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الدقير يدعو الحكومة لمصارحة الشعب بحقيقة األزمات
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

الدقري،  عمر  السوداين،  املؤمتر  حزب  رئيس  دعا 
الحكومة االنتقالية، إىل الكف عن حالة الصمت وأن 
التي  االقتصادية  األزمات  حول  الشعب  إىل  تتحدث 

تزداد حدتها.
تشهدها  التي  االحتجاجات  الــدقــري  ــف  ووص
املعاناة  تفاقم  خلفية  عىل  تأيت  بأنها  املناطق  بعض 
خالل  األداء  ومجمل  األمني  والتدهور  االقتصادية 
الجامهريية  االحتجاجات  أن  مؤكداً  السابقة،  الفرتة 
السلمية حق مرشوع ومن واجب الحكومة أن تقابلها 

باالعتبار الالزم وليس بالتجاهل أو األُُذن الصاّمء.
الناس يف أي  وأضاف: "صار من املعتاد أن يصحو 
صباح ويجدوا منشوراً يحمل زيادة جديدة يف أسعار 
التي  الخطة  أو  األسباب  توضيح  دون  أساسية  سلع 
تم يف سياقها تطبيق الزيادة، أو توضيح أسباب ندرة 
السلع رغم زيادة أسعارها، أو تقديم تفسري النخفاض 
ُيرِبك  متسارع  يومي  مبعدل  السوداين  الجنيه  قيمة 
أسعار  ارتفاع  يف  وينعكس  االقتصادية  القطاعات 

السلع والخدمات".
وأشار الدقري يف ترصيح صحفي إىل تراخي األجهزة 
أدى  ما  املواطنني،  وحامية  األمن  بسط  يف  األمنية 
مجتمعية،  نزاعات  يف  األرواح  من  العديد  لفقدان 
وتهدد  العام  األمن  تزعزع  تفلتات  وجود  بجانب 
السالمة الشخصية للمواطنني يف العاصمة وغريها من 

املدن".
وقال الدقري: "ال أحد ينكر أن الحكومة االنتقالية 
ظروف  يف  تعمل  وأنها  شاملة،  وطنية  أزمة  ورثت 
الدولة  الذي طال مؤسسات  للتخريب  نتيجًة  صعبة 
املدنية واألمنية وال تزال تنتظر اإلصالح كمهمة ملحة 

ال بد من إنجازها".
التحديات  مواجهة  النجاح يف  عوامل  أن  وأكد 
مع  والــوضــوح  الشفافية  الوطنية،  واألزمـــات 
التشاور  الحقائق وتوسيع دائرة  الشعب ومتليكه 

ليكون  واملنابر،  الوسائل  مختلف  خــالل  من 
الشعب مساهاًم يف صياغة السياسات، وعىل علٍم 

بتفاصيلها ومقاصدها.
تفارق  أن  الحكومة  من  "املطلوب  وتابع: 
شعبها  إىل  وتتحدث  بالصمت  االستعصام  حالة 
واملصارحة  الحقيقة  خطاب  عرب  به  وتستعصم 
ُتْلِهم  وفعالة  واضحة  وبرامج  بخطط  املسنود 
التحديات  ملواجهة  العامة  اإلرادة  وتحشد  األمل 

ومعالجة األزمات".

تحذيرات من انفالت أمني بسبب
االعتقال خارج القانون

احتجاجات لليوم الثاني على األزمات االقتصادية

المالية تمنع إبرام عقودات الشراء بالنقد األجنبي

استئناف صادر الماشية للسعودية 

ترتيبات الستخراج بطاقات إلكترونية 
للمعدنين التقليديين

الخرطوم ــ محمد حسيبالخرطوم ــ محمد حسيب
حذر القانوين والقيادي بقوى الحرية والتغيري، 
اعتقال  حوادث  تقود  أن  من  العبايس،  الطيب 
املواطنني بصورة غري رسمية، إىل االنفالت األمني، 
قائاًل إن هذه املامرسات ستستمر طاملا أن هنالك 
مل  ولكنها  القانون،  مبوجب  مكونة  أمنية  جهات 
تخضع لالصالحات العسكرية الالزمة التي تصنع 

عالقة متوازنة بينها وبني املواطنني.
)الدميقراطي(  لـ  ترصيح  يف  العبايس  ودعــا 
املواطنني ومنظامت حقوق اإلنسان، إىل تشكيل 
جامح  لكبح  الرسمية  األجهزة  عىل  ضغط  آلية 
املواطن،  حقوق  تنتهك  التي  الترصفات،  هذه 

فضاًل عن الجلوس مع األجهزة العدلية والجهات 
تلك  وإيــقــاف  املشكلة  ملناقشة  الحقوقية 
الحكومية  األجهزة  العبايس  وناشد  املامرسات. 
بحسم تلك املامرسات والعمل عىل فك االرتباط 

بني املؤسسات العسكرية واملواطنني.
املاضية عدة  الفرتة  العاصمة خالل   وشهدت 
رشعية  غري  بصورة  متت  العتقاالت  ــوادث  ح
ملواطنني تعرضوا خاللها للتعذيب والقتل، آخرها 
الجريف  مقاومة  لجان  عضو  اختطاف  حادثة 
بواسطة  املايض،  األربعاء  موىس،  محمود  رشق، 
دون  رباعي  دفع  عربة  تستغل  مسلحة  قوة 

لوحات.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
شهدت والية الخرطوم لليوم الثاين تظاهرات 
وارتفاع  االقتصادية  األزمات  عىل  احتجاجية 
من  ــدداً  ع املحتجون  أغلق  حيث  األســعــار، 

الشوارع الرئيسية بالعاصمة.
للدموع  املسيل  الغاز  الرشطة  وأطلقت 

بالخرطوم  الستني  شارع  يف  محتجني  لتفريق 
وفتح  السيارات  ــارات  وإط الحجارة  ــة  وإزال
أغلق محتجون  املارة. كام  أمام حركة  الطريق 
ــان،  درم ــأم  ب األربــعــني  ــارع  ش الــثــاين  لليوم 
وبقايا  أشجار  وجــذوع  حجارة  مستخدمني 

سيارات قدمية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
االقتصادي  والتخطيط  املالية  وزارة  أصدرت 
عدم  الحكومية  الوحدات  عىل  شدد  منشوراً 
إبرام أي تعاقدات ترتتب عليها دفعيات بالعملة 
األجنبية إال بعد الحصول عىل موافقة مكتوبة من 
الشفافية  مببدأ  االلتزام  عىل  املالية.وشدد  وزارة 
املالية يف التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية 
االنحرافات  وتحديد  الفعيل  األداء  تفاصيل 
وأسبابها والعمل عىل معالجتها، إضافة إىل ترشيد 

حدود  يف  األولــويــات  وفق  وتحديده  الــرصف 
املالية  وزارة  تسددها  التي  الشهرية  التغذيات 

ووفق املوارد الحقيقية.
الحكومية  والوحدات  الوزارات  املنشور  وألزم 
العامة للرشاء والتعاقد والتخلص  مبوافاة اإلدارة 
والتعاقدات  املــشــرتوات  بخطة  الفائض  من 
االلتزام  بجانب  الشهرية،  الدورية  والتقارير 

باإلجراءات املرتبطة بالرقابة املالية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
تغادر بعد غٍد ميناء سواكن بالبحر األحمر؛ 
رأس  آالف   10 تحمل  حية  ــوايش  م بــاخــرة 
إيذاناً  بالسعودية  جدة  ميناء  إىل  الضأن  من 
العربية  اململكة  إىل  املاشية  صادر  باستئناف 

السعودية بعد توقف أكرث من ثالثة أشهر.
وقال نائب أمني مال غرفة املصدرين، النرصي 

سيتم  يوماً   20 خالل  إنه  النرصي،  إسامعيل 
والبالغ  للسعودية،  الصادر  املتبقي من  تصدير 
مضيفاً:  باملحاجر،  موجودة  رأس  ألف   400
توقيع  سيتم  رأس  ألف  الـ400  تصدير  "عقب 
والسعودية  السودان  بني  تجاري  بروتوكول 
وانسيابه  للصادر  الصحية  االشرتطات  يتضمن 

بصورة دامئة".

الخرطوم ــ ناهد اويش الخرطوم ــ ناهد اويش 
أكد املدير العام للرشكة السودانية للموارد 
تنظيم  أهمية  عىل  أردول،  مبارك  املعدنية، 
بطاقات  باستخراج  التقليدي،  التعدين 
بغرض  التقليديني،  للمعدنني  إلكرتونية 
حرصهم وتطوير استثامراتهم بتمليكهم أراٍض 
التعدين  منظومة  إطار  يف  الدولة  قبل  من 

الصغري.
وأشار إىل أن برنامج الرشكة لتطوير التعدين 
وورش  الندوات  تنظيم  عىل  يقوم  التقليدي، 
العمل واملنتديات، من أجل مناهضة استخدام 
اقتصادياً  مفيدة  بدائل  وإيجاد  الزئبق،  مادة 

ومقللة من اآلثار البيئية.

وجدد أردول خالل مخاطبته انطالقة حملة 
اإلرشاد التعديني إىل والية القضارف، الحرص 
عىل سالمة العاملني يف قطاع التعدين بشقيه 

م. األهيل واملنظَّ
ولفت إىل أن ربع سكان السودان مرتبطون 
ُيلقي مبسؤوليات كبرية  التعدين، مام  بنشاط 
اإلرشــاد  يف  بدورها  لالضطالع  الرشكة  عىل 
والتوعية للحفاظ عىل سالمة اإلنسان والبيئة 
املحيطة، مشرياً إىل أن شعار الحملة "سالمتك 
وصحتك أغىل من الذهب" يأيت ضمن األهمية 
التي توليها الرشكة للحفاظ عىل سالمة املعدنني 
عىل  والتأكيد  اآلمن،  اإلنتاج  عىل  وتشجيعهم 
جديتها والتزامها  باستدامة النشاط التعديني.

تفاصيل ص2

حمدوك يشكل لجنة قومية لمراجعة المناهج 
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

عبد  الدكتور  الــوزراء،  رئيس  أصدر 
وزير  توصية  عىل  بناًء  حمدوك،  الله 
محمد  بروفيسور  والتعليم  الرتبية 
األمني التوم، قراراً بتشكيل لجنة قومية 
ملراجعة املناهج الجديدة، عىل أن ترفع 

تقريرها خالل أسبوعني.
صالح  الربوفيسور  اللجنة  ويــرتأس 
محمد األمني، عميد كلية الرتبية جامعة 
حنان  الدكتورة  ومقررية  األحــفــاد، 
قسم  رئيس  الفاضاليب،  عثامن  محمد 
الخرطوم،  الرتبية جامعة  كلية  املناهج 
الخرباء واألكادمييني  وعضوية عدد من 

وممثيل املعلمني.
أن  من  بالتأكد  اللجنة  وتختص 
لجنة  بواسطة  إعدادها  تم  مادة  كل 
تحقيق  يف  بفاعلية  وتساهم  مختصة 
أهداف التعليم الجيد باإلضافة للتأكد 
التزم  قد  الجديد  املنهج  إعداد  أن  من 

املنهج  وأن  والقومية،  املهنية  مبعايري 
الجديد قابل للتدريس.

ملراجعة  القومية  اللجنة  وترفع 
املناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء 
ووجه  تاريخه،  من  أسبوعني  خــالل 
وجميع  والتعليم  الرتبية  وزارة  القرار 
تنفيذ  إجراءات  اتخاذ  املعنية  الجهات 

القرار.
مجلس  من  صحفي  ترصيح  وقــال 
القرار يأيت يف سياق عملية  الوزراء إن 
من  باعتبارها  التعليم  مناهج  إصالح 
يف  الرمح  ورأس  الثورة  أهــداف  أهم 
تتم  أن  الرضوري  ومن  التغيري،  عملية 
يف  املعروفة  العلمية  األُســس  حسب 
التنوع  تراعي  وبصورة  املناهج  إعداد 
والتاريخي  والحضاري  والديني  الثقايف 
للسودان ومتطلبات التعليم يف العرص 

الحديث.
التي  االنتقالية  "الفرتة  وأضــاف: 

للتوافق  مرحلة  هي  البالد،  بها  متر 
والتعمري  البناء  ــادة  إع ُأســس  حــول 
فيه  نستطيع  الجميع،  يسع  لسودان 
القوة  بحسن إدارة تنوعنا أن نكتسب 
عبور  عىل  يساعدنا  الذي  والتامسك 
البالد،  تاريخ  من  الحرجة  الفرتة  هذه 
الوزراء  رئيس  بيان  يف  جاء  ما  بحسب 

بتاريخ 7 يناير الجاري".
إىل ذلك التقى رئيس الوزراء مبكتبه، 
ممثيل لجنة املعلمني، وناقش االجتامع 
أوضاع التعليم واملعلمني وقضية إصالح 
من  صاحبها  وما  التعليمية  املناهج 

نقاش. 
العام  بدء  قضية  االجتامع  وناقش 
التعليمية،  العملية  واستقرار  الدرايس 
إصالح  عملية  يف  االستمرار  ورضورة 
مناهج التعليم، كام طالب ممثلو لجنة 
املعلمني بإخراج وزارة الرتبية والتعليم 
لتؤدي  الحزبية  املحاصصة  عملية  من 

دورها اإلسرتاتيجي يف صناعة التغيري.
عىل  الــوزراء  رئيس  أكد  جانبه  من 
عملية إصالح مناهج التعليم باعتبارها 
يف  الرمح  ورأس  الثورة،  أهداف  أهم 
العرص  روح  لتناسب  التغيري  عملية 

والحداثة.
ــقــرار الــذي  ال وأكــد حــمــدوك أن 
لحني  املناهج  بتجميد  قىض  أصــدره 
النظر فيها وليس إلغاءها، كام عرّب عن 
عملية  يف  واملختصني  العلامء  يف  ثقته 
إعداد املناهج، وأن قصد املراجعة هو 
تحقيق أكرب إجامع ممكن حول املناهج 
مجتمعي  حوار  إدارة  عرب  التعليمية 
لجنة  الوزراء  رئيس  أطلع  كام  واسع. 
لجنة  بتكوين  ــراره  ق عىل  املعلمني 
ملراجعة املناهج بناًء عىل توصية وزير 
محمد  الربوفيسور  والتعليم،  الرتبية 
األمني التوم، عىل أن تفرغ اللجنة من 

عملها وترفع تقريرها خالل أسبوعني.

موكب للتنديد 
بمجزرة الجنينة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
اإلثنني  اليوم  الثورية  الجبهة  نساء  تسري 
موكباً للتنديد مبجزرة غرب دارفور، واملطالبة 
باإلرساع يف تنفيذ اتفاقية جوبا لسالم السودان. 
املهتمني  كل  الثورية  الجبهة  نساء  ودعت 
للمشاركة ىف املوكب، الذي يتحرك عند الساعة 
الواحدة ظهراً من أسفل نفق جامعة الخرطوم، 
ويتوجه إىل القرص الجمهوري، لتسليم مذكرة 
مجلس  إلــی  ثم  ومــن  السیادي،  للمجلس 

الوزراء لتسلیم مذكرة لرئيس الوزراء.

إصابة مدرس أثناء تعرضه لعملية اختطاف 
الخرطوم ــ الدميقراطي الخرطوم ــ الدميقراطي 

أصيب محجوب عبدالله إبراهيم، معلم مبدرسة "روكرو" 
الثانوية بنات، بوالية وسط دارفور، إصابة بالغة أثناء تعرضه 

لعملية اختطاف بواسطة مجموعة مسلحة.
وقال املتحدث باسم املنسقية العامة ملعسكرات النازحني 
اختطاف  التي حاولت  املجموعة  إن  آدم رجال،  والالجئني، 
املعلم تتبع لقوات الدعم الرسيع، ويقودها، حسبو محمد 
إصابة  األستاذ محجوب  أصيب  إثرها  "عىل  حمزة، مضيفاً: 
خطرية، ونقل إىل مركز أطباء بال حدود لتلقي العالج، وتم 
فتح بالغ بالحادث يف مركز رشطة روكرو، مبحلية شامل جبل 

مرة، والية وسط دارفور".
وأوضح رجال أن لجان التحقيق التي شكلت من النائب 
العام، للتحقيق يف الجرائم الفظيعة التي ترتكبها املليشيات 

املسلحة، مل تتوصل إىل أي نتيجة لصالح الضحايا، وال يزال 
الجناة طلقاء دون محاسبة.

 وأضاف: "هكذا هو حال الحياة اليومية يف إقليم دارفور، 
جراء استمرار االنتهاكات الفظيعة من املليشيات الحكومية 
مبسمياتها املختلفة، وبصورة يومية ومكثفة، فضاًل عن عدم 
واالختطاف  واالغتصاب  القتل  جرائم  يف  العدالة  تحقيق 
ترتكبها  التي  واالعتقال،  والحرق  والترشيد  والتعذيب 

مليشيات النظام البائد".
العدالة  وتحقيق  البشعة  الجرائم  عدم حسم  إىل  وأشار 
التطهري  وجرائم  الجامعية  اإلبادة  جرائم  مرتكبي  وتسليم 
الحرب إىل املحكمة  اإلنسانية وجرائم  العرقي وجرائم ضد 
مع  املركزية  قضيتنا  هي  "هذه  مضيفاً:  الدولية،  الجنائية 

الحكومة االنتقالية التي مل نساوم عليها يوماً ما".
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األمة القومي: التشكيل الوزاري المرتقب فرصة أخيرة 

تخصيص موقع لدفن الموتى مجهولي الهوية

الخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازقالخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازق
بال  دعمه  القومي  ــِة  األم حــزب  أكــد 
الله  عبد  الدكتور  الوزراء،  لرئيس  تحفظ، 
باعتبارها  االنتقالية  وحكومته  حمدوك، 
حكومة الثورة املدنية التي ما زال الشعب 
السوداين يعلُِّق عليها آماِله، داعياً إلعطاء 
وفق  عمله  فريق  اختيار  حرية  حمدوك 

معايري الكفاءة 
رئيس  لقاءه  إن  بيان  يف  الحزِب  وقال 
الوزراء األسبوع املايض كان شفافاً ومثمراً 
اتسم بالروح الوطنية، والوضوح، والحرص 
الفرتة  وإنجاح  دعم  أهمية  عىل  املشرتك 
االنتقالية، ومعالجة قضايا املواطن امللحة.

تتسم  أن  رضورة  عىل  البيان  وشــدد 
العالية،  بالكفاءة  املنتظرة  الحكومة 

ناجعة  معالجات  اجــرتاح  عىل  والقدرة 
الحياة  متطلباِت  بتوفري  املواطنني  لقضايا 
الكرمية، وتحقيق السالم العادل والشامل.

الحكومة  يف  مشاركته  ــة  األم ــد  وأك
املرتقبة، انطالقاً من مسؤوليته التاريخية، 
وإمياناً منه أن العمل مع الرشكاء يف هذه 
مصريية  وطنيٌة  رضورٌة  الدقيقة  املرحلة 
الُحكم  اختالالت  ومعالجة  البالد،  لخالص 

يف الفرتة املاضية.
يرفض  األمة  حزب  أن  البيان  وأوضح 
من  أليٍّ  واإلقصاء  املحاصصة  أساليب 
العادل  بالتمثيل  مطالباً  الثورة،  نات  مكوِّ
مصلحة  عىل  الحادبة  الثورة  قوى  لكلِّ 
الوطن يف الحكومة املنتظرة، ويف املجلس 

الترشيعي بصورة ُمنصفة.

املسؤول  هو  ــوزراء  ال رئيس  أن  وأكد 
األوُل عن أداء حكومته أمام الشعب، وأنه 
يجب أن ُتتاح له الحريُة يف اختيار فريق 
مراعاة  مع  الكفاءة،  معايري  ِوفق  عمِله، 
التوازن املطلوب لتحقيق التحول املنشود.

اتصاٍل  عىل  ظل  األمــة  أن  إىل  وأشــار 
ومع  الحكومة  أركــان  مع  دامئني  وحــواٍر 
بغية  االقتصادية  األوضاع  لتدارس  رشكائه 
أن  وألجل  وهدتها،  من  بالبالد  الخروج 
املرجوة،  غاياتها  إىل  الشعب  ثورة  تصل 
قائاًل إن التشكيل الوزاري املنتظر سيكون 
أطــراف  كــّل  لتتسامى  ــرية  األخ الفرصَة 
الــذات،  أنانية  عىل  السياسية  العملية 
كل  فوق  العليا  الوطن  مصلحة  ووضع 

اعتبار.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
خصصت الحكومة موقعاً برشق النيل 
الهوية، يف محاولة  لدفن املوىت مجهويل 
لتذليل العقبات التي تواجه عمل لجنة 

التحقيق يف املفقودين قرسياً.
الــســيــادة  مجلس  عــضــو  ــفــت  وق
أمس  السعيد،  موىس  عائشة  االنتقايل، 
عىل املساحة التي خصصت لدفن املوىت 
لجنة  رئيس  بحضور  الهوية،  مجهويل 
موالنا  قرسياً،  املفقودين  يف  التحقيق 

للطب  وممثلني  العباس،  احمد  الطيب 
العديل ووزارة الصحة.

ترصيح  يف  ــوىس،  م عائشة  وقالت 
عىل  للوقوف  تأيت  الزيارة  إن  صحفي، 
املساحة املخصصة لدفن املوىت مجهويل 
الهوية، مبينة أنه سيتم فحص الجثامني 
تعرف  مهمة  لتسهيل  الــدفــن  قبل 
الجهات  وشكرت  ذويهم،  عىل  األرس 
العمل،  إلكــامل  واملساهمة  الداعمة 
التي  العقبات  كافة  بتذليل  ووعــدت 

رئيس  قال  جهته  من  اللجنة.  تواجه 
قرسياً،  املفقودين  يف  التحقيق  لجنة 
التي  املعوقات  من  العديد  هنالك  إن 
وجود  عدم  مقدمتها  يف  اللجنة،  تواجه 
موقع لدفن الجثامني، مبيناً أن املساحة 
تخطيطها  سيتم  تحديدها،  تم  التي 
لتكون جاهزة لدفن الجثامني بعد اتباع 
قبل  من  الالزمة  القانونية  ــراءات  اإلج
املعنية  العدلية  العديل والجهات  الطب 

وفق اإلجراءات واملعايري الدولية.

الثورية: إقالة خالد إدريس 
من أساليب النظام البائد

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

الجبهة  إدريس، من رئاسة  إقالة خالد  الثورية،  الجبهة  رفضت 

الشعبية املتحدة، قائلة إن ما جرى هو عمل وأسلوب من أساليب 

وترفض  التنظيامت  كل  لرشعية  دعمها  مؤكدة  البائد،  النظام 

املساس بها.

وقالت يف بيان باسم املتحدث باسمها، أسامة سعيد، إن املجلس 

رؤساء  كل  لرشعية  وتأكيده  دعمه  يؤكد  الثورية  للجبهة  الرئايس 

السالم  اتفاقيات  عىل  وقعت  التي  وتنظيامتهم  الثورية  الجبهة 

ورفضه القاطع لزعزعة تنظيامت الجبهة الثورية.

وأضاف: "البيان الذي أعلن فيه إقالة خالد إدريس رئيس الجبهة 

أساليب  من  وأسلوب  عمل  والعدالة  للتحرير  املتحدة  الشعبية 

السالم وواحد من  اتفاقية  البائد، هنالك عمل منظم ضد  النظام 

الثورية وهذا  الجبهة  بتنظيامت  انشقاقات  اإلعالن عن  أساليبهم 

جزء من الخطط املاكرة للنظام البائد".

وأوضح البيان أن الرؤساء املوقعني عىل اتفاق جوبا للسالم هم 

املعتمدين لدى أطراف عملية السالم وأي محاولة لزعزعة االتفاق 

ستجد تصدياً داخلياً وخارجياً من األطراف الداعمة لالتفاق.

مبادرة »شجرة التلميذ« 
توفر )600( ألف شتلة 

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة

شتلة  ألف   )600( توفري  عن  للغابات  القومية  الهيئة  أعلنت 

ملبادرة شجرة التلميذ بواقع )200( ألف شجرة كل عام بعد توقيع 

واملجلس  البيئة  لحامية  السودانية  الجمعية  مع  تفاهم  مذكرة 

األعىل للبيئة والرتقية الحرضية بوالية الخرطوم.

وفاكهة  ظل  شتول  وزراعــة  وتوزيع  إلنتاج  املبادرة  وتهدف 

والية  أبرزها  واليــات   )7( األوىل  املرحلة  يف  تستهدف  مختلفة 

توزيع  بجانب  محلية،  كل  يف  مدرسة   )20( باستهداف  الخرطوم 

شتول للتالميذ لتوزيعها وزراعتها حول أماكن التجمعات السكنية 

واملساجد .

وحذر رئيس الجمعية السودانية لحامية املستهلك، عيل أحمد 

الطبيعية خاصة يف واليتي  املوارد  الرشسة عىل  الهجمة  عيل، من 

القضارف وكسال وإحداث رضر بليغ بزيادة أعداد الالجئني، وأكد 

أن هناك مشاريع أخرى لزيادة الرقعة الخرضاء يف السودان.

آدم  باإلنابة،  االتحادية  للغابات  القومية  الهيئة  مدير  أقر  فيام 

انفصال  بعد  السودان  يف  الشجري  القطاع  بتدهور  السيد،  عيل 

دولة جنوب السودان، مؤكداً الحاجة لتغطية )5( ماليني فدان عرب 

الحراك املجتمعي.

تسجيل )247( إصابة كورونا 
بالخرطوم خالل أسبوع

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

 أعلنت اإلدارة العامة للطوارىء ومكافحة األوبئة بوزارة الصحة 

الخرطوم تسجيل )247( حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، منذ 

آخر تقرير اإلثنني املايض، وذلك ضمن إجاميل عدد الحاالت التي 

تم فحصها والتي بلغت )4444( حالة مبعدل إصابة 5.5%.

وكشف مدير اإلدارة العامة للطوارىء ومكافحة األوبئة بوزارة 

الصحة، د. نادر الطيب محمد عيل، خالل تقدميه التقرير الدوري 

تسجيل  عن  فضاًل  وفاة،  حاالت   6 تسجيل  عن  كورونا  لطوارىء 

)55( حالة شفاء جديدة ليصل عدد حاالت الشفاء بوالية الخرطوم 

الخرطوم يف تسجيل  إىل استمرار محلية  إىل )9133( حالة، مشرياً 

أعىل معدالت إصابة مقارنة مع بقية املحليات.

منزاًل،  لـ)130(  باملحليات  الرسيعة  االستجابة  فرق  زيارة  وأكد 

باإلضافة إىل اتجاههم لزيادة مراكز الفحص إىل 28 مركزاً، مبعدل 4 

مراكز لكل محلية، خالل يناير الجاري .

السالمة  مبعايري  االلتزام  املواطنني  جميع  عيل  محمد  وناشد 

االجتامعي  والتباعد  الكاممات،  لبس  من  الصحية  واملوجهات 

طوارئ  مبركز   )221( الرقم  عىل  والتبليغ  الفايروس،  من  للوقاية 

كورونا لالستفسار وتلقي التوجيه الالزم .

انطالقة حملة التطعيم ضد 
شلل األطفال

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
لتطعيم  الثانية  الحملة  انطالقة  عن  الصحة  وزارة  أعلنت   
لقاح  لتوزيع  باإلضافة  أقل من خمس سنوات،  ٨.٥٢٨.٣٥٣ طفاًل 

فيتامني )أ(، بكل واليات البالد.
الرحيم، يف  عبد  أحمد  أسامة  د.  االتحادية،  الصحة  وزير  وقال 
مؤمتر صحفي بخصوص انطالقة الجولة الثامنة من حملة التطعيم 
ضد شلل األطفال والقضاء عىل نقص فيتامني )أ(، إن الحملة شاملة 

لجميع الواليات واملحليات .
من جانبها قالت مدير إدارة صحة األم والطفل، داليا إدريس، إن 
خطورة نقص فيتامني )أ( يسبب العىش اللييل، ويؤدي اىل العمى، 
قائلة: "خططنا لحملتني ونسبة التغطية بلغت %95 خالل الجولة 
الثانية"، مبينة وصول حزم اإلمداد التي تستهدف أكرث من 8 ماليني 

أقل من خمس سنوات .
اتفاقية السالم تم تطعيم أطفال ألول  وأشارت إىل أنه بتوقيع 
مرة منذ عدة أعوام يف )22( قرية بواليتي النيل األزرق وجنوب 

دارفور )كاس( والقطاع الغريب لجبل مرة.
أن  وأكدت  للتطعيم،  اإلثيوبني  الالجئني  تضمني  إىل  وأشــارت 
األوىل  الحملة  خالل  اإلثيوبيني  الالجئني  بتطعيم  قامت  الــوزارة 
لجميع  الحملة  وصول  متوقعة  الثانية.  الحملة  خالل  وتتواصل 

املناطق التي تسيطر عليها الحركات املسلحة. 
بالسودان،  العاملية  الصحة  منظمة  ممثل  أكدت  السياق  وىف 
القومية الستئصال شلل  التزام املنظمة بدعم الحملة  نعمة عابد، 
األطفال، مشرية إىل أن التغطية وصلت لكل بيت يف الجولة األوىل 

وكانت بنسبة عالية.

النيابة تتسلم قائمة نقل )55( 
مستشارًا من وزارة العدل

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
نهايئ  نقل  وخطاب  قامئة  األحد  أمس  العامة  النيابة  استلمت 
لعدد )55( مستشاراً من وزارة العدل للنيابة العامة مبوجب القرار 
أن  املقرر  الوزراء. ومن  الصادر من مجلس  لسنة ٢٠٢١م   ٧ رقم 
بالنيابة  استيعابهم  إجراءات  مراسم  إكامل  األربعاء  يوم  يشهد 

العامة لبدء مبارشة مهامهم.

شطب دعوى مدارس خاصة 
ضد وزارة التربية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
شطبت محكمة الطعون اإلدارية بالخرطوم أمس األحد، الدعوى 
املرفوعة من املدارس األجنبية الخاصة، ضد وزارة الرتبية والتعليم 
ممثلة يف اإلدارة العامة للتعليم الخاص بخصوص إلغاء تصاديقها.

وقال إعالم وزارة الرتبية يف منشور، إن القرار جاء بعد أن نظرت 
يف  الطعن  يف  تتمثل  والتي  املوجهة،  الدعوة  لحيثيات  املحكمة 
سلطة اإلدارة العامة للتعليم الخاص يف إصدار قرار بإلغاء تصاديق 
لسنة 2019. وأكدت  العام  التعليم  تنظيم  لقانون  املدارس، وفقاً 
املحكمة أن القرارات صحيحة وجاءت وفقاً للقانون ومل يكن هنالك 

سوء استغالل للسلطة.
"كامربيدج  مدارس  تصاديق  ألغت  قد  كانت  الوزارة  أن  يذكر 
مخالفتهم  بعد  سكول"،  وجرنال  العاملية  وكبيدة  اسكول  وقرامر 

االلتزام بضوابط الوزارة فيام يخص الرسوم الدراسية.

إعادة 390 من المفصولين 
تعسفيًا للخدمة بشمال كردفان

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أكدت املدير العام لديوان شؤون الخدمة بشامل كردفان، زينب 
وفقاً  للخدمة،  تعسفياً  املفصولني  إعادة 390 من  الحسني،  العبيد 

لتوجيهات مجلس الوزراء االتحادي بشأن املفصولني تعسفياً .
بكل  مهامهم  يبارشون  للخدمة  املعادين  املفصولني  إن  وقالت 
من قطاع املياه والكهرباء بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية 
حالياً  جاٍر  العمل  أن  .وأضافت  بالوالية  واالقتصاد  املالية  ووزارة 
الستكامل إعادة 34 للخدمة، من جملة 103 من املفصولني، مبينًة 
أن العمل يف مرشوع الرتقيات لكافة الفئات من العاملني واملوظفني 
التابعني للمؤسسات الحكومية والوزارات ومحليات الوالية املختلفة 

مييض عىل قدم وساق .
الديوان  التى حققها  من اإلنجازات املختلفة  واستعرضت عدداً 
خالل الفرتة املاضية، والتي ساهمت يف دفع مسرية العمل بالديوان، 

بجانب الخطط والربامج املراد إنفاذها يف الفرتة املقبلة.

\الشرطة: عودة الهدوء إلى 

مدينة الجنينة
الخرطوم ــ الدميقراطي الخرطوم ــ الدميقراطي 

قالت الرشطة إن األوضاع ىف مدينة الجنينة حارضة والية غرب 
االنفالت  من  أسبوع  نحو  بعد  طبيعتها  إىل  تعود  بدأت  دارفور، 

األمني وتهديد املليشيات املسلحة لحياة املواطنني.
وأشار بيان للمكتب الصحفي للرشطة إىل انتشار القوات النظامية 
العامة وعودة  وقوات الرشطة يف أرجاء املدينة، لتوفري الطأمنينة 

النشاط التجاري باألسواق واملتاجر، وجميع األنشطة السكانية. 

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
املــالــيــة  وزارة  أصــــدرت 
منشوراً  االقتصادي  والتخطيط 
الحكومية  الوحدات  عىل  شدد 
ترتتب  تعاقدات  أي  إبرام  عدم 
عليها دفعيات بالعملة األجنبية 
موافقة  عىل  الحصول  بعد  إال 
مكتوبة من وزارة املالية.وشدد 
الشفافية  مببدأ  االلتزام  عىل 
املالية يف التنفيذ بحيث تعكس 
التقارير الدورية تفاصيل األداء 
االنحرافات  وتحديد  الفعيل 
وأسبابها والعمل عىل معالجتها، 
ــرصف  ال ترشيد  إىل  ــة  إضــاف
يف  األولويات  وفق  وتحديده 

التي  التغذيات الشهرية  حدود 
ووفق  املالية  وزارة  تسددها 

املوارد الحقيقية.
ــوزارات  الـ املنشور  وألـــزم 
مبوافاة  الحكومية  والوحدات 
والتعاقد  للرشاء  العامة  اإلدارة 
بخطة  الفائض  من  والتخلص 
ــدات  ــاق ــع ــت ــرتوات وال ــشـ املـ
الشهرية،  الدورية  والتقارير 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  بجانب 
املالية  بــالــرقــابــة  املرتبطة 
الئحة  يف  عليها  املــنــصــوص 
واملحاسبية  املالية  اإلجــراءات 
والئحة  وقانون  م   2011 لسنة 
من  والتخلص  والتعاقد  الرشاء 

الشفافية  ملبدأ  تحقيقاً  الفائض 
واملساءلة.

سداد  أن  املنشور  وأعلن 
 2021 يناير  شهر  مرتبات 
يتوقف عىل موافاة وزارة املالية 
نوفمرب  شهر  مرتبات  بكشف 
الداخيل  املراجع  من  املعتمد 
ال  موعد  يف  الرصف  وتوقيعات 
يتعدى الخامس والعرشين من 
برصف  االلتزام  مع  يناير  شهر 

املرتبات بنظام الرصاف اآليل.
ــاف  ــق كـــام شـــدد عـــىل إي
الهياكل  خـــارج  التعيينات 
والتقيد  املــجــازة  الوظيفية 
يف  ــواردة  الـ الخدمة  ــرشوط  ب

القومية  املدنية  الخدمة  الئحة 
لسنة 2007 م وقرارات مجلس 
ــرشوع يف  الـــوزراء مع عــدم ال
إال  والتعيني  االختيار  إجراءات 
كام  املالية،  وزارة  موافقة  بعد 
مبنح  التقيد  املنشور  أوجــب 
العالوات ذات الطبيعة الخاصة 
الخدمة  لرشوط  وفقاً  للعاملني 

املجازة.
الوزارات  قيام  أيضاً  وتضمن 
بإعداد  الحكومية  والوحدات 
الشهرية  الربمجة  وإدخـــال 
الخزانة   - املحوسب  بالنظام 
ورفعها   -  )TSA( ــواحــدة  ال

لوزارة املالية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
الثورية  الجبهة  رئيس  أكد 
تحرير  جيش  حــركــة  رئــيــس 
االنتقايل،  املجلس  ــ  السودان 
السامح  عدم  إدريس،  الهادي 
األمنية  التفلتات  بــتــكــرار 
مجال  "ال  ــاًل:  ــائ ق ــور،  ــدارف ب
اليوم"،  بعد  األمنية  للتفلتات 
الزراعي  املوسم  أن  إىل  ولفت 
من  خــالــيــاً  سيكون  ــادم  ــق ال

عىل  والــتــعــديــات  التفلتات 
الزراعة واملزارعني.

خالل  إدريس،  الهادي  وقال 
الجامهريي،  اللقاء  مخاطبته 
شامل  مبحلية  طويلة  مبنطقة 
لن  الثورية  إن  أمس،  دارفــور، 
كل  تــرى  حتى  بــال  لها  يهدأ 
الجنائية  للمحكمة  املطلوبني 

داخل قفص االتهام.
أولــويــات  وأوضـــح أن مــن 

األمن  حفظ  جوبا  سالم  اتفاق 
واالستقرار بالبالد، وأشار إىل أن 
األمنية  الرتتيبات  عىل  التوقيع 
السودان  ولكل  دارفــور  ملسار 
يف  األمــن  توفري  أجل  من  كان 
السالم  أن  مؤكداً  البالد،  ربوع 
األمن،  بتوفري  إال  يتحقق  لن 
اتفاق سالم جوبا  أن  إىل  مشرياً 
االتفاقيات  كل  عن  يختلف 
وليس  للجميع  ملكاً  باعتباره 

سالم نخب.
قوات  أن  إىل  الهادي  ولفت 
السودان  تحرير  حركة  جيش 
املشرتكة  للقوات  نواة  ستكون 
التي سيتم تكوينها قريباً، مشرياً 
اشتمل  السالم  اتفاق  أن  إىل 
مشرتكة  قــوات  تكوين  عــىل 
لحفظ األمن بدارفور. وأضاف: 
"سننرش القوات املشرتكة يف كل 
أنحاء دارفور لحامية املدنيني". 

المالية تمنع إبرام عقودات الشراء بالنقد األجنبي

الهادي إدريس: لن يهدأ لنا بال حتى نرى
 المطلوبين أمام المحكمة الجنائية

 

• كورس تطبيقات الحاسوب                   15 يومًا
• المحاسبة اإللكترونية Quick Books      15 يومًا
• المحاسبة اإللكترونية SMACC             15 يومًا

    3Dmax – AutoCad – ArchiCad :الكورسات الهندسية •
30 ساعة لكل كورس

 Oracle – Visual Basic – Java :كورسات لغات البرمجة •
++– C

مركز اسكارس للتدريب
SCARS TRAINING CENTER

رائدرائد  التدريبالتدريب  فيفي  السودانالسودان

يعلن المركز عن فتح باب التسجيل لكورسات الحاسوب القصيرة:

موقعناموقعنا: : الخرطومالخرطوم –  – السوقالسوق  العربيالعربي –  – عمارةعمارة  النفيديالنفيدي
تلفونتلفون: : 01837154450183715445 –  – 09124240120912424012



 وبعد أن أكل الدهر ورشب من محنتنا، دعا عبد 
رئيس  بني  عليها  متفق  معايري  )وضع  إىل  القيوم 
سأله  الصحايف  وليت  الرتشيحات(  ولجنة  الوزراء 

عمَّ كانوا يفعلون أصاًل؟ 
لكنه مبنطق لزوم ما ال يلزم نرث علينا نصائح مثينة 
املعلومة  العامة  املعايري  تكون  أن  يكفي  )ال  وقــال: 
لجنة  تشكيل  ُيعاد  وأن  للكفاءة،  محدداً  فقط  هي 
وكفاءة  أصحاب خربة  تضم  بحيث  الحالية  الرتشيحات 
اللجنة  أن  ذلك  ومعنى  بتجرد(  العمل  عىل  قادرين 
التي هو جزء منها - بحسب التعريف - مل تكن تضم 
بتجرد.  العمل  عىل  قادرين  كفاءة  وال  خربة  أصحاب 
أو  ثائراً  أن تكون  املعايري وقال: )ال يكفي  ثمَّ زاد من 
مواصفات(  لهم  الدولة  فرجال  وزيراً،  لتصبح  مناضاًل 
وال ندري منذ متى اكتشف )أرخميدس( نظريته تلك؟ 
الذين )صاموا وفطروا عىل  املعبد عىل رؤوس  ثمَّ هدَّ 
لجنة  ضمن  ووجودي  متابعتي  )حسب  بقوله:  بصلة( 
ترشيحات نداء السودان أو من خالل الفرتة التي كنت 
فيها عضواً مناوباً بلجنة الرتشيحات، ال توجد أي معايري 
دقيقة تتصل بالكفاءة والقدرات واملؤهالت والتجربة، 
ومعظم القوى تقدم مرشحني غري أكفاء، وهذا انعكس 
سلباً عىل أداء الجهاز التنفيذي بشكل واضح جداً( وتلك 
شفافية تنهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن طاملا لن يضري 

الشاة سلخها بعد ذبحها!
األزمة ليست كم صورها السيد عبد القيوم فهي 
أعمق من ذلك بكثري. لكن أن تأيت الشكوى ممن كان 
رشيكاً يف الرضاء، فذلك ما يدعو للحرية حقاً. وال أدري 
الصابر  البلد  هذا  يف  مسؤولياتهم  الناس  يتحمل  متى 
أهله؟ فالكل يرمي بدائه وينسل. واقع األمر أن ما حال 
الناس  النبيلة هو ظن بعض  الثورة غاياتها  بلوغ  دون 
أن الثورة تصل نهاياتها باختيار الحكومة، وذلك بالطبع 
ظن آثم، ألن الحكومة كيان بريوقراطي استاتييك بينم 
بعض  يظن  كذلك  راديكالية.  ديناميكية  حالة  الثورة 
الناس أن الحكومة سوف تنجز برنامج الثورة وما عىل 
الجمهري سوى انتظارها يف نهاية املصب ليجنوا مثارها، 
وهو خطأ مفاهيمي آخر يسلب الجمهري مهمتها فم 

الحكومة سوى وسيلة لتحقيق غاياتها!
الشاهد أنه مل يتبلور معنى الدولة يف مخيلتنا بعد، 
كم أن فهمنا لطبيعة الثورة ما يزال قارصاً. بدليل أننا 
مل نستطع حتى اآلن تحديد فلسفتها وثقافتها عىل ضوء 
شعاراتها املرفوعة، وبالتايل غاب املرشوع والربنامج، فم 
الذي ُينتظر من أي حكومة أن تفعل؟ بل لن تفعل حتى 
لو كان وزراؤها من جنس املالئكة. والغريب يف األمر 
يعتقدون  الوزارة  سدة  ليتبوأوا  يختارونهم  الذين  أن 
يف قرارة أنفسهم أنهم فعاًل من جنس املالئكة، وأنهم 
يحملون عصا موىس التي تحيل الدمار عمراً، لهذا فهم 

بها  قام  إذا  إال  أمرها  يفلح  لن  الوزارة  إن  إذ  فاشلون. 
ثلة من املستشارين مبنطق )نصف رأيك عند أخيك( كم 
يقول املثل السائد، فال مناص عندئٍذ من أن نشهد هذا 
الثالثة  بشعاراتها  اندلعت  التي  فالثورة  املريع،  التخبط 
الخالدات، تقزَّمت حتى صارت بضع )رغيفات( ال يقمن 

ُصلبنا!
ال عليك – يا رعاك الله - فللمحنة وجه آخر يكمل 
ظهور  قرب  بالحكومة  فاالنشغال  املأساوية.  الصورة  تلك 
املجلس الترشيعي متاماً، وهو إن شئت ثاين القبلتني اللتني 
لن تستقيم بدونهم صالة الدميقراطية. وقد اتضح مبا ال 
يدع مجااًل للشك أن هذا املجلس ال بوايك له. فحكومة 
األمر الواقع تحاربه وحكومة الظل تتربأ منه، وآخرون من 
وراء حجاب ينتظرون جثته عند املصب، فمن يجرؤ عىل 
الكالم؟ بل هل يعلم القراء الكرام أن هناك مجلساً اسمه 
عليه  ويرشف  أعضاء(  )بدون  فعلياً  الترشيعي  املجلس 
طاقم )املجلس الوطني( الذي يفرتض أنه ُقرب وُدفن مع 

النظام البائد، بل إمعاناً يف اإلذالل طلب مجلس الوزراء 
)الطيب  واملحاسبية  املالية  الشئون  مدير  خدمة  متديد 
محمد عبد الرحيم( عوضاً عن عدم محاسبته عىل تورطه 

يف العديد من القضايا مبا فيها التزوير يف العهد البائد!
العاملني  )مقاومة  لجنة  رفعتها  ذلك يف مذكرة  جاء 
باملجلس الترشيعي االنتقايل( للسفري عمر مانيس رئيس 
متضمنة  2021/1/6م  بتاريخ  ــوزراء،  ال مجلس  شؤون 

الحقائق التالية:
أواًل: أواًل: املذكور أعاله شغل منصب املدير املايل باألمانة 
العامة للمجلس الوطني، عىل مدى أكرث من اثنتي عرش 
املؤمتر  منسويب  لنشاط  األسايس  املمول  فيها  كان  عاماً، 
املالية.  املخالفات  من  جملة  إىل  باإلضافة  الوطني. 
والجدير بالذكر أنه متورط يف عدة قضايا تزوير )أرفقت 

املذكرة تفاصيلها ومستنداتها منذ العهد البائد(.
ثانياً:ثانياً: رغم ذلك فوجئت لجنة املقاومة واملوظفون يف 
األمانة العامة بخطاب مجلس الوزراء الصادر من مكتبكم 

املوقر بتاريخ ديسمرب 2020م يستبقي فيه املذكور أعاله 
يف وظيفته كمدير مايل ملدة عام خدمة غري معاشية.

باملجلس  العاملني  مقاومة  لجنة  تستنكر  ثالثاً:ثالثاً: 
أحاطت يف  قد  وأنها  إجراء خاصة  تمَّ من  ما  الترشيعي 
خطابها بتاريخ 2020/10/24م السيد رئيس الوزراء علًم 
العام  األمني  مكتب  عرب  البائد  النظام  فلول  بتحركات 
عام،  أمني  بتعيني  الترشيعي، وطالبت  للمجلس  املكلف 

ومل يأت الرد رغم مرور ما يناهز الشهر.
رابعاً:رابعاً: نرجو إلغاء أمر استبقاء املذكور أعاله حفاظاً 
املجيدة  ديسمرب  ثورة  ومكتسبات  الدولة  موارد  عىل 

بتفكيك خاليا النظام البائد.
إذا كنت – يا عزيزي القارئ - من املتسائلني مثيل 
عن ضعف السيد رئيس الوزراء وقلة خربة مكتبه، فأنا 
عمر  الكواليس  رجل  تجاه  برصك  تصوب  بأن  أدعوك 
مل  بحرية  أصابني  والذي  الرئاسة،  شؤون  وزير  مانيس 
حني  عىل  الــوزارة  كريس  اعتىل  إذ  حيايت.  يف  مثلها  أر 
غرَّة، كم تقول األعراب. ومىض يخوض غمرها بعزم ال 
يخور، ومل يسأل أحٌد من الناس منذ متى غريَّ املذكور 
الواقع  اليسار؟  الكتف  إىل  اليمني  الكتف  من  بندقيته 
يقول  )استوروبيا( كم  الوزارة بهدف  أن مانيس دخل 
يتحدث  القدم. وبني عشية وضحاها أصبح  محبو كرة 
كثري  شأن  ذلك  يف  شأنه  صانعيها.  من  أكرث  الثورة  عن 
من األشعبيني – من أشعب - الذين يقتحمون الوالئم 
مثااًل  شئت  وإن  لها.  ُيدعوا  أن  ينتظرون  وال  اقتحاماً 
فتأمل أزالم النظام السابق الذين يدخلون مكتب رئيس 
الوزراء كم النمل بني املسامات، وإن شئت مثااًل آخراً 
وإن  القراي،  عمر  دكتور  قضية  تعقيدات  عن  فابحث 
الجرنال  وبني  بينه  يجري  ملا  السمع  فأصغ  ثالثاً  شئت 

حميديت يف الكواليس!
عن  اسألوا  بل  الترشيعي،  املجلس  عن  تسألوا  ال 

مانيس!
وإن  والدميقراطية  املحاسبة  من  البد  الكالم:  آخر 

طال السفر!

حكومة مالئكة!
القوم يتطلعون لوالدة  التي تجتاحنا يف كل شيء، وبينما  السيولة  يف إطار حالة 
حكومة طال انتظارها، لفت انتباهي حديث أدىل به السيد مجدي عبد القيوم لصحيفة 
الحداثة يوم 2021/1/18م والذي وصفته الصحيفة بالقيادي يف تحالف قوى الحرية 
الُقبعات. قال: )إن  والتغيري وعضو لجنة الرتشيحات. وكالهما موقع ترفع لشاغله 
التحالف ليس مؤهاًل اآلن الختيار مجلس وزراء، ال من حيث الهيئات املعنية بهذا 
وكأني  كفر(  القصيدة  )أول  عنه  يقال  ما  ولعمري هذا  وال كحاضنة سياسية(  األمر، 
بقائله ينصح قارئه بأال يتوغل لكي ال يلدغ. حيث قال إن حديثه يرتكز على ثالثة 
أسباب )ذاتية متصلة بها وموضوعية متعلقة بعدم االتفاق على معايري ومواصفات 

faldaw@hotmail.comfaldaw@hotmail.comفتحي الضو محددة الختيار الوزراء(.

3 االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(



االنتقال الخاطئ
منطقتي  يف  سيام  ال  ــ  شعبية  انتفاضة  أدت  عامني؛  قبل 
ولتجنب  االنهيار.  حافة  إىل  البالد  لدفع  ــ  واألمهرة  األرومو 
تفكك الدولة اإلثيوبية؛ وافق مهندسو اإلصالح، عىل أن يتوىل 
الحزب الحاكم ــ نفسه ــ قيادة االنتقال إىل الدميقراطية، مع 
من  كان  ثم؛  ومن  األمور.  زمام  تتوىل  جديدة  وجوه  وجود 
الواضح ــ منذ البداية ــ أن التغيري لن يكون سوى "نبيذ قديم 
الداخل"، عىل  من  "اإلصالح  تفضيل؛  تم  زجاجة جديدة".  يف 
الشعبية  الجبهة  منذ سيطرة  الدولة،  انهيار  لتجنب  "الثورة"، 
وأجهزة  والجيش،  الوطنية،  املخابرات  عىل  تيقراي  لتحرير 
الدولة املختلفة. ومن ثم؛ إذا تم اختيار "الثورة" ــ كام يعتقد 

جوهر محمد ــ لكان قد ثبت أنها دموية، وُتزق إثيوبيا.
ورئيس  للتحالف،  كقائد  2018م؛  عام  آيب  اختيار  أثار 
لفتح  رائعة  خطوات  اتخاذ  تم  البداية.  يف  األمل  للوزراء، 
املجال السيايس؛ مام ُيشري إىل أن البالد كانت أخرياً عىل طريق 
الدميقراطية. ومع ذلك؛ فشل رئيس الوزراء، يف التوفيق بني 
نخب تيقراي السياسية، واألمنية، واالقتصادية، وإعادة دمجها 
واالستهداف.  بالحرمان،  شعروا  وبالتايل؛  الحاكم.  الهيكل  يف 
وأدى نقص الثقة ــ بني الحكومة الفيدرالية ونخب التيقراي 
ــ لتعقيد العالقة الهشة، مام دفعها للتورط يف رصاع مسلح. 
و"الجبهة  الفيدرالية؛  الحكومة  بني  الثقة  عجز  ص  يتلخَّ
القوة  حاسمني:  عاملني  يف  تيقراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
،تشكيل مستقبل  واأليديولوجية. يريد كل من آيب؛ وتيقراي 
إثيوبيا، لكن لديهام رؤى متضاربة، ومن هنا يأيت الرصاع عىل 

السلطة.
اإلثيوبية  الشعبية  الثورية  الدميقراطية  الجبهة  أن  ورغم 
الحاكمة؛ كانت ائتالفاً من أربعة أحزاب، فإن الجبهة الشعبية 
السكان  من   %  10 من  أقل  تثل  والتي  ــ  تيقراي  لتحرير 
1991م  العام  منذ  القيادة  مقعد  يف  كانت  ــ  اإلثيوبيني 
سمعة  لتشويه  محاولة  يف  تيقراي؛  جبهة  رشعت  سياسياً. 
اإلسالمية،  مورو  تحرير  جبهة  قوَّضت  للحكومة؛  وفقاً  آيب. 
حكم آيب، وحرَّضت عىل الرصاع، وروَّجت للكراهية، وأجرت 
ذلك؛  من  واألهم  خطأ".  أو  صواب  "عن  إقليمية  انتخابات 
أظهرت اهتامماً باستعادة السلطة التي فقدوها باسم الدفاع 
عن الفيدرالية التي داسوا عليها. آيب؛ الذي رمبا اقتنع بنبوءة 
وبطبيعة  مثن،  بأي  السلطة  وراء  يسعى  أيضاً  كان  والدته، 
ح املوقف:  الحال.. اصطدموا. ولعل املثل األمهري التايل يوضِّ
إذا مل يهزم أحدهام  املنزل  "من املستحيل أن يغادر سيدان 
اآلخر". ويبدو املثل األمهري مقاباًل للمثل السوداين: "ريسني 

بغرقوا املركب".
يوجد  إذ  الحكومي،  النظام  نوع  ينبع من  الثاين؛  التناقض 
اليمينية  املجموعة  تريد  بينهام،  التوفيق  معسكران ال ميكن 
إعادة  ــ  الحرضية  والنخب  األمهرة  من  أساساً  املكونة  ــ 
ــ  الحايل  ــ  الفيدرايل  النظام  يعتربون  إنهم  املركزي.  النظام 
وبعد  آيب؛  االستقرار.  وعدم  السياسية،  املشاكل  كل  سبب 
ُفقدانه أوراق اعتامده القومية ــ األورومو ــ اشرتك يف هذا 

املعسكر. وكالهام مرتبطان بشعار "اجعل إثيوبيا عظيمة مرة 
لتحقيق غاية "تضخيمه  وبالنسبة آليب؛ ميثل وسيلة  أخرى". 
املايض،  إىل  "عودة  ميثل  األخرى؛  للنخب  وبالنسبة  الذايت". 
وإىل احتكار إثيوبيا الثقايف والسيايس من ِقبل أمهرة. وتعتمد 
من  تطهريها  عىل  واستقرارها  ووحدتها،  إثيوبيا؛  استمرارية 
أي  السياسية،  وموروثاتها  تيقراي،  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ل  النظام العرقي الفيدرايل. "9" أقاليم؛ من أصل "10"، تفضِّ
استقاللية،  اإلقليمية  الحكومات  مينح  الذي  الحايل،  النظام 
ويرون أن معظم اإلثيوبيني مل يحصلوا عىل املواطنة الكاملة، 
يف ظل األنظمة السابقة، بسبب التمييز الرسمي ضدهم. إنهم 
يرون دعوة املعسكر اليميني لــ"العظمة" املاضية، عىل أنها 
دعوة لتجديد العبودية، ونزع امللكية بالنسبة لهم، ويشبهون 
هتاف نخبة األمهرة بشعار MEGA بأنه يعني "اجعل إثيوبيا 
أمهرة مرة أخرى". وتؤكد هذه املجموعة؛ أن استقرار إثيوبيا، 
ووحدتها، واستمراريتها، يعتمد عىل التنفيذ الكامل للدستور، 
والنظام الفيدرايل. مشريين اىل أن الدستور؛ والنظام الفيدرايل، 
حق لتأسيس إثيوبيا كدولة دميقراطية. ألن معظم اإلثيوبيني؛ 
مل يحصلوا عىل وضع املواطنة الكاملة يف ظل األنظمة السابقة، 

بسبب التمييز الرسمي.

آبي يمر بمرحلتني
مر آيب مبرحلتني ــ منذ توليه السلطة ــ يف البداية؛ كان بطاًل 
أمة..  يقود  كيف  فقط  يعرف  ال  "األرومو  األرومو.  لقومية 
ولكن ــ أيضاً ــ كيف يبنيها".. "معاً؛ ميكننا بناء رشق إفريقيا.. 
وإفريقيا بأكملها". هكذا؛ تحدث آيب إىل رفاقه من األرومو، يف 
جيام يوم 18 مارس 2019م، مضيفاً: "ال ميكن ألية قوة عىل 
األرض أن تنعنا من القيام بذلك". عندها بدأت نخب األرومو؛ 
التفكري بوصفهم منقذون، ليس فقط إلثيوبيا، ولكن أيضاً  يف 
اإلفريقي  القرن  أن  األورومو؛  اإلفريقي. وأكدت نخب  للقرن 
ــ ينحدرون من  املضطرب، سيشفى من خالل دواء "كويش" 

كوش.
املغني  مقتل  بعد  برسعة،  آمالهم  تبددت  لألسف؛  لكن 
الشهري هاشالو هونديسا، واعتقال جوهر محمد، وهو سيايس 
ــ  االنتقال. نخب األورومو  ثقيل، تحدى قيادة آيب لعملية 
يفقد  بعضهم  مام جعل  آيب،  منتقدي  أشد  بني  من  ــ  اآلن 
حياته، والبعض اآلخر حريته. نزح آيب؛ من معسكر األرومو، 
من ِقبل سياسيني يتمتعون مبؤهالت قومية أفضل، مثل ليام 
ميجرسا، وجوهر، ونشأ يف معسكر اليمني. لقد اعتنق جدول 
املناهضني  لصالح  القوى  ميزان  وقلب  اإلثيويب؛  األعــامل 
الثانية.  مرحلته  وبدأ  الجنسيات،  متعددي  للفيدراليني 
2019م،  العام  يف  االزدهار  حزب  أيب  أسس  الغاية؛  ولهذه 
من خالل حل ثالثة أحزاب ــ سابقة ــ للجبهة الدميقراطية 
الثورية للشعب اإلثيويب، وخمسة أحزاب متحالفة، تحكم ما 
ى بالدول "النامية". أدى موت الجبهة الشعبية الثورية  ُيسمَّ
لتحرير  الشعبية  الجبهة  أسستها  والتي  ــ  اإلثيويب  للشعب 
الشعبية  الجبهة  هيمنة  وإنهاء  يريد،  ما  لتنفيذ  ــ  تيقراي 

لتحرير تيقراي.
املعسكرات،  من  أيٍّ  إىل  ينضم  مل  آيب  أن  املرء؛  يجادل  قد 

ورثت  كام  املثال؛  سبيل  عىل  الخاصة.  أجندته  لديه  ولكن 
نقيضها.  وكتبت  اإلثيوبية،  عن  "تيقرايان"  أطروحة  األمهرة 
منليك  لقالب  الحديثة  إثيوبيا  األرومو يصنعون  فإن  وباملثل؛ 
الثاين. رمبا يقوم آيب؛ بضخ طاقة أرومو جديدة، يف التوليف مرة 
أخرى، بحيث ميكن استعادة ما فقده األرومو، وتحول إثيوبيا 

إىل مشهد جديد مشوب بأرومو.

ملاذا تسحق تيقراي
السيطرة  أولها  ثالثة دوافع،  السؤال؛ تربز  لإلجابة عن هذا 
عىل األرايض املتنازع عليها.إذ أن األمهرة يعتقدون أن الوقت 
مناسب إلعادة السيطرة عىل املناطق املتنازع عليها، والتي كانوا 
العقود  يف  تيقراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  أمام  قد خرسوها 
الثالثة املاضية، وهذه املناطق هي "ريا وويلقايت". وثانيها؛ 
محو التيقراي وموروثاتها، ال سيام الدستور اإلثيويب الفيدرايل، 
لهم؛  فبالنسبة  األمهرة.  لنخب  الرئيس  الهدف  ميثل  والذي 
هذا الدستور صنيعة الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي للرتاجع 
مواجهة  يف  األمهرة  ووضع  ألسالفهم،  األمة  بناء  مرشوع  عن 
استعادة  وثالثهام؛  البالد.  تدمري  بذور  وزرع  أخرى،  جنسيات 
املجد. فنخب األمهرة؛ عازمون عىل االنتقام من اإلذالل الذي 
وأعوانها،  تيقراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  يد  عىل  منه  عانوا 
عىل مدى العقود الثالثة املاضية واتخاذ موقفهم "الرشعي" يف 

السياسة اإلثيوبية.

العودة لنهاية السبعينيات
وبعد  جوهر..  سجن  بعد  سينجو  آيب  أن  يعتقد؛  كان  من 
مواجهة أكرب تهديد له.. الجبهة الشعبية لتحرير تغراي؟! اآلن؛ 
يبدو أنه إعادة لعام 1979م، مع تويل آيب دور العقيد منقستو 
التهديدات  من  منترصاً  منقستو  العقيد  خرج  مريم.  هاييل 
االنتصار  فإن  ذلك؛  ومع  حكمه.  ضد  والخارجية  الداخلية 
األويل مل ينقذ منقستو من هزميته النهائية، وإطالة أمد بؤس 
عليه  ُيحكم  مل  وإثيوبيا  آيب  مستقبل  فإن  وباملثل؛  اإلثيوبيني. 
قادة  وقتل  باعتقال  وال  ميكييل،  عىل  الفيدرالية  بالسيطرة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيقراي. بداًل من ذلك؛ كل هذا يتوقف 
عىل كيفية لعب آيب للعبة الشطرنج الناشئة متعددة األبعاد، 
مع األخذ يف االعتبار مصالح الغرب التي ال تريد دولة فاشلة 
املكائد  دمج  وبالتايل  إريرتيا،  مع  تحالف  وإقامة  إثيوبيا،  يف 
القوات  عىل  والقضاء  البلدين،  لكال  واالستخبارية  العسكرية 
املوالية للتيقراي. أما بناؤه عىل تكني تحالف األرومو ــ تحت 
إطالة  إىل  إما  النهج؛  هذا  فسيؤدي  ــ  أرومو"  "شيوا  منوذج 
أو  إثيوبيا  اندماج  إمكانية  أو ترسيع وفاته.. مع  أمد حكمه، 

تفككها.

السيناريوهات املحتملة
إىل  بشجاعة  النظر  إلثيوبيا؛ هي  املثالية  الحالة  ستكون 
إىل  املتحاربة  السياسية  القوميات  تتوصل  وليك  الحقائق، 
فإن  ذلك؛  ومع  يونيو.  من  الخامس  انتخابات  قبل  اجامع 
ذلك،  عن  وبداًل  الحايل.  السياق  ظل  يف  مرجح  غري  هذا 
ملستقبل  احتاماًل  األكرث  هي  سيناريوهات  ثالثة  هنالك 

إثيوبيا يف ظل حكم آيب. 

السيناريو األول: الدولة الحزبية 
الجديدة

الضغط  وتخفف  الداخلية؛  الخصومات  آيب  حكومة  سُتدير 
الخارجي. وستجرى االنتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة 
والتيقراي،  االرومــو،  مناطق  يف  خاصة  االضطرابات،  وبعض 
املعارضة  أحــزاب  تحصل  أن  املرجح  من  الجنويب،  واإلقليم 
معقولة،  االنتخابات  لجعل  الفيدرالية،  املقاعد  ربع  نحو  عىل 
ولتعزيز رشعية الحكومة. ومع ذلك؛ هناك اآلن أيضاً احتامل 
حدث  إن  أرومو.  يف  الرئيسة  املعارضة  أحزاب  مشاركة  عدم 
أي  مع  النظر،  وغض  بشدة.  ستتأثر  الدولة  فإن رشعية  هذا؛ 
ــ  االزدهار  حزب  يحاول  أن  املحتمل  من  األغلبية،  من  نوع 
الحزب الذي أنشأه آيب ــ التفاوض عىل ترتيب فيدرايل جديد، 
إثيوبيا  دولة  امرباطورية  تستمر  بحيث  العرق،  إىل  يستند  ال 

بالقدر "الصحيح" من التغيري واالستمرارية.

السيناريو الثاني: اتساع نطاق الحرب 
األهلية

اإلقليمية  الدولة  سلطة  مع  جنب  إىل  جنباً  سيظهر  وهذا 
إىل  الشامل  من  السلطة  انتقال  يسهم  وسوف  الحقيقية؛ 
الحبشية.  لالمرباطورية  املبكر  التقاعد  يف  إثيوبيا  جنوب 
عىل  األمهرة  فعل  رد  هو  السيناريو،  بهذا  يدفع  آخر؛  عامل 
بوا أنفسهم أوصياء عىل الدولة  األحداث. األمهرة ــ الذين نصَّ
من  ــ  املثال  سبيل  عىل  ــ  قلقون  ــ  اإلثيوبية  االمرباطورية 
ن  وجود قوات األمن شبه العسكرية، والتي يعتقدون أنها تكِّ
هناك  كان  إذا  ولكن؛  املركزية.  الحكومة  تحدي  من  األقاليم 
ــ فقد يتسبب يف رد فعل  تجاوز فيدرايل ــ يف هذه املنطقة 

عنيف، ومزعزع لالستقرار.
املجموعات  عكس  عىل  ــ  األمهرة  أن  ذلك؛  من  واألكــرث 
إثيوبيا.  أنحاء  جميع  يف  يعيشون  ــ  األخرى  الرئيسة  العرقية 
إن العواطف التي تنبع من استهداف عمليات قتل األمهرة يف 
تنشيط مظامل  ــ سُتعيد  ترويضها  يتم  إن مل  ــ  أخرى  مناطق 
املجموعات األخرى، مام يدفع البالد لالقرتاب من حرٍب أهليٍة 
واسعة النطاق. ميكننا أن نرى هذا يحدث بالفعل يف إقليم بني 
شنقول ــ قمز. قد تكون الحالة املزرية لالقتصاد اإلثيويب؛ هي 
البطالة  ترتفع  حيث  االستقرار،  عدم  من  املزيد  وراء  السبب 

وسط الشباب ــ حتى قبل انتشار جائحة كورونا املستجد.

السيناريو الثالث: حالة الطوارئ
بضغوط  السلطة؛ مصحوباً  الداخيل عىل  الرصاع  ر  يتطوَّ قد 
نطاقاً،  أوسع  إقليمية  إىل حرب  السودان ومرص،  خارجية من 
تحث البالد عىل إعالن حالة طوارئ وطنية أخرى، مام يؤدي 
الستمرار آيب أحمد يف شغل منصبه لفرتة غري محددة. والخطر 
هنا مرتفع بشكل ال ُيطاق. ومع ذلك؛ ستكون الحرب فرصة 
ممتازة آليب للبقاء يف السلطة وسحق املعارضني املتبقني. وقد 
تكون نتيجة هذا غري متوقعة؛ ولكن لديها فرص مامثلة للتفكك 
السيطرة  الجيش  توىل  لو  ماذا  املثال،  سبيل  عىل  والوحدة. 

"إلنقاذ" البالد من االنهيار، كام حدث يف مرص عام 2013م؟!

تقاريرتقارير٤
االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

معضالت آبي.. هل ستصبح إثيوبيا موحدة أم ستنقسم؟!

آبي  اإلثيوبي  الوزراء  رئيس  أن  إىل  ريبورت"؛  أفريكا  "ذا  لصحيفة  تقرير  أشار 
أحمد، وأنصاره من األمهرة، يف صعود. لكن؛ مستقبل إثيوبيا ليس واضحًا بأية حال 
ــ يف محاولة الستعادة  االسمية  الناحية  أنه من  إىل  التقرير؛  األحوال. ويمضي  من 
اإلثيوبي،  الوزراء  رئيس  بقيادة  ــ  الفيدرالية  الحكومة  تخوض  ــ  والنظام  القانون 
الحائز على جائزة السالم ــ نزاعًا وحشيًا ضد القادة السابقني يف منطقة تيقراي، 
مما تسبب يف تشريد عشرات اآلالف، أما من فقدوا أرواحهم فأعدادهم غري معروفة 
مكاسب سريعة،  تحقيق  عن  أحمد؛  أبي  مزاعم  ورغم  املليشيات.  بسبب هجمات 
فقد غرقت البالد فيما يشبه الحرب األهلية الطويلة، والتي قد تؤدي لتفاقم املعاناة، 

وحتى تمزيق البالد.
االنتخابي  باملسرح  العالم  انشغال  ومع  نوفمرب؛  من  الثالث  يوم  متأخر  وقت  يف 
مبدأ  بتكييف  وقام  الجيش،  هاجمت  تيقراي؛  قوات  إن  آبي:  قال  املتحدة،  للواليات 
واضحة،  بأهداف  فيدرالية،  قواتًا  أرسل  أنه  اإلثيوبيني  وأبلغ  لحرب محدودة.  باول 
لم يكن  الدستوري.  والنظام  القانون،  للتحقيق، الستعادة سيادة  وقابلة  ومحدودة، 
اندالع الحرب مفاجئًا ــ ملراقبي األوضاع يف إثيوبيا ــ بعد توتر طال أمده بني رئيس 
الطرفان ملواجهة مسلحة. ولكن السؤال؛  الوزراء؛ وجبهة تحرير تيقراي، رتب فيه 

ملاذا عادت إثيوبيا إىل الحرب لتسوية الخالفات السياسية؟!

ترجمة ــ الديمقراطي



* منذ متى بدأ التصاقك باألستاذ محمود؟!* منذ متى بدأ التصاقك باألستاذ محمود؟!
وفاة  بعد  األستاذ محمود محمد طه؛  ــ الزمت 
لألستاذ محمود محمد  األصغر  الشقيق  والدنا مختار، 
طه، يف العام 1952م، عقب خروج األستاذ من خلوته 
برفاعة 1951م ــ والتي امتدت لثالث سنوات ــ بعد 
أن قىض عامْي يف السجن، بسبب مقاومته االستعامر 
اإلنجليزي. واستشعاراً ملسؤوليته تجاه أبناء أخيه؛ جاء 
قد  وكان حينها  درمان،  أم  إىل  رفاعة  من  بهم جميعاً 
انضم للهيئة القومية للكهرباء، حيث عمل بها مهندساً، 
ومل يأخذ وقتاً ليتم توظيفه يف الهيئة، فقد كانت البلد 

يف ذلك الوقت محتاجة لعاملة متعلمة.
القريش  الطيب  منزل  محمود؛  األستاذ  استأجر 
ــ بحي املالزمي بأم درمان ــ لكن املنزل كان صغرياً، 
غرفتْي،  من  ن  ويتكوَّ األورويب،  الطراز  عىل  ومشيداً 
وصالة مستديرة، ومطبخ صغري. إىل جانب "حيشان" 
بلم شمل  تسمح  ال  املبنية؛  املساحة  لكن  كبرية جداً. 
كل األرسة، فقرر االنتقال إىل منزل آخر يسع الجميع. 
فأجر منزل توفيق الرساج ــ بحي بيت املال ــ بالقرب 
من سوق "أم ِسويُقو"، وأدخل كل أبناء، وبنات األرسة 
نفيسة  روضة  إىل  أنا  وذهبت  املــدارس،  إىل  الصغار 

أحمد القايض "السور" باملالزمي .
1964م،  سنة  حتى  املال؛  بيت  منزل  يف  مكثنا 
وكان األستاذ يقوم بتشييد منزل الثورة. لكن؛ حقيقة 
تعثَّ التشييد لعدم وجود املال الكايف، وكانت األمطار 
ُبني  ألنه  أخرى،  مرة  تشييده  لُيعاد  منه،  جزءاً  تهدم 
من "الجالوص". كان األستاذ ــ وقتها ــ يعمل مهندساً 
باملشاريع الزراعية، جنوب النيل األبيض "عمل خاص". 

ن من إمتام املنزل، ورحلنا فيه. وبعد مدة؛ متكَّ
يف  للعيش  الصغرية  وأرستــك  انتقلت  حينام  يف *   للعيش  الصغرية  وأرستــك  انتقلت  حينام    *
كنف األستاذ محمود.. هل كنِت عىل دراية مبا يحدث كنف األستاذ محمود.. هل كنِت عىل دراية مبا يحدث 

حولك؟!حولك؟!
األستاذ،  يفعل  مــاذا  أدري  أكن  مل  حينها؛  ــ  
لكنني كنت معجبة جداً بصربه، فقد كان املنزل يعج 
ار والضيوف، ورغم انهامكه ىف الكتابة، إال أنه كان  بالزوَّ
يستقبلهم بحفاوة، وكنت أجدهم جالسي ُقربه، وهو 

غارق يف كتابته. وبعد أيام؛ خرج  كتاب "اإلسالم".
كذلك؛ كانت هناك مكتبة بها قليل من الكتب، 
كان  فقد  واألجنبية.  السودانية  الصحف  إىل  إضافة 
املقاالت،  كتابة  عرب  كبري؛  نشاط   محمود  لألستاذ 
لكننا  بالصحف.  والسياسية  الفكرية،  واملساجالت 
التفتيش  نتيجة  ــ  املحكمة  أيام  ــ  منها  الكثري  فقدنا 
أجهزة  من  املنزل،  لها  تعرض  التي  والرسقة  املستمر، 
نظام منريى األمنية. لكن؛ كان هناك أعداد كثرية من 
لسان  كانت  واألخرية  والجمهورية،  الشعب  صحيفتي 
حال الحزب الجمهوري، ورأس تحريرها األستاذ محمود 
وعند  مالية.  ألسباب  طوياًل  تستمر  مل  أنها  إال  نفسه، 
أنها  وجدت  ــ  الحقاً  ــ  املقاالت  هذه  عىل  اطالعي 
ــ  "رسائل ومقاالت"  كتايب  التي صدرت يف  املجموعة 

األول والثاين .
بالنسبة  عم  مجرد  محمود  األستاذ  كان  هل  بالنسبة *  عم  مجرد  محمود  األستاذ  كان  هل   *

لك؟!لك؟!
ألمه  جدته  من  شيئاً  لدي  أن  أشعر؛  كنت  ــ  
محمود".  بت  "فاطمة  ووالدته  حمزة"،  بت  "زينب 
وهو  األستاذ،  والدة  أنني  شعور  دامئاً؛  يالزمني  وكان 
"فاطمة  أختي  ابنة  أن  وأذكــر  جــداً.  غريب  شعور 
من  الحركة  دامئة  وتراين  صغرية،  كانت  يس"؛  حسن 
وإىل األستاذ، وكانت ُتراقب حركتي من النافذة، ولدى 
د بصوت مرتفع  عوديت ــ يف إحدى املرات ــ صارت ُتردِّ
إحساساً  فكان  األستاذ"،  أم  بتول  األستاذ..  أم  "بتول 

عجيباً.
* متى بدأت مالزمتك اللصيقة له؟!* متى بدأت مالزمتك اللصيقة له؟!

أظن  لكن  بدأت؛  متى  بالتحديد  أذكر  ال  ــ 
أنها كانت يف الخمسينيات. أذكر أنني كنت أجلس 
فقد  يس"،  يب  الـ"يب  الذاعة  يستمع  وهو  إليه؛ 
املرحلة  املفضلة، وكنت حينها يف  إذاعته  كانت 
اإلبتدائية. ويف املرحلة املتوسطة؛ زاد اهتاممه 
أطلع األوىل عىل  يب، السيام وأنني كنت دامئاً 
إنساناً  سأصبح  أنني  يعتقد  وكان  الفصل، 

نافعاً يف املستقبل.
 وعندما مل يحالفني الحظ ــ يف إحدى 
ترتيبي  وجاء  ــ  املتوسطة  املرحلة  سنوات 
الـ"16" يف الصف؛ مل يوبخني، بل وبَّخ بقية 
أبناء وبنات األرسة. وقال لهم: "انتو األثَّرُتو 
وعندما  اتأخرت".  وخليتوها  بتول  عىل 

أهداين  الشهادة؛  امتحانات  يف  نجحت 

ألنه  ذلك؛  فعل  شاي".  وسريمس  وشمعدان،  "ساعة، 
ومنذ  األطفال.  لدى  جيداً  أثراً  ترتك  الهدايا  أن  يعلم 
ذلك الوقت؛ تعوَّدت عىل وجودي معه باستمرار. وعند 
أن  فقد حرص  لخدمته،  ُأالزمه  كنت  باملالريا؛  إصابته 
أن  املنزل. فهو قصد؛  بينه وسيدات  الوسيط  يجعلني 
أظن  أمر خدمته.  عنهم  ورفع  األعباء،  عليهم  ُيخفف 
يف  وسياسة  األرسة؛  رعاية  يف  منه  سياسة  كانت  أنها 
الحياد، وأصبحت أنا الشخص الذي إن أصاب فهو جيد 

وإن أخطأ ُيوبَّخ.. لكن اآلخرين ال.
الثانوية؛ رصت مسؤولة  املرحلة  وعندما وصلت 
"الرَبِّ  وأمي  يومياً.  املصاريف  منه  استلم  املنزل،  من 
املنزل  شؤون  ُتدير  من  هي  األستاذ،  مربية  ُجــود"؛ 
وثيقة  كنت  الطبخ.  وأعامل  بالتسوق،  تقوم  األخرى.. 
الصلة باألستاذ؛ حتى إنه قال ــ ذات يوم: "بتول دي 
االرتباط  ويزداد  وبتجيني".  البشاكلها  الوحيدة  الزول 
مع كل فجر جديد؛ إىل أن التزمت الفكرة الجمهورية.

بالفكرة  الــتــزامــاً  البنات  أول  كنت  هــل  بالفكرة *  الــتــزامــاً  البنات  أول  كنت  هــل   *
الجمهورية؟!الجمهورية؟!

االلتزام  ــ سبقتني األخت أسامء محمد طه؛ يف 
ــ  وُتقيم  "محييس"،  أرسة  من  وهي  لياً بالفكرة،  حا

وعندما  بأمريكا.  كاليفورنيا  بوالية  ــ 
أدري  وال  هي،  ذهبت  أنا؛  جئت 

بحياتها  انشغالها  رمبا  السبب!! 
أعرف  ال  أنا  ذلك.  وراء  كان 
التزمت  مــتــى  بــالــضــبــط؛ 
ألنها  الجمهورية،  الفكرة 

ـ يف وعيي.  ـ الحقاـً  بدأت عندي يف الالوعي، ثم ظهرتـ 
ومنذ ذلك الحي؛ أصبحت مالزمة لألستاذ محمود أكث 
ــ  أثناء فرتة حبسه  أبداً. وحتى  أفارقه  من األول، ومل 
يف محكمة الردة الثانية ــ كنت أذهب يومياً لزيارته، 
وكانت آخر زيارايت له؛ عرص الخميس 17 يناير 1985م.

لألستاذ محمود عىل  ر  املبكِّ الُيتم  تأثري  ما هو  لألستاذ محمود عىل *  ر  املبكِّ الُيتم  تأثري  ما هو   *
مسار حياته؟!مسار حياته؟!

ــ توفيت والدته "فاطمة بنت محمود" يف العام 
1915م؛ وهو طفل مل يتجاوز الــ5 أو الــ6 سنوات، وال 
رها نهائياً. وكل معرفته بها؛ كانت عرب صديقاتها.  يتذكَّ
والده.  بها  ــ لحق  ــ من وفاتها  وبعد خمس سنوات 
"حيايت  له:  قال  حياته  عن  ُصحفي  سأله  عندما  لذلك 
كلها ُيتم". وقال ــ يف إحدى املرات: إن اإلنسان عندما 
يكون يتياًم ميتلك حرية اتخاذ قراراته، فقد جرت العادة 
ل الوالدان يف قرارات األبناء". وكان دامئاً يردد؛  أن يتدخَّ
أنه نشأ يتياًم صاحب قراره. وذكر ذات مرة؛ أن النبي 
صىل الله عليه وسلم كان يتياًم، ومل يكن أمامه عقبة 
التنازل عن رأيه إرضاًء لوالديه بسبب العاطفة ودواعي 
كبرية  فيها  فرصته  كانت  النشأة؛  هذه  وأن  الخوف. 

باتخاذ قراره، ومل يكرس أحد قراراً اتخذه.
* أين عاش األستاذ محمود طفولته األوىل؟!* أين عاش األستاذ محمود طفولته األوىل؟!

ــ  ترجع أصول والدته "فاطمة بت محمود" إىل 
ليستقروا  منها  جاءوا  الركابية.  مورة  قرية  الشاملية؛ 
بـ"صفيتة"؛ وهي قرية صغرية، ُقرب مدينة الحصاحيصا. 
ومحمد طه ــ والد األستاذ ــ التقى بها يف منزل قريبها 
منزلهم  يف  معه  وسكنت  تزوجها؛  الغول.  الله  عبد 
ى  ُيسمَّ ــ كام كان  الغريب"  "الديم  أو  بـ"ديم لطفي"، 
إىل  يذهب  وكان محمد طه؛  رفاعة.  ــ يف مدينة  قباًل 
"الهجيليج" ــ مكان زراعته. وبعد وفاة زوجته "فاطمة 
ورافقتهم  هناك،  إىل  معه  أبناءه  أخذ  محمود"؛  بت 
والدهم  تويف  ثم  لرتعاهم.  ُجود"  "الرَبِّ  أمي  املربية، 
سنة 1920م. وعند وفاته؛ جاءت عمتهم "بت امليك"، 
وقررت إعادتهم إىل منزلهم برفاعة ليدخلوا املدرسة. 
وبالفعل انتقلوا من الهجيليج إىل رفاعة؛ وظل املنزل 
وهم  الدين،  صايف  بآل  1960م؛  العام  حتى  عامراً 

أقرباء لألرسة.
* حدثينا عن عالقته بأهل بيته؟!* حدثينا عن عالقته بأهل بيته؟!

الكبار،  نحرتم  كيف  األستاذ؛  من  تعلمنا  ــ  
خاصة من تربطنا بهم صالت عميقة. مثل مربيته 
أن  ألحد  يقبل  ال  كان  فقد  ُجود"،  "الرَبِّ  أمي 
املدير  وهي  ُجود"،  رَبِّ  بغري"أمي  يناديها 
املخوَّل  الوحيدة  وهي  للمنزل،  الفعيل 

لها عقاب من يخطئ.
مواقف  عــن  حديثنا  مواقف *  عــن  حديثنا   *
تحىك صاممة األستاذ محمود.. تحىك صاممة األستاذ محمود.. 

وكنت شاهدة عليها؟!وكنت شاهدة عليها؟!
ــردة  ال محكمة  يف  ــــ 
عام 1968م؛ كنا "متحمسي 
املنزل  كل  ــان  وك شــديــد"، 
أن  حتى  ــف.  ــوق امل يتابع 
محمود؛  ــاذ  األســت شقيقة 
عمتي "كلتوم" ــ ورغم عدم 

متابعة عن  كانت  إنها  إال  ــ  الكتابة  بالقراءة  معرفتها 
كثب، وتعرف األخبار أواًل بأول. ويف ذلك الوقت؛ كتب 
محكمة  ُتهاجم  املنشورات،  من  عدداً  الجمهوريون 

الردة، وقد كتبت أنا أحد تلك املنشورات.
فشلت تلك املحكمة؛ يف أن ُتحرض األستاذ أمامها، 
بعد أن رفض ذلك، وأبدى صالبة يف موقفه ذاك، رغم 
والطائفية  الديني،  الهوس  أهل  من  الرشسة  الحملة 
وكانت  جداً.  واسعاً  بالقانون  وعيه  كان  فقد  ضده. 
محكمة األحوال الشخصية؛ والتي أنشأها اإلنجليز سنة 
املحاكم  عليها  ُيطلق  وكان  والطالق،  للنفقة،  1902م، 
امللل  وأهل  واليهود،  واملسيحيي،  للمسلمي،  "املِلِّيَّة" 
هذه  أمــام  املثول  األستاذ؛  من  ُطلب  وملا  ــرى.  األخ
املحكمة، رفض ومل يذهب. فقد كانت محكمة؛ ليست 
وليست  الناس،  إحضار  لها  مخوَّل  وال  بوليس،  لديها 
لديها صالحيات التنفيذ. لذلك؛ مل تستطع إجباره عىل 
التي  القرارات  وأقوى  أكرب  من  وهذه  أمامها،  امُلثول 

اتخذها.
* حدثينا عن مواقف أخرى؟!* حدثينا عن مواقف أخرى؟!

اآلن  اسمها  أذكر  ال  ــ  يومية  تناولت صحيفة  ــ 
ــ محارضة عن الصالة؛ ألقاها األستاذ محمود يف نادي 
بدلة،  يرتدي  واقفاً،  لألستاذ  بصورة  وأتت  الخريجي، 
محمود  أن  وكتبت  مبعثة.  أوراق  األرض  عىل  وحوله 
محمد طه قال: إن الصالة سقطت عنه. فذهب األستاذ 
إىل الجامع الكبري بأم درمان؛ وكان يرتدي بدلة. وعقب 
"أنا  للمصلي:  وقال  املنرب،  إىل  صعد  الصالة؛  انتهاء 
تسمعوا  مل  لكنكم  عني،  سمعتم  طه؛  محمد  محمود 
وبدأ  الصالة"،  موضوع  عن  أكلمكم  عايز  وأنا  مني، 
املوجودون، وصاروا يشدونه من  يتحدث. هنا؛ "هاج 
ـ كان  ـ كام وصفهمـ  بدلته"، حتى بدوا له مثل األطفالـ 

يف ذلك املوقف؛ شجاعة غريبة 
وموقفاً  ــ  الوقت  ذلك  يف  ــ 
أمر  جاءه  ذلك؛  بعد  متفرداً. 
الداخلية،  وزارة  من  حضور 
ح  وضَّ صغرية،  ورقــة  يل  كتب 
معها  ُمرِفقاً  األمر،  هذا  فيها 
مبلغ 5 جنيهات، قال ىل فيها: 
السلطات؛  مع  خالف  "عندي 
رمبــا ال أرجــع املــنــزل.. هذه 
ألهلك  أعطيها  مــصــاريــف 
باملنزل، ودعيهم أال ينزعجوا". 
وأنا  وأخــذه.  البوليس  أىت  ثم 
أخرب  ومل  الخرب؛  عىل  ظت  تحفَّ

أحداً عىس أن يرجع. ويف العرص؛ جاء وأخذ مني الورقة.
وأذكر ــ أيضاً ــ بعد محكمة الردة؛ أجرى سلسلة 
من املحارضات، ويف محارضة "الدين.. ورجال الدين عرب 
باملوردة، امتألت  الحزب  السني"، والتي كانت يف دار 
الدار بالناس حتى وصلوا شارع الزلط. وقامت سلسلة 
من املحارضات؛ وصدر فيها عدد من الكتب، أحدثت 
وعياً كبرياً للشعب. وكشفت كيف؛ وإىل أي مدى، كان 
عون  ام، وُيطوِّ ون برجال الدين، يخدمون الحكَّ من ُيسمُّ
وأجنداتهم  أهوائهم،  لخدمة  والفتاوى،  النصوص، 

السياسية، والخاصة. وكان ذلك صعباً عىل السلفيي.
بعدها؛ جاء مهرجان الرسالة الثانية من اإلسالم، 
ودعا األستاذ جميع رجال الدين، ولبَّى أغلبهم الدعوة. 
صف  يف  جميعهم  وجلسوا  القفاِطي؛  يرتدون  كانوا 
وقبل  األستاذ.  ليناقش  منهم  واحد  م  يتقدَّ مل  خلفي، 
انتهاء املحارضة؛ خرجوا مع بعضهم واحداً وراء اآلخر. 
األستاذ  وواجههم  املنشورات،  الفرتة؛ خرجت  هذه  يف 
جريدة  وكانت  السودان"،  "أنباء  جريدة  يف  محمود 
صديقة. وقال لهم: "إنكم أخّس وأذّل من أن تطمعوا 
جزم  تلعقون  كنتم  حي  االستعامر؛  قاومت  فقد   .. يفَّ
اإلنجليز، حينام كان يتصدق عليكم بِجبِب الرشف، وما 
دريتم أنها كساوي عدم الرشف. أما أمركم يل بالتوبة؛ 
ونحن  بالدين،  جهلكم  عن  إال  يشء،  عن  كشف  فام 
سُنبيِّ الدين، وسيتواىل ذلك قريباً. وهي أكث العبارات 

قوة؛ وأذكرها جيداً.
ويف محارضة بنادي كلية الزراعة جامعة الخرطوم؛ 
عن الرسالة الثانية من اإلسالم، أيضاً كان الشيخ الراحل 
ـ موجوداً. قال األستاذ  ـ رحمه اللهـ  عطية محمد سعيدـ 

الحق  وِدين  بالُهدى  رسوله  أرسل  الذي  "هو  اآلية  يف 
ليظهره عىل الدين كله وكفى بالله شهيداً". وهنا صاح 
عطية محمد سعيد؛ "كذب عىل الله.. كذب عىل الله، 
تنتهي  اآلية  وهذه  القرآن،  يف  مثل هذه  آية  توجد  ال 
ق وهتف له الجمهور من  بـ"ولو كره الكافرون". فصفَّ
اآليتان موجودتان.  األستاذ:  له  قال  املسلمي.  اإلخوان 
وهي  ــ  الداخلية  إىل  وذهب  الطالب؛  أحد  قام  وهنا 
قريبة من النادي ــ وأىت باآليتي من القرآن، وثُبت أن 
لألستاذ؛  املوجودين  األستاذ عىل حق. وهنا صفق كل 
وجاء أحد الطالب لألستاذ وقال له: "من يوم الليلة يا 
أستاذ أنا معاك.. جنة جنة.. نار نار". همدت الضجة؛ 

وتابع األستاذ املحارضة.
هناك  كــان  ببورتسودان؛  الخريجي  وبنادي 
يقف  دامئاً  كان  بيلو"،  "يوسف  ُيدعى  كبري،  جمهوري 
قامت  النادي؛  ويف  املحارضات.  يف  األستاذ  جانب  إىل 
وقــال:  سيفاً،  يحمل  أحدهم  وجــاء  كبرية،  هيصة 
ينظر  األشم؛  كالطود  األستاذ  وقف  الجهاد".  "الليلة 
من  بعض  فيه  كان  النادي  أن  وأظن  يتحرك.  ومل  إليه 
البوليس، واستمرت  شباب الحزب الشيوعي، استدعوا 

املحارضة.
هياج  حدث  ببورتسودان؛  تنقايس  نــادي  ويف 
الخروج؛  طريق  يف  ونحن  النادي.  إدارة  أربك  شديد، 
الخروج  األستاذ  من  وطلب  النادي،  مديري  أحد  جاء 
ة أن برفقته عدد من األخوات،  من الباب الخلفي، بُحجَّ
وال يريد أن يترضر أحد. هنا؛ التفت إليه األستاذ، وقال 
له: "نحن؛ وُأرسنا طلعنا من أجل هذا األمر، وأزاحه عن 
طريقه، وخرجنا من الباب األمامي ".. حقيقة نحن كنا 

نستمد قوتنا من قوته.
* وماذا عن إملامه بالقواني؟!* وماذا عن إملامه بالقواني؟!

ــ يف األبيض سنة 1969م؛ 
من  مجموعة  هناك  كانت 
لجامعة  ينتمون  املــحــامــي، 
يتبعوننا  املسلمي،  ــوان  اإلخ
ُيحرِّضون  املحارضات،  كل  يف 
وكانت  ــاس.  ــن ال وُيــهــيِّــجــون 
إال  إله  "ال  بعنوان  املحارضة 
ورضب  شــخــص؛  أىت  ــه".  ــل ال
ـــ أثــنــاء  األســتــاذ مــحــمــود ـ
رأسه.  يف  بعصاة  ــ  املحارضة 
وقف،  ورسيعاً  األستاذ؛  وقع 
وأمسك  عاممته،  يُلف  وهــو 
باملايكرفون، وواصل محارضته، 
ـ  وهو ينزف، حتى أوقفه الحضور، وذهب للمستشفىـ 
التي امتألت رسيعاً جداً بأهل األبيض. وأذكر أنه متت 
رفضه  أن  بعد  بنج،  ودون  ُغرز  بثامين  الجرح  خياطة 
ن األستاذ ــ أليام  األستاذ. وبسبب ذلك الجرح؛ مل يتمكَّ
ــ من مضغ الطعام. ورغم ذلك؛ مل يرتك الُثلث األخري 
الراحل  الجمهوري  األخ  مبنزل  ننزل  وكنا  الليل،  من 

حسن بشري.
عفا األستاذ محمود؛ عن الرجل الذي رضبه، وكان 
محاميه هو الراحل مريغني النرصي ــ وهو من رفاعة 
القايض  هو  الرشيد؛  الله  خلف  الراحل  كان  بينام  ــ 
املسؤول. قال له األستاذ: "أنا عفيت هذا الرجل". فقال 
له خلف الله: "ال يوجد عفو يف هذه القضايا". قال له 
األستاذ: "العفو فوق العدل؛ أنا عفيت عنه وهذا حقي، 
لكن الدولة ممكن تأخذ حقها". وُدهش األستاذ لجهل 

القايض بأبسط القواعد.
* حدثينا عن مالمح من كرم األستاذ محمود؟!* حدثينا عن مالمح من كرم األستاذ محمود؟!

ــ  حىك عبد الرحمن النقر ــ وهو أحد أهلنا من 
حينام  محمود،  لألستاذ  الحسابات  مُيسك  وكان  رفاعة، 
باملشاريع الزراعية يف جنوب  كان يعمل مهندساً خاصاً 
ــ أنه كان معطاًء جداً، ُيعطي املحتاجي  النيل األبيض 
دون حساب. فقد كان يتوىلَّ أمر توزيع املصاريف عىل 

الدراويش، وكل الناس عندما يحرض األستاذ للخرطوم.
وبعد  الحج،  إىل  ذهنب  األستاذ  أخــوات  أيضاً؛ 
، أهدته أخته "بتول" سجادة أنيقة، فجاءه رجل  عودتهنَّ
يطلب مساعدته يف زواج ابنته، فأعطاه السجادة، ومعها 

خروف جاءه هدية ــ أيضاً ــ وكان مربوطاً باملنزل.
األخ الجمهوري الراحل؛ محمد عبد الرحمن الفيك، 
محمود،  األستاذ  مالبس  ل  ُيفصِّ الذي  الرتزي  هو  كان 
وكان يفرح كثرياً، عندما أطلب منه تفصيل جلباب أو 
عراقي لألستاذ ــ من وقت آلخر ــ كان األستاذ ميتلك 
الشنطة وال أجد األخرى،  ُجلبابي فقط، وعندما أفتح 
أعلم أنه أهداها لشخص ما. عندها أتوجه ــ مبارشة ــ 

لعبد الرحمن، لتفصيل جالبية أخرى جديدة.

حوارحوار٥
االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

حوار ــ زهرة عكاشة 

أصدر األستاذ محمود صحيفة "الجمهورية" ورأس تحريرها.. لكنها توقفت سريعًا ألسباب مالية 

تعد القيادية الجمهورية؛ الدكتورة بتول مختار محمد طه، من الشخصيات التي الزمت األستاذ محمود محمد طه ــ عن ُقرب ــ منذ 

يفاعاتها، وحتى تنفيذ حكم اإلعدام الجائر عليه، بتهمة الردة فى 18 يناير 1985م، فهي بنت شقيقه األصغر، والتي تربت يف كنفه 

ــ بعد وفاة والدها وهي بعد طفلة غضة ــ عالوة على أنها كانت القيادية على األخوات الجمهوريات، وعضو قيادي باللجنة التنفيذية 

لتنظيم اإلخوان الجمهوريني. كل ذلك؛ أتاح لها معرفة بعض الجوانب من الحياة الشيقة التي عاشها األستاذ محمود، ووثقتها يف 

كتابها املوسوم "محمود اإلنسان.. قراءة األيام". لدرجة أن وصفها أحد الباحثني؛ بأنها "حافظة أسرار األستاذ محمود". ومع إنها ذكرت 

يف ــ مقدمة كتابها ذاك ــ أن حياة األستاذ محمود؛ أعرض، وأعمق، من أن يحيط بها أحد، أو تجمع يف كتاٍب. لكنا يف "الديمقراطي"؛ 

وبمناسبة الذكرى الــ36 الستشهاده، جلسنا إليها بمنزلها، يف محاولة ملعرفة بعض من مالمح حياة ذلك اإلنسان الفريد. 

د.بتول مختار محمد طه تحكي مالمح من حياة األستاذ محمود محمد طه يف ذكرى استشهاده  "1ــ2"

أهداني األستاذ محمود 
"ساعة، وشمعدان، 

وسريمس شاي" حينما 
نجحت ودخلت الوسطى

كان األستاذ محمود يقول إنه 
نشأ يتيمًا صاحب قراره 

صعد األستاذ محمود منبر جامع أم درمان الكبير مرتديًا 
البدلة وقال للمصلين: "سأحدثكم عن الصالة" !!

 أسماء محمد طه من 
"آل محيسى".. كانت 
أول بنت تلتزم الفكرة 

الجمهورية وتقيم حاليًا 
بكالفورنيا



زيادة الغطاء الشجريزيادة الغطاء الشجري
من جهته أكد رئيس الجمعية السودانية لحامية البيئة، 
الغطاء  زيادة  إىل  يهدف  املرشوع  أن  عيل،  أحمد  د.عىل 
ــ  الخفي  الهدف  أن  إىل  مشرياً  واليات،   »7« يف  الشجري 
أن  إىل  ولفت  لحاميتها،  بالبيئة  التلميذ  ربط  ــ  للمبادرة 
املبادرة التي قدمها الربوفيسور محمد عبد الله الريح، يف 
العام 1972، لكن مل تجد حظها يف التنفيذ، مشرياً إىل متويل 
املرشوع عرب الصناعات الدفاعية، وأكد أن هناك مشاريع 
أخرى لزيادة الرقعة الخرضاء يف السودان، الفتاً إىل أهمية 
األشجار،  نوعية  عن  النظر  بغض  املنشط  هذا  يف  البدء 
ــ  االقتصادي  املردود  ذات  ــ  األشجار  زراعة  بأن  وقطع 
ستزيد من »الحامس« لالهتامم بها، كام حذر من الهجمة 
الرشسة عىل املوارد الطبيعية، خاصة يف واليتي القضارف 
وكسال من إحداث رضر بليغ، وذلك بزيادة أعداد الالجئني 

ورفع ناقوس الخطر لدى معتمدية الالجئني.
تدهور القطاع الشجريتدهور القطاع الشجري

وكشف مدير الهيئة القومية للغابات االتحادية باإلنابة، 
هذه  ملثل  والرشاكات  التشبيك  أهمية  السيد،  عيل  آدم 
السودان  يف  الشجري  القطاع  بتدهور  أقر  كام  املبادرات، 
بعد انفصال دولة جنوب السودان، مؤكداً الحاجة من أجل 
املجتمعي، والسعي  الحراك  تغطية »5« ماليني فدان عرب 
من  لالستفادة  داعياً  خرضاء،  الخرطوم  والية  تكون  حتى 

سوق الكربون العاملي. 
انحراف السلوك البيئيانحراف السلوك البيئي

االتحادي،  الخرطوم  غابات  مدير  نائب  قال  فيام 
د.ميرسة محمد عبد الله: »تم تنفيذ مبادرة شجرة التلميذ 
النيل األبيض، واآلن أطلقنا رشاكة  يف عام 2002 يف والية 
الرتبية  ووزارة  البيئة،  لحامية  السودانية  الجمعية  مع 
بوالية  للبيئة  األعىل  واملجلس  الخرطوم،  بوالية  والتعليم 
الخرطوم، لتغطية املؤسسات التعليمية بالوالية باألشجار، 
مع نرش الوعي البيئي وسط الطالب«، مشرياً إىل أن الهدف 
األسايس هو تغيري سلوك املواطنني، وقطع بأن هذه املبادرة 
ستعمل عىل غرس هذا السلوك يف األطفال ألنهم سيشبوا 
السابقة يف ما  انحراف سلوك األجيال  إىل  عىل ذلك، الفتاً 
وسنعمل  والتشجري،  والنظافة  البيئية  الجوانب  يخص 
سابق  برنامج  تنفيذ  مؤكداً  املبادرة،  عرب  ذلك  تغيري  عىل 
»قري«،  منطقة  قرى  يف  بحري  مبحلية  التعليم  إدارة  مع 
بإدخال »مربع الحقل التعليمي« باملدارس ملادة »مسكننا 
داخل  السودان  يف  األشجار  كل  بإيجاد  وذلك  وملبسنا«، 
السدر«،  القضيم،  »التبلدي،  باملدرسة  التعليمي  الحقل 
وكل األصناف املوجودة داخل كتاب مسكننا، مع تعريف 
دور  ومثن  بها،  تنبت  التي  واألشجار  الجغرافية  املناطق 
الجمعية السودانية لحامية البيئة وبقية األطراف املشاركة 
والتي  عام،  مرور  بعد  املبادرة  تقييم  وسيتم  املبادرة،  يف 

نستهدف بها تغطية كل مدارس والية الخرطوم.

استهداف )استهداف )77( واليات ( واليات 
وقال د.ميرسة: »إن األشجار التي سيتم زراعتها تشمل 
املثمرة وأشجار الظل، كام سيتم استهداف منازل التالميذ 
بداخله،  مثمرة  وأخرى  املنزل،  خارج  ظل  شجرة  بزراعة 
وسنعمل يف كل مدرسة »منوذجاً« لكل األشجار املوجودة 
بالسودان بحوايل »60« شتلة لكل مدرسة«، كام أكد بتوفري 
الغابات لوالية الخرطوم يف العام األول من املبادرة »200« 
ألف شجرة لكل عام من عمره املبادرة »3« سنوات، إضافة 

إىل »75« ألف شتلة يف العام للواليات األخرى. 
)مشت( من أجل مكافحة التصحر)مشت( من أجل مكافحة التصحر

األعىل  للمجلس  العام  األمني  أكد  السياق؛  ذات  وعىل 
الخرطوم، د.برشى حامد،  بوالية  الحرضية  والرتقية  للبيئة 
املجلس  يحرص  التي  الرشاكات  من  واحدة  املبادرة  أن 
تالميذ  التشجري يف  قيم  لغرس  بها  واإللتزام  إنفاذها،  عىل 
التصحر، والتخفيف من حدة  املدراس، من أجل مكافحة 
اآلثار السالبة والتغريات املناخية، واإليفاء بالتزام السودان 
نحو زيادة القطاع الشجري والغايب، إضافة إىل نرش ثقافة 
يف  يليه  ما  بكل  التزامه  عن  وأعلن  التالميذ،  بني  الخرضة 
وايل  التزام  إىل  وأشار  توقيعها،  تم  التي  التفاهم  مذكرة 
بتذليل  وذلك  وتبنيها،  املبادرة  هذه  لتنفيذ  الخرطوم؛ 
جميع املعوقات للمشاركة الفاعلة يف هذه املبادرة، مؤكداً 

وإدارة  والخرباء،  باملجلس،  الخاصة  املشاتل  كافة  توجيه 
بأن  وأعلن  املبادرة،  يف  الفاعلة  باملشاركة  البيئية  التوعية 
هذه  عمر  بعد  الخرضاء  الوالية  ستكون  الخرطوم  والية 
املبادرة، وسنعمل عىل توفري البيئة املناسبة للتالميذ، لنقل 
لربطهم  املحلية،  املجتمعات  وكل  املنازل  إىل  القيم  هذه 
كام  الخرطوم،  والية  مبجتمع  البيئة  عىل  الحفاظ  بثقافة 
يف  باملشاركة  املختلفة؛  واإلدارات  املجلس  خرباء  كل  وجه 
بهدف  أعوام   3 الزمنية  مدتها  تبلغ  والتي  املبادرة،  هذه 

تشجري جميع والية الخرطوم، وتطبيق الوعي البيئي.
تعليم أخرضتعليم أخرض

بوالية  والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  مدير  أكد  كام 
الخرطوم؛ حمزة محمد الفحل، أهمية املشاركة املجتمعية 
تبث  وقياًم  سلوكاً  يصبح  حتى  األخرض،  التعليم  بث  يف 
لتعم  العامة  ينتهجه  حتى  التلميذ  من خالل  املجتمع  يف 
الجاملية  للقيم  وغرساً  البيئة  عىل  حفاظاً  وذلك  الفائدة، 
الجمعية  مع  الرشاكة  ومثن  وإمثــاراً،  ومثراً  للهواء  وتنقية 
السودانية لحامية البيئة، والهيئة القومية للغابات يف هذه 
يرى  أن  يف  كبرية  »ثقتنا  وقال:  الرشكاء،  وجميع  املبادرة 
النور، والذي تم تجميده لسنوات طويلة، داعياً  املرشوع 
يصبح  حتى  املجتمع  أفراد  بني  والسلوك  الفكرة  نقل  إىل 
البيئة  تكون  املجتمعات ألن  كل  أخرض«، وحث  »سودانا 

جزءاً من حياتنا، نعمل من خاللها عىل تنمية الحس البيئي.
آدم،  أحمد  أسامة  الخرطوم؛  والية  غابات  مدير  أشار 
إىل نجاح املرشوع نسبة لتوفري مقومات املرشوع، أهمها 
رفع  يف  متيض  املبادرة  بأن  مؤكداً  التلميذ،  من  االستفادة 
الوعي البيئي لدى املجتمع عامة من خالل التالميذ كمكون 
لهذا املجتمع، وأكد جاهزية الهيئة يف توفري كل متطلبات 

املبادرة التي تليهم.
الهجرة واللجوءالهجرة واللجوء

بالجمعية؛  التلميذ  شجرة  مرشوع  منسق  أشاد  كام 
يف  املمثلة  التلميذ،  شجرة  مبادرة  برشكاء  البدوي،  بابكر 
الهيئة القومية للغابات االتحادية، واملجلس األعىل للبيئة، 
البيئة،  لحامية  السودانية  والجمعية  الحرضية  والرتقية 
عىل  املبادرة  لتنفيذ  باالتجاه  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 
األرض، مؤكداً أن عمر املبادرة »3« أعوام، وتستهدف »7« 
ووالية  الخرطوم  والية  أبرزها  األوىل،  املرحلة  يف  واليات 
النيل األبيض، ألنها حدودية وتأثرت بالهجرة، مام شكلت 
ضغطاً عىل املوارد، إضافة إىل والية القضارف وكسال نسبة 
جنوب  ووالية  إليها،  اللجوء  بسبب  املوارد  عىل  للضغط 
باملدارس  خاصة  ــ  تأهيل  إعادة  إىل  تحتاج  التي  كردفان 
ــ، ووالية نهر النيل ملعاناتها من التصحر وانجراف الرتبة، 

ووالية جنوب دارفور ونياال.

مبادرة شجرة التلميذ )مشت( تعود من جديد

مع موجة التصحر التي ضربت السودان خالل  
ثمانينيات القرن املاضي؛ تغنت فرقة ألوان الطيف 
يجينا  ما  عشان  شجرة  صفقة  تقطع  »أوعــك 
للمحافظة  بيئي  لوعي  امتدادًا  جفاف وتصحر«. 
على الخضرة والتي نادى بها الربوفيسور محمد 
عبد اهلل الريح قبل سنوات، إال أنها مبادرة ذهبت 
أدراج الرياح يف حينها، ولكنها عادت بعد أكثر من 

»40« عامًا، لتعود األنفاس إليها يف التوقيع على 
بني  بشراكة  »مشت«،  التلميذ  شجرة  مبادرة 
والية  الحضرية  والرتقية  للبيئة  األعلى  املجلس 
والجمعية  للغابات  القومية  والهيئة  الخرطوم، 
أساسي«،  كـ«حاضن  البيئة  لحماية  السودانية 

ووزارة الرتبية والتعليم. 
وأكد حضور تدشني املبادرة أن مذكرة التفاهم 

وإنتاج  متكامل،  بيئي  تربوي  عمل  إىل  تهدف 
مختلفة،  وفاكهة  ظل،  شتول  وزراعــة  وتوزيع 
تستهدف يف املرحلة األوىل »7« واليات أبرزها 
واستهداف  شتلة،  بـــ»2000«  الخرطوم  والية 
توزيع  بجانب  محلية،  كل  يف  مدرسة   »20«
أماكن  حول  وزراعتها  لتوزيعها  للتالميذ  شتول 

التجمعات السكنية واملساجد.

استزراع أكثر من )600( ألف شجرة بوالية الخرطوم

تقاريرتقارير٦
اإلثنني ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

الخرطوم ــ شذى الرحمة



ــوزارت  ال من  والرياضة  الشباب  وزارة 
من   %60 إن  حيث  كالسودان  بلد  ىف  املهمة 
مجموع سكان السودان تقل أعامرهم عن 24 
وفقاً آلخر إحصاء؛ 2009 مام  يجعل السودان 
دولة شابة وبناء عىل ذلك كان  البد أن تضع  
الدولة ىف االعتبار هذا العدد الكبري من سكانها 
وهم الشباب، ولكن بداًل عن ذلك طال هذه 
الوزارة إهامل كبري من قبل النظام اإلسالموي 
البائد وهو إهامل كان متعمداً ىف بعض جوانبه 
فقد أنشأ النظام مؤسساته الشبابية البديلة مبا 
يحقق مصالحه وأهدافه وشعاراته التى كانت 
للدولة  الحضاري كبديل  التوجه  تتحدث عن  
عىل  استيالئه  منذ  دينية  دولة  وبناء  املدنية 

السلطة 1989 وقام بفرض حصار عىل هذه الوزارة بعد ترشيد 
عدد من القيادات فيها، وبالرغم من أنها آلت إليه غري أنه مل 
الشبابية  للمراكز  البناء  لعملية  الالزمة  امليزانيات  لها  يخصص 
املنترشة ىف العاصمة والواليات، تلك املراكز الشبابية معروف 
تحت  وأصبحت  املراحل،  مر  عىل  الشعبي  بالجهد  بنيت  أنها 
الحصار املرضوب عىل أنشطة الشباب سواء رياضية أو ثقافية، 
حيث أن إقامة أي نشاط شبايب يحتاج لحزمة من اإلجراءات 
اإلدارية وإقامة مجرد منتدى أو نشاط توضع أمامه كثري من 
له من شباب  املنظمون  يكن   إن مل  إفشاله  يتم  أو  العقبات 
املراكز ىف  لذلك أصبح كثري من هذه  الوطني، ونتيجة  املؤمتر 
أو  خطط  لديها  ليس  مهجورة  شبه  وبعضها  مهملة،  األحياء 
برامج إال ىف نطاق محدود وبعضها تحول غرضها فأقيمت فيها 
العمل  لتسيري  الدخل  بعض  لجلب  إما  استثامرية،  مرشوعات 
السابق،  النظام  أرباب   من  لنافذين  ريعها  ليذهب  أو  فيها 
مل  ألنها  الشبابية  ومؤسساتهم  الشباب  بني  جفوة  ذلك  وولد 
تعد تعرب عنهم وأخذ الشباب يبحثون بطرق فردية سواء داخل 
لظروفهم  وفقاً  فراغهم  أوقات  بها  ليمألوا  أو خارجها  األحياء 
املادية؛ األمر الذى حرم رشيحة عريضة من أن ميارسوا أنشطة 

ثقافية أو فكرية أو رياضية.
الكربى  الرشيحة  الشباب  التى شكل  ديسمرب  ثورة  بعد   
بارزا ىف إسقاط النظام الديكتاتوري وأظهر  والتى لعبت دوراً 
الحراك الشعبي مهاراتهم وقدراتهم كأفراد أو جامعات توقعنا 
أن تجد أجندتهم اهتامما كبريا من حكومة الثورة وأن يكون 
املدى تستفيد من  برنامج واضح وخطط قصرية وطويلة  لهم 
تلك الطاقات الشابة، وعندما تولت األستاذة  والء البويش وزارة 
العتبارين؛  لها  وتحمسنا  بها  استبرشنا خريا  والرياضة  الشباب 
األول:  أنها كانت جزءاً ال يتجزأ من الربنامج الثوري منخرطة 
الثاىن: أنها  شابة تفهم قضايا واحتياجات الشباب  فيه، األمر 
والشابات. تصورنا أنها ستكون لها خطة عمل تستوعب خاللها 
الثورة ونارها. هؤالء  الذين كانوا وقود  الشابة  الطاقات  هذه 
الشباب كانت لهم طموحاتهم وخططهم ولهم مقدرات هائلة 
مجاالت  وىف  مختلفة  مهارات  من  التكنلوجيا  لهم  وفرته  ملا 
وغناء  املختلفة من مرسح  الفنون  أحد  تخفى عىل  وال  كثرية 
ورقص، كل هذه الفنون يتمتع بها الكثري من الشباب والشابات 

تلك الفنون التى سعى لهدمها الربنامج اإلسالموي 
الجهاد  يتبنى ثقافة  املتحجر  وهو  بفكره األصويل 
واملوت.. وإذا أضفنا اىل ذلك املنظامت واملبادرات 
التى أسسها الشباب بعد الثورة وانطلقوا عربها ىف 
املساعدات  وتقديم  الوعي  لرفع  وقوافل  حمالت 
اإلنسانية وحركة اإلصالح للمدارس ىف برنامج شبايب 
ظننا  الطاقات  هذه  كل  )حنبنيهو(  عليه  أطلقوا 
)وبعض الظن إثم( أن الوزيرة الشابة تعلمها أكرث 
لتستوعب  ما  طريقة  وستجد  الكهول،  نحن  منا 
وتنمية  البلد  لخدمة  الشابة  الطاقات  هــذه 
مهاراتهم ورفع قدراتهم ليكونوا مفيدين للمجتمع 

وألنفسهم..
املدى  وبعيدة  قصرية  خطة  ننتظر  كنا  وقد 
يشارك الشباب ىف وضعها عىل أن تكون خطة واضحة وبسيطة 
وواقعية تعمل وفقها، تحقق أهدافا عىل املدى القريب واملدى 
املجتمعات  بناء  وتعيد  املعجزات  تصنع  والثورات   .. البعيد 
الشباب  هؤالء  من  مجموعات  لذلك،  رؤية  من  البد  ولكن 
مجرد  كان  تلقوه  فام  خائبني  رجعوا  ولكنهم  الوزارة   وصلت 
وعود وهذا جيل عميل، ال تعني الوعود الجوفاء بالنسبة لهم 
شيئا ورسعان ما يطلقوا عىل صاحبها أو صاحبتها بأن )كيسه/

ها  فايض(. 
لقد كان بإمكان الوزيرة وطاقمها أن يفتحوا مراكز الشباب 
الشباب أنفسهم يوما ما لتكون منارة يتعلم فيها  بناها  التى 
بالذات،  الثقة  ويبني  عقولهم  وينري  ينفعهم   ما  كل  الصبية 
تقنية.  مهارات  وتنمية  ومرسح  وموسيقى  وغناء  رياضة  من 
االستفادة من الرصح الذى بناه الكوريون وهو قرص الشباب 
واألطفال الذى بات مسكونا بالدبابري والوطاويط بفعل إهامل 
النظام البائد الذى كان يتعمد ذلك حتى يحبط الشباب ويقعوا 
فريسة للعطالة واملخدرات وال يقاوموه وال يقوموا مبظاهرات 
ضده. هذه املؤسسة العريقة التى شيدها األصدقاء كان ميكن 
أن تبدأ انطالقتها من هنا، وستجد الدعم الالزم من املجتمع 
فهذه  الوالئية،  أو  االتحادية  القوانني  أو  املال  باسم  فال حجة 
املعيقة  البائسة  القوانني  عىل  لتبقي  ال  للتغيري  جاءت  الثورة 
لفسادها  املجتمع  نبذها  مجموعات  لصالح  وضعت  التى 
وخيانتها للبلد. أما فيام يتعلق بقميص عثامن وهو املال، حجة 
كان  القرش  فوق  القرش  بالثورة وجمعوا  قاموا  فمن  ضعيفة، 
يهمهم أن ينهضوا بالبلد فام كانوا ليقفوا عاجزين عن تقديم 
املساعدة ألبنائهم وبناتهم ليخرجوا من دائرة اإلحباط واإلفالس 
الفكري. الشباب الذين بنوا وعمروا املدارس ىف مرشوع إنساين 
أطلقوا عليه )حنبنيهو( ىف مقدورهم أن ينحتوا الصخر ليقدموا 
إلخوتهم بيئة تعليمية أفضل بإمكانهم أن يعملوا وفق خطة 
للنهوض بهذا الرصح وغريه من دور الشباب املنترشة ىف بقاع 
السودان املختلفة. املسألة ال تتعلق بالقوانني أو باملال بقدر ما 
تتعلق بالرؤية والفهم الواضح ملا أريد أن أنجزه وما ميكن أن 
أقدمه ىف فرتة بقايئ عىل سدة الوزارة، لذا نأمل أن يأيت التغيري 
والربنامج  والرؤية  املعرفة  من  لهم  مبا  القادمة  الحكومة  ىف 

الواضح ما ميكنهم من خدمة الناس خاصة الشباب.
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• يف كتابه )تاريخ السودان( ينظر روبرت أوكيل كولينز 
املاضية، أي منذ حكم  املائتي عام  السودان طيلة  تاريخ  إىل 
الحكومات  ثم  واإلنجليز،  باملهدية  مــروراً  السابقة  الرتكية 
املدنية والعسكرية التي تعاقبت عىل الحكم بعد االستقالل؛ 
أو  العالقة  إدارة  عن  عجزها  يف  اشرتكت  جميعاً  أنها  ويرى 
أحادية/ حلواًل  لتفّضل  البعيدة،  واألطراف  املركز  بني  الرصاع 

كيفام   لتحكم  ودينية/إسالمية،  وعسكرية  سياسية  فوقية 
كانت املآالت، تاركًة أطرافاً، أو السودان بأكمله اليوم؛ تحت 

جحيم الفقر وظالل التشظي وأتون الحرب.
• ويذهب إىل أن الرصاع يف دارفور ميثل اآلن آخر حلقات 
الرصاع املأساوي الذي استمر ألكرث من أربعني عاماً، أي أكرث من 
نصف قرن اآلن، بني السودان وتشاد وليبيا، بغرض السيطرة 
عىل الحوض الكبري لبحرية تشاد، وقد أدى هذا العنف ليصبح 
ُزراع محاصيل الكفاية وأصحاب أكرب قطعان املاشية يف أفريقيا 
نازحني ينتظرون إحسان املجتمع الدويل، ليختم بتلك العبارة 

املخيفة )سيصبح الدارفوريون "فلسطينيي" 
أفريقيا(.

الجزويل  مجدي  دكتور  يذهب  أيضاً   •
إىل أن "األمكواكية األوىل" يف دارفور )1874 
– 1916( قد انتهت_يقصد باألمكواكية أي 
من  الناس  فيها  ينال  التي  العارمة  الفوىض 
البعض  بعضهم  وممتلكات  وأعراض  دماء 
هو  أكــرب  ُمغتِصب  بحلول  يك"  "ُغــُصــب 
ومكسيمها  الربيطانية  االستعامرية  السلطة 

الذي ال يجاري بأسه سالح "وطني"، لكن يف 
"األمكواكية" الراهنة لكل مكسيم، ويختلف 

"عادل"  ترميم  إىل  يدعو  الذي  الزين،  آدم  الربفيسور  مع 
االستعامر  مدللة  مجدي  عليها  يطلق  والتي  األهلية،  لإلدارة 
املكسيم  بتهديد  إال  السلطة  له  استقامت  ما  الذي  ووسيطه 
أن  بحسبان  الحارضة،  املركزية  السلطة  ووسيط  الربيطاين، 
يناسبها  وبذا  "عشائرية"،  مجتمعات  من  تتشكل  دارفــور 

شكل الحكم العشائري، حيث يرى أن رصاع 
لتداعي  عرض  القاعدي  مستواه  يف  دارفور 
تدهور  من  ذلك  يف  مبا  العشائرية  السلطة 
لعالقات األرض املوروثة عن الحكم الربيطاين 
العدد  متنامي  سكان  حاجات  مع  وتناقضها 

يطلبون مادة الحداثة بالكالشنكوف.
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واالعتقال  الخطف  أخــبــار  ــودة  ع  •
والتعذيب والقتل خارج القانون إىل الواجهة 
متيض  الذي  للمسار  مؤرش  هي  أخرى  مرة 
ملرض  ض  َعــرَ وهي  االنتقالية؛  الفرتة  عليه 
معزولة  سلطات  فوجود  املعروف؛  بشكلها  الدولة  غياب 
ومستقلة لجهات حكومية يخلق ما يشبه الدويالت الصغرية 
التي تفرض كل واحدة قانونها الخاص؛ وكام يبدو هو قانون 
القوة، القانون الذي يخرج من فوهة البندقية وبيت األشباح 
والعربة التي ال تحمل لوحات وكل مالمح غياب القانون يف 

الواجهة  هي  لتكون  الفرصة  وتنتظر  حارضة،  البائد؛  العهد 
للنظام الذي يتم التجهيز له عىل ركام الثورة؛ كام حدث يف 
مرص متاماً؛ اآلن كل شباب ثورة 2٥ يناير هم إما يف السجون 
الجديدة  الفاشية  الدولة  جحيم  من  هربوا  أو  املعتقالت  أو 
وأجهزة  ومخابراته  السييس  إىل  املرصية  الثورة  آلت  أن  بعد 

أمنه.
اآلن ضد  منيًعا  ترساً  يقف  ما  السودانيني هي  يقظة   •
محاوالت االختطاف التي تجري للتغيري السيايس الذي حدث 
مبوجب ثورة ديسمرب؛ منذ مجزرة فض اعتصام القيادة العامة 
الثورة املضادة التي تعمل،  وبقية اعتصامات الواليات؛ رغم 
رغم الهشاشة التي باتت هي عصب الحياة؛ سيميض التغيري 

إىل غاياته؛ وسنضع الحجر الذي كره البناؤون وضعه هناك.
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التنظيم  يتعلموا  أن  يجب  السالم  يحبون  الذين  أولئك 
بفعالية مثل أولئك الذين يحبون الحرب".

مارتن لوثر كينج

الطيب  لعاطف  )الربيء(  فيلم  يف 
 ،1986 إنتاج  زيك  وأحمد  حامد  ووحيد 
أن  السيايس  املعتقل  ضابط  استطاع 
الريفي  زيك  أحمد  بساطة  من  يستفيد 
املعتقلني  قتل  وحتى  تعذيب  يف  األمي 
بإقناعه أنهم أعداء الوطن. حتى أتاه نور 
الوعي عندما اعِتقل ابن قريته الذي كان 
يعطف عليه وساعده كثرياً يف حياته يف 
والتجهيل  الخديعة  أدرك  القرية، حينها 
ابن  مع  وُحبس  ُعِذب  الحقائق.  وقْلب 
مع  وتعذيبه،  رضبه  رفض  حني  قريته، 
مجموعة ثعابني مات بلدغتها ابن قريته 

بني يديه. من هنا واختلف أحمد زيك، فال أحد يظل عىل 
ما كان عليه قبل الوعي.

بالتأكيد من جرعات  يزيد  األفالم  النوع من  هذا 
من  يخشاه  ما  وهو  والعدالة  الحرية  يف  بالحق  الوعي 
يريد أن يحكم مبصادرة حق الناس بتغييب أو تغبيش 
أحمد زيك  أن  الفيلم  يف  األصلية  النهاية  كانت  وعيهم. 
من  سينفجر  جدد  معتقلني  تحمل  عربة  حضور  حني 
الغضب ويقتل برشاشه ضباط وجنود املعتقل ثم ُيقتل 
هو أيضا برصاص أحد املجندين تعبرياً عن انفجار الظلم 

بالصدور حني يتمدد ويضغط عىل الناس.
الفيلم  عرض  جاء  حني  الحكام  خوف  ولكن 
ووزيــر  الدفاع  ــر  وزي من  لجنة  يكونون  جعلهم 
الثقل األمني من أجل  الثقافة، هذا  الداخلية ووزير 
نور  لنرش  محاوالت  أي  عىل  الطريق  وقطع  مراقبة 
لُتغرَي بأن  النهاية،  اللجنة برفض هذه  انتهت  الوعي. 
يرصخ أحمد زيك فقط حني حضور العربة التي تحمل 
املعتقلني وفرضت أيضاً قطع بعض الجمل من الحوار. 
مل يفرج عن النهاية األصلية إاّل عام 200٥. هذا مجرد 
يف  الراغب  غالباً  سيدخله  ساعتان  مدته  واحد  فيلم 
السلطة لدرجة عقد لجنة عىل  الرتفيه، ولكنه أخاف 
ما  إلطفاء  محاولة  يف  تغيريات  لتفرض  املستوى  ذاك 
يخلقه الفيلم من نور للوعي، فام بالك مبا قد تفعله 
فلول سلطة اإلنقاذ ومن يتآمر معهم يف املصالح، عند 
تغيري للمناهج يضع أبناء البلد عىل عتبات أعىل من 
يف  والرغبة  اللغة  أضاع  منهجاً  خلفهم  تاركني  الوعي 
إذا  والتفكري.  البحث  وهمة  النقدي  والتفكري  التعلم 
كان فيلم واحد تجيشت له السلطة بتلك اللجنة، وإذا 
كانت السلطة لتكسب مواطنا مثل أحمد زيك الريفي 
البسيط ادعت أن املعتقلني أعداء الوطن، فأبسط ما 
بتجهيل  للسلطة  والصعود  الظالم  قوى  عندنا  تفعله 
التكفري  بسالح  الجديدة  املناهج  تحارب  أن  الناس 

وأنها ضد الدين والعقيدة.

الجديدة  املناهج  ضد  املعركة 
غري  املتوارية  السلطة  أصحاب  اختارها 
فهل  بسوءهم،  الجهر  عىل  القادرين 
انترصوا؟ بعد اختيارهم أدواتهم املكررة 
والتهديد  والــرصاخ  املمثلني  من  ذاتها 
يعترب  هل  الباردة،  والدموع  والبكاء 
بيان رئيس الوزراء بتجميد التغيريات يف 
املناهج نرصاً لهم ولو لحني. أبداً ثم أبداً 
ألن النرص هنا ال يقاس بعلو الرصاخ وال 
بالقرارات الرسمية، النرص يقاس مبا زاد 
من وعي، مبا انترش من نور مجرباً الظالم 
األمر.  يف  حصته  وتقليص  الرتاجع  عىل 
النور الذي سكب يف قضية املناهج من كتابات العارفني 
النقاش وطرح  الناس ممن شاركوا يف  والعلامء، ونسبة 
آرائهم بحرية ومنطق يرشح تفكريهم ومسعاهم، مهام 
اختلف أو تضاد، لهو الوعي بالحرية والعدالة واملشاركة 
بالضبط  وهو  بعينه.  املستقبل  وتقرير  القرار  صنع  يف 
عىل  املبنية  السلطة  قوى  إليه  تصبو  كانت  ما  عكس 
النور  إليه قوى  بالضبط ما تسعى  الناس، وهو  تجهيل 

والوعي والحق.
اللجنة  من  املفروضة  الفيلم  نهاية  اعتمدنا  إذا 
األمنية يف بلد الفيلم أو النهاية األصلية له، فإن النتيجة 
بحساب الوعي والنور أن أحمد زيك مل يعد كام ملّا أىت 
من قريته، وإذا اعتمدنا بيان رئيس الوزراء نهايًة ملرحلة 
كام  عدنا  ما  الحساب  بذات  فإنه  املعركة  هذه  يف  ما 
كنا، فنحن بتنا أكرث علام ومعرفة بالقضية وأكرث قوة يف 
النور، أكرث حرية يف قول ما نريده فعال،  منازلة أعداء 
وأكرث  املناهج،  من  نريده  مبا  وتحديداً  تنظياًم  وأكرث 
الباردة  والدموع  الرصاخ  تجايف  التي  ألدواتنا  تجريبا 
وأكرث مصاحبة للبحث عن املعرفة واملعلومة من مكانها 

الصحيح.
تجهيلنا  ضمن  املفتعلة  املعركة  من  يرمون  كانوا 
وسوقنا ملساحة ظالمهم، خلق أي انتصار يريض غرورهم 
الذي ُأِذل بسقوطهم، فسجلوا الهدف يف مرماهم، فقد 
ظالمهم،  مساحة  حساب  عىل  وزدنا  وعياً  أكرث  رصنا 

مساحتنا من النور، بجهدهم ُهم ودموعهم.
النرص، فلنجلس ونراقب  الهدف وهذا  وبعد هذا 
يفتعل  بخصم  ونستمتع  وينترش  يتمدد  وهو  النور 
املعارك وبها يكشف ضعف وفساد أسلحته، وما الوعي 
إاّل تسليط ضوء عىل أمر يف مساحة من الحرية، وحده 

سينمو ويكرب بالتفاعل الحر واملشاركة دون خوف.
ويهدوننا  معركة  يفتعلون  يوم  كل  ليتهم 
أهدافاً ونصعد درجات يف سلم الوعي ويسقطوا 

هم يف ظالمهم.

يف يف 19681968 حدث شنيع حدث شنيع
والتي  املوجعة  البئيسة  الفاجعة  الذكريات  من 
مرصع  عــام  يسمى  أن  ميكن  ما  الــذاكــرة  تفارق  ال 

الدميقراطية.
كالفريسة طرحوها أرضا –عقروها وسلخوا جلدها 
بدمها  أياديهم  خضبوا  زائف  ونرص  مجنونة  نشوة  ويف 
وكأنهم يتأهبون لحضور ليلة الفرح املتوهمة ولو كان 
وأزيلو  أفيقوا  أفيقوا  فيهم  لصاح  رشيد  لب  ذو  بينهم 
من بصائركم الغشاوة. إنها ليلة التشييع والدفن وليست 

ليلة الفرح.
كان الجناة القتلة جميع رؤساء األحزاب الطائفية 
يسء  اإلرهــايب  الحزب  وراء  االنسياق  ارتضوا  القدمية 
حزب  البرش  دماء  يف  بالولوغ  عامليا  املعروف  السمعة 

أرض  مام  لإلسالم  زوراً  نسبوه  الذي  الشياطني  اإلخوان 
بسمعة اإلسالم نفسه عامليا.

يوم رفعت مؤججة الفنت الكربى وُمزكية رضامها 
قميص عثامن مسترصخة ومستنفرة الدهامء املغيبني 
وااااإسالماه وتذرف دموعاً رخيصة مبعنى أنها ليست 
نابعة من مشاعر حقيقية كعملة بال غطاء مثل عملة 
يوم  ذات  الجهول  الكوز  ذلك  اقرتحها  التي  رب  رب 
ُأريقت  متعرث  مخاض  مرحلة  يف  ديسمرب  وثورة  أغرب 

فيه أطهر الدماء.
علم  ــع  راف نفس  من  هــوى  نداؤها  القــى  وقــد 
الثأر  ذلك  لوجود  والدميقراطية  الحرية  وأبو  االستقالل 
الدفني البائت بينه وبني الحزب الشيوعي عقب نتيجة 
مل  وملن  التكميلية.  الجنوبية  أمدرمان  دائرة  انتخابات 

ماثال  الزال  مشهد  فهناك  يجهلها  أو  األحداث  يعارص 
منزله  رشفة  يعتيل  األزهري  مشهد  الذاكرة،  يف  أمامي 
بأمدرمان  باسمه  املسمى  بالشارع  اآلن  حتى  القائم 
وليس  الناس  غامر  من  واحد  مجرد  كأنه  يصيح  وهو 
رأس الدولة داعيا الجموع ملطاردة الشيوعيني والقبض 
عليهم، وحقيقة مل يكن ذلك منه مجرد استجابة لرصاخ 
مؤججة الفتنة ولكن ألمر مبيت بإرصار أحيكت له من 
املرتبصني وكانت  باتفاق بني مجموعة من  قبل مؤامرة 
وكأنها  اإلخــراج  رديئة  املعلمني  معهد  صبي  مرسحية 

هدية قدمت عىل طبق من ذهب للرئيس. 
نوابه  وطرد  الشيوعي  الحزب  حل  تم  أن  وكان   
أبوابه  أسوأ  من  التاريخ  دخلت  جلسة  يف  الربملان  من 
صوت فيها باإلجامع أعضاء حزيب األمة واالتحادي عىل 

الهرت  هي  أقوال  الجلسة  مضابط  وضمت  الحزب  حل 
والهذر بعينه تبارى يف أدائها أولئك النواب متظاهرين 
بالدفاع عن اإلسالم والذود عن حياضه نفاقا ورياء مع 
أن كثريا منهم مل يتجه يوما إىل القبلة طاهرا مصليا إال 
أنه وبالرغم من ذلك يسجل التاريخ بفخر موقف ثالثة 
هذه  يف  باملشاركة  حزبهم  ألمر  االنصياع  رفضوا  نواب 

الجرمية فكان جزاؤهم الفصل.
أكتب هذه املقاالت من الذاكرة وليس أكتب هذه املقاالت من الذاكرة وليس 
نقال من كتب، األمر الذي يجعل وجودنقال من كتب، األمر الذي يجعل وجود

الخطأ غري مستبعد، عليه إن وجد قارئ الخطأ غري مستبعد، عليه إن وجد قارئ 
هذا الخطأ فال ترثيب عليه إن صوبه هذا الخطأ فال ترثيب عليه إن صوبه 

بل عىل العكس له كل الشكر برشط أن بل عىل العكس له كل الشكر برشط أن 
يكون جادا ومتأكدا وليس مجرد مكابرة.يكون جادا ومتأكدا وليس مجرد مكابرة.

 رأي رأي7
االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

مأمون عيسى

 ليتهم كل يوم يفتعلون معركة
فنصعد نحن ويسقطوا ُهم

 أم درمـــان فــــي الذاكــــــرة )6(

صباح محمد آدم 
 رؤى مغايرة 

السودان في "أمكواكية" أبدية 

عبدالرحيم حمدالنيل
 هكذا

وزارة الشباب والرياضة والدور المفقود 

أماني أبو سليم



الحادبني  من  عدد  )بوابات(  بصفحة  اتصل 
املجال  يف  فاعلة  جهة  من  أكرث  من  البيئة  عىل 
لحامية  السودانية  الجمعية  بينها  ومن  البيئي، 
البيئة بوصفها حائط الصد األول لكل التعديات 
عىل البيئة عىل امتداد مساحة القطر. وقد ذكروا 
أن هناك تحركات مريبة يقودها بعض املزارعني 
املركزية  الحكومة  عىل  للضغط  سنار  والية  من 
إللغاء قرار متديد مساحة املحمية، بحجة أن هذا 
القرار  أن  مع  البائد،  العهد  يف  صدر  قد  القرار 

صدر يف يف بداية مثانينات القرن املايض.
عيل  محمد  عادل  باألستاذ  باالتصال  قمنا 
تنظيم  بصدد  أنهم  أكد  والذي  الجمعية،  من 
حملة واسعة للتصدي لألمر مبساندة العديد من 
الجهات الرسمية، واألهلية. ثم اتصلنا بكل من 
اللواء )م( عبد الحافظ الجاك مدير إدارة الحياة 
الدكتورة  املجال،  يف  والخرباء  السابق،  الربية 
إللقاء  حاكم  صالح  والدكتور  منصور،  سلوى 

مزيد من األضواء عىل األمر.
الحقيقة التاريخيةالحقيقة التاريخية

»تم  أنــه  منصور  سلوى  الدكتورة  تفيد 
 ،1935 عام  يف  وطني  كمتنزه  الدندر  إعــالن 

كيلومرت   6.330 مبساحة  الفقرية  السافنا  حزام  عىل 
املنطقة.  يف  الحيوي  التنوع  حامية  بهدف  مربع، 
هجرة  بسبب  إضافية  بيئية  دراســات  أجريت  ثم 
الحيوانات الربية خارج حدود املحمية خالل موسم 
األمطار بسبب الظروف الطبيعية القاسية، واملتمثلة 
الكثيف، وارتفاع طول الحشائش،  النبايت  الغطاء  يف 
بجانب الرتبة الطينية اللزجة التي تعيق رؤية وتحرك 
الذي  الرسوت  لذباب  الكثيف  والوجود  الحيوان، 
يزعج الحيوانات. وبناًء عىل ذلك وافقت السلطات 
األزرق  للنيل  املحيل  املجلس  ميثلها  التي  املحلية، 
الوقت )1981(، عىل متديد حدود املنطقة  يف ذلك 
املحمية مبقدار 12.5 ميل )20 كم( يف اتجاه الغرب 

والشامل والجنوب. 
ويضيف اللواء عبد الحافظ الجاك أنه »تم إمهال 
مستخدمي األرض فرتة للخروج من املساحة املضافة، 
وبحلول عام 1983، تم األمر وتحركت الحدود شاماًل 
ورشقاً وغرباً، يف الواليات الثالث )القضارف.. سنار.. 
الئحة  تعديل  تم  ذلك  عىل  وبناء  األزرق(،  النيل 
الداخلية يف  التي أصدرها وزير  الوطنية،  املحميات 
ذلك الوقت، لتصبح مساحة محمية الدندر القومية 

10.291 كم مربع )89 ألف هكتار(.
د.  تفيد  كام  ــ  الدندر  محمية  أن  واملعروف 
الجنويب الرشقي من أواسط  الجزء  سلوى » تقع ىف 
بعض  وتقع  سنار،  والية  رشق  جنوب  يف  السودان 
والقضارف.  األزرق  النيل  واليتي  يف  املحمية  أجزاء 

ىف  وأثيوبيا،  السودان  بني  الدولية  الحدود  مبحاذاة 
الغايب والحشائش  بالغطاء  الذى ميتاز  السافنا  حزام 
الدندر  نهرا  املحمية  ويخرتق  الكثيفة.  غري  املدارية 
)الخريان(،  املائية  املجاري  من  والعديد  والرهد، 
الخريف،  يف  واألمطار  الفيضانات  مياه  وتغمرها 
الجفاف،  نهاية فصل  وتظل حشائشها خرضاء حتى 
كمراعي  خاصة  أهمية  ذات  مناطق  يجعلها  مام 

للحيوانات الربية وموائل غنية للطيور.
مناشدةمناشدة

البيئية  املؤسسات  يناشد  حاكم  صالح  الدكتور 
لوقف  العاجل  للتحرك  مستوياتها  أعــىل  عىل 
التحركات الرامية إىل تهديد املحمية، مؤكداً أنه عىل 
األمني العام للمجلس األعىل للبيئة ورئيس الجمعية 
دعوة  البيئيني  وجمعية  البيئة،  لحامية  السودانية 
التنظيامت املدنية والجهات األكادميية، واملؤسسات 
حملة  وتنظيم  بالشأن،  املهتمني  واألفراد  اإلعالمية، 
العام  منذ  الصادر  القرار  لحامية  للتصدي  واسعة 
1981، والهادف إىل حامية محمية الدندر القومية، 
موقف  وتسجيل  فيها،  اإلحيايئ  التنّوع  ومستقبل 
ذلك  إللغاء  يسعون  الذين  بعض  لتحركات  رافض 
تلك  زراعة  لهم  يتاح  حتى  واهية،  بحجج  القرار 
بقاء  يهدد  مبا  فيها  قطعانهم  وإدخال  املساحات، 
املحمية. ذلك ألنها مستودع هام للموارد الطبيعية 
والثقافية مام يتيح استمرارية العمليات األيكولوجية 
)أساس املحافظة عىل التنوع الحيوي(. ويف مواجهة 
متثل  املحمية  »أن  ـ  منصور  تفيد  ـ  املناخي  التغريُّ 

الفيضانات  خطر  مــن  الــوقــايــة 
بالكوارث  يسمى  وما  والجفاف، 
الطبيعية  بيئاتها  وتعمل  الطبيعية، 
كمناطق تساعد يف تلطيف املناخ يف 
املناطق املتاخمة لها، كام أنها توفر 
مواقع للبحوث والدراسات وُتشكل 
السياحة  مناشط  النطالق  القاعدة 

البيئية يف البالد.
اللواء )م( عبد الحافظ يؤكد أن 
تحركات ما يسمى بـ)لجنة مترضري 
ليست  الدندر(  حظرية  امتدادات 
األوىل، فقد سبقتها تحركات تصدى 
الحكومات  مبساندة  الشعبيون  لها 
التي كانت عىل وعي بأهمية ودور 
املحمية، وأن يف استخدامهم لحيلة 
الحكومة  ــان  إب يف  تم  النزع  أن 
عىل  للتأثري  مــحــاولــة  السابقة 
االنتقالية،  الحكومة  يف  املسؤولني 
تنسيق  مــن  ــد  الب ــه  أن أرى  لكن 
التحركات  هذه  مثل  لصد  الجهود 

اآلن، ومستقباًل.
وتعود د. سلوى لتؤكد: »الدندر تعترب من أهم 
والوطن  السودان  شامل  يف  الحيوي  التنوع  مناطق 
العريب ألنها أقرب محمية عامة أفريقية لدول الرشق 
املمثلة  الحيوانات  عىل  وتحتوي  وأوربــا،  األوسط 
للقارة األفريقية، وبالتايل بيئاتها الطبيعية. وقد تم 
كام  رطبة.  أرايض  كموقع  إعالنها  2005م  بداية  يف 
منذ  لليونسكو  حيوي  محيط  كمحمية  إعالنها  تم 
الطبيعية،  املحميات  إلدارة  جديد  كنموذج   1979
التي  املستدامة  التنمية  بأسس  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
تنطلق من احرتام للطبيعة ولإلنسان معاً، ومن خالل 
املتاخمة  املناطق  يف  السكانية  املجتمعات  مشاركة 

للمحميات الطبيعية يف حامية التنوع الحيوي«.
تهدف  الحيوي  املحيط  محميات  أن  واملعروف 
ىف صون  اإلسهام  قبيل  من  وظائف  بعدة  القيام  اىل 
وحامية التنوع الحيوي عىل كافة مستوياته، ووظيفة 
وحضارياً،  بيئياً  املتواصلة  االقتصادية  التنمية  دعم 
بجانب وظيفة التنمية للمجتمعات السكانية القاطنة 
حول أو داخل املحميات، وما يتصل بأنشطة البحوث 
والرصد والتدريب التي تتعلق بقضايا الصون والتنمية 
املتواصلة عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية 
والدولية. وبكل هذه املميزات صنفت محمية الدندر 
يعقل  فهل  العاملي..  الطبيعي  للرتاث  هاما  موقعا 
لتآكل أطرافها بسبب أطامع مزارعني لن  أن تتعرض 

تتوقف عند املساحة التي يدعون امتالكهم لها؟

ونعود....ونعود....

-الربد نزل... بس املشكلة إنو أول ما تجي الساعة 
املالبس  من  تتخلص  وداير  عرقان،  نفسك  تلقى   12

التقيلة.
-إنت بديت تلبس تقيل ولال شنو؟

ونص  سبعة  يل  أنوم  زيك  ما   6 قبل  بطلع  -أنا 
وأطلع أالقي الدنيا دفت.

-بتطلع من قبل ستة ليه؟
-الكباري والشوارع املزرقنة، تصل املكتب ذهنك 
صايف، وقادر تشتغل مبزاج رايق، وبتكون األجواء لسة 

ما اتلوثت بثاين أكسيد الكربون والرصاص و....
-رصاص؟.. انت يف الفشقة ولال يف الجنينة؟

-بقصد جزيئيات الرصاص.. أنا بتكلم عن التلوث 
ياخي.

ما  ده  الخرطوم  برة  الحاصل  ليك  قال  -ومنو 
تلوث؟

تلوث  يف  خلينا  وسيايس،  أخالقي  تلوث  -ده 
الهواء.

داك...الضباب  الكبار  كالمكم  يل  تقول  -داير 
الدخاين الكيميايئ الضويئ!

العامل %4 من  إنه يف أكرب دولة يف  -انت عارف 
الوفيات سببها تلوث الهواء؟

-نحن يف الخرطوم بتكون النسبة أعىل من كده 
بكتري.. بس ما جايبني خرب!

-تفتكر ليه؟
-سوء التخطيط والبنى التحتية والطمع والفساد.
-كالمك صح! نحن ما عندنا شوارع قدر املركبات 

جدا،  تعبانة  ذاتها  الشوارع  وحتى  فيها..  املتحركة 
بتستهلك املركبات وتزيد من مخاطر التلوث.

بدون  واألحياء  املدن  خىل  والفساد  والطمع   -
يوم..  كل  بتضيق  والشوارع  مفتوحة...  مساحات 
استباحة  التجارية شغالني  البيوت واملحالت  وأصحاب 

يف الشوراع.
-بالضبط... إنت عارف إنو أول قرار بيئي اتخذه 
سيدنا عمر بن الخطاب ملا الدولة اإلسالمية اتوسعت...
رسل ليه واحد من الوالة إنه السكان أصابتهم األمراض 

و )الوخم(. قام رد عليه قال ليه »وسعوا الشوارع«.
الفساد خىل الجامعة يبيعوا امليادين  -نحن هنا 
السكنية  األحياء  يف  )الحدي(  ناطحات  ويبنوا  العامة، 

الفقرية.
- ناطحات شنو؟

-عامراتهم ما ناطحات سحاب، لكن ممكن تنطح 
وتناطح الطري يف السام خاصة )الحدي(. 

ــ بس ما قلت يل الدخل الرصاص يف تلوث الجو 
شنو؟

زي  املركبات  بعض  دخــان  إنــه  عن  كــالم  -يف 
الركشات فيه جزيئيات رصاص مع مواد سامة تانية.

-طيب الحل شنو؟
-أصاًل حل مشاكلنا كلها واحد التنمية املتوازنة.

الريفية  التنمية  بتاع  لكالمك  وتجي  -متيش 
واملتوازنة واملستدامة.

دورها  تاخد  األريــاف  الواقعي..  الحل  -ألنها 
الحقيقي يف رفد خزينة البلد باملوارد.. مش ترفد املدن 

باملهاجرين كل يوم.
وتتعاىف  املركبات  حتقل  الناس  قل  لو  -وطبعا 

األجواء من األبخرة والدخان والسموم.
أقصد  الحي...  الرصاص  قصة  وحتى  -بالضبط، 

النزاعات املسلحة ممكن تتحل بالتنمية املتوازنة.
الحروب  أسباب  أهم  هو  التنمية  عدم  -ألنه 

والنزاعات
-فعاًل.. كم زول شايل سالح دمار بدل معول بناء، 
وكم جندي وكم سمسار وكم عاطل رمى طوريته ولال 
باع سعيتو وجا املدينة عشان يشتغل شغل هاميش، أو 

يشيل سالح ويبقى يهدد يف أمن الناس؟
أكرت  ما  تنموية  املوضوع موضوع سياسات  -إذا 

وال أقل.
-بالضبط.

-قول للجامعة البتنافسو عىل الكرايس والسلطة 
تنموية حقيقية مترقنا  برامج  اتنافسو عىل وضع  ديل 

من الوهدة دي!!.

malfeelabi@yahoo.com

محمد أحمد الفيالبي

مداخل القهر
عىل  متزايداً  ضغطاً  األخرية  العقود  شهدت 
لتحويلها  القومية،  الدندر  املساحات حول محمية 
الخناق،  عليها  ضّيق  ما  وهو  زراعية،  مشاريع  إىل 
)حيوانات  األنــواع  من  عدد  انقراض  يف  وتسبب 
قد  السودان  وكان  وشجريات(.  وأشجار  وطيور 
الدولية  املعاهدات واالتفاقات  صادق عىل معظم 
حول املناخ والبيئة، لكنه اليوم مهدد بفقدان أغنى 
الجنوب  محميات  فقدانه  بعد  الطبيعية  محمياته 
وقفة  يستدعي  برمته  ــر  واألم االنفصال.  بعد 
القهر  عن  الحديث  نكرر  ال  حتى  حقيقية  تقييم 
كثرية،  القهر  فمداخل  املبدعة.  غري  والتوجهات 
االقتصادية  واإلمكانات  الطبيعية،  الظروف  منها 
قد  املبدعة. هكذا كنت  والتوجهات غري  املحددة، 
دّشنت زاويتي )إيكولوجيا( بصحيفة العريب الجديد 
اللندنية )12 أكتوبر 2014( كاتباً )قلبي عىل محمية 
الدندر(. وها أنا أعود اليوم للكتابة يف ذات الشأن. 
يسيل  معطاء،  مورد  كل  يف  إذاً  األطامع  هي 
عىل  الفشل  أدمنوا  الذين  الطامعني  لعاب  له 
عىل  عديدة  نجاحات  محققني  اإلنتاج،  مستوى 
مستوى التآمر مع، وعىل اآلخر. تجدهم يتسابقون 
)وحبذا(  العطاء،  بإمكانها  مازال  أرٍض  كل  نحو 
األخشاب  عائد  أن  إذ  باألشجار،  مغطاة  كانت  لو 
وحده يسكن طمع البعض، فاألمر ال يتعلق بزيادة 
اإلنتاج الزراعي، فاألرايض البور تتمّدد هنا وهناك. 
إنهم يرتكونها بحجة أنها )بردت( أي مل تعد تعطي. 
والتصحر؟  لالنجراف  وعرضها  استنزفها  الذي  من 
أن  واملسؤولية  الحكمة  من  بقليل  ميكن  كان  أما 
يظل عطاؤها مستمرا حتى اآلن، وأشجار تستقبل 
ما  كل  بل  والكبرية،  الصغرية  وحيواناتها  أطيارها، 

فيها من تنوع؟
هنا األمر يتعلق بأراٍض متت إضافتها ملحمية 
األحاديث  بني  يجدون  دامئاً  والطامعون  قومية، 
ليست  إنها  طمعهم.  نريان  يؤجج  ما  واإلحداثيات 
اإلقليم  مرشف  أقنعوا  أن  سبق  فقد  مــرة،  أول 
التي  األرايض  بزيارة  اإلنقاذ  أيام  أول  يف  الرشقي 
فكروا يف التهامها، واختاروا للزيارة وقتاً ال تتواجد 
فيه الحيوانات الربية يف تلك املساحة التي أضيفت 
للحيوانات  منطقة  تأمني  بهدف  املحمية  ملساحة 
أنه مل  يومها  فأعلن  الخريف.  أثناء  املحمية  خارج 
اصطدمت  األطامع  تلك  سحلية(.  )وال  هناك  يجد 
يومها بوقفة املسؤول األول )ما تهبشوا املحمية(. 
تكرر األمر قبل سنوات حني رفع وايل سنار صولجانه 
الوادي(  لـ)جداد  موئل  مجرد  املحمية  أن  ليقرر 
مشاريع  إىل  تحويلها  بإمكانه  وأن  الطيور،  وبعض 
زراعية تنتج )وعداً وطمعاً ومتني(. ومجدداً تكرّس 
أخرى  محاولة  الشأن. ويف  أهل  عند صخرة  الحلم 
التسويق  ملعارض  موسم  ذات  قام  الــوايل،  لذات 
ديب باغرتاف غرفة من املال العام، ومىض مشاركاً، 
محمية  عارضني  التسويق،  هواة  بعض  معيته  ويف 
الراحل  الدكتور  تصدى  وقتها  لالستثامر.  الدندر 
اإلعالمية  التسويق  مادة  مفنداً  منر  بشري  معتصم 
ملعظم  عالقة  ال  التعريفي  املطبق  أن  ومنها  تلك. 
منراً  يحوي  كان  فقد  باملحمية.  وصوره  معلوماته 
آسيوياً، وصوراً ملباٍن صينية، مع معلومات مغلوطة 
يف  التحليل  ذلك  نرشت  قد  وكنت  كاذبة.  وأرقام 
زاويتي الراتبة )سياحة بيئية( بعدد الجمعة املميز 

من صحيفة الصحافة )17 مارس 2006(.
سينقطع  الطامعني  لعاب  أن  يظن  من  واهٌم 
سيله يوماً ما، فام فتئت عيونهم ترقب، وأدمغتهم 
السلطات  بأصحاب  املشبوهة  وعالقاتهم  تعمل، 
قامئة، وسنسمع يف كل يوم بهجوم كاسح عىل أحد 
التكسب من جلسات  املوارد، ألن هؤالء استمرأوا 
وتحريك  والوطن،  املواطن  عىل  والتآمر  )الرمتلة(، 
ملء  بأن  القانعني  املسؤولني  خلف  من  الحمالت 
وتعظيم شعرية  الرؤوس،  ملء  عن  يغني  الجيوب 

االنتامء للوطن.

ولك الله يا وطني...ولك الله يا وطني...

زاوية شوف نفـاج 

تذكار على البوابة

بيئية .. تنموية

يحررها- محمد أحمد الفيالبي

bawabat@yahoo.com
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د. سلوى: بالمحمية مواقع للبحوث والدراسات وقاعدة انطالق 
مناشط السياحة البيئية

يوقع على البوابة
 هذا األسبوع

 الدكتور منصور خالد

وريثام أرتحل إىل حيث املهام البحثية التي انتويت العكوف 
عليها فقررت االنرصاف إىل حني لبعض شأين، ومن ذلك إنشاء محقلة 
يف الباقري ألبارش فيها نوعا من الزراعة مل يعرفها السودان من قبل: 
الدعوة  وجهت  املحقلة  تلك  إنشاء  عند  للتصدير.  الزهور  زراعة 
لثالثة من أصدقايئ لزيارة املكان لنصحي مبا ينبغي عيل أن أفعل: 
الكريم بدري مسؤول  الري، وأحمد عبد  املجيد وزير  يحيى عبد 
يف  يومذاك  األكرب  والخبري  االشرتايك  االتحاد  يف  الفئوية  املنظامت 
علم البساتني، ومحمد الشاذيل وزير الدولة بالزراعة. قال يل أحمد 
عند وفوده إىل املكان: » يا أخي مرشوعك ده هو مرشوع السويك 
صنعا مبرشوع  سنحسن  كنا   « له:  قلت  وزراء«.  ثالثة  ليه  جايب 
السويك لو اتخذنا مثل هذه الشورى طريقا للعمل«. أیا كان األمر 
ظل أحمد بدري خري ناصح يل ومشري يف املجال الزراعي بعون عدد 
من الفالحني املرصيني استجلبتهم من مرص، وكأين أطبق عمليا فكرة 
التكامل بني البلدين التي أقررناها يف اإلسكندرية. وبتوفيق من الله 
وعون كبري من الزراعيني منهم معتصم أبو حراز وأمني ميخائيل، 
ظللت خالل ثالثة أعوام أصدر الزهور )قالديول( والفراولة والبسلة 

املعروفة بـ )Giza Il(إىل هولندا. وحني كنا نستورد الشتول للزهور 
مرة  وذات  مرص.  هو  البسلة  مصدر  كان  هولندا،  من  والفراولة 
الكبري يوسف بدري مع نخبة من طالبات  رشفنا يف الحقل املريب 
األحفاد وكان برفقتي مستشارنا البستاين أحمد عبد الكريم بدري. 
ُس العميد مبا رأی ولكنه أضاف ما أثلج صدري ، قال: »أنت عملت 
باستغراب:  سألته  الرحمن«،  عبد  اإلمام  إال  إليه  يسبقك  مل  شيئا 
»ما الذي فعلت ؟«، قال: »اإلمام عبد الرحمن هو أول من أدخل 
زراعة العنب يف السودان بالجزيرة أبا، وأنت أول من أدخل زراعة 
األمر، مل يكن هديف من كل  أيا كان  الزرقا«.  الجزيرة  الفراولة يف 
ذلك الجهد هو الكسب املادي بل الكسب املعنوي، فاقتحام آفاق 

جديدة والنجاح فيها قد يدفعان آخرین القتحام ذلك امليدان.
عىل  مساء  كل  أتردد  كنت  الحقل  إلنشاء  سعيي  غضون  يف 
موقعني: حديقة الخرطوم النباتية بصحبة معتصم، وأمني ميخائيل 
ذلك العامل الفذ الذي أسهم أكرث من أي شخص آخر يف رصد نباتات 
السودان الطبية، ويف ترددي عىل الحديقة النباتية كنت أفتش عام 
يف تلك الحديقة من مهجة ال يحس بها إال من تثريه تباریج النبات. 

ال  الجهالء  كان  الذي  إبراهيم  زيك  العم  حديقة  هو  الثاين  املوقع 
يعرفونه إال بزيك بتاع السندوشات، علقم الله بطونهم. فقبل بيع 
ويف  السودان،  بستانيي  أنجح  من  واحدا  زيك  كان  الساندوتشات 
األزاهري:  بأسار  العارفني  من  مع صحبه  دوما  لقايئ  كان  محقلته 
عيل أمري طه، وعبد املنعم أبو العال، ویس حجر، ويف كل زيارايت 
للحديقة النباتية كنت أصطحب معي من األصدقاء من يعشقون 
الجامل، ومن هؤالء كان الشاعر عبد املجيد حاج األمني. وذات مرة 
وقفنا عند زهرة استهوت الشاعر ، فسأل عن أصلها. قلت له هذا 
هو الرنجس، وهو من فصيلة البصليات، قال :« بالله هو الرنجس 
كده؟ ». قلت له ) رحمه الله (« يا مفرتي لقد مررت عىل أكرث من 

إشارة للرنجس يف شعرك وأنت ال تعرفه » .
إذ هو  الوردي أكرث دراية منك مبا يصف،  ابن  لقد كان  حقاً 

القائل:
إمنا الورد من الشوكإمنا الورد من الشوك

وال ينبت الرنجس إال من بصل.وال ينبت الرنجس إال من بصل.
مذكرات منصور خالد ــ جمذكرات منصور خالد ــ ج٢٢ ، ص ، ص٤٠٥٤٠٥ -  - ٤٠٦٤٠٦..
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صورة  رسمت  التي  الثورة،  جامهري   
يف  لخصته  تريد،  الذي  للمستقبل  زاهية 
وضعت  وعدالة".  سالم،  "حرية،  شعارها 
االنتقالية،  الفرتة  حكومة  عىل  عراضاً  آمااًل 
التي كان دورها األسايس هو متهيد الطريق 
تظهر  ــدأت  ب ــذي  ال للمستقبل  لالنتقال 
حكومة  أن  يبدو  لكن  األفــق.  يف  مالمحه 
الحرية  قوى  السياسية  وحاضنتها  الرشاكة 
اآلليات  بنفس  العمل  اختارت  والتغيري 
بعد  الحكومات  استخدمتها  التي  القدمية 
وأبريل   1964 أكتوبر  وثــوريت  االستقالل 
فرتة  كانت  الثورات  هذه  كل  يف   .1985
التحشيد والثورة ضد األنظمة الحاكمة تتم 
الشعب  مكونات  كل  من  واسعة  مبشاركة 
االجتامعية والثقافية، ومبجرد إسقاط النظام 
الحاكم تبدأ القيادات يف االختالف والتناحر 
املدخل  ميثل  وهذا  التشظي.  ثم  واإلقصاء 
الثورات إلعادة فرض  األسايس ألعداء هذه 

هيمنتهم.
الداخل  يف  الثورة  أعداء  املرة  هذه  يف 
مجريات  عىل  التأثري  عىل  القدرة  لديهم 
ميتلكون  مبا  الثورة  مسار  وحرف  األحداث 
من أدوات قد ال متتلكها قوى الثورة. أعداء 
اإلسالمويني  قيادات  فقط  ليس  الثورة 
محاكامت  دون  السجون  يف  املوجودين 
مصالحهم  تتضارب  من  كل  بل  اآلن،  حتى 
الثورة.  تنشده  الذي  الجذري  التغيري  مع 
فهناك الكثري من املستفيدين من املنظومة 
الدولة  موظفي  من  البائد  للنظام  الفاسدة 
واألثرياء  التمكني  سياسة  بهم  أتت  الذين 
املأجورين. واألكرث خوفاً  الجدد واإلعالميني 
من التغيري هم قيادات األجهزة األمنية من 
اإلسالمويني واملوالني لهم والذين استخدموا 
الجامعية  واإلبادة  والعنف  للقمع  كأدوات 
وجبال  دارفور  وخاصة  الحروب  مناطق  يف 
النوبة. إذن فهم ميتلكون املال ويهيمنون عىل 
األجهزة األمنية ومؤسسات الدولة واإلعالم 
يستخدمونها  مهمة  أدوات  تعترب  وهي 
رغم  السلطة.  الستعادة  عالية  بحرفية 

السرتجاع  محاوالتهم  كل  فشلت  فقد  ذلك 
السلطة، وذلك فقط بسبب وحدة الجامهري 
عىل  تراهن  زالت  وما  الثورة  قادت  التي 
االنتقالية  الحكومة  فشل  رغم  نجاحها. 
خبز  من  الحياة  مقومات  أبسط  توفري  يف 
لالنفالت  باإلضافة  وغــريه،  وعالج  ووقــود 
عىل  الصرب  حبل  متد  زالــت  ومــا  األمني. 
السياسية ملستوى  القيادات  ترتقي  أن  أمل 
حول  وتلتف  املحاصصات  وترتك  املسؤولية 
خطط وبرامج عمل لتحقيق رؤية الجامهري 
هذه  يقلق  ما  والعادل.  الشامل  للتغيري 
حكومة  شفافية  عدم  هو  اآلن  الجامهري 
لبعض  اتخاذه  يف  خاصة  حمدوك  دكتور 
من  لضغوط  بخضوعه  تيش  التي  القرارات 

جهات مل يفصح عنها.
كام هو واضح لكل متابع فإن الساحة 
من  السياسية  بالتحليالت  تعج  السياسية 
محاولتهم  يف  وحزبيني  مستقلني  سياسيني 
االنتقالية  املرحلة  تعرث  ألسباب  للوصول 
باملهام  القيام  عىل  قيادتها  قــدرة  وعــدم 
املوكلة إليها بنص الوثيقة الدستورية. يركز 
يف  والتشكيك  املؤامرة  نظرية  عىل  البعض 
يستخدم  اآلخــر  والبعض  التغيري  حقيقة 
يف  مخالف  كل  وجــه  يف  التخوين  كــرت 
التي مازالت  السياسية  القوى  الرأي واتهام 
والتغيري  الحرية  قوى  بتحالف  متمسكة 
بأنها تتواطأ مع العسكريني فيام يطلق عليه 
العظمى  الغالبية  أن  كام  الناعم.  بالهبوط 
املكونات  بني  املحاصصة  من  ممتعضة 
األخري  وهذا  املناصب  لتقاسم  السياسية 
يزيد من شكوك الجامهري وخاصة الشباب 
واألخطر  السياسية.  واملكونات  األحزاب  يف 
هو استخدام أعداء الثورة لحالة عدم اليقني 
والتشكيك هذه لتحفيز العسكر لالنقضاض 

عىل السلطة.
هو  ــي  رأي يف  التحليالت  هــذه  أهــم 
الواتساب لربوف  تسجيل صويت متداول يف 
مهدي األمني التوم بعنوان "صيحة يف وادي 
الثورة". من العنوان واضح أنه يريد إيصال 

الثورة  قيادة  عىل  يتصارعون  ملن  صوته 
وسط هذا الضجيج من التحليالت املكتوبة 
بدقة  الواقع  يقرأ  أنه  يبدو  واملسموعة. 
ينذر  الذي  الوضع  هشاشة  مدى  ويعرف 
باالنزالق يف هاوية ال قرار لها. أهمية هذا 
التشتت  هذا  مسؤولية  حمل  أنه  التحليل 
واالنقسام وسط قوى الثورة لكل املكونات 
تفكريهم  طرق  كشف  وقد  استثناء.  بال 
املعرفة  امتالك  ادعاء  بني  ما  تباينت  التي 
املظلومية  أو  القدسية  وادعاء  البعض،  من 
تفكري  أمناط  وهي  آخرين.  من  التاريخية 
تؤكد أن هذه املكونات واألحزاب السياسية 
عن  وعاجزة  ذاتها  عىل  منكفئة  زالت  ما 
التواصل فيام بينها. إن قيادات قوى الثورة 
سواء كانت جزءاً من قوى الحرية والتغيري 
التي  الحركات  ذلــك  يف  مبا  خارجها  أو 
بالتنوع  حقاً  تعرتف  ال  السالم  عىل  توقع 
رغم  املستقبل.  استشعار  عىل  قادرة  وغري 
عن  التحدث  يف  يسهبون  استثناء  بال  أنهم 
والسالم  املستدامة  والتنمية  التنوع  إدارة 
ومل  وغريها.  العادلة  والتنمية  املستدام 
املشرتكة  املساحة  من  االستفادة  تستطع 
لتجاوز  الخالق  للتفاعل  لها  أتيحت  التي 
التحديات ووضع السودان يف مسار التحول 

الدميقراطي.
يف ظل هذا االنقسام الواضح بني قوى 
الثورة والتعتيم غري املربر حول ما يدور من 
بعد  ما  حكومة  لتشكيل  تسعى  حــوارات 
السيناريو  يتكرر  أن  نخىش  السالم،  توقيع 
دون  تشكيل حكومة،  واملتجدد يف  القديم 
قاطع  بشكل  السياسية  اإلرادة  تتوحد  أن 
إسرتاتيجية،  وأهــداف  رؤيــة  عىل  وتتفق 
مثل  ألن  للجميع.  مرضية  وبرامج  وخطط 
هذا النوع من التغيري الكيل ال يقوده أفراد 
جامعي.  وعمل  جامعي  لذكاء  يحتاج  فهو 
املسنودة  الفعالة  الجامعية  القيادة  إن 
باإلجامع الجامهريي العريض هي الضامنة 
للعبور لسودان املستقبل الذي استشهد من 
أجله خرية شباب وشابات الثورة. وباملقابل 

التشتت واالنقسام لن يكون مثنه كام  فإن 
يعتقد البعض سيطرة العسكريني الطامعني 
يف الحكم وال اإلسالمويني الحاملني بالعودة، 
بل سيكون الثمن إزالة السودان من خارطة 
العامل وتحويله إىل ساحة للحروب وستترشد 

شعوبه كام يحدث يف بعض دول اإلقليم.

2 - هل من وسائل لتيسري عمليات 
التوافق بني قوى الثورة على مشروع 

وطني شامل؟
ال شك أن قوى الثورة مبا فيها كل فصائل 
املسلحة  والحركات  والتغيري  الحرية  قوى 
املوقعة  وغري  السالم  اتفاقية  عىل  املوقعة 
والقاعدة العريضة التي متكنت من إسقاط 
مبا  يسعون  السلمية  بالثورة  البائد  النظام 
أتيح لهم من معرفة وتقنيات تجاوز هذه 
املرحلة االنتقالية بنجاح. إال أن هذا النجاح 
كام يبدو مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبدى قدرتنا 
جامعية  قيادة  تشكيل  عىل  كسودانيني 
السودان كمنظومة جزئية  إن مصري  فعالة. 
من املنظومة اإلقليمية والعاملية يتأثر ويؤثر 
وبالتايل  ككل.  املنظومة  يف  إيجاباً  أو  سلباً 
فإن إنجاح االنتقال السيايس بطريقة سلسة 
الداخل  يف  كسودانيني  لنا  هو  ومستدامة 
والخارج، بل لكل من يهتم بالسالم العاملي 

وحق الشعوب يف العيش بكرامة.
أتيح  ما  أود مشاركة  املنطلق  من هذا 
يل من معرفة يف مجال إدارة التنوع وتيسري 
دورة  من  اكتسبتها  التي  التغيري  عمليات 
املوارد  جامعة  يف  سنوات   3 قبل  تدريبية 
  )BOKU( الطبيعية وعلوم الحياة يف فيينا
يف  والباحثات  الباحثني  من  عدد  مبشاركة 
تخصصات مختلفة ذات عالقة مبجال التنمية 
املستدامة، وكانوا خليطاً من أوربا، إفريقيا 
وآسيا. الكورس كان عبارة عن تدريب عميل 
لكيفية استخدام تقنيات نظرية القيادة من 
ال  بنظرية  يعرف  ما  أو  الناشئ  املستقبل 
العميل  التدريب  عىل  ركزت  الدورة   .  )U(
الذي أدى يف نهاية املطاف اىل تغيري جذري 
أكرث  وأصبحنا  كمشاركني  تفكرينا  أمناط  يف 
انفتاحاً عىل وجهات نظر بعضنا البعض، مام 
ساعدنا يف تشكيل ما يعرف بالذكاء الجامعي 
)collective intelligence(  وبلورة رؤية 
موحدة وتطوير مناذج لحلول خالقة وشاملة 
سهاًل  يكن  مل  املشوار  هذا  الجميع.  أرضت 
نحن  خاصة  أيضاً،  ولآلخرين  يل  بالنسبة 
فقد  وآسيوية.  إفريقية  دول  من  القادمون 
نفيس  أصنف  كنت  التي  أنا  كثرياً  عانيت 
بأنني منفتحة التفكري ومستنرية اىل حد ما.

تقنيات نظرية ال )U(  تستهدف التغيري 
عىل املستوى الفردي مام ييرس التوافق بني 
تغيري  مرشوع  عىل  متنوعة  مجموعة  أي 
هذه  رشح  خالل  من  سرنى  وكام  مشرتك. 
التقنيات أننا يف السودان يف أشد الحاجة لها 
مالمح  برسم   تسمح  مشرتكة  أرضية  لبناء 
وتطلعات  احتياجات  يلبي  وطني  مرشوع 
رددته  ما  وهذا  الكل.  ببنائه  ويقوم  الكل 
املقيم  الراحل  شاعرها  وراء  الثوار  جامهري 

محجوب رشيف:
حنبنيهوحنبنيهو ...

البنحلم بيهو يومايتالبنحلم بيهو يومايت
وطن شامخوطن شامخ
وطن عايت وطن عايت 

وطن خرّي دميقراطي..وطن خرّي دميقراطي..
ما بنبنيهو فرادي ما بنبنيهو فرادي 

وال بالضجة يف الراديوال بالضجة يف الرادي
 وال الخطب الحامسية وال الخطب الحامسية

مكان الفرد تتقدم إرادتنا الجامعيةمكان الفرد تتقدم إرادتنا الجامعية

سأحاول  فيام ييل تقديم رشح مخترص 
من  القيادة  نظرية  وتقنيات  ملفاهيم 
ال  نظرية  يعرف  ما  أو  الناشئ  املستقبل 
)U(  بهدف التعريف بهذه التقنيات  لنقلها 
بناء  عىل  تأثري  لها  يكون  قد  أوسع  لدائرة 

أرضية مشرتكة بني قوى الثورة.

3.  تقنيات تيسري تشكيل القيادة 
الجماعية لقيادة التغيري الكلي

1.3.  إدارة التنوع والتنمية املستدامة 

كمدخل
مجتمع  يوجد  ال  ــه  أن املــؤكــد  مــن 
متجانس يف أي مكان يف املعمورة، فالناس 
النوع كنساء ورجال  متنوعون من حيث 
ومن حيث األعامر أطفال، شباب، وكبار 
الثقافية،  لالختالفات   باإلضافة  ســن، 
االجتامعية، االقتصادية، والعرقية وغريها. 
كام أن هناك تقاطعات بني هذه الهويات 
املختلفة. هذا التنوع ينعكس عىل الخربات 
لكل  والتطلعات  االحتياجات  الحياتية، 
فئة. من جهة أخرى فإن هناك اختالفاً بني 
األحزاب والكيانات السياسية يف تصوراتها 
لكيفية تلبية مصالح هذا املجتمع املتنوع 
انطالقاً من منطلقاتها الفلسفية واملنظور 
الذي ترى منه هذا الواقع. هذا االختالف 
ينطبق عىل  السياسية   النظر  يف وجهات 
سبب  وهــو  املــعــارصة  املجتمعات  كل 
تدار  التي  املجتمعات  للخالفات حتى يف 
اىل  وتحتكم  راسخة  دميقراطية  بأنظمة 
تحقيق  أن  واضحاً  أصبح  وقد  القانون. 
متنوعة  مجموعات  وتطلعات  احتياجات 
بشكل عادل تتجاوز قدرة أي حزب مهام 
قائد  وأي  بها  يتمتع  التي  األغلبية  كانت 

بغض النظر عن مدى استنارته.
من جهة أخرى فإن تضارب املصالح 
املستدامة  التنمية  تنفيذ  يعيق  هــذا 
عام  من  املتحدة  األمــم  تبنتها  والتي 
االهتاممات  لتكامل  عمل  كإطار   1987
بهدف  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية 
الحارض  احتياجات  تلبية  هو  إسرتاتيجي 
القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  دون 
هذا  الخاصة.   احتياجاتها  تلبية  عىل 
التنمية  أهداف  يف  يتمثل  حالياً  اإلطار 
املستدامة ألجندة SDGs( 2030( وهي 
الفقر  عىل  للقضاء  أسايس  بشكل  تهدف 
والجوع، وحامية حقوق اإلنسان، وتعزيز 
السالم  وتحقيق  الجنسني،  بني  املساواة 
املحلية والعاملية وتعزيز  املستويات  عىل 
التعاون الدويل، وضامن حامية مستدامة 

لكوكب األرض وموارده الطبيعية.

وأهداف  شعارات  أن  امللفت  من   

مع هذه  متاماً  تتامهى  السودانية  الثورة 
األهداف.

ــســودان فإن  كــام هــو الــحــال يف ال
املشكلة التي تواجه كل دول العامل مبا يف 
ذلك الدول املتقدمة والنامية هي كيفية 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف ظل 
تضارب املصالح بني املكونات االجتامعية 
اهتامم  مجال  هو  وهــذا  والسياسية. 
نظرية ال ) U( التي تم تطويرها بواسطة 
 C. Otto( شارمر  اوتــو  ــاين  األمل العامل 
معهد  يف  عمله  فريق  مع    )Scharmer
ماساتشوستس للتكنولوجيا يف كامربيدج، 
لتيسري  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
هذه  يف  االستدامة  نحو  التغيري  عمليات 
املجتمعات املتنوعة. هذه النظرية تقدم 
السياقات  كل  يف  للتطبيق  قابلة  تقنيات 

وعىل كل املستويات.

تقنيات القيادة الجماعية الفعالة لتحقيق انتقال 
سلس ومستدام )2-1(

٩ االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

د.مريم محمد عبداهلل وقيع اهلل

1 - تقديم: 
ثورات  يف  التغيري  تعثر  أسباب 

السودان غري املكتملة:
فشل  ــة  حــال الـــســـودان  يعيش 
نظام  من  موروثة  هائلة  مؤسسي 
زيادة  يف  ساهم  مما  البائد  اإلنقاذ 
وتدمري  والعنف  الــجــوع  الفقر، 
لذا  والطبيعة.  املحلية  املجتمعات 
يتطلب الوضع هذه املرة وعيا جديدا 

وقدرة قيادة جماعية جديدة ملواجهة 
أكثر وعيا وعزمًا  التحديات بطريقة 
وفقًا لرؤية وأهداف إسرتاتيجية. إن 
تطوير مثل هذه القدرات ستسمح 
الــذي  الحلم  ــودان  ــس ال بتحقيق 
السودانيني  ماليني  أجله  من  خرج 
رأسهم  وعلى  والحضر  القرى  من 
املئات  واستشهد  والنساء  الشباب 

لكي يصبح هذا الحلم حقيقة.



ماذا تعرف عزيزي القارئ عن حالة ما قبل السكري.
 قبل أن أكتب لكم أعزايئ عن ما هي حالة ما قبل 
السكري دعوين يف األول ُأعرف ما هو مرض السكري أواًل، 
حيث أظهرت اإلحصائيات األخرية بكل دول العامل ارتفاعاً 
ملحوظاً بهذا املرض الذي ميكن أن يصيب املريض مبرور 
أعضاء  من  كثري  يف  وخيمة  وأرضار  مبضاعفات  الوقت 
الجسم وتسبب مشاكل حقيقية للمريض وتعيق حياته. 

نتيجة  ويحدث  مزمناً،  مرضاً  السكري  مرض  يعد 
عجز البنكرياس عن إنتاج مادة األنسولني بكمية كافية، 
أو عندما يعجز الجسم عن استخدام تلك املادة بشكل 
فّعال، واألنسلوين هو هرمون ينظم مستوى السكر يف 
الدم، وارتفاع مستوى السكر يف الدم من اآلثار الشائعة 
السكري. هنالك  السيطرة عىل  التي تحدث جّراء عدم 
ثالثة إىل أربعة أنواع للسكري معروفة وكل نوع يختلف 
بقلة  يتميز  األول  النوع  حيث  عنه،  ويتميز  اآلخر  عن 
النوع  هذا  ويعالج  األنسلوين،  ملادة  الجسم  إنتاج 
وال  سببه،  معروف  وغري  يومياً  األنسلوين  بتعاطي 
ميكن الوقاية منه حتى اآلن بحسب الدراسات العلمية 
يف  املختلفة  الوراثية  العوامل  تساهم  وقد  الحالية، 
حدوث املرض، ويظهر عادة يف )الطفولة أو املراهقة( كام 
ميكنه الظهور للبالغني أيضاً، ويعرف أيضاً بداء السكري 
بالعطش،  والشعور  التبّول  كرثة  أعراضه  وأبرز  الشبايب 

بالجوع،  املتواصل  والشعور 
امللحوظ،  الـــوزن  وفــقــدان 
والشعور  الــبــر  وضــعــف 
وعــادة  والخمول،  بالتعب 
أما  فجأة،  األعراض  تظهر  ما 
يحدث  للسكري  الثاين  النوع 
الجسم  استفادة  عدم  بسبب 
بشكل  األنسلوين  مادة  من 

السكري املسجلة يف  كاٍف وأكرث من 90 % من حاالت 
وأعراضه  الثاين،  النوع  من  معظمها  العامل،  أرجاء  شتى 
يف  واضح  بشكل  تظهر  ال  أنها  إال  األول  للنوع  ممثالة 
كثري من األحيان، وقد يشخص املرض بعد مرور سنوات 
من اإلصابة، أو بعد حدوث مضاعفات تقوده إىل املركز 
الصحي أو املستشفى، وأهم عوامل الخطورة لهذا النوع 
السمنة وقلة النشاط البدين، أما النوع الثالث فهو سكري 
الحمل، وهو ارتفاع يف مستوى السكر خالل فرتة الحمل 
األغلب  والثاين، ويف  األول  النوع  للمرأة، وأعراضه مثل 
ليس له أعراض إذ مل تتوصل األبحاث لسبب هذا النوع، 
ويف األرجح قد يكون السبب التغرّي الهرموين ومستويات 
الهرمونات للمرأة الحامل، وعادة ما تعود نسبة السكر 
املرأة  إصابة  خطر  نسبة  وتزداد  الوالدة،  بعد  طبيعية 
من  عرضة  أكرث  فهي  الحمل،  سكري  داء  أصابها  التي 

اإلصابة  بخطر  غريها 
الثاين من مرض  بالنوع 
السكري مستقباًل، ومن 
الجيدة  املتابعة  املهم 
وعمل  الحمل،  فرتة  يف 
الروتينية،  الفحوصات 
ــوى  ــســت وفـــحـــص م
خاصة  الدم  يف  السكر 
تحدث  ال  حتى   ،28 األسبوع  إىل  الـــ24  األسبوع  يف 
الحاجة  احتاملية  زيادة  لديها  املرأة  وتكون  مضاعفات 
ما  حالة  نوع  فهو  األخري  النوع  أما  القيرية،  للوالدة 
قبل السكري، هذا النوع يحدث عندما تكون مستويات 
الجلكوز يف الدم يف حالة الصيام أعىل من الطبيعي، ولكن 
السكري  بأنها مرض  ليست عالية مبا يكفي لتشخيصها 
من النوع الثاين، وتنتج هذه الحالة عن أحد عاملني، إما 
أن الجسم ينتج كمية من األنسلوين أقل من الطبيعي، 
مزيج  أو  تتناقص،  لألنسلوين  الجسم  حساسية  أن  أو 
من العاملني معاً، ويحدث ارتفاعاً طفيفاً يف مستويات 
السكر يف الدم خطورة هذه الحالة إن 15 إىل 30 % يف 
إذا تركت بدون عالج قد  أقل  أو  خالل خمس سنوات 
يظهر لهم داء السكري من النوع الثاين، وعادة ما تكون 
عند البالغني، ومل تحدد أي عوامل أو أسباب لها، الشك 

أن الوقاية من اإلصابة بهذا املرض مهمة وترتكز جهود 
محاور،  ثالثة  من  شخص  لكل  املرض  هذا  من  الوقاية 
له  واملعرضني  عوامله  بصفة  املجتمع  توعية  هو  األول 
بصفة خاصة، تحديداً كبار السن ومن لهم تاريخ مريض 
وعائيل، ومتكن أهمية اتباع النمط الصحي يف الحياة من 
وزن مثايل إىل غذاء صحي ومامرسة الرياضة، وباألخص 
امليش 150 دقيقة عىل األقل من التامرين يف األسبوع، 
وهنالك طريقة رائعة وهي امليش أو السري عىل األقدام 
يف  مرات  خمس  الرسيع،  امليش  من  دقيقة   30 ملدة 
األكالت  وتجنب  صحية  لوجبات  والتخطيط  األسبوع، 
الخرضوات  من  واإلكثار  الرسيعة  والوجبات  الجاهزة 
والفواكه الطازجة، مع مراعاة التقليل من الكربهويدرات 
واألرز،  األبيض،  كالدقيق  األلياف"  "قليلة  البسيطة 
والسكر األبيض، أما املحور الثاين وهو املتابعة الدورية 
لكل إنسان والفحص الروتيني الكتشاف األمراض مبكراً 
خاصة الفئات التي لها عوامل مساعدة وتاريخ مريض، 
املثالية  التثقيف الصحي والرعاية  الثالث وهو  واملحور 

خفض أو منع اإلصابة باملضاعفات. 
السكري  مرض  مضاعفات  عن  الله"  شاء  "إن  يتبع 
الرعاية  كيفية  مع  اإلمكان  بقدر  منه  الوقاية  وكيفية 

الصحية ملريض السكري 
كونوا بخري...كونوا بخري...

manoiaalfdil18@gmail.com

منى الفاضل

د/مجاهد مصطفى

ملتني.. ملتني؟
بضعف  ونحتج  نــثــور  زلــنــا  ومــا  ــا  كــنَّ
الحكومات، وديكتاتوريتها وفسادها الذي كان 
ودامئاً  بنا،  مر  ديكتاتوري  حكم  كل  يف  واضحاً 
ما تنجح الثورة ويتغري الحكم، ثم يأيت إنقالب 
عسكري مرة أخرى ونعود مرة أخرى للثورات 

والتعب!!
ملاذا ال نغري شكل الثورة هذه املرة؟ وبدل 
أن تكون ضد من يحكم تكون ضد أي ضعف 
الديكتاتورية عىل  يساعد  الشعب  وتهاون من 
فلنأيت  واألرواح،  الدماء  هذه  كل  بعد  العودة 
بالحرية، ال نريد تكرار املشكلة، وماذا كنا وماذا 
ويكون حديثه هو  يتحدث؛  عماًل  نريد  فعلنا، 
الجميع،  ويشهده  سيتم  الذي  اإلنجاز  إكامل 
نريد بلداً نظيفة ال مياه راكدة فيها وال أوساخ 
البر  بإمتداد  األرض  عىل  ملقاة  قاممة  أو 
والشوارع، فخري بداية لرفع الهمم واملعنويات 
صحية  وبيئة  صالحة  نظيفة  أرضنا  تكون  أن 
املتواصل،  واإلنتاج  السليم  التفكري  يف  تساعد 
وباحرتامنا لقيمتنا وأننا نستحق، نريد التمسك 
بالحقوق يف الشارع العام، يف كل مصلحة وكل 
غرض نقضيه جميعاً نساًء ورجااًل، فمثاًل توحيد 
سعر املواصالت، نتمسك بذلك وال نسمح ألي 
صاحب عربة استغالل حاجتنا للوصول، أو أن 
أو  بعمله  ليلحق  مضطراً  نفسه  املواطن  يجد 
أي  فيدفع  ملنزله  لياًل  متأخراً  رجوعه  مواعيد 
سعر ليصل، نحتاج أن نتحمل مهام كان التعب 
فرصة  نرتك  ولكن ال  اليوم،  نعانيه خالل  الذي 
غرضه  له  وُنلبي  حاجتنا  يستغل  أن  لشخص 
هناك  يكون  أن  نحتاج  ومحتاجني،  خانعني 
سلعة  أي  ضد  الجميع،  من  خوف  دون  رقابة 
لتسيري حياته، ويضطر  يومياً  املواطن  يحتاجها 
إىل املعاناة للحصول عليها بحجة أنه ال يوجد، 
بينام يذهب آخر ليكتسب مااًل ويزداد ثراء أن 
السلعة ليرتك ندرة وُنجرب  يخفيها ويشرتي كل 
)السوق  منه  عليها  الحصول  عىل  أخرى  مرة 
األسود( كأننا نستسمحه يف حقه، وهو حق لنا!! 
كل تلك األمثلة البسيطة واألشياء تطول، ولكن 
لنقيس عىل هذه األمثلة البقية ونحرر أنفسنا 
أواًل من االنتهازيني واملستنفعني وآكيل حقوق 
سيقوى  الخطوات  بتلك  حق،  وجه  دون  الغري 
ستقوى  قوياً،  الشعب  يكون  وعندما  الشعب، 

حكومته ويخرج الوطن إىل بر األمان.
 ودمتم..

االغرتاب يف كثري من األوضاع مل يكن خياراً، ورمبا قد 
يختاره البعض دون تردد ألشياء كثرية وظروف تختلف من 
مغرتبون  لدينا  أصبح  وتلك  مع هذا  ولكن  شخص آلخر، 
لقاء  والجوار.  املنايف  يف  أنفسهم  وجدوا  ُكرث  ومهاجرون 

اليوم مع:
*عرف نفسك وتخصصك ومجال عملك؟

هشام محمد كامل حسني رشيف من أم درمان، خريج 
قانون، جئت للدوحة يف عام 1990 إبريل، وحالياً أعمل 

مديراً لفرع رشكة املريا. 
*هل كانت الغربة اختياراً؟

لكل  النفس  لتكوين  اختياراً  كانت  وقتها  الغربة يف   
ُيجرب عىل  كان  وقتها  البالد  الحياة، وألن وضع  متطلبات 

ذلك اغرتبت.
*حدثنا عن السودانيني هناك؟

جالية  وهناك  السودانيني،  من  كبرية  كمية  معنا   
جامعة  خريجني  رابطة  لدينا  وكذلك  للجالية،  ومجلس 
"بريوت العربية"، نتعاون مع بعضنا البعض فدورنا تكافيل 

يف كل ظروف الحياة.
*صف لنا شعورك عند مغادرة البلد أول مرة؟

 شعور مغادرة الوطن ألول مرة هو شعور ال يوصف 
من صعوبته ومغالبته، ولكن البد من الذهاب.

*يف رأيك ماذا وجدت هناك ومتنيته يف السودان؟
وجدت الكثري مام متنيت وجوده يف أرض الوطن من 

قانون وانضباط والتزام يف كل يشء.
*كيف كان دور السفارة سابقاً وحالياً؟

استخراج  غري  كبري  دور  لها  يكن  مل  سابقاً  السفارة 
الثبوتية  واألوراق  باسبورت  مثل  الرسمية  املستندات 
الجميع  التغيري، ولكن  الرسمية، ولعل حاليا هناك بعض 
كام  باملطلوب  تقوم  ال  الخارج  يف  سفاراتنا  دور  يعرف 

أن دورها  فاملعلوم  األخرى،  البلدان  بقية سفارات  تفعل 
وكبرية  صغرية  كل  يف  املغرتبني  لجميع  مالزماً  يكون  البد 
بتعاونها معهم، لكن للمغرتبني مشاكل كثرية والسفارة ال 
دور لها يف ذلك، وما نراه خالف ذلك والجميع يعلم هذا 

فال فائدة ترجى منها.
*هل من خالل تجربتك تؤيد غريك عىل االغرتاب؟

 تأييد غريي لالغرتاب تتوقف عىل ظروف كل إنسان، 
أكيد للغربة محاسنها الكثرية وكذلك مساويها.

*إذا عاد بك الزمن هل ستغرتب مرة أخرى؟
إذا عاد يب الزمن لتلك اللحظة؛ مؤكد ساختار االغرتاب، 

فوضع البلد هو ما يفرض علينا وعىل كثري من الشباب هذا 
االختيار وقتها. 

الحكومة  تــويص  مــاذا  وعــىل  للبلد  تتمنى  ــاذا  *م
الجديدة؟

نتمنى أن الحكومة الجديدة تسعى لتوفري أبجديات 
الحياة للمواطن من مأكل وملبس ومأمن، وذلك يساعد 
املغرتبني  كل  فليس  الــعــودة،  عىل  املغرتبني  من  كثري 
البعض الذي يرى يف وطنه هو  أوضاعهم مريحة، فهناك 
أفضل وضع، ولكن بعد توفري متطلبات الحياة التي يرغب 

فيها املغرتب ليقرر العودة.

 وجودك منية يف الخاطر 
مالمحك لوحة يف اإلحساس

بشيلك جوه يف عيوين 
وأدســــك من عيون الــــناس
وحـات عيــــنيك يا ســـيدي 
بريــدك ريـــــدة مختلفــــة

محــكر يف دواخيل بــراك 
حقيقة أكيـــدة ما صــــدفـة

رشاع إحساسك املرهــف 
ســــواحل ريدي والضــــفة

قطــعت معاك عــــهد الريـــــد 
دوام العشـــرة واإللفـــــة
رصخ صمتي ونطق إسمك 

محال يل غريه تاين يبــوح

وهبـــت حيايت يل حبك 
معاك يا غــايل وين ما تــروح

عسل عينيك بطمـــــني 
ويداوي الـــخاطر الـــمجــــروح

حنـانك زادي يف الـــــدنيا 
ومــــكانك أسام من الروح

عيــــونك فيها ســـــر الريد 
بفتــش فيه يل سنني

تكرس يل حواجــز الخوف 
عيون مليانة شوق وحنــني

خالص اخرتتك إنــــت حبيب 
أفــــوت منك وأقــــبل وين

أشيل همــــك تقاسمني 
نعيـــــش أيامـــــنا متحابني

حتى ال ننسى

 ثقافة صحية 

 أخبار السودانيين بالمهاجر

 شعر وأدب

داء السكري 

السودانيون باملهاجرالسودانيون باملهاجر١٠
االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

 لالعالن
 في

صحيفة
democratsudan@gmail.com

 0901046321
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 الوطن معانا 
جاء من غربته ليحتويه الوطن بعد مرور أعوام طويلة من الغيبة، 
الذين يهتفون وبأعىل  الجميع والوطن، مل يجد األشخاص  بحث عن 
الصوت للحرية، فقد وجدهم أكرث من يحملون القيد للوطن وأرسهم، 
ذهب لألحباب فلم يجدهم ألن كل أحبابه منشغلون يف لهو الحياة، 
التي  الجنة  رسائلهم هو  يصله عرب  الذي  الشوق  أن  يعترب  كان  وقد 
يبحث عنها، بدأ يتساءل أين هو؟ فقد عاد من الغربة لغربة أخرى، 
الوطن ال  وما عاد منها كان يعلمها ويدرك قسوتها ورغم ذلك كان 
يبارحه برغم ما يعانيه، ولكن عندما يصبح الوطن هو الغربة األقىس 
فأين هي الحياة إذن؟ وكيف سيكون باستطاعته التمييز بينهام مرة 
أخرى بعد هذه الصدمة، لكن يف كل حريته وأمله تذكر أن الوطن هو 
الواقع، ومتنى بكل رجاء  الوطن، لن يتغري أو يقل داخله مهام تغري 
وتوسل أن يشعر الجميع بشعوره هذا، تغريوا مهام حدث ولكن ال 

تغريوا األوطان والحب لها، فالعزة وطن.
 من صفحات مهاجر... من صفحات مهاجر...

إعداد- منى الفاضل 



طلب املنتخب اإلثيويب األول لكرة القدم مالقاة نادي 
الهالل ودياً، وذلك من خالل االتصال الهاتفي الذي تلقاه 
مدير الكرة بنادي الهالل، عبد املهيمن األمني، من مدرب 
املنتخب اإلثيويب )وبتو(، حيث طلب األخري مالقاة الهالل 
الهالل،  فيها مواجهة  التي يطلب  الثانية  املرة  ودياً، وهي 
إذ سبق وأن أجرى )وبتو( اتصااًل هاتفياً مبدير الكرة قبل 

شهرين، طالباً التباري مع األزرق ودياً.
وقد أكد عبد األمني موافقته املبدئية، مبيناً أنه سيخطر 
الجهاز الفني والقطاع الريايض برغبة املنتخب اإلثيويب يف 
مواجهة الهالل، موضحاً يف السياق ذاته أن التنسيق لهذه 
مباريات  لربمجة  الرجوع  خالل  من  سيتم  الودية  املباراة 

أبطال  مجموعات  ملباريات  باإلضافة  املمتاز،  ــدوري  ال
الجهات  بني  مستقباًل  يحدد  موعد  عىل  واالتفاق  إفريقيا، 

املعنية بنادي الهالل واملنتخب اإلثيويب.
تجدر اإلشارة إىل أن املدرب )وبتو( سبق له وأن أرشف 
عىل تدريب األهيل شندي، وجمعت بينه وبني األمني عالقة 
الريايض،  القطاع  رئيس  تقدم  متصل؛  سياق  ويف  وطيدة. 
اإلثيويب  املنتخب  ملدرب  بشكره  يونس،  الطاهر  املهندس 
بهذه  سعادته  مبدياً  األزرق،  مع  للتباري  الدعوة  عىل 
من  الودية  املباريات  هذه  مثل  أن  عىل  ومؤكداً  املبادرة، 
شأنها أن تساهم يف رفع الجاهزية البدنية والفنية للهالل 

مستقباًل.

بعد  عــاصــف  بجو  تــنــذر  ــواء  ــ *األج
عقب  جنوب  العرضة  يف  األحوال  اضطراب 
أحداث مباراة تويت، وابتعاد املدرب الفرنيس 
الذي يريد تصعيد األمر )للفيفا( هي إشارات 
تسعد املعارضة الحمراء التي تسعى لإلطاحة 

مبجلس امللياردير الشهري.
يف  منعش  والجو  معتدلة  ــواء  *األجـ

الديار الزرقاء، وأنباء الصفقات الخرافية مع 
امللياردير  من  هدايا  للهالل  الجدد  املحرتفني 
الرتيك الذي يسعى لقلب الطاولة عىل الهالل 

وتحقيق إنجازات غري مسبوقة.
اتجاه  يف  الــحــرارة  درجــات  *ارتــفــاع 
لجنة  تعقد  حيث  الــقــدم،  كــرة  أكادميية 

االستئنافات اجتامعها.

املريخ وغوميز... الحقيقة الضائعة 

الدوري اإلسباينالدوري اإلسباين

10:00 أتلتيك بيلباو: خيتايف

دوري كأس األمري محمد بن سلامندوري كأس األمري محمد بن سلامن

02:30 الباطن: العني

02:40 التعاون: ضمك

05:15 الفيصيل: الهالل

05:45 الوحدة: الشباب

كأس اإلتحاد اإلنجليزيكأس اإلتحاد اإلنجليزي

09:45 ويكمب وندررز: توتنهام

كأس أمري قطركأس أمري قطر

03:30 قطر: الشامل

06:15 الدحيل: األهيل

06:15 الوكرة: الخريطيات

كأس الخليج العريب اإلمارايتكأس الخليج العريب اإلمارايت

03:15 الفجرية: النرص

06:00 إتحاد كلباء: بني ياس

رياضة

غوميز بني االحرتافية واألخالق الرياضية 

مجاهد العجب 

 في السنتر 

ديديه  الفرنيس  املدرب  عىل  الغضب  موجة  تصاعدت 
غوميز يف أعقاب إعالن نادي سيمبا التنزاين التعاقد مع املدير 
التي  الكبرية  التعاطف  حالة  ورغم  للمريخ،  السابق  الفني 
وجدها غوميز طيلة الفرتة التي توىل فيها قيادة الجهاز الفني 
للفريق، ودوره واسهامه يف تأهل املريخ لدور املجموعات، إال 
أنها تحولت لسخط وغضب جامهريي مصدره األسايس ارتباط 
أن  املجموعات، وقبل  للمريخ يف دور  املنافس  بالنادي  غوميز 
أن  علينا  املفاجئ،  للرحيل  ودوافعه  غوميز  ترصف  إىل  نعرج 
للعمل  املناسبة  البيئة  الفرنيس  وجد  هل   ً مهامَّ سؤااًل  نطرح 
وال أقصد الالعبني ألنهم جزء من كل، هل وفر مجلس اإلدارة 

احتياجاته األساسية؟ هل العالقة بينه واملجلس عىل ما يرام؟.
التي  بالطريقة  الرياضة  أهل  من  الكثري  معرفة  رغم 
يتعامل بها مجلس املريخ مع املدربني وهي معلومة ومبذولة 
الحزينة،  واملشاهد  باملواقف  الحافل  السجل  جراء  للجميع 
مع  التعاقد  بإقدامه  أواًل  مهني  غري  بترصف  أىت  غوميز  أن  إال 
الظروف  أن  كام  معدودة  أسابيع  بعد  املريخ  ينازله  منافس 
التي قرر فيها الرحيل صعبة للغاية، سيام وأن الوقت محدود 
حتى  الكثري  إىل  يحتاج  جديد  مدرب  مع  الفريق  إلعداد  جداً 
يعرف من أين يبدأ، األمر الثالث أنه مل يرتك للمريخ أي خيار 
مل  إذ  إنذار،  فني دون سابق  مدير  للبحث عن  الذهاب  سوى 
يسبق قراره بتحذيرات للمجلس مبعالجة السلبيات أو املطالبة 
بتحسني عقده، غوميز اختار الطريق السهل وفكر يف مصلحته 
الشخصية، دون أن ينظر ملا ميكن أن يحدث للمريخ وتلك عقلية 
)الخواجات(  املصلحة أواًل بعيداً عن العاطفة التي تسيطر عىل 

تعامالتنا معهم فندفع مثنها غالياً عىل نحو ماحدث.
لو أن مجلس املريخ صاغ عقداً يتضمن رشطاً جزائياً كبرياً 
مثاًل مبلغ خمسامئة ألف دوالر ملا أقدم الفرنيس عىل املغادرة، 
وال فكر سيمبا يف التعاقد معه فقد أحسن سيمبا اختيار الفريسة 

السهلة بسبب مجلس بعيد عن العمل اإلداري االحرتايف.
ميكن للمريخ أن يحصل عىل الرشط الجزايئ لكنه لن ينال 
من  قاسية  إدارية  صفعه  تلقى  الواقع  يف  وهو  ذلك،  من  أكرث 
مدرب يبحث عن صناعة تاريخ وكتابة اسم يف الكرة اإلفريقية 

ومن نادي يصغره سمعة ومكانة وجامهريية.
بعدم  ترصف  غوميز  أن  ــ  السودانيني  ــ  نحن  تقديراتنا 
أخالق واحرتافية، ولنا ما يسند ذلك الرأي لكنه أقدم عىل خطوة 
مستوى  عىل  ليس  عليها  سيرتتب  وما  عواقبها،  يعلم  جريئة 
عالقته باملريخ وأنصاره بل حتى عىل سمعته كمدرب، ما يؤكد 

أن له أسبابه بغض النظر كونها منطقية أم ال؟.
سؤال أخري :سؤال أخري :

راتب غوميز مع سيمبا التنزاين 30 ألف دوالر، فكم كان 
راتبه يف املريخ.

أن  عىس  املريخ  ألهل  قوية  لطمة  وجها  وسيمبا  غوميز 
يستفيقوا من نومهم العميق ويدركوا أن النادي يدار بطريقة ال 

تناسب اسمه وتاريخه ومكانته وجامهريه.
غوميز راح )يف ستني داهية... مني اليل بعد(.
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محرتفني من العيار الثقيل

باإلنترنت

الشيخ  آل  تريك  الهالل  لنادي  الفخري  الرئيس  *بدأ 
حملة الدعم التي وعد بها بعد موافقة نادي الهالل بأن 
يجعله رئيساً يا فخرياً للنادي الكبري، وهذا لعمري رشف 
ال يدانيه رشف، وعز ال يدانيه عز، وفخر ال يساويه فخر، 
لالعبني  الحوافز  بدفع  مصداقيته  الشيخ  آل  أكد  وقد 
دعاًم  وقدم  اإلفريقية،  املجموعات  لدوري  حال صعوده 
يف  النادي  أمور  لتسيري  دوالر  مبليوين  يقدر  للهالل  كبرياً 

املنافسات املحلية واإلفريقية.
العيار  من  محرتفني  مع  مفاوضات  بدأ  الشيخ  *آل 
املجموعات  منافسة  يف  الهالل  لدعم  وذلــك  الثقيل، 
اإلفريقية، وها هي املفاوضات تثمر عن انضامم املهاجم 
أجرى  وأيضاً  الهالل،  لصفوف  إبراهيم  الخطري  السنغايل 
اإلعالن  آخرين سيتم  مع محرتفني  مفاوضات  الشيخ  آل 

عنهم قريباً.
*آل الشيخ قادر عىل إضافة أفضل املحرتفني للهالل، 
ولن تقف املقدرة املالية أمامه مهام كلف ذلك ألن الرجل 
ال ينقصه املال وال الفكر وال الفهم اإلداري، فهو صاحب 

أفكار كروية ستجعل من الهالل فريقاً ال يجارى.
الكرة  يف  الهالل  مكاسب  أكرب  أحد  هو  الشيخ  *آل 
السودانية لتحقيقه طفرة يف مجال املنشآت وبناء النادي 
واالستاد وبقية املنشآت، وبال شك فإنه سيسهم يف رفعة 

البنى التحتية لهذا النادي الكبري.
البطولة  يف  للتقدم  ذهبية  فرصة  أمــام  *الهالل 
اإلفريقية، وإعادة الصعود يف دوري أبطال إفريقيا لألندية 
 ١٩٨٧ عام  يف  مرتني  لها  صعد  والــذي  ــدوري،  ال أبطال 
و١٩٩٢ رغم سوء الحظ أحياناً والتحكيم اإلفريقي أحايني 
اإلفريقي،  البطل  للهالل  مازالت  الفرصة  لكن  أخرى، 
لألندية  الكبرية  بالبطولة  للفوز  الكرة  املتوج إلعادة  غري 

اإلفريقية.
يف الويبيف الويب

عىل  وفاز  املمتاز  الدوري  يف  ثورته  واصل  *الهالل 
األهيل شندي وتصدر املمتاز.

تريك  آل  ومع  الشيخ  آل  انتفض مبعلومات  *الهالل 
الجايات املاركات أكرث وأروع.

الجامهري  أفرح  األهــداف  إلحراز  الغربال  *عودة 
الزرقاء بال حدود.

مع  اإلفريقية  البطولة  يف  شأن  للهالل  *سيكون 
املحرتفني الجدد.

*النار ولعت يف املريخ.
مع  املدرب  وهروب  )للفيفا(  وشكاوى  *تعادالت 

معارضة حمراء رشسة ضد سوداكال.
*الجمهور األحمر غضبان وإعالم املريخ هو السبب 

فيام يحدث يف النادي من اضطرابات.
*آل الشيخ هبة الله للهالل السوداين.

*آل الشيخ تريك هاليل حتى النخاع ويستحق تكريم 
كل األهلة.

*البعض زعالن من دعم آل الشيخ للهالل.
*مني الزعالن ده؟

منتخب إثيوبيا يطلب لقاء الهالل

الدميقراطي ــ مجاهد العجب الدميقراطي ــ مجاهد العجب 
املجموعات  دور  يف  املريخ  منافس  التنزاين  سيمبا  نادي  أعلن 
لدوري أبطال إفريقيا نهار أمس تعاقده مع املدرب الفرنيس ديديه 
اإللكرتونية  والصحف  املواقع  فيه  تناقلت  الذي  الوقت  يف  غوميز، 
ذلك الخرب، سارع املكتب اإلعالمي لنادي املريخ بنرش خرب يفيد بأن 
لكنه مل  املريخ،  التعاقد مع  إنهاء  برغبته يف  النادي  أخطر  الفرنيس 
يفسخ العقد أو يدفع الرشط الجزايئ املضمن يف تعاقده مع النادي، 
وأشار الخرب إىل أن إدارة النادي كانت تدرس طلب الفرنيس، لكنها 
فوجئت بإعالن تعاقد غوميز مع ناٍد آخر )سيمبا( وأنها سترشع يف 

مقاضاته أمام )الفيفا( إلخالله باالتفاق املوقع بني الطرفني. 
اإللكرتونية  املواقع  من  العديد  نــرشت  الوقت  ذات  ويف 
فسخ  غوميز  إن  فيها  قال  الفرنيس  وكيل  حسن  لخالد  ترصيحات 
تعاقده مع املريخ ودفع الرشط الجزايئ وغادر للتعاقد مع ناٍد آخر. 
متاماً  اختلفت  الطرفني  أن ترصيحات  غوميز  قضية  امللفت يف 
عاّم قااله أمس األول التي جاء فيها: "سارع املكتب اإلعالمي لنادي 
)للفيفا(  لشكوى  الفرنيس  بتقديم  راجت  التي  األنباء  بنفي  املريخ 
تداوله  تم  ما  أشهر، واصفاً  لعدة  تأخر مستحقاته وتراكمها  بسبب 
ناٍد  من  مغٍر  عرض  عىل  حصل  غوميز  أن  إىل  وأشار  بالشائعات". 

تونيس وأن العالقة بينه وإدارة النادي يسودها االحرتام املتبادل". 
خالد  املرصي  لإلسامعييل  السابق  املــدرب  وكيل  أشار  بينام 
إيصال  ووقع عىل  كاملة  غوميز حصل عىل مستحقاته  أن  الزيات، 
تتعلق  ألسباب  رحيله  بشأن  تداوله  يتم  ما  وكل  بذلك  يفيد  مايل 

برواتب ومتأخرات غري صحيح. 
رغم كل ما يقال أصبح غوميز مدرباً لفريق منافس للمريخ يف 
دور املجموعات لدوري أبطال إفريقيا واألحمر يبحث عمن يخلفه 

يف قيادة الطاقم الفني.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

عمر تنقا مدربًا للفالح بعد 
ابتعاد دامبا

دفع نادي الفالح عطربة أمس بخطاب شكر ملدرب 
الفريق الشاب أمين دامبا عىل الفرتة التي قضاها كمدير 
فني للفريق، ومساهمته يف إضافة العبني جدد، وتجهيز 
الفريق مبعسكرين يف عطربة والخرطوم، باإلضافة إلرشافه 
التعايش السلمي للوسيط  الفريق مبجموعة  الفني عىل 
لجنة  رئيس  بتوقيع  املمهور  الخطاب  وحوى  كسال.  يف 
وتقدير  شكر  كلامت  العسقالين،  أبوبكر  النادي  تطبيع 
للمدرب. وكان الفالح قد استعان مؤخراً باملدرب الشاب 

عمر تنقا لقيادة الفريق.

التازي يسلم املريخ ١٠٠ ألف دوالر
أعلن املكتب اإلعالمي املريخ أمس؛ أن الريس الفخري لنادي 
بالدوالر  بتسليم حوافز  األحد  أمس  قام  قد  التازي،  أحمد  املريخ 
للمريخ، وقال املكتب اإلعالمي للنادي: " تسّلم نادي املريخ أمس 
الذي  دوالر  ألف   "100" املجموعات  لدور  التأّهل  حافز  األحد 
لدور  التأهل  عقب  التازي  طه  أحمد  الرشيف  النادي  رئيس  أعلنه 

املجموعات."
وأشار النادي إىل أّن املجلس سيعمل عىل توزيع حافز التأهل 

إىل الالعبني خالل الساعات املقبلة.
إىل  األوىل،  املجموعة  يف  السوداين  املريخ  القرعة  وأوقعت 

جانب األهيل املرصي، سيمبا التنزاين، فيتا كلوب الكونغويل.

مصطفى درش

الفرنسي تعاقد مع سيمبا التنزاني )منافس األحمر يف املجموعات( 

أرنق يلفت األنظار
ــ  أرنــق  الصلد  ومدافعه  الجديد  الهالل  العب  لفت 
ــ  بورتسودان  هالل  من  منتقاًل  توقيعه  الهالل  كسب  الذي 
كسبها  التي  شندي  أهيل  مباراة  يف  الرفيع  مبستواه  األنظار 
الهدف  أرنق  املدافع  سجل  وقد  مقابل،  دون  بهدفني  الهالل 
األول للهالل، ولعب مبستوى رفيع جعله محط أنظار املدربني 
والخرباء مشيدين مبستواه املتطور، والذي سيكون إضافة كبرية 

للهالل يف منافسة دوري املجموعات اإلفريقية.

لإلصابة،  مدريد  ريال  العبي  أحد  تعرَّض 
يف   )4-1( أالفيس  ديبورتيفو  عىل  الفوز  خالل 

الجولة الـ20 من الدوري اإلسباين.
ديبورتيفو"  ــدو  "مــون صحيفة  وقــالــت 
ماركو  استبدال  إنَّ  ــد،  األح امــس  اإلسبانية، 
من  الثاين  الشوط  يف  املرينجي،  جناح  أسينسيو، 

املباراة مل يكن بهدف منح الالعب بعض الراحة.
بانزعاج يف  أنَّ "أسينسيو شعر  إىل  وأشارت 
الوصول  الثلج عند  ساقه، كام شوهد وهو يضع 
من  واضحة  بإمياءات  وقام  البدالء،  مقاعد  إىل 

األمل".
أسينسيو  مغادرة  "رغــم  ــه  أنَّ وأوضحت 
للملعب وهو يعرج، لكن ريال مدريد مل يصدر 

أي بيان بشأن إصابة الجناح اإلسباين".
وذكرت أنَّ "أسينسيو سيحصل عىل راحة من 
التدريبات مع الفريق حتى الثالثاء املقبل، وعند 
استئناف التدريبات سيظهر مدى استمرار معاناة 

الالعب من اآلالم، أو تعرضه إلصابة عضلية".

إصابة أسينسيو



أقوال ضد النسيان:
الخوف المصدر األساسي للخرافات 
وأحد مصادر القسوة لذا االنتصار 

على الخوف هو بداية الحكمة
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املرسال كن ريح كرعينك ما بريح بالك

مثل سوداني 
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-  االنطباع العام أن السودانيني يف مرص ال يحفلون 
بوجود السفارة وبعضهم ال يشعر فيها بوجود الثورة )هو 
اإلمارات..  يف  السودانيني  حال  هو  االنطباع  وهذا  حر( 
بقية  عىل  ذلك  أعمم  ال  حتى  علمي  حدود  عىل  هذا 
سفارات الدنيا.. ومن تسأله هنا يف القاهرة عن السفارة 
يبدو وكأنه يلوك فصا من )القونقليس(  وتستنج  شعورا 
التوقع يف حدوث جديد او يف  املباالة او عدم  بني عدم 
العامل.  حول  السوداين  باملواطن  السفارة  عالقة  تغيري 
ما  ولكن  هنا  السوانية  السفارة  كواليس  أعرف  ال  أنا   ..
يقول به كثري من السودانيني يف بالد الدنيا إن كثريا من 
كوادر اإلنقاذيني الزالت يف السفارات خاصة القنصليات 

كام أن سلوك اإلنقاذ ما زال سائدا يف النظر ألي سوداين 
أنه  باعتبار  لغرض  او  لخدمة  السفارة  بــاب  يطرق 
تنغص  أن  وتريد  قدمني  عىل  تسعى  جاهزة(  )مشكلة 
عىل الدبلوماسيني هناء يومهم..! وليس باعتبار أن هؤالء  
والزجر  والهجران  بالصد  يقابلون  الذين  السودانيني 
يدفعون  الذين  العمل(  )أصحاب  الوجوه هم  وتقطيب 
مرتبات السفري وطواقمه.. ؟.. يكاد الشخص يتساءل عن 
العمل اليومي الذي يقوم به الدبلوماسيون يف كثري من 
نسمع  فلم  مكاتبهم  اىل  صباح  كل  وصولهم  منذ  البالد 
التجارية  املالحق  أعامل  يف  جديدا  األحوال  من  كثري  يف 

والقنصلية واإلعالمية والثقافية..!

- العامل املرصي العاملي أرشف عمر والذي يعد من 
خرباء األوبئة واملناعة خرج عرب التلفزيون الرسمي وهو 
يحمل وثائق ونتائج فحوص وبيانات علمية عاملية وقال 
القرفة  إن  علمية  بحوث  اىل  املستندة  مسؤوليته  عىل 
رشابا وبخورا والكافور والزنجبيل رشابا ومسحا عىل الوجه 
تلعب دورا مؤكدا يف املناعة ضد الكورونا وإن أكل كافة 
أنواع  الخرض والجرجري والباذنجان تقطع شوطا مقدرا يف 
املناعة وتساعد يف تقليل مخاطر اإلصابة بفريوس كوفيد 
العامل مل يصل حتى  الوقت أن  19.. ولكنه أكد يف ذات 
اآلن اىل أي عالج للكورونا مام يلزم التوقي واالستمساك 

بالكاممات واللقاحات واملعوذتني..!

هذه مناسبة أن تعمل املؤسسات الطبية السودانية 
الرسمية والحكومية والنقابية وكذلك أجهزة اإلعالم عىل 
التطبيب  من  جعلت  التي  الكاذبة  اإلعالنات  إيقاف 
باألعشاب يف السودان  دجال وشعوذة مثل اإلعالن الذي 
والرسطان  القولون  يعالج  واحد  عشبي  دواء  إن  يقول 
والجرب  والسل  الكلوي   والفشل  والقرحة  والرطوبة 
اىل  أقرب  هذا  واالكتئاب..  الطيور...  وإنفلونزا  والعقم 

دجل اإلنقاذ.. وحاليب سودانية..!

قاهريات.. )5( 

مقطع شعري

جيلي عبدالرحمن

قادما من دغلها
من سهلها 

حرموني الظل يمشي في خاليا 
نخلها

وعناقيد التمور الشفقية 
وسجاجيد الطيور الفستقية 

وأغاريد بقية
برتراند راسل

من اآلخر
اسماء جمعة 

الرتباطه  الدولة  أجهزة  أهم  من  يعترب  الرشطة  جهاز 
الوثيق بأمن املجتمع وصالحه، وهو شأنه شأن كل األجهزة 
ورشطتنا  ونزاهتها،  األنظمة  بفساد  يتأثر  واملؤسسات 
السودانية تأثرت جداً بفساد النظام املخلوع الذي سخر 
له القانون، وكل مواطن لديه حكاية ظلم ضاع فيها حقه 
فشخص  الضحية  هو  يكن  مل  وإن  الرشطة،  أضابري  بني 
ذلك  يف  جداً  كثرياً  املوضوع   هذا  يف  كتبنا  وقد  يعرفه، 
الرشطة  سخر  فالنظام  تنادي  ملن  حياة  ال  ولكن  الوقت 
لخدمته أكرث من املواطن حتى جاءت ثورة ديسمرب التي 
يفرتض أن تكون الرشطة هي أول املستفيدين منها ألنها 
ولجميع  بل  واإلصالح  للتغيري  ذهبية  فرصة  لها  قدمت 

أجهزة الدولة ومؤسساتها األخرى .
نحن هنا لسنا  بصدد التحدث عام عانته الرشطة فذلك 
زمن انقىض، وما يهمنا اآلن هو أن تتصدر املشهد  وتقود 
وما  وتفرضه  القانون  تنفذ  التي  الجهة  فهي  اإلصــالح،  
انترش الفساد إال ألنها تراخت عن واجبها يف عهد النظام 
ليس  وهذا  يجب،  كام  تتغري  مل  حتى  ولألسف  املخلوع، 
اتهام بل حقيقة وليس أدل عىل ذلك اكرث من عدم تنفيذ 
قانون إزالة متكني النظام املخلوع واسرتداد األموال العامة 
الفساد  انتشار  الذي ينفذ ببطء وتراخي ال يتناسب مع 

وتشابكه.
الرشطة   من  شكت  يومني  قبل  التفكيك  إزالة  لجنة 
القانون،  تنفيذ  يف  بدورها  القيام  يف  تراخيها  وأعابت 
واتهمت النيابة العامة والرشطة بإعاقة تنفيذ قانون إزالة 
متكني النظام السابق. وقالت يف بيان لها، إنها ظلت تتصدى 
ملهامها ولكن باملقابل ظلت تعاين من مشكالت  تشكل 
رأسها  وعىل  التمكني  إزالة  قانون  إنفاذ  طريق  يف  عائقاً 
النيابة العامة، وأنهم ظلوا يحملون عبء مواجهة فساد 
النظام البائد شبه مجردين من النيابة، فمثاًل ألزم قانون 
باإلجراءات  خاصة  نيابة  بإنشاء  العام  النائب  التفكيك 
تفعل شيئاً،  القانون، ولكن مىض عام ومل  الالزمة إلنفاذ 
املحاسبة  وإجــراءات  متطلبات  تنفيذ  عدم  إن  وقالت 
وأذياله،  البائد  النظام  منسويب  أصوات  تعايل  يف  تسبب 
يف  يشككوا  أن   عىل  شجعهم  البطء  هذا  الحقيقة  ويف 
صحة ذلك الفساد، فعدم تجاوب الرشطة منحهم  فرصة 
وبهذا  حسابات،  تصفية  األمر  وأن  ضحايا  أنهم  الدعاء 

تكون الرشطة قد خذلت الشعب مرة أخرى.
النظام  بنية  تفكيك  يف  قدماً  بامليض  تعهدت   اللجنة 
نظام  تفكيك  أن  باعتبار  تردد  أو  تراجع  دون  املخلوع 
الثورة،  أهداف  مطلوبات  مقدمة  يف  يونيو  من  الثالثني 
تتحرك  مل  إذا  القانون  سينفذ  من  السؤال  يبقى  ولكن 
القانون  إنفاذ  عدم  بأن  علاًم  متى؟  واىل  بقوة  الرشطة 
يفتح أبواب أخرى للفساد ويتسبب يف الظواهر السالبة 
والجرائم يف املجتمع والتي تعمل الرشطة عىل محاربتها 

دون جدوى.
 لجنة إزالة التمكني تتهم الرشطة بشكل واضح بعدم 
مساعدتها بشكل جيد يف محاربة فساد النظام املخلوع، 
الرشطة   مربرات  ماهي  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  إذاً 
أن  تعلم  أن  وعليها  األســايس؟  واجبها  وهذا  املنطقية 
املواطنني يرونه مساعدة وحامية للنظام املخلوع وتسرتاً 
عليه، ومهام حدث يظل الجميع  يف انتظار الرشطة لتقوم 
بدورها الذي ال ميكن أن يقوم به أحد غريها وإن تأخرت.

يف انتظار الشرطة

د. مرتضى الغالي 

مسألة

االثنني  ٢٥ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١١ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١١(

 مواقع التواصل االجتماعي 

الذي  الفريق  أّن  "اندبندنت"  ورد عىل صفحة 
يستعّد  أسرتازينيكا(  )مع  أكسفورد  لقاح  طّور 
استجابة لنسخ  اللقاح  أنواع جديدة من  لتطوير 
اململكة  يف  ظهرت  التي  املتحورة  كورونا  فريوس 

املتحدة وغريها من البلدان.
تقييم  عىل  حالياً  الجامعة  يف  العلامء  ويعمل 
النسخ  ضد  الحامية  توفري  عىل  لقاحهم  قدرة 
التي  الجنوبية  وأفريقيا  بريطانيا  يف  املتحورة 
ُتنرش  أن  وُيفرتض  املايض،  العام  أواخر  اكُتشفت 
نتائج هذا التحليل خالل النصف األول من الشهر 

املقبل.
"ذات  مقاربة  يتبنى  أكسفورد  فريق  لكن 
جديدة  نسخ  بتصنيع  البدء  وينوي  مخاطرة" 
إنها  يتأكد  ريثام  االنتظار  دون  من  اللقاح  من 
غيلربت-  سارة  الربوفسورة  تعمل  فيام  رضورية، 
هذا  يقودون  الذين  العلامء  من  واحدة  وهي 

الجهد- "بشكل حثيث عىل هذا املوضوع". 
جونسون  بوريس  قول  مع  الخرب  هذا  يتزامن 
ــة  األدوي تنظيم  وكالة  إّن  العموم،  ملجلس 
ومنتجات الرعاية الصحية MHRA سوف تكون 
قادرة عىل إعطاء الضوء األخرض للقاحات املعّدلة 
فريوس  لقاحات  مواجهة  يف  املطلوبة  بالرسعة 

كورونا الجديدة والناشئة. 

علامء  أن  ــقــد  ــعــت وُي
ــون من  ــق أكــســفــورد واث
يحتاج  لــن  لقاحهم  أن 
النسخة  ضــد  للتعديل 
من  املــحــورة  الربيطانية 
باسم املعروفة  الفريوس 

. B117
البيانات  أشـــارت  كــام 
ــزر  ــاي ــي نــرشتــهــا "ف ــت ال
ــام  ــك" قــبــل أي ــت ــون ــي وب
سيوفر  لقاحهام  أن  إىل 
ضّد  حامية  ــح  األرج عىل 
 .B117 املتحورة  الساللة 
التحليل  يوضح  ــوف  وس
مكافحة  اللقاح عىل  قدرة 
النسختني الجنوب أفريقية 

والربازيلية املحّورتني.
وإن تطلب األمر تعديل 

إىل  سوى  التعديالت  تحتاج  لن  أكسفورد،  لقاح 
"عمل يوم واحد" قبل زرعها يف مستنبت داخل 

املخترب.
أكسفورد  رشيك  عىل  يكون  سوف  ذلك،  بعد 
مرة  يتدخل  أن  أسرتازينيكا،  الــدواء،  صناعة  يف 

اللقاح  أعداد جديدة من  بتصنيع  جديدة ويبدأ 
رمبا  عملية  العامل- وهي  يف  توزيعه  قبل  املعّدل 

تستغرق أشهراً. 
ــم جــامــعــة أكــســفــورد  ــاس ــق ب ــاط ــال ن ــ وق
لـ"اندبندنت"، "من املعلوم أن الفريوسات تتغري 

توقع  وعلينا  جديدة  طفرات  وتنتج  وتتحّور 
اكتشاف أخرى خالل عام 2021".

"يراقب العلامء هذه التغريات عن كثب، ومن 
املهّم أن نواصل الحذر وترّقب تغريات أخرى يف 

املستقبل".

تقرأ غدا:
الثقايف.. ملف عن الروائي الراحل إبراهيم إسحق

علماء بريطانيون يدرسون تعديل لقاح كورونا ليستجيب لنسخ الفريوس املتحورة

اختتام فعاليات اليوم العاملي للثقافة االفريقية

تواصل - وكاالتتواصل - وكاالت
خالل  الرجال  بعض  وجد 
قيود  وفرض  اإلغــالق  فرتة 
كورونا  ــريوس  ف ملواجهة 
لكن  لحاهم.  إلطالة  فرصة 
عىل هؤالء أن يحذروا ذلك 
خالل الجائحة، حيث يحذر 
الحصول  عــدم  من  خــرباء 

عىل حامية كاملة رغم ارتداء الكاممة بسبب اللحية الطويلة. 
كيف ذلك؟

من  فشيئا  شيئا  الجائحة  بدء  منذ  الكاممة  ارتــداء  أصبح 
ويف  املستجد.  كورونا  بفريوس  اإلصابة  من  للحامية  املسلامت 
حني كان من املقبول استخدام أي نوع منها، فإن بعض الدول 

حالياً اشرتطت ارتداء الكاممات من نوع FFB2 لحامية أكرب .
وانتظرت  لحيتك،  إطالة  تحب  رجاًل  كنت  فإن  ذلك،  ومع 
حان  فقد  وطويلة؛  كثيفة  لحية  عىل  للحصول  عدة  لسنوات 
اللحية ال  الكاممة فوق  فارتداء  منها،  للتخلص  الوقت  لألسف 

ميكن أن يوفر لك الحامية الكافية، كام يؤكد كثري من الخرباء.
للرجال،  بالنسبة  اللحية  حلق  برضورة  املتخصصون  وينصح 
رئيس  يقول  مثايل، كام  بشكل  بأداء وظيفتها  لألقنعة  للسامح 
قسم النظافة يف املركز الطبي الجامعي يف هامبورغ إيبندورف، 
يوهانس نوبلوخ، :"عىل الرجال ارتداء هذه الكاممة مع برشة 

نظيفة، لتحقيق الحامية املطلوبة".
ويرشح الخرباء لقناة "إن يت يف" األملانية أن الشعر ال يسمح 
للكاممة بااللتصاق بالجلد بشكل تام، ولهذا فإن الحامية التي 
النوع من الكاممات لن  من املفرتض الحصول عليها ملثل هذا 

تكون يف متناول يدي الرجل امللتحي.
ارتداء كاممات  امللتحيني  وفيام يرى بعض املختصني أن عىل 
كولومبيا  جامعة  من  وانغ  جني  الدكتورة  فإن  إحكاماً،  أكرث 
الربيطانية، والتي درست أقنعة الوجه مبختلف أنواعها، ترى بأن 

الفرق ليس كبرياً.
وتذكر وانغ يف لقاء لها مع التلفزيون الكندي، أن الرجال ذوي 
وترتكز  أكرث من غريهم،  القطرات"  "ترسب  يعانون من  اللحى 
هذه املناطق بشكل بارز حول األنف والذقن والخدين، ومتيل 

الكاممات املطوية إىل الترسب أكرث من األمناط األخرى.
منطقة  من  يزيد  الكاممة  من  الوجه  شعر  بروز  أن  وترشح 
مالءمتها  لضامن  فعالية  األكرث  الطريقة  فإن  ولهذا  الترسب، 
املزيد  :"إن وجود  وانغ  وتقول  اللحية.  إزالة  الوجه هي  حول 
من الترسيبات يقلل الرتشيح"، مضيفة أن الهواء الذي يتنفسه 

امللتحي سوف مير عرب الترسب وليس مرشح القناع. 

ملاذا ال يجدر إطالة اللحية 
خالل أزمة كورونا؟

الخرطوم– الدميقراطيالخرطوم– الدميقراطي
 اختتم االتحاد القومي للرتاث الشعبي 
للثقافة  العاملي  باليوم  احتفاالته 
تحت  ليومني  امتدت  والتي  األفريقية 
التي  سوداين(  أنا  أفريقي..  )أنا  شعار 
األفريقية  الكرامة  منتدى  عىل  احتوت 
وكرنفال  األفريقية  الثقافة  وموكب 
مقرن النيلني ومرسح اإلبداع اإلفريقي.

القومي  لالتحاد  العام  األمني  وأوضح 
للرتاث الشعبي السوداين األستاذ الطاهر 
سليامن، أن االحتفائية بالرتاث األفريقي 
من  والعرشين  الرابع  يصادف  والذي 
لتسليط  يهدف  عــام،  كل  من  يناير 
السودانية  الثقافة  تنوع  عىل  الضوء 
وخلق قاعدة للثقافة األفريقية، كام إنها 
الجاليات  مع  الثقايف  للتبادل  مناسبة 

األفريقية.
االتحاد  أن  إىل  الطاهر  األستاذ  وأشار 
تأسس  الذي  الشعبي  للرتاث  القومي 
عام 2004م جسم طوعي يعمل يف إطار 
الثقايف  الرتاث  لخدمة  املدين  املجتمع 

املجاالت  عىل  للمحافظة  الــســوداين 
والهوية  الوحدة  شأن  من  تعيل  التي 
السودانية مؤكدا أنه ال ميكن أن تتحقق 
إال  الرتاث  ألهل  املرشوعة  التطلعات 
الدولة  مؤسسات  تجاوب  خالل  من 
مقدمتها  ويف  مطالبهم  مع  املدنية 
مفوضية للرتاث الثقايف ترعى مصالحهم 

باستقاللية وحرية تامة.
قال  امللحة  االتــحــاد  قضايا  وحــول 
القضايا  هذه  مقدمة  يف  إن  الطاهر 
قيم  استلهام  أجــل  من  السالم  دعــم 
الجودية  مثل  التقليدي  ــوروث  املـ
ميكن  عربها  التي  والقلد،  والراكوبة 
عرب  السالم  قضايا  من  الكثري  معالجة 
ذات  القيمة  االجتامعية  املامرسات 
تحت  يعمل  الذي  االجتامعي  املردود 
مظلة الوحدة يف التعدد لجعل التباين 

والتنوع والتعدد فعال ملموسا .
2021- لألعوام  االتحاد  خطة  وعن 

تحتوي  إنها  العام  األمني  ذكر   2023
التقليدية  املوسيقى  مهرجانات  عىل 

عالوة  األغــذيــة،  حصاد  ومهرجانات 
الثقافية  بالظواهر  التعريف  عىل 
الحياة  رحلة  يف  ممثلة  للمجتمعات 
الختان،  امليالد،  يف  العبور  وطقوس 

العبور، الزواج، التكديس والوفاة  .
 وعن مهرجانات املوسيقى التي متتد 
إن  الطاهر  قال  يونيو  إىل  مارس  من 
الكبش  بإيقاع  االحتفال  تشمل  الخطة 
جبال  يف  والكرنق  األزرق  النيل  يف 
والكول  دارفــور  يف  والفرنقبية  النوبة 
إىل  الشاملية  والجابودي يف  الرشقية  يف 
جانب إيقاع الدلوكة يف الوسط والتويا 
مهرجانات  تشمل  فيام    . كردفان  يف 
حصاد األغذية التقليدية التي متتد من 
يوليو إىل ديسمرب االحتفال مبنتج الكول 
يف دارفور والقطن يف الجزيرة والفواكة 
يف سنجة والفول السوداين يف النهود و 
الذرة الشامية يف الدمازين والنخيل يف 
الشاملية عالوة عىل االحتفال بالسمسم 
بورتسودان  يف  والسمك  القضارف  يف 

وورق اللوبيا يف كادوقيل.
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