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قانوني: ممارسات النظام البائد ترقى لتصنيفه منظومة إرهابية
اجتماع مشبوه يقرر إزاحة محمد عبد اهلل الدومة

اجتماع مشبوه يقرر إزاحة
محمد عبد اهلل الدومة

لجنة فض االعتصام تحقق مع الفريق 
مصطفى محمد مصطفى

مديرو الجامعات يطالبون بمنح مجلس 
التعليم العالي حق ترشيح الوزير

اتفاق إلنشاء صندوق لحماية صغار 
المستثمرين بـ)300( مليون دوالر

الخرطوم ــ الدميقراطي
النظام  قيادات  من  ملجموعة  اجتامع  قرر 
إزاحة  دارفــور،  غرب  أبناء  من  وآخرين  البائد 
إما  منصبه،  من  الدومة،  الله  عبد  محمد  الوايل 

باالستقالة أو اإلقالة.
االجتامع  إن  لـ)الدميقراطي(  مصدر  وقــال 
الذي ضم كثرياً من قيادات النظام البائد، انعقد 
مبركز "إرشاقات الغد" بالخرطوم، وبحث ذهاب 
خلفية  عىل  دارفــور،  غرب  واليــة  من  الدومة 
االعتصام الذي يحمل اسم أبناء القبائل العربية 
اجتامع  انتهاء  "عقب  وأضاف:  الجنينة.  مبدينة 
دارفور  غرب  وايل  تلقى  الغد"  إرشاقات  "مركز 
مكاملة من شخصية رفيعة، طلبت منه االستقالة 

من منصبه، لكن الوايل رفض ذلك".
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس 
عمر  وعضوية  سليامن،  الفيك  محمد  السيادة، 
بشري مانيس، وآخرين، للذهاب إىل الجنينة ولقاء 

الوايل لتقرر بشأن الوايل.

يف  الدومة  ازالة  اقرتاح  فإن  املصدر  وحسب 
مركز "إرشاقات الغد" طرحه الطاهر بحر الدين.

النظام  عهد  يف  الدين،  بحر  الطاهر  وشغل 
منها  وتنفيذية  دستورية  مواقع  عدة  البائد 
حيث  التحتية،  للبنى  ووزيــراً  الجنينة،  معتمد 
النازحني،  أرايض  يف  بالترصف  ــوال  أق الحقته 
النازحني  ضد  الرحل  دعم  يف  التورط  بجانب 

بحسب أقوالهم حينها.
أن  املفارقات  "من  بغضب:  املصدر  وأضاف 
يخضع الوايل لتقييم لجنة، قىض الدومة أكرث من 
سنوات عمر بعضهم يف النضال ضد نظام االنقاذ 
يعتقل  الدومة  كان  حني  ويف  التضحيات،  وبذل 
ويصادر جواز سفره كان البعض اآلخر يدافع عن 

نظام البشري يف املحافل الدبلوماسية.
عملية  أصاًل  ستجري  أنه  إىل  املصدر  وأشــار 
اآلن  من  أسبوعني  حــوايل  بعد  للوالة  مراجعة 
بحسب االتفاق مع الجبهة الثورية، مضيفاً: "كان 

من األوفق انتظار عملية املراجعة هذه". 

الخرطوم - إسامعيل الباهي 
كشف مصدر بلجنة التحقيق الوطنية عن مثول عضو املجلس العسكري السابق، الفريق مصطفى 

محمد مصطفى، أمام اللجنة وحققت معه حول مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
وقال املصدر إن التحقيق مع مصطفى استمر لساعة ونصف، بينام تأجل مثول أحد الوالة العسكريني 
نسبة لظروف سفره إىل القاهرة، مؤكداً عىل استمرار التحقيقات بذات الجدولة املوضوعة للمثول ما 
مل يظهر طارئ. وأضاف: "عقب انتهاء التحقيق مع الوالة العسكريني املطلوبني للتحقيق، سوف تبدأ 

اللجنة تحقيقها مع الربهان وحميديت".

الخرطوم ــ إدريس عبد الله 
يكون  بأن  السودانية  الجامعات  مدراء  أوىص 
عن  مسؤواًل  العايل  للتعليم  القومي  املجلس 
املجلس  يكون  وأن  العايل،  التعليم  وزير  ترشيح 

هو السلطة املسؤولة عن تسيري الوزارة.
يف  السودانية  الجامعات  مـــداراء  وقــال 
تلقت  أمس  الوزراء  مجلس  إىل  قدموها  مذكرة 
يستشعرون  إنهم  منها،  نسخة  )الدميقراطي( 
االنتقالية  املرحلة  مهام  تطبيق  اكتامل  أهمية 
بوزارة التعليم العايل ومؤسساتها املختلفة، وفقاً 

التعليم  الستقاللية  صيانة  املوضوعة،  للسياسة 
السودانية،  والجامعات  العلمي،  والبحث  العايل 

يف ظل مناخ التحول الدميقراطي بالبالد.
وأضافت املذكرة أن تعيني وزير وفقاً للمعادلة 
الحزبية املاثلة اآلن، من شأنه اإلنقاص من دور 
مببدأ  واملساس  العايل،  للتعليم  القومي  املجلس 

استقاللية مؤسساته.
يراه  من  برتشيح  املجلس  يقوم  بأن  وأوىص 
مناسباً إلدارة الوزارة فيام تبقى من عمر املرحلة 

االنتقالية.

الخرطوم ــ الدميقراطي
اتفقت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي مع 
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، 
صغار  لحامية  السوداين  الصندوق  تكوين  عىل 
مليون   ٣٠٠ مبلغ  له  تحدد  والذي  املستثمرين 
واستخدامات  متويل  طريقة  إىل  باإلضافة  دوالر، 
الصندوق، فضاًل عن االتفاق عىل رضورة التعاون 
األعامل  لريادة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  وضع  يف 
املالية  وزيــرة  وعقدت  لها.   املنظم  والقانون 
محمد  هبة  د.  املكلفة  االقتصادي  والتخطيط 
من  عدداً  البحرين،  ململكة  زيارتها  خالل  عيل، 
مختلف  من  والخرباء  املسؤولني  مع  اللقاءات 
سبل  لبحث  واالقتصادية،  املالية  املؤسسات 

رئيس  والتقت  البلدين،  بني  االقتصادي  التعاون 
للتنمية  املتحدة  األمم  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب 
حسني،  هاشم  الدكتور  )اليونيدو(  الصناعية 
ورئيس مجلس أمناء املركز الدويل لريادة األعامل 
خليفة  ابن  إبراهيم  الشيخ  االستثامر  وترويج 
اجتامع  إسفريياً،  الوزيرة  وخاطبت  خليفة.  آل 
واملتوسطة،  الصغرية  للمؤسسات  العريب  االتحاد 
العربية تحت رعاية  الذي يقام بجمهورية مرص 
والتكنلوجيا،  االستثامر  لتطوير  اليونيدو  مكتب 
لتنوير املجتمعني بالتجربة السودانية، واالستفادة 
ريادة  بتحويل  تقوم  التي  الدولية  التجارب  من 
األعامل لقطاع محوري للنمو االقتصادي، خاصة 

عىل مستوى األقاليم والواليات األكرث فقراً.
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عرمان يدعو للتظاهر ألجل تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية

االتحاد األوروبي يمول مشروعًا صحيًا بـ)15( مليون يورو

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
الشعبية  الحركة  رئيس  نائب  عرمان  يارس  دعا 
املؤمتر  قــادة  بتسليم  للمطالبة  للتظاهر  شامل 
الدولية  الجنايات  محكمة  إىل  املحلول  الوطني 
الثورة  مواجهة  آليات  كأحد  ملحاكمتهم  الهاي  يف 

املضادة.
قادة  إن  لـ)الدميقراطي(  وقال عرمان يف ترصيح 
إفساد  يحاولون  خارجه  أو  بالسجن  البائد  النظام 
من  قدمها  التي  والتضحيات  بثورته  الشعب  فرحة 
أجل التغيري، من خالل القيام مبظاهرات ومحاوالت 

مستميتة إلسقاط حكومة الثورة والتغيري.
وأوضح أنه مهام كانت نواقص الحكومة االنتقالية 
فهي ال تحتاج لحكمة من املؤمتر الوطني الذي أفسد 
السودان، والسبب يف ما وصلت إليه البالد، مضيفاً: 
ترجع  الحايل  الحكم  يواجهها  التي  املشاكل  "جذور 

للمؤمتر الوطني املحلول".
وتابع: "اذا استمرت الفلول يف املظاهرات إلفساد 
الدميقراطية  نحو  والتوجه  االنتقال  وإسقاط  الثورة 
إىل  يخرج  أن  الشعب  عىل  متييز،  بال  واملواطنة 
الشوارع ضدهم ويطالب بتسليم قيادتهم القابعني 

العدلية  أجهزتنا  كانت  وإذا  الهــاي،  إىل  كوبر  يف 
لظروف ال تستطيع محاكمتهم ففي الهاي محكمة 

جاهزة، فلنبعث بهم إىل هناك حتى تصمت الثورة 
املضادة".

الخرطوم ــ محمد حسيب
أطلق االتحاد األورويب وإيطاليا أمس، 
وجنوب  بشامل  برو(  )هيلث  مرشوع 
إجاميل  بلغ  االتحاد  من  بتمويل  دارفور 
كلفته ) 15( مليون يورو، بحضور وزير 
الرحيم،  املكلف د. أسامة عبد  الصحة  
فان  روبــرت  األورويب،  االتحاد  وسفري 
دن دوول، والسفري اإليطايل جيانلويجي 
فاسالو، ومندوبني من وزارىت الصحة يف 

جنوب وشامل دارفور.
املرشوع  أن  األورويب  االتحاد  وأكد 
اإلنساين  العمل  يف  نهجه  مع  يتامىش 
االنتقال  إىل  ويهدف  والسالم،  والتنمية 
نظام  إىل  اإلنسانية  املساعدات  من 

الدامئة  الحلول  يعزز  مستدام،  صحي 
النزوح،  من  املــتــررة  للمجتمعات 
عالية  صحية  خدمات  إىل  والــوصــول 
املناطق املستهدفة يف شامل  الجودة يف 

وجنوب دارفور.
 وأوضح أن املبادرة تعمل عىل تعزيز 
للنظام  املختلفة  األساسية  اللبنات 
عىل  الحفاظ  مع  الالمركزي،  الصحي 
اإلدماج الدميقراطي واملشاركة املجتمعية 

من أجل التنمية املستدامة.
االتحاد  بعثة  رئيس  أكد  جهته  ومن 
روبرت  السفري  السودان،  يف  األورويب 
قطاع  هي  الصحة  أن  دوول،  دن  فان 
األورويب مع  االتحاد  لتعاون  أولوية  ذو 

السودان، الفتاً إىل التزاماتهم تجاه البالد 
بـ77 مليون يورو منذ العام 2013.

إىل  األورويب  االتحاد  سفري  وأشــار   
االلتزام املشرتك من أجل تحسني الصحة 
الشاملة يف السودان،  والتغطية الصحية 
واإلسرتاتيجية  السياسة  مع  يتامىش  مبا 
الصحية الوطنية، والتي ستقدم التوجيه 
لتطوير النظم الصحية يف السودان خالل 

املرحلة االنتقالية وما بعدها.
 ولفت السفري إىل أن املرشوع الصحي 
الجديد، يجمع بني الفاعلني ذوي الخربة 
واإلمنــايئ،  اإلنساين  التعاون  مجال  يف 

ومنظمة التعاون اإلمنايئ اإليطايل.
اإليطايل  السفري  أكــد  جهته  ومــن 

إيطاليا  التزام   فاسالو،  جيانلويجي 
بدعم  األورويب  االتحاد  يف  عضو  كدولة 
الصحية،  التفاوتات  من  للحد  السودان 
من  الشاملة  التغطية  نحو  والتقدم 
خالل الخدمات الصحية، مبا يتامىش مع 
أهداف التنمية املستدامة . ومن ناحيته 
رحب وزير الصحة املكلف د.أسامة عبد 
الصحي  برو  هيلث  مبرشوع   ، الرحيم 
الجديد، وأشار إىل أن حكومة السودان 
البرشية والقطاعات  التنمية  تستثمر يف 
االجتامعية من أجل االستثامر يف السالم 
الحوكمة  تعزيز  أن  مبيناً  واالستقرار. 
الصحة  لقطاع  املؤسسية  ــدرة  ــق وال

سيمكنان من حصد مثار التنمية.

زيادة فاتورة 
المياه 

الخرطوم ــ شذى الرحمة
الخرطوم،  ــة  والي مياه  هيئة  ــدرت  أص
الشهرية  الفاتورة  تعريفة  بزيادة  منشوراً 
الثانية  السكنية  بالدرجة  املياه  الستهالك 

والثالثة. 
الجديدة  الزيادة  أن  إىل  الهيئة  وأشارت 
تعريفة  برفع  قضت  املياه  فاتورة  عىل 
استهالك الدرجة الثالثة من )30( جنيهاً إىل 
)100( جنيه، وزيادة عىل املشرتكني بالدرجة 

الثانية من )57( جنيهاً إىل )200( جنيه.
وطالبت جمعية حامية املستهلك بفصل 
عن  معلنة  الكهرباء،  عن  املياه  فاتورة 
الرتاجع  ألجل  الخرطوم  والية  عىل  الضغط 
وصفتها  التي  املياه  تعرفة  زيادة  قرار  من 

بالكارثة.  
يارس  للجمعية،  العام  األمني  واستنكر 
تعرفة  زيادة  الخرطوم  إقرار والية  مريغني، 
ترشيعي،  مجلس  من  إجازتها  بدون  املياه 
ووصف مريغني الزيادات األخرية بأنها خبط 

عشواء ومل تقم عىل أي دراسة.

الخرطوم ــ الدميقراطي
بدأت أمس اإلثنني إجراءات سحب 
الرشطة الجامعية من جامعة الخرطوم، 
الجامعة،  مديرة  لخطاب  استحابًة 
عيل  الرحمن  عبد  فدوى  الربوفيسور 
الفريق  الرشطة،  عام  مدير  إىل  طه، 

رشطة عز الدين عيل منصور.
الخرطوم  جامعة  مديرة  وكانت 
إىل  بخطاب  املــايض  يناير  يف  بعثت 
فيه  طلبت  الرشطة  قوات  عام  مدير 

بالجامعة  املوجودة  القوات  سحب 
ابتداًء من مطلع فرباير الحايل.

يف  بالجامعة  اإلعالم  إدارة  وقالت   
االنسحاب  إجراءات  إن  أمس  ترصيح 
والتسليم والتسلم بني الرشطة والحرس 
املختلفة،  الجامعة  مبجمعات  املدين 

ستكتمل يف غضون اليومني القادمني.
 وأوضحت أن إدارة الجامعة عززت 
قوة الحرس الجامعي املدين لرتتفع إىل 
عدد 407 أفراد، عىل أن يلحق بالعدد 

120 آخرين، تم اإلعالن عن فتح فرص 
توظيفهم يف الصحف السيارة.

سحبت  الجامعة  إدارة  إن  وقالت 
بالحرس  واستبدلتها  الجامعية  الرشطة 
واحــدة  تحقيق  عــىل  حــرصــاً  ــدين  امل
وطالبها  منسوبيها  مطالب  أهم  من 
إدارة  "تــرجــو  مضيفة:  األســاســيــة، 
الجامعة من جميع منسوبيها، وخاصًة 
حفاظاً  اليقظة  بروح  التحيل  الطالب 

عىل الجامعة وممتلكاتها وبيئتها".

الخرطوم - إبراهيم عبد الرازق
املامرسات  إن  قانوين  خبري  قال 
التي قام بها فلول النظام البائد خالل 
حزب  لتصنيف  ترقى  املاضية  األيام 
كمنظومة  املحلول  الوطني  املؤمتر 

إرهابية.
املاضية  ــام  األي خــالل  وتعرضت 
متكني  وإزالــة  التفكيك  لجنة  مقار 

نظام الثالثني من يونيو، يف القضارف 
أنصار  من  هجوم  إىل  وبورتسودان، 
أعضاء  عىل  واعتدوا  البائد،  النظام 
اللجنة وتعرضت املستندات لإلتالف، 
مدينة  يف  احتفالية  هاجموا  كام 

شندي وحطموا خيمة االحتفال.
هاجمت  املـــايض  نوفمرب  ويف 
السابق  النظام  مجموعٌة من عنارص 

إزالة  لجنة  مقر  البيضاء،  باألسلحة 
واعتدت  ســنــار،  مبدنية  التمكني 
تتدخل  أن  قبل  اللجنة،  أعضاء  عىل 

السلطات وتسيطر عىل املوقف.
األحداث  تكرار  أن  قانوين  واعترب 
مهدد  مكان  من  أكرث  يف  اإلجرامية 

خطري ملستقبل البالد ولوحدتها.

بدء إجراءات سحب الشرطة من جامعة الخرطوم

قانوني: ممارسات النظام البائد ترقى
لتصنيفه منظومة إرهابية

تفاصيل ص2

تفاصيل ص2
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قانوني: ممارسات النظام البائد ترقى لتصنيفه منظومة إرهابية

العدل تفرغ من صياغة قانون االستثمار

 مذكرة لتدريب الشباب على العمل الديمقراطي

غياب التمثيل الدبلوماسي يهدد حياة السودانيين بشرق ليبيا 

والي شمال دارفور يوجه بصيانة أجهزة غسيل الكلى المعطلة

الخرطوم - إبراهيم عبد الرازق
بها  قام  التي  املامرسات  إن  قانوين  خبري  قال 
ترقى  املاضية  األيام  خالل  البائد  النظام  فلول 
لتصنيف حزب املؤمتر الوطني املحلول كمنظومة 

إرهابية.
لجنة  مقار  املاضية  ــام  األي خالل  وتعرضت 
يونيو،  من  الثالثني  نظام  متكني  وإزالة  التفكيك 
أنصار  القضارف وبورتسودان، إىل هجوم من  يف 
النظام البائد، واعتدوا عىل أعضاء اللجنة وتعرضت 
يف  احتفالية  هاجموا  كام  لإلتالف،  املستندات 

مدينة شندي وحطموا خيمة االحتفال.
من  مجموعٌة  هاجمت  املــايض  نوفمرب  ويف 
مقر  البيضاء،  باألسلحة  السابق  النظام  عنارص 

عىل  واعتدت  سنار،  مبدنية  التمكني  إزالة  لجنة 
أعضاء اللجنة، قبل أن تتدخل السلطات وتسيطر 

عىل املوقف.
اإلجرامية  األحــداث  تكرار  أن  قانوين  واعترب 
البالد  ملستقبل  خطري  مهدد  مكان  من  أكرث  يف 
الرأي  لتمليك  األمنية  األجهزة  داعني  ولوحدتها، 
مدار  عىل  بالبالد  األوضاع  حول  الحقائق  العام 

اليوم.
لـ)الدميقراطي(  الحافظ،  القانوين محمد  وقال 
إن الهجوم عىل مقار لجنة تفكيك النظام املباد، 
يف بعض الواليات، وفض احتفالية شندي، وقطع 
طريق بورتسودان الخرطوم، ترقى لتصنيف حزب 
املؤمتر الوطني املحلول كمنظمة إرهابية داخلية، 

تلك  يف  استخدمت  التي  اإلمكانيات  أن  وأوضح 
أو  األسلحة  سواًء  املعتدين  قبل  من  األحــداث 
أنها  عىل  تدل  اللوحات،  من  الخالية  السيارات 

إمكانيات منظومة وليست إمكانيات متفلتني.
أصحاب  هم  املباد  النظام  "منسوبو  وأضاف: 
التي  األحداث  هذه  كل  يف  الوحيدون  املصلحة 
يعملون  اآلن  وهم  اتهامهم،  يعضد  ما  وقعت، 
واملداخل  املواقع  يعرفون  وهم  املضاربات،  يف 

واملخارج وأماكن تخزين األموال".
بإطالع  األمنية  األجــهــزة  الحافظ  وطالب 
الحوادث،  هذه  مرتكبي  حقيقة  عىل  املواطنني 
الثورة  ميثل  الذي  الوزراء  مجلس  أن  إىل  وأشار 
الدفاع  وزيــر  عىل  سلطان  له  يكون  أن  يجب 

والداخلية مبا ميكنه من إقالتهام إذا دعا األمر.
عىل  القبائل  تسليح  أن  من  الحافظ  وحذر 
الحدود قد ينذر بخطر كبري ليس عىل الحكومة بل 
عىل بقاء السودان نفسه، ولفت إىل أن مشاجرة 
إىل  تتطور  أن  السهولة  من  مسلحني  طفلني  بني 
حرب كام حدث مؤخراً يف منطقة املقينص بالنيل 

األبيض.
من جهته دعا املحامي نبيل أديب، إىل إكامل 
جرت  التي  األحداث  يف  والتحريات  التحقيقات 
البائد، وصواًل إىل تسمية  النظام  بواسطة عنارص 
هذه  نتاج  إن  قائاًل  فيها،  املتورطني  ــة  وإدان
لتصنيفهم  ترقى  كانت  إذا  تحدد  التحقيقات 

منظومة إرهابية.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
عبد  الدين  نرص  العدل،  وزير  أعلن 
مرشوعي  صياغة  من  الفراغ  الباري، 
الرشاكة  وقــانــون  االســتــثــامر،  قــانــون 
لتنشيط  والخاص،  العام  القطاع  بني 
قيود  من  البالد  خروج  بعد  االستثامر 

العقوبات االقتصادية.
وبحث وزير العدل، نرص الدين عبد 
الباري، أمس،  مع املدير القطري للبنك 
وإثيوبيا  وإريرتيا  السودان  لدى  الدويل 
فرص  دايون،  عثامن  السودان،  وجنوب 

التعاون بني الجهتني.
الدويل  للبنك  القطري  املدير  وعرب 
الدويل  البنك  رغبة  عن  االجتامع  خالل 
وضع  وتحسني  دعم  يف  االستمرار  يف 
وزارة  شكر  كام  السودان،  يف  االستثامر 
العدل عىل إرشاك البنك الدويل يف وضع 
القوانني  بعض  حول  فنية  مالحظات 
الرشاكة  وقانون  االستثامر  قانون  منها 
والخاص ألجل ضامن  العام  القطاع  بني 

مواءمتها مع القوانني واملعايري العاملية.
تنظيم  أهمية  عىل  ــون  داي وشــدد 
لجذب  إسرتاتيجية  لوضع  يهدف  مؤمتر 
املستثمرين لالستثامر يف السودان خاصة 
الدويل وزيادة  للنظام  البالد  بعد عودة 

فرص التعاون يف مجال االستثامر.
من جانبه أكد وزير العدل أن وزارته 
قانون  مــرشوع  صياغة  مــن  فرغت 
والخاص  العام  القطاع  بني  الرشاكة 
أن  مؤكداً  االستثامر،  قانون  ومرشوع 

وزارة املالية نسقت مع الجهات املعنية 
عرض  قبل  وآرائهم  مالحظاتهم  العتامد 
واملجلس  الـــوزراء  ملجلس  القوانني 

املشرتك إلجازتها.
وأوضح أن من أولويات وزارة العدل 
يف األيام املقبلة تحسني وتطوير املسجل 
التجاري، من خالل االستفادة من دعم 
البنك الدويل التقني واملادي، ملساهمته 
االستثامر  بيئة  تحسني  يف  فعالة  بصورة 

يف السودان.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
أمس  والرياضة  الشباب  وزارة  وقعت   
مذكرة تفاهم مع منظمة )فريدوم هاوس(، 
والرياضة  الشباب  وزارة  مرشوع  لدعم 
الشباب  بتأسيس مراكز  الخاص  االتحادية، 
والدميقراطية والسالم بالخرطوم والواليات، 

وتدريب الشباب عىل العمل الدميقراطي.
والرياضة،  الشباب  وزيــرة  وأوضحت 
املهندسة والء البويش، أن املذكرة، أسفرت 
إلكرتونية  منصة  إلنشاء  دعم  توفري  عن 
لتدريب  بوابة  متثل  قريباً،  تدشينها  سيتم 
الشباب )أونالين( عىل العمل الدميقراطي، 
الوطني  )الصندوق  من  بتمويل  وذلــك 

للدميقراطية ومنظمة أميل(.
يف  توصلت  الوزارة  أن  البويش،  وأبانت 
اليوناميد  مع  رشاكة  التفاق  سابق،  وقت 
املعينات  بتوفري  مبوجبه  ــرية  األخ تلتزم 

ومكاتب  مولدات  من  الــوزارة  ملــرشوع 
وغريها، فضاًل عن دعم إنشاء عرشة مراكز 

بواليات دارفور.
إىل  والرياضة،  الشباب  وزيرة  ولفتت   
هاوس،  فريدوم  مع  التفاهم  مذكرة  أن 
الخاص  الوزارة  دعم مرشوع  إىل  باإلضافة 
والسالم،  والدميقراطية  الشباب  مبراكز 
سيدعم الوزارة يف صناعة الوسائط الرقمية 
منظامت  تدريب  جانب  إىل  وامليديا، 
الشبابية  واملنظامت  ــدين  امل املجتمع 
وموظفي وزارة الشباب والرياضة. وقالت 
والدميقراطية  الشباب  مراكز  مرشوع  إن 
يف  متمثلة  الــوزارة،  رؤية  يرتجم  والسالم، 
لصنع  الشباب،  طاقات  من  االستفادة 
عىل  وقــادرة  مؤهلة  تكون  شابة  قيادات 
وتحقيق  كافة،  املجاالت  يف  البالد  قيادة 

السالم املستدام.

الخرطوم – الدميقراطيالخرطوم – الدميقراطي
اشتىك االتحاد العام للحرفيني السودانيني 
والجالية السودانية بدولة ليبيا، من غياب 
مبنطقة  للسودان  الدبلومايس  التمثيل 
الحامية  لتوفري  الرشقية  واملنطقة  بنغازي 

لهم وملصالحهم.
الدبلومايس  الغياب  انعكاس  إىل  وأشار 
األمنية  األوضاع  عىل  السابقة  الفرتة  خالل 
للسودانيني يف املنطقة، مام عرضهم لحاالت 
االختطاف، والقتل من قبل بعض الجامعات 
اآلن  األمنية  األوضاع  أن  مبيناً  املتطرفة، 

أصبحت أكرث استتباباً من ذي قبل.
وأوضح رئيس اتحاد الحرفيني السودانيني 
السودانية  الجالية  سكرتري  ليبيا  بدولة 

طه،  صديق  أحمد  أمري  بنغازي،  مبدينة 
تنظيم  لجهاز  العام  األمــني  لقائه  خالل 
حامد  مكني  بالخارج،  السودانيني  شؤون 
فيها  يوجد  ببنغازي  القنصلية  أن  ترياب، 
فقط ممثل لجهاز املخابرات ووزارة املالية 

والطاقم املحيل من السائقني والعامل.
يف  الــســودانــيــني  معاناة  إىل  ولــفــت   
وجود  لعدم  سنوات  خمس  طيلة  املنطقة 
املدين، مام هدد  للجوازات والسجل  طاقم 
النتهاء  نتيجة  أرسهم  ومصالح  مصالحهم 

صالحية أوراقهم الثبوتية.
الحرفيني  اتحاد  رئيس  مع  ترياب  وبحث 
عمل  تنشيط  كيفية  بليبيا،  السودانيني 
االتحاد يف السودان، فضاًل عن متابعة وإزالة 

املعوقات التي تعرتض تسليم األرايض التي 
تم منحها بالواليات ملنسويب االتحاد، إضافة 
قبل  من  االتحاد  عمل  رخصة  تجديد  إىل 

جهاز املغرتبني.
وناقش اللقاء أيضاً أهمية اعتامد االتحاد 
القنصلية  مخاطبة  بتجديد  غــازي،  ببني 
السودانية باملدينة عرب الخارجية السودانية، 
السابق  يف  القنصلية  خاطبوا  أنهم  موضحاً 
بهذا الخصوص، إال أنها مل تتخذ أي خطوات 

إيجابية حيال األمر.
لجهاز  العام  ــني  األم وجــه  جهته  من 
الستكامل  الــواليــات  مبخاطبة  املغرتبني، 
إجراءات تسليم األرايض املمنوحة من قبلها 

ملنسويب اتحاد الحرفيني السودانيني بليبيا.

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
وجه وايل شامل دارفور، محمد حسن 
عريب، بإجراء صيانة عاجلة ألجهزة غسيل 
وتسليم  الوالية،  مبركز  املتعطلة  الكىل 
وتوصيل  كهربايئ  ومولد  إداريــة  سيارة 
خط مياه رئييس للمركز خالل 24 ساعة، 
عنرب  بناء  يف  بالبدء  توجيهه  عن  فضاًل 
إضايف للمرىض ومكاتب إدارية، وانتداب 
للعمل  املوظفني  من  وعدد  مايل  مراقب 

باملركز.
أمس  تفقدية  زيارة  خالل  عريب  وأكد 

رافقه  بالوالية،  الكىل  غسيل  مركز  إىل 
بالوالية،  املالية  وزارة  عام  مدير  خاللها 
حكومته  التزام  يحيى،  موىس  محمد 
بدعم املركز، حتى يستمر يف توفري العالج 
من  ذلك  معترباً  الكلوي،  الغسيل  ملرىض 

أولويات الوالية.
وأطلع املدير العام ملركز غسيل الكىل 
وايل  الله،  حسب  أبكر  عيل  بالوالية، 
الوالية خالل الزيارة، عىل املعوقات التي 
تواجه املركز، واملتمثلة يف خروج )8( من 
من  العمل  عن  الكىل  غسيل  ماكينات 

دفعهم  مام  باملركز،  ماكينة   )14( جملة 
الكىل  ملرىض  الغسيل  ساعات  لتقليص 
إىل ثالث ساعات بداًل من أربع ساعات، 
وعدم  الكهربايئ  التيار  تذبذب  بجانب 

وجود خط مياه لتغذية املركز.
وكشف حسب الله، أنهم بصدد تركيب 
الكىل  لغسيل  جديدة  ماكينات  ثالث 
األسبوع  مطلع  املركز  إىل  حديثاً  وصلت 
املقبل، لتدخل يف الخدمة وتعمل بكفاءة 
األجهزة  صيانة  اكتامل  حني  إىل  عالية، 

املتعطلة لتعمل كلها يف خدمة املرىض.

والية النيل األبيض والية النيل األبيض 
نيابة الدويم نيابة الدويم 
شهادة فقدانشهادة فقدان

بحث  عمران شهادة  عمران سليامن  املواطن: محمد  فقد 
عربة بالرقم ن ب/3544 باسمه، ودون له بالغ بنيابة الدويم 

بالقيد )356( بتاريخ:2021/2/1م.
وكيل النيابةوكيل النيابة

========
والية النيل األبيض والية النيل األبيض 

نيابة الدويم نيابة الدويم 
شهادة فقدانشهادة فقدان

بحث  الله شهادة  عبد  الطيب خريالله عيل  املواطن:  فقد 
عربة بالرقم ن ب/5840  باسمه، ودون له بالغ بنيابة الدويم 

بالقيد )353( بتاريخ:2021/2/1م.
وكيل النيابةوكيل النيابة
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عبد اللطيف أبوزيد
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عثمان الطيب إبراهيم 

زيادة فاتورة المياه 
الخرطوم ــ شذى الرحمةالخرطوم ــ شذى الرحمة

تعريفة  بزيادة  منشوراً  الخرطوم،  والية  مياه  هيئة  أصدرت 
الفاتورة الشهرية الستهالك املياه بالدرجة السكنية الثانية والثالثة. 
وأشارت الهيئة إىل أن الزيادة الجديدة عىل فاتورة املياه قضت 
إىل )100(  الثالثة من )30( جنيهاً  الدرجة  برفع تعريفة استهالك 
إىل  )57( جنيهاً  الثانية من  بالدرجة  املشرتكني  جنيه، وزيادة عىل 

)200( جنيه.
عن  املياه  فاتورة  بفصل  املستهلك  حامية  جمعية  وطالبت 
الكهرباء، معلنة عن الضغط عىل والية الخرطوم ألجل الرتاجع من 

قرار زيادة تعرفة املياه التي وصفتها بالكارثة.  
والية  إقــرار  مريغني،  يارس  للجمعية،  العام  األمني  واستنكر 
ترشيعي،  مجلس  من  إجازتها  بدون  املياه  تعرفة  زيادة  الخرطوم 
ووصف مريغني الزيادات األخرية بأنها خبط عشواء ومل تقم عىل 

أي دراسة، مؤكداً أن املياه حق وليست سلعة. 
كلفة  ارتفاع  منها  مبربرات  الزيادة  عن  الهيئة  إدارة  ودافعت 
املياه، خاصة أن مدخالت  الزيادة عىل تعرفة  يلزم  التشغيل، مام 
إنتاج مياه الرشب تضاعفت مؤخراً بسبب التضخم، وانخفاض قيمة 

العملة.

تدشين بداية العام الدراسي 
والعودة اآلمنة للمدارس

الخرطوم ــ إدريس عبد اللهالخرطوم ــ إدريس عبد الله
الدرايس  العام  بداية  الخرطوم،  والية  الصحة  وزارة  دشنت 
كورونا  لجائحة  الثانية  املوجة  ظل  يف  للمدارس  اآلمنة  والعودة 
بالوالية، مبدرسة علوية عبد الرافع الثانوية للبنات مبحلية كرري، 
بالتنسيق مع مبادرة مكافحة جائحة كورونا، وعدد من املنظاملت.

 وأكد ممثل وايل الخرطوم مدير عام وزارة الصحة الخرطوم، د. 
الدراسة يف ظل ظروف سياسية  بدء  منوفيل،  الرس  تاج  محجوب 
معترباً  الكبري،  بالتحدي  ذلك  واصفاً  معقدة،  وصحية  واقتصادية 
مختلف  يف  األنظمة  كافة  عىل  أثرت  جائحة  تواجه  الوالية  أن 

املستويات.
الصحية،  والتدابري  باملوجهات  بااللتزام  الطالب  منوفيل  ووجه 
وتوصيل الرسائل التوعوية إىل أرسهم، مؤكداً أن الوقاية من كورونا 
التدريجية  العودة  ظل  يف  وخاصة  للمرض  األسايس  العالج  هي 

للحياة الطبيعية.
الصحية،  باالشرتاطات  بااللتزام  الدرايس  العام  استمرار  وربط   
لتوفيق  املوازنة  ظل  يف  الوضع،  مع  التعايش  إمكانية  إىل  الفتاً 
من  بالرغم  ــدرايس  ال العام  عىل  واملحافظة  الصحية  ــاع  األوض
التحديات الكبرية أمام وزاريت الصحة والرتبية والتعليم بالخرطوم، 
املدارس،  الرتبية لإلرشاف عىل  لجان مشرتكة مع  إىل وجود  مشرياً 

ومتابعة مدى التزامها باالشرتاطات الصحية.

الحرية والتغيير تشدد على 
محاربة القبلية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
شدد ممثل تحالف قوى الحرية والتغيري بوالية جنوب دارفور، 
حامد أحمد عمر، عىل رضورة محاربة القبلية والجهوية التي تعيق 
يف  خاصة  السالم  رشكاء  وحدة  إىل  داعياً  السالم،  تحقيق  مسرية 

واليات دارفور.
احتفال  خالل  هنون،  حامد  باإلنابة،  دارفور  جنوب  وايل  ودعا 
الهادي  الدكتور  برئاسة  الثورية،  الجبهة  وفد  الستقبال  رسمي 
إدريس، رئيس حركة جيش تحرير السودان ـ املجلس االنتقايل، إىل 
الحكومية ورشكاء  األجهزة  بني  املشرتك  والتعاون  التنسيق  رضورة 

السالم لضامن استقرار وأمن البالد.
الثورية بوالية جنوب دارفور،  الجبهة  ومن جهته طالب ممثل 
السالم  الحرية  يف  املمثلة  الثورة،  شعارات  بتطبيق  برمية،  أحمد 
يف  سيسهم  جوبا  اتفاق  أن  إىل  مشرياً  الواقع،  أرض  عىل  والعدالة 

معالجة كثري من القضايا القومية.
وطالبت ممثلة املرأة بالجبهة الثورية بالوالية، حواء عبداملطلب، 
برفع  املقبلة  املرحلة  خالل  ومساندتها  املرأة  دور  تعزيز  برضورة 
مامرسات  إىل  للمرأة،  السيايس  التخلف  وعزت  السيايس،  وعيها 
االنتامء  أساس  عىل  املرأة  مكونات  بني  التمييز  يف  البائد  النظام 

السيايس.

تعاون صحي بين الجزيرة 
ورعاية الطفولة العالمية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
الطفولة  رعاية  منظمة  مع  الجزيرة  والية  الصحة  وزارة  بحثت 
العاملية، أوجه التعاون املشرتك بني الجانبني والسبل الكفيلة لدعم 
ودعم  املشرتكة،  املشاريع  يف  والتوسع  بالوالية،  الصحي  القطاع 
خدمات الرعاية الصحية األساسية عرب املراكز الصحية واملستشفيات 
من  مزيد  وإدخال  العزل  مراكز  بطوارئ  العمل  وتطوير  الريفية، 

الخدمات الطبية املصاحبة.
وامتدح مدير عام وزارة الصحة والية الجزيرة، أحمد املصطفى 
املدير  بالخرطوم،  املنظمة  مبقر  أمس  لقائه  خالل  إدريس،  شيخ 
البارز  الدور  مالك،  أرشد  العاملية  الطفولة  رعاية  القطري ملنظمة 
بالوالية،  الصحية  التنمية  مشاريع  خدمة  يف  املنظمة  تلعبه  الذي 
وأشار لجهود وزارته يف استقطاب دعم املنظامت للقطاع الصحي.

يشار إىل أن منظمة رعاية الطفولة العاملية نفذت خالل اآلونة 
لتأهيل  إضافة  املناقل،  مبحلية  عزل  مركز  الجزيرة،  بوالية  األخرية 

عدد من املراكز الصحية مبحلية الحصاحيصا.

مباحثات حول فتح األسواق 
البحرينية للصادرات السودانية

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
البحرين  االقتصادي مع مملكة  والتخطيط  املالية  بحثت وزارة 
قيمة  يعزز  مام  السودانية  للسلع  اململكة  أسواق  فتح  إمكانية 
وكميات الصادرات السودانية خاصة السلع التي لها عالقة مبارشة 

بتوفري األمن الغذايئ لدولة البحرين .
الرئيس  مع  مباحثات  عيل،  محمد  هبة  املالية،  وزيرة  وأجرت 
حميدان،  خالد  البحريني،  االقتصادية  التنمية  ملجلس  التنفيذي 
وعدد من املسؤولني باملجلس، يف إطار بحث سبل رعاية وتعزيز 

التعاون والفرص االستثامرية بني البلدين.
واستعرضت الوزيرة التغريات اإليجابية لرفع اسم السودان من 
األسواق  عىل  االنفتاح  ذلك  يف  مبا  لإلرهاب  الراعية  الدول  قامئة 
املالية العاملية، وتبادل الطرفان أوضاع القطاعات املهمة كالزراعة 
والتعدين والصناعة وكيفية خلق مكاسب مشرتكة للدولتني، بالرتكيز 
عىل زراعة وتصنيع السكر واملنتجات الزراعية األخرى التي تدخل 
البحرينية. وأمن الطرفان عىل تكوين فريق مشرتك  يف الصناعات 

لدراسة املواضيع املتفق عليها.

تطعيم 96% من أطفال النيل 
األزرق ضد شلل األطفال

الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي
حسن  راقية  األزرق،  النيل  فرع  التحصني  إدارة  مدير  أكدت 
)أ(  فيتامني  ونقص  األطفال  شلل  ضد  التطعيم  نسبة  أن  بابكر، 

بالنيل األزرق بلغت 96%.
فيها  مبا  كافة،  الحدودية  املناطق  شملت  التغطية  إن  وقالت 
حاالت  وجود  عدم  إىل  مشرية  والالجئني،  النازحني  تواجد  مناطق 
شلل بالوالية . وأضافت أن الحاالت املبلغ عنها سابقاً عددها )4( 
الروصريص، وحالة واحدة يف كل من  )2( يف محلية  حاالت، منها 
الكرمك والدمازين، الفتة اىل أن الحاالت املبلغ عنها متت يف الفرتة 

من أغسطس حتى نوفمرب من العام  2020.
وأوضحت راقية أن الحملة سارت بصورة طيبة، مؤكدة تعاون 
الصحي  العمل  تقديرها لرشكاء  معربة عن  الحملة،  مع  املواطنني 
يف  لإلسهام  املدين  املجتمع  وقيادات  الحملة  يف  العاملة  والفرق 

تسهيل عمل الفرق وإخراج الحملة بالصورة املطلوبة.

توقعات بارتفاع تدريجي للحرارة 
الخرطوم ــ الدميقراطيالخرطوم ــ الدميقراطي

اليومي  تقريرها  يف  الجوية  لألرصاد  العامة  الهيئة  توقعت   
العظمى والصغرى  الحرارة  تواصل درجات  أن  الطقس،  عن حالة 
البالد، لتكون األجواء معتدلة  التدريجي يف معظم أنحاء  االرتفاع 
الصباح  وعند  لياًل  البالد  أواسط  يف  للربودة  مائلة  نهاراً  دافئة  إىل 

الباكر، وأجواء باردة نسبياً يف مدن شامل وشامل غرب البالد.
وأشار التقرير إىل أن البالد تسودها الرياح الشاملية والشاملية 
كلام  الباكر  الصباح  وعند  لياًل  تنشط  متوسطة  برسعات  الرشقية، 
اتجهنا نحو شامل البالد. وتوقع التقرير تكون أشكال من السحب 
توقعات  مع  األحمر،  البحر  ساحل  امتداد  عىل  االرتفاع  متوسطة 

بهطول أمطار خفيفة باألجزاء الجنوبية من الرشيط الساحيل.
وأضاف أن أعىل درجة حرارة متوقعة تبلغ 38 درجة مئوية يف 
مدينة القضارف، وأدىن درجة حرارة متوقعة تبلغ 12 درجة مئوية 
إىل أن أعىل درجة حرارة متوقعة يف مدينة  يف وادي حلفا، مشرياً 

الخرطوم تبلغ 34 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية.



املؤمتر  أن  إىل  التقرير  وأشار 
وافق بتاريخ "17 يوليو" عىل تأييد 
حدد  والــذي  السودان  يف  انقالب 
وقال   .1971 يوليو   19 يــوم  له 
املدنيني  بني  تم  اتفاقا  إن  التقرير 
والعسكريني السودانيني باالستعداد 
استعداداً  ــدى  امل طويلة  لحرب 
بانتفاضات  نهائياً  النظام  السقاط 
فشل  حــال  يف  ــك  وذل جامهريية، 

االنقالب.
السوفيتي  الوفد  رئيس  وهنأ 
الكامل  السوفيتي  االتحاد  تأييد  لهم  مؤكداً  السودان  يف  الرفاق 
لطموح الشعب السوداين. وقال التقرير إن الوفد السوداين وقبل 
املكتب  بأعضاء  موسكو  يف  اجتمع  قد  لتشيكوسلوفاكيا  وصوله 
وبأعضاء  السوفيتي  الشيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  السيايس 
اللجنة العسكرية التابعة لقيادة الحزب السوفيتية ومعهم تفويض 

بتأييد االنقالب بالسودان حال تنفيذه.
باختصار غري مخل، هذا هو جوهر التقرير الذي تم الحصول 
تلك  وهي  اللبنانية  املخابرات  طريق  عن  رسية  وثيقة  عرب  عليه 

املوجودة يف مركز أرشيف الرشق األوسط مبدينة أكسفورد.
لهذا  أمني  وتفكيك  متأنية  بقراءة  نقوم  ونحن  نؤكد  أن  نود 

التقرير بأنه ملفق وال صلة بينه وبني الحقيقة ابتداًء!.
هذا  مصداقية  عدم  تكشف  وقائع  جملة  هناك  أن  باعتبار 
التقرير، من حيث التناقضات وتضارب ما هو معلوم بالرضورة من 
مواقف خالل سري أحداث وقائع االنقالب، وما ترتب عليه وأفضت 

إليه أحداث ما قبل االنقالب أيضاً.
التقرير سرنكز  تفنيد معلومات  املفيد ويف وجهة  التقرير سرنكز وباملخترص  تفنيد معلومات  املفيد ويف وجهة  وباملخترص 

عىل كل من:عىل كل من:
-1  عضوية وفد الحزب الشيوعي من املدنيني املشاركني يف 

املؤمتر املشار إليه.
-2عضوية وفد الحزب الشيوعي من العسكريني املشاركني يف 

املؤمتر املشار إليه.
-3  املنظامت الجامهريية التي عربت عن تأييدها لالنقالب 

يف حالة تنفيذه.
يف  الشيوعي  للحزب  ممثاًل  السوفيتي  الوفد  مشاركة   4-

االتحاد السوفيتي.
أواًل:أواًل: عضوية وفد الحزب الشيوعي من املدنيني املشاركني يف 

املؤمتر املشار إليه:
دعونا نفحص بعض أسامء عضوية محددة من التي أشار إليها 
التقرير، وتحديداً كل من 1ـ أحمد السيد حمد2ـ شوقي ماليس3ـ 
واحداً  ولنتناولهم  الرحمن،  عبد  الحاج  4ـ  سليامن  أحمد  محمد 
واحداً، حيث أن الراحل أحمد السيد حمد هو تاريخياً قيادي يف 
حزب الشعب الدميقراطي ويعد ضمن كوادر االتحاديني، وبالنسبة 
للراحل شوقي ماليس فهو قيادي معروف يف حزب البعث العريب 
االشرتايك ورئيس تحرير مجلة "الدستور" لسان حال حزب البعث، 
بالفعل قيادي  بالنسبة للسيد محمد أحمد سليامن فقد كان  أما 

بالحزب الشيوعي السوداين، ولكنه وخالل احتدام الرصاع 
الحزب  من  استقالته  قدم  فقد  الحزب،  داخل  الفكري 
بعد  وفيام   ،1969 عام  املركزية  للجنته  شهري  اجتامع  يف 
انضم   1970 عام  للحزب  الشهري  التداويل  املؤمتر  وخالل 
ذات  وهو  علناً،  رأيه  عن  معلناً  الحزب  عن  للمنقسمني 
موقف الحاج عبد الرحمن الذي كان وقت تنفيذ االنقالب 
قد ترك الحزب وانضم للمنقسمني، رغم تصحيح مواقفه 
الفكرية فيام بعد!. ثم أوليس غريباً أال ميثل إبراهيم زكريا 
الكادر القيادي بالحزب ورئيس اتحاد النقابات العاملي يف 
اجتامع كهذا بينام ميثل يف وفد الحزب من ال عالقة لهم 

به، كام سرنى؟!.
أرشنا إىل أسامء ال عالقة لها بعضوية الحزب الشيوعي 
يف املؤمتر الذي ينظر يف أمر االنقالب "الشيوعي"، فام الذي 
يقحم هذه الكوادر السياسية ليكونوا ضمن وفد للحزب 
باالعداد  املتعلقة  التاكتيكات  يناقش  مؤمتر  يف  الشيوعي 

النقالب عسكري يقوده الحزب الشيوعي السوداين؟!.
ثانياً:ـثانياً:ـ عضوية وفد الحزب الشيوعي من العسكريني 

املشاركني يف املؤمتر املشار إليه:ـ 
أواًل معظم األسامء العسكرية التي وردت يف التقرير 
األحرار،  الضباط  بتنظيم  وال  باالنقالب  ال  لها  عالقة  ال 
وصحيح أن بعضهم حوكم، ألسباب ثانوية ليس من بينها 
االشرتاك والتنفيذ لالنقالب، فبعضم جمعته صداقة وزمالة 
حسني  "بيومي  كاملقدم  العطا،  هاشم  الرائد  مع  سالح 
بيومي"، والذي ورد اسمه خطأ يف التقرير باعتباره "بيومي 
عثامن بيومي"!. والبعض اآلخر توىل تنفيد مهام مل يكلف 
بها أصاًل، كالرائد حسن ميك الذي توىل مهمة االرشاف عىل 
الوفد املرصي بقيادة الصحفي أحمد حمروش الذي وصل 
البالد يف تلك الفرتة!. ورمبا فعل ذلك للتقرب من قيادات 

مبعداً  كان  الذي  الجيش  إىل  للعودة  محاولة  يف  األحرار  الضباط 
لها  صلة  فال  بالتقرير  وردت  التي  الضباط  أسامء  بقية  أما  عنه!. 
بالجيش من األساس وليس هناك من بني العسكريني الذين استرننا 
مبعلوماتهم من تعرف عىل الضباط املشار إليهم "حسب الضابط 
مدين عيل مدين وآخرين من تنظيم الضباط األحرار وكانوا ضمن 

املشاركني واملنفذين األساسيني لالنقالب"!. 
"الجلد  ومن جانب آخر ملاذا مل يشارك يف مؤمتر كهذا أهل 
محمد  والرائد  النور  بابكر  كاملقدم  العسكريني  ثقل  من  والراس" 
محجوب عثامن أعضاء الحزب الشيوعي السوداين وضمن قيادات 
مشاركتهام  ترد  أن  أوىل  باب  من  وكان  األحرار،  الضباط  تنظيم 
الحركة  حرية  لهام  وكانت  إلنقالب  االعــداد  يف  يبحث  مؤمتر  يف 
باعتبارهام كانا خارج البالد يف تلك الفرتة، حيث أن ود النور كان 
يتم  أن يكونا هام من  أوليس موضوعياً  بلندن ومحجوب بربلني، 
متثيلهام، بدياًل ألولئك الضباط الذين وردت أسامؤهم!. أي خراقة 

يف "التلفيق" هذه!
ثالثاً:ثالثاً: املنظامت الجامهريية التي عربت عن تأييدها لالنقالب 

يف حالة تنفيذه:
التقرير أي اسم صحيح لهذه املنظامت الجامهريية  مل يورد 

أسامء  كتابة  تتم  أن  لالنقالب، وال ميكن  تأييدها  التي عربت عن 
ملنظامت يف تقرير ووثيقة تاريخية دون تدقيق وتأكد من االسم 

الصحيح لهذا التنظيم أو تلك املنظمة!
فاالسم الصحيح لالتحاد العام للعامل بالسودان هو "االتحاد 
الدميقراطي  الشباب  واتحاد  السودان"،  عامل  لنقابات  العام 
بالسودان  املرأة  السوداين"، واتحاد  الشباب  "اتحاد  بالسودان هو 
تلك  بالسودان يف  يوجد  يكن  السوداين"، ومل  النسايئ  االتحاد  هو 
الفرتة اتحاد للطالب باسم "االتحاد العام للطالب"، ثم أن االتحاد 
السودان"،  مزارعي  عام  "اتحاد  هو  بالسودان  للمزارعني  العام 
واالتحاد العام للمعلمني يف السودان كان يف تلك الفرتة عبارة عن 
اليوم  وحتى  السودان  يف  وليس  للمعلمني،  "نقابات"  مجموعة 
املاثل أي حزب يف السودان باسم "الحزب االشرتايك"، كام مل يكن 
البالد أي تنظيم سيايس يحمل اسم "الحزب الدميقراطي  بجنوب 
يف الجنوب"، كام مل يكن بالبالد اسم بعنوان "اتحاد الكتاب، وال 
تنظياًم باسم "تنظيم القضاة الدميقراطيني"!، فهل يعقل أن مؤمتراً 
ألحزاب شيوعية عاملية ال يتم يف وثائقه ومحارضه األساسية ضبط 

املعاين واألسامء الصحيحة؟!.
يف  الشيوعي  للحزب  ممثاًل  السوفيتي  الوفد  مشاركة  رابعاً:رابعاً: 

االتحاد السوفيتي: 
هذه من أكرب التناقضات التي وقع فيها التقرير "امللفق"، فقد 
كان هناك أصاًل "توتر" يف العالقات "الرفاقية" بني الحزب الشيوعي 
السوفيت  حاول  حيث  السوداين،  الشيوعي  والحزب  السوفيتي 
السلطة  مع  واالندماج  حزبهم  بحل  السودانيني  الشيوعيني  إقناع 
"الثورية الوليدة يف 25 مايو داخل تنظيم طليعي جامهريي كان يف 
طور التكون والنمو وقتها، وظهر فيام بعد باسم "االتحاد االشرتايك 
السوداين"، ورفض شيوعيو السودان املقرتح جملة وتفصياًل وطلبوا 
الداخلية!  الحزب  شؤون  يف  التدخل  عدم  الكبار"  "الرفاق  من 
وكان اقرتاح السوفيت قد جاء تكراراً لتجربة الشيوعيني املرصيني 
الذين "رضخوا لرؤية السوفيت" برضورة حل حزبهم والذوبان يف 
التنظيم الطليعي الذي تكون يف أعقاب نجاح ثورة يوليو املرصية 

بقيادة جامل عبد النارص!.
مايو  و"ثـــورة  السوفيت  بني  العالقات  ظلت  وهكذا 
االشرتاكية" تتمنت يومياً بينام تضعف ويصيبها الضمور مع حزب 
الشيوعيني السودانيني! فأي حزب شيوعي سوفيتي يا ترى ويف 
الشيوعية  لألحزاب  مؤمتر  يف  يشارك  الفكري  التباين  هذا  ظل 
حاول  التي  وسلطته  النمريي  عىل  االنقالب  خطوة  ويبارك 
عن  الرتاجع  عىل  السودانيني  الشيوعيني  إرغام  السوفيت 
قرارهم الذي توصلوا فيه بتقييم وتحليل ماركيس لينيني 
التي أتت  - ثبتت صحته فيام بعد - إىل طبيعة السلطة 
يف أعقاب التغيري الذي تم يف صبيحة الخامس والعرشين 
الربجوازية  فصائل  به  قامت  انقالب  باعتبارها  مايو  من 
السوفيت  لتحليل  املسلحة، خالفاً  القوات  الصغرية داخل 
أنفسهم الذين كانوا يقولون مع "االنقساميني من الحزب 
الشيوعي السوداين" بأن التغيري الذي تم يف طبيعة السلطة 
من  الثوريني"  "الدميقراطيني  طالئع  به  قامت  بالسودان 

الضباط والجنود!.
أخرياً تعالوا ننظر لتوقيت االنقالب نفسه، حيث انتهت 
به،  القيام  باالتفاق عىل  يوليو  املحادثات حوله يف 17  آخر 
ليتم التنفيذ يف نهار 19 يوليو، أي خالل أقل من يومني! فأي 
أنقالب عسكري يف الدنيا هذا الذي يتم التفكري فيه وينفذ 
"زراعة  يشبه  انقالب  ليس سوى  إنه  بني عشية وضحاها؟! 

عيىس وموىس" كام يقول مثلنا الشعبي!.
ومنحنى  وسانحة  لفة  كل  ويف  سيظلون  وعليه، 
"يسوطون ويعوسون ويجوطون ويلفقون" يف أمور الحزب 

الشيوعي، خاصة فيام يتعلق بأحداث انقالب 19 يوليو.
محاوالت  سوى  ليست  املسألة"  "كل  أن  إىل  نخلص 
للتهجم عىل الحزب الشيوعي السوداين وتشويه ملواقفه بني 
مؤخراً،  السياسية  الساحة  تشهده  ما  وهو  واألخرى،  الفينة 

ليس إال!.
الزبد  يذهب  ثم  باطل،  فهو  باطل  عىل  بني  ما  إذن 

جفاًء ويبقى ما ينفع الناس!.
ــــــــــــــــــ

* عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوداين.* عضو اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوداين.

3 الثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

انقالب أسرع من زراعة عيسى وموسى!
أشار التقرير إىل أن وفدًا من الحزب الشيوعي السوفيتي قد شارك 
يف ذلك "املؤتمر" إىل جانب وفود من أحزاب شيوعية أوروبية وعربية، 
التقرير،  ذكر  ما  السوداني حسب  الشيوعي  الحزب  وضمنهم وفد من 
مشريًا لعضوية الوفد السوداني الذي ضم كل من عز الدين علي عامر 
عضو املكتب السياسي وسكرتري اللجنة املركزية للحزب، املقدم مصلح 
محمد األمني، املقدم أحمد الزبري، املقدم بابكر محمد صالح، املقدم حسن 
النقيب  الطيب يسن،  الرائد شرف  الرائد حسن مكي،  بيومي،  عثمان 
أحمد  الرحمن،  عبد  الحاج  التيجاني،  املاحي  بكري،  سيد  الدين  صالح 

تاج  أحمد سليمان، شوقي مالسي،  محمد  نايل،  الرشيد  حمد،  السيد 
السر حسن، جيلي عبد الرحمن.

وذكر التقرير أن الوفد يحمل تفويضًا من منظمات سودانية بتأييد الحركة 
الثورية التي يتم االعداد لها وهي كل من: 

االتحاد العام للعمال، اتحاد الشباب الديمقراطي، اتحاد املرأة، االتحاد العام 
للطالب، االتحاد العام للمزارعني، االتحاد العام للمعلمني، الحزب االشرتاكي، 
الحزب الديمقراطي يف الجنوب، اتحاد الكتاب، نقابة املحامني، تنظيم القضاة 

الديمقراطيني، تنظيم الضباط األحرار داخل الجيش السوداني.

حول الوثيقة املتعلقة بانقالب 19 يوليو 

وثيقة ملفقة وتأتي يف إطار الهجوم املنظم على الشيوعيني السودانيني!

حسن الجزولي*



عدالة يف توزيع اللقاحاتعدالة يف توزيع اللقاحات
اللقاحات تصل برسعة  أن  إىل  العام  األمني  أشار  كلمته  يف 
إىل عدد قليل من البلدان، يف حني أن البلدان الفقرية مل تحصل 

عليها بعد، قائال »العلم ينجح - لكن التضامن يفشل«.
وذكر السيد غوترييش أنه ال ميكن التغلب عىل كوفيد-19 يف 
كل دولة عىل حدة، مشريا إىل أنه »إذا ُسمح للفريوس باالنتشار 
كالنار يف الهشيم يف جنوب الكرة األرضية، فسوف يتحور حتام- 
فتكا،  وأكرث  لالنتقال،  قابلية  أكرث  ويصبح  حاليا-  يتحور  وهو 
العودة  للقاحات، وقادرا عىل  املطاف، أكرث مقاومة  نهاية  ويف 

ملطاردة النصف الشاميل من الكرة األرضية«.
هذا وشدد األمني العام أنه »ال يوجد سوى منترص واحد يف 
عامل من ميلكون اللقاحات ومن ال ميلكون اللقاحات، أال وهو 

الفريوس نفسه«.
ودعا يف كلمته أمام الدول األعضاء إىل ست خطوات محددة:

الصحية وأولئك  الرعاية  للعاملني يف مجال  األولوية  إعطاء 
األكرث عرضة للخطر.

حامية النظم الصحية من االنهيار يف أفقر البلدانحامية النظم الصحية من االنهيار يف أفقر البلدان
ضامن ما يكفي من إمدادات وتوزيعها العادل، مبا يف ذلك 
من خالل دفع الرشكات املصنعة إىل إعطاء األولوية إلمدادات 

كوفاكس )املعني باإلتاحة العادلة للقاحات(.
تقاسم الجرعات الزائدة مع مرفق كوفاكس.

تصنيع  نطاق  لتكثيف  واسع  نطاق  عىل  الرتاخيص  إتاحة 
اللقاحات.

زيادة الثقة باللقاحاتزيادة الثقة باللقاحات
داعيا  للجائحة،  سحري  دواء  يوجد  ال  أنه  إىل  وأشار  هذا 
انتقال  لتقليل  علميا  املثبتة  الخطوات  اتخاذ  يف  االستمرار  إىل 
الجسدي. غسل  التباعد  الكاممات.  العدوى، أال وهي »ارتداء 

اليدين«.

التعايف املستدامالتعايف املستدام
قال األمني العام إن العامل ال ميكن أن يتعاىف من الفريوس 
املوت وتعتمد عىل أجهزة  تواجه خطر  االقتصادات  إذا كانت 
دعم الحياة إلنعاشها. وأضاف: »يجب أن يبدأ التعايف الشامل 

واملستدام اآلن«.
وأوضح أننا بحاجة إىل استثامرات ضخمة يف النظم الصحية 
يف كل مكان، مبا فيها تغطية صحية شاملة؛ رعاية صحية نفسية؛ 
حامية اجتامعية؛ عمل الئق؛ وعودة األطفال إىل املدرسة بأمان.

عىل  دولة  أي  إجبار  ينبغي  ال  أنه  إىل  االنتباه  لفت  كام 
االختيار بني تقديم الخدمات األساسية والوفاء بديونها.

ودعا يف هذا السياق إىل توسيع مبادرة مجموعة العرشين 
لتعليق خدمة الديون؛ وإعفاء جميع البلدان النامية ومتوسطة 
الدخل من الديون؛ وزيادة املوارد للمؤسسات املالية متعددة 
لصالح  الخاصة  السحب  لحقوق  جديد  وتخصيص  األطــراف، 

البلدان النامية.
أن  يجب  ممكن.و  والشامل  املستدام  »التعايف  إن  وقال 

نحقق ذلك- سويا«.

البيئة وتغري املناخالبيئة وتغري املناخ
ويف جلسة الجمعية العامة، دعا أمني عام األمم املتحدة كل 
مدينة ورشكة ومؤسسة مالية إىل اعتامد خرائط طريق ملموسة 
عام  بحلول  الكربون  حياد  لبلوغ  واضحة  وسيطة  معامل  ذات 
الرئيسية  القطاعات  عىل  ينطبق  أن  يجب  ذاته  األمر   .2050
غوترييش  بحسب  والزراعة،  والصناعة  والطريان  الشحن  مثل 

الذي قال:
»لقد حان الوقت: لتحديد سعر للكربون، والتوقف عن بناء 
محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، والتخلص التدريجي من 
الفحم يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بحلول عام 

2030، ويف كل مكان آخر بحلول عام 2040«.
وذكر األمني العام أن بعض الدول الجزرية الصغرية النامية 
يف العامل تواجه تهديدا وجوديا – »فقد تختفي أراضيها خالل 

فرتة حياتنا«.
طي  عىل  عضو  دولة  أي  تجرب  بأن  السامح  عدم  إىل  ودعا 

علمها بسبب مشكلة ميكننا حلها.

حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان
ورحب أنطونيو غوترييش يف خطابه بالزخم الجديد اليوم يف 

الكفاح العاملي من أجل تحقيق العدالة العرقية.

وقال إن عدم املساواة العرقية ال يزال يتغلغل يف املؤسسات 

إىل  ودعا  اليومية.  والحياة  االجتامعية  والهياكل 
الجديدة  النازية  تصاعد  »ضد  جميعا  نقف  أن 

واملناداة بسمو العرق األبيض«.
انتشار  قبل  دعــا،  قد  العام  األمــني  وكــان 
اإلنسان  أجل حقوق  من  العمل  إىل  كوفيد-19، 
الكراهية  خطاب  بشأن  العمل  خطة  وأطلق 
أن  إىل  مشريا  الدينية،  املواقع  حامية  ومبادرة 
الجائحة تسببت يف أزمة حقوق إنسان خاصة، إذ 
واستغلت عدة دول  الكراهية،  تضاعف خطاب 
وعمل  املدين  الحيز  من  للحد  اإلغالق  عمليات 
كام  اإلنسان.  حقوق  عن  واملدافعني  الصحفيني 
األقليات،  عىل  متناسب  غري  بشكل  املرض  أثر 

واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهمشني.
هذا وأكد أن األمم املتحدة لن تنحرف أبدا 
قائال:  والتمييز،  العنرصية  مبكافحة  التزامها  عن 
بشكل  كافة  اإلنسان  حقوق  وحامية  »تعزيز 
كامل أمر ممكن. ويجب أن نحقق ذلك- سويا«.

املساواة بني الجنسنياملساواة بني الجنسني
لقد سلطت جائحة كوفيد -19 الضوء عىل ما هو غري مريئ 
الذي يحافظ  العامل األسايس  املرأة هي  يف كثري من األحيان. 
عىل حياة الناس واملجتمعات. ومع ذلك، فقد عانت النساء من 
خسائر وظيفية بقدر أكرب، وُدفعن إىل دائرة الفقر بأعداد أكرب.

الهياكل  »تغيري  إىل  العام  األمني  دعا  السياق،  هذا  ويف 
والنامذج الراسخة«، مشريا إىل أن االقتصاد الرسمي ال يعمل إال 
التي تقوم  الرعاية غري مدفوعة األجر  ألنه مدعوم من أعامل 

بها املرأة.
يف الوقت نفسه، سلط األمني العام الضوء عىل الدور الذي 
قائال  لكوفيد-19  االستجابة  يف  النسائية  القيادات  به  قامت 

انتشار املرض منخفضة،  النسائية أبقت معدالت  القيادات  إن 
ووضعت البلدان عىل  طريق التعايف.

هو  ومتثيلها  املرأة  قيادة  يف  املساواة  »تحقيق  أن  وأكد 
العامل الذي نحتاجه لتغيري قواعد اللعبة«.

السالم واألمنالسالم واألمن
ملواجهة تهديدات السالم واألمن املتعرثة اليوم، نحتاج إىل 
العام  األمني  بحسب  السليم،  املنطق  إىل  للعودة  إيجاد جرس 
يقسم  أن  كبري من شأنه  »تجنب حدوث رشخ  إىل  دعا  الذي 
العامل إىل قسمني - والعمل بداًل من ذلك لضامن اقتصاد عاملي 
القانون  واحرتام  سيرباين،  وأمن  ومفتوح،  آمن  وإنرتنت  واحد، 

الدويل والقواعد التي يتفق عليها الجميع ويلتزمون بها«.
ويف األسابيع األوىل للجائحة، كان السيد غوترييش قد دعا 
الذي  املشرتك  العدو  عىل  للرتكيز  عاملي  نار  إطالق  وقف  إىل 

تواجهه جميع البلدان.
جديدة  حياة  ونفثت  املشجعة،  العالمات  بعض  رأينا  لقد 
ووقف  النار  إطالق  وقف  إن  إذ  املتعرثة.  السالم  عمليات  يف 

بشكل  صامد  العدائية  األعــامل 
من  األماكن،  من  عدد  يف  بآخر  أو 
إىل  سوريا  ومن  أوكرانيا،  إىل  ليبيا 
إىل  كاراباخ  ناغورنو  ومن  السودان، 

جنوب السودان.
يستمر  أخــرى،  أماكن  يف  لكن 
ومايل  اليمن  يف  ذلك  يف  مبا  القتال 
وأفغانستان، كام واندلعت رصاعات 

جديدة.
يقف  الذي  اليمن  صعيد  وعىل 
عىل شفري املجاعة، كرر األمني العام 
النار عىل  إطالق  »إىل وقف  دعوته 
تدابري  واتخاذ  الوطني،  الصعيد 
واإلنسانية،  االقتصادية  الثقة  لبناء 

واستئناف عملية سياسية شاملة«.
عام  »يكون  أن  عىل  شدد  كام 
2021 هو العام الذي نستأنف فيه 

عملية السالم يف الرشق األوسط ونهيئ الظروف 
لحل الدولتني«.

العالقات  يف  خلل  أي  إن  العام  األمني  وقال 
بها  ليعبث  مساحة  سيخلق  العظمى  القوى  بني 

املفسدون:
ويطيلون  الرصاعات  يؤججون  »املفسدون 
تكون  عندما  مشاكلنا  أكرب  ميكننا حل  ال  أمدها. 

قوانا العظمى عىل خالف«.

إعادة دوزنة القرن الحادي والعرشينإعادة دوزنة القرن الحادي والعرشين
الهامة،  العاملية  للمشاعات  إدارتنا  تحتاج 
السالم  أيضا  ولكن  العامة  الصحة  فقط  ليس 
والبيئة الطبيعية، إىل تعزيز وإعادة تصور، وفقا 
لألمني العام الذي أوضح أن الجمعية العامة قد 
أدركت الطبيعة املحورية لهذه اللحظة. إذ دعته 
يف اإلعالن الذي قدمته مبناسبة الذكرى الخامسة 
والسبعني إلنشاء األمم املتحدة، إىل تقديم توصيات 

للنهوض بجدول أعاملنا املشرتك.
يف  عميق  تفكري  عملية  يف  بدأ  أنه  العام  األمــني  وذكــر 
 )UN75( املشاورات العاملية بشأن ذكرى تأسيس األمم املتحدة
والتي جرت العام املايض. وقال إن »التحديات املقبلة تتطلب 

تعددية أكرث شمولية وترابطا«.
اتفاق عاملي جديد  العام إىل  السياق، دعا األمني  ويف هذا 
بني البلدان لضامن تقاسم السلطة والفوائد والفرص عىل نطاق 
أوسع وأكرث إنصافا، قائال إن البلدان النامية تستحق صوتاً أكرب 
يكونوا  أن  يستحقون  الشباب  أن  العاملي. كام  القرار  يف صنع 
السن، لنكن  ليقرروا مستقبلهم ألن »كبار  الحوار  عىل طاولة 

صادقني، خذلوهم يف العديد من النواحي الرئيسية«.
ودعا إىل النظر إىل تقريره الذي قدمه يف سبتمرب املايض عىل 

أنه بداية إعادة الدوزنة هذه. وقال:
العاملية  العامة  باملنافع  للنهوض  العاملية  الحوكمة  »تعزيز 

أمر ممكن. يجب أن نحقق ذلك- سويا«.

العاملي- عام  2020 عاما مروعا على الصعيد  »كان عام 
التغيري.  إىل  تفضي  األزمة  لكن  ويأس.  وكوارث  موت 
بالفرص  حافل  عام  إىل  مرعب  عام  من  ننتقل  أن  يمكننا 
ومفعم باألمل. يجب أن يكون عام 2021 العام الذي نضع 

فيه العالم على املسار الصحيح«.
املتحدة  لألمم  العام  األمــن  ذكر  ما  أبــرز  بعض  هذا 
أنطونيو غوترييش يف خطاب ألقاه صباح الخميس أمام 
شملت:  -التي  العشر  أولوياته  مفصال  العامة  الجمعية 
معالجة  الطبيعة؛  مع  التصالح  املستدام؛  التعايف  اللقاح؛ 
الجنسن؛  بن  املساواة  اإلنسان؛  حقوق  املساواة؛  عدم 
السالم واألمن؛ التهديد النووي؛ الفجوة الرقمية؛ الحوكمة 
العاملية- أولويات تساعدنا يف االنتقال من زمن الجائحة 
العالم  املستدام، ولكن بشرط تضامن  التعايف  إىل زمن 

والعمل معا لتحقيق الغاية املرجوة.
على  »التغلب  غوترييش  لسان  على  جاء  ما  وبحسب 

كوفيد 19 أمر ممكن. ويجب أن نحقق ذلك.. سويا«.

تقاريرتقارير٤
الثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

الديمقراطي- وكاالت

عشر أولويات من أجل االنتقال من زمن الجائحة إلى زمن التعافي المستدام



ولنئ كان مثة ما يوجد أمام التشكيلة الحكومية املرتقبة، فهو 
الهياكل،  إكامل  األمنية،  السيولة  االقتصادية،  الضائقة  تحديات 
أسفر  أن  بعد  خاصة  السالم.  واستكامل  اإلخوان  متكني  وتفكيك 
الفلول عن وجههم، ولجأوا للعنف يف عدة مناسبات. وعالنية، بعد 
التناقضات اإلثنية والقبلية، وما يحدث  أن كانوا يتخفون داخل 
لسخرية   - هي  آلخر  وقت  من  مطلبية  شعبية  احتجاجات  من 
السوق!!  عىل  الفلول  سيطرة  ربقة  من  بالتحرر  ُتنادي   - القدر 
يتخفون  ممن  املعروفة،  اإلخوان  رموز  ألحد  ترصيحات  صدرت 
التمكني، ومأل  تفكيك  لجنة  فيها  يهدد  األهلية،  اإلدارة  ثياب  يف 
األسافري وعيداً ورصاخ. ومتت مهاجمة مقر اللجنة يف بورتسودان 
اللجنة  بالتزامن مع محاوالت ملهاجمة مقار  والعبث مبحتوياته، 
يف عدد من الواليات. ويبدو أن الفلول صاروا يف سباق مع الزمن، 
وقد دنا أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وانرصافها إىل إنفاذ مهام 
لإلرشاف  األممية  البعثة  قدوم  موعد  واقرتاب  االنتقالية.  الفرتة 
مبغامرة  يقومون  فهم  الدميقراطي.  التحول  عملية  كامل  عىل 
أخرية عنيفة، قد تخلط األوراق من وجهة نظرهم، وتربك مسار 
االنتقال. لكنها يف الوقت ذاته قد تذهب بهم للتصنيف كجامعة 
إرهابية، وهذا ما يتوجب حدوثه حال تزايد مثل هذه الهجامت 

اإلخوانية.
أقلق الفلول فشل حمالتهم يف جر الواليات لحروب "إثنية" 
خارجة عن السيطرة، يف محاولة لشد حكومة الثورة من األطراف. 
خاصة حملتهم يف والية نهر النيل، والتي أوقدوا نارها، فإذا هي 
هشيم تذروه الرياح. بسبب مساندة القوى الثورية لوالية الوالية، 
التي طالب الفلول باستقالتها، بعد أن جعلت "تفكيك التمكني" 

يف واليتها أولوية، ومضت يف طريق اإلصالح. تزايد 
مجلس  تكوين  بعد  االنتقالية  رشكاء  بني  االنسجام 
جديدة  مصفوفة  وضع  يف  نجح  أن  وبعد  الرشكاء، 
بجدول زمني معلوم، قضت بتكوين مجلس الوزراء 
فرباير  مطلع  أقصاه  موعد  يف  الجديد  االنتقايل 
القادم. وأن يتم تقديم الرؤية السياسية وأولويات 
الحكومة االنتقالية يف الثامن من ذات الشهر، عىل 
يف  الثاين  االنتقايل  السيادة  مجلس  تكوين  يتم  أن 
الخامس عرش منه. أما املجلس الترشيعي االنتقايل 
أقىص  كحد  مارس  من  والعرشين  الثاين  حدد  فقد 
الواليات  والة  بتعيني  املصفوفة  وقضت  لتكوينه. 
املفوضيات  وتكوين  القادم،  مارس  من  الثامن  يف 

الواليات  حكومات  تعيني  يتم  أن  عىل  منه.  عرش  الخامس  يف 
واملجالس الترشيعية الوالئية يف الثاين والعرشين من ذات الشهر. 
الثانية  حكومتها  وعرب  االنتقالية،  املرحلة  بأن  ويؤذن  يؤرش  مام 
تبدأ من حيث توقفت، ومتيض يف سعيها إلكامل هياكلها، مبا يعني 
ويعزز االستقرار السيايس الرضوري يف هذه املرحلة، مرحلة البناء.

ويشء آخر ساهم يف زيادة قلق الفلول، هو البعثة األممية 
السياسية )يوناميتس(، والتي صارت بني ظهرانينا بانتظار اكتاملها. 
املتحدة  األمم  بعثة  مع  للتنسيق  الوطنية  اللجنة  عقدت  فقد 
املتكاملة ملساعدة السودان )يونيتامس( يف التاسع عرش من يناير 
الجاري اجتامعا مبجلس الوزراء برئاسة السفري عمر الشيخ رئيس 
اللجنة الوطنية مع القامئة بأعامل البعثة السيدة "ستيفاين كوري" 
ومساعديها بحسب وكالة السودان لألنباء. وأوضح السفري "عمر 

االجتامع  أن  حينها،  الشيخ" يف ترصيح صحفي 
الوطنية،  اللجنة  بني  التنسيق  ُسُبل  ناقش 
املجاالت  يف  )يونيتامس(  املتحدة  األمم  وبعثة 
االسرتاتيجية التي وردت يف قرار مجلس األمن، 
بعملية  واملتعلقة  البعثة  مبوجبه  أنشئت  الذي 
تنفيذ  دعم  عن  فضاًل  بالبالد.  السيايس  التحول 
اتفاق السالم، وإحالله عىل أرض الواقع. إضافة 
إىل حشد الدعم الدويل من أجل تحقيق التنمية 
تم  أنه  إىل  السفري  وأشار  بالبالد.  االقتصادية 
اللجنة  بني  التنسيق  تفاصيل  كل  إىل  التطرق 
الوطنية و)يونيتامس( من أجل مساعدة البعثة 
البعثة  "يكتمل وصول  إنجاح مهمتها، وزاد:  يف 
األممية بقدوم رئيسها األملاين فولكر بريثس، إىل الخرطوم يف الثاين 

من فرباير املقبل".
التي تضم ستة عرش  البعثة  وكشف الشيخ، عن بدء مهام 
مكونآ. منهم 12 أجنبيا وأربعة مكونات من السودان. وتضم 269 
موظفاً. وأن األمم املتحدة خصصت مبلغ ٣٤ مليون دوالر مليزانية 
البعثة األممية للسنة األوىل. مشريا إىل أن املهام األربع الرئيسة 
للبعثة تتمثل يف "االعرتاف بخروج السودان من عزلته، مساعدة 
السودان يف عملية التحول للحكم الدميقراطي، تنفيذ عملية بناء 
السالم، باإلضافة إىل حشد املوارد الدولية ملساعدة السودان عىل 
سيكون  اليونيتامس  بعثة  إن  اللجنة  وقالت  اقتصاديآ".  النمو 
مقرها الخرطوم وأن لها مثان مكاتب إقليمية يف كل من الفارش، 
زالنجي، نياال، كادوقيل، كاودا، الدمازين، كسال، وبورتسودان. من 

البعثة  بأعامل  القامئة  كوري"  "ستيفاين  السيدة  وصفت  جانبها 
االجتامع بالناجح واملثمر حيث تم االتفاق عىل آلية التعاون بني 
البعثة والجهات الحكومية املختلفة، معربة عن شكرها وتقديرها 

للجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية يف هذا الصدد.
مل يعد أمام الفلول من أمل إذن يف تخريب الفرتة االنتقالية، 
النزاعات  إذكــاء  طريق  عن  للديكتاتورية  بالبالد  ــداد  االرت أو 
يف  تساعد  خطوات،  من  وسيأيت  سبق  ما  كل  مع  والتناقضات. 
استقرار الفرتة االنتقالية. وتجعل من النجاح يف التحول الدميقراطي 
أمراً ممكناً، بل وراجحاً. وملا تزايد يأسهم لجأوا ملا يجيدونه وهو 
االنتقال. بعد أن  نهاية رسيعة ملشوار  العنف يف محاولة لكتابة 
االقتصادية  األزمات  مفاقمة  يف  املتمثل  أذاهم  عىل  الناس  صرب 
املوجودة أصاًل، وصناعة أخرى مل تكن لتكون موجودة لوال جهود 
الفلول. صرب الناس أماًل يف تحول يقيل عرثة البالد من وهدتها، ولو 
جاء بطيئاً. وذلك ملعرفتهم وعىل مدى عقود ثالثة، ماذا ميكن أن 

يفعل "هؤالء" إن وصلوا لسدة السلطة.
املصفوفة  لتنفيذ  االنتقالية  رشكاء  ملعب  يف  اآلن  الكرة   
للوضع  عاجلة  حول  وإيجاد  الهياكل،  بإكامل  الخاصة  الجديدة 
املعييش الخانق، وبسط هيبة الدولة مع الحفاظ عىل مكتسبات 
ديسمرب، واستكامل عملية السالم، وامليض قدماً، وبقوة أكرب، يف 
والحامية  الدعم  وتوفري  يونيو.  من  الثالثني  نظام  متكني  تفكيك 
مع  التعامل  وإحسان  والواليات،  العاصمة  يف  التفكيك  للجان 
البعثة األممية مبا يهيئ لهذه البالد سبياًل للوصول إىل ما يشتهي 
وسيادة  والعدالة،  املواطنة،  عىل  تقوم  مدنية،  دولة  من  شعبها 

حكم القانون.

وحميديت  الربهان  العــرتاض  أبــدا  أستغرب  مل 
والنائب العام تاج الرس الحرب عىل التحقيق يف قضية 
عضو  أثارها  التي  املخلوع  الرئيس  حرم  بابكر  وداد 
لجنة إزالة التمكني صالح مناع مؤخرا. ومل يقف األمر 
عىل اعرتاض هؤالء املجرمني، بل عملوا عىل توقيف 
ضابط رشطة بتهمة تصوير حرم البشري أثناء التحقيق 

معها.
الحرب  الرس  تاج  أن  كذلك  مناع  كشف  وقد 
أبلغهم بصدور قرار من رئيس مجلس السيادة عبد 
الفتاح الربهان، الذي ال يختيش، بإطالق رساح الرتيك 
أوكتاي أروجان!! وقد أطلق كذلك إبراهيم محمود 

حامد وزير الداخلية السابق الفاسد.
كنت سأستغرب لو مل يفعل الربهان وحميديت 

اعتصام  مجزرة  ارتكبا  العسكري  املكون  وبقية  ألنهام  فعلوه.  ما 
القيادة العامة البشعة التي راح ضحيتها أعداد كبرية من الشباب، 
أعداد منهم يف  قتلهم بصورة وحشية، وأغرقت جثامني  تم  الذين 
لن  ذلك  يفعل  فمن  الجميع.  وروعوا  النساء،  واغتصبت  النيل، 

يتورع يف التدخل لحرف العدالة عن مسارها.
تعطل  الحرب ألن  الرس  تاج  العام  النائب  أندهش ملوقف  ومل 
العدالة طوال الشهور الفائتة، وعدم الجدية يف التعامل مع قضايا 
الضحايا، يكشف عن كنه الرجل. كام أن لجنة الربهان األمنية هي 

التي فرضت الحرب نائبا عاما.
القضايئ منذ  الشأن  العسكري بسفور يف  املجلس  فقد تدخل 
الحرية  كلفت  وقد  الدستورية.  الوثيقة  بالعبث يف  األوىل،  الوهلة 
الوثيقة  عن  األول  املسؤول  ليكون  الحاج  ساطع  املدعو  والتغيري 

الدستورية.
ويبدو أن املكون العسكري كان يفاوض نفسه األخرى، لتخرج 
حق  العسكري  املكون  لتمنح  املشوهة  بتعديالتها  الوثيقة  علينا 

تعيني النائب العام ورئيس القضاء .
يلعب  ساطعه  أن  مؤخرا،  الحاج  ساطع  حزب  اكتشف  وقد 
املاضيات.  السنوات  طوال  حقيقته  يكتشف  أن  يستطع  مل  بديلو، 
بقايا  عن  مدافعا  الساطع  ساطع  بروز  بعد  إال  ينتبه  مل  أنه  يبدو 

النظام البائد!!
فقد توىل ساطع الحاج قضية الدفاع عن وزير اإلسكان السابق 
واملتهم باالستيالء عىل مئات القطع السكنية، ويرتافع عن الكيزان 

يف أكرث من خمس قضايا فساد .
ولكن مل يستطع تحالف قوى اإلجامع طوال السنوات املاضيات 
اكتشاف حقيقة ساطع، وال تحالف املحامني الدميقراطيني، وال قوى 

الحرية والتغيري، فكيف يستقيم ذلك؟!
شعار  يردد  لساطع  فيديو  مؤخرا  انترش  األمر  يف  والغريب 
اإلسالميني )يف سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء.. ما لدنيا قد عملنا 
نحن للدين فداء.. الخ( بأسلوب خطايب حاميس أثار كل اإلسالميني 

املجتمعني فهللوا وكربوا!! إنه التغويص إذا!!
العام ٢٠١٥ ضمن  وأذكر أن ساطع قد جاء إىل القضارف يف 
بدار  ندوة  يف  وشارك  وقتذاك،  لالنتخابات  املقاطعة  ارحل  حملة 
خطبة  فألقى  األحــزاب،  قيادات  من  عدد  مع  الشيوعي  الحزب 
شديدة الحامس، وختمها بأن حّلف الحارضين القسم بأال يصوتوا 

يف االنتخابات!
يصوت  بأال  املتواضع  الحامسية  الخطبة  مُلخرج  استغربت 
وأصدقاءهم،  أهلهم،  يوعوا  أن  منهم  يطلب  ومل  الحارضين، 

الحد  عىل  حّلفهم  االنتخابات!  مبقاطعة  وزمالءهم، 
األدىن والذين يخاطبهم هم النشطون سياسيا الذين 

يرتادون الندوات!
بالوثيقة الدستورية وتثبيت  العبث  بعد أن تم 
الحق للمكون العسكري يف تعيني النائب العام ورئيس 
القضاء، رفض املكون العسكري تعيني مرشح الحرية 

والتغيري محمد الحافظ نائبا عاما.
لحزب  ينتمي  ال  املرفوض،  الحافظ  محمد  إن 

بعينه، وله سرية مهنية ونضالية ناصعة.
بلجنة  املايوي  الحكم  إبان  بصوته  الرجل   جهر 
القضاة التي قادت ثالثة إرضابات، وساهمت يف إنهاء 
حكم جعفر النمريي عرب اإلرضاب الذي قاده القضاة 

يف العام 1985م..
وأحال نظام اإلنقاذ محمد الحافظ للصالح العام بعد االنقالب 
باملحاماة،  للعمل  الحافظ  محمد  اضطر   .1989 العام  يف  مبارشة 
أول  كان  الحقوق،  عن  لدفاعه  ومرات  مرات  لالعتقال  فتعرض 
القضاة  العام 1996م، عندما قدمت لجنة  اعتقاالت اإلنقاذ له يف 
مذكرة لنائب رئيس الجمهورية وقتها الزبري محمد صالح يف القرص 
الحقا،  عنه  ليفرج  السجن  يف  به  والزج  اعتقاله  فتم  الجمهوري، 
ليتجدد اعتقاله عدة مرات، واعتقل يف العام 2001م، ويف 2007م 
و2009م، كام تم اعتقاله يف 2018 حيث ظل ألكرث من شهر داخل 

املعتقل .
تعيني  العسكري  املكون  رفض  الناصعة  السرية  هذه  بسبب 
محمد الحافظ، وريض بتاج الرس الحرب نائبا عاما، الذي ال ميكن أن 
تضاهي سريته سرية محمد الحافظ. ولو كانت سرية الحرب مقبولة، 
كشفت  وقد  فيه.  يشكك  العسكري  املكون  قبل  من  قبوله  فإن 

أفعاله كل املستور.
إذا ليس هناك غرابة يف أن يتدخل الربهان وحميديت والحرب 
لتعطيل العدالة. وإن كان مثة استغراب فيتمثل يف تأخر صالح مناع 

يف الجهر بهذه املعلومات املهمة، وصمت اآلخرين املريب.
األفاعيل  هذه  عىل  التمكني  إزالة  لجنة  أعضاء  سكوت  إن 
النكراء، يندرج فيام ميكن وصفه بالتسرت عىل الجرمية. وشكرا ملناع 

لكشف هذه الحقائق، وأن تأيت متأخرا خري من أال تأيت!
عسكري  مكون  بني  ما  واضحا  أضحى  اآلن  الرصاع  أن  أرى 
أحرار  وثوار  وكذبه،  وفساده  ببطشه  اإلنقاذ  لنظام  امتدادا  ميثل 
يلتفون حول قضايا الشهداء التفاف السوار باملعصم، وبينهام أمور 
والفاسدة  الضعيفة  والتغيري  الحرية  إعالن  قوى  هي  مشتبهات 

بنسبة تتزايد.
وما يكشف ضعف قوى الحرية والتغيري وانهزاميتها ترصيح 
برئاسة  طوارئ  حكومة  بتشكيل  فيه  هدد  الذي  األخري  الربهان 
يف  املشاركة  والقوى  السياسية  األحزاب  فيها  يتجاوز  حمدوك، 
الحكومة. وأرى أن وعيد الربهان هذا ميثل إهانة مبارشة لحمدوك، 

واستخفافا مذال بقوى الحرية والتغيري.
مخربيها،  أول  هو  التي  املعيشية  باألوضاع  الربهان  يتعلل 
مثل  واملفسدين،  للفساد  وحاميته  البالد  موارد  عىل  بسيطرته 

تدخله لحامية حرم الرئيس املخلوع.
بدأ  قد  الثورة  منحنى  بأن  ينبئ  الحقائق  هذه  بروز  إن 
ثورية جديدة يف  ذرى  نحو  الصغرى، صاعدا  نهايته  الخروج من 
اتجاه القصاص للشهداء وتحقيق أهداف الثورة الظافرة بال أدىن 

ريب.

مصادر رشعية وقانونية:مصادر رشعية وقانونية:
1.  َلْو َلْم أَُكْن َقْد ِجْئُت وََكلَّْمُتُهْم، 
ا اآلَن َفَلْيَس َلُهْم  َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة، َوأَمَّ

ِتِهْم )يو15: 22(. ُعْذٌر يِف َخِطيَّ
ألَنَّ ُأُمورُُه َغرْيُ اْلَمْنُظورَِة ُتَرى   .2
ِبآْلَمْصُنوَعاِت،  ُمْدرََكًة  اْلَعاَلِم  َخْلِق  ُمْنُذ 
َْمِديَُّة َوالَُهوَتُه، َحتَّى إِنَُّهْم ِباَل  َُقْدرََتُه الرسَّ

ُعْذٍر. )رو1: 20(.
نبعث  حتى  معذبني  كنا  وما   .3

رسواًل )سورة اإلرساء 15(.
املحاكمة   :)29/1( املــادة   .4
العادلة: املتهم بريء حتى تثبت إدانته 

وفقا للقانون. )الدستور اإلنتقايل السوداين لسنة 2019(,
   ما زلت أتناول أهم القواسم األخالقية املشرتكة، 
التي  واإلنسانية  الوضعية،  والقوانني  الدينية  العقائد  يف 
تدافع عن حقوق اإلنسان وتضمن سبل الحياة الكرمية 
أن  مرة  كل  يف  نحاول  املحاولة،  هذه  خالل  ومن  له. 
السوداين  الواقع  مع  املرشوعة  الحقوق  تلك  نربط 
والبعيد.  القريب  الوطني  املستقبل  وتطلعات  الحايل، 
أن  بد  ال  والتي  العقوبة"،  اليوم "رشعية  ويف موضوعنا 
يسبقها دامئاً رشعية القانون الواجب التطبيق، يعترب هذا 
كل  يف  اإلنسان  بحقوق  فتكاً  األمور  أكرث  من  املوضوع 

العامل، وال سيام يف األتظمة الشمولية والثيوقراطية.
)الله  األول  املــرشع  أن  األمــر  يف  العجيب      
املحب(، بني ألبوينا منذ االبتداء ما هو مباح، وما هو 
النساء  من  املحرمات  لهام  يرشع  مل  ذلك  ومع  محرم، 
ذلك  يف  البرش  تشعب  لعدم  وذلك  الحقاً  إال  والرجال 
بني  مباحاً  الــزواج  فكان  الخليقة،  من  املبكر  الوقت 
تكاثر  عند  الله الحقاً  أن حرمه  إىل  والشقيقة  الشقيق 
البرش )راجع املحرمات من النساء بحسب سفر الالويني 
الوضعي  أو  الديني  فالترشيع   .)22-23 النساء  وسورة 
ال ُيْهَدُف بهام إال خدمة وتنظيم حياة اإلنسان، ليعيش 
الجميع بسالم دون التدخل يف حقوق اآلخرين. فاألصل 
قانوين،  أو  بنٍص رشعي  ُتقيد  أن  إىل  اإلباحة  األشياء  يف 
فتتحول األمور املقيدة، خطيًة أو جرميًة ملن يستمر يف 

فعلها بعد الترشيع.
    وعليه، فال عقوبٍة دنيوية أو آخروية، إال بنٍص 
قانوين أو رشعي. قال السيد املسيح لرافيض رسالته: " َلْو 
ا اآلَن  َلْم أَُكْن َقْد ِجْئُت وََكلَّْمُتُهْم، َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة، َوأَمَّ
ِتِهْم )يو15: 22(. وكذلك القرآن  َفَلْيَس َلُهْم ُعْذٌر يِف َخِطيَّ
يؤكد أيضاً هذا املبدأ الرشعي بالقول: "وما كنا معذبني 
أخرى:  وبلغٍة   .)15 اإلرساء  )سورة  رسواًل  نبعث  حتى 
ليس عىل أحٍد جرمية يف أمٍر مل يجرمه القانون، كام أنه ال 
يعترب أي أمٍر خطية أمام الله ما مل يحرمه الله رصاحًة أو 
من خالل أحد الوسائل اإللهية التي وضعها الله لتهذيب 
الوسائل منوذجاً  تلك  أحد  وتقوميه، كام سنبني  اإلنسان 

عند الحديث عن األمور الرمادية ورشيعة الضمري.
   هذا، فال يكفي أن نتهم الناس بجرائم منصوص 
تكون  قد  مستندات  أو  شهود  بتقديم  قانوناً،  عليها 
السليمة  القانونية  اإلجراءات  باتباع  علينا  بل  مزورٍة، 

تكون  قد  التي  التهم  تلك  من  للتأكد 
شكاوى  أو  مفربكة  األحيان  أغلب  يف 
الناس.  ظلم  بها  ُقصد  كيدية،  وبالغات 
إِْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  أَيُّ َيا   ﴿ اإلسالم  ويف 
َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا أَْن ُتِصيُبوا َقْوًما 
ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي﴾ 
)سورة الحجرات 6(، ويف اإلنجيل: " أََلَعلَّ 
اًل  َناُموَسَنا َيِديُن إِْنَساناً َلْم َيْسَمْع ِمْنُه أَوَّ
 ،)51  :7 )يوحنا  َفَعَل؟"  َمــاَذا  َوَيْعرِْف 
لسنة  االنتقايل  الدستور  يقوله  ما  وهذا 
2019م، عند القول: " املتهم بريء حتى 

تثبت إدانته وفقا للقانون".
يقال  الحق  الضمري:  ورشيعة  الرمادية  األمور     
القانونية  النصوص  يف  إن ليس كل األمور واضحة دامئاً 
كام  لعالجها،  أخرى  طرقاً  الله  لها  فأوجد  والدينية، 
الرمادية  األمور  يف  والفتوى  باالجتهاد  يسمى  ما  أوِجَد 
غري الواضحة نصاً. هذا، كام أن القانون ال يعاقب عىل 
ُترَتَجم  أو  تتحول  مل  ما  اآلخرين  تجاه  الرشيرة  األفكار 
واملجتمعات،  لألفراد  مؤذية  أفعال  إىل  األفكار  تلك 
ليس  قانوناً.  مجرمة  كانت  إذا  عليها  املجرمني  فُيعاقب 
الحي  الضمري  عمل  يستمر  بل  الضمري،  رشيعة  كذلك 
غري  األفعال  ويف  الرمادية،  األمور  يف  اإلنسان،  يف  بقوة 
األمور  يف  حتى  بل  قانوناً،  عنها  املسكوت  أو  املجرمة 
ذلك  يدريها  أو  ميتلكها  ال  التي  )الرشعية(،  الناموسية 
نفسه.  ومن  نفسه  عىل  محكوماً  نفسه  فيجد  اإلنسان، 
ليس كذلك فقط، بل تعمل رشيعة الضمري فينا عندما 
نكرس أحد قوانني الدولة أو قوانني السامء ونستطيع أن 
نتهرب من العقوبة، ومع ذلك ال يرتكنا الضمري بوخزاته 
"مذنب،  منا  واحد  لكل  وتقول  فتذكرنا رشيعته  املؤملة 
مذنب، مذنب" رغم التهرب من عقوبة القانون، وإخفاء 
جرامئنا!!! يقول الكتاب: "الَِّذيَن ُيْظِهُروَن َعَمَل النَّاُموِس 
َمْكُتوباً يِف ُقُلوِبِهْم َشاِهداً أَْيضاً َضِمريُُهْم َوأَْفَكارُُهْم ِفياَم 
َيِديُن  ِفيِه  الَِّذي  اْلَيْوِم  16يِف  ًة  ُمْحَتجَّ أَْو  ُمْشَتِكَيًة  َبْيَنَها 
اللُه رَسَاِئَر النَّاِس َحَسَب إِْنِجييِل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح." )رو2: 

.)16
هذه  مثل  يف  العملية  تطبيقاتنا  عن  مــاذا    
أمورنا  تجري  هل  والقانونية؟!  الرشعية  األمــور 
ماذا  عادلة؟!  قانونية  وبإجراءات  القانون  بحسب 
عن شكاوى الفاسقني، هل نتحرى فيها جيداً حتى ال 
نشرتك معهم يف ظلم اآلخرين؟ هل نغلظ العقوبة 
ألسباب  اآلخر،  البعض  عىل  ونخففها  البعض  عىل 
العدالة  ميزان  عىل  نحافظ  أم  وانتامئية  شخصية 
للجميع؟ وماذا عن وخزات ضامئرنا بسبب خفايانا 
اإلجرامية التي ظننا باطاًل أننا قد انفلتنا منها؟ إن ما 
تناولناه يف السطور أعاله، يعترب من األمور األخالقية 
القانونية، التي يطلبها ال القانون فحسب، بل حتى 
قايض قضاة األرض، ومحامي الضعفاء الذي سيضع 
ميزانها  يف  امللتوية  القانونية  األمور  هذه  كل  يوماً 
الصحيح، بتقديم الجميع أمام محكمته اإللهية دون 

محاباة أو إفالت.
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الحكومة االنتقالية الثانية.. عود على بدء

))11((
املجلس  رئيس  يهدد  مبوجبها  التي  السلطة  هي  ما   •
االنتقالية  السلطة  يف  الربهان؛ رشكاءه  عبدالفتاح  السيادي 
االتفاقات؛  إلغاء  استمرأ  أنه  أم  طوارئ؟  حكومة  بتكوين 
فض  مجزرة  عقب  فعل  كام  الطوارئ  حكومات  وإعالن 

االعتصام؟ 
• الطريقة التي ظهرت يف الخرب الذي يقول إن "سيادته" 
بدا غاضباً ولّوح بخروجه إىل الشعب السوداين معلناً فشل 
القوى السياسية يف التوافق عىل حكومة؛ وأنه لّوح بتشكيل 
أول  الفريق  أن  تظهر  حمدوك؛  برئاسة  طوارئ  حكومة 
بانقالب يف اجتامع رسمي، واملضحك أكرث رد  برهان يهدد 
القوى السياسية؛ حيث يقول منت الخرب إن بعض من قادة 
القوى السياسية "طلبوا منه عدم اإلقدام عىل تلك الخطوة 

"ووعدوه" باإلرساع يف إنجاز املهمة.!
• عىل السيد الربهان أال ينىس أنه من قبل فعل هذه 
وجاء  العسكري؛  ومجلسه  هو  الشارع  ورفضه  الخطوة؛ 

ورضخ لقوة الشارع وجلس إىل املفاوضات 
قوى  ولكل  له  يقظ  الشارع  وأن  مرغاًم، 
الثورة املضادة التي اعتلت ظهر الثورة؛ أما 
قادة القوى السياسية الضعفاء الذين اكتفوا 
بطلب صغري أمام سيادته بعدم اإلقدام عىل 
تلك الخطوة فإنهم أصغر من أن يعرفوا قوة 
لألسف؛  ميثلوها  أن  من  مقاماً  وأقل  الثورة 
العسكر،  تهديد  تحت  يعملون  أنهم  طاملا 
بالرسعة  باإلنجاز  الوعود  لهم  ويقدمون 

املطلوبة.
• ومتى كان السيد برهان مهتاًم بحياة 
أية  يف  معاناته  من  دعك  نفسه؛  الشعب 
والشعب  للجيش  مفتشاً  يكن  أمل  أوضــاع، 

يسحل ويقتل كل يوم يف الشوارع عىل أيدي رباطة جهاز 
بات  حينام  وحتى  هدوء؛  بكل  دوامه  ميارس  وهو  األمن 
قتل وسحل  تم  العسكري؛  للمجلس  ورئيساً  للجيش  قائداً 

الجيش،  بوابات  أمام  املعتصمني  واغتصاب 
ومل نراه آسفاً، بل خرج معلناً إلغاء االتفاقات 

التي متت مع قوى الحرية والتغيري.
أن  يفهم  أن  الــربهــان  السيد  عىل   •
وجوده يف مجلس السيادة رشيف وبصالحيات 
إال  أي يشء  إلعالن  له  سلطة  وال  محدودة، 
انقالباً؛ وإذا أراد االنقالب، فعىل رشكائه من 
منه؛  الطلب  ال  "نصحه"  السياسية  القوى 
الشارع يف متام  اإلقدام عىل ذلك ألن  بعدم 
التي  اليقظة؛ وستكون هذه خطوة سقوطه 
لن تنفع فيها األجاويد، وال يغرت بالدعم الذي 
الحدود،  عىل  الجيش  حشد  بسبب  يلقاه 
له،  ليس  فهو  الدعم؛  بهذا  سلمنا  لو  فحتى 
وإمنا يدخل يف إطار دغدغة املشاعر الوطنية؛ وموقعه هو 
ورفاقه يف املجلس العسكري يف قلوب السودانيني "معلوم" 

ومحفوظ".

))22((
• محزن أن ينتهي صحفي ومرسحي أفنى زهرة عمره 
فيهام  وأمىض  الفنون  وأبو  الجاللة  بالط صاحبة  يف خدمة 
نصف قرٍن كامل؛ إىل بيع الفول والتسايل عىل طاولة صغرية 
أمام منزله؛ ليستطيع العيش؛ وهذا املصري ليس بعيداً عن 
جميع مزاويل هذه املهن التي ال يكفي أجرها صاحبها َكَدر 
يومه، وال ضامن اجتامعي يقي من يعملون فيها رش املسغبة 
وتقلُّب الزمان. ولذلك ُتنشأ النقابات التي تعمل عىل حفظ 
حقوق أصحاب املهن والعمل عىل تحسني أوضاعهم وإنشاء 
الزمان  العون ملن كاد لهم  صناديق خريية وتعاونية تقدم 

وغدر بأحوالهم الوقت؛ ومل تنظر إليهم مؤسسات الدولة.
))33((

ومتيش معايا ومتيش معايا 
وال البلقاه بعرفني وال البلقاه بعرفني 

وال بعرف معاك روحيوال بعرف معاك روحي
"الدوش""الدوش"



الخرطوم-شذى الرحمةالخرطوم-شذى الرحمة
بتكلفة بلغت )300( مليون دوالر اتفقت 
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي مع منظمة 
األمم املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( عىل 
لحامية  السيادي  السوداين  الصندوق  تكوين 
صغار املستثمرين من أجل فتح فرص لتوظيف 

الشباب عرب مشاريع ريادة األعامل.
من جهتها إلتقت وزيرة املالية والتخطيط 
مبملكة  محمد عيل  د.هبة  املكلفة  االقتصادي 
البحرين برئيس املكتب اإلقليمي ملنظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعية الـ)يونيدو( د.هاشم 
آل  خليفة  بن  إبراهيم  الشيخ  ومعايل  حسني 
خليفة رئيس مجلس أمناء املركز الدويل لريادة 
األعامل وترويج االستثامر لبحث سبل التعاون 

االقتصادي بني البلدين.
الوزيرة  خاطبت  السياق  ذات  وعــىل 

بجمهورية  يقام  الذي  واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  العريب  االتحاد  اجتامع  إسفريياً 
مرص العربية تحت رعاية مكتب اليونيدو لتطوير االستثامر والتكنلوجيا لتنوير املجتمعني 

السودانية واالستفادة من  بالتجربة 
التجارب الدولية التي تقوم بتحويل 
ريادة األعامل لقطاع محوري للنمو 
مستوى  عىل  وخاصة  االقتصادي 

األقاليم والواليات األكرث فقراً.
ريادة  إدارة  مدير  أكد  فيام 
األعامل بالجهاز القومي لالستثامر 
املالية  وزارة  توجيه  موىس  معتز 
بصياغة  االقتصادي  والتخطيط 
قــانــون خــاص بــريــادة األعــامل 
واألعامل الصغرية من أجل تقوية 
رشكات  لتصبح  الصغرية  الرشائح 
القانون  حامية  إىل  الفتاً  أكــرب، 
الرسوم  بتخفيف  األعامل  لراود 
نافذة  عرب  والجمركية  الرضيبية 
اإلعفاءات  تحديد  وسيتم  خاصة 
ومدتها، وأكد معتز رشوع الوحدة يف حرص رواد األعامل واملرشوعات والقطاعات 

التي يعملون بها.

تخصيص 300 مليون دوالر حلماية صغار املستثمرين
اكتمال زراعة 500 ألف فدان قمح وبشريات بإنتاجية عالية 

خط الفقر هو املستوى األدىن من الدخل الذي يحتاجه الفرد ليتمكن من توفري مستوى 
معيشة يف بلد ما. ويعد املفهوم الشائع أو الرسمي لخط الفقر أعىل يف الدول املتقدمة من 
اليوم.  العاملي املشرتك يبلغ مايقارب 1$ يف  الفقر  النامية بشكل ملحوظ. كان خط  الدول 
ويف عام 2008 عاد البنك العاملي ورفع هذا الخط إىل 1.25$ عند مستويات القوة الرشائية 
)PPP( لعام 2005. وعادة مايتم تحديد خط الفقر بالعثور عىل التكلفة اإلجاملية لجميع 
املوارد الرضورية الذي يستهلكه الفرد البالغ يف سنة واحدة. ويكون النصيب األكرب من هذه 
النفقات عادة هو إيجار مطلوب للعيش يف شقة، وقد أوىل االقتصاديون اهتامماً مميزاً بسوق 

العقارات وأسعار اإلسكان كمؤثر قوي يف تحديد خط الفقر.

 مؤرش أسعار النفط عامليا  مؤرش أسعار النفط عامليا 

نفط عامن          51.22 دوالرا
نفط مربان         50.56 دوالر 
النفط الخفيف    43.68 دوالر
النفط الثقيل      51.31 دوالر
نفط برنت          51.04 دوالر

اقتصاداقتصاد٦
الثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

الخرطوم-شذى الرحمةالخرطوم-شذى الرحمة
ال  واملياه  الرطبة  »األرايض  شعار  تحت 
ينفصالن«، يحتفل العامل باليوم العاملي لألرايض 
فرباير  من  الثاين  اليوم  يصادف  والذي  الرطبة 
اتفاقية  اعتامد  تاريخ  ذكرى  يف  عام  كل  من 
األرايض الرطبة يف 2 فرباير 1971 مبدينة رامسار 
الوعي  لزيادة  العاملي  اليوم  يهدف  اإليرانية. 
الرطبة  األرايض  متثلها  التي  الكربى  باألهمية 
بالنسبة  الحيوية  ووظائفها  اإلنسان  حياة  يف 

لكوكب األرض.
 2021 لعام  االحتفال  موضوع  ويسلط 
للمياه  كمصدر  الرطبة  األرايض  عىل  الضوء 
الستعادتها  الرامية  اإلجراءات  ويشجع  العذبة 
متزايد  وبشكل  نواجه  أننا  إذ  فقدانها.  ووقف 
األرض  كوكب  تهدد  خطرية  عذبة  مياه  أزمة 
وقاطنيه، حيث نستهلك اليوم من املياه العذبة 
وندمر  تعويضه  عىل  الطبيعة  قدرة  يفوق  ما 
النظام البيئي الذي تعتمد عليه املياه وترتبط به 
الرطبة.  األرايض  أال وهو  الحياة،  جميع أشكال 

املائية  للطيور  املوائل  الرطبة  األرايض  توفر 
لألغذية  مصدراً  ومتثل  الحيوي،  التنوع  وتدعم 
مخاطر  تقليل  عىل  وتعمل  واملياه  والطاقة 
الجوفية  للمياه  الدائم  والتجديد  الفيضانات 
وتنقية املياه من الرواسب واملواد السامة. ولها 
سامتها الخاصة باعتبارها جزءاً من الرتاث الثقايف 
ويؤمها  الجاميل  الحس  منابع  وأحد  والبرشي 
والسياحة  التنزه  أجل  من  املواطنني  من  الكثري 

ومراقبة الطيور.
ووفقاً لتعريف اتفاقية »رامسار« لألرايض 
»مناطق  متثل  الرطبة  األرايض  فــإن  الرطبة 
املياه سواء كانت  أو  السبحات  أو  املستنقعات 
طبيعية أو صناعية، دامئة أو مؤقتة، ذات مياه 
مالحة،  أو  أجاج  أو  عذبة  متدفقة،  أو  راكدة 
وتتضمن مناطق بحرية ال يتجاوز عمق مياهها 

يف مواقع انحسار املياه عن ستة أمتار«.
من جهته قال األمني العام للمجلس األعىل 
ميك:  راشد  بروفيسور  الطبيعية  واملوارد  للبيئة 
السودان عىل ساحل  الرطبة يف  تشتمل األريض 

ومواقع  كيلومرتاً   750 بامتداد  األحمر  البحر 
سنجنيب ودنقناب، شواطئ نهر النيل وأفرعه، 
والطبيعية،  الصناعية  البحريات  املائية،  املجاري 
انضامم  إىل  مشرياً  والحفائر،  امليعات  مناطق 
 ،2005 مايو   7 يف  »رامسار«  التفاقية  السودان 
ومبا أن االتفاقية تلزم الدول املوقعة عىل تحديد 
موقع واحد عىل األقل، لتضمينه يف املواقع ذات 
محمية  السودان  أدرج  فقد  الدولية،  األهمية 
أدرج  والحقاً   .2005 العام  يف  القومية  الدندر 
وخليج  واواي  ومرىس  دنقناب  خليج  مناطق 
هذه  حامية  لضامن   ،2009 العام  يف  سواكن 
التعدي  محاوالت  من  والحد  وصونها  املواقع 

عليها.
مؤكداً أن املجلس يعكف من خالل اللجنة 
الوطنية لألرايض الرطبة عىل تحضري واستكامل 
الدراسات الفنية والعلمية ملنطقة خور أبوحبل 
إلعالنها  االتفاقية  لسكرتارية  لرفعها  متهيداً 
زار  الصدد  هذا  ويف  عاملية،  أهمية  ذي  موقعا 
البالد يف ديسمرب املايض وفد ميثل وكالة التنوع 

الحيوي الفرنسية، وحدة الطيور املائية املهاجرة، 
بالجهات  االجــتــامعــات  مــن  سلسلة  وعقد 
املختصة وقام بطواف عىل منطقة خور أبو حبل 
التعرف  خاللها  تم  روابة  وأم  تندلتي  مبحليتي 
الطيور  وأنواع  باملنطقة  املوجودة  امليعات  عىل 
واإلدارات  املجتمعات  ومقابلة  إليها  املهاجرة 
األهلية والتنفيذيني للتنوير عن أهمية املنطقة 
وما يتوفر فيها من موارد طبيعية ومعرفة وجهة 
رامسار  مواقع  املنطقة ضمن  إعالن  نظرهم يف 
خور  منطقة  بأن  علاًم  العاملية،  األهمية  ذات 
ميكن  مميزات  أربــع  عىل  حــازت  قد  أبوحبل 
من  العاملية  القامئة  إعالنها ضمن  من  تعزز  أن 
ببعض  طائر   )35000( من  أكرث  وجود  ضمنها 
امليعات باملنطقة، فأنواع الطيور املوجودة يفوق 
نسبة 1 % وفقاً ملعايري اتفاقية األرايض الرطبة 
باإلضافة إىل وجود بعض أنواع الطيور املهددة 
مع  لالتفاقية  الحمراء  القامئة  ضمن  باالنقراض 
املوجودة  للميعات  واملتميزة  املتفردة  الطبيعة 

باملنطقة.

 اجتاه إلعالن منطقة خور أبوحبل ضمن املناطق الرطبة عاملياً

 استئناف برنامج سلعتي  االتفاق على صندوق ريادة األعمال بتكلفة )300( مليون دوالر 
بالقضارف خالل أيام 

الخرطوم – ناهد أويش الخرطوم – ناهد أويش 
أعلن وايل القضارف د.سليامن عيل، استئناف 
برنامج سلعتي بالوالية خالل األيام املقبلة مؤكداً 
أن  باعتبار  »سلعتي«  الستمرار  الحكومة  حرص 
أعباء  وتخفيف  الناس  معاش  قضايا  مخاطبة 
املعيشة من أولويات الحكومة، وقال إن الوالية إىل 
جانب سلعتي عملت عىل استمرار برنامج تخفيف 

أعباء املعيشة من أجل مواطني القضارف.
باملركز  سلعتي  لربنامج  العام  املدير  وقال 
القضارف  وايل  اللقاء مع  إن  الحسن  مجاهد عيل 
بالوالية  الربنامج  باستئناف  الكفيلة  السبل  بحث 
لشهر  الوالية  العمل عىل وصول حصة  من خالل 
إىل  تطرق  قد  اللقاء  أن  إىل  وأشار  قريبا،  يناير 
تذليل العقبات التي أدت إىل تعرس الربنامج خالل 
اللقاءات  سلسة  إن  الحسن  وقال  املاضية  الفرتة 
والجمعيات  املسؤولني  من  عدد  مع  أجراها  التي 
إىل  التوصل  يف  كبري  بشكل  أسهمت  التعاونية 
عن  معرباً  بالوالية  الربنامج  استمرار  بشأن  اتفاق 
شكره وتقديره لحكومة الوالية وحرصها الستمرار 

سلعتي...

جملة وارد الذرة ألسواق 
محاصيل القضارف تصل إىل 

)٣٤٦١٦( جوال 
القضارف _الدميقراطي القضارف _الدميقراطي 

أمس  السمسم  لـ)قنطار(  سعر  أعىل  بلغ 
بأسواق املحاصيل بالقضارف 17200 جنيه، وأدىن 
سعر 1٦٩00 جنيه، ومتوسط السعر 170٦7 جنيه، 

فيام بلغت جملة الوارد )٣٤٣٦( جوال سمسم.
17000ج،  الدبر  الذرة  ألردب  سعر  وأعىل 

وأدىن سعر 1٦000 جنيه، و الوارد 2221 جوال،
وأعىل سعر للفرتيتة 12٨00جنيه، أدىن سعر 
12٦00 جنيه، الوارد 2٨٩2٥ جوال، أما العكر أعىل 
سعر 12٦00جنيه، أدىن سعر 12٥00جنيه، الوارد 
1٥000جنيه،  للمقد  سعر  وأعىل  جواال،   10٨7
سعر  أعــىل  ودبــاكــو  جنيه،   1٤٦00 سعر  أدىن 
1٦٥00جنيه، أدىن سعر 1٦000جنيه ، الوارد 12٦ 
جواال ، الدخن أعىل سعر 1٩٥00جنيه، أدىن سعر 

1٩000جنيه، الوارد 22٤0 جواال.
وبلغت جملة الوارد )٣٤٦1٦( جوال ذرة.

مصطلح اقتصادي مؤشر األسعاراكتمال زراعة 500 ألف فدان قمح وبشريات بإنتاجية عالية 
مدين – الدميقراطي مدين – الدميقراطي 

مرزوق  عمر  دكتور  الجزيرة  محافظ مرشوع  كشف 
 279 منها  قمح  مبحصول  فدان  ألف   500 زراعة  اكتامل 
وخمسامئة  ألف  و220  بالجزيرة  فدان  وخمسامئة  ألف 
والبالغة  املستهدفة  املساحة  جملة  من  باملناقل،  فدان 
600 ألف فدان، بجانب زراعة 300 فدان مبحاصيل أخرى، 
تشمل العدسية والكبكبي والخرضوات. وقال إن محاصيل 
العروة الشتوية تبرش بإنتاجية عالية بفضل التأسيس الجيد 

وتنسيق  الجزيرة  ملزارع  الرتاكمية  والخربات  للمحاصيل 
الجهود وتكامل األدوار بني عدة جهات سودانية.

مشرياً للجهود التي قادتها وزارة الري ملعالجة كافة 
املشاكل التي اعرتضت زراعة محاصيل العروة الشتوية، 
خاصة يف األقسام الطرفية مبرشوع الجزيرة، الفتاً لجهود 
إدارة املرشوع مع مجلس الوزراء والبنك الزراعي يف توفري 
متطلبات عملية الحصاد يف الوقود والخيش والحاصدات، 

قبل وقت كايف من انطالق الحصاد.

الخرطوم - الدميقراطيالخرطوم - الدميقراطي
للحرفيني  العام  االتــحــاد  شكا 
بدولة  السودانية  والجالية  السودانيني 
ليبيا من عدم وجود متثيل دبلومايس 
لتوفري  الرشقية  واملنطقة  ببنغازي 
بجانب  وملصالحهم،  لهم  الحامية 
طيلة  املنطقة  يف  السودانيني  معاناة 
خمس سنوات من عدم وجود طاقم 
اليشء  ــدين  امل والسجل  للجوازات 
ومصالح  مصالحهم  يهدد  بات  الذي 
أرسهم نتيجة النتهاء صالحية أوراقهم 

الثبوتية.
تنظيم  لجهاز  العام  األمني   وأمن 
شؤون السودانيني بالخارج مكني حامد 
رئيس  أمس  مبكتبه  لقائه  خالل  ترياب 

اتحاد الحرفيني السودانيني بدولة ليبيا، عىل أهمية تنشيط عمل 
تعرتض  التي  املعوقات  وإزالة  متابعة  بجانب  بالسودان  االتحاد 
تسليم األرايض التي تم منحها بالواليات ملنسويب االتحاد، إضافة 
ووجه  املغرتبني،  جهاز  قبل  من  االتحاد  عمل  رخصة  تجديد  إىل 
املمنوحة  األرايض  تسليم  إجراءات  الستكامل  الواليات  مبخاطبة 
ملنسويب اتحاد الحرفيني السودانيني بليبيا، كام وجه الجالية بعقد 
الجمعية العمومية لها الختيار اللجنة التسيريية من قبلهم والتوافق 
عليها بصورة دميقراطية ومن ثم إرسال أسامئهم العتامدهم من 

قبل جهاز املغرتبني وترصيف شؤون السودانيني مبنطقة بنغازي.

وناقش اللقاء أهمية اعتامد االتحاد ببنغازي بتجديد مخاطبة 
القنصلية السودانية عرب الخارجية السودانية.

وقال رئيس اتحاد الحرفيني السودانيني بدولة ليبيا أمري أحمد 
صديق طه إن القنصلية يوجد بها ممثل لجهاز املخابرات ووزارة 
بعدم  قاطعا  والعامل فقط،  السائقني  املحيل من  والطاقم  املالية 
يف  انعكس  ذلك  أن  مبيناً  السودانية،  الخارجية  من  متثيل  وجود 
الفرتة السابقة عىل األوضاع األمنية للسودانيني هناك مام عرضهم 
لحاالت االختطاف والقتل من قبل بعض الجامعات املتطرفة، مبينا 

أن األوضاع األمنية اآلن أصبحت أكرث استتباباً من ذي قبل.

 ياسر ميرغني: يجب الضغط  احتاد احلرفيني السودانيني ببنغازي يطالب بحماية مصاحله 
للتراجع عن زيادة تعرفة املياه 

الخرطوم-شذى الرحمةالخرطوم-شذى الرحمة
صوب عدد من املواطنني انتقادات لحكومة والية 
الخرطوم وأبدوا سخطهم من القرارات الخاصة بزيادة 
التعرفة الخاصة باملياه التي أصدرتها هيئة مياه والية 
توزيعه،  تم  الذي  املنشور  عرب  أمس  صباح  الخرطوم 
والذي قىض بزيادة تعرفة الفاتورة الشهرية الستهالك 
 )100( بواقع  والثالثة  الثانية  السكنية  بالدرجة  املياه 
بنسبة  جنيهاً  بـــ)30(  مقارنة  الثالثة  للدرجة  جنيه 
الثانية  الدرجة  تجاوزت )350 %( وزيادة عىل  زيادة 
زيادة  بنسبة  جنيهاً   )57( من  بداًل  جنيه   )200( إىل 
عرضت  قد  الهيئة  إدارة  وكانت   ،)%  330( تجاوزت 
مربرات تحوي ارتفاع كلفة التشغيل مام يلزم الزيادة 
عىل تعرفة املياه خاصة أن مدخالت إنتاج مياه الرشب 
قيمة  وانخفاض  التضخم  بسبب  مؤخراً  تضاعفت  قد 
العملة، وذكرت الهيئة يف تقارير سابقة أن تعرفة املياه 
الثالثة ومنذ  للدرجة  العام 2010  زيادتها منذ  تتم  مل 
الثانية رغاًم عن مضاعفة كلفة  العام 201٥م للدرجة 

التشغيل يف مرافق املياه.
السودانية  للجمعية  العام  األمني  قال  جهته  من 
والية  حكومة  إن  مريغني  يارس  د.  املستهلك  لحامية 
قرارتها  احــرتام  بعدم  املستهلكني  تحرض  الخرطوم 

أوىف  حيث  توفرها  ومل  الكهرباء  أسعار  إرتفعت  إذ 
أسعار  ارتفعت  اآلن  يجدوها،  ومل  الثمن  املستهلكون 
املياه دون إجازة من مجلس ترشيعي وتساءل: وكيف 
أي  عىل  وزاد:  األمن  يخرق  أن  بالوالية  األمن  لرئيس 
أساس تم حساب الزيادة، مشرياً إىل أنه يف زمن كورونا 
عدا  للمستهلكني  إعانات  قدمت  املحرتمة  الدول  كل 
استنزفت  والتى  الخرطوم  وحكومة  السودان  حكومة 

املستهلكني ومواردهم. 
ووصف مريغني الزيادات األخرية بالخبط العشواء 
وأنها مل تقم عىل أية دراسة ودعاهم إىل عرض الدارسة 
نطالب  مستهلك  كحامية  نحن  وقال:  فعلياً،  متت  إذا 
بفصل فاتورة املياه عن الكهرباء ألننا تعودنا وتأقلمنا 
أن نعيش من دون كهرباء لكن لن نستطيع أن تعيش 
حق  املياه  بأن  مؤكداً  مياه،  دون  من  ساعات   )3(
اإلنسان والتي  وليست سلعة، واملياه حق من حقوق 
تتحدث عن أنه من حق أي مواطن الحصول عىل مياه 
نظيفة صالحة للرشب وال يتحرك أكرث من )2( كيلومرت 
اإلنسان وأقر  العاملية لحقوق  املنظمة  أحقته  ما  وهو 
ودفع  املدن،  يف  حتى  يعاين  السوداين  املستهلك  بأن 
الخرطوم ألجل  بالضغط والية  الجمعية  مبطالبات من 

الرتاجع من هذا القرار الكارثة.



ال ضرر وال ضرار 
العام  منتصف  الحادة  الخبز  رغيف  ندرة  بدأت  أن  منذ 
بضاحية  والخدمات  والتغيري  املقاومة  لجان  اجتمعت  املايض، 
املخابز،  بأصحاب  باملنطقة،  الخبز  لتوفري  مسعى  يف  الكدرو، 
وتم االتفاق عىل أن يتم زيادة وزن القطعة إىل )110( جرام، 
يف  القطعة  سعر  كان  وقتها  جنيهني،  بواقع  القطعة  تباع  وأن 
عموم البالد جنيهاً واحداً، وقال ممثل لجان املقاومة والتغيري 
يغطي  عاداًل  اتفاقاً  كان  الكدرو،  إمام  مصطفى  والخدمات 
ذلك  ووجد  للمواطن،  الخبز  ويوفر  املخابز  ألصحاب  التكلفة 
اتصااًل  تلقى  أنه  مصطفى  وروى  املعنية،  الجهات  من  إشادة 
أشاد  مدين  عباس  مدين  والصناعة  التجارة  وزير  من  هاتفياً 
بالكيلو بواقع )22( جنيهاً  الخبز  بالتجربة واقرتح أن يتم بيع 
املشكلة  أن  مصطفى  ويرى  ميض.  مل  القرار  أن  بيد  وقتها، 

الكبرية التي عمقت أزمة الخبز، ترجع إىل ازدواجية الشغل 
مثال أن قرار الوايل القايض ببيع الكيلو بواقع خمسني 

جنيهاً يعني )16( قطعة من الخبز، مع خصم عرش 
يف  الخبز،  فيه  يباع  الذي  الكيس  مثن  جنيهات 

الواقع أن هناك فرقاً عرش قطع من الخبز قلت 
من حصة املواطن، لذا التزمت لجان املقاومة 

والتغيري والخدمات بتوفري الدقيق املدعوم 
للمخابز، عىل أن يتم التغايض للمخبز يف 
وردية  انتهاء  بعد  التجاري  الخبز  إنتاج 
الدورية  »جادلنا  وقال:  املدعوم،  الخبز 

بأنه  املخبز  صاحب  اعتقلت  التي 
املتعلق  القرار  باشرتاطات  ملتزم 
مراعاة  وعلينا  املــدعــوم،  بالخبز 
جوانب أخرى أغفلها القرار متعلقة 
مدخالت  وزيادة  املخابز  باصحاب 

اإلنتاج«. 
تستهلك  الــخــرطــوم  واليــة 
املنتج  الخبز  رغيف  حصة  نصف 
يف البالد، قررت بيع رغيف الخبز 
وحداته،  بكل  بالكيلو،  املدعوم 
مببلغ خمسني جنيهاً، يف واحد من 
املدعوم  الخبز  لتوفري  املساعي 
قطعة  وزن  يف  التالعب  وإيقاف 
وألــزم  ــرة.  وف ــداث  وإح الخبز، 
بالبيع  املخابز  أصحاب  القرار 

لغري  الخبز  بيع  ومنع  رقمي  اإلكرتوين  ميزان  وتوفري  بالكيلو 
املواطنني. وتوعد القرار أصحاب املخابز واملطاعم والكافرتيات 

بعقوبات رادعة حال مخالفته.

حالة اشتباك
خالل األيام العرشة املاضية؛ منذ العمل بقرار البيع بالكيلو؛ 
الطوابري أمام املخابز مل تختِف، وتحرك سعر القطعة الواحدة من 
الخبز املدعوم إىل خمسة جنيهات، والتجاري عرشة و)15( يف 
املناطق الطرفية، ويف مناطق رشق الخرطوم الرياض واملعمورة 
بلغ سعر القطعة الواحدة )23( و)30( جنيهاً، وتوالدت مشاكل 
بضاحية  اآليل  الوالدين  مخبز  صاحب  برأسها،  وطلت  جديدة 
الكدرو خاطر معلناً، اعتبار تجربة بيع الخبز املدعوم بالكيلو 
تأمني  عن  عاجزة  الحكومة  إن  لـ)الدميقرأطي(  وقال  فاشلة، 
يتطابق  القول  وهذا  للمخابز،  الدقيق  من  املطلوبة  الحصة 
لصحيفة  التمكني  إزالة  لجنة  مقرر  مناع  مع ترصيحات صالح 
بالعملة  الدقيق  ملطاحن  تسدد  املالية  وزارة  بأن  )السوداين( 
بالرشاء  الصعبة  العملة  لتوفري  املطاحن  يدفع  مام  الوطنية، 

املخبز تراجعت من )210(  املوزاي، وإن حصة  السوق  من 
ذلك  عن  ونتج  جوااًل،   )60( إىل  األسبوع  يف  جواالت 

خفض ساعات العمل من )24( ساعة إىل )8 أو7( 
اليوم، وإن زيادة مطردة يف أسعار  ساعات يف 

تضعها  مل  ــاج  ــت اإلن مــدخــالت 
فعبوة  الحسبان،  يف  الــواليــة 
أضعاف  أربعة  زادت  الخمرية 
 )12( إىل  جنيه  اآلف   )3( من 
ألف جنيه، والكهرباء تجارية 
مببلغ  واط  كيلو   )90(
تكفي  ال  جنيه   )1100(
استهالك اليوم الواحد، 
هناك  أن  بجانب 
وقتاً كثرياً مهدراً يف 
وزن الخبز، وارتفاع 
العجان  العاملة  يومية 
يتقاىض )200( جنيه، 
 )100( والـــفـــران 
ــي)70(  ــج ــاول ــط وال
بحساب  جــنــيــهــاً 

الجوال، والجوال الواحد 
األسلم  من  أنه  خاطر  ويرى  العامل،  من  خمسة  إىل  يحتاج 
بيع  الحكومة  تحدد  أن  واملواطن  املخابز  وأصحاب  للحكومة 

الخبز بالقطعة وليس الوزن بالكيلو. 

تحرير الخبز
خبز  توفري  املواطن،  تذمر  إىل  املخابز  أصحاب  رفض  من 
والباحث  اإلعالمي  األبــرز.  املعييش  الهم  بات  لألرسة  اليوم 
الخبز  بيع  قرار  إن  قال  عيىس،  سنهوري  االقتصادي  الشأن  يف 
وزيادة  الخبز  تحرير سعر  الحكومة عىل  من  التفاف  بالكيلو، 
الخبز  الكيلو بواقع خمسني جنيهاً، سعر قطعة  األسعار، وبيع 
 ،)%  150( بزيادة  جنيهات،  خمسة  إىل  جنيهني  من  الواحدة 
وهي ذات السياسة التي طبقتها الحكومة البائدة حني لجأت 
لإللتفاف عىل تحرير سعر السكر وأصدرت قراراً قىض بإبطال 
البيع بالكيلو وهي عملية تحايل عىل إعالن  البيع بالرطل إىل 
زيادة سعر الخبز، وذهبت ماجدة محمد أحمد ربة منزل إىل 
ما ذهب إليه سنهوري بأن البيع بالكيلو تحايل من الحكومة 
املدعوم، وقالت يف ضاحية  الخبز  زيادة سعر  عىل 

حيث تقيم، املـــعـــمـــورة، 

جنيه  مئة  بسعر  خبز  قطعة   )20( وتباع  ميزان  بدون  يباع 
قطعة. عرشون  الشخص  حصة  بطاقة  غري  من  أو  وببطاقة 
أفاد  بالثورات  صابرين  منطقة  من  عبدالله  إسامعيل  املواطن 
تلك  يف  بالكيلو  للبيع  وجود  بأال  )الدميقراطي(  مع  حديثه  يف 
يف  متوفر  وهو  التجاري  الخبز  تشتغل  املخابز  وأن  األنحاء، 
متناول اليد بسعر خمسة وعرشة و)15( جنيهاً، واعترب أن حجم 
من  تخوفه  أبدا  أنه  بيد  ومقبولة،  معقولة  الخبز  من  القطعة 
التفاف أصحاب املخابز عىل وزن الخبز، بعد أن تثبت األسعار 

يعمدون عىل تقليل ونقصان الوزن. 

ما يراه املواطن
حكومة  بأن  املخابز  ألصحاب  التسيريية  اللجنة  احتجت 
يكبد أصحاب  الذي  بالكيلو،  البيع  قرار  الوالية مل تسترشها يف 
الخبز  قرار  أن  املدرو،  مصطفى  ويرى  فادحة،  خسائر  املخابز 
يجب أن تراعي فيه الوالية مصلحة املخابز واملواطن )مش تقرر 
املقاومة  لجان  مع  تتشاور  أن  املحليات  وعىل  فطس(  أخنق 
والتغيري بوصفها الحكومة املصغرة يف أي منطقة بجانب أصحاب 
أن  للوالية، وأوضح  األمر  يرفع  التشاور واالتفاق  املخابز وبعد 
الخبز  تستخدم  كافترييات  و)9(  شعبياً  مطعاًم   )32( هناك 
الفاخر، إضافة إىل الطريق الرئييس باملنطقة، وهو طريق سفري 
املناطق  العالية وكثري من  السكانية  والكثافة 
متدها  املـــجـــاورة 

آلية،  مخابز  وخمسة  بلدي  مخبز   )13( بالخبز  الكدرو  مخابز 
للمواطن، كام عليها  الخبز  بيع  قرار  تراجع  أن  الوالية  لذا عىل 
نقصان  ظل  يف  املدعوم  الخبز  تنتج  التي  للمخابز  تسمح  أن 
حصصهم بالعمل يف الخبز التجاري. فيام ذهب سنهوري إىل أنه 
عىل الحكومة حل مشكلة مدخالت اإلنتاج عىل مستوى املنتج 
الصعبة  العملة  وتوفري  املستورد  أو  القمح  دقيق  من  املحيل 
الغاز  توفري  يف  النظر  الثاين  واملدخل  استرياده،  فاتورة  وتسديد 
الذي تسيطر عليه الحكومة والخمرية والزيت الذي ارتفع سعره 
الثالثة أعاله ميثلون ما بني )40 %(  بصورة مضطردة لجهة أن 
)60 %(، من تكلفة إنتاج الخبز، وقال إن التكلفة اإلدارية تؤثر 
يف صناعة الخبز بصورة مبارشة، خاصة وأن أكرث املخابز مؤجرة 
بجانب حصتها من الكهرباء تجارية، لذا كل ما كان اإلنتاج أوفر 
تكلفة  مع  البيع  ويتناسب  املواطن  واستهالك  حاجة  ويغطي 
لن  وبالتايل  املرتجا،  الربح  املخابز  أصحاب  يحقق  التشغيل، 
يلجأوا إىل التحايل وبيع جزء من حصصهم من الدقيق لتغطية 
فروقات الربح، أو أن الحكومة تحرر سعر الخبز بصورة مبارشة 

أو تتحمل الدعم وتعالج كافة مدخالت اإلنتاج.
املظاهرات األخرية التي شهدتها شوارع الخرطوم، عال هتاف 
)عيش الكيلو ما بنشيلو( لجهة أن بعض األرس يف بعض املناطق 
اشتكت بإن حصتها قليلة بالنسبة ألفراد أرسهم، فاالرسة املتوسطة 
التي تتكون من سبعة أفراد، وتحصل عىل اثنني كيلو من الخبز 
املدعوم يف اليوم أو كيلو واحد كام يف بعض املناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية، تحتاج إىل خبز تجاري قد يصل 
اليوم بحساب أن  إىل )500( جنيه يف 
سعر القطعة من الخبز التجاري 
ــدة الــصــنــع يـــرتاوح  جــي
 )25( بني  ما  سعرها 
و)30( جنيهاً. 

٧ الثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

الديمقراطي ـــ أم زين آدم

بيع الخبز بالكيلو الهروب إلى األمام
الشرطة صاحب  من  دورية  اقتادت  املاضي،  الخميس  صباح 
الوالئي  القرار  القسم، بعد  الكدرو، مخفورًا إىل  مخبز بضاحية 
الخبز  وإلزام مخابز  بالكيلو،  املدعوم  الخبز  ببيع رغيف  القاضي 
املدعوم بعدم البيع التجاري، بزعم مخالفة املخبز للقرار، بيد أن 

لجان مقاومة املنطقة، احتشدت وتظاهرت أمام القسم إىل أن تم 
اإلفرج عن صاحب املخبز، وعدت أمر القبض تربصًا ومكيدة من 
الوالية بسكان املنطقة، والرغبة يف حبس صاحب املخبز نهاية 

األسبوع تشفيًا ال غري.

من دفع بالقرار؟

صاحب مخبزمصطفى الكدرو



)1(
إيجاز

باْختصاٍر ُيجاوُز امُلنيَة..
واألرَْب

كان لدينا حاكٌم..
أحرَج سوَء األدِب

بسوِء األدْب
ُيباِصُقنا بالوعود..

يف كلِّ منرٍب
وتارًة..؛

ُيَْنِجُقنا بالُخطْب
وإْن أتمَّ شوَط ُهراِئِه

"أكرمنا" بوصلِة رْقٍص.
مْن ُمِسفِّ الّطرْب

واآلَن
ذهْب

حزيٌن عىل ثالثَي َمضْيَ
ومْل يرتكَن يف القلِب..؛
غرَي اشتعاِل.. الَغضْب

)2(
ترويض

كاَن يْكُتُب باليَساْر
َرّوُضوْه 

صاَر يكتُب.. باليمي امُلستثاْر
أهمُلوْه..!

راَح يعرُض وْجهُه
للّساعَي عْن .. قطِع الغياْر

)3(

وخ ُشُ
لَك أْن تكوَن ُمَوّحًدا

أْو رّبا فرًدا.. ُتّيُز بالّشُلوْخ
هَي.. فكرُة البيِت الذي؛

سرت الّطالُء أنينُه
وْخ ُ واْستوطَنْت يف َجوفِه ُكلُّ الشُّ

يّطّلُع األْضّداُد َصوَب ُمراِمها
يا بيَضًة

ضاقْت بأحالِم "الُفُروْخ"
لَك يف براِح ِجراِحها.. ِضْيًقا

ُيوّسُع للكنائِس أن تصرَي مَساجًدا!
أو أْن يكوَن صليُبها..

ُيوْخ !! رْمزًا.. ألرضحِة الشُّ

)4(
ُحزن

تِعَب الّضوُء..

فاسرتخى قلياًل..
ُثّم ناْم

لكّنام الّظلُّ كئيٌب..
راَح يبحُث عن وجوٍد

يف الّظالْم
)5(

َمْنَفى
غّنى امُلغّني يف اْشتَباٍه..؛

بي ُفْصَحى..
ُلـْكَنٍة ُعْجَمى..

ويف حزٍن.. رََطْن
كان صوًتا َعالًقا..؛
أْو َغارًقا يف الُيْتِم

ِصْدًقا ..؛
كان ُحلاًم..

أمسَك اإليقاَظ من َغْفِو الوَسْن
هكذا أدركُت َمعني..؛

أْن يصرَي القلُب منَفى..
الغرتاٍب يف الوَطْن

)6(
تفخيخ

ُهو الباروُد - يا مسكُي -
الْم نشُق مزاج أغنيِة السَّ

فوِف تقولبت لغًة كلُّ الدُّ
سريطن آخُر الفصحاِء فيها

ضارًبا.. تحت الحزاْم
إنِّ دعوُتَك.. ُمكرًها

ُكْن حارًضا.. أو شاهًدا
زهو "ابتسام" الّلْغِم..

يف وْجِه الّزحاْم
ُخْذ ما يخّصك.. وانرصْف..

قلُب املحبِّ كام ترى
دلتا لنهِر املوِت

من َوْهِج الّضاْم

تحت  يــجــلــســون  تحت كــانــوا  يــجــلــســون  كــانــوا 
تستظل  كانت  لكنها  تستظل الراكوبة؛  كانت  لكنها  الراكوبة؛ 

بهم.بهم.
َتوطئة:َتوطئة:

" ربح البيع أبا يحيى! ربح " ربح البيع أبا يحيى! ربح 
البيع أبا يحيى"البيع أبا يحيى"

الصالة  عليه  محمد  النبي  الصالة   عليه  محمد  النبي   
صهيب  يخاطب  وهو  صهيب والسالم،  يخاطب  وهو  والسالم، 

الروميالرومي
هام  األذنـــان  تكون  ربــا  هام "  األذنـــان  تكون  ربــا   "
عنك  تحجبان  اللتي  عنك القطعتي  تحجبان  اللتي  القطعتي 

السمع"السمع"
" جالل الدين الرومي" " جالل الدين الرومي" 
ذلك  يف  إىل"الشكينيبة"  عدت  سنوات،  دام  غياب  بعد 
الزقاق  ذلك  وتنكبت  ذكريايت وحقيبتي  القائظ. حملت  الصيف 
فجأة  سعيد.  سنجاب  كام  أمامي  تتقافز  وروحي  الرتب،  الضيق 
تأملت  املجاورة.  "سعدية"  حاجة  بيت  زاوية  من  هو  يل  خرج 
عىل  يربو  ما  منذ  عليها  ظلَّ  التي  الهيئة  ذات  به  فإذا  هيئته، 
الخمسة وثالثي عاماً: الجلباب الناصع الطي، السمرة األبنوسية 
تتدىلَّ من  التي  املفاتيح  لونها،  التي يصعب تييز  جداً، املسبحة 
البارزة  األسنان  املشاوير،  رهق  الهزيلتي  ساقيه  مقاسمة  رقبته 
املعروقتان،  اليدان  الهزال،  الشديد  الجسد  بعضها،  تساقط  التي 
الرأس األصلع والقدمان الحافيتان. هرع كالنا صوب اآلخر تسبقه 
بنُدور  املفرودتان. قال يل معتذراً وهو يدفعني عنه:  "ما  يداه 
خك يا شيخ املهدي" -أذكر أنني كنت وقتها يف غاية األناقة  نوسِّ
داً:ّ " املتيل هو  - لكنني عانقته بقوٍة وصوٌت يرتقرق داخيل مردِّ

خك يا عبدالسخي".. البخاف اوسِّ
ثم  خارجها،  العمل  بفعل  عدداً  سني  القرية  عن  غبت   
بفعل الهجرة. حي عدت وجدت أشياء كثرية قد تغريت: اتسعت 
الشوارع قلياًل، حلَّت بيوت الطوب األحمر مكان البيوت الطينية 
اجات" التي كانت تقود من حوٍش  ت كثري من "النفَّ القدية، ُسدَّ
الضخمة  الحديدية  األبــواب  عدد  ازداد  سالسة،  يف  حوش  إىل 
أغنياء  اإلنقاذ جل  أفقرت  بالرسيفرات٠  البيوت  ت أسقف  وضجَّ
القرية وأغنت بعض صعاليكها، مات أناٌس، ُولد آخرون، وسقطت 
يعتورها  مل  قليلة  أشياء  الذاكرة.  تابوت  يف  يل  قديٍة  حٍب  قصة 
وكأنها  الزمن،  خارج سطوة  تقف  وكأنها  يل  يبدو  أشياء  التغيري. 
ُولدت خارج رحم النِّسيان، أهمها وأوضحها عامل "عبد السخي" 

ذو التفاصيل املدهشة الدفء.
ان "الشكينيبة" ومرتادي املسيد يجهلون حتى اسم  جلُّ سكَّ
أحد سواه  أنه ال  )أهي مصادفة  السخي".  "عبد  أبيه. هو فقط 
حمل أو يحمل ذات االسم يف قريتي؟(. وقد ُيناديه البعض بلقبه 
ُولد يف  الرجل  إنَّ  يل  قيل  اكنة.  الدَّ لُسمرته  ربا   - "أزرق"  األثري 

ضواحي "سنار". ال أعلم متى تحديداً؛ لكنه تزوج من هناك عىل 
يزال  )ال  يف"كنانة"  ر  السكَّ مصنع  يف  عمل  وأنجب،  بل  حال  أية 
تتخذ  أن  لحياته  يكن  وكان  طيبة(.  بصورة  اإلنجليزية  يتحدث 
طريقها إىل بحر الروتي رسباً كحيوات غريه من زمالئه، فيتقاعد 
عشق  يف  يقع  َوربا  صغرياً،  كنتيناً  مثاًل-   - له  ويفتح  حي،  بعد 
لعب الورق وتدخي الرنجيلة والرثثرة. قلت كان يكن أن نشهد 
ت ساعات يومه  حياة "أزرق" كل هذه التفاصيل لوال رؤيا ما. فجَّ
الرمادي وزارته. رؤيا كرَّس حياته بعدها تلبية لذلك النداء اآلرس 

العظيم. 
مع  سباق  يف  )وكأنه  جداً  راً  مبكِّ السخي  عبد  يستيقظ   
"الجييل"،  الشيخ  مسيد  يف  جامعة  يف  الفجر  ويصيلِّ  الشمس(، 
ف ساحته الرملية بهمة ونشاط ال تتَّسقان وجسده الهزيل،  وينظِّ
الِكرسة  ويصنع  النريان  يشعل  ذلك  بعد  باملاء.  األزيار  يأل  ثم 
لداريس القرآن والضيوف. ال أعلم أين يقيض الرجل سحابة نهاره، 
لكنه عىل أية حال يخرج من حيث يختبئ َويعد وجبتي الغداء 
والعشاء. لكن، من املؤكد أنه آخر من يسلم عينيه لقياد النوم، 
وعىل حد علمي ليس له بقعة محددة ينام فيها، لكني كثرياً ما 
داً عىل بقايا الرماد قرب )الدوكة( العظيمة التي ُتخبُز  رأيته ممدَّ
فيها الِكرسة، وعىل وجهه اطمئناُن من حاز الدنيا. يف ليايل األحد 
ار يف جوقة  والخميس يتغريَّ إيقاع يومه قلياًل، فتجده ممسكاً بالطَّ
إيقاعات  عىل  "املكاشفي"  الشيخ  أماديح  مرتِّاًل  الطريقة،  رفقاء 
قد  جلساٌت  وهي   . وترنُّ تنئًّ  التي  والنوبات  الصاخبة،  األجراس 
بجانب  التايل.  اليوم  صباح  من  األوىل  الساعات  حتى  تستمر 
الفقرا-  -أمهات  الشيخ  إمداد زوجات  كل ذلك هو مسؤوٌل عن 
بنصيبهنَّ من الطعام والشاب، وهو واجٌب ظل يَقوم به بتفان مل 

تخُب جذوته حتى بعد رحيل الشيخ عن الفانية. 
يقابلني"أزرق" بابتسامة قمرية الوسامة -رغم أنف أسنانه 
التواضع ال  الله من فرط  ة- وبعيني مغروستي يف تراب  املتكرسِّ
ل. أعانقه فأحسُّ وكأنني أعانُق قلب املكان، كأنني استنشُق  الذُّ
خشونة  يف  أنفي  فأدفُن  كتفي  يف  ُيقبِّلني  رحلوا.  أحباب  أرائج 
رقبته. أسأله أن يسال الله الشفاء لوحيديت "ِمنة" فيهمهم بصوت 
يبلغ أقايص روحي، أستفرسه عن أحواله فيشكر الله بصوٍت ملؤه 
ليك عروساً  لقيت  السخي،  "عبد  قائاًل:  داعبته  إذا  املحبة، حتى 
سمحة"، انسل من بي يدي كام الطيف، وركض وهو ُيحوِقل تارًة 

وُيحمِدل تارًة أخرى. 
قلياًل جداً ما يغادر "أزرق" "الشكينيبة" وكأنه مشدوٌد إليها 
بأوتاد خفية، بل وكأنه ُخلق من ترابها. وحي ُيرافق بعض الشيوخ 
إلحياء بعض الليايل الدينية يف مناطق النيل األبيض مثاًل، ُيرصًّ عىل 
العودة إىل املسيد يف ذات الليلة. قلت له يوما ضاحكاً: "إنت يا 
أزرق )ُصَّتك( دي مقطوعة يف مسيد أبوي الجييل دا؟" فابتسم 
أصهاره  يالقي  أن  ر  فقرَّ ابنته،  تزوَّجت  الجامل.  غامضة  ابتسامة 
أنَّ  بيد  الكون.  يف  يتلكه  الذي  الوحيد  الرتايبِّ  بُجلبابه  الُجُدد 

شيخ" الفاتح الجييل" ابتاع له جلباباً جديداً، ومركوباً انتعله عىل 
مضض، هو الذي ظلَّ العمر كله ينتعُل األرض )حتى صارت قدماه 
خشنتي كظهر السمكة(؛ بل أنه وحي توفيت أمه جلس يف رُسادق 
عزائها يومي فقط، ثم عاد إىل املسيد بجناحي من اشتياق دفوق.

وكَة باملاء بعد أن يكون قد  يف ليايل األعياد، ُيغرق الرجُل الدُّ
أشعل تحتها ناراً ذات لهب، حتى إذا بدأ البخار يتصاعد من الدوكة 
أفرغ يف جوفها ما يستوعب من جواالت الدقيق، ثم انتصب واقفاً 
ضخاًم  خشبياً  عوداً  ُمعِماًل  النريان،  عند حافة  السفينة  كام صاري 
وكة، مازجاً الدقيق باملاء، حتى إذا نضجت الكرسة،  يف منتصف الدُّ
داس  وربا  قداح خشبيٍة عظيمة.  تقطيعها يف  بنفسه عىل  أشف 
بقدميه عىل يشء من اللهب وهو يخلط الدقيق واملاء، وربا قفز 
بعض من شار النار فأحرق أطراف جلبابه الطيني الطعم واللون 
وكة  الدُّ ق يف  لته وهو ُيحدِّ ما تأمَّ والرائحة، فال ينتبه لذلك. وكثرياً 
يقوم  املاء.  ذلك  انحرص يف  كله  عامله  أنَّ  فُيخيَّل يل  يغيل  وماؤها 
الرجل بذات املهام يف الليايل املعتادة؛ لكن مع عدد أقل من الِقداح، 
والكبار  الصغار  بالرجل  ير  املعامل.  واضح  عامل  يف  يتحرك  وهو 
فيحيونه بصوت عاٍل جداً وكأنهم يريدون أن يعلنوا احتفاءهم به 
عىل مسامع الكون، وقد تشاغبه امرأة بُطرفٍة ماكرٍة فيقفز بعيداً 
كأمنا لدغته حيَّة. تبعث بنٌت ما بأخيها الصغري قائلة: "أميش دوكة 
عبد السخي.. جيب لينا كرسة". ويصف أحدهم موقع بيته آلخر 
املسيد من  أنَّ  نفقة"عبدالسخي". ورغم  قريب يل  "بيتي  فيقول: 
وثيقاً.  ارتباطاً  السخي  بعبد  ارتبط  أنه  إال  الجييل؛  الشيخ  أمالك 

ولعل يف ذلك َداللة عىل يشء من بركات هذا الرجل العجيب.
ال أذكر أنني ذهبت إىل الشكينيبة يوماً دون أن أزور "أزرق". 
فأنا أُحبُّه ألسباب عديدة: هو أواًل من مالمح الشكينيبة التي ظلت 
ثابتًة يف ذهني مذ كنت طالباً يف املرحلة املتوسطة، ثمَّ هو ُيثُِّل 
يل الصفاء يف أبهى صوره، وهو أمنوذٌج عبقريٌّ إلنساٍن عاش حياته 
كلها وفقاً لقيٍم يؤمن بها. مثله مثل أيب وجدي ألمي رحمهام الله. 
الديانة  ومثله مثل آخرين من أمم أخرى. قد ال يشاركونه ذات 
حتى، وهو من القالئل الذين عرثوا عىل مفتاح الطأمنينة يف عامٍل 
قلٍق مضطرب. غري أنَّ أكرث ما ُيدهشني يف سرية الرجل، هو رهنه 
لحياته كلها تصديقا لرؤيا ما. حىك يل أحدهم أن الشيخ املكاشفي 
زار عبد السخي يف املنام حي كان األخري يعمل يف املصنع، وأمره 
القرآن. تكرَّرت  غ لخدمة طالب  الشكينيبة ويتفرَّ أن يذهب إىل 
الرؤيا  لثالث لياٍل متتالية، فحزم عبد السخي نفسه ويَّم خطاه 
شطر املسيد. قال يل ذلك الرجل إن الشيخ "الجييل" صافح عبد 

السخي حينها يف صمٍت وسّلمه مفاتيح املخزن.
وسأشهد  األجل،  يف  الله  مدَّ  إن  يوماً  القرية  إىل  سأعود 
أن  يل  الله  ر  قدَّ إن  لكن  وإيجاباً؛  سلباً  التغيريات  من  الكثري 
أعانق "عبدالسخي"، فلن أشتمُّ من كتفيه سوى ذات الرتاب 
خمسة  عىل  يربو  ما  قبل  األوىل،  للمرة  فيهام  شممته  الذي 

وثالثي عاماً.

إيمان آدم خالد

الليلة يستقبلني أهيل
خيٌل تحجل يف دائرة الّناِر،

يباْج وترقص يف األجراس ويف الدِّ
امرأة تفتح باب النَّهر وتدعو

من عتامت الجبل الصامت واألحراْج
حّراس اللغَة – اململكة الزرقاْء

ذلك يخطر يف جلد الفهِد،
وهذا يسطع يف قمصان املاْء.

الليلة يستقبلني أهيل
أرواح جدودي تخرج من

ة أحالم الّنهر، ومن فضَّ
ليل األسامْء

تتقمص أجساد األطفاْل
تنفخ يف رئِة املّداِح

وتضب بالساعد
عرب ذراع الطّباْل

الليلة يستقبلني أهيل
أهدون مسبحًة من أسنان املوىت

إبريقاً جمجمًة،
مصالة من جلد الجاموْس

رمزاً يلمع بي النخلة واألبنوْس
لغًة تطلُع مثَل الرّمْح

من جسد األرِض
وعرَب سامء الُجرْح

الليلة تقل عن ما خطه محمد  مل تكن سنار يف هذي 
عبد الحي يف عوده الحميد لها.

فتنتها  كامل  عن  وأسفرت  سنار  فيها  تربجت  أمسية 
وجاملها وفنونها وحنان أهلها ولطفهم.

الشعلة  نادي  أشعل  يناير  من  والعشين  التاسع  ليلة 
مصطفى  الفنان  لرحيل  والعشين  الرابعة  الذكرى  شمعة 
عش  السابع  يف  قيامها  املزمع  من  كان  والذي  أحمد  سيد 
من  للحامية  الصحية  لالحرتازات  للرتتيب  لكن  يناير  من 
االستثنائية  الليلة  تلك  يف  لتقام  تأجيلها  تم  كورونا  فريوس 
بسنار  الشعلة  نادي  إداريي  من  كريم  نفر  لها  رتب  التي 
وأحباب النادي واملهتمي بالشأن الثقايف داخل وخارج سنار 
لتقوم هكذا بدفق من املحبة الخالصة التي ال تشوبها شائبة 
وانتامء للنادي يقارب حد اإلدمان، ترىب أهل سنار عىل محبة 
الثقايف  الفعل  نار  وإشعال  سدانته  وواصلوا  الشعلة  نادي 
والثوري عربه، حينام كانت املنابر خرساء يف كل عهود الظالم 
والديكتاتوريات كان نادي الشعلة يصدح بالحرية واالنعتاق 
البد  تطاول  مهام  الليل  وأن  أجمل  البد  القادم  أن  ويبش 
أن ينجيل، مل يردعه رادع ومل تكبله قواني معيقة ومل يحد 

طموح أبنائه حد.
وجهت لنا الدعوة الكرية من أصدقائنا بنادي الشعلة 
يعقوب  نزار  عبداملاجد  وموالنا  رسالختم  املنعم  عبد  د. 
عقد  واسطة  الُخّلص  أصدقائنا  برفقة  الليلة  هذه  إلحياء 
الجالد شمت محمد نور ومجاهد عمر والكائن الخلوي كام 
وابن  بشى  عثامن  الشاعر  سنار  جامعة  طلبة  عليه  يطلق 
الحصاحيصا الفنان السامن وقيع الله ؛ ازدانت الليلة بحضور 
طلبة  كان  مدن،  ود  مدينة  من  ود.سعد  حسي  د.جابر 
وطالبات جامعة سنار حضورا أيضا يف مشاركة ثورية علت 
والغناء متابعة مع شمت ومجاهد والسامن،  الهتافات  بها 
وألجل  الثقافة،  ألجل  األمسية،  هذه  ألجل  )الليت(  رُفع 
افرتع  الذي  أحمد  سيد  مصطفى  والتنوير  التغيري  أيقونة 
مدرسة جديدة للغناء وجعل الوطن يفيض للحبيبة وجعل 
ونادي  سنار  خّص  مصطفى  للوطن،  وصنوا  فداًء  الحبيبة 
وأوىل  االستامع  جلسات  بأوىل  واالجتامعي  الثقايف  الشعلة 
حفالته الجامهريية، حفظت له سنار هذا وبادلته وّداً بود يف 
عادة مل تنقطع طيلة واحد وعشين عاماً، ثالثة أعوام غابت 
االحتفائية لدواعي أمنية ووطنية وصحية ثم عادت لتنتظم 
واعدا  الراتبة  أنشطته  يف  الشعلة  نادي  وينتظم  أخرى  مرة 
املشهد الثقايف السودان بساهامت تشبه عظمة سنار وإرثها 

التاريخي الباذخ.

ثمة ضوء

سنارُ نورٌ ونار
"عبد السخي" والروح التي ال تعرف التجاعيد

وجوه)1( 

استعراض كتاب

 مهدي يوسف إبراهيم 

ثمة ضوءثمة ضوء٨
إعداد - إيمان آدم خالدالثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

 مـــرايــا.. وضـــوء مخـــاتــل

ليس للحرب وجه أنثوي-لـ»سفيتالنا أليكسييفيتش«
استعراض-الوراق أسامة عباساستعراض-الوراق أسامة عباس

امليالد  قبل  الرابع  القرن  منذ  الحرب  يف  النساء  شاركت 
فهن ال  الرجال،  يراه  ما  فيها غري  النساء  تراه  ما  لكن  اليونان،  يف 
يتحدثن يف الغالب عن قتل اآلخرين، أو عن معدات الحرب، وليس 
يف حديثهن أي مآثر أو بطولة كام يفعل الرجال، فهن يتحدثن عن 
األمل واملعاناة، ويتد هذا الحديث/ األمل ليشمل ضمن الناس األرض 
والطيور واألشجار، هذا ما تقوله املؤلفة التي تقول إنها تلقت أكرث 
اكتبي  التوافه..  من مرة رسالة فحواها يشء واحد: )ال حاجة إىل 
عن نرصنا العظيم( لكنها كانت تريد أن ينقل كتابها هذه "التوافه" 
ففي كلامت النساء ومشاعرهن عن الحرب عامل كامل مخفي، لذلك 
الحرب،  يف  اشرتكن  نساء  لشهادات  الكتاب  هذا  املجال يف  تفسح 
ليكشفن عن ذلك املخفي، تقول إحداهن كانت يف بارجة احرتقت، 

وكانت  املاء،  يف  بأنفسهم  الجنود  رمى  قريباً  الشاطئ  كان  وملا 
تجيد السباحة، فأرادت أن تسحب معها أحد الجرحى، لتكتشف 
إنسان،  بحجم  جريحة  سمكة  تسحب  كانت  أنها  الشاطئ  يف 
الجميع كان يعان. سفيتالنا  أن  االستياء ومن  فلعنت وبكت من 
بالروسيا  من  وكاتبة  صحافية  الكتاب  هذا  مؤلفة  أليكسييفيتش 
هذه  روايتها  انتظرت  وقد   2015 يف  لآلداب  نوبل  جائزة  نالت 
عامي لرتى النور، وبعد سبعة عش عاماً، عقب إعالن برييسرتويكا 
غورباتشوف، أعادت دور نش طبعها لتصل عدد نسخها إىل مليون 
نسخة، تقول أليكسييفتش: لقد رغب الناس يف الحديث، والحديث 

إىل النهاية.. وأصبحوا أكرث حرية وصاحة.
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الطيب برير يوسف



سنار-الدميقراطيسنار-الدميقراطي
ثقافية  ليلة  بسنار  الشعلة  نادي  أقام 
لرحيل  والعرشين  الرابعة  للذكرى  تخليدا 
الفنان مصطفى سيد أحمد، شارك به العديد 
من الفنانني والشعراء/ والشواعر. قدم األمسية 
شعيب،  قاسم  ويــس  عيل  إبراهيم  محمد 

الفنان  النادي ثم تالها  بدأت األمسية بكلمة 
السامين وقيع الله والفرقة املاسية باتحاد فناين 
خالد  آدم  إميان  الشاعرة  أعقبته  الحصاحيصا 
ليعتيل املرسح بعدها الفنان شمت محمد نور 
وهام  الجالد  عقد  فرقة  عضوا  عمر  ومجاهد 
أجمل  ليقدما  للفرقة،  املؤسسني  الفنانني  من 

ثنائية )دويتو( يف تناغم أشعل املرسح بهجة 
وطرب مع خليط من الشجن والحنني يف ذكرى 
الشهداء العظام لثورة ديسمرب وذكرى الراحل 
ربيع عبد املاجد وتغنيا بنص )اطلعي- املجزوء 
من تومة( ونص)زخة رصاص( للشاعر أزهري 
محمد عيل الذي يحفظه السناريون )كالِورد( 

وليختتام الوصلة)باملالم(.
قــراءات  يف  برشى  عثامن  بعدها  صعد 
نوعية اختتمها نزوال عند رغبة الجمهور بنص 
)راحيل( ليختتم األمسية السامين مرددا أغاين 

مصطفى سيد أحمد.
أهل  من  لفيف  حرضها  األمسية  هذه 

مادة  معلم  األستاذ  الوايل  رأسهم  عىل  سنار 
سليامن  محمد  املاحي  سابقاً  الرياضيات 
الثقايف  للحراك  وداعمة  حميمة  مشاركة  يف 
والضيوف  بالحضور  رحب  والذي  له  تحسب 
االحرتازات  مراعياً  مختلف  ثقايف  بفعل  ووعد 

الصحية. 

يف هذا الزمان القبيح زمان 
ليلة  وعند  األليم  التساقط 
كنت  الزمهرير؛  يحّفها  شاتئة 
رسمدية  حالة  أصدقاء  برفقة 
حالة  نكرس  كنا  كثريًا؛  أعزّهم 
فضاء  يف  تسبح  التي  العزلة 
املدينة  ُعرفت  ولطاملا  األبّيض؛ 
يف  الذهبية  برمالها  العروس 
إىل  املبدعني  أجناس  تّصدير 
يف  السودانية..  الثقافة  ذاكــرة 
نحيا  كُنا  بالذات  الزمان  هذا 
مبعاقرة أرسة الظاهرة عبدالعزيز العمريي لفك الحصار عن 
موروث فني مكتنز يف كافة األصعدة وعنوانه العريض هو 

الكروان العمري.
العزيز مثل  لعبد  األكرب واملحب  الشقيق  ُمحّدثنا هو 
العظامء  ذاكرة  نبش  أن  وتعلمون  لفينوس؛  اإلغريق  حب 
إىل  تربأ  مل  التي  الجروح  ومتاورة  بالشجن  األحياء  تصيب 

األبد.
جاء عبدالعزيز إىل الدنيا رسيعاً وانسحب منها رسيعاً؛ 
اتجاهات  تعدد  ورغم  واسعاً  ومرسحاً  ونظاًم  فناً  مخّلفاً 
مرشوعه الكبري إال أن ثيمة التفرد واالحرتاف كانت حارضة 
يف كل املنتوج اإلبداعي لنجمنا الذي يلمع يف ساموات فنية 

بعيدة.
بدايات العمرييبدايات العمريي

يشري األستاذ رشيف العمريي - األخ األكرب لعبد العزيز 
بالتزامل مع  بالقراءة  الكتب  الباكر اللتهام  أخيه  توق  إىل 
رشيف  فيقول  الحالج،  عثامن  محمد  املثقف  املدينة  ابن 
زياراته  خالل  من  كّونها  ضخمة  مكتبة  ميتلك  كان  بأنه 
النور  الفاتح  مكتبة  بإصدارات  لرفدها  باإلضافة  للقاهرة 
ذائعة التأثري يف بث الثقافة يف تلك األيام فعندما كان يعود 
من أرحاله كمعلم ُمتنقل بني حوايف ومدن السودان؛ يجد 
الثنايئ قد استباحها قراءة ووعًيا فكان هذا مبثابة القاعدة 
املتينة التي امتطاها صاحبنا لرسم مالمح الحالة الشاذة يف 

دنيا الثقافة الوطنية.
ُكّتاب  مدرستي  يف  الدراسية  املراحل  من  الفراغ  بعد 
األبيض واألبيض األهلية بالتتابع؛ انتقل العمريي للخرطوم 
السودان  مبصنع  عاماًل  ثم  املهني  التدريب  مركز  يف  طالباً 
للنسيج قبل أن يلتحق مبعهد املوسيقى والدراما دارًسا اإلبداع 
كمحرتف. هناك تجايل نجمنا املتفرد مع أسامء حارضة يف 
قرين  الرحيم  عبد  محمد  مثل  املرسحية  الذهنية  تشكيل 
ومنى عبد اللطيف وخطاب حسن أحمد والدكتورة عفاف 
الصادق؛ ثم تخرج يف العام ١٩٧٩ متفرغا للمرشوع الخالد؛ 
املعرفة  عىل  قائم  لوعي  العمريي  قادت  الدراما  ودراسة 

العلمية للمرسح كتخصص وتربع 
كمرسحي يف بلورة شعور درامي 
ومخرجاً  عمله  خالل  من  جميل 
أبرز  ومن  السودان؛  تلفزيون  يف 
أعامله املرسحية " وادي أم سدر" 
و "تاجوج" و "املهدي يف ضواحي 
"أحالم  و  "التحدي"  الخرطوم" 
التلفزيونية  أعامله  ومن  الزمان" 
"محطة التلفزيون األهلية" وهو 
جامل  منه  تخرج  شهري  برنامج 
حسن  وسمية  سعيد  حسن 
األصدقاء  فرقة  نجوم  من  وعدد 
محمد  الكبري  والشاعر  املرسحية 

طه القدال.
العمريي  ــف  رشيـ ــول  ــق ي
تقييم  عىل  ــرأي  ال يف  باالستناد 
حسن  يوسف  امللحن  األستاذ 
أعيش  لو  أغنية  الصديق" ملحن 
العزيز  عبد  أن  قيمة"  ليهو  زول 
ميتلك أربع عرشة نغمة يف صوته 

أحد  يستطيع  ما  ونادراً  األصوات  أصعب  أداء  من  ُتكنه 
تقليده. وهذه إشارة لخصوصية عبد العزيز يف الغناء وفقاً 

آلراء هذين املقربنّي.
نبوغ..نبوغ..

)كان بدري عليك والوقت طويل )كان بدري عليك والوقت طويل 
واألنس جميل يف سكون الليل واألنس جميل يف سكون الليل 

كل األفالك كانت يا مالك كل األفالك كانت يا مالك 
تنظر يل عالك دي مشتاقة اليك(تنظر يل عالك دي مشتاقة اليك(

الوجود،  الشعر كتعبري عن هواجس  كتب عبدالعزيز 
ليبهر  وجزيله  الكالم  حلو  قوامها   ً متقدة  ذكرى  خلق  إذ 
الفنانني خاطفي ما ْنظم. ولعل أبرز ما رسخ من األغاين هو 
العريض(  بـ )املمىش  املعروفة  رائعة مصطفى سيد أحمد 
بكثافتها الشاعرية ورومانسية دالالتها؛ األمر الذي أدى إىل 
كافة  يف  بحضورها  الغنايئ  الوجدان  تشكيل  يف  استقرارها 
والعواميد  النقل  سيارات  خلفيات  يف  نجدها   - األمكنة 
ترجًيا  العشاق  انبساس  يف  اإلسفلت؛  جــوار  املرتاصة 
كانت  للصحفيني.  الرأي  أعمدة  عنونة  ويف  ملعشوقاتهم؛ 
املمىش العريض ثنائية موغلة يف الجامل لتكون محطة فنية 

عالية التأثري عندنا - نحن السودانيني - بالطبع.
الفنان سيف  تعامل آخرون مع عبد العزيز من لدن 
وين"  من  و"أجيك  نديدي"  "يا  أعامله  أشهر  يف  الجامعة 
وأعامل ُاخر؛ إضافة إىل فنان الثورة واملبدأ أبو عريك البخيت 
فالنسيان فعل متعلق  يف أربع قصائد وأيضاً ال ننىس أبداً 

ننىس  ال  يقولون؛  كام  بالرتف 
حمد  الجامعة  فنان  اندغام 

الريح يف أغنية ست القلوب. 
معطاًء  كرمياً  جاء صاحبنا 
املوزونة  اللغة  توزيع  ليدمن 
الصوت  ــاق  رفـ ــني  ب معنًى 

الجميل.
ــري  ــذك ــت ــد ال ــيـ كـــام أعـ
ذات  ــوت  ــص ال بتطبيقات 
فيام  متناهية  الــال  النغامت 
مّد  فالرجل  ــاله؛  أع أوضحنا 
السودانية  األغنية  مكتبة 
بأصناف من األغاين وال تغيب 
عنا حني يذكر العمريي األغنية 
ليهو  زول  أعيش  "لو  الطيبة 
ناثرًا  إنسانا  عاش  ولقد  قيمة" 
تنى  كام  والجامل  الخري  لقيم 
أن  يدرك  فهو  إذن  يكون..  أن 
السعي  تتطلب  رحلة  الوجود 
يساهم  قيمي  مرشوع  لبلورة 
يف رفد التجربة اإلنسانية بالتطرق لقضايا ذات ارتباط مع 
امللكات اإلبداعية لإلنسان - وإال فإن الحياة تصبح مجرد 
أوهام زائلة ال تسمن وال تغني من جوع و هذه من خواص 

العادية عند البرش.
إال ريدك كان رسول إال ريدك كان رسول 

الدهشة يف كل الديار الدهشة يف كل الديار 
وأنا زي عوايد الشعر فارس وأنا زي عوايد الشعر فارس 

شد خيل الكلمة ليك. شد خيل الكلمة ليك. 
مكتوب عىل ضهر البداية.. مكتوب عىل ضهر البداية.. 

القالوا آخرها بني إيديكالقالوا آخرها بني إيديك
النور حمد يف كتابه )مهارب املبدعني(  الدكتور  عرْض 
تفسريا لظاهرة ظلت موجودة يف أوساط مجتمعات " ذوي 
الفنية"؛ هي ظاهرة املوت املبكر ال سيام وسط  العبقرية 
التجاين يوسف بشري  بحالتي  القرن العرشين بدءاً  مبدعي 
حمد  النور  وأعّمل  أخرى؛  بظواهر  ومروراً  نور  ومعاوية 
منهجاً علمياً يعتمد عىل التحليل النفيس وانعكاس األمراض 
النفسية من جنس االكتئاب عىل الحالة العضوية للمبدع؛ 
اإلنسان  يعرتي  الذي  القلق  أن  مفادها  لنتيجة  وتوصل 
حاجزاً  غالباً  تقف  للمجتمع  الثقافية  البنية  عن  واغرتابه 
منيعاً يسد آفاق التواصل مع املجتمع وبالتايل يلجأ املبدع 
كام  الحياة  الختالق  التحتاين"  "العامل  الرساديب  عوامل  إىل 
يف املتخّيل لديه؛ وسلوك كهذا مل يتملك عبد العزيز رغاًم 
املتلزم  املثقف  إىل  أميل  كان  بل  عنده؛  الكبري  النبوغ  عن 

وينفي  الفن..  بوابة  من  عنها  والتعبري  الجامهري  بقضايا 
رشيف العمريي ما ُيشاع من محاوالت لتّقعيد عبد العزيز 
لعبد  يثبت  مل  هنا:  ويقول  األيديولوجي  االنتامء  خانة  يف 
اليسار  تجاه  أّميل  كان  ولكنه  سيايس  انتساب  أية  العزيز 
السيايس. وهذه الظاهرة ميزت كثريا من املبدعني باعتبار 
الرباحات الواسعة من الحرية عند اليسار ودعم اإلبداعي يف 
سبيل إيجاد قواعد ثقافية للثورة وتوسيع األطر الدميقراطية 

لالنتشار االجتامعي.
نهايات الغرباءنهايات الغرباء

 أي صوت راجيهو صوتك وأي رشيان فيك وريدي.  أي صوت راجيهو صوتك وأي رشيان فيك وريدي. 
الزمن قايس املالمح وانت عنوان قصيدي يانديدي الزمن قايس املالمح وانت عنوان قصيدي يانديدي 

ما اشتكيت لوردة غريكما اشتكيت لوردة غريك
 وما ملست سوى حريرك  وما ملست سوى حريرك 

العادية  من  املجردين  الحزاىن  الغرباء  نهايات  تجيء 
عىل  املوت  هناك  كأن  االعتيادي؛  املوت  لطقوس  مفارقة 
الطريقة السائية وموت آخر عىل الطريقة اإلبداعية-متأتية 
بنسق دراماتييك كانت نهاية رحلة الساكن فينا سكًنا أزلًيا-
يحيك الشاعر الضو إبراهيم أنه خرج مع عبد العزيز من 
تعرث  املنزل؛  من  مقربة  وعىل  ابــوروف"  "حي  يف  املنزل 
العمريي وفقد التوازن فسأله ثم أجاب العمريي: أصابتني 
صمويل  للفنان  شهرية  ملرسحية  اسم  وهو  كــراب..  لعنة 
بيكيت بعنوان - رشيط كراب األخري - تتحدث عن شخص 
واحد يستمع إىل مذكراته التي سجلها عىل رشائط ومحورها 
تّلك  فهل  النفيس..!!  والعجز  والشيخوخة  العزلة  حول 
أولئك  الحي  عبد  ومحمد  أبوذكرى  من  تّكن  ما  صاحبنا 
املنقذفون يف عوامل املجهول والغيب والسكون؟.. جاء وداع 
العمريي رسيعاً - ليخّلف مناحات بكائية مذهولة بالغياب 
مساحات  ضد  كتعاويذ  موجعة  رثائيات  وتفّتحت  املبكر 
الفراغ املنتصب بشحوب منذ الرابع من يوليو سنة ١٩٨٩ 
عام السواد والخراب الذي حاق كل األشياء عىل أهل البالد 

الوديعة.
وزي ما الدنيا كدة بتدوروزي ما الدنيا كدة بتدور
زي ما النار بتبقى رماد زي ما النار بتبقى رماد 

اتفرقنا للمجهول اتفرقنا للمجهول 
فجأة بقينا نحنا بعادفجأة بقينا نحنا بعاد

النوافذ املفتوحة إلعادة  ُتّضمن يف عداد  الكتابة  هذه 
نبش الظواهر الفنية املتفردة والتي انِّطمرت بفعل اإلهامل 
وتجاهل القامئني عىل أمر الثقافة-التعبري استالًفا من العظيم 
حّميد- فجميعهم/جميع من شّكل ذاكرة فنية راسخة مثل 
أشجار السنديان؛ ننادي الُسلطة بصوٍت باٍح وأجش.. ننادي 
املهتمني وبعيداً عن االفتئات تعالوا للتنقيب عن ذاتنا بداًل 
من التشاكس والرتاشق ولنكن ناس لينا قيمة ونسعد اآلتني 
بوجودنا.. زي نضارة عمريي طيب كل يوم يخّص )عودو(.

ثمة ضوءثمة ضوء٩
إعداد - إيمان آدم خالدالثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

نادي الشعلة الرياضي الثقايف االجتماعي بسنار يحيي ذكرى مصطفى سيد أحمد

نـور الحـــق أحـمد

»المعلم« الماحي محمد سليمان يشارك في إحياء ذكرى المعلم مصطفى

كان بدري عليك..! 

العميري.. مناجاة ُفـويـق الممات

أخبار

٠١٢٢٠١٠٠٢٠



*استيال بنت الشامل والجنوب.. نبدأ معك *استيال بنت الشامل والجنوب.. نبدأ معك 
بالسؤال عن تجزئة اإلحساس بأرض املليون ميل بالسؤال عن تجزئة اإلحساس بأرض املليون ميل 
مربع.. ما الذي قادنا إليه.. السياسة؟ باعتبارها مربع.. ما الذي قادنا إليه.. السياسة؟ باعتبارها 
مامرسة سياسية أدت إىل خيار شعبي؟ أم إرادة مامرسة سياسية أدت إىل خيار شعبي؟ أم إرادة 

شعبية فرضت الخيار السيايس؟شعبية فرضت الخيار السيايس؟
ما  بشكل  الحدود  تجاوزت  استيال  *أظــن 
التي  واالنتامءات  االتجاهات  إقفاص  من  وتحررت 
أن  أريد  فيها،  ألتحرك  معينة  مساحات  يل  تحدد 

أقول استيال بت األرض.
أجد أن هذا السؤال فخاً، ولكن يف مثل بالدنا 
اآلخرين  وتدعو  يشء  كل  تطبخ  السياسية  النخب 
إىل املائدة ويف بعض األحيان تأكل ما طبخت وترتك 
لآلخرين الفتات. ولكن إلضافة الصبغة الشعبية يتم 
حتى  منمق  وخطاب  إعالمي  بتخطيط  ذلك  عمل 
تخاطب  وطموحات  أحالم  صوب  الشعب  يحلق 

احتياجاتهم يف اللحظة اآلنية وال تنفذ للمستقبل.
يف بداية االستقالل تابعنا رحلتك إىل جنوب يف بداية االستقالل تابعنا رحلتك إىل جنوب 
السودان بعد فصلك عن العمل، كيف تجاوزت السودان بعد فصلك عن العمل، كيف تجاوزت 
استيال هذه التجربة لتعيش بقلب واحد يحتوي استيال هذه التجربة لتعيش بقلب واحد يحتوي 

وطنني؟وطنني؟
كان  عظياًم،  الجرح  كان  الوقت  ذاك  *يف 
فكان  ولألبد،  الوطن  فقدت  أنني  اإلحساس 
فقدان الجنسية والحرمان من العمل ومامرسة 
أمــور،  صغائر  يل  بالنسبة  العامة  األنشطة 
الفعل  من  تحرم  أن  من  أسوأ  هناك  ليس  ألن 
أناس  وسط  وطنك  تعتربها  أرض  يف  والفعالية 

تعتربهم أهلك، كان هذا شعوري حينها.
ومرعبة،  رهيبة  تجربة  كانت  يل  بالنسبة   
أفعالنا  وردود  ذاتنا  ترتيب  يعيد  العقل  ولكن 
بشكل ما لنتعايش مع التغيريات الجديدة وهذا 
ما حدث. ليس هناك تجاوز ولكننا نتعايش مع 

الوضع الجديد.
العبارة  هذه  لك  قرأت  السياق  ذات  العبارة يف  هذه  لك  قرأت  السياق  ذات  يف 
بانتامءات  واحــدة  هوية  أملك  أنني  بانتامءات )أحــس  واحــدة  هوية  أملك  أنني  )أحــس 

متعددة( ماذا تقصدين؟متعددة( ماذا تقصدين؟
  *أقصد أنني نتاج تالقح ثقايف واجتامعي 
منه  جزءاً  أبرت  أن  يوماً  أفكر  مل  الكثريين،  كام 
ألريض السيايس أو مروجي االنقسام، تصالحت 
مع هذا االنتامء للسودان بكل جامله وتشوهاته 
وأزماته، وأعتقد أنها أصقلتني بشكل ما يك أكون 

وحسن  الهوية  لقضايا  أسايس  بشكل  مدافعة 
إدارة التنوع وأعمل من أجل ذلك.

اآلن،  كتاباتك  يف  حــضــوراً  ــر  األك اآلن، أيهام  كتاباتك  يف  حــضــوراً  ــر  األك أيهام 
القدمية  أطاللك  أم  لوطنني  الجديدة  القدمية الخارطة  أطاللك  أم  لوطنني  الجديدة  الخارطة 
أين  دموعك"  أفراحك،  ذكرياتك،  أين "طفولتك،  دموعك"  أفراحك،  ذكرياتك،  "طفولتك، 

تجدين نفسك؟ تجدين نفسك؟ 
الخرائط  مع  وتصالحت  الواقع  أعيش  *أنا 
بالشكل  أوضاعي  وموفقة  للسودان  الجديدة 
القانوين املطلوب، ويف نفس اللحظة أعلم مدى 
اإلجراءات،  تلك  بها  أفعل  التي  الكبرية  الكذبة 
نفيس  وأجد  منقسمة،  غري  السودانية  ذايت  ألن 
متورطة يف قضايا تخص البلدين، لكأن السودان 
يتمثل يل يف املواسم كل مرة بشكل، ولكني أجد 
بدون درجات  األجواء كمواطنة  نفيس يف هذه 
أو انتامءات خطرية، وعيّل أن أشارك وأعمل مع 

الجميع لتحقيق أوضاع أفضل للسودانيني.

 أما العاطفة والطفولة والتجارب بأفراحها 
صادقني عىل  أناساً  ِمّنا  تجعل  ما  ودموعها هي 
اإلنسانية  بأن نعيش تجربتنا  أنفسنا،  األقل مع 
نتهم  أن  من  خوفاً  مشاعر،  ألي  كبت  دون 
بالخيانة ملشاريع سياسية أو قومية، استيال متأملة 
ومازالت عىل ما آل إليه السودانيون وتفكر مع 
الجميع من أجل إيجاد مخارج مرضية للتعايش 
البلدين  يبني  الذي  املثمر  والتجاور  والتعاون 

ويسهل الحياة إلنسانها.
بأنه  الروايئ  الرسد  حالة  البعض  بأنه *يوصف  الروايئ  الرسد  حالة  البعض  *يوصف 
حوار مع الذات أو مع اآلخر أو مع الطبيعةمع حوار مع الذات أو مع اآلخر أو مع الطبيعةمع 
وقصتها  روايــتــهــا  استيال  تــخــرج  حــالــة  وقصتها أي  روايــتــهــا  استيال  تــخــرج  حــالــة  أي 

وشخوصها؟  وشخوصها؟  
من  نــوع  هو  الكتابة  حالة  يف  الدخول 
يصبح  يل  بالنسبة  موازية،  حياة  يف  العيش 
أنني  أعني  خيايل،  والواقع  واقعي  هو  الخيال 
وأتعامل  الواقع،  من  ما  بشكل  منفصلة  أكون 
تركيز،  ــدون  وب بآلية  حويل  من  مع 
وأتخلص  أنعزل  أن  يل  األفضل  ومن 
من كل األعباء واملسؤوليات من عمل 
االجتامعية  العالقات  وسائر  وأمومة 
مزعجاً  يصبح  الهاتف  حتى  وتبعاتها، 
يفهم  من  يجدون  ال  الكتاب  للغاية، 
ذلك بسهولة، فاألطفال ال يكفون عن 
يكدسون  العمل  وأصحاب  اإللحاح 
تقارير  وطلب  بالرسائل  "إمييلك" 
تكفي  ال  االجتامعية  العالقات  جافة، 
أمــراض  من  املناسبات  تفريخ  عن 
والتي  إلخ..  وأعــراس  وميالد  وموت 
يف  بالطبع..  الحضور  منك  تتطلب 
السودان نكتب بنصف خيال ونصف 
يخلو  ال  ــذا  ل قلب،  ونصف  تركيز 

أثناء  اإلخفاقات،  بعض  من  الثقايف  منتوجنا 
وأهيل،  وأصدقايئ  ضيويف  هم  شخويص  الكتابة 
فتأميل مدى لحظات االنفصام التي أمر بها، مع 

واقع صارخ هكذا.
الباباي( تقولني إنك  الباباي( تقولني إنك  *)بحرية بحجم شجرة   *)بحرية بحجم شجرة 
إحساس  ساعةأي  نصف  يف  القصة  هذه  إحساس كتبتي  ساعةأي  نصف  يف  القصة  هذه  كتبتي 
تقمصك خالل هذه النصف ساعة لتخرج رائعة تقمصك خالل هذه النصف ساعة لتخرج رائعة 

الباباي بهذا اإلبداع؟الباباي بهذا اإلبداع؟
تفرض عليك نفسها  أقول إن هناك قصصاً 
لتكتبها، متسك يدك وتضع فيها القلم ما عليك 
هذه  من  بحرية  عليك،  ميىل  ما  كتابة  ســوى 

القصص. 
جائزة القلم الربيطانية، ماذا تعني لك؟جائزة القلم الربيطانية، ماذا تعني لك؟

لطاملا أرعبتي تجربة الخوض يف كتابة رواية 
عىل  كنت  ألفعل،  حويل  الكثريين  تشجيع  رغم 
أخرياً  وكتبت  جلست  أن  إىل  مــرتددة،  الــدوام 
هواجس  ألكرس  تجريبي  عمل  مبثابة  وكانت 
ومخاوف تخصني، عندما طبعت الرواية مل أكن 

عادة  نجاحها،  من  واثقة 
لقرايئ  اعتباراً  وأضع  أخاف 
يف  يكون  ــداً،  ج واحرتمهم 
البال أال أخيب ظنهم خاصة 

أين مقلة يف الكتابة.
أتلقى  ــدأت  ــ ب ثــم   
حوارات  وأخــوض  الرسائل 
عام  وبعد  بالرواية،  تشيد 
فازت بجائزة منحة الرتجمة 
فرحة  وكانت  اإلنجليزية، 
دامئا  نحن  كبرش  عظيمة، 
إنك  لنا  يقول  ملن  بحاجة 
شعور  ــذا  ه ــداً،  ــي ج تبيل 
إنساين طفويل يرافقنا أحياناً 
ونحتاج إليه من وقت آلخر.

نوعاً  نوعاً خلقت  كــورونــا  خلقت  كــورونــا 
القرسية إىل حد  العزلة  القرسية إىل حد من  العزلة  من 
أجرته  استبيان  ويف  أجرته كبري،  استبيان  ويف  كبري، 
لقرائها  بوست  لقرائها الواشنطن  بوست  الواشنطن 
أكد عدد كبري منهم توجهه أكد عدد كبري منهم توجهه 
يف ظل كورونا نحو مساقات يف ظل كورونا نحو مساقات 
إن  ويقال  مختلفة،  إن إبداعية  ويقال  مختلفة،  إبداعية 
الطاعون  عزلة  يف  الطاعون شكسبري  عزلة  يف  شكسبري 
أنتج  أنتج    16061606 عام  إنجلرتا  عام يف  إنجلرتا  يف 
أهم  من  مرسحيات  أهم ثالث  من  مرسحيات  ثالث 
مرسحياته، فامذا عن استيال مرسحياته، فامذا عن استيال 
واإلبــــداع يف ظــل أجــواء واإلبــــداع يف ظــل أجــواء 

كورونا؟ كورونا؟ 
كورونا  بسبب  اإلغالق 
مل  األوقات،  أجمل  من  كان 
قرأت  ولكني  شيئاً  أكتب 
الكثري من الكتب، ومن أكر 
فيها  انتظمت  التي  الفرتات 
ولكن  جيد،  وبشكل  قراءيت 
نسبة  للكتابة  أتــفــرغ  مل 
والصحي  الطبي  مجايل  ألن 

كورونا  لجائحة  التصدي  يف  أنخرط  جعلني 
املجتمع  ومنظامت  الصحة  وزارة  مع  والتعاون 
دؤوب  وبشكل  نعمل  فكنا  متطوعني،  املدين 

ولكن من املنزل يف أغلب األحيان.
فرقاً  )اصنع  مــبــادرة  عن  ــاذا  م وأخـــرياً  فرقاً    )اصنع  مــبــادرة  عن  ــاذا  م وأخـــرياً    

بكتاب(؟بكتاب(؟
امتداد  هي  بكتاب"  فرقاً  "اصنع  *مبادرة 
ديسمرب  ثورة  تبنتها  التي  الوعي  لثورة  طبيعي 
فرص  لنا  تــكــون  يك  يل  بالنسبة  املــجــيــدة، 
السياسية  ملآالتنا  ودقيق  عميق  بشكل  النظر 
ذلك،  كل  تسبق  معرفة  من  البد  واالجتامعية 
أطلقت نداًء للشعب السوداين من أجل مكتبات 
تلبية  مؤخراً  زرتــه  الــذي  اإلقليم  ــور  دارف يف 
نشاطات  أجل  من  هناك  من  جاءتني  لدعوات 

ثقافية ونشاطات إنسانية تخص قضايا السالم.
من  كبرياً  التفافاً  حققت  الفعاليات  هذه   
أنه ال  الكبرية  الفجوة  الشباب واملثقفني، ولكن 
عليها  الحصول  ميكن  كتب  أو  مكتبات  توجد 
والكاتب  واملثقف  بسهولة، 
والفرد املستنري بدون أدوات 
املبادرة  فأطلقت  معرفة! 
الكبرية تم  ونسبة لالستجابة 
دارفور  أن  وأعترب  توسيعها، 
ومنها  األول  موسمنا  هي 
أخرى  جغرافيا  إىل  ننتقل 

بحاجة أيضا للمكتبات.
أيضاً  املبادرة  انطلقت   
يف جنوب السودان من أجل 
يف  مجانية  عامة  مكتبات 
انطلقت  وأيضاً  وواو،  جوبا 
ــن اإلخـــوة  ــقــاهــرة م ال يف 
مكتبات  لــدعــم  املــريــني 
ستأيت  وبعدها  ــســودان،  ال
املساعدة  أو  تأسيس  خطوة 
هذه  مــقــرات  تجهيز  عــىل 
املكتبات وهذا يتطلب جهداً 
جهات  بني  وتعاوناً  كبرياً 
ندوات  سنقيم  وأيضاً  عدة، 
هذه  إلدارة  ــات  ــب ــدري وت
كيفية  عن  وورشاً  املكتبات 
عليها،  والتشجيع  القراءة 
وجود  هو  النهايئ  الهدف 
يستطيع  ذهنياً  منفتح  جيل 
ويقدم  ويحلل  يتعامل  أن 
ومجتمعه  بيئته  مع  حلواًل 
عن  التعبري  أدوات  وميلك 
أو  أدبية  أفكاره بطرق شتى 

صحفية.
تربعوا  من  كل  وأشكر 
ودور  مواطنني  من  بالكتب 
خاصة  ــؤســســات  وم ــرش  ن

وعامة، ويف انتظار املزيد.
صحيفة  ــراً  ــ ــك ــ وش صحيفة   ــراً  ــ ــك ــ وش  

الدميقراطي.الدميقراطي.
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أجرته: إحسان عبد العزيز

ليس هناك أسوأ من أن تحرم من الفعل والفعالية فيما تعتبره وطنك ووسط أهلك

تقديم:
أبنوسية  استثناء من معنى..  كلمة  ما تحمل  بقدر  االنتماء،  استثنائية  امرأة  نلتقي  املساحة  يف هذه 
سودانية تحمل وطنني يف قلب واحد.. القاصة والروائية املبدعة دكتورة استيال قايتانو.. ولدت استيال 
يف الخرطوم، ودرست كل مراحل تعليمها بالشمال وتربت بني أهله، لكنها يف ذات الوقت كانت دائما 
تعتد بأصولها الالتوكية.. وانتمائها إىل قبيلة الالتوكا التي تعد من أكرب القبائل يف جنوب السودان.. 
تجد يف كتاباتها انتماءات متداخلة تأخذك عرب مليون ميل مربع محلقة يف سماواته كفراشة ملونة بألف 
لون ولون.. تحلم بوطن يسع كل هذه األلوان.. وظلت تردد يف كثري من كتاباتها بأن السودان وطن 
حلمنا وعملنا بكل طاقاتنا ليسع الجميع، واستقالل الجنوب لن يغري هذا الحب، ولن يبدل ذاك الحلم..

وتجد ذلك الحب يف قصصها ورواياتها يأخذك من مكان إىل مكان..
ويف ذلك راقني ما كتبه عنها املبدع السوداني عبد العزيز بركة ساكن إذ قال: »استيال بارعة يف السرد 
الواقعي، ويستطيع القارئ أن يشم رائحة املكان ويستمع إىل صرير األزمنة وهي تمضي وتأتي وتتسكع 

يف نصها«.
إلتقيناها عرب حوار ممتع.. ما بني الكلمة والسياسة.. الحكي واإلبداع..

فإىل مضابط الحوار:

الكاتبة والروائية »الجنوب سودانية« استيال قايتانو لـ»الديمقراطي«:

يف السودان نكتب 
بنصف خيال ونصف 

تركيز ونصف قلب

أعيش الواقع 
وتصالحت مع الخرائط 

ذاتي السودانية غري الجديدة للسودان
منقسمة وأجد نفسي 

متورطة يف قضايا 
تخص البلدين

كبشر نحن دائما 
بحوجة ملن يقول 
لنا إنك تبلي جيدا

مبادرة اصنع فرقا 
بكتاب.. امتداد 

طبيعي لثورة الوعي 
التي تبنتها ثورة 
ديسمرب املجيدة

في مثل بالدنا النخب السياسية تطبخ 
كل شيء وتدعو اآلخرين للمائدة 



حيث  التنزانية  الهضاب  أجواء  ×يف 
يف  السودان  هالل  توهج  الطلق  الهواء 
سامء دار السالم محققا امليدالية الفضية 
فيها  شارك  التي  الودية  سيمبا  دورة  يف 
بالبدالء والسعادة واألفراح تغمر العرضة 

شامل.
بعد  جنوب  العرضة  يف  ×تــفــاؤل 

اكتامل تسجيالت األحمر استعدادا لجولة 
املجموعات األفريقية.

جبهة  عند  للربودة  مائل  ×طقس 
الفريق  انتفاضة  حيث  جعل  دار  فرسان 
املقدمة  يف  ملكانته  وعودته  املمتاز  يف 
يف  القادمة  لألسابيع  مكثف  واستعداد 

املمتاز.

خيارات النابي غريت مالمح اإلضافات األخرية 
المدافع النيجيري إيلي يبعد الكاميروني إيبوسي وعمار طيفور 

كأس إيطالياكأس إيطاليا
09:45 انرت ميالن: يوفنتوس
كأس ملك إسبانياكأس ملك إسبانيا

10:00 أملرييا: إشبيلية
الدوري اإلنجليزيالدوري اإلنجليزي

وست  يونايتد:  شيفيلد   08:00
بروميتش ألبيون

08:00 وولفرهامبتون: آرسنال

10:15 مانشسرت يونايتد: ساوثهامتون
كريستال  يونايتد:  نيوكاسل   10:15

باالس
الدوري املرصيالدوري املرصي

02:30 أسوان: سرياميكا
02:30 الجونة: االنتاج الحريب

05:00 غزل املحلة: الزمالك
07:30  البورسعيدي: البنك األهيل

رياضة

تريي ...الفيلم القادم 

مجاهد العجب 

 في السنتر 

فشل مجلس آدم سوداكال يف تجديد عقد الالعب سيف 
قادها  التي  والسلحفائية  البطئية  املفاوضات  تكلل  ومل  تريي 
بالتمديد لفرتة قادمة عىل  املجلس يف إقناع املهاجم املريخي 
التازي  أحمد  املريخ  لنادي  الرشيف  الرئيس  التزام  من  الرغم 
التي  األخبار  وبحسب  سوداكال  أن  إال   – الصفقة  بتكاليف 
تناولها موقع سبورت تاق )هذا املوقع املميز باملتابعة الخربية 
لكل ما يجري يف الساحة الرياضية – التحية لكل الزمالء الذين 
يقفون خلف هذا الجهد اإلعالمي الرائع( فإن تريي رفض عرض 
سوداكال الضعيف الذي يقل عن )200 ألف دوالر( يف الوقت 
بـ )300 ألف دوالر(  األول  تنازل فيه تريي عن مطلبه  الذي 
وبالتايل   – املوسم  يف  دوالر  ألف   250 إىل  ويخفضه  للموسم 
الفرقة  يف  التجديد ألهم العب  يتم  أن  دون  االجتامع  انفض 
األندية وتراقبه عيون وكالء  نجم ترصده أعني  املريخية حالياً 
جاءته  التي  الفرصة  هذه  الهالل  وينتظر  والسامرسة  الالعبني 
عىل طبق من ذهب ليزايد ويضع املريخ تحت الضغط خاصة 
انطالقة  مع  بدأها  التي  التألق  رحلة  مواصلة  يف  نجح  ما  إذا 

املوسم الحايل .
التي  الغريبة  األساليب  هذه  مثل  سوداكال  ميارس  ملاذا 
ينتظر  بات  السواء حتى  والجامهري عىل  الالعبني  ثقة  أفقدته 
ملاذا   – )املتهالك(  املجلس  خارج  من  املريخ  رجاالت  مشاركة 
ملاذا  رابطة؟؟  أو  حواري  فريق  وكأنه  النادي  إدارة  عىل  يرص 
يزعزع تاريخ املريخ واسمه ومكانته وجامهريه مبامرساته التي 

أفقدت األحمر كثريا من تقاليده وأعرافه التي اشتهر بها .
الالعبني وهي  اتبعها يف مفاوضة  التي  الفلسلفة  ما هي 
الرشيد  ومحمد  رمضان  مشكلة(   ( يف  تسببت  التي  ذاتها 
واألسلوب  الطريقة  ذات  يتبع  أن  يريد  واآلن   – وأبوعرشين 

مع سيف تريي .
يف  القادم  الفيلم  عروض  ينتظروا  أن  املريخ  أهل  -عىل 
ال  وحتى   – تريي  األوحد سيف  بطله  سيكون  الذي   – مارس 
تصاب الجامهري باإلحباط فعليها أن تتوقع كل السيناريوهات 
العربية  األندية  لعقد احرتايف مع أحد  توقيعه  بينها  التي من 
أو األفريقية )الرشطة العراقي( مثاًل أو غريه – وعىل سوداكال 
أن يتابع ويتفرج كام فعل يف التسجيالت املاضية ويفعل هذه 

األيام .
االستثامر  فرصة  املريخ  عىل  السوداكال  هذا  أضاع  لقد 
آالف  سيحصد  وحينها  األفريقي  وتألقه  تريي  نجاحات  يف 

الدوالرات بداًل من تلك التي متنع يف دفعها –
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وكأن الهالل )نور لجني(

باإلنترنت

×قال الشاعر :
وكأن الهالل نور لجني

غرقت يف صحيفة زرقاء
×ستعود بعون الله بعثة هالل السودان قادمة من 
دار السالم بعد أن توج الهالل بامليداليات الفضية يف دورة 
سيمبا التي دعا لها الهالل للمشاركة وكانت تجربة مفيدة 
لسيد البلد قبل انطالقته يف دوري املجموعات األفريقية.

قهر  أن  بعد  الفضية  امليدالية  استحق  ×الهالل 
الحارس  أخطاء  ولوال  الثالث  للمركز  ودحرجه  مازميبي 
الودية  البطولة  كأس  الهالل  لنال  سامل  جامل  اليوغندي 

ولكن الجايات أكرت من الرايحات.
التجارب  من  استفاد  البلد  سيد  أن  هو  ×املهم 
الودية بعيدا عن تأثريات نتائج املباريات وهذا هو األهم 
وهي لفتة بارعة من فريق سيمبا التنزاين بدعوة الهالل 

للمشاركة يف هذه الدورة.
الهالل  تقود  تطبيع منسجمة  واعية ولجنة  ×قيادة 
يف  أمجاده  وإلعادة  والبطوالت  االنتصارات  تحقيق  نحو 
ويحتاج  التتويج  منصات  نحو  السودانية  الكرة  قيادة 
وليس  والشعار  الكيان  خلف  والتوحد  لاللتفاف  األهلة 
ناصعة  زرقاء  عالية  الهالل  راية  ترتفع  حتى  األشخاص 

البياض.
×جامهري الهالل الواعية تتابع كل ما يدور يف الديار 
الزرقاء وتتابع مباريات الهالل عرب الشاشات وذلك بسبب 
ينجيل  أن  اللعني  كورونا  ملرض  قدر  ولو  الصحي  الوضع 
فسيضيق استاد الهالل عىل الجامهري الولهانة املتعطشة 

لرؤية معشوقها الهالل سيد البلد.
وسيخلد  السالم  دار  من  غدا  البلد  سيد  ×سيعود 
الدوري  ملباريات  االستعداد مجددا  قبل  للراحة  الالعبني 
أراحت  قد  تنزانيا  يف  البدالء  إرشاك  فرصة  ولعل  املمتاز 
املحلية  مبارياته  يلعب  أن  للهالل  وميكن  الفني  الجهاز 

بهؤالء الذين شاركوا يف دار السالم.
محيي  محمد  الشجاع  الهالل  مدرب  أن  ×أتذكر 
الدين الديبة ويف غياب نجوم الهالل يف املنتخب الوطني 
قاد الهالل بالبدالء للفوز عىل املريخ بكامل نجومه وقد 
وكانت  إيفياين  النيجريي  الهالل  محرتف  األهداف  أحرز 
الشجاع هو  القرار  يتخذ  الذي  املدرب  أن  أكدت  مباراة 

الذي يكسب والعكس.
دورة  يف  املتألقني  يرشك  أن  إال  زوران  أمام  ×ليس 
املحرتف  والنجم  أبوجا  البديل  الحارس  خاصة  سيمبا 
تحمل  البدالء  فدكة  وغريهم  مجاهد  والالعبني  جييس 

مواهب مدفونة وبدالء بوزن الذهب.
يف الويبيف الويب

املريخي  والكاتب  الكبري  الصحفي  باألستاذ  ×مرحبا 
محمد فرح كاتبا متعاونا برياضة الدميقراطي.
×االتحادات املحلية تكالبت عىل شداد.

وراق  حسن  األستاذ  الكبري  الصحفي  الله  ×رحم 
وجعل قربه روضة من رياض الجنة.

لهالل  ودعمه  مجهوداته  الشيخ  آل  تريك  ×فليبدأ 
السودان يف قطاع املنشآت خاصة إعادة إعامر مباين نادي 

الهالل.
×توحيد الخطاب اإلعالمي لكتاب الهالل دعوة من 

السوباط رئيس لجنة التطبيع ولفتة بارعة بال شك.

إغالق  قبل  األخــرية  الساعات  شهدت 
وافق  التي  االستثنائية  الالعبني  تسجيالت  فرتة 
من  الكثري  األفريقي  واالتحاد  الفيفا  عليها 
نرصالدين  ــدرب  امل طالب  حيث  املتغريات 
عن  بداًل  إييل  النيجريي  املدافع  بإضافة  النايب 
إيبويس كام شدد عىل ضم  باسكال  الكامريوين 
مقدمتها  ويف  عليها  االتفاق  تم  التي  األسامء 
األوغندي سيعيدي كيوين والنيجريي اآلخر طوين 
ايدجوماري واملهاجم الجاماييك دارين كاتوكس 
متكن  فقد  املحليني  الالعبني  صعيد  عىل  .أما 
املريخ من إضافة الثاليث رمضان عجب ومحمد 
عامر  النجم  بجانب   – وبخيت خميس  الرشيد 
طيفور الذي سيشارك عىل الصعيد املحيل بعد 
أن تم إبعاده من الكشف األفريقي نظراً لعدم 

جاهزيته ومشاركته يف الفرتة املاضية.
مام يجدر ذكره أن اللحظات الحاسمة يف 
فرتة االنتقاالت كانت حاسمة وتابعتها الجامهري 
بقلق كبري عرب الصفحة الرسمية للنادي والعديد 
نقل  عىل  حرصت  التي  اإلخبارية  املواقع  من 

الجديد لحظة بلحظة .

أحوال الطقس الرياضيمباريات منقولة

مصطفى احمد مختار

مصطفى درش

الوزير صالح الزين يشرف دورة 
السباحة املفتوحة

والرياضة  للشباب  األعىل  املجلس  رئيس  السيد  شهد 

األستاذ صالح الزين ومعه األستاذة مريم الصادق املهدي 

وسكرتري اتحاد السباحة ورئيس االتحاد السوداين للتجديف 

بطولة  الخرطوم  واليــة  السباحة  اتحاد  تنظيم  شهدوا 

السباحة، بحضور ضخم من الالعبني والجمهور.

هذا إىل جانب اتحاد الخرطوم بكامل طاقمه اإلداري 

والخرطوم  بحري  نجوم  ومبشاركة  وتنظمياً،  إرشافاً  والفني 

سيتي  وسبورت  والهدف  والصافية  املائية،  لأللعاب 

 )53( العائيل، وعدد  والنادي  الخرطوم  البحرية  والكشافة 

العباً والعبة تم توزيعهم عىل أربع فئات تنافسية، سباق 

الرجال العمومي والناشئني والناشئات والسيدات .

بعثة الهالل تعود اليوم
يتوقع أن تعود بعثة فريق الهالل قادمة من العاصمة التنزانية دار 
السالم اليوم بعد أن شارك فريق الهالل يف الدورة الودية بدعوة من فريق 
الفضية  بامليداليات  متوجا  الثاين  املركز  الهالل  فيها  وحقق  التنزاين  سيمبا 
الكبري عىل فريق مازمبي  جامعا يف رصيده ثالث نقاط هي حصيلة فوزه 
بهدفني معوضا خسارته من سيمبا، ويتوقع أن يخضع الالعبون للراحة قبل 

أن يعاود الهالل تدريباته من جديد استعدادا ملبارياته يف الدوري املمتاز.

 الصيني وكردمان للقاهرة 
غادر ثنايئ خط الوسط املريخ مصعب كردمان 
إلجراء  القاهرة  املرصية  للعاصمة  الصيني  وعامد 
من  للعالج  الخضوع  ثم  ومن  طبية  فحوصات 
املاضية وتسببت  الفرتة  التي الحقتهام يف  اإلصابة 

يف غيابهام عن استحقاقات املريخ املحلية .

ملعب  يوفنتوس، عىل  ملواجهة ضيفه  ميالن  إنرت  يستعد 
نصف  ذهاب  منافسات  إطار  يف  الثالثاء،  اليوم  سريو،  سان 
تغلبه  بعد  الدور  لهذا  تأهل  إيطاليا.النرياتزوري  كأس  نهايئ 
عىل غرميه ميالن يف ديريب ميالنو، بنتيجة )1-2(، بينام تأهل 
بريلو،  أندريا  العريض 0-4 عىل سبال.يسعى  فوزه  بعد  اليويف 
املدير الفني ليوفنتوس، إىل مواصلة السري يف املرشوع الجديد 
الذي يحاول تدشينه يف السيدة العجوز، بعد الثقة التي وضعها 
املوسم  بداية  بريلو يف  مع  يوفنتوس  قدراته.وتعاقد  النادي يف 
ساري،  ملاوريسيو  خلًفا  لليويف  الفنية  املهمة  ليتوىل  الجاري، 
أقدمت  التي  العجوز  السيدة  إدارة  من  خطرية  مغامرة  يف 
تذبذب  ورغم  تدريبية.  بخربات  يتمتع  ال  مدرب  تعيني  عىل 
اإليطايل،  الدوري  جدول  يف  ترتيبه  وتراجع  يوفنتوس  مستوى 
إال أن مسؤويل اليويف دامئا يخرجون بترصيحات مساندة لبريلو، 
املدرب.ونجح  مع  فيه  للسري  النادي  يسعى  الذي  وللمرشوع 

بريلو يف التتويج بأول لقب له يف مسريته التدريبية، بعد أن ظفر 
بلقب السوبر اإليطايل، بعدما قاد اليويف للفوز 0-2 عىل نابويل.

إنرت ميالن يدخل مباراة ديريب إيطاليا، من أجل تحقيق الفوز 
انتصاًرا  حقق  بعدما  يوفنتوس،  حساب  عىل  أفضليته  لتأكيد 
مستحًقا عىل اليويف يف مباراة الفريقني األخرية، التي جمعتهام 
بفوز  وانتهت  الكالتشيو،  من  بالجولة 18  املايض  يناير   17 يف 
إنرت )0-2(.وقدم إنرت ميالن، أمام يوفنتوس، واحدة من أفضل 
بالكامل،  املباراة  عىل  وسيطر  املوسم،  هذا  مبارياته  وأجمل 
وكان صاحب الفرص األخطر.ويطمع إنرت يف تحقيق الفوز من 
أجل  من  لقبها،  تحقيق  ومحاولة  املسابقة  يف  االستمرار  أجل 
تستعىص عىل  البطوالت  وأن  التتويج، خاصة  ملنصات  العودة 
ونشوة  إنرت  يعيشها  التي  الحالة  2011.ومع  عام  منذ  الفريق 
العبيه، يأمل كونتي يف تخطي عقبة يوفنتوس من أجل الوصول 

للنهايئ، والفوز بلقبه األول كمدرب مع النرياتزوري.

املريخ يجري مرانه الرئيس للقاء األهلي 
الرئيس مساء أمس  القدم بنادي املريخ مرانه  أجرى فريق كرة 
الجاري ضمن  فرباير  من  الثالث  يف  شندي  األهيل  ملواجهة  استعدادا 
حيث  القدم  لكرة  املمتاز  الدوري  لبطولة  السابع  األسبوع  مباريات 
الصيني  املصاب عامد  الثاليث  عدا  الفريق  كل العبي  املران  يف  شارك 
ومصعب كردمان وأحمد التش، وأرشف عىل املران املدرب العام الضو 

قدم الخري واملعد البدين أحمد بن قابلية .

وزيرة الرياضة تحل 8 اتحادات
رياضية  اتحادات   8 حل  البويش  والء  األستاذة  قررت   
وهي: االتحاد الريايض النسوي، االتحاد الريايض السوداين لكرة 
االتحاد  بوكسنج،  للكيك  السوداين  الريايض  االتحاد  الرسعة، 
الريايض السوداين لكرة القدم لذوي اإلعاقة، االتحاد الريايض 
السوداين للرتبية البدنية والرياضية، االتحاد الريايض للشنجي 
واالتحاد  الجوية،  للرياضات  السوداين  الريايض  االتحاد  ماسو، 
الريايض السوداين للجوجوستو. وذلك بناًء عىل تقرير املفوضية 
الوطنية لهيئات الشباب والرياضة، والتي واصلت رحلة تفتيش 
اكتشفت  املفوضية  إن  البويش  والهيئات.وقالت  االتحادات 
نشاط  أي  بال  )اساًم(  االتحادات موجودة  كبريًة من  مجموعًة 
فشلت  وأخرى  عناوين،  أو  مقار  بال  وبعضها  ملموس،  فعيل 
أو عمل نظام أسايس دائم  لسنوات يف عقد جمعية عمومية 
أو تكوين مجلس إدارة ومجالس والئية.ونّوهت إىل أن القاسم 
املشرتك بني االتحادات التي صدر بحقها القرار هو الفشل يف 

تحقيق األهداف املنصوص عليها، والتي أنشئت من أجلها.
والرياضة عن شكرها وتقديرها  الشباب  وأعربت وزيرة 
ملفوضية هيئات الشباب والرياضة عىل ما تقوم به من عمل 
الشبابية  واالتحادات  الهيئات  عىل  الرقابة  يف  دورها  ألداء 

بصورة  مالية  أم  كانت  إدارية  التجاوزات  وكشف  والرياضية، 
االتحادات  واقع  تغيري  عىل  والعمل  اإلصالح،  مساعي  تخدم 
البقاء  ليكون  األفضل،  نحو  والرياضية  الشبابية  والهيئات 
العامة  املصلحة  تحقيق  عىل  يعمل  ومن  واألجــدر،  لألصلح 

ورفعة السودان.

الوطني  واملنتخب  الدحيل  فريق  نجم  قال 
كأس  ملنافسة  جاهزون  إنهم  عيل  املعز  القطري 
العامل لألندية التي تستضيفها الدوحة والتي يشارك 
فيها فريق الدحيل القطري وقال املعز متحديا إننا 

سنهزم األهيل املرصي .
وسيلتقي الفريقان يوم 4 فرباير عىل أن يلتقي 
يف  املعز  وقال  األملاين،  ميونخ  بايرن  بفريق  الفائز 

ترصيحات للموقع الرسمي لناديه،: "الفريق جاهز 
للنادي  األوىل  املرة  وهي  املنافسة،  هذه  لخوض 
لهذا  متشوق  الجميع  وبالتأكيد  الالعبني  ومعظم 
بطل  املرصي  األهيل  سنواجه  وأننا  خاصة  الظهور، 
الدولة،  ومنثل  وسنلعب  أفريقيا،  أبطال  دوري 
بالدرجة  نستعد  سيجعلنا  األمــر  هذا  وبالتأكيد 

املثالية لترشيف دولتنا وشعار الدحيل.

املعز: سنهزم 
األهلي 
املصري

إنرت ويوفنتوس
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من اآلخر
أسماء جمعة 

عندما يحّذر مناوي الشعب عن عودة نظام اإلنقاذ ويحارضنا 
مشكلة  هناك  أن  فاعلم  اإلنقاذيني  مع  املصالحة  رضورة  عن 
و)كفوة( لحقت مبسار الثورة..! وكل ذلك معلق برقبة قوى الحرية 
بعض  منحت  التي  والحكومة  السيادة  مجلس  وعضوية  والتغيري 
شخوص الحركات املسلحة العائدة اهتامماً أكرب من إحالل السالم 
مع املواطنني ومن إنجاز مطالب الثورة..! كم استبرش الناس بعودة 
قادة الحركات إىل وطنهم واملشاركة يف دعم الثورة ومدنية الحكم 
تقوليل  ولكن...)أوعى  والسالم  والعدالة  الحرية  أركان  وتثبيت 
كثريين  ترصفات  يف  الغالب  كان  فقد  بدونو(..!  بنعيش  ما  تاين/ 
إىل  الصميم وتحيلها  التوقعات يف  القادة ترضب هذه  من هؤالء 
غصص يف الحلوق وخيبات أمل راكبة عىل ظهر جمل..حيث غلب 
عىل تحركاتهم وترصفاتهم وترصيحاتهم بعد وصولهم إىل الخرطوم 
التثبيط  إىل  أدىن  هو  وما  الرَُّكب(  )يف  الرضب  إىل  أقرب  هو  ما 
ومكايدة الحكومة املدنية وقوى الثورة وشبابها..وكانت يف غالبها 

خافية  غري  معاداة  تضمر  سالبة  وإشارات  وترصيحات  ترصفات 
جديد(  )اصطفاف  إىل  وتشري  االنتقال  سلطة  يف  املدين  للجسم 
بجانب أطراف من املكّون العسكري أظهرت معاداتها للثورة..كام 
بدرت من بعض قادة هذه الحركات مواقف تكشف عن ميلهم إىل 
مناوي  السلطة(..ومثل  )مدنية  مع  يتعارض  مبا  الدولة(  )عسكرة 
آخرون ممن أرادوا بأحاديثهم املتعالية تعليم الشعب الذي صنع 
الثورة ما هو مطلوب منه.. وميثل هذا النوع من املحارضات السيد 
الذي  الوزاري هو املوضوع  التشكيل  الذي أصبح  إبراهيم  جربيل 
عىل  دروسه  إلقاء  بجانب  والصحيان  النوم  يف  باهتاممه  يستأثر 
يكن حرباً  مل  وكأنه  الوطن  يف  املسلحة  القوات  دور  الشعب عن 
عىل القوات املسلحة قبل الثورة..! ولكنه يريد أن يشري إىل موقفه 
الجديد ويرسل رسائل إىل )حلفائه الُجدد(.. كام يريد أن يستثمر 
يف الخالف بني املكونني العسكري واملدين يف سلطة االنتقال.. وما 
كان أحراه أن يحتفظ بنصائحه التي يلقي بها عىل الشعب والقوى 

الجيش  دور  تعرف  للثورة  املساندة  والقوى  السياسية..فالشعب 
الحقيقي عندما يتعايف الوطن من مخّلفات اإلنقاذ..وال تحتاج إىل 
للحكم  امُلضمرة  بالكراهية  تنضح  التي  املرضوبة(  )النصائح  هذه 
املدين ومحاوالت تثبيط همة الثورة.. وُيضاف إىل ذلك حديثه من 
القبيل  العنف واالقتتال  الخرطوم( عن رضورة وقف  )مكرفونات 
بداًل عن وجوده هناك يف مواقع العنف واالقتتال التي يقول إنه 
ميثلها .. هناك حيث تحتاج هذه املناطق العزيزة من الوطن إىل 
جهود أبنائها وجيشها من أجل  التهدئة ومنع االحتكاكات وإزالة 
أصبح ال  الذي  مناوي  رفيقه  مثل  متاماً  االحتقانات..ولكن جربيل 
بها  التي يحاول أن يغطي  الوطنية(  يتحدث إال عن )املصالحات 
الذين يسميهم  اإلنقاذيون  باملصالحة وهم  الذين يقصدهم  عىل 

باإلسالميني..! 
من  وآخرين  مناوي  ورفيقه  جربيل  عودة  حصاد  هو  هذا 
)حملة الحقائب(..ويف هذا إشارة وعنوان ملا سيكون عليه الحال 

بعد تشكيل الحكومة الجديدة التي يريدون تحويلها من حكومة 
الرجلني  وكال  الخلف..  إىل  تجذبنا  مقلوبة(  )طاحونة  إىل  مهام 
يضارع  الرصاع  مناطق  يف  املواطنني  لحامية  فعلياً  تحركاً  يبديا  مل 
الرتايب والبشري.. باملناصب والكوتات ومصالحة جامعة  اهتاممهم 
وكالهام يتحدث بتكرار عن )مجلس الرشكاء( الذي ألقوا صنارتهم 
وشباب  والتغيري  الحرية  قوى  عن  بدياًل  ليجعلوه  له  )رشّكوا(  و 
املقاومة.. وبلع اآلخرون الطعم..! فهام ال يكفان عن تكرار اسم 
هذا املجلس الخديج )جنا سبعة( حتى يصبح )بالعافية( الحاضنة  
الرشعية للثورة.. فام رأي قوى الحرية والتغيري واألحزاب السياسية 
والحكومة يف هذه )الهجمة املرتدة( التي تريد أن تحرش العيص يف 

)ساقية الثورة( ومتنعها من الدوران..؟! 

بين الفزعة والوجعة..!!

مقطع شعري

صالح حاج سعيد

عينيك حس أطفال بنادوا القمرة للغائب يعود

وجبينك الضواي حجا الحبوبة في الزمن السعيد

وأنا في قساوة الموحش الزمن المكهرب بي الحريق

أنا حيلتي إيه غير أتكي وأحلم معاك

وأحضن أماسي الصحو واألمل البريق

جون لوك

عىل  املخلوع  النظام  بقاء  أسباب  أهم  من  واحد 
السياسية بجميع  الكيانات  السلطة 30 سنة؛ هو  سدة 
البقاء يف طبق  لطاملا ظلت متنحه فرص  التي  أشكالها، 
من ذهب، وحقيقة لوال أن ثار الشباب الذين ولدوا يف 
هذه الفرتة وأسقطوه؛ لبقي زمناً أطول ورمبا إىل األبد، 
وبإمكانات  قليلة  شهور  ويف  سيام  ذلك  يف  نجحوا  وقد 
والعزمية  اإلرصار  غري  سالح  أي  بيدهم  وليس  ذاتية 
واألهداف الصادقة وصفاء النوايا، وبذلك فتحوا الطريق 
وكان  البعض،  بعضهم  ومع  قدماً  للميض  الجميع  أمام 
هذه  من  والحركات  األحزاب  تستفيد  أن  املتوقع  من 
الفشل  وإدمان  األنانية  عن  وتتخىل  الذهبية،  الفرصة 
وتعمل معاً من أجل إصاح البيئة السياسية التي ساهموا 
يف إفسادها، ولكن يبدو أن الثورة فاجأتهم ووجدتهم 
غري مستعدين للعمل السيايس الناضج، وليس أدل عىل 
يتمكنوا  ومل  متيض  شهور  اآلن،  يحدث  مام  أكرث  ذلك 
من تشكيل برملان وحكومة مؤقتة متناغمة تقود البلد 
األمر  ترك  لو  أنه  صادقة  وأقسم  فقط،  سنوات  لثالث 

لشباب الثورة ألبدعوا يف تشكيلها وغريوا هذا الواقع. 
شهور قضاها تجمع قوى الحرية والتغيري والحركات 
املسلحة، وهم يتشاورون من أجل تشكيل الحكومة، بل 
الربهان يهدد بتشكيل  للمناصب، ما جعل  هو تقسيم 
وترد  والتغيري  الحرية  قوى  لتخرج  جديدة،  حكومة 
)بكل قوة عني ومن غري اختىش( وتحذر من اإلقدام عىل 
الخطوة، السؤال الذي نوجهه لها ملاذا تحذر؟ وقد أثبتت 
أنها أفشل من أن تشكل جمعية، ناهيك عن حكومة، 
صابر  الشعب  ألن  باالطمئنان،  تشعر  أنها  يبدو  ولكن 
عىل خالفاتها وترصافتها الصبيانية، وألن النظام املخلوع 
مل يرتك لها قوى سياسية غريها، وحقيقية هذا املستوى 
زال  وما  املاضية  االنقالبات  أمام  الباب  فتح  الذي  هو 
األمر،  يكرروا  أن  للعسكر  ميكن  واآلن  بذلك،  يسمح 
ولكنهم يخشون الشعب، فهو لن يرتكهم، وبالتقاء قوى 
صحيح  الناقصة(،  )متت  الحركات  مع  والتغيري  الحرية 
كان لهم دور إيجايب يف الثورة، ولكن اآلن دورهم سلبي 

جداً لدرجة أنهم يهددون الثورة والدولة. 
الحرية والتغيري والحركات عفواً؛ لقد  نقول لقوى 
تعب منكم الشعب فاتقوا الله فيه، فهو يريد حكومة 
مدة  املذري  الوضع  ويتحّمل  لينتظر  َيرُث  ومل  مستقلة، 
أجل  من  وإمنا  أسوأ،  بفشل  فشاًل  ليستبدل  وال  أطول، 
التغيري الرسيع وبدون أخطاء، وأعتقد أنكم قد أخذتم 
تستطيعوا  لن  بأنكم  وأثبتم  الفرص،  من  يكفي  ما 
تشكيل حكومة، وإن فعلتوا بعد هذا املشهد لن تكون 
كان  إن  ابتعدوا  ولذلك  قريباً،  وستنهار  جيدة  حكومة 
السيد  يتجاوزهم  أن  ونتمنى  الشعب،  مصلحة  هّمكم 
فهو  مستقلة،  حكومة  بتشكيل  ويقوم  الوزراء  رئيس 
فرضتهم  فقد  هم  أما  الشعب،  اختاره  الذي  الوحيد 
الشعب  بأن  ويخربنا  أحد  يخرج  أال  وأرجو  الظروف، 
وانشغلو  من أىت به ولن يذهب إال به، اذهبوا جميعاً 
هوس  من  أنفسكم  وعالجوا  هذه،  كياناتكم  بإصالح 
املناصب التي تتقاسمونها وكأنها سلعة، فاملشوار طويل 

ويحتاجكم أكرث من الحكومة االنتقالية.
لتكليف  مليونية  إىل  بحاجة  املواطنني  أن  أعتقد 
األحزاب  خارج  من  مستقلة  حكومة  بتشكيل  حمدوك 
مثلام  فهم  املقاومة،  لجان  من  ولو  حتى  والحركات 
الدولة رغم صغر  الثورة سينجحون يف إدارة  نجحوا يف 
سنهم وقلة خربتهم، وإدارة الدولة مل تعد تحتاج إال إىل 
لديهم هدف  لذواتهم  ناكرين  النوايا  صادقي  أشخاص 
وحلم ويريدون مستقباًل أفضل وليس مناصب إلرضاء 

أنفسهم، وهذا ال يتوفر إىل يف شباب الثورة.

الشعب يريد حكومة مستقلة 

د. مرتضى الغالي 

مسألة

الثالثاء  ٢ فرباير  ٢٠٢١م - املوافق ٢٠ جمادي اآلخرة ١٤٤٢هـ  العدد )١١٨(

 مواقع التواصل االجتماعي 

الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت

تطعيم  حمالت  تنظم 
تفيش  ملكافحة  جامعية 
ــا يف عــدد  ــورون ــريوس ك فـ
العامل.  حــول  البلدان  من 
من  مجموعة  وتستخدم 
الــلــقــاحــات، الــتــي طــورت 
بطرق مختلفة، لتقليل فرص 
ومن  باملرض،  الناس  إصابة 
يف  العالج  إىل  الحاجة  ثم 

املستشفى أو خطر الوفاة.
أن  مــؤخــرا  ثبت  ــد  وق
لقاحني جديدين حققا نتائج 
إكلينيكية  تجارب  يف  واعدة 

واسعة النطاق.
ملاذا نحتاج لقاح؟ملاذا نحتاج لقاح؟

لقد مر أكرث من عام عىل ظهور فريوس كورونا ألول 
مرة، ومع ذلك ال تزال الغالبية العظمى من الناس عرضة 
الذي  الوحيد  القيود عىل حياتنا اليشء  للفريوس. وتعد 
مينع الفريوس من التفيش عىل نطاق واسع ألنها تقلل من 
فرص انتشاره. وتعلم اللقاحات أجسامنا كيفية مكافحة 

العدوى، وهي "اسرتاتيجية" مهمة للخروج من الوباء.
فايزر- رشكة  طورتهم  ــل  األوائ الثالثة  املرشحون 

بيونتيك، ومودرنا، وأكسفورد-أسرتازينيكا. وطورت رشكتا 
لقاحني يعتمدان عىل جزء صغري من  "مودرنا" و"فايز" 
الشفرة الجينية للفريوس يف الجسم. ويبدأ هذا يف إنتاج 
املوافقة عىل  التاجي والجسم. ومتت  الفريوس  جزء من 

استخدامها يف بريطانيا وأوروبا والواليات املتحدة.
متاًما  مختلف  فهو  أكسفورد-أسرتازينيكا  لقاح  أما 
ألنه يستخدم فريوًسا غري ضار لنقل نفس املادة الوراثية 
وأوروبا.  بريطانيا  يف  عليه  املوافقة  ومتت  الجسم.  إىل 
ويعد لقاح أكسفورد-أسرتازينيكا أسهل استخداما من بني 
الثالثة، حيث ميكن تخزينه يف الثالجة بداًل من الحاجة 

إىل درجات حرارة شديدة الربودة.
اثنان جديداناثنان جديدان

أعلن مؤخرًا عن بيانات من تجارب واسعة النطاق 
عىل لقاحني جديدين. وتجري حاليا عملية مراجعة لقاحي 
قبل  األدوية  منظمي  قبل  من  و"نوفافاكس"  "جانسن" 
"جانسن"  لقاح  ويستخدم  التطعيم.  برامج  إىل  ضمهام 
لقاح أكسفورد-أسرتازينيكا،  اتبعت يف  التي  تقنية  نفس 

ولكن ُيعطى عىل جرعة واحدة.
حرارة  درجات  يف  التخزين  إىل  يحتاج  ال  أنه  كام 
شديدة االنخفاض، حيث ميكن تخزينه يف ثالجة عادية. 
ومن املخطط إنتاج مليار جرعة هذا العام، وهو ما ميكن 
العامل. ويستخدم  أنحاء  تأثريًا كبريًا يف جميع  أن يحدث 
إلنتاج  القدمية  املدرسة  من  مختلًفا  نهًجا  "نوفافاكس" 
الفريوس  من  الربوتينات  حقن  يتم  حيث  اللقاحات، 

واملواد الكيميائية لتحفيز جهاز املناعة يف الجسم.
ماذا يحدث يف بقية العامل؟

لو  حتى  باملالحظة  جديرة  أخرى  لقاحات  هناك 
فقد  املتحدة.  والواليات  أوروبا  يف  استخدامها  يتم  مل 
و"كانسينو"  "سينوفاك"  لقاحات  الصني  يف  علامء  طور 
و"سينوفارم"، ووقعت اتفاقيات مع دول أخرى يف آسيا 
مليون  حوايل  أن  التقارير  وأفادت  الجنوبية.  وأمريكا 

سينوفارم.  لقاح  من  جرعة  تلقوا  قد  الصني  يف  شخص 
رويس،  أبحاث  مركز  طوره  الذي  سبوتنيك،  لقاح  ونرش 
بأنه فعال وقد تم تطعيم  بيانات تجريبية مبكرة تفيد 

عدد من األشخاص به بالفعل.
هل اللقاحات كلها عىل نفس القدر من الفعالية؟

من الصعب مقارنة نتائج إحدى الرشكات بأخرى ألن 
ذلك،  ومع  مختلفة.  بطرق  أجريت  قد  تجاربها ستكون 
عىل  كبري  تأثري  لها  الرئيسية  اللقاحات  جميع  أن  يبدو 
فرصك يف الحاجة إىل العالج يف املستشفى أو احتامالت 

الوفاة من جراء اإلصابة بكوفيد 19.
ويبقى أحد أهم األسئلة، وهو هل مينع اللقاح من 
ماذا  معروفة.  غري  اإلجابة  تزال  وال  الفريوس؟  انتشار 
جديدة  سالالت  تظهر  الجديدة؟  الفريوس  سالالت  عن 
يثري  ما  ومثة  العامل.  حول  بلدان  يف  كورونا  فريوس  من 
املتعلقة  و"نوفافاكس"  "جانسن"  بيانات  يف  املخاوف 

مبدى االستجابة املرتبطة بسالالت الفريوس الجديدة.
يف  اإلجاملية  فعاليتهام  يف  انخفاًضا  االثنان  وأظهر 
ومثرية  جديدة  ساللة  انترشت  حيث  إفريقيا،  جنوب 
النتائج جيدة، ومن  تزال  ال  ولكن  الفريوس.  من  للقلق 
اإلطالق،  عىل  لقاح  وجود  عدم  من  أفضل  أنها  الواضح 
والتحور.  التغري  دائم  كورونا  فريوس  أن  تؤكد  لكنها 
التي نستخدمها يف  اللقاحات  ولذا، قد نحتاج إىل تغيري 

املستقبل.
من يحصل عىل اللقاح أواًل؟من يحصل عىل اللقاح أواًل؟

لقد طورت البلدان قوائم أولويات ملن يحصل عىل 
الطبي  القطاع  موظفو  كان  بريطانيا،  ففي  أواًل.  اللقاح 
والصحي يف الخطوط األمامية، واملقيمون يف دور الرعاية 
تفوق أعامرهم 80  والذين  فيها،  والعاملني  املسنني  من 
وتهدف  اللقاح.  للحصول عىل  الصفوف  عاًما يف صدارة 
الخطة إىل حصول كبار السن وأولئك الذين يعانون من 
إىل  االنتقال  قبل  اللقاح  عىل  شديدة  واعتالالت  أمراض 

بقية السكان.
ما الذي يتعني القيام به؟ما الذي يتعني القيام به؟

الجرعات وتوزيعها  - تصنيع ضخم إلنتاج مليارات 
حول العامل.

-إجراء أبحاث ملعرفة املدة التي تستغرقها الحامية.
انتشار  عىل  اللقاح  تأثري  الكتشاف  أبحاث  إجراء   -

الفريوس.

تقرأ غدا:
)تداعيات( يحيى فضل اهلل

لقاح فيروس كورونا: لقاحات فعالة وأخرى 
ال تزال قيد التجربة

»أصابع كورونا«.. لغز جديد 
يثير فضول العلماء!

إقرأ في أعدادنا القادمة:
اخلبري االمريكي يف الشؤون 

السودانية الربوفيسور
اريك ريفز يف حوار مع

الدميقراطي- وكاالتالدميقراطي- وكاالت
يأمل املصابون بفريوس كورونا يف الخروج من هذه التجربة بأقل 
أحدها  أخرى:  أعراض  من  يعاين  قد  البعض  لكن  املمكنة،  األرضار 
يسمى »أصابع كوفيدـ19«. فام قصة هذا العارض الغامض؟ وماذا 

يعرف العلامء عنه لحد اآلن؟
األعراض  هذه  والتذوق  الشم  حاستي  وفقدان  السعال  الحمى، 
بهذا  يصاب  شخص  أي  كورونا.  فريوس  بعدوى  لإلصابة  املعروف 
الفريوس يأمل يف الخروج من هذه التجربة بأقل األرضار املمكنة. 
لكن حتى لو نجوت من املرض، قد تعاين من أعراض أخرى: أحدها 

يسمى »أصابع كورونا« أو »أصابع كوفيدـ19«.
فهل سمعت عن هذا العارض الغامض من قبل؟ موقع msn يقدم 

أحدث املعلومات عنه لحد اآلن:
اعتقد العلامء يف البداية أن كورونا مرض يؤثر عىل الرئتني بشكل 
أن  عىل  متزايدة  مؤرشات  ظهرت  شهور  مدى  عىل  لكن  أسايس. 
وعىل  الجسم  يف  أخرى  أعضاء  عىل  أيضاً  يؤثر  التاجي  الفريوس 
الجسم بأكمله، حتى أصابع القدم مل تسلم. إذ لوحظ لدى بعض 

األشخاص التهاب يصيب جلد أصابع القدم ويشبه تورم األصابع.
أعراض جلدية

األعراض األخرى التي ميكن أن تحدث بعد اإلصابة مبرض كوفيدـ19 
يتم اإلبالغ عنها بشكل أقل من قبل املرىض. يعاين بعض املصابني 
بالتهاب يف أصابع أقدامهم، والتي ميكن أن تكون عبارة عن حكة 
التهاب  عن  عبارة  هو  كوفيدـ19.«  »أصابع  بـ  يسمى  ما  مؤملة. 
يصيب جلد أصابع القدم ويشبه التورم هومن بني األعراض طويلة 

املدى للمرض، لكن نادرا ما تتأثر األصابع.
يرتاجع هذا العارض »أصابع كوفيدـ19«من تلقاء نفسها بعد حوايل 
يف  تغريات  من  أيًضا  البعض  يعاين  ذلك،  ومع  يوماً.   14 إىل   10
أقدامهم ملدة ستة أشهر. أظهرت املعلومات املتاحة لحد اآلن أن 
اإلصابة بـ »أصابع كوفيدـ19 »هي أكرث شيوعاً بني األشخاص الذين 
يف  التغيريات  هذه  مثل  تسجيل  يتم  عاماً.   31 عن  أعامرهم  تقل 
الجلد يف السجل الدويل لألمراض الجلدية الناجمة عن كوفيدـ19. 
هناك معلومات مخزنة عن أكرث من ألف مريض من حوايل 40 دولة 

لديهم تغريات جلدية بسبب فريوس كورونا.
عارض خطري؟

بأنها عبارة عن  العارض عادة  بهذا  املصابني  املرىض  أغلب   يصف 
تورم وتغري يف لون جلد أصابع القدم إىل األحمر، األرجواين ومن ثم 
إىل األزرق. بعد ذلك، تظهر البثور عادة ويتحول لونها إىل األسود يف 
النهاية. قد يكون التورم طبيعياً، ولكنه قد يتسبب أيضاً يف الحكة 

والشعور باألمل.
مل تتوفر بعد توصية رسمية لعالج »أصابع كوفيدـ19«، بسبب قلة 
الخرباء  ُينصح  عام  بشكل  لكن  الشأن.  بهذا  واالدراسات  األبحاث 
ال  الحظ،  ولحسن  أنه  بيد  دافئة.  والقدمني  الجسم  عىل  بالحفاظ 
لكن  خطراً،  تشكل  قد   « كوفيدـ19  »أصابع  أن  عىل  عالمة  توجد 
لألمراض  األملانية  الجمعية  تويص  كام  جارية.  تزال  ال  األبحاث 
الجلدية مبعالجة أعراض أصابع القدم كوفيد فقط ، أي الحكة واألمل 

املحتمل.
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