
اخلرطوم ـ عبدالرحمن حنني
املدينة  مجالس  فيه  تتحدث  وقت  في 
املعادن  من  كبيرة  كميات  تهريب  عن 
داخل  بإخفائها  البالد  خارج  النفيسة 
مبردات الشاحنات التي حتمل اللحوم، 
التواصل  مواقع  على  ناشطون  تداول 
االجتماعي صوراً لسيارة نصف نقل دفع 
الشرطية  الوحدات  تتبع إلحدى  رباعي 
على سطح أحد مكاتب ميناء سواكن 
أن سائقها رفض  شرقي السودان قيل 
املتداولة  الرواية  وبحسب  تفتيشها، 
على  السيارة  رفع  فإن  مصادر  عدة  من 
امليناء،  بأمر من مدير  املكتب مت  سطح 
لم  شحنة  حتمل  كانت  السيارة  وأن 
يتم الكشف عنها، لكن شكوكا دارت 
سائقها  رفض  أن  بعد  طبيعتها  حول 
ذات  وأشــارت  حمولتها  عن  اإلفصاح 
الذي  السيارة  سائق  أن  إلى  املصادر 
التعاون  رفض  الشرطة  لقوات  يتبع 
امليناء ودخل معه في مشادة  مع مدير 
وجه  في  ناري  سالح  باشهاره  إنتهت 
املدير، وإزاء هذا املوقف أمر مدير امليناء 
علي  السيارة  برفع  اآلليات  سائقي 
جهة  أي  تتمكن  ال  حتى  املبنى  رأس 
مشمولها  معرفة  حلني  حتريكها  من 
امليناء  مدير  وكان  سائقها،  ومحاسبة 
أمر في وقت سابق بتفتيش جميع  قد 
واملنتجات  والفواكهة  اللحوم  برادات 
وهو  بالعبور  السماح  قبل  الزراعية 
اجراء ترفضه اجلمارك على أن اعتبار أن 

اجلمركية  اإلجراءات  مكتملة  البرادات 
في احملطات اجلمركية اخلارجية ال يعاد 
بحسب   – املدير  يرى  فيما  تفتيشها 
املصادر – إمكانية التالعب في مشمول 
بني  والــزمــن  املنطقة  فــي  البضائع 
واملزارع  احملطات اجلمركية في املسالخ 
بالواليات األخرى وبني ميناء الصادر في 
خضوع  ضــرورة  على  وشــدد  سواكن، 
للتفتيش  والــواردات  الصادرات  جميع 
احبطت  املاضي،  مارس  وفي  امليناء  في 
سلطات ميناء سواكن محاولة تهريب 
شحنة  ضمن  التبغ  من  كبيرة  كميات 
سوريا،  إلى  متجهة  سمسم  صــادر 
داخل  السعودية  العربية  اململكة  عبر 
ميناء  إدارة  حتجزت  )بّراد(.  شاحنة 
السودان،  بشرق  دقنة،  عثمان  األمير 

أن  بعد  اجلمارك،  تتبع لشرطة  عربة 
لتعليمات  اخلضوع  سائقها  رفض 
محموالتها،  كشف  فــي  اإلدارة 
مصدر  عن  نقال  املصادر  وأشــارت 
مدير  أن  سواكن،  ميناء  في  مسؤول 
امليناء كابنت طه مختار ضبط عربة 
اخملالفات  منطقة  فــي  الشرطة 
البضائع، طلب من  محمولة ببعض 
طبيعة  عن  وسأل  التوقف  سائقها 
نظامي  السائق  لكن  الشحنة، 
اإلفصاح  رفــض  مدنياً  ــاً  زيّ يرتدي 
امليناء  مدير  دفع  مما  التوقُّف،  ورفض 
السائق  لكن  العربة،  أمام  الوقوف 
مما  التحرك،  وحاول  املسدس  أشهر 
سّبب أذًى للمدير استدعى نقله إلى 

مستشفى سواكن.

الجيش يكّثف وجوده بمروي، واجتماع وشيك بين البرهان وحميدتي
قرار بإيقاف الرسوم والجبايات الوالئية على القطاع الصناعي

إيقاف خدمات التأمين الصحي بنهر النيل لتعسّر المالية االتحادية في السداد 
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اخلرطوم ـ شذى الشيخ 
والقوى  واالقتصاد  املالية  وزير  كشف 
السر،  محجوب  النيل  بنهر  العاملة 
الصحي  التأمني  خدمات  ايقاف  بأن 
مشكلة عامة تعاني منها كل واليات 
وزارة  التزام  عدم  من  ونتجت  البالد، 
استقطاعات  بسداد  االحتادية  املالية 
مبادرة  إلى  الفتا  الصحي،  التأمني 
الوالي بالتواصل مع اجلهات االحتادية 
االحتادي،  احلكم  ديوان  راسها  وعلى 

جامع  اجتماع  عقد  عليها  وبناءا 
ذات  واجلهات  الواليات  والة  ضم كافة 
الستئناف  حللول  التوصل  مت  الصلة 
السر  التأمني الصحي. وقال  خدمات 
الوالية  وزراء  مجلس  اجتماع  في 
الدوري بامانة احلكومة برئاسة الوالي 
املكلف، إن الوالية بادرت كذلك بدفع 
مواردها  من  جنيه  مليار   456 مبلغ 
بالوالية  الصحي  للتأمني  الذاتية 
ألتزام  حلني  اخلدمة  مشكلة  ملعاجلة 

املركز دفع ما عليه. فيما أقرت املدير 
أمل  د.  باإلنابة  الصحة  لوزارة  العام 
التأمني  خدمات  بتعثر  حسن،  أحمد 
 . واملراكز  باملستشفيات  الصحي 
الشؤون  وزيــرة  بشرت  جانبها  ومن 
ميرغني،  تهاني  د.  االجتماعية 
الصحي  التأمني  خدمات  بتواصل 
مع  اتصاالت  واشارت  قريبا،  بالوالية 
واملشكلة  االحتادي  الصحي  التأمني 

في طريقها للحل.

حكومة نهر النيل: إيقاف خدمات التأمين الصحي
 لعدم إلتزام المالية االتحادية بالسداد

في حادثة غريبة.. مدير الميناء يوجه برفع عربة تتبع للجمارك على سطح المبنى

تمديد فترة السداد 
لتكاليف الحج 

حتى نهاية رمضان
اخلرطوم ـ اجلريدة

أعلن اجمللس األعلى للحج والعمرة 
احلج  لتكاليف  السداد  فترة  متديد 
رمضان   ٢٢ اخلميس  الــيــوم  مــن 
ابريل   ١٣ موافقه  ١444هجرية 
٢٠٢٣م حتى يوم اخلميس ٢٩ رمضان 
ابريل   ٢٠ موافقه  ١444هجرية 
السودان،  واليــات  كل  في  ٢٠٢٣م 
الواليات  لرغبات  استجابة  وذلك 
الذين  للمختارين  الفرصة  وإلتاحة 
وذلك عبر  السداد  لم يتمكنوا من 
فروع بنك اخلرطوم وتطبيق بنكك 
وطالب اجمللس اجلهات املعنية وضع 
احلجاج  لتمكني  الالزمة  الترتيبات 
خالل  السداد  عمليات  إكمال  من 

الفترة املذكورة.

السعودية تعلن موعد 
تحري رؤية هالل 

عيد الفطر
اخلرطوم ـ اجلريدة

دعت احملكمة العليا في السعودية، 
هالل  رؤيـــة  ــري  حت ــى  إل اجلمعة، 
املقبل  اخلميس  يوم  مساء  شوال 
بيان  في  وجاء  ـــ،  ١444ه  /  ٩  /  ٢٩
من  تطلب  أنها  العليا  احملكمة 
أنحاء  جميع  في  املسلمني  عموم 
شهر  هالل  رؤية  حتّري  السعودية 
 ٩  /  ٢٩ اخلميس  يوم  مساء  شوال 
أم القرى-  -حسب تقومي  / ١444هـ 

املوافق ٢٠ / 4 / ٢٠٢٣م. 

اخلرطوم ـ اجلريدة
وسط  ريفي  محلية  شرطة  من  قــوة  متكنت 
مسلحة  عصابة  على  القبض  من  القضارف 
تنشط في جرائم نهب املشاريع الزراعية، وسرقة 
املواشي وقال مدير شرطة والية القضارف، اللواء 
اخلليل،  الرسول  حسب  مدثر  حقوقي،  شرطة 
أن  بعد  متت  العملية  إن  لـ)سوداميديا(  وفقا 
تكررت بالغات النهب في الفترة االخيرة بالوالية، 
التي وصفها  العملية،  التي نفذت  بالقوة  وأشاد 
أوضح  جانبه،  من  واحترافية،  مبهنية  متت  بأنها 

القضارف،  وسط  ريفي  محلية  شرطة  مدير 
متكنت  قواته  أن  عثمان،  محمد  شرطة،  العقيد 
من القبض على )4( من أفراد العصابة اإلجرامية 
باملشاريع  الكنابي  إحدى  نهب  محاولتهم  بعد 
وعدد  بوكس،   عربة  ضبط  مت  أنه  وأفاد  الزراعية، 
الذخيرة  من  وكمية  )كالشنكوف(،  سالح   )١(
أنه قد مت  إلى  وأسلحة بيضاء بحوزتهم، مشيراً 
فتح بالغات في مواجهتهم حتت املادة )٢٠/١75( 
نهب، واملادة )٢6( أسلحة وذخيرة بقسم شرطة 

املقرح لتقدميهم للمحاكمة والعدالة.

عصابات سرقة المشاريع الزراعية في قبضة الشرطة

قرار بإيقاف 
الرسوم والجبايات 

الوالئية على 
القطاع الصناعي

اخلرطوم ـ اجلريدة
قرارا  الصناعة  وزارة  أصدرت 
لسنة   )٢( بالرقم  وزاريـــا 
ــرســوم  ال بــإيــقــاف   ٢٠٢٣
على  الــوالئــيــة  واجلــبــايــات 
للعام  الصناعي  القطاع 
القرار  إلى  ــارة  إش  )٢٠٢٣(
لسنة   )١٢( رقــم  ـــوزاري  ال
بإيقاف  والقاضي  )٢٠٢٢م( 
الوالئية  واجلبايات  الرسوم 
الصناعي  القطاع  على 
وإستناداً  )٢٠٢٢م(،  للعام 
قانون  من   )٢٠( ــادة  امل إلــى 
الصناعة  وتنمية  تنظيم 
البيان  )٢٠٢١م(،ونص  للعام 
بحظر فرض أي رسوم إحتادية 
على  محلية  أو  والئية  أو 
احلرف  أو  الصناعية  املنشأة 
إال  منتجاتها  أو  الصناعية 
مبوافقة وزير الصناعة وحتى 
في  بــدورهــا  ـــوزارة  ال تطلع 
الوطنية  الصناعة  حماية 
اإلنــتــاج  عقبات  وتــذلــيــل 
وتقليل التأثير السلبي الناجت 
املفروضة  الرسوم  تعدد  عن 
الصناعي  القطاع  على 
تدهور  على  عملت  والتي 
مقابل  التنافسية  قدرته 
املــســتــوردة،وأكــد  السلع 
أو  رســوم  أي  إيقاف  القرار 
القطاع  على  والئية  جبايات 
)٢٠٢٢م(  للعام  الصناعي 
أن  على  )٢٠٢٣م(  والــعــام 
واجلبايات  الرسوم  تسري 
للعام )٢٠٢١م( على ان تلتزم 
في  جاء  مبا  الواليات  جميع 

هذا القرار .

اخلرطوم ـ سعاد اخلضر 
احلرية  بقوى  السابق  القيادي  طالب 
والتغيير جعفر خضر، جلان املقاومة والقوى 
واألحزاب  املدني  اجملتمع  ومنظمات  الثورية 
السياسية، تكوين كتلة مدنية كبرى ضد 
والسياسة،  الدولة  عسكرة  وضد  احلرب 
وشدد على ضرورة أن تدفع الكتلة اجلديدة 
)السلطة  الثورة  شعار  تطبيق  اجتاه  في 
سلطة شعب العسكر للثكنات واجلنجويد 
ينحل( وشعار الثورة )اجليش اجليش جيش 
السودان .. اجليش ما جيش برهان(، وقطع 
يتطلب  الدميوقراطي  املدني  التحول  بأن 
األجهزة  إصالح  ثم  ومن  االنقالب  إسقاط 
هنالك  يكون  بحيث  والعسكرية  األمنية 
عسكرية  عقيدة  ذي  واحد  قومي  جيش 
اجليش  وتخضع  احلدود  حماية  على  تعمل 

للسلطة املدنية.
ما  إن  لـ)اجلريدة(  تصريح  في  خضر  وقال 
يحدث في مروي تداعيات النقالب ٢5 أكتوبر 
٢٠٢١ ذي االرتباطات اخلارجية، ونتاج لصراع 
النفوذ بني قائدي االنقالب البرهان وحميدتي 
البالد منفردا.  وتخطيط كل منهما حلكم 
مطار  في  املصري  اجليش  وجود  إن  واعتبر 

مروي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية التي 
فرط فيها االنقالبيني ورأى أن النظام املصري 
في  حاكما  له  عميل  تنصيب  في  يرغب 
ومساعدا  املصري  للنظام  خادما  اخلرطوم 
أن  الى  ولفت  السودان.  ثروات  نهب  في  له 
حلميدتي ارتباطاته اخلارجية بدولة اإلمارات 
اآلن  وهو  وذكــر  الروسية،  فاغنر  وشركة 
أن  في  يتورع  ال  وهو  للغرب.  نفسه  يسوق 
مراكمة  على  تساعده  جهة  أي  مع  يعمل 
رئيسا  نفسه  وتنصيب  املنهوبة،  ثرواته 
للسودان واردف إن ذهاب قوات اجلنجويد الى 
مطار مروي يأتي محاولة لتحييد الطائرات 
املصرية حال نشوب صراع مع البرهان، وهو 
الوطني  املؤمتر  فلول  يعمل  الذي  الصراع 
السلطة  إلى  عودة  في  أمال  تأجيجه  على 
حتى لو على جثث السودانيني. وأشار إلى 
قواته  من  كبيرة  أعدادا  ادخل  حميدتي  ان 
فيها،  السلطة  مركز  لوجود  اخلرطوم  إلى 
املدنيني كدروع بشرية حلماية  والستخدام 
املصري.  أو  السوداني  الطيران  من  قواته 
يتمثل  البالد  على  االكبر  اخلطر  بأن  وجزم 
واملليشيات  النظامية  القوات  قادة  في 

ومنسوبي املؤمتر الوطني مؤججي الفنت.

مطالبات بتكوين كتلة مدنية ضد الحرب، وعسكرة الدولة والسياسة

اخلرطوم ـ اجلريدة
باجليش  مشاة   ١٩ الفرقة  قائد  كشف 
إن  اجلمعة،  أمــس  للجزيرة،  ــروي  م في 
بسط  على  وقادرة  وجودها  كثفت  قواته 
من  طلبهم  وأكد  الوضع  على  سيطرتها 
ولكنها  االنسحاب،  السريع  الدعم  قوات 
أن  إلى  مشيراً  اآلن،  حتى  تستجب  ولم 
قوات  إلى  تصل  مستمرة  تعزيزات  هناك 
الدعم السريع في مروي، وأضاف تعاملنا 
بحكمة  السريع  الدعم  حتركات  مع 
السياق،  وفي  العواقب،  البالد  لنجنب 
سودانيني  وســطــاء  مجموعة  ــدت  أك
وأحزاب،  مسلحة  حركات  من  مشكلة 

إنها التقت اجلمعة، بقائد الدعم السريع، 
في  )حميدتي(  دقلو  حمدان  محمد 
محاولة لنزع فتيل التوتر، وأشار الوسطاء 
الذين من بينهم رئيسي احلركة الشعبية 
أركو  ومني  عقار  مالك  السودان  وحترير 
أنهم  إلى  صحفي،  تصريح  في  مناوي، 
أجروا “حواراً صريحاً وجاداً” مع حميدتي 
تأكيده  )حميدتي(  عن  الوساطة  ونقلت 
واستعداده  التصعيد  بعدم  التام  التزامه 
عبد  للجيش،  العام  القائد  مع  للجلوس 
املسلحة  القوات  وقيادة  البرهان،  الفتاح 
بغية  أو شرط،  قيد  غير  ومن  وقت  أي  في 

الوصول إلى حل جذري لألزمة.

الجيش يكّثف وجوده بمروي وحميدتي
يؤكد استعداده للتفاوض دون قيد أو شرط 

اخلرطوم ـ اجلريدة
أعرب املبعوثون واملمثلون اخلاصون من فرنسا 
والواليات  املتحدة  واململكة  والنرويج  وأملانيا 
العميق  األوروبي، عن قلقهم  واالحتاد  املتحدة 
إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد التوترات 
القوات  بني  التصعيد  وخطر  السودان،  في 
السريع،  الدعم  وقوات  السودانية  املسلحة 
“هذه  إن  مشترك،  بيان  في  املبعوثون  وقال 
اإلجراءات التصعيدية تهّدد بعرقلة املفاوضات 
نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، 
واملدنيني  العسكريني  القادة  املبعوثون  ودعا 
فعالة  خطوات  اتخاذ  إلــى  الــســودان  في 
اجليش  قادة  حثوا  كما  التوترات،  من  للحد 
بالتزاماتهم  االيفاء  على  السريع  والدعم 

العالقة  القضايا  بناء حلل  واالنخراط بشكل 
مستقبل  إلنشاء  األمن  قطاع  إصالح  بشأن 
للمساءلة  وخاضع  ومهني  موحد  عسكري 
الوقت  حان  أنه  وأكدوا  مدنية،  حكومة  أمام 
اآلن للدخول في اتفاق سياسي نهائي يحقق 
السودان  لشعب  الدميقراطية  التطلعات 
إنشاء حكومة  املبعوثني: “يعد  بيان  وأضاف 
ملواجهة  ضروريًا  أمًرا  مدنية  بقيادة  انتقالية 
واألمنية  واالقتصادية  السياسية  التحديات 
املفتاح  وهو  السودان،  في  امللحة  واإلنسانية 
وحذر  الدولية  للمساعدات  العنان  إلطالق 
اجليش السوداني، من أن تعبئة القوات داخل 
اخلرطوم ومدن سودانية أخرى دون تنسيق مع 

اجليش.

بيان أميركي أوروبي يحذر من اإلجراءات التصعيدية بالبالد

)تهراقا( نرفض تموضع المليشيات في نهر النيل والشمالية ويحذر  
اخلرطوم ـ شذى الشيخ 

الســتــرداد  االهــلــي  التحالف  أعلن   
متوضع  رفضه  عن  )تهراقا(،  احلقوق 
والشمالية،  النيل  نهر  في  املليشيات 
له من مغبة دخول قوات  بيان  وحّذر في 
قيادة  علم  دون  املدينة  الى  عسكرية 
في مختلف  ومتركزها  املسلحة،  القوات 
والوسط،  والشرق  الشمال  واليات  ارجاء 
حيث ظللنا نحذر منه كثيرا في حتالف 

بشدة  وادانته  رفضه  عن  وأعلن  تهراقا، 
علم  دون  قوات  ألي  مسلحه  حتركات  أي 
انفتاح  ألي  ورفضه  املسلحة.  القوات 
قوات مسلحة  أو  أو متوضع ألي مليشيا 
في واليات نهر النيل والشمالية وواليات 
ودعا  املسلحة.  القوات  عدا  الوسط 
أي  حترك  لضبط  املسلحة  القوات  قيادة 
قوات وتفعيل بند الترتيبات األمنية ونزع 

سالح احلركات. 

اجتماع وشيك 
للبرهان وحميدتي 

لحسم الخالفات
اخلرطوم ـ اجلريدة

للجزيرة  سوداني  مصدر  كشف 
عن أن جلنة وساطة أقنعت قائدي 
السريع  الــدعــم  وقـــوات  اجليش 
وقال  بينهما،  مباشر  لقاء  بعقد 
القيادي في حتالف احلرية والتغيير 
الدميقراطية-  الكتلة  مجموعة   -
عبد العزيز عشر إن جلنة ثالثية - من 
قادة احلركات املسلحة مكونة من 
السوداني  السيادة  مجلس  عضو 
العدل  حركة  ورئيس  عقار،  مالك 
بجانب  إبراهيم،  جبريل  واملساواة 
رئيس حركة حترير السودان وحاكم 
دارفور مني مناوي- متكنت من إقناع 
السيادة  مجلس  رئيس  من  كل 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان 
الفريق  السريع  الدعم  قوات  وقائد 
أول محمد حمدان دقلو )حميدتي( 
حلل  اليوم  اجتماع  في  باجللوس 

اخلالفات. 

اخلرطوم ـ عبدالرحمن حنني 
ــة  ــرط رئــيــس حـــزب االم ــت اش
الــقــومــي الــلــواء فــضــل اهلل 
الكتلة  مشاركة  ناصر  برمة 
االطاري  االتفاق  في  الدميقراطية 
كأفراد وليس كتلة صماء، وأردف، 
كثيرون بداخلها ينتمون للحرية 

مفتوحا  يظل  باب  وأن  والتغيير، 
قاعدة  توسع  أجل  من  حني  الى 
هنالك  واســتــدرك،  املشاركة 
اعداد كبيرة مستوفية للشروط 
باملقابل  ولكن  الكتلة  داخــل 
هنالك مجموعة غير مستوفية 
للشروط، وقال برمة في تصريح 

اإلطاري  االتفاق  أن  لـ)اجلريدة( 
من  واســعــا  قبوال  ــد  وج ــذي  ال
الدولي واالقليمي واحمللي  اجملتمع 
لألزمة  واخملـــرج  ــالذ  امل سيظل 
عليه  تكالب  وان  السودانية 
بنائه  سيكتمل  وقريبا  األعداء، 

كخطوة للتوقيع النهائي.

برمة: باب المشاركة في االطاري مفتوحا ولن نسمح بمشاركة الكتلة الديمقراطية إال كأفراد 

مقتل 9 أشخاص في كمين مسلح بوسط دارفور
اخلرطوم ـ اجلريدة

تعرض  إثر  دارفور  وسط  بوالية  اخلميس،  آخرون   5 وأصيب  أشخاص   ٩ ُقتل 
فزع أهلي لكمني أثناء تعقبه مجموعات متفلتة نهبت ُقطعان من املاشية 
عبد  قيادة  السودان  حترير  حركة  تسيطر  التي  دارفور  وسط  والية  وتشهد 
للجماعات  مكثفاً  وانتشاراً  أمنية،  تفلتات  منها  جزء  على  نور  الواحد 
املُسلحة، التي تالحق عناصرها اتهامات بارتكاب انتهاكات طالت عشرات 
املدنيني وفي السادس من أبريل اجلاري اغتال مسلحون بزالنجي ضابطا في 

اجليش السوداني ونهبوا سيارته وفروا إلى جهة غير معلومة.

اخلرطوم ـ اجلريدة
السريع  “الدعم  قوات  قائد  بحث 
دوليني  مبعوثني   ٣ مع  حميدتي، 
في  السياسية  األوضــاع  تطورات 
البالد جاء ذلك في اجتماع هاتفي 
املبعوث  مع  حلميدتي  مشترك 
إفريقيا  شرق  لشؤون  األمريكي 
بيتر  السودان  وجنوب  والسودان 
للمملكة  اخلاص  واملبعوث  لــورد، 
املتحدة للسودان وجنوب السودان 
النرويجي  واملبعوث  فيرويذر،  روبرت 
السودان  وجنوب  للسودان  اخلاص 
السيادة  أنطون وذكر مجلس  جون 
في بيان، أن “اللقاء بحث التطورات 
التي يشهدها  الراهنة  السياسية 
ــود املــبــذولــة  ــه الـــســـودان، واجل
السياسية،  العملية  الستكمال 

وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، 
بقيام  دميقراطي  حتول  إلى  وصوال 
اتهم  اخلميس،  وفجر  االنتخابات 
مجلس  رئــيــس  بقيادة  اجلــيــش 
الفتاح  عبد  االنتقالي  السيادة 
السريع”  “الدعم  قوات  البرهان، 
والتحرك  واالنتشار  بالتحشيد 
داخل اخلرطوم وعدد من املدن “دون 
موافقة قيادة اجليش، ووفقا للبيان 
للمبعوثني  “شرحا  حميدتي  قدم 
ومساعي  بالبالد  ــاع  األوض حول 
بالعملية  لــلــوصــول  األطــــراف 
مؤكدا  نهاياتها”  إلى  السياسية 
في  عليه  التوقيع  مت  مبا  “االلتزام 
االتــفــاق اإلطـــاري وضـــرورة خروج 
العمل  من  العسكرية  املؤسسة 

السياسي.

)حميدتي( يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

اخلرطوم ـ اجلريدة
وّجه رئيس احلزب االحتادي الدميقراطي األصل 
لكل  رسائل  امليرغني،  عثمان  محمد  موالنا 
من قيادات القوات املسلحة والدعم السريع، 
ووقف  ــاع  األوض تهدئة  إلــى  فيها  دعاهم 
االنزالق في  ويالت  البالد  لتجنيب  التوتر  حدة 
التوترات األمنية  الى مزيد من  صراعات تؤدي 
وقالت شذى محمد عثمان القيادية باالحتادي 
املسلحة  القوات  بقيادة  يهيب  احلــزب  إن 
ومجلس األمن والدفاع معاجلة األزمة املعلنة 
باحلكمة  السريع  الدعم  وقوات  اجليش  بني 

واللوائح  القوانني  ووفق  الالزمة  واملسؤولية 
العسكرية التى تضبط العالقة بني املكونات 
يحذر  احلــزب  أن  الــى  العسكرية،وأشارت 
اخلارجية  لأليادي  الواضحة  البصمات  من 
بني  الشقاق  لزيادة  تسعى  التي  والداخلية 
قيادة اجليش وقيادة قوات الدعم السريع وهى 
بصمات ذات غرض واضح بهدف دفع السودان 
وتفكيكه  السيطرة عليه  الى حيث يسهل 
القوى  يحذر  األصل  أن  وأكــدت  دويــالت  الى 
األزمة  في  االستثمار  مغبة  من  السياسية 

الراهنة وتزكية الصراع بني القوتني .

الميرغني يدعو الجيش والدعم السريع الى تهدئة االوضاع ووقف التوتر 

قال أنها تهّدد الحكومة المدنية..



* انقالب 11 أبريل 2019 
الذي ُولد ميتا، قاده 

الفريق ابنعوف واللجنة 
األمنية، ولم يجد 

االنقالب تأييدا من أي 
دولة في العالم

انقالب 11 أبريل..

 محاولة يائسة الجهاض الثورة؟
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 2019 أبريل   11 النقالب  الرابعة  الذكرى  مرت 
والبالد  للثورة،  االنحياز  وبهتانا  زورا  أدعى  الذي 
متر بنفس األوضاع السابقة لثورة ديسمبر، لقد 
هدفت  انقالبات  لسلسلة  بداية  االنقالب  كان 
مجزرة  انقالب  مثل:  الثورة  وتصفية  الجهاض 
انقالبا  كانت  التي  العامة  القيادي  اعتصام 
القتلة،  يطالب مبحاسبة  الشعب  مازال  دمويا 
الدستورية  الوثيقة  على  لالنقالب  اضافة 
وتصفية  البالد  وحدة  يهدد  الذي  جوبا  باتفاق 
ومحاصصات،  مناصب  فساد  الي  وحتول  الثورة 
اتفاق  قادة  الذي شارك فيه  وانقالب 25 أكتوبر 
املعبرة عنهم،  األمنية  واللجنة  والكيزان  جوبا 
)مصري  خارجي  بدعم  اجلنجويد،  ومليشيات 
الذي  الخ(   . سعودي   – اسرائيلي  إماراتي،   –
واملعيشية  االقتصادية  األوضاع  بعده  تدهورت 
واألمنية، والقمع الوحشي للمواكب السلمية 
واصابة  شهيدا،   )125( الستشهاد  أدي  الذي 
االب��ادة  عن  فضال  شخص،  أل��ف   8 من  أكثر 
يجرى  ما  وآخرها  دارفور  في  اجلارية  اجلماعية 
 )25( أدت ملقتل  إبادة  في منطقة فورابرنقا من 
النيل  واجملازر في جنوب  اآلالف،  ونزوح  شخصا، 
. الخ، بهدف نهب  األزرق وجنوب وغرب كردفان 
والتصرف  البالد،  ثروات  وتهب  والفساد  املوارد، 

في  البالد  وم��وان��ئ  اراض��ي  ب في  غيا
اضافة  الشرعية،  احلكومة 

واملليشيات  خلطورة اجليوش 
حاليا  يجرى  وما  املدن،  في 
في مطار مروى من حشود 
السريع  الدعم  قوات  بني 
حياة  يهدد  مما  واجليش، 
امل��واط��ن��ني ف��ي م��روي 
األخير،  بيانهم  حسب 
وتهديد االرهابيني لدرجة 
حي  في  العنف  ممارسة 
باغنيال  والتهديد  كوبر، 
البعثة  رئيس  فولكر 
موجة  واتساع  األممية، 
أجل  م��ن  االض���راب���ات 

واألجور  املعيشة  حتسني 
وتنصل  ت���ده���ورت،  ال��ت��ي 

الصحي،  الدعم  من  احلكومة 
على  الباهظة  الدراسية  والرسوم 

واإلنتاج  الصحية،  األوضاع  وتدهور  التعليم، 
الزراعي والصناعي، مما يهدد بتعرض 15 مليون 

شخص خلطر اجملاعة حسب األمم املتحدة.
هبت مواكب 6 أبريل لتؤكد أن شعب السودان 
تفجير  في  الثورية  تقاليده  استمرار  على  قادر 
 ،1964 أكتوبر  ثورة  في  بها  قام  مثلما  الثورات 
فيها  قرر  التي   ،1985 أبريل  مارس-  وانتفاضة 
في  النميري  نظام  ديكتاتورية  نهاية  الشعب 
6 أبريل، وصادفت املواكب ذلك اليوم التاريخي. 
واستطاعت احلشود الهادرة من كل فج عميق 
العاصمة  العامة للجيش في  القيادة  أن تصل 
واألقاليم، ووجدت التضامن والتعاطف واحلماية 

من بعض الوطنيني في القوات املسلحة.
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جاء انقالب 11 أبريل 2019 الذي ُولد ميتا، لقطع 
ابنعوف  الفريق  قاده  الذي  الثورة،  أمام  الطريق 
يجد  لم  الذي  األمنية،  باللجنة  يسمي  وما 
االنقالب تأييدا من أي دولة في العالم، ورفضته 
فقد  الداخل،  في  املعارضة  السياسية  القوى 
كان متوقعا أن يكرر اإلسالمويون جتربة الفريق 
مارس-  انتفاضة  أجهض  الذي  الذهب  سوار 
أبريل 1985، حني مت اإلبقاء على ترسانة النظام 
السابق من قوانني مقيدة للحريات مثل : قوانني 
سبتمير 1983، ومت تفصيل قانون انتخابات على 
في  واضحة  كانت  والتي  االسالمويني  مقاس 
انتخابات اخلريجني، فضال عن تزوير االنتخابات.

وتخريب  الجهاض  النهاية  في  أدي  مما  ال��خ، 
بعد  عليها  واالنقضاض  الثالثة،  الدميقراطية 
اتفاق   ( اجلنوب  حول  سالم  التفاق  الوصول 
الذي   ،1989 يونيو  بانقالب  قرنق(،   – امليرغني 
شعب  وقاومه  الفساد  فيها  فاكثر  البالد  دمر 
 ،2018 ديسمبر  ث��ورة  ان��دالع  حتي  السودان 
عليها،  االلتفاف  ابنعوف  انقالب  حاول  والذي 
بتغيير رأس النظام مع استمرار جسد وجوهره 

الفاسد الذي ثار الشعب عليه.
أبقى انقالب ابنعوف على كل القوانني القمعية 
 3 ملدة  الطوارئ  حالة  واعلن  للحريات،  املقيدة 

بل  شهر،  ملدة  التجول  وحظر  حتى شهور، 
ألغى ما تبقى من دستور 2005، ووثيقة 
أبقى  كما  الدستور،  في  احلقوق 
النظام  مؤسسات  هياكل  على 
القضائي،  القمعية مثل: النظام 
وجهاز األمن، ومليشيات النظام 
الظل،  وكتائب  القمعية 

م�����ع 
ش��ك��ل��ي��ة، وص��ف��ه��ا اع���ت���ق���االت 

ابنعوف مثال في اعتقال البشير بأنه في مكان 
بطريقة  عامني  ملدة  انتقالية  فترة  وحدد  آمن!، 
فوقية وصلف دون الرجوع لقوى الثورة، واالبقاء 
الدولية  النظام  ومعاهدات  التزامات  كل  على 
الدولية  القوى  وتبقي على مصالح  التي حتمى 
واالقليمية، ولم يتخذ مثال قرارا بسحب القوات 
مصلحة  ال  التي  اليمن  حرب  من  السودانية 

لشعب السودان فيها.
سلمي  النتقال  املناخ  تهيئة  عن  حتدث  كما 
للسلطة وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية 
الفترة االنتقالية، ومعلوم أنه في ظل استمرار 
وكتائب  ومليشيات  للحريات  املقيدة  القوانني 
يديره  الذي  الدولة  وجهاز  أمنه،  وجهاز  النظام 
واجلهاز  االسالمويون،  وال��والة  ال��وزارات  وكالء 
االنتخابات  نتيجة  فان  االسالموي،  القضائي 
االسالمويني  لصالح  ومزّورة  معروفة  ستكون 
كما حدث في السابق، كما أبقي االنقالب على 
األجهزة الفوقية التي شكلت عبئا على ميزانية 
واحتادات  ونقابات  الوطني،  املؤمتر  مثل:  الدولة 
السلطة وتنظيمات الطالب والنساء والشباب، 
التي  املؤسسات  من  الخ  اخليرية.  واجلمعيات 

تشكل اذرعا لالسالمويني .
يحدث  انقالب قصر  متوقعا  كان  األمر  خالصة 
النظام  جوهر  على  ويبقي  شكليا،  تغييرا 
بل  ضده،  الشعب  ثار  الذي  الفاشي  الدموي 
استبدل رئيسا مطلوبا للعدالة الدولية برئيس 
آخر مطلوب أيضا للعدالة بارتكابه جرائم حرب 
في دارفور، فكيف يدعو حاملي السالح للحوار 

كما جاء في بيانه!.
لذلك لم يكن غريبا أن رفض شعبنا مسرحية 
االنقالب وكل قواه املعارضة، فاالنقالب ولد ميتا، 
وزاد الشعب صالبة وقوة السقاطه، كما وضح 
من احلضور الكبير في االعتصام، وتكسير قرار 
منذ  جتاوزها  مت  التي  والطوارئ  التجول،  حظر 
انقالب البشير، وقررت القوى املعارضة مواصلة 
للنظام  الكاملة  التصفية  حتى  املعركة 

القوانني  كل  والغاء  الفاسد،  الفاشي 
وتصفية  للحريات،  امل��ق��ي��دة 

واستعادة  املليشيات، 
القوات  قومية 

ومحاسبة  املدنية،  واخلدمة  املسلحة 
ممتلكات  واستعادة  الفاسدين، 
وتصفية  املنهوبة،  الشعب 
وأن  القمعي،  األم��ن  جهاز 
محصورا  دوره  ي��ك��ون 
املعلومات  جمع  ف��ي 

وحتليلها ورفعها.
إزاحة  في  الثورة  جنحت 
البشير  الديكتاتور 
من  ع��ام��ا  ث��الث��ني  بعد 
التسلط والقهر والنهب، 
في  يوم  في  جنحت  كما 
احل��رب  مبجرمي  االط��اح��ة 
عبد  وكمال  ابنعوف  دارف��ور  في 
باقيا،  زال  ما  الفاسد  النظام  ولكن  املعروف، 
وكان رد الثوار هو الوجود في ساحة االعتصام 
للنظام  الكاملة  التصفية  حتى  والشارع 
ورابع  ثالث  الفاسد بشعار تسقط  اإلسالموي 
كل  اعتقال  بأعينهم  يروا  حتي  الخ،  وخامس. 
رموز النظام الفاسد ومعرفة مكان اعتقالهم، 
تسليم  وحتي  حملاكمات،  تقدميهم  يتم  حتي 
احلكم لنظام مدني دميقراطي عبر فترة انتقالية 
االتفاق  التي مت  املهام  أربع سنوات تنفذ  مدتها 
والتغيير«،  احلرية   « قوى  ميثاق  في  عليها 
إنتاج النظام  ورفض أي انقالب عسكري، يعيد 
 – دميقراطية  اجلهنمية«   « واحللقة  السابق 
انقالب – دميقراطية – انقالب. الخ، التي دمرت 
البالد ألكثر من 60 عاما بعد استقالل السودان 
ثورة  انتكاسة  جتربة  إعادة  رفض  عن  فضال   .
االستقالل 1956، وثورة أكتوبر 1964، وانتفاضة 

مارس- أبريل 1985 .
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كان من املفترض لضمان جناح الثورة وجود قيادة 
الثورة حتى  تواصل  ثورية من صفوف اجلماهير 
مدنية  حكومة  وقيام  العسكر  حكم  اسقاط 
دميقراطية حتقق االجراءات والتدابير الثورية مثل 
أموال  الكاملة للتمكني واستعادة  : التصفية 
املقيدة  القوانني  كل  واإلغاء  املنهوبة،  الشعب 
ومليشيات  مؤسسات  كل  وتصفية  للحريات، 
االنقاذ الفاسدة، وعودة كل املفصولني املدنيني 
واألمني  العسكرى  واالص��الح  والعسكريني، 
سلطة  حتت  والقضائي  والقانوني  والعدلي 
تلفزيون،   « اإلع��الم  أجهزة  استعادة  مدنية. 
 « ...الخ  سونا   - األنباء  وكالة  صحف،  اذاعة، 
والشعب. التصفية  الثورة  وتسخيرها لصالح 
من  ممتلكاته  كل  وضم  األمن  جلهاز  الكاملة 
جزءا  يصبح  بحيث  للدولة،  وشركات  عقارات 
من الداخلية، يختص فقط في جمع املعلومات 
اسلحته  كل  وتسليم  ورفعها،  وحتليلها 
سجون  كل  وتصفية  للجيش،  العسكرية 
الذين  كل  ومحاكمة  األم��ن،  أشباح  وبيوت 
تورطوا في اعتقال وتعذيب وقتل املتظاهرين 
الشعب.  ممتلكات  ونهبوا  السلميني 
القوات  داخل  للتمكني  الناجز  التفكيك 
النظامية، ليصبح اجليش جيش السودان، ال 
الكيزان.. حل مليشيات الدعم السريع وضم 
كل اسلحتها وممتلكاتها وعتادها العسكري 
للدولة ومحاكمة من تورطوا في نهب ممتلكات 
ميكن  ال  دارفور.  في  احلرب  ومجازر  الشعب 
ضمان بناء دولة مدنية دميقراطية حديثة في 
وجود مليشيات خارج القوات النظامية، في 
ذاكرة شعب السودان الفوضي التي خلقتها 
مارس  في  االستقالل  بعد  املليشيات  تلك 
1954، وبعد ثورة أكتوبر 1964، التي أجهضت 
الدميقراطية  بعد  املليشيات  وتكوين  الثورة، 
الثالثة التي عارضها اجليش ودورها في أحداث 
الضعني. الخ، وبعد قيام االنقالب اإلسالموي 
الفاسد مت تكوينها والتي لعبت دورا وحشيا 
في االبادة اجلماعية في دارفور. عقد اجلمعيات 
النقابات  الن��ت��زاع  للعاملني  العمومية 
كل  واستعادة  للسلطة  التابعة  واسقاط 

ممتلكاتها ودورها لصالح جماهيرها التي بنتها 
دميقراطية  تؤكد  نقابية  حركة  وقيام  بعرقها 
واستقاللية احلركة النقابية، كما يجرى حاليا 
في نقابات االالصحفيني واألطباء. الخ. اصدار 
قرار فوري بسحب قواتنا السودانية من اليمن. 
استعادة السيادة الوطنية بوضع برفض القواعد 
الروسية  »فاغنر  لقوات  واجل��الء  العسكرية 
)حاليب،  احملتلة  األراضي  استعادة  البالد،  من 
في  النظر  وإعادة  الفشقة(،  ابوركاد،  شالتني، 
مت  التي  الشاسعة  الزراعية  األراضي  اتفاقات 
تأجيرها ملدة تصل إلي 99 عاما، وعقود التعدين، 
باعتبارها اتفاقات باطلة متت في غياب الشعب 
املنتخبة.  الدستورية  ومؤسساته  السوداني 
ومحاسبة كل الذين وقعوا على هذه االتفاقات 
التي فرطت في السيادة الوطنية. عقد املؤمترات 
التعليمية والصحية، واالقتصادية. الخ، ملعاجلة 
كل اخلراب الذي حدث، وتوفير خدمات التعليم 
األوض��اع  وحتسني  املواطنني  لكل  والصحة 
املشاريع  تأهيل  وإعادة  واالقتصادية،  املعيشية 
التي  واخلدمية  واحليوانية  والصناعية  الزراعية 
الصادر  ودعم  اإلنتاج  من  يرفع  مما  تدميرها،  مت 
اجلنية  وتقوية  للعاطلني،  العمل  وتوفيرفرص 
السوداني. التفاوض مع اجملتمع الدولي االقليمي 
دوالر،  مليار  إلي60  وصلت  التي  القروض  حول 
باعتبارها لم تذهب للتنمية وخلزينة الدولة، بل 
مت نهبها من املسؤولني اإلسالمويني الفاسدين، 
بل  السودان،  شعب  مسؤوليتها  يتحمل  وال 
الفاسدة  اإلسالموية  العصابات  تتحملها 
تلك  حصر  املهم  من  معها.  تعاملوا  والذين 
القروض ومحاكمة الذين نهبوها ولم يدخلوها 
في  النازحني  عودة  السودان.  بنك  خزينة  في 
النيل األزرق فورا  دارفور وجنوب كردفان وجنوب 
مت  التي  ممتلكاتهم  عن  وتعويضهم  قراهم  إلي 
وتقدمي  اجلنجويد،  وحل  السالح  وجمع  نهبها، 
مرتكبي االبادة اجلماعية للمحاكمات، وتسليم 
الدولية،  البشير ومن معه للمحكمة اجلنائية 
زراعة  من  الطبيعية  حلياتهم  النازحني  وعودة 
تعليم  من  لهم  اخلدمات  كل  وتوفير  ورعي. 
وصحة وعناية بيطرية مبواشيهم. فتح مسارات 

االغاثة التي أغلقها النظام اجملرم الفاسد.
ال  فعال  احلرب  لوقف  متهد  اخلطوات  تلك  كل 

قوال.
العسكرية  املليشيات  وتصفية  بحل  وبالتالي 
وضم كل أسلحتها وعتادها احلربي، ووقف احلرب 
واستعادة  الشعب،  لصالح  اإلعالم  واستعادة 
األموال املنهوبة، واستعادة مؤسسات الشعب 
بناها بعرقه وجلان احلكم احمللي،  التي  ونقاباته 
بها  والسير  الثورة،  تأمني  قوال  ال  فعال  نضمن 
التي  الدميقراطية  املدنية  الدولة  نحو  قدما 
القانون،  حكم  فيها  ويسود  اجلميع،  تسع 
واستقالل القضاء، وفصل السلطات التنفيذية 
دائم  دستور  واقرار  والقضائية،  والتشريعية 
الستقالل  اجلميع،إضافة  مبشاركة  دميقراطي 

الصحافة واإلعالم عن الدولة.
4

احلرية  الناعم« في قوى  »الهبوط  قوى  لكن 
سابقة،  مقاالت  في  فصلنا  كما  والتغيير، 
أمام  الطريق  وقطعت  العسكر  مع  حتالفت 
الدستورية  الوثيقة  على  بالتوقيع  الثورة 
»املعيبة« بتدخل خارجي ) اماراتي، سعودي، 
امريكا،واالحتاد  الترويكا،  االحتاد األفريقي، دول 
العسكر  عليها  انقلب  التي  الخ(  األوربي. 
في 25 أكتوبر، ولم تتعظ من جتربة الشراكة 
في  تعيدها  أن  وحتاول  العسكر  مع  الفاشلة 
قناني جديدة باسم االتفاق اإلطارى املفروض 
من نفس القوى اخلارجية التي فرضت الوثيقة 
الدستورية، وسط مقازمة جماهيرية واسعة 
االنفجار  حلظة  حتى  تتراكم  سوف  حتما 
الشامل واالضراب السياسي العام والعصيان 
املدني  احلكم  وقيام  االنقالب  املدني السقاط 

الدميقراطي.

 )125( شهيدا، و 8 ألف 
أصابة، ابادة جماعية 

في دارفور، آخرها 
منطقة فوربرنقا من 

إبادة أدت لمقتل )25( 
شخصا، ونزوح اآلالف

* قوى )الهبوط 
الناعم( في قوى الحرية 

والتغيير، تحالفت مع 
العسكر وقطعت الطريق 

أمام الثورة بالتوقيع 
على الوثيقة الدستورية 

)المعيبة(.
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البحث عن دستور انتقالي..!!
بعد أن بدأت اجتماعاتها.. هل ستفلح لجنة الصياغة في إنجاز المسودة النهائية؟ 

الدستور  صياغة  جلنة  اجتماعات  املاضي  األسبوع  بدأت 
على  املوقعة  والعسكرية  املدنية  القوى  مبشاركة  االنتقالي 
وقت  في  اعلنت  التي  املصفوفة  وحسب  اإلط��اري،  االتفاق 
سابق فإن 11 أبريل كان يفترض أن يكون موعدا العالن هياكل 
ما  وهو  أبريل   6 في  الدستور  مسودة  توقيع  بعد  السلطة 
جلنة  أعدت  املاضي  العام  من  سبتمبر  وفي  به.  االيفاء  تعذر 

تسيير نقابة احملاميني دستور انتقالي حظي بقبول من القوى 
للعملية  الدولي وأعتبر أساساً  املؤيدة للدميقراطية واجملتمع 
السياسية املفضية لنقل السلطة للمدنيني ، حيث نص على 
تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس لألمن والدفاع برئاسة 
رئيس الوزراء، كما أعطى القوى املوقعة عليه سلطات اختيار 

مؤسسات احلكم االنتقالي.

)1(
قال  الدستور  بقضية  متصل  سياق  وفي   
خالد  السياسية  العملية  باسم  املتحدث 
االثنني  صحفي  تصريح  في  يوسف  عمر 
صياغة  جلنة  أعمال  )انطلقت   املاضي 
النهائية  املرحلة  ضمن  االنتقالي،  الدستور 
اللجنة  أن  وأوضح  السياسية(  للعملية 
الدستور  مشروع  على  أعمالها  في  تستند 
التسييرية  اللجنة  أعدته  الذي  االنتقالي 
والتوصيات  السودانيني  احملامني  لنقابة 
انعقدت حول  التي  الورش  التي نتجت عن  
القضايا  وورش  مؤمترات  وتوصيات  الدستور 
اإلط��اري،  السياسي  االتفاق  في  اخلمسة 
السياسي  لالتفاق  األخيرة  املسودة  وعلى 
أربعني  من  تتكون  اللجنة  أن  وأفاد  النهائي، 
وأساتذة  القانونيني  من  وخبيرة  خبيراً 
اجلامعات وممثلني عن القوى املوقعة املدنية 

والعسكرية.
ومنذ أن نال السودان استقالله عن بريطانيا 
احلكومات  تستطع  لم  عاًما   )67  ( قبل 
على  للحفاظ  دائم  دستور  وضع  املتعاقبة 
املكونات  بني  عليها  املتفق  العامة  املبادئ 
املصالح  وإعالء  واالجتماعية  السياسية 

الوطنية العليا.
)٢(

واألنظمة  العسكرية  احلكومات  تبدل  ومع 
طويال  تصمد  لم  التي  الهشة،  الدميقراطية 
ومشاكل  االقتصادية  واألزم��ات  احلروب  أمام 
ترسيخ الهوية وعالقة الدين بالدولة واإلجابة 
ظل  ال��س��ودان؟  يحكم  كيف  س��ؤال  على 
دستور  أول  منذ  السودان  في  يتبدل  الدستور 

مؤقت، في 1 يناير/ 1956م. 
1953م  عام  الذاتي  احلكم  قانون  صدور  وبعد 
رحلة  ب��دأت  السودان،  إدارة  تنظيم  بغرض 
أول دستور بعد االستقالل،  البالد مع صناعة 
1956م  لعام  املؤقت  السودان  دستور  بصدور 
الطريق  هذا  قطع  عبود  إبراهيم  الفريق  لكن 
انقالب عسكري، في 17 نوفمبر  أول  بتنفيذه 
تعليق  كانت  حكومته  قرارات  فأول  1958م 

العمل بالدستور.
 ومنذ ذلك احلني توالت دورات احلكم العسكري 
حني  ٢019م  أغسطس   17 حتى  والدميقراطي 
وقع اجمللس العسكري )املنحل( وقتها وحتالف 
دستورية،  وثيقة  والتغيير  احلرية  إعالن  قوى 
عمر  اخمللوع  بالرئيس  اإلطاحة  أعقاب  في 
البالد في 11 أبريل ٢019م  رئاسة  البشير من 
حتت ضغط احتجاجات ثورة الشعبية اجمليدة 

التي أطاحت بحكم اإلنقاذ. 
)3(

دائم  دستور  أول  إن  التاريخ  حقائق  وتؤكد 
وقد  1973م  عام  في  صياغته  متت  للسودان 
عام  في  املوقعة  أبابا  أديس  اتفاقية  تضمن 

السودانية  األهلية  احلرب  أنهت  والتي  197٢م 
دستور  دخل  1998م  يوليو   1 وفي  األول��ى،  
من  عليه  املوافقة  بعد  التنفيذ  حيز  جديد 
الدستور  خالل استفتاء دستوري، وعرف ذلك 
عراب  فيه  ولعب  السياسي  التوالي  بدستور 

نظام اإلنقاذ الراحل حسن الترابي دور كبير. 
الدستور  اعتماد  مت  ٢005م  يوليو   6 وف��ي 
٢005م  السودان  جلمهورية  املؤقت  اإلنتقالي 
السالم  إتفاقية  على  التوقيع  بعد  وذل��ك 
الشامل )نيفاشا( لكن مت تعليقه رسمًيا بعد 

اإلطاحة بنظام البشير، وفي 5 يوليو ٢019م 
اجمللس  مع  والتغيير  احلرية  قوى  حتالف  أتفق 
العسكري االنتقالي، وفي 3 أغسطس ٢019م 
من  اعتبارًا  السياسي  االتفاق  استكمال  مت 
يوليو بوثيقة دستورية أكثر شموال حتتوي 70 
مادة قانونية مت تنظيمها في 16 فصالً سميت 
مبشروع اإلعالن الدستوري، وفي 4 أغسطس 
٢019م مت التوقيع مبدئًيا على مسودة اإلعالن 

الدستوري. 
اإلطاري  االتفاق  املوقعة على  القوى  ونظمت 
خالل الشهرين املاضيني نحو 5 مؤمترات جرى 
تأجيل النقاش فيها في االتفاق اإلطاري وهي 
قضايا خاصة بتفكيك نظام 30 يونيو 1989 
عالوة  للسالم،  جوبا  واتفاق  السودان  وشرق 
والعسكري  األمني  اإلص��الح  قضية  على 

والعدالة االنتقالية. 
النهائي في   فيما تعذرالتوقيع على االتفاق 
األول من أبريل اجلاري والسادس منه، بسبب 
القيادة  حول  العسكرية  املؤسسة  خالفات 
تنخرط  حيث  الدمج،  وسنوات  والسيطرة 
جلان فنية وعسكرية في اجتماعات متواصلة 
للتوصل التفاق. وعقدت جلنة صياغة الدستور 
1٢ أبريل  املوافق  )األربعاء( املاضي  االنتقالي 
ثاني جلساتها، ومت خالل اجللسة استعراض 
املسودة األولى للدستور االنتقالي التي أعدتها 
اللجنة  املكلفة، وستواصل  املصغرة  اللجنة 
جلساتها وفق جدول أعمالها حتى الفراغ من 

املسودة النهائية بصورة كاملة.

3السبت ١5 ابريل 2023م   املوافق 2٤ رمضان ١٤٤٤هـ
تقارير

الخرطوم - عبدالرحمن العاجب 



*بعد انقالب ٢٥ اكتوبر 

اأ�صبحت الهيئة عبارة عن 

ثكنة ع�صكرية وا�صبحت 

ال�سيا�سة التحريرية بعد 

عودة الفلول مرة اأخرى 

از عرب الع�سكر متّر وتجُ

* مل اأخطط القتحام 

التلفزيون، وكذلك 

مل اأ�سع ملن�سب نقيب 

ال�سحافني

* االإذاعة مدر�سة 

عريقة وهذه 

م�ساألة متفق عليها 

والتلفزيون االإبن 

ال�صرعي.

* لقمان اأحمد مهنيًا ا�ستاذ لنا جميعا، لكن اإداريا فا�سل باأمتياز واأكرب 

ف�سل يح�سب عليه اأنه ارت�سى اأن يعمل مع الع�سكر بعد االنقالب.
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حــــوار

االذاعي واإلعالمي ميسرة عيسى سالم لـ)الجريدة(:

برز بصوتة املميز خلف املايكروفون مقدما للعديد من البرامج املتنوعة التي ألفتها اذان املستمعني، ظل يعمل خلف الكواليس 
دون كلل أو ملل رغم املتاريس التي وضعت أمامه من قبل تلك اجملموعة القابضة، لم يخطط للعمل داخل التلفزيون القومي 
ولكن غياب أحد مذيعي النشرة أجبرت اإلدارة البرامجية بالدفع به لقراءة نشرة أخبار العاشرة على الهواء مباشرة، مواقفة 
الثورية وثبات موقفه كانت دافعا لتيار حتالف الصحفني لالتصال به وتقدميه لشغل منصب نقيب الصحافيني، األستاذ 
ميسرة عيسي سالم، ألتقيناه في إطاللة عاجلة ليحدثنا عن كثير من املواقف واحلكايات داخل )احليشان التالتة( كما 

حكى خالل حواره مع )اجلريدة( عن جتربته خلف املايكوفون وعلى الهواء مباشرة. 

حوار ـ عبدالرحمن حنين

نجاح تجربة انتخابات الصحفيين فوز للجميع، 
واألهم من ذلك ما يجرى اآلن من تقويم وتقييم للتجربة

*هل هنالك ثمة صراعات داخل هيئة األذاعة 
والتفزيون؟

مسألة  في  مخل  غير  باختصار  أق��ول   -
إنها معركة في غير معترك،  الصراع عموما 
ومكاسب  شخصية  مصالح  واسبابها 
لدى  تفكير  أو  مساحة  توجد  وال  ذاتية، 
هؤالء بشأن جمهور املستمعني واملشاهدين 
بالقضايا التي تهم املشاهد واملستمع، ولكن 
بعد انقالب ٢٥ اكتوبر أصبحت الهيئة عبارة 
السياسة  واصبحت  عسكرية  ثكنة  عن 
مترُّ  أخرى  مرة  الفلول  عودة  بعد  التحريرية 
اجلمهور  عزف  ولذلك  العسكر،  عبر  ��از  وجتجُ
التلفزيون،  ومشاهدة  لإلذاعة  االستماع  عن 
القنوات  خالل  من  البلد  اخبار  يتابع  وأصبح 

واإلذاعات العاملية وهو أمر مؤسف للغاية.
فترة  في  لقمان  االستاذ  جتربة  تقّيم  *كيف 

حمدوك وبعد انقالب البرهان حميدتي؟
جميعا  لنا  أستاذ  مهنيا  أحمد  لقمان   -
فاشل  هو  إداري��ا  ولكن  القبعات  له  ونرفع 
بأمتياز وأكبر فشل يحسب عليه أنه ارتضى 
أن  الى  االنقالب،  بعد  العسكر  مع  يعمل  أن 
أطاحوا به وهذه واحدة من التجارب الفاشلة 
السابقة  االنتقالية  الفترة  على  سب  حتجُ التي 
وزول��ي  وحزبك  حزبي  أساسها  ك��ان  التي 
االختيار  يك  ولم  وقبيلتك،  وقبيلتي  وزولك 
بالثورة  املؤمن  القوي  الشخص  أساس  على 
وشعاراتها والقادر على التعبير عنها فعال من 

خالل موقعه.
مايكرفون  خلف  طوال  سنوات  أمضيت   *
بك  استقر  األم��ر  نهاية  في  ولكن  االذاع��ة، 

املقام بالتلفزيون؟
متفق  مسألة  وهذه  عريقة  مدرسة  اإلذاعة   -
وهذا  لإلذاعة  إبن شرعي  والتلفزيون هو  عليها 
االساتذة  كل  ولذلك  أيضا،  عليه  متفق  تاريخ 
القومي  التلفزيون  في  ب��رزوا  الذين  والزمالء 
تسع  وال  كثيرة  واألمثلة  اإلذاعة  من  إنطلقوا 
أول نشرة لالخبار  قرأت  وأنا  املساحة لذكرهم، 
في التلفزيون وعلى الهواء مباشرة دون مراجعة 
ودومنا  أزّف حينئذ  قد  النشرة  وقت  ألن  لالخبار، 

كاميرا تست كما هو متبع في االختبارات.
خلف  ك��ان  متيزك  أن  ال��رأي  توفقني  أال   *
قدمت  التي  املنصة  وهي  األذاعة  مايكرفون 

جلمهور املستمعني؟
باإلذاعة في األخبار  - عملت لسنوات طويلة 
البرامج  تقدمي  وفي  السياسية،  والبرامج 
إضافات  وتعلم  الكتساب  شغوف  وبطبعي 
ومت  للتلفزيون  االنتقال  قررت  ولذلك  جديدة، 
ذلك بالفعل ولكن ليس لقراءة نشرات االخبار، 
االخبارية،  والتغطيات  امليداني  للعمل  إمنا 
كبشرة  من  الفني  العمل  مهارات  وإكتساب 
من  التلفزيونية  امل��ادة  إدخ��ال  عملية  وهي 
املونتاج،  ثم  ومن  املونتاج  جهاز  إلى  الكاميرا 
وإرسال املادة وقد مت ذلك بالفعل ووجدت تعاونا 
املصورين،  الزمالء  األخوة  من  النظير  منقطع 
قرب  عن  وتعرفت  احملررين  والزمالء  واملونتير 
التفزيون  الزمالء في  على مجموعة خيرة من 

القومي لهم مني خالص الود والتحايا.
االعالمي  العمل  مستقبل  تقرأ  كيف   *

بالسودان؟
- العمل االعالمي عموما مرتبط 
أساسي  حق  واحلرية  باحلريات، 

تجُنتزع  واحلرية  عموما  لالنسان 
نح، واالعالمي له احلق  وال متجُ

في احلصول على املعلومة، وهذا لن يتأتى له 
ومسألة  دميوقراطي،  مدني  حكم  ظل  في  إال 
تفاهمات  إل��ى  محتاجة  االعالمي  العمل 
االعالميني  بني  متبادل  واحترام  مشتركة 
كل  عمل  لطبيعة  عموما،  والسياسيني 
يكمن  باختصار  السياسيني  فعمل  منهما 
في تقدمي اخلدمات الضرورية للمواطنني وتقدمي 
عموما،  الدولة  ملؤسسات  الرسمي  الدعم 
وتسليط  الناس  إخبار  االعالميني  بينما عمل 
تهم  التي  واملوضوعات  القضايا  على  الضوء 
املواطنني، وإشراك الكل ودون حجر على احد 
لإلدالء بارائهم.. وإذا حتدثنا عن الهيئة لإلذاعة 
مملوكة  إعالمية  مؤسسة  فهي  والتلفزيون 
في  عنه  تعبر  أن  ويجب  السوداني  للشعب 
أن  ويجب  يخصه  ما  وكل  وهمومه  قضاياه 
تعمل وفق قانون ميكنها من االستقالل اإلداري 
واملالي وأن تقدم لها الدولة الدعم املادي كما 

تقدمه للمؤسسات.
ملستقبل  قامتة  ص��ورة  رسموا  كثيرون   *

السودان، كيف ترى املشهد ؟
أراه مشرقاً، رغم قتامة  السودان  - مستقبل 
وقد  وبناتنا  أوالدنا  هم  املستقبل  ألن  احلاضر 
قالوا كلمتهم في ثورتهم العظيمة واجمليدة، 
أفضل  أجل مستقبل  أرواحهم من  بل قدموا 
العزم  وهذا  الطموح  بهذا  وشباب  لبالدهم 
حتقيق  إل��ى  سيصلون  محالة  ال  واإلص���رار 
ومن  العسكر  املسير..  طال  ولو  أهدافهم 
لهم  أقول  سياسية  قوى  من  حولهم  يلتف 
واملوت  أخرى،  بالقوة مرة  كم  لن حتجُ البالد  هذه 
يزيدهم  بل  السوداني  الشعب  يخيف  ال 
الشباب  فهؤالء  ذلك  تعلمون  وانتم  إص��رارا 
يواجهون املوت بصدور عارية، وهذا املستقبل 
لهم فدعوهم وساعدوهم لتحقيق اهدافهم 
.. أما اإلخوة في التظيمات السياسية عليهم 
استشراف املستقبل واالستعداد لالنتخابات 
برامجهم  وإعداد  عضويتهم  حصر  خالل  من 
واالتفاق  اجللوس  وعليهم  مؤمتراتهم  وعقد 
في  عريضة  خطوط  على  سياسية  كقوى 
أن يكون  التي يجب  احلكم وطريقة املعارضة 
فال  اجلميع  عليها  يتفق  حمراء،  خطوط  لها 
سبيل  على  معارضة  أو  مساومة 
اقتصادها،  أو  البلد  أمن  في  املثال 
احلكومة  دع���م  أي��ض��ا  عليهم 
لها  يكونوا  بأن  القادمة  االنتقالية 
السياسية  احلاضنة  مبثابة 
املدني  بالتحول  املؤمنة 

مرحلة  إلى  البالد  تقود  حتى  الدميوقراطي 
االنتخابات في نهاية الفترة االنتقالية.

* هل تأثرت احليشان الثالثة بتلك االنقسامات 
والتكتالت؟

- الذين داخل هذه احليشان وهم من املؤمنني 
ثوريني  نقول  وال  الدميوقراطي  املدني  بالتحول 
حتى ال ندعى بطوالت، هم محاربون دون شك 
املباد  النظام  منسوبي  عودة  بعد  ومبعدون 
مرة  الهيئة  مفاصل  إلى  ابوسبيحة  بقرارات 
ابشع  واالنتقام في  التنكيل  وميارسون  أخرى، 
ونحن  زعمهم،  حد  على  القحاتة  ضد  صوره 
عموما  للبلد  وانتمائنا  كيزان  وال  قحاتة  ال 
املدني  بالتحول  ومؤمنون  خصوصا،  وملهنتنا 
ظل  في  إال  ميارس  إعالم  ال  النه  الدميقراطي 
األمر،  هذا  في  ودلونا  رأينا  هو  هذا  احلريات 
وسنسعى لتحقيقه وأراه قريبا قريبا ألن إرادة 

الشعوب ال تقهر.
ولم  اختفيت  املرشحني  قوائم  اعالن  *منذ 
بدار  واملناسبات  امللمات  بعض  في  إال  تظهر 

النقابة؟
- باملناسبة أنا قريب جداً من عمل هذه النقابة 
التي هي نقابتنا جميعا، ومتى ما طلبوا مني 
يشركون  وأراهم  بذلك،  سعيد  وأنا  أجُلبى  أمراً 
تخصهم،  التي  األمور  من  كثير  في  األعضاء 
ورأيت منهم قبوال للرأي واستعداداً بل ومبادرة 
اخلطوات  لكل  واملراجعة  للمشورة  منهم 
التي سبقت قيام النقابة، من حيث التعديل 
عضو  الضعيف  فشخصي  واحلذف  واالضافة 
دراج، هذه  األستاذة مشاعر  برئاسة  في جلنة 
مراجعة  بها  ومنوط  النقابة  كونتها  اللجنة 
من  ورد  ما  ض��وء  على  االس��اس��ي  النظام 
بعد  ذاتها  النقابة  ومن  االعضاء،  مالحظات 
املمارسة العملية ومنوط بها كذلك مراجعة 
النقابة  واعضاء  االنتخابات  جلنة  مالحظات 
مالحظات  مراجعة  إلى  باإلضافة  كذلك، 
استعانت  وق��د  الدولية  العمل  منظمة 
مالحظات  بكل  اللجنة  ه��ذه  واستهدت 
املذكورة،  املوضوعات  في  واخلبراء  االعضاء 
ولذلك اخلص وأقول إن النقابة تنتهج إشراك 
التحديات  أن  وأكيد  شؤونهم  في  االعضاء 

كثيرة واآلمال كبيرة .
اجلاللة  صاحبة  انتخابات  جتربة  ترى  كيف   *

بعد ثالث عقود من الزمان ؟
جميع  بها  يفتخر  أن  يجب  التجربة  هذه   -
الذي  احلجر  مبثابة  كانت  ألنها  الصحفيني 
املياه  من  بركة  في  الصحفيون  اسقطه 
بالغة  أمنية  ظروف  ظل  في  وجرت  الساكنة، 
التعقيد بعد انقالب ٢٥ اكتوبر، وأعتقد جازما 
أنها جتربة حذت وستحذو حذوها كثير منص 
القطاعات واملؤسسات املهنية االخرى ونقابة 
خير  اخلرطوم  جامعة  اساتذة  ونقابة  األطباء، 
مثال وفي الطريق بقية القطاعات املهنية بل 
إن جتربة الصحفيني ميكن أن تكون هادياً للقوى 
السياسية املؤمنة بالتحول املدني الدميقراطي 

بأن ذلك ميكن أن يتم ويجرى على أرض الواقع.
نقيب  ملنصب  للترشح  خططت  ه��ل   *

الصحافيني، أم هنالك جهات دفعت بك؟
وقت  في  جبارة  ياسر  األستاذ  على  اتصل   -
وشك  على  الترشيحات  وب��اب  ج��داً،  مبكر 
وعلمت  االنتخابات،  جلنة  قبل  من  االغ��الق 
اجتماع  في  كانوا  التحالف  في  أنهم  منه 
حتى ساعات الفجر وكان قرارهم بترشيحي 
مفاجئاً  القرار  كان  حقيقة  النقيب،  ملنصب 
حساباتي  من  ج��داً  وبعيداً  لي  بالنسبة 
كان  وقد  للتفكير،  فرصة  ياسر  من  وطلبت 
عليه  واتصلت  فكرت 

ثقة  اخ��ذل  ال  أن  اهمها  ألسباب  باملوافقة 
هؤالء الشباب والشابات في شخصي خاصة 
وأنهم بذلوا مجهودا خرافيا، وأنا شاهد على 
ملمارسة  جتربة  إرساء  في  الرغبة  ثانيا  ذلك، 
بعد  حقيقية  دميقراطية  لعملية  عملية 
ثالثني عاما من توقف عمل النقابات املنتخبة 
كيان  اول  شرف  عموما  للصحفيني  يكون 
يخوض هذه التجربة، بغض النظر عمن يفوز 
فوز  وهو  فائز  نظري  وجهة  من  فالكل  فيها 

للصحفيني عموما وقد كان.
* برأيك ملاذا أخفق تيار التحالف في السباق 
االنتخابي وهل ثمة قصور من جانبكم تسبب 

في اخفاق االمتار األخيرة ؟
جانب  من  قصورا  هنالك  أن  أعتقد  ال   -
بذلوا  والشابات  الشباب  فهؤالء  التحالف، 
وأعتقد  االنتخابات  خلوض  خرافيا  مجهودا 
االنتخابات  خاضت  التي  الكيانات  جميع  أن 
اتفقت على ضرورة إجناح التجربة بغض النظر 
عمن يفوز ألن جناح التجربة هو فوز للجميع، 
تقومي  من  يجري  ما  هو  االن  ذلك  من  واألهم 
وتقييم للتجربة بغرض إصحاحها لالستفادة 
التي  األخطاء  معظم  أو  كل  من  مستقبال 
صاحبت التجربة، وهذه فرصة لتحية الشباب 
شبكة  وفى  املهني  التحالف  في  والشابات 
التغيير على جناحهم  الصحفيني ومجموعة 

في تقدمي التجربة وجناحها.
الثالثة  احليشان  داخل  االعالمية  * املنظومة 
ألي  وامل��ري��خ،  ال��ه��الل  ب��ني  مقسمة  ظلت 
االساءات  مع  تعاملت  وكيف  تنتمي،  األلوان 
االهلي  جمهور  من  ب��درت  التي  العنصرية 

املصري مؤخرا ؟
رأي  ولكن عندي  - أنا مريخابى غير متعصب 
في املريخ والهالل، وفي كرة القدم عموما في 
البلد وأعتقد أن الكرة في أسوأ حاالتها شأنها 
في ذلك شأن حال البلد عموما فالعالم تقدم 
في هذا اجملال تقدما مذهال حتى في محيطنا 
زلنا  ما  ونحن  والعربي  األفريقي  االقليمى 
االفريقي  لإلحتاد  املؤسسني  من  بأننا  نفاخر 
وبأننا علمنا كثير من الدول كرة القدم وأعتقد 
أن هذا مدعاة ومحفز لنا أن نكون في مقدمة 
والعربي  االفريقي  محيطنا  في  اقالها  الدول 
العلمي،  التخطيط  عبر  إال  يتأتى  لن  وهذا 
احلاضر  عاملنا  في  تصبح  لم  القدم  فكرة 
واستثمار  صناعة  اصبحت  بل  لعبة  مجرد 
خير  تنظيم  من  قطر  في  حدث  وما  وبزنس، 
ولها  الرياضية  الصحافة  أن  وأعتقد  دليل 
تطوير  مسألة  قيادة  ميكنها  واسع  جمهور 
والتعصب  املهاترات  عن  بالبعد  الرياضة 
في  األسئلة  وبطرح  لالندية  االعمى  والوالء 
لإلصالح   األولى  اخلطوة  وهى  تاخرنا  أسباب 
الصحافة  بحال  ونبدأ  الذاتي  والنقد  والنقد 
الدول  جتارب  من  االستفادة  وضرورة  الرياضية 
التى تقدمت في اجملال،، وانا بصراحة مستمتع 
جدا جدا بالدوريات االوربية ولو شاهدت مباراة 
دا  وغالبا  القومى  الفريق  او  الهالل  او  للمريخ 
بكون بالصدفة يصيبنى من االحباط ما يقتل 
يلي  ما  أما  املتعصبني،  على  كثييرا  واشفق 
الهتافات العنصرية من جمهور النادي االهلي 
وقد  منتنة  إنها  فأقول  الهالل  ضد  املصري 
نهينا عنها وتوقعاتي أن يصدر الكاف قرارات 

عقابية قوية ضد النادي االهلي املصري.
*مجموعة من االعالميني انقسموا بني اطاري 

وجذري في أي صف تقف أنت ؟
هو  رائي  ولكن  إطارياً،  وال  جذرياً  لستجُ  أنا   -
اجلذرية  رؤيتهم  يضعوا  أن  ميكن  اجلذرين  أن 
االنتخابات،  خلوض  االنتخابي  برنامجهم  في 
القوى  كل  توحيد  تتطلب  احلالية  واملرحلة 
وهم  الدميوقراطي  بالتحول  املؤمنة  احلية 
حتقيق  أجل  من  شك  دون  القوى  هذه  من 
أمام  فهم  اإلطارييون  اما  الغاية..  هذه 
من  يجري  ما  خالل  من  يحققوا  بأن  حتدى 
والسالم  احلرية  في  الثورة  شعارات  تفاوض 
هذه  وقود  الشباب  لدماء  حقنا  والعدالة 
الثورة، وإبعاد املؤسسات األمنية من احلكم 
واإلستفادة  لثكناتهم  والعودة  واالقتصاد 
من جتربة الفترة االنتقالية املاضية باالبتعاد 
أوال عن مسألة احملاصصات احلزبية وتكوين 
حكومة قومية قوية مؤمنة بالتحول املدني 
شباب  من  وجلها  عمادها  الدميقراطي 
املقاومة حاضر ومستقبل البالد وهم األحق 

بذلك.



 تدفق أعداد كبيرة 

من مقاتلي الجيش 

والدعم السريع، 

تزامن وصولهم مع 

التصريحات والتصريحات 

المضادة بين القيادات.. 

خبير: 
كيف قطعت أرتال 

الدعم السريع 
مئات الكيلومترات، 
بدون علم الجيش 

والسؤال األهم لماذا 
مروي بالذات؟

تطورت األزمة بني اجليش والدعم السريع على نحو متسارع في اليومني املاضيني. 
بيان الدعم السريع وقالت في بيان لها: )تناقلت بعض وسائل التواصل االجتماعي 
هذه  وإزاء  مروي.  مطار  جتاه  حربية  بأعمال  قامت  السريع  الدعم  قوات  بأن  مزاعم 
املعلومات الكاذبة واملضللة، توضح القوات اآلتي: قوات الدعم السريع، قوات قومية 
تعمل  وهي  القانون،  لها  التي كفلها  الوطنية  والواجبات  املهام  من  بعدد  تضطلع 
بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات املسلحة، وبقية القوات النظامية األخرى، في 
حتركاتها. تؤكد قوات الدعم السريع، بأنها تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من 
أجل حتقيق األمن واالستقرار، ومحاربة ظواهر االجتار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، 
املسلح  النهب  لعصابات  والتصدي  العابرة  واجلرمية  واخملدرات،  التهريب  ومكافحة 

مروي  مدينة  وفي  الشمالية،  بالوالية  السريع،  الدعم  قوات  وجود  وجدت.  أينما 
على وجهة التحديد، يأتي ضمن وجودها في بقية الواليات، في إطار تأدية مهامها 
السريع،  الدعم  الصحراء. وفي سبيل ذلك قدمت قوات  التي متتد حتى  وواجباتها، 
عدداً من الشهداء واجلرحى، ألجل حتقيق األمن والطمأنينة للمواطنني. تدعو قوات 
الدعم السريع، جميع املواطنني، ووسائل اإلعالم، إلى عدم االنسياق وراء املعلومات 
الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن. وحتّذر اجلهات 
التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، بأنها سوف تقوم مبالحقتها قانونياً، 

وال مجاملة في أمن وسالمة الوطن.

بيان اجليش
بيان  في  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وقالت 
دستورا  املسلحة  القوات  عاتق  على  »يقع  لها 
يعاونها  البالد،  وسالمة  أمن  وصون  حفظ  وقانونا، 
في ذلك أجهزة الدولة اخملتلفة، وقد نظمت القوانني 
كيفية تقدمي هذا العون، بناءا على ذلك وجب علينا 
أن ندق ناقوس اخلطر. بأن بالدنا متر مبنعطف تاريخي 
الدعم  قوات  قيادة  بقيام  مخاطره  وتزداد  وخطير. 
السريع بتحشيد القوات واالنفتاح داخل العاصمة 
دون  متت  واالنفاحتات  التحركات  هذه  املدن،  وبعض 
التنسيق  أو مجرد  القوات املسلحة  موافقة قيادة 
مواطنني،  أوساط  في  واخلوف  الهلع  أثار  مما  معها 
وفاقم من اخملاطر األمنية، وزاد من التوتر بني القوات 

النظامية. 
واضاف البيان لم تنقطع محاوالت القوات املسلحة 
وذلك  التجاوزات  لهذه  السلمية  احللول  إيجاد  في 
في  الرغبة  وعدم  العامة  الطمأنينة  على  حفاظا 
نشوب صراع مسلح يقضي على األخضر واليابس، 
يخالف  القوات  متركز  وإعادة  االنفتاحات  هذه  ألن 
مهام ونظام عمل قوات الدعم السريع وفيه جتاوز 
واضح للقانون ومخالفة لتوجيهات اللجان األمنية 
إلى  حتما  سيؤدي  واستمرارها  الوالئية  و  املركزية 
املزيد من االنقسامات والتوترات التي رمبا تقود إلى 
انفراط عقد األمن بالبالد. وزاد البيان »جتدد القوات 
دعم  في  عليه  التوافق  مت  مبا  متسكها  املسلحة 
االنتقال السياسي وفقا ملا مت في اإلتفاق االطاري، 
وحتذر القوى السياسية من مخاطر املزايدة مبواقف 
القوات املسلحة الوطنية، والتي لم تبخل حتقيقها 
السودان  لينعم  رخيصة  األرواح  و  املهج  بتقدمي 

باألمن واالستقرار. 
 حزب األمة يتدخل 

اللواء  املكلف،  القومي  األمة  حزب  رئيس  وأصدر 
فضل اهلل برمه ناصر، بيانا حتت اسم »تنادي وطني 
عاجل« قال فيه أن الوضع األمني قريب من االنزالق 
قرباً ال يتحمل االجراءات الروتينية العادية. بيانات 
القوات املسلحة السودانية وقوات الدعم السريع 
والتحركات  اخملاشنة  ولغة  والتحشيد  واالحتقان 
الطلقة  إطالق  قبل  ما  مرحلة  وصلت  العسكرية 
أو قول  األولى، ال قّدر اهلل. يتوجب جتميد كل فعل 
القوى  كل  على  يجب  كنت(.  كما   ( عسكري 
دعم  أو  بيانات  أية  إص��دار  عن  النأي  السياسية 
لطرف من األطراف. هذه األوضاع الراهنة تستوجب 
مسرعة  متضي  فاالحداث  الصندوق  خارج  تفكيراً 
كل  سيتجاوز  له  نتحسب  لم  إن  واقعاً  لتشكل 
اآلليات والعمليات السياسية السابقة. ولنا في 

دول عديدة في االقليم عبرة وعظة.
االستثنائية  االوض���اع  ه��ذه  ظ��ل  ف��ي  عليه 
للتفاكر  التنادي  باجلميع  فإننا نهيب  املتصاعدة 
من أجل سالمة الوطن ووحدته وسيادته. نحضر 
جميعنا أبناء وبنات هذا الوطن اجلميل والشعب 
الفتنة  دعاوى  ونوقف كل  لنتصدى سويا  الكرمي 
وحداتها وعليه: دعى فضل اهلل برمة ناصر؛ رئيس 
اخلميس  للقاء عاجل صباح  القومي  األمة  حزب 
جميع  الدعوة:  شملت  درمان.  بأم  االمة  بدار 
قيادات القوى السياسية، جميع قيادات احلركات 
احلديثة  املدنية  القوى  قيادات  جميع  املسلحة، 
السريع،  الدعم  قيادة  اجليش،  والتقليدية. قيادة 
بيان احلرية والتغيير. عقدت قوى احلرية والتغيير 
العسكري  املكون  مع  االجتماعات  من  سلسلة 
السبت  كان  وآخرها  السياسية  العملية  حول 
للقوات  العام  القائد  حضره  وال��ذي  املاضي 
وتوصل  السريع  الدعم  قوات  وقائد  املسلحة 
تواصلنا مستمر  فإن  ذلك  ومع  تنفذ،  لم  لنتائج 
في  يكمن  احلالية  األزم��ة  من  اخل��روج  أن  ون��رى 
استكمال العملية السياسية. عقدنا اجتماعاً 

الدولية مبنزل  الرباعية  األربعاء ١٢ أبريل مع  مساء 
فتيل  ونزع  اجلهود  لتعزيز  حجر  الطاهر  السيد 
األزمة وإكمال اإلتفاق السياسي النهائي، ألن احلل 
احلقيقي لألزمة ميكن في إكمال اإلتفاق السياسي 
مهامها  أهم  من  مدنية  سلطة  وإقامة  النهائي 
مهام  واستكمال  واالقتصادية  األمنية  األزمة  حل 
واجملتمع  املقاومة  جلان  مببادرات  نرحب  االنتقال. 
املشترك  للعمل  استعدادنا  عن  ونعلن  املدني 
أن  ونرى  احمللول،  الوطني  املؤمتر  ملؤامرات  للتصدي 
والدعم  املسلحة  القوات  بني  ليس  األزمة  أساس 
النظام  فلول  محاوالت  في  يكمن  وإمنا  السريع 
جلر  إستعداد  على  وهم  احلكم  إلى  للعودة  البائد 
للوقوف  اجلميع  ندعو  األهلية.  احلرب  نحو  البالد 

ضد احلرب وضد عودة فلول النظام البائد.
 فالش باك 

وكانت )سودان تريبيون( قالت أن مسؤول في قوات 
الّدعم السريع قال االثنني، إن “حميدتي” قرر نقل 
مدرعات حربية من والية شمال دارفور الى اخلرطوم 
أن  تريبيون«  »سودان  وقالت  طارئ.  ألي  حتسباً 
متواجدة  كانت  الفاشر  وصلت  ُمدرعة   ١4 نحو 
تتخذ  حيث  ليبيا  مع  احلدود  على  “زُرق”  بلدة  في 
عسكرية  كقاعدة  “زرق”  السريع  الّدعم  قوات 
بني  عليها  ُمتنازع  منطقة  وهي   ،٢0١6 العام  منذ 
ورافق  املاحلة.  حمللية  إدارياً  وتتبع  والرزيقات  الزغاوة 
وانتشار  عالية  تأمينية  إجراءات  املدرعات  وصول 
مكثف لسيارات القوات بدءاً من الطريق الرابط بني 
ُكتم ومدينة الفاشر وصوالً إلى مقر الدعم السريع 
جنوب غرب املدينة وقريباً من قيادة اجليش. وخالل 
تدفقاً  اخلرطوم  شهدت  املاضية  القليلة  الفترة 
السريع  والدعم  اجليش  مقاتلي  من  كبيرة  ألعداد 
وتزامن  السودان،  من  متفرقة  مناطق  من  وصلوا 
بني  مضادة  وتصريحات  تصريحات  مع  وصولهم 

القيادات في الطرفني.
حجب  مفضالً  السريع  الدعم  في  املسؤول  وقال 
باحلديث  تخويله  لعدم  تربيون”  ل�”سودان  إسمه 
مدرعات  بنقل  القيادة  من  صدر  “قراراً  إن  لإلعالم 
كانت متواجدة في زُرق منذ العام ٢0١7 للخرطوم 
العاصمة”. ونوه  القوات في  انتشار  ضمن خطط 
إلى أن ١4 مدرعة حربية وصلت اليوم ملدينة الفاشر 
األيام  أولى توطئة لنقلها للخرطوم خالل  كُدفعة 
املقبلة. وأوضح أن اآلليات احلربية الثقيلة املنقولة 
كان جرى نقلها إلى بلدة “زُرق” بالتزامن مع حملة 
عمر  املعزول  الرئيس  أطلقها  التي  السالح  جمع 
أن  إلى  مشيراً   ،٢0١6 بالعام  دارف��ور  في  البشير 

القوات  لقيادة  عسكرية  كتقديرات  يجئ  نقلها 
وحتسباً ألي طارئ.
 مزاعم العسكر 

في  يقول  مرغني،  عصام  م.  السياسي،  احمللل 
حديثه ل�)اجلريدة( من املهم جداً أن ال ينجر املدنيون 
يغرسها  أن  يحاول  التى  واالوه��ام  املزاعم  وراء 
بني  بأن هناك خالفات  العسكريون في نفوسهم، 
العسكريني قد تؤدى الى نشوب حرب بينهم، هذه 
مجرد اوهام يجب أن ال يصدقها احد فالعسكريون، 
سواء القوات املسلحة أو الدعم السريع أو احلركات 
املليشيات  اصحاب  االسالميون  أو  املسلحة 
والثروة  بالسلطة  يستأثرون  االن  هم  املسلحة، 
يناضل من  الشعب مطحون  بقية  بينما  كاملتني 
أجل أن يحصل على وجبة واحدة في اليوم ولذلك، 
يقودها  أن  قادمة فاألجدر  أن كان هناك حرب  فانه 
املدنيون احملرومون من كل شيء وليس العسكريني 

القابضني على كل شيء.
 عليه فان كل ما يطفو على السطح من مظاهر 
عتاد  أو  لعدة  حتريك  أو  العسكريني،  بني  خالف 
املدنيني  تخويف  مجرد  منه  القصد  فأن  عسكرى 
حتى ال يقبلوا على أي حتركات من شأنها أن تنهي 
الوضع القائم، وتقضى على املكاسب السياسية 
واالقتصادية التي وضع العسكريون ايديهم عليها 
بغير وجه حق امنا بقوة السالح الناري، لذلك على 
املقروءة  حقا  املستقلة  الواعية  االع��الم  أجهزة 
التسويق  عن  تكف  أن  واملرئية،  واملسموعة  منها 
ألوهام اخلالفات بني العسكريني وأن متتنع عن نشر 
الشائعات التى تروج حلرب قادمة بني العسكريني، 
العسكرية ومن شايعها من املستفيدين  فالقوى 
من وجودهم في السلطة هم القابضون على كافة 
املكاسب، بينما املعارضون هم القابضون على اجلمر 
فأذن الترويج االعالمي ملثل هذه االوهام وللوساطة 
الذين  يخدم. مصالح  امنا  العسكريني  بني  الزائفة 
سياسي  اتفاق  ألي  الوصول  عرقلة  على  يعملون 
مدنية  دولة  لقيام  ويؤسس  القائم  الوضع  يُنهي 
اذا  العسكريني  أن  باختصار  حقيقية،  دميقراطية 
اوقدوا نار احلرب فانها اول ما حتصد.. ستحصدهم 
السياسية  ومكاسبهم  ومناصبهم  ه��م 
الذي  النعيم  وستنهي  واالجتماعية.  واالقتصادية 
ليس  الشعب  بينما  بالقوة  عليه  ايديهم  وضعوا 
يجعل  الذي  الدافع  ماهو  فاذن  يخسره،  ما  لديه 
العسكريون يشعلون حرباً؟ ماذا يرجون من ورائها؟ 

اخرجها  التي  مروي  احداث  مسرحية  تعد  وهكذا 
خالف  بأنها  القضية  تصوير  مبحاولة  االسالميون 
عسكري بني القوات املسلحة وقوات الدعم السريع 
ومن ثم قاموا بتحشيد كوادرهم بزعم االصطفاف 
السريع  الدعم  قوات  ضد  املسلحة  القوات  خلف 
تعارضت  أن  مبجرد  ولكن  بايديهم  صنعوها  التي 
بدأوا  معها  واالقتصادية  السياسية  مصاحلهم 
محاربته،  يجب  شيطان  بأنها  الشعب  ايهام  في 
أن  متاما  تثق  أن  احلية  الثورة  قوى  جميع  على  أن 
اخلالف بني اجليش والدعم السريع، مهما بلغ مداه 
واملكاسب  الذاتية  املصالح  اجل  من  صراع  فهو 
عسكريا  صراعا  وليس  واالقتصادية،  السياسية 
مهنياً من اجل الوطن واملواطن او من اجل الوصول 
العسكريني  على  كما  دميقراطية  مدنية  دولة  الى 
احلالي  الوضع  بقاء  من  املستفيدين  خلفهم  ومن 
التذاكي  محاوالت  عن  يكفوا  أن  عليه  ماهو  على 
على الشعب فالشعب السوداني أكد مراراً أنه قادر 

على قراءة ما بني السطور.
 تكتيكات 

عضو بلجان املقاومة يقول في حديثه ل�)اجلريدة( 
والتي  وحميدتي،  برهان  االنقالب  رأسي  حتركات 
شغلت الرأي العام، بتحريك اسلحة ثقيلة من والى 
ضمانهم  بعد  جديد،  تكتيك  والعاصمة،  الواليات 
هنالك  نعم  االط��اري،  االتفاق  في  املساءلة  عدم 
خالف بني اجلنرالني، فحميدتي يريد بعد التطمينات 
التي حصل عليها حكومة تصريف سريعة توصل 
في  جادة  رغبة  لديه  اصبحت  فالرجل  النتخابات 
املنصرمة  سنوات  الثالث  خالل  واستطاع  احلكم، 
أن يتغلغل في اوساط اجتماعية وجهوية عديدة، 
برهان  أما  وغيره  وشرتايات،  وعمد  اهلية  ادارات 
عدم  في  متفقني  فهم  الكيزان  هم  فحاضنته 
حرصهم للوصول لتحول مدني دميقراطي حقيقي، 
وذلك باستخدام األمن إما لنقض االتفاق مع القوى 
السياسية، الذي ضمن له عدم املساءلة، أو ادخال 
قوة ترفضها االطراف االخرى، وذلك لتصبح موازين 
القوى لصالح قوى الردة مجتمعة، اذا ما يحدث من 
ايام وحتى اآلن هو تكتيك، وليست هنالك اي حرب 
هم  باجلنرالني  احلقيقي  فاملتحكم  فزاعة،  وهذه 
قوى اقليمية ودولية مصلحتها استقرار نسبي في 
البالد مع عدم ضمان قيام سلطة مدنية حقيقية 

في البالد.
 أمطار ضهرية 

يقول  السالم،  عبد  محمد  م.  السياسي،  احمللل 
اخلرطوم  سماء  ضاقت  ل�)اجلريدة(  حديثه  في 
اسباب  عن  والتكهنات  التحليالت  من  بالكثير 
مروي  مطار  وحول  العاصمة  في  امليداني  التوتر 
امطار  كما  و  الدعم  وقوات  املسلحه  القوات  بني 
فجأة  الوضع  تطور  اهلنا  يقول  كما  »الضهرية« 
ومتركزها  كبيرة  قوات  بوصول  مروي،  مطار  حول 
مع  مسبق  تنسيق  بدون  مروي  مطار  بوابة  امام 
اولها كيف  تساؤالت  عدة  وثارت  املسلحة  القوات 
الكيلومترات  مئات  السريع  الدعم  ارتال  قطعت 
بدون علم اجليش والسؤال األهم ملاذا مروي بالذات؟ 
الضغوط  خانة  في  حدث  ما  يصنفون  املراقبون 
اتفاق مع  الى  للوصول  العسكرية  املؤسسه  على 
القوات املسلحة  الدعم السريع في ملف هيكلة 
املسلحة  القوات  ارادة  غياب  واضًحا  كان  أن  بعد 
الى  ذلك  فيرجعون  آخرين  أما  حل،  الى  للوصول 
الوجود املصري في مطار مروي، رغم النفي املتكرر 
من الناطق الرسمي للقوات املسلحة ولكن يبقى 
ظل  في  غامضة،  نقطة  مروي  في  املصري  الوجود 
القوات  رحيل  الى  الداعي  مروي  مقاومة  جلان  بيان 
املصرية ويذهب عبد السالم إلى أن معظم املراقبني 
يرون أن الصدام العسكري غير وارد ألنه ال مصلحة 
ألحد فيه وأن الوصول الى حل ممكن بعد أن وصلت 

الرسائل الى بريد اجليش.

أصابع على الزناد 
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تقارير

*مراقب: الخالف 
بين الجيش والدعم 
السريع، مهما بلغ 

مداه صراع من أجل 
المصالح الذاتية 

والمكاسب السياسية 
واالقتصادية، وليس 

صراعًا عسكريًا

تطــور األزمة.. 

 تقرير ـ حمدي صالح الدين 



* جهاز الدولة كله 
يجب أن يكون جهاز 

خدمي محايد سياسيا 
يخضع للسلطة المدنية 

المتوافقة عليها

نقاط أساسية في أزالة التغبيش المقصود..

 حول الوضع الحالي في السودان 
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أمجد فريد الطيب
)١(

يحدث  االحيان  اغلب  في  التضليل  هذا 
لم  التي  السريع  الدعم  لقوات  ترويجا 
تبخل هي ومالكها حميدتي في استئجار 
الصحفيني  ورشوة  البروباغندا  شركات 
اسمها.  لتبييض  سعيا  العالم  ح��ول 
من  كبير  بشكل  املدنية  احلركة  تضررت 
ال  الساسة  بعض  لكن  السلوك  ه��ذا 
دون  او  انتهازية  او  بوعي  يسقطون  يزالون 
نعيد  يجعلنا  االمر  هذا  له،  فريسة  وعي 
البداهات ونقاشها وكأنها  تكرار كثير من 
نقاط نقاش وجدل، ولكن من الضروري عدم 
املمنهجة  التضليل  لهجمة  التسليم 
وانتهازية  بوعي  الذين يستغلونها  واولئك 
دون  من  لها  فريسة  يسقطون  الذين  او 

وعي. 
النظام  مع  السوداني  الشعب  معركة 
في  السودانيون  انتصر  مبدئية،  القدمي 
ولكن  البشير  باسقاط  االولى  محطتها 
النظام  فلول  يحاول  مستمرة.  املعركة 
البائد استغالل كافة الفرص الفساد انتقال 
ينبغي  وهنا  املستقبل.  نحو  السودانيني 
املعارك  هذه  خلط  وعدم  هم،  مواجهتهم 

وتشويش قضايا االنتقال واالصالح.
)٢(

خلط هذه القضايا واملعارك يسمح لفئات 
والدميقراطي  املدني  اخرى معادية لالنتقال 
هذا  من  باالستفادة  الصحيح،  معناه  في 
واجنداتهم  مصاحلهم  خلدمة  التخليط 
السياسية الذاتية أو احلزبية وهي اجندات 
الدميقراطي  التحول  مصلحة  تضع  ال 
اجليش  اهميتها.  نصب  ال��س��ودان  في 
واملؤسسة العسكرية واالمنية السودانية 
على  امينة  ليست  احلالي  وضعها  في 
مستقبل  وال  السودانية  الثورة  اه��داف 
الدميقراطية في السودان، مثلها مثل بقية 
اجهزة الدولة، ولذلك فإن اصالحها هو جزء 
في  املطلوبة  الكلية  االصالح  عملية  من 
تضع  خدمية  ألداة  لتحويله  الدولة  جهاز 
مصلحة الوطن واملواطن كهدف اساسي 
سياسية.  انحيازات  او  اجندات  دون  لها 
جهاز  يكون  أن  يجب  كله  الدولة  جهاز 
خدمي محايد سياسيا يخضع للسلطة 
املدنية املتوافقة عليها، وهذه العملية ال 
للتكسب  السعي  وال  التسييس  حتتمل 
إزال��ة  عملية  ألنها  منها،  السياسي 
تسييس )depoliticisation( باالساس 

ولن حتدث عبر التسييس املضاد.
)٣(

قوات الدعم السريع، هي كيان غير طبيعي، 
مشوه في هيكلة جهاز الدولة الطبيعية، 
وطبيعتها هي خطر دائم عليه. واالساس 
يجب  التي  الشاملة  االصالح  عملية  في 
هذا  ازال��ة  هو  االنتقال  بها  يضطلع  أن 
ال  منه،  لالستفادة  مسعى  اي  التشويه. 
ميكن تبريره بالعقالنية السياسية او  هو 
الغرض  تهزم  خاطئة  الدوات  استخدام 
متهد  او  سليمة،  النوايا  كانت  اذا  منها، 

لشمولية مضادة اذا أسأنا الظن. 
السريع-  والدعم  اجليش   - الطرفني  كال 
اجلرائم  اخر  في  السواء  حد  على  شركاء 
وهي  البالد  شهدتها  التي  السياسية 
احلالي  والصراع   .٢١ اكتوبر   ٢٥ انقالب 
هذه  غنائم  على  معركة  هي  بينهما 
اجلرمية. وكما أن قيادة اجليش غير جادة في 
الذي  العسكري  االصالح  لعملية  دعوتها 
الدعم  من  للتخلص  سعيها  في  تختزله 

السريع، كذلك فان الدعم السريع غير جاد 
دعمه  عن  حميدتي  قائده  تصريحات  في 
يستخدمه  وهو  املدني.  والتحول  لالنتقال 
نفوذه  على  للحفاظ  عثمان  كقميص 
الحقا.  الستخدامه  العسكرية  وقواته 
السياسي  االبتزاز  الستمرار  احلالي  الوضع 
يجب  ال  ذلك.  على  دليل  اكبر  بالسالح 
تصديق هذا الطرف او ذاك، بل التعامل مع 

كالهما على حقيقته.

االستقطاب والتوتر االمني بني اجليش وبني 
محاولة  حقيقي.  واقع  هو  السريع  الدعم 
السياسية  والتحالفات  االح��زاب  بعض 
الفلول  سعي  في  واختزاله  منه  التقليل 
والنظام السابق إلزكاء حالة عدم االستقرار 
هو هروب من مواجهة املشكلة وتأجيل لها 
بشكل يفاقمها ويزيد من حدتها. وهذا ال 
الفشال  تسعى  التي  القوى  سوى  يخدم 

االنتقال لصالح اجنداتها اخملتلفة. 
)٤(

مبدئية  تتطلب  احلالي  الوضع  مواجهة 
واالص��الح  االنتقال  قضايا  مخاطبة  في 
وعلى  بوضوح،  التسييس  حتتمل  ال  التي 
وعدم  االم��ن��ي،  االص��الح  قضية  رأسها 
بغرض  نفوذ  واوراق  كروت  الخفاء  السعي 
على مسار  التأثير  في  استخدامها الحقا 
االنتقال. كذلك فان اخلطاب الشعبوي الذي 
منها  والتقليل  القضية  لتعمية  يسعى 
جوهره  في  شمولي  خطاب  هو  واختزالها 

يفترض امكانية الوصاية على الناس. 
من  كافة  بني  السودان  في  احلرب  تفادي 
اساسية،  اولوية  هو  العسكرية  املكونات 
ولكنها لن حتدث في الظالم وعبر اتفاقات 
الي  قادتنا  التي  املغلقة  الغرف  وتفاهمات 
ورقة  )نذكر هنا  االول  املقام  التوتر في  هذا 
حتى  توقيعها  مت  التي  االمنية  الترتيبات 
ملناقشة  االطاري  االتفاق  ورشة  عقد  قبل 
وفي  بالناس  حدثت  الثورة  هذه  القضية(. 
العلن، وعلى رؤوس االشهاد، ولن تكتمل إال 

كذلك.
حفظ اهلل السودان وشعب السودان

* الدعم السريع كيان 
غير طبيعي، مشوه 

في هيكلة جهاز الدولة 
الطبيعية،  واالساس 

في عملية االصالح 
الشاملة ازالة هذا 

التشويه

* الجيش والدعم 
السريع شركاء 

في آخر الجرائم 
السياسية التي 

شهدتها البالد وهي 
انقالب ٢٥ أكتوبر

مدار  وعلى  البشير  اسقاط  في  الثورة  انتصار  منذ 
العام  والرأي  االعالم  سقط  املاضية،  االربعة  السنوات 
فريسة لتضليل ممنهج يسعى لتغذية نزعات شعبوية 
بغرض  خاطئة  وحتليالت  مغلوطة  مبعلومات  مشوشة 
او  السياسية  اجلهة  هذه  تدعم  شعبوية  رافعات  خلق 
تلك بشكل غير منطقي في كثير من االحيان، كشفت 

منصات فيسبوك وتويتر وغيرهم من مراكز االنترنت عدة 
مرات عن وجود وتزايد اعداد كبيرة من احلسابات الوهمية 
بوكالة  مرتبط  بعضها  االجتماعي،  التواصل  مبنصات 
ابحاث االنترنت الروسية )IRA( وبعضها تتم ادارته من 
االمارات وقطر وأماكن أخرى، التي تسعى بشكل مكثف 

للتأثير على الرأي العام السودان.



ضمن ملتقى »التكريم الثقافي«

الشارقة ُتكّرم قامات ثقافية
 سودانية في مايو المقبل

هاء السكت
ب�ضرى الفا�ضل

bushralfadil@gmmail.com

عندما 
سكتت انديرا

 كتبت أنديرا غاندي في مذكراتها 
أنها ذات يوم سألت والدها الزعيم جواهر ال نهرو: ماذا 
فرد  أهلية؟،  حرب  بالدنا  في  اندلعت  سيحدث إذا  الذي 

عليها: سينهار اإلقتصاد.
فقالت له: وماذا يحدث بعد إنهيار اإلقتصاد؟

أجابها: ستنهار األخالق.
قالت: وماذا يحدث أيضاً لو إنهارت األخالق؟

إنهارت  بلد  في  يبقيك  ال��ذي  وما  عليها:  فر 
أخالقه؟، صمتت و وجمت، هذه السيدة التي 
راحت ضحية للعنف حيث قتلها متطرف 
تواصل أسئلتها  لم  و  السيخ  من 
تتأمل في  ظلت  بل  املتالحقة، 
باحلكمة  املليئة  والدها  كلمات 
وقتها  غاندي  انديرا  أن  والبد 
الرد احلاسم، كانت  إزاء هذا 
السكت  ه��اء  أصابتها  قد 

فسكتت. ملف ثقافي إسبوعي

إشراف
محمد آدم بركة
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كفاح
محمد آدم بركة

انتعاش درامي )1(
Baraka@gmail.com

الدراما  تشهدها  التي  هي  الصحيح  االجتاه  في  خطوات 
الراهن  بها  نصف  أن  ميكننا  التي  والعبارة  السودانية، 
الدراما  به  متر  الذي  احلال  واقع  فهو  درامي«،  »انتعاش  هي 
السودانية هذه األيام على القنوات السودانية، فلقد حركت 
ساكن إعجاب الكثيرين رغم اللغط الذي يدور حول مجريات 
بعض املشاهد واالتهامات املتالحقة نحوها تعيق اخلروج من 
منطية التسطيح القدمية، فهي اآلن تهبش املستور الذي ال 

يرغب اجملتمع في نبشه.
واقع  هي  ميديا  السوشيال  تقودها  التي  الضجة  هذه  كل 
التحليل  من  فهناك  منه،  مفر  ال  ونهضة  تغيير  لكل 
الهدم،  حد  إلى  يصل  الذي  النقد  لواقع  اجملافي  السطحي 
ردم  حتقق  حتى  حالها  سبيل  في  الدراما  نترك  أن  فيجب 
الفجوات الكبيرة من القصور املريع بفعل احلكومات وغيرها 

من دواعي التراجع املسببة.
تعكس  محددة  سياقات  من  الدراما  تخرج  لم  القيدم  في 
جوانب  من  الكثير  تشوبه  شكل  في  املواضيع  قشور 
محيط  في  األخرى  باملستويات  مقارنة  والتراجع  التخلف 

إفريقيا والوطن العربي دون النظر للمحيط العاملي.
وتقاليد  وعادات  )قيم  خلف  املتخفي  السطحي  التحليل 
اجملتمع( هو من أشد أسباب التخلف الذي الزم الدراما في 
السودان، فظلت تفتقر للكثير وحتدق بها العقبات من كل 
في  باجملال  متضي  عافية  هذه  أن  فنحسب  وحدب..  صوب 
الطريق الصحيح، يجب أن ننتقد ونحلل بعيًدا عن التذرع 

بسالح القيم والعادات اجملافية ملنطق النقد السليم.
الفضائية  القنوات  على  درام��ا  من  اآلن  يعرض  ما  نعم 
يحتمل  الذي  والنقص  القصور  من  فيه  ما  فيه  السودانية 
الدراما  بواقع  والعارف  احلصيف  املتابع  والتصويب،  النقد 
السيناريو  قصور  في  الكافي  التبرير  يجد  وحالها 
ننظر  أن  ميكننا  ال  ولكن  املشاهد،  بعض  واستسهال 
للجانب الفارغ من الكوب، هناك اجتهاد وحفر على سلوك 
مشني أو نسمه )حتول مخيف( في أوساط اجملتمعات، واآلن 
تنبشه املسلسالت التي تبث، ومرد هذا التحول أسبابه ال 
تخفى على أحد، فلماذا نهمل اجلانب املشرق وننظر لثقب 

الظالم؟.
من ال يعلم أن الدراما مكلفة اإلنتاج من بني كل الصناعات 
البالد  املبدع في هذه  أن  واإلعالمية، ومن ال يعلم  الثقافية 
أهله  ومصروف  يومه  )قوت  اجلوانب  شتى  في  يكافح 
والتزاماته اخلاصة( ثم معينات اإلبداع التي عادة ما تكون 
هي العقبة أمام فشل التجربة وجناحها، والسعي واالجتهاد 
هو ما يكمن في قهر كل الظروف وقل أن جتد من يستطيع 

قهر هذه الظروف والعبور بسفينته لبر اإلبداع اآلمن.
ولنا عودة

على وعد اخلير نلتقي

عـــربـــــة
خطواتي حملتني قرب احلديقة

كنت هناك

تنظر إلي

دلفت إلى املقهى

وتبعتني

ارتشفت أحاديث النادل والزبائن

ورسمتك بفرشاة الزينة

املعجونة بعطرك

على أنفاسي

هل حقاً نحن معاً؟
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آن الصافي

متابعات: محمد آدم بركة
الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  حتت 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
حاكم  لالحتاد  األعلى  اجمللس  عضو 
السودانية  العاصمة  تشهد  الشارقة؛ 
املقبل،  )مايو(  شهر  في  اخل��رط��وم، 
الشارقة  ملتقى  فعاليات  تنظيم 
تكرمي  إلى  الذي يهدف  الثقافي،  للتكرمي 
خدمة  في  أسهمت  التي  الشخصيات 

الثقافة العربية.
ويصل امللتقى إلى اخلرطوم في نسخته 
مايو  من  اخلامس  في  عشرة  الثالثة 
املقبل، حيث سيحتفي بأربعة أدباء هم: 
سيد  خضر  السر  تاج  املترجم  األديب 
أحمد، والروائية زينب بليل، والشاعرة أ.د 
والقاص  املولى،  فضل  محمد  آدم  رضية 

أ.د مختار إبراهيم محمد عجوبة.
وقال سعادة عبد اهلل بن محمد العويس 
الشارقة:  في  الثقافة  دائ��رة  رئيس 
الثقافي  للتكرمي  الشارقة  ملتقى  أوجد 
خصوصيتها  لها  نوعية  تكرميية  حالة 
وداللتها لالحتفاء باملثقفني العرب، وهي 
حاكم  السمو  صاحب  لها  أّسس  رؤية 
مشروع  بدأه  ما  لتستكمل  الشارقة، 
برعاية  عقود  منذ  الثقافي  الشارقة 
األدباء والكتاب العرب، وتقدير جهودهم 

احلثيثة في خدمة الثقافة العربية«.
امللتقى،  وصل  قائالً:  العويس،  وأضاف 
الذي انطلق في أبريل 2021، إلى عشرات 
مصر،  في  واملفكرين  واألدب��اء  الكتاب 
وموريتانيا،  واملغرب،  وتونس،  والسودان، 
وبني  بلدانهم  في  وكّرمهم  واألردن، 
أهاليهم وسط احتفاء ثقافي شعبي 
حضوراً  سّجل  كما  مبهج،  ورسمي 
من  العديد  بني  الفتاً  وعنواناً  ب��ارزاً 

الفعاليات واألنشطة الثقافية«.
بقوله:  الثقافة،  دائرة  رئيس  وتابع 
في  املقبلتان  ال��دورت��ان  تشهد 
شخصيات  تكرمي  ومصر  السودان 

حضورها  سّجلت  ب��ارزة  ثقافية 
العربية  الثقافية  الساحة  في 

بنتاج أدبي مميز وجهد إبداعي 
طيلة  التوقف  يعرف  لم 

يذهب  وب���دوره  س��ن��وات، 
امللتقى إلى تلك القامات 

السنوات  تلك  ليتّوج 

مبا قّدموه من عطاء ثقافي كبير«.
مكرمو السودان

مختار إبراهيم محمد عجوبة من مواليد 
النيلني،  بجامعة  استاذ  وهو  1942م، 
العربية  ال��دراس��ات  ليسانس  أنهى 
– كلية دار العلوم بالقاهرة  واالسالمية 
1965، والدبلوم العام في التربية ، كلية 
 ،1965 شمس  عني  جامعة   – التربية 
، جامعة  العلوم  دار   ، اآلداب  وماجستير 
الدراسات  في  ودكتوراه   ،1968 القاهرة 

االجتماعية من جامعة اخلرطوم 1980.
في  احلديثة  »القصة  مؤلفاته:  من 
 ،1972 اخلرطوم  جامعة  السودان«  

السودانية  القصيرة  القصة  ومناذج من 
- جامعة اخلرطوم 1979.

تاج السر خضر
وتاج السر خضر سيد أحمد من مواليد 
بتقدير  بكالوريوس  أنهى   ،1946 عام 
جامعة   – اإلجنليزية  اللغة  في  امتياز 
اخلرطوم، له العديد من التراجم من وإلى 
املسرح  في  والعربية  االجنليزية  اللغة 

والشعر والقصة القصيرة.
ترجم سيد أحمد أول ديوان شعر سوداني 
احلديث،  السوداني  )الشعر  لالجنليزية 
كاملة  مجموعة  للعربية  ترجم  كما 
البريطاني  )منه  العاملي  الشعر  من 
والتشيكي  والياباني  واألم��ري��ك��ي 
واألفريقي والروسي والفرنسي  وغيره(، 
داخل  الثقافية  واملالحق  باجملالت  نشر 
املترجمني  بشيخ  ولّقب  البالد،  وخارج 

السودانيني )1984(.
زينب بليل

والية  مواليد  من  بليل  زينب  الروائية 
سنار في العام 1947، أنهت بكالوريوس 
نقد  واملسرح تخصص  املوسيقى  كلية 
السودان،  جامعة   - مسرحية  ودراسات 
وهي عضو جمعية الروائيني، عضوة إحتاد 

الكتاب، عضوة جمعية األديبات.
ورواية  اإلختيار،  رواي��ة  مؤلفاتها:  من 
القرابني،  حامالت  ورواية  الصبار،  نبات 
ومسرحية )نكون أو ال نكون(، ومجموعة 

قصص لألطفال )ياطالع الشجرة(.
رضية آدم

من  املولى  فضل  محمد  آدم  رضية  أ.د 
اللغة  ماجستير  حتمل   ،1948 مواليد 
اخلرطوم،  جامعة   / وآداب��ه��ا  العربية 
 / ودكتوراه في علوم وتقنيات املعلومات 
جامعة لندن. من إصداراتها: ديوان شعر 
)الليل والشاعرة(، وحتقيق ديوان الشاعر 

السوداني توفيق صالح جبريل.
فيما يواصل امللتقى جتواله ليحّل في 
القاهرة في نسخته الرابعة عشرة في 
احلادي عشر من مايو املقبل، ليكّرم 
أربعة قامات ثقافية، وهم: الناقد 
احلجاجي،  الدين  شمس  أحمد 
عناني،  زكريا  محمد  والشاعر 
النبي  جار  والروائي  والقاص 
احللو، والروائي عبده محمد 

عبده.

المجلس األعلى للثقافة 
والشباب والرياضة ينظم ليلة 

ثقافية  كبرى باالبيض
والشباب  واإلع��الم  للثقافة  األعلى  اجمللس  نظم 
على  كبرى  ثقافية  ليلة  الشباب  بكازينو  والرياضة 
للوزارات  الرمضانية  الرياضية  ال��دورة  ختام  شرف 
األستاذ  للمجلس  العام  األمني  برعاية  واملؤسسات 

عبداملطلب عبداملتعال.
شعرية  فقرات  الثقافية  الليلة  خالل  من  وقدمت 
أمني  تقدمه  كبير  حضور  وسط  ودرامية  وغنائية 
عام  ومدير  للثقافة  األعلى  باجمللس  العمل  وقيادات 
وزارة التربية والتعليم واملشاركني في الدورة الرياضية 
والفني  الثقافي  بالشأن  واملهتمني  الرمضانية 

واألدبي.
الرياضية  للدورة  النهائية  املباراة  وستجرى  هذا 
الرمضانية للوزارات واملؤسسات مساء اليوم السبت 
الصحي  والتأمني  الشرطة  فريقي  بني  جتمع  والتي 
مساء  والرابع  الثالث  املراكز  حتديد  مباراة  تسبقها 

اجلمعة بكازينو الشباب باألبيض.

الساعة  السبت  ال��ي��وم  يعرض 
درم��ان  أم  مبركز  مساء،  الثامنة 
اجلنوب  اخملرجة  فيلم  الثقافي 
سودانية أكوال جون قرنق دي مبيور 
املنزل(..  إلى  سهال  ليس  )الطريق 
شعب واحد في بلدين،  كأول عرض 
العرض  ويأتي  السودان.     في  له 
ضمن سلسلة النشاطات والعروض 
اجلمهورية  مركز  ينظمها  التي 
مع  بالتعاون  واخلدمات  للتدريب 
حيث  السوداني  الفيلم  جماعة 
ثالثة  في  الفيلم  عرض  سينظمان 
األحفاد  جامعة  وهي  أخرى  أماكن 
احلادية  القادم  االثنني  درم��ان  بأم 
اخلرطوم  وجامعة  صباحا،  عشرة 
قاعة الشارقة في الثامنة والنصف 
وعرض  أبريل   17 االثنني  يوم  مساء 
تي  سي  مجموعة  في  مغلق  آخر  

 18 الثالثاء  يوم  مساء  ببحري  سي 
جتدر  والنصف.   الثامنة  في  أبريل 
اإلشارة إلى أن أكوال جون قرنق دي 
مبيور عارضة اإلزياء والتي عملت في 
مجال املوضة ومشت على سجادات 
العاملية  واألزياء  املوضة  لدور  كبرى 
مولودة بكوبا في العام 1989  وتلقت 
إفريقيا  بجنوب  العالي  تعليمها 
السينمائي  اإلنتاج  أكوال  ودرست 
الكتابة  في  وتخصصت  واإلعالمي 
وهي  االجتماعي،  النوع  ودراس��ات 
في  ثانية  درج���ة  على  حاصلة 
النظرية والتطبيق السينمائي.  دي 
مابيور التي تخلت عن مجال عروض 
إفريقيا  جنوب  إلى  وانتقلت  األزياء 
مرة أخرى، لتعمل في مجال صناعة 
األفالم املستقلة  فأجنزت في العام 
2017 فليمها األول هو تخيلي قصير 

بعنوان » شوربة الطماطم« وأجنزت 
و  »لهالز«  القصير  التخيلي  بعده 
»السقوط في السماء«أما فيلمها 
النيل  ب�«على  واملعنون  األخير  قبل 
األبيض«فقد أجنز في العام م2021.  
الزعيم  ابنة  هي  مبيور  دي  وأكوال 
دي  قرنق  ج��ون  س��ودان��ي  اجلنوب 
مبيور املتوفي في نيوسايد بجنوب 
السودان في العام 2005، وهي أيضا 
منظمة  إدارة  مجلس  في  عضو 
وهي   ،Embrace Dignity
اإلنسان  حلقوق  نسائية  منظمة 
إلنهاء  القانون  إصالح  عن  تدافع 
على  والطلب  باجلنس  التجارة 
الدعارة،  تقول دي مبيور التي يتوقع 
حضورها ملناقشة احلضور في هذه 
العروض عن فيلمها :«إنه فيلم عن 

البيت والوطن«.

فيلم«الطريق ليس سهال إلى المنزل« 
بمركز أم درمان الثقافي مساء السبت المقبل
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بدأت أحداث القصة عندما كانت األمريكية 
و  الرومانسية  الروايات  كاتبة  )جوان( 
األمريكي )جاك( صائد اجلواهر األسطورية 
حول  يبحران  وهما  ال��زواج  وشك  على 
عليه  يطلق  الذي  )جاك(  بقارب  العالم  
من  لهجوم  فتعرضا  »أجنلينا«  اس��م 
)جاك(  و  )جوان(  رست  أخيرا  القراصنة، 
في ميناء بجنوب فرنسا وأصبحت العالقة 
التي  )جوان(  فاترة.  بينهما  الرومانسية 
صارت اآلن تعاني من توقف تأليف رواياتها 
كان  بينما  نيويورك  إلى  العودة  قررت  فقد 
»أجنلينا«  بقاربه  اإلبحار  يفضل  )جاك( 
بال هدف، في حفل توقيع إصدار رواية لها 
التقت )جوان( مع )عمر خليفة( وهو حاكم 
عربي جذاب فطلب من )جوان( تأليف كتاب 
عن سيرته الذاتية. بالرغم من احتجاجات 
مع  وغادرت  )جوان(  وافقت  فقد  )جاك( 
)عمر( إلى بلدة يحكمها بصحراء شمال 
)رالف(  مع  الحقا  )جاك(  تقابل  إفريقيا، 
)جاك(  مغامرة  في  شارك  الذي  احملتال 
للبحث  كولومبيا  في  السابقة  و)جوان( 
من  )رالف(  طلب  أسطورية،  جوهرة  عن 
)جاك( تسليمه تلك اجلوهرة التي وجدها 
)طارق(  وجيزة  فترة  بعد  و)جوان(،  )جاك( 
العربي أخبر )جاك( بنوايا )عمر( احلقيقية 
النيل«،  )عمر( يحتجز«جوهرة  بأن  وإدعى 
فقد  حديثه  من  )طارق(  انتهى  أن  مبجرد 
كان  قنبلة  من  »أجنلينا«  القارب  انفجر 
القارب،  في  )عمر(  رجال  أحد  وضعها  قد 
تعاون )رالف( و)جاك( للعثور على )جوان( 
ما  سرعان  األسطورية،  النيل«  و«جوهرة 
ديكتاتور  هو  )عمر(  أن  )جوان(  اكتشفت 
كان  الذي  املستنير  احلاكم  وليس  وحشي 
في  العربي.  العالم  سيوحد  بأنه  يدعي  
سجن قصره )جوان( قابلت الرجل املتدين 
الذي  الشخص  الواقع   في  )جولهار( وهو 
والذي  النيل«  »جوهرة  لقب  عليه  يطلق 
)جوان(  أخبر  )جولهار(  )عمر(،  يخشاه 
)عمر( يخطط لكي يعلن نفسه بأنه  بأن 

حاكم كل العالم العربي في حفل سيقام 
)جولهار(  بأن  إدراكا منها  قادر،  في مدينة 
)عمر( فقد  إيقاف  الذي ميكنه  الوحيد  هو 

قادر  مدينة  إلى  مرافقته  )جوان(  قررت 
)جاك(  وج��دا  و  االثنان  ه��رب  بنفسها، 
قادر  مدينة  إلى  الصحراء  عبر  معا  وهربوا 
والتي  املقاتلة   16-F طراز  من  طائرة  على 

كان قد اختطفها )عمر(  في السابق.
أف��راد  قبل  من  )رالف(  على  القبض  مت 
ينتمي  التي  املتمردة  الصوفية  القبيلة 
حماية  على  أقسمت  والتي  )طارق(  إليها 
حتقيق  من  يتمكن  حتى  النيل«  »جوهرة 
مصير شعبه، بعد مواجهة قبيلة جبلية 
نوبية فقد أعيد إحياء العالقة الرومانسية 
بني )جوان( و)جاك(، )جوان( أخبرت )جاك( 
بأن »جوهرة النيل« ليست حجرا كرميا بل 
هي مجرد لقب للرجل املتدين »جولهار«. 
استخدام  )عمر(  اعتزم  قادر  مدينة  في 
يقدمها  واملرايا  الدخان  من  مؤثرات خاصة 
إلقناع  كخدعة  حفل  في  املسرح  على 
سيوحد  الذي  النبي  هو  بأنه  املتفرجني 
و)جوان(  )جاك(  وصل  العربي،  العالم 
)عمر( لكن مت أسرهم،  و)جولهار( لفضح 
قام )عمر( بتعليق )جاك( و)جوان( باحلبال 
)جولهار(  بينما حبس  فوق حفرة عميقة 
في حظيرة، وصل )رالف( مع أفراد القبيلة 
إلنقاذ  املناسب  الوقت  في  الصوفية 
)عمر(  وقف  احلفل  في  الثالثة،  السجناء 
العربي  الشعب  خملاطبة  املسرح  على 
احلفل  بتعطيل  و)جوان(  )جاك(  فقام 
بينما كان أفراد القبيلة الصوفية يقاتلون 
اندلع حريق  األثناء  تلك  )عمر(، في  حراس 
و)جوان(  )جاك(  إنفصل  املسرح،  واجتاح 
سقف  فوق  )جوان(  مبحاصرة  )عمر(  وقام 
عمالقة  رافعة  باستخدام  احملترق،  املسرح 
الوصول  في  )جاك(  مبساعدة  )رالف(  قام 
)جاك(  املناسب،  الوقت  في  )جوان(  إلى 
ركل )عمر( على جانبه فوقع في النيران و 
مات محترقا. نهض )جولهار( ومشى بأمان 
عبر ذلك اجلحيم املشتعل محققا النبوءة 
القائلة بأنه هو الزعيم الروحي احلقيقي 
للشعب العربي، في اليوم التالي عقد 
في  و)جوان(،  )جاك(  زواج  )جولهار( 
حني أن )رالف( كان سعيدا حقا بذلك 
أنه تأسف مرة أخرى ألنه لم  إال  الزواج 
يربح شيئا مقابل جهوده لكن )طارق( 
أصبح  قد  اآلن  بأنه  له  اعترف  قد 
الصوفية  لقبيلتهم  حقيقيا  صديقا 
كهدية  باجلواهر  مرصعا  خنجرا  وقدم 
له، أخيرا أبحر )جاك( و)جوان( بسعادة 

بعيدا أسفل نهر النيل.
عبارة  أمريكي  فيلم  النيل(   )جوهرة 
عام  انتاجه  مت  رومانسية  كوميديا  عن 
)لويس تيجق( وإنتاج  إخراج  1985 من 
دور  أيضا  لعب  الذي  دوقالس(  )مايكل 
)كاثلني  جانب  إلى  الفيلم  في  )جاك( 
ديفيتو(  )داني  )جوان( و  دور  تورنر( في 
في دور )رالف( و )بول ديفيد ماجد( في 
دور )طارق( و )سبيروس فوكاس( في دور 
)عمر خليفة( و ) أفنير أيزنبرغ( في دور 
تكملة  هو  النيل(  )جوهرة  )جولهار(، 
للفيلم الكوميدي الرومانسي )مغازلة 

احلجر( الذي صدر عام 1984م.

قصة فيلم

ملاذا  طويل،  زمن  ومنذ  قائما  السؤال  هذا  يزال  ما 
تعدد  رغ��م  ؟  قارؤها  هو  وم��ن  ال��رواي��ة  نقرأ  فعال 
من  الكثير  حاولت  وق��د  ومواضيعها.  ثيماتها 
احلديثة   االستقبال  علم  في  املتخصصة  النظريات 
reception theories االجابة على هذه األسئلة.  
من  واملتنوعة  اخملتلفة  مدارسها  معروفة  والرواية 
واقعية وغرائبية وواقعية سحرية وسريالية . وحتى 

روايات السيرة الذاتية والغيرية.
الكتابة  نفسية  علماء  إليه  توصل  ما  أهم  ولعل 
احلديث  السرد  ونقاد  احلديثة  االستقبال  ونظريات 
مبختلف مدارسه وأنواعه، بأن قراءة الرواية تنقلنا إلى 
النظريات  بنا عن  بعيدة كنا جنهلها. وتبعد  عوالم 
راقية  علوية  عوالم  إلى  بنا  وحتلق  اجلافة.  العلمية 
وحلقت  والفنتازيا  اخليال  وظفت  ولو  حتى  وحاملة، 
بنا بعيًدا عن واقعنا، فإننا حتما سنعود إليه ونحن 
لسنا كما كنا. وذلك بعيدا عن النظريات العلمية 

الصارمة ونظرياته اجلافة.
الصرامة  هذه  عن  بعيدا  يعيش  للرواية  القارئ  إن 
وهذا اجلفاف أمام احلقائق العلمية، فالرواية تعارض 
العشوائية وتعارض الال توقع. وأنت تقرأ الرواية حتس 
بذاتك وكينونتك وتفردك عن االخرين وهي تتنقل بك 
عبر األزمنة واألمكنة و واقع احلياة الرتيبة من حولك 
ومالقاتهم  مبقابلتهم  حتلم  كنت  شخوص  مع 
هذه  بهم  جمعتك  ولقد  ومعهم.  بينهم  واجللوس 
الرواية في جلسة معدة ومدبرة جيدا، لكاتب يعرف 
ولطقوسه من كرم  اللقاء  لهذا  ويعد  يهييء  كيف 
مبختلف  الدار  بأهل  التعريف  يتم  وكيف  وضيافة. 
درجاتهم وأحوالهم النفسية واالجتماعية. وهنالك 

وتقدميهم  اآلخرين  وتوجيه  الضيافة  بأمر  يقوم  من 
للضيف وهو الراوي the narrator. حسب درجة 
علمه مبا في الدار. وقد يقوم صاحبها نفسه بهذا 
الدور الكبير بأناه احلقيقية غير املزيفة وذلك بحسب 
الشخوص  حتريك  على  وبقدرته  وفصاحته،  علمه 
ما  أو  منها،  يحدث  مبا  ومتفاعلة  حية  وجعلها 
يحدث لها، وبهذا تكون الشخوص موجبة وعميقة 
تتعايش  كيف  مسطحة.  ورقية  كائنات  وليست 
أو  تتحاور  وكيف  ؟  بعضها  مع  الشخصيات  هذه 

تتجادل؟ أو حتى تتقاتل وتتصارع؟ حبا أو كراهية أو 
غيرة وحسدا.

معرفة  في  األفضل  الرواية هي  بأن  يعني  هذا  وكل 
اإلنسان ضعفه وقوته، خيره وشره وهو ميارس حياته 
اليومية الواقعية، فالقوة الكشفية التي ميتاز بها 
األدب عموما، والرواية هي واحدة من أعمدته الكبيرة، 
النقد  عليها  يطلق  والتي  الكشفية  القوة  هذه 
 ،pouvoir heuristique مصطلح  الفرنسي 
وخير منوذج ملثل هذه الروايات، روايات الكاتب الروسي 
يستفيد  يزال  ما  والتي  )ديستوفيسكي(،  الكبير 

منها علم النفس السلوكي حتى اآلن.
الرواية تعيد بناء الكون التاريخي، وتفك  لقد بدأت 
الناضجة  فالرواية  االجتماعية،  العالقات  شفرات 
اللغة  جماليات  تكشف  كذلك  التي  هي  واجليدة، 
القارئ  لغة  هي  النهاية  في  وهي  بها  كتبت  التي 
التي يقرأ بها الرواية. مع دخولها في فجوات الواقع 
اخلفي الذي نعيش فيه . فالروائي يخلق على الورق 
بشرا يشبهون البشر، و واقعا يشبه الواقع بدون أن 

يتطابق معه. 
يقوم على استالف عيون  الرواية  قراءة  وإذا كان فن 
وأقوى  بصرا  أحد  جتعلنا  فهي  ورؤاه،  ورؤيته  الكاتب 
 .fiction اخليال  على  تقوم  ألنها  وذلك  بصيرة. 
وأقوى  بصرا  أحد  جتعلنا  وكقراء  اخليال  وبهذا  فإننا 
أشياء  عدة  القارئ  يختبر  التخييل  وبهذا  بصيرة 
والرفض،  القبول  حق  ذلك  في  وله  يعرفها  يكن  لم 
وبهذا يتخصب خياله ومنها تقوى ملكته النقدية، 
الرواية   ( ايكو  امبرتو  الكبير  الروائي  يقول  وفيها 
التي تخاطب ذكاءنا، تخاطب عقولنا(، وهذه امللكة 

قراءة  وخاصة  القراءة  لها  متلكنا  التي  النقدية 
قراءة  إلى  القراءة  فيها  تتحول  التي  هي  الرواية 
نطلق  ما  وهو  مكتوبا  نصا  منها  ينتج  احترافية، 
تأويالته  من  والذي  األدبي(  )النقد  مصطلح  عليه 
في  فالقراءة  اخملتلفة،  النقد  مدارس  قامت  وتأمالته 
وجهان  االثنان  وهما  الكتابة  من  النهاية هي ضرب 

لعملة واحدة.

من هو قارئ الرواية  ولماذا نقرأها؟ 

عز الدين ميرغني 
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رؤى

)The Jewel of the Nile جوهرة النيل(

بقلم : زين العابدين الحّجاز 

ترجمة د. محمد قصيبات
)1(

النصُّ  يتفّكك  بدونها  املكتوبة.  الكلماُت  تلتقي  ال  بدونها  عزلٌة  هي  الكاتِب  »عزلُة 
ويتشظى في طرقاِت البحِث عن موضوع للكتابة.

ساعة  وحدنا  نحُن  الكاتب،  به  بعدها  يعترف  فال  دمه  كل  ويفقد  النصُّ  ينزف  بدونها 
الكتابة.

أن  وال  براعة في اخلط،  نّصنا على أحد مهما كان ميلك من  أن منلل  أية حال ال ميكن  على 
نعطيه لناشر للقراءة في تلك املرحلة من الكتاب.

إننا أمام الورقِة وحدنا.
)2(

ال بد من فاصل يعزل الكاتَب عن اآلخرين.. إنها العزلة. عزلة الكاتب وعزلة  الكتابة، عندما 
كل  في  ذلك  نفعل  شيء،  كل  يغلف  الذي  الصمت  ذلك  عن  دائما  نتساءل  الكتابة  نبدأ 
خطوة نخطوها في البيت، وفي كل ساعة من ساعاِت النهار، وحتت كلِّ األضواء.. األضواء 
القادمة من اخلارج أو من تلك املصابيح التي في داخِل البيت. هي عزلة عضوية قبل كل 

شيء؛ عزلة اجلسد احلقيقية تلك تتحول إلى عزلٍة  للنص.
)3(

أّن  العالم، تكتشف عندها  تامة عن  َناٍء وفي عزلٍة  جتد نفَسك في حيٍّ صغير في مكان 
الكتابة وحدها هي طوق النجاة.

أمام  أخرى  مرة  تتواجد  أن  بالفعل  هو  أي فكرة عن كتاٍب  ودون  أي موضوع  بدون  تكون  أن 
كتاب.

)4(
الكاتُب إنساٌن غريب

إنه تناقٌض وأشياء غير ذات معنى
أن تكتب هو أيضا أال تكّلم الناَس إال رمزا

هو أن تصمت وأن تصرخ دون ضوضاء
)5(

حتولنا الكتابُة إلى أُناٍس يحبون العزلة؛ إنها تذهب بنا إلى همجيِة ما قبل احلياة، جندها 
الذي  اخلوف  ذلك  شيء،  كل  من  اخلوِف  وبدئية  الزمِن  وبدئية  الغاباِت  بدئية  حيث  هناك، 
ال  فنحن  عنيدة  وحوش  إلى  نتحول  وألننا  واحد،  آن  في  ذاتها  باحلياة  ويلتصق  ينفصل 

نستطيع الكتابَة بدون قوِة اجلسد.
ال بّد أن نتغلب على أنفسنا عندما نكتب وال بد أيضا أن نتغلب على ما نكتب.

في  متوحشة  صرخٌة  هو  أيًضا  نكتب  ما  كل  بل  فقط،  الكتابة  ليست  غريب،  أمٌر  ذلك 
الغاب..

صرخاتي
صرخاتك

إنها عواُء الذئب
 )6(

أن أكون وحدي مع الكتاب الذي لم أكتبه بعد هو أن أدخل في نعاِس البشريِةِ األول.. هو 
هكذا.

هو أيًضا أن أكون وحيدًة مع الكتابة التي لم تزل مثل حقٍل لم يحرث بعد، كأن الكتابَة 
ساعتها شيء لم يزل في األيام األولى من الزمن، إنها هكذا متوحشة، مختلفة.. باستثناء 

الشخوص التي تتحرك في صفحات الكتاب.
)7(

»كتاٌب مفتوٌح هو أيًضا صفحتان من الليِل والظلمات«

عزلة الكاتب.. )من مخطوط موت آخر القراء(

الكاتبة الفرنسية مارغريت دورا
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ناصر السيد النور 

ْرد يدُّ السَّ دراسات أدبية َتجدِّ

ــــــْرد يدُّ السَّ دراســــات أدبـــــية َتجــــدِّ
م ــــــرِيـــــر لمنصــــور الصــــويِّ َرة( شَّ في روايــــة )َذاكـــــــــــــِ

الرِّواية والراوي:
ِّواية الروائي السوداني َمنصور الِصويِّ )ذاكرة  ثَّل ر تمُ
ت في حينها  ادرة في 2005م والتي تمُوجَّ شرير( الصَّ
بحصولها على جائزة مرموقة حتمل اسم الروائي 
نقطة  للرواية؛  الطيب صالح  األشهر  السوداني 
ردية،  بة بني مفارقة بداية التجربة السَّ ركَّ ل ممُ حتوُّ
في  يتجلىَّ  قادم  سردي  ار  ملسَّ تأسيس  وبداية 
تعددُّ إصداراته الروائية الالحقة بَتقنيِّات سردية 
في  َغِوّي  اللُّ والتَّكِثيف  التَّجِريب  منها  مختلفة، 
املمُفسرة  التَّاريخية  والرواية  فرنساوي(،  )أشباح 
التَّجليِّات  ورواية  السالطني(،  )آخر  في  سردياً 
رواية  ثَمَّ   ومن  األموات(،  )عربة  في  الفنتازية  
التي  أزرق(  حلب  )طمُ التسجيلية  النشر-  -قيِّد 
سبقتها  وقد  األخيرة.  السودانية  للثورة  توثق 
روايته القصيرة األولى )تمُخوم الرَّماد(، إضافة إلى 
األخرى(  هي  وكانت  )كانت  قصصية  مجموعة 
إلى  أخرى؛باإلضافة  مفتوحة  وكتابات  ونصوص 
احمللي  املستويني  على  وصحافي  ثقافي  نشاط 

واخلارجي.
الرواية:

ترحيباً  صدروها  منذ  شرير(  ذاكرة  رواية(  والقت 
وعربًيا  محلياً  نقدياً  عنها  كتب  مبا  نقدياً 
صحيفة  لحق  ممُ في  دولياً  الكتب  ومراجعات 
عند  حظوظها  تتوقف  ولم  الفرنسية.  لوموند 
إلى  َترَجم  ِلتمُ شهرتها  دت  تدَّ فقد  األولى  اجلائزة 
 Souvenirs d>un( بعنوان  الفرنسية  اللغة 
األدب  أستاذة  بترجمة   )enfant des rues
ماير  فرانس  2012م  استراليا  بجامعة  العربي 
وصدرت عن دار فابيوس الفرنسية؛ ومن ثمُمَّ أعيد 
ومما  وترجمة.  وطبعة  بلد  من  أكثر  في  طباعتها 
ح من العنوان املمُترجم بأن املترجمة قد أخذت  يتضِّ
مبحتوى النصَّ في تأويل العنوان األصل: فذاكرة 
أو ذاكرة شريرة ال تعني حرفياً في املقابل  شرير، 
 enfant des rues( الفرنسي )أطفال الشوارع
السيسيولوجيي  اخلطاب  في  الشوارع  أوالد  أو 
ارج، وإن يكون عنواناً  وداني الدَّ )االجتماعي( السُّ
اقتضته  مما  والعنوان  املعنى  عن  بِحدة  موحياً 
اختيارات الترجمة أو استعارات املعاني أكثر من 
اإلجنليزية،  في  الترجمة  وتأخذ  النّص!  حرفيِّة 
والتي لم تبعد كثيراً عن موضعة )الشر، الشرير( 
تال، والشقي  في سياق املترادفات الضمنية بني احملمُ
مقتطفات  هتشنز  وليام  األميركي  تَرجم  حني 
 Rouge’s( حرفياً  مستخدمات  الرواية  من 
بانيبال  مجلة  في  املقابل  العنوان   )Memory
د العنوان في الترجمة وهو أمر  اللندنية. وأن يتعدَّ
الناشرين  ومراجعات  األدبية  الترجمة  في  شائع 
للتشويش  ارباكاً مثيراً  ومن جهة أخرى ال يعني 
بقدر تعدد مطاوعته لإلحاالت اللغوية التي تلقي 
بظالل املعاني الكثيفة ومع ذلك مبلغ االختيارات 
اللغوية للروائي في تقصيه ملا وراء الداللة اللغوية 
نفسها؛ أو كما تسوغه استراتيجية العنوان في 

ردية مؤخًرا. الدراسات السَّ
التي  احلياة  واقعية  إلى  واللغة  التَّرجمة  ومن 
ر  رِير. فالشَّ الشِّ أو  الرواية حلياة املشرد  دتها  جسَّ
ور اآلخر هو الشارع، والال  حالة ال تقع إال في تصَّ
أو  )األسرة(  بيولوجية  مؤسسة  إلى  منتمي 
أخره.  إلى  واملدينة  والوظيفة،  كاملدرسة  رسميِّة 
وكما  يراه الناقد الفلسطيني فيصل دراج  بنظرة 
َتأمَِّلة ال تخلو من معنى وجودي في كتابه عن  ممُ
الشر والوجود في أدب جنيب محفوظ: » يمُترجم 
فيه،  وعالمة  الوجود  من  جزء  األقدار،  إرادة  رُّ  الشَّ
اعتباطي قاهر وال تفسر أسبابه، يعلن غموضه 
بطبقات  ذات��ه  حول  امللتف  الوجود  بغموض 
وينغلق  شيء  كل  على  وينغلق  ينفتح  متعددة، 
حني يريد...« ومبعنى فلسفي علَّة وجود تشكل 
على  البشرية  الطبيعية  أصل  في  ركيزاً  نقصاً 
نحو ما يستطرد فيه الفيلسوف األملاني فريدرك 
والشر  اخلير  ثنائية  أن  من   )1900-1840( نيتشه 
»إّن  والشر  اخلير  على  قياساً  البشر  تَراتبية  في 
الفضالء  األقوياء،  الّنبالء،  هم  الّناس  من  األخيار 
الذين  وهم  ينبغي،  يقومون مبهاّمهم كما  الذين 
فهم  الّضعفاء  غيرهم  أّما  اخلير،  معَنى  يحّددون 
وإمنا  والّظلم،  العدوان  مبعنى  ليس  الّشّر،  ميّثلون 
روائية  في  كما  وسردياً  واحلقارة«.  الّرداءة  مبعنى 
اإلنكليزية ماري شيلي )1797-1851( في روايتها 
يِد  حتت  ر  الشَّ فيها  يتخلق  التي  فرانكشتاين 
َعاِلم أو مجتمع ومن ثَمَّ تصعب السيطرة عليه. 
ر كما يذهب الناقد أنطوان  وفي الرواية ميثل الشَّ
إلى  الرواية  في  ر  الشِّ ملفهوم  قراءته  في  جاكي 
مطبوعة  حياة  حتويل  في  »ينجح  الصوي  أن 
واليأس  بالفشل  شلفاً  مطبوعة  طبيعية  حياة 
على  اسطورية. فنتابع  إلى قصة شبه  والعنف 
طول الرواية مغامرات بطله، منذ الطفولة وحتى 
أطفال  مع  املثيرة  عالقاته  وتطور  الرشد،  سن 
العصابات،  ورؤساء  واحملتالني  واملعاقني  الشوارع 
لكن الروائي ال يسعى من خالل ذلك االنتقال به 
من العتمة إلى النور بل يبقى آدم »شريًرا« حتى 
النهاية تتسلط على قدره لعن والدته ونشأته«. 
كسحي(  )آدم  شخصية  الرواية  بطل  ويصف 
يثبت  وج��ودي  نحوي  على  ميالده  منذ  حياته 

آدميته وحقه مثل أي مخلوٍق آخر.
كما  احملدود  وعامله  كسحي(  )آدم  شخصية  إنَّ 
أنه  إال  االجتماعي  والنبذَّ  اإلعاقة  بفعل  يبدو 
د باحلياة وفعل احلياة في شبكة عالقات  يحتشِّ
العميقة  جتاويفها  في  الرواية  رت  حفَّ واسعة 
ت برؤية الروائي التي  ْحَكمة تقومَّ بأدوات سردية ممُ
أبصرت ما هو غير مرئي في عالم احلياة اليومية. 
ما  لفهم  منها  محاولة  في  الرواية  وتستجيب 
إلى  اذ  بالنفَّ اإلبداعي  السرد  على  تفسيراً  يجري 
َماْشة(  عوالم فئة اجتماعية يمُطلق عليها )الشَّ
تّصارع في عنف متوحش– كما ترسمها الرواية- 
ل  حر والَتَسوُّ في دائرة من طقوس الَشْعَوذة والسِّ
وري، وغيرها  ٍين الصُّ رد واجلنس والعنف والتدَّ والتشَّ

من علِّل اجتماعية َفْتكت بالواقع السوداني في 
فترة من تاريخه السياسي واالجتماعي. 

التَّجربة والتَّأسِيس:
غادر  قد  الصوي  يكون  ثاٍن  كعمل  الرواية  وهذه 
فيها بدايات السرد والتأثير املباشر للقراءات التي 
)التأسيسيِّة(  التجربة  املبكرة من  املراحل  تالزم 
أي  واملستقلة،  املفتوحة  الكتابة  في  للشروع 
تلك التي صاغها في كتابة روايته األولى )تمُخوم 
الصغير  واحلجم  األقصر،  النفس  ذَّات  الرَّماد( 
)Novella( الرواية الوجيزة وهي حالة تلك حالة 
تعتري الكاتب في محاوالته السردية األول�ى. إذا 
االستدعاء  عند مستوى  اللغة  على  الرِّهان  كان 
آخر  لكاتب  )اسلوبي(  كتابي  لنمط  والتقليد 
من شأن  يرَّفع  الكاتب- أو  -بظن  من  ن  يمُحسِّ قد 
املتشكل  احلدث  اختالف  في  فإن  الروائي،  نصه 
في خياله عادة ما يكشف عن قصور أو تفوق في 
جتاوز أهم عتبات الكتابة في املغامرة؛ أي احملاولة 

األولى.
ثيمتها  ل  شكَّ ال��ذي  مدخلها  الرَّواية  دت  ح��دَّ
طبقة  إلى  ينتمي  معاٍق  حلياة  تناول  خالل  من 
النص  داخل  لها  سيكون  كداللة  املدن  في  دنيا 
وما  تثيره  ما  وجملة  يستق  لها  تفسيراً  الروائي 
واإلشارة  والهجرة.  والعنصرية  بالهوية  يتعلق 
ذات ملمح معرفي، نقطة  )اختيار( العنوان  هنا 
كقصور  اإلعاقة  تثله  فيما  علمية  مرجعية 
ِحي( قبل أن يرتبط  سِّ بيولوجي في حالة )آدم كمُ
االجتماعية،  وجتلياتها  الثقافية  باملفاهيم 
اد بإحالة الكتابات الرواية  والطبقية. وقد آثر النقُّ
معاجلات  إلى  االلتفات  الى  مؤخراً  السودانية 
واالجتماعي  السياسي  مبعناه  التهميش  قضايا 
)عنصرية(،  إثنية  بنية  على  يتأسس  ال��ذي 
ام في سؤال  وتداعيِّاته السياسية، وحاالت الفصَّ
ل الذي انتجته الصراعات واحلروب  وية بالشكِّ الهُّ
الروائي  كتابات  فجاءت  ير.  التفسِّ في  واِلحِتَدام 
الصوي بسنوات- رواية  -بعد صدور  بركة ساكن 

ظالل  أن  ويالحظ   ،)2013 اخلندريس  )مخيلة 
في حياة  الذاكرة  وما ظاهرة  الذاكرة  باستخدام 
املشرد كما لو كان يحمل ذاكرته أكثر من حياته 
املباشرة.  وكذلك رواية الروائية رانيا مأمون )ابن 
في  السردي  االتساع  هذا  أن  إال   )2012 الشمس 
احتواء هذه الشريحة بلغة التصنيف اإلحصائي 
وحتويلها إلى متون سردية قد ابتدرته أولى الروايات 
في  خالد  بكر  ألبي  بشر(  )إنهم  السودانية 
ستينات القرن العشرين؛ وتثل هذه الرواية برأي 
املرجعي في  املصدر  احمد صادق  الدكتور  الناقد 
الروايات التي تناولت قضايا املهمشني اجتماعياً 
واسقاطاتها  االجتماعية  التطورات  اآلن  بالرغم 
واقع  من  تشكله  وما  والسياسية  االقتصادية 
والسردي.   اإلنساني  التدخل  يستدعي  جديد 
بني  م��زَّج  قد  الرواية  هذه  في  الصوّي  ويكون 
الشمس  وابن  واخلندريس  التهميش  استعارات 
)الشماسة( وغيرها من كتابات سردية في ذات 

السياق.
الرواية  لت  وتشكَّ نت  تكوَّ النقدية  الوجهة  فمن 
من مالمِّح توجد في سيِّاق االجتماعي وما يضمره 
واقع  في  عالية  حساسية  ذات  خطابات  من 
اد اإلثني وامليثولوجي، والعنصري  متخم من التضَّ
يف  أمكن للروائي معاجلته مع استقامة في توظَّ
إال  رها  تفسِّ ال  لعنَّاصر  األنثروبولوجية  القراءة 
هذا السياق. إذ أن وفرة املوضوعات كعناصر خاّم 
قبل  الطبيعية  سكونيتها  في  خاملة  وبالتالي 
فق اخليِّال السردي. وبهذا يكون النص الروائي  تدَّ
تقترحه  ما  أحتوى  نٍص  إلى  افضت  )الرواية( قد 
الرواية: الشخصية  التقاليد النقدية في كتابة 
قائمة  فواعل  يتقاسمها من  وما  والزمن  واملكان 

بقوة احلدث أو السرد وضروراته.

النصُّ  يتفاعل  ِشرِّير(  )ذاِكَرة  الرِّواية  هذه  في 
روائياً  ردي مع أحداٍث مثيرة نتج عنها نصاً  السَّ
اشة الفعل اإلنسانيِّ وقوة إرادة  كاشفاً عن هشَّ
يحيط  مستبٍد  وجودي  قلق  م  خضِّ في  احلياة 
مع  املمُستمِر  صدامها  في  اإلنسانية  بالتجربة 
دها الرواية  سِّ رحلة احلياة. ثمة ملحمة روائية جتجٌ
في َمزجها بني احلبكة الروائية املتمُقنة في سياق 
عبر  تضيء  لغة  تسانده  منطقيِّ  سردي  ور  تطَّ
الرمزية  دالالتها  ومحيط  السردية  مجازاتها 
وأماكن  شخصيات  من  الهيكلية  وعناصرها 
التعبير  ويصعب  التَّوقع  عن  قصيِّة  وأح��داث 

ور النمطية. ورها خارج الصُّ عنها أو تصَّ
والسؤال هل اكتفت الرواية مبا اثارته من سؤال 
غير  أو  واملهاجر،  اآلخر،  عند  ومفارقتها  الهوية 
املنتمي؟  وكل ما يصنفها في دائرة التهميش أو 
االنحياز الى فئات تفترسها املدن واجملتمعات التي 
تنبذ قيمها املعيارية والطبقية فئة بذاتها. فإذا 
كان الكاتب اإلنكليزي األشهر تشارلز ديكنز قد 
م في رواياته بالوصف الدقيق حلياة في بؤسها  رسَّ
تلك  كسحي(  )آدم  ب�  العمرية  واملرحلة  ببيئة 
تويست  اوليفر  التي جسدتها شخصية  البراءة 
ورواية ديفيد كبرفيلد للكاتب اإلنكليزي تشارلز 
في  العام  باملعنى  والرواية   .)1870-1812( ديكنز 
بنيتها الوظيفية ال جتيب -كما يفترض- مباشرة 
عن رأي حول قضية بذاتها؛ فالفرق بني الرأي وما 
المات  ظمُ عن  كتعبير  السردية  الرؤية  تستنكه 
تكشف  مجازية  شهادات  بواسطة  اجتماعات 
في  احتجاجها  دائرة  في  اإلنسانية  اللغة  عنها 
)آدم كسحي(  مواجهة الطغيان. فحياة املشرد 
التطور  وسياق  احلياتية  احلقائق  صدمة  بني 
سياسية  مواقف  الرواية  تعبر  وهكذا  السردي. 
السرد  دراما  عنها  تعبر  جودية  أو  اجتماعية  او 

الروائي.
أدب الهامش:

كان  األدب  أن  إلى  الصويِّ  يشير  الرواية  هذه  في 
مستخدما  واالنتقال  التغيير  في  دور  له  دائما 
آليات  ضمن  من  ثنائية  والوعي،  اإلدراك  أدات��ي 
عقالنياً  وشعوراً  الفلسفي  بعدها  في  املعرفة 
ممُسنداً بالتراكم املعرفي مبا يعكس احلياة ضمن 
محددات املسارات التاريخية لألدب. ولكن يبقى 
األدب محمال بعبء هذا التغيير في وجود وتزايد 
التي تنتج فئات دون الطموح االنساني.  اإلزاحة 
أصيال  أدبا  يكون  حني  األدب  أن  الصويِّ  يفترض 
تواصلية  حالة  خلق  بإمكانه  وانسانيا  وخالصا 
تكن  أيا  باأللم  الشعور  عندها  يتوحد  إنسانية 
هنا  الرؤية  الناس.  بني  تفصل  التي  املسافات 
مشبعة بتفاؤل رمبا أوحت به اللغة التي يتبناها 
التي  الروائية  الصويِّ  شخوص  أن  واألدق  األدب، 
استطاعت  شرير(  )ذاكرة  روايته  في  تناولها 
مجمعات  في  اإلنساني  بالشعور  تتوحد  أن 
الروائية  فالشخصيات  )املهمشني(.  الشماسة 
هي في األساس من خلق الكاتب كما يرى الناقد 
للمشكلة  تناوله  في  باختني  ميخائيل  الروسي 
هناك  كانت  فإذا  دستويفسكي.  لدى  الشعرية 
تكن  أيا  حيوي  مجال  وجود  يفترض  شخوص، 
اإلنساني  املشترك  فيه  يتجذر  تهميشه  درجة 
من لغة وثقافة وحالة من احلوار تتيح له التعبير 
األدب  يحتاجها  التي  الوسائل  وهي  والتعامل. 

في تصوير الواقع قبل تغييره، ألن املتخيل األدبي 
 Narrated مروية  إحالة  إلى  ما  واقعا  يحول  ال 
من واقع أدوات ذلك الواقع. فاللغة والثقافة التي 
تعبر بها الشخوص )املهمشة( ال تنتمي إليه من 
حيث السياق الداللي ألن املفردات اللغوية - برأي 
الصويِّ – تتحول إلى عالمات دالة عليه في املنت 
الروائي. وعليه تقف اللغة عامالً محايداً وليست 
في  وشخوصه  الكاتب  يراه  ما  بني  تواصل  أداة 
ضمن  املهمشة  فالهويات  والواقع.  النصوص 
ودان  ِويَّة السائدة وقد ال تكون هويات السُّ حيزَّ الهمُ
لغوي  التصادم  بوعي  حدة  على  )املهمشة( 
تستبد به تعقيدات السرد الروائي. ولكن هذا ما 
لم ترافقاً مع عوامل أخرى حادَّة التعبير عن هذه 
اللغة  تتوطن  الرواية  أخرى. فإذا  بأدوات  الهويات 
باالنتماء  املكتوبة بها معبرة عن واقعها مقيدة 
وي املتداخل ثقافياً مع تصوراتها  االجتماعي اللغُّ

املسبقة.
وال تخلو مسيرة حياة كسحي من مفارقات عادية 
الطبيعي  الشخص  حياة  في  احلدوث  محتملة 
الهامشيِّة  للشخصية  يمُؤطر  أن حتدث خلال  دون 
والرهبة  فالرغبة  العام.  احلياتي  مسلكها  في 
نزعات كامنة في النفس البشرية، ال يحدُّ منها 
إال املرجعيات السلطوية القائمة في ممُسّطحات 
خصوصية  أمام  نقف  ولكّنا  ظاهرياً.  اجملتمع 
الروائية  الشخوص  حترك  مدى  على  ثقافية 
للتهميش.  ومقاومتها  استجابتها  ودرج��ة 
في  مألوفة  غير  بطرائق  عنه  ويمُعبر  هذا  يحدث 
الختالف  نسبة  والرفض  االحتجاج  ممارسة 
م التي تنتجها ثقافة  اخلبرات االجتماعيِّة والنمُظمُ
مقابل  في  شرير(  )ذاكرة  رواية  في  املهمشني 
نظم مغايرة وأكثر تطوراً ألنها منظومات ثقافية 
للثقافة  األنثروبولوجي  الوصف  عليها  ينطبق 
في ظروفها البدائيِّة. فثقافة املهمشني وغيرهم 
من الفئات املعزولة كغيرها من الثقافات التي ال 
املعاصر في  بالتعبير  االندماج  أو  تقبل االختزال، 

نسق الثقافة املهيمنة.
السيِّاق النقدي:

كنٍص روائي له استثناءاته السردية )ذاكرة شرير( 
قد أخضعته العدِّيد من املقاربات النقدية بالنقد 
رؤيتها  في  تفاوتت  والتي  والدراسة  والتحليل 
للنص.  التشريحي  التحليل  -النقدية-ومستوى 
للرواية،  النقدية  االستقصاءات  تلك  تكن  فأٍي 
النقد  على  ر  يعسمُ أبعاد  فثمة  أخرى  رواية  وأي 
منها  ب  يتركَّ متباينة  عناصر  فهي  استجالئها. 
النص السردي. وتناولت مقاربات وكتابات نقدية 
الروائي  النص  تشريح  محاولة  الرَّواية  عديدة 
توماس  الكندي  الناقد  مبفهوم  رير(  شِّ ة  )َذاِكر 
تعمقت  قد  الكتابات  تلك  غالب  يكن  وإن  فراي، 
في رؤيتها النقدية مستخدمة أدوات كالسيكية 
في النقد وممارسته اإلجرائية. ومن تلك الدراسات 
عربية:  وأخرى  سودانيِّة  أقالم  أجنزته  ما  منها 
ومحمد  النعمان،  صالح  حسني،  أحمد  عامر 
النابي،  العوض وأسماء عربية: أحمد فراج  علي 
د  وأنطوان جاكي، ولنا عبد الرحمن وغيرهم. وتعدُّ
أهمية  األولى  للوهلة  يؤكد  النقدية  الزوايا  هذه 
الرواية ما أثارته من حدث له أهميته في مسيرة 
األخريني؛  العقديني  السودانية في  الرواية  كتابة 
على  تركيزها  يالحظ  النقدية  املراجعات  وهذه 

شخصية  في  دت  جتسَّ كما  )التهميش(  ظاهرة 
املتصاعدة  حياته  تكشف  التي  سحي(  كمُ )آدم 
الناقدة  فتقول  أخرى  بؤر  عن  النص  أحداث  بني 
العتمة.  من  قد كتب  الرحمن  عبد  لنا  الدكتورة 
اجتماعيِّة  بؤر  إلى  ينتمي  مكان  هنا  والعتمة 
أدرجت كشريحة حتتمل صفات وسّمات بشرية 
من نوٍع آخر. دفع بنا نص الرواية عبر شخوصها 
االنحياز  خياري  مواجهة  إلى  املكانيِّة  وأقبيتها 
هذا  عاجلت  التي  األخ��رى  فالنصوص  واحلياد، 
السرد  مسارات  عبر  شخوصها  عرضت  الواقع 
إلى استجداء التعاطف والرثاء، مما أضّر بالقيمة 
الفنية للعمل، لتقسيمه إلى وحدات مصفوفة 
آدم  فشخصية  حدة.  على  شخصية  لكل 
للجسد  الفيزيقي  الوصف  على  تعلو  كسحي 
وإرادة  الرغبة في االنطالق  إلى  العاجز الكسيح، 
الشخصّية  تقف  هنا  احلياة.  بحق  التمسك 
كمثلث  مبحدوديته  املكان  عن  معبرة  شاخصة 
تلك  اتخذتها  التي  املدينة  مجاري  أو  األسمنت 
الذاكرة رسم  الصوي عبر  بيوتاً. استطاع  الفئة 
في  يفيد  ما  وهو  املكان،  وتفعيل  الشخصية 
الكشف عن خبايا الذاكرة التاريخية على سبيل 

املثال.
التركيز على  اد عن  النمُقَّ يبتعد كما أسفلنا  ولم 
قضية اإلنسان املمُهمش وهي ثيمة الرواية، فيرى 
باحلّس  مفعمة  رواية  هي  النابي:  فراج  النقاد 
وعدم  الوفاء  في  املاثلة  والعواطف  اإلنساني 
النقمة والضغينة، جاءت بلغة شعرية منسابة 
كالنهر، مبتعدة عن احلوارات اخلارجية إال فيما ندر، 
منحازة للداخل لتكشف عمق الشخصيات، لذا 
رد  رد إلى الغنائية التي تتقارب مع السَّ مييل السَّ
املدقع  العالم  فتغرقك في هذا  احلزين،  امللحمي 
تارة، وتسمو بروحك في تعاطفك مع شخصياتها 
أحًدا منهم بل جتد نفسك في غير  أن تدين  دون 
رغم  لهم  وفًيا  نهايتهم،  على  تحّسًرا  ممُ موضع 
قدمها  جميلة  رسالة  وهي  ثانية،  تارة  غيابهم 
الّنص نخرج بها رغم ِصدامية العالقة التي جتمع 

أفراده، القائمة على التواطؤ واخليانة.«
البريطانية  واملترجمة  الغارديان  كاتبة  وتكتب 
تنقب عميقاً  الصويِّ  كتابات  آليس كوثري: »إن 
التحتي  للعالم  نفسية  اجلنس-  األوعية  في 
فالصوي  املدن.  لثقافة  اخلفية  التجاويف  وفي 
يستكشف املعضلة واجلوانب اخلفية في سياق 
مجتمع  بنية  وعن  عام  بشكل  أرحب  إنساني 
الوحشية  إن  إليه.  نصل  أن  النادر  من  أفريقي 
واملشاهد القاسية في هذا الكتاب الرائع )ذاكرة 
شرير( وقدرته على رسم التداخل بني عوالم أكثر 
قورنت  رمبا  تهميشا  السوداني  اجملتمع  قطاعات 
باخلبز احلاف في مذكرات العالم التحتي للروائي 
املغربي حملمد شكري. وتتوصل الكاتبة الى القول 
بأن: غض النظر عن املشاهد احلسية ولكن هناك 
سرد قيثاري/ غنائي Lyrical Prose ال صلة له 

بلغة محمد شكري الفظة«.
رواية  تناولت  التي  النقدية  الدراسات  كانت  وإذا 
مهمة  مارست  قد  الرواية  تكون  شرير(،  )ذاكرة 
هوية  وهي  سردية  ب��أدوات  الهوية  عن  البحث 
لقيم  بتناولها  الثقافي  املفهوم  داخل  تصنف 
تشكيل  في  متخلفة  طبقية  فئات  بني  متباين 
اإلنساني  سواء  بالهوية في بعدها  يعني  روائي 
الهوية  وألن  ثقافية  أو  جماعية  أم  ذاتية،  أكانت 
في بعٍد أخر تؤسس الهوية على انفصال بينما 
يعتقدون  الناس  يجعل  مما  واخلارجي،  الداخلي 
بأنهم لديهم سلطة هوية مضمرة بدواخلهم  
بحاتها  محاوالتها  على  املدينة   يستطع  ولم 
أصولها  من  اجملتمعات  جذور  نزع  القاسيِّة  
من  اكثر  في  بصوته  الراوي  عبر  كما  الثقافية 

موضع.
الرواية  هذه  في  الصوي  لدى  السرد  د  يتجدَّ
نصاً  بوصفه  الروائي  النص  طبيعة  مع  تالزماً 
ينفتح بحسب النظريات السردية التي أطرت 
قابالً  نص  كونها  من  احلديثة  الرواية  تعريف 
من  أكثر  في  املتجذر  بتنوعه  البيني  لالنفتاح 
التجدد  أن  ومبا  فني.  وتعبيري  معرفي  مجال 
ابداعي  ملسار  متوارثة  تقاليد  مفارقة  يعني  ال 
ميثل  جهة  من  فهو  )الرواية(  نسبياً  حديث 
كما  العالم  وحده  يعد  الذي  السرد  عالم  في 
يعرف الفيلسوف األملاني هيغل الذي يستدعي 
في  نفسها  الروح  فيه  حتقق  الذي  اإلشكالية 
ميكن  ما  وهو  االجتماعية.  واملمارسة  الفكر 
)ذاكرة  رواية  على  تطبيقه  وبالتالي  تفسيره 
الصويِّ  سرديا-   – طوره  الذي  بالشكل  شرير( 
في شكل الكتابة وأفق السرد الروائي في أكثر 

من مستوى:
سرديته  في  الهامش  الصويَّ  يستدعي  لم 
السردي  اخليال  يقتضيه  ما  نحٍو  الروائية على 
بق  السَّ منطلق  من  الروائي  نصه  تكوين  في 
وحسب،  اجتماعي  مسكوت  إلى  الوصول  في 
والوجود  بل  اإلنسانية  التصورات  جتلَّت  فقد 
تكن  لم  وإن  مقاوم  فعل  في  نفسه  اإلنساني 
املقاومة بأدواتها السردية مقاومة متخيلة، بل 
جتسدها  كما  مواطنها  الكشف  في  استمرار 
رائعته  في  الصويِّ  استعاد  وبذلك  اجملتمعات. 
 – املنسية  اإلنسانية  اجلوانب  شرير(  )ذاكرة 
مجتمعياً  نسيجاً  تشكل  التي   – املهمشة 
املنطقية  غير  املفارقة  حٍد  إلى  قيمه  تتناقض 
الصويِّ  رواية  وتظلُّ  اليومية.  تفاعالتها  في 
روائياً خالقاً في تصديه السردي لقضية  عمالً 
)املهمش(  اإلنسان  بهوية  تتعلق  جوهرية 
السردية  في  النمطية  تثالته  إلى  انحياز  دون 
والطائفي  الديني  التهميش  من  العربية 
واجلغرافي، وغيرها من سياقات وأحزمة يتواجد 
بل  )املكان(،  ومدن  قرى  من  املهمشون  فيه 
جتلَّت في ابراز اإلنسان املهمش بتتبع تفاصيله 

اإلنسانية اليومية بتصور روائي ابداعي.



جهته  من  تصدر  مرة  كل  عجيبة..!  أحواله  السودان  في  القضاء 
رياح غير طيبة..! وعندما نقول إن أحواله عجيبة نقصد أن قرائن 
سلطة  حتت  اآلن  القضاء  أحكام  من  الكثير  ترافق  التي  األحوال 
اإلنقاذ  نظام  زمن  في  وأحكامه  القضاء  بأحوال  تذّكرنا  االنقالب 
و)ضفادع  تفسيرها  يصعب  ألغاز  مبثابة  هي  األحكام  رم..وهذه  املجُ
العدالة  فشؤون  الفرنسيون..!  يقول  كما  ابتالعها(  يستعصي 
يوم  وسؤال..! كل  ألف سؤال  عليه  أضحى  السودان  في  والقضاء 
نسمع عنه )محنة( ال ميكن أن يستسيغها عقل وال منطق..إيش 

احلكاية: )كلما قلنا عساها تنجلي/ قالت األيام هذا مبتداها(..!
دائماً  اإلنقاذيني  تبرئة  الصدفة  باب  من  يتم  أن  نهضم  أن  ميكن  ال 
وبسرعة صاروخية لم نعهدها في مسيرة التقاضي السلحفائية 
من  وبّيناتها  حيثياتها  في  وضوحاً  األكثر  األخرى  القضايا  كل  في 
قضايا جرائم اإلنقاذيني امللتوية الغامضة وأساليبهم الشيطانية 
في  تضاهي  وبطرق  لهم  ليس  ما  على  عبرها  يستولون  التي 
تعرجاتها سراديب النمل و)أنفاق اليرابيع(...! فكيف يتأتى كل مرة 
تبرئة مجرمي اإلنقاذ عند محكمة االستئناف إذا إدانتهم محكمة 
االستئناف..  محكمة  أدانتهم  إذا  العليا  احملكمة  املوضوع..وعبر 

وبقرار )حفظ البالغ( إذا جتاوزت اإلدانة كل العتبات..!
هذا إذا مت تقدمي جرائمهم )من أصلو( بواسطة النيابة التي أصبحت 
متارس لعبة جديدة بتقدمي قضايا مجرمي اإلنقاذ واالنقالب حيث ال 
يقدم االتهام عن قصد البّينات الكافية لإلدانة فيتيح للقاضي أن 
قضية  في  للغرابة  حدث  هذا  وهات(...!  )خد  االتهامات  يجُسقط 
اإلرهابي »الناجي مصطفي«؛ فقد قضت احملكمة بإدانته باإلرهاب 
وحكمت عليه باملؤبد في جرمية خطيرة )تهديد أمن الدولة وسالمة 

مواطنيها للخطر( ثم أطلقت سراحه لعدم وجود بينة ترقى لإلدانة 
بأنه مارس اإلرهاب..!! )دا كالاااااام(..؟!

هل حدث ذلك إلنقاذي واحد أو اثنني أو ثالثة..؟! إنها عشرات األحكام 
بالبراءة للمجرمني من جماعة اإلنقاذ واالخوجنية..وال ندري ما الذي 
التي  النشاط..! وهي  احلالة من  تنتابها هذه  احملاكم فجأة  يجعل 
كان الناس يتعطلون على أبوابها بالسنني وإلى درجة انسالخ أعمار 
انتظار  في  وهم  األحفاد  شاخ  اآلباء..حتى  إلى  اجلدود  من  األجيال 
إنفاذ حكم قضائي حول نفقة أو شفعة أو وراثة...! ولكن )حكمة 
بغير  السراحات  وإطالق  بالبراءة  تعّجل  اإلنقاذيني  قضايا  إن  اهلل( 
تسويف وال تعطيل وبغير أن تطلب شاهداً أو تراجع أوراقاً وحتريات., 
ب)لغاليغ  اللصوص  سجلها  التي  االعترافات  حتى  تتجاهل  بل 

ألسنتهم(...!
اجتاه  )في  اإلنقاذيني  جتاه  اإلحكام  كل  تصدر  بأن  ملفت  هو  كم 
واحد(..وهو إلغاء كل حكم وقرار صدر من جلنة تفكيك اإلنقاذ وإزالة 
)طيور  اللصوص..! وإذا سألت  الدولة من  أموال  واسترداد  التمكني 
الروابي( عن هذه األحكام الغريبة التي تعيد للصوص أموال الدولة 
ومرافقها وأراضيها وعقاراتها ستقول لك هناك ألف شك وتساؤل 

حول نزاهة هذه األحكام في موازين العدالة..!!
هل تذكرون كيف صدر قرار من احد احملاكم جتاه الوزير اإلنقاذي وقائد 
والسرقة  األرواح  وبإزهاق  باإلرهاب  املتهم  الشعبي  الدفاع  أفرع 
والنصب واالحتيال واستغالل النفوذ واحملاباة واالمتالك اجلنائي..كيف 
وثيقة  وهو متورط حسب  وإطالق سراحه فوراً  بتبرئته  القرار  صدر 
االتهام في جرائم بالعشرات تقتضي فحص آالف األوراق واستنطاق 
مئات الشهود ولكن ما أسرع أن متت تبرئته بغير حيثيات في أيام 
االنقالب األولى وبسرعة مدهشة..فانقالب البرهان هو )طوق جناة( 
اللصوص و)سيارة إسعاف( احلرامية التي تدهس في طريقها كل ما 

ميت للقانون بسبب أو صلة..!
هذه فقط )عينة صغيرة( من عشرات القضايا الغريبة التي ليس 
أعجبها احلكم الغريب بإرجاع زوجة اخمللوع إلي بيتها بغير سجن 
)ولو ليوم واحد( في سرقات بلغت قيمتها املليارات وجرائم نصب 
وخرق  ملكية  وتزييف  نفوذ  واستغالل  كرمية(  )وأحجار  واحتيال 
قوانني..في حني مت احلكم بالسجن الطويل على )اللص املتواضع( 
)جتاوزت  سرقته  أن  بحجة  فارغة(  غاز  اسطوانات  )لطش  الذي 
النصاب( بحساب قيمة أنابيب الغاز بسعر السوق األسود.....اهلل 

ال كّسبكم..!

الشمالية،  الوالية  في  يجري  عما  سنتحدث 
وبالتحديد في مدينة مروي، سنتحدث عن التوترات 
العسكرية ونذر اندالع احلرب فيها بشفافية تامة، 
ألن ما يحدث ليس بسياسة وأمنا افعال صبيانية 
البداية  وستكون  كلها،  البلد  خراب  الى  ستجر 
نشهد  وقد  الشمالية  الوالية  من  املتوقعة  غير 
الشمالية  الوالية  في  القرى  عشرات  وأبادة  حرق 
هذا  خضم  في  واالبرياء  واالطفال  النساء  وقتل 

الصراع.
مما يتم تداوله أن البرهان خصص القيادة العسكرية 
ومطار مروي للقوات اجلوية املصرية واجليش املصري، 
املصري في  بالطيران  السريع  الدعم  وذلك لضرب 
حال نشب القتال، وايضا ليستقل اجليش املصري 
منطقة مروي لضرب اثيوبيا املتوقع نتيجة النزاع 

واخلالف على سد النهضة.
وهذا السيناريو غير مسبعد فالسيد البرهان وقادة 
يستعينوا  أن  وممكن  ذلك  منهم،  متوقع  اجليش 
باجلن ضد كل من يهدد مناصبهم وكراسيهم ولو 

أدى ذلك الشعال البلد كلها باحلروب.

املصري  اجليش  وجود  ينِف  لم  السوداني  اجليش 
داخل مدينة مروي وبرر ذلك بأنها تدريبات مشتركة 
السريع  الدعم  قيادة  أن  يبدو  ولكن  اجليشني  بني 
مخاوفها  من  زاد  مما  تفصيلية  معلومات  لديها 
الى مروي، الزالة اخلطر من منبعه  تتجه  وجعلها 
وطرد اجليش املصري من أراضي الوالية الشمالية، 
األزمة واشتعلت احلرب ال قدر  إذا تفاقمت  عموما 

اهلل فاخلاسر االول هو انسان الوالية الشمالية وقد 
والسحل  والقتل  القرى  حرق  مناذج  فيها  نشهد 

والنزوح والتشريد.
عمر  املشير  السابق  الرئيس  هو  االول  املسؤول 
واملسؤل  السريع  الدعم  وانشأ  الذي كون  البشير 
الدعم  رعى  الذي  البرهان  اول  الفريق  هو  الثاني 
والتسهيالت،  الدعم  سبل  كل  له  ووفّر  السريع، 
حتى كبر وتضخم واصبح من الصعب السيطرة 
عليه، وعودة الى رحم القوات املسلحة القول الذي 
كان يردده البرهان دوما أن الدعم السريع من رحم 

القوات املسلحة
الوطن،  ارج��اء  داخ��ل  اجل��ن��راالن  يتناطح  االن   
ودوشكاتهم،  ودباباتهم  باسلحتهم  ويتحركون 
فتيل  الشعال  تامة  جاهزية  في  والقرى  املدن  بني 
بينهم  وفيما  وطنهم  وداخل  املدن،  داخل  احلرب 

تاركني البالد مستباحة ومحتلة من اطرافها.
احلل أن ينتفض الشعب ويقتلع هؤالء القتلة الذين 
احتدوا من قبل، فقتلوا ابناء شعبهم واختلفوا اآلن 

أيضا وسيقتلون من تبقى من الشعب.

د.عبداللطيف محمد سعيد

مقام ومقال 

magamwamagal2@yahoo.com 
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الوالية الشمالية 
تحت الحصار..

صالح محمد عبداهلل

د. مرتضى الغالي

ظربان اإلنقاذ 
وأحالم العودة !!

السبت ١5 ابريل 2023م   املوافق 2٤ رمضان ١٤٤٤هـ

أكدت عضو جلنة املعلمني السودانيني درية محمود، 
أن أزمة التعليم واملعلمني لم تبارح مكانها مايعني 
وزارة  مع  معركتنا  في  )الصفر(  مربع  إلى  العودة 

املالية.
وقالت درية في حديث ملوقع شن توم برس إنه بنهاية 
شهر مارس اجلاري سيكون للجنة املعلمني قرار بشأن 

االستمرار في العام الدراسي أو ترك الطبشيرة.
اإليفاء  لها  االج��دي  كان  املالية  وزارة  أن  وأضافت 
من  للمعلمني  “ظهرها”  إعطاء  بدل   بتعهداتها 
حيث توفير متطلبات حتسني بيئة العمل فقد تركت 
األمر مؤخرا لرئاسة الواليات واحملليات التي المتلك حق 
قيمة وجبه “اإلفطار” في غالب الوقت.وتوقعت درية 
دائرة  من  الطالب  آالف  وخروج  التعليم  قطاع  تدهور 
القطاع  هذا  جتاه  الدولة  سياسات  بسبب  التعليم 

خالل العام 2024
عن  السودانيني  املعلمني  جلنة  كشفت  ذلك...  وبعد 
عقد جلنة منها اجتماعاً مع وزارة املالية ممثلة في إدارة 
القرار  فروقات  واملوازنة، بخصوص  اجلارية  التحويالت 

380، ومنحة مجلس السيادي.
أنه  إلى  صحفي  تصريح  في  املعلمني  جلنة  وأشارت 
بعد نقاش وفيما يتصل بفروقات القرار 380 مت جتهيز 
مستندات 15 والية )تبقت واليتي غرب دارفور واجلزيرة( 

حيث أفادت املالية أن اخللل مازال قائما.
وأضافت “وبعد نقاش مستفيض اتفقنا على ان تبدأ 
ثم  القادم  األحد  اعتبارا من  التغذية  املالية في  وزارة 

تتوالى التغذية حتى تشمل جميع الواليات”.
وقالت اللجنة إنه بخصوص منحة السيادي البديلة 
)الشهور 1و2 و3( أفادت املالية بأنها اتفقت مع مجلس 

السيادةعلى صرف مبلغ )144000( ألي معلم.
على  املبلغ  هذا  توزيع  يتم  أن  ترى  “املالية  وأردف��ت 
األشهر املتبقية للعام اعتبارا من أبريل بواقع 16000 
املقترح  هذا  على  نوافق  وزاد”لم  معلم”،  ألي  الف 
رغم الدفوعات التي قدمتها املالية، لذا رأينا الرجوع 
اخلروج  ثم  ومن  األمر،  هذا  حول  للتفاكر  للمعلمني 

برؤية تعبر عن طيف واسع منهم”.
وأشارت إلى أن االجتماع ناقش أيضا منحة عيد الفطر 
حتى يتم تفادي تأخر املرتب، وهذه املنحة مخصصة 
املالية  التزمت  حيث  التسويف  يحتمل  ال  لبرنامج 
بعد(  )أو  تغذية  فترة  أثناء  القادمة  األيام  في  بالدفع 

راتب شهر مارس.
مع  واح��د  م��وض��وع  لنا  “تبقى  اللجنة  وق��ال��ت 
السيادي)املنحة البديلة للحد األدنى( ولكن لألسف 
تعذر التواصل مع مجلس السيادة، وخصوصا رئيس 

اللجنة، رغم احملاوالت املتكررة”.
واخيراً

تعليق  متديد  عن  السودانيني  املعلمني  جلنة  أعلنت 
احلالي  أبريل   2 من  إبتداًء  شهر  ملدة  املدارس  إضراب 

وحتى 4 مايو املقبل.
أي بعد العيد، ورمبا انتظار ما سيحدث في راتب ابريل 

وهل ستصرف كل الوعود ام ال؟
كل  مبتابعة  االتصال  جلنة  تكليف  عن  وكشفت 
يستجد  ما  بكل  تقرير  ورفع  السابقة  االلتزامات 

للجنة العليا.
وبشأن معاش املثل كشفت عن صدور املنشور اخلاص 
ولم  للمعاشات  االحتادي  اخلدمة  شئون  ديوان  من  به 

يتبق إال التنفيذ.
قانون  حتت  يندرج  ال  املغلم  معاش  هل  والسؤال 
اجل  من  املعاشات  قانون  سيعدل  ام  املعاشات 

املعلم؟
العيد  بعد  قادم  قرار  حتى  العمل  املعلمني  وعلى 
كل  مبتابعة  االتصال  جلنة  تكليف  مت  دامت  ما  بايام 

االلتزامات السابقة.
التصريحات  وسط  املعلم  حقوق  تضيع  ان  اخاف 

الكثيرة التي تصدر هذه االيام.
واهلل من وراء القصد

بشفافية
حيدر المكاشفي

تسالي رمضانية

جمهورية السودان 
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والي وسط دارفور يشهد 
إطالق سراح ١٢ نزياًل من سجن

 زالنجي ويثمن دور الزكاة بالوالية
اخلرطوم _اجلريدة 

شهد والي والية وسط دارفور املكلف  سعد آدم بابكر إطالق سراح 
عدد )12( نزيال من سجن زالنجي منهم سيدة وقد مت ذلك بحضور 
الصحة  ، مدير عام  الوالية  بالوالية، مدير شرطة  الزكاة  ديوان  امني 

ومدير سجن زالنجي والغرفة التجارية. 
 وقد جدد والي الوالية اشادته بديوان الزكاة بالوالية للخدمات التي 
لكافة  والسرور  البهجة  وبادخال  الهادفة  البرامج  وتنوع  يقدمها 

شرائح املتمع الضعيفة  املستهدفة بالوالية . 
بيئتهم  وتهيئة  بالنزالء  اإلهتمام  بضرورة  زالنجي  ادارة سجن  حاثا 
السكنية وتزويدهم بالعلم. كما وجه بتلخيص مطالبهم املتمثلة 
في الكهرباء و نقص املياه لتجد حظها من التنفيذ ، موصيا النزالء 
للمجتمع.  طيبة  رسالة  تقدمي  في  املساهمة  سراحهم  املطلق 

مجددا شكره لديوان الزكاة واجلهاز القضائي 
  من جانبه أوضح أمني ديوان الزكاة بالوالية إبراهيم عثمان داؤود بان 
تكلفة اطالق سراح النزالء بلغت 18083030 جنيها لعدد 12 نزيال. 
ومراجعتها،  النفس  مع  للوقوف  فرصة  يعد  السجن  بان  ومشيرا 
بالنماء  لهم  ومتمنيا  أموالهم  زكاة  دفع  في  املكلفني  دور  مثمناً 

والطهر .
و اشاد. مدير سجن زالنجي املقدم شرطة أحمد محمد عمر اشاد  
بديوان الزكاة لتعاونه  خاصة برنامج االفطار الذي قدم للنزالء خالل 

شهر رمضان املبارك.
 اجلدير بالذكر اطمئن والي وسط دارفور  على برنامج الراعي والرعية 
الذي نفذه ديوان الزكاة الذي استهدف عدد )112( متعفف بتكلفة 
الدورة  بالوالية   الزكاة  امانة  أقامت  كما   . 28000000جنيها  بلغت 

التدريبية ملشرفي الدعوة واالعالم باحملليات .

bSu ميزة ماسك  إيلون   أطلق 
تويتر،  ملستخدمي   scriptions
السابق  في  تعرف  كانت  والتي 
والتي   ،  »Super Follows« مبيزة 
حتقيق  للمستخدمني  ستتيح 
ال��دخ��ل م��ن م��ح��ت��واه��م، مب��ا في 
الفيديو  ومقاطع  التغريدات  ذلك 
والنشرات اإلخبارية واملزيد باإلضافة 
إلى الوصول إلى املساحات اخملصصة 
للمشتركني فقط وشارات املشترك 

اخلاصة على تويتر
لتقدمي  بطلب  »تقدم  ماسك  وغرد 
 ، مادة  أي  في  ملتابعيك  اشتراكات 
فيديو  مقاطع  إلى  طويل  نص  من 
طويلة! ما عليك سوى النقر على« 

حتقيق الدخل »في اإلعدادات«
Subscriptions ما هي

 Subscriptions ستساعد 
شهري  دخل  كسب  في  األشخاص 
من احملتوى الذي ينشئونه على تويتر، 
االجتماعي  التواصل  شركة  وقالت 
أيًضا إن منشئي احملتوى قد يتقاضون 
اإليرادات  من  حصة  مقابل  رواتبهم 
bSubscri  التي يجنيها تويتر من

tions »تقدم ملتابعيك األكثر تفاعاًل 
مستوى إضافًيا من الوصول واحملتوى 

Subscriptions اإلضافي«.توفر
حالًيا  متاحة   Subscriptions

املتحدة  ال��والي��ات  في  لألشخاص 
األهلية،  متطلبات  يستوفون  الذين 
في  للمشاركة  التقدم  وميكنهم 
كذلك   ،Subscriptions برنامج 
فإن اخلدمة متاحة عاملًيا على تويتر 
 Android و   iPhone ألجهزة 
الواليات  في  تويتر  على  وكذلك   ،
املتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، 
bSu التفاعل مع محتوى  ،  وأيًضا 

جهاز  من  فقط  متاح   scriptions
Android أو iPhone

ماذا يعني ذلك للمستخدمني
bSubscri  إذا قمت باالشتراك في

فستتمكن   ، ما  لشخص   tions
من الوصول إلى التغريدات احلصرية 
الرسائل  مثل  اإلض��اف��ي  واحمل��ت��وى 
الطويلة  الفيديو  ومقاطع  اإلخبارية 
معك،  امل��ب��اش��رة  وال��ت��ف��اع��الت 

على  أيًضا  املشتركون  سيحصل 
شارة بجوار أسمائهم.

bSu في املتوفرة  امليزات  هي   ما 
scriptions

 Subscriptions ستسمح 
إلى  ب��ال��وص��ول  للمستخدمني 
ال��ت��غ��ري��دات احل��ص��ري��ة وش���ارات 
وضعها  سيتم  التي  املشتركني 
بجوار أسمائهم ، وسيتضمن تويتر 
تويتر  وميزات  اإلخبارية  النشرات 
محتمل،  إضافي  كمحتوى  األخرى 
أيًضا  االش��ت��راك  ملنشئي  وميكن 
لصفحة  مخصص  رابط  مشاركة 
وميكنهم  بهم  اخلاصة  االشتراك 
مباشرة  م��ح��ادث��ات  استضافة 
للمشتركني فقط عند بدء مساحة 
فقط  للمشتركني  »ميكن  وحتديد 

االنضمام«.
ما هي معايير األهلية

مؤهالً  تكون  لكي   ، لتويتر  وفًقا 
على  ي��ج��ب   ، ل��الش��ت��راك��ات 
من  األدنى  احلد  تلبية  املستخدم 
املتطلبات، يجب أن يكون منشئ 
أو  عاًما   Subscriptions 18
يقل  ال  ما  لديه  يكون  وأن   ، أكثر 
عن 10000 متابع ، وقام بالتغريد 
الثالثني  في  األقل  على  مرة   25

يوًما املاضية.

..Subscriptions إيلون ماسك يطلق ميزة
 كل ما تحتاج معرفته عن أحدث مميزات تويتر

القضاء والعدالة في السودان… 
حاجة عجيبة !!

د. مرتضى الغالي

mailto:magamwamagal2@yahoo.com
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تكنولوجيا

َشاِيف َحْل َقِريب! .. َسأَل اخَلِضر َعبَّاس

ض للُعُيون .. وبي ُصوت َمَرق أَنَْفاس  َغمَّ

َعَدم الرُّؤيَة يا ُخوي .. والِكِضب والنَّاس

 وتَْقِدمي )املََصاِلح(! ..َخلَّى َماِفي َحَماس

غنيوة

مقتل 9 اأ�سخا�ص يف كمني م�سلح بو�سط دارفور
بوالية  اخلميس،  آخرون   5 وأصيب  أشخاص   9 ُقتل 
وسط دارفور إثر تعرض فزع أهلي لكمني أثناء تعقبه 
مجموعات متفلتة نهبت ُقطعان من املاشية وتشهد 
والية وسط دارفور التي تسيطر حركة حترير السودان 
أمنية،  نور على جزء منها تفلتات  الواحد  قيادة عبد 
تالحق  التي  املُسلحة،  للجماعات  مكثفاً  وانتشاراً 
عناصرها اتهامات بارتكاب انتهاكات طالت عشرات 
املدنيني وفي السادس من أبريل اجلاري اغتال مسلحون 
بزالنجي ضابطا في اجليش السوداني ونهبوا سيارته 

وفروا إلى جهة غير معلومة.

متديد فرتة ال�سداد لتكاليف 

احلج حتى نهاية رم�سان
أعلن اجمللس األعلى للحج والعمرة متديد فترة السداد 
لتكاليف احلج من اليوم اخلميس ٢٢ رمضان ١٤٤٤هجرية 
موافقه ١٣ ابريل ٢٠٢٣م حتى يوم اخلميس ٢٩ رمضان 
واليات  كل  في  ٢٠٢٣م  ابريل   ٢٠ موافقه  ١٤٤٤هجرية 
وإلتاحة  الواليات  لرغبات  استجابة  وذلك  السودان، 
الفرصة للمختارين الذين لم يتمكنوا من السداد وذلك 
بنكك وطالب اجمللس  وتطبيق  اخلرطوم  بنك  فروع  عبر 
اجلهات املعنية وضع الترتيبات الالزمة لتمكني احلجاج 

من إكمال عمليات السداد خالل الفترة املذكورة.

�سودوكــــــو

كلمات متقاطعة

إبراهيم حسن السيد

معرفة من اخرتق 

ح�ساب الفي�سبوك اخلا�ص بك

يحقق  إنه  يقول  برمجيات  مهندس 
حالياً أكثر من 500 ألف دوالر أميركي

أحدث البرامج والتقنيات القائمة على 
العديد  في  طفرة  االصطناعي  الذكاء 
من اجملاالت واألعمال، ال سيما بعد ظهور 
برنامج )ChatGPT( الذي يشكل أول 
التفاهم  نوعه يستطيع  »روبوت« من 
مع اإلنسان ويقوم باملهام التي يطلبها 
بعيد  حد  إلى  ويستطيع  البشر،  منه 
القيام بها بصورة سليمة دون أن يكون 

من السهل اكتشاف األمر.
ظهور  على  قليلة  شهور  مرور  ورغم 
بي  جي  »تشات  الشهير  البرنامج 
يقوم  اآلن  أصبح  بأنه  تبني  أنه  تي« إال 
بالعديد من مهام املوظفني وخالل فترة 
القلق  يؤكد  ما  وهو  قياسية،  زمنية 
الذكاء  يؤدي  أن  من  دوم��اً  يتردد  الذي 
رمبا  أو  آالف  فقدان  الى  االصطناعي 
مختلف  في  لوظائفهم  البشر  ماليني 

أنحاء العالم خالل السنوات املقبلة.
 Daily« وبحسب تقرير نشرته جريدة
عليه  واطلعت  البريطانية،   »Mail
موظفون  اعترف  فقد  »العربية.نت« 

وعاملون في شركات كبرى بأن برنامج 
على  يعتمد  ال��ذي   )ChatGPT(
هو  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 
الوظيفية  املهام  بأغلب  يقوم  الذي 

أن  دون  وظائفهم  في  اليهم  املوكلة 
يعملون  التي  الشركات  إدارات  تعلم 
بإجنازها  البرنامج  يقوم  املهام  أن  بها 

وليس املوظف.

يستخدمون  بأنهم  املوظفون  واعترف 
بالذكاء  امل��دع��وم  ال��دردش��ة  روب��وت 
وظائف  ف��ي  للعمل  االصطناعي 
متعددة بدوام كامل. ووصف موظفون 
»عاطلني  أصبحوا  بأنهم  أنفسهم 
عن العمل« ألن البرنامج يسمح لهم 
في  الوظيفية  واألعباء  املهام  بإكمال 

نصف الوقت على األقل.
وتتضمن معظم الوظائف التي يقومون 
بها قدراً كبيراً من الكتابة، مثل إنشاء 
روبوت  أثبت  والتي  تسويقية،  م��واد 

احملادثة أنها بارعة بشكل ملحوظ.
والبرنامج الذكي »تشات جي بي تي« 
نظام  على  يقوم  كبير  لغة  منوذج  هو 
ذكاء اصطناعي مت تدريبه على كميات 
لتوليد  النصية  البيانات  من  هائلة 
ملطالبات  بالبشر  شبيهة  استجابات 
معينة. وعندما مت إصداره مجاناً من 
الناشئة   )OpenAI( شركة  قبل 
أعني  فتحت  املاضي،  ديسمبر  في 
اجلمهور على مدى قوة التكنولوجيا 
السنوات  في  عليها  أصبحت  التي 

األخيرة.

يستغل الهاكرز الثغرات األمنية املتعددة في منصات 
حسابات  الختراق  اخملتلفة،  االجتماعي  التواصل 
اخلاصة. وقدم  بياناتهم  واستغالل  املستخدمني 
خبراء التقنية طريقة سهلة وعملية ل معرفة من 

اخترق حساب الفيسبوك اخلاص.
تسمح  تقنية  ملستخدميه  الفيسبوك  ويوفر 
حسابك  إل��ى  ال��دخ��ول  تسجيل  مكان  بتعقب 
الى  دخول  آخر  ووقت  وتاريخ  واملتصفح  اجلهاز  ونوع 
وحماية  اخلروج  على تسجيل  يساعد  مما  احلساب. 
حسابك سريعاً في حال معرفة من اخترق حساب 
التشغيل  إنهاء  عبر  وذلك  بك  اخلاص  الفيسبوك 
وذلك  الفيسبوك،  النشط active sessions على 

عبر اخلطوات التالية:
الدخول  تسجيل  واختيار  اخلاص  متصفحك  -فتح 

على حساب “الفيسبوك”
الشاشة  ميني  أعلى  القائمة  سهم  فوق  -اضغط 

واختيار “اإلعدادات”
الدخول”  وتسجيل  القائمة “األمان  بني  من  -اختار 

ثم قسم “مكان تسجيل الدخول”
يظهر  سوف  السابق  القسم  على  الضغط  -مبجرد 
تسجيل  مت  التي  االجهزة  بجميع  كاملة  قائمة  لك 
الدخول إليها على “فيسبوك”، مبا في ذلك األجهزة 
اجلهاز  ونوع  الدخول  ورصد  تاريخ  حاليا  النشطة 

املستخدم.
-وفي حال رغبتك بتسجيل اخلروج من أحد األجهزة 
السابقة كل ما عليك فعله هو الضغط فوق النقاط 
األمين من كل تشغيل  اجلانب  الثالث على  الرئيسة 
“تسجيل  خيار  لديك  يتوفر  كما  ُم��درج،  نشط 

اخلروج من جميع التشغيالت النشطة”.

موظفون يوكلون مهامهم للذكاء ال�سطناعي ويتفرغون لأعمال اأخرى

الفيدرالي:  التحقيقات  مكتب 
أجهزة  اختراق  من  متكنوا  احملتالون 
ميكنهم  نحو  على  العامة  الشحن 
ضارة  ببرامج  األجهزة  إصابة  من 
الوصول  إمكانية  القراصنة  متنح 
احلواسيب  أو  الذكية،  الهواتف  إلى 

اللوحية، أو احلواسيب الشخصية
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  حّذر 
املستهلكني  حديًثا  األميركي   FBI
الشحن  محطات  استخدام  من 
العامة اجملانية، ألن ذلك ينطوي على 

مخاطر أمنية ال يُستهان بها.
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  وقال 
أجهزة  اختراق  من  متكنوا  احملتالني  إن 
ميكنهم  نحو  على  العامة  الشحن 
ضارة  ببرامج  األجهزة  إصابة  من 
الوصول  إمكانية  القراصنة  متنح 
احلواسيب  أو  الذكية،  الهواتف  إلى 

اللوحية، أو احلواسيب الشخصية.
امليداني  املكتب  تغريدة من  وجاء في 
الفيدرالي  التحقيقات  ملكتب  التابع 
كولورادو:  بوالية  دنفر  مدينة  في 
الشحن  محطات  استخدام  »جتنب 
اجملانية في املطارات أو الفنادق أو مراكز 
الفاعلون  اكتشف  فقد  التسوق. 
السيئون طرًقا الستخدام منافذ )يو 
إس بي( USB العامة إلدخال البرامج 
األجهزة.  في  املراقبة  وبرامج  الضارة 
بي(  إس  )يو  وسلك  الشاحن  احمل 
مقبًسا  واستخدم  ب��ك،  اخلاصني 

كهربائًيا بداًل من ذلك«.
الفيدرالي  التحقيقات  ويُقّدم مكتب 
على  موقعه  على  مماثلة  إرش��ادات 
الشحن  أجهزة  لتجنب  اإلنترنت 

األمنية  النشرة  تُشر  ولم  العامة. 
فيها  تعرضت  حديثة  حاالت  أي  إلى 
جراء  لالختراق  املستخدمني  أجهزة 
استخدام محطات الشحن العامة.

دنفر  في   »FBI»�ال مكتب  وق��ال 
استشارة،  مبثابة  كانت  الرسالة  إن 
إلى  أدت  محددة  حالة  توجد  ال  وإنه 

التحذير.

الفيدرالية  االتصاالت  جلنة  وكانت 

مما   2021 عام  منذ  حذرت  قد  أيًضا 
العصارة«،  على  »االستيالء  يُسّمى 
لألجهزة  االخ��ت��راق  م��ن  ن��وع  وه��و 
الذكية  الهواتف  مثل:  احملمولة، 
تستخدم  التي  اللوحية  واحلواسيب 
ونقل  للشحن  نفسه  السلك 
من  سلًكا  يكون  ما  وعادًة  البيانات، 

نوع »يو إس بي«.
والهدف من هذا النوع من الهجمات 
هو تثبيت برامج ضارة على اجلهاز، أو 

نسخ البيانات التي يحتمل أن تكون 
حساسة، خلسًة.

الفيدرالية  االتصاالت  جلنة  وحّذرت 
األجهزة  أن  م��ن  ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي 
االستهالكية التي حتتوي على أسالك 
تُخترق من  »يو إس بي« مخترقة قد 
أن تسحب  ميكن  التي  البرامج  خالل 
بعد ذلك أسماء املستخدمني وكلمات 
املرور. وطلبت اللجنة من املستهلكني 

جتنب تلك احملطات العامة. 

جتنبوا حمطات ال�سحن العامة للهواتف واحلوا�سيب.. وهذه الأ�سباب



مباحث المستهلك تضبط 
أكبرعمليات الغش التجاري

واخلدمات  والسلع  األسواق  على  الرقابي  العمل  من خالل 
وحماية  التموين  ملباحث  العامة  اإلدارة  به  تقوم  والذي 
من  املستهلك  حماية  مباحث  دائرة  متكنت  املستهلك 
اخمللوط  الدقيق  بشراء  يقوم  والذي  .أ(  )ب  املدعو  ضبط 
تعبئتها  إعادة  في  ويعمل  الصالحية  واملنتهي  )علف( 
بجواالت تخص شركات معروفه لدى املستهلك ويثق في 

منتجاتها.
اإلدارة  مدير  صالح  حسن  إيهاب  شرطة  اللواء  وكشف 
العامة ملباحث التموين وحماية املستهلك عضو اللجنة 
املعلومات  رص��د  ع��ن   املستهلكني  لشؤون  القومية 
أثناء  تنفيذها  مت  والتي  القبض  خطه  وضع  ومت  وحتليلها 
عمل املتهم في إعادة التعبئة وذلك بعد إستصدار األوامر 
النيابية اخلاصة حيث ضبط بحوزته عدد)125( جوال دقيق 
أو تاريخ، كما مت ضبط ميزان  )50( كيلو بدون ديباجه  زنة 
ووضعها  وماكينة خياطه  )25( كيلو  زنة  فارغه  وجواالت 
املواد  دون في مواجهته حتت  الذي  البالغ  كمعروضات في 

31 مواصفات مقروءه مع املاده 82 من القانون اجلنائي.
بالتعاون  امليداني  العمل  إستمرار  عن  صالح  اللواء  وأكد 
والنيابة  واملقاييس  املواصفات  الصلة من  ذات  مع اجلهات 
النفوس  ِضعاف  أعمال  إجهاض  في  اخملتصة  وال��وزرات 
عجلة  وإبطاء  املستهلك  وإستغالل  التجاري  الغش  في 

االقتصاد الوطني .

بشفافية
حيدر المكاشفي

ما حقيقة المقترح االمريكي

أزمة  خلق  في  اخمللوع  النظام  عناصر  جنحت 
في  فشلها  من  بالرغم  وعسكرية،  سياسية 
نيران  أن كان في إشعال  الى مراميها،  وصولها 
احلرب بني العسكريني، أو الوصول الى اهدافها 

في طرح نفسها على الساحة من جديد. 
وتدفع املؤسسة العسكرية اآلن فاتورة )اإلنصات 
( لقيادات احلركة اإلسالمية، التي سعت الى زرع 
السريع،  الدعم  وقوات  اجليش  بني  الفتنة  بذرة 
هذه  البالد  تعيشها  التي  التوتر  حالة  وخلقت 

االيام عسكرياً وسياسياً.
الباب  فتحت  من  هي  العسكرية  فاملؤسسة 
الى  قيادتها  وخرجت  الفلول،  عبره  لتدخل 

املشهد السياسي تهّدد وتتوّعد، كيف ال واجليش 
ترك براحات احلوار والنقاش ومنصات الورش التي 
تناقش اإلصالح لوضع احللول وصوال الى التوقيع 
يكون  حتى  للفوضى  االشارة  واعطى  النهائي، 

الشتات ممكنا !! 
ولكن خان البرهان عهده مع قائد الدعم السريع، 
كما نكص وعده مع املدنيني من قبل عندما أعلن 
دقلو  حمدان  محمد  تفاجأ  هل  عليهم،  إنقالبه 
والفشل  االنقالبات  شاركه  الذي  دربه  برفيق 
آخر  وجها  البرهان  اظهر  وهل  واحلروب،  والهزائم 
غير الذي يألفه دقلو، ماهو حجم الصدمة التي 
والهرولة  القوة  إظهار  لعملية  بحميدتي  دفعت 

الى الوالية الشمالية. 
فاملراقب للغيوم على سماء القيادة اآلن ال يقبل 
الدعم  قوات  هجرة  مواسم  مبررات  تكون  أن 
السريع للشمال، خطوة متهورة أو وليدة صدفة، 
الذي  فاليوم  قوي،  سبب  هناك  يكون  أن  دون 
وصلت فيه قوات دقلو الى الشمال وصلت دبابته 
حترك  أن  أي  دارفور،  من  اخلرطوم  الى  العسكرية 
قواته  وصول  مع  متزامنا  بدأ  دارفور  من  الدبابات 
وفعالً  سبباً  هناك  أن  يكشف  وهذا  مروي،  الى 
املفاجأة  رسمت  أقوى،  الفعل  ردة  جعل  قوياً، 
امنا  والكيزانية  العسكرية  الوجوه  على  ليست 
حتى على املواطنني فما الذي أقلق حميدتي ومن 
بهذا  املواجهة  لتخوم  التقدم  أغضبه حد  الذي 

الطريقة اجلريئة..؟ 

فاملصادر تتحدث أن بعض املعلومات وصلت الى 
اخمللوع،  النظام  عناصر  بأن  السريع  الدعم  قائد 
خارجية  دولة  وأن  قواته  ضد  عمل  في  ستشرع 
مروي  وأن  املؤامرة  مائدة  في  حاضرة  ستكون 
قوات  تستهدف  التي  االنطالق  نقطة  ستكون 

الدعم السريع. 
أن  يريد  الذين  بعروضه  باغت حميدتي  لكن هل 
تصلهم رسالته، وأربك حسابات اخلطط القادمة 

والطبخات غير املستوية،  
مازالت حتمل  املصدومة  اخمللوع  النظام  فعناصر 
)السيخ( في ميادين املعارك السياسية وباحات 
املتقدمة  العسكرية  اآلليات  )خلعتها(  اإلفطار 
بهذه  فالرجل  ُملفته،  عددية  بكثافة  لدقلو 
اخلطوة قال صراحة )أنه جاهز( للمعركة، ولكن 

دقلو جاهز ملن !! 
وكان  وخطط  هدد  ثالث(  )طرفاً  ثمة،  أن  فرمبا 
سيقوم بفعل أكبر كارثة، فدقلو رسالته رمبا ال 
تكون للمؤسسة العسكرية واجليش، قد تكون 
داخلية  جلماعات  أو  متربصة  خارجية  دول  إلى 
تكون  رمبا  لذلك  عليه،  الهجوم  فرصة  تنتظر 

معركته ليست مع البرهان .
دفعه  الذي  ومن  دقلو  حترك  ملاذا  سؤال  أن  لهذا 
!! أهم بكثير من  للخطوة، وماهي رسالته وملن 

اجلدل في إحتماليه املواجهة بينه واجليش !! 
طيف أخير : 

ويا  بالكمال  تنضح  آية  ويا  الشموخ  عز  ياوطن 
تراب جوه العيون بيهو املقل تزداد جمال 

)1(
أو  الضيقة  احلزبية  االنتماءات  من  خال  وبضمير 
االمر،  ووالة  املسؤولني  من  كثير  ذمة  مثل  الواسعة 
أو الوالء والبراء ألي حركة كانت اسالموية، أو حركة 
كفاح مسلح أو مليشيات عسكرية أو موالة طرف 
على طرف آخر، نقول أن املسرح السياسي بالسودان 

هو مسرح الالمعقول وايضا مسرح العبث. 
)2(

منطقية،  غير  ولكنها  متسلسلة  وقائعه  فنجد 
مونولوج  هو  أو  الطرشان  بحوار  أشبه  فيه  واحلوار 
الذات  ح��وار  أنه  فقل  الدقة   شئت  وأن  داخلي، 
املوضوعية،  وع��دم  الغموض  صفات  كل  يحمل 
ومثل هذا املسرح يرسم على وجوه الناس الدهشة 
واالستغراب، الدهشة من هذه األحداث واالستغراب 

فى كيفية إخراجها للناس بهذه الدراما العبثية. 
)3(

)من قولة تيت(  تتابع عاصفة  بالسودان  فاألحداث 
من  األمنية،  األجهزة  من  كثير  انسحاب  بعد  وذلك 
تأجيل  ثم  األجهزة  تلك  اصالح  مناقشة  جلسة 
من  السياسية،  العملية  على  النهائي  التوقيع 
أجل مزيد من التجويد كما أفتى بذلك قائد انقالب 
أول  الفريق    2021 أكتوبر  من  والعشرين  اخلامس 
االتفاق  مع  لسانه  الذي  البرهان،  عبدالفتاح  ركن 
بالضرورة  معلوم  طرف  مع  معلق  وقلبه  اإلط��ارى 
لكم، وإن اقسم أنه للعودة للوراء والى ماقبل احلادي 
وظهور  األحداث  تتابعت  ثم  ابريل2019،  من  عشر 
احلركة اإلسالموية وظهور كبرائهم الذين هم مثل 
الرمضانية  كبراء قوم فرعون، واقامتهم لالفطارات 
املدفوعة  أو  املصطنعة  للحشود  ومخاطباتهم 
القيمة مسبقا، والدنيا عيد والعيد يحتاج ملصاريف 
ومظاريف!! واحلل في مال الشعب الذي استحوذت 
الكفاح  حركات  وايضا  اإلسالموية،  احلركة  عليه 
والالمعقول،  العبث  مسرح  في  شاركت  املسلح 
فاقامت االفطارات الرمضانية خمس جنوم في وطن 
يقال أن غالبية شعبه يعيش حتت خط الفقر، حتديدا 
يتحدثون  أنهم  زعموا  الذين  دارفور  إقليم  سكان 

باسمه، ولن يكتمل هذا املسرح إال بعد حتقيق احللم 
إطالق  وهو  والفلول  الكيزان  يعيشه  الذي  الكبير 

سراح اخمللوع عمر البشير لظروف إنسانية. 
)4(

ومازالت أحداث مسرح العبث والالمعقول تتواصل، 
الدعم  ق��وات  من  جحافل  متر  املشاهدين  وأم��ام 
السريع فى طريقها إلى مدنية مروي وجانب آخر من 
تلك القوات يتمركز فى أنحاء مدينة الفاشر، ومثل 
هذه األحداث التي ذكرناها سابقاً ال ميكن أن حتدث 
فمثال  احلاكمة،  اإلنقالبية  السلطة  علم  دون  وتقع 
الضالل،  وفلول  املصائب  كيزان  يتحرك  أن  ميكن  ال 
ويقيمون  الواسعة  البراحات  هذه  في  ويتمددون 
افطاراتهم ومخاطباتهم، دون وجود ضوء أخضر من 
سلطة األمر الواقع التي تعلم علم اليقني أن حزب 
الفترة  أنشطته فى  البائد محظورة  الوطني  املؤمتر 
وداك  اإلنقالبية  السلطة  )دي  ولكن  االنتقالية 

غضها للطرف(.
)5(

ومعلوم أن لكل رواية أو قصة بداية وعقدة واخيراً يأتي 
احلل، ومعلوم بداية قصة انقالب البرهان وحميدتي 
وهم  معلوم  واحلل  اآلن  إليها  وصلت  التي  والعقدة 
اإلنقالبية  إنهاء احلالة  يدورون حوله، فال مناص من 
حال  ينصلح  ولن  الوطن،  منها  يعاني  التي  احلادة 
بداياتها،  ف[  به  صلحت  مبا  إال  الديسمبرية  الثورة 
وتبت يد أعداء الثورة ومن ساعدهم وتفكيك نظام 
ضرورة  وقانونياً  سياسياً   1989 يونيو  من  الثالثني 

إنسانية وواجب وطني مقدس.   

المؤامرة أم المواجهة !! 

صباح محمد الحسن 

أطياف

Sabooha9988@gmail.com
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الأخرية

من يقنعنا بأن ما يجري بني قائد االنقالب البرهان 
وقائد مليشيات الدعم السريع، ليس لعبة إللهاء 
االطاري،  االتفاق  على  النهائي  التوقيع  عن  الناس 
وقد تعودنا من كالهما الكذب، واصبحنا ال نصدق 
مرتقبة،  )كارثة(  عن  كان  ولو  حتى  حديثهما 
قناعة  رغم  البالد  نهاية  بأنها  تصويرها  يحاولون 
عز  املولى  برعاية  محروس  الوطن  هذا  بأن  اجلميع 

وجل وطيبة وكرم وسلمية أهله البسطاء.
أوال كان ال يحق للبرهان تسليم مطار مروي جلهة 
ك�)ضيعة(  البالد  في  يتصرف  ولكنه  أجنبية، 
تخصه ال ك�)وطن( يضم مئات االثنيات والقبائل، 
كما ال يحق ايضا لقائد مليشيات الدعم السريع 
مجبراً  ذلك  فعل  انه  قوله  رغم  املطار  محاصرة 
اخاك ال بطل، بعد تعنت البرهان واصراره على خبر 
تسليم البالد لتكون رهنا لقوى خارجية، واصراره 
اإلثيوبي  املصري  الصراع  في  البالد  زج  عدم  على 

على سد النهضة.
بني  أساسا  صراع  هناك  بأن  نصدق  ال  أننا   ورغم 
من  أكثر  مصير  في  يتحكمان  الذين  اجلنرالني 
أربعني مليون مغلوب على أمره، إال أن محاوالتهما 
يجب  صراع  هناك  بأن  والعالم،  الناس  )ايهام( 
السياسية،  العملية  في  املضي  قبل  أوال  ايقافه 
سيضر بالبالد وسيستمر بكل تأكيد الركود الذي 
تعاني منه كافة القطاعات، ويعود على   املواطن 
لن  تأكيد  بكل  وهو  العيش،  في  ضنكاً  البسيط 
السياسية  العملية  يؤخر  وقد  مصاحلهم  يخدم 
لفترة ولكنه لن يوقفها نهائيا، ونعلم أيضا أن كل 
قمة  على  أنهما  طاملا  كثيرا  يهمهما  ال  قلناه  ما 

الدولة ولو الى حني.
فالكل  الغريبة  املعدالت  تكمن  السياسة  في 
)يلعن( وقوفه مع رغبة الشعب، في الوصول إلي 
يعمل  اجلميع  بينما  دميوقراطية،  مدنية  حكومة 
ضد ذلك فالبرهان يدعم احلركات اإلسالمية التي 
الرئيس  يدعم  بينما  دميوقراطية  حكومة  تريد  ال 
وجوده  اإلسالمية  احلركات  تهدد  الذي  املصري 
البرهان، واخلليج الذي يدعم حميدتي الذي يدعم 
استمرار  الوقت  ذات  في  يريد  االط��اري،  االتفاق 
البرهان الدكتاتور حتى ال يواجه بحكومة مدنية 
يرفض  ال��ذي  واليسار  معها،  التعامل  يصعب 
جهود  يدعم  واحلركات  العسكر  مع  التفاوض 
حركة عبدالواحد، والكل يكذب ويظهر ماال يبطن 
والوطن يغلي باملؤامرات واملواطن البسيط يقتله 

اجلوع، فتبا للسياسة واكاذيبها.
الوطن  هذا  ملستقبل  خيرا  اردنا  أن  جميعا  علينا 
املوجودة  السياسية  القوى  جميع  نتجاوز  أن 
)اخلتمية  عقائدية  أح��زاب  من  اليوم  بالساحة 
واالنصار( الى أحزاب يسارية )الشيوعي والبعث( 
وابعاد  الدين،  باسم  تتاجر  التي  االحزاب  تلك  الى 
حول  جميعا  ونلتف  املتمردة،  واحلركات  العسكر 
هؤالء الشباب الذي دفع الغالي والنفيس وضحى 
املستقبل  فهم  الوطن  هذا  أجل  من  ب��االرواح 

احلقيقي له. 
والثورة  ستظل مستمرة

واجملد واخللود للشهداِء
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ودول  وخارجية،  داخلية  كثيرة،  جهات  أن  املعلوم  من 
عديدة عربية واجنبية، تدخلت الحتواء األزمة الناشبة 
هذه  كل  وقدمت  السريع،  والدعم  اجليش  قيادتي  بني 
اجلهات والدول مقترحات مختلفة، لتجاوز هذه األزمة 
ومن  تذر،  وال  تبقي  ال  حرب  الى  تتطور  ان  توشك  التي 
حول  التسريبات  بعض  تداولت  املقترحات  هذه  بني 
املوحدة  القيادة  لهيئة  األمريكي  املقترح  اسمته  ما 

ومقترح دمج قوات الدمج السريع..
من  تتكون  املوحدة  القيادة  هيئة  أن  للتسريب  ووفقا 

ستة أعضاء..تفاصيلها كاآلتي..  
رئيسا  السودانية..  املسلحة  للقوات  العام  *القائد 

للهيئة..
*قائد قوات الدعم السريع..عضوا..

السودانية  املسلحة  القوات  من  جنراالت  *ثالثة 
السودانية.. املسلحة  للقوات  العام  القائد  يعينهم 

أعضاء..
قوات  قائد  يعينه  السريع  الدعم  قوات  من  *جنرال 

الدعم السريع..عضوا..
وتضمن املقترح الشروط التالية..

السودانية  املسلحة  للقوات  العام  القائد   *يدعو 
لالجتماع ويرأس هيئة القيادة بصفته عًضا ال يحق له 
تتخذها  التي  بالقرارات  الدولة  رئيس  ويبلغ  التصويت 

هيئة القيادة..
*يجب أن يتم االتفاق بنسبة 5/4 إجماع من األعضاء 

املصوتني في هيئة القيادة..
يحيلها  الهيئة  داخل  حلها  يتعذر  التي  القضايا   
رئيس الهيئة إلى مجلس األمن والدفاع للفصل فيها 
برئاسة رئيس الوزراء ويصادق عليها رئيس الدولة وفقا 
االنتقالي  الدستور  أو   / و  النهائي  السياسي  لالتفاق 

والقوانني ذات الصلة..
*يجوز للفريق أول البرهان وللفريق أول دقلو االحتفاظ 
السودانية وقوات  للقوات املسلحة  مبناصبهم كقادة 
انتخابات  دورة  أو  الدمج  اكتمال  حتى  السريع  الدعم 

ثانية، أيهما يأتي أوالً..
للمراجعة  وشروطها  القيادة  هيئة  *تخضع هيكلية 
الفترة  انتهاء  بعد  منتخب  دول��ة  رئيس  قبل  من 

االنتقالية..
املقترح،  الدمج  مراحل  ج��دول  املقرح  تضمن  كما 

كالتالي:
*مرحلة توحيد هيئة القيادة وتنتهي خالل 30 يوما من 
لإلصالحات  والتخطيط  االنتقالية  احلكومة  تشكيل 

املطلوبة واجلداول الزمنية لتنفيذها..
*مرحلة توحيد هيئة االركان..
*مرحلة توحيد قيادة املناطق..

*مرحلة توحيد قيادة الفرق..
وجاءت شروط الدمج في املقترح كاآلتي.. 

هيئة  ملوافقة  مرحلة  لكل  املعالم  حتديد  *سيخضع 
التخطيط  نتائج  على  اعتماًدا  املوحدة،  القيادة 
بشكل  املراحل  عناصر  بعض  حتدث  وقد  التفصيلي، 

متزامن.
الدعم  وقوات  السودانية  املسلحة  القوات  *تلتزم 
ملراكز  املشترك  للتشغيل  األولوية  بإعطاء  السريع 
املراكز  املركزية واإلقليمية وإبالغ  العمليات املشتركة 
بجميع عمليات وحركات القوات املسلحة السودانية 

وقوات الدعم السريع. 
*يجب أن تتم املوافقة على أوامر نقل القوات املسلحة 
البحتة  السريع  الدعم  وحدات  أو  احملضة  السودانية 
القوتني  كال  من  ممثلني  قبل  من  وداخلها  اخلرطوم  إلى 

حتى يتم دمجها.
*ال تستغرق عملية دمج القوات املسلحة السودانية 
ويعتمد  سنوات   10 من  أكثر  السريع  الدعم  وقوات 
التخطيط  من  مزيد  على  النهائي  الزمني  اجل��دول 

التفصيلي..
املقترح أعاله هو ما نقلته بعض التسريبات وتداولته 
بعض املواقع، على اعتبار أنه مقترح تقدمت به امريكا 
العالية..فما  التوتر  وتيرة  وخفض  االزم��ة  حللحلة 
حقيقته وهل مت بالفعل التداول حوله، وما انتهى اليه 

القرار بشأنه من كال الطرفني..

صفاء الفحل

Safaa.fahal@gmail.com 

عصب الشارع!!!

من يصدق مسيلمة  

مسرح العبث العسكري السياسي السوداني

طه مدثر

 ما وراء الكلمات

 ChatGPT 20 ألف دوالر.. مبتكر
يقدم مكافأة حال اكتشاف أخطاء 

في روبوت الدردشة
أطلقت OpenAI برنامج Bug Bounty ، والذي سيدفع 
في   عيوبا  اكتشفت  إذا  دوالر   20.000 إلى  يصل  ما  لك 
ChatGPT  وأنظمة الذكاء االصطناعي األخرى اخلاصة 
فرانسيسكو  سان  من  تتخذ  التي  الشركة  وتدعو  به، 
ملراجعة  للتكنولوجيا  واملتحمسني  الباحثني  لها  مقرا 
وظائف معينة في ChatGPT وإطار عمل كيفية اتصال 

األنظمة ومشاركتها مع تطبيقات الطرف الثالث.
املكافآت  منح  سيتم   ،»RT« موقع  ذك��ره  ملا  ووفقا 
عنها،  يبلغون  التي  األخطاء  شدة  على  بناء  لألشخاص 

مع تعويض يبدأ من 200 دوالر لكل ثغرة أمنية.
tCha  ويأتي البرنامج بعد أنباء عن قيام إيطاليا بحظر
 OpenAI في  البيانات  خرق  سمح  أن  بعد   GPT
وهي   t األشخاص  محادثات  مبشاهدة  للمستخدمني 
مشكلة ميكن أن يجدها صائدو املكافآت قبل أن تضرب 

مرة أخرى.
للبناء  متحمسون  »نحن  بيان  في   OpenAI وشاركت 
خالل  من  باإلفصاح  املتعلقة  املنسقة  التزاماتنا  على 
خبرتك  األمنية.  الثغرات  معلومات  لتأهيل  حوافز  تقدمي 
على  احلفاظ  على  مباشر  تأثير  لها  سيكون  ويقظتك 

أنظمتنا واملستخدمني لدينا آمنة«.
الرائدة،  األخطاء  مكافأة  منصة   ،Bugcrowd وتدير 
متت  قد  ضعف  نقطة   16 أن  وتُظهر  اإلرس��ال  عمليات 

مكافأتها مبتوسط دفع 1287.50 دوالرا حتى اآلن.
من  اإلرس��ال  عمليات   OpenAI تقبل  ال  ذل��ك،  ومع 
 ChatGPT الذين يقومون بكسر حماية  املستخدمني 
لروبوت  املتغيرة  األنا  إلى  للوصول  الضمانات  جتاوز  أو 

الدردشة.
واكتشف املستخدمون أنه يتم الوصول إلى إصدار الهروب 
 t DAN من خالل موجه خاص يسمى ChatGPT من

أو »افعل أي شيء اآلن«.
وحتى اآلن، سمحت بردود تتكهن باملؤامرات، على سبيل 
املثال أن االنتخابات العامة األمريكية في عام 2020 قد 

»ُسرقت«.
»كوفيد«  لقاحات  أن  أيضا   DAN نسخة  وزعمت 
على  للسيطرة  عاملية  مؤامرة  من  كجزء  تطويرها  »مت 

السكان«.

أكدت دراسة علمية أن تراكم بروتني 
الدماغ  ف��ي  سينوكلني«  »ألفا 
من  معينة  بأشكال  بالفعل  مرتبط 
يفتح  قد  ما  بالباركنسون،  اإلصابة 
املبكر  التشخيص  أم��ام  الطريق 
إلى  الدراسة  وخلصت  املرض،  لهذا 
من  مرتفعة  مستويات  وج��ود  أن 

الدماغي  السائل  في  البروتني  هذا 
الشوكي، »يساعد بدقة كبيرة )في 
ملرض  النموذجية  األشكال  حتديد( 
إلى  الدراسة  وأشارت  باركنسون«، 
البروتينة  هذه  من  عاٍل  تركيز  رصد 
عالمات  لديهم  الذين  املرضى  لدى 
سيما  وال  باركنسون،  ملرض  مبكرة 

فإن  ذلك،  ومع  الشم،  ضعف حاسة 
الدقة.  في  متكافئة  غير  النتائج 
فاملرضى الذين يحملون طفرة جينية 
تُعرف باسم »ال ار ار كي 2«، مرتبطة 
بأشكال معينة من مرض باركنسون، 
ال توجد لديهم هذه التكتالت بصورة 

منهجية.

تقدم كبير في تشخيص »باركنسون«
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