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عزيزى القارئ..
كل عام و�أنتم بخير..

ندخل  ونحن  �لمجيد  لالإ�ستقالل  �ل)60(  �لذكرى  علينا  تهل 
م�ؤتمر  باأنعقاد  �ل�سيا�سي  �لتط�ر  مر�حل  من  جديدة  مرحلة 
�أبناء �ل�س�د�ن  �أن يت��فق فيه  �لح��ر �ل�طني، و�لذي ياأتي بغية 
�ل�س�د�ن  لدولة  وبناًء  جديدة  لحقبة  تحقيقًا  �س��ء،  كلمة  على 
�لحديثة بعد مرور كل هذه �ل�سن��ت على نيل �لإ�ستقالل و�لذى 
جاء بف�سل مجاهد�ت �لرعيل �لأول من رجال �لحركة �ل�طنية، 
لذ� ر�أينا �أن يك�ن هذ� �لعدد من مجلة �لق�سر �لجمه�رى مختلفًا 
�سكاًلوم�سم�نًا وقد حر�سنا فيه قدر �لم�ستطاع باأن يك�ن �لتناول 

مختلفًا ليتما�سي مع عظمة �لمنا�سبة و�أهمية �لمرحلة.

وفي تقديرنا باأنه قد �آن �لآو�ن لكي ن�دع تركة �لما�سي �لمثقلة 
باإذن �هلل  �لجديد  �لعام  ن�ستقبل  و�أن  و�لدماء  و�لآلم  بالأحز�ن 
بروح جديده ت�سرئب نح� �آفاق �لنه�سة و�إ�ستكمالها، لنرتفع بها 
ف�ق �لمر�ر�ت ونتجاوز بها �لثاأر�ت ون�ستنه�ض بها �لهمم لنبني 
بها وطنًا �آمنًا متحدً� وناه�سًا ومنطلقًا وق�يًا بع�نه تعالى، فنحن 
�لمرحلة  متطلبات  تنفيذ  في  تتمثل  كثر  بب�سريات  م�ع�دون 
وب�سريات مخرجات �لح��ر �ل�طني و�لتي تهيئ لم�سروع نه�س�ي 
قياد�تنا  تتبناه  و�لذى  �لدولة  �إ�سالح  برنامج  خالل  من  كبير 
�لر�سيده من �جل �سياغة م�ستقبل ز�هر وغد م�سرق ن�ساأل �هلل 

�أن يحفظ بالدنا و�أن ي�فق قادتهاعلى طريق �لخير و�لحق...

إفتتاحـية

إفتتاحية

 وكل عام و�أنتم بخير.

بقلم رئي�س التحرير



2

رئي�ض ‹ل�ض �لد�رة
د. ف�سل عبد اˆ ف�سل 

وزير رئا�سة �÷مه�رية بالإنابة

إصدارة دورية تصدر عن إدارة العالقات العامة واالعالم برئاسة اجلمهورية 
العدد )٣٦( - يناير 201٦م

أسرة التحرير

غالف العدد

3   ر�ســــــــالة رئا�سة �÷مه�رية
4   الن�شـــــــــــاط الرFا�شي

38    �إعادة قر�ءة �لتاريخ
59    �لإقت�ساد �ل�سـ�د�Ê ما بعد �لإ�ستقالل

42

72

58 64

شهد اليوم األول من يناير 1٩5٦م ثالثة 
أحداث تأريخية مهمة كلها يف دائرة 

جغرافية حمدودة هي قلب اخلرطوم، 
فقد إنعقدت..

هل من ضرورة ملرجعية فكرية للحوار 
الوطني ؟ نعم. ومن يجب بال فإنه ينكر 

أهمية الفكرة الواحدة للبلد الواحد 
املوحد حول مصاحله املشرتكة..

يف إطار التوثيق ملشروع القصر الرئاسي 
اجلديد نقدم إضاءات حول االعمال التي 

قامت بها اللجان التي شكلت للقيام 
بوضع املوجهات العامة

عرف السودان كرة القدم منذ نهاية 
القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن 

العشرين مع دخول اجليش اإلجنليزي 
للسودان.....

algasrmagazim@gmail.com

�Ÿدير �لعام:
Úعلي الأم êالأ�ستاذ طارق حا

وكيل رئا�سة �÷مه�رية 

المحتويات

الأ�ستاذ 
 عبد اŸعطي ح�سÚ هالل

نائب �Ÿدير �لعام

�لت�سميم و�لإخر�ج �لفني/ �سهاب اإبراهيم مدين
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رسالة رئاسة الجمهورية

وت�فير  �لعمل  بيئة  لتهيئة  معًا  ن�سعي 
وتقديم  و�لد�ري  �لفني  �لدعم 
فخامة  تمكين  بغر�ض  �لم�س�رة 
وم�ساعديه  ن��به  �لجمه�رية،  رئي�ض 
�لد�ست�رية  بالمهام  لال�سطالع 
و�ل�سيا�سية  و�لتنفيذية  و�لت�سريعية 
و�لبر�مج  �لأن�سطة  كافة  و�إد�رة 
وذلك  �لأمثل  �ل�جه  علي  �لرئا�سية 
مدربين  و  م�ؤهلين  عاملين  خالل  من 
لتحقيق  وم�ستخلفين  ومحفزين 
�لمادية  للم��رد  �لأمثل  �ل�ستغالل 
و�لتقنية �لمتاحة، تب�سيطًا لالإجر�ء�ت 
لعالقات  وبناًء  �لفريق  لروح  وتعزيزً� 
�لعاملين  جميع  مع  مثمرة  �سر�كة 
و�لرقي  و�لرفعة  �لدولة  ل�سيادة  تاكيدً� 

لجميع �أبنائها....
رئا�سة �لجمه�رية م�ؤ�س�سة �سيادية عليا 
�لت�سريعية  و�ل�سلطة  �لدولة  ر�أ�ض  تمثل 
�لأعلى  و�ل�سيا�سية  و�لتنفيذية 

بالبــــــــــالد...

احملتويات

ررون:
الأ�ستاذة/ �سهÒ كمال خليفة 
الأ�ستاذ/ مود عبد الوهاب 

الأ�ستاذ/ الفار�س عبد اˆ
جمع/ �سم�س الدين علي حيدر

�لطابع�ن: 
روعة للطباعة 

والت¨ليف 

ت�ســــــــــــ�ير:
كمال الدين عمر 

عثمان مد عثمان 
Òجعفر ب�س
اأزهري ي�س

رئي�ض �لتحرير:
Òد. ناجي علي ب�س

 مدير �لتحرير:
الأ�ستاذ/ عماد منوفلي 

�سكرتÒ �لتحرير 
الأ�ستاذة/ اأماÊ اإبراهيم مد

م�ست�سارون 
ال�سفÒ/ عبد البا�سط البدوي 

Òمد ب�س Òال�سيد/ ب�س

55

23 72

24

49

84

40

68

+249127000105
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شهدت الفرتة اآلخرية تطورات إيجابية يف عالقاتنا اخلارجية خاصة العالقات السودانية العربية كما 
ظلت عالقاتنا األفريقية واآلسيوية منوزجًا يحتزى يف التعاون والتواصل البناء وقد حرصت القيادة 
على هذه العالقات مبشاركاتها املتواصلة يف املؤمترات التي إنعقدت خالل العام 2015م أو من 
خالل الزيارات التى قام بها السيد رئيس اجلمهورية املشري/ عمر حسن احمد البشري لبعض 

الدول، كما زار البالد بعض الرؤساء والذين شاركو بالدنا احلبيبة مناسباتها اخملتلفة وقد كانت كامريا 
اجمللة حاضرة لتوثيق هذه األحداث والتي تعترب بكل املقاييس احداثًا تاريخيه مهمة تصب يف صالح 

الدبلوماسية السودانية ذات السجل احلافل باإلجنازات الوطنية واملصالح املشرتكة بينها وبني 
نظرياتها من الدول األخرى... 
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النشاط الرئاسي

وعلى هامش القمة 
سيادته يلتقي 

الرئيس اليمني عبده 
ربه منصور

لدى وصوله الرياض 
مشاركا يف القمة 

الرابعة للدول العربية 
وأمريكا الالتينية 

العاهل السعودي 
جاللة امللك سلمان 

بن عبدالعزيز 
يستقبل فخامة 

املشري عمر حسن 
أحمد البشري..
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رئيس اجلمهورية 
يستقبل الرئيس 

التشادي إدريس دبي 
لدى وصوله البالد 

مشاركًا يف جلسة 
إنطالقة مومتر احلوار 

الوطني
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النشاط الرئاسي

رئيس اجلمهورية يشارك   يف فعاليات قمة اإلحتاد األفريقي
جوهانسربج
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رئيس اجلمهورية يف زيارته لدولة اإلمارات 
العربية املتحده..

بحضور رئيس 
اجلمهورية اخلرطوم 

تستضيف 
إتفاقية إعالن 
املبادئ بني 

السودان ومصر 
وأثيوبيا حول سد 
النهضة األثيوبي
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النشاط الرئاسي

لدى زيارته..الرئيس الصيني شي جن بينج يستقبل 
فخامة املشري البشري رئيس اجلمهورية

املباحثات املشرتكة بني اجلانبني 
)السوداين - الصيني(

الرئيس اجلنوب 
أفريقي جاكوب زوما 

يزور البالد ويبحث 
مع شقيقه املشري 

البشري العالقات 
املتطورة بني 

البلدين
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الزيارة التاريخية 
للرئيس اليوغندي 
يوري موسيفيني 

للسودان

الرئيسان البشري 
وموسفيني يبحثان 

العالقات بني البلدين 
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النشاط الرئاسي

مباحثات مشرتكة 
بني املشري البشري 

والرئيس
 اجلزائري عبدالعزيز 

بوتفليقة

فخامة رئيس اجلمهورية 
يستقبل الرئيس اإلريرتي أسياس أفورقي 
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النشاط الرئاسي

فخامة املشري عمر حسن أحمد البشري رئيس اجلمهورية مشاركًا يف 
قمة السياج األخضر لرؤساء الدول واحلكومات بنواكشوط - موريتانيا
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قمة شرم الشيخ اإلقتصادية
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النشاط الرئاسي
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النشاط الرئاسي

فخامة املشري عمر حسن أحمد البشري رئيس اجلمهورية
 يقود وفد السودان املشارك يف املنتدى الهندي األفريقي - نيودلهي
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شا

ن

أن يكون منهج االصالح الدراسة العميقة لكل هدف وغاية من اهل االختصاص من كل شان... 
النه اليصح اال الصحيح.... واليكون الصحيح صحيحا اال مبن ميلك ادوات املعرفة والقدرة علي 
االختصاص  واهل  العلماء  من  وطننا  ابناء  كل  لندائنا  وتداعى  نادينا  ولهذا  امر.  كل  اغوار  سرب 
وذوي القدرات والتجارب واهل املهن واحلرف واملهارات... وحني يتحلق حول مثل هذه املائدة 

اولئك النفر فان الفالح والنجاعة واالصالح يكون احملصلة املرجتاة والقاصدة.
وبرامج  واهدافا  واختصاصات  هياكل  الدولة.  مسارات  لكل  شامال  اصالحا  يعني  االمر  والن 
وغايات... فهو بذلك سيقلب كل حجر، ويفحص كل زاوية، وميس كل مؤسسة.. ويلغي قوانني 
ويشرع اخري.. ويبدل مؤسسات بأخرى ويزيد من اختصاصات او ينقص منها... ولإلحاطة بكل 
هذه االهداف والغايات فقد اصدر السيد رئيس اجلمهورية موجهات حمددة جمللس الوزراء 
شملت جميع حماور األداء التنفيذي، حيث متت دراستها وباستفاضة، وقضي بتشكيل اللجنة 
العليا لالشراف على تنفيذ برامج إصالح الدولة وهي اللجنة التي كلفت برئاستها، كما قضي 
واخلدمة  واالعالمي  واالجتماعي  االقتصادي  االصالح  تشمل  متخصصة  جلان  ست  بتكوين 

املدنية والعالقات اخلارجية واالمن والدفاع والشؤون العدلية...

منهج إصالح الدولة
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النشاط الرئاسي

النائب األول لرئيس 
اجلمهورية الفريق 

أول ركن بكري 
حسن صالح 

يستقبل رؤساء 
الدول واحلكومات 

املشاركني يف 
مراسم أداء القسم 
لرئيس اجلمهورية 

بعد إعادة إنتخابه
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زيارة النائب األول 
ونائب رئيس الوزراء 

القطري لوالية 
شمال دارفور

النائب األول لرئيس اجلمهورية
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النشاط الرئاسي

النائب األول 
يستمع ألداء وزارة 

اخلارجية

النائب األول يرتأس 
وفد السودان يف 
قمة الكوميسا - 

أديس أبابا

النائب األول 
يخاطب 

اإلعالميني يف 
املؤمتر الصحفي 

إلعالن برنامج 
إصالح الدولة
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النائب األول يزور 
وزارة النفط 

ومصفاة اجليلي يف 
إطار متابعته للجهاز 

التنفيذي

ول
 األ

ب
نائ

د ال
سي

ط ال
شا

ن

النائب األول يشرف اجللسة اإلفتتاحية 
إلجتماعات األمانة للصحفيني العرب

ويكرم الطالب املتفوقني يف إمتحانات 
الشهادة السودانية
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النشاط الرئاسي

النائب األول لرئيس 
اجلمهورية يف 

طليعة الوفد 
السوداين املشارك 

يف املنتدى 
الصيني األفريقي 

بجوهانسربج

النائب األول يشهد 
توقيع إتفاقيات 
لصالح صندوق 

إعمار شرق 
السودان
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نائب رئيس 
اجلمهورية مشاركًا 

يف مراسم أداء 
القسم للسيد 

رئيس اجلمهورية 
بعد إعادة إنتخابه

نائب رئيس 
اجلمهورية 

لدى مشاركته يف 
مراسم تنصيب 
الرئيس النيجريي

س
رئي

ب ال
نائ

د 
سي

ط ال
شا

ن
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النشاط الرئاسي

وصول نائب رئيس 
اجلمهورية ايل جنوب 

افريقيا

ديوان احلكم اإلحتادي 
ينظم ورشة عمل 
التجارب العاملية 
املماثلة لتجربة 
احلكم الالمركزي 

بتشريف نائب 
الرئيس
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األستاذ حسبو 
حممد عبد الرحمن 

نائب رئيس 
اجلمهورية لدى 

إستقبالة الشيخ 
صالح الكامل

خالل زيارته.. 
اتفاقات يف املعادن 

واالتصاالت بني 
اخلرطوم وموسكو

نائب رئيس 
اجلمهورية 

يخاطب قمة 
البحريات باجنوال
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النشاط الرئاسيالنشاط الرئاسي

نائب الرئيس 
يشرف إحتفاالت 
والية اخلرطوم 

بإعالن اإلستقالل 
من داخل الربملان

نائب الرئيس يفتتح معرض منتجات ومشروعات الشباب
 بوالية جنوب دارفور



28

مناذج من 
أنشطة مصورة 
للسيد مساعد 

أول رئيس 
اجلمهورية 

حممد احلسن 
املريغني

خال العام 2015
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النشاط الرئاسي



30

س
رئي

د ال
اع

س
 م

يد
س

ط ال
شا

ن

مناذج من 
أنشطة مصورة 
للسيد مساعد 

رئيس اجلمهورية 
املهندس 

إبراهيم حممود 
حامد

خال العام 2015
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النشاط الرئاسي
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مناذج من 
أنشطة مصورة 
للسيد مساعد 

رئيس اجلمهورية 
العميد ركن 
عبدالرحمن 

الصادق املهدي
خال العام 2015
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النشاط الرئاسي
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مناذج من 
أنشطة 

مصورة للسيد 
مساعد رئيس 

اجلمهورية 
الدكتور جالل 
يوسف الدقري
خال العام 2015
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النشاط الرئاسي
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ت�صجيل لالأóMاç التاريخية والتط�رات ال�صيا�صية التي Tصهgóا ال�ص�دا¿ Nالل Tصهر 
دي�صمبر عام 1955م وMتى رفع العلم ال�ص�داني

إعادة قراءة التاريخ

شهد شهر ديسمرب عام 1٩55 أحداثًا سياسية تاريخية رغم انها كانت 
متقلبة بني األحزاب السياسية داخل بهاريج الربملان مابني مواقف دعت 
إىل تشكيل حكومة قومية بداًل عن احلكومة األوىل التي ترأسها اسماعيل 

االزهري منذ عام 1٩53م بعد إجراء أول إنتخابات عامة وفق اإلتفاقية التي 
وقعت بني دولتي احلكم الثنائي والتي حددت بإجراء االنتخابات العامة ولقيام 
أول برملان يف البالد ومن ثم االنتقال إىل االستقالل بعد اجناز السودنة والتي 
كانت أوىل مهام احلكومة االنتقالية التي اجنزت تلك املهام العصيبة ثم جالء 
القوات الربيطانية و قد حتقق ذلك ايضًا. ويبدو ان البعض كان يرى تشكيل 

حكومة قومية بدياًل عن احلكومة االئتالفية بني احلزب الوطني واالحتادي 
وحزب الشعب وبقية االحزاب اجلنوبية. وجاء تسلسل االحزاب على ذلك النحو 

حيث شهد اليوم األول من شهر ديسمرب عام 1٩55م. 

بقلم/�سالح لبيب
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لقاء �ل�سيدين بالخرط�م بحري و�لذي 
�لحك�مة  تك�ين  فكرة  بطرح  خرج 
�ل�ستفتاء  فكرة  طرحت  ثم  �لق�مية 
د�خل  من  �لعالن  �أو  �ل�ستقالل  على 
�لطروحات  تلك  وقادت   – �لبرلمان 
�لم��قف  بع�ض  ح�لها  ود�رت  ح��رً� 

هنا وهناك.

�لختمية  طائفة  �أ�سدرت  دي�سمبر   5
بيانًا �أكدت فيه �سرورة قيام �لحك�مة 
ترد  �لخبار  كانت  بينما  �لق�مية 
فبر�ير  �إتفاقية  تعديل  باحتمالت 
1953م باإجر�ء �إ�ستفتاء كخط�ه ت�سبق 
�لثنائي. وظهرت م��قف  �لحكم  �إنهاء 
�لحز�ب  بين  وهناك  هنا  متباينة 
�لقان�ني  �لإجر�ء  ح�ل  �ل�سيا�سية 
�لثنائي  �لحكم  لأنهاء  �لد�ست�ري  �أو 
وتقرير  �ل�س�د�ن  �إ�ستقالل  و�أعالن 
�لخارج  من  ترد  كانت  بينما  �لم�سير 
�لدول  لبع�ض  تحركات  ح�ل  �أخبارً� 
و�لهند ح�ل ت�س�ر�ت  م�سر بريطانيا 
�لأزهري  حك�مة  وكانت  �لمرحلة. 
ما  وبين  �لخارج  من  يرد  ما  ترقب 
�لق�مية  �لحك�مة  ح�ل  د�خليًا  يطرح 
�أحيانًا  و�لم��قف  �لآر�ء  وتباينت  كحٍل 
مت�سددة و�أحيانًا مترقبة وتك�نت لجنة 
وخ�سرحمد  زروق  مبارك  �ل�سادة  من 
وعبد�هلل  عبد�لرحمن  وعلي  �لمفتي  و 
وبينجامين  حمزة  وميرغني  خليل 
ل�كي ومحمد ن�ر�لدين وي��سف �لعجب 
�ل�سعي  بهدف  زروق  �لطاهر  وح�سن 
و�لتد�ول  �لنظر  وجهات  لتقريب 
قيام  فكرة  وطرحت  �لبرلمان  د�خل 
�لحا�سر  �ل�قت  في  ق�مية  حك�مة 
قبل �لنظر في ترتيب �لأول�يات وحتى 
بما  �ل�س�د�ني  �ل�ستقالل  �إعالن 
عبر  يتم  �ل�ستقالل  �إعالن  �أن  يعني 
�لحك�مة  �سارت  بينما  ق�مية،  حك�مة 

�إلى  �ل��س�ل  وه�  �لثاني  �لتجاه  في 
�ل�ستقالل �لتام و�لحفاظ على �سيادة 
�ل�ستقالل  تحقيق  ونبعت فكرة  �لبالد 
عدة  ان  ونالحظ  الم�شروط  غير 
تجرى  ظلت  وم�ساور�ت  �جتماعات 
بين �لطرفين خالل �لفترة ما بين 10 
دي�سمبر حتى 15 دي�سمبر مع �ختالف 
�سعي  هناك  كان  ولكن  �لنظر  وجهات 
لتحقيق وفاق بين وجهتي �لنظر د�خل 
�ل��سايا  بين  ومن  �لبرلمان  وخارج 
�إتفاقية  �أخر  جانب  من  طرحت  �لتي 
على  �لثنائي  �لحكم  دولتي  م��فقة 
�لبرلمان  د�خل  من  �ل�ستقالل  �إعالن 

�أو �إجر�ء �ل�ستفتاء �ل�سعبي.
1955/12/12م ا�ستقالة الحاكم العام:
ولكن  �لعام  �لحاكم  ��ستقالة  خبر  برز 
لم ي�سدر تاأكيد ر�سمي ويروي �لر�حل 
محمد �أحمد محج�ب هذه �لرو�يه في 

كتابه)�لديمقر�طية في �لميز�ن(.

1955م  دي�سمبر  �سهر  �أو�ئل  في 
��سماعيل  �ل�زر�ء  رئي�ض  مقابلة  طلبت 
و�لتقينا  �لمقابله  ورتبت  �لزهري 
)�لمفتي(  خاله  �بن  بيت  في  وحدنا 
�ل�زر�ء  رئي�ض  يلقى  �أن  على  و�تفقنا 

بيانًا  �سابق  �نز�ر  بدون  �لبرلمان  في 
في  كالنا  �ل�ستقالل..دعينا  فيه  يعلن 
في  ر�سمي  ع�ساء  �إلى  �لم�ساء  ذلك 
كان  �ل�زر�ء  رئي�ض  �ن  وبما  �لق�سر 
فقد  �أوًل،  مكتبه  �إلى  يذهب  �أن  عليه 
طلب مني �ن �أعتذر نيابة عنه للحاكم 
تاأخره  عن  ه�لم(  ف�ك�ض  �لعام)�سير 
�إلى  �لمقابلة  من  ر�أ�سًا  ذهبت  قلياًل 
�ل�زر�ء،  رئي�ض  �إعتذ�ر  ونقلت  �لق�سر 
ثم  بف�س�ل  �لعام  �لحاكم  �لي  ونظر 
�ساألني هل و�فقت �أجبنه نعم يا �ساحب 
�ل�سعاده 100% وظن �لحاكم �لعام �أننا 
تكن  فلم  �إئتالفية  حك�مة  على  �إتفقنا 
�إعالن  على  �إتفاقنا  عن  فكرة  لديه 
�أ�ستطيع  �ل�ستقالل قال هذ� ر�ئع �إذن 
في  عائلتي  مع  �لميالد  عيد  ق�ساء 
�نجلتر� ثم �ساألني هل ي�سمح لي بزيارة 
�سنرحب  فاأجبته  ع�دته  عند  �ل�س�د�ن 
�إلى  ه�لم  ف�ك�ض  وذهب  كثيرً�.  بك 
�إنجلتر� وه� ل يعلم �أنه كان �آخر حاكم 
عام لل�س�د�ن. �أما �لرحلة �لتي كان ي�د 
تاأجلت  فقد  �ل�س�د�ن  �إلى  بها  �لقيام 

�إلى �جل غير م�سمى.

و�ذ�عت  �لعام  �لحاكم  و�سافر 

ملف اإلستقالل
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�إ�ستقالة  خبر  �لبريطانية  �لخارجية 
ل  �نها  �لملكة  و�علنت  �لعام  �لحاكم 
تفكر في تعيين حاكم جديد. ولعل هذ� 
�ل�سيا�سية  بالح��ر�ت  دفع  قد  �لخبر 
د�خل وخارج �لبرلمان ب�سرورة تقريب 
قد  �لم�قف  كان  ولكن  �لنظر  وجهات 
تك�ين  �إما  �لمرين  باأحد  �لخذ  جعل 
�ل�ستقالل  �إعالن  �أو  ق�مية  حك�مة 
تلك  خالل  ومن  �لبرلمان  د�خل  من 
�لطر�ف  بين  و�لجتماعات  �للقاء�ت 
زروق  مبارك  �ل�سيد  طرح  �ل�سيا�سية 
عليهم �إقتر�حًا مبا�سرً� يق�سي باعالن 
�ل�ستقالل من د�خل �لبرلمان كاأول�ية. 
كان ذلك بتاريخ 13/د�سيمبر 1955م 

بحل  �آخر  باأقتر�ح  زروق  تقدم  ثم 
لجنة  وتك�ين  �لعام  �لحاكم  لجنة 
�ل�سيادة  �أعمال  تت�لى  خما�سية 
�لأحد�ث  وتت��لى  �ل�سيادة(.  )مجل�ض 
د�خل  من  �ل�سيا�سية  و�لتط�ر�ت 
��ستبان  وقد  �لخارج  ومن  �ل�س�د�ن 
�لأمر وقد بد�أ �أقتر�ح �عالن �ل�ستقالل 

على  ويق�سي  يعل�  �لبرلمان  د�خل  من 
�لق�مية  �لحك�مة  على  �لتفاق  مقترح 

وهي �لتي تتبنى �أعالن �ل�ستقالل.

�لمت��لية  �لأحد�ث  تلك  �لتاريخ  ويبين 
�لقاهرة  من  ترد  و�خبار  و�لمتالحقة 
�أعالن  دعم  عن  و�إرها�سات  وبرلين 

�ل�ستقالل.
يوم 14/دي�سمبر 1955م:

برئا�سة  �جتماعًا  �ل�زر�ء  مجل�ض  عقد 
�جتماعات  تدور  وكانت  �لأزهري 
�عالن  ح�ل  وهناك  هنا  ولقاء�ت 
�ل��سع  و�إ�ستكمال  �ل�ستقالل 
لل�سيادة  مجل�ض  باإعالن  �لد�ست�ري 
تك�ينه  يك�ن  �أن  �لبع�ض  �إقترح  وقد 
�تفق  نقا�ض  بعد  ولكن  )�إئتالفي( 
كان  ولكن  يك�ن)خما�سي(  �أن  على 
�أمٌر يرتب لهذ� �لي�م. �لخمي�ض  هناك 

1955/12/15م.
جل�سة البرلمان:

وقد بد�أت عادية رغم �سخ�نة �لأج��ء 
و�لت�سالت  و�للقاء�ت  �ل�سيا�سية 

وتبادل �لآر�ء، ح�ل �لكيفية �لتي يتفق 
عليها من �جر�ء�ت لتحقيق �ل�ستقالل 
�أ�سئلة  تقليدية  جل�سة  بد�أت  قلت  وكما 
�أحد  ت�ساءل  ولكن  �لن��ب  بع�ض  من 
قد  �لحك�مة  �أن  يقال  ما  عن  �لن��ب 
ع�سكرية  قاعدة  بريطانيا  منحت 
بال�س�د�ن وكان و��سحًا �أن هذ� �ل�س�ؤ�ل 

يدخل في د�ئرة �ل�سيادة �ل�طنية.

الأزهري يفجر القنبلة:
وقف �لرئي�ض �لأزهري نافيًا لهذ� �لأمر 
�لثنين  ي�م  �ل�ستقالل  �سنعلن  وقال 
�لليلة  تلك  وفي  19/دي�سمبر  �لقادم 
ح�ل  و�جتماعات  �إت�سالت  جرت 

ق�سايا ثالث هي:
- �إعالن �ل�ستقالل...
- �لحك�مة �لق�مية...

- مجل�ض �ل�سيادة..

�لبند  تلقائيًا  ح�سم  قد  �لأزهري  وكان 
طرحت  �لتي  �لمقترحات  ولكن  �لأول 
بين  و�للقاء�ت  �لجتماعات  خالل 
�لحز�ب �ل�سيا�سية �ختلفت ح�ل ق�سية 



إصدارة القصر الجمهوري العـدد )36( - يناير 2016م

41

وع�س�يتها  �لق�مية  �لحك�مة  تك�ين 
كذلك  �ل�سيادة.  مجل�ض  �ع�ساء  وعدد 
ت�ساءلت بع�ض �لجهات �لخارجية ح�ل 
�لرئي�ض  و�علنه  طرحه  �لذي  �لقتر�ح 
�أم  �للحظه  وليد  �أمر  ه�  هل  �لزهري 

طرح على مجل�ض �ل�زر�ء.

�لمحدد  �لم�عد  �لثنين  ي�م  وقبل 
�ل�سفير  كان  �ل�ستقالل  لأعالن 
فقد  وطنه.  �إلى  �سافر  قد  �لبريطاني 
�لجمعة. ي�م  �سباح  طائرته  غادرت 
�ل�سبت  ي�م  �سباح  �لحد�ث  وت��لت 
في  �ل�سير  على  تطمئن  كانت  وكلها 
د�خل  من  �ل�ستقالل  �إعالن  طريق 
�لبرلمان فقد غادر �ل�سفير �لبريطاني 
ثم �علنت �لحك�مة �لم�سرية م��فقتها 
�لثنين  ي�م  �ل�س�د�ن  ��ستقالل  على 
ر�سالة  بحق  كانت  وهي  �لقادم 

و��سحة..

ت���سلت  18/دي�سمبر  �لحد  ي�م 
�لبرلمان  وخارج  د�خل  �لجتماعات 
�لتاريخية  للجل�سه  �لترتيبات  لإعد�د 
�ل�طنية  �لروح  وتج�سيد  للبرلمان 
�لمقترحات  طرح  خالل  من  و�ل�حدة 
و�ختيار  �لتاريخية  �لجل�سة  تلك  في 
�لمقترح و�لمثني له من مناطق مختلفة 
حك�مة ومعار�سة وكان ذلك ما حدث 
�أيده  وطني  م�قف  وه�  �لجل�سة  خالل 
مثاًل  وكان  �لع�ساء  كل  له  ودعى 
تم  فقد  و�لق�مي  �ل�طني  للت�سامي 
تحديد وتج�سيد �سكل ومحت�ى �لجل�سة 
/19 ي�م  لها  تحدد  �لتي  �لتاريخية 
كما  وحقيقة  بحق  تم  ما  وه�  دي�سمبر 
�ل�سيا�سية  �لق�ى  كافة  من  عليه  �إتفق 
دورة  في   )43( رقم  �لجل�سة  فكانت 
�لجل�سة  تر�أ�ض  وقد  �لثالثة  �لنعقاد 
�ل�سيد/ �أب�بكر ع��ض �هلل وقد كان كل 
�لع�ساء في ذلك �لي�م �لتاريخي على 

ملف اإلستقالل

قدر �لم�سئ�لية.. وقد جاء ن�ض �إقتر�ح 
�ل�ستقالل كما يلي:

في  �لن��ب  مجل�ض  �أع�ساء  )نحن 
�سعب  باأ�سم  نعلن  مجتمعًا  �لبرلمان 
دولة  �أ�سبح  قد  �ل�س�د�ن  �أن  �ل�س�د�ن 
من  ونرج�  �ل�سيادة  كاملة  م�ستقلة 
�لحكم  دولتي  من  تطلب��  �أن  معاليكم 
�لثنائي �لعتر�ف بهذ� �لعالن ف�رً�(. 
ذلك  بعد  �ل�سيا�سية  �لحد�ث  وتت��لى 
�لق�مية  �لحك�مة  ق�سية  ظلت  ولكن 
�لأطر�ف  بين  �لختالف  مح�ر  هي 
�ل�سيا�سية وحتى تلك �لأيام �لتي طرحت 
فيها فكرة �إعالن �ل�ستقالل من د�خل 
�لجل�سة  تلك  بعد  وحتى  �لبرلمان 
و��ستمرت  دي�سمبر   19 ي�م  �لتاريخية 
قبة  خارج  و�لجتماعات  �للقاء�ت 
�لبرلمان للت��سل لأتفاق بين �لطر�ف 
�لنف�سامات  �لبالد  تجنب  �سيغة  و�إلى 
�لخطيرة وتعرقل قطار �ل�ستقالل �إلى 
ونالحظ  �لأخيرة  للمحطة  �ل��س�ل 
�إ�ستمرت  �لتي  �لمتتالية  �لأحد�ث  من 
�أن  دي�سمبر  �سهر  خ��تيم  طيلة 
لالأحتفال  و�ل�سيناري�  �لنهائي  �لتفاق 
�لمحدد  �لي�م  في  �ل�طنية  بالمنا�سبه 
�بناء  من  �لخل�ساء  بجهد  �أكتمل  قد 
�لحز�ب  كل  ومن  �ل�س�د�ني  �ل�سعب 
قال  وكما  ومعار�سة  حك�مة  �ل�سيا�سية 
طلب  �أن  حينها  زروق  مبارك  �ل�سيد 
و�نما  ندعيها،  دع�ة  لي�ض  �ل�ستقالل 

�أ�سبح �ل�ستقالل حقيقة و�قعة.

بين  لل��ساطة  لجنة  �سكلت  ولقد 
فيما  �لنظر  وجهات  لتقريب  �لأحز�ب 
�لأول�ية  هل  ح�ل  �أختالف  من  حدث 
�إعالن  قبل  ق�مية  حك�مة  تك�ين 
�لحك�مة  �إ�ستمر�ر  �أم  �ل�ستقالل 
�ل�سيادة  مجل�ض  وت�سكيل  �لحالية 

و�سمت تلك �للجنة �ل�ساده/

1. �أحمد مت�لي �لعتباني
2. �إبر�هيم �أحمد

3. محمد حلمي �أب��سن
4. �أب��سامة عبد�لمحم�د

5. محمد �أحمد �ب��سن 
6. د.محم�د حمد ن�سر

7. �ل�سريف عبد�لرحمن �لهندي

كبيرة  جه�دً�  �للجنة  تلك  وبذلت 
ت�سكيل  ح�ل  �لنظر  وجهات  لتقريب 
�لحك�مة  و��ستمر�ر  �ل�سياده  مجل�ض 
ت�سكلت  ل�  حتى  �لزهري  برئا�سة 
ق�مية،  كحك�مة  جديدة  ب�س�رة 
من�سب  �لغاء  كذلك  �إئتالفية  ولي�ض 
كانت  �لتي  �لبرلمانية  �لهيئة  وزر�ء 
ل  و�أن  �لولى  �لحك�مة  في  م�ج�دة 
ف�سل  في  �لحق  �ل�زر�ء  لرئي�ض  يك�ن 
وتق�سيم  �لمجل�ض،  بم��فقة  �ل  وزير 
�ل�ز�ر�ت �ل�سيادية بين �لحزب �ل�طني 

و�لحز�ب �لم�ؤتلفة �لأخرى.

�لحك�مة  بين  �لتام  �لتفاق  تم  وبذلك 
و�لمعار�سة على كل متطلبات �لمرحله 
وعلى ترتيبات ومر��سم �لي�م �لتاريخي 
كان  �لآخر  �لجانب  وفي  يناير  �أول 
�ل�سب�ع �لأخير لأعد�د �لحفل ورمزية 
�إحتفال  مجرد  لي�ست  وهي  �لمنا�سبة 
رمز  يمثل  و�نما  عابرة  رمزية  ومجرد 

�ل�سيادة �ل�طنية.
- �لتفاق على �لعلم �ل�س�د�ني �لجديد

للدولة  �لجمه�ري  �ل�سالم  �إعد�د   -
�ل�ليدة

مرا�سم الحتفال الر�سمي.
ي�سرف  زروق  مبارك  �ل�سيد  وظل 
تلك  تنفيذ  متابعة  على  �سخ�سيًا 
ون�شاط  همة  بكل  الوطنية  التكليفات 
جاهزً�  �لتفا�سيل  وبكل  �سئ  كل  وبات 

لذلك �لي�م �لتاريخي. 
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مهمة  تأريخية  أحداث  ثالثة  1٩56م  يناير  من  األول  اليوم  شهد 
فقد  اخلرطوم،  قلب  هي  حمدودة  جغرافية  دائرة  يف  كلها 
والشيوخ  النواب  مبجلسية  مشرتكةللربملان  جلسة  إنعقدت 
أدى  اخلرطوم،  تشريعي  جملس  األن  يحتله  الذي  املوقع  يف 
إيذانًا  القسم  السودان  يف  للسيادة  جملس  أول  أعضاء  فيها 
من  مكونًا  اجمللس  كان  وقد  لألستقالل.  االوىل  املراحل  ببدء 
يس،  حممد  أحمد  صالح،  حممد  هم)أحمد  أعضاء  خمسة 
ايرو(  وسريسيو  املغربي،  عبدالفتاح  عثمان،  حممد  الدرديري 
وبعد أداء القسم يف تلك اجللسة املشهودة للربملان والتي 
اجته  النواب،  جملس  رئيس  اهللا  عوض  األستاذ/بابكر  ترأسها 
النواب راجلني ويف مقدمتهم رئيس الوزراء اسماعيل األزهري 
القصر  باحة  على  اجلامعة  بشارع  مرورًا  اجلمهوري  القصر  إىل 
ذلك  أقيم  حيث  القصر  من  القدمي  اجلزء  مباين  بها  حتيط  التي 
االحتفال املهيب للبدء يف إجراءات االستقالل التي توجت برفع 
اإلحتفال. مكان  يف  نصبت  التي  السارية  يف  السودان  علم 

بروفيسور/ علي شمو

يوم
مشهود
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نخبة  ح�سرها  مهيبة  لحظات  كانت 
و�سي�ف  �ل�س�د�ن  �أبناء  من  عظيمة 
علي  �ل�سيد�ن  مقدمتهم  في  كر�م 
�لميرغني وعبد�لرحمن �لمهدي وكان 
ي�سعهما  خا�ض  بروتك�لي  و�سع  لهما 
رئي�ض  وح�سرها  �لح�س�ر  مقدمة  في 
مدثر  ح�سن  �لق�ساة  وقا�سي  �لق�ساء 
�لمدنية  �لخدمة  رجالت  وكبار 

الدول  وقنا�شل  الجي�ش  �شباط  وكبار 
و�أ�سبح��  �لخرط�م  في  �لم�ج�دون 
قائمين  �أو  بالدهم  �سفر�ء  بعد  فيما 
�إعتر�فات  و�س�ل  بعد  وذلك  بالأعمال 
م�سر  وكانت  �ل�ليدة  بالدولة  دولهم 
�ل�س�د�ن  لها  �حتفظ  �لتي  �لدولة  هي 
�لدبل�ما�سي  لل�سلك  و�لقيادة  بالريادة 
محم�د  �لل��ء  �سفيرها  بمنح  وذلك 

تقديم  فر�سة  خليفة  �ليزل  �سيف 
في  معتمد  �سفير  كاأول  �إعتماده  �أو�رق 
لل�سلك  عميدً�  بذلك  وليك�ن  �ل�س�د�ن 
�لمملكة  �سفير  بعده  ومن  �لدبل�ما�سي 
�أندروز  جمان  تن�سا  �سير  �لمتحدة 
ح�سر �لحفل �أي�سًا ممثال دولتي �لحكم 
�لعقيد  وهما  وبريطانيا  م�سر  �لثنائي 
�لحاكم  لجنة  �لفتاح ح�سن ع�س�  عبد 

ملف اإلستقاللملف اإلستقالل

�لخرط�م �سارع �لق�سر 1929م
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�لعام في فترة �لحكم �لذ�تي )1954-
�لم�سرية  للحك�مة  ممثاًل   )1956
�لبريطاني  �ل�كيل  باركر  دوذر  و�سير 
�لبريطانية  �لخارجية  وز�رة  في 
وفي  �لجالله  �ساحبة  لحك�مه  ممثاًل 
�سباحًا  و�لن�سف  �لثامنة  �ل�ساعة 
�لأزهري  �إ�سماعيل  �ل�سيد�ن  تقدم 
محج�ب  �أحمد  ومحمد  �ل�زر�ء  رئي�ض 
نح�  ثابته  خطي  في  �لمعار�سة  زعيم 
�ل�سارية في تز�من عجيب و�أنزل �لعلم 
و�أدخال  وط�يا  و�لإنجليزي  �لم�سري 
بعلبه �أو �أ�سط��نه محم�له علي وقدمها 
م�سافحًا  �لأزهري  �إ�سماعيل  �لرئي�ض 
بحر�رة ممثل ح�متي م�سر عبد �لفتاح 
تقدم  ثم  دوذر  �سير  وبريطانيا  ح�سن 
ال�شاÆ الجا∑ بîيت وهو من ال�شباط 
حتي  �لجندية  في  تدرج��  �لذين 
�ل�س�د�ن  علم  مم�سكًا  �ل�سابط  مرحلة 

ذي �لأل��ن �لثالثه �لأ�سفر ، �لأزرق ، 
و�لأبي�ض وه� في بد�ية �ل�سارية و�أم�سك 
بالحبل �لزعيمان �لزهري و�لمحج�ب 
ورفعا علم �ل�س�د�ن �إلى نهاية �ل�سارية 
�س�هد  وم�ؤثرة  رهيبة  لحظات  في 
تدمع  وعي�نه  �ل�سيد عبد�لرحمن  فيها 
علم  فيها  رفع  �لتي  �للحظة  نف�ض  وفي 
�ل�س�د�ن في �سارية �لق�سر كان هناك 
في  يقام  ومتز�من  مماثل  �إحتفال 
مديرير�ت �ل�س�د�ن �لت�سعة وكان مدير 

�لمديرية ه� من يرفع �لعلم.

وكانت  و�أنيقًا  مبهرً�  �لتنظيم  كان 
مر��سم �لق�سر بقيادة �بر�هيم جبريل 
�لحزب  وزعماء  م�ؤ�س�سي  من  هم 
�أحمد  ومعاونه  �لتحادي  �ل�طني 
�لتيجاني هي �لتي نظمت و�أد�رت هذ� 
ي�ساهي  بم�ست�ى  �لعظيم  �لحتفال 
�لمتقدمة  �لبالد  �أعظم  في  يحدث  ما 

�لديمقر�طيات  مايحدث  ويماثل 
دقيقًا  �لتجلي�ض  كان  فقد  �لعري�سة 
ونفذ  منتظمًا  �لحتفال  وبرنامج 
من  �ل�سي�ف  كل  مكنت  بطريقة 
بكل  و�لح�سا�ض  و�لم�ساركة  �لمتابعة 

�لتفا�سيل �لتي �حت��ها �لبرنامج.

�أب� عاقلة ي��سف رئي�ض ق�سم  كان �لأخ 
�لخبار في �لذ�عة ه� �لمزيع �لرئي�سي 
لهذ� �لجزء من �لحتفال وكنت �أتبادل 
يحدث  لما  �لدقيق  �ل��سف  معه 
�لأذ�عه  عبر  �ل�س�د�ني  �ل�سعب  �إلى 
و�لبرق  �لبريد  مهند�س�  �لتيتمكن 
�لم�سئ�ل�ن عن �لجانب �لفني لالأذ�عه 
لنقل  مبا�سر  تلف�ني  بخط  ربطها  من 
�ل�س�ت من مكان �لحدث �إلى �إ�ستدي� 
�إلى جهات  �أمدرمان ومنه  �لذ�عة في 
حفل  كان  وقد  �لعر�سه  في  �لإر�سال 
�أي�سًا مذ�عًا  �لبرلمان  �أد�ء �لق�سم في 

العم محمد عبدالقادر م�سطفي..
قام باإلقاء كلمة نقابة عمال ال�سكة حديد بميدان الحرية بكو�ستي..
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للم�ستمعين  نقله  وت�ليت  مبا�سرة 
وكذلك �لحفل �لجماهيري.

ذلك  �سبيحة  في  �لثالث  �لحدث  �أما 
كان  1956م  يناير  من  �لأول  �لي�م 
�ل�سعبي  �لجماهيري  �للقاء  ذلك 
كت�سنر  ميد�ن  في  �أقيم  �لذي  �لكبير 
وغرب  �لحالية  �لمالية  وز�رة  �سمال 
من  �أف��ج  تجمعت  حيث  �لق�سر 
�ل�س�د�ني  �ل�سعب  جماهير  من  �لب�سر 
�لحزبية  وت�جهاتهم  �إنتماء�تهم  بكل 
و�لطائفية لال�ستماع ولأول مرة لرئي�ض 
ولمحمد  �لزهري  ��سماعيل  �لحك�مة 
�أحمد �لمحج�ب زعيم �لمعار�سة وهما 
�سعبي  حفل  �أول  مبا�سرة  يخاطبان 
�ل�س�د�ن  �إ�ستقل  �أن  بعد  جماهيري 
�لق�سر  في  لحظات  قبل  علمه  ورفع 

�لجمه�ري و�ل��قع �سرق ها �لميد�ن.

�ب�  �لأخ  وتركت  �لق�سر  غادرت  فقد 
وذهبت  �لعلم  رفع  لختاف حفل  عاقلة 
�لمن�سة  حيث  �لمالية  ل�ز�رة  ر�جاًل 
بمثابة  هي  �لتي  �لبلك�نة  بالحري  �أو 
�لمخاطبة  فيها  �سيتم  �لتي  �لمن�سة 
�لغربي  �ل�سمالي  �لجزء  في  كان  وقد 
حيث  �لحالية  �لمالية  وز�رة  مبني  من 
�إد�رة �لميز�نية وبعد و�س�لي بلحظات 
تقارب �لع�سر دقائق �إنتقل �إلي �لإر�سال 
وكان  �لق�سر  في  �أب�عاقلة  �لأخ  من 
�أ�سماعيل  �لرئي�ض  ي�سل  �أن  مفرو�سًا 
محمد  �لمعار�سة  وزعيم  �لأزهري 
ليبد�أ  وجيز  ظرف  في  محج�ب  �أحمد 
�لإحتفال �ل�سعبي وقد ظللت خالل هذه 
�لم�سهد  ذلك  و�أ�سف  �أرتجل  �لفترة 
�لعظيمة  �للحظات  تلك  بعد  �ل�طني 
�لتي رفع قبلها بلحظات علم �ل�س�د�ن 
و�ل�سيادة  �لإ�ستقالل  فيها  تحقق  �لتي 
وعظيمًا  وتاريخيًا  رهيبًا  م�قفًا  وكان 
�أ�سعر  بد�أت  دقيقة   )20( مرور  بعد 

�إلي  �لزعيميين  و�س�ل  لتاأخر  بالقلق 
مكان �لإحتفال و�أنا علي �له��ء مبا�سرة 
للم�سهد  و�سفي  يت���سل  �أن  من  ولبد 
من ذلك �لمكان و�لجماهير �لمحت�سدة 
�أمامي في �لميد�ن وهي تهتف للحرية 
�لزعيميين  قدوم  وتنتظر  و�لإ�ستقالل 
ي�ستمر  لم  �لأمر  ولكن  لمخاطبتها 
�أردنا وخططنا ف�جدت نف�سي  علي ما 
كاملة  �ساعة  �إ�ستغرق  حرج  م�قف  في 
كانت كلها علي �له��ء وكنت ط��ل هذه 
�لفترة �أتحدث مرتجاًل �إلي �لم�ستمعين 
و�أحر�ض �أل يك�ن حديثي مماًل ومكررً� 
خا�سة و�أنني �ساب �سغير قليل �لتجربة 
لم يتجاوز عمري �آنذ�ك 23 عامًا ولكن 
و�أنطقني  �ألهمني  تعالي  �سبحانه  �هلل 
وجعل �لكالم ين�ساب من خالل �س�تي 
�أو  �إلي �لم�ستمعين دون ت�قف  مبا�سرة 
�أح�س�ست  �لتي  للدرجة  تعلثم  �أو  تردد 
�إعادة  ت�سجيل  �إلي  �أ�ستمع  و�أنا  فيها، 
�لإذ�عة  من  �لي�م  ذلك  م�ساء  �لحفل 
من  جاء  مذيع  �لي  �أ�ستمع  وكاأنني 
�إلي  ولي�ض  �لم�قف  لي�سف  �ل�سماء 
�س�تي �لمت���سع �لذي بث هذ� �لم�سهد 

�سبيحة ذلك �لي�م �لم�سه�د.

�لق�سر  في  �لأن�سطة  من  كثير 
�لتي  �لقليلة  �ل�سه�ر  في  �لجمه�ري 
�لنا�ض  يعرها  ولم  �لي�م  هذ�  �سبقت 
عملنا  بحكم  ولكننا  كثيرً�  �إهتمامًا 
�سينمائيين  وم�س�رون  كمذيعيين 
و�أذكر  بها  ونهتم  ون�سجلها  نغطيها 
ح�سرت  �أنني  �لمثال  �سبيل  علي 
محمد  �لأخ  ومعي  لالإذ�عة  ممثاًل 
لحظة  �سنيمائيًا  م�س�رً�  مجذوب 
�لذي  �لجمه�ري  �لحر�ض  �إ�ستبد�ل 
اإنجليز  و�شباط  جنود  من  مكونًا  كان 
وقد  �ل�س�د�ني  �لجمه�ري  بالحر�ض 
�ل�سمالي  �لمدخل  في  �لإحتفال  جري 

مزودً�  �أنني  �أذكر  للق�سر  )�لرئي�سي( 
عالية  بدرجة  يتمتع  ت�سجيل  بجهاز 
لإلتقاط  دقيق  بتوجيه  الح�شا�شية  من 
 highly (لأ�س��ت من م�سافات بعيدة�
لإلتقاط  فاأ�شتعمله   )-irectional
من  �لجن�د  �أرجل  حركة  �أ�س��ت 
جميل  بعر�ض  يق�م�ن  وهم  �لطرفيين 
�لم�سية  )�س�ت  و�لت�سلم  للت�سليم 
و�سرب �لرجل علي �لأر�ض وو�سع �ليد 
�لبروجي... و�س�ت  �ل�سالح  علي  بق�ة 

�لتيٍ   �لنادرة  �لإجر�ء�ت  هذه  �ألخ( 
�أن  في  �إ�ستطعنا  وبذلك  تحدث  �أن  قل 
نعي�ض لحظات فريدة و�أن ن�سجل حدثًا 

نادرً� لن يتكرر.

للفخر  تدع�  �لتي  �لأ�سياء  ومن 
�لق�سر  �س�ؤون  �إد�رة  �أن  و�لإعز�ز 
�ل�سيادة  مجل�ض  مقر  من  �إنتقلت  قد 
ترفرف  �لتي  فالأعالم  وي�سر،  ب�سه�لة 
علم  �إلي  تغيرت  �لعليا  �ل�سارية  في 
)�لأزرق،  �لثالثة  �لأل��ن  ذي  �ل�س�د�ن 
في  و�لديدبان  �لأخ�سر،�لأبي�ض( 
�س�د�نيًا  �أ�سبح  �ل�سمالي  �لمدخل 
ر�أ�ض  وعلي  �لزي  ذلك  يرتدي  �سرفًا 
�لجندي �لعمامة و�أ�ستمر عالمة مميزة 
للجي�ض �ل�س�د�ني منذ ن�ساأته كق�ة دفاع 
�أ�سبح  وحتي  1925م  عام  �ل�س�د�ن 
و�أ�سلحته  باأز�ئه  �ل�س�د�ني  �لجب�ض 
و�لق�سر  للرئا�سة  و�أ�سبح  �لمختلفة 
وقائد  جمه�ري  وحر�ض  �لياور�ن  كبير 

للحر�ض ورئي�ض دي��ن و�إد�رة مر��سم.

�أن  �أذكرها  زلت  ما  �لتي  �لأ�سياء  من   
�أ�سمها  �أ�سط�رية  �س�د�نية  �سخ�سية 
�ل�س�د�ن  خارج  عا�ست  مطر  ح�سن 
بعد  �لعالم  ورقاع  بقاع  في  متنقلة 
زميل  وكان  غردون  كلية  في  تخرجه 
للرئي�ض  غردون  كلية  في  در��سة 
في  ظهرت  وقد  �لأزهري  �أ�سماعيل 

ملف اإلستقالل
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�لق�سر وبرزت في �لأيام �لأولي عندما 
ر�سائل  �ل�سيادة  مجل�ض  �إلي  وردت 
بال�س�د�ن  �إعترفت  �لتي  دول  �لثالثة 
�لر�سائل  تلك  وكانت  م�ستقلة  كدولة 
�لعربية  وغير  عربية  بلغات  مكت�بة 
كانتا  �للتان  �للغتان  وهما  )�إنجليزية( 
م�ستخدمتين في دو�ئر �لحك�مة �لأولي 
كلغة  و�لثانية  لل�س�د�نيين  �أم  كلغة 
برقيات  وردت  وقد  ور�سمية  �أجنبية 
باللغات �لرو�سية و�لأ�سبانية و�لفرن�سية 
ل  �ل�قت  ذلك  في  �ل�س�د�ن  وكان 
يتعامل مع هذه �للغات �لأمر �لذي جعل 
من �ل�سيد ح�سن مطر �سخ�سية مهمة 
�للغ�ية  لقدر�ته  �لق�سر  في  ومرم�قة 
�لمتج�لة  حياته  خالل  �أكت�سبها  �لتي 
بال�سلطة  ول�سلته  �لعالم  قار�ت  في 
�ل�طني  �لحزب  في  ممثلة  �لحاكمة 
في  وزميله  �سديقه  تر�أ�سه  �لإتحادي 

�لكلية �ل�سيد �إ�سماعيل �لأزهري.

ي�مًا  1956م  يناير  من  �لأول  كان 
�لتي  �لأمة  هذه  تاريخ  في  م�سه�دً� 
رزحت تحت نير �لإ�ستعمار منذ ن�فمبر 
في  جي�سها  �إنهزم  عندما  1898م 
كرري وب�سط �لإ�ستعمار �سيطرته علينا 
�لأمر �لذي لم تركن �ليه ولم ت�ستجب 
ل�سيطرته ونف�ذه فقاومته بالخروج من 
و�لإ�ستقالل  بالحرية  �لمناد�ة  خالل 
من خالل �لل��ء �لأبي�ض وث�رة 1924م 
�لذي  �لمدني  و�لن�سال  �لكفاح  ثم 
ثم  1938م  �لخريجيين  بم�ؤتمر  بد�أ 
في  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  عنه  �إنبعثت 
قيادة  ت�لت  �لتي  1944م  عام  نهاية 
وعبرت  و�ل�طني  �ل�سيا�سي  �لعمل 
�لتي  �ل�س�د�ني  �ل�سعب  �إر�دة  عن 
رف�ست م�ؤ�س�سات �لإ�ستعمار ممثلة في 
�ل�س�د�ن  ل�سمال  �لإ�ست�ساري  �لمجل�ض 

1948م  �لت�سريعية  و�لجمعية  1945م 
و�لإ�سر�بات  �لمظاهر�ت  و�إ�ستمرت 
للكفاح  م�ؤججة  �ل�سيا�سية  و�لليالي 
قيام  وعند  �لإ�ستعمار،  �سد  و�لن�سال 
وُقعت  1952م  �لقاهرة  في  ي�لي�  ث�رة 
�إتفاقية  �لبريطانية  �لحك�مة  معه 
1953م  فبر�ير  في  �لذ�تي  �لحكم 
لم�ستقبل  طريق  خارطة  و�سعت  و�لتي 
�لحكم  ثم  للإنتخابات  بد�أ  �ل�س�د�ن 
�لذ�تي 1954م و�أنتهي بال�ستقالل من 
1955/12/19م  في  �لبرلمان  د�خل 
�لمعين لالإ�ستقالل وه�  �لي�م  وتحديد 
نحتفل  و�لذي  1956م  يناير  من  �لأول 
�لي�م بالرغم من  �ل�ستين هذ�  بذكر�ه 
�أن �إتفاقية فبر�ير 1953م كانت تن�ض 

علي �إجر�ء �إ�ستفتاء.

�لأحد  لي�م  �لم��فق  �لي�م  ذلك  كان 
في  لنا  بالن�سبة  1956م  يناير   1
مهمة  فيه  ت�لينا  عظيمًا  ي�مًا  �لإذ�عة 
�أنحاء  كل  �إلي  مبا�سرة  �أحد�ثه  نقل 
كل  في  �ل�س�د�ني�ن  وكان  �ل�س�د�ن 
لمتابعة  �لمذياع  ح�ل  يلتف�ن  مكان 
رفع  ثم  للبرلمان  �لم�ستركة  �لجل�سة 
و�إنتهاءً�  �لق�سر  �سارية  علي  �لعلم 
ميد�ن  في  �ل�سعبي  �ل�سيا�سي  باللقاء 
ور�ء  يقف  ف�سيل  هناك  وكان  كتن�سر 
�لأخ�ة  �لعظيمة منهم  �لإنجاز�ت  هذه 
�سالح  محمد  �أحمد  �سالح  و�لزمالء 
فهمي  �سالح  ومحمد  �لأ�ستدي�  في 
�لرحمن  عبد  ومحمد  �أب�بكر  وخاطر 
مر�قب  �لفكي  ومحم�د  �لخانجي 
�لإذ�عة ومن �لمهند�سين و�لفنيين علي 
عبد �لقادر م�سطفي وم��سي �بر�هيم 
و�لمهند�ض  جابر  وعلي  جعفر  وكمال 
عالم وفاروق �لطيب في �لبريد و�لبرق 
قام��  �لذين  �لزمالء  م�ساحبًا  وكان 

�لتي  لالأفالم  �ل�سنيمائي  بالت�س�ير 
ذلك  في  جري  عما  �لي�م  ت�ساهدونها 
�لي�م، جاد �هلل جبارة ومحمد محج�ب 
�لن�ر وعلي محمد �بر�هيم وعلي ر�أ�ض 
و�لت�س�ير  �ل�سينمائي  �لإنتاج  وحدة 
�لزمالء  �آخرين  وعدد  ها�سم  �لخير 
باأ�سمائهم  �لذ�كرة  ت�سعفني  لم  �لذين 

فلهم �ل�سكر و�لمعذرة. 

في  ظهرت  �لتي  �ل�سخ�سيات  من 
�لولي  �ل�ستقالل  �يام  في  �لق�سر 
�لعبيد �لذي كان م�ظفا  خليفة عبا�ض 
حمد  محمد  و�لمهند�ض  حديد  في 
لال�سغال  مدير  �ول  كان  �لذي  �لنيل 
�لي  تح�ل  وكالهما  �ل�س�دنة  بعد 
بعد  �ن�سئت  �لتي  �لخارجية  وز�رة 
لها  وكيال  خليفة  فكان  �ل�ستقالل 
عثمان  محمد  تعيين  حتي  بالنابة 
وكيال  �لنيل  �أعالي  مديرية  مدير  ي�ض 
�لنيل  حمد  محمد  �ما  لل�ز�رة  د�ئما 
فقد عين �سفير� لل�س�د�ن في �يطاليا. 
هناك  كانت  فقد  �لمنا�سبة  وبهذه 
فترة  �ثناء  �لخارجية  لل�سئ�ن  وكالة 
ر�أ�سها  وعلي   56-54 �لذ�تي  �لحكم 
�تفاقية  وبحكم  لنه  عقيل  حمد  عقيل 
�لحكم �لذ�تي. فان �ل�سئ�ن �لخارجية 
كانت من �سالحيات �لحاكم �لعام �ما 
�لمتابعة  كانت  مهمتها  فكانت  �ل�كالة 
وتزويد  �لخارجي  لل�سان  و�لمر�قبة 
�لتحادي  �ل�طني  �لحزب  حك�مة 
�لتي  بالمعل�مات  �لزهري  برئا�سة 
تتعلق بال�سئ�ن �لخارجية بحيث ي�سكل 
�ساأنها  للحك�مة  ومرجعية  م�سدر� 

و�لتز�ماتها �لخارجية بعد �ل�ستقالل
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ملف اإلستقالل

إصدارة القصر الجمهوري العـدد )

�لي�م نرفع ر�ية ��ستقاللنا
وي�سطر �لتاريخ م�لد �سعبنا
يا �إخ�تي غن�� لنا - غن�� لنا

يا نيلنا ويا �أر�سنا �لخ�سر�ء يا حقل �ل�سنا 
يا مهد �أجد�دي ويا كنزي �لعزيز �لمقتنى

وليذكر �لتاريخ �أبطال لنا 
عبد �للطيف و�سحبه 
غرزو� �لن��ة �لطاهرة

ونف��سهم فا�ست حما�سا 
كالبحار �لز�خرة

من �أجلنا �رتادو� �لمن�ن 
ولمثل هذ� �لي�م كان�� يعمل�ن

غن�� لهم يا �إخ�تي ولتحيا ذكرى �لثائرين

كرري تحدث عن رجال كالأ�س�د �ل�سارية
خا�س�� �للهيب و�ستت�� كتل �لغز�ة �لباغية
و�لنهر يطفح بال�سحايا و�لدماء �لقانية
ما لن فر�سان لنا بل فّر جمع �لطاغية

يا �إخ�تي غن�� لنا 

�إني �أنا �ل�س�د�ن �أر�ض �ل�س�ؤدد هذي يدي
مالأى باأل��ن �ل�رود قطفتها من معبدي

من قلب �أفريقيا �لتي د��ست ح�س�ن �لمعتدي
�أ�سحت لأجل �سع�بها �آفاق فجر �أوحدي

فاأنا بها و�أنا لها �ساأك�ن �أول مفتدي
يا �إخ�تي غن�� لنا..

�لي�م نرفع ر�ية ��ستقاللنا

�سعر/ عبد الواحد عبد اˆ
 اأداء/ محمد وردي

اليوم نرفع راية استقاللنا
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د. محمó الناير محمó الن�ر

اإلقتصاد
الســــوداني
ما بعد اإلستقالل

ورحيل  اإلستقالل  منذ  عامًا  ستني  أكمل  قد  السودان  يكون  2016م  العام  مطلع  بإستشراف 
حتول  حيث  اإلقتصادية  املتغريات  من  العديد  حدثت  عامًا  الستني  وخالل  األجنبي  املستعمر 
االقتصاد من سياسة التحكم يف األسعار إىل سياسة حترير األسعار، وتعددت سياسات التعامل 
مع النقد األجنبي وحتول نظام احلكم من مركزي إىل المركزي وحدث توسع كبري يف إنشاء الواليات 
للقطاع  احلكومي  القطاع  من  واملؤسسات  الهيئات  من  العديد  ملكية  وحتولت  واحملليات، 
السوداين  االقتصاد  وتعرض  اجلنوب  بإنفصال  اجلغرافية  السودان  رقعة  اخلاص،وتقلصت 
األمريكية. املتحدة  الواليات  قبل  من  املفروض  األحادي  االقتصادي  احلظر  بسبب  كبرية  لضغوط 
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واقع االقت�صاد )1956- 1990(
كانت �لم��زنة �لعامة للدولة تبد�أ في �لأول من ي�لي� وتنتهي 
�لإير�د�ت  حجم  بلغ  وقد  �لتالي  �لعام  من  ي�ني�   30 في 
م�سريًا  جنيهًا  ملي�ن   37.5 1957م(   -1956( بميز�نية 
وبذلك  ملي�ن جنيهًا م�سريًا  �لإنفاق 33.4  بلغ حجم  فيما 
يك�ن �لفائ�ض 4.1 ملي�ن جنيها م�سريًا وقد عدلت �لم��زنة 
�لإير�د�ت  حجم  لي�سبح  �لقطن  �إير�د�ت  تح�سن  بف�سل 
�لفعلية 42.2 ملي�ن جنيه مقابل 35.4 ملي�ن جنيه لالإنفاق 
�لإير�د�ت  بلغت   )1960 - عام )1959  ميز�نية  وفي  �لعام 
�ألف جنيه  يعادل 42.88  ما  �س�د�نيًا  42.88 ملي�ن جنيهًا 
�لجديد  بالجنيه  �لمبلغ  لتح�يل  �أ�سفار  ثالثة  حذف  بعد 
مقابل 42.77 ملي�ن جنيهًا �س�د�نيًا لالإنفاق �لعام ما يعادل 

يعادل  ما  جنيه  �ألف   110 قدره  بفائ�ض  جنيه  �ألف   42.77
110 جنيه- لقد �أو�سحنا ميز�نية )1959- 1960م( بالجنيه 
�لقديم و�لمعادل بالجنيه �لجديد ولكن بقية �لمقال �ستك�ن 
كل �لأرقام بالجنيه �لجديد - وفي ميز�نية �لعام )1964- 
1965م( بلغت �لإير�د�ت 73.5 �ألف جنيه فيما بلغ �لإنفاق 
بلغ  وقد  جنيه.  �ألف   16.6 بفائ�ض  جنيه  �ألف   56.9 �لعام 
�ألف جنيه وهي  �إجمالي ميز�نية )1974-1975م( 242.2 
ت�سكل �إجمالي �لإنفاق �لفعلي وقد بلغ �إجمالي �لإنفاق �لعام 
بميز�نية )1983- 1984م( 2.5 ملي�ن جنيه مقابل �إير�د�ت 
وقد  �ألف جنيه  بعجز قدره )864(  ملي�ن جنيه  بلغت 1.6 
بلغت �لإير�د�ت في ميز�نية )1989- 1990م( 10.2 ملي�ن 
جنيه وقد �عتمدت هذه �لفترة على م�سروع �لجزيرة و�إنتاج 

ملف اإلستقالل
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 %1.2 بين  �لت�سخم  معدل  تر�وح  وقد  �لنقدية  �لمحا�سيل 
�ل�سيا�سة  كانت  وقد  1989م  عام   %75.3 �إلى  1971م  عام 
�لمتبعة �لتحكم في �لأ�سعار من قبل �لدولة كما كانت تق�م 
ي�ؤديها  �أن  �لممكن  من  �لتي  �لأن�سطة  من  بالعديد  �لدولة 

�لقطاع �لخا�ض وكان نظام �لحكم �لمتبع مركزيا.

واقع االقت�صاد )1991- 2010م(
في تلك �لفترة طبقت �لعديد من �ل�سيا�سات �لمالية و�لنقدية 
�لالمركزي  �إلى  �لمركزي  من  �لحكم  نظام  في  �لتح�ل  مع 
وتم ��ستخ�سا�ض بع�ض �لم�ؤ�س�سات وفي هذه �لم�ساحة نلقي 

�ل�س�ء على �لقت�ساد �ل�س�د�ني خالل �لفترة.

 التحرير الإقت�سادي:
بعد �أن كان �ل�س�د�ن يطبق �سيا�سة �لتحكم في �لأ�سعار حتى 
مطلع �لت�سعينيات من �لقرن �لما�سي وفي �لثاني من فبر�ير 
عام 1992م تم �لإعالن ر�سميًا عن تطبيق �سيا�سة �لتحرير 
�لإقت�سادي لقد �أحدثت هذه �ل�سيا�سة �إنقالبًا في �لمفاهيم 
�لقت�سادية �ل�سائدة منذ �ل�ستقالل وقد حققت �لعديد من 
�لنجاحات كما �أنها �أفرزت بع�ض �ل�سلبيات ومن �إيجابياتها 
�قت�ساد  من  و�لتح�ل  �ل�س�د�ني  �لقت�ساد  جم�د  تحريك 
وتحقيق  و�لخدمات  �ل�سلع  في  �ل�فرة  �قت�ساد  �إلى  �لندرة 
معدلت نم� جيدة قبل �لأزمة �لقت�سادية �لعالمية و�إنف�سال 
لل�سيا�سة فهي من  �لتطبيق �لخاطئ  �لجن�ب ومن �سلبياتها 
في  �لخاطئ  �لمفه�م  ولكن  �سحيحة  �لنظري  �لإطار  حيث 
�لجملة  وتجار  و�لم�سنعين  �لم�ست�ردين  قبل  من  �لتطبيق 

و�لتجزئة �أدي �إلى عدم تحقيق �أهد�فها بكفاءة عالية و�أ�سبح 
�إهتمام �أ�سحاب �لأعمال ه� تحقيق �أعلى ربحية ممكنة دون 

�لنظر �إلى قدر�ت و�إمكانات �لم�ستهلك.
 ا�صتخ�صا�ص م�ؤ�ص�صات القطاع العام:

�لقطاع  م�ؤ�س�سات  لإ�ستخ�سا�ض  �لعالم  دول  معظم  �إتجهت 
�لإنتاجية  كفاءتها  لرفع  �لخا�ض  للقطاع  وتمليكها  �لعام 
م�جهات  مع  تم�سيًا  �ل�س�د�ن  في  �ل�سيا�سة  هذه  �تبعت  وقد 
�لقطاع  لتمكين  تهدف  و�لتي  �لقرنية  ربع  �لإ�ستر�تيجية 
�لخا�ض من �إد�رة �أكثر من 70% من حجم الن�شاط القت�شادي 
بالبالد ولكن �لتجربة �لعملية حققت بع�ض �لنجاحات �أهمها 
قطاع �لت�سالت وبع�ض �لم�ؤ�س�سات �لم�سرفية كما �أفرزت 
�لعديد من �ل�سلبيات مثل �لتقييم غير �لعادل لأ�س�ل بع�ض 
تم خ�سخ�ستها  �لتي  �لم�ؤ�س�سات  بع�ض  وت�قف  �لم�ؤ�س�سات 
عن �لإنتاج كما تم �لدخ�ل في بع�ض �ل�سر�كات �لإ�ستر�تيجية 

غير �لمدرو�سة )�س�د�نير نم�ذجًا(.

الحكم الالمركزي من منظ�ر اقت�صادي.
ه�  �ل�س�د�ن  لحكم  نظام  �أف�سل  باأن  �إجماع  �سبه  ي�جد 
ومن  1994م  �لعام  منذ  طبق  و�لذي  �لالمركزي  �لحكم 
�إيجابياته تق�سير �لظل �لإد�ري مما �سهل تقديم �لخدمات 
�لمركز  بين  �لتنمية  في  ن�سبي  ت��زن  و�إحد�ث  للم��طنين 
وتنفيذ  �لأخرى  و�لمدن  �ل�ليات  ع���سم  وبين  و�ل�ليات 
�لعديد من �لم�سروعات �لتنم�ية و�لخدمية بال�ليات وربط 
و�لكهرباء.  �لق�مية  و�لطرق  �لت�سالت  ب�سبكات  �ل�ليات 
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�لمعيار �لقت�سادي  �لتطبيق عدم ترجيح  �سلبياته في  ومن 
هياكل  في  و�لترهل  و�لمحليات  �ل�ليات  بع�ض  �إن�ساء  في 
�لم�ؤ�سر�ت  من  �لعديد  ت�فر  وعدم  �لم�ست�يات  بكل  �لحكم 
على  كبيرة  بن�سبة  �ل�ليات  و�إعتماد  بال�ليات  �لقت�سادية 

�لدعم �لتحادي.

�صيا�صات �صعر ال�صرف:
�لأجنبي  �لنقد  مع  للتعامل  �سيا�سات  ثالث  تنفيذ  تم  لقد 

�سيتم تناولها وفقًا لالأ�سبقية �لتاريخية:

اأوًل: �سيا�سة �سعر ال�سرف المدار: 
من  �لت�سعينيات  مطلع  حتى  �سارية  ظلت  �ل�سيا�سة  وهذه   
�لقرن �لما�سي وم�سم�ن هذه �ل�سيا�سة يتلخ�ض في تحديد 
دون  �لمركزي  �لبنك  قبل  من  )ثابت(  محدد  �سرف  �سعر 
�لنظر لع��مل �لعر�ض و�لطلب وقيمة �لعملة �ل�طنية بال�س�ق 
�لم��زي وهذه �ل�سيا�سة لم ت�ؤدي �إلى ��ستقر�ر �سعر �ل�سرف.

ثانيًا: �سيا�سة �سعر �ل�سرف �لمرن )�لمع�م(:
�لجنيه  تع�يم  ب�سيا�سة  �لعامة  لدى  �ل�سيا�سة  هذه  وتعرف   
1992م  فبر�ير  في  �ل�سيا�سة  هذه  طبقت  وقد  �ل�س�د�ني 
هذه  ت�سببت  وقد  �لقت�سادي  �لتحرير  �سيا�سة  مع  متز�منة 
�لعمالت  �أمام  �ل�طنية  �لعملة  قيمة  تر�جع  في  �ل�سيا�سة 

�لأجنبية ب�س�رة كبيرة.

ثالثاً: �سيا�سة �سعر ال�سرف المرن المدار: 
و�لثانية.  �لأولى  �ل�سيا�ستين  من  خليط  �ل�سيا�سة  وهذه 
وتق�سي بتحديد �سعر تاأ�سيري عادل ثم يق�م �لبنك �لمركزي 
بمر�قبة �س�ق �لنقد �لأجنبي فاإذ� �رتفعت قيمة �لدولر �أمام 
�ل�س�د�ن ب�س�رة  باأكثر من 3% يتدخل بنك  �ل�طنية  �لعملة 
غير مبا�سرة من خالل طرح �لمزيد من �لعمالت �لأجنبية 
لمقابلة �لطلب عليه و�إعادة ��ستقر�ر �سعر �ل�سرف وتحتاج 
هذه �ل�سيا�سة لإحتياطي مقدر من �لنقد �لأجنبي ما يعادل 

�إ�ستير�د 6 �أ�سهر على �لأقل لتك�ن فاعلة.

حجم الميزانية العامة:
1991م(   -1990( بميز�نية  �لعامة  �لإير�د�ت  �إجمالي  بلغ 
15.4 ملي�ن جنيه مقابل 22.6 ملي�ن جنيه �إجمالي �لإنفاق 
1996م  �لعام  وفي  جنيه  ملي�ن   )7.2( �لعجز  وبلغ  �لعام 
�أ�سبحت �لم��زنة عامًا ماليًا يبد�أ في �لأول من يناير وينتهي 
�لإير�د�ت في  تقدير�ت  بلغت  وقد  31 دي�سمبر من كل عام 
�لإنفاق  �إعتماد�ت  بلغت  فيما  جنيه  ملي�ن   770 �لعام  هذ� 
في  �لكبيرة  �لقفزة  حجم  ويالحظ  جنيه  ملي�ن   952 �لعام 
حجم �لميز�نية قيا�سًا بميز�نية )1990- 1991م( فيما قفز 
عام 2010م  مليار جنيه  �إلى 28.3  للم��زنة  �لكلي  �لحجم 
مقابل �لإير�د�ت �لذ�تية بمبلغ 20.7 مليار جنيه فيما بلغت 
دولر  مليار   8.8 و�ل��رد�ت  دولر  مليار   11.4 �ل�سادر�ت 

ويبلغ فائ�ض �لميز�ن �لتجاري 2.6 مليار دولر. 
 تميزت هذه �لفترة باإنتاج وت�سدير �لنفط �ل�س�د�ني بنهاية 
�ألف   200 بح��لي  �لإنتاج  وبد�أ  �لألفية  ومطلع  �لت�سعينيات 
برميل �إرتفع �إلى ح��لي 470 �ألف برميل ي�ميًا قبل �إنف�سال 
مليار   2.9 من  �لإجمالي  �لمحلي  �لناتج  قفز  وقد  �لجن�ب 
جنيه منت�سف �لت�سعينات �إلى 162 مليار جنيه عام 2010م 
�إ�ستقر�رً� �قت�ساديا  �إلى 2010م  �لفترة من 2000  و�سهدت 
�إ�ستقر�ر �سعر �ل�سرف و�إنخفا�ض معدل �لت�سخم  تمثل في 
�إلى رقم �أحادي ول� تم ت�جيه قدر من عائد�ت �لنفط للقطاع 

�لحقيقي في �لقت�ساد لتغير �سكل �لقت�ساد �ل�س�د�ني.

واقع القت�ساد بعد اإنف�سال الجنوب)2011- 2015م(:
كبيرة  ل�سدمة  تعر�ض  قد  �لقت�ساد  �أن  فيه  �سك  ل  مما 
ح��لي  �ل�س�د�ني  �لقت�ساد  فقد  حيث  �لجن�ب  باإنف�سال 
73% من �إنتاج �لنفط وبالتالي تاأثرت �لميز�نية بفقد�ن �أكثر 
�لنقد  �إير�د�ت  من   %90 من  و�أكثر  �إير�د�تها  من   %50 من 
�لأجنبي مما تطلب �إعادة هيكلة �لإقت�ساد وفيما يلي حجم 

�لتط�ر في �أد�ء �لميز�نية بعد �لإنف�سال. 

ملف اإلستقالل

جدول يو�سح النمو في الحجم الكلي للموازنة والإيرادات الذاتية:

�لم�ستهدف 2015م2014م2013م2012م2011م2010م�لبيان

2831.629.840.75467.8�لحجم �لكلي للم��زنة )مليار جنيه(

20.722.722.134.349.561.4�لير�د�ت �لعامة و�لمنح �لجنبية )مليار جنيه(

�لم�سدر: تقارير بنك �ل�س�د�ن �لمركزي و�لم��زنه �لعامه للعام 2015م
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االيرادات العام¬ والمنí االLنبية:
للدولة  �لعامة  �لإير�د�ت  كبيرة في حجم  زيادة  لقد حدثت 
وتن�عت م�سادرها و�لجدول و�لر�س�مات �لبيانية ت��سح �أن 
�لإير�د�ت �لمت�قعة عام 2015م تزيد عن �لإير�د�ت �لفعلية 
للعام 2010م )قبل �إنف�سال جن�ب �ل�س�د�ن( بن�سبة %200 
�لعام  من  �لأول  �لن�سف  خالل  �لفعلية  �لإير�د�ت  �أن  كما 
نجاح  ي�ؤكد  بالطبع  وهذ�  جنيه  مليار   26.1 بلغت  2015م 
قد  للدولة  �لعامة  �لم��زنة  �أن  باإعتبار  �لمالية  �ل�سيا�سة 
ولكن  �ل�س�د�ن  لإنف�سال جن�ب  �ل�سالبة  �لآثار  كل  تجاوزت 
في  �ل�سعر  بين  �لفج�ة  ز�لت  ول  �ل�سرف  �سعر  يتح�سن  لم 

�ل�س�قين �لر�سمي و�لم��زي كبيرة.
�لم��زنة  في  �لإنتاجية  �لقطاعات  �إعتماد�ت  بلغت  وقد   
للزر�عة  جنيه  مليار   1.37 منها  جنيه  مليار   6 �لمركزية 
�لإنتاجية  للقطاعات  خ�س�ض  فقد  �ل�ساملة  للم��زنة  ووفقًا 
27.2 مليار جنيه فيما بلغت �إعتماد�ت �لقطاعات �لخدمية 
مليار   1.2 منها  جنيه  مليار   45.2 �لمركزية  �لم��زنة  في 
و�لمر�س�د  لل�سحة  جنيه  ملي�ن  و780  للتعليم  جنيه 
جنيه  مليار   81.5 �ل�ساملة  بالم��زنة  �لخدمية  للقطاعات 

منها 6.7 مليار جنيه للتعليم ومثلها لل�سحة
لالإ�سالح  �لثالثي  �لبرنامج  تنفيذ  لم�قف  وبالنظر 
�أهد�فه  يحقق  لم  نجده  2014م(   -2012( �لقت�سادي 
�لذ�تي  �لإكتفاء  �أن يتحقق  �لمفتر�ض  كما و�سعت فكان من 
و�لأدوية  �لطعام  وزي�ت  و�ل�سكر،  �لقمح،  هي  �سلع   4 في 
تزيد  و�أن  دولر  بملياري  �ل��رد�ت  فات�رة  �ستخف�ض  وهذه 
�لحي��نية،  �لثروة  �لعربي،  �ل�سمغ  هي  �سلع   4 �سادر�ت 
�لقطن و�لمعادن بالتركيز على �لذهب وكان من �لمت�قع �أن 
تحقق زيادة ح�سيلة �ل�سادر بملياري دولروقد حدث تقدم 
في �سلع �ل�سادر عد� �لقطن ولكن بالن�سبة ل�سلع �ل��رد لم 
�لخما�سي  �لبرنامج  يحقق  �أن  ونتمنى  �لم�ستهدف  يتحقق 
بدقة  �أهد�فه  2019م(   -2015( �لقت�سادي  لالإ�سالح 
وت�فير �لتم�يل �لالزم لتنفيذ بر�مجه وتحقيق �سعاره �لإنتاج 

من �أجل �ل�سادر وتح�سين م�ست�ى �لمعي�سة.
�لتحديات �لتي ت��جه �لقت�ساد:

التحديات  من  العديد  ال�سوداني  القت�ساد  يواجه 
والمهددات ن�ستطيع اأن نوجزها في الأتي:

�لزيادة �لم�ستمرة في حجم �لدين �لخارجي و�لد�خلي.  -
�آلية  عبر  �لأمني  و�لإ�ستقر�ر  �ل�سيا�سي  �ل�فاق  تحقيق   -

مهمة  ي�سهل  مما  2016م  �لعام  مطلع  �ل�طني  �لح��ر 
تحقيق �لإ�ستقر�ر �لقت�سادي.

�لج��ر خا�سة جن�ب  ببع�ض دول  �لإ�ستقر�ر  حالة عدم   -
�ل�س�د�ن و�أثر ذلك على �لقت�ساد �ل�س�د�ني.

��ستمر�ر �لحظر �لإقت�سادي �لأمريكي منذ عام 1997م   -
�لم�سرفي  �لقطاع  تعامالت  في  خا�سة  د�ئرته  وت��سيع 

�ل�س�د�ني مع �لم�سارف �لإقليمية و�لعالمية.
�إ�ستفادة  وعدم  و�لعق�ل  للخبر�ت  �لكثيفة  �لهجرة   -

�لإقت�ساد منها.
و�سع �ل�سخ�ض �لمنا�سب في �لمكان �لمنا�سب في �ل�قت   -

�لمنا�سب.
و�سيا�سات  و�لنقدية  �لمالية  �ل�سيا�سات  �إ�ستقر�ر  عدم   -
ومعدل  �ل�سرف  �سعر  على  و�نعكا�ساتها  �ل�سادر 

�لت�سخم.

رو�ستة الإ�سالح القت�سادي:
منذ  �ل�س�د�ني  �لقت�ساد  م�سيرة  عر�ض  خالل  من   -
�لإ�ستقالل نرى �سرورة تنفيذ �لمقترحات �أدناه لتحقيق 

�لإ�ستقر�ر �لإقت�سادي. 
و�ل�ستقر�ر  �ل�سيا�سي  �ل�فاق  لتحقيق  �لخطى  �إ�سر�ع   -
�لأمني وتن�سيط �لعمل �لدبل�ما�سي و�لعمل على �إختر�ق 
�لدول  م�ساندة  من  و�ل�ستفادة  �لقت�سادي  �لحظر 

�ل�سقيقة و�ل�سديقة لإعفاء دي�ن �ل�س�د�ن �لخارجية.
�لحكم  تجربة  وتق�يم  تقييم  م�ؤتمر  مخرجات  تنفيذ   -
�لتحرير  و�لعمل على تقييم وتق�يم �سيا�سة  �لالمركزي 
�لحك�مية  �لم�ؤ�س�سات  و��ستخ�سا�ض  �لإقت�سادي 

ومركزة �ل�ظائف �لقيادية في �لخدمة �لمدنية.
لها  �لالزم  �لمال  وت�فير  �لدولة  �إ�سالح  خطة  تنفيذ   -

ومتابعة نتائجها بدقة.
�لـ  مجم�عة  مثل  �لقت�سادية  للتكتالت  �لإن�سمام   -
لديها  �لتي  �لدول  ��ستثمار�ت  حجم  وزيادة  )بريك�ض( 

وزن �سيا�سي و�قت�سادي على م�ست�ى �لعالم. 
�لمالي  �لعمل  مجم�عة  قر�ر  من  �لكاملة  �ل�ستفادة   -
بها  �لتي  �لدول  قائمة  من  �ل�س�د�ن  ��سم  برفع  �لدولية 

ق�س�ر في مكافحة تم�يل �لإرهاب وغ�سل �لأم��ل.
�لقا�سي  �لمركزي  �ل�س�د�ني  وتنفيذ من�س�ر بنك  تفعيل   -

باإ�ستالم تح�يالت �لمغتربين بالنقد �لأجنبي.
�لنباتي  ب�سقيه  �لزر�عي  للقطاع  �لتم�يل  حجم  زيادة   -
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وت�طين  ونقل  �لعلمي  بالبحث  و�لهتمام  و�لحي��ني 
�لتقانة لزيادة �لإنتاجية وبالتالي خف�ض تكلفة �لإنتاج.

لتربية  �سخمة  مز�رع  و�إن�ساء  �ل�سادر  �أجل  من  �لإنتاج   -
بمنتجات  �لعالمية  �لأ�س��ق  لإمد�د  �لما�سية  وت�سمين 

�لثروة �لحي��نية.
كهربة جميع �لم�سروعات �لزر�عية �لتي ل تروى �إن�سيابيًا   -

لخف�ض تكلفة �لإنتاج بح��لي %35.
في  منه  �لمطل�ب  بالدور  �لإ�سترتيجي  �لمخزون  قيام   -

خلق ت��زن بين �لمنتج و�لم�ستهلك.
�لخما�سي  �لبرنامج  لتنفيذ  �لالزمة  �لم��رد  ح�سد   -
�لخطط  في  �لمجازة  بالم�سروعات  �لتام  و�لإلتز�م 

و�لبر�مج.
ودول  ورو�سيا  �ل�سين  �إنفتاح  من  �لكاملة  �ل�ستفادة   -
�لقطاعات  في  �ل�س�د�ن  في  �ل�ستثمار  على  �لخليج 

�لإنتاجية و�لحي�ية.
تكثيف �لعمل في بر�مج ح�ساد �لمياه لالإ�ستفادة �لكبيرة   -

من تن�ع م�سادر �لمياه.
من  والحد  بالدولة  العاملين  خدمة  �شروط  تح�شين   -
على  �لفائدة  لتعظيم  تقنينها  �أو  �لعق�ل  هجرة  ظاهرة 

�لقت�ساد �ل�س�د�ني.
�لمبا�سرة  وغير  �لمبا�سرة  �ل�سر�ئب  بين  ت��زن  خلق   -

لتحقيق �لعد�لة �ل�سريبية. 
و�لتح�سيل  �لمالي  �لعمل  ح��سبة  من  �لفائدة  تعظيم   -
�لإلكتروني وت�جيه �لم��رد �لإ�سافية �لمت�قعة للقطاعات 

�لإنتاجية.
�إن�ساء محفظة للتم�يل �لأ�سغر و�إ�ستالم �لن�سبة �لمحددة   - 
�لتم�يل من �لم�سارف لنجاح تجربة  بـ 12% من حجم 

�لتم�يل �لأ�سغر.
و�ل�ليات  �لمركز  ت�سمل  ��ستثمارية  خارطة  �إعد�د   -
للم�ستثمرين  �لأر��سي  وتحديثها ب�س�رة م�ستمرة ومنح 
�إقت�سادية  جدوى  در��سات  و�إعد�د  �لم��نع  من  خالية 
للم�سروعات �لإ�ستر�تيجية �لتي تحتاجها �لدولة لمعالجة 

�لإكتفاء  �لغذ�ء وتحقيق  تاأمين  و�أهمها ق�سية  ق�ساياها 
على  �لبترولية  غير  �ل�سادر�ت  حجم  وزيادة  �لذ�تي 
ب�س�رة  �لإقت�سادية  �لجدوى  در��سات  تحديث  يتم  �أن 

منتظمة.
�إن�ساء مناطق حرة في �لم��قع �لحدودية مع دول �لج��ر   -

وتهيئة �لمناخ �ل�ستثماري.
تح�يل �س�ق �لخرط�م �إلى هيئة �أ�س��ق و�لبد�ية �لعملية   -
لإن�ساء ب�ر�سة �لذهب و�لمعادن و�إن�ساء ب�ر�سات لل�سلع 

بال�ليات.
تقنين �ل�ج�د �لأجنبي  -

�لتح�ل �إلى �لقت�ساد �لقائم على �لمعرفة.  -
�ل�ساملة  بالم��زنة  و�لعمل  �لبر�مج  م��زنة  تنفيذ   -

للت�ظيف �لأمثل للم��رد.
�لهجرة  لإيقاف  �ل�ليات  كل  على  بعد�لة  �لتنمية  ت�زيع   -

من �لريف للمدن.
بدون  �لإ�ستير�د  باب  بفتح  �ل�س�د�ن  بنك  قر�ر  ت�ظيف   -
قيمة لدعم �لقطاعات �لإنتاجية وخف�ض عجز �لميز�ن 

�لتجاري.

ختاماً:
خالل  من  كثيرً�  يتح�سن  بد�أ  �ل�س�د�ن  في  �لإ�ستثمار  مناخ 
�لتعديالت �لتي �أجريت على �لد�ست�ر و�لعديد من �لق��نين 
�لإقت�سادي  �لإ�ستقر�ر  تحقيق  يتطلب  و�لأمر  �ل�سلة  ذ�ت 
و�لترويج  �لإ�ستثمار�ت  جذب  ع��مل  �أهم  من  يعتبر  �لذي 
�لعديد  على  مقبل  �لعالم  لأن  �ل�س�د�ن  وقدر�ت  لإمكانات 
و�إرتفاع  �لغذ�ء  نق�ض  �أهمها  �لإقت�سادية  �لم�سكالت  من 
�لبيئي و�لتغيير�ت  �لتل�ث  �لمياه وزيادة حجم  �أ�سعاره و�سح 
�لمناخية مما يدفع كل دول �لعالم للبحث عن �ماكن �نتاج 
�لغذ�ء و�ل�ق�د �لحي�ي و�لبحث عن �لأماكن �لمنا�سبة لإنتاج 
�لطاقات �لجديدة و�لمتجددة مثل �لخاليا �ل�سم�سية وطاقة 
لديه  بما  و�ل�س�د�ن  �لم�ستقبل  طاقات  من  وغيرها  �لرياح 
لهذه  �لحل�ل  من  �لعديد  يمتلك  �سخمة  طبيعية  م��رد  من 

�لم�سكالت.

ملف اإلستقالل
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بين ماضي التشريف وحاضر الريادة

�سلمان قادم
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إلدارة  الرئاسية  وصالحياته  سلطاته  ميارس  حيث  الرئيس  مقر  اجلمهورية  رئاسة  متّثل  تاريخيًا 
الدولة. وخالل فرتة احلكم الوطني التي أعقبت االستعمار مرت هذه املؤسسة بحقب سياسية 
احلكم  جتارب  من  القصرية  الفرتات  وخالل  والقرار.  واألمل  لإللهام  مصدرًا  فيها  متثل  ظلت 
جملس  إىل  )الرئاسي(  السيادي  الثقل  مركز  انتقل  الربملاين،  النظام  على  القائم  الدميقراطي 
دون  واملشاورات  القسم  وأداء  للتشريفات  موقع  جمرد  إىل  اجلمهوري  القصر  حتول  الوزراء. 
–أبان  القصر  يتخذ  اإللهام والقرار. وبذلك مل  بالشعب من حيث  أو صلة مباشرة  له دور  أن يكون 
تلك الفرتة- طابع املؤسسة املعنية بقضايا السيادة الوطنية التي طرحت نفسها بقوة عقب 
اإلستقالل )مثل قضايا الوحدة الوطنية، التنمية املستقلة واملتوازنة، احلرب والسالم، العالقات 
اخلارجية،.. وغريها( ويعزى ذلك -بدرجة كبرية- إىل قصور الرؤية وضبابيتها لدى النخب السياسية 
احلاكمة وقتئذ وذاتيتها ونرجسيتها يف جميع أنظمة التعددية السودانية التقليدية. وترتب على 
ذلك، غياب قضايا السيادة الوطنية من اهتمامات تلك النخب مما أحال القصر اجلمهوري إىل حمض 

مكان إلنضاج املشاورات و ساحة للتشريفات الربوتوكولية.

�لحكم  فترة  �إّبان  هكذ�  �لحال  ��ستمر 
�لق�سر  يتخذ  ولم  �لأول،  �لع�سكري 
�لعلمي  بمفه�مها  �لم�ؤ�س�سة  طابع 
ر�جع  وذلك  و�لقيادي،  و�ل�سيادي 

�لع�سكرية  �لنظم  تركيبة  طبيعة  �إلى 
�إنح�سرت  �إذ  وقتها.  �لكال�سيكية 
الن�شاط  في  الأ�شا�شية  الق�شر  وظيفة 
�لإنقالبات  ل��أد  �لإ�ستخباري 

في  �لدكتات�رية  وممار�سة  �لم�سادة، 
و�إد�رة  �لنظام،  معار�سي  م��جهة 
ع�سكري  باإ�سل�ب  �لجن�ب  في  �لحرب 
مح�ض �أغفل �لنظر �إلى جذور �لم�سكلة 
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وفقد �لحكمة في �لتعاطي مع ج��نبها 
و�لثقافية. وعلى  و�ل�سيا�سية  �لتاريخية 
في  �لنظام  ذلك  نجاح  من  �لرغم 
مجالت  في  �لإنجاز�ت  بع�ض  تحقيق 
�لتنمية و�لبني �لتحتية، �إل �أن جل تلك 
�لمنجز�ت كانت جهدً� خال�سًا لبع�ض 
و�جتهاد�ت  �ل�زر�ء  مجل�ض  فعاليات 
التكنوقراط في زمن �شادت فيه ثقافة 
�لتنمية و�إقامة �لبنى �لتحتية �لإرتكازية 
�لثقافة م�سدرً�  للمجتمع. فكانت تلك 
حكمت  �لتي  �ل�طنية  �لنخب  لت�جيه 
�آ�سيا  في  �لإ�ستقالل  حديثة  �ل�سع�ب 
�لنخب  تلك  تاأثر  و�إفريقيا. ف�ساًل عن 
بمنجز�ت ث�رة 23 ي�لي� �لم�سرية في 
مجالت �لبنى �لأ�سا�سية وبناء �لقطاع 

�لعام باإعتباره �لقطاع �لقائد للتنمية.
�فتقر  ماي� 1969م،  ث�رة  خالل حقبة 
�لم�ؤ�س�سي  �لطابع  �إلى  �أي�سًا  �لق�سر 
�لرئي�ض  �سخ�سية  لطبيعة  نظرً� 
�إعد�د  �إلى  �لفردي  ونزوعه  وقتها 
نظام  مقت�سيات  وفق  �لقر�ر  و�سياغة 
1973م  ود�ست�ر  �لرئا�سية  �لجمه�رية 
�لذي  �لطابع  عن  ف�ساًل  وتعديالته، 
تميزت به تلك �لفترة في �إد�رة �ل�سلطة 
ذلك  بمقارنة  لكن  �لحكم.  وممار�سة 
�ل��قع بالعه�د �ل�سابقة له، يمكن �لق�ل 
�أن �لق�سر �لجمه�ري خالل حقبة ماي� 
كان يمثل �ل�سلطة �لقاب�سة على �لزمام 
وم�ؤ�س�ساته.  �أجهزته  بكل  �ل�طني 
للعديد  �لنظام  �إنجاز  بجانب  هذ� 
�أك�سبته  �لتي  �لتنمية  م�سروعات  من 
�لم�سروعية �ل�سيا�سية و�ل�طنية. وعلى 
في  �ل�زر�ء  مجل�ض  وج�د  من  �لرغم 
�ل�سلطات  جميع  �أن  �إل  �لحقبة،  تلك 
كلها  �لبالد  وتد�ر  �لرئي�ض  بيد  كانت 
كان  �س��ء  يديه،  وبين  ب�سره  تحت 
�ل�زير  �أو  �لرئي�ض  من  بمبادرة  ذلك 

�لمخت�ض.
ي�لي�  في  �لإنقاذ  جاءت  وعندما 
تمثل  �لأولى  �سنًيها  كانت  1989م 
�سادت  حيث  �لث�رية  �ل�سرعية  مرحلة 
فيها  �لتعامل  جرى  ��ستثنائية  �أو�ساع 
�لمعنية  �لمقار  من  ك��حد  �لق�سر  مع 
وم��جهة  وحمايتها  �لث�رة  بتاأمين 
و�لخارجية  �لد�خلية  �لتحديات 
وقتها.  �لث�رة  �سارعت  �لتي  �لعديدة 
�لمعترك  ذلك  في  �لإنقاذ  وت�سلحت 
بطروحات فكرية و�سيا�سية و�قت�سادية 
ذ�ت ت�جهات ��ستقاللية طرحت نف�سها 
تقاطعت  �أنها  غير  �ل�ساحة،  في  بق�ة 
و�لقيمية  �لبني�ية  �لتح�لت  مع 
و�لنظم  �لدولي  �لنظام  �عترت  �لتي 

�لمرحلة  تلك  في  �لفرعية.  �لإقليمية 
مفه�م  �إلى  �لإنقاذ  �إفتقرت  �لث�رية، 
�لم�ؤ�س�سية في �إد�رة �لدولة، �إذ تعددت 
في  �لتعامل  عند  و�لإد�ر�ت  �لمر�كز 
و�إد�رة �لأزمات. فكان  �لتاأمين  م�سائل 
�إلى �لنظام ذي �لروؤو�ض  �أقرب  �ل��سع 
�لقر�ر.  �إتخاذ  لحظة  في  �لمتعددة 
�إلى  �لأقرب  �لق�سر  دور  فا�ستمر 
�إرت�ست  �لإنقاذ  باأن  علمًا  �لت�سريفي 
لنف�سها نظامًا رئا�سيًا )معدًل(، وكان 
لمركزية  من  ن�ع  على  معق�دً�  �لأمل 
�لتعبير عنها في د�ست�ر  �ل�سلطة جرى 
1998 حيث �أ�سبحت �ل�سلطة �لتنفيذية 

الإتحادية مناط بها مجل�ش الوزراء.
في  �لم�ؤ�س�سية  وم�سطلح  تعبير  �إن 

�لم�سير/ جعفر نميري

�إبر�هيم عب�د

�ل�سادق �لمهدي

�إ�سماعيل �لأزهري



إصدارة القصر الجمهوري العـدد )36( - يناير 2016م

57

رئا�سة  وم�س�ؤوليات  �أعباء  تعريف 
و�حدً�  يعد  �ل�س�د�ن  في  �لجمه�رية 
من �لمفرد�ت �لم�ستحدثة �لتي �ساهم 
في �إخر�جها وبل�رتها �لفكر �ل�سيا�سي 
فالنظر  �لإنقاذ.  عهد  في  �ل�طني 
�ل�سيادة  بق�سايا  و�لإهتمام  �لم�ؤ�س�سي 
�ل�طنية من زو�يا �لإنجاز �لم�سه�د، لم 
�أّي ح�س�ر �ساخ�ض في مكاتب  ي�سكال 
�إل  �لإ�ستقالل  منذ  �لجمه�ري  �لق�سر 

في عهد �لنقاذ.
�لنقلة  هذه  �لإنقاذ  بد�أت  قد  و 
مع  �لرئا�سة  م�ؤ�س�سية  باإتجاه  �لن�عية 
�ل�سرعية  مرحلة  في  �لدخ�ل  بد�يات 
�لإنتخابات  قامت  حيث  �لد�ست�رية، 
و�نت�سبت  و�لت�سريعية  �لرئا�سية 

بمقت�ساها م�ؤ�س�سة �لرئا�سة و�لمجل�ض 
بذلك  فامتد  )�لبرلمان(.  �ل�طني 
�لت�تر  من  للعب�ر  م��س�عي  ج�سر 
بد�يات  �إلى  و�لأمني  �ل�سيا�سي  و�ل�سد 
�لإ�ستقر�ر �لم�ؤ�س�سي للدولة عبر �آليات 
�ل�س�رى و�لديمقر�طية و�إحتر�م كر�مة 

�لإن�سان و�إتاحة �لحريات.
هذ� �لإرث �لم�ؤ�س�سي وجد طريقه �إلى 
�إتفاقيات �ل�سالم وتج�سد في �لد�ست�ر 
�لق�مي �لإنتقالي. �إذ �أ�سبحت م�ؤ�س�سة 
ونائبيه  �لرئي�ض  من  تتاألف  �لرئا�سة 
فالرئي�ض،  وم�ست�ساريه.  وم�ساعديه 
�لإنتقالي،  �لق�مي  �لد�ست�ر  بحكم 
معًا  و�لحك�مة  �لدولة  ر�أ�ض  يمثل 
�لدولة  و�سلطان  �ل�سعب  �إر�دة  ويمثل 

بحيث ي�س�ن �أمن �لبالد وي�سرف على 
نم�ذجًا  ويقًدم  �لد�ست�رية  �لم�ؤ�س�سات 
ويق�م  �لعامة،  �لحياة  في  للقيادة 
�لد�ست�رية  �لمنا�سب  �ساغلي  بتعيين 
�ل�زر�ء  مجل�ض  وير�أ�ض  و�لق�سائية، 
لالإنعقاد.  �لبرلمان  ويدع�  �لإتحادي، 
�إعالن  �أي�سًا  �إخت�سا�ساته  ومن 
�لتعديالت  ويبتدر  و�لط��رئ،  �لحرب 
�أنه  بحكم  و�لت�سريعات  �لد�ست�رية 
�لت�سريع  �أعمال  في  للبرلمان  �سريك 
عالقاتها  في  �لدولة  ويمثل  و�لرقابة، 
�لخارجية  �ل�سيا�سة  وي�جه  �لخارجية، 
�أم�ر  وي�سرف عليها، وي�س�ر نائبيه في 
�لد�ست�ر  ل  ف�سّ كما  �لد�ست�ر.  لها  ف�سً

مهام نائبي �لرئي�ض.
�لجمه�رية  رئا�سة  �أ�سبحت  وبذلك 
�لم�ؤ�س�سة �لم�س�ؤولة عن �ل�لية �لكاملة 
على �لحكم من حيث �لأد�ء و�لأجهزة 
�لرعية  عن  وم�سئ�ولة  و�لم�ؤ�س�سات، 
بحيث  ونماء  وخدمات  و�أمنًا  معا�سًا 
تخفف عنهم وطاأة �لفقر و�سبح �لجهل 

وكاب��ض �لمر�ض.
لكن رغم هذه �ل�سالحيات �لد�ست�رية 
م�س�ؤولياتها  �أن  �إل  �لرئا�سة،  لم�ؤ�س�سة 
مح�ض  في  �لتاأطير  تتجاوز  قد 
وذلك  د�ست�رية،  لن�س��ض  تفا�سيل 
لأن م�سئ�لياتها �لحقيقية تت�سع لمعاني 
ودللت �لرعاية �ل�ساملة و�لكاملة على 
تجعل  ب�س�رة  �آنفًا  �لم��س�ف  �لنح� 
هذه �لم�ؤ�س�سة مكلفة بكل �سئ م�سئ�لة 
يقت�سي  �لذي  �لأمر  �سئ.  كل  عن 
لأجنحة  �لأد�ء  في  و�لكفاية  �لفاعلية 
�لم�ؤ�س�سي  وبنائها  �لم�ؤ�س�سة  هذه 
تاأكيدً� لل�حدة و�إحد�ثًا للنماء �لمت��زن 
بما يقارب م�ست�يات �لتنمية و�لخدمات 

في �أنحاء �ل�س�د�ن كافة دونما تمييز.

�لم�سير �لب�سير
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يف إطار التوثيق ملشروع القصر الرئاسي اجلديد نقدم إضاءات حول االعمال التي 
قامت بها اللجان التى شكلت للقيام بوضع املوجهات العامة وحصر مواقع تنفيذ 

االعمال التشكيلية وحتديد نوعية وطبيعة االعمال الفنية والتشكيلية والتي تناسب 
مشروع القصر الرئاسي اجلديد.

قاعات المبنى 
الرئاسي الجديد

االأعمال الفنية والت�صكيلية وت�صمية 

�لأ�ستاذ. عبد�لنا�سر �سر �لختم
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على  �لجمه�رية  رئا�سة  وحر�ست 
�إ�سر�ك �لعلماء و�لخبر�ء و�لمخت�سين 
هند�سة  مجالت  في  �ل�س�د�نيين 
�لعمر�نى،  و�لتخطيط  �لعمارة 
و�لفنانين  و�لح�سارة  و�لتاريخ  و�لآثار 
�لت�سكيليين ف�ساًل عن �لمخت�سين من 
ت�سكيل  تم  حيث  �لجمه�رية.  رئا�سة 
�لتنظيمية  �لو�ساع  لترتيب  لجنة 
و�لد�رية برئا�سة �لجمه�رية في 2003 

�لمعالجات  ل��سع  لجنة  منها  تفرعت 
�لجمه�رية  رئا�سة  لمبانى  �لهند�سية 
�لعمر�ني  �لتخطيط  وزير  برئا�سة 
�لمهند�ض  �لأ�سبق  �لخرط�م  ب�لية 
و�لمهند�ض  عثمان  محمد  عبد�ل�هاب 
�سالح محمد على مدير �لد�رة �لعامة 
للخدمات و�لمر�فق برئا�سة �لجمه�رية 
عبا�ض  عبد�هلل  �لمهند�ض  وع�س�ية 
حبيب مدير �لد�ر �ل�ست�سارية. كما تم 

م�سروع  على  لالإ�سر�ف  لجنة  ت�سكيل 
�لجديد  �لرئا�سي  �لق�سر  ت�سميم 
بالقر�ر �ل�ز�ري رقم )72( ل�سنة 2004 
م برئا�سة �لل��ء طبيب �لطيب �إبر�هيم 
�لجمه�رية  رئا�سة  وزير  خير  محمد 
من  ح�سن  ف�سل  ي��سف  و�لبروف�سير 
ود.  مناوبًا  رئي�سًا  �لخرط�م  جامعة 
ح�سارة  معهد  مدير  مرغني  جعفر 
و�لمهند�ض  مناوبًا  رئي�سًا  �ل�س�د�ن 
�سالح �أحمد علي مدير �لد�رة �لعامة 
وقامت  مقررً�.  و�لت�سغيل  للمر�فق 
من  فكرية  م�جهات  ب��سع  �للجنة 
ثالثة محاور لم�سروع ت�سميم �لق�سر 
�لرئا�سي �لجديد من �سمنها م�جهات 
للعمل �لفني و�لت�سكيلي ذو �لخ�سائ�ض 

و�ل�سمات و�لطابع �ل�س�د�ني.

وبعد  �لتنفيذية  �لمر�حل  بد�يات  ومع 
�نتهاء مرحلة �لت�سميم �أ�سدر �لفريق 
وزير  �سالح  ح�سن  بكري  ركن  �أول 
�للجنة  ورئي�ض  �لجمه�رية  رئا�سة 
�لق�سر  لم�سروع  �لعليا  �لإ�سر�فية 
لجنة  بت�سكيل  قر�رً�  �لجديد  �لرئا�سي 
لالإعد�د و�لإ�سر�ف على �لأعمال �لفنية 
�لرئا�سي  �لق�سر  لم�سروع  و�لت�سيكلية 
 )60( رقم  �ل�ز�رى  بالقر�ر  �لجديد 
ل�سنة 2013 م برئا�سة �ل�ستاذ �ل�سم��أل 
�لأ�سبق  �ل�زير  �لقري�ض  �هلل  خلف 
ل�ز�رة �لثقافة ود. جبريل عبد�للطيف 
�لأ�سبق  �لجمه�رية  رئا�سة  وكيل  �أحمد 
خالد  و�لمهند�ض  مناوبًا  رئي�سًا 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �أحمد  عبا�ض 
�لجمه�رية  برئا�سة  �لهند�سية  لل�س�ؤون 
بكرى  ح�سن  زين  و�لمهند�ض  مقررً� 
ب��سع  �للجنة  وقامت  للمقرر.  نائبًا 
و�شروط  للم�شروع  العامة  الموجهات 
ومجالت  �لت�سكيلي  �لعمل  ومتطلبات 
و�لت�سكيلية  �لفنية  �لعمال  تنفيذ 
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وخاماتها �لمطل�بة، كما قامت بح�سر 
و�لت�سكيلية  �لفنية  �لعمال  م��قع 
�لجديد  �لرئا�سي  بالق�سر  �لمقترحة 
�لم���سفات  و�إعد�د  قيا�ساتها  و�أخذ 
وتم تحديد عدد وم��س�عات وت�زيعات 
بلغت  و�لتي  �لأعمال  ون�عية  �لأعمال 
و�لتي  عمل   )100( عدد  مجملها  في 
تم ت�سنيف تنفيذها ما بين رو�د �لعمل 
�ل�س�د�ني وتم ح�سرهم في  �لت�سكيلي 
ق��ئم وفق معايير محددة وتم �لتاأمين 
لتنفيذ  عامة  مناف�سة  طرح  على 
�للجنة  حددت  كما  �لأعمال.  هذه 
�لمقا�سات  ذ�ت  �لأعمال  م��س�عات 
�أعمال   )3( عددها  و�لبالغ  �لكبيرة 
و�لتي �سيتم تنفيذها على خامة �ل�سجا 
�ل�سعبية. �ل�سين  بجمه�رية  )ن�سيج( 
و�سعت  �للجنة  �أن  �لى  بالإ�سافة 
مقترحات لأ�سماء �لقاعات و�ل�س��لين 
�لأ�سماء  على  م�ستندة  و�لممر�ت 
على  �ل�س�د�نية  و�لتاريخية  �لجغر�فية 
�أن يتم �إختيار �إ�سم و�حد من �لأ�سماء 
من  ولية  من  و�لتاريخية  �لجغر�فية 

وليات �ل�س�د�ن حيث بلغ عدد �لقاعات 
و�سال�ن  قاعة   )18( و�ل�س��لين 
�لأ�سماء  عدد  مطابقة  من  �سهل  مما 
�لجفر�فية  �لمعالم  من  باإ�سم  وتمثيل 

و�لتاريخية لكل ولية من �ل�ليات. 

طرح  �للجنة  �أنجزت  �ولى  كمرحلة   
مناف�سة عامة لي�سارك فيها �لت�سكيلي�ن 
عبر  عنها  �لإعالن  وتم  �ل�س�د�ني�ن 
�ل�س�د�نيين  للت�سكيليين  �لعام  �لإتحاد 
�لعمال  وفرز  ��ستالم  مقر  وكان 
و�أ�سرف  �لإتحاد  بمقر  �لت�سكيلية 
لـ  وممثلين  �للجنة  �أع�ساء  من  عدد 
و�لتي  �ل�س�د�ن  جامعة  �لفن�ن  كلية 
درمة  �لح�سن  محمد  عمر  د.  مثلها 
جامعة  �لفن�ن  لكلية  �ل�سابق  �لعميد 
�ل�س�د�ن وع�س� �للجنة، و�لتحاد �لعام 
للت�سكيليين �ل�س�د�نيين و�لذى مثله د. 
)�سنقل(  ح�سن  عبد�هلل  عبد�لرحمن 
وبروف�سير عبده عثمان  �لإتحاد  رئي�ض 
لالإتحاد  �لعام  �لأمين  �لف�سيل  عطا 
ود.  �ل�س�د�نيين،  للت�سكيليين  �لعام 

�لجمعية  رئي�ض  �سالح  محمد  محمد 
�للجنة  وع�س�  �ل�س�د�نية  �لت�سكيلية 
و�إختيار  فرز  على  �أ�سرف��  و�لذين 
مع  �لتعاقد  وتم  �لفائزة.  �لأعمال 
في مجالت  �لفائزة  �لأعمال  ��سحاب 
وبلغ عددهم  و�لخزف  و�لخط  �لتل�ين 
تل�ين  �أعمال  معظمها  عماًل   )26(

بمقا�ض 120 * 120 �سنتمتر. 

وبعد ��ستمر�ر مر�حل �لعمل في م�سروع 
�لق�سر �لرئا�سي �لجديد و�لنتهاء من 
�لمرحلة �لأولى للعمل �لفني و�لت�سكيلي 
�سالح  �لمهند�ض  �لفقيد  �أ�سدر 
رئا�سة  وزير  خير  محمد  ون�سي  �لدين 
رقم  وز�ريًا  قر�رً�  �ل�سايق  �لجمه�رية 
ت�سكيل  باإعادة  م   2014 ل�سنة   )143(
لجنة �لإعد�د و�لإ�سر�ف على �لأعمال 
�لق�سر  لم�سروع  و�لت�سكيلية  �لفنية 
�لفريق  برئا�سة  �لجديد  �لرئا�سي 
وكيل  بابكر  �أحمد  ع�سمت  �سرطة 
عبده  و�لبروف�س�ر  �لجمه�رية  رئا�سة 
مناوبًا  رئي�سًا  �لف�سيل  عطا  عثمان 
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�سر�لختم ح�سن  و�لأ�ستاذ عبد�لنا�سر 
للمتابعة  لجنة  �لقر�ر  وت�سمن  مقررً�. 
ح�سين  عبد�لمعطى  �لأ�ستاذ  برئا�سة 
لل�سئ�ن  �لعامة  �لد�رة  مدير  هاللى 
�لد�رية. و�لمهند�ض عماد �لدين عدلي 
�لت�سميم  �د�رة  مدير  عبد�لمجيد 
�لد�خلي رئي�سًا مناوبًا و�لمهند�ض زين 

ح�سن بكري مقررً�.

وفي هذه �لمرحلة و�سعت �للجنة ت�س�رً� 
و�لت�سكيلية  �لفنية  �لأعمال  لإ�ستكمال 
حيث حددت )�لأ�سل�ب �لفني �لمبا�سر 
لتنفيذ  كت�سنيف   )REALISTIC
�أع�ساء  تكليف  وتم  �لأعمال  متبقي 
�لدقيق  تخ�س�سهم  بحكم  �للجنة 
عطا  عثمان  عبده  �لبروف�سير  وهم 

�لف�سيل لالإ�سر�ف على �أعمال �لنحت 
و�لخزف، ود.عمر محمد �لح�سن درمة 
لالإ�سر�ف على �أعمال �لخط، و�لأ�ستاذ 
على  لالإ�سر�ف  عمر  ح�سين  معت�سم 
محمد  �أحمد  د.  و  �لتل�ين  �أعمال 
رحمة لالإ�سر�ف على ت�سميم و�سائط 
وفق  �لأعمال  وتركيب  وثبيت  �لعر�ض 
�أن  على  م��قعها.  و  ت�زيعها  خطة 
يق�م كل من �لم�سرفين �أعاله باإختيار 
مجم�عته وتم �لتعاقد مع كل مجم�عة 
 )23( �لتل�ين  �أعمال  عدد  بلغ  حيث 
و�لخزف  �أعمال،   )9( و�لنحت  عمل، 

)5( �أعمال، و�لن�سيج )1( عمل.

لأ�سماء  �لنهائي  �لتنقيح  تم  كما 
و�عتمادها  و�ل�س��لين  �لقاعات 

بالإ�سافة  �لنهائي،  ب�سكلها  و�جازتها 
�لى �ختيار �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث 

�لتي �سيتم تنفيذها في �أعمال �لخط.

�أنجزته  لما  مخت�سر  ت�ثيق  هذ� 
�لفنية  �لأعمال  لجنة  به  وقامت 
�لرئا�سي  �لق�سر  لم�سروع  و�لت�سكيلية 
حيث  �لمختلفة  مر�حلها  في  �لجديد 
م�ساركة  ه�  �لرئي�سي  �لهدف  كان 
و�لمخت�سين  و�لمبدعين  �لت�سكيليين 
�ل�س�د�نيين و�ل�ستفادة من مقدر�تهم 
�لرئا�سي  �لق�سر  وتزيين  تجميل  في 
و�لت�سكيلية  �لفنية  بالأعمال  �لجديد 
�ل�س�د�ني  و�لأ�سل�ب  �لطابع  ذ�ت 
�لفني  و�لإرث  �لبيئة  من  و�لم�ست�حاة 

و�لح�ساري لل�س�د�ن. 
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�ل�لية��سم �لقاعة�لم�ساحة/م2�لم�قعم
�لطابق �لثاني: طابق �ل�سيد �لرئي�ض

نهر �لنيل�لبجر�وية400�سال�ن رئا�سي1

جن�ب د�رف�ر وو�سط  جبل مرة400قاعة كبرى2
در�ف�ر

�لنيل �لبي�ضكنانة100قاعة �سغيرة3
جن�ب كردفانتقلى100قاعة �سغيرة4

�لطابق �لول: طابق �ل�سادة �لن��ب
�ل�سماليةك��ض270�سال�ن6
�سمال كردفان�سيكان270�سال�ن7

�لبحر �لحمر�س��كن135قاعة8

�لق�سارف�لبطانة135قاعة  9 
غرب د�رف�رو�دى �زوم100قاعة �سغيرة10
�سنار�لدندر100قاعة �سغيرة11

�لطابق �لر�سى: 
�لنيل �لزرق�لكرمك80�سال�ن12
غرب كردفانهجليج80�سال�ن13
�سمال د�رف�رو�دى ه�ر100�سال�ن14
�لخرط�م�لبقعة600قاعة متعددة �لغر��ض15
ك�سال�لتاكا100قاعة �ل�سحفيين16
�لجزيرة حنت�ب350قاعة17
�سرق د�رف�ر�ب�جابرة 100قاعة18

مسميات قاعات المبنى الرئاسي الجديد



إصدارة القصر الجمهوري العـدد )36( - يناير 2016م

63

نماذê من الأعمال الفنية التي تزين المبنى الرئا�سي الجديد

نماذê من الأعمال الفنية التي تزين المبنى الرئا�سي الجديد

نماذê من الأعمال الفنية التي تزين المبنى الرئا�سي الجديد
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عرف السودان كرة القدم منذ نهاية القرن التاسع عشر امليالدي وبداية القرن العشرين مع 
دخول اجليش اإلجنليزي للسودان. وقد مت تكوين بعض فرق كرة القدم يف بعض األحياء السكنية 
باخلرطوم وبعض مدن السودان األخرى، ثم.أخذت يف التطور ألندية ثم ظهرت اإلحتادات احمللية 
واإلحتاد العام والذي شارك يف تأسيس اإلحتاد األفريقي لكرة القدم يف منتصف القرن املاضي.

الفريق �سرطة/ د. طارق عثمان الطاهر

وتحسين فرصها في المنافسات القارية 

إصالح منظومة
كرة القدم السودانية
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�ل�س�د�ن  في  �لقدم  كرة  نظام  ظل 
م��كبًا وقادرً� على �لمناف�سة حتى نهاية 
�أن  وبعد  �لما�سي.  �لقرن  ثمانينات 
تح�ل �لعالم لنظام �لإحتر�ف و�سناعة 
كرة �لقدم لم يعد �ل�س�د�ن قادرً� على 
�لم��كبة و�لمناف�سة، لن منظ�مة كرة 
�أو�ساعها  ت�فق  لم  �ل�س�د�نية  �لقدم 
�لإحتر�في  �لنهج  لم��كبة  �لن  حتى 
حتى  متم�سكة  ظلت  بل  �لقدم  لكرة 
�لن بمنهج �له��ية في �لنظم �لإد�رية 
و�لت�سريعات و�لهياكل و�لتم�يل و�لبني 

�لتحتية و�إعد�د �لالعبين.
من  لبد  �سرورية  خط��ت  هناك 
�لقدم  كرة  منظ�مة  لإ�سالح  �إتباعها 
�لم�سار  في  وو�سعها  �ل�س�د�نية 
�لذي  للم�ست�ى  و�لم��كبة  �ل�سحيح 
من  �لإقليم  دول  �أو  �لعالم  �ليه  و�سل 
ح�لنا، مع �ل��سع في �لإعتبار للمع�قات 
لمنظ�مة  �لخارجية  للبيئة  �لأ�سا�سية 
في  و�لمتمثلة  �ل�س�د�نية  �لقدم  كرة 
تحديات نه�سة �لمجتمع وقب�له للتغيير 
معل�مة  تحديات  وهي  �لإ�ستر�تيجي، 
وتع�ق نه�سة �لدولة �ل�س�د�نية ب�س�رة 
�لجانب  هذ�  �إهمال  تم  و�إذ�  عامة، 
نه�سة  تحديات  على  فقط  و�لتركيز 
قطاع كرة �لقدم ل�حده فاإن �لنتائج لن 

تك�ن مثالية.

ملخ�س خطوات اإ�سالح منظومة كرة 
القدم:

منف�سل  قان�ن  �إ�سد�ر  �إ�ستعجال 
للريا�سة و�آخر لل�سباب. 

�لمعايير  كل  �لقان�ن  يت�سمن  �أن   .2
كرة  ل�سناعة  �لدولية  و�ل�سيا�سات 

�لقدم �لإحتر�فية. 
3. قيام �لإتحاد �ل�س�د�ني لكرة �لقدم 
نظامه  وتعديل  �أو�ساعه  بت�فيق 
وم�جهات  يتفق  بما  �لأ�سا�سي 
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بما  �لقدم،  لكرة  �لدولي  �لإتحاد 
في ذلك:

لإد�رة  تنفيذية  لجنة  �إنتخاب  �أ. 
�لقدم  لكرة  �ل�س�د�ني  �لإتحاد 
ي�سمل  �أن  و�سرورة  15ع�س�ً�  من 
لجنه  �إن�ساء  �لإتحاد  لجان  تك�ين 
بدل  لل�سكاوي  و�أخري  للمناف�سات 
تجمع  �لتي  �لمنظمه  �للجنه  عن 
علي  �لن�ض  مع  �ل�ظيفتين...  بين 
ع�س�ية  بين  �لجمع  ج��ز  عدم 

�لإثنتين.
�لجمعية  ت�سكيل  في  تعديل  ب.�إجر�ء 
في  �لنظر  و�إعادة  �لعم�مية 
باأن  و�ل��سيطة  �لمحلية  �لإتحاد�ت 
يك�ن هناك ج�سم و�حد م�سئ�ل عن 
�ساأن �إد�رة كرة �لقدم تتبع له لجان 
منظمه بال�ليات و�لمحليات. علي 
�أن ت�سم �لجمعية �لعم�مية �لأندية 

�لتي تلعب علي �لم�ست�ى �لق�مي.
ج.�إعادة �لنظر في هياكل منظ�مة كرة 
�إن�ساء درجه ق�مية  �لقدم باأن يتم 
�أخرى �أدنى من �لدرجة �لممتازة، 
لتلعب  �لأولى  �لدرجة  ت�حيد  مع 
علي م�ست�ى كل وليه، بينما تك�ن 
�لدرجة �لثانية م�حدة على م�ست�ى 
من  �أكثر  بم�ساركة  �أو  محلية  كل 

محلية.
�لدرجة  دوري  ت�ســــــمية  تغيير  د. 
�لممتازة ليك�ن )�لدوري �ل�س�د�ني 
�لدرجة  ت�سمية  مع  للمحترفين( 
�لق�مية �ل��سيطة �لمقترحة لتك�ن 

)دوري �لدرجة �لممتازة(.
هـ. تتكفل �ل�سلطات �ل�لئية بالترحيل 
�لنظر  مـــــع  لفرقها،  و�لإقامة 
لدعم  ق�مي  �سندوق  �إن�ساء  في 

�لريا�سة.
�لإتحاد  لجان  �سمن  لجنة  �إن�ساء  و. 

بتن�سيق  مخت�سة  تك�ن  �ل�س�د�ني 
كرة  �إتحاد�ت  مناف�سات  وتفعيل 
ت��سيع  ل�سمان  �لفئ�ية،  �لقدم 
و�نتظام  �لم�ساركة  قاعدة 
و��ستيعاب  �لفئ�ية  �لمناف�سات 
�إعادة  �ألغت  �لذين  �لالعبين 
�أنديتهم.  �أو  درجاتهم  �لهيكلة 
دوريات   - �لم�ؤ�س�سات  )دوري 
�ل�سكنية- و�لأحياء  و�لقرى  �لمدن 
 - و�لنا�سئين  �لرو�بط  دوريات 
دوريات �لق��ت �لنظامية -دوريات 

�لمد�ر�ض و�لجامعات(.
�لت�سريعات  في  �لنظر  �إعادة  و. 

المنظمة للن�شاط الكروي بما يتفق 
و�لت�سريع �لعالمي. 

لت�فيق  �إنتقالي  م��سم  تنظيم  زـ 
�لأو�ساع وتطبيق �لهياكل �لجديدة 
�لدرجــــــات  ترهل  ولمعـــــــــالجة 

و�لإتحاد�ت و�لأندية. 
بت�فيق  �لق�مية  �لأندية  قيام  ح. 
�أو�ساعها وتعديل نظمها �لأ�سا�سية 
�لأندية  �إد�رة  منهج  ي��كب  بما 

�لمحترفة.
ط. اإعادة النظر في خارطة وتوقيتات 
يتفق  بما  �لكروي  �لم��ســــــــم 
و�إلتز�مات  �لأفريقية  و�لمناف�سات 
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قان�نيين  م�ست�ساريين  وتعيين 
متخ�س�سيين في �لإتحاد و�لأندية.

من  الموارد  باإ�شتنباط  الإهتمام  هـ. 
�لريا�سي  و�لت�س�يق  �لإ�ستثمار 
�ل�سركات  وت�سجيع  و�لرعايات، 

على ول�ج هذ� �لمجال. 
و. �لإهتمام بتح�سين �لع��مل �لخارجية 
�لم�ؤثرة �سلبًا و�لمتمثلة في �لإعالم 

�لريا�سي و�لجماهير. 
ل�سيا�سات  �لق�مية  �لأندية  تبني   .5
ح�سب  فرقها  بناء  في  جديدة 
و�لتي  �لبط�لت  فرق  بناء  معايير 

تت�سمن: 
�لالعبين  �أعمار  مت��سط  تقليل  �أ. 

تدريجيًا. 
ب. �أن يك�ن �لالعب�ن من حيث �لعمر: 

30 % �أقل من 23 عامًا 
50% بين 23 و 30 عامًا 
20 % �أكبر من 30 عامًا 

�إعتماد مبد�أ �لت�سعيد �ل�سن�ي من  ج. 
لعبي فرق �لمر�حل �ل�سنية. 

والإن�شباط  الم�شوؤولية  قيم  اإعالء  د. 
و�سط �لالعبين.

للفريق  مكتملة  فنية  �أجهزة  تعيين  هـ. 
�ل�سنية  �لمر�حل  وفرق  �لأول 
ت�سمل حتى وظائف �لمعد �لنف�سي 

و�أخ�سائي �لتغذية. 

ختاماً: 
حال  لإ�سالح  �لأكبر  �لتحدي  يبقى 
�إر�دة  ت�فر  ه�  �ل�س�د�نية  �لقدم  كرة 
وذوي  �لمخت�سين  كل  لدى  �لتغيير 
�ل�س�د�نية  �ل�ساأن بمنظ�مة كرة �لقدم 
و�لإلتز�م  �لم�ؤ�س�سية  �ساأن  �إعالء  مع 

�ل�سارم بالنظم و�لق��نين. 

ل�زير  يتبع  �لريا�سي  و�لتط�ير 
�لريا�سة �لإتحادي.

�ل�س�د�ني  و�لإتحاد  �لدولة  تبني   .4
ح�سب  و�لإ�سالح  �لنه�سة  لق��عد 

�لمعايير �لدولية و�لمتمثلة في: 
�أ. �لبني �لتحتية )�لمن�ساآت و�لمالعب 
�ل�سنية(  و�لمد�ر�ض  و�لأكاديميات 
�لإ�ستاد�ت  ت�ؤول  �أن  وي�ستح�سن 
ل�ز�ر�ت  لالإتحاد�ت  �لممل�كة 

�لريا�سة �لإتحادية و�ل�لئية. 
ب. �لجانب �لريا�سي و�لفني للعبة: 

و�لحكام،  �لمدربين  وتاأهيل  ت�فير 
كرة  �أ�سا�سيات  بتعليم  و�لإهتمام 
�لقدم ورعاية �لم��هب منذ �ل�سن 
�لمد�ر�ض  خالل  من  �لمبكرة 

�ل�سنية و�أكاديميات كرة �لقدم.
�لك��در  وتدريب  بتاأهيل  �لإهتمام  ج.   
�لأجهزة  في  �لعاملة  �لإد�رية 
�ل�ســــــــ�د�ني  لالإتحاد  �لتنفيذية 

و�لأندية. 
�لم��كبة  �لت�سريعات  �إ�سد�ر  د. 

مع  و�لأندية،  �ل�طنية  �لمنتخبات 
�سدور برمجة م�ستقرة وملتزم بها 
فيها  ير�عى  م��سم  كل  بد�ية  في 
و�لمحلية  �لأقليمية  �لمناف�سات 

للمنتخبات و�لأندية.
ي. تنظيم مناف�سات منتظمة وم�ستمرة 
�لع�دة  �أو  �ل�سنية،  �لمر�حل  لفرق 
لعبين  خم�سة  ت�سجيل  لنظام 
تحت �ل�سن باأندية �لدوري �لممتاز 
�ل��سيطة  �لق�مــــــــــية  و�لدرجة 

�لمقترحة. 
�لأجهزة  مرتبات  �لدولة  تتحمل  ك. 
�ل�طنية  للمنتخبات  �لفنية 

وميز�نية �لمنتخبات. 
تجني�ض  وقف  قر�ر  �إ�ستمر�ر  ل. 

�لالعبين �لأجانب.
على  تلعب  �لتي  �لأندية  تبعية  م. 
لالإتحــــــاد  �لق�مي  �لم�ســـــــت�ى 
�لإتحــــــــادية  ولل�ز�رة  �ل�س�د�ني 

وللق��نين �لإتحادية.
للتخطيط  ق�مي  مجل�ض  �إن�ساء  ن. 



مدير التشريفة الرئاسية

العقيد شرطة

عماد الدين هاشم
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الق�سر  مجلة  في  بك  نرحب  عماد،  العقيد  �سعادة   
اأن تطلعنا علي الدور الذي تقومون به  الجمهوري ونود 

من واقع عملكم بهدذه الدارة ؟
��سرف  علي  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لرحيم  �لرحمن  �هلل  ب�سم 
�ول  �أجمعين،  و�سحبه  �آله  وعلي  محمد  �سيدنا  �لمر�سلين 
دعني �قدم �لتهنئة �لحارة لل�سعب �ل�س�د�ني �لأبي وقيادته 
لال�ستقالل  �ل)60(  �لذكري  حل�ل  بمنا�سبة  �لر�سيدة 
�لمجيد و�أ�سال �هلل �أن يعيدها علينا ونحن في �أمن ورخاء، 
�لت�سريفات  �إد�رة  فان  �أخي  ب�س�ؤ�لكم  يخت�ض  فيما  �أما 
تعتبر و�حدة من �أقدم �لد�ر�ت حيث بد�أت في �أول عملها 
)بالخي�ل( وكانت تتبع في ذلك �ل�قت لد�رة �لمرور �لعام 
حيث  �لرئا�سة  �نتظمت  �لتي  �لتط�ر  عجلة  مع  وتط�رت 
�لم�تر  ثم  ومن   BC بالم�تر  وبد�أت  �لم��تر  �لي  تح�لت 
�لترياف ثم �لهارلي �لمريكي ثم �ل�س�زوكي و�خير �لم�تر 
�لم��تر  �أن��ع  �أحدث  �لفئة  هذه  وتعتبر   BMW �لحديث 
�لد�رة  فان  �أ�سلفت  وكما  �لعالم  م�ست�ي  علي  �لت�سريفية 
كانت تتبع للمرور وتح�لت عقب ذلك �لي رئا�سة �لجمه�رية 
القيادة  تحركات   åحي من  الموؤ�ش�شة  بهذ√  عملها  لرتباط 
بالتن�شيق م™  ال�شير  تامين خ£وط  للدولة من خالل  العليا 
تمثل  و�أي�سا  فيها،  �لمرور  و�إد�رة  �لخرط�م  ولية  �سرطة 
�لروؤ�ساء  �لت�سريفات �لخا�سة با�ستقبال �سي�ف �لبالد من 
وذلك  �لد�رة  بها  ت�سطلع  �لتي  �لمهام  �أهم  �أحد  و�لمل�ك 

احلماسة  موسيقي  تأسره  من  فمنهم  اخملتلفة  بأنواعها  التشريفات  تأسرهم  االشخاص  من  كثري 
ولعل  واخملتلفة  املتعددة  بتشكيالتها  العسكرية  العروض  تعجبهم  وآخرون  النظامية  القوات  عند 
اجلمهور  من  العديد  يؤمه  حيث  ذلك  علي  دليل  خري  اجلمهوري  للحرس  الدوري  التغيري  مراسم 
بالرؤساء  اخري جندها مغرمة بتشكيالت املوتركيت اخلاص  املتعطش واملتشوق لهكذا تشريفة، فئة 
اجلمهورية  برئاسة  التشريفة  ادارة  ومتثل  الشخصيات،  لتلكم  والوقار  الهيبة  من  نوعا  ذلك  ويعتربون 
وقت  يف  والتشريفية  التامينية  املهام  من  العديد  بها  يناط  والتي  الصورة  لتلك  املشرقة  الوجوه  أحد 
العقيد  سعادة  وقائدها  ركبها  حادي  ايل  اجللوس  من  البد  كان  وطبيعتها  املهام  هذه  وملعرفة  واحد 
اللقاء.. مضابط  فإيل  اجلمهورية...  برئاسة  التشريفات  قسم  عن  ليحدثنا  هاشم  الدين  عماد  شرطة/ 

اأجرى الحوار/ رئي�س التحرير
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�لعرف  لتنفيذ  �إ�سافة  �لمغادرة  وحتي  �ل��س�ل  لحظة  منذ 
�إعتماد  ت�سريفات  في  و�لمتمثل  �لجمه�رية  برئا�سة  �لمتبع 

�ل�سفر�ء �لجدد و�لذي يتم ب�ساحة �لق�سر �لجمه�ري.
هال ف�سلتم لنا هذه المهام حتي يطلع القارئ علي عمل 

اإدارتكم ؟
قبل  �إخطارنا  يتم  مثال  �لروؤ�ساء  �أحد  زيارة  عند  جدً�، 
�د�رة  مع  بالتن�سيق  بدورنا  ونق�م  �لزيارة  بتلكم  كاف  وقت 
للحر�ض  �إ�سافة  �لز�ئر  �ل�سيف  مقدمة  ووفد  �لمر��سم 
)�لم�كب(  �لم�تركيت  بتك�ين  �لترتيب  يتم  حيث  �لرئا�سي 
مختلفة  بت�سكيالت  م�تر   )21( عدد  ي�سم  و�لذي  �لر�سمي 

ح�ل �سيارة �ل�سيف �لز�ئر.

هل لنا ان نعرف بع�س انواع الت�سكيالت الت�سريفية؟
هناك �لكثير من �ن��ع �لت�سكيالت �لمتعارف عليها في مثل 
)ر�أ�ض  �ل�سهم(و  )ر�أ�ض  ت�سكيلة  و��سهرها  �لزيار�ت  هذه 
�لحربة( وت�سكيلة )�ل�سندوق( كل هذه �لت�سكيالت يتقدمها 
�لم�كب لم�سح خط  ر�أ�ض  )م�تر ك�سيف( ويك�ن غالبا على 
�ل�سير وتاأمينه وه� بمثابة )�إنذ�ر مبكر( لفر�د خط �ل�سير.

ماذا عن ت�سريفة اأوراق العتماد؟
وفق  �لجدد  �ل�سفر�ء  باعتماد  �لخا�ض  �لم�كب  ت�سكيل  يتم 
تن�سيق تام مع �إد�رة مر��سم �لدولة ومر��سم وز�رة �لخارجية 
م��تر   )7( وعدد  رئا�سيتان(  )عربتان  عدد  تحدد  حيث 
�لجديد  �ل�سفير  مقر  �أو  م�قع  �إلى  يتحرك  و�لذي  للم�كب 

)املوكب( الرسمي يضم عدد )21( موتر بتشكيالت 
خمتلفة حول سيارة الضيف الزائر..

االدارة كانت تتبع للمرور وحتولت عقب ذلك ايل رئاسة 
اجلمهورية الرتباط عملها بهذه املؤسسة..
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تجري  حيث  �لجمه�ري  �لق�سر  �إلى  لنقله  �إعتماده  �لمر�د 
مر��سم �لعتماد ب���سطة �ل�سيد رئي�ض �لجمه�رية مع مالحظة 
�أن �لم�كب ي�سير بدون علم دولة �ل�سفير �لمعتمد وبعد �نتهاء 
�إقامته  مقر  �لى  �لجديد  �ل�سفير  �إرجاع  يتم  �لعتماد  مر��سم 
ولكن هذه �لمرة يتم و�سع علم دولته �إيذ�نا ببد�ية عمله ك�سفير 

معتمد لدي �لبالد.
العقيد من  التي ذكرتموها �سيادة  التفا�سيل  من واقع هذه 
اأطلعتنا  فهال  جهات  عدة  مع  يرتبط  عملكم  ان  المالحظ 

على طبيعة هذه العالقة؟
نعم، يرتبط عمل اإدارة الت�شريفة بعدة اإدارات وهذا الرتباط 
يجيئ بعد �لتن�سيق �لتام. بيننا وبين تلك �لد�ر�ت �أو �لجهات 
فمثال لدينا تن�سيق تام مع �لخ�ة في �لحر�ض �لجمه�ري من 
ناحية )�لّزي( عند و�س�ل �أي رئي�ض �أو �سيف ز�ئر للبالد يك�ن 
هناك طاب�ر �سرف بحيث يك�ن بذ�ت �لل�ن �إمعانا في �لظه�ر 
�لز�هية  �لذهنية  �ل�س�رة  يعك�ض  وجميل  م�سرف  بمظهر 
�لجهات  من  بالعديد  عملنا  يت�سل  كما  �لجمه�رية،  لرئا�سة 

�لخرى كالمر��سم و�لحر�ض �لرئا�سي.
وتنظيم  قيام  ي�سكل  قطعا  عماد،  العقيد  �سعادة  اأخير  �سوؤال 
الذي  المر  لكم  اإ�سافية  مهاما  بالخرطوم  الموؤتمرات 
لل�ضغوط  �إ�ضافة  ونوعها  �لت�ضريفة  قوة  في  زيادة  يتطلب 
�سيق  ناحية  من  الموؤتمر  انعقاد  اثناء  لها  تتعر�سون  التي 
الزمن اأو ازدحام الطرق او كثرة الموؤتمرين، كيف تواجهون 

هذه الظروف وهل لديكم القوة الكافية لذلك ؟
قامت  �لتي  �لم�ؤتمر�ت  من  �لعديد  هناك  جيد،  �س�ؤ�ل  هذ� 
�لقمة  م�ؤتمر  مثل  �لخرط�م  �لعا�سمة  و��ست�سافتها  بالبالد 
�لقمة  �أو  �لعربية  �لقمة  �أو  �لفريقي  بالتحاد  �لخا�سة 
�ن  في  تحديا  لنا  �سكلت  �لم�ؤتمر�ت  هذه  كل  �لبا�سيفيكية. 
تك�ن علي قدر �لم�س�ؤلية من ناحية �ل�سكل �لعام للق�ة �إ�سافة 
رئا�سة  له  ��ستجابت  وقد  و�لتامينية  �لت�سريفية  لمهامها 
بزيادة  بدورنا  وقمنا  �لم��تر  من  �لمزيد  بت�فير  �لجمه�رية 
�فر�د �لق�ة مع تدريبهم بقدر كاف لأد�ء �لمهام وقد خرجت 
و�لت�سريفات  �لتنظيم  ناحية  من  مايك�ن  كاأح�سن  �لم�ؤتمر�ت 
�إ�سادة و��سعة من �ل�سي�ف �لذين حل�� على  �لمر �لذي وجد 

تلك �لم�ؤتمر�ت من روؤ�ساء حك�مات ومل�ك.

عند وصول أي رئيس أو ضيف زائر للبالد يكون هناك طابور شرف بحيث يكون بذات 
اللون إمعانا يف الظهور مبظهر مشرف..
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�لل��ء ركن طبيب/ �لطيب �إبر�هيم محمد خير

هل من ضرورة ملرجعية فكرية للحوار الوطني ؟ نعم. ومن يجيب بال فإنه ينكر 
أهمية الفكرة الواحدة للبلد الواحد املوحد حول مصاحله املشرتكة وقيمه العليا، 

ه عربها إيل هدفه اإلسرتاتيجي الواحد حسب فلسفته للحياة واملوت،  واملتوجٌّ
ر عنه بالبقاء يف رفاه وحرية حتت القيم الفاضلة.  واملعّبً

(قطية)
الحوار الوطني
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ويعزو �أ�سحاب �لإجابة بـ )ل( رف�سهم 
و�لثقافي  و�لعرقي  �لديني  �لتعدد  �إلى 
�أن  وين�س�ن  بالدنا،  في  و�ل�سيا�سي 
�لمرجعية  يت�سارب مع مفه�م  ذلك ل 
�ل��حدة  لدولتنا  �ل��حدة  �لفكرية 
ومجتمعنا �ل��حد. فالمرجعية �لفكرية 
حنك(،  )طق  ول  )غالط(  لي�شت 
ولكنها ناتج جهد �لعلماء في در��ستهم 
وحا�سرها  �ل�س�د�نية  �لأمة  لتاريخ 
و�لثقافية  �لدينية  حياتها  وو�قع 
�ل��قع  وم�ؤثر�ت  وم�ؤ�سر�ت  و�لفكرية 
�لدولي �لذي تعي�ض فيه، ثم ��ستخال�ض 
�لم�سار�ت  بين  كاختيار  م�ستقبلها 
في  �لجارية  �لح�سارية  �لمعرفية 

�لمجتمع �لإن�ساني.
كل  �لمعرفي  �لتن�ير  مركز  �سبق  وقد 

�ل�سيا�سية  و�لكليات  �لفكرية  �لمر�كز 
و�لمجتمعية �سبقًا �أ�سار فيه �لي �أهمية 
�لت��سل  وكيفيه  �لفكرية  �لمرجعية 
�إليها. وقد �أ�سدر جهدً� معرفيًا مقدرً� 
به  ذهب��  ثم  �لعلماء.  من  نخبه  بذله 
يطلب�ن �آر�ء �لعلماء و�لمفكرين ح�له، 
بالتن�سيق  عمل  ور�سة  له  فانعقدت 
بمجل�ض  �لقر�ر  �تخاذ  دعم  مركز  مع 
علماء  فيها  �سارك  �لتحادي.  �ل�زر�ء 
وقادة  �ل�س�د�نية  �لجامعات  من 
و�لبح�ث  �لدر��سات  ومر�كز  �لفكر 
بلغ  حيث  و�ل�سحفي�ن،  و�لإعالمي�ن 
عدد من �سرف �للقاء )73( �سخ�سًا. 
قر�ر  م�سروع  تبني  �إلى  خل�س��  وقد 
ي�ؤكد �سرورة �إقر�ر �إطار فكري يحكم 
علي  معتمدً�  �ل�طني،  �لح��ر  ه  وي�جًّ

�لم�ستركة  �لإ�ستر�تيجية  �لم�سالح 
علي  ومرتكزً�  �لفا�سلة،  و�لقيم 
لله�ية  �لثقافي  �لفكري  �لمكن�ن 
�ل�س�د�نية. ون�رد هنا ن�سًا من خطاب 
�لمركز  �أمناء  مجل�ض  رئي�ض  �ل�سيد 
�لكل  ثم  ب�سبب،  ومعلاًل  باأدب،  �سارحًا 

يقر�أ وي�سطنت: 

�س�د�ننا  مجتمع  لمك�نات  �لتحية 
�لحبيب و�أهلنا �لأوفياء في كل مكان.

و�لتحية لكم �أنتم �إخ�تي �لح�س�ر رم�ز 
�ُسلطة �لثقافة و�لفكر.

وبعد:

ولماذ�  نحن؟  من  بال�س�ؤ�ل  نبد�أ 
�إخ�تنا  نهج  وعلى  �جتمعنا؟ 
مين؟  عندك  �أقيف  )�لديدبانية: 
بالده..  على  �أمين  مين؟  �أمين  �أمين!! 
بالد ود حد �لزين: )بالد نا�سًا في �أول 
�سيء م��ريثم كتاب �هلل و�سيف م�سل�ل 
�لليل  ت�سق  و�ساقيًة  درع..  حد�ه� 
�لغير  بيدو  ورع..  �لخالوي  في  و�سيخًا 
بيناتم..  �للقمة  يق�سم��  ذ�تم..  على 
بدو �لز�د حتى �أكان م�سيرن ج�ع. ديل 
ة �لأمجاد..  �أهلي فهم ه�يتنا ح��ري �أُمَّ
نحبهم نحب �أهلنا، نحبهم مالذ ونا�سًا 
عز�ز، نحبهم حقيقة ونحبهم مجاز.. 
�سعر�ء  مع  ونغني  قيمنا،  في  ونتغزل 

سؤال يلوح.. 
ملاذا اجتمعنا؟ 

وعلى نهج إخوتنا 
)الديدبانية: أقيف 

عندك مني؟ أمني!! 
أمني مني؟ أمني 

على بالده
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�لم�سادير:
�أمة عزيزة ل بتنهان ول بتنغ�ض

بتمرق لي �لب�س�م �س�لتا ع�سرين َو�ْض
ْ� وتهدم ًدْو وتك�سر ًك�ْض بت�سرب �سَ
وحيلك يالمدوبل ل�مني كان َتنف�ض

******
لة ومبنية بالأخالق �أمة مكمَّ

�سب�رة و�ل�سبر ف�ق ع�ل عمَّ وحاق
اق ق�لة ع�وك �إج�ك ناطين تق�ل ُع�ًسّ

�إَخْلَف� �ْلَكي �إ�سرو �لخالق �لخاّلق
ه�ؤلء:  من  فنحن  ت�ساأل  �أن  �سئت  فاإن 
دياناتنا  تزيِّن  و�لأخالق،  �لقيم  �أُّمة 
رع  �أم�ن  عهد  منذ  �لت�حيد  عقائد 
�لت�ّجه  وجد�ننا  في  فر�سخ  و�أوزري�ض، 
و��ستهرنا  �لأحد.  �ل��حد  �هلل  �إلى 
بال�سجاعة منذ عهد رماة �لحدق، و�إلى 
عهد ت�سر�سل، عهد م�سارعة �لمك�سيم 
في كرري �ساهدً� عليه ت�سر�سل نف�سه، 
وولدة  وقعت  تبلدية  تكتيك  زمان  و�إلى 
تتحدث  وكرمنا  بدع  م�  و�لم�ت  فاقت 
عنه م��ئد �ل�سم�ض. ومروءتنا يج�سدها 
فك  من  �ساة  �إنقاذ  في  �للبيب  ود 
�ل�سبل�قة.  �سالل  لجج  في  �لتم�ساح 
و�لكفاح.  و�ل�سم�د  �لقيم  �أُّمة  فنحن 

و�إن �سئت �سعرً�: 
نحن ولد مهيرة ور�بحة و�لكند�كة

ونحن بعانخي جد �أب��تنا نحن �لتاكا
في حب �ل�طن نتَّال نبقى �سر�كة

ما يفرقنا ه�سريب ديال �أو ق�ل د�كا
* * * *

نحن ككر ولد دنق�ض مع �لخاذوق
ونحن كندكة و�لجر�ية و�ل���س�ق
�إن ه�سينا تلقانا �ل�سمح و�لذوق

و�إن �تلجلج �لقا�سدنا ياما ي�س�ق
* * * *

نحن جر�رق �ل�سابحات ه��دي �لليل
ونحن بنقر�ض �لقر�سة ون�سد �لحيل

ز�د �أب��تنا جرعة رك�ة من ت�تيل
�نا مالك �لجن ورب �لنيل َو�ِسْر ق�َّ

* * * *

�أدري  ول  ه�يتنا.  وهذه  نحن..  ه�ؤلء   
�لح��ر  في  �ل�سيا�سي�ن  �سيق�ل  ماذ� 
فهذ�  هذ�!!  من  �أكثر  �له�ية  ورقة  في 
ه� م�سم�ن ه�يتنا ن�ستقي منها مظلة 
ِمْرقها  على  ونرفع  و�ل�سلح  �لت�سامح 
�لخ�ف  من  و�لأمن  �ل�ِسلم  ]ر�سا�ض 
�إد�رتها  �س�لجانات  ونغذي  و�لج�ع، 
�أب� �سن و�لهد�ب و�لحريكة  بحكمة ود 
وم��سى  و�لجب�ري  و�لنمر  ومادب� 
وعي�سى ومحمد و�إبر�هيم و�أحمد حتى 
�سار ��سمنا �ل�سعبي محمد �أحمد.. فما 

�أ�سمانا وما �أعالنا.

ه�ؤلء نحن. �جتمعنا كمفكرين وعلماء 
�جتمعنا في خيمة  وفنانين،  ومبدعين 
�لح��ر �ل�طني بمركز �لتن�ير �لمعرفي 
يق�سدهم،  فالح��ر  �أهلنا  نحب  لأننا 
منه،  ونحن  ا  منَّ فه�  بلدنا  ر  نقدِّ ولأننا 
مقنعة  ود  على  جين  متفرِّ نقف  وًلن 
يناق�ض هم�منا ونل�ذ نحن بال هم ول 
ِهّمة كاأنُّه ل يعنينا، ولن نك�ن �سلبيين 
تجاه �لح��ر ومعانيه ومبانيه.. فتابعنا 
وفكرنا وقّدرنا ونظرنا.. فانتبهنا لفتق 

يحتاج لرتق، وهربة تحتاج لهبة، وح��ر 
يحتاج لإطار، ويتبادر �ل�س�ؤ�ل: 

�لكلية و�لإطار �لجامع  �لفكرة   ما هي 
�لذي �سيدور ح�له �لح��ر؟ وهل يمكن 
�أن يتم ح��ر مجٍد ومثمر بدونه ؟ وكما 
يق�ل�ن: هل �لقطية بال ب�رة �إل مجّرد 
�إلى  ن�سيف  �أن  فر�أينا  )�سريف؟!! 
�لجامع.  �لإطار  فكرة  �لح��ر  منهجية 
بت�ؤدة،  لحمته  �سغنا  باقتر�ح  وبادرنا 
�إليكم  وحملناه  باأييٍد،  �سد�ه  وبنينا 
�أن  بعد  باأيديكم  تلم�س�نه  قرطا�ض  في 
ومثلكم  روحكم  من  حاماًل  فيه  وثْقنا 
ه�  ما  في  وروؤ�كم  و�أفكاركم  وقيمكم 
باأف�سلكم،  �إليكم ول�سنا  مه  جاري. نقدِّ
بذمتهم  ي�سعى  باب:  من  نقّدمه  بل 
وعر�سًا  ن�سرً�  به  ن�سعى  ثم  �أدناهم. 
�أو  فرد  �س�د�ني  لكل  وتن�يرً�  وتعريفًا 
وحزب..  ومجم�عة  ومنظمة  كيان 
بها  ياأخذو�  �أن  �آملين  كن�سيحة  نرفعه 

�أو بما ه� �أف�سل منها.
 ولن ناأل�� جهدً� في فتح �أ�سرعتنا لح��ر 
فن�سف  تتالحق:  و�آر�ء  و�أفكار  اء  بنَّ
�لتاأريخ  لنا  وليذكر  �أخيك.  عند  ر�أيك 
جمه�رية  في  �سلطتنا  مار�سنا  قد  �أننا 
)كالم  ل�سنا  و�أننا  و�لثقافة،  �لفكر 
و�ل�سالم. فانتبه�� �أيها �ل�سادة �ل�سا�سة 
و�ل�ساربين  و�لجامعين  �لقا�سمين 
و�لطارحين، فم�عدنا معكم في د�ئرة 
بنا  فاأنتم  �ل�سعب،  ح�سرة  وفي  �لأُمة 
�لعالمين.  برب  و�لكل  بال�سعب  ونحن 
وليبق �ل�طن في حدقات �لعي�ن ولتبق 
ولتبق  و�لثريا،  �لُعال  في  �ل�س�د�ن  �أُّمة 
�لَمك:  )عناق  و�لثقافة  �لفكر  مر�كز 
ول  �سيد  تك.. ل عندها  له  بق�ل�  �لما 

في �لإيد.. محل ما تهيِّت تبيِّت.
ودمتم م�فقين.. 

مضمون هويتنا 
نستقي منها مظلة 

التسامح والصلح 
ونرفع على ِمْرقها 

رصاص الِسلم 
واألمن من اخلوف 

واجلوع،.



إصدارة القصر الجمهوري العـدد )36( - يناير 2016م

75

 وطن الجدود
 وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود.. وطني.. وطني..

وطن الجدود ِنعم الوطن خيراتو كم يتدفقن 
 اآن الآوان اأن نُمتحن في �سبيلو ل نطلب ثمن..

 وطني.. وطني..
وطن الجدود نحن الفداء من المكائد والعدا ن

تمنى ليك دايما ت�سود بدمانا نكتب ليك خلود
.. وطني.. وطني.. 

هيا يا �سباب هيا ياجنود هيا حطموا هذي القيود
 .. وطني.. وطني.

 هيا يا �سباب هيا لالأمام �سودانّا قد مّل المالم 
حرية كاملة هي الُمرام 

توؤخذ ول يجدي الكالم حذاري اأن وطنك ي�سام
 حذاري اأن ي�سبح حطام جهٌل.. وفقٌر..وانق�سام 

فلنتحد ويجب نعيد لوطنّا اأمجاد الكرام 
 .. وطني.. وطني..

هيا يا�سباب �سموا الجنوب القافلة �سارت لن توؤوب اأبنوا 
ال�سالم دكوا الحروب 

 وماء نيلنا يكون عذوب..
 وطني.. وطني..

اأهتف معي قل يا اأخي يحيا الكفاح وينتقي
 فليخرج الباغي ال�سقي ويرفرف العلم الأبّي

وطن الجدود

ولد محمد ع��ض �لكريم �لقر�سي بمدينة �لأبي�ض في �لعام 
تجارة  ويمتهن  �لمتمة،  مدينة  من  ينحدر  و�لده  1923م، 
ع��ض  محمد  �ل�ساعر  �بنه  فيها  ي�ساعده  �لتي  �لم���سي 
�لأ�سرة  تربى  حيث  �لأ�سرة،  مهنة  وهي  �لقر�سي،  �لكريم 
غبي�ض  �لأبي�ض  مدن  في  بها  ه�  متج�ل  ويبقى  �لما�سية 
ومدينة �لعبا�سية في جن�ب كردفان. وبحكم هذا الن�شاط 
�أم  �إلى مدينتي  ياأتي  �لكريم  �لتجاري، كان محمد ع��ض 
يلتقي  وهناك  �لما�سية،  هذه  لت�س�يق  مدني  وود  درمان 
باأ�سدقائه ومعارفه وزمالئه �ل�سعر�ء و�لفنانين يتحاورون 
في �ستى �سروب �لفن�ن، فن �لغناء و�ل�سعر وهي ميادين 
تعلق بها ود �لقر�سي منذ �أن كان تلميذ� بمدر�سة �لأبي�ض 
�لأميرية �ل��سطى، حيث كان ي�ستخدم �لدوبيت في تاأليف 
خالد  من  بكل  متاأثر�  �لر�بعة  بال�سنة  وه�  �لم�سرحيات 
�ل�قت،  نف�ض  في  ببط�لتها  ويق�م  و�لعبادي  �لرو�ض  �أب� 
و�ساعر. م�سرحي  كمبدع  �لتاريخ  ذلك  منذ  ��ستهر   وقد 

وطن �لجدود.

�سهدت مدينة �سندي في �لعام 1924م �أول �سرخة كرو�ن 
�لى  �لتاريخ خرج  ذلك  ففي  �ل�س�د�ن  كل  �أطرب  بعد  من 
�هلل  عبد  �لفكي  خل�ة  في  در�ض  �ل�سفيع.  عثمان  �لدنيا 
�لج�ير 1929-1931م ثم �لمدر�سة �لأولية �سندي 1932م 
وقبل �أن يكمل �ل�سف �لر�بع ت�فى و�لده وكان �لأكبر خرج 
1936م  �سندي  ب�س�ق  بالتجارة  يعمل  وبد�  �لمدر�سة  من 
بمحل بالقرب من زنك �لخ�سار حاليا ون�سبة ل�سغر �سنه 
فكان  �سنعة  �ختيار  في  ففكر  �لمحل  �إد�رة  في  ينجح  لم 
عنده خيارين �أما �سائق �أو حياكة مالب�ض )ترزي( فاختار 
�لحياكة وذهب �إلى �أحمد محمد ود �لخ��جة وكان ترزيًا 

ب�سندي فتعلم منه هذه �ل�سنعة.

�أ�سبح رئي�سا لجمعية  بالفن لذلك  من �سغره كان مغرمًا 
باأغاني  ومغرمًا  �ل�سمالية  �لولية  بالمدر�سة  �لنا�سيد 
�لحقيبة وله �س�ت جميل جدً� وكان �ل�ستاذ ��ل�سيخ �لعطا 
وح�سن نجيلة ي�سجعانه وهم �لذين جعاله رئي�سا للجمعية 

لما يتمتع به من مهار�ت و�مكانيات �س�تيه هائلة.
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في  �لقناة  ت�سييد  في  �لعمل  بد�أ 
خالل  فيها  �لعمل  و�أكتمل  1960م 
وقد  �ساقًا  وكان عماًل  �أع��م  ع�سرة 
ُ��ستخدمت فيه �أدو�ت و�آليات ب�سيطة 
لتك�سير �لحجارة لفتح �لممر �لمائي 
عبر �لجبال وكانت تعبئة جماهيرية 

و�لن�ساء  �لرجال  فيها  �سارك  كبيرة 
وج�سرت  وحك�مي�ن  مز�رعي�ن 
بالأنهار  �لمنطقة  لربط  �لقناة 
من  �أكثر  �لقناة  ط�ل  ويبلغ  �لقريبة 

1500 كلم.
 بنيت �لقناة علي جانب �لمنحدر�ت 

من جبال )تايهانغ( لنقل �لمياه من 
نهر )ت�سانغ(، وتم تاأ�سي�ض �أكاديمية 
قادة  وتدريب  )لتاأهيل  �لقادة 
)لينزهاو(  منطقة  في  �لم�ستقبل( 
قادة  لتعليم  كبيرة  دللة  ولذلك 
�لم�ستقبل معني �لت�سحية و�لن�سال 

قصة كفاح جيل

قناة العلم األحمر 
الصينية

 تعترب قناة العلم األحمر من أكرب وأضخم اإلجنازات يف تاريخ البشرية...تقع يف 
حمافظة )خنان( شمال العاصمة بكني بالقرب من مدينة)لينزهاو( وتاريخيًا ُعرفت 
أرض هذه املنطقة بنقص املياه وقلة األراضي املستصلحة، وعانت املنطقة من 

اجلفاف وتأثر السكان احملليني وهلك أكرث من )1650( شخص بسبب اجلوع وهذا 
العدد ميثل 4,3% من جمموع السكان يف )نيتشو( يف ذلك الوقت.
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قادة  وتاأهيل  و�إعد�د  �ل�ساق  و�لعمل 
يتحدون �ل�سعاب و�لم�ستحيل.

حياة  في  كبير  �أثر  للقناة  وكان   
ري  في  و�ساعدت  �لم��طنين 
36،000 هكتار من �لأر��سي و�أمدت 
بالمياه  �سخ�ض   567،000 ح��لي 

في  �سخمة  زر�عية  نه�سة  و�أحدثت 
ونه�سة  �إجتماعيًا  وتط�رً�  �لمنطقة 
عمر�نية و�سناعية وتجارية �أ�سهمت 
�لحديثة  �لمالمح  ت�سكيل  في 
بعد  �ل�سعبية  �ل�سين  لجمه�رية 
�سهدتها  �لتي  �لكبرى  �لتح�لت 

و�لإنفتاح  �لإ�سالح  و�سيا�سة  �لدولة 
�لقرن  �سبيعنيات  في  �لعالم  علي 
�لما�سي كدولة �سنفت في م�ساف 
و�سناعيًا  زر�عيًا  �لمتقدمة  �لدول 

وتجاريًا.

مقال
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مدير المكتب التنفيذي لرئاسة الجمهورية
في اأول حوار له يك�سف النقاب عن م�سروع الحو�سبة الإلكترونية وي�سفها بالم�سروع المهم

يف إطار اإلسرتاتيجية العامة للدولة والتي ترمي إلستكمال برنامج احلكومة اإللكرتونية ولتحقيق 
أهداف تلك اإلسرتاتيجية وجعلها واقعا ملموسا، سعت رئاسة اجلمهورية إىل استيعاب عدد 
مقدر  نصيب  واإلتصال  املعلومات  إدارة  نالت  وقد  التخصصات  مبختلف  الشباب  من  مقدر 
بضمها لعدد من الكوادر املؤهلة والقادرة على إحداث الطفرات الكبرية واملرجوة التي برزت 
اجلمهورية،  رئاسة  وكيل  يتبناها  والتي  والتقنية  اإلدارية  النظم  تطور  سمات  من  كواحدة  اآلن 
ولعل املكتب التنفيذي قد نال قصب السبق حيث انتظمت املكتب اآلن عملية حوسبة شامل 
وللوقوف علي تلك اخلطوة إلتقينا باالستاذ/ أبوبكر عوض ليطلعنا علي خطوات هذا املشروع..

األستاذ. أبوبكر عوض
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اأوًل نرحب بك اأخي اأبوبكر ون�سوقها 
هذا  اإنطالقة  علي  التهنئة  لك 
�سوف  اأنه  نري  والذي  الم�سروع 
في  كبري  اإدارية  نوعية  نقلة  يحدث 
علي  اأطلعتنا  فهال  الرئا�سة  موؤ�س�سة 

تفا�سيل هذا النجاز ؟ 
�لق�سر  مجلة  في  بالخ�ة  نرحب 
عبر  �لحارة  �لتهنئة  ونقدم  �لجمه�ري 
�لعظيم  �ل�س�د�ني  لل�سعب  مجلتكم 
بمنا�سبة �لذكري �ل )60( لالإ�ستقالل 
علينا  يعيد  �أن  �هلل  من  �أتمني  �لمجيد 
ترفل  �لعظيمة  وبالدنا  �لذكري  هذه 
بث�ب من �لعزة و�لكر�مة، وكما تف�سلتم 
رئا�سة  فاإن  �لمعروف  ومن  �إخ�تي 
�ل�سيادية  �لم�ؤ�س�سة  تمثل  �لجمه�رية 
�لعليا بالبالد وهي �أعلي �سلطة �سيا�سية 
ت�سدر  �أن  �لطبيعي  ومن  وتنفيذية 
و�لمر��سيم  �لرئا�سية  �لقر�ر�ت  عنها 
�لدولة  �ساأن  تنظم  �لتي  �لجمه�رية 
و�أم�رها لذلك جاء �لتفكير في �سرورة 
ماي�سدر  وجميع  �لقر�ر�ت  هذه  حفظ 
و�أر�سفتها  للدولة  �لعليا  �لقيادة  من 
ب�س�رة تت��فق مع �لإ�ستر�تيجية �لعامة 
برنامج  لإ�ستكمال  �لهادفة  للدولة 

�لحك�مة �للكترونية.

في  نظركم  وجهة  من  الهدف  ماهو 
اإنفاذ هذا الم�سروع ؟

�لعمل  ح��سبة  �إلي  �لم�سروع  يهدف 
�لإجر�ء�ت  لكل  وكلية  �ساملة  ب�س�رة 

و�لأن�سطة بم�ؤ�س�سة �لرئا�سة.

من  المزيد  نريد  اأبوبكر،  اأخي  عفوا 
ن�سع  حتى  الم�سروع  عن  التفا�سيل 

القارئ في ال�سورة ؟
جد�، يرتكز �لم�سروع علي تبني ثالثة 
�إعتقادنا،  في  ومهمة  رئي�سية  محاور 
�لمعل�مات  تاأمين  بنظام  يتعلق  �لأول 
و�لذي ينق�سم بدوره �إلي خم�سة مك�نات 
رئي�سية مثل ت�سنيف �لمعل�مات �إد�رتها 
بعيد� عن �لمهدد�ت و�لمخاطر و�أي�سا 
للتعامل  و�لمنية  �لقيا�سية  �ل�سيا�سات 
باأهمية هذ�  �ل�عي  ورفع م�ست�ى  معها 
�لتاأمينية  �لمهام  تحديد  مع  �لبرنامج 
�أما  �لم�ؤ�س�سة  د�خل  ككل  للم�ظفين 
�إد�رة  نظام  في  فيتمثل  �لثاني  �لمح�ر 
بمعنى  �لإلكتروني  و�لتر��سل  �ل�ثائق 
�سير  ومتابعة  �لإجر�ء�ت  ح��سبة 
�إلكترونيا  �لم�ستندية  و�لدورة  �لعمل 
�لعمل  �إن�سياب  في  ي�ساعد  �لذي  �لأمر 
مع  عالية  وكفاءة  وي�سر  �سه�لة  بكل 
بنظام  ماقارناها  �إذ�  �لتكلفة  تقليل 

�لقي�د�ت �ليدوي �لذي كان �سائد� قبل 
في  فيتمثل  �لإخير  �لمح�ر  �لم�سروع، 
�لأر�سفة �لإلكترونية و�لتي تقلل بدورها 
�سه�لة  مع  و�لمال  و�ل�قت  �لجهد  من 
و�لمعل�مات  �لم�ستند�ت  �إ�سترجاع 

ب�س�رة �أ�سهل.

هل هذا يعني باأنكم �ستقومون باأر�سفة 
القرارات الجمهورية اإلكترونيا ؟

�أدق  بمعنى  �أو  �سرعنا  فعال  نحن 
لأر�سفة  �لنهائية  �لمر�حل  في  نحن 
�لقر�ر�ت �لجمه�رية �إ�سافة للمر��سيم 
و�لقر�ر�ت  �لرئا�سية  و�لت��سيات 
�أنف�سنا  على  �آلينا  لأننا  �أي�سا  �ل�ز�رية 
عمل  بيئة  نح�  �لكامل  �لتح�ل  �أهمية 
فاعلية  �أق�سى  ولتحقيق  )لورقية( 

مرج�ة من هذ� �لم�سروع �لكبير.

هل لديكم اإح�سائية دقيقة بالقرارات 
العام  منذ  الجمهورية  والمرا�سيم 

1989م عام قيام الإنقاذ ؟
�إعتقاد�  ذلك  من  �أبعد  ذهبنا  نحن 
قمة  هي  �لجمه�رية  رئا�سة  باأن  منا 
�أر�سفة  فتمت  بالدولة  �لم�ؤ�س�سات 
�لعام  منذ  �لجمه�رية  �لقر�ر�ت 
�لجمه�رية  للمر��سيم  �إ�سافة  1956م 
و�لقر�ر�ت  �لرئا�سية  و�لت��سيات 

�ل�ز�رية منذ بد�ية �لعام 2015 
كلمة اأخيرة:

�لق�سر  مجلة  في  �إخ�تي  لكم  �ل�سكر 
من  �لمزيد  لكم  و�أتمني  �لجمه�ري 
لجميع  �أزفها  مجلتكم  وعبر  �لت�فيق 
�لجمه�رية  برئا�سة  و�لأخ��ن  �لزمالء 
بانه �سيتم تدريب جميع �لم�ظفين علي 
باأهمية  �ل�عي  م�ست�ى  لرفع  �لبرنامج 
ب�س�رة  �لمعل�مات  نظام  مع  �لتعامل 
�آمنة ووفق مهام تاأمينية �سنك�سف عنها 
في خ��تيم هذ� �لم�سروع ومن هنا نحيي 
برئا�سة  �لمعل�مات  �إد�رة  في  �أخ�تنا 
هذ�  على  ت�سرف  �لتي ظلت  �لجمه�رية 

�لأمر حتى خرج بال�س�رة �لمر�سية.

حـــــــــوار



الراحل المقيم 
 صالح ونسي

وفاة املهندس صالح الدين 
ونسي حممد خري وزير رئاسة 

اجلمهورية يف يوم االحد احلادي 
عشر من أكتوير 2015م بجمهورية 

أملانيا االحتادية، أثارت لواعج 
وكوامن ممن عرفوا الرجل عن 

قرب فتبارى الكثري منهم يف رثاء 
الفقيد من واقع تقلده للعديد من 
املواقع و كما قال السيد رئيس 
اجلمهورية كان أكرب من عمره 
ويؤدي ما يوكل إليه من مهام 

وطنية بأحسن مما تتوقع القيادة 
ألنه نشأ يف عبادة اهللا فهو ال 

يخاوي إال يف اهللا وال يعادي إال يف 
اهللا، هكذا كان فقيدنا فقيد األمة 
الراحل صالح ونسي فنسأل اهللا 

له حسن القبول وآلله وأسرته 
الكبرية يف رئاسة اجلمهورية 

وأسرته الصغرية الصرب اجلميل...

اإعóاد/ ناLي علي ب�صير

80
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ال�سيد رئي�س الجمهورية..
كل من عرف �سالح �أحبه لأنه طيب �لخالق، طيب �لمع�سر، 
ول�ف وكنا ندخره ليك�ن و�حدً� من قياد�ت هذه �لأمة لأنه 
ن�ساأ فب عبادة �هلل وتعلق قلبه بالم�ساجد ونعلم �أنه ل يخاوي 

�إل في �هلل ول يعادي �إل في �هلل....
ول نق�ل �إل ما ير�سي �هلل �سبحانه وتعالى)�إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جع�ن(...

م�ساعد  المهدي  ال�سادق  عبدالرحمن  الركن  العميد 
وكلمات  موؤثرة  باأبيات  الفقيد  رثى  الجمهورية...  رئي�س 
�سادقة وجاءت مرثيته بعنوان )�سالح ون�سي من الذين 

ياألفون ويوؤلفون( جاء فيها:
�أيامك م�سن مثل �لبروق �لرفن

كتر �لن�ح عليك ترع �لعي�ن ما جّفن
تاج عز �ل�سد�قة رقد معاك و�إتكفن

�لج�د و�لب�سا�سة �إتقالدن و�إت�فن

اأول من  الرفاعي: كان  الأ�سماء  المجاهد. طيب  ال�ساعر 
رثى الفقيد الراحل حيث قال:

�لدنيا ما د�ر قر�ر و�لم�ت ي�سيل كل �لب�سر
و�حدين يف�ت� بال وج�د في �لدنيا ل ح�ض لخبر
وو�حدين بك�ن�� مخلدين بالذكرى حل�ين �لأثر

نح�سب �سالح زول منهم �سادق ومخل�ض وكم ح�سر
�إ�سالمي �سادق كان �سفيف

ل ذمه خان...ول غدر

ويرثي  الدم  بمداد  يكتب  عمر..  ح�سن  اأمين  دكتور 
الفقيد...

يا �أخي في �هلل..
يا قرة عين �لمتقين،،

يان�سيمًا رّف ف�ق جبين �لمتعبين..
يا �سالح..

�أنت بالحق رفيق �ل�سالحين..
ما لقلبي �لي�م.. مفط�ر حزين..

ما لجفني.. �سح دمع �لمقلتين

العربي  الح�سين  اأحمد  ال�سفير  قريحة  جادت  ثم  ومن 
الراحل و�سماته وهو  بابيات جميلة عبر فيها عن �سفات 
الذي عرفه عن قرب، حيث عمل مديراً لمكتبه لفترة من 

الزمان فقال....
ل قادر �أرثيك بالكالم
ل جاري في يدي �لقلم
حتى �لدم�ع �إتحجرت

�أبت �لنزيف و�لدمعة دم

مقتطفات



82

الأ�ستاذ/ علي عثمان محمد طه
وهذه �سهاده هلل وللتاريخ كان مثاًل لل�ساب �لمثابر �ل�سادق، 
نح�سبه ول نزكي على �هلل �أحدً� في خدمة دينه و�إعالء كلمة 
ربه وفي خدمة م��طنيه من خالل �لم��قع �لتي كلف بها وقد 
كان مثاًل لالأخ�ة �ل�سادقة بين �إخ��نه في �لعمل �ل�سالمي 

و�لعمل �ل�طني �لعام.

)من  بعنوان  طويلة  مرثية  كتبت  حمد،  �سناء  ال�سفيرة/ 
�سناء حمد..... اإلى �سالح ون�سي....

�أيا �سيخي........ و�خي وقرة عيني....
�أحقًا ترجلت؟؟

ما علمت قبل م�تك �أن �لنج�م في �لتر�ب تغ�ر
�أيا �سالح.... لم يترك لي �أحبابك �سيئًا ننعيك به

لم يترك� لي �إل فجيعتي ونزف قلبي.....
�أيا �أخي �لذي لم تلده �أمي....يالهف �أمي

�أيا ع�سدي...بم�تك فت ع�سدي

البالد  فقيد  الآخر  هو  اأن�سد  البرير  عبدالملك  الدكتور 
فقال:

غدً� نقبر ج�سدً� تهدهده م�سامات �لندى �لرقيق
ويبقى حلم �ل�سباب و�لتقى و�لأتر �ل�ل�د

لم ولن تفارقنا يا ون�سي وبينا �سناء و�إخ��نك
و�خ��تك وبقية �لعقد �لفريد......

الذين  من  بالعالم  الدولة  وزير  يو�سف،  يا�سر  ال�ستاذ 
كتبوا اأي�ساً عن الراحل فجاء مقاله:

�لروح  تلكم  تظلل  عالمة  �ل�سالحين  �سيماء  كانت  )لقد 
�لكبيرة، و�أي �سالح �أعظم من �سل�ك �إيماني عميق يتمظهر 
بقر�آن  باكرً�  يبد�أ  �لذي  ذلك  �لي�مي  فعله  تفا�سيل  كل  في 
�لآخر  بالي�م  يقترن  حتى  ويمتد  �ل�سل��ت  وخ�س�ع  �لفجر 

�سعيًا وجهادً�....

في  و�سادقة  موؤثرة  كلماته  معتز مو�سى... جاءت  الوزير 
الكال�س(  )مجامل  عبرها  الفقيد  خاطب  لأنه  معناها 

فقال:
حينما  خلت  عق�د  لثالث  كنا  �لذي  �سالح،  �لي�م  )غادرنا 
�لمعاجم  �إلى  نفزع  ل  �ل�سادق  �لأخاء  معنى  علينا  يلتب�ض 
ويزيد  �لمعنى  فيعطينا  �ل�سب�ح  وجهه  نت�سفح  كنا  ولكن 
وكنا �إذ� �إفتقدنا �أخ �لحق �لمجاهد ففي ج��ره ننعم بدفء 

�لإخاء، لي�ض في دروب �لدنا وو�ساعتها ولكن هناك......

ين�ساب  الذي  الجميل  والقلم  النيقة  المفرده  �ساحب 
روعة وتجلى )ال�سادق الرزيقي(

طريف  بنت  �لفارعة  ق�سيدة  فيجتر  �لفقيد  برحيل  يفجع   
مرثيات  �أن  �لكاتب  يعبر  حيث  طريف  بن  �ل�ليد  �أخيها  في 
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�لقالئد �لالئي برقن ولمعن يتقا�سرن 
ور�ء  �لندى  كما  ويت��رين  دونه  �لي�م 

�لزهر.....

علي ح�سن اأحمد الب�سير: رثى الفقيد 
بكلمات مترعات �سادقات فقال:

تلين،  ل  و�لحروف  تطاوع  ل  �لكلمات 
�أعجز �أن �جد �أو�سافًا تليق ب�سالح... 
ول  عنه  بالحديث  ت�سج  �ل�سافير  كل 
�سامه  �سالح  كان  لقد  تقترب...  تكاد 
بين �أتر�به تمامًا مثلما كان �ب�ه �ل�سيخ 
ون�سي رحمه �هلل عالمًا ور�ئدً� من رو�د 
�لحركة �لإ�سالمية وكان بيتهم بيت علم 
هنا  �لمحتاجين....  ومالذ  و�سيافة 

تربى �سالح ون�ساأ �عظم تن�سئه......
- عثمان �لب�سير �لكبا�سي.... عبر عن 
ختمه... �سادق  بمقال  �لفقيد  رحيل 
وياليتم  عليك....  �هلل  رحمة  )�ل 
ويالتعب  و�لنبل،  و�لخالق  �لمروء�ت 

من يخلفك(.

قبي�س اأحمد الم�سطفي..قال..
متد�فعين  ليهرع��  �إخ��نه  كل  )وجم 
بيته  نح�  مكل�م  وف�ؤ�د  ثقيله  بخط��ت 
بحي �لأزهري جن�ب �لخرط�م، جاءو 
�لحزن  �ل  يجمعهم  �سئ  ل  عجل  على 
كبيرً�  فقدً�  يبك�ن  �إجتمع��  �لعري�ض، 
تخرج  �لدم�ع  ع�سى  �أنف�سهم  ويعزون 

فلكل  وح�سر�تهم  �آلمهم  من  �سيئًا 
و�حد منهم مع �سالح ق�سة لم تكتمل 

وم�عد م�سروب لم يلتئم.....

اأ�سرف ابراهيم قال:
ولما تجف بعددم�ع �لحركة �ل�سالمية 
من  ن��جز  �سباب  رحيل  على 
وثلة  جلب  كان  �آخرهم  �لمجاهدين 
من مجاهدي �لدفاع �ل�سعبي حتى بك�� 
بالأم�ض وبالدمع �لثخين ويكاد �لن�سيج 
�لر�حل  بك��  ماخذ،  كل  منهم  ياأخذ 
على  مدل�قًا  مد�دً�  بك�ه  ون�سي  �سالح 

�لأور�ق و�لأ�سافير....

مقتطفات
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نحو وعي أكبر بأهمية

بقلم: ال�سفير د. خالد محمد فرح 

وغري  منه  املادي  والرتاث  اآلثار  على  احملافظة  أهمية  ظلت 
املادي يف السودان، متثل هاجسًا ملّحًا بالنسبة لكاتب هذه 
الصعيدين  على  وذلك  بالقصرية،  ليست  فرتة  منذ  السطور 
الشخصي واملهني على حدٍّ سواء. ولعل أناسًا كثريين مثلي 
داخل البالد، ينتابهم ذات الهاجس أيضا. ومن احملتمل، بل من 
املؤكد أن بعضهم قد عّبر بالفعل عما يعتمل يف نفوسهم 
حيال هذا املوضوع، بالكتابة والنشر، أو احلديث من خالل وسائل 
خمتلفة.  أزمان  يف  واملرئية  واملسموعة  املقروءة  اإلعالم 
والتوعوي  اإلرشادي  والنشاط  الدور  إىل  باإلضافة  بالطبع،  هذا 
الذي تضطلع به املؤسسات ذات الصلة بهذا املوضوع بحكم 
والرتاث،  والسياحة  واإلعالم،  الثقافة  وزارات  مثل  وظيفتها، 
لآلثار  القومية  والهيئة  ما،  مستوًى  على  والتعليم  والرتبية 
الصحف  إىل  باإلضافة  لليونسكو،  الوطنية  واللجنة  واملتاحف، 
املفرتض.  هو  هذا  أو  األخرى،  اإلعالم  وسائل  من  وغريها 

المحافظة
على اآلثـــار
والتراث في السودان
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�إهتمامي بهذ� �لأمر على �ل�سعيد  �أما 
�ل�سخ�سي، فالأنني كنت وما زلت منذ 
ب�سدة  ومهتمًا  �سغ�فًا  �لطلب،  �أيام 
�لمادي  وتر�ثه  و�آثاره  �ل�س�د�ن  بتاريخ 
لم  �أنني  من  �لرغم  على  و�لثقافي، 
�أكاديمية  در��سة  ذلك  من  �أيًا  �أدر�ض 
ولم  �لجامعية،  �لمرحلة  في  ر�تبة 

�أتخ�س�ض في �أي منها. 
�لناحية  �لأمر من  بهذ�  �هتمامي  و�أما 
قد  �أنني  ك�ن  من  جاء  فلعله  �لمهنية، 
�أُتيحت لي �لفر�سة باأن ت�ليت من�سب 
مندوب �ل�س�د�ن لدى منظمة �لي�ن�سك� 
بباري�ض خالل �لفترة بين عامي 2011 
و2013م، وهي ذ�ت �لفترة �لتي عملت 
�سفير�  �أي�سًا،  �ل�قت  نف�ض  في  فيها 
�لجمه�رية  لدى  معتمدً�  لل�س�د�ن 
لي،  ت�سنى  فقد  وبالتالي  �لفرن�سية. 
�لأولى،  �ل�سفة  خالل  من  خ�س��سًا 
�أن �أتعرف عن كثب على ماهية �لتر�ث 
�لمادي وغير �لمادي لدولة ما، و�أهمية 
�لمحافظة على �لآثار، و�سائر متعلقات 
�ل�س�د�ن  با�سم  �ساركت  وقد  �لتر�ث. 
خالل �لفترة �لمذك�رة، في �جتماعات 
�نعقدت  �لتي  �لعالمي  �لتر�ث  لجنة 
)لينين¨راد(   Æب£ر�شبير �شان  بمدينة 
ي�ني�  �سهر  خالل  �لرو�سية،  �سابقًا 

2012م. 
�لما�سي  ن�فمبر  �سهر  �أو�خر  وفي 
�للجنة  نظمتها  ندوًة  �سهدُت  2015م، 
بقاعة  للي�ن�سك�  �ل�س�د�نية  �ل�طنية 
�ل�سارقة بجامعة �لخرط�م، بالت�سامن 
ح�ل  بال�س�د�ن،  �لي�ن�سك�  مكتب  مع 
تحت  و�لتر�ث،  �لآثار  على  �لمحافظة 
رعاية وم�ساركة معالي �لأ�ستاذ محمد 
�ل�سياحة  وزير  م�سطفي،  زيد  �أب� 
وبح�س�ر  �لبرية،  و�لحياة  و�لآثار 
وم�ساركة معالي وزير �لثقافة، �لأ�ستاذ 

�لطيب ح�سن بدوي. 

إن التجديد والتحديث 
احلقيقي ينبغي أن يكون يف 
األشياء اجلوهرية، أي يف 
اللباب وليس القشور

مقال
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�ل�سفير  �سعادة  �أ�ستاذي  فني  �سرَّ وقد 
�لدكت�ر ن�ر �لدين �ساتي، باأن طلب مني 
للم�ساركة  �أعدها  قد  كان  ورقٍة  تقديم 
بها في �لندوة �لمذك�رة بالنيابة عنه، 
ن�سبة ل�سفره حينئٍذ خارج �لبالد. وقد 
بعن��ن:  �ساتي  �لدكت�ر  ورقة  جاءت 
منظ�ر  من  �لتر�ث  على  )�لمحافظة 

ثقافة �ل�سالم(. 
�ل�سارة  �أّن من بين ذكرياتي غير  على 
�ل�سخ�سية  و�نطباعاتي  ما،  ن�عًا 
مع   – �لأ�سف  مع   – �لإيجابية  غير 
عم�مًا  �لالمبالي  �ل�س�د�نيين  تعامل 
طالبًا  كنت  عندما  �أنني  �لآثار،  مع 
�لن�سف  خالل  �لخرط�م  بجامعة 
�لما�سي،  �لقرن  ثمانينيات  من  �لأول 
�أحيانًا  ما�سيًا  �أ�سير  و�أنا  �أ�ساهد  كنت 
�لقطاع  من  �لأيمن  �لجانب  بمحاذ�ة 
�إلى  �لجمه�رية،  �سارع  من  �ل�سرقي 
وفي   ،“ ي  ُبرِّ “ نفق  من  قلياًل  �لغرب 
قبالة �سف مباني مجمع �للغة �لعربية 
�لع�ن  ومف��سية  �لم�سارف  و�تحاد 
�لإن�ساني حاليًا، ب�سعة �أوتاد م�سن�عة 
من �لحديد �ل�سلب، مزعزعة وبع�سها 
وي�سقط  مكانه  من  ينخلع  �أن  ي��سك 
�لزمن،  ع��دي  ب�سبب  �لأر�ض  على 
ويبدو  الإهمال.  فرط  من  وخ�شو�شًا 
�أنها  �لحديدية  �لأوتاد  تلك  هيئة  من 
�سف،  �سكل  في  ومثبتة  مغروزة  كانت 
ومما  معينة.  م�سافات  بينها  وتف�سل 
روؤو�سها  �أن  �لأوتاد،  تلك  عن  �تذكره 

هذه  يحمل  بارز�  نق�سًا  تحمل  كانت 
با�سا  غردون  ��ستحكامات   “ �لعبارة: 
عن  �لذكر  �أهل  بع�ض  �ساألنا  ولما   .“
باأنها  �أفادونا  �لعجيبة،  �لأوتاد  تلك 
�لتح�سينات  من  جزءً�  تمثل  كانت 
 « با�سا  غردون   « �لإنجليزي  �أمر  �لتي 
�آخر حكمد�ر لل�س�د�ن في عهد �لحكم 
ح�ل  باإقامتها  �لم�سري،   – �لتركي 
منه  محاولة  في  وذلك  �لخرط�م، 
ل�سد �أي هج�م لجحافل �أن�سار �لإمام 
�لمدينة،  تحا�سر  كانت  �لتي  �لمهدي 
ذلك،  عن  رغمًا  بالفعل  �جتاحتها  ثم 
بتاريخ 26 يناير 1885م كما ه� معل�م.
ع�سر  نح�  م�سي  بعد  لحظت  ولكنني 
�سن��ت منذ ذلك �لتاريخ �أو �أكثر قليال، 
�أو  �لأثرية،  �لحديدية  �لأوتاد  تلك  �أن 
يهتم  لم  �لتي  غردون،  ��ستحكامات 
و�أخ�سى  تماما.  �ختفت  قد  �أحد،  بها 
�أن تك�ن قد �سرقت، �أو تم تهريبها �إلى 
و�أعيد  �سهرت  حتى  �أو  �لبالد،  خارج 
�سبكها في �سكل �آلت �أو �أو�ني حديدية 

�أخرى، و�هلل �لم�ستعان.
وحتى �إذ� ما �فتر�سنا جدًل �أن تلك �لال 
�لمخلفات  لتلك  �لإهمال  وذلك  مبالة 
للدمار  �لقابلة  وغير  �لمتينة  �لأثرية 
بد�فع  ق�سدً�  تم  قد  ب�سه�لة،  و�لتلف 
تع�د  �أنها  �عتبار  على  مثاًل،  وطني 
وتخ�ض  بغي�سة،  ��ستعمارية  فترة  �إلى 
م�ستبدً�  م�ستعمرً�،  �أجنبيًا  حاكمًا 
�سارل�ض   “ �لجنر�ل  ه�  ومتغطر�سًا، 
غ�ردون “، فما بال جزء كبير من �أثر 
�لمهدية، وهي ج�هرة  �آثار  عظيم من 
ماآثرنا �ل�طنية بال ريب، و�أعني بذلك 
جزءً� من �ل�س�ر �لأ�سلي �لقديم لح��ض 
�لغربي  جزئه  في  �هلل،  عبد  �لخليفة 
�لمحازي ل�سارع �لم�ردة، قد تم هدمه 
�س�ر  مكانه  وبني  عق�د،  ب�سعة  قبل 

�لط�ب  من  وجدر�ن  باأعمدة  جديد 
بع�ض  �إلى  بع�سها  م�سدودة  �لأحمر، 
بالل�ن  مطلية  �لحديد  من  بق�سبان 
مح�ض  تقديرنا  في  �إنه  ؟.  �لأخ�سر 
و�أهمية  بالتر�ث  و��ستهانة  وعي  قلة 

�لمحافظة عليه كما ه�. 
ر�أي  على  فترة  قبل  وقفت  قد  وكنت 
عني  نّد  ما  م��سع  في  من�س�ر  طريف 
و�سفه  ما  �ساحبه  فيه  �نتقد  �لآن، 
وغير  �لمت�سرع  �ل�س�د�نيين  بقر�ر 
ق�سى  �لذي  ق�له،  حد  على  �لحكيم 
باإرجاع  مبا�سرة،  �ل�ستقالل  ُبعيد 
بعيرً�،  يركب  وه�  غردون  تمثالي 
�إلى  يعتلي �سه�ة ح�سان  وه�  وكت�سنر 
هي  حجته  وكانت  بريطانيا.  بلدهما 
�أنه كان ينبغي علينا �أن نحتفظ بذينك 
م�س�ّرة،  �سغيرة  حديقة  في  �لتمثالين 
عن  بعيدً�  �سغير،  خا�ض  متحف  �أو 
ُت�ستفز �لم�ساعر  �أعين �لعامة، حتى ل 
�سياحيًا  مز�رً�  و�سيك�نان  �ل�طنية، 
عم�مًا،  لالأوروبيين  بالن�سبة  معتبرً� 
�ل�س�د�ن  يزورون  �لذين  وللبريطانيين 
مالي  وبمقابل  �لخ�س��ض،  وجه  على 

جزيل ي�سب في خزينتنا �لعامة. 
�لإفريقية  �لبلد�ن  بع�ض  ر�أيُت  ولقد 
كال�سنغال مثاًل، وهي ما تز�ل تحتفظ 
باأ�سد �لآثار تذكيرً� باأب�سع ما ه� م�سئ 
�آثار  مثل  �لإن�سانية،  للكر�مة  وجارح 
بعد  على  �ل��قعة   “ ق�ري   “ جزيرة 
ح��لي ثالثة كيل�متر�ت �سمال �لعا�سمة 
منها  ُت�سدر  كانت  و�لتي   ،“ “ د�كار 
�سحنات �لم�سترقين �لأفارقة ق�سرً� �إلى 
�لدنيا �لجديدة عبر �لأطلنطي لب�سعة 
�ل�سنغالية  �لجزيرة  وهذه  قرون. 
قائمة  �سمن  م��س�عة  �ل�سغيرة، 
تدر  وهي  للي�ن�سك�،  �لعالمي  �لتر�ث 
�أم�ًل طائلة في كل ي�م،  على �ل�سنغال 
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يحر�س�ن  �لذين  �ل�سياح  �ألف  ب�سبب 
�لعالم.  بقاع  �ستى  من  زيارتها  على 
ولكن يبدو �أننا في �ل�س�د�ن، قد تاأثرنا 
�لإنفعالي  بطبعنا  ذ�ك  قر�رنا  في 
�لمعروف، وخ�س��سًا عندما ��ستخفنا 
�أد�ء مطربنا  ق�ل �ساعرنا، وخ�س��سًا 
�لعطبر�وي لأن�س�دة: » يا غريب بلدك 
ولملم  ولدك  معاك  �سيل  لبلدك..  ياّل 
عددك “ �لخ.. وو��سح �أنها عبار�ت ل 
�لم�ستعمر وجميع  �أية مهادنة مع  تقبل 

متعلقاته.
كل  متابعة  من  �لأ�سف  مع  �أتمكن  لم 
�لتي  و�لمناق�سات  و�لمد�ولت  �لأور�ق 
جرت في ندوة �لمحافظة على �لتر�ث 
و�لآثار �لتي �نعقدت م�ؤخرً� بالخرط�م، 
تك�ن  �أن  خا�سة  ب�سفة  �آمل  ولكنني 
على  �ل�لية  �أيل�لة  �إ�سكالية  م�ساألة 
قد  و�ل�ليات،  �لمركز  بين  ما  �لآثار 
تم �لتطرق �إليها في تلك �لندوة. ذلك 
للعام  �لنتقالي  �ل�س�د�ن  د�ست�ر  باأّن 
�لإ�سر�ف  حق  �ل�ليات  يمنح   ،2005
ي�سكل  ذ�ته  حد  في  وهذ�  �لآثار.  على 
مع�سلة كبرى تتطلب معالجة مالئمة. 
ذلك بب�ساطة لأن �لآثار هي �آثار �لدولة 
جميعها، بل �إن بع�ض �لآثار �لتي تحظى 
�لتر�ث  قائمة  �إلى  �لن�سمام  بمزية 
�لعالمي، مثلما ه� �لحال مع مجم�عتي 
في  مروي  جزيرة  و�آثار  �لبركل،  �آثار 
�ل�س�د�ن، ت�سبح تلقائيًا ملكًا لالإن�سانية 
جمعاء، مما يتطلب تعاماًل مبا�سرً� بين 
�لدولة �لمعنية عبر �سلطاتها �لمركزية 
في  �لي�ن�سك�،  منظمة  مع  �ل�سلة  ذ�ت 
بالن�سبة  وخ�س��سًا  بها،  يتعلق  ما  كل 

لل�سبل �لكفيلة ب�س�نها وحمايتها.
بكل  محتاج�ن  �ل�س�د�ن،  في  �إننا 
�ل�عي  رفع  �إلى  ملحة،  وب�س�رة  تاأكيد 
وفئاته  �سر�ئحه  بكافة  مجتمعنا  لدى 

باأهمية �لمحافظة على �لآثار و�لتر�ث 
تاريخها  ورمز  �لبالد  عن��ن  لآنها 
�لعريق،  �لح�ساري  و�إرثها  �لتليد، 
�لح�ض  ترقية  �إلى  بحاجة  �أننا  مثلما 
في  و�لبهاء  �لح�سن  وتملي  �لجمالي، 
نح�  �لندفاع  وعدم  و�لعتق،  �لعر�قة 
ثمن.  باأي  و�لتحديث  �لتجديد  طلب 
قائم  قام  ل�  �أن  مثاًل  تتخيل  �أن  فلك 
�لب��ستة  مبنى  بتجليد )كالدن(  �أه�ج 
فاروق  جامع  �أو  �لمالية،  وز�رة  �أو 
�لالمعة  �لأل��ح  تلك  بمثل  بالخرط�م، 
تنت�سر ب�س�رة  �لتي جعلت  �لمتال�سفة 
�ل�سن��ت  خالل  �لخرط�م  في  مزعجة 
هذ�  مثل  تم  ل�  �أن  �سك  فال  �لأخيرة. 
�لعمل، ل �سمح �هلل، فاإنه �سيك�ن كارثة 

عظيمة.
�إن �لتجديد و�لتحديث �لحقيقي ينبغي 
�أن يك�ن في �لأ�سياء �لج�هرية، �أي في 
بذلك:  ونعني  �لق�س�ر.  ولي�ض  �للباب 
�لنظافة، و�لنظام، و�لته�ية، و�لإ�ساءة، 
وت�فير �لمر�فق �لحي�ية �لأ�سا�سية مثل 
�ل�سالمة،  ومقت�سيات  �لر�حة،  بي�ت 
ذلك  كل  وف�ق  �لخ،  �لط��رئ  ومخارج 

ح�سن �إد�رة �لمبنى �لمعني.
�لتي  �لعريقة  �لم�ؤ�س�سات  �إلى  و�نظر 
�أنا�ض  عليها  ويق�م  �لتقاليد،  تحترم 
يعرف�ن  ومتح�سرون،  ومثقف�ن  و�ع�ن 
�لمعمارية،  �لبيئة  تنا�سق  معنى 
كجامعة  و�لتناغم،  و�لن�سجام 
تز�ل  ما  تجدها  مثاًل،  �لخرط�م 
و�لجمالي  �لمعماري  للم�سهد  وفية 
�إليها  �أُ�سيفت  مهما  لمبانيها،  �لعام 
�أن  من  �لرغم  على  جديدة،  مباٍن 
غردون  كلية  وهي  �أل  �لأ�سا�سية  ن��تها 
�لرئي�سية  �لمكتبة  مبنى  �أو  �لتذكارية، 
�أكثر من مائة  �إلى  �إن�سائها  يع�د تاريخ 

عام. فحري بنا �أن نتعلم منها.

فاإن  �لختام،  في  �أمر  من  يكن  ومهما 
على  �لمحافظة  باأهمية  �ل�عي  رفع 
جزء  تقديرنا،  في  هي  و�لتر�ث  �لآثار 
�لملكية  تقدي�ض  باأهمية  �ل�عي  من 
�لعامة و�لمحافظة عليها ب�سفة عامة. 
ت�سافر  بال�سرورة  ي�ستدعي  وهذ� 
�لجه�د �لترب�ية و�لإر�سادية و�لتثقيفية 
�لتربية  م�ؤ�س�سات  عبر  وتكثيفها 
و�لتعليم و�لإعالم و�لثقافة، ف�ساًل عن 
منظمات �لمجتمع �لمدني ذ�ت �ل�سلة، 
�لق��نين،  وتفعيل  ت�سديد  ذلك  وف�ق 
ردعًا  بدقة،  تطبيقها  على  و�لحر�ض 
ور�ء  من  و�هلل  و�لمخالفين،  للمعتدين 

�لق�سد وه� يهدي �ل�سبيل.

مقال
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الحكم الالمركزي
الق�صر الجمه�ري ت�صتبق اإنعقاده وتلتقي وكيل الحكم االإتحادي لي�صلط ال�ص�ء على 

فعاليات م�ؤتمر تقييم وتق�يم تجربة..

نحو سودان واحد مستقر..
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يف  ومتطورة  ومرتاكمة  ثرة  جتارب  للسودان 
والالمركزي  واالقليمي  احمللي  احلكم  جماالت 
االن،  وحتي  عشر  السادس  القرن  مطلع  منذ 
1٩51م  لسنة  احمللي  احلكم  قانون  وميثل 
البارزة  التطور  معامل  املتعاقبة  والقوانني 
اجرت  وقد  احمللي  احلكم  جمال  يف  والظاهرة 
الدراسات  من  العديد  املتعاقبة  احلكم  انظمة 
احلكم  نظم  تطوير  بهدف  واملؤمترات  والورش 
واالدارة واحداث نقلة نوعية يف اطار التشريعات 
احلكم  ديوان  كان  وملا  اخملتلفة  والقوانني 
علي  االشراف  بها  املناط  اجلهة  هو  االحتادي 
نظم  إنطلقت  وقد  احلايل  واالدارة  احلكم  نظام 
ستتوج  والتي  املاضي  سبتمرب  منذ  الديوان 
باملؤمتر القومي لتقييم جتربة احلكم الالمركزي، 
حيث حظيت الفعاليات باهتمام بالغ من االجهزة 
لنا  البد  كان  التفاصيل  من  وملزيد  اخملتلفة 
باب  جمعة  صديق  االستاذ  ايل  اجللوس  من 
اللجنة  رئيس  االحتادي،  احلكم  ديوان  وكيل  اهللا، 
به... ومرحبا  فأهال  القومي،  للمؤمتر  التنفيذية 

احلكم الالمركزي
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مجلة  في  بك  نرحب  الوكيل،  ال�سيد 
ان تطلعنا  واأرجو  الق�سر الجمهوري 

علي فكرة الموؤتمر ب�سورة عامة ؟
�لق�سر  مجلة  في  بالخ�ة  نرحب 
�ل�س�د�ني  �ل�سعب  ونحي  �لجمه�ري 
عبركم بالعيد �ل60 لذكري �ل�ستقالل 
فيجيئ  �س�ؤ�لك  �أما بخ�س��ض  �لمجيد 
�لدولة  �هتمام  و�قع  من  �لم�ؤتمر 
وذلك  و�لد�رة  �لحكم  نظم  بتط�ير 
للدولة  �لكلية  �لهد�ف  خالل  من 
لل�ق�ف  �لمختلفة  �لحكم  لم�ست�يات 
ودعمها  و�لنجاحات  �ليجابيات  علي 
و�لعمل  و�لمع�قات  �ل�سلبيات  ور�سد 
باقتر�ح  م�ستقبال  تفاديها  على 
�أهمية  مع  و�لحل�ل  �لمعالجات 
�لقليمية  �لتجارب  مز�يا  ��ست�سحاب 
و�لدولية مماي�ستلزم �عادة هيكلة نظم 
بفاعلية  �لتعامل  من  يمكن  بما  �لحكم 

مع معطيات �ل��سع �لحالي.

ماهو المنهج الذي ا�ستخدمتوه لقيام 
هذا الموؤتمر خا�سة وان نظم الحكم 
قد  المتعددة  وم�ستوياته  المختلفة 

تعقد المر بع�س ال�سئ ؟
ب��سع  قمنا  ولكن  �سحيح  كالمك  نعم 
و�لذي  �لم�ؤتمر  لقيام  محدد  منهج 
روعي فيه �أن يك�ن ق�ميا وذلك با�سر�ك 
و�لقطاعات  �لحكم  م�ست�يات  كافة 
و�لتحاد�ت  و�لم�ؤ�س�سات  و�لهيئات 
�لمدني  �لمجتمع  ومنظمات  �لن�عية 
و�لد�ست�ريين و�لتنفيذيين و�لت�سريعيين 

ومر�كز  �لجامعات  من  و�لكاديميين 
وذوي  و�لخبر�ء  �لعلمي  �لبحث 
م�ساركة  �لي  بال�سافة  �لهتمام 
�لخت�سا�سيين  من  �لبحثية  �لمر�كز 

من �لدول ذ�ت �لتجارب �لمماثلة.

ماهي اهدافكم التي ترمون اليها من 
هذا الموؤتمر ؟

يهدف �لم�ؤتمر �ول �لي حماية وتج�سيد 
�ل�حدة  مم�سكات  ومق�مات  مبادئ 
�ل�طنية بجانب �ل�ق�ف علي نجاحات 
و�سلبيات تجربة �لحكم �لالمركزي مع 
�قتر�ح �لحل�ل ومعالجة �ل�سكالت في 

�طار �لهد�ف �لكلية للدولة.
علي  اطلعتنا  هال  �سديق،  ا�ستاذ 
خالل  من  نقا�سها  تم  التي  المحاور 
الفعاليات  في  قدمت  التي  الوراق 

التي ت�سبق الموؤتمر العام ؟
من  �لعديد  �لفعاليات  ناق�ست  جدً�، 

يظل نظام احلكم الالمركزي 
بتدرجه من تنزيل السلطات 

والتفويض والتحويل 
القاسم املشرتك يف ظل 

الدولة املوحدة
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هذه  وتتمثل  و�لمرتكز�ت  �لمحاور 
و�لت�سريعات  �ل�سيا�سيات  في  �لمحاور 
جانب  من  هذ�  و�لعالقات  و�لهياكل 
�لم��رد  مح�ر  هناك  �خر  جانب  ومن 
و�لخدمات  و�لقت�سادية  �لب�سرية 
ومح�ر �لحكم �لمحلي ومح�ر �لتجارب 
�لتجارب  هنا  بها  و�عني  �لعالمية 

�لم�سابهة لنا.

للتجربة  م�سابهة  تجارب  توجد  هل 
ال�سودانية في بع�س الدول؟

�لتجربة  �لي  بالنظر  ولكن  نعم 
و�لد�رة  �لحكم  مجال  في  �ل�س�د�نية 
يالحظ �لتط�ر �لمتدرج في �ل�سلطات 
وهذ�  �لتنظيمية  و�لهياكل  �لت�سريعية 
�لبالد  ل��قع  ��ستجابة  يجيئ  �لتط�ر 
�لمختلفة  حقبها  في  �لحكم  وفل�سفة 
�لالمركزي  �لحكم  نظام  يظل  ولكن 
بتدرجه من تنزيل �ل�سلطات و�لتف�ي�ض 
ظل  في  �لم�سترك  �لقا�سم  و�لتح�يل 
�ل�سيغة  باعتباره  �لم�حدة  �لدولة 
�ل��قع  لإ�ستيعاب  و�لن�سب  �لوفق 
و�لجتماعي  و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي 
و�سكل  �لمتمايز  و�لجغر�في  و�لثقافي 
�لر�هنة  للتجربة  وقاعدة  ن��ة  ذلك 
�لح��ر  م�ؤتمر  في  �لت��فق  تم  حيث 
1989م  �ل�سالم  ق�سايا  ح�ل  �ل�طني 
�لفيدر�لي  �لحكم  نظام  تبني  علي 
��سباب  لعدة  وذلك  �وفق  كنظام 
�لرقعة  معروفة بطبيعة �لحال كات�ساع 
�لت�سال  و�سائل  و�سعف  �لجغر�فية 
�لثني  و�لتن�ع  و�لتعدد  و�لم���سالت 

و�لديني... �لخ هذه �ل�سباب.

خرجت  التي  التو�سيات  اأبرز  ماهي   
بها الفعاليات ؟ 

ت��سيات  هنالك  عامة  ناحية  من 
كثيرة خرجت من �ل�ر�ض �لتي �نعقدت 
�ن  علي  كالتاكيد  �لمختلفة  بال�ليات 

احلكم الالمركزي

�لنظام  ه�  �لالمركزي  �لحكم  نظام 
ثابت  د�ست�ر  و�سع  و�سرورة  �لمثل 
�لر�أ�سية  �لعالقات  وتحديد  للبالد 
و�ل�ليات  �لمر�كز  بين  �ل�سلطات  في 
�لمحليات  �سلطات  علي  �لتغ�ل  ومنع 
�لهياكل  �ل�سالم ومر�جعة  ون�سر ثقافة 
بالم��رد  و�لهتمام  �لد�ست�رية 
�لب�سرية �لى �آخر هذه �لت��سيات وهذ� 
غي�ض من في�ض، �أي�سًا هناك ت��سيات 
�لق�مية  بال�ز�ر�ت  �لخا�سة  �ل�ر�ض 
�لق�مية  �لقطاعية  �ل�ر�ض  وت��سيات 
كقطاع �لخدمات و�لتنمية و�ل�سيا�سات 
�لدولي  �لتعاون  وقطاع  و�لت�سريعات 
خرجت  وهذه  �لخارجية  و�لعالقات 
�أن  �أظن  ل  وكثيرة  متعددة  بت��سيات 

�لم�ساحة �ستكفي ل�ستعر��سها.

كلمة اأخيرة ال�سيد الوكيل:
�لهد�ف  �لإعتبار  في  ن�سع  �أن  لبد 
نظام  لتبني  �ل�ستر�تيجية  و�لغايات 
�يقاف  تمثل  و�لتي  �لالمركزي  �لحكم 
��سافة  �ل�سالم  و��ستد�مة  �لحرب 
لبناء  جميعا  �ل�س�د�ن  �بناء  تهيئة  �لي 
ولياتهم و�يجاد معادلة تمكن �لغلبية 
عن  �لتعبير  من  �لمختلفة  و�لقليات 
د�ست�رية  �سمانات  وو�سع  معتقد�تهم 
كافية تح�ل دون تغ�ل م�ست�ى �ل�سلطة 
�لمحلي  بالحكم  �لهتمام  مع  �لعلي 
في  �لجماهير  لم�ساركة  �أد�ة  باعتباره 
تقديري  في  �لهد�ف  وهذه  �ل�سلطة 
بناء  خارطة  �سكلت  �ل��قع  وبمعطيات 
تج�سدها  خالل  من  و�لحكم  �لدولة 
في �لعديد من �ل�سيا�سات و�لت�سريعات 
تطبيق  لم�سيرة  �لمنظمة  و�لهياكل 

�لتجربة �لر�هنة.

حتديد العالقات الراسية يف السلطات بني املراكز والواليات 
ومنع التغول علي سلطات احملليات..
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ربه  ايل  انتقل  والذي  السياسية  االدارة  نائب مدير   املرتجم اخلاص للسيد رئيس اجلمهورية، 
يف عصر يوم 16/مارس/2015م اثر علة مفاجئة، ويعد الفقيد من الكفاءات السودانية النادرة 
يف حقل اللغات والرتجمة حيث تخرج يف معهد املعلمني العايل قسم اللغة االجنليزية وعمل 
سنوات معلما للغة االجنليزية يف خمتلف انحاء السودان وتخرج علي يديه املئات من الرموز 
للبالد  عاد  حتي  السعودية  العربية  باململكة  مرموقة  وظائف  يف  الفقيد  عمل  كما  الوطنية، 
يف  واالخالص  بالتفاين  له  ونشهد  اجلمهورية.  رئيس  للسيد  اخلاص  املرتجم  وظيفة  وشغل 

العمل طيلة فرتة عمله بالقصر اجلمهوري حتي لقي ربه.

أحمد إبراهيم داؤود غزالي
المترجم الخاص لرئيس الجمهورية

رحل سرًا..
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رحل سرًا..

�لأ�ستاذ/ محج�ب ف�سل بدري
يرثي �لفقيد غز�لي...

�لجمه�ري،  �لق�سر  ردهات  في  به  �لتقي  كلما 
ومحياه  �لمهيبة،  بقامته  �لكثيرة  �لأ�سفار  في  �أو 
دوما  وجهه  علي  �لمر�س�مة  و�بت�سامته  �ل�ق�ر، 
بمطلع غنية عثمان ح�سين  �أبادره  )خلقة �هلل(، 
�ل��سئ  وجهه  فين�سح  ياغز�لي(  عي�نك،  )من 
بطل  )ه�ي  بق�له  علي  ويرد  خفي،  بب�سر 
لخابيطك دي يا �أ�ستاذ( وه� �ل�ستاذ �إ�سطالحا 
�أ�ستاذ لقبا. لمن ل  �أن ت�سبح كلمة  ومعنى، قبل 
لقب له ثم يلتزمني ب�سدره �لحن�ن ويكمل باقي 
�لبيت، )وحي �لهامي وخيالي( ذلكم ه� �لمربي 
�بر�هيم  �أحمد  باذن �هلل(  له  �ل�ستاذ )�لمغف�ر 
�لمحت�م  �لأجل  و�فاه  �لذي  غز�لي،  د�ووؤد 
)و�قفا( كما �ل�سجار، �لتي تم�ت و�قفة )�إن �لى 

ربك �لرجعي(.
�لحديد  يق�ل وه� يحكي ذكرياته، حملت �سنطة 
جنزير(  )�أب�  ميد�ن  �سطر  ويممت  كتفي  علي 
وقد  ور�ئي  عم�م  �لخرط�م  محطة  تركت  بعدما 
و�سلناها بقطار نيال، وحطت رحالي في �لميد�ن، 
وقد �ذنت �ل�سم�ض بالمغيب، ومعي زميل لي، حيث 
ق�سينا ليلتنا �ساهرين، حتي ��سبح �ل�سبح فجاء 
ل�ستكمال  �لخرط�م،  جامعة  �لي  ير�سدنا  من 
)كلية  �لعالي  �لمعلمين  بمعهد  �لقب�ل  �جر�ء�ت 
يجيب  �لكالم  ولما  �لخرط�م(  جامعة  �لتربية 
�لكالم، تعرف عر�سا �أن من طالبه عبد �لرحيم 
وع�سر�ت  ع��ض  محمد  ومكاوي  ح�سين  محمد 
�لقادة و�لم�ساهير، غز�لي يدخل كما �لن�سيم في 
هدوء ويتخذ مجل�سه �لي �لخلف قليال كما تقت�سي 
�لجنبي  و�سيفه  �لرئي�ض  بين  �لمر��سم  فنيات 
�لي  �لعربية  من  �لرئي�ض  حديث  نقل  يت�لي  حيث 
�لي �لنجليزية وليترجم  �لر�سمية(  �لدولة  )لغة 
ليحتاج  فالرئي�ض  �لعربية،  �لي  �ل�سيف  حديث 
لتعديل  يتدخل  �لرئي�ض  �سمعت  ولقد  لترجمته، 
عبارة �و �كمال �لمعني عندما يترجم حديثه �ي 
مترجم �خر، �سفير �و زير، �ل في حالة )غز�لي( 
لل�سيف  ويترجمها  �لرئي�ض  عبار�ت  يحفظ  �لذي 

باللغة �لنجليزية بادق و�ن�سع �لعبار�ت.

حملت شنطة احلديد علي كتفي وميمت شطر ميدان 
)أبو جنزير( بعدما تركت حمطة اخلرطوم عموم ورائي..
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ق�ية  ب�س�رة  ت�ساهم  �لتي  �لمتميزة  �ل��سائل  من  يعتبر  �لجتماعي  �لتكافل 
�أن  ق�ة  من  �أوتي  ومهما  لي�ستطيع  فالفرد  و�هد�فه  �لمجتمع  غايات  لتحقيق 
وتعاونه  وتر�بطه  �لمجتمع  تكافل  تتطلب  �لحياة  لأن  منفردً�  غاياته  يحقق 
ليقدم كل منهم جهده وفكره ومعرفته كل في مجاله لتحقيق �لغايات و�لأهد�ف 
�ل�سامية لغر�ض �ل�سفات �لنبيلة بين �فر�د �لمجتمع من محبة و�إخاء وتر�بط 

�لعالقات �لجتماعية وبناء مجتمع متعاٍف ومتما�سك.
�سندوق تكافل �لعاملين برئا�سة �لجمه�رية ظل ومنذ تاأ�سي�سه يلعب دور� بارز� 
و��سحا  و�رتياحا  �ثر  ترك  مما  �لنبيلة  �لن�سانية  �لغايات  تحقيق  في  ومهما 
في نف��ض �لعاملين بالرئا�سة. وحقق �لعديد من �لنجاز�ت �لر�ئدة للعاملين 

و�لتي من �أبرزها:
�لم�سروع �لزر�عي بم�ساحة 120 فد�ن.  .1

زو�ج �لبركة �لثاني و�لذي تم فيه عقد قر�ن 70 زيجة علي يد �ل�سيد رئي�ض   .2
�لجمه�رية في �سبتمبر2015م.

ت�فير خر�ف �لأ�ساحي بالتق�سيط �لمريح للعاملين.  .3
ت�فير �لم��د �لتم�ينية عبر �لمتجر �لتعاوني للعاملين.  .4

�لتم�يل �ل�سغر عبر �لبن�ك.  .5
تف�يج عدد من �لعاملين لد�ء فري�سة �لحج.  .6

صندوق تكافل 
العاملين برئاسة 

الجمهورية
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