
الخرطوم ــ محمد عبد العزيزالخرطوم ــ محمد عبد العزيز
جان  للسودان،  الخاص  الفرنيس  املبعوث  أعلن 
ميشيل دميوند، أن بالده ستنشئ مرشوعاً جديداً يف 
مجال الرثوة الحيوانية، بتكلفة مليون يورو لتطوير 
تخصيص  الصادر، مؤكداً  لتفادي مشكالت  املحاجر، 
لصادر  املضافة  القيمة  لتطوير  يــورو  ماليني   10

الصمغ العريب. 
وأوضح ميشيل يف حوار مع )الدميقراطي( أن بالده 
مخصصة  برامج  عرب  السودان  مع  للتعاون  تسعى 
لتطوير مجاالت التنمية اإلسرتاتيجية، أبرزها الزراعة 
بشقيها النبايت والحيواين، كام تسعى لتعزيز القيمة 
املضافة للزراعة،  من خالل خلق الوظائف، وتعزيز 

الدخل، وتحقيق األمن الغذايئ.
للرثوة  مضافة  قيمة  لخلق  "نسعى  ــاف:  وأض
الحيوانية، من خالل مذابح حديثة، وحظائر حديثة، 
املواصفات  ملقابلة  املحاجر،  وقدرات  سعة  وزيادة 
الحية،  الحيوانات  عن  بداًل  اللحوم  لُتصدر  العاملية، 
يف  جديد  فرنيس  مــرشوع  هناك  سيكون  وقريباً؛ 
مجال الرثوة الحيوانية، بتكلفة مليون يورو لتطوير 
خصصنا  أيضاً؛  الصادر،  مشكالت  لتفادي  املحاجر، 
نحو 10   ماليني يورو لتطوير القيمة املضافة لصادر 
نوعية  تطوير  عىل  نعمل  أننا  كام  العريب.  الصمغ 
ــ  املثال  سبيل  ــ عىل  املنتجة. وخصصنا  املحاصيل 

"األفالتوسكني"  عىل  للقضاء  يورو،  ماليني    3 نحو 
وتسبب  النباتات  تهاجم  التي  الفطريات  من  نوع 

الرسطان للبرش".
وتابع: "يجب أال نكون متفاجئني بهذه الصعوبات 
ظل  ويف  طبيعية.  فهي  االنتقال  عملية  تواجه  التي 
إمكانيات السودان؛ وعىل رأسها اإلنسان، والخربات 

السياسية يف التحول الدميقراطي، أنا متفائل بنجاحه 
يجري يف  ما  أن  وأكد  االنتقال".  تحديات  تجاوز  يف 
لكل  ولكن  للسودانيني،  فقط  مهاًم  ليس  السودان؛ 
السودان  وضع  بأهمية  تتعلق  العتبارات  املنطقة، 

الجيواسرتاتيجي.

يومية سياسية شاملةالخميس ٢١ يناير  ٢٠٢١م - الموافق ٧ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٨( 40تصدر عن شركة الديمقراطي للوسائط
جنيهًا 12 صفحة

اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي حول دارفور
محمد عبداهلل الدومة يتعرض لمحاولة اغتيال
اليونيسيف توفر )55( ألف جنيه لكل مدرسة متضررة

3355
على شاطئ العيلفون 

الدم يتسلق 
احتماالت الرذاذ

66شعرتداعيات
مدير أسواق املال يطالب 

بالتحضري لالستفادة
من مؤتمر باريس 

44
ما هي جماعة »حماة القسم« 

الجناح شبه العسكري ملقتحمي 
الكابيتول؟!

تقارير

رئيس مجلس اإلدارة

الحاج وراق

مدير التحرير 

منصور الصويم

رئيس التحرير 

أسماء جمعة

نائب رئيس التحرير 

رباح الصادق

حوار
املبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل: 
إرث ثالثني عامًا ال يمكن 

تجاوزه خالل أشهر

المبعوث الفرنسي: متفائل بنجاح االنتقال الديمقراطي في السودان 

محمد عبداهلل الدومة يتعرض لمحاولة اغتيال 
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

ــور،  دارف غــرب  وايل  منزل  تعرض 
محمد عبد الله الدومة، لهجوم مسلح 
تصدها  أن  قبل  مليشيات  بواسطة 

قوات الحراسة باملنزل، دون خسائر.
يف  دارفـــور  محامي  هيئة  وقالت 
بيان، إن الهجوم املسلح كان يستهدف 
اغتيال الوايل، موضحة أن ما يجري يف 
غرب دارفور ناجم عن عجز الدولة عن 
حامية مواطنيها وغياب هيبة القانون.

خطورة  إىل  بيان  يف  الهيئة  وأشارت 
املسلحة  املليشيات  بواسطة  يجري  ما 
ظاهرة  وتفيش  ــور  دارف غرب  بوالية 
األسلحة  أنواع  ملختلف  األفراد  حيازة 

املستخدمة يف األحداث املتكررة. 
وأوضح البيان أن عدم قيام الحكومة 
يدفع  مواطنيها،  حامية  يف  بواجبها 
لحامية  للتدخل  الدولية  املنظامت 

حدث  كام  دارفور  يف  اإلنسان  حقوق 
املجازر  يف  املتورطني  ومالحقة  سابقاً، 
الجسيمة لحقوق اإلنسان  واالنتهاكات 
والقانون الدويل اإلنساين وأمراء الحرب 

بوالية غرب دارفور.
وأضاف البيان: " املليشيات املسلحة 
قدمت  قد  فظائع  من  به  قامت  وما 
الشواهد حول عدم قدرة أجهزة الدولة 
يفتح  قد  مام  مواطنيها،  حامية  عىل 
الدويل  للتدخل  مرصاعيه  عىل  الباب 
مثلام  الدولية  الجنائية  واملالحقات 
حدث يف ظل النظام البائد، ويؤثر ذلك 
عىل سمعة السودان بعد ثورة ديسمرب 

املجيدة".
إىل ذلك نبه املتحدث باسم املنسقية 
والالجئني،  النازحني  ملعسكرات  العامة 
النازحون  يعيشه  ما  إىل  رجــال،  آدم 
بالغة  ظروف  من  الجنينة  مدينة  يف 

منهم  اآلالف  الذ  أن  بعد  التعقيد، 
باملرافق الحكومية، مؤكداً تردي ونقص 
ومياه  الغذاء  من  األساسية  الخدمات 
الرشب واألدوية املنقذة للحياة واملواد 

املساعدة يف إصحاح البيئة.
وقال يف بيان: "إىل اآلن مل تقدم أي 
كانت  سواء  للنازحني،  الخدمات  جهة 
رسمية أو غري رسمية، وذلك مع ظهور 
الكوادر  ونقص  والحميات  النزالت 
يستوجب  ما  الصحية  باملراكز  الطبية 
املنظامت  قبل  مــن  عــاجــاًل  تــدخــاًل 

اإلنسانية الدولية".
الخدمات  تقديم  من  بد  "ال  وتابع: 
والكساء  والدوائية  الغذائية  الطارئة 
والرصف  النقية  الرشب  ومياه  واملأوى 
يف  منهم،  اآلالف  حياة  إلنقاذ  الصحي 

ظل هشاشة األوضاع األمنية".
إطــالق  عمليات  ــواصــل  ت ــد  وأكـ

يف  واملدنيني  النازحني  عىل  الرصاص 
التعزيزات  رغم وصول  الجنينة  مدينة 
بالجنينة مع  إذ شهدت أحياء  األمنية، 
دخول الليل أمس األول، إطالق رصاص 
والخفيفة  الثقيلة  باألسلحة  بكثافة 
معسكر  إىل  الجامرك  حي  من  بداية 

كريندق للنازحني.
وطالب مجلس األمن الدويل واالتحاد 
اإلفريقي مع استمرار انتهاكات حقوق 
النازحني  معسكرات  داخــل  اإلنسان 
األمنية،  األجهزة  ومسمع  مرأى  عىل 
باتخاذ تدابري ملموسة وحاسمة وفورية 
إقليم  يف  واملدنيني  النازحني  لحامية 

دارفور.
إىل  وتقدميهم  الجناة  لتوقيف  ودعا 
وحتى  الضحايا  إلنصاف  فوراً  العدالة 
ال يستمر نهج اإلفالت كام كان يف ظل 

النظام البائد.

اجتماع طارئ لمجلس األمن
 الدولي حول دارفور

اليونيسيف توفر )55( ألف جنيه لكل
 مدرسة متضررة

إدانة أممية لمقتل 3 عمال إغاثة
في أحداث الجنينة

حمدوك يستعجل رفع قوائم الترشيحات 
لشغل الحقائب الوزارية

»نازحو زمزم« يطالبون بنزع سالح 
المليشيات وتسليم المطلوبين للجنائية

وكاالت ــ الدميقراطيوكاالت ــ الدميقراطي
طارئاً  اجتامعاً  الدويل  األمن  مجلس  يعقد 
دامية  مواجهات  بعد  دارفور  يف  الوضع  لبحث 
خالل األيام األخرية، شهدتها مدينة الجنينة أدت 
ملقتل 159 شخصاً وإصابة أكرث من 200 آخرين، 

إضافة لحرق مخيم للنازحني.
وسيعقد االجتامع املغلق بطلب من 3 أعضاء 
وآيرلندا  الرنويج  هم:  املجلس؛  يف  دامئني  غري 
هم:  دامئــني؛  أعضاء   3 عن  فضاًل  وإستونيا، 
ما  عىل  وفرنسا،  املتحدة  والواليات  بريطانيا 
دبلومايس  وأكد  دبلوماسية.  مصادر  أوضحت 
بدعم  يحظى  أورويب«  »مطلب  االجتامع  أن 

الواليات املتحدة.
وعاد الهدوء أمس األربعاء إىل دارفور عقب 
وقوع  مخاوف  لكن  عسكرية،  ــوات  ق نرش 

صدامات جديدة ال تزال قامئة.
أسبوعني  بعد  هذه  العنف  أعامل  ووقعت 

من إنهاء البعثة املشرتكة لألمم املتحدة واالتحاد 
اإلفريقي لحفظ السالم يف اإلقليم رسمياً مهمتها 

يف 31 ديسمرب املايض.
الغربية  القوى  حاولت   ،2020 عام  وأواخر 
أعامل  خشية  البعثة  مهام  إنهاء  مهلة  متديد 
أمام رفض روسيا  لكنها رضخت  عنف جديدة، 

والصني واألعضاء األفارقة يف مجلس األمن.
السلطات  التزمت  املتحدة،  األمم  وبحسب 
السودانية بنرش قوة حامية يف دارفور مؤلفة من 
12 ألف عنرص بدءاً من يناير الحايل، لتحل محل 
8 آالف عسكري ومدين من بعثة األمم املتحدة 
واالتحاد اإلفريقي بعد 13 عاماً من وجودها يف 

املنطقة.
يف  حارضة  املتحدة  األمم  تبقى  أن  ويفرتض 
الخرطوم،  مقرها  سياسية  بعثة  عرب  السودان 
تهدف إىل املساعدة يف عملية انتقال املهمة إىل 

السلطات السودانية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
والية  والتعليم  الرتبية  وزارة  أعلنت 
وفرت  اليونيسيف  منظمة  أن  الخرطوم 
مبلغ )55( ألف جنيه دعاًم لكل مدرسة من 
املدارس املترضرة، التي بلغت )12( مدرسة، 
ومجلساً  معلاًم   )180( تدريب  عن  فضاًل 
الطوارئ  دعــم  ــرشوع  م ــار  إط يف  تربوياً 
وخطة تطوير املدارس املترضرة من السيول 

والفيضانات.
بالوزارة،  املنظامت  قسم  رئيسة  وأكدت 

منى إبراهيم، منح مبلغ )55( ألف جنيه من 
منظمة اليونيسيف ملساندة املدارس املترضرة 
لها،  والرضورية  امللحة  االحتياجات  وتوفري 
مشرية إىل أهمية تعليم نظم وآليات مجابهة 
الطوارئ  وضع  يف  األطفال  وحامية  الطوارئ 

وذلك بتأهيل املجتمعات وتوعيتها .
األســاس  مرحلة  مدير  أكــد  جهته  مــن 
أم  محليتي  تسليم  الفحل،  حمزة  بالوزارة، 
املدرسية  املنحة  مبلغ  األولياء  وجبل  بدة 

ملرشوع اليونيسيف للطوارئ.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
للشؤون  املتحدة  ــم  األم منسق  أدان 
باباكار سیيس، مقتل  السودان،  اإلنسانیة يف 
أحدھم  إغاثة،  منظامت  يف  موظفین  ثالثة 
بین  العنف  أعــامل  سیاق  يف  ــه،  أرست مع 

املجتمعات املحلية يف والیة غرب دارفور.
تصاعد  إزاء  البالغ  قلقه  عن  أعرب  كام 
والتي  دارفور،  غرب  والیة  يف  العنف  وتیرة 

الضحایا،  من  العدید  وقــوع  عن  أسفرت 
حاثاً  السكان،  ونــزوح  املمتلكات  وتدمیر 
العنف  أعامل  وقف  عىل  املعنیین  جمیع 

فوراً. 
للشؤون  املتحدة  األمــم  منسق  وشــدد 
اإلنسانیة عىل رضورة سالمة وأمن األشخاص 
الذین یقدمون املعونة وأولئك الذین یتولون 

القيام بتوزيعها، داعياً إىل محاسبة الجناة.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
الله  عبد  د.  الــوزراء  مجلس  رئيس  استعجل 
حمدوك، رفع قوائم الرتشيحات لشغل الحقائب 
القادم، ورضورة  الحكومي  التشكيل  الوزارية يف 
ومنها  عليها  امُلتفق  االختيار  مبعايري  االلتزام 
والسرية  والنزاهة  والخربة  والتأهيل  الكفاءة 
املشاركة  ملراعاة  باإلضافة  للمرشحني،  الطيبة 

العادلة للنساء.
الوزراء  مبجلس  ترؤسه  خالل  حمدوك  وقال 
له،  دعا  الذي  العاجل  املشرتك  االجتامع  أمس 
وأطــراف  والتغيري  الحرية  إعــالن  قــوى  وضــم 

قال  السودان،  سالم  التفاق  السلمية  العملية 
يف  الحكومة  تشكيل  توقع  السوداين  الشعب  إن 
ويف  السودان،  سالم  اتفاق  توقيع  عقب  أكتوبر 

ديسمرب املايض، وذلك ما مل يتحقق.
سوء  يف  ساهم  السيايس  الفراغ  أن   وأوضح 
تفاقم  عن  فضاًل  للمواطنني،  املعيشية  األحوال 
آخرها  كان  والتي  واألمنية،  الحياتية  األوضــاع 
بوالية غرب  الجنينة  بكل من  املؤسفة  األحداث 
دارفور، وقريضة بوالية جنوب دارفور، وتصاعد 

التوتر االجتامعي بوالية جنوب كردفان.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
طالبت قيادات النازحني مبعسكر زمزم جنوب 
مدينة الفارش شامل دارفور، الحكومة االنتقالية 
اإلرادة  توفري  برضورة  املسلح  الكفاح  وحركات 
سالم  اتفاقية  بنود  لتنفيذ  والجدية  السياسية 
ونزع  القانون  بسيادة حكم  طالبت  كام  جوبا، 

السالح من أيدي املواطنني.
صابر  حسن  ــزم،  زم معسكر  منسق  وأكــد 
الذي  الجامهريي  اللقاء  مخاطبته  لدى  جمعة، 
مبعسكر  السودان  تحرير  قوى  تجمع  نظمه 
زمزم، متسك النازحني ووقوفهم مع خيار السالم، 
وحدة  برضورة  املسلح  الكفاح  حركات  داعياً 
الصف والتكاتف والعمل سوياً من أجل تنفيذ 
بنود اتفاقية "سالم السودان" إلنهاء معاناة أهل 

اإلقليم والسودان.

وشددت قيادات النازحني عىل تقديم مرتكبي 
الجنايات  محكمة  إىل  دارفور  يف  الحرب  جرائم 
توفري  عىل  العمل  بجانب  بالهاي،  الدولية 
بتوفري  الطوعية،  للعودة  األساسية  املقومات 
األمن والخدمات األساسية وتعويض املترضرين 
أبناء  بالحرب، وجرب األرضار، فضاًل عن مشاركة 
باإلضافة  الوظائف،  كل  يف  والالجئني  النازحني 
إىل مشاركة املرأة يف املفاوضات مع توفري سبل 

كسب العيش الكريم لها.
األهلية،  اإلدارة  ممثل  أوضــح  جهته  من 
اإلنقاذ  لنظام  العمدة سليامن عيد، أن رفضهم 
واالنتامءات  والجهوية  العنرصية  ملامرسته  جاء 
الحزبية الضيقة، وطالب عيد الحكومة االنتقالية 
اإلرادة  توفري  برضورة  املسلح  الكفاح  وحركات 

السياسية القوية والجدية لتنفيذ اتفاقية جوبا.

 الحوار ص 3

حمدوك يفتتح معرض 
الخرطوم وسط مشاركة 

دولية واسعة
الخرطوم ــ ناهد اويش الخرطوم ــ ناهد اويش 

يفتتح رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم فعاليات 
الدورة 38 ملعرض الخرطوم الدويل، بأرض املعارض بربي. 

انفتاح  ظل  يف  واسعة  دولية  مبشاركة  الحالية  الدورة  وتحظى 
قامئة  من  السودان  اسم  رفع  بعد  الدويل  املجتمع  عىل  السودان 
الدول الراعية لإلرهاب، ومن املتوقع أن تنعكس املشاركة إيجاباً 

عىل االقتصاد الوطني وقضايا االستثامر بالبالد.
هبة  الدكتورة  املالية،  وزيرة  من  كل  االفتتاح  حفل  ويخاطب 
محمد عيل، ووزير التجارة، مدين عباس مدين، بجانب األمني العام 
الصناعة  وزيرة  االفتتاح  حفل  ويرشف  العمل.  أصحاب  التحاد 
بدولة  االستثامر  ووزير  نيفني جامع،  الدكتورة  املرصية،  والتجارة 
رئيس  نائب  االحتفال  يرشف  كام  مطوك،  ضيو  السودان،  جنوب 

تفاصيل ص2غرفة الصناعة األردنية، أحمد الخرضى .

اقتصاد
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النيابة العامة - والية القضارفالنيابة العامة - والية القضارف
شهادة فقدان مشفوعة باليمنيشهادة فقدان مشفوعة باليمني

بهذا نشهد بأن نرص الدين جالل آدم قد أبلغنا مبوجب 
عريضة )عىل اليمني( بفقدان شهادة بحث عربة دفار رقم 
اللوحة خ9/ 60332 باسم نرص الدين جالل آدم. ودون له 

بالغ فقدان برقم القيد الدفرتي 695.
وكيل النيابة وكيل النيابة 
معتز املباركمعتز املبارك

حمدوك يستعجل رفع قوائم الترشيحات
 لشغل الحقائب الوزارية

مطالبات بوقف االعتداءات المسلحة
على المواطنين بدارفور

تكدس أكثر من )10( آالف سيارة بميناء دقنة

حجز مستهلكات غذائية مصرية بأسواق الخرطوم

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
استعجل رئيس مجلس الوزراء د. عبد 
الرتشيحات  قوائم  رفع  حمدوك،  الله 
التشكيل  يف  الوزارية  الحقائب  لشغل 
الحكومي القادم، ورضورة االلتزام مبعايري 
الكفاءة  ومنها  عليها  امُلتفق  االختيار 
والسرية  والنزاهة  والخربة  والتأهيل 
ملراعاة  باإلضافة  للمرشحني،  الطيبة 

املشاركة العادلة للنساء.
مبجلس  ترؤسه  خالل  حمدوك  وقال 
العاجل  املشرتك  االجتامع  أمس  الوزراء 
الحرية  إعالن  قوى  وضم  له،  دعا  الذي 
والتغيري وأطراف العملية السلمية التفاق 
سالم السودان، قال إن الشعب السوداين 
عقب  أكتوبر  يف  الحكومة  تشكيل  توقع 
توقيع اتفاق سالم السودان، ويف ديسمرب 

املايض، وذلك ما مل يتحقق.
السيايس ساهم يف  الفراغ  أن   وأوضح 
فضاًل  للمواطنني،  املعيشية  األحوال  سوء 
واألمنية،  الحياتية  األوضــاع  تفاقم  عن 
والتي كان آخرها األحداث املؤسفة بكل 
من الجنينة بوالية غرب دارفور، وقريضة 
التوتر  وتصاعد  ــور،  دارف جنوب  بوالية 

االجتامعي بوالية جنوب كردفان.
بإنجاز  اإلرساع  أن  الوزراء  رئيس  وأّكد 
بصورة  ُيساعد  الجديد  الوزاري  التشكيل 
الزمنية  باملصفوفة  االلتزام  يف  مبارشة 
السودان،  لسالم  جوبا  اتفاق  لتطبيق 
مبارشة  بصورة  مرتبط  أمر  أنه  معترباً 
الحكومية يف مختلف  التدخالت  بفعالية 

امللفات العاجلة.
ووجه حمدوك برضورة حشد أكرب قدر 

من التوافق بني قوى الثورة واملجتمع يف 
يكون  حتى  القادم،  الحكومي  التشكيل 
الشعب  قطاعات  مختلف  عن  معرباً 
السوداين، ومبا يضمن االنتقال السلس بني 
الحالية والجديدة، ومبا يساعد  الحكومة 
الحكومة الحالية يف تسيري عملها بالصورة 

املطلوبة.
قوى  ــادات  ــي ق أكـــدت  جهتها  مــن 
العملية  وأطراف  والتغيري  الحرية  إعالن 
اختيار  أمر  من  للفراغ  سعيها  السلمية، 
أرسع  يف  الوزارية  للمناصب  املرشحني 

وقت ممكن.
رضورة  عىل  االجتامع  أمن  ذلك  إىل 
بحيث  االنتقالية  الفرتة  أولويات  ترتيب 
املواطنني  ومعيشة  األمن  تحقيق  يكون 
يف أعىل ُسلم أولويات الحكومة القادمة.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
"لوقف مجازر  العليا  اللجنة  طالبت 
واملجتمع  الحكومة  دارفـــور"؛  غــرب 
لوقف  الــعــاجــل  بالتدخل  الـــدويل 
االعتداءات التي تجري يف دارفور، قائلة 
وإمنا  قبلياً  رصاعــاً  ليس  يجري  ما  إن 

جرائم تقوم بها مليشيات مسلحة.
"لوقف  العليا  اللجنة  عضو  واتهم 
الله  عبد  دارفور"، محمد  مجازر غرب 
مصطفى، ــ يف مؤمتر صحفي بالخرطوم 
ــ السلطة االنتقالية بالتورط يف املجازر، 
بشقيها  االنتقالية  "الحكومة  قائاًل: 
ومتورطة  متهمة  ــدين  وامل العسكري 
ترقى  مجازر  من  يحدث  ما  كل  يف 

لإلبادات الجامعية بوالية غرب دارفور، 
األمنية  األجهزة  بني  تواطؤ  وهنالك 
بالجرائم  تقوم  التي  الجنجويد  وقوات 
دون أن تحرك الدولة ساكناً رغم علمها 
وشيكة،  انتهاكات  بحدوث  املسبق 
ومقاطع  صوتية  تسجيالت  وهنالك 
فيديو وتهديدات رصيحة تؤكد ذلك". 
إىل أن املوقف اإلنساين مأساوي  مشرياً 
أبسط  املواطن  ويفتقد  الجنينة،  يف 

مقومات الحياة، حتى حقه يف الحياة.
عبده  اللجنة،  عضو  قال  جانبه  من 
إطالق  ترفض  اللجنة  إن  عمر،  إسحق 
املجازر  عىل  القبيل  الــرصاع  مصطلح 
التي تحدث بوالية غرب دارفور، مطالباً 

قانونياً،  لذلك  يروج  من  كل  مبالحقة 
داعياً الدولة لبسط هيبتها بنزع السالح 

من الجميع. 
الحقائق  تزّيف  "الحكومة  وأضاف: 
الجنجويد  انتهاكات  وترص عىل تسمية 
حتى  القبلية  بالرصاعات  واملليشيات 
تتجنب املساءلة الجنائية كام أن املكون 
دارفــور  إستقرار  يريد  ال  العسكري 
والنيابة والجهات العدلية غري راغبة يف 
يتعمد  املنطقة  وقائد  الحقائق،  كشف 
الوالية  أمن  اجتامعات  عن  الغياب 
هواتفه  ويغلق  شخصياً  الوايل  برئاسة 
إيقاف  أجــل  مــن  التعاون  ويــرفــض 

املجازر".

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
سعد  دقنة،  عثامن  ميناء  مدير  أعلن 
عبد النبي، عن تكدس أكرث من )10( آالف 
البضائع  من  وكمية  بالساحات،  سيارة 
حجم  ذاته  الوقت  يف  مستعرضاً  املهملة، 
امليناء،  إدارة  به  تقوم  الذي  الكبري  العمل 
إلخالء الحظائر واستقبال الوارد اليومي من 

البضائع.
وأوضح خالل الزيارة التفقدية التي قام 

للميناء،  البحرية  املوانئ  هيئة  مدير  بها 
الجديدة  اإلضافات  سلطان،  آدم  أونــور 
عرب  العامة  البضائع  الستقبال  بامليناء 
طريق  عن  الستقبالها  كبديل  الحاويات 
عىل  سلطان،  وقف  جهته  ومن  الطبايل. 
الركاب  حركة  الستقبال  امليناء  جاهزية 
الرحالت  استئناف  بعد  خاصة  والبضائع 
جدة  وميناء  بسواكن  دقنة  ميناء  بني 
كام  السعودية،  العربية  باململكة  اإلسالمي 

قراراً  وأصدر  الطبايل  كشف  ساحات  تفقد 
البضائع  مهمالت  من  التخلص  يف  باإلرساع 
آليات مناولة حديثة  العامة، معلناً وصول 

إىل ميناء دقنة خالل شهر فرباير املقبل.
ووجه أونور بترسيع وترية العمل لتفادي 
العليا  الغرفة  لقرار  إنفاذاً  الركاب،  ازدحام 
األحمر،  البحر  بوالية  كورونا  أزمة  إلدارة 
يف إطار التدابري االحرتازية ملكافحة جائحة 

كورونا.

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
بالخرطوم كميات من  السلطات  حجزت 
املواد الغذائية القادمة من مرص بطرق غري 
أي  دخول  عدم  عىل  شددت  فيام  رسمية، 
مواد غذائية مامل تكن مسجلة لدى "رقابة 

األغذية" بوزارة الصحة االتحادية.
لحامية  القومي  الجهاز  رئيس  وناقش 
املستهلك، نرص الدين شلقامي، مع الجهات 
ذات الصلة بالصحة واملواصفات واملقاييس، 
غري  الغذائية  املــواد  بعض  ترسب  ظاهرة 
االتحادية  الصحة  وزارة  لــدى  املسجلة 
من  القادمني  الركاب  عرب  كبرية  بكميات 

دخول  إىل  االجتامع  وأشار  الربية.  املنافذ 
املسجلة  غري  املقرمشات  من  كبرية  كميات 
املنافذ  طريق  عن  الصحة  وزارة  لــدى 
إثر  وتحركت  أرقني،  معرب  خاصة  الحدودية 
وضبطت  املختصة،  السلطات  االجتامع 
واليــة  يف  منها  كبرية  كميات  وحــجــزت 
أوجه  عىل  االجــتــامع  ــف  ووق الخرطوم. 
خاللها  من  تنفذ  التي  والثغرات  القصور 
أهمها  بتوصيات  وخرج  التجاوزات،  تلك 
واللوائح  القوانني  وتفعيل  الرقابة  إحكام 
أي  ــول  دخ ــدم  وع العقوبات،  وتشديد 
وزارة  لدى  مسجلة  تكن  مامل  غذائية  مواد 

حفاظاً  األغذية"  "رقابة  االتحادية  الصحة 
تعديل  جانب  إىل  املستهلك،  صحة  عىل 
قانون رقابة األغذية للعام ١٩٧٣م ليواكب 
وسالمة  مجال صحة  يف  العلمية  التطورات 
الجهود  وتكامل  توحيد  عن  فضاًل  الغذاء، 
بني الجهات ذات العالقة أو الصلة بالغذاء 
داخل  معامل  واعتامد  املعامل  وتطوير 
املنافذ  وتحديث  وتطوير  وخارجها،  البالد 
الدولية  املعايري  لتواكب  للدولة  الحدودية 
ومتطلبات منظمة التجارة العاملية وتدريب 
الكوادر العاملة يف مجال الغذاء وتشمل كل 

سلسلة التداول من املنتج حتى املائدة.

أحكام رادعة في قانون التجارة لمنع االحتكار والتهريب
الخرطوم ــ أسامء جمعةالخرطوم ــ أسامء جمعة

محمد  هبة  املالية،  وزيرة  أعلنت 
عيل، عن إجازة قانون التجارة متضمناً 
ميارسون  مــن  ضــد  ــة  رادعـ أحــكــامــاً 
واملخالفات  والتهريب  االحــتــكــار 
السوق  ضبط  إطار  يف  وذلك  املامثلة، 

ومنع انفالت األسعار.
أن  صحفي  مؤمتر  خالل  وأوضحت 
هنالك عدداً من الترشيعات املصاحبة 
للميزانية العامة، منها قانون االستثامر 
أولوية   24 نحو  وضع  الذي  الجديد 

يلتزم بها املستثمر. 
وأكدت أن امليزانية مبنية عىل أرقام 
حقيقية ومل تضمن إال املنح التي جرى 
موقعة،  اتفاقات  وفق  عليها  الحصول 
يتوقع  طائلة  وقروضاً  منحاً  إن  قائلة 
أن تصل للحكومة من املجتمع الدويل، 
بنك  إلصالح  لجنة  تشكيل  عن  معلنة 

البنك  للتاميش مع متطلبات  السودان 
قبل  اإلصالح  يكتمل  أن  عىل  الــدويل، 
فتح أبواب التعامل مع البنوك العاملية.

السودان  ديون  إعفاء  أن  وذكــرت 
قروض  عىل  للحصول  الباب  سيفتح 
التي  الدولية  التمويل  مؤسسة  من 
متنح مبالغ كبرية وملدة 35 عاماً، وفرتة 
التزام  إىل  مشرية  سنوات،   10 سامح 
مليار   1,2 بدفع  األمريكية  الخزانة 

دوالر للبنك الدويل.
أمــوال  إن  املالية،  ــرة  وزي وقالت 
جاهزة  األرس  لدعم  "مثــرات"  برنامج 
ملدة سنة ونصف، بدعم نقدي يبلغ 6 
وأكدت  شهرياً،  أرسة  لكل  جنيه  آالف 

اعتامد الرقم الوطني للتوزيع. 
أعلنت  الحكومية  الرشكات  وحول 
أشارت  لكنها  لحرصها  لجنة  تشكيل 
التقديرات تشري إىل أن عددها  إىل أن 

الرشكات  غري  أساسية  رشكة   250 نحو 
رشكة  "مثاًل  مضيفة:  منها،  املتفرعة 
جياد تحتها أكرث من 30 رشكة". وقالت 
رشكة،   15 لديه  املخابرات  جهاز  إن 
عن  عبارة  والبقية  فقط  ثالثة  تعمل 
 34 لديها  الدفاع  ووزارة  عمل،  أسامء 

رشكة.
تسعى  املالية  وزارة  أن  وأوضحت 
كل  إدارة  مجلس  يف  موجودة  لتكون 
رشكة من أجل بسط واليتها عىل املال 
العام، وذلك بعد اكتامل عملية الحرص.

تغيري  املالية  ــرة  وزي واستبعدت 
العملة ألن التغيري غري ذي جدوى مامل 
تتخذ معالجات جذرية لوقف التضخم 
التزييف،  مكافحة  أدوات  وتقوية 
 600 يكلف  العملة  تغيري  أن  وأكدت 
االستفادة  األفضل  ومن  دوالر  مليون 

من املبلغ يف األولويات.

توصية بفتح المدارس
بوالية الخرطوم

الخرطوم - الدميقراطي الخرطوم - الدميقراطي 
أوصت اللجنة املشرتكة بني وزاريت الرتبية والصحة والية الخرطوم 
والثانوي  األساس  باملرحلتني  املــدارس  بفتح  أمس،  اجتامعها  يف 
لجميع الصفوف الدراسية. وقال عضو اللجنة عن الرتبية والتعليم 
والية الخرطوم، عامر يوسف، إن اللجنة أشادت بالجهد الكبري الذي 
ُبذل وااللتزام باالشرتاطات الصحية، خالل األسبوعني املاضيني من 
استئناف الدراسة للصفني الثامن أساس، والثالث ثانوي، وأكد عامر 
 .90% من  بأكرث  الصحية  باالشرتاطات  االلتزام  قيمت  اللجنة  أن 
وأوضح أن الرتبية وزعت نحو )270( ألف كاممة يف املدارس، خالل 
باستئناف  التوصية  أن  اللجنة  عضو  وأكد  املنرصمني.  األسبوعني 
الدراسة بوالية الخرطوم مرشوطة بتنفيذ الربتكول الصحي اآلمن، 

وااللتزام بالخطة التى وضعتها الوزارة الستمرار الدراسة.
 وقال إن خطة التدريس لألساس تتمثل يف إحضار طالب الحلقة 
الثانية  الحلقة  طالب  يداوم  أن  عىل  الصباحية،  الفرتة  يف  األوىل 
الثانوية  املرحلة  لطالب  بالنسبة  أما  اليوم،  من  الثانية  بالفرتة 
وأشار  بالتناوب،  والثاين  األول  للصفني  بالنسبة  التدريس  سيكون 
يف  يستمرون  ثانوي  والثالث  أساس،  الثامن  الصف  طالب  أن  إىل 

جدولهم الحايل.

زراعة أكثر من مليون فدان 
بمحاصيل العروة الشتوية بالجزيرة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مزارعي  التحاد  التسيريية  باللجنة  الرئايس  املجلس  عضو  أعلن 
الجزيرة واملناقل، عثامن حسان، عن اكتامل زراعة أكرث من مليون 

فدان مبحاصيل العروة الشتوية يف مرشوع الجزيرة. 
وأوضح أن املحاصيل تبرش بإنتاجية عالية نسبة لربودة الطقس 
أقسام املرشوع بعد رفع مناسيب  الري يف كل  واستقرار عمليات 
الري  وزارة  بذلتها  التي  الكبرية  والجهود  الرئيسية  الرتع  يف  املياه 

واملوارد املائية يف تطهري القنوات من الحشائش واألطامء.
بتوفري  ــوزراء  ال رئيس  التزام  صحفي  ترصيح  يف  حسان  وأكد 
 )50( وتخصيص  سنوات  لثالث  الجزيرة  ملرشوع  الالزم  التمويل 
مبرشوع  الزراعية  للهندسة  اإلماراتية  املنحة  من  دوالر  مليون 

الجزيرة.

»سفير الوقاية« .. مبادرة 
للحد من مخاطر كورونا

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
تدشن مفوضية العمل الطوعي واإلنساين والية الخرطوم، وشبكة 
منظامت الطوارئ، بالرشاكة مع وزارة الصحة والية الخرطوم، اليوم 

الخميس الحملة التوعوية للحد من مخاطر كورونا.
)وعي  شعار  تحت  الوقاية  سفري  مبادرة  ضمن  الحملة  وتأيت 
الخرطوم،  بوالية  واإلنساين  الطوعي  العمل  مفوض  بقيادة  غريك( 

مصطفى آدم أحمد، واملنظامت األجنبية والوطنية.
وقال املفوض إن الربامج التدريبية التي انتظمت محليات والية 
الخرطوم تشمل)3( آالف متدرب من مختلف املنظامت الطوعية 
واإلنسانية ومنظامت املجتمع املدين بوالية الخرطوم ضمن مبادرة 
)سفري الوقاية(، مضيفاً: "سيعملون داخل مجتمع والية الخرطوم 
بإقامة املحارضات التوعوية، تعقيم املرافق الحكومية وتوزيع )50( 
مراكز  ودعم  واألساس  الثانوية  باملدارس  ومعقامت  كاممة  ألف 

العزل مبعينات العمل".

أمريكا وإيطاليا تصفان موقف 
السودان حول سد النهضة 

بـ)العقالني(
الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي

 وصفت الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا موقف السودان يف 
محادثات سد النهضة اإلثيويب بالعقالين، وأكدتا عىل حقه يف تبادل 
املعلومات بصورة منتظمة، لتأمني سدوده ومنشآته املائية وسالمة 

مواطنيه عند تشغيل السد اإلثيويب.
لدى  عباس  يارس  الربوفيسور  املائية  واملوارد  الري  وزير  ورشح 
وإيطاليا  األمريكية  املتحدة  الواليات  سفريي  مبكتبه  اليوم  لقائه 
آخر  األجانب،  السفراء  مع  لقاءاته  سلسلة  ضمن  حده  عىل  كل 
تطورات مفاوضات سد النهضة اإلثيويب وكفاءة إدارة املوارد املائية 
توقيع  بعد  مناطقهم  إىل  العائدين  ودعم  بالريف  الرشب  ومياه 
اتفاقية السالم وبناء القدرات يف مختلف املجاالت وإعادة تأهيل 

املرشوعات الزراعية املتوقفة واملتعرثة.
تقديم  يف  رغبتهام  واإليطايل،  األمرييك  الدبلوماسيان  وأوضح 
الدعم الفني ملرشوعات املياه بالريف، والتعاون مع القطاع الخاص 

يف إنشاء املرشوعات، ويف مجال رفع القدرات.

حمدوك ينعي ناظر الفالتة 
الخرطوم ــ الدميقراطي الخرطوم ــ الدميقراطي 

تويف ناظر قبيلة الفالتة، يوسف السامين البرش، مبدينة نياال بوالية 
حمدوك،  الله  عبد  الوزراء  مجلس  رئيس  ونعى  دارفور،  جنوب 
الراحل، قائاًل إن الفقيد كان قائداً اجتامعياً رفيعاً، وظّل مثابراً طوال 
عىل  وحريصاً  االجتامعي،  النسيج  متاسك  املحافظة عىل  يف  حياته 
العالقات الطبيعية بني املجتمعات املحلية بالبالد عامة، وبواليات 

دارفور خاصًة.
وقال إن الناظر قدم جهداً عظياًم من أجل مجتمع ُمعاىف، وضد 

كل من وما يؤثر عىل االستقرار والسالم االجتامعي.

توقعات بإنتاجية عالية في 
مشروع حلفا الزراعي 

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
محمد  املهندس  الزراعية،  الجديدة  حلفا  هيئة  عام  مدير  أكد 
عبده محمد، أن جملة مساحة مرشوع حلفا الجديدة الزراعي هذا 
العام بلغت 370 ألف فدان، وأن مساحة القمح املزروع باملرشوع 

بلغت أكرث من 80 ألف فدان، بتمويل من البنك الزراعي.
الوزراء  مبجلس  الزراعي  املوسم  لجنة  زيارة  خالل  عبده  وأشار 
للمرشوع أمس، إىل أن مساحة زراعة القطن هذا العام بلغت 35 ألف 
 10 إنتاج  وتوقع  الزراعي،  والتمويل  التعاقدية  الرشاكات  عرب  فدان، 
قناطري للفدان.  وأكد زراعة 60 ألف فدان من الفول السوداين، معلناً 
حصاد %40 من املساحة املزروعة. وأوضح أن املساحة املزروعة من 
الذرة هذا العام 60 ألف فدان، مشرياً إىل أنها بسيطة مقارنة بالعام 
السابق، بسبب مشكلة الحصول عىل سامد اليوريا، وأعلن عن زراعة 

30 ألف من محصول العدسية، مشرياً ألهميته يف الصادر.

خروج قطار )مدني ــ 
الخرطوم( عن القضيب

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مدين  الخرطوم  قطار  تعرّض  عن  حديد  السكة  رشطة  كشفت 
مبنطقة سوبا جنويب الخرطوم إىل حادث سرٍي إثر اصطدامه مبركبة 
قالب، مشريًة إىل أّن الحادث أسفر عن تلٍف بعربة قيادة القطار 
الطاقم  ونجاة  الركاب  وسط  يف  خسائر  دون  تليه  التي  واملركبة 
وركاب القالب. وقال مدير اإلقليم األوسط برشطة السّكة حديد، 
أحمد يسن، يف تعميٍم صحفي، إن خلفية الحادث تعود إىل وصول 
قطار الخرطوم مدين إىل منطقة سوبا جوار مصانع صافوال وحاول 
سائق مركبة قالب محملة بالخرصانة عبور خط السكة حديد لكنه 
القطار  قيادة  لعربة  كامل  تلف  إىل  أدى  مام  بالقطار،  اصطدم 
القضبان  القطار عن  تليها وخروج عدد من عربات  التي  والعربة 
املركبة  وسائق  إصابات  دون  الركاب  وجميع  القطار  طاقم  ونجاة 

القالب.

انطالق حملة التطعيم ضد شلل األطفال 
بالخرطوم اإلثنين

الخرطوم  ــ إدريس عبد اللهالخرطوم  ــ إدريس عبد الله
اكتامل  الخرطوم  والية  الصحة  وزارة  أعلنت 
شلل  ضد  التطعيم  حملة  لقيام  ــراءات  اإلجـ
يناير   25 اإلثنني  من  الفرتة  يف  بالوالية،  األطفال 
وحتى الخميس 28 يناير 2021، يف وقت وجهت 
إنجاح  بالعمل عىل  العاملية،  الصحة  فيه منظمة 
لجميع  والوصول  بالتدريب  باالهتامم  الحملة 

األطفال املستهدفني بالوالية.
الصحة  بوزارة  التحصني  إدارة  مدير  وأفصح 
والية الخرطوم د. جامل الدين محمد عثامن، يف 
تهدف  خطة  عن  للحملة  الفنية  اللجنة  اجتامع 
ملعالجة كافة املشكالت والتحديات التي واجهت 
الحملة السابقة، والتي منها عدم الوصول لبعض 
املستهدفني، ورفض كثري من األرس تطعيم أطفالهم 
التدريب.  ومشاكل  السلبية  الشائعات  بسبب 
وأكد عثامن أن الخطة أوصت مبعالجة املشكالت 
عدد  زيادة  منها  التدابري  بعض  باتخاذ  السابقة 

الرفض،  حاالت  ملعالجة  لجنة  وتكوين  الفرق، 
والعمل  للحملة،  القبيل  اإلعــالم  عىل  والرتكيز 
اإلرشايف واختيار قادة األتيام مبواصفات محددة. 
وذكر أن الحملة تهدف لتطعيم األطفال من عمر 
يوم وحتى 5 سنوات بجرعة الشلل، واألطفال من 
عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات بجرعة فيتامني .)أ(

األم  صحة  إدارة  مدير  أكــدت  جهتها  ومن 
والطفل دكتور يرسا محمد عثامن، أهمية اللجنة 
الفنية التي تم تكوينها عقب ظهور أول حاالت 
من  عدداً  عضويتها  يف  وتشمل  بالوالية،  الشلل 
لجمعية  ممثلني  جانب  إىل  الصحة،  إدارات 

اختصايص طب األطفال.
بكل  للحملة  االستعدادات  االجتامع  وناقش 
جوانبها والخروج بتكاليف وموجهات للعمل بها 
قبل وأثناء الحملة، كام تم تقديم عرض تحلييل 
بالوالية  التحصني  مدير  قدمه  السابقة  للجولة 

ومتت مناقشته باستفاضة.



االنتقالية؛  الفرتة  يواجه  الذي  الرئيس  التحدي  االنتقالية؛ *  الفرتة  يواجه  الذي  الرئيس  التحدي   *
متصل  أمر  وهو  االقتصادية،  األزمة  بتجاوز  متصل يرتبط  أمر  وهو  االقتصادية،  األزمة  بتجاوز  يرتبط 
ستقوم  كيف  للسودان..  الخارجي  الَدْين  ستقوم بتسوية  كيف  للسودان..  الخارجي  الَدْين  بتسوية 

فرنسا مبساعدة السودان يف هذا الشأن؟!فرنسا مبساعدة السودان يف هذا الشأن؟!
2019؛  أبريل  يف  االنتقالية  الفرتة  بدء  منذ  ــ 
الدميقراطي،  التحول  لعملية  دعمها  فرنسا  أعلنت 
ولعلَّك تذكر زيارة رئيس الوزراء السوداين ،عبد الله 
حمدوك، لباريس يف سبتمرب 2019 حيث تلقى وعداً 
من الرئيس إميانويل ماكرون، بتنظيم مؤمتر للامنحني، 
رفعت  حــال  السودانية،  الديون  هيكلة  ــادة  إلع
الراعية  الــدول  الئحة  من  البالد  املتحدة  الواليات 
األموال،  تدفق  إعاقة  يف  تسببت  والتي  لإلرهاب، 
واالستثامرات إىل السودان. اآلن متت إزالة السودان 
السيادية  الحصانة  الكونغرس  وأجاز  الالئحة؛  من 
للسودان، وباتت األجواء مهيئة لعقد املؤمتر ــ هذا 
للسودان؛  داعمة  ظلت  فرنسا  ــ  باريس  يف  الربيع 
التحول  لدعم  يورو  مليون   100 بتقديم  وتعهدت 
الدميقراطي، ضمن 1.8مليار يورو، تعهد بها أصدقاء 
السودان يف مؤمتر برلني. من بينها؛ 500 مليون يورو 
لربنامج الدعم األرسي. وفرنسا مهتمة بتعزيز ودعم 
ــ بعد سنوات من سوء  السودان  عملية اإلصالح يف 
اإلدارة، والديكتاتورية، والفساد ــ لعبور البالد لهذه 
آثار  أي  من  السودانيني  ومساندة  الحرجة،  املرحلة 
للربامج اإلصالحية ،لذلك ُتوِل اهتامماً خاصاً لربنامج 

الدعم األرسي.
* هذا يعني أن مؤمتر باريس لن يكون ُمنصباً فقط * هذا يعني أن مؤمتر باريس لن يكون ُمنصباً فقط 

عىل مناقشة الديون الخارجية للسودان؟!عىل مناقشة الديون الخارجية للسودان؟!
ــ ال يهدف املؤمتر؛ ملناقشة مسألة الديون وحدها 
فقط، هذه واحدة من أهدافه، يسعى مؤمتر باريس 
أواًلــ للرتحيب بعودة السودان للمجتمع الدول. لقد 
رزح السودان ــ خالل العقود املاضية ــ تحت سمعة 
ــ يف  سيئة؛ لذلك من املهم أن يدرك رجال األعامل 
باإلمكان  أصبح  أنه  ــ  العامل  ،وبقية  وأمريكا  أوروبا، 
السودان.  يف  األعامل  وتطوير  واالستثامر،  العمل، 
الفرص  لعرض  فعاليات  لتنظيم  يهدف  وثانيًاــ 
فرصة  وستكون  السودان،  يف  واالستثامرية  التجارية 
بها.  يزخر  التي  اإلمكانيات  لعرض  للسودان  مثالية 
الظروف  بتهيئة  تتعلق  للمؤمتر؛  األساسية  والفكرة 
يف  السودان،  يف  املستقبلية  التنمية  لتعزيز  الالزمة 
ظل موارده الضخمة. وثالثاً ــ مناقشة إعفاء الديون؛ 

وألسباب عملية لن يتم اتخاذ قرار.
الخارجي  الــَدْيــن  إلعفاء  القرار  آلية  ماهي  الخارجي *  الــَدْيــن  إلعفاء  القرار  آلية  ماهي   *

للسودان؟!للسودان؟!
العملية تتم من  ــ نعم؛ عرب نادي باريس، ولكن 
الدول  مبادرة  إطار  يف  محددة،  فنية  تفاصيل  خالل 
الفقرية املثقلة بالديون »هيبك«، وهذا يتطلب وصول 
السودان ملا يعرف بـ»نقطة القرار« ؛بعد تسوية ديون 
النقد،  الدول، وصندوق  »البنك  السيادية  الصناديق 
للسودان؛  يسمح  ما  وهو  اإلفريقية«.  التنمية  وبنك 
لنادي  يستثنى  وبعدها  ومساعدات،  قروض  بتلقي 
باريس مناقشة إعفاء ديونه ،مثلام حدث يف الصومال، 

هذه العملية تأخذ يف العادة نحو عامنْي.
* هل من املمكن أن يأخذ السودان مساراً رسيعاً * هل من املمكن أن يأخذ السودان مساراً رسيعاً 

أسوة مبا حدث يف بعض البلدان؟!أسوة مبا حدث يف بعض البلدان؟!
وضع  يبدو  املقارنة،  ــا  أردن إذا  الحقيقة؛  يف  ــ 
ويعترب  وبورما،   الصومال  لحالتي  مشابه  السودان 
الداخلية.  التعقيدات  ظل  يف  رسيعاً  مساراً  العامني 
وتبلغ نسبة ديون نادي باريس نحو 38 %  من جملة 
إرشاك  عىل  حريص  ماكرون؛  والرئيس  العام.  الَدْين 
تتعلق  ،العتبارات  الديون  إعفاء  عملية  يف  الصني 
أنها  خاصة  السودان،  عىل  الصينية  الديون  بأهمية 
يف  االنخراط  يف  رغبتها  ــ  سابق  وقت  يف  ــ  أعلنت 

هذه املحادثات.
* إذا الصني ستشارك يف مؤمتر باريس؟!* إذا الصني ستشارك يف مؤمتر باريس؟!

يزال  ما  األمر  ولكن  الصني؛  مشاركة  يف  نأمل  ــ 
يخضع للنقاش مع السلطات السودانية والصينية.

نسبة  تحديد  املمكن  من  هل  توقعاتك؛  بحكم  نسبة *  تحديد  املمكن  من  هل  توقعاتك؛  بحكم   *
الَدْين التي ميكن إعفاؤها عرب نادي باريس؟!الَدْين التي ميكن إعفاؤها عرب نادي باريس؟!

ــ من ناحية عملية صعب؛ لكن الفكرة األساسية 
لإلمكانيات  األمثل  لالستغالل  السودان  تهيئة  هي 
الكبرية التي ميتلكها. عملية إعفاء الديون؛ هي واحدة 
من رشوط تسهيل عملية التنمية عىل املدى الطويل.

للمدى  خطط  عن  يتحدثون  السودان  أصدقاء  للمدى *  خطط  عن  يتحدثون  السودان  أصدقاء   *
حالياً  السوداين  الشعب  معاناة  عن  ماذا  حالياً الطويل..  السوداين  الشعب  معاناة  عن  ماذا  الطويل.. 
ووقود  خبز  من  األساسية  االحتياجات  نقص  ظل  ووقود يف  خبز  من  األساسية  االحتياجات  نقص  ظل  يف 
السودان  الغرب يف دعم  تأخر  أال تعتقد أن  السودان ودواء..  الغرب يف دعم  تأخر  أال تعتقد أن  ودواء.. 

ميكن أن يؤدي النهيار عملية التحول الدميقراطي؟!ميكن أن يؤدي النهيار عملية التحول الدميقراطي؟!
هناك  أن  العام  للرأي  تصور  أن  لك؛  أسمح  ال  ــ 
،يف  فرنسا  وخاصة  عموماً،  الغرب  استجابة  يف  تأخراً 
املساعدة لتوفري االحتياجات األساسية. فرنسا دعمت 
وندرك  ــ  بدايتها  منذ  ــ  الدميقراطي  التحول  عملية 
االقتصادية من شأنها أن تهدد  الصعوبات  أن  جيداً؛ 
الدول،  والبنك  فرنسا،  ُتوِل  لذلك  االنتقال،  نجاح 
الدعم  لربنامج  خاصة  أهمية  السودان،  وأصدقاء 
مع  والتأقلم  األساسية،  االحتياجات  لتوفري  األرسي، 
املصمم  الربنامج  هذا  االقتصادي.  اإلصــالح  عملية 
لتغطية االحتياجات األساسية لنحو 80 % من السكان 
عرب التحويالت املالية املبارشة ،من املنتظر أن ينطلق 

قريباً، وهو األكرث فعالية ملعالجة هذا األمر.
* إىل أي حدٍّ تعتقد أن الحكومة االنتقالية متتلك * إىل أي حدٍّ تعتقد أن الحكومة االنتقالية متتلك 
وإيصال  األرسي  الدعم  برنامج  لنجاح  وإيصال الكفاءة  األرسي  الدعم  برنامج  لنجاح  الكفاءة 

التحويالت النقدية للمستهدفني؟!التحويالت النقدية للمستهدفني؟!
هذه  حول  السودان  كأصدقاء  تناقشنا  لقد  ــ 
إلدارة  جيدة  تحتية  بنية  ميتلك  السودان  املشكلة؛ 
وإنجاح الربنامج، وهناك العديد من الخيارات لتوصيل 
التحويالت النقدية ،سواء عرب وسائط رقمية، أو عرب 
الوسائط  هذه  أثبتت  وقد  اآلل،  الرصاف  ماكينات 
أثبتت  وقد  للربنامج،  التجريبية  الُنسخ  يف  فعاليتها 
التجارب أن مثل هذه الربامج هي األنسب لالستجابة 
فاملشاريع  عاجل.  بشكل  املواطنني  الحتياجات 
التنموية ؛تحتاج ملدى أطول، بسبب طبيعة التحضري، 
وتأثريها  الفنية،  املتطلبات  من  وغريها  والتعاقدات، 
الوظائف يستغرق  الدخل، وتوفري  عىل مستوى رفع 

يف العادة أربع أو خمس سنوات.
برنامج  أداء  ومتابعة  ملراقبة  آليات  توجد  هل  برنامج *  أداء  ومتابعة  ملراقبة  آليات  توجد  هل   *

الدعم األرسي؟!الدعم األرسي؟!
ــ بالطبع؛ وتناقشنا حول هذا األمر مع السلطات 
أن  ونتوقع  االجتامعية،  الرعاية  ،ووزارة  السودانية 

تكون آليات تنفيذ الربنامج فعالة ورسيعة.
السودان؛ يف ظل  يف  االستثامر  بيئة  تقيم  كيف  السودان؛ يف ظل *  يف  االستثامر  بيئة  تقيم  كيف   *
عقود  ،بعد  اقتصادية  إصالحات  إجــراء  عقود محاوالت  ،بعد  اقتصادية  إصالحات  إجــراء  محاوالت 
حكم  خالل  األداء  ،وسوء  األمريكية  العقوبات  حكم من  خالل  األداء  ،وسوء  األمريكية  العقوبات  من 

البشري؟!البشري؟!
السودانيني  املسؤولني  مع  مناقشاتنا  خالل  ــ 
،مثل  الدولية  التمويل  مؤسسات  مع  ؛وبالتنسيق 

باهتامم؛  نتابع  النقد.  ،وصندوق  ــدول  ال البنك 
إجــراءات  لتعزيز  تجري  التي  العملية  الخطوات 
املرصيف.  والنظام  املركزي،  البنك  يف  الفساد  محاربة 
أما عىل مستوى فرنسا؛ فبدأنا برنامجاً ملساعدة البنك 
املركزي، ملطابقة املعايري الدولية، عرب بعثة فنية. األمر 

يتعلق يف األساس بالبنك املركزي السوداين.
باهتامم  تحظى  التي  القطاعات  أكرث  ماهي  باهتامم *  تحظى  التي  القطاعات  أكرث  ماهي   *

فرنسا.. والتي تسعى لدعمها وتطويرها؟!فرنسا.. والتي تسعى لدعمها وتطويرها؟!
ــ بعد مناقشات مع السودان؛ تم تحديد القطاعات 
التي ستحظى بأولوية اهتاممنا. لقد تم وضع البنية 
بورتسودان،  ميناء  تطوير  تشمل  والتي  التحتية؛ 
السودانية  الحكومة  وستقدم  واالتصاالت.  والطريان، 
الفرنسية،  الرشكات  عىل  سنعرضها  والتي  رؤيتها؛ 
وثالثًاــ  والتعدين.  الطاقة  ثانيًاــ  استجابتها.  ونرى 
الزراعية  اإلمكانيات  مع  خاصة  الزراعية؛  الصناعات 
الكبرية للسودان. وفرنسا ؛تسعى للتعاون عرب برامج 
مخصصة لتطوير بعض مجاالت التنمية االسرتاتيجية 
،أبرزها الزراعة بشقيها النبايت والحيواين.نسعى بشكل 
بتأثرياتها  للزراعة،  املضافة  القيمة  لتعزيز  أساس 
الوظائف،  خلق  من خالل  الناس،  حياة  الكبرية عىل 
واملساعدة  الغذايئ،  األمن  وتحقيق  الدخل،  وتعزيز 
يف التنمية.. الخ.عىل سبيل املثال ؛نسعى لخلق قيمة 
حديثة،  مذابح  خالل  من  الحيوانية،  للرثوة  مضافة 
املحاجر،  وقــدرات  سعة  ــادة  ،وزي حديثة  وحظائر 
ملقابلة املواصفات العاملية ،ليتم تصدير اللحوم بداًل 
عن الحيوانات الحية. وقريباً؛ سيكون هناك مرشوع 
بتكلفة  الحيوانية،  الــرثوة  مجال  يف  جديد  فرنيس 
مشكالت  لتفادي  املحاجر،  لتطوير  يــورو  مليون 
الصادر. أيضاً؛ خصصنا نحو 10  ماليني يورو لتطوير 
القيمة املضافة لصادر الصمغ العريب. كام أننا نعمل 
ــ  وخصصنا  املنتجة.  املحاصيل  نوعية  تطوير  عىل 
عىل سبيل املثال ــ نحو 3  ماليني يورو، للقضاء عىل 
تهاجم  التي  الفطريات  من  نوع   » »األفالتوسكينــ 

النباتات وتسبب الرسطان للبرش.
* بالحديث عن اهتاممكم بقطاع البنى التحتية.. * بالحديث عن اهتاممكم بقطاع البنى التحتية.. 
ميناء  تطوير  عن  تفصياًل  أكرث  بشكل  نتحدث  ميناء دعنا  تطوير  عن  تفصياًل  أكرث  بشكل  نتحدث  دعنا 

بورتسودان؟!بورتسودان؟!
ــ نأمل أن تقوم الحكومة السودانية ؛بعرض خطة 
تطوير امليناء يف إطار مؤمتر باريس، وسنقوم بتنظيم 
اجتامع مع الرشكات املهتمة بهذا املجال. مع العلم؛ 
بهذا  كبرياً  اهتامماً  تبدي  فرنسية  رشكات  هناك  أن 
السودان  ومساعدة  الفني،  الدعم  لتقديم  املرشوع، 

عىل تطوير إدارة امليناء عرب الدراسات.
* وماذا عن تطوير قطاع الناقل الجوي »سودانري«.. * وماذا عن تطوير قطاع الناقل الجوي »سودانري«.. 

والبحري »سوداالين«؟!والبحري »سوداالين«؟!
وقبله.  املؤمتر  عرب  ُيعرض  أن  ميكن  هذا؛  كل  ــ 
امليناء،  لتطوير  تصورها  الحكومة  تقدم  أن  ونأمل 

وقطاع الطريان، والنقل واالتصاالت.
بني  التجاري  التبادل  تعزيز  إمكانية  ماهي  بني *  التجاري  التبادل  تعزيز  إمكانية  ماهي   *

السودان وفرنسا واالتحاد األورويب عموماً؟!السودان وفرنسا واالتحاد األورويب عموماً؟!
يف  باهتاممنا.  ويحظى  ممكن،  هذا  بالطبع؛  ــ 
والدول  السودان  بني  التجاري  التبادل  ؛حجم  الواقع 
يف  دوالر  املليار  يتجاوز  ،ال  جداً  منخفض  األوروبية 
من  بأكرث  أوروبا  نحو  مييل  التجاري  وامليزان  العام. 
من  املستوردة  األوىل  الدولة  فرنسا  أضعاف.  خمسة 
السودان ضمن أوربا. فعىل سبيل املثال؛ تستورد ما 

يصل لنحو 50  مليون يورو من الصمغ العريب.
* كيف ميكن للسودان تحقيق االستفادة القصوى * كيف ميكن للسودان تحقيق االستفادة القصوى 

من املؤمتر.. وجذب استثامرات كبرية؟!من املؤمتر.. وجذب استثامرات كبرية؟!
ــ بالطبع؛ املؤمتر ميثل فرصة كبرية للسودان، وهذا 
الذهنية  الصورة  تصحيح  األول،  املقام  يف  يتضمن 
للبالد، والتي ترضرت من الديكتاتورية ،وسوء اإلدارة 
السياق؛  هذا  ويف  ــ  املاضية  الثالثة  العقود  ــ خالل 
،بالتغيري الذي  ميثل مؤمتر باريس إشارة قوية للعامل 
حدث، خاصة بعد رفع العقوبات األمريكية. وهو ما 
مع  املصارف  واندماج  االستثامرات؛  بتدفق  يسمح 
بيئة  إصالح  جداً؛  املهم  من  ثانيًاــ  العاملي.  النظام 
االستثامر، وهذا يعني بالرضورة الشفافية، والحد من 
الفساد. ونعمل مع عدد من الرشكاء ؛لدعم وتطوير 
من  حزمة  عرب  السودان،  يجريها  التي  اإلصالحات 
التأثري  التي من شأنها  القوانني، والقرارات اإليجابية، 
السودان؛  أن  وأعتقد  االستثامر.  بيئة  عىل  اإليجايب 

مييض يف املسار الصحيح يف هذا الجانب.
* السالم الشامل؛ يعترب أيضاً من املطلوبات لجذب * السالم الشامل؛ يعترب أيضاً من املطلوبات لجذب 
االستثامرات الدولية الكبرية.. كيف تقيم مسار عملية االستثامرات الدولية الكبرية.. كيف تقيم مسار عملية 
السالم بعد التوصل التفاق سالم مع الجبهة الثورية.. السالم بعد التوصل التفاق سالم مع الجبهة الثورية.. 
وحركة  الحلو  بقيادة  الشعبية  الحركة  ت  تبقَّ وحركة فيام  الحلو  بقيادة  الشعبية  الحركة  ت  تبقَّ فيام 

تحرير السودان بقيادة نور؟!تحرير السودان بقيادة نور؟!
ــ نرحب باتفاق جوبا للسالم؛ والذي ميثل خطوة 
يف االتجاه الصحيح ملعالجة مشكالت النزاع يف دارفور، 
وبقية املناطق املتأثرة ،مثل العدالة، وعودة النازحني 
عىل  الرتتيبات؛  من  جملة  يتطلب  وهذا  والالجئني. 
التزام  يف  ونثق  االتفاق،  ،وتنزيل  األمن  توفري  رأسها 

كل طرف مبا يليه.
* ماذا عن متويل اتفاق جوبا؟!* ماذا عن متويل اتفاق جوبا؟!

مؤمتر  يف  السودان  أصدقاء  جانب  إىل  تعهدنا  ــ 
برلني بتقديم1.8 مليار دوالر. جزء كبري منها ؛سيكون 
لألغراض اإلنسانية ملواطني دارفور، وجنوب كردفان 
مليون   500 هناك  أن  جانب  إىل  األزرق.  ،والنيل 
دوالر ؛ستأيت عرب برنامج الدعم املبارش لألرس. أضف 
لذلك؛ خصص مركز األزمات واالستقرار يف الخارجية 
واملنطقتنْي.  دارفور  يف  السالم  لبناء  متوياًل  الفرنسية 
وُنولِّ تركيزاً خاصاً لجنوب كردفان؛ العتبارات تتعلق 
بغياب املنظامت اإلنسانية، وهو ما ُيظهر أن عملية 
وسيتم  العون،  تقديم  من  املنظامت  ن  متكِّ السالم 
وسنسعى   ،2021 العام  يف  املرشوع  هذا  يف  التوسع 
احتياجات  مع  يتالءم  مبا  املنظامت  متويل  ملالءمة 

اتفاق السالم.

للتنسيق ملحادثات سالم بني  اتجاه  للتنسيق ملحادثات سالم بني * هل من أي  اتجاه  * هل من أي 
الحكومة وعبد الواحد محمد نور؟!الحكومة وعبد الواحد محمد نور؟!

كنا  فرنسا؛  يف  موجوداً  الواحد  عبد  كان  عندما  ــ 
السالم.  عملية  يف  االنخراط  عىل  باستمرار  نشجعه 
باستعداده  مرتبط  واألمر  كمباال؛  إىل  ذهب  واآلن 
السودانية،  الحكومة  مع  محادثات  يف  للمشاركة 
املحادثات،  هذه  مثل  يف  لالنخراط  الطرفني  وندعم 
وميكن أن نساعد فيها، ولكن لن نتبناها بشكل مبارش.
سالم  تحقيق  السودان  أيستطيع  تصورك؛  يف  سالم *  تحقيق  السودان  أيستطيع  تصورك؛  يف   *

شامل هذا العام؟!شامل هذا العام؟!
ــ نأمل يف ذلك؛ وندعو لتحقيقه.

* واحدة من القضايا التي مثلت حساسية يف عالقة * واحدة من القضايا التي مثلت حساسية يف عالقة 
الخرطوم باملجتمع الدول ــ خالل السنوات املاضية الخرطوم باملجتمع الدول ــ خالل السنوات املاضية 
ــ ملف التعامل مع املحكمة الجنائية الدولية.. كيف ــ ملف التعامل مع املحكمة الجنائية الدولية.. كيف 

تقيم امللف اآلن؟!تقيم امللف اآلن؟!
الخرطوم  ترحيب  بعد  كبرياً؛  تطوراً  نالحظ  ــ 
خالل  ــ  البالد  زارت  وقد  الجنائية،  مع  بالتعاون 
األسابيع املاضية ــ املدعية العامة »فاتوا بن سودا«، 

ونتطلع لنتائج إيجابية لهذه الزيارة.
* بالنظر ملآالت ثورات الربيع العريب.. هل تعتقد * بالنظر ملآالت ثورات الربيع العريب.. هل تعتقد 
غاياتها  لتحقيق  القدرة  لديها  السودانية  الثورة  غاياتها أن  لتحقيق  القدرة  لديها  السودانية  الثورة  أن 
انتكاسات  شهدت  أخرى  دول  يف  حدث  ما  انتكاسات وتفادي  شهدت  أخرى  دول  يف  حدث  ما  وتفادي 

لعملية التحول الدميقراطي واالستقرار؟!لعملية التحول الدميقراطي واالستقرار؟!
الربيع العريب،  ــ من املهم؛ االستفادة من دروس 
فبعض املخاطر ما تزال ماثلة يف السودان، ولكني عىل 
االنتقال  عملية  إنجاح  عىل  قادر  السودان  أن  قناعة 
ومعاناة  االقتصادية،  خاصة  األوضاع،  صعوبة  رغم  
املواطنني. ولكن ؛من املهم، إدراك أن إرث ثالثني عاماً 
ال ميكن تجاوزه خالل أشهر. من املهم ألطراف عملية 
التحول.  التسوية إلنجاح عملية  التغيري؛ احرتام روح 
ونشجع يف هذا السياق؛ التعاون والتنسيق الجيد بني 
املدنيني والعسكريني، وهو أمر معقد بطبيعة الحال، 
ولكن طبيعة عملية االنتقال تتطلب تحقيقه. وبالنظر 
ما  نجد  الكوب،  من  املمتلئ  للنصف  متفائلة  بعني 
تحقق خالل العام األول من عمر الحكومة االنتقالية 
والحريات،  السالم،  عملية  مجال  يف  خاصة  مشجع، 
اإلنسان.  حقوق  ،واحرتام  واإلعالم  التعبري،  وخاصة 
إىل جانب تجاوز األزمة االقتصادية. من املهم تحقيق 
توازن تنموي بني املركز واألطراف؛ لتحقيق االستقرار 
،وصواًل  عليه  متوافق  لدستور  والتوصل  السيايس، 
النتخابات نزيهة. من املهم للسودان ــ وكل اإلقليم ــ 
الفرنيس؛  الدميقراطي. والرئيس  التحول  نجاح عملية 
باريس؛  ومؤمتر  التحول.  لنجاح  الداعمني  أكرب  من 
التحديات  لتجاوز  الدعم،  لهذا  عملية  ترجمة  مبثابة 

االقتصادية ،وهو دعم ــ عملياً ــ سيايس.
ييل  فيام  االقتصاد  إصالح  لعملية  تنظر  كيف  ييل *  فيام  االقتصاد  إصالح  لعملية  تنظر  كيف   *
العام..  املال  عىل  املالية  والية  حول  حالياً  العام.. الجدل  املال  عىل  املالية  والية  حول  حالياً  الجدل 
عىل  األمنية  واألجهزة  الجيش  استثامرات  تأثري  عىل وما  األمنية  واألجهزة  الجيش  استثامرات  تأثري  وما 

االقتصاد والقطاع الخاص وعملية االنتقال؟!االقتصاد والقطاع الخاص وعملية االنتقال؟!
ــ من املهم؛ أن تدار جميع الرشكات وفقاً لضوابط 
ذلك  يف  مبا  ــ  الجميع  ونشجع  موحدة،  وقوانني 
أنظمة  اتباع  عىل  ــ  واألمنية  العسكرية  الرشكات 

شفافة، ونظام رضيبي موحد.
* هل لديك كلمة أخرية تود أن تضيفها؟!* هل لديك كلمة أخرية تود أن تضيفها؟!

فقط  مهاًم  ليس  ــودان؛  ــس ال يف  يجري  مــا  ــــ 
تتعلق  العتبارات  املنطقة،  لكل  ولكن  للسودانيني، 
لذلك؛  الجيواسرتاتيجي.  السودان  وضع  بأهمية 
وحقوق  الحريات،  احــرتام  بــرضورة  العامل  ُيطالب 
الناس ،دون اعتبارات تتعلق  اإلنسان، واملساواة بني 
ـ  بجنسهم، أو انتامئهم الجغرايف. وهذه عملية صعبةـ 
ـ وتستغرق وقتاً لتأسيس نظام  حتى يف أوربا وأمريكاـ 
دميقراطي. يجب أال نكون متفاجئني بهذه الصعوبات 
ظل  ويف  طبيعية.  فهي  االنتقال  عملية  تواجه  التي 
والخربات  اإلنسان،  رأسها  وعىل  السودان؛  إمكانيات 
السياسية يف التحول الدميقراطي. أنا متفائل بنجاحه 

يف تجاوز تحديات االنتقال.

حوارحوار3
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اختتم املبعوث الفرنسي للسودان؛ جان ميشيل ديموند، زيارة للخرطوم، بحث من خاللها ترتيبات مؤتمر 
املانحني، املزمع عقده بباريس يف مايو 2021م ، بهدف ضمان العودة الكاملة للسودان إىل املجتمع الدولي، 
وتشجيع االستثمار، والتدفقات املالية، عرب البنوك، ورجال األعمال، لالستثمار يف السودان. ديموند؛ الذي 
ـ يدرك جيدًا، تعقيدات عملية االنتقال،  ـ عند اندالع الثورةـ  عمل كرئيس لبعثة االتحاد األوروبي يف الخرطومـ 
ــ لذلك  ــ كما حدث يف رومانيا وأملانيا  السيما وأنه عمل يف وقت سابق يف بلدان تشهد عمليات تحول 
يبدو متفائاًل بقدرة السودانيني على إنجاح االنتقال، وتجاوز الصعوبات الحالية، وعلى رأسها االقتصادية، 
بالنظر للموارد الضخمة التي يمتلكونها. مشريًا إىل أن فرنسا أكدت ــ منذ بداية الفرتة االنتقالية ــ دعمها 
للتحول الديمقراطي، مستداًل بزيارة رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك إىل فرنسا يف سبتمرب 2019، والتي 
وعد فيها ماكرون بعقد هذا املؤتمر، كدعم عملي للتحول الديمقراطي، فور إزالة اسم السودان من الئحة 
املتصلة  التساؤالت  الفرنسي، وطرحت عليه عديد  املبعوث  انفردت بحوار مع  »الديمقراطي«؛  اإلرهاب. 

بمؤتمر باريس، وتحديات االنتقال يف السودان.. فكان ما يلي:

املبعوث الفرنسي الخاص للسودان جان ميشيل ديموند لــ»الديمقراطي«:

إرث ثالثين عامًا ال يمكن تجاوزه 
خالل أشهر

حوار- محمد عبدالعزيز          تصوير- شالكا

تحقيق توازن تنموي بين المركز واألطراف مهم لالستقرار السياسي
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ــات  أزم يف  غــارقــا  يبدو  ــســودان  ال
تتجدد بني الحني واآلخر من أزمة الخبز 
والطحني إىل شح الوقود وغاز الطهي 

بتدهور مستمر يف العملة الوطنية.
تواجه السلطة االنتقالية يف السودان 
البالد  تئن  بينما  ــات  األزم من  املزيد 
بإمكانيات  كورونا  جائحة  وطأة  تحت 
التوترات  ــدأت  ه أن  فما  مــحــدودة، 
من  أيــام  ثالثة  بعد  دارفــور  إقليم  يف 
الدامية  واإلثنية  القبلية  االشتباكات 
وعشرات  قتيال   150 من  أكثر  خلفت 

احتجاجات  تفجرت  حتى  الجرحى، 
على  الخرطوم  العاصمة  يف  شعبية 
يف  الطهي  ــاز  غ تــوافــر  ــدم  ع خلفية 
عشرات  وتكدس  املحلية.  األســواق 
جنوب  الشجرة  منطقة  يف  املواطنني 
تابع  للغاز  مستودع  ــام  أم العاصمة 
املفقودة.  السلعة  عن  بحثا  للحكومة، 
مصفاة  تــوقــف  يتسبب  مــا  وعـــادة 
تعد  والتي  سنويا  للصيانة  للخرطوم 
من أبرز املرافق املنتجة لغاز الطهي، يف 

عدم توافر السلعة داخل البالد.

شح في غاز الطهي يفجر احتجاجات شعبية في الخرطوم

الخرطوم  يربط بني وسط  رئيسيا  املحتجون طريقا  وأغلق 
وجنوبها كام أشعلوا إطارات السيارات أمام بوابة املستودع.

واألسبوع املايض قال وزير الطاقة والتعدين املكلف خريي 
عبدالرحمن، إن موعد عودة املصفاة إىل العمل سيكون اعتبارا 

من مارس املقبل.
وأكد يف ترصيحات صحفية أن السودان استورد ثالث بواخر 
لسد  املقبلة  القريبة  الفرتة  خالل  املحلية  املوانئ  ستصل  غاز 

فجوة نقص غاز الطهي يف البالد.
يوميا،  الغاز  من  طن   800 قرابة  الخرطوم  مصفاة  وتنتج 
بينام يقدر االستهالك املحيل بنحو 1800 طن تعمل الحكومة 

عىل سد فجوة اإلنتاج واالستهالك عرب االسترياد من الخارج.
النفطي بعد انفصال جنوب السودان  البالد  وتراجع إنتاج 
يف 2011 من 450 ألف برميل يوميا، إىل 60 ألفا حاليا مبا جعل 
الحكومة تلجأ إىل استرياد أكرث من 60 باملئة من املواد البرتولية 

لتلبية حاجتها من استهالك مصادر الطاقة املختلفة.
ويعاين السودان أزمات متجددة يف الخبز والطحني والوقود 

وغاز الطهي بجانب تدهور مستمر يف عملته الوطنية.
لكنها  األزمــات،  تلك  ملعالجة  االنتقالية  السلطة  وتكابد 
الالزمة  والتمويالت  السيولة  توفري  يف  كبرية  تحديات  تواجه 

مثقلة بإرث الرئيس املعزول عمر البشري.
وتأيت احتجاجات الخرطوم بينام يعقد مجلس األمن الدويل 
اجتامعا طارئا لبحث الوضع يف إقليم دارفور بغرب السودان 

األيام  يف  دامية  مواجهات  بعد 
أفادت مصادر  ما  األخرية وفق 

دبلوماسية األربعاء.
املغلق  االجتامع  وسيعقد 
غري  أعضاء  ثالثة  من  بطلب 
الرنويج  هم  املجلس  يف  دامئني 
عن  فضال  وإستونيا  وإيرلندا 

ثالثة أعضاء دامئني هم بريطانيا 
والواليات املتحدة وفرنسا، بحسب ما أوضحت 
املصادر نفسها، فيام أكد دبلومايس أن االجتامع 
»مطلب أورويب« يحظى بدعم الواليات املتحدة.

نرش  عقب  دارفور  إىل  الثالثاء  الهدوء  وعاد 
صدامات  من  أيام  ثالثة  بعد  سودانية  قوات 
قبلية أسفرت عن مقتل نحو 155 شخصاً ونزوح 

عرشات اآلالف.
تزال  ال  الصدامات  تجدد  من  مخاوف  لكن 
البالد  غرب  يف  الشاسعة  املنطقة  هذه  يف  قامئة 

والتي أدمتها سنوات طويلة من النزاع.
املنطقة جراء  ألف شخص من  نحو 50  وفر 

العنف الذي امتد إىل مخيم للنازحني لجؤوا إليه خالل النزاع 
يف اإلقليم الذي بدأ العام 2003.

إنهاء  من  أسبوعني  بعد  هذه  العنف  أعــامل  ووقعت 

لألمم  املشرتكة  البعثة 
املـــتـــحـــدة واالتـــحـــاد 
السالم  لحفظ  اإلفريقي 
مهمتها  رسميا  اإلقليم  يف 
يف 31 ديسمرب2020 رغم 
الداخلية  االنقسامات 

الكبرية.
 ،2020 العام  وأواخــر 
الغربية  القوى  حاولت 
مهام  إنهاء  مهلة  متديد 
أعامل  من  خشية  البعثة 
لكنها  ــدة،  ــدي ج عــنــف 
رضخت أمام رفض روسيا 

والصني واألعضاء األفارقة يف مجلس األمن.
وبحسب األمم املتحدة، التزمت السلطات السودانية نرش 

قوة حامية يف دارفور مؤلفة من 12 ألف عنرص اعتبارا من يناير 
املتحدة  األمم  بعثة  من  ومدين  آالف عسكري   8 محل  لتحل 

واالتحاد اإلفريقي بعد 13 عاما من تواجدها يف املنطقة.
عرب  السودان  يف  حارضة  املتحدة  األمم  تبقى  أن  ويفرتض 
بعثة سياسية مقرها يف الخرطوم، تهدف إىل املساعدة يف عملية 

انتقال املهمة إىل السودان ولها مكتب يف دارفور.
ومحلل  جامعي  أستاذ  وهو  بريتيس  فولكر  األملاين  وسمي 

سيايس لقيادة هذه املهمة.
فرنسا  مساحة  مساحته  تفوق  الذي  دارفور  إقليم  وشهد 
نزاعا اندلع يف العام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص ورشّد 

2.5 مليون إىل خارج مناطقهم، وفق األمم املتحدة.
واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي إىل أقليات 
عمر  السابق  السوداين  الرئيس  حكومة  ضد  السالح  إفريقية 
الشارع،  من  بضغط   2019 أبريل  يف  به  أطيح  الذي  البشري 

احتجاجا عىل تهميش اإلقليم سياسيا واقتصاديا.

الديمقراطي- وكاالت

القسم«  »حماة  جماعة  أن  يبدو 
وهي  األمريكية؛  املتطرفة  اليمينية 
املناهضة  امليليشيات  من  ــدة  واح
أذقانها  حتى  والغارقة  للحكومة، 
أخطر  من  املــؤامــرة،  نظريات  يف 
الهجوم  يف  شاركت  التي  العناصر 
األربعاء  يوم  الكابيتول  مبنى  على 
الوجه األكثر ظالمية  إنهم  6 يناير. 
الذين  ترامب  دونالد  وعنفًا ألنصار 
اقتحموا مبنى الكابيتول يوم األربعاء 
6 يناير. وهم مجموعة من املتطرفني 

يفضلون ارتداء املالبس العسكرية، 
والخوذات القتالية بدال من املالبس 
بعض  يرتديها  التي  الفولكلورية 
»حماة  جماعة  إنــهــا  املــشــاغــبــني. 
يف  ــ  ــم  دوره يكتسب  القسم«. 
األمريكية  الديمقراطية  معقل  نهب 
بعض  تكشف  مع  كبرية،  أهمية  ــ 
للهجوم،  استعداداتهم  عن  الحقائق 
شبه  ــ  املقاتلني  هــؤالء  وتصميم 
الخراب  إلحاق  على  ــ  العسكريني 

بذلك املعقل.

ما هي جماعة »حماة القسم« الجناح شبه العسكري لمقتحمي الكابيتول؟!

أكرب حركة مناهضة للحكومة يف الواليات املتحدةأكرب حركة مناهضة للحكومة يف الواليات املتحدة
امللفات  عىل  اطلع  الــذي  »ABC News«؛  موقع  يشري 
اعتقالهم  تم  الشغب،  مثريي  من  شخصاً  لــ68  الشخصية 
صالت  لهم  املعتقلني  من  كبرياً  »عدداً  أن  إىل  املايض،  األسبوع 
وحتى  أسلحة  جلبت  التي  املتطرفة  اليمينية  امليليشيات  بهذه 
متفجرات ملوقع الهجوم.« ولفتت إحدى مجموعات هذه الحركة 
االنتباه بشكل خاص؛ ألن أعضاءها كانوا من بني األوائل، واألكرث 
تصمياًم عىل اقتحام مبنى الكابيتول. وُيطلق عليهم اسم »حامة 
الفيدي،و وهم  مقاطع  العديد من  رؤيتهم يف  القسم«، وميكن 
يشقون طريقهم عرب الحشد للوصول إىل الباب األمامي للمبنى 
الفيدرايل، ويتقدمون بطريقة منضبطة وعسكرية للغاية. ويسهل 
التعرف عليهم ــ فهم نقشوا اسم مجموعتهم عىل سرتاتهم، أو 
داخل  ُألتقطت  صور  عدة  يف  ويظهرون  ــ  خوذاتهم  ظهر  عىل 
زعيمهم،  فضل  ذلك؛  غضون  يف  الهجوم.  أثناء  الفيدرايل  املبنى 
ودعوتهم  الحشود،  لتحفيز  الخارج  يف  البقاء  رودس،  ستيوارت 
لـ«إيقاف« املسؤولني املنتخبني عن التصويت واملصادقة عىل فوز 

املرشح الدميقراطي جو بايدن بالرئاسة.
»حامة القسم« ليسوا مجرد حركة راديكالية أخرى، مثل حركات 
»كيو ــ آنون« أو »بوجالو بويز« أو حتى »براود بويز«، التي ذاع 
صيتها خالل فرتة حكم دونالد ترامب. فهي تربز أكرث يف املشهد 
املكتظ بالجامعات اليمينية املتطرفة يف الواليات املتحدة وذلك 
بسبب تاريخها وخلفيات أعضائها وأيديولوجيتهم. وقد تأسست 
عام 2009 كرد فعل عىل انتخاب الدميقراطي باراك أوباما رئيساً، 
باعتبارها  السنني  مر  نفسها عىل  امليليشيا  ومنذئذ فرضت هذه 
املتحدة«،  الواليات  للحكومة يف  راديكالية مناهضة  »أكرب حركة 
إحدى  وهو   ،SPLC« الجنوب  »فقر  القانوين  املركز  يؤكد  كام 
املنظامت غري الحكومية الرئيسة التي تراقب اليمني املتطرف يف 
تضم  مجموعتهم  أن  القسم«  »حامة  عي  يدَّ املتحدة.  الواليات 
أكرث من 30 ألف عضو، لكن SPLC تقدر عددهم الحقيقي بنحو 

ألفني إىل ثالثة آالف عضو نشط.
من جامعة ييل إىل نظريات املؤامرةمن جامعة ييل إىل نظريات املؤامرة

ستيوارت  مؤسسها؛  شخصية  إىل  فيه  الفضل  يعود  نجاح 
رودس، وهو جندي سابق، أجازته جامعة ييل للقانون املرموقة، 
والذي دعم، يف عام 2008، املرشح التحرري، رون بول، قبل أن 
يقع يف فخ التطرف والتآمر. هذا املتعصب لحمل السالح؛ والذي 
فقد إحدى عينه يف التسعينيات عندما كان يعبث مبسدس، رأى 
يف منظمته مالًذا ألفراد إنفاذ القانون املحبطني لعدم قدرتهم عىل 

الدفاع عالنية عن أيديولوجيتهم 
املتطرفة داخل املؤسسات. »ما 
مييز أعضاء »حامة القسم« عن 
املتطرفة  اليمينية  امليليشيات 
القوي  الــوجــود  هو  األخـــرى؛ 
أفرع  ألفراد سابقني يف مختلف 
تلخص  كام  املسلحة«،  القوات 

لهذه  خصصت  استقصائية  دراسة  يف  أتالنتك«  »ذي  صحيفة 
أعضائها  بني  املجموعة  وتضم   .2020 نوفمرب  يف  ُنرشت  الحركة 
األقل  عىل  واحد  وعميل  الحدود،  وحرس  الرشطة،  من  ضباطاً 
التدخل  »قوة   SWAT من  أعضاء  وعدة  الرسية،  الخدمة  من 
املوقع  حسب  وذلك  مدينة،  رشطة  ورئيس  للرشطة«،  الرسيع 
الذي استطاع الحصول عىل ملف األعضاء واملتعاطفني مع »حامة 

القسم«.
القسم  أداء  أيضاً  الــروري  من  الحركة؛  لهذه  لالنضامم 
»للدفاع عن الدستور«، ومن هنا جاء اسم »حامة القسم«، خالل 
إىل  بالنسبة  لكن  الرشطة.  كلية  دخول  حفل  غرار  عىل  احتفال 
بأخرى،  أو  بصورة  الدستور،  يتلخص  وأتباعه،  رودس  ستيوارت 
يف التعديل الثاين الشهري الذي ينص عىل الحق يف امتالك سالح 
املقدس  النص  الدفاع ضده عن هذا  يجب  الذي  والعدو  ناري. 

املتداولة،  األسلحة  كل  املشتبه يف سعيها ملصادرة  الحكومة  هو 
تآمري  هذيان  أكرب.  بسهولة  دكتاتورية  إقامة  من  تتمكن  حتى 
القسم«.  »حامة  ألعضاء  النووي  الحمض  من  جزءاً  أيضاً  ميثل 
إنهم مؤيدون أقوياء ألطروحة مؤامرة »النظام العاملي الجديد« 
القائلة بأن معظم دول العامل تقع بالفعل تحت نري حكومة عاملية 
هي  املتحدة  الواليات  وأن  »االشرتاكية«  من  مبادئها  تستوحي 

واحدة من آخر معاقل »الحرية«.
ووضع »حامة القسم« مبادئهم تلك؛ موضع التنفيذ يف العديد 
العام 2013. ويتلخص تخصصهم يف  من  اعتباراً  املناسبات،  من 
االضطرابات  أو  الطبيعية،  الكوارث  أثناء  كبرية،  بأعداد  القدوم 
االجتامعية، »ملساعدة« السكان، أو »حامية« األعامل التجارية، 
بحجة أنه ال ينبغي الوثوق بالسلطات. خالل أعامل الشغب التي 
اندلعت بفريغسون، بعد مقتل صبي أسود عىل يد ضابط رشطة 
اإلعالم. وطافت  الصدارة يف وسائل  مركز  احتلوا  عام 2014،  يف 

العامل صور عنارص امليليشيات هذه، وهم يحملون أسلحة عىل 
أسطح املباين يف املدينة، ويهددون بإطالق النار عىل املتظاهرين.

الدفاع عن دونالد ترامب بأي مثنالدفاع عن دونالد ترامب بأي مثن
اعتقد  2016؛  عام  يف  السلطة  إىل  ترامب  دونالد  وصول  مع 
»حامة القسم« أن واحداً منهم قد نجح أخرياً يف الوصول للبيت 
وهي   ،ADL»التشهري مكافحة  »رابطة  تحليل  حسب  األبيض، 
منظمة أمريكية أخرى مناهضة للتطرف. كام رافق أعضاء هذه 
اجتامعاته  معظم  يف  منهجي  بشكل  ترامب  الرئيس  امليليشيا 
فهم  احتياطيني.  أمن  أفراد  أنهم  أنفسهم عىل  مقدمني  الرئيسة، 
يعتقدون؛ يف واقعهم البديل، أنهم وحدهم القادرين عىل حاميته 
من »العدو الذي يف الداخل« والذي يعترب دونالد ترامب عقبة أمام 
لهم، فإن حركة »حياة  بالنسبة  الجديد«.  العاملي  »النظام  إقامة 
الرئيس،  استقرار  لزعزعة  »املاركسيني«  صنيعة  مهمة«،  السود 

وحركة »أنتيفا« ما هام إال عمالء »للنظام العاملي الجديد«.
القسم«  »حامة  يكون  أن  الظروف؛  هذه  مثل  يف  عجب  ال 
الكابيتول.  مبنى  اقتحام  أرادوا  الذين  الناس  أرسع  بني  من 
إىل  بالفعل  أشار  قد  رودس،  ستيوارت  كان  2016؛  العام  ويف 
ما  إذا  ثانية«  أهلية  »حرب  يف  للمشاركة  مستعدة  حركته  أن 
وفقاً  وذلك  الرئاسية،  االنتخابات  »برسقة«  الدميقراطيون  قام 
التشهري. ففي أذهانهم؛ تشبه هزمية بطلهم يف  لرابطة مكافحة 
الكواليس. وأوهام  املتسرتة يف  القوى  عام 2020 حيلة من قبل 
معسكر ترامب بشأن تزوير االنتخابات مل تؤجج إال خيالهم تجاه 

هذا املوضوع.
)إف. يب.  الفيدرايل  التحقيقات  أن مكتب  من  إذاً؛  ال عجب 
آي( أبدى قلقه يوم اإلثنني املايض، من اندالع املزيد من أعامل 
جو  الدميقراطي  تنصيب  تسبق  التي  املقبلة،  الفرتة  يف  العنف 
بايدن كرئيس جديد يف 20 يناير 2021م. فاملجموعات املتطرفة 
مثل »حامة القسم«، والتي متتلك أسلحة وخربة عسكرية كبرية، 
تعتقد أن الوضع قد بات حرجاً، وأن الكثري من األشياء أصبحت 

عىل املحك.

الديمقراطي ــ وكاالت

أزمات متفاقمة تثقل كاهل الحكومة االنتقالية

استرياد 60 من 
املواد البرتولية 

لتلبية احتياجات 
السوق املحلية



تداعياتتداعيات
٥ الخميس ٢١ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٧ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٨(

يحيى فضل اهلل

 الدم يتسلق احتماالت الرذاذ
على شاطئ العيلفونعلى شاطئ العيلفون

))مدن مبنية متكية ))مدن مبنية متكية 
 بتطلع من شبابيكا  بتطلع من شبابيكا 

 عيون برموشا مطفية  عيون برموشا مطفية 
 رشك يل كل قمرية  رشك يل كل قمرية 
 أماين كترية مخصية  أماين كترية مخصية 

 شوارع بالنهار والليل  شوارع بالنهار والليل 
 مدبسه بالحرامية((  مدبسه بالحرامية(( 

الشاعر عمر الطيب الدوشالشاعر عمر الطيب الدوش  
 موجة قلقة والنيل األزرق تحديداً عىل شط )العيلفون( 
التي كانت املوجة تجافيه يف محاولتها التخلص من بقعة الدم 
عذوبتها  أجل  من  تصارع  املوجة  كانت  بها،  امتزجت  التي 

ولكن املوت ينمو يف التفاصيل وكان الشط يغني..
))أذكري يا موجة نيلك ))أذكري يا موجة نيلك 

 وانتمي  وانتمي 
 يل رذاذك والعذوبة  يل رذاذك والعذوبة 

 يل مناخات  يل مناخات 
 من تألف  من تألف 

 ومن خصوبة ومن خصوبة
 ويا موجة  ويا موجة 

 آه لو تنتمي  آه لو تنتمي 
 يل نجمة  يل نجمة 

 تلمع يف البعيد  تلمع يف البعيد 
 ويف مياه نيلك  ويف مياه نيلك 

 تفتش  تفتش 
 عن شجن  عن شجن 

 رجع النشيد  رجع النشيد 
 يل قمراء  يل قمراء 

 تغسل ليل بيوتنا  تغسل ليل بيوتنا 
 ويب ضياها  ويب ضياها 

 كم شواطئ  كم شواطئ 
 بتحتمي  بتحتمي 

 ويا موجة  ويا موجة 
 نيلك  نيلك 

 يوم يفيض  يوم يفيض 
 أقري  أقري 

 أحالم املزارع  أحالم املزارع 
 يف تواريخ الطمي  يف تواريخ الطمي 

 ورعشة  ورعشة 
 خاليا البذرة  خاليا البذرة 

 المن  المن 
 بني مسامو  بني مسامو 

 بترتمي(( بترتمي((
 يف عدد األربعاء الخامس عرش من إبريل يف العام الثامن 
التي  الخرطوم  جريدة  كتبت  املايض،  القرن  من  والتسعني 
الرتايب  حسن  الدكتور  ))أعلن  كتبت  بالقاهرة  تصدر  كانت 
مل  واحدة  رصاصة  أن  األول  أمس  الربيطانية  اإلذاعة  لهيئة 
لقوا  القتىل  جميع  وأن  العيلفون  معسكر  حادث  يف  تطلق 
العام  املدعي  وكــان  األزرق  النيل  مياه  يف  غرقاً  حتفهم 
الجثث  عدد  أن  إىل  مشرياً  املعلومة  ذات  ذكر  قد  السوداين 
التي انتشلت حتى قبل يومني قد بلغ 52 جثة، تم التعرف 
عىل 18 جثة منها وسلمت إىل ذويها وقال املدعي العام عىل 
حادثاً  ليس  الحادث  أن  أوضحت  التحقيق  نتيجة  إن  الزايك 
جنائياً وليست هناك تهمة موجهة ألية جهة بصدد الحادث 
وزراء  باستقالة  الصحف  كتاب  بعض  طالب  الخرطوم  ويف 
واإلعالن  الحادث  رافق  الذي  بالقصور  لصلتهم  الحكومة  يف 

عنه((.
أن  عبء  اتعبها  موجة  األزرق،  النيل  عىل  موجة  هي 

التي رصخ يف وجهها  تلك  الخراب  تتحمل معادالت كيمياء 
حميد. 

))يفيض النيل ))يفيض النيل 
 نحيض نحنا  نحيض نحنا 

 يظل حال البلد  يظل حال البلد 
 واقف  واقف 

 تقع محنة  تقع محنة 
 وال النيل القديم  وال النيل القديم 

 ياهو  ياهو 
 وال يا ننا((  وال يا ننا(( 

بأن  تحلم  كانت  التي  واملوجة  أزرق  والنيل  حالك  ليل   
تهندس تهرب من أخطبوط األحمر 

دم يتسلق احتامالت الرذاذ 
تهرب املوجة من األحمر املترسب بني الجزئيات 

تهرب من خيانة عذوبتها 
أنه موت يحارص أحالم الصبية وكان الشط يغني 

  ))يا محمد نادي سعيد ))يا محمد نادي سعيد 
 الليلة الوقفة و بكرة العيد(( الليلة الوقفة و بكرة العيد((  

إحدى  يف  توفيق  محمد  املقيم  الراحل  األستاذ  وكتب 
جمراته: ))كانت صحيفة ألوان من أوائل الصحف السودانية 
بعض  عنها  ونقلت  املجندين  غرق  حادث  إىل  أشارت  التي 
الصحف العربية الخرب املشؤوم وبينام كانت األرس السودانية 
وعن  الحقيقة  عن  باحثة  تدري  ال  إىل حيث  مهرولة  تجري 
مصري أبنائها باكية مولولة كان تلفزيون جمهورية السودان 
يغني ويرقص كام مل يفعل يف مناسبة من املناسبات، وشهد 
الحياة  نقلت صحيفة  فقد  النظام  أهل  بذلك من شهد من 
مل  الرسمي  اإلعالم  أن  ألوان  صحيفة  عن  إبريل   13 بتاريخ 
يعط املأساة حقها وأن التلفزيون كان يعرض برامج فكاهية 
ووجهت  األرس  األمل  يعترص  وقت  يف  املسابقات  ويقدم 
الصحيفة انتقادا إىل وزيري اإلعالم والدفاع ووايل الخرطوم، 
لو كنت مكان صاحب ألوان لطالبت حكومة اإلنقاذ بالتنحي 

مصحوبة بلعنات أرس الضحايا فقد بلغ السيل الزىب((. 
موجة تتهيا الحتامل فجيعتها موجة تتهيا الحتامل فجيعتها 

مل يعد النيل أزرقمل يعد النيل أزرق
النيل أحمر ودم يبتذل األلوان وينتمي للهالك 

تحرض  البكاء وعبثاً  تواريخ  الهروب من  واملوجة تحاول 
ذاكرتها ذاهبة نحو رائحة اللوبيا والربسيم، ذاهبة نحو األخرض 
الرسمية  تلك  الرنانة  والخطب  الشعارات  يف  املنيس  ذلك 
الشط  عن  بعيداً  الحمراء  فجيعتها  تحمل  موجة  والشعبية 
بعد أن ذابت يف موجة أخرى حارصها األحمرار فاستسلمت 
تحمل  حمراء  تيارات  املياه  جسد  فكان  العذوبة  لنسيان 
الصغرية  األحالم  تلك  األحالم،  األزيل جثث  معها يف مسريها 

والبسيطة والشط يغني.
 ))العيد الجاب الناس  ))العيد الجاب الناس 

 لينا ما جابك((  لينا ما جابك(( 
ويف خرب رئييس لجريدة الخرطوم بعد ميض أكرث من أسبوع 
عىل أحداث )العيلفون( ))طالب التجمع الوطني الدميقراطي 
املعارض يف مذكرة بعث بها إىل األمني العام لألمم املتحدة 
بإجراء تحقيق فوري يف أحداث )العيلفون( التي وقعت يوم 
املذكرة  وأكدت  للمحاكمة  الجناة  وتقديم  الجاري  إبريل   2
التي وقعها األمني العام للتجمع )مبارك الفاضل املهدي( أن 
الضامنة الوحيدة إلجراء التحقيق بصورة صحيحة هي أن يتم 
إجراؤه تحت إرشاف دويل وعىل يد املقرر الخاص بالسودان، 
مشرياً إىل أن سجل الحكومة السودانية يف هذا املجال يبعدها 

عن املصداقية((.
النيل أحمر النيل أحمر 

والشط ابتذلت فيه األغاينوالشط ابتذلت فيه األغاين  

النرث بينام النسمة  كانوا هناك يرثثرون ويتذوقون ركاكة 
بنادقهم  ينظفون  كانوا  العاشقني،  وآهات  للمواجد  تنكرت 
من مغبة الندم، يلذون بالفتاوى وفقه الرضورة ويتذوقون 
إىل موت  الحياة  يحولون  غريزي،  بنهم  األفعال  بني  التضاد 
يعاش، يسيجون الرغبات الجميلة بسجون وساوسهم وبعدها 

ميلكون القدرة عىل انتهاك املوت حتى املوت ينتهك. 
وجاء يف مذكرة األمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي 
)مبارك الفاضل املهدي( إىل األمني العام األمم املتحدة: ))أن 
يف  كمليشيات  له  املوالني  من  اآلالف  عرشات  جند  النظام 
الرجال  يف  النقص  لسد  محاولة  قام يف  كام  الشعبي  الدفاع 
بفرض نظام الخدمة العسكرية اإللزامية حيث أجرب الطالب 
يف  عامني  فرتة  قضاء  عىل  الثانوية  املرحلة  أكملوا  الذين 
الخدمة العسكرية قبل التحاقهم بالتعليم العايل واتضح أن 
هوالء التالميذ يرسلون إىل جبهات القتال بعد فرتة تدريب 
ال تتجاوز 54 يوماً بعد تعبئتهم بشعارات الجهاد واالستشهاد 
وأعادت املذكرة إىل األذهان، مقاومة الطالب وأرسهم لكل 
من  ديسمرب1997  يف  األمهات  موكب  له  تعرض  وما  ذلك 

رضب ومحاكمة 73 سيدة بالجلد ضمن عقوبات أخرى((.
الفراديس،  بسليل  تلوذ  الربئية  األحــالم  جثث  كانت 
الفراديس أحالم الفقراء الناشطني يف الفقر إىل درجة استئناسه 
والتآلف الحميم معه، إنها الفراديس تلك التي وزعت وعىل 
التوايل وشيدوا فيها القصور الستقبال الناشطني يف االستشهاد. 
فيه  وتعهرت  األغــاين  فيه  ابتذلت  الذي  الشط  وعىل   
حتى النسامت كان الضابط املسؤول عن املعسكر ويف نفس 
الوقت الذي صار فيه النيل أحمر و)العيلفون( تداري خجلها 
تصارع  وهي  هويتها  فقدت  واملوجة  الهاربني  موات  يف 
يف  براعته  يتذوق  املسؤول  الضابط  كان  األحمر،  أخطبوط 
األحالم  الصغرية،  األحالم  وجثث  يحيك  كان  النكت،  حكاية 
الطفو  فعل  بني  موقفها  تجادل  البسيطة  األحالم  الربئية، 
وفعل الغوص عميقاً يف ذلك املجهول السحيق، كان الضابط 
املسؤول يحيك بينام القهقهات تهرب منها النسائم وتحاول 
ببقية من عافية أن تتملص من حملها والنيل أحمر واملوجة 

عذوبتها  عىل  آسفة  الدامي  التيار  األحمر،  التيار  يف  تذوب 
التي اغتيلت يف األشهر الحرم. 

الدميقراطي  الوطني  للتجمع  العام  األمــني  مذكرة   
إبريل   2 يوم  العيلفون  يف  حدث  ما  رشح  يف  استفاضت 
وإطالق الرصاص عىل التالميذ مام أدى إىل مقتل 47 تلميذاً 
األزرق وفقدان 117  النيل  منهم يف  املعسكر وغرق 55  يف 
تلميذاً ودفن املوىت يف مقابر جامعية بالخرطوم وقال مبارك 
الفاضل املهدي األمني العام للتجمع: ))إن هذه اإلبادة يجب 

أن ال ترتك دون محاسبة((.
حىك الضابط قال واملأتم تتربج موزعة نفسها عىل املدن 
عىل  واألزقــة،  والــدروب  الشوارع  وعىل  واألريــاف  والقرى 
هو  ))شوف  قال:  الضابط  حىك  والصغرية  الكبرية  األسواق 
أصلو لو دخلت الخدمة اإللزامية كان جيت براك أو قبضوك 
متيش  فيها  قبضوك  ما  أو  قبضوك  كان  حيقبضوك،  وأصلو 
الجنوب واحتامل ما متيش الجنوب، أها كان مشيت الجنوب 
احتامل يقتلوك وممكن ما يقتلوك، أها لو ما قتلوك خالص 
يدفنوك،  ما  وممكن  يدفنوك  احتامل  يف  قتلوك  كان  لكني 
تبقي  احتامل  دفنوك  كان  لكني  خالص  دفنوك  ما  كان  أها 
برتول، أها كان طلعوك وممكن ما يطلعوك املهم، لو طلعوك 
احتامل تبقى لساتك أو تبقى مناديل توشس، أها كان بقيت 
يستعملك  احتامل  مناديل  بقيت  كان  لكني  خالص،  لساتك 
راجل واحتامل تستعملك مره، كان استعملك راجل خالص، 

أها كان استعملتك مره، دي ما حالة الجيش ذاتا((. 
النسائم  صفو  لوثت  التي  القهقهات  تلك  وارتفعت 
الليل  ذلك  الراديو عىل  فرضه  رسايل  مغني  بصوت  لتختلط 
الذي تحولت فيه األحالم والرغبات النبيلة إىل جثث والنيل 

الذي كان أزرق يعلن عن الفجيعة باألحمرار.
))ولدنا يف جوف الخطر ))ولدنا يف جوف الخطر 

 شوفو زي أسداً نرت  شوفو زي أسداً نرت 
 ال كل أبدا ال فرت  ال كل أبدا ال فرت 

 كالشو زايد يف نباحو((.  كالشو زايد يف نباحو((. 
هوالء مل ينسوا حتى الكالب فهاهم يبتذلون نباحها. 

 وقد رصح السيد )مبارك الفاضل(، األمني العام للتجمع 
وقال: ))إن النظام القائم ليس فقط نظاماً عسكرياً تسلطيا 
بل رافضا للدميقراطية والتعددية وإمنا هو نظام ميثل أقلية 
برنامج  تطبيق  عىل  ومصممة  ومنظمة  متطرفة  سياسية 
أصويل مؤدلج بأي مثن وبرصف النظر عن التعددية الدينية 

واإلثنية والثقافية التي يتسم بها الواقع السيايس((. 
ها هم ينظفون بنادقهم من مغبة الندمها هم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم  

السابق  الدميقراطي  الوطني  للتجمع  العام  واألمــن 
كمساعد  سيادي  منصب  ويف  الوزارية  التشكيلة  دخل  قد 

للرئيس. 
هاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم هاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم 

من  الوطني  للتجمع  السابق  العام  األمني  طرد  ويتم 
منصبه السيادي؟. 

هاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندمهاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم
السيد  السابق  الوطني  للتجمع  العام  األمني  ينس  ومل   
السياسية  نظريته  عن  يعلن  أن  املهدي(  الفاضل  )مبارك 
يف  حسن  إدريــس  الراحل  الصحفي  عىل  رده  يف  ويقول 
الخامس  السبت  عدد  يف  العام  الــرأي  بجريدة  عاموده 
السياسة  مدرسة  إىل  أنتمي  ))أنا  يقول:   ،2005 فرباير  من 
التي هي أقرب إىل ديننا اإلسالمي والتي  الغربية  الحديثة 
تبني موقفها عىل الدراسة العلمية والشفافية والجهر بالرأي 

واملبدأ والدفاع عنه بقوة ومناقشة الرأي اآلخر((.
هاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم هاهم ينظفون بنادقهم من مغبة الندم 

خارج  اآلن  أنهم  مغبة  من  مواقفهم  ينظفون  هاهم 
السلطة ويتذوقون التضاد بني املواقف بنهم سيايس غريزي 

ال يعبأ مطلقاً حتى باألرواح التي ضاعت سدى.



مدير أسواق املال يطالب بالتحضير لالستفادة من مؤمتر باريس
بواسطة سماسرة.. شركة غالل ووزارة اقتصادية تضاربان في الذهب

 مصطلح ظهر قبل ثالثني عاماً؛ لإلشارة للنمو االقتصادي الكبري، الذي شهدته 
»سنغافورة، وتايوان، وهونغ وكونغ، وكوريا الجنوبية«. فمن أمم فقرية محطمة؛ 
دول  إىل  بها  وصلت  مذهلة،  واقتصادية  صناعية،  قفزات  الدول،  هذه  حققت 
مزدهرة. فكوريا الجنوبية؛ نهضت من أمة منهارة، اىل دولة صناعية رائدة، متلك 
جزيرة صغرية  من  أكرث  تكن  فلم  تايوان؛  أما  العامل.  يف  اقتصاد  أكرب  تاسع  اليوم 
لــ13  املواطن  دخل  رفعت  مدهشة،  اقتصادية  قفزات  حققت  وقد  للصيادين، 
ألف دوالر، ووضعتها يف املركز الــ23 ضمن أكرب اقتصادات العامل، رغم عدم توفر 
ــ  تقريباً  ــ  فمعظمها  االقتصادي.  لالزدهار  أساٍس  كمطلب  الطبيعية  الرثوات 
يعاين من شح يف الرثوات املعدنية والطبيعية، بل ويعاين بعضها من شح يف املياه 
العذبة، مثل سنغافورة، التي تستورد مياه الرشب من ماليزيا. لكنهم ركزوا عىل 
التصنيع؛ والتصدير للدول الرثية، ويف نفس الوقت املحافظة عىل فائض تجاري مع 
تلك الدول، وذلك عرب إزالة العقبات التي متنع استقطاب االستثامرات الخارجية، 
يف  االستثامر  عىل  االقتصادية، وحرصت  الحرية  مفهوم  يف  متقدم  مركز  وتحقيق 

املواطن نفسه، ورفع مستواه التعليمي، واالقتصادي، عىل وجه الخصوص.

سعة )500( لرت )2.5( برميل )23.5( ألف جنيه
سعة )750( لرت )3.75( برميل )32( ألف جنيه
سعة )1000( لرت )5( براميل )36.5( ألف جنيه
سعة )1500( لرت )7.5( برميل )52( ألف جنيه
سعة )2000( لرت )10( براميل )60( ألف جنيه

سعة )2500( لرت )12.5( برميل )72( ألف جنيه

اقتصاداقتصاد٦
الخميس ٢١ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٧ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٨(

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
أن  وحاميتها؛  بالبيئة  املهتمني  من  عدد  أكد 
هناك تحركات جادة، من بعض املزارعني ىف والية 
سنار، للضغط عىل الحكومة املركزية، إللغاء قرار 
مدِّ حدود محمية الدندر ملسافة »20« كلم، بحجة 
أن  مع  البائد،  العهد  ىف  صدر  قد  القرار  هذا  أن 
القرار صدر ىف بداية مثانينيات القرن املايض. وقد 
هذا  يف  للتحرك  ضغط  مجموعة  املزارعون  ن  كوَّ

الشأن، وحرضوا للخرطوم ملقابلة وزير الداخلية.
وتطوير  تنمية  منظمة  أصدرت  جهتها؛  من 
محمية الدندر االتحادية بياناً، أشارت فيه أن هنالك 
يحتجون  مبذكرة  تقدموا  املزارعني،  من  مجموعة 
ت عىل مشاريعهم ىف  عىل أن محمية الدندر تعدَّ
الظلم.  برد  يطالبون  واآلن  ظلاًم،  املاضية  الفرتة 
محمية  الدندر  محمية  أن  الجميع؛  يعلم  وكام 
قومية، ولقد رأت اإلدارة الربيطانية ــ يف وقتها ــ 
تعدد الحيوانات الربية، والنباتات الطبيعية، ومن 
هنا قررت اإلدارة الربيطانية إعالنها محمية خاصة 
للرتويج، وبعدها أكملت اإلجراءات، وعقد مؤمتر 
العام 1933م، والذي تم مبوجبه  الشهري يف  لندن 
مثل  إفريقيا،  يف  املحميات  من  العديد  إنشاء 

جميع  منع  مبوجبه  وتم  وغريهام،  وتنزانيا  كينيا 
ُدرَّة إفريقيا،  املامرسات البرشية. وتعترب املحمية؛ 
وموروث السودان السياحي، ملا تتميز به من تنوع 
اىل  البيان؛  وأشار  آخر.  موقع  يوجد يف  ال  إحيايئ، 
توقيع قرار عرب أعضاء مجلس منطقة  تم  أنه قد 
مبوجبه  قىض  ــ  الثامنينيات  بداية  يف  ــ  الدندر 
متديد حدود محمية الدندر لــ»12.5« ميل، حتى 
نقطة السنيط، وذلك حفاظاً عىل املحمية من عبث 
العابثني. وناشد البيان وزير الداخلية؛ أن الحفاظ 
سوداين  كل  عىل  عني  فرض  الدندر،  محمية  عىل 
غيور عىل وطنه، بل هي خط أحمر يجب صونها 

من التالعب والعبث مبقتنياتها.
السياسات  إدارة  مدير  أشــار  جهته؛  من 
محمد  عادل  البيئة،  لحامية  السودانية  بالجمعية 
عيل، أن غابة الدندر القومية، تم إعالنها كمحمية 
ىف العام 1935م، وكانت املنطقة ــ وقتها ــ خالية 
تأسيسها  تم  التي  مقنو،  قرية  عدا  السكان،  من 
السكاين؛ خاصة  النشاط  عام 1912م. مؤكداً متدد 
حتى  املخططة،  وغري  املخططة  اآللية  الزراعة 
مسارات  عىل  وأثــرت  املحمية،  حــدود  المست 

هجرة الحيوانات ىف فرتة الخريف.

الربية،  الحياة  خرباء  قيام  إىل  عادل؛  ولفت 
ووصوا  الهجرات،  هذه  حول  ــات  دراس بإجراء 
ملسافة  االتجاهات  كل  يف  املحمية  حدود  بزيادة 
»20« كلم، وتبنَّى هذه التوصية؛ املجلس اإلقليمي 
مبد  ــراراً  ق وأصــدر  ــ  أيامها  ــ  األوســط  لإلقليم 
الحدود ىف عام 1983م، وتم تحديد حدود املحمية 
القومية،  املساحة  إدارة  بواسطة  2001م،  عام  يف 

نفذه  والذي  الدندر،  محمية  تنمية  مرشوع  عرب 
واإلدارة  الطبيعية،  واملوارد  للبيئة  األعىل  املجلس 
املرفق  من  بتمويل  الربية،  الحياة  لحامية  العامة 
املتحدة  األمــم  للبيئة GEF وبرنامج  العاملي 
الحدود  عىل  عالمات  وضع  UNDP، تم  للتنمية 
الرهد  نهر  وميثل  األزرق،  والنيل  سنار  واليتي  يف 

الحدود الشاملية الرشقية للمحمية.

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
لآلثار  العامة  بالهيئة  العاملون  دفــع 
ببيان  ــ  الشاملية  الوالية  يف  ــ  واملتاحف 
دخل  بالزراعة  ملواطنني  بالسامح  فيه  ُينددون 
حدود مواقع أثرية، واعتربوا ذلك تعدياً سافراً 
غريبة  سابقة  يف  وقالوا:  املواقع.  هذه  عىل 
قبيلة  نحن  ــ  تفاجأنا  نوعها؛  من  وخطرية 
التمكني،  إزالــة  لجنة  من  بقرار  ــ  اآلثاريني 
ة ــ جنوب  يسمح لبعض مواطني منطقه الكوَّ
ة  الكوَّ موقع  حدود  داخل  بالزراعة  ــ  دنقال 
حامية  لقانون  وانتهاك  سافٍر،  تعٍد  يف  االثري، 

اآلثار ١٩٩٩م.
األثري،  ة  الكوَّ موقع  أن  بالذكر؛  الجدير 
لدى  واملسجلة  املهمة  األثرية  املواقع  من 
أقدم  ويعود  واملتاحف.  لآلثار  العامة  الهيئة 
للموقع؛ إىل فرتة حضارة كرمة  تاريخ معروف 

ـــ1500« ق.م،  »2500ـ
العديد  عليه  وتعاقبت 
ــرف  ــن الــحــقــب. ُع م
باسم  قــدميــاً  املــوقــع 
ــة »قـــآتـــون«  ــن مــدي
لحكم  مـــعـــارصة  ـــــ 
توت  املرصي  الفرعون 
آثار  وبه  ــ  آمون  عنخ 
ومــدافــن،  للمدينة، 
املعابد،  ــن  م ــدد  وعـ
امللك  معبد  أشهرها 

السوداين املعروف تهارقا. وقد عملت باملوقع؛ 
بدايات  منذ  اآلثارية،  البعثات  من   العديد 
القرن التاسع عرش، ومازال العمل فيه مستمراً 
التابعة  بواسطة بعثة جمعية اآلثار السودانية 

للمتحف الربيطاين.

ويف تعٍد سافر؛ أصدرت لجنة إزالة التمكني، 
الزراعي  باالستصالح  للمواطنني  يسمح  قراراً 
للجهة  الرجوع  دون  ــ  املوقع  داخل حدود  ــ 
لآلثار  العامة  الهيئة  وهي  االختصاص،  ذات 
واملتاحف، أو املجلس األعىل للسياحة بالوالية، 

بالوالية،  الذي من اختصاصه إدارة شأن اآلثار 
مام يوضح التجاهل التام لكال املؤسستني. وقد 
كنا نأمل بعلو شأن اآلثار يف هذا العهد الجديد 
لثورة ديسمرب املجيدة، املمهور بدماء الرشفاء 
الفعل  هذا  يتكرر  أن  نخىش  كام  أبنائه،  من 

مستقباًل يف مواقع أخرى.
وقد  كبري،  بشكل  املوقع  تدمري  تم  حالياً؛ 
ــ  الصلة  ذات  ــ  الجهات  جميع  مع  تواصلنا 
من  وكل  ورئيسها،  املذكورة،  اللجنة  فيها  مبا 
بالوالية، وقد باءت كل محاوالتنا اليقاف هذا 
الجهات  كل  نناشد  عليه؛  بالفشل.  التعدي 
الرشفاء،  وكل  واملهتمني،  االختصاص،  ذات 
ومن هو حريص عىل تراث هذا البلد، بالعمل 
عىل التضامن إليصال صوت اآلثاريني العاملني 
بالهيئة العامة لالثار واملتاحف، وإنقاذ ما ميكن 

إنقاذه من املوقع، وبقية املواقع املهددة.

 مناشدة وزير الداخلية للحفاظ على محمية الدندر

 جلنة التفكيك تتعدى على اآلثار بالوالية الشمالية

 اتهام لشركات 
الغالل باملضاربة يف 

الذهب
الخرطوم ــ ناهد اويشالخرطوم ــ ناهد اويش

للمستوردين؛  القومية  الغرفة  اتهمت 
باملضاربة  ووزارة،  الغالل،  رشكات  إحدى 
غري  تدهور  يف  والتسبب  الــذهــب،  يف 
غري  مبعدالت  السوداين،  للجنيه  طبيعي 
للغرفة؛  العام  األمــني  مسبوقة. وكشف 
إحدى  قيام  عن  الدين،  جالل  الصادق 
الذهب،  يف  باملضاربة  الغالل،  رشكــات 
االقتصادي،  القطاع  وزارات  إحــدى  مع 
ـــ يف  ــف ـ ــامرسة.  ووصـ ــ ــواســطــة س وب
نهج  أنه  يحدث  ما  ــ  صحفية  ترصيحات 
غري مسؤول وغري مربر للُممسكني بامللف 
االقتصادي، والذين أوكلوا مثل هذه املهمة 
حساب  عىل  يقتاتون  وأرزقية،  لسامرسة 

الشعب السوداين.
 ونوه جالل؛ لغياب الضمري، واملسؤولية، 
امللف  عن  للمسؤولني  الوطني،  والحس 
املريب  التقاعس  جانب  اىل  االقتصادي، 
للسلطات األمنية. وأشار إىل أن ما يحدث؛ 
االقتصاد  رضب  عىل  يعمل  لئيم،  مخطط 
السوداين، بإهدار أهم مورد للدولة، وهو 
العملة  الذهب، ويعمل عىل هزمية  مورد 

الوطنية يف نفس الوقت.
يحدث  السيناريو؛  ذات  أن  عىل   وأكد 
استمرار  أن  من  محذراً  الصادر،  سلع  يف 
الوضع ــ بهذه الصورة ــ سيحول االقتصاد 
ــ  تعبريه  حد  ــ  بأبنائه  املهزوم  السوداين 
تتم  الزمبابويب،  باالقتصاد  شبيه  القتصاد 
قصداً  السوداين،  الجنيه  دولرة  عملية  فيه 
حدث  ما  أن  وأبان  خياراً.  وليس  وكرهاً، 
ــ جرمية يجب أن  املاضية  األيام  ــ خالل 
فيها، من  املتسببني  تتم محاسبة ومعاقبة 

الوزير وحتى السمسار.
الذهب،  وتجار  الخاص؛  القطاع   ودعا 
الدائرة  هذه  يف  الدخول  عن  بالعزوف 
العمالت  رشاء  عن  والتوقف  الرشيرة، 
ـ ملن أسامهم  األجنبية، وعدم بيع الذهبـ 

باألرزقية ــ مهام كان من خلفهم.

مصطلح اقتصادي أسعار اخلزانات بأسواق اخلرطوم أسعار الدوالر تشهد ارتفاعًا غري مسبوق
الخرطوم ــ ناهد أويشالخرطوم ــ ناهد أويش

شهدت أسعار العمالت األجنبية ــ أمس ــ تصاعداً 
فيام  السوداين،  الجنيه  أمام  املوازي  السوق  يف  كبرياً 
املركزي. وارتفع  السودان  بنك  لدى  األسعار  استقرت 
جنيهاً،   290 إىل  ــوازي  امل السوق  يف  ــدوالر  ال سعر 
مقابل 282 جنيهاً خالل تداوالت الثالثاء. فيام استقر 
للرشاء،  جنيهاً   55 عند  السوداين  املركزي  البنك  لدى 
ــ  اليورو  سعر  متوسط  للبيع. وارتفع  جنيهاً  و55.27 
يف السوق املوازي ــ لــ340 جنيهاً، مقابل 338 جنيهاً. 
للرشاء،  البنوك عند 66.52 جنيهاً  بينام استقرت لدى 
للرشاء  جنيهاً   66.37 مقابل  للبيع،  جنيهاً  و66.85 
تعامالت  وشهدت  ــ  أمس  ــ  للبيع  جنيهاً  و66.70 
الجنيه  سعر  متوسط  يف  ــادة  زي ــوازي؛  املـ السوق 
اإلسرتليني لنحو 370 جنيهاً، مقابل 362 جنيهاً ــ أمس 
ــ كام ارتفع الجنيه اإلسرتليني ــ لدى املركزي السوداين 

ــ لـ74.80 جنيهاً للرشاء، و75.18 جنيهاً للبيع، مقابل 
للبيع. وارتفعت  للرشاء، و74.95 جنيهاً  74.58 جنيهاً 
العملة السعودية ــ يف السوق السوداء ــ لـ77 جنيهاً، 
مقابل 75.20 جنيهاً ــ أمس ــ بينام استقر سعر الريال 
جنيهاً   14.66 عند  ــ  املركزي  البنك  يف  ــ  السعودي 

للرشاء، و14.73 جنيهاً للبيع.
غري  السوق  يف  ــ  اإلمــارايت  الدرهم  سعر  زاد  كام 
جنيهاً.   76.70 مقابل  جنيهاً،   78 نحو  إىل  ــ  الرسمية 
يف حني استقر الدرهم ــ لدى املركزي السوداين ــ عند 
وتراجع  للبيع.  جنيهاً   15.05 و  للرشاء،  جنيهاً   14.97
الدينار الكويتي ــ لدى البنك املركزي السوداين ــ إىل 
للبيع، مقابل  للرشاء، و181.22 جنيهاً  180.32 جنيهاً 
وزاد  للبيع.  جنيها   182.25 و  للرشاء،  جنيها   181.34
 730 نحو  إىل  ــ  املــوازي  السوق  يف  ــ  الدينار  سعر 

جنيهاً، مقابل 710 جنيهات ــ أمس.

الخرطوم ــ ناهد أويشالخرطوم ــ ناهد أويش
نبه مدير سلطة أسواق املال؛ د.شوقي عزمي، ألهمية التحضري 
السودان  لدعم  املزمع عقده  ــ  باريس  لالستفادة من مؤمتر  جيداً، 
خالل مايو العام 2021م ــ وقال يجب أن نستفيد من االنفتاح عىل 
أمام  نضع  أن  رضورة  جانب  إىل  الخارجية،  العالقات  ومن  العامل، 
العامل خارطة لتقوية االقتصاد. وفيام ييل تصاعد نسبة التضخم قال؛ 
إن التحكم يف نسب التضخم لن يتأىت إال من خالل وضع سياسات 

متعلقة بالسيطرة عىل سعر الرصف.
الراهن،  االقتصادي  الوضع  ــ لرتدي  الوقت نفسه  ــ يف  وأشار 
والذي يظهر من خالل التضخم الجامح، والذي بلغت نسبته ٢٧٠% 
معايش  عىل  ذلك  انعكاس  مع  الوطنية،  العملة  قيمة  يف  واالنهيار 
الناس، وزيادة حدة الفقر، وارتفاع معدالت البطالة، إضافة لبوادر 
ذلك  كل  لـ»الدميقراطي«:  ترصيح  يف  وقال  االقتصادي.  االنكامش 
غري  السلوك  من  أمناط  وظهرت  للمواطن  املزاجية  الحالة  عىل  أثر 
الطبيعي، الذي مل يعتد عليه الشارع السوداين، مع فقدان اإلحساس 
بأهمية الثورة. وأشار إىل أن الوضع االقتصادي املرتدي؛ نتج من عدم 
فيام  مواردها،  عىل  الدولة  سيادة  فرض  يف  الثوري  الحق  استخدام 

عسكري،  بعضها  مختلفة،  كيانات  عىل  املالية  وزارة  موارد  تجزأت 
وبعضها مدين، ويدار جزء من املال عرب وزارة املالية، وغالبيته خارج 

سيطرتها.
اختالالت  من  يعاين  ــ  اآلن  ــ  االقتصادي  الواقع  أن  وأوضح 
يف حجم السيولة املعروضة، والتي ال ميكن مقارنتها مبا تم طباعته 
رسمياً. فقد أدى ضعف السيطرة عىل أجزاء الوطن لظهور العمالت 

املزورة عرب الحدود، إىل جانب تهريب السلع.
أسواق  تنظيم  سلطة  عزمي ألهمية  أشار  نفسه؛  الوقت  ويف   
عراقيل  واجهت  أنها  بيد  العام ٢٠١٦م،  أنشئت خالل  والتي  املال، 
من خالقي األزمات، والسامرسة، واملنتفعني، ومهريب السلع. مبيناً أن 
سلطة تنظيم أسواق املال؛ تعمل عىل اإلرشاف، ومراقبة أداء بورصة 
الذهب، واملعادن املختلفة، إىل جانب بورصة املحاصيل الزراعية، من 
خالل وضع القوانني، واللوائح، والضوابط، والتفتيش، واملراقبة عليها، 
البورصات؛  هذه  خالل  والشفافية .ومن  الحوكمة  لقوانني  إعاماًل 
تستطيع الدولة أن تتحكم يف سعر رصف العمالت األجنبية، نتيجة 
امليزان  يف  الخلل  معالجة  وبالتايل  الرسمية،  القنوات  عرب  تدفقها 

التجاري، بصورة تنعكس إيجاباً عىل أسعار السلع األساسية.

مدير أسواق املال يطالب بالتحضير لالستفادة من مؤمتر باريس
ورشة لتعزيز اإلعالم البيئي  أشار الختالالت يف االقتصاد

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
بالتعاون  الطبيعية؛  واملــوارد  للبيئة  األعىل  املجلس  نظم 
ــ  القومية  اإلذاعة  ــ مبقر  العامة لإلذاعة والتلفزيون  الهيئة  مع 
ورشة تنويرية حول تناول القضايا البيئية بصفة عامة، واتفاقيات 
تغري املناخ والتنوع الحيوي والتصحر بصفة خاصة، بهدف تعزيز 
قدرات اإلعالميني باإلذاعة والتلفزيون يف تحقيق املزيد من نرش 

الوعى البيئي.
األعىل  للمجلس  املكلف  العام  األمني  أكدت  جهتها؛  من 
الدولة  اهتامم  عمر،  حسن  د.نادية  الطبيعية،  واملوارد  للبيئة 
التنمية، وملواكبة  أساساً يف إحداث  البيئة، باعتبارها عنرصاً  بأمر 
املستجدات واملتغريات التي تطرأ عىل البيئة محلياً وعاملياً. مشرية 
رئاسة  اسناد  رأسها  التدابري واإلجراءات، عىل  العديد من  التخاذ 
املجلس لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فضاًل عن إجازة قانون 
التعديالت املتنوعة لسنة 2020م، بتوحيد مجالس البيئة. ونوَّهت 
إىل رضورة التعاون املشرتك يف الشأن البيئي، وتحمل املسؤوليات 
ملواجهة التحديات، واملشكالت البيئية، وإفرازاتها السالبة، معولة 
اإليجابية  ومامرساته  املواطن  سلوك  تعديل  يف  اإلعالم  دور  عىل 
التي ترتقي به إىل مستوى املسؤولية، واملشاركة يف صون، وترقية 

البيئة، واالنخراط يف مسرية التنمية املستدامة.

فيام أوضح املدير الوطني؛ ملرشوع تعزيز القدرات الوطنية 
يف صنع القرار، وتعميم االلتزامات البيئية العاملية باملجلس األعىل 
للبيئة، بروفيسور مقدام الشيخ عبد الغني، أن الورشة تأيت ضمن 
سلسلة من الورش التوعوية، التي تستهدف مختلف القطاعات، 
واملستويات، لتحقيق وعي بيئي أمثل. وأبان أن اإلصحاح البيئي؛ 
ومعافاة؛  سليمة  بيئة  إىل  ودعا  اإلصالح.  إعادة  من  تكلفة  أقل 
يف  فاعلة  اإلعالم، كأداة  يؤديه  الذي  املحوري  الدور  عىل  ن  وأمَّ
لتحري  اإلعالم  داعياً  البيئية.  والثقافة  واملعارف،  املفاهيم،  نرش 

املعلومة من مصادرها الصحيحة.
والتلفزيون؛  لإلذاعة  العامة  للهيئة  العام  املدير  اعترب  فيام 
لقامن أحمد محمد، الدورة من أهم الدورات التي شهدتها أروقة 
الرسالة  أداء  يف  إيجابياً  ومردوداً  عظمى،  فائدة  وذات  الهيئة، 
املجلس  دور  وامتدح  السوداين.  املواطن  ومصلحة  اإلعالمية، 
األعىل للبيئة واملوارد الطبيعية؛ يف مد جسور التواصل، والتعاون، 
واالهتامم بقضايا وهموم املجتمع. ووصف التغري املناخي؛ باألمر 
من  عليه  يرتتب  ملا  العامل،  يواجه  الذي  األكرب  والتحدي  الواقع، 
بضعف  وأقر  وأمنية.  وصحية،  واجتامعية،  اقتصادية،  أرضار 
األولوية  األمر  باعطاء  ووجه  القضية؛  لهذه  اإلعالمي  التعاطي 

واملجال الواسع يف الخارطة الربامجية لإلذاعة والتلفزيون.

النمور اآلسيوية:



تعرث  يسكنه  كان  الــذي  العزابة  بيت 
فيه أحيانا وتجد من ليس له عالقة ومعرفة 
شخصية به وفيهم من يجلس للتعرف إليه. 
معا  ويذهبان  األمري  بدرالدين  يأيت  فجأة 

للغسيل. 
بدا  مصطفى  ساعد  أن  ُأالحــظ  بدأت 
حقنة  بسبب  عديدة  مناطق  يف  سوادا  أشد 

الغسيل. 
املجيء  بعد  يرتاح  أن  عليه  نقرتح  كنا 
من الغسيل ولكنه كان ال يسمع كالم أحد. 
ميسك  أن  يلبث  ما  ثم  قليال  يستلقي  رمبا 

بالعود. تقاطعه:
 يا مصطفى ريح يا أخي.. فريد لك بابتسامة وهو 

ممسك بالعود - يا أخي أنا ميت ميت.
قد  مصطفى  بأن  مساء  ذات  أبلغت  مبوسكو 
هذا  الكىل.  مبعهد  الخاص  للمستشفى  استدعاؤه  تم 
االستدعاء عنى يل أنهم بصدد إجراء العملية-- عملية 
تأكدت بعد ذهايب من معاوية خالد من  الكىل.  نقل 
حركة  حادث  يف  فجأة  توفيت  قد  إيطالية  وأن  األمر 
وأن هنالك تطابقا بني العينات ونتائج التحاليل بينها 

وبني مصطفى. 
موسكو  بضواحي  الذي  املستشفي  إىل  ذهبت 
وهناك وجدت مصطفى يستلقي عىل الرسير األبيض 
بعنرب واسع جدا ال يشاركه فيه سوى ضيوفه من طالب 

وطالبات الجالية السودانية مبوسكو. 
كان هناك برشى الفاضل ولكن وجود الربوفيسور 
وقتها  الجيولوجيا  أستاذ   - أحمد  خليل  بدرالدين 
بدر  فكها.  طابعا  الجو  عىل  أضفى  الخرطوم  بجامعة 
الدين وبنطقه املتقطع أو تأتئته كان يحاول التخفيف 
رسد  املشوقة.  بالحكاوي  العملية  قبل  مصطفى  عىل 

بدر الدين تجربة غريبة له مع مرض الكىل.
رسير  مرة  ذات  ولزم  منه  يعاين  كان  إنه  قال   
مستشفى ابن سينا بسببه. وحدث يشء عجيب أثناء 
محددة،  مواعيد  يف  حقنا  يأخذ  كان  أنه  حىك  ذلك. 
وذات عرصية وهو متعمق يف نومه إذ مبواعيد الحقنة 
فرفضت  نائم  أنه  الحظت  التي  املمرضة  وتأيت  تحني 
املمرضة  أن  الدين  بدر  يحيك  كامل.  بشكل  إيقاظه 
والنوم.  اليقظة  بني  وهو  وحقنته  بذراعه  أمسكت 
حدث بعدها بثواين األمر العجيب حسب بدر الدين 
وهو أن كليته قد بدأت يف العمل وبدأ كام قال أنه كام 

يسمعها تعمل: فت فت فت فت.
وخرج  مالبسه  ولبس  رجليه  عىل  وقف  بعدها   
بكامل إرادته من املستشفى الذي مل يعد له إىل اآلن. 

ضحكنا وكان مصطفى أكرثنا استثارة باألمر. 
معهد  زيــارة  مني  طلب  قد  كان  العملية  قبل 
السينام وإمكانية مشاهدة فيلمي: أطفال الشمس أو 

الشامسة. 
الدرايس  الجو  من  دهشته  عن  عرب  الزيارة  يف 

باملعهد ودخلنا قاعة ضخمة وشاهدنا الفيلم.
 ظل حزينا وصامتا إىل أن وصلنا الداخلية حيث 

مكثنا لوقت وقضينا ليلة ممتعة.
من  شتى.  وخصائص  صفات  له  كانت  مصطفى 
ميكن  ما  أو   -- التنبؤ  عىل  قدرته  كان  منها  املالحظ 
تسميته بنشاط الحاسة السادسة- تأتيه أو تجلس إليه 
وفجأة يبدو لك أنه ساهم وعيناه مغروستان يف نقطة 
بحزن  بعد حني  يجيبك  فتسأله-  املكان  فضاء  من  ما 
أن هنالك شخصا بود سلفاب قد توىف للحني. بعد يوم 
سلفاب  بود  فالنة  أو  فالن  أن  وهي  املعلومة  تتأكد 
توىف يف ذات الوقت الذي شعر به مصطفى ويخاطبك: 

شفت؟ ما قلت ليك؟.
نشاط هذه الحاسة رمبا كان يقوده أحيانا إىل مد 

حبل الظنون.
ووجدته  يوم  ذات  بالدوحة  بسكنه  له  حرضت 
قبل حضوري  هاتفي جرى  اتصال  عن  عرفت  حزينا. 
مع الراحلة ليىل املغريب وكانت تتكلم معه من عاصمة 
والرجوع.  العودة  عىل  عالية  بعاطفة  وتحثه  أوروبية 
الحكومة  ناس  وأن  )رشك(  إنها  يل  قال  بعد  فيام 

حرضوها عىل ذلك وهو لن يكون طعام لها.
غادرنا من بنغازي إىل طرابلس ثم ما لبث أن عاد 

رسيعا وهو يقول بأن مثة محاولة 
لرتحيله جرت هناك بعد مطاردة 

من مجهولني. 
من  اتــصــاالت  يتلقى  كــان 
أصدقاء  ومغنني  وعــريك  وردي 
بتدخل  متت  مكاملات  مثة  ولكن 
صــالح  وبـــني  بينه  تــوســط  أو 
النخيل  أخونا مدين  لعب  إدريس 
الثابتني  الزائرين  من  كان  الذي 
لعالقة  نظرا  فيها  دورا  ملصطفى 
التي كانت تربطه  القوية  القرابة 

بصالح إدريس..
العملية  نجاح  بعد  زوجتي  تيسري  ومعي  زرته 
القاهرة وكان يسكن وقتها بعني  مبوسكو وعودته إىل 
الضيوف  من  الكبري  العدد  تيسري  فالحظت  شمس 
والناس والتأثري الصحي السالب الذي ميكن أن يلحق 
مبصطفى الذي كان عليه االستشفاء والتزام التعليامت 

الخاصة بالتغذية. وعربت عن قلق ما يساورها.
كان يحب هاشم كرار حبا خاصا وهاشم بحكم 
ظروف عمله مل يكن منتظم الزيارات ولكن حني يأيت 
يصبح للمجلس طعم وتنتصب له قامة خاصة إذا ما 

تغنى مصطفى وأطرب. 
هاشم أجرى لصالح صحيفة الوطن القطرية أهم 
ميأل  يزال  ال  مصطفى  مع  تقديري  يف  صحفي  حوار 

األسافري.
من  كانا  عواطف  وزوجته  نجدي  الرحمن  عبد 
الجلسات  تنظيم  يف  يقرصا  ومل  ملصطفى  املحببني 

مبنزلهم كلام حرض زائر مهم للدوحة. 
حفل  تنظيم  تم  كويتية  تشكيلية  حضور  أذكر 
مصطفى  وكان  األمري  بدرالدين  بواسطة  لها  استقبال 
نجدي حقق  عذبا.  غناء  فيه  وغنى  والعمة  بالجالبية 

تسجيال خالدا بكامريته يف ذلك اليوم.
الرحمة  أبكر عليه  النور عثامن  الشاعر   صديقنا 
كان رجال خاص املزاج وال ينفتح عىل اآلخر إال بندرة 
وتحفظ شديدين إىل أن يأمنه ويكتشف فيه ما يروقه 
ظل يحتفظ بعالقة ومحبة مبصطفى طيلة فرتة وجوده 

بالدوحة.
ناس كرث كان يضج بهم سكن مصطفى بالدوحة 
من  ذكرتهم  من  إىل  فباإلضافة  له.  نوعيني  وأصدقاء 
أمثال  السكن  شاطروه  أو  السكن  يشاطرونه  مقربني 
عبد الجليل عبد الحليم وبدر الدين األمري وعبد املنعم 
بأيب  نفسه  يكني  الذي  بركات  الرحمن  وعبد  الفيك 

ساندرا والذي قاسمه السكن لفرتة. 
اللغة  أستاذ  عيل  محمد  مسعود  تــرى  كنت   
دورا  أيضا  لعب  رجل  وهو  قطر  بحامعة  اإلنجليزية 
مصطفى  حالة  متابعة  يف  أرسته  ومعه  ومهام  هاما 

ومؤازرته مبرضه ويعيش حاليا بأملانيا.
 مسعود كان كاملتصوف يف غناء مصطفى وتنتابه 
حالة من االنرصاف الروحي عندما يسمعه وأظنه كان 
تقوم  مصطفى،  برحيل  وإحساسا  اعتقادا  الناس  أكرث 
بكل  بيننا ويشارك مصطفى  النقاشات ساخنة وحارة 

الهمة والعزمية. 
عصام إبراهيم وعيل أبكر ومحمد الحسن البكري 
أيضا  املتكررين  املزاورين  من  كانوا  الله  عبد  وصالح 
والفنان  العازف  صالح  يف  تالحظه  ودهشة  وحامس 

عندما يستمع ملصطفى. 
ال أنىس أستاذة كويتية اسمها آمنة راشد حمدان 
غري  وإعجاب  محبة  عالقة  ولها  بالدوحة  تقيم  كانت 

عاديني مبصطفى وغنائه.
 املرسحي محمد السني دفع الله كان رقام خاصا 
يسمع  حني  كان  والسني  مبصطفى  العالقة  يف  أيضا 
مصطفى تشعر وكأنه كان يستمع له مبسامات روحه 

وتركيز عال. السني كان دائم الزيارة. 
جعفر عباس من الشخصيات ذات العالقة الخاصة 
مبصطفى ال ينقطع عن زيارته ومتابعة حالته الصحية 
مصطفى  أعامل  تجاه  لديه  تجده  كبري  انجذاب  مع 

وأفكاره الغنائية.
أشبه باالستغراق لؤلؤ االنجذاب الصويف تقريبا يا 
صالح. وهي كذلك درجة من درجات التأمل املسنود 

بدفقة عالية من املتعة. 
بالعود  ميسك  حني  الحركة  هادئ  كان  مصطفى 
فسوف  عينيه  إىل  بالنظر  تسللت  إذا  ولكنك  ويغني 
وأحيانا  تتحرك  طفولية  لعيون  مربكا  نشاطا  تكتشف 
ما غنى  إذا  ما وتتحاور معها وخاصة  نقطة  تثبت يف 

لك: يف األىس ضاعت سنيني.
األخري  الثلث  من   / أشهر  ستة  بالدوحة  مكثت 
لعام 1993 إىل الشهر الثاين من 1994. كانت بعض ما 
رسدت هي حصيلة ذكريايت لتلك األيام. ولكن فإن أهم 
تعاون كان بيننا متثل يف مراجعات مصطفى ملجموعتي 
التي  املاء  عىل  العدو  يخص  فيام  متارين  الشعرية: 
صدرت عام 96 من القاهرة وتضمنت مقدمتها إشارة 
إىل مصطفى ودوره يف مراجعة قصائد تلك املجموعة. 
ودعت مصطفى مغادرا إىل القاهرة وبعدها ليبيا 
التي عدت للعمل بالتدريس بجامعة قاريونس بها مرة 

أخرى وكان وداعا واثقا من لقيا ستتجدد.
من هنالك كنت أتابع أخباره وأستعني مبعلومات 

األصدقاء للتعرف عليها إىل أن وقعت الصدمة. 
كنت أشاهد محطة mbc وتحديدا أتابع األخبار 
يوم 17/1/1996 وفجأة أذاعت املذيعة ضمن األخبار 
الرئيسية خربا يقول: غيب املوت اليوم الفنان السوداين 
مصدق  غري  أدمعي  طفرت  أحمد.  سيد  مصطفى 
التي  السكنة  خارج  إىل  يشء  عىل  ألوي  ال  وخرجت 
كانت بداخل الجامعة وبكيناه وتيسري زوجتي كصديق 

وأخ قبل أي يشء آخر.
بعد عامني يشاء القدر أن نحرض سويا إىل الدوحة 
أصدقاء  الشباب  مع  ونسكن  حميد  والــراحــل  أنــا 
الدين  وبدر  الفيك  عيل  املنعم  عبد  ومنهم  مصطفى 
الذهب  سوق  فسحة  عىل  تطل  كانت  شقة  يف  األمري 

وهي ليست الشقة التي توىف بها مصطفى.
رحيل  تفاصيل  ذلك  بعد  املنعم  عبد  لنا  حيك   

مصطفى وياله من رحيل ساهل وبسيط كان.
أقمت  حيث  األوىل  ــام  األي طابع  الحزن  كان 
وحميد يف غرفة واحدة كنا نجرت فيها الذكريات عن 
الراحل إىل أن يبدأ حميد طقوسه الليلية العجيبة ما 
قبل النوم والتي تشبه إىل حد كبري طقوس املتصوفة 

الغارقني.
 حميد كان غالبا ما يهمهم ويستمر يف الهمهمة 
لفرتة طويلة وهو مستلٍق عىل ظهره وكأنه يستدعي 
أدري  ال   / شيطانه  وليس  الشعر  مالك  يستدعيه  أو 

ملاذا سموه بالشيطان !!!!!!!
أن  إىل  لشهور  واحــدة  غرفة  يف  وحميد  سكنا 
شاءت لنا الظروف بالعمل يف قطر لفرتة من الزمان..

وتحدث  مصطفى  عن  الناس  من  عدد  كتب 
ووصفه البعض بأنه كان من طينة الفالحني الثوريني 
ولكن  السوداين،  الشيوعي  للحزب  البعض  وضمه 
التوازن  إعــادة  أجل  من  ثائرا  كان  فعليا  مصطفى 
مكافحا  أو  ومنافحا  السودانية  للشخصية  األخالقي 
وحكومة  اإلسالميني  يف  املتمثل  البالء  ألساس  عظيام 

اإلنقاذ مبا أتت به من هدم عام.
الشعبية وعمل  للطبقات  وانتمى  الرجل  انحاز   
عىل التعبري عن قضاياها وأشواقها. ذلك كان االتجاه 
الفكري العام لتجربته. أما مأثرته فتمثلت يف اختياره 
الهامش  أبناء  من  والشعراء  الشعر  من  جديد  لنوع 
املناوئ لألوضاع والباحث عن حداثة  املتمرد  الثقايف 
من  الكثريين  أقدام  تطأها  مل  كأرض  وشعرية  فنية 

الشعراء التقليديني.
 مصطفى كان يقول يف مرات كثرية أن مبقدوره 
لعمق  بليغة  إشارة  وتلك  صحفيا،  مقاال  يلحن  أن 
مبضامني  والشعور  التلحني  يف  وخصوبتها  القدرة 

األعامل األدبية.
ملغادرة  السنوية  الذكرى  تــأيت  وعندما  اآلن 
مصطفى وترتاكم السنوات تتحرك غرف ذاكريت وتفتح 
أبوابا عىل بعضها البعض وترتدد يف ٌأذين عبارته املرعبة:

 يا زول أنا ميت ميت. 
كتب  عندما  مصطفى  يا  منتج  موت  من  له  يا 
الخلود العظيم لصاحبه والحضور الفخم له يف كامل 

تفاصيل حياتنا. 
مل تزل حيا معنا وفينا وكم نحبك يا مصطفى. 

تأسست  عاماً،  وسبعني  خمسة  قبل 
إحالل  بهدف  املتحدة  ــم  األم منظمة 
السالم واألمن الدوليني، وتحسني الوصول 
إىل التنمية وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان. 
َحرَبني عامليتني  الشعوب من  ومع خروج 
لـ  الكاملة  األهــوال  واتضاح  ُمَرِوعتني، 
النازية(،  املحرقة  )أو  "الهولوكوست" 
الحرب  لشبح  التدريجي  واالنحسار 
كانت  التي  الشعوب  وُمحاربة  الباردة، 

العامل  سكان  ثلث  قرابة  تشكل  كانت  التي   - االستعامر  َنري  تحت  تعيش 
عاملية.  استنفار  اإلنسان رصخة  احرتام حقوق  كان  لنيل حريتها،   - آنذاك 
وقد ألهم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف 10 ديسمرب 1948 الشعوب يف جميع أنحاء العامل، وأرىس 
التعليم  وُنُظم  والترشيعات  املؤسسية،  واإلصالحات  للحوكمة  األساس 

التقدمية املتمحوره حول اإلنسان التي يرتدد صداها من جيل إىل آخر.
من  مختلفة  أنحاء  يف  بالرتاجع  االنسان  حقوق  احرتام  بدأ  ذلك،  مع 
املتحدة  لألمم  العام  األمني  من  كل  ر  حذَّ وقد  سنوات.  عدة  منذ  العامل 
عىل  سواء  الَعكسية-  الفعل  ردود  من  اإلنسان  لحقوق  السامي  واملفوض 
املستوى الُقطري أو يف مناقشات األمم املتحدة، وال سيام يف سياق مكافحة 

اإلرهاب، فيام يخص حقوق املرأة ومجال مشاركة ونشاط املجتمع املدين.
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  املستقلون  املتحدة  األمم  خرباء  دق  وقد 
اغتيال  ذلك  يف  مبا  االعتداءات،  يف  الحادة  الزيادة  بشأن  الخطر  ناقوس 
املدافعني عن حقوق اإلنسان، من املدافعني عن البيئة وصواًل إىل الصحفيني. 
عدم  أوجه  وتزايد  املدقع،  الفقر  مواطن   -19 كوفيد  جائحة  كشفت  كام 
الهيكيل واملتجذر، وفجوات أخرى آخذة يف االتساع يف  املساواة، والتمييز 

مجال حامية الحقوق االجتامعية واالقتصادية.
هل تالشت شعبية حقوق اإلنسان؟

يف عام 2020، واحتفااًل بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها، رشعت األمم 
املتحدة يف االستامع إىل األشخاص الذين تخدمهم. وهكذا، قامت بإطالق 
أكرب محادثة عاملية لفهم آمال ومخاوف الشعوب بشأن املستقبل، والسعي 
إىل َفهم أفضل لتوقعات التعاون الدويل واألمم املتحدة عىل وجه الخصوص.
لقد شارك حوايل 1,5 مليون شخص يف مشاوراتنا بشكل مبارش، من 
األمم  يف  األعضاء  الدول  جميع  يف  والحوارات  الرأي  استطالعات  خالل 
املتحدة والدول املتمتعة بصفة مراقب. كام فعل الكثريون غريهم ذلك من 
الكبرية إىل رجال األعامل  الشبابية  الحركات  امليدان، من  خالل رشكائنا يف 

ومجموعات السكان األصليني.
التخصصات  متعددة  العاملية  االستشارات  رشكة  من  طلبنا  كام 
 Pew Research( "بيو لألبحاث Edelman Intelligence  ومن "مركز 
Center( إجراء اقرتاع مستقل متثييل لـخمسني ألف شخص يتوزعون عىل 
خمسني دولة - ليكون مبثابة اختبار للواقع، وللتاكد من أننا مل نسمع من 

أولئك املتعاطفني معنا فقط.
يف خضم جائحة مثل التي نجمت عن انتشار فريوس كورونا املستجد 
تفتقر  التي الزالت  والنزاعات  العاملي،  الفقر  ارتفاع معدل  وتأثريها عىل 
إىل الحلول، وتغري املناخ الذي ال ميكن كبحه، مل نكن متأكدين مام إذا كان 
احرتام حقوق اإلنسان سيلعب دوراً حتى، ناهيك عن اعتباره أولوية عىل 

الصعيد العاملي.
ذلك  يف  نجحت  لكل شخص  امُلسَتَحّقة  األخالقية  املبادئ  هذه  لكن 
تم  التي  القضايا  جميع  َصميم  يف  اإلنسان  حقوق  كانت  حيث  بالفعل، 
األفضل  الوصول  تأمني  ِمن  بدءاً  الوباء،  من  للتعايف  كأولويات  تحديدها 
املساواة. ويف  َعَدم  أوجه  معالجة  كيفية  تحسني  إىل  األساسية،  للخدمات 
الناس  إرشاك  عىل  شيوعاً  األكرث  امُلقرَتَحة  الحلول  تركزت  ذلك،  غضون 
بشكل أكرب يف القرارات التي تؤثر عىل حياتهم، وعىل زيادة إرشاك الفئات 
الرئيسية  األولويات  تعكس  الطويل،  املدى  وعىل  وامُلهمشة.  الضعيفة 
 - البيئي  والتدهور  املناخ  تغري  ُمعالجة  جانب  إىل   - امُلستجيبني  لجميع 

الرغبة يف تحقيق أكرب قدر من االحرتام العاملي لحقوق اإلنسان .
والكرامة  اإلنسان  لحقوق  العاملي  االحرتام  إىل  الدعوة  لقد ساهمت 
الثانية، وها هي تفعل  العاملية  الحرب  البرشية بعد  اإلنسانية يف توحيد 
ذلك مرّة أخرى اليوم. ويف وقت يشهد فيه العامل ضاِئقة كبرية وتحديات 
لألمل،  َكُمحرك  اإلنسان  حقوق  إىل  الناس  َيَتَطلَّع  َمسبوقة،  غري  عاملية 
وخطوة عادلة التخاذ إجراءات حاِسمة لتحقيق امُلستقبل الذي نصبو إليه. 

إنها دعوة علينا أن نستجيب لها.

* امُلسَتشار الخاص لألمني العام لألمم املتحدة* امُلسَتشار الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
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السودان هي  السياسية يف  القوى  فعلته  ما  • أخطر 
االستعانة بالجيش والحركات املسلحة واملليشيات يف إدارة 
رصاعاتها السياسية؛ والذي حّول السودان إىل ساحة حرب 
مامرسة  ومعافاة  الدميقراطية  مبستقبل  وأرض  مستمرة؛ 
مواقفها  يف  االختالف  أضحى  والتي  السياسية؛  العملية 
ببساطة يكلِّف مجازر هائلة، وضحايا؛ فقط الثبات موقف 
األمن  وبدخول  السيايس؛  الفعل  مستوى  عىل  م  تقدُّ أو 
واملخابرات واألطراف الخارجية ساحة السياسة السودانية 
بات السودان نفسه ُعرضة للتمزيق؛ والتشظي أكرث، فرغم 
السودانية  الدولة  لبناء  الفرصة  فتحت  ديسمرب  ثورة  أن 
اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  أســس  عىل  وتأسيسها 
والعدالة والسالم؛ إال أنها وضعت اإلرادة السياسية أمام 
األمني  الوضع  شك  بال  أهمها  هائلة؛  وتحديات  محك 
الخطري والذي بات عىل املحك؛ يف وجود عرشات الجيوش 
والقوات التي قننت لها الوثيقة الدستورية وجوداً؛ وتلك 
املحلولة والتي ال نعلم بعد معلومات بخصوص مستقبل 
افرادها ومصائر أصولها ومنقوالتها والتي بال شك لها دور 
فيام يحدث اآلن يف السودان، من شد لألطراف، بإحداث 
انفالتات ورصاعات مسلحة؛ راح عىل إثرها مئات الضحايا، 

منذ سقوط البشري وحتى اآلن. 
التي  النار  السياسية ال زالت بذات  القوى  تلعب   •

بعض  تستقوي  فبينام  السودان؛  أحرقت 
األحزاب مبؤسسة الجيش من خالل دعم 
الحدودية  التوترات  يف  تبدى  ظاهري 
الدعم  إىل  بعضها  متيل  اثيوبيا،  مع 
وقائد  قادتها  بني  الغزل  ويبدو  الرسيع، 
خطاب  يف  ظهر  واضحاً  الرسيع  الدعم 
األخري بساحة الحرية حني هتفت بعض 
الجامهري يف وجه إبراهيم الشيخ فتصدى 
لهم حميديت مدافعاً، قائاًل لهم إن هذه 

هي القوى املعتدلة وأن الظلم ظلامت.
السياسية  ــزاب  األح تعد  مل  إذا   •
بأدوات  السياسية  رصاعاتها  إدارة  إىل 
االستقطاب  حالة  عن  بعيداً  دميقراطية، 
لن  فإنه  التي حدثت وتحدث،  املسلحة 

والَعسف،  الضحايا  بجثث  مألى  ساحة  إال  لدينا  يكون 
بداًل عن وطن يبنى بالحرية والدميقراطية والسالم. 

))٢٢((
أمام  ارسال عدة رسائل يف خطابه  • قصد حميديت 
قوات من الدعم الرسيع متجهة إىل دارفور؛ أطلق عليها 
الكلمة؛  اتجاهات  ونحلل  لها  سنتطرق  السالم؛  درع 
بريد  يف  أودعه  ما  مبارشًة  وأكرثها  أهمها  كانت  والتي 
الربهان؛ بقوله الرصيح"دايرين رئيس مدين ما عسكري"؛ 

ارسال  هو  الرسالة  من  اآلخر  والجانب 
القوات إىل دارفور ال إىل الحدود الرشقية 
املسلحة؛  والقوات  برهان  يصطف  حيث 
الدعم  قائد  من  واضحاً  رأياً  هذا  ويبدو 
ويدلل  وداللتها؛  برهان  الرسيع يف حرب 
عىل املسافة التي قطعها كل واحٍد منهام 

يف اتجاهه املحدد سلفاً..
• الرسالة األخرى كام يبدو واضحاً يف 
بريد الشيوعيني؛ حيث قال" هم ماسكني 
من  طلعوا  ليك  ويقولوا  كلها  الحكومة 
الوكالء  والتغيري،  الحرية  ومن  الحكومة 
خىل  ما  الشالقي  هــم،  ــوزارات  والـ هم 

عميان وتاين ما بنتغىش".
نجده  الخطاب  هــذا  فحصنا  إذا 
يقوده  االجتامعي؛  التواصل  مواقع  يف  سائداً  خطاباً 
ويكرِّس له بعض الناشطني الذين ينتسبون إىل أحزاب 
والتجمع  والبعث  السوداين  املؤمتر  من  الحكومة 
تنادي  التي  األخــرية  الحملة  أن  شك  وال  االتحادي؛ 
بحل الدعم الرسيع والتي جاءت عقب مقتل الشهيد 
ما  هي  الرسيع  الدعم  معتقالت  أحد  يف  نوري  بهاء 
يدفع حميديت اآلن إىل تسمية عدو وتحديده؛ ليسهل 
االنقضاض عليه، فأسلوب "فرِّق تُسد" قديم يف إدارة 

الرصاعات والحروب وهو ذات منهج األجهزة األمنية 
السياسية  القوى  مبوجبه  هشمت  التي  اإلنقاذية 
مئات  فجأة  بالسودان  فبات  املسلحة  والحركات 
كانت  والتي  األمن؛  جهاز  صنيعة  والحركات  األحزاب 
تسعى إىل تشتيت مجهود املعارضة وفت عضدها يف 
كبرية  بدرجة  هذا  ونجح  وإسقاطها  اإلنقاذ  مقاومة 
ولعل  كاملة؛  عقود  لثالثة  بيننا  دولتها  أقامت  حتى 
الرسيع  الدعم  داخل  إىل  األمن  جهاز  منسويب  ترسُّب 

هو ما ميد حميديت اآلن بذات الخطاب الجاهز.
بني  السائد،  العموم  خطاب  يف  املتعمد  الخلط 
الحزب  وبــني  مكتبه،  وموظفي  حمدوك  مستشاري 
الشيوعي؛ ينزع إىل ذات الغرض؛ رضب املكان الذي ُيظن 
أنه تخرج منه القرارات بتعيني التشكيل الوزاري القديم، 
والتعمية لشن حرب وتخويف ملنسويب الحزب الشيوعي 
ولعل  ومعارضتها؛  الحكومة،  هذه  مقاومة  يطرح  الذي 
وإعالميني  سياسيني  ناشطني  خطاب  استالف  يف  الشبهة 
بهذا  التفكري  إىل  يدعو  حميديت؛  خطاب  إىل  بها  وترسُّ

الخصوص من قادة الرأي والفعل السيايس.
))٣٣((

سيميض،  واالنتقال  وراجحة،  عائدة  الدميقراطية   •
شاء من شاء وأىب من أىب.
• نحن قدامنا الصباح

 رأي رأي7
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فابريزيو هوشيلد

هل ال يزال اهتمام الناس 
بحقوق اإلنسان قاِئمًا؟

السياسة والحرب واألخالق

عبدالرحيم حمدالنيل
 هكذا

د. وجدي كامل
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مكتبة يف األزمنة القدمية.
غزت  الرومانية  الجيوش 
معارك  ــدى  إح ــال  وخ مــر، 
شقيق  ــد  ض قير  يــولــيــوس 
كليوباترا، التهمت النريان القسم 
لفائف  وآالف  آالف  من  األكرب 

الربدي يف مكتبة اإلسكندرية.
ذلك  مــن  ألفيتني  بعد 
املتحدة  الواليات  جيوش  غزت 
الــعــراق، وخــال حــرب جورج 
دبليو بوش الصليبية ضد العدو 
تحول  نفسه،  هو  اخرتعه  الذي 
إىل رماد القسم األكرب من آالف 

وآالف كتب مكتبة بغداد.
يف تاريخ البرشية كله، كان للكتب ملجأ آمن واحد فقط من 
خطر الحروب والحرائق: املكتبة الجوالة التي كانت فكرة خطرت 
لوزير باد فارس األكرب، أبو القاسم إسامعيل )الصاحب بن عباد(، 

يف أواخر القرن العارش.

إنه رجل حذر، فذلك الرحالة الذي ال ميل السفر كان يحمل 
مكتبته معه. أربعمئة جمل تحمل مئة وسبعة عرش ألف كتاب، 
كذلك  تستخدم  الجامل  وكانت  كيلومرتين طوال.  متتد  قافلة  يف 
التي  العناوين  تحمل  الجامل  من  مجموعة  كل  للكتب:  فهرسا 

تبدأ بواحد من حروف األبجدية الفارسية االثنني والثاثني."
-أبناء األيام، إدواردو غاليانو، تر: صالح علامين-أبناء األيام، إدواردو غاليانو، تر: صالح علامين

كتاب األبد كتاب األبد ٨
انتقاء - مأمون الجاكالخميس ٢١ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٧ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٨(

"يف يوم شباطي بارد قبل ثامثائة وثاثني سنة سقطت 
بغداد يف أيدي املغول، ونهبت دون رحمة، وكان ابن شاكر 
األشهر يف  بل  فقط،  العريب  العامل  يف  األشهر  الخطاط  ليس 
العامل اإلسامي كله، وعىل الرغم من كونه شابا ففي مكتبة 
أغلبها  بخطه،  كتابا  وعرشون  اثنان  عامليا  املشهورة  بغداد 
قرآن كريم. والعتقاد ابن شاكر أن هذه الكتب ستعيش حتى 
والامتناهي.  األعمق  الزمن  بفكر  عاش  فقد  القيامة  يوم 
وخال عدة أيام مزق جنود هوالكو هذه الكتب األسطورية 
الجامل، والتي ال نعرف عنها شيئا اليوم، وأحرقوها ورموها 
يف نهر دجلة، ويف هذه األثناء كان ابن شاكر ينهي آخر كتاب 
عاما طوال الليل ببطولة يف ضوء الشمعدان املرتجف. وألن 
األفق غربا  إىل  والنظر  الرشوق  الشمس يف  الوقوف عكس 
مرتبط بالتقاليد وفكرة الخلود، فهذه الطريقة هي األسلوب 
الذي اتبعه الخطاطون العرب عىل مدى خمسة قرون من 
التقليد  العمى، وبناء عىل هذا  العني ومقاومة  إراحة  أجل 
صعد ابن شاكر يف برودة الصباح إىل مئذنة جامع الخليفة، 
ورأى من الرشفة كل ما ينهي تقليد الخطاطني املستمر من 
الذين  هوالكو  جنود  دخول  أوال  رأى  لقد  سنة.  خمسامئة 
ورأى  املئذنة،  أعىل  فبقي  بغداد  إىل  قلوبهم  يف  رحمة  ال 
األلوف  مئات  رقاب  وقطع  وإحراقها  املدينة  يف  العبث 
بالسيوف، وقتل آخر الخلفاء الذين حكموا بغداد خمسامئة 
الناس وإحراق املكتبات ورمي  عام، واالعتداء عىل أعراض 
عرشات آالف الكتب يف دجلة. بعد يومني يف أثناء فرجته عىل 
مسيل مياه دجلة املخضبة باألحمر بتأثري لون حرب الكتب 
بعدم  فكر  املوت،  الجثث ورصاخ  رائحة  فيه وسط  امللقاة 
جميل  بخط  كتبها  التي  الكتب  من  العدد  هذا  كل  إفادة 
أال  وأقسم  والتخريب،  الفظيعة  املجزرة  هذه  إيقاف  يف 
يكتب مرة أخرى. واألكرث من هذا أنه وجد يف نفسه دافعا 

الذي  الرسم  التي رآها تحل بفن  للتعبري عن أمله والكارثة 
اليوم،  ذلك  حتى  الله  عىل  متردا  ويعتربه  به،  يستهني  كان 
وعىل الورق الذي كان ال يخرج دونه أبدا، رسم ما رآه من 
املئذنة. ونحن مدينون لهذه املعجزة باستمرار قوة الرسم 
الوثنيني  رسم  عن  ومتيزه  قرون  ثاثة  مدى  عىل  اإلسامي 
واملسيحيني برسم العامل من حيث يراه الله من األعىل، أي 
وضع خط أفق والرسم بأىس. وبعد املجزرة سار ابن شاكر 
نحو الشامل حاما الرسم يف يده والتمسك بالنقش يف قلبه، 

أي نحو الجهة التي جاء منها جيش املغول، نحو تعلم رسم 
املعلمني الصينيني. وهكذا فهم الخطاطون العرب أن فكرة 
الزمن الخالد ليست يف الخط كام اعتقدوا عىل مدى خمسة 
واملجلدات  الكتب  متزيق  هذا  ودليل  الرسم،  يف  بل  قرون 
كتبا  تدخل  أن  ميكن  املرسومة  الصفحات  ولكن  وزوالها، 
بعرض  مستمرة  نهاية  ال  ما  إىل  وتعيش  ومجلدات،  أخرى 

عامل الله."
-رواية »اسمي أحمر«، أورهان باموق، تر: عبد القادر عبد اليل-رواية »اسمي أحمر«، أورهان باموق، تر: عبد القادر عبد اليل

سردسرد عجائب منسيةعجائب منسية

 الذاكـــرة الجــوالـــة

أمكنة خياليةأمكنة خيالية

المؤامرةأمثولةأمثولة
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"بني سور الصني يف أقىص شامل الباد. امتد البناء 
هنا  والتقى  رشقها،  وجنوب  الباد  غرب  جنوب  من 
وأدقها  تفاصيله  بكل  النظام  بهذا  التزموا  الشامل.  يف 
داخل جييش العمل الكبريين؛ الجيش الرشقي والجيش 
الغريب. تكونت كل مجموعة من حوايل عرشين عاما، 
كان من املفرتض أن تقوم هذه املجموعات ببناء سور 
طوله خمسامئة مرت تقريبا، وشيدت املجموعة املجاورة 
أنه عندما  الطول. يبدو  له بنفس  حائطا فرعيا مقابا 
السور  نهاية  من  البناء  يتواصل  مل  السور  طرفا  التحم 
الذي يبلغ ألف مرت، ألن مجموعات العامل تم إرسالها 
العديد  نشأت  الطريقة  بهذه  أخرى.  أماكن  يف  للبناء 
التي قاموا بسدها تدريجيا. بقي  الكبرية  الثغرات  من 
السور.  بناء  اكتامل  عن  أعلنوا  أن  إىل  مفتوحا  بعضها 
حتى أن ثغرات يف السور مل يكتمل بناؤها عىل اإلطاق. 
وهذه واحدة من األساطري الكثرية التي انترشت حول 
تشييد السور والتي ال ميكن – عىل األقل من قبل األفراد 

– التحقق منها بشكل شخيص نظرا التساع املبنى.
من  كان  رمبا  إنه  القول  ميكن  املطاف  نهاية  يف 
األفضل من نواح عديدة مواصلة البناء بشكل متصل، أو 
عىل األقل مواصلته بصورة متصلة يف أجزائه الرئيسية. 
بني السور – حسب ما تردد وحسب ما هو معروف 
كيف  لكن  الشاملية.  الشعوب  من  الحامية  لتوفري   –
كهذا  سور  متصل؟  بشكل  ينَب  مل  سور  الحامية  يوفر 
كانت  السور  قوة  أن  كام  الحامية،  يوفر  أن  ميكنه  ال 
الحائط  من  املهجورة  فاألجزاء  الدائم.  للخطر  معرضة 
تتعرض  أن  ميكن  كان  موحشة  مناطق  يف  تقع  والتي 
للتدمري من قبل القبائل الرحل. خاصة وأن سورا كهذا 
أماكن  من  فغريوا  القبائل،  تلك  نفوس  يف  الرعب  بث 
إقامتهم بصورة فائقة، وبالتايل أصبح لديهم تصور عن 
مراحل تطور البناء أكرث منا شخصيا، نحن البناة. رغم 
ذلك مل يكن يف اإلمكان بناء السور بطريقة أخرى غري 
األمور  نأخذ  أن  يجب  األمر  نفهم  ليك  بها.  بني  التي 
السور  يوفر  أن  املفرتض  من  كان  االعتبار:  يف  التالية 

الحامية ملدة قرون، ومقومات العمل الرضورية كانت 
تكمن يف بناء متقن للغاية، واستخدام خربات البنائني 
الحكامء من كل العصور والشعوب املعروفة، والشعور 

الدائم باملسؤولية من قبل البنائني.
... مل يبدأ العمل يف الجدار اعتباطا، فقبل خمسني 
عاما من الرشوع فيه تم اإلعان يف كل األرايض الصينية 
التي قررت بناء سور فيها عن أن فن العامرة ومن بعده 
األخرى  العلوم  أهمية  وأن  العلوم،  أهم  من  التشييد 
تتحدد مبدى ارتباطهام بهام. ما زلت أتذكر جيدا وأنا 
طفل صغري، بالكاد تعلم امليش، عندما وقفنا يف حديقة 
السور.  يشبه  شيئا  الحيص  من  نبني  وبدأنا  أستاذنا، 
أتذكر أنه خلع معطفه، وأرسع نحو الحائط، ودمر كل 

يشء بالطبع، ثم راح يوبخنا نتيجة ضعف البناء الذي 
قمنا به. انفجرنا جميعا يف البكاء، وانطلق كل منا تجاه 

والديه. موقف عادي، لكنه مييز تلك الفرتة.
السور  الرشوع يف تشييد  الحظ ألن  كنت سعيد 
بدأ وأنا يف سن العرشين، بعد أن اجتزت أكرب امتحان 
كل  ألن  الحظ  سعيد  أقول  للغاية.  عادية  مدرسة  يف 
من حصل من قبل عىل أعىل درجة علمية ممكنة مل 
تلقاها.  التي  باملعارف  كثرية  أعوام  مدى  عىل  يستفد 
يف  يحملون  وهم  مكان  كل  يف  عبثا  يرتحلون  كانوا 
فائدة. لكن كل  با  رؤوسهم خططا معامرية عظيمة 
عامل،  رئيس  وظيفة  يف  التشييد  يف  الحقا  اشرتك  من 
حتى ولو يف مرتبة أقل، كان بالفعل مفيدا للغاية. كان 

هؤالء رجاال بنائني، يفكرون كثريا يف أعامل البناء، وال 
إنهم رجال شعروا  ليا ونهارا.  فيها  التفكري  ميلون من 
أنهم ترعرعوا مع أول حجر وضعوه يف األرض. إضافة 
إمتام عملهم بكل دقة، كانوا يتعجلون  إىل رغبتهم يف 

رؤية املبنى يقف مكتما.
... يجب أن أقول يف البداية أن الجهود التي كانت 
التي  تلك  تضارع  تكاد  والتي  الوقت،  ذلك  يف  تبذل 
أقول  نفسه.  البناء  تجاوزت  بابل،  برج  بناء  يف  بذلت 
كتابا،  اإلنشاء  بداية  عند  ألف  الباحثني  أحد  ألن  هذا 
بالتفصيل املسهب. حاول أن  املقارنة  يتناول فيه تلك 
يثبت أن األسباب التي جعلت برج بابل يتجاوز الهدف 
انترشت  التي  نفسها  هي  ليست  أجله  من  بني  الذي 
بني الناس، أو عىل األقل ال تذكر األسباب األصلية بني 
السجات  من  الرباهني  استمد  املعروفة.  الحجج  بقية 
والتقارير. فقد قام بأبحاث يف املكان نفسه، وتأكد لديه 
نتيجة ضعف  أن يسقط  تهدم، وكان يجب  املبنى  أن 
أساساته. من هذه الناحية فإن العر الذي نعيش فيه 
شخص  كل  وأصبح  املاضية.  العصور  كثريا  تجاوز  قد 
متعلم تقريبا ميتهن البناء، وخبريا يف قضية األساسات. 
مل يكن هذا هو ما يقصده ذلك الباحث بالطبع. فقد 
أكد أن السور العظيم صار ألول مرة يف تاريخ البرشية 
هو  السور  أن  أي  بابل جديد.  برج  لبناء  متينا  أساسا 

األصل ومن بعده الربج.
الناس –  الفوىض يف عقول  الكثري من  كان هناك 
هذه  كانت  رمبا  ذلك،  عىل  مثال  مجرد  الكتاب  وهذا 
الفوىض نابعة من محاولة جمع العديد من الناس حول 
الرتاب  مثل  مرتاخي،  بطبيعته  اإلنسان  واحد.  هدف 
العالق يف الهواء، ال يحب القيود، ولو أخذ عىل عاتقه 
يبدأ يف تكسري قيوده بجنون،  بنفسه، رسعان ما  شيئا 
وتدمري السدود والقيود، وتدمري نفسه بكل ما أويت من 

قوة."
-مجتزأ من قصة )سور الصني العظيم(، كافكا، تر: -مجتزأ من قصة )سور الصني العظيم(، كافكا، تر: 

خالد البلتاجيخالد البلتاجي

ســــور الصيـــن العظيـــــم

حكـايــات النقــش والزمــن

هامشهامش
هــذا  ــصــوص  ن تنتمي 
العدد ملفاهيم جاءت يف أعداد 
النقش  )حكايات  فـ  سابقة، 
الجوالة(  و)الذاكرة  والزمن( 
العدد  نصوص  مــع  تتناص 
الكتب  محارق  عن  السادس: 
قراءة  ميكننا  بينام  وإبادتها. 
إىل  جنبا  )املــؤامــرة(  أمثولة 
جنب نصوص العدد الخامس: 
ال  ففيها  املوت.  تحوالت  عن 
يتسنى لشخص ما إدراك موته 
يوليوس  يكون  القصة  –يف 
موته  بتكرار حدث  إال  قير- 
وهي  الزمن،  يف  اغتياله  أو 
وبورخيس  عجيبة،  مقاربة 
املطول  واملجتزأ  عجائبه.  جٌم 
الصني  )سور  كافكا  قصة  من 
العظيم( يقرأ يف سياق نصوص 
املعامر  عــن  األول:  الــعــدد 
طويلة  قصة  وهي  والخلود. 
مروية عىل لسان بناء مشارك 
يف تشييد سور الصني العظيم.

 وهذه هي غاية الصفحة، 
متوازية  لــقــراءة  تسعى  إذ 
ومتقاطعة بني عديد النصوص 
التي تشرتك يف مفهوم/ حدث/ 
ليست  ومادتها  معني.  شعور 
الصفحة يف شكلها املادي الزائل 
وإمنا  املحدودة،  مساحتها  وال 
الذي  القارئ  خيال  الخيال، 
ومفارقات  صورا  تباعا  يعرض 
بها  تغتني  املذكورة،  للنصوص 

قراءته وتتضاعف.  

  العــربـــة

العامل  دروب  الطويلة عىل  أثناء رحايت  فكرت،  "لطاملا 
الكثرية، أننا معظم بني البرش يف هذه األزمنة، لسنا إال ناجني 
من املوت عند أحد املنعطفات. وكل منعطف منها ما هو إال 
تحد خاضع للحظ، ويكفي أن تصيب السيارة التي أمامنا أية 
محنة بعد املنعطف، حتى تضيع منا وإىل األبد فرصة رواية 

ما حدث.
لقد أصدر اإلنجليز، يف السنوات األوىل الخرتاع السيارة، 
قانونا خاصا - The locomotive act-  يفرض مبوجبه عىل 
حمراء  راية  يحمل  راجا  شخصا  أمامه  يرسل  أن  سائق  كل 
من  لابتعاد  الكايف  الوقت  للعابرين  يتاح  ليك  جرسا،  ويرن 

أمام السيارة".
-قصص ضائعة، ماركيز، تر: صالح علامين-قصص ضائعة، ماركيز، تر: صالح علامين

قير،  رعب  يكتمل  "ليك   
متثال،  قدمي  إىل  دفعته  وقــد 
ألصدقائه،  املتربمة  الخناجر 
والوجوه  الِشفار  بني  يكتشف 
وجه بروتس، محميه، ورمبا ابنه، 
عن  الدفاع  عن  متوقفا  فيرخ 
بني".  يا  أنــت،  "حتى   : نفسه 
ويحيي شكسبري وكويفيدو هذه 

الرخة املشجية. 

بالتكرار  ــدر  ــق ال يلتذ 
تسعة  فبعد  والتامثل،  والتناسخ 
عرش قرنا يف جنوب إقليم بيونس 
راعيا  بقر  رعاة  يهاجم  آيــرس، 
آخر. وحني يسقط يتعرف فيهم 
عىل ابن تبناه، فيقول له بتعنيف 
)وينبغي  بطيء  وانذهال  رقيق، 
أن  ال  الكلامت  هذه  ُتسمع  أن 
مات،  لقد  أنت".  "حتى  ُتقرأ(: 
ميكن  حتى  مات  أنه  يعلم  ومل 

تكرار املشهد".

اغتيال يوليوس قيرسعيد الغامنيسعيد الغامني



تعريف  يف  أبابا  وأديس  جوبا  اتفاقيات  نجحت  تعريف هل  يف  أبابا  وأديس  جوبا  اتفاقيات  نجحت  هل 
العالقة بني الّدين والّدولة؟العالقة بني الّدين والّدولة؟

بالنظر التفاق سالم جوبا ومقارنته باتفاق أديس أبابا 
عبد  شامل،  السودان  لتحرير  الشعبية  الحركة  رئيس  مع 
يدعو  جوبا  سالم  اتفاق  يف  النص  أن  نجد  الحلو،  العزيز 
اىل الفصل التام بني املؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة 
الواقع.  أرض  عىل  ذلك  تحقيق  كيفية  اىل  اإلشــارة  دون 
لقد سكت اتفاق سالم جوبا عن الَنصَّ رصاحًة عىل فصل 
الّدين والّدولة تاركا تلك املسألة )بحسب بنود االتفاقية( 
التي  القومية  القضايا  كأحد  القومي  الدستوري  للمؤمتر 
يجب الحوار بشأنها. هل املقصود هو عدم تدخل الدولة 
العبادة  الدينية، ولكن ضامن حرية  يف شؤون املؤسسات 
الدين  عالقة  فهم  ميكن  كيف  فيها؟  املواطنني  ملختلف 
املعني أن تعمل  اتفاق سالم جوبا؟ هل  بالدولة يف إطار 
الدولة عىل ضامن حرية الدين واملامرسات الدينية لألفراد، 
وأن تحرص عىل حيادية الدولة تجاه الدين وعدم توظيف 
للدولة يف أي نشاط ديني؟ هذه كلها  التابعة  املؤسسات 
أسئلة مل تتم اإلجابة عليها يف اتفاق سالم جوبا ولرمبا هي 
قضايا خالفية ال بد من البت فيها عىل نطاق واسع ضمن 
مشاورات املؤمتر الدستوري الذي يجب عقده قبل نهاية 

الفرتة االنتقالية بحسب نصوص الوثيقة الدستورية.
أكرث  كان  أبابا  أديس  اتفاق  فان  أخرى،  ناحية  من 
وضوحا بالنص عىل عدم اعتامد دين رسمي للدولة وعدم 
التمييز بني املواطنني عىل أساس دينهم، مام يفهم منه أن 
املقصود مببدأ فصل الّدين عن الّدولة هو العلامنية )وان 
مل تتم اإلشارة لها برصيح العبارة( وليس املدنية التي قد ال 
تعكس مفهوم فصل الّدين عن الّدولة وفق أدبيات الحركة 
الشعبية. لقد متت الدعوة اىل العلامنية بشكل رصيح يف 
منطقة جبال النوبة التي يسيطر عليه عبد العزيز الحلو، 
فإقرارها يعترب رشط رئييس للتوقيع عىل اتفاق سالم نهايئ. 
من ناحية أخرى، نجد أن املدنية شعار ترنَّم به السودانيون 
يقودها  ال  لحكومة  للدعوة  ديسمرب  ثــورة  أعقاب  يف 
الدين  فصل  مفهوم  بالرضورة  تعكس  وال  العسكريون 
يرأسها  التي  الشعبية  الحركة  اليه  تتطلع  كام  الدولة  عن 
عبدالعزيز الحلو. اال أن الخطورة تكمن يف أن اتفاق أديس 
أبابا ربط بني فصل الّدين عن الّدولة وحق تقرير املصري، 
من  واحد  يوم  بعد  نرشه  تم  مشرتك  بيان  حاول  ما  وهو 
توقيع اتفاق أديس أبابا يف 4 سبتمرب 2020 التخفيف من 
حدته باإلشارة اىل أن الطرفان اتفقا عىل إقامة ورش تفاوض 
غري رسمية من الجانبني ملناقشة القضايا الخالفية املطروحة 
للتفاوض ومنها "اشكالية العالقة بني الّدين والّدولة، وحق 
تقرير املصري"، والتي فشلت أحدى ورشها يف جوبا نتيجة 
رفض وفد الحكومة توصيات خاصة بعالقة الّدين بالّدولة. 
ان فهم تداعيات النصوص التي تناولت عالقة الّدين 
بالّدولة يف اتفاقية سالم جوبا أو اتفاق أديس أبابا  وماهيتها 
بها  مير  ظل  التي  السياسية  املآزق  سياق  يف  تعني  وماذا 
السودان ال بد أن يجيء يف اطار أكرث شمواًل لفهم اخفاقات 
التجربة الدستورية يف السودان برمتها. لطاملا كان السودان 
الدينية  القوى  دخول  مع  ولكن  األديــان،  متعددة  دولة 
معرتك الحياة السياسية ليطال دور الدين تنظيم مختلف 
جوانب الحياة العامة والتحكم يف السلوك اإلجتامعي )بدال 
توترت  الشعائري(،  الرمزي  الجانب  عىل  يقترص  أن  من 
اإلستقطاب  من  حالة  لتشكل  والّدين  الّدولة  بني  العالقة 

الحاد. 
ثالث  ملدة  الحكم  يف  اإلسالميني  تجربة  برهنت  لقد 
يعتزم  دستور  أي  يف  نص  ادخال  أن  قاطع  بشكل  عقود 
معني  دين  اعتامد  عىل  يعمل  حوله  التداول  السودانيني 
)وان كان دين األغلبية( أو يؤسس الترشيع وفق مرجعية 
اسالمية يراد لها أن تسمو عىل الدستور ذاته ال ميكن بأي 
حال أن ميثل ضامنا إلنزال القيم املثىل التي يدعو لها اإلسالم 
املساواة والعدل والحرية والكرامة  الواقع بشأن  اىل أرض 
بأيديولوجية  مصحوبا  ذلك  كان  اذا  سيام  ال  اإلنسانية، 
عىل  الديني  املعيار  اسقاط  عىل  تعمل  سياسية  وعقيدة 
غياب  أن  كام  مسلمني(.  وغري  )مسلمني  املواطنني  كافة 
ذلك النص يف الدستور ال يعني بالرضورة فصل الّدين عن 
املجتمع، فالّدين يف جوهره شأن خاص، فالّدولة ال تصيل 
الزكاة، فتلك فرائض واجبة عىل الفرد.  أو تصوم او تدفع 
وعىل ذات النسق، فان تعريف الدولة عىل أنها علامنية، 
ال يشكل بالرضورة صامم أمان لضامن الحريات والحقوق 
ن يف  األساسية التي عادة ما ينص عليها يف الدساتري وُتَضمَّ
لحقوق  واإلقليمية  الدولية  واملواثيق  والعهود  االتفاقيات 
اإلنسان. فنظام منريي يف بداياته مل ُيِقم الرشيعة اإلسالمية 
وأعدمهم  خصومه  سجن  ذلك  ومع  الحدود،  يفرض  ومل 

وأستبد.
هل يجد السودانيون ضالتهم يف الدولة املدنية؟هل يجد السودانيون ضالتهم يف الدولة املدنية؟

الدولة  هو  السودانيون  عنه  يبحث  ما  يكون  رمبا 

تتيح  وامنا  األديان  تلغي  ال  التي  األشمل  مبعناها  املدنية 
متساوية  مبعاملة  األديان  كل  به  تحظى   ً سياسيا  فضاءاً 
رجال  ال  يحكمها  ال  التي  الدولة  املواطنة،  ركيزتها  وتكون 
منتخبة  غري  فوقية  أجهزة  تحكمها  وال  العسكر  ال  الدين 
خارج إطار العقد االجتامعي. ذلك يقتيض بناء مؤسسات 
قانونية  أطر  عىل  والعسكرية  املدنية  وأجهزتها  الدولة 
األدوار  فيه  تتكامل  بشكل  بها  املنوطة  بالوظائف  للقيام 
االستقرار  تحقيق  إىل  وصــواًل  ــوالءات،  ال يف  تداخل  دون 
السيايس، دون الوقوع يف فخ بناء مؤسسات حديثة ولكنها 
البعض  يرى  قد  متاماً.  املؤسساتية  مضامينها  من  مفرغة 
العدائية  أو  املتطرفة  للعلامنية  مرادفا  املدنية  الدولة  يف 
ان  دقيق.  وغري  مختزل  وذلك وصف  لإللحاد،  تدعو  التي 
السودان لن يستقيم شأنه اال يف بناء نظام حديث لدولة 
مدنية غري متطرفة ضد حرية املعتقد الديني كحرية فردية، 
وتعمل عىل الفصل بني الّدين واملامرسة السياسية، وهناك 
األمريكية  املتحدة  والواليات  كندا  يف  ناجحة  تطبيقات 
االهتداء  الدول ميكن  من  وأملانيا وغريها  أفريقيا  وجنوب 

بتجاربها ودراستها لفهم ِعرْبَها.
ان نص اتفاق جوبا للسالم عىل أن تقف الدولة عىل 
انحياز  أي  دون  والثقافات  األديان  من  متساوية  مسافة 
الدولة  حيادية  منه  املقصود  امنا  ثقايف،  أو  ديني  أو  اثني 
تؤيد  ال  الكيفية  بهذه  فهي  بالدين،  املتعلقة  الشؤون  يف 
الدين وال تنتقده وال متيز بني املعتقدات الدينية املختلفة. 
من ناحية أخرى، فإن الفصل التام بني املؤسسات الدينية 
اتفاق  الدولة يصعب فهم املقصود منه يف  عن مؤسسات 
جوبا للسالم دون اإلشارة ملؤسسات بعينها. لكن رمبا يكون 
السودان  علامء  لهيئة  الديني  الدور  الذهن  اىل  األقرب 
الداعم لنظام البشري )وهي هيئة كانت تتبع إلرشاف رئاسة 
الجمهورية يف السودان حتى سقوط البشري ويتبع عدد كبري 
من أعضائها اىل تنظيم الحركة اإلسالمية( الذي ميكن تقفي 

أثره من خالل الفتاوى املسّيسة لهيئة علامء السودان ، ومن 
األمثلة عىل ذلك عندما أفتى رئيس هيئة علامء السودان 
يف 2016، د. محمد عثامن صالح بعدم جواز الخروج عىل 
الحاكم، مشرياً إيل حرمة ذلك الترصف ابتداًء. وهنالك أيضا 
الدولة  قبل  من  متويله  يتم  الذي  اإلسالمي  الفقه  مجمع 
ويعترب أحد أذرعها الدينية- السياسية الذي مل يقترص دوره 
يف تقديم الفتاوى عىل الجانب املختص بالعبادات بل امتد 
ليشمل  البشري  نظام  الذي وفره  السيايس  اإلسالم  يف مناخ 
الدينية  والقيم  املبادئ  بذلك  مستغال  سياسية،  مسائل 

الضفاء رشعية سياسية لترصفات نظام البشري.
الّدولة  عن  الّدين  فصل  مسألة  حول  النقاش  ان 
السياسية  النواحي  املوضوع من  تعقيدات  بكافة  لإلحاطة 
واالجتامعية والقانونية مل يتم بشكل منهجي وعميق ووايف 
السياسية  النخب  مستوى  عىل  ال  السودان،  يف  اآلن  حتى 
عامة  مستوى  عىل  وال  جهة،  من  املسلحة  والحركات 
السودانيني عىل الصعيد املجتمعي من جهة أخرى )والذين 
من  املشكلة  ملعالجة  محاولة  جوبا  اتفاق  يف  بعضهم  رأى 
خالل اقتسام السلطة واسرتضاء طموح النخب من الحركات 

املسلحة التي تنتمي للمناطق املهمشة(.
الّدين  بني  العالقة  لتعريف  صيغة  ايجاد  ظل  لقد 
والّدولة رهني الظروف السياسية وسياق كتابة الدستور يف 
السيايس  الحدث  اىل تالزم بني  أدى  املختلفة، مام  الحقب 
عىل  شّق  لقد  منه.  الفكاك  بشكل  الدستوري  والحدث 
فام  تنوعهم،  اجتامعي الستيعاب  عقد  ارتضاء  السودانيني 
دولة  إقامة  يف  السودان  يف  اإلسالمية  الحركة  هوس  بني 
واليد  العليا  الّسلطة  الدولة  لرجال  فيها  يكون  ّثيوقراطّية 
رغبة  وبني  الّدولة،  شؤون  إدارة  يف  الدين  بإسم  الّطوىل 
الّدولة )أيا كان ذلك ما  الّدين عن  البعض اآلخر يف فصل 
دولة  ينظم  دستور  وضع  خالل  من  أذهانهم(  يف  يعنيه 
املواطنة، كانت النتيجة الحتمية انقسام ُمْفَتَعل وزائف بني 

ادارة  يف  متكرر  فشل  اىل  أفىض  ديني  وميني  علامين  يسار 
التنوع وحروب وابتداع لحلول صفوية عىل مستوى النخب 
السياسية ملعالجة رضورات سياسية ملحة رغبة يف تحقيق 
السالم دون اإلجابة عىل األسئلة األكرث الحاحاً: كيف ينظم 
ارشاكهم  ميكن  وكيف  بالّدولة؟  الّدين  عالقة  السودانيني 
وما  العالقة؟  هذه  طبيعة  لفهم  الجارية  النقاشات  يف 
الجميع.  تقدميها من  والتي يجب  املطلوبة  التنازالت  هي 
أنه  اال  وطويال،  مرهقا  األسئلة  هذه  يف  الخوض  سيكون 

رضوري ومهم ألغراض بناء الدولة.
بالنسبة  الدينية  الهوية  ان  حقيقة  اغفال  ميكن  ال 
الوطنية،  يتجزأ من هويتهم  السودانيني جزء ال  لكثري من 
وبالتايل ال ميكن الجزم يف هذه املرحلة بأن أي دستور قادم 
الذي  النحو  عىل  للدولة  رسمي  دين  يعتمد  لن  للسودان 
كانت  ما  اذا  املعروف  أبابا، ومن غري  أديس  اتفاق  أورده 
الحد  الذي ذكرناه ميكن أن تشكل  الدولة املدنية باملعنى 
األدىن من التوافق السيايس نحو ايجاد صيغة نهائية للعالقة 
بني الّدين والّدولة يف بلد متنوع كالسودان. ان الربط بني 
الّدولة  عن  الّدين  وفصل  املنطقتني  يف  املصري  تقرير  حق 
يرشح عمق األزمة وانعدام الثقة حتى مع وجود حكومة 

انتقالية جاءت بثورة شعبية انحاز لها الجيش السوداين.
خامتةخامتة

صحيح أن أحد أهم املسائل امللقاة عىل عاتق الحكومة 
االنتقالية يف السودان هو ايجاد سالم مستدام وعادل يف كافة 
أرجاء السودان. لكن علينا أن ال نغفل ان حكومة الدكتور 
ممثل  والهو  برملانية  كتلة  لديها  ليس  حمدوك  عبدالله 
عليه  التوافق  تم  قد  كان  )وان  قاطبة  السوداين  للشعب 
بشكل استثنايئ من قبل قوى مختلفة جاءت به(. فهو بذلك 
يتمتع بتفويض محدود، مام يفرض بالرضورة خيارات جزئية 
ملعالجة ملف السالم )من ضمن ملفات أخرى(، وتحديدا مع 
الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشامل جناح عبدالعزيز 

الحلو فيام يختص بقضية فصل الّدين عن الّدولة.
ان الدولة املدنية التي ينشدها السودانيون قد يكون 
عدم  لضامن  بنائها  مقومات  أحد  الّدولة  عن  الّدين  فصل 
استغالل الدين يف السياسة، وذلك ال يقود بشكل َحتمّي اىل 
فصل الّدين عن املجتمع، وإمنا عدم توظيف الّدين ووعاظه 
يف املجال السيايس، فالّدين لله لكن الوطن يجب أن يسع  
الجميع. مع ذلك، فان مأزق الدولة السودانية وفشلها منذ 
بداياتها مل تكن عالقة الّدين بالّدولة لها شأن به – بشكل 
مبارش – امنا االستقطاب القميء حول العالقة بني الشامل 
عريب/  رصاع  اىل  املطاف  نهاية  يف  تحول  والذي  والجنوب، 
السودانيون  ينربي  أن  اآلوان  حان  رمبا  مسيحي.  اسالمي 
بالّدولة  الّدين  يف نقاشات فكرية مجتمعية ملناقشة عالقة 
تساهم  قد  اتفاقيات  يف  مبعرثة  بنصوص  االكتفاء  وعدم 
)ولكنها قد تعجز( يف إرساء دعائم دولة دميقراطية تعمل 
أساس  يكون  املواطنني  لجميع  اإلنسان  عىل حامية حقوق 
الحقوق والواجبات فيها هو املواطنة دون متييز من أي نوع 

عىل أي أساس كان.

*نرش يف مبادرة االصالح العريب*نرش يف مبادرة االصالح العريب
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ُثنائية الدين والدولة يف السودان:

ت" اتفاقيات جوبا وأديس أبابا َطاَلِسم هذه العالقة؟ )2-2( هل "َفكَّ

عبدالخالق شايب

يف  اإلسالمية  الشريعة  دور  وتحديد  السودان  يف  والدّولة  الدّين  جدل  ظل 
والنخب  السياسيني  تؤرق  أحِجية  بوجه خاص  املجتمع  وتنظيم  التشريع  مجال 
السودانية على حد سواء منذ االستقالل. لقد أضحى إيجاد تعريف لهذه العالقة 
الخالفية بني  القضايا  أكثر  واحدًا من  املختلفة  السودان  الجَدَلِيَّةِ يف دساتري 
شمال السودان وجنوبه قبل االنفصال، وأضحت بعد االنفصال – دون منازع – 
النقطة الخالفية األكثر جداًل )بني الحركات املسلحة ونظام البشري حتى سقوطه( 
بوصفها مسألة عالقة ال بد من إيجاد صيغة لها إذا أراد السودانيون بناء دولة 
قائمة على أساس املواطنة دون فرض هوية عربية إسالمية ودون تمييز أو إقصاء 

يف دولة كالسودان متعددة األديان واألعراق والثقافات.
..وبعد سقوط نظام البشري يف 2019 تمت إجازة الوثيقة الدستورية املوقعة 
بني قوى إعالن الحرية والتغيري واملجلس العسكري والتي سكتت للمرة األوىل 
اإلسالمية  للشريعة  مرجعية  إسباغ صفة  عن  املؤقت   1956 دستور سنة  منذ 
يف الدستور ولم تنص على أن اإلسالم هو دين الدولة الرسمي، مُنحيًة بذلك 
مفاوضاتهم  عليها يف خضم  اإلجابة  السودانيني  بوسع  يكن  لم  قضية خالفية 
بمختلف مكوناتهم إليجاد صيغة مشرتكة لتقاسم السلطة مع املجلس العسكري 

يف حينه.
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إسكندرية،  يف  عليه  تعرفت  »صبحي«،  هو  ابن  ولداؤود 
لكليتنا، وهو شاب  املجاورة  الزراعة  كلية  حيث كان يدرس يف 
صديقاً  وكان  الحسن،  والخلق  اللطف  من  كبرية  درجة  عىل 
للجميع، ومل يستمر يف الكلية، فقد تركها بعد عامني ومل أعرف 
بالصدفة، إذ عرفت  بعد ذلك إال منذ شهرين تقريباً  عنه شيئاً 
أنه كان من أوائل املهاجرين إىل أسرتاليا وأستقر فيها حتى وفاته.
ولشهرة داؤود وحب الناس له لتواضعه تردد اسمه يف أغاين 

التمتم أو أغاين البنات
أنا مرضانه خرتية )خطرية( *** الدكاتره كشفو عليا أنا مرضانه خرتية )خطرية( *** الدكاتره كشفو عليا 

وما  الحب  مرضك  يل  قال   *** بسم   داؤود  رطن  وما هوفل  الحب  مرضك  يل  قال   *** بسم   داؤود  رطن  هوفل 
بتنفعو العملية بتنفعو العملية 

وبعد سنوات طويلة شغل مكان عيادة دكتور داؤود دكتور 
عبدالعزيز عبدالكريم أخصايئ األنف واألذن والحنجرة.

كانت  الجنوبية  الناحية  ومــن  الوسطى،  املحطة  ويف 
لصاحبيه  الوطني  املقص  دكان  هي  دكاكني،  مجموعة  هناك 
الوطني  االتحادي  القطب  الخليفة أشقاء  مريغني وعبدالسميع 
حسن  مبارك  الشاعر  صديقنا  وأعــام  الخليفة  عبداللطيف 
الخليفة. ويف الناصية الغربية لهذه الدكاكني كانت هناك مكتبة 
خليل  عم  ابن  كاشف  بدري  عثان  حسن  لصاحبها  الثقافة 
وأسكنه  أستقبله  من  أول  املال هم  بيت  كاشف يف  وآل  فرح. 
مقيًا  فرح  ابنه  استمر  وقد  الشالية،  من  له  قدوم  أول  منذ 
لنا يف بيت املال زمناً طوياًل، ومكتبة الثقافة بإإلضافة  ومعارشاً 
إىل بيع الصحف واملجالت كانت شبه صالون أديب يرتاده أصدقاء 
الكتيبة  شعراء  أساهم  الذين  والشعراء،  األدباء  من  صاحبه 
وكان أشهرهم األستاذ النور إبراهيم، وكنت زبوناً لهذه املكتبة 
لرشاء املجالت املرصية مثل الرسالة ومن كتابها أشهر ناقد أديب 
إىل جانب  مندور،  قبل ظهور دكتور محمد  املعداوي  أنور  هو 
صاحبها أحمد حسن الزيات، واالثنني والدنيا التي كانت تصدر 

عن دار الهالل، ومجلة السينا لصاحبها كامل الحفناوي. 
الدكاكني  هذه  إزالة  متت  املايض  القرن  خمسينيات  ويف 
ثالث  وهي  الربير  آل  البيضاء ألصحابها  العارة  محلها  وحلت 
بناء من طابقني بعد مدرسة أم درمان األمريية، واملكتبة املركزية. 
وكان بها مكاتب بعض املحامني ويف الناصية الغربية من العارة 
كان مكتب األستاذ أحمد سليان الذي أفتتحه فور تخرجه من 
يف  الخرطوم  إىل  تحول  إذ  طوياًل  فيه  يستمر  ومل  فؤاد،  جامعة 
عارة قاعون، وبعده وبعد عدة سنوات شغل املكتب األستاذ 
فاروق أبوعيىس وأستمر فيه إىل عام 1969 حيث عيِّني وزيراً يف 
حكومة مايو يف عهدها األول، فأخذت مكانة وصار هذا املكتب 
لـ20 عاماً، انتهت بإنقالب الكيزان عام 1989 فغادرت البالد فور 

ومل  أدرك  مل  الظالم  يف  قفزة  خروجي  وكان  املشؤوم،  ظهورهم 
أعمل حساباً لعواقبها، لكنها كانت أمراً ال مندوحة منه. فرتكت 
ملضايقة  عرضة  وتعاىل«  سبحانه  »الله  غري  معني  دون  أرسيت 

وتنكيل جهاز األمن.
العارة كان هناك محل مرطبات  الطابق األريض من  ويف 
باسم خريات ثم تحول إىل اسم مرطبات ميامي وأظنه قامئاً حتى 

اآلن.
أحياء وأسواق أم درمان

يعترب حي بيت املال أقدم وأول حي يف املدينة منذ أن كان 
اسمها بقعة املهدي، وكا هو واضح من االسم كانت مقراً إلداره 
املال أحمد  املالية، وكان يرشف عليها أمني بيت  الدولة  شؤون 
سليان والذي مل يفلت من أذى وتنكيل الخليفة عبدالله. الذي 
فعل قتاًل وتنكياًل وإبادة يف كل من ال ميت إليه بصلة. ومن أحياء 
أم درمان القدمية حي أبو روف وحي ود نوباوي وهو حتى اآلن 
به مساكن األنصار وآل املهدي. والجزء األكرب منهم يف العباسية 
وحي األمراء، إذ عمد االستعار اإلنجليزي عىل جمعهم يف مكان 
واحد ليكونوا تحت رقابته. ثم وفد إىل هذا الحي واستوطنه بعد 
ذلك الكثري من السودانيني الذين كانوا ضباطاً يف الجيش املرصي، 

لعباس خديوي مرص. ومن  العباسية نسبة  اسم  ومن هنا جاء 
األحياء القدمية حي العرضة وكانت مكان استعراض الجنود يف 
عهد الدولة املهدية. وقد نقل إليها أخرياً سكان بيت املال بعد 

إعادة تخطيط ذلك الحي.
هو  وكان  القدمية،  األحياء  من  أيضاً  املوردة  حي  ويعترب 
امليناء الذي تنطلق منه املراكب الرشاعية إىل الجنوب. كا كان 
املكان الرئييس لصناعتها التي كان ميتهنها بعض أسالف املهدي. 
ويالحظ أن املنازل يف هذه األحياء غري واسعة فكثري من املنازل، 
وكا شاهدت باألخص يف بيت املال مساحتها أقل من 300 مرت. 
وكان جدنا املرحوم محمد الطاهر رغم ثرائه يردد القول )كرتوا 
الشعار  هذا  أستمد  أين  من  أدري  وال  البيوت(  وقللو  املقوت 

الساذج.
ثقافة  يعرفون  أو  يهتمون  كانوا  ما  الناس  أن  يالحظ  كا 
من  تخلو  كانت  كلها  أو  املنازل  من  فكثري  والتشجري.  الخرضة 
األشجار. ويف هذا املجال تحرضين طرفة، كان أخي املرحوم بابكر 
أن  وحدث  نفسه،  من  حتى  السخرية  وكثري  مرح  رجل  خريي 
نبتت يف حوشه شجرية »نبق« صغرية ال يتجاوز طولها املرت فقال 
أرشب  تعال  ليهو  قول  الريح  توفيق  لعمك  )أميش  البنه  يوماً 

الجنينة( وملا حرض توفيق وكان ساخراً  معاي شاي العرص يف 
مثله قال له: )يا بابكر جنينتك دي ــ يقصد النبقة ــ سببت 

لنا الرطوبة(.
ومن األسواق الفرعية يف أم درمان سوق الشجرة، ويتفرع 
منه سوق أصغر يعرف بسوق أم سويقو يضم عدداً قلياًل من 

الدكاكني وسوق ود نوباوي وسوق املوردة. 
يسوق  والــذي  املحرمة  األمثة  املتعة  سوق  هناك  كان 
الشيطان خطى رواده وهو ما كان يعرف بزقاق جهنم ومحله 
رشق السينا الوطنية ومع أنه عار وُسبة يف جبني الوطن إال 
أنه كان واقعاً ال ميكن تجاهله وقد تم إغالقه يف أول سبعينيات 
األجمل  كان  ولكن  جمياًل  أنجازاً  هذا  وكان  املايض.  القرن 
الضحايا  هؤالء  مصري  تحدد  دراسة  ذلك  تسبق  أن  واألوفق 
البائسات وإيجاد البديل لهن لكسب العيش الرشيف، فمهنة 
إفرازاً  إليها كان  اختياراً، فاالضطرار  أو  الدعارة مل تكن مزاجاً 
لرش النظام الرأسايل الرشس وإغالق هذا املكان دومنا بدائل، 
فتحت  وحينا  الوباء  هذا  فيها  محصور  بكبسولة  أشبه  كان 

انترش يف جميع األرجاء.
الحديث عن هذا املوضوع يحوم حوله الناس من بعيد 
وال يقرتبون من الخوض فيه، ولكن قبل أربعة سنوات تجرأ 
هذا  وكرس  إبراهيم،  محمد  جال  السفري  هو  مقتدر  كاتب 
تطرقت  األخري(  القبطي  )دفاتر  بعنوان  رواية  فكتب  الطوق 
عىل  أتعرف  مل  بها.  أعجبت  وقد  خفيفاً  تطرقاً  املوضوع  لهذا 
ليلة  إلقامة  نعد  ونحن  ذلك  وكنت عىل وشك  الكاتب شخصياً 
تأبني لفقيدنا وصديقي األعز ميك أبو قرجة، وكنا عىل موعد مع 

حضور السفري، ولكن مل يشأ الله ذلك فلم يحرض.
ة عائشة  من األسواق املشهورة سوق النسوان، ومنهن الحاجَّ
بنت الرشاش وهي زوجة املرحوم الطيب بن صبري واألخري هو 
ابن أخت جدنا األمري أبو قرجة، وقد صحبه إىل منفى الرجاف 
الذي نفي إليه بعد أن حيكت ضده املؤامرات والوشايات التي 
كان يعج بها بالط الخليفة. ويف ليلة سوداء كان صبري يتجول يف 
الجزيرة لجمع بعض األعشاب والثار لخاله، فافرتسته الذئاب. 
ومل يكن صبري هو الوحيد الذي افرتسته الوحوش فقد افرتست 
األرسى،  زمالئه  بقية  من  مشهد  عىل  الكردفاين  إساعيل  قبله 
باألصفاد.  مقيدين  كانوا  فقد  إنقاذه  بإمكانهم  كان  ما  والذين 
مل يكن صبري وال الكردفاين ها فقط ضحايا ظلم الخليفة، فقد 
إال  أحد  عىل  يبِق  ومل  والقواد  األمــراء  كل  ونفى  وعذب  قتل 
وليس  املثال  سبيل  عىل  ضحاياه  ومن  التعايشة،  ورهطه  أهله 
الحرص الزايك طمل، وإبراهيم عدالن، وشجر الخريي، والخليفة 
لفتح  أرسله  الذي  النجومي  وعبدالرحمن  زقل،  وخالد  رشيف، 
مرص بجيش وهو يعلم أنه ال مقدرة له لهذا العمل، وكان هدفه 

األصيل الخالص من عبدالرحمن النجومي غرية وحسداً منه.
وتجرد  وإنصاف  بشجاعة  السودان  تاريخ  كتابة  تعاد  يوم 
سوداء  فرتة  كانت  املهدية  حكم  فرتة  أن  الناس  يعرف  سوف 
وحكم عنرصي جاهل، ُسدت فيه جميع نوافذ وأبواب املعرفة 
عنها  نتج  خرقاء  إدارة  الدولة  اقتصاد  إدارة  وكانت  والحضارة. 
أكل  إىل  الناس  فيها  اضطر  التي  املشهورة،   6 سنة  مجاعة 
هي  بطريقة  متت  كرري  معركة  وإدارة  النافقة.  الحيوانات 
شهد  التي  الجنود  وبسالة  شجاعة  ومع  بعينه،  والغباء  الجهل 
بها حتى العدو، كان انهزام دولة املهدية أمر حتمي. إذ أن أمهر 
القواد كعبدالرحمن النجومي وأبو قرجة والذين أداروا من قبل 
حملة هكس ومعركة الخرطوم التي تحقق فيها النرص وكرست 
اإلنجليزية كان جزاؤها جزاء  فيها شوكة وصلف اإلمرباطورية 
سينار، إذ ُأبعدا من أي منصب وبقى عبدالله التعاييش تحت 
يسميه  فيه  وثقة  حباً  كان  الذي  يعقوب  األمري  أخيه  مشورة 

)جراب الرأي( رغم أنه كان مجرد جراب خاوي.

أكتب هذه املقاالت من الذاكرة وليس نقاًل من كتب األمر، أكتب هذه املقاالت من الذاكرة وليس نقاًل من كتب األمر، 
الذي يجعل وجود الخطأ غري مستبعد، عليه إن وجد قارئ خطًأ الذي يجعل وجود الخطأ غري مستبعد، عليه إن وجد قارئ خطًأ 
فال ترسيب عليه إن صوبه بل عىل العكس له كل الشكر برشط فال ترسيب عليه إن صوبه بل عىل العكس له كل الشكر برشط 

أن يكون جاداً  متأكداً، وليس مجرد مكابرة..أن يكون جاداً  متأكداً، وليس مجرد مكابرة..

محـــــالت وأمـــــاكن

وتتجه  الرئيسي  املوردة  من شارع  تبدأ  التي  الشوارع  من 
الشارع  لهذا  وكان  الدكاترة.  املستشفى شارع  شرقًا حتى 
اإلنسانية،  وباملهنة  بهما،  يليق  وتعظيم  شأن  وللدكاترة 
وكانت أمنية كل أسرة أن يكون ابنها طبيبًا. وكان من يريد 
فالثياب  الدكاترة.  باسم  يقرنه  بشيء  واملفاخرة  التعظيم 
القول:  تردد  واألغاني  الدكاترة  ضلع  يسمونها  النسائية 
عيادة  أول  كانت  الشارع  هذا  ويف  الهناء(.  والدة  )الدكاترة 
النساء  وأخصائي  »طبيب  إسكندر  داؤود  دكتور  عيادة  فيه 
األشهر طوال سنوات األربعينيات والخمسينيات من القرن 
املاضي«. وهو مسيحي من أقباط أم درمان. وقد تزوج من 
مألوف  غري  أمر  وهو  الزواج  بعد  تنصرت  مسلمة  امرأه 
ثائرة  األمر  يثر  لم  ذلك  ومع  كان يحدث.  ما  والعكس هو 
املجتمع، ولم تخض املجالس يف سريتها بالقول إنها قد أتت 
أمرًا إذا... ولم يطالب أحد بإقامة حد الردة عليها كما يحدث 
نصبوا  الذين  الدين،  تجار  بظهور  السوداء هذه  أيامنا  يف 
أنفسهم وكالء عن املوىل عز وجل، وتدخلوا يف أمور هي بني 

العبد وربه، وال شأن إلحد بالوصايا عليه.

أم درمان يف الذاكرة)أم درمان يف الذاكرة)٤٤(  (  

مأمون عيسى

االمام املهدي هكس باشا

قهوة جورج مشرقي

فاروق أبو عيسى عبد الرحمن النجومياحمد حسن الزيات



بيبو يستعد للعودة 
يوايل نجم املريخ ومدافعه الدويل أحمد آدم بيبو تنفيذ الربنامج 
لعودته للمشاركة  التدريبي الخاص الذي ينفذه هذه األيام متهيداً 
مع الفريق يف املباريات املقبلة، وعاد بيبو للتامرين الجامعية بعد 
انقضاء فرتة الراحة التي خضع لها بأمر من الطبيب للتعايف من آثار 

اإلصابة التي لحقت به يف مباراة انيمبا النيجريي.

أمس  صباح  مرانا  املريخ  بنادي  القدم  كرة  فريق  أجرى 
عىل  بالرتكيز  العباً،   28 مبشاركة  بالخرطوم  اركويت  مبلعب 
بينام خضع  األبيض  هالل  مباراة  يف  تشارك  مل  التي  املجموعة 

الالعبني الذين خاضوا اللقاء لتامرين ترويحية خفيفة. 
كردمان  مصعب  الثنايئ  امللعب  خارج  من  املران  وتابع 
املباريات  يف  لها  تعرضا  التي  اإلصابة  بداعي  الصيني  وعامد 
إصابة  وتجددت  األمل  أمام  كردمان  أصيب  حيث  السابقة 

الصيني يف لقاء أمس األول. 

*تقلب يف املناخ يف شيكان بعد خسوف 

الهالل يف محطة املمتاز يف صدامات مع فرسان 

عىل  رأســا  ــوال  األح انقلبت  أن  بعد  األحمر 

اسرتخاء من العبي  تقدير  بسبب سوء  عقب، 

التبلدي، رغم أن البداية كانت موفقة، ولكنها 

املستديرة ال تستقر عىل حال.

بسبب  شامل  العرضة  يف  يسء  *طقس 

ناحية  من  هبت  التي  واألتربة  الغبار  عاصفة 

اإلتحاد وقد قرر النادي األزرق التصعيد للفيفا.

أرض  نحو  رشقاً  يتجه  املداري  *الفاضل 

الــدوري  فعاليات  تنشط  حيث  الكسالوية 

الوسيط وتسري القافلة بخطر ثابتة.

لجنة التطبيع الهاللية تصدر بيانا

الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي

10:00 ليفربول: برينيل  

الدوري اإلسباينالدوري اإلسباين

08:00 فالنسيا: أوساسونا  

10:30 إيبار: أتلتيكو مدريد 

الدوري الربتغايلالدوري الربتغايل

ناسيونال  غيامريش:  فيتوريا   10:15

ماديرا

الدوري املرصيالدوري املرصي

05:00 األهيل: املقاولون العرب

كأس إيطالياكأس إيطاليا

10:15 التسيو: بارما

كأس ملك إسبانياكأس ملك إسبانيا

08:00 إيبيزا: أتلتيك بيلباو

10:00 كورنيا: برشلونة

كأس السوبر الربميافريا - ايطاليا

رياضة

)الغلوتية( 

مجاهد العجب 

 في السنتر 

الالعبني  شؤون  لجنة  أصدرتها  التي  *القرارات 
باالتحاد السوداين لكرة القدم أمس األول يف قضية الثاليث 
املريخي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، 
أكدت يف ظاهرها أحقية املريخ بالالعبني بعد اختيارهم 
وطلبهم فسخ التعاقد مع الطرف اآلخر، لكنها إستمرار 
االتحاد حلها، أو  التي تستعيص عىل لجان  لـ)الغلوتية( 
التصدي ملواجهتها بقرار شجاع، وإال ملا كانت كل لجنة 
تقذف مبلف القضية، للجنة األخرى، واملتتبع لهذا امللف 
لجنة  أصدرته  قرار  أول  بسهولة،  الحقيقة  هذه  يدرك 
غري  الالعبني  شؤون  للجنة  القضية  بتحويل  التسجيالت 
عليهم  واوقعت  الالعبني  تسجيل  اعتمدت  التي  الهواة، 
وإيقاف  الهالل،  أموال  بإرجاع  وطالبت  مالية،  غرامة 
وتغرميه  واحدة،  تسجيالت  لفرتة  التسجيل  من  املريخ 
مثانية مليار. تدخل رئيس االتحاد شداد وأوقف إعتامد 
تسجيل الالعبني، وإحالة القضية للجنة االستئنافات التي 
تحويل  قررت  وأخرياً  تأجيالت،  سلسلة  بعد  انعقدت 
النزاعات، وهي لجنة غري موجودة،  القضية للجنة فض 
فقرر مجلس إدارة االتحاد السوداين لكرة القدم تفويض 
قرارها  وجاء  القضية،  يف  بالفصل  الالعبني  شؤون  لجنة 
األخري باعتامد تسجيل الالعبني، مع تحويل امللف للجنة 
بالله  عليهم،  ستوقع  التي  العقوبات  لتحديد  االنضباط 
عليكم أليست هذه )غلوتية(؟، ماهذا اللف والدوران؟ 
واملسلسل الطويل اململ الذي متارسه لجان االتحاد؟! وما 
الالعبني  إيقاف  استمرار  عىل  ارصارها  من  تريده  الذي 
منذ  موقوف  فالثاليث  اللجان،  تلك  )جرجرة(  بسبب 
أكتوبر 2020، وهي فرتة طويلة أرضت بالالعبني واملريخ، 

وأثرت سلباً عىل النادي وحياة النجوم املهنية. 
لتفصل  باالنعقاد  االنضباط  لجنة  تتكرم  أن  نرجو 
وتطبق  الجميع  مصلحة  تراعي  وأن  الغلوتية،  هذه  يف 

القانون فقط. 
بيانات لجنة تطبيع الهالل ال تسمن وال تغني من 
جوع، وماهي إال محاولة المتصاص الغضب الجامهريي، 
بعد أن روجت الصحافة الزرقاء انضامم الالعبني للهالل 
وعودة  القضية،  بحسم  التأكيد  يف  ــون  اإلداري ومتادي 
عىل  نظرهم(  وجهة  )حسب  املريخ  تغول  بعد  النجوم 

حقوق الهالل التي لن يتنازلوا عنها أبدا. 
الفيفا )رمضان  يقتاد  أن  الهالل  إداريو  يتوقع  هل 
شعار  إلرتداء  بالقوة  خميس(  وبخيت  والرشيد  عجب 
رفضوا  العبني  من  الهالل  يريده  الــذي  وما  األزرق؟ 
بشكل  النادي  من  تقييمهم  إعادة  بعد  إليه  اإلنضامم 

جديد؟!! 
ال زالت الحكاوي والشكاوي مستمرة.
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تسقط لجنة أوضاع الالعبني

باإلنترنت

الالعبني  أوضاع  لجنة  اصدرته  الذي  الظامل  *القرار 
للمريخ  والرشيد وخميس  الثاليث عجب  باعتامد تسجيل 
يخالف القانون ويؤسس للفويض، وقرصنة الالعبني التي 
اشتهر بها املريخ عرب السنوات املاضية، وهو قرار مجحف 
من  املريخ  العبي  إلنقاذ  فاشلة  ومحاولة  الهالل  حق  يف 

ورطة اإليقاف، والعقوبات التي تنتظرهم.
للفيفا،  األمــر  يصعد  أن  إال  الهالل  أمــام  *ليس 
ومعاقبة  االعتبار،  برد  كفيلة  الرياضية  كاس  ومحكمة 
الذي  بالقانون  والتالعب  القرصنة،  عملية  يف  املتورطني 
العبني  تسجيل  يف  حقه  مارس  الذي  الهالل،  له  تعرض 
أجل  من  ورغبة  طوعاً  للهالل  قدموا  الــراح،  مطلقي 
املريخ  مجلس  يف  الثقة  فقدوا  أن  بعد  كالعبني  تقييمه 

برئاسة سوداكال.
*لجنة التطبيع الهاللية مفوضة من القاعدة الهاللية 
للسري قدماً يف اإلجراءات القانونية واسرتداد حقوق الهالل، 
وعىل اإلعالم الهاليل مساندة اللجنة، وكشف أالعيب لجنة 

أوضاع الالعبني التي يسيطر عليها املريخاب.
تطبيق  من  يتهرب  انه  السوداين  االتحاد  *أثبت 
القوانني بعد اإلرهاب الذي تعرضوا له من إدارة املريخ، 
أن  ثبت  أن  بعد  الورطة  من  مخرج  إليجاد  دفعهم  مام 
السيستم  أثبت  أن  بعد  والقانون معه  الهالل عىل حق، 
صحة موقف الهالل، وان العجب والرشيد وقعا للهالل يف 
فرتة السامح، وعن رغبة واستالم املعلوم من الهالل نظري 

إبداء الرغبة لالنتقال للهالل كخطوة أويل.
*سبق أن خذلنا الكاردينال يف قضية بكري املدينة، 
والتي كان ميكن أن تضع حدا ألالعيب املريخاب بالقوانني 
وافرتاءهم عىل خلق الله فقد تعود املريخ وأعالمه عىل 
انتزع  عندما  الثامنينات،  يف  سيكافا  أحداث  منذ  ذلك 

الكأس من سيمبا بغري وجه حق وأعطى للمريخ.
االتحاد  سكرتري  فيها  تسبب  سيكافا  *أحـــداث 
اللواء  آنذاك  لسيكافا  املنظمة  اللجنة  وعضو  السوداين، 
والذي  للمريخ  املتعصب  مختار،  الرحمن  عبد  الطيب 
رضب بالقوانني عرض الحائط، وحول نتيجة املباراة لصالح 
العبي  وقذف  الشغب،  يف  جمهوره  تسبب  الذي  املريخ 
سيمبا بالحجارة وتسبب يف مقتل صحفي  رضبا بالحجارة.

يف الويبيف الويب
بسبب  املريخ  عىل  انتصاره  أضاع  التبلدي  *هالل 

الرتاخي الذي حدث من الالعبني.
عليها  يسيطر  التي  الالعبني  أوضاع  لجنة  *تسقط 

املريخاب.
*اإلرهاب والكباب عنوان لفلم جديد من إخراج ود 

الياس وعمر عبد الله .
*لجنة أوضاع الالعبني تسقط بس٠

املريخ يتدرب صباحًا 

الذي  القرار  الهاللية  التطبيع  لجنة  رفضت 
تسجيل  باعتامد  الالعبني  أوضــاع  لجنة  أصدرته 
الثاليث الرشيد والعجب وخميس للمريخ، وأصدرت 
حول  بياناً  السوداين  الهالل  بنادي  التطبيع  لجنة 
لكرة  السوداين  باالتحاد  املنازعات  لجنة فض  قرار 
النحو  عىل  البيان  نص  وجاء  أمس،  مساء  القدم 

التايل:
القرار  الهالل  بنادي  التطبيع  لجنة  تابعت 
والتي  املفّوضة  النزاعات  فض  لجنة  اتخذته  الذي 
بصورة  صالحياتها  وحدود  التخويل  أمر  تجاوزت 
واضحة حول قضية الثاليث “رمضان عجب، محمد 
هذا  اللجنة  وترفض  خميس”،  وبخيت  الرشيد 
القرار ُجملة وتفصياًل، ملا فيه من ظلم واضح لنادي 
لجنة  تعلن  لذا  للقانون،  رصيح  وتجاوز  الهالل 
التطبيع متسكها بالحق القانوين إرساًء لقيم ومبادئ 
القانوين  بالتصعيد  متسكها  تؤكد  كام  الرياضة، 
النادي، هذا  التقايض، من أجل رد حقوق  مبراحل 
الحرص عىل حفظ  أنها حريصة كل  اللجنة  وتؤكد 
الوسائل  بكل  ومكتسباته  وقيمه  الهالل  حقوق 

والطرق القانونية املرشوعة.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

شفاء كوادرادو
نجمه  تعايف  األربــعــاء،  امس  رسميا،  يوفنتوس  أعلن 
وانضاممه  كورونا،  فريوس  من  كــوادرادو  خوان  الكولومبي 
لقامئة بيانكونريي ملواجهة نابويل يف نهايئ كأس السوبر اإليطايل.

يناير   5 يف  كورونا  بفريوس  لإلصابة  كــوادرادو  وتعرض 
الجاري، فغاب عن مباريات ميالن وساسولو وجنوى وإنرت.

وأصدر يوفنتوس بيانا، جاء فيه: "أجرى خوان كوادرادو 
مسحة جديدة لفريوس كورونا، وجاءت نتيجتها سلبية".

الالعب، وبناء عليه  تأكد تعايف  البيان: "وبالتايل  وأضاف 
غادر العزل املنزيل، وسينضم للفريق يف معسكر ريجيو إميليا 
الليلة  الفريق ملباراة  اليوم، وسيتم إدراجه يف قامئة  التدريبي 

أمام نابويل".

غياب دست 
الختامي  مرانه  األربعاء،  امس  صباح  برشلونة  فريق  خاض 
 32 دور  منافسات  إطار  الخميس، يف  اليوم  كورنيال  مواجهة  قبل 
دست  سريجينو  غياب  الجامعي  املران  إسبانيا.وشهد  ملك  لكأس 
املصابني  لقامئة  لينضم  فردية،  تدريبات  أدى  الذي  األمين،  الظهري 
الالعبني  من  عدد  وكوتينيو.وانضم  فايت  وأنسو  روبريتو  سريجي 
وكونراد  مينجويزا  وأوسكار  موريبا  إليكس  مثل  للمران  الشباب 
دي ال فوينتي وأرناو تيناس وأليس كوالدو الذي تعاىف مؤخرا من 
إصابته وشارك يف املباريات األخرية مع فريق الشباب.ومن امُلقرر 
أن يعلن كومان قامئة املباراة، التي ستضم 20 العبا، وتسمح قوانني 
املسابقة باستدعاء 6 العبني بحد أقىص من فريق الشباب، ومبجرد 

بدء املباراة يتواجد 4 العبني منهم فقط يف امللعب.

أبوعاقلة يتدرب ألهلي شندي
الله  الدويل أبوعاقلة عبد   بعد توقف عن املشاركة عاد 
العب وسط الهالل واملنتخب القومي للتدريبات مع املجموعة 
يف مران الفريق اليوم، وكان أبوعاقلة خلد للراحة الطبية أربعة 
لوعكة  تعرضه  بعد  بالنادي،  الطبية  الوحدة  قبل  من  أيام 
ان يكون ضمن  االستشفاء وينتظر  بعد  الالعب  صحية، وعاد 
العنارص األساسية للفريق يف اللقاء املقبل أمام االهيل شندي 
يف الجولة السادسة للممتاز، وكان الهالل قد اكتسح فريق تويت 

بالخمسة يف آخر مباراة له يف الجولة الخامسة للممتاز. 

عرب  الهالل  تطبيع  لجنة  رئيس  السوباط  هشام  قال 
صفحته: نحن عىل يقني أن هاللنا سوف يستدير قمرا كامال، 
من  قوة  بكل  نعمل  قديم،  عرجونا  الله  بحول  يعود  ولن 
أجل تحمل مسؤولية هي أثقل من ناشئة الليل، وكل همنا 

رفعة هذا الكيان العزيز وأسعاد جامهريه املتعطشة ملعانقة 
األمرية السمراء، وسوف نزف يف مقبل األيام القليلة القادمة 
البرشيات تلو البرشيات لجامهرينا الجميلة التي تنتظر منا 

الكثري، والتي نرجو أن نكون عند حسن ظنهم بنا..

الهالل يوالي
 تدريباته

املقفول،  ومعسكره  تدريباته  الهالل  فريق  يواصل 

االسبوع  يف  شندي  أهيل  فريق  للقاء  استعدادا  وذلك 
السادس للممتاز باستاد الهالل، وذلك تحت إرشاف مدربه 
الرصيب زوران، ويستعد لتدريبات صباح ومساء ملباريات 
املمتاز ودوري املجموعات األفريقية الذي سيبدأه الهالل 

بلقاء فريق صنداونز من جنوب أفريقيا.

صفقة سان جريمان 
كشف تقرير صحفي إسباين، امس األربعاء، عن خطر داهم يهدد 
برشلونة  إىل  سيتي،  مانشسرت  مدافع  جارسيا،  إريك  انتقال  صفقة 
برشلونة،  إىل  بالعودة  بقوة  جارسيا  اسم  الجاري.وارتبط  يناير  يف 
املدير  كومان،  رونالد  رغبة  بناًء عىل  الجاري،  الشتوي  املريكاتو  يف 
مع  التفاق  التوصل  تم  أنه  وتردد  الدفاع،  خط  تدعيم  يف  الفني، 
مانشسرت سيتي.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية، فإن 
باريس سان جريمان مهتم بقوة بضم الالعب، الذي يتبقى 6 أشهر 
فقط يف عقده مع مانشسرت سيتي.وأشارت الصحيفة، إىل أن تأجيل 
سيجعل  املقبل،  الصيف  حتى  الالعب  مع  التعاقد  لقرار  برشلونة 
الحايل  السعر  أن  الصحيفة،  الحدوث.وأوضحت  واردة  فرضية  أي 
لجارسيا والذي يبلغ 5 ماليني يورو ومثلهم متغريات، يف متناول سان 
جريمان ومعظم الفرق اإلنجليزية.وبالتايل، فإن تأجيل االتفاق الذي 
قد  للصيف،  ونصف  مواسم   5 بالتوقيع  الالعب  مع  برشلونة  أمته 
يتسبب يف ما ال يحمد عقباه.وأضافت الصحيفة، أن جارسيا متمسك 
باالنتقال إىل برشلونة، لكن يف يناير الجاري، حيث يرغب يف اللعب، 
بعدما خرج من حسابات مدربه بيب جوارديوال.وبالنسبة لرونالد 
كومان، فإنه يرى أن تأجيل الصفقة للصيف سيتسبب يف أزمة كبرية، 
خصوصا يف ظل اإلصابات التي يعاين منها مدافعيه، كام أن الالعب 

قد يتلقى عروًضا أخرى من أندية تشارك يف دوري األبطال أيًضا.

دعوة البورتا
دعا املرشح الرئايس لربشلونة، خوان البورتا، إىل إجراء انتخابات 
النادي الكتالوين يف موعدها يوم 24 يناير، إلنقاذ بقاء ليونيل مييس.

وكان برشلونة قد أعلن استحالة إقامة االنتخابات يف موعدها، بعد 
التي أكدت أن الوضع  اجتامع تم عقده مع الحكومة الكتالونية، 
الوبايئ الحايل ال يسمح بالحركة خارج البلدية لألعضاء الذين ليس 
الجاري.وقال  الشهر  من   24 يوم  بلديتهم  يف  اقرتاع  مركز  لديهم 
البورتا يف ترصيحات إلذاعة راديو كتالونيا: "تأخري االنتخابات يرض 
بالتجديد املحتمل لليونيل مييس".وأضاف: "األندية األخرى ميكن 
مع مييس".وتابع:  التوقيع  وتستغله مبحاولة  الوضع  ترى هذا  أن 
ال  الوضع  هذا  التجديد،  عرض  تقديم  قبل  تدقيق  إجراء  "يجب 

يفيد برشلونة عىل اإلطالق، ألنني أرص عىل أننا بحاجة إليه".وارتبط 
مستقبل إيريك جارسيا، مدافع مانشسرت سيتي، بربشلونة يف اآلونة 
األخرية، إال أن البورتا قىض متاًما عىل تلك االحتاملية الشهر الجاري، 
حال فوزه برئاسة برشلونة.وعلق البورتا: "موقفي مل يتغري، أخربنا 

وكيله أنه ال توجد أموال لضمه أو لدفع راتبه حاليا".
وختم: "إذا كان يريد أن ينضم لربشلونة وفق رغبتنا، فلننتظر 

حتى نهاية املوسم".
األربعاء،  امس  صباح  ترددت،  أنباء  هناك  أن  بالذكر  جدير 
عن رغبة باريس سان جريمان يف التعاقد مع جارسيا، يف االنتقاالت 

الشتوية الجارية.

السوباط يدون عشقه الهاللي

مصطفى درش
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يف القاهرة هذا األسبوع ثالث قضايا تشغل الرأي العام 
والقنوات:  والصحف  االجتامعي  والتواصل  اإلعالم  ومنصات 
للقطار  التجربة( وخط جديد  الذهب و)زواج  َإنشاء مدينة 
الكهربايئ بعرض البالد.. ويلفت النظر القرار الرئايس الخاص 
التنقيب  عىل  تعمل  املرصي  للذهب  خاصة  مدينة  بقيام 
والتعدين عنه وتحديد درجاته ومعايريه ومعدالت وقنوات 
وتناويع  مشغوالت  اىل  وتحويله  تصنيعه  وقبلها  تصديره 
وتطويعه...  تشكيله  يف  املرصية  الحرفية  وإنعاش  وأغراض 
جعلته  الذي  املعدن  هو  الذهب  أن  املعلوم  ومن  الــخ..  
اتفاقية )بريتون وودز( معاداًل للعملة وميزاناً لتقييم النقود 
بل رصيداً وبدياًل، وضامناً لها.. قلت  لنفيس يا ترى هل مرص 
أغنى من السودان يف معدن الذهب؟ أم السودان هو األكرث 
ثراء من هذا املورد النفيس..؟ ثم ذهبت اىل أبعد من ذلك 

يف  هو  هل  السودان؟  يف  الذهب  ميلك  من  يف رسي:  وقلت 
حوزة الحكومة؟ أم يف حوزة أفراد؟ وهل هذه الحيازة الفردية 
قانونية أم أنها حيازة بوضع اليد؟ وهل الذهب لدى األفراد 
يتم  وهل  ظهرها؟  وراء  من  أم  الحكومة  بعلم  حيازته  تتم 
برسوم ومعرفة عائد صادره؟  الرسمية  القنوات  تصديره عرب 
الحدود  عرب  أم  الخرطوم  مطار  عىل  تصديره  يقترص  وهل 
السلطات  بعلم  الطائرات  تهبط  أجنبية؟ وهل  بطائرات  أم  
وموافقة الطريان املدين أم تحت حامية  مسلحني من حراسة 

الحدود؟.  
عن  الحكومة  بتعدين  خاصة  سياسة  هناك  هل  ثم 
وتنظيم  الرشكات  عمل  وتعاقد  نطاق  تحديد  وعن  الذهب 
عمل املعدنني الشعبيني؟ وما هو الفرق بني الذهب املختوم 

والذهب )الكريي(.

يتعمد  حميديت  يتحدث  كلام  ملاذا  الذهب  ومبناسبة 
لإلساءة للوطن والثورة والحكَومة ويقول إن السودان منهار 
أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتامعياً.. وهو يقصد أن السودان 
)منهار اآلن وليس يف زمن اإلنقاذ( من غري أن يقول ما هو 
السلطة  قلب  يف  وهو  االنهيار  هذا  من  شخصياً  هو  نصيبه 
املسؤولة عن انهيار الوطن السودان اقتصادياً وأمنياً وسياسياً 
واجتامعياً )كام يقول( وملاذا يقول ذلك يف اإلعالم وال يبحث 
رئاسة  نيابة  السيادة ويف  موقعه يف مجلس  الفشل من  هذا 
املجلس ويف لجنة االقتصاد التي يرأسها حتى يعالج هذا االنهيار 
أو يستقيل..؟! هذا الكالم غري املسؤول واملعمم واملجاين الذي 
يعلنه بني يوم وآخر يف اللقاءات العامة املفتوحة حديث غري 
فليس  ومحاسبة  مساءلة  تعقبه  أن  ويجب  وضار..  مسؤول 
هكذا تدار شؤون الدولة.. بل إن هذا النوع من الترصيحات 

املسؤول..  غري  الحديث  باب  يف  فقط  يدخل  ال  واألحاديث 
بل له مرامي غري حميدة أقلها رضب الحكم املدين. ومحاولة 
اإليحاء بفوىض انقالبية عن طريق إشاعة اليأس والتزهيد يف 
الدميقراطية.. فام هي نهاية هذا االنفالت املؤسيس وحميديت 
الحق  ميلك  الذي  بأمره(  )الحاكم  وكأنه  ويتحدث  يترصف 
الخاصة  السودانية من رؤيته  املؤسسات  الحكم عىل كل  يف 
وليس عرب مؤسسة ميثلها.. هذا الكالم الذي يلقي به حميديت 
عىل عواهنه كالم تكرر كثرياً مبا يجعل منه كالماً )ليس عىل 
عواهنه( مبعنى أن له مرامي ملقاة عىل عواهن مقصودة..!! 

أما )زواج التجربة( يف يوميات القاهرة فهذه قصة أخرى..!

قاهريات )2(

مقطع شعري

محمد مدني

يا بحًرا يجاوز في سكونه 
كلَّ حْد 

م  يا بحُر قـُ
حّر ك تحرك أو فعد 

نحو ابتدائك فالنهاياُت البعيدة،
ال ُتحْد

آدم سميث

االستقالل  بعد  مرات  ثالث  ثار  السوداين  الشعب 

القابلة  غري  العسكرية  الدولة  من  التخلص  أجل  من 

للتطور وبناء الدولة املدنية التي تتحق فيها طموحات 

ثورتني  قتل  من  العسكر  متكن  وقد  الشعب،  وأحالم 

بالتعاون مع األحزاب التي ظلت وال زالت تتعامل مع 

الدميقراطية بازدواجية املعايري  من أجل الحصول عىل 

بحتمية  منها  الخارس  شعر  وكلام  لنفسها  مكاسب  اكرب 

الهزمية يهد املعبد عىل الجميع، هذا ما حدث يف ثورة 

أكتوبر وأبريل ونفس السيناريو يتكرر اآلن ولكن بإذن 

الله لن تتحقق نفس النتيجة ألن ديسمرب ليست مثل 

أكتوبر أو أبريل.

أمام مجموعة  العسكريني  القادة  كلام وقف أحد 

الدميقراطية  عن  تحدث  مناسبة  أية  يف  الناس   من 

أنها قادمة وشكك يف اآلخرين، وهي يف  واملدنية وأكد 

الذي  الشعب  قلوب  اىل  بها  يتسابقون  رسالة  الحقيقة 

ال  ومدنية  نظيفة  دميقراطية  بتحقيق  أشواقه  تعلقت 

زالوا غري راغبني يف  ما  تشوبها شائبة، ولكن  جميعهم 

استيعاب هذا األمر رغم أنهم أمام ثورة استثنائية غري 

قابلة للقتل او املوت التلقايئ، ولكن ألن الرسائل التي 

تصلهم من األحزاب مل تتغري فام زالوا يتوقعون أن مصري 

ديسمرب سيكون مثل أكتوبر وأبريل .

     أول أمس قال قائد قوات الدعم الرسيع محمد 

حمدان دقلو، إن جهات تريد أن تعم الفوىض يف البالد 

الحرائق  وتشعل  سنوات،  لعرش  االنتقالية  الفرتة  ومتتد 

يف أطراف البالد، وكلام أطفأنا ناراً أوقدوا عرشة،  وكنت 

أمتنى لو أن حمدان كان أكرث وضوحاً وذكر هذه الجهات 

حتى يتعامل معها الشعب ولكنه تجنب األمر حتى ال 

الالعبني يف  يقصد  كل  أنه   وأعتقد  إشكال،  يدخله يف 

الساحة السياسية وهو قال الحقيقة ولكن كان يجب أن 

يقول وال أبرىء نفيس  وأعتقد أنني ال أحتاج اىل توضيح 

مآربه  له  فكل  ذلك  يفعلون  تجعلهم  التي  األسباب  

والدولة  الدميقراطية  ظل  يف  تتحقق  ال  التي  الخاصة 

مثن  يدفع  الذي  الشعب  هو  الوحيد  والخارس  املدنية، 

التأخري تخلفاً وفقراً ومعاناة .

يشعلون  الذين  بلغ هؤالء  لحميديت  نقول  عموماً 

النريان   وينرشون الفوىض إلطالة مدة الفرتة االنتقالية 

الدسم مثلام  ناقصة  أو جعلها  املدنية  قتل  يريدون  أو 

بلغتنا؛ أن  ثورة ديسمرب  لن تكون مثل أكتوبر وأبريل 

الرتاجع  الذي فجرها هو جيل جديد ال يعرف  فالجيل 

الحقيقة  يلون  ال  جيل  والفساد.  واألنانية  واالنكسار 

معنى   أكرث من  للمسميات  يعرف  ال  يلتف حولها،  وال 

واحد، أخربهم أن ديسمرب ستصل بالسودان اىل املدنية 

كاملة الدسم مهام فعلوا لن ينجحوا يف االلتفاف حولها 

أنفسهم فقد هرموا  الطريق عىل  وعليهم أن يخترصوا 

عندما  فالشعب  والرثوة،  السلطة  خلف  يلهثون  وهم 

أمامه  تقف  لن  تحقيقها  ويقرر  أشواقه  عن  يعلن 

العوائق مهام عظمت.

رسائل املرتبصني باملدينة 

د. مرتضى الغالي 

مسألة

الخميس ٢١ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ٧ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١٠٨(

 مواقع التواصل االجتماعي 

تقرأ السبت:
)قضايا فكرية( إعداد د. هشام عمر النور

ميثاق شرف حماية الصحفيات واإلعالميات السودانيات من كافة أشكال العنف

ألف مبروك خنساء 
التهاين  بأحر  يتقدمون  والخرطوم   17 طيبة  الجزيرة  يف  األهل 
والتربيكات للنابغة خنساء عبدالباقي عبدالله داؤود وذلك مبناسبة 
 85.9 نسبة  وإحرازها  السودانية  الشهادة  امتحانات  يف  نجاحها 

وتتمنى لها مزيد من التقدم والنجاح.
وأرسة  بالجزيرة  عبدالباقي  عبدالله  العم  من  موصولة  والتهنئة 

مدرسه املهندس الخاصة وإىل جميع األساتذة باملدرسة.

زالـــت  ال 
املــــــــرأة يف 
تنا  مجتمعا
تعاين  العربية 
التمييز  مــن 
ــب  ــروات ال يف 
ــب  ــاص ــن وامل
ــة،  ــادي ــي ــق ال

وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدويل، إذ تذيلت 3 
دول عربية القامئة بني دول العامل.

الناس فيام  بها  التي يؤمن  الخرافات  ويبدو أن هناك بعض 
يتعلق بقدرة املرأة عىل القيادة وتبوء مناصب قيادية، نستعرض 

أبرز خمسة منها:
    الرجال فقط هم من يولدون قادة    الرجال فقط هم من يولدون قادة

النصيب  الرجال  تبوأ  الريادية  املواقع  إحصائيات  تظهر  قد 
قياديات  يولدن  ال  النساء  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  منها،  األكرب 

كذلك.
       القيادة هي مفهوم جديد بالنسبة للمرأة  القيادة هي مفهوم جديد بالنسبة للمرأة 

أسامء  فهناك  حديثا،  القيادية  املناصب  بتقلد  تبدأ  مل  املرأة 
كثرية عربيا وعامليا تثبت أن املرأة منذ زمن طويل قيادية.

    لن تحصل املرأة عىل دخل يعادل دخل الرجل أبدا
من الصعب اعتبار هذه خرافة، فالوضع ال يزال سيئا بالنسبة 
للنساء من حيث الدخل، ولكن ميكن القول إن األمور يف تحسن

    املرأة ال تساعد غريها من النساء
أظهرت الدراسات أن 65 يف املائة من النساء الاليت حصلن عىل 
دعم وظيفي يقدمن هذا الدعم لنساء أخريات يف بيئة العمل.

    سوق العمل ال يحتوي عىل عدد كاف من النساء املؤهالت     سوق العمل ال يحتوي عىل عدد كاف من النساء املؤهالت 
للقيادةللقيادة

تصبح  مؤسسة،  أي  يف  النساء  من  أكرب  عدد  توظيف  عند 
إمكانية وجود سيدة مؤهلة للقيادة أكرب.

هل تعجز املرأة عن تقلد مناصب قيادية؟ 

إليكم 5 خرافات

من  وحاميتهن  الصحفيات  دعم  إطــار  يف 
واإلعالمية  الصحفيات  املؤسسات  داخل  العنف 

ويف نطاق عملهن امليداين 
ديسمرب   ٢٨ يوم  ورشــة  األلــق  مركز  عقد   
يف  املصلحة  وأصحاب  الرشكاء  بحضور   ٢٠٢٠
تحت  واإلعالمية  الصحفية  املؤسسات  من  عدد 
الصحفيات  لحامية  صحفي  رشف  ميثاق  عنوان 
واإلعالميات، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة 
يف  ساهمت  بنتائج  الورشة  وخرجت  ــالم،  واإلع
املركز  عمل  صحفي  رشف  مليثاق  مسودة  إعداد 
امليثاق  هــذا  يصبح  أن  ويأمل  صياغتها،  عىل 
مرشداً للصحفيني والصحفيات يتم االهتداء به يف 

املؤسسات الصحفية واإلعالمية.
املوؤسسات  هذه  يف  الفاعلني  تنوير  األلق  مركز  وسيواصل 
الرشف  ميثاق  يصبح  حتى  مشاركتهم  لضامن  وذلك  باملسودة 
السياسات  من  العنف جزءاً  واإلعالميات من  الصحفيات  لحامية 

العامة للموؤسسات اإلعالمية والصحفية.
نص مسودة امليثاق أدناهنص مسودة امليثاق أدناه

ديباجة:ديباجة:
الصحفيات  بحامية  خــاص  رشف  مليثاق  الحاجة  ــرزت  ب
واإلعالميات السودانيات من العنف الناجم عن انتهاكات حقوق 
املرأة، طيلة فرتة حكم اإلنقاذ خارج وداخل املؤسسات الصحفية 
واإلعالمية ويتمثل ذلك يف التحرش والعنف اللفظي واالقتصادي، 
يف  العمل  مواصلة  من  الصحفيات  من  عدد  إلحجام  ذلك  وأدى 
املجال اإلعالمي، وإىل الصمت خوفا من الوصمة االجتامعية ، ذلك 
رغم االتفاقيات والقرارات الدولية التي تنص عىل رضورة حامية 
الجنىس وغريه، من هنا  العنف  أشكال  أي شكل من  النساء من 
برزت الحاجة مليثاق رشف خاص بحامية الصحفيات واإلعالميات 
السودانيات مع اإلقرار بأهمية وجود ميثاق رشف ملهنة الصحافة 

عموماً.
التعبري  حرية  وانتزاع  2018م  املجيدة  ديسمرب  ثورة  عقب 
لصالح  إيجايب  تحول  لتحقيق  مواتية  الفرصة  أصبحت  والتنظيم 

عىل  واإلعالميات  والصحفيات  عامة  الصحفيني 
وجه الخصوص ولوضع ميثاق رشف ملزم أخالقياً 
السلطات  التزام  مع  كافة،  املعنية  للجهات 
املختصة بوضع قوانني وترشيعات ولوائح لبلوغ 
لتمكني  العنف  من  الحامية  وهي  املثىل  الغاية 
أداء  من  السودانيات  واإلعالميات  الصحفيات 
التعبري  حرية  مع  يتعارض  ال  مبا  بأمان  دورهن 
الرشف  مبيثاق  التزامهن  مع  العامة،  والحريات 

الصحفي العام.
مواد امليثاق:مواد امليثاق:

الصحفية  املؤسسات  تلتزم   :/:/11 ــادة  ــادة امل امل
املعنية  الدولة  ومؤسسات  كافة  واإلعالمية 
للصحفيات  املستمر  بالتدريب  واإلعالم  الصحافة  مهنة  بتنظيم 
ودون  بعدالة  السودان  وخارج  داخل  السودانيات  واإلعالميات 
متييز ومبا يتوافق مع وضعهن املهني والوظيفي لرفع قدراتهن مبا 
مُيّكنهن من أداء أدوارهن عىل الوجه األمثل، مع االلتزام بضامن 
حقهن يف التغطيات ومرافقة الوفود الرسمية والشعبية يف الداخل 

والخارج. 
الصحفي  واملجتمع  الدولة  مؤسسات  تلتزم   :/ :/22 ــادة  ــادة امل امل
بوضع قوانني ولوائح منظمة ملهنة الصحافة متوافقة مع املواثيق 
الصحفيات  النساء  لحامية  اإلنسان  لحقوق  الدولية  واالتفاقيات 

واإلعالميات السودانيات.
كام تلتزم املؤسسات الصحفية واإلعالمية األخرى باآليت:

الصحفيات  لوائح داخلية تنص عىل حامية  املادة املادة 33/:/: وضع 
من أشكال العنف كافة، مع إعالم منسوبيها القدامى أو امللتحقني 
اللوائح  تتضمن  أن  بها، عىل  االلتزام  اللوائح لضامن  بتلك  حديثاً 
املسيئة  والعبارات  واملصطلحات  اللغة  استخدام  ضوابط  املعنية 
للنساء الصحفيات واإلعالميات أو املميِّزة ضدهن، باإلضافة لوضع 
آليات ملحاسبة املنتهكني أو املنتهكات مبا ال يتعارض مع خصوصية 

الصحفيات واإلعالميات الاليئ متت املخالفة يف حقهن.
املادةاملادة44/:/: توفري بيئة صديقة للصحفيات واإلعالميات تتضمن 
)االسرتاحات والحضانات(، وتراعي أوضاع الصحفيات واإلعالميات 

ذوات اإلعاقة. واألوضاع االجتامعية الخاصة. 
مع  األجور  يف  واإلعالميات  الصحفيات  مساواة   :/:/55 املادة املادة 
الوظيفية دون متييز ضدهن،  املهام والدرجات  الصحفيني حسب 
وعدم االستغالل املهني لهن و يشمل ذلك املتدربات مع التعهد 
بااللتزام القانوين فيام يتعلق بحقوقهن املادية وعدم التحايل فيها، 

مع مراجعة هياكل األجور حسب األوضاع االقتصادية.
عىل  واإلعالميات  الصحفيات  ضد  التمييز  عدم   :/:/66 املادة املادة 

أساس العمر والوضع االجتامعي والصحي.
املادة املادة 77/:/: ضامن حق الصحفيات واإلعالميات يف الرتقي املهني 
والوظيفي، مبا يف ذلك تويل الوظائف القيادية والعليا ومواقع اتخاذ 
مراجعة  االلتزام  ويتضمن  متييز،  دون  كاملة  مهامها  مع  القرار 
املؤسسات  تلك  داخل  العمل  تحكم  التي  والسياسات  اللوائح 

لتتواءم مع مواد هذا امليثاق.
املادة املادة 88/: /: ضامن حامية الصحفيات واإلعالميات يف األوضاع 
األكرث خصوصية )الحمل، الوضوع والرضاعة(، والصحفيات ذوات 
أو  العمل  عن  لفصلهن  فرصة  األوضاع  تلك  اتخاذ  وعدم  اإلعاقة 

مامرسة أي نوع من التمييز عليهن.
من  املترضرات  واإلعالميات  الصحفيات  إنصاف   :/:/99 املادة املادة 
أية مخالفات لهذا امليثاق وفقاً للوائح الداخلية لتلك املؤسسات، 
مع مساندتهن يف حقهن يف اللجوء للمحاكم وفقاً للقوانني العامة، 
ويشمل ذلك الدفاع عنهن حال تعرضهن لعنف من قبل املصادر.

خاصة  لجنة  أو  وحدة  الصحفيني  نقابة  تنشئ   :/:/1010 املادة املادة 
والقانوين  املهني  الدعم  لتقديم  واإلعالميات  الصحفيات  بحامية 
الالزم بشأن الحامية، وأن يتضمن عمل الوحدة أو اللجنة املتابعة 
واإلعالمية  الصحفية  واملؤسسات  واإلعالميات  الصحفيات  مع 

األخرى ملوقف االلتزام بالحامية ورصد االنتهاكات.
العليا  واملعاهد  الجامعات  يف  الرشكاء  يلتزم   :/:/1111 املــادة املــادة 
ضد  العنف  حول  مواد  بتدريس  باإلعالم  الصلة  ذات  والكليات 
أثناء  بالقضية  الحقوقي  الوعي  لرفع  النوع  وحساسية  النساء 

الدراسة ولدى مامرسة املهنة . 
أية  وتعترب  امليثاق  بهذا  كافة  الرشكاء  يلتزم   :/:/1212 املادة  املادة    

مخالفة ملا ورد فيه انتقاصاً من رشف مهنة الصحافة.  

صباح محمد آدم 

ــي  نــــافــــع ع
العهد  يف  يكرم  نافع 
عي  مــبــارك  البائد 
ما  رئيس  الله،  جاد 
يسمى مبجلس شورى 
مل  ــذي  ال الجعليني، 
كل  حــولــه  يسترش 
ذلك  ومع  الجعليني؛ 
يطالب بإعفاء الوالية 
إال  وايل  تعيني  وعدم 

مبوافقنهم.

صورة 
وتعليق
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