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وصول وتفريغ عدد من بواخر الوقود واعتماد )127( جنيهًا للتر البنزين
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

الخري باخرة عىل متنها "35" ألف طن  استقبل ميناء 
حسن  الكابنت،  الخري  ميناء  مدير  وقال  الجازولني،  من 
الباخرة رست عىل الرصيف وبدأت يف تفريغ  قريش، إن 

حمولتها.
وتوقع أن تعقبها باخرة أخرى تحمل "39" ألف طن 
بواخر جازولني  أن هنالك 4  البنزين، وأوضح قريش  من 
أخرى  باخرة  بجانب  االنتظار  يف  بنزين  واحدة  وباخرة 
باخرة  عىل  عالوة  الطبخ  غاز  من  طن   "5500" تحمل 

أخرى من الفرينس.
سعر  االقتصادي  والتخطيط  املالية  وزارة  واعتمدت 
رضيبة  من  بإعفائه  وذلك  البنزين  للرت  جنيهاً   )127(
وضعتهام  الذين  الخيارين  من  كواحد  امُلضافة،  القيمة 

وزارة الطاقة والتعدين.
الرحمن،  عبد  خريي  والتعدين  الطاقة  وزير  وأعلن 
يف  التأخر  مبعالجة  الوقود  إمداد  أزمة  حل  عىل  االتفاق 
املراجعة الدورية لسعر البنزين والجازولني بحسب آلية 

التسعري بوزارة املالية.
لرت  لسعر  خيارين  التسعري  آلية  "وضعت  وأضــاف: 
القيمة  رضيبة  بوجود  جنيهاً   )145( أحدهام  البنزين 

البنزين  إعفاء  بعد  جنيهاً   )127( وسعر  املضافة، 
اعتمدت  مداوالت  وبعد  الرضيبة،  تلك  من  والجازولني 
وزارة املالية سعر )127( جنيهاً للرت البنزين بإعفائه من 
إن  خريي  قال  الكهرباء  وحول  امُلضافة".  القيمة  رضيبة 

ه  وجَّ االقتصادي  بالقطاع  اجتامعه  خالل  الوزراء  رئيس 
بتوفري وقود الفرينس املدعوم بالتعاون بني وزارة املالية 
قطع  السترياد  والرتتيب  اإلسرتاتيجية،  السلع  ومحفظة 

الغيار املطلوبة حرصاً عىل إمداد كهربايئ مستقر.

مسؤول أمريكي: العالقة مع السودان 
تمر بلحظة تحول تاريخي

صدقي كبلو: الوضع االقتصادي مهدد 
لالنتقال الديمقراطي 

ضريبة جديدة على المنتجات الصناعية

شركات االستيراد: أجندة خفية
تخلق أزمات الوقود

تركيب 3 آليات مناولة جديدة بالميناء

السفير البريطاني يشدد على ضرورة استكمال مؤسسات االنتقال

الخرطوم ــ الدميقراطي الخرطوم ــ الدميقراطي 
األمريكية  العسكرية  القيادة  قائد  نائب  أعرب 
اعتزازه  عن  يونج،  أندرو  "افريكوم"،  إفريقيا  يف 
بقيادة أول وفد "الفريكوم" يزور السودان لتعزيز 
السوداين واألمرييك،  الجيشني  العالقة بني  وتوطيد 
والذي أصبح ممكناً بفضل نضال الشعب السوداين 

ملستقبل دميقراطي .
نعمل  "إننا  أمس:  صحفية  ترصيحات  يف  وقال 
االنتقالية  املدنية  الحكومة  مع  بالتعاون  معاً 
السوداين  الجيش  بني  الرشاكة  لتعزيز  السودانية، 

املحرتف وقيادة الجيش األمرييك يف إفريقيا".
والواليات  السودان  بني  العالقات  أن  وأوضح 
تاريخي، وأنها أصبحت  بلحظة تحول  املتحدة متر 
السوداين  للشعب  الباسلة  الجهود  بفضل  ممكنة 
مجدداً  الدميقراطي،  التحول  أمام  الطريق  لفتح 

االلتزام بتعزيز العالقات قائاًل: "إننا نبحث ونطور 
مستقبل  ببناء  الكفيلة  والسبل  الوسائل  سوياً 

أفضل".
تأسست  التي  األمريكية  املقاربة  أن  إىل  وأشار 
املشرتك  وااللتزام  املتبادلة،  والثقة  الحوار،  عىل 
بتعزيز األمن واالستقرار، أسفرت عن عالقات أمنية 

متبادلة املنافع.
وكان وفد من كبار القادة املدنيني والعسكريني 
وصل  )افريكوم(،  إفريقيا  يف  األمريكية  بالقيادة 
الخرطوم يف زيارة تستغرق يومني برئاسة نائب قائد 
املدين-  التواصل  عن  املسؤول  األمريكية  القيادة 
املخابرات،  ومدير  يونج،  أندرو  السفري  العسكري، 
األدمريال هايدي بريج، وعدد آخر من العسكريني، 
والتقى الوفد بعدد من كبار املسؤولني الحكوميني، 

وقادة املجتمع املدين.

الخرطوم ــ ناهد أويش الخرطوم ــ ناهد أويش 
كبلو،  د.صدقي  االقتصادي،  الخبري  قال 
ومهدد  سيئ  الراهن  االقتصادي  الوضع  إن 
أن التظاهرات  لالنتقال الدميقراطي، موضحاً 
يرض  ما  إىل  تتطور  قد  اآلن  الشارع  وحراك 
املعادية  للقوى  ويسمح  االنتقالية  بالفرتة 
االنتقال  ــداف  أهـ بتقويض  والطامعني 

الدميقراطي.
مسؤولية  االنتقالية  الحكومة  وحمل 

تراجع  أن  "يجب  قائاًل:  اآلن،  يحدث  ما 
سياسة  تنفذ  وأن  اآلن  املتبعة  السياسات 
أو  والتغيري  الحرية  لقوى  االقتصادية  اللجنة 
االنسحاب قبل أن يحدث دمار أكرث للبالد". 

لـ)الدميقراطي(:  ترصيح  يف  كبلو  وقــال 
الحكومة ملطالب تظاهرات  "إذا مل تستجب 
الخرطوم والفارش بتحسني األوضاع املعيشية، 
الخبز  أزمة  معالجة  من  املطالب  ستتصاعد 

والوقود والكهرباء إىل إسقاط الحكومة.

الخرطوم ــ ناهد أويشالخرطوم ــ ناهد أويش
إنتاج  رضيبة  السودانية  الحكومة  فرضت 
جديدة عىل املنتجات الصناعية ترتاوح ما بني ١٠ 
اىل ٢٠٪ وعممت هيئة الجامرك السودانية خطاباً 
عىل القطاعات الصناعية واإلنتاجية قىض مبوجبه 
"البالستيك  منتجات  عىل  إنتاج  رضيبة  فرض 
واألثاثات وزيوت العربات والصابون والسرياميك 

والرخام وتصفية الذهب". 
)الدميقراطي(  تحصلت  الذي  الخطاب  وحدد 
عىل  املفروضة  الرضيبة  قيمة  منه  نسخة  عىل 

وتلفزيون  وشاشات  والرخام  البالستيك  منتجات 
وزيوت  البوهيات  عىل   ٪١٠ حددت  فيام   ،٪٢٠

العربات وأجهزة تصفية الذهب.
الجديدة،  وشكا أصحاب املصانع من الرضيبة 
أصيل،  ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  وتوقع 
املهندس عيل كمبال، توقف غالبية املصانع جراء 
زيادة  أي  إن  وقال  باملحبط،  الذي وصفه  القرار 
املواطن  عىل  السالبة  بظاللها  تلقي  اإلنتاج  عىل 
تكلفة  لتغطية  املنتجات  أسعار  زيادة  من خالل 

اإلنتاج.

الخرطوم ــ ناهد أويش الخرطوم ــ ناهد أويش 
السلع  محفظة  يف  املشاركة  الرشكات  أكــدت 
اإلسرتاتيجية توفر املحروقات )البنزين، الجازولني، 
مختلقة  الحالية  األزمة  إن  وقالت  الطهي(،  غاز 

وهنالك أجندة خفية لخلق األزمات. 
أن  اسمه  فضل حجب  للوقود  مستورد  وأوضح 

فاقم  التوزيع  ومشاكل  السلع  عىل  الرقابة  غياب 
أزمة الوقود، مؤكداً وفرة الوقود لكن هنالك سوء 
مع  املسؤولني  بعض  من  مسؤولية  وعدم  إدارة 
انفراج  يحدث  أن  متوقعاً  املؤهل،  الكادر  غياب 
االنتهاء من صيانة  املقبل عقب  مارس  كبري خالل 

مصفاة الجييل.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
آليات   )3( البحرية  املــواىنء  هيئة  استجلبت 
عدد  ليبلغ  وتركيبها  تجميعها  تم  جديدة  مناولة 
يف  مناولة  آلية   )13( املستجلبة  الجديدة  اآلليات 
إطار تنفيذ خطة مصفوفة تحديث وتطوير هيئة 
املوانئ البحرية. وأوضح رئيس الفريق الفني الذي 
محمد  املهندس  اآلليات،  وتركيب  بتجميع  قام 
إدريس بشري، إن اآلليات أصبحت جاهزة للدخول 
إىل دائرة اإلنتاج بعد تجميعها وتركيبها ومراجعتها 
بخربات  تم  والرتكيب  التجميع  أن  إىل  مشرياً  فنياً، 

مهام  أن  وأضاف  خالصة،  وطنية  مينائية  وكوادر 
وتركيبها  وتجميعها  اآلليات  فحص  الفنية  اللجنة 
ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات بحضور وكيل 
مؤخراً  الجنويب  امليناء  وشهد  املصنعة.  الرشكة 
تدشني )10( آليات جديدة ونقلها للميناء الجنويب 
لتدخل دائرة اإلنتاج يف حدث هو األول من نوعه 
منذ )27( عاماً. وشهد الكرنفال املدير العام لهيئة 
الكابنت  العام  املدير  وقال  ونوابه.  البحرية  املوانئ 
الجديدة  اآلليات  إن  سلطان  آدم  محمد  اونــور 

ستزيد من كفاءة املناولة بامليناء الجنويب.

وزير المخابرات 
اإلسرائيلي يزور 

السودان 
وكاالت ــ الدميقراطيوكاالت ــ الدميقراطي

وزير  برئاسة  إرسائييل  رسمي  وفــد  زار 
أمس  أول  السودان  كوهني  إييل  املخابرات 
فيه  توسطت  اتفاق  يف  قدماً  امليض  لبحث 
الواليات املتحدة يف أكتوبر إلبرام اتفاق سالم.

إىل  الــعــودة  بعد  بيان  يف  كوهني  ــال  وق
تضع  الزيارة  هذه  أن  ثقة  "لدي  إرسائيل: 
األسس للعديد من أوجه التعاون املهمة التي 
ستساعد كاًل من إرسائيل والسودان وستدعم 

كذلك االستقرار األمني يف املنطقة".
وقال كوهني إنه التقى بقادة السودان من 
الفتاح  عبد  السيادي،  املجلس  رئيس  بينهم 
وإن  إبراهيم،  ياسني  الدفاع،  ووزير  برهان، 
من  مجموعة  مستضيفيه  مع  بحث  وفــده 
إمكان  وكذلك  واألمنية  الدبلوماسية  القضايا 

التعاون االقتصادي.
اتفقا  الجانبني  أن  اإلرسائييل  البيان  وذكر 

عىل أن يزور وفد سوداين إرسائيل.

حمدوك يشارك في مؤتمر أممي لبناء السالم

جهاز المخابرات ينفي عالقته بالخالفات داخل الجبهة الثورية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
املؤمتر  يف  الله حمدوك  عبد  د.  الوزراء  رئيس  شارك 
اإلسفريي رفيع املستوى الذي دعا له األمني العام لألمم 
لبناء  املوارد  بحشد  الخاص  غوتريس،  أنتونيو  املتحدة 

السالم يف العامل، أمس الثالثاء.
واستهدف املؤمتر جمع مبلغ 1.5 مليار دوالر لتلبية 
متطلبات الصندوق للفرتة من 2020 إىل 2024، ويختص 
املؤمتر بتجديد موارد صندوق بناء السالم، وحشد الدعم 

الحاسم لتمويل جهود منع وحل النزاعات وبناء السالم 
يف أكرث من أربعني دولة.

تعمل  السالم،  بناء  إسرتاتيجية صندوق  أن  إىل  يشار 
ملواجهة  الوطنية،  السالم  بناء  أولويات  دعم  عىل 
تحديات العرص يف املجاالت التي يكون للصندوق فيها 
السالم،  بناء  يف  والشباب  النساء  كإرشاك  خاص  تأثري 
العابرة  املخاطر  ومعالجة  االنتقال،  عمليات  وتسهيل 

للحدود أو اإلقليمية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
نفى جهاز املخابرات العامة، عمله عىل إعاقة تنفيذ اتفاق 
داخل  واالنشقاقات  الرصاعات  افتعال  خالل  من  السالم 
مكونات الجبهة الثورية، حسب االتهامات التي أطلقها نائب 

رئيس الحركة الشعبية، يارس عرمان.
االستقرار  عىل  حريص  إنه  بيان  يف  املخابرات  جهاز  وقال 
والتوافق لتحقيق املصلحة العليا للبالد، كام أنه حريص عىل 

بلوغ عملية السالم يف السودان إىل غاياتها الوطنية.
الصف  شق  يف  مصلحة  أو  دور  أي  للجهاز  "ليس  وأكد: 
االحرتام  كل  لهم  نكن  قادة  وهم  السالم  عملية  أطراف  بني 
شأن  السلمية  العملية  أروقة  داخل  يتم  ما  وأن  والتقدير، 
أو  األطراف وتقسيامتها  تلك  بتأسيس  له عالقة  ليس  داخيل 
أن جهاز  البيان  عليها". وأوضح  قامت  التي  تحالفاتها  شكل 

املخابرات يعمل وفق الوثيقة الدستورية التي حددت مهامه 
التي تعمل  ونطاقات عمله، ويظل واحداً من أجهزة الدولة 
عىل تحقيق أهدافها الكلية ورعاية مصالحها الوطنية العليا، 
وكان عرمان ذكر أن هنالك تعمد الستخدام أساليب النظام 
البائد تقوم بها أجهزة املخابرات واألمن، موضحاً أنها أجهزة ال 
زالت فاعلة وتستخدم نفس أساليب النظام القديم يف تقسيم 
الحركات وتشويه صور قادتها، واستهدافهم بطرق تبدو كأنها 

من داخل الحركات. 
يشار إىل أن هناك عدداً من األجهزة األمنية، بخالف جهاز 
واألمن  العسكرية،  "االستخبارات  منها  العامة،  املخابرات 
العسكري، واألمن اإليجايب، واستخبارات الدعم الرسيع، فضاًل 
عن األمن الشعبي أو أمن التنظيم اإلسالموي والذي وإن تم 

حله رسمياً إال أنه ال يزال نافذاً وسط األجهزة".

الخرطوم ــ الدميقراطي
فرتته  املنتهية  الربيطاين  السفري  وضع 
نقاط  عدة  صديق،  عرفان  بالسودان، 
وتحقيق  السودانية  الثورة  نجاح  لضامن 
أنظمة  إنشاء  منها  الدميقراطي،  االنتقال 
األمن  قطاع  وإصــالح  للعدالة  قوية 
وبدء  الكاملة،  املدنية  السيطرة  وضامن 

الحوار الدستوري.
هو  العملة"  "تعويم  أن  وأوضـــح 
يف  االستقرار  لتحقيق  الوحيد  الطريق 
يف  والبدء  التضخم،  وخفض  االقتصاد 
مساعدة الناس عىل الشعور بالتحسن يف 

حياتهم اليومية. 
وأشار عرفان يف بيان مبناسبة مغادرته 
من  العديد  تحقيق  إىل  الــســودان، 
االنتقالية  املرحلة  يف  املهمة  اإلنجازات 

النظام  قوانني  إلغاء  منها  اآلن،  حتى 
األعضاء  تشويه  وتجريم  البغيضة،  العام 
جديدة  روح  ووجود  لإلناث،  التناسلية 
حقيقية  جهود  بجانب  اإلعــالم،  لحرية 
والحرية  األديـــان  بني  ــوار  ح لتحقيق 
اإلعدام  إلغاء عقوبة  الدينية مبا يف ذلك 

يف الردة، 
إضافة إىل توقيع اتفاقية جوبا للسالم، 
وإلغاء اإلدراج يف قامئة الواليات املتحدة 
"يجب  مردفاً:  لإلرهاب،  الراعية  للدول 
اإلنــجــازات،  هــذه  بكل  االحتفاء  حقاً 
العديد  يواجه  يــزال  ال  السودان  لكن 
ليس  االنتقال  نجاح  إن  التحديات.  من 

مضموًنا".
مؤسسات  تشكيل  ضــامن  أن  وذكــر 
)املجلس  االنتقالية  للمرحلة  الحكم 

دون  الرئيسية(  واملفوضيات  الترشيعي 
أن  كام  هام جداً،  أمر  التأخري  من  مزيد 
تنفيذ  يف  والبدء  السالم  عملية  استكامل 

بنود االتفاقية أمران رضوريان.
اإلصالحات  من  "االنتهاء  وأضـــاف: 
الحيوية )مثل تعويم العملة( هو الطريق 
االقتصاد  يف  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 
)والتضخم( والبدء يف مساعدة الناس عىل 
اليومية".  حياتهم  يف  بالتحسن  الشعور 
وتابع: "لكن مجاالت اإلصالح التي أنا أكرث 
بالحكم  املرتبطة  تلك  لرؤيتها هي  تطلعاً 
والتي بالكاد بدأت، مثل خطوات إلنشاء 
تحركات  االنتقالية،  للعدالة  قوية  أنظمة 
السيطرة  وضــامن  األمــن  قطاع  إلصــالح 
املدنية الكاملة، تحركات لتطوير األحزاب 
السياسية واالستعداد لالنتخابات، واألهم 

الدستوري  الحوار  عملية  بدء  ذلك،  من 
للمساعدة يف تحديد نوع الدولة التي يراد 

أن تكون للسودان". 
يف  تساعد  ــراءات  اإلج هذه  أن  وأكد 
ضامن أال يكون التغيري يف السودان عابرًا، 
أو   1964 ثورة  مثل  الثورة  تفشل  وأال 
والحكم  االستبداد  عودة  بسبب   1985
العسكري، مردفاً: "من الرضوري أن ُتتخذ 

هذه اإلجراءات يف أقرب وقت ممكن".
وقال عرفان إنه متفائل بنجاح االنتقال 
بالسودان، وزاد: "إن الشجاعة والشغف 
الذي أظهره  والفكاهة واإلبداع واإلرصار 
هذه  إىل  للوصول  الــســوداين  الشعب 
أترك  متفائاًل.  يجعلني  ما  هو  النقطة 
السودان لكن السودان ال يرتكني، سيبقى 

يف أفكاري وقلبي".



أخبارأخبار2
األربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

التدقيق اللغوي:
عبد اللطيف أبوزيد

املأمون الجاك 
مدثر عبد املحمود 

املدير اإلداري: 
حنان مصطفى قوتة 

اإلعالنات 
أمل عمر عثمان 
0901046321

الطابعون:

مطبعة األشقاء
التوزيع 

شركة قماري

اإلخراج الفني:
هاني عبد اهلل

أبوذر احمد
 الزين حبيب اهلل 

املقر الرئيسي: 
الخرطوم بحري - سوق بحري عقار رقم 

» ٨« مربع » ١ «

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

سكرتارية التحرير: 
محمد حامد الفوز

عثمان الطيب إبراهيم 

املحرر العام: 
بلة علي 

طامح

السلطة القضائية السلطة القضائية 
إعالن خصم إعالن خصم 

النمرة: النمرة: 2121//20212021       التاريخ:        التاريخ: 88//22//20212021مم
 اليض بشري رجب اليض بشري رجب

الدويم  محكمة  يف  بالحضور  مكلف  أنت 
لألحوال الشخصية يف 2021/2/8 لنظر الدعوى 
املوجهة إليك من قبل: فاطمة عثامن حمدان  .

املوضوع: طالق  للغيبة  
فإن مل تحرض يف هذا امليعاد أوتعني لك وكياًل 
الدعوى  ُسِمَعْت  مقبواًل،  رشعياً  عذراً  تبد  أو 

وُحِكَم فيها يف غيبتك.
يوسف آدم عثامن/ األوىل/ الدويميوسف آدم عثامن/ األوىل/ الدويم

========
خالصة صورة خالصة صورة 

حكم رشعي لتنفيذحكم رشعي لتنفيذ

النمرة: النمرة: 370370/ق/ /ق/ 20202020
صادر من محكمة الدويم لألحوال الشخصية 

يف 2020/11/10م
 أنا: محمد كامل الدين 

واملقدمة  أعاله  بالنمرة  القضية  نظرت  قد 
لهذه املحكمة بتاريخ 2020/10/15م 

عىل/  محمد  عوضية  املدعية/  من  املرفوعة 
يف  النور،  مصطفى  محمد  عليه/  املدعى  ضد 

موضوع: طالق للغيبة.
وأصدرت الحكم اآليت:

)صيغة الحكم(
حكمت غيابياً للمدعية/ عوضية محمد عيل/ 
النور،  مصطفى  محمد  عليه/  املدعى  عىل/ 
اليوم،  لتاريخ  مسنداً  طلقة،  منه  بتطليقها 
عىل  عدتها  بإحصاء  وامرتها  2020/11/26م، 

الوجه الرشعي وفهمت.
 محمد كامل الدين محمد/ الثانية/ الدويممحمد كامل الدين محمد/ الثانية/ الدويم

========
السلطة القضائية السلطة القضائية 

إعالن خصم إعالن خصم 
النمرة: النمرة: 2323//20212021    التاريخ:     التاريخ: 2626//11//20212021مم

حمد السيد آدم حسن حمد السيد آدم حسن 
الدويم  محكمة  يف  بالحضور  مكلف  أنت 
لنظر   2021/2/11 يف  الشخصية  لــألحــوال 
عوض  هاجر  قبل:  من  إليك  املوجهة  الدعوى 

السيد عيل. 
املوضوع: طالق للغيبة  

فإن مل تحرض يف هذا امليعاد أو تعني لك وكياًل 
الدعوى  ُسِمَعْت  مقبواًل،  رشعياً  عذراً  تبد  أو 

وُحِكَم فيها يف غيبتك. 

يوسف آدم عثامن/ األوىل/ الدويميوسف آدم عثامن/ األوىل/ الدويم
========

السلطة القضائية السلطة القضائية 
إعالن خصم إعالن خصم 

النمرة: النمرة: 3535//20212021
التاريخ:التاريخ:2626//11//20212021
عبد الباقي خليفة عبد الباقي خليفة 

الدويم  محكمة  يف  بالحضور  مكلف  أنت 
لألحوال الشخصية يف 2021/2/8 لنظر الدعوى 

املوجهة إليك من قبل: سهام إسامعيل الزين 
املوضوع: طالق للغيبة  

فإن مل تحرض يف هذا امليعاد أو تعني لك وكياًل 
الدعوى  ُسِمَعْت  مقبواًل،  رشعياً  عذراً  تبد  أو 

وُحِكَم فيها يف غيبتك. 
يوسف آدم عثامن/ األوىل / الدويميوسف آدم عثامن/ األوىل / الدويم

التعايشي يبتدر جولة إفريقية لشرح تطورات الحدود مع إثيوبيا
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

أمس  الــســوداين،  السيادة  مجلس  قال 
األمثل  هو  السلمي  الخيار  إن  الثالثاء، 
بالنسبة للخرطوم يف التعامل مع إثيوبيا فيام 
البلدين  بني  القامئة  الحدودية  األزمة  يخص 

مؤخراً.
محمد  السيادة،  مجلس  عضو  ووصــل 
التعاييش، أمس إىل جنوب إفريقيا يف زيارة 

الستعراض  كينيا،  إىل  زيارة  تعقبها  رسمية، 
تطورات األوضاع الحدودية مع إثيوبيا، وفق 

بيان مجلس السيادة.
القوات  انتشار  إن  التعاييش  ــال  وق
املسلحة السودانية داخل الحدود هو انتشار 
األمثل  هو  السلمي  الخيار  وإن  طبيعي، 
إثيوبيا الستقرار  مع  العالقات  للحفاظ عىل 
املنطقة. وأضاف: "ترتكز إسرتاتيجية العالقة 

السودانية اإلثيوبية عىل الحفاظ عىل األمن 
السودانية  الحكومة  املنطقة…  اإلقليمي يف 
عىل  تؤثر  إجراءات  أية  اتخاذ  يف  ترغب  ال 

مسار العالقات مع إثيوبيا".
وأشار التعاييش إىل أن زيارته إىل جنوب 
إفريقيا تستمر عدة أيام وسيعقبها زيارة إىل 
الحدودية  األوضاع  تطورات  لتوضيح  كينيا، 

بني السودان وإثيوبيا.

الجهاز يبحث تعليم أبناء 
المغتربين واستخراج الجوازات

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
كشف األمني العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيني بالخارج مكني 
حامد، عن مرشوعات متكاملة ضمن خطة العام 2021، تسهم يف حل 
بالخارج  السودانيني  التي من أهمها، قضية جوازات  املغرتبني  قضايا 

والتي ستكون من أولويات املرحلة.
باإلنابة أحمد  العام بديب  القنصل  لقائه أمس  وبحث مكني خالل 
عبدالرحمن محمد، بحضور أحمد عثامن محمد عبدالله، مدير عام 
أبناء  تعليم  قضايا  بحث  بالجهاز،  الهجرة  واقتصاديات  الجاليات 
التعليم  مبؤسسات  التحاقهم  تواجه  التي  املشكالت  وحل  املغرتبني 
لقبولهم  عادلة  معايري  ووضع  والخارج،  بالداخل  والعايل  العام 

مبؤسسات التعليم العايل يف السودان.
معايري  لتحديد  الخرباء  من  فنية  لجنة  تكوين  عن  مكني  وأعلن 
من  عدد  إىل  مشرياً  السودانية،  العايل  التعليم  ملؤسسات  القبول 
املرشوعات املهمة التي يزمع الجهاز تنفيذها خالل املرحلة املقبلة، 
االجتامعي  والضامن  السكنية  املدن  نظام  عىل  إسكانية  منها خطط 
والتأمني الصحي ومتويل مرشوعات العائدين . وأبان مكني أن الجهاز 
والوقوف  معها  للتشاور  للجاليات  ميدانية  زيارات  بتنفيذ  سيقوم 
إضافية  عن حوافز  كاشفاً  لقضاياهم،  الحلول  ووضع  أوضاعهم  عىل 
فيام يخص استحقاق استثناءات السيارات للمغرتبني العائدين نهائياً 
تلبي طموحاتهم، فضاًل عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة إلعفاء 

مدخالت اإلنتاج من الرسوم الجمركية للحرفيني.

 يوسف السماني البشر 
عموم  ناظر  اعمدتها  ألحد  المفاجئ  بالرحيل  دارفور؛  جنوب  بوالية  األهلية  اإلدارة  فجعت 
الثالثاء  يوم  جواره  إلى  تعالى  الله  اختاره  والذي  البشر،  السماني  يوسف  الناظر  الفالتة  قبيلة 

الموافق ٢١/ ١/ ٢٠٢١م بمدينة نياال إثر ِعلّة لم تمهله وتمت مواراة جثمانه بمدينة تلس.
عمل المغفور له بإذن الله معلمًا ومربيًا لألجيال عدة سنوات، وقياديًا تربويًا وناظرًا لعموم 
قبيلة الفالتة، طوال حياته عرف بالسماحة ولين الجانب وطيب القول ورجاحة العقل وإصالح 

ذات البين بين األفراد والعشائر والقبائل.
كما امتاز بالحكمة والحنكة، في يونيو ٢٠٢٠م زار وفد من الهيئة مدينة تلس للوقوف على 
أعيان  كل  وجد  المدينة  إلى  متأخرًا  الوفد  وبوصول  بالمنطقة،  وقعت  التي  الدامية  األحداث 
المنطقة يتقدمهم المغفور له بإذن الله تعالى وفي معيته قيادات لجنة أمن المحلية في 

استقبال الوفد.
وداع  وفي  وقت،  أي  وفي  يأتيه  من  كل  بإكرام  كعهده  تعالى  بإذن  له  المغفور  يكتِف  لم 
وفد الهيئة حرص مع أعيان المنطقة على مرافقة الوفد إلى خارج المدينة لمسافة أكثر من 

خمسة "كلم"، كان ذلك التقدير الذي ظل ديدنه لكل من يأتيه خاصة في عظائم األمور بمثابة 
تأكيد للمسؤولية الملقاة على عاتق الهيئة، في استقبال المغفور له بإذن الله لوفد الهيئة.

عليه  واإلبقاء  حملته  جميع  من  السالح  نزع  لمطالب  ودعمه  الهيئة  مساعي  في  ثقته  أكد 
وحصره بأيادي القوات النظامية فقط، والعمل على مالحقة مرتكبي الجرائم باعتبار أن المجرم 

ال قبيلة له وال يمثل إال نفسه وزمرته من المجرمين.
نسأل الله تعالى بفضله ورحمته الواسعة أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع 
وبناته  وأبناءه  أسرته  يلهم  وأن  رفيقًا،  أولئك  وحسنا  والصالحين  والشهداء  والصديقين  النبيين 
وآله،  وإخوانه  وروعة،  وريم،  ورميساء،  ورانية،  وهنادي،  ومصطفى،  ومعتز،  العاقبن  محمد 

وذويه، وزمالءه من قيادات اإلدارة األهلية الصبر والسلوان.
كما نسأل الله تعالى أن يوفق ابن أخيه الذي خلفه في إدارة نظارة قبيلة الفالتة الناظر محمد 
الفاتح أحمد السماني بالسير في ذات خطى عمه الراحل ووالده الناظر األسبق، في إصالح ذات 

البين وتعزيز التعايش االجتماعي بين كل المكونات األهلية بوالية جنوب دارفور.

نعي اليم نعي اليم 
هِ كَِتابًا مُّؤَجَّلً  وَمَن يُِردْ َثوَابَ الدُّْنيَا  هِ كَِتابًا مُّؤَجَّلً  وَمَن يُِردْ َثوَابَ الدُّْنيَا قال تعاىل يف حمكم تنزيله )وَمَا َكانَ لِنَْفٍس َأن َتمُوتَ ِإلَّ ِبِإْذِن اللَّ قال تعاىل يف حمكم تنزيله )وَمَا َكانَ لِنَْفٍس َأن َتمُوتَ ِإلَّ ِبِإْذِن اللَّ

ُنؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُِردْ َثوَابَ اْلخِرَةِ ُنؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِْزي الشَّاكِِرينَ( صدق اهلل العظيم.ُنؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُِردْ َثوَابَ اْلخِرَةِ ُنؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِْزي الشَّاكِِرينَ( صدق اهلل العظيم.

 تنعي ناظر عموم الفالتة مربي األجيال 
المغفور له بإذن الله تعالى:

هيئة محامي دارفور 

الذي اختاره الله تعالى إلى جواره يوم الثالثاء الموافق ٢١/ ١/ ٢٠٢١م بمدينة نياال إثر ِعلّة لم تمهله

إنا لله وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم
هيئة محامي دارفور  - ٢٥/ ١/ ٢٠٢١م

االتحاد األوروبي يتوسط بين 
السودان وإثيوبيا

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
بني  أنه سيتوسط  اإلثنني عىل  األول  أمس  األورويب  االتحاد  أكد    
البلدين  بني  تفجرت  التي  الحدودية  األزمة  لحل  وإثيوبيا  السودان 
يف  الخارجية  السياسة  مسؤول  وقال  السلمية.  الحلول  سبل  وبحث 
االتحاد  تشجيع  عن  أعلن  الذي  بوريل،  جوزيب  األورويب،  االتحاد 
األورويب  "االتحاد  وأضاف:  النزاع.  لوقف  وإثيوبيا  السودان  لدولتي 
يف  الحدود  عىل  والوضع  عاجل،  بشكل  االستقرار  تعزيز  يشجع عىل 
وأعلنت  النزاع".  لوقف  الضغط  من  ملزيد  بحاجة  وإثيوبيا  السودان 
إثيوبيا أّنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان حتى انسحاب 
نزع  املتنازع عليها، ما قد يعقد جهود  األرايض  الخرطوم من  قوات 
فتيل النزاع الذي أدى إىل اشتباكات دامية خالل األسابيع األخرية. وأكد 
الخرطوم  رفض  إبراهيم،  ياسني  ركن  الفريق  السوداين،  الدفاع  وزير 
املناطق  أن  مؤكداً  إثيوبيا،  مع  نزاع حدودي  ألي حديث عن وجود 
الحدودية واضحة ومنصوص عليها ضمن اتفاقيات معرتف بها دولياً. 
وأضاف: "ال يوجد نزاع حدودي أصاًل بني البلدين حتى يتم التفاوض 
حوله، أمر الحدود محسوم مبوجب اتفاقية 1902، والذي يجب اآلن 

هو توضيح العالمات، والذي متاطل أديس أبابا بشأنه".

ياسر ميرغني: لن ينجح برنامج 
دعم الفقراء مالم تتوحد القنوات

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
عن  مريغني،  يارس  املستهلك،  لجمعية حامية  العام  األمني  كشف 
املخصصة  املانحني  أموال  حول  والداخلية  املالية  وزاريت  بني  رصاع 
مع  حوار  يف  مريغني  وقال  الفقرية.  األرس  لدعم  "مثــرات"  لربنامج 
)الدميقراطي( ينرش بالداخل إن جمعية حامية املستهلك كانت جزءاً 
من ملف برنامج مثرات لكن أبعدت خوفاً من كشف الحقائق التي 
تدور يف االجتامعات. وأضاف: "هنالك برنامج لدعم األرس املتعففة 
والفقرية؛ اسمه "مثرات"، فشلت وزارة املالية يف إدارة ملفه، للرصاع 
الخفي بينها ووزارة الداخلية، حول أموال البنك الدويل، وأموال برنامج 
الغذاء العاملي املخصصة للفقراء". وأوضح أن الحكومة تتجه لتطبيق 
الربنامج بواسطة الرقم الوطني بداًل عن البطاقة العائلية الشخصية، 
الخدمات  للمعلومات، ولجان  القومي  املركز  بالتنسيق بني  التي تتم 
والتغيري يف األحياء. وأشار إىل أن الحال لن ينصلح ولن ينجح الربنامج 
ما دام الحكومة تخفي املعلومات، وأضاف: "ما مل يتم تقوية املركز 
السودان،  يف  للمعلومة  الوحيد  الضامن  ليكون  للمعلومات،  القومي 
وما مل ُيزال التعارض ما بني السجل املدين، والجهات األخرى، يف امتالك 
املعلومات، وتتوحد القنوات عرب املركز القومي للمعلومات، لن يصل 

أي دعم للمواطن". 

منسقية النازحين: جهات تسعى لتحويل الجرائم إلى صراع قبلي
الخرطوم ــ إسامعيل الباهيالخرطوم ــ إسامعيل الباهي

والالجئني  النازحني  منسقية  اتهمت 
جهات باملركز تعمل عىل طمس حقيقة 
مؤخراً،  ــور  دارف يف  املرتكبة  الجرائم 
املتورطة،  الحكومية  الجهات  وإخفاء 
وتحويل األحداث إىل رصاع بني القبائل، 
مثنه  سيدفع  كاريث  نهج  ذلك  إن  قائلة 

النازحون.
النازحني  مبنسقية  القيادي  وطالب 
يف  عبدالله،  الشفيع  بدارفور،  والالجئني 

الحكومة  أمس؛  لـ)الدميقراطي(  ترصيح 
املليشيات  من  السالح  نزع  ــرضورة  ب
والقبائل، حتى يتسنى للسلطات التوصل 

رسيعاً للجناة يف أي قتال محتمل.
تحديد  صعوبة  إىل  عبدالله  وأشــار 
التي شهدتها مدينة  الجناة يف األحداث 
الجنينة مؤخراً، بعد أن تحولت األحداث 
مضيفاً:  إثنيات،  إىل  ــراد  أف رصاع  من 
عليه،  وبناء  أواًل  السالح  نزع  "ينبغي 
ميكن أن تتوصل لجان التقيص والتحقيق 

إغالق  إىل  داعياً  الجرائم"،  مرتكبي  إىل 
وتأمني الحدود الغربية مع دولة تشاد.

ــالح وســط  ــس ــتــشــار ال ووصـــف ان
وتابع:  بالكثيف،  دارفــور  يف  املواطنني 
عاديون  مواطنون  يتبادل  أن  يعقل  "ال 
إطالق أعرية نارية بأسلحة ثقيلة داخل 
مدينة الجنينة، التي تعترب عاصمة لغرب 
وايل  منزل  تعرض  عن  فضاًل  دارفــور، 
املواطن  أن  يعني  مام  للهجوم،  الوالية 

أكرث عرضة للتهديد".



أغادر السودان هذا األسبوع بعد انتهاء فرتة عميل. 
اكن  مل   2018 أبريل  يف  السودان  إىل  وصلت  عندما 
الذي حدث.  التاريخي  التغيري  أين سأشهد هذا  اتخيل 
استطاع النظام الدكتاتوري السابق تجاوز الربيع العريب 
لذلك بدت  السلطة  الثالثني يف  وكان يقرتب من عامه 
احتامالت التغيري ضئيلة. كم كان ذلك خطأ. احتجاجات 
ديسمرب 2018 التي أدت إىل اإلطاحة بنظام البشري يف 
أبريل 2019 كانت اندالع للغضب الشعبي عىل سنوات 
الظلم التي مضت. بدعم من النساء والشباب، تبني أن 
إىل  يؤدي  أن  ميكن  والشجاع  الحازم  السلمي  التظاهر 
تغيري بدا بعيد املنال لسنوات عديدة. كانت هذه حركة 

ملهمة للغاية.
تعزيز  يف  للدبلومايس  األساسية  املهمة  تتمثل 
التي تعمل  الدول  األحيان، يف  أغلب  بلده. يف  مصالح 
البلد  مع  جيدة  عالقات  بناء  هذا  يعني  جيد،  بشكل 
املضيف كأساس للتعاون. يف الدول التي تعاين من خلل 
أو استبدادية أو إشكالية ألسباب أخرى، نادًرا ما تكون 
العالقات الجيدة كافية يف حد ذاتها لتحقيق األهداف 
املرجوة. كان نظام البشري إشكالًيا عىل عدة مستويات. 
وكدبلوماسيني حاولنا أن ندفع بالحجج من أجل التغيري 
اإليجايب ولكن كان تأثري ذلك ضئيل عىل حكومة باتت 

معزولة وُمعاقبة عىل مدى عقود.
الثورة  إىل  أدت  التي  االحتجاجات  غريت  لقد 
لتعاملنا مع  الكامل  السيناريو. فقد غريت اإلطار  هذا 
بحكم  ذلك.  إلدراك  وقًتا  البعض  استغرق  السودان. 
عميل سابًقا يف عدد من الدول االستبدادية والتي خضع 
للتغيري  نادرة  بعضها لتحوالت، أدركت أن هذه فرصة 
وإذا ضاعت هذه الفرصة، من يعلم متى ستظهر فرصة 
أنه يتعني علينا بذل كل ما  أخرى؟ لهذا شعرت بقوة 
سعيًدا  وكنت  هذه،  التغيري  لحظة  الغتنام  وسعنا  يف 
للغاية ألن اململكة املتحدة أخذت زمام املبادرة يف دعم 
مطالب حركة االحتجاج والدفاع عن حقوقهم وتسليط 
التغيري  ألن  فقط  هذا  يكن  مل  قضيتهم.  عىل  الضوء 

أهــداف  لدعم  أكــرب  فرصة  سيجلب 
اململكة املتحدة، ولكن أيًضا ألنه يتوافق 

مع قيمنا.
القيم  أهمية  يف  الشك  السهل  من 
ُينظر  ما  عادة  الدولية.  العالقات  يف 
القيم،  من  اهم  أنها  عىل  املصالح  إىل 
بعض  يف  املعايري  ــة  ازدواجــي أن  كام 
األحيان تجعل من السهل توجيه تهمة 
النفاق. لكن طوال مسرييت الدبلوماسية 
بلد قد ال يكن بال  بتمثيل  كنت فخوراً 
عيوب، ويف بلد مثل السودان لديه إرث 
نصريًا  ذلك  مع  لكنه  معقد،  استعامري 

قوًيا للدميقراطية والحرية وحقوق اإلنسان. هذا جعل 
الوقت  يف  حتى  سهاًل،  قراًرا  االحتجاجية  الحركة  دعم 
الذي كان فيه اآلخرون قلقون من خطورة ذلك. ولهذا 
السبب أيًضا اتخذنا الخطوة الحاسمة يف 9 أبريل بعد 
أيام فقط من إنشاء موقع االعتصام من خالل الدعوة 
مع زمالئنا يف دول الرتويكا من أجل االنتقال السيايس 

يف السودان. وبعد يومني، متت اإلطاحة بالبشري.
 كانت الفرتة من أبريل إىل أغسطس 2019 - من 
واحدة   - الدستورية  الوثيقة  توقيع  إىل  البشري  سقوط 
من أكرث فرتات حيايت املهنية احتداما وكانت فرتة مجزية 
للغاية. كان العمل الذي قام به املجتمع الدويل يف ذلك 
الوقت لدعم قوى الحرية والتغيري من أجل االنتقال اىل 
للغاية ولعب دوًرا يف املساعدة يف  قيادة مدنية مهاًم 
التوصل إىل اتفاق بشأن تقاسم السلطة وإضفاء الطابع 
اململكة  أن  حقيقة  إن  االنتقالية.  املرحلة  عىل  املدين 
املتحدة قد بادرت بالدفاع بقوة وبصوت عاٍل وفاعلية 
هي  االنتقال  لعملية  مدنية  قيادة  أجل  من  وارصار 
واحدة من أكرث األشياء التي تشعرين بالفخر بها خالل 

فرتة وجودي يف السودان.
رصيح  بأين  االنتقادات:  من  عددا  واجهت  لقد 
بالترصف  وحتى  الداخلية  الشؤون  يف  وبالتدخل  جًدا، 

كإمربيايل. عىل الرغم من أن دوري كسفري 
ملصالح  الرتويج  هو  املتحدة  للمملكة 
لهذا  أنظر  ال  أنني  إال  املتحدة،  اململكة 
بشكل ضيق. تتمحور مصالح جميع البلدان 
واالزدهــار  األمــن  حــول  األول  املقام  يف 
التعامل مع هذا  االقتصادي. لكن ال ميكن 
يؤثر  والخسارة.  كالربح  مبسطة  بطريقة 
الرصاع وعدم االستقرار يف السودان عىل أمن 
يف  واملجاعة  الفقر  يؤثر  املتحدة.  اململكة 
السودان عىل املصالح االقتصادية للمملكة 
سامته  من  عامل  يف  نعيش  نحن  املتحدة. 
ُتظهر  مرتابطون.  الجميع  حيث  العوملة 
جائحة كوفيد وأزمة املناخ هذه الحقيقة بشكل مؤمل. 
كمواطن عاملي، أرى مصالحي تنعكس يف التطورات يف 

السودان. 
ولذا أرى انه من واجبي استخدام منصبي املتميز 
نفيس  أجل  من  اإليجايب.  التغيري  لدعم  محاولة  يف 
يكون  ان  فائدة  ما  السودان.  وشعب  وبلدي  وأرسيت 
لديك تأثري إذا مل تحاول استخدام هذا التأثري من أجل 
الخري؟ لذلك، إذا تعرضت النتقادات بسبب التدخل يف 
أن  املثال عندما أقرتح  السودانية، عىل سبيل  الشؤون 
الفشل يف تشكيل املجلس الترشيعي بعد أكرث من عام 
عىل موعده هو فشل يف توسيع التمثيل واالندماج يف 
للقرارات  بالنسبة  أكرب  توافق  وبناء  االنتقالية  املرحلة 
هذا  مثل  لقبول  متاًما  سعيد  أنا  اتخاذها،  يتم  التي 

النقد. إنه مثن زهيد يجب دفعه.
يف  املهمة  اإلنجازات  من  العديد  تحقيق  تم  لقد 
املرحلة االنتقالية حتى اآلن - إلغاء قوانني النظام العام 
البغيضة، تجريم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، روح 
لتحقيق حوار  اإلعالم، وجهود حقيقية  لحرية  جديدة 
بني األديان والحرية الدينية - مبا يف ذلك إلغاء عقوبة 
اإلعدام يف الردة، واتفاقية جوبا للسالم، وإلغاء االدراج 
لإلرهاب.  الراعية  للدول  املتحدة  الواليات  قامئة  يف 

يجب حقاً االحتفاء بكل هذه االنجازات. لكن السودان 
ال يزال يواجه العديد من التحديات. إن نجاح االنتقال 
الحكم  مؤسسات  تشكيل  ضامن  إن  مضموًنا.  ليس 
واملفوضيات  الترشيعي  )املجلس  االنتقالية  للمرحلة 

الرئيسية( دون مزيد من التأخري هو أمر هام جداً. 
بنود  تنفيذ  يف  والبدء  السالم  عملية  استكامل  إن 
من  االنتهاء  وإن  ــان.  رضوري أمــران  السالم  اتفاقية 
الطريق  العملة( هو  الحيوية )مثل تعويم  اإلصالحات 
)والتضخم(  االقتصاد  يف  االستقرار  لتحقيق  الوحيد 
يف  بالتحسن  الشعور  عىل  الناس  مساعدة  يف  والبدء 
أكرث  أنا  التي  اإلصالح  مجاالت  لكن  اليومية.  حياتهم 
تطلعاً لرؤيتها هي تلك املرتبطة بالحكم والتي بالكاد 
العام  من  يقرب  ما  مر  أنه  من  الرغم  عىل  بــدأت، 
أنظمة  إلنشاء  خطوات  االنتقال:  بدء  منذ  والنصف 
األمن  قطاع  تحركات إلصالح  االنتقالية،  للعدالة  قوية 
لتطوير  تحركات  الكاملة،  املدنية  السيطرة  وضامن 
واألهم  لالنتخابات.  واالستعداد  السياسية  األحــزاب 
للمساعدة  الدستوري  الحوار  عملية  بدء  ذلك،  من 
للسودان.  تكون  ان  يراد  التي  الدولة  نوع  تحديد  يف 
هذه هي اإلجراءات التي ستساعد يف ضامن أال يكون 
التغيري يف السودان عابرًا. وأن ال تفشل هذه الثورة مثل 
االستبداد والحكم  أو 1985 بسبب عودة  ثورة 1964 
اإلجراءات يف  ُتتخذ هذه  أن  الرضوري  من  العسكري. 

أقرب وقت ممكن.
أترك  فإنني  العديدة،  التحديات  من  الرغم  عىل   
أيدي  يف  يبقى  االنتقال  هذا  نجاح  متفائاًل.  السودان 
والفكاهة  والشغف  الشجاعة  إن  السوداين.  الشعب 
السوداين  الشعب  أظهره  الــذي  واالرصار  واإلبــداع 
للوصول إىل هذه النقطة هو ما يجعلني متفائاًل. أترك 
أفكاري  يف  سيبقى  يرتكني.  ال  السودان  لكن  السودان 

وقلبي. يف أمان الله.
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جعفر خضرالطيب النضيف / املحامي

يقود  رئاسياً،  كــان  ــذي  ال الــخــال، 
حملة شعواء ضد الثورة ورموزها وخطها 
السيايس، مستعينا يف ذلك ومستجمعاً كل 
كيزان وإسالمويني وحرامية  املطاريد من 
وأصحاب املصالح واملراكز املالية املتأثرة؛ 
جرناالت  مع  توليفة  يف  هؤالء  كل  يقود 
الحركة  تنظيم  وضباط  السيادي  املجلس 
بهدف  املسلحة  القوات  داخل  اإلسالمية 
منصات  حرمتهم  التي  الثورة  إجهاض 
التي  ــرثوة  وال السلطة  حيث  التتويج، 

يحبون.
املعهود  القديم  أسلوبهم  ذات  يستعمل  مازال 
السياسية  الوحدة  الصفوف وشق  الفنت وزعزعة  بزرع 
بفربكة الروايات والتحريض والتحريش بدعوة جرناالته 
الناس  راجع  ولو  وصفه..   حسب  الفوىض(  )لحسم 
كتابته منذ ما قبل فض اعتصام القيادة العامة النطبقت 
عليه نصف مواد القانون الجنايئ، ومن أبرز تحريضاته 
بينام  االعتصام  لفض  الكبار  الثالثة  للجرناالت  دعوته 
لحرق  األمور  وأولياء  املعلمني  دعوة  تحريضاته  آخر 
املسافة  يف  ذلك  الرسمية! وقس عىل  املدرسية  الكتب 
وليست  الحطب(  )حاملة  إذاً  فهو  الحدثني.  بني  ما 
بنت األكابر د. آمنة والية نهر النيل، هو يريد إشعال 
املحرتمة  السيدة  بني  اإلحن  وزرع  اإلسفني  ودق  الفنت 
الوالية وبني رعاياها.. هي تحاول جعل واليتها هادئة 
مستقرة.. هو يحاول عكننتها واستفزازها وتعقيد األمور 
عليها واستعامل الحرب واألدوات النفسية حتى يشتت 
جهودها، مستعيناً بأسلوبه الرخيص الرجعي يف محاربة 
شامخة  صامدة  بينام هي  لها..  الدونية  ونظرته  املرأة 
وعيشه  أمنه  يف  واليتها  مواطن  سوى  يشء  يهمها  ال 
وصحته.. هو يستعني بكالبه الضالة من كيزان وأرزقية 

وأرذلية وفاقد سيايس وباش كتبة إعالم الفلول.
معقاًل  النيل  نهر  ــة  والي اعتبار  عىل  يركز  هو 
للمخلوع وقيادات الحركة اإلسالمية.. هي تتعامل مع 
األمر بوصف الوالية أنها الثانية بعد الخرطوم من حيث 
الخطورة والتمكني وكرثة الكيزان، أعانك الله د. آمنة و 
أرجو أال تكرتيث لهؤالء الساقطني. هذا الجهلول املسكني 
اختار عدداً من رموز الثورة )كضحايا( يشتغل عليهم يف 
زفاراته.. والذين اختارهم يعتربون من أنجح مسؤويل 
إنجازات بعضهم ما أنجزه مجلس  الثورة حيت فاقت 
الثورية  والهمة  الصوت  علو  ناحية  من  املوقر  الوزراء 
القراي،  التفكيك،  املقاومة، لجان  مثل )د. آمنة، لجان 
الشؤون  وزير  العدل،  وزير  ودالفيك،  وجدي،  مناع، 
الدينية، رشيد سعيد(  فهو يعمل عىل اغتيالهم نفسياً 
يتصيد  حيث  الناس  أمام  صورتهم  وهدم  ومعنوياً، 
االنفعاالت  أو  الكالمات  أو  الترصفات  بعض  ويتسقط 

البسيطة لهم ثم يشوهها ويقدمها للرأي العام.
السلفية  الكيزان وأيديولوجيتهم  معلوم أن منهج 
يقوم  الكليات،  لهدم  الجزئيات  عىل  تقوم  األصولية 
منطقهم عىل جزئيات صغرية لفهم ظاهرة ما، ال يقبلون 
كل املنطق وكل العقل، ال يدرسون وال يحللون الظاهرة 
االجتامعية ككل متكامل إمنا يتعاملون معها باألجزاء، 
بالقطاعي، يفضلون الوصول آلخر محطة بأقرب الطرق، 
بصورة  املشكلة  ملناقشة  كايف  أوكسجني  لديهم  ليس 
كاملة شاملة، ال يحرتمون سلطة سياسية هم خارجها وال 

كمنهج  الدميقراطية  يف  أصاًل  يرغبون 
مستدام للتداول السلمي للسلطة.

بــاألســلــوب أعــاله حــاول خال 
الرأي  وإيهام  الناس  خداع  املخلوع 
كمدير  )القراي(  كفاءة  بعدم  العام 
صغرية  جزئية  عىل  متكئاً  للمناهج، 
هي لوحة مايكل أنجلو وكأن القيامة 
املضمون  ذات  أن  والغريب  قامت! 
التاريخي لذاك الفن مقرر عىل طالب 
فاستطاع  اإلسالمية،  أمدرمان  جامعة 
بخباثة كيزانية وبرباغامتية أن يشكك 
عامل  هو  القراي  دكتور  أن  التام  علمه  رغم  األمر  يف 
تربوي ومتخصص يف املناهج التعليمية، والحكومة رغم 
تشكل  أن  عليها  فكان  القراي  عن  تدافع  مل  )ثوريتها( 
خط دفاع قوي لصالحه حتى يواصل إنجازته بداًل من 

االنهزام لصالح الثورة املضادة يف هذا امللف الحيوي.
قبل  ما  منذ  يعمل  أمني  رسي  جهاز  للكيزان 
انقالبهم، يرتبون لكل يشء ويطبخون السيناريو ونتائجه 
مسبقاً، هذا الجهاز الرسي يعمل وينشط اآلن يف الرس 
التي  حمدوك  حكومة  ونشاط  عمل  من  أرسع  بوترية 
تعمل يف العلن.. ومن سيناريوهاتهم األساسية اآلن يف 
بتصيد األخطاء  الحكومة  أداء  نقد  اإلعالمي هو  شقها 
البسيطة للمسؤولني وتجميعها وتكبريها والنفخ عليها 
مراراً حتى يتشكل رأي عام سالب ضدها.. قمنا بقراءة 
حوايل )400( عمود صحفي للخال وصف فيه املسؤولني 
املريسة،  األوثان،  )عبدة  مثل  وأوصاف  بكلامت  أعاله 
الجيش،  يف  تتكلم  ما  الجعليني،  والية  الزلزلة،  سورة 
أصحاب البناطلني الناصلة، ديك العدة، مريس ومتيس، 

التشفي، الحقد، ما بصيل، شيوعي فرنيس(.
أجزاًء  نجدها  أعاله  التعابري  هذه  إىل  بالنظر 
من كليات وعند تجميعها وتحليلها تعطينا دالالت 
الزلزلة(  وســورة  ــان  األوث )عبدة  مثاًل   ، معينة 
تجاه  وتطرفه  سلفيته  عىل  دينية  دالالت  تعطينا 
اآلخرين .. ومثاًل )امرأة والية عىل قبيلة الجعليني( 
للمرأة  لدونيته  تكرس  ثقافية  دالالت  تعطينا 
لها  البناطلني(  بصيل،  ما  الحقد،  )التشفي،  ومثاًل 
شخصياتها،  يف  تقدح  أنها  هي  يفرتض  دالالت 
وبالطبع يستغرب اإلنسان عندما يتحدث شخص 
وينىس  نفسه  وينىس  خصومه  أخالقيات  عن 
عليهم  املقبوض  اإلسالميني  من  وقياداته  جامعته 
بالفساد  واتهامات  جنائية  وتحقيقات  بالغات  يف 
مخرب  أخته  ابــن  فاملخلوع  واإلداري!  ــايل  امل
نهايئ  قضايئ  وحكم  بإدانة  عملة  وتاجر  لالقتصاد 
وتنتظره املحكمة الجنائية الدولية، وزوجته وداد 
أرايض، وعيل  بتهم  الجنائية شغالة  بابكر بالغاتها 
كريت وعبدالباسط حمزة وأشقاء املخلوع والقامئة 

الفاسدة تطول.
املال  عىل  االستحواذ  لهؤالء  تبيح  أخالق  فأي 
الوظيفي  واالستغالل  املهني  والتكسب  العام 
واإلثراء بال سبب فهل هذه هي األخالق عندهم؟ 
كل الشعب السوداين يعلم أنهم لصوص وحرامية 
ولكن  مصالحهم  تجاه  ديني  وازع  لديهم  وليس 
الرضا عن كل عيب  الشاعر )وعني  نقول كام قال 

كليلة ولكن عني السخط تبدي املساويا(.

التمكني  إزالة  لجنة  مؤمترات  ظلت 
ماضية  الــثــورة  بــأن  لألمل  كــوى  تفتح 

لتحقيق أهدافها.
يف  عظيام  اللجنة  مع  التفاعل  كان 
كلمة  فيها  ولدت  التي  األوىل  مؤمتراتها 
باإلنابة  رئيسها  لسان  عىل  »سيرصخون« 
الفيك  محمد  السيادة  مجلس  وعضو 
التوكيدية  الجملة  انترشت  كام  سليامن، 
الثورة  نار  انتشار  صامولة«  »صامولة 
املواطنون  وأضحى  الفساد،  هشيم  يف 
أحر  عىل  صالح  وجدي  إفادات  ينتظرون 

من الجمر.
ثم انتاشت اللجنة أسهم الثورة املضادة وجوبهت بحملة 
كانت  أن  فبعد  تتأخر،  الصحفية  مؤمتراتها  وبدأت   شعواء. 
أسبوعيا، أضحت تتأخر الشهر والشهرين، وثار جدل حول أن 
وزارة املالية مل تستلم األصول املحالة إليها، فخف زخم عمل 
اللجنة بعض اليشء، مع العرثات املتكاثرة التي تواجه الثورة.
مواطني  أصاب  الخرطوم  اللجنة يف  أن متركز عمل  كام 
إىل  ينظرون  وهم  األمل  بخيبة  الشعور  من  بقدر  الواليات 

لصوص الواليات يرسحون وميرحون كأن مل تكن ثورة.
قرارات  أذاع  أنه  إذ  نوعيا،  تحوال  األخري  املؤمتر  شّكل 
واليات  تحديدا  بالواليات،  الخاصة  التمكني  إزالــة  لجان 
وسيجد  األزرق.  والنيل  األحمر  والبحر  والجزيرة  القضارف 
الواليات،  هذه  مواطني  لدى  طيبا  وصدى  استحسانا  ذلك 
وسيحيي جذوة الثورة فيهم، ونتوقع أن متيض مسرية اللجنة 

الظافرة لتعم أرجاء الوطن.
الواليات  لجان  مقرري  أن  األخري  املؤمتر  يف  والجميل 
لجنة  مقرر  أبىل  وقد  وتألقوا.  بأنفسهم  قراراتهم  أذاعــوا 
القضارف وجدي خليفة بالء حسنا قوة وثباتا ورصانة. وقد 
يزال  وال  مناضلني  قوم  صدور  القضارف  قــرارات  أثلجت 

الجميع ينتظر املزيد وأول الغيث قطرة.
 فقد قررت لجنة إزالة التمكني بوالية القضارف اسرتداد 
مشاريع زراعية  من قادة ورموز النظام املباد مبساحة تزيد 
لرموز  خصصت  مرشوعات  بينها  من  فدان،  ألف   20 عن 

وقادة النظام البائد جزئيا.
الرحمن  عبد  األسبق  القضارف  وايل  من  اسرتدت  فقد 
الخرض، مرشوع مبساحة ألف فدان، مبنطقة سمسم. ونقول 
يخجل،  ال  الذي  اللص،  هذا  ملفات  تزال  ال  اإلزالــة  للجنة 
الوالية،  زمام  تسلم  أن  منذ  والتدقيق  املراجعة  إىل  تحتاج 
ومرورا برصاعه مع كرم الله عباس الشيخ، الذي قال وقتذاك 
أن الخرض اشرتى ما قيمته مليار واحد بأربعة مليارات من 
الجنيهات، وإذا اختلف اللصان ظهر املرسوق، وانتهاء بوداعه 
من  قندوال  له  أهدوا  الذين  منه،  املنتفعون  نظمه  الذي 

الذهب وسيارة برادو موديل 2008 وأشياء أخرى.
مرشوعا  بالقضارف  التمكني  إزالة  لجنة  اسرتدت  وقد 
زراعيا مبنطقة سمسم مبساحة ألف فدان من وزير الداخلية 
األسبق إبراهيم محمود حامد، فام عالقة هذا الوزير بالزراعة؟ 
 كام اسرتدت مساحة ألف فدان مبنطقة سمسم من وزير 
التخطيط العمراين السابق  مبارك منري هجو، وعىل األرجح 
التي تعامل  أن منري قد نيس هذه األرض من كرثة األرايض 
فيها. وكانت قد خرجت مظاهرة يف القضارف يف العام 2009، 
وهتف الناس فيها »رسقت كتري يا منري«. وأذكر أنني كتبت 
عن هذه الواقعة يف موقع منتديات القضارف االلكرتوين مام 
بواسطة  املوقع  من  الذهاب،  عىل  إجباري  او  لطردي،  أدى 

كلمة  تغيري  عدم  عىل  أرصرت  أن  بعد  اإلدارة 
»رسقت« من عنوان مقايل يف املوقع.

كام اسرتدت اللجنة مشاريع مبنطقة باسندة، 
متقاعدي  مؤسسة  من  فــدان،   2٣40 مبساحة 
جهاز األمن واملخابرات الوطني. وهؤالء يقتلون 
ليجدوا  يتقاعدون  ثم  بهم،  وينكلون  املواطنني 
متت  ولألسف  انتظارهم!  يف  الزراعية  األرض 
يف  العليا  املناصب  يف  الجهاز  سفاحي  ترقية 
قناصل السفارات، فقد متت ترقية العميد القاتل 
عبد الرحمن الحاج مدير جهاز أمن الوالية أيام 
بالسعودية،  السودان  سفارة  يف  قنصال  الثورة 
والعميد أمن محمد الطيب أمبيقه، املدير السابق له،  قنصال 
يف السفارة بتشاد، كام ترقى قبل الثورة العميد عبد الحليم 
أببا، ثم  أديس  أو  األسبق، قنصال يف أسمرا  املدير  محجوب، 
من  الثورة  حكومة  فأين  الواليات،  أمن  عن  مسؤوال  أصبح 

كل هذا؟ 
واسرتدت لجنة إزالة التمكني من الوزير السابق بوالية 
القضارف عبدالحميد موىس كاشا، مرشوع مبساحة 500 فدان 
السلطة وسوء  تدرب عيل  أنه  يبدو  والذي  مبنطقة سمسم، 
استخدامها بوالية القضارف، قبل أن يرتقى إىل الخرطوم، مثله 

مثل عبد الرحمن الخرض.
كام تم اسرتداد أرايض من ابن الزبري محمد صالح نائب 
رئيس الجمهوري عضو مجلس انقالب البشري. فكأمنا تحولت 

هذه البالد إىل حديقة تخص أهل اإلنقاذ وأبنائهم!
تتبع  والء«  »رشكة  التمكني  إزالة  لجنة  اسرتدت  وقد 
الوطن  املؤمتر  رموز  بني  أسهمها  توزعت  الوطني،  للمؤمتر 
بالقضارف من أمثال موىس بشري موىس وحيدر عبد اللطيف 

البدوي وغريهم.
للتجارة  التعاونية  املؤسسة  باسم  مشاريع  واسرتدت 
دولة  »مشاريع  وباسم  حديد،  السكة  لعامل  والخدمات 
جيبويت«، وباسم جمعية مزارعي والية البحر األحمر، وأخرى 
الغبش«،  »خالوي  باسم  ومرشوع،  األقىص«،  »أنصار  باسم 
وباسم أرسة سامي عبد الباسط، باسم جمعية القرآن الكريم، 
املجاهدين، وأرسة  الزراعيني، جمعية  املهندسني  اتحاد  باسم 

اللواء طيار الرفاعي أيوب منصور.
ونص القرار عىل أن تؤول املشاريع محل القرار لوزارة 
املالية والية القضارف. ونرجو أال نسمع كالما من شاكلة أن 

وزارة املالية مل تتسلم األصول. 
وجدت إذاعة قرارات لجنة إزالة التمكني صدى جميال، 
بعد طول انتظار  لكن تأخر إعالن القرارات كثريا، والسبب 
لجنة إزالة التمكني املركزية التي تأخرت يف القيام بدورها يف 
مراجعة القرارات والتأكد من مطابقتها للمعايري املعمول بها 
رغم أن التوصيات قد رفعت لها قبل وقت طويل. فأرى أن 
لجنة إزالة التمكني تحتاج ألن تطور عملها بحيث تجمع بني 

الدقة والرسعة.
إزالة  للجنة  تتبع  قومية  لجنة  تكوين  اقرتح  ولذلك 
والخدمة  واألرايض  القانون  يف  خرباء  من  املركزية  التمكني 
املدنية وغريها. تطوف هذه اللجنة عىل لجان إزالة التمكني 
بالواليات ملراجعة وتدقيق قراراتها، ومن ثم تعلن أي لجنة 

قراراتها من موقعها، ويتم بث مؤمترها عىل أجهزة اإلعالم.
يف  الحيوية  من  مزيد  هو ضخ  اليوم  نحتاجه  الذي  إن 
وترية  وترسيع  نشاطها،  دائرة  وتوسيع  التمكني،  إزالة  لجنة 
عملها؛ ليس بسبب فساد اإلنقاذ الرسطاين فحسب، وإمنا ألن 

هذه اللجنة هي أحد أهم آليات الثورة الظافرة.

من أجل نجاحات أكبر للجنة إزالة التمكين د. القراي، د. آمنة.. والخال )الرئاسي( 



وأعلن خليفة خالل املؤمتر حل 131 منظمة وجمعية 
املؤمتر  لحزب  واجهات  متثل  كانت  بأنها  ذلك  وبرر  خريية 

الوطني )الحاكم السابق(.
من  لكل  زراعية  مشاريع  مصادرة  عن  كشف  كام 
 1000 مبساحة  مناصب(  عدة  )تقلد  الخرض  عبدالرحمن 
املعزول(  الرئيس  )مساعد  حامد  محمود  وإبراهيم  فدان 
عدة  )تقلد  كاشا  وعبدالحميد موىس  فدان  مبساحة 1000 

مناصب( مبساحة 500 فدان.
وأعلن خليفة مصادرة قطع تجارية واستثامرية لقادة 
رموز النظام السابق ويف مقدمتهم وزير املالية األسبق بدر 

الدين محمود.
كام قررت اللجنة إنهاء خدمة 19 من الدستوريني )من 
)غرب(،  دارفور  جنوب  بوالية  بالدولة(  مناصب  يتقلدون 
رصيح  يخالف  بشكل  املناصب  توليهم  إىل  ذلك  مرجعة 

قانون الخدمة املدنية. 
وقال عضو لجنة إزالة التمكني صالح مناع »إن القرار 
املؤمتر  لحزب  كواجهة  تعمل  الجمعيات  باعتبار هذه  جاء 

الوطني اإلخواين وتتلقى أمواال 
لتمويل  خارجية  جهات  من 
داعيا  ــاب«،  ــ اإلرهـ أنشطة 
رضورة  إىل  االنتقالية  الحكومة 
كتنظيم  البشري  حزب  معاملة 
القتل  ميارس  يزال  »ال  إرهايب 

ويغذي الرصاعات القبلية«.
قرارات  أن  مناع  وكشف 
الجهاز  ملراقبة  ستنفذ  مرتقبة 
مضاربات  وضــبــط  املـــرصيف 
سيتم  كام  األجنبية،  العملة 
غسيل  قــوانــني  تفعيل  أيضا 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وجدي  العضو  قال  بدوره 

صالح »سنوجه عمل اللجنة لنظام البشري من أجل تفكيكه«، 
املجموعات  إسقاط  أجل  من  قامت  »الثورة  أن  إىل  مشريا 
فيها«،  للنظر  اللجنة  أمام  كثرية  ملفات  وهناك  الفاسدة، 

مؤكدا استمرار عمل اللجنة للوصول إىل الغايات.
يف  الربهان  عبدالفتاح  السيادي  املجلس  رئيس  وأصدر 
10 ديسمرب/ 2019 قرارا بتشكيل لجنة »إزالة آثار التمكني« 

لنظام البشري ومحاربة الفساد واسرتداد األموال.
ويرتأس اللجنة عضو مجلس السيادة يارس العطا وينوب 
عنه عضو مجلس السيادة محمد الفيك سليامن، إىل جانب 

وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.
وتضم اللجنة التي تتمتع بصالحيات واسعة كالفصل من 
الخدمة الحكومية ومصادرة األموال واملمتلكات، أعضاء من 
وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم االتحادي واملالية، 
والبنك  الرسيع  الدعم  وقوات  العامة  املخابرات  إىل  إضافة 

املركزي وديوان املراجعة القومي وقوى الحرية والتغيري.

عىل  املحسوبني  وظائف  تأسيسها  منذ  اللجنة  وأنهت 
وعقارات  ورشكات  ضخمة  أموال  ومصادرة  البشري  نظام 

مسجلة بأسامء رموز النظام املنحل.
وعزلت قيادة الجيش يف 11 أبريل/ 2019 البشري من 
شعبية  احتجاجات  وطأة  تحت   ،)1989-2019( الرئاسة 
االقتصادية  األوضــاع  برتدي  تنديًدا   ،2018 أواخر  بدأت 

واالجتامعية.
وتضم اللجنة التي تتمتع بصالحيات واسعة كالفصل من 
الخدمة الحكومية ومصادرة األموال واملمتلكات، أعضاء من 
وزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم االتحادي واملالية، 
والبنك  الرسيع  الدعم  وقوات  العامة  املخابرات  إىل  إضافة 

املركزي وديوان املراجعة القومي وقوى الحرية والتغيري.

تقاريرتقارير4
االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

الديمقراطي ـــ وكاالت

هذه الجمعيات تعمل كواجهة لحزب املؤتمر الوطني 
اإلخواني وتتلقى أمواال من جهات خارجية لتمويل 

أنشطة اإلرهاب

التصوف وفرز العيشة 

حل منظمات اخوانية ومصادرة مشاريع لنظام البشير في السودان
واسرتداد  الفساد  ومحاربة  التمكني  إزالة  لجنة  أعلنت 
وجمعية  منظمة   131 حل   ، )حكومية(  بالسودان  األموال 
خريية ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز 
مؤتمر  ذلك يف  البشري.جاء  عمر  املعزول  الرئيس  النظام 
صحفي عقده مقرر اللجنة الفرعية بوالية القضارف وجدي 

خليفة، بالقصر الرئاسي يف الخرطوم.

وبعد: وبعد: 
املطبخ  بنريان  اكتوى  من  كل  يعرفه  مصطلح  العيشة  فرز 
الصوفية  باللونية  االحتفاظ  عن  هنا  والحديث  الحياة  ومتطلبات 
التصوف  أمر  صلح  ومتى  والرائحة  والطعم  اللون  ذات  الخالصة 
صلح أمر األمة )مؤمنها وكافرها حاكمها ومحكومها( كيف ال؟ وهو 
ٰىَها(   َدسَّ َمن  َخاَب  َوَقد  ٰىَها  َزكَّ َمن  أَفَلَح  )َقد  والنجاح  الفالح  طريق 
العاملني وال يخوض  لرب  االنقياد  كامل  تجده  الدوام  والصويف عىل 
مع الخائضني وشعاره يف ذلك )ُقل إِنَّ َصاَلِت َوُنُسيِك َوَمحَياَي َوَماَمِت 

ـَٰلِمنَي(. ِللَِّه رَبِّ ٱلَع
 واالحتفاظ باللونية الصوفية من اوجب الواجبات لئال يكون 
الصويف رسيع الذوبان بالذات إذا متايزت الصفوف واتضحت املعامل 
ـِٰذِهۦ َسِبيِل أَدُعٓواْ إىَِل ٱللَِّه َعىَلٰ  وأصبح الكل يدعو إىل هواه )ُقل َه

ـَٰن ٱللَِّه َوَمآ أََناْ ِمَن ٱمُلرشِِكنَي(. َبِصريٍَة أََناْ َوَمِن ٱتََّبَعِني َوُسبَح
والشيعة  اإلخــوان  بفكر  له  عالقة  ال  منهج  كذا  والتصوف   
والوهابية والجمهوريني، ألنه منهج قائم عىل )صحة العقد وصدق 
للحديث  والذي جرين  الحد(  عند  والوقوف  بالعهد  والوفاء  القصد 
عن فرز العيشة هو حراك الكيزان اإلخوان متسرتين مبظلة التصوف 
هذه  خالل  من  العودة  ويريدون  الزمان  من  ردحا  حاربوها  التي 

مكمن  ولكن  وقوته  الله  بحول  عليهم  عصية  ستظل  التي  البوابة 
والجاه  واملناصب  السلطة  وطالب  واالدعياء  املنتسبني  يف  الخطر 
وهؤالء يبيعون تصوفهم بعرض من الدنيا قليل لذا البد من الوضوح 
والشفافية بالذات فيام يتعلق بأمر السياسة والتضامن مع الحكومة 
أو املعارضة وال يحق للكاتب أو غريه أن مينعك من هذه التنظيامت 
واملشارب املختلفة فهذا حقك وأنت حر ولكن ال يحق لك أن تهضم 
علام  وحني  وقت  كل  يف  التصوف  باسم  وتتحدث  اآلخرين  حقوق 
بأن الصوفية ليسوا عىل قلب رجل واحد فيام يتعلق بأمر السياسة 
فيهم )االتحادي  وحزب األمة واملؤمتر السوداين والوطني والشعبي 
ووو( ولهم كيانات وتنظيامت مثل )املجمع الصويف العام، واملجلس 
ومن  والجمعيات(  والروابط  العامز،  واالتحاد  للتصوف،  األعىل 
يتحدث فليتحدث باسمه ورسمه وبيته فقط  بل ال يجوز الحديث 
والتصوف  واملسميات  البيوتات  من  عدد  وبداخلها  الطريقة  باسم 
ترضر غاية الرضر من حكومة اإلنقاذ البائدة ومن مشايخ دعموها 
املعاهد  تصديق  الجزاء  وكان  التصوف  باسم  والنفيس  بالغايل 
أم  بأن  تعلم  الخامس وهل  للطابور  واملساجد  واملدارس  والكليات 
ضوا بان محاطة بعدد من مساجد الوهابية التي صدقها اإلسالميون 
واإلرهابيون عىل مرأى ومسمع الخلفاء واملشايخ )َوإَِذا َلُقواْ ٱلَِّذيَن 

َا َنحُن  ـِٰطيِنِهم َقاُلٓواْ إِنَّا َمَعُكم إِنَّ َءاَمُنواْ َقاُلٓواْ َءاَمنَّا َوإَِذا َخَلواْ إىَِلٰ َشَي
ـِٰٓئَك  ـِٰنِهم َيعَمُهوَن ُأْوَل ُهم يِف ُطغَي ُمسَتهزُِءوَن ٱللَُّه َيسَتهِزُئ ِبِهم َومَيُدُّ
ـٰرَُتُهم َوَما َكاُنواْ ُمهَتِديَن(  ـَٰلَة ِبٱلُهَدٰى َفاَم َرِبَحت تَِّج َل ٱلَِّذيَن ٱشرَتَُواْ ٱلضَّ
وهؤالء املشايخ مل يستفيدوا من تجربة اإلنقاذ ويريدون العودة من 
يعترب  الذي  العسكري  املكون  إبراهيم وتفويض  خالل دعم جربيل 
وال  تحجيم  غري  من  مناسبا  تراه  ما  تدعم  أن  ولك   )٢ رقم  )انقاذ 
وصايا باسم بيتك ومن يتبعك فقط ال غري يف القضايا املختلف فيها 

واملسلمون يأخذ بذمتهم أدناهم يف املجمع عليه. 
وهذه رسائلنا: وهذه رسائلنا: 

أوال:أوال:
أهل التصوف لهم عالقة بالسياسة ومن يرى خالف ذلك عليه 
نحنا  واملعارص وحكاية  القديم  التاريخ  وقراءة  واملذاكرة  باملراجعة 
ما عندنا عالقة بالسياسة دي نغمة بايخة ما عندها معنى يكذبها 
الواقع وأكرب داعم للحكومات واالنتخابات  واملعارضة هم الصوفية 
والسياسة الرشعية ال تنفصل من املسجد واملسيد ونريدها باللونية 

الصوفية الخالصة ألجل معاش الناس وحياتهم.
ثانيا:ثانيا:

كيانني  تحت  كانت  السياسة  أمر  يف  الصوفية  البيوتات  بعض 

داك   وبعد  األمة(  وحزب  االتحادي  )الحزب  هام  كبريين  وحزبني 
وقاموا  ينسلون  حدب  كل  من  وهم  ومأجوج  يأجوج  ناس  ظهروا 
الله  لغري  القاصدة  مسريتهم  يف  بهم  وزجوا  البيوتات  أبناء  برسقة 
أن  ولوال  العجاف  الثالثني  خالل  من  واليابس  األخرض  عىل  وقضوا 
يكون  أن  األقدار  وشاءت  منسيا  نسيا  لكان  حق  منهج  التصوف 

السقوط بأيديهم وأيدي املؤمنني )فاعتربو يا أؤيل األبصار(.
ثالثا:ثالثا:

الصوفية  الذي يريده بعض  اإلنقاذ سقطت وال خري فيها وما 
إبراهيم  جربيل  مثل  فصائلهم  بعض  حول  وااللتفاف  عودتهم  من 
- إن كنا نريد الدين الجامعة ديل ما عندهم دين وال أخالق وإن 
وفاقد  واملحاكامت  السجون  بني  مطاردين  تجدهم  الدنيا  نريد  كنا 
وال  فيه  شائبة  ال  الذي  الحق  التصوف  ويكفينا  يعطيه   ال  اليشء 
ريب وأكرر بأن التصوف ال عالقة له بـ )الشيعة واإلخوان والوهابية 

والجمهوريني(. 
ختاما:ختاما:

الحديث باسم الصوفية يف القضايا الخالفية فيه ظلم وإجحاف 
واالختالف ال مينعنا من التواصل ألجل الخروج اآلمن )وكام دخلوا 

فيها منها خرجوا(.

 الحمد هلل رب العاملني القائل )وَاَل 
ذِكِرنا  عن  َقلبهُ  َأغَفلنا  من  تطع 
ُفرُطا(  َأمرُهُ  وََكاَن  وَٱتبعَ هوىٰهُ 
على  أبدأ  دائما  والسالم  والصالة 
اهلل  صلى  محمد  وحبيبنا  سيدنا 
عليه وسلم الهادي إىل صراط اهلل 

املستقيم.

 د. صالح الدين البدوي الشيخ الخنجر
 املجمع الصويف العام

 جمعية اإلمام األشعري العلمية



 رأي رأي5
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في رحيل األستاذ إبراهيم إسحاق
يستحيل  تاريخنا  يف  الخلود  رواد  مثل  إن 
الزمن  عىل  تتعاىل  آثار  من  خلفوه  ملا  نعيهم 
الحضارة  انبالج  شواهد  كــوش  كأهرامات 
إىل  الــخــاص  األىس  أتــجــاوز  ــذا  ل اإلنسانية، 
االحتفاء باإلرث الذهبي الذي خلفه هذا الفرد 
ظلوا  الذين  السودان  آباء حضارة  من  العظيم 
لبقاء  األعــوام  آلالف  والحجر  املاء  يزاوجون 
واستمرار شخصهم السوداين املتحقق واملأمول، 
جانب  وعىل  السهل  يف  مغروسني  ظلوا  ممن 

الغزاة  من  يشابهونهم  ال  من  بهم  ومير  الجبل 
زهد  وطأة  يحتملون  ال  ممن  العابرة  كالرياح 
أجل  من  البطويل  وتقشفهم  املقدس  قاطنيها 

املستضعفني منهم.
خلفه  ــذي  ال املـــراث  أن  تقديري  ويف 
إبراهيم إسحاق للثقافة السودانية يضعه كأحد 
الحديث  السوداين  لــأدب  الكبار  املؤسسني 

وبوابته الرواية السودانية غر منازع.
ويف نظري أن أدب إبراهيم إسحاق يضعه 

يف مرتبة مستقرة متاما وغر قلقة عىل اإلطالق 
امتاز  وقد  العامل،  يف  الرسد  عباقرة  جانب  إىل 
للقليلني  إال  تتوفر  ال  قد  مبيزتني  عظيم  كسارد 
منهم وهام ميزتا التشويق، والفرجة املدهشة.

ويأيت التشويق بامتالكه خاصية ما يسمى 
بالقراءة النفاثة وهي تأيت حسب آليات القراءة 

يف مقابل القراءة البخارية.
وتعرف القراءة النفاثة jet reading بأنها 
التي تنتهي يف زمن وجيز بال محطات  القراءة 

 steam البخارية القراءة  نقيض  للتوقف، عىل 
القراءة  يف  طويال  زمنا  تأخذ  التي   reading
الكثرين  يسم رسودات  عديدة مام  وتوقفات 

من كبار الكتاب حتى العامليني.
إسحاق  إبراهيم  آلثار  الثانية  امليزة  أما 
ال  التي  القراءة  فهي  الفرجة،  أسميتها  والتي 
يرى أثناءها القارئ الكلامت والجمل بل تنصب 
له شاشة عرض مبارشة بأبعاد ثالثية تدخله يف 
عوامل الرواية، والتي لن يخرج منها كام دخلها. محجوب كبلو

كم أثلج صدري وحقق فرحي خرب تدشني برئ )عد م أثلج صدري وحقق فرحي خرب تدشني برئ )عد 
حميد( يف ذات موقع الحادث املأساوي الذي راح ضحيته حميد( يف ذات موقع الحادث املأساوي الذي راح ضحيته 
القدال  حميد.  الحسن  محمد  الفخم  التاريخي  القدال شاعرنا  حميد.  الحسن  محمد  الفخم  التاريخي  شاعرنا 
وثلة من أحباب ومحبي حميد أرشفوا عىل مرشوع حفر وثلة من أحباب ومحبي حميد أرشفوا عىل مرشوع حفر 

البرئ. لهم التحية والشكرالجزيل.البرئ. لهم التحية والشكرالجزيل.
الرجل  بهذا  الشخصية  لعالقتي  التوثيق  أحاول  الرجل هنا  بهذا  الشخصية  لعالقتي  التوثيق  أحاول  هنا 
الصديق واأليقونة الشاعرية الوطنية التي قل أن تتكرر الصديق واأليقونة الشاعرية الوطنية التي قل أن تتكرر 

عرب عالقة امتدت ألكرث من ثالثني عاماعرب عالقة امتدت ألكرث من ثالثني عاما
كان صديقاً، حبيباً. كان صديقاً، حبيباً. 

 تعارفنا بأواخر السبعينيات ضمن ثلة من الشعراء 
والرسامني )املطاليق( ، أو أبات خرتايات كام كان يطلق 

عليهم  )الزعيم( الثقايف والروحي لنا عبد الله بوال. 
ذلك لقب دال عىل أن أغلبنا كان مبناسبة أو بدون 
قامش  أو  جلد  من  شنطة  ظهره  عىل  يحمل  مناسبة 

يدرعها أو يعلقها عىل كتف لجسد هزيل مضعضع .
تلك حقائب صغرة غالبا ما كانت تحتوي عىل كتب 
أو  الغاضب،  املغبون،  لصاحبها  رسومات  أو  أوراق  أو 

الحامل بتغير الواقع واألشياء.
 نلتقي يف املناسبات الثقافية األدبية والفنية ونشارك 
بقراءة الشعر وسط إعجاب الطالب والطالبات املنشغلني 
يف  وخاصة  والفكرة  القصيدة  يف  التحديث  عن  ببحث 

اليوبيالت السنوية وليايل التخرج للكليات الجامعية.
نعود بعد نهاية العروض األدبية أحيانا باملواصالت 
تلك  يف  وسائلها  وأوضــح  أشهر  البكايس  كانت  التي 
لفرتة  حميد  أقام  حيث  بحري  الخرطوم  إىل  السنوات 
بحي الشعبية مع أقربائه وِبنا نشوة من انتصار، ومس 

من بطولة نشعر أننا قد نلناها. 
كنا نعود إىل منازلنا وكأننا قد عدنا من مهمة نضالية 

أو كفاحية أديناها بكل دقة وحذاقة.
 يف تلك األيام أالحظ كنت أن حميد غالبا ما كان 
تشبه  طريقة  عىل  وجهه  بها  ويغطي  العاممة  يلف 

طريقة تغطية الوجه لدى قبيلة الطوارق.
هي  حميد  لشخصية  املــرء  يجذب  كان  ما  أول 
البساطة والعفوية التي يتعامل بها معك وكأنك شقيق، 
أو صديق له منذ الطفولة. يناديك بإلفة ومحنة عجيبتني 
باله  يف  ما  لك  ويقول  باسمك  اصطناع  أو  تكلف  دون 

دون إخفاء أو تلوين.
التقينا  موسكو  من  أعود  كنت  وعندما  إجازيت،  يف 
تزامن  ما  إذا  تجمعنا  أن  للصدف  وتركنا  تخطيط  دومنا 
مجيئي حضورا له من نوري إىل الخرطوم عندما قامت 
االنتفاضة وصلت أشعار وسرة حميد إىل موسكو وبدأ 

الطالب هنالك ينتبهون إىل إسمه ويحفظون أشعاره.
أظن أن تلك أيام ملع فيها اسم حميد وصعد نجمه 
والشلل  األصدقاء  محيط  من  به  خرج  شعبي  بنحو 
السودان  كل  إىل  االشرتاكية  لأفكار  الحاملة  التقدمية، 

مبدنه وقراه وحواريه.
حرضت لتحقيق فيلم )أطفال الشمس( والتقيته يف 
مناسبة مع أصدقاء واحتفيت به معهم. حميد منذ تلك 
طريقة  صاحب  وكأنه  تشعر  أشعاره  يقرأ  عندما  األيام 
مختلفة يف اإللقاء عام سبقوه – ليست هنالك نربة متثيل 
أو محاكاة  االستجابات من مستمعه  استجداء ألخذ  أو 
صفاء  بل  الشايقية،  شعراء  من  متبع  أو  جاري  إللقاء 
وهدير يأتيانك وكأنهام يخرجان من لهاة الروح ومطاحن 
رحمة.  أو  تقسيط  دومنا  باستقبالك  فيأخذان  العصب 

والكالم  املتوهجة  العاطفة  من  مفردات 
واالحتجاج.  الثورة  من  وأفكار  اليومي 
يلتقطها  شخصيات  من  شعبية  صــور 
ويوثق لها من بيئته الشايقية وأوصاف ما 
جالت بخاطر شاعر أو محب لشعر أبناء 

تلك املنطقة.
حميد  تركت  وقد  ليبيا  إىل  غادرت 
سنوات  بعد  وفخيام.  فخام  فارعا  شاعرا 
القاهرة  نلتقي يف  التسعينيات  ويف بداية 
الراحل  ومقابلة  لرؤية  لها  جاء  التي 
مصطفى سيد أحمد الذي أقام وقتها بعني 
شمس. التقيت حميد هناك بالشقة التي 

سكنها مصطفى وعرف عن مغادريت مرة أخرى لروسيا 
األيام  بتلك  كانت  القاهرة  الدكتوراة.  للتحضرلدرجة 
تعج ومتتلئ باملثقفني والسياسيني والفنانني الهاربني من 
قبضة النظام بعد أن أثخن ظهورهم وأحوالهم بعذاب 

وتعذيب غليظ.
السودانية  الدراسات  مركز  يكن  القاهرة ومل  كانت 
أوج  يف  الخرطوم  صحيفة  وكانت  بعد،  أبوابه  فتح  قد 
السياسية  الحياة  تنشيط  يف  طاقمها  بإسهامات  عطائها 
والثقافية ومنهم فيصل محمد صالح والراحل أحمد عبد 

املكرم.
طلب مني حميد توصيل مبلغ من املال البنة أخته 
بأوكرانيا والتقينا بوسط البلد وحملت الوصية وغادرت. 
مثل  مثله  سيأيت  مبا  ومتفائال  منتشيا  كان  املرة  تلك 
الوطني  بالتجمع  الذين أحسنوا ظنا  السودانيني  غالبية 

الدميقراطي كجسم أسايس للمعارضة.
 93 أواخرعام  الدوحة  إىل  وأعــود  السنوات  متر 
وألتقي مصطفى والذي كانت معزته لحميد ال تعادلها 
معزة اللهم إال ليحيى فضل الله وقاسم أبوزيد والقدال 
بتلحينها  قام  أشعارا  مصطفى  يسمعني  الشعراء.  من 
أشد  أخريات.  وأغنيات  الرحيم  عبد  عم  ومنها  لحميد 
رحايل مجددا إىل جامعة قاريونس بليبيا بعد أشهر من 
إقامتي بالدوحة وبعد عامني أتلقى خرب رحيل مصطفى 

سيد أحمد.
للدوحة  أخــرى  مرة  ــدار  األق تعيدين   96 عام  يف 
أصدقاء  من  بدعوة  أتاها  الذي  حميد  بوجود  وأتفاجأ 

مصطفى هنالك.
 اندفعنا هذه املرة تجاه بعضنا البعض بحب ومودة 
مل تشهدها العالقة الشخصية بيننا طوال السنوات التي 
سبقت. عشنا يف غرفة واحدة وفرها لنا بدرالدين األمر 
وعبد املنعم الفيك يف سكن مشرتك مع األخوين بكري 
العاقب وعبد الله الكابوي بشقة كانت تفتح عىل ميدان 

واسع خلف الفردان وسوق الذهب .
هنا تعرفت عىل حميد عن كثب وتفهمت شخصيته 

من قرب.
حميد يا ساديت تربال حقيقي يحب البقاء بالبيت 
تقديم  ينىس  أن  دون  العراقي  والقميص  بالرسوال 
ابتسامته ودفئه عند مالقاة الجميع- حميد وكام يعرفه 
ينحاز  األوىل  الدرجة  إنسان شعبي من  منه  اقرتب  من 
للبساطة والبسطاء، يحب املؤانسة بنحو خاص ويتعرف 

عىل اآلخر بانفتاح تام.
يعرف األرس وأبنائها وبناتها بأسامئهم ويحب لعب 
أن  ويحب  الخصوص  وجه  عىل  والكونكان  الكوتشينة 

يدخل املطبخ بدون مهارات عالية.
واملكاواة  تقع  املامزحة  كانت  هنا   

بينه وبني عبد املنعم الفيك.
املطبخ  عىل  املرشف  دور  يختار  كان 
بكري  مبتابعة  والقيام  املطبخ  مدير  أو 
وبدر الدين أثناء الطبخ ودامئا ما يكون له 
رأي يف كميات البصل القليلة التي يقطعها 
فيالحقه  املنعم  عبد  الحلة(  )مساعد 
ورائه  من  وهو  املميزة  الشايقية  بلهجته 
باملطبخ: يا منعم يا أخي ما تزيد البصل 
ده – البصل ده شوية-------- أو عبارات 
أخرى مضمونها أقرب كان إىل املكاواة منه 

إىل الحقيقة.
عبد املنعم الفيك أرسع الناس استجابة للنعاس. ينام 
دومنا مقدمات. تكون بقربه وال ترى شيئا غر أنه غرق 
متاما يف النوم وقد أصبح يقصفك بشخر حامي وساخن 
مستمر. حميد بدهائه ومزاحه جعله يختار أحيانا كرسيا 
بباطن  املنعم  عبد  قدم  مالمسة  من  ميكنه  مقعدا  أو 
قدمه. ما أن يغرق عبد املنعم حتى يبدأ حميد يف هز 
يا  مستنكرا:  فيستيقظ  قدمه  بباطن  املنعم  عبد  أقدام 
حميد ياخي ما تخلينا ننوم. يجيب حميد وبكل تنصل 
بارد: يا زول هيس الهبشك منو؟ ويكون يف تلك اللحظة 
دارعا لسبحة الاللوب الطويلة عىل صدره ومغطيا وجهه 
بالطاقية الواسعة. وعندما يضبطه عبد املنعم متلبسا يف 
إيقاظه يعرتف له حميد بضحك متدفق: يا أخي ما أنا ما 
قادر أنوم وعايز أوصل منك. أما ذروة الضحك فتحدث 
عندما يأيت السني دفع الله بخفة دمه ويقيض أمسية من 
الونسة معنا. كان عندما يحني موعد النوم يقوم السني 
وعبد املنعم مبا لهام من قدرات عىل الشخر العايل بطرد 
الجميع بدعوى أنهام يريدان أن يتفرغا لقصف بعضهام 

البعض.
نقيض النهار لوحدنا يف غياب أصحاب البيت الذين 
وأخبار  الذكريات  ونستعيد  أعاملهم  عىل  يتوزعون 
أصحابنا من املثقفني املهاجرين والنازحني الضاربني أيامها 
أنحاء األرض بحثا عن أمكنة جديدة تستقبلهم ويف تلك 
الثالجة  إىل  للذهاب  الفرص  يسرتق  حميد  كان  األثناء 
التي مل أكتشف عالقة فتحه املتكرر لها إال عندما يحرض 
بدر الدين وعبد املنعم ويبحثان فيها عن الطحنية التي 
يقيض  بالطبع،  الفاعل  كان  فاعل. حميد  بفعل  تختفي 
عىل كل علبة طحنية يأيت بها اإلثنان متكتام عىل فعلته 
وهي  بالسلة  التي  النفايات  ضمن  عليها  يعرثا  أن  إىل 

فارغة متاما.
بها  نقوم  مشرتكة  زيارات  وبعد  الليل  يحل  عندما 
تلبية لدعوات عديدة كانت تصله من أصدقاء مشرتكني 
من األسامء الثقافية واألدبية من املقيمني وقتها بالدوحة 
وكان من أوضحهم الراحلني النور عثامن أبكر وعيل عبد 
حميد  بيننا.  تجمع  التي  الغرفة  إىل  نعود  كنا  القيوم 
وشخيص مبا نتشارك فيه من صفات كعدم حب اإلزعاج 

والرثثرة وقت الهجوع إىل رسير النوم .
لفرتة طويلة  االستيقاظ  كنت من محبي  تجدين  ال 
بعد االستلقاء عىل رسير النوم، بينام حميد وكام تقول 
املفردة الذكية الدالة عىل معناها يف عاميتنا ميكن وصفه 
ب)السقد(. يرتدي رساوله وقميصه العراقي ويتمدد عىل 
ظهره ويف يده مسبحة الاللوب الطويلة مع همهامت ال 

تكاد متيزها متتد طويال وطويال وكأنه بها كان يستدرج 
القصائد وميارس تربيته لها بكل صرب وطول بال.

بالدوحة.  عمل  عن  البحث  قــرر  قد  كــان  كالنا 
بدرالدين األمر وعبد املنعم اتفقا مع حميد عىل تدريبه 
عىل الطباعة حتى يوسع وبسهل فرصه للحصول واختارا 
فيه  يتدرب  ليك  سايت  حسن  املحامي  األستاذ  مكتب 
ويأتيان  الصباح  عند  يأخذانه  كانا  الطباعة.  حميد عىل 
ملحوظا  تقدما  حميد  أحرز  وقد  الظهر  بعد  إلرجاعه 
إىل  البحث  قادين  فقد  شخيص  أما  الطباعة.  رسعة  يف 
العمل مبنطقة الجميلية مبركز ثقايف تابع لوزارة الشباب 
حميد  مهاتفات  ولكن  الجميلية  إىل  انتقلت  والرياضة. 
كانت ال تنقطع. يسألني عن موعد مجيء األرسة بانتظام 
خاصة وكان يعرف مصاهريت لهم بالقبيلة. عندما حرضت 
األرسة ذهب معي إىل املطار وذلك يوم أخذ فيه الصور 
مع محمد ومالذ وأمهام تيسر. ذات اليوم والطائرة التي 
والذي  أبوساندرة  عبدالرحمن  صديقنا  بزوجة  جاءت 
بعدها  حميد.  مع  ومودة  صداقة  عالقة  تجمعه  كانت 
الدين  بدر  برفقة  املسافة،  بعد  رغم  لزيارتنا  جاء  بأيام 

األمر وقضينا ليلة بالغة اللطف.
قرر حميد املغادرة والعودة إىل السودان، وغادرت 
أنا لإلمارات املتحدة. مل نلتقي ثانية إال ملاما ويف أوقات 
ضيقة ورسيعة بالخرطوم منذ ذلك التاريخ حتى رمضان 
عام 2011 عندما كنت أعمل بجامعة الخرطوم وكمدير 
مكاملات  وبعد  حميد  لبى  الثقايف.  مالك  ملركز  متعاون 
شعرية  ليلة  وإحياء  للدمازين  الحضور  دعوة  عديدة 
واستقبلتهام  الطيب  عادل  الفنان  ومعه  جاء  باملركز. 
بامليناء الربي للدمازين وتوجهنا إىل سكن املركز. مل يتغر 
دافئا.  بسيطا  طيبا  تركته  كام  هو  كان  يشء.  يف  حميد 
سكنا معا وقضينا ليلة أوىل غاية يف اإلمتاع أحيا بعدها 
بيوم وبقاعة املركز املغلقة الواسعة ليلة شعرية وغنائية 

من عادل الطيب كانت كام الحلم.
الدمازين  وشابات  شباب  من  الحضور  تقاطر 
املجاورة وجاءوا  القرى واملناطق  والروصرص ورمبا من 
حميد  واستهل  الندوة  بدأت  عندما  لحميد.  ليستمعوا 
أن  الحضور  من  وغري  أكتشف  يب  إذا  قصائده  قراءة 
حميد هو الذي جاء ليستمع إىل الشباب والشابات وهم 

يلقون شعره الذي كانوا يحفظونه عن ظهر قلب.
والروصرص  بالدمازين  التاليني  اليومني  يف  تجولنا   
وزار حميد جمع من الناس باملركز وتم تقديم الدعوات 
اإلفطار  لتناول  بالدمازين  وأهله  أصدقائه  من  لنا 
آخر  كانت  تلك  أن  وبدا  وعادل  حميد  غادر  الرمضاين. 
أنشطة املركز الشعرية عندما اشتعلت الحرب بعد ذلك 

بأيام وتم دمار وقصف املركز.
جئت إىل الدوحة يف العام 2011 وقبل أن أستعدل 
جلستي عليها ها ذا هو حميد يرميني بصخرة هذه املرة 
وليل  ومغادرته  املفاجئ  موته   - موته  بخرب  ويسحقني 
بهيم حالك يتمطى ويتمدد ثقيال غليظا عىل بالدنا دون 
أن يوفر فرصة أخرى، أو موعدا جديدا نرضبه أو يرضب 
املضمونة  غر  املدلهمة،  الحياة  هذه  يف  آخر  لقاء  لنا 

العواقب.
وسينتصب  عام  مائة  بعد  ولو  زمان  يأيت  أن  أتنبأ 
هنالك، يف نوري، متثال ضخم جميل لشاعر أجمل، بالغ 
يقرأ  وهو  لنا  يده  رافعا  وسحنته  ملبسه  يف  البساطة 

قصيدة يف حب الناس والبالد. 

 هرم نوري وراهبها..حميد

وجدي كامل

آمال عزالدين التمر 

االنتقاد من أجل االنتقاد..إلى متى؟!
نظم  أديب،  كتاب  بإصدار  أحدهم  يقوم  عندما 
حل  أو  سياسية  قضية  يف  رأي  طرح  شعرية،  قصيدة 
ملشكلة اقتصادية، أو عندما تقوم رشكة تجارية بطرح 
مرشوع جديد، فإن كل هذه األعامل التي تم إنتاجها 
بها  فيشيد  اآلخرين،  قبل  من  املختلفة  باآلراء  ُتقاَبل 
البعض ويشجبها آخرون، وما بني هذا وذاك يربز النقد 

بنوعيه البناء والهدام يف معظم هذه اآلراء.
فالنقد هو عملية تحليل األفكار، اآلراء أو الحلول 
ملعرفة  البرشي  العقل  إنتاجات  من  وغرها  املطروحة 
يستحق  جيد  هو  وما  فيها  والضعف  القوة  جوانب 
البناء  النقد  ومنها  ذلك،  غر  هو  وما  منه  االستفادة 
القوة  نقاط  وإبراز  العمل  مضمون  عىل  يركز  والذي 
فيه مع ذكر نقاط الضعف ملحاولة التغلب عليها عند 
العنارص  تلك  والضعف  القوة  بنقاط  ويقصد  تعديله، 
التي استند عليها العمل ومعرفة ما إذا  أو األساسيات 
كانت قد اتبعت بطريقة صحيحة وجّيدة أم ال، وعىل 
فإنه اليكون  النقد  يلعبه  الذي  املهم  الدور  الرغم من 
كله بناًء، فهناك النوع اآلخر الذي يعرف بالنقد الهدام 

وهو محور حديثنا يف هذا املقال.
نقد  كل  هو  الهدام  بالنقد  يقصد 
لأفكار،  األسايس  املضمون  عىل  يركز  ال 
الحلول أو األعامل التي تم عرضها عىل 
ويشمل  الناس،  من  وغرهم  الجمهور 
واحد  جانب  عىل  تركز  التي  اآلراء  كل 
وتتم  الجوانب  بقية  دون  ما  عمل  يف 
مهاجمته وقد يكون هذا الجانب ليس ذا 
أهمية قصوى فيه، كذلك يشمل الرتكيز 
والتهويل يف وصفها  الضعف  نقاط  عىل 
به دون أي ذكر لنقاط القوة حتى وإن 

كانت هي األرجح كفة يف هذا العمل.
وُيكرِث بعض الناس من هذا النوع من االنتقاد مع 
اختالف املواقف واألحداث، فهناك من يقومون بتوجيه 
يف  األخذ  دون  -مثاًل-  صحية  مشكلة  لحل  انتقادات 
االعتبار معرفة تفاصيل هذه املشكلة وأسباب حدوثها 
وتفاقمها، وهناك من يقوم باستعداء أفراد أو مؤسسات 
واالطالع  القراءة  دون  عليهم  األحكام  وإطالق  معينة 

واألمر  األدهى  أما  عنهم،  الكافية  واملعرفة 
الذين يطلقون أقبح األلفاظ وأبشع  أولئك 
العبارات ويكرثون من اإلساءات دون وجه 
دون  املطروح  العمل  أو  الفكرة  تجاه  حق 

حتى معرفة ما يهدف إليه هذا العمل.
نعم، لقد أصبح إطالق اإلساءات سمة 
بارزة تضج بها األسافر، حيث متتلئ مواقع 
األخبار  من  بعدد  االجتامعي  التواصل 
البعض  عليها  يطلع  ال  قد  التي  واألفكار 
سيئة  باأللفاظ  يرمونها  فتجدهم  باهتامم، 
والعبارات  األلفاظ  هذه  ويطلقون  الذكر 
عىل كل ماال يتفق معهم أو يخالف آراءهم، 
حول  لتطلق  اإلســاءات  هذه  متتد  األحيان  بعض  ويف 
فكرة أو عمل ما دون معرفة املزيد من التفاصيل عنه، 

وما أرسعهم يف إطالقها.
واألمثلة عىل توجيه اإلساءات والنقد الهدام كثرة، 
منها عىل سبيل املثال ما حدث يف األسبوع املايض عندما 
تناقلت مواقع التواصل االجتامعي صوًرا لوقفة نفذها 

منسوبو كلية الطب يف جامعة بحري يطالبون فيها مبقر 
للكلية يطابق مواصفات االعتامد العاملي، لقد قوبل هذا 
الخرب من قبل البعض بالتهكم والسخرية والنقد الجارح 
واالستخفاف مبطالبتهم مببنى مطابق للمواصفات، مع 
البنية التحتية هي أحد املعاير التي وضعها  العلم أن 
2011م  عام   WFME الطبي  للتعليم  العاملي  االتحاد 
العتامد كليات الطب والتي من املقرر أن تنتهي مهلتها 
بحلول عام 2024م، فكان مطلبهم هو مبنى تتوفر به 
التي وضعها WFME قبل املدة املحددة وإال  املعاير 

سيكون مستقبل الطالب عىل املحك.
هو  االنتقادات  هذه  مثل  ترك  عىل  يعني  ومام 
الفكرة  مجال  تجاه  املعلومات  من  كاٍف  قدر  امتالك 
املطروحة أيًّا كان )اقتصاديًّا، سياسيًّا، أو ثقافيًّا(، والتأكد 
من األخبار وتفاصيلها قبل طرح اآلراء حولها، واإلملام 
باليشء قبل إطالق الحكم عليه، فإىل متى سنظل نطلق 

أحكاًما وآراًء عىل أشياء ال نعلم عنها شيًئا؟!
إن طرح اآلراء مبوضوعية وتقبلها بصدر رحب هو 

ما يدفعنا لبناء غٍد مرشق.



بائع ومشرٍت بائع ومشرٍت 
باألمر  يعد  مل  الخدمة؛  عىل  الحصول 
وجود  ويتطلب  مكلفاً،  أضحى  فقد  السهل، 
يف  يحدث  كام  متاماً  عليها،  للحصول  وسيط 
سوق العقارات، التى يبدأ فيها الدفع املادي 
بال توقف، من أجل خدمة عرب ذلك الوسيط 
املعروف بالسمسار. أحد املواطنات؛ روت لنا 
تجربتها يف الحصول عىل منزل لإليجار، حيث 
عداد  بأن  تفاجأت  ولكنها  لوسيط،  لجأت 
الدفع لخدمة الوسيط مل يتوقف عند وسيط 
بني  الخدمة  ينتفعون من  بل وسطاء  واحد، 
تقول  واملستأجر".  العقار،  "مالك  الطرفني 
املواطنة: بعد بحث مضٍن؛ حصلنا عىل سكن، 
مثناً  جنيه  ألف  الــ"٣٠"  يقارب  ما  ودفعنا 

لخدمة الوسيط.
املواطن  مــع  تكرر  املــوقــف؛  وذات 
ُيعادل  مبلغاً  للسمسار  دفع  الذي  "محمد، 
ارتفاع  أن سبب  وأكد  الشهري.  اإليجار  مثن 
قيمة اإليجارات هو كرثة الوسطاء. وأضاف: 
أي  املناسب،  السكن  تجد  ال  ذلك؛  "وبعد 
يفوق  الذي  اإليجار  ذلك  يستحق  ال  املنزل 
السامرسة  أن  وأوضح  جنيه.  ألف  الـــ"٣٠" 
أو  رقابة،  بال  العقارات  سوق  عىل  يهيمنون 
الوسطاء؛  كرثة  إن  بل  عملهم.  م  تنظِّ جهة 

أوجدت مناخاً خصباً لالحتيال والنصب. 
سامرسة املوت سامرسة املوت 

موازية  سوقاً  يخلق  السلع؛  ىف  الُشح   
أسعار،  بنريان  املواطن  تطحن  "ســوداء"، 
سوق  ليست  السلعة.  ت  َشحَّ كلام  تشتعل 
عليها  هيمن  التي  ــ  وحدها  ــ  العقارات 
وجود  تحتمل  ال  سوق  هناك  السامرسة؛ 

أرواح  حساب  عــىل  الــربــح  ــراع  ل حلبة 
زحف  التي  األدويــة  سوق  مثل  املواطنني، 
يف  الندرة  حالة  مستغلني  السامرسة،  عليها 
سعي  حالة  يف  املواطن  فأضحى  القطاع. 
تلك  من  للحياة  منقٍذ  دواء  عىل  للحصول 
تجار  عليهم  ُيطلق  ما  عرب  السوداء،  السوق 
"الشنطة". وكشفت مصادر لـ"الدميقراطي"؛ 
أن األشخاص الذين ينشطون يف بيع األدوية 

خارج الصيدليات، هم من لهم صلة بالحقل 
الوريدية،  املحاليل  ببيع  يقومون  إذ  الطبي، 
مبعنى  وسطاء.  طريق  عن  األدوية،  وبعض 
طريق  عن  الدواء  عىل  يحصل  املريض؛  أن 
"وسطاء"، وليس وسيطاً واحدا. وقال املصدر: 
"حتى دخول املستشفيات، ومقابلة األطباء، 

ارتبط بالسامرسة". 
حيل االقناعحيل االقناع

ينشط عمل السامرسة؛ يف كل القطاعات، 
تدلف  أن  ومبجرد  العام.  النقل  قطاع  حتى 
عليك  يتهافت  سفرية،  ات  بصَّ مكتب  ألي 
مجااًل  لك  ترتك  ال  اقناع،  بحيل  السامرسة 
منك  فيأخذون  التذاكر،  شباك  إىل  للوصول 
مثن التذكرة التي تكتشف ــ فيام بعد ــ أنها 
بيعت لك بسعر أعىل من سعرها الحقيقي، 
ولكن اكتشافك ــ يف الغالب ــ يأيت متأخراً. 
يوجدون  فهم  تزايد؛  يف  السامرسة  هــؤالء 
حول املكاتب مثل "صائدي الفرائس"، وصار 
األزمة  وقت  وليس  األوقات،  كل  يف  عملهم 

املرتبطة مبوسم األعياد. 
 أصحاب املهنة أصحاب املهنة

"منتر طه"؛ شاب دخل مجال السمرسة 
ـ يحيك عرب مشوار عمله  ــ قبل ثالث سنواتـ 
القصري، عن اختالف حال املهنة، التى مل تُعد 
يلجأ  السابق؛  يف  كان  عهدها. حيث  كسابق 
ويكون  السمسار،  ملكتب  الخدمة  طالب 
مبارشة  ــ  العقار  صاحب  وبني  بينه  البيع 
مثل  السمرسة  "سوق  وقال:  وسطاء.  بال  ــ 
يشة" أمام املحال، الكل يحاول أن يجد  "الِفرِّ
يعملون  أنهم  منتر؛  وأكد  فيها".  رزقاً  له 
وفق القانون، ولديهم رخصة عمل من وزارة 

العمل، ويتحصلون عىل نصف قيمة الخدمة 
املقدمة، فإذا كان إيجار املنزل قيمته الشهرية 
"40" ألف جنيه، تكون حصتهم "20" ألف 
جنيه، وذلك حسب القانون املنظم لعملهم 

ــ عىل حد قوله.
اللجنة  رئيس  الــقــوين؛  حسني  دكتور 
لحامية  السودانية  بالجمعية  االقتصادية 
السامرسة،  ظاهرة  أمامه  وضعنا  املستهلك، 
وتأثريها عىل االقتصاد. وبدأ حديثه: "معروف 
أن مفهوم الوسطاء ــ السمرسة ــ هو وسيط 
بني البائع واملشرتي، سواء أكان ذلك لسلعة 
محدود؛  كنشاط  "بدأت  وقال:  خدمة".  أو 
وكان الناس يف السابق يلجأون لتبديل سلعة 
النقود، وفق  بأخرى، وذلك يف عر ما قبل 
مقابل  سلعة  إىل  األمر؛  تطور  معني.  اتفاق 
مرور  ومع  جداً،  قلياًل  النشاط  وكان  نقود، 
وسيط،  من  أكرث  إىل  الحاجة  ظهرت  األيام؛ 
ثابٍت  لعمٍل  وذلك بسبب عدم وجود فرٍص 
حول  معلومات  عىل  الحصول  وعدم  ومجٍز، 
السلع وندرتها، أو يكون الطلب عليها عالياً.

ل الظاهرة ل الظاهرةتشكُّ تشكُّ
من  ــرية  األخ الفرتة  أن  القوين؛  ويــرى 
فاقد  وجود  أفرزت  البائد،  النظام  سنوات 
أسهل طرق  وأن  للوظائف،  وانعدام  تربوي، 
املدى  بلغت  أن  إىل  "الوسيط"،  هي  العمل 
الحايل. يف ظل ندرة أحدثت ارتفاعاً يف أسعار 
والطلب؛  للعرض  نتيجة  والخدمات.  السلع 
النقود، وأصبح  انتشار  املسألة، مع  توسعت 
العقارات.  سوق  يف  خاصة  جاذباً،  العمل 
ارتفاع  مع  الخدمة؛  هذه  أسعار  ارتفعت 
فيها،  العاملني  دخل  وزاد  عليها،  الطلب 
عت العاطلني عن العمل. وأضحى  لدرجة شجَّ

مبجرد  العمل،  هــذا  ميارسون  املواطنون؛ 
سامعهم عن سلعة أو خدمة، وتكون متناسبة 
قيمتها مع قيمة السلعة، أو الخدمة املقدمة. 
ــ دخلوا يف هذا  أنفسهم  ــ  املوظفون  حتى 

القطاع، من خالل معلومات تتوفر لهم.
نشاط  الوساطة  أن  "القوين"؛  ويؤكد 
ربط  يف  إيجابيته  وسلبيات.  إيجابيات  له 
لكون  وسلبية  املشرتي،  مع  الخدمة  صاحب 
الخدمة  أعىل من  "الوساطة"،  الخدمة  مبلغ 
أو السلعة املقدمة. لذا تجد أن ذلك النشاط؛ 
من  فائدة  ال  أنه  الشباب  من  عــدداً  أقنع 
العمل بالشهادات الجامعية، ألن هناك ُطرقاً 

للربح الرسيع. 
وعاب القوين ــ عىل الجهات املختصة ــ 
النشاط  ذلك  وتركت  باألمر،  اهتاممها  عدم 
يشهده  ما  ذلك  ومثال  خ سلبيات عدة،  يفرِّ
رشكات  هناك  صارت  حيث  التعدين.  قطاع 
إنتاجهم  يبيعون  واملعدنون  املعادن؛  تنهب 
العهد  "يف  وقال:  الوسطاء.  عرب  الذهب  من 
وإداري،  ومايل،  سيايس،  فساد  هناك  البائد؛ 
ألن  "الــســمــرسة"،  نشاط  نــر  يف  ساعد 
لسامرسة  تحولوا  ــ  أنفسهم  ــ  املوظفني 
لقضاء الخدمات، مام ساعد عىل منو النشاط 
البد  الــظــاهــرة؛  لهذه  وكــعــالج  الطفييل. 
يف  انتشارها  أسباب  ومعرفة  دراستها،  من 
األخرى  الدول  تجارب  مع  مقارنة  السودان، 
إضافة  الحلول.  لوضع  واملتقدمة  النامية 
لتقنني عمل السامرسة؛ ورضورة إدخالهم يف 
املظلة الرضيبية، وعمل نقابة لهم، ورضورة 
حامية  يف  تعمل  التى  الجهات  كل  تنسيق 
لتنسيق  وذلك  والعمل.  واملالية،  املستهلك، 
نتيجة  منت،  التى  الظاهرة  ملحاربة  الجهود 
قوة  مراكز  أوجد  الذي  البائد،  النظام  فساد 
مام  السهلة،  الفرص  عن  تبحث  اقتصادية، 

فتح الباب أمام الوسطاء. 
  الهادى عبد املطلب؛ الخبري االقتصادي، 
ومسؤول مكتب املتابعة بوزارة املالية والية 
الوساطة  نظام  أن وجود  أكد  األبيض،  النيل 
حتى  ومعروف  بجديد،  ليس  الخدمات  يف 
العاملية،  االقتصادية  املؤسسات  نطاق  عىل 
الدويل.  النقد  وصندوق  الدويل،  البنك  مثل 
ولكن اختلف األمر هنا؛ حيث أضحى هناك 
مام  الواحدة،  الخدمة  يف  وسيط  من  أكرث 
السلع. مثال لذلك؛  القيمة املضافة عىل  زاد 
السكر. حيث يدفع الوكيل األول للركة؛ ثم 
السلعة  تصل  أن  إىل  وهكذا  آخر،  لشخص 
بنسبة  تضاعف  قد  سعرها  ويكون  للتاجر، 
وهذا  الحقيقي،  السعر  من   %  50 من  أكرث 
"دور  وقــال:  التضخم.  إىل  يؤدي  االرتفاع 
الدولة؛ هو تقليل الوسطاء، مبعنى أن يكون 
لتقليل  للمواطن  مبارشة  الخدمة  تقديم 
برنامج  يف  تطبيقه  تم  النظام  وهذا  العبء، 
الجمعيات  مفهوم  عىل  القائم  سلعتي، 

التعاونية، لكبح جامح الجشع". 

تحقيقتحقيق٦
االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

وندرة  ســوداء؛  سوق 
غري مسبوقة يف السلع 
والخدمات،  الضرورية 
ــش،  ــ ــاح ــ وغـــــــــاء ف
يمسكون  وســمــاســرة 
بقبضتهم على املشهد، 
يف سوٍق تطحن املواطن 
يرتفع  رحمة، حيث  با 
األســعــار  مــؤشــر  فيها 
تفوق  ــاد  ــك ت بــســرعــة 
"دقات عقارب الساعة".

 سوق سوداء.. وقبضة "سماسرة"

عبد املطلب: برنامج 
سلعتي يكبح جشع 

"السماسرة".. وارتفاع 
سعر السلع يؤدي للتضخم

سمسار: نتحصل 
على نصف القيمة 

من الخدمة

 مواطنة: دفعت "٣٠" 
ألف جنيه لوسيط يف 

تأجري منزل

ــ مصدر: الدواء.. 
واملشايف.. ومقابلة األطباء 

دخلت فيه السماسرة 

المـواطن بيـن نـارْين

الخرطوم- سلمى سامة



حوارحوار٧
االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

 حوار ــ شذى الرحمة

 رسالتنا لحمدوك: »الما بهمو فقرك ما توليه أمرك«

 األزمة االقتصادية؛ كورونا، شحٌّ يف كل املتطلبات األساسية.. خبز، غاز، دواء، ارتفاع جنوني 
السوداني  املواطن  وتجعل  البسيط،  أحمد«  »محمد  تقتل  والحاجة  التجار،  األسعار، جشع  لكل 
يعاني من »العوز«، ألن السواد األعظم تساقط أسفل »خط الفقر« عرب املقاييس الدولية. عام 
مر على املستهلك؛ وتتجدد األزمات عليه. حاولت »الديمقراطي« أن تتلمس الطريق للحد من 
الجشع، والتخفيف من هذه األزمات، عرب حماية املستهلك، كجهةٍ ينبغي لها أن تصوب على 
»العطب« من أجل إصالحه. األمني العام للجمعية السودانية لحماية املستهلك؛ د.ياسر مريغني 

دفع بعدد من اإلفادات يف هذا الشأن.

األمني العام لجمعية حماية املستهلك د.ياسر مريغني لـ»الديمقراطي«: 

 يجب تغيير الطاقم االقتصادي 
والمستشارين

* اتجاه لزيادة سعر »الخبز«.. وماتزال * اتجاه لزيادة سعر »الخبز«.. وماتزال 
املشكلة قامئة بحسب أصحاب املخابز؟!املشكلة قامئة بحسب أصحاب املخابز؟!

ودعمها  والدقيق،  الخبز؛  مسألة  ــ 
للفقراء، فشلت الحكومة فيه فشاًل ذريعاً. 
غالية  بأسعار  تشرتي  الواليات؛  ومعظم 
عىل  حتى  ذلــك  ويتم  مدعومة،  سلعة 
مستوى والية الخرطوم، فهنالك أحياء تعاين 
من توفر الخبز. واألسوأ؛ واألمر، أن الحاجة 
جعلت عدداً من األرس تلجأ للخبز اللبناين، 
والسوري، والذي ُتباع القطعة الواحدة منه 

بــ»12ــ15« جنيهاً.
* مقاطعة.. لكن؛ ذات الخبز السوداين * مقاطعة.. لكن؛ ذات الخبز السوداين 

املدعوم يتم بيعه يف أحياء بذات املبلغ؟!!املدعوم يتم بيعه يف أحياء بذات املبلغ؟!!
الخاصة،  املخابز  أصحاب  صحيح؛  ــ 
لجأوا إىل بيع الخبز التجاري مببالغ مختلفة 
»17ــ20ــ25« جنيهاً، حسب مكان وجود 
املخبز. بينام يباع بـ»25« جنيهاً يف املعمورة، 
درمان، و«20« جنيهاً  أم  يف  و«17« جنيهاً 
ال  وزنه  لخبز  أسعار  ثالثة  هذه  بحري،  يف 
يصل »70« جراماً. ونقول؛ عىل الحكومة أن 
ــ  وقلنا  واضحاً،  حساًم  امللف  هذا  تحسم 
سابقاً ــ أن يكون الدعم للمستهلك، وليس 
للمخبز، أو الرشكات. هنالك برنامج لدعم 
»مثرات«،  اسمه  والفقرية؛  املتعففة  األرس 
وذلك  ملفه،  إدارة  يف  املالية  وزارة  فشلت 
الداخلية، ووزارة  الخفي بني وزارة  للرصاع 
وأمــوال  ــدويل،  ال البنك  أمــوال  يف  املالية، 
الفقراء.  أموال  يف  العاملي  الغذاء  برنامج 
تم  امللف،  من  جــزءاً  كنا  كجمعية؛  نحن 
يف  يحدث  ما  كشف  عدم  لصالح  إبعادنا 
ممثاًل  كنت  للمستهلكني،  االجتامعات 
املالية  وزير  شكلها  لجنة  يف  للمستهلكني 
تنفيذ  ملتابعة  البدوي،  د.إبراهيم  السابق، 
ال  حتى  إبعادنا؛  وتم  ــرات«.  »مث برنامج 
نكشف خفايا برنامج دعم األرس املتعففة، 

واملحتاجة.
مبلغ  أن  األحاديث  بعض  رشحت  مبلغ *  أن  األحاديث  بعض  رشحت   *
الدعم »دوالرين« فقط لكل شخص.. هل الدعم »دوالرين« فقط لكل شخص.. هل 

يفي هذا املبلغ ليوم ناهيك عن شهر؟!يفي هذا املبلغ ليوم ناهيك عن شهر؟! 
أرسة؛  لكل  جنيه  آالف   »3« الدعم  ــ 
إمنا  الدعم،  مبلغ  يف  ليست  املسألة  لكن 
السوداين،  باملواطن  الحكومة  إحساس  يف 
إليه  تنظر  وأنها  بها،  املواطن  وإحساس 
وسينصلح  الحال؛  سينصلح  االهتامم.  بعني 
السالح  هو  املعلومة  سالح  لكن  الدعم، 
ترص  والتي  الحكومة،  هذه  تستغله  الذي 
الوطني.  الرقم  عرب  الربنامج  تنفيذ  عىل 
لدعم  مقياساً  ليس  الوطني  الرقم  وزاد: 
الشخصية،  العائلية  البطاقة  بينام  األرس؛ 
القومي  املركز  بني  بالتنسيق  تتم  التي 
والتغيري يف  الخدمات  للمعلومات، ولجان 
األحياء، هي بطاقة الدعم التي نريدها. 
مل  وما  الدعم؛  تنفيذ  نريد  إننا  ونقول 
للمعلومات،  القومي  املركز  تقوية  يتم 
وما مل يكن املركز القومي للمعلومات 
الضامن الوحيد للمعلومة يف السودان، 
السجل  بني  ما  التعارض  ُيزال  مل  وما 
امتالك  يف  األخرى،  والجهات  املدين، 
املعلومات  قناة  وتتوحد  املعلومات، 
للمعلومات،  القومي  املركز  عرب 
رفاهية  ــة  أي أو  بــدعــٍم  ننعم  لــن 
القومي  فاملركز  السوداين،  للمواطن 
للمعلومات ــ يف أي مكان بالدنيا ــ 
املركز  إن  للمعلومات.  الضامن  هو 
به  ت  تغريَّ للمعلومات؛  القومي 
الثوار،  واستلمه  واملواقع،  اإلدارات 
واملحصلة »زيرو«!!؛ ملصلحة من يتم 
تهميش املركز القومي للمعلومات؟!! 

هنالك  املعلومات!!  عىل  يقوم  كله  فالعامل 
خارجية؛  مؤسسات  من  كبرية  دعومات 
توظيفها  تم  إذا  نقلة،  تحدث  أن  ميكن 
لصالح املركز القومي للمعلومات.. ملصلحة 

الداخلية،  لوزارة  تحويله  يتم  من 
ووزارة املالية؟!! 

بــشــأن  مـــــــاذا  بــشــأن *  مـــــــاذا   *
عام  ظل  يف  عام املستهلك..  ظل  يف  املستهلك.. 
ــقــى وأيـــام  ــامــل ان ــقــى وأيـــام ك ــامــل ان ك

مرتقبة؟!مرتقبة؟!
ـــ الــحــكــومــة  ــ
املستهلك  لت  حمَّ
ــوم؛  ــ ــرسـ ــ ــل الـ ــ كـ
أدوارها  عن  وتنازلت 

الطاقم  وواجبها. 

الوزراء،  ملجلس  واملستشارون  االقتصادي؛ 
يتولوا  ال  أن  فيجب  بفقرنا،  وا  يحسُّ مل  ما 
أمرنا، كام املثل: »املا بحس فقرك ما توليه 
أمرك«. ونقول لرئيس الوزارء؛ إن مستشاريه 
املستهلكني،  وأوجـــاع  ــآالم  ب يحسون  ال 
ورسالتنا لرئيس مجلس الوزراء، د.عبد الله 
االقتصادي،  الطاقم  تغيري  يجب  حمدوك، 
بأوجاعنا  ون  يحسُّ مبسؤولني  واملستشارين، 
األسواق،  يف  وميشون  املواصالت،  »يركبون 

ويأكلون يف الطرقات«.
من  املستهلك  حامية  هــي  ــن  أي من *  املستهلك  حامية  هــي  ــن  أي  *

املواطن وحاميته؟!املواطن وحاميته؟!
ــ عاىن  العام  ــ خالل هذا  املواطن  ــ 
الزيادات  مع  العيش،  شظف  من  عاىن  ما 
التي طالت كل يشء. أما عن الدواء؛ فعام 
كامل مل يتم دفع أي مبالغ لألدوية، وعندما 
تم توفري مبالغ بخصوصها ــ قبل شهر من 
»الرشكات«  أن  املحصلة  كانت  ــ  اآلن 
من  مدعوماً  دوالراً  استلمت 
من  رشاؤه  تم  املالية،  وزارة 
جنيهاً،  بـــ»260«  املحفظة 
الدواء  لرشكات  بيعه  وتم 
وتحملت  جنيهاً،  بـ»120« 
 »140« املــايــة  وزارة 
كل  عن  نيابة  جنيهاً، 
الرشكات.   لصالح  دوالر 
الذي  من  »بذمتكم«؛ 
للحكومة  ر  فكَّ
بــهــذه 

الفكرة؟!! كان األوىل بها اإلمدادات الطبية 
للحكومة«؛ من أجل رشاء  الكبري  »املخزن 
والحوادث،  الطوارئ  وأدويــة  األمصال، 
مافيا  تزال  ما  ولكن  املجانية.  ــة  واألدوي
مجلس  داخل  القرار  عىل  تسيطر  الدواء 
هذه  الصحة!!  وزارة  وداخــل  الـــوزراء، 
املبالغ؛ كانت كفيلة أن تجعل لكل الشعب 
السوداين تأميناً صحياً »محرتماً« يف التأمني 
شأن  ــدواء  ال توفري  مسألة  إن  القومي. 
حكومي؛ وليس شأن القطاع الخاص، وعىل 
القطاع الخاص ــ من موارده الذاتية ــ أن 
الذي يرغب  بالسعر  بالدواء، ويبيعه  يأيت 
به، وعىل الحكومة؛ دعم األدوية األساسية، 
أدوية »الطوارئ والحوادث«، تدفع الفرق 

وبخالف  الصحي.  للتأمني 
عىل  الــحــال  يظل  ــك؛  ذل
ماهو عليه، بل أسوأ. اآلن؛ 
أدوية  يشرتي  املستهلك 
غري مفحوصة، وغري جيدة، 
ومغشوشة،  ومــهــربــة، 

وبأغىل األمثان.
ــة..  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ ــة.. *  ــعـ ــاطـ ــقـ مـ  *

واملواصالت؟!واملواصالت؟!
املستدام  الــحــل  ــــ 
تسيري  هو  للمواصالت؛ 
الخرطوم،  ــة  والي قطار 

»جنوب  األخـــرى  املــحــطــات  واكـــامل 
امليناء  الالماب،  الشجرة  من  ــ  الخرطوم 
ومستشفى  الوطنية،  الجامعة  ــربي،  ال
يشيد  أن  الخاص؛  القطاع  وعىل  سوبا«. 
كل  ينعم  حتى  حديد،  السكة  مسار 
ويخفف  ــه،  ب الــخــرطــوم  واليــة  سكان 
وعىل  الداخلية.  املواصالت  عىل  الضغط 
الرحالت  عدد  زيادة  الخرطوم؛  والية 
يجب  مستدام.  حل  وهو  للقطارات، 
عىل والية الخرطوم؛ أال ترتكنا ألهواء 
والحافالت  املــركــبــات،  أصــحــاب 
مواعني  استجالب  وعليها  الصغرية، 
فنحن  أمثل.  حل  وهــو  كبرية، 
ندعم برنامج وزير البنى التحتية 
بن  مهندس هاشم  واملواصالت؛ 
السفرية،  القطارات  يف  عوف، 
وقطارات الخرطوم، خاصة وأن 
القطار يحمل يف رحلة واحدة 
بصات،   »10« تحمله  ــا  م

و»40« حافلة.
الوالية  تحكم  كيف  الوالية *  تحكم  كيف   *
أهواء أصحاب املركبات الذين أهواء أصحاب املركبات الذين 
ــار حسب  ــع األس ــددون  ــح ــار حسب ي ــع األس ــددون  ــح ي
»الذروة والزحمة«.. يف الصباح »الذروة والزحمة«.. يف الصباح 

خط  لذات  مختلف  سعر  واملساء  خط سعر..  لذات  مختلف  سعر  واملساء  سعر.. 
السري؟!السري؟!

من  املواصالت؛  يف  اآلن  يحدث  ما  ــ 
جشع ألصحاب املركبات، تتحمله الحكومة، 
لغياب هيبتها يف حامية املستهلك. كان من 
رشكات  عىل  تضغط  أن  للحكومة  املمكن 
برشكة  الحافالت  أصحاب  أو  املواصالت، 
قدر  أكرب  بتسيري  الحكومية،  الخرطوم 
إرادة  بأية  نحس  ال  ولكن؛  الرحالت.  من 
للتغيري، وال حتى رغبة فيه. أما ما يخص 
ممنوع  خاصة،  مملكة  فهي  االتصاالت؛ 
مفقود،  فيها  الداخل  والتصوير،  االقرتاب 
والخارج منها مولود. فهي مملكة خاصة؛ 
التفكيك، وصعبة االنضباط، وليس  صعبة 
لنا حل سوى تسليط مزيد من الكشافات، 
املستهلكني،  يحرتم  ل  ُمشغِّ وإحــضــار 
ويحرتم إرادتهم مبساهمة كل املستهلكني. 
ل جديد »قطاع عام«، يحرتم إرادتنا.  ُمشغِّ
فأهمية ترتيب قطاع االتصاالت؛ ومراجعة 
هذه  عرب  االتصاالت  قطاع  تشغيل  كيفية 
»سوداين«؛  الحكومية  فالرشكة  الرشكات. 
أرباحاً  توزع  مل  سنوات   »10« من  أكرث 
فاقت  أرباحها  أن  رغم  املساهمني،  عىل 
اشتىك  مستهلك؛  لدينا  الدوالرات.  ماليني 
مل  سهم،  ألف   »50« لديه  أن  للجمعية 
يتم دفع أي أرباح له طيلة الــ»15« عاماً 

املاضية.
السوق..  األساسية.. وفوىض  السلع  السوق.. *  األساسية.. وفوىض  السلع   *
لحامية  القومي  القانون  بعد  مــاذا  لحامية ثم  القومي  القانون  بعد  مــاذا  ثم 

املستهلك؟!املستهلك؟!
القانون القومي لحامية املستهلك؛  ــ 
قانون رادع. سعيدين بإجازة مجلس الوزراء 
األســـبـــوع املــنــرصم 
ــتــجــارة  ــون ال ــان ــق ل
الــصــادرات،  وتنمية 
ملــدة  تعطيل  بــعــد 
لصالح  أشهر،  أربعة 
وهو  الخاص.  القطاع 
من  األول  القانون 
نوعه يف تحديد »10« 
اسرتاتيجية  ســلــع 
به  ــة،  ــي ــالك ــه ــت اس
عــقــوبــات إلــزامــيــة، 
والقانون  وغرامات. 
واضحة  عقوبات  به  للمستهلك؛  القومي 
»مؤقتاً«،  املحل  إغــالق  منها  ورادعـــة، 
وبصورة دامئة. ومصادرة املحل؛ ومصادرة 
ورغم  اآلن؛  حتى  لكن  الجرمية.  أدوات 
القومي  للمجلس  العام  األمــني  تعيني 
لحامية املستهلك ــ قبل 5 أشهر ــ إال أن 
أي  توفر  مل  التنفيذية،  واإلدارة  الحكومة؛ 
معينات من مقٍر، وآلياٍت، وإجازة الهيكل، 
واألفراد الذين ينفذون القانون، فهو صامم 

األمان لحامية املستهلكني.
التأشريية للسلع  التأشريية للسلع * أين لجنة األسعار  * أين لجنة األسعار 

االستهالكية التي تم تكوينها؟!االستهالكية التي تم تكوينها؟!
حدد  ــ  اآلن  ــ  التجارة  قانون  ــ 
تحديد  وسيتم  أساسية،  سلع   »10«
أسعار البيع للمستهلكني، ولن يستطيع 
يغريِّ  أن  ــ  كان  من  كائناً  ــ  أي شخص 
وإال  املحدد،  السعر  من  بأكرث  يبيع  أو 
سجن  بها  رادعـــة،  بعقوبة  سيجابه 
املجلس  انتظار  يف  اآلن  ونحن  إلزامي، 
القانون.  لتفعيل  السيادي،  املشرتك بني 
املشرتك؛  املجلس  إجازة  يتم  أن  نتمنى 
وسننفذ  بالرفاه،  املستهلك  لينعم 
القانون عرب »18« والية، شاء من شاء.. 

وأىب من أىب.

 ما تزال مافيا الدواء 
تسيطر على القرار

 داخل مجلس الوزراء
 ووزارة الصحة

اإلمدادات الطبية 
»املخزن الكبري« 
هو األوىل بالدعم



الروحّية  املشكالِت  عن  هنا  أتحّدث  عندما 
عادًة  ُيسّمى  ما  بذلَك  أقصُد  فإنني  الوفرة  ملجتمع 
أحّبُذ  شخصّياً  أنني  غري  »الدينّية«،  باملشكالت 
البعُض  يعرتض  وقــد   .»X »مشكالت  تسميتها 
عن  ث  التحدُّ إمكانّيِة  بعدِم  قائاًل  هذا  كالمي  عىل 
»مجتمع الوفرة« يف وقتنا الراهن. أليَس صحيحاً أن 
يف  إمنا  وفرٍة  يف  يعيشون  ال  فقط  ليس  البرِش  ثلثي 
الرئيسّية؟ أليس  الجوُع مشكلَتهم  حالة فقر، وُيعدُّ 
صحيحاً أيضاً أنه حتى يف أثرى بلدان العامل، الواليات 
، ولنقل  املتحدة األمريكية، مّثة جزٌء ال ُيستهان به قطُّ
هكذا، دومنا تدقيق كثري، 20 % من السكان، يعيُش 
يف فقٍر؟ بالرغم من أنه ال تجوُز مقارنة فقِر هؤالء 
بذاك الذي يعانيه الناس يف الهند أو أمريكا الجنوبّية، 
ُتسّمى  عام  بعيدًة  حال،  بكل   ، تظلُّ حياتهم  لكن 
بالفعل،  صحيٌح  كّله  ذلك  أجل،  »الوفرة«.  حياة 
لكنه يف الوقت ذاته ال ينفي رضورَة أو يزيل رشعيَة 
أن رشائح  إذ  الوفرة،  مجتمع  حديثنا عن مشكالت 
املتوسطة  الربجوازية  من  بدءاً  واسعة،  اجتامعّية 
وصواًل إىل طبقة العامل يف كلٍّ من أمريكا وأوروبا قد 
بدأت فعلّياً باالنضامم ملجتمع الوفرة. وامليُل املتزايُد 
العيش جيلٌّ وال يقبل الجدل،  النمط من  نحو هذا 
إال إذا ساور املرء الشكُّ املرشوُع إىل حد ما يف قدرة 
نووية  حرب  نشوب  خطر  استبعاد  عىل  البرشية 
العرشين  أو  العرش،  أو  الخمس،  السنوات  خالل 
القادمة. لكن إذا ما نجحت البرشية يف ذلك وُأبعَد 
هذا الخطر، فحينها لن يظّل مّثة شٌك بأّن املجتمع يف 
أمريكا خالل عرشين سنة، ويف أوروبا يف غضون ثالثني 
إىل أربعني سنة، سيغدو ممكناً بالكامل وسيعوُم يف 

فائض السلع، ال سيام االستهالكّية.
مجتمع  مشكالت  عن  هنا  حديثنا  أن  كام 
الوفرة ال يكتسب أهمّيته بسبِب وجودنا يف مقتبل 
مثة  ألنه  أيضاً  إمّنا  فحسب،  املجتمع  هذا  ل  َتشكُّ
تغزو  للعامل،  جديدة  نسخٌة  لإلنسان،  جديد  ٌر  تصوُّ
السوفيتي،  باالتحاد  مروراً  أمريكا،  من  بدءاً  عاملنا 
يف  النشأة  حديثة  الصغرية  البلدان  تلك  إىل  وصواًل 
األمُر  يتعلق  املستهلك.  اإلنسان  منوذُج  أفريقيا: 
املستهِلك  باإلنسان  أي  البرش،  بنوع جديد من  هنا 
اإلنسان  أن  املؤكِد  من   .)homo Consumens(
أنه  يزل موجوداً، رغم  مل   )homo Faber( الخالق 
كان  عام  الثانية  الصناعية  الثورة  منذ  كثرياً  اختلف 
عليه قبلها، أو حتى قبل الثورة الصناعية األوىل. أما 
يف  شٌك  فثمة   )Homo Sapiens( العاقل  اإلنسان 
البرش  من  النوع  هذا  ألن  موجوداً،  بعُد  يكوَن  أن 
نعيش  أننا  حني  يف  للنجاة،  وسيلًة  عقَله  يستعمل 
النجاة  تجعل  بطريقٍة  العقل  فيها  ُيستعَمل  مرحلًة 
العقل  طاقات  أعظم  فيها  وُتستخَدم  ريبٍة،  موضع 
ذلك  شأن  ومن  الشامل،  الدمار  حافة  إىل  لتوصلنا 
إنساناً  يزال  ال  الحايّل  اإلنسان  بأّن  نشكُّ  يجعلنا  أن 
عاقاًل )Homo ٍSapiens( وبأّنه مل يتوّقف بعد عن 
أن يكون كذلك. أما اليشء الذي مل يعد يقبل الشّك 
إنساناً مستهلكاً  الراهن أخذ يصبح  هو أن اإلنسان 
وأّن  كلّياً،  مستهلكاً  بل   ،)Homo Consumens(
هذا النوع البرشي يوشك أن يحمل خصائص مذهب 
ديني جديد، تكون فيه السامء مخزناً وحيداً وهائاًل 
يذهب  أن  يومّي،  وبشكل  أحد،  لكّل  ميكن  بحيث 
وحتى  يبتغيه،  يشٍء  أيَّ  جديداً،  شيئاً  ليتبّضع  إليه 
أكرث قلياًل من جاره. هذه الصيغة من املستهلك الكيلِّ 
هي عملياً تصوٌر جديد لإلنسان يجتاُح العامل بأرسِه، 
واأليديولوجية.  السياسية  األنظمة  عن  النظر  بغض 
فهي موجودة يف تلك البلدان املوصوفة بالرأساملية 
كام يف تلك املوصوفة باالشرتاكية عىل حد سواء. رمبا 
مل  االشرتاكية  البلدان  أن  يف  يكمن  الوحيد  الفارق 
تزل تتوّهم بان السعادة ستكون عىل األبواب مبجرد 
بلد  يف  بينام  الكيل«،  »االستهالك  وعد  يتحقق  أن 
كالواليات املتحدة، حيث أدركت طبقاٌت مجتمعّيٌة 
تظهر  راحت  الكيّل،  االستهالك  »سعادة«  واسعٌة 
شكوٌك يف إمكانّيِة بلوِغ أّية سعادٍة عىل هذا النحو. 
يف البدِء أودُّ أن أصَف هذا اإلنسان املستهلَك 
ظــاهــرًة  بــاعــتــبــاره   )homo Consumens(

دينامّية  ذا  جديداً  إجتامعّياً  منطاً  سايكولوجّيًة، 
خاّصة؛ وهذه األخريُة ال ميكن فهمها، يف حاِل ميَّزنا 
بني القوى التي يعيها اإلنسان وتلَك غري الواعيَّة التي 
تحرّكه، إال باالستناِد إىل املفهوم الفرويدّي لدينامّيات 
وصفي  بأسلوٍب   َ أبنيِّ دعوين  بدايًة  لكن  الشخصّية. 
الذي  ذاك  إنَّه  املستهِلك:  اإلنسان  هذا  يكونه  ما 
يتحوَّل عنده كّل يشٍء إىل مادٍة استهالكّية: السجائر، 
الجنسّية،  العالقات  الحب،  الكتب،  الليكور،  البرية، 
ال  اإلطالق  من يشٍء عىل  ما  واملعارض.  املحارضات 
يصبُح سلعًة استهالكّية بالنسبة لهذا الكائن البرشي. 
أن  املرِء  مبقدور  التي  املخدرات  أنواع  بعض  حتى 
 ،LSD كالـ فوريٍّ  استبصاٍر  عىل  خالِلها  من  يحصل 
ستتساءلون  ورمّبــا  لالستهالِك.  مواد  عنده  تغدو 
كائناً  طبيعِته،  بحكم  اإلنسان،  أليس  بدوركم:  اآلن 
يتوّجب عليه االستهالك ليبقى عىل قيد الحياة؟ بىل، 
يف الواقع يتوّجب عىل اإلنسان كغريه من الكائنات 
الحّية أن يستهلَك، لكن الجديد يف هذه الظاهرة هو 
بروُز شخصّية تعترُب، حتى ما كاَن يف السابق ُيعاَمُل 
بطرٍق مغايرٍة متاماً، وأقصُد هنا العامل الرثّي لإلبداع 

اإلنساين والحضاري، مجرّد سلعٍة لالستهالك.
اآلن خطوًة  أن منيض  ينبغي  ذلك  إىل  استناداً 
من   - يكمُن  عساُه  أين  أنفسنا:  ونستفهَم  إضافية 
املوقف  هــذا  جوهُر   - السايكولوجّية  الناحّية 
إىل  فعلّياً  وصلنا  قد  نكون  وبذلك  االستهاليّك؟ 
رات الدينامّية. هذا النمط اإلنسايّن  املفاهيم والتصوُّ
الجديد يف الوعيه ليس سوى إنسان سلبّي، أجوَف، 
أّي  إىل  إليه  بالنسبة  الحياة  تفتقُد  ومنعزل،  خائف 
معنى ويعاين يف جوهرِه من اغرتاب وضجٍر هائلني. 
يستهلكون  الذين  أولئك  اليوم  استفرسنا  وإذا 
يشعرون  كانوا  إن  والكتب  والرحالت  امُلسِكرات 
اإلطالق.  عىل  »ال،  قائلني:  ألجابوا  والضجر،  بالحزن 
للغاية. نسافر ونرشب ونأكل ونشرتي  نحن سعداء 
أكرث فأكرث فأكرث، فكيَف نشعُر بالضجِر!«؛ يف لحظاِت 
أن  ينبغي  وهنا  بالضجر.  هؤالء  يحسُّ  ال  وعيهم 
أن  إمكانّيِة  حول  التحليلّية  الطريقة  عىل  نتساءل 
وضجرين  فارغني  الوعيهم  يف  الناس  هؤالء  يكون 
 – سلبيني  أناساً  الوعيهم  يف  يكونوا  أن  ومغرتبني، 
فحسب،  الرّضاعة  بانتظاِر  يكتفون  ال  أبديني  رُضعاً 
رّضاعة،  إىل  إليهم  بالنسبة  يشء  كّل  يتحّوُل  بل 
أتحّدث  وحني  فّعالًة.  ذواتاً  قّط  لوا  يشكِّ لن  رضعاً 
بهام  أقصُد  ال  فإنني  والسلبّية  الفعالّية  عن  هنا 
املعنى الحديث لهذين املصطلحني، إمنا أستخدمهام 
باملعنى الذي قصده كّل من أرسطو وسبينوزا وغوته 
السلبّية  أي  أيضاً،  البوذّية  تقصده  والذي  وماركس، 
عن  متاماً  تختلُف  والتي  الذاتّية  والفعالّية  الذاتّية 

النشاطّية.
رمبا يف وسعنا اآلن، استناداً إىل ما سبق، القول 
ُيوازُن  امُلغرتب،  الَضِجر  الخائف،  الكائن  هذا  بأن 
خوَفه بواسطِة هذا االستهالك القهري الذي ال ُيرى 
مرَضاً حقيقيَّاً باعتبار أنه مرٌض عاٌم أو، بعبارة أدّق، 
أحُد أعراِض باثولوجيا الَسواء. إن مصطلح »املرض« 
ال يدخُل حيَِّز االستعامل إال حنَي يكون أحُدهم ُمعتاّلً 
باملرض  مصاباً  الجميع  كان  إذا  لكن  أكرث من غريه. 
وعيهم.  عن  كلّياً  »املرض«  مصطلح  فيغيُب  ذاته 
الداخيّل  الخوف  هذا  الداخيل،  الخواُء  هذا  إذن، 
القهرّي.  االستهالك  خالل  من  ُيعاَلُج  اإلنسان  عند 
ذاتها  بامليكانيكّيِة  يعمُل  القهرّي  االستهالك  وهذا 
امُلشتغلة يف حالة الّنهام القهرّي، وإذا استقىص املرُء 
أسباب الّنهام القهرّي الذي يعانيه بعض البرِش فإنه، 
الذي  القهرّي  الّنهام  هذا  خلف  سيجُد  الواقع،  يف 
الواعّياً، وتحديداً  النحو، شيئاً  أيضاً عىل هذا  ُيدرَك 
وليك  بالخواء،  إحساس  املرء  يتملُك  خوفاً.  أو  كآبًة 
ميأل هذا الخواء فإنه يلجأ، بصورة رمزية، إىل أشياء 
التغلب  يف  تعينه  الخارج يك  من  تأيت  أشياء  أخرى، 
يالحظ  الداخليني.  والضعف  بالخواء  شعوره  عىل 
يشعرون  أو  خائفني  يكونون  حني  بأنه  الكثريون 
نحو  التوجه  أو  ع  التبضُّ يف  رغبٌة  تتملكهم  بالكأبة 
يحسون  وبذلك  اعتيادية،  كميات غري  لتناول  الرباد 
أن خوفهم قد تناقَص وكآبتهم قد خفت. غري أن هذا 

األمر يف جوهره ليس سوى حلقة مفرعة. فمن جهة، 
هذا اإلنسان الخائف، املغرتُب، مرغٌم عىل االستهالك 
أخرى،  جهة  ومن  بينام،  الداخيّل،  خوِفه  بسبب 
االقتصاديِة  بالبنيِة  متاماً  مرتبطة  برمتها  املشكلة 
عىل  اقتصادياً  املعتمدِة  الحديث،  الغريب  للمجتمع 
االستهالك الكيل، املطلق واملتزايد باستمرار. لو قرر 
املتحدة  الواليات  يف  شخص  ألف  مائة  فقط  اليوم 
عدم اقتناء سيارة ثانية، فستضطرب البورصُة بجالء، 
التزايد  عىل  معتمد  بالكامل  األمرييك  االقتصاد  ألن 
املضطرد لالستهالك. هذا النمط من االقتصاد متجذٌر 
القرن  يف  التوفري  اقتصاد  كان  مثلام  متاماً،  اليوم 
التاسع عرش، حني كانت عملية تراكم رأس املال ال 
تزال تتطلُب أن يوفر األفراد ليستثمروا برأس املال 
املتوفر يف قطاع الصناعة. اليوم ليس مثة حاجة إىل 
ذلك، إذ، اليوم، عىل األقل يف الواليات املتحدة، تقوم 
الصناعة بتمويل نفسها بنفسها بنسبة تصل إىل 98 
يتبضع  أن  هو  اليوم  الصناعة  تحتاجه  ما  كل   .%
ذلك  غري  من  ألنه  فأكرث،  أكرث  يتبضعوا  أن  الناُس، 
سيخف الطلب عىل السلع التي تنتجها، هذه السلع 
متزايدة  بكميات  تنتجها  أن  عليها  يتوجب  التي 
باستمرار ليك تعيد بذلك إنتاج رأساملها نفسه. لذا 
الناس  لتغري  الحيل  كل  الصناعية  الرشكات  متارُس 
مبزيد من االستهالك. يف القرن التاسع عرش كان رشاء 
حاجة ال ميلك اإلنسان مثنها يعدُّ عماًل الأخالقياً. بينام 
املرُء  يشرتي  أال  هو  العرشين  القرن  يف  الالأخالقي 
ما ال ميلك مثنه، بل حتى إنه أصبح يتبضع ويسافر 
دعائية  أجهزة  بواسطة  باألقساط.  ُيرجُعها  بقروض 
الصناعية  القطاعات  تقوُم  الرباعة،  وبالغة  هائلة 
ذلك  وينطبق  فأكرث.  أكرث  لتستهلك  الناس  بتضليل 
وأملانيا  والنمسا  املتحدة  الواليات  من  كل  عىل 
ويوغسالفيا  السوفيتي  االتحاد  عىل  كام  الغربية 
وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا. الفارق الوحيد يكمن يف 
الحّدة، وليس يف املبدأ القائم عىل تحفيز الناس عىل 

مزيد من االستهالك.
منط  بسبب  مغرتباً  خائفاً  يغدو  اإلنسان  إن 
هذا  ألن  ــرأســاميل:  ال النظام  يف  القائم  اإلنــتــاج 
وبريوقراطًية  اقتصادية  عاملقة  يربُز  يني  ال  النظام 
الفرُد بعجٍز وضآلٍة بالغٍة؛ ألن فعالية  يشعُر إزاءها 
تنخفض  االجتامعية  األحــداث  يف  الفرد  مساهمة 
باضطراد؛ ألن خوفاً يتغلغُل داخل رشائح واسعة من 
الربجوازية املتوسطة وكذا تلك الطبقة الواقعة تحتها 
الصعود،  عىل  القدرة  عدم  من  الخوف  أي  بقليل، 
قبل  من  املرُء  ُيوَسَم  أن  من  تحّقق،  ما  فقدان  من 
زوجه أو أصدقائه بـ »الفاشل« إن مل يبلغ ما بلغه 
املحك،  عىل  وحده  املدخوُل  ليس  إذن،  االخــرون. 
إمنا الصداقة والحّب واالحرتام أيضاً؛ وهذه بدورها 
والرتقية  االجتامعية  باملكانة  الغالب  يف  مرتبطة 
التي ال تحدُث بالدرجة األوىل تبعاً إلمكانات الفرد 
عىل  تعتمُد  بل  عليها،  تقترُص  ال  وبالتأكيد  الذاتّية، 
قدرته عىل التكّيف وقدرته عىل قول »نعم« بشكل 
متكرر كاف، وكذا قوله »ال« بصورة مناسبة بحيث 
يستعيص عىل اآلخرين القول بأنه متملق ذليل. لكلِّ 
مئوية  نسبة  مثة  البريوقراطي  النظام  داخل  وظيفة 

محددة لقول »نعم« وقول »ال«، وينبغي عىل املرء 
التقّيد بها. األمر متعلٌق فحسب باملكانة التي يبتغي 
املرء أن يصلها. إن نسبة 90 % من قول »نعم« لن 
نسبة  وكذلك  العام،  املدير  وظيفة  إىل  قطُّ  توصلًك 
الـ90 % من قول »ال« لن تجعلك مديراً عاماً إطالقاً. 
مثة فروقات طفيفة بهذا الخصوص ال يتعلمها املرء 
متامًاـ،  ذلك  نقيَض  املرُء  يتعًلم  املدارس،-فهناك  يف 
املرء  يكون  وأحياناً  العملًية،  الحياة  يتعلمها يف  إمنا 

قد شاخ حني يكون قد تعّلمها أخرياً.
من أجل االختزاِل ميكن القول:من أجل االختزاِل ميكن القول:

النظام  هذا  يف  خائفاً  يغدو  الــذي  اإلنسان 
ُيغوى  الذي  اإلنسان  مقابلة:  جهة  ومن  يستهلُك. 
يصبح  بذلك  ألًنه  خائفاً،  يغدو  لالستهالك،  وُيساُق 
وال  فحسب،  بالتلّقي  حينها  ويكتفي  سلبّياً،  إنساناً 
كلام  العامل.  يف  بفعالّية  العيِش  عىل  قــادراً  يعود 
وكلام  أكرث،  يستهلك  أن  عليه  توّجب  أكرث،  خاَف 
اإلنسان  يدخُل  هكذا  خوفاً.  أكرث  غدا  أكرث  استهلًك 
أي  قّوًة،  آالُته  ازدادت  كلام  قواه  فيها  يفقُد  دوامًة 
َق ما يقوم هو بإنتاجه؛ فيعوِّض ذلك كله  كلام تفوَّ

بواسطة استهالك مستمر متزايد.
مع إشكالية االستهالك هذه ترتبُط أيضاً مسألة 
مفهوم  كان  عرش  التاسع  القرن  يف  الزائفة.  الحرًية 
وكذلك  التملُّك،  بحق  جوهره  يف  مرتبطاً  الحرية 
بحرية العمل التجاري. اليوم، يف البلدان الرأساملية 
املتقدمة، مثة انخفاض كبري يف امللكية الخاصة لوسائل 
اإلنتاج. فمثاًل الرشكتان العمالقتان يف سوق السيارات 
األمريكية، جرنال موتورز وفورد، تديرهام بريوقراطيٌة 
تستمر بذاتها دون أن يكون مثة تأثري جوهرّي ملئات 
العمل.  مسار  عىل  الفعليني  املالكني  من  اآلالف 
مفهوم حرية التملك مل يكن ذا أهمية جوهرّية إال 
يف القرن التاسع عرش، لذا فإن ماركس أيضاً قد أخطأ 
حني اعتقد بأنه ميكن لتأميم وسائل اإلنتاج تحقيق 
تغيري جوهري. استند ماركس يف تحليله عىل مفهوم 
التنبَؤ  يستطع  ومل  عرش،  التاسع  القرن  يف  امللكية 
أساسية  قضية  تكون  لن  اإلنتاج  وسائل  ملكية  بأن 
الحرية  تكمُن  الراهن  وقتنا  يف  العرشين.  القرن  يف 
إىل  املستهلُك  يأيت  االستهالك.  حدود  ضمن  الزائفة 
السوبرماركت أو املركز التجاري الهائل فيجُد عرشة 
يف  مُتتَدُح  التي  السجائر  علب  من  مختلفة  أنواع 
الراديو والتلفاز والجرائد. كلها تسعى لتنال إعجابه، 
الواقع،  يف  اخرتين!.  أرجوك،  تقول:  أن  تريُد  وكأنها 
للامركة  تعود  املواد  هذه  كل  أن  امُلشرتي  يعرف 
إذا كانت سجائر  النظر عام  التجارية ذاتها، وبغض 
جميالت،  فتيات  بواسطة  ُج  ُتروَّ فكلها  صابوناً،  أم 
أو بواسطة سيقانهن. إنه، يف العمق، عىل بينة بأن 
بالحرية،  إحساساً  مينحه  أنه  غري  زائٌف،  كله  ذلك 
حرية أن يستطيع اختيار ما يشاء. فرتاُه مينُح رضاه 
لعلبة شيسرتفيلد بداًل من علبة املارلبورو، أو لعلبة 
الطريقِة  بهذه  ومتاماً  الشيسرتفيلد.  بدل  املارلبورو 
يكتسُب شخصيًة زائفة، ألنه بذلك يغدو رجاًل قادراً 
املارلبورو. هذه  بوصفه مدخن  نفسه  مييز  أن  عىل 
للمواد  اختياره  عملية  أثناء  شخصيته.  ذاته،  تغدو 
الواقع يكون  أنه يف  بيد  بالسلطة،  يتملكه إحساس 
نتيجة  إال  ليس  هذا  اختياره  ألن  مذعناً،  خاضعاً 
ملؤثرات تحدث خلف ظهره. ُيخّيل إليه بأنه يختاُر 
الختيار  ُيدفع  الحقيقة  يف  أنه  غري  إرادتــه،  مبحض 
منتج من بني عدة منتجات ُتعرض عليه. لذلك، ليس 
مثة يف هذا الوضع الجديد أية منافسة حقيقية، ألن 
مختلف ماركات السجائر لها الهدف ذاته: األهّم هو 
هذه  إحدى  ممثلو  يود  بالتأكيد  الناس.  يدخن  أن 
لكن  غريها،  من  أكرث  منتجاتهم  ن  ُتدخَّ أن  املاركات 
هذا األمر يف جوهره ليس بتلك األهمية. األهم أن 
لنوع  اختيارهم  عملية  أثناء  ويحسوا  الناس  يدخن 
أنه  يل  يتبّدى  والسلطة.  الحرية  من  بيشء  محدد 
اإلحساس  هذا  أن  إىل  أنوه  أن  مبكان  األهمّية  من 
بالحرية منفصل متاماً عن املدخول املادي، ألن املرء 
ال يحتاج لدفع مبالغ طائلة يف متاجر كهذه. حتى لو 
كان املرء ميلك اليسري اليسري، فذلك ال يبدل يف األمر 
شيئاً: الزبون هو امللك الذي يقرر أياً من هذه السلع 

املتشابهة يف جودتها يريُد.
ال ميكن، كذلك، الفصل بني االستهالك ومفهوم 
فلسفياً،  املسألة  هذه  تناول  أردنا  ما  إذا  السعادة. 
فينبغي علينا العودة إىل الجوهر كام إىل علم النفس 
عام  اليوم  الناس  ُيسأل  لكن حني  التنوير.  يف عرص 
يجعلهم سعداء، فتكون إجابتهم: قدرتنا يف الحصول 
املفهوم  هو  هذا  األرجح  عىل  نشتهي.  ما  كل  عىل 
البرش: أي أن  الذي يفهمه معظم  الشائع للسعادة 
االستهالك ال يؤّمُن حريًة فحسب، بل السعادة أيضاً، 
والسعادة  الحرية  يعيق  الذي  الوحيد  اليشء  وبأن 
ما  كل  الكايف الستهالِك  املال  امتالك  عدم  كامن يف 

يبتغي املرء استهالكه.
املرء  يصبح  ال  االستهالك  عملية  خالل  من 
الالفت  ومن  أيضاً.  تابعاً  بل  فحسب،  سلبياً  إنساناً 
أيضاً أنه قد تّم التنبُّه إىل هذا األمر يف القرن التاسع 
متاماً  التوّجهات  مختلفي  مفّكرين  قبل  من  عرش 
ككارل ماركس وديرساييل. ماركس قال مرًّة: »إنتاُج 
الكثرِي من السلع النافعة يفيض إىل نشوء الكثري من 
عن  َث  تحدَّ أيضاً  ديرساييل  الّنفع«.  عدميي  البرش 
األمر بعبارة تكاد تكون مامثلة. محافظو واشرتاكيو 
هنا  ث  أتحدَّ -ال  سواء  حدٍّ  عىل  التاسع عرش  القرن 
عن محافظي واشرتاكيي القرن العرشين الذين غرّيوا 
املجتمع  بأن  تنبأوا  راديكالية!-  بطريقة  توجهاتهم 
حاجاِته.  عبَد  يكون  فارغاً  إنساناً  سينتُج  الصناعي 

وهذا ما أعتقده قد حصَل بالفعل.
ازدياٌد  مالحظته:  ميكن  أيضاً  آخر  يشء  مثة 
ال   . حيٌّ هو  ما  حساب  عىل  اآليّل  ألهمّية  مستمرٌّ 
ذاته  باملقياس  ينطبق  األمر  هذا  كاَن  إن  أعرف 
اليوم  ميكننا  حاٍل،  وبكل  لكن،  أيضاً؛  أوروبا  عىل 
من  كبرياً  عدداً  أن  نلحَظ  أن  املتحدة  الواليات  يف 
من  بكثري  أكرث  السباق  بسيارات  مهتمون  الرجال 
اهتاممهم بالفتيات. قد يبدو ذلك من وجهة نظر 
معينة أمراً أخالقياً للغاية، لكّني أعتقد بأن اليشء 
نراه اآلن: االهتامم مبا هو  األكرث الأخالقّية هو ما 
يف  امليُل  هذا  حّي.  هو  ما  حساب  عىل  حّياً  ليس 
من  القرِن  هذا  مقتبل  يف  لوحَظ  الحديثة  الثقافة 
الحركة  رائد  وهو  مارينيتي،  ُيدعى  فذٍّ  رجل  قبل 
كتَب  بياٍن صدَر سنة 1909  املستقبلية. يف  الفنّية 
السيارات  نحبُّ  »نحن  التالية:  الرؤى  مارينيتي 
البديعة.  اليونانية  التامثيل  تلك  أكرث من  والرسعة 
النساء«. وهنا  ونكره  الدمار،  الحرب، نحب  نحب 
يف وسعكم أن تجدوا كّل ذلك مجتمعاً: االنجذاب 
إىل اآليل املحض، وما سّميته يف كتايب قلب اإلنسان 
والجامِد،  املوىت  حبُّ  املوت،  حبُّ  أي  نيكروفيليا، 
عىل عكس البيوفيليا، التي تعني حّب ما هو حي 
بتسارع  ينمو  امليُل  هذا  وينمو.  يحيا  ما  كّل  وبذا 
مهول مع تقدم الصناعات الحديثة، وأعتقد بأن ما 
نراه من اعتزاز بالسالِح النووي مرتبٌط، عىل األقل 
بامليكانييّك  واإلعجاب  الحب  بهذا  جزيئ،  بشكل 
هو  مبا  باستمرار  املنحرِس  باالهتامم  وكذا  املحض، 
الناس  عنده  صار  الذي  الحد  األمر  بلَغ  لقد  حي. 
للتمتع  قط  إمكانية  مثة  ليس  بأنه  يؤمنون  اليوم 
تجلَس  كأن  ببساطٍة  العيش  يعد  مل  ُيشرتى.  ال  مبا 
يجدون  ال  ألنهم  لالستمتاع  قاباًل  تتمّش  أن  أو 
فإن  ذلك  ومع  رشاؤهــا.  ميكن  ال  أشياء  يف  مرسًة 
ألن  التاليش  مرحلة  بدأ  قد  نفسه  املرّسة  مصطلح 
حياة املستهلكني تخلو من املرّسِة. يف العهد القديم 
الذنوب  ألعظم  وتلخيصاً  العربانيني  ذنوب  د  ُتعدَّ
ُيذَكر اآليت: ألنك مل تعُبد الربَّ إلَهَك عن مرسٍَّة )...( 
بسبِب وفرِة كّل يشء )سفر التثنية 28/48(. ليس 
هّيناً عىل اإلطالق فهُم كيف أن كالماً كهذا قد قيل 
أحٌد  رغب  ما  إذا  بأنه  أعتقد  كام  الحني،  ذلك  يف 
دينية  نظر  وجهة  من  الحديث  املجتمع  انتقاِد  يف 
ويكرره  أعاله  الكالم  هذا  يقتبس  أن  فبمستطاعه 

بشكل حريف.
* ألقيت هذه املحارضة باللغة األملانية سنة * ألقيت هذه املحارضة باللغة األملانية سنة 19661966  

يف مدينة سالتسبورغ النمساوية، وُنرشت ضمن األعامل يف مدينة سالتسبورغ النمساوية، وُنرشت ضمن األعامل 

الكاملة للكاتب.الكاملة للكاتب.

نقاًل عن الجمهورية نت.نقاًل عن الجمهورية نت.

المشكالُت السايكولوجّية والروحّية لمجتمع الوفرة )2-1(
٨ االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

ترجمة: سوار مال

ــوضــوع األســاســيّ  امل
ــذه املـــحـــاضـــرة  ــ ــه ــ ل
ــات  ــ ــك ــ ــش ــ هـــــــو امل
والروحية  السايكولوجية 
ملجتمع الوفرة. إنَّ عنوان 
بحدِّ  املــحــاضــرة  هــذه 
إشكالياتٍ  يطرحُ  ذاته 
أن  يلي  فيما  ســأحــاوُل 
أوضح.  بصورةٍ  ُأبيِّنها 
ترى ما الذي نفهمهُ حقًا 
ما  »روحــي«؟  مفردة  من 
يعنيه »السايكولوجي« يمكننا فهمه بشكٍل أو بآخر، لكن 
 ، »الروحي« مفردٌة لم يعد ممكنًا تحديدها بوضوٍح تامٍّ
وليس لها أيّ معنى جليّ تمامًا. لكني سأستعملها هنا 
بذاك املعنى الذي يمكن للمرِء أن يعبِّر عنه أيضًا بكلمة 
باعتباره   X الرمزَ  وصفها  أجل  من  وسأتخُذ  »ديني«، 

رمزًا غري مرتبطٍ بأية مرجعية تاريخية محددة.

إيريش فروم               



ــي  ــم ــل ــي ف يف 
»مــعــركــة الــجــزائــر« 
لجيلو  و»احــــراق« 
تتحول  بونتيكورفو، 
هامشية  شخصيات 
إىل  ماض سيايس  وبال 
فاعلة  ثورية  قيادات 
وملتزمة. ففي »معركة 
عن  حقيقية  قصة  يــروي  ــذي  وال الجزائر« 
حصار مدينة الجزائر أثناء االحتالل الفرنيس، 
القواد - وهو أحد أبطال  يقوم عىل البوانت 
السجن  من  خروجه  بعد   - الجزائرية  الثورة 
بغرض  فرنيس  لضابط  فاشلة  اغتيال  بعملية 
التحرير  لجبهة  ينضم  بعدها  فقط،  االنتقام 
ويصبح مع مرور الزمن أحد قادتها الرئيسيني 
يف القصبة. بينام يف »احراق« الذي ميثل تأثري 
االقتصاد وكونه املحرك األسايس للتاريخ ثيمته 
األساسية: يحرض عميل بريطاين »ووكر« حامل 
أمتعة »خوسيه دولوريس« ، عىل الثورة ضد 
الرشكات  ترغب   - لبالده  الربتغايل  االستعامر 
الربيطانية يف احتكار استرياد السكر من تلك 
مستعمرة  كونها  ذلك  إىل  سبيل  وال  الجزيرة 
ووكر  ببعث  فتقوم  ــرى،  أخ إلمرباطورية 
يتورط خوسيه   ،- الربتغاليني  لخلق ثورة ضد 
ما  التاريخ،  داخل  يدري  أن  دون  دولوريس 
كان يف البدء فرصة لخالصه الفردي عرب رسقة 
الربتغالية  القوات  حصار  أثناء  يتحول  بنك 
لقرية لجأ لها وعصابته، إىل إحساس باالنتامء 
تحرير  يف  ينجح  تاريخي.  ووعي  للجامعة 
بالده وحكمها، لكنه يتخىل عن الحكم بسبب 
تكونت  التي  املزارع  مالك  طبقة  ضغوطات 
وبسبب  سنني  عدة  وبعد  االستعامر،  أثناء 
يقود  وفسادها  الحكم  يف  الطبقة  تلك  فشل 

الثورة  تقمع  وليك  أخرى،  مرة  ضدها  ثورة 
الذي  العميل  ذات  باستدعاء  الحكومة  تقوم 
بسبب  أيضا   - يفاوضه  ليك  للثورة  حرضه 
الثورة وفوضاها تتعطل عملية تصدير السكر 
إىل بريطانيا، فتقوم رشكات السكر مرة أخرى 
ويعتقل  الثورة  تقمع   - ووكــر  وول  ببعث 
خوسيه دولوريس ثم يتم إعدامه - يتيح ووكر 
الذي خلقه  اإلنسان  رؤية  يرغب يف  مل  الذي 
يرفضها  لكنه  لدولوريس،  الهرب  فرصة  ميتا، 
الحرية  بأن  قائال  عليه،  ووكر  لتأثري  واعيا 
املمنوحة من قبل آخرين ليست حرية - ويف 
بقتل  آخر  أمتعة  يقوم حامل  األخرية  اللقطة 
دورة  بأنه  سعيد  إدوارد  يفرسه  ما   - ووكر 

النهائية للقتل، أو صعود لثائر آخر، دولوريس 
آخر - .

مصائر  بتوثيق  يعنيان  الفيلمني  وألن 
فإن حياة  التاريخ،  شعوب وجامعات وحركة 
الفرد اليومية تظل هامشية بل وملغية حتى، 
وموقف  التاريخية  األحداث  سوى  تظهر  وال 
الفرد منها، واألخالق التي يفرضها التاريخ عىل 
الخيانة.  الشجاعة،  التضحية،  الوالء،  الفرد: 
يصل  متواريا:  الشخصيات  مايض  يظل  بينام 
إىل  البوانت  عند  املايض  عن  االنقطاع  هذا 
مىض  فيام  كان  آخــر،  لقواد  اغتياله  درجــة 
صديقا له، وذلك إطاعة ألوامر جبهة التحرير 

مبنع الدعارة ورشب الخمر.

 فيلمان لـ »جيلو بونتيكورفو«

سينماسينما9
اعداد- منصور الصويماعداد- منصور الصويماالربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

*معنى كلمة األفاتار*معنى كلمة األفاتار
تعني  أفاتار؛  كلمة 
»الفكرة  أو  »القرين«، 
»الــروح  أو  دة«،  املتجسِّ
ة؛  قوَّ كل  أي  دة«ـ  املتجسِّ
له  صار  إله  أو  روٍح،  أو 
هي  أو  ــادي،  ــ م جــســد 
الخارقة  الــقــدرة  مبعنى 
قواعد،  دون  مكان،  أو  زمان  أي  يف  فكرة  أية  لتجسد 
إىل  »إضافة  املفهوم،  أو  الفكرة  عىل  للمحافظة  فقط 

أنواع القوى املحيطه بنا«.
جنوب  جميلة  منطقة  هي  األفاتار،  إن  وُيقال؛ 
أعمدة  »جبال  ى  ُتسمَّ الجبال  بعض  فهناك  الصني، 
بجبال  تسميتها  مؤخراً  تم  والتي  الجنوبية«،  السامء 
»الجبال  ومعناها   hallelujah هاليلوجا  األفاتار 

العامئة«.
قصة الفيلمقصة الفيلم

أمرييك  جندي  قصة  ــار«؛  ــات »أف فيلم  يحيك 
يسمى  الفضاء  بعيد يف  كوكب  إىل  إرساله  يتم  ُمقعد، 
»زرقاء  مساملة،  كائنات  فيه  تعيش  والذي  »باندورا«، 
أمتار،  الـ3  يبلغ طولها حوايل  »نافيي«،  ُتدعى  اللون« 
وكانت تعيش بأمن واستقرار قبل وصول البرش، الذين 
الكوكب.  للتنقيب عن معدن مثني جداً يف هذا  جاءوا 
ويتم إدخال الجندي ضمن مرشوع علمي مكان أخيه 
الذي توىف خالل وجوده عىل األرض. املرشوع  التوأم، 
لكائنات  مشابهة  كائنات  صنع  أســاس  عىل  مبني 
لدراسة حياة  اإلنسان، وذلك  بروح  باندورا، وإسكانها 
»األفاتار«،  باسم  ُتعرف  النسخ  هذه  الكائنات.  هذه 
والتي جاء منها اسم الفيلم. يدخل الجندي يف نسخته؛ 
نسختها،  يف  املــرشوع  عىل  املرشفة  العاملة  وترافقه 
وينطلقان للبحث يف الكوكب وهام عىل صورة وهيئة 
وللعثور  العلمي،  البحث  بهدف  املحلية،  املخلوقات 
عىل مناجم املعدن الثمني. وبعد مواجهة مع حيوانات 
فيحاول  الكوكب،  غابات  يف  الجندي  ُيفقد  ضارية؛ 

العودة، ولكنه يلتقي بفتاة محاربة تعمل عىل مساعدته يف النجاة، ظناً 
قبيلتها،  مكان عيش  إىل  وتأخذه  أبناء جنسها،  ليساعد  ُمرسل  أنه  منها 
واملكان عبارة عن شجرة ضخمة مقدسة لديهم، ويعيش لديهم فرة 3 
لكنه  الخاصة،  لغتهم  وحتى  حياتهم،  وطريقة  عاداتهم،  ويتعلم  أشهر، 
يكتشف أن املنجم الهائل للمعدن الذي يبحثون عنه، يقع متاماً تحت 
الشجرة، فيحاول إقناع شعب الـ»نافيي« مبغادرة شجرتهم مكان عيشهم، 
لكنه  املنجم،  عىل  وسيستولون  لتدمريها  سيأتون  البرش  أن  يعلم  ألنه 

يخفق يف ذلك.
قائده  بأمر  قــرساً  نسخته  من  ُيستخرج  الشجرة؛  تدمري  وبعد 
العاملة  مع  الجندي  فُيحتجز  للكوكب.  إعادته  مينع  والذي  العسكري، 
العاملة  ومساعديها يف قاعدة عسكرية، وما يلبث أن يهربوا منها، لكن 
ُتصاب أثناء الفرار ــ الحقاً متوت جراء إصابتها ــ ويدخل الجندي نسخته 
»األفاتار« من جديد، ويعود لشعب الكوكب، معلناً مساعدتهم يف الحرب 

ضد القوات البرشية. وبعد معركة ضارية؛ ينترص سكان الكوكب. ويدخل 
نسخته ليصبح واحداً من الشعب.. وذلك لألبد.

فلسفة الفيلمفلسفة الفيلم
فيلم »األفاتار«؛ من األفالم املليئة بالرمزية، فاللون األزرق يف كل أفالم 
»هوليوود« أصبحت له دالالت ورمزيات معينة ــ يف كثري من األحيان يرمز 
إىل الجن ــ »الحظ آخر أفالم هوليوود عالء الدين، والذي ظهر فيه املمثل 
ويل سميث يف دور جني املصباح، وكان لونه أزرقا«. وفيلم »األفاتار«؛ من 
أكرث األفالم التي حققت أرقاماً قياسية، ونال جوائز عاملية، وتغلب عىل فيلم 
»تايتانك« من حيث اإليرادات. وهو لنفس املخرج »جيمس كامريون«. ولو 
لنتيجة،  الفيلم، ملا توصلت  تأملت معنى كلمة »األفاتار«؛ وقارنتها بقصة 
فال عالقة للكلمة ومعناها بالفيلم الذي يقولون عنه خيايل. اللهم إال حكيه 
عن الجن؛ وكوكب »باندور«، أو »باندورا«، والتي يف معناها تعني »صندوق 
املثل.  به  وُيرضب  الكثريين،  لدى  املعروف  الرش«  »صندوق  أو  باندورا«، 

والفيلم جميل ويستحق املشاهدة.

هل ميكننا استحضار 
الجذري  مبعناها  الثورة، 
إطــار  داخـــل  العميق، 
تبدو  لفيلم  ســيــنــاميئ 
األوىل  للوهلة  أحــداثــه 
مظهرا من مظاهر )العنف 
تغطي  التي  التجاري( 
السينام  العاملي وخاصة يف  السيناميئ  اإلنتاج  أغلب 
أشاهد  وأنا  بذهني  السؤال  هذا  دار  األمريكية؟ 
 – »The Hunger Games« األجزاء األوىل من فيلم
مباريات الجوع، فالفيلم – كام هو معروف – حقق 
جزءه  وحقق  والثاين  األول  جزئيه  يف  كبريا  نجاحا 
الثالث ذات النجاح عىل شاشات السينام، وظاهرياً 
يبدو الفيلم وكأنه موجه لفئة الشباب بسبب روح 
املغامرة التي تسوده وأدوار البطولة املسندة ملمثلني 
شباب والعائدة يف قصة الفيلم إىل شخصيات شابة 
داخل  تدور  التي  )الحياة(  يف  جذري  بتغيري  تعد 

إطارها وقائع الفيلم.
أن  السابق،  السؤال  عن  إجابتي  يف  رأيــت، 
الفيلم محّمل بكل القيم الثورية التي تعد بالتغيري 
يف  لالنتفاض  والدعوة  املظلم  الواقع  عىل  والتمرد 
الفيلم  عنوان  ورمبا  والديكتاتوريني.  البغاة  وجه 
تقودنا  أوىل  عتبة  اعتمدناه  إذا  الجوع(  )مباريات 
بشكل  سيحيلنا  الفيلمية؛  واملكونات  الدالالت  إىل 
مبارش إىل واقع إنساين مزّر، حياة متفككة ومنهارة 
)الجوع(، واستهتار وترف سلطوي مامرس )األلعاب 
الرفيه  مقابل  )الغذاء(  يكون  فحني  املباريات(،   -
حياة  عن  فاضح  تعبري   – شك  بال   – فهذا  الدموي 

تتموضع أدىن من الحضيض.
.. هذا ما يحدث باختصار يف هذا الفيلم، سلطة 
غاشمة تسيطر عىل مقاطعات كاملة يف بلد ما بعد 

حرب طاحنة يف زمن مستقبيل متخيل؛ ولتأكيد قوتها 
تعمد هذه السلطة ابتكار لعبة املوت، وفيها يتقاتل 
املستعمرة يف فضاء  املقاطعات  أبناء  املختارون من 
عراك مالئم معد تقنيا ومزود بكافة أساليب الفتك 

واملراقبة والفخاخ الدموية.
يف   – يعيد  أو  املرأة،  مكانة  من  يعيل  الفيلم، 
العامل  باعتبارها  الحقة،  مكانتها  لها   – الحقيقة 
مكان  أي  يف  محتمل  ثوري  تغيري  أي  يف  األســايس 
الفيلم » كاتنيس  بطلة  أن  عىل هذه األرض، ورغم 
محاربة  يف  القتالية  قدراتها  عىل  تعتمد  إيفردين« 
الرش والتسلط، إال أن العاطفة واملحبة اللذان مييزان 
شخصيتها ال يقالن دورا يف هذه الحرب عن إمكاناتها 
كمحاربة رشسة، بل ميكن القول إن هذه امليزة هي 
وترشيحها  حولها  الناس  التفاف  يف  الرئييس  السبب 

لتكون أيقونة ثورتهم املقبلة.
ألعاب الجوع ولكونه فيلم إثارة ومغامرة فهو 
املؤملة،  واملواقف  بالعنف  محتشد  اإليقاع،  رسيع 
مبدأ  تشكل  التي  واإليثار،  التضحية  روح  وتسوده 

أوليا يف كل ثورة ممكنة ومحتملة.
عن  اختيارها  يتم  فتاة  باختصار،  القصة 
طريق القرعة لتكون إحدى املشاركات يف ما يعرف 
الكابيتل  مقاطعة  النتصار  السنوية  باالحتفاالت 
املستقبلية،  بانيم  مقاطعات  بقية  عىل  املسيطرة 
واالحتفال بهذه الطريقة الدموية تذكري سنوي لهذه 
املقاطعات املهزومة باملصري الذي ينتظرها إن فكرت 
يف التمرد أو الثورة، بيد أن الضحية املختارة يف هذه 
عن  بدال  للتمرد  رمز  إىل  وتتحول  اآلية  تقلب  املرة 

تكون مخدرا وفزاعة طاردة لألمل.
ليام  لورنس، جوش هوترشسن،  بطولة جينفري 
بذات  رواية  وعن  روس،  جاري  إخراج  هيمسورث، 

االسم لـ »سوزان كولنز«.

الفيلم، يعلي من مكانة المرأة، باعتبارها 
عامال أساسيا في أي تغيير ثوري محتمل

منصور الصويم

بلة طامح

مأمون الجاك

مباريات الجوع
 AVATAR فيلم أفاتار 

الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي
ف( عىل موقع »يوتيوب«، وهو برنامج ُمِحب  بثت الخميس املايض الحلقة األوىل من برنامج )َكشِّ
من  مع وجوه  مقابالت  وإجراء  السوداين،  السيناميئ  اإلنتاج  وتحليل  يحاول عرض  وصّناعها،  للسينام 
الشباب بقصص  وُيلهم  السودانية  التجربة  لُيرثي  الفّني  الشكل  لهذا  الصناعة، وإتاحة مساحة  داخل 

تعرّب عنهم.
للتعريف  إعالمّية  منّصة  إفراد  هي  الربنامج  فكرة  إن  يقول  حسن،  فائز  األستاذ  الربنامج  معد 
بصناعة  يتعّلق  ما  لكل  سينامئّية  بيانات  قاعدة  وبناء  نقدًيا،  وتقييمه  السوداين  السيناميئ  باملحتوى 

وصّناع السينام السودانّية لرفد ودفع وتجويد إنتاج الشباب السوداين يف هذا املجال.
ف( يستهدف طلبة الجامعات، والخّريجني، والكتُّاب، العاملني يف املجال الثقايف،  ويضيف أن )َكشِّ

املصّورين، ومخرجي األفالم، واملهتمني عموًما بالسينام كفن وصناعة.
ويقول فائز إن شكل الربنامج، عبارة عن حلقات فيديو تعرض عىل يوتيوب، مّدة الحلقة: 10 - 
15 دقيقة. ويف الحلقة األوىل التي ُنرشْت بتاريخ 21/يناير/2021 تم عرض فيلم )نريكوك( وهو كتابة 
وتناولت  Kordofani Films سنة 2016.  وإنتاج  كردفاين،  الشاب محمد  السوداين  املخرج  وإخراج 
وبقّية  السينامتوغرايف،  الشخصيات،  وأداء  السيناريو،  حيث  من  فّنًيا  الفيلم  وتحليل  عرض  الحلقة 

العنارص الرئيسية يف صناعة الفيلم.
وسيبث الجزء الثاين من هذه الحلقه الخميس املقبل وستكون مقابلة مع مخرج الفيلم كردفاين، 
باإلضافة  السودان،  يف  السينام  صناعة  وأحوال  نريكوك،  فيلم  صناعة  لتفاصيل  النقاش  يتعرض  حيث 

ملشاريع كردفاين السينامئية القادمة.

ف( برنامج عن السينما  )َكشِّ
السودانية وصناعها



والتي  الحمل  رحلة  يف  األخرية  املرحلة  هي  الثالثة  املرحلة 
وأجهزة  أعضاء  جميع  بأن  القول  وميكن  الجنني  بوالدة  تنتهي 
جسمه سوف تكتمل وتصل إىل متام النضج والنمو عضويا ووظيفيا 
مع لحظة الوالدة، فالعضالت تزداد قوة، والدماغ ينمو ويتطور، 
ومع  وزنه،  يف  زيادة  ويكتسب  والبلع،  التنفس  ميارس  والطفل 
الوصول إىل املرحلة األخرية من الحمل تختلف احتياجات الجسم 
أن  يجب  لذلك  والجنني  األم  الحتياجات  تبًعا  املطلوبة  لألغذية 
تراعي الحصول عىل الغذاء الصحي واملتوازن، ليك تضمن متتعها 
بصحة جيدة لها ولطفلها، كام عليها اتباع جميع النصائح الغذائية 
التي تساعد يف التخفيف من الشعور بالحرقة واالنتفاخ واإلمساك 

واألعراض املصاحبة لهذه الفرتة. 
الوزن ما بني 11.3 و15.8  وخالل رحلة الحمل كلها يزداد 
الثلث األخري من الحمل. إذ  كغم. الجزء األكرب يكتسب يف هذا 
السؤال ماهي األطعمة املطلوبة خالل الفرتة االخرية والتي تفي 

بالحاجة الصحية للحامل وطفلها؟

 1 - تحتاج الحامل إىل الربوتينات 
الخاليا  وتكوين  الطفل  منو  يف  رئيسياً  دوراً  يلعب  الربوتني 
املرحلتني  إليه خالل  الحاجة  وتزيد  الحمل  فرتة  واألعضاء طوال 
من  الربوتني  بتناول  الحامل  تستمر  أن  ويجب  والثالثة،  الثانية 
اللحوم واألسامك والبيض وجميع املواد الغذائية التي تحتوي عىل 
تناول  ويجب  وعضالته،  الجنني  تكوين جسم  الستمرار  الربوتني 
البيض بشكل منتظم، ألنه يحتوي عىل مادة الكولني التي تعزز 
منو الجنني بشكل عام، وتقلل فرص إصابة األطفال بارتفاع ضغط 
النساء  املادة  هذه  تفيد  كام  متقدمة،  أعامر  يف  والسكر  الدم 
وتوجد  الحمل.  فرتة  خالل  واالكتئاب  القلق  من  يعانني  الاليئ 
الكالسيوم  عىل  تحتوي  والتي  ومشتقاته  الحليب  يف  الربوتينات 

الالزم للمحافظة عىل صحة عظام األم ولتكوين الحليب الالزم 
والبقوليات  والدجاج  اللحوم  تناول  ويفيد  الطفل،  لرضاعة 
وتجنب اإلصابة بفقر الدم وتعمل عىل زيادة كمية الحديد .

 * نقص استهالك الربوتني أثناء الحمل قد ُيسبب إصابة 
املواليد الُجدد باألمراض امُلزمنة، كام وقد يؤدي إىل مشاكل 

يف العضالت لألم، وجنينها.
الحمل  فرتة  خالل  الربوتني  نقص  من  النساء  تعاين  قد 
لعّدة أسباب، منها الغثيان والقيء الشديد الذي مينعهن من 
نباتيا  غذائيا  نظاما  يتبعن  ألنهن  أو  عموما،  الطعام  تناول 
استهالك  ل  تحمُّ عىل  القدرة  لعدم  او  الربوتينات،  منخفض 

نظام غذايئ متوازن.

أعراض نقص الربوتني عند الحامل 
األعراض  من  عدداً  الجسم  يف  الربوتني  نقص  ُيسبب 
ملشاكل  مؤرشاً  تكون  قد  الشديدة  إىل  الخفيفة  من  ترتاوح 
مشاكل  أو  الحديد،  بنقص  امُلرتبط  الدم  فقر  مثل  أخرى، 
الجهاز املناعي؛ لذلك يجب إجراء الفحوصات الالزمة لتحديد 

املشكلة بشكل دقيق وأعراضه هي :.

 -1 الشعور بالتعب واإلرهاق
 -2 اإلصابة امُلتكررة بااللتهابات الفريوسية، أو البكتريّية. 

األظافر  وضعف  وتساقطه  وضعفه  الشعر  تقصف   3-
وجفاف الجلد.

4 - تغريات يف املزاج، والتهيج.
بالربوتني  الغنّية  األطعمة  تناول  يف  الرغبة  زيادة  ولذلك 
مهم جدا واستهالك األم لكمّياٍت كافية منه يؤثر إيجابياً يف منو 
ق الدم إليه، باإلضافة إىل  أنسجة جسم ودماغ الجنني وزيادة تدفُّ
فرتة  أثناء  الرحمية  واألنسجة  الثدي،  أنسجة  منّو  عىل  امُلساعدة 

الحمل..
 مصادر الربوتني هي اللحوم الخالية من الدهون، والدواجن، 
أخرى  مصادر  من  عليه  الحصول  وميكن  والبيض  ــامك،  واألس

كالبقوليات، واملكرسات، والبذور.

2 - تناول مشتقات القمح 
يفضل أن تزيد الحامل من تتناول مشتقات القمح الكامل 
والحبوب األخرى الغنية بفيتامني "ب" واأللياف، ليك تسهل عمل 
ملا  األبيض  من  بداًل  األسمر  الخبز  تناول  األفضل  ومن  األمعاء. 

يحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف صحية.
فيتامني "ج"-3 

والربتقال  الليمون  مثل:  ج  فيتامني  غنية  أطعمة  تناول 
والربوكيل والفلفل األخرض ألنها تزيد امتصاص الحديد املوجود يف 
البقوليات والخضار، وكذلك لزيادة كمية الحليب لدى األم التي 

سيحتاجها الطفل بعد الوالدة.

4 - فيتامني د 
وتعزيز  الطفل،  وأسنان  عظام  بناء  عىل  د  فيتامني  يساعد 

قوتها.

املصادر الغنية بفيتامني د 
وعصري  والحليب  السلمون  سمك  مثل  الدهني،  السمك 

الربتقال.

5 - الخضروات والفواكه 
يجب عىل الحامل تناول الخرضوات والفواكه بشكل مستمر 
كام  املطلوبة،  باأللياف  ومتده  الجسم  تفيد  فهي  الوجبات،  يف 
الخرضوات  خاصة  اإلمساك،  مشكلة  عىل  القضاء  عىل  تعمل 
الجسم  لتزويد  السبانخ، هي عنرص مهم  الخرضاء، مثل  الورقية 
نسبة  عىل  عام  بشكل  والخرضوات  الفواكه  وتحتوي  بالحديد، 
التي تحتاجها األم والجنني، كام  الفيتامينات واملعادن  كبرية من 

أنها ال تسبب زيادة يف الوزن.

6 - تناول املأكوالت البحرية 
يجب تناول املأكوالت البحرية عىل االقل مرة يف األسبوع، 
وخصوًصا سمك الساملون، فهو غذاء غني جًدا باألوميجا 3، التي 

تساعد يف منو دماغ الجنني وتطوير جهازه العصبي. 
العنارص الغذائية التي تحتاجها الحامل خالل جميع مراحل 

الحمل. 

 7 - حمض الفوليك 
من أهم العنارص التي تحتاجها الحامل وخصوصاً يف املرحلة 

األوىل من الحمل.
تقليل  عىل  بفيتامني ب9  املعروف  الفوليك  يساعد حمض 
خطر اإلصابة بعيوب األنبوب العصبي »والتشوهات الخطرية يف 

الدماغ والحبل الشويك عند الطفل«.
املصادر الغذائية الغنّية بحمض الفوليك 

والفصولياء  والحمضيات،  الخرضاء،  الورقية  الخرضوات 
املجففة، والبازالء.

 8 - األطعمة الغنية بالكالسيوم 
يلعب الكالسيوم دوراً رئيسياً يف بناء عظام وأسنان الطفل، 
الدموية  والــدورة  العصبي  الجهاز  وظائف  يف  يدخل  أنَّه  كام 

وتكوين العضالت وخصوصاً يف املرحلة الثانية من الحمل.
املصادر الغنّية بالكالسيوم: منتجات األلبان، ويفّضل اختيار 
املنتجات املدعمة بفيتامني د، كام تحتوي بعض الحبوب والعصائر 

املدعمة عىل الكالسيوم.

9 - الحديد 
يساعد الحديد عىل الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص 
الحديد؛ حيث أنَّ الحديد يدخل يف تكوين الهيموغلوبني وخالل 
مقارنة  الحديد  من  مضاعفة  كمية  إىل  األم  تحتاج  الحمل،  فرتة 
بالنساء غري الحوامل، لتوفري األكسجني الكايف للطفل، وميكن أن 
الحمل  أثناء  الحديد  نقص  عن  الناجم  الحاد  الدم  فقر  يسبب 
واالكتئاب  للطفل،  منخفضاً  ووزناً  املبكرة،  الوالدة  خطر  زيادة 

بعد الوالدة.
مصادر الحديد مصادر الحديد 

الدهون، والدواجن، واألسامك  الخالية من  الحمراء  اللحوم 
بالحديد،  املدعمة  والحبوب  للحديد،  جيدة  مصادر  هي 

والفاصولياء، والخرضوات. 
امتصاص الحديد من املصادر الحيوانية يتمُّ بسهولة أكرب، يف 
حني ميكن زيادة امتصاص الحديد من املصادر النباتية أو حبوب 
الحديد عن طريق تناولها مع مصادر غنية بفيتامني ج، مثل عصري 
الربتقال، وعصري الطامطم، كام يجب تجّنب تناول األطعمة الغنية 

بالكالسيوم مع حبوب الحديد؛ إذ أنها قد تقلل من امتصاصه

 10 - األطعمة الغنية باأللياف الغذائية 
عليها  الحصول  وميكن  الحامل  للمرأة  العنارص  أهم  من 
الكاملة والبقوليات، ومن  بتناول الخرضوات والفواكه والحبوب 
أهم فوائد األلياف للحامل أنها تعمل عىل الحامية من اإلمساك 

ومشكالت الهضم.
تحرص  أن  ينبغي  التي  الغذائية  العنارص  أهم  أحد  فهي 
الحامل عىل إضافتها لنظامها الغذايئ من األلياف الغذائية خالل 
الربوجستريون  هرمون  مستويات  زيادة  ألن  وذلك  الحمل  فرتة 
وتوسع الرحم يؤدي الرتخاء العضالت واألربطة مام يعمل عىل 
إبطاء عملية الهضم، وكذلك فإن تناول األطعمة الغنية باأللياف 

يعزز صحة املرأة يف فرتة الحمل وكذلك بعد الوالدة.
اكتساب   عدم  وبالتايل  بالشبع  الشعور  زياده  عىل  وتعمل 

وزن زائد خالل فرتة الحمل
وتلعب دورآ هامآ يف إبطاء أمتصاص السكر والحامية من 
القلب،  أمراض  من  وتحمي  الجسم  يف  السكر  مستويات  ارتفاع 

ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل.

ُ

تقدمها اختصاصي أول تغذية مودة ماهر 

مواصفات التغذية السليمة في فترة الحمل الثالثة 

أهمية وعي الحامل بالتغذيةإبتسام محمد جمعة إبتسام محمد جمعة 

ibtisamnut@hotmail.comإعداد -ابتسام محمد جمعة صفحة خاصة بتغذية الحامل 

مخاطر  وتقلل  متنع  الحمل  بداية  يف  الجيدة  التغذية 
املتعرسة،  والوالدة  األخرية  الشهور  يف  الحمل  ومضاعفات 
وكلام زاد وعي وثقافة األمهات الغذائية طيلة 9 أشهر فهذا 
الصحية  للمخاطر  عرضة  وأقل  أصحاء  أطفال  بوالدة  يبرش 
من لحظة ميالدهم إىل الشيخوخة، وتتم الوالدة يف موعدها 
ويكون األطفال أقل إصابة باألمراض املعدية، كام أن  ارتفاع 
االضطرابات  عنهم  مينع  لديهم  الغذائية  العنارص  مخزون 
بأمراض  إصابتهم  وعدم  املغذيات  ونقص  الدم  فقر  مثل 
الدم والسمنة والسكري عند مرحلة  القلب وارتفاع ضغط 

البلوغ والشباب.

يف بعض الحاالت تحتاج األمهات الحوامل إىل أن تقدم 
الدولة لهن تغذية تكميلية وهي أن يتم توزيع أنواع معينة 
املجتمع  لفئات  مقابل  ودون  منتظم  بشكل  الطعام  من 
التكميلية  والتغذية  التغذية،  لسوء  وتعرضا  حاجة  األكرث 
من  حاجتها  يكفي  ما  تتناول  ال  الحامل  ألن  تعد رضورية 
الربوتني والطاقة مام يؤثر عىل وزن مولودها وتعترب التغذية 
التكميلية ذات أثر واضح يف زيادة وزن األطفال وانخفاض 
معدل وفياتهم. ومن أبرز توصيات منظمة الصحة العاملية 
من  اليومي  الغذايئ  املدخول  زيادة  الغذايئ هي  بالتثقيف 
وزن  انخفاض  مخاطر  من  للحد  للحامل  والربوتني  الطاقة 

حديثي الوالدة بني الرشائح السكانية التي تعاين من نقص 
التغذية، ويحتاج هذا األمر إىل اهتامم الدولة ودعم املجتمع 
خاصة يف ظل تردي الوضع االقتصادي الذي يحول دون تغري 

األحوال التغذوية للحوامل.
 اختالف العادات والثقافات تجاه الغذاء وارتباط الناس 
ببعض املوروثات واالعتقادات الغذائية لها آثار صحية سيئة 
عىل األم وجنينها وتسبب سوء التغذية، إذ تحرم الحامل من 
زيادة  بالجنني وتعمل عىل  األغذية ألنها ترض  تناول بعض 
وزنه مام يجعل الوالدة متعرسة، كام أن هناك اعتقادا سائدا 
بأن تناول الحامل لبعض األغذية تؤخر النطق عند األطفال 

الحقا مام يحرم الحامل وطفلها من عنارص مهمة.
 كثري من النساء الحوامل متعلامت ولكن تبقى املشكلة 
من  يصاحبها  وما  ومتطلباتها  باملرحلة  الوعي  هي  األكرب 
تغريات وما تحتاج إليه من اهتامم ورعاية صحية وغذائية.

ميكننا جميعا أن نساعد ونساهم يف تحسني صحة النساء  
الحوامل وأطفالهن برفع وعيهن الصحي والنصح باالنتظار 
ستة أشهر عىل األقل بني انتهاء فرتة الرضاعة والحمل مرة 
والدهون  الحديد  مخزون  زيادة  ألجسامهن  يتحن  أخرى 
يف  الدخول  يف  تساعدهن  التي  املهمة  الغذائية  والعنارص 

مرحلة حمل جديدة آمنة.. 

نـزل

   عيادة التغذية :

تغذيةتغذية١٠
االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

اإلمــســاك،  مــن  الوقاية  عــىل  ــاء  امل يساعد 
تقليل  يف  ويساهم  الشديد   والتورم  والبواسري، 
احتاملية اإلصابة بالتهابات املسالك البولية واملثانة. 
الكافيني؛  مصادر  من  بالتخفيف  ُينصح  كام 
حيث أنَّ بعض الدراسات تشري إىل وجود صلة بني 

الكافيني واإلجهاض وانخفاض  العالية من  الكميات 
وزن الطفل عند الوالدة، لذا يجب عىل األم الحامل 
الحليب،  مثل  الصحية،  املرشوبات  عىل  الرتكيز 
أو  الليمون  مع  واملــاء  الطازج،  الفاكهة  وعصري 

الفواكه األخرى. أهمية املاء للحامل

أثناء  الدورية  الفحوصات  إجراء  عىل  احريص 
جيدة  بصحة  أنك  تشعرين  كنت  إذا  حتى  الحمل، 
لتكميل  املختصني  من  الغذائية  االستشارة  واطلبي 
فرتة الحمل دون معوقات تجربتك تستحق الرعاية 

الصحية.

 نصحيتي: 



اليوم"  "أخــبــار  بصحيفة  املــؤمتــرات  قاعة  تستضيف 
بالخرطوم رشق ظهر اليوم األربعاء الندوة الرياضية الكربى التي 
ينظمها مركز دراسات الكرة السودانية برعاية كرمية من أبوعمر 
مجموعات  يف  التميز  ومطلوبات  "الهالل  بعنوان  العقارية 
واإلعالمية  واإلدارية  الفنية  املطلوبات  تناقش  والتي  األبطال"، 
أعضاء  مبشاركة  األبطال  مجموعات  دوري  يف  الفريق  لتميز 
أحمد  الرس  للفريق  العام  األمني  مقدمتهم  يف  التطبيع  لجنة 
والفاضل  عبداملنعم،  واألمني  العاقب،  عبدالله  ودكتور  عمر، 
التوم، ورئيس اآللية اإلعالمية هيثم السوباط، وبجانب الفنيني 
والخرباء، وقدامى الالعبني عىل رأسهم الكابنت شوقي عبدالعزيز، 
آدم،  أحمد  وطارق  النقر،  ومصطفى  "عافية"،  آدم  وأحمد 
الهاتف  عرب  كندا  ومن  والديبة،  سليامن،  وأبوعبيدة  والسادة، 
السيد  التطبيع  لجنة  عضو  امتدح  جانبه  من  املهدية،  الرشيد 
األمني عبداملنعم؛ مجهودات مركز دراسات الكرة السودانية يف 

إقامة مثل هذه الندوات والورش لرتسيخ مبدأ أهمية التخطيط 
االسرتاتيجي يف الحركة الرياضية، وقال إن الهالل قادر عىل بلوغ 
بالتخطيط  العام  هذا  اإلفريقية  البطولة  يف  متقدمة  مراحل 

السليم وتضافر الجهود ووقفة الجميع خلف الفريق.

هوائية  وتيارات  جوي  ×منخفض 
النادي  من  بالقرب  لألعىل  صاعدة 
الشد  األحمر، حيث تسود حاالت من 
النادي  رئيس  امللياردير  بني  والجذب 
بشتى  إلبعاده  تسعى  التي  واملعارضة 

السبل.
"الرتموميرت"  الــحــرارة  ×مقياس 

يشري إىل ارتفاع حاد يف درجات الحرارة 
املتوقفة  املمتاز  الــدوري  محطة  عند 
بسبب تجميع العبي املنتخب الوطني، 

ونقاش حاد برفض إيقاف التنافس.
عليا  درجات  يسجل  "الباروميرت" 
الكرة  مدير  إقالة  بعد  الجوي  للضغط 

بالقلعة الحمراء 

أندية املمتاز تعيد ترتيب أوراقها للجوالت القادمة 

كأس ملك إسبانياكأس ملك إسبانيا
08:00 إشبيلية: فالنسيا
10:00 أملرييا: أوساسونا

10:00 رايو فاليكانو: برشلونة
كأس إيطالياكأس إيطاليا

06:45 أتالنتا: التسيو
09:45 يوفنتوس: سبال

الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي
08:00 برينيل: أستون فيال  

08:00 تشيليس: وولفرهامبتون  

09:30 برايتون: فولهام  
10:15 إيفرتون: ليسرت سيتي 

10:15  يونايتد: شيفيلد يونايتد 
الدوري الفرنيسالدوري الفرنيس

10:00 لوريان: ديجون
كأس أمري قطركأس أمري قطر

03:30 السيلية: الخور
06:15 العريب: أم صالل

مباريات دولية ودية)منتخبات(مباريات دولية ودية)منتخبات(
05:30 العراق: الكويت

رياضة

املريخ يحتاج إعدادًا مختلفًا

مجاهد العجب 

 في السنتر 

املريخ،  مجلس  عليها  أقدم  التي  الرسعة  بذات 
جيسيتش  ميودراغ  الرصيب  املدرب  مع  تعاقده  وأعلن 
مدرباً لفريق كرة القدم، البد له أن يسعى جاداً وجاهداً 
لتوفري مباريات إفريقية قوية للمريخ قبل منازلة األهيل 
يف  املجموعات  دور  يف  مبارياته  استهاللية  يف  املرصي 
السادس عرش من فرباير املقبل، فلقاءات الدوري املمتاز 
التي تابعناها ال ميكن بأي حال من األحوال أن تكشف 
مبقدور  يكون  ولن  املريخية،  للفرقة  الحقيقي  املستوى 
الالعبني،  عىل  حكمه  يف  عليها  االعتامد  الجديد  املدرب 
صحيح أنه سيتابع املباريات التي خاضها الفريق محلياً 
وإفريقياً عرب الفيديو؛ لكن تظل رؤيته الخاصة وقراراته 
بعد املشاهدة هي الفيصل، كام أن متابعته ملستويات 
الالعبني يف املباريات والوقوف عىل جاهزيتهم من خالل 
أن  ميكن  القوية  الودية  واملباريات  اليومية  التدريبات 
عليها  بدى  التي  الحالة  تحسني  يف  كبري  بشكل  يسهم 

الفريق يف آخر مبارياته.
يفضل مدربو رصبيا اتباع األسلوب التكتييك، وهي 
مدرسة عرفت بالتنظيم الدقيق واللعب عىل الجزئيات 
الصغرية والتفاصيل الدقيقة مع االعتامد عىل الجاهزية 
للرصيب ميودراغ  الوقت حالياً  البدنية، لكن هل يسمح 

بتطبيق ذلك.
العبو املريخ أمام تحٍد حقيقي، فمنازلة خصوم يف 
األلقاب  أنديتها حصواًل عىل  وأكرث  القارة  بطل  مستوى 
النادي حالياً  )األهيل املرصي( يف ظروف كالتي يعيشها 
أمر صعب للغاية، لكن مع ذلك عليهم االجتهاد لتقديم 
اقتالع  عن  وإرصار  بعزمية  والبحث  لديهم،  ما  أفضل 
إحدى بطاقتي الرتشح للدور القادم، ليس من املستحيل 
الكنغويل فيتا كلوب وال  أو  املريخ عىل سيمبا  أن يفوز 
يف  املجلس  من  جدية  يتطلب  ذلك  لكن  األهيل،  حتى 
البحث عن إعداد مختلف دون االكتفاء مبنافسة الدوري 

املمتاز لتجهيز املريخ لدور املجموعات.
فاأليام  ويبحث،  يتحرك  أن  سوداكال  مجلس  عىل 
متيض واألحمر يخرس الوقت ومنافسوه يحشدون القوة، 

وأفضل الالعبني ملنازلته يف األبطال.
األهيل سيلعب مباريات قوية يف بطولة كأس العامل 
لألندية وسيمبا التنزاين سينظم بطولة دار السالم ليجهز 
فريقه وكذلك يفعل فيتا كلوب، فام الذي ينتظره مجلس 

املريخ، هل الزال يحلم مبالحقة غوميز؟.
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ترباس.. أنت أظلم من ظلم

باإلنترنت

×تغنى الفنان كامل ترباس النقالب اإلنقاذ، وسجل 
دخل  حيث  الــســوداين،  الغناء  تاريخ  يف  أغنية  أرسع 
استوديوهات التلفزيون بعد ساعات من إذاعة املخلوع 

البشري لبيان االنقالب األول.
×األغنية تقول:

هبت ثورة اإلنقاذ يوم الجيش للشعب انحاز
وجات الثورة باإلنقاذ هديراً يصحي كل الناس
كفاية ودار كفاية ضياع كفاية مهازل واستهتار

مند اإليد للكل والجار وشعب وجيش نبنيها الدار
×الفنان كامل ترباس املتملق دوماً يف حضن اإلنقاذ 
يهاجم  أن  نستغرب  ال  العسكر  جوخ  ماسحي  وأكــرب 
بانعدام  متعلاًل  الثورة  من  ويسخر  االنتقالية  الحكومة 
وسهرات  املخملية  الليايل  عىل  تعود  الذي  وهو  الخبز 
أثرياء  حساب  عىل  السياحي  والسفر  والشواء  اللحم 

الوسط الريايض.
يرفع  الذي  املغرور  الفنان  ترباس  نفسه  ×وهو 
سعر حفالته إىل مبالغ خرافية ويقول أنه يغني لألغنياء 
سبيال"  إليه  استطاع  ملن  "ترباس  املبتذلة  بعبارته  فقط 
املجيدة،  ديسمرب  ثورة  تهزه  مل  الذي  ترباس  كامل  وهو 
ومل يفتح فمه ليغني للثوار وال الشهداء ومل يقشعر بدنه 
بل كل همه  الغايل،  للوطن  للذين سالت دماؤهم فداء 
الذين  القوم  علية  مع  الرطبة  األجواء  تحت  راحته  هو 
يغدقون عليه ما شاء نظري أغانيه وقفشاته السمجة التي 
الذي  السليط  ولسانه  الفنانني  زمالئه  عىل  فيها  يتطاول 
نعمته  أولياء  به كل من يقف يف طريقه وطريق  يؤذي 

من املليارديرات واملرتفني.
الهروب من جحيم  ترباس  أن يحاول  ×ليس غريباً 
الحياة يف السودان، وهذا من حقه أن يختار املكان الذي 
يريحه للعيش فيه، ولكن دون النيل من وطن ترىب فيه 
ونهل من خرياته وسار عىل أرضه الطيبة حتى أصبح فناناً 

يشار له بالبنان.
"البعبدها"  أغنية  لصاحب  مؤسف  ملوقف  ×إنه 
وأغنية "الحاصل يب سببو إنتي" أن يتجاوز ثوابت الوطن 
واملجتمع، ليقفز فوقها مبتعداً عن أنات الفقراء يف بالدي 
إذن  واألرستقراطيني،  األثرياء  رسايا  يف  التمرغ  ليختار 
يف  يفكر  فهو  الخبز،  أزمة  عن  التحدث  حقه  من  فليس 
نفسه فقط وهو يتحدث باستعالء عن "من استطاع إليه 

سبيال".
يف الويبيف الويب

ملرافقة  لرتباس  الدعوة  قدموا  الذين  ندم  ×لقد 
الهالل يف إحدى رحالته الخارجية أميا ندم، والكل يتذكر 

عباراته "السمجة" واللئيمة واملجحفة يف حق الهالل.
×نعم نحن مع إعداد املنتخب الوطني، ولكن ضد 

إيقاف الدوري املمتاز.
إبراهيام،  الصاروخي  الهالل  محرتف  مربوك  ×ألف 
فهو سيشكل إضافة حقيقية للهالل يف دوري املجموعات.
×املريخ عىل برميل من البارود بسبب معارضته ضد 

الرئيس الرشعي سوداكال.
املمتاز،  يف  كبرية  انتصارات  وحقق  انتفض  ×الهالل 

وعقبال البطولة اإلفريقية.
يف  رجاًل  له  الله  قيض  أن  الهالل  حظ  حسن  ×من 

قامة السعودي تريك آل الشيخ.
البيبيس ترشبني أهضم ليك.. تهزين أمرق  "أنا زي 

يب نخريك".
للفنان  "السمجة"  األقوال  من  السابقة  ×العبارة 

كامل ترباس.
×بالدي فداك دمي وهبت حيايت فداًء فاسلمي

غرامك أجمل ما يف الفؤاد واسمك أجمل ما يف فمي.

أضخم ندوة رياضية عن مسرية الهالل يف دوري األبطال

الدميقراطي ـــ مجاهد العجبالدميقراطي ـــ مجاهد العجب
اغتنمت أندية الدوري املمتاز لكرة القدم؛ 
فرتة توقف البطولة لتحضريات املنتخب الوطني، 
إستعداداً  مغلقة  معسكرات  يف  وانخرطت 
العديد  واتفقت  البطولة،   من  املقبلة  للمرحلة 
من األندية عىل خوض مباريات ودية فيام بينها، 
بجانب تجهيز الالعبني املصابني وإعادة تأهيليهم 

ليكونوا يف كامل الجاهزية. 
وديات الرشطةوديات الرشطة

فضل املدرب محمد الطيب مورينهو خوض 
فريقه ملباريات ودية مع أندية الدوري املمتاز، 

حيث يلعب أوىل مبارياته اإلعدادية أمام األهيل 
شندي اليوم األربعاء، عىل أن يخوض اللقاء الثاين 

مع هالل األبيض بعد غد الجمعة. 
الفهود باملهندسنيالفهود باملهندسني

تدريبات  يف  عطربة  األمــل  فريق  انخرط 
يومية تحت إرشاف جهازه الفني بقيادة املدرب 
تدريباً  أمس  صباح  الفهود  وأجرى  صالح،  كفاح 
لالعبني،  البدنية  اللياقة  معدل  لرفع  تويت  برمال 
وتقرر أن ينتظم العبو األمل يف معسكر مغلق، 
سالح  مبلعب  اليومية  متارينه  الفريق  وسيوايل 

املهندسني.

تحضريات األهيل مبعنويات عاليةتحضريات األهيل مبعنويات عالية
للدوري  تحضرياته  الخرطوم  أهيل  استهل 
الفني  جهازه  إرشاف  تحت  مبران  اليوم  صباح 
بقيادة املدرب مبارك سليامن بعد خلد الالعبني 
يف  الخرطوم  عىل  انتصارهم  أعقاب  يف  للراحة 
بوعده؛  اإلدارة  مجلس  وأوىف  العاصمة،  ديريب 
عىل  الفوز  حافز  الالعبني  بتسليم  قام  حيث 
األهيل  يخوض  أن  وينتظر  مبارشة،  الخرطوم 
الجهاز  قبل  من  تحديدها  سيتم  ودية  لقاءات 

الفني للفريق.
التوقف  فرتة  من  األندية  استفادة  وحول 

إلعادة ترتيب أوراقها من جديد؛ أوضح املدرب 
املالعب  لقناة  يتحدث  كان  الذي  آدم  الهادي 
أيام  ليست طويلة، وهي عرشة  الفرتة  أن  أمس 
الفرق  وترتيب  تنظيم  إعادة  خاللها  من  ميكن 
السلبيات  معالجة  عىل  والعمل  جيد،  بشكل 
والالعبني  البدالء  تحضري  مع  اإليجابيات  وتعزيز 

العائدين من اإلصابات. 
معدالت  ــع  رف يف  تسهم  أن  ميكن  كــام 
الجاهزية لالعبني البعيدين عن اللعب التنافيس 
التي  واإلعــداديــة  الودية  املباريات  خالل  من 

تخوضها الفرق خالل هذه الفرتة.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

مصطفى درش

مباريات ودية وتأهيل للمصابني..

مجلس املريخ يسلم الالعبني 
الحافز اإلفريقي 

لدور  التأهل  حافز  أمس  نهار  املريخ  العبو  تسلم 
املجموعات يف دوري أبطال إفريقيا الذي أعلن عنه الرئيس 
الرشيف لنادي املريخ أحمد طه التازي، وأودعه إلدارة املريخ 

األحد املايض. 
مام يجدر ذكره أن التازي وعد بتدعيم صفوف املريخ 

مبحرتفني من العيار الثقيل خالل األيام القليلة القادمة.

النهود ـــ عزالدين الحيدويس
يلتقي اليوم فريقا حيدوب والنضال 
يف ديريب مدينة النهود يف الدوري الوسيط 
الساعة  يف  شيكان  قلعة  ملعب  عىل 
كل  يشغل  ظل  لقاء  وهو  عرصاً،  الثالثة 
بينها  باملدينة ويؤجج  الرياضية  القاعدة 
كرة  ملح  هي  ومناكفات  جمياًل،  رصاعاً 

القدم،أكمل الفريقان استعداداتهام لهذه 
تتدافع  أن  يتوقع  والتي  املهمة،  املباراة 
أعداد كبرية من محبي كرة القدم بوالية 
شيكان  قلعة  استاد  إىل  كردفان  غرب 
بالنجوم  مدججان  .فريقان  ملشاهدتها 
مباراة  األبيض  جمهور  منهام  ينتظر 
رفيعة وكبرية بعيداً عن حسابات النقاط 

وقريباً منها.
يف  حــيــدوب  أن  بالذكر  الجدير 
نقطة   "١٣" برصيد  املجموعة  صــدارة 
والنضال بـ"٣" نقاط بعد فوزه عىل مريخ 
الجنينة بثالثة أهداف مقابل هدفني، أما 
أمام  األخــرية  مباراته  يف  ففاز  حيدوب 

مريخ كوستي بنفس النتيجة .

ما  مــدريــد  ريــال  مــســؤويل  أدرك 
يقصده كيليان مبايب، مهاجم باريس سان 
أطلقها مؤخرًا  التي  بالترصيحات  جريمان، 

بشأن مستقبله.
إىل  باالنتقال،  املرتبط  مبايب  وقال 
عىل  نفيس  استثامر  "أريد  مؤخرا:  الريال 
تعاقد  التوقيع عىل  وليس  الطويل،  املدى 

جديد ثم أطلب املغادرة بعد عام".
ووفًقا لربنامج "الشرينجيتو" اإلسباين، 
األخرية  مبايب  كلامت  اتخذ  الريال  فإن 
الالعب  يقول  حيث  للنادي،  كرسالة 
أو  اآلن  معي  تتعاقدوا  أن  "إما  للمرينجي 

لن يحدث ذلك أبدا".
وجاء ذلك بعد أن زعمت العديد من 

للتعاقد  التقارير أن ريال مدريد يخطط 
يف  عقده  انتهاء  عقب  مجاًنا،  مبايب  مع 

صيف 2022.
يدرك  جريمان  سان  أن  إىل  وأشــار 
جيدا أن رغبة مبايب هي الرحيل، لذا قدم 
سنوي  وبراتب  مواسم،   4 ملدة  عرضا  له 

يبلغ 30 مليون يورو.
ريال  أن  اإلسباين  الربنامج  وأوضح 
يريد  مبايب  والــد  أن  يعتقد  ال  مدريد 
إىل  نجله  انتقال  نظري  توقيع،  مكافأة 

النادي املليك.
وذكر "الشرينجيتو" أن يف حالة سعي 
أمر  نسيان  فعليه  األمر،  لهذا  مبايب  والد 

ارتداء نجله قميص املرينجي.

حيدوب يلتقي النضال يف مباراة املتعة واإلثارة

شفرة مبابي
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اإلخونجية هم اإلخونجية..! يف مرص أو  تونس أو قطر 
الوطن  عىل  التآمر  ذات  األساليب،  ذات  تركيا،  أو  ليبيا  أو  
التنكر  وذات  والوسائل،  األساليب  ونفس  التمكني  وذات 
للوعود والعهود والتشابه يف التمكني عرب رضب النسيج األهيل 
وخلخلة ترابط املجتمع وبث الفتنة، ثم إنهم ال يتهيبون من 
مصالحهم  لتحقيق  الدولة  قواعد  وضعضعة  الوطن  تخريب 
مهدري  أعداء  الوطن  يف  اآلخرين  واعتبار  الفئوية  الحزبية 
اإلخونجية  جميع  أن  كام  غنيمة...  وأموالهم  أمالكهم  الدم، 
من  الدنيئة  الوسائل  استخدام  التطابق( يف  درجة  )اىل  أشباه 
أجل الوصول ألغراض وأهداف)أكرث دناءة( ولكنهم يصورونها 
متويها بشعارات دينية كاذبة مثل )اإلسالم هو الحل( و)هي 
الرشيعة  وتحكيم  املجتمع   أسلمة  يريدون  وأنهم   .. لله( 
وتزكية املجتمع )عىل طريقة القرص العشوايئ ورسقة الكهرباء 
من الجامع والواعظ السنديس صاحب الربمودة والتي شريت 

ليستورد  إيران  اىل  ذهب  الذي  البايلوجي  ودكتور  الوردي 
معربا  بالدين  التالعب  يتخذون  أنهم  كام  التعذيب(،  أدوات 
يتورعون  ال  أنهم  ذلك  من  واألدهى  السلطة..  تداول  لرفض 
الدولة  موارد  واستباحة  العام  املال  الدماء ورسقة  سفك  عن 
ومواردها.. وطبعا اإلنقاذ كانت )األكرث فجورا( من أشباهها يف 
البالد األخرى... كل هذا معلوم.. ولكن ما هي املناسبة لذكر 

ما هو معلوم..؟!
املناسبة  هي الذكرى السنوية لهبة مرص التي يعرفونها 
باسم ثورة 25 يناير؛ وهناك رؤى متعارضة يف رؤية املرصيني 
ألحداث هذه الثورة ومقارنتها بهبتهم األخرى يف 30 يونيو أو 
الحكم..  عىل  اإلخوان  استيالء  بعد  الثانية  الشعبية  موجتهم 
لكن  بالدهم..  أحوال  تقييم  يف  باملرصيني  خاص  شأن  وهذا 
امللفت يف األمر التطابق املذهل بني موقف اإلخونجية خالل 
ثورة  25 يناير وموقف اإلخونجية السودانيني قبل وبعد ثورة 

ديسمرب الباسلة  التي أذهلت العامل وأصابتهم بخلعة مل يشفوا 
منها حتى اآلن..!

السودان  يحكمون  كانوا  اإلنقاذ  إخونحية  أن  واالختالف 
عندما اشتعلت الثورة.. فأرادوا أن يقولوا إنهم مع  الثوار يف 
إخوان  كان  وكذلك  اإلنقاذ(  ضد  )اإلنقاذ  النظام  ضد  ثورتهم 
مبارك  حسني  نظام  ضد  الثورة   إجهاض  عىل  يعملون  مرص 
ثم  الثورة..!   نجاح  يف  لتشككهم  بقائه  عىل  رسا  ويعملون 
حاولوا رسقتها بعد نجاحها.. وعندما اتفقوا ظاهريا مع القوى 
نقضوا  الجمهورية  لرئاسة  يرتشحوا  لن  إنهم  وقالوا  السياسية 
العهد وجاءوا مبريس ثم رشعوا يف التمكني ثم صنعوا كام فعلت 
اإلنقاذ مليشيات تابعة لهم بأسامء مختلفة الستخدامها عند 
وكتائب  والهجرة  والتكفري  الجهادية  السلفية  مثل  الحاجة 
سيناء ... الخ وهو نفس اليشء الذي فعله إخوان السودان. ..!

مراكز  القاهرة  يف  األيــام  هذه  عنه  تتحدث  هذا  كل 

تكشفت  وقد  السياسيون..  واملحللون  والصحف  الدراسات 
صنائع اإلخونجية املرصيني الحالية والسابقة وحتى استغاللهم 
للضوائق املعيشية واستخدام سالح الشائعات.. تكشف ذلك 
واستجوابه  املرشد  بأعامل  القائم  عزت  محمود  اعتقال  بعد 
والوقوف عىل معلومات الوثائق التي وجدوها بحوزتهَ باعتبار 
مع  الوصل  وصلة  اإلخونجية  ملؤامرات  الحقيقي  املحرك  أنه 
يف  الخفية  أياديه  نستبعد  ال  الذي  لإلخوان  العاملي  التنظيم 
محروسة  السودان  ثورة  ولكن  السودان..  َثورة  عىل  التآمر 
ويغمز  املجرب  يجرب  أن  يريد  َومن  املقاومة  شباب  بإرادة 
وحاليب   ... الديم(  و)سوق  الحطب  زرائب  فأمامه  قناتهم 

سودانية..!

قاهريات )7( 

مقطع شعري

محمد عبدالحي

النحل يعِسل في شقوق الجبل
واألرنب تستجم على الصخرة في 

الشمس
وهي تحرك أذنيها مثل شراعيين 

موسيقيين صغيرين
لَم تحلق هذه الصقور باكرًا؟

مايا أنجلو

هذه  مشكلة  أن  الزاوية  هذه  يف  كتبت  باألمس 
الذين  والسياسسني  العسكريني  عقلية  يف  تكمن  البلد 
يتقلدون مسئولية إدارتها، وهم جزء من اإلرث الثقيل 
الذي تركته األنظمة الوطنية التي حكمت السودان بال 
رؤية وال هدف 65 سنة خاصة النظام املخلوع صاحب 
األثر السلبي األعمق واألكرب عىل املناخ السيايس، وليس 
التي تحدث  اليومية  الخالفات  أكرث من  أدل عىل ذلك 
داخل الحكومة بشقيها  املدين والعسكري وعدم قدرة 
رشكاء الحكم عىل التعاون من أجل حل مشاكل  البلد 
ورفع أثقال النظام املخلوع عن كاهل الشعب، وال مير 
يوم دون أن يخرج علينا أحدهم أو تشكو من األخرى 

لرتد عليها مبا ينعكس عىل املواطن أملاً وحرسة .  
   قبل أيام اتهمت لجنة إزالة متكني النظام املخلوع 
عائق  تواجه  إنها  لها  بيان  يف  وقالت  بالتقصري  الرشطة 
معها،  التعاون  بعدم  النيابة  واتهمت  القانون  تنفيذ 
وقالت إنها ظلت تحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه 
مجردة من النيابة وهو ما تسبب طبعاً يف استمرار بقاء 
فساد النظام املخلوع وأحياناً اختفاء آثاره، اللجنة قالت 
بعدم  واتهامات  الشارع  من  ضغوطاً  تواجه  ألنها  هذا 
صحة  يف  املخلوع  النظام  كوادر  من  وتشكيك  الجدية 
ما تقوم به ألنه مل ينفذ من قبل الرشطة، النيابة ردت 
ببيان آخر قالت فيه إن لجنة إزالة التمكني  تدرك متاماً 
أن ُجَل ما تم إعالنه يف مؤمتراتها من قرارات هو نتاج 
الجهود الكبرية املبذولة منها، وسألت لجنة التفكيك عن 
العامة  لها النيابة  قدمتها  التي  امللفات  من  كثري  مصري 
ومل تصدر بشأنها قرارات ومل تتحدث عنها يف مؤمتراتها 
تم  التي  القرارات  من  بكثري  أوىل  أنها  رغم  الصحفية، 
اإلعالن عنها(، وأوضحت أن النائب العام كلف عدداً من 
وكالء النيابات باملركز والواليات ملساندة لجنة التفكيك 
بواجباتها  ملتزمة  وانها  القانونية،  اإلجراءات  تنفيذ  يف 
املنصوص عليها يف الوثيقة الدستورية والقانون، وأعلنت 
الدولة  ألجهزة  القانوين  الدعم  كل  لتقديم  استعدادها 

ومبهنية عالية يف سبيل تحقيق العدالة.
   نحن اآلن ال نعرف من يجب أن نصدق النيابة 
أم لجنة إزالة التمكني؟ خاصة وأننا مل نقف عىل عملهام 
بتكوين  نطالب  وعليه  بينهام،  الحكم  لنا  يتسنى  حتى 
عىل  وتقف  الطرفني  تراقب  الشعب  عامة  من  لجنة 
تثبت  البيانات هذه ال  عملهام خطوة بخطوة، فحرب 
البلد  مل  أن  بدليل  الطرفني  غري يشء واحد هو تقصري 
تستفد حتى اآلن من  قانون إزالة التمكني  الذي مىض 
عام، وهذه واحدة من مشكالت  أكرث من  إجازته  عىل 
الدولة  أجهزة  كل  وحقيقة  الترشيعي،  املجلس  غياب 
تلجأ  أن  قبل  فشلها  ويحسم  يراقبها  من  اىل  محتاجة 
تزيد  ال  منها وهي  مللنا  التي  البيانات  عرب  التربير  اىل 

املواطن  إال هام وقلقا وإحباطا إضافياً.
 لجنة ازالة التمكني اتهمت النيابة لتربىء نفسها 
تلك  فيه  تدحض  ببيان  ردت  والنيابة  التقصري  من 
االتهامات لتؤكد أن التقصري من اللجنة  وبينهام االثنني 
تضيع الحقيقة وحقوق املواطن الذي لن يفهم غري يشء 
واحد وهو أنه خرج من فساد ووقع يف فساد آخر وإن 

اختلف نوعه .
أن  التمكني  إزالة  ولجنة  النيابة  من  نرجو  عموما 
يتفقا معا عىل تنفيذ مسئولياتهام بصدق وأمانة ويتقيا 
الله يف هذا الشعب، أما الحقائق فدعوها تتحدث عن 

نفسها فهي ال تحتاج اىل بيانات.

النياية ولجنة إزالة التمكني.. التقصري مشرتك  

د. مرتضى الغالي 

مسألة

االربعاء  ٢٧ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٣ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٣(

 مواقع التواصل االجتماعي 

عبدالله  الدكتور  مثل  شخصاً  يجرب  الذي  ما   •
حمدوك عىل احتامل ما يحتمل؛ بوجوده عىل رئاسة 
ما  ديسمرب؛  ثورة  بعد  حكومة  أول  وزراء  مجلس 
الذي يجعله يحتمل ضغط العسكريني وقوى الحرية 
وأنا  برأيس  األسئلة  هذه  دارت  والشارع؛  والتغيري 
أفكر يف موقع شخص ال ُيحسد عليه؛ حتى بات تختاً 

لسهام الجميع.
• مل يجد شخٌص إجامعاً وقبواًل كمثل الذي لقيه 
دكتور عبدالله حمدوك عقب خطابه األول؛ الخطاب 
الذي فاجأ الجميع ملغايرته للخطابات املعتادة ذات 
النفس الحامي والحامس املرتامي؛ فقد قّدم خطاباً 

هادئاً وواضحاً حول ما يعتزم تنفيذه.
أن  إىل  جعفر  أحمد  الناشط  ذهــب  وقــد   •
مربع  إىل  السيايس  والرصاع  الجدل  أخذ  "حمدوك 
جديد، مربع يحمل لغة ومفردات ال يستطيع الكثري 
التحدث بها وال مجاراتها، ابتداًء من خطاب القوى 
التي تبني هويتها عىل "اآلخر  السياسية اإلسالمية، 
املعادي" لها، وليس ختاماً بالقوى السياسية التي ال 

تعرف سوى خطاب املقاومة والنضال!
تفاؤل  موجة  التواصل  مواقع  سادت  وقد   •
وسم  ناشطون  وأطلق  بحمدوك،  مستبرشة  غامرة؛ 

#شكراً_حمدوك؛ والذي أضحى ترنداً.
بهذه  املتاجرة  الرجل  يحاول  مل  ذلك؛  رغم   •
القبول  واستخدام هذا  الشعبية  من  الهائلة  املوجة 
الكبري ملصلحته الشخصية وزيادة رصيده جامهريياً؛ 
ومل  الشعبية؛  واللقاءات  املخاطبات،  تجنب  فلقد 
يبني  الذي  األفريقي  السيايس  إهاب  إىل  يذهب 
الدولة  يف  دروبه  ويشّيد  بالخطابة  ومجده  تاريخه 
بالحامسة؛ أعرض حمدوك عن كل أعراض الشخصية 
وعمله،  أوراقه  عىل  وانكب  السودانية؛  السياسية 

صامتاً، ماضياً إىل ما التزم به من مهام.
قوى  نشطت  يتوقف،  ومل  اغتياله؛  حاولوا   •
والترصيحات  باللوم  ورمته  ضده،  والتغيري  الحرية 
واتهمه  الربهان  هاجمه  األول،  يومه  منذ  السالبة 
الخطاب؛  بــذات  حميديت  رمــاه  كذلك  بالفشل؛ 
لجان  مع  وقاد  املهنيني  تجمع  حكومته  عىل  خرج 
املقاومة تصعيداً يغلق الشوارع اآلن ويهدد استقرار 
ضده  والفلول  املضادة  الثورة  حركت  حكومته؛ 
تياراتها وجدادها االلكرتوين؛ شيوخها وطيور ظالمها؛ 

وهو صامد ال زال.
فرتة  عىل  تتكالب  العامل  يف  تنفيذياً  أبرص  مل   •
مثل  واالعــداء  واألزمــات  واملصائب  املحن  إدارتــه 
حمدوك اآلن؛ والفشل يبدو أقرب إليه بقرائن األحوال 
اسم  برفع  ايجابية  نقاط  اكتسابه  النجاح؛ رغم  من 
وملف  لالرهاب،  الراعية  الدول  قامئة  من  السودان 
سالم  واتفاق  املانحني،  ووعود  الخارجية،  العالقات 
جوبا؛ لكن باملقابل املجازر التي حدثت واالنفالتات 
األمنية وتدهور العملة الوطنية واألزمات املعيشية 
وانهيار قطاع الخدمات؛ لن تجعل من إنجازاته شيئاً 
ومسؤوليته؛  مبنصبه  ومتمسك  مستمر  لكنه  ُيذكر؛ 

رغم أن أبواب الهروب أمامه مرشعة، وأسهل.
عليه  وفرضته  بحكومته  أحاط  الذي  الُيتم   •
من  يجعل  العسكري؛  واملكَون  السياسية،  الحاضنة 
مهمته شيئاً صعباً ومستحياًل؛ ويجعل من استمراره 
وهو  أحمق،  شخصاً  ليس  أنه  طاملا  أيضاً  بطولة 
املوظف األممي الذي نال درجة رفيعة يف االقتصاد؛ 
وبناء  والدميقراطية  التنمية  عن  إال  يتحدث  وال 

املؤسسات.
• شكراً حمدوك• شكراً حمدوك

شكرًا حمدوك

هكذا
عبدالرحيم حمدالنيل الخرطوم- الدميقراطيالخرطوم- الدميقراطي

سباق  نادي  ينظم 
الــواحــدة  عند  الخيل 
ظهر  مــن  ــف  ــص ــن وال
يناير   "29" الجمعة 
للراحل  تأبينا   ،"2021"
املهدي  الصادق  اإلمام 
الخيل،  سباق  مبضامر 
ــامــج  ــربن ــوي ال ــت ــح وي
تنافسية  سباقات  عىل 
ــول، بــجــانــب  ــي ــخ ــل ل
ــان  ــرس ــات ف ــس ــاف ــن م
والية  الفروسية  نــادي 

الخرطوم.

الدميقراطي - وكاالتالدميقراطي - وكاالت
الكريهة  الفم  رائحة 
وملن  لك  مزعجة  تكون  قد 
املختصون  ويؤكد  حولك، 
لهذه  عدة  أسبابا  هناك  أن 
باإلمكان  فكيف  املشكلة، 
تحديدها، وما هي األمراض 
الفم  رائــحــة  تسبب  التي 
ميكن  ــف  ــي وك الــكــريــهــة، 

التخلص منها؟
جعلتنا  كــورونــا  ــة  أزم
اإلنسانية،  للعالقات  نشتاق 
الجميع  ينتظر  حــني  ويف 
من  بها  نتمكن  التي  اللحظة 

االجتامع بأحبتنا لعناقهم وتقبيلهم، فالبعض منا يجب عليه 
العناق  بهذا  يقوم  أن  قبل  الكريهة"  الفم  "رائحة  معالجة 

الذي طال انتظاره، فكيف باإلمكان تحقيق ذلك؟
كيف تنشأ رائحة الفم الكريهة؟

أن  األمريكية  بجامعة هارفرد  الطب  كلية  موقع  يذكر 
املوجودة  البكترييا  بسبب  عادًة  تنشأ  الكريهة  الفم  رائحة 
لذلك  اللسان.  عىل  املوجودة  الطعام  وبقايا  األسنان  عىل 
الفم  رائحة  حاالت  معظم  ترتبط  أن  املستغرب  من  ليس 
اللثة  التهاب  اللثة مثل  الفم وأمراض  الكريهة بسوء نظافة 
والتهاب دواعم السن وجفاف الفم، وهي حالة ال تستطيع 
فيها الغدد اللعابية إنتاج ما يكفي من اللعاب للحفاظ عىل 

رطوبة الفم.
التنفيس  الجهاز  والتهابات  اللوزتني  التهاب  يكون  وقد 
الهوائية،  الشعب  التهاب  أو  األنفية  الجيوب  التهاب  مثل 
الكىل  أو  الكبد  وأمــراض  الهضمي  الجهاز  أمراض  وبعض 
املتقدمة والسكري؛ مسؤولة عن عدد قليل من حاالت رائحة 

الفم الكريهة، كام يؤكد املوقع.
الستبعاد  األسنان  طبيب  بزيارة  املختصون  وينصح 
أمراض اللثة واألمراض األخرى، وتحديد أسباب رائحة الفم 

الكريهة.
كيف ميكن التخلص من رائحة الفم الكريهة؟

النظافة أواًل!
يرشح موقع مجلة "صحة الرجال" األملاين إىل أن الوقاية 
من رائحة الفم الكريهة يأيت باألساس من الحفاظ عىل نظافة 
الفم، وينصح القراء بتنظيف األسنان بعد نصف ساعة من 
فيام  األسنان،  بني  الفراغات  عىل  الرتكيز  مع  الطعام  تناول 

تؤكد كلية الطب لجامعة هارفرد عىل رضورة غسل األسنان 
ورضورة  مفلور،  أسنان  مبعجون  يومياً،  األقل  عىل  مرتني 

الغرغرة بغسول فم خاٍل من الكحول قبل النوم.
تجنب التدخني

وصحة  األسنان  بلون  الدخان  يفعله  ما  إنكار  ميكن  ال 
الطب  كلية  تنصح  ولذلك  الكريهة،  للرائحة  باإلضافة  اللثة، 
يف هارفرد إىل تجنب التدخني أو منتجات املضغ التي تحتوي 

عىل التبغ.
وما قد يزيد هذا سوءاً؛ هو رشب القهوة مع التدخني، 
والذي يرتك مزيجاً من الرائحة الكريهة قد تبعد أحبتك عنك، 
من  أنه  إىل  املجلة  وتضيف  الرجال".  "صحة  مجلة  حسب 
الرضوري تجنب األطعمة ذات الرائحة الكريهة، مثل الثوم 

والبصل.
رشب كمية كافية من املياه

إذا كنت تعاين من جفاف الفم، فتأكد من رشب كمية 
كافية من السوائل عىل مدار اليوم، واستخدم عوامل الرتطيب 
املتاحة دون وصفة طبية، مثل بخاخ الفم الجاف أو غسول 

الفم أو هالم ترطيب الفم الجاف.
وتذكر جامعة هارفرد أنه إذا مل تلحظ أي تحسن، فقد 
ترغب يف تحديد موعد لزيارة الطبيب، إذ يقدم أطباء طب 
واضطرابات  املخاطي،  الغشاء  ألمراض  شاملة  رعاية  الفم 
الغدد اللعابية، وحاالت آالم الفم والوجه، ومضاعفات عالج 

الرسطان يف الفم.
مضغ العلكة يقتل البكترييا

الخالية من  العلكة  الرجال" مبضغ  تنصح مجلة "صحة 
السكر، إذ أنها تساعد عىل إنتاج لعاب يحتوي عىل األكسجني، 

والذي بدوره يساهم يف قتل البكترييا.

تقرأ غدًا:
)تداعيات( يحيى فضل اهلل

تأبني اإلمام الصادق املهدي بنادي سباق الخيل

نصائح مضمونة.. هكذا تتخلص من رائحة الفم الكريهة!
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