
اإخوتي الأعزاء ...

العظيمة,  بالدنا  لإ�شتقالل  والخم�شين  التا�شعة  الذكرى  الأيام  هذه  علينا  تمر 
الما�شية  الأجيال  لدن  من  وتلتقي  حلقاتها  تت�شل  هذه  الإ�شتقالل  م�شيرة  ولعل 
التي كافحت ونا�شلت وجاهدت حتى رفعت علم ال�شودان عاليًا خفاقًا على �شارية 
الق�شر الجمهوري فكان لها ما اأرادات حتى اأ�شبح رمزًا وعنوانًا لكبرياء وعظمة 

هذه الأمة ..

نحتفل اليوم وبالدنا تمر بمرحلة تحتاج فيها اإلى جهد اأبنائها بالعمل �شفًا واحدًا 
من اأجل اأن يظل ال�شودان وطنًا �شامخًا وقويًا ينعم فيه اإن�شانه بالأمن والإ�شتقرار 

والرخاء.

الغالي  بذلوا  الذين  الوطني  الن�شال  قادة  من  الأول  الرعيل   qلنحي اليوم  نحتفل 
والعافية  ال�شحة  بدوام  لهم  اهلل  وندعوا  اإ�شتقالله  ال�شودان  لينال  والنفي�ض 

ونترحم لمن اإختاره اهلل اإلى جواره, اأن يجعل الجنة مثواه ويتقبله قبوًل ح�شنًا.

فالمطلوب منا اأن نحافظ على هذا الإ�شتقالل بالعمل �شويًا لخير ال�شودان واأمنه 
واإ�شتقرار ه ونماءه وتقدمه وعزته ورفاهية �شعبه واأن نتما�شك �شويًا لدرء المخاطر 
في  الأمل  ويحدونا  الجديد,  العام  ن�شتقبل  ونحن  خا�شة  وار�شه  تتهددنا  التي 
ب�شريات كثر ننتظرها ون�شرئب لها بتحقيق المزيد من الإنجازات على الم�شتويات 

المختلفة تحقيقًا للوعد الذي قطعته قيادة الدولة العام الما�شي.

منا�شبة,  باأعظم  تحتفلون  واأنتم  الأوفياء  �شعبنا  اأبناء  لكم  التqحية  الختام  وفي 
وفقنا اهلل واإياكم لما فيه الخير للبالد والعباد وكل عام واأنتم بخير.

بقلº رFي�ض مجل�ض الEدارة

إفتتاحية

المهóæ�ض/ UصìÓ الóين ون�صي محمN óير

وRير رFا�صة الجمهورية
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بالدي أ نا..بالد ناسا مواريثهم 

يف أول يش..كتاب الله 

وحصان مرسوج، وسيف مسنون حداه درع 

كتاتيبم ترسج الليل مع الح�ان 

وشيخا يف الخالوي ورع 

وكم نخالت تهبهب يف جروفا الساق 

وبقرة حلوبة تتّرضع وليها رضع 

بلدي أنا 

----------------------

وتتدفق مياه النيل عىل الوديان 

بياض الفضة يف وهج الهج� بيشع 

بلدي سهول ، بلدي حقول بلدي الجنة للعاشوها 

أو يل الربّة بيها سمع 

بلدي بلد ناساً تكرم الضيف 

وحتى الط� يجيها جعان ومن أطراف تكيها شبع 

بلدي بلد الصفقة والطنبور وجاراتن تنق بالليل 

وبنوتن تحا´ الخيل 

يشابن زي جدي الريل 

بلدي أمان ، بلدي حنان وناسا ُحنان 

يكفكفوا دمعة املفجوع 

ويبّدوا الغ� عىل زاتم 

يقسموا اللقمة بيناتم 

ويّدوا الزاد حتى ان كان مص�م جوع 

يحبّوا الجار 

ºوتوا عشان حقوق الجار 

يضوقوا النار عشان فد دمعة 

وكيف الحال؟.... لو شافوها سايلة دموع

ديل أهيل.. واللــــــــــه ديل أهيل 

بقيف يف الدار يف نص الدار 

وأقول يل الدنيا. كل الدنيا ديل أهيل 

عرب ممزوجة À دم الزنوج الحارّة 

ديل أهيل.. ديل قبيلتي ملّن أدور أفصل للبدور فصيل 

ديل فصيل 

أقول بعيض 

----------------------

أالقيهم ترسبوا يف مسارب الروح 

بقوا كيل

أالقي قلبي واإلحساس 

وسافر يف بحار شوقم زمــــان عقيل 

أنا محل قبّلت ألقاهم معاي ، معاي زي ضّيل 

أنا لو ما جيت من زي ديل 

كان وا أسافاي ، وا مأساÊ وا ذيل 

 ...Ìتصّور كيف يكون الحال لو ما كنت سودا

و أهل الحارة ما أهيل

ÉfCG …OÓH

كلمات ال�شاعر/ اإ�شماعيل ح�شن
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Oó©dG áª∏c

ُرفع نداء الفجر الول لهذا اليوم الأغر غرة يناير 2015 م , وا�شتيقظت معه المة ال�شودانية 
ارتوت زهراتها  التي  الحرية  تلك  الحرية..  برائحة  المميز  ال�شباح  ت�شن�شق عبير هذا  وهي 
المجاهدين  اأيادي   , ايادm خ�شراء  , فلحته  بتراب طيب  من دماء طاهرة وعرق زكي اختلط 
والمنا�شلين من الأجداد والآباء ,, الذين ك�شروا قيد ال�شتعباد الي رحاب النعتاق , ومزقوا 

فرو�ض ال�شتالب الي حقوق التحرر , واأبدلوا ليل ال�شتعمار بنور ال�شتقالل ,,
دموعهم  ال�شودانيون  فيها  ذرف  التي  الذكري  لهذه  والخم�شين  التا�شع  العام  اليوم  ن�شتقبل 
رايات  ويرون  الجمهوري  الق�شر  �شارية  علي  �شعودا  تت�شارع  اإ�شتقاللنا  راية  ي�شاهدون  وهم 
ال�شتعمار تتهاوي تحتها باعتبار ان مقامها ا�شاًل لي�ض في هذا المو�شع ,, تاأتي هذه الذكري 
وعزيمة �شعبنا وقيادته توؤكد يومًا تلو اآخر اأن جذوة ال�شيادة الوطنية وا�شتقالل النهج والقرار 
لن تخبو فينا اأبدا مهما حاول ال�شتعمار التدثر برداءات جديدة والتنكر بوجوه مختلفة , وان 
غايات امتنا في التطور والتنمية والرفاه �شتم�شي بنف�ض عزيمة من �شطروا مالحم النزال في 

القتال ,, والن�شال في المحافل لتحقيق ال�شتقالل. 
عõيõي القارÇ وعõيõتي ,,

يتزامن  الذي   ) الجمهوري  الق�شر  ) مجلة  الجديد من  العدد  بهذا  عليكم  نطل  ان  ي�شعدنا 
ينال  ان  عظيما  اأماًل  يحدونا  ونحن   , الجديد  العام  واإ�شراقة  المجيد  ال�شتقالل  ذكري  و 
التحريرية  القوالب  بين  فيه  نمزج  ان  حاولنا  العدد  فهذا   ,, ر�شاوؤكم  ويالم�ض  اإ�شتح�شانكم 
لالأعداد ال�شابقة المتملثة في تناول ملف ال�شتقالل , ور�شد اأبرز الأن�شطة الرئا�شية وكذلك 
عر�ض اأبرز المنجزات وبين ما تم اإ�شتحداثه من تناول لمو�شوعات متعددة عبر تقارير و�شور 
اأعدتها هيئة التحرير , ومقالت لأقالم �شودانية ل تتخطاها العين تناولت العديد من ق�شايا 

الراهن المف�شلية والحيوية التي ت�شاهم في بناء المة وتاأكيد هويتها ووحدتها.. 
 cذل∂ اأعõاFي.. 

لإفتتاح  ال�شتعدادات  اإكتمال  المجيدة متزامنا مع  الذكري  العدد في هذه  ياأتي �شدور هذا   
العهد  الأنيق الذي يعتبر اول مبني رئا�شي ين�شاأ في  الرئا�شي الجديد , هذا ال�شرح  المبني 
ال�شودان  جمهورية  بين  والمثمرة  المتطورة  ال�شداقة  من  جانبًا  يج�شد  وكذلك   , الوطني 
تهيئة  هو  المبني  هذا  اإن�شاء  اأهداف  من  اإن  معلوم  هو  وكما   - ال�شعبية  ال�شين  وجمهورية 
ال¶رو± المنا�سبة والمعقولة لإنجاR الن�ساط الرئا�سي المتمثل في قيادة الدولة واداQة �سÄونها 
واإيجاد   , تربطهم عالقات مع بالدنا  التي  الدول  ووفود  وقادة  روؤ�شاء  اإ�شتقبال  , وكذلك في 
الم�شترك  ال�شاأن  في  والتباحث  المحادثات  لإدارة  القيادية  الم�شتويات  لهذه  الالئقة  البيئة 
وال�شاأن الدولي وتوقيع الوثائق والتفاقات التي تحمي م�شالح البالد وتعود علي الوطن بالفوائد 
التنموية والقت�شادية المرتجاة ,, وفي هذا ال�شدد اأعددنا ملفًا كاماًل عن ق�شة ومراحل بناء 

الق�شر الرئا�شي الجديد , و�شخو�شًا كانوا جنودًا مجهولين خلف كل تفا�شيله. 
 وفقنا اهلل جمعيًا ل�شون راية ال�شتقالل , واألهمنا العزيمة والحكمة والتدبر في �شبيل رفعة 

الوطن الغالي.. 
واإلى الملتقى

 بقلم رئي�ض التحرير
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 مجدي عبدالعزيز الفكي
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

رئي�ض الجمهورية يخاطب فاتحة اأعمال الدورة العا�شرة للهيئة الت�شريعية وي�شيد بالدور 
الذي ت�شطلع به في ممار�شة مهامها في الت�شريع والرقابة علي الداء.

6

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

رئي�ض الجمهورية يخاطب فاتحة اأعمال الدورة العا�شرة للهيئة الت�شريعية وي�شيد بالدور 
الذي ت�شطلع به في ممار�شة مهامها في الت�شريع والرقابة علي الداء.

Tص``````````````هó الع```ام 2014, نûصاWًا �صيا�صيًا ودبلوما�صيًا 
قام   åحي الجمهورية,  رFا�صة  م�صتوى  على   Óًفاع
ال�صيó رFي�ض الجمهورية بõياراä ر�صمية للعóيó من 
 äياراR بين  ما   âوعæت والûصقيقة,  ال�صóيقة  الóول 
cافة  على  مميõة   äقاÓع بال�صودان  ترب£ها  لóول 
 äتمراDالمو من   óيóالع في  مûصارcًا  اأو   äالم�صتويا
البÓد  Rار  cما   äالوليا لبع†ض  داNلية   äياراR او 
 âفóg صقيقةûيقة والóول ال�صóال Aصا�Dمن رو óيóالع
gذا  وت£وير  المûصتر∑  الثæاFي  التعاون   ºدع الى 
 ô«ãµdG ≈∏Y …Qƒ¡ªédG ô°ü≤dG á∏ée ∞≤J ,•É°ûædG
الرFا�صة  موD�ص�صة   ïلتاري اEثراAًا  المæاTصط  gذ√  من 

وتوثيقًا لنûص£تها الر�صمية.
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

مرا�صº بروتوcول
دخول رئي�ض و نواب الهيئة الت�شريعية 
للق�شر الجمهوري لت�شليم خطاب الجابة.

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG



»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

 á````````j’ƒd ¬JQÉjR ∫ÓN
Óســــــــ�c

 kGOóY íààØj ô«°ûÑdG
 á«ªæàdG ™jQÉ°ûªdG øe
.áلو’يÉH á«eدîالh

رFي�ض الجمهورية يفتتí عóدًا من المûصاري™ التæموية والóîمية 
بولية البحر الحمر بح†صور الرFي�ض التûصادي اEدري�ض دبي..
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

الرFي�ض البûص```````ير
 ي∏àق« ahد éeموáY الµëمAÉ الدhل»H áرSÉFسá الرF»�¢ ا’eريµ« ا’SCسL ≥Ñ»م« ÉcرJر.

 íæªj ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ
 ≥HÉ°ùdG »æ«°üdG ô«Ø°ùdG
 á≤Ñ£dG øe ø«∏«ædG ΩÉ°Sh
 »a √Oƒ¡éd kGôjó≤J ≈dh’G
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dÉH AÉ≤JQE’G
.øدي∏Ñال ø«H
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

ÓNل Rيارت¬ للقاgرة:
البشير والسيسي يؤكدأن علي عالقات تكاملية متميزة و نموذجية في  الرئيسان 

كافة المجاالت.

ÓNل Rيارت¬ للîرWوم:

السيسي يؤكد علي أزلية العالقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل علي 
تطوير عالقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

 ¿GOƒ°ùdG É¡dòH »àdG Iô«ÑµdG Oƒ¡édG ¿ƒæªãj É°SÉ°ûæ«c á«WGô≤ªjódG ƒ¨æµdG áª°UÉ©H ô°ûY á©HÉ°ùdG É°ù«eƒµdG áªb »a ¿ƒcQÉ°ûªdG AÉ°SDhôdG
.ábرÉaC’دة اÉالقh AÉسSDhالر øe لعديدÉH áالقم ∫ÓN »قà∏ي áمهوريéال ¢�«Fال�س»د رh á«ريقa’رة اÉالق »a مÓق»≤ ال�سëàل
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»a ∑QÉ°ûj ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ
.á«Hƒ«K’G QGO ôëH áæjóªH ådÉãdG ÉfÉJ …óàæe

 ±ô°ûj ¢ù«FôdG ó«°ùdG
 É«∏©dG áæé∏d ∫h’G ´ÉªàL’G
 ∫Éª°T áj’h ô«Øf OÉæ°SE’
 .¿Éaردc

 »≤à∏j :ô«`````````````°ûÑdG
 QGƒëdG áæéd
 â«ÑH 7+7 »æWƒdG
.áaÉ«ال†س

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG



رFي�ض الجمهورية يîاÖW اأعمال الجتما´ 
ال�صتثæاFي للمجل�ض القت�صادي والجتماعي 

بالîرWوم موócDًا اEالتõام ال�صودان بµامل 
ال�صتراتيجية التæمية التي اأقرتها قمة 

.âويµال

رFي�ض الجمهورية ي�صتقبل الرFي�ض الريتري 
ا�صيا�ض اأفورقي ببيâ ال†صيافة ويبحثان 

العÓقاä الثæاFية بين البلóين.

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG
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سلفاكير:
 يعرÜ عن تقóير√ وTصµر√ العمي≤ 
لل�صودان حµومة وTصع```````بًا.

رئيس الجمهورية
يلتقي وRير الîارجية الرو�صي 

�صيرجي لفرو±..

البشير: 
يوócD علي متانة العÓقاä بين 
ال�صودان ودولة جæوÜ ال�صودان.
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∫ó©dG IQGRƒd OóédG ø««fƒfÉ≤dG øjQÉ°ûà°ùª∏d º°ù≤dG AGOCG ±ô°ûjh

رFي�ض الجمهورية يوócD باأن:
الحوار المجتمعي يمهد لمرحلة جديدة لنه�شة ال�شودان 

ويفتح الباب لترتيب م�شارات الحوار الوطني.

 :ô«°ûÑdG ô«°ûªdG
…ôëH á©eÉL ÜÓW èjôîJ πØM ó¡°ûj
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:ô£b ádhód ¬JQÉjR ∫ÓN
 óªM øH  º«ªJ  ï«°ûdGh  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ
 á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  QÉ°ùe  ¿ÉãëÑj  »fÉK  ∫BG

.Égوير£J »∏Y πالعمh

 »Ñ«∏dG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  πÑ≤à°ùj  ..ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ
 kÉÑ©°Th  áeƒµM  ¿GOƒ`°ùdG  ±ƒbh  ócDƒjh  »æãdG  ˆGóÑY

.»Ñ«∏dG Ö©°ûdG ™e

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG



 ™e  …QhÉ°ûàdG  AÉ≤∏dG  ÖWÉîj  ..ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ
.á«سSÉ«ال�س iالقو

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG
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 ΩÉ©dG  ∫ÓN É¡H  ΩÉb »àdG  á«LQÉîdG  äGQÉjõdG  »a ájQƒ¡ªédG  ¢ù«Fôd  ∫h’G ÖFÉædG  ó«°ùdG  •É°ûf  πãªàjh

 á«ª°SôdG πaÉëªdGh áØ∏àîªdG äÉj’ƒ∏d á«∏NGódG äGQÉjõdG »∏Y Oó©dG Gòg »a ¬JOÉ«°S •É°ûf πªà°ûj Éªch

التي Tصرفها بالح†صور اأو المîاWبة.

ájQƒ¡ªédG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ó«°ùdG •É°ûf

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

الæاÖF الول يîاÖW موDتمر الم¨تربين ويق∞ 

Öعلى المعر�ض الم�صاح

مهرجان التمور

لóي لقاF¬ اأمبيµي: الæاÖF الول يوócD جóية الحµومة 
في اEنفاP الحوار الûصامل حتي ي�صل الي Zايات¬.



»°SÉFôdG •É```````````°ûædG»°SÉFôdG •É```````````°ûædG»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

الæاÖF الول في Rيارت¬ للمملµة الأردنية 

الهاTصمية.

ÓNل لقاA√ الرFي�ض الأردني

ويود´ الرFي�ض الأريتري

19

الæاÖF الول لرFي�ض الجمهورية ي�صتقبل وRراN Aارجية �ض Uض 
AراRبمجل�ض الو
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الØري≤ اhC∫ رµH øcري 

 ∫hC’G ÖFÉædG /ídÉ°U ø°ùM

 ¢SCراàي áمهوريéال ¢�«Fلر

 ∑QÉ°ûªdG ¿GOƒ°ùdG óah

a« القمá العÉديá لÉëJÓد 

 É«æ«Z ájQƒ¡ªéH »≤jôa’G

.á«FواàسS’ا

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

áª≤dG ¢ûeÉg ≈∏Y ábQÉaC’G IOÉ≤dG øe ójó©dÉH »≤à∏jh
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äال�صودان لقمة البحيرا óو يقود وف

ناÖF رFي�ض الجمهورية في الم�صالحاä القبلية 
äيقاRصر¥ دارفور بين المعاليا والرT بولية

ناÖF رFي�ض الجمهورية يوج¬ بعµ�ض الوج¬ الثقافي 
ال�صوداني بمعر�ض الµتاÜ الóولي الîرWوم 2-9-2014 

ناÖF رFي�ض الجمهورية, يتراأ�ض وفó ال�صودان 
لل�صين للمûصارcة في مæتóى حول ”الروDية 

 ÜرZمية بين ال�صين وæالم�صتقبلية للت
اآ�صيا وTصمال اأفريقيا”, الذي عقó بمقاWعة 

تûصيجيانT -èصر¥ ال�صين.

ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ÖFÉf •É°ûf
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نيال  مóيæة   Aهرباµل تTóصيæة  لóى  ح�صبو.. 
في Rيارت¬ الأNيرة لولياä دارفور

مîاWبت¬ لأFمة الÓîوي بولية ZرÜ دارفور
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مîاWبت¬ لîتام فعالياä العمل ال�صيفي.. ولية الق†صار±

ناÖF رFي�ض الجمهورية بóار اEتحاد ال�صحفيين ال�صودانيين

موDتمر ق†صايا 
الEعÓم 
- قاعة 

ال�صóاقة
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البروفي�صور/ 
اEبراgيóæZ ºور 
م�صاعó رFي�ض 
الجمهورية يقóم 
تæويرا حول 
 äمفاو�صا äمجريا
 óم  لل�صيÓال�ص
رFي�ض  الجمهورية

وÓNل جل�صاä التفاو�ض باأدي�ض اأبابا 

ÓNل مûصارcت¬ في ملتقى الحوار الوæWي

»°SÉFôdG •É```````````°ûædG
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 óقير م�صاعóل الÓد. ج
رFي�ض الجمهورية يلقي 
cلمة رFا�صة الجمهورية في 
حفل تµريº البروفي�صور 
جعفر ابæعو±

 م™ رFي�ض الآلية الفريقية رفيعة الم�صتوي تامبو امبيµي

د. الóقير  م™  رFي�ض جæوÜ اEفريقيا جاcوR Üوما
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د. الóقير ÓNل لقاF¬ وRير المالية والقت�صاد الوæWي

د. الóقير ÓNل لقاF¬ م™ الõعتري
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م�صاعó رFي�ض الجمهورية العميó عبó الرحمن ال�صاد¥ المهóي
بمæتóى الóوحة بق£ر

م�صاعó رFي�ض الجمهورية.. يج```óد دعم¬ لبرنامè نفير نه†صة c````````ردفان

المفو�صية القومية لحقو¥ 
الأن�صان:

م�صاعó الرFي�ض

óعن بع ºولي الأول للتعليóتمر الDصر± الموûوي

المهóي يبحå م™ ال�صفير البري£اني 
اE�صتµمال عملية ال�ص`Óم بالمæ£قتين
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 ºلÉسS درÉد القÑY ورàcالد ºريµJ »a áمهوريéال ¢�«Fد رYÉس�e
»fÉ°†eQ π°UGƒJ èeÉfôH øª°V

 ¬àdƒL ∫ÓN  ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ óYÉ°ùe
á«HhرhC’ا

e�سYÉد رF»�¢ الéمهوريe áوSس≈ ëeمد اMCمد 
 »fGOƒ°ùdG …QhódG »a á«eÉàîdG IGQÉÑªdG ±ô°ûj
RÉàªªdG
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

المهóæ�ض UصìÓ الóين ون�صي محمN óير وRير رFا�صة الجمهورية يûصر± توقي™ 
óيóا�صي الجFى الرæم المبÓصت�Eا óعق

في حفل اEفتتاì دار العاملين برFا�صة الجمهورية

ويتفقó معبر ق�ص£ل اTصµيâ على الحóود م™ جمهورية م�صر العربية
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»°SÉFôdG •É```````````°ûædG

شمس الصباح و الصباح رباح
شمسك يا وطني

طعم النجاح الزانو كفاح
طعمك يا وطني

حتى الجراح الزمانن راح
مهرك يا وطني

أهيل الفصاح أسياد الصالح
درعك ياوطني

كل املالح الجÐلن فاح
زينتك ياوطني

إنت عندي كب� وحبي ليك كت�
القومة ليك ياوطني

...............
شيدوهو و زينوهو وطن الجÐل
علوهو و خلوهو يف عÒ املحال 

وأفدوهو و أهدوهو الروح و العيال
و ارعوهو و ابنوهو بعزم الرجال

................
بأملنا بعملنا باملحنة بوفانا الفي دمانا 

نبني جنة
و نبتهج نحن وصغارنا تتغنى

يا أصلنا ومبتدانا ياحالة مرسح صبانا
و ذكرياتنا و مشتهانا

إنت فينا كب� و ريدنا ليك كت�
القومة ليك يا وطني

شمس الصباح و الصباح رباحشمس الصباح و الصباح رباحشمس الصباح و الصباح رباحشمس الصباح و الصباح رباحشمس الصباح و الصباح رباحشمس الصباح و الصباح رباح

كل أجزائه لنا وطن



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

30

¿GOƒ°ùdG ïjQÉJ øY õLƒe
اأي�شًا واحد من اأغني مناطق  اأفريقيا فح�شب, بل  اأكبراأ قطار في  ال�شودان لي�ض هومن 
هذه القارة من ناحية المخلفات الأثرية. يعود تاريخ الوجود الب�شرى في هذا الجزء من 
وادى النيل لما يقارب المليون عام. وقد جعل موقع ال�شودان في الحدود الجنوبية لم�شر, 
البحر  منطقة  في  ال�شرق  لجهة  الإ�شتوائية,  اأفريقيا  قلب  في  الجنوب  لجهة  واإمتداده 
المجموعات  للعديد من  تالقي  الكبرى, منطقة  ال�شحراء  داخل  الغرب  ونحو  الأحمر, 
العربية  الثقافة  بين  متنا�شق  اإن�شهار  حالة  اليوم  ال�شودان  يمثل  والثقافية  ال�شكانية 

الإ�شالمية والأفريقية التقليدية.
لقد �شهدت منطقة النيل الأو�شط في خالل تاريخها الطويل قيام ح�شارتين عمالقتين: 
الأولي هي ح�شارة مملكة كرمة والتي اأخذت اإ�شمها من موقع اإكت�شافها الأ�شا�شي والذى 
يقع علي ال�شفة اليمني للنيل علي بعد حوالي 30 كلم من ال�شالل الثالث. وقد اإحتلت هذه 
المملكة الم�شرح ال�شيا�شى ال�شوداني لحوالي الألف عام )2400-1500 ق.م(. وقد مثلت 
هذه المملكة تهديدًا فعليًا لم�شر الفرعونية اإلي الحد الذى اأجبر ملوك المملكة الم�شرية 
الو�شطي ومن بعدها الحديثة علي ت�شييد العديد من القالع الع�شكرية في منطقة ال�شالل 
و�شط  منتجات  علي  للح�شول  التجارة  طرق  وتامين  الجنوبية  حدودهم  لحماية  الثاني 
و�سم  كرمة  مملكة  ل�سقوط  النهاية  في  الدولتين  بين  التناق�س  هذا   iاأد وقد  اأفريقيا. 
حتي  نفوذها  اإمتد  والتي  الحديثة  الم�شرية  للمملكة  ال�شودان  �شمال  من  كبيرة  اأجزاء 
ال�شودان حتي  الجزء من  في هذا  الم�شرية  الإدارة  بقيت  وقد  الرابع.  ال�شالل  منطقة 

القرن الثاني ع�شر قبل الميالد.
 لقد �شهد القرن التا�شع قبل الميالد قيام المملكة المركزية الثانية في ال�شودان والتي 
عرفت عند كثير من الموؤرخين بمملكة كو�ض والتي تنق�شم لفترتين هما فترة نبتة وفترة 
مروى ن�شبة لتحول العا�شمة من المنطقة الأولي للمنطقة الجنوبية. وتقع نبتة عند جبل 
البركل اأو الجبل المقد�ض علي بعد حوالي 40 كلم اأ�شفل ال�شالل الرابع في اإتجاه م�شب 
اإحتلوا  فقد  الم�شرية,  لالأمبراطورية  الحقيقيين  الورثة  هم  نبتة  ملوك  ويعتبر  النيل. 
م�شر لما يقارب قرن من الزمان وحكموا بالدًا وا�شعة تمتد من البحر الأبي�ض المتو�شط 
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م�شجد دنقال العجوز - القرن الرابع ع�شر
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في  نفوذهم  واإمتد  جنوبًا,  اأفريقيا  اأعماق  حتي  �شماًل 
فترة ق�شيرة حتي حدود فل�شطين.

ولأ�شباب غير موؤكدة وفي تاريخ غير متفق عليه تحولت 
ال�شاللين  بين  تقع  والتي  مروى  اإلي  نبتة  من  العا�شمة 
الن�ساط   õترك فقد  كل حال  وعلي  وال�ساد�س.  الخام�س 
الملوكي الكو�شي, ومنذ القرن الرابع قبل الميالد, فيما 
الخ�شبة  الأرا�شي  يعرف )بجزيرة مروى(, وهذه هي 
النيل,النيل  نهر  يحويها  التي  المنطقة  في  تقع  التي 
الأزرق ونهر عطبرة. وهنا اأقام المرويون واحدة من اأروع 
ح�شارات اأفريقيا والتي اإ�شتمرت حتي منت�شف القرن 
الرابع الميالدى.وقاموا بت�شييد المعابد المنقو�شة لالإله 
الجديد والذى يعرف باإ�شم )اأباداماك( او الإله الأ�شد, 
الإهرامات  تحت  محفورة  غرف  في  ملوكهم  ودفنوا 
الم�شيدة من الحجر الرملي, وهم الذين ن�شروا �شناعة 
تعرف  جديدة  كتابة  واأدخلوا  اأفريقيا,  كل  في  الحديد 
باللغة المروية والتي لم يتمكن العلماء من فك طال�شمها 
اأفريقية   / جنوبية  نكهة  المروية  اليوم.للح�شارة  حتي 
قوية م�شتمدة من اأ�شالفها: من حيث وجود الحيوانات 
الإ�شتوائية في الفن المروى, الم�شاهد المتكررة لن�شاء 
البارزة علي  ممتائات القوام والتي ظهرت في النقو�ض 
المملكة  نهاية هذه  وجاءت  تاأثير  �شمات  كلها  المعابد, 
منت�شف  في  الحب�شية  اأك�شوم  دولة  يد  علي  العظيمة 

القرن الرابع الميالدى.
 iة جديدة في وادQاإنت�سرت ح�سا iوب�سقوط دولة مرو
النيل الأو�شط يطلق عليها الموؤرخون اإ�شم )فترة ما بعد 
ونبالوؤها  ملوكها  باأن  الح�شارة  هذه  وتمتاز  مروى(. 
من  بدًل  التراب  من  عالية  اأكوام  تحت  يدفنون  كانوا 

الهرم المروى المعروف.
ال�شاد�ض,  القرن  في  الم�شيحية  ال�شودان  اأهل  واإعتنق 
هي:  م�شيحية  دويالت  ثالث  البالد  في  قامت  حيث 
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الحدود  عند  فر�ض  وعا�شمتها  ال�شمال  في  نوباتيا 
الم�شرية, المغرة في الو�شط وعا�شمتها دنقال العجوز 
ودولة علوة في الجنوب وعا�شمتها �شوبا التي تقع �شرق 
الخرطوم. وفي وقت لحق اإتحدت الدولتان ال�شماليتان 
اإحتفظت  والتي  المغرة  مملكة  هي  واحدة  دولة  في 
المملكتين  نهاية  وجاءت  لها.  كعا�شمة  العجوز  بدنقال 
ع�شر  والخام�ض  ع�شر  الرابع  القرنين  في  الم�شيحتين 
ال�شلطنة  اأنقا�شهما  علي  قامت  حيث  التوالي  علي 
الزرقاء الإ�شالمية والتي حكمت البالد من �شنار التي 

تقع علي النيل الأزرق.
 جاءت نهاية دولة �شنار الإ�شالمية في عام 1821 علي 
البالد جزءًا من  اأ�شحت  ثم  التركية ومن  الجيو�ض  يد 
وذهب  العثمانية(.  )الإمبراطورية  الم�شرية  المملكة 
الحكم التركي بقيام الثورة المهدية وتحرير الخرطوم 
اإثر هزيمة جيو�ض المهدية في  في عام 1885م. وعلي 
فترة  البالد  دخلت  1898م  عام  في  درمان  اأم  معركة 
اإ�شتقالل ال�شودان في  – م�شرية حتي  الإدارة الأنجلو 

الفاتح من يناير عام 1956م.

مل∞ الE�صتقÓل
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مقترح  مقدم  دبكة  اإبراهيم  محمد  الرحمن  عبد 
ناظر  البرلمان,  والده  داخل  من  ال�شتقالل  اإعالن 
الفر�شان  عد  بمدينة  ولد  هلبة   البني  قبيلة  عموم 
كنف  في  وترعرع  ن�شاأ  نيال,  مدينة  غرب  جنوب 
من  المتفردة  �شخ�شيته  ت�شكلت  دبكة  الناظر  والده 
البيئة  ومكونات  مقومات  هي  كانت  عدة  م�شارب 
القراآن  الآتي:   في  وتمثلت  عليها  عيناه  تفتحت  التي 
الكريم, حيث كان منزل والده الناظر دبكة مق�شدًا 
للحفظة وال�شيوñ  الفرو�شية, بكل ما تحمله من معاني 
اأكبر  اأحد  والخيول كانت  والنبل,  والإقدام  ال�شجاعة 
اأو  ح�شان  من  منزل  يخلو  ول  المنطقة,  اهتمامات 
ينقطع  يكاد  ل  النحا�ض  ورزم  �شهيل  فاإن  لذا  اأكثر, 
قيم  واإيقا®  �شحذ  في  له  ما  له  وذلك  الأذن,  عن 
مجال�ض  وح�شور  ال�شيوف  اإكرام  والف�شيلة,   الخير 
في  �شاهم  وغطر�شته  الم�شتعمر  و�شلوك  الأجاويد , 

ال�صيó / عبó الرحمن محمó اEبراgيº دبµة

من داخــــــــــــل البرلمان

االستقالل
مقدم مقترح إعالن

عبó الرحمن دبµة

ت�شكيل روح متمردة على الواقع ونا�شدة للحرية, تلقى 
المزدوجة,  الفا�شر  ثم  الأولية,  نيال  بمدر�شة  تعليمه 
ومنها اإلى الأبي�ض الأميرية, وقد ف�شل اأكثر من مرة 
ب�شبب  وذلك  لها,  واأعيد  الأميرية  الأبي�ض  بمدر�شة 
للم�شتعمر  المناه�شة  الطالب  زمالئه  و�شط  مواقفه 
بحجة  النجليزي  المفت�ض  من  بتوجيه  اأعيد  لكنه 
القبيلة,  �شوؤون  اإدارة  دبكة في  الناظر  والده  م�شاعدة 

وذلك حتى ل يرتاد الدرا�شة الجامعية.
- كان ع�شوًا في مجل�ض جنوب دارفور الريفي ومحا�شبًا 
في م�شلحة البيطري وم�شت�شفى نيال الملكي  عمل 
من  لعدد  ع�شوًا  كان  بنيال  الأ�شغال  بم�شلحة 
اإدارات ال�شركات والموؤ�ش�شات العاملة في  مجال�ض 

القطاع التعاوني.
انتخب ع�شوًا في اأول برلمان �شوداني عام 1954م   -
النواب  اأ�شغر  البقارة غرب, وكان من  عن دائرة 

�شنًا.
انتخب اأمينًا للمال لالتحاد التعاوني القومي.  -

انتخب �شكرتيرًا عامًا لالتحاد التعاوني القومي.  -
لإقليم  الإقليمي  ال�شعب  مجل�ض  لهيئة  رئي�شًا  عين   -

دارفور.
لإقليم  الإقليمي  ال�شعب  لمجل�ض  رئي�شًا  عين   -

دارفور.
الم�شتعمرو مقدم  مناه�شة  في  كبير  دور  له  وكان 
البرلمان في 19  ال�شودان من داخل  ا�شتقالل  اقتراح 
دي�شمبر 1955م, والذي ثناه م�شاور جمعة �شهل, وتمت 
واأعلن ال�شتقالل من داخل  بالإجماع  المقترح  اإجازة 
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البرلمان. هو يوم من اأيام ال�شودان الخالدات الالئي 
يحفظ التاريخ ن�شوعها وبريقها بل تكرار ذكراها كل 
كانت  التي  الثريا   Æبلو على  اإ�شرار  من  فيها  لما  عام 
وفق تخطيط الرعيل الأول ما اأنتج وقائع ظلت و�شتظل 
واحدة من مالحم ال�شعب والوطنيين الأوائل في هذا 
اليوم الخالد 19 دي�شمبر 1955م توحدت اإرادة ال�شعب 
فكان  ال�شتقالل  هي  واحدة  كلمة  خلف  ال�شوداني 
الجميع وفق اتفاق م�شبق هم الحداة لإعالنه في هذا 
اليوم �شطعت اأ�شماء وهي من �شمن منظومة الوطنيين 
الأوائل فكان عبد الرحمن دبكة وميرغني ح�شين زاكي 

الدين وم�شاور جمعة �شهل وحماد اأبو�شدر وغيرهم.
:≥Fوالوثا ïالتاري ™Fوقا

في يوم الإثنين الموافق 19 دي�شمبر من العام 1955م 
وذلك   )43( رقم  جل�شته  في  النواب  مجل�ض  اجتمع 
القرار  فكان  الرئي�ض  برئا�شة  �شباًحا  العا�شرة  عند 
اأن يعلن با�شم ال�شعب  الذي اأجمع عليه جميع النواب 
كاملة  م�شتقلة  دولة  اأ�شبح  قد  ال�شودان  اأن  ال�شوداني 
من  يطلب  اأن  الرئي�ض  من  النواب  رجاء  مع  ال�شيادة 
فورًا  الإعالن  بهذا  العتراف  الثنائي  الحكم  دولتي 
اإبراهيم  البرلماني عبد الرحمن محمد  الع�شو  تقدم 
قائاًل:  بالقتراح  غرب  بنيال  بقاوة  دائرة  نائب  دبكة 
مجتمًعا  البرلمان  في  النواب  مجل�ض  اأع�شاء  نحن 
نعلن با�شم �شعب ال�شودان اأن ال�شودان قد اأ�شبح دولة 
م�شتقلة كاملة ال�شيادة ونرجو من معاليكم اأن تطلبوا 
من دولتي الحكم الثنائي العتراف بهذا الإعالن فوًرا.
وا�شتطرد قائاًل: ي�شرني اأن اأتقدم بهذاالقتراح العظيم 
اجتمعت  اأن  بعد  الخالدة  التاريخية  اللحظة  هذه  في 
كلمة ال�شعب ال�شوداني المجيد على ال�شتقالل الكامل 
وال�شيادة لل�شودان ممثلة في التقاء ال�شيدين الجليلين 
وتاأييدهما الذي تم بعون اهلل اإن اإعالن ال�شتقالل من 
مقد�ض  وطني  وواجب  وم�شروع  طبيعي  المجل�ض  هذا 
مرحلة  من  النهائي  الطور  في  البالد  دخلت  اأن  بعد 
الم�شرية  للحكومتين  ن�شجل  اإذ  واإننا  ال�شتقالل 
في  بالتزاماتهما  لوفائهما  تقديرنا  والبريطانية 
اأن  فكان  1953م,  عام  في  المبرمة  ال�شودان  اتفاقية 
ب ال�شيد م�شاور جمعة �شهل نائب دائرة دار حامد  qعق
غرب فقال: اإنني اأثني القتراح التاريخي واأُقدر مدى 

كهذه  جل�شة  في  ومثنيه  مقترحه  يناله  الذي  ال�شرف 
البالد  هذه  تاريخ  ال�شرف  �شجل  في  ي�شجلها  و�شوف 
المجيدة و�شوف تكون حًدا فا�شاًل بين عهد ال�شتعمار 
الذي رزحنا تحته �شبعة وخم�شين عاًما وعهد الحرية 
الكاملة وال�شيادة التامة والنعتاق الذي يجعل ال�شودان 
الداخلية  �شوؤونها  في  ت�شتوحي  ل  مقوماتها  بكل  اأمة 
الع�شو  حديث  بعد  ال�شعب  م�شلحة  اإل  والخارجية 
اأحمد  محمد  الأ�شتاذ  دور  اأتى  �شهل  جمعة  م�شاور 
في  ونفي�ض  غال  كل  بذلنا  )لقد  قال:  حيث  محجوب 
�شبيل تحقيق ال�شتقالل التام و�شيادة الدولة ولم نقبل 
اأن�شاف الحلول ولم نتهاون لحظة  في يوم من الأيام 
 õاأجي ذلك  بعد  ال�سودان)  �سا´  واإل  قليًل  نفرط  اأو 

القتراح بالإجماع.
الحركة  وموؤ�ش�شي  رواد  من  دبكة  الرحمن  وعبد 
في  وجهده  بفكره  و�شارك  ال�شودان,  في  التعاونية 
توطيد مفهوم العمل التعاوني في ال�شودان و من رواد 
العمل ال�شيا�شي والبرلماني, وله دور قوي في مناه�شة 
حيث  ال�شودان,  في  الهلي  العمل  رواد  الم�شتعمر من 

كان م�شاركًا اأ�شياًل في معظم الموؤتمرات الأهلية.
م ال�شيد عبد الرحمن دبكة من مختلف الأنظمة  uو ُكر
التي مرت على ال�شودان حيث  ُمنح و�شام النيلين من 
الطبقة  من  الجمهورية  و�شام  وُمنح  الأولى   الطبقة 
ما  اأرفع  اأن  اإل  ال�شيا�شي,  الإنجاز  و�شام  الأولىو ُمنح 
م به هو حب وتقدير واحترام كل ال�شودانيين,  توفي  uُكر
اإلى رحمة موله بمدينة نيال في يوم الإثنين الأول من 

فبراير عام 1988م.
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cان Pل∂ اليوم بهيجًا ورºZ برودة ال£ق�ض, اEل اأن 
 ÅصيT cل   Óجع الحرية  وTصعا´  المæا�صبة  حرارة 
يهون وcل TصيÄي مقبول وجاõF وفي �صبيل تحقي≤ 
والµرامة  العõة  ويوم  الحرية  يوم  الµبير   ºالحل
بميÓد  Nفاقًا  عاليًا  ال�صودان   ºعل يرتف™  حيæما 
 Aاæوب ..äاõيت£ل™ الي تحقي≤ ال ÖصعT اأمة وحياة

..Üالم�صلو √óمج

)النواب  المجل�شين  اأع�شاء  كان  �شباحًا  الثامنة  قبيل 
وال�شيوñ( والوزراء ورجال ال�شلك الدبلوما�شي في كامل 
اإ�شتعداداهم داخل البرلمان عند الثامنة اأعلن ال�شيد/ 
الجل�شة  اإفتتاح  النواب  مجل�ض  رئي�ض  اهلل  عو�ض  بابكر 
رقم )53( في دورة اإنعقاد المجل�ض الثالثة.. وطلب من 
رئي�ض الوزراء اأن يتقدم.. نه�ض الرئي�ض الزهري وتقدم 
وت�شلم  حكومة  ممثل  ح�شن  عبدالفتاح  الميرالي  نحو 
ممثل  باركر  دوزر  الم�شتر  نحو  تقدم  ثم  خطابًا  منه 
�شوب  واإتجه  اآخر  خطابًا  منه  وت�شلم  بريطانيا  حكومة 
المن�شة وتال الخطابين وكان خطاب اعتراف الدولتين 

باإ�شتقالل ال�شودان.
قام  ثم  البرلمان..   داخل  الع�شاء  ت�شفيق  وعال 
اع�شاء مجل�ض ال�شيادة الخم�شة لأداء الق�شم الد�شتوري 
الثامنة  وعند  ال�شعب..  وممثلي  البرلمان  اع�شاء  امام 
فناء  في  المجل�شين..  اع�شاء  جميع  ا�شطف  والن�شف 
البرلمان.. يتقديمهم اع�شاء مجل�ض ال�شيادة.. ثم رئي�ض 
المعار�شة  وزعيم  الزهري  ا�شماعيل   / ال�شيد  الوزراء 
ال�شيد/ محمد احمد محجوب ثم الوزراء.. ثم اع�شاء 
في  المهيب  الموكب  وخرج   ñوال�شيو النواب  مجل�ض 
طريقه من البرلمان الي الق�شر الجمهوري.. الجماهير 

¿GOƒ°ùdG º∏Y ™aQ º°SGôe äô```L ∞«c
الأحó 1 يæاير 1956م



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

35

علي  تقف  فرحة  مبكر  وقت  منذ  جاءت  التي  الغفيرة 
جانبي الطريق.. وكثير منها �شارت خلف الموكب تعبر 

عن فرحتها وهي تهتف باإ�شم ال�شودان الحر الم�شتقل.

المح£ة الNيرة والتاريîية:
تم  حيث  الجمهوري  الق�شر  لحدائق  الموكب  �شار 
اأول  التاريخي.. وهو  اإعداد المكان المنا�شب لالحتفال 
�شاحب  وهو  الق�شر  داخل  �شودانية  �شناعة  احتفال 
اأن ظل لعدة عقود من الزمان �شيفًا في  المنا�شبة بعد 
داره.. وجل�ض الجميع. ال�شيدين تو�شطا ال�شف المامي 
الوزراء  ورئي�ض  ال�شيادة  مجل�ض  اع�شاء  يتو�شطهما 

وزعيم المعار�شة ثم الوزراء وال�شيوف..
ح�شين  ال�شيخ  وتلي  الكريم..  بالقران  الحتفال  وبداأ 
الذين  اهلل  )وعد  الحكيم  الذكر  من  ايات  عبدالعزيز 
اآمنوا منكم وعملوا ال�شالحات لي�شتخلفنهم في الر�ض 

كما ا�شتخلف الذين من قبلهم(.
ثم تقدم ال�شيد/ ا�شماعيل الزهري ليلقي كلمة تاريخية 
الجي�ض  مو�شيقي  بداأت  ثم  الوطنية..  المنا�شبة  بهذه 
اإثنان من �سباط الجي�س  تعõ± (نوبة الم�ساء) وتقدم 
لإنزال علمي م�شر وبريطانيا من �شارية الق�شر واإتجها 
ثم  ومن  العلمين  منهما  ليت�شلم  الزهري  الرئي�ض  نحو 
وبذلك  دولة..  كل  علم  الدولتين  مندوبي  بت�شليم  يقوم 
تكون قد انتهت مرحلة من تاريخ ال�شودان.. لتبداأ حقبة 
جديدة هي تحقيق ال�شتقالل الوطني.. حيث تقدم كل 
اأحمد  محمد  وال�شيد  الزهري  ا�شماعيل  ال�شيد/  من 

 ñال�شمو يملوؤها  المام  نحو  واثقة  بخطوات  المحجوب 
الهتاف  عال  بينما  ال�شارية  علي  العلم  برفع  والعزة 
فوق  خفاقًا  عاليًا  ال�شوداني  العلم  واأرتفع  والت�شفيق.. 
وبداأت  م�شتقلة  حرة  اأمة  بميالد  اإعالنًا  الق�شر  �شارية 
مو�شيقي الجي�ض تعزف مو�شيقي )نوبة �شحيان( بينما 

بداأت المدفعية تطلق طلقات الفرح.
..ºتحية للعل

 الجميع يقف اإجالل واإحترامًا وبينما اخذ علم ال�شودان 
يرتفع رويدا رويدا فوق ال�شارية اتجهت اليه كل النظار 
وهي �شعيدة علي هذه اللحظة التاريخية التي ا�شت�شهد 
�شبيل  في  نا�شلوا  الذين  الجداد  تحقيقها  �شبيل  في 
النبيل.. ويالها من لحظات فرح ل  الحلم  تحقيق ذلك 
علي  ال�شارية  فوق  العلم  رفع  اإكتمال  عند  و�شفه  يمكن 
�شطح مبني الق�شر الجمهوري وا�شتقراره عاليًا خفاقًا 
ليعلن للعالم اجمع عن بداية عهد جديد اإيذانًا بميالد 
اللحظة  تلك  عند  الم�شتقلة  الحرة  ال�شودان  جمهورية 
يتمالك  ولم  الفرح  دموع  وزرفت  فرحًا  البع�ض  اجه�ض 
زعماء المة الموقف وكان البكاء فرحًا بنيل ال�شتقالل 
تلك  اعظمها  وما  مجاهدة  و  جهاد  بعد  الوطني 
اللحظات.. وتقدم الكل يعانق الكل يوم الفرح الكبر يوم 
الحرية.. يوم ال�شتقالل الذي اأذن بتاريخ جديد متجدد  
و�شيظل  باأنف�شهم.  اأنف�شهم  فيه  يحكم  ال�شودان  لأبناء 

يوم لين�شي.. الحد 1956/1/1م.

اأول حكومة وطنية الأزهري ولحظة رفع العلم
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حقائق ووثائق 

البروفي�صور/ cبûصور cوcو 
íصالU جم™/ نجوى محمود
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في العام 1903م قام ال�شهيد محمد المين بثورة في تقلي العبا�شية بجبال النوبة فاأر�شلت اإليه حملة ع�شكرية انتهت 
بالقب�ض عليه و�شنقه في البي�ض, في العام 1904م.. ثم قامت حركة ثورية في تلودي فقب�شت الحكومة علي الثوار 

وكان ذلك في 1906م, وفي نف�ض العام كانت ثورة مو�شي اأحمد في الق�شارف وثورة �شليمان ب�شير في مدني.
األ اأن اأ�شهر هذه المقاومات والثورات كانت في 1908م عندما قام المجاهد وال�شهيد عبدالقادر محمد اإمام ال�شهير 
اأفندي  محمد  واليوزبا�شي  المفت�ض  نائب  منكريف  �شكوت  الم�شتر  بقتل  تجور  قرية  في  ال�شهيرة  بثورته  حبوبه  بود 

�شريف ماأمور الم�شلمية فاأر�شلت اإليه حملة انتهت بالقب�ض عليه و�شنق في حلة م�شطفي.
1918م كانت حادثة �شمبو بك�شال, ثم 
كان ع�شيان محمد ال�شيد حامد في 
1919م واأعدم هو ورفاقه في مدينة 
�شنجه في �شهر اأغ�شط�ض 1919م وثار 
غرب ال�شودان اأي�شًا فكانت انتفا�شة 
ال�شحيني في  عبداهلل محمد ادري�ض 
اخافت  قوية  وكانت  بدارفور  نيال 

الحكومة وقد تم قمع الثورة.
كانت  فقد  �شبق  ما  الى  بال�شافة 
المظاهرات  من  الع`````````ديد  هناك 
ال�شودانية  المدن  في  والحتجاجات 
نماذج  نعطي  اأن  واآثرنا  المختلفة 

فقط.
الن�شال  في  ال�ش````````ودانيون  اإ�شتمر 
المختلفه,  بالطرق  الم�شتعمر  �شد 
من  ال�شاحة  خلو  من  الرغم  وعلي 
ان  اإل  اآنذاك,  ال�شودانية  ال�شحافه 
اأول مقال  ال�شيد ح�شين �شريف كتب 
�شوداني في جريدة ال�شودان في 21/ 
�شبتمبر/1911م ي�شتنه�ض بني وطنه 
ويدعوهم وي�شتفزهم للعمل من اأجل 

رفعة �شاأن البلد.

لº يµن ا�صتقÓل ال�صودان وليó اللح¶ة ولº يتæاRل المحتل 
عóد   ºالمه  çóالح gذا  �صب≤   óفق برZبت¬  م�صتعمرت¬  عن 
يرد   ºل  åحي  äياóالتح من  وcثير   äوالثورا  çاóالح من 
لأر�ض  الآNرين  المحتلين  من  Zير√  مûصارcة  حتى  المحتل 
بقيادة  الفرن�صيين  جæود  من  قوة   âاحتل فعóæما  ال�صودان, 
مار Tصان في 11 يوليو من عام 1898م موق™ فاTصودة وعóæما 
ع�صµرية  حملة  راأ�ض  علي  قام  ال�صردار  الى   Aالنبا  âصلUو

وتقابل م™ مار Tصان وفيما بعó وافقâ فرن�صا علي الجAÓ عن 
فاTصودة وتP ºل∂ في 11 دي�صمبر 1898م.

لأر�ص¬  والمحتلين  ال�صودانيين  بين   äمواجها عóة   âوقع
وج¬  في  الم�صلحة  المقاومة  Wاب™   äذNا مæها  cثير 
الم�صتعمر والتي تمâ مواجهتها بµثير من الóموية وال¨ل¶ة 

.äذ√ المقاوماg Rمن المحتلين.. نمر �صريعًا علي اأبر
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والكتاب  الأدباء  العديد من  ون�شر  المقالت  توالت  ثم 
وال�شعراء اإنتاجهم حيث ظهرت �شحيفة الرائد واأ�شهر 

ما كتب اآنذاك ق�شيدة البنا التي يقول في مطلعها:
الحرب �شبر واللقاء ثبات والموت في �شاأن الله حياة.
وفي اليام الخيرة ل�شحيفة الرائد كتب اأي�شًا ح�شين 
تعبر  �شودانية  �شحافة  اإن�شاء  ب�شرورة  مناديًا  �شريف 
اأماني الأمة وتطلعاتها حيث قال عبارته ال�شهيرة  عن 
لمقالت  ونتيجة  ل�شان(  بال  كقلب  بال جريدة  )�شعب 
فبراير  في  ال�شودان  ح�شارة  �شدرت  �شريف  ح�شين 
1919م وبداأت اأدبية اإجتماعية ثم تحولت الي �شيا�شية 
بعنوان  هامة  مقالت  اأربع  �شريف  ح�شين  ن�شر  حيث 
التيارات  اإنبعاث  الي  اأدت  والتي  ال�شودانية  الم�شاألة 

ال�شيا�شية في المجتمع.
وا�شتمر الن�شال باأ�شكاله المختلفه, ففي العام 1921م 
تكونت جمعية التحاد ال�شوداني ال�شرية وكان �شعارها 
بالمعروف  اأولى  والم�شريون  لل�شودانيين  ال�شودان 
بداأت اأعمالها في منت�شف 1921م مركزها الرئي�شي 
عبيد  الموؤ�ش�شين  الع�شاء  ومن  اأمدرمان,  مدينة  في 
ك�شة  �شليمان  جبريل,  �شالح  توفيق  المين,  حاج 
اأول تنظيم  وتعتبر جمعية التحاد هي  وغيرهم كثير. 
�شيا�شي في تاريخ ال�شودان الحديث تهاجم من خالل 

من�شوراتها الإنجليز. 

ال�شودان  تاريخ  في  مميزًا  عامًا  1924م  العام  يعتبر 
ال�شطرابات  وبداأت  البي�ض  اللواء  جمعية  وتكونت 
ال�شيا�شية في ال�شودان واأر�شل علي عبداللطيف رئي�ض 
جمعية اللواء البي�ض برقية باأ�شم الجمعية الى م�شتر 
ماكدونالد رئي�ض وزراء بريطانيا ي�شجب فيها الأ�شاليب 
الثورة  وارتبطت  ذروتها  الحوداث  وبلغت  الإ�شتعمارية 
في  ال�شودان  عام  حاكم  �شتاك  ال�شرلي  باغتيال 
القوات  قامت  الحوادث  هذه  اأعقاب  وفي  القاهرة, 
الحكم  بداية  كانت  وبط�ض  اإرهاب  بحملة  النجليزية 
النجليزي المنفرد الذي �شلط على ال�شودان ومن ثم 
قوة  وتالفت  ال�شودان  من  الم�شري  الجي�ض  جالء  تم 

دفاع ال�شودان في 1925م.
وفي م�شتهل عام 1931كان اأ�شراب الطالب, واأ�شباب 
ال�شراب اأن الحكومة قررت تخفي�ض مرتبات خريجي 
اإلى خم�شة  ق�شم المحا�شبين وق�شم الكتبة من ثمانية 
الطالب  قرر  ثم  ومن  ال�شهر  في  ون�شف  جنيهات 

الإ�شراب.
اإ�شهام  العام 1937م  الخريجين في  للقاء موؤتمر  كان 
وا�شح ورغم الخالفات التي كانت بين اأع�شائه ال اأن 
الوطنية كانت تجمعهم فكان اأثره كبيرًا في تبلور حركة 
وطنية نا�شجة ففي 3 /ابريل / 1942م تقدم اإبراهيم 
الموؤتمر  وبا�شم  ال�شوداني  ال�شعب  عن  نيابة  اأحمد 
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بمذكرة هامة الي الحاكم العام لإبالغها الى دولتي 
يطالب,  بند  اأولها  بند   12 ت�شمنت  الثنائي  الحكم 
اأن ت�شدر الحكومتان ت�شريحًا م�شتركا بحق تقرير 

الم�شير .
وتعد المذكرة اإنت�شارًا للحركة الوطنية ال�شودانية.

ال�شودان  ل�شمال  ال�شت�شاري  المجل�ض  قام  1944م 
وكانت  ع�شوًا,  ع�شر  وثمانية  العام  الحاكم  برئا�شة 
ت�شكياًل  /1944م  مايو   /15 في  الفتتاحية  الجل�شة 
ال�شودانيين ليت�شاور  اأع�شائه من  �شبه نيابي معظم 

ب�شفة ر�شمية مع الحكومة.
في الثاني والع�شرين من اإبريل 1946م تكون موؤتمر 
وبرئا�شة  العام  الحاكم  من  بقرار  ال�شودان  اإدارة 
ثالثون  بعدد  الإداري  ال�شكرتير  روبر�شون  جيم�ض 
الع�شاء  وبقية  بريطانيين  منهم  ت�شعة  ع�شوًا 
اأجاز المجل�ض ال�شت�شاري ل�شمال  ال�شودانيين, وقد 
1947م   / مايو   /  20 ال�شابعة  دورته  في  ال�شودان 

تو�شيات موؤتمر اإدارة ال�شودان ومن بينها قيام جمعية ت�شريعية تمثل كل ال�شودان �شماله وجنوبه واأجاز الحاكم العام 
التو�شيات من حيث المبداأ في 29/ يوليو / 1947م وقرر رفعها لحكومتي الحكم الثنائي .

الهوية  لحماية  الجديد  الد�شتور  عليها  يقوم  التي  الت�شريعات  في  ب�شمانات  م�شروطة  العام  الحاكم  موافقة  جاءت 
الجتماعية والثقافية لجنوب ال�شودان, وقد كان موؤتمر جوبا في نف�ض العام )12- 13 يونيو 1947م( ومن قرارته اأن 

يمثل الجنوبيين في الجمعية الت�شريعية المقترحة.
وفي يونيو 1948م اأجاز مجل�ض الحاكم العام قانون المجل�ض التنفيذي والجمعية الت�شريعية و�شار نافذًا في 19 / يونيو 

1948م والذي األغى بموجبه قانون مجل�ض الحاكم العام 
لعام 1910م وقانون المجل�ض ال�شت�شاري ل�شنة 1943م, 
وقد  ال�شالحيات  بع�ض  الت�شريعية  للجمعية  وخولت 
اأجازت قراراً  رفع لدولتي الحكم الثنائي يمنح ال�شودان 

الحكم الذاتي.

الحكم  د�شتور  لو�شع  الد�شتور  لجنة  ت�شكلت  1950م  في 
الذاتي واأر�شل الحاكم ن�شخة لنجلترا واأخرى لم�شر.
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بداية  معلنًا  بريطاني  م�شري  اإتفاق  توقيع   1953
اإ�شراف دولي ويخول  حكم ذاتي لثالث �شنوات تحت 

البرلمان ال�شوداني اإبان ذلك �شلطة تقرير الم�شير.

1954م يناير عقد البرلمان ال�شوداني اأول اجتماع له 
وانتخب ال�شيد ا�شماعيل الزهري رئي�شاً  للوزارة.

اليوم  وثيقة  العام  الحاكم  وقع  1954م  يناير   9
الموعود.

باأعالن  برلماني  قرار  �شدر  اأغ�شط�ض  في   1955
لتقرير  المعدة  الترتيبات  بتنفيذ  ال�شروع  في  الرغبة 

الم�شير ووافقت دولتا الحكم الثنائي علي ذلك.
اجتماعًا  البرلمان  مجل�ض  عقد   1955 دي�شمبر  في 
دولتي  اإلى  ينقل  اأن  الحاكم  من  فيه  طلبا  م�شتركاً  
دولة  ال�شودان  اأن ي�شبح  في  الثنائي رغبتهما  الحكم 

م�شتقله ذات �شيادة.
قرار  �شدر  1955م  دي�شمبر   /31 ال�شبت  جل�شة  وفي 

بالجماع بخ�شو�ض علم ال�شودان .

ذات  م�شتقلة  دولة  ال�شودان  جمهورية  اأُعلنت   1956
با�شتقالل  الثنائي  الحكم  دولتا  واأعترفت  �شيادة 

ال�شودان.
بع�ض  اإدخال  بعد  الذاتي  الحكم  قانون  اأجيز   1956
التعديالت عليه كد�شتور موؤقت وقد ن�ض هذا القانون 
�شلطات  لتتولى  العليا  اللجنة  البرلمان  يعين  اأن  علي 
الحاكم العام وهي التي عرفت فيما بعد باإ�شم مجل�ض 
في  ال�شيادية  ال�شلطات  ممار�شة  بغية  وذلك  ال�شيادة 

ال�شودان الم�شتقل. 

* راجع الوثائق المرفقة
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بروفي�صور/ ûgصام محمó عبا�ض 
اأ�صتاP جامعي

IôÑ£Y »a ∫Ó≤à°S’G
 á∏«ªédG äÉjôcòdG π«MQh IQƒHOh ihGôÑ£©dG

روعة  الوWن  على  ت†صفى  اأعياد  الأيام  gذ√   óصûتحت
وجóانæا  ج¨رافيا  في   óالممت ال�صودان  لهذا   AنتماEال
 Óًم�صتقب  ócDتو التي  الرا�صîة   ºبالقي العامر  وتاريæîا 
الأماني  نفرTض  ونحن  نحتفل  القادمة..  لأجيالæا  Rاgرًا 
 Aصما� في  ونحل≤  الأN†صر   óبالوع ال�ص¨ار  لأبæاæFا  وردًا 
ع£برة  في  ونحن   ...¬Fاæباأب قوي  ال�صودان  اأن  الأحÓم 
فمن  وتراثæا..  تاريæîا  من   Aõج الE�صتقÓل  لأن  نحتفل 
ægا Nرجâ قوافل الوæWية اEلى �صوì بÓدي وقóم العمال 
ع£برة  في  نحتفل   ..óالبعي والأف≤  الوæWية  من  �صربًا 
 óتور/ عثمان ال�صيcóال Öتµل ويÓصتق�Óة توث≤ لæيóوالم
محجوÜ عن ال�صµة الحóيó ودورgا في مæاg†صة الEحتÓل 
 Öتµي cرو¥  اأبو  الæاUصر   óوعب  ,íالم�صال اأم  cتاب¬  عبر 
(اأم المóاFن) في �صرد توثيقي راF™ عن المóيæة ودورgا 
الوæWي, والûصيï/ عثمان عبó الهادي يقóم وثيقة راFعة 
 áæjóªdG  â∏ØàMGh  .IôÑ£Y  »a  »eÓ°SE’G  •É°ûædG  øY
 /Pأ�صتاÓل وNاWري  فوDادي  في  ع£برة   Üتاc ب£باعة 
الذي يوث≤  واأحÓم  اآمال   Üتاc ∂لP óي وبعóمه óصيTالر
اأنتè في ع£برة في  اأول فيلº رواFي �صوداني الذي  �صيرة 
 /Pالأ�صتا Öتµالعام 1966م , وت�صتمر م�صيرة التوثي≤ وي
ويقóم   ,ºومعال  Rرمو ع£برة  �صل�صلة   ïصيûال  óاأحم ح�صن 
الأ�صتاP/ مõمل �صليمان حمc óتاب¬ التوثيقي الراF™ عن 
الóور الوæWي لÓأæZية الوæWية من ÓNل الراحل ح�صن 

Nليفة الع£براوي.

ح�صن  الفæان  Tصم�ض  دون  بالE�صتقÓل  ع£برة  تحتفل 
المæا�صبة  يع£يا  فهما  دبورة   ºوالع الع£براوي  Nليفة 

نµهتها الîاUصة..

الأزهري في عطبرة
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ا�صتقÓل ي¨يÖ عæ¬ الع£براوى..
�شيعت  الما�شية  ال�شنوات  في  يتكرر  لم  موكب  في 
خليفة  ح�شن  الرمز  الفنان  2007م  العام  في  عطبرة 
وكان  المنا�شبة  بهذه  ا�شمه  ارتبط  الذي  العطبراوى.. 
فقد  الأيام  هذه  مثل  في  �شنويا  يق�شدونه  الإعالميون 
كان ذاكرة متقدة ملمة بتفا�شيل دقيقة.. ولزلت اتذكر 
وهو  بعوده  مم�شكا  العطبراوى  فيها  �شاهدت  مرة  اخر 
يتغنى باأغنيته ) اأنا �شوداني( وذلك قبل اأعوام بم�شرح 
جامعة وادي النيل في افتتاح موؤتمر الإذاعات الولئية 
محمد  على  البروف�شير/  �شورة  وجداني  في  ور�شخت 
�شمو الذي ح�شر هذا الحفل وهو يزرف دموعا عندما 
عندما  دموعه  البروف  وجفف  الغناء  العطبراوى  بدا 
عمروا  نفر  من  نحن  النا�ض  اأيها   ( العطبراوى  �شدى 
الأر�ض حيثما قطنوا يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز 
ياترى هل  الورى زمن  العدل فى  يقترن.. حكموا  حيث 
اإهداءه  ليوجد  انه  تقديري  وفى  الزمن(..  ذا  يعود 
ال�شورةالتى  هذه  من  اأقيم  بال�شتقالل  نحتفل  ونحن 
بال�ستقلل   iالعطبراو اQتباط  ان  للجمي™..  ان�سخها 
مدينة  �شهدتها  التي  الوطنية  بالحركة  انفعاله  نتج من 
عطبرة اأيام مناه�شة المحتل حيث عبر العطبراوى عن 
ن�ساط هيÄة �سÄون العمال و�سكل م™ قادة العمال جبهة 

متكاملة الروؤى �شد المحتل.
جانÖ من �صيرة الع£براوى :-

ال�شهير  الف�شل  محمد  خليفة  ح�شن  الفنان  ولد 
بالعطبراوى في عام 1921م بمدينة عطبرة وانتمى وهو 
في ال�شاد�شة من عمره بخلوة ال�شيخ حمزة محمد حامد 
للمدر�شة  ذلك  بعد  ان�شم  ثم  الكريم  القران  ليحفظ 
مهنة  واختار  الدرا�شة  ترك  انه  اإل  بعطبرة  ال�شرقية 
اإلى  هاجر  ذلك  وبعد  عطبرة  بم�شت�شفى  التمري�ض 
من  الفترة  في  العربية  م�شر  بجمهورية  الإ�شكندرية 
الثقافية  بالحياة  الفترة  هذه  في  وتاأثر  1936-1939م 
البداية  هو  1940م  عام  ويعتبر  بالإ�شكندرية  والفنية 
برفقة  ثنائي  بداأ  حيث  الغناء..  مع  العطبراوى  للفنان 
اأبناء  من  وهو  اأمين  يو�شف  ثم  العقيد  �شعيد  محمد 
وكرومه  �شرور  ا�شطوانات  ود مدني وعند ظهور  مدينة 
كان العطبراوى يحفظها ويتفاعل معها.. وفى منت�شف 
بنادي  العود  على  العزف  العطبراوى  تعلم  الأربعينات 
المو�شيقى,  بم�شاحبة  ذلك  بعد  وغنى  بعطبرة  النيل 

وفى العام 1948م قدم المرحوم متولي عيد دعوة للفنان 
العطبراوى اأن يغنى في الإذاعة ال�شودانية و�شجل اأغنيته 
فى  ال�شوداني  التلفزيون  ان�شاء  وعند  �شوداني(  )اأنا 
الغناء  وافرًا من  ن�شيبًا  للعطبراوى  كان  العام 1962م 
بالذاكرة  يعود  �شمو  على  البروف�شير/  ذلك جعلت  لعل 
ويتفاعل مع العطبراوى وهو يعيد اأنا �شوداني بعد ن�شف 
العطبراوى  كون  1950م  عام  وفى  الزمان..  من  قرن 
م�شتركة  كانت  وقد  بعطبرة  الفنانين  لتجمع  دار  اأول 
اأع�شائها الطيب  مع فرقة النه�شة والتي كان من ابرز 
وعبدالرحمن  عبدالعزيز  وم�شطفى  الطيب  ح�شن 
م�شطفى وقد قام بدعم الدار بع�ض الخيرين من ابناء 
وابوطالب  ابورجيلة  عبدالماجد  محمد  مثل  المدينة 
الوطنية  الحركة  الأ�شماء �شاهمت في  عريف وكل هذه 
نقل  من  المجموعة  هذه  تمكنت  وقد  المحتل..  �شد 
اأول حفل غنائى ليبث على الهواء مبا�شرة من الذاعة 
خارج  المايكرفون  ينتقل  اأن  حدث  كاأول  ال�شودانية 
الحفل  دخل  عائد  وكان  الخم�شينات  في  الخرطوم 
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ل�شالح اتحاد الفنانين بعطبرة ومن الغنيات الخالدة 
م�شطفى  ليو�شف  بلدك  لى  يال  ياغريب  للعطبراوى 
المعروف فى  وال�شيا�شى  لل�شاعر  ن�شبها  والبع�ض  التنى 
اأو�ساط ال�سكة حديد عبداهلل ب�سير واغنية �ست البنات 
لتاج ال�شر عبا�ض والقلوب مرتاحة للطاهر محمد عثمان 
والم�شافر لل�شاعر ح�شب البارى �شليمان وم�شيحية وفى 
بعادك لنجم الدين الكرفابى وق�شائد لالأمير عبداهلل 
ان  الخالدة..ونوؤكد  الغنيات  من  ذلك  وغير  الفي�شل 
ابرز ماقدمه فى م�شيرته الفنية هو ا�شتراكه فى الفلم 

الروائي ال�شينمائي الأول في ال�شودان اآمال واأحالم. 
الرحيل... 

لعطبرة  محبًا  العطبراوى  خليفة  ح�شن  الأ�شتاذ  ظل 
ي�شتجيب  ولم  فيه  نب�ض  وكل  قلبه  واأعطاها  اأنجبته  التي 
ت�شعى  الإعالم  و�شائل  فاأ�شبحت  الهجرة  لغراءات 
العطبراوى  وظل  المدينة  و�شط  في  منزله  في  وهو  اليه 
الذين  عطبرة  ولأبناء  ومعجبيه  لأ�شدقائه  مخل�شًا 
توفى  الذي  المنزل  و�شيدوا  امكانياتهم  كافة  ح�شدوا 
خالل  من  له  عطبرة  اهل  من  ووفاءًا  عرفانًا  وذلك  فيه 
على  وكان  الجتماعى  الطيف  الوان  جمعت  عليا  لجنة 
النا�شط  المجيد  عبد  اأمين  المرحوم/  الأ�شتاذ  راأ�شها 
الجتماعي المعروف.. وقد خرج جثمانه الطاهر من هذا 
من  اجتمعت  عطبرة  ليالى  من  حزينة  ليلة  بعد  المنزل 
يتجول  �شباحًا حتى  الدفن  يكون  اأن  وقررت  المدينة  كل 
العطبراوى  ابن  وا�شتجاب  عطبرة  ارجاء  كافة  الجثمان 
الطرق  امام  المحت�شدين  لرجاءات  خليفة  ح�شن  خليفة 
الموؤدية الى المنزل.. وفى ذلك ال�شباح الحزين خرجت 
كل المدينة ولوكانت ل�شوارع عطبرة مقاًل لزرفت دموعًا 
ال�شيخ/  وكان  الخير..  مثواه  الى  العطبراوى  تودع  وهى 
لجنة  ورئي�ض  المعروف  النقابى  الح�شين  الخ�شر  عبا�ض 
العدل الن بالمجل�ض الوطنى قد ح�شر من الخرطوم ليوؤم 
الم�شلين والمترحمين على ح�شن خليفة العطبراوى وكان 
عبدالقادر  الدكتور/  بقيادة  الفنانين  اتحاد  من  الوفاء 

�شالم وهو يتلقون العزاء فى فقد ال�شودان. 
الجميلة  الذكريات  معه  ورحلت  العطبراوى  مات  لقد 
التى كان يرويها عن ال�شتقالل فتعطى المنا�شبة نكهة 
اغنياته  تبقى  ولكن  خا�ض..  مذاق  ذات  عطبراوية 
وذكرياته ومنزله بعطبرة رمزًا من رموز الغناء الوطنى 

ال�شيل. 

عو�ض اهلل دبورة.. المرا�صل ال�صحفى الأول فى 
ال�صودان..

لم تجف دموع المقل الحزينة فى عطبره من وداع الفنان 
برحيل  المدينة  فجعت  حتى  العطبرواى  خليفة  ح�شن 
اأول مرا�شل �شحفى  دبورة  ال�شتاذ عو�ض اهلل  �شديقه 
2007م  عام  بذلك  يكون  و  العا�شمة..  خارج  �شودانى 
والإ�شتقالل..  بعطبره  اقترنت  الرحيل ل�شماء  هو عام 
ويتمتع  المدينة  فى  مكتبة  ا�شهر  �شاحب  هو  دبورة  و 
بح�ض �شحفى عالى جعله يتعامل مع الكتب والمجالت 
تتعامل  انك  ت�شعر  التى  تلك  غير  بطريقة  ال�شحف  و 
ال�شحفى  الم�شمون  فى  ي�شارك  فهو  بائع..  مع 
الخم�شينات  و  الربعينات  جيل  لعل  و  الحداث  وينقل 
اأن عو�ض  وال�شتينات من القرن الما�شى يذكرون كيف 
الحركة  اخبار  بنقل  العالية  بمهنيته  نجح  دبورة  اهلل 

الوطنية والعمالية عبر ال�شحف فى ذلكم الوقت.
ولد ال�شتاذ عو�ض اهلل دبورة فى قرية كنور �شمال مدينة 
عطبره فى العام 1924م و در�ض فى ذات المدر�شة التى 
عطبره  مدر�شة  هى  و  العطبراوى  �شديقه  اليها  انتمى 
من  ا�شبح  و  عطبره  بمدينة  والده  مع  ون�شاأ  ال�شرقية.. 
رواد �شوقها بحكم عمل والده فى تجارة العطارة.. وقد 
باإذاعة عطبره  اإذاعي  ذكر لي الراحل دبورة فى حوار 
مكتبات  توجد  ل  كانت  الثالينات  منت�شف  حتى  و  اأنه 
بالمعنى و ال�شكل المتعارف عليه حاليًا.. و قال اأنه كان 
ي�شترى المجالت من حالق معروف بال�شوق هو الطاهر 
المجالت  و  الكتب  يعر�ض  كان  حيث  حامد  محمد 
وال�شحف فى من�شدة بجانب عمله في مهنة الحالقة.. 
تاأ�شي�ض  فكرة  برزت  الحالق  بهذا  و من خالل عالقته 

مكتبة دبورة و كان ذلك فى عام 1948م.
 دبورة والراأى العام و ا�صماعيل العتبانى:

ال�شحافة  عالم  فى  جديدة  بداية  1945م  العام  كان 
كاأول  العام  الراأى  �شحيفة  ظهرت  حيث  ال�شودانية 
الأ�شتاذ  موؤ�ش�شها  كان  و  م�شتقلة  �شودانية  �شحيفة 
تدعو  �شحفية  مدر�شة  �شاحب  العتبانى  ا�شماعيل 
بعيدًا  الخبار  من  التحقق  و  ال�شدق  و  التوازن  الى 
الحركة  اخبار  نقل  العتبانى  اراد  ا  لمَّ و  الثارة..  عن 
العمالية فى عطبرة ات�شل ب�شديقه المرحوم / الفاتح 
البدوى والد البروف�شور �شعاد الفاتح وقد كان من كبار 
الدرايين بالمنطقة ال�شمالية و طلب منه اأن يختار اأحد 
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عطبرة..  من  العام  للراأى  مرا�شاًل  ليكون  المراقبين 
وقد ذكر لى المرحوم دبورة ان المرحوم الفاتح البدوى 
العتبانى  ا�شماعيل  بال�شتاذ/  تلفونيًا من مكتبه  ات�شل 
�شلتى  هذه  كانت  و  الهاتف  عبر  معه  اتحدث  جعلنى  و 
الولى بالراأى العام.. و فى حوارى الموثق مع المرحوم 
اإنه  قال  و  ال�شحفية  العتبانى  اثنى على مدر�شة  دبورة 
الأ�شتاذ/  تفوق  على  وتحدث  عادية  غير  �شخ�شية 
ا�شماعيل العتبانى فى مجال الدارة ال�شحفية فى زمن 
بال�شكل  متوفرة  ال�شحفية  المكانيات  فيه  كانت  ما 
فى  ا�شلوب  اأول  ان  دبورة  يذكر  و  الن  نجده  الذى 
جاء  معهودة  غير  ب�شورة  العام  الراأى  �شحيفة  ت�شويق 
الن�شخ  اأبيع  اإن  منى  طلب  حيث  العتبانى  ا�شماعيل  به 
طريق  عن  توزع  اأن  ال�شائد  وكان  المكتبة  من  مبا�شرة 
ال�شتراك فى الدواوين الحكومية و تذكر دبوره كيف انه 
كان ي�شتعين بقوات البولي�ض لتنظيم �شفوف مجموعات 
هنا  و  العام..  الراأي  بجريدة  المطالبين  المحت�شدين 
يروى المرحوم/ دبورة ابرز ق�ش�ض العتبانى ال�شحفية 
احد  عربة  �شدمت  حيث  الخبر  �شدق  من  التحقق  فى 
المفت�شين النجليز مواطن بعطبره ف�شاهد دبورة هذا 
العام  الراأى  �شحيفة  الى  الهاتف  عبر  نقله  و  الحدث 
وتم ن�شره و ن�شبة الى ان المدينة كانت تموج بالغ�شب 
تطور  1949م  العام  فى  ذلك  كان  حيث  المحتل  من 
المر فاخذ بعدًا �شيا�شيًا.. و كتب دبورة خبرًا فى اليوم 
تفاجاأ  و  توفى  قد  الم�شدوم  الرجل  ان  مفاده  التالى 
دبورة بهاتف من ا�شماعيل العتبانى يدعو دبورة للتاأكد 
من هذا الخبر و الذهاب لمنزل العزاء و عندما ذهب 
الحياة..  قيد  على  الرجل  وجد  الم�شت�شفى  اإلى  دبورة 
احداث  خ�شم  فى  الخبر  له  او�شلوا  رواة  هنالك  ان  و 
�شيا�شية ووطنية تحارب المحتل بكل ال�شور وذكر دبورة 

باأن هذا ال�شلوك المهنى كان الدر�ض الول الذى تعلمه 
تاميم  حتى  مرا�شاًل  معه  ا�شتمر  والذى  العتبانى  من 

ال�شحافة ال�شودانية فى العام 1970م 
دخول  حلقات  من  حلقة  يعتبر  دبورة  المرحوم  ان   
ال�شحافة العربية وبخا�شة الم�شرية الى ال�شودان حيث 
فى  انتاجها  التوزيع  حق  الم�شرية  الهالل  دار  منحته 
ال�شودان فى العام 1952م وا�شبحت مكتبات العا�شمة 
من  المنتجات  هذه  من  حظها  تجد  ال�شودان  وو�شط 
مكتبة دبورة.. وفى منت�شف الخم�شنيات ا�شبح دبورة 

وكياًل لدار الحلبى والتوفقية فى بيروت.. 
عرف الراحل دبورة بدعمه للزعيم ا�شماعيل الزهرى 
لهم  منا�شرًا  لالتحاديين  مالذًا  ومكتبته  داره  وكانت 
فى كافة ق�شاياهم لكنه كان يوؤدى مهنة ال�شحافة فى 
حياديه اك�شبته احترام الجميع.. وقد تم تكريم ال�شتاذ 
تكريم  عن  حدثنى  انه  ال  كثيره  محافل  فى  دبورة   /
مجل�ض ال�شحافة والمطبوعات ال�شحفية له وقال لي اإن 
الأ�شتاذ/ على �شمو رئي�ض المجل�ض �شديقى وهو يعرف 

قدر الرجال..
رحل دبورة فى ليلة حزينة حيث كان فى وداعه الخير 
عثمان  الدين  غالم  ال�شتاذ/  يتقدمهم  عطبرة  اهل 
والى نهر النيل الأ�شبق وتحدث انابة عن اهله وا�شدقائه 
الجتماعى  النا�شط  ال�شيخ  احمد  ح�شن  ال�شتاذ/ 
المعروف بالمدينة.. رحل دبورة بعد ان خلد تراثًا من 
الوطنية  والحركة  ال�شتقالل  عن  الجميلة  الذكريات 

والعمالية فى فترة مناه�شة المحتل. 
هو  عطبرة  بمدينة  الإ�شتقالل  بذكرى  الإحتفال   qاأن
الإحتفال بتلكم الرموز والقيم التي تبقى تذكيرًا باأولئك 

الذين �شنعوا تلكم المواقف الوطنية. 

ال�صتاg PاTصº ح�صن ال£يÖ وgو يتæاول cتاÜ من 
داNل مµتبة دبورة

الع£براويالبروفي�صور علي Tصمو
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عرف ال�شودانيون الريا�شة منذ عهود 
لممار�شتها  جذبتهم  ولكنها  قديمة, 
الحتالل  لجنود  م�شاهدتهم  بعد 
لل�شودان  البريطاني  ال�شتعمار  اأبان 
الريا�شة.  ويمار�شون  يوؤدون  وهم 
التي ل تنف�شل عن تمارين وتدريبات 
الن�شهار  ولأغرا�ض  الجندية. 
وهي  ال�شوداني,  المجتمع  في 
مواطنو  ل�شتمالة  الأهداف  اإحدى 
قاموا  ذلك  ولأجل  الم�شتعمرات 
الأحياء  في  القدم  كرة  لعبة  بن�شر 

الإنجليزي  الجي�ض  لثكنات  المتاخمة 
منطقة  في  انطالقتها  كانت  التي 
يكون  وقد  بالخرطوم...  البراري 
هدفهم نبيل, في اأن يكت�شفوا مواهب 
من الالعبين ليغذوا بهم مناف�شاتهم 
الريا�شية وهذا الأمر هو الذي �شجع 
ال�شودانيين على �شعود اأولى العتبات 
التي  الأندية  وتاأ�شي�ض  اإن�شاء  في 
اأدبية لكن  اأندية  اأوًل واجهاتها  كانت 
لتجمعات  مراكز  كانت  حقيقتها  في 
ال�شتعمار  لمناه�شة  المثقفين 

الأدبية  الجمعيات  اأي�شًا  وكانت 
الحقيقي  وجهها  تخفي  المعروفة 
وبالكاد  ال�شتعمارية  ال�شلطة  اأمام 
كانت  قد  الريا�شية  الحركة  اأن  نجد 
وكانت  بل  الخريجين  لموؤتمر  رديفه 
الأحزاب  معظم  لتاأ�شي�ض  النواة  هي 
فنجد  م�شمياتها  بمختلف  ال�شيا�شية 
ن�شاطها  بداأت  الريا�شية  الأندية  اأن 
منذ مطلع العام 1930م, وعلى �شبيل 
المثال )نادي بري( )نادي �شتاك.. 
الكوكب(,  )نادي  لحقًا(  التحرير 

اأبو عبيóة البقاري

á«°VÉjôdG ácô`````````ëdG Iô«°ùe
¿GOƒ°ùdG ∫Ó≤à°SG πÑb Ée äCGóH 
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الهالل(,)نادي  )نادي  النيل(  )نادي 
توتي,  نادي  ح�شي�ض  اأبو  نادي  المريخ(, 
نادي  روف,  اأبو  نادي  الأهلي,  النادي 
اأندية  وهذه  العلمين  نادي  الموؤتمر, 
المكونة  المثلثة(  )العا�شمة  في  تاأ�ش�شت 
واأم  بحري  والخرطوم  الخرطوم  من 
درمان, وكان اآنذاك عدد �شكانها ل يتعدى 
اأندية  بها  لحقت  كما  ن�شمة  األف   250 ال` 
في مديريات ال�شودان الأخرى وخا�شة في 
مدن واد مدني مثل: نادي التحاد والنادي 
الأهلي والنيل. وفي الأبي�ض نادي الأعمال 
ممار�شة  ولأجل  األخ  �شنار..  وفي  الحرة 
العالمي  الن�ساط الريا�سي ح�سÖ الن¶ام 
تحت  الأندية  تكون  اأن  لبد  كان  اآنذاك 
مظلة اتحاد ريا�شي يرعاها وي�شرف عليها 
وينظم لها مناف�شاتها. فتاأ�ش�ض اتحاد كرة 
القدم في العام 1936م.. وقبل ع�شوًا في 
في  )فيفا(  القدم  كرة  الدولي  التحاد 
في  ع�شوًا  اأ�شبح  وبالكاد  1948م  العام 
التحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف( في 
العام 1957م, بل وكانت الفكرة والمن�شاأ 
الجتماع  ذلك  وما  �شوداني  اأ�شلها 
البلدي  المجل�ض  قاعة  �شهدته  الذي 
الجتماع  حاليًا(  )الولية  بالخرطوم 
محمد  الحليم  عبد  الدكتور  تراأ�شه  الذي 
اتحاد  ورئي�ض  البلدي,  المجل�ض  )رئي�ض 
بمذكرة  وخرج  ال�شوداني(  القدم  كرة 
لتاأ�شي�ض التحاد الأفريقي.. ولكن ريا�شة 
�شباقات الخيول كانت في مقدمة الألعاب 
�شودانيون  فيها  �شارك  التي  الريا�شية 
بجانب الم�شتعمر... وكانوا مالكًا للخيول 
اأمثال حامد عبد اهلل والياأ�ض الزبير با�شا 
وعبد القادر م�شوي اإذ اأن�شÅ اأول م�شمار 
البراري في  الخيول في منطقة  ل�شباقات 
ونجت  )ال�شير  عهد  في  1908م  العام 
ما  ذلك  بعد  الم�شمار  تنقل  ثم  با�شا( 
المقرن  ومنطقة  ود مدني  اأم درمان  بين 
التي اأقيم عليها الآن بنك ال�شودان وبنك 
في  ا�شتقر  اأن  اإلى  وال�شحراء  ال�شاحل 

د. كمال حامد �شدادد. عبدالحليم محمد
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مكانه الحالي جنوب محطة اأبو حمامة بالخرطوم. 
تمار�شها  الأخرى  الريا�شية  الألعاب  اآنذاك  وكانت 
الحكم  منذ  ال�شودان  في  اأ�شتوطنت  التي  الجاليات 
واألعاب  والمالكمة,  ال�شلة,  كرة  مثل  لل�شودان  التركي 
ال�شودانيون  فهب  والرماية...  الأر�شي  والتن�ض  القوى. 
واأ�ش�شوا لها اتحادات وطنية في مطلع خم�شينيات القرن 
الما�شي... وكان ذلك لزمًا و�شروريًا. اإذ اأن المهتمين 
بال�شاأن الريا�شي من ال�شودانيين كانوا تواقين لتاأ�شي�ض 
اأن  تاأ�شي�شها كان لبد  ولأجل  الوطنية  الأولمبية  اللجنة 
تكون التحادات الوطنية المكونة لها ل تقل عن خم�ض 
اتحادات ريا�شية تمار�ض ن�شاطها” وذلك اإيماءًا لل�سرط 
الحركة  يحكم  الذي  الأولمبي  الميثاق  في  المدرج 
عقدت  1956م..  عام  فبراير   8 يوم  ففي  الأولمبية... 
اأول لجنة تمهيدية للجنة الأولمبية ال�شودانية في مكاتب 
اتحاد كرة القدم ال�شوداني )با�شتاد الخرطوم( تكونت 
الرحيم  عبد  فريد,  طلعت  محمد  اللواء  ال�شادة  من 
اأميري,  كمال  ال�شنجاوي  علي  محمد  اأحمد  �شداد, 

العقيد عبد الفتاح حمد اأبو زيد. عبد المنعم حمدي. 

اأعدت اللجنة الد�شتور المقترح لقيام اللجنة الأولمبية 
يونيو  في  الر�شمية  الجهات  عليه  و�شادفت  الوطنية... 
عام 1956م. وعقدت اأول جمعية عمومية لنتخاب اأول 
مجل�ض اإدارة للجنة في 16 اأغ�شط�ض 1956م.. التي جاء 
تكوينها برئا�شة الدكتور عبد الحليم محمد عبد الحليم 
م�شاعد, الدكتور يو�شف �شبيكة وكياًل اأحمد محمد علي 
اأمنيًا  �شداد  الرحيم  عبد  عامًا.  �شكرتيرًا  ال�شنجاوي 
فريد طوبيا  لل�شكرتير,  م�شاعد  اأميري  كمال  للخزينة, 
لع�شويته.  المجل�ض  �شم  فيما  الخزينة,  لأمين  م�شاعد 
ممثلين لالتحادات الريا�شية )اللواء محمد طلعت فريد 
)الفي  ال�شلة(  كرة  اأ�شكندريان(  )�شورين  المالكمة( 
�شغير  الرحمن  عبد  )عو�ض  الطاولة(  تن�ض  بول�ض 
– جامعة  جبارة  الر�شي  اأحمد  الم�شلحة(  – القوات 
ال�شئون  لوزارة  ممثاًل  حمدي  المنعم  عبد  الخرطوم, 
ال�شودانية  الأولمبية  اللجنة  وا�شتطاعت  الجتماعية.. 
 6 في  الدولية  الأولمبية  اللجنة  ع�شوية  �شرف  تنال  اأن 
يونيو 1959م. وكانت اأول م�شاركة لها في اأولمبياد روما 

ال�شيفي عام 1960م. 
بدايتها  على  م�شى  الريا�شية  الحركة  م�شيرة  اأذن 
في  وتو�شعت  وتطورت  نمت  ولكنها  عامًا..   85 حوالي 
الدراجات,  مثل  تباعًا  تكونت  التي  الوطنية  اتحاداتها 
الري�شة الطائرة, رفع الأثقال وكمال الأج�شام الهوكي, 
الزوارق,  اليد,  كرة  الطائرة,  كرة  التجديف,  الثالثي, 
الكارتية,  فو,  الكونغ  الجودو,  ال�شيارا,  ال�شرعة,  كرة 

التايكندو... األخ. 
ولكن من اأهم الإنجازات الريا�شية في كافة البطولت 
والدورات نقراأ باأن ال�شودان ممثاًل في لعبة كرة القدم 
قد نال بطول الأمم الأفريقية عام 1970م التي نظمها 
ال�شوداني  المريخ  نادي  ونال  ال�شودان,  وا�شت�شافها 
بطولت نذكر منها ثالثة بطولت في مناف�شات �شيكافا 
في  بطولت  ونال   – اأفريقيا  وو�شط  ب�شرق  لالأندية 
واأي�شًا فاز  العربي  ال�شعيد  اأخرى على  مناف�شات ودية 
اتحاد كرة ال�شلة في البطولة العربية في العام 1975م 
ال�شوداني  التحاد  عبر  ال�شودان  حقق  واأي�شًا  بالكويت 
الألعاب  دورة  في  ف�شية  ميدالية  اأول  القوى  لألعاب 
الأولمبية ال�شيفية في بجين في عام 2008م وميداليات 
اأخرى في بطولت ال�شباب واتحاد �شرق وو�شط اأفريقيا 
وكان لتحاد المعاقين اأي�شًا الفوز بعدد من الميداليات 
وم�شاركته خالل الربع القرن الأخيرة ولو كانت الم�شاحة 

ت�شعفنا لف�شلنا الفوز بالبطولت وح�شد الميداليات. 
الطويلة  الريا�شية  الحركة  م�شيرة  ورغم  باأنه  ونختم 
التحادات  ع�شوية  على  ح�شوله  في  ال�شودان  ونجاح 
الدولية  الريا�شية  المنظمات  كافة  في  الريا�شية 
كافة  على  نتائجنا  زالت  ل  اأنه  اإل  والعربية  والإقليمية 
الأ�شعدة متوا�شعة جدًا وهذا مرده لكثير من المعوقات 
جديدًا  عامًا  ن�شت�شرق  ونحن  التحتية,  البنيات  واأهمها 
اأن  ناأمل  ال�شودان  ل�شتقالل   59 الذكرى  مع  متزامنًا 
وجه  لنظهر  وفنيًا  اإداريًا  الريا�شي  الم�شتوى  يرتفع 
المحافل  جميع  في  الحقيقي  الريا�شي  ال�شودان 

الخارجية.
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اأNت�صاUصي المرا�ض الجلóية والتæا�صلية والذcورة

فيرو�شي  مر�ض  هو  الناري(  )الحزام  النطاقي  الهرب�ض 
ي�شيب الجلد والع�شاب, وقد ي�شيب الغ�شية المخاطية 
عن  المر�ض  هذا  ينجم  الم�شاب.  الجلد  تغطي  التي 
فيرو�ض مر�ض الُحماق )البرجم( chicken pox ويبلغ 
قطر هذا الفيرو�ض مابين 120- 200 نانو متر )وهو يقا�ض 
بالمجهر اللكتروني(. يعرف المر�ض بظهور طفح جلدي 
م�شير  وعلي  واحدة  اأو مجموعة علي جهة  زمر  �شكل  علي 
اأنه ي�شبق هذا الطفح  ع�شب معين. ومن الجدير بالذكر 
التي  الناحية  في  األم  مع  واح�شا�ض محرق  توعك خفيف, 
بالطفح  مر�شع  اإحمرار  يظهر  ثم  ال�شابة  بها  �شتظهر 
والتي   Vesicles بالحوي�شالت  ي�شمي  والذي  المذكور 
هذه   Groups مجموعات  �شكل  علي  تجتمع  بدورها 
الفيرو�ض,  علي  وتحتوي  لينة,  رائقة,  تكون  الحوي�شالت 
باأيام قليلة  تتبعثر وبعد ذلك  اأن تتعكر, ثم  تلبث  لكنها ل 

تجف وتكت�شي بق�شرة.
هذا المر�ض من النادر اأن ينك�ض, ومن النادر اأن ي�شيب 
الطفل الر�شيع وذلك لحوزته علي كميات كبيرة من المواد 
الرحمية  حياته  اأثناء  والدته  من  ك�شبها  التي  الم�شادة 

والتي تبداأ بالتناق�ض مع اإزدياد عمره.
قد ت�شاب الغ�شية المخاطية بهذا المر�ض خا�شة الحنك 
فروع  اإ�شابة  عند  وذلك  للفم  الداخلي  والغ�شاء  والل�شان 
من الع�شب مثلث التوائم Trigeminal Nerve الآلم 
الناجمة من هذا المر�ض تكون �شديدة ومبرحة ومزعجة 
المناعة,  في  ب�شعف  والم�شابين   ñال�شيو لدي  خا�شة 
وب�شورة عامة الذين تبلغ اأعمارهم 60 �شنة فما فوق, اأما 
الآلم خفيفة  واليافعين فتكون هذه  ال�شغار  عن الطفال 

وب�شيطة.
اأو حتي عدة �شنين بعد �شفاء  اأ�شهر  هذا وقد تدوم الآلم 
بعد  ما  الع�شبي  بالألم  يعرف  ما  وهو  الجلدي  الطفح 
 Post herpetic Neuralgia النطاقي  الهرب�ض 
)فوق  ال�شن  في  الكبار  المر�شي  عند  حدوث  اأكثر  وهي 
الذين  اأو  ال�شعيفة  المناعة  المر�شي ذوي  اأو  ال60(  �شن 

يتعالجون باأدوية م�شادة لل�شرطانات اأو مثبطة للمناعة.

من اأºg م†صاعفاg äذا المر�ض:
اأو  اأوندبي ب�شبب باكتريا  اإلتهاب ثانوي نخري  حدوث   -

طفيليات.
ظهور حوي�شالت منت�شرة في اأنحاء عديدة من الجلد   -

خا�شة لدي الم�شابين ب�شعف في المناعة.
اإذا ا�شاب هذا المر�ض جذور الع�شاب الحركية فقد   -

يوؤدي الي ا�شطرابات في الحركة في بع�ض الحيان.
الي  توؤدي  قد  والحو�شية  البطنية  الع�شاب  اإ�شابة   -

خلل في وظيفة المعاء اأو المثانة.
ب�شبب  للعين  وا�شع  تلف  الي  توؤدي  قد  العين  اإ�شابة   -
فقدان  الي  ذلك  يوؤدي  وقد  وتقرحها  القرنية  اإلتهاب 

النظر.
�شهل  الناري(  )الحزام  النطاقي  الهرب�ض  ت�شخي�ض   -
طريقة  بوا�شطة  الفيرو�ض  ك�شف  ويمكن  ووا�شح, 
بوا�شطة  اأو  الفيرو�شي  بالزرع  اأو   Tzanck تزانك 

المجهر اللكتروني.
معالجة الهرب�ض الæ£اقي (الحõام الæاري):

لكن  نوعية  معالجة  الخفيفة  الحالت  تتطلب  ل   -
بالدوية  العالج  الي  تحتاج  ال�شديدة  ال�شابات 
مجموعة  خا�شة  والفيتامينات  لالألم  الم�شكنة 

.B الفيتامينات
الم�شكنات  الي  تحتاج  اأي�شاً  ال�شديدة  الحالت   -
الم�شادة  الدوية  وكذلك  المخاطية  والمهدئات 
 60 ال  �شن  فوق  المر�ض  لدي  خا�شة  للفيرو�شات 
المرا�ض  او  المناعة  في  ب�شعف  الم�شابين  اأو  �شنة 
جيدة  معالجة  الي  يحتاجون  فهوؤلء  ال�شرطانية 
ومتابعة بالدوية الم�شادة للفيرو�ض عن طريق الفم اأو 

الحقن الوريدي ح�شب �شدة المر�ض وحالة المري�ض.
النطاقي  الهرب�ض  بمر�شي  خا�ض  لقاح  الن  يوجد   -
اإعطاءه  )الحزام الناري( وهذا اللقاح مفيد ويف�شل 
من  للحد  فوق  وما  �شنه   60 �شن  من  لال�شخا�ض 
وقد  الع�شبي  الألم  خا�شة  المر�ض  هذا  م�شاعفات 

اأثبتت البحاث نجاعته في ذلك. 

(…QÉædG ΩGõ```ëdG) »bÉ£ædG ¢ùHô¡dG
Herpes zoster

á«```````ë°U Iò``````````aÉf
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ال�شودان  جمهورية  رئي�ض  هو  عبود  ابراهيم  الفريق   
للفترة)1958-1964م(,  ال�شوداني  الوزراء  ورئي�ض 
غوردون  كلية  في  تخرج  1900م,  ال�شودان  ب�شرق  ولد 
)التذكارية جامعة الخرطوم حالًيا( عام 1917 م ثم 
1918م,  عام  فيها  وتخرج  الحربية  بالمدر�شة  التحق 
عمل ب�شالح ق�شم الأ�شغال الع�شكرية بالجي�ض الم�شري 
م,   1924 عام  في  الم�شرية  القوات  ان�شحاب  حتى 
�شالح  في  عمل  ال�شودان,  دفاع  قوة  اإلى  ان�شم  حيث 
خدمة ال�شودان وفرقة العرب ال�شرقية وفرقة البيادة, 
عين قمندانًا ل�شالح خدمة ال�شودان عند ال�شودنة ثم 
ترقى اإلى رتبة اأميرالي عام 1951م, ُنقل اإلى رئا�شة 
نائب  اإلى من�شب  ترقى  ثم  كاأركان حرب  الدفاع  قوة 
ع�شكري  انقالب  اأول  قاد  1954م,  عام  العام  القائد 
في  انقالبه  وكان  م   1958 دي�شمبر  في  بال�شودان 
اآنذاك  وزرائها  رئي�ض  من  لل�شلطة  ا�شتالمًا  الحقيقة 
عبد اهلل خليل عندما تفاقمت الخالفات بين الأحزاب 

ال�شودانية داخل نف�شها وفيما بينها.
واألغى  بالد�شتور,  العمل  اأوقف  ال�شلطة,  ا�شتلم  حينما 
ال�سيا�سية,   Üاõالأح ن�ساط  على  وق�سى  البرلمان, 
وحرية  ال�شلطة  من  المزيد  المحلية  المجال�ض  ومنح 
ال�شعبية  اأكتوبر  ثورة  بعد  ال�شلطة  من  تنازل  العمل, 

بت�شليم  الجماهير  ل�شغط  ا�شتجاب  وقد  م,   1964
ال�شلطة للحكومة النتقالية التي كونتها جبهة الهيئات. 

توفي في 1983 م.
اأعمال¬:

كان ثاني قائد عام �شوداني للجي�ض.  -
موقعة  منها  عديدة  حربية  مواقع  في  ا�شترك   -
في  البالد  خارج  وفي  1920م,  النوير  حارجاك 
وكفرة وطبرق وطرابل�ض  اريتريا  في  اأفريقيا  �شرق 

في �شمال افريقيا خالل الحرب العالمية الثانية.
:õFالجوا

للجمهورية  الثانية  الطبقة  من  ال�شتحقاق  -  و�شام 
الم�شرية.

-  ني�شان المبرطورية البريطانيا من درجة �شابط.
-  ني�سان الخدمة الطويلة الممتاRة لل�سباط.

-  ميدالية ال�شودان ل�شنة 1910.
-  ميدالية نجمة 1945-1939.

-  ميدالة نجمة افريقيا.
-  ميدالية الدفاع. 
-  ميدالية الحرب.

-  ميدالية الخدمات العامة الطويلة.

OƒÑY º«``````gGôHEG ≥jôØdG
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الرÑY ¢�«Fود hا’إÓYم
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ójó`````````édG »°SÉFôdG ≈æÑªdG
ي¶ل الق�صر الجمهوري رمõًاوæWيًا وUصرحًا تتµامل في¬ 
1832م  عام  في   √AصاûنEا مæذ  الوæWية  ال�صيادة   íمÓم
من   √óصهT لما  ن�صبة  1899م  عام   √Aاæب اEعادة   óوبع
 .åيóالح ال�صودان   ïتاري من  gامة  ومواق∞   çاóاأح
لعóم  ن�صبة   óيóج رFا�صي  مبæي   AصاûنEا اأgمية  وتæب™ 
 äومت£لبا  ∞FاXبو  AيفاEÓل  ºيóالق المبæي  قóرة 

مل∞ الق``````````�صر
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رFا�صة الجمهورية في Xل الت£ور والتحóيå وحجW ºاقاä العمل علمًا بان ægال∂ Nلل في gياcل المبæي 
 √AÓNEا Öي مما يت£لæالمب AاõجEامل¬ لc صيانةUو ºالقيام باأعمال ترمي Öن�صبًة لتقادم¬ الأمر الذي ي�صتوج
�صمانًا للمحاف¶ة علي¬ cمبæي اأثري ل¬ N�صوUصية في اEرثæا المعماري وما اEرتبط ب¬ من اأحóاg çامة في 
ال�صين  ال�صودان وجمهورية  المثمر بين  للتعاون  المûصرو´ جهóًا اNر  الحóيå ويمثل gذا  ال�صودان   ïتاري

الûصعبية و الذي �صي¶ل معلمًا لتواUصل العÓقاä التاريîية وال�صيا�صية والEقت�صادية بين البلóين. 

مل∞ الق``````````�صر
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وبعد الإطالع على الخرائط وال�شور الجوية تم التاأمين 
على المحافظة على الموقع الحالي لرئا�شة الجمهورية 

ليكون مقر را�ض الدولة وذلك لعدة اإعتبارات: 
من حيث الموقع الجغرافي والذي يتو�شط المرافق  اأ. 
الكبرى  الثالث  المدن  ويتو�شط  والموؤثرة  الهامة 
اإليه من  المكونة للعا�شمة القومية وي�شهل الو�شول 

المداخل الرئي�شية. 
والإجتماعية  ال�شيا�شية  للحركة  تاريخي  يمثل عمق  ب. 
من  منها  وماينعك�ض  الحكم  ب�شلطة  المرتبطة 

اإيحاءات متعددة. 
مما  مبا�شرة  توتي  وجزيرة  الأزرق  النيل  على  يطل  ج. 

يوفر له موقع جمالي متميز. 
والموؤ�ش�شات  الوزارات  منطقة  و�شط  وقوعه  د. 
�شهلة  اأمنية  �شيطرة  اإمكانية  له  يوفر  الحكومية 
بالأ�شواق  الجمهور  اإزدحام  مواقع  عن  ويف�شله 

والمواقف والمناطق ال�شكنية. 
وجود م�شاحات كافية للتو�شعات الم�شتقبلية وقابلة  ه`. 
المختلفة  لالأن�شطة  الرئا�شة  اإحتياجات  لإ�شتيعاب 

خا�شة بعد اإ�شافة المنطقة �شرق الق�شر. 
حيث تبلغ الم�شاحة الحالية للق�شر 120000م2 م�شافًا 
اإليها المنطقة �شرق الق�شر والتي تبلغ حوالي 30000م2 
م2   150000 الرئا�شة  لمنطقة  الكلية  الم�شاحة  لتكون 

تقريبًا. 

المæ£قة Tصر¥ الق�صر:
اأن  اللجنة  راأت  اأعاله  واحد  بالفقرة  المراجعات  وفق 
تحد  والتي  الق�شر  �شرق  الواقعة  المنطقة  �شم  يتم 
�شرقًا ب�شارع اأبو�شن حيث ت�شم ديوان الحكم الإتحادي 
ال�شحي  وال�شرف  والم�شاحة  الوليات  دعم  و�شندوق 
للتجارة  ال�شودان  ونقطة  الجنوب  تن�شيق  ومجل�ض 
لتحقيق  وذلك  الخرطوم  منطقة  واأمن  الخارجية 

الأرا�ض التالية : 
زيادة م�شاحة المنطقة المخ�ش�شة لأغرا�ض عمل   -
المباني  في  المطلوب  التو�شع  واإ�شتيعاب  الرئا�شة 

والم�شاحات. 
المتاخمة  المنطقة  في  ال�شالبة  المظاهر  اإزالة   -

للق�شر وتهيئة البيئة المحيطة في هذه الناحية. 
ترتيب الحماية الأمنية الالزمة للق�شر واإبعاد حركة   -

المواطنين بقدر الم�شتطاع عن اأن�شطة الرئا�شة. 
ومخارجه  الق�شر  مداخل  لترتيب  الفر�شة  اإعطاء   -
بما يحقق النواحي الأمنية والبرتوكولية ويمكن من 

اأداء المهام المختلفة بكل �شهولة وي�شر. 
يتم توزيع واأن�شطة رئا�شة الجمهورية على الم�شاحة   -
قدر  اأكبر  لتحقيق  المقترحة  بالإ�شافة  الكلية 
ولتحقيق  والم�شوؤليات  الأن�شطة  بين  التمييز  من 
والأمنية  البروتوكولية  النواحي  من  المطلوب 
الم�شئول  الدور  اأداء  من  �شخ�ض  كل  وليتمكن 
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اأن�شطة  على  التاأثير  دون  الجمهورية  برئا�شة  عنه 
الآخرين ويتم ذلك وفق الترتيبات التالية : 

الجمهورية  رئي�ض  لل�شيد/  منف�شل  موقع  اإيجاد   -
الأعمال  في  لم�شاعدتهم  المبا�شر  والكادر  ونوابه 
المطلوبة  الم�شتلزمات  كافة  توفير  مع  المختلفة 
قاعات  من  ونوابه  الرئي�ض  عمل  لطبيعة  والمالئمة 

و�شوالين مقابالت. 
اإيجاد مقر منف�شل لأعمال وزارة رئا�شة الجمهورية   -
المطلوبة  وال�شعة  الفنية  الموا�شفات  تتوفر فيه كل 
لأن�شطة كافة الإدارات والمكاتب والأعمال التنفيذية 

الخا�شة بالرئا�شة. 
الم�شاعدين  كافة  ي�شع  مهياأ  مقر  اإيجاد   -
التو�شعات  الإعتبار  في  الو�شع  مع  والم�شت�شاريين 

الم�شتقبلية في الوظائف الإ�شت�شارية والمعاونة. 
تهيئة الق�شر القديم لإقامة المنا�شبات الت�شريفية   -

ومقابلة بع�ض ال�شخ�شيات الهامة. 
موجهاä المحيط الح†صري للموق™ :

التاأمين على الموقع الحالي باإمتدادته المقترحة كمقر 
المباني  على  المحافظة  مع  الجديد  الرئا�شة  لمجمع 
الق�شر  مبنى  خا�شة  والتاريخي  الآثاري  البعد  ذات 

القديم والإ�شتفادة منه ”كمتحف”. 
المحافظة على طابع مباني النطاق الإداري المطل من 
مطل  ماهو  واأي�شًا  النيل(  )�شارع  المائية  الواحة  على 
اإعادة تاأهيل  على �شارع الجامعة وعمل المعالجات من 
وال�شيانة المختلقة التي تجعل النطاق في تجان�ض تام 
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باإعتباره اإرثًا معماريًا يجب المحافظة عليه. 
الح�شري  للن�شيج  الم�شتقبلي  التطور  درا�شة 
المعالجات  في  المفا�شلة  تكون  اأن  على  المجاور 
ل�شالح  المعالجة  ولي�ض  المجمع  ل�شالح  والبدائل 

المنطقة المجاورة. 
داخل  ال�شودان  في  النباتية  للبيئة  نموذج  تقديم 
الجديد  الرئا�شة  بمجمع  الخ�شراء  الم�شاحات 
التاريخي  البعد  ذات  النباتات  على  المحافظة  مع 

القائمة حاليًا. 
عليه  والمحافظة  الحالي  الق�شر  وتاهيل  �شيانة 
ذات  الفنون  اأعمال  على  ي�شتمل  متحف  لي�شبح 
المراحل  عن  المعبرة  التاريخي  التوثيقي  الطابع 
القديمة  ال�شودانية  للمالك  المتعاقبة  الح�شارية 
والبيئة  الطبيعة  تظهر  التي  الفنية  الأعمال  زائدًا 
يعر�ض  واأن  وحديثًا..  قديما  لل�شودان  الجغرافية 
بع�شها على الممرات الداخلية والخارجية , كذلك 
لبد من الإهتمام بتوثيق واإظهار مراحل الإ�شتقالل 

الوطني وم�شاهد رفع علم ال�شودان. 
1/ الموجهاä الفµرية:

وعلي  الموقع,  رمزية  مراعاة  علي  ت�شتمل  والتي 
�شرورة اأن يعبر الت�شميم الجديد علي قيم التراث 
ال�شوداني  المعماري  الرث  اإ�شتيعاب  مع  ال�شوداني 
ومراعاة التجان�ض والتوافق والموقع المميز للمبني 
بطولت  تمثيل  يتم  اأن  اللجنة  راأت  كما  المقترح, 
ووحدته  وتنوعه  وتمازجه  ال�شودان  �شعب  واأمجاد 
وخ�شائ�شه من خالل العمال الفنية التي �شتزينه.

موجهاä ت£وير الموق™ :
القديم,  )الق�شر  بالموقع  القائمة  المباني   .1
المقترحة  والمباني  الخ(  الم�شجد,   , المتحف 
الرئا�شة  �شئون  ووزارة  الجديد  الق�شر  من 
وال�شاحات  الم�شت�شارين....الخ.  ومبنى 
اأن  لبد  بالق�شر,  الخا�شة  والحديقة  القديمة 
تخطط وت�شمم لت�شبح وحدة معمارية متكاملة 
 Picturesque Enclosure ومتنا�شقة 
عهود  و�شاحات  مباني  ت�شم   Exceedingly
الفارق  تعك�ض  وت�شميمات  وبمواد  مختلفة 
ووحدة  وظيفي  تجان�ض  في  بينها  الزمني 

 .Unity in Diversity معمارية
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الق�شر  خا�شة  التاريخية  المباني  تاأهيل  اإعادة   .2
طابعه  لإ�شترجاع  الإتحادي  الحكم  وديوان  القديم 
الطابع  بهذا  لحقت  ت�شوهات  اي  واإزالة  المميز 
للق�شر  مكماًل  ليكون  جديدة  وظيفة  واإعطائه 
كمعلم  التاريخية  قيمته  بجانب  وظيفيًا  الجديد 

اثري. 
بالن�شبة للمباني الجديدة لبد للق�شر الجديد من   .3
الهيبة  ناحية  من  ال�شيادية  �شخ�شيته  له  تكون  اأن 
والتفرد الوا�شح بينه وبين بقية مباني وزارة �شئون 

الرئا�شة والمباني الإدارية الأخرى. 
نموذج  �شياغة  من  لبد  عامة  ت�شميمة  ناحية  من   .4

المزج  خالل  من  م�شبوق  وغير  متفرد  معماري 
ال�شكل  وخ�شو�شية  الحديثة  التقنية  عالمية  بين 
م�شادرها  وتنوع  المحلية  الثقافة  بجذور  المرتبط 
الموروث  التقليدي  والتكوين  ال�شكل  توظيف  لتعيد 
ليخدم المتطلبات المعا�شرة في قالب جديد يتخذ 
رمزية  ومن  �شياغته  في  اأ�شا�ًض  التكنولوجيا  من 
الناتج لغة خا�شة  ال�شكل رابطًا ثقافيًا ي�شفي على 

تتكامل فيها عالمية التقنية وخ�شو�شية الثقافة. 
قديمها  الق�شر  مباني  لمجمع  لبد  والخال�شة   .5
متفردة  معمارية  قطعة  تكون  اأن  من  وحديثها 
 )Arrest Attention( وخالبة  جاذبة  ومتميزة 
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المتعددة  لمبانيها  المحكمة  تفا�شيلها  في  وغنية 
دون ت�شابه اأو تنافر. 

الخطوات  اأولى  بداأت  2007م  �شنة  فبراير  في   .6
يلتزم  اأن  على  الإتفاق  تم  حيث  للتنفيذ  العملية 
الآت  وتقديم  الم�شروع  بت�شميم  ال�شيني  الجانب 
للم�شروع  المطلوبة  والمواد  والمعدات  الت�شغيل 
والمهند�شين  الفنيين  من  الالزم  العدد  واإر�شال 
اإلى  بالإ�شافة  الم�شروع  لتنفيذ  ال�شودان  اإلى 
اأن  حالة  وفي  واإختيارها,  المعدات  بتركيب  القيام 
المبالغ المخ�ش�شة للم�شروع لم تكن كافية لتكملة 
ال�شودانية  الحكومتان  تقوم  �شوف  الم�شروع  تنفيذ 
وال�شينية بالت�شاور مرة اأخرى لتحديدها, ذلك وفق 

الحكومتين.  بين  المتبادلة  المكاتبات  في  ماجاء 
والر�شوم  ال�شرائب  جميع  باإعفاء  ال�شودان  يلتزم 
لالآلت  اأخرى  ور�شوم  �شرائب  واأي  الجمركية 
للم�شروع  المطلوبة  والمواد  والأجهزة  والمعدات 
والمهند�شين  للفنيين  الإعا�شة  مواد  عن  ف�شاًل 
الأر�ض  وتوفير  الم�شروع  لتنفيذ  المبعوثين  ال�شين 
والإلتزام باإزالة المن�شاآت فوق وتحت اأر�ض الموقع 
والطريق  والكهرباء  المياه  وتو�شيل  الأر�ض  وت�شوية 
اأي م�شاريف ناتجة عن ذلك  اإلى تحمل  بالإ�شافة 
وتكملة اإجراءات تا�شيرة الدخول والخروج والإقامة 

للعاملين في الم�شروع. 
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اEعóاد/ �صياA الóين محمó عبó الرحمن

 áaÉµd »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  äÉeóNh äGRÉéfEG  º¶©jh êƒàj …òdG »°SÉFôdG ô«Ñ©àdG  »g •GƒfC’Gh áª°ShC’G
اEبتóاAًا من القياداä ال�صيا�صية والقواä الæ¶امية والûصî�صياä الوæWية وPوي التميõ الEداري   ¬Fاæاأب
الحقو¥   ßيحف الذي  العمل  لهذا   óب ل  cان   .Öوالأجان  ÜÓ£ال وحتى   Aوالعلما الEن�صانية   äماóîوال

الأدبية والEجتماعية اأن يµون متابعًا من رFا�صة الجمهورية ويجó الgEتمام والت£وير.

ا�وسمة وا�نواط
ójó``````éàdG áÑ`````cGƒeh

 áaÉµd »fGOƒ°ùdG  Ö©°ûdG  äÉeóNh äGRÉéfEG  º¶©jh êƒàj …òdG »°SÉFôdG ô«Ñ©àdG  »g •GƒfC’Gh áª°ShC’G

الحقب  مختلف  عبر  ال�شودان  في  قديمًا  منحت  وقد 
اأعطي  حيث  لقوانينها  وفقًا  الحكم  وانظمة  التاريخية 
الثنائي  العهد  �شائدًا في  الذي كان  البريطاني  القانون 
الو�شمة  منح  �شلطة  العام  الحاكم   )1955  -  1898(
ولكننا نجد اأن اأول خطوة ل�شودنة هذا التقليد الرئا�شي 
عبود  اإبراهيم  الفريق  ال�شبق  الرئي�ض  عهد  في  بداأت 
ف�شل  مرت�شي  العميد  برئا�شة  لجنة  �شكلت  حينما 
اأحمد  وال�شيد  عبداهلل  اإدري�ض  محمد  واللواء  المولي 
�شبرين  الكبير:  والفنان  الديوان(  )رئي�ض  ال�شو  ح�شن 

1963م  العام  في  والنواط  للو�سمة  قانون  اأول   QسدUو
وتم في عهد الرئي�ض ال�شبق جعفر نميري اإدخال بع�ض 
فترة  �شهدت  كما  جديدة,  اأخرى  واإ�شافات  التعديالت 
النقاذ وتحديدًا في العام 1990م اإ�شافة بع�ض الو�شمة 
ولكننا �شنتحدث في هذه الم�شاحة عن التعديالت التي 

اأدخلت في العام 2012 م.
الجهات  بالتعاون مع  الدولة  اإدارة مرا�شم  وقد �شرعت 
ذات ال�شلة في اإعداد لئحة جديدة واأ�شافة عدة او�شمة 
لإ�شت�شحاب �شمولية المنح لكافة المبدعين والوطنيين 
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اإ�شم  ورفعوا  مجاله  في  كل  الوطن  لهذا  قدموا  الذين 
ال�شودان في كل المحافل الدولية, او �شاهموا في نه�شته 

داخليًا.
واللئحة الجديدة للأو�سمة والنواط اإعتمدت الأو�سمة 
بمنح  التكريم  ولأن  جديدة  اأو�شمة  واأ�شافت  القديمة 
وتقديرًا  والجهود  للحقوق  حفظ  هو  والأنواط  الأو�سمة 
من الدولة لأبنائها فاإن اأي و�سام اأو نوط قد منح قديمًا 
المعنى  لأن  مكانته  وحفظ  والتقدير  الإحترام  يجد 
والتميز  الرفعة  اإنما  الو�شام  لي�ض  والم�شمون  الحقيقي 

والتقدير من رئا�شة الجمهورية لحامله.
القيادة  و�سام  مثل  جديدة  وانواط  اأو�سمة  اإ�سافة  تم 
الذين  لل�سباط  ويمنح  طبقات  ثلث  على  وي�ستمل 
المطلوب  ويوؤدون  ع�شكرية  قتالية  معركة  قيادة  يتولون 
منهم باإمتياز بدرجة عالية من الكفاءة وتحدد الطبقة 
وو�شام  القتالية  المعركة  و�شام  وكذلك  الرتبة.  ح�شب 
وهذه  الذهبي  الدفاع  وو�شام  القتالي  الواجب  قوة 
النظامية  والقوات  الم�شلحة  بالقوات  خا�شة  الأو�شمة 
وهو  جديد  و�شام  اإ�شافة  التعديل  �شمل  وكما  الأخرى. 
طبقات  ثالث  على  وي�شتمل  والتعدين  النفط  و�شام 
اإ�شتخراج  عمليات  في  بفعالية  �شاهم  من  لكل  ويمنح 
حقولها  وحماية  وت�شديرها  المعدنية  والثروة  النفط 
من  منح  التي  الخدمة  ح�شب  الو�شام  تعيين  ويكون 
ويمنح  الخا�شة  المهام  و�شام  هناك  واأي�شًا  اجلها. 
مخاطر  وبها  مهمة  اأو  بعملية  يكلفون  الذين  لل�سباط 
الجديدة  الأو�شمة  ومن  واإقتدار.  كفاءة  بكل  وينفذهها 
التطور  لمواكبة  وذلك  العلمي  للت�شجيع  اأو�شمة  هناك 

التفوق.  و�شام  مثل  العولمة  وع�شر  والتكنلوجي  العلمي 
والذي ي�ستمل على خم�س طبقات والذي يمنح لل�سباط 
اأو  الع�شكرية  الكليات  الأول في  المركز  الذين يحرزون 
ال�شرطية اأو الأمنية اأو الدورات الداخلية اأو الخارجية. 
كما يمنح للطالب الذي يحرز المركز الأول على م�شتوى 

ال�شودان في ال�شهادة الثانوية.
اأي  اإدارة  يتولى  من  لكل  ويمنح  الإداري:  التميز  و�شام 
مرفق من مرافق الدولة اأو اأي وحدة ع�شكرية اأو �شرطية 

اأو اأمنية بكفاءة عالية واإقتدار.
ثالث  من  الو�شام  هذا  ويتكون  العلمي  التميز  و�شام 
يقدم  من  لكل  ويمنح  وبرونزية  وف�شية  ذهبية  طبقات 
حاًل علميًا لمع�شلة ما في مختلف المجالت الن�شانية 
والتقنية والمهنية وتحدد طبقة الو�شام وفقًا لنوع التميز 

العلمي.
و�شام الإبداع والإبتكار: يمنح هذا الو�شام لكل من يبتكر 
جديدًا  جهازًا  ي�شمم  اأو  اأكاديميًا  اأو  علميا  اإختراعًا 
او  يوؤدي لتطور معدات  متطورًا يزيد من كفاءة الأداء. 

�شالح او جهاز قد منح براءة الإختراع.
وهناك انواط تعادل تلك الأو�سمة تمنح ل�سباط ال�سف 
والجنود من القوات الم�شلحة والقوات النظامية الأخرى 
من النواط الجديدة ومن الأنواط الجديدة نوط التفوق 
على  ال�شا�ض  مرحلة  في  الوائل  للطالب  يمنح  وهذا 

م�شتوى اأي ولية من وليات ال�شودان.
ومن الملحظ اأن الأو�سمة والأنواط التي تمت اإ�سافتها 
قد اإ�شطحبت في معيتها التطورات العلمية والتكنلوجية 

والإدارية وفق التطور الذي يدور من حولنا.
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من  ال�صودان  في  الجمهوري  الحر�ض 
ب�صمعة  تتمت™  التي  العريقة   äاóالوح
 ∞°üdGh •ÉÑ°†dG øe ÉgAÉæHCG Égó«°T áÑ«W
يتمتعون  الذين  ال�صودانيين  والجæود 
باأن†صباWهº العالي واأداFهº المميõ �صواAا 
ان cان Pل∂ بمæاW≤ العملياä اأو من ÓNل 
ل�صتقبال  تجري  التي  الûصر±  Wوابير 
ت�صل  التي  ال�صóيقة  الóول   Aصا�Dالرو
لóى  المعتمóين   Aال�صفرا اأو  لل�صودان 
الحµومة ال�صودانية اأو من ÓNل العرو�ض 
 äا�صباæالم في  تجري  التي  الع�صµرية 

المîتلفة.
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تم اإن�شاء الحر�ض الجمهوري في 15 اأكتوبر 1960م   -
بالق�شر  مقرها  وكان  م�شاه  �شرية  قوامها  بقوة 
الجمهوري الحالي ثم تطورت الى كتيبة م�شاه ح�شب 
تطور  ومع  الزمان  ذلك  في  والواجبات  التنظيم 
القوات الم�شلحة تطورت كتيبة الحر�ض الجمهوري 
حتي اأ�شبحت فرقة م�شاه واأ�شيفت لها مهام اأمنية 
اأ�شبح  القومية  العا�شمة  تاأمين  خطة  نطاق  في 
الوحدات  بقية  مثل  م�شاركاً   الجمهوري  الحر�ض 
تاأمين ولية الخرطوم وبعد ذلك  العا�شمة عن  في 
التي  للمتغيرات  وذلك  الحر�ض  واجبات  تعدلت 

حدثت بالبالد لت�شبح كما يلي:
تاأمين العا�شمة القومية من جميع المهددات الأمنية  اأ. 
وذلك من خالل المهام التي توكل اإليه بالتن�شيق مع 

قيادة منطقة الخرطوم.
العمليات  مناطق  في  القتالية  والواجبات  المهام  ب. 

المختلفة في �شتى مناطق �شوداننا الحبيب.
الروؤ�شاء  اإ�شتقبال  من  الت�شريفية  بالمهام  القيام  ج. 

وال�شفراء الجدد المعتمدين بالبالد.
- Zيار القرقولä ال�صبوعي والûصهري:

القوة  بوا�شطة  يتم  ال�شبوعي  القرقولت  غيار  كان 

الأورطة  من  الجمهوري  الق�شر  داخل  الموجودة 
ما  فيتم  ال�شهري  الغيار  اأما  المدرع.  الآلي  اأو  الولى 
النيل  �شارع  علي  الجمهور  ويح�شره  الوحدتين  بين 

وبم�شاركة مو�شيقي دفاع ال�شودان.
- Rي ال£ابور:

كان يتكون لب�ض الفراد الم�شاركين في طابور ال�شرف 
من التي:

الجبة بلون كاكي. اأ. 
العمامة بلون كاكي. ب. 

طابور  في  الم�شاركة  الوحدة  �شعار  ح�شب  الري�شة  ج. 
ال�شرف.

د. حزام يربط في منت�شف الفرد.
حول  يلف  كاكي  بلون  )�شريط  والقل�شين  ال�شبط  ه. 

ال�شاق(.
و. بندقية ماركة 4.

في العام 1956م تم تغيير اللب�ض من الجبة والعمامة   -
اإلى لب�ض ثالث وكان مكون من التي:

قمي�ض كاكي. اأ. 
رداء كاكي. ب. 

ج. ك�شكته وبهاء ري�شة.
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د. بوت.
ه`. قل�شين.

و. بندقية ماركة 4.
وكان  اللب�ض  تغيير  تم  1960م  و  1959م  العام  في   -

مكون من الآتي:
بنطلون كاكي. اأ. 
قمي�ض كاكي. ب. 

ج. ك�شكته.
د. بوت + جراب طويل.

ه`. بندقية ماركة 4.
في  يتم  المرور  كان  1969م  وحتى   1961 عام  في   -
البوابة ال�شمالية ال�شرقية الحالية علي �شارع النيل 
وحتى واجهة الق�شر الجمهوري ويتم غيار القرقول 

القديم والجديد.
الأمانة وقرقول  اإن�شاء قرقول  العام 1970م تم  في   -
في  الرئي�شي  للقرقول  بال�شافة  الجنوبية  البوابة 

الناحية ال�شمالية وكان يتم الغيار كالآتي:
ال�شمالية  البوابة  في  الرئي�شي  القرقول  غيار  يتم  اأ. 
والذي  المميز  بزيهم  والجديد  القديم  بالقرقول 

يتكون من التي:
1/ بدلة.

2/ بنطلون.
3/ قا�ض.
4/ بوت.

5/ لطا�ض.
كان يقود الطابور �شابط برتبة مالزم اأو مالزم اأول  ب. 
الى  الطابور  يمر  ثم  ح�شان  يركب  وكان  نقيب  اأو 

بوابة المانة العامة ويتم الغيار كما هو اأعاله.
يتجه  ثم  الجامعة  �شارع  حتى  جنوبا  الطابور  يمر  ج. 
يدخل  ثم  الغيار  ويتم  الجنوبية  البوابة  �شرقًا حتى 

الطابور الى داخل الق�شر الجمهوري.
د. اإ�شتمر هذا الطابور منذ ذلك الزمن وحتى اليوم علي 

هذا المنوال. 
الق�شر  المرور حول  يتم  كان  القرقولت  غيار  بعد   -
الجمهوري بمرور قوة الغيار اأمام البوابة ال�شمالية 
)وكان  الحالية  المالية  بوزارة  مرورًا  غربًا  ويتجه 
اأمامها تمثال اللورد كت�شنر والذي كان يركب ح�شان 
حتى  الطابور  ويمر  كرري(.  اإتجاه  الي  ومتجهًا 
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ال�صادة القادة الذين تعاقبوا علي قيادة الحر�ض الجمهوري:
الفترة من 1960م:

1960م -1965م. 1. يوزيبا�شي /م�شلح محمد المين  
65 – 1967م. 2. يوزبا�شي/ الطاهر محمد اللباب  

3. يوزبا�شي / محمد علي ف�شيل   67 – 1968م.

4. رائد / عبداهلل اأحمد اإليا�ض   68 – 1969م.

5. مقدم / عثمان حاج ح�شن    69 – 1971م.

6. عقيد اأح / فتحي محمد ح�شن كمبال   71 – 1972م.

7. عقيد اأح / م�شلح محمد المين   72 – 1973م.

8. عقيد اأح / بدوي المب�شر الطيب   73 – 1976م.

9. عقيد اأح / محمد ح�شن المن�شور   76 – 1978م.
10. عقيد اأح / �شديق ال�شيد ادري�ض   78 – 1982م.
82 – 1985م. 11. عقيد اأح / عبدالفتاح عبدالعزيز الهواري 
12/ عقيد اأح / عي�شي المين ك�شاوي    86 – 1988م.
88 – 1989م. 13/ عقيد اأح / محمد اأبوالقا�شم  
89 – 1990م. 14/ عقيد اأح / عثمان لحمد اأبوكندي  

اأحمد 90 – 1991م. 15/ عقيد اأح / مو�شي عبدالرحمن  
91 – 1995م. 16/ عقيد اأح / عبدالرحمن محمد زين  
95 – 1996م. 17/ عقيد اأح / طه دفع اهلل الزين  
96 – 1999م. 18/ اللواء اأح / عمر الخليفة   
99- 2001م. 19/ اللواء اأح / محمد عبدالقادر ن�شر الدين 

20/ اللواء اأح / محمد الزين �شديق   2001م – 2002م.
2002م – 2003م. 21/ اللواء اأح / بركات محمد بركات  
2003م – 2004م. 22/ اللواء اأح / محمد الطيب الخنجر  
2007م – 2009م. 23/ اللواء اأح / عبدالمنعم محمد زين  
2007م – 2009م. 24/ اللواء اأح / �شم�ض الدين محمد محي الدين 

2009م 25/ اللواء ركن / خالد حامد اأحمد  
2011م. 26/ اللواء ركن / يحي محمد خير  
2012م. 27/ اللواء ركن / مجدي محمد اإبراهيم 
2012م. 28/ عميد ركن/ اأحمد يو�شف الفكي  
2013م. 29/ العميد ركن / زكريا ح�شن علي  

2014م وحتي تاريخه. 30/ العميد ركن / اأحمدان محمد العو�ض �شعيد 

التي  الحالية  الداخلية  وزارة 
الجي�ض  قوات  برئا�شة  كانت 
ال�شوداني وكان ذلك في العام 
يتجه  الرجوع  وعند  1951م. 
نهاية  حتي  �شرقاً   الطابور 
وزارة الداخلية الحالية ووزارة 
المالية حتى �شارع الجامعة ثم 
ثم  ومن  �شمالً  الطابور  يتجه 
الجمهوري  الق�شر  الى  يدخل 
بهذه  الطابور  ي�شتمر  وكان 

الطريقة حتى العام 1965م.
تم  1961م  اأكتوبر   15 وفي   -
الجمهوري  الحر�ض  قوة  اإن�شاء 
من الوحدات بقوة �شرية م�شاه 
والآلي  الخرطوم  )حامية 
المدرع( وف�شيلة الخيول وكان 
مقر الخيول في الكلية الحربية 
في مقر ال�شالح الطبي الحالي 
�شهريًا   اإح�شارها  يتم  وكان 
وكان  الغيار.  بعميلة  للقيام 
بالمقا�ض  الفراد  اإختيار  يتم 
يتم  وكان  �شم   175 حدود  في 
تدريبهم وتاأهيلهم في الحر�ض 

الجمهوري.
البريطانية  القوات  جالء  بعد   -
رئا�شة  تحولت  ال�شودان  عن 
وزارة  من  الم�شلحة  القوات 
موقعها  الى  الحالية  الداخلية 
الحالي والذي كان يتبع للجي�ض 
الفترة  تلك  ومنذ  الإنجليزي 
في  الم�شلحة  القوات  ورئا�شة 

موقعها الحالي.
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cثيرًا ما يرا√ الæا�ض يق∞ Nل∞ ال�صيó رFي�ض الجمهورية وNاUصة في المæا�صباä الر�صمية ب�صورة تóعوا 
الîاUصة  الحرا�صة  قوة  �صمن  gو  gل   ?? ال†صابط  gذا  حول  تóور   äلDالت�صاو من  والµثير   ..ÜعجاÓل
بالحماية?? gل gو �صµرتير Tصî�صي ?? ولماP يق∞ µgذا داFمًا ?? وماgي مهام¬ وواجبات¬ ?? ولماPا يرتóي 
µgذا لب�صة تûصريفية تîتل∞ عن بقية الرجال ممن ºg حول الرFي�ض?? cل gذ√ ال�صÄلة بال�صافة لNEري 
�صيجيÖ عليها �صعادة العقيó الرcن يا�صر بûصير عبóاهلل cبير الياوران بالق�صر الجمهوري والذي اEلتقيæا√ 
المعلومة تµون ZاFبة علي  ولعل gذ√  الياوران   Öص�æعلي م (ة عامFمرورما) ا�صبةæبم ال�صانحة  في gذ√ 

الµثيرين لذل∂ �صæبóاأ بها gذا الحوار ?
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�صعادة العقيó يا�صر cي∞ بóاأ مæ�صÖ الياوران ?
اأوًل دعني اأتقدم بالتهاني الحارة لل�شعب ال�شوداني بكل 
ال�شتقالل  ذكري  مرور  علي  فئاته  وبمختلف  قطاعاته 
المجيد, واأدعو اهلل اأن يعيد علينا هذه الذكري وال�شودان 
ينعم في ثوب من العزة والكرامة, اأما بخ�شو�ض �شوؤالك 
الب�شريات  من  بالكثير  العام  هذا   Åيج اهلل  ف�شبحان 
هذه  ال�شتقالل  اإحتفالت  مع  يتزامن  حيث  والتبا�شير 
بدوره  �شي�شكل  والذي  الجديد  الرئا�شي  المبني  اإفتتاح 
بيئة عمل �شحيحة و معافاة تمكن فخامة ال�شيد رئي�ض 
و نوابه و م�شاعديه من ال�شطالع بالمهام  الجمهورية 
�شووؤن  اإدارة  ح�شن  في  عاتقهم  علي  الملقاة  الكبيرة 
اأي�شًا مرور  اأخي ي�شادف  وكما تحدثت  الدولة, كذلك 
هذه  اإن�شاء  تم  حيث  الياوران  من�شب  علي  عام  مائة 
الوظيفة منذ العام 1915 اأبان تولي الحاكم العام اإدارة 
 Öعلي¬ العديد من ال�سباط بالرت Öن البلد وتعاقDسوو�
و  النقيب  من  ال�شغيرة  الرتب  �شكلت  بحيث  المختلفة 
و حتي  المقدم  رتبة  والرتب من  الياوران  الرائد مهمة 

اللواء تتولي مهام كبير الياوران.
?Öص�æذا المg و اأول من توليg من óصعادة العقي� -
اأول من تولي هذا المن�شب هو اليوزبا�شا محمد حلمي 
اأبو�شن وكان ذلك في العام 1915 م وحتي العام 1918م 
وكان يطلق عليه )ياور( اأما كبير الياوران فقد ت�شلمها 
لول مرة المير لي م�شطفي اأحمد الكمالي وهو )اأول 
كبير ياوران( في عام 1962م والذي اإ�شتمر في الموقع 

حتي العام 1966م.
- ماgي المهام والواجباä التي ت†ص£لعون بها من 

ÓNل وXيفة cبير الياوران ? 
ولكن  ومتعددة  كثيرة  الياوران  كبير  وواجبات  مهام 
المنا�شبات  كل  الرئي�ض في  ال�شيد  فيها مرافقة  ال�شل 
الر�شمية وفي كل التحركات داخل و خارج البالد والتي 
الر�شمي ومن هنا جاءت كلمة  تتطلب تحركه بالموكب 
وياور  )مرافق(  وتعني  )فار�شية(  كلمة  وهي  الياور 

الرئي�ض تعني )مرافق( الرئي�ض اأو )مالزم( الرئي�ض.
- ولææµا �صعادة العقيó داFما ما نري اأنºµ تقومون 
الجمهورية,  رFي�ض   óال�صي فيها  تمثلون  بمهام 
وNير مثال لذل∂ مرا�صº تقóيº الورا¥ الîاUصة 

باEعتماد �صفراA الóول المعتمóة لóي البÓد ?
اأوراق  في  الجمهورية  رئي�ض  يمثل  الياوران  كبير  نعم 

الجمهوري  لل�شالم  تلقيه  خالل  من  ال�شفراء  اإعتماد 
للدولة المعتمدة بك�شر الميم وال�شفير )المعتمد( يمثل 
الجمهوري  ال�شالم  اأي�شًا  تلقيه  خالل  من  دولته  رئي�ض 
لبلده وكما هو معروف فاأن ال�شالم الجمهوري ليعزف 
كل  والمراء  والملوك  الجمهورية  رئي�ض  لفخامة  ال 
الوظيفة  واأي�شًا من مهام هذه  و د�شتوره  ح�شب نظامه 
عند  الع�شكرية  المرا�شم  في  والم�شاركة  ال�شراف 
للبالد  زيارتهم  عند  الدول  روؤ�شاء  ووداع  ا�شتقبال 
الوزراء  لل�شادة  الق�شم  اأداء  مرا�شم  في  والم�شاركة 

المنا�شب  و�شاغلي  الدولة  ووزراء 
الد�شتورية.

 nÓg يا�صر,   óالعقي �صعادة   
 Çالقار  âلعWواأ اأWلعتæا 

الذين  قاFمة  علي   ºريµال
? Öص�æذا المg واóتقل

هنالك  �شرور,  وبكل  بالتاأكيد, 
تو�شح  )اأ(  الأولي  قائمتان 

الياوران  من�شب  تقلدوا  الذين 
)ب(  قائمة  والأخري  ان�شائه  منذ 
كبير  من�شب  تبواأو  الذين  با�شماء 

الياوران.
cل``````````مة اأNيرة:

وهي  مهمة  نقطة  اأو�شح  اأن  فاتني 
 Qاإختيا ب¬  مناط  الياوQان  كبير  اأن 
الذي  )الياوران(  )ال�شابط( 
�شيرافق بعثة ال�شرف لدي زيارة 

ملك  اأو  اأمير  اأو  رئي�ض  اأي 
هذه  ال�شرف  وبعثة  لل�شودان 
تتكون من عدة �شخ�شيات ذات 
مهام  ولها  بالزيارة  ال�شلة 

بروتوكولية معروفة يف�شلها 
اإدارة  في  الخوة  لكم 
اأ�شكر  واخيرًا  المرا�شم, 
الطيب  الجهد  هذا  لكم 
الق�شر  لمجلة  واأتمني 
التطور  الجمهوري 
تواكب  حتي  والزدهار 

م�شتجدات الحداث.

المنا�شب  و�شاغلي  الدولة  ووزراء 
الد�شتورية.

 nÓg يا�صر,   óالعقي �صعادة   
 Çالقار  âلعWواأ اأWلعتæا 

الذين  قاFمة  علي   ºريµال
? Öص�æذا المg واóتقل

هنالك  �شرور,  وبكل  بالتاأكيد, 
تو�شح  )اأ(  الأولي  قائمتان 

الياوران  من�شب  تقلدوا  الذين 
)ب(  قائمة  والأخري  ان�شائه  منذ 
كبير  من�شب  تبواأو  الذين  با�شماء 

الياوران.
cل``````````مة اأNيرة:

وهي  مهمة  نقطة  اأو�شح  اأن  فاتني 
 Qاإختيا ب¬  مناط  الياوQان  كبير  اأن 
الذي  )الياوران(  )ال�شابط( 
�شيرافق بعثة ال�شرف لدي زيارة 

ملك  اأو  اأمير  اأو  رئي�ض  اأي 
هذه  ال�شرف  وبعثة  لل�شودان 
تتكون من عدة �شخ�شيات ذات 
مهام  ولها  بالزيارة  ال�شلة 

بروتوكولية معروفة يف�شلها 
اإدارة  في  الخوة  لكم 
اأ�شكر  واخيرًا  المرا�شم, 
اإدارة  في  الخوة  لكم 
اأ�شكر  واخيرًا  المرا�شم, 
اإدارة  في  الخوة  لكم 

الطيب  الجهد  هذا  لكم 
الق�شر  لمجلة  واأتمني 
التطور  الجمهوري 
تواكب  حتي  والزدهار 

م�شتجدات الحداث.
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الي````````````اوران قبل وبعó ال�صتقÓل:

الÎØة
ºسS’ا áÑJالر م

øe ا›
)ه`( )د( )ج``( )ب( )اأ(

1918م 1915م مد حلمي اأبو�شن اليوزبا�شي 1
1921/6/13م 1918م اأحمد عبداهلل �شعد اليوزبا�شي 2
1926/6/13م 1921/7/14م اأحمد عقيل  اليوزبا�شي 3

1932/11/16م 1927م �شليمان عبداهلل اليوزبا�شي 4
1934/4/1م 1932/11/17م يو�شف حمد النيل  مالزم اأول 5

1937/12/1م 1934/4/1م من�شور فرج اهلل اليوزبا�شي 6
1939م 1937/12/2م بابكر �شالح �شوار الدهب  اليوزبا�شي  7

1945/11/1م 1939م مد عثمان مد اليوزبا�شي 8
1945/11/25م 1945/11/1م �شرف ح�شÚ بيك طاهر  المÒ لي 9

1949/2/1م 1945/11/25م اŸاأمون اŸر�شي  البكبا�شي  10
1951/4/21م 1949/3/1م احمد اأبوبكر  البكبا�شي 11
1955/3/31م 1951/4/21م مد ا◊�شن بك عثمان  القائمقام 12
1955/9/13م 1955/4/1م عمر بك ابراهيم العو�ض القائمقام 13

1955/12/31م 1955/9/14م احمد اŸرت�شي ف�شل اŸو›  البكبا�شي  14
1970/1/12م 1967/7/1م احمد البدوي حبيب الرائد 15

1975/12/31م 1970/1/21م عبدالبا�شط اŸبارك �شعد الرائد 16
1978/5/27م 1976/1/1م عبدالبا�شط اŸبارك �شعد اŸقدم 17
1981/6/30م 1978/5/28م علي احمد علي  اŸقدم اأ.ح 18
1986/5/22م 1985/8/5م فتحي مد عبدالغفور اŸقدم اأ.ح  19
1990/4/22م 1986/10/19م عبدالقادر ب�ش Òمد  الرائد  20

1991/1/1م 1990/4/22م مد ر�شاد احمد البلك  اŸقدم اأ.ح  21
1996/1/1م 1991/1/1م مد ر�شاد اأحمد البلك العقيد الركن 22
1999/1/2م 1997/1/14م يو�شف مد احمد عروة الرائد  23

2009/12/31م 2008/8/9م يا�شر ب�شÒ عبداهلل حمزة مقدم ركن  24
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cبار الي```````````````اوران:

الفÎة ال�شم الرتبة م
من ا›

)ه`( )د( )ج``( )ب( )اأ(
1962/9/13م 1956/1/1م اأحمد اŸرت�شي ف�شل اهلل القائمقام 1
1966/9/12م 1962/9/14م م�شطفي اأحمد الكما›  المÒ لي 2
1968/8/31م 1966/9/15م عبدا◊ميد خÒ ال�شيد  العميد 3
1969/5/11م 1968/4/1م ح�شن فحل ابراهيم  العميد اأ.ح 4
1969/5/11م 1969/5/28م عبداهلل الهادي  العقيد 5
1969/5/27م 1969/5/12م م�شطفي عثمان ح�شن  العقيد  6

1973/11/13م 1969/8/12م عبدالرحيم �شعيد العميد اأ.ح  7
1976/6/30م 1974/5/1م جوب عبداهلل عبدال�شيد العميد 8

1978/8/3م 1976/7/1م جوب عبداهلل عبدال�شيد اللواء 9
1985/8/6م 1981/7/1م علي اأحمد علي  العقيد اأ.ح  10

1987/7/25م 1986/5/22م عبدا◊ي جوب اأحمد  العقيد اأ.ح  11
1989/6/30م 1987/7/26م عثمان اأحمد عثمان بليلة  العقيد اأ.ح  12
2002/5/30م 1996/1/1م مد ر�شاد اأحمد البلك عميد اأ.ح  13

2008/4/2م 2002/5/30م مد ر�شاد اأحمد البلك لواء ركن 14
حتي الآن يا�شر ب�شÒ عبداهلل حمزة عقيد ركن 15

cبار الي```````````````اوران:
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كافة  على  ال�شودانية  المراأة  تميزت 
والإفريقية  الإقليمية  الم�شتويات 
في  و�شباقة  رائدة  وكانت  والعربية 
المجالت العلمية والأدبية والعملية , 
و منذ فترة �شتينيات القرن الما�شي 

على  الح�شول  في  الحق  لها  كان 
معا�ض وراتب عمل مت�شاوm مع الرجل 
, ول �شك اأن ارتياد المجال الع�شكري 
ماألوف  غير  يعتبر  للمراأة  بالن�شبة 
لحماية  الن�شاء  تعد  فالع�شكرية 

كيفية  في  الخبرة  واكت�شاب  اأنف�شهن 
من  الع�شكرية  ال�شرائح  مع  التعامل 
وتتعلم  و�شلوكية  اإن�شباطية  ناحية 
كيفية التعامل مع الأ�شلحة الدفاعية 
ي�شكل  المراأة  وتدريب  النف�ض  عن 

áë∏°ùªdG äGƒ≤dÉH á«fGOƒ°ùdG ICGôªdG
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من النماذج الم�شرفة والم�شرقة في الموؤ�ش�شة الع�شكرية اللواء �شعاد الكارب اأول �شيدلنية 
تلتحق بالقوات الم�شلحة تخرجت في جامعة الخرطوم كلية ال�شيدلة الكارب اإمراأة �شودانية 
ع�شامية, طوعت الم�شتحيل لتتقلد اأعلى رتب العلم, ومن ثم اأرفع منا�شب الجي�ض, منذ 
التح�شيل  في  مجتهدة  كانت  البتدائي  التعليم  مرحلة  درا�شتها  الباكرة اإبان  طفولتها 

الأكاديمي, تعتمد على نف�شها , نبوÆ الكارب العلمي واجتهادها في التعليم وان�شباطها في 
حياتها جعلها تخطو بثبات نحو هدفها لنيل درجة الدكتوراه في تكنولوجيا ال�شناعة الدوائية 
اإلى  النقيب لت�شل  ال�شوداني من رتبة  من جامعة الخرطوم, وتدرجت بعد التحاقها بالجي�ض 

رتبة اللواء.
وتلقت دورة تاأهيل ع�شكري للقوات الم�شلحة لديها اأربع براءات اإختراع في مجال اإ�شتخدمات 
ال�شمغ العربي في الدواء وكتيب عن تكنلوجيا ال�شناعات الدوائية وموؤ�ش�ض نظام اإدارة الجودة 
بمعامل وفرافارما لالأدوية , �شاركت في العديد من الموؤتمرات والندوات داخليًا وخارجيًا , 
رئي�ض لجنة ال�شناعات الدوائية باإتحاد كلية ال�شيدلة }عمانz وع�شو الجامعة العربية للتنمية 

الإدارية وع�شو لجنة ال�شناعات بوزارة ال�شناعة ومجل�ض ال�شمغ العربي , عملت كمدير 
عام لمعامل وفرافارما 2008م-2011م وت�شغل حاليًا من�شب عميد كلية ال�شيدلة 

بجامعة كرري , متزوجة واأم لأربعة اأبناء وبنت.
الثقة  ك�شب  علي  قادرة  باأنها  وجدارة  كفاءة  اأثبتت  ال�شودانية  فالمراأة 
وهذا  عملها  مجال  في  مبدعة  متميزة  وهي  عليها  والإعتماد  والإحترام 
نموذج فقط لن�شاء بالدي لهن التحية , كًل في مجالها مربيات, ومدار�ض 
الوظائف  �شلم  اأعلي  الي  اأرتقين  وموظفات  وعامالت  اجيال  خرجن 

وع�شكريات تقلدن اأعلي الرتب. 

ويمنح  الع�شكري  التدريب  من   %25
وبالممار�شة علي  وتفرد  تميز  المراأة 

هذه المهنة تتاأقلم المراة وتتميز.
بالجي�ض  الع�شكري  الطبي  العمل  بداأ 
قبل  درمان  اأم  بمنطقة  ال�شوداني 
بمقره  الطبي  ال�ش```````````الح  اإن�شاء 
داخل  من  ذلك  وكان  بالخرطوم 
 , الم�شاه  لمدر�شة  تتبع  �شفخانة 
وفي  الطبي  ال�شالح  اإن�شاء  وبعد 
اأحمد  اللواء  قام  مب�شط  احتفال 
الم�شاه  مدر�شة  قائد  الوهاب  عبد 
ثاني  قائد  لل�شيد  ال�شفخانة  بت�شليم 
طبيب  القائمقام  الطبي  ال�شالح 

تطوير  تم  حيث  ح�شين  محمود 
م�شت�شفى  لت�شبح  ال�شفخانة  هذه 
اأول في  الع�شكري  العائالت 

اليوزبا�شى  وتعيين  1958م  نوفمبر 
طبيب ح�شين عبد الرحمن ال�شاللي 
العمل  متطلبات  وبح�شب  لها  قائدًا 
الطبي كان ل بد من اإ�شتيعاب الكوادر 
العن�شر  من  الم�شاعدة  الطبية 
طبيين,  )م�شاعدين  الن�شائي 
قابالت, ممر�شين وغيرهم( , ومنذ 
المراأة  عطاء  توا�شل  الحين  ذلك 
ومايزال يقدم عنا�شر م�شرفة تفخر 
على  والوطن  الم�شلحة  القوات  بها 

حدm �شواء , وكانت فاطمة اأبوبكر اأول 
بالجي�ض  الإلتحاق  �شرف  تنال  امراأة 
ال�شوداني برتبة �شابط �شف تعمل في 
الرتب  التمري�ض, تدرجت في  مجال 
حتى تم ترفيعها لرتبة المالزم لتكون 
اأن  واإلى  بالجي�ض  �شابط  امراأة  اأول 
ذات  كانت  و  المقدم  برتبة  تقاعدت 
الع�سكري  المجال  في   mعال اإن�سباط 
التمري�ض والإدارة  وكفاءة في مجال 
الطبية الع�شكرية يهابها كل من يعمل 
رجاًل  الع�شكريين  من  امرتها  تحت 
ارتادت  ال�شودانية  فالمراأة   , ون�شاء 

المجال الع�شكري باكرًا.

 ÜQÉ````````µdG OÉ©````````````°S اللواء صيدلي
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الحوار المجتمعي:
¬dBÉeh √ô«°üe ójóëJh ¬dÉM ìÓ°UEG »a á«WGô≤ªjódG ™ªàéªdG á∏«°Sh 

 á∏YÉa اداة  ÉHلÉàل«  ghو  المàéم™   »aالقرار  ´Éæ°Uh الراCي  Ébدة   πc  ºي†س  ÉMوàØe  GôÑæe المàéمع«  الëوار   πãيم
لµØرة   πYÉØال الéà�س»د   ™e  áس�ÉN المàéم™,  اWرا±   ø«H  ÖLالمو  πوا�سàالh  á«aÉØ°ûdGh  áمcوëالh  á«Wل∏ديمقرا

.á«سمSالر äÉ£∏ال�س ¥É«سS êرÉN ™مàéالم iوb وير£Jh ةÉ«ëادارة ال »a á«Yال£و äÉª¶æªdG ر«KCÉJh »fóªdG ™مàéالم

المعا�شرة  المجتمعات  هموم  ولأن 
المواعين  من  ات�شاعا  اكبر  ا�شبحت 
الحاكمة  الحزاب  في  ال�شيا�شية 
الموجودة,  المعار�شة  الحزاب  او 
والقت�شادية  المهنية  القوى  فان 
من  لها  لبد  الخرى  والمجتمعية 
والتطوير  التنمية  في  للم�شاركة  منابر 
عقد  يكتمل  بذلك  الجتماعيين 
الم�شاركة والتنوير والم�شاهمات المعرفية في المجتمع وعبر 
وتاخذ  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  يتعزز  المنهجي  الت�شبيك  هذا 

الم�شاركة المبادرة في تطوير القت�شاد والن�شان والعمران.
ال�شيا�شية  ال�شتحقاقات  اطار  وفي  الراهن  ظرفنا  وفي 
الحراك  هذا  وانجاح  لتر�شيد  عملية  قيمة  اهم  فان  المقبلة 
هي ا�شراك العنا�شر الموؤثرة في المجتمع والتي تتفاعل خارج 
الطر الحكومية والحزبية باق�شى مايمكن مع الوجود المقدر 
للموؤ�ش�شات الحزبية في الحوار الم�شترك عن طريق الم�شاركة 
المبا�شرة او التن�شيق او تبادل الراء وهذا هو �شميم الحوار 

المجتمعي الذي يمثل جوهر الديموقراطية الحديثة.

عæاUصر نجاì الحواراä المجتمعية:
 يقول دكتور )كارليل او�شلر( في كتابه حول ا�ش�ض الحوارات 
المجتمعية )ان الحوار يختلف عن النقا�ض حيث يتجه الحوار 
بمنظور  المجتمعية  القيم  وتطوير  الم�شترك  التفاهم  لتعزيز 
عن  للتعبير  الكاملة  الفر�شة  المتحاورين  واعطاء  م�شترك 
المتحاورين  يقود  ان  يفتر�ض  وبالتالي  وهمومهم  افكارهم 
من كل اطراف المجتمع الى قوا�شم م�شتركة حول الكثير من 

الق�شايا وال�شكالت المجتمعية(

الæاحية  من  المجتمعي  الحوار   ìنجا  äمقوما  ºgواأ
المعæوية والتæ¶يمية gي:

وعدم  الماثلة  للم�شاكل  الحلول  ايجاد  على  التركيز   -
الطراف  من  والناأي  عنها  الحديث  في  ال�شتغراق 

لبع�شها  التهام  ا�شابع  توجيه  الحوارعن  في  الم�شاركة 
والموؤ�ش�شية  ال�شخ�شية  بالم�شئولية  والح�شا�ض  البع�ض 
خطة  تا�شي�ض  على  والعمل  الم�شاكل  هذه  هذه  تجاه 

م�شتركة.
ابتكار  في  والجراأة  الماألوفة  والحلول  الحدود  تجاوز   -
الق�شايا  �شعيد  على  وجديدة  جدية  مجتمعية  معادلت 

الحتماعية وال�شيا�شية والقت�شادية
على  المجتمعي  الحوار  في  الم�شاركة  الطراف  توحيد   -
اهداف كلية وتقويم التاريخ لكل طرف بم�شاعر الحترام 

للجميع.
لحداث  وعقالنية  عاطفية  �شحن  طاقة  الحوار  اإعطاء   -
ولي�ض   change of heart القلوب  في  التغيير 

change of minds تغيير العقول فقط
كثيرة  بلدان  في  المجتمعي  الحوار  �شاحات  �شهدت  لقد   
حول  والمهني  ال�شيا�شي  الطيف  الوان  كل  من  ا�شطفافا 
مرتكزات وقيم الحوار مما ادى الى خلق الحد ال�شروري من 
او  التعددية  الغاء  دون  ال�شيا�شي  والوفاق  الجتماعي  الوئام 
الوطن فتعدد  تنفع  التي  المو�شوعية  ابطال دوافع الختالف 
الفكار واختالف الم�شاريع ال�شيا�شية نعمة ولي�شت نقمة على 
�شعيد البناء الح�شاري للمجتمع في حال مراعاة ا�شول اللعبة 

الق�شايا التي يمكن ان يلتئم حولها الحوار المجتمعي.
تاتي ق�شايا ال�شلم الجتماعي والتما�شك والتربية المجتمعية 

�شمن اولويات هذا الحوار وت�شمل:
-  الت�شامح الجتماعي بين الفراد والمجتمعات والعراق.

ال�ش````لوكية الموجبة في المجتمع من خالل  تعزيز القيم   -
التربية ال�شليمة الم�شتمدة من العقيدة والعراف لالفراد 

والجماعات وال�شرة ال�شودانية
الن�شيج  في  القران  وعلوم  ال�شوفية  التربية  دور  تعزيز   -

الخالقي.
بمرجعياتها  ال�ش```````ودانية  الهوية  دع```````ائم  تثبيت   -

التاريخية والثقافية والعقدية والجغرافية.
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والتعددية  ال�شيا�شية  الق�شايا  حول  موؤ�شرات  تقديم   -
والحريات.

روؤية حول العالقات الخارجية وق�شايا ال�شالم.  -
التطوير  وعوامل  القت�شاد  م�شاكل  م�شاكل  كذلك   -

والنه�شة القت�شادية.
غالء ال�شعار و�شبط ال�شوق وتوفير ال�شلع ورفع النتاج  -

محاربة الت�شخم وتحفيز دور القطاع الخا�ض.  -
مكافحة الفقر ون�شر قيم التكافل الجتماعي.  -

تعظيم دور الزراعة كرافعة للالقت�شاد الوطني.  -
روؤية حول ق�شايا الحكم والتعددية والم�شاركة ال�شيا�شية.  -

مجالت  في  الراي  قادة  ي�شتدعي  المجال  هذا  ان  ول�شك   
القت�شاد على ال�شعيد الكاديمي النظري و�شعيد الممار�شة 
القت�شاد  وا�شاتذة  القت�شاد  خبراء  فيهم  بما  التطبيقية 
وتنظيمات  والزراع  العاملين  ونقابات  العمل  وا�شحاب 

المزارعين.
اي�شا ق�شايا التعليم والثقافة والعالم والتي ت�شمل �شيا�شات 
التعليم والقبول والتدريب والتاهيل وتطوير المناهج التعليمية 
وتطوير  التعلمية  الموؤ�ش�شات  وتقويم  والعتراف  والجودة 
الثقافة ال�شودانية وق�شايا العالم الداخلي والخارجي والهوية 
المجال  وي�شتدعي هذا  الحكم  وق�شايا  الخارجية  والعالقات 
الحيوي المعلمين في المراحل المختلفة وال�شاتذة الجامعيون 
في  والنقابيون  والفنانون  والم�شرحيون  والكتاب  والموؤلفون 

الحقل التعليمي والطالب والجمعيات والتحادات الطالبية.
وهنالك من الق�شايا المجتمعية ما يتعلق بال�شباب والطالب 
العمل  في  ودورهم  والبطالة  ال�شباب  ق�شايا  مثل  والمراأة 
ال�شيا�شي الر�شيد والم�شاركات في التنمية الجتماعية ب�شكل 
الجامعات  ا�شتقرار  مثل  الخ�شو�شية  ذات  والق�شايا  عام 
والعالقات  والحكم  الثقافية  والهوية  الكاديمي  والتطوير 
ذلك  وي�شتدعي  الطفل  وحقوق  وال�شرة  المراأة  و  الخارجية 
المجال م�شاهمات الفئات الطالبية وال�شبابية وعلماء التربية 

والمنطوات ال�شبابية والمخت�شين والمهتمين.
كذلك يحلق الحوار المجتمعي في افاق العمل الطوعي لتعزيز 
جهود المنظمات وتكري�ض ثقافة النفير المجتمعي ويعمل على 
وتركيز  الت�شريعية  وبنيته  ال�شودان  في  الطوعي  العمل  تقويم 
ال�شفافية في ميادينه والحاقه بالمناهج التعليمية وتثبيته على 

قوائم التربية الدينية القيمية.
يمثلون  الذين  الخارج  في  ال�شودانيين  المواطنين  ولهمية   
ال�شودان  وعالقات  ال�شعبية  الدبلوما�شية  في  في  مهما  عمقا 
العامة وك�شبه القت�شادي من الهجرة ي�شع الحوار المجتمعي 

الهجرة كواحد من محاوره وذلك لكمال دائرة الحوار وربط 
المغتربين والمهاجرين والكفاءات العلمية في الخارج بوطنها 
وتر�شيد  تقويم  من  ذلك  يتطلب  وما  ال�شغيرة  ومجتمعاتها 
الهجرة ال�شودانية وربطها بالتنمية وتعزيز كفاءة الدبلوما�شية 
ال�شعبية ودورها في العالقات الخارجية وتطوير دور الكفاءات 
وايجاد  وال�شيا�شية  والعلمية  الفنية  القدرات  بناء  العلمية في 
التوازن بين ا�شواق العمل الخارجية وحاجة ال�شواق المحلية 
م�شاركة  و  المهاجرة  ال�شودانية  للعمالة  والتاهيل  والتدريب 

المهاجرين والمغتربين في الحياة ال�شيا�شية 
وفي مجمل اطروحاته ومخرجاته يركز الحوار المجتمعي على 
دالة المن الجتماعي ووالتكافل الترابط ال�شري وذلك عبر 
الت�شاور المجتمعي حول ا�ش�ض واليات درا�شة مكافحة ومعالجة 
ونوعا  كما  ودرا�شتها  الجريمة  محا�شرة  و  الت�شول  ظاهرة 
وا�شبابها  جذورها  ومعالجة  للمدن  الهجرة  ظاهرة  ودرا�شة 
ومعالجة الطفال المت�شردين وحالت الفاقد التربوي وتعزيز 
قيم ال�شرة الم�شتمدة من العقيدة والعراف الجتماعية في 

ال�شودان 
الفئات  مختلف  بين  الجتماعية  الوا�شر  تقوية   -

الجتماعية.
رفع الوعي الجتماعي بمخاطر الفقر والجريمة وغياب.  -

الهوية وال�شالم والحكم والدارة وي�شارك في ذلك الحوار   -
النوعي.

ا�شاتذة التربية وعلم الجتماع  -
ا�شاتذة القانون.  -

علماء النف�ض الجتماعي.  -
والعلوم  الجريمة  مجالت  في  ال�شرطة  في  المخت�شون   -

الجنائية.
ممثلين للمنظمات الطوعية المخت�شة.  -

العاملون في مجال ال�شرة والطفل والعاقة.  -
العاملون في اللجان المخت�شة في المجال�ض الوطنية في   -

المركز والوليات.
لقد اثبتت تجربة الحوار المجتمعي في دول كثيرة في الغرب 
وال�شرق وفي بيئات ثقافية و�شيا�ش�شية متباينة ان هذا الحوار 
بمثابة  �شيكون  والمطلوب  المثالي  بال�شكل  انفاذه  تم  ما  اذا 
التي تلم �شمل المجتمع وتحمي ن�شيجه من  ال�شحرية  الع�شا 
الت�شدع وذلك لن القوى الحقيقية في المجتمع تقول كلمتها 
دون مواربة �شيا�شية او مناورات حزبية مما ي�شهل الو�شل الى 

الحقيقة ويحفز اللتفاف على ثوابت الوطن.
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 êالي التجاني �صراõ¨ال óمحم
وRي```````````ر مفو�ض

»ª```«∏b’G ΩÓ``````` q°ùdGh

 ¥Éã«e ôbG óbh .ø««dhódG øe’Gh º∏°ùdG ßØëH »dhódG øe’G ¢ù∏ée á°UÉNh ,IóëàªdG ºe’G ¢üàîJ
 ÉgAQód ,áYƒæàeh IOó©àe πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ≥jôW øY ,äÉYGô°üdG πëd kÓeÉµàe kÉeÉ¶f IóëàªdG ºe’G
 ¢ù∏ée  É¡dƒîj  »àdG  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SG  hG  .áYRÉæàªdG  ±GôW’G  …ód  §°SƒàdGh  á«FÉbƒdG  á«°SÉeƒ∏HódÉH
Peace enforcement مÓال�س ¢Vرa ≥ريW øY ¥Éã«الم øe ™HÉال�س πس�Øال ÖLموH »لhالد øe’ا

الدولية  بالمنظومة  محكوم  المتحدة  المم  نظام  ان 
الحرب  فترة  خالل  �شاد,  حيث  القوة,  �شيا�شة  ولعبة 
 Bipolar system الثنائية  القطبية  نظام  الباردة, 
والحرب  الباردة  الحرب  في  المتمثلة  وتمظهراته 
الغربي  المع�شكرين  بين   War by proxy بالوكالة 
بقيادة  وال�شرقي  المريكية  المتحدة  الوليات  بقيادة 
التحاد ال�شوفيتي. ان�شب جل مجهود المنظمة الدولية 
م�شلحة  مواجهة  ن�شوب  منع  في  الفترة  تلك  خالل 
المنظمة  ووجدت  العظميين.  القوتين  بين  مبا�شرة 
في  بفاعلية  التدخل  علي  قادرة  غير  نف�شها  الدولية 
الدولة  داخل  او  الدول,  بين  تن�شاأ  التي  ال�شراعات 
دلياًل  الكنفو  في  المتحدة  المم  تجربة  تظل  الواحدة. 
قويًا علي حدة ال�شتقطابات, حيث عبر ال�شكرتير العام 
لالمم  عام  امين  ثاني  داÆ همر�شولد,  المتحدة  لالمم 
المتحدة, الذي لقي حتفه في حادثة تحطم طائرة في 
الكنقو في عام 1961, خالل الم�شاعي الدولية لحتواء 
ال�شراع الدائر حول في اقليم كاتنقا, ان المم المتحدة 
كانت تحجم عن اي تدخل مبا�شر في ال�شراعات مخافة 

والتحاد  المتحدة  الوليات  بين  المبا�شرة  المواجهة 
لالمم  ال�شالم  حفظ  قوات  تجربة  ج�شدت  ال�شوفيتي. 
المتحدة في الكنقو, والتي كان قوامها حوالي 10 الف 
جندي حقيقة عدم مقدرة المنظمة الدولية للتدخل في 
وفاعلة.  ب�شورة محايدة  الداخلية  ال�شراعات, خا�شة 
بينما  لوممبا,  الوزراء  رئي�ض  ال�شوفيتي  التحاد  دعم 
دعم المع�شكر الغربي الرئي�ض كا�شافمبو. ال ان القوات 
الممية واجهت ظروفا �شعبة وكانت البعثة بمثابة كارثة 
جعلت المم المتحدة تناأى عن ار�شال اي قوات للقارة 

الفريقية حتي نهاية الحرب الباردة.
نجحت المم المتحدة, خالل فترة الحرب الباردة, في 
منع ن�شوب نزاع مبا�شر بين الوليات المتحدة المريكية 
اوقادرة  فعالة  تكن  لم  لم  انها  ال  ال�شوفيتي,  والتحاد 
علي درء او احتواء ال�شراعات بين الدول او داخل الدولة 
الفترة,  تلك  في  ال�شائد  الدولي  النظام  لطبيعة  نتيجة 
مما جعل عوامل ال�شراع تتفاعل دون حلول, وان تحقق 
�شالم, فانه نتاج لطبيعة عالقات القوة بين المع�شكرين. 
من  المخاوف  وزالت  الباردة,  الحرب  انتهت  ان  ما 
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العديد  انفجرت  النوويين,  القطبين  بين  نزاع  ن�شوب 
من ال�شراعات التي كانت خامدة في انحاء عديدة في 
وامريكا  الو�شطي,  وا�شيا  ال�شرقية,  اروبا  في  العالم, 
الالتينية, والقارة الفريقية. بداأ المجتمع الدولي ينظر 
في  هام  دور  للعب  ا�شا�ض  كفاعل  المتحدة  المم  الي 
ايجاد حل لهذه ال�شراعات. وقد قدم ال�شكرتير العام 
المم المتحدة حينها بطر�ض بطر�ض غالي في )اجندة 
من اجل ال�شالم( Agenda for Peace في يناير عام 
حدد  العالم,  في  ال�شالم  لحالل  جديد  ت�شور   1992
فيها دور ووظائق المم المتحدة في حفظ ال�شالم في 
العديد  في  فكرته  تجلت  الباردة.  الحرب  بعد  ما  فترة 
المتحدة  لالمم  التابعة  ال�شالم  حفظ  عمليات  من 
المم  بعثات  تتجازو  لم  وغيرها.  المراقبة  وبعثات 
الباردة,  الحرب  فترة  خالل  ال�شالم,  لحفظ  المتحدة 
خم�ض بعثات, وقفز هذا العدد في الفترة التي تلت ذلك 
مبا�شرة الي 18 بعثة دولية لحفظ ال�شالم. ي�شير ذلك 
الدولية  المنظومة  علي  طراأ  الذي  الكبير  التحول  الي 
وما يتطلبها من امكانيات ومقدرات لمواجهة الو�شاع 

الجديدة والمعقدة.
من ال�شمات ال�شا�شية لطبيعة ال�شراعات النا�شئة بعد 
 Intra الحرب الباردة انها كانت �شراعات داخل الدول
state اكثر من انها بين الدول Inter state. وبما ان 
ا�شا�شي  كفاعل  الدولة  علي  قائم  المتحدة  المم  نظام 
 State centric approach �شراع  اي  تناول  لدي 
جدا  معقدة  باتت  لل�شراعات  الجديدة  الطبيعة  فان 
وتتطلب ابعادًا في غير متناول المنظمة الدولية. برزت 
و�شبه  القليمية  بالمنظمات  لال�شتعانة  الحاجة  هنا 
القليمية للعب دور هام وا�شا�شي في حل النزاعات التي 
تن�شاأ في محيط تفوي�شها الجغرافي. ن�شير هنا الي ان 
ميثاق المم المتحدة في الفقرة الثامنة منه حدد اطر 
التعاون بين المم المتحدة والمنظمات القليمية, ال ان 
الظرف ال�شيا�شي ال�شائد خالل فترة الحرب الباردة لم 
مجال  في  القليمية  المنظمات  عمل  لتفعيل  مهياأً  يكن 

درء ومنع واحتواء النزاعات.
بالعديد من  تمتاز المنظمات القليمية و�شبه القليمية 
ال�شفات التي تجعلها اكثر قدرة علي حل ال�شراعات. 
العميقة  والمعرفة  المت�شابهة,  ال�شيا�شية  فالبيئة 

ومقدرة  فيه,  ال�شا�شيين  والفاعلين  ال�شراع  بم�شببات 
اجراءات  فر�ض  علي  المنظمة  في  الع�شاء  الدول 
عملية واكثر فاعلية للحد من تطور اي �شراع او احتواءه 
اليجابية  الميزات  الي  ت�شير  عوامل  كلها  ن�شوبه,  بعد 
المحيط  في  الدول  ان  القليمية.  للمنظمات  الن�شبية 
الجغرافي الذي تعمل فيه المنظمة القليمية هي الكثر 
الم�شحلة  تبرز  وبالتالي  ال�شراعات.  بتداعيات  تاأثرا 
الحيوية والهامة ليجاد حلول عاجلة لي �شراع تفاديًا 
الي دول اخرى, خا�شة في  من ان ينتقل هذا ال�شراع 
عندما  واقت�شاديا.  مجتمعيا  التداخل  �شديدة  القاليم 
ت�شعينيات  مطلع  في  ال�شومال  في  الدول  انهارت 
القرن الما�شي كانت الدول المجاورة هي الكثر تاثرًا 
بتداعيات ال�شراعات, مما جعلها الحر�ض علي ايجاد 
حل لالزمة في ال�شومال وتمثل ذلك في جهود التحاد 

الفريقي ومنظمة اليقاد.
علي  القدر  هي  نظريًا,  القليمية,  المنظمات  تعتبر 
ال�شراعات,  لهذه  المعقدة  للطبيعة  ال�شراعات  حل 
فيه,  ال�شا�شيين  الفاعلين  بين  المتداخلة  والعالئق 
ذات  وثقافية  تقليدية  عوامل  هنالك  تكون  ما  وعادة 
هذا  الحلول,  ايجاد  في  التفكير  لدي  مهمة  ابعاد 
ال�شيا�شيين  القادة  بين  ال�شخ�شية  للعالقات  بال�شافة 
ابعاد  تفهم  في  الهام  ودورهم  والراأي,  المجتمع  وقادة 
ال�شراع وايجاد حل له. هذه العوامل تجعل المنظمات 
للفاعلين  توفرها  ي�شعب  ايجابية  ميزة  ذات  القليمية 
الخرين من الدول والمنظمات التي تحتاج حتما لفترة 
الرغم  علي  ال�شراع.  ديناميكيات  لفهم  طويلة  زمنية 
من المزايا العديدة التي يمكن ان تتمتع بها المنظمات 
بال�شراعات  يتعلق  فيما  القليمية  و�شبه  القليمية 
المبا�شرة  الم�شالح  ان  ال  ال�شالم,  حفظ  وعمليات 
ايجاد  امام  عائقًا  ت�شبح  قد  والمتداخلة  والم�شتركة 
هنالك  كانت  ما  اذا  خا�شة  لل�شراعات  ناجعة  حلول 
توؤثر  ان  ت�شتطيع  كبير  اقليمي  ووزن  ثقل  ذات  دولة 
ب�شورة كبيرة في خيارات التدخل والحلول بما يتوافق 

مع م�شالحها.
منه,  الثامنة  الفقرة  في  المتحدة,  المم  ميثاق  حدد 
حل  في  القليمية  المنظمات  مع  للتعاون  عامة  اطر 
هيكل  تحديد  في  �شعوبة  هنالك  ان  ال  ال�شراعات, 
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تعمل  منظمة  كل  وان  خا�شة  التعاون  لهذا  موحد  عام 
في بيئة مختلفة تماما عن الخرى, كما وان المقدرات 
تتفاوت من منظمة الي اخرى. فالمكانيات والمقدرات 
بالطبع  متوفرة  غير  الوروبي,  التحاد  لدي  المتوفرة 
لدي التحاد الفريقي, مما يحد من مقدراته في درء او 
احتواء النزاعات. ان توفر الموارد والمقدرة الموؤ�ش�شية 
عامالن مهمان جدا لنجاح اي منظمة في جهود احالل 

ال�شالم. 
في  التحديات  من  العديد  القليمية  المنظمات  تواجه 
العام  تقريرالمين  او�شح  حيث  ال�شالم  حفظ  مجال 
المنية  ال�شراكة  حول  انان  كوفي  المتحدة  لالمم 
 Regional–Global Security الدولية  القليمية 
القليمية  المقدرات  تطوير  اهمية   Partnership
ال�شالم.  حفظ  عمليات  وفي  النزاعات  وحل  درء  في 
الحيادية  توفر  عدم  اي�شا  الكبيرة  التحديات  من 
المنطقة  في  القوية  الدول  و�شطوة   Impartiality
من  عددًا  ان  نجد  الحالت  من  العديد  المعنية,ففي 
ال�شراع  في  اطراف  هم  المنظمة  في  الع�شاء  الدول 
ودائم  ناجح  حل  ليجاد  حياديتهم  في  ي�شكك  مما 

لل�شراع.
�شبه  منظمة  )اليقاد(  للتنمية  الحكومية  الهيئة  تعتبر 
في  وت�شم  الفريقي,  القرن  منطقة  في  تعمل  اقليمية 
اثيوبيا  الكبير,  الفريقي  القرن  دول  كل  ع�شويتها 
ويوغندا  وكينيا  ال�شودان  وجنوب  وال�شودان  وال�شومال 
رئا�شة  مقر  وجيبوتي  معلقة(  )ع�شويتها  وارتريا 
المنظمة. ن�شاأت المنظمة في العام 1986 تحت م�شمى 
كانت  الت�شحر.  ومكافحة  للتنمية  الحكومية  الهيئة 
واثاره  الت�شحر  بمكافحة  ال�شا�ض  في  معنية  المنظمة 
المن  تحقيق  علي  والعمل  والجتماعية  القت�شادية 
الع�شاء.  دولها  بين  القت�شادي  والتكامل  الغذائي 
تو�شع تفوي�ض المنظمة لحقًا, وذلك ا�شتجابة للظروف 
ال�شيا�شية ال�شائدة بالمنطقة, وال�شطرابات والنزاعات 
الي  بال�شافة  لتعمل  دولها,  من  العديد  �شهدتها  التي 
ال�شراعات  درء  جهود  مجال  في  ال�شابق,  تفوي�شها 
تم  المنطقة.  في  ال�شتقرار  وتحقيق  ال�شالم  واحالل 
هياكلها  و  ميثاقها  في  التعديالت  من  العديد  اجراء 

لتتوافق مع التفوي�ض الجديد الممنوح.
تعمل المنظمة في اقليم �شديد الح�شا�شية وبالغ الهمية, 

الدولية, حيث  للقوي  بل  الجغرافي,  لجواره  فقط  لي�ض 
القرن الفريقي ذات اهمية جيو�شيا�شية  تعتبر منطقة 
عالمية لربطها لخطوط الملحة الدولية بين المحيط 
البحر الحمر.  المتو�شط عبر  البي�ض  والبحر  الهندي 
محط  المنطقة  جعل  المميز  الجفرافي  الو�شع  هذا 
تنال  فيه  الحداث  وا�شبحت  العالم,  واهتمام  انظار 
القرن  بمنطقة  يقطن  العالمي.  الهتمام  من  قدرًا 
الفريقي مجموعات �شكانية متداخلة اثنيًا عبر الدول, 
اقليمية.  ابعادًا  تاأخذ  الداخلية  ال�شراعات  يجعل  مما 
المنطقة  في  للدول  ال�شيا�شي  الم�شهد  علي  وغلب 
بين  العالقات  يجعل  مما  الداخلية  ال�شراعات  انت�شار 
اغلب  في  متوترة  المنظمة  في  الع�شاء  المنطقة  دول 
لل�شلطة  المناه�شة  المجموعات  ان  حيث  الحيان, 
من  الدعم  وتلقي  للحماية  تلجاأ  دولة  اي  في  المركزية 
الدول المجاورة, خا�شة تلك التي تربطها بها عالقات 
ظاهرة  وا�شبحت  ال�شكانية,  مجموعاتها  بين  اثنية 
بع�شها  �شئون  في  المنطقة  دول  بين  المتبادل  التدخل 
البع�ض Mutual interference من ال�شمات المميزة 
لطبيعة ال�شراعات التي تن�شاأ في المنطقة. توؤدى هذه 
الظاهرة الي �شعي الدول ل�شعاف ال�شلطات المركزية 
دعم  في  مقدرتها  من  تحد  حتي  الخرى  الدول  في 
العالقات  طبيعة  فان  لذلك  لها,  المناوئة  المجموعات 
لدرجة  التعقيد  وبالغة  متداخلة  المنطقة  دول  بين 
متنا�شق  جماعي  عمل  في  التفكير  مجرد  معها  ي�شعب 
كانت  ما  اذا  خا�شة  المنطقة,  تهم  ق�شية  اي  لتناول 

متعلقة بالمن وال�شتقرار.
بذلت المنظمة, منذ ان�شائها, جهودًا مقدرة في مجال 
الجغرافي,  تفوي�شها  نطاق  في  وال�شلم  المن  حفظ 
المتعلقة  الجراءات  من  العديد  خالل  من  وذلك 
ان�شاأت  ال�شالم.  وتحقيق  ال�شراعات  وادارة  بدرء 
المنظمة اجهزة مخت�شة للتعامل مع الق�شايا المنية, 
في  وابتدعت  كما  حدوثها,  قبل  بال�شراعات  والتنبوء 
بين  ال�شالم  لتحقيق  مبتكرة  اجراءات  اخرى  حالت 
في  التدخل  اي�شا  المنظمة  حاولت  المنطقة.  دول 
وارتريا,  اثيوبيا  بين  كال�شراع  الدول  بين  ال�شراعات 
ال ان جهودها لم تحقق نجاحًا نتيجة للطبيعة المعقدة 
لل�شراع, وعدم توافق الدول الع�شاء حول الق�شية. ال 
ان المنظمة نجحت في تحقيق ال�شالم في ال�شودان, من 
العام,1993  منذ  بدات  والتي  المكثفة  جهودها  خالل 
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وا�شتطاعت بعد اكثر من عقد من الزمان في العام 2005 
من توقيع اتفاقية ال�شالم ال�شامل, والذي يعتبر انجازًا 
التي  العديدة  النتقادات  عن  رغما  للمنظمة,  مقدرًا 
وجهت لعملية ال�شالم في ال�شودان من حيث انها عملية 
الثقة بين الطراف, مما ادي لحقًا  لم تنجح في بناء 
انف�شال  الي  قادت  العالقة  في  التعقيدات  من  للعديد 
بال�شاأن  يتعلق  فيما  اما  �شماله.  عن  ال�شودان  جنوب 
ال�شومالي, وعلي الرغم من اختالف طبيعة الفاعلين 
في ال�شراع من الحالة ال�شودانية, حيث تعاملت اليقاد 
التو�شل  من  تمكنت  المنظمة  ان  ال  ف�شائل,  عدة  مع 
لتفاق �شالم تكون بموجبه حكومة �شومالية انتقالية في 
في  ال�شومال  في  ال�شالم  اتفاق  ينجح  لم   .2004 عام 
يومنا  حتي  ال�شومال  وظل  فيه.  الدائرة  الحرب  انهاء 
لت�شهيل  مكتبًا  عينت  التي  المنظمة  اهتمام  محل  هذا 
عملية التفاو�ض وتحقيق ال�شالم والم�شالحة الوطنية, 
ال�شومال,  في  لل�شالم  خا�شًا  مبعوثًا  للمنظمة  ان  كما 
لتقديم مقترحات وتو�شيات وخطط  امنية  ولجنة فنية 
في  المتحاربة  الف�شائل  دمج  واعادة  �شالح  نزع  حول 

المجتمع. 
تبذل المنظمة حاليُا جهودًا م�شنية لتحقيق ال�شالم في 
دي�شمبر  ال�شراع في  تفجر  ال�شودان. منذ  دولة جنوب 
2013 في جنوب ال�شودان, ا�شت�شعر القادة الع�شاء في 
المنظمة الم�شئولية تجاه الدولة الوليدة, واهمية ال�شعي 
امن  يهدد  بات  الذي  ال�شراع  لنهاء  والجاد  الفوري 
و�شالمة, لي�ض فقط جنوب ال�شودان, بل القليم كله. لعل 
حجم الكارثة وات�شاع نطاق ال�شراع والخ�شائر الب�شرية 
المهولة من الجانبين فر�ض واقعًا يحتم علي  والمادية 
ليقاف  طاقاتها  وتوظيف  تجربتها  اعمال  المنظمة 
اندلع  منذ  المنظمة  عقدت  ال�شالم.  وتحقيق  الحرب 
والحكومات,  الدول  روؤ�شاء  �شمت  قمم  �شت  ال�شراع 
الحرب  وقف  اجراءات  لمتابعة  تفاو�شيًا  فريقًا  وعينت 
من  تاريخه  حتي  المنظمة  وتمكنت  ال�شالم,  وتحقيق 
توقيع اتفاقية وقف اطالق النار, ووقف العدائيات بين 
الف�شائل المتحاربة, والو�شول الي �شيغة تفاو�شية حول 
الالزمة  الترتيبات  لو�شع  تعمل  انتقالية  ت�شكيل حكومة 
المف�شية الي �شيغة �شيا�شية مقبولة لالطراف من اجل 
ا�شتقرار جنوب ال�شودان. لتزال جهود المنظمة ما�شية 
في ال�شعي لتحقيق ال�شالم في جنوب ال�شودان, رغما عن 
الخ�شو�ض,  هذا  في  تواجهها  التي  الكبيرة  التحديات 

وال�شتقطابات  لل�شراع,  المعقدة  الطبيعة  خا�شة 
ومثلما  الخارجية.  والتدخالت  فيه,  الحادة  الثنية 
ال�شومال  حالتي  في  الن�شبي  النجاح  المنظمة  حققت 
الدم  نزيف  لوقف  عليها  مقعود  المل  فان  وال�شودان, 
وامن  ال�شودان  جنوب  ان�شان  لم�شلحة  الموارد  وهدر 

وا�شتقرار الدولة الوليدة والجوار القليمي.
ا�شتعر�شنا فيما �شبق المزايا المتوفرة لدي المنظمات 
واحالل  ال�شراعات  لق�شايا  تناولها  عند  القليمية 
ال�شالم, وكذلك التحديات الماثلة امام هذه المنظمات. 
ان كل ما �شبق ذكره  الي منظمة اليقاد, نجد  بالنظر 
ال�شيا�شية  البيئة  تناول  عند  حا�شرًا  �شاخ�شًا  تجده 
والجتماعية التي تعمل فيها المنظمة. علي الرغم من 
ذلك, ظلت اليقاد هي المالذ الوحيد وال�شرعي لدولها 
الع�شاء التي تواجه م�شكالت داخلية ع�شية الحل, وما 
فتئت تبذل جهودًا مقدرة لدرء واحتواء هذه النزاعات, 
التو�شل  وي�شجل لها في تاريخها النا�شع مقدرتها علي 
لتفاق �شالم في كل من ال�شومال وال�شودان وجهودها 
الحالية لحتواء النزاع بدولة جنوب ال�شودان, وهو �شبق 
اخرى  افريقية  منظمة  اي  ت�شتطع  لم  للمنظمة,  مقدر 
ان تحققه, رغم ما يعتري المنظمة من م�شاكل وعقبات 
الموارد  و�شح  الموؤ�ش�شية  والقدرة  البناء  في  وتحديات 
والعمل في اقليم �شديد ال�شطراب �شيا�شيًا واجتماعيًا 

واقت�شاديًا.
وهيكلية  بنوية  ا�شالحات  اجراء  الي  المنظمة  تحتاج   
لتفعيل كامل وليتها وخا�شة فيما يتعلق بال�شلم والمن 
الثقة  بناء  الول  المقام  في  يتطلب ذلك  المنطقة.  في 
بين دولها الع�شاء حتي لتف�شر قرارات اليقاد كزرائع 
المنطقة.  في  والموؤثرة  القوية  الدول  م�شالح  لخدمة 
وقد اظهرت المنظمة رغبة قوية وارادة منيعة للتدخل 
في ال�شراعات, ومحاولة ايجاد حلول لها, وهو تج�شيد 
الحلول الفريقية  الم�شئولية وملكية  ومثال رائع لتحمل 
محاولت  اي  تمنع  بذلك  وهي   African ownership
للتدخل الخارجي في ال�شاأن الفريقي. لتزال المنطقة 
ت�شهد العديد من ال�شرابات, ولتزال التحديات ماثلة 
ان  بدوره  يتطلب  وهذا  التجاهات,  كل  من  امامها 
ت�شعى الدول الع�شاء, خا�شة القوية وذات التاأثير في 
ا�شعافها,  ل  وتقويتها,  جهودها  تع�شيد  علي  المنطقة 
وتقديم الدعم الالزم حتي تعمل الياتها المن�شاأة بكفائة 

واقتدار لتحقيق الهداف المرجوة.
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وبقي  واأونور  اأنور  الإ�شمين  ر�شمي  بين  الخلط  انتهى   
الإعتقاد الثاني فقد لحظت اأن بع�ض المنازل في �شنكات 
يعي�ض  عبود..  يعي�ض  نحو:  من  كتابات  تحمل  كانت 
يعي�ض  مثل  �شعارات عجيبة  يحمل  كان  وبع�شها  جمال, 
الكاتب  واإن  خطاأ  قراءتي  اأن  لحقًا  )عرفت  ابي  كفاح 
ب�شعار يعي�ض  القائمة  ال�شلطة  يناويء  اأن  اأراد  المتعجل 
المدينة,  اأروقة  في  حا�شرة  ال�شيا�شة  البجا(.  كفاح 
المنازل يزينون �شالونات  اأ�شحاب  البع�ض من  اإن  كما 
منازلهم ب�شور القادة ال�شيا�شيين المحليين والدوليين 
وروؤ�شاء  فيهم  اهلل  بارك  المراغنة  ال�شادة  لدن  من 
الأ�شدقاء  زاد احد اعزائي من  ال�شودان وم�شر, فيما 
الآن وزين �شالون منزله العامر ببورتريه لفت لموؤ�ش�ض 

الدولة التركية الزعيم م�شطفى كمال! 
رجال  من  بجماعة  القوية  ب�شلتها  �شنكات  ا�شتهرت 
في  �شاأن  لهم  كان  الذين  وبع�ض  النافذين,  الدولة 

با�شا  توفيق  اأن  ي�شاع  رمالها  ففي  الخرطوم,  العا�شمة 
و�شهدت  كنوزه,  دفن  قد  للمنطقة  التركي  الحاكم 
التركية  جي�ض  بين  البا�شلة  المعارك  احدى  �شنكات 
ال�شرق,  في  المهدي  اأن�شار  اأمير  دقنة  عثمان  وجي�ض 
بقرية  مهجورة  مقبرة  في  الآن  جثمانه  يرقد  الذي 
هي  يخفى,  ل  كما  اأي�شًا,  و�شنكات  المجاورة.  اأركويت 
احدى المناطق المهمة بالن�شبة لأتباع الطريقة الختمية 
وفيها تقام احتفالت حولية ال�شريفة مريم ابنة ال�شيد 
محمد ها�شم الميرغني ذات الح�شور الباذñ في كتابي 
الدين وال�شيا�شة الختميين وكثيرًا ما اعت�شم بها مر�شد 
اأن  اأراد  كلما  الميرغني  عثمان  محمد  ال�شيد  الطريقة 

يوجه ر�شالة بعدم الر�شا ل�شلطة الروؤ�شاء ال�شابقين.
في �شنكات يوجد منزل الم�شير اأحمد محمد اأول قائد 
انقطع  واإن  الوطني  جي�شنا  ال�شودان  دفاع  لقوة  عام 

اأحفاده الآن عن المنطقة. 

N``````ارê ال`````````óوام
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في  الرئي�شي  ال�شبب  اأن  اإذ  جانبية  حكايا  كلها  هذه 
لل�شودان  ال�شرية  العا�شمة  هي  �شنكات  باأن  اعتقادي 
هو وجود اأحد المنازل الكبيرة المعروفة ببيت الري�ض, 
عبود  ابراهيم  الراحل  للرئي�ض  ال�شخ�شي  المنزل  وهو 
وقد عا�شت فيه حتى وقت قريب ابنته التومة, اأطال اهلل 
الراحل محمد عمر عبود,  وبارك في عمرها, وزوجها 

رحمه اهلل واأ�شكنه ف�شيح جنانه.
اأن  بد  هنا فال  ي�شكن  الري�ض  اإن  بما  لي  قالت  طفولتي 
ك�شال  في  اأحد  يحدثني  لم  ولكن  العا�شمة  هي  هذه 
في  الرئي�ض  منزل  بوجود  و�شباي  طفولتي  ع�شت  حيث 
العا�شمة  اأن  يعتقد  كان  ك�شال  في  الجميع  تلك.  قريتي 
هي الخرطوم وبما اأنني كنت الوحيد بين اأقراني الذي 
ان  راأيت  فقد  الرئي�ض,  بيت  مكان  بال�شبط  يعرف 
النا�ض!  بين  اأذيعها  وال  المعلومة  بتلك  لنف�شي  احتفظ 
عن  عجزت  اأن  بعد  العا�شممة  ب�شر  احتفظت  هكذا 

الإحتفا® ب�شر قرابتي بالرئي�ض ال�شادات.
في زيارة لأركويت القريبة, عرفت اأن هناك مبنى ا�شمه 
كانوا  والأزهري  عبود  الروؤ�شاء  واإن  الجمهوري  الق�شر 
يق�شون ا�شابيع عدة كل عام فيه, ُوروي لي اأن بريجنيف 
برفقة  مرة  جاء  قد  العظيم  ال�شوفييتي  الإتحاد  رئي�ض 

عبود الى ق�شره هذا.
مرة كنت اأقلب اأحد كتيبات وزارة الثقافة والإعالم ابان 
راأيت  يقفز من �شدري حين  قلبي  وكاد  المايوي  العهد 
�شورة الرئي�ض القائد جعفر نميري وهو بالزي البجاوي 
ق�شة  يحكي  كان  الكتاب  اأن  بد  ل  الأنيق!  وال�شديري 
النميري  اذن  ال�شودان.  ل�شرق  الرئي�ض  زيارات  احدى 
اأي�شًا من الهدندوة وهو لبد يتحدث لغتهم ما دام يلب�ض 
مالب�شهم. اأخقيت هذه الق�شة عن كل النا�ض خ�شية اأن 
يفجعني اأحدهم كما فجعني �شاحب المتجر مع قريبي 

ال�شابق اأونور ال�شادات!
كبرت قلياًل في عهد النميري فعرفت اأن �شلته بال�شرق 
كله تنقطع بانتهاء زياراته التفقدية المتباعدة ثم اأدركت 
وم�شت�شاريهم  ومعاونيهم  ووزاءهم  ال�شودان  روؤ�شاء  اأن 
بقية  فقط  يزورون  واأنهم  الخرطوم  في  دائمًا  يقيمون 
ومروي  �شنكات  واإن  فيه  يقيموا  اأن  دون  وطنهم  اأنحاء 
والرو�شير�ض وزالنجي مناطق مت�شاوية في كونها غير 

مذكورة كمقام لل�شلطة المركزية.
ح�شنًا ال�شودان بلد كبير والق�شر الجمهوري واحد فقط 
في الخرطوم. اإذا اراد راأ�ض الحكومة اأو معاونيه القيام 
والنظر في  البالد  كل  متوازن في  نحو  بواجباتهم على 
الى �شيوف.  يتحولون  فاإنهم  العباد  �شكانها من  اأحوال 

�شئون  متابعة  بو�شعهم  لي�ض  نعم!  بالدهم,  في  �شيوف 
الح�شول  باإمكانهم  ولي�ض  تلك,  م�شيفتهم  من  الدولة 
على الملفات المطلوبة اأو الم�شت�شارين, كما اإنه مفهوم 
اإذ ل  الأجانب  البالد  ا�شتقبال �شيوف  اأنهم ل يمكنهم 

يليق بال�شيف اأن يزحم الم�شيف ب�شيوف اآخرين.
اأكثر  المركزية  ال�شلطة  نجعل  وكيف  الحل  هو  ما  اإذن 
الخرطوم  في  كان  �شواء  ال�شوداني  المواطن  من  قربًا 
الدواوين  خدمات  ا�شاعة  في  هو  الحل  خارجها?  اأو 
افتتحت  لو  الوليات.  عوا�شم  في  المركزية  الحكومية 
وزارة الخارجية مكتبًا في رئا�شة كل ولية يقدم خدماته 
في  العا�شمة  بوجود  النا�ض  لأح�ض  هناك  للمواطنين 
بالدهم ولما احتاج واحد لل�شفر من اأجل توثيق �شهادته 
معاينة  ح�شور  اأو  الدبلوما�شي  جوازه  ا�شتخراج  اأو 
افتتحت  لو  وليته.  خارج  المهيب  ال�شلك  في  التوظيف 
وزارة التعيم العالي مكاتب في المدن الرئي�شية للوليات 
وجاءتهم  للمواطنين  العلمي  البحث  خدمات  لتنزلت 
عنها  البحث  م�شقة  تكبيدهم  عن  عو�شًا  مكانهم  في 
الحكومة  وزارات  فكرت  لو  المزدحمة.  العا�شمة  في 
ال�شرائب  ديوان  به  يفكر  الذي  النحو  بذات  المركزية 
كل  ل�شعر  البالد  اأرجاء  في  )خدماته(  ن�شر  اجل  من 
مواطن اأن عا�شمته من عا�شمة ال�شودان وربما اختفى 

جدل المركز والهام�ض.
مقار  ان�شاء  في  الجمهورية  رئا�شة  فكرت  لو  ماذا 
مهام  لتوؤدي  وتاأهيلها  المركزية  الحكومة  لرئا�شة 
الرئي�شية  المدن  في  جلها  اأو  كلها  الرئا�شي  الق�شر 
اأحد  اأي  اأو  للرئي�ض  يمكن  بحيث  ال�شودان  وليات  من 
من كبار معاونيه ال�شفر دون ترتيب ودون ح�شود ودون 
ا�شتقبال و�شيافة وموا�شلة مهام عمله من حيث  لجان 
اأقرب  المركزية  ال�شلطة  �شتكون  الخرطوم?  في  انتهى 
به  خا�ض  مقر  وجود  عند  عادل.  نحو  على  للجماهير 
الى  بالحاجة  الرفيع  المركزي  الم�شئول  ي�شعر  لن 
م�شالح  تتعطل  ل  الخرطوم حتى  الى  والعودة  العجلة, 
الجماهير,  نب�ض  التعرف على  بو�شعه  و�شيكون  البال,د 
واأفكارها, وخدمة تطلعاتها وم�شاركتها العي�ض على نحو 

يليق ببلد كبير مثل ال�شودان.
ال�شيا�شي  فيه  ويتداخل  �شائك  الأمر  اأن  اأعرف 
بالإقت�شادي بالأمني بالدفاعي لكني على يقين من اأن 
ت�شتحق  المركزية  الحكومة  بين  التقريب  فكرة  خدمة 
التفكير في �شاأنها ولتكن الق�شور الجمهورية هي واحدة 

فقط من نتائج هذا التفكير. 
 كاتب �شوداني مقيم باأ�شتراليا



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

82

عصمت أحمد بابكر
áWô````°T ≥jôØdG

ájQƒ¡ªédG á°SÉFQ π«ch



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

83

? âو الفري≤ ع�صمg اأوًل: من
ع�شمت اأحمد بابكر من مواليد اأمدرمان 1948م.  -

التعليم الأبتدائي وحتي المرحلة الثانوية بمدينة عطبرة.  -
لي�شان�ض اآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم.  -

دبلوم كلية ال�شرطة.  -
متزوج و اأب و جد.  -

عملت ب�شرطة ولية ك�شال, اإدارة الحدود, اإدارة الجوازات, اإداراة العالقات   -
الداخلية,  لوزارة  التنفيذي  المكتب  الداخلية,  ال�شئون  بوزارة  الخارجية 
المكتب التنفيذي لرئا�شة الجمهورية حيث كان لي �شرف تاأ�شي�ض المكتب. 

ملحقًا اإدارياً  ب�شفارتي ال�شودان بليبيا وتون�ض.
 Öترتي  äاAجراEبا  ºقمت الجمهورية,  رFا�صة  وcيل  مهام   ºcóتقل حال 
الو�صا´ الدارية بوcالة رFا�صة الجمهورية, Óg اأWلعتæا علي اأógا± 

? äاAذ√ الجراg
وفئاته  قطاعاته  بكل  ال�شوداني  ال�شعب  هذه  اإ�شدارتكم  خالل  من  اأهني  اأوًل 
اأن  القدير  العلي  اهلل  واأ�شال  المجيد  لال�شتقالل  ال )59(  الذكري  مرور  علي 
القيادة  والرخاء في ظل  بالمن  ننعم  ونحن  الخالدة  الذكري  علينا هذه  يعيد 
المر�شوم  فاأن  ب�شوؤالكم  يخت�ض  فيما  اأما  الجمهورية,  رئي�ض   ñلالأ الر�شيدة 
المن�شو�ض  الوكيل  اأخت�شا�شات  حددت  2013م  ل�شنة   45 رقم  الجمهوري 

 óصرايين ج�صT فيذية فيæالت Aماóال ïو�صت¶ل ت†ص âالR ة ال�صودانية, التي ماWصرûال õاليgالرجل من د Aجا
 Öت�صcEا�صة الجمهورية, اFفيذي برæالت Öتµيرا ً للمóد, وعمل قرابة ال 15 عاما ً مÓمة العامة بالبóîال
ÓNلها الîبرة الRÓمة في cيفية ت�صيير الأمور و�صب£ها, وعóæما راأä القيادة تµليف¬ بهذ√ المهمة, قابلها 
العاملون بالر�صاA وال�صتح�صان باEعتبار√ جõاAا ً من الµل فهو القريÖ مæهº وgو الذي يµاد يعرفهº ويعر± 
اأ�صرºg بال�صº اEلتقيæا√ في gذ√ ال�صانحة, لي£ل عليºµ ويûµص∞ لºµ عما يóور بîلó√ من N£ط ومûصاري™ 
الرFا�صي  المبæي  علي   Aال†صو وليلقي  المûæصود  والت£وير  الµفاAة  م�صتوي  ورف™   Aالدا ترقية  في   ºgت�صا

.óيóالج

 óيمة تعود الي عهóرة قµالف
 óي�ض الأ�صب≤ جعفر محمFالر

نم```````````يري

ي¶ل الق�صر الجمهوري 
رمõا ً وæWيا ً وUصرحا 
 íمÓامل في¬ مµتت ً
ال�صيادة الوæWية 

ي¶ل الق�صر الجمهوري رمõًا 
وæWيا ً وUصرحا ً تتµامل في¬ 

مÓمí ال�صيادة الوæWية 

الق�شر الجمهوري 1905م
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ح�شن  عن  الم�شوؤول  باأنه  واللوائح  القوانين  في  عليها 
البرامج  علي  وال�شراف  الخطط  بو�شع  المهام  تنفيذ 
والم�شروعات واإتخاذ القرارات في الم�شائل الإدارية اأو 
المالية وفق اأحكام القانون, وقد �شعينا من خالل هذه 
المهام الي تنظيم العمل الداري بالوكالة وفق الهداف 
التي ن�شعي لها والي تحقيقها من حيث ترتيب العالقة 
الرا�شية والفقية بما يحقق الفاعلية الوظيفية والكفاءة 
اإ�شافة الي التوزيع المنطقي لالدارات والق�شام بحيث 
�شعينا الي تجميع الن�شطة ذات الطبيعة المت�شابه في 
اإدارات عامة وفي تقديري هذا النموذج يعتبر الف�شل 
المهام  لتعدد  ن�شبة  الجمهورية  برئا�شة  العمل  لت�شيير 

واإختالفها.
ت�صعون  التي  الم�صتقبلية   äصروعاûالم  Rاأبر ماgي 
 óيóالج الق�صر   ìفتتاEا تباTصير  م™  NاUصة  اEليها 
مîتل∞  وتعامل  مîتلفة  بيÄة  اأن  يعæي  فيما 

?óيóي الجæيت£لب¬ ت�صيير العمل في المب
الي  الهادفه  نحن نهدف الي تحقيق ر�شالة الجمهورية 
تهيئة العمل بتوفير الدعم الفني والداري بغر�ض تمكين 
بال�شورة  بمهامها  القيام  في  للدولة  العليا  القيادة 
البني  تاأهيل  نحو  تتجه  اأولوياتنا  فاأن  وعليه   - المثلي 
التحتية والرتقاء بالخدمات العامة وخدمات ال�شيافة, 
و�شد العجز في الكوادر الب�شرية, وتنفيذ م�شروع اإحالل 
المركبات الي جانب الهتمام بق�شايا العاملين وتحقيق 

الر�شي الوظيفي.

 AصاûنEا فµرة   äAجا cي∞   ,âع�صم الفري≤  �صيادة 
? óيóا�صي جFي رæمب

يظل الق�شر الجمهوري رمزاً  وطنياً  و�شرحاً  تتكامل 
فيه مالمح ال�شيادة الوطنية منذ اإن�شائه الول في العام 
1832م وقد جاء اأهمية اإن�شاء مبني رئا�شي جديد ن�شبة 
لعدم قدرة المبني القديم لاليفاء بوظائف ومتطلبات 
رئا�شة الجمهورية المعا�شرة, والفكرة قديمة تعود الي 
عهد الرئي�ض ال�شبق جعفر محمد نميري وتحديداً  في 
العام 1978م حيث اإن الخلل الوا�شح في قواعد الهيكل 
الخا�ض بالمبني القديم ن�شبة لتقادمه عجلت ب�شرورة 
مع طبيعة  ويتواءم  موا�شفات حديثة  وفق  مبني  اإن�شاء 

العمل الكبير لرئا�شة الجمهورية.
Óg حóثتæا �صيادة الفري≤ عن الµيفية التي بóاأ 
نوع¬ في  من  الول   óيع والذي  المûصرو´  بها gذا 
Xل حµومة وæWية �صودانية Nال�صة ? والمراحل 

المîتلفة التي مر بها المبæي ?
الو�شاع  لترتيب  خا�شة  لجنة  2003م  العام  في  كونت 
الذي  الوزاري  القرار  اأعقبها  الجمهورية,  برئا�شة 
الطيب  اللواء  حينها  الجمهورية  رئا�شة  وزير  اأ�شدره 
علي  ال�شراف  لجنة  بت�شكيل  خير  محمد  اإبراهيم 
م�شروع ت�شميم الق�شر الرئا�شي الجديد التي �شمنت 
مختلف  في  خال�شة  �شودانية  كفاءات  اأع�شائها  بين 
تلك  كلفت  وقد  والفنية,  والدارية  الهند�شية  المجالت 
اللجنة علي مراجعة الت�شاميم المعدة من قبل المكتب 

اأ�صتمر العمل في انûصاA المبæي 
اأcثر من �صæتين حيå انتهي في 
مايو 2014م

الرئي�ض الأ�شبق جعفر نميري يت�شلم نموذج المبني الرئا�شي المقترح.. 1978
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المبني  لت�شميم  العامة  الموجهات  وو�شع  ال�شت�شاري 
الجمالية  والمميزات  تتنا�شب  مقترحات  وفق  الجديد 
للو�شول للت�شميم المطلوب والمعبر مع مراعاة رمزية 
علي  ت�شميمه  و�شرورة  ال�شودانية  ال�شيادة  في  الموقع 
ويراعي  الأ�شيل  ال�شوداني  التراث  قيم  علي  يعبر  ن�شق 
خرج  والذي  ال�شوداني  المعماري  والرث  الت�شكيل 
قبل  من  الم�شروع  اإجازة  تم  حيث  ترون  التي  ب�شورته 
مجل�ض الوزراء والموافقه عليه وعلي الموقع الحالي في 
23/ مار�ض / 2004 وتلي ذلك مرحلة اختيار الت�شميم 
وابرام العقود والتي توجت بتوقيع عقد التنفيذ في 25 
دي�شمبر 2010م بح�شور وزير رئا�شة الجمهورية حينها 
اأول ركن بكري ح�شن �شالح وعدد من الوزراء  الفريث 
الدولة  رجال  من  ولفيف  ال�شيني  ال�شفير  وبح�شور 
وروؤ�شاء تحرير ال�شحف لتبداأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ 
والتي قامت بتنفيذها �شركة CICO ال�شينية وقد اأ�شتمر 
العمل في ان�شاء المبني اأكثر من �شنتين حيث انتهي في 
مايو 2014م وقد قمنا بدورنا بتوقيع عقد ال�شتالم من 
الجانب ال�شيني بح�شور وزير �شئون رئا�شة الجمهورية 
10�شبتمبر  في  وذلك  ون�شي  الدين  �شالح  المهند�ض 
الخا�ض  التمويل  اأن  اقول  اأن  هنا  يفوتني  ول  2014م 
بهذا المبني هو )منحة( �شينية خال�شة من جمهورية 
المثمر  للتعاون  اآخر  يمثل جهداً   وهو  ال�شعبية  ال�شين 
وج�شراً   معلماً   �شيظل  الذي  و  وال�شين  ال�شودان  بين 
والقت�شادية  وال�شيا�شية  التاريخية  العالقات  لتوا�شل 

الجزيل  بال�شكر  اأتقدم  اأن  يفوتني  ل  البلدين, كما  بين 
هذا  اأبناء  من  وراأيهم  بجهدهم  �شاهموا  الذين  لكل 
بال�شورة  النور  الم�شروع  هذا  راأي  حتي  النبيل  ال�شعب 

الزاهية والجميلة التي ترون 
اE�صافة   óصرو´ بعûلية للمµتبل≠ الم�صاحة ال ºc -
 äالتق�صيما علي  اأWلعتæا   Ógو  óيóالج المبæي 

? óيóي الجæصة بالمبUاîال
 6000 الم�شيدة  الجديد  الرئا�شي  الق�شر  م�شاحة  تبلغ 
طوابق  وثاللثة  )بيدروم(  اأر�شي  طابق  من  مربع  متر 
 )9( الي  بال�شافة  رئا�شية  لمكاتب  مخ�ش�شة  علوية 
قاعات منها قاعة متعددة القرا�ض واخري لل�شحفيين 
والمكاتب  ال�شتقبال  �شوالين  من  عدد  الي  بال�شافة 

الدارية.
cلمة اأNيرة �صيادة الفري≤: 

يعك�ض  الذي  الوافر  المجهود  هذا  لكم  ن�شكر  ختامًا 
العمل  باأن  يقين  على  واأنا  الجمهورية  رئا�شة  اأن�شطة 
الذي يجري الآن في اأ�شابير رئا�شة الجمهورية �شيمكن 
ظل  في  والوفير  الكثير  الخير  اإ�شت�شراف  من  الجميع 
الب�شير  الرئي�ض  فخامة  بقيادة  وحكيمة  ر�شيدة  قيادة 
من  بالكثير  موعودون  الجمهورية  برئا�شة  والعاملون 

المحفزات عبر الآليات المختلفة...
فقط اأو�شيهم ونف�شي بمزيد من العمل والإخال�ض وكل 

عام واأنتم بخير..

توقيع عقد التنفيذ

الت�شليم والت�شلم
توقيع عقد الت�شميم
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(ºFاóابي الîنتEصرو´ ال�صجل الûم)
وPي  Tصامل  اEنتîابي  �صجل   Aاæلب الأولوية  المفو�صية   â£اأع 2015م  العام  في  القادمة  الEنتîابية  للóورة  الEعóاد  اWEار  في 
م�صóاقية ي†صمن ت�صجيل cافة المواæWين الموgDلين للمûصارcة في الEنتîاباä واNEتيار الحµام لتر�صيï معاني التحول الóيمقراWي 
وتبادل ال�صل£ة �صلميًا, وعمäó في وقâ �صاب≤ بعó الEنتîاباä العامة في 2010م على تæ¶يº موDتمر تóاولي حول مûصرو´ ال�صجل 
الóاºF للæاNبين بالتعاون م™ برنامè الأمº المتحóة الEنماFي (UNDP) م�صتعيæًة بالîبرة الأجæبية ممثلًة في الîبير فري∂ 
اأوليفر (Frik Oliver) وبمûصارcة قادة بع†ض الأحõاÜ ال�صيا�صية ومæ¶ماä المجتم™ المóني وعóد من القانونيين والبرلمانيين 
اEعóاد مقترحاä مûصرو´ ال�صجل الEنتîابي,  اE�صتفادä مæها المفو�صية في  اEلى توUصياä محóدة  والîبراA حيN åل�ض الموDتمر 
cما اE�صتعانâ بالE�صافة اEلى Pل∂ بعóد من الóرا�صاä حول التجارÜ الEنتîابية في بع†ض الóول الأفريقية والآ�صيوية الûصبيهة 

بال�صودان من ناحية درجة الت£ور والæمو الEقت�صادي.

á«WGô≤ªjódG õjõ©àd á∏«°Sh

د. ëe ∫ÓLمد اMCمد 
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في

الســـودان
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اأثمرت الإت�شالت والإجتماعات والتن�شيق مع بعثة   -
الأتحاد الأوربي بال�شودان منذ العام الما�شي على 
المعلومات  تقنية  مجال  في  دوليين  خبيرين  توفير 
لوفد  رحلة  لتمويل  اإ�شافًة  الإنتخابي,  وال�شجل 
في  الزامبية  التجربة  عل  للتعرف  المفو�شية 
اإلى ذلك وبعد  اإعداد ال�شجل الإنتخابي. بالإ�شافة 
المانحين  عمل  ور�شة  تمويل  على  البعثة  موافقة 
الدعم  لإ�شتقطاب   ”Donors Workshop”
الدائم.  الإنتخابي  ال�شجل  لم�شروع  والفني  المادي 
”ال�شركاء  عمل  ور�شة  عقد  من  المفو�شية  تمكنت 
والمانحين” حول م�شروع ال�شجل الإنتخابي الجديد 
بالتعاون مع بعثة الأتحاد الأوربي في يوم 6 فبراير 
2013م بح�شور الأحزاب ال�شيا�شية و�شفراء الدول 
بالخرطوم,  الإقليمية  المنظمات  وممثلي  المانحة 
العمود  بمثابة  باإعتباره  الإنتخابي  ال�شجل  لهمية 
اإ�شتقامة ونجاح الإنتخابات  الفقرة الذي تكتمل به 
حث  تم  وال�شمول.  والكفاءة  النزاهة  حيث  من 
ال�شجل  لبناء  من�شوبيها  لح�شد  ال�شيا�شية  الأحزاب 
لل�شجل  الترويج  �شعيد  على  يتعين  كما  الإنتخابي 
بالت�شامن  ال�شيا�شية  والأحزاب  المفو�شية  على 
عمليات  تكثيف  المدني  المجتمع  منظمات  مع 
الناخبين  اأو�ساط  في  والمدني  الإنتخابي  التثقيف 
على طريق اإ�شاعة ثقافة الديمقراطية والإنتخابات 
والحكم الرا�شد, على اأمل اأن ينال كل ناخب موؤهل 
تحمل  واإقتراح  ت�شجيل  بطاقة  الم�شروع  اإنجاز  بعد 
الفوتوغرافية  ال�شورة  حيث  من  هويته,  محددات 

اإ�شكال  كافة  لمنع  الوطني  والرقم  الإبهام  وب�شمة 
التزوير واإزدواج الت�شجيل والإقتراع.

المفو�شية  اإ�شتعانت  والتن�شيق  التعاون  اإطار  في   -
بخبير من الإتحاد الأوربي )دنيا رامزاني( والذي 
بعد اأن اأجرى الكثير من الإجتماعات واللقاءات مع 
الإنتخابي  ال�شجل  ب�شاأن  المفو�شية  واأع�شاء  رئي�ض 
اإطالعه  وبعد  حوله,  المفو�شية  واإ�شتراتيجية 
ومذكرة   Frik Oliver ال�شابق  الخبير  تقرير  على 
المفو�شية وخطاب رئي�ض المفو�شية في ور�شة عمل 
نف�شه  العام  من  فبراير  في  والمانحين  ال�شركاء 
من  تمكن  الدائم,  الإنتخابي  ال�شجل  م�شروع  حول 
ال�شورة  لإدخال  ومالية  فنية  جدوى  درا�شة  اإعداد 
اإلى ثالثة  الإنتخابي وتو�شل  ال�شجل  الب�شمة في  و 
الذي  الخيار  باإعتماد  المفو�شية  لتقوم  خيارات 

ينا�شبها على النحو التالي:
- تح�شين النظام الحالي اليدوي

- اإدخال الب�شمة وال�شورة على ال�شجل
Biometric اإعداد �شجل رقمي -

بها  التي  الدول  تجارب  على  اأي�شًا  المفو�شية  وقفت   -
المجال  هذا  في  ويذكر  اإنتخابي  و�شجل  مدني  �شجل 
زيارة وفد من المفو�شية الى جمهورية زامبيا – حيث 
وقف الوفد على تجارب زامبيا في اإ�شتخدام ثالث طرق 
بتقنية  و�شجل  يدوي,  �شجل  وهي  الناخبين  لت�شجيل 

.Biometric و�شجل رقمي OMR
2013م  يونيو  في  البداية  في  المفو�شية  اإعتمدت   -
الثاني الذي ورد بدرا�شة خبير الإتحاد الأوربي  الخيار 

87
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مع  التح�شين  بعد  الحالي  ال�شجل  نظام  في  والمتمثل 
لإ�شتكمال  لجنة  وكلفت  ال�شجل  في  ال�شورة  اإ�شافة 
تحديد  مع  النهائي  �شكله  في  الجديد  ال�شجل  اإعداد 
و�شائل مطلوبات تنفيذه لعر�شه بعد ذلك في ور�شة عمل 

على ال�شركاء في العملية الإنتخابية.
في  اأ�شار  الأوربي  الإتحاد  خبير  مع  التوا�شل  بعد   -
تحفظاته الفنية على قرار المفو�شية باعتماد خيار 
اإدخال ال�شورة في ال�شجل الإنتخابي دون الب�شمة 
لمنع  هي  ال�شجل  في  ال�شورة  اأن  اأ�شا�ض  على 
ومن  الت�شجيل,  تعدد  منع  ولي�ض  للغير  الت�شويت 
ال�شورة  اأخذ  من  اأ�شهل  الب�شمة  اأخذ  فنية  ناحية 
الفوتوغرافية, وقد تم اإ�شتخدام الب�شمة وال�شورة 
معًا في كثير من الدول الأفريقية مثل غانا, زامبيا 
�شيراليون, جنوب اأفريقيا, بوركينا فا�شو, تنزانيا, 
اإتخذت  ذلك  �شوء  وعلى  موؤخرًا,  وكينيا  نيجريا, 
المفو�شية قرارًا بتبني خيار ال�شورة والب�شمة معًا 
الآخر  الخيار  على  والإبقاء  اأول  كخيار  ال�شجل  في 
المتمثل في النظام الحالي بعد التح�شين مع اإ�شافة 

ال�شورة في ال�شجل كخيار ثاني.
والدرا�شة,  التداول  من  المزيد  اإجراء  وبعد  هذا   -
ال�شورة  لخيار  الكبيرة  المالية  التكلفة  وعلى �شوء 
الحالي  ال�شجل  وخيار  ال�شجل  في  معًا  والب�شمة 
للظروف  ومراعاًة  ال�شورة  واإ�شافة  التح�شين  بعد 
نهاية  في  المفو�شية  تو�شلت  للبالد,  الإقت�شادية 
ال�شجل  وهو  الأ�شا�شي  الخيار  اإعتماد  اإلى  الأمر 
اإنتخابات  عليه  اأُجريت  والذي  الحالي  الإنتخابي 
عليه  التح�شينات  بع�ض  اإجراء  بعد  2010م  عام 

وذلك وفق ال�شوابط والإجراءات التالية: 
مراجعة �صوابط ال�صجل بالآتي:

اإعتماد الرقم الوطني كاأحد اأهم �سروط الإثبات في   -
ما  اإلى  بالإ�شافة  الناخب-  �شخ�شية  اإثبات  مجال 

ورد ذكره بالقانون.
اأن  الأ�شماء على  لتكرار  الإدخال منعًا  �شبط نظام   -
ثبوتية  بيانات  بوجود  اإل  مكرر  اإ�شم  اإدخال  يتم  ل 
مختلفة بين الأ�شمين حتى يمكن مراجعة البيانات 

والتدقيق فيها من قبل الناخبين.
ثانيُا:

على  الإنتخابي  ال�شجل  �شاحبت  التي  الأخطاء  تفادي 

النحو التالي:
اإعادة بيانات دفتر الت�شجيل واإ�شافة بيانات مكملة   -
الوثيقة  نوع  تحديد  مثل:  الإي�شاح  من  لمزيد  له 

الثبوتية, العمر, مكان الإقامة.
مراعاة التدقيق الإمالئي في اإدخال بيانات الناخب   -
في النظام اليدوي في دفاتر الت�شجيل وفي النظام 

التقني.
تكثيف تدريب جميع العاملين في ال�شجل الإنتخابي   -

على �شرورة اإدخال البيانات ب�شورة �شحيحة.
بيانات  لطباعة  الكافية  الزمنية  الفترة  توفير   -

الناخبين في دفاتر الت�شجيل.
حيث  من  الناخبين  ت�شجيل  ومكاتب  مراكز  تهيئة   -
اإن�شياب  ي�شاعد على  المطلوبة مما  المعدات  توفير 

المعلومات.
اإعادة النظر في مواقع الت�شجيل ال�شابقة بالتن�شيق   -
الناخبون  يتمكن  حتى  المخت�شة  الجهات  مع 

الموؤهلون من ت�شجيل اأ�شمائهم.
ثالثُا:

اإجراء بع�ض التعديالت على القواعد العامة لالإنتخابات 
ل�شنة 2009 والخا�شة بالت�شجيل:

المدة  لزيادة  القواعد  من   )5-14( المادة  تعديل   -
المن�شو�ض عليها.

تعديل المادة )14-6( من القواعد بت�شليم بيانات   -
لت�شهيل  الت�شجيل  مركز  رئي�ض  اإلى  الإعترا�ض 

المهمة.
مراجعة وتعديل �شياغة النماذج الم�شاحبة لقواعد   -
ال�شجل لتحديث بياناتها حتى تت�شق مع التعديالت 

التي تم اإجراوؤها.
رابعًا:

تنفيذ تو�شيات اللجان التي �شكلتها المفو�شية:
- لجنة تعزيز م�شاركة الرحل في الإنتخابات.

- لجنة م�شاركة ال�شودانيين بالخارج في الإنتخابات.
خام�شًا:

تب�شيط اإجراءات تنقيح ال�شجل الإنتخابي من خالل:
الم�شجلين  بيانات  على  لالإعترا�شات  نموذج  اإعداد   -

وفق المادة )24-1( من قانون الإنتخابات.
تم  التي  اللجنة  بوا�شطة  النماذج  تلك  في  النظر   -

ت�شكيلها ح�شب ن�ض المادة )24-2( من القانون.
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وقد هدف الموؤتمر الي تر�شيخ التطور الذي ي�شهده الواقع العالمي واإ�شتكمال بناء نظام اإعالمي وفق م�شروع متكامل 
يحقق النهو�ض والإرتقاء به.

�شارك في الموؤتمر قادة العمل ال�شيا�شي والتنفيذي والعلماء والخبراء وممثلو البالد الحزاب ال�شيا�شية بجانب م�شاركة 
فاعلة من قادة الراأي من م�شوؤولي الجهزة والموؤ�ش�شات العالمية وال�شحفية. واأعتمدت اللجنة العليا من خالل اوراق 
كافة  العالمي  العمل  مجالت  تغطي  متخ�ش�شة  عمل  ور�ض  تنظيم  علي  العمل  ومحاور  والمعلومات  والوثائق  العمل 

وم�شاركة الوان الطيف ال�شيا�شي ومنظمات المجتمع المدني ورجالت العالم وال�شحافة.
وخاطب الفريق اأول ركن بكري ح�شن �شالح النائب الول لرئي�ض الجمهورية رئي�ض اللجنة العليا للموؤتمر واأكد التزام 
الخام�ض  باعتماد  وجه  كما  ال�شعد  كافة  علي  وموؤثر  فاعل  اإعالمي  نظام  بناء  علي  وحر�شها  العالم  بق�شايا  الدولة 

والع�شرون من يونيو يومًا وطنياً لالعالم الوطني واتخاذ الجراءات الالزمة لذلك.

عمر  المûصير  رعاية   âتح
رFي�ض  البûصير   óاأحم ح�صن 
اللجæة   âن¶م الجمهورية 
العليا برFا�صة الفري≤ اأول رcن 
بµري ح�صن Uصالí الæاÖF الول 
الموDتمر  الجمهورية  لرFي�ض 
 âتح لÓعÓم  الثاني  القومي 
Tصعار (نحو اEعÓم حر.. م�صوDول 
ومت£ور) وPل∂ في يومي (25-

26 يونيو 2014م)

 ôª`````JDƒe
 ÉjÉ°†`````b
 ΩÓ```YE’G
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 :Üا£îوفيما يلي ن�ض ال
يعلم,  الإن�شان مالم  بالقلم علم  الذى علم  الحمد هلل 
بن  محمد  الكريم  النبى  على  وال�شالم  وال�شالة 

عبداهلل وعلى اآله و�شحبة مع الت�شليم..
قال تعالي: 

)عًم يت�شاألون عن النباإ العظيم الذى هم فيه مختلفون 
كال �شيعلمون ثم كال �شيعلمون(.

,,,ºريµالجم™ ال
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته

اأحيى جمعكم الكريم فى هذا ال�شباح الأغر... ونحن 
الدولة  تتبناها  التى  الإ�شالح  م�شروعات  اأولى  ننجز 
عمر  من  المهمة  المرحلة  هذه  فى  وخيارًا  منهجًا 
بالدنا.. اأحييكم اأيها الإخوه الكرام واأنقل لكم تحيات 
هذا  لموؤتمركم  وتمنياته  الجمهورية  رئي�ض  ال�شيد/ 

بالنجاح والتوفيق.
اأيها الNEوة الµرام,,,

المهم  الموؤتمر  هذا  مفتتحين  اليوم  ناأتمر  ونحن 
للدولة... نود اأن نجدد تاأكيدنا على اأن الدولة ترى فى 
وظائفها  تتكامل  مهمًة  �شلطًة  و�شائطه  بكافة  الإعالم 
القومية والوطنية مع ما تقوم به الحكومة من جالئل 
الأعمال وتحمل الم�شئوليات الوطنية... و�شتظل الدولة 
ملتزمة بروؤيتها منتظرة من الإعالم اأن يتقدم �شفوف 
وم�شتم�شكًا  م�شئولياته...  متحماًل  الوطنى...  العطاء 
 qبهويته الوطنية... وقائمًا باأدواره دون حجر و�شقف اإل
اأنه  الوطنى  ال�شمير  عليه  وترا�شى  القانون  نظمه  ما 
وذلك  والعباد...  للبالد  العليا  الم�شالح  �شميم  من 
الذي قام عليه هذا  والتطوير  الإ�شالح  جوهر مفهوم 

الموؤتمر.. 
..ºريµالح†صور ال

بتبني  ونادت  اأجهزتها  لإ�شالح  دعت  حين  الدولة  اإن 
باأن  واعية  كانت  والإدارة,  الحكم  فى  منهجًا  التطوير 
اأمتنا قد عانت من كثير من مثبطات الأمور ومقعدات 
�شعوب  بين  الرائدة  مكانتها  عن  فاأخرتها  النه�شة... 
اأجهزة  لإ�شتنها�ض كل  الخيار  لذلك كان هذا  العالم, 
رئي�ض  بخطابى  اإلتزامًا  �شانها  واإ�شالح  الدولة 
والذين  الوزراء...  مجل�ض  واأمام  لالأمة  الجمهورية 

دعا فيهما اإلى اإبتدار حوار وطني م�شئول حول ق�شايا 
ذلك  فى  والإهتداء  لأحد.  اإ�شتثناء  دون  العام  ال�شاأن 
كل  فى  الم�شلحة  واأهل  والمخت�شين  الخبراء  باآراء 

مجال من مجالت الأداء العام.
العملية...  هذه  فى  الإعالم  باأهمية  الدولة  ولإيمان 
ج�شد  فى  م�شغة  لأنه  بالإعالم  الإ�شالح  اإبتدار  كان 
الج�شد  بقية  �شالح  به  كان  �شُلح  اإذا  كالقلب  الدولة 
واإ�شتواء الأمر العام على العدالة والإن�شاف والوجدان 

ال�شليم...
الNEوة و الأNواä الµرام:

و�شهدنا  بلحظة...  لحظة  هذا  موؤتمركم  تابعنا  لقد 
تدافعكم فى اإجتماعات اللجنة العليا وتقديمكم ل�شديد 
الراأى داخل الإجتماعات وخارجها... وتابعنا حر�شكم 
لمناق�شة  اإنعقدت  التى  الور�ض  ح�شور  على  الكبير 
ق�شايا الإعالم ونقا�شكم الم�شئول والذى اإ�شتمر لأكثر 
من �شتة اأ�شهر. واإذ اأ�شيد بكل هذا التدافع اأود اأن اأنتهز 
بناء  على  الدولة  حر�ض  عميق  لأجدد  الفر�شة  هذه 
ليكون  التطور  فر�ض  له  تتاح  وطني...  اإعالمي  نظام 
و�شيلة قوية تتولى اأمر الدفاع عن ال�شودان... وتقديم 
�شورته الم�شرقة فى المحافل الدولية والإقليمية... فى 
دوره  يتوقف  ل  رئي�شيًا  لعبًا  فيه  الإعالم  �شار  عالم 
هذه  �شناعة  اإلى  اإنتقل  بل  فح�شب,  الأحداث  نقل  فى 
والقدرة  العام  الراأى  �شناعة  فى  والتاأثير  الأحداث 
على  والتاأثير  ال�شعوب  خيارات  ت�شكيل  فى  الفائقة 
توجهاتها. وطالما هذه هى روؤيتنا فاإننا �شنوا�شل بذل 
اأدوارها...  اأداء  من  الإعالم  اأجهزة  لتمكين  الجهد 
والقيام باأمرها... و�شياغة روؤية كلية تكون فيها اأجهزة 
ول�شاننا  القومي...  الأمن  ل�شيانة  و�شيلتنا  الإعالم 
تاريخ  لكتابة  واأقالمنا  الداخلية...  جبهتنا  لتما�شك 

ال�شودان النا�شع الذى يبنى بجهود اأبنائه جميعًا...
اأيها الNEوة الح†صور,,,

عامًا  ع�شرين  من  اأكثر  بعد  هذا  موؤتمركم  ينعقد  واإذ 
كثيرًا  هنالك  لالإعالم..  الأول  الموؤتمر  اإنعقاد  من 
بين  الإعالم  قطاع  فى  حدثت  التى  الم�شتجدات  من 
الموؤتمرين... واأنا علي ثقة اأن نقا�شكم فى الور�ض قد 
التو�شيات  حوتها  وقد  الم�شتجدات...  هذه  اإ�شتوعب 
بمناق�شتها  اأوًجه  لذلك  هذا...  لموؤتمركم  المرفوعة 
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�شاأن  ي�شلح  بما  تنفيذها  اأولويات  وتحديد  بعمق... 
الإعالم فى البالد.

الإعالم  اأهل  الأول من  الرعيل   qحىlاأ الإخوة  اأيها  اإننى 
: rُدن nمن ل

محمد  على  �شالحين,  خوجلى  محمد  عيد,  متولى   -
 ” اأحمد يو�شف ها�شم  اأحمد الأمين,  �شمو, نفي�شة 

وب�شير محمد �شعيد.
والذين  المباركة...  الم�شيره  هذه  �شلكو  الذين  وكل 
م من التو�شيات والعطاء  qواإن قلنا اأن جيلنا وجيلكم قد
القول  يقت�شينا  الإعتراف  اأن  اإل  عطاءهم...  مايوازى 
اأن طول قاماتنا لي�ض ب�شبب عطائنا فح�شب, بل لأنهم 

لهم...  والتقدير  فالتحية  اأكتافهم  على  يحملوننا  ظلوا 
عطائهم  موفور  تن�شي  لن  والدولة  لأ�شرهم...  والتحية 

و�شدق اإنتمائهم لبلدهم.
اأوجه اأجهزة الدولة باإتخاذ الإجراءات  اأن  اأود  كما   -
الالأزمة بجعل الخام�ض والع�شرين من يونيو من كل 

عام يومًا لالإعالم الوطني.
التنفيذي  البرنامج  قلب  فى  �شتكون  تو�شياتكم  اإن   -

للحكومة... فمنكم التو�شيات ومنا التنفيذ.
وال�شكر والتقدير لمن وقفوا وراء هذا الموؤتمر حتى   -
اإ�شتوى اأمره اليوم... وال�شكر من قبل ومن بعد هلل 

رب العالمين.

اليوم الوطني لالعالم هو اليوم الذي يجب اأن نعك�ض فيه الوجه الم�شرق   -
و�شيا�شي  م�شرق  ثقافي  لواقع  كا�شفة  ال�شاءات  فيه  تكون  حتي  لبالدنا 
عك�ض  في  المقدمة  العالم  مهمة  هذه  وت�شبح  قائد  واإجتماعي  رائد 
الذين  لالأخرين  بالن�شبة  النظر  وت�شحيح  لبالدنا  اليجابية  ال�شورة 

تتداخل موؤثرات اأخري فتعميمهم عن هذه الجوانب الم�شرقة.
م�ص£في اأبو العõام - رFي�ض تحرير

والمرجوة  الكبيرة  الهداف  لتحقيق  خاللها  من  ننظر  طيبة..  فر�شة   -
لل�شلطة  لي�ض  فالعالم  �شحيحة,  ب�شورة  العالم  دور  اأداء  ومراجعة 

وال�شلطة لي�شت لالعالم مع اأهمية ابراز دور الثقافة ك�شنو لالعالم 
د.راTصó دياÜ - فæان تûصµيلي

لأن  العالم,  موؤتمر  اإنجازات  من  واحداأً   يعد  لالعالم,  وطني  يوم   -
وفي  النظر  اليها  يلفت  بال�شرورة  القطاعات  من  قطاع  باأي  الهتمام 
لموؤتمر  تدوير  اإعادة  بمثابة  هو  لالعالم  وطني  يوم  تنظيم  اأن  تقديري 
العالم في ذاته بمراجعة ما نفذ وما لم ينفذ, ويعتبر اليوم هو فر�شة 
لالحتفاء بالعالميين عامة مع �شرورة الهتمام بالجانب الن�شاني لهم.

UصìÓ عمر الûصيï - اEتحاد ال�صحفيين ال�صودانيين

ب¬   ºصيت� الذي  الûصµل  cيفية  حول  المîتلفة  العÓم   äق£اعا و�صط  وا�صعا ً ا�صت£Óعا ً  المجلة   äواأجر
الحتفال باليوم الوæWي لÓعÓم وNرجâ بالتي:
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اأن ننظر في تاريخنا الوطني لحدث ما  واأري  الفكرة جيدة في تقديري,   -
والجماع  عليه  التفاق  يتم  والثقافة,  العام  والراي  بالعالم  عالقة  له 
حوله لتناوله وعك�شه في ذلك اليوم كما اأقترح اأن يتم في ذات اليوم لقاء 

بم�شووؤلين بالدولة �شباحاً  ويوم اأ�شري لكل العالميين بالم�شاء.
د. الæجيÖ اأدم قمر الóين - رFي�ض تحرير

العالم  باأهداف  التعريف  �شرورة  في  اليوم  يتمثل  اأن  اأري  تقديري  في   -
ال�شوداني بتفعيل قيمتي التوعية والتعبئة بما يحقق تنمية الح�ض الوطني 

والذي يحرك ال�شعور بالنتماء لهذا البلد العظيم.
د. نادية ابراgيc ºلية العÓم – جامعة اأمóرمان ال�صÓمية 

اأول  �شدور  تاريخ  مع  باليوم  الحتفال  يتزامن  اأن  واأقترح  عظيمة  الفكرة   -
�شبقت  لنها  ال�شودانية,  الذاعة  بث  انطالق  تاريخ  اأو  �شودانية  �شحيفة 
العديد من الو�شائط بال�شافة لنها اكثر تاثيرا ً و�شاهمت ب�شورة وا�شحة 
في تعزيز روح النتماء الوطني, علي اأن ي�شاحب اليوم معر�ض لل�شحافة 
التي  للرموز العالمية  لل�شحافة اللكترونية وتكريم  المقروءة ومعار�ض 
مازالت بيننا اأو ال�شماء التي �شاهمت في تكري�ض الوعي الوطني, علي اأن 
ت�شاحب هذه المعار�ض ندوة كبري عن دور العالم في توحيد الوجدان 
بين  حوار  قيام  �شرورة  اليوم  هذا  فقرات  اأهم  اأن  ذهني  وفي  الوطني, 
والتجارب  الخبرات  لنقل  وال�شباب  العالمين  اأجيال  من  اللمخ�شرمين 
بحيث تتحاح فر�شة كبيرة لكليات العالم بالجامعات ال�شودانية للم�شاركة 
بطالبها في هذا اليوم ومن اأهم اهداف هذا اليوم هو �شرورة تاكيد اإلتزام 

الدولة بتوفير فر�ض التدريب الداخلي والخارجي لالعالميين 
محمó ل£ي∞ - cاتÖ ومحلل �صيا�صي

التقدير  ت�شتحق  لالعالم  الوطني  باليوم  الول  النائب  ال�شيد  مبادرة  اإن   -
والنظر الي الدور المتعاظم الذي يلعبه العالم باعتباره طرفاً  اأ�شا�شياً  
في ال�شلطة الرابعة في خدمة المجتمع الدولة, واقامة يوم وطني لالعالم 
العالم  باأهمية  الدولة  قيادة  لدي  المتقدم  الوعي  علي  توؤكد  منا�شبة 
بين  التوا�شل  تمكن من  اأ�شتثنائية حيث  قيمة  الحدث  لمثل هذا  و�شيكون 
الحكومة والعالم وتبادل الفكار والراء لبحث اأف�شل واأنجع ال�شبل لترقية 
الأداء العالمي بما يعود بالنفع علي المجتمع ومما ي�شهم في زيادة التنوير 
وت�شحيح ما يمكن اأن يحتاج الي لفت نظر اليه في اأداء ال�شلطة التنفيذية 
الوطن  خدمة  اأجل  من  كافة  الطراف  بين  الم�شتركة  الم�شووؤلية  وتعزيز 

والمواطنين.
د. Nالó التجاني - cاتÖ ومحلل �صيا�صي

اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

93

طريق االنقاذ الغربي

تمر  التي  الûصرايين  بمثابة  لنها   åيóالح الع�صر  في  الóول  تعæي  التي   äالمقوما  ºgاأ من  ال£ر¥  تعتبر 
القت�صاد  م�صيرة   Rõتع التي  والثقافية  والجتماعية  التجارية   äاWصاûæال من  مت�صلة  �صل�صلة  ÓNلها  من 

الوæWي.

حدث  باإعتباره  النقاذالغربي  طريق  اأهمية  وتاأتي 
تاريخي ونه�شة �شاملة في التنمية والخدمات و�شيحدث 
حراكًا اإقت�شاديًا ل مثيل له بال�شافة الي كونه �شريان 
حياة يربط بين وليتي دارفور وكردفان ومدن ال�شودان 

المختلفة ومن اأهم ما يميز الطريق اأنه:
حيث  الت�شدير  وميناء  النتاج  مناطق  بين  يربط   .1
عالية  انتاجية  ذات  ودارفور  كردفان  مناطق  اأن 
والمعادن  والزراعية  الحيوانية  الثروة  مجالت  في 
والبترول ويخت�شر الطريق م�شافة كانت تمثل عائقًا 

لمناطق النتاج.
تقليل تكاليف نقل المحا�شيل من مناطق النتاج.  .2

ح�شاري  جذب  مناطق  وخلق  والمال  الزمن  توفير   .3

لتعمير مناطق ومدن جديدة.
والQõاعي  وال�سناعي  التجاQي  الن�ساط  تقوية   .4

وت�شجيع ال�شياحة.
تفاعل الثقافات وتحقيق الوحدة الوطنية.  .5

زيادة الدخل القومي.  .6
والم�شاعدة  والمجتمع  للدولة  القت�شادي  النعا�ض   .7

علي فتح اأ�شواق جديدة.
ال�شتثمار المثل لموارد وليتي دارفور و كردفان.  .8

مûصرو´ Wري≤ النقاP ال¨ربي:
يبداأ طريق النقاذ الغربي من البي�ض وينتهي بالجنينة 
غربًا بطول يبلغ )1191( ك م وتم تق�شيم الطريق الي 

خم�شة مراحل رئي�شية يف�شلها الجدول التالي:

الحلم
الـــذي
تحقق
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الطول الكلي للطريق هو )1191( كيلومتر �شاملة طول 
نيال  ومن  كلم(   205( نيال  الي  الفا�شر  من  الطريق 
اإلى زالنجي )215 كلم( وهذا القطاع من الطريق تم 

ت�شييدها م�شبقًا.
المواUصفاä النûصاFية لل£ري≤:

تم اإن�شاء الطريق وفق الموا�شفات الدولية المتبعة في 
اإن�شاء الرق عالميًا:
مµوناä ال£ري≤:

1/ طبقة الردم الم�شتخدمة في الطريق هي مجموعة 
من طبقات التربة المحلية تم و�شعها كح�شوة منخف�شة 
الت�شميمي  للمن�شوب  للو�شول  والحفر  القطع  يقابله 

لطبقات الر�شف وتتكون طبقات الر�شف من:
خر�شانية  تربة  من  وتتكون  الم�شاعد  ال�شا�ض    .1

مح�شنة ذات قوة تحمل 30 %.
2.  طبقة ال�شا�ض تتكون من مواد خ�شوبة طبيعية ومن 
الحجر المك�شور وهي طبقة تحمل لمعظم الحمال 

في الطريق ودرجة التحمل %80.
المك�شور  الحجز  تتكون من  ال�شفلتية: هي  الطبقة   .3
المعروفة  البترولية  والمادة  البتومين  ومادة 
بال�شفلت مع ا�شافة من الرمل ومادة )الفلر( وهي 

ا�شبه بال�شمنت الطبيعى.
الال�شقة وهي عبارة عن  الطبقة  اأو  الدهان  طبقة   .4

ا�شفلت معالج مع الجازولين بن�شبة معينة.
العمر الفترا�شي للطريق ح�شب ال�شتخدام يتراوح   .5

من 15 الي 20 عام.

 20 تتراوحمن  الم�شاعد  ال�شا�ض  طبقة  �شماكة   .6
m.اإلى30 �شنتمتر

�شماكة طبقة ال�شا�ض 20 �شنتمتر ح�شب الموا�شفات   .7
البرطانية المريكية.

نيال- Rالæجي:
اأي�شًا يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهمة جدًا في 
حوالي  الكلي  الطول  يبلغ  حيث  الغربي  الأنقاذ  طريق 
دارفور  جنوب  ولية  عا�شمة  نيال  من  كلم   )215(
من  الطريق  يعتبر  حيث  زالنجي  دارفور  و�شط  حتي 
بين  والربط  الحلقة  تكتمل  خالله  من  بمكان  الأهمية 
كبيرة  ب�شورة  �شي�شهم  وذلك  دارفور,  وليات  معظم 
بعد  وخا�شة  ال�شوداني  القت�شاد  اإنعا�ض  في  وفاعلة 
ظهور البترول في العديد من مناطق دارفور وكردفان 
من  لعدد  الكبير  وال�شتقرار  التنمية  اأي�شًا  وي�شاف 
قطاعات  وهناك  المختلفة  ال�شودان  مناطق  و  مدن 
من  العديد  في  اإكتمالها  حال  �شت�شهم  اأخري  فرعية 

اأوجه التنمية المختلفة.

 …QÉ°ûà°S’G IòØæŸG ácô°ûdG ال£و∫ ´É£≤dG / ≥jô£dG º°SEG ºbالر

نيوتك �شيكو ال�شينية 103 البي�ض - اÿوي 1
قلندر برتوكو�شت  103 اÿوي - النهود 2
قلندر �شيكو ال�شينية  221 النهود – اأم كدادة  3
تا�شك بو› تكنولوجيز ال�شينية  168 اأم كدادة – الفا�شر  4

ا�شرف و�شالح جيو ال�شينية  175 زالنجي - ا÷نينة 5
اإعادة تاهيل 205 الفا�شر - نيال 6
اإعادة تاهيل 215 نيال - زالنجي 7



اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014م

95

اإ�سدارة الق�سر اجلمهوري العـدد )33( - دي�ســــــــمرب 2014

 ¥hóæ``°üdG ¢ù«FQ
 ø«∏eÉ©∏d »∏aÉµàdG
ájQƒ¡ªédG á°SÉFôH

 âرة نبعµا�صة الجمهورية, فFافل للعاملين برµو¥ التóæصU
وتبلورä بهó± دعº العاملين بما يحق≤ لهº �صبل cريمة 
 óيóرة العµل∞ تل∂ الفN ∞وق óية وقgض والرفاûفي العي
 ºgóوجه  ºبوقته بîلوا  ما  الذين   AÓمõال الNوة  من 
 ºيóفي �صبيل تق óبون العر¥ ويبذلون الجهµالوا ي�صRوما
الجمهورية  رFا�صة  بمµانة  تلي≤  اEجتماعية   äماóN

في  ال�صóæو¥  اEدارة   âحقق  óوق فيها,  العاملين  وبمµانة 
بóورgا   âص�µنعEا  äجاحاæال من  الµثير  الNيرة  الآونة 
في c�صÖ ر�صاA العاملين من ÓNل بع†ض المûصاري™ وتوفير 
مجل�ض  رFي�ض   ºتîال �صر  محمود   ,äماõالم�صتل من  الµثير 
ادارة ال�صóæو¥ اEلتقيæا√ في gذ√ العجالة ليقي المõيó من 

ال†صوA علي برامè ال�صóæو¥ ومûصروعات¬ الم�صتقبلية:

 É¡æe ±ó¡dG á°ShQóe ájQÉªãà°SEG ™jQÉ°ûe »a πª©j ¥hóæ°üdG
..»dÉªdG ¥hóæ°üdG õcôe õjõ©Jh äGOGôj’G á«ªæJ
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- cي∞ نبعâ فµرة اEنûصاA ال�صóæو¥ ?
جاءت فكرة اإن�شاء �شندوق التكافل الجتماعي برئا�شة 
بالجانب  الهتمام  �شرورة  منطلق  من  الجمهورية 
رئا�شة  �شعار  من  وانطالقا  للعاملين  الجتماعي 
وتعزيز  العملية  البيئة  لتهيئة  ت�شعي  والتي  الجمهورية 
ي�شهم  مما  للعاملين  �شحية  اأجواء  بخلق  الفريق  روح 
الجمهورية  برئا�شة  العمل  وتطوير  ترقية  الي  بدروه 
 Åالم�ش علي  �شجعنا  ومما  �شيادية  موؤ�ش�شة  باإعتبارها 
اأبدته  الذي  التام  التجاوب  هي  الفكرة  هذه  في  قدماً  
القيادات العليا بالموؤ�ش�شة بداءاأ من �شعادة الفريق اأول 
ركن بكري ح�شن �شالح النائب الول لرئي�ض الجمهورية 
عندما كان وزيرا للرئا�شة حيث يعتبر الراعي الر�شمي 
الذين  الإخوة  كذلك  ال�شندوق  لفكرة  الول  والداعم 

تعاقبوا علي من�شب وكيل رئا�شة الجمهورية.
 óال�صي عليها,  يقوم  اأógا±  يقام  مûصرو´  -لµل 
 ºµافógاأ  ºgاأ علي   Aوالقرا اأWلعتæا   Óg محمود 

المرجوة?
كما  مقدمتها  في  وتاأتي  عديدة  اأهداف  لل�شندوق 
عبر  الجمهورية  برئا�شة  بالعاملين  الهتمام  اأ�شلفت 
والذي  العاملين  ر�شاء  ك�شب  ت�شتهدف  عديدة  برامج 
يوؤدي بدوره الي قيمة مهمة من قيم العمل المتح�شرة 
بما  الوظيفي  الر�شاء  مرحلة  الو�شول  وهي  والحديثة 
اإزاء  للموؤ�ش�شة  العليا  الدارة  اأهداف  من  هدف  يحقق 

الم�شاريع المقترحة ومنها:
لجنة  ال�شكان,  لجنة  الطبية,  الخدمات,اللجنة  لجنة 
الحج  لجنة  النتاج,  و�شائل  تمليك  لجنة  البرمجيات, 

التكافلي, لجنة المزرعة.
لل�صóæو¥   Üالنت�صا  ºيت cي∞  محمود,   Pاأ�صتا  -

وgل ع†صوية ال�صóæو¥ متاح¬ لجمي™ العاملين ?
- اأن يكون الع�شو من العاملين المقيدين ل�شجل الخدمة 

المعا�شية بالق�شر الجمهوري.
- دفع ر�شوم الدخول بالن�شبة لالع�شاء الجدد.
- ماgي الóîماä التي يقóمها ال�صóæو¥ ?

ال�شندوق  يقدمها  التي  الخدمات  من  الكثير  هناك 
الجتماعية  الم�شاعدات  اأبرزها  ولعل  لأع�شائها 
اأي�شا  الخدمة,  من  والف�شل  والعقيقة  والوفاة  كالزواج 
بالن�شبة  ال�شاحي  خراف  عام  كل  في  ال�شندوق  ًيوفر 
للعاملين كما يقوم ال�شندوق بدعم وجبة الفطار عبر 
برئا�شة  لعاملين  الم�شتمرة  خدماتها  تقوم  كافتريا 
�شنوي  بتفويج  ال�شندوق  يقوم  كذلك  الجمهورية 
لمجموعة من اأع�شائه ح�شب نظام القرعة والم�شاريع.

اأخي ناجي كثر ولكننا ناأمل اأن نغطي كل الم�شاريع التي 
يحتاجها العامل برئا�شة الجمهورية.

اأNي  اأWلعتæا   Óg gذ√  ت¨£ية  cلمة  cPر  علي   -
محمود علي مûصرو´ العêÓ للعاملين ?

اأنه تم تم توقيع عقد مع �شركة �شيكان  اأذكر  اأن  فاتني 
بكفالة ع�شوية ال�شندوق البالغة 625 ع�شوًا وتم تاأمين 
وكذلك  الوفاء  حالة  في  جنيه   15^000 بمبلغ  ال�شوء 
المرا�ض  من  العديد  عالج  في  اأي�شاً  التاأمين  ي�شهم 

وال�شابات.
و�صعتموgا  التي  ال�صتثمارية   ºµصاريعûم ماgي   -

? ºµت£N في
مدرو�شة  اإ�شتثمارية  م�شاريع  في عمل  ال�شندوق  ي�شعي 
ال�شندوق  وتعزيز مركز  اليرادات  تنمية  منها  الهدف 
المالي ويعتبر م�شروع المزرعة الخا�شة لل�شندوق من 
قدم  علي  العمل  الآن  فيها  يجري  التي  الم�شاريع  اأكبر 
و�شاق من تو�شيل كهرباء والمياه وتركيب �شهريج كبير 
باأنواعه  الزراعي  النتاج  منها  الهدف  هذه  والمزرعة 
المختلفة من اأعالف و األبان ودواجن اإ�شافة الي مزرعة 

خا�شة بال�شماك.

جانب من القيادات والوزراءالنائب الأول في اإفتتاح دار العاملين


