التحي��ات العط��رة نرس��لها ع�بر الع��دد األول بع��د املائ��ة ل��كل قرائن��ا على امت��داد وطننا
احلبيب.
إن أه��م م��ا ميي��ز جملة اجلمارك االس��تمرارية يف اإلصدار رغ��م كثري من العقبات.
تعت�بر اإلص��دارات الس��ابقة حلق��ة وص��ل للماض��ي باحلاض��ر ب��كل تفاصيل��ه وه��ي
جتس��يد لتاري��خ وإرث ظ��ل يتوارث��ه اجلمركي��ون جي�ل ً
ا بع��د جي��ل حيافظ��ون علي��ه
ويعض��ون علي��ه بالنواج��ذ.
أعزاؤنا القراء:
زخ��ر الع��دد  101بش��تى األطروح��ات واملعلوم��ات القيمة م��ن مواد ثقافي��ة ،اجتماعية،
ومعرفي��ة ،أخب��ار مجركي��ة وغري مجركية تعرب عن أعمالنا ومش��اركتنا واألدوار
املختلف��ة للجم��ارك ويش��هد اجلمي��ع أن األدوار التقليدي��ة ال�تي ُعرف��ت بها اجلمارك
وقد تعاظمت إىل أدوار حديثة ومس��تحدثة فرضها واقع القرن احلادي والعش��رين.
ل��ذاك دوم�اً تبح��ث اجلم��ارك عن آف��اق جديدة يف جماالت العم��ل اجلمركي يف هذا
اإلط��ار ث��م عق��د عدد من الورش والدورات التدريبية املختلفة.
ولتزاي��د حج��م العم��ل التج��اري واألعم��ال اجلمركي��ة تس��عى اجلم��ارك إلنش��اء
وافتت��اح حمط��ات جدي��دة ب��ل زي��ادة يف اآللي��ات ودع��م الك��وادر.
قراءنا:
ص��در الع��دد الس��ابق وحن��ن نبته��ل وندع��و امل��وىل ع��ز وج��ل يف ش��هر م��ن أعظم ش��هور
الع��ام ش��هر ن��زل في��ه الق��رآن ،وتغف��ر في��ه الذن��وب ،وتس��مو فيه ال��روح ويعت��ق فيه من
النار.
ً
وأيض�ا يص��در ه��ذا الع��دد وحن��ن حتفن��ا أي��ام جيتم��ع في��ه كل م��ن وفق��ه اهلل لزي��ارة
بيت��ه احل��رام عل��ى قبل��ة واح��دة يف بي��ت واح��د مهلل�ين مكربي��ن مصطف�ين كبريه��م
وصغريه��م قائده��م وغريه��م يف ص��ف واح��د.
أحباءنا:
نق��دم ه��ذا الع��دد ونطم��ع يف مس��اهماتكم الن�يرة وآرائك��م الس��ديدة فأبوابن��ا مش��رعة
وصدورن��ا مفتوح��ة الس��تقبال آرائك��م.
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أخبــــــــار

نائب رئيس الجمهورية لدارفور
يرافقة السيد رئيس الهيئة:
وعل��ى هام��ش الزي��ارة تفق��د
الس��يد /رئي��س اهليئ��ة مكات��ب
اجلم��ارك ومكافح��ة التهري��ب
مبدين��ة زالنج��ي بوالية وس��ط
دارف��ور حي��ث اس��تمع س��عادته
إىل تنوي��ر مفص��ل م��ن عقي��د
ش��رطة آدم عم��ر س��بيل مدي��ر
احملط��ة ع��ن إنش��اء احملط��ة
واكتماهل��ا وانضمامهم��ا إىل
رك��ب التقني��ة ودش��ن س��عادته
أول ش��هادة وارد إلكرتوني��ة.
توج��ه نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة د .حس��بو حمم��د
عب��د الرمح��ن ووف��د رفي��ع ض��م رئي��س القض��اء
والنائ��ب الع��ام ورئي��س هيئ��ة اجلم��ارك ،مشل��ت
الزيارة كل عواصم واليات دارفور وتعلقت جبمع
الس�لاح وتقن�ين أوضاع العرب��ات اليت دخلت دارفور.

ويف اخلت��ام أش��اد س��عادته
مبس��توى األداء باحملط��ة
وبالضب��اط وص��ف الضب��اط العاملني به��ا والذي ظهر
جلي �اً يف حتقي��ق احملط��ة إي��رادات بلغ��ت  58ملي��ون
جني��ه خ�لال ف�ترة وجي��زة.
***

المؤتمر األول لحماية البيئة البحرية
حبض��ور وزي��ر البيئ��ة والتنمي��ة العمراني��ة
والس��يد وزي��ر البيئة والس��ياحة العمرانية والس��يد
وكي��ل وزارة البيئ��ة والس��يد وال��ي والي��ة البح��ر
األمح��ر باإلضاف��ة إىل وف��ود رفيع��ة م��ن ش��رطة
احلي��اة الربي��ة والبحري��ة والق��وات املس��لحة وهيئة
اجلم��ارك .انعق��د يف الفرتة 20 :ـ 2017/5/22م
املؤمت��ر األول حلماي��ة البيئ��ة البحري��ة مبدين��ة
بورتس��ودان.
قدم��ت يف املؤمت��ر  28ورق��ة تناول��ت أهمي��ة البيئ��ة
البحري��ة والتل��وث البح��ري وربطه��ا بالقوان�ين
واالتفاقي��ات ذات الصل��ة وق��دم خ�براء مصري��ون
ع��دداً م��ن األوراق حتدث��ت ع��ن جترب��ة مجهوري��ة
مص��ر العربي��ة يف مكافح��ة التل��وث.

4

وق��د خ��رج املؤمت��ر بع��دد م��ن التوصي��ات أهمه��ا
التنس��يق والتع��اون ب�ين اجله��ات ذات الصل��ة م��ع

تعدي��ل القان��ون
البح��ري الس��وداني
ليو ا ك��ب
االتفاقيات الدولية
واإلقليمي��ة ،م��ع
توف�ير أجه��زة
التحلي��ل واملراقب��ة
وأدوات مكافح��ة
ا لتل��و ث .
يف اخلت��ام مت
هيئ��ة
تكري��م
اجلم��ارك كم��ا جتدر اإلش��ارة أن ممث��ل اهليئة يف
هذا املؤمتر هو رائد ش��رطة د .حممد علي ابنعوف
ممث��ل اهليئ��ة باللجن��ة العلي��ا للتل��وث بالزي��وت.
***

أخبــــــــار

جلنة اجلودة

تنسيق وتعاون بين الداخلية والجمارك
ق��ال الل��واء /د .عم��اد خل��ف رئي��س
اللجن��ة الفني��ة اخلاص��ة باجل��ودة
برئاس��ة الش��رطة إن اهل��دف م��ن
االجتم��اع ال��ذي عق��د برئاس��ة هيئ��ة
اجلم��ارك حبض��ور الس��يد رئي��س
اهليئ��ة وعضوي��ة جمل��س اجل��ودة
برئاس��ة العميد فيصل بشري هو شرح
أعمال اللجنة الفنية ومن ثم الوقوف
عل��ى جترب��ة اجلم��ارك يف تطبي��ق
أنظم��ة اجل��ودة وتوثي��ق اإلج��راءات العملي��ة،
وق��د خ��رج اإلجتم��اع باتف��اق الطرف�ين بالتنس��يق
والتع��اون وتب��ادل اخل�برات و تكمل��ة اإلج��راءات يف
ه��ذا اإلط��ار .وأش��اد الل��واء عم��اد بتضاف��ر اجله��ود
املبذول��ة م��ن الطرف�ين.
ويف اخلت��ام ش��كر الس��يد رئي��س اهليئ��ة اهتم��ام

رئاسة الشرطة بالتحديث والتطوير الذي جيري
باجلم��ارك وامتد ش��كره للجن��ة الفنية ،وأمن على
التواص��ل ب�ين اجلانب�ين يف ه��ذا اجمل��ال.
اجلدي��ر بالذك��ر أن جلن��ة اجل��ودة باجلم��ارك
تعم��ل من��ذ الع��ام 2009م يف بن��اء وتطبي��ق أنظمة
اجل��ودة باهليئ��ة م��ا أس��هم يف ني��ل عد ٍد م��ن اإلدارات
العام��ة باهليئ��ة عل��ى ش��هادة اآلي��زو.

رئيس الهيئة إلى روسيا
لصناع��ة الطائ��رات .حي��ث
التق��ى الوف��د مبدي��ر املصن��ع
وم��ن ث��م زار كل م��ن مركز
الصيان��ة ومع��رض الط�يران
مبدين��ة موس��كو.

غ��ادر الس��يد رئي��س اهليئ��ة يف اخلام��س عش��ر
م��ن يولي��و 2017م برفق��ة الل��واء ش��رطة طي��ار
حقوق��ي حمم��د عظي��م الن��ور ،واملقدم ش��رطة د.
من�يري عب��د اهلل عب��د الرحي��م إىل دول��ة روس��يا
وذل��ك بدع��وة كرمي��ة م��ن مصن��ع كازان

تأت��ي ه��ذه اخلط��وة ضم��ن
اخلط��ة العام��ة لتطوي��ر
مكافح��ة التهري��ب م��ن خ�لال
الربام��ج والنظ��م احلديث��ة
املتط��ورة واآللي��ات .وللوق��وف
عل��ى آخ��ر التط��ورات يف جمال الط�يران متهيداً
لدعم اإلدارة العامة ملكافحة التهريب بطائرات
عمودي��ة ،وطائ��رات ب��دون طي��ار.
***
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متطلبات منسوبي
الهيئة من األولويات
دش��ن الس��يد رئي��س اهليئ��ة حبض��ور
قيادات العمل اجلمركي عدد من البصات
لرتحيل منسوبي اهليئة من ضباط الصف
واجلن��ود كدفع��ة أوىل ،وأوض��ح س��عادته
ب��أن م��ن أوىل اهتمامات��ه توف�ير متطلب��ات
العم��ل وإجي��اد البيئ��ة املناس��بة ملنس��وبي
هيئ��ة اجلم��ارك وال�تي م��ن أهمه��ا وص��ول
أف��راد اهليئ��ة إىل أماك��ن عملهم يف الزمن
املناس��ب بكل يس��ر .ليشعر اجلميع بالراحة
النفس��ية ال�تي تنعك��س يف أداء الف��رد وم��ن
ث��م األداء الع��ام.
ويف ذات الس��ياق وق��ف س��عادته عل��ى
الكافترييا اخلاصة بصف الضباط واجلنود
يف زي��ارة مفاجئ��ة حي��ث اس��تمع س��عادته
لبع��ض أعض��اء اللجن��ة وأيض �اً بع��ض م��ن
صف الضباط واجلنود .واس��تمع للش��كاوى
واملعوق��ات املتعلق��ة مببان��ي الكافتريي��ا
والوجب��ة املقدم��ة .ووج��ه س��عادته يف احلال
بإزال��ة كاف��ة املعوق��ات وح��ل املش��اكل.

إعالم الجمارك يبث الثقافة
الجمركية
كش��ف العمي��د
عم��ر عب��د املاج��د
مدي��ر إدارة اإلع�لام
والعالق��ات العام��ة
بهيئ��ة اجلم��ارك
ع��ن إع��داد حلق��ات
تثقيفي��ة وتوعوي��ة
باإلضاف��ة لربام��ج
تغطي أنشطة اهليئة
ش��ك ً
ال ومضمون��اً،
وذل��ك م��ن أج��ل
تس��هيل اإلج��راءات وش��رحها وتوف�ير املعلوم��ة للمتعامل�ين م��ع
اجلم��ارك وكآف��ة املواطن�ين.
وتس��تهدف ه��ذه الربام��ج ش��رائح املغرتب�ين واملواطن�ين وس��وف
تق��دم ه��ذه احلزم��ة الرباجمي��ة بإذاع��ة س��اهرون م��ن خ�لال
حلق��ات راتب��ة وذل��ك باس��تضافة مس��ؤولني وخمتص�ين يف العمل
ع�بر الس��يد العقي��د ش��رطة د .مال��ك
اجلمرك��ي .م��ن جان��ب آخ��ر َّ
عثم��ان احلس��ن املدي��ر التنفي��ذي إلذاع��ة س��اهرون به��ذه املب��ادرة
الطيب��ة ،وأك��د اس��تعداده الت��ام لتغطي��ة كآف��ة مناش��ط اهليئ��ة
باملرك��ز والوالي��ات.

العودة النهائية لمغتربي المملكة العربية السعودية
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اس��تمع الس��يد رئي��س اهليئ��ة لع��دد م��ن
املغرتب�ين برئاس��ة اهليئ��ة ووق��ف عل��ى
مس��توى اخلدم��ات ال�تي تق��دم هل��م .وتش�ير
اإلحصائيات بإدارة التخطيط فرع تس��هيل
التج��ارة عل��ى ارتف��اع نس��بة ع��دد املغرتب�ين
العائدي��ن ع��ودة نهائي��ة لتكمل��ة إج��راءات
ختلي��ص عرباته��م.
وأوض��ح كل م��ن الس��يد العقي��د ش��رطة/
ناب��غ املدن��ي أمح��د املدن��ي مدي��ر إدارة
السياس��ات أن اإلدارة عمل��ت عل��ى تهيئ��ة
م��كان مناس��ب الس��تقبال املغرتب�ين وذل��ك
ملقابل��ة التزاي��د املس��تمر لتكمل��ة إجراءاته��م .حي��ث أنه��م
كانوا يستقبلون  30مغرتب إال أنهم أصبحوا يستقبلون
 160مغ�ترب خ�لال الي��وم.

الرائ��د د .الطي��ب املاح��ي أفاد بأن إجراءات ختليص عربات
املغ�ترب ع��ودة نهائي��ة تب��دأ م��ن إدارة جه��از تنظي��م ش��ؤون
الس��ودانني العامل�ين باخل��ارج وتكتم��ل يف الناف��ذة الواحدة
برئاس��ة اهليئ��ة ،وجبم��ارك البحر األمحر.

وداع حجاج هيئة الجمارك السودانية
يف حف��ل وداع  /حج��اج بي��ت اهلل احل��رام م��ن
اجلمركي�ين وأس��رهم أش��اد الس��يد  /الل��واء
ش��رطة ازه��ري حس�ين الش��ريف بالقائم�ين
واملش��رفني م��ن قطاع املؤسس��ات واجلمارك على
استكمال إجراءات عدد  48حاج هلذا العام ,ووعد
بتوس��ع مظل��ة احلج��اج يف األع��وام القادم��ة م��ع
تقديم كافة التس��هيالت هلم وأبان س��عادته أنه
ألول م��ره يت��م جتهي��ز ف��وج خ��اص باجلم��ارك .
ويف ذات الس��ياق خاط��ب االس��تاذ حمم��د عثم��ان
ح��اج األم�ين مق��رر قطاع املؤسس��ات ببعث��ة هيئة
احل��ج والعم��رة مت��ت جمه��ودات اهليئ��ة وتع��اون
اللجن��ة املش��رفة .ومتن��ى للجمي��ع حج�اً م�بروراً
وميس��وراً يف ظ��ل اخلدم��ات ال�تي تقدمه��ا اهليئ��ة
والت��ى تس��عى يف تطويره��ا دوم��ا .

وقدمت الداعية عائش��ة الغبش��اوي حماضرة عن مناس��ك
احلج .

التق��ى املهن��دس /حمم��د عب��د الرحيم ياس�ين املدير العام
للمرك��ز القوم��ي للمعلوم��ات رئي��س جمل��س التنس��يق
بالس��يد اللواء ش��رطة د .بش�ير الطاهر بش�ير ـ رئيس هيئة
اجلم��ارك حبض��ور م��دراء اإلدارات العامة وضباط تقنية
املعلوم��ات باجلمارك وم��دراء مراكز املعلومات بالوزارات
اإلحتادية وعدد من الوحدات التابعة له ـ حيث مت الوقوف
عل��ى جترب��ة اجلم��ارك يف جم��ال احلوس��بة واالس��تخدام
األمث��ل للتقانة وأش��اد اجلميع بالتط��ور التقين للجمارك
لتحقي��ق األه��داف وج��اءت اإلش��ادة م��ن املهن��دس /ياس�ين

باجمله��ودات املق��درة ،وخاص��ة يف أجه��زة الرقاب��ة (التتب��ع
اإللكرتون��ي للعرب��ات واألش��عة الس��ينية) ووع��د بتقدي��م
مزي��د م��ن الدع��م للهيئ��ة الكتمال مس�يرة التقنية.
اجلدي��ر بالذك��ر أن جمل��س تنس��يق املعلوم��ات يض��م
مدي��ري مراك��ز املعلوم��ات بال��وزارات االحتادي��ة وع��دد
م��ن الوح��دات التابع��ة حت��ت رعاي��ة وزارة االتص��االت
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات وإش��راف جمل��س ال��وزراء ويه��دف
إىل تنس��يق اجله��ود وتب��ادل التج��ارب واخل�برات ،ويس��اهم
يف ح��ل املش��اكل واملعوق��ات.

هيئة اجلمارك تستقبل االجتماع السابع ملجلس تنسيق املعلومات

ورشة الموارد البشرية

يف إط��ار التع��اون املش�ترك وم��د جس��ور املعرف��ة والتحدي��ث
والتطوي��ر هليئ��ة اجلم��ارك عق��دت يف  2017/8/20م بفن��دق
الس��ودان ورش��ة عم��ل إدارة امل��وارد البش��رية وق��د خاط��ب
اجللس��ة االفتتاحي��ة الس��يد/اللواء ش ص�لاح أمح��د حس�ين
احلمري مدير االدارة العامة لاللتزام والتسهيل مبيناً أهمية
االس��تثمار يف امل��وارد البش��رية باعتباره��ا الدينم��و احمل��رك
للعمل ،وأن تنمية املوارد البشرية إحدى خطط واسرتاجتيات
اجلم��ارك
وأكد حديثه خبري  wcoالسيد مراد العرفاوي الذي أشرف
على الدورة مبعية اخلبري /سى حممد احلايل موضحاً أن اهلدف من الدورة هو إحداث نقله يف تطوير الكادر البشري .
وأفاد مقرر اللجنة مدير إدارة التعاون الدولي العقيد ش /حس��ن عمر حس��ن أن هذه الورش��ة امتداد لورش��ة عقدت مس��بقاً

للوصول اىل رؤى عملية وفق منهجيات منظمة اجلمارك العاملية .
واختتم��ت الورش��ة برف��ع التوصي��ات وال�تي م��ن أهمها عقد ورش��ة ثالثة لزيادة رف��ع الكفاءة لتطوي��ر العمل وجتويد
األداء .
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أضواء
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زيارات سعادة وزير المالية
واالقتصاد الوطني

مقدمة
عالق��ة وزارة املالي��ة بهيئ��ة
اجلم��ارك ه��ي عالق��ة االب��ن
الب��ار بأبي��ه ،وه��ي عالق��ة
ضارب��ة جذوره��ا يف القدم منذ
أن كان��ت تس��مى وزارة املالي��ة
ب��وزارة اخلزان��ة .فحصيل��ة
اإلي��رادات اجلمركي��ة تص��ب
ب��وزارة املالي��ة ومتث��ل م��وردا
مهم��اً يف امليزاني��ة العام��ة
للدول��ة ،ل��ذا كان دي��دن وزراء
رصد :مقدم شرطة /سوسن علي صاغه
املالي��ة املتعاقب�ين عل��ى ال��وزارة
أن تك��ون زي��ارة هيئة اجلمارك
وأب��ان س��عادته أن اجلم��ارك م��ن خ�لال خططه��ا:
م��ن أوىل األولوي��ات ،فق��د اس��تقبلت اهليئ��ة الس��يد اإلسرتاتيجية الرباعية ،واخلطط السنوية ،تطبق
الفري��ق د .حمم��د عثم��ان س��ليمان الركاب��ي وزي��ر هي��ك ً
ال قوي�اً وبرام� َ�ج مرحلي��ة ع�بر اإلدارات العام��ة
املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي ووف��ده امليم��ون للهيئة.
برئاس��ة اهليئ��ة يف زيارت�ين ،فم��ا ه��ي أجن��دة هات�ين اإلدارات العامة للجمارك:
الزيارت�ين ؟؟
أوض��ح س��عادته للس��يد الوزي��ر أن هي��كل اجلم��ارك
الزيارة األوىل:
حيوي عدد أربع إدارات عامة ،على رأس كل إدارة
االستقبال الرمسي:
مدير برتبة اللواء ،ومن ثم تأتي الدوائر واإلدارات
اس��تقبلت قي��ادات اجلم��ارك يف الثاني من رمضان املكملة للهيكل.
1438ه��ـ املواف��ق  2017 /5/28أم��ام مبن��ى الرئاس��ة مهام اجلمارك:
الس��يد وزي��ر املالي��ة واالقتص��اد الوط�ني ووف��ده يف توضي��ح امله��ام واالختصاص��ات للهيئ��ة أب��ان
امليم��ون ،وتلق��ى يف مت��ام الس��اعة  9:39التحي��ة الس��يد الل��واء /بش�ير أن م��ن أه��م مه��ام اجلم��ارك
العس��كرية م��ن الكركون ،ومن ثم اجتمع بالس��يد تنفي��ذ السياس��ات االقتصادي��ة واملالي��ة والنقدي��ة،
رئيس اهليئة مبكتبه ،ومنها إىل قاعة االجتماعات ،جبان��ب األه��داف االجتماعي��ة واألمني��ة ،وال�تي هي
حي��ث قي��ادات اجلم��ارك.
أمس��ى األه��داف اجلمركي��ة ال�تي ظل��ت تؤديه��ا
كلمة السيد رئيس اهليئة:
اجلم��ارك خ�لال إداراته��ا املتعاقب��ة ،جبان��ب الرقابة
صادف��ت ه��ذه الزي��ارة الي��وم األول م��ن الش��هر اجلمركي��ة وال�تي تتجس��د يف س��د الثغ��ور ومحاية
الكريم ،فهنأ سعادته اجلميع بقدوم شهر رمضان ،احل��دود م��ن خالل األطواف البحرية والربية ومن
وهن��أ الفري��ق د .الركاب��ي بالثق��ة ال�تي طوق��ه به��ا خ�لال الضبطيات لإلدارة العامة ملكافحة التهريب
ً
الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة وتعيين��ه وزي��را للمالي��ة ب��كل والي��ات الس��ودان ،اليت تس��عى دوم�اً إىل إحكام
واالقتص��اد الوط�ني .وأك��د لس��عادته أن قوات��ه الرقاب��ة وضب��ط الس��لع احملظ��ورة واملمنوع��ة
ً
ً
باجلم��ارك ظل��ت وس��تظل عض��دا وس��ندا ل��وزارة واملقي��دة ،و مكافح��ة اإلجت��ار بالبش��ر واملخ��درات.
ً
املالي��ة ،وس��وف ال يأل��ون جه��دا يف تقدي��م كل وأوض��ح س��عادته أن متطلب��ات مكافح��ة التهري��ب
الدع��م وتنفي��ذ كل السياس��ات املالي��ة للدول��ة .حيتمه��ا التط��ور املتس��ارع يف أس��اليب التهري��ب،

وضب��ط احل��دود ،ل��ذا تس��عى اهليئ��ة الس��تجالب
طائ��رات م��ن غ�ير طيار ملزيد م��ن التجويد والضبط.
اخلطط اإلسرتاتيجية:
ً
حت��دث س��عادته قائ�لا :إن اجلم��ارك وضع��ت
خط��ة إس�تراتيجية مرحلي��ة لألع��وام 2017م 2020 -م
تل�بي حاج��ة اإلدارات العام��ة ،م��ن خ�لال مش��اريع
وبرام��ج تنف��ذ على مراحل وتراعي كل املس��تجدات
العاملية .وتناول سعادته خطة اجلمارك للعام 2017م
وأهدافه��ا.
حتقيق الربط:
تع��رض س��عادته ع��ن احلدي��ث ع��ن الرب��ط ،وأب��ان
أن اجلم��ارك م��ن خ�لال التحصي��ل اإللكرتون��ي
اس��تطاعت حتقي��ق الرب��ط بنس��بة  %137خ�لال
الرب��ع األول م��ن الع��ام ،وذك��ر س��عادته يف هذا املقام
جمه��ودات العامل�ين وإح��كام الرقاب��ة الفاعل��ة.
وأك��د س��عادته للس��يد /الوزي��ر ووف��ده م��ن وزراء
الدول��ة ،أن اجلم��ارك س��وف تظ��ل ال��ذراع األمي��ن
والراف��د األك�بر ل��وزارة املالي��ة ،وال تأل��و جه��داً يف
تنفي��ذ كل املش��اريع والربام��ج حس��ب اخلط��ط
املرصودة لتطوير منسوبي اهليئة بالتدريب املستمر،
وبالتال��ي تطوي��ر العم��ل اجلمرك��ي ،وم��ن ث��م األداء
الع��ام .ألن اهل��م األك�بر تعظي��م اإلي��رادات للدول��ة،
وم��ن ث��م حتقي��ق الرفاهي��ة للش��عب الس��وداني.
كلم��ة الس��يد /وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط
ا ال قتص��ا د ي :
التهنئة والرتحيب
هنأ سعادة الوزير يف زيارته األوىل هليئة اجلمارك
منسوبي اهليئة حبلول الشهر العظيم آم ً
ال أن يكون
الشهر فاحتة خري ،واوضح سعادتة أن معاش الناس
ومس��اعدتهم وحتقي��ق العي��ش الكري��م هل��م م��ن أه��م
مرتكزات حكومة الوفاق الوطين األساسية لربنامج
احلكوم��ة .وأب��ان س��عادته أن ه��ذه الزي��ارة مل تأت من
ف��راغ ،وإمن��ا ه��ي يف مقدم��ة األجن��دة ،ألن اجلم��ارك
خ�ير س��ند وعض��د ل��وزارة املالي��ة يف تنفي��ذ برنام��ج
حكوم��ة الوف��اق الوط�ني ورف��ع املعان��ات ع��ن الن��اس،
وه��ي تس��اعد يف تنفي��ذ الربنام��ج اخلماس��ي وغ�يره
م��ن خمرجات احل��وار الوطين.
وأض��اف حن��ن نع��ول عليك��م كث�يراً ونرج��و عونك��م
ووقفتكم الصلبة وش��د األحزمة ومزيداً من اجلهد.
الزيارة الثانية:

االستقبال والرتحيب:
درج وزراء املالي��ة املتعاقب�ين عل��ى زي��ارة اهليئ��ة
واملعاي��دة ملنس��وبي اجلم��ارك فش��كل ي��وم 2017/7/2م
الس��اعة 10:00ص يوماً مش��هوداً حيث اس��تقبل الس��يد/
رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك والقي��ادات اجلمركية كل
م��ن الس��يد /وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي
ووزراء الدول��ة باملالي��ة اس��تقبال رمس��ي أم��ام مبن��ى
الرئاس��ة.
كلمة السيد /رئيس اهليئة:
يف كلمت��ه االفتتاحي��ة رح��ب رئي��س اهليئ��ة
بالس��يد /وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط االقتص��ادي يف
زيارت��ه الثاني��ة وكش��ف س��عادته ع��ن ه��دوء األحوال
واالس��تقرار للهيئ��ة وأنه��م ماض��ون يف املس�يرة
لتحقي��ق الرب��ط مطمئن�اً س��عادته عل��ى األداء خ�لال
الربع الثاني يف وحتقيق الربط بنس��بة  %107وأكد
س��عادته للس��يد /الوزي��ر أنه��م ماض��ون عل��ى نف��س
النه��ج وعل��ى العه��د س��ائرون حت��ى ي��رى الس��ودان
ش��اخماً.
كلمة السيد /الوزير:
هن��أ اجلمي��ع حبل��ول عي��د الفط��ر املب��ارك ومتنى أن
يرى الس��ودان يف أمن وأمان ورفاهية
معاني وقيم:
ابت��در س��عادته حديث��ه ع��ن انقض��اء الش��هر العظي��م،
وأه��داف س��امية للص��وم
مع��ان
وم��ا ينط��وي م��ن
ٍ
ٍ
وحت��دث ع��ن قي��م وخل��ق عظيم يستش��عر ب��ه املرء يف
مقدمت��ه مراقب��ة وتق��وى اهلل س��بحانه وتع��اىل.
ورب��ط س��عادته ه��ذه القي��م واملعان��ي بالعم��ل وذكر
أن اجلم��ارك ثغ��رة ومراقب��ة لضع��اف النف��وس
تقتضي التخلق بهذه القيم النبيلة واملعاني السامية
اليت خرجنا بها من الش��هر العظيم ،وألنه ش��هر قيام
ال ينضوي على الصالة والقيام فقط ،إمنا هو عبادة
وعمل أيضاً .وعلينا مجيعاً أن نستشعر هذه القيم ..
وأوصاه��م بأن يس��تصحبوا ه��ذه املعاني.
وخاط��ب قي��ادات اجلم��ارك بأنه��م يش��رفون عل��ى
ثغ��رة مهم��ة من ثغور البالد فهم محاة االقتصاد يف
كل املداخ��ل واملخ��ارج حيارب��ون املخ��درات واألدوية
املغشوش��ة والبضائ��ع غ�ير املطابق��ة للمواصف��ات
وغريه��ا م��ن الس��لع ال�تي ال تفي��د املواط��ن يف صحت��ه
وس�لامته فحس��ب ب��ل ه��ي ض��رر لالقتص��اد وافتق��ار
املواط��ن املس��كني.
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املرتكزات األساسية:
أش��اد س��عادته من خالل الفيلم التعريفي عن هيئة
اجلمارك وخططها وبراجمها وإجنازاتها ،خاصة يف
جم��ال التقني��ة ،وأكد أن وزارة املالية تعول كثرياً
عل��ى اجلم��ارك .وأب��ان أن الربنام��ج ال��ذي يطرح��ه
للجم��ارك يتضمن ثالثة مرتكزات رئيس��ية.
املرتكز األول:
أوىل املرتك��زات ال�تي أش��ار إليه��ا الس��يد الوزي��ر ه��ي
حتس�ين بيئ��ة العم��ل ال�تي تنعك��س بص��ورة إجيابي��ة
عل��ى األداء الع��ام .وأب��ان يف ه��ذا الص��دد أن اهليئ��ة
تنطل��ق م��ن ثواب��ت ،وأن البيئ��ة املمت��ازة م��ن أه��م
املتطلب��ات وطال��ب باألحس��ن ث��م األج��ود للوص��ول
للرض��ا الوظيف��ي .وق��ال ه��ذا يف جان��ب احلق��وق أم��ا
الواجب��ات ال�تي حت��دث عنه��ا س��عادته ب��أن اجلم��ارك
ضم��ن الق��وات النظامي��ة وال�تي ال يتعل��ق عمله��ا
بتحقيق الربط فحس��ب بل يتعدى ذلك إىل محاية
اجملتم��ع وحراس��ة االقتص��اد وأن املعي��ار والصف��ات
ال�تي أراده��ا يف رج��ل اجلم��ارك ه��و الق��وي األم�ين ذو
اخلل��ق والدي��ن والتق��وى .وينبغ��ي أن يك��ون اجلمي��ع
عل��ى ق��در التح��دي.
املرتكز الثاني:
املراجعة الداخلية:
تن��اول س��عادته احلدي��ث ع��ن أهمي��ة املراجع��ة
الداخلي��ة ومتطلباته��ا يف اهليئ��ة وأنه��ا م��ن أه��م
الوح��دات يف الضب��ط وطال��ب س��عادته االنتق��ال م��ن
املراجع��ة التقليدي��ة إىل مراجع��ة املخاط��ر لتس��اعد
يف حتقيق األهداف والوصول للغايات املنشودة ،وأن
ه��ذا ال يأت��ي إال بالتدري��ب وصق��ل العامل�ين .وأش��ار
إىل أن تول��ي اهليئ��ة تدريب��اً خاص��اً لق��وة املراجع��ة
الداخلي��ة تدريب��اً حمكم��اً حيق��ق اهل��دف املنش��ود.
جبان��ب التدري��ب يف مجي��ع اجمل��االت اجلمركي��ة
لالرتق��اء بالعم��ل.
املرتكز الثالث:
الرقابة على النظم:
ق��ال س��عادته ه��ي مهم��ة ج��داً يف األداء ،وأن يك��ون
نظ��م الرقاب��ة داخ��ل نظ��م احلوس��بة ألن��ه أكث��ر
فاعلي��ة لتقيي��م األداء وج��زء م��ن النظ��ام اإللكرتوني
ال��ذي يعم��ل عل��ى حتقي��ق األه��داف ،وأش��ار يف ه��ذا
الص��دد إىل أهمي��ة التقاري��ر لتقيي��م األداء.
املطلوبات والتوجيهات:
يف خت��ام حديث��ة لقي��ادات اجلم��ارك أص��در س��عادته

توجيه��ات ومطلوب��ات لتك��ون زاداً ومعين �اً عل��ى أداء
األعم��ال ومتثل��ت يف-:
 /1التنس��يق ب�ين اجلم��ارك واهليئ��ة العام��ة
للمواصف��ات واملقايي��س.
 /2عدم إدخال سلع غري مطابقة للمواصفات.
 /3األمانة والشفافية يف العمل.
 /4املعامل��ة الكرمي��ة واح�ترام املواط��ن واملوازن��ة م��ا
ب�ين احلق��وق والواجب��ات يف تنفي��ذ القوان�ين.
 /5تقدي��م خدم��ات متمي��زة للجمه��ور يف كاف��ة
اإلدارات اجلمركي��ة.
 /6الوقوف صفاً واحداً خلف القائد.
الوعود باملواصلة:
وع��د س��عادته يف خت��ام زيارت��ه اجلمي��ع باملواصل��ة
يف حتس�ين امل��وارد وآلي��ات العم��ل وتطويره��ا إىل
األح��دث ،ومواصل��ة اللق��اءات والزي��ارات.
اخلتام الساعة 10:30ص:
وصايا ملنسوبي اهليئة:
أوص��ى س��عادته اجلمي��ع باالنضب��اط واملعامل��ة
الكرمي��ة واح�ترام اآلخري��ن ،ألن ضب��اط اجلم��ارك
هم يف الواجهة يف مجيع املواني واملطارات من عكس
الوج��ه املش��رق للب�لاد ،وأن يت��م الت��وارث ب�ين الرقابة
الفاعل��ة وتطبي��ق القان��ون وع��دم جت��اوزه وإعط��اء
كل ذي ح��ق حق��ه ،وال ب��د أن خي��رج املواط��ن م��ن
راض ،ويف هذا اإلطار حتدث سعادته
اجلمارك وهو ٍ
ع��ن التدري��ب وحتس�ين بيئ��ة العمل ملنس��وبي اهليئة.
جمم��ع عاب��دون س��يدأمحد الط�بي ( الوح��دة
العالجي��ة )
التاريخ والنشأة
م��ن أج� ِّ�ل اخلدم��ات ال�تي تقدمه��ا إىل اإلدارات م��ن
اإلدارات ملنسوبيها هو االهتمام باجلانب اإلنساني يف
كل مستوياته ،سواء أكانت التعليم  -أم الصحة -
أم السكن  -أم املياه ،فهذه اخلدمات هي اليت تالمس
االحتياجات اإلنسانية وتشكل حمور االجتماعات.
هيئ��ة اجلم��ارك إح��دى اإلدارات احلكومي��ة ال�تي
اهتم��ت به��ذا اجلان��ب ع��ن م��دى التاري��خ الطوي��ل
هل��ا ،ويف ه��ذا املوض��وع س��نتناول عل��ى م��دى  4حلق��ات
متتالية اخلدمات العالجية املقدمة ملنس��وبي اهليئة
وأي��ن كان��ت وأي��ن وصل��ت.
منس��وبي هيئ��ة اجلم��ارك يف ف�ترة املدني��ة مل يكونوا
بالع��دد كما +اليوم.
***

وه��و » «Creative Chaosالفوض��ى اخلالق��ة باإلجنليزي��ة
مصطلح سياس��ي ـ عقدي يقصد به تكون حالة سياس��ية
بع��د مرحل��ة فوض��ى متعم��دة األح��داث تق��دم أش��خاص
معين��ة ب��دون الكش��ف ع��ن هويته��م وذل��ك به��دف تعدي��ل
األم��ور لصاحله��م ..أو يك��ون حال��ة إنس��انية مرحي��ة بع��د
مرحلة فوضى متعمدة من أش��خاص معروفة من أجل
.مس��اعدة اآلخري��ن يف االعتم��اد عل��ى أنفس��هم
يف مطل��ع ع��ام 2005م أدل��ت وزي��رة اخلارجي��ة األمريكية
«كوندا ليزا رايس» حبديث صحفي مع جريدة واشنطن
بوس��ت األمريكي��ة ..أذاع��ت حينه��ا ع��ن ني��ة الوالي��ات
املتح��دة بنش��ر الدميقراطي��ة بالع��امل العرب��ي ..والب��دء
بتش��كيل م��ا يع��رف ب «الش��رق األوس��ط اجلدي��د» وكل
ذلك عرب نشر الفوضى اخلالقة يف الشرق األوسط عرب
.الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة
عل��ى الرغ��م من وج��ود هذا املصطلح يف أدبيات املاس��ونية
القدمي��ة حي��ث ورد ذك��ره يف أكث��ر م��ن مرج��ع وأش��ار
الي��ه الباح��ث والكات��ب األمريك��ي «دان ب��راون» إال أن��ه مل
يطف على السطح إال بعد الغزو األمريكي للعراق الذي
قادته الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس «جورج
دبلي��و ب��وش» بع��د حدي��ث وزي��رة اخلارجي��ة لصحيف��ة
الواش��نطن بوس��ت ..حي��ث انتش��رت بع��ض ف��رق امل��وت
واألعم��ال التخريبي��ة ال�تي انته��ت لتصرف��ات خسيس��ة
م��ن قب��ل اجلي��ش األمريكي وبعض املليش��يات اليت تؤمن
باخل�لاص س��يكون ل��دى ظه��ور امله��دي املنتظ��ر وال��ذي
.يظه��ر بع��د حال��ة م��ن انع��دام األم��ن والنظ��ام
الفوض��ى يف عل��م االجتم��اع ..اخت�لال يف أداء الوظائ��ف
.والنظ��ام املوكل��ة إىل أصحابه��ا وافتقاره��ا إىل النظ��ام
نظري��ة الفوض��ى اخلالق��ة ..م��ن أب��رز النظري��ات
السياس��ية ال�تي لعب��ت دوراً كب�يراً يف تغ�ير طبيع��ة
السياس��ة والعالق��ات الدولي��ة وأنظم��ة احلك��م املعاص��ر..
وهي حالة جيو سياسية تعمل على إجياد نظام سياسي
جديد فعال ..على حد تعبري أصحابها «بعد تدمري النظام
السياس��ي القائ��م وحتييده مبعنى إخض��اع النظام القائم
حلال��ه م��ن الفوض��ى والتدم�ير املنظ��م خ�لال اخ�تراق م��ا
يطل��ق علي��ه بفج��وة االس��تقرار يف ذل��ك النظ��ام وصدم��ه
»..بش��كل كام��ل وإع��ادة تش��كيله وبنائ��ه م��ن جدي��د
وتع��رف كذل��ك نظري��ة الفوض��ى اخلالق��ة بأنه��ا

فريق شرطة/
مسري دهب

الفوضى الخالقة

التغ�يرات ال�تي حت��دث التوازن��ات املس��تقرة يف أي نظ��ام
منه��ا نظري��ة تق��ول أن تغي�يرات ضئيل��ة ج� ّداً ق��د تس��بب
بانهي��ار التوازن��ات املس��تقرة ج��داً وينظ��ر للفوضوي��ة
كاصط�لاح سياس��ي ..ويعد ما ي��كل ليدين العضو البارز
يف معهد أمريكا انرت برايز أول من صاغ مفهوم الفوضى
اخلالق��ة ..الفوض��ى البن��اءة أو التدم�ير والبن��اء يف معن��اه
السياس��ي املعاص��ر وه��و م��ا ع�بر عن��ه يف مش��روع التغ�ير
.الكام��ل للش��رق األوس��ط ال��ذي أُ ِع��د يف ع��ام 2003م
وي��رى البع��ض أن الفوض��ى اخلالق��ة يف جانبيه��ا
السياس��ي /اجلغ��رايف املعاص��ر ترتك��ز عل��ى أيديولوجي��ا
أمريكي��ة نابع��ة م��ن مدرس�ين رئيس��يتني األوىل صاغه��ا
فرانس��يس فوك��و ياما بعن��وان «نهاية التاريخ» واألخرى
صاغه��ا هنتجت��ون بعن��وان «ص��راع احلض��ارات» وق��د طور
نظري��ة الفوض��ى اخلالق��ة أه��م احملاضري��ن يف وزارة
الدف��اع األمريكي��ة وه��و الربوفيس��ور توم��اس بارين��ت
الذي قسم العامل إىل من هم يف القلب أو املركز «أمريكا
وحلفائه��ا» وصن��ف دول الع��امل األخ��رى حت��ت مس��مى
«دول الفج��وة أو الثق��ب» حي��ث ش��بهها بثق��ب األوزون
.الذي مل يكن ظاهراً قبل أحداث سبتمرب يف العام 2001م
يذه��ب برين��ت إىل أن دول الثق��ب هذه هي الدول املصابه
باحلكم االس��تبدادي واألمراض والفقر املنتشر ..والقتل
اجلماع��ي والروتي�ني والنزاعات املزمنة وهذه الدول من
واق��ع م��ا ه��ي علي��ه تصب��ح م��زارع لتفري��خ اجلي��ل الق��ادم
م��ن اإلرهابي�ين وبالتال��ي ف��إن عل��ى دول القلب ردع أس��وأ
ص��ادرات دول الثق��ب والعم��ل عل��ى انكم��اش الثق��ب م��ن
داخ��ل الثق��ب ذات��ه ويعتق��د أصح��اب نظري��ة الفوض��ى
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اخلالق��ة ب��أن خل��ق حال��ة م��ن الفوض��ى وع��دم االس��تقرار
يف نظ��ام س��وف ي��ؤدي حتم�اً إىل بن��اء نظ��ام سياس��ي جديد
أفض��ل بكث�ير م��ن النظ��ام القائ��م يوف��ر األم��ن واالزده��ار
واحلري��ة وه��و ما يش��به الع�لاج بالصدم��ة الكهربية لعودة
احلي��اة م��ن جدي��د ..م��ن خ�لال كل ه��ذا الزخ��م الفك��ري
ع��ن تعري��ف م��ا هي��ة الفوض��ى اخلالقة وما ي��دل من واقع
ذلك من جهد ..نلخص إىل نظرية الفوضى اخلالقة هي
إبت��داع أمريكي..ولذل��ك تعت�بر األف��كار اليت أنتجه��ا العقل
االس�تراتيجي األمريك��ي يف التعام��ل م��ع قضاي��ا الع��امل
العرب��ي حتدي��داً :حي��ث كان م��ن ج��راء ذل��ك صياغ��ة ه��ذا
املصطل��ح بعناي��ة فائق��ة م��ن قب��ل النخ��ب األكادميي��ة
وصن��اع السياس��ة يف الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة فعل��ى
خ�لاف الس��ائد يف اجمل��ال التداول��ي ملفه��وم الفوض��ى املثقل
ب��دالالت س��لبية م��ن أبرزه��ا ع��دم االس��تقرار ..أضيف إليه
مصطل��ح آخ��ر يتمت��ع باإلجيابي��ة وه��و اخلل��ق والبن��اء..
وبالطب��ع ال خيف��ى عل��ى أح��د خب��ث املقاص��د الكافئ��ة يف
جل��ب مصطل��ح «الفوض��ى اخلالق��ة» بغ��رض التضلي��ل
والتموي��ه عل��ى ال��رأي الع��ام العرب��ي والعامل��ي ..ومتث��ل
األطروح��ة الرئيس��ية لنظري��ة الفوض��ى اخلالق��ة عل��ى
اعتب��ار االس��تقرار يف الع��امل العرب��ي عائق �اً أساس��ياً أم��ام
تق��دم مص��احل الوالي��ات املتح��دة السياس��ية واالقتصادي��ة
والعس��كرية يف املنطق��ة لذل��ك كان ال ب��د م��ن اعتم��اد
سلس��لة م��ن اإلج��راءات والتداب�ير تضم��ن حتقي��ق رؤيته��ا
ال�تي تطم��ح إىل الس��يطرة واهليمن��ة لذلك كان ال بد من
اعتم��اد سلس��لة م��ن اإلج��راءات والتداب�ير تضم��ن حتقي��ق
رؤيته��ا ال�تي تطم��ح إىل الس��يطرة واهليمن��ة عل��ى الع��امل
العرب��ي ..ال��ذي ميت��از حبس��ب النظري��ة بأن��ه ع��امل عق��دي
وغ�ني بالنف��ط األم��ر ال��ذي يش��كل تهدي��داً مباش��راً ملص��احل
الوالي��ات املتح��دة  .م��ن واق��ع حتلي��ل مقاص��د الصياغ��ة
الفائق��ة هل��ذا املصطل��ح م��ن قب��ل النخ��ب األكادميي��ة
وصن��اع السياس��ة كان اهل��دف وم��ن ث��م الغاي��ة للوص��ول
إلي��ه أن ج��اءت تس��مية مش��روع الش��رق األوس��ط الكب�ير أو
اجلدي��د أي كان��ت التس��مية م��ن أه��م احلق��ول لتطبيقات
نظري��ة الفوض��ى اخلالق��ة يف الوق��ت الراه��ن ..ومتت��د
ج��ذور هذا املش��روع إىل «أورب��ا الثورة الصناعية» حيث بدأ
بالتش��كيل يف الوقت الذي بدأ مش��روع أوربا «الكولونيالي»
يعل��م نفس��ه بش��كل مربم��ج مس��تهدفاً ال��دول العربي��ة يف
.قارت��ي آس��يا وإفريقي��ا
بالرج��وع إىل زم��ن اإلمرباطوري��ات األوربي��ة جن��د أن
احلرك��ة الصهيوني��ة كان��ت نتاج�اً مباش��راً هل��ذا الوع��ي..
وهلذا التخطيط حبيث أصبحت الصهيونية أداة أساسية
يف صياغ��ة وتنفي��ذ الش��رق األوس��ط العرب��ي ..كان
هرت��زل مؤس��س احلرك��ة الصهيوني��ة ق��د تص��ور قي��ام
«كومنولث الش��رق» شرق أوسطي يف املؤمتر الصهيوني

األول يف مدينة بازل يف سويسرا عام 1897م وأكد مؤمتر
بلتمور الصهيوني على تكريس مقولة الكومنولث الشرق
أوس��طي بقي��ادة ال��دول االنكش��ارية ع��ام 1942م ومن��ذ
ذل��ك احل�ين ش��كلت صياغ��ة الش��روط باملعاي�ير الغربي��ة
اإلس��رائيلية جوه��ر اس�تراتيجية الكي��ان الصهيون��ي
.كوظيف��ة بنيوي��ة هل��ذا اإلس��قاط الغرب��ي يف املنطق��ة
ويع��ود أص��ل املش��روع يف نس��خته التطبيقي��ة املعاص��رة
إىل مؤرخ يهودي ش��اب ذو أصول بريطانية امسه «برنارد
لويس» أستاذ حماضر جبامعة لندن وعمل برنارد لويس
مل��دة طويل��ة عمي��د الدراس��ات الش��رق أوس��طية يف الغ��رب
وتعتم��د نظري��ة برن��ارد لوي��س عل��ى فرضي��ة أن الغ��رب
املدع��وم بالع��امل املس��يحي مي��ر يف أخط��ر عص��ر مراح��ل
الص��راع عل��ى الس��يطرة واهليمن��ة بين��ه وب�ين احلض��ارة
اإلس�لامية ،وبرن��ارد لوي��س ه��و ال��ذي ص��اغ مقول��ة ص��راع
احلض��ارات ..وص��رح لوي��س يف مقابل��ة م��ع ماي��كل ه�يرش
من جملة نيوزويك بأن أحداث احلادي عشر من سبتمرب
ش��كلت الطلق��ة األوىل يف املعرك��ة النهائي��ة م��ن ه��ذه
احلرب احلضارية الطويلة وأضاف أن الذي س��ينتصر يف
.ه��ذا املعرك��ة س��ينتصر تارخيي�اً
وق��د ب��دأت بع��ض تفاصي��ل ه��ذا املش��روع تط��رح يف العل��ن
عندم��ا أطلق��ه الرئي��س األمريك��ي ج��ورج ب��وش اإلب��ن
بتعب�ير «الش��رق األوس��ط الكب�ير» يف خطاب��ه أم��ام األم��م
املتح��دة يف  12س��بتمرب 2004م وتع��د كم��ا أس��لفت أن
وزي��رة اخلارجي��ة األمريكي��ة الس��ابقة راي��س أب��رز م��ن
أعل��ن ع��ن إط�لاق مش��روع عملي��ة الفوض��ى اخلالق��ة يف
الش��رق األوس��ط كبدي��ل للدميقراطي��ة واالس��تقرار
فيم��ا أمست��ه «بالنه��ج املختل��ف» وذل��ك مبحاض��رة ألقته��ا
باجلامع��ة األمريكي��ة بالقاه��رة بتاري��خ 2005/6/30م
حي��ث قال��ت باحل��رف الواح��د إن الوالي��ات املتحدة سس��عت
عل��ى م��دى س��تني عام�اً إىل حتقي��ق االس��تقرار يف الش��رق
األوس��ط على حس��اب الدميقراطية ولكنها مل تتحقق أي
منه��ا وتتبن��ى منهج�اً خمتلف�اً واس��تدركت راي��س قائل��ة
إن هن��اك م��ن يق��ول إن الدميقراطي��ة تق��ود إىل الفوض��ى
والص��راع واإلره��اب واحلقيق��ة عل��ى ح��د قوهل��ا إن العك��س
ه��و الصحي��ح ..إن احلري��ة والدميقراطي��ة تش��كالن الفك��ر
الوحي��د ال��ذي ميل��ك قوة التغلب على الكراهية واالنقس��ام
.والعن��ف
وعل��ى الرغ��م م��ن ه��ذا التزوي��ق والتنمي��ق الفك��ري
حملاول��ة إلب��اس ه��ذا املصطل��ح ث��وب املنق��ذ فيم��ا يدع��ون..
يعت�بر الكث�ير م��ن املتابع�ين واحمللل�ين املتخصص�ين الي��وم
أن اس��تخدام تعب�ير الفوض��ى اخلالق��ة أو البن��اءة م��ا ه��و
إال لع��ب باأللف��اظ األكادميي��ة وقف��ز عل��ى احلقائ��ق
وااللتف��اف عل��ى أه��داف خفية ..ومؤامرات سياس��ية جلية
م��ن خ�لال ص��ك مصطالح��ات جدي��دة وغريب��ة يف الوق��ت

ذات��ه ال أه��داف هل��ا س��وى تألي��ب الش��عوب عل��ى بعضه��ا
البع��ض وجره��ا للتناح��ر واالقتت��ال والفرق��ة وتفتي��ت
اجلغرافي��ة وتقس��يم ال��دول إىل دويالت صغ�يرة وزعزعة
أمن واستقرار بلدان وشعوب الشرق األوسط لصاحل دول
الغرب وقواه املتأمرة على عاملنا اإلس�لامي وقبله العربي..
وعل��ى رأس��ها الصهيوني��ة العاملي��ة ..وعل��ى ح��د تعب�ير
البعض :فإن هذه ليست هي املرة األوىل اليت يتحفنا فيها
األكادميي��ون املتخصص��ون وصن��اع السياس��ة األمريكي��ة
مبصطلحات من هذا النوع ..فقد أصبح صك املصطلحات
السياس��ية غ�ير املألوف��ة حرف��ة أمريكية خالص��ة ..وجما ً
ال
حمج��وزاً ال يق��در أح��د الدخ��ول إىل حلب��ة املنافس��ة في��ه..
ويبدو أن هذه احلرفة حتولت إىل صناعة تطرح منها يف
س��وق السياس��ة ما تش��اء من حني آلخر ..فإن األوضاع اليت
يدركه��ا الن��اس عل��ى أنه��ا تنط��وي عل��ى ق��در م��ا م��ن عدم
االس��تقرار والغم��وض أو الفوض��ى ه��ي بطبيعته��ا أوض��اع
س��لبية ..لكنه��ا تأتي مقرتن��ة بأوصاف أخرى ويصبح عدم
االس��تقرا «منضبطاً» والغموض «بناء» والفوضى «خالقة»
فم��ن الطبيع��ي أن تتب��دل األم��ور وتتح��ول ص��ورة الس��لب
إىل إجياب��ي والقبي��ح إىل حس��ن ..وألنن��ا النس��أل أنفس��نا
عادة ذلك الس��ؤال البديهي حول صاحب املصلحة ..وغالباً
ما يقع بعض مثقفينا حبسن نية أو يتعمدون اإليقاع بنا
.بسوء نية يف مصيدة هذه املصطلحات األمريكية املضللة
الفوض��ى اخلالق��ة وعل��وم االجتم��اع ..تع�ني الفوض��ى
اخلالق��ة ..إخت�لال يف أداء الوظائ��ف وامله��ام املوكل��ة
ألصحابه��ا وافتفقاره��ا للنظ��ام ..كم��ا تع�ني أيض��اً م��ن
معناه��ا املؤسس��ة م��ن الفوض��ى وه��ذا م��ا ح��دث بالضب��ط..
وبعد نهاية احلرب الباردة بني أمريكا واالحتاد السوفييت
ش��هد الع��امل تغيرياً يف السياس��ة األمريكي��ة بفعل ما أتاحه
الوض��ع الدول��ي م��ن ظ��روف دولي��ة اعتربه��ا السياس��ون
واملفك��رون األمري��كان مبثاب��ة الفرص��ة العاملي��ة لصياغ��ة
النظ��ام العامل��ي اجلديدال��ذي يتجس��د بضم��ان التف��وق
واالنف��راد األمريك��ي مبقوم��ات الق��وة واهليمن��ة العاملي��ة
وب��دت الوالي��ات املتح��دة تعتمد سياس��ة الفوضى اخلالقة
م��ن خ�لال توجهاته��ا الدولي��ة خصوص��اً جت��اه املنطق��ة
العربي��ة  ،فأصبح��ت الفوض��ى اخلالق��ة سياس��ة أمريكي��ا
حتكمه��ا رؤى وتص��ورات نظري��ة تنس��جم م��ع العلقلي��ة
والتقالي��د األمريكي��ة وأن هل��ا أبع��اد سياس��ية خط�يرة
عل��ى الع��امل وعل��ى املنطق��ة العربي��ة وتنذر برتاجع وفش��ل
.السياس��ة األمريكي��ة حلقب��ة م��ا بع��د احل��رب الب��اردة
وم��ع اق�تراب ه��ذا الرتاج��ع والفش��ل يف سياس��ة الفوض��ى
اخلالق��ة س��تتحول الوالي��ات املتح��دة إىل مفه��وم اإلدارة
باألزم��ات يف اجمل��ال االس�تراتيجي م��ع اخت�لاف الوس��ائل
واآلليات ..حيث أن اإلدارة باألزمات هي علم وفن صناعة
األزمات وافتعاهلا وإدارتها بنجاح لغرض مصاحل حمددة

يرتت��ب عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن األزم��ات تفكيك اهل��دف املعين
واملس��تهدف مم��ا يس��هل الول��وج إىل مكونات��ه األساس��ية
األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إىل انه��ار كلي للنظام وإعادة تش��كيله
بطريق��ة تعك��س تل��ك املص��احل ،ويتف��ق يف ذل��ك مجي��ع
األنظم��ة الش��مولية (ش��يوعيني ،إس�لاميني ،الفاش��يني،
الراديكالي�ين ...إخل) وق��د تبنى هذه األف��كار اهلدامة قبلهم
مفك��رون وفالس��فة منه��م «نيق��وال ميكافيل��ي» يف مؤلف��ه
«األم�ير» حي��ث ذك��ر أن النظ��ام ينش��ئ الفوض��ى ،وأن
الفوض��ى حت��دث اخلراب ال��ذي يقام على أنقاضه النظام..
غ�ير أن��ه ينش��ئ إح��داث الفوض��ى للوصول للنظ��ام بقصد..
أي أن��ه مل ينظ��ر للفوض��ى كسياس��ة ختل��ف النظ��ام..
وإمنا وضعها ضمن تسلسل طبيعي حيدث يف اجملتمعات
فالفوض��ى عن��ده نت��اج يف الراح��ة ال��ذي هو نتاج الس��لم من
.حي��ث أن الفوض��ى تتيح اخلراب الذي ينتج بدوره النظام
وعل��ى نف��س املن��وال وب��ذات النه��ج ناق��ش ع��امل االقتص��اد
النمس��اوي «جوزي��ف ش��امبيرت» يف كتاب��ه «الرأمسالي��ة
واإلش�تراكية والدميقراطي��ة» ال��ذي ص��در ع��ام ..1942
أطروح��ة التدري��ب اخل�لاق ..إذ اعت�بر وحبس��ب املفه��وم
الرأمسالي��ة ..أن إزاح��ة القدي��م ه��ي ال�تي تع��زز اجلدي��د
حي��ث ق��ال (لي��س القدي��م بالرأمسالي��ة ه��و ال��ذي يع��زز
اجلدي��د ..ب��ل إزاحت��ه التام��ة ال�تي تق��وم بذل��ك) وأضاف أن
املنافس��ة اهلدام��ة ه��ي أيض�اً تدم�ير ه��دام يس��اهم يف خل��ق
ث��ورة داخ��ل بني��ة الدولة عرب التقويض املس��تمر للعناصر
الش��ائخة دون النظ��ر للخل��ق املس��تمر للعناص��ر اجلديدة،
وه��ذه فلس��فة برامجاتي��ة تف��رض أس��بقية الواق��ع عل��ى
الفك��ر مب��ا يع�ني أن ق��راءة الواق��ع وتش��خيصه يف��رض
عل��ى التفك�ير التكي��ف م��ع معطيات��ه وتطورات��ه ..وهذا بكل
أس��ف م��ا يس��تند علي��ه التفك�ير االس�تراتيجي األمريك��ي..
حي��ث يع�� ّرف املفك��رون االس�تراتيجيون األمري��كان..
االس�تراتيجية بأنه��ا ف��ن التعام��ل والتالع��ب مبؤش��رات
الواق��ع ال�تي تعك��س فرص�اً وتهدي��دات تظ��ل مالزم��ة هل��ذه
.النوعي��ة م��ن التفك�ير
أخت��م ه��ذا املوض��وع ..بالق��ول إنه��م ي��رون سياس��ة الفوضى
اخلالق��ة وم��ا يس��تبيعها م��ن م�بررات تتي��ح لألمري��كان
وتوابعهم حق التدخل يف الشئون الداخلية للبالد العربية..
بينم��ا نراه��ا حن��ن باط� ً
لا نرفض��ه ألنه يس��عى لتدمري بالد
الع��رب وحتويله��ا إىل دوي�لات متناح��رة سياس��ياً ،عرقي�اً،
عقائدي�اً واجتماعي�اً ..وه��ذا م��ا جنح��ت فيه أمري��كا مؤخراً
بداي��ة الغ��زو االمريك��ي للعراق وأفغانس��تان م��روراً مبصر
واليم��ن وليبي��ا وتون��س وص��و ً
ال لس��وريا باإلضاف��ة إىل م��ا
.حي��دث يف فلس��طني ..والبقي��ة تأت��ي
.أرجو أن أكون قد أوضحت ما قصدت إليه
***
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الوحدة العالجية
النشأة والتطور ()4-1
هيئة اجلمارك الس��ودانية مثل املؤسس��ات احلكومية
اليت مل يتعد موظفوها املئات منذ نش��أتها التارخيية
قب��ل حتويله��ا لق��وات نظامي��ة ،أي من��ذ  1871ـ
1991م وقد أكد املديرون املتعاقبون على اهليئة أن
اجلم��ارك اهتم��ت باجلان��ب العالج��ي.
وال ن��دري مت��ى ب��دأ التعاق��د م��ع أطب��اء اختصاصي�ين
للع�لاج ،وه��ذا كان إب��ان العه��د املدن��ي ،وه��و م��ن
مكتس��بات النقاب��ة حينه��ا .وكان يت��م التعام��ل
بواس��طة بطاق��ات متن��ح للجمركي�ين.
وحدة عابدون سيد أمحد املولد واملشأة:
إب��ان عه��د الس��يد الل��واء ش��رطة ص�لاح الدي��ن أمح��د
الش��يخ الف�ترة م��ن  1999ـ 2008/8م مت إفتت��اح
جمم��ع عاب��دون س��يد أمح��د الط�بي يف الع��ام 2007م
فكي��ف ب��دأ؟
فكرة إنشاء وحدة عالجية فكيف بدأ؟
أوض��ح الس��يد العقي��د م عب��د املنع��م مصطف��ى املك��ي ـ
استش��اري املخت�برات الطبي��ة أس��تاذ مس��اعد جبامعة
خالد ببيشة كلية املختربات الطبية العمل يف هيئة
اجلم��ارك من��ذ الع��ام  1998ـ إىل الع��ام 2006م ـ أن
قي��ام وح��دة عالجي��ة ملنس��وبي اهليئ��ة فك��رة الس��يد
اللواء شرطة حممد آدم دومة مارس  1994ـ فرباير
 1999وكان��ت ت��راوده فك��رة إنش��اء وح��دة عالجي��ة
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من��ذ أن كان يف بورتس��ودان ،وال��ذي عم��ق الفك��رة
الطل��ب املل��ح ملنس��وبي اهليئ��ة  ......يف مجي��ع املناس��بات
ـ واملطالب��ة بإنش��اء وح��دة عالجي��ة.
وعنده��ا أس��ندت مهم��ة تنفي��ذ الوح��دة إىل الس��يد
املرحوم العميد عبدون سيد أمحد كتكليف يف أحد
االجتماع��ات كم��ا ذكر س��عادة الل��واء (م) حممدين
حمم��د أمح��د مدي��ر إدارة التوجي��ه واخلدم��ات
حينه��ا .وق��د ب��دأ العم��ل يف إنش��اء جس��م ط�بي يق��دم
خدمات طيبة ملنسوبي اهليئة ،وجاءت الفكرة لتزايد
أعداد منس��وبي اهليئة وأيض�اً لتخفيف أعداد متلقي
الع�لاج مبستش��فى الش��رطة .ويواص��ل س��عادة الل��واء
حممدي��ن حديث��ه :ب��دأت الوح��دة بثالث��ة مكات��ب يف
عم��ارة (العم��ارة اهلرمي��ة مس��تأجرة مش��ال غ��رب
رئاس��ة اهليئ��ة) واس��تمر العم��ل به��ا مل��دة أكث��ر م��ن
ثالث��ة أع��وام.
ث��م انتقل��ت إىل أح��د املن��ازل احلكومي��ة ق��رب رئاس��ة
اهليئ��ة ،ث��م إىل من��زل كان ق��د من��ح ملعاش��ي اهليئ��ة.
ث��م إىل من��زل آخ��ر (م��كان العم��ارة اجلدي��د اآلن).
وحينم��ا توس��عت اخلدم��ات وتزاي��د أع��داد طال�بي
اخلدم��ة م��ن املرض��ى مت من��ح الوح��دة اإلذن بإقام��ة
عيادة منوذجية يف اجلانب الش��مالي الغربي لرئاس��ة
اهليئ��ة عل��ى ش��ارع احلري��ة (املوق��ع احلال��ي).

يق��ع عل��ى امل��رأة ع��بء كب�ير يف احلف��اظ عل��ى بيئ��ة
اإلنس��ان من��ذ خلق��ه ،فق��در اهلل أن جع��ل رمحه��ا ه��و
اجمل��ال الطبيع��ي األول ال��ذي يتهي��أ الس��تقباله حي��ث
تلتق��ي األمش��اج املذك��رة واملؤنث��ة تنم��و وتتط��ور
لتصب��ح جنين�اً ،فيس��تمد غ��ذاؤه منه��ا فكلم��ا اهتم��ت
بتغذيتها صحيحة متوازنة يف فرتة احلمل منا ونشأ
صحيح�اً س��ليماً حت��ى خي��رج طف�ل ً
ا معاف��ى قابليت��ه
عالية للعيش دون مشاكل صحية بدنية كانت أو
نفس��ية ،إذاً مس��ؤوليتها عظيم��ة لتحاف��ظ عل��ى تل��ك
البيئ��ة البيئ��ة احمل��دودة نظيف��ة خالي��ة م��ن امللوث��ات
والتأث�يرات الس��البة والعناي��ة به��ا ب��ل حت��ى الوض��ع
النفس��ي للجن�ين يتأث��ر إذا تعرض��ت ه��ي ألي مؤث��ر
نفس��ي أو عصب��ى فكلم��ا كان��ت األم يف وض��ع صحي
ونفس��ي مناس��ب ،كلم��ا أجنبت��ه طف�ل ً
ا س��وياً ،فحي��اة
الطف��ل يف رح��م أم��ه تع� ُد متهي��داً للبيئ��ة ال�تي س��وف
يعي��ش فيه��ا اإلنس��ان حام�ل ً
ا مع��ه جينات��ه ومورثات��ه
اليت ورثها عن آبائه وأجداده ..الش��ئ الذي جعل هذه
اخلاصية البيولوجية احليوية تؤهلها للقيام بالدور
املتف��رد لنش��أة اإلنس��ان ث��م حتتوي��ه أيض �اً حتاف��ظ
علي��ه برعايته��ا وتش��مله بعطفه��ا وحنانه��ا لتهيئ��ه
ك��ي يعي��ش خ��ارج رمحه��ا ،تعمل��ه كي��ف يتغذى يف
البيئة اجلديدة متدرجاً من ثديها حتى ينال مما هو
موجود يف الطبيعة .ومما يصنعه اإلنسان من الغذاء،
بل تعلمه كيف يتعود االعتدال يف املأكل واملشرب.
ث��م تب��دأ تعريفه مبكون��ات البيئة من حوله وبالطبع
فهن��اك هب��ة رباني��ة فطري��ة جتع��ل الطف��ل حي��اول
أن يكتش��ف احملي��ط ال��ذي يعي��ش في��ه-أي البيئ��ة
م��ن حول��ه ،-ولك��ن بالتأكي��د ألم��ه دوره��ا األساس��ي
يف متليك��ه مفاتي��ح تل��ك اإلكتش��افات وتوجيهه��ا ل��ه
يكون بداية التعليم .وهذا شرف عظيم وهبها اهلل له
أن تك��ون أول موج��ه ومعل��م لإلنس��ان يف حيات��ه.
وم��ن أعظ��م املفاهي��م ال�تي تعلمه��ا األم للطف��ل
مفه��وم ومعن��ى النظاف��ة فه��ي ال�تي تعلم��ه كي��ف
يش��عر بالس��عادة والراح��ة إذا كان نظيف�اً يف جس��ده
رائحت��ه طيب��ة بل هي اليت تهيئ املنزل ليكون صحياً
خالي�اً م��ن امللوث��ات ،نق��ي اهل��واء متج��دده ،خالي�اً م��ن
املخاط��ر وامله��ددات حليات��ه .وثب��ت بالدراس��ة دور
األم يف تعلي��م الطف��ل معن��ى ومفه��وم النظاف��ة وف��د
أثب��ت علم��اء النف��س البيئ��ي أن��ه ال يوج��د طفل عرف
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وأج��اد النظاف��ة م��ن تلق��اء نفس��ه ،ب��ل ج��اء اكتس��اب
تل��ك امله��ارة بعد جهود مضنية من األم جعلته يقتنع
بضرورة النظافة من أجل راحته أو ً
ال وصحته .ومن
هن��ا يتض��ح دور األم يف تربي��ة أجي��ال متوافق��ة م��ع
البيئ��ة عندم��ا تعت�ني بالبيئ��ة املنزلي��ة الصحي��ة.
وتعت�بر ه��ذه املرحل��ة م��ن أه��م مراح��ل التط��ور
والنم��و البيئ��ي ..وأخطره��ا بالنس��بة للطف��ل واألم
ألنه��ا تتطل��ب م��ن األم األن��اة والص�بر وم��ن الطف��ل
ُ
اجله��د اخل��اص بالتكي��ف والرتبي��ة ال�تي يرج��و منه��ا
النجاح��ات والدع��م اإلجياب��ي وتكم��ن خط��ورة ه��ذه
املرحل��ة يف أنه��ا حت��دد من��ط العالق��ة املس��تقبلية
للطف��ل والبيئ��ة احمليط��ة ب��ه.
وثب��ت أن االطف��ال الذي��ن يعيش��ون يف بيئ��ات ذات
هواء نقي يكون منوهم االنفعالي إجيابياً مع البيئة.
والذين يعيش��ون يف منازل ملوثة أقل منو االنفاعلي
إجيابي�اً مع البيئة.
ثم يتواصل دور األم يف التدريب والتأهيل لتحقيق
األمان البيئي للطفل وهو ما يُعرف بالرتبية البيئية
ال�تي اهت��م به��ا الع��امل وعق��د املؤمت��رات م��ن أجله��ا
عندم��ا أصب��ح اخلط��ر يه��دد حي��اة اإلنس��ان بس��بب
تصرفاته غري املس��ئولة وغري الرش��يدة واليت جعلته
ع��دواً لنفس��ه ولك��ن األم الواعي��ة املثقف��ة ختتص��ر
كث�يراً م��ن اجله��ود وتقلل كثري من اآلثار الس��البة
عل��ى البيئ��ة برتبيته��ا وإرش��ادها البنائه��ا خاص��ة يف
مراحله��م األوىل.
إذاً فتعليمه��ا وتزويده��ا بالرؤي��ة الصحيح��ة ع��ن
البيئ��ة جيع��ل أثره��ا واضح�اً يف تنمي��ة الوع��ي البيئي
ل��دى طفله��ا وتعمي��ق القي��م البيئي��ة يف نفس��ه مب��ا
حيق��ق دوره يف األرض باعتب��اره خليف��ة بأم��ر اهلل
تع��اىل.
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مفهوم وابعاد وخصائص
القيادة التحويلية
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تعريف القيادة التحويلية:
مل يتف��ق الباحث��ون عل��ى تعري��ف حم��دد للقي��ادة التحويلي��ة
ويرج��ع الس��بب يف ذل��ك الخت�لاف الفليف��ات ووجه��ات النظر
ح��ول القي��ادة التحويلي��ة حي��ث تعت�بر م��ن املفاهي��م احلديث��ة
ل�لإدارة األم��ر ال��ذي نت��ج عن��ه ع��دة تعريف��ات فق��د عرف��ت
القي��ادة التحويلي��ة عل��ى أنه��ا «القيادة اليت تس��اعد على إعادة
النظ��ر يف الرؤي��ة املتصل��ة باألف��راد ومهامته��م وأدواره��م،
وتعمل على جتديد التزاماتهم وتسعى إلعادة هيكلة النظم
وبن��اء القواع��د العام��ة ال�تي تس��هم يف حتقي��ق غاياته��م».
كما عرفت هي« :عملية تسعى إىل حفز التابعني من خالل
جعله��م يتطلع��ون إىل مث��ل وقي��م س��امية ب��د ً
ال م��ن الرتكي��ز
عل��ى املص��احل الذاتي��ة ،والقيادة التحويلي��ة هم يف املقام األول
وكالء للتعبري فهم ميتلكون رؤية مقنعة وصورة متكاملة
مل��ا س��تكون علي��ه املنظم��ة يف املس��تقبل ،أو مل��ا ينبق��ي أن تك��ون
عليه».
وه��ذه الرؤي��ة تق��ود س��لوكهم وقراراته��م ومتث��ل إط��ار
مرجعي �اً لنش��اطاتهم يف املنظم��ة وتع�ني القي��ادة التحويلي��ة
اس��تخدام القائ��د لعنص��ر اجلاذبي��ة الصف��ات الش��خصية ذات
العالق��ات ،لريف��ع م��ن التطلع��ات وحي��ول األف��راد والنظ��م
ألمن��اط م��ن األداء ذات مس��توى ع��ال ،فالقي��ادة التحويلي��ة
ه��ي قي��ادة إحيائي��ة تؤث��ر عل��ى األف��راد ليقدم��وا عط��اء يف��وق
التوقع��ات ال��ذي غالب�اً م��ا يتم يف ح��االت التغ�يرات التنظيمية
الكبس�يرة ،وتق��وم القيادة التحولية عل��ى مفاهيم ذات أصول
راسخة مثل  :3األمانة واالستقامة الشخصية ،وضع اعتبار
للقيم االجتماعية واملهنية وااللتزام احلقيقي بها ،والحرتام
الف��رد والتفاع��ل م��ع اآلخري��ن ،فالقائ��د التحويل��ي ميتل��ك
(الرؤية ،اجلاذبية ،القدوة ،التمكني ،التحفيز ،واالستقامة).
والقي��ادة التحيلي��ة (تع�ني م��دى س��عي القائ��د اإلداري إىل
االرتق��اء مبس��توى مرؤوس��ية م��ن اج��ل االجن��از والتطوي��ر
الذات��ي والعم��ل والعم��ل عل��ى تنمي��ة وتطوي��ر اجلماع��ات
واملنظم��ة ككل) .4
كم��ا عرف��ت القي��ادة التحويلي��ة «عل��ى أنه��ا تتضم��ن قي��ادة
التغي�ير ،قي��ادة اجله��د املخطط واملنظم للوصول إىل حتقيق
األهداف املنشودة للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم
للم��وارد البش��رية والفني��ة املتاحة للمؤسس��ة التعليمية .»5
وأيض �اً عرف��ت عل��ى أنه��ا تل��ك القي��ادة ال�تي تتج��اوز تق��دم
احلوافز مقابل األداء املرغوب إىل تطوير وتشجيع املرؤوسني
فكري�اً وحتوي��ل اهتمامه��م الذاتي��ة لتك��ون ج��زءاً أساس��ياً م��ن
الرس��الة العلي��ا للمنظم��ة.
وكذل��ك عرف��ت القيادة التحويلية بأنها« :تس��تخدم االهلام،
وال��رؤى املش�تركة ،والقي��م ،أرف��ع القائ��دة واملرؤوس�ين إىل
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أعل��ى مس��تويات التفك�ير ،والتحفي��ز ،ورف��ع ال��روح املعنوي��ة،
فالقي��ادة هن��ا تدف��ع االف��راد إىل مضاعف��ة جهوده��م املالئم��ة
لتحقي��ق االه��داف املش�تركة».
عناصر القيادة التحويلية:
يف الع��ام 1993م ق��دم «ب��اس» باالش�تراك م��ع «افيلي��و» منوذج�اً
أكث��ر حداث��ة للقي��ادة التحويلي��ة يتضم��ن أربع��ة عناص��ر
حت��دد القي��ادة التحويلي��ة وذل��ك عل��ى النح��و التال��ي:
 )1اجلاذبية (التأثري املثالي):
وتش�ير إىل ان القائ��د حيظ��ي بدرج��ة عالي��ة م��ن االح�ترام
والثقة من قبل تابعيه ،وتهتم بصفة أساس��ية بتطوير رؤية
جدي��دة تع��د منوذج�اً للمثل والس��لوكيات املش�تركة وميثل
ق��درة القائ��د عل��ى بن��اء ا لثق��ة في��ه وتقدي��ره م��ن قب��ل اتباع��ه
االمر الذي يشكل االساس لقبول التغيري الشامل يف املنظمة.
وبدون هنة الثقة يف دوافع القائد ومقاصده ،فان اي حماولة
إلع��ادة توجي��ه املنظم��ة ق��د تفض��ي إىل مقاوم��ة كب�يرة أذ
ميكن للمرء أن يقود االخرين إذا جعلهم مستعدين التباعه،
ومث��ل ه��ؤالء الق��ادة يش��كلون ق��دوة حس��نة ألتباعه��م ،ألنه��م
يعمل��ون األش��ياء الصحيح��ة ،ويواجه��ون املواق��ف الصعب��ة،
ويظه��رون س��لوكاً اخالقي�اً رفيع�اً وثق��ة بالذات.
 )2االستشارية العقلية (الفكرية):
وفيه��ا يهت��م الق��ادة االتب��اع على ان جيعلوا الط��رق اليت يؤدي
به��ا االش��ياء حم��ل تس��لؤل ،وان يبتع��دوا ع��ن املاض��ي وحي��ددو
احلقائ��ق ال�تي يؤمن��ون به��ا بوض��وح وم��ن ث��م فه��ي تش�ير إىل
املواق��ف ال��ذي يس��تثري في��ه القادة جه��ود اتباعهم ك��ي يكونوا
مبدع�ين مبتكري��ن ،فالق��ادة التحويلي��ون حيف��زون اتباعه��م
عل��ى املب��ادرة .واالبت��كار واالب��داع م��ن خ�لال تش��جيعهم عل��ى
مس��ألة املس��لمات يف العم��ل ،وحتفي��ز التغي�ير يف اس��لوب
التفك�ير باملش��كالت القائم��ة وتناوهلا بطرق جدي��دة ،والنظر
اليه��ا م��ن زواي��ا عدي��دة وهك��ذا ميك��ن اط�لاق وتوس��يع اآلفاق
واحلص��ول عل��ى اف��كار جدي��دة ومبدع��ة حل��ل املعض�لات م��ن

االتباع.
 )3الدافعية املستوحاة (احلفز االهلامي):
وفيه��ا يك��ون الق��ادة عب��ارة ع��ن رم��وز لزي��ادة الوع��ي والفه��م
باأله��داف املرغوب��ة املتبادل��ة حي��ث أن افعاهل��م تؤث��ر يف االتب��اع
وتدفعه��م إىل متث��ل خطواته��م للحف��ز املله��م ،ويتضم��ن اهل��ام
االتب��اع واس��تثارة هممه��م ،واظه��ار التف��اؤل واحلم��اس يف
العم��ل وتوف�ير نوع من التحدي واستش��ارة روح الفريق لديهم
واالش��ادة بالنات��ج االجيابي��ة.
 )4االعتبار الفردي:
وفي��ه يت��م التعام��ل م��ع االتب��اع بط��رق خمتلف��ة تراع��ي
االعتب��ارات الفردي��ة ،ولك��ن بعدالة .وينبق��ي للقائد ان يالحظ
رغب��ات اتباع��ه وحاجاتهم وحيللها ويتنبأ بها دون أن يش��هرهم
انه��م موض��وع للمالحظة ،وبالتالي يوكل املهمات اليهم وفقاً
خلصائصهم واس��تعداداتهم الش��خصية ،عالوة على انه يطلع
ب��دور املوج��ه واملعل��م هلم.
امناط القيادة:
هناك عدة امناط للقيادة التحويلية تتضمن :1
القيادة العقالنية.
القيادة االصالحية.
القيادة الثورية.
القيادة البطولية.
القيادة االيدولوجية.
وعل��ى الرغ��م م��ن التداخ��ل ب�ين ه��ذه االمن��اط وع��دم وج��ود
م��ا ميك��ن ان يطل��ق علي��ه باحل��دود القاطع��ة فيه��ا بينه��ا ،ميكن
تن��اول بعضه��ا بش��ئ م��ن التفصي��ل بغ��رض الق��اء مزي��د م��ن
الض��وء عليه��ا ،وذل��ك عل��ى النح��و التال��ي:1
 /1القيادة العقالنية:
يف اإلط��ار يس��تخدم لإلش��ارة إىل تب�ني أف��كار ومع��ارف
وقي��م معين��ة كم��ا ان مصطل��ح عقل��ي بتن��اول بش��كل نق��دي
قيم �اً وأهداف �اً وغاي��ات تتج��اوز احلاج��ات العملي��ة الس��ريعة،
فالش��خص ال��ذي يتعام��ل م��ع األف��كار ،ام��ا ال��ذي يتعام��ل م��ع
االف��كار املعياري��ة فيع��د معلم �اً اخالقي��ا والبيان��ات التحليلي��ة
وحده��ا يع��د منظ��راً ،وام��ا الش��خص ال��ذي يتعام��ل م��ع نوعي��ة
االف��كار وبعم��ل عل��ى التوحي��د بينه��ا م��ن خ�لال تص��ور منظ��م
فيع��د عقالني��ا .والقائ��د العقالن��ي ه��و ذل��ك الش��خص ال��ذي
تتوف��ر لدي��ه لق��درة عل��ى تغي�ير اجملتم��ع م��ن خ�لال تقدمي��ه
الف��كار ونظري��ات جيدة .وتعد الق��ادة العقالنية قيادة حتولية
النه��ا ت��ؤدي اىل تغ�ير االف��كار والفلس��فة .
 /2القيادة اإلصالحية:
تع��د قي��ادة احلركات االصالحي��ة أكثر أمناط القيادة تطلبا
مله��ارات اساس��ية اس��تثتائية بس��ب احلاج��ة اىل تأي��د ق��وي م��ن
االتب��اع  ,الح��داث تغ�ير ذي مغذى يف الوضع القائم ولكي يكون
الش��خص قائ��دا اصالحي��ا حقيقي��ا فأن��ه ال حيت��اج فق��ط اىل
الس�ير بالتدري��ج ولك��ن اال ان تك��ون لديه ايض��ا رغبة يف إصالح
اجملتم��ع او عل��ى االق��ل جان��ب منخ .
وميك��ن امج��ال لعناص��ر الت��ى تس��هم يف فش��ل القي��ادة
االصالحي��ة فيم��ا يل��ى -:
سوء فهم وتفسري حاجات االتباع
ق��د ال يش��جع البن��اء االجتماع��ي والسياس��ي عل��ى مواجه��ة

القضاي��ا والعم��ل عل��ى حله��ا
غياب االحساس باهلدف العام
وعل��ى الرغ��م م��ن ان القي��ادة االصالحي��ة تش��كل ج��زءا م��ن
القي��ادة التحولي��ة فق��د ال يس��تطيع القائ��د االصالحي حتقيق
تغ�ير اجتماع��ي ملح��وظ وغالب��ا م��ا الحي��دث ذل��ك بس��بب
تقبل��ه للبن��اء االجتماع��ي والسياس��ي ال��ذي يعم��ل م��ن خالل��ه
 ,ه��ذا باالضاف��ة اىل ان االص�لاح عملي��ة تق��ع ب�ين التحويلي��ة
واإلجرائي��ة فه��ى حتويلي��ة يف روحه��ا واجرائي��ة يف اجراءته��ا
ونتائجه��ا  ,كم��ا انه��ا ال تس��عى م��ن حي��ث اجلوه��ر اىل تغ�ير
النظ��م املوج��ودة تغ�يرا جوهري��ا .
 /3القيادة الثورية:
الث��ورة عك��س االص�لاح  ,حي��ث ان الث��ورة تع�ني اح��داث حت��ول
ش��امل يف النظام االجتماعي باكمله ,وعلى الرغم من ىذلك
ميك��ن الق��ول ؟أن مث��ل هذا التح��ول الكامل غالبا ما يكون نادرا
كما ان القيادة الثورية الناجحه غالبا ما قد مكث يف السلطة
لس��نوات قليل��ة فق��ط وم��ن املفي��د الق��ول ان اه��م خط��وة جي��ب
حتقيقها قبل حتول اجملتمع تتمثل يف إجياد رؤية مشرتكة
وان القي��ادة الثوري��ة لك��ي تك��ون حتويلي��ة وناجح��ه الب��د ان
تتواف��ر هل��ا ع��دة خصائص منه��ا ما يلي:
ان تك��ون مكرس��ه متام��ا لتحقي��ق اهل��دف ونش��ر اللت��زام م��ن
خ�لال املخاط��رة وب��ذل اجله��د والوق��ت
ان ختاط��ب رغب��ات اجلماه�ير وحاجاته��م وطموحاته��م
ودوافعه��م ال�تي ق��د تك��ون كامن��ة وميك��ن حتريكه��ا من خالل
وس��ائل الدعاي��ة واح��داث السياس��ة.
ان تضمن عملياتها رفع مستوى الوعي السياسي واالجتماعي
لدى كل من القادة واالتباع
خصائص القائد التحويلية:
لكي يس��تطيع القائد التحويلي إدارة التغري وحتويل منظمته
حن��و االفض��ل فان��ه ينبغ��ي ان حي��وز عل��ى ع��دد م��ن اخلصائص
منه��ا ما يلي:
القائ��د التحويل��ي ه��و ش��خص ق��ادر عل��ى خل��ق رؤي��ة ورس��الة
للمنظم��ة وإيص��ال ه��ذه الرؤي��ة بطريق��ة تس��تثري وتدف��ع
املرؤس��يني العتناقه��ا
العم��ري مش��هور ب�ني ناص��ر العالقات بني خصائ��ص العالقات
التحويلي��ة وم��دى تواف��ر مب��ادئ إدارة اجلودة الش��امله ،رس��الة
ماجس��تري ،غ�ير منش��ورة ،جامعة امللك س��عود الري��اض  2004م،
ص.55
ي��رى القائ��د التحويل��ي ان امل�برر م��ن وج��وده ه��و نق��ل الن��اس
نقل��ه حضاري��ة فه��و يتمت��ع بثق��ة ذاتي��ة عالي��ة ويتمت��ع بوع��ي
خال��ي م��ن الصراع��ات الداخلي��ة.
للقائ��د التحويل��ي حض��ور واض��ح ونش��اط بدن��ي متفاعل حيث
يش��ارك الناس مش��اكلهم ويقدم هلم احللول املناس��بة.
يس��تطيع القائ��د التحويل��ي التعام��ل م��ع الغم��وض واملواق��ف
املعق��دة.
يس��عى القائ��د التحويل��ي اىل الوص��ول مبرؤس��يه ال��ي انتاجي��ة
عالي��ة تف��وق االه��داف وتفوق ما هو متوقع منها ومن املنظمة.
القائ��د التحويل��ي عنصر تغري وحمب للمخاطر احملس��وبة وال
حيب االستقرار الذي ال يؤدي التطوير.
***
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47
وأن��ا يف معي��ة اإلع�لام قلب �اً وقالب �اً أتفي��أ ظ�لال الع��دد الضج��ة
واملمي��ز ق��و ً
ال وفع�ل ً
ا واملش��رق ح��د اإلنده��اش الع��دد ( )100ال��ذي
ح��وى الكث�ير م��ن نق��اط الفك��ر والثقاف��ة والفن��ون اجلمركي��ة،
وحش��د ووث��ق لس��نوات اجلم��ارك العام��رة ال�تي علق��ت بأذه��ان
اجلمركي�ين وأع��ادت هل��م ذكري��ات باقي��ة ال يعلم��ه إال الذي��ن
عاش��وها بكل أحاسيس��هم املرتعة حبب اجلمارك وبني طيات هذا
الع��دد اجلمي��ل م��ن الذكري��ات وبظه��وره أث��ار ش��جون الكثري من
األعم��ام الكب��ار الذي��ن وضع��وا بصماته��م واضح� ً�ة به��ذه املؤسس��ة
العريق��ة العام��رة وذل��ك تواص�ل ً
ا لألجي��ال.

وب�ين صفحات��ه تأري��خ ل��كل احلق��ب ال�تي م��رت به��ا ه��ذه اهليئ��ة
األبي��ة م��ن م��دراء عام�ين أرس��وا دعائ��م العم��ل اجلمرك��ي من��ذ
بدايات��ه وحفظ��وا تاري��خ ه��ذه املؤسس��ة يف الص��دور قب��ل الس��طور
ول��كل منه��م بصم��ة ال ختطئه��ا الع�ين م��ا أدى إىل تواص��ل أجي��ال
اجلم��ارك وه��م يس�يرون عل��ى ذات الطري��ق املتئ��د والواث��ق إىل
نهاي��ات النج��اح ويف خضم��ه نلح��ظ ذل��ك التن��وع املنقط��ع النظ�ير
يف انتق��اء املواضي��ع وتقدميه��ا يف قال��ب ش��هي يث�ير انتب��اه الق��ارئ
ليس��تمد من��ه ذل��ك اإلش��عاع املع��ريف اجلمرك��ي املمي��ز.

هنال��ك امله��م واأله��م ال��ذي الب��د أن يق��ال يف خص��وص الع��دد ()100
م��ن ال��ذي كان وراء ظه��وره وم��ا احتش��دت ب��ه طيات��ه م��ن توثي��ق
ومواضيع ش��تى وحتقيقات ما كان هلا أن ترى النور لوال أولئك
النفر الكريم الذي ما خبلوا باجلهد والوقت واملال أال وهم قبيلة
اإلع�لام باجلم��ارك وهلم ترف��ع القبعات وكفى.
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وال ب��د م��ن أن أس��وق كل التجل��ة واالح�ترام لقدام��ى احملارب�ين
الني ظاهراً
م��ن اجلمركي�ين الذي��ن لواله��م ملا كان هذا الس��فر ّ
للعي��ان .عظيمة ه��ي اجلمارك.

نقيب شرطة:
التجاني الطيب عبد املاجد

إشكاالت
إدارة الكيميائيات
كم��ا ال خيف��ي عل��ى اجلمي��ع أنه يف ظ��ل التطور
واحلداث��ة ال�تي انتظم��ت الب�لاد أصبح��ت هن��اك
حاج��ة ماس��ة إىل اس��تخدام الكيميائي��ات وامل��واد
اخلطرة عموماً يف عمليات التنمية املتسارعة إال
أن��ه مل يواكبه��ا تط��ور يف نظ��م وقوان�ين الرقاب��ة
عل��ى كث�ير م��ن ه��ذه امل��واد .األم��ر ال��ذي نت��ج عنه
دخ��ول م��واد وبضائع خط��رة ترد على البالد وهي
غ�ير مطابق��ة الش�تراطات الس�لامة والصح��ة
باإلضافة إىل متطلبات اجلهات املستوردة أحياناً.
وقد توترات هذه احلوادث يف ظل عدم وجود جهاز
رقاب��ي يش��رف عل��ى إدارة حرك��ة الكيميائي��ات
واس��تخدامها وع��دم مواكب��ة األجه��زة الرقابي��ة
للتط��ورات املتس��ارعة يف حرك��ة اإلنت��اج العامل��ي
للس��لع واملعلوم��ات .التش��ريعات الرقابي��ة ال
تغط��ي كل الكيميائي��ات وخاص��ة الكيميائي��ات
املس��تخدمة يف الصناع��ة.
وميكن تلخيص املشكلة يف اآلتي:
 /1كث�ير م��ن ه��ذه املواد ترد م��واداً خاما للصناعة
إال أنه��ا تدخ��ل الس��وق وتب��اع مباش��رة للمس��تهلك
ال��ذي ال يع��رف خماطره��ا أو مق��دار اجلرع��ة
املأمونة منها ،مثل ( :مركزات النكهات ،العطور،
املنظف��ات ،مس��تحضرات التجمي��ل وغريه��ا) وهي
معروضة يف األسواق ،وقد تسببت يف العديد من
اإلش��كاالت وكتب��ت عنه��ا الصحف.
 /2م��واد ت��رد إىل املصان��ع احمللي��ة مفتق��رة إىل
مواصف��ات اجل��ودة والس�لامة م��ا يعن��ى تع��رض
س�لامة املس��تهلك للمخاط��ر وزي��ادة تل��وث البيئة
بإف��رازات تل��ك املواد من خ�لال العمليات املختلفة
وم��ا يعني��ه انتق��ال املش��كلة لألجي��ال القادم��ة.

مقدم شرطة/
نادية عبد القادر
إدارة املعامل اجلمركية
البيئة والسالمة
 /3هن��اك م��واد ومنتج��ات منتهي��ة الصالحي��ة،
أو اس��تعيض عنه��ا باس��تخدام بدائ��ل أق��ل خط��ورة
وأكث��ر أمن�اً ،أصبح��ت جتارة ضخم��ة تدر أموال
طائل��ة للمتعامل�ين فيه��ا يت��م تصديره��ا لل��دول
ال�تي تفتق��ر للبني��ات األساس��ية يف جم��ال إدارة
امل��واد والنفاي��ات اخلط��رة مث��ل :أنظم��ة محاي��ة
الس�لامة والبيئ��ة ،والتأهي��ل لل��كادر البش��ري،
وضع��ف الضواب��ط والتش��ريعات الرقابي��ة ،ويق��ل
فيه��ا الوع��ي باملخاط��ر باإلضاف��ة إىل الفق��ر
واحلاج��ة ملنتج��ات رخيص��ة.
ونس��بة الرتف��اع الوع��ي يف ال��دول املتقدم��ة
باملخاط��ر ،ووضعه��ا لضواب��ط صارم��ة للتعام��ل
الس��ليم ،إضاف��ة إىل أن التخل��ص اآلم��ن منه��ا
يكل��ف الكث�ير م��ن األم��وال مم��ا اضط��ر املنتج�ين
للبح��ث ع��ن بدائ��ل للتخل��ص منه��ا ،ف��كان
تصديره��ا إىل ال��دول الفق�يرة وكان التربي��ر
هل��ذه التج��ارة الق��ذرة ب��أن ال��دول األق��ل من��واً
يق��ل فيه��ا الوع��ي باملخاط��ر وبه��ا أراض��ي شاس��عة
غ�ير مس��تغلة ،وهل��ا أولوي��ات م��ن فق��ر وم��رض
وجه��ل ويف حاج��ة ماس��ة للم��ال .وهن��اك ع��دد من
الصح��ف يف ه��ذه ال��دول تناول��ت ه��ذه املوض��وع،
باإلضاف��ة إىل اهتم��ام مجعي��ات محاي��ة البيئ��ة
واملنظم��ات الدولي��ة املعني��ة بالس�لامة ومحاي��ة
البيئ��ة ،ف��كان اس��تصدار اتفاقي��ات دولي��ة تعن��ى
بتنظي��م حرك��ة االجت��ار به��ذه امل��واد والس��لع يف
النق��ل الدول��ي وتض��ع الضواب��ط احملكم��ة ل�لإدارة
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الس��ليمة هل��ا والتخل��ص اآلم��ن منه��ا ومكافح��ة
اإلجتار الغري شرعي ،وتقدم الدعم الفين والتقين
واملعلوم��ات لل��دول ال�تي ال متل��ك إمكاني��ات لذل��ك
ومنه��ا اتفاقي��ة بازل املعني��ة بتنظيم حركة النقل
الدول��ي للنفاي��ات والنفاي��ات اخلط��رة.
 /4هن��اك واردات م��ن الس��لع اجلاه��زة لالس��تهالك
مث��ل األغذي��ة واملدخ�لات الزراعي��ة وال�تي توج��د
قوان�ين ومواصف��ات تضب��ط الرقاب��ة عليه��ا إال أن��ه
تالح��ظ أن هن��اك جه��ات تس��تورد كمي��ات مق��درة
منه��ا غ�ير مطابق��ة
للمواصفات
وضواب��ط االس��ترياد
حجزه��ا
فيت��م
وإبادته��ا بط��رق غ�ير
آمن��ة تس��بب العدي��د
االش��كاالت
م��ن
لإلنس��ان والبيئ��ة
ال��دول
وتكل��ف
الكث�ير م��ن امل��ال
ملعاجل��ة آث��ار ونتائ��ج
ه��ذه العملي��ات ،ويف
الغال��ب ق��د يك��ون
املس��تورد عل��ى عل��م
بعي��وب ه��ذه الس��لع
إال أن االس��ترياد يت��م
بغ��رض التخل��ص
مقاب��ل عائ��د م��ادي
ينال��ه املس��تورد ألن
تكلف��ة التخل��ص
اآلم��ن عالي��ة يف تل��ك ال��دول.
 /5هن��اك حلق��ة مفق��ودة وع��دم تنس��يق ب�ين
ش��ركات النق��ل وس��لطات املوان��ئ واملط��ارات
واألجه��زة الرقابي��ة فيم��ا يتعل��ق بدخ��ول البضائ��ع
إىل الب�لاد إذ يت��م الس��ماح بدخوهل��ا أو ً
ال ،وم��ن
ث��م الب��دء يف إج��راءات األجه��زة الرقابي��ة الحق��اً
األم��ر ال��ذي نت��ج عن��ه تواج��د ومهم�لات بكمي��ات ال
يس��تهان به��ا داخ��ل احلظائ��ر اجلمركي��ة تتس��بب

يف العدي��د م��ن اإلش��كاالت س��واء عل��ى الصح��ة
والس�لامة للعامل�ين أو س�لامة وج��ودة بئي��ة
التخزي��ن واس��تغالل مس��احات م��ن احلظائر األمر
ال��ذي يش��كل فاق��داً يف اإلي��رادات.
وعلي��ه ولتقلي��ل آث��ار ه��ذه املش��كلة جي��ب أن يت��م
اآلت��ي:
 .1أهمي��ة وج��ود جلن��ة معني��ة بتنظي��م إدارة
الكيميائي��ات ال�تي ال تش��ملها القوان�ين الوطني��ة.
 .2إع��داد ق��وام بالكيميائي��ات املس��تخدمة حملي��اً
ومراجعته��ا وتنظيم اإلدارة
الس��ليمة هل��ا س��واء كان��ت
س��لعاً جاه��زة أو م��واد خ��ام،
بالتنس��يق م��ع اجله��ات
ذات الصل��ة تك��ون متاح��ة
لس��لطات اجلم��ارك.
 .3إل��زام املس��توردين
هل��ذه امل��واد بتقدي��م قوائ��م
باالحتياج��ات الس��نوية
م��ن ه��ذه امل��واد والتصادي��ق
الالزم��ة هل��ا م��ن اجله��ات
الفنية مس��بقاً قبل الش��روع
يف االس��ترياد تك��ون متاح��ة
لألجه��زة الرقابية مبا فيها
اجلمارك .وأن تشتمل تلك
القوائ��م عل��ى بيان��ات مث��ل
االس��م العلم��ي  -صحيف��ة
بي��ان األم��ان  -غ��رض
االس��تخدام.
 .4أن يك��ون املنت��ج مس��توفياً
الش�تراطات البيئ��ة والتغلي��ف وبطاق��ات التعري��ف
باملخاطر.
 .5بالنس��بة للم��واد اخلط��رة تقدي��م املس��تندات
مس��بقاً قب��ل وص��ول الش��حنة للجم��ارك.
 .6تضم�ين املعلوم��ات األساس��ية ع��ن امل��ادة مث��ل
االس��م العلم��ي والتج��اري يف املس��تندات املعني��ة
بإج��راءات اإلعف��اءات اجلمركي��ة.
***

أذرع خدمية

حوار مع

سعادة اللواء شرطة /أزهري حسين الشريف
مدير دائرة التوجيه والخدمات

الرض��اء الوظيف��ي ل��كل موظ��ف ال يك��ون بتقاض��ي األج��ر
العال��ي فق��ط ،وإمن��ا يك��ون باالهتم��ام الكام��ل للموظ��ف يف
بيته وأوالده ،وذلك بتوفري التعليم والصحة ومشاركته يف
األف��راح واألت��راح مم��ا ي��ؤدي إىل رضائ��ه الت��ام ع��ن مؤسس��ته.
دائ��رة اخلدم��ات االجتماعي��ة باجلم��ارك يق��ع عل��ى عاتقه��ا
نش��اطات وأعم��ال متع��ددة تس��اعد عل��ى إرض��اء الضب��اط
وضب��اط الص��ف واجلن��ود ع��ن هيئ��ة اجلمارك .وس��وف تفرد
اجملل��ة إن ش��اء اهلل سلس��لة ع��ن نش��اطات ه��ذه الدائ��رة وذل��ك
لعكس جمهوداتهم اليت ساعدت على اإلرضاء الوظيفي فهم
جن��ود يعمل��ون بصم��ت ونك��ران ذات ،وأول لق��اء لن��ا يف األذرع
هو االلتقاء بربان الس��فينة صاحب األرحيية والبشاش��ة فهو
الرجل املناسب يف املكان املناسب وأهل هلذا املكان سعادة اللواء
ش��رطة أزه��ري حس�ين الش��ريف .إىل مضاب��ط احل��وار
نبذة تارخيية:
أنش��ئت دائ��رة التوجي��ه واخلدم��ات مبس��مى الش��ؤون
االجتماعي��ة قب��ل أكث��ر م��ن ثالث��ة عق��ود خ�لال ف�ترة تقلد
الل��واء ش��رطة /ماهل أبو جنة رئاس��ة اجلم��ارك ،تعاقب على
إدارة الش��ؤون االجتماعي��ة ع��دد كب�ير م��ن الس��ادة الضب��اط
منهم املرحوم العميد /عبدون سيد أمحد ـ رمحه اهلل ،واللواء
حممدي��ن حمم��د أمح��د والل��واء عب��د احملم��ود ،واملرح��وم
العمي��د ش��رطة /عزالدي��ن عل��ي حمم��د ،والعمي��د فيص��ل
أب��و الش��هيدين والعمي��د دف��ع اهلل عل��ي الطي��ب ،وخنب��ة م��ن
الضب��اط أمث��ال العقي��د /حمم��د احل��اج زروق واملرح��وم عب��د
الكري��م ص��احل مقل��د ،والعقيد /عبد الباقي آدم ،والعقيد فتح
العلي��م عب��د اجملي��د عب��د اهلل ،والعقيد عائش��ة حمم��د عثمان.
لتق��دم اخلدم��ات ملنس��وبي اهليئ��ة بالعاصم��ة والوالي��ات يف
األف��راح واألت��راح حت��ى تتفرغ القوة لألمور اجلس��ام املوكلة
هل��ا ،حي��ث تق��وم مجعية القرآن الكري��م بدورها املنوط بها يف
نش��ر الدعوة وس��ط القوة وربطها حببل اهلل املتني من خالل
قيامه��ا ب��دورات وقواف��ل دعوي��ة كان هل��ا األث��ر البال��غ يف
ربطه��ا للق��وة بكت��اب اهلل عز وجل وس��نة نبي��ه صلى اهلل عليه
وس��لم مم��ا انعك��س ذل��ك إجياب�اً يف س��لوك وأخ�لاق العامل�ين
باهليئة ً
أمانة وصدقاً وأخالقاً ،كما مت تكوين آلية الشهداء
للرعاي��ة والعناي��ة بأس��ر الش��هداء.
ما هي مهام دائرة التوجيه واخلدمات:
االهتم��ام الكام��ل بالعامل�ين بهيئ��ة اجلم��ارك يف كآف��ة
جم��االت احلي��اة ،وذل��ك بتقدي��م املن��ح املختلف��ة لل��زواج،
والوض��وع ،والوف��اة ،باإلضاف��ة إىل االس��تفادة م��ن اخلدم��ات
اليت تقدم للقوة للمناس��بات املختلفة وتوفري الس��كن للس��ادة
الضباط والتعليم والصحة والسلع االستهالكية واخلضر
واحلليب .والصيوانات اليت تقدم للقوة للمناس��بات املختلفة
بأس��عار خمفض��ة.

مقدم شرطة/
هاجر مريغين
مالزم أول
نهى حممد خليل

ما هو اهليكل الوظيفي للدائرة ومهامه:
تتك��ون دائ��رة التوجي��ه واخلدم��ات م��ن أربع��ة إدارات وه��ي:
إدارة اخلدم��ات ،وإدارة اإلع�لام ،والعالق��ات العام��ة ،وإدارة
الش��ؤون اإلداري��ة واملالي��ة ،وإدارة التطوي��ر واملش��اريع.
إدارة اإلع�لام والعالق��ات العام��ة تتك��ون م��ن :ف��رع التوجي��ه
وف��رع اإلع�لام.
دائ��رة الش��ؤون اإلداري��ة واملالي��ة تتكون من :ف��رع املصروفات،
ف��رع اإلي��رادات ،ف��رع احلس��ابات اخلتامية ،فرع ش��ؤون الرتب
األخ��رى ،ف��رع اإلمداد ،فرع ش��ؤون الضباط
إدارة التطوي��ر واملش��اريع تتك��ون م��ن :ف��رع الش��ؤون اإلداري��ة
واملالي��ة ،فرع التطوي��ر واملتابعة.
ما هي أقسام إدارة اخلدمات؟
إدارة اخلدمات تتكون من عدة أفرع وهي:
 .1فرع اجملمعات االستهالكية:
ويض��م ( )13متج��راً بوالية اخلرطوم يف اإلدارات واجملمعات
الس��كنية املختلف��ة ،وال�تي تق��وم بتوف�ير الس��لع الضروري��ة،
والكمالي��ة للق��وة وكذل��ك توف�ير األجه��زة الكهربائي��ة
املختلف��ة للق��وة باألقس��اط املرحي��ة.
 .2ف��رع التعلي��م :ويش��مل مدرس��ة ح��راء القرآني��ة ،وروض�تي
الكرمتة والنزهة ،واليت تس��توعب أبناء العاملني باجلمارك.
 .3ف��رع اخلدم��ات العالجي��ة :وال��ذي يق��دم اخلدم��ات الطبية
والعالجي��ة للعامل�ين باهليئ��ة وخ��ارج اهليئ��ة ،ويض��م ع��دداً
كب�يراً م��ن التخصص��ات املهم��ة ،ع�لاوة على حتمل منس��وب
اجلم��ارك وم��ن ه��م يف كفالت��ه نس��بة بس��يطة م��ن التكلف��ة
الكلي��ة للع�لاج باجملم��ع الط�بي.

21

22

تتك��ون م��ن ع��دد ()2
 .4ف��رع اإلس��كان:
ضاب��ط وعدد ( )4صف
وه��ذا الف��رع يق��وم
ضب��اط ،تق��وم الش��عبة
بتوف�ير وتوزي��ع
ب��دور جتهي��ز املن��ح
الس��كن عل��ى الس��ادة
(زواج ،وض��وع ،ووف��اة)
الضب��اط وص��ف
واملش��اركة يف األف��راح
الضب��اط واجلن��ود
وزي��ارة
واألت��راح
ع�بر جلن��ة مكون��ة
املرض��ى باملستش��فيات
هل��ذا الغ��رض ،وال�تي
املختلف��ة ،كم��ا تق��وم
تس��تصحب معه��ا
املرض��ى
مبتابع��ة
ع��دداً م��ن املعاي�ير
حت��ى الس��فر للخ��ارج،
واملتطلب��ات ال�تي م��ن
تق��وم
كذل��ك
ش��أنها املس��اهمة يف
باإلش��راف عل��ى احل��ج
توف�ير الس��كن.
 .5ف��رع املناس��بات :وال��ذي يق��وم بتوف�ير الصيوان��ات لألف��راح والعمرة بالتنسيق مع وكاالت السفر وهيئة احلج والعمرة.
واألت��راح ،وه��ذا الف��رع يس��عى حثيث �اً لتوف�ير كمي��ة كب�ير  )3شعبة املناشط وتشمل املوسيقى والفريق الرياضي:
م��ن الصيوان��ات لتل�بي احلوج��ة هل��ا خاصة مع زي��ادة أعداد قوة املوس��يقى :حتت��وي عل��ى ع��دد ( )1ضاب��ط باإلضاف��ة لع��دد ()42
م��ن ص��ف الضب��اط واجلنود ،تقوم هذه الش��عبة باملش��اركة يف
اجلم��ارك وزي��ادة الطل��ب عليه��ا.
حديث�اً مت إضاف��ة اإلع�لام والعالق��ات العام��ة للدائ��رة حدثن��ا الطوابري العسكرية من خالل املشاركات الرمسية ،وبث روح
احلماس��ة وس��ط الق��وة ،باإلضاف��ة للمش��اركة يف االحتفاالت
ع��ن تل��ك اإلضافة؟
ً
اإلع�لام والعالق��ات العام��ة كان��ت تتب��ع قدمي�ا هل��ذه الدائ��رة واملهرجان��ات والكرنف��االت ومتثيل اهليئة بالصورة احلس��نة.
ثم انفصلت عنها ،و ُتبعت لرئاس��ة اهليئة واآلن مت اس�ترجاعها ش��عبة فري��ق الك��رة :حيت��وي عل��ى ( )1ضاب��ط باإلضاف��ة لع��دد
( )30م��ن ص��ف الضب��اط واجلن��ود ،ميثل فريق الك��رة اهليئة يف
لن��ا للدائرة وتتك��ون من فرعني:
 ف��رع اإلع�لام :ويتك��ون م��ن ع��دة ش��عب( :الصحاف��ة والنش��ر ،املنافس��ات املختلفة وتقوم الش��عبة بتنظيم الدورات الرياضيةاإلنت��اج الرباجم��ي ،التغطي��ات اإلعالمي��ة) ،وم��ن اختصاص��ه لش��هداء اجلم��ارك ،كم��ا يش��ارك فري��ق الك��رة يف منافس��ات
احت��اد الش��رطة الرياض��ي،
كل امله��ام اإلعالمي��ة م��ن
وبط��والت املؤسس��ات ال�تي يت��م
جمل��ة وبرام��ج إذاعي��ة
السيرة الذاتية
تنظيمه��ا س��نوياً خ�لال ش��هر
وتلفزيوني��ة وورش عم��ل.
االسم والرتبة :
رمض��ان املعظ��م.
فرع العالقات العامة:
م��ن لواء شرطة  /أزهري حسني الشريف خمتار.
إدارة التطوير واملشاريع:
ويتك��ون
(املراس��م واالس��تقبال ،تاريخ امليالد1958/7/4 :م.
أنش��ئت ه��ذه اإلدارة يف الع��ام
الربوتوكوالت والضيافة ،احلالة االجتماعية  :متزوج وأب لـ ()4أبناء و()4بنات.
2010م ،وكان أول مدي��ر هل��ا
واهلج��رة) املوطن األصلي  :حبري  -السروراب شرق  -السقاي.
العمي��د مع��اش احلس��ن حمم��د
اإلج��راءات
الوظيف��ة احلالي��ة :مدي��ر دائ��رة التوجيه واخلدم��ات  -هيئة عثم��ان ،وتتك��ون اإلدارة م��ن
فرع التوجيه واخلدمات:
يتك��ون ف��رع التوجي��ه م��ن اجلمارك  -الرئاس��ة -اخلرطوم.
ف��رع اإلنتاج الزراع��ي واحليواني
املؤهالت العلمية:
وبداخل��ه ش��عبتني
الش��عب التالي��ة:
 )1ش��عبة مجعي��ة الق��رآن املرحلة االبتدائية :مدرسة الديوم الشرقية.
شعبة املزرعة حبري
املرحلة املتوسطة :حلفايا امللوك النموذجية.
شعبة املزرعة سندس
الكري��م:
تق��وم ب��دور الدع��وة إىل اهلل املرحلة الثانوية :الكلية القبطية
ف��رع املش��غل يق��وم بتفصي��ل
ب�ين منس��وبي اجلم��ارك ،اجلامعة :أكادميية الشرطة العليا.
ال��زي للعامل�ين باجلم��ارك
وترس��يخ املب��ادئ الس��امية تاريخ التعيني :يوليو 1977م.
ف��رع التطوي��ر واملتابع��ة ،متابع��ة
واملش��اركة يف األف��راح بعض املناطق اليت عملت بها:
وتطوي��ر العم��ل يف اإلدارة
واألت��راح ،والقي��ام ب��دور مكافح��ة التهري��ب والي��ة الني��ل األزرق  ،مج��ارك مط��ار ووض��ع اخلط��ط الالزم��ة
التكاف��ل لش��هداء اجلم��ارك اخلرط��وم  ,مكافح��ة التهري��ب القط��اع األوس��ط  ,ضرائ��ب وتطوي��ر األف��رع أع�لاه
والراحل�ين .وتتك��ون م��ن االنت��اج ،اخلرطوم ،مكافح��ة التهريب والية النيل االبيض ،يف ختام لقائنا هذا نش��كر س��عادة
( )3ضب��اط ،وع��دد ( )26الش��ئون املالي��ة  ,دائ��رة التوجي��ه واخلدم��ات.
الل��واء ش��رطة أزه��ري حس�ين
صف ضابط وجندي كما بعض الدورات التدريبية:
الش��ريف مدي��ر دائ��رة التوجي��ه
يعمل أغلبهم أئمة مساجد اإلدارة االسرتاتيجية  -اململكة السعودية العربية  ,اإلدارة واخلدم��ات لتفضل��ه بعك��س
بفرعي��ات اجلمعي��ة بوالية االلكرتوني��ة  -دائ��رة التدري��ب  ,التفك�ير االس�تراتيجي  -نش��اطات الدائ��رة وتوضي��ح
اإلم��ارات املتح��دة -الش��ارقة.
مهامه��ا.
اخلرط��وم.
***
 )2شعبة التكافل:

ظاهرة التهريب
تعريف التهريب -:
عامليا يعرف التعريف بأنه:
Smuggling:Smuggling is illesal transport in
particular across borer areauoid
or the goods themselves are
illesal or people are transported
to plake where are not allowed
to be
وع��رف القان��ون الس��وداني التهري��ب بأن��ه (
يقص��د ب��ه أي اس��ترياد ،أو تصدي��ر ،أو نق��ل
للبضائ��ع بقص��د االحتي��ال على دف��ع اإليرادات
العام��ة ،أو تف��ادي ،أو تقي��د عل��ى اس��ترياد أي
واردات ،أو تصدي��ر أي ص��ادرات ممنوع��ة ،أو
مقيدة من أي بضائع ،ويشمل ذلك أي مشروع
يف القي��ام ب��أي فع��ل مم��ا تق��دم ذك��ره ).
كما وردت تش��ريعات بش��أن مصادرة البضائع
املهرب��ة ،ووس��ائل النق��ل وحتدي��د عقوباته��ا
بامل��واد (/190أ) و (/198ب) م��ن قان��ون
اجلم��ارك لس��نة  1986م تعدي��ل  2010م .

عقيد شرطة حقوقي/
د .عبد اهلل علي حممد عبد اهلادي
مدير إدارة مكافحة التهريب
النيل االبيض

عل��ى االقتص��اد ،واألم��ن ،واحلي��اة ،فهون��زف
لالقتص��اد الوط�ني إذ أن تهريب املواد املدعومة
م��ن الدول��ة يع�ني تبدي��د أش��خاص ألم��وال
عام��ة ،وث��را ًء غ�ير مش��روع على حس��اب الدولة
والش��عب ،وتهريب واردات مقيدة يعين تفويت
مبالغ على اخلزينة فض ً
ال على اآلثار السالبة
األخ��رى عل��ى املنتج��ات الوطني��ة ال�تي متاث��ل
ه��ذه الس��لع املهرب��ة .وهنال��ك آث��ار أخ��رى عل��ى
األم��ن واجملتم��ع بتهري��ب املخ��درات واخلم��ور،
واألس��لحة واألف�لام الفاضح��ة ،والكرمي��ات
املمنوعة ،وظاهرة تهريب البش��ر اليت انتش��رت
يف الف�ترة األخ�يرة ،مم��ا تؤث��ر س��لباً على األمن
القوم��ي والدول��ي بظهور اجلماع��ات اإلرهابية
ال�تي بات��ت تش��كل تهدي��داً للس��لم واألم��ن
الدولي�ين.

ويع��د التهري��ب واح��دة م��ن الظواه��ر
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة اخلط�يرة ال�تي
عرفتها وعانت منها أغلب دول العامل ،ويش��كل
التهري��ب عل��ى ال��دوام هم�اً ،وأحيان�اً أولوي��ة مل��ا مناخ التهريب:
هل��ذه الظاه��رة م��ن آثار ومن انعكاس��ات س��لبية
الس��ودان دول��ة ق��ارة تش��كل حدوده��ا أك�بر
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امله��ددات األمني��ة يف الب�لاد ،نس��بة لكث��رة و
اخت�لاف الدول املش��اركة يف احلدود ،فبينما
جند يف الشمال والشمال الشرقي دو ً
ال عربية
جت��د يف بقي��ة احل��دود دول إفريقي��ة ماب�ين
ً
وغنية اقتصاديا وبني
فقرية اقتصادياً وأمنيا
غربي��ة وزجني��ة ،إس�لامية ،و مس��يحية .ويف
ظ��ل منظوم��ة اقتصادية تصنف بأنها ناصية
وبالتال��ي حج��م وارداته��ا أضع��اف حج��م
الص��ادرات
ويعت�بر من��اخ التهري��ب يف الس��ودان إجيابي �اً
ألس��باب كث�يرة أهمه��ا -:
1 1املوق��ع اجلغ��رايف (ط��ول الش��ريطاحل��دودي والتداخ��ل القبل��ي).
 2االنف�لات األمين يف القرن األفريقي،وكث��رة اجلماع��ات اخلارج��ة ع��ن القان��ون
واملتح��ررة ،وال�تي تعتم��د عل��ي التهري��ب
وغس��يل األم��وال.
 3السياس��ات االقتصادي��ة فيم��ا يتعل��قبالس��لع االس�تراتيجية كص��ادرات ال��ذرة
والصم��غ العرب��ي.
 4ال��دور الس��لميبالقط��اع اخل��اص يف املنظوم��ة
االقتصادي��ة (االس��تثمارات
 ج��ودة الس��لع  -املنافس��ة -التصدي��ر )
 5الوض��ع السياس��يواألم�ني عل��ي ح��دود الب�لاد يف
دول��ة اجلن��وب الولي��دة
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دواعي التهريب:
التهري��ب يف الس��ودان

خيتلف باختالف املواقع اجلغرافية للتهريب،
أو حال��ة البضائ��ع ويف ح��االت كث�يرة تك��ون
من��ط حي��اة أو عم��ل مش��روع يف مناط��ق س��كان
الش��ريط احل��دودي ،ويف جتمع��ات أخ��رى
يش��كل التهري��ب خمطط��اً إجرامي��اً لتدم�ير
اقتصاد البالد ،وافساد البيئة واجملتمع وتهديد
أم��ن وس�لامة اجملتم��ع .
ً
وس��يلة
كم��ا يش��كل التهري��ب لآلخري��ن
لتحي��ق عائ��د جم��ز وأرب��اح مالي��ة ،ومهم��ا يكن
م��ن أم��ر ف��إن جرمي��ة التهري��ب آف��ة مدم��رة
للمقوم��ات االقتصادي��ة للب�لاد ،فالص��ادرات
املهرب��ة إىل خ��ارج الب�لاد والبضائ��ع الفاس��دة،
أو املقي��دة ،أو احملظ��ورة ،أو املمنوع��ة ،ويس��بب
أض��راراً خلزين��ة الدول��ة وصح��ة اإلنس��ان
والبيئ��ة واألرض واجملتم��ع ،وبالتال��ي إنهي��ار
املنظوم��ة االقتصادي��ة يف الب�لاد لذل��ك اهتم��ت
الدول��ة مبكافح��ة التهري��ب وأف��ردت هل��ا إدارة
عام��ة تتب��ع هليئ��ة اجلم��ارك ،وهيئ��ات هلا كل
املقوم��ات م��ن آلي��ات ومع��دات وق��وات موح��دة،
ملكافح��ة التهري��ب واحل��د م��ن نش��اطه .
***

صفحات من تاريخ
بورتسودان
عند نهاية القرن التاس��ع عش��ر وصلت حكومة الس��ودان
إىل قناعة تامة بأن ميناء سواكن قد بلغت قمة جمدها
وعظمته��ا وأنه��ا حت��ى ذل��ك احل�ين كان��ت تع��د م��ن أه��م
املوان��ئ املطل��ة عل��ى البحر األمحر ودل��ت أبنيتها املتعددة
الطواب��ق ال�تي كانت تقف بكل الش��موخ ملقية بظالهلا
املتأللئ��ة عل��ى صفح��ة مي��اه البح��ر اهلادئ��ة يف روع��ة
ومج��ال ع��ن ث��راء أهله��ا العري��ض وتارخيه��م الطوي��ل
يف دني��ا البح��ار وامل��ال والتج��ارة حي��ث كان��ت ت��رد إليهم
السفن من اهلند والصني وجنوب شرق آسيا واوربا ومن
ج��دة حممل��ة بالبضائ��ع اهلندي��ة واآلس��يوية واالوربي��ة
املختلف��ة كالعط��ور والبخور والنبات��ات الطبية والثياب
واألخش��اب الالزم��ة لبن��اء القص��ور واملس��اجد وغريه��ا
وتع��ود حممل��ة باملل��ح والصم��غ والع��اج وري��ش النع��ام
والرقي��ق والعس��ل واحليوان��ات املختلف��ة وخالف��ه كم��ا
كان ه��ذا املين��اء م��ن أه��م وأش��هر ط��رق احلجي��ج ال��ذي
ي��رد م��ن ش��رق أفريقي��ا والس��ودان ومص��ر لذل��ك ف��إن
ش��عورا بالرض��اء ق��د م�لأ النف��وس بأن ه��ذا املين��اء قد أدى
دوره التارخي��ي خ�ير أداء خ�لال تلك احلقبة اليت كانت
سفنها العاملية تصنع من اخلشب وكان حجمها صغريا
وكان ه��ذا املين��اء يتس��ع بإل��كاد لع��دد وإن كان حم��دود
م��ن تل��ك الس��فن عل��ى صغ��ر حجمه��ا ال�تي تالئ��م بنيان��ه
العتيق
ً
اآلن ف��إن مين��اء س��واكن مل يع��د مين��اءا عصري��ا مالئم��ا
لتصري��ف جت��ارة الس��ودان يف ظ��ل الطف��رة اإلقتصادي��ة
املرتقبة لصادرات السودان ووارداته وبذلك فهو ال يصلح
يف أن يك��ون مين��اءا تلج��ه البواخ��ر احلديدي��ة الضخم��ة
بأعماق غواطس��ها ومحوالتها الكبرية وبأزيزها العنيف
ومداخنه��ا الكثيف��ة الدخ��ان وق��وة خباره��ا الدافع��ة
فمرابطه��ا صغ�يرة ال تالئ��م ه��ذا الن��وع م��ن البواخ��ر
وليس هناك من مكان فضاء بامليناء يصلح لبناء خمازن
كثرية ومتس��عة للبضائع أوحمطة للس��كك احلديدية
خبطوطه��ا املتش��عبة ومكاتبه��ا وخمازنه��ا املختلف��ة
إضاف��ة إىل طبيع��ة النش��اط املرجان��ي يف القن��اة ال�تي
تربط بني املرفأ والبحر املكشوف واليت كانت تؤدي يف
أغلب األحيان إىل غلق امليناء لي ً
ال أمام البواخر واملالحة
عامة وعلي ضوء تلك االعتبارات كلف الس��يد مفوض
اخلدم��ة العام��ة مجاعة من اخلرباء الفنيني للبحث عن

عبداهلل جعفر السيد
خلي��ج عمي��ق وواس��ع وأرض فض��اء منبس��طة تصل��ح أن
تكون مينا ًء ومدينة حديثة ميكن ختطيطها على أسس
علمي��ة م��ع وج��ود رواف��د للس��قيا ووفرته��ا .
من��ذ بداي��ة الع��ام 1904م أخ��ذت اللجن��ة الفني��ة تقط��ع
ش��اطئ البح��ر األمح��ر الس��وداني جيئ��ة وذهاب�اً عش��رات
املرات باحثة عن بقعة تصلح يف أن تكون ميناء السودان
اجلدي��د وكان��ت هناك عدة ترش��يحات لع��دد من املواقع
منه��ا مين��اء عقي��ق ونقط��ة جراه��ام إضاف��ة ال��ي ذل��ك
اخللي��ج الصغ�ير الف��ارغ والذي كان نقط��ة مزعجة من
نق��اط تهري��ب الرقي��ق كم��ا كان يف خدم��ة التج��ارة
القبلي��ة والس��احلية ولي��س م��ن بني��ان علي��ه س��وى ه��ذا
الضريح األبيض هلذا الشيخ الذي يقال أن رفاته كانت
تط��وف عل��ى س��طح املاء قادمة من اجلزي��رة العربية ومل
يك��ن ه��ذا املوق��ع س��وى مرفأ الش��يخ برغوث فه��ذا اخلليج
واس��ع وعمي��ق ويرتب��ط م��ع البح��ر بقن��اة تش��ق الش��عب
املرجاني��ة وعل��ي بعد مثانية عش��ر مي� ً
لا منه جتاه الغرب
يتل��وى خ��ور أربع��ات متهادي��اً مبياه��ه الدافق��ة وس��ط
اجلب��ال الصم��اء جتاه البح��ر وميكن هلذا اخلور أن يكفل
للمدين��ة امل��اء الوفري
رش��ح هذا امليناء ليصبح ميناء الس��ودان احلديث ويف عام
 1905صدر إعالن حكومي يف الغازيتة الرمسية ينبئ
أنه ومن اآلن فصاعدا قد مت إستبدال أسم هذا امليناء من
الشيخ برغوث إىل( بورتسودان ) و بدأت املعاول يف احلفر
يف قوة وبأس وبدا التشييد والبنيان 1906م ومنذ ذلك
احلني أس��تخدمت الس��فن الربيطانية هذا امليناء أي منذ
ب��دء العم��ل في��ه وقد ُخ ِّط َط امليناء الش��مالي ليك��ون امليناء
الرئيس��ي حي��ث ش��يدت املخ��ازن وإدارة اجلم��ارك وادارة
السكك احلديدية ومصلحة املنائر اخلاصة بادارة امليناء
والرافعات احلديدية اجلبارة العديدة بهياكلها العالية
املتحركة اليت جتوب امليناء واألرصفة ملناولة البضائع
أم��ا القس��م الثان��ي فه��ي املدين��ة الرئيس��ية بش��وارعها
العريض��ة والكب�يرة وأحيائه��ا املتنوع��ة ودور احلكوم��ة
املختلف��ة وكان احلص��ول عل��ى مي��اه الش��رب يف ب��اديء
األم��ر يعتم��د عل��ى تكثي��ف مي��اه البح��ر ولك��ن حبل��ول
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 1925مت توصي��ل خ��ط أنابي��ب مي��اه الش��رب م��ن خ��ور
أربع��ات ال�تي تبع��د حوال��ي  18ميال من بورتس��ودان
جاءت الس��كة احلديدية تنس��اب يف رقة وس��ط اجلبال
يف  1905/12/31قادمة من حمطة سلوم اليت كانت
حمط��ة ب�ين س��كة حدي��د عط�برة ـ س��واكن لتص��ل املين��اء
بع��د رحل��ة ش��ارفت التس��عمائة كيل��و مرتا م��ن اخلرطوم
وح��ول ه��ذا احل��دث الكب�ير مدين��ة اخلرط��وم إىل أك�بر
مركزلتجميع التجارة يف السودان كما أصبحت بفضل
هذا الطريق وطريق وادي حلفا على إتصال وثيق ومباشر
بالعامل اخلارجي وكان إلنتش��ار األمن وإس��تقرار احلكم
وامت��داد اخلط��وط احلديدي��ة وقواف��ل اجلم��ال ال�تي تأت��ي
حممل��ة مبحاصي��ل غ��رب الس��ودان م��ن نباتي��ة وحيواني��ة
ق��د س��اعد عل��ى تط��ور اإلنت��اج وزيادت��ه كم��ا أس��هم النق��ل
املائي واملالحة النهرية مبراكب األهالي وسفن مصلحة
البواخ��ر يف كل م��ن الني��ل األبي��ض واألزرق بقس��ط وافر
يف خدم��ة املنتج��ات الس��ودانية وكان��ت احلكوم��ة تس��هم
م��ن جانبه��ا يف تطه�ير الس��دود وتعم��ل عل��ى إزالته��ا م��ن
اجمل��اري املائية
بع��د س��نوات ث�لاث م��ن ه��ذا اجله��د والعم��ل الش��اق
املتص��ل مت افتت��اح املين��اء رمسياً للتجارة الدولية بواس��طة
خدي��وي مص��ر عب��اس حلمي الثاني الذي جاء مزهواً بهذا
اإلجناز العظيم يف  4أبريل 1909م كما هو واضح على
اللوح��ة الربونزي��ة املثبت��ة حت��ى اليوم عل��ى جدران خمزن
( )4بالرصيف الشمالي كما أتى اللورد كرومر املعتمد
الربيطان��ي إىل الس��ودان الفتت��اح ه��ذه البقع��ة املبارك��ة
وإفتت��اح ش��ريان الس��كة حدي��د احلي��وي ال��ذي س��يكون ل��ه
األث��ر الفاع��ل يف نق��ل ص��ادرات الب�لاد املختلف��ة ووارداتها
ميثل الرصيف الش��مالي الذي يقع فيه ضريح الش��يخ
برغوت أطول األرصفة مجيعا
حيث يبلغ طوله  2280قدما
ويش��مل اخلمس��ة مراب��ط
األوىل ال�تي تتس��ع خلمس��ة
س��فن مبتوس��ط ط��ول 456
قدم��ا للس��فينة يف غاط��س
ق��دره  38قدم��ا وخت��دم
عملي��ات الش��حن والتفري��غ
عل��ى ه��ذا الرصي��ف رواف��ع
كهربائي��ة ت�تراوح محولته��ا
ب�ين  5-3أطن��ان ويبل��غ ط��ول
الرصي��ف الثان��ي ال��ذي حيم��ل
املرب��ط رق��م  9حوال��ي500
ق��دم وميكن��ه اس��تقبال س��فينة
واح��دة كب�يرة يف غاط��س
يبل��غ  34قدم��ا أم��ا الرصي��ف

الثال��ث فيق��ع علي��ه املرب��ط  11ويبل��غ طول��ه حوالي 450
قدم��ا وترس��و إىل ج��واره س��فينة واح��دة يف عم��ق يص��ل
إىل  38قدم��ا وال خت��دم عملي�تي الش��حن والتفري��غ عل��ى
املرب��ط رق��م  9و 11رواف��ع إمنا تس��تخدم الس��فن روافعها
اخلاص��ة (الدري��كات ) يف عملي�تي الش��حن والتفري��غ ويف
س��نة  1957مشل��ت التحس��ينات جتهي��ز رصي��ف يتس��ع
لثالث��ة مراب��ط حتم��ل رق��م 6,7,8
بنم��و املدين��ة ظهرت اإلنش��اءات وبرز ش��كل املدينة فها هي
املخ��ازن ق��د ش��يدت داخ��ل وخ��ارج املين��اء وتل��ك ه��ي املكات��ب
وهذه هي املدينة الرئيس��ية بش��وارعها العريضة والكثرية
وبأحيائه��ا املختلف��ة وكان اخلش��ب ه��و امل��ادة األساس��ية
لبن��اء املس��اكن ومل يك��ن فيها حتى احل��رب العاملية األوىل
بن��اء م��ن حج��ر ما ع��دا املباني احلكومية كمحطة الس��كة
احلديد والثكنات وفندق البحر األمحر واملستشفى ولكن
بعد إنقضاء سنوات احلرب العاملية الثانية اجتهت سياسة
احلكومة إىل إحالل األحجار اجلريية واملرجانية الصلبة
حمل اخلش��ب يف بناء املنازل اخلاصة وقد اس��تغلت بعض
احملاجرللحص��ول عل��ى ه��ذه األحج��ار وكان��ت املبان��ي
املش��رفة عل��ى املين��اء أول املن��ازل ال�تي ظه��رت فيه��ا املن��ازل
احلجري��ة وبتط��ور املدين��ة تط��ورت احلرك��ة التجاري��ة
واإلجتماعي��ة والرياضي��ة فظه��ر فري��ق ح��ي الع��رب س��نة
 1925وفري��ق الس��واكنيني س��نة  1926وق��ام ن��ادي
س��واكن اإلجتماع��ي الثق��ايف س��نة  1929كم��ا تأس��س
ن��ادي اخلرجي�ين يف نف��س الس��نة
ً
ً
انتق��ل إىل ه��ذا املين��اء النش��اط التج��اري روي��دا روي��دا م��ن
س��واكن وغريه��ا م��ن بق��اع الس��ودان املختلف��ة فه��ذا ه��و
اخلواج��ه كونت��و ميخال��وس وكي��ل بواخ��ر» مت�برل « و»
كالن الي��ن» أول توكي��ل مالح��ي يب��دأ العم��ل بعد إعداد

مين��اء بورتس��ودان وب��دأ املواطن��ون والش��ركات والبن��وك
لا قلي� ً
واملص��احل احلكومي��ة يف اهلج��رة اليه��ا قلي� ً
لا كم��ا
نزح��ت إليه��ا قبائ��ل الس��ودان املختلف��ة كعم��ال وحرفيني
وموظفني من سواكن ومن مجيع أحناء السودان وميكن
الق��ول ب��أن هن��اك صراع��ا ب��دا واضح��ا ب�ين املينائي�ين عل��ى
ض��وء مقارن��ة حال��ة املالح��ة وع��دد الس��فن يف ه��ذه الف�ترة
اليت إمتدت من سنة  1906وحتى  1922وأخريا دخلت
سواكن يف( بيات إقصائي ) منذ ثالثينيات القرن املاضي
كان��ت الضرائ��ب اجلمركي��ة ُتم��ع بواس��طة م��دراء
املدريات و توزع على ميزانيات مديريات احلدود وتطالعنا
تقارير احلاكم العام للسنة املنتهية يف 1904/12/31
وال�تي رصده��ا البكباش��ي مك��ي املفت��ش باجلم��ارك
الس��ودانية ب��أن العوائ��د اجلليل��ة كان��ت ه��ي الضرائ��ب
اجلمركي��ة الوحي��دة ال�تي كان��ت جتب��ى عل��ى احملاصيل
الس��ودانية الص��ادرة إىل اخل��ارج كالصم��غ والع��اج وريش
النعام والتنباك والسنامكى ومشع العسل وامللح والنطرون
وجل��د العس��نت ( القرن�تي )وق��د بلغ��ت يف ذل��ك الع��ام
 185303جنيه��ا مصري��ا بينم��ا كان��ت يف س��نة 1903
ـ  160277جنيه��ا وتعت�بر العوائ��د اجلليلة من الضرائب
الش��اذة ال�تي تتقامسه��ا احلكوم��ة املركزيس��ة واحلكوم��ة
احمللي��ة مع��ا حت��ت نف��س القان��ون وبنهاي��ة 1904م قامت
احلكوم��ة بإنش��اء مصلح��ة اجلم��ارك مبيزاني��ة مس��تقلة
حتى ميكن هلا أن تنظم مواردها املالية على أسس سليمة
بن��اءا عل��ى ض��وء تش��ييد مين��اء الس��ودان اجلدي��د ووق��ع
االختي��ار عل��ى القائ��م مق��ام كابنت هيز س��دلرCaptain
 Hays Sedlerمدي��ر مديري��ة حلف��ا ليك��ون أول مدي��را
جلم��ارك الس��ودان ومت إرس��اله إل��ي مص��ر للتدري��ب عل��ى
أعم��ال اجلم��ارك باإلس��كندرية 1905م حت��ت إش��راف
جي�تي ب��ك مدير مجارك اإلس��كندرية وحبلول ش��هر مايو

س��نة 1906م افتتح��ت مصلح��ة اجلم��ارك ببورتس��ودان
مكاتبه��ا بصف��ة رمسي��ة حت��ت إش��راف الكاب�تن ويف ذل��ك
الع��ام كان��ت إي��رادات اجلمارك%30م��ن امليزاني��ة كم��ا
مل تتجاوز صادرات البالد عن الثلث مليون من اجلنيهات
املصري��ة بينم��ا كان ارتف��اع قيم��ة ال��واردات مبن��ى عل��ى
تق��دم مش��روعات اإلنش��اءات والتعم�ير ال�تي انتظم��ت مدن
خمتلفة يف السودان وكان من ضمنها هذا امليناء احلديث
يف  7يناي��ر 1912م وص��ل جالل��ة املل��ك ج��ورج
اخلام��س وامللك��ة م��ارى اىل ميناء بورتس��ودان وق��د انتدبت
احلكوم��ة الش��اعر املب��دع عب��د اجملي��د وصف��ي ليكون لس��ان
حاهل��ا يف إظه��ار البهج��ة مبقدم��ه الس��عيد وق��د وق��ف
جاللت��ه ومع��ه احلاش��ية عن��د النص��ب الت��ذكاري ال��ذي
أُع ّد له خصيصاً حبديقة بلدية بورتس��ودان والذي ال زال
منتصب�اً حت��ى اآلن والج��ل نش��رالبهجة يف تل��ك احلديق��ة
أُحض��رت م��ن أجله��ا ترب��ة صاحل��ة للتنجي��ل بالقط��ار
م��ن منطق��ة الني��ل وخطط��ت احلديق��ة عل��ى هيئ��ة العل��م
الربيطان��ي فألق��ى الش��اعر قصيدت��ه العصم��اء وس��ط
مجه��ور غف�ير م��ن املش��اهدين وم��ن أصدق��اء الش��اعر ب�ين
ي��دي جاللت��ه قائـ� ً
لا :
م��ا الش��مس مش��رقة بصح��و نه��ار
واألف��ق في��ه س��وافر األقمــ��ار
حتى يصل اىل قوله :
وافي��ت للس��ودان س��عداً طالع��ا
فغ��دا بزورتك��م رفي��ع من��ار
ول��ه انتخب��ت م��ن الرج��ال أخاي��راً
اآلث��ار
بالعـ��دل ش��ادوا دارس
عرف��وا ال��دواء ل��كل داء إذ هـ��م
ثاقب��و األف��كار
حكم��اء فين��ا
وق��د وص��ل الش��اعر فيم��ا بع��د خط��اب ش��كر رقي��ق م��ن
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جاللت��ه
ص��در قان��ون املوان��ي واملالح��ة ونش��ر يف الغازيتة يف عدد
ينايرلس��نة  1906حت��ت توقي��غ احلاك��م الع��ام وقد عني
مبقتض��اه جمل��س املوان��ي وكان يض��م كل م��ن  -:مدي��ر
الس��كك اجلديدي��ة ـ مدي��ر اجلم��ارك ـ مدي��ر األش��عال ـ
قاض��ي مديري��ة البح��ر األمح��ر ـ كب�ير موظف��ي املصلحة
الطبية يف بورتسودان كما صدر قانون اجلمارك اجلديد
واملوس��ع س��نة 1913م
كان ملصلح��ة اجلم��ارك اإلش��راف الع��ام عل��ى املين��اء
حت��ى 1914م ومل يتع��د اختصاصه��ا اإلش��راف عل��ى
األرصف��ة واملراب��ط أم��ا الس��كك احلديدي��ة وخط��وط
التخزي��ن وعملي��ات الش��حن والتفري��غ فق��د كان��ت م��ن
نصي��ب مصلح��ة املوان��ئ واملناي��ر وه��ي ج��زء م��ن مصلح��ة
الس��فن لإلش��راف عل��ى األن��وار والفواني��س والفن��ارات
املتعلق��ة باملالح��ة واإلش��راف عل��ى احل��وض ومراقب��ة
رب��ط وإق�لاع الس��فن وق��د نصب��ت عند ثغ��ر املين��اء فنارتني
إحداهم��ا عل��ى مشال��ه واألخ��رى عل��ى جنوب��ه إلرش��اد
البواخ��ر ك��ي تع�بر بينهم��ا حت��ى ال تتع��رض لالصط��دام
ببع��ض الش��عب املرجاني��ة الغارق��ة بالق��رب من��ه وال�تي ق��د
تس��بب بع��ض اخلط��ورة وهن��اك فانوس على ال�برج العالي
ال��ذي يق��ع إىل ج��وار املس��جد الكبري ويبل��غ إرتفاعه 157
قدم��ا كم��ا كان هن��اك برج��ا آخ��را ج��وار فن��دق البح��ر
األمح��ر ( القدي��م ) ويبل��غ إرتفاع��ه  113قدم��ا وخي��دم
ه��ذان الفانوس��ان عل��ى الربج�ين العالي�ين الس��فن عندم��ا
تق�ترب حبي��ث يضب��ط رب��ان الس��فينة مق��دم س��فينته يف
خ��ط مس��تقيم م��ع الضوءي�ين إضاف��ة إىل ع��دة فواني��س
أخرى لضبط حركة املرور من وإىل خارج امليناء وقامت
احلكوم��ة املصري��ة ببناء فنار س��نجنيب على مس��افة تقدر
حبوالي  14ميال حبريا على جزيرة مرجانية يف 1897م
بإرتفاع يبلغ حوالي  165قدما فوق س��طح البحر ويبعث
ش��عاعا منف��ردا كل مخ��س ث��وان يف س��اعات اللي��ل ويظهر
ه��ذا الضوء من مس��افة تق��در حبوالي  19ميال على األقل
وذل��ك خلدم��ة املالح��ة بالبح��ر األمح��ر وأهدت��ه حلكوم��ة
الس��ودان بع��د االس��تقالل 1957م و كان س�ير العم��ل يف
املين��اء عل��ى النح��و املذك��ور من األش��ياء العس�يرة واملعوقة
للعم��ل للنه��وض باحتياج��ات اخلدم��ة يف املين��اء وف��ى
1916م وق��ع االختي��ار عل��ى مصلح��ة الس��كك احلديدي��ة
لتح��ل حم��ل كل تل��ك املص��احل واهليئ��ات املختلف��ة م��ن
حي��ث اإلش��راف عل��ى ادارة تل��ك املين��اء .
بع��د إنش��اء خ��زان س��نار وم��د خط��وط الس��كة
احلديدي��ة اىل مناط��ق الس��ودان املختلف��ة النائي��ة يف
الش��مال والغ��رب وأواس��ط الس��ودان والش��رق حت��ى هي��ا
وكس�لا وبورتس��ودان وظه��ور حمص��ول القطن كس��لعة

هل��ا الس��يادة يف ج��دول الص��ادرات وهب��وط الصم��غ العربي
ال��ذي كان حيت��ل املرتب��ة األوىل للمرتب��ة الثاني��ة وبذلك
زادت قيم��ة الص��ادرات وكان لتصري��ف س��لعة القط��ن يف
األس��واق الربيطاني��ة أث��ره امل��ادي ال��ذي انعك��س إجياب��ا اىل
زي��ادة الدخ��ل القوم��ي وزي��ادة الق��وة الش��رائية يف اس��ترياد
البضائ��ع املصنوع��ة يف اخل��ارج ومما الش��ك فيه أن احلرب
العاملي��ة األوىل والثاني��ة أضرتا أبلغ الضرر على االقتصاد
الس��وداني يف تل��ك الف�ترات وانعك��س أثرهم��ا س��لبا عل��ى
عددية السفن والبواخر اليت كانت ترد من واىل السودان
وتعطل��ت عملي��ات الش��حن والتفري��غ .
تط��ورت املين��اء وأُدخل��ت فيه��ا التحس��ينات م��ا
ب�ين عام��ي 1924م و 1930م واجلدي��ر بالذك��ر أن
املين��اء اجلنوب��ي ظ��ل مهج��وراً حت��ى 1922م وق��د ش��غلته
الكورنتين��ة ف�ترة طويل��ة م��ن الزم��ن وعندم��ا أُدخل��ت
وجهِّز
التحس��ينات ُخ ِّص��ص للحموالت الثقيل��ة واخلطرة ُ
املربط��ان (  17و  ) 18خلدم��ة س��فن الفح��م احلج��ري
واألمسن��ت ويبل��غ طوهلم��ا مع��اً  908قدم��اً وعم��ق امل��اء
حتتهم��ا  31قدم��اً وق��د ُز ِّودا بأرب��ع مح��االت رافع��ة
تتح��رك عل��ى قضب��ان مس��افة  810قدم�اً وحتم��ل 120
طن �اً يف الس��اعة ويف الع��ام 1980/1979م عصف��ت به��ا
ه��وج الري��اح فطرحته��ا أرض��ا ودمرتهم تدم�يرا أما املربط
( )15فيبل��غ طول��ه  530قدم�اً وعم��ق امل��اء في��ه  33قدم�اً
ُ
وخ ِّص��ص لرس��و س��فن ص��ادر املل��ح وس��فن احلم��والت
اخلط��رة كالذخ�يرة واملفرقع��ات وأما مرب��ط ( )16الذي
ال يتعدى طوله عن  180قدما فق ًد انشئي خلدمة سفن
الب�ترول و جه��ز باليات خاصة هل��ذا الغرض وكانت فيما
قب��ل تس��تورد املنتج��ات البرتولي��ة معب��أة يف صفائ��ح حت��ى
1928م وكان النشاط التجاري يتطلب مزيداً من املواد
البرتولي��ة فارتف��ع اس��تهالك الب�ترول م��ن  138ال��ف ط��ن
اىل  200الف طن فقامت ش��ركة ش��ل ببناء مس��تودعات
هل��ا يف املين��اء اجلنوب��ي وتبعته��ا ش��ركة س��كوني فاك��وم
وأقامت��ا مصنع��ان للصفي��ح .
وهك��ذا تقاع��دت س��واكن وحك��م بإعفائه��ا م��ن
ال��دور اجللي��ل ال��ذي قام��ت ب��ه خ�لال م��ا يزي��د على الس��تة
ق��رون وول��دت ميناء بورتس��ودان وتقدم��ت يف النمو املطرد
وحت��ى ع��ام 1958/1951م كان أغل��ب مبان��ي املدين��ة
مكون�اً م��ن دوري��ن عل��ى أس��اس توزي��ع املي��اه ال��ذي يت��م من
صهاري��ج عل��ى إرتف��اع حم��دد بطريق��ة الضغ��ط الع��ادي
وبع��د ذل��ك ب��دأ بن��اء العم��ارات الكب�يرة والضخم��ة وجدي��ر
بالذك��ر أن��ه ق��د أُجري إحص��اء س��كاني للمدينة 1945م
وكان ع��دد س��كانها حوال��ي  47400نسمــ��ة واآلن
أصبحت بورتسودان ثاني مدن السودان كثافة ومساحة
وأوىل مدن السودان رقماً يف ميزانية مجهورية السودان .

لس��ت مم��ن اعت��ادوا الرتح��ال فق��د كان��ت حيات��ي جله��ا
اس��تقراراً  .يف طفول�تي الباك��رة انتقل��ت إىل مدين��ة
بورتس��ودان م��ن أرض مي�لادي (عيرتب��ه) مبعتمدي��ة
عقي��ق جن��وب طوك��ر.
أكملت دراس�تي يف مدرس��ة بوتس��ودان الثانوية العليا،
وقبلها درست يف مدرسة بورتسودان األمريية الوسطى،
فبورتس��ودان احلكومية الثانوية العليا وهي من املدارس
الثانوي��ة الش��هرية.
بعد اكمال هذه املرحلة كانت أول س��فرة طويلة لي
م��ن بورتس��ودان إىل اخلرط��وم ،وصل��ت حمط��ة القط��ار
ببورتس��ودان وكان��ت تع��ج باملس��افرين واملودع�ين .م��ع
شفق املغيب حترك القطار -وما أمجل منظر املغيب ملن
حي��ب التأم��ل -بدأت الش��مس تت��وارى خلف جبال البحر
األمح��ر ع��ذرا ًء خج��و ً
ال ،مودع��ة نهار دافس بإش��راقها.
ذل��ك منظ��ر مي�لأ النفس ويذكر ببدي��ع صنع اخلالق،
وصلن��ا احملطة الغربية ومنها إىل أس��وتربة ،وتس��ياميت،
ووابو ،وكمبوسانها ،ثم جبيت وأديت إىل سنكات أرض
ضري��ح الش��ريفة مريم املرغنية .ث��م صمد املرتفع الذي
يط��ل عل��ى أركوي��ت وإىل ش��كن ،ويرامب��و ،وبراس��يت،
فتهميم ،ومنها إىل هيا وهيا حمطة هلا متيزها بالس��كة
حديد حيث يتفرق خط السكة غرباً إىل عطربة ،وخط
آخ��ر يتج��ه جنوب�اً إىل كس�لا ،وكن��ت يف القط��ار املتج��ه
إىل كسال ويعرف بقطار الدوران .ومن هيا إىل أدورت،
وته�لا ،وأماس��ا ،ودردي��ب ،وإىل أرض الق��اش ،فأروم��ا،
وكس�لا ،وقلوس��يت ،ووصلنا إىل كسال أرض احلبايب
لنس��تمع إىل الكابل��ي يغ�ني لتوفيق ص��احل جربيل.
نضر اهلل وجه ذاك الساقي
إنه بالرحيق حل وساقي
فرتاء اجلمال مزدوج اإلشراق
ونغم��ات الس��اقيات ال�تي حرك��ت أش��جان توفي��ق
ص��احل جربيل فعش��ق أرض الت��اكا وجبال توتيل ،وذلك
البس��تان الذاخ��ر باخل�ير ،ث��م ميي��ل بن��ا القط��ار غرب�اً إىل
ُ
الش��وك ،واحلاج��ز ،وامللوي��ة ،وأم ش��جرة لنص��ل إىل
القض��ارف ،فتجده��ا خبريها الوافر وصوامعها العمالقة

مقدم شرطة (م)
حممد عثمان حممد همد مجع
وأرضه��ا الكرمي��ة بال��ذرة والسمس��م ،وم��ن بع��د احلواتة،
واملف��ازة ،والس��وكي ،والروي��ان ،وكس��اب حت��ى نص��ل
إىل س��نار عاصم��ة الس��لطنةالزرقاء وهن��ا تقاط��ع آخ��ر
فخ��ط يتج��ه جنوب �اً إىل كوس�تي وخ��ط يتج��ه مش��ا ً
ال
إىل اجلزي��رة واخلرط��وم .كنت يف القطار املتجه مشا ً
ال
إىل احل��وش والش��كابة ،حي��ث قائل ثوار املهدية والربياب
وإىل بركات أرض مش��روع اجلزيرة املعطاء والعمالق،
أرض احملن��ة وقل��ب اجلزي��رة ود مدن��ي أرض الف��ن
والرياضة واجملتمع الرائع لنمر بقرى مشروع اجلزيرة
وباحلصاحيص��ا أرض نس��يج الصداق��ة ،ومطاح��ن ق��وز
ك�برو ،وعل��ى جواره��ا مصن��ع س��كر اجلني��د ويف قبلته��ا
الرفاع��ة أرض العل��م ،واجلم��ال والني��ل األزرق الوه��ج
خيت��ال عنفوان�اً وق��وة ،وإىل الكامل�ين ،واملس��يد ،والنوب��ة،
وس��وبا لنص��ل إىل اخلرط��وم .الس��فر بالقط��ار كان��ت
ص�لات اجتماعي��ة رائع��ة .كان القط��ار ناق�ل ً
ا ممت��ازاً
لل��ركاب والبضائ��ع واألغان��ي للقط��ار كث�يرة مجيل��ة:
«قط��ار الش��وق مت�ين ترح��ل تودين��ا ....ن��زور بل��داً حن��ان
أه�لا ترس��ي هن��اك ترس��ينا
نس��ايم عط�برة احلل��وة تهدين��ا وترس��ينا  ...نقاب��ل في��ه
ن��اس طيب�ين فراق��م كان مبكيبن��ا»
و:
«من بف نفسك يالقطار  ....وأزير صدرك قليب طار
انت شلتو وجيبو يالقطار »..
الس��ودان يف حاج��ة ماس��ة ألن تع��ود الس��كك حدي��د
أجماده��ا أكث��ر ق��وة وأكث��ر تط��ورا ً،فف��ي أرض واس��عة
مث��ل الس��ودان ه��ي أه��م ناق��ل ميك��ن أن نع��ول علي��ه
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مقدمة:
يف الع��دد الس��ابق تكلمن��ا ع��ن مفه��وم القي��اس احملاس�بي
حيث مت تصنيف القياس عند بدايته كمفهوم مرتبط
بالعل��وم الطبيعي��ة ول��ه نظريت��ان كالس��يكية وحديث��ة.
النظري��ة الكالس��يكية حمص��ورة يف اخل��واص الطبيعية
امللموس��ة مث��ل  :الط��ول ،وال��وزن ،واحلج��م  .ومل يك��ن
للخ��واص املعنوية(-مث��ل :مس��توى ذكاء العامل�ين،
ومعنوي��ات العامل�ين -)،وج��ود داخل إط��ار القياس(-غري
قابل��ة للقي��اس) -حت��ى ج��اءت النظري��ة احلديث��ة حي��ث
مشل��ت اخل��واص املعنوي��ة (كال��ذكاء واملعنوي��ات) بع��د
أن كانت النظرية الكالسيكية مقصورة على اخلواص
الطبيعي��ة فق��ط ،وبذل��ك أحلق��ت جم��االت القي��اس إىل
العل��وم االجتماعي��ة الثب��ات الرياض��ي لوح��دة القي��اس،
والثب��ات يف تطبي��ق قواع��د االق�تران يف قي��اس اخل��واص
كم��ا تطرقن��ا إىل تعريف��ات متع��ددة ملفه��وم القي��اس
احملاس�بي وكذل��ك خط��وات القي��اس احملاس�بي.
أش��ارت الدراس��ة عن��د تع��رض املفه��وم عملي��ة القي��اس
يف بداي��ة ه��ذا املبح��ث إىل أن القياس احملاس�بي والقياس
الضري�بي ال خيتلف��ان كث�يراً إال مبق��دار ع��دد العناص��ر
املقبول��ة داخ��ل إط��ار القياس الضرييب ،أو املس��تبعدة من
ذل��ك اإلط��ار .م��ع ارت��كاز القياس الضرييب عل��ى مفاهيم
القي��اس احملاس�بي والف��روض ال�تي ترتك��ز عليه��ا تل��ك
املفاهي��م م��ع إعط��اء القياس الضري�بي بعض التخصص
أي أن القي��اس الضري�بي يتعام��ل م��ع ف��رع م��ن ف��روع
احملاسبة وهي الضرائب وذلك باعتبار أن علم احملاسبة
الضريبية ال ينفك عن علم احملاس��بة ،أو أنه جزء منه .
ومبا أن هذا املبحث يدور حول قياس الوعاء الضرييب
للقيم��ة املضاف��ة ف�لا ب��د م��ن وقف��ة عل��ى ح��ول القي��اس
الضري�بي حي��ث ي��رى د/عصام متولي أن (تقاس القيمة
املضافة على مستوى الوحدة يف الفكر الضرييب بالقيمة
احلقيقي��ة للس��لع واخلدم��ات ال�تي تنتجه��ا الوح��دة بع��د
اس��تبعاد الس��لع واخلدمات املش�تراة من خارجها .مبعنى
أن الضريب��ة تف��رض عل��ى القيم��ة احلقيقي��ة الصافي��ة
ال�تي تنتجه��ا الوح��دات االقتصادي��ة بع��د اس��تبعاد الس��لع
واخلدم��ات واألعم��ال املش�تراة م��ن خ��ارج الوح��دة خ�لال
ف�ترة زمني��ة معينة)
يرى الباحث أن القيمة احلقيقية الصافية ما هي إال
القيم��ة املضاف��ة لتل��ك الس��لعة ،أو اخلدم��ة وال�تي تعت�بر
أساس��اً لضريب��ة القيمة املضاف��ة أي وعا ًء هلا .
إن أول م��ا يهت��م ب��ه القي��اس الضري�بي يف احملاس��بة
الضريبي��ة ه��و حتدي��د وع��اء الضريبي��ة وه��و اإلن��اء الذي
حتتس��ب من��ه الضريب��ة ،ف��إذا مل حي��دد الوع��اء الضري�بي
ف�لا تس��تطيع الوح��دة اإلداري��ة ألي ضريب��ة كان��ت أن
جت��زم بصح��ة مق��دار الضريبة املتحصل��ة ،فعند حتديد
وعاء الضريبة على القيمة املضافة للس��لع حيدد الوعاء
بطريقت��ان:

عميد شرطة/
أمحد إمساعيل سبت
مكافحة التهريب

مفهوم القياس الضريبي

األوىل :تع��رف بطريق��ة اخلص��م املباش��ر وه��ي خص��م
رق��م املش�تريات يف أول م��دة معينة من رق��م املبيعات آخر
ه��ذه امل��دة ث��م تف��رض الضريب��ة عل��ى مبل��غ الف��رق وم��ن
مزاياه��ا س��هولة حتدي��د االلت��زام الضري�بي الواق��ع عل��ى
املكل��ف بدف��ع الضريب��ة ،وال تس��تلزم الطريق��ة إظه��ار
قيم��ة الضريب��ة عل��ى فوات�ير املبيع��ات ،فض ً
�لا ع��ن ه��ذا
حتاف��ظ عل��ى اإلعفاء املق��رر يف مراحل اإلنتاج والتوزيع.
أم��ا الطريق��ة الثاني��ة :تع��رف بطريق��ة اخلص��م غ�ير
املباش��ر ،ووفق��اً هل��ذه الطريق��ة حتس��ب الضريب��ة عل��ى
القيم��ة املضاف��ة ع��ن إمجال��ي املبيع��ات يف نهاي��ة مرحل��ة
معين��ة ث��م ختص��م منه��ا الضريب��ة اليت س��ددها املمول يف
مراحل سابقة ،وممن مزاياها تعويض اإلعفاءات املقررة
يف املراحل السابقة مع إمكانية احتساب العبء الضرييب
بدقة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج والبيع والتوزيع
م��ع س��هولة حس��اب الضريب��ة على الص��ادرات وال��واردات،
وتع��رف أيض��اً بأنه��ا طريق��ة االئتم��ان الضرييب.
أي أن املمول يدفع يف مرحلة الشراء ويسرتجع ما دفع
يف مرحل��ة البي��ع ويش��به ذل��ك اإلي��داع املص��ريف بأنواع��ه
املختلفة .
مراح��ل قي��اس وع��اء الضريب��ة للس��لع املنتج��ة
حملياً-:
إن املراح��ل ال�تي س��وف يتط��رق هل��ا الباح��ث يف ه��ذه
الفق��رة ه��ي ال�تي عدده��ا د/عص��ام مت��وىل يف حبث��ه ع��ن
ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة وه��ى كاآلت��ي:
أ .مرحل��ة قي��اس قيم��ة مبيع��ات الس��لع (حملي��ة ،
مس��توردة  ،س��لع مناط��ق ح��رة).
ب .مرحل��ة حتدي��د قيم��ة الضريب��ة احلقيقية للمبيعات
(مبيعات نقدية  ،مبيعات آجلة).
ج .مرحل��ة حتدي��د قيم��ة الضريب��ة املس��تحقة عل��ى
مردودات املبيعات (املراجعة احملاسبية ليومية مردودات
املبيع��ات  ،املراجع��ة املس��تندية مل��ردودات املبيع��ات).
د .مرحل��ة حتدي��د قيم��ة الضريب��ة املس��تحقة عل��ى
املدخ�لات (املش�تريات النقدي��ة ،املش�تريات اآلجل��ة).
ه��ـ .مرحل��ة خص��م قيم��ة الضريب��ة املس�تردة عل��ى
م��ردودات املبيع��ات ،وم��ردودات املش�تريات م��ن إمجال��ي

الضريب��ة املس��تحقة.
وميكن تفسري ذلك النحو التالي:
 /1قي��اس قيم��ة مبيع��ات الس��لع احمللي��ة :ومي��ر مبراح��ل
حترير الفاتورة للمش�تري ،وتس��ليم السلعة ،وسداد قيمة
الس��لعة واس��تبعاد اخلصومات ،وبضائ��ع األمانة ومعاجلة
املخالف��ات الصناعي��ة ،واإلنت��اج التال��ف الغ�ير مطاب��ق
للمواصف��ات .وإضاف��ة املس��حوبات الش��خصية للمم��ول
ومبال��غ الضم��ان .
 /2حتدي��د قيم��ة الضريب��ة عل��ى القيم��ة احلقيقي��ة
للمبيع��ات ويت��م التحق��ق م��ن صح��ة رق��م املبيع��ات ع��ن
طري��ق مراجع��ة املبيع��ات النقدي��ة ومراجع��ة املبيع��ات
اآلجل��ة .
 /3حتدي��د قيم��ة الضريب��ة املس��تحقة عل��ى م��ردودات
املبيع��ات ،ويت��م عن طريق حتديد قيمة مردودات املبيعات
ل��كل س��لعة ق��ام املم��ول ببيعه��ا وم��ن ث��م ضربه��ا يف س��عر
ضريبة القيمة املضافة وحتى يتمكن حماس��ب الضرائب
م��ن ذل��ك ال ب��د م��ن القي��ام بإج��راءات حس��ابية ليومي��ة
م��ردودات املبيع��ات ومراجعة مس��تندية مل��ردودات املبيعات.

 /4حتدي��د قيم��ة الضريب��ة املس��تحقة عل��ى مدخ�لات
اإلنتاج (املش�تريات) اليت مت اس��تخدامها بواس��طة املنتج يف
إنتاج الس��لع عن مراجعة املش�تريات النقدية واملدخالت أو
املش�تريات اآلجل��ة.
 /5خص��م قيم��ة الضريب��ة املس��ددة على م��ردودات املبيعات
واملش�تريات من إمجالي الضريبة املس��تحقة
وميك��ن توضي��ح مراح��ل قي��اس الضريب��ة عل��ى القيم��ة
املضاف��ة وفق��اً للمراح��ل اخلمس��ة ال�تي أوضحناه��ا م��ن
خ�لال املث��ال واجل��دول امللح��ق وال��ذي يب�ين أن:
 أحد املوردين قام بالعمليات التالية خالل مارس 2003م. ق��ام ببي��ع س��لع خاضع��ة للضريب��ة مببل��غ  100.000ج وس��ددعنه��ا مبل��غ  10.000ج ضريب��ة قيم��ة مضافة.
 قام برد بضاعة تبلغ قيمتها  25000ج. ق��ام باس��ترياد بضاع��ة مببل��غ  50.000ج ش��املة للرس��وماجلمركي��ة ،وقام بس��داد مبل��غ  5000جنيه إلدارة اجلمارك
كضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة .
 بلغ��ت مش�ترياته اخلاضع��ة للضريبة  20000ج وس��دد عنهامبلغ  20000ج ضريبة قيمة مضافة.

البيانات أدناه توضح حساب الضريبة على القيمة املضافة للمكلف
البيان
/1املبيعات
/1مبيعات السلع واخلدمات اخلاضعة
/2مبيعات السلع واخلدمات املعفاة
/3مبيعات السلع واخلدمات اخلاضعة للفئة صفر
إمجالي املبالغ احملصلة عن الشهر
يطرح منه :
ب  -مردودات املبيعات
/1مردودات املبيعات عن السلع واخلدمات اخلاضعة للضريبة
/2مردودات املبيعات عن السلع واخلدمات املعفاة
/3مردودات املبيعات من السلع واخلدمات اخلاضعة للفئة صفر
/4الضريبة املسددة على مردودات املبيعات
رصيد الضريبة الدائن
يطرح منه :
/1املشرتيات املستوردة
/2املشرتيات احمللية اخلاضعة للضريبة
/3املشرتيات احمللية املعفاة من الضريبة
 رصيد الضريبة املرحل عن الشهر السابقاجلملة
الرصيد
/1رصيد الضريبة الدائن املرحل
/2الضريبة الواجبة السداد أو االسرتداد

مقدار
الضريبة

املبلغ الكلي
باجلنيه

سعر
الضريبة

100.000
ال توجد
ال توجد

% 10
إعفاء
صفر

10000
-

25000
ال يوجد
ال يوجد

% 10
إعفاء
صفر

2500
-

50000
20000
ال يوجد
ال يوجد

% 10
% 10
إعفاء

5000
2000
-

اإلمجالي

10000

2500
7500

7000
ال يوجد
500
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حتدثن��ا يف احللق��ه األوىل ع��ن التعدي�لات ال�تي مت��ت
يف املواد اليت متنح السيد نائب أول رئيس اجلمهورية
ورئي��س جمل��س ال��وزراء القوم��ي .نس��تكمل ه��ذه
احللق��ات ع��ن امل��واد ال�تي ألغي��ت يف دس��تور  2005وه��ي
ال�تي تب��دأ بإلغ��اء الفص��ل اخلام��س م��ن الب��اب الثال��ث
(املواد  )82 ،81 ،80 ،79ويستعاض عنه باآلتي  :الفصل
اخلامس أحكام انتقالية للسلطة التنفيذية حكومة
الوف��اق الوط�ني قب��ل االنتخاب��ات  79يش��كل رئي��س
اجلمهوري��ة حكوم��ة وف��اق وط�ني تت��وىل الس��لطة
التنفيذي��ة القومي��ة حت��ى قي��ام االنتخاب��ات وتكوي��ن
احلكوم��ة اجلدي��دة يف س��نة 2020م عل��ى أن يراع��ى يف
تش��كيلها توس��يع املش��اركة وتعزي��ز الوف��اق الوط�ني،
ومحاي��ة الس��يادة الوطني��ة .
 .وزارات حكوم��ة الوف��اق الوط�ني  -80حي��دد رئي��س
اجلمهوري��ة مبرس��وم مجه��وري ع��دد ال��وزارات يف
حكوم��ة الوف��اق الوط�ني واختصاصاته��ا وعالقاته��ا
وفق �اً هل��ذا الدس��تور والقان��ون
ختصي��ص مقاع��د حكوم��ة الوف��اق الوط�ني -81
ختص��ص مقاع��د حكوم��ة الوف��اق الوط�ني بواس��طة
رئي��س اجلمهوري��ة.
واجب��ات حكوم��ة الوف��اق الوط�ني  -82تق��وم حكوم��ة
الوف��اق الوط�ني بالواجب��ات اآلتي��ة( -:أ) إدارة أعم��ال
السلطة التنفيذية القومية ووضع وإنفاذ السياسات
القومي��ة وفق��اً لنص��وص ه��ذا الدس��تور والقان��ون.
(ب) إخت��اذ كل التداب�ير الالزم��ة ليس��ود األم��ن
والس�لام والتنمي��ة واالس��تقرار بالب�لاد( .ت��ج) إجي��اد
حل��ول ش��املة للمش��اكل االقتصادي��ة واالجتماعي��ة
وحتقي��ق التنمي��ة االقتصادي��ة والعدالة االجتماعية
يف البالد .ثاني عشر « يف املادة  :)3(91أو ً
ال :يف الفقرة
(ز) :بع��د كلم��ة «اس��تدعاء» تض��اف عب��ارة « رئي��س
جمل��س ال��وزراء القوم��ي و « .ثاني��اً  :يف الفق��رة (ح)
 :بع��د كلم��ة «اس��تجواب « تض��اف عب��ارة» رئي��س
جمل��س ال��وزراء و» وبعد عبارة « بعزل» تضاف عبارة

عقيد شرطة حقوقي
د .حممد نصر عبد اهلل نصر
األكادميية القومية
للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا
« رئي��س جمل��س ال��وزراء أو» .ثال��ث عش��ر  :يف امل��ادة
 )2(-102بع��د كلم��ة « جي��وز « تض��اف عبارة « لرئيس
جملس الوزراء القومي و « .رابع عشر  :يف املادة -:103
بع��د عب��ارة « توجي��ه أس��ئلة تض��اف عب��ارة « لرئي��س
جملس الوزراء القومي و « خامس عشر  :تلغي املادة
 104ويس��تعاض عنه��ا باملادة اجلدي��دة اآلتية -:طلبات
اإلحاط��ة  -104م��ع مراع��اة الئح��ة اجملل��س املع�ني
جي��وز ألي م��ن جملس��ي اهليئ��ة التش��ريعية القومي��ة
أن يطل��ب م��ن رئي��س جمل��س ال��وزراء القوم��ي أو أي
وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع
م��ن اختصاص��ه ،كم��ا جيوز ألي من جلان جملس��ي
اهليئ��ة التش��ريعية القومي��ة أن تطل��ب م��ن أي وزي��ر
قوم��ي اإلدالء ش��خصياً ببي��ان ح��ول أي موض��وع م��ن
اختصاصه» .سادس عشر» :يف املادة  :)1(109بعد عبارة «
دون أثر رجعي « يضاف اآلتي « « أما إذا أجازه اجمللس
املع�ني ب��أي تعديالت فتس��رى عل��ى التعديالت أحكام
مصادقة رئيس اجلمهورية على القوانني املنصوص
عليه��ا يف امل��ادة  108عل��ى أال يك��ون ل��زوال املفع��ول أو
التعدي��ل أي أث��ر رجع��ي» .س��ابع عش��ر :يلغ��ي الفص��ل
الثاني من الباب الرابع (املادتني  117و  )118ويستعاض
عن��ه باآلت��ي -:الفص��ل الثان��ي أح��كام انتقالي��ة للهيئة
التش��ريعة القومي��ة واجملال��س التش��ريعية الوالئي��ة

تكوي��ن اهليئ��ة التش��ريعية القومي��ة قب��ل االنتخاب��ات
 )1( -117عل��ى الرغ��م م��ن اح��كام املادت�ين  84و  85م��ن
ه��ذا الدس��تور وحت��ى قي��ام االنتخاب��ات القومي��ة يف
س��نة 2020م تتك��ون اهليئ��ة التش��ريعية القومي��ة عل��ى
النح��و التال��ي( -:أ) يتك��ون اجملل��س الوط�ني ( -:أو ً
ال)
 :األعض��اء املنتخب�ين حالي �اً أو الذي��ن يت��م انتخابه��م
ع��ن الدوائ��ر اجلغرافي��ة والقوائ��م النس��بية احلالي��ة
وفق�اً للم��ادة  84م��ن ه��ذا الدس��تور وقان��ون االنتخابات
القومية)ثاني �اً)  :أعض��اء يعينه��م رئي��س اجلمهوري��ة
حسبما حيدده قانون االنتخابات القومية( .ب) يتكون
جمل��س الوالي��ات م��ن ) أو ً
ال)  :املمثل�ين املنتخب�ين
حالي�اً والذي��ن يت��م انتخابه��م من اجملالس التش��ريعية
للوالي��ات وف��ق امل��ادة
 )1(85من هذا الدستور
وقان��ون االنتخاب��ات
القومي��ة( .ثاني��ا) :
ممث��ل واح��د إض��ايف
ل��كل والي��ة يعين��ه
رئي��س اجلمهوري��ة
( )2يك��ون لألعض��اء
واملمثل�ين املعين�ين
مبوج��ب البن��د (( )1أ)
ثاني��اً و(ب) (ثاني��اً )
نف��س االختصاص��ات
والصالحي��ات واالمتي��ازات واحلصان��ات املمنوح��ة
مبوجب هذا الدستور ودستور الوالية املعنية والقانون
لرصفائه��م املنتخب�ين .تكوي��ن اجملال��س التش��ريعية
الوالئي��ة )1( -118 :عل��ى الرغ��م م��ن أح��كام امل��ادة 180
م��ن ه��ذا الدس��تور حت��ى قي��ام االنتخاب��ات القومي��ة يف
س��نة 2020م تتك��ون اجملال��س التش��ريعية الوالئي��ة م��ن
( -:أ) األعض��اء املنتخب�ين حالي�اً واألعض��اء الذي��ن يت��م
انتخابه��م ع��ن الدوائ��ر اجلغرافي��ة الوالئي��ة والقوائ��م
النس��بية احلالي��ة وفق �اً للم��ادة  180م��ن ه��ذا الدس��تور
ودس��تور الوالي��ة وقان��ون االنتخاب��ات القومي��ة( .ب)
ع��دد م��ن االعض��اء يعينه��م رئيس اجلمهورية حس��بما
حيدده قانون االنتخابات القومية )2( .يكون لألعضاء
املعين�ين مبوج��ب البن��د (( )1ب) نف��س االختصاص��ات
والصالحي��ات واإلمتي��ازات واحلصان��ات املمنوح��ة
مبوج��ب الدس��تور والقان��ون لرصفائه��م املنتخب�ين».

ثام��ن عش��ر  :تلغ��ي امل��ادة  133ويس��تعاض عنه��ا بامل��ادة
اجلدي��دة اآلتي��ة -:املستش��ارون القانوني��ون)1(-133 .
يك��ون وزي��ر الع��دل ه��و املستش��ار القانون��ي للدول��ة
ويعم��ل لضم��ان س��يادة حك��م القان��ون وي��ؤدي أي مه��ام
ذات طبيع��ة قانوني��ة غ�ير جنائي��ة وفق �اً للقان��ون)2( .
يتول��ي وزي��ر الع��دل واملستش��ارون القانوني��ون تقدي��م
ال��رأي القانون��ي والفت��اوي واخلدم��ات القانوني��ة
للدول��ةن ومتثي��ل الدول��ة يف احملاك��م املدني��ة
والتحكي��م والتوصي��ة مبراجع��ة القوان�ين وتقدي��م
النص��ح بش��أن املس��ائل القانونية غ�ير اجلنائية وتقديم
املس��اعدة القانوني��ة للمواطن�ين والس��عي للتعب�ير ع��ن
قي��م العدال��ة واحل��ق والش��رعية وصيان��ة حق��وق ا....
 133أ – ( )1تنش��أ
نياب��ة مس��تقلة
تتوىل متثيل الدولة
واجملتمع يف اإلدعاء
الع��ام والتقاض��ي يف
املس��ائل اجلنائي��ة
وإخت��اذ إج��راءات
م��ا قب��ل احملاكم��ة
و ا إل ش��ر ا ف
القانون��ي عل��ى
اج��راءات األجه��زة
العدلي��ة املس��اعدة
وفق��اً للقان��ون  ،وحي��دد القان��ون مهامه��ا وس��لطاتها
واختصاصاته��ا .
( )2ي��رأس النياب��ة العام��ة نائ��ب ع��ام يعين��ه رئي��س
اجلمهوري��ة ويك��ون مس��ؤو ً
ال أمام��ه.
( )3مي��ارس وكالء النياب��ة س��لطات واختصاص��ات
النائ��ب العام ال��واردة يف القانون ويؤدون واجباتهم بكل
الص��دق والتج��رد وفق�اً هل��ذا الدس��تور والقانون.
( )4حي��دد القان��ون ش��روط خدم��ة النائ��ب الع��ام
ووكالء النياب��ة وخمصصاته��م وحصاناته��م.
...............
وس��نتناول يف احللق��ه الثالث��ه واألخ�يره رأي جمم��ع
الفقه االسالمى حول التعديالت الدستورية املقرتحة
ال�تي تتعل��ق باحلري��ات حري��ة االعتق��اد وحري��ة الزواج
وغ�يره م��ن امل��واد املقرتح��ة ال�تي أثارت جد ً
ال كب�يراً ...
***
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أنواع النفايات :
* نفايات منزلية.
* نفاي��ات جتاري��ة :م��ن املتاج��ر ،و امل��دارس ،و
املكات��ب.
* نفاي��ات صناعي��ة :م��ن املصانع ،و املعامل ،ومواقع
البناء
* نفايات من املستشفيات ،و العيادات الطبية.
* نفايات (املخلفات) الكميائية اخلطرة.
املخلفات البيئية :هي أي مواد زائدة وغري مرغوبة،
وميك��ن أن تع�ني القمام��ة .ويف عل��م األحي��اء ،يقص��د
باملخلف��ات امل��واد الزائ��دة أو الس��موم (الذيفان��ات) اليت
خت��رج م��ن الكائنات احلية.
إدارة املخلف��ات يقص��د به��ا التحك��م باجلم��ع،
واملعاجل��ة ،والتخل��ص م��ن املخلف��ات .واهل��دف منه��ا
ه��و تقلي��ص التأث�ير الس��ليب للمخلف��ات عل��ى البيئ��ة
واجملتم��ع.
مكونات املخلفات
تتكون أغلب املخلفات من املواد التالية:
* أوراق  -صح��ف ،أوراق مكتبي��ة ،م��واد تغلي��ف-
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رائد شرطة
د .حممد علي إبنعوف
إدارة املعامل اجلمركية والبيئية

أثر حرق النفايات المنزلية
على الصحة والطبيعة

لدائن
* أكياس بالستك  -مشمعات بالستك
* أقمش��ة  -عل��ب مش��روبات ،م��واد تغلي��ف  -فل��زات
 عل��ب ،أجه��زة ،م��واد بناء -زجاج  -نوافذ ،قناني* خملف��ات عضوي��ة  -ال�براز  -أخش��اب  -أث��اث،
م��واد بن��اء ،أل��واح.
التأثريات البيئية للنفايات:
تكم��ن خط��ورة النفاي��ات عن��د وص��ول املي��اه إليه��ا
فتعم��ل عل��ى تل��وث املي��اه اجلوفية باإلضاف��ة إىل أنها
تعترب مزرعة لتكاثر الكائنات احلية لألمراض مثل:
الفئ��ران ،والصراص�ير ،والذب��اب.
إذا مل يت��م اخت��اذ االحتياط��ات
الالزم��ة عن��د ح��رق النفاي��ات ف��إن
ذل��ك ي��ؤدي إىل تل��وث األرض
ب��د ً
ال م��ن تل��وث اهل��واء .كم��ا يؤدي
وج��ود امل��واد العضوي��ة يف النفاي��ات
إىل حتلله��ا البيولوج��ي بواس��طة
امليكروب��ات ،كالبكرتي��ا ،ويتخل��ف
ع��ن ه��ذا التحل��ل امل��واد الس��ائلة
والغازي��ة الس��امة ،مث��ل أكاس��يد
اآلزوت ،وثان��ي أوكس��يد الكربي��ت
والنيرتوج�ين ،فض� ً
لا ع��ن تكاث��ر
احلش��رات الض��ارة ،م��ا ي��ؤدي إىل
تلوي��ث الرتب��ة الس��طحية ،والتأثري

عل��ى نوعي��ة املي��اه اجلوفي��ة ،ورف��ع نس��بة األمح��اض
فيه��ا ،م��ا جيع��ل الرتب��ة غ�ير صاحل��ة لإلنب��ات .وم��ن
ناحية أخرى يؤدي تراكم النفايات  -والصلبة بشكل
خ��اص -إىل َش��غل مس��احات واس��عة م��ن األرض.
آثار احلرق السلبية للنفايات املنزلية على الصحة:
* تأث�ير الغ��ازات الس��امة املنبعث��ة م��ن النفاي��ات
احملروق��ة عل��ى مس��توى مراك��ز الرتمي��د ،أو عل��ى
مس��توى املط��ارح العش��وائية ،حي��ث تؤث��ر ه��ذه الغ��ازات
على اجلهاز التنفسي لإلنسان ما يسبب إصابته بعدة
إضطراب��ات كالرب��و مث� ً
لا ،إضاف��ة إىل عرقل��ة نق��ل
األكس��جني إىل الدم��اغ.
* تس��بب بع��ض امل��واد الس��امة مث��ل الديوكس�ين
يف ع��دة اضطراب��ات عل��ى مس��توى اجله��از املناع��ي ،و
العص�بي ،و اهلرمون��ي لإلنس��ان ،كم��ا أنه��ا قد تتس��بب
يف اإلصاب��ة بالس��رطان.
* ي��ؤدي تل��وث املي��اه اجلوفي��ة ع��ن طري��ق تس��رب
الليكس��يفيا إىل ح��دوث تس��ممات غذائي��ة ،و انتش��ار
األم��راض ،لك��ون ه��ذه املي��اه تعت�بر مص��دراً أساس��ياً
للمي��اه الصاحل��ة للش��رب.
مقرتح التخلص اآلمن من النفايات:
 أوال أن تق��وم ش��ركات القمام��ة بتجمي��ع القمامةمن املنازل ،و املصانع ،و احملالت.
 ف��رز النفاي��ات العضوي��ة ع��ن النفاي��ات غ�يرا لعضو ي��ة .
 توزي��ع النفاي��ات غ�يرالعضوي��ة بع��د فرزه��ا
عل��ى املصان��ع املتخصص��ة
إلع��ادة تصنيعه��ا.
 جتمي��ع النفاي��اتالعضوي��ة املتبقي��ة و
اضافته��ا ل��روث احلي��وان
عل��ى أن ختل��ط جي��داً
عل��ى األق��ل لثالث��ة أي��ام
للتحق��ق م��ن اخلصوب��ة
املوج��ودة ف��ى ه��ذه الس��ماد،
وللتحق��ق كذل��ك م��ن
وج��ود cityhporpas
ال�تي
airetcab
تعم��ل عل��ى تثبي��ت غ��از

النيرتوج�ين ال��ذي ه��و م��ن أساس��يات الزراع��ة ألن��ه
يدخ��ل ف��ى تركي��ب الربوت�ين.
كذل��ك تس��اعد الباكتريي��ا عل��ى حتل��ل النفاي��ات
العضوي��ة ،و حتويله��ا لس��ماد طبيعى.%001
 العملي��ة األخ�يرة وه��ي عملي��ة التوزي��ع والدف��ن يت��م دف��ن اخلليط الناتج حت��ت األرض املراد
زراعته��ا ،أو اس��تصالحها أو تس��ميدها ويت��م الدف��ن
عل��ى عم��ق  51س��م أو أكث��ر.
طرق التخلص:
* التخلص من النفايات املنزلية  -االنتقاء.
* إع��ادة اس��تعمال و تصني��ع النفاي��ات  :انت��اج
الس��ماد العض��وي.
* إع��ادة اس��تعمال و تصني��ع النفاي��ات  :انت��اج غ��از
امليثان.
* الرتمي��د :ح��رق النفاي��ات فى فرن خاص درجة
حرارته تصل إىل  0001درجة مئوية.
تراكم النفايات لثالثة أسباب:
 كثرة عدد السكان. تطور املستوي املعيشي . التطور االقتصادي. متث��ل الوثيق��ة أس��فله ،خمتل��ف مراح��ل ف��رز وانتق��اء النفاي��ات املنزلي��ة الصلب��ة
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يف األم�ير األخ�ير إلنس��ان العش��م ـ ال��ذي انقطع��ت
سلس��ة مقاالت��ه ألكث��ر م��ن ع��دد ـ كن��ا ق��د تابعن��ا
إنس��ان العش��م ال��ذي ح��ط ب��ه الرح��ال يف الوالي��ات
املتح��دة األمريكي��ة ،وكان ق��د ح��اول في��ه جتن��ب
االنده��اش مل��ا ي��راه حت��ى ال يب��دو وكأن��ه غري��ب ال
ي��دري م��ا حول��ه! ،ويف آخ��ر األم��ر مت ّك��ن م��ن احلف��اظ
عل��ى توازن��ه رغ��م أن الواق��ع كان أق��وى ،ولك��ي
خيف��ف عل��ى نفس��ه تل��ك احلالة م��ن االنده��اش ،قرر
يف داخل��ه أن يتعام��ل م��ع م��ا يش��اهده باعتب��اره نظ��ام
( )systemحلي��اة خمتلف��ة ،ومع��روف أن السس��تم
ل��ه مدخالت��ه وخمرجات��ه وتتوس��طه جمموع��ة
عملي��ات ( )Processesت��ؤدي يف األخ�ير إىل ب��روز
مالم��ح ذل��ك السس��تم ،وعلي��ه أصب��ح لزام��اً علي��ه
تفس�ير الظواه��ر ال�تي مت��ر أمام��ه باعتباره��ا عناص��ر
تل��ك العملي��ات داخ��ل ذل��ك النظ��ام وال�تي تعم��ل وف��ق
(هارمون��ي) م��ع الظواه��ر واملش��اهدات األخ��رى .وه��ذا
املق��ال ومق��االت أخ��رى قادم��ة حت��اول ط��رح تل��ك
املش��اهدات والعم��ل عل��ى تفس�يرها باعتباره��ا إح��دى
مكون��ات ذل��ك (النظ��ام) تعم��ل مع غريها يف املس��اعدة
عل��ى فه��م م��ا حي��دث ،ثم حياول هذا املق��ال تقديم ما
توص��ل إلي��ه إنس��اننا حي��ث اعت�بره مكوناً م��ن مكونات
خربات��ه مس��تقب ً
ال.
إن املك��ون ال��ذي نعرض��ه هن��ا ،ه��و املك��ون الثق��ايف ،وهو
يعت�بر أح��د عناص��ر الوعي الع��ام ـ الوعي االجتماعي ـ
عاماً وعميق�اً وتكوينه بطيء
والثقاف��ة حتم��ل طابع�اً ّ
خب�لاف اجلان��ب التعليم��ي ال��ذي يك��ون ممنهج��اً
يف أط��ر حم��ددة ترتب��ط بقي��م اجملتم��ع وفلس��فته،
ويرتب��ط باالس��تمرارية أو عدمه��ا وذل��ك بس��بب
النج��اح أو الفش��ل ،وتق��وده مؤسس��ات خاص��ة ذات
مناه��ج وبرام��ج خاصة ،وإذا أردت رصده أو حتديده
فانظ��ر ملؤسس��اته ولش��هادات حامليه��ا ..إخل ،بينم��ا
رص��د الثقاف��ة فانظ��ر حلامله��ا (املثق��ف) .وجتلي��ات
الثقاف��ة تظه��ر م��ن خ�لال التع��رف عل��ى :مل��اذا حي��ب
الن��اس الق��راءة؟ وم��اذا يق��رؤون؟ وكي��ف يفك��رون؟
وم��ا ه��و منطقه��م يف التفك�ير ومل��اذا ال يتعجل��ون
النتائ��ج وبالتال��ي اخت��اذ املواق��ف ،وأس��ئلة مث��ل ه��ذه

وغريه��ا تق��ود إىل التع��رف عل��ى املثق��ف.
مل يتمك��ن م��ن التق��اط كل ذل��ك ،فأكم��ل معلومات��ه
بآل� ٍ�ة وجهه��ا للطف��ل وألم��ه ...إن��ه السس��تم ال��ذي يوفر
بع��د ه��ذا املدخ��ل نراف��ق صاحبن��ا ـ إنس��ان العش��م ـ يف الوق��ت واجله��د وجيع��ل الثقاف��ة والت��زود به��ا ممكن �اً
زيارته إىل إحدى دور الثقافة ،لنرى ماذا حيدث فيها،
ومتوفراً.
وكي��ف حي��دث ذل��ك لنص��ل لنتائ��ج ذل��ك .لق��د ذه��ب
صاحبن��ا بصحب��ة صغرية (عش��رة س��نوات) وأم الطفل لق��د تأك��د لصاحبن��ا (إنس��ان العش��م) ،أن م��ا ي��راه
وهي بنت صاحبنا .لقد ذهبوا لزيارة املكتبة العامة يف ويش��اهده مقص��ود وواض��ح ،وأن تعام��ل الن��اس مع��ه
(املريا) و(املريا) مدينة يف مدن شرق كاليفورنيا ،وال سلس�اً ومنس��اباً ،وحيمل يف داخله منطقه اخلاص به،
تبعد كثرياً عن س��ان فرانسيس��كو ،وش��أنها شأن املدن وتفاصي��ل ال تت��وه ،فاجلمي��ع يلقت��ط الرس��الة بيس��ر،
األمريكي��ة يف كل والي��ة .حي��ث توج��د به��ا جمموع��ة ويتعامل��ون معه��ا بانس��جام ت��ام ،ف�لا تع��ارض بينه��م
م��ن املكتب��ات العام��ة اليت يأتيها جمموعات من الزوار وال (س��تارة) ،إن��ه السس��تم  ،Systemوالثقاف��ة في��ه
الدائم�ين أو العابري��ن ِم��ن َم ْ
��ن ينش��دون الثقاف��ة ...تأت��ي بش��كلها املوضوع��ي التلقائ��ي ،دون هتاف��ات أو
وص��ل اجلمي��ع أمام مدخ��ل املكتبة الذي كان جبانبه ش��عارات كان��ت تره��ق صاحبن��ا ،وعلي��ه وبع��د أن فه��م
طاق��ة ،أدخ��ل الطفل كتاب��ه الذي أكمل قراءته دون كيف تزرع عناصر الثقافة وكيف يلتقطها الناس،
أن يلتفت إىل تلك الطاقة حيث ال أحد جيلس خلفها وكي��ف ـ وبالطب��ع ـ كي��ف يتمثله��ا اجلمي��ع ،وكيف
ـ وهك��ذا يرجع��ون كتبه��م املق��روءة للمكتب��ة ـ ث��م جاء يأت��ي س��لوكهم الع��ام منضبط �اً ...كل ذل��ك وغريه��ا
الطف��ل وب��دأ ي��دور داخ��ل مم��رات املكتبة مس��رعاً ،تلك جيع��ل إنس��ان العش��م فاهم��اً ب��ل وق��د يك��ون مثقف��اً
املم��رات يوج��د عن��د نهاي��ة كل منه��ا حتم��ل حروف �اً مرتفع�اً ع��ن الصغائ��ر.
تدل على مس��تويات الكتب املوجودة يف هذا املمر وهي
تش�ير إىل مسس��توى القراءة وما يناس��بهم من كتب،
وكان صاحبن��ا يتاب��ع حرك��ة حفي��ده املس��رعة ظان�اً
أن األم��ر هل��واً م��ن الطف��ل ،حت��ى وق��ف الطف��ل أم��ام
رف مع�ين اخت��اره ليختار منه كتاباً ،فس��حب الطفل
كتاباً بعنوانof the Danny the champion :
 worldملؤلف��ه  Ronald Daniوه��و م��ن الكت��ب
ال�تي تعتم��د اخليال يف الس��رد ،ويعترب حمبباً ألطفال
ذل��ك العم��ر ،وخرج��وا م��ن ذل��ك امل��كان متوجه�ين آللة
كب�يرة موج��ودة عن��د مدخ��ل املكتب��ة ،فأدخ��ل الطف��ل
فيه��ا بطاق��ة أخذه��ا من حمفظ��ة والدت��ه ،فظهر على
شاشة تلك اآللة ،اسم الكتاب السابق الذي أرجع عرب
(الطاقة) ومعلومات حوله ...ثم وضع كتابه اجلديد
عل��ى تل��ك اآلل��ة فظه��رت معلومات عن��ه ،بعد معاجلة
األزرار اليت قام بها الطفل وحتى سعره كان (صفراً)
أي جمان�اً ،وم��ن املعلوم��ات أيضاً ،تاري��خ اليوم ،وتاريخ
اإلرجاع ،ورقم اإليداع ...ومعلومات أخرى مل يستطع
صاحبن��ا أن يتبينه��ا ،لق��د كان األم��ر كل��ه س��ريعاً
ومنظماً وقدرات الطفل تتناس��ب معه ،إال أن صاحبنا
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أضرار جريمة التعدي على
العالمات التجارية 3
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تناول��ت يف العددي��ن الس��ابقني أض��رار جرمي��ة
التع��دي عل��ى العالم��ات التجاري��ة ال�تي ق��د تق��ع
عل��ى املس��تهلك ،وعل��ى م�لاك العالم��ات التجاري��ة،
وسأتناول يف هذا العدد بإذن اهلل تعاىل األضرار اليت
حيتم��ل أن تق��ع عل��ى ال��دول نتيج� ً�ة هل��ذا التع��دي.
ثالثاً :األضرار اليت حيتمل وقوعها على الدول:
 /1ه��در األم��وال الوطني��ة عل��ى بضائع اس��تهالكية
سريعة التلف:
وذل��ك ألن الس��لع املغشوش��ة أو املقل��دة يف الغال��ب
سريعة التلف ،فيضطر املستهلك لشراء سلعة أخرى
بديل��ة ،ث��م أخ��رى وأخ��رى دون ج��دوى ،فه��ي تفتق��د
ل�لأداء اجلي��د ،وقص��ر عمره��ا االفرتاض��ي باإلضاف��ة
إىل صعوبة صيانتها ،مما يضطر املس��تورد السترياد
ذات الس��لعة ع��دة م��رات ل��ذات املس��تهلك ،وه��ذا يؤث��ر
على احتياطي الدولة من العمالت ،ما قد يؤثر سلباً
على وضعه��ا االقتصادي.
 /2ت��ردد الش��ركات صاحب��ة العالم��ات التجاري��ة
األصلية عن االس��تثمار ،واألثر الس��الب املرتتب على
مع��دالت االس��تثمار واالس��تهالك والنات��ج احملل��ي
االمجال��ي للدول��ة:
ً
فمت��ى م��ا أصبح��ت الدول��ة س��وقا للمنتج��ات
املغشوش��ة أو املقلدة ،امتنعت الش��ركات الكربى ذات
العالم��ات العاملي��ة املمي��زة واملعروف��ة ع��ن االس��تثمار
يف تل��ك الدول��ة ألح��د أمري��ن :أوهلم��ا ع��دم منافس��ة
املنت��ج األصل��ي للمنت��ج املقل��د م��ن ناحي��ة الس��عر،
حي��ث إن األول ذو تكلف��ة إنتاجي��ة عالي��ة ،إذ يراع��ى
عن��د تصنيع��ه ج��ودة امل��واد الداخل��ة يف تركيبت��ه،
ومطابقته��ا ملواصف��ات اجلودة املطلوب��ة ،بينما اآلخر
ال يراع��ي في��ه ذل��ك فتك��ون تكلف��ة إنتاج��ه زهي��دة،
وثانيهم��ا خ��وف تل��ك الش��ركات م��ن فق��دان أس��واق
دولية أخرى بتصدير املنتجات املقلدة إليها من تلك
الدول��ة.
وأم��ا األث��ر الس��الب املرتت��ب عل��ى مع��دالت
االس��تثمار فه��و تنازل��ي ،حي��ث ينخف��ض تبع�اً لذل��ك
مع��دل االس��تثمار يف الدول��ة ،فب��د ً
ال م��ن أن يرتف��ع
يب��دأ ف��ى االخنف��اض ،وتبع�اً لذل��ك يصب��ح اس��تهالك

نقيب شرطة حقوقي/
إبراهيم عبد اهلل إبراهيم أمحد

إدارة محاية حقوق امللكية الفكرية

الدولة أكثر من ناجتها احمللى ،مما يضطرها لسد
ذلك العجز باملواصلة يف اس��ترياد ما يغطي االحتياج
احملل��ي هل��ا.
 /3زيادة نسبة البطالة يف الدولة:
م��ن املعل��وم للجمي��ع أن الش��ركات الك�برى ختل��ق
ملواطن��ى الدول��ة ال�تي مت��ارس نش��اطها به��ا ف��رص
عم��ل جدي��دة ،إذ ق��د تض��م الش��ركة الواح��دة ف��ى
معيته��ا مئ��ات املوظف�ين والعم��ال الذي��ن يأخذون من
ج��راء عمله��م ه��ذا رواتب تعول أس��رهم ،بل إن بعض
الش��ركات العمالق��ة تض��م م��ن املوظف�ين والعم��ال
الع��دد الكب�ير ،فإذا تعرضت تلك الش��ركات خلس��ائر
م��ن ج��راء تع��رض منتجاته��ا للغ��ش والتقلي��د فه��ي
أم��ام خياري��ن:
أ /ختفي��ض ع��دد العامل�ين به��ا لع��دم مقدرته��ا عل��ى
دف��ع روات��ب مجيع العامل�ين بها.
ب /تسريح العاملني وإغالق مقرها بتلك الدولة.
وكال اخلياري��ن ي��ؤدي حتم��اً إىل زي��ادة نس��بة
البطال��ة يف تل��ك الدول��ة.
/4إضعاف منافسة الصناعات الوطنية املثيلة:
إن املنت��ج اجلي��د ال��ذي يطاب��ق للمواصف��ات
املطلوب��ة ،حيت��اج يف تركيبت��ه إىل م��واد خ��ام جي��دة،
وه��ي بدوره��ا ذات تكلف��ة عالي��ة ،ف��إذا كان��ت هن��اك

صناع��ات وطني��ة جي��دة فذل��ك يع�ني التزامه��ا به��ذه املعاي�ير،
ولك��ن يف ح��ال تقلي��د نفس املنتج��ات يف دولة أخرى (كالصني
مث ً
ال) ووضعت عليها ذات العالمات التجارية ،فإن املنتج املقلد
حيت��وي يف تركيبت��ه عل��ى مواد رديئة اخلام��ة ،وبالتالي قليلة
التكلف��ة ،مم��ا جيع��ل تكلف��ة اس��ترياد املنت��ج املقل��د أق��ل بكث�ير
م��ن تصني��ع املنت��ج األصل��ي داخ��ل الدول��ة ،فتضع��ف تبع�اً لذلك
منافس��ة الصناع��ات احمللي��ة للصناع��ات املس��توردة رغ��م ج��ودة
الصناع��ات احمللي��ة.
 /5ي��ؤدي دخ��ول مث��ل ه��ذه الس��لع بطريق��ة غ�ير مش��روعة إىل
ضي��اع رس��وم مجركي��ة كان��ت مس��تحقة التحصي��ل فيم��ا ل��و
كان ال��وارد س��لعاً مش��روعة:
إن عملي��ة التصني��ع والتعبئ��ة للس��لع املغشوش��ة أو املقل��دة
تت��م يف بيئ��ة غ�ير صحي��ة ،م��ن دون مراعاة لس�لامة املس��تهلك،
كم��ا يت��م ختزينه��ا ف��ى أماك��ن غ�ير صاحل��ة وغ�ير مهيئ��ة
للتخزين باعتبار أنها خمالفة ،ولكل ذلك وخشية من سلطات
الضب��ط واملتابع��ة يتعام��ل مروجوه��ا ومصنعوه��ا يف اخلف��اء
تفادي�اً للرقاب��ة ،فيت��م ادخاهل��ا للب�لاد عن طري��ق تهريبها بعيداً
ع��ن مناف��ذ الدخ��ول اجلمركي��ة ،وبذل��ك تدخ��ل إىل األس��واق
احمللي��ة م��ن دون أن تتحص��ل الدول��ة رس��وماً مجركيةعليه��ا،
يف ح�ين أن��ه لوكان��ت ه��ذه الس��لع مش��روعة مل��ا خ��اف أصحابها
ولدخل��وا ع�بر املناف��ذ اجلمركي��ة املعروف��ة ،ولدفع��وا رس��ومها
اجلمركي��ة كامل��ة.
 /6وض��ع الدول��ة حت��ت الرقاب��ة الدولية فى ش��أن قضايا امللكية
الفكرية:
ً
وه��ذا األم��ر يش��ابه متام�ا ش��أن الش��خص اجمل��رم ال��ذي تضع��ه
أجهزة الشرطة أو األجهزة األمنية داخل الدولة حتت رقابتها،
فرتصد حتركاته وتصرفاته اخلارجة عن القانون ،وهو وضع
ال يلي��ق بالدول��ة ويؤث��ر س��لباً عل��ى عالقاته��ا االقتصادي��ة م��ع
الدول األخرى ،وحيد من تبادالتها التجارية مع نظرياتها من
ال��دول .مث��ال ذل��ك ف��ى ش��هر مارس م��ن الع��ام 2011م قام مكتب
التمثي��ل التج��اري األمريك��ى بوض��ع دول��ة مص��ر حت��ت املراقبة
فى شأن قضايا امللكية الفكرية لعدة أسباب أوجزها فى اآلتى:
 .1ضعف نظم تنفيذ محاية حقوق امللكية الفكرية فى مصر.
 .2وجود بعض املشكالت فى اجلهاز القضائى.
.3وجود بعض املشكالت فى تسجيل بعض األدوية.
 .4وجود أدوية مقلدة لألدوية األمريكية بالسوق املصرية.
 .5استخدام موانئ دمياط وبورسعيد معرباً للسلع املقلدة.
وق��د اجته��دت مص��ر كث�يراً حت��ى مت رف��ع امسه��ا م��ن قائم��ة
ال��دول األوىل بالرقاب��ة ف��ى جمال امللكية الفكرية فى منتصف
نف��س الع��ام 2011م حي��ث ق��رر مكتب التمثي��ل التجاري ذاته فى
تقري��ره رف��ع اس��م مصر من تل��ك القائمة.
 /7عدم توفر املناخ املالئم لالبتكار واإلبداع داخل الدولة:
فاملبتك��ر املب��دع يب��ذل قص��اري جه��ده فيم��ا يق��وم بابت��كاره ،ف��إذا
وج��د التقدي��ر مل��ا قدم��ه م��ن إب��داع أو إنت��اج أو خدم��ة جدي��دة.
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ووج��د كذل��ك احلماي��ة الالزم��ة مبن��ع االعت��داء عل��ى
مث��رة فك��ره ،ونس��بته إلي��ه ،وتش��جيعه عل��ى تطوي��ره
وب��ذل املزي��د م��ن اجله��د يف حتس��ينه؛ توف��ر ل��ه بذل��ك
املن��اخ املالئ��م لالبت��كار واإلب��داع ،أم��ا إن مل يتوف��ر
ذل��ك؛ فينع��دم تلقائياً مناخ االبت��كار واإلبداع ،فتحبس
االبت��كارات يف الص��دور ،ويندث��ر أو يتوق��ف تبع�اً لذلك
اإلب��داع.
ولع��ل الياب��ان خ�ير مث��ال عل��ى تق��دم ال��دول صناعي �اً
وازده��ار اقتصاده��ا نتيج��ة الهتمامه��ا بتوف�ير املن��اخ
املالئم لإلبداع واالبتكار ،حيث أن الشركات اليابانية
واملؤسسات ختصص القسم األكرب من ميزانيتها فى
البح��ث والتطوي��ر ،وه��ى بذل��ك تك��ون ق��د حتول��ت إىل
أماك��ن لصناع��ة الفك��ر والتطوي��ر ب��د ً
ال م��ن أن تظ��ل
جم��رد أماك��ن إنت��اج فقط ،فهنال��ك أفضلية واضحة
لالس��تثمار ف��ى جم��ال البح��ث والتطوي��ر ،وه��ذا األم��ر
مل يأت من فراغ بل نتيجة لدراسات وجتارب وهذا ما
جع��ل للس��لع واملنتج��ات الياباني��ة أفضلي��ة على غريها
ح��ول الع��امل حتى اليوم .ولذلك اهتمت احلكومات فى
ال��دول املتقدم��ة وال��دول ال�تي تس��عى للتق��دم بتوف�ير
املن��اخ املالئ��م لالبت��كار واإلب��داع داخ��ل الدول��ة ،وقام��ت
بوض��ع سياس��ات وقوان�ين حلماي��ة حق��وق امللكي��ة
الفكري��ة.
 /8عدم نقل التكنولوجيا إلي الدولة:
وه��ذا أم��ر بدهي فأس��اس التكنولوجيا ه��و الفكر املبدع
اخل�لاق ،وأس��اس إخراجه��ا ونقله��ا للغ�ير ه��و ضم��ان
محاية حقوق املبتكر ،واملنفعة املادية واملعنوية العائدة
إليه ،ولذلك فإن الدول املبتكرة واملنتجة للتكنولوجيا
وكذل��ك املؤسس��ات ترتي��ث كث�يراً قب��ل الش��روع ف��ى
نقل هذه التكنولوجيا إىل دولة أخرى أو إىل مؤسس��ة
أخ��رى ،وال تق��دم على إخراج تلك التكنولوجيا قبل أن
تقدم هلا الضمانات الكافية مثل االعرتاف هلا حبقوق
امللكية الفكرية فيها وتوفري احلماية الالزمة هلا ،فإن
مل جت��د تل��ك الضمان��ات الكافي��ة كان ذل��ك مانع�اً م��ن
انتق��ال تل��ك التكنولوجيا منها.
 /9التأث�ير الس��الب عل��ى اقتص��اد الدول��ة حل��دوث
اإلغ��راق:
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واإلغ��راق ه��و ت��داول منتجات مماثلة فى أس��واق البلد
املس��تورد بأق��ل م��ن القيم��ة العادي��ة ف��ى البل��د املص��در،
فاإلغ��راق يؤث��ر س��لباً عل��ى الدول��ة املص��درة وكذل��ك
عل��ى الدول��ة املس��توردة ،وتأث�يره الس��الب عل��ى الدول��ة
املص��درة يف فقدانه��ا لع��دد مناألس��واق ال�تي كان��ت
مفتوح��ة هل��ا قب��ل حدوث��ه ،إذ أن نف��س منتجاته��ا
تب��اع بس��عر أق��ل داخ��ل ال��دول ال�تي ح��دث به��ا اإلغ��راق
وبالتال��ي ص��ارت خي��اراً مس��تبعداً ف��ى وج��ود خي��ار أق��ل
تكلف��ة ،وكذل��ك ق��د تتأث��ر أس��واقها الداخلي��ة عن��د
تسرب هذه املنتجات الزهيدة الثمن من أسواق الدول
ال�تي ح��دث به��ا اإلغ��راق إىل أس��واقها الداخلي��ة ،أض��ف
إىل ذل��ك كونه��ا ف��ى الغال��ب س��لعاً أو منتج��ات مقل��دة
ق��د تض��ر مبواطنيه��ا واقتصاده��ا وبيئته��ا ،أم��ا التأث�ير
الس��الب عل��ى الدول��ة املس��توردة فه��و إما ك��ون أن هذه
املنتج��ات مقل��دة وق��د تس��بب ض��رراً عل��ى املس��تهلكني
وعلى الدولة وعلى البيئة وهذا هو االحتمال الراجح،
وإما أنها دخلت إىل أسواق الدولة عن طريق التهريب
وبالتال��ي تك��ون الدول��ة ق��د فق��دت رس��وماً مجركي��ة
مس��تحقة ل��و دخلت تل��ك املنتجات بالقن��وات الرمسية
الصحيح��ة ،وف��ى احلالت�ين ف��إن أس��واق الدول��ة
املس��توردة ق��د حت��رم م��ن دخ��ول املنتج��ات األصلي��ة
بالقن��وات الرمسي��ة لوج��ود هام��ش اإلغ��راق ،وع��رف
هام��ش اإلغ��راق بأن��ه يقص��د ب��ه الف��رق ب�ين القيم��ة
العادية وسعر التصدير فى السوق احمللى ،فإذا كانت
القيم��ة العادي��ة للمنت��ج أكث��ر من س��عر تصديره فى
الس��وق احملل��ى للدول��ة املس��توردة ،كان جم��رد تفك�ير
املنت��ج يف تصدي��ر منتج��ه إىل تل��ك الدول��ة قص��وراً
يس��توجب التصحي��ح ،فه��دف املنت��ج م��ن التصدي��ر ه��و
حتقي��ق األرب��اح ابت��دا ًء؛ واخلس��ارة هن��ا حتمي��ة ولذلك
كان لزاماً على املنتج االبتعاد عما من شأنه أن يهوي
ب��ه يف درك اخلس��ارة.
واجلدير بالذكر أن إغراق أس��واق دولة ما مبنتجات
معين��ة ي��ؤدي ف��ى نهاي��ة املط��اف إىل إح��داث أض��رار
كث�يرة بصناعاته��ا احمللي��ة ،م��ا يؤث��ر س��لباً عل��ى تل��ك
الصناع��ة ،و يعرق��ل إنش��اء صناع��ات جدي��دة.

زيارة ميدانية

إدارة المعامل ()2

إعداد :مقدم شرطة /هاجر مريغين
اإلعالم والعالقات العامة
فرع املعمل اجلمركي اخلرطوم ـ فرع املخدرات

يف العدد السابق زارت اجمللة إدارة املعامل ببورتسودان
وق��د تعرفن��ا عل��ى أقس��ام اإلدارة وطبيع��ة عملها ويف هذا
الع��دد نق��ف عل��ى فرع�ين مهم�ين م��ن أف��رع إدارة املعامل
وف��رع املخدرات وف��رع املعمل اجلمركي -اخلرطوم.
فف��ي نب��ذة تارخيي��ة إبت��در لن��ا احل��وار س��عادة العقي��د
حمم��د مح��اد محي��دان مدي��ر ف��رع املعم��ل اجلمرك��ي
باخلرطوم حيث قال :إنه قد مت إنشاء املعمل اجلمركي
باخلرط��وم ع��ام 2001م لتحلي��ل الس��لع ال��واردة ع�بر إدارة
مج��ارك مط��ار اخلرط��وم وإدارة مج��ارك املس��تودعات
وإدارة احلاوي��ات س��وبا.
* ما هي املرجعية القانونية للمعامل اجلمركية؟
 املرجعي��ة القانوني��ة ه��ي قان��ون اجلم��ارك  1986تعدي��ل 2010امل��ادة (/217أ).
 .1ينش��أ معم��ل يس��مى (معم��ل اجلم��ارك) تك��ون مهمت��ه
فح��ص عين��ات الص��ادر وال��وارد بغرض التأك��د من فئة
الرس��م اجلمرك��ي الصحي��ح وفق��اً ملكون��ات البضاع��ة
احلقيقي��ة.
 .2م��ع مراع��اة قان��ون املوصف��ات واملقاييس��س  2008تعت�بر
نتيج��ة الفح��ص املعمل��ي ال��ذي يت��م وفق�اً للبن��د ( )1ه��ي
التحدي��د الصحي��ح لفئ��ة الرس��م اجلمرك��ي والعوائ��د
الصحيح��ة عل��ى تل��ك البضائ��ع.
 .3إذا ق��ام ن��زاع بش��أن نتيج��ة الفح��ص املعمل��ي أو بش��أن
تقدي��ر الرس��م أو العوائ��د املس��تحقة عل��ى تل��ك البضاع��ة
املرتتب��ة عل��ى نتيج��ة الفح��ص املعملي تطب��ق اإلجراءات
املنص��وص عليه��ا يف امل��ادة ( )90م��ن قان��ون اجلم��ارك.
حدثنا عن الكوادر البشرية واهليكل اإلداري التنظيمي:
باملعم��ل اجلمرك��ي كوادر بش��رية مؤهلة متاماً للقيام
ب��كل واجب��ات املعم��ل اجلمرك��ي حي��ث حيت��وي املعم��ل

عل��ى ضب��اط م��ن محل��ة الدرج��ات العلمي��ة املختلف��ة
كالدكت��وراة واملاجس��تري والبكالوري��وس وذات
التخصص��ات الفني��ة العلمي��ة كالكيمي��اء والفيزي��اء
واألغذي��ة وهندس��ة النس��يج ملواكب��ة العم��ل الف�ني.
ويتك��ون اهلي��كل اإلداري والف�ني للمعم��ل م��ن عدد ش��عب
وه��ي( :ش��عبة املعم��ل اجلمركي بإدارة مجارك املنطقة
احل��رة ق��ري ،ش��عبة املعم��ل اجلمرك��ي ب��إدارة مج��ارك
وادي حلف��ا ،ش��عبة املعم��ل اجلمرك��ي ب��إدارة مج��ارك
كوس�تي ،ش��عبة التحالي��ل العام��ة وش��عبة األغذي��ة
وش��عبة التحالي��ل العضوي��ة وغ�ير العضوي��ة).
م��ا ه��ي أه��م األجه��زة املوج��ودة باملعم��ل اجلمرك��ي
اخلرط��وم:
 .1جهاز كروماتو غرافيا الغاز
GAS CHROMATOGRAPHY (GC).
 .2جهاز فحص املعادن احملمول
PORTABLE XRF SPECTROSCOPY.

 .3جهاز األشعة حتت احلمراء
FT – IR SPECTROMETER.
 .4جهاز معامل اإلنكسار الضوئي

.REFRACTOMETER
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وإلتق��ت اجملل��ة بالرائ��د ش��رطة عثم��ان حس�ين عثم��ان
والرائ��د ن��زار حس��ن عم��ر والرائد حمم��د املصطفى فضل،
حدثون��ا ع��ن امل��واد اليت يتم حتليها باملعم��ل فرع اخلرطوم
وهي:
 املواد األولية بأنواعها النقية واملخلوطة الفصول.29 -25
 املواد الغذائية واملشروبات والسجائر والتبغ واحملضراتالغذائية واألعالف واملنتجات احليوانية.
 املواد الطبية والصيدالنية واألمسدة. م��واد التجمي��ل واملنظف��ات وحمض��رات التلمي��ع وم��وادالتصوي��ر وامل��واد املختلف��ة املخلوط��ة.
 البالستيك واملطاط. الورق واخلشب. األقمش��ة بأنواعه��ا الطبي��ة والصناعي��ة واخلي��وطواملالب��س املنس��وجة واملن��رة واملط��رزة والس��جاد.
 الب�لاط مبختل��ف أنواع��ه (س�يراميك ـ بورس��لني ـجراني��ت ورخ��ام).
 الزجاج. املعادن العادية والثمينة (الفصول  71ـ .)83* ما هي مشاركاتكم الداخلية واخلارجية؟
 هن��اك ع��دد م��ن ضب��اط املعم��ل ميثل��ون هيئ��ة اجلم��اركيف جل��ان خارجي��ة مثل:
 اجمللس القومي للمبيدات. -اجلهاز الوطين حلظر األحلة الكيميائية.
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 اللجنة القومية حلماية املستهلك. نقطة إتصال هيئة اجلمارك ملنظمة اجلمارك العامليةلربنامج الدرع العاملي.
 اللجنة القومية لألوزون. جلنة اإلستخدام اآلمن للمبيدات.فرع املخدرات
حدثن��ا س��يادة العقي��د ش��رطة فيص��ل ع��ن دور ف��رع
املخ��درات والس��موم بهيئ��ة اجلم��ارك حي��ث ذك��ر أن ف��رع
املخ��درات والس��موم باجلم��ارك الس��ودانية التاب��ع إلدارة
املعام��ل اجلمركي��ة والبيئ��ة مت إنش��اؤه يف أواخ��ر الع��ام
2010م ،كأح��د األجس��ام الرقابي��ة املتخصص��ة بهيئ��ة
اجلم��ارك .حي��ث يق��ع عليه��ا الع��بء األك�بر واملس��ئولية
حي��ال مراقب��ة حرك��ة املخ��درات وبالتالي اإلس��هام ضمن
منظوم��ة الدول��ة ومكافح��ة انتش��ار املخ��درات يف اجملتم��ع
وه��ذه املس��ئولية مضمن��ة بن��ص القوان�ين أو بروحه��ا
باإلضاف��ة إىل املس��ئولية األخالقي��ة عل��ى اجلم��ارك
وتفعي� ً
لا ل��دور اجلم��ارك يف محاي��ة اجملتم��ع ومواكب��ة
التوجيه��ات العاملي��ة ومتش��ياً م��ع توجه��ات الدول��ة.
ويس��عى ف��رع املخ��درات والس��موم لتنفي��ذ رؤيت��ه املتعلق��ة
بتنس��يق عم��ل األقس��ام الرقابي��ة املختلف��ة باجلمارك ،من
خ�لال دع��م وتطوي��ر ال��دور الرقاب��ي للجم��ارك يف محاي��ة
اجملتم��ع واالقتص��اد .وه��و دور أساس��ي ومكم��ل لتحصي��ل
اإليرادات.
وع��ن األنش��طة ال�تي يق��وم بها الف��رع حدثنا س��عادة الرائد

أمحد عوض فقال من أهم األنشطة بفرع املخدرات نشر
التوعي��ة والثقاف��ة ب�ين العامل�ين باجلم��ارك واملتعامل�ين
معهم .عن أهمية دور اجلمارك يف الرقابة على املخدرات
م��ن خ�لال تدريب الضباط بالصف��وف األمامية باملطارات
واملوانئ واملنافذ اجلمركية حول التعرف على املخدرات،
التع��رف عل��ى صور وأش��كال تهريب املخدرات املس��تخدمة
عاملي�اً .وإس��تخدام الكاش��ف امليداني للكش��ف ع��ن املخدرات
داخل احلظرية اجلمركية .وإستخدام األجهزة اخلاصة
بالكش��ف عن املخدرات.
 تأسيس نظام متكامل للرقابة على املخدرات باحملطاتاجلمركي��ة ،يش��مل العم��ل االس��تخباري ،املس��تندي،
والكش��ف امليدان��ي.
 التنس��يق والتع��اون م��ع املؤسس��ات الوطني��ة ذات الصل��ةوتفعيل وجود اجلمارك السودانية مع اهليئات ذات الصلة
داخ��ل وخ��ارج الس��ودان .واش�تراك الف��رع كعض��و فاع��ل يف
املستش��ارية العملي��ة ب��اإلدارة العام��ة ملكافح��ة املخ��درات.
 حص��ر ورقاب��ة الس�لائف الكيميائي��ة للمخ��دراتواملتفج��رات واألس��لحة الكيميائي��ة .وتع��رف الس�لائف
بأنه��ا امل��واد األولي��ة املس��تخدمة لتحض�ير بع��ض ان��واع
امل��واد املخ��درة وال�تي تدخ��ل يف بن��اء امل��ادة املخ��درة س��واء يف
الرتكي��ب األساس��ي هل��ا أو كمجموع��ة فعال��ة مضاف��ة.
ويتوىل الفرع حالياً التعامل مع شبكة اإلشعارات السابقة
للتصدي��ر ( PEN) Pre – export notificationوه��ي
ش��بكة الكرتوني��ة تتب��ع للهيئ��ة العاملي��ة ملراقب��ة املخ��درات
( INCB) International Control Boardيت��م ع�بر ه��ذه
الش��بكة إخط��ار ثالث��ة جه��ات (اجلم��ارك ،اإلدارة العام��ة
ملكافح��ة املخ��درات ،واجملل��س القومي لألدوية والس��موم)،
بقدوم ش��حنة من الس�لائف الكيميايئة للسودان ،وال يتم
شحن هذه السالئف إال من بعد أن تتأكد اهليئة العاملية
م��ن عل��م أو موافق��ة الس��لطات الس��ودانية بقدوم الش��حنة،
تسلم الفرع العديد من هذه اإلشعارات السابقة للتصدير
ع�بر الش��بكة ،ويق��وم حبص��ر وتصني��ف ه��ذه الس�لائف
واس��تالم خطاب��ات م��ن املوردين تفيد بكيفي��ة التصرف يف
هذه السالئف .كذلك األمر بالنسبة لسالئف املتفجرات
واألس��لحة الكيميائي��ة.
 اإلش��راف عل��ى وح��دة ال��كالب الش��رطية اجلمركي��ةوالتنس��يق م��ا بينه��ا ودائ��رة ال��كالب الش��رطية .حي��ث
مت تأس��يس وح��دة متكامل��ة لل��كالب الش��رطية للكش��ف
ع��ن املخ��درات تتب��ع للجم��ارك الس��ودانية ،وحديث �اً ت��ك
إضاف��ة ختص��ص الكش��ف ع��ن املتفج��رات إليه��ا ،وكذل��ك
تدري��ب ال��كالب عل��ى أنواع جدي��دة من املخ��درات ،وتدريب
ختصص��ي ألف��راد م��ن اجلمارك وه��ذا ألول مرة يف تاريخ
اجلم��ارك الس��ودانية ،وق��د مت ه��ذا العم��ل كأروع ص��ور
التع��اون ب�ين اجلم��ارك واإلدارة العام��ة لألدل��ة اجلناي��ة.
 التعام��ل م��ع امل��واد اخلط��رة والس��امة م��ن حي��ث توعي��ةاملتعامل�ين به��ا مبخاطره��ا .والتعري��ف بالط��رق املثل��ى يف
احلف��ظ والتعام��ل ،وميت��د ه��ذا إىل خ��ارج اهليئ��ة.

 رف��ع الضبطي��ات اخلاص��ة بش��بكة اإلنف��اذ اجلمرك��ي )Customs Enforcement Network (CENالتابع��ة
ملنظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة ،حي��ث أن الف��رع ه��و اجله��ة
املس��ئولة عن التعامل مع هذه الش��بكة .تعمل هذه الش��بكة
عل��ى رص��د وتوثي��ق املخالف��ات والضبطي��ات اجلمركي��ة
لكل الدول األعضاء اليت متلك إتصال بالش��بكة مما يتيح
قاع��دة بيان��ات كب�يرة ميك��ن اإلس��تفادة منه��ا يف معرف��ة
األس��اليب احلديثة للتهريب وعمل خطة إلدارة املخاطر.
وملزي��د م��ن التوضي��ح ع��ن وحدة الكالب الش��رطية ألتقينا
بامل�لازم أول خال��د عب��د املتع��ال وامل�لازم أول حمم��د عل��ي
حمم��د لتس��ليط الض��وء عل��ى ه��ذه الوح��دة املس��تحدثة
حي��ث أوضح��وا أن الف��رع متك��ن الع��ام 2012م م��ن تأس��يس
وحدة خاصة بالكالب الش��رطية اجلمركية ،وهذا عمل
غ�ير مس��بوق بالس��ودان وه��ذه ال��كالب تق��وم بالكش��ف ع��ن
األق��راص املنش��طة ويعت�بر ه��ذا العم��ل إضاف��ة حقيقي��ة
لعم��ل مكافح��ة املخ��درات وعم��ل ال��كالب الش��رطية
بالس��ودان ويع��د إس��تخدام ه��ذه ال��كالب اس��لوب ش��اع يف
كل اإلدارات اجلمركي��ة احلديث��ة ،وتش�ير التقاري��ر إىل
كميات مقدرة من املخدرات مت ضبطها بهذا االسلوب يف
خمتل��ف دول اخللي��ج العرب��ي والع��امل.
 تتواج��د ه��ذه الوح��دة بش��كل أساس��ي مبط��ار اخلرط��وم،وق��د مت إنش��اء حظائ��ر خمصص��ة هل��ذا الغ��رض مبط��ار
اخلرطوم ،وتعمل أيضاً يف جمال الكشف امليداني يف بقية
احملط��ات اجلمركي��ة داخ��ل والي��ة اخلرط��وم ،كذل��ك
مت مؤخ��راً تدري��ب ع��دد م��ن الوح��دات للعم��ل يف قطاع��ات
مكافح��ة التهري��ب بالوالي��ات.
 ه��ذه ال��كالب مدرب��ة تدريب �اً عالي �اً عل��ى ع��دة أن��واع م��ناملخ��درات ،كم��ا تعمل على الكش��ف ع��ن املتفجرات وكل
كل��ب ش��رطي مجرك��ي لدي��ه مل��ف متكام��ل مبس��مى
حيت��وي عل��ى كل األنش��طة املتعلق��ة ب��ه ،ويت��م االحتف��اظ
بنم��اذج خاص��ة توض��ح كل الرح�لات واالنش��طة اليت مت
القي��ام يه��ا م��ن قب��ل ال��كالب الش��رطية اجلمركي��ة.
الفصائل املوجودة بالوحدة:
يوجد بالوحدة ثالثة أنواع من الفصال:
 كل��ب الراع��ي األملان��ي German Sheppard Dog.)( GSD
 كل��ب الراع��ي البلجيك��ي Belgian Sheppard Dog. )(BSD
 كلب اللرادور اإلجنليزي.ويف اخلت��ام نتق��دم بالش��كر إىل إدارة املعام��ل عام��ة وف��رع
املعم��ل اخلرط��وم وف��رع الس��موم واملخ��درات إلس��تضفتها
لن��ا ونتمن��ى هل��م مزي��د م��ن التق��دم واإلزده��ار واملواكب��ة
والتحدي��ث.
***

43

اإلعالم اإلسالمي والواقعية

44

إن املس��لم املعاص��ر ال يعي��ش يف ه��ذا الع��امل وح��ده
كم��ا أن رس��الة احلض��ارة اإلس�لامية رس��الة عاملية،
وق��د خاط��ب اهلل تع��اىل رس��وله صل��ى اهلل عليه وس��لم
بقول��ه ( :وم��ا أرس��لناك إال رمح� ً�ة للعامل�ين ).
ميكنن��ا أن حن��دد تعريف��اً لإلع�لام اإلس�لامي يف
واق��ع املس��لمني املعاص��ر عل��ى أن نف��رق ب�ين أص��ل
اإلع�لام اإلس�لامي موضوع �اً يف حقيقت��ه وجوه��ره،
وب�ين صورت��ه ال�تي ه��و عليه��ا يف الواق��ع املع��اش ذل��ك
أن اجملتم��ع اإلس�لامي ال��ذي يطب��ق املنه��اج الربان��ي
يف حيات��ه اليومي��ة يع��د جمتمع �اً مشولي �اً م��ن حي��ث
العقي��دة ،ومتكام�ل ً
ا م��ن حي��ث التنظي��م و يعك��س
إعالم��ه بالض��رورة تكامل البن��اء االجتماعي ومشول
العقيدة ،ليصبح كل شيء فيه متسماً بقيم اإلسالم
مب��ا يف ذل��ك الرتوي��ح والتس��لية ،فاإلس�لام منه��اج
للحياة كلها تضيق فيه مساحة املباح وتتسع حسب
الض��رورة ويؤخ��ذ باملفض��ول من��ه م��ع وج��ود الفاض��ل
حس��ب مقتض��ى احل��ال.
فاإلع�لام اإلس�لامي يق��وم عل��ى أس��اس الص��دق
يف نق��ل املعلوم��ات واألخبار وعرض الدعوة لإلس�لام
كم��ا حدده��ا الش��ارع باس��تخدام احلكم��ة واملوعظ��ة
اخلط��اب ( ق��ل
احلس��نة ،والدراي��ة ،والبص�يرة ،ول�ين ِ
هذا س��بيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين
وس��بحان اهلل وم��ا أن��ا م��ن املش��ركني ) فاإلع�لام
اإلس�لامي لي��س بدع��اً يف اإلس�لام والع��امل يأخ��ذ
بالوس��ائط ال�تي توص��ل املعلوم��ات م��ن املرس��ل إىل
املتلق��ي كم��ا يأخ��ذ بتج��ارب اآلخرين يف ه��ذا اجملال
م��ن اس��تخدام لإلط��ار الدالل��ي ،ومعرف��ة البيئ��ات
االجتماعي��ة وم��ا فيه��ا يف معتق��دات وثقاف��ة وع��ادات
حت��ى يصي��غ الداعي��ة أو املرس��ل الثان��وي رس��الته
اإلعالمي��ة الدعوي��ة إىل املس��تهدفني عل��ى أس��اس
علم��ي خياط��ب العق��ل والعاطف��ة والوج��دان.
وه��ذه األس��اليب ه��ي ال�تي تؤت��ي أكله��ا بإقن��اع
املتلق��ي ،وتصب��ح س��بباً قوي�اً يف نقل��ه يف موروثاته إىل

رائد شرطة  /جرب اهلل حممد االمني
إدارة االعالم والعالقات العامة
قي��م ومفاهي��م اإلس�لام ذات التكالي��ف ال�تي أم��ر اهلل
تع��اىل به��ا الن��اس.
ولقد كانت وسائل اإلعالم يف بداية الدعوة بدائية
حتى قيض اهلل تعاىل للخطاب الدعوي املعاصر آفاقاً
أرحب ظهرت فيها التكنولوجيا بإبداعاتها اهلائلة يف
وس��ائل اإلع�لام واإلتص��ال غريه��ا خياط��ب علم��اء
اإلسالم ودعاته.
إن النف��س البش��رية تأب��ى القه��ر والتس��لط وهل��ذا
جن��د يف املنه��اج الربان��ي ه��ذا األس��لوب اللطي��ف قول��ه
تع��اىل (( فبم��ا رمح��ة م��ن اهلل لن��ت هل��م ول��و كن��ت
فظ�اً غلي��ظ القل��ب النفض��وا م��ن حولك فاع��ف عنهم
واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل
عل��ى اهلل إن اهلل حي��ب املتوكل�ين )) فواقعي��ة اإلعالم
اإلس�لامي نابع��ة من ربانيته يعل��م الناس إعالماً مبا
جي��ب عليه��م م��ن فه��م واس��تيعاب وس��لوك وأخ�لاق
وقي��م عليه��ا أدل��ة وبيان��ات أم��ر اهلل تع��اىل به��ا رس��وله
صل��ى اهلل علي��ه وس��لم املس��لمني أن يتبعوه��ا فص�لاح
اإلس�لام ل��كل زم��ان وم��كان جع��ل مناهج��ه واقعي��اً
يقدر األشياء بقدرها فرياعي عادات الناس وما ألفوا
فريفق بهم حتى يقوى عودهم وينصلح حاهلم على
األخ��ذ بالعزائ��م فه��و دي��ن التس��امح والواقعي��ة.
-------------املصدر /جملة أحباث ودراسات التدريب واملعلومات

بازرعة....
ورحيل الحرف األكثر
مقدمة:
(أح�لام الع��ودة) قصي��دة للش��اعر الكبري ـ الراحل املقيم ـ حس�ين
حممد سعيد بازرعة ،نشرت يف صحيفة (عكاظ) السعودية يف
سبعينيات القرن املاضي جاء فيها:
فأن��ت أن��ت احل��ي الصاب��ر الفط��ن
هاجت��ك خاط��رة
فق��اً ف��ؤادي إن
ّ
فتل��ك (بورتس��ودان) مازال��ت ه��ي الس��كن
مس��ك عل��ى ش��وقك امللح��اح واكتم��ه
وكان ل��ي مقع�� ٌد يف الش��ط مؤمت��ن
م كان ل��ي يف ش��بابي مرت��ع ج��زل
ل��ه النج��وم وغن��ت بعرض��ه امل��دن
رك��ت في��ه بقاي��ا م��ن ه��وى ش��هدت
ويف س��بيلك ك��م يس�ترخص الثم��ن
ودي ب�لادي ف��داك ال��روح والب��دن
وجماراة هلا هذه قصيدة (العودة  ..والرحيل).
عبد الرحيم أبو آمنة
الب��در يبس��م يف عليائ��ه فرح��اً
مب��ن ن��أى ث��م ع��اد الي��وم للوط��ن
والزه��ر ينث��ر يف بس��تانه أرج��اً
طيب��اً س��رى عبق��اً م��ن غصن��ه الل��دن
والدم��ع حمتب��س م��ن لوع��ة الش��جن.
ظل��ت تؤرقك��م أح�لام عودتك��م
م��ا صدق��ت والع��ود أمح��د للصناج��ة الفط��ن
األح�لام
ويف
(حس�ين)
ع��دت
عم��ت مضاربن��ا يف الري��ف وامل��دن
ازدان��ت الدني��ا ب��ل أفراحن��ا رقص��ت
حلل��ت أه�ل ً
نزل��ت ب��رداً عل��ى م��ن ظ��ل بالس��كن
ا ويف الدني��ا مس��رتنا
(س��نكات) عش��قك مان��ت لك��م أب��داً
أعط��ى أوائله��ا فيض��اً م��ن املن��ن
إذ غ��رد البلب��ل أحلان��اً عل��ى فن��ن
يف الثغ��ر ك��م يذك��ر اخل�لان مقعدك��م
م��ن ع��ذب ش��عرك يف األحب��اب والوط��ن
ي��ا بلب��ل الش��رق ق��م أنش��د لتس��معنا
تف��دي وحتميه��ا م��ن س��طوة الف�تن
أن��ت احمل��ب ألرض أن��ت عاش��قها
تأب��ى ل��ه الده��ر أن يقت��ات باحمل��ن
دني��اك يف وط��ن أنش��دت عزت��ه
ٌ
يف حب��ه أب��داً ي��زداد يف الثم��ن
دي��ن
وال��روح إن رخص��ت يف حق��ه
غن��ى للقي��اك يف باح��ة الف��ن
الك�برى
(عثمان)للفرح��ة
وج��اء
وكان (مقعدك��م يف الش��ط مؤمت��ن)
ن��وارس س��جعت تس�ترجع الذك��رى
والبح��ر صفق��ت أمواج��ه طرب��اً
واملق��رن الضاح��ي بالنيل�ين مفت�تن
حس��ن
ونظ��م ش��عرك م��ن منب��ع
ه��ذي ب�لادك ال تنس��ى فضائلك��م
ُ
ب��دار الش��رق مل يك��ن
يف منت��دى
(خرطومن��ا) خف��ت ترحاب��اً مبقدمك��م
ٍ
لعثم��ان (توأمك��م) ـ س��اروا عل��ى س��نن
أصغ��ت
وحرائ�� ٌر
ش��باب
غن��ى
ق��د أبدل��وا اللي��ل يف تكرميك��م طرب��اً
يف وتث��اءب اللي��ل يغف��و م��ن الوس��ن
س��حناتهم مجع��ت أعراق��اً م��ن الوط��ن
بناصي��ة
كل
اجلم��ع
وتف��رق
ٍ
دام��ت م��ا فتئ��ت ،فياض��ة املن��ن
حيفظه��ا
واهلل
ب�لادك
ه��ذي
وه��و (العلي��م) خب��ايف الس��ر والعل��ن
(احل��ق) يعل��م م��ا ال ت��دري ب��ه
ٌ
س��الت دم��و ٌع ح��رى م��ن احل��زن
جل��ل
رحل��ت صمت��اً ،وفقدك��م
جي�بر م��ا يأت��ي م��ن احمل��ن
والص�بر
مح��داً لبارئ��ه
الكس��ر)
(وجب�بر
ُ
جن��ة علي��اء ،ي��ا نع��م م��ن س��كن
يف
ي��ا رب��ي أس��كنه داراً مفخم��ة
ٍ
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مل يع��د اس��تهالك املخ��درات مقص��وراً عل��ى م��ا
كان جي��رى س��ابقاً حبقنه��ا ف��ى الوري��د ،أو مبضغها،
أو مشها ،أو تدخينها ،أو تناوهلا يف شكل حبوب ،وإمنا
تط��ور الفك��ر اإلنس��انى ليح��ول نظ��م التعاط��ي إىل
تعاط رقمى حيدث التأثري نفسه
تعاط إلكرتونى أو ٍ
ٍ
ال��ذى حتدث��ه املخ��درات الطبيعي��ة ،أو التخليقي��ة
األخرى.
ماهي املخدرات الرقمية؟-:
املخ��درات الرقمي��ة أو ما يُطلق عليه اس��م «Digital
 »Drugsأو « »iDoserه��ي عب��ارة ع��ن مقاط��ع
نغم��ات يت��م مساعه��ا ع�بر مساع��ات ب��كل م��ن األذنني،
حبي��ث يت��م ب��ث ت��رددات معين��ة يف األذن اليم�ني على
س��بيل املث��ال وت��رددات أق��ل يف األذن اليس��رى ,وق��د
نشأت «املخدرات الرقمية» ،على تقنية قدمية تسمى
«النقر باألذنني» ،اكتشفها العامل األملاني الفيزيائي
هينري��ش دوف ع��ام  ،1839واس��تخدمت ألول م��رة
عام  1970لعالج بعض احلاالت النفسية ،لشرحية
م��ن املصاب�ين باالكتئ��اب اخلفي��ف يف حال��ة املرض��ى
الذي��ن يرفض��ون الع�لاج الس��لوكي (األدوي��ة) ،وهلذا
مت الع�لاج ع��ن طري��ق تذبذبات كهرومغناطيس��ية،
لف��رز مواد منش��طة للمزاج.
آلية عمل املخدرات الرقمية-:
حي��اول الدم��اغ جاه��داً أن يوح��د الرتددي��ن يف
األذن اليمن��ى واليس��رى للحص��ول عل��ى مس��توى
واح��د للصوت�ين ،األم��ر ال��ذي ي�ترك الدم��اغ يف حال��ة
غري مستقرة على مستوى اإلشارات الكهربائية اليت
يرسلها ومن هنا خيتار املروجون ملثل هذه املخدرات،
ن��وع العق��ار ال��ذي تري��ده ,منه��ا ال��ذي يدف��ع املتعاط��ي
للهلوسة ،وآخر لالسرتخاء ،وآخر للرتكــــــــــــــــــــ��يز.
من خالل دراس��ة حالة الدماغ وطبيعة اإلش��ارات
الكهربائي��ة ال�تي تص��در ع��ن الدم��اغ بع��د تعاط��ي نوع
حم��دد م��ن املخ��درات ميك��ن حتدي��د حال��ة النش��وة
املرغوب��ة ،حي��ث كل ن��وع م��ن املخ��درات الرقمي��ة
ميكن��ه أن يس��تهدف منط��اً معين��اً م��ن النش��اط
الدماغ��ي ،فمث� ً
لا عن��د مس��اع ت��رددات الكوكاي�ين
لدقائ��ق حمس��وبة ف��إن ذلك س��يدفع لتحفي��ز الدماغ
بص��ورة تش��ابه الص��ورة ال�تي يت��م حتفي��زه فيه��ا بع��د
تعاط��ي ه��ذا املخ��در بص��ورة واقعي��ة.
أضرار املخدرات الرقمية-:
 توصـــ��ل اإلنســــــــــ��ان إىل حـــ��الة مــــــ��نوالتش��نجات.
الرجفـــــــــــــــــ��ة

 تؤثر بشكـــــــــ��ل كامـــــــ��ل يف احلالتني النفســــــــــ� ّيةواجلسديّـــــــــــة.
 تفض��ي إىل انط��واء املدم��ن ،وانعزال��ه ع��ن اآلخري��نوع��ن الع��امل اخلارج� ّ�ي.
 الشـــــــــــرود الذهنــــــــــــــــــي. يؤثــــــــــر سلباً فــــــــــــي كهــــــــــــــــــــــــــرباء املخ. تقلل تركيز اإلنسان كثرياً إىل حد الفقد.جتارة وتوزيع املخدرات الرقمية-:
يت��م الرتوي��ج لذل��ك الن��وع م��ن املخ��درات عن طريق
ش��بكة االنرتن��ت عل��ي ش��كل ملف��ات صوتي��ة يت��م
حتميله��ا ث��م الب��دء يف اس��تخدامها ،وع��ادة يت��م ط��رح
نسخ جتريبية جمانية جلذب العميل ثم تبدأ مرحلة
اإلدمان التى عادة التشعر الضحية أنها مقدمة عليها
بش��كل س��ريع ،وم��ع ملف��ات املخ��درات الرقمي��ة يرف��ق
كت��اب حيت��وي عل��ي ( )40صفح��ة خ��اص بقواع��د
االس��تخدام ال�تي جي��ب أن يتبعه��ا املدم��ن ع��ن مس��اع
تل��ك امللف��ات الصوتي��ة حي��ث أن اجلرع��ة الزائ��دة م��ن
املخ��درات الرقمي��ة س��تؤدي إىل الفت��ك بدماغ املس��تمع
ومن ثم إنهاء حياته ،أو على أقل تقدير تدمري قدراته
العقلية كما حيتوي الكتاب أيضاً علي شرح كيفية
تعاط��ي تل��ك املخ��درات ال�تي تتمث��ل يف -:
ً
 -1جل��وس املس��تمع لتل��ك النغم��ات منف��ردا يف غرف��ة
خافت��ة الضوء.
 -2يغل��ق كاف��ة األجه��زة ال�تي تص��در صوت�اً تش��وش
عل��ى ذهن��ه وقدرت��ه عل��ى االنص��ات للنغم��ات..
 -3يضع الس��ماعة ويكون يف حالة إس�ترخاء مس��تمعاً
للنغمات.

أساليب الرتويج للمخدرات الرقمية-:
أو ً
ال -:اقن��اع الش��باب بع��دم وج��ود أي ض��رر منه��ا
كاملخ��درات حي��ث ال تؤث��ر كيمائي��اً عل��ى اجلس��د
كاملخ��درات التقليديـــــــــــ��ة.
ثاني �اً -:اب��راز تاث�ير تل��ك املخـــــــ��درات الرقمي��ة عل��ي
صح��ة اجلس��د ونش��اطه واس�ترخاءه.
ثالث�اً -:تع��رض قص��ص وهمي��ة خمتلف��ة ألش��خاص
خاضوا جتربة تعاطي املخدرات الرقمية وكيف أنها
جعلت حياتهم أس��عد وأمجل مما س��بق.
رابع�اً -:ع��رض تلك املخدرات بأس��عار تنافس��ية زهيدة
يف متن��اول اجلمي��ع عكس أس��عار املخ��درات التقليدية
ال�تي عادة ماتك��ون مرتفعة ،وباهظة الثمن.
طرق مكافحة خطر املخدرات الرقمية-:
جيب مواجهة خطر املخدرات الرقمية مبا يلى -:
 تطوي��ر وحتدي��ث القان��ون لتجري��م اس��تخدام ه��ذهاملخ��درات.
 تدري��ب ف��رق املكافح��ة عل��ى رص��د وحج��ب املواق��عال�تي تروجه��ا.
 إجي��اد تع��اون دول��ي ق��وي لتحدي��د مص��ادر ه��ذهاملواق��ع ،والعم��ل عل��ى ضب��ط مروجيه��ا.
 تطبيق توعية مبتكرة تتناسب مع الشباب. التواص��ل م��ع األس��ر فالرقاب��ة االس��رية تلع��ب دوراًكبرياً يف تلك النوعية حتى يلم الشاب بكل املعلومات
ع��ن ذل��ك الن��وع اجلديد م��ن املخ��درات ،والينخدع بكل
أس��اليب الرتويج اليت تس��اق لكي يصبح مدمناً فعلياً .
 اس��تهداف امل��دارس واجلامع��ات بالتوعي��ة م��ن خ�لالالتنس��يق مع إداراتها.
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َّ
الت ُ
سام ْح
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َّ
س��ام ْح كلم��ة هل��ا معن��ى عمي��ق ومه��م
الت ُ
للغاية فيه تكون لك الس��عادة وهو أحد املبادئ اإلنس��انية
واألخالقي��ة ال�تي ن��ادى به��ا ش��رعنا اإلس�لامي احلني��ف
ويعت�بر م��ن ط��رق الوص��ول إىل اهلل س��بحانه وتع��اىل
ويفت��ح الف��رص م��ن اخل��زي ،والل��وم والذن��ب كم��ا أن��ه
يطهر الروح والقلب ويزيد الش��عور باالس��تقرار النفسي
واألم��ن جت��اه النف��س أو ً
ال ،وب�ين األف��راد واجلماعات ،بل
وميت��د ب�ين ال��دول والش��عوب أيض�اً.
و جن��د أن املعن��ى ُّ
��امح ق��د
اللغ��وي لكلم��ة َت َس ُ
ورد بع��دة مع��ان يف معاج��م ُّ
العربي��ة إال أن هن��اك
اللغ��ة
َّ
راب� ٌ
�ط مش�ترك ي��ؤدي يف النهاي��ة إىل معن��ى واح��د رغ��م
االخت�لاف الطفي��ف يف الش��رح وهن��ا اكتف��ي مب��ا ج��اء
يف معج��م ُّ
العربي��ة املعاص��رة لعل��ه ه��و األق��رب يف
اللغ��ة
َّ
توصي��ل الفه��م واإلدراك ،فالتس��امح م��ن كلم��ة س��امح
يُس��امح ُم َس� ً
�امح ونقول
�امح واملفعول ُم َس� َ
�احمة ،فهو ُم َس� ِ
�ام ُه أب��وه :عف��ا عن��ه ،ومل يعاقب��ه «النف��وس الكب�يرة
س� َ
ُ
�امح ـ س��احمه مب��ا /فيما /على
�
س
ت
كيف
�رف
�
تع
�ا
�
وحده
َ ِ
م��ا فع��ل ـ ويف الش��عر العرب��ي :وخال��ف النفس والش��يطان
وأعصهم��ا،
وفيه:
وعاش��ر مبعروف وس��امح من اعتدى وفارق ولكن باليت
هي أحسن
امح فالناً بذنبه :صفح عنه ـ ساحمك اهلل :دعاء معناه
َس َ
أرجو من اهلل أن يعفو عنك وقد يستخدم يف العتاب.
أم��ا املعن��ى االصطالح��ي للتس��امح فالس��ماحة يف
االصط�لاح تطل��ق عل��ى معني�ين:
األول مبعن��ى( :ب��ذل م��ا ال جي��ب تفض�ل ً
ا) والثان��ي( :يف
معن��ى التس��امح م��ع الغ�ير يف املعام�لات املختلف��ة ويك��ون
ذل��ك بتيس�ير األم��ور واملُالين��ة فيه��ا ال�تي تتجل��ى يف
التيس�ير وع��دم القه��ر).
ومم��ا يزي��د أهمي��ة التس��امح فق��د الدع��وة ل��ه م��ن كل
األنبي��اء والرس��ل وورد يف مجي��ع الكت��ب الس��ماوية
واتصف اإلس�لام بهذه الصفة من ضمن صفات عديدة،
وه��و دي��ن التس��امح وق��د وردت يف آي��ات كث�يرة بالق��رآن
الكري��م تدع��و للعف��و والتس��امح وق��ال اهلل تع��اىل(( :فم��ن

مقدم شرطة
حممود حممد حممود
مدير فرع العالقات العامة
عفا وأصلح فأجره على اهلل)) سورة الشورى ـ آية  .45فما
زاد اهلل عب��داً بعف��و وتس��امح إال ع � ّزاً وأن اإلس�لام يدع��و
إىل املس��احمة حت��ى م��ع الكف��ار ش��ريطة أن ال يكون��وا
حمارب�ين وق��د ب�ين الق��رآن الكري��م التعام��ل معه��م.
أم��ا املس��املون منه��م الذي��ن ال يري��دون حرب �اً ،وال قت��ا ً
ال،
وال يرغبون يف التعامل مع املس��لمني على أس��اس الس��لم
واالح�ترام ف�لا جي��وز االعت��داء عليه��م ب��أي ش��كل م��ن
األش��كال وهذه مس��ألة هلا الكثري من الضوابط الشرعية
ال�تي أوضحه��ا دينن��ا احلني��ف وم��ن اآلي��ات كذل��ك يف
قول��ه تع��اىل(( :خ��ذ العف��و وأم��ر باملع��روف وأع��رض
ع��ن اجلاهل�ين)) س��ورة األع��راف آي��ة  .199وق��ال تع��اىل:
((فاصف��ح الصف��ح اجلمي��ل)) س��ورة احلج��ر ـ آي��ة .85
ق��ال تع��اىل(( :ومل��ن ص�بر وغف��ر ان ذلك ملن ع��زم األمور))
س��ورة الش��ورى ـ آي��ة  .43وق��ال تع��اىل(( :والكاظم�ين
الغي��ظ والعاف�ين ع��ن الن��اس واهلل حي��ب احملس��نني)) .آل
عم��ران أي��ة  .143وق��ال تع��اىل(( :وليعف��وا وليصفح��وا أال
حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم)) س��ورة النور
آي��ة  .22ولق��د بع��ث اهلل رس��ولنا الكري��م صل��ى اهلل علي��ه
وس��لم به��ذا الدي��ن القوي��م ال��ذي أكمل��ه وهذه الش��ريعة
الس��محة اليت أمتها ورضيها لعباده املؤمنني وجعلنا أمة
وس��طاً نتص��ف ب��كل صف��ات اخل�ير والنبل والعط��اء واليت
م��ن أبرزه��ا صف��ة التس��امح ذل��ك (اخللق) العظي��م الذي
يس��هم يف وح��دة األم��ة ورفعته��ا والعي��ش بأم��ن وس�لام
وحمب��ة وتآل��ف ،وحيضرن��ا هن��ا موق��ف الرس��ول (صل��ى
اهلل علي��ه وس��لم) يف فت��ح مك��ة م��ع م��ن قام��وا بإيذائ��ه
مس��تخدمني يف ذل��ك خمتل��ف وأش��د أن��واع اإلي��ذاء ،وه��م
يرتقب��ون م��اذا س��يفعل هل��م حتى س��أهلم (صل��ى اهلل عليه
وس��لم) م��ا تظن��ون إن��ي فاع��ل بك��م؟ قالوا خ�يراً أخ كريم
أخ كريم فقال هلم إذهبوا فأنتم الطلقاء فالتقطوا
وابن ٍ
أنفاس��هم وم��ن ث��م ب��دأ الكث�ير م��ن أه��ل مك��ة يف مبايعته،
وع��ن عائش��ة رض��ي اهلل عنه��ا قال��ت :م��ا ضرب رس��ول اهلل
(صل��ى اهلل علي��ه وس��لم) ش��يئاً ق��ط بي��ده وال أم��رأة وال
خادم �اً ،إال أن جياه��د يف س��بيل اهلل وم��ا ني��ل من��ه ش��يء
ق��ط فينتق��م م��ن صاحب��ه إال أن ينتهك ش��يء من حمارم
اهلل تع��اىل فينتق��م هلل تع��اىل .رواه مس��لم وقول��ه (صل��ى

اهلل علي��ه وس��لم) عندم��ا ضرب��ه قوم��ه فأدم��وه وه��و ميس��ح
ال��دم ع��ن وجه��ه (الله��م أغف��ر لقوم��ي فإنه��م ال يعلم��ون)
متف��ق علي��ه .وع��ن أب��ي هري��رة رض��ى اهلل عن��ه أن رس��ول
اهلل (صل��ى اهلل علي��ه وس��لم) قال :ليس الش��ديد بالصرعة،
إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند (الغضب) متفق عليه.
والكث�ير الكث�ير م��ن اآلي��ات الكرمي��ة واألحادي��ث النبوي��ة
الش��ريفة ال�تي يس��تحيل حصره��ا لالس��تدالل به��ا يف ه��ذا
املوض��وع .وال�تي ن��درك منه��ا أن م��ن أه��م أس��باب انتش��ار
اإلس�لام ه��و التس��امح وكم��ا أس��لفنا إن التس��امح صف��ة
جيب أن نتحلى بها يف مجيع مناحي احلياة على مستوى
األف��راد واجلماع��ات والش��عوب مل��ا فيه��ا م��ن خ�ير يش��عر
املتس��امح بالس��عادة واألمن واالس��تقرار النفسي اليت ينتج
عنها األخوة والرتابط والتعايش بالصورة املثلى مع الغري.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أهمي��ة التس��امح ب�ين زم�لاء العم��ل ،أو
املهن��ة فكث�يراً م��ا حت��دث اختالف��ات عن��د البع��ض يف اآلراء
خبص��وص العم��ل وتتفاق��م حب��دة النق��اش أو ع��دم تقب��ل
البعض لسياسات رؤسائهم أو طريقة تنفيذهم للقوانني
واللوائ��ح ال�تي تنظ��م العم��ل أو االخت�لاف والتض��ارب يف
الصالحي��ات واألمثل��ة عدي��دة إال أنه��ا يف النهاية قد تؤدي
إىل م��ا ال حيم��د عقب��اه إن مل يك��ن هن��اك تس��امح وحن��ن
بش��ر معرض��ون لألخط��اء والتقص�ير يف ح��ق البع��ض أو
حت��ى نتس��بب يف ظل��م اآلخري��ن ،وميك��ن أن حي��دث ذل��ك
دون قص��د من��ا فتح��دث الفج��وة وتتده��ور العالق��ات بينن��ا
وتتدن��ى أو تفق��د الثق��ة وصوت وح��دوث اخلصام وختيلوا
مع��ي كي��ف يك��ون الوض��ع إن استش��رى ذلك يف منش��أة ما
بالطب��ع يؤث��ر ذل��ك عل��ى العم��ل وع��دم حتقي��ق األه��داف
املرج��وة ولعم��ت الفوض��ى والنه��ارات املؤسس��ة املعني��ة
ولذل��ك ال ب��د من التس��امح فه��و اخلالص والع�لاج الناجع
واقت��داءاً بالرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وس��لم.
والتس��امح لي��س ضعف�اً كم��ا ي��رى البع��ض ب��ل ه��و الق��وة
بعينه��ا ،فالنف��س البش��رية بطبعها ال تقب��ل التنازل والعفو
واملس��احمة ح��ال اخلط��أ فيه��ا ،إال م��ن رح��م اهلل ولذل��ك
كان املتس��امح أج��ره عل��ى اهلل وم��ا أعظم��ه م��ن أج��ر.
وجي��ب أن نعل��م أن��ه ال بد لنا أن نتقبل اختالفات اآلخرين
واخت�لاف أرآه��م يف العم��ل وجتن��ب الدخ��ول يف نقاش��ات
نعل��م س��لفاً أنه��ا س��تؤدي إىل تأجي��ج املش��اعر وأن نعام��ل
اجلميع بالتساوي ونتجنب التفرقة ألي سبب كان بهذا
ميكن أن نوصف بالتسامح وأن جنين مثرة التسامح اليت
تش��عرنا بالس��عادة أو ً
ال ،وبرغبة اآلخرين يف التعامل معنا
كم��ا أن التس��امح جيع��ل بيئ��ة العم��ل حمف��زة حتاف��ظ
عل��ى العامل�ين وتزي��د م��ن والئه��م.
جعل�ني اهلل وإياك��م مم��ن يستش��عرون ح�لاوة التس��امح
والتصايف والتمس��ك به وممارس��ته يف كل مناحي احلياة
للشعور بالسعادة يف الدنيا واآلخرة ،وخاصة أن ما حيدث
ب�ين األف��راد م��ن ختاص��م ،وتقات��ل ،وث��أر ،وحق��د ،وحس��د
ق��د يك��ون لصغائ��ر أم��ور نرتف��ع عنه��ا وحن��ن ش��عب لن��ا من

األع��راف م��ا ي��دل وحي��ث عل��ى املس��احمة فنج��د التس��امح
يف كل ش��يء م��ن الصغائ��ر كان أو م��ن كبائ��ر اخلط��أ،
فحت��ى القت��ل العم��د يت��م في��ه العف��و والتس��امح كم��ا أن
لن��ا خصل��ة قلم��ا توج��د عن��د غرين��ا وه��ي تقب��ل االعت��ذار
ومس��احمة من أخطأ يف حقنا دون مقابل ،أو ِع َوض حتى
ما حيدث بني القبائل من مش��كالت بس��بب زراعة أو رعي
وق��د تص��ل إىل االقتت��ال ولكن ويف وق��ت وجيز يكون احلل
(جودي��ة) أهلي��ة تتس��امح القبيلت��ان وتتعاي��ش
وجبلس��ة
ِّ
بسالم.
قال أحد الشعراء:
تعالوا بنا نطوي احلديث الذي جرى
وال نس��مع الواش��ي ب��ذاك وال درى
تعال��وا بن��ا حت��ى نع��ود إىل الرض��ى
وحت��ى كأن العه��د ل��ن يتغ�يرا
وال تذك��روا ذاك ال��ذي كان بينن��ا
عل��ى أن��ه م��ا كان ذنب��اً ف ُيذك��را
�رح الق��ال والقي��ل بينن��ا
لق��د ط��ال ت� ُ
وم��ا ط��ال ذال��ك الش��رح إال ليقص��را
م��ن الي��وم تأري��خ احملن��ة بينن��ا
عفا اهلل عن ذاك العتاب الذي جرى
فك��م ليل� ٍ�ة وك��م ب��ات ال��ذي بينن��ا
من األنس ما يُسمى به طيب الكرى
أحادي��ث أحل��ى يف النفوس من املُنى
وألط��ف م��ن م�� ّر الني��م إذا س��رى
وتعالوا بنا ُنردد :
م��ن احل�ين تعارفن��ا
ونط��وي م��ا ج��رى من��ا
وال كان وال ص��ار
وال قلت��م وال قلن��ا
وان كان وال ب�� ِد
م��ن العت��ب فباحلس��نى
فق��د قي��ل لن��ا عنك��م
كم��ا قي��ل لك��م عن��ا
هج��ر
كف��ى م��ا كان م��ن
ٍ
وق��د ذقت��م وق��د ذقن��ا
وم��ا أحس��ن أن نرج��ع
للوص��ل كم��ا كن��ا
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اس��تعرضنا يف الع��دد الس��ابق الف��رق ب�ين ال��ذكاة والضرائ��ب
واجلم��ارك ويف ه��ذا الع��دد نتعرف على مفهوم العش��ور وأول من
وضعه��ا:
أو ً
ال :مفهوم العشور:

ُعرف��ت ضريب��ة العش��ور بأنه��ا م��ا يؤخ��ذ عل��ى التج��ارات ال�تي مت��ر
حب��دود الدول��ة املس��لمة داخله��ا أو خارجه��ا ،س��وى مرة بها مس��لم
أو معاهد أو زمي بواس��طة الدولة .هذا ويُطلق إس��م العاش��ر على
الش��خص ال��ذي يق��وم اإلم��ام بتوظيف��ه م��ن أج��ل مج��ع الصدقات
م��ن التج��ار وحتقي��ق األمن هلم.

من بطون
الـكـــتـب
للكاتب
د /بدر الدين طه احمد
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جندي شرطة/
مسية عيسى هارون

ول��ذا جن��د إن م��ن امله��ام ال�تي مت توكي��ل العاش��ر به��ا ه��ي مهم��ة
جباية األموال على املقررة على املكلفني مبثل هذه الضريبة من
جه��ة ومحاي��ة أولئ��ك املكلفني لدفع مثل هذه الضريبة من جهة
ثانية.
ثانياً :أول من وضع ضريبة العشور يف اإلسالم وأدلة ذلك:

لق��د كان��ت ضريب��ة العش��ور معروف��ة يف العص��ور ال�تي س��بقت
عص��ر اإلس�لام حي��ث كان��ت موج��ودة ل��دى النظ��ام اليونان��ي
والفارس��ي ،كم��ا كان��ت معروف��ة ل��دى رجال الكنيس��ة يف أوربا.
(ه��ذا وق��د كان��ت الدول��ة تف��رض ه��ذه الضريب��ة م��ن منطل��ق
س��يادتها عل��ى أراضيه��ا .ل��ذا كان م��ن منظ��ور تل��ك الدول��ة إن
للدول��ة احل��ق يف أن تف��رض م��ا حتتاجه من أعباء مالية من أجل
مش��اركة الش��عب يف حتمل أعباء ومس��ئوليات الدولة ،فلما جاء
اإلس�لام مل خي��رج ع��ن ه��ذه القاع��دة حي��ث فرض على املس��لمني
ضرائ��ب خمتلف��ة ه��ي ال ُعش��ر أو نص��ف العش��ر أو اخلم��س وحن��و
ذلك .وقد فرض على الذميني ضريبة اجلزية بإعتبارهم رعايا
الدول��ة املس��لمة  ،وف��رض عل��ى مواط�ني غ�ير الدول��ة اإلس�لامية
الذي��ن مي��رون بتجارته��م يف احل��دود اإلس�لامية ،أو يدخل��ون
بتجارته��م إىل الب�لاد اإلس�لامية ضرائ��ب معين��ة ،عرف��ت بإس��م
العش��ور).

واجلدي��ر بالذك��ر إن ه��ذه الضرائ��ب مت إس��تخدامها يف عه��د
اخلليف��ة الراش��د عم��ر ب��ن اخلط��اب رض��ى اهلل عن��ه إذ مل تك��ن
موج��ودة يف عه��د الن�بي (صل��ى اهلل علي��ه وس��لم) ،أو يف عه��د أب��و
بكر الصديق رضي اهلل عنه ،أما يف عهد عمر فلقد اتسعت حدود
الدول��ة اإلس�لامية وأمت��دت مس��احتها ول��ذا فم��ن الطبيع��ي أن
أصب��ح م��ن س��كان ه��ذه الدول��ة أش��خاص غ�ير مس��لمني ،وه��ؤالء

بن سريين قال :بعثنا أنس بن مالك إىل العشور فقلت
له :تبعثنا إىل العشور من بني عمالك؟ قال :اما نرضى
أن أجعلك ما جعلين عليه عمر بن اخلطاب رضى اهلل
عنه أمرني أن آخذ من املس��لمني ربع العش��ر ومن أهل
الذم��ة نصف العش��ر ،وه��ذا كان بالعراق.

يس��تخدمون مراف��ق الدول��ة اإلس�لامية األم��ر ال��ذي
يس��بب هل��م أرباح �اً بس��بب ذل��ك .ل��ذا كان ال ب��د م��ن
أن تف��رض عل��ى ه��ؤالء وعل��ى املس��لمني أيض �اً الذي��ن
يف��دون أو خيرج��ون أو مي��رون بتجارته��م يف ح��دود
الدول��ة اإلس�لامية ضريب��ة ه��ي ضريب��ة العش��ور.
م��ا رواه أب��و يوس��ف ع��ن أن ب��ن س�يرين ق��ال:
.4
ثالثاً :ومما يدل على فرضية هذه الضريبة:
ما رواه أبو يوسف( :حدثنا عاصم بن احلسن أرادو أس��تعمالي عل��ى عش��ور األبل��ة ـ بلدة على ش��اطئ
.1
ق��ال( :كت��ب اب��و األش��عري إىل ب��ن اخلط��اب رضي اهلل دجل��ة وه��ي أق��دم من البص��رة فأبيت فلقي�ني أنس بن
مال��ك ق��ال :م��ا مينعك؟ فقلت العش��ور
عن��ه إن جت��ار م��ن قبلن��ا م��ن
أخب��ث ما عمل عليه الناس قال:
املس��لمني يأت��ون
فق��ال ل��ي ال تفعل ،عم��ر صنعه
أرض احل��رب
فجع��ل عل��ى أه��ل اإلس�لام ربع
فيأخ��ذون منه��م
العشر ،وعلى أهل الذمة نصف
العش��ر ،ق��ال فكت��ب
العش��ر وعل��ى املش��ركني م��ن
إلي��ه عمر رضي اهلل
لي��س ذمة العش��ر.
عن��ه ُخ��ذ أن��ت منه��م
وم��ا أخرج��ه مال��ك
.5
كم��ا يأخ��ذون م��ن
بن أنس رمحه اهلل عن س��امل
جتار املس��لمني .وخذ
بن عبد اهلل عن أبيه :إن عمر
من أهل الذمة نصف
بن اخلطاب كان يأخذ من
العش��ر ،ومن املسلمني
النب��ط من احلنطة والزيت
م��ن كل أربع�ين
نص��ف العش��ر م��ن أج��ل أن
درهم��اً دره��م ،ولي��س
يكث��ر ال��رزق إىل املدين��ة
دون املأت�ين ش��ئ ف��إذا
ويأخ��ذ م��ن القطني��ة
كان��ت مأت�ين ففيه��ا
العش��ر.
مخس��ة دراه��م وم��ا زاد
فبحس��بانه).
 .6م��ا رواه ب��ن مال��ك
أيضاً عن الساب بن يذيد
أب��و
م��ارواه
.2
إن��ه ق��ال كن��ت غالم��اً
يوس��ف أيض �اً ع��ن عم��رو
ب��ن ش��عيب إن أه��ل منب��ج ـ ق��وم م��ن أه��ل احل��رب ـ وراء م��ع عب��د اهلل ب��ن عتب��ة ب��ن مس��عود عل��ى س��وق املدين��ة
البح��ر كتب��وا إىل عم��ر ب��ن اخلط��اب رض��ى اهلل عن��ه يف عه��د عم��ر اخلط��اب رض��ي اهلل عن��ه ،فكن��ا نأخ��ذ من
دعن��ا ندخ��ل أراضي��ك جت��اراً وتعش��رنا ،فش��اور عم��رو النب��ط العش��ر .ق��ال ب��ن قدام��ة إن أم��ر العش��ور ش��اعت
رض��ي اهلل عن��ه أصح��اب رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه ب�ين الصحاب��ة رض��ى اهلل عنه��م ومل ينكره��ا أحد وهذا
وس��لم يف ذل��ك فأش��اروا علي��ه ب��ه ،فكانوا أول من عش��ر يع��د إمجاع �اً م��ن الصحاب��ة رض��ى اهلل عنه��م.
م��ن أه��ل احل��رب.
نواصل يف العدد القادم
.3

م��ا رواه أمح��د ب��ن حنمبل عن هش��ام عن أنس
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سؤال وجواب

5

دليل القيمة الجمركية
* س  :33إذا كان ل��دى اجلم��ارك قي��ودات
لس��لع مطابقة تتفق مع الس��لع حمل التقييم
يف مجي��ع ش��روط التطاب��ق إال أنه��ا ختتل��ف
معه��ا م��ن ناحي��ة املس��توى التج��اري أو الكمي��ة
أو وس��ائل النق��ل ـ فه��ل ي��ؤدي ه��ذا إىل ع��دم
إمكاني��ة اس��تخدام طريق��ة الس��لع املطابق��ة؟
 يف حال��ة اخت�لاف املس��توى التج��اري أواخت�لاف الكمي��ات أو اخت�لاف وس��ائل النق��ل
ف��إن االتفاقي��ة تس��مح بإج��راء تس��ويات ب�ين
قيم��ة الصفقة حمل التقيي��م وقيمة الصفقة
املستخدمة كسلعة مطابقة وقد يرتتب على
هذه التسويات التعديل بزيادة أو خفض قيمة
الس��لعة املطابق��ة ـ وبش��رط أن ال يت��م التعدي��ل
والتسوية إال يف حالة وجود أدلة قاطعة تثبت
معقولي��ة التعدي�لات ودقته��ا.

أو الدراس��ات أو التصميم اخلاص بها يف مصر
ـ فه��ل ميك��ن اس��تخدام ه��ذه القي��ودات للقي��اس
كس��لع مطابقة؟

 طبق�اً لن��ص االتفاقي��ة فإن��ه يف حال��ة وج��ودأكث��ر م��ن قيم��ة للس��لع املطابق��ة يت��م األخ��ذ
بالقيم��ة األدن��ى ال األعل��ى كم��ا يف أس��لوب
ب��روكل للتقيي��م.

 ال ميك��ن اعتب��ار ه��ذه القي��ودات م��ن قبي��لالس��لع املطابق��ة وذل��ك ألحكام امل��ادة ( )15فقرة
( 2ج) حي��ث أوضح��ت أن الس��لع ال�تي جتس��د
أو تعك��س اهلندس��ة والتطوي��ر واألعم��ال
الفني��ة وأعم��ال التصمي��م واخلطط والرس��وم
اهلندس��ية ومل يت��م إدخ��ال أي تعدي�لات عليه��ا
مبقتض��ى أح��كام امل��ادة ( )8الفق��رة (/1ب)4/
بس��بب أن ه��ذه العناص��ر ق��د مت تنفيذه��ا يف
بل��د االس��ترياد (مص��ر) وم��ن ث��م مل تع��د ه��ذه
القيودات من قبيل الس��لع املطابقة  4 -طريقة
الس��لع املماثل��ة لبن��ك فرع��ي.

س  :35عن��د اس��تخدام اجلم��ارك لطريق��ة
السس��لع املطابق��ة ـ تب�ين ل�لإدارة اجلمركي��ة
أن القيودات املتوفرة كسلع مطابقة تتضمن
أو مت إعداد الرس��ومات اهلندس��ية اخلاصة بها

* س :36يف حال��ة ع��دم إمكاني��ة تطبي��ق كل
م��ن الطريق��ة األوىل والطريق��ة الثاني��ة م��ن
ط��رق التقيي��م مت��ى ميك��ن اس��تخدام طريق��ة
الس��لع املماثل��ة؟

* س  :34عن��د اس��تخدام اجلم��ارك لطريق��ة
الس��لع املطابق��ة ـ تب�ين ل�لإدارة اجلمركي��ة
وج��ود أكث��ر م��ن قيم��ة للس��لع املطابق��ة ف��أي
القي��م خيتاره��ا؟
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عقيد شرطة/
حممد حامد احلسني
دائرة التخطيط

 يت��م اس��تخدام طريق��ة الصفق��ات اخلاص��ة الس��لعة حم��ل التقيي��م  -م��ع اآلخ��ذ يف االعتب��اربالس��لع املماثل��ة يف حال��ة فش��ل أو تع��ذر تطبي��ق اجل��ودة  -الش��هرة  -العالم��ة التجاري��ة.
الطريق��ة األوىل واألساس��ية من ط��رق التقييم * س  :38ماهي ش��روط تطبيق طريقة الس��لع
اجلمرك��ي (طريق��ة قيم��ة الصفق��ة) وتع��ذر املماثلة؟
الطريق��ة الثاني��ة (طريق��ة الس��لع املطابق��ة)
بش��رط أن يتوف��ر ل��دى اجلم��ارك قي��ودات س��بق  .1أن تك��ون متش��ابهة أو مماثل��ة يف اخلصائ��ص
للجمارك قبول قيمتها التعاقدية طبقاً ألحكام الطبيعي��ة واملكونات املادية.
املادة األوىل تكون مماثلة للس��لع حمل التقييم  .2ميكنه��ا أداء نف��س وظيف��ة الس��لع حم��ل
و واردة يف نف��س وق��ت االس��ترياد أو وق��ت قري��ب التقيي��م وقابل��ة للتب��ادل التج��اري معه��ا.
(مت حتدي��ده يف الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون
اجلم��ارك  2006/10خ�لال س��تني يوماً قب��ل أو بعد  .3أن تك��ون البضائ��ع املماثل��ة منتج��ة يف نف��س
بل��د إنت��اج الس��لعة حم��ل التقييم ونف��س املنتج.
تاري��خ تصدي��ر الس��لعة حم��ل التقيي��م).
 .4أن تكون مصدرة إىل مصر خالل ستني يوماً
س  :37ماهي السلع املماثلة؟
قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع حمل التقييم.
 ه��ي الس��لع ال�تي س��بق للجمارك قب��ول قيمتهاالتعاقدي��ة طبق��اً ألح��كام امل��ادة األوىل وال�تي  .5أن تك��ون مص��درة إىل مص��ر بنف��س املس��توى
تتماث��ل م��ع الس��لع املس��توردة حم��ل التقيي��م التج��اري وبنف��س الكمية ونفس وس��ائل النقل.
يف اخلصائ��ص الطبيعي��ة واملكون��ات املادي��ة –  .6أن تك��ون قيمته��ا التعاقدي��ة مقبول��ة طبق��اً
وميكنه��ا أداء نف��س وظيف��ة الس��لع ال�تي جي��ري ألح��كام امل��ادة األوىل مت تعديله��ا طبق�اً ألح��كام
تقييمه��ا  -وأن تك��ون قابل��ة للتب��ادل جتاري�اً م��ع امل��ادة الثامن��ة.
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االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
(جـــــــات)

تناولن��ا يف الع��دد الس��ابق الطريق��ة األساس��ية لتحدي��د القيمة
اجلمركي��ة ،وه��ي :قيم��ة الصفق��ة ،أو القيم��ة التعاقدي��ة وفق�اً
ألح��كام امل��ادة ( )1م��ن قواع��د التقيي��م اجلمركي .
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وسوف نتناول أحد الطرق البديلة من القواعد
يف ظ��ل اجل��ات ،علم�اً ب��أن التقيي��م يت��م وف��ق املواد
اخلاص��ة باتفاقي��ة التقيي��م اجلمرك��ي ،وقان��ون
اجلم��ارك لس��نة  1986لتعدي��ل 2010م.
طريقة السلع املطابقة:
ه��ي أح��د الط��رق البديل��ة يف حال��ة تعذر تطبيق
الطريق��ة األوىل وفق�اً ألحكام املادة ( )2من طرق
التقيي��م اجلمرك��ي (اجل��ات) ،وأح��كام املادة ()75
الفق��رة (/6( )4( )3أ ،ب) م��ن قان��ون اجلم��ارك.
تعن��ى الس��لع املطابق��ة ال�تي تتطاب��ق م��ع مجي��ع
اخلصائص املادية واجلودة والنوعية املنتجة من
نف��س بل��د االنت��اج .وحت��ى لوجود اختالف بس��يط
ال مين��ع ب��أن تك��ون الس��لع مطابق��ة .إال إذا كان
االختالف يف التصميمات ،أو الرس��وم اهلندس��ية،
أو ش��ئ يغ�ير املالمح.
الشروط الواجب توافرها حسب نص املادة (:)2
أن تك��ون الس��لع املطابق��ة م��ن نف��س بل��د
.1
االنت��اج.
أن تك��ون الس��لع مت اس��تريادها خ�لال
.2
 90يوم�اً عل��ى حس��ب ن��ص امل��ادة ( /6( )75ب) م��ن
قان��ون اجلم��ارك.
أ ،تك��ون الس��لع املس��توردة مت اس��تريادها
.3
نف��س
عل��ى
اخلصائ��ص ،ونف��س
حم��ل
الكمي��ات
ا لتقيي��م .
ح��ال
يف
.4
وج��ود س��لع مس��توردة
مطابق��ة مس��توردة
م��ن نف��س املورد جيوز
القي��اس عل��ى س��لع
أخ��رى م��ن نف��س بل��د

3
عميد شرطة (م)/
يوسف حممد اجلاك

االنت��اج.
يف حال��ة وج��ود أكث��ر م��ن قيم��ة للس��لع
.5
املطابق��ة حس��ب الش��روط األخ��ذ بالقي��م األدن��ى
حس��ب ن��ص امل��ادة ( )4( )75م��ن قان��ون اجلم��ارك.
يف حال��ة إضاف��ة أي أعم��ال هندس��ية
.6
يف التصمي��م ،أو الرس��ومات مضاف��ة للس��لع بع��د
االنت��اج ال ميك��ن اعتباره��ا س��لع مطابق��ة.
طريقة السلع املماثلة أو املتماثلة:
وهي كذلك أحد الطرق البديلة يف حالة تعذر
الطريق��ة األوىل .وج��ود عوائ��ق يف حال��ة تطبي��ق
طرق��ة الس��لع املطابق��ة وعل��ى حس��ب الت��درج يف
طرق التقييم اجلمركي يتم على حسب أحكام
امل��ادة ( )3م��ن اتفاقية التقيي��م اجلمركي.
تع�ني الس��لعة املماثل��ة ه��ي ال�تي يت��م قب��ول
قيمته��ا التعاقدي��ة ويقص��د بتل��ك الس��لع ال�تي
رغ��م كونه��ا غ�ير متش��ابهة يف كل اخلصائ��ص.
إال أنه��ا ذات خصائ��ص ومكون��ات مادية متش��ابهة
ومماثل��ة ميكنه��ا أداء نف��س الوظ��اف ال�تي تؤديه��ا
الس��لع املس��توردة.
الش��روط الواج��ب توافره��ا وفق�اً هل��ذه الطريقة
ف��إن مجي��ع الش��روط واألح��كام وف��ق امل��ادة ()2
يف طريق��ة الس��لع
املطابق��ة م��ن ط��رق
التقيي��م اجلمرك��ي
يت��م تطبيقه��ا بنف��س
األس��لوب .به��ذا ال
يوج��د اختالف كبري
ب�ين طريق��ة الس��لع
املطابق��ة أو املماثل��ة.
نواصل

مبادرة الجمارك الخضراء
يعم��ل ضب��اط اجلم��ارك عل��ى ضم��ان موافق��ة الس��لع
الداخل��ة أو اخلارج��ة م��ن الب�لاد لقانون اجلم��ارك والقوانني
واللوائ��ح الوطني��ة األخ��رى ذات الصل��ة.
أصبح��ت الي��وم العدي��د م��ن املش��اكل البيئية عاب��رة للحدود
يف طبيعته��ا وهل��ا تأث�ير عاملي ،وال ميك��ن معاجلتها على حنو
فع��ال إال م��ن خ�لال التع��اون الدولي واملس��ؤولية املش�تركة،
ً
ممكنة م��ن خالل مبادرة اجلم��ارك اخلضراء.
وال�تي غ��دت
تنظ��م العدي��د م��ن االتفاقي��ات البيئي��ة املتع��ددة األط��راف
حرك��ة الش��حنات التجاري��ة عالي��ة املخاط��ر ( :الكيميائي��ة
 ،البيولوجي��ة  ،االش��عاعية ،املتفج��رة ...اخل) ،ع�بر احل��دود
لألصن��اف ،وامل��واد ،واملنتج��ات ،وال�تي ه��ي يف ش��كل واردات،
أو ص��ادرات أو إع��ادة التصدي��ر ،وبالتال��ي ف��إن ضب��اط هئي��ة
اجلمارك املتواجدون يف اخلطوط األمامية واملسؤولون عن
مراقب��ة جت��ارة البضائ��ع االس�تراتيجية تلع��ب دوراً هام�اً يف
محاي��ة البيئة الوطني��ة ،والعاملية.
وللمعاه��دات واالتفاقي��ات ذات
الصل��ة بالتج��ارة أهمي��ة كب�يرة
يف عم��ل ضب��اط اجلم��ارك مث��ل
 ( :اتفاقي��ة ب��ازل بش��أن التحك��م
يف نق��ل النفاي��ات اخلط��رة
ع�بر احل��دود والتخل��ص منه��ا،
وبرتك��ول قرطاجن��ة بش��أن
الس�لامة اإلحيائي��ة واتفاقي��ة
حظ��ر تطوي��ر وانت��اج وختزي��ن
واس��تعمال األس��لحة الكيميائي��ة
وتدمريه��ا ،واتفاقي��ة التج��ارة
الدولي��ة يف األن��واع امله��ددة
باالنق��راض م��ن احليوان��ات
والنبات��ات الربي��ة (س��ايتس)،
وبرتوكول مونرتيال بشأن املواد
املس��تنفذة لطبق��ة األوزون واتفاقي��ة روت��ردام بش��أن تطبي��ق
إجراء املوافقة املسبقة عن علم بشأن مواد كيميائية خطرة
ومبي��دات متداول��ة يف التج��ارة الدولي��ة ،واتفاقية اس��تكهومل
بش��أن امللوث��ات العضوي��ة الثابت��ة).
وتنظ��م االتفاقي��ات البيئي��ة املتعددة األط��راف احلركة عرب
احل��دود جملموع��ة واس��عة م��ن الس��لع ق��د يواجهه��ا ضب��اط
اجلم��ارك أثن��اء عمله��م ،والتحق��ق م��ن الش��حنات ووثائقه��ا
مهم��ة معق��دة ومس��ؤولية كب�يرة ،وكذل��ك التحق��ق م��ن
االمتث��ال للقوان�ين الوطني��ة واخت��اذ اإلج��راءات عن��د ح��دوث
انته��اكات.
وته��دف مب��ادرة اجلم��ارك اخلض��راء إىل تعزي��ز ق��درات

رائد شرطة/
د .حممد املصطفى فضل مصطفى
رئيس شعبيت التحاليل العضوية
وغري العضوية
فرع املعمل اجلمركي اخلرطوم
ضباط اجلمارك يف تس��هيل التجارة
املش��روعة ،وكش��ف ومن��ع التج��ارة
غ�ير املش��روعة ،ومعرف��ة اجلوان��ب
العملي��ة لتنفي��ذ الضواب��ط املتعلق��ة
بتطبي��ق االتفاقي��ات البيئية املتعددة
األط��راف .
ويتطل��ب تنفي��ذ أح��كام االتفاقي��ات
البيئي��ة متع��ددة األط��راف يف
التش��ريعات الوطني��ة ق��دراً كب�يراً
م��ن اجله��د وااللت��زام ،وم��ع ذل��ك
ال يتوق��ع قي��ام ضب��اط اجلم��ارك
به��ذه املهم��ة وحده��م فعلى املس��توى
الوط�ني ميك��ن ملختل��ف ال��وكاالت
واملؤسس��ات املس��ؤولة ع��ن تنفي��ذ
االتفاقي��ات البيئي��ة متع��ددة
األط��راف تقدي��م املس��اعدة ملوظف��ي
اجلم��ارك يف عمله��م كم��ا ميكنها أيض��ا االعتماد على جهود
ه��والء الضب��اط لضم��ان االمتث��ال الوط�ني م��ع االتفاقي��ات
البيئي��ة املتع��ددة األط��راف .كم��ا أن كل منظم��ة ش��ريكة
مبب��ادرة اجلم��ارك اخلضراء قادرة أيضا على انتاج املعلومات
والتدري��ب و تقدي��م املس��اعدات املتخصص��ة األخ��رى ذات
الصل��ة باالتفاقي��ات البيئي��ة املتع��ددة األط��راف أو أي جم��ال
م��ن جم��االت اخل�برة فم��ن امله��م االع�تراف ب��أن الضب��اط
الذي��ن يعمل��ون لضم��ان ش��رعية التج��ارة وس�لامتها إمن��ا
يس��اعدون م��ن خ�لال جهوده��م عل��ى حتقي��ق بيئ��ة أفض��ل
ومس��تقبل مس��تدام لبلده��م ول��كل الع��امل.....
نواصل
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مقدمة:
ع��رف الع��امل التج��ارة من��ذ أق��دم العص��ور بداي� ً�ة
بالتب��ادل الس��لعي ،وتط��ورت حس��ب حاجي��ات
اإلنسان ومتيزه يف ابتكار وسائل اإلنتاج وتطويره
ومنائه واستقراره حتى وصل إىل مرحلة اإلنتاج
ال��ذي يس��د حاجي��ات اإلنس��ان يف مجي��ع اجمل��االت
الصناعي��ة والزراعي��ة واخلدمي��ة والتجاري��ة.
وم��ع ه��ذا التق��دم والتط��ور ازده��رت التج��ارة
ولتنظيم هذا النش��اط واالس��تفادة منه يف تطوير
ال��دول ،والقي��ام مبهامه��ا كان الب��د م��ن ف��رض
رس��وم عل��ى ال��واردات والص��ادرات وذل��ك محاي� ً�ة
القتصادياته��ا وصناعته��ا وجتارته��ا ومنتجاته��ا.
وكذل��ك ملعرف��ة احتياجاته��ا الضرورية ومحاية
جمتمعه��ا وعقائده��ا وأخالقياته��ا.
نش��أت اجلم��ارك يف الس��ودان إب��ان العهد الرتكي
بع��د غ��زو حمم��د عل��ي باش��ا للس��ودان ،فكان��ت
س��واكن حممي��ة تركي��ة ومين��ا ًء مت��ر ع�بره
البضائ��ع ال��واردة والص��ادرة ع�بر البح��ر األمح��ر
وكذل��ك التج��ارة الداخلي��ة ومنذ الع��ام 1906م مت
إنش��اء مصلح��ة اجلم��ارك لتطوي��ر العم��ل مبيناء
س��واكن وإص��دار قان��ون للجم��ارك وتنظي��م
العمل به بد ً
ال من مهامها اليت يقوم بها قبل نشأة
اجلم��ارك مدي��ري اإلدارات احمللي��ة لتحصي��ل
الرس��وم اجلمركي��ة ويف الع��ام 1909م مت إنش��اء
مين��اء بورتس��ودان ال��ذي س��بقه خ��ط س��كة حدي��د
بورتس��ودان 1905م وق��د كان��ت رئاس��ة اجلم��ارك
مبين��اء س��واكن .وبعدها انتقلت لبورتس��ودان ثم
إىل اخلرط��وم يف ع��ام 1914م.
ويف الع��ام 1913م ص��در قان��ون اجلم��ارك ،وال��ذي
ح��دد صالحي��ات ومس��ؤولية اجلم��ارك وال��ذي
قنن االس��ترياد وحدد الفئات الضريبية وكذلك
التشريعات لتحديد القيمة للغرض اجلمركي

عبد اللطيف الطاهر
اجلميعابي
مجركي سابق

الجمارك السودانية
الماضي والحاضر والمستقبل

فكان أكثر مشو ً
ال وتفصي ً
ال من قانون  1905ويعد
قان��ون 1913م نقل��ة مهم��ة يف العم��ل اجلمرك��ي
وال��ذي اس��تمر العم��ل ب��ه حت��ى ع��ام 1939م وال��ذي
مت تعديل��ه ع��ام يف ع��ام 1984م وع�بر ه��ذه املس�يرة
نستطيع أن نؤكد أن اجلمارك بكادرها البشري
وقوانينه��ا ولوائحه��ا ال�تي تط��ورت وف��ق متطلبات
عصرها قد أدت مهامها ونفذت أهدافها يف جوانبها
املختلف��ة (املالي��ة ،واالقتصادي��ة ،واالجتماعي��ة،
والسياس��ية واألمنية).
ً
نتيج��ة املس��تجدات اجلدي��دة عل��ى
إن
املس��تويني اإلقليم��ي والدول��ي إث��ر التط��ورات
الكب�يرة ال�تي ش��هدها الع��امل يف عص��ر العومل��ة
ف��كان لزام �اً عل��ى اجلم��ارك م��ن مواكب��ة ه��ذه
التط��ورات ال�تي أضاف��ت مله��ام اجلم��ارك مهام��اً
وأدواراً جدي��دة .الب��د م��ن التعام��ل معه��ا بعلمي��ة
يف ترقية اآلليات البش��رية والقانونية لتس��توعب
ه��ذه املس��تجدات ويف ه��ذا اجمل��ال فق��د اس��تطاعت
اجلم��ارك م��ن حوس��بة مجي��ع معامالته��ا وتعت�بر
يف ه��ذا اجمل��ال رائ��دة م��ا أدى لتس��هيل اإلج��راءات
واختصاره��ا وه��ي م��ن امله��ام املس��تجدة للجمارك
م��ن مطلوب��ات حرك��ة التج��ارة العاملي��ة ،وم��ن
امله��ام املس��تجدة محاي��ة حق��وق امللكي��ة الفكري��ة
وتأمني التجارة العاملية ومكافحة غسيل األموال
ومحاي��ة االقتص��اد الوط�ني م��ن األنش��طة غ�ير

القانوني��ة والتص��دي للجرائ��م العاب��رة للح��دود.
وإضاف��ة للمه��ام التقليدي��ة م��ن حتصي��ل الرس��وم
اجلمركية واملش��اركة يف وضع سياس��ات الدولة
االقتصادي��ة واملالي��ة .وتنفي��ذ الرقابة على التجارة
الدولي��ة .واملش��اركة يف صياغ��ة االتفاقي��ات
التجاري��ة والتفضيلي��ة .وتوف�ير املعلوم��ات
اإلحصائي��ة ومكافح��ة التهري��ب .ويت��م تنفي��ذ هذه
امله��ام ع�بر موان��ئ وحمط��ات اجلم��ارك املنتش��رة
على رقعة السودان شرقه وغربه ومشاله وجنوبه،
ووفقاً لذلك فقد استطاعت اجلمارك من تبسيط
هي��كل للتعريف��ة اجلمركي��ة وتش��ريعات ش��فافة
لتواك��ب قوان�ين ال��دول األخ��رى وال ختتل��ف إال
من بعض التفاصيل حسب خصوصية كل دولة،
وااللت��زام بإتفاقي��ة كيوت��و واليت ترع��اه اجلمارك
العاملي��ة.
ولق��د ظل��ت اجلم��ارك من��ذ االس��تقالل وحت��ى
1984م تتب��ع ل��وزارة املالي��ة وذل��ك لطبيع��ة دوره��ا
املرتب��ط ب��وزارة املالي��ة ولكنه��ا متي��زت باالنضب��اط
والشفافية يف العمل وتنفيذ مهامها وفق الضوابط

والقوان�ين املعم��ول به��ا مم��ا دف��ع البن��ك ال��دول يف
تقري��ره 2004م لالش��ادة خبل��و إدارة اجلم��ارك م��ن
مظاه��ر الفس��اد.
إن الرؤي��ة املس��تقبلية للجم��ارك تتطل��ب وض��ع
معاي�ير مهني��ة واس�تراتيجية وأهمه��ا التخطي��ط
االس�تراتيجي ال��ذي يراع��ي املتطلب��ات الدولي��ة مع
وض��ع الرؤي��ة والرس��الة لتحقي��ق األه��داف م��ع
تطوي��ر ال��كادر البش��ري بالتأهي��ل والتدري��ب ال��ذي
يواكب املتغريات واملستجدات وفق هيكل تنظيمي
لتس��تطيع تقدي��م خدم��ة مجركي��ة متمي��زة
وتكف��ل مه��ام تأهلي��ة وتدريبي��ة متط��ورة .وه��ذا
يتطل��ب التنس��يق والتواف��ق ب�ين مجي��ع األط��راف
اجلمركي��ة املتعاون��ة واملتعامل��ة م��ع اجلم��ارك
ألداء ه��ذه الرس��الة وكم��ا الب��د م��ن حس��م وض��ع
اجلم��ارك اإلداري يف تبعيت��ه ل��وزارة املالية رغم أن
اجلمارك حتتاج يف مكافحة التهريب لقوة مؤهلة
ومدرب��ة ألداء مه��ام ه��ذه اإلدارة .ولك��ن طبيع��ة
مهام املصلحة األخرى مجيعها حتتاج حلسم هذه
اإلزدواجي��ة وال�تي أض��رت باجلم��ارك كث�يراً.
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م��ن األمث��ال الش��عبية املعروف��ة (الرفي��ق قب��ل الطري��ق)
وه��و م��ن األمث��ال ال�تي نبع��ت م��ن حي��اة اجملتم��ع الس��وداني آن��ذاك..
ألن الس��فر كان يف معظم��ه بال��دواب ..وأرض الس��ودان الشاس��عة
كان��ت ترت��ع فيه��ا احليوان��ات ويكث��ر (الدعت) و (الدعت) ه��و الثعابني
والعق��ارب وماش��ابه ذل��ك فالرفق��ة إذن كان��ت مطلوب��ة وضروري��ة
ألي مس��افر والرفي��ق للطري��ق ه��و الرج��ل إذ مل نس��مع لرفق��ة إم��رأة
لرج��ل أو إمرأت��ان لوحدهم��ا ب��دواب ولك��ن عندما غنت الفنانة عائش��ة
موس��ى أمح��د (عائش��ة الفالتي��ة) األغني��ة الش��هرية مسس��م القض��ارف
غ�يرت مفه��وم (الرفي��ق قب��ل الطري��ق) ل��درء اخلط��ر وط��ول املس��افة
إىل (ياحبي��ب تع��ال نتق��ادم) (نس�ير س��وا نت��كامل) ..أي املش��ي ملس��افات
قص�يرة للتن��زه ،و(املقادم��ة) فيها احلنية وامل��ودة والتطايب إذ ال يعبء
(املتقادمون) مبن حوهلم من املش��ي متماس��كني  ،متحابني  ،متجاذبني
أط��راف احلدي��ث ال��ذي ال خي��رج م��ن حي��اة الري��ف والبداوة البس��يطة.
فف��ي الق��رى واألري��اف الس��ودانية يف وق��ت مض��ى كان الناس
ينتقل��ون راجل�ين ب�ين الق��رى ال�تي ال تبع��د كث�يراً بعضه��ا ع��ن بع��ض
..وخاص��ة ألداء الواجب��ات االجتماعي��ة فكان��ت النس��اء يلبس��ن (ت��وب
الزراق) والتوب املصبوغ (بال ِتفتة) بكسر التاء والشعر ممشط واملساير
متدلي��ة عل��ى اخلدي��ن املش��لخني وكان��ت ه��ذه الزي��ارات تت��م م��ا ب�ين
احلادي��ة عش��ر صباح�اً حت��ى بعيد منتصف النهار بع��د أن تعد األمهات
الغداء قبل خروجهن ولعلي هنا اس��تدعي منظراً مألوفاً وحنن صغار
أي تالمي��ذ يف امل��دارس الصغ��رى (امل��دارس الريفي��ة) يؤك��د عل��ى
امل��ودة والتآل��ف  ..يف (حبي��ب تعال نتقادم) ..كان يف قريتنا اجلميعابي
(صهري��ج م��اء) يف ص��در القري��ة ه��و امل��ورد الوحي��د ملياه الش��رب بعد أن
تالش��ت الس��قاية م��ن البئ��ر ،ودل��و موس��ى ..ترد النس��اء ذلك امل��كان وهن
حيملن (الصفائح) املصنوعة من األملونيوم ،وهي إحدى طرائق تعبئة
الزيوت يف ذلك الزمان وكان يف نفس الوقت (السقا) الذي يعبئ املاء
يف ُ
(اخل��رج) املصن��وع م��ن جل��د األبق��ار ليوزع��ه على بي��وت القرية فوق
مح��اره املطي��ع  ..ولك��ن كان (أمح��د ود خول��ة) بقامت��ه الطولي��ة ال�تي
تقوس��ت يف أعلى ظهره حيمل (اجلوز) وهو صفيحتان مثبت عليهما

ع��ود خش�بي عل��ى أطرافهم��ا ومعلقي�تن حببل على
ع��ود طوي��ل يضع��ه أعل��ى كتف��ه ي��وزع امل��اء عل��ى
بي��وت القري��ة دون كل��ل أو مل��ل .وكن��ا نس��معه
يردد نغمات مل ندر آنذاك هل هي أغنيات حلقيبة
الفن ،أم مقاطع من مديح الرسول صلى اهلل عليه
وس��لم وكان ذو لعث��ة وكان كث�يراً م��ا يعم��ل
حافي�اً يباش��ر توزي��ع امل��اء م��ن بزوغ الش��مس
حت��ى قبي��ل منتص��ف النه��ار ولكي يأخذ قس��طاً من
الراح��ة يس��ند ظه��ره املتعب على اجل��دار اخلارجي
ألي منزل (املصنوع من اجلالوص) ليدخن سيجارة
ماركة (شامبيون) الذي كان متوفراً آنذاك على
الرغ��م م��ن أن مظه��ر التدخني كان غري مألوفاً يف
قريتن��ا و ي��كاد يص��ل مرحل��ة العي��ب واحل��رام عن��د
كبارن��ا ..ينته��ي عمل��ه يف الظه�يرة .يع��ود ملن��زل
زوجت��ه (بت��ول ب��ت الري��ح) املُ َكني��ة باس��م (س��ندريا)
بفت��ح الس�ين رغ��م أن األمس��اء الغربي��ة وثقافتها ال
مكان هلا يف جمتمع بدوي ومل يسمع باسم مشابه
إال بعد عش��رات الس��نوات لنجمة الشاش��ة املصرية
(س��عاد حس�ني) امللقبة (بالسندريال).
كان��ت (س��ندريا) إم��رأة (خدوم��ة) يف
مناس��بات القري��ة ال تكتم��ل املناس��بة إال أن تك��ون
(سندريا) على رأس خدمة الضيوف جتهز الطعام،
لك��ن الش��اهدين يف ذل��ك الوق��ت كان��وا مندهش�ين
أن يف س��اعة العص��ر عن��د نهاي��ة األس��بوع يتح��رك
(أمح��د ود خول��ة) وزوجت��ه (س��ندريا) متجاوري��ن
(متقادم�ين) متماس��كني إىل حي��ث أه��ل زوجت��ه يف
الكامل�ين قري��ة (العب��دالب) ال�تي تبع��د ع��ن قري��ة
اجلميعابي إىل الشرق قرابة الكيلومرتين تفصل
بينهم��ا الرتع��ة الرئيس��ة ومقاب��ر حل��ة اجلميعاب��ي

إذ أن الكامل�ين
العب��دالب ترق��د
عل��ى ص��در الني��ل
األزرق يف احنناءته
الطبيعي��ة ،إذن
عندم��ا صدح��ت
الفنان��ة عائش��ة
أمح��د
موس��ى
(عائش��ة الفالتي��ة)
بسمسم القضارف،
ومقط��ع (حبي��ب
تع��ال نتق��ادم)
كأني بها تعين (ود
خول��ة وس��ندريا)،
فلعم��ري مل أرى م��ودة وعش��ق وتواضع �اً وثقاف��ة
مث��ل هذي��ن الزوج�ين وكان��ا مث��ا ً
ال يف كل ش��ئ
رغ��م ضي��ق ذات الي��د وبس��اطة العي��ش.
وألج��ل أن نرب��ط تاري��خ وتق��دم حضارات الش��عوب
الب��د أن نق��ارن ب�ين عم��ل (أمح��د ودخول��ة) يف
قري��ة اجلميعاب��ي الوادع��ة يف مش��روع اجلزي��رة
وب�ين (أس��بارتيوس لوي��س) يف قري��ة (ماروس��ي)
بضاحي��ة مدين��ة أثين��ا فكليهم��ا كان (يس��قي
الن��اس امل��اء) وه��م حف��اة يرت��دون س��روا ً
ال م��دكك
وصدوره��م عاري��ة يف أغل��ب األوق��ات م��ع أن لويس
ق��د ج��اء لعم��ل الس��قاية بع��د ترك��ه لرع��ي الغن��م
وض��أن القري��ة لك��ن م��ا يفص��ل بينهم��ا كذل��ك أن
كل نش��أ يف بيئ��ة خمتلف��ة (ف��ود خول��ة) ع��اش يف
بيئ��ة بدوي��ة متخلف��ة مل يلح��ق برك��ب التط��ور ،
ولوي��س ع��اش يف بيئ��ة متط��ورة تص��ل إىل مرحل��ة
املدني��ة باملقارن��ة م��ع تاري��خ األغاري��ق وحضاراتهم
قادت��ه أن يصب��ح أول بط��ل مارث��ون يف أول دورة
لأللع��اب األوملبي��ة الصيفي��ة يف التاري��خ بتحريض
من سكان قرية (ماروسي) لكنهما تقامسا بالشك
أجر املاء وس��قايته فمات (أمحد ود خولة) وحلقت
به (سندريا) يف رمضان قبل املاضي فلهما الرمحة
واملغف��رة م��ع اخلالدي��ن ب��إذن اهلل  ،وهك��ذا ظل��ت
سندريا ذكراها الوفية لزوجها وأهلها يف املنطقة.
ودمتم،،،،،،
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عدد كبري من رواد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك
مروا بهذه التجربة العجيبة واليت ال يعرفون هلا س��بباً،
ولتفس�ير ه��ذه املفاج��أة كان الب��د م��ن البح��ث والتفك�ير
للوص��ول لنتائ��ج تزي��ل ه��ذه الدهش��ة وه��ذا م��ا س��نعرفة
م��ن خ�لال ه��ذه املس��احة م��ن جدي��د امليدي��ا فالكثري ممن
لديه��م حس��ابات عل��ى الفيس��بوك يلتق��ون بأش��خاص قد
يعرفونه��م وق��د تك��ون امل��رة األوىل ال�تي يلتقونه��م فيه��ا
عل��ى أرض الواق��ع حت��ى هن��ا يب��دو األم��ر عادي �اً ولك��ن
ي��زورون
عندم��ا
عل��ى
صفاحته��م
الفي��س ب��وك جي��دون
املفاج��أة حي��ث يعرض
عليهم التطبيق ضمن
مقرتح��ات الصداق��ة
إح��دى الش��خصيات
التقاه��ا
ال�تي
الش��خص مؤخ��راً
وكأمن��ا الفيس��بوك
يق��وم مبراقب��ة كل
حتركاتن��ا وس��كناتنا.
لك��ن اتفاقي��ة ش��روط االس��تخدام
وصالحي��ات تطبي��ق الفي��س ب��وك
وال�تي ع��ادة ال يقرأه��ا الكثريي��ن،
حتت��وي على تفس�ير هلذه األش��ياء
حي��ث أن م��ن ضم��ن الصالحي��ات
ال�تي مينحه��ا املس��تخدم للفي��س
ب��وك إمكاني��ة الوص��ول للموق��ع
مبعن��ى أن الفيس��بوك م��ن حقه أن
يع��رف مواق��ع تواجدن��ا باس��تمرار
بع��دة ط��رق منه��ا ش��بكة ال��واي
ف��اي ال�تي نس��تخدمها و اي�بي املنطق��ة اجلغرافي��ة ال�تي
نقطنها ،باإلضافة اىل اجلي بي اس ورمبا أبراج اهلاتف
احملم��ول م��ن خ�لال االس��تعانة بش��ركات احملم��ول

إعداد :مساعد شرطة فين
محزة الرحيمة

احمللي��ة .وذل��ك ألس��باب جتاري��ة وفني��ة حبت��ة يف املق��ام
األول فمن خالل هذه امليزة يعرض الفيسبوك إعالنات
معين��ة بن��ا ًء عل��ى املوق��ع اجلغ��رايف ملس��تخدم احلس��اب
ال��ذي يعي��ش في��ه أو يتش��اركه م��ع أش��خاص ،حت��ى ل��و
مل نلتقيه��م أو نعرفه��م م��ن قب��ل باالضاف��ة اىل إعط��اء
األولوي��ة يف الظه��ور يف آخ��ر األخبار ملنش��ورات األصدقاء
األكث��ر قرب�اً م��ن الناحي��ة اجلغرافي��ة وال��ذي غالب�اً م��ا
ترتب��ط اهتماماتك باهتماماتهم حبكم البيئة واألوضاع
املش�تركة ال�تي تعيش��ونها ،تلك األم��ور جتعل جتربة
املس��تخدم االجتماعي��ة أكث��ر واقعي��ة.
ويعتم��د تطبي��ق الفي��س ب��وك عل��ى ع��دة عوام��ل
لتقدي��م اقرتاح��ات الصداق��ة يف ه��ذه احلال��ة منه��ا
األصدقاء املش�تركني واملوقع اجلغرايف واملناطق اليت
قمت بزيارتها مؤخراً ،فمثال إذا كنت تقطن مبدينة
لن��دن س��يظهر ل��ك الن��اس القاطن�ين بنف��س املدين��ة
وميكن��ك التأك��د م��ن ه��ذا إذا قم��ت بإنش��اء حس��اب
في��س ب��وك جدي��د وح��ددت
م��كان إقامتك فس��يظهر لك
األش��خاص املقيمني يف تلك
املنطقة ،واألشخاص الذين
قد حبثوا عنك مؤخراً أو قد
زاروا بروفايل��ك لع��دة مرات
وهك��ذا ميك��ن لفي��س ب��وك
أن يعل��م أن ذل��ك الش��خص
ميك��ن أن يك��ون ل��ك صل��ة
ب��ه ،كذل��ك االهتمام��ات
املتبادل��ة ونقص��د بذل��ك أن
يك��ون ذل��ك الش��خص عض��و
مبجموع��ات أن��ت منض��م
إليه��ا مس��بقاً أو ق��د س��جل
إعجاب��ه بإح��دى الصفح��ات اليت قد س��جلت إعجابك بها
هكذا يعلم الفيس بوك أنه من املمكن أن تكونوا أصدقاء.
***

الرقابة اجلمركية الفاعل��ة ملكافحة التهريب
وحماربة املخدرات ودع��م االقتصاد الوطين

متكن��ت إدارة مج��ارك احلاوي��ات س��وبا
م��ن ضب��ط كمي��ة كب�يرة م��ن حبوب
الكبتاج��ون خمب��أة داخ��ل حاوية

متكن��ت إدارة مج��ارك مطار اخلرطوم
من ضبط عدد  14,7كيلو جرام ذهب
عل��ى ش��كل س��بائك كان��ت يف طريقه��ا
.خل��ارج الب�لاد بصحبة أحد الركاب
متكن��ت إدارة مج��ارك مط��ار اخلرط��وم
وردي��ة الف��اروق «مغادرة» من ضبط حماولة
تهري��ب كمي��ة كبرية م��ن العملة (دوالرات
وري��االت س��عودية) خمب��اءة داخل دقي��ق زادنا
كم��ا متكن��ت أيض�اً م��ن ضب��ط س��بائك فض��ة
.إىل خ��ارج الب�لاد

متكن��ت أدارة املين��اء اجل��اف عط�بر م��ن
.ضب��ط  11200جهاز موبايل داخل حاوية
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امللف الصحي

السكري والحمل
Gestational Diabetes

د .عمر عثمان حممد
جممع عبدون سيد أمحد

يف هذا املقال نتطرق لعالقة احلمل مبرض السكري
نسبة سكري احلمل  %5 – 3من احلوامل.
ما الذي يسبب سكري احلمل؟.
ينش��أ س��كري احلم��ل ع��ن تغريات هورموني��ة خالل احلمل
ميك��ن أن تغ�ير ق��درة اجلس��م عل��ى اس��تعمال هورم��ون
اإلنس��ولني ،م��ادة اإلنس��ولني هام��ة ألنه��ا تس��اعد عل��ى
احملافظ��ة عل��ى مس��توى الس��كر يف ال��دم ضم��ن مس��توى
صح��ي.
األم��ر الرئي��س ال��ذي خيش��ى من��ه ه��و إمكاني��ة زي��ادة وزن
الطفل والتسبب بنتائج أخرى على صحة الطفل يف بطن
أم��ه وبعد والدته.
 إذا تضخ��م الطف��ل ( 4كيل��و أو أكث��ر) فق��د يصب��ح م��نالض��روري إج��راء عملي��ة قيصرية.
تكونني معرضة لإلصابة بسكري احلمل إذا كان:
 .1وزنك فوق املعدل الطبيعي.
 .2أفراد عائلتك مصابني بالسكري.
 .3سبق أن أجنبيت طف ً
ال وزنه أكثر من  4كلغ.
 .4سبق وأن أُصبت بسكري احلمل.
 .5سبق وأن أجنبت ميتاً.
كيف يشخص سكري احلمل؟
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يت��م فح��ص كل حام��ل للكش��ف ع��ن احتم��ال إصابته��ا
بسكري احلمل بني األسبوع الـ  28 – 24من احلمل ،أو أبكر
من ذلك للسيدات املعرضات لإلصابة (يف األشهر الثالثة
األوىل) وجيري فحص الدم وأنت صائمة ثم بعد تناولك
حملل��ول اجللكوز وتعد الق��راءات التالية غري طبيعية.
 صائمة 5- 3 :ملمول ( 95 – 4ملغ) أو أكثر. بعد ساعة 10- 6 :ملمول ( 191ملغ) أو اكثر.م��ا ال��ذي جي��ب فعل��ه إذا تب�ين أن امل��رأة احلام��ل مصاب��ة
بالس��كري؟
 -1تناول وجبات منتظمة.
 -2إدخال تغيريات يف النظام الغذاي.
 -3الب��دء حبق��ن اإلنس��ولني إذا مل يت��م التحكم بس��كر الدم
بص��ورة طبيعي��ة بع��د إعط��اء فرصة ملدة أس��بوعني تقريباً
م��ن احلمية الغذائية.
 -4جي��ب أن حتاف��ظ عل��ى س��كر ال��دم أق��ل م��ن  90مل��غ (5,2
ملم��ول) صائم��ة قب��ل وجب��ة اإلفطار.
 -5بعد س��اعة من األكل أن تكون نس��بة الس��كر بالدم أقل
من  130ملغ (.)7.7
 -6بع��د س��اعتني م��ن األكل أن تك��ون النس��بة أق��ل م��ن 118
مل��غ ( 6,6ملمول).
 -7يفض��ل اإلنس��ولني س��ريع املفع��ول ( )Analogueوم��ن
ثم قياس السكر بعد ساعة من الوجبة أو ميكن استخدام
(( Actrapidوقياس الس��كر بعد س��اعتني من األكل.
بعد الوالدة:
جي��ب إع��ادة فح��ص الس��كر م��ن  6أس��ابيع – أش��هر بع��د
الوالدة ومن ثم الفحص دورياً للكف عن احتمال االصابة
مب��رض الس��كري الن��وع الثاني.

رياضــــة الجمارك
نيمار يحدث المفاجاة وينتقل لسان جيرمان بمبلغ خرافى

سوق انتقاالت الالعبني ينتعش ومطالبات حبسم قيمة الالعبني حفظًا حلقوق األندية
مقدمة .:
انتق��ال جن��م برش��لونة الربازيل��ى نيم��ار دا س��يلفا إىل
صف��وف باري��س س��ان جريمان أح��دث ردود أفعال عنيفة
ف��ى األوس��اط الرياضي��ة العاملي��ة وذل��ك للمبل��غ الكب�ير
ال��ذي دفع��ه الن��ادى الباريس��ي للمهاج��م الش��اب ال��ذى
أح��دث انتقال��ه وترك��ه لنادي��ه الس��ابق برش��لونة ردود
أفع��ال كب�يرة ،وقابلها مش��جعو نادى برش��لونة حبس��رة
ون��دم عل��ى التفري��ط ف��ى موهب��ة كان��ت س��تفيد الن��ادى
كث�يراً نظ��راً لإلمكاني��ات الكب�يرة الت��ى ع��رف به��ا نيم��ار
 ,,م��ن ناحي��ة أخ��رى يع��د الش��رط اجلزائ��ى ال��ذى دفع��ه
باري��س س��ان جريم��ان األك�بر ف��ى الع��امل ومل حي��دث
أن ق��ام بدفع��ه ن��ادى أخ��ر مم��ا يؤك��د على املق��درة املالية
الكب�يرة هل��ذا الن��ادى ال��ذى زل��زل األرض حت��ت أق��دام
الن��ادي األش��هر ف��ى العامل وجعل األنظ��ار تتجه بقوة إىل
الدورى الفرنس��ى الذى جذب أنظار عش��اق كرة القدم
عموم�اً وعش��اق نيم��ار عل��ى وجه اخلصوص ف��ى مفاجأة
تعد األبرز خالل العام احلاىل تلك املفاجاة التى أسعدت
خص��وم البارس��ا و وخصم��ت كث�يراً م��ن س��عادة عش��اق
برش��لونة الذي��ن كان��وا حيلم��ون مبزي��د م��ن النجومي��ة
ب�ين الثال��وث اخلط�ير ميس��ى ونيم��ار وس��واريز .
قيمة كبرية لنجم أكرب.:
( )195ملي��ون إس�ترلينى ه��ى قيم��ة الالع��ب الضج��ة
نيم��ار أي م��ا يع��ادل ( )222ملي��ون ي��ورو س��يحصل
الالع��ب نيم��ار عل��ى مبل��غ( )26ملي��ون إس�ترلينى س��نوياً
مب��ا يع�ني أن الصفق��ة س��تكلف خزان��ة الن��ادى الباريس��ى
مبل��غ( )352ملي��ون إس�ترلينى .
* رئيس النادى الباريسي يتحدى.:
ناص��ر اخلليف��ى رئي��س الن��ادى الباريس��ى ومهن��دس
صفق��ة االنتق��ال ق��ال إن انتق��ال نيم��ار لباري��س كان
حتدي �اً كب�يراً للن��ادي للحص��ول عل��ى خدم��ات نيم��ار
املوه��وب وحت��دى اخلليف��ى ان امل��ال مل يك��ن ليس��بب أي
مش��كله للن��ادي مقاب��ل احلص��ول عل��ى خدم��ات الالع��ب
املوهوب الذى يعد إضافة للفريق الباريسى الذى يطمح
للذه��اب بعي��داً ف��ى الدوري��ات األوروبي��ة والفرنس��ية .
التخلى عن بعض الالعبني إلمتام التعاقد .:
أش��ار اخلليف��ى ان نادي��ه س��يتخلى ع��ن بع��ض العبيه من
أج��ل التعاق��د م��ع الالع��ب نيم��ار دون اإلخ�لال بقان��ون
اللع��ب النظي��ف .
مطالبات بتحديد قيمة الصفقات لالعبني .:
طال��ب ع��دد م��ن الرياضي�ين م��ن بينه��م رؤوس��اء أندي��ة

اعداد خالد هارون

وأعض��اء جمل��س إدارات ومتابع�ين لك��رة الق��دم العاملي��ة
بتحديد س��قف معني لالنتقاالت حتى ال يتضرر النادى
م��ن دف��ع أم��وال طائله قد تضعه ف��ى دائرة اإلفالس وقد
حت��ول دون تس��جيل العب�ين وه��ذا األم��ر جيع��ل إدارات
االندي��ة ف��ى موض��ع صع��ب ج��داً م��ع اجلماه�ير كم��ا
س��يفتح الب��اب عل��ى مصراعي��ه لالعب�ين لزي��ادة إجوره��م
ورفع قيمة التعاقدات أس��و ًة بزميلهم نيمار الذى أصبح
حدي��ث الع��امل بالبمبل��غ الكب�ير واخليال��ي ال��ذى دفع��ه
الن��ادى الباريس��ي هل��ذا الالع��ب الضج��ة .
تأثر برشلونة بانتقال الالعب لباريس
ير م��ن املراقب�ين أن ن��ادى برش��لونة اإلس��بانى
ي��رى كث� ٌ
ً
خاصة وأن الالعب
س��يتأثر كث�يراً برحيل جنمه نيم��ار
ومن��ذ تس��جيله فى النادى الكتلون��ى ظل حيقق جناحات
كب�يرة ،وأح��رز أهداف��اً رائع��ة م��ع الفري��ق وحس��م
الالع��ب العدي��د م��ن املباري��ات اهلام��ة بإح��رازه أه��داف
مجيلة جعلت عش��اق البارس��ا يعضون أصابع الندم على
التفريط فى موهبة شبابية كان ميكن أن حتل كثري
م��ن اإلش��كاالت .
رئيس البارسا  :رحيل نيمار غري مؤثر
رئيس نادى برش��لونة أكد أن ذهاب الالعب إىل النادى
الباريس��ي غ�ير مؤث��ر وباس��تطاعتهم إحض��ار البدي��ل
األفض��ل خاص��ة وأن الن��ادى ع��رف عن��ه صناع��ة النج��وم
 ،مش�يراً إىل أن برش��لونة كب�ير والكب��ار ال يتأث��رون
برحيل العب وأن البارسا قادرة فى تلبية رغبات عشاقها
بإح��راز األلق��اب وكس��ب النج��وم وأن رغب��ة الالع��ب هى
الت��ى حت��دد بق��اءه م��ن عدم��ه خاص� ً�ة وأن ال��والء للن��ادى
أو ً
ال .
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احلكايات التى مل تعد تنتهى عن قضايا وحوادث
التحرش اجلنسى واغتصاب واختطاف األطفال والتى
تؤرق مضاجع اجملتمع ال سيما األمهات ،ال ميكن
بأى حال من األحوال أن نظل نبحث هلا عن الدوافع
واألسباب ونكتفى كأمهات بالبكاء والعويل واالستنكار
والتظاهر ونغفل الدور الكبري الذى نلعبه فيها.
فال تكتفى كأم بالتنديد مبثل هذه احلكايات ..وال
تستكينى لكونها ظواهر دخيلة وتظلني أبداً فى حبث
دؤوب عن تفاسري ومربرات ملا بات عليه سلوكنا
االجتماعى من تر ٍد  ،وما تكابده براءة أطفالنا من
تع ٍد..فنحن أصحاب الدور األبرز فى توفري احلمايه
الالزمة ألطفالنا وإن كان ذلك على حساب حريتهم
وطفولتهم املنطلقة ،فما جدوى احلرية التى نتشدق
بها مع طفل فقد نقاءه وتلوثت ذاكرته بتجارب
مريرة وذكريات حالكة السواد وحرية دامية؟..سيظل
البعض حيتج على ما بتنا منارسه مع أبنائنا من رقابه
حمكمة ومالحقة دائمة وحتجيم لدائرة نشاطهم
وحركتهم  ..وسيتهكمون على خماوفنا وحرصنا
البالغ ويتهموننا بدفع أبنائنا حنو اإلصابه بالعديد
من األمراض النفسيه ،وإضعاف مناعتهم االجتماعيه
وتقليص جتربتهم احلياتيه وانفتاحهم على العامل...
وليكن!
 #ال يعنينى كثرياً أن تصبح ابنتى منغلقه على نفسها
وانطوائية وهادئة جداً طاملا ظلت حمتفظه بعذريتها
ومجاهلا الروحى تطالع قصص األطفال وتتصفح
جمالتها وترسم أحالمها باللون الزهري واألخضر

مع احتفاظ السماء لديها بكامل زرقتها دون أن تغشاها
الكوابيس املفزعة التى تقلق نومها وتبكيها لي ً
ال حتى
يبلل الدمع وسادتها بعد أن فقدت ثقتها فى نفسها َّ
ويف،
ويف من حوهلا.
وال يعنينى أن يغدو ابنى صبىاً وديعاً ومساملاً ال جييد
الشجار وال يتقن لعب كرة القدم ومل تعركه حياة
الشارع بالقدر الذى يشتد به عوده فهذا الشارع مل يعد
مصنعاً للرجال ولكن احتماالت اإلنكسار والضياع
واإلحنراف به صارت أكرب  ،ومل يعد (البلي ) هو اللعبه
األشهر فقد باتت العديد من األلعاب متارس فيه علناً
وتتحول الحقاً اىل ِحرف وطبيعه إنسانيه ضد الطبيعه.
 #إذن..كونى واعية..وال تعفى نفسك من املسؤوليه،
فكل األطفال الذين مت اغتصابهم كانت أمهاتهم
فى غفله ،بعيداً عنهم..منشغالت بشؤونهن العامة
واخلاصة ،ومل جيدن حينها سوى الندم والدموع.
تفقدى أطفالك باستمرار..واحبثى عن من هم أهل
للثقه ليعينوك فى رسالتك ففى الغالب ستكونني أماً
عاملة تسعى لتأمني مستقبلهم وال جيوز أن يكون ذلك
أبداً على حساب مستقبلهم أيضاً.
تابعيهم فى املدرسة والروضة..وعندما يقرتب زمن
عودتهم تفرغي الستقباهلم واحرصى على جعلهم
يسردون عليك تفاصيلهم اليوميه بتلقائية تتحول
لعادة دون أن تشعريهم بأنك حتققني معهم ،ال داعى
خلروجك للجريان ،أو الدكان أو (خت احلنه) فى زمن
تلك العودة ،فكم من طفل عاد به (الرتحيل) أدراجه
ألنهم وجدوا الباب مغلقاً بسبب غيابك أو استسالمك
للقيلولة أو انصياعك لسطوة (احلنه)..كل ذلك
(ملحوق) ولكن إحساسه بالغنب والضياع حينها ال
يضاهى ..وإحساس معلمته باحلنق واالستنكار أيضاً
غري مطلوب.
 #أحيطى عالقتك اخلاصة مع والده بسياج من السرية
والوعى...فكم من طفل حكى ملعلمته واصدقائه عن
مشه ٍد ليلى لوالديه وهو ال يعي تفاصيله وال أبعاده..
فتجده أما مفزوعاً مما رآه وتصوره اعتدا ًء جسدياً من
نوع آخر ،أو مدفوعاً بفضول التجريب واحملاكاة...
وكالهما شر .وإن كان هذا ال مينع ضرورة اجتهادك
فى اإلجابه على أسئلته احلائره فى هذا اإلطار ومتليكه
املعلومة الصحيحة واملنطقيه قدر اإلمكان وفق ما
يتوافق مع عمره.
فرجا ًء « ياعزيزتى....كونى وآعية ..وصادقة ..وقوية
 ،..واستميتى فى الدفاع عن أطفالك بكل ما متنحه لك
األمومه من حدس وطاقه....وتذكرى أن أمومتك تلك
أقوى أسلحتهم ضد خماطر احلياة.

