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)الفلول( يهاجمون مقر لجنة التفكيك في وجود األجهزة األمنية
الخرطوم ــ الدميقراطي

هاجم عدد من عنارص النظام البائد املؤيدين ملحمد 
طاهر أيال، مقر لجنة إزالة التمكني ومحاربة الفساد 
البحر  بوالية  بورتسودان  مدينة  يف  األموال  واسرتداد 
وعبثوا مبحتوياتها،  اللجنة  مكاتب  واقتحموا  األحمر، 
وذلك بعد قرارات بتجميد حسابات العديد من رموز 

النظام السابق بالوالية.
أن  صالح،  وجدي  التفكيك،  لجنة  عضو  وأعلن 
اللجنة لن تقبل أي تهديد من أي مؤسسة أو تنظيم 
ألن اللجنة تعمل وفق القانون لتفكيك النظام البائد 

ولن ترتاجع عنه.
يف  التفكيك  لجنة  مقر  عىل  االعتداء  أن  وأوضح 
بورتسودان جرى يف وجود بعض األجهزة األمنية دون 
أن تقوم بحامية املقر وأعضاء اللجنة الذين كانوا يف 
اجتامع لحظتها.  وأضاف: "الدولة لها مؤسساتها التي 
بتفكيك  ستقوم  واللجنة  واجبها  وهذا  األمن  تحفظ 

املؤسسات التي يتحرك من خاللها النظام البائد". 
وأوضح صالح أن فلول النظام البائد نشطت خالل 
األيام املاضية إلفشال الفرتة االنتقالية وتعطيل مهام 
الثورة وما تقوم به لجنة تفكيك النظام البائد. مؤكداً 
للثورة  ألن  املستحيل  من  البائد  النظام  عودة  أن 
أداء  يف  االنتقالية  الحكومة  أخفقت  مهام  حراسها 

مهامها.
الفلول  مجموعات  أن  إىل  صالح  وجدي  وأشــار 
تعانيها  التي  االقتصادية  الضائقة  استغالل  حاولت 
السيايس،  للمشهد  للعودة  محاولة  يف  حالياً،  البالد 
االنفراج  يف  األزمــة  بــدأت  أن  بعد  "حتى  مضيفاً: 
حاول الفلول قطع الطرق لتعطيل انسياب السلع إىل 

املواطنني".
قطع  أدانت  اجتامعها  خالل  اللجنة  أن  وأوضح 
الطرق القومية التي اعتربته محاولة إلفشال السلطة 

االنتقالية
وقالت لجان املقاومة مبدينة بورتسودان يف بيان، 
إن االعتداء ينفي أي اتجاه سلمي لالحتجاج ويظهر 
نوايا تلك املجموعات، مضيفة أنه كان هناك دعوات 
من قبل عنارص النظام السابق للتحريض ونرش الرعب 
وتحقيق  القانون  عملية  عىل  لاللتفاف  الوالية  يف 
متخذين  االنتقالية،  والعدالة  الثورة  مكتسبات 
والثورة،  والدولة  القانون  ملحاربة  غطاء  القبلية  من 
الطريق  بقفل  الدولة  مصالح  تعطيل  عىل  والعمل 

القومي،
لفرض  األحمر  البحر  والية  وايل  اللجان،  ودعت 
الثورة كرشط  مكتسبات  والحفاظ عىل  الدولة  هيبة 
قوى  وناشدت  الثورة،  قوى  فيه  تتهاون  ال  أسايس 
الثورة واملجتمع املدين واإلدارات األهلية لدعم لجنة 
يف  باإلرساع  اللجنة  وطالبت  بالوالية،  التمكني  إزالة 
إكامل اإلجراءات القانونية، والقبض عىل محمد طاهر 

أيال يف حالة تواجده بالوالية أو يف الواليات األخرى.
بالوالية  األمنية  اللجنة  املقاومة،  لجان  وطالبت 
ألي  تسمح  لن  أنها  عىل  مشددة  مبسؤليتها،  القيام 
جهات أن تتغول عىل مكتسبات الثورة وحق جامهري 

الوالية يف رد مظاملها التاريخية.

 أفريكوم: قوة الجيوش تقاس بقيم 
أعضائها وقياداتها

اتفاق لتطبيع العالقات بين السودان 
وإسرائيل خالل مراسم بواشنطن 

اعتذار 52 مديرًا من مهامهم بالكهرباء

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
قال نائب قائد "أفريكوم" لالرتباطات املدنية-

العسكرية، أندرو يونغ، إن زيارتهم إىل السودان 
البلدين،  بني  متجددة،  لعالقة  جديدة  بداية 
نريد  مًعا،  بها  القيام  نريد  رحلة  "هذه  مضيفاً: 
تعميق وتوسيع عالقتنا والسعي لتحقيق أهداف 

مشرتكة."
لالرتباطات  "أفريكوم"  قائد  نائب  ووصــل 
ومديرة  يــونــغ،  أنـــدرو  املدنية-العسكرية، 
البحرية  لــواء  بـــ)افــريــكــوم(  االســتــخــبــارات 
األمريكية، هايدي بريج، إىل الخرطوم أمس األول 
املسؤولني  مع  االجتامعات  من  سلسلة  لعقد 

األربعاء  أمس  وعقدا  والحكوميني،  العسكريني 
من  سودانيني  عسكريني  مهنيني  مع  اجتامعات 

األكادميية العسكرية العليا السودانية.
وأوضحت مديرة االستخبارات بـ)افريكوم( أن 
اتفاق السالم يف السودان الذي ُوقع يف 3 أكتوبر 
من  طويلة  عقود  إلنهاء  الطريق  ميهد   2020
الرصاع يف السودان ويفتح فرًصا جديدة للرشاكة 
األسبوع  "هذا  وأضافت:  السودانية.  األمريكية 
بلدينا،  بني  العالقات  استئناف  يف  مهمة  لحظة 
املتبادلني  وااللتزام  الثقة  عىل  قامئة  عالقة  وهي 

لضامن السالم واالزدهار يف رشق إفريقيا".  

الدميقراطي ــ وكاالتالدميقراطي ــ وكاالت
كوهني  إييل  اإلرسائييل،  املخابرات  وزير  أعلن 
اللمسات  اعتزام إرسائيل والسودان وضع  أمس، 
خالل  بينهام  العالقات  لتطبيع  التفاق  األخرية 

مراسم بواشنطن غضون الشهور الثالثة املقبلة.
اإلرسائييل:  نت  واي  لتلفزيون  كوهني  وقال 
"مسودة اتفاق السالم تحرز تقدماً ومن املنتظر 
يف  والسودان  إرسائيل  بني  توقيع  مراسم  إجراء 

واشنطن خالل الشهور الثالثة املقبلة".
زار  إرسائييل  وفــد  رأس  عىل  كوهني  وكــان 
السودان اإلثنني لبحث دفع اتفاق التطبيع قدماً، 

ناقشوا  مسؤولني  إن  اإلرسائييل  للتلفزيون  وقال 
ثالث خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود. وقال 
إنه قدم ملضيفيه زيتا وفاكهة من األرض املقدسة 
الهدية  سبيل  عىل  )إم16(  بندقية  عىل  وحصل 

لوداعه.
الوفد  إن  مــســؤول  ســـوداين  مصدر  ــال  وق
اإلرسائييل الذي زار السودان، بحث مع الخرطوم 
ومكافحة  االستخبارات  مجال  يف  التعاون 
اإلرسائييل  الوفد  أن  املصدر،  وأضاف  اإلرهاب. 
تطوير  سبل  السوداين،  الجانب  مع  أيضاً  بحث 

مجاالت التعاون الزراعي بني البلدين.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
والتوزيع  النقل  برشكتي  مديراً   52 اعتذر 
عىل  احتجاجاً  مهامهم  عن  الكهرباء،  بقطاع 
فصل 29 من منسويب رشكة الكهرباء بواسطة 

لجنة إزالة التمكني الفرعية.
وقفة  االعتذار  مذكرة  عىل  املوقعون  ونفذ 
قائلني  املذكرة،  لتسيلم  مصاحبة  احتجاجية 
معايري  بدون  جاء  بالقطاع  العاملني  فصل  إن 

وأسس واضحة.
تكريس  يحدث  ما  أن  إىل  املذكرة  وأشارت 
مشاكله  عــن  وانــشــغــال  القطاع  ــات  ألزمـ
الجوهرية، وأضافت: "بدل أن تتوحد الجهود 
هناك  أن  يحدث  القطاع،  لنهضة  وتتكاتف 
عىل  بالتهافت  األساسية  القضايا  عن  انشغال 
والتي  الضيقة،  والحزبية  الشخصية  املكاسب 
امتد وسيمتد أثرها عىل املواطن نسبة للوضع 
الكاريث وغري املسبوق الذي يشهده القطاع من 

ونقص  الوقود  ونقص  الصيانة  ألعامل  غياب 
مخزون املياه يف السدود".

املوجهة  االتهامات  أن  املذكرة  وأوضحت 
البائد،  النظام  أذيال  مع  يقفون  بأنهم  إليهم 
موقفهم  يف  تطعن  أخالقية  غري  اتهامات 
املجيدة،  ديسمرب  ثورة  من  كجزء  وموقعهم 
من  كجزء  اإلداريــة  تكاليفهم  تسلموا  والتي 
بواقع  وأحالمهم  وتطلعاتهم  مسؤوليتهم 

جديد.
وطالب املوقعون بالعمل عىل إيقاف تدهور 
األساسية،  القضايا  إىل  وااللتفات  القطاع، 
والكف عن فصل  القطاع  أهل  إىل  واالحتكام 
وتابعت:  املظلومني.  وإنصاف  الكفاءات، 
نبلغكم  العادلة  ملطالبنا  االستجابة  حني  "إىل 
تقلدناه  الذي  اإلداري  تكليفنا  عن  اعتذارنا 
صرباً وجلداً، احتجاجاً عىل الرتدي الكاريث الذي 

يقود القطاع للهاوية".

تفاصيل ص2

اشتباكات بين 
الجيش والشرطة 

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
وقعت أمس مبدينة مدين إصابات متفاوتة 
بني أفراد من القوات املسلحة والرشطة إثر 
تفلتات فردية بني الطرفني، جرى نقلهم إىل 

املستشفيات باملدينة.
الله  عبد  الجزيرة،  واليــة  وايل  وتفقد 
والية  رشطة  مدير  يرافقه  الكنني،  إدريس 
أحمد  إبراهيم  رشطــة  الــلــواء  الجزيرة، 
وعدد  مشاة،  األوىل  الفرقة  وقائد  شمني، 
تفقدوا  والرشطة،  الجيش  ضباط  من  آخر 
من  عدد  يف  العالج  يتلقون  الذين  املصابني 
عىل  خاللها  اطأمنوا  مبدين  املستشفيات 
الجزيرة تشكيل  صحتهم. وأعلن وايل والية 
أسباب  عىل  للوقوف  مشرتكة  تحقيق  لجنة 
االحتكاكات، مؤكداً استقرار األوضاع األمنية 

بالوالية.

وزارة اإلعالم تصدر بيانًا حول منع المراسلين
 من السفر لمناطق االضطرابات

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
ادارة  قرار  إن  واالعالم  الثقافة  وزارة  قالت 
زيارة  من  الصحفيني  مبنع  الخارجي  االعــالم 
مناطق اإلرضابات األمنية ال يتعلق بالصحفيني 

السودانيني وإمنا باملراسلني األجانب.
وكان عدد من مراسيل وسائل اإلعالم األجنبية 
تقدموا بطلبات إلدارة اإلعالم الخارجي بوزارة 
الثقافة واإلعالم، بغرض السفر إىل دارفور بعد 
األحداث الدامية التي شهدتها مدينة الجنينة 

مقتل  إىل  أدى  مام  دارفور،  بجنوب  وقريضة 
أكرث من 250 شخصاً، ونزوح اآلالف.

وكاالت  الخارجي،  اإلعالم  إدارة  وأخطرت 
الصحافيني  مبنع  يقيض  بقرار  العاملية،  األنباء 
واملراسلني من السفر إىل إقليم دارفور، بحجة 
االضطرابات األمنية التي يشهدها اإلقليم مام 

يعرض سالمتهم للخطر.
بياناً  واإلعـــالم  الثقافة  وزارة  وأصـــدرت 
إنها  وقالت  القضية،  مالبسات  فيه  أوضحت 

إذن  بتسليمهم  املعنيني  الصحفيني  أبلغت 
مبا  دارفور  مناطق  لكل  "أمس"  اليوم  السفر 

فيها مدينة الجنينة.
بالصحفيني  يتعلق  التوجيه  "كان  وأضافت: 
األجانب واملؤسسات اإلعالمية األجنبية الذين 
الجنينة  مدينة  إىل  للسفر  بطلب  تقدموا 
يف  الحالية  ــاع  األوضـ بتطورات  ــطــروا  وأُخ
املنطقة، وذلك حسب تقدير السلطات املحلية 

بالوالية".

 مقتل 11 شخصًا برصاص مليشيات مسلحة 

استئناف الدراسة لمرحلتي األساس والثانوي

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
أعلنت املنسقية العامة ملعسكرات النازحني والالجئني، 
عن مقتل 11 شخصاً يف هجوم نفذته مليشيات مسلحة 
عىل مناطق مبحلية رشق جبل مرة بوالية جنوب دارفور.

املسلحة  املليشيات  إن  بيان  يف  املنسقية  وقالت   
روقال،  »كيبي،  قرى  واإلثنني،  األحد  يومي  هاجمت 
فلوجا، حلة فيك أحمد زكريا« برشق جبل مرة، وقتلت 
يف اليوم األول 8 أشخاص واليوم الثاين 3 آخرين، إضافة 

إىل إصابة وفقدان العرشات.
وأوضح البيان أن الهجامت أدت إىل نزوح املواطنني 
إىل منطقة "دوبوا العمدة" حيث استقروا داخل مدرسة 
املنطقة، وجزء منهم لجأ إىل الجبال والكراكري، مؤكداً أن 

املليشيات نهبت ممتلكات املواطنني بالكامل.

الساعة  األحد  صباح  منذ  الهجوم  "بدأ  وأضــاف:   
السادسة صباحاً، بينام قوات األمن السودانية املتمركزة 

يف املنطقة، مل تفعل شيئاً لحامية املدنيني".
 ويف حادث آخر تعرضت عربة تجارية يف الطريق 
إطالق  إىل  الجنينة"  ومدينة  "ابــروج  بني  الرابط 
رصاص ما أدى إىل إصابة ثالث نساء بجروح خطرية، 
مبدينة  الطبي  السالح  مستشفى  إىل  نقلهن  جرى 

الجنينة.
تزال  ال  بدارفور  األمنية  األوضــاع  إن  البيان  وقال 
واملدنيني  النازحني  حياة  عىل  خطراً  وتشكل  متوترة، 
باإلقليم، موضحاً أن لجان التحقيق التي يشكلها النائب 
نتائج مام شجع  تتوصل إىل أي  االنتهاكات مل  العام يف 

املجرمني عىل ارتكاب مزيد من االنتهاكات.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
بوالية  كورونا  لطوارئ  املشرتكة  املركزية  الغرفة  وافقت 
والثانوي  األساس  ملرحلتي  الدراسة  استئناف  عىل  الخرطوم 
اشرتاطات  وفق   ،2021 1فرباير  القادم  االثنني  من  اعتباراً 

صحية مشددة.
وأعلنت الغرفة يف اجتامعها أمس برئاسة الرئيس املناوب 
اللجنة  توصية  عىل  موافقتها  حامد،  برشى  دكتور  للجنة 
الفنية املشرتكة بني وزاريت الصحة والرتبية والتعليم بخصوص 

استئناف الدراسة.
أن  إبراهيم،  محمد  بالوالية  التعليم  عام  مدير  وأوضح 
ومقسمة  األساس  ملرحلة  الدوامني  بنظام  ستكون  الدراسة 
إىل حلقتني، حلقة أوىل لطالب فصول األول والثاين والثالث، 
والنصف صباحاً،  العارشة  وحتى  السابعة صباحاً  من  وتبدأ 
ويوزع التالميذ عىل كل الصفوف لضامن التباعد االجتامعي. 
بينام الحلقة الثانية لطالب فصول الرابع والخامس والسادس 

ظهراً   الثانية  الساعة  وحتى  صباحاً   ١١ من  وتبدأ  والسابع، 
بالصف ٣٠  التالميذ  يتجاوز عدد  أال  بعدد ٦ حصص، عىل 

تلميذاً، وزمن الحصة ٣٠ دقيقة.
 وأعلن املدير العام عن توعية مستمرة ستقدم بواسطة 
املعلمني الذين ُدرب ٦ آالف منهم للقيام بهذه املهمة، فضاًل 
ألف   )٣٣٠( وتوفري  للمدارس،  االشرتاطات  كل  تنزيل  عن 
كاممة للتالميذ. وعزت اللجنة التأخري يف استئناف الدراسة، 

ملزيد من الدراسات والتجويد لضامن سالمة الطالب.
ووجه االجتامع وزارة الصحة مبراقبة الوضع يف املدارس، 
فوري  قرار  اتخاذ  الوزارة  عىل  طارئ  أي  حدوث  حال  ويف 

بقفل املدرسة التي ظهرت فيها الحالة.
ويف سياق آخر استمعت اللجنة إىل تقرير طوارئ كورونا 
ليوم أمس األربعاء قدمه مدير عام وزارة الصحة، دكتور تاج 
الر منوفيل، وأوضح التقرير أن الحاالت الجديدة املسجلة 

خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية )٦٨( حالة.
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غرفة الزيوت: جهات تضارب في الفول السوداني
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

اتهمت غرفة الزيوت وصناعة املحاصيل 
الزراعية، جهات بأنها وراء رفع أسعار طن 
الفول إىل أكرث من 300 ألف جنيه بسبب 
يعملون  أجانب  لصالح  تتم  مضاربات 
بأسامء سودانيني، ووصفوا املامرسات التي 

تتم يف صادر الفول بأنها فساد موغل.
صالح  الصناعات،  اتحاد  عضو  ووجــه 
ووصمها  للحكومة  حادة  انتقادات  بشري، 

وقال  السياسية،  اإلرادة  وعدم  بالضعف 
دورها  أداء  عن  متنصلة  التجارة  وزارة  إن 
وغري قادرة عىل إحكام قبضتها عىل السلع 

اإلسرتاتيجية.
وأقر بشري يف مؤمتر صحفي حول ارتفاع 
أسعار الفول السوداين واملحاصيل الزراعية 
واملستهلك،  الزيوت  صناعة  عىل  وآثارها 
بضعف القوانني، مؤكداً عىل وجود وفرة يف 
إال أن أسعاره مرتفعة مام  الفول  محصول 

يتسبب يف عجز عن الرشاء.
وكشف بشري عن دخول 90 عربة محملة 
يومية  بصورة  درمان  أم  سوق  إىل  بالفول 
وشدد  أخرى،  مآرب  لديها  جهات  لصالح 
املنتجات وتحديد كوتة  عىل رضورة ضبط 
واملصنعني  املصدرين  وطالب  للصادر. 
استقرار  لتحقيق  الفول  رشاء  بإيقاف 
األسعار، مشرياً إىل نجاح التجربة يف السابق، 

لوال دخول الرشكات األمنية.

الفكي يطلع السعودية على 
تطورات الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
مجلس  عــضــو  ــل  وصـ
محمد  االنتقايل،  السيادة 
الفيك سليامن، إىل العاصمة 
أمس،  الرياض  السعودية 
تستغرق  رسمية  زيارة  يف 
خاللها  يجري  واحداً،  يوماً 
القيادة  مــع  مباحثات 
السعودية تتصل بالعالقات 
دعمها  وســبــل  الثنائية 
وتــطــويــرهــا، وإطــالعــهــا 
الحدود  عىل  األوضــاع  عىل 

السودانية اإلثيوبية.
بن  خالد  امللك  مبطار  امللكية  بالصالة  استقباله  يف  وكــان 
عبدالعزيز الدويل، نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، 
وسفري السودان لدى اململكة العربية السعودية السفري عادل بشري، 

وأعضاء السفارة.
ويضم الوفد املرافق لعضو مجلس السيادة يف زيارته للمملكة 
نرص  واألوقاف  الدينية  الشؤون  وزير  من  كاًل  السعودية  العربية 
الدين مفرح، ومدير جهاز املخابرات العامة الفريق أول ركن جامل 

عبداملجيد.

لجنة المفصولين تعسفيًا 
تعيد )263( للخدمة 

الخرطوم ــ إسامعيل الباهي الخرطوم ــ إسامعيل الباهي 
الخدمة  من  تعسفياً  املفصولني  قضية  يف  النظر  لجنة  أصدرت 
املؤسسات  من   14 عدد  يف  املفصولني  بشأن  توصيات  املدنية، 
مؤسسة،   14 يف  للخدمة  )263( شخصاً  بإعادة  وذلك  والوزارات، 
ورفع استامرات )1,654(، وتحسني معاش )1,019(، كام حسنت 
واستكامل  االختصاص،  لعدم   )183( أرجأت  فيام   ،)10( درجة 

بيانات)190(.
الرثوة  بنك  بقرار  علاًم  أخذت  إنها  بيان،  يف  اللجنة  وقالت 
للخدمة  إعادتهم  الذين متت  الحيوانية فصل عدد من منسوبيه، 
بقرارات من مجلس الوزراء، معتربة ذلك غري مقبول، فيام قررت 
مخاطبة رئيس مجلس الوزراء، للتعامل مع املسلك الذي اعتربتها 
مفصويل  من  لشكاوي  تسلمها  عن  وكشفت  مرفوضة.  سابقة 
مؤسسة األسواق الحرة، ورشكة سكر كنانة، وحلفا الجديدة، حول 
املصاعب التي تواجه عودة املفصولني يف هذه املؤسسات، واتخذت 

عدداً من القرارات بشأنها.
وشددت اللجنة عىل رضورة مخاطبة بنك السودان، واملصارف 
املعنية بإعادة املفصولني، لإلرساع يف تسليم املتطلبات التي توافقت 
القانونية  الوضعية  لتحديد  املايض،  األسبوع  اجتامعها  يف  عليها 
للمصارف، وسن املعاش للعاملني فيها، كام أرجأت البت يف قضية 
القانونية  الوضعية  من  التحقق  لحني  للطريان  عزة  مفصويل رشكة 
للرشكة. وطلبت لجنة املفصولني من األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
تحسني  بإجراءات  الخاصة  واألسس  الضوابط  إصدار  يف  اإلرساع 
املعاشات، بالنظر إىل عدم استفادة املفصولني من قرارات املجلس 
بتحسني املعاش. وقررت تشكيل فريق عمل لتقديم مقرتح بتكوين 
آلية ملتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة باملفصولني وأن 

يقدم الفريق تقريره لالجتامع القادم للجنة.

مطالبات بمنح النائب العام 
سلطة إسقاط الحصانة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
الهادي  املالية،  الفساد والتحقيقات  نيابة مكافحة  أوىص رئيس 
مبا   ،1991 الجنائية  اإلجراءات  قانون  بتعديل  مكاوي،  محجوب 
مينح النيابة العامة سلطة التحقيق منفصاًل عن التحري، خاصة يف 
الجرائم الخطرية، وتفعيل املادة 67 من قانون النيابة العامة، ومنح 

النائب العام سلطة إسقاط الحصانة.
أمس  الحرب،  عيل  الرس  تاج  العام  النائب  افتتاح  خالل  ودعا 
مكافحة  نيابتي  ملقري 
ــاب والــجــرائــم  ــ اإلره
الدولة،  ضد  املوجهة 
الفساد  مكافحة  ونيابة 
املالية،  والتحقيقات 
إىل إنشاء رشطة تختص 
ومنح  النيابة،  بعمل 
سلطة  العامة  النيابة 
الــســجــون،  تفتيش 
حاالت  عىل  والوقوف 
واأليتام،  السن  كبار 
ــح  ــوائ ــل ــدار ال ــ ــ وإص
التي  واملــنــشــورات 
تعني النيابة العامة عىل أداء عملها لحني تعديل قانون اإلجراءات 
الجنائية. وأوضح مكاوي أنهم مارسوا عملهم باملقر منذ ستة أشهر 
وأحالوا 15 دعوة إىل القضاء، مشرياً إىل أن النيابة اآلن متثل االدعاء 
يف خمس دعاوى مهمة أمام القضاء، بجانب 45 دعوة فرغت من 

التحقيقات فيها متهيداً إلحالتها للقضاء.
قال إن دور النيابة مكافحة الجرمية واستقرار النظام وأنها حارس 

للمصالح العامة والتطبيق العادل للقانون.

وصول باخرة مواشي تحمل 
)8( آالف رأس ضأن لميناء جدة

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
الباخرة )حاجة فاطمة( تحمل حوايل 8  وصلت إىل ميناء جدة 
آالف رأس من الضأن كأول شحنة موايش للسعودية بعد توقف دام 

أكرث من ثالثة أشهر.
وقال نائب أمني مال غرفة املصدرين، النرصي إسامعيل النرصي، 
إن الباخرة التي وصلت ميناء جدة تحمل حوايل 8 آالف رأس من 
وذلك   70% من  أكرث  مناعة  وبنسبة  عيش  بشري  لصاحبها  الضأن 
بفضل جهود إدارة املحاجر بوزارة الرثوة الحيوانية، داعياً للتعاون 
الفائدة عىل كل  لتعم  الوطني  االقتصاد  تنمية  والوحدة من أجل 
ر بشري  السودانيني. ودعا النرصي املصدرين إىل أن يحذو حذو املصدِّ

عيش يف مجال تطوير وتنمية صادر الرثوة الحيوانية.
املاشية،  شحنة  صاحب  عيش،  بشري  ر  املصدِّ أكد  ناحيته  من 
كل  واجتازت   78% بلغت  مناعة  بنسبة  جدة  ميناء  إىل  وصولها 

االشرتاطات الصحية.
السعودية  العربية  للمملكة  املــوايش  تصدير  استمرار  وأكد 
املوانئ  وهيئة  والسمكية  الحيوانية  الرثوة  وزارة  مع  بالتعاون 

البحرية حتى يستمر الصادر وينساب بصورة دامئة.

 أفريكوم: قوة الجيوش تقاس بقيم أعضائها وقياداتها
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

لالرتباطات  "أفريكوم"  قائد  نائب  قال 
إن  يونغ،  أنــدرو  املدنية-العسكرية، 
زيارتهم إىل السودان بداية جديدة لعالقة 
متجددة، بني البلدين، مضيفاً: "هذه رحلة 
نريد القيام بها مًعا، نريد تعميق وتوسيع 
عالقتنا والسعي لتحقيق أهداف مشرتكة."

ووصل نائب قائد "أفريكوم" لالرتباطات 
ومديرة  يونغ،  أندرو  املدنية-العسكرية، 
البحرية  لواء  بـ)افريكوم(  االستخبارات 
الخرطوم  إىل  بــريج،  هايدي  األمريكية، 
أمس األول لعقد سلسلة من االجتامعات 
والحكوميني،  العسكريني  املسؤولني  مع 
مع  اجتامعات  األربــعــاء  أمــس  وعقدا 
مهنيني عسكريني سودانيني من األكادميية 

العسكرية العليا السودانية.
ــرة االســتــخــبــارات  ــدي وأوضــحــت م
اتفاق السالم يف السودان  بـ)افريكوم( أن 
الذي ُوقع يف 3 أكتوبر 2020 ميهد الطريق 
إلنهاء عقود طويلة من الرصاع يف السودان 
األمريكية  للرشاكة  جديدة  فرًصا  ويفتح 
السودانية. وأضافت: "هذا األسبوع لحظة 
بلدينا،  بني  العالقات  استئناف  يف  مهمة 
وااللتزام  الثقة  عىل  قامئة  عالقة  وهي 
املتبادلني لضامن السالم واالزدهار يف رشق 

إفريقيا".  
أن  ضامن  أهمية  عىل  بريغ  وشــددت 
املؤسسات العسكرية متجذرة يف الشفافية 

واملساءلة واحرتام حقوق اإلنسان، وأشارت 
محرتم،  جيش  كل  وراء  املفتاح  أنها  إىل 
وأردفت: "القوة العسكرية ال تقاس فقط 
بعدد القوات أو عدد الدبابات والطائرات، 
قيم  قوة  حيث  من  فهمها  األفضل  من 

أعضائها وطبيعة قياداتها."
"أفريكوم  قائد  نائب  قال  جهته  من 
األمن  هو  املشرتكة  األهـــداف  أحــد  إن 
أن  موضحاً  إفريقيا،  رشق  يف  واالستقرار 
بناء  تواصل  إلفريقيا  األمريكية  القيادة 
ملعالجة  إفريقيا  رشق  رشاكــات  وتعزيز 

قضايا األمن املتبادلة. 
األكادميية  يف  إىل  )بــريج(  وتحدثت 
أهمية  حول  السودانية  العليا  العسكرية 
الجيوش املحرتفة والتزام القيادة األمريكية 
"الرشاكات  وقالت:  إفريقيا.  يف  بالرشاكة 
املدى  عىل  واالستقرار  األمن  مفتاح  هي 
الطويل، وهي أيًضا الطريقة األكرث فاعلية 
وطويلة األمد ملواجهة التحديات املشرتكة 
األحــداث  البلدان،  أمــان  عىل  والحفاظ 
البعض  بعضنا  مــن  فيها  نتعلم  التي 
املتجددة".  لعالقتنا  مهاًم  أساًسا  ستكون 
مؤسسات  قيام  كيفية  بريج  وأوضحت 
التدريب والتعليم املشرتكة بجمع الجيوش 
للتفاهم  مثالية  فرصة  مبثابة  وتكون  مًعا 
كام سلطت  البعض،  بعضهم  من  والتعلم 
الضوء عىل الطرق التي تعمل بها القيادة 
الرشيكة  القوات  مع  إلفريقيا  األمريكية 

لتعزيز االستقرار واألمن. 
وأمننا  ازدهارنا  "إن  بــريج:  وأضافت 
الخبيثة  الجهات  تسعى  عندما  مرتبطان، 
إفريقيا،  يف  واالستقرار  السالم  تدمري  إىل 
فإنها تشكل أيًضا تهديًدا للواليات املتحدة، 
التحديات  ملواجهة  مًعا  العمل  من  البد 

ومشاركة املعلومات جزء من الحل".
العسكرية  القيادة  قائد  نائب  وقــال 
أندرو  )أفريكوم(  إفريقيا  يف  األمريكية 
وال  صفقة  واشنطن  لدى  ليس  إنه  يانع، 
إمنا  السودانية  العسكرية  مع  استغالل 

رغبة حقيقية برشاكة ثنائية مستقبلية.
وأضاف: "ناقشت مع الجانب السوداين 
الشجاع  السودان  شعب  قــدرات  تعزيز 
إىل أن "جزءاً  لبناء مستقبل جديد"، الفتاً 
من جهود أمريكا مع السودان تعزيز األمن 
والحامية يف املنطقة". وتابع: "ال نرى أنه 
من املالئم االتجاه إلنشاء قاعدة أمريكية 
عسكرية عىل البحر األحمر، إمنا نتجه لبناء 

رشاكات من خالل العمل معاً".
مليار  بقيمة  اتفاقية  توقيع  إىل  وأشار 
الدولية،  املالية  باملؤسسات  معنية  دوالر 
والتصدير  لالسترياد  أخرى  دوالر  ومليار 
اإلنسانية.  للمساعدات  مليار  ونصف 
وتعزيز  لربط  تنصب  "جهودنا  وأوضــح: 
ورفــع  ــيك  ــري واألم ــوداين  ــس ال الجيشني 
لتعزيز  الثنائية  جهودنا  ضمن  القدرات 

األمن يف املنطقة".

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
يف  ملوقفه  مفصاًل  رشحاً  السودان  قدم 
الكنغو  لرئيس  النهضة  سد  مفاوضات 
تشسكيدي،  أنطوان  فيليكس  الدميقراطية، 
اإلفريقي  االتحاد  ملنح  دعوته  عن  فضاًل 
الدول  مواقف  لتقريب  الطبيعي  دوره 
الثالث. كام قدم رشحاً لحقيقة األوضاع يف 

منطقتي الفشقة الكربى والصغرى.
الذي يضم وزير  السوداين  الوفد  وحمل 
الخارجية املكلف عمر قمر الدين إسامعيل، 

الربوفيسور  املائية  واملــوارد  الري  ووزيــر 
يارس عباس، وعدد من الخرباء بوزارة الري، 
رسالة من رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله 
أنطوان  فيليكس  الرئيس،  إىل  حمدوك، 
الكنغو  جمهورية  رئيس  تشسكيدي، 

الدميقراطية.
وقدم الوفد تنويراً للرئيس الكنغويل حول 
حقيقة األوضاع يف منطقتي الفشقة الكربى 
السودانية  الحدود  أن  مؤكداً  والصغرى، 
تضبطها  إذ  حولها  خــالف  ال  اإلثيوبية 

اتفاقيات تاريخية منذ العام ١٩٠٣م.
السودانية  القيادة  رغبة  الوفد  ونقل 
أنطوان  فيليكس  الرئيس  يقوم  أن  يف 
تشسكيدي بزيارة السودان يف أقرب سانحة 
وبحث  الثنائية  بالعالقات  الدفع  أجل  من 

القضايا اإلفريقية. 
بذل  الكنغويل حرصه عىل  الرئيس  وأكد 
ملف  يف  النظر  وجهات  لتقريب  مساعيه 
من  كاًل  سيلتقي  وأنه  خاصة  النهضة،  سد 

الرئيسني اإلثيويب واملرصي.   بقية أوىل .. بقية أوىل .. .. بقية أوىل .. 

وأضاف: "تتوىل الوزارة التنسيق مع الجهات األمنية والعسكرية 
لضامن سالمة الصحفيني، وتتعامل مبارشة مع الصحفيني يف هذا 

األمر".
االستخبارات  اتهمت  السودانيني،  الصحفيني  شبكة  وكانت 
العسكرية مبنع الصحفيني من الوصول إىل دارفور واعتربته تدخاًل 
سافراً للمؤسسة األمنية والعسكرية يف العمل اإلعالمي، كام ميثل 

ردة تخالف شعارات الثورة ومهام الحكومة االنتقالية.
وعدت التذرع بتدهور أوضاع اإلقليم األمنية ملنع الصحفيني، 
خطوة شائهة تكشف عن عمق أزمة الحكومة االنتقالية، واملخاطر 
التي تستهدف ديباجة الحريات، وتضحيات املجتمع الصحفي عىل 
الصحافة  إن حرية  املهنيني  قال تجمع  مدار عقود. ومن جانبه؛ 
وضامن  حقيقي،  دميقراطي  تحول  ألي  أساسية  ركيزة  واإلعالم 
من  تجاوزات  أي  عن  والكشف  الحقائق  العام  الرأي  لتمليك 
املسلحة،  واملليشيات  واألمنية  العسكرية  وأجهزتها  السلطة  قبل 
وقال إن محاولة تقييد الحريات تحت أي دعاوى ال ميثل سوى 

االتجاهات الشمولية والديكتاتورية.
وأكد التجمع أن معالجة الوضع األمني يف دارفور ال يتأىت بتقييد 
حرية الصحافة واإلعالم، بل بإحالل سالم عادل ومستدام وشامل 
املتأثرين  ومبشاركة  السودانية،  األزمة  جذور  مخاطبة  من خالل 
للعدالة،  واملجرمني  الجناة  وتقديم  واإلبادة،  الحرب  ويالت  من 
يشمل  مبا  املسلحة  املليشيات  لكل  الفوري  التفكيك  ويستوجب 
األجهزة  هيكلة  إلعادة  واسعة  عملية  إطار  يف  الرسيع،  الدعم 
العسكرية وبناء جيش قومي واحد بعقيدة جديدة أساسها حامية 

الحدود والدستور.
ويف السياق حذر الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان، 
محمد عبد الله الناير، يف تعميم صحفي، من نذر إبادة جامعية 

جديدة بحق املدنيني العزل بإقليم دارفور.
وأوضح أن االنتهاكات ال تخفى عن العامل وال ميكن حجبها عن 
الجدد(،  بـ)الدكتاتوريني  أسامهم  من  فعل  مهام  الدويل  اإلعالم 
األجهزة  يف  البائد  النظام  وبقايا  العسكرية  االستخبارات  واتهم 
عمالئهم  عرب  نريانها  وتأجيج  الجرائم  وراء  بالوقوف  األمنية 

املحليني -حسب قوله.

وزارة اإلعالم تصدر بيانًا

السودان يشرح للكنغو موقفه من )سد النهضة والفشقة(

السودان.. )الفلول( يحاولون التسلل للواجهة عبر االحتجاجات
الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت

السودان  يف  املسلمني  اإلخوان  عنارص  يسعى 
خالل  من  وذلك  مجدداً  للواجهة  التسلل  إىل 
إيجاد موطئ قدم لهم يف االحتجاجات املتفرقة 
يف بعض املدن رفضاً لألزمة االقتصادية ويف ظل 
القيادات  من  العديد  مع  التعامل  يف  الرتاخي 

اإلخوانية.
صوتية  وتسجيالت  ــوراً  ص ناشطون  ونــرش 
التي  االحتجاجية  للمسريات  وموجهني  ملشاركني 
السودان  الخرطوم ومدن  مناطق  شهدتها بعض 
وسياسية  طالبية  لقيادات  إنها  قالوا  األخــرى، 

تابعة للمؤمتر الوطني، املحلول.
أداء  بضعف  يقرون  الكثريين  أن  ــم  ورغ
الحكومة االنتقالية الحالية، إال أنهم يؤكدون أن 
جزءاً كبرياً من األزمة الحالية يعود إىل محاوالت 
إىل  والرامية  املستمرة  السابق  النظام  عنارص 
سوق  يف  املضاربات  تأجيج  عرب  االقتصاد  تدمري 
النقد، األمر الذي أدى إىل انهيار العملة الوطنية 
إىل مستوى 320 جنيهاً للدوالر الواحد يف السوق 
إىل  األساسية  السلع  أسعار  وارتفاع  ــوازي،  امل
مستويات قياسية قفزت مبعدالت التضخم إىل ما 

فوق 270 يف املئة.
املنترشين  املقاومة  شباب  من  عدد  ويشدد 
من  عدد  عىل  املوضوعة  الحجرية  الرتوس  أمام 
سلمية  عىل  الخرطوم  يف  الرئيسية  الشوارع 
يف  الكبري  االرتفاع  ظل  يف  مطالبهم  ومنطقية 
ظل  ويف  وندرتها،  والخدمات  السلع  أسعار 
التباطؤ يف تحقيق العدالة ملئات الشباب الذين 
قتلوا أمام القيادة العامة للجيش يف الثالث من 

يونيو 2019.
عن  البعض  يثريها  التي  املــخــاوف  وحــول 

للمظاهر  السابق  النظام  عنارص  استغالل 
واجهة  إىل  القفز  ملحاولة  الحالية  االحتجاجية 
املشهد من جديد، يقول جدو عضو لجان منطقة 
نيوز  "سكاي  ملوقع  الخرطوم  وسط  يف  االمتداد 
الوقفات  هذه  ينظمون  من  جل  إن  عربية" 
ثورة  قادوا  الذين  الشباب  من  هم  االحتجاجية 
بنية  تفكيك  شعاراتها  أوىل  كانت  التي  ديسمرب 
لهم  يسمحوا  أن  لذلك ال ميكن  السابق،  النظام 

بالعودة من الشباك الخلفي مهام بلغ تحايلهم.
تنسق  األحياء  مقاومة  لجان  أن  جدو  ويؤكد 
التي  التسلق  محاوالت  متاماً  وتدرك  بينها  فيام 
يقوم بها عنارص النظام البائد لذلك فهي قادرة 

عىل التصدي لهم.
أن لجوءهم  إىل  املقاومة  لجان  ويشري شباب 
للتصعيد الحايل يأيت بعد استنفاد كل طرق الحوار 
مع الحكومة وكرد طبيعي لتجاهل صوتهم وعدم 
االستجابة ملطالبهم األساسية املتمثلة يف القصاص 

للشهداء ومحاسبة الفاسدين.
املنهجية  أن  الباقر  مأمون  الصحفي  واعترب 
إىل  ساهمت  الثورة  بعد  اتبعت  التي  اإلعالمية 
إىل  السابق  النظام  عنارص  تسلل  يف  بعيد  حد 

الواجهة مجدداً.
إىل  ترتق  مل  املنهجية  تلك  أن  الباقر  ويرى 
بنية  تفكيك  يف  املتمثلة  والثوار  الثورة  تطلعات 
الفساد  بؤر  كل  عىل  والقضاء  السابق  النظام 
تستوعب  التي  املناسبة  البيئة  توفري  وبالتايل 

طاقات الشباب وتوجهها نحو البناء.
إن  عربية"  نيوز  "سكاي  ملوقع  الباقر  ويقول 
اإلعالم مل يوجه ملصلحة الثورة بالشكل املتوقع، 
الثورة  نهج  عن  متاماً  حاد  األحيان  بعض  يف  بل 

وسلك طريقاً مدمراً لها.

هنالك  أن  إىل  السياق  هذا  يف  الباقر  ويشري 
أخبار تبثها بعض أجهزة اإلعالم الرسمية تعطي 
عودة  تدعم  التي  الدولة هي  بأن  قوياً  انطباعاً 

عنارص اإلخوان للواجهة من جديد.
وكالة  نرشته  بخرب  ذلك  عىل  الباقر  ويدلل   
السودان الرسمية لألنباء "سونا" قبل نحو يومني 
عن تكريم أوائل الشهادة السودانية عرب شخص 
يعتقد عىل نطاق واسع أنه يلعب دوراً لوجستياً 
كبرياً يف تهريب أموال عنارص النظام السابق من 

خالل مكتبه يف إسطنبول.
وبالنسبة للباقر فإن أحد أهم أسباب الخلل يف 
املنظومة اإلعالمية الحالية يعود إىل إسناد الكثري 
أشخاص  إىل  املهمة  اإلعالمية  املؤسسات  من 
متكنهم  التي  الكافية  والدراية  الخربة  يفتقدون 

من التعامل مع البيئة اإلعالمية املحلية.
ويلفت الباقر يف هذا االتجاه إىل أنه وباستثناء 
يف  املتمرس  صالح  محمد  فيصل  اإلعــالم  وزير 
الصف  قيادات  من  ثالثة  فإن  املحلية،  البيئة 
يفتقدون  الرئيسية  اإلعالمية  األجهزة  يف  األول 
منهجية  مع  للتعامل  الالزمني  والتمرس  للخربة 

إعالم ما بعد الثورة.
إن  كناري  محجوب  السابق  النقايب  يقول 
هنالك  لكن  للتصعيد،  اللجان دعت  من  القليل 
النظام  من  عنارص  لوجود  عديدة  ــؤرشات  م
ترتيس  عمليات  توجيه  يف  بقوة  تشارك  السابق 

"إغالق" الشوارع.
ويرى كناري، وهو من الذين ميتلكون خربات 
فرتات  خالل  االحتجاجات  قيادة  يف  تنظيمية 
الحكم الشمويل املختلفة، أن بعض االحتجاجات 
تتعلق  أهداف حقيقية  من  تنطلق  واملظاهرات 
السلع  أسعار  وزيادة  املعيشية  األوضاع  بسوء 

التي  السلوكيات  أن  إىل  يشري  لكنه  األساسية، 
لجان  وبعض  اإلخوانية  املجموعات  متارسها 
الوضع وتثري  املزيفة تهدف إىل تشويه  املقاومة 

العديد من التساؤالت.
ويؤكد كناري عىل وعي شباب الثورة وقدرتهم 
لشيطنة  الرامية  املحاوالت  كل  إجهاض  عىل 

الثورة ولجان املقاومة.
لعودة  فرصة  وجــود  بعدم  اعتقاده  رغــم 
اإلخوان إىل واجهة املشهد السيايس يف السودان، 
إال أن اإلعالمي محمد شمس الدين يرى رضورة 
التعامل بجدية مع محلوالت االخرتاق التي يقوم 
بها عنارص النظام السابق هذه األيام يف محاولة 

منهم إلجهاض الثورة.
ويقول شمس الدين ملوقع "سكاي نيوز عربية" 
يحاولون  نظامهم  اإلخوان ظلوا ومنذ سقوط  إن 
استغالل كل الفرص للعودة إىل الساحة السياسية، 
لكن يف كل املرات كانت محاوالتهم تفشل بسبب 
صعوبة حرف مسار الشارع الذي لفظهم ومل يعد 

لديه أي استعداد للتعامل معهم مجدداً.
ويضيف شمس الدين: "الجميع يقرون باألزمة 
االقتصادية التي متر بها البالد إال أن هذه األزمة 
الذي  البائد  النظام  أفعال  نتاج  شك  أدىن  دون 
مازالت عنارصه نشطة يف كثري من مفاصل البالد 

االقتصادية خاصة التي متس معيشة املواطن".
عنارص  انتهازية  فإن  الدين  لشمس  ووفقاً 
اإلخوان يف السودان تظهر بشكل جيل من خالل 
الكثري من املواقف التي تثبت استعدادهم لذلك 
إلشعال  وسعيهم  األزمات،  افتعال  يف  وتورطهم 
وعي  ولوال  والغرب  الرشق  يف  األمنية  األوضاع 

الشارع النزلقت البالد يف أتون الحرب األهلية.
نقال عن سكاي نيوزنقال عن سكاي نيوز



الشعبوّية  تعريفات  أحــد  يقول 
األطراف  إىل  املركز  من  السياسة  دفع  إّنها 
املــؤّســســات  تصديع  مــع  ــش،  ــوام ــه وال
بايدن  جو  انتخاب  بها.  الثقة  وإضعاف 
وتنصيبه رّبا كانا، بهذا املعنى، بداية هزمية 
للشعبوّية وبداية إعادة اعتبار للسياسات 
إىل  يدفع  مام  الوسط.  يف  الدميقراطّية 
التفاؤل بهذه الوجهة، فضاًل عن  يشء من 
متانة التقليد املؤّسيس األمرييّك، أّن الرئيس 
الجديد جاء مصحوباً بأكرثّيتني دميقراطّيتني 
ضعيفة  أكرثّيته  كانت  وإن  الكونغرس،  يف 
يف مجلس الشيوخ. ُيتوّقع كذلك أن يكون 
الحزب الجمهوري مضعضعاً ومنقساًم عىل 
نفسه با يعيق قدرته عىل الفعل واملبادرة 

عن  جورنال«  سرتيت  »وول  ذكرته  ما  املنظور.  املدى  يف 
تأسيس حزب ترمبي يصّب يف هذه الخانة.

دونالد  شعبّية  التفاؤل  هذا  يقّلل  ما  املقابل،  يف 
صوت  مليون   75 قرابة  يحصد  أن  استطاع  الذي  ترمب 
رّكز  الذي  الحاّد  االنقسام  وواقع  الرئاسّية،  االنتخابات  يف 
عليه بايدن يف خطاب تنصيبه أكرث مام عىل أي عنوان آخر، 
»كورونا«،  بفعل  املرتّدية  االقتصادّية  األوضاع  عن  ناهيك 

و»كورونا« نفسها.
إذا حصل، ستكون  للشعبوّية،  انحسار  أي  أّن  يبقى 
أوروبا مرآته الخارجّية، أكان بسبب دميقراطّيتها أم بسبب 
عالقاتها الخاّصة بالواليات املّتحدة. وألّن أي انقسام أمرييك 
- أورويّب، كام يف عهد ترمب أو إّبان حرب العراق يف 2003، 
ُيضعف الزخم الدميقراطّي، فإّن استعادة العالقة الخاّصة 

تقّويه وتعّززه.
املّتحدة هي  الواليات  األهّم عىل  األوروبّية  النافذة 
حكم بريطانيا. وإذا صّح أّن »بريكزيت« قد يصيب دور 
الوسيط الربيطاين مع أوروبا، فالصحيح أيضاً أّن استعادة 

العالقة الخاّصة قد تصيب »بريكزيت«.
أّول  ستبقى  الدرجة،  عن  النظر  وبغّض  بريطانيا، 
من  عدد  يف  الرشاكة  بفعل  األمرييّك،  التحّول  يتلّقف  من 
نظامي  نظاميهام  ولكون  الدستورّية،  والتجارب  التقاليد 
حزبني اثنني، ونظراً إىل التشابه يف مساري الصعود والهبوط 
اللذين عرفتهام الحركة النقابّية فيهام با لها من تأثري عىل 
بريطانيا  يف  )»العاّمل«  وتوّجهاته  الحزبني  أحد  تركيبة 

و»الدميقراطّي« يف أمريكا(.
منذ  أقّله  التناغم،  درجة  نالحظ  بأن  بأس  ال  هنا، 
التقاطع  محّطات  تكرث  حيث  الثانية،  العاملّية  الحرب 
والتأّثر بني املسارين السياسيني للبلدين. عىل جبهة حزيب 
»نيو  روزفلت  فرانكلني  أقام  و»الدميقراطّي«،  »العاّمل« 
ديل« يف الثالثينات، وأنشأ كليمنت أتيل »دولة الرفاه« يف 
األربعينات. وإذ ساد العالقة بني ليندون جونسون وهارولد 
فإّن  فيتنام،  حرب  بسبب  أساساً  التوّتر،  بعض  ويلسون 
اهتامم ويلسون بزاوجة االشرتاكّية العاّملّية والتكنولوجيا 
يبني »املجتمع  بأمريكا، حني كان جونسون  تأّثره  عرّب عن 

انحياز  الستينات. ومع  العظيم« أواسط 
»الدميقراطّي« يساراً مع جورج ماكغفرن 
يشء  حصل   .1972 يف  الرئايس  وترّشحه 
مايكل  قيادة  مع  »العاّمل«  يف  مامثل 
منافسة  يف  ثّم  الثامنينات،  أوائل  فوت 
الحزب  قيادة  كينوك عىل  لنيل  بن  توين 
يف أواخر ذاك العقد. وإذ انتقل الحزبان 
إىل الوسطّية مع بيل كلينتون وتوين بلري، 
فقد ماال يساراً مع بريين ساندرز وجريميي 

كوربن.
ــورّي«  ــه ــم ــج ــىل جــبــهــة »ال وعـ
مشابهاً.  شيئاً  نجد  و»املحافظني«، 
حكومة ونستون ترششل الثانية واألخرية 
مهجوسة  كــانــت   )1955  –  1951(
بالتوافق مع دوايت أيزنهاور الذي وصل إىل البيت األبيض 
يف 1953. واستمّر فيه حّتى 1961. هذه السياسة استأنفها 
الذي  الخالف  آثار  محو  شغله  الذي  ماكميالن  هارولد 
رونالد  بات  وبالطبع   .1956 عام  السويس  حرب  أثارته 
ريغان ومارغريت ثاترش أقرب إىل كليشيه عن التطابق يف 
السياستني الداخلّية والخارجّية، وهو ما أعيد التذكري به مع 

ثنايئ دونالد ترمب وبوريس جونسون.
وصول  بايدن  تأثريات  من  تكون  فقد  يدري،  ومن 
داوننغ   10 إىل  ستارمر،  كري  لـ»العاّمل«،  الحايل  القائد 
استمرّت  إذا  سّيام  العاّمة،   2024 انتخابات  يف  سرتيت 
مع  تعامله  به  تسبب  الذي  الرتاجع  يف  جونسون  شعبّية 

»كورونا«.
أوروبيني  حدثني  مع  ترافق  بايدن  انتخاب  لكّن 
أملانيا نجح  بذاتهام: يف  آخرين قد يكونان قلييل األهمّية 
أرمن الشيت يف تويّل قيادة »االّتحاد املسيحي الدميقراطّي« 
وريثاً للمستشارة أنغيال مريكل واستمراراً لخّطها، كام رسب 
ال  هذا  مريتس.  فريدريش  الشعبوي  املرّشح  املنافسة  يف 
يلغي تحّديات كثرية ستواجه الشيت حيال شعبويي حزبه، 
املسيحي  »االّتحاد  قائد  سودر  ماركوس  حليفه  حيال  كام 

االجتامعّي« يف بافاريا، ناهيك عن »حزب البديل«.
من  كونتي  جيوسيبي  حكومة  متّكنت  إيطاليا،  يف 
تضّم  الحكومة  أّن  صحيح  الشيوخ.  مجلس  ثقة  نيل 
»الحزب  جانب  إىل  الشعبوّية،  الخمسة«  النجوم  »حركة 
وحّتى  اليوم،  املهّم  أّن  أيضاً  الصحيح  لكّن  الدميقراطّي«، 
ماتّيو  وزعيمها  الشامل«  »رابطة  إبقاء  هو  آخر،  إشعار 

سالفيني خارج الحكم. هذا ما تحّقق.
أن  خصوصاً  جزم،  بأي  تسمح  ال  املبعرثة  اإلشارات 
السياسات االقتصادّية هي ما سيلعب دور الفصل والتقرير 
هو  ــا،  أوروب من  آخر  مكان  يف  املرّجح  لكّن  النهاية.  يف 
وسطها ورشقها، أن تستفيد الحركات الدميقراطّية املناهضة 
للشعبوّية من سياسة الضغط املتوّقع عىل فالدميري بوتني، 

وهذه، يف أي حال، قّصة أخرى.

نقال عن الرشق األوسطنقال عن الرشق األوسط

الحاكم  النظام  أن  يدركون  السودانيني  غالبية  أن  شك  ال 
السابق قد درج عىل مامرسة الكذب من بداياته حتى نهاياته 
2011م  يف  أصدرته  الذي  الكتاب  ويف  اليوم،  تاريخ  حتى  بل 
التي تحتوي عىل مناذج كثرية  املقاالت  العديد من  فيه  نرشت 
جدا من الكذب ليس يف املسائل املتعلقة باألفكار بل با يجري 
الكاذبة  األخبار  نرش  خالل  ومن  البالد،  يف  يومية  أحداث  من 
عن نجاحات وعن إنجازات، عن ماليني الفدانات متت زراعتها 
الفضائية  القناة  وكانت  تم حصادها،  التي  األطنان  آالف  وعن 
عرب  نهايته  حتى  اإلرسال  بداية  من  الكذب  متارس  )القومية( 

األخبار والتقارير األخبارية واملقابالت مع قادة النظام.
بطبيعة الحال أن قادة النظام السابق كانوا وال زالوا لديهم 
الشمس،  وجود  وإنكار  املغالطات،  يف  جدا  عجيبة  عني  قوة 
ربيع  الوطني(  )الخبري  مثل  الكذب  فنون  يف  جهابذة  وللنظام 
النظام ومحلله االسرتاتيجي إسحاق أحمد  عبدالعاطي، وكاتب 
الذي أجرته  الحوار  الكذب يف  الذي اعرتف بامرسة  الله  فضل 
2014م  العام  من  مارس   29 يوم  يعقوب  لينا  الزميلة  معه 
والحوار ليس ككل الحوارات التي أجريت مع هذا املختل عقليا، 
الوسط  داخل  هائال  دويا  وأحدثت  كبرية  قنبلة  فيه  فجر  ألنه 
الصحفي السوداين ويف أوساط السودانيني بالخارج، فقد اعرتف 
إسحق أحمد فضل الله بامرسة الكذب يف مقاالته، مل تفاجئني 

هذه االعرتافات البتة، لكنها فاجأت عامة القراء.
القتل املعنوي..!!القتل املعنوي..!!

الزميلة الصحفية سألته.الزميلة الصحفية سألته.
*أستاذ إسحق.. قبل أن ُيقتل خليل إبراهيم بفرتة قلت إنه *أستاذ إسحق.. قبل أن ُيقتل خليل إبراهيم بفرتة قلت إنه 

ُقتل، وكان خربا خاطئا؟.ُقتل، وكان خربا خاطئا؟.
رد إسحاق قائال:رد إسحاق قائال:

يف  واملعنويات  معنوي،  قتال  هذا  مقصودة...  هذه  ال.. 
عمدا،  أخطئ  أنا  األحيان  بعض  يف  املعركة،  أرباع  ثالثة  القتال 
ألين أعرف أنه نوع من الرصاص أنا جزء منه، أنا )إسالمي( أدافع 

عن جيش )مسلم( وعن أمة مسلمة ضد عدو.
* لدرجة أن تكتب كالما خاطئا وغري صحيح؟* لدرجة أن تكتب كالما خاطئا وغري صحيح؟

مثل ماذا؟.مثل ماذا؟.
* مثال ثان.. حينام قلت إن عبد العزيز الحلو ُقتل وُدفن * مثال ثان.. حينام قلت إن عبد العزيز الحلو ُقتل وُدفن 
الذي حرضها، وكان  إنك تحدثت عن جنازته ومن  الذي حرضها، وكان يف واو، بل  إنك تحدثت عن جنازته ومن  يف واو، بل 

خربا كاذبا!!خربا كاذبا!!
ال ال ال ال.. هذه أيضا حرب معنوية.. الكاتب الذي ينظر 
أنظر إىل  املرآة وأنا  إىل نفسه وليس إىل األمة شخص ينظر يف 
مصلحة األمة واملعركة، فمعنويا أؤذي العدو وأنا هذا ما أقصده.
معنويا..  قتاال  الكذب  يسمون  اإلسالمويون  هم  هكذا 
يقنعون  املربرات  له  ويجدون  ميارسونه  اإلسالم  حرمه  ما  وكل 
بها أنفسهم مثل إباحة القتل للذين يختلفون معهم يف الرأي، 
ومامرسة التعذيب واالغتصاب يف السجون واملعتقالت، ورسقة 
املال العام والتجنيب، ومامرسات كثرية تعترب حرام رشعا، لكنهم 
ال يجدون غضاضة يف مامرستها من أجل تحقيق أهداف ذاتية 
بالتنظيم، كام هو معروف للجميع أن الكذب محرم يف اإلسالم 
التعذيب واالغتصاب محرم  بشكل واضح ال لبس فيه، وكذلك 

رشعا يف كل الديانات الساموية ويف كل الرشائع 
الكاتب  ذكره  ما  إن  رشيعتهم،  يف  إال  الدنيوية 
التضليل  مامرسة  يف  يدخل  الله  فضل  إسحاق 
خاصة وأن قطاعا كبريا من شبابهم يرى يف كل 

ما يكتبه إسحق هو الحق بعينه.!.
الدعاية السوداءالدعاية السوداء

املجال  يف  الخربة  وصاحب  املتخصص 
النظام  منسويب  بأن  اإلدراك  بوسعه  اإلخباري 
السابق اآلن ميارسون كل فنون وأساليب الكذب 
بالدعاية  يعرف  ما  ضمنها  ومــن  والتضليل 
السوداء، الكاتب الفرنيس املؤلف فرنسوا جرييه 
اإلعالمي.  التضليل  )إمرباطورية  كتاب  مؤلف 
الكلمة املقنعة( وهو كتاب صدر حديثا، يقول 

» لدى مامرسة الدعاية السوداء يتم إخفاء املصدر بشكل كامل 
كام ميكن فربكته ونسبته إىل مصادر غري حقيقية ومختلقة«.

هذا ما متت مامرسته يف األيام السابقة يف )حرب املناهج( 
التواصلية صفحة  الوسائط  واسع عرب  نطاق  عندما نرشوا عىل 
ونسبوها  الجمهورية(  )الفكرة  بعنوان  كتاب  من  مزعومة 
للدكتور القراي ضمن املنهج املقرر للطالب، وهو ما مل يحدث، 
لكنهم صّمموا هذا العمل بطريقة فنية وتم الرتويج له بشكل 
كبري وسط عضوية النظام السابق والجامعات املتحالفة معهم 
من السلفيني وغريهم، وهو ما يعترب دعاية سوداء، ورضب من 
الكذب والتضليل اإلعالمي، وقد عملت وحدة اإلعالم يف مراكز 
والكذب  التضليل  من  النوع  هذا  إعداد  عىل  السابق  النظام 
البواح من أجل التأثري عىل سيكولوجية املتلقي وزعزعة استقرار 
الطرف املستهدف، وبطبيعة الحال يف مثل هذه املواقف فإن 
الكذب لديهم حالل كام قال بذلك الكاتب إسحاق فضل الله، 

ومارسه لسنوات طويلة.
اإلسالمويون كغريهم من الجامعات الهدامة استفادوا كثريا 
وفربكات  أكاذيب  من  الخاصة  ومعتقداتهم  أفكارهم  نرش  من 
التواصلية الكبرية التي حدثت يف العرص  ألن الطفرة اإلعالمية 
الحديث وفرت فرصا واسعة لنرش املحتوى لذلك امتأل الفضاء 
القوى  استغلت  وقد  واملضللة،  الكاذبة  باملعلومات  الكوين 
املعروفني واملحتملني  أعدائها  للنيل من  اآلليات  الرشيرة هذه 
مضحكة  انتقادات  الجامعة  أوساط  تداولت  أيام  وقبل  أيضا، 
جدا للبعض لكنها تخفي يف سطورها حقائق لألجيال السودانية 
مواليد  من  خاصة  حديثا  استقطابهم  تم  الذين  من  الجديدة 

نهاية التسعينات وبداية األلفية الجديدة.
قالوا:قالوا:

والنشامى  ــرار  األح وسجن  البلطجة  عام   2020 »عــام 
واملاجدات بال تهم وال محاكامت وقتلهم يف السجون ومصادرة 
ممتلكاتهم وبهتانهم والتشهري بهم وترويع نسائهم وأطفالهم 
أمام  سمبال  واملــوت  واملسغبة  الجوع  عام   2020 عام  وأن 
وكذلك  املتظاهرين  وقتل  املواطنني  وإذالل  املستشفيات 
والخالوي  الوقود واملساجد  الخبز ومحطات  قتلهم يف صفوف 

والطرقات وغياب األمن يف املدن الكبرية وداخل البيوت«.

التضليل اإلعالمي التضليل اإلعالمي 
يذكر الكاتب الفرنيس فرنسوا جرييه » إن 
التضليل اإلعالمي فهو عبارة عن عملية متعمدة 
عن  عارية  معلومات  ونرش  الفربكة  عىل  تقوم 
بأنها  يتلقاها  من  وإقناع  وتسويقها  الصحة 
التضليل  هذا  يرمي  مصداقية،  وذات  صحيحة 
اإلعالمي إىل خدمة أجندة معينة وتقويض قدرة 
قضية  عن  صحيحة  أحكام  إصدار  عىل  املتلقي 
أجل  من  األحكام  هذه  وجهة  وتحويل  معينة 
قرارات  اتخاذ  إىل  املتلقية  األطراف  هذه  دفع 
مع  تتناقض  بأفعال  للقيام  ودفعها  مناسبة  غري 

مصالحها«.
مثل  نرش  من  املغزى  أن  نجد  هنا  ومن 
هذه الرسائل التي تحمل هذه املعلومات يراد منها القول أن 
الشعب السوداين خالل 30 عاما من ُحكم الجامعة عاش سنوات 
السجون  وكانت  وراسخة،  مقيمة  العدالة  وكانت  الرفاهية، 
وأن  التظاهر مكفوال  وكان حق  النزالء،  واملعتقالت خالية من 
بحري  والخرطوم  أمدرمان  شــوارع  تشق  كانت  التظاهرات 
وأمبدة والكالكالت يف أمن وأمان وتحت حامية األجهزة األمنية، 
الطبية  والعقاقري  املعدات  بكل  زاخرة  كانت  املستشفيات  وأن 
الطبية  الخدمات  وكل  اإلسعاف  وسيارات  والحقن  والشاش 

متوفرة ومجانية.
ُيريدوا أن يقولوا لألجيال الجديدة إنهم طبقوا رشع الله، 
وأن قادتهم كانوا رُسال وأنبياء، ومل يزنوا يف نهارات رمضان، ومل 
يرسقوا قوت الشعب، ومل يبيعوا املشاريع الزراعية ومل يحولوا 
وسويرسا،  وتركيا  وديب  ماليزيا  يف  الشعب يف حساباتهم  أموال 
وأنهم  مكرمة،  معززة  كانت  عهدهم  يف  السودانية  املرأة  وأن 
حافظوا عىل السودان، وأن قادتهم وطنيني رشفاء مل يتعاملوا مع 

املخابرات األمريكية وال الربيطانية وحتى اإلرسائيلية.
أهم  من  يعترب  الذي  الجامهري(  )سيكولوجية  كتاب  يف 
العربية  الجامعات  من  الكثري  يف  اإلعالم  كليات  يف  املقررات 
استعرض فيه مؤلفه )غوستاف لوبون( أهم سامت وخصائص 
الجمهور العاطفية والعقالنية فريى »أن الجامهري ال تعرف إال 
والعقائد  واألفكار  اآلراء  فإن  واملتطرفة،  البسيطة  العواطف 
واحدة،  دفعة  ترفض  أو  قبلها  ُتقبل من  عليها  يحرضونها  التي 
يف  مطلقة«،  كأخطاء  وإما  مطلقة،  كحقائق  تعتربها  أن  فإما 
حالة السودان فإن منسويب الجامعة يقبلون بكل ما يأتيهم من 
به دفعة واحدة كحقائق مطلقة، ويف  يقبلون  العليا،  سلطتهم 
ذات الوقت يرفضون كل رأي مخالف دفعة واحدة، فقد برعوا 
النتائج  الدين، لذلك كانت  يف استغالل عواطف الشباب تجاه 
بأنفسنا وموثق يف  رأينا  وقد  املاضية  الثالثة عقود  الكارثية يف 
الوسائط كيف أن شابا يف مقتبل العمر من منسويب جهاز األمن 
يطلق الرصاص الحي عىل املتظاهرين فيقتلهم، ذلك ألنه اقتنع 
بفكرة أنه يدافع عن اإلسالم كام قال بذلك إسحاق فضل الله، 
وأن قتله للمتظاهرين يؤجر عليه، وزاد من هذه القناعات لدى 
أعدائهم  عن  وفربكات  أكاذيب  من  التنظيم  ينرشه  ما  شبابهم 

خروج  يف  بالحقوق  للمطالبة  خرج  -الذي  السوداين  -الشعب 
سلمي وغري مسلح.

الغاية تربر الوسيلة..!!.الغاية تربر الوسيلة..!!.
إن موضوع -الغاية تربر الوسيلة- قد ُقتل بحثا لقرون من 
الزمان وليس عقود لكننا اليوم يف حاجة ليك نذكر أن ما كتبه 
الذائع  الفيلسوف والسيايس اإليطايل نيقوال مكيافييلِّ يف كتابه 
الصيت )األمري( وهو صاحب املبدأ الشهري »الغاية تربر الوسيلة«، 
أعتقد أن الحركة )االسالمية( حزب املؤمتر )الوطني( قد ارتكز يف 
كل مامرساته الحاكمة عىل هذا املبدأ الغاية تربر الوسيلة بحيث 
الوسائل  عىل  املرشوعية  صفة  يعطي  )السامي(  الهدف  يكون 
مهام كانت يف تضاد مع الدين وظاملة وغري أخالقية، طاملا أنها 
توصل إىل الهدف املطلوب، وهو ُحكم السودان واالستمرار فيه 

إىل يوم الدين لتحقيق املنفعة الذاتية والتنظيمية.
فكانت االعرتافات أكرب دليل عىل العمل ببدأ الغاية تربر 

الوسيلة:
عمر البشري:عمر البشري:

-قتلنا أهل دارفور ألتفه األسباب.
والحركة  )الوطني(  للمؤمتر  سخرت  الحكومة  أموال  -كل 

)اإلسالمية(.
 كل مفاصل الدولة السودانية بعد انقالب 1989 أصبحت 

تحت سيطرة اإلخوان.
-فصلنا أكرث من 600 ألف سوداين من وظائفهم واستبدالهم 
بعنارص إخوانية، العضو يجب أن يكون لديه قدرة عىل حمل 

السالح دامئاً، وينفذ األوامر ببدأ السمع والطاعة.
حسبو عبدالرحمن:حسبو عبدالرحمن:

إن معظم التشوهات يف االقتصاد يفعلها اإلخوان برصاحة، 
الدوالر جزء  االقتصادي واملضاربة يف  بالقطاع  التشوهات  وإن 

منها يقوم بها اإلخوان ويعرفون معلومات الحكومة.
عيل عثامن محمد طه:عيل عثامن محمد طه:

-نحن يف يوم واحد أعدمنا 28 ضابطا يف رمضان.
-أن املؤمتر الوطني عرب أموال الدولة كان يرصف عىل )قناة 

طيبة( بنسبة 90 % وهي قناتنا.
حسن عثامن رزق:حسن عثامن رزق:

الدولة  توظيفهم يف كل مؤسسات  تم  كبرية جدا  -أعداد 
ليس بالكفاءة أو حوجة لهم بل فقط النتامئهم للحزب والحركة.
من  يتم  الحزب  و  الحركة  عىل  يتم  الذي  الرصف  -كل 

الدولة.
خالصة القول إن مامرسة الكذب والتضليل اإلعالمي التي 
متارسها الجامعة ال تصمد أمام الحقائق والوقائع، وما هو موجود 
للنرش  بأكاذيبهم  دفعوا  مهام  اليومية،  الناس  حياة  واقع  عىل 
ومألوا بها الصفحات واملواقع االلكرتونية، نعم يستطيعون أن 
واملصابني  مرض،  قلوب  يف  والذين  والدهامء  الرجرجة  يجندوا 
يعرفون  ال  الذين  الرتبوي  والفاقد  السياسية  والعطالة  بالرمد 
االختالف بأدب وصدق، وال يدركون قيم الدين الحنيف الذي 

نهى عن الكذب والتلفيق.
khssen@gmail.comkhssen@gmail.com

خالد عبد اهلل- أبو أحمد
تأمالت..
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حازم صاغية

اإلسالمويون وممارسة الكذب والتضليل اإلعالمي

لؤي قور

أوروبا في زمن بايدنحماية الفترة االنتقالية.. إكمال الهياكل وتفكيك التمكين
يف  املدنية  الحكومة  تباطؤ  أن  "آمثني"  الفلول  ظن 
الدولة  مؤسسات  يف  عنارصهم  وبقاء  رموزهم،  محاكمة 
املدنية والعسكرية دون أن تطالهم يد التفكيك، ورضوخ 
غري  البتزازهم  االنتقالية  الحكومة  يف  األطــراف  بعض 
تبني  جراء  الخانق  االقتصادي  الوضع  إىل  باإلضافة  مرة. 
املواطن  جعلت  خاطئة،  اقتصادية  حكومية  سياسات 
يف  الفلول  وسندان حرب  الدعم  رفع  مطرقة  بني  يعيش 
املعاش واملعاد. ظن الفلول من كل ذلك أن الثورة ماضية 
كائنات  لتمنح  ستغرب،  ديسمرب  شمس  وأن  أفول،  إىل 
"لجنة  لبثت  ما  لكن  وحياة.  وجوداً  الظالمية  اإلخوان 
ما  تلقف  هي  فإذا  عصاها،  ألقت  أن  التمكني"  تفكيك 

يأفكون.
يزالوا  وال  والعنرصية  القبلية  بالفنت  الواليات  اإلخــوان  أشعل 
امُلعلن"  "غري  اإلرضاب  بفضل  األمنية  السيولة  من  واستفادوا  يفعلون، 
للرشطة يف عدد من املواقف واملناسبات. واستغلوا تراخي الحكومة يف 
محاكمة رموزهم، وتعرث سري هذه املحاكامت وتطاول جلساتها. استغلوا 
إسقاط  عرب  االنتقالية  الفرتة  الثوار إلسقاط  لدفع  محاولة  ذلك يف  كل 
حكومتها، بداًل عن املطالبة بتحسني األداء الحكومي، والوضع املعييش، 
وتحقيق أهداف الثورة. كيام يكون الطريق ُمعبدا أمام الفلول للنجاة 
نهر  أن فشل مخططهم يف  وما  السلطة.  لُسدة  أخرى  للعودة مرة  بل 
حتى  الوالية،  يف  التمكني  تفكيك  وتعطيل  الوالية،  إلقالة  الرامي  النيل 
التي  القبلية بني مكونات وقبائل أخرى، غري تلك  الفتنة  عمدوا إلثارة 
استهدفوها بادئ األمر. ويحدث هذا يف ظل غياب تام لألجهزة األمنية 
حيناً، وبُشبهات تواطؤ يف أحايني أخرى، لتعود الثورة إىل مرحلة كانت 
وما  السابق،  الرشطة  مدير  إقالة  وقبل  األول،  عامها  يف  تجاوزتها  قد 

صحب تلك األيام من فراغ.
وسيطر اإلخوان عىل السوق عن طريق منسوبيهم يف املؤسسات 
مام  خارجها،  ومن  االنتقالية  التشكيلة  داخل  من  والعسكرية  املدنية 
االقتصادية  للسياسات  الرافض  والشارع  الناس.  عىل  ُعرساً  انعكس 
الخانقة، ولسيطرة الفلول عىل السوق ميارس حقه يف التظاهر السلمي 
عىل  صيحة  كل  يحسبون  الفلول  أن  غري  املجيدة.  ديسمرب  ثورة  بأمر 
حكومة الفرتة االنتقالية، ترحيبا بعودتهم امليمونة للسلطة عىل جثث 
شهداء ديسمرب. يهيئون املرسح لفوىض، أو عتمة، أو حرب أهلية. يشء 
يتحملوا  مل  التي  للسطة  عودتهم  مقابل  الجحيم،  إىل  البلد  بهذا  يأخذ 
عنها فطاما وال ُبعداً. وتحت شعارات "الواليات تحرتق"، وتبني دعوات 
االنتقال  حكومة  من  ملسوا  كلام  آمالهم  تتزايد  الفلول.  ينشط  قبلية، 
حاملا  "كهوفهم"  إىل  وينسحبون  البتزاز.  رضوخاً  أو  ضعفاً،  أو  تراخياً، 
املشؤوم يف  تنظيمهم  تأسيس  منذ  ديدنهم  ملسوا جدية وحزماً. وهذا 
صيغته العاملية، وحتى ظهورهم دمال عىل جسد السياسة السودانية، يف 

ستينيات القرن املايض.
التسوية  أحدثته  كبري،  لتحد  الجذرية  يف صورتها  الثورة  تعرضت 
التي جاءت بالوثيقة الدستورية. وتراخى املدنيون يف اإلرصار عىل تطبيق 
بنودها بصورة حرفية، وتجاهلوا عددا من املهام املنصوص عليها فيها. 
ابتداء من إنشاء "املفوضيات" عىل الرغم من أهميتها البالغة يف تنزيل 

الفصل  وحتى  األرض،  عىل  االنتقالية  الفرتة  أهداف 
بني سلطات املجلس السيادي ومجلس الوزراء، وعدم 
العهود  اآلخر. وتطاول  تغول أحدهام عىل صالحيات 
بلجان التحقيق يف االنتهاكات، وبدا واضحا أن حكومة 
الثورة األوىل مل تنجح يف تحقيق الكثري. وتجلت رضورة 
تغيريها، خاصة بعد دخول رشكاء السالم يف التشكيلة 
اختيار  لعملية  والتغيري  الُحرية  وانرصفت  االنتقالية. 
مرشحيها يف املجلس الوزاري الجديد، با يحمله ذلك 
التكنوقراط  تجربة  عن  العزوف  بعد  كبري،  تغيري  من 
يف  طرفاً  الوزاري  املجلس  من  جعلت  والتي  املجربة، 
الرصاع، وعقدت من التواصل والتنسيق بني الحكومة 
االقتصادي  بالربنامج  فرُضب  السياسية،  وحاضنتها 
اقتصادية  سياسات  يف  الدولة  ومضت  الحائط،  عرض  والتغيري  للحرية 
بني  الخالفات  وتزايدت  السلع،  وندرة  بالغالء  املواطنني  كاهل  أثقلت 
مكونات التشكيلة االنتقالية. وأغرى كل ذلك الفلول بالتحرك. لكن ويف 
بالواليات،  خاص  التمكني  تفكيك  للجنة  مؤمتر  ويف  األسبوع،  هذا  أول 
الثوار عدوهم األوحد، وهم يسمعون أسامء رموز اإلخوان وقد  تذكر 
الزراعي".  نعامة  أبو  و"مرشوع  الدولة"،  "مزرعة  بينهم  فيام  اقتسموا 
وصدح الناجني من تعذيب اإلخوان الوحيش يف بيوت اعتقالهم الرسية 
األشباح"،  "بيوت  برنامج  خالل  من  السودانية  الفضائية  وعرب  بالحق، 
الذي يسرتجع مع الشعب السوداين مالمح نظام اإلخوان الفايش وامُلباد، 
ويؤكد أن ال مكان للقتلة يف حياة السودانيني العامة. وأن اإلقصاء إىل 
حني، هو أقل ما ميكن أن يصيب سفاحا ولغ يف دماء الرشفاء فاستفاض. 

ومني الفلول يومها بالهزمية، حتى يف أحلك مخاضات الثورة حرجاً. 
اقرتاب  بعد  االنتقايل  البيت  داخل  األوضاع  ترتيب  الفلول  استبق 
تشكيل املجلس الوزاري الثاين، خاصة بعد أن اتجهت "الحرية والتغيري" 
إىل وضع الحلول. فأنشئ "مجلس رُشكاء االنتقالية"، ولعب  دورا بارزا يف 
احتواء الخالفات التي تطرأ بني الرشكاء، ودفع باتجاه التعجيل بالتشكيل 
الوزاري الجديد، وتكوين املجلس الترشيعي استكامال لهياكل االنتقالية. 
فاستبق الفلول كل ذلك باعتبار انعدام فرصهم يف اإلفالت من العقاب، 
واالحتفاظ باألموال املنهوبة، إن مضت الثورة لغاياتها. يريدون الفوىض 
طمعا يف تسوية تضعهم عىل السلطة من جديد بشكل أو بآخر. ويف هذا 
فإن ُلحمة األمر وسداته هو "تفكيك التمكني"، وُمحاكمة رموز النظام 
بقوة  وأمنه  ومعاشه  املواطن  قوت  عن  الفلول  أيدي  ورفع  السابق، 
القانون، وال أعذار. ألن حامية الفرتة االنتقالية تقع عىل عاتق الحكومة 
املدنية، وعىل عاتق والة الواليات املدنيني يف املقام األول واألخري. وعىل 
الوزراء الُجدد أن يكونوا أكرث التصاقا بطلوبات الفرتة االنتقالية، وأولها 
املؤسسات  و"هيكلة  اإلخوان"،  متكني  و"تفكيك  االقتصادي"،  "اإلصالح 
لتقوم  املؤسسات  هذه  وإصالح  الدستورية"،  للوثيقة  امتثاال  األمنية 
القانون، والتأكيد  الرقابة وسيادة حكم  بدورها املنوط بها، مع إحكام 
املجيدة  ديسمرب  ثورة  منجزات  أكرب  أحد  السلمي  التظاهر  حق  عىل 
التظاهر  الفخر. ويبقى تحدي استمرار مامرسة الحق يف  والباعثة عىل 
قوى  بوعي  رهني  العدمية،  ألجندتهم  توظيفه  من  الفلول  حرمان  مع 

الثورة التي ال تخفى عليها خافية.
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نتيجة  وهـــي 

طبيعية لألوضاع 

الذي  السابق،  النظام  أيام  يف  سائدة  كانت  التي 

تتبع محاور مختلفة إلخضاع  ينتهج سياسات  كان 

املواطن السوداين عن طريق القهر األمني والسيايس 

كله  اإلعالمي، وهذا  والتضليل  االقتصادي  واإلفقار 

خلق حالة تبعية للسلطة التي استولت عليها يف عام 

نفسها  عىل  أطلقت  مجموعة  عقود،  لثالثة   1989

النظام  ذلك  زوال  بعد  لذلك  الوطن،  إنقاذ  اسم 

التي تركها ال ميكن  السياسات  البشر(، فإن  )نظام 

أن تنتهي يف سنة أو سنتني، إذ ظهرت االختناقات 

التي هي من صنع النظام السابق يف رشق السودان 

استثناء،  يكن  مل  دارفور  وإقليم  وشامله،  وغربه 

التي وقعت يف مدينَتي الجنينة  فاألحداث األخرة 

وتلس متشابهة يف ظروفها وتكوينها ومخرجاتها".

تكون  الوضع  هذا  "معالجة  أن  خاطر  ورأى 

كانت  التي  والعقلية  السياسات  تغير  خالل  من 

تسيطر عىل البلد، سواء الجهات العدلية أوالرشطية 

والقضائية واإلدارية وغرها، وهذه مرحلة ال ميكن 

بسياسات  نأيت  أن  يجب  لكن  بسهولة،  تجاوزها 

باملبادئ  املجتمعات  دمــج  إىل  ــؤدي  ت قومية 

واحــرام  القانون،  سيادة  وتحديداً  الدستورية، 

وأن  والدميقراطية،  والشفافية،  اإلنسان،  حقوق 

تكون املواطنة أساس الحقوق والواجبات، وأن تتم 

التنمية بشكل كامل وكفاءة وجودة لكل  عمليات 

خارجية  سياسة  الحكومة  تنتهج  وأن  البالد،  أنحاء 

قامئة عىل الحياد تتيح لها إنشاء عالقات جيدة مع 

كل دول العامل بأن تكون عىل بعد مسافة واحدة، 

بالتايل يشعر كل مواطن سوداين أن انتامءه املحيل 

هو عضد للوطن".

حلول داخليةحلول داخلية

"ما من  أنه  السوداين  السيايس  املحلل  واعترب   

رضورة ألن تكون هناك تدخالت خارجية عرب جلب 

إقليم  يف  األمن  الستتباب  ثانية  مرة  دولية  قوات 

املشركة  املتحدة  األمم  بعثة  قوات  ألن  دارفــور، 

دارفــور  يف  السالم  لحفظ  األفريقي  االتحاد  مع 

اإلقليم  هذا  يف  سنة   13 قضت  التي  )يوناميد(، 

يف  ربوعه  معظم  األهلية يف  الحرب  اندالع  بسبب 

كل  ــور،  دارف غــادرت  عندما  وضعت   ،2003 عام 

الرتيبات األمنية وغرها، فحلت محلها بعثة األمم 

إطار  يف  تأيت  التي  )يونيتامس(،  املتكاملة  املتحدة 

دعم املرحلة االنتقالية يف البالد مبوجب قرار مجلس 

األمن الدويل 2524، وما ُيسمى البند السادس. وقد 

تم هذا االنتقال بطريقة سلسة، لكن ما حدث من 

ُيَحل خارج  أن  ميكن  أخراً  دافور  مشاكل ونزاع يف 

بسياسات  متعلق  ألنه  دويل،  اهتامم  أي  نطاق 

النظام السابق الذي أطاحت به الثورة الشعبية يف 

أبريل 2019، فال بد أن تكون الحلول واملعالجات يف 

إطار داخيل من خالل توفر املساعدة الفنية التي 

تسهم يف حامية املدنيني يف قراهم وبواديهم، فضاًل 

عن نزع السالح من أيدي املواطنني حتى يعيشوا يف 

وئام وسالم ويشعروا باألمن واالستقرار".

كل  يستشعر  أن  بد  "ال  أنه  إىل  خاطر  ولفت 

شخص بأن الحرب فقدت السند الشعبي يف دارفور، 

حرب  إثارة  يريد  ال  العادي  املواطن  أصبح  حيث 

العملية  الستيعاب  اآلن  مستعداً  وبات  جديدة، 

عىل  يجب  بالتايل  املبادرون،  كان  أياً  السياسية 

أخراً  وقِّع  الذي  السالم  االنتقالية حامية  الحكومة 

مع حاميل السالح يف عاصمة دولة الجنوب، جوبا".

حقائق مسترةحقائق مسترة

يف املقابل، وصف األمني العام لـ"هيئة محامي 

دارفور" الصادق عيل حسن، الوضع األمني يف إقليم 

دارفور يف أعقاب األحداث األخرة، بأنه يتجه نحو 

الفوىض  إىل  املنطقة  الذي سيقود  األمني  اإلنفالت 

كشفت  فقط  األخــرة  فاألحداث  يتدارك،  مل  إذا 

الحقائق املسترة من وجود كثيف للسالح بني أيدي 

استخدام  وخطورة  واألفراد،  واملجموعات  القبائل 

هذا السالح يف جر اإلقليم إىل حروب قبلية طاحنة 

األمن  عىل  ذلك  وتأثر  االجتامعية،  مكوناته  بني 

والسالمة يف السودان وجواره من مناطق متاخمة". 

من  التفلتات  هذه  اندالع  تكرار  أسباب  وأرجع 

وقت آلخر، إىل "استمرار الوضع الذي كان سائداً يف 

ذاتهم  املوجودون  فاألشخاص  السابق،  النظام  ظل 

ومل  الصدئة  واألدوات  ذاتها  اآلليات  يستخدمون 

يطلهم التغير، كذلك فإن سياسات النظام املعزول 

عن  فضاًل  تبديل،  أي  يحدث  مل  بالتايل  مطبقة، 

املكاسب،  عىل  للحصول  القبيلة  رمزية  استخدام 

إضافة إىل عدم وجود حاضنة سياسية رشيدة ترفد 

الحكومة بالخطط اإلسراتيجية، بجانب التنازع بني 

نخب مكونات قوى الحرية والتغير، وأكدت الدالئل 

البالد، ألنها ال  قيادة  النخب عىل  عدم قدرة هذه 

ما  املناصب،  نحو  تتدافع  بل  تقدمها،  أفكاراً  متلك 

سيعجل بدفع السودان نحو الفوىض".

أياد  أو  جهات  هناك  كانت  إذا  ما  وحــول 

أجاب حسن  األحداث،  هذه  خلف  تقف  خارجية 

إذا  وحتى  خارجية  أياد  وجود  بالرضورة  "ليس 

وِجدت يجب أال تكون شامعة لُتعلَّق عليها أخطاء 

األحوال  كل  يف  تظل  الدولية  فالتقاطعات  النخب، 

تضع  والواعية  املدركة  القيادة  ولكن وجود  واردة، 

األمور يف نصابها الصحيح، واعتقد أن مآالت األمور 

الحالية ناجمة ما ضعف الحكومة املدنية وفقدانها 

لهيبتها، وترك إدارة الدولة للمكون العسكري داخل 

مجلس السيادة، حتى فقد املواطن العادي ثقته يف 

قدرة حكومة الثورة التي يقودها رئيس الوزراء عبد 

الله حمدوك، إذ توالت األزمات االقتصادية ومل يعد 

يتطلع املواطن العادي سوى إىل الحصول عىل الخبز 

ولقمة العيش وهذه كارثة حقيقية".

دارفور"  محامي  لـ"هيئة  العام  األمني  وتابع 

الحالية،  أنه "ُيعتقد أن هنالك عجزاً من الحكومة 

ومآالتها،  األوضاع  لخطورة  منها  وتجاهاًل  وإغفااًل 

فرئيس الوزراء يتحدث 

التعجيل  رضورة  عن 

الحكومة  بتكوين 

ــالت  ــك ــش لــحــل امل

ــردي األمــنــي يف  والـ

تقديري  ويف  دارفور، 

األمني  الوضع  فــإن 

تشكيل  إىل  يحتاج  ال 

بل  جديدة،  حكومة 

تكون  أن  ــرض  ــف ُي

القامئة  لدى الحكومة 

معدة  وبرامج  خطط 

عن  فالبحث  سلفاً، 

للمشكالت  حــلــول 

املستفحلة  واألزمات 

حكومة  خــالل  مــن 

التي  املــحــاصــصــات 

ُتشَكل،  أن  ُينتظر 

تقديرات حسب  هي 

املتواضعة  ــتــي  رؤي

غر موفقة من رئيس 

الوزراء، بل هي مكمن األزمة".
رصاعات قبليةرصاعات قبلية

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت هذه األحداث 

أجاب  دارفور،  إىل  دولية  قوات  عودة  إىل  ستقود 

األمني العام لـ"هيئة محامي دارفور"، بأن "الحكومة 

من  مساندة  وتلقى  ثــورة  حكومة  هي  الحالية 

املجتمع الدويل، وقد ال يكون املجتمع الدويل عىل 

دراية تامة بالوسائل املناسبة لوضع الحلول الناجعة 

فرضورة  خاصًة.  ودارفــور  عامًة  السودان  لقضايا 

الدويل  التفويض  بحسب  الدولية  القوات  وجود 

املمنوح يف حاالت حفظ السلم واألمن الدوليني قد 

آلية  تكون  ال  قد  لكن  السودان،  يف  متوفرة  تكون 

غالبها  يف  الحالية  والنزاعات  فالحروبات  مناسبة، 

يف  لذلك  قبلية.  رصاعات  فيها  دخلت  أبعاد  ذات 

حالة السودان، يتطلب الوضع خيارات وطنية من 

أو  الجهة  ماهية  عن  فضاًل  أنفسهم،  السودانيني 

الفهمي واألخالقي  بالتأهيل  الذين ميتازون  األفراد 

للخروج بالبالد إىل بر األمان".

وتابع الحسن "املطلوب اآلن أكرث من أي وقت 

هو  دارفــور،  لسكان  تام  استقرار  لتحقيق  مىض، 

تطبيق القانون عىل جميع مرتكبي الجرائم، وذلك 

فقد  اإلقليم،  املختصة يف  العدلية  األجهزة  بواسطة 

شاع التأمني القبيل عىل املجرمني، حيث يرتكب هؤالء 

جرائم القتل والتدمر والتهجر، ومن ثم يستظلون 

املصالحات  خالل  ومن  والعشرة،  القبيلة  مبظلة 

الجناة  عىل  التسر  ويتم  الحقائق  ُتطمس  القبلية 

فاملصالحات ودفع  القبائل،  بواسطة  الديات  ودفع 

أسباب  من  وُيعدان  القبيل،  التأمني  ميثالن  الديات 

انتشار الفوىض ومامرسة القتل يف دارفور، وإضعاف 

هيبة الدولة وتعليق أحكام القانون، فالقانون دخل 

يف إجازة برعاية أجهزة الدولة ومباركتها".

وأكد أن "السالم يف مثل حالة دارفور لن يتحقق 

املواطنني  بتملك  بل  املكتوبة  الوثائق  خالل  من 

أن  وإحساسهم  تامة،  بشفافية  الكاملة  الحقائق 

عليه خاطب قضاياهم ومشكالتهم  االتفاق  تم  ما 

يف  العادي  املواطن  أن  ُيعتَقد  حني  يف  ووجدانهم، 

دارفور ال يبدو مهتاًم مبا اُتفق عليه، وما مل يشعر 

هذا املواطن العادي بقيمة لهذا االتفاق أو ذاك، يف 

ع بجديد، فإن مضامينه لن  حال مل يأت املستند املوقَّ

العادي، وإذا صار كذلك فقد  تكون حجة املواطن 

ال يتحقق من هذا االتفاق أو ذاك الغاية املرجوة، 

وسُيضاف إىل الوثائق السابقة، ويظل الوضع عىل ما 

هو عليه وقد يتطور إىل األسوأ".

متابعة األوضاعمتابعة األوضاع
وكان مجلس الوزراء السوداين أرسل يف منتصف 
يناير الحايل، وفداً رفيعاً إىل مدينة الجنينة برئاسة 
عن  ممثلني  يضم  الحرب،  الرس  تاج  العام  النائب 
ملتابعة  والعدلية  والعسكرية  األمنية  األجهزة 
ملعالجة  الالزمة  القرارات  واتخاذ  هناك،  األوضاع 
أحداث  الهدوء واالستقرار عقب  واستعادة  الوضع 

العنف التي شهدتها.
الله  عبد  محمد  ــور  دارف غرب  وايل  وأصــدر 
بهجوم  اغتيال  الذي تعرض ملحاولة  الدومة وقتها، 
مبوجبه  فّوض  قــراراً  بالجنينة،  منزله  عىل  مسلح 
املنفلتني  لحسم  القوة  باستعامل  النظامية  القوات 

بالوالية عىل خلفية تلك األحداث.
وتأيت أعامل العنف يف هذا اإلقليم الذي شهد 
ألف  بحياة 300  أودت  عام 2003  أهلية يف  حرباً 
شخص ورشدت أكرث من مليوَنني، بعد أقل من ثالثة 
مهامت  السودانية  الحكومة  تسلم  عىل  أسابيع 
األمن من قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 
واالتحاد األفريقي العاملة يف البالد منذ عام 2007.

نقاًل عن اندبندنت عربيةنقاًل عن اندبندنت عربية

تفلت السالح
 وعدم تغيري األوضاع 
عما كانت عليه يف أيام

 النظام السابق يشكالن
 جزءًا كبريًا من املشكلة

4
تقاريرتقارير

الخميس ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٤ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

تجدد العنف في دارفور يطرح فرضية عودة قوات دولية لحفظ السالم
يف  وقعت  التي  العنف  أحــداث  طرحت 
 163 ضحيتها  وراح  أخــريًا،  دارفــور  إقليم 
وما  الجنينة  مدينة  يف  مصابًا  و217  قتياًل 
غرب  واليــة  أطباء  لجنة  بحسب  حولها، 
قدرة  مدى  حول  عدة،  تساؤالت  دارفــور، 
الدولة السودانية على الحسم ومنع تكرار 
النزاعات والتفلتات األمنية يف هذا اإلقليم 
بشكل نهائي، أم أن الواقع األمني يتطلب 
كما  الـ"يوناميد"،  مثل  دولية  قوات  نشر 

كانت الحال يف السابق.

إسماعيل محمد علي



تداعياتتداعيات
٥ الخميس ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٤ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

يحيى فضل اهلل

مداهمة عاطفية خاسرة

كنت أتحسس دواخيل يف ذلك املساء علني أعرف مصدر 
ضجري وضيقي، رمبا ألن خطتي القتحام )عفاف( يف تلك 
ألين  ورمبا  فشلت  قد  قيت(  )القولدن  كافرتيا  يف  الظهرية 
تراجعت عن تلك الخطة التي كلفتني الكثيف من السهر 
منها  ومستحلبا  مستحرضا  الذاكرة  وخربشة  والطشاشات 
بها متاما  قد أصبت  ، كنت  بـ)عفاف(  أي لحظة جمعتني 
جهزت  أن  فكان  إليها  انتاميئ  معلنا  أقتحمها  أن  وقررت 
مداخيل إليها متوهام بعض اليشء أنها قد تبادلني االنتامء 
وستخصني مبا أخصها به، كنت قد وصلت إىل مباين )كلية 
الفنون الجميلة( فقد كانت )عفاف( تدرس التلوين هناك، 
إنها  صديقتها  )غادة(  النحاتة  يل  وقالت  هناك  أجدها  مل 
فواقعت  قيت(  )القولدن  كافرتيا  إىل  لتوها  ذهبت  قد 
إىل  متجها  والطالبات  بالطلبة  املزدحم  الشارع  خطوايت 
)القولدن قيت( وقد كنت أحس بارتباك طفيف استعنت 
عليه بسيجارة برنجي وحيدة كانت قد تبللت بعض اليشء 
وصلت  هناك،  تقبع  كانت  حيث  جيبي  إىل  ترسب  بعرق 
إىل )القولدن قيت( قبل أن أكمل سيجاريت، رأيتها تجلس 
أتبني  مل  شاب  ومعها  الكافرتيا  من  األمين  الركن  يف  هناك 
مالمحه ألنه كان يجلس بحيث أرى منه ظهره، اقرتبت من 
أن  وما  ما  نوعا  إليها  مندفع  أنني  أحس  كنت  مجلسهام. 
اندفاعي  بأن  اقرتبت منها وعرفت من يجالسها أحسست 
)عفاف(  كانت  فقد  التاليش  يف  بدأ  قد  نحوها  العاطفي 
تجالس )عبد البصري(، )عبد البصري البصاص( أو املخرب كام 
يحلو لصديقي الكاتب القصيص أن يعرفه بهذه الصفة، فقد 
كان )عبد البصري( فعال مخربا من نوع خاص فقد جاء إىل 
وسط الكتاب والفنانني منفلتا من نفس املجاالت وقد قيل 
يف  آخر،  حزب  إىل  حزب  من  الطالبية  حياته  يف  تنقل  إنه 
بدايته كان ناشطا يف الجبهة الدميقراطية ومن ثم انتقل إىل 
حزب البعث العريب والذ أيضا بتنظيامت سياسية إسالمية 
مختلفة تحول منها إىل وجودية متباهية بال مباالة سياسية 
وترك كل ذلك لينضم إىل تنظيم املستقلني ومتادى يف تنقله 
حد االنضامم إىل تنظيم املحايدين، كان خرب )عبد البصري( 
إىل  ويحوله  ناشئا  كاتبا  يستميل  أن  حاول  ألنه  شاع  قد 
مخرب فتملص منه ذلك الكاتب الناشئ بأسلوب يضمن له 
الناشئ كان قد رسب إىل بعض  عدم األذية ولكن الكاتب 
أصدقائه من الكتاب والفنانني ماحدث له مع املخرب )عبد 
البصري البصاص(، كني )عبد البصري( بـ)البصاص( مبرجعية 
تخص رواية الكاتب املرصي جامل الغيطاين - الزيني بركات- 
ولقب بالـ)مخرب( مبرجعية قصيدة الشاعر العراقي بدر شاكر 
السياب - املخرب - فكان أن جمع بني املخرب والبصاص فصار 
يف وسط الكتاب والفنانني ينادى اسمه مهموسا – )املخرب 
عبد البصري البصاص( -، املهم واألقىس يف األمر بالنسبة يل 
هو أنني تركت أمر مهاجمتي العاطفية لـ)عفاف( واكتفيت 

بأن أسلم عليها وعىل )املخرب عبد البصري البصاص( وخرجت 
فورا من )القولدن قيت( وأنا أحمل يف كفي أثر ملسات كفها 
الندية أو هكذا توهمت، خرجت من )القولدن قيت( إىل 
كافرتيا )الكليات التكنولوجية( وأنا مثقل بخيبتي وحرسيت 

غري املربرة يف كوين قد تركتها للمخرب البصاص.
ترسب خرب )املخرب عبد البصري البصاص( وسط الحضور 
الكتاب  اتحاد  بدار  وفنانني  كتاب  من  املتنوع  اليومي 
السودانيني باملقرن، ورضبت حوله مراقبة دقيقة وفاحصة 
التسلية واالستمتاع  نوعا من  للحضور  بالنسبة  أصبح  وقد 
يراقب  الحضور  كان  العبث،  حد  تذهب  درامية  بعالئق 
كان  أنه  وكيف  الدار  داخل  املختلفة  للمجالس  مداهامته 
سياسية،  موضوعات  إىل  الونسات  تحويل  عىل  حريصا 
الحادة وامللتهبة ومحاولته جرجرة النقاش بحيث يكون هو 
يف موقف املعارض الحاد للنظام الحاكم وبالرغم من ذلك 
إال أنه كان يحظى بنوع من االرتباك من قبل بعض الكتاب 
األمن  رجال  تجاه  القهري  الوسواس  ذلك  ورثــوا  الذين 
بحكم التجارب السابقة التي تعرضوا لها وهم يف فعاليات 
تنظيامتهم السياسية فمنهم من يلوذ بالهروب من املجلس 
يغري  من  ومنهم  البصاص  البصري  عبد  املخرب  يقتحمه  حني 
موضوع النقاش إىل موضوع آخر حاملا يصل )املخرب البصاص( 
إىل مجلسه وحرصا عىل أن ال يتعرض أي من الحضور إىل 
عنه  غافل  وهو  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  مداهامت 
فقد حرص الجميع عىل أن يعرف كل فرد حالة كون )عبد 
البصري( مخربا وبصاصا وقد كان، ولكن كان هنالك شخص 
عبد  )املخرب  بأمر  يعرف  ال  أن  عىل  الجميع  حرص  واحد 
البصري البصاص( ، كان ذلك الشخص هو )األستاذ الصحفي 
الكبري( والذي عاد إىل السودان من مهاجر ومنايف عديدة 
الصحفي  )األستاذ  كان   ،1985 أبريل  بانتفاضة  مستبرشا 
لسلوك  الجميع  مراقبة  درامــا  عن  متاما  خارجا  الكبري( 
التجهيل مقصودا حتى  البصاص( بينهم وكان ذلك  )املخرب 

وذلك  الدرامية  املراقبة  بهذه  االستمتاع  للجميع  يتسني 
ألن )األستاذ الصحفي الكبري( كانت به حدة واضحة وميل 
غريزي للمواجهة لذلك حرص الجميع أن ال يعرف )األستاذ 
حتى  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  بأمر  الكبري(  الصحفي 
يتجول  وهو  البصاص(  )املخرب  مراقبة  لذة  الجميع  يضمن 
بني املوائد والشلل املتناثرة هنا وهناك ويتداخل يف نسيج 
ونسات وحكايات غالبا يف حضوره ما تصاب بالطشيش وقد 

تذهب بعيدا نحو التجريد.
)الكليات  كافرتيا  من  مرهقا  خرجت  املساء  ذلك  يف 
يف  اليقظ  بالتمدد  أسرتخي  أن  أنوي  وكنت  التكنولوجية( 
باملقرن  السودانيني(  الكتاب  اتحاد  )دار  مكاتب  إحدى 
منتظرا قدوم بداية الليل باألصدقاء املختلفني، كنت مرهقا 
اقتحام  فكرة  عن  تنازيل  وأمر  العاطفية  بخيبتي  ومثقال 
عواملي،  إىل  أستميلها  علني  عواطفها  وخربشة  )عفاف( 
كنت أتوقع حني أصل إىل دار االتحاد أن أجده خاليا من 
بـ)األستاذ  فوجئت  ولكني  مبكرا  زال  ال  املساء  ألن  الرواد 
عبد  )املخرب  حميمة  بإلفة  يجالس  وهو  الكبري(  الصحفي 
البصري البصاص( فابتسمت دواخيل لهذه املفارقة الدرامية 
الحادة التفاصيل، فام كان مني إال أن أنضم إىل مجلسهام، 
البصري  )املخرب عبد  يحادث  الكبري(  الصحفي  )األستاذ  كان 
البصاص( عن عوامل الستينات، الفرتة املفضلة والخصبة يف 
ذاكرة )األستاذ الصحفي الكبري( وحني تحركت نحو البوفيه 
ألرشب كوبا من املاء البارد كان )األستاذ الصحفي الكبري( قد 
أشعل سيجارته وهو يتلذذ بذكرياته الستينية وحني رجعت 
قد  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  أن  وجدت  البوفيه  من 
مارس خربته يف تحويل موضوع الونسة، فقد كان )األستاذ 
من  واملستمدة  املفيدة  نصائحه  يقدم  الكبري(  الصحفي 

تجربته الطويلة يف تضليل رجال األمن.
)شوف يا عبد البصري يا ابني أهم حاجة إنك ملا تطلع 
من أي حتة ومايش ألي مكان الزم تعمل ألف حساب ألنو 

احتامل كبري إنك تكون متابع(.
البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  عيون  بريق  أنا  وأالحظ 
وأالحظ أيضا كيفية تخلصه الرسيع من بريق العيون وهو 

يحاول أن يخفي ذلك االنتامء املدسوس وهو يقول:
)فعال الواحد الزم يعمل حسابو(.

الدواخل  يف  صاخبة  ضحكة  أكتم  أن  إال  أنا  أملك  وال 
و)األستاذ الصحفي الكبري( يعلن وصاياه الحميمة(.

أو حتى مواصالت عامة  أتوستوب  أو  تاكيس  لو ركبت 
أوعك تنزل يف املحطة االنت مايش عليها، الزم تنزل قبلها 

يب محطة أو محطتني(.
ملحة  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  عيون  من  وتربق 

توحي بالهم وهو يقول:
)بس دي عملية متعبة(.

و)األستاذ  الدواخل  يف  الصاخبة  ضحكتي  أكتم  وأنا 
املميز  بصوته  وصاياه  طرح  يف  مستمرا  الكبري(  الصحفي 

والجهري.
)متعبة إيه يا ابني، املتعب إنك تتعكش يف أي لحظة، 
ما متيش  داك  وبعد  محطتك  يف  تنزل  ما  ليك  بقول  املهم 
أبعد  املكان اإلنت قاصدو، الزم تختار شارع  دوغري عىل 
من الحته اإلنت قاصدا، تدخل يف زقاق ومترق يب زقاق تاين 
وبعد داك تعال للحته اإلنت قاصدا ما بالطريق املعروف 
وبعدين تعمل حسابك ما تتلفت وراءك، الزم تكون حركتك 

تلقائية(.
للـ)مخرب  الكبري(  الصحفي  )األستاذ  وصايا  وتستمر 
املكتومة  تلك  بضحكتي  أنا  وأهرب  البصاص(  البصري  عبد 
خلفي  الباب  وأقفل  الحامم  إىل  بها  أهرب  الدواخل،  يف 
ألجد  وأعود  الحامم  من  وأخرج  وأمتاسك  ضاحكا  وأنفجر 
أن  حد  وصاياه  يف  متادى  وقد  الكبري(  الصحفي  )األستاذ 
يحيك حكايات وقصص عن كيفية أساليب التخفي وتضليل 
رجال األمن وأهرب بضحكتي املكتومة يف الدواخل وأفرغها 
الوصايا  وأجد  وأعود  البوفيه  خلف  زقاق  يف  املرة  هذه 
إىل مكان خفي  الهروب بضحكتي  أنا يف  مستمرة وأستمر 
الكبري(  الصحفي  )األستاذ  يويص  وهكذا  أفجرها  حتى 
وأنا  غاليات  بنصائح  وميده  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب 
أن  الحظت  وقد  الدواخل  يف  املكتومة  بضحكتي  أهرب 
هنالك نظرة معينة تحاول أن تخفي مهام )املخرب البصاص( 
الكثري  أفرغت  قد  وكنت  الرباءة  ماكرة  نظرة  الرسية، هي 
من الضحكات املكتومة يف الدواخل يف ذلك املساء قبل أن 

يحتشد الدار بالرواد.
   أقل من شهر كانت قد راودتني مجددا فكرة اقتحام 
ومداهمة )عفاف( عاطفيا وكنت قد قررت أن أبدأ خطتي 
فيام  وصلت  حني  ولكني  الغد  ظهرية  يف  املداهمة  لهذه 
بعد الثامنة مساء إىل )دار اتحاد الكتاب( وجدت )عفاف( 
اقتحامها  فقررت  والتشكيليني  الكتاب  من  عددا  تجالس 
بنسمة خريفية تحرض  املتباهي  الليل  ومداهمتها يف هذا 
)عفاف(  كانت  بقربها وحني  أن جلست  فكان  البوح  عىل 
تتحدث بصوتها الرنان عن عالقة زراعة النفايات وظاهرة 
والوجد  العشق  بنوايا  عينيها  إىل  نظرت  الرسطان  انتشار 
فكان أن وجدت يف عينيها تلك النظرة املاكرة الرباءة التي 
فاقتلعت  البصاص(  البصري  عبد  )املخرب  عيون  يف  كانت 
نفيس املنهزمة من ذلك املجلس وحملت خيبتي العاطفية 

واتجهت راجال إىل أمدرمان.



والية اخلرطوم: إيقاف التحصيل خارج نظام التحصيل اإللكتروني
بورصة األسعار مصطلح اقتصادي

أسعار األسمنت والسيخ بأسواق الخرطوم
 اسمنت بربر  الطن  )40( ألف جنيه

اسمنت الشامل الطن  )37( ألف جنيه
املرصي )قنا(  الطن )34( ألف جنيه

 اسمنت عطربة الطن )38( ألف جنيه
أسمنت التكامل والشامل الطن )37( ألف جنيه 

سيخ األسعد  الطن )212( ألف جنيه
سيخ ابانوب  الطن )212( ألف جنيه

سيخ اوميقا االمجد  )205( ألف جنيه

 رضيبة ُتفرض بتزايد، بناًء عىل الزيادة يف قيمة املنتج، 
أو الخدمة، يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، أو التوزيع.

الخدمات  أساساً  املضافة  القيمة  رضيبة  تعوِّض 
من  معينة  منطقة  يف  املقدمة  األساسية  والبنية  املشرتكة، 
قبل دولة، وممولة من دافعي الرضائب التابعني لها، والتي 
تم استخدامها يف إعداد هذا املنتج، أو الخدمة. ال تتطلب 
جميع املناطق فرض رضيبة القيمة املضافة؛ وقد يتم إعفاء 

السلع والخدمات للتصدير "معفاة من الرسوم". يتم عادة 
تطبيق رضيبة القيمة املضافة كرضيبة قامئة عىل الوجهة، 
ويتم  املستهلك،  موقع  عىل  الرضيبة  معدل  يستند  حيث 
تطبيقه عىل سعر البيع. ومام يدعو إىل االرتباك؛ أن رشوط 
والخدمات،  السلع،  ورضيبة  املضافة،  القيمة  رضيبة 
أحياناً  تستخدم  املبيعات،  ورضيبة  االستهالك،  ورضيبة 
بشكل متبادل. ترفع رضيبة القيمة املضافة حوايل خمس 

إجاميل اإليرادات الرضيبية عىل مستوى العامل، وفيام بني 
أعضاء منظمة التعاون االقتصادي، والتنمية. اعتباراً من 
2018 تستخدم 166 دولة من العامل، والبالغ عددها 193 
أعضاء  جميع  ذلك  يف  مبا  املضافة،  القيمة  رضيبة  دولة 
الواليات  باستثناء  والتنمية  االقتصادي،  التعاون  منظمة 
املتحدة، والتي تستخدم نظام رضيبة املبيعات بداًل عن 

ذلك.

اقتصاداقتصاد6
الخميس  ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٤ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
الوقود  ألسعار  زيــادات  من  مخاوف 
ترصيحات  تضمنتها  ــ  األيــام  مقبل  ىف  ــ 
رئيس  أعلن  حيث  السودانيني،  املسؤولني 
الوزراء، د.عبد الله حمدوك ــ عىل حسابه 
لحل  عاجلة  إجراءات  عن  ــ  بوك  بالفيس 
باستصحاب  والجاز،  البنزين  إمداد  مشكلة 
الوقود،  تسعري  إلعــادة  السابقة  التجربة 
وفرض عقوبات فورية عىل رشكات التوزيع، 
اىل جانب تفعيل لجنة السلع اإلسرتاتيجية. 
طاحنة؛  الوقود  إمــداد  أزمــة  أن  واعــرتف 
ظلت  فقد  املتطاولة،  والصفوف  واألسعار، 
الجهود  كل  رغم  مكانها،  تــراوح  األزمــات 
عدم  تؤكد  التقارير  كل  أن  مع  املبذولة، 

وجود مشكلة وفرة.
والتعدين  الطاقة  وزيــر  توقع  فيام 
أزمة  انتهاء  الرحمن،  عبد  خريي  املكلف؛ 
 "4" وأكد تخصيص  ــ  أيام  ــ خالل  الوقود 
ماليني لرت من الوقود لوالية الخرطوم. وقال 
يف مؤمتر صحفي بـ"وكالة السودان لألنباء" 
ــ أول أمس ــ إن رشكات النقل طلبت سعراً 
توصلت  أنها  وأعلن  الوقود،  لنقل  جديداً 
التفاق مع وزارة املالية ــ األسبوع املنرصم 
لحل  متهيداً  الوقود،  توزيع  لبدء  وأشار  ــ 
أيام  مسألة  "هي  وأضاف:  الحالية.  األزمة 

وتنتهي األزمة".
سبب  أن  الطاقة؛  وزارة  وأوضحت   

األزمة يف الفرتة األخرية، يعود 
لعدم صدور سعر جديد. وقال 
وكيل وزارة الطاقة والتعدين؛ 
ىف  ــ  حامد  سليامن  حامد 
برنامج تلفزيوين ــ إن الوقود 
ننتظر  لكن  متوفران،  والغاز 
إصدار األسعار الجديدة ليبدأ 
صدور  عدم  وأكــد  التوزيع. 
قرار بتحديد األسعار الجديدة 
األسعار  مــع  متاشيا  يجيء 
وتنقص  تزيد  التي  العاملية، 

كل فرتة.
العام  األمني  شدد  فيام 
لحامية  السودانية  للجمعية 
مريغني،  د.يــارس  املستهلك؛ 
يدها  ترفع  أن  الحكومة  عىل 

السلعة  ىف  وفرة  إلحداث  املحروقات،  من 
بدخول كل من أراد أن يستورد، منعاً لتحكم 
االحتكار،  اىل  أقرب  فيام  ومنيض  الرشكات، 
ودعا الحكومة اىل االهتامم بالوقود الخاص 
والخدمات  والكهرباء،  الزراعة،  بقطاعات 
العاملي؛  بالسعر  "نشرتى  وقال:  األساسية. 
وما تزال األزمة مل تبارح مكانها، األمر الذى 
أرجع السوق األسود للندرة والشح، واللتان 
"مشكلتنا  وزاد:  بالوفرة".  إال  تنتهيان  ال 
ترسب جاز دعم الزراعة اىل السوق األسود". 

وشدد عىل أن ُتحكم الحكومة قبضتها.

من  عدد  استنكر  السياق؛  ذات  وعىل 
محطات  ىف  الطويلة  الصفوف  املواطنني، 
الوقود، والتى اعتربوها خصاًم عىل املواطن 
السوداين، وعىل اإلنتاج. وأكدوا أن الوقوف 
ىف  يومني  من  ألكــر  ميتد  قد  الصف؛  ىف 
الحكومة  اعــرتاف  واستهجنوا  املحطة، 
إصدار  تنتظر  الرشكات  لكن  الوقود،  بتوفر 
ــا  رشاؤه تــم  لسلعة  الــجــديــدة  األســعــار 
إن  محمد؛  أمين  وقــال  "قدمية".  بأسعار 
انتظار  ىف  عربة  "250ــــ300"  أمامه حوايل 
الوقود، الذى امتد من بعد الساعة الواحدة 
والنصف  الواحدة  الساعة  وحتى  ظهراً، 

ىف  الزيادة  رغم  التايل،  اليوم  صباح  من 
متسارعة.  بوترية  أصبحت  والتى  أسعاره، 
من  يعاين  "املواطن  لـ"الدميقراطي":  وقال 
تحرير  بعد  حتى  قروشو(  )يب  الصفوف 
الوقود، والذى يقتيض الوفرة ىف السلع التى 
سقوط  وبعد  أنه  اىل  الفتاً  تحريرها".  يتم 
بـ"270"  الوقود  خزان  أعبئ  البائد،  النظام 
جنيهاً، واآلن "5.71" ألف جنيه، وبكل ذلك 
ىف  الطويل  الوقوف  اىل  واضطر  "معدوم"، 
محطة الوقود، حتى ال اضطر اىل تعبئته من 
السوق األسود، والذي يرتاوح سعر الجالون 

به ما بني "1.500" جنيه اىل ألفي جنيه.

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
الخرطوم؛  والية  حكومة  أعلنت 
بالوالية،  اإليـــرادات  إجــاميل  ارتفاع 
زيادة  بنسبة  جنيه،  مليار  ـــ٧٢.٩  ل
نسبة  خاللها  ُخصصت   ،٪٧٩ بلغت 
تم  ما  للتنمية، وبلغ  املوازنة  ٢٧٪ يف 
رصده من اإلنفاق العام للصحة ٢٦٪، 
والتعليم ٢٤٪. واستهدفت اإليرادات؛ 
اإليرادية  للمواعني  األفقي  التوسع 
الوالئية، دون تحمل املواطن أية أعباء 
رسوم  توجيه  مراعاة  مع  رضيبية، 
حقيقية،  خدمات  لتقديم  الخدمات 
الخدمات  يف  الفقرية  الفئات  ودعم 
واملياه.  والتعليم،  كالعالج،  األساسية 
تعزيز  املــوازنــة؛  استهدفت  كــام 
للمواطنني،  األســاســيــة  الــخــدمــات 

والتعليم،  والنظافة،  والبيئة،  كالصحة، 
ُطرق  من  التحتية  والبنى  الرشب،  ومياه 

وإنارة.
أمين  الخرطوم،  وايل  قال  جهته؛  من 
حكومة  ــازة  إج اجتامع  ىف  ــ  منر  خالد 
والية الخرطوم ملوازنة العام ٢٠٢١م ــ إن 
املوازنة شهدت نقاشاً مطواًل، مع كل وحدة 

الوثيقة  عىل حده، وذلك لتحقيق أهداف 
الحكومة  برنامج  وأولويات  الدستورية، 
الحقيقي  "التحدي  وزاد:  االنتقالية. 
يف  املنشود  التغيري  إحداث  هو  للموازنة؛ 
القضايا  بأن  وقطع  الوالية".  وحدات  كل 
يف  الشفافية  هي  للموازنة؛  األساسية 
وتقديم  املوارد،  تحصيل  األداء، من حيث 

الخدمات، والتنفيذ الكيل للموازنة.

خارج  التحصيل  إيقاف  منر؛  وأعلن 
الشفافية،  ملبدأ  إعاماًل  اإللكرتوين،  النظام 
ــامد اإليــصــال  ــت ــاف الــفــســاد، واع ــق وإي
يتعلق  وفيام  التحصيل.  يف  اإللــكــرتوين 
باملنرصفات؛ يجب أن يتم الرتكيز يف رصف 
عىل  املواطنني،  خدمات  عىل  ــرادات  اإلي
باملرصوفات،  أسبوعي  تقرير  رفع  يتم  أن 
شهري  وتقرير  الوالية،  وحــدات  كل  من 

إيرادات، وما تم  مبا تم تحصيله من 
رضورة  مبعنى  خدمات  من  إنجازه 
أن تعود اإليرادات يف شكل خدمات 

للمواطنني.
املشاريع  باكامل  منر  وتعهد 
للربنامج  وفقاً  الحقيقية؛  التنموية 
املوضوع، ووفقاً ملعايري الشفافية، عىل 
أن يتم توجيه الرصف عىل التنمية ىف 
ما  خالف  حقيقية،  تنموية  مشاريع 
كان يجري يف السابق، يف مشاريع ال 

وجود لها عىل أرض الواقع.
كام تضمنت املوازنة؛ خلق فرص 
والصحة  التعليم  يف  جديدة  عمل 
بعدد "٣٥٠٠" وظيفة جديدة، فضاًل 
عن الوظائف التي ستوفرها مشاريع 
التنمية، وسيتم وفق املوازنة معالجة 
التشوهات يف الحوافز، مبراجعة الئحة منح 
الحوافز واملكافآت، وضبطها لتحقيق الرضا 
الوظيفي، والعدالة بني العاملني، ومعالجة 
ــة؛ عرض  املــوازن ــرت  أق املــفــارقــات. كام 
الوالية،  حكومة  أمام  الكبرية  التعاقدات 
وإيقاف ما يسمى بتأهيل الرشكات، وطرح 

كل املشاريع يف عطاءات عامة.

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
للجنة  الثالث  االجتامع  أجاز 
العيش  تسيري مرشوع ُسبل كسب 
القرن  ىف  املناخ  تغري  مع  الريفي 
العام  األمــني  برئاسة  اإلفريقي؛ 
واملــوارد  للبيئة  األعــيل  للمجلس 
ميك  راشد  بروفيسور  الطبيعية، 
للمرشوع  الــعــام  األداء  حسن، 
الستعراض  إضافة   2020 للعام 
 .2021 العام  وميزانية  عمل  خطة 
ودعا أعضاء اللجنة لبذل مزيد من 
التنموي  الهدف  لتحقيق  الجهد 
سبل  تحسني  ــو  وه لــلــمــرشوع، 
خالل  من  الــرعــاة،  عيش  كسب 
التحتية  البنيات  وتأهيل  تأسيس 
املقاومة لتغري املناخ، وبناء قدرات 
ــات  والي ىف  العامة  املــؤســســات 

"القضارف، كسال، النيل األبيض".

ــد املــنــســق الــوطــنــي  ــ وأك
اكتامل  حمور،  حسن  للمرشوع؛ 
الــرتتــيــبــات اإلداريــــة مــن أجل 
عالية،  بكفاءة   2021 خطة  تنفيذ 
املنحة  من  القصوى  لالستفادة 
املقدمة من املرفق العاملي للبيئة، 
والتى ُتدار بواسطة البنك اإلفريقي 
للتنمية، وذلك لخدمة املجتمعات 
ىف  الزراعية  والرعوية  الرعوية، 
أن  مؤكداً  املستهدفة.  الواليات 
خطة 2021؛ تشمل تدريب وبناء 
املناخي  التغري  مجال  القدرات، ىف 
عىل مستوى الواليات املستهدفة ــ 
الشباب والنساء ــ وتدريبهم عىل 
الربامج امُلدرة للدخل. مشرياً لصيانة 
حفائر؛ مع إنشاء حفائر جديدة ىف 
إضافة  الــرشب،  ملياه  قرية   "19"
وصحة  البيطرية،  الخدمات  إىل 

الحيوان، عرب بناء مراكز صحية لها، 
البيطرية  املراكز  وتأهيل  وصيانة 
القامئة، وعيادات بيطرية متحركة. 
ونر  الشجرية،  األحزمة  اىل  إضافة 
بالروة  واالهتامم  املراعي،  بذور 
وتقانات  حزم  وإدخــال  الغابية، 
زراعية، توائم التغري املناخي، ورفع 
بتكلفة  بالواليات،  الرشكاء  قدرات 

"7.82" ألف دوالر.

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
واليــة  حكومة  ــام  ع ــني  أم ــا  دع
الزكاة  لجان  عابدين،  عثامن  الجزيرة؛ 
إلعالء قيم التنسيق والتعاون مع لجان 
والتغيري  الخدمات  ولجان  املقاومة، 
املدين،  املجتمع  ومنظامت  باألحياء، 
لتحقيق األهداف املنشودة تجاه خدمة 
املشاركة  رضورة  إىل  ولفت  املجتمع. 
الفاعلة للمرأة يف لجان الزكاة، لدورها 
ىف  وأشار  األحياء.  وسط  واألبرز  األكرب 
انطالق الربنامج التدريبي للجان الزكاة 
ألف  القاعدية؛ والذي يستهدف "11" 
يف  لجنة   "2755" عىل  موزعني  عضو، 

محليات الوالية بقاعة التأمني الصحي مبدين، ألهمية الرتكيز عىل توزيع 
إلحداث  بالزكاة،  للمستهدفني  الجامعية  واملشاريع  اإلنتاجية،  املشاريع 
بالزكاة،  املرتبطة  املفاهيم  وبعض  واالجتامعي،  االقتصادي  التغيري 
واإلسهام يف تخفيف الضائقة املعيشية. مؤكداً أهمية التدريب الكتساب 

املفاهيم الجديدة لدور الزكاة يف املجتمع.
د.صفية  بالوالية؛  االجتامعية  الرعاية  وزارة  عام  مدير  أوضحت  و 
املهارات  لصقل  القاعدية،  الزكاة  لجان  تدريب  أهمية  عبدالرحمن، 

املــواطــن.  لخدمة  ــربات  ــخ وال
االلتزام  رضورة  عىل  وشــددت 
بشعارات ثورة ديسمرب املجيدة، 
والشفافية،  العدالة،  تحقيق  يف 
القوائم  ــداد  إع يف  والــوضــوح 
املتعففة،  ــألرس  ل الحقيقية 
ــل  واألرام واأليــتــام،  والفقراء، 
الزكاة  ديوان  أمني  أعلن  .فيام 
واليــة الــجــزيــرة؛ مــبــارك عيل 
الزكاة  إسرتاتيجية  أن  عثامن، 
للوصول  ترمي  املقبلة  للمرحلة 
منازلهم،  يف  املستهدفني  إىل 
وذلك عرب لجان الزكاة القاعدية 
وتعزيز رسالة الزكاة يف املجتمع ونادى بتحسني عمل الزكاة يف املجتمع. 
برنامج  أن  إىل  السيد،  أحمد  سمية  مدين؛  محلية  زكاة  مدير  ولفتت 
التدريب يستهدف "800" عضو، موزعني عىل "206" لجان زكاة قاعدية 
باملحلية، وتبصريهم بدورهم تجاه تفقد األرس املتعففة، والفقرية، وبعمل 
وصفات  الزكاة،  تطوير  يف  عمل  أوراق   "5" الربنامج؛  وسيناقش  الزكاة. 
لجان  الزكاة، والئحة  جباية  إسرتاتيجية  إضافة ألوراق يف  عليها،  العامل 

الزكاة القاعدية، والتطور الترشيعي للزكاة.

اعداد ــ ناهد أوشي  

أزمة الوقود.. محلك سر
مواطنون: انتظار الحكومة لألسعار الجديده للوقود "مخٍز"

 والية الخرطوم تخصص 77 % للتنمية والصحة والتعليم باملوازنة

تأهيل وانشاء حفائر فى "19" قرية ضمن 
مشروعات القرن اإلفريقي

برنامج تدريبي لـ"11" ألف عضو من لجان الزكاة القاعدية بالجزيرة

ضريبة القيمة املضافة

 "200" بئر مياه تعمل بالطاقة 
الشمسية يف والية شرق دارفور

العمالت األجنبية تعاود االرتفاع 
و"٣١٥" جنيهًا للدوالر

الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة
لتغطية  االمتياز  عقد  عىل  دارفور،  ووالية رشق  املالية؛  وزارة  وقعت 
أكر من "200" برئ بالطاقة الشمسية، عوضاً عن وقود الديزل، بتكلفة مالية 

تقارب الـ"5" ماليني جنيه سوداين.
من جهته؛ قال وايل والية رشق دارفور، د.محمد عيىس عليو، إن العقد 
ملياه  إرتوازية  برئ   "200" تغطية  عىل  يشتمل  عليه،  املصادقة  متت  الذي 
الرشب بالطاقة الشمسية إلنتاج املياه ملواطني الوالية. وتوقع التنفيذ ــ عىل 
ـ يف شتى مناطق محليات الوالية الـ9 ىف غضون شهرين، وشدد عليو؛  األرضـ 

عىل رضورة "اكامل مرشوع زيرو ديزل"، بتوفري املياه بالطاقة الشمسية.
الساير  جودة  بالوالية؛  العاملة  والقوى  املالية  وزارة  عام  مدير  وقال 
دكام،  إن العقد تم التوقيع عليه بعد إكامل كل اإلجراءات املفضية إلبرام 
الطاقة الشمسية، وأن  العاملة يف مجال  الحرة للرشكات  العقود، واملنافسة 
وزارة املالية الوالئية التزمت بدفع 30 % من جملة مبلغ العقد، عىل أن تكمل 
وزارة املالية االتحادية بقية املبلغ، وفق الجدولة املتفق عليها. واعترب جودة 
الساير؛ مرشوع الطاقة الشمسية واحداً من املرشوعات اإلسرتاتيجية، التي 
تعمل الوالية والحكومة االتحادية عىل تحقيقه، باعتباره مرشوعاً اقتصادياً 
حيوياً، وُيقلل تكلفة إنتاج املياه، ويخفف املعناة عن كاهل مواطني الوالية.

الخرطوم ــ ناهد أويشالخرطوم ــ ناهد أويش
عاودت أسعار العمالت األجنبية االرتفاع؛ مقابل الجنيه السوداين، خالل 
تعامالت السوق املوازي أمس، حيث ارتفع سعر الدوالر بواقع 10 جنيهات، 

ليصل اىل 315 جنيها مقابل 305 جنيهات الثالثاء، وسط شح املعروض .
جنيهاً   55 عند  املركزي،  السودان  بنك  يف  الدوالر،  سعر  استقر  فيام 
للرشاء،  جنيهاً   66.98 اليورو   سعر  وبلغ   للبيع.  جنيهاً  و55.27  للرشاء، 
و75.78  للرشاء  جنيهاً   75.40 اإلسرتليني   والجنيه  للبيع،  جنيهاً  و67.31 
جنيهاً للبيع. ويف السوق املوازي بلغ سعر اليورو 370 جنيهاً، وسجل سعر 

اإلسرتليني 420 جنيها.ً
جنيهاً   14.66 عند  املركزي  البنك  لدى  السعودي؛  الريال  استقر  فيام 
للرشاء، و14.73 جنيهاً للبيع، كام استقر سعر الدرهم اإلمارايت عند 14.97 
جنيهاً للرشاء، و15.04 جنيهاً للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي؛ لدى البنك 
املركزي السوداين 180.44 جنيهاً للرشاء و181.34 جنيهاً للبيع، وسجل الريال 
السعودي خالل تعامالت السوق املوازي 83.1 جنيهاً، والدرهم اإلمارايت 86 

جنيهاً، وسجل سعر الدينار الكويتي  745 جنيها.



أثناء بحثه ــ يف مركز أرشيف الشرق األوسط 
الصحفي، على  ــ تعثَّر "واصل علي"؛  يف أكسفورد 
تقرير استخباراتي، حول محاولة الحزب الشيوعي 
الشيوعية،  األحزاب  ومباركة  دعم،  على  الحصول 
النقالب 19 يوليو 1971م يف السودان. تم نشرها 
العام  باملدير  الخاص؛  األرشيف  مجموعة  ضمن 
شهاب  فريد  اللبناني،  العام  األمن  لجهاز  األسبق 
والذي  1985م،  فرباير   5 1908م/  فرباير   28 ــ 
تاريخ  يف  األمنية  الشخصيات  أبرز  أنه  يوصف، 
مع  تتعارض  أنها  يف  تكمن  الوثائق؛  أهمية  لبنان. 
من  وموقفه  الشيوعي،  للحزب  الرسمية  الرواية 
انقالب 19 يوليو 1971م، لتُضفي مزيدًا من الجدل 

عن تلك الحقبة.
الباحث والقيادي يف الحزب الشيوعي؛ د.حسن 
الجزولي، يرى أن الوثائق ملفقة بالكامل، يف سياق 
ويقول  الحزب.  من  للنيل  وخارجية،  داخلية  حملة 
عدة  هناك  لـ"الديمقراطي":  حديثه  ــ يف  الجزولي 
يعني  وال  ملفقة،  الوثائق  هذه  أن  على  مؤشرات؛ 
أكسفورد  لجامعة  يتبع  مركز  يف  وجودها  شيئًا 
هذا  يف  نشرها  جــدوى  عن  متسائاًل  املرموقة، 

التوقيت.
علي  د.عبداهلل  االجتماع،  علم  وأستاذ  الباحث؛ 

تكون  كي  ترقى  ال  بأنها  الوثائق،  يصف  إبراهيم، 
ــ  األحوال  أحسن  يف  ــ  وأنها  استخباراتيًا،  تقريرًا 
مجرد محضر اجتماع، تلصص عليه مخرب من نوع ما.

تلقَّى  للوثائق،  نشره  بعد  علي"؛  "واصــل 
يعمل  بأنه  البعض  اتهمه  أن  بعد  واسعًا،  هجومًا 
واصل  الشيوعيني.  الستهداف  حملة  سياق  يف 
أثارت  وباحث،  "أنا صحفي  لـ"الديمقراطي":  يقول 
الوثائق الخاصة  الوثائق استغرابي، بعد أن وجدت 

بشخصية أمنية لبنانية رفيعة".
ـ يف مجملها  "واصل"؛ أشار إىل أن الوثائق ركَّزتـ 
والعراقيني.  اللبنانيني،  الشيوعيني  تعقب  على  ــ 
امللحقة  والتفاصيل  براغ،  اجتماع  عن  نشر  ما  لكن؛ 
أن  االعتبار؛  يف  أخذنا  مع  للتساؤل.  وتدعو  مهمة، 
الوثائق خاصة، ولم تنشر يف سياق الحرب الباردة، 

ليفهم بأنها عمل دعائي.
املنشورة،  الوثائق  للتدقيق يف  يدعو  "واصل"؛ 
التساؤالت  تاريخيًا، يطرح عددًا من  بوصفها عماًل 
ذلك  يف  ــ  بــراغ  يف  اجتماع  انعقاد  حقيقة  حــول 
ـ وما إذا حضره سودانيون، ومن أين تسنى  التوقيتـ 
السودانية  الشخصيات  معرفة  اللبناني،  للمخرب 
بتناقضاتها السياسية، واالدعاء بمشاركتها يف مثل 

هذه الفعاليات.

بقايا أرشيفبقايا أرشيف
ــ  الرسِّي  أرشيفه  وثائق  شهاب؛  فريد  أحرق  وقد 
قبل وفاته بقليل ــ يف منتصف الثامنينيات يف بريوت. 
إىل  املتبقية  الوثائق  رحيله،  بعد  حملت  ابنته؛  أن  إال 
التابع  األوسط"  الرشق  "مركز  لدى  لُتودع  بريطانيا. 
لكليَّة "سانت أنتوين" يف جامعة أوكسفورد. والكثري من 
ُكتباً  بعضهم  ألَّف  وقد  فيها،  ما  عىل  اطلعوا  الباحثني؛ 
ـ تأريخّية بناء عليها، إذ مل تُعد ممهورة بـ"رسِّي  توثيقيةـ 

للغاية".
األمن  مخربو  يكتبها  تقارير،  عن  عبارة  الوثائق؛ 
املدير  إىل  فُتفع  أخرى،  تقارير  مع  تتقاطع  ثم  العام، 
يرفع خالصاتها  بدوره  كان  الذي  "فريد شهاب"،  العام 
ليس  القرار.  ودوائر صنع  "القرص"،  الجمهورية  لرئيس 
بالرضورة؛ أن تكون كتابات املخربين األمنيني الحكوميني 
أنها  ــ تجاهل  ــ أيضاً  ــ صائبة. لكن؛ ال ميكن  ــ كّلها 
كانت إحدى الوسائل التي تعمل عىل صياغة وعي تلك 
قراراتها،  صياغة  وبالتايل  وأشخاصها،  السياسية  املرحلة 
فضاًل عن أنها تبقى ــ عىل أقل تقدير ــ وثائق ُتخربنا 

عن معلومات، وأخبار، وأفكار، سادت يف تلك الحقبة.
مؤمتر رسِّيمؤمتر رسِّي

بتاريخ  مدونة  صفحة؛   28 من  املكونة  الوثيقة 
الــ29 من يوليو 1971م، ومتثل رصداً لعميل باملخابرات 
اللبنانية، يصوِّر مؤمتراً رسياً لألحزاب الشيوعية العربية، 
يف مقاطعة "كارلويف فاري"، يف جمهورية تشيكوسلوفاكيا، 
بدعوة من مكتب العالقات الدويل لألحزاب الشيوعية 
يف براغ، انطلق بتاريخ 13 يوليو 1971م، وبرعاية اللجنة 
وفده  قاد  الذي  السوفيتي،  الشيوعي  للحزب  املركزية 
سائر  من  ــ  شيوعية  وفود  وحضور  لوميكو،  فالدميري 
العامل العريب ــ مبا يف ذلك السعودية "مندوب واحد". 
 ١٧ السودان  نصيب  وكان  الستني؛  فوق  أفرادها  وبلغ 
ــ  السودان  انقالب  قيام  االجتامع عىل  ووافق  مندوباً. 
الذي وقع  ــ وهو االنقالب  له  د  ُتحدِّ يف ١٩ يوليو كام 
بالفعل؛ يف ١٩ يوليو ١٩٧١م، واستوىل عىل الحكم لثالثة 

أيام.
نجاح  إمكانية  املؤمتر،  ناقش  الوثائق؛  وبحسب 
وفيام  1971م،  يوليو   14 بتاريخ  السودان  يف  انقالب 
عىل  استندت  املناقشات؛  للعراق.  التايل  اليوم  ُخصص 
تقارير اللجان العسكرية، والسياسية، يف البلدْين. ُمنع 
املؤمتر،  مكان  يف  التجول  من  واألجانب،  الصحفيون؛ 
ــ  التشييك  الشيوعي  الحزب  مبنى  قاعة  ُعقد يف  الذي 

حسب مالحظات املخرب.
الشيوعي  الحزب  وفد  أن  إىل  الوثائق؛  وتشري 
املكتب  عضو  عامر،  عيل  الدين  عز  مه  تقدَّ السوداين، 
املاحي  وعضوية  املركزية،  اللجنة  سكرتري  السيايس 
وأحمد  الرحمن،  عبد  والحاج  بابكر،  وتجاين  التجاين، 
سليامن،  أحمد  ومحمد  نائل،  والرشيد  حمد،  السيد 
وشوقي ماليس، وتاج الرس حسن، وجييل عبد الرحمن. 
بانتامئها  ُتعرف  ومل  شاذة؛  األسامء  بعض  تبدو  وهنا 
للشيوعي من قبل. مثل القيادي بحزب الشعب؛ املمثل 
للطائفة الختمية أحمد السيد حمد، إىل جانب القيادي 

البعثي شوقي ماليس.
املخرب  جهل  إن  يقول  إبراهيم؛  عيل  الله  عبد 
بتكوين وفد الحزب الشيوعي يبدو واضحاً، مضيفاً: عىل 
يبذل  مل  فاملخرب  املحرض؛  إليه  ذهب  ما  صحة  افتاض 
مصداقية.  ذي  سوداين  شيوعي  وفد  لتدبيج  جهد  أي 
فورد بني املندوبني؛ اسم أحمد السيد حمد، الزعيم يف 
حزب الشعب الدميقراطي، واسم شوقي ماليس الزعيم 
البعثي املعروف. ومن جهة أخرى؛ جاء بأسامء معلومة 

يف قيادة الحزب، هم عز الدين عيل عامر، 
والتجاين الطيب، والرشيد نايل. وذكر جييل 
عبد الرحمن ــ لشهرة الِشعر ــ وتاج الرس 
الحزب منذ ستينيات  الذي ترك  ــ  الحسن 
املخرب؛ واقع تحت  أن  املايض. والبد  القرن 
وال  السودان".  من  "قصائد  ديوانهام  إلهام 
أدري كيف غاب إبراهيم زكريا ــ القيادي 
ــ  الدولية  الشيوعية  يف  للحزب  التاريخي 

عن مثل ذلك املؤمتر.
تتعلق  ُيبدي مالحظة أخرى،  إبراهيم؛ 
حزب  شيوعيي  بني  املحرض  متييز  بعدم 
غادره.  ومن  فيه،  منهم  املقيم  السودان، 
فجاء باسم محمد أحمد سليامن؛ الذي ترك 
أمن  قيادة  يف  وعمل  ١٩٦٩م،  يف  الحزب 
كام  منريي.  انقالب  بعد  ــ  الداخلية  وزارة 
ورد اسم النقايب الحاج عبد الرحمن؛ الذي 
كان قد خرج من الحزب، ضمن جناح أحمد 

سليامن يف أغسطس ١٩٧٠م.
الباحث  يرى  سبق؛  عام  بعيداً  وليس 
د.حسن  الشيوعي،  الحزب  يف  والقيادي 
الجزويل، أن هذه واحدة من املؤرشات عىل 
عدم مهارة تزييف الوثيقة. بل ومييض أكرث 
ويقول؛ إن محمد أحمد سليامن، خرج من 
شهري  اجتامع  يف  1969م،  العام  يف  الحزب 
للجنة املركزية، فام الذي يدفعه للمشاركة 
بعد  والخطري،  الــرسي  االجتامع  هــذا  يف 

سنوات من استقالته من الحزب؟!!
اللجنة  أن  نجد  للوثائق؛  وبالعودة 
التي  ــ  السوداين  للشيوعي  العسكرية 
نت من املقدم مصلح  حرضت املؤمتر ــ تكوَّ
محمد األمني، واملقدم أحمد الزبري، واملقدم 
عثامن  حسني  واملقدم  صالح،  محمد  بابكر 

بيومي، والرائد حسن ميك، والرائد رشف الدين الطيب 
يس، والنقيب صالح الدين سيد بكري.

الشيوعي  الحزب  حمل  فقد  الوثائق؛  وبحسب 
املنظامت  من  الثورية  الحركة  بتأييد  تفويضاً  السوداين 
التالية: االتحاد العام للعامل؛ واتحاد الشباب الدميقراطي، 
العام  واالتحاد  للطالب،  العام  واالتحاد  املرأة،  واتحاد 
للمزارعني، واالتحاد العام للمعلمني، والحزب االشتايك، 
والحزب الدميقراطي يف الجنوب، واتحاد الُكتَّاب، ونقابة 
الضباط  وتنظيم  التقدميني،  القضاة  وتنظيم  املحامني، 
التنظيامت؛  وتخالف  السوداين.  الجيش  داخل  األحرار 
املثال:  سبيل  عىل  ــ  املعروفة  الشيوعية  يات  امُلسمَّ

االتحاد النسايئ.
أسامء  أن  ليؤكد  مجدداً،  يعود  الجزويل؛  حسن 
لتنظيم  مَتِت  ال  ــ  الوثيقة  يف  الــواردة  ــ  العسكريني 
تنظيم  أن  إىل  الجزويل؛  ويشري  بِصلة.  األحرار  الضباط 
الضباط األحرار، حدد السابع من سبتمرب، موعداً لتنفيذ 
ـ التعجيل، وتحديد  ـ الحقاـً  تحركه العسكري، إال أنه قررـ 
ساعة الصفر يف التاسع عرش من يوليو، العتبارات تتعلق 
ميثاق  لتوقيع  وطرابلس،  والقاهرة،  الخرطوم،  باتجاه 

دفاع مشتك، مام سيشكل حجر عرثة أمامهم.
من جانبه؛ علَّق عبد الله عيل إبراهيم، عىل قامئة 
العسكريني، وقال إنه مل يسمع بأي منهم شهيداً أو أسرياً 
بعد االنقالب. ويتساءل أيضاً: "ال أعرف كيف غاب عن 
االجتامع؛ محمد محجوب عثامن، عضو مجلس انقالب 

١٩ يوليو، والذي كان بتشيكوسلوفاكيا ــ يومها؟!".
وبحلول  أنه،  إىل  االستخباراتية؛  الوثائق  ومتيض 

السابع عرش من يوليو 1971م، وافق الجميع عىل تأييد 
د له الـ19 من يوليو 1971.  انقالب السودان، الذي ُحدِّ
الوضع  بانتظار وضوح  العراق؛  انقالب  تأجيل  تم  فيام 
يفشل،  أو  سينجح  االنقالب  كان  إذا  وما  السودان،  يف 
واالنطالق من هذه العوامل لتحديد املوقف من انقالب 

العراق.
وتضيف الوثائق؛ أن املدنيني والعسكريني، متفقون 
عىل إحداث انقالب عسكري. ويف حال الفشل؛ يعتمد 
ــ  القادم  أكتوبر  من  ابتداء  الشعبية،  الحرب  تكتيك 
وردت ترشين يف التقرير ــ 1971م. وهذا إلعطاء وقٍت 
مدنيني  من  السوداين،  الشيوعي  الحزب  ألصدقاء  كاٍف 
استعداداً  املدى،  طويلة  لحرب  لالستعداد  وعسكريني، 

إلسقاط النظام نهائياً بانتفاضات جامهريية.
ـ بجناحيه  وأشار التقرير؛ إىل أن الشيوعي السوداينـ 
العسكري والسيايس ــ أىت إىل براغ متوافقاً عىل القيام 
بأعضاء  موسكو؛  يف  اجتمعوا  حيث  عسكري.  بانقالب 
الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  السيايس  املكتب 
اللجنة  التابعة  العسكرية،  اللجنة  وبأعضاء  السوفيتي، 
املركزية. ومعهم تفويض مامثل من اللجنة العسكرية، 

والسياسية، يف موسكو بتأييد االنقالب.
بيومي:  حسني  السوداين  الجيش  يف  املقدم  وقال 
بانقالب عسكري  القيام  قررنا  أننا  نعلمكم فقط؛  "إننا 
ضد حكم النمريي، ولتصحيح مسرية الثورة. ولن ننفرد 
الهيئات  ممثيل  جميع  إرشاك  قررنا  بل  البالد؛  بحكم 
الوطنية، واملستقلني، بحكومة متثِّل القطاع اليساري يف 

البالد".
التقريرْين  تالوة  عدم  قررنا  "كام  بيومي:  وأضاف 

اجتامعنا  يف  والعسكرينْي؛  السياسينْي 
املكتب  قيادة  من  توصية  عىل  بناء  هذا، 
الخارجي للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
وفدنا.  أعضاء  جميع  وموافقة  السوفيتي، 
إال أننا نعلمكم؛ أن توقيت الثورة هو قبل 
لحضوركم  لكم  وشكراً  1971م.  متوز   25
يف  أخــرى  مرة  اللقاء  وإىل  هــذا.  املؤمتر 
بقية  تالوة  تأجل  وقد  السودان.  بلدكم 
يف  املوقف  وضــوح  بعد  ما  إىل  التقارير 

السودان بانتظار االنقالب".
من جانبه؛ قال رئيس الوفد السوفيتي 
الكامل  تأييدنا  "نعلن  لوميكو:  فالدميري 
أفضل،  حياة  أجل  من  شعوبكم  لطموح 
السودان  يف  القامئة  ــاع  األوض أن  ونــرى 
لبعضها.  ومشابهة  واحـــدة  ــراق  ــع وال
الشيوعي  للحزب  املركزية  اللجنة  وباسم 
نتمنى  السوفيات،  واملواطنني  السوفيتي؛ 
التحرر  حركة  لخري  والتقدم،  النجاح،  لكم 

العاملية".
يعود الجزويل ويشري؛ إىل أن الحديث 
عن موقف السوفيت من انقالب 1971م، 
ميثِّل ثغرة لعدة اعتبارات، أبرزها املوقف 
املتنافر بني سكرتري الشيوعي عبد الخالق 
محجوب وموسكو، التي كانت ترى رضورة 
القائم،  النظام  يف  واالندماج  الحزب،  حل 
الخالق يطلب منهم بحزم  مام جعل عبد 
السوداين.ويدلل  الشأن  يف  التدخل  عدم 
الجزويل؛ عىل طبيعة العالقة غري الودية بني 
موسكو وعبد الخالق، باتصال موسكو بالرئيس املرصي 
أنور السادات، للتوسط لدى منريي لتخفيف الحكم عن 
الشفيع أحمد الشيخ، وعدم التطرق ملصري عبد الخالق.

وبالعودة للوثائق االستخباراتية؛ فقد اقتح العقيد 
الحزبنْي  عىل  مطر،  سعيد  العراقي،  الجيش  يف  السابق 
السودان والعراق، يف حال فشل أي من  الشيوعينْي يف 
قراراً  ــ  فوراً  ــ  الشيوعيان  الحزبان  يتخذ  أن  الثورتني، 
للحزب  املركزية  للجنة  السيايس  املكتب  قرار  بتنفيذ 
الشيوعي العراقي، حول تقرير االنتفاضات املسلحة يف 
األرياف، واعتامد حرب التحرير الشعبية، وذلك بتطوير 
الحركة املسلحة يف األرياف، وشغل النظام مبعارك يومية، 
جامهريية.  مظاهرات  ــ  اقتصادية  ــ  إرضابات  منها: 
وتصعيدها ــ أعامل تخريب ملؤسسات الدولة الحيوية 
واملؤثرة. وُيشري التقرير إىل أن الوفد السوداين غادر يف 

الثامن عرش من يوليو، إثر دعوة عاجلة.
عيل"،  "واصــل  الُصحفي  نرشه  ما  ُيعد  كل؛  عىل 
ــ  هو  يقول  كام  ــ  استخبارتية  تقارير  أو  وثائق،  من 
قيام  يف  ُيشككون  من  يقول  كام  ــ  اجتامع  محرض  أو 
مدينة  يف  باجتامع  الشيوعي  للحزب  تنتمي  مجموعة 
الشيوعية،  األحزاب  ومباركة  دعم  عىل  للحصول  براغ 
عىل  ويدللون  السودان.  يف  1971م  يوليو   19 النقالب 
قولهم بوجود تناقضات كثرية وردت يف الوثائق املزعومة 
صحة  أمام  موارباً  الباب  يتك  مام  ــ  رأيهم  حسب  ــ 
وِدقة تلك الوثائق، التي تناقض رواية الحزب الشيوعي 
ُيعرف  ما  أو  يوليو  إنقالب 19  تفاصيل ومجريات  عن 

عند عامة الشعب بانقالب هاشم العطا.

٧ الخميس ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٤ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

بعد وثائق فريد شهاب

تقرير ــ القسم السياسي

الشيوعي وانقالب يوليو.. جدل ال ينتهي



أبسط تعريف للدميقراطية أنها " حكومة مستمّدة من 
الرأي العام ومساءلة أمامه"، إذ ال يكفي أن يختار الشعب 
بغري  ويسائلها  ويحاسبها  يراقبها  أن  يجب  بل  الحكومة، 
تهاون. لكن ذلك ال يكون دون توفر مناخ تسوده الحريات 
وحقوق اإلنسان واألهم من ذلك حكم القانون. لكن ركيزة 
يف  الفاعلة  األداة  فهي  السلطات  فصل  قاعدة  ذلك  كل 
التنفيذي. وبني كل تلك  مراقبة ومساءلة ومراجعة الجهاز 
منع  يف  أهمية  األكرث  السلطة  ميثل  القضاء  فإن  السلطات 
التجاوزات واسترشاء الفساد وردع الفاسدين. لذا فالواجب 
أن يكون القضاء مستقاًل ونزيهاً. وال شك أن كل فساد يف 
الحكم وغياب للرشد فيه يأيت من فقدان القضاء الستقالله 

ونزاهته.
كام يذهب التعريف أعاله، يرتكز الحكم الصالح عىل 
قدمني إثنتني: قدم استمداد الحكم من الرأي العام، وقدم 
املساءلة )أو املحاسبة(. وال تكون مساءلة إال بنظام فصل 
السلطات الذي تقوم عليه الدميقراطية. فاالستبداد املطلق 
يقوم عىل خضوع السلطتني الترشيعية والقضائية للسلطة 
التنقيذية حيث تغيب املساءلة. فريتفع الحاكم عن مستوى 
املحاسبة. أما حني تخضع السلطة القضائية للحاكم فسيشيع 

الفساد واالستبداد.
الدساتري  وجميع  الدميقراطية،  األفكار  أقــرّت  وقد 
الدميوقراطية الحديثة، مبدأ )الفصل بني السلطات(، فلكل 
سلطة من السلطات مهمة محددة. وقد الزم هذا املبدأ مبدأ 
)استقالل القضاء(، وهو أن ميارس القضاء مهامه واختصاصه 
بحيادية، ودون تأثري أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية 

أو السلطة الترشيعية، بل هو الذي يفرض رقابته عليهام.
إن تنظيم الجهاز القضايئ يجب أن يأخذ بعني االعتبار 
تطبيق املعايري واألسس الدستورية التي أخذت بها الدساتري 
الدميقراطية، مقارنة مع واقع التجربة التي مرت بها البالد، 
القانون، وتجسيد  ما مييزها، غياب سلطة  أبرز  كان  والتي 
انتهاك حقوق اإلنسان وعدم  السلطة؛ مام أدى إىل  قانون 
هي  العدلية  األجهزة  أن  شك  وال  املحاكم.  قرارات  احرتام 
أضعف حلقات النظام السيايس االنتقايل عىل الرغم من أنها 
كان يجب أن تكون رأس الرمح يف رد الحقوق واالنتصاف 

من املظامل.
ومن خالل التجربة، فإن األعراض املرضية 
من  ترتبط  القضايئ  الجهاز  منها  يعاين  التي 
جانب بعوامل متعلقة بعالقة الجهاز القضايئ 
بالسلطة التنفيذية، ومن جانب آخر بعوامل 
أخرى خارجة عن تلك العالقة، أهمها غياب 
اإلميان الحقيقي لدى النخبة القيادية بسلطة 
القانون واحرتامه والخضوع ألحكامه. ويعلو 
فوق كل ذلك مسألة أن يكون القضاء سهل 
املنال من قبل املواطن )accessible(. فحني 
يخىش املواطن من االحتكام للقانون فهذا من 
عيوب النظام، وسبب رئييس لزهد الناس يف 

الدميقراطية. وهذا يقع يف دائرة كفاءة النظام القضايئ، وهو 
ما يأيت قبل نزاهته.

الكبري  للكاتب  قدمية  املقام مرسحية  تحرضين يف هذا 
كتبها سنة 1959  العدل"  " مجلس  اسمها  الحكيم  توفيق 
إبان العهد النارصي، حيث رمز فيها إىل غياب العدل كأحد 
ركائز الفوىض املخيفة. تقول الحكاية، فيام يروي الحكيم، 
أن معاهدة خفّية بني فّران وأحد القضاة كانت السبب يف 
التي تؤدي إىل سخرية فاجعة. لقد  الهزلية  هذه املشاهد 
فام  تحمريها،  بغية  فران  إىل  بأوزّة  املواطنني  أحد  ذهب 
كان من الفران إال أن أكل نصفها وأرسل النصف اآلخر – 
كعادته – إىل القايض. فلام جاء صاحب األوزة ادعى الفران 
لفضها  تدخل  بينهام  عنيفة  مشاجرة  فثارت  "طارت"  أنها 
بعض املارة، ولكن الفّران أرص عىل أن يذهب إىل املحكمة. 
األوزّة  )إقناع( صاحب  القايض من  املجرد متكن  وباملنطق 
بأن الله قادر عىل كل يشء، عىل تطيري األوزة مثاًل، كام أنه 
ال يستطيع أن يثبت ملكيته لجدة األوزة التي طارت والتي 
رمبا كان الفران صاحبها كام يقول. ومن ثمَّ فهو مخطئ يف 
يدفع جنيها  أن  بد  بالرسقة، وعليه ال  باتهامه  الفران  حق 
غرامة. ويتقدم بعدئذ رجل من املارّة حاول أن يفرق بني 
عينيه.  إحدى  له  فقأت  وجهه  يف  لكمة  فنال  املتشاجرين 
املواطن  القايض  يقنع   – أخرى  مرة   – املجرد  وباملنطق 
املصاب أن العني بالعني، وأنه اآلن ال ميلك سوى عني واحدة، 

فعينه التي ضاعت يف حكم العدم وعليه إذا 
شاء أن يفقأ عني الفران مقابل أن يفقأ الفران 
املحكمة.  أمام  التي  الباقية  الوحيدة  عينه 
الحكم،  هذا  الرجل  يرفض  أن  الطبيعي  من 
فيكون نصيبه التغريم جنيها. ثم يتقدم زوج 
رفسة  ولكن  حاماًل،  كانت  التي  زوجته  مع 
املجرد  املنظق  وبنفس  أجهضتها.  الفران  من 
بالحمل،  عالقته  يف  الــزوج  القايض  يشّكك 
فيشتبك الرجل مع زوجته يف مشاجرة تتصل 
بالرجولة والخيانة ولكن القايض يتطوع بفض 
املشاجرة ويقدم اقرتاحاً "منصفا" هو أن من 
يتنازل  وحينئذ  ميألها.  أن  عليه  بطنها  أفرغ 
يعتقهام  ال  القايض  أن  غري  الدعوى،  عن  وزوجته  الزوج 
ويحكم عليهام بالغرامة املقررة جنيها. ويحاول فالح كان قد 
أىت بحامره الذي نزع الفّران ذيله أثناء املعركة مع صاحب 
يتقدم  فال  رأى  وما  سمع  بعدما  بجلده  يهرب  أن  األوزة 
إىل  جاء  بأنه  القول  إىل  يستدرجه  القايض  لكن  بشكواه 
املحكمة ليتفرج، وهكذا فعليه أن يدفع الغرامة كاآلخرين. 
وجاء شيٌخ معّم قال إن جوقة الفرن جاءت تطارد الفران 
أعىل عىل  املئذنة وهناك سقط من  أعىل  إىل  فصعد هرباً 
رأس أخي الشيخ حيث كان ساجداً فدّق عنقه ومات. هنا 
رقبة  ويهبط عىل  املئذنة  الشيخ  يصعد  بأن  القايض  حكم 
السقوط،  من  خوفاً  القضية  عن  الشيخ  تنازل  وملا  الفرّان، 

اعترب القايض ذلك تالعباً وحكم عليه بغرامة واحد جنيه.
وتنتهي الجلسة بحصيلة ال بأس بها من الغرامات من 
الناس  الناس يقتسمها القايض والفران هذا مع أن حقوق 
الشاكني كانت قد ضاعت هباًء منثورا. هكذا يجسد الحكيم 
تواطؤ القضاء مع الحاكم يف تغييب العدالة. تحيك املرسحية 
عن مأساة الناس مع القضاء وكذا استخدام القضاء للدين 

لتحقيق مآرب دنيوية..
من  التي  الثغرة  زالت  وال  كانت  العدلية  األجهزة  إن 
مطية  قبل  من  كانت  ولنئ  الناس،  حقوق  تضيع  خاللها 
للسلطة التنفيذية يف إضاعة حقوق املواطنني فام زالت تربح 
مكانها دون تغيري يذكر. فبغري أجهزة عدلية ال ميكن أن ُترد 

العامة وال ميكن  الحياة  الناس وال ميكن أن تستقر  حقوق 
الدميقراطية. وال ننىس أن هذه األجهزة يتبع لها  استدامة 
كل أجهزة القضاء اإلداري من ديوان مظامل وحسبة، حيث 

ضاعت كثري من حقوق العاملني بالدولة.
القانون  سيادة  مببدأ  اإلميــان  ترسيخ  من  إذن  بد  ال 
أوال.  السلطة  ولدى  املجتمع  أفراد  لجميع  وسلوك  كمنهج 
النظرة  انحسار   إىل  سيؤدي  القانون  سيادة  مبدأ  فرتسيخ 
الخاصة والقبلية والعشائرية والجهوية وغريها من النظرات 

الضيقة واملحدودة.
من  القضايئ  الجهاز  تحصني  محاولة  جانب  إىل  هذا 
األمنية  األجهزة  أو  التنفيذية  السلطة  جانب  من  التدخل 
التدخل  أو  معينة  قرارات  إلصدار  القضاة  عىل  التأثري  يف 
السلطة  عىل  اآلخر  الجانب  ويف  املبارش.  عملهم  شؤون  يف 
القضاة  عىل  التأثري  يف  التدخل  بعدم  تسلم  أن  التنفيذية 
إلصدار قرارات معينة، أو التدخل يف شؤون عملهم املهني، 

فهذا مدخل الفساد واالستبداد.
نظمها  لها  كمؤسسة  القضاء  سلطة  ترسيخ  يجب   
وقوانينها، وكأحد األركان والركائز األساسية التي تقوم عليها 
أنه ال ميكن تحقيق أي عملية  االنتقالية، واإلميان  السلطة 
قوية  الدولة دون وجود سلطة قضائية  إصالح حقيقية يف 
ميكنها مراقبة أعامل السلطة التنفيذية وحتى مراقبة أعامل 

السلطة الترشيعية القادمة.
نظام سيايس  إزالة  تنكفئ عىل  ال  التغيري  عملية  اآلن 
واالجتامعية  االقتصادية  الجوانب  جميع  تشمل  بل  فقط، 
الدولة  بإعادة هيكلة جهاز  إال  ذلك  يكون  والقانونية. وال 
مصلحة  يراعي  الذي  الصالح  الحكم  مؤرشات  عىل  ليقوم 
استقالل  بغري  الحكم  صالح  يكون  وال  واملواطن..  الوطن 
القضاء. لذا فال مندوحة من إقامة مرشوع للحكم الصالح 
حكم  وسيادة  واملشاركة  واملساءلة  الشفافية  يضمن  الذي 
عىل  األسس  تلك  تستند  املواطن.  حقوق  وضامن  القانون 
تشكل  التي  الفعالة  واملؤسسية  القانونية  األطــر  خلق 
منظومة متكاملة ملناوأة الفساد، والحد من تأثريه السلبي 

عىل عملية التنمية.
ahmedir2000@yahoo.comahmedir2000@yahoo.com  

ال يوجد أقىس من موت املنايف املبكرة. هل غال عىل 
التي  الطيبة  أرضه  إىل  إبراهيم  جثامن  ينقل  أن  السودان 
سخر لها كل حياته األدبية والثقافية؟ لقد نعته كل الهيئات 
عبد  الوزراء،  رئيس  ذلك  مبا يف  أيضاً،  والحكومية  الثقافية 
الله حمدوك، يف بيان مهم وزع إعالمياً، ووصف إبراهيم 
بلغة  السوداين  الوجدان  كتاباته  المست  »الذي  بالروايئ 
غلبت عليها الفرادة والخصوصية، وأثرى املكتبة السودانية 
يف  والدراسات  واملقاالت  واملؤلفات  الكتب  من  بالعديد 
مجال النقد األديب والرتاث« فلامذا إذن ترك ينام يف عزلة 
ال تشبهه؟ هو سافر لهيوسنت للعالج وإجراء عملية جراحية 
مل تكلل بالنجاح، وهذا مفهوم، لكن إعادة جثامنه الرمزية 
العمل  من  سنة   75 داللة.  من  أكرث  لها  الطيبة،  أرضه  إىل 
وآالمه،  وثقافته وحضارته  ولرتبته  للسودان  تنتمي  الثقايف 

ولتاريخه أيضاً.
املأساة الثانية، مأساة عربية بامتياز، هي ذهاب هؤالء 
العظام ثقافياً ألنهم رسخوا شيئاً من تراب قراهم، وطينها 
الدنيا  قبلهم، وخرجوا من هذه  يكن موجوداً  مل  وحجرها 
أن  دوماً  نظن  ألننا  الصامت،  النسحابهم  نتفطن  أن  دون 
دون  هكذا  يذهبون  املوت.  من  معصومون  نحبهم  من 
أن نتمكن من كتابة سريهم التي تثبت للقارئ أن الحياة 
جميلة وتستحق أن نقاوم املصاعب من أجلها. فقد صنعوا 
كتابة.  الخوف  ومن  رحلة،  الغبار  ومن  لغة،  الريح  من 

غادرنا نجيب محفوظ دون أن نقرأ له سرية تفصيلية ترسم 
نفسه.  الكاتب  ومن  للكاتب،  مميزاً  وحياتياً  ثقافياً  مساراً 
ذهب الطاهر وطار دون أن يرتك سريته الخاصة، ومساره 
الثقايف، باستثناء كتابه: أراه الذي مل يكن أكرث من مقالة يف 
السياسة. مات حنا مينة ومل نعرف جوهر املأساة الدافعة 
للكتابة إال ما سجله من شذرات يف الكثري من كتبه، لكنه ال 
يصنع سرية حقيقية وذاكرة جمعية. هل نخاف من نداءات 

الذات التي تأملت كثرياً قبل أن تستقر؟
والباحث  والقاص  ــروايئ  ال إسحاق،  إبراهيم  كان 
وألحالم  ودعة،  قريته  ألحجار  وفياً  نبياًل،  طفاًل  السوداين 
الناس التي ال تنتهي. رفض أن يكرب بسهولة، يف غضبه وحبه 
لكل ما يحيط به. تعرفت عليه يف نهايات السبعينيات من 
خالل روايته األوىل: »حدث يف القرية« قبل أن التقي به يف 
البساطة والجامل.  الخرطوم، وأكتشف شخصية مغرقة يف 
حتى أنه عندما سلمني مجموع رواياته وقصصه ودراساته، 
يف  »حدث  األوىل:  روايته  إال  له  أقرأ  مل  أين  من  خجلت 
التي  األندليس«  »البيت  عن  هو  حدثني  بينام  القرية« 
و«طوق  الشامل«  بحر  و«رشفــات  السودان،  يف  طبعت 
الياسمني« وغريها. وساقنا الحديث عن روايتي »نوار اللوز« 
األثر  يف  الغوص  إىل  الهاللية،  الرحلة  تيمة  اعتمدت  التي 
الهاليل يف السودان وكان من أجمل ما سمعت، وهو ما ال 
لحظة  الرحلة  حول  معارفنا  تتخطى  ال  إذ  لألسف،  نعرفه 

شح األرض يف بالد نجد، واالنطالق يف تغريبة قاسية باتجاه 
بلدان املغرب الكبري.

ودعة،  قرية  يف   1946 عام  إسحاق  إبراهيم  ولد 
من  وتخّرج  والثانوي،  االبتدايئ  تعليمه  فيها  تلقى  حيث 
معهد املعلمني العايل يف العام 1969 )كلية الرتبية جامعة 
الخرطوم( ومعهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية يف جامعة 
ال  أنه  مبكر  وقت  يف  أدرك   .1984 العام  يف  الخرطوم 
يكتبه  ينتظر من  والرتسخ يف جذور وطن  العلم  إاّل  بديل 
الشعبية  الثقافة  عىل  رهانه  كان  لهذا  األوىل،  رصخاته  يف 
استنطاق  ومهاًم. فال رواية وال قصة دون  وتطويعها كبرياً 
هذه الجذور التي كثرياً ما تبدو صامتة. ثم عمل يف مدينة 
ومعلاًم  أستاذاً  حياته  من  شطراً  بها  قىض  التي  درمان  أم 
للغة اإلنكليزية يف مدارسها الثانوية ومعاهدها التعليمية، 
مطلع  يف  السعودية  العربية  اململكة  إىل  يسافر  أن  قبل 
قبل  لعدة سنوات،  الرياض  مدينة  ويستقر يف  عام 1982 
قيمته  نهائياً.  به  ويستقر  السودان  إىل  يعود يف 2006  أن 
رئيس  منها  مناصب ترشيفية عدة،  يتقلد  الثقافية جعلته 
مجلس  وعضوية   2009 عام  السودانيني  الكتاب  اتحاد 
من  وغريها  السودان،  يف  القومية  اللغات  وترقية  تطوير 
ظلت  الروايئ  شخصية  لكن  وجوده.  رشفها  التي  املناصب 
السودانيني،  الروائيني  أهم  من  واحد   . دومــاً األعىل  هي 
خاصيته الكبرية هي كونه يبني نصوصه عىل حداثة لغوية 
فرضتها تحوالت السودان الثقافية، وعىل الحكاية الشعبية 

التي جّذرت نصوصه وأعطتها بعداً ثقافياً مميزاً وخصوصية. 
انحدر  التي  البيئة  املدرسة.  منذ  ماهر،  شعبي  حكاء  فهو 
إبراهيم إسحاق، شكلت موضوعة جوهرية يف كتابة  منها 
تجربته  ذلك  يف  مبا  والقصصية،  الروائية  أعامله  معظم 
الشعرية القصرية التي ال يعتربها مهمة يف مرشوعه األديب. 
ولكنه  تنميقياً،  ليس  كتاباته  يف  العامية  اللهجة  استخدام 
جزء من العملية اإلبداعية ومن البنية النصية التي اختارها 
بالنسبة  املريئ  وغري  البسيط  السودان  من  ليجعل  الروايئ 
بيومياته ولغته.  حياً  تاريخها سوداناً  املنفصلة عن  للنخبة 
لكن لهذه الخيارات خسارات كبرية أيضاً، ألن العامية تغلق 
هذا  كان  ورمبا  واملحلية،  الثقافية  مساحاته  يف  النص  عىل 
الثمن الذي قبل إبراهيم إسحاق دفعه بوعي، مقابل ربح 
رهانه الشعبي. فقد نرش روايته األوىل: »حدث يف القرية« 
السودان، وهي  بحفاوة يف  واستقبلت  أول مرة يف 1969، 
املرجعي  نصه  صالح  الطيب  فيها  نرش  التي  نفسها  السنة 
الكبري: »موسم الهجرة إىل الشامل« الذي حقق عاملية غري 
السودانية  للعامية  الكبري  االستعامل  أن  ونعتقد  مسبوقة. 
قلل من انتشارها، إذ مل تنل حقها الذي تستحقه عربياً عىل 
يف  إسحاق  إبراهيم  كان  هل  الكبري:  السؤال  ولكن  األقل. 
تواضعه الصويف وحبه للجذور الثقافية السودانية املتعددة 
معنياً بالشهرة والعاملية؟ ال أعتقد. فقد خرسها رمبا، لكنه 

ربح السودان الذي أحّب.

 رأي رأي٨
الخميس ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٤ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

الروائي إبراهيم إسحاق خسر العالمية لكنه ربح السودان الذي أحّب

أحمد عبدالقادر محمد أحمد

أجهــــزة العـــدل واقتســام األوّزة

واسيني األعرج

الروائي  غادرنا  وفجائعي،  فجائي  بشكل 
وداع  تلويحة  دون  أيام  قبل  إسحاق  إبراهيم 
بها  نبعث  ما  كثريًا  التي  كتلك  عابرة  قبلة  أو 
لألصدقاء من بعيد. خرج ولم يعد، إال أصداء 
خرب. هل مآل كل كاتب عظيم املنايف القاسية؟ 
وحكاياته  بشعبه  مرتبطًا  السودان  يف  عاش 
لتفكيكها  كلها  حياته  سخر  التي  وأساطريه 
النهاية،  ويف  الكتابة.  مخيال  ضمن  وإدراجها 
أمريكا،  يف  تويف  واملــرض،  األقــدار  وبصدفة 
شاءت  ابنته  ألن  هناك،  دُفِن  هيوستن،  يف 
ملكية  أم  عائلية،  ملكية  إبراهيم  وهل  ذلك؟ 
ماذا  كالسودان؟  لبلد عظيم  وثقافية  حضارية 
العالمة  صالح  الطيب  دفن  لو  سيحدث  كان 
بريطانيا،  يف  الكبرية،  الثقافية  السودانية 
تذكر  حالة  العائلة؟  شــاءتــه  ملــا  استجابة 
بمأساوية األقدار التي يصنعها األفراد أواًل قبل 

أن تبلورها الصدف الحياتية.
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 »حــدث ذلــك يف زمن 
شيخ  أن  ُيذكر  ومام  مىض. 
ونحن  يل  حــكــاه  ــارة  ــح ال
ــورد.  ال حديقة  يف  جلوس 
قنديل  حمزة  عىل  ُعرث  فقد 
بعد اختفاء طويل وهو جثة 

هامدة يف الخالء.
عنقه  ىف  مطعوناً  ُوجد 
بآلة حاّدة، مخّضب الجلباب 
املتجّمد،  بالدم  والعباءة 
عاممته مطروحة عىل مبعدة 
يسرية من الجثة، أّما ساعته 
ونقوده فلم ُتّسا، ما يقطع بأن الجرمية مل ترتكب من أجل 
الرسقة. وتولت الجهات الرسمية الفحص والتحقيق، وانفجر 

الخرب ىف الحارة وذاع برسعة النار يف نشارة الخشب.
وترامى الصوات من بيته، وجاوبته الجارات باملشاركة 
التوتر  من  جو  وساد  النظرات،  الناس  وتبادل  الواجبة 
وأيضاً  خفي،  ارتياح  من  الرسائر  بعض  تخل  ومل  والرهبة، 
مام يشبه الشعور بالذنب، وأفصح عن يشء من ذلك عم 
الزاوية: - القتل أكرب  بّياع اللنب حني همس إلمام  دكروري 

مام يتوقعه أحد، رغم عناده وثقل دمه! فقال اإلمام:
- يفعل الله ما يشاء.

جو  عن  السؤال  فكشف  أعدائه،  عن  النيابة  وسألت 
متحفظ غامض. أرملته قالت إنها ال تعرف شيئا عن عالقاته 

وبني  القتيل  بني  عداوة  بوجود  أحد  يشهد  ومل  الخارج.  يف 
أحد من أهل حارته. بل مل ُيْدِل أحد بشهادة نافعة. ونظر 

املأمور إىل شيخ الحارة متسائال فقال:
- كل ما الحظته أنه مل يكن له أصدقاء!

وملا ُسئل عن أسباب ذلك قال:
- كانوا يستثقلون دمه ومل أهتم مبعرفة السبب.

ذهابه  طريق  كان  الخالء  أن  عىل  التحريات  ودلت 
أحد  يصحبه  يكن  ومل  منه.  وعودته  الرتبيعة  يف  عمله  إىل 
كانوا  إذا  عام  التقليدي  السؤال  وأمام  إيابه.  أو  ذهابه  يف 
يشكون يف أحد أجابوا بالنفي القاطع، ومل يكن أحد يصدق 
أحدا، ولكن هكذا جرت األمور. ولكن ملاذا مل يكن لحمزة 

قنديل صديق يف الحارة؟..
وهو ما ُيرّجح بأنها كانت تضمر له العداء؟ قال شيخ 

الحارة:
فكان  التعليم،  من  يشء  إىل  سبقوا  ممن  كان  إنه   -
التي  الدنيا  عجائب  عن  الناس  يحدث  املقهى  يف  يجلس 
االنتباه.  ويجذب  الدهشة  فيثري  الصحف  يف  عليها  يطلع 
هكذا صار قعر كل مجلس يكون فيه، واحتل مركزاً ال يراه 
عليه  فحنقوا  الفتوات،  أو  الحكومة  برجال  إال  الئقاً  الناس 
وتابعوه بقلوب مليئة بالسخط والحسد. وبلغ األمر نهايته 
من التوتر عندما تكلم ذات يوم عن القرافة كالماً ُعدَّ خارجاً 

عن حدود العقل. وذلك عندما قال يف أثناء حديث له:
- انظروا إىل القرافة، إنها تقع ىف أجمل موضع يف َحيِّنا!

وتساءل الناس عام يريد فقال:

- تصّوروا شاملها حياً سكنياً، وجنوبها حديقة!
وغضب الناس غضباً مل يغضبوه من قبل. وانهالوا عليه 
لوًما وتعنيفاً، وذكروه بكرامة األموات وواجب الوالء لهم، 
وكان بيومي زلط عىل رأس الهائجني فحذره من العودة إىل 

حديث القرافة ورصخ قائاًل:
-نحن نعيش يف بيوتنا سنني معدودة ونلبث يف قبورنا 

إىل يوم يبعثون!
وتساءل قنديل:

- والناس أليس من حقهم أيضا..
ولكن زلط قاطعه هائجا:

-حرمة األموات من حرمة الدين ..
بذلك أفتى زلط الذي مل يعرف كلمة واحدة عن الدين. 
ومل تكد املعركة تهدأ بعض اليشء حتى حمل شيخ الحارة يف 
ذلك الوقت قراراً من املحافظة ينذر بإزالة القرافة بعد مهلة 

معينة داعياً الناس إلقامة مقابر جديدة يف عمق الخالء.
ولكن  والقرار،  قنديل  كالم  بني  عالقة  مثة  يكن  مل 
إن  قالت:  واألكرثية   - إثم  الظن  وبعض   - ظن  البعض 
قنديل أهون من أن يؤثر يف الحكومة، ولكنه شؤم عىل 
أي حال. ورغم ذلك حمله الجميع تبعة ما حدث. وهو 
بالقرار. فضاعف من غيظ  يخِف رسوره  ناحيته مل  من 
بني صياح  الحارة،  شيخ  أمام  وتجمعوا  وحنقهم،  الناس 
بأن  الحّكام  يبلغ  بأن  وطالبوه  النسوة،  وعويل  الرجال 
كرامة  وضّد  الدين  وضّد  وحرام  باطل  الحكومة  قرار 
إنه ال يقل عنهم غرية  الحارة  األموات. وقال لهم شيخ 

إىل  مكان  من  سينقلون  ولكنهم  األمــوات،  كرامة  عىل 
مكان مع املحافظة الكاملة عىل الحرمة والكرامة، فقالوا 
يف إرصار: إن هذا يعني أن اللعنة ستحيق بالحارة ومن 
وأن  نهايئ  الحكومة  قرار  بأن  الرجل  وصارحهم  فيها. 
وزلط  عنهم  وانرصف  للتنفيذ.  يتأهبوا  أن  بهم  األْوىل 

يقول بصوت كالنهيق:
- ما سمعنا عن يشء مثل ذلك منذ عهد الكفار!

قنديل  عىل  بالسخط  الحكومة  عىل  السخط  واختلط 
فصار سخطاً واحداً. ورجع بيومي زلط من سهرة ذات ليلة 
له هيكل  برز  الصغري  السبيل  وعند  املقابر.  مخرتقا طريق 
عظمي متلفعا بكفن، فتسّمر زلط وطار ما يف دماغه من 

دماغه.
قال الهيكل:

ميلك  ما  أمثن  يف  يتهاون  أو  موتاه  ينىس  ملن  الويل   -
وهو القرب.

املوت.  بهمسات  امتأل  وقد  الحارة  إىل  زلط  ورجع 
والحق أنه مل يخف عىل أحد أنه قاتل قنديل. مل يبح برسه 
إىل  ترامت  الحقيقة  تلك  إن  وقيل:  وانحيازاً.  خوفاً  أحد 
املدفون  القرافة  نقل  ضّد  أيضاً  كان  ولكنه  القسم،  مأمور 
فيها أجداده، وُقّيدت القضية ضّد مجهول وراح دم قنديل 
ونحن  آسفة  بنغمة  الحارة حديثه معي  هدراً. ختم شيخ 
َحيِّنا  قرافة  يوم  ذات  كانت  التي  الورد  جلوس يف حديقة 

العتيق.«
• قصة )حديقة الورد(، نجيب محفوظ• قصة )حديقة الورد(، نجيب محفوظ

سردسرد

ذي..  ــي  هـ ــا  ــ »ه  
انظر  حــامــد.  ود  دومـــة 
إىل  برأسها  شامخة  إليها  
ضاربة  إليها  انظر  السامء. 
انظر  األرض.  يف  بعروقها 
املمتلئ  املكتنز  جزعها  إىل 
البدينة،  ــرأة  املـ كقامة 
أعالها  يف  الجريد  وإىل 
الجامحة.  املهر  عرف  كأنه 
وقت  الشمس  تيل  حني 
العرص، ترسل الدومة ظلها 
العالية  الربوة  هذه  من 

الضفة  عىل  الجالس  بها  فيستظل  النهر  عرب 
الضحى،  وقت  الشمس  تصعد  وحني  األخرى. 
ميتد ظل الدومة فوق األرض املزروعة والبيوت 
خرافيا  ُعقابا  أتراها  املقربة.  إىل  يصل  حتى 
باسطا جناحيه عىل البلد بكل ما فيها؟ قررت 
ينظموا  أن  أرادوا  الحكومة مرة قطعها عندما 
مرشوعا زراعيا، وقالوا إن موضع الدومة هذا 
بلدنا  أهل  املاء.  مكنة  إلقامة  موضع  خري  هو 
كام تراهم منرصفون كل إىل هم يومه، وال أذكر 
سمعوا  ملا  ولكنهم  قط.  يشء  عىل  ثاروا  أنهم 
بأمر قطع الدومة، هبوا عن آخرهم هبة رجل 
كان  السبل.  املركز  مفتش  عىل  وسدوا  واحد، 
ذلك يف عهد الحكم األجنبي. وأعانهم الذباب 
أيضا، ذباب البقر. وعال اللغط من حول الرجل 
سنحارب  فإننا  الدومة  قطعتم  إذا  له  يقولون 
الحكومة حتى منوت عن آخرنا. وفعل الذباب 
املاء  يف  أوراقه  فشتت  الرجل.  وجه  يف  فعله 
مافيش  دومة..  يف  )خالص..  يصيح:  وسمعناه 
مرشوع...  يأت  ومل  مكنة  تأت  ومل  مرشوع( 

ولكن بقيت لنا دومتنا.
... انظر إليها يا بني – إىل الدومة – شامخة 
أينام  قديم.  صنم  كأنها  كأنها...  متكربة،  آنفة 
لرتاها  إنك  بل  تراها...  البلدة  هذه  يف  كنت 

وأنت يف رابع بلدة من هنا.
... تقول من زرع الدومة؟

ما من أحد زرعها يا بني. وهل األرض التي 
حجرية  أنها  تر  أمل  زراعية؟  أرض  فيها  نبتت 
النهر  ضفة  عن  بينا  ارتفاعا  مرتفعة  مسطحة 
كأنه  تحتها  يتلوى  والنهر  تثال،  قاعدة  كأنها 
ثعبان مقدس من آلهة املرصيني القدماء؟ ال يا 
بني، ما من أحد زرعها... أغلب الظن أنها منت 
وحدها، ولكن ما من أحد يذكر أنه رآها عىل 
غري حالتها التي رأيتها عليها اآلن. أبناؤنا فتحوا 

أعينهم فوجدوها ترشف عىل البلد.
إىل  الطفولة  بنا ذكريات  ترتد  ونحن حني 
تذكر  ال  الذي  الفاصل  الحد  ذلك  إىل  الــوراء، 
بعده شيئا، نجد دومة عمالقة تقف عىل شط 
يف عقولنا، كل ما بعده طالسم فكأنها الحد بني 
الباهت الذي  الليل والنهار. كأنها ذلك الضوء 
ليس بالفجر ولكنه يسبق طلوع الفجر. أتراك 
يا بني تتابع ما أقول؟ هل تلمس هذا الشعور 
التعبري  عىل  أقوى  وال  ذهني  يف  أحسه  الذي 
عنه؟ كل جيل يجيء يجد الدومة كأمنا ولدت 
هذه  أهل  إىل  اجلس  معه.  ومنت  مولده  مع 
البلدة واستمع إليهم يقصون أحالمهم. يصحو 
الرجل من نومه فيقص عىل جاره أنه رأى نفسه 
يف أرض رملية واسعة رملها أبيض كلجني الفضة. 

تغوصان  رجــاله  فكانت  فيها  مىش 
ومىش  ومىش  بصعوبة.  فيقتلعهام 
الجوع،  منه  وبلغ  الظأم  لحقه  حتى 
ثم صعد  ينتهي عند حد.  والرمل ال 
كثة  غابة  رأى  قمته  بلغ  فلام  تال، 
الدوم يف وسطها دومة – دومة  من 
إليها  بالنسبة  الــدوم  بقية  طويلة، 
وانحدر  بعري.  بينهن  املاعز  كقطيع 
كأن  وجد  وبعدها  التل  من  الرجل 
األرض تطوى له. فام هي إال خطوة 
نفسه  وجد  حتى  وخطوة،  وخطوة 
تحت دومة ود حامد. ووجد إناًء فيه 
لساعته،  حلب  كأنه  عليه  معقودة  رغوته  لنب 
منه يشء.  ينقص  ومل  ارتوى  منه حتى  فرشب 

فيقول له جاره: )أبرش بالفرج بعد الشدة(.
لصاحبتها:  تحيك  منهن  املــرأة  وتسمع 
فإذا  البحر،  مضيق  يف  سائر  مركب  يف  )كأنني 
مددت يدي مسست الشاطئ من كال الجانبني. 
هوجاء  موجة  قمة  عىل  نفيس  أرى  وكنت 
تحملني حتى أكاد أالمس السحاب، ثم تهوي 
يب يف قاع سحيق مظلم. فخفت وأخذت أرصخ 
وكأن صويت قد انحبس يف حلقي. وفجأة وجدت 
مجرى املاء يتسع قليال. ونظرت فإذا الشاطئني 
شجر أسود خال من الورق له شوك ذو رؤوس 
كأنها رؤوس الصقور. ورأيت الشاطئني ينسدان 
عيل وهذا الشجر كأنه مييش نحوي، فتملكني 
حامد(.  ود  )يا   : صويت  بأعىل  وصحت  الذعر 
ونظرت فإذا رجل صبوح الوجه له لحية بيضاء 
ناصع،  أبيض  رداؤه  صدره،  غطت  قد  غزيرة 
ويف يده سبحة من الكهرمان. فوضع يده عىل 
جبهتي وقال: )ال تخايف(. فهدأ روعي. ونظرت 
فإذا الشاطئ يتسع واملاء يسيل هادئا، ونظرت 
وسواق  ناضجة،  قمح  حقول  فإذا  مييني  إىل 
دائرة، وبقر يرعى. ورأيت عىل الشاطئ دومة 
ود حامد. ووقف القارب تحت الدومة، وخرج 
يده  يل  ومد  القارب  فربط  قبيل،  الرجل  منه 
عىل  بسبحته  برفق  رضبني  ثم  فأخرجني. 
يف  وضعها  دومة  األرض  من  والتقط  كتفي، 
يدي. والتفت فلم أجده( وتقول لها صاحبتها: 
)هذا ود حامد... ترضني مرضا ترشفني منه عىل 
لود  الكرامة  تلزمك  منه.  تشفني  لكنك  املوت. 

حامد تحت الدومة(.
وهكذا يا بني. ما من رجل أو امرأة. طفل 
أو شيخ، يحلم يف ليلة إال ويرى دومة ود حامد 

يف موضع ما من حلمه.
تسألني مل سميت بدومة ود حامد؟ صربا 

يا بني.. هاك كوبا آخر من الشاي.
يف  موظف  جاءنا  الوطني  العهد  أول  يف 
الحكومة، وقال لنا إن الحكومة تنوي أن تنشئ 
إن  لنا  وقال  الباخرة.  عندها  تقف  محطة  لنا 
أن تساعدنا وتطورنا،  الوطنية تحب  الحكومة 
ونظر  متهلل.  ووجهه  يتحدث  متحمسا  وكان 
التي حوله ال تستجيب إىل يشء  الوجوه  فإذا 
مام يقول. نحن يا بني ال نسافر كثريا، ولكننا 
أرض  كتسجيل   – مهم  ألمر  السفر  أردنا  إذا 
أو النظر يف قضية طالق – فإننا نركب حمرينا 
املحطة يف  الباخرة من  نأخذ  ثم  كامال،  ضحى 
ذلك،  عىل  بني  يا  اعتدنا  لقد  املجاورة.  البلد 
غرو  فال  الحمري.  نريب  هذا  أجل  من  نحن  بل 

أن املوظف مل ير عىل وجوه القوم ما يدل عىل 
أنهم سعدوا للنبأ. وفرت حامس املوظف وأسقط 
من  فــرتة  وبعد  كالمه.  يف  وتلعثم  يديه  يف 
املحطة؟(  تكون  )أين  أحدهم:  سأله  الصمت 
واحد  مكان  غري  يوجد  ال  إنه  املوظف  وقال 
يصلح محطة – عند الدومة. ولو أنك يف تلك 
اللحظة جئت بامرأة وأوقفتها عارية كام ولدتها 
دهشتهم  أثرت  ملا  الرجال،  أولئك  وسط  أمها 
أحدهم  وسارع  الجملة.  تلك  فعلت  مام  أكرث 
يوم  هنا  عادة  تر  )والباخرة  للموظف:  فقال 
األربعاء فإذا عملتم محطة فإنها ستقف عندنا 
عرص األربعاء(. فقال املوظف إن املوعد الذي 
سيكون  محطتهم  يف  الباخرة  لوقوف  سيحدد 
فرد  األربعاء.  يوم  من  الظهر  بعد  الرابعة  يف 
عليه الرجل: )لكن هذا هو الوقت الذي نزور 
ونأخذ  الــدومــة،  عند  حامد  ود  رضيــح  فيه 
ذلك  نفعل   – نذورنا  ونذبح  وأطفالنا،  نساءنا 
غريوا  )إذا  ضاحكا:  املوظف  فرد  أسبوع(.  كل 
يوم الزيارة(. ولو أن ذلك املوظف قال ألولئك 
الرجال يف تلك اللحظة أن كال منهم ابن حرام، 
فهبوا  تلك.  عبارته  أغضبتهم  كام  أغضبهم  ملا 
لتوهم هبة رجل واحد، وعصفوا بالرجل وكادوا 
من  فانتزعته  تدخلت  أنني  لوال  به،  يفتكون 
انج بنفسك.  براثنهم، وأركبته حامرا وقلت له 
وهكذا ظلت الباخرة ال تقف عندنا. وما نزال 
حمرينا  نركب  السفر،  وأردنا  األمر  بنا  حز  إذا 

ضحى كامال ونأخذ الباخرة من البلد املجاورة، 
ومعنا  حامد  ود  نزور رضيح  أننا  لكن حسبنا 
نساؤنا وأطفالنا، نذبح نذورنا كل يوم أربعاء، 

كام فعل آباؤنا وآباء آبائنا من قبلنا.
)كان ود  قال:  نقال عن جدي  أيب  حدثني 
فاسق،  لرجل  مملوكا  السالف  الزمن  يف  حامد 
وكان من أولياء الله الصالحني، يتكتم إميانه وال 
يجرؤ عىل الصالة جهارا حتى ال يفتك به سيده 
الفاسق. وملا ضاق ذرعا بحياته مع ذلك الكافر، 
أن  هاتف  به  فهتف  منه.  ينقذه  أن  الله  دعا 
افرش مصالتك عىل املاء، فإذا وقفت بك عىل 
الشاطئ فانزل. وقفت به املصالة عند موضع 
الرجل  فأقام  خرابا.  مكانا  وكان  اآلن،  الدومة 
وحده يصيل نهاره، فإذا جاء الليل أتاه امرؤ ما 
بصحاف الطعام، فيأكل ويواصل العبادة حتى 
يطلع عليه الفجر، كان هذا قبل أن تعمر البلد. 
وكأمنا هذه البلدة بأهلها وسواقيها وعامرها قد 
إنه  انشقت عنها األرض. كذاب من يقول لك 
يعرف تاريخ نشأتها. البالد األخرى تبدأ صغرية 
واحدة.  دفعة  قام  هذا  بلدنا  ولكن  تكرب.  ثم 
وهيئته  ينتقص،  وال  عددهم  يزيد  ال  أهله 
ود  دومة  كانت  بلدتنا،  كانت  ومنذ  تتغري.  ال 
قامت  كيف  يذكر  ال  أحدا  أن  يحىك  حامد. 
ومنت، كذلك ال يذكر أحد كيف منت الدومة يف 
أرض حجرية ترتفع عىل الشاطئ، وتقوم فوق 

كالديدبان(.

بني  يا  تذكر  هل  لزيارتها،  أخذتك  حني 
اللوح  تذكر  وهــل  حولها  الحديدي  السور 
وقد  الحجر،  من  نصب  عىل  القائم  الرخامي 
كتب عليه )دومة ود حامد(؟ وهل تذكر القبة 
هو  هذا  الرضيح؟  فوق  املذهبة  األهلة  ذات 
أن  منذ  بلدنا  عىل  وجد  الذي  الوحيد  اليشء 

أنبتها الله.
إيل  نظر  كالمه،  من  الرجل  فرغ  ... وحني 
وعىل وجهه ابتسامة غامضة ترفرف عىل جانبي 
فمه كضوء املصباح الخافت. فقلت له: )ومتى 
تقيمون طلمبة املاء واملرشوع الزراعي ومحطة 
الباخرة؟( فأطرق برهة ثم أجابني: )حني ينام 
الناس فال يرون الدومة يف أحالمهم(. قلت له: 
)ومتى يكون هذا؟( فقال: )ذكرت لك أن ابني 
يف البندر يدرس يف مدرسة. إنني مل ألحقه بها. 

ولكنه هرب. سعى إليها بنفسه. 
يعود.  فال  يبقى حيث هو  أن  أدعو  إنني 
حني يتخرج ابن ابني من املدرسة ويكرث بيننا 
الفتيان الغرباء الروح، فلعلنا حينئذ نقيم مكنة 
حينئذ  الباخرة  لعل  الزراعي...  واملرشوع  املاء 

تقف عندنا... تحت دومة ود حامد(.
الدومة  أن  تظن  ــل  )وه ــه:  ل فقلت 
ستقطع يوما؟( فنظر إيل مليا، وكأنه يريد أن 
ما  الباهتتني  املتعبتني  عينيه  إيل خالل  ينقل 
مثة  تكون  )لن  الكلامت:  نقله  تقوى عىل  ال 
إلزالة  داع  مثة  ليس  الدومة.  لقطع  رضورة 
الناس  فات عىل هؤالء  الذي  األمر  الرضيح. 
 - األشياء  يتسع لكل هذه  املكان  أن  جميعا 
يتسع للدومة والرضيح ومكنة املاء ومحطة 

الباخرة( ».
-مجتزأ طويل من قصة )دومة ود حامد(، -مجتزأ طويل من قصة )دومة ود حامد(، 
الطيب صالحالطيب صالح

دومـــة ود حـــامــد

 حـــديقـــة الــــورد

نجيب محفوظ

الطيب صالح

هامشهامش
أهل  مامنعة  القصتان  تــروي 
يكون  تحديث  للتحديث،  القرى 
محفوظ(،  )نجيب  قصة  يف  جامليا 
ونفعيا يف قصة )الطيب صالح(، لكن 
حامد  ود  بلدة  وأهل  الحارة،  أهل 
وأسطوري،  ديني  زمن  يف  غارقون 
تاريخانية  ال  يف  بجالء  ذلــك  ميثل 
عند  فهي  القرية،  وجود  قصة  رسد 
أهلها موجودة منذ األزل، ووجودها 
لكن  مقدس،  ديني  بحدث  مرتبط 
الحال  هــذا  بــأن  يستدرك  ــراوي  ال
حني  ثــالث،  أو  جيلني  بعد  سيتغري 
تدريجيا  واألحفاد  األبناء  ينفصل 
عن ذاكرة أجدادهم، وينالوا تعليام 

مغايرا ملا عهدوه. 
تلك  من  يصنع  صالح  الطيب 
الشجرة ووجودها يف مخيلة القرويني 
صحوها  يف  بالقرية  يحيط  ــزا،  رم
ماهية  بدقة  يصف  كام  ومنامها. 
واملستعاد،  املكرور  الديني  الزمن 
يف  فهي  محفوظ(  )نجيب  قصة  أما 
حكيها  وموضع  ساخرة،  مجملها 

يعزز ذلك.



العالم يقظا تجاه  أن يبقى  السامية، مما يشدد على ضرورة  أدت جائحة كوفيد19- إىل تصاعد معاداة 
األشكال املستمرة للعنصرية واالضطهاد الديني، هذا ما أكده أمني عام األمم املتحدة يف فعالية، عُقدت بتقنية 
التواصل املرئي، احتفاال بالذكرى السادسة والسبعني لتحرير معسكر أوشفيتز– بريكيناو.وقال األمني العام 

أنطونيو غوترييش إن معاداة السامية تجسدت يف أبشع الصور يف املحرقة )الهولوكوست(، ولكن هذا التمييز 
لم ينته باملحرقة إذ ما زالت تلك اآلفة مستمرة يف العالم اليوم.وأضاف األمني العام: "من املحزن، وإن كان غري 

مفاجئ، أن جائحة كـوفيد19- تسببت يف اندالع أيدلوجية سامة. ويجب علينا أال نتخلى أبدا عن حذرنا".

أهم  فيه  يعرضون  والخبريات،  الخرباء  من  لعدد  تحليال  واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات  مركز  نشر 
القضايا الرئيسية يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وتطوراتها يف 2021... نعرض منه ما يلي:

سيكون عام 2021 عاما مضطربا بالنسبة إلفريقيا جنوب الصحراء يف ظل اآلثار الصحية واالقتصادية 
الجديد  العام  ذلك، سيحدد  من  وبالرغم  والساحل.  وموزمبيق  إثيوبيا  يف  والنزاعات  كورونا،  لوباء  السيئة 

العالقة بني الصني وإفريقيا من خالل الدبلوماسية الصحية ــ توزيع اللقاحات ــ واإلعفاء املحدود من الديون. 
وستكون النقطة املضيئة هذا العام هي إمكانات القيادة اإلفريقية يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ورؤية 
إدارة بايدن القادمة إلصالح العالقات وإحياء الشراكات بشأن تغري املناخ ومكافحة الفساد.وملعاينة بعض أهم 

األحداث يف 2021 يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، نسرد آراء الخرباء والخبريات كالتالي.

النازية الجديدة يف ارتفاع
نظم املراسم كنيس "بارك إيست" يف نيويورك واألمم املتحدة 
بشكل  ُقتلوا  آخرين،  وماليني  يهودي  ماليني  ستة  لذكرى  تكرميا 

منهجي من قبل النازيني وأعوانهم أثناء الحرب العاملية الثانية.
أثناء  ُقتلوا  ملن  تكريم  أفضل  إن  العام  ــني  األم ــال  وق
والكرامة  والعدل  باملساواة  يتسم  عامل  إنشاء  هو  الهولوكوست، 
للجميع. وحذر غوترييش من ظهور إنكار الهولوكوست وتشويهها، 
ومن اكتساب النازيني الجدد وأفكارهم أرضية جديدة بعد أن بقوا 

عقودا يف الظل.
وأضاف أن املنادين بتفوق العنرص األبيض يف أوروبا والواليات 
عرب  األعضاء  بتجنيد  ويقومون  ينتظمون  أخرى،  وأماكن  املتحدة 

الحدود، متباهني بشعارات النازية وطموحاتهم القاتلة.

وأشار األمني العام إىل ما وصفها باألمثلة الصادمة عىل ذلك 
يف العاصمة األمريكية واشنطن مؤخرا، يف إشارة إىل االعتداء عىل 
الكونغرس يوم 6 /يناير. وقال إن رابطة مكافحة التشهري وجدت 
أن اليهود األمريكيني تعرضوا خالل عام 2019 ألعىل مستويات من 

حوادث معاداة السامية منذ بدء تتبع تلك الحوادث عام 1979.

اعتداء على الحقيقة
الجدد  للنازيني  جديدة  جبهات  أيضا  الجائحة  فتحت  وقد 
وسائل  يستخدمون  الذين  األبيض،  العنرص  بتفوق  واملؤمنني 

التواصل االجتامعي يف نرش الدعاية وبث الخوف والكراهية.
وقال األمني العام إن صعودهم املستمر يجب أن ُينظر إليه 
يف سياق االعتداء عىل الحقيقة، عىل املستوى الدويل، والذي قلص 

دور العلم والحقائق القامئة عىل التحليل يف الحياة العامة.
استغالل  ُيسهل  الحقيقة،  "موت  أن  من  غوترييش  وحذر 
االختالفات بني املجموعات أو اخرتاع كبش فداء". وقال إن تشتت 
االجتامعي، ساهم  التواصل  وسائل  التقليدية ومنو  اإلعالم  وسائل 

أيضا يف هذا الوضع.
وقال "عندما تكون الحقيقة نسخة واحدة فقط من بني كثري 
وإعادة  التاريخ  تشويه  وميكن  معتادا  الكذب  يصبح  النسخ،  من 

كتابته" يف إشارة إىل إنكار وقوع الهولوكوست.
واملصالحة  "التعايف  شعار  تحت  ُعقدت  التي  الفعالية  ويف 
يف  ننظر  وفيام  "اليوم،  العام:  األمني  قال  الهولوكوست"،  بعد 
من  مهمة  دروسا  نتعلم  أن  ميكن  كوفيد19-،  جائحة  من  التعايف 
الهولوكوست". وشدد عىل رضورة أن يعالج التعايف بواطن الضعف 

املتبادلة عىل  روابطنا  ويعزز  الجائحة،  التي كشفتها  والتصدعات 
للتعايف،  عاما   2021 يكون  أن  إىل  املشرتكة.ودعا  إنسانيتنا  أساس 
وحث القادة السياسيني والدينيني وقادة املجتمع عىل العمل لبناء 

التوافق للخروج بسالم من هذه األوقات الخطرية.
وشدد أمني عام األمم املتحدة عىل الحاجة لعمل دويل منسق 
ملكافحة تصاعد وانتشار النازية الجديدة واملناداة بتفوق العنرص 

األبيض، ومحاربة الدعايات واملعلومات املغلوطة.
جائحة  من  للخروج  الوحيد  السبيل  إن  غوترييش  وقــال 
كوفيد19- تتمثل يف العلم والحقائق القامئة عىل التحليل. وأضاف 
النهج.  فعالية هذا  قيايس، شهادة عىل  اللقاح يف وقت  إنتاج  أن 
ولكن  األجانب،  وكراهية  السامية  ملعاداة  لقاح  يوجد  "ال  وقال 

أفضل سالح لدينا يظل هو الحقيقة".

االقتصادات اإلفريقية تكافح من أجل التعايف 
من تداعيات كوفيد ــ 19

برنامج  يف  مقيم(  )غري  املساعدين  كبري  تريرب  لريد  يقول 
إفريقيا التابع ملركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية إن الحكومات 
اإلفريقية ستواجه مهمة شاقة إلنعاش اقتصاداتها يف 2021، فهناك 
تحديات كبرية أمام تحقيق ذلك، وهي أن االضطرابات املستمرة يف 
االقتصاد الدويل ستحد من قدرات قطاعات كثرية تساعد البلدان 

اإلفريقية عىل التعايف، مبا يف ذلك التحويالت املالية.
فإبرام  قامتة.  تكون  أن  عن  بعيدة  الصورة  فإن  ذلك،  ومع 
يناير   1 يف   )AfCFTA( اإلفريقية  القارية  الحرة  التجارة  اتفاقية 
العمل،  اإلقليمية، وخلق فرص  التجارة  تعزيز  إىل  2021، سيؤدي 
وتسهيل انضامم البلدان إىل سالسل التوريد العاملية. ومن املرجح 
أيضا أن تتوصل البلدان اإلفريقية إىل بعض االتفاقات مع الدائنني 
األمريكية  الرشكات  ذلك ستعمل  بجانب  الديون.  لتسهيل خدمة 
وإدارة بايدن عىل تعميق الرشاكات التجارية مع إفريقيا وتعزيز 
وتكنولوجيا  الطاقة  مثل  قطاعات  يف  اإلفريقية  الحكومات  جهود 

املعلومات لجعل اقتصاداتها أكرث تنافسية.

الصراع اإلثيوبي يزيد من زعزعة استقرار 
القرن اإلفريقي

برنامج  يف  مقيم(  )غري  أول  مساعد  ماتفس،  هيالري  تقول 
الحرب  أن  واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات  ملركز  التابع  إفريقيا 
عدم  إىل  يؤدي  ما  وهو  ستتفاقم،  تيجراي  منطقة  يف  األهلية 
سيهدد  والــرصاع  املنطقة.  أنحاء  جميع  يف  والنزوح  االستقرار 
الحكومة  قيام  عن  تقارير  ورود  مع  خاصة  اإلقليمي،  االستقرار 
اإلثيوبية بسحب قواتها من جهود تحقيق االستقرار يف الصومال، 
اإلريرتيني  الالجئني  بإعادة  اإلريرتية  العسكرية  القوات  وقيام 
التوتر  تجدد  وأخريا  اإلثيوبية،  الفيدرالية  الحكومة  مع  بالتعاون 
بني إثيوبيا والسودان بشأن األرايض الحدودية املتنازع عليها. وال 
داعي للقول بأن الرصاع سيؤدي إىل تآكل سمعة آيب كوسيط سالم 
الشك  يلقي بظالل من  البالد، مام  الدميقراطي يف  التحول  ويعيق 

عىل مصداقية االنتخابات التاريخية املقرر إجراؤها هذا العام.

الساحل يتجه ملزيد من التدهور
مساعد  براون،  ويل  يقول  الساحل  منطقة  يف  األوضاع  بشأن 
الدولية  الدراسات  ملركز  التابع  إفريقيا  برنامج  يف  مقيم(  )غري  أول 
ينذر  مبعدل  الساحل  منطقة  يف  سيرتاجع  األمن  أن  واالسرتاتيجية 
مايل  األزمة يف شامل  بدء  منذ  العارش  العام  وهو   ،2021 بالخطر يف 
والتي كان عام 2020 من أكرث األعوام دموية بالنسبة لها حيث ُقتل 
ما ال يقل عن 2754 شخصا عىل الرغم من وجود اآلالف من القوات 
الدولية. وأضاف االنقالب الذي وقع يف أغسطس املايض درجة عالية 
توجد  فاسو:  بوركينا  يف  القدر  بنفس  قاتم  اليقني.الوضع  عدم  من 
املساعدات  مجموعات  عىل  محظورة  البالد  من  شاسعة  مساحات 

اإلنسانية والقوات الحكومية. واألسوأ من ذلك، يف أكتوبر املايض، حذر 
برنامج الغذاء العاملي من أن أكرث من 10 آالف يف بوركينا فاسو »عىل 
شهدت  فلقد  للنيجر،  بالنسبة  أما  املجاعة«.  من  واحدة  خطوة  بعد 
سلسلة من املذابح والقتل عىل أيدي قوات األمن يف 2020 مام حطم 
أي أمل يف استقرار البالد. ويف الثاين من يناير الحايل، ُقتل ما ال يقل عن 
100 مدين عىل أيدي إسالميني متطرفني يف منطقة تيالبريي. ويبدو أنه 

من املحتمل أن تشهد النيجر املزيد من الهجامت يف 2021.

تنزانيا تزحف نحو االستبداد
مارييل هاريس، باحثة مشاركة يف برنامج إفريقيا التابع ملركز 
الرئيس  أن  تنزانيا  بشأن  تقول  واالسرتاتيجية،  الدولية  الدراسات 
مدتها  ثانية  لوالية  انتخابه  أعيد  والذى  ماجوفويل،  جون  التنزاين 
لتقارير  طبقا  مزورة  بانتخابات   2020 أكتوبر  يف  سنوات  خمس 
املناهضة  سياساته  من   2021 يف  سيضاعف  الدوليني،  املراقبني 
االقتصادية  السياسات  وتقنني  املعارضني  وقمع  للدميقراطية، 
أن سياسات  املؤكد  يكون من  يكاد  األجنبية.  الرشكات  تنفر  التي 
التجارية  الدولية عن مامرسة األعامل  ماجوفويل ستثني الرشكات 
حرية  تدهور  ونتيجة  رصامة.  األكرث  اللوائح  خالل  من  البالد  يف 
الصحافة وازدياد قلق املجتمع املدىن سارع املعارضون إىل مغادرة 
البالد خوفا عىل حياتهم والتزم املواطنون الهدوء والصمت يف ظل 

قبضة ماجوفويل االستبدادية.

عام مليء بالتحديات من أجل الديمقراطية
يقول جون متني يف هذا الشأن، وهو مساعد أول )غري مقيم( 
واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات  ملركز  التابع  إفريقيا  برنامج  يف 
بها  األفارقة  وإميان  الدميقراطية  املؤسسات  قوة  اختبار  أنه سيتم 
وباالنتخابات كطرق لإلصالح يف 2021. فبالنسبة لألشهر األخرية من 

عام 2020 شهدت إفريقيا عدة انتخابات معيبة للغاية، مبا يف ذلك 
االقرتاع الذي ضمن فرتة والية ثالثة لرئييس غينيا وكوت ديفوار. 
ولكن حتى يف الوقت الذى يتالعب فيه القادة األقوياء بالعمليات 
إىل  ستسعى  االحتجاج  حركات  فإن  السلطة،  يف  للبقاء  االنتخابية 
تفكيك هياكل السلطة االستبدادية وخلق فرص لألجيال الجديدة 
يف  الناجحة  األخرية  االحتجاجات  ذلك،  عىل  دليل  وخري  للقيادة. 
كانت  وإذا  أخــرى.  دول  يف  نفسها  وستكرر  والسودان  مالوي 
التنبؤات باملكان الذي ستظهر فيه هذه االحتجاجات غري معروف 
بعد، فاملؤكد هو أن حركات املواطنني املناهضة لالستبداد لن تخاف 

من الخضوع ألن النموذج أثبت فاعليته يف مالوي والسودان.

الصني تعطي األولوية للصحة والديون يف 
إفريقيا

برنامج  يف  مقيم(  )غري  أول  مساعد  عبدالله،  بن  لينا  تقول 
العالقات  إن  واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات  ملركز  التابع  إفريقيا 
الصينية اإلفريقية سرتكز يف 2021 عىل الدبلوماسية الصحية والتعايف 
االقتصادي. ففي األشهر املقبلة، ستحث الحكومات األفريقية رشكات 
األدوية الصينية اململوكة للدولة )سينوفارم( عىل توفري لقاح ميسور 
التكلفة للسكان األفارقة. ومن املرجح أيضا أن يحتل التعايف االقتصادي 
األفريقية  الصينية  املحادثات  من  كبريا  جزءا  كورونا  تداعيات  من 
سواء كان ذلك من خالل مشاريع استثامرية جديدة، أو إعادة متويل 
الصفقات الحالية، أو اإلعفاء من الديون. من املقرر كذلك أن ُيعقد 
منتدى 2021 حول التعاون الصيني األفريقي )FOCAC( يف داكار، 
السنغال ــ وهي القمة الثامنة ــ يف سبتمرب القادم مام يعطي فرصة 
للصني لتعيد تأكيد التزامها تجاه الرشكاء األفارقة يف كل من التعاون 
يف مجال الرعاية الصحية واالستثامرات واملساعدات بعد تفيش الوباء.

القيادة اإلفريقية تصوغ جدول أعمال مجلس 

األمن
يقول كايل موريف، مساعد أول )غري مقيم( يف برنامج إفريقيا 
والنيجر  كينيا  إن  واالسرتاتيجية  الدولية  الدراسات  ملركز  التابع 
وتونس ستستخدم تواجدها يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
إلعادة تركيز االهتامم الدويل عىل الجهود متعددة األطراف ملواجهة 
هشاشة  وتحديات  اإلنسانية  والتحديات  والصحة  األمن  تدهور 
القارة:  يف  مناطق  ثالث  يف  خصوصا  السمراء،  القارة  يف  الدولة 
الدورية  الرئاسة  تونس  وليبيا.تولت  والساحل،  األفريقي،  القرن 
وتختتم  أكتوبر،  يف  القيادة  كينيا  وستتوىل  الدويل،  األمن  ملجلس 
خطة  تتضمن  املجلس.  أعامل  جدول  لتحديد   2021 عام  النيجر 
السالم،  الحفاظ عىل  تحديات  مناقشات حول  يناير  لشهر  تونس 
الدويل  األمن  مجلس  قرار  من  عاما   20 بعد  اإلرهايب  والتهديد 
واملنظامت  املتحدة  األمم  بني  والتعاون  11 سبتمرب،  أحداث  بعد 
اإلقليمية. وبالنسبة لكينيا فقد ترشحت ملجلس األمن الدويل عىل 
واألمن  والسالم  للتعددية  األولوية  تعطي  نقاط   10 من  أجندة 
عىل  بناء  للنيجر،  وميكن  املستدامة.  والتنمية  اإلنسانية  واإلغاثة 
رئاستها ملجلس األمن الدويل يف عام 2020، إعادة تركيز جهودها 
عىل العواقب اإلنسانية واألمنية للتدهور البيئي، ودور املنظامت 

اإلقليمية يف السالم واألمن، والحوكمة العاملية بعد كوفيد ــ 19.

الرئيس بايدن يعيد ضبط السياسة األمريكية 
تجاه إفريقيا

ُيختتم التحليل برأي جود ديفريمونت، مدير برنامج إفريقيا 
التابع ملركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية، والذي يقول إن الرئيس 
املنتخب بايدن أشار إىل أن الدميقراطية والحكم وحقوق اإلنسان 
ستستعيد مكانتها يف إدارته بعد أربع سنوات من اإلهامل يف عهد 
سلفه. وشدد عىل أهمية التعامل مع املنطقة يف سياقات متعددة 
األطراف، وهو ما أكده تعيينه مساعدة وزيرة الخارجية األمريكية 
السابقة إلفريقيا ليندا توماس جرينفيلد كسفرية للواليات املتحدة 
األفارقة  النظراء  أيضا إلرشاك  اإلدارة  املتحدة.ستسعى  األمم  لدى 
االقتصادية  واآلثــار  املناخ  تغري  مثل  قضايا  يف  املدين  واملجتمع 
بايدن  يرتاجع  أن  املرجح  أخريا، من  للوباء.  الناتجة عن  والصحية 
عن سياسات ترامب املناهضة للهجرة، والتي أثرت عىل املهاجرين 
والالجئني والطالب األفارقة. كام استعرض مستشاره لألمن القومي، 
بـ»التعايش  ووعد  الصني،  تجاه  توازنا  أكرث  نهجا  سوليفان،  جيك 
الواضح برشوط مواتية ملصالح الواليات املتحدة وقيمها«. باإلضافة 
األمنية  املساعدة  يف  التفكري  إعادة  الرئيس  فريق  يريد  ذلك،  إىل 
األمريكية وااللتزامات العسكرية يف املنطقة. ومع ذلك، قد تواجه 
طموحات بايدن عقبات كبرية، مبا يف ذلك املوارد املحدودة، وصغر 
ومكافحة  اإلنسان  حقوق  أولويات  بني  واملقايضات  حكمه،  مدة 

اإلرهاب.
إعداد ــ ياسمني عبداللطيف زردإعداد ــ ياسمني عبداللطيف زرد
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الديمقراطي- وكاالت

الديمقراطي- وكاالت

غوتيريش يدعو لمكافحة تصاعد النازية الجديدة والعنصريين 
البيض والمعلومات المغلوطة

إفريقيا جنوب الصحراء في 2021



ــادي  ن إدارة  مجلس  حــدد 
املقبل  إبــريــل  منتصف  املــريــخ؛ 
العمومية  الجمعية  النعقاد  موعداً 
إدارة  املريخ، الختيار مجلس  لنادي 
جديد، وتفيد املتابعات الدقيقة أن 
املريخ  ملجلس  مرشحني  ثالثة  هناك 
وسوداكال،  وقدالة،  حــازم،  بينهم 
قوية  حملة  املريخ  معارضة  وتقود 
سوداكال  آدم  الحايل  الرئيس  ضد 
املريخ،  رئاسة  من  استبعاده  بقصد 
ولكنه وجد مساندة قوية من اتحاد 
الكرة السوداين و"الفيفا" الذي قرر 

استمراره حتى نهاية فرتته.

سطح  فوق  الساطعة  الشمس  *أشعة 
البحر األحمر ببورتسودان، حيث يتصدر هالل 
القوية  عودته  ومؤكداً  شامخاً  املمتاز  الثغر 
إلعادة أمجاده السابقة كأبرز الفرق املنافسة يف 
البطولة الكربى، وجهود إدارته تتواصل ليصبح 

من املمثلني للكرة خارجياً يف املوسم القادم.
الجزيرة  صوب  يتجه  املــداري  *الفاصل 
العريق  لفريقها  الروح  عودة  بعد  املنتفضة 

العبي  أعرق  من  ساطعة  نجوماً  يضم  الذي 
الفريق  موقع  تحسني  ألجل  السابقني  القمة 

وتكذيب عبارة الصاعد هابط.
ببدور  مرصعاً  السامء  يف  يتوهج  *الهالل 
يف  وتونس  وجامايكا  السنغال  من  جديدة 
معسكر دار السالم الذي يجهز لالنطالقة القوية 
محطة  من  ابتداًء  اإلفريقية  املجموعات  نحو 

جنوب إفريقيا.

الهالل يتعاقد مع النجم الجمايكي إلفيس

كأس إيطالياكأس إيطاليا

10:00 نابويل: سبيزيا
الدوري اإلنجليزي

10:00 توتنهام هوتسبري: ليفربول
الدوري املرصيالدوري املرصي

02:30 البنك األهيل: طالئع الجيش

غزل  السكندري:  االتحاد   05:00

املحلة

07:30 الزمالك: مرص املقاصة

بطولة الربميافريابطولة الربميافريا

02:00 انرت ميالن: جنوى

كأس ملك إسبانياكأس ملك إسبانيا

08:00 نافالكارنريو: غرناطة

أتلتيك  ألكويانو:  ديبورتيفو   10:00

بيلباو

رياضة

عبث إداري 

مجاهد العجب 

 في السنتر 

توصيف  يف  الريايض  والوسط  املريخ  أهل  حار 
بقيادة  الحايل  النادي  إدارة  مجلس  ميارسه  ما  وتسمية 
واليته  فرتة  خالل  أقدم  املجلس  هذا  سوداكال،  آدم 
عىل مامرسة  أشكال عديدة للفوىض، ومارس عشوائية 
متناهية يف اتخاذ كثري من القرارات املهمة واملؤثرة، التي 
واإلداري  الفني  االستقرار  عىل  مبارش  بشكل  انعكست 

بالنادي. 
يف عهد سوداكال عرف املريخ التعاقد مع املدربني 
والالعبني ملدة 24 ساعة ولـ48 ساعة، ودونكم ما حدث 
التونيس  املعد  قبله  ومن  يسيتش  ميودراغ  الرصيب  مع 
بسام، تراجع سوداكال ومجلسه عن اختيار ميودراغ قبل 
أن تسمع بتعاقده جامهري املريخ،  وبرر املجلس خطوته 
العجيبة مبشورة بعض الفنيني الذين درسوا سرية املدرب، 
"يا سبحان الله"، أمل يكن هؤالء موجودين عندما تعاقد 
مجلس سوداكال مع املدرب؟  ملاذا مل يقدموا له النصح؟. 
االلتفات  من  البد  لكن  ميودراغ  عن  ألدافع  هنا  لست 
يف  ناٍد  من  تجعل  التي  الواعية  غري  اإلدارية  للمامرسة 
سوداكال  لتجارب  حقاًل  املريخ  وتاريخ  ومكانة  حجم 

ورفاقه امليامني. 
ملاذا ال يتمهل املجلس قبل أن يندفع للتعاقد مع 
يحتكم  التي  املعايري  ما هي  بدين؟   أو معد  أي مدرب 
عليها هذا السوداكال يف تعاقداته، ومن يقدم له األسامء 

السحرية ومن ينصحه؟.
تساؤالت محرية تجول يف أذهان الجامهري!!  لو أن 
نادياً يلعب يف الحواري والروابط ما أقدم عىل مثل هذا 

التخبط. 
املريخ  أن  غوميز  رحيل  بعد  كتبتها  مادة  ختمت 
يبحث عن مدرب لكن يظل السؤال كم سيصمد القادم 
 48 املدة  تكون  أن  حال  بأي  أتوقع  مل  لكني  الجديد؟ 

ساعة فقط.

املجموعات  دور  يف  كبرية  متاعب  سيواجه  املريخ 

الذي  العبث اإلداري  بدوري أبطال إفريقيا بسبب هذا 

يؤكد كل يوم بأن اإلدارة الحالية بعيدة عن اإلحرتافية، 

وعىل الجامهري أن تتهيأ ملا هو أسوأ.

شيئاً  يقدموا  لن  مورينهو  أو  غوارديوال  أو  النايب 

تحيط  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  يف  للمريخ 

لقد  الشاكلة،  بهذه  إدارية  عقليات  وجود  يف  بالنادي، 

من  الطويلة  القامئة  يف  ليست  العلة  أن  متاماً  وضح 

املدربني الذين رحلوا عن األحمر، وبينهم أسامء محلية 

يف  فشلوا  كلهم  األجانب،  من  وآخرون  املريخ  أبناء  من 

االستمرار والصمود.
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هالل املحرتفني

باإلنترنت

قبلة  الطويل  تاريخه  وعــرب  الهالل  فريق  *ظــل 
املحرتفني من جميع أنحاء إفريقيا والعامل، فالذين ارتدوا 
عشاق  بهرت  فنية  مستويات  قدموا  العظيم؛  شعاره 
املستديرة عامة وعشاق "الفنلة الكحلية" خاصة، وذلك 
الذي  العظيم  الهالل  بارتداء شعار  يحلم  ألن كل العب 

ضم أفضل األفذاذ من نجوم الكرة السودانية.
الهالل  فريق  يف  احرتفوا  الذين  الالعبني  أوئل  *من 
الحارس اليوغندي الشهري إيدي بازي شعبان، الذي احرتف 
السامين،  املهندس عبدالله  الهالل  أيام سكرتري  الهالل  يف 
ثم كان بعدها املحرتف األسطورة يوهانس زمكاييل نجم 
مباريات  سوى  يلعب  مل  الذي  اإلرتــري،  التحرير  فريق 
أن  قبل  املتفردة  مبوهبته  الجامهري  فيها  أمتع  معدودة 
يتوىف يف ظروف غامضة ويرحل جثامنه إىل إرتريا بطائرة 
منصور  عبداملجيد  القوي  الهالل  رجل  بها  تكفل  خاصة 

رحمة الله عليه.
عهد  فجاء  الهالل،  يف  املحرتفني  مسرية  تتوقف  *مل 
الكونغويل زولو ومعه إنقيدي، وقّدما مواسم ناجحة مع 
الهالل وأحدثا الفارق يف مشاركات الهالل الخارجية، خاصة 
مباراة الهالل والهالل السعودي يف بطولة أبها الدولية، ثم 
جاء بعدهام عدد من املحرتفني من الربازيل ونيجرييا مثل 
روبريو،  والربازييل  محمد،  ويوسف  وقودوين،  كلتيش، 
والزمبابوي سادومبا، الذي أصبح اسمه عىل كل لسان يف 

الهالل والسودان.
املحرتفني  أفضل  الهالل  ضم  التطبيع  لجنة  *ومع 
سادومبا  هدية  جييس  واملحرتف  الكونغويل،  فيني  مثل 
راعي  من  الحقيقية  اإلضافات  وكانت  الزرقاء،  للجامهري 
ضم  الــذي  الشيخ،  آل  تريك  الفخري  ورئيسه  الفريق 
التونيس  الطريق  ويف  إبراهيام،  الخطري  السنغايل  للهالل 
فرجاين، ومفاجأة أخرى لتدعيم صفوف الكتيبة الزرقاء يف 
مجموعات إفريقيا املرتقبة لبطولة األندية أبطال الدوري.
ضم  يف  التفرد  صاحب  وهو  األصل  يسجل  *الهالل 
وأحدثوا  جدارتهم  جميعاً  أثبتوا  وقد  لصفوفه،  املحرتفني 
الفنية  مبستوياتهم  الجامهري  وبهروا  ملحوظاً  فارقاً 
من  دفع  مهام  الهالل  أن  والشك  الكبرية،  وإمكانياتهم 
األموال فإنه سيجني مثار مشاركة هؤالء معه يف املباريات 
وترقبهم  تتعقبهم  حيث  وخارجياً،  محلياً  التنافسية 

الجامهري بفارق الصرب.
*البد أن تقف الجامهري الهاللية مع لجنة التطبيع 
الداعم  خلفه  ومن  السوباط  هشام  املتجرد  بقيادة 
األكرب تريك آل الشيخ، وهم يقودون مسرية األزرق نحو 
اإلنجازات والبطوالت، وينفقون الغايل والنفيس ليستفيد 
اإلفريقية  املنافسات  يف  املرموقة  مكانته  من  البلد  سيد 
كأكرب األندية بجانب األهيل القاهري، والرتجي التونيس، 

والزمالك، ومازمبي، واإلفريقي التونيس.
يف الويبيف الويب

الهالل يف كل يشء حقا  ليقلد  املريخ  *ملاذا يسعى 
إنه ضلنا.

*الهالل يسعى للتميز، واملريخ يقتفي أثر الهالل يف 
كل يشء.

*هل مازال إعالم املريخ يحلم بعودة الهارب جامل 
الوايل للمريخ.

*جبنا مدرب رصيب جابوا مدرب رصيب.
رئيس  جابوا  مشكور  سعودي  فخري  رئيس  *جبنا 

فخري سعودي.
*مريخاب حاكو حاكو.

*لجنة االستئنافات تسقط بس.
عجب  بالثاليث  الــرر  إلحاق  يف  املريخ  *تسبب 
وخميس الرشيد وحرمه من نشاطهم بعد عملية القرصنة 

الشهرية.

املريخ يعقد جمعيته يف إبريل

نجم  مع  التعاقد  يف  الهالل،  نادي  نجح 
العب  باول"  إلفيس  "ألفاس  جامايكا  منتخب 
الطرف األمين، يف صفقة ُتعدُّ من العيار الثقيل 
مع  الحايل،  املوسم  نهاية  حتى  ميتد  وبعقد 
نجح  حيث  إضــايف،  ملوسم  التجديد  إمكانية 
الزرقاء  للقلعة  الالعب  مسار  تحويل  يف  الهالل 
بفضل الرئيس الفخري للنادي سعادة املستشار 
وتكّفل  املفاوضات  رعى  الذي  الشيخ،  آل  تريك 
التطبيع  لجنة  مع  بالتنسيق  الصفقة  بقيمة 
مجهوداته  عىل  نارص  أبو  شكرت  التي  بالنادي 
خدمة  يف  بها  يقوم  التي  وإسهاماته  الكبرية 

الهالل.
الــرواق  العبي  أميز  أحد  ألفاس  وُيعدُّ 
الجاماييك،  املنتخب  يف  أساسياً  ويلعب  األمين، 
وينتظر أن يصل الالعب إىل السودان فجر األحد 
وإجراء  الهالل  شعار  بارتداء  اإلجراءات  إلكامل 

الكشف الطبي.

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

مصطفى درش

مدافع ميالن يخضع لفحوصات 
التسيو

وصل املدافع األرجنتيني، ماتيو موساتشيو، الذي لعب خالل 
روما  اإليطايل،  ميالن  صفوف  يف  األخرية،  ونصف  الثالثة  املواسم 
إلنهاء إجراءات انتقاله إىل التسيو.وكشف نادي التسيو، عرب حسابه 
مرفقا  العاصمة"،  موساتشيو  ماتيو  "وصل  )تويرت(:  شبكة  عىل 
النسور. وشاح  يرتدي  بينام  األرجنتيني،  لالعب  بالتغريدة صورة 
للفحوصات  األربعاء،  امس  عاما(،   30( موساتشيو  وسيخضع 
الطبية، وينتظر تجاوزها يك ينضم رسميا إىل فريق العاصمة، الذي 
يدربه سيموين إينزاجي.وبدأ املدافع املخرم مسريته، يف صفوف 
ريفر بليت املحيل، قبل أن يتألق بقميص فياريال )2010-2017( 

ومنه انتقل إىل ميالن، الذي لعب معه 75 مباراة وسجل هدفني.

ود أبوك ينضم للمنتخب 
األول 

سعيد  أحمد  مروي  أهيل  مهاجم  انضم 
األول،  الوطني  للمنتخب  أبوك"  بـ"ود  الشهري 
الذي استهل تحضرياته للقاء ساوتومي من خالل 
املهاجم  عىل  االختيار  ووقع  الحايل،  تجمعه 
تريي  سيف  النجم  اعتذار  أعقاب  يف  الشاب 
يف  عنه  بدياًل  ليكون  واإلعياء  اإلرهاق  بداعي 

التحضريات للمواجهات اإلفريقية.

صربي عبداهلل: توقف الدوري مفيد
أبدى املدرب الشاب صربي عبدالله ارتياحه لتوقف بطولة الدوري 
املمتاز لكرة القدم لعرشة أيام إلتاحة الفرصة إلعداد املنتخب الوطني، 
"سنحاول  إعالمية:  ترصيحات  يف  بورتسودان  العرب  حي  مدرب  وقال 
أداء  عىل  مؤخراً  ظهرت  التي  السلبيات  ملعالجة  الحالية  الفرتة  اغتنام 
القادمة، وأرجع صربي  الفريق، بجانب تجهيز كل الالعبني للمواجهات 
خسارة السوكرتا األخرية لعدم التوفيق وسوء الطالع الذي الزمه، ووعد 

أنصار النادي بالظهور بشكل مرشف خالل الجوالت املقبلة".

ميالن  ــدرب  م بيويل  ستيفانو  ــال  ق
تقدم  إبراهيموفيتش  زالتــان  املهاجم  إن 
باالعتذار بعد طرده خالل الخسارة 1-2 أمام 
غرميه إنرت ميالن يف مباراة قمة مثرية بكأس 
إبراهيموفيتش  القدم.ومنح  لكرة  إيطاليا 
الثامنية لكأس  التقدم بهدف مليالن يف دور 
إيطاليا قبل أن يسيطر التوتر عىل األجواء يف 
سان سريو.وتشاجر إبراهيموفيتش وروميلو 
مانشسرت  يف  السابقان  الزميالن  لوكاكو، 
نهاية  يف  الغاضبة  الكلامت  وتبادال  يونايتد، 
الالعبون  يتدخل  أن  قبل  األول  الشوط 
امللعب.وأشهر  من  الخروج  مع  لتهدئتهام 
أن  قبل  لالعبني  الصفراء  البطاقة  الحكم 
بسبب  أخرى  بطاقة  إبراهيموفيتش  يتلقى 

خطأ ضد ألكسندر كوالروف ليخرج مطرودا 
فيها  ينال  مرة  أول  وهي  الثاين،  الشوط  يف 
بطاقة حمراء يف أوروبا منذ طرده مع باريس 
سان جريمان أمام تشيليس يف مارس/ 2015.
وقال بيويل "لقد اعتذر مثل البطل العظيم. 
لقد تأثر بشكل مبالغ فيه برغبته يف مساعدة 
بنقص  الصمود  السهل  من  يكن  مل  الفريق. 
إنرت". من  قويا  الضغط  كان  لقد  عــددي. 
وهذا أول هدف لالعب الدمناريك يف موسمه 
الحايل.وبدأ إريكسن أربع مباريات  املحبط 
فقط يف الدوري هذا املوسم وذكرت تقارير 
ظل  يف  إنجلرتا  إىل  العودة  من  اقرتب  أنه 
توتنهام  انتقاله من  منذ  إيطاليا  معاناته يف 

هوتسبري قبل عام واحد.

بيولي: إبراهيموفيتش اعتذر مثل البطل العظيم

النابي مدربًا للمريخ  الهالل يصدر بيان شكر لرتكي آل الشيخ
املدرب  عىل  املريخ؛  نادي  إدارة  مجلس  استقر 
مهام  ليتوىل  الجنسية،  البلجييك  النايب  الدين  نرص 
رئيس  قادها  مفاوضات  بعد  للمريخ  الفنية  اإلدارة 
النادي آدم سوداكال، وذلك بعد تراجع مجلس إدارة 
بعد  يسيتش  ميودراغ  الرصيب  مع  التعاقد  عن  املريخ 
عمل  أن  للنايب  لألحمر.وسبق  مدربا  إعالنه  من   48
بالسودان، حيث أرشف عىل تدريب الهالل يف موسم 
إنجازات  أبرز  املجموعات،  دور  لبلوغ  وقاده   2014
توج  عندما  الكونغويل  ليوبارد  مع  حققها  التي  النايب 

معه بلقب البطولة الكونفدرالية عام 2012.

فيه  شكرت  بياناً  بالهالل،  التطبيع  لجنة  أصــدرت 
إعالنه  بعد  شيخ،  آل  تريك  الهالل  لنادي  الفخري  الرئيس 
التعاقد الرسمي مع الدويل الجاماييك ألفاس باول، القادم 
بقيمة  متكفال  األمرييك،  ميامي  إنرت  نادي  صفوف  من 

الصفقة كاملة.
عرب  بيان  يف  الهالل،  نادي  من  املوجه  الشكر  وجاء 
حسابه النادي الرسمي عىل "فيسبوك"، ذكر فيه أن "الهالل 
يشكر معايل آل الشيخ عىل جهوده الكبرية يف دعم الفريق 
غامر  بهم  ليخوض  الساحة  يف  املحرتفني  بأميز  األزرق 
التنافس اإلفريقي يف دوري املجموعات اإلفريقية املرتقب.
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أهلك كان اكلو لحمك ما بكسرو عظمك
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من اآلخر
أسماء جمعة 

املغنوايت  هذا  استفرغه  الذي  الكالم  هذا  يف  استغراب  ال 
ال  وهو  بامتياز،  إنقاذية  صناعة  فهو  الخالية(  )العاممة  صاحب 
يستطيع أن يخفي ذلك باعتبار أنه من )العوعايني( الذين ميثلون 
الوخيمة  اإلنقاذ  بيئة  يف  مغنواتية وجدوا  من  املسخ  الشخصيات 
هذا  واالنتهازية..   الجهل  يف  طبيعتهم  مع  تتفق  بيئة  أفضل 
الشخص ومن يشابهونه يف الكار رجاال ونساء من الذين كانوا مع 
النهب واالنتهازية صدقوا أنهم  نجوم  اإلنقاذ ويفعلون فعلها يف 
والتعايل   واالستكراد  االستغالل  يف  اإلنقاذيني  مثل  وهم  مجتمع 
عىل املواطنني واالنشغال بحصد األموال يف مغاالة.. حتى ان هذا 
الجوع  إنه سيموت من  القنوات ويقول  الذي يلعلع يف  املغنوايت 
جعل نصيبه يف الليلة الواحدة مائة مليون جنيه.. وهي ليست ليلة 
بل أقل من تسعني دقيقة ال تستغرق منه أكرث من ست أغنيات 
بني الساعة التاسعة والنصف والحادية عرشة.. فانظر كم يبلغ مثن 
األغنية الواحدة بالرغم من أن ثالثة أرباعها كركبة مزبكة و)بحلقة 

واملغنيات  املغنني  من  أمثاله  من  كثريون  هناك  الفراغ(..!  يف 
هذا  ولكن  اإلنقاذ  فرختهم  الذين  الشعب  عن  املعزولني  الجهلة 
الرجل بالذات هو أفضل من ميثلهم )الكمدة بالرمدة( فقد اشرتته 
اإلنقاذ مبكرا ومن غري أن يعرف )كوعها من بوعها( فغنى النقالبها 
املشؤوم )هبت ثورة اإلنقاذ(  وهو يعتقد أن الناس تناسوا هذه 
اإلغاظة للشعب عرب هذه األغنية )األثيمة( التي كان يتم ترديدها 
يف أيام اإلنقاذ األوىل صباح مساء نكاية يف الشعب وتبشريا باأليام 
القنوات ويقول  القادمة..لقد بلغ به جهله أن يصيح يف  السوداء 
القنوات  عرب  ذلك  يقول  أنه  وينىس  العدالة..!  أين  الحرية..  أين 
عهد  يف  ذلك  يقول  أن  يستطيع  كان  فهل  أحد..  يسأله  أن  دون 
اإلنقاذ ويشتم الحكومة والوالة والحرية والتغيري. . ويطربق كام 

يشاء.. ؟! 
األنىك أنه كان يكرر عرشين مرة  جملتني ال يعرف غريهام وهام 
من )أبيخ( ما ميكن سامعه من لغو؛  ويقول إنه يشكو من الجوع 

مع أنه يكاد يطق من السمنة.. ومع ذاك يغني )جسمي املنحول 
براهو جفاك( ألنه ال يفهم مطلوبات الصحة والرشاقة الجسامنية 
للفنان الذي زاده املشاعر واألحاسيس والعواطف..!  قبل أن يجوع 
ملاذا ال يبيع الفائض من أمتار العاممة التي يجلس تحتها؟ وما أهون 
العامئم تاج السودانيني عندما يتنافس من ال يستحقون حملها  يف 
عدد الياردات ونعومة الخامة.... أين مليارات اإلنقاذ وأين ماليني 
الساعة مقارنة بعلامء  الحفالت وهو صاحب أعىل سعر بحساب 
الوزراء والوكالء والدبلوماسيني وأعضاء رئاسة  الفيزياء  ومرتبات 
متوسطة  واملصانع  والفابريكات  والتجزئة  الجملة  وتجار  الدولة 
الحجم..؟! ملاذا ال يبيع خامتا واحدا من )الخواتم األملاظية( عىل 
أصابع يده اليرسى.. بدال من أن يهدد الناس مثنى وثالث ورباع 
بالسفر وبأنه )ما عندو مشكلة( وسيهاجر  اىل ديب )ويرتك السودان 
يتيام( والناس حيارى..ويحل مشكلته ويرتك )جمهوره( ميوت من 
الجوع..!! أال يعلم هذا املخلوق عن الكورونا التي أغلقت بسببها 

مسارح لندن وفيينا ونيويورك وباريس وتوقفت كل عروض الباليه 
واألوبرا والسيمفونيات واالوركسرتاليات حتى يبيك عىل )النقاطة 
وصفوف  انت  ومالك  املليارات..!  منها  جنى  التي  والعدادات( 
وحفلة  حفلة  بني  املاليني  تقبض  وانت  املخابز  وزحمة  البنزين 
ومجالس ونسة ورحالت وتسجيالت و)كونكان( .. هذا عدا )عشاء 

الفنانني( املجاين..!
استضافا  اللذين  واملذيعة  املذيع  اىل  يا صديقي  انظر  ثم   
هذا املغنوايت اإلنقاذي وسمحا له بأن يفرغ بطنه أمام الشعب 
خطل  له  يبينا  أن  غري  من  للغثيان.  املثري  الهراء  بهذا  السوداين 
رجع  وال  رجعت  فال  عمرو..  بأم  الحامر  ذهب  )إذا  يقول..  ما 

الحامر(...!

قاهريات )8( 

مقطع شعري

أزهري محمد علي

أبداكى من وين.. وفيني منك لسة 
حاجات

من مخاوف ومن شجن
أبداكى من وين.. وظنى إنك

فكرة إعالن الحياة
وانتهاءات العوارض والمحن

ابن خلدون

واقتصادية  سياسية  أزمات  من  اليوم  السودان  يعانيه  ما 

واجتامعية؛ هو نتيجة تاريخ طويل من الفشل السيايس امتد لـ65 

سنة، هيئأت له البيئة فئاتاً من الشعب تفتقر إىل الوعي والِحكمة 

والنزاهة حكمت البلد عىل هواها، وتعتقد أنه ال يوجد من هو 

أهدى منها، وما زالت رغم تاريخها الخايل من النجاح ترص عىل 

االستمرار وال تريد االستامع للنصح واإلرشاد أو االنفتاح والتطور، 

وهذه هي أزمة السودان وُأس مصائبه، وأغلب السياسيون اآلن 

هم أبناء هذه الثقافة، لذلك يعملون دون وعي للمحافظة عليها، 

وثورة ديسمرب يجب أن يكون هدفها األسمى هو تغيريها بأخرى 

تسمح بنمو الحلول الجذرية التي تنتج لنا سياسني مختلفني لهم 

القدرة عىل رؤية مشاكل السودان بوعي ونزاهة، واآلن يجب أن 

ثورية  بوسائل  الهدف  هذا  تحقيق  عىل  الشعب  اهتامم  ينصب 

متطورة غري تلك التي استخدمت إلسقاط النظام املخلوع، فحلول 

أزماتنا يكمن يف إصالح البيئة السياسية والسياسيني.

املشهد السيايس الحايل يضج بهذه الفئة التي تتنافس عىل 

من  اآلن  املطلوب  ولذلك  الشعب،  مبعاناة  مهتمة  غري  املناصب 

خالل استمرار الثورة هو الضغط ملعالجة ثقافة الفشل والضالل 

أبسط  حل  عن  عاجزين  ساسة  لنا  أنتجت  والتي  التاريخية، 

األزمات، ولذلك البد من تغيري اسرتاتيجية ترتيس الشوارع وكذلك 

زيادة  يف  تتسبب  ألنها  مناسبة  غري  أصبحت  فهي  املظاهرات، 

املعاناة عىل الناس، وتستهلك طاقة الجامهري، والكثري من الوقت 

الذي يهدر بال فالئدة، كام أنها تزيد الطني بلة، ألنها تسمح لغري 

ويتقدموا  املشهد،  من  جزءاً  يصبحوا  أن  وعقلياً  نفسياً  املؤهلني 

الصفوف ويصبحوا قادة فاشلني يف املستقبل، وبهذا نكون ألحقنا 

السيايس  الضالل  ثقافة  الحفاظ عىل  بأنفسنا وساهمنا يف  الرضر 

ودعمناها بشكل جديد. 

األول  اتجاهني،  يف  تعمل  جديدة  وسائل  ابتداع  من  البد 

التغيري  عىل  السياسيني  رشكائها  وحمل  الحكومة  عىل  الضغط 

والثاين مساعدتها يف  الشباب،  والتطور وتصعيد ساسة جدد من 

الحلول من خالل تحريك املجتمع وتوجيهه ليكون إيجابياً فاعاًل 

اجتامعية وسياسية  وواعياً، فمثاًل ميكن تكوين مجموعات عمل 

نشطة، ولدينا منوذج جاهز هو لجان املقاومة التي كونها الشباب، 

ولكن لوحدها ال تسطيع أن تفعل شيئاً، لذلك نحتاج إىل املزيد 

من املجموعات ومن كل الفئات، فمثاًل للضغط من أجل تشكيل 

الحكومة والربملان ميكن تكوين برملان شعبي مختار من كل أقاليم 

ميكنهم  وهؤالء  تكوينه،  املزمع  الربملان  أعضاء  بعدد  السودان 

دعمهم  عليه  الذي  الشعب  عن  إنابة  الربملان  أمام  االعتصام 

مجموعات  إىل  الناس  يحتاج  األحياء  ويف  أخرى،  مبهام  والقيام 

تضغط من أجل االستجابة لتقديم الخدمات وتطويرها، مع هذا 

كله يجب أن يتخىل املواطنون عن الجشع والسمرسة واملضاربة 

التي تسهم يف زيادة األزمات  العملة واالحتكار وكل األعامل  يف 

والتفكري يف اإلنتاج، وكذلك االستفادة من وسائل التواصل بشكل 

أفضل، وبهذا ستجد الحكومة نفسها مضغوطة بشكل أكرب فتعمل 

باجتهاد وتستجيب برسعة ويحصد املواطن نتائج أفضل.

عموماً، يجب أن تكون للجامهري اسرتاتيجية جديدة إلخراج 

الحكومة  الحقيقية وليس فقط الضغط عىل  السودان من أزمته 

والوقود وغريها من مشاكل ميكن معالجتها  الخبز  أزمة  ملعالجة 

ويستمر  الحقيقية  األزمة  لتبقى  املخلوع  النظام  طريقة  بنفس 

الثوري  الضغط  وسائل  لذلك  ومنوه،  الفشل  لبقاء  املالئم  املناخ 

يجب أن تتطور، فالرتس واملظاهرات ال يكفيان لتحقيق طموحات 

الشعب.

الحل يف تطوير العمل الثوري

د. مرتضى الغالي 

مسألة

الخميس ٢٨ يناير  ٢٠٢١م - املوافق ١٥ جمادي اآلخرة  ١٤٤٢هـ  العدد )١١٤(

 مواقع التواصل االجتماعي 

))11((
• الطائرات التي تؤجر مبئات اآلالف من الدوالرات وتحمل 
ال"أحد عرش بشرياً"_ كام قال أستاذنا كامل الجزويل حفظه الله_ 
وتجوب بلدان أفريقيا وآسيا؛ يف زيارات ال يقرها دستور وال منطق؛ 
أما كان األوىل أن تستعيد الدولة بإحداها جثامن الكاتب والروايئ 
والباحث إبراهيم إسحاق ليدفن يف البالد التي عشق ترابها وناسها؛ 
رغم أنها كتبت عليه العيش طول الدهر باملغرتبات، ويشاء القدر 

أيضاً أن ميوت بعيداً عنها ويدفن بهيوسنت بالواليات املتحدة.
وهو  وترحاله؛  حله  يف  إبراهيم  حمله  الــذي  السودان   •
املعّلم قبل أن يكون الكاتب والروايئ العظيم، وكتب عنه القصص 
والروايات والدراسات وحمله هاًم وعشقاً؛ هل يستكرث عليه نقله 
يف تابوت خشبي بارد عائداً إىل ودعة مسقط رأسه ليودعه تالميذه 

وناسه وشعبه ويلقون عليه النظرة األخرية.
يوسف  التيجاين  ميوت  السودان؛  يف  املبدعني  أقدار  هكذا   •
بشري مصدوراً يتآكله الداء لعمله يف طلمبة بنزين، يقيض معاوية 
نور محبوساً ومقيداً بالجنازير، ويرحل بهنس متجمداً من الربد يف 
أرصفة القاهرة القاسية، بينام يتنعم اللصوص والطفيليون وسارقو 

قوت الشعب.
اللغة  فيه  استخدم  عظياًم؛  رسداً  إسحاق  إبراهيم  كتب   •
الدوام  الشعبية خارج  الثقافة  ليهرّب  بالفصحى؛  العامية ومازجها 
لنصه  كبنية  ذاتها  الحياة  استخدم  وامليتة؛  الباردة  للغة  الرسمي 
الروايئ قبل توظيفه للغة املحكية؛ وقد قال إنه استلهم فكرة عامله 
الروايئ عن جيمس جويس وووليم فوكرن؛ وكان يرى أن عىل الكتاب 

االنكباب عىل ثقافاتهم املحلية لينهلوا منها؛ ويقدموها للعامل.
• أبرز أعامله "حدث يف القرية" و"مهرجان املدرسة القدمية" 
و"أخبار البنت مياكايا" و"وبال يف كليمندو" و"فضيحة آل نورين"، 
كافا، عرضحاالت كباشية، حكايات  ناس من  والبلدة،  الليل  أعامل 
القرية  يف  الروائية حدث  أعامله  أوىل  وقد صدرت  الحالالت؛  من 
١٩٦٩م يف ذات العام الذي صدرت فيه موسم الهجرة إىل الشامل.

يف  قبورهم  وظلت  رحلوا  السودانيني  املبدعني  من  كثري   •
عبد  الراحل جييل  مثل  عنهم؛  السودان  غربة  عىل  البعيد، شاهداً 
الرحمن وعبد املنعم عبد الحي اللذان دفنا بالقاهرة ومحمد أحمد 
بالسعودية ومحمد  بأسمرا ومصطفى سند  الذي يقبع قربه  رسور 

مفتاح الفيتوري باملغرب.
إىل  أحسن  كام  إليه؛  وأحسن  إسحق  إبراهيم  الله  رحم   •

كتابته.
))22((

ثورة ديسمرب  نتاج  ُمرة  السوداين مثاراً  الشعب  • هل يجني 
عرب  اإلحساس؛  هذا  املواطنني  منح  جهات  تريد  أم  العظيمة؛ 
األسعار  وارتفاع  السوق  انهيار  يف  والتسبب  بالعمالت  املضاربات 
لتفويض  الجامهري  لتخرج  الدميقراطي  االنتقال  مسار  وعرقلة 

الجيش وتنفيذ السيناريو البليد الذي حدث يف الجوار؟
ووالدة  ُمر،  االقتصاد؛  لتعايف  الرضوري  الهيكيل  اإلصالح   •
النهضة من براثن الدمار ُمرة، وال ميكن العالج بغري مرارات كثرية؛ 

إذا وضعنا أقدامنا يف الطريق الصحيح.
العسكري  املكّون  بني  صفقة  وجود  هي  املخاوف  أكرب   •
القادم؛  معادالت  يف  ومتكينه  وجوده  لضامن  الــدويل؛  واملجتمع 
والجيش  األفريكوم  بني  بدأت  التي  العالقة  هي  ذلك  مؤرشات 
بقادة  ولقاءاته  كوهني  إييل  اإلرسائييل  االستخبارات  وزير  وزيارة 

األجهزة األمنية والعسكرية.
))33((

• أصدر اإلعالم الخارجي التابع لوزارة الثقافة واإلعالم قراراً 
مبنع الصحفيني واإلعالميني من السفر وتغطية األحداث يف واليات 
دارفور، كام قيد سفرهم وعملهم يف الواليات األخرى بالحصول عىل 
برتدي  القرارات  هذه  وبرر  العسكرية،  االستخبارات  من  ترصيح 

األحوال األمنية يف دارفور.
• مل تتحول وتكرب الحرب يف دارفور إال بالغتغتة والدسديس؛ 
بعيداً  العمل  يريد  من  هناك  بأن  تيش  اإلعــالم  إبعاد  ومحاولة 
التحول  اتجاهات  يف  يقدح  مجمله  يف  الفعل  وهذا  الضوء؛  عن 

الدميقراطي.
• قضية الحرب يف دارفور ال تحل مبنع اإلعالم من الوصول إىل 
املعلومات واألخبار؛ ولكن تحل عرب عملية سالم حقيقي تخاطب 

جذور األزمة وتشمل أصحاب املصلحة الحقيقيني.

وداعًا إبراهيم إسحاق

هكذا
عبدالرحيم حمدالنيل

نياال- الدميقراطينياال- الدميقراطي
التقت سكرتارية مؤمترات البناء املحيل والوطني بوايل 
املوافق  الثالثاء  يوم  مهدي،  موىس  دارفور،  جنوب  والية 

٢٠٢١/١/٢٦م، وذلك مبقر اقامته بنياال.
كام التقت السكرتارية اثناء وجودها باملدينة بالعديد 
وتم  دارفور،  بوالية جنوب  واألهلية  املدنية  املكونات  من 
االتفاق عىل تنظيم املؤمترات بوالية جنوب دارفور مبشاركة 
كافة القوى واملكونات املدنية بالوالية مبا ميكن كافة قوى 
املؤمترات وبحث  املجتمع من مناقشة قضاياها من خالل 

الحلول لها من خالل وسائل الحوار السلمي.

الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت
يف  األمرييك  الشيوخ  مجلس  صادق 
بلينكن  أنتوين  تعيني  عىل  يناير2021   26
يف منصب وزير الخارجية يف إدارة الرئيس 
األمرييك الجديد جو بايدن. فامذا نعرف 

عنه وعن توجهاته؟.
حياتهحياته

أصدقاؤه،  يسميه  كام  بلينكن  توين 
أرسة  ابن  نيويورك،  مدينة  يف  املولود 
العمل  يف  طويل  تــاريــخ  لــه  يهودية 
منصب  والــده  توىل  حيث  الدبلومايس، 

عامي 1994 و1997 خالل  بني  املجر  املتحدة يف  الواليات  سفري 
حكم الرئيس بيل كلينتون.

انفصل والداه عندما كان طفال صغرياً ، فانتقل مع والدته إىل 
باريس عندما كان يف الخامسة من عمره، حيث درس يف مدارس 

فرنسية.
واملحامي  الهولوكوست  من  الناجي  من  والدته  تزوجت 
يف  أمضاها  التي  الفرتة  عن  مذكراته  نرش  الذي  بيسار،  صامويل 

معسكري اعتقال ماجدانك وداكاو.
درس بلينكن الحقوق يف جامعة هارفارد األمريكية العريقة 
للصحيفة  مقاال  كتب  وقد  املــايض،  القرن  مثانينيات  بداية  يف 
عام  الفرنسيني  االشرتاكيني  بانتصار  فيها  أشاد  وقتها،  الجامعية 
كان  الذي  فالريي جيسكار ديستان،  الفرنيس  الزعيم  1981 عىل 

يعترب من أصدقاء زوج والدته.
عام  ريان  ماورين  إيفان  الحالية  بزوجته  بلينكن  التقى 
1995عندما كان يعمل يف مجلس األمن القومي يف البيت األبيض، 
األوىل  السيدة  مواعيد  ترتيب  عن  مسؤولة  هي  كانت  بينام 

هيالري كلينتون.
نرش بلينكن عام 1987 كتابه: حليف مقابل حليف: أوروبا 

وأزمة خط األنابيب السيبريي.
مسرية مهنيةمسرية مهنية

ولبلينكن عالقة وثيقة بالقارة األوروبية، ويعترب من املدافعني 
بشدة عن التحالف بني الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.

تعترب القارة األوروبية رشيكاً حيوياً للواليات املتحدة حسب 
رأيه وانتقد بشدة خطط الرئيس السابق دونالد ترامب بسحب 
القوات األمريكية املنترشة يف أملانيا، واصفاً إياها بالغبية "وخسارة 
يف  حلفائنا  اهم  أملانيا،  وترض  الناتو  حلف  وتضعف  اسرتاتيجية 

القارة األوروبية وتقوي فالدميري بوتني".
وال تزال شقيقة بلينكن ليا بيسار ، متلك منزاًل يف باريس رغم 
أنها تعيش يف نيويورك وتدير مرشوعاً يحمل اسم "عالء الدين" 

يهدف اىل تعزيز التفاهم بني الثقافات املتعددة.
وقد عملت ليا بيسار، أيضاً يف وزارة الخارجية األمريكية يف 
منصب مديرة اإلتصاالت مع مجلس األمن القومي خالل حقبة 

الرئيس كلينتون.

منصب  بلينكن  عــم  ــوىل  ت كــام 
السفري األمرييك يف بروكسل، بينام كان 
نفس  يف  املجر  يف  أمريكا  سفري  والده 

الوقت.
كان زوج والدته صامويل بيسار، 
مستشاراً للرئيس الراحل جون كينيدي 

ولعدد من الرؤساء الفرنسيني.
بلينكن  ــوىل  ت  1996 ــام  ع ويف 
بيل  للرئيس  الخاص  املساعد  منصب 

كلينتون لقضايا األمن القومي.
يف  تعيينه  تم   2001 مارس/  ويف 
وكان  االسرتاتيجيةالدولية  الدراسات  مركز  باحثي  كبري  منصب 
مجال عمله يف املركز القارة األوروبية والسياسة الدفاعية وتقنية 

املعلومات يف إطار برنامج األمن الدويل.
أمىض بلينكن ست سنوات عمل خاللها مساعداً لجو بايدن 
عام  خاللها  وتوىل  الشيوخ،  مجلس  يف  عضواً  األخري  كان  عندما 
العالقات  الدميقراطيني يف لجنة  2002 منصب مسؤول املوظفني 
بني  ما  فيها  الدميقراطي  الحزب  ميثل  بايدن  كان  التي  الخارجية 

1997 و2009.
خالل تلك الفرتة تطورت عالقة بلينكن ببايدن ومبستشاريه 
بريان  بينهم  ومن  الكونغرس  أروقة  يف  يعملون  كانوا  الذين 
لقضايا  الدفاع  وزير  نائب  منصب  الحقاً  توىل  الذي  ماكيون 
التي تولت الحقاً منصب مديرة وكالة  السياسة وآفريل هاينس 
منصب  يف  مؤخراً  بايدن  وعينها  األمريكية  املركزية  املخابرات 

مديرة االستخبارات الوطنية.
ويف عام 2008 ، عينه الرئيس باراك أوباما يف منصب نائب 
مكتب  يف  القومي  األمن  قضايا  مسؤول  ونائب  الرئيس  مساعد 

نائب الرئيس جو بايدن.
ويف 2014 عينه أوباما يف منصب نائب وزير الخارجية وظل 

يف منصبه حتى نهاية فرتة والية أوباما عام 2017.
املناصب واألدوار يف مجلس األمن  خالل عمله يف مختلف 
بلينكني  كان   ، أوباما  عهد  يف  الخارجية  لوزير  وكنائب  القومي 
من دعاة قيام الواليات املتحدة بدور أكرث فاعلية وإىل مزيد من 
التي  القضية  وهي  السوري  الرصاع  يف  القوي  األمرييك  التدخل 
تسببت يف قطيعة مع رئيسه وقتها بايدن بسبب دعمه للتدخل 

املسلح يف ليبيا.
للعراق يف  األمرييك  الغزو  لبايدن خالل  مساعداً  أيضاً  كان 

عام 2003 والذي حظي مبوافقة بايدن.
ترتافق  أت  يجب  الدبلوماسية  بأن  يؤمن  بلينكن  يزال  وال 
ورضورياً  مساعداً  عنرصاً  تكون  أن  ميكن  "القوة  وأن  ردع  بقوة 

للدبلوماسية الفعالة".
تجربة  تكرار  تجنب  إىل  صائبني  سعينا  سوريا،  "يف  وقال: 
العراق من خالل عدم القيام بالكثري، لكننا ارتكبنا الخطأ املعاكس 

املتمثل يف عمل القليل جداً".

تقرأ السبت:
)ضحك السواد( إعداد طارق األمني

سكرتارية مؤتمرات البناء المحلي والوطني
تلتقي والي جنوب دارفور

أنتوني بلينكن: من هو وما توجهاته؟
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