
 من أمريكا خارقة قواعد العزل
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