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 انفــــــراج وشـــــــيك في أزمــــــــة الوقـــــــود
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

الرحمن،  عبد  خريي  والتعدين،  الطاقة  وزير  أعلن 
وصول  بعد  وذلك  الوقود  أزمة  يف  وشيك  انفراج  عن 
قطار من 22 عربة سعته 880 طناً ملستودعات الشجرة، 
بعد  التوزيع  يف  باالستمرار  الرشكات  توجيه  مؤكداً 

االتفاق عىل سعر جديد.
والتعدين  الطاقة  ــوزارة  ب أمــس  حمدوك  وعقد 
بالحكومة ووقف عىل  االقتصادي  القطاع  مع  اجتامعاً 
أزمة إمداد الوقود والصفوف املتطاولة وأزمة الكهرباء 

وغاز الطبخ.
وأوضح خريي أن رشكات النقل طلبت سعراً جديداً 
وتوصلت  للخرطوم،  بورتسودان  من  الوقود  لنقل 
مضيفاً:  جديدة.  لتسعرية  اتفاق  إىل  ــوزارة  ال معهم 
من  التوزيع  يف  وبدأنا  الخميس  يوم  املخازن  "جردنا 
يوم الجمعة، خصصنا أربعة ماليني لرت للخرطوم ومن 

السبت بدأ التوزيع، وبعد أيام ستنجيل األزمة".
بسبب  املاضية  األيام  خالل  الوقود  أزمة  وتفاقمت 
أسعار  ارتفاع  بعد  التوزيع  عن  املستوردين  إحجام 
أخرى  واعتامد  األسعار  طالبوا مبراجعة  الدوالر، حيث 

توازي الزيادة يف الدوالر.
أدى  إعالن سعر جديد  إن عدم  الطاقة  وقال وزير 
وأضاف:  املحطات،  يف  التوزيع  وضعف  األزمة  لزيادة 
لجنة  داخل  مراجعة  من  ألكرث  خضع  السعر  "تغيري 
بخيارين ووضعتهام  املالية، وأوصت  األسعار يف وزارة 

التي كان البد  أمام وزير املالية 
الخيارات  ــدرس  ت أن  من  لها 
الخيارات  أحد  ألن  ثانية  مرة 
الرضيبة  من  السعر  إعفاء  هي 
فاقمت  وبــالــتــايل  اإلضــافــيــة، 
األزمة وزادت الصفوف لضعف 
التوزيع وإحجام بعض الرشكات 
من الرشاء ألنها غري متأكدة من 

استقرار السعر".
أكد  بالغاز  يتعلق  وفيام 
يف  الحكومة  استمرار  الوزير 
الدعم دون فتح املجال للقطاع 
"يف  مضيفاً:  لالسترياد،  الخاص 
سبيل االستمرار يف هذه السياسة 
املال  توفري  الدولة  من  مطلوب 

لدخول بواخر من الخارج".
امليزانية  تغيري  أن  ــح  وأوض

وتأخري إذن الرصف، أخر عملية استرياد الغاز بواسطة 
إىل دخول مصفاة  إضافة  اإلسرتاتيجية،  السلع  محفظة 
فرتة  يف  املالية  "دخلت  وأضاف:  الصيانة.  يف  الخرطوم 
املوازنة مع نهاية السنة، ووقفت املصفاة يف 20 ديسمرب 
تبدأ  فيها الرصف حتى  التي توقف  الفرتة  وهي نفس 

امليزانية الجديدة".
 3 واستوردنا  يناير  بداية  مع  تدخلنا  "نحن  وتابع: 

بواخر عىل حساب الوزارة، وصلت بورتسودان وفرغت 
باخرتني، وظلت باخرة ثالثة يف الخارج ووقفت أمامنا 
للخرطوم  بورتسودان  من  الرتحيل  معضلة  أخرى  مرة 
من  إمداد  يوجد  وال  جديدة  بتسعرية  للمطالبة  نسبة 

املصفاة الثانية".
تسعرية  عىل  النقل  اتحاد  مع  االتفاق  إىل  وأشــار 
جديدة أمس األول وبدأت ناقالت الغاز يف التحرك من 

بورتسودان إىل الخرطوم.

خبراء: واجهات تستغل 90% من الكتلة 
النقدية في المضاربات

عرمان: كنانة تعيش في عهد البشير 

فصل 29 من شركة الكهرباء

وفد عسكري يتفقد الحدود الشرقية 
خبراء يكشفون باألرقام تدهور البيئة بالسودان

الخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازقالخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازق
فند اقتصاديون مربرات وزيرة املالية حول عدم 
جدوى لتغيري العملة، قائلني إن عدم التغيري يعني 
قبول تواجد ما بني 85 ــ 90% من الكتلة النقدية 
واجهات  بواسطة  ُتستغل  املرصيف،  الجهاز  خارج 
الهدامة  واألنشطة  املضاربات  يف  املباد  النظام 

لالقتصاد.
للحرية  االقتصادية  اللجنة  وعضو  الخبري  وقال 
إن  لـ)الدميقراطي(  كبلو،  صدقي  د.  والتغيري، 
غري  العملة  تغيري  بعدم  املالية  وزارة  مــربرات 
لتغيري  الحاجة  يثبت  ما  "وجدنا  وأضاف:  مقنعة، 
العملة خصوصاً بعد اكتشاف عدد كبري من حاالت 
فيها  ُيتهم  التي  وكسال،  ونياال  سنار  يف  التزوير، 
مدير بنك السودان بالوالية"، وتابع: "بغض النظر 

عن األسباب األخرى فإن وجود العملة املزورة أمر 
كاف لتغيريها".

وأوضح أن تغيري العملة يحقق أهدافاً اقتصادية 
منها إيجاد ــ تحكم ــ عىل الكتلة النقدية وتحديد 
بجانب  املتداول،  وتحديد  لحجمها  دقيق  إحصاء 
تقليل  أن  إىل  تضمينها رضيبة، مشرياً  العمل عىل 
وضبط كمية النقود املتداولة يقلل نسبة التضخم 
وارتفاع سعر الرصف، كام يؤدي إىل ضبط ومراقبة 
القطاع الطفييل الذي ميلك الجزء األكرب من الكتلة 
االقتصادية  اللجنة  عضو  قال  جهته  من  النقدية. 
للحرية والتغيري، عادل خلف الله، لـ)الدميقراطي( 
إن الكتلة النقدية املوجودة خارج القطاع املرصيف 

ترتاوح ما بني 85 إىل 90 باملائة.

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
لتحرير  الشعبية  الحركة  رئيس  نائب  قال 
السودان، يارس عرمان، إن رشكة سكر كنانة تعيش 
ىف عرص البشري ومل تدركها املرحلة االنتقالية بعد، 

واعتربها رمزاً من رموز فساد الدولة العميقة.
ودعا عرمان خالل لقائه وفد اللجنة التسيريية 
كنانة،  سكر  برشكة  واملوظفني  العاملني  لنقابة 
حكومة الفرتة االنتقالية ووزير التجارة والصناعة 
مدين عباس مدين، إىل إرجاع املفصولني من رشكة 
بسبب  تعسفياً  فصلهم  تم  الذين  كنانة  سكر 
عن  فضاًل  املجيدة،  ديسمرب  لثورة  مساندتهم 

وفق  للرشكة  التنفيذية  اإلدارة  هيكلة  إعــادة 
املهنية وااللتزام بإنجاح الفرتة االنتقالية وإعادة 

الوجه املنتج للصناعة.
وأكد عرمان دعمهم ملطلب ورغبة وفد الرشكة  
مجلس  رئيس  بلقاء  بالخرطوم   اآلن  املتواجد 
الوزراء. وقال إن ما يحدث ىف رشكة سكر كنانة 
يستحق دعمه من قوى الثورة والتغيري واملسؤولني 
إىل أن  االنتقالية، الفتاً  الفرتة  ىف كافة مؤسسات 
الذى  يرغبون ىف اإلرضاب  الرشكة ال  العاملني ىف 
الوطنية، وإمنا يرغبون ىف قرارات  يرض باملصالح 

عادلة ومفيدة للبالد واملرحلة االنتقالية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
لنقل  السودانية  الرشكة  عام  مدير  أصــدر 
 29 بحق  فصل  خطابات  اإلثنني،  أمس  الكهرباء 
إزالة  لجنة  قرار  إىل  استناداً  الرشكة  منسويب  من 

التمكني.
 وقال مصدر بالرشكة إن القرار وجد استهجاناً 
إثره  عىل  وأعلنوا  بالرشكة  الصيانة  مهنديس  من 
إزالة  لجنة  معايري  عىل  احتجاجاً  مفتوحاً  إرضاباً 

التمكني غري الواضحة والفضفاضة، حسب قوله.
والتوزيع  النقل  رشكتي  من  مديراً   50 وكان 
مناصبهم  عن  باالعتذار  سابق  وقت  يف  هددوا 
قرارات  تنفيذ  عىل  الوزير  أرص  حال  ــة  اإلداري
عىل  تعتمد  اعتربوها  التي  التمكني،  إزالة  لجنة 
معايري غري عادلة وتوصيات تشوبها روح التشفي 

وتصفية الحسابات. 
قطاع  ومهنديس  مديري  من  عــدد  ــرى  وي
من  التمكني  إزالــة  لجنة  قــرارات  أن  الكهرباء 
البالد  يف  الكهرباء  الخطورة مبكان عىل مستقبل 
ألنها تقوم بالفصل بناًء عىل توصيات من لجنتها 
كان  عادلة  غري  معايري  تتبنى  والتي  الفرعية 
نتيجتها فصل كفاءات يعتمد عليها القطاع بشكل 

كبري وليس لها بديل مناسب يف الوقت الحايل. 
وأضافوا: "البالد مقبلة عىل فصل صيف يرجح 
أن يكون كارثياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى يف 
ظل عدم إجراء عمليات الصيانة السنوية بالشكل 
املطلوب وعدم توفر الوقود الذي يتسبب حالياً 
مثل  متاماً  الخدمة  من  كبرية  يف خروج محطات 

محطة بحري الحرارية حالياً".

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
تفقد وفد عسكري بقيادة رئيس هيئة األركان 
وعدد من القيادات العسكرية الرشيط الحدودي 
ساعات  بعد  اإلثنني،  أمس  صباح  إثيوبيا،  مع 
من رد الجيش السوداين عىل قصف من الجيش 

اإلثيويب دون وقوع خسائر. 
تشييد  عمليات  عىل  العسكري  الوفد  ويطلع 
يف  القريشة  مبحلية  الحدودية  واملعابر  الطرق 
نهر  وود كويل عىل ضفتي  عاروض  ود  منطقتي 

عطربة.
وأكد وزير الدفاع، الفريق ركن ياسني إبراهيم، 
نزاع  وجــود  عن  حديث  ألي  الخرطوم  رفــض 
حدودي مع إثيوبيا، مؤكداً أن املناطق الحدودية 

واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معرتف 
إثيوبيا  بها دولياً. وأضاف: "حديث رئيس وزراء 
يف  سبباً  كان  عليها  متنازع  مناطق  وجود  عن 
عىل  سيطرته  لفرض  السوداين  الجيش  تحرك 
االتفاقيات،  عليه  تنص  ملا  تبعاً  مناطق سودانية 
حتى  البلدين  بني  أصاًل  حدودي  نزاع  يوجد  ال 
يتم التفاوض حوله، أمر الحدود محسوم مبوجب 
توضيح  هو  اآلن  يجب  والذي   ،1902 اتفاقية 

العالمات، والذي متاطل أديس أبابا بشأنه".
وقال وزير الدفاع يف مقابلة مع قناة العربية 
إن املامطلة اإلثيوبية يف وضع العالمات الحدودية 
مع السودان، هي نفس املامطلة التي تفعلها يف 

مفاوضات سد النهضة.

تفاصيل ص2

استمرار االحتجاجات 
على األزمة االقتصادية 

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
باألزمة  املنددة  االحتجاجات  تواصلت 
عىل  الثالث  لليوم  العاصمة  يف  االقتصادية 
يف  طالبية  مظاهرات  خرجت  كام  التوايل، 

الفارش عاصمة والية شامل دارفور.
وخرج العرشات يف منطقة "الثورة بالنص" 
مناطق  يف  ــرون  آخ احتج  كام  درمــان،  بــأم 
وأغلق  الخرطوم،  جنوب  والكالكلة  الصحافة 
يف  النريان  وأشعلوا  حيوية  طرقاً  املحتجون 
ُتطالب  شعارات  ورددوا  السيارات،  إطارات 

بتحسني األوضاع االقتصادية.
خرج  ــور  دارف شامل  عاصمة  الفارش  ويف 
ــالب وطــالــبــات املـــدارس الــثــانــويــة، يف  ط
احتجاجات وصفت بالكبرية، منددين بارتفاع 
وغاز  الخبز  وشح  الغذائية  السلع  أسعار 

الطبخ.

هيئة حقوقية تشدد على ضرورة رفع 
حصانة المتهمين في جرائم دارفور

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
نرش  العام،  النائب  من  دارفور  محامي  هيئة  طلبت 
ممن  وقريضة"  "الجنينة  أحداث  يف  املتورطني  أسامء 
الرأي  يأخذ  الجنايئ، حتى  القبض  أوامر  بحقهم  صدرت 
العام علاًم بالجهات الرسمية املتقاعسة يف رفع الحصانات 

اإلجرائية عن مرتكبي الجرائم وتعطيل مالحقة الجناة.
الحرب، مبكتبه  تاج الرس  العام،  النائب  الهيئة  والتقت 
بالخرطوم عىل خلفية أحداث الجنينة األخرية وما حولها، 

ومنطقة الطويل مبحلية قريضة والية جنوب دارفور.
وأكدت الهيئة يف بيان عىل رضورة إنفاذ أحكام القانون 
املجرمني  كافة  مواجهة  يف  الجنائية  اإلجراءات  وتحريك 
من مرتكبي أحداث وجرائم غرب دارفور، كمدخل لبث 

الطأمنينة يف نفوس املتأثرين باالنتهاكات واملواطنني.
وأضاف البيان: "أكدت الهيئة رضورة نرش أسامء من 
صدرت بحقهم أوامر القبض الجنايئ، من مرتكبي الجرائم 
الجنائية املذكورة، حتى يأخذ الرأي العام علاًم بالجهات 

الرسمية التي تقاعست يف رفع الحصانات اإلجرائية عن 
مرتكبي الجرائم الجنائية وعطلت مالحقة الجناة".

الركون  بعدم  الــعــام  النائب  الهيئة  وطالبت 
للمصالحات القبلية يف جرائم القتل والجرائم الجنائية 
األخرى بصورة عامة، واعتبار الديات التي تدفع خارج 
نطاق اإلجراءات الجنائية مبثابة تأمني قبيل عىل الجناة 
مام  جرامئهم  ارتكاب  مواصلة  عىل  للمجرمني  وتحفيزاً 
تبارش  أن  رضورة  عىل  البيان  وشدد  العدالة،  يعيق 
ودون  القانون،  ألحكام  وفقاً  إجراءاتها  العامة  النيابة 
أن  إىل  ودعت  للعدالة.  املعيق  القبيل  للتأمني  النظر 
مواجهة  يف  الجنائية  اإلجــراءات  العامة  النيابة  تبارش 
مرتكبي أحداث الجنينة وما حولها، وكريندق األخرية، 
وأحداث منطقة الطويل بوالية جنوب دارفور، وبرصامة 
متناهية والقبض عىل الجناة وتقدميهم للعدالة بصورة 
عاجلة. مشرياً إىل وجوب مبارشة الحق الخاص بواسطة 

أولياء الدم فقط.

الخرطوم- إسامعيل الباهي الخرطوم- إسامعيل الباهي 
انخفاض  عن  بيئيون  خرباء  كشف 
وتآكل  الــســودان،  يف  الغابات  غطاء 
مساحة  وانحسار  املطرية،  األرايض 
املراعي، إضافة للتغري املناخي، وتدهور 
عىل  انعكست  التي  الرطبة،  األرايض 
األهلية،  واالحتكاكات  الغذاء،  نقص 

والهجرة من املناطق.
واملوارد  للبيئة  األعىل  املجلس  وأقام 
األمم  برنامج  مع  بالتعاون  الطبيعية، 
برس  طيبة  مبركز  ــايئ،  اإلمنـ املتحدة 
"مرشوع  حول  ورشة  أمس،  بالخرطوم 
تعزيز قدرات وطنية مستهدفة لتحسني 
االلتزامات  وتعميم  القرار  صنع  عملية 
الصحفي  التناول  عرب  العاملية"،  البيئية 

التنوع  املناخ،  )تغري  التفاقيات  البيئي 
تحقيق  بهدف  والتصحر(  الحيوي 

أولويات التنمية املستدامة.
وكشفت ورقة اتفاقية األمم املتحدة 
نسبة  انخفاض  عن  التصحر،  ملكافحة 
غطاء الغابات يف السودان بعد انفصال 
يف   )11,6( إىل   ،)29,4( من  الجنوب 
عاملياً  السودان  تصنيف  وتحول  املائة، 
إىل األقطار ذات الغطاء الغايب الشحيح، 
السنوية من  اإلزالة  ارتفعت نسبة  كام 

)0,74( إىل )2,46( يف املائة.
يف  األرض  إنتاجية  تآكل  ــدت  وأك
األرايض املطرية، املصدر الرئييس لألمن 
 600 إىل   )700( من  القومي،  الغذايئ 
كلجم للفدان يف ستينيات القرن املايض، 

إىل -120 100 كلجم للفدان يف الوقت 
الراهن.

والية  يف  املراعي  مساحة  وانحرست 
سنار بنسبة )2,7( يف املائة، من جملة 
البالغة )9,700( فدان،  الوالية  مساحة 
انخفضت  فقد  القضارف  ــة  والي أمــا 
من  فيها  واملراعي  الغابات  مساحة 
)78,5( يف عام 1942م، إىل )18,6( يف 
يف  بكثري  وأقل  2002م،  العام  يف  املائة 

الوقت الحايل.
أرايض  تدهور  إىل  األوراق  وأشارت 
املحميات  يف  خاصة  الرطبة،  السودان 
لالستثامر  مكاناً  وأصبحت  الطبيعية، 
حظرية  يف  كام  املــرشوع  غري  الزراعي 
تعدين  رشكات  لنشاط  ومرتعاً  الدندر، 

الذهب يف حظرية منطقة الردوم. 
وأكدت ورقة آثار تغري املناخ، ارتفاع 
درجة الحرارة، ونسبة الفاقد من املياه، 
الشتوية  املحاصيل  عىل  السالب  واألثر 
املياه  ــوارد  م ونقص  القمح،  وإنتاج 
وتدين اإلنتاج الزراعي، وفقدان املراعي، 
كسب  وسبل  مصادر  وفقدان  والرثوة 

العيش.
االحتباس  غازات  تراكم  أن  وذكرت 
الناتجة  الجوي،  الغالف  يف  الحراري 
األرايض،  واستخدامات  الصناعة،  عن 
وحــدوث  ــغــذاء  ال نقص  يف  تسببت 
حول  والــنــزاع  والتنافس  املجاعات، 
الفقر، ونزوح  املوارد، وازدياد معدالت 

ومعاناة السكان.
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خبراء: واجهات تستغل 90% من الكتلة
النقدية في المضاربات

رئيس »يونيتامس« يصل الخرطوم األسبوع المقبل

كورونا يعمق الفوارق االجتماعية في العالم

النيابة تؤكد تقديمها المساندة القانونية للجنة التفكيك

الخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازقالخرطوم ــ إبراهيم عبد الرازق
املالية  وزيرة  مربرات  اقتصاديون  فند 
حول عدم جدوى لتغيري العملة، قائلني إن 
التغيري يعني قبول تواجد ما بني 85  عدم 
الجهاز  خارج  النقدية  الكتلة  من   90% ــ 
النظام  واجهات  بواسطة  ُتستغل  املرصيف، 
الهدامة  واألنشطة  املضاربات  يف  املباد 

لالقتصاد.
االقتصادية  اللجنة  وعضو  الخبري  وقال 
كبلو،  صــدقــي  د.  والــتــغــيــري،  للحرية 
املالية  وزارة  مربرات  إن  لـ)الدميقراطي( 
وأضاف:  مقنعة،  غري  العملة  تغيري  بعدم 
العملة  لتغيري  الحاجة  يثبت  ما  "وجدنا 
خصوصاً بعد اكتشاف عدد كبري من حاالت 
ُيتهم  التي  وكسال،  ونياال  سنار  يف  التزوير، 
وتابع:  بالوالية"،  السودان  بنك  مدير  فيها 
فإن  األخــرى  األسباب  عن  النظر  "بغض 

وجود العملة املزورة أمر كاف لتغيريها".
أهدافاً  يحقق  العملة  تغيري  أن  وأوضح 
اقتصادية منها إيجاد ــ تحكم ــ عىل الكتلة 
لحجمها  دقيق  إحصاء  وتحديد  النقدية 
عىل  العمل  بجانب  املــتــداول،  وتحديد 
تضمينها رضيبة، مشرياً إىل أن تقليل وضبط 
كمية النقود املتداولة يقلل نسبة التضخم 
وارتفاع سعر الرصف، كام يؤدي إىل ضبط 

الجزء  الذي ميلك  الطفييل  القطاع  ومراقبة 
األكرب من الكتلة النقدية.

االقتصادية  اللجنة  عضو  قال  جهته  من 
الله،  خلف  عــادل  والتغيري،  للحرية 
لـ)الدميقراطي( إن الكتلة النقدية املوجودة 
خارج القطاع املرصيف ترتاوح ما بني ٨٥ إىل 
املركزي،  البنك  بيانات  بحسب  باملائة   ٩٠
موازي  اقتصادي  نشاط  وجود  إىل  أدى  ما 
االقتصادي  النشاط  من  أكرب  رسمي،  غري 
الحقيقي، تسبب يف تحطيم قواعد اإلنتاج.

الجهاز  خارج  النقدية  "الكتلة  وأضاف: 
النظام  واجهات  بواسطة  مستغلة  املرصيف 
والطفيلية،  الهامشية  األنشطة  يف  املباد 
والنسبة العظمى منها توظف يف املضاربات 

واالحتكارات".
املامرسات  هذه  أن  الله  خلف  وأوضح 
إلصــالح  حقيقية  توجهات  أي  ستهزم 
العرض  بني  ما  التوازن  وإحداث  االقتصاد 
الكيل والطلب، والتوازن يف امليزان التجاري، 
بعد الفشل يف استعادة هذه األموال للجهاز 

املرصيف وتوظيفها اقتصادياً.
الترصيحات  تكرار  الله  خلف  واعترب 
عبارة  العملة،  تغيري  جــدوى  عدم  حول 
الطفييل  النشاط  لقوى  تطمني  رسائل  عن 
االقتصاد  تدمري  يف  لالستمرار  واملضاربات 

لإلصالح.  محاولة  أي  أمام  الطريق  وقطع 
فإن  التغيري  تكلفة  بلغت  "مهام  وأضاف: 
تقدر  ال  والسياسية  االقتصادية  فوائدها 
إىل تجربة الهند يف استبدال  بثمن"، مشرياً 
من  األدىن  الحد  النقد  تجاوز  بعد  العملة 

املبالغ املطلوب استصدارها.
وقال خلف الله إن التغيري سريفع السقف 
فيه  الثقة  ويعيد  املرصيف  للجهاز  االئتامين 
كام  اإلنتاجية،  للقطاعات  التمويل  لتوفري 
أنه سيساهم يف رفع الكفاءة الرضيبية ألنه 

سيتيح مراجعة السجل الرضيبي.
النشاط  تحجيم  إىل  يؤدي  "كام  وزاد: 
الطفييل الذي تديره واجهات النظام املباد، 
وظهر يف إفشال قرار مجلس الوزراء بتحديد 
فيه  واملضاربة  للقمح،  التشجيعي  السعر 
املنتج  القمح  يذهب  ال  حتى  أكرب  بأسعار 
البنك  عرب  اإلسرتاتيجي  املخزون  إىل  محلياً 
الوزراء  رئيس  الله  خلف  ودعا  الزراعي". 
إلعادة النظر يف هيكلة مخصصات القطاع 
السيادي لصالح التعليم والتنمية، باإلضافة 
أسعار  تحرير  قــرار  يف  النظر  ــادة  إع إىل 
املحروقات والكهرباء، مطالباً بتقييم تجربة 
السلع  عن  أفراد ورشكات خاصة  مسؤولية 
الوفرة  تحقيق  يف  فشلها  بعد  اإلسرتاتيجية 

واستقرار األسعار.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
يصل الخرطوم األسبوع املقبل ممثل األمني العام لألمم املتحدة 
السودان  يف  االنتقالية  املرحلة  لدعم  املتكاملة  البعثة  رئيس 

"يونيتامس" فولكر بريتس، ملبارشة مهامه رسمياً. 
الخرطوم  مقرها  التي سيكون  للبعثة  املتحدة  األمم  وخصصت 
لها  وستكون  األوىل،  للسنة  كميزانية  دوالر  مليون   )٣٤( مبلغ 
مثانية مكاتب يف كل من "الفارش، زالنجي، نياال، كادوقيل، كاودا، 

الدمازين، كسال، وبورتسودان".
البعثة  مع  والتنسيق  للتعاون  الوطنية  اللجنة  رئيس  وأكد 
املتكاملة لألمم املتحدة )يونيتامس( السفري عمر الشيخ، يف مؤمتر 
أنها  صحفي بالخرطوم، عىل متثيلها لجميع أجهزة الدولة، موضحاً 

تضم ستة عرش مكوناً.
وعدد الشيخ املهام األربعة الرئيسة لبعثة )يونيتامس(، واملتمثلة 
يف "االعرتاف بخروج السودان من عزلته، مساعدة السودان يف عملية 
التحول للحكم الدميقراطي، دعم عملية بناء السالم، باإلضافة إىل 
حشد املوارد الدولية ملساعدة السودان عىل النمو اقتصادياً". من 
جانبها أوضحت الدكتورة منال محمد أحمد، أن اللجنة تعمل عىل 

التنسيق مع البعثة األممية وفق عدة مستويات ومحاور، تشمل 
مستوى داخلياً يختص باألنشطة واالجتامعات الداخلية، ومستوى 
مشرتكاً يحكم العالقة التعاونية بني اللجنة الوطنية والبعثة األممية 
الهدف  أن  إىل  وأشارت  البعثة.  مهام  تنفيذ  كيفية  عىل  لالتفاق 
األسايس للجنة هو تسهيل مهمة عمل البعثة، والتنسيق الفاعل بني 

البعثة والجهات ذات االختصاص.
إىل ذلك أوضح ممثل وزارة الخارجية باللجنة، مصطفى أبو عيل، 
الخرطوم، وأن لها مثان مكاتب  اليونيتامس سيكون  أن مقر بعثة 
إقليمية يف كل من الفارش، زالنجي، نياال، كادوقيل، كاودا، الدمازين، 

كسال، وبورتسودان.
يذكر أن البعثة تتكون من 16 مكوناً، منهم 12 أجنبياً وأربعة 
تحت  حالياً  يعملون  موظفاً،   269 وتضم  السودان،  من  مكونات 
األمني  ممثل  فولكر،  الرئيس  وصول  لحني  خوري،  ستيفاين  رئاسة 

العام لألمم املتحدة لتويل منصب رئاسة البعثة.
ويشار إىل أن بعثة اليونيتاميس التي تم تكوينها مبوجب القرار 
رقم ٥٢.٢٤ الصادر باإلجامع من مجلس األمن الدويل، تأيت بدياًل 

لبعثة اليوناميد التي انتهت فرتة تفويضها يف ديسمرب املايض.

وكاالت ــ الدميقراطيوكاالت ــ الدميقراطي
الفوارق  حــول  السنوي  تقريرها  يف 
منظمة  كشفت  والالمساواة،  االجتامعية 
عام  بريطانيا  يف  تأسست  التي  "أوكسفام" 
1942 أن كبار أغنياء العامل مل يترضروا من 
ثراء.  ازدادوا  بالعكس  بل  كوفيد19-  أزمة 
فيام جددت املنظمة دعوتها لفرض رضيبة 
مكافحة  يف  توظيفها  بهدف  الــروة،  عىل 
حسب  االجتامعي  الالمساواة"  "فــريوس 
الالمساواة".  "فريوس   19 كوفيد-  تعبريها. 
هكذا عنونت منظمة "أوكسفام" الربيطانية 

تقريرها السنوي الذي صدر أمس اإلثنني.
ثراء  األكر  "األغنياء  املنظمة:  وكتبت 
استعادوا  شخص(   1000 )نحو  العامل  يف 
 9 غضون  يف  الروة  من  السابق  مستواهم 
فقراً  األكر  األشخاص  عكس  فقط.  أشهر 
ليك  سنوات   10 االنتظار  يلزمهم  الذين 

الوخيمة  االقتصادية  العواقب  من  يتعافوا 
التي سببتها أزمة كوفيد19-".

مع  بالتزامن  تقريرها  املنظمة  ونرشت 
بشكل  ــدويل  ال االقتصادي  املنتدى  بــدء 
الجمعة  حتى  سيتواصل  والــذي  افــرتايض 
املقبل. وأضافت: "وفقاً إلحصائيات نرشها 
األمريكية،  "فوربس"  ومجلة  سويرسا  بنك 
 39000 بـ  ازدادت  العامل  أغنياء  ثروة  فإن 

مليار دوالر بني مارس وديسمرب 2020".
تبنت  االجتامعية،  الفوارق  تزايد  وأمام 
منظمة "أوكسفام" اقرتاحات املتخصصني يف 
االقتصاد توماس بيكايت وغابرييل زوكامن، 
الرضائب  نسبة  رفــع  إىل  دعيا  اللذين 

املدفوعة من قبل أغنياء العامل الكبار.
"أزمــة  تقريرها  يف  املنظمة  وكتبت 
هاماً  منعرجاً  تشكل  أن  يجب  كوفيد19- 
املطبقة  الرضيبية  بالسياسة  يتعلق  فيام 

الكبار،  واألغنياء  العاملية  الرشكات  عىل 
أجل  من  سانحة  فرصة  أيضاً  تشكل  كام 
أن  بإمكانها  عادلة  رضيبية  سياسة  فرض 
املفروضة  الرضائب  قيمة  رفع  عرب  تتجسد 
عىل الروة أو عرب رفع قيمة الرضيبة املالية 

فضاًل عن وضع حد للتهرب الرضيبي".
التي  باألرجنتني  املثل  املنظمة  ورضبت 
صادقت يف ديسمرب 2020 عىل قانون يفرض 
الكربى،  ــروات  ال عىل  استثنائية  رضيبة 
الدولة  خزينة  تعزز  أن  املتوقع  من  والتي 
ملحاربة  ستوظف  كلها  دوالر  مليارات  بـ3 

عواقب وآثار وباء كوفيد19-.
أما يف فرنسا، فقررت الحكومة يف 2018 
عىل  املفروضة  بالرضيبة  يسمى  ما  إلغاء 
استبعدت  كام  الكربى،  املالية  ــروات  ال
خطة  لتمويل  الــرضائــب  رفــع  إمكانية 

اإلنعاش االقتصادي قبل نهاية 2022.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
تقدميها  عن  العامة،  النيابة  أعلنت 
إزالة  للجنة  الالزمة  القانونية  املساندة 
يونيو،  من  الثالثني  نظام  وتفكيك  التمكني 
عرب وكالء النيابات باملركز والواليات ملساندة 

اللجنة يف تنفيذ اإلجراءات القانونية.
تحدثت  بياناً  العامة  النيابة  وأصدرت 
ملساندة  بها  قامت  التي  املهام  عن  فيه 
لجنة التفكيك، لكن البيان مل يذكر توضيحاً 
باملامطلة  العام  للنائب  اللجنة  اتهام  حول 
القضايا  يف  للنظر  خاصة  نيابة  تشكيل  يف 

موضوع التفكيك.
إىل  تنظر  العامة  النيابة  إن  بيان  وقال 
قانوين دستوري  منظور  التفكيك من  لجنة 
الدستورية  الوثيقة  يف  عليه  نص  ما  وفق 

يونيو  من  الثالثني  نظام  تفكيك  وقانون 
املساندة  لها  وتــقــدم  2020م  املــعــدل 

القانونية الالزمة.
التوصيات  تقدم  النيابة  أن  ــح  وأوض
يجب  مــا  اســـرتداد  بخصوص  ــادرة  ــص ال
ظلت  التي  التفكيك  قانون  وفق  اسرتداده 
الصحفية  مؤمتراتها  عرب  اللجنة  تنقلها 
الراتبة، مثل "أصول مرشوع الجزيرة، النقل 
ومنظمة  معارج،  منظمة  عقارات  النهري، 
السودان  حكومة  أسهم  اإلسالمية،  الدعوة 

يف فندق كورال". 
متاماً  تــدرك  التفكيك  "لجنة  وأضــاف: 
قرارات  من  مؤمتراتها  يف  ُأعلن  ما  ُجَل  أن 
املبذولة من  الكبرية  الجهود  تلك  نتاج  هو 
النيابة العامة والتي ُتشِكل حجر األساس يف 

كل مؤمتراتها الصحفية".
وتابع: "يحق لنا أن نسأل لجنة التفكيك 
عن مصري كثري من امللفات التي قدمتها لها 
النيابة العامة ومل تصدر بشأنها قرارات بل 
ظلت قرابة العام بأضابريها ومل نسمع عن 
الصحفية  مؤمتراتهم  يف  اسرتدادها  قرارات 
القرارات  من  بكثري  أوىل  أنها  العلم  مع 
الرئاسية،  الفلل  اسرتداد  مثل  عنها،  امُلعلن 
حكومة  أسهم  واسرتداد  وقفية،  وعقارات 

السودان يف فندق كورال".
العامة  النيابة  الــتــزام  البيان  ــد  وأك
الوثيقة  يف  عليها  املنصوص  بواجباتها 
الدستورية والقانون، ومستعدة لتقديم كل 
الدعم القانوين ألجهزة الدولة مبهنية عالية 

يف سبيل تحقيق العدالة.

شمال دارفور تتهم جهات 
بتحريض الطالب على التظاهر

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
وزارة  ــام  ع مــديــر  اتــهــم 
الرتبية والتعليم بوالية شامل 
عبد  محمد  إدريس  دارفــور، 
بتحريض  قامت  جهات  الله، 
التظاهر  إىل  الطالب ودعتهم 

أمس.
ــد الـــلـــه يف  ــب وقـــــال ع
عدداً  إن  صحفية  ترصيحات 
من األشخاص يستغلون عربة 
اإلثنني  صباح  قاموا  )بوكس( 

إىل  والتوجه  التظاهر  الطالب عىل  املدارس، وحرضوا  إىل  بالتوجه 
مبخاطبة  بوعده  التزم  الوالية  وايل  أن  موضحاً  الوالية.  وايل  منزل 
الوايل  أن  مبيناً  الثانوية،  دارفور  مبدرسة  مفتوح  لقاء  يف  الطالب 
أعلن يف حديثه للطالب عن جملة من املعالجات لقضايا الطالب 

والقضايا األخرى التي تشغل بال املواطنني.
خالل  عــريب،  حسن  محمد  ــور  دارف شامل  واليــة  وايل  وأعلن 
التزام  املعيشية،  الضائقة  بسبب  الطالبية  االحتجاجات  مخاطبته 
العام  استمرار  تعيق  التي  القضايا  كافة  مبعالجة  الوالية  حكومة 
الخبز،  أزمة  وحل  املدريس،  الكتاب  توفري  رأسها  وعىل  الدرايس، 
الدرايس.  العام  استمرار  تؤمن  التي  املدرسية  املعينات  وتوفري 
مدارس  إىل  تفقدية  يومية  بزيارات  بالقيام  التزامه  عريب  وأعلن 
الطالب والوقوف عىل  املدينة كل عىل حده، لالستامع إىل قضايا 

البيئة املدرسية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
استهدفت الجولة الثانية لحملة استئصال شلل األطفال ونقص 
أيام،  ألربعة  وتستمر  بسنار  أمس  انطلقت  والتي  )أ(  فيتامني 
استهدفت 425 ألف و829 طفاًل، من عمر يوم إىل أقل من خمس 

سنوات.
عىل  تنب،  ندى  الصحة،  بــوزارة  التحصني  إدارة  مدير  وأكدت 
له  ليس  خطرياً  مرضاً  باعتباره  األطفال  التطعيم ضد شلل  أهمية 
عىل  باإلقبال  الجميع  وناشدت  بالتطعيم،  منه  الوقاية  غري  عالج 
تطعيم أطفالهم، مشريًة إىل أن الحملة من منزل اىل منزل باإلضافة 

لوجود اللقاح يف بعض املراكز الثابتة.
للحملة،  لالستجابة  املختلفة  الوالية  مبحليات  األرس  ودعت 
مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال، مشرية إىل أن الحملة تواجه بتحدي 
جائحة كورونا، مطمئنة األرس بأن الفرق العاملة بالحملة ستلتزم 

باالشرتاطات الصحية.
وأكدت مسؤولة تعزيز الصحة عىل أهمية جرعة فيتامني ) أ(، 
وقالت إنه يستهدف األطفال من عمر سته أشهر، وهو يرفع مناعة 

األطفال ومينع انتشار العمى اللييل. 

اليونسكو: ضياع ثلثي العام 
الدراسي في العالم 

الدميقراطي: وكاالتالدميقراطي: وكاالت
كشفت اليونسكو عن ضياع ثلثي العام الدرايس يف العامل، بسبب 
اإلغالق الناتج عن جائحة" كوفيد19-". وقالت يف تقريرها العاملي 
لرصد التعليم، "بعد ميض عام عىل تفيش جائحة "كوفيد19-"، ال 
يزال أكر من 800 مليون طالب- ما يزيد عىل نصف طالب العامل- 
يواجهون اضطرابات كبرية يف تعليمهم، ترتاوح بني اإلغالق الكامل 
للمدارس يف 31 بلداً، وتخفيض عدد الساعات الدراسية أو الدوام 

الجزيئ يف 48 بلداً".

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
يف  األمريكية  العسكرية  القيادة  قائد  نائب  اليوم،  البالد  يصل 
اندرو يونغ، يف  السفري  العسكري،  إفريقيا لشؤون االرتباط املدين 

زيارة تستغرق يومني.
ويبحث املسؤول األمرييك خالل لقاءاته مع املسؤولني السودانيني 
يف  واالستقرار  األمن  وتعزيز  والدفاعية،  األمنية  القدرات  بناء 
السودان واملنطقة، وسيلتقي خالل الزيارة برئيس الوزراء، ومجلس 

السيادة ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان.

إصابات )كورونا( تتخطى
الـ 26 ألف حالة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
كورونا  بوباء  اإلصابات  عدد  بلوغ  عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
26.526 حالة، ُمنذ بدء الجائحة يف مارس 2020، وأشارت يف بيان 
إىل تعايف 19.881 شخصاً، مقابل وفاة 1.738 حالة، وفًقا للتقارير 

الوبائية ليوم األحد 24 يناير الجاري.
 24 يف  املستجد  بالفايروس  جديدة  إصابة   54 البالد  وسجلت 
تسجيل  دون  الوباء،  من  163 شخصاً  تعايف  مقابل  الجاري،  يناير 
العاصمة الخرطوم ُتسجل أكرب عدد من  وفيات جديدة، وال تزال 
والية  تليها   ،19.584 إىل  فيها  الحاالت  تراكم  ووصل  اإلصابات، 
الجزيرة بـ 2.238 إصابة، فيام بقية الحاالت موزعة عىل الواليات 
بنسب متفاوتة. ودعت وزارة الصحة إىل التبليغ الفوري عن حاالت 

االشتباه واتباع اإلرشادات الصحية الخاصة بالتباعد االجتامعي.

بدء حملة  التطعيم ضد 
شلل األطفال بشمال دارفور

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مجتبي  دارفور،  بوالية شامل  الصحة  لوزارة  العام  املدير  دشن 
الثانية من  الجولة  بالفارش أمس،  )د(  النرص  التجاين يوسف بحي 
الثاين  النمط  األطفال  شلل  فريوس  عىل  للقضاء  القومية  الحملة 
بجميع  الحملة  بانطالقة  إيذاناً  )أ(  فيتامني  نقص  عىل  والقضاء 
وطفلة  طفاًل  و)23(  ألف   )655( تطعيم  وتستهدف  املحليات، 
منذ الوالدة وحتى عمر خمس سنوات، بجانب إعطاء فيتامني )أ( 

لألطفال من عمر ستة أشهر وحتى عمر سنة.
وأكد املدير العام لوزارة الصحة بالوالية أهمية الحملة القومية 
يف  خاصة  )أ(  فيتامني  نقص  عىل  والقضاء  األطفال  شلل  ملحاربة 
واالستعدادات  للرتتيبات  نظراً  الحملة  نجاح  وتوقع  املرحلة.  هذه 
متثلت  التي  املاضية،  األيام  خالل  الوزارة  بها  قامت  التي  الجيدة 
يف تدريب فرق العمل وإرسال األمصال وجميع معينات التطعيم 
إىل  واالتحاديني  الوالئيني  املرشفني  فضاًل عن وصول  املحليات،  إىل 

املحليات.
املقاومة  ولجان  املحلية  واملجتمعات  األهلية  اإلدارات  وناشد 
محليات  جميع  تجوب  التي  التطعيم،  فرق  مع  التعاون  برضورة 
الوالية من أجل الوصول لألطفال املستهدفني، داعياً األرس برضورة 
مبنظامت  مشيداً  تطعيمهم،  يتم  حتى  باملنازل  أطفالهم  إبقاء 

ووكاالت األمم املتحدة لدعمها الالمحدود للحملة.
عبد  أحمد  العاملية،  الصحة  منظمة  ممثل  أكد  السياق،  يف 
الحميد، وقوف منظامت ووكاالت األمم املتحدة مع وزارة الصحة 
ولن  جهداً  تألو  لن  املنظامت  إن  وقال  الحملة.  إنجاح  سبيل  يف 
املحددة  أغراضها  تحقيق  من  الحملة  تتمكن  حتى  دعاًم  متسك 
الوزارة  أن  وأضاف  األطفال.  شلل  وباء  من  خال  لسودان  وصواًل 
لوحدها ال تستطيع إنجاز هذه املهمة، داعياً إىل رضورة مشاركة 

املجتمع يف هذا املسعى.

السفير الكندي يزور منشآت 
حكومية بغرب كردفان

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مبطار  صالح،  الرحمن  عبد  حامد  كردفان،  غرب  وايل  استقبل 
وتستغرق  نور،  أدريان  السودان،  لدى  كندا  سفري  بالوالية،  بليلة 
ويزور  الوالية،  بحكومة  السفري  فيها  يلتقي  أيام  خمسة  الزيارة 
جامعة السالم، باإلضافة إىل بعض مواقع التعدين مبحليتي السنوط 

والنهود، والوقوف عىل بعض املعامل السياحية بالوالية.
منطقة  كردفان،  غرب  وايل  برفقة  الكندي،  السفري  يزور  كام  
والتعدين  الطاقة  وزير  للقاء  كيلك،  مبحلية  النفطية  هجليج 
هجليج.  مستشفى  زيارة  ثم  ومن  عبدالرحمن،  خريي  املهندس 
الجنوب،  دولة  مع  الحدودية  املريم  محلية  أيضاً  الزيارة  وتشمل 
بغرض زيارة معسكرات الالجئني وبحث التعاون املستقبيل يف لقاء 

مشرتك بني حكومة الوالية وسفارة كندا.

والية النيل االبيض –كنانة والية النيل االبيض –كنانة 

شهادة فقدان  مشفوعة باليمني
ابلغنا  قد  وديــدي  سعيد  محمد  ربيع  بان   نشهد  بهذا 
مبوجب عريضة عىل اليمني عن فقدان لوحة عربة بالرقم خ 
أ  س ب 1116 باسم رشكة سكر كنانة. ودون له بالغ فقدان 

تحت القيد ٢٥ بتاريخ ٢٠٢٠/11/17م .
وكيل النيا بةوكيل النيا بة

مسؤول عسكري أمريكي 
يصل السودان

حملة التطعيم ضد شلل 
األطفال بسنار تستهدف 

425 ألف و829 طفاًل



تقاريرتقارير3
الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

الديمقراطي ـــ وكاالت

فيما سيعيش مليارات البشر فقرًا مدقعًا فيما سيعيش مليارات البشر فقرًا مدقعًا 
استرد أثرياء العالم أموالهم التي تكبدوها بسبب "كورونا" في وقت قياسي 

لقد قّدرت مؤسسة "غيتس" أّن كلفة رشاء وتقديم لقاح آمن 
العام  ويف  دوالر.  مليار   25 تبلغ  العامل  يف  الناس  ألفقر  وفاعل 
مليار   89 بلغت  أرباحاً  دواء  أكرب عرش رشكات  حققت  املايض 
دوالر ــ أي ما متوّسطه أقّل بقليل من 30 مليار دوالر كل أربعة 

أشهر.
ورشكات  الغنّية  البلدان  أّن  من  أوكسفام  منّظمة  وحّذرت 
الدواء الضخمة ــ مدفوعة مبصالح وطنّية أو خاّصة ــ ميكن أن 
متنع أو أن تؤخر وصول اللقاح إىل األشخاص الضعفاء، وخاّصة 

أولئك الذين يعيشون يف البلدان النامية.
وقد اقرتح االتحاد األورويب التجميع الطوعي لرباءات اخرتاع 
لقاحات فريوسات كورونا وعالجاته واختباراته يف مرشوع قراره 
أصبح  ما  وإذا  العاملّية.  الصّحة  منّظمة  لجمعّية  قّدمه  الذي 
اللقاح إلزامّياً حول العامل، فمن شأن ذلك ضامن أن تنتج جميع 
لقاحات  أّي  من  الكلفة  منخفضة  نسخاً  تستورد  أن  أو  البلدان 
أّن  الوثائق املرّسبة تكشف  وعالجات واختبارات متاحة. ولكّن 
إدارة ترامب تحاول حذف اإلشارات إىل براءات االخرتاع املجّمعة 
وإدراج خطاب متشّدد لجهة احرتام براءات االخرتاع يف صناعة 
حرصّية  حقوقاً  الدواء  مينح رشكات  أن  ذلك  شأن  ومن  الدواء. 
إلنتاج وتحديد أسعار أّي لقاحات وعالجات واختبارات تطّورها 
ــ حتى ولو استخدمت أموال دافعي الرضائب لتمويل أبحاثها 

وتطويرها.
الدولّية،  أوكسفام  ملنّظمة  املؤقت  التنفيذي  املدير  ويقول 
البرشّية  نصف  تلقيح  توفري  يكّلف  "قد  فريا:  ماريا  خوسيه 
أقّل  كورونا  فريوس  ــ ضّد  مليار شخص   3.7 أي  ــ  فقراً  األشّد 
من األرباح التي تجنيها كربيات رشكات الدواء يف غضون أربعة 
أشهر. وسيكون من غري املقبول عدم ضامن توفري اللقاح مّجاناً 

لجميع الناس".
وفقاً  والعالجات  واالختبارات  اللقاحات  توزيع  ينبغي  "كام 
للحاجة، وليس بيعها باملزاد العلني ملن يدفع أكرث. نحن بحاجة 

براءات  من  وخالية  آمنة  واختبارات  وعالجات  لقاحات  إىل 
أنحاء  جميع  يف  واســع  نطاق  عىل  إنتاجها  وميكن  ــرتاع،  االخ
العامل، وإىل خّطة واضحة وعادلة لكيفّية توزيع هذه اللقاحات 

والعالجات واالختبارات".
كبري  خطر  أيضاً  مّثة  العالجات،  أو  اللقاحات  تطوير  ومبجرّد 
الفقرية  الدول  عىل  والقوّية  الغنّية  الحكومات  تزايد  أن  من 
تهافتها  يف  فعلت  كام  الصّف،  مقدمة  إىل  طريقها  تشق  وأن 
الحامية  معدات  مثل  األخرى  األساسّية  الطبّية  اإلمدادات  عىل 

الشخصّية واألكسجني.
 )Gilead( الدواء  لصناعة  جيلياد  رشكة  تحّركت  مارس،  ويف 
لتوسيع نطاق احتكار العالج املحتمل للفريوس، ومل تسحبه إال 
الحالية  بإمداداتها  اآلن  جيلياد  تربّعت  وقد  عام.  احتجاج  بعد 
الكاملة من رميديسيفري )Remdesivir( إىل الحكومة األمريكّية، 
تحقق  أن  ميكن  الرشكة  أّن  إىل  تشري  اإلخبارّية  التقارير  ولكن 
أرباحاً كبرية من اإلنتاج الالحق. ويتوقع بعض املحللني يف "وول 
سرتيت" أن تتقاىض رشكة جيلياد أكرث من 4000 دوالر عن كّل 
مريض مقابل الدواء، عىل الرغم من أن تكلفة رميديسيفري ميكن 

أن تنخفض إىل 9 دوالرات عن كّل مريض.
وال تستطيع العديد من البلدان الفقرية الحصول عىل اللقاحات 
واألدوية األساسّية بسبب قواعد براءات االخرتاع التي متنح رشكات 
بكثري  تفوق  أسعار  تحديد  والقدرة عىل  االحتكار  الدواء حقوق 
قدرة هذه الدول. وُيعترب االلتهاب الرئوي أكرب قاتل لألطفال دون 
من  عقد  من  وألكرث  يومّياً.  2000 طفل  ُيقتل  إذ  الخامسة،  سن 
الرئوي  االلتهاب  لقاحات  عىل  األطفال  ماليني  يحصل  مل  الزمن، 
الحاصلة عىل براءة اخرتاع، والتي تصّنعها رشكة فايزر وجالكسو 
سميث كالين بسبب كلفتها املرتفعة. وبعد سنوات من الحمالت 
التي نّظمتها منظمة أطباء بال حدود، خفضت الرشكتان أسعارهام 
ترك  ما  فقراً،  البلدان  ألشّد  بالنسبة  فقط  ولكن   ،2016 عام  يف 

ماليني األطفال محرومني من الحصول عىل لقاحهم.

تدعو  نقاط  أربع  من  عاملّية  خّطة  أوكسفام  منّظمة  وتقرتح 
إىل ما ييل:

-1إلزامّية مشاركة جميع املعارف والبيانات وامللكّية الفكرّية 
جميع  بجعل  وااللتزام  املستجّد،  كورونا  بفريوس  الصلة  ذات 
من  اللقاحات  أو  العالجات  بتحرير  مرشوطاً  العام  التمويل 

براءات االخرتاع وإتاحتها للجميع.
وتوزيع  تصنيع  عىل  إضافّية  عاملّية  قدرة  بتقديم  2-االلتزام 
اللقاحات بتمويل من حكومات البلدان الغنّية. ويعني ذلك بناء 
مصانع يف البلدان الراغبة يف املشاركة واالستثامر اآلن يف املاليني 
من العاملني الصحّيني اإلضافّيني الالزمني لتقديم الوقاية والعالج 

والرعاية ــ اآلن ويف املستقبل.
عادلة  صيغة  مع  عاملّياً  عليها  مّتفق  عادلة  توزيع  3-خّطة 
مغلقة بحيث يكون العرض مبنّياً عىل الحاجة وليس عىل القدرة 
واالختبارات  والعالجات  اللقاحات  إنتاج  وينبغي  الدفع.  عىل 

تزيد  وأال  واملنّظامت،  للحكومات  ممكنة  كلفة  بأقّل  وتوفريها 
الجرعة ــ من الناحية املثالّية ــ عن دوالرين للقاح الواحد، وأن 

تصل مّجاناً لكل من يحتاج إليها.
-4 االلتزام بإصالح النظام املتعرّث للبحث والتطوير يف مجال 
الدواء  رشكات  أرباح  يقّدم  الحايل  فالنظام  الجديدة.  األدوية 
عىل صّحة الناس يف جميع أنحاء العامل، ما يعني أّن العديد من 
األدوية الالزمة ــ ولكن غري املربحة ــ ال يجري تطويرها. وحني 
أشّد  متناول  عن  بعيدة  أسعارها  تكون  ما  غالباً  بعضها،  ُتطّور 

البلدان والناس فقراً.
بكلفة  لقاح  تقديم  يتطّلب  "سوف  القول:  إىل  فريا  ويخلص 
ميرّسة للجميع تعاوناً عاملّياً غري مسبوق. ويتعنّي عىل الحكومات 
أن تتحّرر من القواعد الجامدة وأن تعطي األولوّية لصّحة الناس 
يف كل مكان، عىل براءات االخرتاع وأرباح رشكات الدواء. ويجب 

عىل الحكومات أن تضمن عدم التخيّل عن أحد".

الديمقراطي ـــ وكاالت

تكلفة تلقيح نصف البشرّية األشّد فقرًا ضّد فيروس كورونا أقّل من أرباح شركات الدواء الكبيرة ألربعة أشهر
3.7 مليار  ــ أي  قد يكّلف تلقيح نصف البشريّة األشدّ فقرًا 
تجنيها  التي  ــاح  األرب من  أقــّل  كورونا  فــروس  ضدّ  ــ  شخص 
أعلنته  ما  وفق  أشهر  أربعة  غضون  يف  الكبرة  الــدواء  شركات 

منّظمة أوكسفام اليوم. وتحّث املنّظمة الحكومات وشركات الدواء 
على ضمان تحرير اللقاحات واالختبارات والعالجات ــ خالية من 
الدول  جميع  على  منصف  بشكل  وتوزيعها  ــ  االخرتاع  براءات 

األسبوع  العامليّة  الصحّة  منّظمة  اجتماع  انعقاد  قبل  والشعوب، 
املقبل. وسيحضر هذا االجتماع االفرتاضي ــ يوم االثنني 18 مايو 

ــ وزراء الصحّة من 194 بلدًا.

كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام اليوم أن أثرى 1000 شخص 
على سطح األرض قد استعادوا يف غضون تسعة أشهر فقط خسائرهم التي 
سببتها جائحة كورونا، ولكن قد يستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى يتعافى 

أفقر الناس يف العالم من اآلثار االقتصادية لهذ الجائحة.

للمنتدى  االفتتاحي  اليوم  يف  ُينرش  تقرير  الالمساواة"  "فريوس 
االقتصادي العاملي "جدول أعامل دافوس".

مفاقمة  عىل  كورونا  جائحة  قدرة  مدى  التقرير  هذا  ويبنّي 
الالمساواة االقتصادية يف جميع البلدان تقريًبا يف وقت واحد، وهي 
املرّة األوىل التي يحدث فيها ذلك منذ بدء تدوين األرقام قبل أكرث من 
قرن من الزمان. ويعني تفاقم الالمساواة أّن عودة األشخاص الذين 
تستغرق  قد  الجائحة  قبل  ما  مستويات  إىل  فقر  حالة  يف  يعيشون 
أثرى 1000 شخص،  ثروات  تعايف  تطلبه  ما  األدىن 14 ضعف  بالحّد 

ومعظمهم من الذكور البيض، ومن أصحاب املليارات.
أوكسفام،  منظمة  من  بتكليف  جديد،  عاملي  مسح  كشف  كام 
أّن 87%  بلًدا   79 االقتصاد من  شملت 295 خبرية وخبريًا يف مجال 
غوش  وجايايت  ساكس  جيفري  فيهم  مبن  واملشاركني،  املشاركات  من 
وغابرييل زوكامن، يتوقعون "زيادة" أو "زيادة كبرية" يف الالمساواة 

يف الدخل يف بالدهم نتيجة لهذه الجائحة.
املليارات يف منطقة الرشق األوسط وشامل  وقد شهد أصحاب 
أفريقيا وحدها تنامًيا يف ثرواتهم مبقدار 10.1 مليار دوالر بني مارس 
جائحة  بهم  دفعت  من  جميع  ملنح  املبلغ  هذا  ويكفي  وديسمرب. 
كورونا يف املنطقة إىل براثن الفقر - والبالغ عددهم 16 مليوًنا - شيًكا 
بقيمة 600 دوالر أمرييك. وإذا مل تتحرك الحكومات، وإذا ُتركت هذه 
الالمساواة الجسيمة لتتفاقم، فسوف ُيدفع بحوايل 68 مليون شخص 

آخر إىل براثن الفقر يف املنطقة خالل العقد املقبل.
االقتصادي  النظام  مُيّكن  كيف  أوكسفام  منظمة  تقرير  وُيظهر 
الرثوة وسط أسوأ  الرثاء من مراكمة مزيد من  املختّل نخبة شديدة 
األشخاص  مليارات  يكافح  حني  يف  الكبري،  الكساد  منذ  حدث  ركود 
تعّمقت  كيف  الجائحة  هذه  وتكشف  نفقاتهم.  تغطية  أجل  من 
النوع  أساس  عىل  القامئة  وتلك  والعرقية  االقتصادية  االنقسامات 

االجتامعي والقامئة منذ أمد بعيد.
أثرى  شهد  وقد  لالثرياء.  بالنسبة  الركود  مرحلة  انقضت  لقد 
عرشة رجال يف العامل زيادة يف ثرواتهم مجتمعة مبقدار نصف تريليون 
دوالر منذ بدء الجائحة. ويكفي هذا املبلغ لسداد مثن لقاح كورونا 
الفقر بسبب  براثن  إىل  أي شخص  البرش ولضامن عدم دفع  لجميع 
هذه الجائحة التي أّدت - يف الوقت نفسه - إىل أسوأ أزمة عمل منذ 
أكرث من 90 عاًما، إذ بات مئات املاليني من الناس يعانون من البطالة 

الجزئية أو فقدان العمل متاًما.
ترتفع  العاملي،  الصعيد  عىل  ترضًرا.  األشّد  هّن  النساء  مجدًدا، 
نسبة النساء يف املهن الهّشة وذات األجور املنخفضة التي كانت هي 
األشّد تأثرًا بهذه الجائحة. ولو كان متثيل النساء بنفس معدل متثيل 
الرجال يف هذه القطاعات، ملا كانت 112 مليون امرأة عرضة لخطر 
فقدان دخولهن أو وظائفهن. كام تشكل النساء نحو %70 من القوى 
العاملة يف مجال الرعاية الصحية واالجتامعية يف العامل - وهي وظائف 
أساسية ولكنها يف كثري من األحيان ذات أجور زهيدة مام يجعلهن 

أكرث عرضة لخطر الكورونا.
تفوق  أن  املرجح  فمن  األرواح.  من  الكثري  الالمساواة  تكلف 
يف  أفريقي  أصل  من  املنحدرين  بني  كورونا  بسبب  الوفيات  نسبة 
الربازيل بنسبة %40 مقارنة بنظرائهم البيض، يف حني أّن ما يقرب من 

الواليات  والالتينيني يف  السود  22,000 شخص من 
تعرّضوا  لو  الحياة  قيد  عىل  ليظلوا  كانوا  املتحدة 
لنفس معدالت وفيات البيض. كام ترتفع معدالت 
اإلصابة والوفيات يف املناطق الفقرية يف بلدان مثل 
املناطق  أفقر  أن  حني  يف  وإسبانيا،  والهند  فرنسا 
مقارنة  الوفيات  معدالت  ضعف  تشهد  إنجلرتا  يف 

بأغنى مناطقها.
التعايف  مفتاح  هي  عداًل  األكرث  االقتصادات 
من  كان  كورونا.  جائحة  من  الرسيع  االقتصادي 
املمكن أن تؤدي رضيبة مؤقتة عىل األرباح الزائدة 
التي حققتها الرشكات العاملية الـ32 - التي حققت 
إىل جمع   - الجائحة  املكاسب خالل  من  قدر  أكرب 
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لتوفري تعويضات البطالة لجميع العامل والدعم املايل لجميع األطفال 
واملسنني يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

أوكسفام  ملنظمة  التنفيذية  املديرة  بوشيه،  غابرييال  وقالت 
األرقام.  تدوين  بدء  منذ  الالمساواة  يف  ارتفاع  أكرب  "نشهد  الدولية 
أنها قاتلة متاًما كام هو  العميقة بني األغنياء والفقراء  الهّوة  وُتثبت 
حال الفريوس". وأضافت "تحّول النظم االقتصادية املختّلة الرثوة إىل 
نخبة غنية من الذين ينجون من الجائحة ليواصلوا حياتهم املرتفة، يف 
حني أن أولئك الذين هم يف الصفوف األمامية يف مواجهة الجائحة – 
الرعاية الصحية، والبائعني يف  املتاجر، والعاملني يف مجال  من عامل 
االسواق – يكافحون  من أجل سداد فواتريهم وتأمني لقمة عيشهم. 
واإلثنية  العرقية  والجامعات  النساء  "وتتحمل  قائلة  تابعت  ثم 
املهمشة وطأة هذه األزمة. ومن األرجح أن ُيدفعوا إىل براثن الفقر، 

وأن يجوعوا، وأن يتم اقصائهم أكرث من الرعاية الصحية".
أسواق  انتعاش  مع  املليارات  أصحاب  حظوظ  ارتفعت  لقد 
وبلغ  الحقيقي.  االقتصاد  يف  الركود  استمرار  من  الرغم  عىل  األسهم 
ديسمرب  األول/  كانون  يف  دوالر  تريليون   11.95 ثرواتهم  إجاميل 
العرشين  مجموعة  حكومات  إنفاق  إجاميل  يعادل  ما  وهو   ،2020
عىل التعايف من جائحة كورونا. وسيكون الطريق إىل االنتعاش أطول 
الجائحة.  قبل  أصاًل  يكافحون  كانوا  الذين  لألشخاص  بالنسبة  بكثري 
وعند انتشار الفريوس كان أكرث من نصف العاملني يف البلدان الفقرية 
يعيشون أصاًل يف حالة فقر، ومل يكن ثالثة أرباع العامل عىل الصعيد 
مثل  االجتامعية  الحامية  عىل  الحصول  بإمكانية  يتمتعون  العاملي 

اإلجازات املرضّية أو تعويضات البطالة.
بل  حتمًيا  أمرًا  الشديدة  الالمساواة  "ليست  بوشيه  وأضافت 
هي خيار سيايس. ويجب عىل الحكومات يف جميع أنحاء العامل أن 
تغتنم هذه الفرصة لبناء اقتصادات أكرث مساواة وشمواًل وتنهي الفقر 

وتحمي كوكب األرض". 
وأخريًا قالت "يجب أن تكون مكافحة الالمساواة يف صميم جهود 
اإلنقاذ والتعايف االقتصادي. ويجب عىل الحكومات أن تضمن حصول 
الجميع عىل لقاح كورونا وعىل الدعم املايل ملن فقدوا وظائفهم. كام 
املنخفضة  والقطاعات  العاّمة  الخدمات  يف  تستثمر  أن  عليها  يتعنّي 
الكربون لخلق ماليني فرص العمل الجديدة وضامن حصول الجميع 

ويجب  الالئقة،  واالجتامعية  الصحية  والرعاية  النوعي  التعليم  عىل 
عليها أن تكفل مشاركة أغنى األفراد والرشكات بنصيبهم العادل من 
الرضائب لسداد كلفة ذلك كله". وختمت بوشه قائلة "وال يجب أن 
تكون هذه التدابري حلواًل مؤقتة للمساعدة يف األوقات العصيبة، بل 
يجب أن تكون "املعايري الجديدة" يف االقتصادات التي تعمل لصالح 

جميع الناس، وليس فقط لقلة محظية من األشخاص".
املنتدى  رقمًيا  يناير، سينعقد   25 يبدأ يف  الذي  األسبوع  خالل 
قادة  سيتبادل  حيث  دافوس"،  "حوارات  بعنوان  العاملي  االقتصادي 

العامل الرئيسيون وجهات نظرهم حول الوضع العاملي يف عام 2021.
البيانات  وتستند حسابات منظمة أوكسفام إىل أحدث مصادر 
املتاحة وأكرثها شمواًل. وتأيت األرقام عن أثرى األشخاص يف املجتمع 
التقلب  وبسبب   .2020 لعام  املليارات  ألصحاب  فوربس  قامئة  من 
الشديد يف البيانات املتعلقة بالرثوة يف عام 2020، فقد أرجأ معهد 
كريدي سويس لألبحاث إصدار تقريره السنوي عن الرثوة العاملية إىل 
ربيع عام 2021. ويعني ذلك أننا مل نتمكن من مقارنة ثروة أصحاب 
السنوات  يف  كام حدث  البرشية  من  األفقر  النصف  برثوة  املليارات 

السابقة.
ووفًقا ملجلة فوربس، ولغاية 31 ديسمرب 2020، فقد منت ثروات 
 .2020 مارس   18 منذ  دوالر  مليار   540 مبقدار  أشخاص   10 أثرى 
وقد أدِرجت أسامء أثرى 10 رجال عىل النحو التايل: جيف بيزوس، 
إيلون ماسك، برنارد أرنو وعائلته، بيل غيتس، مارك زوكربريج، الري 

إليسون، وارن بافيت، تشونغ شانشان، الري بايج، وموكيش أمباين.
إىل  الالمساواة  التجاهات   التاريخية  السجالت  أقدم  وتستند 

السجالت الرضيبية التي تعود إىل بداية القرن العرشين.
يف  الالمساواة  زيادة  أثر  يعنيه  قد  ما  الدويل  البنك  حاىك  وقد 
البنك  وبحسب  مًعا.  آن  يف  تقريًبا  البلدان  جميع  يف  العاملي  الفقر 
نقطتني  )مقيسة مبعامل جيني( مبقدار  الالمساواة  زادت  إذا  الدويل 
للفرد  العاملي  اإلجاميل  املحيل  الناتج  منو  تراجع  مع  سنوًيا،  مئويتني 
بنسبة %8، سيظّل 501 مليون شخص إضايف عىل أقل يعيشون عىل 
عدم  بسيناريو  مقارنة   2030 عام  يف  اليوم  يف  دوالر   5.50 من  أقّل 
الزيادة يف الالمساواة. ونتيجة لذلك، ستكون مستويات الفقر العاملية 
يف عام 2030 أعىل عاّم كانت عليه قبل الجائحة، إذ سيظّل 3.4 مليار 
اليوم. وهذا هو أسوأ  شخص يعيشون عىل أقل من 5.50 دوالر يف 

الدويل. إال أن توقعات االنكامش االقتصادي يف  البنك  سيناريوهات 
معظم بلدان العامل النامي تتوافق مع هذا السيناريو.

ويف تقرير آفاق االقتصاد العاملي )أكتوبر 2020(، لن يشهد أسوأ 
سيناريوهات صندوق النقد الدويل عودة الناتج املحيل اإلجاميل إىل 
مستويات ما قبل األزمة حتى نهاية عام 2022. وقد حذرت منظمة 
زيادات طويلة  إىل  ذلك  يؤدي  أن  من  والتنمية  االقتصادي  التعاون 

األجل يف الالمساواة ما مل ُتـتخذ االجراءات املالمئة.
 112 مبقدار  يتدىن  سوف  أوكسفام  منظمة  حسابات  ووفق 
وظائفهن  فقدان  لخطر  سيتعرّضن  اللوايت  النساء  عدد  امرأة  مليون 
أو دخلهن لو كان الرجال والنساء ممثلني عىل قدم املساواة يف املهن 
املتدنية األجر واملحفوفة باملخاطر التي تأثرت أكرث من غريها بأزمة 
الدولية يف  العمل  استناًدا إىل موجز سياسات نرشته منظمة  كورونا 

يوليو 2020.
إّن منظمة أوكسفام جزء من تحالف محاربة الالمساواة، وهو 
الذين  والناشطني  املدين  املجتمع  منظامت  من  متنام  عاملي  تحالف 
ينظمون االحتجاج العاملي ملحاربة الالمساواة يف الفرتة املمتدة من 
كينيا  ذلك  يف  مبا  بلًدا،   30 حوايل  يف  الثاين/يناير  كانون   30 إىل   23
الالمساواة  ملسألة  حلول  لتقديم  والفليبني،  والرنويج  واملكسيك 

ومطالبة االقتصادات بالعمل من أجل الجميع.
الرشق األوسط وشامل أفريقياالرشق األوسط وشامل أفريقيا

مبقدار  زيادة  مرص  يف  مليارات  أصحاب  ستة  ثروات  شهدت 
ملنح  يكفي  مبلغ  وهو  مارس،  منذ  جنيه مرصي   57,129,600,000
كل شخص من أفقر املرصيني البالغ عددهم 10.2 مليون نسمة شيًكا 

بقيمة 5,583 جنيه مرصي.
زادت ثروات أثرى ستة من أصحاب املليارات يف لبنان مبقدار 
400 مليون دوالر أمرييك منذ مارس، وهو مبلغ يكفي ملنح كل فرد 
من أفقر اللبنانيني البالغ عددهم 700،000 شخص شيًكا بقيمة 568 
دوالر أمرييك. وقد فقدت اللرية اللبنانية %80 من قيمتها منذ أكتوبر 

.2019
مبقدار  وأرسته(  أخّنوش  )عزيز  املغريب  امللياردير  ثروة  تنامت 
24,792,733,333 درهم مغريب منذ مارس، وهو مبلغ يكفي ملنح كل 
فرد من أفقر املغاربة البالغ عددهم 3.7 مليون شخص شيكاً بقيمة 

6,717 درهم مغريب.



املرحلة األوىل هي األهم ألنها تحاول بناء 
أرضية مشرتكة بني قيادات املجموعات املختلفة 
شارمر  يقول  التغيري.  مــروع  يف  املشاركة 
إلحداث  نواجهها  التي  للتحديات  للتصدي 
تسمح  اجتامعية  تقنية  إىل  نحتاج  التغيري، 
واملجتمعات،  واملنظامت،  والجامعات  لألفراد 
أهم  املستقبلية.  إمكاناتها  أعىل  من  بالعمل 
وامليول  التفكري  منط  تغيري  التقنيات هي  هذه 
تقلل  وبالتايل  التقليدي  غري  التفكري  متنع  التي 
من فرص الوصول لفهم مشرتك حول التحديات 
اآلنية واملستقبلية وبالتايل تحد من الوصول إىل 
حسب  شارمر  ويقول  خالقة.   وبرامج  خطط 
مع  وعمله  املاضية  سنة  العرين  يف  خربته 
قيادات ومجموعات مختلفة توصل إىل حقيقة 
أن هناك دامئا نقطة خفية إذا توفر الوعي بها، 
سيساعد هذا الوعي يف اغتنام أعىل اإلمكانات. 
ويضيف: "هذه النقطة الخفية هي املكان الذي 
تنشأ منه اهتامماتنا ونوايانا واملكان الذي يتم 
منه التشغيل عندما نقوم بعمل ما. متثل الجزء 
االجتامعي  اهتاممنا  لعاداتنا ومجال  املريئ  غري 
االجتامعية  حياتنا  تفاعالت  منه  تتم  الــذي 
الذي  اهتاممنا  مجال  اتسع  فكلام  اليومية. 
ينطلق من هذه النقطة نكون أكرث انفتاحا عىل 
من  لكل  االهتامم  مجال  فإن  وبالتايل  اآلخر. 
املشاركني يؤثر عىل املستقبل االجتامعي الناشئ. 
مجاالت  أربعة  هناك  أدناه  الجدول  وحسب 
بدائرة  تبدأ  املختلفة  املستويات  عىل  لالهتامم 
بـ"األنا"،  االهتامم  أوال مجال  تتسع.  ثم  ضيقة 
ثالثا  املاثلة،  األشياء  بعامل  االهتامم  مجال  ثانيا 
مجال االهتامم بعامل اآلخر املختلف، رابعاً مجال 

االهتامم باملستقبل الناشئ.
أنظر الجدولأنظر الجدول

 ) )SCHARMER, O. 2008SCHARMER, O. 2008( :املصدر: )املصدر
صفحة )صفحة )5555(..(..

الذي يحدد  التفكري هو  اتساع مجال  مدى 
املستويات  عىل  التفكري  عىل  قدرتنا  مــدى 
املجموعة  ــردي،  ــف ال ــك   ذل يف  مبــا  املختلفة 
)حزب، جمعية،  الفرد  إليها  املنتمي  االجتامعية 
الــدويل.  واملستوى  الدولة،  مؤسسات  غــريه(، 

العمل من مجال االهتامم األضيق يف املجالني 1 
و2  يحد من  قدرتنا عىل التعرف عىل إمكانيات 
كأفراد،  تواجهنا  التي  التحديات  لتجاوز  أكرب 
عاملية.  كمنظومة  وحتى  مؤسسات  مجموعات، 
يف حني العمل من املجالني 3 و4 يساعد يف العمل 
التفكري من األنا  الجامعي الخالق. تغيري طريقة 
األصغر اىل األنا األكرب. هذا التغيري يف منط التفكري 
يعرف بتحديث كود التشغيل الذي يتم يف الجزء 

.)U( األسفل من الـ
التغيري  لهذا  متهد  األوىل  الثالث  الخطوات 
االستشعار.  واملراقبة،  االستامع  تشمل  وهي 
لكل خطوة من هذه الخطوات تقنيات محددة 
النفس  يف  عميقا  الغوص  يف  للمساعدة  ألدائها 
البرية إلحداث التغيري يف النقطة الخفية. إذن 
أرضية مشرتكة  بناء  يف  تساعد  الثالث  الخطوات 
التي  األساسية  بالخطوة  املرحلة  هذه  وتتوج 
تعرف بالحضور أو اإللهام، اللحظة التي يتمكن  
طريقة  يف  جذري  تغيري  عمل  من  الركاء  فيها 
ليسمح  التشغيل  كود  تحديث  أو  تفكريهم 
االهتامم  )مجال  األصغر  األنا  من  باالنتقال  لهم 
واالنتامء  بالذات  الشخص  اهتامم  2( وهو  و   1
الحزيب، املهني، العشريي وغريها، إىل األنا األعظم 
هذه  الحضور  لحظة   .)4 و   3 االهتامم  )مجال 
اللحظة  ألنها   )U(الـــ عملية  يف  مفصلية  تعترب 
التي يحدث فيها االنفتاح والقبول وبعدها يبدأ 
ويتصاعد  جامعي  وذكاء  جديدة  بروح  العمل 
حتى يصل مرحلة التنفيذ. فيام ييل نرح بعض 
التقنيات التي تساعد للوصول إىل هذه اللحظة.

تقنية االستحواذ عىل الفضاء باالستامعتقنية االستحواذ عىل الفضاء باالستامع
التقنية التأسيسية لـ U هي االستامع الفعال 
بـ "إيقاف" إيقاف التحميل". االستامع لآلخرين، 
ينبثق  ما  إىل  واالستامع  النفس،  إىل  االستامع 
من  نوعان  هناك  شارمر  حسب  الجامعية.  عن 
االستامع األول هو االستامع بأطر جاهزة  وأفكار 
بالتحميل  ما  يعرف  وهو  املتحدث  مسبقةعن 
الحقائق  عىل  الرتكيز  أو   )Downloading(
الذي  هو  االستامع  من  الثاين  والنوع  املادية. 
لوجهة  حقيقية  معرفة  إىل  الوصول  منه  يقصد 
نظر اآلخرين لذا يكون تعاطفيا وخالقا يركز عىل 
املجموعة.  ملصلحة  مستقبلية  احتامالت  أعىل 

يتطلب  الفعال والذي  باالستامع  وهو ما يعرف 
إنشاء مساحة مفتوحة ميكن لآلخرين من خاللها 

املساهمة يف الكل.
تقنية املالحظة الفعالةتقنية املالحظة الفعالة

تقنية املالحظة الفعالة  تتم بـ "تعليق صوت 
عادة  من  التخلص  عىل  القدرة  وهي  الحكم". 
مفتاح  هي  السابقة.  الخربة  أساس  عىل  الحكم 
الحقيقية.  املالحظة  إىل  اإلسقاط  من  االنتقال 
عىل  مفتوح  بعقل  الحضور  يتطلب  ما  وهو 
االستفسار  من  جديدة  مساحة  لفتح  مرصاعيه 
والتساؤل للوصول إىل املعرفة الداخلية والدخول 
إىل األماكن األكرث احتاماًل. مهارة املالحظة الفعالة 

تتم بتقنية "تعليق صوت الحكم".
تقنية االستشعارتقنية االستشعار

مع  التواصل  عىل  القدرة  هو  االستشعار 
قوى التغيري األعمق من خالل فتح قلبك. يقول 
 Eleanor( شارمر إن عاملة النفس إليانور روش
Rosch( من جامعة كاليفورنيا ترح  الفرق ما 
خالل  من  املفتوح  والقلب  املفتوح  العقل  بني 
املعرفة  هو  األول  اإلدراك.  من  نوعني  مقارنة 
التحليلية التي تقوم عليها جميع العلوم املعرفية 
العقالين،  املنطق  عىل  تعتمد  والتي  التقليدية 
أما النوع اآلخر من اإلدراك املعريف الذي يتعلق 
بالقلب املفتوح واإلرادة املنفتحة، هو "االنفتاح 
املنفعة  وليس  املروطة،  غري  بالقيم  والشعور 
املروطة. إذن االستشعار بقلب مفتوح هو جزء 

متأصل من فعل املعرفة نفسه.
  2.1.42.1.4. االنفتاح: الحضور للتواصل مع . االنفتاح: الحضور للتواصل مع 

أعمق مصدر لنفسك وإرادتك أعمق مصدر لنفسك وإرادتك 
الحضور )Presencing( هي لحظة امتالك 
للذات،  مصدر  أعمق  مع  التواصل  عىل  القدرة 
ليتم  ونوايانا،  اهتامماتنا  منه  تنشأ  الذي  املكان 
ما يعرف بتحديث "كود التشغيل" هذه التقنية 
تسهل عملية االنفتاح والقبول التي تكتمل أسفل 
الصوفية  بالحرضة  اللحظة  هذه  تذكرين   .U الـ 
ما  كل  عن  وإرادة  بعزم  الذاكرون  فيها  يتخيل 
من شأنه أن يشوش إمكانية الوصول إىل لحظة 
الصفاء. هي لحظة اإللهام التي تسمح للمستقبل 
بالخروج من الكل بداًل من جزء أصغر أو مصلحة 
لضبط  اللحظة  هذه  تحتاج  خاصة.  مجموعة 

ثالث أدوات: العقل املنفتح ، والقلب املفتوح ، 
واإلرادة املنفتحة وهو ما يتم بتقنيات الخطوات 
ويتوج  واالستشعار  املالحظة  االستامع،  الثالث 
املنفتح  العقل  أن  حني  ففي  الحضور.   بلحظة 
مألوف ملعظمنا فإن القلب املفتوح يسمح برؤية 
من  متكننا  املنفتحة  واإلرادة  الكل،  من  املوقف 

البدء يف العمل من الكل الناشئ.
  3.1.43.1.4. املرحلة الثانية: مرحلة البناء. املرحلة الثانية: مرحلة البناء

من  األميــن  الجانب  عىل  املرحلة  هذه  يف 
هي  أعىل  إىل  االنتقال  فيها  يتم  التي   )U(ـــ ال
مرحلة البناء وتشمل ثالث خطوات؛ األوىل هي 
والثانية  اإلسرتاتيجية  واألهــداف  النوايا  بلورة 
هي  والثالثة  الشاملة  والخطط  النامذج  تطوير 

األداء أو العمل التنفيذي.
التبلور: توحيد النوايا واألهدافالتبلور: توحيد النوايا واألهداف

االنفتاح الذي يحدث يف اللحظة املفصلية يف 
لتوحيد  الطريق  "الحضور" ميهد   )U( الـ عملية 
النوايا وبلورة األهداف اإلسرتاتيجية للمجموعة. 
من  تلتزم مجموعة صغرية  عندما  شارمر:  يقول 
إسرتاتيجية  وأهداف  بنوايا  القياديني  األشخاص 
يخلق  وعزمهم  نواياهم  قوة  فإن  ما،  ملروع 
واملوارد  والفرص  األشخاص  يجذب  طاقة  مجال 

التي تجعل األشياء تحدث.
تطوير النامذج األوليةتطوير النامذج األولية

يحتاج  األولية  النامذج  إنشاء  مهارة  تعلم 
سياق  يف  واإلرادة  والشعور  التفكري  تكامل 
دمج  باملامرسة.  والتعلم  العملية  التطبيقات 
بأعىل  االتصال  يتطلب  واليد  والقلب  الــرأس 
االحتامالت املستقبلية للفرد وخلق أفكار اخرتاق 
قوية تعلم الوصول إىل ذكاء القلب واليد - وليس 

فقط ذكاء الرأس.
األداء: القيادة الفعالة وامللهمة للمؤسسات األداء: القيادة الفعالة وامللهمة للمؤسسات 

التنفيذيةالتنفيذية
الكيل  املستوى  هذا  عىل  ــاألداء  ب للقيام 
لهم  من  لقيادات  التنفيذية  املؤسسات  تحتاج 
ويلهمون  إلهام  لديهم  الفعالة.  القيادة  ذرات 
اآلخرين بنر الطاقات اإليجابية  واإلثارة واألمل 
أن  يجب  كام  للعمل.  الناس  ويحركون  واإلميان 
تكون القيادات يف الخطوط األمامية مرتبطني من 
خالل تبنيهم لنفس القيم مع استخدام التقنيات 

االجتامعية التي تسمح لتجمع أصحاب املصلحة 
املتعددين باالنتقال من املناقشة إىل املشاركة يف 

إنشاء الجديد.
 ) )UU( 55. خامتة: أهمية تقنيات نظرية الـ ). خامتة: أهمية تقنيات نظرية الـ  

وعالقتها بإرثنا الثقايف واألديبوعالقتها بإرثنا الثقايف واألديب
هذه  تتبناها  التي  األساسية  املفاهيم 
االجتامعي  إرثنا  عن  بعيدة  ليست  النظرية 
والثقايف واألديب. العمل الجامعي واالنفتاح عىل 
اآلخر من الصفات املتجذرة يف الشعب السوداين 
لكن بعيدا عن مجال السياسة. لذا نجدهم من 
ذلك  ويالحظ  وتكافال،  ترابطا  الشعوب  أكرث 
كيان  فهم  إثنياتهم  اختلفت  مهام  الجريان  بني 
الرتابط وسط  أيضا  األفراح واألتراح.  مرتابط يف 
األرس وهذا واضح فيام يقدمه املغرتبون ألرسهم 
املمتدة من مساعدات ودعم كان له دور كبري 
النظام  الكثريين خاصة يف فرتة  يف حفظ كرامة 
والزراعة  البناء  يف  النفري  عادة  فمثال  البائد. 
والحصاد هي من العادات التي كانت سائدة يف 
أقاليم السودان. ومعظم هذه املفاهيم نجدها 
يف أشعار محجوب رشيف وحميد وغريهم كثري. 
"حنبنيهو  رشيف  محجوب  قصيدة  يف  فمثال 
"نبنيك  حميد  وقصيدة  يومايت"   بيهو  البنحلم 
أكيد نبنيك هوى" كان واضحا الرتكيز عىل أهمية 
إحداث  التغيري.  إلحــداث  الجامعية  القيادة 
التغيري الداخيل يف النفس لتحقيق االنفتاح عىل 
اآلخر والوصول للمحبة غري املروطة وهي كام 
ذكرت من قبل نجدها يف ثقافتنا الصوفية. أعىل 
للجامهري  واضحة  كانت  املستقبل  احتامالت 
"حرية،  شعار  يف  وتلخصت  الثورة  قادت  التي 
وقدم  الجامهري  به  آمنت  وقد  وعدالة"،  سالم، 

شباب مستنريون أرواحهم من أجل التغيري.
يف  الــواردة  باملفاهيم  مؤمنون  نحن  إذن 
النظرية لكننا نحتاج التقنيات التي تضع هذه 
املفاهيم يف إطار عمل التغيري. ميكن  لقيادات 
البناء  التفاعل  السياسية  واملكونات  األحزاب 
ميكن  ذلك  لتحقيق  الحلم.  الوطن  لتحقيق 
نظرية  تقدمها  التي  التقنيات  من  االستفادة 
األوىل  املرحلة  يف  مشرتكة  أرضية  لبناء   )U(الـ
واالستشعار  املالحظة  الفعال،  باالستامع  بدءاً 
لخروج اهتاممنا من مجال األنا الصغرى )الحزب 
أو الكيان السيايس أو اإلثني أو غريه( اىل مجال  
مام  ككل.  الوطن  ميثلها  التي  الكربى  املنظومة 
تنوعنا  بكل  البعض  بعضنا  عىل  االنفتاح  يعني 
وقلب  بعقل  والسيايس  الثقايف،  االجتامعي، 
وإرادة مفتوحة. ثم تأيت مرحلة البناء والتي تبدأ 
ببلورة الرؤي واألهداف اإلسرتاتيجية، ثم تطوير 
النامذج والخطط  والربامج. الخطوة األخرية هي 
األداء أو التنفيذ وهنا يأيت تعيني قيادات العمل 
يش  كل  قبل  تكون  أن  يجب  التي  التنفيذي 
عليها  تستند  التي  األساسية  القيم  متفقة حول 
بفعالية  القيادة  عىل  وقادرة  والربامج  الخطط 
وتشاركية. هذه العملية املرتابطة لتشكيل عمل 
بشكل  تبدأ  أن  ميكن  ال  ومنتج،  فعال  جامعي 
الثورة،  قوى  بني  حاليا  يحدث  كام  معكوس 
أرضية  تأسيس  قبل  املناصب  بتوزيع  البدء  أي 
اإلسرتاتيجية  واألهداف  الرؤي  وبلورة  مشرتكة 
سينتهي بالخالفات والعمل غري املنتج؛ لذا من 
الثورات  الزم  الذي  الفشل  يتكرر  أن  املتوقع 

السودانية.
هذه  درس  أو  تــدرب  البعض  يكون  قد 
كيفية  حول  معرفة  ولديهم  غريها  أو  النظرية 
بالنسبة  األهم  يبقى  لكن  التنوع  إدارة  تيسري 
يل هو مشاركة معارفنا عىل أكرب نطاق لتوسيع 
دائرة االستفادة منها من قبل املشتغلني بالعمل 
العام. وكلنا يعلم مشكالت التعليم وعدم اندياح 
املعرفة التي أصبحت سجينة أرفف املكتبات يف 
الجامعات السودانية لعقود. ميكن االستفادة من 
لعقد  املعلوماتية  الثورة  بسبب  املتاحة  الفرص 
ورش تدريبية من عىل البعد خاصة للشباب يف 
منظامت املجتمع القاعدية مثل لجان املقاومة 

والنقابات واملنظامت النسوية.

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

4 الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

د.مريم محمد عبداهلل وقيع اهلل

التقنيات  لبعض  شــرحــا  ســأقــدم  يلي  فيما 
نظرية  املختلفة حسب  الخطوات  املستخدمة يف 
يف  املتنوعة  املجموعات  قادة  تساعد  التي   )U(الـ

العمل سويا لتحقيق أهداف إسرتاتيجية.
)U(2.4.  تقنيات القيادة الجماعية حسب نظرية الـ

نظرية القيادة من املستقبل الناشئ أو ما يعرف 
مقسمة  من سبع خطوات  تتكون   )U(الـ بنظرية 
على مرحلتني تتوسطها لحظة الحضور أو التغيري 
مما  املجموعات  ــادة  ق تفكري  نمط  يف  الجذري 
بلورة  إىل  بالوصول  يسمح  الذي  االنفتاح  يحقق 
تقديم  وبالتالي  محددة  موحدة حول قضية  رؤية 

حلول مرضية للجميع رغم اختالفاتهم. الخطوات 
الرئيسية تشمل:

•   االستحواذ على الفضاء باالستماع
•  املالحظة الفعالة

• االستشعار
•  الحضور

• تبلور الرؤية واألهداف اإلسرتاتيجية
•  تطوير النماذج األولية والخطط والربامج 

املوحدة،  التنفيذية  القيادة  تشكيل  األداء:    •
الفعالة وامللهمة 

1.1.4.   املرحلة األوىل: بناء أرضية مشرتكة



جاءتني حادثة تالوة االستاذة آمنة حيدر للقرآن يف مناسبة 
كتاب  تأليف  يف  غارق  وأنا  طه،  محمد  محمود  األستاذ  ذكرى 
للسودانيني  الخاصة  الفهوم  تؤكد يل  ليك  أعاله  بالعنوان  جديد 
متابعة  بعد  السوداين  اإلسالم  الكتابة عن  برزت فكرة  لدينهم، 
دقيقة إلسهامات املفكر التونيس عبد املجيد الرشيف فقد أصدر 
سلسلة من الكتب تحت عنون )اإلسالم واحداً ومتعدداً( باعتبار 
أن اإلسالم كعقيدة هو واحد ولكن املامرسات متعددة. وهذا 
مدخل أنرثوبولوجي جديد لدراسة الدين اإلسالمي. ألن توصيف 
طريقة  األول  أساسيني.  عاملني  عىل  يعتمد  دين  أي  وتحليل 
والعامل  باملهمة  قامت  التي  االجتامعية  والقوى  الدين  دخول 
والثقافات  الواقع  مع  الجديد  القادم  الدين  تفاعل  هو  الثاين 
املحلية التي ينترش فيها أي أشكال التاثري والتأثر املتبادلني. ومن 
هنا جاء اختالف مامرسات وتجليات اإلسالم داخل القطر الواحد 

حسب الفروق اإلثنية والجغرافية والتاريخية واالقتصادية.
عىل  منها  الكتب  من  عدد  املذكورة  السلسلة  من  صدر 
واإلسالم  قرامي،  آمال  للدكتورة  اآلسيوي  اإلسالم  املثال:  سبيل 
العدويل،  تهامي  د.  األكراد  الجمل، إسالم  السني لألستاذ بسام 
إسالم الفقهاء لألستاذ نار حاممي واإلسالم األسود لالستاذ محمد 
عبد  وللدكتور  الصحراء..  جنوب  اإلسالم  عىل  فيه  ركز  شقرون 
املجيد الرشيف نفسه كتاب عنوانه: )اإلسالم بني الرسالة والتاريخ( 
بريوت دار الطليعة 2001، يرشح فكرته عن تعددية اإلسالم من 
مذاهب  إىل  وانقساماتها  وتنوعها  الرسالة  تاريخ  متابعة  خالل 
وفرق دينية ودول مختلفة. وللكاتب مكسيم رودنسون كتاب 
عنوانه )اإلسالم – سياسة وعقيدة(  ترجمة أسعد صقر. بريوت. 
من  للموضوع  الرشيف  مقاربة  نفس  له    - 1996م  عطية  دار 

مدخل آخر.

ليس  املقال  هذا  لكتابة  أكرث  حفزين  ومام 
حادثة ترتيل القرآن ولكن مبادرة كدباس للشيخ 
السياسة  عالقة  ذهني  يف  أيقظ  وهذا  الجعيل. 
ــدم وجود  الــســوداين وع والــديــن يف اإلســالم 
تخصص وتقسيم عمل يف املجالني ضمن اإلسالم 
الدين  ورجال  املتصوفة  يقحم  حيث  السوداين 
ومرشدين  كقادة  السياسية  الحياة  يف  أنفسهم 
النصح  يقدمون  عاديني،  مواطنني  مجرد  وليس 
شطحات  حسب  تاريخية  ال  بطريقة  واإلرشاد 
الذهن الصويف، املتعايل عىل الواقع الحي.  فقد 
متيز الصويف السوداين بالزهد والورع والبعد عن 

ملذات ورصاعات الدنيا الفانية.
ترسبت الدعوة اإلسالمية إىل بالد السودان 

من خالل القبائل العربية املهاجرة وللهجرة دامئاً أسبابها السلبية 
هذه  تكن  مل  لذلك  داره،  أو  وطنه  ترك  عىل  املرء  تجرب  التي 
القبائل التي أتت إىل السودان من املجموعات املتميزة يف وطنها 
العلامء  ينترش عن طريق  مل  البداية  اإلسالم يف  أن  األصل. كام 
والفقهاء بل عن طريق التجار والرعاة. كذلك من املالحظ من 
فرتة  يف  السودان  إىل  يدخل  مل  اإلسالم  أن  التاريخية  الناحية 
ازدهار وصعود الحضارة اإلسالمية بل عىل العكس يف فرتة شهد 
بعد  خاصة  والهزائم  النكسات  من  كثرياً  اإلسالمي  العامل  فيها 
القرن الحادي عرش امليالدي حني تحطمت بغداد عاصمة الخالفة 
ثم  التتار عام 1215م  زالت تحت سنابك خيل  التي  العباسية 
كان سقوط األندلس عىل يدي الفرنجة يف أواخر القرن الخامس 
فيها  تفرقت  فرتة  يف  السودان  إىل  اإلسالم  دخل  وهكذا  عرش. 
كلمة املسلمني هاجر كثري من مشائخ الطرق الصوفية لدوافع 

مختلفة.
وبالطريقة  صوفياً  السوداين  اإلسالم  وكان 
مل تكن صوفية فلسفية تشغلها  أيضاً  السودانية 
موضوعات مثل وحدة الوجود أو العشق اإللهي 
ولكن صوفية السودان ميكن أن تسمى الطرقية 
نسبة للطرق الصوفية التي تقدس األولياء وتعترب 
الويل الوسيط الروحي مع السامء ويحتل النبي 
)محمد ص( املكانة العليا واألوىل يف الفكر الصويف 
النبوية  املدائح  ذلك  عىل  تدل  كام  السوداين 
والقسم بالنبي. كانت الصوفية أقرب إىل وجدان 
كام  اجتامعية  احتياجات  تلبي  ألنها  السودانيني 
للحياة  املعنى  إضفاء  يف  اإلنسان  تساعد  أنها 
من  واألهم  املوت.  بعد  ما  أسئلة  عىل  وتجيب 
ذلك أن التدين الوافد مل يصطدم بالثقافات املحلية ومل يحاول 
القضاء عليها بالقوة لذلك استمرت كثري من العادات الفرعونية 
واملسيحية وتعايش معها اإلسالم السوداين. خاصة فيام يتعلق 
الروحي  الويل  نفوذ  واستمر  والوفاة.  والزواج  امليالد  بطقوس 
تسنده األساطري والخرافات، فهناك الشيخ الذي يطري يف الهواء 
أو مييش عىل املاء أو يحيي )بغارة( بعد موتها، ومينح األطفال 
لألمهات. وكان السالطني أنفسهم يؤمنون بهذه الخوارق لذلك 
الشفاعة  سلطة  لهم  وكانت  الروحيني  الزعامء  استاملة  حاولوا 
السياسة والدين  التداخل بني  الحكام، وكانت هذه بداية  عند 
يف البالد. وعاش السودان نوعاً من تقسيم السلطة بني السالطني 
واملشائخ،  ولكن املهدية كرست هذه القاعدة حني ثارت عىل 
عداًل  األرض  املهدي  ميأل  أن  شعارها  خالل  من  الرتيك  الحكم 
بعد أن ملئت  جوراً. وصارت الصوفية متثل خطراً عىل السلطة 

السياسية.
املراحل  عىل  القفز  الصحفي  املقال  رشوط  عيّل  تفرض 
التاريخية وعدم الدخول يف التفاصيل واإلسهاب ولكن عيل رشح 
أسباب تدخل شيوخ الصوفية الحايل يف السياسة والعلامء أيضاً، 

فقد تغريت العالقات واألدوار بعد سقوط املهدية.
هيئة  1902م  سنة  يف  العام  املفتش  ونجت  السري  كون 
املشائخ:  البدوي وعضوية  أحمد محمد  الشيخ  برئاسة  العلامء 
وحاج  الدوليب  وعيىس  األمني  والعاقب  املاجد  عبد  محمد 
أحمد املجذوب ومحمد األمني الرضير وإسامعيل الويل ومحمد 
الهيئة  هدف  أن  الحكومة  وذكرت  التلب  والجعيل  نور  أحمد 
أن  كرومر  اللورد  رأي  وكان  الصوفية.  الطرق  مع  التعامل  هو 
الطرق  مواجهة  يف  السني  اإلسالم  بتقوية  العام  الحاكم  يقوم 
الصوفية ويف باله خطر املهدية. ومن مهام الهيئة: اإلرشاف عىل 
أم درمان والتوصية عىل من  العلم الرشيف يف جامع  تدريس 
يعمل بالتدريس فيه، وتكون يف وضع االستشارة للحاكم العام 
والحكومة الربيطانية يف الشؤون الدينية وهي غري مكلفة بالنظر 
يف أي موضوع من تلقاء نفسها بل ما يعرض عليها. وأن تطلع 

الحكومة عىل أي أحداث أو تطورات يهمها االطالع عليه.
وعقب وفاة الشيخ البدوي عام 1911م تم تعيني الشيخ 
املعهد  وافتتح  الديني  بالتعليم  اهتم  الذي  هاشم  القاسم  أبو 

العلمي بأم درمان.
نفوذ  إضعاف  اإلجـــراءات  هذه  كل  من  الهدف  وكــان 
املؤسسات الدينية التقليدية القامئة، ولكن اإلدارة االستعامرية 
عىل  أجربت  لذلك  الدينية،  األرس  نفوذ  لقوة  ذلك  يف  تنجح  مل 

التصالح معها وتحولت سياستها إىل استاملتها والتحالف معها.
)نواصل- املراجع يف نهاية املقاالت()نواصل- املراجع يف نهاية املقاالت(

مصادر ومراجع:مصادر ومراجع:
َواِحٍد  َدٍم  ِمْن  »َوَصَنَع   .1
َعىَل  َيْسُكُنوَن  النَّاِس  ِمَن  ٍة  ُأمَّ ُكلَّ 
ِباأَلْوَقاِت  َوَحَتَم  اأَلرِْض  َوْجِه  ُكلِّ 
ِليَكْ  َمْسَكِنِهْم،  َوِبُحُدوِد  َنِة  اْلُمَعيَّ
ُسوَنُه  َيَتَلمَّ َلَعلَُّهْم  اللَه  َيْطُلُبوا 
ِمنَّا  َواِحٍد  ُكلِّ  َعْن  أَنَُّه  َمَع  َفَيِجُدوُه 

َلْيَس َبِعيداً«. 
)أع17: 27-26(.

ــا  ــاُس إِنَّ ــنَّ ــا ال ــَه ــا أَيُّ ﴿َي  .2
َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم 
أَْكرََمُكْم  إِنَّ  ِلَتَعارَُفوا  َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا 

ِعْنَد اللَِّه أَْتَقاُكْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي﴾     )اآلية 
13 من سورة الحجرات(.

املادة )18(: يكفل القانون املساواة   .3
الكاملة بني املواطنني تأسيسا عىل حق املواطنة 
واألعراف  والتقاليد  الدينية  املعتقدات  واحرتام 
الرأي  بسبب  املواطنني،  بني  التمييز  وعــدم 
أو  الجنس  أو  العرق  أو  الدين  أو  السيايس 

الثقافة أو أي سبب آخر.
تعدد  وتحرتم  الدولة  تعرتف   :)19( املادة 
نفسها  وتلزم  ــراف  واألع واملعتقدات  األديــان 
بالعمل عىل تحقيق التعايش والتفاعل السلمي 
ــان  األدي معتنقي  بني  والتسامح  واملــســاواة 
السلمية  الدعوة  بحرية  وتسمح  واملعتقدات 
الدينية  النعرات  وإثارة  اإلكراه  ومتنع  لألديان 
والكراهية العنرصية يف البالد. )دستور السودان 

االنتقايل لسنة 2019(.
عىل  واملسيحية  اإلســالم  من  كٍل  يطلق 
أزمنة  أو  بعصور  قبلهام  كانت  التي  العصور 
األزمنة  تلك  بها  اتصفت  ملا  وذلــك  الجهل، 
بالجهل واالبتعاد عن الطريق القويم واستبداله 
شابهها من  وما  قيرص  وتعظيم  األصنام  بعبادة 
أموٍر ال تجلب إال غضب الله العاجل أو اآلجل 
عىل الفجار! ففي تلك العصور عرج الناس إىل 
ما  غالباً  التي  الرشيرة  واألرواح  الناس  عبادة 
تم تجسيدها يف رموز مادية متثل تلك األرواح 

الشيطانية.
بظواهر  أيضاً  اتصفت  الجاهلية  إن عهود 
اجتامعية وقانونية ظاملة، حيث انقسمت فيها 
املجتمعات إىل رشفاء ونبالء من جانٍب، وأدنياء 
وفقراء من جانب آخر، مام أدى األمر إىل انعدام 
العدالة االجتامعية والقانونية بني الناس، بسبب 
الطبقات. هذا، ومل يقف  سيادة واعتامد نظام 
األمر عند هذا الحد بل تعدى إىل تقسيم أبناء 
آدم وحواء إىل عبيد وأسياد، وإىل قبائل وعشائر، 
الجنيس  العرقي بل  بانتامئه  يتباهى بجهٍل  كٍل 
كأنه أرشف، مصدراً ومعدناً، من باقي خلق الله!
والرسل،  األديان  تدخلت  األديان:  تدخل 
أهل  فخاطبت  واملسيحية،  اإلســالم  ثم  ومن 
تلك  من  الناس  رد  بهدف  وعرصنا،  عرصها، 
األعامل الجاهلية، إىل الله الحي وإىل تعاليمه. 
النَّاِس  َجِميَع  َيأُْمُر  اآلَن  »َفاللَُّه  الكتاب:  يقول 
أَزِْمَنِة  َعْن  ُمَتَغاِضياً  َيُتوُبوا  أَْن  َمَكاٍن  ُكلِّ  يِف 
الناس  األديــان  ذكرت   .)30 )أع17:  اْلَجْهِل«. 
الله  ووحدانية  اآلدمــيــة،  اإلنسانية  بوحدة 
نفس  من  الجميع  خلق  الذي  األوحد،  الخالق 

الـــدم ونــفــس الــوالــديــن 
سورة  يف  نقرأ  وحواء.  آدم 
النَّاُس  َها  أَيُّ ﴿َيا  الحجرات: 
إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى 
َوَقَباِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعْلَناُكْم 
ِعْنَد  أَْكرََمُكْم  إِنَّ  ِلَتَعارَُفوا 
َعِليٌم  اللََّه  إِنَّ  أَْتَقاُكْم  اللَِّه 
من   13 )اآليـــة  ــرٌي﴾،  ــِب َخ
وهذا  الحجرات(،  ســورة 
الحق  التعليم  نفس  هو 
اإلنجيل  به  خاطب  الذي 
البرش، حيث يقول الكتاب 
ٍة  عن الله الواحد: »َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمَّ
ِمَن النَّاِس َيْسُكُنوَن َعىَل ُكلِّ َوْجِه اأَلرِْض َوَحَتَم 
َنِة َوِبُحُدوِد َمْسَكِنِهْم، ِليَكْ َيْطُلُبوا  ِباأَلْوَقاِت اْلُمَعيَّ
ُكلِّ  َعْن  أَنَُّه  َمَع  َفَيِجُدوُه  ُسوَنُه  َيَتَلمَّ َلَعلَُّهْم  اللَه 

َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيداً«. )أع17: 27-26(. 
ومن ناحية العدالة االجتامعية يف الحقوق 
جاء  فقد  القانون،  أمام  والعدالة  والواجبات، 
النبوي القول: »ال فضل لعريب عىل  يف الحديث 
عىل  ألحمر  وال  عريب  عىل  لعجمي  وال  عجمي 
مام  بالتقوى«،  إال  أحمر  عىل  ألسود  وال  أسود 
ُيفهم منه عدم التمييز بني الناس بسبب العرق أو 
اللون. جاء أيضاً يف غالطية  4: 28: »َلْيَس َيُهوِديٌّ 
َوُأْنَثى،  َذَكٌر  َلْيَس   . َواَل ُحرٌّ َعْبٌد  َلْيَس   . ُيوَنايِنٌّ َواَل 
ألَنَُّكْم َجِميعاً َواِحٌد يِف اْلَمِسيِح َيُسوَع«، كام جاء 
، ِخَتاٌن  القول أيضاً: »َحْيُث َلْيَس ُيوَنايِنٌّ َوَيُهوِديٌّ
اْلَمِسيُح  َبِل   ، ُحرٌّ َعْبٌد   ، يِثيٌّ ِسكِّ َبْرَبِريٌّ  َوُغرَْلٌة، 
« )كو3:11(. وإذا ربطنا ما قاله  اْلُكلِّ َويِف  اْلُكلُّ 
اإلسالم مع املسيحية يف العدالة بني الناس، نجد 
توافقاً كبرياً ال يعطي فرصًة ألي مواطن سوداين 
الناس  بني  للتفريق  يسعى  مسيحي،  أو  مسلم 
بسبب التنوع والتعدد العرقي أو التامزج اللوين 
مكان  فال  التعاليم،  تلك  وبحسب  والجنيس. 
قبيلة،  قبيلة عىل  أو  لسيادة جنس عىل جنس، 
تلك  نفس  إن يف  يقال  الحق  لون.  لون عىل  أو 
التعاليم اإلسالمية واملسيحية، نجد ما ميكن أن 
أسميه بالتمييز اإليجايب الروحي املتعلق بعالقة 
القرار  له  الذي  هو  وحده  فالله  بربه.  الفرد 
الصائب يف معرفة تقوى الناس، وإن هذه األمور 
ترتبط باملحكمة اإللهية اآلتية، أكرث من محاكمنا 
الدنيوية التي قد نستطيع أن نخدعها يف أغلب 

األحيان، فُنَجرم الربِيء، وُنرَبِئ املجرم!
نظم دستور السودان االنتقايل لعام 2019م 
املستنبطة  القانونية  العبارات  وأجمل  بأحىل 
دساتري  ومن  الدينية،  التعاليم  تلك  من  أصاًل 
»الدين  قاعدة  تبنت  التي  الدميقراطية  األمم 
لله والوطن للجميع«، نظم تلك الحقوق بامتياز 
االنتقايل  الدستور  املادتني )18-19( من  حسب 
أعاله. بهذا الدستور نستطيع أن نقول: »الناس 
األمور  نجد هذه  فهل  القانون«،  أمام  سواسية 
إىل  مجدداً  عرجنا  أم  الواقع،  أرض  عىل  حادثًة 
ترس  ال  التي  الجاهلية  عصور  الغابرة،  العصور 
الله أبداً!  ندعو ونصيل إىل الله أن يعيننا ويعني 
إىل  فننطلق  حقيقياً،  تغيرياً  نتغري  حتى  بالدنا 
مامرسة العدالة بكل حرية وسالم.                                                                                          
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ميسون عبد الحميد

د. حيدر إبراهيم علي
في بناء البشر

القس- موسى كودي كالو

المساواة أمام اهلل
 وأمام القانون

اإلسالم السوداني ومبادرة كدباس

واملصدر  األصــل  الشعبية:  »األمثال  كتاب  ُيثري 
فرعية  أسئلة  ة  عدَّ يحيى،  سليامن  لدكتور  والوظيفة«، 
عن  الــســوداين؛  املفكر  للعقل  الرئيس  السؤال  حول 
النقاش  املحلية، وينقل  السياقات  الثقافية يف  التعددية 
حول  الشعبية،  األمثال  من  اتساًعا  أكرث  فضاء  إىل 
القبول  تلقى  ال  كانت  إذا  املستحدثة،  األفكار  جدوى 
والثقافية  الفكرية  بنيتها  عىل  الحريصة  املجتمعات  يف 
تأثري  عالقة  ضعف  عىل  الكتاب  يؤكد  إذ  التقليدية، 

الحداثة عىل املعتقدات.
املثل  حالة  ويدرس  111 صفحة،  يف  الكتاب  يقع   

الشعبي من زاوية »األصل واملصدر والوظيفة«.
ويرصد الكتاب عدًدا كبريًا من األمثال يف السودان، 
يف  الشعبية  األمثال  لتاريخ  مهم  توثيق  يف  يسهم  ما 
السودان، وظروف نشأتها، والوظيفة الفنية، وغريها من 
الوظائف األخرى، كام يتناول الكتاب املوقف االجتامعي 

الذي ميثله املجتمع بآلياته املتعددة. 
يضم الكتاب دراسة أكادميية محكمة، إذ اختار املقابلة كأداة لجمع 
املعلومات واستخدم ذات األداة يف التحليل، وهو أسلوب جديد يف التفكري 
ة« أو »التفكري النقدي الالصوري«،  النقدي يطلق عليه أحيانا بـ»امُلحاجَّ
تعينه  أدوات جديدة  اجرتاح  إىل  املنطق يسعى  علم  كفرع جديد من 
تحليلها وتقييمها  العامة مبا يساعد يف  الحوارات  نقديًّا يف  التفكري  عىل 

ومعالجتها.
يعتمد الكتاب، كام يظهر من العنوان »مفهوم األمثال الشعبية، فهو 
- من حيث املوضوع - يسعى إىل التعريف باألمثال الشعبية ويفتحها 

عىل وظائف متغرية وال نهائيَّة.
أما من حيث املحتوى، فريكز عىل أهمية ووظيفة األمثال الشعبية. 
لهذا، اختار الكتاب مدخاًل تحليليًّا ملعالجة موضوع الوظيفة واملصدر يف 
األمثال الشعبية يف السودان. ألنه يتيح تكوين نظرة شاملة للموضوع يف 
بلد مثل السودان، تشكل التعددية الثقافية -بالنسبة له -سؤااًل محوريًّا. 
توصل الكتاب عرب الدراسة، إىل أنَّ أصل املثل الشعبي غالًبا ما يكون 
مبهاًم. غري أنه يعتمد يف إبداعه عىل التأليف الفردي والصيغة والقبول 
رشطني  الجامعي  والقبول  الفردي،  االخرتاع  ُيَعدُّ  وبالتايل  االجتامعي. 

رضوريني متالزمني يف: ابتكار، وإبداع، وشيوع املثل الشعبي.
الشعبي  املثل  ظهر  -فقد  النشأة  حيث  -من  أنَّه  الكتاب  ورأى 
املحببة  القولية  الفنون  من  كان  حيث  قديم.  عهد  منُذ  أدبية  كصيغة 
لدى الساميني، وذلك لشغفهم بالتشبيه وميلهم الستخدامه يف أساليبهم 
الكالمية. وقد اشُتهر به أشخاص دون غريهم حتى ارتبط بأسامئهم. وقد 

كان خري وسيلة لتبليغ الرساالت ونرشها خاصة السامويَّة. 
املقارنة  اليونانية فيام يفيد  اللفظ مشتق من  أنَّ  وهناك من يرى 
واملوازنة ومنهم من أرجعه إىل التامثل القائم بني العمود والنَّقر يف وجه 
الحجر، أو ما بني املراود واملكحلة. ومنهم من ذهب إىل ربطه بالقصاص 
والشخوص،  بالظهور،  فرسه  من  ومنهم  العقوبة.  معنى  وتضمينه 

واملشابهة، وبيان الحجة والتصور املبني عىل الخيال.
ويذكر الكتاب، من وجهة نظر أدبية، أنَّ املثل الشعبي يعني القول 
السائر برضبه، والذي يأخذ طاَبع االستعارة التمثيلية املبنية عىل التشبيه 
ب، وقد أطلقه بعضهم عىل املثال. وارتبط يف ذهن العامة بالحكمة  املركَّ
حتى سميت األمثال بالِحَكم، القائِم صدقها عىل القول. وأورد بعضهم أنَّ 
الحكمة مقصد من مقاصد املثل، غري أنَّ هناك بعٌض من أوجه التطابق 
أنَّ  بينهام هو  التمييز  املثل والحكمة. ويعد أهم أوجه  واالختالف بني 
املثل يأيت يف أعقاب التجربة؛ أما الحكمة فإنَّها تتقدمها. وهناك نوع من 
االرتباط ما بني األمثال الشعبية والحكم واألقوال املأثورة، غري أنَّ األقوال 

املأثورة ميكن إرجاعها لقائلها. 
من  الشعبي  للمثل  البد  أنَّه  الكتاب  يذكر  املصدر،  حيث  من  أما 
مصدٍر يستوحي منه فكرته. وللمثل مصادُر متعددة، كاألدب الكالسييك 
القديم. وقد يكون مستمًدا من الطبيعة أو من التجربة اليومية، أو من 
حكاية شعبية نادرة، أو من عادة شعبية، أو من معلومة دينية، أو من 
معلومة طبيبة، أو استناًدا عىل طرح الحقيقة، أو من معتقد شعبي. إلخ. 

وملَّا كان املثل يرتبط بالتشبيه، فإنَّ له خصائص يف البناء الفني متيِّزه؛ 

وتجسيدها  للفكرة،  التصويري  الخيال  مقدمتها  يف  يأيت 
من  الشعبي  للمثل  ــد  والب للبناء.  محكم  قالب  يف 
مناسبة يرضب حينها ليستويف رشوطه الفنية واملنطقية 
للمثل  تعريفهم  يف  الباحثون  اتفق  وقد  واملوضوعية. 
أهم  تلك  البناء.  ومحكم  مموسق  ذيك  قصري  قول  أنَّه 
األخرى.  القوليَّة  الفنون  باقي  عن  متيزه  التي  السامت 
إضافًة إىل أنَّه يعتمد يف إبداعه وتداوله وانتشاره وتناقله 
عىل الناحية التي تجمع بينه وبني األجناس الفولكلورية 
األخرى. ومن العنارص التي يستند عليها يف البناء الفني، 
البالغية  بصوره  والتشبيه  املختلفة،  بأنواعه  السجع 
والتمثيلية، واإليجاز الذي يعد من أميز خصائصه الفنية، 
غرابة  من  فيها  ملا  الدهشة  إلثارة  املفارقات  واستخدام 
يحافظ  حتى  توفره  من  البد  رشًطا  ولكونها  وغموض، 
عىل صياغته من التغيري والتحوير والتحيل بالطرفة لنيل 

إعجاب الناس. 
البيئة  فإنَّ  بالواقع  الشعبي  املثل  عالقة  إطار  ويف 
لدى  الشعبية  األمثال  اختالف  أو  تطابق  يف  مهامًّ  دوًرا  تلعب  الثقافية 
مختِلف شعوب العامل، إذ أنَّ البيئة الثقافية هي التي تتحكم يف مضمون 
ه يف القوالب الفنية التي تتالءم معه. ومن أهم العنارص البيئية  املثل وصكِّ
املشرتكة بني معظم شعوب العامل، اللغة إذ أنَّها تخُلق التجانس الحيس يف 
صياغة أمثالها ووحدتها يف الخيال، وإن اختلفت لهجاتها نتيجة الختالف 
البيئات الثقافية عىل الصعيدين املحيل والعاملي. وبالتايل فإنَّ املثل ما 
هو إال انعكاس للواقع البيئي وهو املرآة التي تعكس تجارب الشعوب يف 
اتصالها ببعضها البعض، ووسيلتها يف التعبري عن نفسها. وعىل الرغم من 
أنَّ فكرة املثل واحدة عند كل الشعوب، لكنَّ معالجتها تتم وفًقا للغة 
السائدة ومشتقاتها من اللهجات، وبقدر ما تتشابه الشعوب املحلية يف 

تجاربها تتشابه يف أمثالها. 
ا من الناحية الوظيفية، يشري الكتاب إىل أنَّها تكمن يف الدور الذي  أمَّ
د الكتاب بعض الوظائف  يلعبه املجتمع، والفائدة من رضب املثل. وعدَّ
الخربات  نقل  بوساطتها  ميكن  التي  التعليمية  الوظيفة  منها  ة،  املهمَّ
القيم  غرس   - عربها   – وميكن  املكتسبة  املعارف  عرب  لألجيال  السابقة 

الرتبوية بشقيها اإليجايب والتحذيري: مثل األمثال التي ترد يف الزواج.
وتعد الوظيفة الفكاهية، متمثلة يف الضحك، والسخرية، والرسومات 
عليها،  والتهكم  السليمة،  غري  الترصفات  لنقد  وسيلة  الكاريكاتورية، 

ورفض سلوكيات من قبيل الظلم واالستبداد. 
فرضية  مع  تتوافق  التي  النهائية  النتيجة  أنَّ  إىل  الكتاب  وينتهي 
لتباين  نسبًة  وذلك  يتداخالن،  ودوره  الشعبي  املثل  أنَّ  الدراسة، هي: 
مصادر بيئاته الثقافية، التي تشهد تعارًضا يف مصالح البرش. هذا باإلضافة 
إىل أنَّه يحتمل تفسريات متعددة، بالتايل فقد نتج عن ذلك تعدد وظائفه 

وأدواره التي يلعبها يف املجتمع. 
هذه  إىل  الوصول  قبل  املقدمة  يف  »املثل«  مفهوم  الكتاب  يعتمد 
النتائج املهمة للوظائف التي يلعبها املثل. ويرى أنَّ استمرار تناقله قد 
يؤدي إىل حل اإلشكال املتعلق باكتساب الخربات، وعكس الواقع املحيل 

ويلبي طموحات مجتمعاته املتعددة.
وهنا يتخطى الكتاب عقباٍت كبريًة تواجه استخدام مفهوم »املصدر 
لـ  واحد  مصدر  عىل  االتفاق  عدم  أبرزها  العلمي،  التحليل  »يف  للمثل 
يناسب  ما  يختار  بأن  يكتفي  بل  املأزق،  لهذا  حال  يطرح  وال  »املثل« 

الدراسة من املفاهيم املتعددة ملصدر املثل.
من مميزات الكتاب أيًضا، أنَّه يفتح الباب أمام نقاشات جديدة يف 
خاص،  بشكل  والفولكلور  الثقافية،  بالنهضة  املتعلقة  الفكرية  املسائل 
مستويات  عىل  كثريًا  اعتامدها  من  الرغم  عىل   – الكتاب  مادة  ألن 
تعريفية تقليدية - تقدم أفكاًرا مهمة وأساسية تتعلق بالفكر الحديث 
املتخصص  غري  القارئ  تشعر  ال  اآلن  حتى  لكنها  املحلية،  للمجتمعات 
بأن امتالكها مفيد يف املقاربة املنطقية للحوارات العامة التي نخوضها 
يف املجتمع بشكل عام، ألنه عادة ما يستخدم التوظيف السالب للمثل 
الكتب يف  النوع من  الدراسات حول هذا  وهو ما يدعو إىل مزيد من 
مجاالت أخرى لبلورة أطر معرفية متهد الطريق لعالقة أشدَّ متانة بني 

الفولكلور واملتخصصني يف هذا املجال وبني الجمهور العام.

األمثال الشعبية األصل والمصدر والوظيفة.. 
أسئلة كبيرة وبعض إجابات



الدمازين ــ سونا الدمازين ــ سونا 
االستهالكية؛  السلع  أسعار  سجلت 
مبدينة  الكبري  بالسوق  ملحوظاً  ارتفاعاً 
الدمازين، رغم وفرة تلك السلع. وعزا عدد 
من التجار ارتفاع األسعار للزيادة الكبرية يف 
الواليات  من  الوارد  خاصة  الرتحيل،  أسعار 
أسعار  ارتفاع  عىل  سلباً  أثر  مام  األخــرى، 
السلع االستهالكية بأسواق الدمازين واملدن 
 »٢« طابت  الذرة  كيلة  سعر  وبلغ  األخرى. 
ألف جنيه، وكيلة ود أحمد »1200« جنيه، 
الدخن  القمح »٢« ألف جنيه. وكيلة  وكيلة 
البصل  كيلة  سعر  وبلغ  جنيه.  ألف   »2«
 »٣٠٠« الزيت  رطل  وسعر  جنيه،   »1200«
 »11200« املأمون  زيت  وجركانة  جنيه، 
جنيه، وبلغ سعر كيلو السكر »٢٢٠« جنيه، 
وبلغ  جنيهاً،   »9420« السكر  جوال  وسعر 
 »1050« جرام   ١٤٠ الصابون  كرتونة  سعر 
بـ»٩٠٠« جنيه. وبلغ  جنيهاً، والــ١٠٠ جرام 

وسعر  جنيهاً،   »٣٢٠« العدس  كيلو  سعر 
باكتة دقيق سيقا »1800« جنيه، وكيلو األرز 
 »٣٠٠« املرصي  الفول  وكيلو  جنيهاً،   »٢٨٠«
وبلغ  جنيهاً،   »٢٨٠« الفاصوليا  وكيلو  جنيه، 
وبلغ  جنيهاً،   »٢٢٠« الصلصة  علبة  سعر 
جنيهاً.   »١٧٠« الغزالتني  شاي  ربع  سعر 
جنيه،   »1000« الضان  كيلو  سعر  وسجل 
وكيلو العجايل »700« جنيه. وبلغ سعر كوم 
والصغري  جنيه،   »١٠٠« الكبري  الباذنجان 
 »١٠٠« الكبري  العجور  وكوم  جنيهاً،   »٥٠«
جنيه، والصغري »٥٠« جنيهاً، وكيلو البطاطس 
»٣٠٠« جنيه، وكوم الطامطم الكبري »١٠٠« 
الرجلة  وربطة  »٥٠« جنيهاً،  والصغري  جنيه، 
الكبرية »١٠٠« جنيه، والصغرية »٥٠« جنيهاً. 
الناير موىس؛ ارتفاع  وأرجع التاجر عبد الله 
إىل  أدى  مام  الوقود،  توفر  لعدم  األسعار 
ارتفاع تكلفة الرتحيل وأثر عىل ارتفاع السلع 

االستهالكية.

 خبير اقتصادي يؤكد جاهزية املصارف واألسواق احلرة للتعامل مع االنفتاح االقتصادي
تدهور األراضي يهدد األمن الغذائي لـ٧٠٪ من سكان إفريقيا

حقوق  أحد  الغذاء؛  يف  الحق  ُيعد  الغذايئ:  األمــن 
العاملي  اإلعالن  يف  بها  اإلقرار  تم  التي  األساسية،  اإلنسان 
شهد  عامليتني؛  حربني  فبعد  1948م.  عام  اإلنسان  لحقوق 
العاملي،  الغذايئ  االقتصاد  يف  متسارعاً  بنيوياً  تغرياً  العامل، 
األساسية،  الغذائية  املوارد  توفري  حول  عاملي  قلق  رافقه 
الغذائية  اإلمدادات  استمرار  وضامن  أسعارها،  واستقرار 
ى إلقامة مؤمتر الغذاء  عىل املستويني الوطني والدويل، ما أدَّ
الغذايئ  العاملي يف عام 1947م. فيام يرتبط تحقيق األمن 
بشكل مبارش بالقضاء التام عىل الجوع، وهو الهدف الثاين 
الدول  املعتمدة من  الــ17  املستدامة  التنمية  أهداف  من 

األعضاء يف األمم املتحدة يف عام 2015م.

 مؤشر مواد البناء 
طن األسمنت 34.000 جنيه 

طن السيخ ٤ لينية 210،000 جنيه 

ألف طوبة: 26.000 جنيه 

الخرصانة: 15.000 جنيه 

الرملة: 18.000 جنيه 

ألف طوبة بلوك  105.000 جنيه

اقتصاداقتصاد٦
الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

الخرطوم ــ ناهد أويش الخرطوم ــ ناهد أويش 
أوهاج  الدكتور  االقتصادي؛  الخبري  قطع 
الحرة  املناطق  باستفادة  ــاج،  أوهـ سيد 
الحظر  رفع  من خطوة  السودانية،  واملصارف 
البالد  تشهده  الذي  واالنفتاح  االقتصادي، 
نظمتها  التي  الندوة  خالل  ــ  وقال  حالياً. 
الحرة،  واألسواق  للمناطق  السودانية  الرشكة 
عىل هامش فعاليات معرض الخرطوم الدويل 
مع  للتعامل  املــصــارف  »جاهزية  بعنوان 
قال  ــ  االنفتاح«  ظل  يف  الخارجية  الجهات 
تعمل  اقتصادية  تطورات  تشهد  البالد  إن 
منبهاً  فوائده.  وتعظيم  االقتصاد  تطوير  عىل 
ألهمية تحرير التجارة. وقال ال أحد يستطيع 
يفرض  مام  اآلخرين؛  عن  مبعزل  يعمل  أن 
بني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  رضورة 
لتنمية  تكتالت  لعمل  والسعي  العامل،  بلدان 

العالقات التجارية واالقتصادية.
الكوميسا  للتكتالت بني دول مثل  مشرياً 
أمريكا،  نورث  وتكتالت  االقتصادي،  للتعاون 
وتكتالت رشق آسيا، وتكتالت الدول العربية، 
العاملية.  التجارة  منظمة  ظهور  جانب  إىل 
وأرجع ظهور تلك التكتالت؛ لحاجات البرشية 
بني  االقتصادية  الحواجز  وإلزالــة  املختلفة، 
العظمى  الدول  هيمنة  عىل  وللقضاء  الدول، 
عىل الدول النامية، والتي أفرزت سجاالت بني 
تلك الدول، مام أدى النخراط الدول يف التجارة 

التطورات  مع  وتتواءم  لتتالءم  املواكبة  ُبغية 
واإلدخار،  التجارية،  املوازين  يف  االقتصادية 

وانخفاض معدل مستوى دخل الفرد.
كمالذ  الحرة؛  املناطق  ألهمية  منوهاً 
ال  حتى  العاملي،  الوضع  مع  للتكيف  آمن 
الدول  إن  وقال  دولة مستهلكة.  تكون هناك 
الحرة  املناطق  إنشاء  أمــر  تأخذ  النامية 
املنطقة  تعرف  التي  القوانني  وفق  تدريجياً، 
تعمل  الخاص،  القانون  من  نوع  بأنها  الحرة 
قانون  الــرائــب،  الــجــامرك،  مستوى  عىل 
لتحقيق  القانون  واستثناء  واملصارف،  العمل، 

أن  إىل  وأشار  املنافذ.  يف  الشخيص  االستهالك 
بني  تكاماًل  تكون  قد  الحرة  املناطق  اشكال 
دولتني، عن طريق تخفيف القيود الجمركية، 
التجارة  الكوميسا يف  مع االحتفاظ بسياسات 
الحرة. وذلك بأن تكون هناك سلطة مستقلة 
لتحقيق أهداف معينة؛ مثل املوقع الجغرايف 
كافة  وتقديم  املتحركة،  النقطة  أو  املحدد، 
القطاعات  كل  يف  واالمتيازات،  التسهيالت 
التي  التحديات  أن  وأوضح  الفوائد.  لتعظيم 
تواجه الدول كثرية؛ خاصة للدول التي ليست 
لها إمكانيات، مثل رؤوس األموال، الستغالل 

امليزة النسبية ملعالجة السلع يف صورتها الخام، 
إىل جانب العجز يف امليزان التجاري.

مشرياً لعدم وجود مواءمة بني القطاعني 
العام والخاص؛ لتقديم مستوى خدمات شفافة 
للمستهلك. وطالب أوهاج الدولة؛ برتك زيادة 
النشاط التجاري واالقتصادي للقطاع الخاص. 
الواليات بصورة  تنمية وتطوير  داعياً ألهمية 
الحرة  املناطق  قدرة  عىل  ومؤكداً  متوازنة. 
للعب دور يف جلب الحراك االقتصادي إىل تلك 
االجتامعية، مام  املسؤولية  إطار  الواليات، يف 
التنمية بكل أنحاء السودان،  يسهم يف توازن 
باملنطقة.  االستقرار  عىل  يعمل  بدوره  والذي 
واالمتيازات،  التسهيالت؛  تقديم  رضورة  مع 
واإلعفاءات، لتكون تلك املناطق مكاناً للتبادل 
وليست  الجوار،  ودول  السودان  بني  التجاري 

لالحرتاب والتهريب.
وأوضح أوهاج عدداً من التحديات التي 
عىل  تأيت  الحرة؛  ــواق  واألس املناطق  تواجه 
ظل  يف  خاصة  االقتصادية،  التحديات  رأسها، 
ارتفاع األسعار والتضخم، الذي يجعل املستثمر 
يحجم عن اقتحام املناطق الحرة، فيبحث عن 
عجز  جانب  إىل  العائد.  رسيعة  االستثامرات 
تذبذب  عىل  يعمل  الذي  املدفوعات؛  ميزان 
سعر الرصف. وأيضاً عدم االستقرار السيايس؛ 
والنشاط  االستقرار  لعدم  بدوره  يؤدي  الذي 

التجاري.

 خبير اقتصادي يؤكد جاهزية املصارف واألسواق احلرة للتعامل مع االنفتاح االقتصادي

 تصاعد أسعار السلع االستهالكية بالنيل األزرق

 كورونا تقلل حجم 
التبادل التجاري بني 
السودان وأندونيسيا 

الخرطوم ــ ناهد أويش الخرطوم ــ ناهد أويش 
عىل  السالبة  بظاللها  كورونا؛  جائحة  ألقت   
وأندونيسيا  السودان  بني  التجاري  التبادل  حجم  
لــ١٧٠  انخفض  حيث  2020م،  العام  خــالل 
دوالر  مليون   ٣٣٠ من  أكرث  مقابل  دوالر،  مليون 
األندونييس  السفري  توقع  فيام   .٢٠١٩ العام  عند 
بالخرطوم؛ روسيليس رساميل، ارتفاع حجم التبادل 
وأشار  القادمة.  الفرتة  البلدين خالل  بني  التجاري 
يف ترصيحات صحفية بالجناح األندونييس مبعرض 
الخرطوم الدويل إىل رغبة عدد من رجال األعامل 
إىل  الفتاً  بالسودان،  االستثامر  يف  األندونيسيني 

إمكانية فتح مصنع لزيت النخيل بالخرطوم.
وأشار روسيليس؛ إىل أن السفارة األندونيسية 
لزيارة  األندونيسيني  السياح  ستشجع  بالخرطوم 
التي  السياحية  باملناطق  واالستمتاع  السودان، 
مبناطق  يتمتع  السودان  أن  وأضاف  بها.  يتمتع 
سياحية جاذبة ويزخر بالكثري من املناطق األثرية. 
ونوه السفري؛ إىل أن العالقات التجارية بني البلدين، 
السوداين  ــامل  األع مجلس  تفعيل  إىل  تحتاج 
أن  إىل  الفتاً  االستثامرات.  لزيادة  واألندونييس 
مؤمتراً  ستنظم  بالخرطوم؛  األندونيسية  السفارة 
والسودانيني  األندونيسيني  األعامل  لرجال  إسفريياً 
االستثامر،  لتشجيع  ــ  القادمة  األيــام  خالل  ــ 

وتنشيط حركة التجارة، وجلب املنفعة للبلدين.

الجنيه السوداني يعاود 
الرتاجع أمام العمالت

الخرطوم ــ ناهد أويش  الخرطوم ــ ناهد أويش  
السوداين  الجنيه  أمام  ــدوالر  ال سعر  عاود 
تعامالت  بواقع جنيهني خالل  ــ  أمس  ــ  االرتفاع 
جنيها   298 مقابل   300 مسجاًل  السوداء،  السوق 
املركزي  البنك  لــدى  استقر  فيام  األول.  أمــس 
جنيهاً  و55.27  للرشاء،  جنيهاً   55 عند  السوداين 
للبيع. وارتفع سعر اليورو إىل 66.94 جنيهاً للرشاء، 
و67.27 جنيهاً للبيع. إىل جانب ارتفاع سعر الجنيه 
اإلسرتليني إىل 75.26 جنيهاً للرشاء، و75.64 جنيهاً 

للبيع.
 355 اليورو  سعر  بلغ  السوداء؛  السوق  ويف 
الجنيه اإلسرتليني 380 جنيهاً. ويف  جنيهاً. وسجل 
السوق السوداء؛ سجل الريال السعودي 80 جنيهاً. 
جنيهاً.   81 عند  اإلمــارايت  الدرهم  سعر  واستقر 
السوداء  السوق  يف  الكويتي  الدينار  سعر  وسجل 

745 جنيهاً. 

مصطلح اقتصادي مؤشر األسعار ديوان الزكاة: ٢٠٢١ عام ملشروعات املياه والصحة والتعليم 
الخرطوم ــ شذى الرحمة الخرطوم ــ شذى الرحمة 

أعلن ديوان الزكاة بوالية الخرطوم؛ إسناد الوالية 
يف خدمات املياه، والصحة، والتعليم، خالل ٢٠٢١م، 

ضمن املرشوعات املجتمعية. 
أمين خالد منر، عىل  الخرطوم؛  وايل والية  وأمن 
للرشائح  الخدمات  تقديم  يف  الزكاة  ــوان  دي دور 
الضعيفة بكل واليات السودان. مثمناً ــ خالل لقائه 
بديوان  العاملني  دور  ــ  الزكاة  لديوان  العام  األمني 
واملرشوعات  الخدمات،  تقديم  يف  بالوالية،  الزكاة 
الربع  بالوالية. خاصة؛ خالل  الفقرية  اإلنتاجية لألرس 

األخري من العام املنرصم. 

الزكاة؛ موالنا  العام لديوان  فيام تعهد األمني 
الخدمات  وإسناد  بدعم  عثامن،  الله  عبد  أحمد 
املياه؛  بخدمات  تتعلق  والتي  الوالية.  يف  العامة 
والصحة، والتعليم، والتي تصب يف مصلحة األحياء 
للتمييز  الضعيفة،  والرشائح  الفقرية،  السكنية 
التي  للوالية،  الديوان  يراعيه  ظل  الذي  اإليجايب 
الله؛  عبد  وكشف  السوداين.  الشعب  غالبية  متثل 
أن الربع األول من العام ٢٠٢١م، سيشهد ــ أيضاً 
الخدمية،  للمرشوعات  الكبري  الدعم  تقديم  ــ 
بوالية  الفقرية  لألرس  املبارش  والدعم  واإلنتاجية، 

الخرطوم.

 تدهور األراضي ُيهدد األمن الغذائي لـ٧٠٪ من سكان إفريقيا 
الخرطوم ــ شذى الرحمة الخرطوم ــ شذى الرحمة 

والعلوم  للرتبية  اإلسالمي  العامل  منظمة  أعلنت 
يف  لالبتكار  جائزة  إطالق  عن  »إيسيسكو«؛  والثقافة 
منحاً  خاللها  من  ُتقدم  2022م،  عام  الزراعية  التقنيات 
للطالب، كام  الذكية  الزراعية  التقنيات  دراسية يف مجال 
يف  األعضاء  بالدول  الناشئة  الزراعية  الرشكات  ستدعم 
اإليسيسكو، وال سيام يف إفريقيا من أجل الحد من تدهور 
األرايض، وسد الفجوة يف األمن الغذايئ، الذي بات يهدد 

70 % من القارة اإلفريقية.
العامل اإلسالمي  العام ملنظمة  املدير  أكد  من جهته؛ 
بن محمد  د.سامل  »إيسيسكو«،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
الستخدام  التحول  إىل  حاجة  يف  إفريقيا  قارة  أن  املالك، 
البيئي،  النظام  عىل  للحفاظ  والذكية،  املبتكرة  التقنيات 
من  السكان  احتياجات  وتلبية  البيولوجي،  والتنوع 
املنتجات الزراعية، وتحقيق األمن الغذايئ. محذراً من أن 
استمرار التصحر والتدهور؛ الذي يهدد 46 % من أرايض 

إفريقيا  يف  الزراعي  اإلنتاج  انخفاض  إىل  سيؤدي  القارة، 
بنسبة 20 %. ما يهدد األمن االجتامعي والغذايئ ملا يقرب 
من70 ٪ من السكان. وأكد يف كلمته االفتتاحية للمؤمتر 
الدويل، حول التكنولوجيات الذكية، والقدرة عىل الصمود 
من أجل زراعة مستدامة يف إفريقيا، والذي عقدته منظمة 
اإليسيسكو، عرب تقنية االتصال املريئ، بالتعاون مع حكومة 
الدويل،  للتعاون  األملانية  املؤسسة  مع  والرشاكة  النيجر، 
الرتاث  ومؤسسة  الغذايئ،  لألمن  اإلسالمية  واملنظمة 
واملحيط  آسيا  لدراسات  الدويل  واملركز  العاملي،  الزراعي 
الهادي، واملركز الجهوي لالستشعار عن ُبعد لدول شامل 
وتكنولوجيا  لعلوم  اإلفريقي  اإلقليمي  واملركز  إفريقيا، 
ماالم  السيد  فيه  شارك  الفرنسية، والذي  الفضاء باللغة 
والتنمية  الحرية  والصحة  البيئة  وزير  آمريو،  زانيدو 
إبراهيم،  زينبو  حسنة  والسيدة  النيجر،  يف  املستدامة 
الوزيرة املنتدبة املكلفة بالالمركزية يف النيجر، ومجموعة 
أن  أكد  املجال،  يف  املختصني  الخرباء  من  املستوى  رفيعة 

البيئي، عرب  النظام  تحسني  الذكية ستمكن من  التقنيات 
اعتامد الزراعة الذكية للتكيف مع تغري املناخ، والتخفيف 
من آثاره، وتطوير التقنيات الجيومكانية، التي توفر بيانات 
القرار،  صنع  يف  للمساعدة  املناسب،  الوقت  يف  دقيقة 
االصطناعي،  والذكاء  الضخمة،  البيانات  استخدام  وكذلك 
كأداتني يف الزراعة الدقيقة، لتمكني املزارعني من تحسني 
النمو، وتقليل التكاليف، وتيسري حصول املستهلكني عىل 

الطعام النظيف والصحي.
تحديد  يف  باملساعدة  املؤمتر؛  يف  املشاركون  ونادى 
خيارات مبتكرة وجديدة ملرشوع مواجهة تدهور األرايض، 
طابع  وذات  وذكية،  مبتكرة  تقنيات  تطوير  خالل  من 
وهو  النيجر.  يف  الريفية  األعامل  وريادة  مكاين،  جغرايف 
املرشوع الذي تطوره »اإليسيسكو«؛ بالتعاون مع حكومة 
النيجر، وحكومة جمهورية أملانيا االتحادية. مشرياً إىل أن 
اهتامم حكومة النيجر بهذا املرشوع ينعكس يف املشاركة 

الرفيعة بهذا املؤمتر.



حوارحوار٧
الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

حوار ــ زهرة عكاشة 

زرت األستاذ محمود في سجن كوبر قبل ساعات من اإلعدام.. وهذا ما دار بيننا

تعد القيادية الجمهورية؛ الدكتورة بتول مختار محمد طه، من الشخصيات التي الزمت األستاذ محمود محمد طه ــ عن 
ُقرب ــ منذ يفاعتها، 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 األخوان 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؛ 
ـ أن حياة األستاذ محمود؛ أعرض، وأعمق، من  ـ مقدمة كتابها ذاكـ  بأنها "حافظة أسرار األستاذ محمود". ومع إنها ذكرت يفـ 
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 عن مالمح من حياة األستاذ محمود يف ذكرى استشهاده  "2ــ2" 

منصور خالد 
وإبراهيم منعم 

منصور كانوا يزورون 
األستاذ كثريًا

 عبد الخالق محجوب كان يزور األستاذ محمود 
ويبحث معه المواءمة بين الماركسية والدين

 *ماذا عن جوانب العفو والُحلم عند األستاذ  *ماذا عن جوانب العفو والُحلم عند األستاذ 
محمود؟!محمود؟!

ــ جاء لص إىل البيت؛ ورسق شنطة من املنزل، 
رأه  بالخروج؛  يهم  كان  وبينام  فارغة.  كانت  لكنها 
الشنطة؛  وهات  "تعال  له:  وقال  فناداه  األستاذ، 
ألنك لن تستفيد منها شيئاً". أجلسه تحت الشجرة؛ 
م له الطعام، ومبلغاً من املال. بىك اللص؛ وترك  وقدَّ
الرسقة، وكان يأتيه من حني آلخر، وقد علم األستاذ 

أنه اضطر للرسقة لحاجته إىل املال.
*ماذا كان يأكل األستاذ؟!*ماذا كان يأكل األستاذ؟!

ذات  ويف  اللحوم.  يأكل  ال  نبايت؛  األستاذ  ــ 
اآلخرين.  عن  طعامه  يفرز  أن  ل  يفضِّ ال  الوقت؛ 
يف  ــ  السلطات  بعض  صناعة  تعلمت  وعندما 
املدرسة ــ وطبقتها يف املنزل فرح؛ وقال لنا: "أنا ما 
لكن كنت منتظركم تستعدوا". ويف  اللحوم؛  بحب 
اللحوم  إيقاف  قرر  الثورة،  منزل  يف  1979م؛  عام 
يف  ما  الليلة  "من  لألخوات:  وقال  نهائياً،  باملنزل 
طبيخ بلحمة، ومن تشتهي اللحم ممكن متيش إىل 
مع  "الكرسة"  أكل  جداً  يحب  كان  وتجي".  أهلها 
والسلطة.  املفروك،  أو  القرع،  أو  األســود،  طبيخ 
وكان يتناول وجبتني يف اليوم؛ ويفعل ذلك من أجل 
يأكل  كان  األكل..  عىل  باملنزل  املوجودين  تشجيع 
الكرسة فقط، وال يأكل الرغيف، أو غريه. وكان آخر 
فضالت  من  يتبقى  ما  أكله  وغالب  يأكل؛  شخص 
األخوان واألخوات، يعجنها باملوية وامللح ويأكلها .

وهو ال يتناول وجبة العشاء؛ لكنه يتناول قلياًل 
غرفة  يف  األخوات  مع  يجتمع  عندما  طعامهم  من 
الطعام. وكان ال يأكل؛ أو يخلد للنوم، إال بعد تأكده 
أن كل املوجودين تناولوا طعامهم، أو خلدوا للنوم، 
فكانت رعايته رعاية كاملة لكل املوجودين باملنزل .

*كيف كانت عالقته باألطفال؟!*كيف كانت عالقته باألطفال؟!
كانت  باألطفال؛  محمود  األستاذ  عالقة  ــ 
يتعلقون  وكانوا هم  يحملهم؛  كان  للغاية.  حميمة 
املنزل  من  بالخروج  يهم  وهو  يوم؛  وذات  برقبته. 
أن  مبجرد  طفل  عليه  جرى  ناصعاً،  جلباباً  مرتدياً 
ملحه، رفع الطفل وقبله ثم أنزله. والتفت إيلَّ وقال: 

"الجلباب النظيف فصلني عن الحياة".
عصام  بنت  وفــاء  له  كتبت  السجن؛  ويف   
طفلة  وكانت  خطاباً،  مجذوب  وسلمى  البويش، 
صغرية، احتوى الخطاب عىل خطوط منظمة ــ فهي 
ـ وعندما قابلها مع والدتها يف  مل تكن تقرأ أو تكتبـ 
السالح الطبي، حينام أتوا لزيارته، قال لها: "قرأت 
وعلق:  تقصدين".  ما  وفهمت  وفــاء،  يا  خطابك 
إدريس جامع "هنيِّ  بيت  كان  القلوب!!  لغة  هذه 
تستخفه بسمة الطفل... قوي يصارع األجياال"، كأمنا 

كتب يف وصفه. 
*وماذا عن التحدي والصمود؟!*وماذا عن التحدي والصمود؟!

ِهياجاً  البلد  هيَّجت  املحارضات  طوكر؛  يف  ــ 
شديداً، وكان يريد أن يتحدث عن الصالة. قالوا له: 
ال لن تتحدث عن الصالة. قال لهم: الصالة تحتاج 
لرشح. دعوين أرشحها لكم. قالوا: ال.ز ال نريد رشحاً، 
حقب  ال؟!  أم  تصيل  أنت  هل  نعرف  أن  نريد  بل 
عايزين  أها  بصيل..  "ما  وقال:  إليهم،  ونظر  يديه؛ 
بكلمة،  أحدهم  ينطق  ومل  شنو؟!"، صمتوا؛  تعملو 

حتى انتهاء املحارضة.
بالحصاحيصا؛  الجزيرة  بنادي  محارضة  ويف 

عىل  ليعتدوا  بالعرشات،  واملهاويس  الغوغاء،  أىت 
وصلوا  حتى  الغرفة؛  حائط  تسلقوا  األستاذ. 
صالة  وبعد  ــ  األستاذ  خلف  وكانت  ــ  رأسها 
الجامع،  من  مظاهرات  يف  خرجوا  العشاء؛ 
يحملون السيخ واآلالت الحادة، أمر األستاذ 
لألخوات  حامية  ــواق  أط بصنع  ــوان  اإلخ
باستدعاء  النادي  إدارة  وقامت  ففعلوا. 
املكان،  أخلوا  وصوله  ومــع  البوليس؛ 

واستمرت املحارضة.
الفادنية  من  ــ  الكريم  عبد  أما 
بجامعة  محارضة  يف  َهرََجاً  قاد  فقد  ــ 
املحارضة  كانت  اإلسالمية..  درمــان  أم 

مستمرة، وهم يصيحون. سكت األستاذ 
عبد  فقال  الناس،  يهدأ  حتى  قلياًل؛ 

الكريم: "نحن نغوص البحار؛ ونستخرج اللؤلؤ، فام 
علينا إذا مل تفهم البقر". قالوا له: نحن بقر؟!! وهاج 
فيه الجمهور. وقالوا له: "نحن بقر يا ابن الكلب؟!". 

صمت؛ واستمرت املحارضة.
ويف محارضة "اإلسالم برسالته األوىل ال يصُلح 
جاء  ــ  الرتبية  بكلية  ــ  العرشين"  القرن  إلنسانية 
تقوم.  لن  املحارضة  هذه  لألستاذ:  وقال  البوليس؛ 
قال لهم األستاذ: "ستقوم.. إال إذا الطالب قالوا ما 
كثيف  بحضور  املحارضة  قامت  وبالفعل  عايزين". 

للبوليس... مل أشعر يف يوم من األيام أنه يخاف.
مل يكن األستاذ محمود ينزعج ملا يحدث؛ وكان 
أنه لن  تامة، ويعلم  الحياة معرفة  يعرف دوره يف 
يحدث له يشء، وسط كل هذا الهرج واملرج. ويف 
الفيلم،  مرة قال: "البد أي إنسان يكون مثل بطل 
املعارك  يخوض  لذلك  ميــوت،  لن  أنه  يعلم  فهو 
بإقدام ويقني، لذلك إذا علم أي شخص فينا دوره يف 
الفيلم". وأنا كنت أحس  الحياة سيكون مثل بطل 

دامئاً أنه يعرف دوره جيداً لذلك كان ثابتاً.
صالة  عن  كثيف  جدل  صالة *ُأثــري  عن  كثيف  جدل  *ُأثــري 

األستاذ محمود؟! األستاذ محمود؟! 
ــ األستاذ محمود يقول: 

الصالة معراج العبد إىل ربه، 
العبد  بني  ِصلة  والصالة 

مستوى  مستويني.  عىل  جاءت  الصالة  وأن  وربه، 
التقليد؛ وهو ما قام به النبي صىل الله عليه وسلم، 
يقودنا  له  تقليدنا  وبُحسن  بتقليده،  نقوم  ونحن 
"إِْن  الكريم:  القرآن  ويقول  ربنا.  وبني  بيننا  للصلة 
َعْبًدا  الرَّْحَمِن  إاِلَّ آيِت  َواأْلَرِْض  اَمَواِت  ُكلُّ َمْن يِف السَّ
ُهْم آِتيِه  ا )94( وَُكلُّ ُهْم َعدًّ َلَقْد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ  )93(
منكم  "لكل  أيضاً:  تعاىل  وقال  َفرًْدا".  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
جعلنا رشعة ومنهاجاً"، يعني أي شخص له رشيعته 
الجامعية.  الرشيعة  يف  السري  د  جوَّ ما  إذا  الفردية، 
َضلَّ  َما   )1( َهَوى  إَِذا  "َوالنَّْجِم  تعاىل:  الله  وقال 
 )3( اْلَهَوى  َعِن  َيْنِطُق  َوَما   )2( َغَوى  َوَما  َصاِحُبُكْم 
إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى )4( َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى )5( 
ُذو ِمرٍَّة َفاْسَتَوى )6( َوُهَو ِباأْلُُفِق اأْلَْعىَل )7( ُثمَّ َدَنا 
َفأَْوَحى   )9( أَْدَن  أَْو  َقْوَسنْيِ  َقاَب  َفَكاَن   )8( َفَتَدىلَّ 
رَأَى  َما  اْلُفَؤاُد  َكَذَب  َما   )10( أَْوَحى  َما  َعْبِدِه  إىَِل 
َنْزَلًة  رَآُه  َوَلَقْد   )12( َيَرى  َما  َعىَل  أََفُتاَمُروَنُه   )11(
َجنَُّة  ِعْنَدَها  اْلُمْنَتهي )14(  ِسْدرَِة  ِعْنَد  أُْخَرى )13( 
َما   )16( َيْغَش  َما  ْدرََة  السِّ َيْغَش  إِْذ   )15( اْلَمَْوى 
َربِِّه  آَياِت  ِمْن  رَأَى  َلَقْد  َطَغى )17(  َوَما  اْلَبَصُ  َزاَغ 

اْلُكْبَى )18(".
وقال النبي صىل الله عليه وسلم: "ليلة ُعرج 
يب انتسخ بصي يف بصرييت فرأيت الله". فأي شخص 
مقتنع بالنبي ومنهاجه ويقلده يقول له: "ها أنت 
وربك". والصالة صالتنْي. فاألستاذ مل يرتك الصالة؛ بل 
زادها. ويقول "الشخص العابد املجود نفسه الطالع 

والنازل هو صالة لله".
األستاذ  عند  املـــرأة  مكانة  كانت  األستاذ *كيف  عند  املـــرأة  مكانة  كانت  *كيف 

محمود؟!محمود؟!
ــ كان يهتم بتعليم املرأة؛ ويعتقد أن رفعتها 
يف تعليمها، لذلك اهتم بتعليمنا. وكان يقول دامئاً: 
رفضته  إذا  إال  التعليم  من  واحدة  أية  أوقف  لن 
هي. ومل يشعرنا أننا عبء عليه؛ رغم أن مصاريفنا 
بوجودنا  فرحاً  كان  لكنه  كثرية، وطلباتنا كذلك، 
كان  ببيطانيا؛  للدراسة  ذهبت  وعندما  حوله. 
تعلمي   .. "تعلمي  ويقول:  أسبوعياً،  يل  يكتب 
وموقعك  كبرية،  لك  الفكرة  فحاجة  يشء،  كل 
وقال  دامئاً؛  الثوب  بلبس  وأوصاين  كبري"  فيها 
طويل،  فستان  يكون  هناك  "لبسك  يل: 
)الكوت  وعليه  السوداين،  والثوب 
ــاً:  دامئ يقول  ــان  وك الـــبد(.  من 
لرشد  حواءاتنا  تعلمت  "لو 

آدمونا".
ثوباً  ترتدون  ــاذا  ثوباً *مل ترتدون  ــاذا  *مل
لألستاذ  وهل  دامئاً..  لألستاذ أبيض  وهل  دامئاً..  أبيض 
لبس  يف  رأي  لبس مــحــمــود  يف  رأي  مــحــمــود 

املرأة؟!املرأة؟!
يكون  وأن  ــد  الب ـــ  ـ
ومحتشاًم،  مميزاً؛  شكلناً 
بعنوان  كتاب  لنا  ــدر  وص
وُخلقها".  املرأة  عنوان  "الزي 
طويل؛  فستان  بلبس  نتميز 
أبيض.  وثوب  طويلة،  وبأكامم 
نخرج  ــذي  ال ــزي  ال نفس  وهــو 
وهي  الكتاب"؛  "حملة  عند  به 
الفكرة  كتب  فيها  نحمل  حملة 

ونقدمه  الشارع،  يف  الناس  ونناقش  الجمهورية، 
الضيوف؛ وال  لهم. لكن األستاذ ال يتدخل يف لبس 
يخبين  لألخوات  بالنسبة  حتى  بتعليقه،  يحرجهم 

برأيه ألتحدث أنا معهن.
*َمْن ِمْن الشخصيات العامة أو السياسية التي *َمْن ِمْن الشخصيات العامة أو السياسية التي 

كانت عىل صلة باألستاذ؟!كانت عىل صلة باألستاذ؟!
رأيتها  أنني  أذكر  التي  ــ  الشخصيات  من  ــ 
تزور األستاذ محمود عدة مرات ــ النيل أبو قرون؛ 
والراحل عبد العزيز شدو ــ وقد كان صديقاً لألستاذ 
منعم  إبراهيم  الراحل  األسبق  املالية  ووزيــر  ــ 
يأتون  كانوا  الشخصيات؛  من  عدد  وهناك  منصور. 
يف  غالبنا  يكون  وقت  يف  ظهراً،   "11" الساعة  عند 
خالد؛  منصور  دكتور  مثل  فايض.  والبيت  العمل، 
وعبد الخالق محجوب. الحقيقة مل أقابلهم؛ لكنني 
عبد  أن  وعرفت  األستاذ،  من  بحضورهم  علمت 
مواءمة  محاولة  معه  يناقش  كان  محجوب  الخالق 
املاركسية مع الدين اإلسالمي، حتى يتقبلها املجتمع 
السوداين، وهي محاوالت جرت يف بعض املجتمعات 

املحافظة، قرأت عنها يف تجارب "اليسار الجديد".
الفداء  حديث  يف  محمود  األستاذ  قال  الفداء *ماذا  حديث  يف  محمود  األستاذ  قال  *ماذا 

الشهري؟!الشهري؟!
ــ حديث الفداء؛ كان يف 4 يناير 1985م، قال 
الكثري  لكن  الحديث،  نقفل  اضطرنا  الزمن  األستاذ: 
من األخوان واألخوات، عندهم انطباعات ليقولوها. 
الحديث القيل طيب جداً؛ أفتكر مؤمترنا البد يؤرخ 
تحواًل عملياً يف موقف الجمهوريني، زي ماقلنا قبل 
املقروءة  الكلمة  كتري،  مننا  سمعوا  الناس  كدة؛ 
واملكتوبة، لكن عشنا زمناً كترياً يف مجاالت عاطفية، 

واأللحان  والقرآن  اإلنشاد 
الــطــيــبــة.. جـــاء الــوقــت 
لتجسيد معارفنا، وأن نضع 
ونسمو  املحك،  يف  أنفسنا 
سمواً  العبودية  مدارج  يف 
سلفنا؛  الصوفية  جديداً.. 
وورثتهم.  خلفهم،  ونحن 
كانوا بيفدوا الناس.. الوباء 
الصويف  الشيخ  يأخذ  يقع.. 
الوباءـ  وينتهي  الكبري.. 
دي صورة غريكم ما يعقلها 
قرية  يف  الــجــدري  كثري.. 
كان يف  تتذكروه؟!  التبيب؛ 

كرنتينة يف القرية؛ ال خروج وال دخول، الشيخ الرفيع 
ود الشيخ البشري، أخو الشيخ السامين مات بالجدري 
يف القرية.. شيخ مصطفي خال خديجة بت الرشيف 
وفاة؛  قال: حصلت  ــ  كثري  وبزورنا  هو صديقنا  ــ 
ومشيت أعزي، مرَّ عيلَّ الشيخ الرفيع وقال يل: مبيش 
فيها  كان  إيدو؛  يف  إيدي  سوا  مشينا  قال:  معاك. 
سخانة شديدة، وصلنا محل الفاتحة. واحد قال ليهو: 
ل الناس. الشيخ الرفيع قال:  الشيخ.. املرض ده ماكمَّ
املرض بينتهي لكنو بشيل ليهو زواًل طيب. قمنا من 
الجدري.  كانت  والسخانة  البيت،  وصلنا  املجلس؛ 
السيد الحسن مات بوباء.. والوباء انتهى. ويف سنة 
15 الشيخ طه مات بالسحايئ.. وكان مستطري بصورة 
كبرية، وما عندو عالج، وما كان بنجو منو زول، املا 
مبوت برتكه بعاهة. مات الشيخ طه واملرض انتهى. 
ومتواترة..  مضطردة  الصوفية  عند  دي  الحكاية 
تفدوا  البد  إنتو هسع  عليهم..  تصعب  العلامنيون 
الشعب السوداين من الذل واملهانة الواقعة عليهم 
والجلد. واحد من اإلخوان الحظ ذلك فقال: القيمة 
واحدة من  الواقع.  الجلد  تشاهدوا  أن  املسرية  من 
شيخ  واملجلود  شاب؛  "العسكري  قالت:  األخوات 
كبري، والقايض واقف يستمتع". هي مسألة أحقاد؛ 
قد  الناس..  أمور  تتوىل  ملتوية،  ونفوس  وضغائن، 
وتحصل  املسرية،  يف  تسريوا  تنتظروا..  ما  ُتجلدوا 
تنتظروها.  ما  لكن  بتحصل  تنجيكم، وهي  معجزة 
الواجب  الله.. تعملوا  الله يجربكم ما تجربوا  خلو 
املحك  هنا  من  باملهانة.  ترضوا  تنجلدوا  العليكم 
يف  يكون  العمالق..  للشعب  قادة  بتكونوا  البيهو 
ذهنكم قول الله "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وملّا 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين".  يعلم 

وآية ثانية "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وملَّا يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والرضاء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
نص الله أال إن نص الله قريب". ما أحب أن تصابوا 
الطريق..  يف  البتالقيكم  العقبات  من  أمل  بخيبة 
يكون مؤكد؛ األمر النحنا بنواجهوا بنحتاج ليهو يف 
الداخل.. كل أمر يساق ليكم يقويكم هو عناية من 
بالجد،  أمرهم  يسوقوا  الناس  لكن  وملطف..  الله 
وكل واحد يدخل يف مصالحة ورضا بالله.. تواجهوا 
لرتتقوا  بعضاً  وبعضكم  شعبكم  لتفدوا  ده  أمركم 
بيهو  ومعنيني  وعبادتكم..  واجبكم  يف  درجــات 
أنتم.. محفوظني.. ولكن ما تفتكروا الطريق أمامكم 
مفروش ورود.. استعدوا يف قيامكم بالواجب املبارش 
وعنايتو..  الله  نظر  وموضع  النعمة،  داميني  تكونوا 
ثقوا بيهو.. إن شاء الله أمركم قريب والله ادخركم 
كل  كبرية..  بصورة  الغرباء  اليوم  وأنتم  دا..  لألمر 
كفة..  يف  والجمهوريني  كفة،  يف  السوداين  املجتمع 
فداية  الطالبنكم  والناس  مطلوبون..  الجمهوريون 
تقبلوا  عناية..  موضع  أنتم  نور..  ظلامتكم  ليكم.. 
يكون  دي  بالصورة  بالله..  راضني  سريوا  العناية.. 

ختام مؤمترنا .
*ماذا عن وصاياه بعد إعالن الحكم؟!*ماذا عن وصاياه بعد إعالن الحكم؟!

ــ  كان دامئاً يوصينا بالصب والصمود؛ وأن ال 
نظهر لهم غيظنا، أو أنهم استفزونا. وكان يريد مني 
أن أكون قوية؛ ومتامسكة، وأعني األرسة واألخوات 
الشعر  بيت  يل  يردد  وكان  والتامسك.  الصب،  عىل 
بن عباس  الله  عبد  األعراب معزياً  أحد  قاله  الذي 
يف وفاة والده: "اصب نكن بك صابرين فإمنا.. صب 

الرعية بعد صب الرأس.. 
أجرك  العباس  من  خري 
ــري منك  ــه خ ــل ــده.. وال ــع ب

للعباس ".
ــدى  إحـ يف  ــنــي  ــكــن ل  
ــ  األخــوان  رِفقة  ــ  الزيارات 
جلسنا  الحكم؛  إعــالن  وبعد 
إليه، وكنت قريبة منه. قال يل: 
"انِت متامسكة.. لكنك كئيبة". 
ثم خفض صوته أكرث وسألني: 
مل  عندها  كــيــف؟".  "عمتك 
تركني  وبكيت،  نفيس  أمتالك 

ومل يتحدث معي.
لحظة التنفيذ؛ ُألقي القبض علينا جميعاً، وتم 
حبسنا يف حراسة القسم الشاميل، وكان أفراد الجهاز 
ويقولوا  علينا،  يضحكون  باعتقالنا  قاموا  الذين 
الواحد  تسأل  غريبني.  ديل  "الجامعة  لبعضهم 
أنت جمهوري يقول أيوا.. هسة دا لو كان شيوعي 
تسأله.. يقول ليك أنا ما شيوعي". كان تنفيذ الحكم 
يف الصباح؛ كنا يف الحراسة لياًل، وكنا متأملني، لكننا 
صابرين، نصيل ونذكر. ضحك علينا أفراد الحراسة؛ 
وسأل أحدهم اآلخر: "ملاذا يصيل هؤالء كثرياً؟". رد 
املشنقة".  من  غداً  يطري  أن  "يريدونه  زميله:  عليه 
انفرادي؛  حبس  إىل  أخذوين  بعدها  مؤذيني.  كانوا 
ليلة عصيبة؛ لكننا  الناس. كانت  إنني أهيج  وقالوا 
كنا شجعان، وأذكر أنني مل أبِك إال يف املنزل.. والله 

السودان دا كله لو كان فيه قلب ما يستحمل.
*  هل كانت له وصية خاصة به؟!*  هل كانت له وصية خاصة به؟!

ــ الوصية األوىل؛ بعد طلع من الخلوة ــ مطلع 
الخمسينيات ــ والثانية سنة 1971م؛ قال يكفنوين 
قبي.  عىل  شاهداً  يضعون  وال  القدمية،  مبالبيس 
وأذكر أن هناك إحدى األخوات الجمهوريات قالت 
يراين  "أريد شخصاً  لها  قال  مت".  أنك  "رأيت  له: 

مت لحدي ما ُدفنت يف األرض".
الرئيس  تنتظرين عفو  أو  تتوقعني  الرئيس *هل كنِت  تنتظرين عفو  أو  تتوقعني  *هل كنِت 

منريي؟!منريي؟!
ــ مل أتوقع أن يعفو عنه منريي ــ مثل ما كان 
يقول الناس ــ ومل يكن األستاذ محمود ليقبل ذلك 
أيضاً منه. ومل أتوقع معجزة؛ ألن األستاذ كان يقول 
عارف  املا  لكن  الله،  إلرادة  ُيسلم  العارف  اإلنسان 
لكن  اليقني  من  صورة  لدي  كان  الوجود..  يف  يغري 

األمل موجود.

لم أتوقع معجزة من 
السماء توقف تنفيذ 

اإلعدام ألن العارف باهلل 
يسلم تمامًا لإلرادة اإللهية 

وال يعرتض



آخر حوار أجراه معه الشاعر محمد نجيب محمد علي  
أذكر أنني حاورت أستاذي ابراهيم إسحاق للمرة األوىل حني 
الثانوية عام 1973 لصحيفتي  كنت طالباً مبدرسة محمد حسني 
قد  كانت  وحينها  اإلنجليزية..  للغة  أستاذنا  هو  كان  املدرسية.. 
والبلدة"..  الليل  و"أعامل  القرية"  يف  "حدث  رواية  له  صدرت 
رمبا مل يكن حوارنا ليتجاوز سؤال التلميذ ألستاذه! وفرح الشاعر 
الكبري..! وهأنذا.. بعد كل هذا  الروايئ  يف بداياته بحوار أستاذه 
الزمان الذي مىض.. أجلس بذات فرحي األول.. وبرؤى مختلفة.. 
ومحاور عديدة وقراءة جديدة لكاتب ضخم.. أعطى وال يزال.. 
وال تزال األسئلة تنقب يف زوايا اإلجابات يف كاتب نحتاج لزمن 

طويل سيأيت لنقرأه كام يجب.
يف يقيني أن أستاذي الروايئ القاص ابراهيم إسحاق مل نقرأه 
بعد مبا يستحق ومل نسوق له بالقدر الذي يكفي ليعلم العامل أن 
يف السودان أدباء كبار ال يقلون شأواً عن أدباء جائزة نوبل.. ولكن

لنقرأ أواًل مباذا بدأ ابراهيم إسحاق الكتابة. الشعر أم القصة لنقرأ أواًل مباذا بدأ ابراهيم إسحاق الكتابة. الشعر أم القصة 
أم الرواية؟أم الرواية؟

بدأت الكتابة بالرواية، ثم جاءت القصة وهنالك من يقولون 
إين شاعر ومحاواليت يف الشعر جاءت يف وقت متأخر، وأعرتف أنها 

كانت محاوالت فاشلة.. فأنا لست شاعرا.
 ترى ماهو الدافع الذي قادك ألن تكتب؟ ترى ماهو الدافع الذي قادك ألن تكتب؟

 حني كنت يف الفارش األهلية الوسطى.. كان "أوالد املدينة" 
زماليئ يف املدرسة يتلذذون بالحكايات الريفية التي كنت أحكيها 
لهم.. وهذا حفزين ألن أحيك لهم بطرافة مشوقة.. وأصبح لديهم 
لدرجة  إسحاق  إلبراهيم  املنسوبة  الحكايات  من  مستمر  سيل 

أنهم سموين "بالسفري ودعة"
 إذاً كان الحيك هو أول حكايات إبراهيم إسحاق؟ إذاً كان الحيك هو أول حكايات إبراهيم إسحاق؟

القصصية  النصوص  لقراءة  املحبة  هذه  ودفعتني  .أجل، 
الفارش  مبدرسة  كان  الحظ  ولحسن  املدرسة  مبكتبة  املوجودة 
به مجلدات ضخمة، مجموعها ال يقل عن  "دوالب" بكل فصل 
الشعبية  السرية  يف  معظمها  املجلدات  كانت هذه  مجلد..  ألف 

العربية التي حسنها "األوبايش" وفاروق خورشيد وغريهم.
هل لك أن تذكر لنا بعض أسامء قراءاتك األوىل؟هل لك أن تذكر لنا بعض أسامء قراءاتك األوىل؟

 ما بني السنة األوىل والثانية باملدرسة، قرأت سرية سيف بن 

ذي يزن وألف ليلة وليلة، وبني هالل، وعنرتة بن شداد وغريهم.
 وماذا عن كتاباتك يف تلك املدرسة الوسطى؟ وماذا عن كتاباتك يف تلك املدرسة الوسطى؟

الثالثة بدأت أكتب أشياء وصفية،  السنة   حني وصلت إىل 
كانت تتداخل فيها السرية الحكائية، مثاًل يف وصف حركة الناس 
حول الراهد والفولة، أو عن التجمع يف ميدان الكرة يف الفارش، أو 
عن التجمعات السياسية الشعبية رمبا كان مزاجي األسايس هو أن 

أقدم الصورة الجميلة ملا يعتمل يف ذهني يف شكل حكايئ.
 أفهم مام سبق أن "أوالد املدينة" هم من أشعلوا رغبة "ابن  أفهم مام سبق أن "أوالد املدينة" هم من أشعلوا رغبة "ابن 

الريف" ليكتب؟الريف" ليكتب؟
أن الريف عامل آخر ال  بالنسبة "ألوالد املدينة" يرون دامئاً 
لهم حكايات  ما دفعني وحفزين ألن أحيك  يعرفونه وهذا متاماً 
الحيك..  القدرة عىل  أكسبتني  الريف يف صور جميلة وطريفة.. 
ومدرسة الفارش حينها كان نصف تالميذها من املدينة ونصفهم 

اآلخر من الريف..

 وأبناء املدينة سموك "السفري ودعة".. فارتبط اسم إبراهيم  وأبناء املدينة سموك "السفري ودعة".. فارتبط اسم إبراهيم 
بالقاهرة  محفوظ  نجيب  اسم  ارتبط  كام  "بودعة"..  بالقاهرة إسحاق  محفوظ  نجيب  اسم  ارتبط  كام  "بودعة"..  إسحاق 
وعيىس الحلو بالخرطوم.. هل يعني هذا – بالرضورة – أن يكون وعيىس الحلو بالخرطوم.. هل يعني هذا – بالرضورة – أن يكون 

الكاتب مقيداً بأمكنة محددة؟الكاتب مقيداً بأمكنة محددة؟
هكذا،  يكونوا  أن  يجب  العامل  كّتاب  كل  إن  أقول  ال  أنا   
بيئة  انتقى  إسحاق  إبراهيم  إن  يقولون  النقاد من  من  وهنالك 
وحولها لعامل مواز لها.. وهذه الفرعية من االنتخاب، وهيكلة عامل 
فوكرن وجيمس  وليم  من  أنا  أخذتها  واحدة  منطقة  خيايل حول 

جويس وميخائيل..
 أنت عاشق لودعة أستاذ إبراهيم؟ أنت عاشق لودعة أستاذ إبراهيم؟

"دبلن"  عن  "ودعة"  ينقص  ماذا  يل  تقول  أن  ميكن  هل   
مثاًل؟! اإلنسانية كلها واحدة.. وكل ما أردته أنا أن أعكس حياة 
أهيل.. علاًم بأين مل استخدم كلمة "ودعة" يف النصوص.. ومزاجي 
العامل  هذا  لكن  محدد،  عامل  حول  يدور  وقصصه  برواياته  كله 

ميكنه أن ميد أذرعه يف العامل الثاين.. واالستلهام األسايس لكتابايت 
يأيت من اإلقليم الذي يقع جنوب الفارش لحدود 60 أو 70 أو 80 
كيلو ومعظم مسميات املدن هناك "األرياف والوديان والقيزان 
والفرقان" ولب املوضوع هو العامل الذي أعرف والذي يستحق أن 

يعرف الناس عنه أجمل ما فيه، وأبشع ما فيه، وكل يشء عنه..
يف  كتبتها  األخرية  القصرية  قصصك  أن  يل  قلت  أنك  أذكر  يف   كتبتها  األخرية  القصرية  قصصك  أن  يل  قلت  أنك  أذكر   

"ودعة"؟"ودعة"؟
أن  البلد.. مبعنى  يأيت يف  ما  كثرياً  االستلهام  أن  أنكر  ال  .أنا 
الفكرة ميكن أن تطرأ عليك يف البلد ولكن قد تكتبها خارج البلد، 
بالعافية  "املعلوم  قصتني  هناك  أكتب  مرة  أول  كانت  وهذه 

والرضورة" و"الخروج من حلة انفاقا"..
هل ذهبت هناك لتكتبهم؟هل ذهبت هناك لتكتبهم؟

 ال وكل األفكار جاءتني هناك. جاءين الخاطر ألكتبهم.
الخرطوم تختلف عن  الكتابة يف  أستاذ إسحاق هل  الخرطوم تختلف عن أسألك  الكتابة يف  أستاذ إسحاق هل  أسألك 

الكتابة يف "ودعة"؟الكتابة يف "ودعة"؟
أي  يف  الكابوس  مثل  الكاتب  عىل  تنزل  قد  الفكرة  أبداً  ال 
محل، قد تضايقني وأنا يف الرياض أو يف الخرطوم أو يف الجزيرة 

أبا.
 أنا أسألك عن تجربتك؟ أنا أسألك عن تجربتك؟

 أقول لك أنا كتبت مثاين قصص معظمها موجود يف "ناس من 
كافا" وأنا جالس يف "راكوبة" يف الجزيرة أبا.. متى ما "ضايقتني" 

الفكرة أكتب..
 وهل تأيت الكتابة فجأة؟ وهل تأيت الكتابة فجأة؟

 الكتابة تأيت دامئاً حني تجد نفسك منعزاًل، والفكرة تزاحمك، 
وال تجد مفراً سوى أن تكتب.

 أسألك عن حالة الكتابة لدى إبراهيم إسحاق؟ أسألك عن حالة الكتابة لدى إبراهيم إسحاق؟
 أذكر أنني ذهبت برفقة عريس إىل الجزيرة أبا.. ذهب هو 
وزوجته وتركني جالساً يف "الراكوبة".. فضايقتني األفكار وكتبت 
إىل  تدخل  األساسية حني  الفكرة  ومحمول  هنالك..  قصص  مثاين 
املمكن  الفكرة من  معلوم  ولكن  متى دخلت،  تعلنك  ال  ذهنك 
فيك وتبقى لك "مشكلة" حتى  تتفجر  أن  إىل  أن تحمله معك، 

تكتب..
نرش يف كليك برس )الجزء األول(نرش يف كليك برس )الجزء األول(

بقرية وَدعة برشق دارفور يف  إبراهيم  إبراهيم إسحاق  ولد 
عام 1946.. وتلقى تعليمه مبدينتي الفارش وأم درمان، وتخرج يف 
معهد املعلمني العايل )كلية الرتبية حالياً التابعة لجامعة الخرطوم( 
اإلفريقية واآلسيوية عام 1984.  الدراسات  عام 1969، ثم معهد 
عمل معلاًم للغة اإلنجليزية يف عدد من املدراس واملعاهد الثانوية 
الرياض  مدينة  يف  الثامنينات  مطلع  منذ  أقام  درمان.  أم  مبدينة 
باململكة العربية السعودية ومكث بها لعدة سنوات. تقلد منصب 
لجان  يف  شارك   .2009 عام  يف  السودانيني  الكتاب  اتحاد  رئيس 
الطيب  جائزة  مثل  السودان  يف  األدبية  الجوائز  من  عدد  تحكيم 
صالح لإلبداع الروايئ التي ينظمها سنويا مركز عبدالكريم مريغني 
الثقايف، وجائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتايب التي تقيمها 
يف  والدراسات  املقاالت  من  العديد  نرش  لالتصاالت.  زين  رشكة 
مجال النقد األديب والرتاث يف صحف، ومجالت، ودوريات سودانية 
الفارش  جامعة  من  الفخرية  الدكتوراة  شهادة  ُمِنح  وعربية. 
بالسودان يف أبريل 2004. عضو يف مجلس تطوير وترقية اللغات 

القومية يف السودان.

النتاج الروايئالنتاج الروايئ
• “حدث يف القرية- الخرطوم، 1969

• “أعامل الليِل والبلدة- 1971
• “مهرجان املدرَسِة القدمية- الخرطوم، 1976

• “أخبار البنت مياكايا الخرطوم، 1980
• “وبال يف كليمندو- الخرطوم، 1999

• “فضيحة آل نورين2004-
كتاباته األخرىكتاباته األخرى

• “الحكاية الشعبية يف إفريقيا- )دراسة(، 1977
• “ناس من كافا” )مجموعة قصصية(- 2006

• “عرضحاالت كباشية- )مجموعة قصصية( 2011
• “حكايات من الحالالت- )مجموعة قصصية( 2011

 “هجرات الهالليني من جزيرة العرب إىل شامل إفريقيا وبالد السودان- 2013
 الجوائز الجوائز

الثقافة  مهرجان  يف  التشجيعية  والفنون  اآلداب  جائزة   •
واآلداب والفنون الخرطوم 1979

كتب الشاعر واملدون أنس مصطفى يف حق إبراهيم إسحاقكتب الشاعر واملدون أنس مصطفى يف حق إبراهيم إسحاق
ما الذي يف الوسع قوله يا سيدي؟ 

لو كنت من بالٍد غري هذي البالد الختلف الحال، لكنه قدرك 
الذي رضيت به وبالدك التي أحببت.

عليهم  أنعم  الذين  مع  عليني  املآل يف  لك طيب  الله  نسأل 
من النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا.

ونقتفي أثرك ما استطعنا إىل ذلك سبيال. 
ونلوذ مبا لذت به حتى تحني مواعيدنا.

ونستودعك الذي ال تضيع ودائعه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب السيناميئ طالل عفيفيوكتب السيناميئ طالل عفيفي
غيبت عنا الدنيا الكاتب والروايئ إبراهيم إسحاق..

صاحب أجود أقالم الكتابة، وُمقدم أفضل حيثيات الحيك عن 
السودان، الخلوق ابن املذهب الرفيع يف معاملة الناس يف كل حال.

السودانية  للمكتبة  قدم  أن  بعد  الطاهرة  روحه  ارتفعت 
أحسن القصص، تلك املنسوجة من ملح األرض وأديم الناس.

)حْدث يف القرية( رمبا تكون أشهر أعامله، لكن أعامُل الليِل 
والبلدة من كتاباته الفريدة..

يف  كدرٍس  إليها  ينظر  أن  ميكن  كليمندو(  يف  )وبال  أن  كام 
الكتابة العجيبة..

كان إبراهيم إسحاق بجانب كونه كاتباً متفرداً، إنساناً خلوقاً. 

وكيف ال؟ وهو املعلم واملدرس ونجيب عيال دارفور األملعيني؟
ترأس السيد إبراهيم إسحاق وتسنم اتحاد الكتاب السودانيني، 

فكان وجهنا الحسن وصوتنا الطيب وناصيتنا الحكيمة.
لقد فقد السودان إنساناً ال يعوض، وفقدت الكتابة مرتجام 

كبريا ألحوال الناس، وغاب عنا ذهن وقاد، وقلب خلوق.
ما أحزننا يف هذا النهار يا سيد قومك يا إبراهيم؟

األدب  ُمحبي  ورجاال،  نساء  والرفاق،  لألحباب  التعازي  كل 
الصادح، والكتابة املمتازة، والسرية التي ال يحيط بها نعي أو أسف.
ذويك  عن  ومسح  الفردوس،  يف  وسيداً  مرحوماً  الله  جعلك 

الحزن يا إبراهيم.
وال حول وال قوة إال بالله.

إيمان آدم خالد

باب  يفتح  إسحاق  إبراهيم  مثل  عظيم  روايئ  رحيل 
تركه  ما  لكن  الفقد؛  فداحة  وتتجىل  مرصعيه  عىل  الشجن 
من إرث ثقايف عظيم ومختلف وسرية ناصعة وقلب طيب 
بغرسه عميقا يف  الناس كفيل  أشتات  وروح جمعت حولها 
حنايا األرض والناس وما افرتعه من دروب جديدة يف الرسد؛ 
فن الحكايا وفتنته بودعة الوادعة وأهلها يف مرشوع روايئ 
شديد  الصدق  شديد  لحكاء  يؤرخ  سوف  شك  ال  مكتمل 
الحميمة(  )وراكوبته  وإنسانه  بأرضه  واالرتباط  الخلوص 

العظيمة وامللهمة.
قال عنه محمد املهدي برشىقال عنه محمد املهدي برشى

 إنه زامله بالتدريس لذا معرفته به عميقة وهو ميلك 
يف  املتعمقة  القراءة  عىل  وقدرة  ولع  وله  استثنائية  موهبة 
ودراسته  ملعرفته  والقيم  بالناس  دقيقة  معرفة  وله  األدب 

للفلكلور.
كتب أول روايته »حدث يف القرية« يف أواخر الستينيات 
كان مختلفا يف كتابته عن اآلخرين هذا دون ظلم لتجربتهم 
وملكة  برش«  »إنهم  روايته  يف  الحاج  الله  عبد  خليل  مثل 
صالح  والطيب  خلق  العريض«؛  »الفراغ  روايتها  يف  الدار 
منعطفا جديدا للرواية السودانية واصلني بها للتحقق الفعيل 
الرواية  لتكنيك  أسريين  يكونا  مل  ألنهام  الرواية  ملقومات 
العربية )عراقية، شامية؛ فلسطينية، لبنانية أو مرصية(.          

لذا  مظانه  يف  العاملي  األدب  قرأ  إسحاق  إبراهيم 
تجاوز ضعف السابقني والذي يتمثل يف أن الكاتب مسيطر 
الحلول  القدرية،  للقارئ،  معروفة  النهاية  شخصياته،  عىل 
ليس  إذ  ينترص(  ضعيف=  )ولد  مثال  الجاهزة  الخارجية 
للرواية منطقها الداخيل وهذا ما فعله إبراهيم إسحاق جعل 

للرواية منطقها الداخيل.
ومحمولها  وحنانها  حنينها  بكل  دارفور  لغة  استخدم 
أثار  للشخصيات،  لغة أصلية  إنها  قائاًل  القيمي ودافع عنها 
هذا الكثري من النقاش حول املركزية الثقافية وبقي إبراهيم 
يف  تجسد  فني  وصدق  تخصه  بحيوية  متمتعاً  رأيه  عند 

مرشوعه الروايئ.  
تتبعه  ثم  دكة(  أب  ودعة=  القرية  روايته  )مرشوع 
لـ)آل كبايش( يف مشاكلهم يف حكايات من الحالالت ووبال 

يف كلمندو.
متيز إبراهيم إسحاق مبستوى عايل يف الكتابة الرسدية، 
له أدوات متطورة وكثريا ما أقول إن إبراهيم إسحاق متقدم 
عىل الطيب صالح يف القصة القصرية والطيب صالح يفوقه 
عىل  يجربك  القصرية  القصة  يف  إسحاق  إبراهيم  الرواية،  يف 
والقيم  بالناس  أسلفت  كام  لدرايته  ومرات  مرات  قراءته 

بخصوصيتهم املناطقية. 
             الروايئ إبراهيم إسحاق                 الروايئ إبراهيم إسحاق    

نفرد هذا امللف عنه؛ ماكتب ودّون وما قيل يف حقه، 
لها مثل  بها وقدم  ما كتبه هو حول تجارب رسدية احتفى 
الهادي رايض والتي سنوردها  للصديق  القصصية  املجموعة 

كاملة هنا للفائدة واملتعة.
لذا نعتذر لألصدقاء الذين كان من املتوقع نرش مساهامتهم 

يف هذا العدد عىل أن ُتنرش بإذن الله يف امللف القادم. 

ثمة ضوء

إبراهيم إسحاق حكايا "سفري ودعة"

 الروائي الراحل إبراهيم إسحاق إبراهيم في سطور

أحبه الناس وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم فقالوا في حقه:

 مجزوء حوار مع شيخ الحكائيني إبراهيم إسحاق

كل كتاباتي من قصص وروايات هي رواية واحدة كبرية..كتابة الرواية ال تشبه كتابة الشعر

ثمة ضوءثمة ضوء٨
إعداد - إيمان آدم خالدالثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

"أوالد المدينة" هم من حرضوني على الكتابة



إبراهيم إسحاقإبراهيم إسحاق
هذه  يعرف  الذي  من  حازم  “يا  ُيغالطني:  جليل 
األعاجيب ُهنا غري ُعَمر َوعبد القادر” يقول يل، وال أجدين 
يف  رجل  يل  حكاها  لك  أقول  جليل  “يا  له:  أقوُل  أرىض، 
القَمر  تحت  َعشانة،  َود  وراء  الرِّمال  عىل  لواري  ة  محطَّ
والليل صاٍف وَحلَّة املساعد تكركر فوق اللهيب”.. يحكيها 
ويم، صوُتُه خِشن،  الدِّ القادم من بادية  اين  لنا ذلك الحسَّ
أجوف جاحظ العينني إذا نظر إليك كأنَُّه يضحك أو يسخر 
ورياح  تعُلُمه،  ال  ما  بأمر  عليك  يتآمر  تظنُّه  كأنَّك  منك، 
امل تظل ُتهفِهف من حولنا يف غلبة وانكسار، فأجُدها  الشِّ
تاء وال أعلم  عىل ظهري تارًة السعة وال أدري أيبتدئ الشِّ

من غريي شغل نْفسُه بذلك..
تركُتهم  الَعرَديَبة،  جهات  يف  منِّي  تخلَّفوا  الرُّعاة 
ُدرمــان،  ُأم  سوق  إىل  مهاًل  امُلكتنزة  الثِّريان  ُيدرجون 
يا  أهلك،  بلد  حتَّى  َجرَاَدة  ُأم  من  املوسم  ذلك  فالعشب 
ُيقابلنا  َومل  وُمفيد،  غزير  أرمل،  دار  يف  امُلغرتبني  جليل، 
املسعورة،  َوأغنامهم  بأبقارهم  الرَّازق  عبد  أخيك  قرابات 
حامنا موالنا رشَّ األمربرو َوالكوري َوأشياعهم أينام حلُّوا.. 
ال  لكن  املساكني  أطفالنا  يف  تتصارخان  ِستَّنا  مع  ونة  أمُّ
يشغُل بايل تصاُرخُهم، َوهؤالء قد َفتحوا أسامَعهم يل متاماً 

فعالَم أترَّجى.
يا  أجدادكم  حتَّى  التي  ــان  األزم يف  بط  بالضَّ نعم 
انية والجعافرة  مكِّ مل يطأوا هذا البلد، كان مُلُكوِك الحسَّ

وعيَّة شأن عظيٌم عنَد انحناءات البحر صعيد مخاضة  والجمُّ
وأسواق  لواري  ات  محطَّ اآلن  املناطق  هذه  الهالليني.. 
هور التي يحكوَنها  نط الكثيفة يف الدُّ ضهاري َوغابات السُّ
ياح َوَنَتَفْتها األيادي كام  مل تعِد اآلن إال جذاذاً، عركتها الرِّ
العة  الطَّ البهائم  ُثمَّ رديس  امُلتقلِّبة  حرَقها جفاف األجواء 
والنَّازلة إىل املشارع.. أمراء العرب أصبحوا كامللوك يف بالد 
ود أُخذوا بيشء من التَّبجيل َوزايل لونهم لون البندورة  السُّ
هاُتهم  أمَّ ُتعطيهم  إْذ  شمساً،  تشبع  ومل  ريَّاً  شبعْت  التي 
وصالبته،  األبنوس  ملعان  العاشقات  واألمريات  اري  السَّ
رت إىل مثل أكباد اإلبل.. من  وآخرون منهم برشاتهم تَجمَّ
الرُّعاة  يأتيهم  اآلجام  الكثيف  القوز  عند  البوادي  بعيد 
بامُلخلَّطني،  يصفونهم  وهم  الُعْربان  ونهم  فُيسمُّ ق  للتَّسوُّ
بل افرتقت بهم لوال  أوالد أخوال النُّواب.. ُيدركون أنَّ السُّ

البقية يف يقني القلب وفصاحة اللسان.
أكواخ  بنوا  املضارب،  من  بداًل  البحر..  من  مياًل  أقاموا 
وَعدار..  وَنال  َمَحريب  النُّقوع من  بقصب  ني وعرشوها  الطِّ
التي  املِلل  وأغنام  أبقار  من  امُلَولَّدة  ُقطعانهم  أنَّ  يرُوون 
بابة  خالُطوها تسح يف الهضاب خلف الجبال، بعيداً عن الذُّ
الغريب  الربِّ  يف  حيناً  لة  املتوغِّ العنج  ورسايا  وال  الطِّ ود  والسُّ
من  عائن  الظَّ تعلََّمت  األَودية  مجاري  ويف  املخاضة..  خلف 
وُفول  بامية  فيها  ويزرعَن  الَجَباِريك  رَن  يسوِّ كيف  اري  السَّ
ري وفخاخ الرباعيص كام  بية علَّموهم رشاك الطَّ وس.. والصِّ وَفقُّ

شباك األسامك، يخرجون يف األصباح يتصيَّدون كلَّ مجال.

مرَّات يأيت عىل البيوتات فتًى ُمهتاج األنفاس يتقلَّب 
واملعشوشبة  أعُصاً  املرتسبة  النَّهرية  وايب  الرَّ فوق  باق  السِّ
من  يعلمون  إليه،  فيجتمعون  الحي  ط  يتوسَّ حتَّى  دوماً 
اللحظة  هاتيك  بيعة  الطَّ أبناء  ود  السُّ وال  الطِّ بأنَّ  فورهم 
وأتراِسهم  حرابهم  يف  وهبوطاً،  ُصعَوداً  النَّهر  ميُخرون 
البحر  قلب  بهم  تشقُّ  حقواِتهم..  وعصائب  وأرياشهم 
التي عندهم  العمالقة  املفرعة  األشجار  يف صمت جذوع 
الَطَرور  أطواف  يسحبون  ورائها  من  العرب..  كسفائن 
وقوارير..  أمعاز  من  ة  جمَّ مربوطات  زاُدهم،  عليها  التي 
ثمَّ ذلك  النَّهر رهبًة وجاماًل..  يف سكون رسيانهم ميلؤون 
نقيطي الذي دخل الحي بعد ألي بكتبه وألواحه  الفقيه الشِّ
، ُيَتْمِتُم آونًة يف  ت، يرفع األكف يف هلٍع بنيِّ وأدواته، يتَلفَّ
حلقه وآونًة يرفُع بها عقريََته.. يستعلم الوقت أمل يِئ بعد 
دياراً  األرض  بأجمِعها مصاعد هذي  الُكربى  ة  اأُلمَّ لتشهد 
لإلسالم؟ إال ُأولئك املشايخ والُفرَّاس ُوقوفاً يف قلب الحيِّ 
يذهب  أين  اعة  السَّ تلك  يعنيهم  إمنَّا  كأنَّهم  يتخاطرون، 
الحي..  سالمة  هو  فحسب  يُهمُّ  فام  يأتون..  أو  هؤالء 
كربياء  من  فجأًة  نزَّت  ت،  احتدَّ النَّفس  بغائر  وخزًة  لكنَّ 
تتمنَّى  ت مثلام  األُم.. واشتدَّ حاري  الصَّ يف  ترعرعْت قدمياً 
إْذ  الخفي..  العامل  ُّ يوماً عن هذا  السِّ عليهم لو ينكشُف 
ا الكون  إالَم هؤالء يحتكرون الغابة وميتلكون النَّهر؟ فكأمنَّ
كلُّه تمَّ تقسيُمُه ُضحًى ُمنذ نوح، ومل يعد إلمكان تواصِلِه 

قطعاً من سبيل..

مقدمة  كتب  إسحاق  إبراهيم  والقاص  مقدمة الروايئ  كتب  إسحاق  إبراهيم  والقاص  الروايئ 
تدشينها  تم  التي  الشط(  أنثى  )فانتازيا  تدشينها مجموعة  تم  التي  الشط(  أنثى  )فانتازيا  مجموعة 
بفندق كورال، مع مجموعة من الكتب الفائزة بجائزة بفندق كورال، مع مجموعة من الكتب الفائزة بجائزة 

الطيب صالح لإلبداع الكتايب، الدورة السادسة.الطيب صالح لإلبداع الكتايب، الدورة السادسة.
أنني  هي  أولها  مهمة..  اعتبارات  هنالك   
حينام  سنة  ثالثني  ِمن  بقريٍب  رايض  الهادي  أسبُق 
تنعقُد أّية مقارنة بني زمايَن نرشنا ألعاملنا الباكرة.. 
فأنا أدلُف يف خواتيم الستينات، وهو يأيت يف بوابة 
غروب القرن العرشين.. وثالثنا هو منصور الصوّيم 
الزمني  املدخل  عند  رايض  الهادي  ُيزامل  الــذي 
ذاكريت  وحسب  املــدريس..  القصيص  الــّسد  لدنيا 
فالهادي والصوّيم لهام خلفّيات ِمن قدوم أهاليهام 
ِمن  زمناً  ُينِفق  الهادي  لكّن  دارفــور،  جنوب  ِمن 
فّن  أّن  االعتبارات هي  وثانية  أبا..  بالجزيرة  عمرِه 
السد القصيص املدريس ال ُيطلُّ عىل القّراء إاّل ِمن 
يف  بأطنابِه  يرضب  الذي  للتخّلف  نسبًة  الخرطوم، 
أغوار النفوس ِمن أهل املال والقدرة عىل االستثامر، 

بالقطاعني العام والخاص، والئّياً ومركزّياً..
الرفيع  لإلبداع  قــراءيت  عند  مفجوع  أنا      
مسبباتها  فجيعتي  لكّن  الشاّبني،  لهذين  واملتواصل 
ذاتّية أكرث منها موضوعّية.. فالفنان ليس بامُلطاَلب 
عّلة  لكن  امُلَتلّقني..  ِمن  املواصفات  عىل  ُيبِدع  ألن 
ملشاهدة  تشّوقهم  يف  تقبُع  أمثايل  ِمن  امُلَخرَضِمني 
يرتاد  الذي  النهج  ذلك  ُيطوِّرون  وهم  خالفيِهم 
ُسبُلُه امُلخرَضم.. أنا مفجوع ألّن األرياف التي مُتثِّل 
ُمبِدعي  ِمن  الكثريين  لنفوس  العميقة  الخلفّيات 
خرب  يف  تذهب  السوداين  والــروايئ  القصيص  د  السَّ
والية  يف  املبدعني  هؤالء  أقدام  تنغرُز  بعدما  كان، 
الخرطوم وتجرفهم فتبتلعهم أجواء الكوكبة العاملّية 
الّريف  عاَلم  ويبقى  الكاسحة..   Globalization

الجديد،  إبداعهم  يف  َمفقوَدين  الريف  وإنسان 
رغاًم عن ما ُيحيط بالتطّورات اآلتية عىل الحياة يف 
وهي  دقائقها  لتسجيل  خاّصًة  أهمّية،  ِمن  الريف 
تتبّدل عىل عجل ثّم تذهب إىل الغياب.. فهل كانت 
ُصَور الحياة يف أوروبا وروسيا وأمريكا ُتحَفظ بهذا 

الوضوح لوال أعامل ُكّتابُهم العاملقة؟
    اآلن وقد استخرجُت مواِجدي، أستطيع أن 
الرفيعة  اإلبداعية  املقدرات  إىل  القارئ  نظر  ُألِفت 
الهادي  مبجموعة  عرشة  الخمس  الَقصص  هذه  يف 
الطّيب  لجائزة  السادسة  الدورة  والفائزة يف  رايض، 
ِمن  رشطّيات  عىل  الكتايب،  لإلبداع  العاملّية  صالح 
ذائقتي كُمبِدع للسد.. وقد أزعُم بقّوة بأّن نصاعة 
ال  املجموعة،  هذه  يف  رايض،  الهادي  عند  العبارة 
الساردين  عبارات  ِمن  جّداً  القليالت  إاّل  مُتاشيها 
ِمن أبناء جيلِه.. ولسُت يف حاجة إىل االقتباس، إمّنا 
أردُت أاّل تشَغل ميكانيكّيات التشويق العالية عند 
إىل  لالنتباه  حاجتِه  عن  القارئ  تشَغل  أن  الهادي، 
األداة الحكائّية األساس يف هذه امليكانيكّيات، وهي 
ُقدرتها  الُجَمل،  يف  والربط  والبناء  القاموس  قدرة 

عىل تجسيد األفكار البانية للحك.. 
ِمن  يعرتيني  الذي  الَقدِر  يف  ُأباِلغ  لعّل      
االندهاش.. فبني الثامنينات والتسعينات ِمن القرن 
العرشين، ويف السودان عىل الخصوص، َينبُذ أربعة 
يف  الواقعي  امُلقرَتَب  ذلك  الشباب  الُكّتاب  أخامس 
عنه  ليستعيضوا  شخصّياتهم،  حياة  تجارب  مراقبة 
ولعّل  الجامح..  بالخيال  أي  الفانتازي،  بامُلقرَتَب 
القارئ لَقصص الهادي رايض هذه يوافقني إىل حدٍّ 
هؤالء  يراقبها  التي  الخرطومّية  الحياة  فكأمّنا  ما.. 
واقعّياً، وال  أغوراها  الشباب ال ميكن سرب  الفنانون 
بّد ِمن وضعها يف إطار فانتازي حتى تتيّس الُطُرق 
يف  األوىل  القصة  فهمها..  إىل 
ال  رايض  ــادي  ــه ال مجموعة 
إاّل  واقعّياً  تصنيفها  َيسُهل 
الراوية  البطل  إىل  ننظر  عندما 
ِمن  ُيعاين  وأن  بّد  ال  أّنــُه  عىل 
"اهتزاٍز" نفيس ُيؤثِّر عىل توازنه 
شاب  فهذا  االجتامعي..  ومتاثله 
األخالقيات  مع  التوافق  عادي 
يخرج  لكّنه  الشعبّية،  السودانية 
له  صديقاً  ألّن  فجأة  طورِه  عن 
يتحّصل عىل مفقوٍد ِمن مجهول، 
وهو جهاز تليفون نّقال شبه خرايف 
يف إمكانّياته.. وهذا الصديق، بداًل 
املتوّقعة  بالنزاهة  ِمن أن يتّصف 
بالُنبل  فتى سوداين ميتلئ  أّي  ِمن 
لصاحبِه،  املفقود  إلعادة  ويسعى 
يستحوذ عىل الجهاز بضمري مصاب 
الذي  "التمّيز"  وهذا  بالشلل.. 
الراوي  لصديق  األقــدار  متنحُه 

ينُقل عدوى شلل الضمري إىل 
الـــراوي أيــضــاً، 

فيتحّول الراوي إىل "نصف لص"، أي أّنُه "ال ينُشل" 
ِمنهم..  للسواقط  "يتصّيد"  لكّنُه  الحافالت،  راكبي 
مثل  فيصبح  بعدئٍذ  سلوكِه  يف  يستوطن  واالرتياب 
سارق الفراخ الذي ال يرى عىل رأسِه أرياشها والناس 
الراوي  فيطارد  األحوال  هذه  تتفاقم  ثّم  يرونها.. 
اإللكرتونية  مفّكرتها  يف  الصورة  أّن  هو  يظّن  فتاة 
لها  يرتّصد  فهو  الراوي هي صورتها..  يلتقطها  التي 
عند مواعيدها للمعاينة ويصاب بخيبة أمل هّدامة 
حينام يكتشف أّنها أيضاً تكذب.. فالصورة التي عىل 
مفّكرتها ليست صورتها بل هي ملمثلة.. وبداًل ِمن أن 
يسامحها الراوي أو يعظها ثّم يعيد لها مفّكرتها، إذا 
م  بِه يف فورة الخيبة النفسّية التي ترتاَكم عليِه ُيهشِّ
عدم  وهكذا  الجمهور..  أمام  رتها  مفكِّ األرض  عىل 
مجتمع  يف  وتتشّعب  جذورُه  متتد  النفيس  التوازن 
العاملّية  الكوكبة  أفالك  يف  ــدوران  ال عىل  يتلّهف 

املاحقة بأرسع ِماّم يتأهلون للُمناطحة فيها..
    الخيال الجامح يف قصص الهادي 

الوعي  توازن  يف  االختالل  يطلقُه  رايض 
لتناول  إّما  املدائنّية،  الشخصية  لدى 

رشب  يف  للتامدي  أو  ما،  ٍر  ُمخدِّ
افتقاد  يف  للتهالك  أو  الخمور، 
لألبعاد  نتيجًة  النفسية  اللياقة 
وبني  املرغوبات  بني  الشاسعة 
الناشئ  يلقاُه  الــذي  الواقع 
الرشد  ِســّن  إىل  يدلُف  وهو 
األوهام،  عىل  ُقصورُه  فيبني 
ال  بقامءٍة  الواقع  يفاجئُه  أو 

وألنني  الــكــثــريون..  يتحّملها 
عنص  ــاد  ــس إف يف  أرغـــب  ال 
وهو  للقارئ  ــزاٍد  ك التشويق، 
فسأكتفي  القصص،  هذه  يطالع 
العناوين  عىل  عابرة  بتنويراٍت 
الطائر  "أطفال  اختارها..  التي 

فانتازيا  يل  تبدو  الثلجي" 
ِضمني  نقد  عــىل  مبنّية 

جـــهـــري لــظــاهــرة 
الطفيل  ــراء  اإلثـ

املــجــتــمــع  يف 
ــوداين  ــ ــس ــ ال
ــنــي..  املــدائ

والــقــّصــة 

التي َعنَونْت املجموعة يختلط فيها الخيال اإلبداعي 
البطل  عند  النَّحِتي  باإلبداع  الكاتب  عند  الجامح 
نهايًة يف نحِت  أّن املنحوتة ذاتها ُتشارِك  إىل درجة 
الهادي  وكان  تختفي..  ثّم  واملطرقة  باإلزميل  ذاتها 
أنثى  "فانتازيا  بالصدق حينام ساّمها  ُمفَعاًم  رايض 

الشط".. 
العاصمة  يف  الحياة  يستلهم  الذي  السارد      
سهامِه  توجيه  ِمن  االنفالت  يستطيع  ال  السودانية 
عريض  قطاع  يعزوها  التي  التعاسة  مسببات  نحو 
عىل  املتحّكمني  السياسيني  إىل  يعزونها  الناس،  ِمن 
أعنة القرارات.. وهذا إبداع يتواصل، ِمن 1956 إىل 
2016م، وال يصلح معُه مطلقاً التوصيفات الساذجة 
وامُلجِحفة التي ُتصنِّق امُلبِدعني إىل ُمواِلني ومعارضني، 
ثّم اّطراد امُلواطأة تجاه امُلواِلني واّطراد امُلخاَتلة تجاه 
املعارضني.. املجتمع السوي يفيض بالخالف الصّحي 
حول تشخيص األحوال لديهم، والعقل 
الجامهري  غالبّية  عند  النظيف 
العام  الــرأي  ذلــك  يخلق 
للجميع  يكشف  الــذي 
مسببات  ــع  ــواق م
الــتــعــاســة.. 
يكون  ــن  ول
اإلبــــداع 
صوتاً  إاّل 
ــاً  ــح ــي ــص ف
لهذه  مَينح 

لتشخيصات  ا
تعبريها  نربات 
وامُلتَقن..  املجازي 
"املبنى  قصة  يف 
الخفي" متثيل يصدق 
عىل أّي جهاز مخابرات 
الــدنــيــا  هـــذه  يف 
وبِه  العص،  لهذا 
ــة  ــَم ــاَق ــف ُم
للهوان 

التقنّية  ضبط  ألجل  املواطن،  لروح  واالسرتخاص 
مدهش  َعــرٌض  وهنالك  القادة..  لحامية  املوامئة 
الفاسدين  اإلداريــني  عسف  بني  "الغاّلبة"  ملعاناة 
الحليب  "أحوال  قصة  يف  املالّية  السطوة  وأصحاب 

والرصاص"..
    وتتواتر تلكم الظاهرات.. ففي قّصة "جنون 
القتال  بعد  ما  لحالة  معالجة  تتم  ال  موسمي" 
الكاريث لدى أحد املجّندين الريفيني فيذهب وينرش 
لوثة  "تداعيات  قصة  وُتوِعز  بلدته..  يف  الرعب 
طبيب متسّلط" إىل مغّبة استخدام النفوذ السيايس 
يف إدارات طبّية فرعّية لتجسري الفواصل بني الطب 
الطب املدريس..  الروحاين والشعبي ِمن جهة وبني 
دنيانا هذه،  ِمن  أّي مكان  االستخبارات، يف  إّن  ثّم 
قد تستخدم وسائل غري أخالقية لإليقاع باملعارضني، 
أو يف  التفتيش يف ضامئرهم،  مستويات  حتى عىل 
رات العفوّية الطالعة ِمن وجدانهم إىل  التقاط التفجُّ
ألسنتهم.. وذلك معروض يف قصة "عقد األوغاد".. 
الكوارث"،  "مجدي  قصة  تأيت  املسار  ذات  وعىل 
الذي يستعري ِمن الشبكة العنكبوتّية وسيلة احتجاج 
سلمّية ليعالج َضنكتُه، فُتجرّيها إحدى أذرعة األمن 
يصوِّرونها  كام  القيادة،  حامية  يف  لهم  بطولٍة  إىل 

إعالمّياً..
    وأختم هذه املالحظات بوقفة عند القصص 
األخريات، وهّن أقرب ما َيُكّن ِمن الواقعّية.. فقصة 
لشاريب  كنكهة  لالستخدام  وبيعها  القامري"  "صيد 
الخمور، تتجّمل عند النظر إليها ِمن زاوية مغلويب 
ِمن  الصحيح  يعرفون  يكادون  ال  الذين  الحال 
األخالقي  وِحّسُهم  املدينة،  أو يف  الريف  الخطأ، يف 
والبيئوي معدومان.. وُتوَجد متواليات ِمن الهلوسة 
لكّن  و"شــاهــد"..  موميايئ"  "جسد  القّصتني:  يف 
القصة الخامتة ُتبِدع يف طريقتها الحكائّية، كام ُتبِدع 
َحيَوات  ِمن  والغيبي  املاورايئ  للحيز  مالمستها  يف 
املجتمعات املسلمة.. فالسحر والشعوذة ترفض أن 
تغادر دنيا البرش، مهام يراهن الذهن امُلغرَم بالعلوم 
للغيبّيات  املجال  إفساح  عن  التباُعد  يف  الطبيعّية 
واملاورائيات.. والهادي رايض يبني هذه القصة عىل 
القارئ  مينح  فاملنَت  للَمنت..  تفسريّية  وحواٍش  منٍت 
يف  شؤونهم  حبائل  دْت  تعقَّ سبع شخصيات  أسامء 
األبالسة"..  محاية  الغواية..  "كتب  امُلساّمة:  القصة 
القرآنّية  بالُحروز  اإلميان  فيها  ميرح  منطقة  وهذه 
مستفيض  ِقسٌم  يلجأ  كالتي  والُرقيِّات،  والسحرّية 
يف  يعادلها  ما  ولها  املسلمني،  عوامل  يف  الناس  ِمن 
"محاية"  يكتب  الفك  العامل..  هذا  ثقافات  كّل 
لصبي لُه صلعات عىل رأسِه وأهلُه يعتقدون بأّن 
إبليس قد تبوَّل عليه.. وذات الفك يكتب وصفًة 
جالبة للعشق لصالح فتاة ترغب يف إغواء سائق 
الهادي رايض  ثنا  ُيحدِّ نّواي.. وال  املدعو  اللوري 
فِفِطني  هؤالء..  بني  أياديه  يضع  إبليس  كيف 
الفتاة العاشقة َتخطُف "محاية" الفتى حمدان 
فيكرتع،  يجلس  وحمدان  بها..  وتطرُي  ِبهَواجة 
لِفِطني..  زة  امُلجهَّ "املحاية"  أهله،  رعاية  تحت 
وأجارَك الله ِمن اللخبطة التي ُتذِهل بعد ذلك 

الداري والغبيان والحريان.!
والذين  فُيويف،  ُيبِدع  رايض  الهادي      
نقُص  ونحن  ُمستِحقاً..  للقّراء  ُيقّدمون  فّوزوُه 
ِمن  أدركناها  ما  إىل  التنبيه  حدود  عند  جرأتنا 
الباقة  هذه  ِمن  إليها  نتوّصل  التي  الجاملّيات 

العطرة.. ولله الحمد أواًل وآخراً..
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 مستهلُّ رواية )أخبار البنت مياكايا(

مقدمة إبراهيم إسحق ملجموعة الهادي راضي القصصية "فانتازيا أنثى الشط"
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كانت حلمًا جمياًل
يقول رئيس تحرير صحيفة الرشوق املرصية، عامد 
الدين حسني: "بعد عرش سنوات كاملة ال يزال البعض 
يرّص عىل الخلط عمداً أو بحسن نية بني ثورة الشعب 
ركوب  وبني   ،2011 يناير   25 يف  الشباب،  خصوصاً 
الثورة، وخلفها بعض  لهذه  اإلرهابية  اإلخوان  جامعة 

القوى ذات املصالح".
ويضيف الكاتب أن "املوضوعية واألمانة تحتامن 
علينا أن نفرق بني من خرجوا يف يناير مطالبني بدولة 
الثورة وعملوا  مدنية حقيقية، وبني من حاولوا رسقة 
مل  الذين  الشباب  بعض  وبني  خارجية،  قوى  ملصلحة 

ينضجوا سياسياً".
من  جمياًل  حلاًم  كانت  يناير   25" قائاًل:  ويتابع 
أجل الحياة الكرمية، ودولة القانون والدستور. فشلها 
ال يعيب من آمنوا بها، ولكن يعيب من جعلوها تفشل 

وسهلوا فشلها".
وكل  املرصية  الثورة  "ميزة"  أن  حسني  ويــرى 
ثورات الربيع العريب أنها "أظهرت أيضاً أننا متأخرون 
أمراض  وأن  املتقدم،  العامل  عن  قروناً  ورمبا  عقوداً 
ما  واالستبداد،  والتخلف  والتطرف  والجاهلية  القبلية 
فقط يف عقول  وليس  نفوس معظمنا،  كامنة يف  تزال 

حكوماتنا وأحزابنا السياسية".
عيش، حرية، عدالة اجتامعية: ما الذي تحقق من 

مطالب ثورة 25 يناير بعد عرش سنوات؟
ويقول السيد أمني شلبي يف صحيفة املرصي اليوم: 
"سوف يسجل التاريخ أنه بني هذا املصري الذى لقيته 
نجت،  التي  هي  مرص  كانت  العريب،  الربيع  ثورات 

إلسقاط   2011 يناير   25 يف  انتفضت  التي  فاملاليني 
نظام مبارك هي نفسها، وأكرث منها التي انتفضت 

يف 30 يونيو 2013 إلسقاط "حكم املرشد".
الثورة  هذه  مع  "تضافر  الكاتب:  ويضيف 
املرصى  الجيش  أن  أهلية  حرب  من  ونّجاها 
مارس مهمته التاريخية يف االلتحام والوقوف 

إىل جانب شعبه واحتضان أمانيه، ومن هنا 
يتذكر  ســـوف 

لثورة  الرشعية  االبنة  يونيو هي   30 ثورة  أن  التاريخ 
منذئذ ومرص  وأنه  لها،  واستعادة  وتصحيح  يناير   25
تسري بثبات عىل مسار التنمية والنهضة وبناء الدولة 

الحديثة".

لم تفشل.. ولم تمت
الجديد  العريب  قنديل يف صحيفة  وائل  ويتساءل 

اللندنية: "هل حقاً فشلت ثورة يناير يف مرص؟"
استمسك  من  كل  سنوات،  عرش  "بعد  ويقول: 
املنفى،  يف  مطارد  أو  سجني  أو  شهيد  الثورة  بعروة 
أو مفروض عليه السكوت، أو مجرب عىل الكالم مبا ال 

يعتقد أو يقتنع".
ويؤكد الكاتب أن ثورة يناير "مل تفشل... ومل متت 
بعد، بدليل أنه عىل مدار عرش سنوات من عمرها يتم 
طرح السؤال نفسه مجدداً: "هل فشلت ثورة يناير؟".
العريب يف موقع عريب 21:  يتساءل قطب  باملثل، 
يناير، وماتت معها مبادؤها؟ وهل  "هل ماتت ثورة 
وهل  الثورة؟  روح  معه  وانتهت  يناير،  جيل  انتهى 
بعد  يشء  منها  بقي  وهل  مكاسب؟  الثورة  حققت 

مرور عرش سنوات عىل اندالعها؟".
الثورة  نظام  "يــحــاول  ويضيف: 
يروج  أن  اآلن  الحاكم يف مرص  املضادة 
السامح  وعــدم  الثورة،  موت  لفكرة 
أعلن  حسبام  مــجــدداً  بتكرارها 
أنصاره  ويصدق  ــراراً،  م السييس 
يستسلم  كــام  ــوهــم،  ال ــذا  ه
للثورة  يوماً  انتموا  ممن  نفر 
حالة  فيعيشون  الهراء،  لهذا 

واإلحباط  اليأس  من 
منهم  البعض  دفعت 

عملهم  عىل  للرتكيز 
ــت  ــع فــقــط، ودف
البعض للكفر بالعمل 

البعض  ودفعت  السيايس، 
النظام،  أحضان  يف  لالرمتاء 

يف  املشاركة  مقابل  تنفيذية  أو  نيابية  مواقع  وتبوؤ 
تشويه الثورة النبيلة".

ويؤكد الكاتب أن "ثورة يناير كأي ثورة كربى قد 
مترض ولكنها ال متوت، وقد خاضت الثورة العديد من 
الجوالت بني مد وجزر. ومرور عرش سنوات عليها ال 
يعني نهايتها، فكل الثورات الكربى احتاجت لسنوات 
كل  تحقيق  من  وتتمكن  كامل  بشكل  تستقر  حتى 
بالتغيري،  يحلمون  من  مرص  يف  ظل  وطاملا  أهدافها. 
وهم كثريون، فإن مسعاهم سيكلل بالنرص يف النهاية، 

فإرادة الشعب هي من إرادة الله".

الدين والوطنية
ويف صحيفة املجد األردنية، يتساءل محمود كامل 
الكومي: "ملاذا فقدت اللحظة الثورية زخمها وفعلها، 
الثورة، لدرجة أن  بريق  نار ثوريتها وانطفأ  وخمدت 
الحكومة املرصية مل تعد تحتفل بها ــ متجاهلة مقولة 
الرئيس السييس أنه يستمد رشعية وجوده من ثوريت 
الدستور  نصوص  ومتجاهلة  ــ  يونيو  و30  يناير   25

ذاته؟".
ويقول الكومي إن "انتفاضة" يناير رفعت شعار 
واعية،  قيادة  دون  اجتامعية(  عدالة  حرية،  ")عيش، 

وعيها،  تزييف  ومحاولة  اخرتاقها  سّهل  مام 
فتقوقعت داخل الذات الُقطرية".

القرش:  سعيد  يقول  رصيف،  موقع  ويف 
ألسباب  الثورة  الـــرصاع "فشلت  منها 

التقليدي بني 
تني  لقو ا

املسلحتني، وهام من القوى املضادة للثورة، وإن اّدعى 
الضامن  اإلصالح  يقصد  فهو  ثورة  أهل  أنه  منهام  أي 

المتيازاته".
ويؤكد القرش: "ليست الثورة مسؤولة عن إنتاج 
النظام.  رأس  إلزاحة  التايل  الفراغ  يف  انطلقت  رشور 
يناير   25 أن  صادف  رياحاً  وانتظرت  قامئة،  الرشور 
بإعالن  للتبشري  الديني  اليمني  مارد  فخرج  أطلقتها، 

دولة اإلسالم".
ويرى الكاتب أن "الثورة استحقاق حني ال يجدي 
اإلصالح. وال تتأخر الثورات عن موعدها، بعد استنفاد 
الدين  والتغييب:  للتسكني  التقليدي  الثنايئ  املخزون 

والوطنية".
أن  يرى  رشد  ابن  كان  "وإذا  القرش:  ويضيف 
تجارة الدين تجد رواجاً حيث يشيع الجهل، فإن تجارة 
بالجهل  مريضة  مجتمعات  يف  رواجــاً  أكرث  الوطنية 
والخوف من عدّو مصطنع. وما أتعس ضحايا التدين 

الشكيل والوطنية القاهرة".

تقاريرتقارير١٠
الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

الديمقراطي ـــ وكاالت 

25 يناير هل "فشلت" الثورة املصرية؟ 

سؤال يتردد في ذكراها العاشرة
أوىل عــدد مــن ُكــتــاب الـــرأي يف 
العربية واملصرية اهتمامًا  الصحف 
على  سنوات  عشر  مــرور  بذكرى 
والعشرين  الخامس  ثورة  انــدالع 
دفعت  التي  مصر،  يف  يناير  من 
حسني  محمد  الــراحــل  الرئيس 
عشر  ثمانية  بعد  للتنحي  مبارك 

يومًا من االحتجاجات املتواصلة.
وتساءل ُكتاب عما إذا كانت الثورة 
أهدافها  تحقيق  يف  فشلت  قــد 
والــعــدالــة  والــحــريــة  العيش  مــن 
كـــان شعار  ــذي  الـ االجــتــمــاعــيــة، 
القاهرة  عمت  التي  االحتجاجات 
وما  وقتها،  املحافظات  من  وكثريًا 

هي املكاسب التي حققتها.



عن  املسؤولة  الــركــة  ــدأت  ب
تركيب اإلضاءة الجديدة مبلعب استاد 
الهالل السوداين أعاملها عقب وصول 
متهيداً  الخرطوم  إىل  مهندسني  ثالثة 
الهالل،  الستاد  شامل  مسح  إلجــراء 
التي  الجديدة  اإلضاءة  تركيب  بغرض 
آل  تريك  املستشار  سعادة  بها  وعد 
الشيخ، الرئيس الفخري لنادي الهالل، 
بالتعاون مع لجنة تطبيع نادي الهالل.
كان يف استقبال املهندسني باستاد 
الهالل، املهندس الفاضل التوم مساعد 

محمود  الربوفيسور  لالستاد  العام  املدير  إىل  إضافة  الرئيس، 
مبارشة  أعامله  الوفد  وبارش  التنفيذي.  املكتب  وأعضاء  الرس، 

التوم  برفقة  مالحظاته  ودون  الهالل،  استاد  إىل  وصولهم  فور 
ن عىل كل مالحظات الوفد الهنديس، كام وقف مساعد  الذي أمَّ

الرئيس عىل كل االحتياجات واملطلوبات يف الفرتة املقبلة.

النادي  ينتظر  متوسط  البحر  ×طقس 
األحمر يف جوالته اإلفريقية يف شامل الوادي، 
ممطر  ــئ  وداف صيفاً  جاف  حار  جو  وهو 
قبل  الحمراء  الكتيبة  عوائق  أكرب  ومن  شتاًء 

مواجهة نادي القرن.
مباين  الــحــرارة يف  ×ارتــفــاع درجــات 
أكادميية كرة القدم عقب قرار إيقاف الدوري 

بني  طاحنة  خالفات  تجري  حيث  املمتاز، 
لجنة املنتخب والخرباء الفنيني، الذين يرون 
يف  إال  تحدث  ال  بدعة  املنافسة  توقف  أن 

السودان.
×الطقس املنعش يسود سواحل مدينة 
الثغر بعد أن سطع الهالل يف السامء متوهجاً 

يف "الصدارة".

ميودراغ جيسيك مدربا للمريخ 

كأس إيطالياكأس إيطاليا
09:45 انرت ميالن: ميالن

الدوري اإلنجليزي الدوري اإلنجليزي 
08:00 نيوكاسل يونايتد: ليدز يونايتد

08:00 كريستال باالس: وست هام يونايتد
مانشسرت  ألبيون:  بروميتش  10:15 وست 

سيتي
10:15 ساوثهامتون: آرسنال

كأس ملك إسبانياكأس ملك إسبانيا
08:00 بلد الوليد: ليفانتي

10:00 جريونا: فياريال
10:00 ريال بيتيس: ريال سوسييداد
كأس الخليج العريب اإلمارايتكأس الخليج العريب اإلمارايت
03:15 شباب األهيل ديب: خورفكان

06:00 الوصل: الشارقة
دوري كأس األمري محمد بن سلامندوري كأس األمري محمد بن سلامن

02:30 الباطن: العني  
الدوري املرصيالدوري املرصي

05:00 املقاولون العرب: سموحة  
07:30 برياميدز: األهيل

رياضة

السوق والحكومة 6/ صفر

مجاهد العجب 

 في السنتر 

بحساب كرة القدم؛ فإن الفريق الذي يخرس بـ"6" 
أهداف دون مقابل البد ملجلس إدارته أن يقيل مدرب 
يفعل  مل  وإن  ذلك،  قبل  للمسألة  يخضعه  وأن  الفريق 
املدرب  كان  وإن  حتاًم،  النادي  جامهري  عليه  فستثور 
)حسيس( فسريحل لوحده، ويتقدم باستقالة تحفظ ما 
تبقى من ماء وجهه، لكن ال أعرف ما هي املعايري التي 
حال  ويرحلوا  باستقاالتهم  ليتقدموا  الساسة  يعتمدها 
عجزهم عن القيام مبهامهم األساسية، وفشلهم يف توفري 
الحياة الكرمية للمواطن، ما هي الخسارة التي ميكن أن 
/6" الخسارة  ينتظرون  هل  اإلقالة  أو  لالستقالة  تقود 
السوق  أمام  الحكومة  نالتها  التي  الخسارة  رمبا  صفر"، 

والتجار الزالت من وجهة نظرهم غري كافية!.
فشلت  الحالية  الحكومة  أن  إىل  يشري  الحال  واقع 
متاماً يف تحقيق األهداف الرئيسية التي قامت من أجلها 
الثورة، فال الحرية حققتها وال طبقتها مبعناها الحقيقي، 
نظر  يف  جعلها  للحرية،  مشوهاً  منوذجاً  قدمت  بل 
الكثريين مدعاة للسخرية والتهكم عىل خيارات الشعب، 
الفوىض  املتفلتني واملنفلتني ملامرسة كل أشكال  وقادت 

وارتكاب كل املخالفات تحت ستار الحرية الخاطئ. 
أما السالم فال زلنا نحتاجه ونطلبه يف غرب دارفور 
حدث  ما  ودونكم  الرق،  وواليــات  كردفان  وجنوب 
ويحدث يف الجنينة وكادوقيل وغريها من مدن السودان، 
والسالم  السلمي  التعايش  الحثيث إلفشال  السعي  هذا 
بني فئات املجتمع يثري الكثري من التساؤالت املروعة؟. 
األبرز  الغائب  فهي  والحرج؛  ث  حدِّ العدالة  وعن 
املشهد  عن  متاماً  غائبة  زالت  وال  الثورة،  شعارات  من 
العدالة  هي  أين  واالقتصادي،  واالجتامعي  السيايس 
وقتل  الفساد  قضايا  ملفات  من  تنئ  املحاكم  زالت  فال 
السودانية  املدن  شــوارع  زالت  ال  واألبرياء،  املدنيني 
الناس "حق  يسألون  الذين  باملحتاجني  تختنق  املختلفة 
الدواء ولقمة العيش"، الزال املواطن البسيط يعجز عن 
والذين  املقابلة،  كلفة  ارتفاع  بسبب  للطبيب  الذهاب 
لديهم املقدرة تعجز املستشفيات عن استقبالهم بعد أن 
تحولت إىل "سوبر ماركت" ال يدخله إال أصحاب الجيوب 
املنتفخه جداً، ال زال أبناء الشعب السوداين حائرين يف 
مصائر أوالدهم الطالب ما بني منهج القرَّاي املرفوض من 
الحكومة؛ واملنهج القديم الذي أعلنت الحكومة )ذاتااا( 
عزيزات،  وأمهات  العدالة  أين هي  تغيريه،  عن رضورة 
الشوارع أمام  وأخوات كرميات، وآباء أجالء، ينامون يف 
املخابز  أصحاب  نجح  الذي  الرغيف،  انتظار  يف  املخابز 
يريدون  الذي  للسعر  الحكومة  إخضاع  يف  واتحادهم 
الذي متنح فيه الحكومة )ذاتااا( تلك املخابز  الوقت  يف 
عن  تعجز  ذلك  ومع  املدعوم،  والغاز  املدعوم،  الدقيق 

فرض هيبة الدولة عىل من يتطاولون. 
أما السوق ــ حسبنا الله ونعم الوكيل ــ ال ميكن أن 
تصدق ما يحدث فيه ولو أن قادة الجهاز الفني للفريق 
ــ  الحكومة ووزرائها وأركان حربها  قادة  أقصد  ــ عفواً 
ذهبوا ساعة من نهار لتلك األسواق ألصابتهم "الخلعة" 
أحد  فال  األسعار،  يف  اختالفاً  لوجدوا  لياًل  عــادوا  ولو 
يحاسب وال أحد يسأل، وكأنهم يلعبون بهم "الضعيف 
العامة  بني  والحقيقة ال "سمني"  بقيف"،  والسمني  بقع 

والبسطاء. 
أي  ــ  معدالته  ألعىل  العدس  وقفز  الفول  تصاعد 
ترى  أن  يكفيك  الذي  الــدوالر  وليس  العدس  ــ  والله 
شوارع وأزمة املدينة تروج وتبيع الدوالر "أبو صلعه" يف 

قلب العاصمة وعىل مرأى ومسمع الحكومة. 
لعنارص  تفتقد  الحكومة  تشكيلة  أن  الواضح  من 
والعبي  مقصوصة  بأطراف  تلعب  فهي  جيدة،  دفاعية 
وال  االحتكاك  يجيدون  ال  البعيد،  للحد  مساملني  وسط 
ــ أقصد الحقوق،  الكرات من الخصوم  يعرفون افتكاك 
يعرف  ال  خطوطها،  أســوأ  من  فهو  الهجوم  خط  أما 
تسجيل األهداف وال يجيد مغازلة الشباك "ال بطقع ال 
بجيب الحجار"، وعن مرمى الحكومة فهو متاح للجميع 
وبإمكان أي العب أو خصم مبتدئ أن يسجل وبسهولة، 
إىل  تؤدي  الطرق  فكل  مرتدات  أو  عكسيات  من  سواء 

الشباك حتى وصلت النتيجة إىل ماهي عليه اآلن. 
السؤال املهم هل ستستمر املباراة دون أن تجري 
أو  باملدرب  يطيح  تغيرياً  "الحكومة"  الفريق  إدارة 
الفني وتنتظر "األقدار" والجاية  الجهاز  ستستمر بذات 

من الله بتصل.
اآلن،  يجري  ملا  رضوخه  يعني  ال  املواطن  صمت 
الضائع...  الزمن  حتى  النتيجة  تغيري  ينتظر  وأنه  خاصة 

فال تضيعوا الفرصة األخرية. 
قون املغربية بساوي مائة.

 

رياضةرياضة11
الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

ال لتوقف الدوري املمتاز

باإلنترنت

×قرار إيقاف منافسة الدوري املمتاز ــ كلام يشارك 

املنتخب يف مبارياته الخارجية ــ بال شك هو قرار ال يوجد 

إال يف السودان، ومل نسمع به يف أي دولة من الدول التي 

حولنا.

بإعداد  املنافسة  توقف  عالقة  هي  ما  ×أتساءل 

يوجد يف كشف األندية املشاركة يف  املنتخب، وكم العباً 

الدوري املمتاز حتى يتم إيقاف نشاطها بسبب أربعة أو 

خمسة أو قل عرة من العبيها تم اختيارهم للمنتخب 

القومي.

×إذا كان االتحاد السوداين لكرة القدم قد رشع يف 

إقامة منافسة رياضية موازية للدوري املمتاز أطلق عليها 

اسم دوري البدالء، فلامذا إذن يريد أن يحرم البدالء من 

املشاركة يف املمتاز يف حال غياب الدوليني عن الفريق.

أداء  عىل  سيؤثر  شك  بال  املمتاز  منافسة  ×توقف 

األندية، حيث بدأ اإليقاع الفني يف االرتفاع، وبدأ الالعبون 

يف دخول الفورمة، وبال شك فإن فرتة التوقف ستكون لها 

أثارها السلبية.

ومشاورة  مبشاركة  إال  يتخذ  ال  القرار  هذا  ×مثل 

الالعبني  وقدامى  واملدربني  الفنيني  من  كبرية  مجموعة 

حتى يأيت القرار مضمناً بآراء فنية وليس "خبط عشواء" 

كام يحدث اآلن.

×املهم أن مشاركة الهالل يف تنزانيا أمام فريق سيمبا 

سيشاركون  الذين  األساسيني  الالعبني  من  خالية  ستكون 

هذه  من  كبرية  الهالل  فائدة  تكون  فهل  املنتخب،  مع 

املباريات الودية.

× الهالل نجح يف ضم السنغايل إبراهيام وهو مهاجم 

الهالل  سيفيد  شك  وبال  فريد،  طراز  من  وهداف  خطري 

كثرياً يف املنافسة اإلفريقية وهذه جهود كبرية من راعي 

الهالل ورئيسه الفخري تريك آل الشيخ له التحية والتقدير.

×نجم الهالل جييس، يرى الكثريون أنه مظلوم وال 

يشارك إال قلياًل، فام هو السبب يا زوران؟ وهل هنالك 

عىل  الضغط  متارس  الهالل  يف  تكونت  جديدة  لوبيات 

فرصة  خري  السالم  دار  دورة  تكون  أن  نتمنى  املــدرب 

لظهور جييس وباقي املظلومني يف الهالل.

يف الويبيف الويب

×املريخ سعي للتعاقد مع مدرب "رصيب".. حقاً إنه 

"ضلنا".

×إعالم املريخ يؤيد هروب غوميز نكاية يف سوداكال.

األحداث  يحرك  الوايل  جامل  الهارب  زال  ما  ×هل 

يف املريخ.

×الهارب جامل الوايل يعلم أنه لن يستطيع العودة 

للسودان قريباً ألن يف انتظاره قضايا فساد وتجاوزات أمام 

الفساد  ومحاربة  يونيو  من  الثالثني  نظام  تفكيك  لجنة 

واستعادة األموال املنهوبة.

اإلعالمية  اآللية  برئيس  مرة  ألول  التقيت  ×عندما 

بالهالل دكتور هيثم السوباط أخذت عنه انطباعاً جمياًل.

هذا  وبــني  بيني  قامئاً  ــرتام  االح يظل  أن  ــو  ×أرج

الصحفي املريب يف ترصفاته وال يجربنا عىل الصدام معه.

×اتقي رش من أحسنت اليه.

املؤسسية  القرارات  تنقصها  السودان  يف  ×الصحافة 

بعد أن سيطر عليها الوافدون والدخالء عىل املهنة.

×مني الدخيل ده؟

الشركة األسبانية تبدأ يف تحديث إضاءة الهالل

الدميقراطي ــ مجاهد العجب الدميقراطي ــ مجاهد العجب 
االثنني؛  أمس  املريخ  مجلس  أعلن 
ميودراج  الرصيب  املدرب  مع  تعاقده  عن 
الفرتة  يف  الحمراء  الفرقة  لقيادة  جيسيك 
للمدرب  خلفاً  لعام  ميتد  بعقد  املقبلة، 
الفرنيس ديديه غوميز، الذي رحل لتدريب 

سيمبا التنزاين. 
املدرب  جيسيك،  بني  املفاضلة  ومتت 
الدين  ونرص  املرصي،  لإلسامعييل  السابق 
وليوبارد  للهالل،  السابق  املــدرب  النايب، 
أن  إىل  فيلود،  هوبري  والفرنيس  الكنغويل 
يف  ميودراج  عىل  النادي  إدارة  استقرت 

مفاوضات قادها آدم سوداكال. 
وينتظر أن يصل الرصيب إىل الخرطوم 
وقيادة  مهامه  الستالم  غداً  أو  اليوم  خالل 
الفرقة املريخية، التي تستعد للقاءات دور 
حيث  إفريقيا،  أبطال  بدوري  املجموعات 
جانبه  إىل  تضم  مجموعة  املريخ يف  يلعب 
وفيتاكلوب  التنزاين  وسيمبا  املرصي  األهيل 

الكنغويل. 
وقدم النادي عرب موقعه الرسمي سرية 
ذاتية للمدرب الرصيب الذي سبق له العمل 
وأوروبا"،  آسيا،  "إفريقيا،  قارات  ثالث  يف 
عىل  الطويلة،  املسرية  تلك  خالل  وأرشف، 

رصبيا،  يف  األندية  من  العديد 
الرصيب  بلغراد  بارتزين  أبرزها 
صوفيا  سيسكا  لنادي  إضافة 

البلغاري.
ألقاب وبطوالتألقاب وبطوالت

ميودراج   ــرصيب  ال حصل   
عىل  الــتــدريــبــيــة  مــســريتــة  يف 
حيث  ــاب،  ــق األل مــن  العديد 
والكأس،  الدوري  ببطوالت  توج 
قيادة  مــن  ــرصيب  ال متكن  كــام 
للفوز  الــتــونــيس  الصفاقيس 

بدوري أبطال العرب.
 مشوار جيسيك يف القارة  مشوار جيسيك يف القارة 

السمراء السمراء 
توىل جيسيك اإلدارة الفنية 
السمراء،  بالقارة  أندية  عدة  يف 
التونيس  الصفاقيس  ــرزهــا  أب
حصل  الــذي  الليبي،  واالتحاد 
يف  والكأس  ــدوري  ال عىل  معه 
األندية  من  لعدد  إضافة  ليبيا، 

العريب  بينها  من  آسيا  قــارة  يف  العربية 
الكويتي، كام قاد نادي تباريز شاه اإليراين.

 املدرب رقم  املدرب رقم 1313  
رقم  املدرب  جيسيك  ميودراج  يعترب 

"13" يف عهد املجلس الحايل لنادي املريخ 
الذي يقوده آدم سوداكال، فهل يقوى عىل 
السيناريو  بذات  رسيعاً  أمريكا  االستمرار 

الذي دفعه من سبقوه للرحيل؟.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

املريخ يتعاقد مع مدرب صربي
قرب  عن  ــ  الرسمي  املوقع  عرب  ــ  املريخ  نادي  أعلن 
اكتامل توقيع املريخ لعقد جديد مع املدرب الرصيب ميودراغ 
إىل  آدم سوداكال  النادي  توّصل معه رئيس  أّن  بعد  جيسيك، 
املريخ  املقبلة. وكان مدرب  املرحلة  إىل  الفريق  لقيادة  اّتفاٍق 
خالفات  إثر  املريخ  تدريب  غادر  قد  غوميز  ديديه  الفرنيس 
ثم  رواتبه،  استالم  تأخر  النادي حول  بينه وبني رئيس  نشبت 
التنزاين  سيمبا  فريق  مع  تعاقد  غوميز  بأن  األخبار  رشحت 
عىل نحٍو مفاجئ.وكان املريخ قد صعد لدوري أبطال إفريقيا، 
والقرعة أوقعته يف املجموعة األوىل إىل جانب األهيل املرصي، 

سيمبا التنزاين، وفيتا كلوب األنغويل.

برقو ينفي تدخله يف عمل الجهاز 
الفني 

برقو  حسن  السيد  الوطنية  املنتخبات  لجنة  رئيس  نفى 
ما أشيع عن تدخله يف عمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، 
وأضاف أن مدرب املنتخب فيلود ظل يرصد الالعبني لوحده يف 

املمتاز، ويبادر بضم الالعبني حسب إمكانياتهم. 
قضية  عن  واملريخ  الهالل  يتنازل  أن  برقو  وطالب 
إنهم قاموا بحل مشكلة  الوطني، وقال  الثاليث ألجل املنتخب 
سيزور  "الكاف"  رئيس  إن  وقال  لالتحاد،  املالية  التحويالت 

السودان قريباً.

مصطفى درش

املدرب رقم )13( يف عهد سوداكال.. 

الهالل يستعد لصن داونز من 
تنزانيا

يستعد الهالل لدوري املجموعات اإلفريقية من خالل 
الدورة الودية التي سيشارك فيها يف تنزانيا بجانب سيمبا 
التنزاين، وذلك بعد توقف الدوري املمتاز نسبة العدادات 
املنتخب الوطني ملبارياته املرتقبة يف تصفيات أمم إفريقيا.
وينازل  األوىل،  الودية  يف  بسيمبا  سيلتقي  الهالل 
نامنجو يف التجربة الثانية، ويعترب الهالل أن هذه املباريات 
هي خري إعداد للفريق قبل السفر إىل جنوب إفريقيا للقاء 
دوري  يف  الهالل  مباريات  افتتاحية  يف  داونز  صن  بطلها 

املجموعات اإلفريقية لألندية أبطال الدوري.

ــق  ــري أجـــــرى ف
ــدم بــنــادي  ــق ــرة ال كـ
مبلعب  مــرانــا  املــريــخ 
بالخرطوم  النيل  وادي 
الالعبني  كل  مبشاركة 
املــدرب  إرشاف  تحت 
الخري  قدم  الضو  العام 
واملعد البدين أحمد بن 
قابلية وعمل الضو عىل 
الجمل  بعض  تطبيق 
إستعدادا  التكتيكية 
األحمر  الستحقاقات 

املحلية واالفريقية. 

أودع نادي املريخ نهار أمس استحقاقات 
الالعب الربازييل ماركوس يف حسابه الشخيص، 
الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  للقرارات  تنفيذا 

لكرة القدم التي ألزمت النادي بسداد رواتب 
الالعب عن فرتة تعاقده مع املريخ، وإيقاف 
السداد.وأشار  لحني  تعاقدات  أي  النادي عن 

سداد  إىل  املريخ  لنادي  اإلعالمي  املكتب 
املروطة  العقوبة  إسقاط  وبالتايل  املبلغ، 

بشأن حرمان النادي من التعاقد.

املريخ يتدرب بملعب وادي النيل 

املريخ يسدد مستحقات الربازيلي ماركوس



أقوال ضد النسيان:
رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس 
في صناديق االنتخابات فحسب، بل 
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إن عجبك مالك شوف ضل الضحى

مثل سوداني 
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من اآلخر
اسماء جمعة 

الصحافة  متابعات  أوردت  القاهرة  صحف  يف 
املرصية ومنها )جريدة األهرام( أن لجنة إزالة التمكني 
القضاء  رئيسة  تقاعس  اىل  النظر  لفتت  السودانية 
املضاربني  ملالحقة  نيابة  تشكيل  عن  العام  والنائب 
من  إليهم  أجلس  كنت  ومن  قالت(..  )هكذا  بالدوالر 
السودانيني بينهم مجموعات شبابية نشطة يف تشكيالت 
إسفريية وقروبات عمل ملؤازرة الثورة يف نطاق املجتمع 
سابقة(  )مآخذ  لهم  إن   قالوا  املقاومة  ولجان  املدين 
عىل الوترية التي تسري عليها املؤسستني العدليتني؛ كام 
أنهم تابعوا املؤمتر الصحفي للجنة إزالة التمكني الذي 
بتوقيته..  اللحاق  يف  أخفقت  أين  أو  مشاهدته  فاتتني 
قال  الخواجات  أحد  إن  اختالف.. حتى  العبارتني  وبني 
إن السودانيني ومواطني العامل الثالث والرشقيني عامة 

يلقون بالتبعات عىل غريهم.. فهم يصلون اىل املحطة 
لقد  يقولون  وال  فاتني(  )القطر  ويقولون  متأخرين 
تأخرت عن موعد القطار...! .املهم أن املجموعات التي 
التقيتها هنا يف القاهرة عىل تباين األعامر واالتجاهات 
واملهن ودرجة املتابعة.. جميعهم غاضبون من بطء سري 
الدم خاصة..  العدالة ومحاكمة أزالم اإلنقاذ يف جرائم 
كثريون  ويقول  يوم..  كل  يتكشف  الذي  الفساد  ويف 
منهم إنهم كانوا يأملون أن تكون العالقة بني لجنة إزالة 
التمكني وبني األجهزة العدلية والنيابات متينة َومبارشة 
وعىل خط ساخن.. فإذا به يف برودة شتاء القاهرة...!! 
ورغم كل املالحظات واالنتقادات والوخزات واملطالبات 
والرجاءات واملسريات املليونية ال تزال مؤسستي النيابة 
والقضاء وكأنهام يف واد آخر )غري ذي زرع( .. ال تربطه 

رابطة بالثورة التي زلزلت أركان الدنيا وبفساد اإلنقاذ 
وجرامئها التي تتكشف فظائعها وقبورها الجامعية بني 

آن وآن..!
السودان؟!  يف  السمكية  الــروة  حجم  هو  ما    -
رغم بعض االجتهادات ال زالت صحافتنا االقتصادية يف 
السودان تحتاج اىل أن تفتح بعض امللفات بلغة األرقام 
اآلن  ينتقدون  الذين  وبعض  السودان..  موارد  حول 
الحكومة  أقالمهم يف سلخ  االقتصادي ويرشعون  األداء 
يزينون  كانوا  اقتصادية  صحف  تحرير  رؤساء  بينهم 
يحمل  بعضهم  كان  بل  وخرمجتها  فسادها  لإلنقاذ 
البنادق يف الكباري عشية انقالب اإلنقاذ املشؤوم وهم 
إنقاذيون مدنيون ولكنهم تسلحوا لوأد الدميقراطية..!! 
عىل العموم هذه قصة أخرى لكن املناسبة أن الحكومة 

يف  السميك  لالستزراع  مرشوع  أضخم  أكملت  املرصية 
يف  سمكية  مزارع  عرب  إفريقيا  وقارة  األوسط  الرشق 
بورسعيد عىل مساحة أكر من  19 ألف فدان بها نحو 
ستة آالف حوض بطاقة إنتاجية أكر من  13 ألف طن.!. 
والحمد لله لدينا يف السودان مطاعم سمك بال عدد 
وال حرص ولكن علم ثروتنا السمكية عند عالم الغيوب..  
وكان ميكن أن تكون األسامك من أرخص املواد الغذائية 
متاح..  املعيشية ألنها مصدر  الضائقة  تساهم يف  التي 
ولكننا مشغولون ألكر من شهرين يف معمعة ترشيحات 
وحاليب  الــحــركــات....  و)تحنيس(  الجدد  الـــوزراء 

سودانية..!

قاهريات )6(

مقطع شعري

عثمان بشرى

يا معطون في البال ومشتت
عبر مسام الحاجة وجلد الِحلة

طقس مميز أنه أحجي الكون بلونك
وأحلب ضي النجمة أغني أمني

لهاث الجوف بي كونك
جان جاك روسو

النظام  وأسقطوا  ديسمرب 2018  املواطنون يف  ثار 
املخلوع بسبب التدهور املستمر يف كافة مناحي الحياة 
وخاصة املعيشية، فقد انشغلوا بأزمات الغذاء والسكن  
والكهرباء والوقود واملواصالت والدواء وتركوا أحالمهم 
وطموحاتهم تتبخر وتذوب بسبب حرارة تلك األزمات 
املستمرة  التي ال تنخفض أبدا، كثريون يئسوا من حال 
البلد وهاجروا لتحقيقها بعيدا عن الوطن. نجح بعض  
وآخر فشل وثالث مات فعال أو أصبح ميتا وهو حي، 
أما األمر األكر أملا وحرسة  هو أن النظام املخلوع كان 
يتعمد أن تظل تلك األزمات قامئة، فهو يؤمن بأن سياسة 
إضعاف املواطن وشغله بهذه األزمات هو الحل الذي 
سيمكنه من البقاء عىل السلطة اىل األبد، ولكنه يتظاهر 
بأنه يعمل عىل معالجتها باإلعانات والتسول واالرتزاق 
وال يلجأ للحلول الجذرية التي تحفظ للسودان كرامته 
بل دمر كل املشاريع التي ميكن أن تحقق الحل وهذا 

أمر يعرفه الجميع.
زال  وما  تقريبا  عامان  الثورة  عىل  اليوم  مييض 
الحال كام هو ال يتحسن وال يتوقف عن التدهور، وبعد 
األمل الذي زرعته الثورة يف نفوس املواطنني، بدأ القلق 
واإلحباط  يتسلل إليهم مرة أخرى، فعادوا اىل الشوارع 
ال  عقود،  ثالثة  منه  حرموا  الذي  حقهم  وهذا  يهتفون 
أحد ميارس عليهم االبتزاز ليقنعهم أن السودان محسود 
وحمدوك  تحمله،  يجب  قدر  الفقر  وال  إسالمه  يف 
يطمئنهم يف كل خطاب أن سنعرب وننترص، ولكن ألنهم  
أصيبوا بوفبيا االنتظار من هول ما حدث لهم يف العهد 
املخلوع  النظام  وكوادر  يستعجلون،  اآلن  هم  املشئوم 
عهد  أن  للشعب  يصورون  وبدأوا  القلق  هذا  استغلوا 
البشري األسود أفضل من عهد حمدوك الذي مل يتجاوز 
عمره العام، والعاقل يدرك أنه ليس بأفضل رغم كل ما 
يحدث فبال شك هناك فرق كبري بني أن يعاين الشعب 
وهو مستعبد ومضطهد وتعالج أزماته بالرتقيع، وبني أن 
يعاين وهو حر وسيد ويجري البحث عن حلول جذرية 

ألزماته تلك  .
يجب أن يدرك الناس أن ما يعانيه السودان اليوم 
ولن  يسقط  مل  الذي  املخلوع  النظام  بسبب  أيضا  هو 
يسقط قريبا فهو ترك خلفه أطالل بلد اسمه السودان 
من  التأسيس  إعادة  اىل  ويحتاج  يشء  كل  اىل  يفتقر 
نقطة الصفر، وشعب مأزوم يعاين من االنقسام والكثري 
لنا  من األمراض االجتامعية، واألسوأ من كل ذلك ترك 
أنفسهم،  عىل  منكفئني  بعض(  شبه  وساسة  )عسكر 
إرضاء  أجل  السياسة من  أنانيون غري حكامء، ميارسون 
أنفسهم األمارة بالسوء، ليس يف تصور أحدهم السودان 
أجله،  من  وضحوا  ثاروا  الذين  الشباب  يتصوره  الذي 
ميارسون  العسكر  وال  سياسة  ميارسون  السياسيون   ال 
يتحقق  ومل  عامان  مىض  وبسببهم  مبهنية،  العسكرية 
الكثري عىل الصعيد الداخيل، ولكن ثبت متاما أن أزمتنا 
أدمنوا  عسكر  بني  يدور  الذي  الرصاع  هي  الحقيقية 
تعاطي السياسة وسياسيون أدمنوا تعاطي الفشل  وهذا 
انعكس عىل إدارة الشأن ليس يف الوقت الحايل بل منذ 

االستقالل.
عالج هذه املشكلة املعقدة لدى الشعب، والحل 
الستبدالها  الحالية  الحكومة  إسقاط  يف  ليس  اآلن 
عليها  تربت  التي  الثقافة  نفس  تحمل  أخرى  بحكومة 
أجيال، وإمنا  العمل الثوري املتواصل الواعي لتغري هذه  
الثقافة وعالج العسكر من إدمان السياسة والسياسيون 
تأيت  ومعها  الدميقراطية  نبلغ  حتى  الفشل  إدمان  من 

الحلول النهائية.

هنا تكمن أزمة البلد الحقيقية 

د. مرتضى الغالي 

مسألة

الثالثاء  ٢٦ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٢ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٢(

 مواقع التواصل االجتماعي 

))11((
• األزمة االقتصادية الطاحنة التي تدفع حيوات 
الحيلة  وقلة  الفقر  من  زوايا حرجة  إىل  اآلن  الناس 
الحلول أمامها؛ ُتصنع يف عواصم دول  وانعدام أفق 
عديدة تريد للتغيري أن مييض بحسب هواها، هذه 
ليست نظرية مؤامرة لكنها قراءة ملا يجب أن يكون 
عليه حال عملتنا بعد قرارات حيوية كانت ستدفع 
املستمر؛  تدهورها  توقف  مل  إن  لألمام؛  قلياًل  بها 
فسيتدهور  هناك؛  "شغالة"  املضاربات  وألن  لكن 
قطار  لوضع  الوصفة  وهذه  هنا؛  وأكر  أكر  الوضع 
االنتقال الدميقراطي أمام غضبة الشارع الذي ُتجّوع 
أخرى  جهات  غضبه  وتشعل  عديدة،  جهات  فيه 
بقضايا وهمية؛ ُيساق إىل متثيلية "التفويض" التي ال 
ميكن أن تقوم يف السودان بعد ثورة ديسمرب، أيضاً 
فيه؛  مبا  السودان  الجهات حرق  تستنكف هذه  لن 

لتحقيق غاياتها، فقد أُحرقت دول قبله.
أركان  من  ركن  كل  يف  تكمن  التي  الهشاشة   •
االنفالتات  بالخري،  تنبئ  ال  هيكلياً،  التغيري؛  مفاصل 
والرصاعات التي يف األطراف، انهيار العملة الوطنية، 
داخل  الحاد  االستقطاب  السياسية،  القوى  تشظي 
الحياة  ُكلفة  ارتفاع  االنتقالية؛  السلطة  مكّونات 
واملعيشة؛ الفراغ املصنوع يف هياكل السلطة نفسها؛ 
ثم الدفع باتجاه حروب إقليمية؛ يضع السودان كله 
تحت فوهة بندقية الثورة املضادة وحكومات أخرى.

))22((
اآلن، هل هم مستشارو  للسودان  يفّكر  • من 
حمدوك؟ هل هم مستشارو الربهان وحميديت وبقية 
أعضاء السيادي؟ هل هي الحرية والتغيري؟ هل هي 
املخابرات؟ هل هي مراكز صنع قرار خارجية؟ هل 
البناء  أولوية  املتفرقة؛  املختلفة،  العقول  تضع هذه 
االجتامعية  املكونات  فيها  تشتعل  لدولة  والتأسيس 
والخبز  الــدواء  يف  حادة  أزمات  وتواجه  برصاعات 
الدخل  وانهيار  التضخم  نسبة  ارتفاع  مع  والوقود 

الشخيص، باألحرى انهيار كل يشء تقريباً.
• تقود األسئلة إىل مناطق الهشاشة يف التكوين، 
املعافاة  الحركة  يكّبل  الذي  الداء  موضع  إىل  تقود 
نحو أفق مفتوح إلعادة بناء السودان ووضع لبنات 
حقيقية؛ بناء املؤسسات، بناء الدستور، بناء السالم، 
والقانون، لخلق وطن  الحقوق واملواطنة  بناء دولة 
الخدمات  عىل  الحصول  يف  الجميع  فيه  يتساوى 

والفرص والحقوق؛ ويتساوون أيضاً يف الواجبات.
شخصية  يطبع  ــذي  ال التنفيذي  السمت   •
التفكري  عملية  يجعل  ككل؛  االنتقالية  الحكومة 
اتجاه  يف  للسري  الرؤى  وبذل  والتخطيط  السيايس 
املستقبل مهمة تقوم بها جهات أخرى غري الحكومة 
القدمية  ببنيته  الوزراء  ملجلس  يتسنى  فلن  نفسها؛ 
رئيس  ملصلحة  الصالحيات  كل  ُتصادر  والتي  ذاتها 
التنفيذي  الجهاز  من  تجعل  أن  ومكتبه  ــوزراء  ال
وإزالة  والتغيري  والبناء  التنمية  باتجاه  تدفع  حيويًة 
ومفاصل  الحكومية  الدواوين  من  اإلسالميني  متكني 

الدولة.
))33((

وشعوبه  املختلفة،  مبــوارده  غني  السودان   •
والفرص  والتبعية،  الفقر  ربقة  لالنعتاق من  التواقة 
التي تفتحها هذه املوارد إلنسان السودان وللمنطقة 
ككل إذا أفلت املارد الجبار من املدار الذي ُيراد له 
السري فيه؛ سيذهب ببالدنا نحو الغد املزهر والتنمية 

الدميقراطية التي نريد.

مكانها وين؟ 

هكذا
عبدالرحيم حمدالنيل

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
إسحق  إبراهيم  الكبري  والقاص  الروايئ  الراحل  جثامن  ووري 
الرى أمس اإلثنني مبدينة هيوسنت بوالية تكساس األمريكية، وشهد 

يتم  أن  يرجح  كان  وعرب.  سودانيني  األصدقاء  من  جمع  الدفن 
الدفن يف السودان. يذكر أن الراحل الروايئ كان قد وافته املنية، يوم 

السبت "23" يناير "2021"، عن عمر ناهز الـ"75" عاماً.

أصبحت األقنعة والتباعد االجتامعي وغسل اليدين جزءاً ال يتجزأ 
اليومية اآلن، ومل يعد معظمنا يفكر شعورياً يف عديد من  الحياة  من 
مامرسات السالمة التي نتبعها. ولكن، كام سيقول لكم أي والد أو معلم 
مدرسة، فإن إبقاء األطفال عىل بعد مرتين من بعضهم البعض قد يكون 
ارتداء  يطلب  ال  القانون،  ومبوجب  األحيان.  بعض  يف  مستحيل  شبه 
الكاممة من األطفال دون سن الخامسة يف اسكتلندا، والحادية عرشة يف 

إنجلرتا وويلز، والثالثة عرشة يف إيرلندا الشاملية.
ولحسن الحظ، تشري األبحاث إىل أن األطفال أقل عرضة لإلصابة 
بفريوس كورونا من البالغني، واحتامل أن تكون إصابتهم خطرية أضعف. 
أولئك  أن  كوليدج  لندن  جامعة  من  دراسة  أكدت  املايض،  العام  ويف 
الذين تقل أعامرهم عن 14-12 عاماً "هم أقل عرضة بشكل ملحوظ" 

اللتقاط عدوى كورونا من شخص مصاب.
الطب بجامعة هارفارد، فلن تظهر أي أعراض عىل  لكلية  ووفقاً 
عديد من األطفال إذا أصيبوا بالفريوس، وستكون األعراض لدى أولئك 

الذين يصابون به أخف مقارنة بالبالغني.
ويف حني أن من النادر أن تكون إصابة األطفال بالفريوس خطرية، 
فإن املرض ال يخلو من املخاطر عىل األطفال. ويف العام املايض، تويف ستة 
أطفال مل تكن لديهم مشاكل صحية سابقة بسبب فريوس كورونا، وفقاً 

لبيانات هيئة خدمات الصحة الوطنية )أن أتش أس(.
كام أن األطفال معرضون لخطر اإلصابة مبرض نادر، لكنه قد يكون 
بعد  األطفال  لدى  املتعددة  األنظمة  التهاب  متالزمة  يسمى  خطرياً، 

اإلصابة بكورونا.
أعراض هذه املتالزمة متنوعة، وميكن أن يكون تأثري الحالة مختلفاً 
من طفل آلخر. عىل أي حال، ووفقاً للكلية امللكية لطب األطفال وصحة 
ارتفاعاً  الذين تم تشخيصهم كانوا يعانون  الصغار  الطفل، فإن جميع 
يف درجة الحرارة استمر ألكر من ثالثة أيام. وقد يعاين بعضهم طفحاً 
آالم  مثل  البطن  يف  أعراض  من  اآلخر  البعض  يشتيك  قد  بينام  جلدياً، 
املعدة أو اإلسهال أو القيء. وقالت الكلية امللكية إن املتالزمة "نادرة 
الذين يصابون  جداً"، وإن أثرها لن يكون خطرياً عىل معظم األطفال 

بها.
وإليكم فيام ييل أعراض فريوس كورونا التي يجب ترصدها عند 

األطفال.
األعراض الثالثة املعروفة لإلصابة بكورونااألعراض الثالثة املعروفة لإلصابة بكورونا

متاماً كام هو الحال عند البالغني، ميكن لألطفال أن ميروا باألعراض 
الحرارة،  درجة  ارتفاع  وهي  كورونا،  لفريوس  شيوعاً  األكر  الثالثة 

والسعال الجديد واملستمر، وفقدان حاسة الشم أو التذوق، أو تغريها.
الوطنية بوجوب خضوع أطفالك،  الصحة  وتنصح هيئة خدمات 
يف حال ظهور أي من هذه األعراض عليهم، الختبار اإلصابة بكورونا، 
كام ينبغي عليك وعىل أي شخص ضمن حلقة الدعم الخاصة بأرستك 

االلتزام بالبقاء يف املنزل وعدم استقبال زوار حتى ظهور النتيجة.
السعال  أن  كورونا  أعراض  دراسة  تطبيق  أجراه  بحث  وتوصل 
الراشدين،  عند  منه  األطفال  عند  شيوعاً  أقل  والشم  التذوق  وفقدان 
وأن األعراض األخرى كانت تتكرر عند الصغار. كانت الحمى هي إحدى 
عالمات كورونا املعهودة التي غالباً ما كانت تشاهد عند األطفال، حيث 

سجلت كعرض عند قرابة نصف الحاالت عند األطفال.
اإلعياءاإلعياء

اإلعياء هو  فإن  أعراض كورونا،  تطبيق دراسة  لبيانات من  وفقاً 
هناك  وكان  الفريوس.  مع  األطفال  يعانيها  التي  شيوعاً  األعراض  أكر 
198 طفاًل من بني 16 ألف شخص جمعت بيانات عن أعراضهم، وقد 
عاىن 55 يف املئة من هؤالء الصغار اإلعياء عند إصابتهم بفريوس كورونا.

كينغز  جامعة  من  البحث  قاد  الذي  سبيكتور  تيم  الربوفسور 
كوليدج لندن، قال لصحيفة "غارديان": "علينا البدء بإخبار الناس عن 
األعراض الرئيسة لدى الفئات العمرية املختلفة، بداًل من هذا الهوس 

العام بالحمى والسعال وضعف حاسة الشم".
الصداعالصداع

كان الصداع العرض الثاين األكر شيوعاً عند األطفال، وفقاً لتطبيق 
دراسة أعراض كورونا. ومن بني الـ198 حالة املسجلة لدى الصغار، اشتمل 

54 يف املئة منها عىل صداع.
يف  العاملني  أبناء  من  ألف طفل  نحو  أجريت عىل  دراسة  وكانت 
مجال الرعاية الصحية، ونرشت يف املجلة الطبية الربيطانية، أكدت حقيقة 
شيوع الصداع لدى األطفال املصابني بكورونا، حيث أبلغ 12 طفاًل )18 يف 
املئة( عن شعورهم بصداع من بني 68 طفاًل من املجموعة الذين ثبتت 

إصابتهم بالفريوس.
أن  الربيطانية  الطبية  املجلة  يف  املنشورة  نفسها  الدراسة    وجدت 
كانت شائعة  البطن  والقيء وتشنجات  اإلسهال  الهضمية مثل  األعراض 
بني الصغار الذين كانت نتائج اختبارات إصابتهم بكورونا إيجابية، حيث 
الدراسة  املعدة من أصل 68 صغرياً شملتهم  يف  عاىن 21 طفاًل اضطراباً 

وثبتت إصابتهم بالعدوى.
لدى  بالفريوس  اإلسهال  أيضاً  كورونا  أعراض  دراسة  تطبيق  وربط 
األطفال، حيث أبلغ 13 يف املئة من أصل 198 طفاًل عن معاناتهم اإلسهال.

تقرأ غدا:
حوار مع د.ياسر مريغني

موارة جثمان الروائي إبراهيم إسحق الثرى 
أمس بهيوستن

ما هي أعراض كورونا لدى األطفال؟
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