قراؤنا..
حتي��ة خال��دة مبارك��ة نبعثه��ا إليك��م يف الع��دد رق��م ( )97م��ن جمل��ة اجلم��ارك
للع��ام 2016م.
قراؤنا األفاضل..
كل ع��دد م��ن أع��داد اجملل��ة حيم��ل ب�ين طيات��ه مواضي��ع ه��ي انع��كاس جملري��ات
األح��داث والربام��ج واألنش��طة املختلف��ة باجلم��ارك ،منطلق�ين حن��و األه��داف
وال��رؤى الكلي��ة للهيئ��ة املنبثق��ة م��ن الغاي��ات الك�برى للدول��ة ال�تي ترم��ي إىل
التنمي��ة والتق��دم ورفع��ة إنس��ان ه��ذا البل��د املعط��اء ،فجمي��ع األنش��طة وال��ورش
والس��منارات واالجتماع��ات ال�تي تعقده��ا هيئ��ة اجلم��ارك س��واء أكان��ت داخلي��ة
أو مبش��اركة اجله��ات ذات الصل��ة تناق��ش مواضي��ع إم��ا اقتصادي��ة أو جتاري��ة أو
مجركي��ة ،تتبل��ور فيه��ا تش��ريعات وتوجيه��ات تصحي��ح املس��ار.
ُعق��د خ�لال الف�ترة الس��ابقة ع��دد من ال��دورات التدريبية خارج الس��ودان يف إطار
التأهيل والتدريب النوعي ،وأيضاً لقاءات عدة مجعت عدداً من املسؤولني بالسيد
رئي��س اهليئ��ة ملناقش��ة القضاي��ا ال�تي حتت��اج حل��و ً
ال جذرية ،وأبرز األنش��طة قيام
الورشة اليت تتعلق بإنشاء احملطة احلدودية الواحدة بني السودان وإثيوبيا ،اليت
تهدف إىل تسهيل التجارة واحلد من خماطر التهريب.
القراء األماجد..
حن��اول جاهدي��ن أن نك��ون حلق��ة الوص��ل ب�ين اهليئ��ة وبينك��م حت��ى تتواص��ل
مس�يرتنا اإلعالمي��ة ،ال�تي هي جزء من رس��التنا ،لنوف��ق إىل أعمال جليلة خالدة
تك��ون مرجع�اً ألجي��ال قادم��ة.

ودمتم يف حفظ اهلل ورعايته
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أخبــــــــار

هيئة اجلمارك بالتعاون مع الكوميسا تنظم ورشة عمل حول االطار القانوني النشاء احملطة
احلدودية الواحدة بني السودان واثيوبيا(القالبات  -املتمة)

ش��هدت قاع��ة االجتماع��ات بفن��دق كورنثي��ا باخلرط��وم
فعالي��ات ورش��ة العم��ل اخلاص��ة باالط��ار القانوني النش��اء
احملطة احلدودية الواحدة بني السودان واثيوبيا(القالبات
 املتم��ة) حي��ث ش��رف اجللس��ة االفتتاحي��ة الس��يد وزي��رش��ئون رئاس��ة اجلمهوري��ة رئي��س اللجن��ة العلي��ا للمعاب��ر

د.فض��ل عب��د اهلل فض��ل والس��يد
رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك الل��واء
ش��رطة /د.عب��د احلفي��ظ ص��احل
عل��ى والس��يد اخلب�ير القانون��ي
بالكوميس��ا املس�تر فرانس��يس
والس��ادة م��دراء االدارات العام��ة
والدوائ��ر واالدارات وحبض��ور
اجله��ات ذات الصل��ة حي��ث ناقش��ت
الورش��ة مس��ودة اتفاقي��ة احملط��ة
احلدودي��ة الواح��دة ب�ين الس��ودان
واثيبوبي��ا بغ��رض تس��هيل التجارة
واحل��د م��ن خماط��ر التهري��ب.
واجلدي��ر بالذك��ر ان نظ��ام
احملط��ة احلدودي��ة املش�تركة
مطب��ق يف العدي��د م��ن ال��دول
االفريقي��ة مث��ل زامبي��ا وزمباب��وي وب�ين روان��دا وبورن��دي
وافض��ي اىل نتائ��ج مقدرة يف حرك��ة التجارة الدولية بل
اصحب��ت تل��ك احملط��ات مناذج��ا حيت��ذى به��ا.
***

هيئة اجلمارك تتشرف بزيارة خطيب احلرم املكي فضيلة الشيخ الغامدي 2016/10/23
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نظم��ت االمان��ة العام��ة جلمعي��ة الق��رآن الكري��م
بهيئ��ة اجلم��ارك بالتعاون مع اجملل��س االعلي للدعوة
واالرش��اد بوالي��ة اخلرط��وم حماض��رة ديني��ة ك�برى
برئاس��ة اهليئ��ة قدمه��ا إم��ام وخطي��ب بي��ت اهلل احل��رام
فضيل��ة الش��يخ الدكت��ور /خال��د ب��ن عل��ي الغام��دي
،وش��رف الغام��دي رئاس��ة اهليئ��ة وبرفقت��ه كل م��ن
الش��يخ الدكت��ور /حمم��د املش��وح ،والش��يخ حمم��د
عطي��ة ب��ن مح��زة الشريف،والش��يخ س��ليمان ب��ن عب��د
اهلل القش��عمي ،و الدكت��ور الصدي��ق ب��ن إبراهي��م
الفكي ،والدكتور فخر الدين الزبري علي ،والدكتور
ط��ه عابدي��ن ط��ه حبضور فضيلة الش��يخ جابر ادريس
عويش��ة رئي��س اجملل��س االعل��ى للدع��وة بوالي��ة
اخلرطوم وكان يف إس��تقباهلم برئاس��ة اهليئة سعادة
الل��وءا ش��رطة /خلي��ل باش��ا س��ايرين والل��واء ش��رطة/
د .بش�ير الطاه��ر بش�ير والل��واء ش��رطة /أمح��د حمم��د
حمج��وب وحض��ور كب�ير م��ن الس��ادة م��دراء االدارات
والس��ادة الضب��اط ومنتس�بي ال��دوره احلتمي��ة مبعه��د
إبراهي��م حمم��ود لتدري��ب الضب��اط وع��دد م��ن طالب

كلي��ة عل��وم الش��رطة والقان��ون ومبش��اركة مجعي��ة
الق��رآن الكري��م االحتادي��ة ووالي��ة اخلرط��وم ومج��ع
غف�ير م��ن ضب��اط الص��ف واجلن��ود وحت��دث فضيل��ة
الشيخ الغامدي عن القدوة احلسنة يف االسالم اقتداء
بنبين��ا الكري��م علي��ه افض��ل الصل��وات والتس��ليم وق��دم
دروس وع�بر جليل��ه م��ن الس�يرة النبوي��ة ،ويف خت��ام
احملاض��رة اع��رب د .الغام��دي عن ش��كره وامتنانه هلذه
الدع��وة الكرمي��ة كم��ا عرب عن مدى س��عادته بزيارته
للس��ودان وم��ا وج��ده م��ن حف��اوه وحس��ن اس��تقبال.

أخبــــــــار

رؤية وطنية موحدة ملكافحة األلعاب واملفرقعات النارية
شاركت اجلمارك يف ورشة عمل بعنوان
«رؤي��ة وطني��ة موح��دة ملكافح��ة األلع��اب
واملفرقع��ات الناري��ة» ال�تي نظمته��ا اهليئ��ة
السودانية للمواصفات واملقاييس بالتعاون
مع مكتب عام مفرقعات الس��ودان ،ورعاية
كرمي��ة من األمري أمحد س��عد عمر وزير
جمل��س ال��وزراء .ومث��ل اجلم��ارك س��عادة
العقي��د حمم��د حام��د احلس�ين مدي��ر إدارة
السياس��ات االقتصادي��ة واجلمركي��ة
بتقديم ورقة عمل كش��ف فيها عن أرقام
فلكي��ة لعملي��ات اس��ترياد األلع��اب الناري��ة
وض��رب مث� ً
لا بالع��ام 2015م ال��ذي وصل��ت
القيم��ة في��ه ( 10مالي�ين دوالر) ،وصفه��ا
بأنه��ا أم��وال مه��درة الس��تجالب م��واد تض��ر
بالصح��ة وتزع��ج اجملتم��ع ،وتكل��ف الدول��ة
أم��وا ً
ال بالعمل��ة احل��رة ،وطال��ب س��عادة
العقي��د حبظ��ر كام��ل الس��ترياد األلع��اب

الناري��ة ،وض��رورة مراجعة أس��اليب مكافح��ة التهريب وتش��ديد الرقابة
عل��ى املعاب��ر واحل��دود اجلمركي��ة م��ع ال��دول اجمل��اورة ،كم��ا أش��ار إىل
ض��رورة تكام��ل األدوار ب�ين كل اجلهات وتضافر جهود القطاعني العام
واخلاص ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات غري احلكومية ،لالنتظام
يف جه��د وعم��ل مؤس��س يه��دف حملاربة الظاه��رة واجتثاثها من منابعها.

عدد من ضباط اجلمارك يقوم بزيارة تعريفية جملمع «صافات» للطريان
«التدري��ب املب�ني عل��ى مفه��وم
الكفايات (اجلدارات)» بإشراف
األس��تاذ أب��و بك��ر حيي��ى حبي��ب
اهلل.
اش��تمل الربنام��ج عل��ى
التعري��ف بالتدري��ب وأهميت��ه
يف نهض��ة املؤسس��ات ،وكيفية
التدري��ب احلدي��ث املب�ني عل��ى
الكف��اءات وقياس أثر التدريب.
وتضم��ن الربنام��ج زي��ارة
ميداني��ة إىل جمم��ع «صاف��ات»
للط�يران ،حي��ث مت تنوي��ر
الس��ادة الضباط بإنت��اج اجملمع
م��ن الطائ��رات ()03 ،02 ،01
وبداي��ة التصني��ع وتط��وره
زار عدد من ضباط اجلمارك من رتب العقيد واملقدم
وصيان��ة الطائرات للس��ودان ولدول اجل��وار اإلقليمي.
والرائ��د جمم��ع «صاف��ات» للط�يران يف إط��ار ال��دورة
وم��ن ث��م مت قام��وا جبول��ة يف ورش التصني��ع وصيان��ة
التدريبي��ة ال�تي أقامته��ا دائ��رة التدري��ب بالتع��اون م��ع
الطائ��رات.
مرك��ز «اجن��ز» للتدري��ب وتنمي��ة الق��درات بعن��وان
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أضواء
على
مقدم شرطة
سوسن علي صاغة

زيارة السيد وزير المالية
والتخطيط االقتصادي
مبناسبة عيد األضحى املبارك

مقدمة:

يف كل ع��ام ،وعق��ب الع��ودة م��ن عطل��ة عي��د األضحى املبارك ،تتش��رف هيئ��ة اجلمارك بزيارة
رب البي��ت إىل رئاس��ة اهليئ��ة ،لي��س لاللتق��اء واملعاي��دة وتلق��ي التحي��ة مبناس��بة عيد األضحى
من هيئة القيادة اجلمركية ،بل أيضاً لالس��تماع إىل توجيهات الس��يد وزير املالية .وقد ش��هد
صب��اح ي��وم األح��د املواف��ق 2016/9/18م حض��وراً أنيق�اً من قي��ادات العمل اجلمركي يف اس��تقبال
الس��يد الوزير وأركان حربه.
الق��رآن الكري��م كان
املبتدأ ..بعده اس��تهل الس��يد
رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك
س��عادة الل��واء ش��رطة د.
عب��د احلفي��ظ ص��احل عل��ي
حديث��ه قائ�ل ً
ا( :الس��يد
وزي��ر املالي��ة والتخطي��ط
االقتص��ادي األس��تاذ ب��در
الدي��ن حمم��ود ،الس��يد
وزي��ر الدول��ة باملالي��ة د.
عبد الرمحن ضرار ،السيد
وزي��ر الدول��ة جم��دي يس،
والس��يدة الفضل��ى من��ى أبو
ح��راز وكيل وزارة املالية..
الس�لام عليك��م ورمحة اهلل
وكل س��نة وأنت��م طيب��ون،
وتقبل اهلل من حجاج بيت اهلل احلرام ،ونتمنى للذين مل
يوفق��وا ه��ذا الع��ام يف أداء الفريض��ة أن يس��هل اهلل عليه��م
الع��ام املقب��ل أداءه��ا.
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يف ظ��ل حتدي��ات دولي��ة إقليمي��ة وحملي��ة كب�يرة
تعلم��ون أن هنال��ك تقلب��ات يف األس��عار العاملي��ة وتقلب��ات
يف أسواق املال وتذبذباً يف أسعار العمالت ،لكن نستطيع
الق��ول إن النص��ف األول م��ن العام ش��هد حتس��ناً يف األداء
اجلمرك��ي .وأعتق��د أن النس��بة ال�تي مت حتصيله��ا ه��ي
نس��بة مق��درة رغ��م ش��ح ال��واردات وقلته��ا واخنفاضه��ا

وضع��ف الق��وة البش��رية والتقلب��ات اإلداري��ة ال�تي م��رت
به��ا اهليئ��ة خ�لال الفرتة الس��ابقة ،وأن ال��ذي مت التوصل
إلي��ه يف ح��دود املعق��ول وإن ش��اء اهلل ما تبقى خالل الربع
األخ�ير م��ن الع��ام 2016م حن��اول ب��كل م��ا أوتين��ا م��ن جه��د
أن يف��وق حتصيلن��ا نس��بة أعل��ى م��ن  ،%100وذل��ك حس��ب
م��ا وضعن��اه م��ن خط��ة قص�يرة األج��ل ستش��تمل عل��ى
زي��ارات للمحط��ات اإليرادي��ة الوالئي��ة واملركزية لرفع
ال��روح املعنوي��ة للقوة وحثه��ا على مضاعفة اجلهد لرفع
األداء الع��ام ،لينعك��س ذلك على التحصيل منطلقني من
التزامن��ا الوط�ني جت��اه الوط��ن واملواط��ن).

وأض��اف( :يف ه��ذه العجال��ة نس��تأذن س��عادتكم خماطب��ة
اجلم��ع الكري��م واالس��تماع إىل توجيهاتك��م لتك��ون داعم��ة
لن��ا للوص��ول إىل أفض��ل النتائ��ج).
كلمة السيد الوزير:

املن��وط به��ا وس��نعمل عل��ى حتقي��ق مجي��ع الوس��ائل ال�تي
ت��ؤدي إىل ذل��ك وال�تي منه��ا:
* حتدي��ث النظ��م والرب��ط الش��بكي م��ع املتعامل�ين م��ع
اجلم��ارك وال�تي تس�يرون فيه��ا خبط��ى حثيث��ة.

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أفضل
اخللق أمجعني سيدنا حممد «صلى اهلل عليه وسلم».

* االهتم��ام برف��ع الق��درات البش��رية والتأهي��ل والتدري��ب
وذل��ك لضم��ان أداء متمي��ز للعامل�ين حت��ى يتمكن��وا م��ن
تقدي��م أداء وكف��اءة حتصيلي��ة متمي��زة.

األخوة واألخوات

* توف�ير بيئ��ة مناس��بة لتأم�ين درج��ة م��ن االس��تقاللية
واالنضب��اط.

السادة رؤساء هيئة القيادة
السالم عليكم
س��عيد أن أك��ون معك��م وحن��ن ن��زاول العم��ل بع��د قض��اء
عطل��ة عي��د األضح��ى ،ونس��أل اهلل أن يعي��ده علين��ا وعل��ى
أس��ركم وعل��ى أمتن��ا وأهلن��ا بالرخ��اء واخل�ير الكث�ير.
إخوتي:
حن��ن نش��هد هل��ذه اهليئ��ة ب��األداء املتمي��ز للعامل�ين ورف��د
اقتصادن��ا الوط�ني م��ن إي��رادات مت ّك��ن الدول��ة م��ن الوف��اء
بالتزاماته��ا يف تقدي��م اخلدم��ات واحلف��اظ عل��ى كي��ان
الدول��ة الس��ودانية ،ودورك��م كب�ير يف تغذي��ة خزين��ة
الدول��ة رغ��م كل التقلب��ات والتحدي��ات ال�تي تعرتضك��م
أثناء س�ير عملكم .ونش��هد هلذه القوة باالنضباط الكامل.
ونثم��ن ال��دور العظي��م يف التحصي��ل .وأطلب من العاملني
أن يبذل��وا م��ن مزي��داً م��ن اجله��د ملقابل��ة التحدي��ات ال�تي
تواجهه��ا بالدن��ا س��واء أكان��ت إقليمي��ة أو حملي��ة ،جتعلنا
نب��ذل جه��داً إضافي��اً يف التحصي��ل ،وأن حيق��ق الرب��ط
مبس��توياته س��واء أكان��ت ضرائ��ب مجركي��ة أو الرب��ط
املق��رر يف املوازن��ة باإلضاف��ة إىل األداء غ�ير النق��دي ،وذلك
يف ظ��ل السياس��ات املتبع��ة
يف فات��ورة االس��تهالك
وانع��كاس ذل��ك عل��ى
األداء الع��ام ،إضاف��ة إىل
اخنف��اض األس��عار العاملية
ال��ذي كان أث��ره واضح �اً
عل��ى الس��لع ال��واردة ..ه��ذه
األوض��اع حتتم علينا إتباع
سياس��ات جدي��دة تدع��م
موقفن��ا احلال��ي.
وس��نمضي يف وض��ع
والربام��ج
السياس��ات
واخلط��ط م��ن أج��ل
والتحدي��ث
التطوي��ر
ولتف��رغ اهليئ��ة لل��دور

وهذا العمل ال يتأتى إال باملسؤولية التضامنية بيننا وبني
إخوانن��ا يف وزارة الداخلي��ة ،وأن نعم��ل يف تناس��ق وتناغ��م
وانس��جام لتحقيق األهداف املنش��ودة .وأيضاً التنس��يق مع
جمل��س ال��وزراء واجله��ات ذات الصل��ة يف وزارة التج��ارة
واالستثمار.
ال ب��د أن أحي��ي عربك��م إخوانن��ا يف احملط��ات اجلمركي��ة
املنتش��رة يف كل بق��اع الس��ودان ،وأحي��ي أيض��اً الذي��ن
أكرمه��م اهلل بالش��هادة وفاض��ت أرواحهم زكية طاهرة،
وأحيي أسر اجلمركيني املعاشيني الذين كان هلم األثر
الواض��ح يف تطوي��ر األداء ،ونرتح��م عل��ى األم��وات منه��م،
واألحياء ربنا ميد يف أيامهم ..وال يفوتين يف هذه الساحنة
أن أق��ول لك��م إن ش��اء اهلل س��نكون م��ن خلفك��م ،ومتنح��ون
األج��ر واملكاف��أة اجملزي��ة بق��در م��ا تقدم��ون وتبذل��ون م��ن
جهد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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احملطة احلدودية املشرتكة بني السودان واثيوبيا
عنوان لتسهيل حركة التجارة وللحد من علميات
التهريب واجلرائم العابره للحدود.

ـر

أعده :مالزم اول شرطة/
رشا حسني الصادق
تس��هي ً
ال وتبس��يطاً حلرك��ة التج��ارة العاملي��ة وف��ق
االتفاقي��ات املنظم��ة حلرك��ة التج��ارة ،نظمت هيئة
اجلم��ارك بالتع��اون م��ع منظم��ة «كوميس��ا» ورش��ة
عمل حول اإلطار القانوني إلنشاء احملطة احلدودية
الواح��دة ب�ين الس��ودان وإثيوبيا بفندق «كورنثيا» يف
الف�ترة م��ن  20 -17م��ن ش��هر أكتوب��ر ،بتش��ريف
د .فض��ل عب��د اهلل وزي��ر ش��ؤون رئاس��ة اجلمهوري��ة
والدكتور اللواء شرطة د .عبد احلفيظ صاحل علي
رئيس هيئة اجلمارك ،واملس�تر فرانسيس كرميوتا
اخلب�ير القانون��ي واحملام��ي وموث��ق العق��ود ،وحض��ور
اجله��ات ذات الصل��ة .وخرج��ت الورش��ة مبؤش��رات
مهم��ة تص��ب يف مصلح��ة وض��ع اإلط��ار القانون��ي
للمحط��ة احلدودي��ة الواح��دة.
رئاس��ة اجلمهوري��ة تدع��م قي��ام احملط��ة احلدودي��ة
املش�تركة
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اجلمركي��ة ،الفت�اً إىل ضرورة االس��تفادة القصوى
من الورشة وبناء إطار العالقة اإلدارية لتسيري دفة
املعاب��ر مب��ا خي��دم مصلح��ة البالد والعباد ،الس��يما أن
الورش��ة ج��اءت والب�لاد تواج��ه حتدي��ات العص��ر م��ن
تكت�لات اقتصادي��ة ودولي��ة األم��ر ال��ذي حيت��م علين��ا
ضرورة تبين معايري تسهيل التجارة وبناء شراكات
واتفاقيات ثقافية مع مجيع دول اجلوار وفق النظم
احلديثة ،ومن هنا نؤكد وقوف رئاس��ة اجلمهورية
م��ع قيام احملطة احلدودية املش�تركة وقيام النافذة
الواح��دة واإلدارة املنس��قة للح��دود وتقدي��م الدع��م
ال�لازم لذل��ك م��ن معدات وبنية حتتية وبناء ش��بكات
الرب��ط ب�ين مجي��ع الوحدات ،وقال( :نثم��ن دور هيئة
اجلم��ارك والوح��دات احلكومي��ة والقط��اع اخل��اص
يف الس��عي اجل��اد واهل��ادف لالرتق��اء بتب�ني معاي�ير
تس��هيل التج��ارة الدولي��ة).

تفاع��ل املنظم��ات الدولي��ة لتطوي��ر أس��لوب التج��ارة
خ�لال كلمت��ه أوض��ح د .فض��ل عب��د اهلل فض��ل وزي��ر
التقليدي��ة
ش��ؤون رئاس��ة اجلمهوري��ة أن قي��ادة الدول��ة تول��ي
االهتمام الكبري لتنشيط وتفعيل دور املعابر يف خلق الل��واء ش��رطة د .عب��د احلفي��ظ ص��احل عل��ي رئي��س
روح اإلخ��اء م��ع اجل�يران أو ً
ال ،ث��م تس��هيل حرك��ة هيئ��ة اجلم��ارك أك��د أن هيئ��ة اجلم��ارك مل تك��ن
التج��ارة الدولي��ة من أجل االرتقاء باالقتصاد وزيادة مبع��زل ق��ط ع��ن تقاطعات حركة التج��ارة الدولية
مع �دّل الدخ��ل إلنس��ان الوالي��ة احلدودي��ة م��ع أي��ة واجلرائم العابرة للحدود ،فاملعادلة تقتضي الس��عي
دول��ة م��ن دول اجل��وار ،كم��ا جي��يء االهتم��ام أيض�اً ال��دؤوب للمواءم��ة م��ن أج��ل االرتق��اء باالقتص��اد م��ن
كهدف ملكافحة اجلرائم العابرة للحدّود من جرائم خالل تس��هيل انس��ياب حركة التجارة الدولية ،ويف
املخدرات واالجتار بالبشر ،مشرياً إىل متابعة النشاط ذات الوق��ت من��ع جرائ��م اجملتم��ع ال�تي تنش��ط أينم��ا
الف ّع��ال م��ن خالل اللجنة االقتصادية العليا برئاس��ة نشطت التجارة الدولية ،لذلك كانت اجلمارك وما
األخ نائ��ب الرئي��س واللجن��ة الفني��ة االقتصادي��ة زالت تعمل مع شركائها من الوحدات احلكومية يف
واللج��ان الفني��ة املتخصص��ة واللجن��ة الفني��ة االس��تفادة م��ن معاي�ير تس��هيل التج��ارة الدولي��ة م��ن

خ�لال تفاع��ل املنظم��ات الدولي��ة كمنظمة اجلمارك
العاملي��ة ومنظم��ة التج��ارة الدولي��ة والتكت�لات
اإلقليمية االقتصادية والسياسية كإقليم «كوميسا»
و»إيق��اد» م��ع أي نش��اط لدول��ة عض��و يف س��بيل تطوي��ر
أسلوب التجارة التقليدية إىل أحدث النظم .ومن هنا
كان الس��بيل للس��ودان ومجهورية إثيوبيا الفيدرالية
الس��عي التفاقي��ات تفض��ي إلتب��اع النه��ج احلدي��ث يف
العالق��ة التجاري��ة بينهم��ا ،وبالتال��ي ج��اء االتفاق على
تطبي��ق نظ��ام احملط��ة احلدودية املش�تركة ()OSBP
ونظ��ام اإلدارة املنس��قة للح��دود ،وأوض��ح أن إتب��اع
نه��ج احملط��ة احلدودي��ة املش�تركة ( )OSBPواإلدارة
املنسقة للحدود ( )CBMيقتضي درجة من القدرة يف
املفاهيم والثقافة بني الوحدات احلكومية والش��ركاء
من أصحاب املصلحة ،األمر الذي يتطلب وضع إطار
قانون��ي حي�دّد إطار العمل العام بني الش��ركاء ثم من
بع��د إط��ار قانون��ي لالتفاقي��ة ب�ين دول�تي اجل��وارّ ..
لكل
هذا كان البد من االستفادة من اخلربات يف حميطنا
اإلقليم��ي ،وم��ن هن��ا كان��ت االنطالق��ة يف االتص��ال
بـ»كوميسا» ملا هلا من خربات ،وقال إن هيئة اجلمارك
تتق��دم بالتحي��ة والش��كر ملنظم��ة «كوميس��ا» لس��رعة
االس��تجابة لطل��ب اجلم��ارك بابتعاث خ�براء يف جمال
القان��ون واإلج��راءات مفهوم �اً وتطبيق �اً لرف��ع ق��درات
مجيع منس��وبي الوح��دات احلكومية ذات االختصاص
يف حرك��ة التج��ارة الدولي��ة واحت��اد أصح��اب العم��ل،
ش��ام ً
ال املخلص�ين واملوردي��ن واملصدري��ن واحت��اد غرف
النق��ل ال�بري ووكالء الش��حن البح��ري.
احملط��ة احلدودي��ة املش�تركة واح��دة م��ن معاي�ير
تس��هيل التج��ارة
ذك��ر العمي��د /حس��ب الكريم آدم الن��ور رئيس اللجنة
الفني��ة اجلمركي��ة املش�تركة ب�ين الس��ودان وإثيوبيا
ورئي��س جلن��ة إدارة تنس��يق املعاب��ر احلدودي��ة م��ع
دول اجل��وار ،ذك��ر أن النم��و املط��رد يف حج��م التج��ارة
الدولي��ة ب�لا ش��ك تصاحب��ه تعقيدات يف البيئ��ة العاملية
اجلدي��دة ،بظه��ور اجلرائ��م العاب��رة للح��دود وجرائ��م
تهري��ب املخ��درات واالجت��ار يف البش��ر ،إضاف��ة للس��عي
من أجل مواجهة النمو يف حجم التجارة الدولية ،كل

ذلك يتطلب اختاذ تدابري يف عملية تنسيق اإلجراءات
يف احل��دود م��ن أج��ل االس��تخدام األمث��ل للم��وارد م��ن
خ�لال التوفي��ق ب�ين التس��هيل والرقاب��ة م��ن خ�لال
تب��ادل املعلوم��ات ،ولتحقيق ذلك فقد قامت املؤسس��ات
الدولي��ة االقتصادي��ة كمنظم��ة (اجلم��ارك العاملي��ة)
« »WCOومنظم��ة التج��ارة الدولي��ة « »WTOوالبنك
الدولي ،قامت هذه املؤسس��ات الدولية باعتماد معايري
لتس��هيل التج��ارة ،وج��اءت تل��ك املعاي�ير ممثل��ة يف
اإلدارة املنسقة للحدود « »CBMكمفهوم من املفاهيم
احلديث��ة يف أدبي��ات التج��ارة الدولي��ة واجلمركي��ة
ال�تي تع�ني تنس��يق إج��راءات الوح��دات احلدودي��ة
جملابه��ة حتدي��ات الق��رن املتمثل��ة يف انس��ياب التج��ارة
الدولي��ة املش��روعة ومحاي��ة احل��دود م��ن االحنراف��ات
الس��البة نتيجة حري��ة احلركة .أيضاً ظهر مصطلح
احملط��ة احلدودي��ة املش�تركة ( )OSBPكواح��د
م��ن معاي�ير تس��هيل التج��ارة وجمابه��ة تعقي��دات
اإلج��راءات اجلمركي��ة ،وإج��راءات مجي��ع الوح��دات
احلكومية الشريكة يف انسياب التجارة وتوفري بنياتها
األساس��ية ،وأش��ار إىل أن اللجن��ة الفني��ة االقتصادي��ة
م��ع دول��ة إثيوبي��ا الش��قيقة ال�تي تفرع��ت منه��ا اللجنة
اجلمركي��ة الفني��ة املش�تركة ب�ين الس��ودان وإثيوبيا
ضم��ن جل��ان أخ��رى متخصص��ة كلجن��ة التج��ارة
وجلن��ة النق��ل وجل��ان أخ��رى ،وق��ال إن اللجن��ة الفني��ة
اجلمركي��ة ب�ين الس��ودان وإثيوبي��ا توصل��ت إىل
اعتم��اد معي��ار احملطة احلدودية املش�تركة ()OSBP
كنم��وذج أمث��ل ،واخت��ذت م��ن حمط�تي (القالب��ات
الس��ودانية واملتم��ة اإلثيوبي��ة) حمط��ة منوذجي��ة
ينطل��ق منه��ا تطبيق التجربة ،وقال( :لتأكيد النجاح
واالرتقاء بهذا املعيار كانت هناك ضرورة لالستفادة
م��ن التج��ارب الس��ابقة لل��دول تزامن�اً م��ع رف��ع ق��درات
منس��وبينا م��ن الوح��دات احلكومي��ة احلدودي��ة وقط��اع
أصحاب العمل ،لكونها تقوم على االتفاق بني دولتني
ف��إن البن��اء القانون��ي الس��ليم هو الذي يضمن اس��تمرار
العالق��ة وضم��ان حتقي��ق األه��داف بعدال��ة ب�ين أي
دولتني.
***
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معبر «أرقين» الحدودي البري صرح من
صروح التالقي العربي واألفريقي
«أرقني» مكمل ملعرب «أشكيت  -قسطل» وليس هنالك تنافس إمنا بعد تنموي
املعرب خيدم حركة التجارة الدولية ووحدة أفريقيا
مع�بر «أرق�ين» احل��دودي ب�ين الس��ودان ومص��ر عل��ى
بع��د ( )058كيلوم�تراً مش��ال العاصم��ة اخلرط��وم
و( )363كيلومرتاً من مدينه دنقال يقع على الضفة
الغربي��ة لنه��ر الني��ل ،ب��دأ العم��ل ب��ه من��ذ الع��ام 2102م
ومت جتهي��زه باملراك��ز اخلدمي��ة كاف��ة كص��االت
ال��ركاب واألجه��زة املختص��ة :اجلم��ارك ،اجل��وازات،
امل��رور ،احلج��ر الصح��ي ،احلج��ر الزراع��ي ،التج��ارة
تالق للشعوب العربية واألفريقية
صرح
ٍ
واألجه��زة األمني��ة األخ��رى ليس��اهم يف تنش��يط
حرك��ة التج��ارة ب�ين الس��ودان ومص��ر وال��دول وزي��ر النق��ل والط��رق واجلس��ور الس��يد /م��كاوي
األفريقي��ة واألوروبي��ة.
حممد عوض ،لدى خماطبته حفل تدشني االفتتاح
التش��غيلي للمعرب ،وصف اللحظة بالتارخيية وقال
العرس القاري
إن حكومة السودان بقيادة رئيس اجلمهورية كانت
وس��ط حض��ور كب�ير م��ن اجلانب�ين مت االفتت��اح تتاب��ع قي��ام ه��ذا املع�بر ،ال��ذي يرب��ط مص��ر والس��ودان
التجرييب ملعرب «أرقني» الربي احلدودي بني السودان بطريق يبلغ ( )054كيلومرتاً وسيكون معرباً إقليمياً
ومص��ر ال��ذي يرب��ط البلدين ع�بر الوالية الش��مالية،
وش��هد حف��ل التدش�ين م��ن اجلان��ب الس��وداني وزي��را
النقل والطرق واجلس��ور والتجارة اخلارجية ووالي
الوالي��ة الش��مالية ،وعن اجلانب املص��ري وزير النقل
والتعاون الدولي وحمافظ أس��وان ،حبضور عدد من
اجله��ات ذات الصل��ة ومجع غفري من ش��عيب البلدين.
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ودولي�اً ،وق��د ب��دأ العم��ل في��ه من��ذ الع��ام 2102م بتش��ييد العالق��ات وحرك��ة التج��ارة الدولي��ة يف اجمل��االت
الطريق القاري بني «أرقني» وشبكة الطرق املختلفة ،كاف��ة ،وخي��دم وحدة أفريقيا ،مؤكداً حرص الدول
وتوج��د ب��ه صال��ة ركاب وج��وازات وم��رور وحج��ر األفريقي��ة عل��ى حرك��ة الص��ادرات وال��واردات.
صح��ي وجت��ارة ومج��ارك وأجه��زة أمني��ة ومراك��ز
تنظيم حركة التجارة
خدمي��ة .وأش��ار الس��يد الوزي��ر إىل أن املع�بر يع��د م��ن
ص��روح التواص��ل والتالق��ي والتكام��ل لي��س م��ع مشال وزي��ر التع��اون الدول��ي املص��ري األس��تاذة /س��حر نصر
الوادي فحس��ب وإمنا مع كل الش��عوب العربية ،ويع ّد ذك��رت أن املين��اء ل��ه أهمي��ة ك�برى ملص��ر والس��ودان
املع�بر الثان��ي عل��ى الني��ل بع��د معرب «أش��كيت -قس��طل» والق��ارة األفريقي��ة عام��ة ،وم��ن خالل��ه س��يتم تنظي��م
ال��ذي س��اعد يف حرك��ة التج��ارة م��ع مص��ر ودول حركة السفر لألفراد وحركة التجارة بني البلدين
«كوميس��ا».
والدول األفريقية الواقعة على طريق (اإلسكندرية -
كيب تاون) جبنوب أفريقيا ،باإلضافة للمساهمة يف
عمق العالقات الثنائية بني البلدين
تنمية املنطقة احمليطة وخلق مش��اريع تنموية مهمة
أش��ار وزير التجارة اخلارجية الس��يد /صالح حممد وس��يلعب دوراً مهم �اً يف تعظي��م العالق��ات .وقال��ت إن
احلسن إىل أن قيام معرب «أرقني» بني السودان ومصر «أرقني» مكمل ملعرب «أشكيت – قسطل» وليس هنالك
يعك��س عم��ق العالق��ات الثنائي��ة ،وس��يكون ناف��ذة تناف��س إمن��ا بعد تنموي ويعد من أهم مش��اريع وحدة
لتب��ادل الس��لع ويع� ّد طريق�اً قاري�اً يرب��ط كل ال��دول أفريقي��ا ،موضح��ة أن املع�بر م��ن املتوق��ع أن يس��اهم يف
األفريقي��ة باألوروبي��ة عرب الس��ودان ،مبيناً أن منطقة حرك��ة التب��ادل التج��اري بني البلدي��ن ودعم حركة
«أرقني» س��تزدهر بعد هذا املعرب ،حيث ستش��هد طفرة الس��لع واخلدم��ات واألف��راد لدع��م جه��ود التنمي��ة،
جتارية بعد إنشاء منطقة جتارية حرة باإلضافة إىل ويعظ��م ف��رص إدماج اقتص��اد البلدين وإنعاش احلياة
إنش��اء مش��اريع جتاري��ة وزراعية.
االقتصادي��ة يف املنطق��ة ،ويش��كل جبه��ة تع��اون قوي��ة
ونواة حقيقية للتكامل االقتصادي العربي واألفريقي
بناء التنمية بالوالية الشمالية
لدع��م مس�يرة التنمية.
وأك��د وال��ي الوالي��ة الش��مالية املهن��دس عل��ي العوض
اجلمارك باملعرب كفاءة عالية
اس��تقرار األم��ن والتواص��ل بني الس��ودان ومص��ر ،وقال
إن املع�بر س��يدفع ه��ذه العالق��ات ويقوده��ا لألفض��ل ،مدير فرع مجارك «أرقني» عقيد ش��رطة /س��ر اخلتم
والوالي��ة ستش��هد بع��د املع�بر من��واً وحرك��ة جتاري��ة حمم��د عل��ي أوض��ح أن افتت��اح املع�بر يأت��ي يف إط��ار
وأضاف إن امليناء مكمل مليناء «أشكيت» حبلفا وسيساهم رواب��ط العالق��ات ب�ين مص��ر والس��ودان ،باإلضاف��ة
يف بناء التنمية وزيادة حركة التبادل التجاري ،وزاد لألهمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والسياس��ية
بأن املعرب مبثابة تكامل اقتصادي عربي من أجل دعم وانس��ياب حرك��ة التج��ارة حبج��م أك�بر وص��ورة
مس�يرة التنمية ،وأعلن اس��تعداد الوالية لتقديم كل مبس��طة وسلس��ة ،ويعد املعرب مهماً لتجارة الرتانزيت
املطلوب��ات ال�تي تس��اهم يف مواصل��ة العمل باملعرب.
م��ع ال��دول الش��قيقة مث��ل تش��اد ،أفريقي��ا الوس��طي،
إثيوبيا ،جنوب السودان باإلضافة لرفد خزينة الدولة
وحدة أفريقيا
باإلي��رادات ،مضيف�اً إن هيئ��ة اجلم��ارك وكالعه��د بها
وزي��ر النق��ل املص��ري د .ج�لال الس��عيد أوض��ح أن منتشرة يف مجيع بقاع البالد ،وبالنسبة لفرع مجارك
املع�بر يع��د بداي��ة وس��تتبعه أعم��ال أخ��رى وجتهي��زات «أرق�ين» يف أمت اجلاهزي��ة ،وق��د مت��ت عملي��ة الرب��ط
لوجس��تية م��ع اجله��ات ذات الصل��ة كاف��ة ومناط��ق الشبكي مع رئاسة هيئة اجلمارك لتسهيل اإلجراءات
جتاري��ة ،وه��و مرب��وط م��ع ش��بكة الط��رق املصري��ة اجلمركي��ة.
وشبكة الطرق السودانية ويع ّد رابطاً بني شعيب وادي
***
النيل ،ولتأكيد وتدعيم التكامل بني البلدين لتقوية
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اتفاقي��ة «كيوت��و» ه��ي إح��دى االتفاقي��ات اجلمركي��ة
الدولي��ة الص��ادرة ع��ن منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة،
وتتمحور حول تبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية،
وق��د مت إص��دار ه��ذه االتفاقي��ة يف الع��ام 1973م يف
مدين��ة «كيوت��و» بالياب��ان ودخل��ت حيز التنفي��ذ يف العام
1974م ،وبل��غ ع��دد ال��دول املوقع��ة عليه��ا ( )61دول��ة.
املبادئ األساسية يف اتفاقية «كيوتو»
•استخدام التكنولوجيا احلديثة.
•تطبي��ق أس��اليب وإج��راءات جدي��د يف الرقاب��ة
ا جلمر كي��ة .
•رغب��ة أصحاب العالق��ة من القطاع اخلاص للعمل
مع اجلمارك كشركاء يف العملية اجلمركية.
•الت��زام اإلدارات اجلمركي��ة ب��أن تك��ون اإلج��راءات
والعمليات اجلمركية على درجة عالية من الش��فافية
والتنب��ؤ للمتعامل�ين م��ع اجلم��ارك واملهتم�ين بالتج��ارة
الدولي��ة كافة.
•ضرورة اس��تخدام أس��اليب إدارة املخاطر والتعاون
م��ع اجله��ات ذات العالق��ة وتطبي��ق املمارس��ات العاملي��ة
املثلى.
•إلزامي��ة التطبي��ق حبي��ث يتوج��ب عل��ى األط��راف
املتعاق��دة كاف��ة القب��ول به��ا دون حتف��ظ.
األحكام الرئيسية التفاقية «كيوتو»
ته��دف ه��ذه االتفاقي��ة بش��كل أساس��ي إىل تبس��يط
وتنس��يق اإلج��راءات اجلمركي��ة املتعلق��ة مبختل��ف
األوض��اع اجلمركي��ة مبراحله��ا كاف��ة ،وذل��ك م��ن
خ�لال تطبي��ق األحكام القانونية ال��واردة يف امللحق العام
واإلج��راءات اجلمركي��ة ال��واردة يف امللح��ق اخل��اص.
كيفية االنضمام لالتفاقية
جي��وز ألي��ة دول��ة باجملل��س أو عض��و يف األم��م املتح��دة
أو وكاالته��ا املختص��ة (أو أي عض��و يف منظم��ة التج��ارة
العاملي��ة) أن يصب��ح طرف�اً موقعاً على ه��ذه االتفاقية من
خ�لال اآلتي:
•التوقيع عليها دون حتفظ على التصديق.
•إي��داع وثيق��ة التصدي��ق بع��د التوقيع عليه��ا متهيداً

مالزم أول شرطة
حممد قيدوم موسى علي
اإلدارة العامة ملكافحة التهريب

أهمية اتفاقية «كيوتو»
لإلدارات الجمركية

للتصديق.
كم��ا جي��وز ألي احت��اد مجركي أو اقتص��ادي أن يصبح
طرفاً موقعاً يف هذه االتفاقية.
دخول االتفاقية حيز التنفيذ
تدخ��ل ه��ذه االتفاقي��ة حي��ز التنفي��ذ بع��د مض��ي ثالث��ة
أش��هر م��ن توقي��ع ( )40دول��ة م��ن ال��دول األعض��اء يف
املنظم��ة عليه��ا دون حتفظ عل��ى التصديق ،أو بعد إيداع
وثائ��ق التصدي��ق ،أو االنضم��ام وتك��ون ناف��ذة املفع��ول
بالنس��بة ألي طرف متعاقد بعد ثالثة أش��هر من توقيع
ذل��ك الط��رف املع�ني عل��ى االتفاقي��ة.
فوائد اتفاقية «كيوتو»
إن تطبي��ق االتفاقي��ة الب��د وأن يعم��ل عل��ى حتقي��ق
فوائ��د خمتلف��ة تع��ود عل��ى االقتص��اد الوط�ني لألط��راف
املتعاق��دة ،وفوائ��د للمجتمع��ات التجاري��ة ،إضاف��ة إىل
فوائ��د عل��ى مس��توى اإلدارات اجلمركي��ة.
أو ً
ال -الفوائد على مستوى االقتصاد لألطراف املتعاقدة:
أ /تقلي��ل تكالي��ف الصفق��ات وجتن��ب التأخ�ير يف عملي��ة
التخلي��ص عل��ى الس��لع ،وذل��ك باس��تخدام األنظم��ة
اجلمركي��ة احملوس��بة والتكنولوجي��ا احلديث��ة (أجه��زة
الفح��ص باألش��عة – الدف��ع اإللكرتون��ي) خمدم��ة
التخلي��ص.
ب /زي��ادة التناف��س االقتص��ادي ،وه��ذا س��يكون م��ن
خ�لال تعزي��ز الوض��ع التنافس��ي للمنتج��ات املص��درة م��ن
الش��ركات والتج��ار امللتزم�ين ل��دى األط��راف املتعاق��دة،

حيث سيتم منح معاملة تفضيلية للبضائع وطنية املنشأ
املص��درة م��ن قب��ل ه��ذه الش��ركات.
ج /ج��ذب االس��تثمارات األجنبي��ة ،فتحقي��ق الش��فافية
والوض��وح وإزال��ة املعوق��ات واإلج��راءات الروتيني��ة أم��ام
املس��تثمرين وخل��ق بيئ��ة مالي��ة مس��تقرة تتمي��ز بنس��بة
تضخ��م منخفض��ة ،يع�� ّد م��ن أه��م العوام��ل يف ج��ذب
املس��تثمرين األجان��ب ،إضاف��ة إىل تزويده��م باملعلوم��ات
واملتطلب��ات اجلمركي��ة كاف��ة.
د /زي��ادة اإلي��رادات الوطني��ة ،م��ن خ�لال تطبي��ق رقاب��ة
مجركي��ة فعال��ة واس��تخدام التدقي��ق ووس��ائل مكافح��ة
التهري��ب ،مم��ا س��يؤدي إىل ختفي��ض املبال��غ املعرض��ة
للضي��اع ،وبالتال��ي زي��ادة اإلي��رادات.
ثانياً -الفوائد بالنسبة للقطاع التجاري:
هنالك عدد من الفوائد أهمها:
أ /إج��راءات ختلي��ص س��ريعة كف��ؤة وميك��ن التنب��ؤ
به��ا ،م��ن خ�لال تطبي��ق اجلم��ارك لألنظم��ة اجلمركي��ة
احملوس��بة ،ومب��دأ االنتقالي��ة وحتلي��ل املخاط��ر يف املعاين��ة
والتفتي��ش اجلمرك��ي ،ويت��م الرتكي��ز عل��ى الرس��ائل
عالي��ة اخلط��ورة.
ب /إج��راءات مجركي��ة ش��فافة وواضح��ة ،والتش��ريعات
والتعليم��ات واإلج��راءات اجلمركي��ة واضح��ة متام��اً
ومتاح��ة للمتعامل�ين كاف��ة لإلط�لاع عليه��ا م��ن خ�لال
اإلنرتن��ت والنش��رات املختلف��ة.
ج /تس��هيل أكث��ر للتج��ار امللتزم�ين ،فاالتفاقي��ة تن��ص
على استخدام املسارب املزدوجة من وسائل التسهيل على
التج��ار امللتزم�ين وعل��ى املس��افرين ،حبي��ث تك��ون هن��اك
نس��ب أق��ل م��ن الرس��ائل اخلاضع��ة للمعاين��ة واإلف��راج
الس��ريع ع��ن البضائ��ع لق��اء الضمان��ات املالي��ة املناس��بة.
د /تكالي��ف أق��ل لألعم��ال التجاري��ة ،حبي��ث تعم��ل
األطراف املتعاقدة على تس��هيل إجراءات انس��ياب البضائع
ع�بر احل��دود واإلف��راج الس��ريع عن الرس��ائل ،مما س��يؤدي
إىل ختفي��ف األعب��اء املالي��ة عل��ى القط��اع التج��اري.
ه��ـ /تعزي��ز املنافس��ة ب�ين التج��ار ،إذ إن م��دى االلت��زام
باألنظم��ة والتعليم��ات اجلمركي��ة وم��ا يرتت��ب علي��ه م��ن
مي��زات وتس��هيالت متن��ح للتج��ار امللتزم�ين ،م��ن ش��أنه أن
يع��زز املنافس��ة ب�ين التج��ار للتقي��د وااللت��زام باملتطلب��ات
اجلمركي��ة ،وبالتال��ي االس��تفادة م��ن التس��هيالت ال�تي
تقدمه��ا اجلم��ارك.
ثالثاً -الفوائد بالنسبة لإلدارات اجلمركية:
أ /تعزي��ز املراقب��ة اجلمركية ،حيث تنص االتفاقية على
اس��تخدام الوس��ائل املمكن��ة م��ن أج��ل الرقاب��ة اجلمركي��ة
بطريق��ة فعال��ة وكف��ؤة ،مث� ً
لا اس��تخدام إدارة املخاط��ر
والتعاون مع إدارات اجلمارك األخرى والقطاع التجاري،

وعق��د اتفاقي��ات تعاون إداري مش�ترك ومذكرات تفاهم،
كما تستخدم اجلمارك أكرب قدر ممكن من تكنولوجيا
املعلوم��ات م��ن أجل تعزي��ز الرقابة اجلمركية.
ب /تس��هيل إجراءات التجارة العاملية ،وذلك أن اإلجراءات
كاف��ة املنص��وص عليه��ا يف االتفاقي��ة س��واء تل��ك املتعلق��ة
بالبضاع��ة أو املس��افرين أو وس��ائل النق��ل كلها من ش��أنها
أن تس��اعد يف حتقي��ق درج��ة عالي��ة م��ن تبس��يط وتنس��يق
اإلجراءات واملمارس��ات اجلمركية ،وبالتالي املس��اهمة يف
تس��هيل حركة التج��ارة الدولية.
ج /االس��تخدام األمث��ل للم��وارد اجلمركي��ة ،حبي��ث
تقوم اإلدارات اجلمركية باس��تخدام املوارد املتاحة لديها
(امل��وارد البش��رية وتكنولوجي��ا املعلوم��ات واملراف��ق كاف��ة)
بطريق��ة فعال��ة وعل��ى الوج��ه األمث��ل م��ن أج��ل التس��هيل
والرقاب��ة اجلمركي��ة.
د /تقلي��ل املش��اكل ال�تي تعي��ق مب��دأ النزاه��ة ،م��ن خ�لال
تطبي��ق تش��ريعات تتمي��ز بالش��فافية والوض��وح وتوف�ير
قاع��دة معلوم��ات خاص��ة بالقيم��ة اجلمركي��ة والقضاي��ا
والكف��االت وغريه��ا ،لع��دم إعط��اء موظ��ف اجلم��ارك
فرصة لالجتهاد واستخدام صالحياته وآرائه الشخصية
مم��ا ق��د يك��ون س��بباً لالحن��راف والفس��اد.
هـ /أمن وتس��هيل سلس��لة التزويد ،ويتطلب ذلك أن تقوم
اجلم��ارك ب��دور فاع��ل فيم��ا يتعلق بأمن وتس��هيل سلس��لة
التزوي��د يف التج��ارة الدولي��ة ،وميك��ن للجم��ارك القي��ام
بذل��ك م��ن خ�لال اإلج��راءات الرقابي��ة الفعال��ة ال�تي تن��ص
االتفاقية على استخدامها والتعاون مع السلطات احمللية
واإلدارات اجلمركي��ة األخ��رى واجملتمع��ات التجاري��ة.
ختاماً..
اتفاقي��ة «كيوت��و» ته��دف بش��كل أساس��ي إىل تبس��يط
وتس��هيل اإلج��راءات اجلمركي��ة املتعلق��ة مبختل��ف
األوض��اع اجلمركي��ة مبراحله��ا كاف��ة م��ن خ�لال
تطبي��ق املعاي�ير ال��واردة فيه��ا مب��ا يتف��ق م��ع التش��ريعات
اجلمركي��ة الوطني��ة والقوان�ين ذات الصل��ة بالعم��ل
اجلمركي ،وتهدف كذلك إىل القضاء على االختالفات
ب�ين اإلج��راءات واملمارس��ات اجلمركي��ة ل��دى األط��راف
املتعاقدة لتسهيل التجارة الدولية وضمان تطبيق معايري
مجركي��ة مناس��بة.
إن اتفاقي��ة «كيوت��و» تس��اعد احلكوم��ات عل��ى التعام��ل مع
التحدي��ات اجلديدة املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية واألثر
الذي ميكن أن حتدثه التجارة اإللكرتونية على اإلجراءات
اجلمركية ،وتس��اعد اإلدارات اجلمركية على مواكبة
املتطلب��ات املتزاي��دة فيم��ا يتعلق بتخليص البضائع بش��كل
س��ريع وفع��ال وتطبي��ق تكنولوجي��ا املعلوم��ات ،وتضم��ن
االتفاقي��ة درج��ة عالية من وحدة اإلجراءات اجلمركية.
***
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ال خيف��ى عل��ى أح��د خط��ر الغ��ش التج��اري عل��ى
الف��رد واجملتم��ع بتقلي��د العالم��ات ال�تي تش�ير إىل
املنتج��ات اجلي��دة ،ووضعه��ا عل��ى منتج��ات ض��ارة أو أق��ل
ج��ودة خل��داع مجه��ور املس��تهلكني ،ال س��يما إذا وق��ع ذل��ك
الغ��ش عل��ى م��ا حيت��اج إلي��ه اإلنس��ان م��ن أغذي��ة وأدوي��ة،
وغ�ير ذل��ك م��ن األش��ياء الضرورية للحي��اة ،وقد تطورت
أس��اليبه ،وتنوع��ت لتش��مل املس��تهلك واملنت��ج والتاج��ر
واالقتص��اد الوط�ني والبيئ��ة واألم��ن والس�لام الدولي�ين.
وق��د ح ّرم��ت الش��ريعة اإلس�لامية الغ��ش يف كل ص��وره
وأش��كاله ،وتوع��دت مرتكبي��ه بأش��د العقوب��ات األخروي��ة
والدنيوي��ة ،ويف الق��رآن الكري��م آي��ات كث�يرة حت� ّذر م��ن
الغش وتنهي عنه ،ومنها قوله تعاىلَ ( :و ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِّف ِف َ
ني *
ين إ َذا ْ
ون * َوِإ َذا َ
اك َتا ُلوا َع َلى َّ
َس َت ْو ُف َ
اس ي ْ
كا ُل ُ
وه ْم
َّال ِذ َ ِ
الن ِ
ْ
ون * أَ َ
ال ي ُ
َظ� ُّ�ن أُو َل ِئ� َ
�ك أََّن ُه� ْ�م َم ْب ُعو ُث� َ
وه� ْ�م ُي ِس� ُر َ
أَ ْو َو َز ُن ُ
�ون
ْ
يم).
* ِل َي��و ٍم َع ِظ ٍ
وكذل��ك فق��د نه��ى الن�بي «صل��ى اهلل عليه وس��لم» عن
الغ��ش وع��د مرتكب��ه خارج�اً ع��ن الدي��ن بقول��ه( :من غش
فلي��س م�ني) .وس��أتطرق يف ه��ذا املق��ال لألض��رار ال�تي
يتوق��ع حدوثه��ا عل��ى املس��تهلك ،ويف املق��االت األخ��رى
لألض��رار املتوقع��ة عل��ى مال��ك العالم��ة وعل��ى االقتص��اد
الوط�ني وعل��ى البيئ��ة وعل��ى األم��ن والس�لام الدولي�ين
وف��ق اآلت��ي:

األضرار اليت يتوقع حدوثها على املستهلك
ن��واح
للغ��ش التج��اري والتقلي��د آث��ار س��لبية عل��ى ٍ
كث�يرة يف حي��اة الف��رد واجملتم��ع ،ويع�� ّد املس��تهلك
األكث��ر تض��رراً كون��ه هو من يش�تري الس��لع املغشوش��ة
أو املقل��دة ويس��تعملها وتنص��ب علي��ه معظ��م اآلث��ار
الس��لبية املباش��رة ،ومنه��ا م��ا قد يؤثر عل��ى صحته عندما
تكون الس��لعة غري صاحلة لالس��تهالك اآلدمي ،أو ما قد
يؤثر على س�لامته عندما تكون الس��لعة قد مت تصنيعها
م��ن م��واد خ��ام غ�ير مطابق��ة للمواصف��ات ،وق��د ميت��د
التأث�ير إىل صحت��ه النفس��ية م��ن خ�لال ش��عوره بالغ�بن
لدفع��ه مبال��غ مقاب��ل س��لعة ق��د تع��ود علي��ه بالض��رر يف
نهاي��ة املط��اف ،ومب��ا أن الس��لع املغشوش��ة أو املقل��دة يف
الغال��ب س��ريعة التل��ف ،أو ق��د ال حتق��ق اإلش��باع املرغ��وب
في��ه م��ن قب��ل املس��تهلك ،فإن��ه س��يضطر إىل ش��راء س��لعة
أخ��رى بديل��ة ،وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إىل زي��ادة الص��رف
االس��تهالكي لدي��ه وإضاع��ة أموال��ه .وتتع��دد اآلث��ار
الس��البة عل��ى املس��تهلك بتع��دد وتزاي��د ظاه��رة التقلي��د
للعالم��ات التجاري��ة املمي��زة ،فق��د طال��ت آف��ة التقلي��د
كل ش��يء ب��دءاً باألجه��زة الكهربائي��ة ومس��تحضرات
التجمي��ل ،م��روراً بلع��ب األطفال ومس��تلزماتهم ،وصو ً
ال
إىل قط��ع غيار الس��يارات والطائ��رات واألدوية والعقاقري
الطبي��ة .وهنال��ك العدي��د م��ن اآلث��ار الس��لبية ال�تي ق��د
يتعرض هلا املستهلك باستخدامه املنتجات املغشوشة أو
املقل��دة نوج��ز أهمه��ا يف اآلت��ي:
 .1ما قد يؤثر على صحته:
وذل��ك عندم��ا تك��ون الس��لعة غ�ير صاحلة لالس��تهالك
اآلدم��ي (مث��ل األغذي��ة الفاس��دة أو املغشوش��ة واألدوي��ة
والعقاق�ير الطبي��ة املقل��دة) ،وفيم��ا يتعل��ق باألغذية فإنه
ال خيف��ى عل��ى أح��د ب��أن هنال��ك مث��ة أض��راراً خط�يرة
تس��ببها األغذي��ة الفاس��دة واملغشوش��ة ،حي��ث تتس��بب
امليكروب��ات يف إح��داث كث�ير م��ن األم��راض ع��ن طري��ق
األغذي��ة ال�تي تنت��ج عنه��ا معظ��م وفي��ات األطف��ال مث��ل

التس��مم الغذائ��ي واألم��راض املعوي��ة .أم��ا يف جم��ال
تقلي��د األدوي��ة والعقاق�ير الطبي��ة فق��د ج��اءت
تقدي��رات منظم��ة الصح��ة العاملي��ة تن��ذر بتفش��ي
جت��ارة األدوي��ة املقل��دة واملزيف��ة وانتش��ارها عل��ى
نط��اق الع��امل ،وه��ذا األم��ر يف غاي��ة اخلط��ورة إذ
كي��ف مل��ن اس��تخدم دوا ًء مقل��داً مل��رض عض��ال
ال حيت��وي يف تركيبت��ه عل��ى اخل��واص املطلوب��ة
في��ه لدف��ع امل��رض ،مم��ا ق��د يس��اهم يف انتش��ار
امل��رض وتط��وره ،أن يش��فى ،وكذل��ك م��اذا نتوق��ع
يف نتيج��ة الفح��ص الطيب اليت متت بوس��اطة جهاز
ط�بي مقل��د فبالتأكي��د س��تكون النتائ��ج غ�ير س��ليمة
وبالتال��ي يك��ون التش��خيص ال��ذي مت اس��تناداً إليه��ا غ�ير
س��ليم ،مم��ا يتمخ��ض عن��ه وص��ف ع�لاج خاط��ئ يض��ر
باملري��ض ب��د ً
ال ع��ن معاجلت��ه.
 .2ما قد يؤثر على سالمته:
وذل��ك عندم��ا يك��ون املنت��ج غ�ير جي��د أو مت تصنيع��ه
مب��واد خ��ام رديئ��ة وغ�ير مطابق��ة للمواصف��ات املطلوب��ة،
مث��ل (قط��ع الغي��ار ،واألجه��زة الكهربائية ،ومس��تحضرات
التجمي��ل) .فخط��ورة اس��تخدام قط��ع الغي��ار املقلدة تكمن
يف زي��ادة االحتم��االت املتوقع��ة حب��دوث احل��وادث املرورية
ال�تي ق��د ت��ودي حبي��اة العدي��د م��ن الن��اس ،وخ�ير مث��ال
لذل��ك التحقي��ق ال��ذي أجرت��ه ش��ركة «جن��رال موت��ورز»
يف الع��ام 1991م خبص��وص حادث��ة مقت��ل أم وطفله��ا وق��د
أثبت��ت النتائ��ج أن أج��زاء مزيف��ة م��ن الكواب��ح كان��ت
الس��بب يف وق��وع احلادث��ة ،حي��ث كان��ت لب��ادة أو وس��ادة
الكاب��ح مصنوع��ة م��ن ش��رائح خش��بية .كم��ا أن األجه��زة
الكهربائي��ة املقل��دة مصنوع��ة م��ن م��واد خ��ام رديئ��ة س��واء
من نقص الكثافة املطلوبة يف السلك أو املنتج ،أو التقليل
املتعم��د للف��ات املطلوب��ة يف الس��لك لتقلي��ل التكلف��ة ،أو
اس��تبدال ال�تروس احلديدي��ة داخ��ل األجه��زة ب�تروس م��ن
بالس��تيك رديء أيض��اً لتقلي��ل التكلف��ة لتحقي��ق أعل��ى
ق��در م��ن الرب��ح خصم�اً عل��ى ج��ودة املنت��ج وكفاءت��ه .وأم��ا
مس��تحضرات التجميل فال خيفى على أبس��ط الناس أنها
الس��بب الرئيس��ي يف انتش��ار أم��راض الس��رطان والفش��ل
الكل��وي والعدي��د م��ن األم��راض اجللدي��ة ال�تي تصي��ب
الوج��ه أو اجلس��م.
 .3ما يؤثر على صحته النفسية:
من خالل ش��عوره بالغنب لدفعه مبالغ مقابل س��لعة قد
تع��ود علي��ه بالض��رر يف نهاي��ة املطاف ،وهذا أم��ر متوقع يف
مثل هذه احلالة ،إذ كيف بش��خص يس��تقطع من أمواله
ليش�تري وصل��ة كهربائي��ة مث� ً
لا ذات عالم��ة جتاري��ة
معروف��ة وموث��وق جبودته��ا عاملي�اً ،ف��إذا به بعد اس��تخدامه
هل��ا يفاج��أ به��ا تتس��بب يف ح��رق منزل��ه ،أو يف تل��ف بع��ض

األدوات الكهربائي��ة املوج��ودة باملن��زل ،حي��ث إنه��ا كان��ت
مقل��دة أو مغشوش��ة وليس��ت م��ن إنت��اج الش��ركة مالك��ة
العالم��ة األصلي��ة ،ف�لا ب��د م��ن أن��ه س��يتأثر تأث�يراً نفس��ياً
سالباً جراء ذلك اخلداع الذي تعرض له ،وتسبب يف ضياع
أموال��ه ال�تي اش�ترى بها املنتج املقل��د ،وتلف ممتلكاته جراء
اس��تعماله ل��ه .وكذل��ك احل��ال يف حال��ة ش��رائه دوا ًء مقلداً
وأض��ر ب��ه بد ً
ال ع��ن عالجه.
 .4زيادة الصرف االستهالكي وفقدان املال:
م��ن عي��وب الس��لع املقل��دة واملغشوش��ة ،أنه��ا ال حتق��ق
ملش�تريها اإلش��باع املطل��وب ،حي��ث إنه��ا تفتق��ر إىل األداء
اجلي��د ،وقص��ر عمره��ا االفرتاض��ي ،باإلضافة إىل صعوبة
صيانتها ،مما يضطر املستهلك إىل شراء سلع بديلة ،وهذا
ي��ؤدي إىل زي��ادة صرف��ه االس��تهالكي ،وإه��داره ألموال��ه.
.5ضياع وقته وهدره يف املطالبة حبقوقه:
فكم من وقت للمستهلك يضيع يف سعيه وراء حماولة
اس�ترداده ألموال��ه ،أو يف س��عيه وراء ش��كواه وإج��راءات
التقاض��ي بش��أنها ،أو يف حماول��ة احلص��ول عل��ى بديل من
البضائ��ع ،أض��ف إىل ذل��ك ع��دم وج��ود ضم��ان للمنت��ج ،أو
اختف��اء البائ��ع ذي امل��كان غ�ير املع��روف.
 .6ع��دم تواف��ر خدم��ة م��ا بع��د البي��ع ال�تي يقدمه��ا صاح��ب
املنت��ج األصل��ي:
فصاح��ب املنت��ج األصل��ي ضام��ن جل��ودة منتج��ه ،واث��ق
م��ن كفاءت��ه ،لذل��ك فهو يقدم مع منتج��ه خدمات تعرف
خبدمات ما بعد البيع ،مثل خدمات التوصيل والرتكيب
والضم��ان والصيان��ة وغريه��ا م��ن اخلدمات ،ال�تي ال يلتزم
بها صاحب املنتج املقلد وذلك لرداءة منتجه وسرعة تلفه.
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س��نذكر ونتح��دث ع��ن كل أن��واع امللوث��ات البيئي��ة ،لك��ن س��نبدأ بأكثره��ا
خطراً على اإلنس��ان واحليوان ،وهو تلوث األراضي الزراعية ،ويعين تلوث الرتبة ،ويعرف بأنه
دخول مواد غريبة يف الرتبة أو زيادة يف تركيز أحد مكوناتها الطبيعية مما يؤدي إىل تغري يف
الرتكي��ب الكيميائ��ي والفيزيائي للرتبة.
تل��وث األراض��ي الزراعي��ة ي��ؤدي إىل ضرره��ا ،وض��رر وخط��ورة منتجاته��ا الزراعي��ة ،وخط��ورة
وض��رر تربته��ا ،وخط��ورة املي��اه ال�تي مت��ر به��ا ،وه��ذه اخلط��ورة تص��ل كذل��ك إىل اإلنس��ان
واحليوان��ات املأكول��ة س��واء أكان��ت أبق��اراً وأغنام �اً ومج��ا ً
ال أو كان��ت دواج��ن مث��ل الدج��اج
والطي��ور واألمس��اك ،وعند تناول اإلنس��ان ه��ذه اللحوم احلمراء والبيضاء فإنه يتأثر ويتضرر،
وق��د يفق��د حيات��ه عن��د تراك��م ه��ذه الس��موم أو املبي��دات احلش��رية الس��امة.
وبتل��وث األراض��ي أو املي��اه أو املنتج��ات الزراعي��ة ،فإن��ه حيص��ل هل��ا تغ�ير يف صفاته��ا مث��ل تغ�ير
الرائح��ة أو الطع��م أو الل��ون أو املكون��ات الكيميائي��ة أو احليوي��ة ،وه��ذه التغ�يرات تؤث��ر عل��ى
اإلنسان واحليوان والنبات والبيئة عامة .وحيدث بسبب هذا التلوث الضرر العام على اجملتمع،
وه��ذا الض��رر الع��ام ق��د حيدث اإلعاقة املس��تدمية أو املؤقتة أو الوفاة ،حي��ث إن التلوثات البيئية
عدي��دة وخمتلف��ة ،ونذك��ره هن��ا التل��وث باملبي��دات ،ومبراجع��ة التقاري��ر الص��ادرة م��ن منظمة
األغذية والزراعة (فاو) فإن اآلفات الزراعية أدت إىل خس��ائر للمحاصيل واملنتجات الزراعية
وص��ل إىل حوال��ي ( ،)%40وأخط��ر ه��ذه اآلف��ات احلش��رات ال�تي وصل��ت إىل ع��دة آالف ن��وع م��ن
ه��ذه احلش��رات ال�تي س��ببت خس��ائر عظيمة ل��دول العامل خاص��ة دول العامل الثال��ث ،لذلك جلأ
امل��زارع إىل اس��تخدام املبي��دات الكيميائي��ة للقض��اء عل��ى ه��ذه اآلف��ات ،مم��ا أدى إىل تأث�ير س��ليب
على الرتبة واإلنس��ان واحليوان بهذه املبيدات ونتج عنها األذى على املس��تهلك يف مجيع أرجاء
العامل ،وقد صنعت الشركات املبيدات على شكل مسوم فتاكة وضارة وفعالة على الوظائف
احليوي��ة جلس��م الكائ��ن احلش��ري ،وق��د يص��ل ه��ذا التأثري إىل اإلنس��ان عندما يس��يء اس��تخدام
هذه املبيدات ،مث ً
عال من املبيد « »Pesticideعندما ال يقرأ طريقة رش
ال استخدام تركيز ٍ
املبي��د بط��رق صحيح��ة ،مث� ً
لا مل يضف ماء لتخفيف املبيد أو مل يس��تخدم قفازات أو كمامات
عن��د ال��رش هل��ذا املبي��د ،ومل يق��در الوق��ت ال��كايف ليتخل��ص احملص��ول الزراعي مث��ل اخلضروات
والفواك��ه أو احلب��وب م��ن ه��ذه املبي��دات ،وق��د حص��ل قب��ل ع��دة س��نوات تل��وث حمص��ول التم��ور
يف إح��دى مناط��ق اململك��ة باملبي��د احلش��ري عندم��ا اس��تخدم املزارع��ون املبيد احلش��ري برتكيز
�ال ج��داً أي مل خيف��ف بامل��اء كم��ا ذك��ر على العلبة مما جعل طعم التمور ش��ديدة املرارة وال
ع� ٍ
يستس��يغه املس��تهلك مم��ا جع��ل كمي��ات ضخم��ة من ه��ذه التم��ور امللوثة عرضة للكس��اد وعدم
الش��راء مما س��بب خس��ائر مالي��ة تصل إىل املالي�ين للمزارعني.
وتش�ير اإلحصائي��ات والتقاري��ر العاملي��ة أن��ه يف نهاي��ة الق��رن املاض��ي تس��ببت املبي��دات احلش��رية
يف ح��االت التس��مم ألكث��ر م��ن عش��رين ملي��ون نس��مة يف دول الع��امل الثال��ث ،وحوال��ي ()20
ألف ش��خص ميوتون س��نوياً وهذه الس��موم « »Toxinحدثت بس��بب اس��تهالك وتناول األغذية
واحملاصي��ل الزراعي��ة امللوث��ة به��ذه الس��موم ،أو إس��اءة ط��رق اس��تعماهلا ،أو انتش��ار مكون��ات هذه
�ال ،أو برتاكمها لفرتة طويلة جبس��م املس��تهلك.
الس��موم يف اهل��واء أو امل��اء أو الرتب��ة برتكي��ز ع� ٍ
م��ن أه��م مص��ادر تل��وث الرتب��ة :اس��تخدام املبي��دات ،اس��تخدام األمس��دة الكيميائي��ة ،التل��وث
احلي��وي للرتب��ة ،التل��وث اإلش��عاعي للرتب��ة ومص��ادر أخ��رى.
ميكن تقسيم ملوثات الرتبة إىل:
• ملوث��ات عضوي��ة « »Organic Contaminantsمث��ل املركب��ات اهليدروكربوني��ة
العطري��ة واملبي��دات ومنتج��ات الب�ترول.
• ملوثات غري عضوية «»Inorganic Contaminants
أ .العناصر الصغرى والسامة مثل( :الزرنيخ – الكادميوم  -الزئبق) وغريها.
ب .النيرتوجني والنظائر املشعة.

الرائد شرطة:
حممد علي ابنعوف

التلوث البيئي
تلوث األراضي الزراعية

أو ً
ال -التلوث باملبيدات
املبي��دات ،أي��ة م��ادة أو خلي��ط م��ن م��واد تس��تعمل يف مكافحة أو
من��ع أو إه�لاك أو ط��رد أو اس��تبعاد أي كائ��ن ح��ي يع��رف على
أن��ه آف��ة ،والتلوث البيئي باملبيدات من أش��د أنواع التلوث البيئي
خطورة ،فهي تدخل إىل البيئة من عدة مسالك ،فقد يتم ذلك
م��ن خ�لال اهل��واء ،أو من خ�لال املاء أو الغذاء أو الرتبة.
تل��وث الرتب��ة باملبي��دات إم��ا بال��رش املباش��ر أو احلق��ن فيه��ا أو
ق��د تص��ل إليه��ا م��ع مياه الري امللوثة بها أو م��ع مياه املطر اليت
تغس��لها م��ن اجل��و ،وكذل��ك عن طريق متبقي��ات النباتات اليت
عوجل��ت باملبيدات.
أقس��ام املبي��دات احلش��رية وم��دى اس��تمرارها يف البيئ��ة ودرجة
مسيتها:
• مبيدات غري عضوية:
مركب��ات تبق��ى يف البيئ��ة وتتس��م بأنه��ا عالي��ة أو ش��ديدة
الس��مية ،مث��ل زرنيخ��ات الرص��اص وزرنيخ��ات الكالس��يوم
وفوفس��فيد الزن��ك ومركب��ات الكربي��ت.
• املبيدات النباتية:
مركب��ات تتحل��ل مباش��رة يف البيئ��ة ومسيته��ا منخفض��ة
للثدي��ات مث��ل النيكوت�ين والبريثرن��ز والروتين��ون.
• املبيدات اهليدروكربونية الكلورينية:
وه��ي مركب��ات تبق��ى يف البيئ��ة وترتاك��م فيه��ا ويف
األنس��جة الدهني��ة للحيوان��ات ،ومسيتها معتدلة مثل «»DDT
واجلامس��كان والك��وردان والتوكس��افني.
• املبيدات الفسفورية العضوية:
وه��ي مركب��ات تتمي��ز بع��دم تراكمه��ا وع��دم ثباته��ا،
وختتل��ف مسيته��ا م��ن ش��ديدة إىل منخفض��ة مث��ل الباراثي��ون
والداميثوي��ت والدورس��بان.
• املبيدات الكارباماتية:
وه��ي مركب��ات قليل��ة الس��مية للكائن��ات غ�ير املس��تهدفة،
وتتمي��ز بع��دم تراكمه��ا يف البيئ��ة وختتل��ف يف مسيته��ا م��ن
ش��ديدة إىل معتدل��ة مث��ل الكارباري��ل وامليثومي��ل.
• املبيدات البريوثرويدية:
وهلا درجة من الثبات النس�بي لالس��تعمال يف احلقل وختتلف
يف مسيته��ا م��ن عالي��ة إىل منخفض��ة مث��ل الدلتامثري��ن
والس��يربمثرين.
• املبيدات اآلمنة بيئياً:
مش��ابهات اهلرم��ون ومنظم��ات النم��و الطبيعي��ة ،وه��ي أكث��ر
ختصص�اً لآلف��ة وأس��رع حتل� ً
لا مث��ل مثبط��ات تطور احلش��رات
واملبي��دات احليوي��ة واملبي��دات النباتي��ة ،وم��ن أمثلته��ا املركبات
املس��تخلصة م��ن نب��ات الني��م وغريه��ا م��ن النباتات.
مشكالت التلوث باملبيدات:
• شوارد املبيدات والتلوث البيئي.
• التسمم النباتي من املبيدات.
• تدمري احلشرات النافعة.
• مقاومة احلشرات للمبيد.
خماطر املبيدات على صحة اإلنسان
يبل��غ اإلنت��اج العامل��ي م��ن املبي��دات ( )2,5ملي��ون ط��ن س��نوياً،
تعام��ل ه��ذه الكمي��ات عل��ى احملاصي��ل يف مجي��ع أحن��اء الع��امل.
ويص��ل ع��دد امل��واد الكيميائي��ة ال�تي تق��ع حت��ت تعري��ف املبيدات

إىل ( )100.000مرك��ب ،م��ا يص��ل م��ن املبي��د إىل اآلف��ة
املس��تهدفة ال يزي��د ع��ن ( )%5م��ن حج��م مس��تحضر املبي��د
املعام��ل يف احلق��ل .كم��ا أن اجل��زء املس��مى بامل��واد اخلامل��ة يف
مس��تحضر املبي��د ال�تي تش��كل م��ا يق��رب م��ن ( )%95من كثري
م��ن املس��تحضرات ع��ادة م��ا تكون مركبات س��امة يف حد ذاتها.
ويف تقري��ر ملنظم��ة الصح��ة العاملي��ة هن��اك ()200.000
حال��ة وف��اة س��نوياً نتيج��ة التس��مم باملبي��دات ،ويقاب��ل ذلك ()3
ماليني حالة س��نوياً على األقل من التس��مم كثري منها وسط
األطفال ،ويصل معدل حاالت التس��مم يف األطفال حتت س��ن
( )10س��نوات يف إجنل�ترا مث� ً
لا إىل ( )%50م��ن إمجالي حاالت
التس��مم بها.
ثانياً -التلوث باألمسدة
التس��ميد عب��ارة ع��ن م��واد تس��تخدم يف حتس�ين خ��واص الرتبة
ومتد النبات بالعناصر األساسية للتغذية بهدف زيادة اإلنتاج.
لق��د أف��رط البع��ض يف اس��تخدام األمس��دة بكمي��ات تزي��د
ع��ن احلاج��ة الفعلي��ة للنب��ات ،وت��ؤدي الزي��ادة يف ه��ذه احلال��ة
و(خاص��ة زي��ادة األمس��دة النيرتوجيني��ة) إىل أض��رار عدي��دة
نتيج��ة لتس��رب الن�ترات إىل املي��اه الس��طحية واجلوفي��ة ع��ن
طري��ق الرتب��ة وم��ن ه��ذه األض��رار م��ا يل��ي:
• كث��رة الس��ماد جيع��ل الرتب��ة غ�ير صاحل��ة للزراع��ة
والنبات��ات عرض��ة للطفيلي��ات (م��وت النب��ات).
• تس��رب الس��ماد إىل املي��اه اجلوفي��ة ي��ؤدي إىل ض��رر باجلهاز
اهلضمي ،خاصة األطفال.
• النب��ات املتس��مم ي��ؤدي لتس��مم احلي��وان واإلنس��ان عن��د
تناول��ه.
الط��رق الس��ليمة لتس��ميد الرتب��ة ه��ي اختي��ار الوق��ت والس��ماد
املناسب والكمية املناسبة ،والطريقة األمثل وهي إذابة السماد
يف املاء ليس��هل امتصاصه.
ثالثاً -أنواع أخرى من امللوثات
• امللوثات احليوية للرتبة:
وهل��ذا الن��وع م��ن التل��وث آث��اره الكب�يرة عل��ى صح��ة اإلنس��ان
واحلي��وان ،فالرتب��ة تتل��وث بكائن��ات حي��ة دقيق��ة ناجت��ة ع��ن
إف��رازات اإلنس��ان ع��ن طري��ق ري احملاصي��ل مبي��اه اجمل��اري.
وتصل إىل اإلنس��ان إما مباش��رة عن طريق الرتبة أو بطريقة
غ�ير مباش��رة من خ�لال الفواكه واخلض��ر املزروعة يف الرتبة
امللوث��ة.
• تل��وث الرتب��ة باإلش��عاع نتيج��ة للتطبيق��ات :العس��كرية-
الصناعي��ة -الطبي��ة -البحثي��ة وغريه��ا م��ن التطبيق��ات.
وتص��ل امللوث��ات اإلش��عاعية إىل الرتبة عن طريق :ترس��بها من
اهلواء ودفنها مباشرة يف الرتبة.
من طرق الوقاية واحملافظة على الرتبة:
• اس��تخدام احلش��ائش ال�تي ت��ؤدّي إىل اإلبق��اء عل��ى رطوب��ة
الرتبة.
تتحمل اجلفاف وامللوحة يف األرض
• زراعة احملاصيل اليت ّ
اجلافة.
• تش��جيع الفالحني على اس��تخدام خرباتهم وكفاءاتهم يف
التخطيط.
• االستخدام اآلمن للمبيدات واألمسدة وإتباع اإلرشادات.
الصحي ألغراض الري.
• عدم استخدام مياه الصرف
ّ
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نقيب شرطة:
التجاني الطيب عبد املاجد

43
م��دن حمف��ورة بالذاك��رة أخ��ذت مكانه��ا يف القل��ب
واخلاطر ..مليط تلك املدينة الوداعة احلاملة الطيب
أهله��ا ،ه��ي مزي��ج م��ن الن��اس خمتلف��ة س��حناتهم
يش��كلون لوح��ة زاهي��ة س��يما وأن املدين��ة تق��ع يف ف��ج
م��ن األرض بدي��ع.
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اجلمارك هي شريان (البلد دي) ،وخط الدفاع األول
للس��ودان ..وحن��ن نس�ير يف الطري��ق كان يق��ول ل��ي:
(يا ابين أنت لس��ه ش��اب صغري وكان عملت حس��ابك
تتق��دم كت�ير يف اجلم��ارك دي).

ومل��ا وصلن��ا إىل ني��اال وحن��ن داخ��ل رئاس��ة القط��اع
ُع��رف الضب��اط وص��ف الضب��اط واجلن��ود
يف الع��ام 1999م وضم��ن أخ��وة ك��رام مت نقلن��ا كان ي ِّ
إىل حمط��ة مج��ارك ملي��ط ال�تي كان��ت وق��ت ذاك بش��خصي الضعي��ف ويقول هل��م( :الرجل فوقو فايدة
ضم��ن قط��اع دارف��ور ب��اإلدارة العام��ة للجم��ارك ،وأنا وأن��ا عرفت��و يف الس��فر).
ُ
برج��ل م��ن رج��االت
التقي��ت
يف طريق��ي إىل ني��اال
ٍ
اجلم��ارك الذي��ن أبل��وا ب�لا ًء منقط��ع النظ�ير يف علي��ه رمح��ة اهلل ..كان كم��ن يق��رأ املس��تقبل..
الدف��اع ع��ن اجلم��ارك ،ب��ل ق��دم روح��ه الذكي��ة ف��دا ًء وم��رت األي��ام ،وصلن��ا حمط��ة ملي��ط وم��ا أدراك م��ا
هل��ا يف الع��ام 2003م داخ��ل حظ�يرة اجلم��ارك ..إن��ه ملي��ط ،حمط��ة مهم��ة يف كل النواحي كانت ترفد
املساعد شرطة /أمحد حممد خري هاشم (كومني) اخلزين��ة بق��در مهول م��ن الدخل ،حيث كانت تصل
ال��ذي ُرق��ي إىل رتب��ة م�لازم أول عن��د استش��هاده إليه��ا الش��احنات م��ن اجل��ارة ليبي��ا حممل��ة مبختلف
داخ��ل احلظ�يرة ،وأن��ا يف الطري��ق إىل ني��اال التقيت��ه أن��واع البضائ��ع وتع��ود حممل��ة بالص��ادر م��ن اإلب��ل
ا والض��أن وبع��ض البضائ��ع األخ��رى ،وكان عمن��ا
بالقط��ار مس��افراً ،وتبادلن��ا احلدي��ث فوجدت��ه رج�ل ً
بس��يطاً وعفوي�اً يف احلدي��ث وحس��ن اخلل��ق واملعش��ر ،املس��اعد كوم�ين ه��و حكم��دار الق��وة يرش��د ويوج��ه
وعلم أنين أحد األفراد املنقولني إىل حمطة مجارك أف��راد الق��وة وحيثه��م على التفان��ي يف العمل ،ويقول
ملي��ط ،ال�تي بالصدف��ة كان ه��و ضم��ن الق��وة ال�تي هل��م بلغت��ه البس��يطة (م��ن أخ��ذ األج��ر حاس��به اهلل
بالعم��ل) ..تل��ك ه��ي احل��ال ال�تي عرفت��ه به��ا ..كان
تعم��ل به��ا.
ش��جاعاً يف كل حاالت��ه.
ويف حديثن��ا ع��ن احملط��ات اجلمركي��ة ق��ال ل��ي إن
***

المحطات الجمركية
م��ن املع��روف أن اجلم��ارك أصبح��ت الراف��د
ال��ذي يغ��ذي خزين��ة الدول��ة بأكث��ر م��ن
( )%50م��ن ميزانيته��ا وذل��ك ع�بر منافذه��ا،
س��واء أكان��ت يف اخلرط��وم ع�بر املط��ار أو
س��وبا أو املس��تودعات أو ضرائ��ب اإلنت��اج أو
احملط��ات اخلارجي��ة املنتش��رة عل��ى احل��دود
مث��ل بورتس��ودان وس��واكن وحلف��ا وكوس�تي
وحمط��ات دارف��ور.
احملط��ات اجلمركي��ة خاص��ة ال�تي توج��د يف
الواليات تساهم يف تنمية وتطور املنطقة بعدة
فوائ��د مث��ل توف�ير ف��رص عمال��ة يف املنطق��ة،
وتس��اهم يف حرك��ة التج��ارة م��ن وإىل ،ث��م
وج��ود س��وق حلرك��ة البضائ��ع تس��اعد يف
حرك��ة النهض��ة التنموي��ة والعمراني��ة يف
املنطق��ة باعتب��ار أنه��ا تس��هل اس��ترياد امل��واد
املطلوب��ة بأق��ل تكلف��ة.
حي��ث إن املنطق��ة ال�تي توج��د به��ا حمط��ة
مجركي��ة تنتع��ش يف كل اجلوانب التنموية
واخلدمي��ة ،وخ�ير مث��ال لذل��ك افتت��اح مع�بر
«أرقني» الذي يربط الرب الغربي مبدينة دنقال.
ومن املعروف أن وجود املعرب الشرقي «أشكيت»

رائد شرطة
جرب اهلل األمني

ودورها يف التنمية

ق��د س��اهم يف تط��ور املنطق��ة وأدى إىل تنمي��ة
حلف��ا م��ن جان��ب اخلدم��ات وحرك��ة التج��ارة
والفن��ادق والبص��ات الس��فرية واملطاع��م،
وتوف�ير العمال��ة يف كل م��ن أش��كيت وحلف��ا،
لذلك قام مواطنو وادي حلفا باالحتجاج على
افتتاح معرب «أرقني» باعتباره معرباً للشاحنات
دون املواطن�ين ألن��ه ي��ؤدي إىل تغي�ير حرك��ة
املواطن�ين ع�بر ال�بر الغرب��ي ،واملع�بر اجلدي��د
س��يحول حرك��ة النق��ل والبضائ��ع إىل هن��اك
األمر الذي يؤدي إىل جتفيف معرب «أش��كيت»
القري��ب م��ن مدين��ة حلف��ا ويؤث��ر اقتصادي��اً
عل��ى البل��دة اليت تعتم��د على حركة البضائع
والنق��ل.
عموم��اً تأت��ي احملط��ات
اجلمركي��ة احلدودي��ة
باخل�ير الوف�ير لس��اكين
املنطق��ة بص��ورة إجيابي��ة
تنعك��س عليه��م واملنطق��ة
بص��ورة واضح��ة يف كل
النواح��ي.
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شرق البالد مسرح اجلرمية

االتجار بالبشر السودان
«ما بين اإلمكانيات والتحديات»

1

متث��ل قضي��ة االجت��ار بالبش��ر واح��داً
م��ن امله��ددات األمني��ة ال�تي بات��ت ت��ؤرق
الع��امل أمج��ع ،وتواج��ه الس��لطات بالبالد
وأف��ادت تقاري��ر ملنظم��ات دولي��ة ب��أن
واجله��ات املختص��ة م��ن مواطن�ين
هن��اك أكث��ر م��ن ( )12ملي��ون ش��خص
وحكوم��ات ومفوضي��ة ش��ؤون الالجئ�ين
يقع��ون ضحاي��ا العمال��ة القس��رية
ومعتمدي��ة الالجئ�ين مش��كلة كب�يرة
واالجت��ار بالبش��ر ،وأن هن��اك العدي��د من
يف حمارب��ة الظاه��رة ،يف وق��ت ح��ذر
املش��اريع ال�تي تتص��ل بش��كل وثي��ق
في��ه خ�براء وخمتص��ون م��ن تنام��ي
جبرائم االجتار بالبش��ر مثل غسل
حتقيق -عمر سيكا
الظاه��رة ال�تي قال��وا إنه��ا أصبح��ت
األم��وال وجرائ��م اإلرهاب وتهريب
تش��كل خطراً حمدقاً وبعبعاً خميفاً
املخ��درات واملتاج��رة باألعض��اء،
خاص��ة لالجئ�ين عل��ى احل��دود م��ا
ب�ين الس��ودان وإثيوبي��ا وإريرتي��ا باعتباره��ا مناط��ق وتش�ير تقاري��ر إىل أن تدف��ق الالجئني على الس��ودان
ن��زاع وب��ؤر للص��راع .وي��رى ع��دد م��ن اخل�براء أن هذه يبل��غ يومي �اً م��ا ب�ين ( 100إىل  )120ش��خصاً وه��و
م��ا يس��تغله التج��ار واجملموع��ات اإلجرامي��ة ،فض� ً
لا
املناط��ق أصبح��ت متث��ل أوكاراً هل��ذه اجلرمي��ة
ال�تي تتطل��ب ب��ذل اجله��ود وعل��ى كل املس��تويات ،ع��ن عملي��ات اخلط��ف وابت��زاز الضحاي��ا الذي��ن تت��م
جبان��ب ض��رورة التنس��يق بني حكومات تل��ك البلدان مطالبتهم مببالغ كبرية ،فاهلدف األساسي واألول
واملفوضي��ات واملنظم��ات املختلف��ة العاملي��ة واحمللي��ة م��ن ممارس��ة االجت��ار بالبش��ر بص��وره املختلف��ة ه��و
للح��د م��ن الظاه��رة يف وق��ت ح��ذرت في��ه مفوضي��ة الربح املادي للمنظمات غري الشرعية والشبكات اليت
ومعتمدي��ة ش��ؤون الالجئ�ين م��ن عواق��ب وخماط��ر تعمل داخل البالد وخارجها .وهذه املنظمات عادة ما
تك��ون هل��ا اتص��االت ب��دول أخ��رى ويوج��د مسس��ار يف
أمني��ة م��ن ظاه��رة االجت��ار بالبش��ر م��ن
خالل العنف وعمليات القس��ر للضحايا.
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دول املص��در ،كم��ا أن عملي��ة االجت��ار بالبش��ر تتع��دى
مل��ا بع��د احلدود؛ ويش��كل ضعف التنس��يق ب�ين األجهزة
األمني��ة منفع��ة هل��ذه املنظم��ات ،وكلم��ا كان الوضع
السياس��ي أو االقتصادي يف البلد متدهوراً كلما ازداد
احتم��ال وج��ود ه��ذه العصاب��ات.
السودان معرب
لع� ّ�ل م��ن أه��م العوام��ل ال�تي س��اعدت الس��ودان ليك��ون
هدف�اً لالجت��ار بالبش��ر ه��و طول س��احل البحر األمحر
عل��ى احل��دود الش��رقية ،ال��ذي يبل��غ حوال��ي ()700
كل��م ،حي��ث تتدف��ق أع��داد م��ن مواط�ني تل��ك ال��دول
هرب �اً م��ن األوض��اع ال�تي تس��ود فيه��ا ،جبان��ب موقع��ه
اجلغ��رايف ال��ذي جعل��ه مع�براً وهدف��اً للهج��رة غ�ير
الش��رعية خاص��ة م��ن ال��دول األفريقي��ة ع��ن طري��ق
ح��دوده الش��مالية الطويل��ة ج��داً خاص��ة م��ع ليبيا اليت
تعان��ي م��ن تده��ور يف األوض��اع األمني��ة.
ومي ّث��ل الس��ودان حبك��م موقعه اجلغرايف مع�براً وهدفاً
للهج��رة غ�ير الش��رعية خاص��ة م��ن ال��دول األفريقي��ة
إىل أوروبا ،كما يُع ّد مصدّراً للهجرات غري الش��رعية
للمواطن�ين الس��ودانيني إىل أوروب��ا وإس��رائيل ودول
اخلليج .ولعل أس��باب اهلجرة تتس��ع يف حالة الس��ودان
لتش��مل باإلضاف��ة إىل س��وء األوض��اع االقتصادي��ة
واألمني��ة وتأث�ير احل��روب والنزاع��ات املس��لحة عل��ى
املواطن�ين ،تفش��ي البطال��ة ب�ين الش��باب وتفاقم حاالت
الفس��اد يف احلك��م واإلدارة ،مم��ا حي � ّول اهلج��رة غ�ير
املنظم��ة وتهري��ب البش��ر إىل نش��اط االجت��ار بالبش��ر،
ويس��اهم كذل��ك يف تنام��ي الظاه��رة وق��وع الس��ودان
جب��وار دول تعان��ي م��ن ظ��روف اقتصادي��ة وسياس��ية
سيئة.
قوانني
ويف الس��ودان انتبه��ت احلكوم��ة مبك��راً للظاه��رة
وش��رعت يف س��ن قان��ون مكافح��ة االجتار بالبش��ر لعام
 2014ووضع��ت في��ه عقوب��ات صارم��ة تص��ل ح��د
اإلع��دام يف بع��ض احل��االت ،وكونت حكومة الس��ودان
جلنة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر برئاسة وكيل
وزارة الع��دل وعضوي��ة ممثل��ي ال��وزارات املعني��ة،
وأص��درت العدي��د م��ن القوان�ين الوالئي��ة ملكافح��ة
االجتار بالبشر خاصة يف الواليات املتأثرة مثل والية
البحر األمحر وكسال يف شرق السودان ،حيث أعدت
اللجنة الوطنية إس�تراتيجية قومية ملكافحة االجتار
بالبش��ر واهلج��رة غ�ير الش��رعية .لك��ن رغ��م اخلط��ط
الصارمة اليت وضعتها الدولة ما زالت شبكات االجتار

بالبش��ر نش��طة خاص��ة يف معس��كرات الالجئ�ين..
وعملي��ات االجت��ار بالبش��ر تديره��ا منظم��ات عاملي��ة
لديه��ا معرف��ة بتجمع��ات الالجئ�ين لتق��وم برتحيله��م
ونقله��م إىل خ��ارج احل��دود.
السودان والتعاون مع اجملتمع الدولي
يوج��د تع��اون كب�ير ب�ين الس��ودان ودول االحت��اد
األوروب��ي يف جم��ال مكافح��ة االجت��ار بالبش��ر ،حي��ث
اس��تضاف الس��ودان مؤمت��ر مكافح��ة اهلج��رة غ�ير
الش��رعية يف الع��ام  2015ال��ذي أص��در املؤمت��رون
في��ه إع�لان “عملية اخلرطوم” ،وأش��ار إىل أن االحتاد
األوروب��ي خ�لال ه��ذا املؤمت��ر أب��دى رغبت��ه يف التع��اون
م��ع الس��ودان ،وبعده��ا أعل��ن أن الس��ودان يع�� ّد م��ن
أكث��ر ال��دول املتعاون��ة يف جم��ال مكافح��ة اهلج��رة
غ�ير الش��رعية واالجت��ار بالبش��ر يف اإلقلي��م ،وأق��رت
(هيوم��ان رايت��س ووت��ش) يف فرباي��ر  ،2014ب��أن
الس��لطات الس��ودانية بذل��ت جه��وداً ملالحق��ة ح��االت
تتضم��ن االجت��ار بإريرتي�ين يف ش��رق الس��ودان.
حركات التمرد واالجتار بالبشر
اهلزائ��م الكب�يرة ال�تي مني��ت به��ا ح��ركات دارف��ور
املطلبي��ة عل��ى ي��د الق��وات املس��لحة الس��ودانية جعل��ت
ه��ذه الق��وات تفق��د صوابه��ا وتبح��ث عن مص��در جديد
للم��ال بع��د أن رفض��ت دول اجل��وار مس��اعدتها م��ا ع��دا
دولة اجلنوب ،فلجأت إىل نهب وسلب أموال الباحثني
ع��ن الذه��ب ،وأخ�يراً اجته��ت إىل ممارس��ة عملي��ة
االجت��ار بالبش��ر خاص��ة وأن بع��ض ه��ذه احل��ركات
ينش��ط بليبي��ا كح��ركات مرتزق��ة األمر الذي س��هل
من مهمتهم يف توصيل طاليب اهلجرة غري املش��روعة
إىل الس��واحل الليبي��ة ،حي��ث يت��م تهريبه��م إىل أوروبا.
ويش�ير الل��واء حمم��د مح��دان قائ��د ق��وات الدع��م
السريع أن القوات النظامية كافة مسلحة وشرطية
وأمني��ة ودع��م س��ريع قادرة على محاي��ة وصون أرض
الوط��ن ،مش�يراً إىل أن الظاه��رة تع�� ّد ممارس��ة غ�ير
أخالقي��ة يق��وم به��ا ضع��اف النف��وس م��ن أج��ل املكس��ب
الكب�ير ،موضح��اً أن الس��ودان دول��ة مم��ر ومع�بر
للمهاجري��ن الذي��ن يتجه��ون إىل أوروب��ا ،وأض��اف إن��ه
بع��د االنتص��ارات املتتالي��ة عل��ى احل��ركات املتم��ردة
يف مي��دان املع��ارك أصبح��ت احل��ركات املتم��ردة
تعم��ل كمرتزق��ة وتعي��ش عل��ى أم��وال املهاجرين غري
الشرعيني ،وتتلقى الدعم من جهات خارجية حتقيقاً
ملصاحله��ا الش��خصية فق��ط.
***
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برعاي��ة كرمي��ة م��ن الس��يد /وزي��ر املالي��ة واالقتص��اد
الوط�ني والس��يد /رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك ،تش��رع دائ��رة
تقني��ة املعلوم��ات يف إدخ��ال عدد من املؤسس��ات اإليرادية
التابع��ة ل��وزارة املالي��ة واالقتص��اد الوط�ني حت��ت مظل��ة
التحصي��ل اإللكرتون��ي بتطبي��ق نظ��ام الناف��ذة املوح��دة
عرب معرب «أشكيت» ،وذلك يف إطار التعاون املشرتك بني
الوح��دات احلكومي��ة.
وق��د ش��رعت إدارة الربجمي��ات بدائ��رة تقني��ة املعلوم��ات
يف تصمي��م نظ��ام ناف��ذة موح��د ليش��مل ع��دداً مق��دراً م��ن
اجله��ات اإليرادي��ة العامل��ة عل��ى مع�بر «أش��كيت» ،وذل��ك
لتس��هيل حركة املركبات املنس��ابة عرب احلدود ،تقليل
زم��ن دورة املركب��ات وأصح��اب الش��أن داخ��ل املع�بر،
س��هولة التعام��ل ع�بر الناف��ذة املوح��دة ،اس��تخراج إيصال
إلكرتون��ي موح��د جلمي��ع الرس��وم املتحصل��ة يف مع�بر
«أش��كيت» ،احلصول على امتياز دفع الرس��وم ،التحصيل
اإللكرتوني ،عرب مجيع فروع البنوك والصرافات اآللية
يف أي م��كان.
تب��دأ عملي��ة التحصي��ل مبكت��ب التذاك��ر ،حي��ث يت��م
احلص��ول عل��ى تذك��رة موض��ح به��ا مجي��ع اجله��ات
املن��وط بصاح��ب التذكرة املرور عليها لتحديد الرس��وم
املطلوبة ،وحتتوي على بيانات صاحب الش��أن األساس��ية
والرس��وم املبدئي��ة للمركب��ات.
بع��د أخ��ذ التذك��رة يت��م امل��رور عل��ى اجله��ات املذك��ورة
يف التذك��رة ،ال�تي تق��وم بدورها بتحديد الرس��م حس��ب
فئ��ات الرس��م احمل��ددة ل��كل فئ��ة م��ن قب��ل وزارة املالي��ة
واالقتص��اد الوط�ني ،ال�تي وضع��ت بفئ��ات خاص��ة ب��كل
جه��ة حت��ى يت��م حتدي��د إي��راد كل جه��ة منفصلة بدقة
وس��هولة .وهذه البنود وضعت بطريقة تفصيلية ،ويتم
تس��ديد حس��ابات كل جه��ة يف احلس��اب العام هل��ا بوزارة
املالي��ة واالقتص��اد الوط�ني.
بع��د امل��رور عل��ى مجي��ع اجله��ات احمل��ددة يف تذك��رة
الدخ��ول ،تت��م مراجعة مجيع البيانات املدخلة يف النظام
ومطابقته��ا م��ع تذك��رة الدخ��ول للتأك��د م��ن م��رور
صاح��ب الش��أن عل��ى مجيع اجله��ات احمل��ددة بالتذكرة.
بع��د مطابق��ة البيانات والتأكد م��ن صحتها يتم اعتماد
البيانات وإنتاج الكود البنكي اخلاص بالدفع اإللكرتوني
يف البنوك ،وهو كود وحيد ال يتم تكراره  ،حيث يتكون
من السنة واحملطة ورقم التذكرة ،ويتم استخدام هذا
الرق��م يف التحصي��ل بالبن��ك ..وبعد االعتم��اد تتم طباعة
إش��عار للدف��ع بالبن��وك أو الصراف��ات اآللي��ة موضحة به
تفاصي��ل الدفع ومجلة املبلغ املطلوب.

مالزم أول
هبة إبراهيم حممد احلسن
إدارة الربجميات

اجلم��ارك تتحص��ل الرس��وم إلكرتوني�اً لعدد م��ن اجلهات
اإليرادي��ة التابع��ة ل��وزارة املالي��ة عرب معرب «أش��كيت»

إذا وجد أي اختالف بالبيانات املدخلة مع التذكرة يتم
إرج��اع صاح��ب الش��أن إلكم��ال عملي��ة حتدي��د الرس��وم
باجله��ة املعين��ة ،وم��ن ث��م إرج��اع البيان��ات لالعتم��اد
واس��تخراج الك��ود البنك��ي.
بع��د اكتم��ال ه��ذه املرحل��ة تك��ون التذك��رة جاه��زة
للدف��ع ب��كل ف��روع البن��وك بالس��ودان والصراف��ات اآللي��ة،
حي��ث يتم إرس��ال بيان��ات الدفعية لقاع��دة بيانات املخدم
الوس��يط املوج��ود ب�ين اهليئ��ة والبن��وك.
بع��د إمت��ام عملي��ة الدف��ع يت��م إرس��ال بيان��ات الدفعي��ة
م��ع رق��م فريد يتم إنتاج��ه من قبل البنوك ،وتوضع هذه
البيان��ات يف املخ��دم الوس��يط وتك��ون متاح��ة للعامل�ين
مبكت��ب اخلزن��ة بالناف��ذة املوح��دة.
ع�بر الرق��م الفري��د املس��تخرج م��ن البن��ك يت��م اس��تخراج
اإلف��راج م��ن النظ��ام ،وتت��م ق��راءة اإلف��راج ع�بر الباركود
لتأم�ين النظ��ام ،وعن��د مطابقة البيانات يت��م فتح البوابة
أوتوماتيكي�اً.
وهن��ا تك��ون دورة النظ��ام ق��د اكتمل��ت ،ويك��ون صاح��ب
الشأن قد مر على مجيع اجلهات العاملة مبعرب «أشكيت»
بسهولة ويسر مع ضمان حقه ،وذلك عرب إيصال موحد
جلمي��ع الرس��وم ال�تي ق��ام بدفعها .كما تك��ون كل جهة
ق��ادرة عل��ى اس��تخراج حج��م العم��ل اخلاص به��ا ،معرفة
احلصيل��ة اليومي��ة والش��هرية والس��نوية ومعرف��ة
التذاك��ر اجلاه��زة للدف��ع.
تكون وزارة املالية قادرة على استخراج حجم عمل كل
جه��ة عل��ى حدة جتميعي�اً وتفصيلياً ،معرفة حجم عمل
اجلهات إمجا ً
ال ،معرفة حجم العمل املتوقع حتصيله يف
الس��اعات القليل��ة القادم��ة وبالتال��ي بن��اء ق��رارات س��ليمة
على حجم اإليرادات املتوفر واملتوقع.
تواصل هيئة اجلمارك جهودها يف تطوير العمل التقين
وتطوي��ر حوس��بة اإلج��راءات املالي��ة واإلداري��ة بالس��ودان،
وذلك من أجل وطن متطور شفاف يف تعامالته حيفظ
للمواط��ن ماله ويوفر له وقته.

اإلطار النظري للضريبة على
القيمة املضافة
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة
( ،)Value added Taxهي ضريبة
مس��تحدثة يف احلق��ل الضري�بي يف
الس��ودان وم��ن أح��دث أن��واع الضرائ��ب
عل��ى االس��تهالك واإلنفاق الع��ام ،وهي
ضريب��ة غ�ير مباش��رة تف��رض عل��ى
م��ا مت��ت إضافت��ه م��ن قي��م ل��دى كل
مرحل��ة م��ن مراح��ل اإلنت��اج أو
ت��داول الس��لع واخلدم��ات.

عميد شرطة
أمحد سبت
دائرة التخطيط

ظه��رت الضريب��ة عل��ى القيم��ة
املضاف��ة للم��رة األوىل س��نة
1954م يف فرنس��ا بفض��ل األس��تاذ موري��س ال��ذي
وض��ع قواعده��ا الرئيس��ية ،وه��ي تس��تمد امسه��ا م��ن
الوع��اء ال��ذي تف��رض علي��ه وه��ي القيم��ة املضاف��ة.
فالقيم��ة املضاف��ة عن��د علم��اء االقتص��اد معناه��ا
اس��تبدال الش��يء بأش��ياء أخ��رى (أي منفع��ة الش��يء)
والقيم��ة ه��ي الن��وع والثم��ن ال��ذي يق��وم مق��ام املت��اع
(الس��لعة أو املنت��ج) .وه��ي أيض��اً يف كل مرحل��ة
م��ن مراح��ل ال��دورة االقتص��اد (اإلنت��اج ،التوزي��ع
واالس��تهالك) ،أي أنه��ا الف��رق ب�ين قيم��ة الس��لعة
املنتج��ة وقيم��ة امل��واد اليت أدخل��ت يف إنتاجها ،وهو ما
يع��رف بـ(االس��تهالك الوس��يط) يف عملي��ة اإلنت��اج،
واالس��تهالك الوس��يط ه��و امل��واد ال�تي دخل��ت يف إنتاج
الس��لع إضاف��ة إىل اخلدم��ات املش�تراة م��ن الغ�ير على
الصعي��د الداخل��ي (أي داخ��ل الدول��ة) .وكذل��ك
تف��رض عن��د االس��ترياد ،حي��ث تف��رض عل��ى القيم��ة
اجلمركي��ة مضاف��اً إليه��ا الرس��وم اجلمركي��ة
والرسوم األخرى املوجبة أص ً
ال ،وهكذا حتى وصوهلا
املس��تهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن س��عر
الس��لعة أو اخلدم��ة املقدم��ة إلي��ه.

ج��راء مزاول��ة نش��اط اقتص��ادي مع�ين،
حبي��ث تصب��ح الس��لعة أو اخلدم��ة
اجلدي��دة خمتلف��ة ع��ن القيم��ة قب��ل
النش��اط ال��ذي مت ..م��ن هن��ا ميك��ن
تعري��ف القيم��ة املضاف��ة ( )VATبأنه��ا
ضريب��ة عل��ى االس��تهالك أو اإلنف��اق
مبختلف أش��كاله وتفرض على ما تتم
إضافت��ه م��ن قي��م ل��دى مرحل��ة
إنت��اج وت��داول الس��لعة أو تقدي��م
اخلدم��ات.

ووفق��اً لقان��ون الضريب��ة عل��ى
القيم��ة املضاف��ة لس��نة  1999يف الس��ودان تع��رف
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة بأنه��ا ضريب��ة غ�ير
مباش��رة تف��رض عل��ى الزي��ادة يف قيم��ة الس��لع
واخلدم��ات يف كل مرحل��ة م��ن مراح��ل إنتاجه��ا
وتداوهل��ا ،وتع� ّد الواقع��ة املنش��أة للضريبة هي حتقق
واقعة البيع للس��لعة أو االس��تفادة من اخلدمة بينما
تنش��أ واقعة الضريبة بالنس��بة للس��لع املستوردة عند
مرحل��ة اإلف��راج اجلمرك��ي.

وق��د كان أح��د دواع��ي إدخ��ال ه��ذه الضريب��ة عل��ى
نط��اق واس��ع ضم��ن النظ��م الضريبي��ة زي��ادة اإلنف��اق
يف ال��دول الصناعي��ة املتقدم��ة ،وق��د تزام��ن ذل��ك م��ع
تزاي��د النفق��ات العام��ة وتزاي��د التج��ارة اخلارجي��ة
ومتطلب��ات كس��ر احلواج��ز اجلمركي��ة ،ف��كان ال
ب��د م��ن البح��ث ع��ن مص��ادر لإلي��رادات العام��ة بعي��داً
ع��ن الضرائ��ب عل��ى التج��ارة اخلارجي��ة (الص��ادرات
والواردات) ،باإلضافة إىل ذلك كان ال بد من جتنب
التوس��ع يف الضرائ��ب عل��ى املبيع��ات ورس��وم اإلنت��اج
نس��بة مل��ا تس��ببه ه��ذه الضرائ��ب م��ن آث��ار اقتصادي��ة
غ�ير مرغ��وب فيه��ا ،وذل��ك لطبيعته��ا الرتاكمي��ة
جتم��ع القيم��ة املضاف��ة بالنات��ج احملل��ي وه��ي تع�بر والرتاجعي��ة وع��دم اتس��امها باملرون��ة والعدال��ة.
يف الواق��ع ع��ن مق��دار مس��اهمة املؤسس��ة يف تكوي��ن
الث��روة الوطني��ة .إذن القيم��ة املضاف��ة ه��ي الث��روة تع�� ّد الضرائ��ب املباش��رة خاص��ة ضرائ��ب الدخ��ل
اليت يضيفها الفرد أو املؤسس��ة على س��لعة أو خدمة والضرائ��ب عل��ى أرب��اح الش��ركات أه��م مص��ادر
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اإلي��رادات لل��دول الصناعية ،بعكس الدول ذات الدخل
املنخف��ض ال�تي تعتم��د بش��كل أساس��ي عل��ى الضرائ��ب
غري املباشرة كمصدر لإليرادات ،ويرجع ذلك للهدف
الرئيس��ي ل��كل م��ن ال��دول الصناعية املتقدم��ة والدول
األق��ل من��واً ،فال��دول الصناعي��ة املتقدم��ة ته��دف إىل
خل��ق ن��وع م��ن االس��تقرار االقتص��ادي ،وبالتال��ي ي��زداد
االهتم��ام بدرج��ة مرونة النظام الضرييب واس��تجابته
التلقائي��ة للمتغ�يرات االقتصادي��ة ،ويصل��ح هل��ذه
املهمة نظام ضرييب ميتاز بالتصاعدية ويستخدم يف
كب��ح الزي��ادة يف الدخ��ل ،بينم��ا يرتاجع بش��كل تلقائي
أيض�اً يف حال��ة اخنف��اض الدخل ليفس��ح اجمل��ال لتزيد
الق��درة االس��تهالكية .أم��ا يف البل��دان النامي��ة واألقل
من��واً ف��إن النظ��ام الضرييب يه��دف إىل حتفيز التنمية
االقتصادي��ة واس��تقطاب أك�بر ق��در م��ن اإلي��رادات
للخزينة العامة بأقل تكاليف مالية ممكنة وإجراءات
إدارية مبسطة ،األمر الذي جيعل نظام الضرائب غري
املباشرة أكثر تأهي ً
ال هلذه املهمة ،ويوضع يف االعتبار
أن اإلنف��اق يف التنمي��ة يكون معرضاً لالخنفاض عند
تراج��ع اإلي��رادات الضريبي��ة وع��دم مرونته��ا ،وه��ذا
االخنف��اض واالحن��راف يف النفق��ات العام��ة للتنمي��ة
عادة ما تكون له آثار س��البة على املس��توى االجتماعي.
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م��ن ذل��ك الق��رن وخ�لال وبع��د ف�ترة الكس��اد الكب�ير
( ،)1933 - 1929أم��ا ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة
فق��د اس��تخدمت يف الس��تينيات م��ن الق��رن نفس��ه ،وقد
أدت اتفاقي��ة اجل��ات ( )GATTوم��ن بعده��ا منظم��ة
التج��ارة العاملي��ة ( )WTOال�تي اعتم��دت حتري��ر
التج��ارة اخلارجي��ة ،وأدى ذل��ك إىل تقلي��ص التعرف��ة
اجلمركي��ة مم��ا جع��ل اإلي��رادات الضريبي��ة م��ن
الواردات تفقد الكثري من أهميتها كمصدر لإليرادات
للخزين��ة العام��ة ،مم��ا دف��ع املفكري��ن حن��و ضريب��ة
القيم��ة املضاف��ة لتعوي��ض الفاق��د م��ن الضرائ��ب عل��ى
التج��ارة اخلارجي��ة.
تعريف القيمة املضافة
تع��رف الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة عل��ى أنه��ا:
ضريب��ة نس��بية عل��ى القيم��ة املضاف��ة يف كل مرحل��ة
م��ن مراح��ل اإلنت��اج ،وبالتال��ي ه��ي الفرق ب�ين املبيعات
وتكلف��ة املدخ�لات ل��كل مرحل��ة.

وعرفه��ا آخ��ر عل��ى أنه��ا :ه��ي القيم��ة ال�تي يضيفه��ا
منتج��و الس��لع واخلدم��ات إىل قيم��ة امل��واد اخل��ام
واملش�تريات م��ن املس��تلزمات املادي��ة األخ��رى قب��ل أن
يت��م بي��ع هذه املنتجات إىل اآلخرين ،والقيمة املضافة
مت إدخ��ال الضريب��ة العام��ة عل��ى املبيع��ات من��ذ بداي��ة ه��ي اإلضاف��ات ال�تي خيلقه��ا عنص��ر (العم��ل) العضل��ي
القرن العشرين ،ومت التوسع فيها خالل الثالثينيات والفك��ري والعلم��ي والتنظيم��ي إىل قيمة املس��تلزمات

الس��لعية املادية (مواد أولية ووقود ومدخالت أخرى).

ث��م تذه��ب إىل مرحل��ة أخ��رى وه��ي مرحل��ة تاج��ر
اجلمل��ة أو التوزي��ع ،حي��ث يق��وم ببي��ع األث��اث بس��عر
أعل��ى للمس��تهلك ،وترتتب على ه��ذه الصفقة ضريبة
على القيمة املضافة أي على القيمة اليت أضافها على
قيمة هذا األثاث ،لنفرتض أنه قام بالبيع للمس��تهلك
مببل��غ ( )450جنيه�اً أي أن��ه أض��اف قيم��ة هلذا األثاث
( )250جنيه �اً بضريب��ة ( )%10قدره��ا ( )25جنيه �اً
فتخص��م الضريب��ة ال�تي دفعه��ا ع��ن ش��راء األث��اث م��ن
املصن��ع وي��ورد بقي��ة املبل��غ إىل دي��وان الضرائ��ب يف
مجي��ع املراح��ل.

القيم��ة املضاف��ة بنس��بة ثابت��ة ( ،)%10وإذا افرتضن��ا
أن مصنعاً صغرياً لألثاث املنزلي اش�ترى ربطة خش��ب
م��ن منتج��ي اخلش��ب( ،لنف�ترض) قيم��ة اخلش��ب أنه��ا
( )100زائ��داً ( )10فيحتف��ظ باملائ��ة لنفس��ه ويدف��ع
العش��رة جنيه��ات ملتحص��ل الضرائ��ب .ويق��وم مصن��ع
األث��اث بتحوي��ل اخلش��ب إىل أث��اث منزل��ي وبيع��ه إىل
تاج��ر األث��اث ،حي��ث ينت��ج م��ن ه��ذه الصفقة س��عر بيع
متضمن�اً ( )%10ضريب��ة قيم��ة مضافة مع الوضع يف
االعتب��ار أن املصن��ع ق��ام بإضاف��ة قيم��ة للخش��ب عن��د
حتويل��ه إىل أث��اث ،لنف�ترض أن املصنع ب��اع األثاث إىل
التاج��ر مببل��غ ( )250جنيه��اً زائ��داً ضريب��ة ()%10
فتصب��ح الضريب��ة احملصل��ة بواس��طة املصن��ع (،)25
حي��ث يق��وم خبص��م املبل��غ ال��ذي دفع��ه كضريب��ة
لبائ��ع اخلش��ب وه��ي ( )10جنيه��ات ويق��وم بتوري��د
مبل��غ ( )15جنيه �اً إىل دي��وان الضرائ��ب ،فالضريب��ة
ع��ن مصن��ع األث��اث عل��ى القيم��ة املضافة ال�تي أضيفت
لقيم��ة اخلش��ب ه��ي مبل��غ ( )150جنيه �اً.

باإلضاف��ة إىل م��ا ج��اء أع�لاه ف��إن ضريب��ة القيم��ة
املضافة تكون أكثر قس��وة على الفقراء ألنها تنازلية
عل��ى الس��لع واخلدم��ات ،ألن الفق��راء س��يخفضون
اس��تهالكهم أكث��ر م��ن األغني��اء ،كم��ا أن ضريب��ة
القيم��ة املضاف��ة تعاك��س التي��ار التقلي��دي يف
تش��ريع الضرائ��ب القائ��ل إن الضرائ��ب جي��ب أن تك��ون
تصاعدي��ة ،ومبني��ة عل��ى أس��اس املق��درة عل��ى الدف��ع.

أم��ا القيم��ة املضاف��ة فتع�بر ع��ن الزي��ادة ال�تي تط��رأ
خ�لال العملي��ة اإلنتاجي��ة عل��ى القيم��ة األصلي��ة
لعوام��ل اإلنت��اج (املس��تلزمات) املس��تخدمة يف إمت��ام
ه��ذه العملي��ة.

ويس��تنتج الباح��ث أن ضريب��ة القيم��ة املضافة تفرض
عل��ى القيم��ة ال�تي تض��اف عل��ى قيم��ة الس��لعة يف كل
مرحل��ة م��ن مراحل اإلنتاج ،وبالتال��ي فإنها ال تفرض
عل��ى إمجال��ي القيم��ة كم��ا يف الضرائ��ب املباش��رة
وبقي��ة الضرائ��ب.
تالح��ظ م��ن خ�لال ه��ذا املث��ال أن ه��ذه النظ��ام يتحك��م
يف نفس��ه وال يس��مح بالته��رب الضري�بي ،مبعن��ى آخ��ر
رأي املدافعني عن ضريبة القيمة املضافة
أنه ال يوجد أي بائع يسمح لك بأي شيء دون ضريبة،
يق��ول املدافع��ون عنه��ا إنه��ا تزي��د ح��دة املنافس��ة يف ألن��ه دف��ع الضريب��ة قبل��ك لك��ي يتحصله��ا من��ك ،أم��ا
اإلنتاج وتدعم التقدم بشكل عام وتشجيع التخصص أن��ت فعندم��ا تدف��ع الضريب��ة فإن��ك تعرف مس��بقاً أنك
يف عامل األعمال ،كما أنها ضريبة حمايدة ال تتحيز س��تتحصلها إذا كن��ت ضمن املراح��ل (اإلنتاج التوزيع
إىل املؤسس��ات الكب�يرة ض��د الصغرية ألنه��ا تطبق على والت��داول) ،أم��ا الش��خص الوحي��د ال��ذي ال يتمك��ن م��ن
اجلميع ،كما أنها تش��جع التصدير مما ينعكس على نق��ل عبئه��ا فهو املس��تهلك يف آخ��ر التسلس��ل (املراحل).
املي��زان التجاري ومي��زان املدفوعات.
إن تطبي��ق نظ��ام ضريب��ة القيم��ة رغ��م مي��زة التحكم
ميكانيكية تطبيق ضريبة القيمة املضافة
ال�تي متت��از به��ا ه��ذه الضريب��ة م��ن املمول�ين إال أنه��ا
ولك��ي نفه��م دف��اع املدافع�ين ع��ن ضريب��ة القيم��ة وحت��ى تتمك��ن الدول��ة م��ن أدائه��ا بطريقة مثل��ى فإنها
املضاف��ة ،الب��د م��ن معرف��ة كيفي��ة تطبي��ق ه��ذه تكل��ف مبال��غ ضخم��ة ترص��د للجان��ب اإلداري وجانب
الضريب��ة ..ل��و افرتضن��ا أن دول��ة م��ا تبن��ت ضريب��ة التوظي��ف م��ع وض��ع التش��ريعات الواضح��ة.

إال أن املدافع�ين ع��ن ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة يقول��ون
إن��ه ميك��ن تقلي��ل آث��ار ضريب��ة القيم��ة يف ه��ذه احلالة
جبع��ل ضرائ��ب الدخل أكثر تصاعدية ،وزيادة فوائد
القط��اع االجتماع��ي ،وإعف��اء قطاع اخلدم��ات املرتبطة
بالطبق��ة الفق�يرة م��ن اجلمه��ور كخدم��ات األطعمة
والس��لع اجلوهري��ة ،وزي��ادة الضرائ��ب عل��ى الس��لع
الرفاهي��ة كاجملوه��رات وآالت التصوي��ر وغريه��ا.
***
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اإلعــان هــو أداة املشــروعات الخاصــة فيمــا بينهــا إلثبــات
وجودهــا وتدعيــم قدرتهــا علــى املنافســة .أمــا فــي عالقــة
املشــروعات مع املســتهلكين ،فإن اإلعالن يســتمد أهميته
مــن كونــه أداة أو مصــدر معلومــات لهــؤالء املســتهلكين.
ولعــل أهــم مصــدرللمعلومــات مــن جانــب املنتــج أو البائــع
أو مقــدم الخدمــة هــو اإلعــان.
واإلعــان أداة للتعريــف باملنتجــات والخدمــات ومــدى
توافرهــا وقدرتهــا علــى الوفــاء بحاجــات املســتهلك.
تعــددت التعريفــات أو املفاهيــم التــي تــدور حــول اإلعــان،
بيــد إن هــذه التعريفــات تــدور حــول إعطــاء معنــى واســع
ً
لإلعالن ،بحيث يشمل كل وسيلة تهدف إلى التأثيرنفسيا
ً
علــى الجمهــور تحقيقــا لغايــات تجاريــة وقــد أخــذ بهــذا
املعنى الواسع قانون الصيدلة والسموم لسنة  2001في
املــادة ( )3منــه.
يقصــد باإلعــان (أي تنبيــه أو نشــرة أو منشــور أو ديباجــة
أو ملصقــة أو مطبــوع أو بيــان يصــدركتابــة أو بوســاطة أيــة
وســيلة عــن طريــق إصــدارأو نقــل الصــوت أو الضــوء).
وممــا تقــدم يتضــح أن اإلعــان هــو كل فعــل أو تصــرف
ً
يهدف إلى التأثيرالنف�سي على الجمهور أيا كانت أداة هذا
التأثيــر،
فاإلعــان هــو طريقــة متخصصــة مــن طــرق ترويــج
املبيعــات ،ينطــوي علــى جهــود وأنشــطة مــن جانــب املعلــن
إلقنــاع املســتهلك النهائــي والتأثيــر علــى ســلوكه ،وتوجيــه
هــذا الســلوك فــي اتجاهــات محــددة تتفــق مــع األهــداف
التســويقية املنظمــة وذلــك مــن خــال وســائل مختلفــة
مقابــل دفــع ثمــن معيــن.
وممــا تقــدم يتبيــن أن االســتحواذ والتأثيــر النف�ســي هــو
أســاس اإلعــان ،إذا كان يغلــب إظهــار محاســن املنتــج
ً
أو الخدمــة ،إال أن ذلــك ليــس ضروريــا متــى كان وهــدف
اإلعــان هــو البيــع ،وعلــى ذلــك يكفــي للقــول بوجــود إعــان
أن يكــون هنــاك تعريــف بوجــود املنتــج أوالخدمــة بطريقــة
ً
إيجابيــة ،وهــو مــا يعـ ّـد حثــا للجمهــور علــى اإلقبــال علــى
ً
املنتــج أو الخدمــة ،ويتضمــن نوعــا مــن التأثيــرعلــى ســلوك
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املســتهلك وق ـراره .لــذا ،فاإلعــان والحــال كذلــك هــو كل
ســلوك أو فعــل مــن شــأنه جــذب الجمهــور ولفــت انتباهــه،
ً
ً
لذلــك أعطــي اإلعــان مدلــوال واســعا يشــمل كل األخبــار
ً
بوجــود املنتــج أو الخدمــة أيــا كانــت أداة هــذه األخبــار.
لذلــك فــإن إرســال كتالــوج مــن ًجانــب التاجــر أو إرســال
رســائل أو نش ـرات تتضمــن بيانــا باملنتجــات والخدمــات
ً
وأســعارها ،يعـ ّـد إعالنــا ولــو لــم يســتخدم أي أســلوب مــن
ً
أســاليب الثنــاء أو املــدح ألنهــا توجــه الجمهــور إيجابــا علــى
االســتهالك.
أهداف اإلعالن
تتحقــق أهــداف اإلعــان فــي إحــداث التأثيــر املطلــوب فــي
ســلوك املســتهلك مــن خــال مجموعــة األهــداف النفســية
للرســالة التــي تســعى إلــى تحقيــق الهــدف النهائــي وهــو قيــام
املســتهلكين بعمليــة الش ـراء أو طلــب الخدمــة موضــوع
اإلعــان ،ولهــذا تقــوم أجهــزة اإلعــان فــي الشــركات الكبــرى
بتخطيــط الحمــات اإلعالنيــة إلنتــاج عناصــر جديــدة
متميزة من أجهزتها تضمن آخرما توصلت إليه الصناعة
مــن تقــدم.
ولعــل أبــرز مــا يشــيرإليــه مفهــوم اإلعــان هــو أنــه يقصــد بــه
النشــاط اإلعالنــي ومــا يتضمنــه مــن جهــود متنوعــة مثــل
دراســة املســتهلك والســلعة والخدمــة.
أهمية اإلعالن
بدأت أهمية اإلعالن بعد الحرب العاملية األولى مباشرة،
وازدهــرت خــال األزمــة االقتصاديــة ســنة  1930وأخــذت
شــركات اإلعــان تبحــث عــن طــرق جديــدة تقنــع بهــا

املســتهلكين بــأن الســلع املوجــودة علــى أرفــف املحــال يجــب
أن تكــون فــي بيوتهــم ..فقــد كان إنتــاج الســلع االســتهالكية –
ً
قبــل فتــرة -موقوفــا إلــى حــد كبيــرعلــى االعتبــارات الفنيــة أو
الهندســية .فــإذا رأى أحــد رجــال الصناعــة أن الوقــت قــد
حان إلدخال نوع جديد من معجون الحالقة أو نوع جديد
من دقيق الكعك املخلوط ،طلب من كيميائييه ومهندسيه
أن يدرســوا املشــروع وأن يضعــوا خطوطــه ،فهــم يرســمون
السلعة الجديدة ويحددون تكاليفها ويقررون نسبة مئوية
للربــح ،وفــي أثنــاء هــذه األعمــال املبدئيــة البــد مــن أن يقومــوا
بإجـراء بعــض التجــارب علــى إنتاجهــم الجديــد ،فالكيميائــي
وأصدقــاؤه يجربــون عينــات مــن معجــون الحالقــة الجديــد
ويستخدم الدقيق الجديد في مطبخ كافيتريا املصنع ،فإذا
جاءت التقاريرموافية ُب ِدء في إنتاج السلعة ونظمت حملة
إعالنيــة مناســبة.
وهكذا نجد أن طرح سلعة جديدة في السوق كان إلى حد
كبيــرعمليــة هندســية أو كيميائيــة ،مــع �شــيء مــن االهتمــام
بحاجــات املســتهلك ..وهكــذا اســتفاد املهنــدس مــن الســؤال
الــذي يوجــه إلــى املســتهلك بخصــوص عيــوب الثالجــة
الكهربائيــة التــي يســتعملها.
إن إدخال البحوث الخاصة باملستهلك لم تؤثرعلى أقسام
الرسم والتخطيط واإلنتاج في الصناعة الحديثة فحسب،
بــل تعداهــا إلــى البيــع واإلعــان ،ففــي النظــام القديــم كانــت
مهمة البيع واإلعالن تحطيم املقاومة عند املستهلك .وكانت
الفكرة السائدة أن هذا املستهلك على وجه العموم ال يريد
مــا ينتــج لــه ،وكان رجــل الصناعــة وموظفــوه يعتقــدون أنهــم
ً
أنتجوا سلعا جديدة ،فإن لم يقتنع الجمهور بهذه الجودة

في الحال فإن على قسمي البيع واإلعالن أن يضطلعا بهذه
ً
املهمة ،فإذا لم تصادف السلعة رواجا ،فالشك أن هناك
خطــأ فــي طريقــة البيــع وفــي اإلعــان ذاتــه ،وقلمــا يقتنــع مديــر
املؤسســة أو املصنــع بــأن الخطــوات األولــى التــي اتبعهــا قــد
تكون غيرســليمة ،فالســلعة قد ال تكون ما يريده الجمهور
ً
أو قــد ال تر�ضــي احتياجــات املســتهلك تمامــا.
فعندمــا طرحــت فــي الســوق األمريكيــة الســاعات الكهربائيــة
ألول مــرة فــي حوالــي ســنة  1926بالغــت أقســام البيــع
واإلعالنــات فــي إبـرازدقتهــا ،وكان املهندســون الذيــن صممــوا
هذه الســاعات وأنتجوها متحمســين للمحرك ذي الســرعة
الثابتــة وغيــره مــن الدقائــق الفنيــة التــي يعســر فهمهــا علــى
ً
عدد كبيرجدا من الناس ،غيرأن الحملة اإلعالنية أخذت
تــردد هــذه الصفــات التقنيــة غيــر عابئــة بجهــل الجمهــور
باملصطلحــات الكهربائيــة عندمــا أجريــت بحــوث ملعرفــة
الصفــات التــي يريدهــا املســتهلك فــي الســاعات الكهربائيــة.
وقــد تبيــن بعدهــا أن الكهربــاء توفــر علــى املســتهلك عمليــة
مــلء الســاعات .وهكــذا وجــد أصحــاب املصنــع الــذي أنتــج
هــذه الســاعات أن الحملــة اإلعالنيــة التــي قامــوا بهــا تركــزت
ً
خطــأ علــى إظهــار خصائــص فنيــة ال تهــم املســتهلك إطالقــا
وأن الــذي يهمــه هــو النتيجــة العمليــة لهــذه الســاعات.
ً
وترتيبــا علــى هــذا املثــل ،نســتطيع أن نصــل إلــى الهــدف
األول مــن دراســة املســتهلك ،وهــو تحديــد الخصائــص التــي
يحبهــا أو يســتخدمها ،وتلــك التــي يكرههــا أو ال يســتخدمها فــي
ســلعة مــن الســلع .وال يمكــن الوصــول إلــى تلــك الخصائــص
إال عــن طريــق بحــث منظــم يجــري علــى املســتهلكين أنفســهم.
***
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رداً غ�ير مقب��ول للضرائ��ب مببل��غ يق��در
عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود اجت��اه عامل��ي
حبوال��ي ( )1ملي��ون دوالر.
خلف��ض فئ��ات الرس��وم اجلمركي��ة إال
احلال��ة الثاني��ة :حتويل أم��وال إىل اخلارج
أن هن��اك العدي��د م��ن البضائ��ع ال�تي ال
ع��ن طري��ق اس��ترياد بضائ��ع بفوات�ير ذات
ت��زال فئ��ة رس��ومها مرتفع��ة ،فأصبح��ت
هدف��اً للغ��ش التج��اري مم��ا يؤث��ر س��لباً
قي��م مرتفعة.
طبق��اً للبيان��ات ال��واردة قام��ت مج��ارك
على احلصيلة اجلمركية .وعلى الرغم
الدول��ة (أ) بإيق��اف ( )15رس��الة أمل��اس خام
م��ن اخت�لاف الط��رق ال�تي يلج��أ إليه��ا
ق��ام بع��ض املس��توردين باس��تريادها م��ن
اخلارج��ون ع��ن القان��ون ،إال أن أكثره��ا
الدول��ة (ب) ،ولق��د مت إص��دار فوات�ير
ش��يوعاً تقدي��م فوات�ير مرتفع��ة أو
إعداد
هل��ا ذات قيم��ة مرتفع��ة تص��ل إىل
منخفض��ة القيم��ة.
شرطة
نقيب
( )%800مب��ا يق��در حبوال��ي ( )15مليون
وال ميك��ن قص��ر اآلث��ار الس��لبية
إبراهيم
السيوطي
الدين
نور
دوالر.
للغ��ش التج��اري عل��ى احلصيل��ة
ونظ��راً إىل أن رس��وم تل��ك البضائ��ع
واخلس��ائر املادي��ة فق��ط ،ب��ل وعل��ى
ارتباطه��ا باجلرائ��م املنظم��ة دولي��اً
ال��واردة «صف��ر» ف�لا حيت��اج أولئ��ك
كتهري��ب املخ��درات واألس��لحة وعمليات غس��ل األموال احملتال��ون إىل القل��ق عل��ى دف��ع أي رس��وم.
ومتوي��ل اإلره��اب ،ل��ذا تق��وم املؤسس��ات اإلجرامي��ة وق��د مت إج��راء سلس��لة م��ن التحقيق��ات كش��فت ع��ن
باستغالل نظام التجارة الدولية يف نقل األرباح املكتسبة أن املس��توردين يعمل��ون م��ع منظم��ة إجرامي��ة بالدول��ة
(ب) لنق��ل العم�لات األجنبي��ة إىل اخل��ارج ،ومت��ت إع��ادة
بط��رق غ�ير مش��روعة إىل اخل��ارج أو إىل الداخ��ل.
األمثل��ة ال�تي ج��اءت بامللخ��ص ال��ذي أعدت��ه منظم��ة تصدير األملاس اخلام مرة ثانية إىل املصدر بفواتري ذات
قيم منخفضة ،وبذلك يتم إرس��ال مبلغ صغري من املال
اجلم��ارك العاملي��ة ح��ول الغ��ش التج��اري:
احلال��ة األوىل :رف��ع قيم��ة فوات�ير البضائ��ع املص��درة م��رة أخ��رى إىل الدول��ة (أ) ث��م مت تصدي��ر األمل��اس اخلام
ثاني��ة إىل الدول��ة (أ) مقاب��ل مبل��غ كب�ير م��ن املال.
جلل��ب أم��وال داخ��ل الدول��ة.
لق��د تلق��ت مج��ارك الدولة (أ) معلوم��ات تفيد أن املصدر وم��ن الوقائ��ع الس��ابق ذكره��ا يتض��ح لن��ا أنن��ا لس��نا أم��ام
كان يق��وم بتصدي��ر مالب��س يدوية الصنع بفواتري ذات جمرد عملية خرق للقوانني الرقابية بتهريب هذا املبلغ
قيم��ة مرتفع��ة إىل الدول��ة (ب) مع اعتزامه املطالبة برد م��ن العم�لات األجنبي��ة إىل خ��ارج الدول��ة (أ) وإمن��ا أم��ام
أعل��ى مبل��غ م��ن الرس��وم طبق�اً لنظ��ام الدورب��اك .وبع��د عملي��ة كبرية لغس��ل األم��وال بالدولة (ب).
إجراء التحقيقات الالزمة اتضح أن فواتري البضائع ذات احلال��ة الثالث��ة :نق��ل األم��وال يف ش��كل س��لع لتجن��ب
قي��م مرتفع��ة للغاي��ة وأن القيم��ة املق��ر عنه��ا يف الدول��ة املس��اءلة م��ن جان��ب اجله��ات املختص��ة مبراقب��ة عملي��ات
(ب) ختتل��ف ع��ن تل��ك ال�تي مت اإلق��رار عنه��ا للجم��ارك ص��رف العمل��ة.
بغ��رض التصدي��ر .ويع�� ّد ه��ذا االخت�لاف يف أس��عار يت��م خف��ض قيم��ة فوات�ير البضائ��ع م��ن خ�لال حتوي��ل
الفوات�ير طريق��ة م��ن ط��رق الته��رب م��ن دف��ع الرس��وم األرب��اح غ�ير املش��روعة إىل بضائ��ع جتاري��ة يت��م ش��حنها
والضرائ��ب ،كم��ا أن التحقيق��ات ق��د توصلت إىل أنه قد إىل دولة أخرى ،ثم يتم بيعها بالسوق احمللي للحصول
مت أو ً
ال إرس��ال العمالت األجنبية إىل اخلارج من خالل عل��ى مبل��غ مع�ين من امل��ال يف املقابل كربح مش��روع عن
حوالة ثم مت تسليمها ثانية بالدولة (أ) من خالل قنوات العملي��ة التجاري��ة ال�تي متت.
أهمي��ة وكيفي��ة ف��رض الرقاب��ة عل��ى األنش��طة
مصرفي��ة كحوال��ة نقدي��ة مقاب��ل البضائ��ع املص��درة.
ولق��د مت��ت إع��ادة ه��ذه ال��دورة م��رات عدي��دة وحق��ق التجاري��ة:
املصدر بالدولة (أ) أرباحاً من عملية التصدير مبا يقدر ض��رورة وج��ود إدارات رقابي��ة تعتم��د عل��ى املراجع��ة،
حبوال��ي ( )9مالي�ين دوالر دون أن يتس��لم أي مدفوع��ات فالنم��و املتزاي��د بالتج��ارة الدولي��ة م��ع وج��ود اخنف��اض
من املشرتين من اخلارج .كما أظهرت عملية التصدير مب��وارد اإلدارة اجلمركي��ة عل��ى مس��توى الع��امل ق��د

ف��رض احلاجة إىل
إدارة
إق��رار
للمخاط��ر ،وإدارات
رقابي��ة تعتمد على
املراجع��ة .وبص��ورة
خاص��ة تع�� ّد إدارة
املراجع��ة الالحق��ة
واح��دة م��ن أه��م
اإلج��راءات الفاعل��ة
للتحق��ق م��ن م��دى
الت��زام املتعامل�ين
م��ع اجلم��ارك
بالقوانني وكش��ف
عملي��ات الغ��ش
التج��اري خاص��ة يف جم��ال قيم��ة البضائ��ع.
فاملغ��االة الواضح��ة يف تقيي��م البضائ��ع ال��واردة أو الصادرة
ه��ي م��ن أح��د املعاي�ير ال�تي وضعته��ا اإلدارات اجلمركي��ة
لتحديد الصفقات املشتبه فيها ،فقد تتم عمليات تصدير
أو اس��ترياد وهمي��ة بغ��رض غس��ل األم��وال ،ويتمث��ل عم��ل
هذه اإلدارات يف مراجعة السجالت احملاسبية للشركات
س��واء أكان��ت مملوك��ة ملؤسس��ات أو أف��راد م��ن خ�لال
فح��ص العملي��ات املش��تبه فيه��ا لتحوي��ل األم��وال ومعرف��ة
قيم��ة ووجه��ة ه��ذه املبال��غ احملولة.
فع��ادة م��ا تعتم��د أجه��زة الرقاب��ة اجلمركي��ة خ�لال
عملية التخليص علي املس��تندات واملعلومات اليت يقدمها
املس��تورد أو املص��در .لك��ن عن��د القي��ام باملراجع��ة الالحق��ة
ق��د حتص��ل اجله��ة الرقابي��ة عل��ى مس��تندات أخ��رى مل
تك��ن متاح��ة عن��د التخلي��ص تكش��ف حقائ��ق أخ��رى ح��ول
الصفق��ات التجاري��ة.
كم��ا جت��د اإلش��ارة هن��ا إىل إح��دى ممي��زات وج��ود إدارة
املراجعة الالحقة أال وهي إمكانية التحقق من السجالت
احملاس��بية للمس��توردين أو املصدرين بغرض التأكد من
دق��ة القيم��ة املق��ر عنه��ا ،وعل��ى الرغ��م م��ن أن الس��جالت
احملاس��بية ال تكش��ف بالض��رورة حقيق��ة الصفق��ات
التجاري��ة إال أن اجلان��ب احملاس�بي يع� ّد مب��ا ال ي��دع للش��ك
مصدراً يف غاية األهمية للحصول على معلومات إضافية
تس��اعد يف إجي��اد أي��ة دالئل على وج��ود غش جتاري أو أي
س��لوك مش��تبه فيه.
وكث�يراً م��ا تس��تعني اإلدارات اجلمركية بقاع��دة بيانات
لتحديد القيم املبالغ فيها سواء باالرتفاع أو باالخنفاض،
وذل��ك ع��ن طري��ق املقارن��ة ب�ين قيم��ة الصفق��ة لبضائ��ع
واردة حديث�اً وبضائ��ع وردت يف الس��ابق ،ث��م تب��دأ مرحل��ة
الفح��ص املس��تندي كم��ا ميك��ن االس��تعانة به��ذه القاع��دة
ملراجع��ة القيم��ة اجلمركي��ة للبضائ��ع لكش��ف اإلق��رارات
املزيف��ة والنتق��اء اإلق��رارات ال�تي ينبغ��ي إحالته��ا إىل إدارة
املراجع��ة الالحقة.
 .1جدي��ر بالذك��ر أن هنال��ك العدي��د م��ن اإلدارات

اجلمركي��ة ال�تي
تس��تعني بتقني��ات
إلكرتوني��ة حديث��ة
جتم��ع املعلوم��ات
كاف��ة املتعلق��ة
بدخ��ول وخ��روج
العم�لات األجنبي��ة
فتت��م مقارن��ة تل��ك
املعلوم��ات بعملي��ات
دخ��ول وخ��روج
البضائ��ع املق��ر عنها،
فتتض��ح بالتال��ي
مؤش��رات اخلط��ورة
ال�تي تس��مح بكش��ف
آي��ة دالئ��ل عل��ى ارت��كاب عملي��ات غس��ل أم��وال.
 .2ض��رورة وض��ع مؤش��رات للمخاط��ر احملتمل��ة فيم��ا يلي
بع��ض املؤش��رات ،فوج��ود التناقض��ات التال��ي ذكره��ا ق��د
يش�ير إىل ارت��كاب خمالف��ة الغ��ش التج��اري ال�تي ميكن أن
تق��ود التحقيق��ات حوهل��ا إىل كش��ف عمليات غس��ل أموال
مت ارتكابه��ا حت��ت س��تار أعم��ال التج��ارة الدولية.
 .3االس��تعانة بالبيان��ات التجاري��ة نظ��راً لضخام��ة
حج��م البيان��ات املتعلق��ة بالصفق��ات التجاري��ة ،فق��د زادت
أهمي��ة التط��ور التكنولوج��ي ملس��اعدة اجلم��ارك يف تقدير
املخاط��ر ،وإج��راء التحقيقات بش��أنها حبيث ميكن تطوير
تكنولوجي��ا خاص��ة لتحقي��ق البيان��ات التجاري��ة.
أهم األخطار واألضرار االقتصادية لغسل األموال:
خسائر اإليرادات اجلمركية:
وذل��ك م��ن خ�لال قب��ول اجلم��ارك الفوات�ير املرتفع��ة أو
الفوات�ير املتدني��ة و ف��رض غرام��ة عليه��ا ،فغاس��ل األم��وال
يعم��ل عل��ى غس��ل أموال��ه الناجت��ة م��ن أعمال��ه اإلجرامي��ة
فيعم��ل عل��ى تهري��ب العمل��ة األجنبي��ة إىل خ��ارج الب�لاد،
ويق��وم عل��ى اس��ترياد البضائ��ع وتقدي��م فوات�ير مرتفعة أو
متدني��ة للجم��ارك ،فتق��وم اجلمارك بقب��ول تلك الفواتري
لزي��ادة اإلي��رادات اجلمركي��ة ،وهنا اجلم��ارك قد حققت
فع�ل ً
ا زي��ادة يف اإلي��رادات يف امل��دى القري��ب ،لك��ن يف امل��دى
البعي��د س��يكون هنال��ك تناق��ص يف اإلي��رادات وذل��ك بفع��ل
األم��وال املغس��ولة ،فيق��وم غاس��ل األم��وال ببي��ع بضائع��ة
املس��توردة بأق��ل األس��عار ،ألن ه��دف غاس��ل األم��وال لي��س
حتقي��ق الرب��ح م��ن عملي��ات بي��ع البضائ��ع املس��توردة يف
الس��وق احملل��ي ألن��ه حق��ق أرباح��اً طائل��ة م��ن األعم��ال
اإلجرامي��ة مث��ل املخ��درات واالجت��ار بالبش��ر والبضائ��ع
املغشوش��ة ،وحت��ى التهري��ب اجلمرك��ي يع� ّد م��ن جرائ��م
غس��ل األم��وال حس��ب املعاي�ير الدولي��ة فتك��ون النتيج��ة
اإلضرار باملستوردين احلقيقيني الذين يدفعون الضريبة
اجلمركية يف ظل املنافسة غري الشرعية فيخرجون من
الس��وق ،وتك��ون اجلم��ارك ق��د خس��رت ه��ذه اإلي��رادات.
***
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ح��ب االس��تطالع أو الفض��ول ظاه��رة وس��لوك
ع��ام عن��د اإلنس��ان ،وق��د يتص��ف ب��ه غ�ير البش��ر
م��ن احليوان��ات .والبش��ر يتفاوت��ون يف ق��وة ه��ذا
الس��لوك ،وال أس��تطيع اجل��زم أن احليوان��ات
يتف��اوت فيه��ا ح��ب االس��تطالع كم��ا اإلنس��ان،
لكن�ني أس��تعني هن��ا باملث��ل اإلجنلي��زي
« -»taC eht llik ytisoiruCالفض��ول ال��ذي
قت��ل الق��ط! ألدل��ل عل��ى أن احليوان��ات أو
بعضها ميتلك الفضول ،فمعاش��رة اإلجنليزي
للقط��ط القريب��ة من��ه وم��ن أطفال��ه جتعل��ه
يالح��ظ الق��ط الذي قتله الفض��ول .وقد يكون
علم��اء احلي��وان أدرى منا عندما يتحدثون عن
احليوان��ات وس��لوكها .واإلجنلي��ز أدرى مب��اذا
فعل القتل حتى ُقتل! املهم أن هذا املثل الشائع
ال��ذي ج��اء يف لغ��ات عدي��دة ه��و حمصل��ة لتل��ك
املش��اهدات ال�تي جعل��ت من��ه ش��ك ً
ال م��ن ت��راث
اإلنس��انية.
ولك��ي ال خيتل��ط األم��ر عل��ى الق��ارئ -ألن��ه
ح��دث ذات م��رة -ال ب��د أن من ّي��ز م��ا ب�ين ح��ب
االس��تطالع وب�ين س��عة اإلط�لاع ،واإلط�لاع
وسعته يشكل ضمن عناصر أخرى مثل :سعة
األف��ق ،ونب��ذ اخلراف��ة والش��عوذة ،املوضوعية...
اخل ،يش��كل عناص��ر اإلنس��ان ذي التفك�ير
العلم��ي .أم��ا الفضول وحب االس��تطالع وكما
ي��رد يف ه��ذا املق��ال م��ن أمثل��ة ،فه��و يع�ني س��عي
اإلنس��ان ملعرف��ة م��ا ه��و غ�ير مه��م وال ض��روري
وال مفي��د ل��ه ولكن��ه حي��ب ه��ذا الس��عي ويصبح
جزءاً من سلوكه ،وهنا أيضاً ضرورة أن مت ّيز
ما بني حب االستطالع والتأمل ،والتأمل سلوك
مرغوب يف أن يكون اإلنسان أكثر عمقاً حتى
ي��رى األش��ياء ببعده��ا الصحي��ح ،وم��ن التأم��ل

امله��م تأم��ل اإلنس��ان يف الك��ون وخملوقات��ه ألن��ه
يصل باإلنس��ان إىل عظمة اخلالق وخملوقاته.
أم��ا ح��ب االس��تطالع ال��ذي قت��ل الق��ط ،فه��ذا م��ا
نقصده هنا ،واإلنسان فيه يسعى للتعرف على
أشياء غري مهمة وال مفيدة وال نافعة له ،ولكنه
يسعى إليها ألنه ال بد من السعي إليها ،وعندها
يصب��ح ج��زءاً م��ن س��لوكه التلقائي.
هذا ما يقصده هذا املقال بأن يضع هذا السلوك
وتفس�يره وحتليل��ه أم��ام إنس��ان العش��م ،ال��ذي
نتمن��ى أال يك��ون ه��ذا التص��رف التلقائ��ي ج��زءاً
من س��لوكه .والتباين الذي أش��رنا إليه حيدث
وألس��باب كث�يرة ،لكنن��ا هن��ا نق��ر حبدوث��ه،
فس��كان منطقته ومستوى معيشتهم وثقافتهم
ومتدنه��م وإرثه��م احلض��اري بالض��رورة وراء
ذل��ك التباي��ن يف الس��لوك الذي يظهر يف فضول
الناس!
وإذا حاولن��ا تقري��ب الص��ورة أكث��ر لكي يتضح
القصد ،س��نقدم بع��ض املواقف اليت يصبح فيها
الفض��ول س��الباً يف حياتن��ا اليومي��ة ..نق��ول :إن
الش��خص ال��ذي يق�ترب م��ن اثن�ين يتحادث��ان
ويس��عى ألن يس��مع م��اذا يق��والن فه��ذا بالطب��ع
ح��ب اس��تطالع س��الب ،وهن��اك م��ن األش��خاص
من يسلك هذا السلوك وجيد فيه الراحة حتى
وإن كان ض��اراً ب��ه أو بغ�يره ،وق��د جن��د كث�يراً
م��ن األش��خاص جي��رون الهث�ين ملعرف��ة مث� ً
لا
ملاذا يتجمع الناس يف هذا احلش��د وال يرتاح إال
بع��د وصول��ه لذلك اجلمع ،ولكي تكون الصورة
واضح��ة أمام��ه يق��وم بس��ؤال الذي��ن س��بقوه إىل
ه��ذا امل��كان وه��ؤالء ه��م أيض�اً م��ن الفضولي�ين...
وهك��ذا .ف��إن كان املوض��وع ش��جاراً أو مغالط��ة
يتج��ه حن��و املش��اجرة ،فمعلوم��ات أصح��اب

االس��تطالع تت��واىل باالنتق��ال م��ن واح� ٍد آلخ��ر،
وبالض��رورة الزي��ادة ال�تي حت��دث واإلضاف��ة
والتضخي��م للح��دث جتع��ل م��ن املش��هد مش��هداً
دراماتيكي�اً ومث�يراً لدرجة كافية جلذب مزيد
م��ن حم�بي االس��تطالع ..واملش��هد ال ينته��ي عن��د
ذلك ،بل عندما يتفرقون يواصل هؤالء حديثهم
ح��ول املوض��وع طارح�ين اآلراء واملقرتح��ات
فيم��ا بينه��م دون أن ينتبه��وا إىل أن ه��ذا ال��كالم
جي��ب أن يوج��ه ألصح��اب احل��دث ولي��س حمل�بي
االس��تطالع الذين ش��اهدوا احلدث أو جزءاً منه.
وهن��اك ن��وع ن��راه يف م��ارة الطري��ق ال��ذي تكث��ر
في��ه س��يارات ،فعندم��ا يس��معون ص��وت (ب��وري)
لعرب��ة خلفه��م ال يبتع��دون قلي� ً
لا ع��ن الطري��ق،
وب��د ً
ال ع��ن ذل��ك يلتفت��ون ل�يروا م��ا ه��ذا وم��ا نوع
الس��يارة ال�تي فعل��ت ذل��ك! إن��ه رد فع��ل انعكاس��ي
حمل�بي االس��تطالع.
أق��ول إلنس��ان العش��م ل��و رك��زت عل��ى ه��ؤالء
الفضولي�ين جتده��م من الذين يش��غلهم اآلخر،
وم��ن الذي��ن هل��م م��ن الوق��ت غ�ير املس��تغل ،وم��ن
الذي��ن يتس��رب الوق��ت منه��م كم��ا يتس��رب امل��اء
م��ن ب�ين األصاب��ع وال ي��درون ذل��ك ،وه��م أيض�اً
م��ن الذي��ن يضخم��ون األم��ور ليدهش��وا اآلخ��ر،
وق��د تك��ون إضافاته��م أكث��ر م��ن م��ا ش��اهدوه..
ل��ذا نق��ول إلنس��ان العش��م أيضاً أن ينتب��ه ،فأمور
ال تهم��ه ومواق��ف ال تعني��ه أو ختصه ،وال تنفعه
ليس بالضرورة أن يس��عى إليها ،وأن يبتعد عن
م��ا يأخ��ذ وقت�اً من��ه وه��و يف أم��س احلاج��ة إلي��ه..
وباختص��ار ،ال يك��ون فضولي��اً حت��ى ال يك��ون
مص�يره مص�ير ذل��ك الق��ط ال��ذي ُقت��ل نتيج��ة
فضول��ه!!
***
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مدير إدارة جمارك وادي حلفا
مقدمة:
الوالي��ة الش��مالية مع�بر الرس��االت ومنف��ذ وملتق��ى
احلض��ارات والثقاف��ات اإلنس��انية .قدمي��اً كان��ت
تس��مى باملديري��ة الش��مالية واإلقلي��م الش��مالي،
وأخ�يراً أُطل��ق عليه��ا الوالي��ة الش��مالية بق��رار م��ن
الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة يف الع��ام 1994م .وه��ي
والي��ة واع��دة باخل�يرات عل��ى الس��ودان أمج��ع ومتث��ل
ثغره الش��مالي الذي يربطه مبصر عن طريق امليناء
النه��ري ،مين��اء الش��هيد املش�ير الزب�ير حمم��د ص��احل
الذي افتتح يف العام 1994م ومعرب «أش��كيت» يف العام
2014م ،وأخرياً االفتتاح التشغيلي ملعرب «أرقني» الذي
يرب��ط الطري��ق الق��اري (اإلس��كندرية ـ كي��ب تاون)،
وس��يكون ل��ه أث��ر فاع��ل يف زي��ادة احل��راك التج��اري
واالقتص��ادي للب�لاد ،ف��كان لن��ا هن��ا احل��وار مع الس��يد
العقي��د ش��رطة عب��د اجملي��د ش��يخ حمم��د أبو س��عدان
مدي��ر إدارة مج��ارك وادي حلف��ا إللق��اء الض��وء ح��ول
هذه اإلدارة العريقة وما اس��تجد من إنش��اء للمعابر،
وتأثريه��ا عل��ى حرك��ة التج��ارة ودوره��ا االجتماعي
وإس��هامها يف اجمل��االت األخ��رى باحمللي��ة
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* بطاقة تعريفية؟
 عقي��د ش��رطة /عب��د اجملي��د ش��يخ حمم��د أب��و س��وار..م��ن موالي��د الوالي��ة الش��مالية دنق�لا .درس��ت املرحل��ة
االبتدائي��ة واملتوس��طة بالش��مالية ث��م الصبابي األمريية
( )3باخلرط��وم حب��ري الش��عبية ،والثانوي��ة مبدرس��ة
حمم��د حس�ين بأم درمان ..خترج��ت يف كلية االقتصاد
والعل��وم اإلداري��ة جبامع��ة دنق�لا.
* احلالة االجتماعية؟
 متزوج واحلمد هلل ّولدي من األبناء «أوالد وبنات».
* االلتحاق بالعمل اجلمركي؟
 التحق��ت باجلم��ارك بع��د خترج��ي يف املرحل��ةالثانوي��ة 1983/4/5م .عمل��ت بع��دة حمطات بدءاً بالبحر
األمحر بش��قيها اجلنوبي والش��مالي وميناء عثمان دقنة
بس��واكن وس��نكات ،رئاس��ة اجلم��ارك ،مط��ار اخلرطوم،
وادي حلفا ،دنقال ،احلاويات سوبا ،منطقة قري احلرة..
ث��م والي��ة القض��ارف رئيس�اً لف��رع املين��اء اجل��اف ،وأخرياً

مدي��راً إلدارة مج��ارك وادي حلف��ا.
* مدرسة اجلمارك ..ماذا أضافت لك؟
 وادي حلف��ا م��ن اإلدارات اجلمركي��ة القدمي��ة ،حي��ثمت إنش��اء احملط��ة يف الع��ام 1964م ،وب��دأ العم��ل به��ا يف
املين��اء النه��ري بالبواخ��ر اليت تعمل على نقل الركاب ما
بني حلفا وأس��وان .ونش��طت فيما بعد جتارة احلدود بني
البلدي��ن إىل أن توقف��ت يف بداي��ات ع��ام 1994م إث��ر توت��ر
العالق��ات ب�ين البلدي��ن ،ومل تس��تأنف ه��ذه التج��ارة م��رة
أخرى.
تط��ور العم��ل باحملط��ة ش��أنها ش��أن احملط��ات األخ��رى،
وتوس��عت اإلدارة لتش��مل س��تة أف��رع ه��ي :ف��رع مج��ارك
حلف��ا ،ف��رع مج��ارك أش��كيت ،ف��رع الش��ؤون العام��ة ،ف��رع
الش��ؤون املالي��ة ،مج��ارك املين��اء النه��ري (الش��هيد الزب�ير)
وأخ�يراً ف��رع مج��ارك أرق�ين.
* امليناء النهري؟
ً
 -املين��اء النه��ري م��ن أق��دم املوان��ئ النهري��ة .قدمي�ا كان

يعم��ل بع��دد باخرت�ين أس��بوعياً اآلن باخ��رة واح��دة يف
األسبوع وقل عدد الركاب ،حيث استقطب معرب «أشكيت»
ع��دداً كب�يراً م��ن ال��ركاب ع�بر البص��ات واحلاف�لات
الس��فرية .كم��ا توج��د بع��ض البواخ��ر تعم��ل عل��ى نق��ل
البضائ��ع الص��ادرة وال��واردة ومعظ��م ال��واردات عب��ارة ع��ن
أوان منزلي��ة ،ل��وف معدني ،س��لك رباط ،مدخالت إنتاج...
ٍ
اخل .أم��ا الص��ادرات فمعظمه��ا عبارة عن أبق��ار حية تصدر
ع�بر الصن��ادل.
* التقني��ة احلديث��ة ودوره��ا يف تس��هيل اإلج��راءات
ا جلمر كي��ة ؟
 التقني��ة احلديث��ة س��اهمت مس��اهمة فعال��ة يفتس��هيل وتبس��يط اإلج��راءات اجلمركي��ة ،حي��ث
التحصي��ل اإللكرتون��ي يف أي موق��ع كن��ت وه��ذا بفض��ل
اهلل س��بحانه وتع��اىل ،وإدارة اجلم��ارك ال�تي انتهج��ت
ه��ذا املنح��ى كأول مؤسس��ة حكومي��ة وهل��ا الق��دح املعل��ى
يف ب��دء احلكوم��ة اإللكرتوني��ة يف الس��ودان ،ورب��ط كث�ير
من املؤسس��ات ذات الصلة عرب ش��بكة اجلمارك ،وس��اهمت
مس��اهمة فعال��ة يف تس��هيل اإلج��راءات ،ونأم��ل أن تكتم��ل
املنظوم��ة ع�بر األش��عة الس��ينية باملع�بر.
* حظ�يرة «أش��كيت» ..حدثن��ا ع��ن س�ير عم��ل اإلج��راءات
اجلمركي��ة به��ا؟
 حظرية فرع مجارك «أشكيت» ،وهي تقع على بعد ()27كيلوم�تراً م��ن املع�بر احل��دودي ،تعم��ل بنظ��ام اإلس��يكودا
العاملي��ة ش��أنها ش��أن مثيالته��ا م��ن احملط��ات اجلمركي��ة،
وهن��اك تنس��يق ت��ام بني كل الوح��دات العاملة بهذا الفرع
م��ن اجله��ات ذات الصل��ة .ويعم��ل الف��رع عل��ى ختلي��ص
مجيع البضائع الصادرة والواردة والرتانزيت لبعض دول
اجل��وار وتبل��غ مس��احتها ( )1000م�تر مرب��ع.
* أخ�يراً مت االفتت��اح التجرييب ملعرب «أرقني» ..ما األهداف
املرجوة؟
 مت االفتتاح التجرييب ملعرب «أرقني» احلدودي يف سبتمرباملنصرم على يد السيد وزير النقل ،حبضور وزير التجارة
ووزير النقل املصري وال ش��ك أن ذلك سيس��هل كثرياً يف

تنش��يط التج��ارة وتس��هيل اإلج��راءات لعب��ور البضائع عرب
الس��ودان لدول اجلوار ..اإلجيابيات كثرية ،س��يعمل املعرب
على توطني مواطين املنطقة ،فاجلمارك متثل ( )%75من
ق��وة املع�بر وال ش��ك أن وج��ود احملطة اجلمركية س��يكون
ذا نفع كبري ألبناء حلفا وأرقني ..واجلمارك كما الغيث
أينما وقع نفع.
* اإلدارة تع��د بواب��ة الس��ودان الش��مالية ..م��اذا قدم��ت
لتس��هيل حرك��ة التج��ارة؟
 عمل��ت اإلدارة عل��ى تس��هيل حرك��ة التج��ارة برب��طاحملط��ة اجلمركي��ة لتعم��ل بنظ��ام اإلس��يكودا العاملي��ة،
وتس��عى اآلن إلدخ��ال التحصي��ل ع�بر الناف��ذة الواح��دة
مبع�بر «أش��كيت» .س��تتوىل اجلم��ارك عملي��ة التحصي��ل
إنابة عن الوحدات كافة العاملة باملعرب ،وال شك أن ذلك
س��يقلل كث�يراً م��ن اجله��د والوق��ت.
ً
وهنال��ك أدوار ل�لإدارة باحمللي��ة اجتماعي��ا واملش��اركة
يف الفعالي��ات كاف��ة واملس��اهمة يف تطوي��ر املنطق��ة ،وق��د
أس��همت م��ن قب��ل يف تأهي��ل مستش��فى وادي حلف��ا وش��بكة
مي��اه احمللي��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن االس��تقرار ال��ذي مت باملنطق��ة
م��ن توف�ير وظائ��ف للعمال��ة واس��تقطاب أبن��اء املنطق��ة يف
عملي��ات الش��حن والتفري��غ والتخلي��ص والرتحي��ل.
* اخلطط والرؤى املستقبلية؟
 م��ن اخلط��ط املس��تقبلية نس��عى إلدخ��ال أجه��زة الكش��فالـ «( »E X - Rayاألش��عة الس��ينية) باملعابر ،وربط اجلهات
ذات الصل��ة ع�بر الش��بكة ،حي��ث إن بع��ض اجله��ات مل
تواك��ب التط��ور التق�ني إلجن��از امله��ام كاف��ة يف خ�لال
وق��ت وجي��ز.
* أهم إجنازات اإلدارة؟
 من أهم إجنازات اإلدارة اليت عملت يف ظل قوة ضعيفةتكاد تكون بنسبة ( )%40من القوة الفعلية ،حتقيق الربط
املق��در مم��ا يف��وق ال��ـ ( ،)%50وكذل��ك العم��ل عل��ى تأم�ين
املوقع من اجلوانب كافة ،حيث عملت اإلدارة على تأمني
املنش��أة بالتع��اون م��ع ش��ركة «أفن��ان» ومت إحل��اق بع��ض
األف��راد من ش��رطة الدفاع املدني
ملزيد م��ن التحريز.
* كلمة أخرية؟
 الش��كر أجزل��ه لرئاس��ة اهليئ��ةال�تي م��ا فتئ��ت وم��ا زال��ت تعم��ل
عل��ى تطوي��ر ه��ذه احملط��ة
وتذلي��ل املعوق��ات كاف��ة ال�تي
تعي��ق س�ير العم��ل به��ا ..والش��كر
أجزل��ه إلخوانن��ا ولكم مجيعاً يف
إدارة اإلع�لام وتكبدكم املش��اق
وزيارتك��م لن��ا والوق��وف عل��ى
جمري��ات األح��وال به��ذا اجل��زء
احلبي��ب م��ن بالدن��ا ..وفقن��ا اهلل
وإياك��م خلدمة الب�لاد والعباد.
***
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بريد السودان (سودابوست)
SUDAPOST
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بري��د الس��ودان (سودابوس��ت) مؤسس��ة س��ودانية
إدارة بري��د الس��ودان (سودابوس��ت) عل��ى اإلص�لاح
ذات وج��ود قانون��ي اُعتم��دت كمش��غل وط�ني
الربي��دي ال��ذي حيت��اج إىل عزمي��ة وإرادة تؤم��ن
رئيس��ي للخدم��ات الربيدي��ة يف الس��ودان ،حي��ث
أن حتق��ق األه��داف ال�تي تتطلب التكييف الس��ريع
ورث��ت اهليئ��ة القومي��ة العام��ة للربي��د وال�برق
واملس��تمر م��ع كل املس��تجدات احلديث��ة لضم��ان
(س��ابقاً) .ميث��ل بري��د الس��ودان (سودابوس��ت)
س��رعة التنفي��ذ للمهم��ات املنوط��ة بأي��ة مرحل��ة
الس��ودان يف عضوي��ة احت��اد الربي��د العاملي التابع
م��ن مراح��ل العم��ل .وق��د اس��تلهمت إدارة بري��د
لألم��م املتح��دة ال��ذي حيظى الس��ودان مبناصب
الس��ودان (سودابوس��ت) يف خطواته��ا األوىل م��ن
مهم��ة يف أروقت��ه ،وكذل��ك ميث��ل
نهضته��ا التوعي��ة بقط��اع الربي��د ،تس��تلهم
حقوقي
شرطة
عقيد
الس��ودان يف عضوي��ة اللجن��ة العربي��ة
م��ن عراق��ة اخلدم��ة الربيدية يف الس��ودان
الدائم��ة للربي��د التابع��ة جلامع��ة عبد اهلل علي حممد عبد اهلادي أصال��ة دافع��ة وترن��و بعزمي��ة واثق��ة إىل
ال��دول العربي��ة ،وميث��ل الس��ودان يف
آف��اق العم��ل الربي��دي الراه��ن واملس��تقبلي
مدير فرع مجارك الربيد
احت��اد الربي��د األفريق��ي ،ويرتب��ط
املل��يء باإلجن��ازات الناج��زة.
اخلرطوم
مطار
باتفاقي��ات رمسي��ة ب��ه ويط��رح نفس��ه
وم��ن أه��م أه��داف بري��د الس��ودان
كمش��غل وم��زود وط�ني للخدم��ات
( سو د ا بو س��ت ) :
الربيدي��ة االحرتافي��ة يف الس��ودان
 إص�لاح وإنع��اش البيئ��ة الربيدي��ة يفومع�ني بتقدي��م وتطوي��ر صناع��ة اخلدم��ات الربيدي��ة.
الس��ودان بتحفي��ز التنمي��ة املس��تدامة للخدم��ات الربيدي��ة
ووض��ع بري��د الس��ودان (سودابوس��ت) عل��ى عاتق��ه قب��ول الش��املة ذات النوعي��ة األكف��أ والتكلفة األقل وتلبية حقوق
التح��دي والره��ان عل��ى إص�لاح الواق��ع الربيدي يف الس��ودان ،التواص��ل الربي��دي.
ال��ذي ظ��ل لعق��ود طويل��ة ي��راوح مكان��ه دون تق��دم يذك��ر  -توف�ير وتس��هيل اخلدم��ات الربيدي��ة الش��املة القائم��ة
ألس��باب متفاوت��ة ومتداخل��ة ،يف وق��ت جتاوزت فيه املناش��ط حالياً .ورفع الكفاءات التش��غيلية بتفعيل الش��بكات الداخلية
الربيدي��ة عاملي��اً ح��دود الكالس��يكية واحملدودي��ة وعرف��ت واخلارجي��ة لألعم��ال الربيدي��ة كاف��ة.
ازده��اراً منقط��ع النظ�ير ،وم��ا ع��اد الربي��د جم��رد رس��وم عل��ى  -تدعي��م وتطوي��ر احلل��ول واألنظم��ة ال�تي تل�بي احلاج��ات
طاب��ع بري��د أو خت��م بري��دي ،ب��ل أصب��ح من��ط حي��اة لثقافتها املتغ�يرة واملتزاي��دة يف تس��ارع.
املادي��ة والفكري��ة ..ل��ذا ج��اء بري��د الس��ودان (سودابوس��ت) يف  -تهيئ��ة البيئ��ة الربيدي��ة لتأم�ين التع��اون التق�ني الفاع��ل
ه��ذا التوقي��ت م��ن عمر األمة الس��ودانية ضمن مناخ سياس��ي واعتم��اد تكنولوجي��ا االتص��ال واإلع�لام واملعلوماتية ركيزة
واقتص��ادي وثق��ايف ه��و األجدى واألنس��ب ،وضم��ن متطلبات للتن��وع اإلنتاج��ي واالبت��كاري والتنافس��ي الش��ريف يف
كوني��ة ملح��ة تقتضيه��ا التزام��ات الس��ودان الدولي��ة،
الس��ياقات الربيدي��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة.
ال س��يما جت��اه املنظم��ات الربيدي��ة الرمسي��ة دولي �اً
 اعتم��اد املعاي�ير الربيدي��ة وفق��اً للمنظوم��ات العاملي��ةوإقليمي �اً ال�تي حتت��م اعتم��اد اإلص�لاح الربي��دي
واإلقليمي��ة املش�تركة وتوليفه��ا.
الش��امل.
 بن��اء طاق��ات ومق��درات (إنس��ان الربي��د) ع�برم��ع إش��راقة مش��س ي��وم االثن�ين  27يولي��و
خط��ة طموح��ة للتدري��ب والتطوي��ر الكم��ي
2009م ومبوج��ب ق��رار جمل��س ال��وزراء
والكيف��ي.
رق��م ( )2009 /4ش��هد الس��ودان عه��داً
 دع��م جه��ود الدول��ة لتطوي��رجدي��داً للربي��د ،س��طعت في��ه مش��س
املعلوم��ات
جمتم��ع
تأس��يس الش��ركة الس��ودانية
باعتماد الشبكة الربيدية
للخدم��ات الربيدي��ة احمل��دودة
ركي��زة حموري��ة وبواب��ة
(سودابوس��ت) بريد الس��ودان،
لتفعي��ل
إس�تراتيجية
وبهذا التقت إرادة اجلميع
وتبس��يط اخلدم��ات احلكومي��ة
القي��ادة الس��ودانية
والتج��ارة اإللكرتوني��ة ،ونش��ر
الواعي��ة املس��ؤولة
الثقاف��ة الرقمي��ة.
وأش��واق وتطلع��ات
 تقدي��م املؤسس��ة الربيدي��ة بالصيغ��ةالس��ودانيني يف مش��غل
الصناعي��ة واالس��تثمارية ذات األبع��اد
وط�ني مقت��در .لذل��ك عمل��ت
التجاري��ة والرحبي��ة.

علم الجهل Agnotology
علم الفربكة والتشويش
عل��ى م��ر األزمن��ة تص��ارع الس�لاطني والساس��ة عل��ى ح��ق
امت�لاك املعرف��ة ومص��ادر املعلوم��ة ،فاملعرف��ة ق � ّوة وس�لاح
�كل ي��وازي امل��ال والعت��اد العس��كري .وألن املعرف��ة به��ذه
بش� ٍ
األهمي��ة ،هن��اك م��ن حي��اول االس��تئثار به��ا لنفس��ه ،وهل��ذا
تأس��س جم��ال «إدارة الفه��م» يف األوس��اط األكادميي��ة
والسياس��يةُ .تع � ّرف وزارة الدف��اع األمريكي��ة مفه��وم «إدارة
الفه��م  »Perception Managementبأن��ه أي نش��ر
ملعلوم��ات أو أي ح��ذف ملعلوم��ات ألج��ل التأث�ير عل��ى تفك�ير
اجلمه��ور واحلص��ول عل��ى نتائ��ج يس��تفيد منه��ا أصح��اب
املص��احل ،وألن النش��ر واحل��ذف يتطّلب��ان أس��اليب دقيق��ة
ومعرف��ة تام��ة بعل��م النف��س والس��لوك واإلدراك ق��ام باح��ث
س��تانفورد املخت��ص بتاري��خ العل��وم Robert Proctor
بصياغ��ة م��ا يُع��رف بعل��م اجله��ل  Agnotologyوهو العلم
ال��ذي ي��درس صناع��ة ونش��ر اجله��ل بط��رق علمي��ة رصين��ة.
ب��دأ عل��م اجله��ل يف التس��عينيات امليالدي��ة بعدم��ا الح��ظ
الباح��ث دعاي��ات ش��ركات التب��غ ال�تي ته��دف إىل جتهي��ل
الناس حول خماطر التدخني .ففي وثيقة داخلية مت نشرها
م��ن أرش��يف إح��دى ش��ركات التب��غ الش��هرية ّ
تب�ين أن أب��رز
إس�تراتيجية لنش��ر اجله��ل كان ع��ن طري��ق إث��ارة الش��كوك
يف البح��وث العلمي��ة ال�تي ترب��ط التدخ�ين بالس��رطان ،وم��ن
حينه��ا انطل��ق لوب��ي التب��غ يف أمري��كا لرعاي��ة أحب��اث علمي��ة
مزيّف��ة هدفه��ا حتس�ين ص��ورة التب��غ اجتماعياً ونش��ر اجلهل
ح��ول خماط��ره.
كم��ا ه��و ُمالح��ظ هن��ا اجله��ل لي��س انع��دام املعرف��ة فق��ط،
«من َت��ج» يت��م صنع��ه وتوزيع��ه أله��داف مع ّين��ة غالب �اً
ب��ل ه��و ُ
سياس��ية أو جتاري��ة ،ولتوزي��ع ه��ذا اجله��ل ب�ين أطي��اف
اجملتم��ع انبثق��ت احلاج��ة جمل��ال «العالق��ات العام��ة» الصنع��ة
ال�تي ُتع� ّد االبن األصيل للحكوم��ة األمريكية على حد تعبري
تشومس��كي ،فع��ن طريق جل��ان «العالقات العامة» مت تضليل
ال��رأي الع��ام األمريك��ي وال��زج ب��ه يف احل��رب العاملي��ة األوىل
س��ابقاً وغ��زو الع��راق الحق �اً ،مب��ا كان يُع��رف بال��ـ(Creel
.)Commission

نقيب شرطة/
سفيان الطيب عبد القادر
ومنه��ج حس��ب أساس��يات عل��م
ه��ذا التضلي��ل إس�تراتيجي ُ
اجله��ل ال�تي تس��تند إىل قن��وات ث�لاث:
 بث اخلوف لدى اآلخرين. إثارة الشكوك. صناعة احلرية.ولي��س هن��اك أنص��ع مث��ا ً
ال م��ن احلكوم��ات يف جتس��يد مب��دأ
إث��ارة الرع��ب ل��دى املواطن�ين لتمري��ر مصاحله��ا وأجندته��ا،
فت��ارة يت��م صن��ع أع��داء وهمي�ين حلش��د ال��رأي الع��ام ،وت��ارة
يت��م إرع��اب اجلمه��ور بالق��در املظل��م إذا مل يش��اركوا يف هذه
املعرك��ة وتل��ك ،وكأن األرض س��تفنى ب��دون ه��ذا «اهلج��وم
املقدّس» ،ال غريزة بشرية تنافس غريزة حب البقاء ،لذا من
املمكن أن تبيع السمك يف حارة الصيادين عندما تهدّد أمنهم
وبقاءهم!
وأما إثارة الشكوك فهو ثاني أعمدة التجهيل ،ويتم توظيفه
غالباً يف القطاع التجاري واالقتصادي ،وهذا بالتحديد منهج
الكث�ير م��ن الش��ركات ،فبع��د هب��وط مبيعاته��ا بنس��بة ()%٢٥
ب��دأت ش��ركة كوكاك��وال العاملي��ة بدف��ع م��ا يق��ارب ()٥
ماليني دوالر لباحثني أكادمييني لتنفيذ مهمة تغيري فهم
اجملتم��ع ح��ول أس��باب الس��منة ،وذل��ك بتقليل دور املش��روبات
الغازي��ة يف انتش��ار الس��منة وتوجي��ه الل��وم إىل ع��دم ممارس��ة
التماري��ن الرياضي��ة! ه��ذه «األحب��اث املدفوع��ة» يت��م نش��رها
إلث��ارة الش��كوك يف ذهني��ة الف��رد حت��ى يعي��د تش��كيل موقف��ه
مب��ا يتناس��ب م��ع أجندة هذه الش��ركات.
وألن كث��رة املعلوم��ات املتضارب��ة تص ّع��ب م��ن اخت��اذ الق��رار
املناس��ب ،يدخ��ل الف��رد يف د ّوام��ة م��ن احلرية حتى يب��دو تائهاً
وجاه ً
ال حول ما جيري ويزيد العبء النفسي والذهين عليه،
فيلوذ بقبول ما ال ينبغي القبول به طمعاً يف النجاة من هذه
الدوام��ة وه��ذه حتديداً هي الغاية!
يف ه��ذا العص��ر الرقم��ي ب��ات
اجله��ل والتضلي��ل س��لعة يومي��ة
ُتنش��ر و ُتس��اق عل��ى اجلمه��ور م��ن
حكوم��ات وش��ركات وأصح��اب
نف��وذ ،والصم��ود أم��ام كل ه��ذه
الق��وى يتطّل��ب جهوداً ذاتي��ة ووعياً
مستق ً
ال يبحث عن احلقيقة بعيداً
ع��ن العاطف��ة واألمنيات ،وس��يكون
م��ن قص��ر النظ��ر وفرط الس��ذاجة
ل��و اعتقدن��ا أن «عل��م اجله��ل»
و«إدارة الفهم» و«العالقات العامة»
حمص��ورة عل��ى الغ��رب ،ب��ل ه��ي
أق��رب إلين��ا م��ن أي ش��يء آخ��ر!
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قراءة في

بحــــث

أمن البـــحر األحـمر

مقدم شرطة مهندس /معتز قيلي
مكافحة التهريب البحر االمحر

ورقة بحثية عن المهددات
االمنية علي البحر االحمر

حتليل األوضاع اإلقليمية
دول البحر األمحر وموقعها وطول سواحلها واجلزر اململوكة لكل دولة
موقع الساحل
طول الساحل عدد اجلزر
م الدولة
بامليل البحري
شرقي
144
 1اململكة العربية 930
السعودية
مشالي وغربي
26
 2مجهورية مصر 750
العربية
غربي وجنوبي
126
435
 3اريرتيا
4
5
6
7
8

السودان
اليمن
جيبوتي
األردن
إسرائيل
اجملموع

400
300
20
13
4
2855

36
39
6
375

يط��ل البح��ر األمح��ر عل��ى مثان��ي دول م��ن ناحي��ة
جغرافي��ة ( )4دول إفريقي��ة ( )4آس��يوية وم��ن ناحي��ة
سياس��ية ( )6دول أعض��اء يف اجلامع��ة العربي��ة و()4
دول أعض��اء يف االحت��اد اإلفريق��ي و( )6دول يف
منظم��ة ع��دم االحني��از وم��ن ناحي��ة قومي��ة كله��ا
عربي��ة م��ا ع��دا إس��رائيل وإرتري��ا وم��ن ناحي��ة ديني��ة
( )7دول غالبية سكانها مسلمون وإسرائيل يهودية.
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أدت التناقض��ات يف مص��احل دول ه��ذه القوميات إلي قيام
تكت�لات إقليمي��ة أس��فرت ع��ن نش��وب صراع��ات إقليمية
وداخلي��ة وق��د أدى ذل��ك إل��ي من��ع قيام تعاون سياس��ي أو
اقتص��ادي أو أم�ني ب�ين ه��ذه ال��دول ليك��ون أساس��ا لنظ��ام
أم�ني إقليم��ي ش��امل يوفر االس��تقرار للمنطقة .
هذه الدول تعيش ظروف عدم اس��تقرار لذلك تتصرف
هذه الدول بالنسبة للبحر األمحر على أساس مصاحلها

غربي
شرقي
جنوبي
مشالي
مشالي

مالحظات
عربية إسالمية
عربية إفريقية
إفريقية(إسالمية ،
مسيحية)
عربية إفريقية
عربية
عربية -إفريقية
عربية -آسيوية
يهودية

اجليوبولتيكي��ة يف املق��ام األول ب��ل أن س��لوك واح��دة أو
أكث��ر م��ن دول املنطق��ة ميك��ن أن حيكم��ه الص��راع ب�ين
مصاحله��ا ومص��احل دول البح��ر األمحر األخرى ومبا أن
البح��ر األمح��ر مه��م لل��دول الك�برى ف��إن تفاع��ل الص��راع
ب�ين مص��احل األط��راف ق��د يش��مل أط��راف دولي��ة ،األم��ر
ال��ذي يضف��ى عل��ى الص��راع يف البح��ر األمح��ر طابع��اً
داخلي�اً وخارجـ��ياً.
البيئ��ة اإلقليمي��ة املطرب��ة للس��ودان أث��رت عل��ى أمن��ه
الوطين بصورة مباشر ،وعلى أمن البحر األمحر بصورة
غري مباشرة .وجند أهم األحداث اإلقليمية اليت تركت
آثاره��ا عل��ى منطق��ة البح��ر األمحر هي:
أ .ح��رب اخللي��ج األوىل والثاني��ة .حي��ث أصب��ح هن��اك
تهدي��د مباش��ر ألم��ن البح��ر األمح��ر وال��دول املطلة عليه
نتيج� ً�ة للتواج��د البح��ري األجن�بي املكث��ف قب��ل وأثن��اء

وبع��د تل��ك احل��روب باإلضاف��ة إىل اخلس��ائر االقتصادي��ة
والتغري يف شبكة العالقات بني دول البحر األمحر والدول
العظم��ى لص��احل األخ�يرة.
ب .اس��تقالل إرتريا عام 1993م .حيث أصبحت ذات أهمية
إس�تراتيجية جن��وب البح��ر األمح��ر وامتالكه��ا جل��زر
وتسيطر على املمر املالحي للبحر وكذلك سعي الواليات
املتحدة األمريكية وإسرائيل إىل احتضانها للحفاظ على
مصاحله��ا يف املنطق��ة ،حي��ث اش�ترطت الوالي��ات املتح��دة
األمريكي��ة وإس��رائيل أال ترتب��ط إريرتي��ا بع��د االس��تقالل
باألم��ن العرب��ي يف منطق��ة البح��ر األمح��ر وأال تدخ��ل يف
أح�لاف ض��د إس��رائيل وق��د احتفظ��ت إس��رائيل بعالق��ة
طيبة مع إريرتيا مع أعطائها حق الوجود فيها من خالل
م��ا تقدم��ه من خ�براء يف ش��تى اجملاالت.
ج .الوح��دة اليمني��ة ع��ام 1990م موقعه��ا اإلس�تراتيجي ب��اب
املن��دب واإلطالل��ة عل��ى البح��ر األمح��ر واحملي��ط اهلن��دي
ويتوق��ع تعاظ��م دوره��ا إال أن ظه��ور احلوثي�ين فيه��ا
والقاعدة وثورة الربيع العربي اليت اجتاحتها سوف تؤثر
عل��ى أوضاعه��ا لع��دم اس��تقرار األوض��اع فيه��ا حت��ى اآلن .
د .األزم��ات ب�ين دول احل��وض ،مث�لا ب�ين الس��ودان ومصر
يف حالي��ب ،وب�ين مص��ر والس��عودية يف عه��د الرئي��س
مرس��ي ،وب�ين اليم��ن واريرتي��ا يف ج��زر حني��ش ،وب�ين
الس��ودان وإريرتي��ا إب��ان تده��ور العالق��ات قب��ل الع��ام 2000م
كذل��ك أزم��ة قي��ام س��د األلفي��ة يف إثيوبي��ا ،وه��ي أزم��ات
ت�برز كل ح�ين ب�ين دول احلوض وم��ا جياورها وتنعكس
عل��ى أم��ن البح��ر األمح��ر وعل��ى إمكاني��ة التنس��يق فيم��ا
بينها
ه .إج��راءات الس�لام يف الش��رق األوس��ط وتأث�ير املوق��ف
اإلس��رائيلي جت��اه البح��ر األمح��ر ال��ذي كان وم��ازال
مص��در ص��راع ب�ين اجلانب�ين العرب��ي والصهيون��ي بس��بب
التناق��ض وتض��ارب املص��احل ل��ذا س��عت إس��رائيل لف��رض
وجودها فيه للحيلولة دون أن يصبح حبرية عربية كما
بنت نظرية أمنها القومي عليه ،وذلك خللق الذرائع اليت
ت�برر وجوده��ا املكث��ف في��ه وبذل��ك ف��إن أي وجود عس��كري
على البحر األمحر ميثل يف نظرها مصدر تهديد مباش��ر
ألمنه��ا القوم��ي ولوجوده��ا.
و .انهي��ار الدول��ة يف الصوم��ال ،وانع��كاس ذل��ك عل��ى أم��ن
البح��ر األمح��ر ،وظه��ور القرصن��ة وحرك��ة الش��باب
اإلس�لامي  ،والوج��ود األجن�بي ،وقي��ام دول�تي بون��ت الن��د
وصوم��ال الن��د . .
ز .احل��رب اإلريرتي��ة اإلثيوبي��ة 2000 -1998م أدى ذل��ك ب��أن
ال��دور اإلثيوب��ي جتاه الس��ودان أصبح متزي��داً حيث تعتمد
على االسترياد والتصدير عرب موانيه وكذلك عرب ميناء
جيبوتي.
ح .أح��داث احل��ادي عش��ر م��ن س��بتمرب واحل��رب عل��ى

اإلره��اب دف��ع الوج��ود األجن�بي للتزاي��د باملس��رح واإلقلي��م
حت��ت مظل��ة حمارب��ة اإلره��اب ومطاردة تنظي��م القاعدة،
ط .عموم��ا ترتب��ط منطق��ة البح��ر األمح��ر بأنظم��ة
إقليمي��ة متصارع��ة مث��ل الص��راع (العرب��ي ،اإلس��رائيلي)،
(اإليراني،اإلس��رائيلي)،
اخلليج��ي)
(اإليران��ي،
(اإلثيوبي،اإلريرتي) (اإلريرتي ،اليمين) ،باإلضافة إىل أن
املنطقة تش��هد مش��اكل وصراعات داخلية يف عدد كبري
م��ن دوهل��ا مث��ل احل��رب األهلي��ة يف الصوم��ال والتدخ��ل
اإلثيوب��ي يف الصوم��ال والص��راع يف دارف��ور والص��راع يف
دولة جنوب الس��ودان والصراع املس��لح يف اليمن باإلضافة
إىل مش��اكل القرصن��ة واإلره��اب وتنظي��م القاع��دة ،
مجي��ع ه��ذه التناقض��ات موج��ودة ل��دى ال��دول املطل��ة عل��ى
البح��ر األمح��ر وم��ا جياوره��ا إىل جانب األطم��اع واملصاحل
األجنبي��ة يف املنطق��ة.
حتليل األوضاع الدولية :
آل��ت موازي��ن الق��وة يف البح��ر األمح��ر بع��د انهي��ار االحت��اد
الس��وفييت لص��احل الوالي��ات املتح��دة وحلفائه��ا الغربي�ين
وذل��ك رغ��م الوج��ود البح��ري لقوى عظم��ى ودولية أخرى
إال أن أخط��ر النتائ��ج يف ه��ذا األم��ر كان الوج��ود ال�بري
والبحري واجلوي األمريكي املباشر يف املنطقة وهو األمر
الذي غري تفاعالت القوى اإلقليمية يف البحر األمحر مع
النف��وذ الدول��ي اجلديد ولغ�ير صاحل األطراف اإلقليمية ،
جنح��ت الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة يف إقن��اع كث�ير من
دول املنطق��ة بقب��ول وج��ود ق��وات أمريكي��ة يف أراضيه��ا
وذل��ك يف ش��كل قواع��د ومنش��آت ويف ش��كل تس��هيالت
متك��ن تل��ك الق��وات من التحرك يف املنطق��ة  ،وأيضا قامت
بتطوي��ر ق��وات التدخ��ل الس��ريع وه��ي ق��وات مش�تركة
ب�ين الق��وات البحري��ة ومنش��آتها وس�لاح اجل��و للتدخ��ل يف
مناطق النزاع وقد تغري امسها إلي قوات املنطقة الوسطى
وهي تتبع لألس��طول الس��ادس ومن ضمن مهامها تغطية
منطق��ة البح��ر األمح��ر ( . ) 12كم��ا جي��رى األع��داد ملق��ر
ق��وات األفريك��وم وال�تي م��ن مهامه��ا املراقب��ة والس��يطرة
عل��ى البح��ر األمح��ر وال��دول ال�تي حتي��ط ب��ه خاص��ة يف
وس��ط ش��رق إفريقي��ا .
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة مس��تعدة الس��تخدام الق��وى
العس��كرية لتحقي��ق مصاحله��ا وأصبح��ت الي��د الطول��ي
عل��ى املس��توى العامل��ي واس��تغلت األوض��اع بع��د أزم��ة
اخللي��ج الثاني��ة به��دف ع��دم اإلض��رار مبصاحله��ا خاص��ة
االقتصادي��ة وعمل��ت عل��ى ف��رض وجوده��ا يف مناب��ع
الب�ترول يف اخللي��ج العرب��ي والبح��ر األمح��ر ال��ذي يعت�بر
ً
خاص��ة إىل أوروب��ا .
الش��ريان الرئيس��ي لنقل��ه

نواصل
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اإلجــــــراءات
الـعـمــــلـيـة
لـمـحـاكـــم
الـشـــرطـــة
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مساعد شرطة/
مرتضى موسى برجني
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تناولن��ا يف الع��دد ( )95اجل��زء األول م��ن قان��ون
اإلجراءات العملية حملاكم الشرطة وبي ّنا اإلجراءات
األولية اليت تس��بق تش��كيل احملكمة ،وهو الشق الذي
يل��ي الس��لطة اآلم��رة بتش��كيل احملكم��ة .وأوضحن��ا
اخلطوة األوىل لرئيس احملكمة واخلاصة مبراجعة
مل��ف القضي��ة واألط��راف .ويف ه��ذا الع��دد نس��تكمل
باق��ي اإلج��راءات ال�تي تت��م حل�ين الوص��ول إىل القرار
واحلك��م وه��ي اإلج��راءات العملي��ة ال�تي تب��دأ ب��ـ:
اجللسة اإلجرائية:
وه��ذه اجللس��ة تع�� ّد اجللس��ة األوىل ،وتك��ون قب��ل
الش��روع يف إج��راءات احملكم��ة وفيه��ا يق��وم رئي��س
احملكم��ة باآلت��ي:
 /1التأك��د م��ن أن املته��م ق��د اس��توفى حقوق��ه كافة
املنصوص عليها يف املادة ( )20من الئحة احملاكمات
لسنة 2002م.
ّ
 /2أن يك��ون املته��م ق��د تس�لم ورق��ة االته��ام ،اس��تمارة
كاف من بدء احملاكمة،
ش��رطة رقم ( )9قبل وقت ٍ
( )48س��اعة ،حت��ى يتمك��ن م��ن إع��داد دفاع��ه وترف��ق
ورق��ة االته��ام م��ع إعالن املته��م عادة.
 /3التأك��د م��ن أن��ه مت إج��راء حتقي��ق مكت��وب
م��ع املته��م يف الواقع��ة امل��راد الفص��ل فيه��ا ،وإذا تب�ين
للمحكم��ة أن حتقيق��اً مل جي��ر م��ع املته��م فتق��وم
بوق��ف اإلج��راءات وع��رض األم��ر عل��ى الس��لطة
اآلمرة بالتشكيل ،إلعمال سلطاتها بتشكيل جملس
حتقيق يف مواجهة املتهم أو إعادة استجوابه كمتهم
وإتاح��ة الف��رص ل��ه لل��رد.
 /4عل��ى احملكم��ة أن تق��وم بق��راءة أم��ر تش��كيل
احملكم��ة عل��ى املته��م وتس��أله إن كان لدي��ه اعرتاض
عل��ى تش��كيل احملكمة ،فإذا ق��دم املتهم اعرتاضاً فعلى
احملكم��ة أن تس��مع اعرتاض��ه ،وإذا اقتنع��ت فعليه��ا أن
توقف اإلجراءات وتقوم برفع األمر للس��لطة اآلمرة
لتقرر بش��أنه.
 /5جي��وز للمته��م ع��دم االعرتاض بتش��كيل احملكمة،
ولك��ن ل��ه احل��ق يف االع�تراض عل��ى س�ير إج��راءات
احملكم��ة وجي��وز ل��ه أن يطل��ب م��ن احملكم��ة وق��ف
اإلج��راءات ألي م��ن األس��باب اآلتي��ة:
أ) إذا س��بق أن حوك��م املته��م يف ذات االته��ام أم��ام
حمكم��ة خمتص��ة (انظ��ر امل��ادة  132م��ن اإلج��راءات
اجلنائي��ة لس��نة 1991م).
ب) ص��دور ق��رار بالعف��و ع��ن االته��ام املوج��ه إلي��ه م��ن
س��لطة خمتص��ة ويقدم م��ا يثبت ذلك.
س��قوط اجلرمي��ة بالتق��ادم ،وذلك بالرجوع
ج)
لتاري��خ ارت��كاب اجلرمي��ة إذا تأك��دت احملكم��ة م��ن
صح��ة م��ا دفع به املتهم وج��ب عليها وقف اإلجراءات
ورفعه��ا للس��لطة اآلم��رة بالتش��كيل ،م��ع تقييمه��ا

للدف��ع املق��دم م��ن املته��م لتق��رر الس��لطة اآلم��رة يف
األم��ر ،وإذا تب�ين العك��س ومل ُتثب��ت صح��ة ذل��ك فعل��ى
احملكم��ة أن تس��تمر يف نظ��ر الدع��وى.
/6عل��ى احملكم��ة بع��د أن تتأك��د م��ن تس��ّلم املته��م
لورقة االتهام أن تقوم بتالوة بيان االتهام على املتهم،
ول��ه احل��ق يف االع�تراض عل��ى االته��ام ال��وارد ،وجي��وز
للمحكم��ة قب��ول االع�تراض وش��طب االته��ام أو رفض
االع�تراض واالس��تمرار يف س�ير احملاكم��ة وتدوي��ن
ذل��ك مبحض��ر احملكم��ة.
كل اإلج��راءات ال�تي تت��م يف اجللس��ة اإلجرائي��ة
تصب يف حقوق املتهم الواردة يف املادة ( )20من الئحة
احملاكم��ات لس��نة 2002م ،وحرم��ان املته��م م��ن تل��ك
احلق��وق يع � ّد عيب �اً
موضوعي��اً يبط��ل
مجي��ع إج��راءات
احملاكمة الالحقة
وهي حقوق أصيلة
كفله��ا القان��ون
والدس��تور.
انته��اء
وبع��د
اجللس��ة اإلجرائي��ة
ميك��ن
األوىل
للمحكمة
يف
االس��تمرار
إجراءات احملاكمة
حس��ب الرتتي��ب يف
إجراءات احملاكمة
املنص��وص عليها يف
امل��ادة ( )139م��ن
قان��ون اإلج��راءات
اجلنائي��ة لس��نة
1991م ،أو حتدي��د جلس��ة أخ��رى لالس��تمرار يف
احملاكم��ة ومس��اع قضي��ة االته��ام.
ترتيب إجراءات احملاكمة غري اإلجيازية
قضية االتهام:
تت��م إج��راءات احملاكم��ة غ�ير اإلجيازي��ة بالرتتي��ب
اآلت��ي:
أ .التأك��د م��ن البيان��ات األساس��ية ،وذل��ك بتس��جيل
احلض��ور مبحض��ر احملكم��ة كل حس��ب الصف��ة ال�تي
�اك ،مته��م ،متح� ٍ�ر ،ش��اهد)
يأت��ي به��ا إىل احملكم��ة (ش� ٍ
وأيض�اً التأك��د من االتهام املنس��وب للش��رطي واتفاقه
م��ع س��لطات احملكم��ة والقان��ون.
مس��اع خطب��ة االدع��اء (الش��اكي) ممث��ل
ب.
االته��ام ،ويت��م الس��ماع بع��د أداء اليم�ين ألخ��ذ البين��ات
وتدوي��ن األق��وال مبحض��ر احملكم��ة وم��ن ث��م مناقش��ة

الش��اكي مبن��ح الفرص��ة للمته��م أو دفاع��ه ويناقش��ه
بواس��طة احملكم��ة.
ج .مس��اع احملق��ق (املتح��ري) ويت��م أيض��اً بع��د أداء
اليم�ين ،وعلي��ه أن يدل��ي بأقوال��ه يف اإلج��راءات ال�تي
ق��ام به��ا يف التحقي��ق حول الواقعة املنس��وبة للش��خص
املته��م ،وأن يق��وم بداي��ة بتس��مية الس��لطة اآلم��رة
بتش��كيل جمل��س التحقي��ق وتاري��خ التش��كيل وذك��ر
اس��م الش��اكي ،الش��هود وأرق��ام الصفح��ات ال�تي مت
تدوي��ن أقوال��ه فيه��ا بيومي��ة التح��ري وق��راءة أق��وال
املتهم أو املتهمني من يومية التحري ،وتعطي احملكمة
املته��م فرص��ة لإلق��رار بأقوال��ه املدون��ة أو تعديله��ا إذا
كان هن��اك ح��ذف أو إضاف��ة وتدوي��ن ذل��ك مبحض��ر
احملكم��ة ،وبع��د ذل��ك
يس��تعرض املتح��ري
التوصي��ة ومس��تندات
االته��ام أو الدف��اع
ويق��وم بتس��ليمها
للمحكم��ة لالط�لاع
عليه��ا وم��ن ث��م
عرضه��ا عل��ى املته��م،
ويقوم رئيس احملكمة
برتقيمه��ا ويؤش��ر
عليه��ا (بالتوقي��ع)
املس��تندات
عل��ى
لتض��م
وتس��ّلمها
حملض��ر احملكم��ة .بع��د
ذل��ك يعط��ي الش��اكي
ملناقش��ة
فرص��ة
احملق��ق ،وتعط��ى
فرص��ة أيض �اً للمته��م
أو دفاع��ه ملناقش��ة
املتح��ري ..ث��م تت��م أخ�يراً مناقش��ة املتح��ري بواس��طة
احملكم��ة ..كل ذل��ك يف إط��ار التحري��ات ال�تي ق��ام به��ا.
د .بع��د مس��اع الش��اكي واحملق��ق ومناقش��تهما ،تق��وم
احملكم��ة بس��ماع ش��هود االته��ام بالرتتي��ب األول ث��م
الثان��ي...اخل .وتك��ون األق��وال عل��ى اليم�ين بع��د أخ��ذ
البيان��ات األساس��ية ومتن��ح فرص��ة مناقش��ة الش��هود
عل��ى التوال��ي للش��اكي ،املته��م أو دفاع��ه ث��م احملكم��ة،
ويق��ع عل��ى احملكم��ة عبء محاية الش��هود من األس��ئلة
اجلارح��ة واملس��تفزة وغ�ير املنتج��ة .إذا انته��ت فرص��ة
املته��م يف اس��تجواب أح��د الش��هود فيمك��ن أن يطل��ب
إعادة املناقش��ة بواس��طة احملكمة ،واحملكمة هلا س��لطة
جوازي��ة يف قب��ول أو رف��ض الس��ؤال املوج��ه للش��اهد.
ذ .بع��د االنته��اء من مساع ومناقش��ة آخر ش��هود االتهام
تقوم احملكمة بقفل قضية االتهام وفتح قضية الدفاع

39

40

باستجواب املتهم.
قضية الدفاع:
فيه��ا تق��وم احملكم��ة باس��تجواب املته��م ومس��اع أقوال��ه
وتدوينه��ا مبحض��ر احملكم��ة دون توجيه اليمني ودون
مقاطعة ،وبعد انتهاء املتهم من أقواله للمحكمة فقط
س��لطة اس��تجواب املته��م وتق��وم باس��تجوابه بتوجي��ه
األسئلة املنتجة اليت تدور حول نفي أو إثبات الواقعة،
وتصطحب احملكمة معها إفادة املتحري وأقوال شهود
االته��ام الس��تخالص قرائ��ن وبين��ات ظرفي��ة وزمانية
تش��كل يف مجلته��ا دلي� ً
لا بإدانة املته��م أو براءته.
بع��د ف��راغ احملكمة من اس��تجواب املته��م تقوم احملكمة
بتوجي��ه التهم��ة ،وإذا رأت حتري��ر تهم��ة مكتوبة قبلها
للتحقي��ق ،لك��ن يف الغال��ب يت��م توجيه التهمة ش� ً
�فاهة
وخماطبت��ه املته��م بال��رد عليه��ا .وبع��د ذل��ك تطل��ب
احملكم��ة م��ن املته��م حتدي��د ش��هود دفاع��ه ومس��اع بينة
الدف��اع ومناقش��تها.
بع��د مساع ش��هود الدف��اع ،للمحكمة احلق يف اس��تدعاء
أي ش��هود لتعضي��د البين��ة ال�تي أمامه��ا ،وهل��ا احل��ق يف
القي��ام ب��أي إج��راءات م��ن ع��رض املته��م عل��ى جلن��ة
طبي��ة أو مضاه��اة مس��تندات للتأك��د م��ن ع��دم وج��ود
تزوي��ر أو خالف��ه م��ن اإلج��راءات ..بع��د ذل��ك تق��وم
احملكم��ة بتحدي��د جلس��ة لقب��ول املرافع��ات اخلتامي��ة
إن وج��دت م��ن االدع��اء أو الش��اكي والدف��اع ،ث��م تق��وم
احملكم��ة بتحدي��د جلس��ة لت�لاوة احليثي��ات والق��رار
باإلدان��ة أو ال�براءة ،واحليثي��ات تك��ون م��ن خ�لال
حمض��ر احملاكم��ة ال��ذي حيتوي على إف��ادة التحري
وش��هود االته��ام وأق��وال املته��م واملس��تندات املقدم��ة
واملعروض��ة أم��ام احملكمة من مس��تندات اتهام أو دفاع،
واحليثي��ات ه��ي اليت من خالهلا تصل احملكمة للحكم
بع��د رب��ط كل القرائ��ن والبين��ات الظرفي��ة واملكاني��ة
ال�تي مبوجبه��ا اهت��دت احملكم��ة إىل قراره��ا باإلدانة أو
ال�براءة.

يف حال��ة اإلدان��ة ،وقب��ل ص��دور احلك��م ،تق��وم احملكم��ة
بس��ماع الظ��روف املخفف��ة أو املش��ددة للعقوب��ة وتليه��ا
األوامر النهائية يف احلكم .وجيوز للمحكمة أن تعدل
يف م��ادة االته��ام املوضح��ة بورق��ة االته��ام أثن��اء س�ير
احملاكم��ة ،وجي��وز هل��ا أن تص��در ورق��ة اته��ام جدي��دة
أو التعدي��ل عل��ى ورق��ة االته��ام إن رأت أن التعدي��ل
ضروري�اً إذا كان التعدي��ل خلط��أ ش��كلي ال يؤثر على
االتهام.
احلكم:
بع��د ذل��ك يق��وم رئي��س احملكم��ة بالنط��ق باحلك��م
ويذك��ر م��ادة احلك��م وتليه��ا العقوب��ة املوقع��ة ،وإذا
حكم��ت احملكم��ة بالغرام��ة العقابي��ة فعليه��ا أن حت��دد
العقوبة البديلة يف حالة عدم الدفع وتراعي احملكمة
مبل��غ الغرام��ة ليك��ون متالئم�اً م��ع ف�ترة الس��جن.
ويف حال��ة احلك��م بالغرام��ة التعويضي��ة يت��م حتدي��د
الطريق��ة ال�تي حيص��ل به��ا مبل��غ التعوي��ض ،وه��ي
موضح��ة بامل��ادة ( )198م��ن قانون اإلج��راءات اجلنائية
لس��نة 1991م واجله��ة ال�تي يدف��ع هل��ا التعوي��ض .بع��د
ذل��ك تق��وم احملكم��ة بتس��ليم امل��دان ص��ورة م��ن احلك��م
وتوضح له حقه يف االستئناف خالل الفرتة القانونية
احمل��ددة ب��ـ( )15يوم �اً يف حال��ة اعرتاض��ه عل��ى احلك��م
و( )30يوم �اً يف احملاكم��ة الغيابي��ة.
ويف حال��ة احلك��م بالس��جن كعقوب��ة أصيل��ة تق��وم
احملكمة مبلء استمارة شرطة رقم ( ،)10أمر السجن،
ويس��تخرج م��ن صورت�ين ويت��م تس��ليم امل��دان وأم��ر
السجن بواسطة حرس إلدارة السجن املعين بالتنفيذ.
ويف حال��ة اإلدان��ة يف جرمي��ة اهل��روب م��ن اخلدم��ة
ومتت احملاكمة غيابياً بالسجن يقوم رئيس احملكمة
مب��لء اس��تمارة أم��ر الس��جن ،ويرف��ق م��ع إج��راءات
احملكم��ة ،ويت��م تنفي��ذه عن��د العث��ور عل��ى امل��دان يف أي
وق��ت الح��ق.
ونسأل اهلل لنا ولكم اهلداية والتوفيق

مقدم شرطة
حممود حممد حممود

مدير فرع العالقات العامة

القناع��ة لغ� ً�ة يف املعاج��م اللغوي��ة جندها تتفق يف املعنى مع اختالف
يس�ير إم��ا بالتوس��ع يف الش��رح أو االختص��ار ،لك��ن املعن��ى اإلمجال��ي
واح��د وه��و أن القناع��ة ه��ي مص��در ق ِن��ع بكس��ر الن��ون ويقن��ع قنوع�اً
وقناع� ً�ة إذا رض��ي ،والقنوع :الرضا باليس�ير من العطاء ،وقال بعض
أه��ل العل��م« :إن القن��وع ق��د يك��ون مبعن��ى الرض��ا ،والقان��ع مبعن��ى
راض.
الراض��ي»ُ .
وسي��ت قناع��ة ألن��ه يقب��ل عل��ى الش��يء ال��ذي ب��ه ٍ
وهن��اك كلم��ة «قنع��ان» ال�تي كث�يراً م��ا نس��تعملها وحنس��بها م��ن
الكلم��ات الدارج��ة ونع�ني به��ا الش��خص ال��ذي يرض��ى بالقلي��ل وال
يله��ث وراء الكث�ير ،وعن��د البح��ث والكش��ف عنه��ا يف املعاج��م وجدن��ا
أنه��ا كلم��ة عربي��ة فصيحة -حس��ب ما ورد من ش��رح لكلمة قنعان
يف معجم الرائد -وهي اسم من قنع يقنع قنعاً
ً
وقناعة وقنعاناً وهي
تع�ني م��ن قن��ع مبال��ه وعمل��ه ،أي رض��ي مب��ا قس��م له.
القناع��ة ليس��ت صف��ة ُخلقي��ة فحس��ب ،ب��ل إنه��ا م��ن الصف��ات
اإلمياني��ة ال�تي عل��ى املس��لم التحل��ي به��ا ،وه��ي اإلمي��ان الكام��ل ب��اهلل
ع� ّز وج� ّ�ل ال��رازق الذي يبس��ط الرزق ملن يش��اء ويق��دره على آخرين
حلكم� ٍ�ة يعلمه��ا وح��ده س��بحانه ،وه��و الع��ادل ال��ذي يعط��ي مجي��ع
البش��ر واخلل��ق ويرزقه��م م��ن حي��ث ال حيتس��بون ،ويظ��ن بع��ض
الناس أن الرزق هو املال فقط وهو مفهوم خطأ ،إذ إن أنواع األرزاق
ال حتص��ى وال تع��د ،وم��ا يهبن��ا امل��وىل ع� ّز وج� ّ�ل م��ن أنعم فه��ي أرزاق
ْ
وها إ َّن ََّ
يم)..
الل َل َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
قال تعاىلَ ( :وِإ ْن َت ُعدُّوا ِن ْع َم َة َّ ِ
الل َل ُت ُص َ ِ
(النح��ل .)18 :وتع��د القناع��ة م��ن ِنع��م اهلل علين��ا وه��ي (الكن��ز ال��ذي
ال يفن��ى) واملع�ين الدائ��م ال��ذي ال ينض��ب مهم��ا توال��ت علي��ه األي��ام،
واإلنس��ان القن��وع يرض��ى دائم�اً حبال��ه ال�تي عليه��ا وم��ا قس��م اهلل ل��ه
من رزق ،حيث يكون يف توازن نفس��ي ورضا وس�لام داخلي مع ذاته
ويك��ون ش��اكراً رب��ه مب��ا آت��اه م��ن رزق ونع��م ،وال ينظ��ر إىل م��ا عن��د
اآلخري��ن وال ينش��غل ب��ه ،فه��و عل��ى قناع��ة تام��ة بأن رزقه س��يصيبه
دون نق��ص أو زي��ادة م��ا دام ال يأل��و جه��داً يف كس��ب ال��رزق احل�لال
وبالط��رق املش��روعة.
أم��ا مفه��وم القناع��ة يف اإلس�لام فق��د ج��اء ش��ام ً
ال ،فنج��د أن دينن��ا
احلني��ف دع��ا إىل القناع��ة وأم��ر به��ا ،فه��ي صف��ة إمياني��ة يف املق��ام
األول ودال��ة عل��ى اإلمي��ان بالرض��ا مب��ا قس��م اهلل ،وه��ي م��ن كم��ال
اإلمي��ان وحس��ن اإلس�لام ق��ال رس��ول اهلل «صل��ى اهلل علي��ه وس��لم»:
(الله��م قنع�ني مب��ا رزقت�ني وبارك ل��ي فيه ،وأخلف عل��ي كل غائبة
ل��ي خب�ير) .رواه احلاك��م .وقال رس��ول اهلل «صلى اهلل عليه وس��لم»:
(إن اهلل حي��ب العب��د التق��ي الغ�ني اخلف��ي) .رواه مس��لم.
وامل��راد بالغن��ى يف ه��ذا احلدي��ث هو غنى النف��س ،وذلك لقوله «صلى
اهلل علي��ه وس��لم»( :ولك��ن الغن��ى غن��ى النف��س) حدي��ث صحي��ح رواه
الرتم��ذي .وق��ال اب��ن بط��ال( :معن��ى احلدي��ث :لي��س حقيق� ً�ة الغن��ى
كث��رة امل��ال ،ألن كث�يراً مم��ن وس��ع اهلل عليه��م يف امل��ال ال يقنع��ون
مب��ا أوت��وا ،فه��م جيته��دون يف االزدي��اد وال يبال��ون م��ن أي��ن مص��دره
فكأنهم فقراء من ش��دة حرصهم) ،فكم فقري قنوع س��عيد يف حياته
ينع��م برمح��ة اهلل تع��اىل ،وك��م م��ن غ�ني طامع ُس��لب ه��ذه الرمحة
ف�لا يع��رف للس��عادة طعم�اً .وق��ال ع ّز م��ن قائلَ ( :و ُه� َو َّال� ِ�ذي َج َع َل ُك ْم
َخ َل ِئ� َ ْ َ
�ات ِل َي ْب ُل َو ُ
ك ْم ِف َما
ض َد َر َج� ٍ
ض َو َر َف� َ�ع ب َْْع َض ُك� ْ�م َف� ْ�و َق ب َْع ٍ
�ف ال ْر ِ
اك� ْ�م ِإ َّن َرَّب� َ
آَ َت ُ
�اب َوِإَّن� ُه َل َغ ُف��و ٌر َر ِحي� ٌ�م)( ..األنع��ام)165 :
يع ال ِع َق�
�ك َس� ِ�ر ُ
ِ
َّن َع ْي َن ْي� َ
وق��ال تع��اىلَ ( :و َل َ ُ
اج��ا ِم ْنه ْ
ت��د َّ
ُم َز ْه َر َة
�ك ِإ َل َم��ا َم َّت ْع َنا ِب ِه أَ ْز َو ً
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ال َي��ا ِة الد ْ
ُم ِفي� ِه َو ِر ْز ُق َرب َ
َْ
ُّن َي��ا ِل َن ْف ِت َنه ْ
ي َوأَ ْب َقى* َو ْأ ُم ْر
ِّك َخ ْ ٌ
�بر َع َل ْيهَ��ا َل َن ْس َ��أ ُل َك ر ْز ًق��ا َ ْ
الص َ
أَ ْه َل َ
�لا ِة َو ْ
اص َط ِ ْ
نُ
��ن
��ك ِب َّ
ِ
َن ْر ُز ُق� َ
�ك َو ْال َعا ِق َب� ُ�ة ِل َّ
لت ْق� َوى)( ..ط��ه.)132 -131 :
وق��د زرع اإلس�لام يف قل��ب املس��لم القناع��ة وه��ي الرض��ا
بامليس��ور ،وكذل��ك الي��أس مم��ا يف أي��دي الن��اس لئ�لا
يتعل��ق قلب��ه باملادي��ات فتك��ون ل��ه هدف�اً ،ويف نف��س الوق��ت
طل��ب من��ه الس��عي للكس��ب احل�لال وب��كل جه��ده ش��ريطة
أن يس��خر بعض�اً مم��ا أف��اء اهلل ل��ه يف س��بيل خدم��ة العب��اد
ليح��دث الت��وازن النفس��ي ،كم��ا جيب أن نعل��م جيداً بعدم
وج��ود تع��ارض ب�ين القناع��ة والطم��وح ،فالقناع��ة صف��ة
رفيع��ة تع�ني من��ع النف��س ع��ن اجلش��ع واحلس��د وتهذيبه��ا
م��ن الطم��ع ورضاه��ا مب��ا قس��م اهلل تع��اىل وال تع�ني الرض��ا
بال��دون وضع��ف اهلم��ة وإمات��ة الطم��وح ع��ن التوق��ان إىل
املرات��ب العلي��ا س��واء أكان��ت يف أم��ور الدني��ا أو اآلخ��رة،
فالقناع��ة كن��ز ال ميلك��ه إال م��ن آم��ن حبكم��ة اهلل ق��و ً
ال
وعم� ً
لا فيم��ا قس��م خللق��ه ،فهن��اك م��ن يتكلم��ون مب��ا
لي��س هل��م ب��ه عل��م ويدع��ون أن��ه لي��س م��ن الع��دل أن يك��ون
هن��اك فق��راء وأغني��اء وال يؤمن��ون حبكم��ة اهلل يف التع��اون
ب�ين الن��اس يف األم��وال والعق��ول والق��درات ،وال ي��درون أن
اس��تمرار احلي��اة حيت��اج إىل ه��ذا التف��اوت ليت��م التع��اون
فيما بينهم لئال تتعطل أمور احلياة أو خترج عن مسارها
الصحي��ح ،وأن رمح��ة اهلل ال تقتص��ر عل��ى توزي��ع األرزاق
ب�ين الن��اس ب��ل هي أمشل أوس��ع من ذل��ك ،ويتضح هذا ملن
ِّك َ ْ
تدب��ر ق��ول اهلل ع� ّز وج� ّ�ل( :أَ ُه ْم ي ْ
ح� َ�ة َرب َ
َق ِس� ُ�م َ
ن ُن
ون َر ْ َ
ال َي��ا ِة الد ْ
ُم ِف ْ َ
َق َس� ْ�م َنا َب ْي َن ُه� ْ�م َم ِع َ
يش� َته ْ
ُّن َي��ا َو َر َف ْع َن��ا ب َْع َضه ْ
ُم
ات ِل َي َّت ِخ َذ ب َْع ُضه ْ
ح ُة
ُم ب َْع ًضا ُس� ْ�خ ِريًّا َو َر ْ َ
�ض َد َر َج ٍ
َف� ْ�و َق ب َْع� ٍ
َر ِّب� َ
م��ا َ ْ
ي َم ُع� َ
�ون)( ..الزخ��رف.)32 :
ير ِ َّ
�ك َخ� ْ ٌ
دعون��ا أحب�تي نس��تعرض منوذج�اً لقناع��ة قدوتن��ا وحبيبنا
املصطفى «صلى اهلل عليه وس��لم» ،فقد كان النيب «صلى
اهلل علي��ه وس��لم» يرض��ى مب��ا عن��ده وال يس��أل أح��داً م��ن
كان ش��يئاً ،وال يتطل��ع إىل م��ا عن��ده فعم��ل بالتج��ارة يف
م��ال الس��يدة خدجي��ة بن��ت خويل��د رض��ي اهلل عنه��ا فريب��ح
كثرياً دون أن يطمع يف ماهلا ،كما كانت تعرض عليه
األم��وال ال�تي يغنمه��ا املس��لمون يف املع��ارك ف�لا يأخ��ذ منه��ا
ش��يئاً ب��ل كان يوزعه��ا على أصحاب��ه ،وكان النيب «صلى
اهلل عليه وسلم» ينام على احلصى فرآه الصحابة رضوان
اهلل عليه��م وق��د أث��ر احلص�ير يف جنبي��ه ،ف��أرادوا أن يع��دوا
ل��ه فراش�اً لين�اً جيل��س علي��ه ،فقال هل��م( :مال��ي وللدنيا ،ما
أن��ا يف الدني��ا إال كراك��ب اس��تظل حت��ت ش��جرة ،ث� َّ�م راح
وتركه��ا) .أخرج��ه الرتم��ذي واب��ن ماج��ه .والكث�ير الكث�ير
من املواقف اليت تدل على قناعته «صلى اهلل عليه وسلم»..
كي��ف ال وه��و ال��ذي ُخلق��ه الق��رآن ال��ذي مدح��ه اهلل في��ه
( َوِإَّن� َ
�ك َل َعل��ى ُخ ُل� ٍ�ق َع ِظي� ٍ�م)( ..القلم.)4 :
وكذل��ك كان الصحاب��ة رض��وان اهلل عليه��م ،وعل��ى
س��بيل املثال نس��تعرض بعضاً منها ،وخنتار قناعة س��لمان
الفارس��ي ال��ذي كان والياً عل��ى إحدى املدن وكان راتبه

مخس��ة آالف دره��م يتص��دق به��ا مجيع �اً ،وكان يش�تري
خوص �اً بدره��م فيصن��ع ب��ه آني��ة فيبيعه��ا بثالث��ة دراه��م،
فيتص��دق بدره��م ويش�تري طعام�اً ألهل��ه بدره��م ،ودره��م
يبق��ه ليش�تري ب��ه خوص�اً جدي��داً.
وكذل��ك م��ن النم��اذج الفري��دة يف القناعة موقف الس��يدة
عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها عندما أهديت سال ً
ال من
عن��ب ،فأخ��ذت تتصدق على الفقراء واملس��اكني ،وكانت
جاريته��ا ق��د أخ��ذت س��لة م��ن ه��ذه الس�لال وأخفته��ا عنها،
ويف املس��اء أحضرتها ،فقالت هلا الس��يدة عائش��ة رضي اهلل
عنه��ا( :أم��ا يكف��ي عنق��ود أو عنق��ودان؟) ..ول��و أحبرن��ا عل��ى
ش��واطئ الس�يرة النبوي��ة العط��رة لوجدنا ضروب�اً ال حصر
هل��ا يف القناعة.
زمالئي األماجد
القناع��ة يف العم��ل والوظيف��ة هلا أهمية قصوى يف حياتنا،
ف��إن م��ا قس��مه اهلل تعاىل لنا م��ن وظيفة أو عمل فهو رزق،
حت��ى وإن مل يك��ن ذل��ك م��ا متن��اه الش��خص أو م��ا كان
يطم��ح إلي��ه ،ف��إن قن��ع اإلنس��ان بوظيفت��ه فذل��ك مدع��اة
للس��عادة ،والقناع��ة جي��ب أن تك��ون حت��ى عل��ى النط��اق
الضي��ق ويف املنش��أة الواح��دة وبإداراته��ا وأفرعه��ا املختلف��ة
يف طبيع��ة عمله��ا .فل��و قن��ع كل موظ��ف وعام��ل مبوقع��ه
الذي فيه لكان سبباً يف اجتهاده وابتكاره وإبداعه وجتويده
لعمل��ه ،ولتكامل��ت األدوار ولتحقق��ت األهداف ،والندثرت
األمراض والعلل القلبية اليت على رأس��ها احلس��د والنظر
مل��ا يف أي��دي الغ�ير ،وأع��وذ ب��اهلل م��ن احلس��د فإن��ه حمرق��ة
للنف��س يتمن��ى في��ه احلاس��د زوال النعم��ة م��ن اآلخ��ر ،وال
يهدأ له بال فيكون يف حالة شقاء دائم مستخدماً الوسائل
غ�ير املش��روعة كاف��ة م��ن اف�تراءات وأكاذي��ب وغريه��ا..
واحلاس��د بلغ��ة العص��ر يس��مى ع��دو النجاح.
وحت��ى ال يت��م اخلل��ط ب�ين القناع��ة والطم��وح ،ف�لا ب��د من
شرح خمتصر للطموح ،وال يوجد أي تعارض بينهما ،بل
جي��ب الس��عي إلي��ه وأن يتمن��ى األفض��ل دوم�اً ويعم��ل على
حتقيق��ه ش� ً
�ريطة أن يك��ون واقعي�اً منطلق�اً وفق�اً لق��درات
الش��خص وم��ا ميك��ن أن حيقق��ه يف احلياة.
إن القناع��ة كن� ٌز ال يفن��ى ،وال يفق��د قيمت��ه مهم��ا توال��ت
األي��ام والده��ور وحي��وي م��ن ال��درر الثمين��ة م��ا جيعلن��ا
ُ
فالقناعة إميان باهلل ومبا قس��مه لنا من
س��عداء يف حياتنا،
أرزاق وحبكمت��ه يف توزيعه��ا وم��ا يك��ون بينن��ا م��ن تف��اوت،
والعل��ة م��ن ذل��ك ..وأضي��ف إن القناعة ه��ي العالج والدواء
الناجع حملاربة احلسد وغرس الصفاء واحملبة يف القلوب.
فليك��ن ش��عارنا ومرجعن��ا كلم��ا مس��تنا ن��ار احلس��د وع��دم
الرضا يف هذه الدنيا الفانية قول الرسول «صلى اهلل عليه
وس��لم»( :م��ن أصب��ح منك��م آمن�اً يف س��ربه ،معاف��ى يف بدنه،
عن��ده ق��وت يوم��ه فكأمنا حيزت له الدني��ا) ..رواه الرتمذي.
***

إدارة املخاطر
وإﻃﺎﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
استحداث أسلوب إدارة املخاطر من أهم عناصر إطار
معايري منظمة اجلمارك العاملية لتأمني تيسري التجارة
تع ّد نسبة تطبيق برنامج إدارة املخاطر أحد مقاييس مدى
أحقية الدول باالنضمام ملنظمة التجارة العاملية
توصي منظمة اجلمارك العاملية أعضاءها لتيسري التجارة
العاملية بالعمل بنظام املعلومات املسبقة واالستهداف

املنظمة برنامج إدارة املخاطر بإجراءاته وبراجمه
وسياساته كربنامج موحد تدعو لتطبيقه ،وتع ّد نسبة
تطبيقه يف الدولة املعنية أحد مقاييس مدى تيسري الدولة
للتجارة اخلارجية ،وبالتايل مدى أحقيتها باالنضمام
ملنظمة التجارة العاملية.
•ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ يف العمليات اجلمركية
لتيسري اإلجراءات اجلمركية وزيادة فاعلية الرقابة يف نفس
الوقت ،كالفحص باألشعة السينية والرقابة اإللكترونية
وبرنامج اإلسيكودا العاملية والدفع اإللكتروين للرسوم
اجلمركية والتطبيقات املختلفة ألمتتة اجلمارك.

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺠﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻦﻴ ﻭﺗﻴﺴﺮﻴ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻰﻟ ﺭﻛﻴﺰﺗﻦﻴ مهمتني ،مها ﺷﺒﻜﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺠﻟﻤﺎرك
فيما بينها ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻦﻴ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺠﻟﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟجهات ذات
الصلة بعملية التوريد والتصدير ،حيث تدخل إدارة املخاطر
•كذلك إدﺧﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻤﻟﺨﺎﻃﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
كعامل مهم جدًا يف الركيزتني .ﻭتورد منظمة اجلمارك
ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻤﻟﺨﺎﻃﺮ العاﻟﻴﺔ ،وتركيز الرقابة عليها
العاملية العناصر اليت تؤلف اإلطار كاآليت:
بتوجيه املوارد البشرية واملادية املتاحة حنوها.
•ورد استحداث أسلوب إدارة املخاطر ذاته كعنصر
•العمل باملعلومات ﺍإلﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ
مهم جدًا.
الستهداف األعلى خطورة .واالستهداف أحد أهم عناصر
•تنسيق ﺍﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻤﻟﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎﺕ سوا ًء املعلومات برنامج إدارة املخاطر.
الواردة يف مانفستو الشحنات الذي يقدم مسبقًا من
•اﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻤﻟﺸﺘﺮﻙ بني البلدان
شركات النقل أو معلومات االستخبار اجلمركي.
األعضاء باملنظمة.
•إرسال ﺑﻌﺜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﺠﻟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ذات
حيث اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺗﺪﺍﺑﺮﻴ ﻭﻃﻨﻴﺔ مناسبة،
املخاطر العالية ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺍﺠﻟﻤﺮﻛﻲ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻰﻟ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺠﻟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﻦﻴ
•برامج ﺍﻤﻟﺰﺍﻳﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻤﻟﺘﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ مثل
ﻭﺗﻴﺴﺮﻴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ معًا ﻣﻊ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
برنامج املورد امللتزم وبرنامج القائمة الذهبية .ونظرة
ﺍﻤﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﺮﺒﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ ،وتبادل املعلومات
سريعة للعناصر األخرية تب ّين أهنا من صميم وسائل
الفنية واالستخبارية املهمة بينها لضمان الفائدة املشتركة
وبرامج وأساليب إدارة املخاطر.
لتفعيل الرقابة وتيسري اإلجراءات واملساعدة يف ضبط
عمليات التهريب والغش التجاري ،ومحاية احلدود،
كما أن منظمة اجلمارك العاملية أوردت يف توصياهتا هليئات واجلرائم األخرى.
ورئاسات اجلمارك بالدول األعضاء فيها لتأمني وتيسري
التجارة الدولية التوصيات التالية:
وبال شك ستتعاظم نتائج هذا التنسيق ويسهل تنفيذه
يف حالة أن الدولتني املتعاونتني تطبقان برناجمًا موحدًا
•اإلﺟﺮﺍﺀﺍﺕ وﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﺠﻟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻤﻟﻮﺣﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ
كربنامج إدارة املخاطر.
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﻣﺪﺍﺩ وحتديد ﺳﻠﻄﺔ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ،وتعتمد
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سؤال وجواب

دليل القيمة الجمركية
• س :13مــا هــي التكاليــف الــي ال تشــملها
القيمــة لألغــراض اجلمركيــة؟ ومــا هــي
شــروطها؟
 .1تكاليــف التشــييد أو البنــاء أو التجمــع أو
الصيانــة أو املســاعدة الفنيــة الــي أجريــت
بعــد اإلســترياد علــى ســلع مســتوردة مثــل
املصانــع أو اآلالت أو املعــدات.
 .2تكاليف النقل والتأمني بعد اإلسترياد.
 .3الرســوم والضرائــب الــي يتــم دفعهــا يف
بلــد اإلســترياد.

عقيد شرطة/
حممد حامد احلسني
دائرة التخطيط
وعــدة أمــور بقيمــة الصفقــة وشــروطها
والتكاليــف الواجبــة اإلضافــة للوصــول إىل
القيمــة لألغــراض اجلمركيــة وذلــك حتــت
مســئولية عــن صحــة البيانــات الــي قــام
بإســتيفائها

 .4وشــروط اخلصــم هــي ورود هــذه التكاليــف
بشــكل منفصــل يف الفاتــورة وبالعقــود حبيــث
ا أو
ميكــن متيزهــا عــن الثمــن املدفــوع فعــ ً
املسســتحق مقابــل الســلع املســتوردة ،أمــا إذا
كانــت هــذه التكاليــف مندجمــة يف الســعر
املدفــوع وال ميكــن متييزهــا فــا يتــم خصمهــا • .س :16هــل ُيك َتفــى بالبيانــات الــي يوضحهــا
• س :14هــل جيــب علــى املســتورد توضيــح املســتورد بإقــرار القيمــة املقــدم منــه؟
كافــة التفاصيــل اخلاصــة بالصفقــة؟
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 جيــب علــى املســتورد أن يتقــدم باملســتنداتاألصليــة املعتمــدة واملوثقــة والــي تعــر عــن
البيــات الــي أقــر هبــا يف إقــرار القيمــة مثــل
الفواتــر ـ العقــود ـ اإليصــاالت ـ الوثائــق ـ
قوائــم األســعار ...إخل.

 نعــم ـ حيــث أن املســتورد هــو املســئول عــنالقيمــة الــي يقــر عنهــا ،لتحديــد القيمــة
لألغــراض اجلمركيــة طبقــً ملفهــوم إتفاقيــة
منظمــة التجــارة العامليــة للقيمــة ،لذلــك جيب
علــى املســتورد إســتيفاء بيانــات إقــرار القيمــة • س :17هــل تقــدمي مســتندات أصليــة معتمدة
املرفــق بالبيــان اجلمركــي بدقــة وعنايــة وموثقــة يشــكل إلزامــً علــى اإلدارة اجلمركيــة
وشــفافية ممــا يــؤدي للوصــول إىل القيمــة بقبــول القيمــة الــي أقــر املســتورد عنها؟
الصحيحــة والســليمة.
 إن تقــدمي مســتندات أصليــة معتمــدة• س :15ما هو إقرار القيمة؟
وموثقــة ال يعتــر إلزامــً علــى اإلدارة
 عبــارة عــن منــوذج مجركــي حيتــوي علــى اجلمركيــة لقبــول القيمــة املقدمــة كقيمــةجمموعــة بيانــات عــن البضائــع حمــل التقييــم للصفقــة ،حيــث أن اإلتفاقيــة أعطــت احلــق

لــإدارة اجلمركيــة يف إجــراء التحقيقــات للتأكد للنولــون والتأمــن والتفريــغ يف حالــة مــا إذا
مــن صحــة أو دقــة أي بيــان أو مســتندات يقــدم كانــت قيمــة الرســالة عنــد مســتوى التعاقــد
بغــرض التقييــم اجلمركــي ،كمــا وفــرت حــق ( .)FOB
التشــكك يف أي مســتند أو وثيقــة طبقــً ألحــكام
 -5التحقــق مــن صحــة عناصــر القيمــة طبقــً
املــادة ( )17والقــرار ( )1/6الصــادر عــن منظمــة
للمعلومــات الســعرية املتاحــة لــدى اجلمــارك.
التجــارة العامليــة وحــق التأكــد مــن أن عناصــر
القيمــة املعلنــة واملقدمــة للجمــارك كاملــة • س :19هــل عــدم توافــر النواحــي الشــكلية
وصحيحــة ومتثــل إمجــايل املدفوعــات الــي للمســتندات مــررًا لرفــض قيمــة الصفقــة؟
قــام املســتورد بدفعهــا إىل املــورد طبقــً للفواتــر
 يقصــد بالنواحــي الشــكلية للمســتندات هــيوالعقــود واملســتندات الفعليــة ـ وهــذا يتطلــب
أن تكــون معتمــدة مــن جهــة حتددهــا أو تقبلهــا
التعــاون بــن املســتوردين واإلدارة اجلمركيــة
هيئــة اجلمــارك الســودانية ،تطبيقــً ملا هــو وارد
عــن طريــق توفــر كآفــة املســتندات اإلضافيــة
يف قانــون اجلمــارك واللوائــح املعتمــدة.
الــي يتــم طلبهــا بواســطة اإلدارة اجلمركيــة،
ويف حالــة رفــض املســتورد تقــدمي املســتندات  )1إقــرار القيمــة بعــد إســتيفاء بياناتــه
املطلوبــة ،أوتقــدمي مســتندات ال تــؤدي إىل مرفــق بــه فاتــورة الشــراء األصليــة معتمــدة
القضــاء علــى شــكوك اإلدارة اجلمركيــة يف مــن الغــرف التجاريــة وغريهــا مــن املســتندات
القيمــة املصــرح هبــا ،حيــق لــإدارة اجلمركيــة املتعلقــة تكاليــف ونفقــات الشــحن والتأمــن
وكافــة املصاريــف واألعبــاء املترتبــة علــى
رفــض قيمــة الصفقــة.
إســترياد البضاعــة حــى تفريغهــا مــن مينــاء
• س :18مــا هــي اإلجــراءات الــي تتبعهــا
والوصــول .وجيــب أن تتضمــن فاتــورة الشــراء
اجلمــارك للتحقــق مــن قيمــة الصفقــة؟
بيانــات كاملــة عــن إســم البائــع واملشــتري
ا أو املســتحق دفعه
 -1مراجعــة املســتندات املقدمــة والتأكــد مــن وإمجــايل الثمــن املدفــوع فعـ ً
مــدى كفايتهــا وإســتيفائها للنواحــي الشــكلية .الوصــف الكامــل للبضائــع املســتوردة وشــروط
التعاقــد.
 -2التحقــق مــن أن الرســالة متثــل واقعــة بــن
فعليــة وأهنــا معــدة للتصديــر إىل الســودان  )2العقــود واملراســات اإلعتمــادات املســتندية
(يرجــع إىل إجابــة الســؤال رقــم ( ))28حيــث وغريهــا مــن املســتندات الآلزمــة إلثبــات صحــة
ورد بــه احلــاالت الــي ال متثــل واقعــة بيــع قيمــة الصفقــة الــي تطلبهــا اجلمــارك إذا
كان حتديــد القيمــة يتطلــب ذلــك وبالتــايل إذا
فعليــة.
كانــت الرســالة حمــل التقيــم مت التحقيــق منهــا
 -3مراجعــة إقــرار القيمــة والتأكــد مــن أن
بواســطة اإلدارة اجلمركيــة وإتضــح أنــه ميكــن
املســتورِد أجــاب علــى مجيــع اإلســئلة املوضحــة
قبوهلــا ،طبقــً للمــادة األوىل كقيمــة للصفقــة
بــه ـ ومراجعــة مــدى توفــر شــروط املــادة
مــن الناحيــة املوضوعيــة إال أن املســتندات
األوىل طبقــً إلقــرار املســتورد ـ والتأكدمــن
املقدمــة غــر معتمــدة مــن الغــرف التجاريــة
وجــود مســتندات فعليــة للعناصــر الواجبــة
يف إنــه يف هــذه احلالــة يتــم التحريــر إىل
ا واملنصــوص
اإلضافــة إىل الثمــن املدفــوع فع ـ ً
املســتورد بضــرورة إســتيفاء الناحيــة الشــكلية
عليهــا يف املــادة ( )8يف حالــة اإلقــرار بوجودهــا
للمســتندا ،ويف حالــة رفــض املســتورد أو إنقضــاء
يف إقــرار القيمــة والتأكــد مــن إســتيفاء منشــور
املهلــة القانونيــة ترفــض قيمــة الصفقــة ويتــم
التعليمــات الصــادر عــن اللجنــة العليــا للقيمــة
اإللتجــاء إىل الطــرق البديلــة.
الصــادر يف 2001/7/3م.
***
 -4التحقــق مــن وجــود مســتندات فعليــة
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تع�� ّد مرحل��ة الش��باب م��ن أه��م وأخط��ر املراح��ل
العمري��ة ال�تي مي��ر به��ا اإلنس��ان ،فه��ي مرحل��ة
احلماس املتوقدة ،وهي حاضنة األفكار ،ورمبا يؤدي
التقلي��د واس��تقبال كل م��ا ه��و جدي��د وغري��ب عل��ى
الواق��ع املع��اش إىل دهش��ة ق��د تق��وده إىل النف��ور منه��ا
أو التعام��ل معه��ا حبماس��ة ال تس��تحقها .إن التعام��ل
م��ع الس��لوكيات اجلدي��دة عل��ى الرغ��م م��ن غرابته��ا
ق��د يؤس��س عملي��ة االعتي��اد عليه��ا حت��ى ل��و كان��ت
غ�ير مالئم��ة أو تتناف��ى م��ع صح��ة الش��باب ورمب��ا
أخالقياته ،وتوصف مثل هذه احلاالت املس��تجدة يف
س��لوكيات الش��باب باآلف��ة االجتماعي��ة.
فاآلف��ة كم��ا ه��و مع��روف عنه��ا ،ه��ي الوب��اء ال��ذي
يأكل عافية األش��ياء ،فإذا أصابت الزرع آفة دمرته،
ف�لا يثم��ر ،وإذا أصاب��ت اإلنس��ان آف��ة حطم��ت قدراته
فأقعدت��ه ع��ن العط��اء .وخط��ر ه��ذه اآلفات ال�تي تهدد
وتدم��ر حي��اة الش��باب عل��ى وج��ه اخلص��وص أن
ه��ذه الش��رحية متث��ل ربي��ع العم��ر ومرش��حة للبن��اء
والتغي�ير والتجدي��د ،ف��إذا داهمته��ا آف��ة يف اجلس��د أو
األخ�لاق أحالته��ا إىل تده��ور وخ��راب ف�لا يرجت��ى
منه��ا خري.
الش��باب أس��اس اجملتم��ع ،وه��م الركي��زة ال�تي
يعتم��د عليه��ا كلياً ،وهم أم��ل األمة وعنوان تقدمها
وازدهاره��ا ،وه��م قادة الغد القريب وفرس��ان س��احات
الش��رف وحم��ور أي تط��ور علم��ي وإنس��اني يرتق��ي
باألوط��ان إىل مس��احات الس��مو والعلي��اء والس��ؤدد..
ول��كل ش��اب طم��وح أش��ياء يريده��ا يف حيات��ه وعلي��ه
أن حياف��ظ عليه��ا ،ويبتع��د ع��ن املؤث��رات ال�تي حتطم
حيات��ه وتدمره��ا.
وال ش��ك أن اجملتم��ع عموم��اً س��يتضرر م��ن ه��ذه
الس��لبيات ،ف�لا ميك��ن أب��داً فص��ل الف��رد ع��ن اجملتمع،
ف��أي تط��ور يف حي��اة أي ف��رد يع�ني تط��وراً يف حي��اة
اجملتم��ع ،وأي فش��ل أو إخف��اق يف حي��اة أي ف��رد يعين
إخفاق��اً يف منظوم��ة اجملتم��ع عموم��اً وهشاش��ة يف
كل صعي��د م��ن أصعدته��ا.
وق��د انتش��رت مؤخ��راً بع��ض الظواه��ر الس��البة
ب�ين الش��باب ،وظه��رت يف أس��اليب التعام��ل بينه��م

األستاذة/أمنية البشري

الظواهر السالبة بين الشباب

كأس��لوب ال��كالم والتعام��ل بألف��اظ يفهمونه��ا فيم��ا
بينهم ،ويعلمون ما املقصود بها ،وأشياء أخرى .ومما
س��اعد على انتش��ار الظواهر واألساليب غري السليمة
ب�ين الش��باب ه��و اخت�لاط األجن��اس والقبائ��ل ..ول��كل
دولة عاداتها وتقاليدها ال ش��ك يف ذلك وال مانع من
االخت�لاط لك��ن على الش��باب أن يكتس��بوا ما يتناس��ب
م��ع جمتمعن��ا وحياتن��ا وعاداتن��ا وتقاليدن��ا.
ولع��ل م��ن أب��رز الس��لبيات يف حي��اة ش��بابنا وطالبن��ا
يف ه��ذا الزم��ن ،وه��ي حقيق��ة أفرزته��ا دوام��ة
املعلوم��ة وطغي��ان امل��ادة على حماور الوعي اإلنس��اني
واحلض��اري اخل�لاق ه��ي:
 /1التعص��ب والتط��رف :ه��و حال��ة مس��تعصية ج��داً
وم��رض خط�ير أص��اب بع��ض ش��بابنا وأصب��ح م��ن
الصع��ب عل��ى أي ش��خص أن يتواص��ل ويتفاه��م م��ع
ه��ؤالء الش��باب.
 /2ع��دم تثقي��ف الش��باب ألنفس��هم :م��ن أك�بر
الس��لبيات ال�تي تواج��ه تل��ك الش��باب الس��طحية يف
التفك�ير واهلشاش��ة يف مس��توى الوع��ي الع��ام ،وذل��ك
لع��دم اطالعه��م عل��ى الكت��ب والصح��ف واجمل�لات
وكنوز املعرفة عموماً وهو أمر خطري يهدد مستقبل
بع��ض الش��باب نتيج��ة افتقاره��م لذخ�يرة املعلوم��ات.
 /3االس��تخدام الس��ليب للكمبيوت��ر :ال ش��ك يف أن
ث��ورة االتص��االت واملعلوماتي��ة قلب��ت موازن��ة احلي��اة
وأعادت صياغة وعي الناس بش��كل خمتلف وجديد،
فجه��از الكمبيوت��ر االخ�تراع العظي��م هو أغل��ى الكنوز
ال يق��در بثم��ن ،ففي��ه كل م��ا ميك��ن أن يس��اهم يف

زي��ادة ثقاف��ة الش��عوب ع�بر قن��وات وجم��االت احلي��اة
املختلف��ة ،لك��ن املؤس��ف ج��داً أن الش��باب يس��تغلون ه��ذا
اجله��از العظي��م اس��تغال ً
ال س��يئاً م��ن خ�لال دخوهل��م
مواقع إفساد حقيقي بد ً
ال عن تلك املواقع اليت تساهم
يف تثقيفه��م.
 /4تس��رب الط�لاب م��ن امل��دارس واجلامع��ات :وه��ذا
م��ن أخط��ر األش��ياء املدم��رة يف حي��اة الش��باب ،وم��ن
الظواهر اليت بدأت أكثر انتش��اراً س��واء وس��ط األوالد
أو البن��ات ،وه��ي ظاه��رة خط�يرة ألنه��م يتغيب��ون ع��ن
حصص وحماضرات فوائدها عظيمة تساعدهم على
اكتس��اب معلوم��ات وتثقفه��م ،وه��م أس��اس اجملتم��ع
جي��ب أن يك��ون لديه��م الق��در ال��كايف م��ن املعلوم��ات
والثقاف��ة ..فه��ل يع�� ّد انتش��ار الظواه��ر الس��البة ب�ين

الشــباب مؤامرة؟؟
إن��ه التس��ابق م��ن أج��ل الكس��ب امل��ادي والرب��ح الوف�ير،
وقد عمل جتار السياس��ة على إغراق الش��باب باملالهي
واملل��ذات ك��ي يصرفونه��م م��ن االنش��غال بالش��ؤون
السياس��ية ،وعم��ل جت��ار اإلع�لام عل��ى جعله��م هدف �اً
ألغراضه��م اخلبيث��ة يف العن��ف واجلن��س واالحن��دار
إىل املت��ع احملرم��ة واالهتم��ام بغ�ير امله��م.
وتكث��ر الظواه��ر الس��البة ب�ين الش��باب فه��ي ال حتص��ى
وال تع��د وختتل��ف كل ظاه��رة عن األخ��رى ،أخطرها
التدخني ،اخلمر ،املخدرات ،العنف ،السرقة ،االنتحار،

البطال��ة واألعم��ال احملرم��ة ،وه��ذا ج��زء بس��يط م��ن
املهددات واملدمرات والعوائق اليت يتعرض هلا الش��باب
وتعم��ل عل��ى تعطي��ل وتدم�ير حياته��م ..وختتل��ف
الس��لوكيات الس��البة بتن��وع فئ��ات اجملتم��ع ،وتتن��وع
ممارس��اتها باخت�لاف الطبق��ات األس��رية وفعاليته��ا
الرقابي��ة عل��ى أبنائه��ا وم��دى س��يطرتها عليه��م.
وميكن لنا معاجلة هذه الظواهر الس��البة بني الش��باب
بطرق وقوانني ولوائح جيب تطبيقها وإتباعها بصورة
جيدة وهي:
 /1تفعي��ل أك�بر ل��دور األس��ر واحملافظ��ة عل��ى تربية
وتنش��ئة أبنائها بص��ورة تليق مبجتمعهم.
 /2تفعي��ل أك�بر ل��دور ش��رطة اآلداب ملكافح��ة
أوكار الدعارة وحماربة مراكز الفساد
املنظم��ة واملاله��ي الليلية ون��وادي القمار.
 /3ف��رض ضواب��ط صارم��ة عل��ى
املدارس اخلاصة واملختلطة إما بقصرها
عل��ي اجلالي��ات األجنبي��ة أو بالفص��ل ب�ين
اجلنس�ين.
 /4ف��رض مظاه��ر احلش��مة عل��ى
النس��اء والفتي��ات ومنعه��ن م��ن الظهور يف
األماكن العامة مبظاهر اإلغراء الصارخ
والزين��ة الكاملة بغ��رض اإلغواء والفتنة.
 /5إجي��اد نقل��ة نوعي��ة م��ن وس��ائل
اإلع�لام احمللي��ة وتفعي��ل دوره��ا الرتب��وي
والتثقيف��ي وإلغ��اء كل م��ا يتناف��ى م��ن
الربام��ج م��ع الدي��ن وقي��م وأخالقي��ات
اجملتم��ع األصيل��ة.
 /5القض��اء عل��ى مظاه��ر الفق��ر وإجي��اد
ف��رص عم��ل للش��باب لك��ي متنعه��م م��ن
الفس��اد ،ليس��تغلوا معظ��م وقته��م يف أعماهل��م حفظ �اً
هل��م م��ن الضي��اع.
رسالة إىل الشباب:
رس��الة نوجهه��ا ل��كل الش��باب ،باحلف��اظ عل��ى الع��ادات
والتقالي��د ،واالبتع��اد ع��ن األس��اليب والظواه��ر غ�ير
املتناسقة مع عاداتنا وتقاليدنا ،ألن هذه الظواهر هي
امله��دد األول حلياته��م ،وعليهم الس��عي إىل كل ما هو
صحي��ح ومالئ��م لبيئتن��ا وحي��اة جمتمعن��ا ،وكل م��ا
يرض��ي اهلل ث��م اجملتم��ع.
***
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ظاهرة االنقسامات الحزبية
في السودان
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س��نتناول ب��إذن اهلل تع��اىل ظاه��رة االنقس��امات
احلزبية يف الس��ودان وأنواعها وأس��بابها وقد قسمتها
إىل س��بع حلق��ات ،وإليك��م احللق��ة األوىل:
تأث��رت مجي��ع األح��زاب السياس��ية يف الس��ودان
بظاه��رة التش��ظي واالنقس��ام ،وإذا أردن��ا التح��دث
عن ظاهرة االنقس��امات احلزبية يف الس��ودان فيجب
أن نتح��دث أو ً
ال ع��ن التط��ور احلزب��ي يف الس��ودان
والعوام��ل ال�تي صاحب��ت ه��ذا التط��ور.
احل��زب السياس��ي عب��ارة ع��ن كي��ان يه��دف إىل
الس��لطة خلدم��ة أهداف��ه وأه��داف قواع��ده بتس��خري
أجه��زة الدول��ة مب��ا يتواف��ق م��ع املصلح��ة العام��ة،
ويف نف��س الوق��ت حيق��ق تل��ك األه��داف .مبعن��ى آخ��ر
جي��ب أن يك��ون هنال��ك جتان��س ب�ين احل��زب وأجهزة
الدول��ة ،واحل��زب يع�ني تراض��ي قواع��ده عل��ى احل��د
األدنى من األهداف ،ويف ذات الوقت يقدم الش��رعية
لألح��زاب األخ��رى ألن احل��زب يق��وم باالع�تراف
الكامل بشرعية النظام الدميقراطي ،فكل حزب إما
أن يك��ون باحلكوم��ة أو حبكوم��ة االنتظار .واألحزاب
السياس��ية عب��ارة
ع��ن حلق��ة وص��ل
ب�ين املواطن�ين
واحلكوم��ة ،ه��ي
تت��وىل حتوي��ل
الفك��ر االجتماعي
يف اجملتم��ع إىل
س��لوك سياس��ي
حي��ث حتول��ه إىل
برام��ج منظم��ة
تطال��ب احلكوم��ة
بتنفيذه��ا ،وهنالك عدة
تعريف��ات لألح��زاب ترتب��ط
معظمه��ا بنش��أة األح��زاب ،حي��ث
نش��أت م��ن داخ��ل الربملان��ات يف ال��دول
األوروبي��ة يف النص��ف األول م��ن الق��رن

عقيد شرطة حقوقي
د .حممد نصر عبد اهلل نصر
األكادميية القومية
للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا
التاس��ع عش��ر ،وق��د ق��دم الفك��ر السياس��ي ع��دداً م��ن
املعاي�ير للتفرق��ة ب�ين أمن��اط وخصائ��ص األح��زاب
أهمه��ا املعي��ار الع��ددي ،حي��ث ُصنف��ت األح��زاب
مبقتض��اه إىل ثنائي��ة حزبي��ة وتعددي��ة حزبي��ة
وح��زب واح��د ،غ�ير أن ه��ذا التصني��ف ش��كلي ،لذل��ك
وض��ع الباحث��ون معي��اراً آخ��ر ينط��وي عل��ى م��ا يقوم
علي��ه احلزب م��ن التناف��س ،فهنالك النمط
التنافس��ي مث��ل (النظ��م التعددي��ة
املس��تقطبة أو املتطرف��ة،
التعددي��ة املعتدل��ة
احمل��ددة،
أو
التعددي��ة الثنائي��ة
واحل��زب الواح��د
الغال��ب) والنم��ط
غ�ير التنافس��ي مث��ل
(احل��زب الواح��د
الش��مولي ،احل��زب
الواح��د الس��لطوي
واحل��زب الواح��د
التع��ددي).
خي��ص
فيم��ا
وبع��د
الس��ودان،

أن تط��ور الص��راع ب�ين مؤمت��ر اخلرجي�ين واإلدارة
االس��تعمارية ،ومبا أن مؤمتر اخلرجيني كان جيمع
جمموع��ات م��ن املثقفني متباين��ة االجتاهات واألفكار،
فق��د ب��دأت آن��ذاك مرحل��ة تكوي��ن وتأس��يس الكيان��ات
السياس��ية ،حي��ث تأس��س حزب األش��قاء ع��ام 1943م،
ث��م ح��زب االحتادي�ين م��ن مجاع��ة األبروفي�ين ،ث��م
ح��زب األح��رار االحتادي�ين ال��ذي كان يتزعم��ه
الطي��ب حمم��د خ�ير ،ث��م تكوي��ن ح��زب األم��ة واحل��زب
اجلمه��وري وح��زب وح��دة وادي الني��ل ،ث��م تأس��س
احل��زب الش��يوعي ع��ام 1947م واإلخ��وان املس��لمني
ع��ام 1953م ،وإن كان نش��اطهم ق��د ب��دأ يف منتصف
األربعيني��ات وكم��ا ه��و مع��روف فق��د اجتمع��ت
األح��زاب االحتادي��ة بدع��وة م��ن الرئي��س املص��ري
حمم��د جني��ب ،ومت دم��ج هذه األح��زاب يف حزب واحد
هو الوطين االحتادي برئاسة إمساعيل األزهري ،وقد
خاض��ت ه��ذه األح��زاب االنتخاب��ات األوىل يف الس��ودان
عل��ى غ��رار اتفاقي��ة احلك��م الذات��ي ع��ام 1953م ال�تي
ف��از به��ا الوط�ني االحت��ادي بأغلبي��ة ش��كل به��ا أول
حكوم��ة وطني��ة يف الس��ودان ،وبع��د ذل��ك بدأت مس�يرة
التكت�لات واخلالف��ات داخ��ل األح��زاب خاص��ة بع��د
إع�لان االس��تقالل من داخل الربمل��ان ،ونتيجة إلعالن
االس��تقالل انش��ق احل��زب االحت��ادي الدميقراط��ي ،إذ
خ��رج من��ه حمم��د نور الدين حبزب وح��دة وادي النيل
وخرج علي عبد الرمحن حبزب الشعب الدميقراطي.
وقد تبع االنش��قاق يف القمة انش��قاق يف القاعدة متثل
يف ثالث��ة حم��اور:
األول :ختمية مع حزب الشعب الدميقراطي.
الثان��ي :ختمي��ة م��ع الطائف��ة ديني��اً وم��ع الوط�ني
االحت��ادي سياس��ياً بقي��ادة األزه��ري.
الثالث :احتاديون مع األزهري ضد الطائفة وحزبها.
طبيع��ة ه��ذا االنقس��ام رأس��ي ،أي م��ن القي��ادة إىل
القاع��دة .أم��ا ع��ن أس��بابه فق��د كان��ت بع��ض األح��زاب
االحتادي��ة تعتق��د أن قب��ول الوط�ني االحت��ادي
لالس��تقالل الت��ام يع��د خروج�اً عل��ى املب��ادئ ال�تي ق��ام
عليها ،ومل حتاول هذه اجملموعة إثارة القضية داخل
احل��زب والدع��وة ملؤمت��ر ع��ام حت��اول أن تط��رح في��ه
القضية للقطاعات الشعبية امللتزمة بعضوية احلزب
وإدان��ة القي��ادات ال�تي س��ارت يف طري��ق االس��تقالل
الت��ام ،وإمن��ا فضل��ت أس��هل الط��رق وه��و اخل��روج م��ن
دائ��رة احل��زب الوط�ني االحت��ادي ،وم��ن أس��بابه أيض �اً
أن الزعي��م إمساعي��ل األزه��ري رفض االنصياع ملطلب
طائف��ة اخلتمي��ة وحتقي��ق رغباته��ا يف اإلح��كام عل��ى

زم��ام األم��ر يف احل��زب.
وق��د تنب��ه الس��يد عل��ي املريغ�ني أن قي��ادة عناص��ر غ�ير
ختمي��ة م��ن املثقف�ين ب��رؤى حديث��ة متأث��رة بش��عارات
ثوري��ة وحتريرية س��تبعد طائفة اخلتمية عن العمل
السياس��ي ،وبالتعال��ي تنع��زل مس��تقب ً
ال ،لذل��ك رأى
أن يس��تفيد م��ن الظ��رف التارخي��ي ،حي��ث إن الدول��ة
ناشئة وما تزال هنالك جمموعات شعبية تلتف حول
الطائف��ة ،وه��ي فرص��ة تس��تطيع الطائف��ة م��ن خالهلا
أن تك�� ّون حزبه��ا وتش��ق الوط�ني االحت��ادي وجت��د
حلزبه��ا س��نداً ش��عبياً ،ل��ذا أق��ام الس��يد عل��ي املريغ�ني
ح��زب الش��عب الدميقراطي ليكون الواجهة السياس��ية
لطائفة اخلتمية ،وقد غذت اخلالفات جهات خارجية
كانت تس��عى لالنتقام من الوطين االحتادي لتحوله
م��ن االحت��اد م��ع مص��ر إىل االس��تقالل ،كم��ا غذت��ه
جه��ات داخلي��ة كان��ت تس��عى للقض��اء عل��ى الوط�ني
االحتادي ألنه حقق استقالل السودان دونها .ويف هذا
اإلط��ار يق��ول عماد بانقا عضو االحتادي الدميقراطي
(فصيل اهليئة العامة) إن اخلالف نشب بني األزهري
وحمم��د ن��ور الدي��ن وكي��ل احل��زب آن��ذاك بس��بب
تغي�ير إس�تراتيجية احل��زب فيم��ا يتعل��ق بوح��دة وادي
الني��ل ،حت��ى أن حمم��د ن��ور الدي��ن مل يص� ّوت لص��احل
االس��تقالل م��ن داخ��ل الربمل��ان احرتام��اً للربنام��ج
املط��روح يف االنتخاب��ات ،وكنتيج��ة ملوق��ف احل��زب
املس��تجد جت��اه ه��ذه القضي��ة س��عى املصري��ون ل��رد
الصاع لالحتاديني بإحداث انش��قاق داخلهم ،فاس��تقال
ال��وزراء الثالث��ة أمح��د جل��ي ومريغ�ني مح��زة وخل��ف
اهلل خال��د وكون��وا ح��زب االس��تقالل اجلمه��وري ،ومل
يستمر طوي ً
ال فقد ُحل يف عام 1956م ليتكون حزب
الش��عب الدميقراط��ي .وقد لعب��ت الطائفة الدور نيابة
ع��ن املصري�ين وبالتضام��ن معه��م مكونني ه��ذا احلزب
برئاس��ة الش��يخ عل��ي عب��د الرمح��ن ،وانته��ى دوره��م
بس��حب الثق��ة م��ن حكوم��ة االس��تقالل األوىل إث��ر
اللق��اء التارخي��ي ب�ين الس��يدين ،واس��تمر احل��ال هك��ذا
إىل أن مت االرتب��اط جم��دداً م��ع الطائف��ة يف ش��كل
حتال��ف أخ��ذ م��ن الوط�ني االحت��ادي الش��ق الثان��ي م��ن
امس��ه وم��ن الش��عب الدميقراط��ي كتلت��ه اجلماهرية
الصم��اء ،واحل��زب االحت��ادي الدميقراط��ي نفس��ه مل
يس��لم م��ن ظاه��رة االنقس��ام كم��ا س��نرى الحق�اً.
•س��نتناول يف احللق��ة الثاني��ة ب��إذن
اهلل االنقس��امات داخ��ل ح��زب األم��ة
القوم��ي.
-نواصل
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زيارة ميدانية

المجلــة فــي ضيافــة صالــة
اإلســيكودا بمطــار الخرطــوم
إعداد -مقدم شرطة /هاجر مريغين
اإلعالم والعالقات العامة

اجلمــارك الســودانية تطــورت تطــورًا ملحوظــً يف اآلونــة
األخــرة ،حيــث حدثــت طفــرة كبــرة يف العمــل اجلمركــي
وذلــك بانتهــاج منظومــة متكاملــة مــن اإلجــراءات
اجلمركيــة املتطــورة الــي حتقــق تســيري التجــارة دون
اإلخــال بأحــكام الرقابــة اجلمركيــة.
فقــد مت تطبيــق أحــدث املمارســات اجلمركيــة العامليــة،
ويرجــع ذلــك بعــد فضــل اهلل تعــاىل إىل إنســان اجلمــارك
الــذي يع ـ ّد املحــرك األول هلــذا التطــور ،واملجلــة تفــرد
مســاحة للوقــوف علــى طبيعــة عمــل وإجنــازات مجركيــة
يف إدارات خمتلفــة مــن خــال زيــارات ميدانيــة ..ويف هــذا
العــدد متــت زيــارة صالــة اإلســيكودا مبطــار اخلرطــوم
للوقــوف علــى طبيعــة العمــل.
التقينــا العقيــد شــرطة حممــد علــي أمحــد
(املنصــوري) -مديــر صالــة اإلســيكودا واملســرب
األخضــر حيــث قــال( :افتتحــت صالــة اإلســيكودا شــهر
2010 /10م وهــي مقســمة علــى أفــرع ،التعرفــة وتشــمل
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املســرب األمحــر ،األصفــر ،األخضــر ،اإلشــعارات،
اخلزنــة ،األجهــزة الفنيــة ،قســم تســديد (،)IM
والتصاريــح مت ضمهــا إىل التعرفــة.
يف هذا العام مت جتريب نظام املخاطر بصالة اإلسيكودا،
حيــث يتــم تســريب الشــهادات ومــن مث تذهــب علــى حســب
اللــون ،فاللــون األمحــر يعـ ّد إجــرا ًء كامـ ًا جتــاه الشــهادة
مــن كشــف وتقييــم .أمــا املســرب األصفــر فهــو مراجعــة
املســتندات ،واملســرب األخضــر يتــم بــه ختليــص البضاعــة
مباشــرة ويشــمل الدبلوماســيني واملنظمات ،لكن مل يطبق
يف االســترياد الرمســي التجــاري والعمــل جــا ٍر علــى حتديــد
شــركات معينــة ليطبــق عليهــا النظــام).
كمــا التقينــا املقــدم شــرطة عبــد احلكــم
حممــد علــي -عضــو جلنــة تســيري إدارة املخاطــر
ليحدثنــا عــن تطبيــق إدارة املخاطــر باملطــار فقــال:
(مــن واقــع االلتزامــات الدوليــة ملواكبــة التطــور الــذي
يعيشــه العــامل كان لزامــً علينــا مواكبــة هــذا التطــور،
وعليــه اهتمــت هيئــة اجلمــارك بتطبيــق برامــج وفــق
املعايــر الدوليــة الــي طرحتهــا منظمــة التجــارة العامليــة
ومنظمــة اجلمــارك العامليــة ،ومــن ضمــن هــذه الربامــج

تطبيــق إدارة املخاطــر وفــق اتفاقيــة
كيوتــو لإلجــراءات اجلمركيــة الفصــل
الســادس املعيــار الثالــث ،وكانــت
انطالقــة التجربــة مبطــار اخلرطــوم
الــذي َّمت اختيــاره للتطبيــق التجريــي
حــى أصبحــت املخاطــر واقعــً).
وأضــاف( :مــن خــال التطبيــق
الفعلــي ســاهم الربنامــج يف تســهيل
اإلجــراءات بنســبة كبــرة ،وذلــك
وفــق املعلومــات املدونــة بقاعــدة
البيانــات الــي مــن خالهلــا حتــدد
خطــورة كل معاملــة وفــق املعلومــات
والبيانــات املدرجــة باإلقــرار
اجلمركــي ،وهــذا اخلطــوة املباركــة قللــت نســبة اإلقــرارات
الــي حتــول إىل الفحــص «كشــف البضائــع» وهــذه املرحلــة
مــن اإلجــراءات -مرحلــة الكشــف -هــي الــي تســتغرق وقتــً
أطــول باملقارنــة باملراحــل األخــرى ،لــذا كان التركيــز علــى
املســرب األمحــر ممــا ســهل علــى القــوة العاملــة ســرعة
اإلجــراءات قياســً علــى زمــن اإلفــراج اجلمركــي).
مث انتقلنــا إىل أول مراحــل الشــهادة اجلمركيــة بصالــة
اإلســيكودا ،والتقينــا املقــدم شــرطة حســن علــي وداعــة اهلل
واملقــدم شــرطة بدريــة مريغــي واملقــدم شــرطة هتــاين عبــد
الدائــم -قســم التســريب حيــث قالــوا:
(حنن يف هذا القســم نقوم مبراجعة املســتندات املرفقة يف
الشــهادة اجلمركيــة مثــل الفاتــورة والبوليصــة والتصاريــح،
وبعــد ذلــك يتــم إدخــال الشــهادة يف اجلهــاز والنظــام حيــدد
املســرب وفقــً ملعلومــات تزنهلــا إدارة املخاطــر ،حيــث
يوجــد لديهــم معلومــات عــن املورديــن واملخلصــن واملنشــأ.
يف الســابق كانــت كل الشــهادات تأخــذ خطــً أمحــر،
وبالتــايل حتتــاج كلهــا إىل الكشــف واآلن مت تفعيــل نظــام
املخاطــر فأصبحــت هنالــك ثالثــة مســارات :أمحــر ،أصفــر
وأخضــر .فالنظــام هــو مــا يقــوم بتحريــر املســرب مــن
غــر تدخــل مــن الضابــط ،وهــذا يف حــد ذاتــه بــه كثــر
مــن الشــفافية .وبعــد أن تأخــذ الشــهادة املســرب املعــن
تــوزع علــى حســب اللــون ،فاألمحــر إىل الشــباك األمحــر،
واألصفــر إىل الشــباك األصفــر ،واألخضــر إىل الشــباك
األخضــر).
املسرب األمحر:
بعــد أن أدخلنــا شــهادة وأخــذت اللــون األمحــر التقينــا
املقــدم شــرطة حقوقــي أمــرة أمحــد عبــد الرمحــن والنقيب
شــرطة أنــور احلضــري فذكــروا لنــا أن هــذا املكتــب خيتــص

بــكل أنــواع شــهادات
الــوارد النهائــي لســلع
واردة جتــاري هنائــي،
وارد امتيــاز ،وارد
حكومــي (إعفــاءات)
وارد تس ـ ّلم مباشــر،
دبلوماســي يف حالــة
االختبــار العشــوائي للحاســوب...
اخل.
بعــد تسـ ّلم الشــهادة مــن الفحــص
الوجهــي يتــم طلــب التصاريــح
الالزمــة مــن املجلــس القومــي
للصيدلــة والســموم ،معمــل
مجركــي ،جــودة ،اهليئــة القوميــة لالتصــاالت ،الفحــص
الفــي ...اخل ،حســب احلاجــة.
ترســل الشــهادة إىل املخازن للكشــف التفصيلي ملحتوياهتا،
مث ترجــع إىل هــذا الطــرف وتتــم مراجعــة كل حقــول
الشــهادة للتأكــد مــن التبنيــد الصحيــح للســلعة ومراجعــة
التقييــم وفــق ســجالت التقييــم مــع الفواتــر املرفقــة ،مث
يتــم التوقيــع علــى الشــهادة واســتخراج إشــعار الدفــع ..هــذا
اإلجــراء يتــم يف فتــرة وجيــزة جــدًا.
وســألنا :هــل هنالــك تأخــر حيــدث للشــهادة؟ فجــاءت
اإلجابــة بــأن التأخــر حيــدث يف حــاالت حمــددة وهــي:
• إذا مت إدخــال الشــهادة بواســطة املخلــص وهبــا أخطــاء يف
القيمــة أو التبنيــد .تتــم مراجعــة الشــهادة وإدخاهلــا مــرة
أخــرى بعــد التعديــل فيحــدث تأخــر يف الشــهادة.
• وأيضــً تأخــر منــح التصاريــح الالزمــة مــن اجلهــات ذات
الصلــة ،أو تأخــر خطابــات اإلعفــاءات مــن وزارة املاليــة
أو فــورم اخلارجيــة ،ممــا يــؤدي إىل تعليــق الشــهادة حــى
اإليفــاء باملطلــوب.
املسرب األصفر:
مث التقينــا املقــدم معتصــم خضــر علــي عثمــان واملقــدم
فاطمــة حســن عيســى
ملعرفــة إجــراءات (املســرب األصفــر) حيــث حتدثــا لنــا
عــن املســرب قائلــن إن الشــهادات الــي تــأيت إلينــا تأخــذ
اللــون األصفــر ،وهــو عبــارة عــن تدقيــق للمســتندات وإذا
وجدنــا الفواتــر واضحــة وكذلــك عــدد الطــرود وأوزاهنــا
وقيمتهــا واضحــة أيضــً ميكــن اإلفــراج عنهــا دون الرجــوع
إىل الكشــف ،وذلــك يع ـ ّد تغيــرًا كبــرًا لنظــام دورة
الشــهادة اجلمركيــة حيــث اعتــاد النــاس كشــف البضاعــة
ومــن مث إدخاهلــا ،وميكــن ملثمــن املســرب األصفــر حتويلــه
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إىل املســرب األمحــر إذا احتــاج لكشــف البضاعــة بغــرض
التدقيــق للتصنيــف الصحيــح واملنشــأ أو إىل املســرب
األخضــر.
ـال مــن
للمســرب األصفــر ميــزات مجــة وهــي حتقيــق قــدر عـ ٍ
ســرعة اإلجــراء والعدالــة والزناهة.
إذا مــا مت تنويــر املورديــن باملميــزات التفضيليــة الــي توجــد
يف املســرب األصفــر ميكــن أن ترتفــع نســبة الشــهادات
وذلــك يتماشــى متامــً مــع مطلوبــات منظمــة اجلمــارك
العامليــة ،ويتــم تطبيــق اإلجــراءات اجلمركيــة والنظــم
اجلمركيــة اخلاصــة واإلفــراج املؤقــت والترانزيــت ..كلمــا
زاد التــزام املــورد مــن (مســتندات صحيحــة وتصاريــح)
زادت املميــزات املمنوحــة لــه.
اإلشعارات:
ومــن قســم (اإلشــعارات) التقينــا املقــدم نائلــة علــي عثمــان
واملقــدم حممــد يوســف محــاد ،الــي ذكــرت أهنــم يقومــون
مبراجعــة املســتندات ومراجعــة إمضــاء ضابــط املســرب
وختمــه ،مث مراجعــة املســتندات
ذات الصلــة اجلــودة ومراجعــة
( )IMومراجعــة القيمــة
اجلمركيــة يف الشــهادة اجلمركيــة
مــع إشــعار الدفــع.
قســم التعديــل واســتمارات الــوارد
(:)IM
وأوضحــت املــازم هبــة حمجــوب
حممــد واملــازم مؤيــد أمحــد
الطيــب ـ قســم التعديــل أن
الشــهادة تــأيت مــن املســارب
ويكــون فيهــا تعديــل يف القيمــة
ونــوع العملــة ونــوع الســلعة والرســم
اجلمركــي وعــدد الطــرود،
وكذلــك يتــم إدخــال الغرامــة يف

حالــة وجودهــا وإدخــال أرقــام
اخلطابــات للجهــات ذات الصلــة،
وإدخــال رمــز ( )IMالــذي يــأيت
مــن البنــك.
وصــرح املــازم شــرطة منــذر
حممــد عبــد املجيــد -اســتمارة
الــوارد ( )IMبأهنــم يف هــذا القســم
يقومــون مبراجعــة اســتمارة الــوارد،
حيــث يدفــع املــورد عملــة صعبــة للبنــك
فيعطــى اســتمارة وارد فيهــا اســم
املــورد واملبلــغ ونــوع البضاعــة والعملــة
ونوعهــا ،فتراجــع االســتمارة بالدخــول
علــى النظــام وهــو نظــام خــاص بــن بنــك الســودان
واجلمــارك ،مث تتــم مراجعتهــا إذا كانــت بياناهتــا ســليمة
ُتقبــل ،وإذا كان غــر ســليمة نتعــرف علــى اخلطــأ مث يتــم
إرجــاع االســتمارة للبنــك للتعديــل فيهــا.
وحتــدث إلينــا املقــدم عصــام أمحــد دفــع اهلل -شــعبة تقنيــة
املعلومــات قائ ـ ًا إن هــذا القســم خيتــص مبتابعــة عمــل
الشــهادات وحــل املشــاكل ،ومتابعــة عمــل الشــبكة والربامــج
األخــرى مثــل التحصيــل اإللكتــروين واإلعفــاءات واالمتيــاز
واخلطابــات اإللكترونيــة واملخالفــات .ومهمتنــا حــل مشــاكل
الشــهادات وتزنيــل األرقــام الوطنيــة للعفــش الشــخصي
واألرقــام الضريبيــة ،ومتابعــة صيانــة األجهــزة والطابعــات
بواســطة الفــي املوجــود.
يف اخلتــام ..نشــكر الضبــاط وضبــاط الصــف واجلنــود
بصالــة اإلســيكودا مبطــار اخلرطــوم الســتضافتهم لنــا،
ونتمــى هلــم التوفيــق والســداد.

األمن النووي ..خط أحمر
االنفج��ار حي��دث أن تنتش��ر امل��ادة املش��عة يف
تع�� ّد عملي��ة احلف��اظ عل��ى األم��ن الن��ووي
امل��كان مم��ا جيع��ل احت��واء األم��ر بال��غ التعقيد،
ألي بل��د ِم��ن أكث��ر العملي��ات تعقي��داً،
إذ إن عل��ى الدول��ة التعام��ل م��ع اإلصاب��ات
وذل��ك لتع��دد اجله��ات واألدوار ال�تي حتك��م
الناجت��ة ع��ن االنفج��ار باإلضاف��ة إىل محاي��ة
العملي��ة ،وفاعلي��ة التنس��يق ب�ين ه��ذه
املس��تجيبني واملس��عفني من خماطر التعرض
اجله��ات ه��و م��ا حي��دد فاعلي��ة واس��تدامة
لإلش��عاع ،مع اإلس��راع يف االس��تجابة للطارئ
األم��ن الن��ووي بالب�لاد أو اإلقلي��م أو الع��امل،
اإلش��عاعي ،وه��و أم��ر باإلضاف��ة إىل التكلف��ة
ألن العملي��ة تتسلس��ل هرمي �اً م��ن احلف��اظ
املرتفع��ة واحتمالي��ة التع��رض اإلش��عاعي
عل��ى أم��ن املنظم��ة ث��م الدول��ة ث��م اإلقلي��م
العالي��ة فإن��ه يس��تلزم وج��ود وح��دات
ث��م الع��امل ،لذل��ك درج القول على
مالزم أول شرطة
اس��تجابة س��ريعة متخصص��ة
أن اس��تتباب األم��ن الن��ووي عل��ى
حممد عبد القادر سليمان
ومدرب��ة الحت��واء الس��يناريوهات
مس��توى املؤسس��ات ال�تي ختت��ص
املعامل اجلمركية والبيئة
كاف��ة.
يف التعام��ل م��ع املص��ادر املش��عة
وألن الوقاي��ة خ�ير م��ن الع�لاج ف��إن
ه��و أس��اس أم��ن الع��امل ،وذل��ك أن
منظوم��ة األم��ن الن��ووي تتم��دد
احل��وادث اإلش��عاعية تع� ّد ح��وادث
متعدي��ة وال ينحص��ر ضرره��ا عل��ى املنطق��ة احمل��ددة ب��ل لتش��مل الع��امل وذل��ك م��ن خ�لال قس��م األم��ن الن��ووي
ق��د تتأث��ر به��ا بل��دان بعي��دة جغرافي��ا عن املنطقة مس��رح بالوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة الذري��ة ( ،)IAEAوه��و م��ن
احل��ادث ،كم��ا يف حادث��ة تش��رنوبل (االحت��اد الس��وفييت أضخم األقسام بالوكالة و ُترصد له ميزانيات ضخمة
 .)1986وم��ن أص��دق أمثل��ة التأث�ير املتع��دي للح��وادث للتدري��ب والتأهي��ل واألجه��زة ،ويهت��م بتطوير املنظومة
اإلش��عاعية حادث��ة فوكوش��يما (الياب��ان  ،)2011وألن متدرج��اً إىل قاع��دة اهل��رم حي��ث آخ��ر ضاب��ط رقاب��ة
الياب��ان بل��د صناع��ي وهل��ا ص��ادر ضخ��م ج��داً يغ��زو كل إشعاعية يف أية نقطة بالعامل يف حدود أية دولة ،وذلك
أس��واق الع��امل م��ن البضائ��ع الضروري��ة ،وباصطح��اب بالت��زام الدع��م املع��ريف والف�ني ع�بر األجس��ام الرقابي��ة
عام�لات االقتصادي��ة جند أن كث�يراً من االقتصاديات لل��دول عل��ى أصعدته��ا القومي��ة ،ويف حال��ة الس��ودان فإن
املُ ِ
قد تأثرت ،فوفق تقرير مت نشره على  BBCبتاريخ  20مسؤولية ضابط الرقابة اإلشعاعية األمامية (– FLO
أبري��ل  2011ف��إن الياب��ان س��جلت أول فائ��ض تصدي��ر  )Front Line Officerتق��ع عل��ى عات��ق اجلم��ارك.
هل��ا ،وذل��ك أن ال��دول املس��توردة اجته��ت لتلبي��ة نف��س وبفض��ل القي��ادة الواعي��ة بتل��ك املخاط��ر عل��ى األم��ة
وعظ��م املس��ؤولية ،فق��د أدت اجلم��ارك الس��ودانية دورها
احتياجاته��ا م��ن بل��دان أخ��رى جتنب��ا الحتمالي��ة التل��وث ِ
يف ه��ذا اجمل��ال عل��ى الوج��ه األكم��ل ل ُتكم��ل احللق��ة م��ع
ورمب��ا بتكلف��ة مضاعف��ة.
تكم��ن خط��ورة انف�لات األم��ن الن��ووي يف التهري��ب ش��ركائها م��ن اجله��ات ذات الصل��ة ،تدريب��اً وتأهي�لاً
واالجت��ار غ�ير املش��روع يف املص��ادر املش��عة ال�تي ق��د يت��م ملنس��وبيها وتوف�ير أجه��زة ومع��دات م��ن أح��دث م��ا توصل
اس��تخدامها بواس��طة اإلرهابي�ين يف صناع��ة م��ا يع��رف إلي��ه العل��م يف ه��ذا اجمل��ال ،الش��يء ال��ذي انعك��س يف
ب��ـ( )RDD- Radioactive Dispersal Devicesإجنازاته��ا يف مكافح��ة التهري��ب واالجت��ار غ�ير املش��روع
وترتج��م إىل القناب��ل الناش��رة لإلش��عاع ،وه��ي عبارة عن يف املصادر املش��عة وفرض رقابة صارمة على اس��تريادها
دمج مادة مشعة مع متفجرات تقليدية ،حبيث إنه عند وتصديره��ا.
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درج��ت اجلمعي��ة اخلريي��ة لضب��اط اجلم��ارك
املتقاعدي��ن عل��ى إرس��اء دعائ��م التكاف��ل م��ن
خ�لال أنش��طتها ،وه��و أح��د أه��م أه��داف اجلمعية
اخلريي��ة ..ومبناس��بة عي��د األضح��ى املب��ارك
قام��ت اجلمعي��ة بص��رف منح��ة ل��كل املتقاعدي��ن
اجلمركيني مس��اعدة يف أعباء منصرفات العيد،
وه��ي عل��ى الرغ��م م��ن حمدوديته��ا لكنه��ا ترس��ل
رس��الة إنس��انية كرمي��ة وواضح��ة للوق��وف م��ع
املتقاعد الذي أدى واجبه الوطين يف خدمة بالده،
وعم��ل عل��ى إرس��اء قي��م وأخالقي��ات عالي��ة يف أداء

مهام��ه الوظيفي��ة ب��كل مهني��ة وص��دق وأمان��ة
وجت��رد ونك��ران ذات.
وقد مت صرف املنحة ألكثر من ألف وأربعمائة
متقاعد باملركز ،وبالواليات كذلك عرب مكاتب
اجلم��ارك ،وق��د مشلت مجي��ع القطاع��ات والرتب
وضب��اط الص��ف واجلن��ود واحل��رس س��ابقاً .وق��د
بذل��ت اجلمعي��ة اخلريي��ة جهداً مق��دراً للتحضري
وكذلك تنفيذ صرف املنحة اليت صاحبها بعض
الس��لبيات ،سنس��عى بكل جد ملعاجلتها إن ش��اء اهلل
بطرق أكثر عملية حتى حنفظ للمتقاعد حقه
وكرامته وبضوابط حماس��بية واضحة.
تعل��ن اجلمعي��ة اخلريي��ة كاف��ة منس��وبيها بداية
اس��تعدادها لعقد اجلمعية يف األيام القادمة بإذن
اهلل ،بع��د إكم��ال إج��راءات عق��د اجلمعي��ة حس��ب
م��ا ه��و منص��وص علي��ه يف النظ��ام األساس��ي .وتود
اجلمعي��ة م��ن كل األعض��اء دف��ع االش�تراكات،
كما نرجو من اجلميع املساهمة الفاعلة باآلراء
واألف��كار واملالحظ��ات ال�تي تدف��ع برتقي��ة األداء
وتقدي��م أفض��ل اخلدم��ات جلمي��ع املتقاعدين.
كم��ا أنن��ا يف أمان��ة اإلع�لام نعم��ل عل��ى ترقي��ة
األداء اإلعالم��ي للجمعي��ة ،ونس��عى ب��كل اجته��اد
إلنش��اء موق��ع إلكرتون��ي للجمعي��ة ،وأهمي��ة
ه��ذا املوق��ع أن��ه يس��هل االتص��ال ب�ين األعض��اء
واجلمعية ،كما أنه يربط اجلمعية باجلمعيات
األخرى واجلهات ذات الصلة بالعمل اجلمركي
واخل�يري بصف��ة عام��ة ،ويتي��ح كذل��ك الفرصة
لالس��تفادة م��ن جت��ارب اآلخري��ن ..وب��إذن اهلل
س�يرى املوق��ع اإللكرتون��ي للجمعي��ة الن��ور قريب�اً.

األخبار االجتماعية
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تنعي اجلمعية اخلريية لضباط اجلمارك املتقاعدين:
(عمي��د مع��اش /فيص��ل مصطف��ى ،ابن��ة النقي��ب م .مب��ارك عب��د الواح��د ك��رار ،وال��د
العري��ف م .حمم��د حمج��وب عب��د الوه��اب ،عقيل��ة امل�لازم م .ه��ارون يوس��ف ،اب��ن رئي��س
احل��رس الس��ابق /عل��ي جاب��ر ووال��د الل��واء م .أزه��ري إبراهي��م عثم��ان).
نسأل اهلل هلم الرمحة واملغفرة وحسن العزاء..
اج ُع َ
ون)
ِ(إَّنا َِّ ِ
ل َوِإَّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ

نافذة على متقاعد

االسم :أمينة حممد حسني.
العمر 65 :عاماً
الرتبة :عقيد شرطة (م).
احلال��ة االجتماعي��ة :متزوج��ة وأم لثالث��ة أوالد
وبنت�ين واآلن ج��دة ألربع��ة أطف��ال.
املؤه�لات :خترج��ت يف جامع��ة اخلرط��وم 1972م،
والتحق��ت باجلم��ارك الس��ودانية العظيم��ة كأول
م /فنية /امرأة س��ودانية .وأثناء اخلدمة التحقت
بكورسات:
 اإلدارة ،مبعهد اإلدارة. ك��ورس (دبل��وم) بأملاني��ا االحتادي��ة إلدارةاجلم��ارك املتقدم��ة.
 ك��ورس ع��ن املناط��ق احل��رة واملناط��قاجلمركي��ة باململك��ة املتح��دة يف اجلم��ارك.
عمل��ت يف بداي��ة مش��واري العمل��ي مبط��ار
اخلرط��وم يف كل أقس��ام املط��ار حت��ت إش��راف
الس��يد حمم��د أمح��د زك��ي ،ال��ذي تعلم��ت من��ه
الكث�ير إىل أن ترقي��ت إىل الدرج��ة ( ،)Bوعمل��ت
رئيس�اً للوردي��ات ،ث��م انتقل��ت للعم��ل مديراً لقس��م
املخالف��ات بالرئاس��ة ،وبع��د ذل��ك رس��وم اإلنت��اج أم
درم��ان ،ث��م رئيس��اً إلنت��اج اخلرط��وم والباق�ير.
قم��ت بزي��ارة أغل��ب حمطات اجلم��ارك اخلارجية:
بورتس��ودان ،باس��ندة ،دوك��ة ،القالب��ات ومح��رة

الشيخ.
قضي��ت أمج��ل أي��ام حيات��ي باجلم��ارك وتعلم��ت
الصرب ومعاملة الناس ،وكان زمالئي باجلمارك
خري رفيق لي وخري سند ،وال أنسى أبداً تلك األيام
اليت قضيتها باجلمارك معهم .كذلك كنت من
الناحي��ة االجتماعي��ة س��كرترياً لنقاب��ة اجلم��ارك
ويف بع��ض امل��رات كنت أمين�اً للمال.
عن��د ض��م اجلم��ارك إىل الش��رطةُ ،ظلم��ت ومت
إقصائ��ي وإنزال��ي للمع��اش ،وأُخرج��ت م��ن غ�ير
رتب��ة ،لك�ني جاه��دت وناضل��ت وح��دي إىل أن مت
منح��ي رتب��ة العقي��د ،ونزل��ت املع��اش عل��ى ذل��ك..
وأش��كر األخ الفري��ق ص�لاح الدي��ن الش��يخ ال��ذي
س��اعدني عل��ى ذل��ك ،كم��ا أش��كر الس��يد الفري��ق
عب��د الرحي��م حمم��د حس�ين ال��ذي منح�ني الرتب��ة
ال�تي أس��تحقها وكن��ت مس��اعداً ملدي��ر اجلم��ارك..
بع��د ذل��ك التحق��ت باألس��واق احل��رة كمستش��ار
مجرك��ي للمناط��ق احل��رة ،ال�تي قام��ت عل��ى
أكتافن��ا.
ث��م بع��د ذل��ك التحق��ت بش��ركة كردف��ان مدي��راً
لقس��م كردف��ان ترانزي��ت ،ث��م أحل��ت للمعاش.
عمل��ت بع��د ذل��ك برخص��ة التخلي��ص ،لك�ني مل
أس��تمر فرتك��ت العم��ل وجلس��ت مبنزل��ي ..اآلن
واحلم��د هلل واآلن أبل��غ م��ن.
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الرقاب��ة اجلمركي��ة الفاعل��ة
ملكافح��ة التهري��ب وحمارب��ة
املخدرات ودعم االقتصاد الوطين
والية اخلرطوم:
متكنت اإلدارة العامة ملكافحة التهريب ،شعبة أم درمان
من ضبط كميات كبرية من اخلمور املس��توردة ()460
زجاج��ة تق��در قيمته��ا مبليار جني��ه ،كانت حمملة على
منت عربة نصف نقل يف طريقها إىل داخل الوالية.
والية القضارف:
متكن��ت ق��وة م��ن مكافح��ة التهري��ب بوالي��ة القض��ارف
من ضبط ( )50رأس بقر كرور مهربة من إثيوبيا إىل
الب�لاد ،بالق��رب م��ن حملي��ة قل��ع النحل.
كم��ا متكن��ت قواتن��ا بوالي��ة القض��ارف م��ن ضب��ط ()8
ش��احنات حتم��ل كمي��ة كب�يرة م��ن إس��بريات العرب��ات
خمب��أة داخ��ل ج��واالت ذرة تابع��ة إلح��دى املنظم��ات يف
طريقه��ا إىل إح��دى دول اجل��وار.
والية كردفان  -األبيض:
متكن��ت ق��وات مكافح��ة التهري��ب األبي��ض م��ن ضب��ط
كمي��ات كب�يرة م��ن امل��واد املهرب��ة واملمنوع��ة ،تش��تمل
عل��ى حب��وب منش��طة وخم��درة وم��واد جتمي��ل تق��در
قيمته��ا بقراب��ة أربع��ة مالي�ين جني��ه.
ومواصل��ة إلجنازاتها متكن��ت مكافحة التهريب األبيض
كذلك من ضبط كميات كبرية من حبوب ترامادول
(اخلرش��ة) تق��در ب��ـ( )30700ش��ريط قيمته��ا ( )3ملي��ارات
و( )700مليون جنيه ،هذا جبانب ضبط كميات كبرية
م��ن اخلم��ور املس��توردة واملنش��طات وحب��وب فت��ح الش��هية
بأحد البصات الس��فرية قادم من الفاش��ر.
الوالية الشمالية:
متكن��ت ق��وات مكافح��ة التهري��ب ف��رع كرمي��ة بالوالي��ة
الش��مالية بقي��ادة رائ��د ش��رطة وحي��د بابك��ر م��ن إحب��اط
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حماول��ة تهري��ب ( )15أجنبي��اً م��ن اجلنس�ين م��ن دول
جم��اورة تس��للوا للب�لاد ،ومت ضبته��م أثن��اء تهريبه��م إىل
مصر .كما متكنت من ضبط ( )125كرتونة كرميات
حمظ��ورة مهرب��ة م��ن مص��ر إىل داخ��ل الب�لاد.
الس��ودان يره��ن مكافح��ة تهري��ب البش��ر بتوف�ير طائرات
و»رادارات» أوروبي��ة
كش��فت وزارة الداخلي��ة ع��ن اعت��زام دول أوروبي��ة
تقدي��م طائ��رات و»رادارات» دعم��اً للس��ودان يف مراقب��ة
احل��دود ومكافح��ة تهري��ب وجت��ارة البش��ر.
وقال بابكر أمحد دقنة ووزير الدولة بالداخلية إن دو ً
ال
أوروبي��ة -مل يس��مها -أك��دت حاج��ة الس��ودان لطائ��رات
الس��تخدامها يف مراقب��ة احل��دود ،وأوضح أنه أبلغ وزيراً
بريطاني�اً يف أح��د املؤمت��رات عق��د باملغ��رب ب��أن الس��ودان
لي��س متض��رراً م��ن تهري��ب البش��ر ،باعتب��اره دول��ة مع�بر
وأضاف( :قلت للوزير :ملاذا يتحمل السودان إطالق النار
عل��ى قوات��ه وفق��دان جن��وده وانق�لاب س��يارات الش��رطة
أثناء مطاردة املهربني؟ وقلت له :أنت ادعم وحنن بنوقف
ألن حن��ن يف الس��ودان م��ا خس��رانني وم��ا متضرري��ن م��ن
البش��ر املهربني ومن يتم تهريبهم) ،وأش��ار دقنة يف املنرب
اإلعالم��ي باملرك��ز الس��وداني للخدم��ات الصحفي��ة إىل
أن الوزي��ر الربيطان��ي وع��د بدعم الس��ودان ،ولفت إىل أن
الس��ودان يداف��ع إناب��ة ع��ن ال��دول األوروبي��ة وحيتاج إىل
دع��م كبري منها.
وتعه��د دقن��ة بالقض��اء عل��ى الظاه��رة ح��ال توف��ر الدع��م
املطلوب من الدول األوروبية ،وأوضح أن قوات الشرطة
تتع��رض حل��وادث مروري��ة وإط�لاق ن��ار م��ن املهرب�ين،
وق��ال( :ليس��ت لدني��ا مصلح��ة يف أن يأت��ي املهرب��ون م��ن
دول اجلوار ويعربوا إىل أوروبا عرب الس��ودان ،وميكن أن
ندعه��م يهرب��ون ويذهب��ون).

جديـــد
الميديا
الكث�يرون التف��ارق اهلوات��ف الذكي��ة ايديه��م وال
يس��تطيعون االبتع��اد عنه��ا ،فبات��ت تالزمه��م يف كل
حركاته��م وس��كناتهم ،الش��ي ال��ذي جع��ل االع�لام
يتوج��ه للوس��ائط االكث��ر ت��داو ً
ال وه��و الواق��ع ال��ذي
فرض��ه ظه��ور اإلنرتن��ت ومتع��ارف علي��ه باالع�لام
االلكرتون��ي وال��ذي اس��تطاع أن يغ��زو كل الع��امل
يف ف�ترة وجي��زة ،وهيم��ن عل��ى أف��كار وس��لوكيات
اجملتمع��ات كم��ا اس��تطاع أن جي��رف أمام��ه كل
مب��ادئ اإلع�لام التقلي��دي ،وجع��ل اجه��زة التلفزي��ون
والرادي��و وغريه��ا م��ن الوس��ائط التتع��دى كونه��ا
ديك��وراً أو موروث�اً يف املن��زل يف ظل ثورة اإلنفوميديا
وال�تي جتم��ع م��ا ب�ين وس��ائل اإلع�لام واالتص��ال،
وقدمي��ا مل تتاث��ر نش��أة أي وس��يلة إعالمي��ة جدي��دة
مب��ا س��بقها م��ن وس��ائل اع�لام فالصحيف��ة مل تتاث��ر
بظه��ور الرادي��و والتلفزي��ون مل يل��غ الرادي��و ،ولك��ن
املالح��ظ أن االع�لام االلكرتون��ي خص��م الكث�ير م��ن
مجه��ور الوس��ائط القدمي��ة وغ�ير أمناط االس��تخدام
وذل��ك مل��ا يتمي��ز ب��ه م��ن مزاي��ا جتم��ع ب�ين كل
الوس��ائط االعالمي��ة التقليدي��ة وحصره��ا يف إط��ار

إعداد :مساعد شرطة فين
محزة الرحيمة

اهلات��ف الذك��ي م��ع مي��زة الوص��ول الس��هل وع��دم
التقي��د بزم��ن مع�ين .وأثب��ت اإلع�لام اإللكرتون��ي يف
سنوات عمره القليلة أنه االكثر جدوى يف الوصول
إىل اجلمه��ور م��ن الوس��ائط االخ��رى ،مل��ا يلبي��ه م��ن
احتياج��ات لق��راءة الصح��ف ومش��اهدي التلفزي��ون
ومس��تمعي اإلذاع��ة  ،كم��ا يع��د االع�لام االلكرتون��ي
طف��ره يف جم��ال التفاع��ل م��ع اجلمه��ور ،إذ أثب��ت
ق��دره هائل��ه عل��ى تقدي��م م��واد تفاعلي��ة مل يس��بق أن
ق��دم التاري��خ مثي�لا هلا حتى يف التواصل املباش��ر بني
األش��خاص ،فأصبح��ت هن��اك اإلع�لام اإللكرتون��ي
املرئ��ي واملس��موع واملطب��وع ،ب��ل إن الدم��ج ب�ين كل
ه��ذه األمن��اط والتداخ��ل فيم��ا بينه��ا أف��رز قوال��ب
إعالمي��ة متنوع��ة ومتع��ددة ال ميك��ن حصره��ا كم��ا
اصبح باالمكان امتالك االش��خاص لقنوات فضائية
أو اذاع��ات خاص��ه به��م وامكاني��ة ب��ث حمتوياتها على
اهل��واء مباش��رة م��ن خ�لال اهلوات��ف الذكي��ة دون
التقي��د ب��أي ش��ي.
قال تعاىل:
( َوأَم��ا َم��ن َخ� َ
النفس َع� ِ�ن ا َ
هل َوى ،
�اف َم َق��ا َم َر ِب� ِه َو َنه��ى
َ
َف��إن َ
اجلن� َ�ة هي املَأ َوى) ص��دق اهلل العظيم
النازعات
()41 -40
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بالش��ك أنن��ا مجيع �اً متفق��ون عل��ى كاف��ة
املستويات أننا نشكو ونعاني ضعف التوثيق يف حياتنا
..إذ ال مت��ر حلظ��ة إال وهن��اك قص��ة ومش��هد ورواي��ة
وموقف وشخصية حتتاج لتدوين ولعلي اليوم أنفذ
إىل طرق بعضاً مما عايشناه يف فرتات سابقة لنقدم
مناذج ..فكثرياً ما قرأنا أن يكتب كاتب صحفي  ..أو
ي��روي ش��خص أمراً ..ويعززه مبقول��ة (التاريخ يعيد
نفس��ه) ولع��ل التاري��خ ال يعاد لكن��ه يدون ويوثق لكن
جن��د تش��ابهات ورواي��ات وأزمن��ة ي��كاد يراه��ا الن��اس
قص��ة مع��ادة أي بلغتن��ا احمللي��ة (الفيل��م مع��اد) فف��ي
ش��هر يوني��و ويف الي��وم الثالث�ين من��ه م��ن خمتل��ف
س��نوات رحل��ت ع��ن الدين��ا ش��خصيات س��ودانية كان
هل��ا دور ب��ارز يف احلي��اة الس��ودانية وه��ي الش��اعر
العظي��م (خلي��ل ف��رح) أفندي الذي تويف يف  30يونيو
ع��ام 1932م ع��ن عم��ر يناهز ال��ـ  38عاماً فقط إذ أنه
ول��د يف قري��ة دبروس��ة مرك��ز حلف��ا القدمي��ة ع��ام
 1894وخت��رج م��ن كلي��ة غ��ردون ع��ام  1913وه��و
ال��ذي أث��رى حبق وحقيقة الوجدان الس��وداني الفين
واألدبي والغنائي فظلت (عزة يف هواك) يتنفس بها
كل س��وداني (وحن��ن وحن��ن (الش��رف الب��اذخ) (ونور
الش��قائق) ( م��ن فتي��ح للخ��ور للمغال��ق وم��ن عالي��ل
أب��وروف للمزال��ق) (بل��ى جس��مي) (مي��ل وأع��رض)
(خي��ل الض��ل) (مال��و أعي��اه النض��ال بدن��ي) (روح��ي
لي��ه مش��تهية واد مدن��ي) ( ..ق��وم ن��ادي عن��ان وأتباعا)
 (..وقفل حوانيت الباعة نزلت بالدنيا شفاعة وسعت
أم درم��ان لرفاع��ة) ( ..ومت دور وادور ع��م ن��وره ش��ال
فات احللة نور ) (..زي بدر التمام) (زاهي فرعك منا
ومس��ا)  (،يف الضواح��ي وط��رف املدائ��ن) (..ي�لا ننظ��ر
ش��فق الصب��اح) ( وأذك��ر بقع��ة أم درم��ان) (..وأنش��ر
يف ربوعه��ا أم��ان) (..ب�ين جناين الش��اطئ وبني قصور
ال��روم ح��ي زه��رة روم��ا وابكي ي��ا مغروم).

58

أبوعبيدة البقاري:

توثيقات مخزون فكري

أن نعى نفسه يف ما هو عارف قدمو املفارق يا حمط
أمال��ي الس�لام  ،يف مس��وم الصي��ف الح ل��ه ب��ارق مل
ي��زل يرت��اد املش��ارق كان م��ع األحب��اب جنم��ه ش��ارق
مال��ه واألف�لاك يف الظ�لام إىل آخ��ر القصي��دة .

ويف 30يوني��و ع��ام 1977م رح��ل أفض��ل
خرجيي الفنون وهو (اخلطاط) (صاوي عبد الكايف)
أح��د املبدع�ين اجملهول�ين لعام��ة الن��اس فق��د ع��اش
يط��وع أنامل��ه كي��ف م��ا يري��د ..يرس��م احل��رف يف
لوحة جتذب القارئ  ..خط آالف مانش��تات الصحف
..وعناوين الكتب واجملالت ورحل بهدوء تاركاً املواد
(والبوص) واألوراق  ..أما الصحفي س��يد عبد القادر
حج��ار فق��د رح��ل يف  30يوني��و م��ن ع��ام 2015م وهو
ال��ذي كت��ب يف مجي��ع الصح��ف ومل ينتظ��ر مقاب��ل
م��ادي  ..وآخ��ر الذي��ن رحل��وا يف تاري��خ الثالث�ين م��ن
يوني��و م��ن ع��ام 2016م الكاب�تن وامل��درب اإلداري يف
مش��روع اجلزي��رة « إب��ن أرض احملن��ة « واد مدن��ي «
س��يد حممد س��ليم « الذي يعرفه كل من له عالقة
بكرة القدم « داخل وخارج السودان « إذ أنه لعب أندية
مدن��ي  ..ون��ادي املري��خ أم درم��ان وه��و الالع��ب ال��ذي
أح��رز أو ه��دف يف افتت��اح اس��تاد اخلرط��وم يف أوائ��ل
مخس��ينيات الق��رن املاض��ي  ..درب املنتخبات القومية
ومنتخ��ب اجلزي��رة ودرب ن��ادي املري��خ ..رجل ميتلك
ق��دراً كب�يراً م��ن الثقاف��ة ..رج��ل ش��جاع وصاح��ب
ق��رار (يفه��م ك��ورة) م��ن أوائ��ل املدرب�ين الذي��ن تلقوا
وكان��ت خامتت��ه يف الدني��ا ش��عراً وإبداع��اً كورس��ات تدري��ب خ��ارج الس��ودان يتح��دث اللغ��ة
ومفارق��ة األه��ل واألحب��اب بع��د أن أصي��ب ب��دأ الس��ل اإلجنليزي��ة بطالق��ة  ..إجتماع��ي م��ن الط��راز األول .

وحن��ن خنت��م باحلدي��ث ع��ن من��وذج ألربع��ة
ش��خصيات س��ودانية رحل��ت يف تاري��خ  30يوني��و
م��ع اخت�لاف الس��نوات الب��د أن نذك��ر ايض��اً بع��ض
الش��خصيات الس��ودانية اهلام��ة ال�تي رحل��ت ع��ن
الدين��ا يف ش��هر يوني��و الل��واء حمم��د طلع��ت فري��د 24
يوني��و 1994م  ،دم�تري الب��ازار يف  16يوني��و، 1989
س��ورين اس��كندريان  17يونيو 1969م الشاعر واملمثل
إمساعي��ل خورش��يد األول م��ن يوني��و ع��ام 2000م أم��ا
اجل��زء الثان��ي م��ن توثيقاتن��ا م��ن املخ��زون الفكري عن
جمموع��ة حتاب��وا وتصادق��وا وعاش��وا مجيع�اً جنوماً يف
اجملتم��ع الس��وداني كان��وا بهج��ة اجملال��س « وظل��وا يف
طالئ��ع اجملتمع��ات»  « ..ارتبط��وا ب��كل ش��رائح اجملتم��ع
« يعاتب��ون بعضه��م بعض�اً بفكاه��ة وم��زاح ولطاف��ة هي
شلة وأصدقاء الراحل الدكتور الرائع (عوض دكام
عل��ي فهم��ي) ال��ذي ت��ويف يف التاس��ع م��ن م��ارس ع��ام
1997م وهو اختصاصي طب االسنان الذي درسها يف
(يوغسالفيا) سابقاً أبان رئاسة املارشال جوزيف بروز
تيت��و أح��د زعم��اء دول ع��دم اإلحني��از ..وكان يرمح��ه
اهلل دائ��م اإلبتس��امة يش��ع بي��اض أس��نانه ب�ين ش��فاهه
..فكأمنا إبتسامة عبيلة عنرت هال سألت اخليل يا ابنة
مال��ك إن كن��ت جاهل��ة مب��ا مل تعلم��ي ولق��د ذكرتك
والرم��اح نواه��ل م�ني وبي��ض اهلن��د تقط��ر م��ن دم��ي
ف��وددت تقبي��ل الس��يوف ألنه��ا (ملع��ت كب��ارق ثغ��رك
املتبس��م) .

االحت��اد االش�تراكي الس��وداني) وجمل��س تش��ريعي
اخلرطوم ،د.عبد القادر مخيس جبسور الذي تويف يف
ع��ام 2005م وكان م��ن أط��رب الن��اس غن��اءاً وعازف �اً
ماه��راً عل��ى آل��ة الع��ود وكان كث�يراً م��ا ي��ردد أغني��ات
الفن��ان عب��د العزي��ز حمم��د داؤود  ،د .عب��د العزي��ز
حمج��وب اجلم��ري اختصاص��ي األم��راض النفس��ية،
واهل��ادي أمحدالش��يخ ال��ذي ت��ويف ع��ام 2009م وه��و
ش��قيق الراحل الش��فيع أمحد الش��يخ النقابي املعروف
ال��ذي أُع��دم بع��د إنق�لاب يولي��و 1971م حمج��وب
حس�ين الرض��ي امللق��ب ب��ـ (فوجل��ا) وفوجلا ه��ذه إحدى
م��اركات للس��يارات الروس��ية وال�تي أش��تهر بركوبها
يف الس��ودان الع��ارف ب��اهلل الراح��ل جدناالش��يخ (الطيب
ود الس��ائح) الذي تويف باجلريف ش��رق وكان س��ائقه
يس��مى (عط��ا اهلل) حمج��وب امللق��ب (بش��اي العص��ر)
واحلك��م الدول��ي املع��روف (أمح��د قندي��ل) احلائز على
أرفع الدرجات يف التحكيم ومنها الدبوس الذهيب من
الفيف��ا وأدار الكث�ير م��ن املباري��ات اإلفريقي��ة والدولية
وآخ��رون م��ن ه��ذه اجملموع��ة ال�تي م��ا إن اجتمع��ت يف
م��كان داخ��ل العاصم��ة أو خارجه��ا إال وتناق��ل الن��اس
قفشاتهم يف اليوم التالي ونكاتهم ولعظمته��م مجيع�اً
كأنه��م نبت��و يف أخص��ب أرض يف الدني��ا أرض األنه��ار
اخلم��س ووادي اإلندي��ز .

وخنت��م بالرتح��م عليه��م مجيع��اً ونق��ول إذا
نام��ت عي��ون الن��اس ع�ني ،أراه��ا بع��ض نفس��ي ض��اع
و كان��ت اجملموع��ة تض��م احل��اج املش��رف م�ني ،بقاي��ا ال��كأس والذك��رى وعم��ري  ،رم��اد القل��ب
وموس��ى ود العم��دة رحي��ان امللقل��ب بـ (بظ�بي الرباري) يف صم��ت يغ�ني  ..ت��وارى الوص��ل من زم��ن بعيد  ،وبني
ال��ذي توف��ى يف م��ارس ع��ام  2000وعل��ي ع��وض يدي��ه ق��د رح��ل التم�ني.
مح��ادة أط��ال اهلل عم��ره رج��ل املراس��م الش��هري (بإب��ن
ودمتم ،،،،،،،،،،،،،،،
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وباء الكوليرا
وطرق الوقاية منه
إعداد -مروة حممد عثمان
اختصاصي صحة
جممع عبدون سيد أمحد

60

ما هو مرض الكولريا؟
الكول�يرا ه��ي م��رض بكت�يري ُمع � ٍد ،والبكتريي��ا ال�تي تس��بب
الكول�يرا ( )Vibrio Choleraس��البة اجل��رام ،تنتق��ل ع��ن
طري��ق املي��اه واألطعم��ة امللوث��ة م��ن األش��خاص املصاب�ين
حي��ث تدخ��ل إىل األمع��اء وتف��رز مس�اً داخلياً ي��ؤدي إىل زيادة
إفراز خاليا األمعاء لألمالح واملاء ،مؤدية إىل حدوث إسهال
واس��تفراغ حادي��ن ،مم��ا يؤدي إىل هبوط يف ال��دورة الدموية.
أعراض الكولريا:
• ترتاوح مدة حضانة املرض من ( )12ساعة إىل ( )7أيام.
• ح��دوث إس��هال ش��ديد مصح��وب مبغ��ص ولون ال�براز أو ً
ال
يك��ون أصف��ر ث��م أبي��ض كل��ون م��اء األرز ،وكمي��ة ال�براز
كبرية.
• ح��دوث ق��يء ش��ديد بع��د اإلس��هال غ�ير مصح��وب بغيث��ان
ول��ون الق��يء أو ً
ال أصف��ر ث��م أخض��ر ث��م كل��ون م��اء األرز
وكميت��ه يف كل م��رة تك��ون كب�يرة.
• عطش شديد نتيجة اإلسهال والقيء الشديدين.
• ح��دوث جف��اف نتيج��ة اإلس��هال والقيء الش��ديدين مؤدياً
إىل هب��وط يف الدورة الدموية.
• ق��د يش��كو املري��ض م��ن تقلص��ات مؤمل��ة يف األط��راف أو
البطن أو الصدر بسبب نقص أمالح الكلوريدات والكالسيوم.
• ق��د يش��كو بع��ض املرض��ى كب��ار الس��ن م��ن ضي��ق ش��ديد
يف منطق��ة الص��در .وحي��دث ذل��ك نتيج��ة زي��ادة لزوجة الدم
مؤدي��ة إىل ح��دوث التص��اق الصف��اح الدموي��ة وينت��ج عنه��ا
قص��ور يف ال��دورة الدموي��ة.
• ق��د حي��دث نق��ص يف الب��ول نتيج��ة للجف��اف مؤدي �اً يف
بع��ض احل��االت إىل توق��ف إف��راز الب��ول.
• عالم��ات اجلف��اف ال�تي حت��دث بس��بب اإلس��هال ال��ذي
ي��ؤدي إىل فق��دان س��وائل اجلس��م ،تك��ون العين��ان غائرت�ين
داخ��ل املقلت�ين وعن��د ش��د جلد اليدي��ن أو البطن فإن��ه ال يعود
إىل مكان��ه الطبيع��ي بس��رعة ،كال��ذي حي��دث يف الش��خص
الطبيع��ي ،ويك��ون اللس��ان جاف �اً.
• عالم��ات قص��ور ال��دورة الدموي��ة ،يك��ون النب��ض س��ريعاً
أو ً
ال ثم ينخفض ضغط الدم ثم يصبح قياسه متعذراً وعند
ً
ً
مل��س اجلل��د يك��ون ب��اردا ومبل�لا بالعرق ،وقد حت��دث زرقة يف
الش��فتني وأطراف األصابع ،وإذا مل يعاجل املريض فإن ش��دة
امل��رض قد ت��ؤدي إىل الوفاة.
طرق انتشار العدوى:
* مياه الش��رب امللوثة بالفضالت اآلدمية اليت حتتوي على
امليكروب.

امللف الصحي

* دخول امليكروب عرب الفم.
* استعمال أدوات طعام ملوثة بامليكروب.
* يس��اهم الذب��اب أيض�اً يف نق��ل الع��دوى خاص��ة أثناء انتش��ار
الوباء.
كيف يصاب اإلنسان بالكولريا؟
تع� ّد املي��اه امللوث��ة العامل األكرب النتق��ال البكترييا ،إذ ترجع
نس��بة ( )%90للمي��اه امللوث��ة و( )%10للطع��ام امللوث .وميكن
إمج��ال أه��م األس��باب املؤدي��ة إىل اإلصاب��ة مبا يلي:
• ش��رب امل��اء املل��وث أو الطع��ام املل��وث ببكتريي��ا الكول�يرا
املعدي��ة.
• التعرض لرباز املريض يف املناطق املوبوءة.
• أكل األمساك النيئة وغري املطبوخة جيداً.
• ينتش��ر امل��رض بس��رعة يف املناط��ق ال�تي تنتش��ر فيه��ا
القاذورات واملخلفات ،ويف املناطق اليت مل تعاجل فيها ش��بكات
الص��رف الصح��ي.
• استعمال أدوات ملوثة بامليكروب.
• تن��اول اخلض��روات املغس��ولة باملي��اه امللوث��ة مبي��اه الص��رف
الصحي.
الوقاية:
تتمث��ل أوىل س��بل الوقاي��ة يف النظاف��ة واالبتع��اد ع��ن أي
مص��در م��ن مص��ادر التل��وث ،وميك��ن إمج��ال أه��م خط��وات
الوقاي��ة يف إتب��اع اآلت��ي:
* ع��دم تن��اول األطعم��ة املعرض��ة للتل��وث مث��ل األغذي��ة
املكش��وفة للحش��رات وخاص��ة الذب��اب.
* ش��رب امل��اء املعق��م والنظي��ف ،ويف حال��ة ع��دم توفريه ميكن
تعقي��م املاء عن طريق:
 غلي املاء. إضاف��ة الكل��ور بنس��بة معين��ة (حب��ة ل��كل  2لرت) واس��تخدامامل��اء بعد نصف س��اعة من اإلضافة.
 وضع املاء يف إناء شفاف وتعريضه ألشعة الشمس املباشرةملدة ساعة.
* جتنب تناول السوائل والعصائر واللنب من األسواق.
* جتن��ب تن��اول األطعم��ة النيئ��ة خاص��ة األمس��اك أو
األطعم��ة املكش��وفة أو األغذي��ة س��ريعة التلف ال�تي مر عليها
وق��ت يف اجل��و احل��ار مث��ل اخلض��ار واألرز.
* جتنب تناول اآليسكريم من الباعة املتجولني.
* طبخ العام طبخاً جيداً.
* التخلص من الفضالت بطريقة صحيحة.
* التبلي��غ الف��وري والع��زل اإلجب��اري للمص��اب وعالج��ه
وع��دم الس��ماح ل��ه باخل��روج إال بعد التأكد من الش��فاء التام.
* حص��ر املخالط�ين ووضعه��م حت��ت املراقب��ة املباش��رة مل��دة
س��تة أي��ام ،م��ع إعط��اء املض��ادات احليوي��ة الالزم��ة.
* اس��تعمال املعقم��ات يف املن��ازل وأماك��ن الس��كن املختلف��ة
كاجملمع��ات الس��كنية والفن��ادق.

جندي /مسية عيسي
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الجراحة الترقعية

ش��هد تاري��خ اإلنس��ان الزاخ��ر باحل��روب الكث�ير م��ن اجلرح��ى
الذي��ن تعرض��وا لفق��دان اج��زاء م��ن جس��مهم ،فح��اول اإلنس��ان
عل��ى امل��ر العص��ور التعام��ل م��ع ه��ذه االعاق��ة بطريق��ة او
باخ��رى ،فع��رف اإلنس��ان اس��تعمال االعض��اء الصناعي��ة يف
وق��ت مبك��ر حي��ث ان أول اس��تعمال مس��جل تارخييا هو للملكة
“ ”Vishpalaال�تي ج��اء ذكره��ا يف الرجيف��دا ،حي��ث تس��جل
ه��ذه النص��وص اهلندي��ة القدمي��ة ب��ان امللك��ة فق��دت قدمه��ا يف
أحد املعارك ف ُركب هلا قد حديدية لتس��تطيع املش��ي والعودة
للمحارب��ة.
أنواع األعضاء اإلصطناعية
أطراف إصطناعية عليا
ميك��ن هل��ذه األعض��اء اس��تبدال الل��وح الكتف��ي ,الك��وع ,الس��اعد,
كام��ل الي��د ,ج��زء م��ن الي��د ,إصب��ع كام��ل ,ج��زء م��ن إصب��ع,
أو املعص��م معظ��م ه��ذه األعض��اء هل��ا حساس��ات .فمث� ً
لا الي��د
اإلصطناعي��ة تتص��ل حبساس��ات موج��ودة يف أعل��ى ال��ذراع,
عندم��ا تتح��رك العض�لات يف أعلى الذراع بطيقة معينة ,تقوم
الي��د باحلرك��ة .يس��مى ه��ذا الن��وع ( ) myoelectric
مك��ن تصني��ف األعض��اء اإلصطناعي��ة العلي��ا إىل نوع�ين تبع �اً
للنظام املوجود فيها :أنظمة فتح إرادية و أنظمة إغالق إرادية
يف أنظم��ة الفت��ح اإلرادي��ة تس��تخدم أربط��ة مرن��ة ,نواب��ض ,و
أدوات ميكانيكة أخرى لتوليد قوة ملسك األشياء بواسطة اليد.
مس��تخدمي ه��ذا النظام ميكنهم محل م��ا يقارب  ١٠كيلوغرام
بيده��م اإلصطناعي��ة .يف أنظم��ة اإلغ�لاق اإلرادي��ة يت��م
اس��تخدام طاقة املس��تخدم لتوليد قوة ملس��ك األش��ياء بواس��طة
الي��د ,حي��ث ميك��ن ملس��تخدمي ه��ذا النظ��ام مح��ل م��ا يق��ارب ٤٠
كيلوغ��رام بواس��طة يده��م اإلصطناعي��ة .بع��ض ه��ذه األي��دي
اإلصطناعية لديها القدرة على اإلحساس مثل اليد الطبيعية
أطراف إصطناعية سفلى
ميك��ن هل��ذه األعضاء اس��تبدال ال��ورك ,الركبة ,كام��ل القدم,
ج��زء م��ن الق��دم ,أو األصاب��ع .عل��ى الرغ��م م��ن التقني��ة العالي��ة
ال�تي تتمت��ع به��ا ه��ذه األعض��اء ,يعان��ي بع��ض األش��خاص م��ن
صعوب��ة باحلرك��ة .عل��ى األش��خاص الذي��ن يس��تخدمون
ه��ذه األعض��اء ب��ذل م��ا يق��ارب  ٨٠%طاق��ة أكث��ر مقارن��ة م��ع
األش��خاص الطبيعي�ين .تقس��م ه��ذه األعض��اء إىل نوع�ين:
أعض��اء إصطناعي��ة تس��تبدل أخ��رى طبيعي��ة ف��وق الركب��ة و
أعض��اء إصطناعي��ة تس��تبدل أخ��رى طبيعي��ة حت��ت الركب��ة.
تع��د ه��ذه األعض��اء أكث��ر تعقي��داً م��ن غريه��ا ,ألن األط��راف
السفلية حتوي على أكرب مفصل يف جسم اإلنسان ,الركبة,

و أط��ول عظمت�ين يف جس��م اإلنس��ان  ,عظم��ة الفخ��ذ و عظم��ة
الساق
أعضاء إصطناعية داخلية
األعض��اء اإلصطناعي��ة ال تق��وم فق��ط باس��تبدال األط��راف
املصاب��ة ,ب��ل يوج��د أيض�اً أعض��اء إصطناعي��ة الس��تبدال أعضاء
داخلي��ة هام��ة مث��ل القل��ب و الكب��د .الكث�ير م��ن األش��خاص
يعانون من الفش��ل الكبدي بس��بب الش��رب املفرط للكحول ,لذا
يق��وم العلم��اء مؤخ��راً بإجراء جتارب لصناعة كبد اصطناعي
كوس��يلة لع�لاج ه��ذه املعضلة .يقوم ه��ذا الكبد بوظائف الكبد
الطبيع��ي حت��ى تنته��ي عملي��ة الع�لاج وتوص��ل العلم��اء يف
بريطانيا إىل طريقة تتيح هلم حفظ خاليا الكبد احلية داخل
جه��از خ��اص يوص��ل باجلس��م وي��ؤدي وظائ��ف الكب��د التال��ف.
ويق��ول ه��ؤالء العلم��اء إن ه��ذا النوع من االعض��اء االصطناعية
ق��د يس��اعد املالي�ين م��ن املصاب�ين بام��راض الكب��د.
قلب إصطناعي
م��ن أه��م األعض��اء الداخلي��ة اإلصطناعي��ة ه��ي القل��ب
اإلصطناع��ي .يت��م صناع��ة القل��ب يف املخ�بر ,ث��م يت��م زراعت��ه
يف جس��م املري��ض .يتك��ون القل��ب االصطناع��ي م��ن مضخت�ين
حتت��وي كل منهم��ا عل��ى صم��ام إلدخ��ال الدم وآخ��ر لإلخراج,
وجهاز خارجي لتشغيل املضخات ،وآخر لتنظيم معدل الضخ.
ه��ذا القل��ب عادة يتكون من البالس��تيك والتيتاني��وم والكربون.
مت اختب��ار ه��ذا القل��ب عل��ى العديد من احليوان��ات فبل جتربته
عل��ى اإلنس��ان .وق��د ج��رب أول قل��ب اصطناعي يف اإلنس��ان عام
.١٩٦٩
طباعة أعضاء إصطناعية
يت��م اس��تخدام الطباع��ة ثالثي��ة األبع��اد لكث�ير م��ن األغ��راض
مث��ل طباع��ة أدوات مطبخي��ة أو طباع��ة قط��ع للس��يارات ,و
لك��ن مؤخ��راً يت��م اس��تخدام ه��ذه التقني��ة احلديث��ة يف طباع��ة
األعضاء اإلصطناعية فضال عن ترميم اجلماجم أيضا .تقوم
ه��ذه الطابع��ة بوض��ع طبق��ات رقيق��ة ف��وق بعضه��ا البع��ض و
بذل��ك ميكنه��ا حماكاة أي جمس��م ثالثي األبع��اد بدقة عالية
ج��داً .تق��وم الطابع��ة بصن��ع نس��خة طب��ق األص��ل ع��ن الط��رف
املفق��ود .قب��ل صناع��ة أي جمس��م جيد تصوير العضو باألش��عة
السينية ألخذ أبعادها بدقة .وبفضل الطابعة اليت تعد القطع
املعدة للزرع مبنتهى الدقة أصبحت مدة إجراء العملية أقصر
ونزي��ف ال��دم أق��ل واآلالم أخ��ف .يوج��د العدي��د م��ن البح��وث
العلمي��ة يف ه��ذا اجمل��ال ال�تي ته��دف إىل تطوي��ره أكث��ر.
***
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رياضــــة

إعداد:
حممد أمحد األمني

ظاهرة تغيير المدربين ..السمة األساسية
للدوري السوداني
مقدمة
ب��دأت بطول��ة ال��دوري الس��وداني املمت��از لك��رة الق��دم
موس��م  2017- 2016واملع��روف باس��م «بطول��ة س��وداني
لل��دوري املمت��از» مبش��اركة ( )18فريق��اً بقي��ادة
( )18مدي��راً فني�اً ب��دأوا مس�يرة ناجح��ة م��ع أنديته��م،
لك��ن جن��ح القلي��ل ج��داً منه��م يف البق��اء مبقع��د املدير
الف�ني ،وكان��ت اإلقال��ة حاض��رة للبع��ض اآلخ��ر،
وه��ذا م��ا جعل التس��اؤالت تتكاثر ح��ول هذه الظاهرة
ال�تي كان��ت حاض��رة حت��ى يف ط��ريف القم��ة اهل�لال
واملري��خ ،وع��زا كث�ير م��ن النق��اد ه��ذه الظاه��رة إىل
غي��اب النظ��رة الفني��ة يف طريق��ة اختي��ار املدرب�ين
مما يتسبب يف فشل املدرب وجيعل الفريق يف دوامة
البحث عن مدرب آخر يكون الفشل حليفه هو اآلخر
بس��بب التس��رع وع��دم التأن��ي يف عملي��ة االختي��ار.
* ملاذا يُقال املدير الفين؟
بع��ض املتابع�ين أك��دوا أن عملي��ة تغي�ير املدرب�ين
س��ببها جمال��س اإلدارات ورؤس��اء األندي��ة الذي��ن
يدفع��ون أم��وال هؤالء املدربني ،بينما يرى آخرون أن
تلك الظاهرة استمرت هذا املوسم واستفحلت بشكل
مزع��ج إىل درج��ة أصبح��ت ع��ادة ال ميك��ن لألندي��ة
السودانية أن تتخلى عنها أبداً ،وقد وصل املعدل إىل
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درج��ة تغي�ير املدرب�ين بالفري��ق خ�لال ف�ترة وجي��زة
مثن��ى وث�لاث ورب��اع ،وه��ذا يؤث��ر كث�يراً يف طريق��ة
اللع��ب وعندم��ا حي�ين موعد البط��والت الكربى يكون
الفريق يف طور التجريب مما يفقده املنافس��ة مبكراً
عل��ى األلق��اب وإح��راز نتائ��ج جيدة.
وكان ش��يخ املدرب�ين بال��دوري املمت��از الس��وداني،
الغان��ي جيم��س كويس��ي أبي��اه ،ه��و الوحي��د ال��ذي
اس��تمر يف موقع��ه م��ع اخلرط��وم الوط�ني منذ املوس��م
املاض��ي ،كم��ا حاف��ظ مدرب��ان فق��ط ه��ذا املوس��م
عل��ى مقعديهم��ا حت��ى اآلن من��ذ بداي��ة البطولة ،هما
الربازيلي هريون ريكاردو مع األهلي ش��ندي وش��رف
الدي��ن أمح��د موس��ى م��ع اهل�لال كادوقل��ي.
* اهلالل يقيل مدربه من جديد
ط��رف القم��ة ،نادي اهلالل ،ويف خطوة مفاجئة أقال
مدرب��ه الرومان��ي إيل��ي بالتش��ي بع��د خس��ارة وحي��دة
وكان الفري��ق متص��دراً لل��دوري املمتاز ،وهو املدرب
الراب��ع لله�لال يف ه��ذا املوس��م ،بعدم��ا س��بقه عل��ى
املقعد الفين كل من الفرنس��ي ميش��يل كافالي ثم
املصري طارق العش��ري والس��وداني مبارك س��ليمان،
وكل تل��ك التغي�يرات يف املقع��د الف�ني مت��ت يف الدور
األول م��ن املوس��م ،هل��ذا تع � ّد مع��د ً
ال قياس��ياً ،وكان
جمل��س إدارة اهل�لال قد أملح إىل إمكانية التعاقد مع

امل��درب الس��ابق للفري��ق الصرب��ي ميش��و املتعاق��د حالياً
م��ع املنتخ��ب اليوغن��دي ال��ذي يس��تمر معه حت��ى يناير
م��ن الع��ام القادم.
* املريخ يقيل طاقمه الوطين
ن��ادي املري��خ أس��وة بن��ده التقليدي اهل�لال أقال طاقمه
الوطين املكون من الكوتش برهان تية وحمس��ن س��يد،
وق��ام بتعي�ين الكابنت فاروق جربة وإحضار مدير فين
أملاني لقيادة الفريق للموسم اجلديد ،وتعول مجاهري
املري��خ كث�يراً عل��ى مدربه��ا اجلدي��د لتحقي��ق إجن��از
خارج��ي جدي��د يض��اف إىل إجنازات��ه األفريقي��ة ال�تي
حققه��ا يف عه��د املدرب األملاني الس��ابق أنس��ت رودر.
==
االهتم��ام بالناش��ئني والش��باب يق��ود لتط��ور الك��رة
الس��ودانية
تالح��ظ خ�لال املواس��م األخ�يرة اهتم��ام الف��رق
ً
وخاصة اهلالل واملريخ باس��تجالب العبني
الس��ودانية
ً
خاصة وأن
حمرتف�ين للع��ب يف صف��وف تلك األندي��ة،
م��ن بينه��م ح��راس مرم��ى ،فنج��د أن مرم��ى اهل�لال
حيرس��ه احل��ارس الكامريوني مكس��يم فودج��و ويلعب
أساسياً ،واحلارس الثاني مجعة جينارو ،بينما حيرس
مرمى املريخ احلارس اليوغندي مجال س��امل
وه��و كذل��ك أساس��ي .وي��رى كث�ير
م��ن املتابع�ين أن وظيف��ة ح��ارس
املرم��ى ينبغ��ي أن تك��ون للح��راس
الوطنيني أس��وة بال��دوري املصري
ال��ذي رف��ض اس��تجالب احل��راس
األجان��ب حت��ى ال يضعفوا مس��توى
احلراس الوطنيني ،لكن هذا الوضع
ال��ذي جع��ل املنتخبات الس��ودانية تعاني

أش��د املعان��اة يف اس��تقرار وظيف��ة ح��ارس املرم��ى رج��ح
البعض أن س��ببه يعود إىل س��طوة أندية القمة اهلالل
واملريخ وجربوتهما يف إنفاذ كل قراراتهما حتى وإن
كان��ت ض��د مصلح��ة الك��رة الس��ودانية.
==
دوري وحدات الشرطة ..هل من عودة؟
يف املاض��ي القري��ب كان��ت مباري��ات دوري وح��دات
الش��رطة جت��د املتابع��ة واالهتم��ام م��ن قب��ل مجه��ور
املش��اهدين نس� ً
�بة لق��وة ه��ذه املباري��ات والنج��وم الذي��ن
يق��ودون ه��ذه الف��رق ومعظمه��م م��ن الع�بي القم��ة
والدرج��ة املمت��ازة ،حي��ث كان��ت املباري��ات حتظ��ى
باهتم��ام بال��غ م��ن قي��ادة الش��رطة ومس��ؤولي تل��ك
الوحدات ،وكانت تلك املنافسات متثل أعياداً لإلدارات
ووحدات الشرطة ،كما أن اجلوائز اليت كانت تقدم
يف ختام تلك الدورات كبرية وجتعل املنافسة شديدة
للظف��ر بتل��ك اجلوائ��ز.
اآلن نرى احلراك الرياضي الكبري عرب اإلدارة العامة
للتوجي��ه واملناش��ط ال�تي تعم��ل وف��ق خط��ة ته��دف
إىل تطوي��ر الرياض��ة الش��رطية مبختل��ف مناش��طها،
وظهر ذلك جلياً من خالل الدورات املختلفة ملناش��ط
مخاس��يات ك��رة القدم والك��رة الطائ��رة والتايكندو
والس��لة ،لك��ن دوري وحدات الش��رطة الذي
يض��م بع��ض ف��رق الوالي��ات حيت��اج
إىل عزمي��ة قوي��ة وبرنام��ج طم��وح
حت��ى ي��رى الن��ور ،وثقتن��ا كب�يرة
يف التوجي��ه واملناش��ط بقي��ام ه��ذا
(املوندي��ال الش��رطي) ال��ذي ينتظ��ره
الكث�يرون بف��ارغ الص�بر.
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أكتوبر...الش��هر العامل��ى ملكافح��ة س��رطان الث��دى...
فك��م منك��ن توجه��ن طائع��ات إلج��راء الفح��ص األوىل
واإلطمئنان على خلوهن من هذا املرض الغادر؟.....وهل
تعلم��ن أن اإلحصائي��ات الرمسي��ة املتاح��ة تش�ير اىل أن��ه
أصب��ح يش��كل نس��بة  %33-30م��ن إمج��اىل اإلصاب��ات
الس��رطانية بالس��ودان ؟ علم��اً ب��أن ح��واىل  %90م��ن
ح��االت اإلصاب��ة تق��ع ضم��ن املرحل��ة الثالث��ة م��ن املرض
والت��ى تع��د -حبس��ب املنظ��ور الطب��ى املتخصص-ح��االت
حرج��ة ومتأخ��رة ج��داً!!!
كل املتخصص�ين واملهتم�ين يراهن��ون عل��ى أن التوعية
باملرض والكشف املبكر هى الركائز األساسية ملكافحته
والسيطرة عليه واحلد من إنتشاره.ويطالبوننا بالتعاون
معه��م م��ن أج��ل إح��داث نف��رة توعوي��ة ك�برى بض��رورة
الكش��ف املبكرال��ذى ي��ؤدى قطع��اً اىل إرتف��اع مع��دالت
الش��فاء الكام��ل لنح��و %97وه��ى النس��بة الت��ى حققته��ا
العديد من الدول التى إعرتفت بأنتشار املرض وواجهت
حقائق��ه بتجرد وش��فافية ووعى.
املشكلة األساسية التى نعانى منها هنا على الصعيدين
الرمس��ى والش��عبى تتمثل فى اهل��روب!! فاملعنيني باألمر
يهرب��ون م��ن اإلحص��اءات احلقيقي��ة ويل��وذون بالعبارات
األنيق��ة الت��ى تش��يع اإلطمئن��ان بينم��ا ينخ��ر امل��رض ف��ى
جس��د األم��ة!!! واملواطن�ين –النس��اء حتدي��داً -يهرب��ن
م��ن احتم��االت االصاب��ة ويقنع��ن أنفس��هن بأس��تحالتها
وكأنه��ن معصوم��ات !! واجملتم��ع ال ي��زال ينف��ر م��ن
احلدي��ث املباش��ر ع��ن الس��رطان ومي��ارس ض��د م��ن
إبتاله��م اهلل ب��ه الكث�ير م��ن الس��ادية والقس��وة وق��د يعمد
لعزهل��م عل��ى إعتب��ار أن الس��رطان م��رض ناق��ل للعدوى

او م��ا ش��ابه!!
اآلن..مل يع��د س��رطان الث��دى قاصرا»عل��ى الس��يدات....
فنس��بة إستش��رائيه بني الرجال تتزايد دون أن يكون فى
األم��ر إنتق��اص للرجولة......ويل��زم لف��ت انظ��ار عم��وم
اجملتم��ع املدن��ى ملع��دل االنتش��ار املتذاي��د لس��رطان الث��دى
ب��كل مايرتت��ب علي��ه م��ن تهدي��د للحي��اة الس��يما حي��اة
األمه��ات العظيمات....وهو التهديد الذى يطال الس��يدات
فى خمتلف األعمار دون متييز ال سيما ما فوق األربعني
وه��و ماجي��ب وضع��ه ف��ى اإلعتب��ار دون مكاب��رة وبواقعية
مطلقة.
وتكم��ن أزم��ة س��رطان الث��دى احلقيقي��ة ف��ى قل��ة
ع��دد املؤسس��ات العالجي��ة وعج��ز املهتم�ين ع��ن حتقي��ق
مايصب��ون إلي��ه م��ن توعي��ة وتداب�ير عالجي��ة تع�ين
اجملتم��ع كم��ا جيب....ورغ��م تذاي��د ع��دد اجله��ات
الش��عبية واخلريية الناش��طة فى أمر املكافحة والتوعية
فال تزال العديد من السيدات يقعن حتت طائلة املرض
وجيهل��ن مابه��ن وم��ا عليه��ن ....واحلكومة املوق��رة اليقع
أم��ر الس��رطان ضم��ن قائم��ة أولوياته��ا !!!
ويبق��ى امله��م ف��ى األمر...أنن��ا كنس��اء ال ب��د أن نعتن��ى
بأنفس��نا أكث��ر...وأن نوف��ر ألنفس��نا احل��د األدن��ى م��ن
اإلهتمام...وحن��رص عل��ى وضعن��ا الصح��ى طامل��ا مل
يلتف��ت اآلخري��ن لن��ا بالق��در املطلوب...ف��ان مل يكونوا هم
مدرك�ين لكونن��ا العم��ود الفق��رى للحي��اة فيج��ب علين��ا
ان نتمس��ك به��ذه الفك��رة ونعط��ى انفس��نا ح��ق قدره��ا.....
ونتع��اون ف��ى ب��ث التوعي��ة وامل��ؤاذرة ف��ى مابينن��ا لنحف��ظ
أنوثتن��ا ووجودن��ا.
ً
فلنحرص مجيعا على الكش��ف الدورى واتباع اخلطوات
املنزلي��ة األولي��ة لإلطمئن��ان عل��ى ذاتن��ا ,وعلين��ا ايض�اً ان
نتوج��ه للمراك��ز املتخصص��ة وخنض��ع للفحوص��ات
الطبي��ه ال س��يما فح��ص (املاموج��رام) ال��ذى يعطى نتائج
مضمونة وقطعية.وعلينا ان حنارب خوفنا من املرض...
فالل��ون (الزه��رى)  -ال��ذى أخت��ذ عاملي��اً كش��عار أني��ق
للخلو من سرطان الثدى  -يليق بنا ...ونستحق أن حنيا
ال مجي ً
أنوث��ة معاف��اة ودافئ��ة ومعطاءة ....نس��تحق ش��ك ً
ال
مكتم� ً
لا دون برت...ونس��تحق اال نكابد معاناة (الكيماوى)
وتداعيات��ه م��ن تس��اقط وإنه��اك وإعي��اء وغثيان.
وإن ح��دث وتأك��دت إصابتنا -القدر اهلل -فأننا نس��تحق
عالج��اً مبك��راً بنس��بة ش��فاء عالية..ونس��تحق تضامن��اً
إجتماعي��اً وإنس��انياً ورمح��ة ..ومثلم��ا ق��ررت الكاتب��ة
الرائعة (أحالم مس��تغامنى) لكل إمرأة أن (األس��ود يليق
بك) فأنناأس��تعري العنوان ألننا نس��تحق أن ننظر للحياة
مبنظ��ار لون��ه (زه��رى ) متفائ��ل يلي��ق بنا....وقان��ا اهلل
وإياكن شر العجز واملرض وغلبة الدين وقهر الرجال.
و ياعزي��زى الرج��ل....كل إم��رأة يف حيات��ك تس��تحق
بع��ض وقت��ك وعنايت��ك..
فتوق��ف دقيق��ة لتح��ث إحداه��ن عل��ى ض��رورة الكش��ف
ال��دورى لتكتم��ل أهمي��ة رجولت��ك.

