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 المقدمة                                     

 .... اعزاىي العلماء

 من خريجي معهد المعلمين العالي... 

 

 ... رني أن أقدم لكم الجزء الثاني سي     

 ...من كتاب ينابيع من معهد المعلمين العالي

 كما وعدتكم... 

 

 ونسبة لعدم مشاركاتكم الكريمة.... 

 بارسال المواضيع التربوية.. والثقافية.. واالجتماعية.. 

 فقد لجأت القتباس بعض مما أرسلتموه... 
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 وذلك لبعض منكم.... 

 

 آمل أن تنال رضاكم.... 

 دمتم... 

 ودامت... 

 ذكريات...

   معهد المعلمين العالي الطيبة.
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 الينبوع األول                                 

 

 د. عمر محمد العماس           ...من ذكريات الطفولة              

 

 تمساح الكشيف                               

الكشيف(            )تمساح  إلى  )التماسيح(  عن  الحديث  يقودنا 

)إبراهيم( الملقب ب..)الكشيف(، في  الشهير، الذي  شال أو )ختف(  

)تصول   )التماسيح(  كانت  عندما  المنصرم،  القرن  خمسينات  أوائل 

الناس  أنظار  أمام  النيل، من غير رقيب، وتظهر  ( في مياه  وتجول 

 )عديل( و )على عينك يا تاجر(. 

 

ال أزال أذكر ذلك الفتى )أطال هللا عمره(، الذي حمل النبأ )جاب     

خبر   غير  الخبر(،  إصراٍر  في  مسرعاً  يجري  وهو  )االختطاف(، 

المبعثرة  الجديدة  الحلة  غرف  بين  ما  المسافات  متخلالً  في    طبيعي، 

عمنا    شبشة دار  صوب  متجهاً  الوقت،  ذلك  في  حيشان(،  غير  )من 

 )الطيب ود أحمد( والد )إبراهيم الكشيف(. 

عريضتين        قدمين  تعلوان  طويلتين،  بساقين  يتمتع  الفتى  كان 

يغطي  ح جارياً،  وهو  وجهه  أمام  وتتقابالن  ركبتاه  تتعالى  افيتين، 

تلك   عن  بالكامل  يكشف  الدمورية،  )قماش(  من  )عراقي(  جسمه 

الجري،   أثناء  النحيلين  فخذيه  من  باليسير  ليس  وجزءاً  الركبتين، 

إال   وقتها،  منها،  أفهم  لم  بكلمات  يتصايح  ذلك،  جريه  خالل  وكان 

 ك... :  بعضاً قليالً مما جاء فيها

 )التمساح،  وإبراهيم الكشيف،  والبحر(.                
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بسماع ذلك الخبر المقلق، انطلق الجميع كباراً، وصغاراً، رجاالً،       

ونساء، شيباً، وشباباً، في هلع تام، بكل أنماطهم من حاملي الثياب 

ومن  قلة،  وهم  )الجالليب(،  الجالبيب  البسي  ومن   أكتافهم،  على 

 مرتديي )العراريق( )جمع عراقي(، و )السراويل الكبيرة "أبوتكة"(.

منهم من يتناول )توبه أو عراقيه(، الذي كان )مشروراً( على        

في   كثيراً  تساعد  التي  الحارقة،  الشمس  ألشعة  عرضة  الرمضاء، 

التي   الداخلية،  الطيات  بين  والمتزاحمة  المتراكمة  الهوام،  طرد 

ا عن  األظافر  وبعضهم  عجزت  )الفجيغ(،  طريق  عن  منها،  لتخلص 

الرقبة   كسر  طريق  عن  العمد  )القتل  تعني  وهي  )الفجيخ(،  يسميه 

"الضغط" باألظافر(، وتأتي هذه االستحالة، لكثرتها ولتعدد أشكالها، 

 وأحجامها.  

المتورد،       الحجم  والكبير  الصغير،  األبيض  بين  ما  تتفاوت  إنها 

البشر، و إذا  )الرويان( من دماء  إبعاده،  ما يحاول الفرد  الذي كثيراً 

مما  وحادة،  بارزة  أظافر  من  ب..)حكة(  جسده،  على  بدبيبه،  شعر 

تجعل جسمه كله )ما شي خيوت...خيوت( من آثار تلك )الكاروشة( 

 المدمية، في أحيان كثيرة، وخاصة وقت ساعات االسترخاء.

فيم      أيضاً،  النساء  شعور  في  الهوام  هذه  وتتحرك  بين  تدب  ا 

)الضفاير()أيام مشاط الشعر(، فهن )يتجالسن( في ثنائيات، الواحدة 

)العناقريب(   أو  )البنابر(  على  يجلسن  ما  )غالباً  الواحدة،  خلف 

 الصغيرة )الهبابة(. 

أمالته      الذي  زميلتها،  برأس  ممسكة  الخلف،  من  الجالسة  تلك  تظل 

ف بأصابعها  تعبث  وهي  العاريتين،  ركبتيها  علي  شعر  ليستند  ثنايا  ي 

تكون   وقد  البعض،  لدى  مضنية  تكون  قد  تفتيشية،  عملية  في  رفيقتها، 

سهلة للكثيرات منهن، وذلك على حسب توافر المستهدف )القتيل(، الذي  

 يتم اصطياده عن طريق تلك المداعبات، في شعور بعضهن البعض.

لفاء هنالك من يطلق على هذه العملية )الدفير(، )بكسر الدال وتشديد ا    

الالم  وتشديد  الفاء  )الفليي(،)بكسر  يسمونه  وآخرون  المنصوبة(، 
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كائنات   قتل  يستهدف  وجميعها  الفاء(،  )الفالية(،)بكسر  أو  المنصوبة( 

)الحمى   ب..  يسمى  بما  اإلصابة  لتفادي  منها،  التخلص  بغية  صغيرة، 

 الراجعة(، التي كانت منتشرة آنذاك.. 

)الختف(، )أتلبجن(، وحملن ثياباً  النساء في بيوتهن، وعند سماع خبر    

)توب(   بين  ما  تتفاوت  كانت  التي  تلك  المتسخ،  ومنها  البالي،  منها 

 )الزراق(، وحتى )توب( )الكرب األسود(، )موضة ذلك العصر(. 

ويسمى     )القرقاب(  أو  )الفركة(  تكون  قد  أيضاً،  النساء  تلبسه  قد  مما 

آنذا النساء،  بعض  ثقافة  في  )القرباب(،  يربطان وسط  أيضاً  وكالهما  ك، 

الجسم لتغطية المنطقة ما بين السرة وأعال القدمين بقليل، وهو ما يعرف  

اآلن ب..)اإلزار(، )زي بشكير اإلحرام األسفل(، ومن فوائده االقتصادية،  

 أنه يوفر لرب األسرة، تكبد شراء مالبس داخلية لنسائه. 

وفي      أشكالها،  في  )القرابيب(،  أو  )القراقيب(  و  )الفرك(  تتفاوت 

في   ألوانها، وفي نسجها، وكمان  )أنواعها، وفي  ، من  (خيوطهاخيوتها 

وبي   )بي سعره،  نوع  كل  وطبعاً  الغليظة،  الخشنة  إلى  الرقيقة،  الناعمة 

 ناسو البلبسوه(.  

األلوان      ذات  )السحارة(  داخل  في  الملبوسات  تلك  تحفظ  ما  غالباً 

يتميز   ال  لكنه  ب..)السحارة(،  شبيه  وهو  )الصندوق(  داخل  أو  الجاذبة، 

 بألوانها الساحرة )سادة وبس(، إنما يشاركها في أن له )طبلة ومفتاح(.   

، و  من كبار الفنانين من ممتهني النجارة في زماننا، )حامد ود المادح(   

)أمحمد ود منصور(، فقد كانا يخلصان تماماً في تصميم تلك )السحارات(  

الساحرة، وكان مشهوداً لهما بذلك، وسط النساء المتزوجات، حيث يرين  

 في السحارة أمراً ضرورياً ال بديل له. 

)فساتينهن(،      داخل  في  فهن  البحر،  نحو  المهروالت  من  الفتيات،  أما 

التي تتشابه و)الجالليب(، وتتشابه في كل شيء مع   ذات الطراز الواحد 

وقتها   يعرف  منها  الواحد  وكان  ألوانها،  عدا  البعض،  بعضها 

المتدلية،   الجلدية  السيور  ذي  )الرحط(،  مرتديات  ومنهن  ب..)العراقي(، 



8 

 

)يستر   آخر  وبمعنى  فقط(،  والركبتين  السرة  بين  ما  المنطقة  )يغطي 

ي وبذلك  نص،  نص  سترة  وهي  وبس(  الصدور  العورة  عاريات  صبحن 

 واألجساد. 

أو      عصا(  )جمع  )العصي(،  العكاكيز،  يحملون  كانوا  من  الرجال  من 

)عصاية(، ومن أنواعها )القرجة(، أو من يحملون )السفروق(، أوالرماح  

كان   مما  ذلك  وغير  )جمع سكين(،  السكاكين  أو  السيوف  أو  )الحراب(، 

 حمله خفيفاً وفي المتناول. 

كانت و      )البحر(،الكل  أشار إلى  يممين  فجميعهم م  جهته  الذي  الموقع 

 إليه حامل النبأ، فال يمكن أن تشاهد ما يدور بين تلك المجاميع غير: 

مسارعة، أقدام  وحركة  و)الجكة(،  والجري،  في    الهرولة،  و)ملخبطة( 

 ذات الوقت. 

مطروقة،      وغير  موحدة،  غير  )مشتتة(  طرقاً  يسلكون  الجميع  كان 

التربة   أعماق  في  والمتعمقة،  المغروسة  الشجيرات  جذوع  تتخللها 

 البعيدة، 

 )كشجيرات:  

 ... والطندب، والهجليج اللعوت، والدهسير، والسدر،

 عالوة على كثافة نباتات :   

)أم صوفة( أو    البوصو  )التردة(و  )السعدة(،و  )الديس( و )البردو(

برينبيط(، )الشكاكيب(،  )أم  منها  تصنع  )شكابة(   التي   جمع 

)حصيرة(،و جمع  وفي    )الحصاير(  "الكشاشات"  في  المستخدمة 

 سقوف المنازل، وغيرها(.

الفيضان،      إضافة إلى حفر وفجوات أرضية، خلفتها مياه )البحر( عند 

نزلالدميرة  )وقت الذين  القوم  )عترات(  عثرات  فكانت  الفزع    (،  بهم 

 المفاجئ، كثيرة ومتعددة، أخف نتائجها )ظليت الركابين(. 
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حتي      وتواصل  الجديدة(،  )الحلة  القرية  باطن  من  األهل  سربال  امتد 

الشاطئ )خشم البحر(، وما هي إال دقائق معدودة حتى كان الجميع، وبال  

)تمساحاً   يرقبون  الجيم(،  وسكون  الحاء  )بفتح  )الحجرة(  في  استثناء، 

بين  ع ما  للناظرين،  ليبدو  يطفو  وهو  الشاطئ،  عن  ببعيد  ليس  شارياً( 

 الفينة واألخرى، حامالً جثمان ذلك الفتى الغريق )الكشيف(. 

و)التكشيرة(      والعويل،  والصراخ،  والمرج،  الهرج،  يسود  من   عندها 

غير أصوات، وأصبح الكل منا ينازع ما في دواخله، مما يجوس فيها من  

 وخسارة.   ،حسرة، وحزن، وندب حظ، وضياع شباب

لم      الذي  الخاطف،  ذلك  موقع  تجاه  ببصره،  ويشخص  يغمغم  الجميع 

إلى   اللجوء  من  العشوائية،  المتتالية  وصيحاتهم  القوم  تجمع  يمكنه 

وجبة، طالما خطط لها، وحظي بها    الشاطئ )الحجرة(، كي يظفر بتناول 

 مؤخراً.  

)مما هو معروف فإن التمساح ال يستطيع الفتك بفريسته، إال إذا جاء     

 بها إلى اليابسة، فإن األمر يصعب عليه كثيراً وهو عائم داخل الماء(.

وصل إلى حيث تقف تلك الحشود المتنامية في أعدادها، الشيخ/ محمد    

هللا ود النمير، المعروف بالشيخ )أمحمد(، الذي انطبعت  ود الشيخ عوض  

 صورته في ذهني منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا فقد كان:

والسروال      العراقي  ذلك  يغطي  ضافياً،  أبيضاً  ثوباً  يرتدي  قامة،  رجالً 

الطويل. ذا لحية بيضاء، لم تفارق مسبحتُه )البقس(، أصابع يده اليمنى، 

تساقطها الذي ال ينقطع، الواحدة تلو األخرى، محركاً    وحباتها تتوالى في

شفتين التتوقان إلى التوقف عن ذكر هللا، وهو منغمس ببصرة، وبنظراته  

الدعوات   الستجابة  الحسنة،  والنوايا  اآلمال،  من  الكثير  تحمل  التي 

المتتاليات، إلى حيث مجرى الحدث، حيث لم يذهب ذلك التمساح اللعين،  

 ، بعيداّ.لمغادرة المكان
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بندقية      يحمل  البوليس،  رجال  أحد  الحال،  تلك  على  ونحن  إلينا  جاء 

تقليدية، لكنها كانت، في ذلك الوقت، ذات شأن عظيم، حيث أن إصابتها  

 كانت قاتلة وذات دوي صارخ. 

وضع الرجل )البوليس( نفسه في حالة االستعداد، ممددا جسده الفاره،     

الش رمال  يضاجع  الكبير  أمامه، وبطنه  من  بندقيته  الرطبة، مصوباً  اطئ 

في اتجاه خط سير )التمساح(، فقد استطاع أن يطلق عدداً من الطلقات،  

آثار   بعض  أن  حيث  اليسير،  إال  التمساح  من  يذكر  شيئاً  تصب  لم  لكنها 

 الدماء ظهرت على سطح الماء. 

العبوس،      اليوم  ذلك  المكان شمس  فارقت  أن  بعد  الليل سدوله،  أسدل 

ئصة في مخبئها ناحية الغرب، حيث أخفت رمال )القوز(، جل أشعتها،  غا

لها، تتفاوت وتتمازج ما بين األبيض، واألصفر،   التي بدأت ترسل ألواناً 

واألحمر، واألسود، الذي غطى على الجميع، وعرفنا من حينها، أن تلك  

 األلوان المتداخلة، هي ما يعرف ب..)لون الشفق(. 

ستطيعون تحمل البقاء، على الشاطئ، في تلك الليلة  بات كبارنا ممن ي    

حالكة السواد، وذهب منا من ذهب، مكلالً ومتدثراً بثياب الحسرة والندم، 

يرددون   بهم  وكأني  الندم،  شدة  من  البنان  على  يعضون  الجميع  وأخال 

 بيت شعر ل..)الكسعي( يقول: 

 ندمـت ندامة لو أن نفسي                 

 تطاوعني إذن لقتلت نفسي.                

كما     المميت،  االنتظار  وبدأنا  التالي،  اليوم  في  مبكراً  الحضور  عاودنا 

من   المحيطة  المناطق  كل  وعم  وذاع،  الخبر  انتشر  وقد  باألمس.  كان 

 القرى، والفرقان، ومنازل قاطني المشاريع الزراعية المتناثرة. 

يالب، وعريك، والشطيب،  توافد األهل من )أبعرة(، والصفيراية، والفح   

والطلحة،   الجفيناب،  ضهير  ومن  والعميرية،  الحميداب،  وضهير 

المتواجدة   الزراعية  المشاريع  بقاع  مختلف  ومن  والدويم،  ومبروكة، 
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آنذاك. فقد كانت أواصر الترابط متينة، واالنصهار األسري والقومي أكثر  

 عة. متانة، مما دعا الجميع للمشاركة الفاعلة في هذه الفاج

على أثر ذلك تجمع سكان القرى الشرقية )شرق البحر(، من قرى ود     

يرقبون   شاطئهم،  طول  على  وغيرها،  والسيال،  والدباسي،  النجومي، 

واضح   صوتي  تواصل  غير  من  ولكن  ويروننا،  نراهم  فكنا  الموقف، 

 النبرات. 

البوليس  ال زال الشيخ )أمحمد ( موجوداً يزاول عمله الروحي ، ورجل     

كذلك، يمارس متطلبات مهنته ابتداًء من )المترسة(، وحتى إطالق النار،  

ولكنه لم يطلق طلقة واحدة في ذلك اليوم، إذ أن )التمساح( قد اختفى عن  

 األنظار تماماً.

البيض من     القطع  انتظارنا حتى ساعة العصر، حيث رأينا بعض  تمدد 

ل. الشرقية  الضفة  لنا من  تلوح  من األقمشة،  الجميع  فهم  لقد  .)البحر(، 

على  ملقى  ب..)الجثمان(،  ظفروا  قد  أنهم  و)التلويحات(،  اإلشارات  تلك 

 الشاطئ، وقد اختفي )التمساح( عن مسرح الجريمة. 

كان ما توقعه الحاضرون قد حدث بالفعل، فعلى ظهر أحدى )المراكب(     

 الخشبية، )أظن أنها مركب خوجلي(. 

الشرق      أهل  به  حمل  وجاءوا  يذكر،  أذى  غير  من  )الكشيف(،  جثمان 

ألماً، وحزناً، ال   معزيين، عابسة وجوههم ومكفهرة، مشحونة صدورهم 

مبتورة   الهمهمات  من  وبعضاً  )الفاتحة(،  كلمة  غير  شفة،  ببنت  ينبثون 

 الكلمات، وهم رافعي أكفهم، ضارعين لرحمة من هللا مبتغاة للفقيد.

فنا فيما بعد أنه )شهادة(، درساً ال يمكن  كان موت )لكشيف( الذي عر   

الزمان،  ذلك  أطفال  نحن  فها  بلحظة.  لحظة  الحدث  تابع  لطفل  ينسى  أن 

تعرفنا على صفات لتلك الكائنات البحرية الفتاكة، والتي أملت علينا أن ال  

 نرتاد )البحر( مباشرة ل..)االستحمام( أو )العوم(. 

أو داخل )الترع(، يعني أننا كنا    كنا نمارس )العوم( على الشاطئ فقط،    

)نجلبغ( بحذر شديد. لكنا تعلمنا وتدربنا على )العوم(، حتى أصبحنا فيه  
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)البحر(   خطورة  مدى  على  تعرفنا  كما  الخبرات.  وأصحاب  الرواد  من 

 وأدركنا معنى مقولة: 

 ) البحر بياكل  عوامه(.                   

عمل    يجيد  كان  )الكشيف(  أن  سمعت!  جعلته  فقد  بمهارة،  )العوم(  ية 

 يتعمق في مياه النيل، أي يمارس )العوم( بعيداً عن )الحجرة(. 

من     الضوضاء،  تحب  ال  أنها  )التماسيح(،  حياة  في  وارد  هو  مما 

حولها، كتلك التي تنتج عن جلبة الناس، وتواجدهم بصفة مستمرة، أثناء 

كانت زراعية، أو    تأدية أعمالهم، من خالل نشاطاتهم المختلفة، سواء أن

أو   البعيدة،  للمناطق  الدواب،  عبر  المياه  نقل  أو  السمك،  كصيد  بحرية، 

وقت ورود اإلبل للشرب من البحر، في مجموعات، قد تصل إلى المئات،  

 والتي تقضي يوماً كامالً في الشرب. 
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 الينبوع الثاني                                   

 

 الرجوع من المجلد...              أ. فضل الحاج البشير               

 

 

 .... المجلد الرجوع من 

ثم   الرتينة  ضوء  في  قليال  وتآنسنا  األساتذة  لميز  عدت  المساء  في 

 استسلمت للنوم.

الخميس   يوم  مبكرا  صحيت  يوم  كل  عم    20كعادة  معي  وأخذت  أبريل 

جقدول   واألخ  واستلمت  عثمان  محفوظة  االختبارات  حيث  إلى  األمباشي 

السابعة  الفترتين وشمعت كيس االختبارات وقفلنا راجعين عند  اختباري 

والربع للمدرسة وعند الثامنة بدأ اختبار الفترة األولى حيث مررت عدة 

واساتذة  مديرا  المسئولية  قدر  على  كان  كل  والحمدهلل  للقاعة  مرات 

يمدوننا استاذة   الذي يحمل  وعماال  المنعنع  البارد والشاي  بالماء  وطالبا 

 عبق البرامكة من قبيلة المسيرية.

بعد نهاية فترتي االختبار وتشميع الظروف، كانت سيارة الفورد البك أب 

وفيها األبناء حسين وحسن ونمر أبناء النظارة تقف بقرب مركز الشرطة  

الناظر لكي نستعد ل رحلة الصيد بعد  ألخذي لمنزل عمنا علي نمر شقيق 

نحو   انطلقنا  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة  عند  وبالضبط  مباشرة  الغداء 

قرينر   ماركة  خرطوش  ببندقية  متسلحين  الشرقي    Greenerالجنوب 

أمريكية الصنع    Magnumانجليزية بماسورتين وبندقية أخرى ماغنام  

تميزها عالمة الصقر األمريكي النحاسية ونحمل صندوق خرطوش سعة 
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الماغنم وحافظة ماء شرب وكمية    30 طلقة وعشرة طلق تخص بندقية 

 من التمر.  

آثار  لنا من  بينة  السابقة  أيام  الثالثة  في  التي هطلت  األمطار  آثار  كانت 

تحتبس   مازالت  التي  البرك  وبعض  وتراكتورات  سيارات  إطارات  لبعض 

 شيئا من مياه األمطار.  

جاج البري، حتى وصلنا  وبعد نصف ساعة بدأنا نرى بعض مجموعات الد

في   كانت  التي  المجموعة  من  طلقة  دوت  وفجأة  مناسبة  لمجموعة 

حصيلتنا   وكانت  السكين  ومعهم  الدجاج  نحو  وهرولوا  أب  البك  صندوق 

دجاجات برية وضعت في شوال وتوقفت العربة ونزل ابننا نمر    7األولى  

سنتوقف بأننا  وأخبره  الخرطوش  بندقية  ومعه  برجليه  وتابع  تحت    بابو 

 شجرة تبلدي كانت أمامنا وفعال توقفنا وشربنا ماء وشاي من الثيرموس.  

وبعد عشرة دقائق سمعنا دوي طلق البندقية وانتظرنا حتى أتي لنا وفي  

 دجاجات.   4يديه 

لطيور   وأصوات  ماء  بها  كبيرة  لحفيرة  وصلنا  حتى  مسيرنا  واصلنا 

) جليلي( مع   األوز وأم  بينها صوت  الجيم وتوقفنا عند  مختلفة  تعطيش 

بالبنادق   ونمر  حسين  ونزل  شجرة ضخمة  خلف  مختبئين  الحفير  طرف 

نحو الحفير بحذر شديد واختباء وراء شجرة بعد شجرة حتى اختفيا مننا  

الفارق   صوتين  سمعنا  كذلك  وبينا  البندقية.  دوي  نرتقب  ونحن  تماما 

تضرب   وأخرى  هاربة  تحلق  طيور  قليلة وصوت  ثوان  بجناحيها  بينهما 

مهروال عن طرف   يخوض  لنا حسين وهو  وبدا  الحفير  ماء  على سطح 

 الحفير وهو ممسك بطيرين كبيرين كانت إحداهما

 أوزة واألخرى طائر حباري.  

الشاي  أكوابا من  نحتسي  المبتلة وجلسنا  بمالبسهما  ونمر  وصل حسين 

 ومبتهجين بصيدنا الوفير.  

أن   بعد  الرجوع  قررنا  الشمس  مغيب  ونحن  قبيل  الحفير،  حول  تجولنا 

صيد   حسين  استطاع  األساتذة    3راجعون  لميز  وصلنا  برية،  دجاجات 
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دجاجات للعشاء وأخبروا األساتذة أال يوقدوا نارا لفطور غد   4وأنزلوا لنا 

 حيث سيكون الفطور من الحباري واألوزة والدجاجات لكي نتعشى بها.  

والحبار البري  بالدجاج  مستمتعين  ذلك  كان  الجمعة وقد  فطور  في  ى 

 ويالها من وجبات طيبة.  

الشخصية ومن خاللها   المقابالت  باجراء  أقوم  كل سانحة وقت  في  كنت 

قدراته   حسب  طالب  لكل  المناسب  المسار  تحديد  يتم  التوصية  ترفع 

العلمي وكنت استعين بالسيد مدير  التحصيل  الجسدية والعقلية ومستوى 

الطالب من  قلة  إال  تبقى  وما  يومي    المدرسة  في  معايناتهم  من  سنفرغ 

 أبريل.  23و 22السبت واألحد 

  

 

وبعد صالة الجمعة تحركنا صوب   1978أبريل    21يوم الجمعة الموافق  

الوقور   الرجل  المسيرية  عموم  ناظر  الجلة  علي  نمر  بابو  عمنا  منزل 

البذو   وفراسة  وألمعية  حصافة  فيه  وتحس  ورزانة  بهيبة  يتمتع  الهادئ 

وعلى   العرب  جاذبية  من  وله  البديهة  حاضر  مثقف  فهو  اآلخر  الجانب 

 وكياسة عندما يتحدث ال تخطئهما العين، 

وصل ركب المدرسين الدار العامرة وصوت النقارة وأصوات )الكشكوش(  

في   آلذاننا  يتناهى  الصبايا  وغناء  الصفافير  وأصوات  األرجل  ورزم 

تمو خوالج  نفسي  وفي  دهشة  قلبي  في  أخدث  وتوافق  بفعل  هارمونية  ر 

احتشاد  في  وكأنني  الصيف  سموم  برغم  ومكانا  زمانا  الدنيا  مع  الوئام 

ملكي وبعض مستقبلي على صهوات الخيل فما أكرمك ياعمي بابو )عليك  

رحمة هللا ورضوانه( وتمنيت كل معلم حضر معي هذا اإلحتشاد فقد كنت  

الدار  رب  وقابلنا  الالندروفر  عن  وترجلنا  كاملة...  مدينة  ضيافة    في 

بحق   وكان  العامر...  ذيوانه  في  العظيم  والترحاب  والبشاشة  بالهشاشة 

صوت   على  شاي  أعقبه  عريسه....  أنا  كنت  لعرس  دعوة  كأنه  غداء 

رخيم   بصوت  الوتر  أحادي  ناي  وهو  كيكي  أم  وأنغام  )شاعر(  الهداي 
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حنين... ثم بدأ العم بابو نمر الحديث بعد الترحيب بنا ونزوال على طلبي  

 فكرة عن نظارته وعن المدينة.  بأن يعطنا

االنجليز   واحتالل  دبيكرات  أم  في  جكة(  )أب  خاله  استشهاد  بعد  لي  قال 

الجلة   الوالد نمر علي  اإلدارة األهلية وعين  إنشاء وبسط  للسودان وبعد 

ناظرا على قبيلة المسيرية الحمر المنتشرة من بابنوسة والتبون والمجلد  

حيث تم ترشيحي خلفا    1942توفي عام  وحتى أبيي ظل الوالد ناظرا حتى  

عمري   وأنا  ليساعدني    14للوالد  فيه  مايثق  الوالد  لي  ووصى  عاما 

ويرشدني في إدارة القبيلة. حكى لي عمنا بابو نمر موقفا طريفا حدث له  

)ال   االنجليزي  الحاكم  أعده  هنالك غداء  وكان  بتنصيبه  االحتفال  يوم  في 

ّي من قبيلتي وفي حضور عدد يحضرني اسمه( ودعا معي كبار مساعد 

 من االنجليز وبعض الجنود ليكون تنصيبا رسميا. 

أعدت  كبيرة  غرفة  داخل  واحدة  ومنها  للطعام  سفر  عدة  هنالك  كانت 

لالحتفال بي رسميا وتسلم مهام إدارة قبيلتي. والقول لعمنا بابو :دخلت  

سني) صغر  على  وكنت  لوحدي  وجلست  أهلي    14الغرفة  عايز  سنة( 

فتوجست منهم يكونو  )بأبان عيونا زرق(،  الغرفة  امتالت  ا معاي وفجاة 

ببنادقهم وضباط بمسدساتهم وأنا   وتملكني خوف فقد كان هنالك عساكر 

لوحدي والرواية لعمنا بابو قال قبْض )مع التسكين( إال َخلَِقي )ثوبي أو  

 جالبيتي( وكتلْ 

من  الخواجات  ودهشة  حيرة  في  الغرفة  من  خارجا  وهربت   يعني 

لهم  فقلت  )عردت(  لماذا  وسألوني  أهلي  من  أتاني  وبعدها  تصرفي... 

أنا   أدخل  أن  الغداء وطلبوا  لمكان  لوحدي فرجعنا  ببنادقهم وأنا  الجماعة 

 ووفدي حتى تم تنصيبي ناظرا للمسيرية الُحُمر.  

وداعه   وقبل  مساء  الخامسة  حتى  بابو  عمنا  مع  األساتذة  جميع  تآنس 

ج أنيق  أقالم  طقم  فرنسي  أهداني  من  اللون  فضي  مان  ووتر  ماركة  داٍ 

الصنع وعصى أبنوس سوداء مطهمة بالعاج األبيض )سن الفيل( شكرته  

 اٍ وودعته وفي قلبي له معزة خاصة... كثير

 الينبوع الثالث                                                                
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 بثينة عيساوي     أ.                  مسيرة حياة                

  

أشقاء وشقيقتين ولكن    ٦كنت البنت الصغرى في العائلة المكونة من       

بعد   كان  الذي  العائلة    ٤ترتيب  أن  ويبدو  بنت  اني  انسى  جعلني  أشقاء 

أيضا نسيت ذلك فنشات مع اخوتي التيمان نلعب البلي وكرة القدم وطلوع 

األشجار وركوب الحمير والدراجات)إيجار طبعا(  وعقد المعارك الصغيرة  

نفس    مع في  بسنجة  األولية  للمدرسة  دخولي  كان  السبب  ولهذا  األقران 

ب   مني  أكبر  أنهم  من  بالرغم  التيمان  مع  أنسى    ٣الزمن  وال  سنوات 

مدني   من  بيومي  إدريس  محمد  آمنة  المرحومة  الرحيمة  األم  األستاذة 

والتي وافقت على استضافتي بعد أن رأت الحاحي وبكائي ونواحي ويبدو  

خل األمر  احضرن  أن  سنجة  بنات  من  المعلمات  كل  ألن  احراج  لها  ق 

اخواتهن وبنات اخواتهن للمدرسة وذلك ألن والدي رحمة هللا لم يكن من  

تاركة   الكامل  بالمجموعة  النهائي  االمتحان  اجتزت  هللا  وبحمد  األعيان 

لم   انني  اال  بدفعتي  مقارنة  بالرغم من صغر سني  أماكنهم.  في  اآلخرين 

األقران وذلك الني اخت التيمان والكل يهابهم مما ذاد    اتعرض لمشكلة مع

 من ثقتي بنفسي  

الذين  التيمان  متخطية  األوائل  العشرة  ضمن  الوسطى  المدرسة  دخلت 

سنوات ال أنسى الدعاء   ٦عادوا األولية وتم تغير السلم التعليمي ليصير  

ة  الستاذتي الذين تجاوزوا عن شقاوتي بحجة صغر سني. المرحلة الثانوي

مرت بهدوء أكثر.، وكانت جامعة الخرطوم هي الحلم لن اكذب واقول ان  

دخول كلية التربية كان رغبة أو لظروف أسرية ألنه في ذلك الوقت من 

والمرحوم   أحمد  دمحمد  المرحوم  تاجر  أحمد  المرحوم  شغالين  اخوتي 

إلى زراعة   اتجه  التيمان  الباشمهندس خضر والكابتن بحرية عمر واحد 

لكن بالرغم من ذلك لو عادت االيام لما اخترت غير كلية التربية    الجنينة

 و أن أكون معلمة أحببت حظي و دراستي و عملي



18 

 

في   مبدعين  الدكاترة  التربية  كلية  في  والعرض  بالطول  حياتي  عشت 

توصيل المعلومة المعامل ذاخرة باألجهزة والمواد المكتبة غنية بالمراجع  

الوجبات الندوات    الداخليات مريحة مع  الرحالت الحفالت  الفاخرة العالج 

 كانت ايام سعيدة وتخرجت ومعي ابنتي األولى ومع دفعتي 

الحياة العملية بدأت بمدرسة الجزيرة ابوبكر وال أنسى الرعاية والتدريب  

من اختي العزيزة ميمونة عبدالرحمن واألخ الغالي جدا د سليمان محمد 

ن بعد كارثة اول امتحان وضعته  الحسن والذي علمني كيف أضع االمتحا

المعمل  وفنيات  معي  تصحح  كللها  الشعبة  جعل  مما  للزمن  مراعية  غير 

 في الجمع والرصد

ثم كانت المحطة الثانية مدرسة مدني الثانوية حيث تمت رعايتي وتعلمت 

والتي   حمد  عواطف  األستاذة  وصديقتي  اختي  بواسطة  التدريس  فن 

الكيمياء مادة  تدريس  في  من    حببتني  الجدد  لتدريب  ترقيتي  تمت  حتى 

العزيز جدا   األخ  المرحوم  في مدارس مدني وعملت مع  تجولت  زمالئي 

 عبد الرحمن شكر هللا الذي امتدت عالقتنا به إلى االسر. 

في         أمستردام  وذرت  يوغسالفيا  إلى  المنعم  عبد  د  زوجي  رافقت  ثم 

نسبة ألنني تعلمت  هولندا وفرانكفورت في ألمانيا وبودابست في المجر و

الشارع والتلفزيون تشجع زوجي   اليوغسالفية في زمن وجيز من  اللغة 

 ... والحقني لدراسة دبلوم الكيمياء العالي وتكنولوجيا الكيمياء

عندما عدنا إلى السودان في كلية العلوم والتكنولوجيا جامعة الجزيرة      

لدراسة   تبتعثني  الوزارة  جعل  مما  الدبلوم  في  في وتفوقت    الماجستير 

 . في نفس الكليةالكيمياء التطبيقية 

ثم قرر زوجي االنتقال للعمل في سنجة. بالرغم من أن سنجة وطني       

لسببين   بشدة  احزنتني  األمر  ذلك  ان  اال  احبهم  الذين  التيمان  واخوتي 

زمالئي   من  سافترق  والثاني  الشهادات  نيل  إكمال  أستطيع  ال  األول 

لعمر أكبر من تكوين صداقات جديدة لكن ظني  وصديقاتي وكنت أظن أن ا

إلى   نقلي  تم  ثم  قياسية.  بسرعة  كونت صداقات  حيث  محله  في  يكن  لم 

مكتب اإلدارة العامة للمرحلة الثانوية وسط احتجاجي وصراخي بحجة أن  
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للمرحلة  العامة  اإلدارة  لمدير  الحديث  هذا  وقلت  السن  لكبار  الوزارة 

   الثانوية شخصيا )تتخيلوا(  

الكبرى      الثانوية وموجها لمحلية سنجة  المرحلة  عملت مساعدا لمدير 

وطفت   والمزموم  والدال  حجار  ابو  سنجة  إلى  فيمابعد  تقسيمها  تم  التي 

والعناية   توجيهي  في  تباروا  الذين  الوجهين  معية  في  المدارس  جميع 

 ... بي

الكبير المرحوم األستاذ        يد كبار اإلداريين األخ االداري  تتلمذت على 

واألخ   جبريل  عبدهللا  االستاذ  الهميم  الفاضل  واألخ  الصادق  عثمان 

المرحوم  االستاذالنور محمد علي واألخ العزيز جدا الجنتل مان األستاذ 

عبد  األستاذ  الفاضل  الضل  شجرة  الروحي  األب  واألخ  ترتار  صديق 

المحاوالت المضنية  واألخ  ن قرشي الذي فشلت في التمثل به رغم  الرحم

العفيف األستاذ محمد علي دنيا تعلمت منهم فنون اإلدارة وحسن    النزيه

 االستناط وحل المشاكل.  

العامة  ن   تم       لالدارة  مديرا  والتأهيل  واجتهدت في تطويرها حتى نقلي  للتدريب 

عد أن كانت ضمن اإلدارات الصغيرة  أصبحت من األربعة إدارات الكبرى ب

ثم   أثاث وعربة وجهاز حاسوب بملحقاته  المكتب من  بيئة  بتطوير  بدأت 

مثل  المنظمات  مع  الذكية  والشراكات  المعلمين  لتدريب  الدعم  استجاب 

المجلس البريطاني واليونيسيف والبنك الدولي والمتابعة وااللحاح إليجاد 

أهيل المعلمين  وكان النجاح حليفي   فرص  للمنح  والبعثات للدراسات لت

ومفتاح االلتزام التام بتوزيع مالية المنح كما يخطط له المانحين حتى ولو  

كان ذلك عكس ما يراه رؤسائي  وقد تعرضت لخطاب شديد اللهجه من  

أحد الوزراء لكني اصررت على موقفي وبذلك نلنا ثقة المانحين واستمر  

فت اعداد المعلمين الذين نالوا تدريب التدفق المالي بصورة تسر وتضاع

أكثر من إلى  التدريب من 500وتأهيل  بنقل  أنني قمت  ٪ وساعد في ذلك 

المعلمين وساعد في انسياب   إلى المحليات لتسهيل حركة  الوالية  رئاسة 

العمل كل من  اتحاد العمال، نقابة المعلمين في الوالية والمحليات، اتحاد  

ليات باإلضافة للمساعدات التي تقدم للمعلمين المعلمين في الوالية والمح

الوالية  أنحاء  جميع  في  وتحولت  المرأة   ورابطة  المحلي  المجتمع  من 
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لمتابعة العمل بالرغم من المجهود اال اني احببت عملي  لكنه حرمني من  

متابعة هوايتي في تصحيح الشهادة الثانوية والتي كنت اداوم عليه سنويا  

ثق  نلت  حتى  ارضائه  واتقنته  يصعب  الذي  النجومي  دكتور  المرحوم  ة 

البنك   اليونيسيف،  يعقدها  تدريبية  دورات  مع  التصحيح  لتزامن  وذلك 

وبرج   روتانا  السالم  في  التدريب  لمديري  االتحادي  والتدريب  الدولي، 

ي فندق المعلم وفيها  الفاتح وفندق بادايس واألصالة اللبنانية مع اإلقامة ف

 ظرف كبيييير.  

اذهب عد     انني  حيث  معلم  إلى  وظيفتي  تحويل  ودمدني وطلبت  إلى  نا 

أظنها   وكنت  الواليات  بتاكسي  االسبوع  في  مرة  النموذجية  سنار  الى 

مشقة حتى قرأت الطريق إلى المجلد في ينبوع األخ األستاذ فضل حينها  

 قتنعت ان الطريق إلى سنار سياحة. ا

وال    األخ  مكتب  استقبال  داخل  من  اكتب  محاولة  االن  في  الجزيرة  ي 

وسنار   مدني  بين  المعاش  في  نتلتل  ما  عشان  الجزيرة  والية  إلى  للنقل 

 . دعواتكم
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 الينبوع الرابع 

 

 الذكريات                            أ. عائشة عبد الرحمن 

العام     في  اإلعارة  من  عدت  الوزارة    ١٩٩٧عندما  الي  وتوجهت 

الخطرهم بعودتي من الغربة الي وطني سبحان هللا أحسست من المسؤول  

 عدم ترحيب وقال لي بالنص )نحن وديناكم عشان ترجعوا( استغربت

بواجبي في خدمة وطني وافادة اسرتي وعدت  انني قمت  انني اعتقد  إذ 

في وطني ورعاية اسرتي التي عانيت كثيرا في البعد الكمل رسالة التعليم  

الذين   أطفالي  عن  وبعد  وشوق  غربة  السم  زي  سنوات  خمسة  عنها 

 تركتهم زغب الحواصل

 اكبرهم في الثانية عشرة من عمرها واصغرهم في الرابعة فقط 

 الحمد هلل كنت سعيدة جدا بالعودة الي وطني

 رغم ان بقية المجموعة

 وا في السلطنة ماشاء لهمتم التجديد لهم وبق

 عندي اعتقاد راسخ ان الغربة يجب أن تحدد يكون لها سقف دائما

 ولها هدف

مدني  ٠٩:٣٨  ٧/٣] في  التعليم  إدارة  في  المهم  الرحمن:  عبد  عائشة   ]

 اخترت العمل في بركات الثانوية بنات

وهي اساسا كانت مدرسة وسطى حدث لها ماحدث للمرحلة الوسطي من  

 ت الي مدرسة ثانويةتجفيف وحول

المفارقة كانت عجيبة والمقارنة أعجب بين مدارس السلطنة التي عملنا  

 بها وهذه المدرسة 
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الي   المستويات  في  تدني  من  الماحي  كل  ترصد  وعيني  األمور  وسارت 

وتراخي   القريبة  مدني  مدارس  الي  النقل  وطلب  المدرسة  من  تسرب 

 اميناإلدارة وأسرة التدريس استمر الحال لمدة ع

لمدرسة  ٠٩:٣٥  ٨/٣] الشهادة  امتحان  نتائج  الرحمن:  عبد  عائشة   ]

 بركات الثانوية 

وعقدت  الوزارة  في  المسؤولين  انظار   ولفتت  رديئة  كانت  بنات 

 االجتماعات وتوافدت الوفود على المدرسة يبحثون في اس المشكلة 

ين الزراعي  والعمال  العاملين  أبناء  تضم  الجزيرة  مشروع  مدرسة     انها 

التأسيس تضم منازل األساتذة ومعمل للعلوم وفصول واسعة جيدة  جيدة 

 التهوية وكنتين

 وحمامات ومنزل للغفير

 التنقصها سوي اإلدارة الرشيدة لتنهض وتحقق افضل النتائج 

المرحلة   مدير  العزيب  ا.  مع  التشاور  بعد  المدرسة  إلدارة  ترشيحي  تم 

 الحكيم الثانوية عليه الرحمة الرجل الودود 

 في البدء ترددت واخيرا وافقت وقبلت التحدي

لزيارة  العام  المدير  بدعوة  قمنا  الجزيرة  في مشروع  زوجي  بحكم عمل 

المدرسة الذي تعهد بتلبية كل طلباتنا    بدإ من صيانة الفصول  وتجهيز  

وتزويده   الحاسوب  معمل  وتجهيز  مهمة  االدارة   فهيبة  للمدير  مكتب 

حم وتشييد  تعيين  بالمكيفات  وتم  والمعلمات  للمعلمين  منفصلة  امات 

 جنايني للمدرسة يقوم على نظافتها وزراعة األشجار المثمرة

 والزهور حتى أصبحت حديقة غناء

اما على الصعيد األكاديمي فقد اقمنا معسكرا للمذاكرة للصف الثالث بعون 

ودبرنا  العصر  حتى  الدراسي  اليوم  نهاية  من  يمتد  والمعلمين    المعلمات 

وجبة غداء للطالبات من مواردنا المحدودة  وأهم من ذلك أوقفت تحويل  

 الطالبات من مدرستنا لمدارس مدني ورفضت تسليم
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 استمارات القبول ألولياء األمور فحدث نوع من االستقرار داخل المدرسة

وأشرف   الطابور  احضر  يغادرها  من  واخر  باكرا  للمدرسة  احضر  كنت 

الطالبات   دخول  حتى  االنضباط  عليه  من  الكثير  حدث  المهم  للفصول 

الثانوية   الشهادة  نتيجة  عند  المفاجأة  وكانت  المدرسة  داخل  واالستقرار 

 ٪ سابقا الي٤٨ان ارتفعت نسبة النجاح من

 ٪ في ذلك العام وابتهجنا واقمنا االحتفاالت٨٤
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 ورراق عمرأ. عثمان                            الينبوع الخامس

 مقتطفات... 

(١) 

 سقط الحصان في الوحل وأصابه يأس شديد فكيف تم إخراجه!

التبتعدوا عن صفوف الصالحين المصلحين مهما كنتم مقصرين....حتى   

التغرقوا في وحل الشبهات والشهوات،، فأمامكم جنة عرضها السموات 

 واألرض جمعنا هللا وإياكم فيه 

 

 (٢) 

جاور من يشبهك وحاور من يحترمك شاور من يحبك وإياك و صحبة  

ن يجازوك اإلحسان اللئيم فإن الفضل معه عقيم واتخذ الطيبين خال

باإلحسان اجبروا الخواطر..راعوا المشاعر انتقوا كلماتكم ،تلطفوا  

بأفعالكم ،وتذكروا الِعشرة، والتؤلموا أحداً ،وقولوا للناس حسناً وعيشوا  

 ... انقياء فهذا نهج االنبياء 

 وميض: 

كن في الحياة كالعب ال كحكم األول يبحث عن األهداف والثاني يبحث عن  

 ء األخطا

 دعوة صادقة: 

أدام هللا السڪينة في قلوبڪم والسعادة في بيوتڪم والصحة في  

ابدانڪم والتوفيق في حياتڪم  واألمن في دروبڪم والبرڪة في  

ارزاقڪم وجعل هللا ذڪره اليفارق ألسنتڪم  والفردوس مستقراً لڪم  

ولوالديڪم وذريتڪم اسأل هللا ان يجعل هذا اليوم خير لڪم مڪفراً  

 ا فاتح لألرزاق مملوء باألجر للخطاي
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  (٣) 

أود ان أخلص باختصار الى االسباب التى     فى ذكرى مذبحة توريت     

و التى كونها   1955ساقها التقرير االدارى *للجنة التحقيق فى حوادث 

وزير الداخلية آنذاك الشيخ على عبد الرحمن :و اختم بقصيدة لالستاذ 

الهادى آدم وقد كان شاهداً على ذبح الكثير من زمالئة االساتذه* و هذه 

ة ان تخفيها من تراث هذا الشاعر وال تذكر له  القصيدة تحاول جهات كثير

سوى قصيدة غداً القاك التى تغنت بها أم كلثوم عند زيارتها للخرطوم فى  

الستينات من القرن الماضى !! لعل هذه المعلومات تسعف بعضهم فيتدبر  

شأن تقرير  حقيقة االمر بدالً عن السطحية و السذاجة التى يدار بها 

 ... 2011المصير فى يناير 

لم يكن معروفاً او مستعمالً مصطلح جنوب السودان  1930حتى عام  - 

فالقارىء لنعوم شقير و سالطين باشا وغيرها من كتب التاريخ و  

الدوريات السابقة لهذا التاريخ ال يجد بها هذا المصطلح اسماً لهذا الجزء  

 من السودان بل يجد االستوائية, بحر الغزال و فشودة

أعلنت حكومة صاحبة الجاللة سياسة جنوب السودان )  1930يناير  25

المناطق المقفولة( و هى سياسة مكتوبة و معلنة تهدف لفصل جنوب  

السودان عن شماله بقيام دولة فى هذه المنطقة أو توزيعه على دول  

 شرق أفريقيا و تمثلت أهم عناصر هذه السياسة فى التالى:

 

الذين كانوا يعملون بالجنوب من نقل جميع الموظفين الشماليين .  1  

 اداريين و فنيين وكتبة للشمال 

. عدم تجديد رخص التجار الشماليين وابعادهم واحالل االغريق و  2

 السوريين النصارى بدالً عنهم

. اجالء المسلمين الجنوبيين من مواطنهم و ترحيلهم للشمال ما أمكن 3

 ذلك 
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                     الجنوبيين المسلمين من . اخماد كل مظاهر الديانة االسالمية ومنع 4

 ً  ممارسة شعائرهم الدينية علنا

 . الغاء تدريس اللغة العربية كمادة فى المدارس5

. ُحرم على التجار بيع الجالليب و العراريق و الطواقى و العمائم و  6

 حددت لهم مهلة للتخلص من ما بحوذتهم 

 . يعهد بالتعليم للكنيسة و االرساليات7

. أما فيما يختص بزعماء القبائل الذين تعودوا لبس الزى العربى فيجب  8

 تشجيعهم على التمسك بالعادات و التقاليد ? التعرى 

 . أرغام من كانوا يتسمون بأسماء عربية لمدة اجيال على تغييرها9

. تبين الحقاً ان االنخراط فى قوة دفاع السودان يمثل أكبر مهددات 10

السياسة حيث يلتزم ابناء الجنوب بالدين االسالمى و تنتشر بينهم  هذه 

الثقافة العربية و يغيرون اسمائهم و يحتفى بهم أهلهم حال عودتهم فتم  

انشاء ما عرف بقوة دفاع جنوب السودان تكون لغتها الرسمية 

االنجليزية و بها قساوسة يشرفون على تعمييد و تنصير أفرادها و هى 

 .... قامت بمذبحة توريتالقوة التى 

 

تم اعالن الغاء سياسة جنوب السودان و اعالن   1946ديسمبر  .16 

فشلها و ان جنوب السودان ال يمتلك العناصر االساسية لمقومات الدولة 

 الثقافة المشتركة ?التاريخ (  -) الدين ? اللغة

 

هذه السياسة التى اعترف االستعمار االنجليزى بفشلها فى سياق  - 

سياسة العامة لحكومة صاحبة الجاللة بعد الحرب الكونية الثانية و  ال

المتمثلة فى االنسحاب من المستعمرات كانت هى السبب الرئيسى فى 

 حدوث مذبحة توريت و ما نعانية اليوم. 



27 

 

 

فى سياق ما ترتب على الغاء سياسة المناطق المقفولة تم الحاق قوة   - 

ى تحت اسم الفرقة الجنوبية و  دفاع جنوب السودان بالجيش السودان

قيادتها فى توريت. سبب هذا القرار تذمراً كبيراً وسط جنود هذه الفرقة  

حيث اشيع ان القوات الشمالية قادمة للقضاء عليهم و استعبادهم مرةً 

أخرى.وقد تولى كبر هذه االشاعة مفتشى المراكز االنجليز الذين وقف  

ولة و عدد كبير من رجال  بعضهم ضد الغاء سياسة المناطق المقف

 الكنيسة. 

 

من الفرقة الجنوبية بالسفر الى  2أعطيت التعليمات للبلك نمرة  - 

الخرطوم لالشتراك فى االحتفاالت بجالء القوات البريطانية. فى يوم  

فى ميدان الطابور داخل مقر القيادة  2تجمع البلك نمرة  18/8/1955

السفر و التحرك لجوبا فى شكل  الجنوبية بتوريت و أعطيت لهم تعليمات 

بلتونات ليستقلوا الباخرة الى الخرطوم يومها وقع التمرد المشئوم وقتل  

من التجار و الموظفين و المعلمين و النساء و  78فى توريت و حدها 

االطفال هذه صورة مختصرة للسياسة االستعمارية التى قصدت و أسست 

ذه الكراهية لم تكن موجودة قبل  الى بذر الكراهية بين ابناء هذا الوطن ه

انفاذ هذه السياسة و الدليل على ذلك أن جل قادة جمعية اللواء االبيض  

كانوا من أبناء الجنوب و كانوا يهتفون بوحدة   1924الذى قامت بثورة 

وادى النيل و الملك فؤاد االول ملكاً لمصر و السودان. ال دخل للشريعة و  

 رى  ال الدكتاتورية بما جرى و يج

 

الشاعر الهادى آدم كان شاهداً على هذه االحداث الرعناء و كتب القيدة   - 

التالية و هى تفصح عن ذلك المشهد رحم هللا الهادى آدم ورحم شهداء 

 . 1955أحداث 
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 توريــــــــــت

 1955الهادي آدم 

 توريت يا وكر الدسائس والخديعة والـــــدم

 تتكلمي قد طال صمتك في الدجى هل آن أن 

 الغاب مطرقة الغصون على دجاك المـعتم 

 والصمت والليل الرهيب وخادعات األنجم 

 ال شئ غير الريح تنفخ في رمــــــاد المأتم 

 ومغارة فيها المنايا السود فاغــــــــــرة الفم

 ونعيق ضفدعة تنوح بـلــــــــــيلك المتجهم 

 يا قطة أكلت بنيها وهي ظــمــــــــأى للدم

 ت قتال في النســــــــاء وغيلة للمحرمأمعن

 لم ترحمي حتى صغارهم ،،، ولم تترحمي 

 والشيخ والحبلى،،، فأي جريمة لم تجرمي 

 حتى غدوت مع الدجى وكر الطيور الحوم 

 ومناظر األشالء تنهضها الغيوم فـــترتمي 

 ******* 

 من سد أبواب الجنـــــــــــــــوب بكل قفل محكم؟ 

 الســـــــــــــــــودان بين بنيه شر مقسم؟من قسم 

 أهم الشماليون؟،،، هل كانوا هناك ؟،،،، تكلمي

 ردي فإن العـــــــار كل العـــــــار أن تتجهمي
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 توريــــــــت ذاك هو العدو فهمت أم لم تفهمي

 توريــــــــت إن غدا لناظره قريــــــــب المقدم

 مين والت ساعة مندمـــــــــندفستــــــعرفين وتــ

  

  (٤) 

 االمتحااااااناااااات*

 *اللهم أسألك*

 *أن تيسر لي هذا االمتحان*

 *وتجعل الخيرة فيه*

 *إنك على كل شيء قدير.*

 

 *اللهم ألهمني الصواب في الجواب*

 *وبلغني أعلى المراتب* 

 *في الدين والدنيا واآلخرة*

 *وأحفظني واصلحني*

 *وأصلح بي األمه.*

 

 إني أسألك* *اللهم

 *بمقاعد العز من عرشك* 

 الرحمة من كتابك**ومنتهى 

 *واسمك األعظم وكلماتك*
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 *أن تفتح علّي فتوح العارفين.* 

 

 *اللهم يسر االمتحانات على أوالدنا*

 *وكن معهم*

 *وقت النسيان فذكرهم*

 *وكن معهم*

 *وقت السؤال فأجبهم*

 

 *اشرح صدورهم*

 *ويسر أمورهم*

 ألسنتهم.* *واحلل عقدة من 

 

 *اللهّم إني عبدك*

 *وابن عبدك وابن أمتك* 

 *ناصيتي بيدك*

 *ماٍض فيَّحكمك* 

 *عدٌل فيَّ قضاؤك* 

 * *أسألك بكل اسم هو لك

 ميت به نفسك**س

 *أو أنزلته في كتابك* 

 *أو علمته أحد من خلقك*
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 *أو استأثرت به في علم الغيب عندك*

 *أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك*

 تنشر عليَّ من خزائن رحمتك* *وأن 

 *وذكرني من العلم ما نسيت*

 *يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم* 

 *يا ذا الجالل واإلكرام*

 

 *سبحان هللا والحمد هلل* 

 *وال إله إال هللا وهللا أكبر*

 *وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم* 

 *عدد كل حرف ُكتَِب ويُكتَُب*

 اآلبدين* *إلى أبد 

 *ودهر الداهرين*

 *يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.*

 

 *اللهم اجعل االمتحانات*  

 *برًدا وسالًما على قلوب أبنائنا*

 *اللهم ذكرهم عند السؤال*

 *وألهمهم اإلجابة الصحيحة* 

 *اللهم أنزل السكينة في قلوبهم*

 *اللهم ذكرهم إذا نسوا*
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 *اللهم علمهم إذا جهلوا*

 كتب لهم النجاح في الدنيا وفى اآلخرة* *اللهم ا

 *اللهم وفق أبناءنا للعلم* 

 *وتحصيل العلم.* 

 

 *اللهم اشرح صدورهم*

 *ويسر أمورهم*

 *اللهم اهد أوالدنا وبارك فيهم* 

 

 *اللُهّم افتح علّي أبواب حكمتك*

 *وانُشر علي رحمتك*

 *واْمنُن علّى بالحفظ والفهم* 

 *سبحانك*

 علمتنا**ال ِعلم لنا إاّل ما 

 *إنّك أنت العليم الحكيم* 

 

 *رّب اشرح لي صدري*

 *ويسر لي أمري*

 *واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي* 

 

 *بسم هللا الفتّاح*
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 *اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً*

 *وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهالً*

 *يا أرحم الراحمين*

 

 *اللهم يا معلّم موسى علّمني*

 سليمان فّهمني**و يا مفهم 

 *و يا مؤتي لقمان الحكمة*

 *وفصل الخطاب*

 *آتني الحكمة وفصل الخطاب.* 

 سسسسسل هللا*       *وعسسسسس

  

  (٥) 

هلل درك عمنا األديب الراقي شاعر القروب التخفي... و انت تتناول       

كل الراهن السياسي.. االقتصادي.. االجتماعي بل تشخص الداء و تصف  

بأسلوب أدبي جميل وأنت تتطلع إلى سودان جميل و معاك المدائن  الدواء 

و األرياف التى ارهقها طول االنتظار لفجر عازة الخليل... و هللا نسأل ان  

يصلحنا ويصلح من ولوا أمرنا للعمل الجااااد المتواصل.. وقد ذكرتني  

تاريخ  باألستاذ بالبورت الثانوية... فؤاد احمد عبدالعظيم.. كان يدرسنا ال

بأسلوب أدبي شيق  يحبب المادة إلى طالبه.. من شاكلة.. و كان مارتن 

لوثر كنج صرخة في واد موحش... و عن لويس السادس عشر..  

يقول... عشيقات فاتنات مراهقات كن لهن امر الحكم في قصر الملك و 

إدارة الدولة لنفوذهن و سطوتهن.... فكانت ملخصاته رائعة سهلة 

ناس البورت بالقروب يعرفون ذلك و أكثر... رحم هللا  االستيعاب...  

 .... استاذنا فؤاد
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 (6) 

مقال رااااائع يستحق التامل و امعان النظر... و باهلل شوف مبروك     

سليم الرشايدي الذي قبيلته ال قيمة لها عند أهل نجد و الحجاز يقول لي  

ان وصف  قرنق... ان السودانيين اوالد حرام... خاب و خسئ و خسر  

أهل بالدي بذلك الوصف السافل... وقد وصل إلى رتبة... وزير... بينما  

في المملكة يترفعون ان يوظفوه و أمثاله خفيرا.. أو غفيرا.. كما 

نقول.... ياهو الفضل..... ان البروف عبدهللا علي إبراهيم خبير و مفكر  

 ه... و باحث على درجة رفيعة من الصدق و الهمة العالية... هلل در

 : *اإلنفاق علي صحتك افضل من اإلنفاق على مرضك*  

 

(7) 

 السالم عليكم ورحمته وبركاته ...  

هذه رسالة من االستاذ الطبيب محمد عبد الوهاب ... المشرف على 

مشروع زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة  

 المنصورة...  

 ونصها منقول من صفحته على الواتس : 

 *تنبيه هاااااام وخطير*

 الفترة الماضية االورام الخبيثة انتشرت بشكل كبير ...  

  ٠٠٠و اورام القولون والشرج  بشكل خاص 

  ٠٠٠وبحسب شغلي في هذا المجال اقول 

 *الوقاية مهمة جدا وخير الف مرة من العالج*
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وان العادات الغذائية السيئة سبب رئيسي في انتشار سرطان القولون  

 ل كبير ...  بشك

 هذه المالحظات مهمة جدا جدا لكم والوالدكم و ألهاليكم ...  

جوع نفسك... صوم متقطع ... الجسم بعد الصيام  يأكل  الخاليا  -١

 الخبيثة ... هذا البحث حصل على جائزة نوبل قبل سنة ...  

قلل السكر  علي قد ما تقدر ... ألن الخاليا السرطانية تتغذي علي   -٣

 السكر 

 حاولوا على قد ماتقدروا  تاكلوا من اكل البيت..   -٤

 كلوا فاكهة .. كلوا خضار كتير.. اغسلوهم كويس بالمياه والخل .  -٥

 إشرب ميه نظيفة معدنية من شركة محترمة او  فلتر   -٦

حاولوا علي قدر المستطاع تقليل استخدام الميكروييف ...خلوا اكلكم   -٧

 طازة احسن.  

مرات كبوه .. وماتستخدموه .. خليكوا كرماء   3 - ١دم  الزيت المستخ -٨

مع انفسكم واهل بيتكم . و ما تحطوا البطاطا والفالفل المقلية علي ورق  

 .. بل على محارم. 

 لو بتدخن ..اترك التدخين فوراً من اآلن ..   -٩

لو تقدر تركض خفيف ربع ساعة ممتاز... لو ما بتقدر امشي  -١٠

..العب تمارين في البيت  ..الحياة حركة  ساعة.. روح على الجيم

 ..والخمول مميت.  

نام كويس .. نام بمكان وجو مريح وما تستخسر بحالك فرشة  -١١

 ومخدة صحية .. نام بدري واصحى بدري .

 قللوا من العصير المعلب .. ويفضل استخدام عصير طازج .  -١٢
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بالش مياه غازية ومشروبات غازية ..تخلصوا من هذه العادة  فورا   -١٣

 .. أضرار دون فوائد..  

ما التضع فتلة الشاي وال كيسها في المياه الساخنة .. افرغوها  -١٤

 داخل الكاسة وضيفوا عليها المي السخنة..النها سيئة. 

اعل  ممنوع شرب سوائل ساخنه في علب بالستيك .. البالستيك يتف -١٥

 مع المية السخنة والنتيجة سيئة ومواد مسرطنة ... 

 إشرب قهوة .. بدل النسكافية..ويفضل تناولها بدون كريما..   -١٦

لو معدتك ما فيها مشاكل.. إبلع حبتين ثوم  يوميا.. قبل االكل أو   -١٧

 بعده النه من مضادات األكسدة القوية جدا.  

بالستيك .. ضعوها في قوارير  تجنبوا وضع المياة بالثالجة في علب  -١٨

مرسوم علي البالستيك ..النه   5زجاجية .. ولو ما في اتأكدوا ان رقم 

 اكتر بالستيك آمن.  

ابعدوا عن اللحوم المصنعة نهائيا..سوسيج.. برجر .. النشيون   -١٩

 ..سنيورة..مرتديال.. بسطرمة..  

جوا     اشتروا لحمة طازة من اللحام وخلوه يفرمها ..الن اللي مخفي 

 الجاهزة من نكهات وملونات بعضها مسرطن. 

عدم تناول وجبات ثقيله من بعد المغرب.. الن التمثيل الغذائي يقل   -٢٠

بالليل ..لذلك ان كان وال بد فكلوا فاكهة وخضار .. زبادي .. جبنة أريش.  

 وجبات خفيفة 

 يطاق.. احموا أنفسكم وعائالتكم .. المرض قطعة من جهنم .. وعذاب ال 

إستمتعوا باألكل والشرب.. بس اكل صحي و شراب صحي ومن غير  -21

 إسراف. 

يقول البروفيسور تشن هورين مدير عام مستشفى  بكين .. أن   -22

 ليمونة دافئة باستمرار تفيدك طول حياتك. 
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 يستطيع الليمون الحار ان يقتل الخاليا السرطانية! 

ب ثم أسكب الماء الحار  اقطع الليمونة الى ثالثة قطع وضعها في كو

 عليها، فستصبح )مياه قلوية ( اشربوها يومياً وستفيد أي شخص  .. 

ه المذاق مضادة لخاليا   الليمون الحار يستطيع اطالق مادة حلوة وُمرَّ

 السرطان ، وهذا آخر بحث لعالج السرطان في المجال الطبي. 

هوها ليمونادة هاوثورن مجرد فيتامين )ج( كما ان الطماطم يجب ط 

 للحصول على الليكوبين .. 

 لعصير الليمون الحار تأثير على االورام واالكياس السرطانية .. 

 كما اظهر  عالجا  لجميع انواع السرطانات.

العالج ب هذا المستخلص سيقوم بتدمير الخاليا الخبيثة ولن يؤثر على  

 الخاليا السليمة..

يحمي من ضيق ثانياً :  عصير الليمون ينظم ارتفاع ضغط الدم و

 الشرايين ، ويضبط الدورة الدموية ، و يقلل تجلط الدم . 

  

  (8 ) 

انتامل و نتفكر و نمعن النظر و لنبحث عن تفسير و أسرار و عظمة       

هذه اآليات... و القرآن كله عظيم... من حكيم حميد جل و تعالي.... و إن  

..... إنما أمره اذا  من شئ إال عندنا خزائنه و ما ننزله إال بقدر معلوم...

اراد شيئا ان يقول له كن فيكون........ إنما قولنا لشئ اذا اردناه ان  

نقول له كن فيكون.... تسليم تمااام و اطمئنان كااامل و راحة بال ما  

 بعدها راحة.... الحمدهلل .
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  (9 ) 

 ظهرت ظاهرة  انتحار كتيرة من كوبري شمبات. 

قالو أمس العصر في جماعة ماشين بي رجولهم في الكبري فجأة جاء 

و فرمل فجأة جمبهم   2022موديل  VXRعمك سايق عربية الندكروزر 

في نص الكبري و نزل من العربية بي سرعة و قلع جالبيتو و رماها في  

 الواطة مع الِعمة.  

 

نطوا فيهو و رموهو في الواطة و ثبتوهو من راسو و  الجماعة طوالي 

 قعدوا يهدوا و يوعظوا فيهو 

 ياخي الدنيا ما بتستاهل ياخي.   -

 االنتحار ما حل يا عمنا.  -

 هسي انت ما هدا وضعك كويس و سايق عربية.   -

 ممكن نوديك لي طبيب نفسي.   -

 ألزم الصالة و القرآن.  -

 

        كورك فيهم عمك مخلوع قعد يفرفر و قام 

قطعت ضهري                  انتحار شنو انتو مجانين؟  النملة ام ريش 

 بالقريص نزلت من العربية انفضها.  

 ... فكوني يفكك عضامكم 
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  (١0) 

أوضح الدكتور عبدهللا احمد الحسن الخبير والمحلل االقتصادي أن       

السودانية ينتهك  برنامج ثمرات المطروح االن لمساعدة االسر 

الخصوصية العامة للمواطن السوداني وهو ذراع للمؤسسات الدولية 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للسيطرة على موارد وثروات 

السودان عبر السيطرة على كل بيانات ومعلومات السودان البشرية 

 والمادية وجعلها متاحة لهذه المؤسسات الدولية.

 أنه عبر هذه البيانات يتم طرح االستثمارات وقال الدكتور عبدهللا

للشركات االمريكية واالوربية التي ستطرح مشروعات يكون عائدها 

 يصب في بلدان هذه الشركات وليس في السودان.

وأضاف الحسن أن البرنامج تم تطبيقه في عدة دول ولم يساعدها على 

 أن هنالك التعافي االقتصادي بل ساعد على مزيد من إفقارها موضحاً 

تقارير تحدثت بان السودان والهند تم اتخاذها حقل تجارب دولي  

لسياسات الهيمنة األمريكية لنهب مواردهم مبيناً أنه تم استغالل حالة  

 الفقر وسط الشعب السوداني لتنفيذ هذا البرنامج.

مليار دوالر  ٢وأبان الحسن أن البرنامج يقوم على دفع البنك الدولي مبلغ 

كاعانات، مقابل ضمان تسجيل بيانات الشعب السوداني  للسودان

التفصيلية وأرقام حساباتهم وهواتفهم وأماكن سكنهم في أكبر عملية 

سطو وانتهاك للخصوصية وهي من المبادئ األساسية لحقوق األنسان 

ومن خالل هذه المعلومات يتم التحكم في الشعب السوداني وتجفيف  

سعار الخدمات مؤكداً ان التقارير تشير الي  موارده بعد انهاكه بارتفاع أ

 انه وبعد ثمرات سيتم التحكم في حركة المال السوداني. 

وشدد الدكتور عبدهللا أن برنامج ثمرات تقف وراؤه الراسمالية 

المتصاص ثروات الشعب السوداني وأن التسجيل في البرنامج ينتهك  

 ثل هذه الفكرة.مبدأ الخصوصية، حيث رفضت كثير من الدول والشعوب م



40 

 

 

(11 ) 

 بني  كاهل ..  .... الكواهله

الكواهله أو بني كاهل هى قبيله عربيه تعيش فى السودان‘وقد هاجر بنى  

العربيه   الجزيره  العربيه فى شبه  القبائل  السودان كغيرهم من  الى  كاهل 

من   الجزء  هذا  على  يطلق  كان  ‘حيث  والمعادن  والذهب  الكال  عن  بحثا 

ادن وخصوصا سلسلة جبال العالقى الذى يقع بالقرب  افريقيا بارض المع

 من ميناء عيزاب. 

 

بنى   هجرات  وافريقيا  السودان  الى  العربيه  القبائل  هجرات  اشهر  ومن 

 هالل وبنى كاهل واخيرا الرشايده. 

 

 وقد زكر القلشقندي ثالث بطون تحمل اسم كاهل وهم:

تميم بن سعد بن _كاهل من بنو هزيل: ونسبه هو كاهل بن الحارث بن  1

هزيل بن مدركه ‘ ويالحظ ان ام كاهل بن الحارث هذا هى هند بنت مازن 

 بن كاهل بن اسد بن خزيمه بن مدركه. 

 _كاهل من بنى اسد بن خزيمه بن مدركه2

 _ كاهل من بنى عزره وهو كاهل بن عزره من قضاعه.3

 

يزيد  وذكرت مصادر اخرى ان هنالك كاهل من جهينه منهم بنو زهره من  

يزكره  لم  ولكنه  قضاعه  من  جهينه  من  كاهل  بن  عدى  بن  سعد  بن 

 القلشقندي. 
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• ويالحظ ان بنى هزيل وبني أسد يلتقيان فى مدركه بن الياس بن مضر  

بن نزار بن عدنان‘ مثلما يلتقي عزره وجهينة في زيد بن ليث بن اسود  

 بن اسلم بن الحافي بن قضاعه . 

قص إحدى  فى  ابونواس  زكر  وقد  على •  باليمانيه  بها  فاخر  التي  ائده 

بن  أسد  بني  من  كاهل  اسم  الرشيد‘  هارون  اغضبت  ‘والتى  القيسيه 

عصر   فى  عاش  الذي  ابونواس  زمن  فى  ان  على  يدل  وهذا   ‘ خزيمه 

معروفين   كانوا  خزيمه  بن  أسد  بني  من  كاهل  بني  ان  الرشيد  هارون 

 متمايزين ببطن كبير يزكر في القصائد. 

 هو اخ لكنانه الذى انحدرت منه قريش وأسد بن خزيمه  

ويعتبر كثير من المؤرخين ان الكواهله والمجموعه الجهنيه و المجموعه 

يضيف   و  السودان  دخلت  عربيه  مجموعات  ثالث  اكثر  هم  العباسيه 

 آخرون بنى اميه وعالقتهم بنشوء السلطنه الزرقاء. 

 

ال انفسهم فى  الكواهله  يجمع عليه  الذى  و  المتفق عليه  انهم  ان  سودان 

 ينتهون بالنسب الى سيدنا الزبير بن العوام.

 

وقال المستر ماكمايكل في تاريخه انه اجتمع فى دار الكبابيش بكبار سن  

بن   الوليد  بن  الوليد  ذريه  من  انهم  له  فقالوا  الكواهله  قبيله  رجال  من 

عندما  وذلك  االحمر  البحر  السودان عن طريق  الى  دخلو  وانهم  المغيره 

للهجره وبنو كاهل  73جاج بن يوسف سيدنا عبدهللا بن الزبير عام  قتل الح 

كانوا من قوى سيدنا عبدهللا بن الزبير إثر ذلك عبروا البحر االحمر عن  

عظيم   مرسى  الوقت  ذلك  فى  وكانت  الحاليه  حاليب  وهى  عيزاب  طريق 

 للسفن و التجارة.

الى داخل  *هاجرت قبيله الكواهله )بني كاهل( من سواحل البحر االحمر  

السودان الذى كان يسمى في ذلك الحين بالد النوبه بحثا عن الكال وكانت 

الهجره بمحازاة النيل حتى النيل االبيض وشمال كردفان وما بين النيلين  
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منطقه الجزيره ومنطقه النيل االزرق حتى حدود الحبشه ومنطقه البطانه  

 حتى نهر عطبره. 

 

وكا االبل  رعي  هى  االساسيه  القبيله  الحرفه  اهل  الغلبيه  السابق  هذا  ن 

والعمل   التمدن  حياة  الى  البداوه  حياة  من  والتحول  االستقرار  بعد  ولكن 

بحرفه الزراعه والتجارة نجد انه مازال هنالك من يعيشون حياة البداوه  

على   فى مصر  قه  الغرد  منطقه  حتى  البحراالحمر  سواحل  فى  الرعي  و 

البشاريون   وهم  االحمر  البحر  بربر  ساحل  منطقه  من  العبابده  وكذلك 

وشالتين و حاليب الى أسيوط و الكميالب على سواحل البحر االحمر في  

منطقة سواكن و ما حولها ‘ونجد الواليه والبراقنه فى شمال كردفان فى 

 ام بادر وسو درى وحمره الوز كذلك نجد الغزايا فى كتم وما حولها. 

 

 كاهل: محمد نسب

 بن يحي بن عبدهللا بن الزبير بن العوام. هو محمد كاهل بن عابد 

و    ‘ وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  نسب  مع  العوام  بن  الزبير  نسبه  و 

الزبير بن العوام والدته صفيه بنت عبد المطلب ‘ وتزوج أسماء بنت آبى  

 بكر الصديق رضي هللا عنهما وهى والدة عبدهللا بن الزبير. 

بنت اإلمام الحسين    و محمد كاهل والدته سكينه  العابدين بن اإلمام  زين 

 بن اإلمام على بن ابى طالب رضي هللا عنه.

* تزوج محمد كاهل بأربع نسوه وهن : الحضرية ‘ عزه بنت عفان بن  

عثمان بن عفان ‘ ثم تزوج بالفنجاويه و البدويه . وقد أنجب ثالثه عشر 

 ولدا ولك ترتيبهم على كل زوجه. 

 ابناءالحضريه:حمد جد االحامده كافه.

 ابناء الفنجاويه: 



43 

 

 • رتيم : جد الوليه و الجالليه و الباقيه و المطارفه و الخالئف. 

 • بشاره : جد البشارين.

 • عماره : فزريته بمكه المكرمه والمدينه ألمنوره. 

 ابناء عزه : فأنجبت ابرق واسود وبدران وخليفه و أنثى واحده.

الك و *ابرق: جد  المروغوماب  و  البراقنه  و  الكميالب  و  والكوامل  مالب 

 الحسانيه و المحمديه . 

و   الجالالب  و  الغمضاب  :جد  قالب  و  االساوده  و  رشيد  جد  *اسود: 

 البصيراب و الكروماب.

 *بدران: جد البدارنه و الشالعنه والكرتان والمايديه. 

 منهم فروعه.*خليفه: جد االحمر و معقور و هالل و قداح . ولكل 

 ابناء البدويه: نفيد و زياد و عباد و خلبوس

 • اما خلبوس فمات عقيما.

 • نفيد : جد النفيديه جميعا. 

 • زياد : جد الزوايده و اليزيديه . 

 • عباد : جد العبابده .

*قبيلة الكواهله قبيله كبيره جدا أصيله النسب ضخمه العدد حيث زكر احد  

للجماهيرية   التابع  يبلغ  المواقع  السودان  فى  الكواهله  عدد  أن  ألليبيه 

عام  13 فى  اجرى  الذى  التعداد  قبل  ‘هذا  نسمه  ولك  2008مليون   ‘ م 

 بعض فروع القبيله: 

عمار  -العبابده    -البداريون    -الحليفه    -البراقنه    -القريشاب   دار    -ام 

الكميالب    –الكمالب    –النفيديه    –الغزايا    –الجهيماب    –البقيراب    -بحر

العرواب    –الغزالب    –الجميليه    –االساوده    –الدليقاب    –مرغوماب  ال  –

الجباليه    –الكراميه    –العمريه    –الحميدانيه    –الصنايطاب    –الجالليه    –



44 

 

اليذيديه   –اليزداب  –العطاويه   –البشاريون    –الشراعنه    –البداريون    –

بنو زيد     –ليه  الوا  –الكوامل    –السعوديه    –الشدايده    –الفوايده    –او 

  –النوراب    –المحمديه    –السالطنه    –الخاليف    –المطارفه    –الباقيه  

 –الحسنات    –االحامده    –القضالب  –المحمداب    –بنو سعيد    –الرميتاب  

 الحسانيه 

 فرعا 45والفروع كثيره فمثال للحسانيه فقط 

 *نظام الحكم في القبيله:

والي لكل  ‘ثم  عام  أمين   ‘ عموم  امير  من  القبيله  ألماره تتكون  أمير  ة 

م هو 2008الكواهله بالوالية ‘ فمثال والية الخرطوم نجد األمير في العام  

بوالية   الكواهله  أماره  امير  وهو  ابوحفص  المولى  فضل  الزين  محمد 

الخرطوم ‘ وتتكون إمارة والية الخرطوم من مائة عمده تتكون من عشر  

 مشايخ .

م قام مؤتمر جامع  2008\2\22ويذكر ان إمارة والية الخرطوم وفى يوم  

في دار محمد مصطفى العالم وحمل العديد من التوصيات فكانت التوأمه و  

قبيله   و  الرشايده  قبيله  و  الكواهله  قبيله  وهم  قبائل  ثالث  بين  التحالف 

البطاحين واهدف هذا التحالف نشر الدين و األعراف و التأخى و الترابط  

عطاء رساله كامله لحماية الدين و نبذ العنصرية والجهويه و العرقيه و إ

 و الوطن و حل المشاكل في كافة أنحاء السودان . 

 المعارك التي نشبت بين قبيلة الكواهلة والقبائل العربية األخرى:

في تتبعنا للقبائل العربية في الجزيرة العربية نجد بأنه كانت تقوم هنالك  

بسبب   البعض  بعضها  العربية  القبائل  بين  وحروب  أو  معارك  الكأل  قلة 

المنافسة في المياه أو أشياء أخري مثل حرب البسوس التي نشبت بين  

أن   وبما  أسد  بني  وقبيلة  القيس  امرؤ  وحرب  عبس  وحرب  ووائل  بكر 

عليها   تعودوا  التي  األشياء  أو  المسلمات  من  كانت  والحروب  المعارك 

عدة  نشبت  فقد  والمرعي  الماء  في  الماء  في  المنافسة  أو  العداء   بسب 

الكواهلة والشكرية واللحويين ورفاعة والبطاحيين في سهل   بين  معارك 
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البجة   بين  وعتيباى  والعاديق،  قنافت  وأب  درق  أم  معركة  مثل  البطانة 

والكميالب ونشبت معركة في قوز رجب بين البشارين والهدندوة وكذلك 

حول نهر عطبرة منطقة شبودنياب بين البشاريين والهدندوة ونهر ستيت  

الشكرية والكواهلة ومعركة حماد الناير في العقيدات جنوب الجزيرة  بين  

التي   والكواهلة  التعايشي  هللا  عبد  الخليفة  أركان  أحد  الناير  حماد  بين 

بين   المعارك  وكذلك   ) لحماد  والشكر  تجقلب  )الخيل  مثالً  أصبحت 

الحسانية البطاحين حيث كان تدخل قبيلة الجعلين لنصرة أبناء عمومتهم 

ا بأن المك نمر عندما احرق  من  يقال وهللا اعلم بذالك  أنه  لبطاحين حتى 

من  يقودها  دار  الدفتر  بقيادة  حملة  هناك  بأن  وعلم  إسماعيل  الخديوي 

علي   بالحسانية  غربا  نمر  المك  استنجد  وقبيلتة  نمر  المك  لقتل  األبيض 

تزكر   قد  الحسانية  ناظر  بأن  وقيل  ونجدتة  معه  للوقوف  األبيض  النيل 

مع البطاحين لقتال الحسانية فقال له بأننا مشغولون بسباق الحمير    وقفته

السابق   الزمن  في  منة  سبق  لما  مساعدته  في  الرغبة  ولعدم  بة  نكاية 

وأهل   لهم غبار  فرسان ال يشق  بأنهم  نجد  القبيلة  وبالرجوع ألصل هذه 

قتال وفروسية وهم الذين كانوا يؤدبون الملوك وال ينحنون للذل وأصبح  

في  رفض   الناس  يقولون)  إذ  للمثل  مضرباً  نمر  المك  لنصرة  الحسانية 

 شنو الحسانية في شنو(

ارجع لتاريخ النزارة ومقتل حجر بن كندة الذي قتله ابن اخت علباء بن  

 الحارث الكاهلي  

وواقعة مع الكبابيش عرفت بحرب المبودر ) وهي زكيبة من الجلد تسع  

الكبابيش مبودر احدالحسانية وانتهى  كيلتين ونصف من الذرة ( فقد سلب 

 األمر بحرب دفعت بالكبابيش بعيدا عن النيل إلى أم سدر. 

حرب  عليها  ويطلق  البطانه  سهول  علي  البطاحين  مع  الكواهله  وحرب 

استطاع   ولكن  للبطاحين  األمر  بادئ  فيها  الغلبة  كانت  والتي  شغبه 

 رير أسيرا . الكواهله أن ينتصروا و يأخذوا زعيم البطاحين الشيخ ب
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النسب هاجر  ‘أصيله  العدد  كبيره ‘ضخمة  قبيله عربيه  الكواهله  قبيلة   •

بعض منها إلى السودان و البعض األخر إلى العراق وبعضها مازال في  

 الجزيرة الع
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 الينبوع السادس                         أ. أحمد الخزين 

 لطائف.... 

(١) 

نسألك ضياًء في طريقنا، وفرجاً لضيقنا، ونوراً لقلوبنا، و  اللهم إنّا 

تيسيراً ألمورنا ، وصالةً دائمةً على نبينا ، وهب لنا من جاللك عزاً، ومن  

خزائنك رزقاً، ومن جناتك فسحةً ومقاماً ، ومن رحمتك  رضاً  ومغفرةً   

 رحم الراحمين ...والحمد هلل رب العالمين .ِ.ِ أ  لنا ولوالدينا  يا

 صبّحكم ربي بالخير والسرور والرضا والحبور. 

 

(٢) 

ْكَراِم إِنَِّي    اْللَُّهمَّ يَاَماِلُك اْلَمِلُك َويَاَواِسَع اْلعََطاِء يَاَحيُّ يَاقَيُّْوُم يَاذَا اْلَجاَلِل َواإْلِ

بَْعَدِد ْمِن َسَجَد لََك فِْي َحَرِمكَ  ِم،،، ِمْن   أَْسأَلَُك فِْي َهذَا اْليَْوِم اْلعَِظْيِم.. ِوّ اْلُمَكرَّ

ْنيَا إِلََى يَْوِم اْلِقيَاَمِة أَْن تُعَافَْي قَاِرٌئ َهذَا اْلدَُّعاَء،،،َوتَْحفََظهُ،   يَْوِم َخلَْقَت اْلدُّ

َج َكْربَهُ،،َوتَيَسََّر  َوأُْسَرتُهُ، َوأََحبَّتْهُ َوأَْن تُبَاِرَك َعَملُهُ، َوتُْسِعُد قَْلبِِه َوتُفَِرّ

 ْغِفَر ذَْنبِِه..آَِمْيَن يَاَربُّ اْلعَالَِمْينأَْمِرِه،،َوتَ 

 ّصبّاُحِكم      ُلُا أِســــــْعد ِ     

 

(٣) 

 الخلل الرئيسي يكمن في سعادة  الوكيل ... 

 الخطأ في االمتحان ناتج عن إهمال و عدم كفاءة 

الخطا الثاني والذي أتى به سعادة الوكيل خطأ أخالقي مهني ال يمكن 

 إصالحه  
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 .ذا الوكيل يستحق الرجم بالحجارة في ميدان عام  حتى الموتمثل ه

 

(٤) 

 .... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

ال تيأس فبعد العسر يسر، والليل إن زادت ظلمته اقترب النور،       

األحزان  والمتجبر إن فاض ظلمه أذنت ساعة رحيله... نصر هللا قريب... 

مكن أن تختفي كل ما عليك أن تدرب ال يمكن أن تنتهي والبشائر ال ي

 نفسك على الصبر عند األولى، والشكر عند الثانية! 

القلوب التي تتعلّق بالبشر )تئِّن(والقلوب التي تتعلق برب  

 البشر)تطمئن(... 

 .... دعوة قلبية صادقة   

 

(٥) 

اللهم إن نسألك بخوفنا من عظمتك وطمعنا برحمتك أن ترزقنا ما كان   

وآجلها  خيراً   عاجلها  أمورنا  وعاقبة  ومعاشنا  ودنيانا  ديننا  في  لنا، 

عزيٍز   وكّلِ  ووالدينا،  ألقدامنا  مستقراً  الجنّةُ  تكون  أن  اللهم  ونسألك 

 علينا…

لهم وحرمتهم   مّمن: عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت  واجعلنا  اللهم 

 على النار وكتبت لهم الجنّة… 

 العالمينآمـــــــــــــــــــين يارب         

 .... صباحكم تفاؤل يغمر حياتكم اينما كنتم 
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(٦) 

 يا مقدر األقدار، 

 ويا نافذ القضاء وقابل الرجاء

ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبالء بأيام منن  

 وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها،

 وقدر لنا من األرزاق أوسعها،  

 عافية أكملها  ومن ال

 ومن الذرية أصلحها  

 .... وأدخلنا ووالدينا ومن نحب جنة الفردوس ياكريم العطايا

 

(٧) 

رجل أراد أن يتصدق بكبش العيد دون أن يعرف أحد.. فأرسل الكبش     

مع صديقه لرجل فقير وطلب من المرسل أن ال يذكر إسمه للفقير وبعد  

 أيام. 

في السوق وفجأة وجد الرجل   كان الرجل الذي تصدق بالكبش يتجول

 الفقير يقف وبجانبه نفس الكبش الذي تصدق به

 عليه دون أن يعلم وكان الرجل يريد بيعه. 

 فأستغرب المحسن واقترب منه وسأله : لماذا تبيع الكبش ؟ 

 فقال : هذا كبش وهبه لي أحد المحسنين وهو كما ترى 

 كبير، ولي جار ال يستطيع شراء كبش للعيد فجئت 

 ع هذا الكبش واشتري بثمنه خروفين صغيرين، ألبي

 واحد لي والثاني لجاري. 
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• عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي هللا عنه خادم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : )اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتى يُِحبَّ ألَِخيِه َما يُحبُّ ِلنَْفِسِه(. رواه 

 البخاري ومسلم . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

 كثيرا  

 .... أسعد هللا كل ايامكم 

 

(٨) 

دقائق على الريق يشفيك   3فوائد الثوم.. وضع فص ثوم تحت اللسان  

 من هذه األمراض

يستخدم الثوم منذ قرون طويلة كعنصر أساسي في أطباق السلطة لكي  

صحتك، حيث يعد الثوم واحد من أشهر التوابل  يساعدك في الحفاظ علي 

المستخدمة في المطبخ وتعمل علي تعزيز النكهة ورائحة الطبق بل هو  

 عالج طبيعي معروف لألمراض المختلفة. 

والثوم هو ُمغذي وُمخفض للسعرات الحرارية باإلضافة إلي خصائصه  

يد من المضادة للبكتريا واإللتهابات وتجعله عنصر شائع جداً في العد

العالجات المستخدمة لمقاومة األمراض، ولكن هل جربت وضع فص ثوم  

 أسفل اللسان ُكل صباح علي معدة فارغة ؟ 

 3يحتوي الثوم علي ُمركبات صحية، وعند وضعه أسفل اللسان لمدة 

دقائق كل صباح وامتصاصه مثل الحلوي، تدخل هذه الفوائد إلي الجسم  

ظيف األوعية الدموية والتخلص من عن طريق اللعاب، حيث تعمل على تن

 السعال المزمن والتخلص من حصوات الكلى.

كما تمد هذه الطريقة الجسم بالعديد من العناصر التي تُعزز األداء العام 

للجهاز المناعي ومقاومة األمراض مثل البرد واإلنفلونزا، ألن الثوم  

نشاط    يحتوي علي نسبة عالية من اليود، والذي يستخدم كعالج لفرط
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الغدة الدرقية وعالج لمعظم أمراض القلب واألوعية الدموية حتي العدوي  

 الفطرية والبكتيرية يمكنك عالجها بهذه الطريقة. 

يتم استخدام الثوم بهذه الطريقة من خالل أخذ فص واحد وإزالة      

الغالف الخارجي له، ثم تجريح فص الثوم بإستخدام سكين ووضعه أسفل  

تحاول مضغه، حاول فقط ترك فص الثوم داخل الفم حتي   اللسان ولكن ال

 يتحلل مع اللعاب الخاص بك.

دقائق يمكنك بصق الثوم، ثُم استخدام فرشاة أسنانك لكي   3وبعد مرور 

تتخلص من رائحته الموجودة في الفم، أو تناول بضع حبوب من القهوة  

 تماماً.أو مضغ أوراق البقدونس فهي تخلصك من رائحة الثوم 

وللثوم أكثر من فائد آخرى، حيث يعمل كمضاد حيوي، كما أن يُحسن 

صحة العظام وُمعالج لألمراض المعوية، ويُقلل من نسبة الكوليسترول  

 الضارة في الدم، ويُعالج أمراض القلب واألوعية الدموية واإللتهابات.

ويمنع  كما أن الثوم يُساعد في تنظيم السكر في الدم ومحاربة العدوي، 

الجلطات الدموية، ويتحكم في ضغط الدم ويُعالج التهابات األذن من خالل  

 تنقيط بعض قطرات زيت الثوم في قناة األذن.

ويمنع الثوم تراكم الدهون في الكبد، ويُعالج ارتفاع ضغط الدم والدوخة و  

 الصداع وأالم الصدر والظهر، والتهاب المسالك البولية. 

لربو، حيث يؤخر فرط الحساسية المرتبطة بالربو،  ويُعالج الثوم أيًضا ا

كما أنه يقتل القروح الباردة والتي تحدث بسبب اإلصابة ببثور الهربس  

التي تندلع حول الشفتين والذقن واألنف، ويعمل الثوم أيًضا على تحسين  

 صحة العينين، و يساعد أيضاً في فتح الجيوب األنفية المسدودة.

الثوم الذين يتناولوا أكثر من ستة فصوص في    و تشير دراسة أن ُمحبي

اإلسبوع كانوا أقل عرضة لإلصابة بسرطان القولون و المستقيم و  

 سرطان المعدة.
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(٩) 

اللُّهّم إِنَّا نَْسأَلَُك َستَْرَك اَلَِّذي اَل يَْنَكِشُف، َوَعْفَوَك اَلَِّذي اَل تَعَقُّبُهُ ُعقوبَةٌ، َو  

عُها َسقٌَم، َوَمْغِفَرتَُك اَلَّتِي اَل تَتُْرُك ذَْنبًا، َوَرْحَمتَُك اَلَّتِي  عافيَتََك اَلي اَل يَتْبَ 

تُْغنينا بَِها َعْن َرْحَمٍة ِمْن ِسواَك، َربُّنا أَْدَخْلنا َمْدَخَل َصَدٍق َوأَْخَرَجنا ُمْخِرُج  

  لَُدْنَك ُسْلَطانًا نَصيًرا..َصَدَق، َواْجعَْل لَنَا ِمنْ 
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 عبد هللا  ابراهيم  أ.                                       الينبوع السابع 

 من الماضي.... 

 

 *أْسعََد هللاُ يَُوَمُكْم بُِكَل َخْيٍر وَعافِيٍَة وَسعَأَدٍة* 

 ... الجران 

 .... ده طبعاً ما عندنا في ريف النهود الجنوبي      

 ... و ما شفته أبدا

 ... حتى تم قبولنا أنا و خالي

 ... بمدرسة رهد السلك األولية

 في آخر خمسينات القرن الماضي. 

 

 ... تختلف تماماً عن طبيعة منطقتنا  ...طبيعة رهد السلك   

 ..... خاصة في شهر يوليو

 .. و المستنقعات  ..و تكثر البرك .. حيث ينزل المطر

 و تتكاثر الضفادع.. 

 

 ... رحمة هللا عليه ، كنا أنا و خالي يتوسطنا جدي   

   .... على ظهر البعير

 ...في أول رحلة إلى المدرسة

 .. جاوزنا منطقتنا  ..و بعد ثالث ساعات
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 ... دخلنا مشارف السلكو

 ... لكن كان الدرب زلقاو

 ... و ملئ بالحفر

 ... مما جعل بعيرنا ينزلق

 حتي تصل رقبته األرض..

 

 ري... .. ونتم باقي الرحلة كداهنا قرر جدي أن ننزل    

 ... فقام بربط البعير إلى أقرب شجزة

 ... و حملنا شنيطاتنا

 يممنا شطر المدرسة..  و

 

 ... أهل المنطقة.. لحق بنا بعض بعد شوية   

 ... من معارف جدي علي ظهور حميرهم

 فحملوا عنا شنيطاتنا..  

 ... في الطريق و ألول مرة نشاهد القعونج

 و تخرج من أفواهه ما يشبه هدارة البعير .  ...هو اصواتو

 

 ... صلنا المدرسةو    

 ... و رجع جدي 

 و بتنا الليلة ديك على أنغام الكرير )الطنبور(.. 

 ... هكذا فعالً حسبناها
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 ... و لكن عندما تكررت في الليلة الثانية و الثالثة 

 ... تعجبنا من أهل تلك القرية

 الكرير كل ليلة.. اللي ما عندهم شغلة غير 

 ... حتى تبين لنا

 ... ن بالقرب من المدرسة حفيرأ

 ... ملئ بماء المطر 

 ... ن الجرانوأ 

 ... يقيم حفالً هناك 

 . طوال فصل الخريف
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 أ. سهام الطيب                              الينبوع الثامن

 همسات.... 

  (1 ) 

تقول األم أنها تعبت، هذا ما تقصده فقط، لم تقل أنها ستترك اطفالها    

 وتنسى انهم موجودين وتهرب من المنزل.

 

 عندما تقول األم أنها تحتاج وقتا لنفسها، هذا كل ما تقصد بالضبط،     

 لم تقل أنها ندمت أنها أصبحت أًما، وال أّن األمومة أكبر اخطائها.

 

 أنها تحتاج مساعدة، هذا ما تقصده حرفيا عندما تقول األم     

 فهي لم تقل أنها عاجزة عن إنجاز مسؤولياتها.  

 

عندما تقول األم أنها تتمنى الخروج مع صديقاتها، هذا ما تقصده     

 فعال،

 لم تقل أنها كرهت األمومة وتتمنى العودة للعزوبية. 

 

   عندما تقول األم أنها خائفة وقلقة، هذا ما تقصده حرفيا،    

 لم تقل أنها ستختفي وتتنازل عن مواجة صعوبات بيتها. 

 

عندما تستمع لصراخ أّم أو تراها عصبية، هي ليست مجنونة، هذا ال      

 400يعني أنها دائما هكذا أو أنها ال تحب أطفالها لكن معناه أنها تكلمت 
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مرة بهدوء قبل أن تصرخ وأنه هناك سيناريو كامال أنت ال تعرف عنه  

 شيئا.

 بيعي أننا ال نتخيّل أسبابا للحكم على اآلخرين الط

ناهيك عن أم تقف طوال اليوم لوحدها، كل األيام، كل األوقات تتنازل عن  

حياتها الشخصية ألجل حياة كائن آخر،  كائن آخر آمنت أن حياته أهم 

       ا بكثير من حياته

          ال أحد يستطيع أن يتخلي ويتبرع ويتنازل بقدر األم  

جن أن نفهمهن أكثر، ويحتجن أن  نلومهن أقل هذا مايحتجن  األمهات يحت 

      ا حرفي

    ةأنت أم رائعة هللا يمدك بالقوة والصحة والعافي

 ... جروب تربية الطفل بالورقة والقلم

 

(3) 

 )مللنا من البقاء في البيت(

 قوم سبأ.. 

 ملوا من النعم التي أنعمها هللا عليهم وأرادوا السفر البعيد  

 ﴿ َربَّنا باِعد بَيَن أَسفاِرنا..  ﴾     فدعوا ربهم

 فأصبحوا عبرة لمن يعتبر. 

 بنو إسرائيل...  

 ملوا من نعمة المن والسلوى طعام بال تعب ينزل من السماء، 

 ﴿ لَن نَصبَِر َعلى َطعاٍم واِحٍد..  ﴾ فقالوا  
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لَّةُ َوالَمسَكنَةُ َوباءوا بِغََضٍب ِمَن ُلاَِّ ..  فكانت النتيجة    ﴿ َوُضِربَت َعلَيِهُم الذِّ

فما يحصل اآلن من بقاء في البيوت وتذمر الناس نخشى أن نحرم منه 

ُ َجعََل لَُكم ِمن بُيوتُِكم َسَكنًا..    ﴾ايضا ﴿ َوُلاَّ

 

البيوت نعمة فاحذر ان تردد أنك مللت من هذه النعمة فنحرم منها كما 

 .  حرمنا من نعم كثيرة أخرى.

 طابت اوقاتكم بذكر هللا".

 

(4) 

المفروض القبض علي كل امثال هذا االحمد واخراجهم من الوهم       

 الذي زرعه االنقاذيون في عقولهم 

 

(5   ) 

قصة أغرب من الخيال :*  ممثلة مثلت في فيلم "قنديل أم هاشم " اسمها  

 مارى كوليكوفسكى.. 

حبيبة شكرى سرحان الممثلة دى كانت نمساوية وهى اللى عملت دور 

 لما سافر ألمانيا عشان يدرس الطب.. 

الممثلة دي نشأت فى أسرة مفككة كالعادة..أب يجرى وراء ملذاته وأم  

ماتفرقش عن األب حاجة..  وباختصار هى وأخواتها ضاعوا فى مهب 

 الريح.. 

أخواتها أخدوا الطريق السهل طريق الحرام..لكن هى حاولت تحافظ على  

 الحالل..راحت اشتغلت جرسونة فى كافيتريا.. نفسها وتعيش ب
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شافها أحد المنتجين وأخدها تمثل أدوارا صغيرة ) كومبارس ( بين  

 ألمانيا والنمسا..

لحد ما جه يوم وصل فريق عمل فيلم )قنديل أم هاشم( أللمانيا عشان 

يكملوا تصوير الفيلم وكانوا بيدوروا على ممثلة ألمانية تقوم بالدور 

 فش كتير..بشرط ماتكل

 وكلموا مكاتب الريجيسيرات..وهى عرفت فتقدمت للدور واتقبلت..

  -وطبعا حكوا لها عن قصة الفيلم فابتدت تسأل عن قصة السيدة زينب 

 -وابتدوا يكلموها عنها حضرتها و عن آل البيت  -رضي هللا عنها 

 -رضوان هللا عليهم 

 -لنقاء آلل البيت وكان طبيعى إنها تتشد للكالم ده وتنبهر بالطهر وا

وتالقى األمن والسالم اللي مفتقداهم فى  -عليهم سحائب الرضوان 

 حياتها.. 

ومع نهاية التصوير كان طبيعى إن فريق العمل يودعوها ويرجعوا  

مصر..لكن قلبها كان معاهم..وبعد يومين تحديدا كانت مسافرة على مصر 

التذكرة وتحويشة  من غير ما ترتب ألى حاجة وال يكون معاها إال تمن 

 صغيرة من شغلها.. 

 وكان هدفها إنها تروح لمسجد السيدة زينب .. 

وفعال بعد ما وصلت المطار أخدت أول تاكسى وعلى مسجد السيدة زينب 

وألنها ماتعرفش وال كلمة عربي ، حتى دورها فى  -رضي هللا عنها  -

مصريين الفيلم عملته كله باللغة األلمانية.. فالناس هناك بشهامة ال

المعتادة تطوعوا لمساعدتها وعن طريق أهل الخير قدروا يوصلوها 

 للممثل القدير عبد الوارث عسر اللى كان أحد المشاركين فى الفيلم.. 

 اللى فوجئ بها قدامه ورحب بها جدا واتفاجئ لما قالت له مباشرة:

 أنا عاوزة أشهر إسالمى..

 السفر..  قال لها استريحى النهاردة انِت لسه جاية من
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رفضت بشدة وأمام إصرارها أخدها وراحوا دار اإلفتاء وأشهرت إسالمها 

على يد مفتى الديار المصرية فى ذلك الوقت فضيلة الشيخ أحمد عبد 

 العال هريدي و أسمت نفسها ) زينب الحسين علي (.. 

 األلمانية..وأهداها فضيلة المفتي نسخة من القرآن الكريم مترجمة للغة 

وروحت مع ا / عبد الوارث عسر ،  وطول الطريق بتقرأ فى النسخة  

 وبتبكى بكاء شديدا .. وبمجرد ما وصلوا بيته قالت له:

 انا عايزة أروح أحج..!!!

ا / عبد الوارث بيقول اندهشت جدا ..  إزاى هى عرفت الحج ؟! فبيبص  

قدرا فعرف إن دي لقاها كانت فاتحة الكتاب على ترجمة سورة الحج  

 إشارة من هللا.. 

وراح بنفسه حجز لها التذكرة والتأشيرة وسبحان هللا بمعظم الفلوس اللى  

 كانت معاها..

ويشاء ربنا إن الممثل القدير ا /محمد توفيق )وكان أحد المشاركين فى  

الفيلم( كان مسافر هو وزوجته للحج واتقابلوا مع ا / عبد الوارث عسر 

ب التذكرة ، وقال تسافر معانا وتبقى مع مراتي وهو بيحجز لزين

 )الصحبة(.. 

وفى نفس اليوم تروح زينب لألزهر الشريف وتطلب حد يعلمها مناسك 

الحج..وتفضل بين القرآن وتعلم مناسك الحج طول األسبوع اللى فاضل  

على الحج لدرجة إنهم بيقولوا إنها ماكانت بتنام تقريبا ومش عايزة 

 يديها..!!!  تسيب المصحف من إ 

وجه وقت السفر وسافرت وأدت المناسك وكانت زوجة  ا / محمد توفيق  

بتقول إنها كانت عاملة زي الفراشة ودايما بتسبقهم ومابيظهر عليها أى  

 أعراض إرهاق أو تعب.. !!  

وخلصوا الحج وراحوا المدينة المنورة لزيارة مسجد  النبى صلى هللا  

 عليه وسلم..
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 مد توفيق : بتقول زوجة ا / مح

ماكانت أول مرة نحج أو نزور..حجينا أنا ومحمد واعتمرنا وزرنا كتير  

 لكن المرة دى كانت متيسرة بشكل عجيب.. 

لدرجة إننا بمجرد دخولنا على قبر  النبى صلى هللا عليه وسلم حسينا إن  

الطريق بيتفتح لنا لحد ما لقينا نفسنا قدام المقام الشريف مباشرة وهنا 

 غريبة جدا..  حصلت حاجة

لقيت وجه زينب بينور قوي لدرجة إنى كنت بأقول لنفسىي مش هي دي  

 زينب اللي دخلت معايا المسجد..!!! 

 ومرة واحدة لقيتها بتبص بتركيز للمقام وبتبص لي كأنها بتقول لي : 

 شايفة اللي أنا شايفاه..؟!!

ومرة واحدة لقيتها ضمت المصحف بتاعها بشمالها على قلبها ورفعت  

 إيدها اليمين وقالت بلغة عربية سليمة تماما:

 " أشهد أال إله إال هللا و أشهد أنك رسول هللا" !!!  

 ومرة واحدة وقعت.. افتكرناها أغمي عليها.. بنفوقها لقيناها ميتة.. !!!  

ومن كرامتها اللي شهدت لها كل المتواجدات السلطات السعودية أصروا  

 يدفنوها فى البقيع.. !! 

 ... ن.. سبحانك ربيوقد كا

 

(6) 

 يا رب إن ضاقت بنا األحوال فأنت مدبرها ،     

 و إن استعصت بنا فأنت ميسرها ، فال أحد لنا إال أنت.  

 اللّهم اصرف عنّا تسلط األوبئة واعصمنا من كل سوء.  
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  اللهم إنا ننتظر منك فرًجا يريح قلوبنا ، فبشرنا يارب

      اللهم آمين      

 

(7) 

 مـــن نعــم هللا صحبــة األخيـــار :   

 قـــال العالمة عبد الرحمن السعدي رحمه هللا:

» من أعظم نعم هللا على العبد المؤمن : أن يوفقه لصحبة األخيار، ومن  

 عقوبته لعبده : أن يبتليه بصحبة األشرار .

صحبة األخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة األشرار توصله إلى  

ل سافلين . صحبة األخيار توجب له العلوم النافعة، واألخالق أسف

الفاضلة، واألعمال الصالحة، وصحبة األشرار: تحرمه ذلك أجمع ،قال  

ُسوِل   تعالى : ﴿ َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَالَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْكِر بَْعَد إِْذ  َسبِياًل * يَاَوْيلَتَى لَْيتَنِي لَ  ْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا َخِلياًل * لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الذِّ

 ... َجاَءنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإْلِْنَساِن َخذُواًل ﴾  الفرقان

 

(8) 

 .... كاس ماء واحد يكفى للوضؤ       

 

(9) 

سع  أسأل هللا أن يبارك لنا ولكم في حياتنا، ويكتب  الخير للجميع، ويو     

األرزاق ، ويهب الصحة والعافية، ويجعل في كل أمر يسرا، وفي كل  

 رزق بركة، ويصلح شأننا كله ويرزقنا نعيمي الدنيا واآلخرة.  

 .... آمين يارب العالمين
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 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

 .... صباح الخير والبركة       

    

(10 ) 

 . سيرة وإنفتحت !! األميرية أمدرمان .

   .... سيف الدولة حمدناهللا 

• لم أعرف قيمة "الواتساب" قبل أن تصلني رسالة من الصديق فيصل  

عبدالخالق حمدتو تفيد بضّمي إلى قروب ألبناء دفعتي بمدرسة األميرية 

أمدرمان، ومكمن الحفاوة بهذا القروب أنه جعلني أعيش حياة األبيض  

ي ذلك أن أرى التاريخ يمضي أمامي في  وأسود من جديد، فقد أتاح ل

عرض حي وعلى الهواء، فقد فارقت كثير من أبناء الدفعة ونحن صبيان  

في سن الخامسة عشر أللتقي بهم عبر هذا الوسيط السحري ونحن  

شيوخ نركض بسرعة نحو الستين، وقد أصاب الزمالء من التغيير في  

لوسيلة التي تعتمدها الشكل والهيئة ما جعل التعرف عليهم يجري عبر ا

اإلعالنات التجارية لكريمات إزالة النمش، وهي عرض الصور لحالة ما 

قبل وبعد التغيير، وقد جعلني كل ذلك أعيش حالة من الغبطة بلقاء 

األحباب إمتزجت بحسرة على العمر الذي كاد أن ينقضي دون أن يعيش  

 . جيلنا أياماً هنية مثل بقية خلق هللا بفعل فاعل معلوم

 

ويشاركهم في ذلك كثير من آباء هذا الزمن  -• ال يعلم أبناء الجيل الحالي 

معنى أن يتم قبول تلميذ في مدرسة حكومية وسطى أو ثانوية في   -

الزمن الماضي وقبل وصول هؤالء المتاعيس للسلطة، وقد وجدت في  

تشكيلة فرقة أبناء دفعتي باألميرية أمدرمان ما يصور الحال الذي كان  

ليه التعليم الحكومي في تلك األيام، فقد كان من بين أبناء الدفعة الزميل  ع

محمد إسماعيل األزهري حين كان والده يشغل الكرسي الذي يجلس عليه  
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اليوم عمر البشير، ومحمد أزهري )عليه رحمة هللا(، كان تلميذ وديع 

فية  ومهذب وغلبان، كان ينزل من العربة التي تُحِضره في الزاوية الخل

للمدرسة حتى ال يراه بقية التالميذ، ولم يكن هناك شيئ يميز مظهره عن  

بقية التالميذ بما في ذلك ما يحمله من مصروف للفطور، حتى أنه كان  

يستدين مثلنا من صاحب الطبلية الذي كان يبيع الفول المدمس و  

"القونقليس" في ناصية المدرسة، وكان يرتدي الزي المدرسي مثل  

التالميذ من قماش "الترلين" وهو قماش خشن وسعره  غيره من

رخيص، وكذا كان يفعل أبناء ألثرياء كبار كانوا معنا بالصف مثل سعود  

 مامون البرير وعبدهللا عمر عبدالسالم.

 

• كانت المدارس الحكومية في ذلك الوقت تصرف للتالميذ الكتب 

التلميذ كانت والكراسات واألقالم، وفي زاوية كل "درج" يجلس عليه  

توجد فتحة توضع عليها قنينة يقوم الفراشون بملئها بالحبر قبل بداية كل  

يوم دراسي، وفي مدن نائية درست فيها بجنوب وغرب السودان، كانت 

الحكومة توّزع الزي المدرسي على التالميذ، وعند نهاية اإلسبوع يُمنح  

 مالبس.كل تلميذ قطعة صابون وزهرة حتى يقوم بغسل وتبييض ال

 

• في ذلك الزمن، وحتى وصول اإلنقاذ للسلطة، كان هناك ما يُعرف  

بالصحة المدرسية، يقوم بموجبه طاقم من المساعدين الطبيين بالطواف  

على المدارس إلجراء الفحص على عيون وأسنان التالميذ مثلما يحدث  

ة اليوم بالدول المتقدمة، وأثناء فترة دراستي بمدرسة أمدرمان األميري

أذكر أنني تعمدت تضليل الفريق الذي يقوم بفحص النظر بهدف رغبتي  

في الحصول على نظارة نظر حتى تُضفي على مظهري شيئ من الذكاء 

بحسب معايير ذلك الزمن، وبعد يومين من إجراء الفحص تم أخذنا في  

بص حكومي إلى مستشفى النهر الذي كان يُطل على النيل بالقرب من 

لخرطوم )سمعت أن النظام قد تسلط على هذا األثر  داخليات جامعة 
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التاريخي وقام ببيعه(، وبعد الفحص، إكتشف الطبيب أن نظري سليم 

 وكتب تقريراً بذلك للمدرسة تعرضت بسببه لعقوبة قاسية. 

 

• كان التعليم الحكومي مجاناً بالكامل، ولم تكن الدولة تتحصل على أية  

حتى من أولياء األمور األثرياء، وفي  رسوم أو تطلب تبرعات أو هبات 

مرحلة الحقة أصبحت المدارس الحكومية الثانوية تتحصل على مبلغ 

ثالثة جنيهات من كل تلميذ )تُسّمى أَمنِيّة( ترد عند نهاية العام لضمان 

 إعادة التالميذ للكتب وحملهم على المحافظة عليها.

 

درسة المؤتمر الثانوية  • كان معظم أبناء األميرية ينتقلون منها إلى م

بأمرمان بحسب التوزيع الجغرافي لسكن التالميذ )يتوزع بقية الصف  

على مدرستي األهلية ومحمد حسين(، ومدرسة المؤتمر الثانوية، مثل  

إخواتها الفاشر الثانوية وكسال ورومبيك وعطبرة وبورتسودان ونياال  

تنفقه اليوم  وخورطقت وحنتوب، كانت مدرسة تصرف عليها الحكومة ما 

على التعليم في والية كاملة، فقد كان بها ميدان لكرة القدم بأرضية نجيل،  

وحلبة للمالكمة وميادين للكرة الطائرة وكرة السلة وحولهما مدرجات 

للجمهور، وركن أللعاب الرياضة الفردية مثل رفع األثقال والجمباز  

تقدمها جمعية والقفز ..الخ، وكان بها مسرح لعرض التمثيليات التي 

التمثيل والموسيقى، وكان هناك معلّم للموسيقى ومثله لتعليم الرسم 

والفنون الجميلة، كما كان يوجد بالمدرسة معمل مجّهز لعلوم الكيمياء 

وآخر للفيزياء تُجرى فيهما التجارب واإلختبارات ، كما كان هناك معمل 

جانب األنشطة لعلوم األحياء تجرى فيه عمليات تشريح الحيوان، إلى  

 الثقافية مثل الندوات وليالي الشعر والصحف الحائطية. 

 

• في ذلك الوقت، كان للمعلمين مكانة وصيت، وكان مقام ناظر المدارس 

الثانوية وهيبته توازي مقام الوزير المركزي اليوم، وبالمؤتمر الثانوية  
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دي كان الطلبة يختبئون تحت منصة "األزيار" عند مرور الناظر )الها

أحمد محمد صالح( على الفصول حتى ال يكتشف تسربهم من الحصص، 

وكانت الدرجة الوظيفية لنظار المدارس الكبيرة )المجموعة الخامسة( 

هي نفس درجة كبار السفراء بالخارجية بحسب جدول وظائف الخدمة 

العامة في ذلك الوقت، ، وكانت الملحقيات الثقافية بالبعثات الديبلوماسية 

رج يُنتدب لها معلمو الثانويات، وكان المعلم يتنقل في العمل في مدن بالخا

السودان المختلفة، فيُنقل المعلم من مروي إلى مريدي، ومن الدمازين 

إلى أم روابة، وينفذ ذلك برضاء كامل مما يؤيد درجة القناعة بالدور 

 والوظيفة في ذلك الوقت.

 

المدارس الحكومية في تبادل  • والحال كذلك، لم يكن غريباً أن تتناوب  

وإقتسام التفوق في دخول الجامعات والمعاهد العليا، فيأتي إسم الفاشر  

الثانوية قبل حنتوب، ورومبيك قبل الخرطوم القديمة، وكذا كانت تتبادل  

كأس البرنجي مدارس مثل سنار الثانوية ومروي وكادقلي وسنجة  

خ جنباً إلى جنب مع مدارس وعطبرة والجنينة والنيل األبيض بالدويم ..ال

 الخرطوم. 

 

• يُحزن المرء أن يذهب كل هذا مع الريح، ويصبح طريق التفوق 

والنجاح عبر التعليم الخاص وألبناء المقتدرين، والذي يُدهش المرء أن 

معظم الذين يتبادلون المراكز العليا اليوم بالدولة من وزراء وحّكام 

م عاشوا الزمن الذي صنعوه بأيديهم  ماكانوا يبلغون هذه المواقع لو أنه

لألجيال التي جاءت من ورائهم وأصبح النجاح والمضي في مسيرة 

التعليم يعتمد على المقدرة المالية ألولياء األمور، فقد أكملوا جميع 

مراحل التعليم حتى الجامعة دون أن يكلفوا أولياء أمورهم ثمن تذكرة 

لها جامعة الجزيرة وجامعة  سفر للخرطوم، وكانت جامعة الخرطوم ومث

جوبا والمعهد الفني كلية شمبات الزراعية ومعهد التمريض العالي  

والكلية المهنية وغيرهم من المعاهد العليا توفر السكن الداخلي وتمنح  
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طلبة األقاليم تصاريح سفر مجانية للقطارات والبواخر النيلية والبصات،  

 ة.كما كانت تصرف للفقراء منهم إعانات مالي

 

(11) 

  هل سمعتم بأبو دجانة ؟ 

اعتاد ابو دجانه ان يكون في صالة الفجر خلف الرسول ، صل هللا عليه  

وسلم ولكنه ما كاد ينهي صالته حتى يخرج من المسجد مسرعا ،فاستلف  

 ذلك نظر الرسول الكريم فاستوقفه يوما وساله قائال :  

 يا أبا دجانة، أليس لك عند هللا حاجة؟   -

 أبو دجانة: بلى يا رسول هللا وال أستغنى عنه طرفة عين .  قال   -

 

فقال النبى : إذن لماذا ال تنتظر حتى تختم الصالة معنا وتدعو هللا بما   -

 تريد ؟ 

 

قال أبو دجانة: السبب فى ذلك أن لى جار من اليهود له نخلة فروعها   -

ترانى  في صحن بيتى، فإذا ما هبت الريح ليال أسقطت رطبها عندي ، ف

أخرج من المسجد مسرعا ألجمع ذلك الرطب وأرده إلى صاحبه قبل أن  

يستيقظ أطفالى، فيأكلون منه وهم جياع . وأقسم لك يا رسول هللا أننى  

رأيت أحد أوالدي يمضغ تمرة من هذا الرطب فادخلت أصبعى في حلقه  

وأخرجتها قبل أن يبتلعها،،ولما بكى ولدي قلت له: أما تستحى من 

 أمام هللا سارقا؟   وقوفى

 

ولما سمع أبو بكر ما قاله أبو دجانة ، ذهب إلى اليهودي واشترى منه  

 النخلةووهبها ألبى دجانة وأوالده . 
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وعندما علم اليهودي بحقيقة األمر أسرع بجمع أوالده وأهله، وتوجه  

 بهم إلى النبى معلنا دخولهم اإلسالم ،  

 

ودي وليس مسلم فما بالك من ابودجانه خاف ان يأكل اوالده من نخلة يه 

اسال هللا الرحمه   ��يأكل اموال ماليين من البشر المسلمين وليس اليهود  

        والمغفره لي و لكم  

 

 فهل عرفت االن كيف انتصر اإلسالم ؟ 

 هكذا كانوا، دعاة بمواقفهم النابعة من عميق إيمانهم، 

 اإليمان... وبمعامالتهم الراقية التى هى إنعكاس لذلك 

 

(12) 

 *)قصتي أمل و عودة(*   

بفضل هللا تعالى و توفيقه ثم بتكاتف جهود كل الفريق العامل من  إداريين  

 م ٦/٧/٢٠٢١و كوادر صحية و مساعدة، تم اليوم الثالثاء الموافق 

إستئناف عمليات زراعة الكلى بمستشفى ابن سينا التخصصى بعد توقفها   

ل كامل لمجمع العمليات و العناية المكثفة  لعدة  شهور تم خاللها تأهي

 لزراعة الكلى.  

أحد المرضى الذين أجريت لهم عملية زراعة الكلى اليوم من سنار  

اَس سنّاَر، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة( و المريض  )فافتحوا، حرَّ

 اآلخر من ثغر سوداننا الباسم و درة البحر األحمر بورتسودان.  

ر ان هذه العمليات  مجانيةيتحمل تكاليفها  المركز القومي  الجدير بالذك

 ألمراض و زراعة الكلى.
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نتقدم بالشكر لكل العاملين بقسم أمراض و زراعة الكلى من كوادر     

 طبية و إدارية.  

و يسرنا ان نتقدم بالشكر الجزيل  للمحسن السيد/ عبد الجليل عبد  

قة، الذى تكفل بصيانة و تأهيل  الرحمن البلوكى، من دولة اإلمارات الشقي

مركز أمراض و جراحة الكلى بالمستشفى تحت إشراف وزارة الصحة  

 والية الخرطوم 

 -كما نتقدم بالشكر لفريق الصيانة و التأهيل و المهندسين : 

 * م/صالح       *م /ياسر

 * م/ مالك       *م /سليمان 

 المهندسة االستشارية/ أميرة إبراهيم أحمد. 

و نحن في إدارة المستشفى نتطلع لمزيد من التوسع و االزدهار فى   

 عمليات  زراعة الكلى بأذن هللا تعالى 

المرضى الذين أجريت لهم عمليات الزرع اليوم  بحالة جيدة و مستقرة 

المكون   بفضل هللا و رعايته  و تحت إشراف  الفريق الطبي المختص و 

 -من:

 -إستشاري زراعة الكلى :

 م.محمد حمد النيل الكاشف            

 م. منار بشرى.                م. عالء الدين منصور 

 

 -إستشاري الباطنية و أمراض الكلى :

 د. شهاب الدين دشين           د. مها كباشي

 د. محمد ابراهيم عيسي د. مصطفى ياسين.  
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 ر  و العناية مكثفة : _*و استشاريى التخدي

 د.سيد الشعار             د.التجاني طه

 

 -إستشاريى المناعة السريرية:

 د. ايالف سليمان.   د. تهاني عشميق 

 

 -استشاريى الصيدلة السريرية :

 د. مها مختار.       د. عواطف 

 الشكر لكل من ساهم فى هذا العمل بجهده و فكره و ماله

 

 عيسي/المدير العامد. محمد ابراهيم 

 د. لؤى عمر الريح/نائب المدير المكلف و المدير الطبي العام

 ... د. عمر على/المدير اإلداري.

 

(13)  

 ظلم االيجارات ... 

قال محدثي " )قانون االيجارات ياعزيزي يحتاج لوقت طويل لتغييره     

حتاج  او تعديله (...فأجبته اذن ماذا نستطيع ان نعمل ان كان كذلك ..  ي

لوقت طويل لتعديله او تغييره؟!  والظلم قائم الواحد خمسة شقق مجتمعة   

التدفع لك اكثر من اربعين الف ج وال تسدد قيمتها اجرة شفط بير  

السايفون الذي تتمه انت من بيع  اي شيء اخر  تمتلكه حتى ال يتضرر  

  المبنى  وهم يتمتعون بمنزلك  الشبه مجاني وكل واحد منهم  في شقة
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ثالث غرف وحمامين وانت مجرجر في المحكمة طالع نازل كل يوم..شهر  

ورى شهر وسنة ورى سنة واذا وصلت لحكم تبداء بعده جرجرة 

استئنافات تاني لسنين اخرى لمن تنسى نفسك ذاته وااليجار ثابت خمسة 

وستة الف ج اليقاف التنفيذ لحين االنتهاء من االستئنافات !!!  

ن سن ويرددون هم ومحاموهم )حلك لمن ترجع  والظالمون يضحكون س

االستئنافات  ..ونحن نموت ونحترق  وهللا المستعان( ال نستطيع عمل  

شيء غير الدعاء والحسبلة )حسبي هللا على كل ظالم وعلى كل من يعين  

ظالم (..سألني المحامي امام القاضي في احدى الجلسات:  )كم قيمة 

فاجبته باربعين الف ج وكم قيمة   ايجار كل شققك الشهري يابروف ؟(

ايجارك السنوي منها فاجبته باقل من خمسماية الف ج والقاضي يستمع  

الجابتي وكم القيمة السوقية المقدرة حاليا لعمارتك هذه فاجبته )بحوالي  

 ٣٥٠الف دوالر ( وبكم تقدر بالجنيه السوداني اليوم ؟ فاجبته )ب  ٧٥٠

متسائال)تمام يابروف ..يعني عاوزة ليها   مليار ج تقريبا(..فاجابني  ايضا

كم سنة عشان تحل قيمتها بهذا االيجار السنوي؟( فاجبته )تقريبا تحتاج  

سنة يعني سبعمائة وستون سنة تقريبا يا استاذ(..فتألم االستاذ  ٧٦٠الى 

  ٧٦٠متعجا وموجها بحديثه للقاضي قائال)يعني ياموالنا يحتاج موكلي ل 

ته هذا من ايجاره الشهري الذي يدفعه سنة السترداد قيمة بي 

المستأجرون!!!! شكرا موالنا ( وقلت موجها حديثي ايضا انا للقاضي  

)وانا هللا اعلم.. ما ح اعيش  الكثر  من عشر سنوات هذا ان لم يقتلني  

هم وغم وجرجرة المحاكم قبلها وانا في سن المعاش هذا العام او العام  

الذي ال يكفي مبلغه لثالث جوالين بنزين  القادم..وانا في سن المعاش  و

لسيارتي(..تذكرت حينها مباديء علم االقتصاد التي درستها في الجامعة  

قبل زمن طويل والتي تقول " االستثمار في العقار اجبن انواع االستثمار  

النه يسترد قيمته بعد عشر سنوات وهو اقل العوائد لالستثمارات"...لكنه  

ى الذي نعيشه بالسودان  والقيمة الحالية للجنيه  وفق هذا قانون الحال 

سنة... والتراب في خشمك يابروف السويت   ٧٦٠او  ٧٠٠يسترده. بعد 

شقى اغترابك في شقق واجرتها عشان تعيش ملك منها)وتنتهى بنهاية  

موسى بن النضير( وسجم المغترب والمستثمر اليبني ليه عمارة عشان  

بالسودان....اختم حديثي بالحسبلة يؤجرها ليعيش من ايجارها باكر 
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والدعاء:)حسبي هللا ال اله اال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(  

والرحيل عز العز ..بيع باى ثمن وابقى مارق ..واذا ضاقت عليك ديار 

قوم ..فارض هللا واسعة الفجاج..وهللا غالب على امره وان كره 

    الظالمون... 

    

(14) 

 .... مر....  يجدكم بخير إلى من يهمه األ  

 هل أختفت الكورونا في السودان ؟ 

نعم  أن مراكز العزل وهلل الحمد والمنة أصبحت شبه فارغة الخاصة منها  

والحكومية واقرب مثال احتفال إحدى المستشفيات بخروج اخر مريض 

 من مركز العزل فيها، وهذا صحيح 

 

بمرض كورونا كما كنا لم نعد نرى في أقسام الطوارئ حاالت مصابة 

 نراها في الفترة الماضية بل قل العدد لصفر في كل نبطشية، وهذا صحيح 

 

قل  عدد  الوفيات وقلت الترددات للمقابر لدفن الموتى نتيجة مرضى 

 الكورونا، وهذا صحيح جزئيا ) تابع حشرح ليك( 

 

أيضا قلت أعداد المرضى المتابعين من قسم العزل المنزلي التابع لي  

زاره الصحه  وهم بالمناسبه  يمثلوا العدد األكبر من المرضى المصابين  و

 في الفترة األخيرة، وهذا صحيح  

 

 طيب لإلجابة على السؤال ده محتاجين نتكلم عن كم حاجة شوية
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قبل كده اوع خيالك الخصب اخي المواطن اختي المواطنة تتوقع انه قلت  

 واإلجراءات االحترازية التي نقوم بها كمواطنينالحاالت نتيجة للتباعد 

 او انه نتيجة النه التطعيم بدأ يشتغل؟  

Absolutely  ال 

نحن أبعد ما يكون ما ملتزمين بالكمامة ناهيك عن اجراءات احترازية  

 وتباعد إجتماعي ) الحفالت والتخاريج مدورة والقمسيون وايييك(

 

ما اشتراط بعض الدول للدخول  والتطعيم اإلقبال عليه ضعيف جدا، فلو 

إليها الحصول على جرعتين ما كان في ناس كتار اطعموا ناهيك عن انه  

اصال نحن كل الجرعات الوصلتنا ما تامة مليون جرعة حتى اآلن ناهيك 

 عن عدد المطعمين لسه ما وصل نص مليون

 

 طيب الحاصل شنو؟ 

 وال حيحصل شنو؟ 

 

 السودان انتهت زيها زي القبليها  اوال انه الموجة األخيرة التي ضربت 

ثانيا الموجتين السابقتين ادتنا شبه مناعة القطيع وبعد فجعنا فيها بفقدنا  

 احبائنا

النه     deltaثالثا في موجة جاية قادمة خاصة مع المتحور الجديد 

نسبة التطعيم ما كافية ومناعة القطيع ال تحميك من المتحورات التطعيم  

 فقط هو من يمنعك 
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ابعا الحاالت في بورتسودان االيام دي زايدة و بيان لجنة مقابر ر

جثة في اليوم ودي حاجة   ٣٥بورتسودان بيوضح انه بيتم دفن قرابة ال  

 مخيفة جدا 

 

خامسا )  والمهم( اي موجة ممكن نقول انها بتمر بي مراحل زيادة في 

م  عدد الحاالت المصابة ثم تزداد الوفيات ويزداد الضغط على النظا

الصحي ) المنهار اصال( ثم تبدأ مناعة القطيع بالتكون ثم تنحسر الموجة  

 وهذا ما نعيشه هذه األيام.. 

 

 دي دائرة مغلقة  سنظل ندور فيها ما لم نكسرها 

 السؤال الذي يطرح نفسه كيف تكسر؟ 

 

 لكسر الدائرة علينا باالتي : 

 التطعيم التطعيم التطعيم  - ١

تنتهي    Astrazenicaمن نوع  covaxاي نعم الجرعة العندنا من 

الحالي لكن موعدين بجرع أخرى وحسب  ٧شهر  ١١صالحيتها يوم 

مصادري الجرع بدت في الوصول للسودان يعني اي زول اتيحت له 

 فرصة انه يتطعم مفترض وال يشاور الجنبه اصال 

 

الناس تحافظ على حبة اإلجراءات االحترازية عشان ما نظطر لي   - ٢

 وحظر وقصص إغالق كامل

 التطعيم التطعيم التطعيم  - ٣
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مراجعة النظام الصحي و التأكد من جاهزية مراكز للعزل وتوفر   - ٤

 األدوية المنقذة للحياة ومواضيع األوكسجين وتوفر الكوادر 

إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بتطعيم موظفيها وربط ذلك  - ٥

فنادق جوازات مطار مستشفيات بعواقب خاصة مقدمي الخدمات ) مطاعم 

 جامعات مدارس... الخ(

زيادة عدد مراكز الفحص المجانية وسهولة الوصول اليها لكي تكون   - ٦

لدينا رؤية واضحة وحقيقية عن عدد المصابين وسهولة التنبؤ بقدوم  

 الموجة 

 

 ختاما

التحذير من احتمالية قدوم موجة ثالثة حقيقي وليس محض خيال ونسأل  

 ال نضطر أن نكتب عنها اال كل خير  هللا أن

 

 اللهم لطفك بنا 

 

 محسن النعمة

 طبيب 

 ٧شهر  ٩

 

Cc : 

To whom it may concern 
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Ps 

الصورة لمقال نشر في التلغراف البريطانية قبل تالته ايام عن حوجة  

افريقيا للقاحات حتلقي الرابط في التعليقات ومنشور تحتها انه صورة  

ابر الصحافة التي تعتبر اكثر مقبرة دفن فيها  لشخص يحفر في قبر في مق

 سودانين توفوا بمرض الكورونا 

 

* هذا المقال وجهة نظر شخصية مبنية على عدة أراء ومنقولة منها 

 ... تحتمل الصواب والخطأ

 

(15) 

 .... النديهةجنا   

في كثير من قرى وارياف السودان عندما يتاخر الزوجين في اإلنجاب    

جميع )المحاوالت الداخلية( وتكثر الضغوط االجتماعية  و تفشل 

واالقتصادية، عندها يتدخل الشيطان فيقرر الزوجين االستعانة )بالقوى  

الخارجية واالقليمية( فيذهبا للقبة أو البنية ويندهان الولي الفالني طلبا  

للخلفة وينذروا و يتعهدوا للشيخ أو الفكي بدفع بياض وقية ذهب اذا تم  

 جاب.. اإلن

 

وألن هللا يبتلي الناس بالخير والشر؛ يصدف كثيرا ان يولد الطفل بعدها 

ويسمى ب "جنا النديهة".. ياتي هذا الطفل عادة واهن الجسد كثير  

األمراض والعلل )حكومة الثورة( .. و يفرح أهله بوالدته فرح هيستيري  

 )فرح السودان( .. 
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المولود ويترك قنبور في اعلي راسه بعد الوالدة تقام الوالئم و يحلق 

)الوثيقة الدستورية( يظل ينمو كعالمة إلى حين سداد الوقية التي يتعب  

 في جمعها االهل واألقارب )القومة للسودان(.. 

 

احد الشروط التي يضعها الفكي )المجتمع الدولي( انه في حالة ايي  

الفكي فقط  مرض أو حتى توهم بالمرض يجب أن يذهب بجنا النديهة إلى  

)مؤتمر باريس( ال لطبيب أو حكيم أو ايي جهة أخرى.. و لكثرة تردده  

واعتماده على الفكي يظهر جنا النديهة دائما بمظر الضعيف المعتل  

 الصحة.. 

 

في الغالب االعم جنا النديهة بيكون تليفة و عوقة ودالهة،، وبيدخل  

على الفكي    سنين،، والسبب غير اعتماده في عالجه  10المدرسة عمره 

وهو صغير و غير وجود القنبور في راسه،، بيرجع برضو ألسباب 

بيولوجية )الوالدة في سن متأخرة( وأما السبب االساسي فعنده عالقة 

مباشرة وقوية بطريقة التربية و التنشئة وتعامل األبوين واألهل معاه بعد 

 ها( .. والدته )حكومتنا جبناها بدم الشهداء الزم ندعمها و نصبر علي

 

و نظرا ألنه جنا النديهة جاء بعد سنوات طويلة من التعب واالحباط  

واالنتظار )نظام اإلنقاذ( و ألنه رسخ في تفكير أهله استحالة ان يأتي  

طفل غيره )يقعد بس( .. الحاجة دي بتخلي أهله دايما محاوطنه بعناية  

)انقالب  مبالغ فيها ناتجة من حرصهم و خوفهم ان تصيبه علة أو مكروه 

عسكري أو انتخابات مبكرة( .. تلقاهم خايفين عليه وما بيرضوا فيه  

وبيدلعوه دلع شديد )شكرا حمدوك( .. وإذا ايي زول انتقد سلوكه فطوالي  

هو عندهم نيته سوداء حاسدهم فيه وما عايز ليه وليهم الخير )كوز  

 مندس(..
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ه وتصرفاته عشان و ألنهم بانين كل امالهم عليه فبيتعاموا عن كل غلطات

 ما عايزين الصورة الوردية الخاتنها ليه في راسهم تهتز )حنبنيهو( .. 

 

 (16) 

اللهم إنا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك وعوائد إحسانك وجميل        

سترك اللهم ارزقنا عمالً صالحاً يقربنا إلى رحمتك ولساناً ذاكراً شاكراً  

بت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة اللهم ردنا لنعمتك وثبتنا اللهم بالقول الثا

 إليك ردا جميال*  

                 

(17) 

الحيطة والحذر .. فقد عادت  خوان أرجوا أن تأخذوا أعلى درجات يا إ : 

الكرونا بصورة مخيفة ، وضربت مدينة بورتسودان بكاملها والزالت ،  

وة أعزاء  ضربات موجعة ظللنا نفقد بسببها يوميا أرواح غالية وإخ

 وآخرهم .. 

 

 األحباب ..  

 مأمون الخبير .. 

 وباألمس علوي الصافي .. 

 واليوم د طه بامكار ..

 محمد حامد شاش 

 

أرجوا أن تعملوا على تعزيز المناعه بالفايتمينات وعسل النحل بالحبة 

السوداء على الريق صباحا .. وتتجنبوا المناسبات التي يكثر فيها الزحاًم  
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افحة الكثيرة وتعودوا علي إستعمال الكمامة خارج  والتالصق والمص

 البيت بصورة مستديمة .. فالبلد موبؤة  .. والحرص واجب .. 

 

وأسألوا مجرب .. فهذا المرض سريع العدوي وتأثيره على الصحة  

العامه .. وعلى الرئة بصفة خاصه ، خطير جدا ومؤلم جدا على المدى 

 القريب والبعيد .. 

أرواحكم و أرواح أسركم وأهاليكم من كبار السن بصورة  حفاظا على  

 خاصة ، ال تستهينوا .. 

 والغير مصدق يسجل زيارة لمركز العزل .. 

 

 نصيحة من محب إلخوته الغاليين.. 

 أسأل هللا لي ولكم العافية والسالمة  .. 

 وطول العمر في طاعة هللا وحسن الخاتمة..

 العالمين .. وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

  

(18) 

 مـــن نعــم هللا صحبــة األخيـــار :   

 قـــال العالمة عبد الرحمن السعدي رحمه هللا:

» من أعظم نعم هللا على العبد المؤمن : أن يوفقه لصحبة األخيار، ومن  

 عقوبته لعبده : أن يبتليه بصحبة األشرار .

ألشرار توصله إلى  صحبة األخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة ا

أسفل سافلين . صحبة األخيار توجب له العلوم النافعة، واألخالق 

الفاضلة، واألعمال الصالحة، وصحبة األشرار: تحرمه ذلك أجمع ،قال  



80 

 

ُسوِل   تعالى : ﴿ َويَْوَم يَعَضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيِه يَقُوُل يَالَْيتَنِي اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْكِر بَْعَد إِْذ  َسبِياًل * يَاوَ  ْيلَتَى لَْيتَنِي لَْم أَتَِّخْذ فاَُلنًا َخِلياًل * لَقَْد أََضلَّنِي َعِن الذِّ

 ... َجاَءنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلإْلِْنَساِن َخذُواًل ﴾  الفرقان

 

(20) 

  

  

 

 األميرية أمدرمان .. سيرة وإنفتحت !! 

  

 

 سيف الدولة حمدناهللا 

 

واتساب" قبل أن تصلني رسالة من الصديق فيصل  • لم أعرف قيمة "ال

عبدالخالق حمدتو تفيد بضّمي إلى قروب ألبناء دفعتي بمدرسة األميرية 

أمدرمان، ومكمن الحفاوة بهذا القروب أنه جعلني أعيش حياة األبيض  

وأسود من جديد، فقد أتاح لي ذلك أن أرى التاريخ يمضي أمامي في  

قت كثير من أبناء الدفعة ونحن صبيان  عرض حي وعلى الهواء، فقد فار

في سن الخامسة عشر أللتقي بهم عبر هذا الوسيط السحري ونحن  

شيوخ نركض بسرعة نحو الستين، وقد أصاب الزمالء من التغيير في  

الشكل والهيئة ما جعل التعرف عليهم يجري عبر الوسيلة التي تعتمدها 

ي عرض الصور لحالة ما اإلعالنات التجارية لكريمات إزالة النمش، وه

قبل وبعد التغيير، وقد جعلني كل ذلك أعيش حالة من الغبطة بلقاء 
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األحباب إمتزجت بحسرة على العمر الذي كاد أن ينقضي دون أن يعيش  

 جيلنا أياماً هنية مثل بقية خلق هللا بفعل فاعل معلوم. 

 

هذا الزمن   ويشاركهم في ذلك كثير من آباء -• ال يعلم أبناء الجيل الحالي 

معنى أن يتم قبول تلميذ في مدرسة حكومية وسطى أو ثانوية في   -

الزمن الماضي وقبل وصول هؤالء المتاعيس للسلطة، وقد وجدت في  

تشكيلة فرقة أبناء دفعتي باألميرية أمدرمان ما يصور الحال الذي كان  

الزميل   عليه التعليم الحكومي في تلك األيام، فقد كان من بين أبناء الدفعة

محمد إسماعيل األزهري حين كان والده يشغل الكرسي الذي يجلس عليه  

اليوم عمر البشير، ومحمد أزهري )عليه رحمة هللا(، كان تلميذ وديع 

ومهذب وغلبان، كان ينزل من العربة التي تُحِضره في الزاوية الخلفية  

ظهره عن  للمدرسة حتى ال يراه بقية التالميذ، ولم يكن هناك شيئ يميز م

بقية التالميذ بما في ذلك ما يحمله من مصروف للفطور، حتى أنه كان  

يستدين مثلنا من صاحب الطبلية الذي كان يبيع الفول المدمس و  

"القونقليس" في ناصية المدرسة، وكان يرتدي الزي المدرسي مثل  

غيره من التالميذ من قماش "الترلين" وهو قماش خشن وسعره 

يفعل أبناء ألثرياء كبار كانوا معنا بالصف مثل سعود  رخيص، وكذا كان 

 مامون البرير وعبدهللا عمر عبدالسالم.

 

• كانت المدارس الحكومية في ذلك الوقت تصرف للتالميذ الكتب 

والكراسات واألقالم، وفي زاوية كل "درج" يجلس عليه التلميذ كانت 

بملئها بالحبر قبل بداية كل  توجد فتحة توضع عليها قنينة يقوم الفراشون 

يوم دراسي، وفي مدن نائية درست فيها بجنوب وغرب السودان، كانت 

الحكومة توّزع الزي المدرسي على التالميذ، وعند نهاية اإلسبوع يُمنح  

 كل تلميذ قطعة صابون وزهرة حتى يقوم بغسل وتبييض المالبس.

 



82 

 

 (21) 

 ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

حياة ” المؤمن ” ال تكون إال باالبتالء .. وال يكون االبتالء لذيذاً إال   

بالصبر .. وال يكون الصبر تاماً إال بالرضا ..وهنا فقط ننجح في رحلة  

 الحياة ..... 

 والدنيا ثالث : 

 أمل ،   وألم ،    وأجر .      

 فعش باألولى       

 الثانية : وتحمل       

 ألجل الثالثة. :       

                  

 دعوة صادقة من القلب                    

 .... جعل هللا ) صباحكم (

 نورا" وسرورا" ..وتواصال" شذاه مسكا" وعطورا" .. 

 وجباال" من الحسنات تعانقها بحورا" .. 

 ومحبة في هللا تبقى دهورا" .. 

ودعاء لكم في ظهر الغيب مستورا"  ًً 

 هللا حياتكم سعادة أينما كنت مأل     .
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 (دنيا) عبد الرحمن علي أ. محمد                          الينبوع التاسع

 ثقافات.... 

 

(1) 

 ... مياه النيل

 ... السدود واالنفصال

 ... رؤية شاملة 

 ( ... 1وتساؤالت مشروعة )

 

 اتفاقية مياه النيل: االفراط في التفريط: 

أن      اعتقادي  ظاهرة  في  يعتبر  النيل  مياه  اتفاقية  علي  السودان  توقيع 

المحيرة:   األسئلة  من  كثير  على  لالجابة  مطولة  دراسة  تستحق  فريدة 

لماذا فرطت حكومة عبود وورطت البالد في اتفاقية بهذا السوء، ولماذا 

زالت،   وال  الزمان  من  قرن  لنصف  المتعاقبة  الحكومات  كل  عنها  سكتت 

ام قوى ضد االتفاقية التي تفرط في حقوقنا وتهدر  ولماذا ال يوجد رأى ع

 مواردنا وتنكس رؤسنا أمام جيراننا والعالم.

 

ومالمحها   تاريخها  عن  موجز  بسرد  أبدأ  االتفاقية،  عيوب  توضيح  قبل 

م عندما وقع المستعمر البريطاني،  1929الرئيسية، وقد كانت البداية عام  

ع مصر اتفاقية تعطيها حق  نيابة عن السودان وبقية دول حوض النيل، م

مقابل    48استخدام   السنوى،  النيل  ايراد  من  مكعب  متر  مليار   4مليار 

تذهب   بينـما  لتخزينها.    32للسودان،  امكانية  وجود  لعدم  للبحر  مليار 

لصالح  مياه  لتخزين  أولياء  جبل  سد  بناء  حق  مصر  االتفاقية  وأعطت 
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ا السد أغرق مئات مصر، وهو سد كارثى في حله وترحاله، عندما حل هذ

النيل األبيض، وأثر سلبيا    600اآلالف من األفدنة تمتد لمسافة   كم على 

الحاجة   انتهت  األبيض.  النيل  مشاريع  بكل  الطلمبات  محطات  على 

نزيفا   يسبب  يزال  ال  لكنه  عنه  وارتحلوا  السد،  ببناء  للخزان  المصرية 

 دائما وكبيرا لمواردنا.  

 

اال بعد  وطنية  حكومة  أول  االتفاقية  أبدت  مراجعة  في  رغبتها  ستقالل 

الظالمة، استنادا على غياب االرادة الوطنية عند توقيعها، في نفس الوقت  

كانت مصر تسعى لتحقيق األمن المائي وتخطط لقيام السد العالي. اتجهت  

غير  من  أعوام  أربعة  استـمرت  التي  المفوضات  مائدة  الى  الحكومتان 

السو الحكومة  رفض  بسبب  المصرية  نتيجة  للمقترحات  القاطع  دانية 

نوفمبر   في  تكمل  1958االستغاللية.  ولم  الحكم،  على  العسكر  استولى  م 

اال واألحالم المصرية منزلة على   1959حكومة عبود عامها األول سنة  

النيل(،   لمياه  الكامل  االستغالل  بـ)اتفاقية  يسمى  فيـما  الواقع  أرض 

 والمالمح الرئيسية لهذه االتفاقية: 

 

 مليار. 84تقدير متوسط ايراد النيل السنوى عند الحدود المصرية بـــ  -

 

 م.1929تثبيت الحقوق المكتسبة حسب اتفاقية  -

 

لتوفير    - العالي  السد  البحر،    22بناء  في  تضيع  كانت  سنويا  مليار 

منها   السودان  لينال  المتوفرة  الكمية  مليار.    7,5ومصر    14,5واقتسام 

السو الكلي  بذلك يصبح نصيب  لــ    18,5دان    55,5ويرتفع نصيب مصر 

 مليار بسبب التبخر في بحيرة السد. 10مليار، بينـما تضيع 
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الموافقة على بناء السد العالي وتبعاته المتـمثلة في اغراق مدينة وادي    -

 مليون جنيه.  15حلفا والقرى التابعة لها، وتدفع مصر تعويضا قدره 

 

الن  - ايراد  زيادة  على  السدود العمل  منطقة  في  التبخر  فاقد  بتوفير  يل 

 بالنيل األبيض، وتقسيـم العائد مناصفة بين البلدين. 

 

بما أن السودان ال يستطيع استغالل حصته كاملة، فسوف تستفيد مصر    -

استخدام   على  قدراته  السودان  اكمال  حين  الى  مائى  كدين  الفائض  من 

 كامل الحصة. 

 

تجا  - موحدا  موقفا  البلدان  دول  يتخذ  باقي  مع  مستقبلية  نزاعات  أي  ه 

 حوض النيل. 

 

المختلفة،    - بدوله  النيل  كل حوض  في  المياه  كميات  مراقبة  لمصر حق 

وحق اقامة أي مشاريع الستغالل مياه النيل بدون موافقة دول الحوض،  

كما يحق لها منع أي من هذه الدول من اقامة أي مشروع مياه ال يوافق  

 المصرية. المصالح 

 

االتفاقية    - لمتابعة  النيل  لمياه  المشتركة  الدائمة  الفنية  اللجنة  تكوين 

وتحديد   البلدين،  بين  خالف  أي  في  وللنظر  االقليـمية،  والتغيرات 

 استراتيجية مشتركة لمواجهة أى نقص في ايراد النيل. 

 

أن    - المؤكد  فرصة  99.99من  له  تتح  لم  السوداني  الشعب  من   %

تفاصيل هذه االتفاقية وتوضيح معايبها، وحتى الذين اطلعوا  االطالع على  
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عليها في فمهم ماء، غير ماء النيل، يمنعهم من الحديث. فقراءة متأنية 

المذلة،  والتبعية  واالستعالء  الظلم  فيها من  ما  تكشف  االتفاقية  بنود  في 

 وهذا بين فيـما يلي : 

 تقدير كمية المياه المقتسمة: 

الجم أن  العجيب  قدره  من  سنوى  ايراد  عن  يتحدثون  مليار،    84يع 

مليار   10للسودان، فأين ذهبت الــ    18,5لمصر و    55,5يخصص منها  

المتبقية؟ تجيب االتفاقية ضمنيا بأنها فاقد التبخر في بحيرة السد العالي.  

والمناقل   الجزيرة  مشاريع  استهالك  تفوق  المياه  من  كمية  السهولة عن 

ال في  والرهد مجتـمعة. وما  التبخر  فاقد  تحمل  السودان  يفرض على  ذي 

السد العالي، علما بأن السد لم يكن موجودا عند مناقشة االتفاقية. ربما  

بفروعه   النيل  مرور  عند  التبخر  وفاقد  الفاقد  هذا  بين  البعض  ربط 

مليار. لكن ال مجال   2المختلفة داخل األراضي السودانية، وهو يقدر بــ  

الف ألن  هنا،  بينـما  للمقارنة  فيه،  التحكم  يمكن  وال  طبيعى  السوداني  اقد 

مصر  بارادة  وتـم  مستحدث  مشروع  عن  ناتج  العالي  السد  فاقد 

ولمصلحتها دون غيرها. ويقيني أن هذه الكمية من المياه المفقودة لو تم 

العالي  السد  بناء  مقابل  تتحملها مصر  التي  التكلفة  في حساب  اعتبارها 

ال أدري كيف قبل الجانب السوداني  ألجبرت  لغيرت من حسابات السد، و

المصريين على تصميـم سد أقل حجما،  بهذا المنطق الغريب، وتنازل بهذه 

الكرم مع  الغرق. بمعني آخر فنحن من شدة  وحينها كنا سننقذ حلفا من 

المصريين لم نقبل باغراق حلفا من غير مقابل فحسب، بل تبرعنا بالمياه 

 التي ستغرقها من حصتنا. 

 حساب حصة كل دولة: 

مصر   مقابل  78نالت  االيراد  من  مصر  %22  أن  أي  للسودان.  فقط   %

السودان   يجعل  فأي منطق  السودان،  يناله  ما  أضعاف  أربعة  تقريبا  تنال 

مصر   تدخل  التي  المياه  بهذه  األولى  فنحن  الضيزى،  القسمة  بهذه  يقبل 

الذي  هو  والسودان  السودانية،  األراضي  من  الكيلومترات  آالف  عبر 

مساحات عشرة   يمتلك  عن  تزيد  الخصوبة  عالية  األراضي  من  ضخمة 
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أن سكان مصر   لوجدنا  السكان  لعدد  نظرنا  واذا  بمصر،  مثيلتها  أضعاف 

 ضعف سكان السودان فقط، فلماذ تضاعف نصيبهم أربعة مرات. 

 

فوق   مصر  االتفاقية  أعطت  النيل:  لمياه  مجدي  الغير  االستغالل  تشجيع 

المائية، فتـمددت مصر حاجتها و قدرتها على االستغالل الم جدى للثروة 

تفوقها   مشاريع  على  خصما  وذلك  جدواها،  في  مشكوك  مشاريع  في 

المشاريع  هذه  آخر  والمنفعة.  الجدوى  ناحية  من  مضاعفة  أضعافا 

المصرية مشروع الوادي الجديد، وبحيرة توشكا في قلب الصحراء لري  

باالضاف  600 والتسرب،  التبخر  شديدة  منطقة  في  فدان  لمشروع ألف  ة 

غرب الدلتا الصحراوي. يتـم ذلك على حساب مشاريع سودانية لن ترى  

مثل:   جدوى  المشاريع  أكثر  من  وهي  االتفاقية،  هذه  ظل  في  أبدا  النور 

النيل   مشاريع  وتحديث  تأهيل  عطبرة،  أعالى  الرهد،  العظمي،  كنانة 

بمياه   اسرائيل  امداد  في  مصر  وتفكر  بل  والشمالية.  واألزرق  األبيض 

القبائل والمليشيات في غرب السودان ا الذي تتقاتل فيه  الوقت  لنيل، في 

 من أجل جرعة ماء.  

 

وادي   اغراق  في  الحق  مصر  االتفاقية  منحت  حلفا:  منطقة  عن  التنازل 

حضارة   وأعرق  ألقدم  منطقة  أكبر  وتدمير  مواطنيها،  وتهجير  حلفا، 

ظنها تتكرر، وال  انسانية في افريقيا. وهذه سابقة في تاريخ البشرية ال أ

هو   حلفا  أغراق  في  بالتفكير  تطاول مصر  ومجرد  منطقيا،  قبولها  يمكن 

استعالء واهانة ويمثل غزو استعمارى كان من المفترض الرد عليه بما  

 يستحق. 

 

المشاركة مناصفة في زيادة االيراد: لم تكتف االتفاقية بالظلم في االيراد  

قد فتح شهية المصريين ليشاركونا  الفعلي لمياه النيل، فالسخاء السوداني  

في أي زيادة تنتج من االستغالل األمثل للمياه المفقودة في منطقة السدود 
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يمر   يوغندا  من  السودان  دخوله  بعد  األبيض  فالنيل  السودان.  بجنوب 

حتى   تمتد  واسعة  مساحات  في  وينتشر  فيتشعب  االنحدار،  قليلة  بمنطقة 

تصل  مساحة  وتغطى  ملكال  مدينة  في    130,000الى    أطراف  مربع  كم 

فترة الفيضان. يتسبب انتشار المياه في هذه المناطق الواسعة في ضياع  

مليار متر مكعب. باالضافة لذلك هنالك أكثر من   20كميات كبيرة تقدر بـ 

مليار تفقد من بحر الغزال، وهي مياه تنبع داخل األراضي السودانية    10

الميا دقيقة.  بصورة  تقديرها  يتـم  تعتبر  ولم  المنطقة  هذه  في  المفقودة  ه 

حياتهم   وتشكل  الجنوب  قبائل  حاليا  منها  وتستفيد  البيئية،  مقوماتها  من 

ومصدر رزقهم، لذلك فأى مشروع لالستغالل األمثل لهذه المياه يجب أن  

وال   األول،  المقام  في  المواطنين  مصلحة  يراعى  خالصا،  سودانيا  يكون 

أهلها، وهو ما سيحدث اذا شاركت  يسعي فقط لتجفيف المنطقة وتشريد  

نشارك  يجعلنا  منطق  أي  أرى  ال  أنني  كما  المشروع.  هذا  في  مصر 

أن   بدل  السودان،  فبـمقدور  الداخلية،  مواردنا  في  مناصفة  المصريين 

يهدر المليارات في سدود تدميرية، اقامة مشروع متكامل لتنـمية مناطق  

 من المياه. السدود، ومن ثم االستفادة من الفائض الكبير 

 

المشاركة في تحمل أي انخفاض في االيراد: ألزمت االتفاقية السودان 

بمشاركة مصر في تحمل أي انخفاض في االيراد، وذلك بالرغم من 

انخفاض حصته أصال، وكان من المفترض أن تتحمل مصر ذلك منفردة 

 ألنها تحوز على نصيب األسد. 

مت االتفاقية بتخصيص كل  خلق عداء غير مبرر مع دول حوض النيل: قا

مياه النيل لمصر والسودان، وتجاهلت تماما الدول الثمانية األخرى،  

ومنعتها من استخدام ما تعتبره موردا لها. أنتفضت دول حوض النيل ضد  

هذه الهيـمنة، وصارت حكومات وشعوب هذه الدول تردد في كل مناسبة  

الستعادة حقها  استيائها من هذا االستغالل وسعيها بكل الوسائل 

المسلوب. هذا العداء تقاسمه السودان مع مصر، بينـما انفردت مصر 

بالغنيـمة، فلبس السودان عباءة الظالم وهو المظلوم، وصار مستهدفا في  

 أي نزاع تخوضه هذه الدول ضد مصر. 
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 سلب القدرة التفاوضية:  

ول  بموقف مشترك مع مصر في أي نزاع مع دألزمت االتفاقية السودان ى

الحوض، لذلك سوف تعامل هذه الدول السودان كتابع لمصر وبالتالي لن  

يكون طرفا أصيال في أي مفاوضات، وسيكون السودان، بصفته تابعا،  

 القربان الذي ستذبحه مصر للوصول التفاق مع هذه الدول.

 

 الدين المائي: 

أعطت االتفاقية مصر حق استخدام ما يفيض من حاجة السودان واعتبار  

لك دين على مصر، لكن االتفاقية لم تضع آلية السترداد هذا الدين والذي  ذ

فترة   الــ    50بلغ في  مليار متر مكعب، وال أدري كيف    500سنة قرابة 

المياه، وهي حق   المهولة من  الكميات  استرداد هذه  السودان  سيستطيع 

 مثبت باالتفاقية. 

 

اتفاقيات المياه في العالم، وقد هذا هو كتاب االتفاقية األكثر ظلما بين كل  

أكثر من حاجتها،   النهر  أسفل  التي أعطت دولة  الوحيدة  بكونها  انفردت 

في   تبدو  أنها  كما  الطبيعي.  حقها  من  النهر  أعلى  دول  حرمت  بينـما 

لينال   المنتصر  الطرف  يمليها  والتي  الحروب،  كاتفاقيات  الظالمة  بنودها 

السالح ما ال يستحق. وفي رأيي   امتلك  بقوة  اذا  السودان  أن  المتواضع 

االرادة السياسية لتغيير هذا الواقع فمن الممكن الغاء هذه االتفاقية، وهذا  

 ما سوف اتطرق اليه في الحلقة القادمة بعنوان )الغاء اتفاقية مياه النيل(. 

 

(2) 

 .... البعاعيت في السودان  

. عند الحتة  بعد ان قرأت كتاب رحلة ابن بطوطة.. وقفت محتار ومتمحن. 

بتاعت انو زار ارض السودان..وزار مكان فيهو ناس بياكلو لحم الناس..  
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بعاعيت يعني.. سحاحير.. والبعاعيت ديل قال بيحبو ياكلو لحم النسوان..  

ما عارف   والثديين..  الكفين  بيحبوها هي  حاجة  اكتر  النسوان  لحم  وفي 

نح فينا  وتمعن  الكتاب  قراءة  بعد  شنو؟  كدي  في  معشر حكمتهم  ن 

فيها   ما  البعاعيت  هؤالء  احفاد  نحن  انو  الى  اصل  قربت  السودانيين.. 

اتنين تالتة.. لقيت اننا ربما نكون الشعب األوحد على وجه االرض بياكل  

لحم ني »المرارة« ـ الكبدة ـ ام فتفت ـالكرشة«.. وبعض البعاعيت مننا  

 ياكلو سن البرك.. وهي منطقة تالقي الضلوع عند الصدر.. 

 

واحترام.   ثناء  كل  مني  وتستاهل  نية..  لالكل  مغرية  دي  الحتة  الحقيقة 

نية   ناكلها  نحن  نجي  وتهضمو  االكل  تهرس  عشان  خلقهاربنا  الكرشة 

 ونهضمها كمان.. اها في بعوتية اكترمن كدا؟ 

 

اللحمة   في  يقطع  وهو  جزار  عند  اقف  عندما  بعوتية..  مشاعر  تنتابني 

ني كوركت.. ولوال الخوف من شيل بدون مااشعر أالقي ريقي جرى وبط

الحال اشيل لي حتة لحمة نية واكلها.. اما حكاية اكل الكفين عند بعاعيت 

نجد   فقلما  الكوارع..  باكل  عنها  استعضنا  اننا  وجدت  بطوطة..  ابن 

وهياكل   وموروثة  قديمة  رغبة  لدينا  يثير  مما  الكوارع  يحب  ال  سوداني 

 مزمزة الكفين.. خصوصا كوارع الضان.. 

 

وشوفو المتعة في وش اي زول بياكل في العضام الصغيرة الفي كوارع  

ويمصوويملصو   العضم  ياكل  تلقاهو  فيها شك..  ما  بعاتي  متعة  الضان.. 

من خشمو في الصينية او الطربيزة بكل متعة.. وينف.. ثم يتناول الذي  

اللحظة ديك لو سألتو من  بعده يسوي فيهو ما سواهو في اخوهو.. في 

 حيتذكرو ليك. اكل الثدي يتضح جليا..  اسمو ما
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مقدمات   وبدون  وفجأة  يرضع  وهو  الشافع  تلقى  الرضع..  اطفالنا  عند 

فرضية   يدحض  اطفالنا..  في  موجود  بعاتي  سلوك  وهو  امو..  يعضي 

نظرية فرويد.. الشافع يعضي امو.. واالم عشان تكبح جماح هذه الرغبة  

ضهرو   في  الشافع  ترصع  يازاك«  البعاتية..  هللا  »احي..  وتقولليهو 

قاموس   صميم  من  بعاتية  كلمة  هي  دي..  احي  كلمة  بالمناسبة.. 

البعاعيت.. على حسب ما ورد في االحاجي.. لكي اتأكد من ان كل رضع  

الدنيا بيعضو اثداء امهاتهم.. وهروبا من فكرة اننا بعاعيت.. سألت بعض 

لد ليس  انه  ذكروا  العرب..  هذه  االخوة  وحتى  اطفالهم  البعاتية..  الحركة 

انو في واحد مصري قال لي.. وهو مطير عيونو: »ايه يا زول.. اوعى  

يكون اطفالكم بسووا كدي؟.. » نهرته وزجرته وانا استشيط غضبا وقلت  

نفسي   وبين  وبيني  والال شنو؟«  بعاعيت  نحن  قايلنا  انت  ليهو »افو.... 

بعاعيت احفاد  بعاعيت  اوالد  بعاعيت  انونحن  نلد اتأكد  وقاعدين   ..

   بعاعيت.. هللا يجازيك يا ابن بطوطة كان داير تشككني في نفسنا..

 

بثقافتنا وسلوكنا..   القصبة. اما اكل البني آدم وعالقتو  وتجنني وتركبني 

ليهو   يشوف  واحدة..  او  واحد  اي  اتحدى  مثال..  خدو  نهذبو..  البنحاول 

وم.. بطنو ما  والال تشوف ليها شافع صغير وسمين ومبغبغ وعندو جض

تفورعليهو؟.. ويكون عاوز يجضمو.. او يعضيهو في جضومو.. واعتقد  

ان اسالفنا البعاعيت كانوا بيستعملوا الجضيم في الجس.. ويعرفوا مدى  

الخروف من ضهرو.. وما  الزول.. زي ما نحن حسي بنجس  سمن هذا 

رت  الجضيم للشفع اال هو جس مبطن.. واحيانا الواحد يلقى نفسو بطنو فا

على زول كبير وعاوز يجضمو عال خايف بس.. وخجالن.. اما في النضم  

اكلتني«  و»ايدي  لحمو«..  »اكلت  او  لحمي«  »اكل  زي  جملة  تلقى 

االكل   يتضح  القمرا«..  طلعت  غنية »يوم  االغاني..  في  اكلني«  و»قلبي 

المقطع »يبلع جب وجب في خصيمو.. جيت   في  للزول جد جد..  والبلع 

لع دا؟!..والتحيه يا عشاي..والعروس يغنو ليها الشحم ده  ليا«..شفتو الب

واللحم ده .تقول بجهزوها للوجبه.... اما اغنية زيدان »لو االماني بايدي  

كنت اهديك عيوني و اسقيك من وريدي« .. انا ال اشك ان حبيبة الشاعر 
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دا بعاتية.. ومتعودة على االكل وشراب الدم.. اها لو ما كدي عاد البيخلي  

لشاعر يهدي ليها عيون ويسقيها دم شنو؟.. بعاتية وكمان بتحب راس  ا

اسمع  لما  انوانا  الغريبة  العيون..  بتحب  النيفا  وفي  الزول..  بتاع  النيفا 

اتاريها   شديدة..  برومانسية  احس  دي..  الغنية  في  دا  المقطع 

 مارومانسية.. اتاريها حركات بعاعيت ساكت.. هلل االمر من قبل ومن بعد
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