احلمد هلل أو ً
ال وأخرياً..
حنم��ده مح��داً كث�يراً طيب�اً مب��اركاً فيه كم��ا حيب اهلل ويرضى ..ه��ا حنن نلتقيكم
يف خواتي��م العام 2016م.
قراؤنا
مح��ل ه��ذا الع��دد كث�يراً م��ن املواضي��ع واألح��داث واملش��اريع والربام��ج ال�تي ه��ي نت��اج
خط��ط علمي��ة محل��ت يف مضامينه��ا عم��ل هيئ��ة اجلم��ارك يف هيكله��ا الع��ام ال��ذي ما
�ان ..أح��داث ..أش��خاص ..ينصه��رون يف بوتق��ة واح��دة ليكون املخ��رج مثمراً،
ه��و إال مب� ٍ
ً
يفي��د اهل��دف األمس��ى ال��ذي نصبو إلي��ه مجيعا وه��و خدمة الب�لاد والعباد.
أعزاؤنا
ً
لعل دائما اخلتام مسك ومبارك وطيب ألنه جهد مقدر تعاظمت وتكاملت فيه كل
اخلط��وط ،وش��اركت في��ه القي��ادة بإس�تراتيجياتها ،خططه��ا ،براجمه��ا ومش��اريعها
ونفذت��ه القاع��دة بصربه��ا وجلده��ا وإعم��ال فكره��ا وحتمله��ا ،مل ت��كل ومل ت��أل جه��داً
يف س��بيل ذلك.
إخوتي
ً
الس��فر رق��م ( )98كآخ��ر ع��دد للع��ام 2016م ،مش��ل أحداث�ا وأنش��طة متع��ددة ،أبرزه��ا
ِ
ختريج الدفعة ( )46ضباط والدفعة ( )41مس��تجدين ،وزيارة خطيب وإمام مس��جد
احل��رم املك��ي مبعي��ة وزي��ر الدع��وة واإلرش��اد بوالي��ة اخلرط��وم ..واحل��دث األكرب هو
تغي�ير ال��زي إىل زي خ��اص باجلمارك.
قراؤنا
م��ن أب��رز األح��داث واملواضي��ع للع��ام 2016م ،ال�تي وثق��ت هل��ا اجملل��ة ،تطبي��ق نظ��ام
املخاط��ر ..أيض�اً عكس��ت أعم��ال اللجنة الفني��ة اجلمركية الس��ودانية وأعمال فريق
العم��ل الوط�ني لتس��هيل التج��ارة ،كم��ا ش��هدت اجمللة افتت��اح امليناء اجل��اف األبيض،
وكل م��ن املعس��كر املتق��دم لق��وات مكافح��ة التهري��ب بوالي�تي القض��ارف والني��ل
األبي��ض .ووثق��ت للزيارات على مس��توى رئاس��ة اجلمهورية وال��وزراء كزيارة نائب
رئي��س اجلمهوري��ة األس��تاذ حس��بو حمم��د عب��د الرمح��ن إلدارة مكافح��ة التهري��ب
بوالي��ة كس�لا ،وزي��ارة كل م��ن وزي��ر الداخلي��ة واملالي��ة هليئ��ة اجلم��ارك.
نسأل املوىل ع ّز ّ
وجل القبول.
ودمتم
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وفد اجلمارك اإلثيوبية باألكادميية القومية للعلوم اجلمركية

زار وف��د م��ن اجلم��ارك اإلثيوبي��ة برئاس��ة نائ��ب مدي��ر
اجلم��ارك اإلثيوبي��ة الس��يد موكي��ف دلش��ا ،األكادميي��ة
القومية للعلوم اجلمركية .والتقى الوفد بالسيد رئيس
هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية باإلناب��ة س��عادة الل��واء ش��رطة
خلي��ل باش��ا س��ايرين ،ومدي��ر اإلدارة العام��ة للعملي��ات

اجلمركي��ة س��عادة الل��واء د .بش�ير
الطاه��ر بش�ير ومدي��ر اإلدارة العام��ة
لاللتزام والتس��هيل اللواء أمحد حممد
حمج��وب وأعض��اء اللجن��ة الس��ودانية
اإلثيوبي��ة ،وع��دد م��ن مدي��ري الدوائ��ر
واإلدارات.
وتأت��ي الزي��ارة يف إط��ار خمرج��ات
أعم��ال اللجن��ة الس��ودانية اإلثيوبي��ة
العلي��ا وتوصي��ات اللجن��ة اجلمركي��ة
املش�تركة للوق��وف عل��ى جترب��ة
اجلم��ارك الس��ودانية ،يف جم��ال
أكادميي��ة اجلم��ارك واملعام��ل
اجلمركي��ة وتقني��ة املعلوم��ات
ومناه��ج التدريب وبن��اء القدرات ،ونقل
التجربة اجلمركية السودانية للجارة الشقيقة إثيوبيا.
ومت خ�لال الزي��ارة تقدي��م ع��رض تعريف��ي ع��ن نش��أة
األكادميية والربامج اليت تدرس بها .وشهد الوفد خالل
الزي��ارة برنام��ج احتف��ال اس��تقبال الط�لاب اجل��دد للع��ام
الدراس��ي 2017- 2016م.

االنتقال من التخزين التقليدي إىل األرشفة اإللكرتونية

4

دش��ن مدي��ر اإلدارة العام��ة للش��ؤون العام��ة الل��واء خلي��ل
باشا سايرين يف 2016/11/20م املرحلة األوىل من مشروع
األرش��فة اإللكرتونية للش��هادات اجلمركي��ة وملحقاتها،
كأح��د تطبيق��ات احلكومة اإللكرتونية ،وس��عياً من هيئة
اجلم��ارك لالنتق��ال م��ن التخزي��ن التقلي��دي للش��هادات،
ال��ذي يصاحب��ه عدد من املس��اوئ ،إىل احلفظ اإللكرتوني.
ج��اءت ه��ذه اخلط��وة كمرحل��ة أوىل ،وس��يكون االنتق��ال
تدرجيياً.
وأب��ان س��عادة الل��واء خليل باش��ا س��ايرين أن فك��رة االنتقال
ه��ذه كان��ت من��ذ التس��عينيات ،لك��ن اآلن أصبح��ت واقع�اً،
ومث��ن س��عادته جه��ود املرك��ز املنف��ذ للعم��ل وه��و مرك��ز
الس��ودان للهندس��ة واملعلوم��ات الرقمية بإش��راف املهندس
ياس��ر عب��د اجملي��د ،جبان��ب اجله��ود املق��درة م��ن اإلدارة
العام��ة لاللت��زام والتس��هيل للوق��وف عل��ى ه��ذا اإلجن��از.
وأوض��ح العقي��د /ن��ادر أن الش��هادات اليت س��يتم حفظها يف
الوق��ت احلال��ي تش��مل األع��وام 2011م إىل 2015م .ولضمان
االس��تمرار والتطبي��ق الس��ليم س��يتم تدري��ب ع��دد م��ن
الضب��اط وص��ف الضب��اط عل��ى إدارة النظ��ام.
جت��در اإلش��ارة إىل أن ه��ذا العم��ل الضخ��م حت��ت رعاي��ة
الس��يد رئي��س اهليئ��ة ،وش��رف االفتت��اح كل م��ن مدي��ر

اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب س��عادة الل��واء رزي��ن
س��ليمان مصطف��ى ،ومدي��ر اإلدارة العام��ة لاللت��زام
والتس��هيل س��عادة اللواء حممد حمجوب أمحد ،وعدد من
قي��ادات العم��ل اجلمرك��ي.
ويف ذات الس��ياق ،افتت��ح س��عادته مبعي��ة مدي��ر اإلدارة
العام��ة للعملي��ات اجلمركي��ة والس��ادة مدي��ري الدائ��رة
املالي��ة ،الدائ��رة الفني��ة ،التخطي��ط والتنظي��م والبح��وث،
دائ��رة التعريف��ات ،إدارة املراجع��ة الداخلي��ة ولفي��ف م��ن
الس��ادة العقداء مديري األفرع ،املبنى املركزي لألرشيف
برئاس��ة اهليئ��ة ،وق��د أش��اد س��عادته باجله��ود ال�تي بذل��ت
الفتت��اح األرش��يف ال��ذي يع��د مرجع��اً حلف��ظ اإلرث
اجلمرك��ي ال��ذي ميت��د ألكث��ر م��ن ق��رن م��ن الزم��ان.

أخبــــــــار

هيئة اجلمارك تبيد بضائع فاسدة بقيمة ( )4مليارات جنيه
حبض��ور الس��يد مدي��ر إدارة احلاوي��ات س��وبا والس��يد
رئي��س ف��رع اإلع�لام باجلم��ارك وع��دد كب�ير م��ن
الس��ادة الضب��اط واجله��ات ذات الصل��ة ،أب��ادت إدارة
مجارك احلاويات س��وبا ( )95طناً بقيمة ( 4مليارات
جني��ه) م��ن البضائ��ع الفاس��دة عب��ارة ع��ن مالب��س
مس��تعملة ،ب��ذور نباتي��ة ،أدوية طبي��ة ومواد غذائية
منتهية الصالحية .وأوضح مدير مجارك احلاويات
سوبا سعادة العميد شرطة حممد عبد اهلل أن هيئة
اجلم��ارك درج��ت عل��ى إبادة مثل هذه البضائع كل
ف�ترة بع��د اكتم��ال اإلج��راءات القانوني��ة كاف��ة،
كم��ا تأت��ي اإلبادة يف إطار دور اجلمارك الس��ودانية
يف محاية االقتصاد واجملتمع من كل املهددات اليت
متس��ه يف صحت��ه وأمنه.

هيئة اجلمارك تشارك يف املؤمتر األول للصحة والسالمة املهنية
ش��ارك جمل��س اجل��ودة الش��املة باجلم��ارك يف املؤمت��ر
األول للصح��ة والس�لامة املهني��ة (التطبيق��ات -
التحدي��ات) ،ال��ذي انعق��د يف الف�ترة م��ن  27-25أكتوب��ر
 2016املاض��ي بقاع��ة احت��اد املص��ارف باخلرط��وم .وش��رف
اجللس��ة االفتتاحي��ة وزي��ر الدول��ة ب��وزارة جمل��س الوزراء
راع��ي املؤمت��ر واألم�ين الع��ام للمجل��س األعل��ى للج��ودة
الش��املة واالمتياز دكتورة عوضية اخلطيب .ومت خالل
املؤمت��ر تقدي��م ع��دد م��ن احملاض��رات بواس��طة اخلبريي��ن
الوطين مأمون عثمان واللبناني حممد فواز .كما شارك
أعض��اء جمل��س اجل��ودة بهيئ��ة اجلم��ارك بكلم��ة ضافي��ة
ع��ن مراح��ل تطبي��ق نظ��ام اجل��ودة وني��ل ش��هادة اآلي��زو يف
اثن�ين م��ن أك�بر إدارات اهليئ��ة ،قدمه��ا مس��ؤول اإلع�لام
ممث��ل اجلم��ارك مبجل��س اجل��ودة ،ومت تقدي��م ورق��ة م��ن
هيئة اجلمارك بعنوان السالمة والصحة املهنية وجتربة
اجلم��ارك يف ه��ذا اجمل��ال.
وأش��اد الس��يد وزي��ر الدول��ة ب��وزارة جمل��س ال��وزراء راع��ي
املؤمت��ر والس��يد األم�ين الع��ام للمجل��س األعل��ى للج��ودة
بتجرب��ة هيئ��ة اجلم��ارك يف تطبي��ق النظ��ام وتفرده��ا

ال ّ
اجلمركي
ي
ز
ً
ً

يع��د ي��وم 2016/12/5م يوم�ا تارخيي�ا بهيئ��ة اجلم��ارك،
حي��ث مت تغي�ير ال� َّ�زي الش��رطي املوح��د ال��ذي تزي��أت
ب��ه اجلم��ارك من��ذ انضمامه��ا للش��رطة العام��ة يف
الع��ام 1991م إىل ّ
زي خ��اص باهليئ��ة كمثيالته��ا م��ن
الش��رطة العام��ة.

وريادته��ا يف نظ��ام اجل��ودة ..ويف خت��ام املؤمت��ر مت تكري��م
هيئ��ة اجلم��ارك ب��درع اجلودة الش��املة لرعايته��ا الذهبية
للمؤمت��ر.
اجلدي��ر بالذك��ر أن ه��ذا املؤمتر جاء مبب��ادرة من اجمللس
األعل��ى للج��ودة الش��املة واالمتي��از ،بالتع��اون م��ع وزارة
العم��ل واإلص�لاح اإلداري ومرك��ز «الرؤي��ة الس��ابعة»
للتدري��ب.

مجارك العبيدية تطبق نظام اإلسيكودا

يف إط��ار اهل��دف اإلس�تراتيجي اخل��اص بتس��هيل
حرك��ة التج��ارة وف��ق املعاي�ير الدولي��ة ،مت تطبي��ق
العم��ل بنظ��ام اإلس��يكودا العاملي��ة جبم��ارك العبيدي��ة
كإضاف��ة حقيقي��ة م��ن هيئ��ة اجلم��ارك للمحط��ات
اجلمركي��ة ال�تي مل تنتق��ل للعم��ل بنظ��ام اإلس��يكودا
العاملي��ة.

5

ختريج الدفعة ( )41مجارك
أضاف��ت هيئ��ة اجلم��ارك كوكب��ة جدي��دة
ملنس��وبيها م��ن ضب��اط الص��ف واجلن��ود ،وذلك
بتخري��ج الدفع��ة ( )41يف 2016/10/27م
بالس��احة الش��عبية ،بتش��ريف مدي��ر اإلدارة
العام��ة للش��ؤون العام��ة س��عادة الل��واء ش��رطة
خلي��ل باش��ا س��ايرين ،ومدي��ر اإلدارة العام��ة
لتدري��ب الص��ف واجلن��ود بهيئ��ة التدري��ب
س��عادة الل��واء ش��رطة حمم��ود قس��م الس��يد،
وحض��ور الس��ادة مدي��ري الدوائ��ر واإلدارات
وع��دد كب�ير م��ن الضب��اط وضب��اط الص��ف
واجلن��ود وأس��ر اخلرجي�ين .وأب��ان الل��واء
س��ايرين أن اجلم��ارك خ�لال مس�يرتها تس��عى
الس��تيعاب كوادر بش��رية نس��بة لزيادة حجم
العم��ل واالنتش��ار الواس��ع للجم��ارك باملرك��ز
تلق��ت تدريب��ات عس��كرية ميداني��ة ،جبان��ب دراس��ة العل��وم
والواليات .كما أوضحت مدير دائرة التدريب باجلمارك اإلس�لامية والفق��ه .وش��كرت س��عادتها كل م��ن س��اهم يف
عمي��د ش��رطة زين��ب يوس��ف هبان��ي أن الدفع��ة املتخرج��ة ختري��ج ه��ذه الكوكب��ة املتمي��زة.

خرباء الـ(كوميسا) يف ورشة تدريبية عن قواعد املنشأة

نظم��ت دائ��رة التدري��ب بالتع��اون م��ع
اللجن��ة الفني��ة ورش��ة تدريبي��ة ع��ن قواع��د
املنش��أة وفق��اً ملعاي�ير ومنهجي��ة منظم��ة
(كوميس��ا) استمرت ملدة أربعة أيام بقاعة
االجتماع��ات برئاس��ة اهليئ��ة .ومت ت��داول
مواضي��ع ح��ول تعري��ف الـ(كوميس��ا)
مميزاته��ا ،أهدافه��ا ،القواع��د واملعاي�ير
والش��روط الواج��ب إتباعه��ا عن��د التطبي��ق،
وش��كل وعناص��ر ش��هادة املنش��أة ،واجله��ات
املنوط بها اس��تخراجها ..اس��تهدفت الورشة
ضب��اط ممثل�ين ل�لإدارات اجلمركي��ة
كاف��ة.

اليوم العالجي ملرضى السكري وخميم العيون باملطار
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أق��ام ف��رع اخلدم��ات العالجي��ة بدائ��رة التوجي��ه واخلدم��ات يوم��اً
تثقيفياً ملرضى السكري ،وذلك ضمن احتفاالت اليوم العاملي ملرضى
الس��كري ،حي��ث ُقدم��ت حماض��رات تثقيفي��ة ع��ن امل��رض وفح��ص
جمان��ي ملنس��وبي اهليئ��ة.
ويف ذات اإلط��ار ،نظم��ت إدارة مج��ارك مط��ار اخلرط��وم خميم��اً
للعيون بالتعاون مع مستشفى مكة حتت رعاية مدير مجارك مطار
اخلرط��وم ،وإش��راف مق��دم ش��رطة /ع��وض عب��د الوه��اب ،اس��تهدف
منس��وبي اجلمارك واملخلصني ومت فحص أكثر من ( )800ش��خص
وتوزي��ع نظ��ارات جماني��ة ،واختتم اليوم بزيارة مدير مستش��فى مكة
بالري��اض العمي��د (م) عل��ي إبراهي��م ،ومدي��ر مستش��فيات مك��ة ،حيث
مت��ت متابع��ة معاجل��ة احل��االت احملولة للمستش��فى بواس��طته.

تقرير

رئيس الجمهورية يشهد حفل تخريج
ضباط جدد في منظومة العمل
الجمركي
أعدته -مالزم أول /رشا حسني الصادق

ش��هد الس��يد رئي��س اجلمهوري��ة القائ��د األعل��ى
لق��وات الش��رطة املش�ير عم��ر حس��ن أمح��د البش�ير
باس��تاد املريخ بأم درمان حفل ختريج الدفعتني (66
ثانوي�ين) و( 46فني�ين) لطالب كلية علوم الش��رطة
والقان��ون قوامه��ا( )971ضابط��اً ،حبض��ور الس��يد
رئي��س القض��اء ومدي��ر ع��ام ق��وات الش��رطة الفري��ق
أول ش��رطة هاش��م عثم��ان احلس�ين ورئي��س هيئ��ة
اجلمارك اللواء ش��رطة د .عبد احلفيظ صاحل علي،
ولفي��ف م��ن القي��ادات الش��رطية واجلمركي��ة.
دماء جديدة
أك��د وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول رك��ن عصم��ت
عب��د الرمح��ن زي��ن العابدي��ن خ�لال خماطبت��ه أن
الدفعات املتخرجة تع ّد إضافة حقيقية حلماية أمن
الوط��ن واملواط��ن ،ومحاية خمرج��ات احلوار الوطين
وحتقي��ق األم��ن والطمأنين��ة واالس��تقرار ،مش�يراً
إىل أن الدفع��ات املتخرج��ة إضاف��ة حقيقي��ة لق��وات
الش��رطة دفاع�اً ع��ن الوطن الذي يش��هد اس��تهدافاً يف

مكتس��باته ،جم��دداً ح��رص وزارة الداخلي��ة ورئاس��ة
ق��وات الش��رطة على احملافظة وص��ون الوطن وترابه
وص��د أعدائه.
سند وعضد
مدي��ر اإلدارة العام��ة للش��ؤون العام��ة س��عادة الل��واء
ش��رطة /خلي��ل باش��ا س��ايرين أوض��ح أن الدفع��ة
س��تكون س��نداً وعض��داً للق��وة البش��رية هليئ��ة
اجلم��ارك ،ال�تي يق��ع عل��ى عاتقه��ا العدي��د م��ن امله��ام
املتمثل��ة يف حتصي��ل اإلي��رادات العام��ة للدول��ة،
ومكافح��ة التهري��ب وتنفي��ذ السياس��ات االقتصادي��ة
واجملتمعي��ة.
خطة طموحة لدائرة التدريب
ويف ذات الس��ياق أوضح��ت مدي��ر دائ��رة التدري��ب
بهيئة اجلمارك العميد شرطة /زينب يوسف هباني
أن الدفع��ة اخت�يرت بعناي��ة بتخصص��ات أكادميي��ة
خمتلف��ة تل�بي احتياج��ات العم��ل اجلمرك��ي،
واملس��اهمة يف دع��م االقتص��اد ع�بر احملط��ات
اجلمركي��ة كاف��ة املنتش��رة يف رب��وع الب�لاد لدع��م
االقتص��اد ومحاي��ة أم��ن وصح��ة وس�لامة اجملتم��ع،
وقد أشارت أن الدفعة املتخرجة سوف تتلقي دورات
تدريب��ة عملي��ة ونظري��ة قبل توزيعه��ا علي احملطات
اجلمركية،
مؤك��دة س�ير
دائ��رة التدري��ب
يف املض��ي قدم �اً
يف اخلط��ط
والربامج
التدريبية
الطموحة
ال�تي م��ن ش��أنها
تنمي��ة ق��درات
العنصر
ا لبش��ر ي .
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ـا 2016م

رح��ل عن��ا الع��ام 2016م ومح��ل مع��ه كث�يراً م��ن األح��داث ،وحن��ن يف
خواتيم��ه نس��تعرض بع��ض اإلجن��ازات والتط��ورات ال�تي ش��هدتها
اجلم��ارك.
* احتفل��ت هيئ��ة اجلم��ارك بالي��وم العامل��ي للجم��ارك حت��ت ش��عار
(اجلم��ارك الرقمي��ة مش��اركة متدرج��ة) ،ومت تكري��م ع��دد م��ن
منس��وبي اجلم��ارك م��ن قبل منظم��ة اجلمارك العاملية إلس��هامهم يف
ترقية وتطوير العمل اجلمركي بشهادات تقديرية ممهورة بتوقيع
الس��يد ميكوري��ا مدي��ر منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة.
العالقات اخلارجية
التعاون املشرتك بني اجلمارك السودانية واجلمارك اإلثيوبية:
* ش��هد الع��ام 2016م تط��وراً ملحوظ�اً يف العالق��ات الثنائي��ة الس��ودانية
اإلثيوبي��ة ،فق��د ش��رف وزي��ر االس��تثمار اجللس��ة االفتتاحي��ة
الجتماع��ات اللجن��ة الس��ودانية اإلثيوبي��ة ،حي��ث أكد اهتم��ام الدولة
بتطوي��ر العم��ل اجلمرك��ي .وتأتي ه��ذه االجتماعات يف إطار حتقيق
املكاسب اجلمركية بني البلدين ،وذلك بتفعيل االتفاقيات والتعاون
املش�ترك يف جم��ال اإلج��راءات اجلمركية لتس��هيل حرك��ة التجارة
واحل��د م��ن التهري��ب ع�بر ح��دود البلدين.
* كم��ا اس��تقبلت هيئ��ة اجلم��ارك وف��داً رفيع �اً م��ن مرك��ز حف��ظ
الس�لام ب��وزارة الدف��اع اإلثيوبي��ة ،وق��د أش��اد الوف��د ب��دور اجلم��ارك يف
تس��هيل إج��راءات واردات الق��وات اإلثيوبي��ة العامل��ة يف ق��وات حف��ظ
الس�لام بأبي��ي ودارف��ور ،ووق��ف الوف��د عل��ى التط��ور الواض��ح ال��ذي
وصل��ت إلي��ه هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية.
* نظم��ت هيئ��ة اجلم��ارك بالتع��اون م��ع (كوميس��ا) ورش��ة عم��ل
حول اإلطار القانوني إلنشاء احملطة احلدودية الواحدة بني السودان
وإثيوبي��ا (القالب��ات ـ املتم��ة) ،حي��ث ش��رف اجللس��ة وزي��ر ش��ؤون
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 احلفيظ
ص��احل عل��ي والس��يد اخلبري القانوني بـ(كوميس��ا) املس�تر فرانس��يس،
حي��ث ناقش��ت الورش��ة مس��ودة اتفاقي��ة احملط��ة احلدودي��ة الواح��دة
ب�ين الس��ودان وإثيوبي��ا بغ��رض تس��هيل التج��ارة واحل��د م��ن خماط��ر

التهري��ب.
العالقات اجلمركية السودانية املصرية
* انعق��د يف ع��ام  2016االجتم��اع الس��ابع للجن��ة
اجلمارك املصرية والسودانية املشرتكة مبصلحة
اجلم��ارك املصري��ة ،حبض��ور دكت��ور جم��دي عبد
العزي��ز رئيس مصلح��ة اجلمارك املصرية ،واللواء
د .بش�ير الطاه��ر رئي��س الوفد الس��وداني ،وقد ش��دد
رئي��س مصلح��ة اجلم��ارك املصري��ة عل��ى ض��رورة
العم��ل عل��ى ح��ل املش��اكل ال�تي تع��وق مس��ار تب��ادل
البضائع بني اجلانبني ،والعمل على ضرورة زيادة
التعاون وجذب االس��تثمارات املشرتكة مبا حيقق
اآلم��ال املنش��ودة للش��عبني الش��قيقني ،واالس��تفادة
م��ن جتربة قس��طل.
ورش العمل
* أقام��ت هيئ��ة اجلم��ارك خ�لال ه��ذا الع��ام ورش
عمل أخرجت كثرياً من التوصيات تصب يف إطار
تطوي��ر وحتديث العمل اجلمركي:
* أقيم��ت ورش��ة عم��ل (دور اجلم��ارك يف تنفي��ذ
اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة)،
حبض��ور األم�ين الع��ام للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة،
وتتسق هذه الورشة مع مطالبات اجلمارك العاملية
حبماي��ة البيئ��ة واجملتم��ع م��ن امللوث��ات العضوي��ة
ال�تي متث��ل خطورة كب�يرة تتطلب إح��كام الرقابة
على حركة املوارد والس��لع عرب احلدود ،وكش��ف
ه��ذه املخاط��ر واخت��اذ التداب�ير االحرتازي��ة كاف��ة.
وق��د ناقش��ت الورش��ة ع��دداً م��ن أوراق العم��ل ال�تي
تناول��ت االتفاقي��ات الدولي��ة يف امل��وارد الكيميائي��ة
(اتفاقي��ة اس��تكهومل) ،جبان��ب ورق��ة ع��ن دور هيئ��ة

اجلم��ارك يف تنفي��ذ اتفاقي��ة اس��تكهومل ،وأخ��رى
ع��ن ف��رع البيئ��ة وإدارة املواد اخلط��رة ،فيما تناولت
الورق��ة الرابع��ة دور الكوميس��ا يف تنفي��ذ اتفاقي��ة
اس��تكهومل.
* ش��رف األس��تاذ الص��ادق حمم��د عل��ي وزي��ر
الدول��ة ب��وزارة التج��ارة ورش��ة عم��ل تنمي��ة قدرات
فري��ق العم��ل الوط�ني إلنف��اذ خط��ة الـ(أنكت��اد)
لتطبي��ق اتفاقي��ة تس��هيل التج��ارة ،ال�تي نظمه��ا
فري��ق العم��ل الوط�ني لتس��هيل التج��ارة واألعم��ال
اإللكرتونية وهيئة اجلمارك الس��ودانية ،بالتعاون
م��ع اجلم��ارك الربيطاني��ة ومنظم��ة اجلم��ارك
العاملي��ة والـ(أنكت��اد) ،حبضور عدد من اجلهات ذات
الصل��ة.
اجلدي��ر بالذك��ر أن جمل��س ال��وزراء أنش��أ اللجن��ة
الفني��ة لتس��هيل التج��ارة واألعم��ال اإللكرتوني��ة،
ال�تي بدوره��ا أنش��أت الفري��ق الوط�ني لتس��هيل
التج��ارة ب��وزارة التج��ارة للقي��ام بال��دور الف�ني.
* وحبض��ور الس��فري ص�لاح حمم��د احلس��ن مت
تنظي��م ورش��ة عم��ل فري��ق العمل الوطين لتس��هيل
التج��ارة ،ال�تي تع��د املرحل��ة الثاني��ة لربنام��ج بن��اء
قدرات الفريق الوطين لتس��هيل التجارة واألعمال
اإللكرتوني��ة.
* اجلم��ارك الس��ودانية بالتع��اون م��ع االحت��اد
الدول��ي للنق��ل بالط��رق الربي��ة نظم��ا ورش��ة
االنضم��ام إىل اتفاقي��ة نظ��ام ( ،)TIRوق��د خاط��ب
ورش��ة العم��ل املهندس حامد حمم��ود وزير الدولة
ب��وزارة النق��ل والط��رق واجلس��ور مؤك��داً ح��رص
الس��ودان عل��ى االنضم��ام إىل نظ��ام ( )TIRال��ذي
يتي��ح فرص��ة م��رور البضائ��ع يف ناق�لات مش��معة

9

10

أو حاوي��ات م��ن مكت��ب مج��رك املغ��ادرة إىل مكت��ب
مج��رك الوص��ول دون احلاج��ة إىل إه��دار الزم��ن
يف التفتي��ش واالنتظ��ار ،مش�يراً إىل أن الس��ودان
وق��ع ث�لاث اتفاقي��ات يف جم��ال النق��ل العاب��ر م��ع
دول اجل��وار ،إضاف��ة لتنش��يط التج��ارة م��ع ع��دد
م��ن ال��دول الصديقة والش��قيقة ،كما أن الس��ودان
وق��ع اتفاقي��ة لتنظي��م النق��ل بالعب��ور ب�ين ال��دول
العربي��ة لتحقي��ق العدي��د من املكاس��ب االقتصادية
ال�تي تع��زز من ف��رص العمل وتس��هيل التجارة بني
ال��دول األعض��اء.
* نظمت األكادميية ورشة عمل بعنوان (تطوير
خط��ة إس-تراتيجي��ة للتدري��ب اجلمرك��ي يف
جم��ال معارف وتطبيق تس��هيل التجارة) بالتعاون
م��ع منظم��ة اجلم��ارك العاملي��ة واجلم��ارك
الربيطاني��ة و(أنكت��اد) ،اس��تهدفت تدري��ب فري��ق
األكادميي��ة واملش��اركني م��ن اجله��ات ذات الصلة
بغ��رض رف��ع قدراته��م ،وم��ن أهدافه��ا الرئيس��ية
وض��ع خط��ة إس�تراتيجية تدريبي��ة لألع��وام 2016
ـ 2020م لع��رض أفض��ل املمارس��ات يف التدري��ب
اجلمرك��ي يف جم��ال اتفاقي��ة تس��هيل التج��ارة
وتطوي��ر إط��ار العم��ل احلدي��ث ،م��ن أج��ل تعزي��ز
التدري��ب اجلمرك��ي لتس��هيل التج��ارة وط��رق
التدري��ب م��ع ربطهم��ا بالكف��اءات املطلوب��ة لدع��م
تس��هيل التجارة وإنش��اء نظام التعلي��م اإللكرتوني.
افتتاح ميناء األبيض اجلاف
* افتت��ح نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة األس��تاذ حس��بو
عب��د الرمحن مين��اء األبيض اجلاف ،حبضور والي
والي��ة مشال كردفان موالنا أمحد حممد هارون
وممثل رئيس هيئة اجلمارك اللواء ش��رطة خليل
باشا وعدد من قيادات العمل اجلمركي واإلدارات
األهلي��ة واجله��ات ذات الصل��ة ،ويع� ّد املين��اء اجل��اف
إضافة جديدة وحيد من التهريب ،كما يساعد يف
تبس��يط حرك��ة التج��ارة مع دول اجل��وار وإنعاش
اقتص��اد الوالي��ة بإجياد فرص عمل ألبناء املنطقة.
مشاركات
* ش��ارك جمل��س اجل��ودة الش��املة باجلم��ارك
يف املؤمت��ر األول يف الصح��ة والس�لامة املهني��ة

(التطبيق��ات ـ التحدي��ات) ،وق��د أش��اد الس��يد وزي��ر
الدولة بوزارة جملس الوزراء راعي املؤمتر والسيد
األم�ين الع��ام للمجل��س األعل��ى للج��ودة بتجرب��ة
هيئ��ة اجلم��ارك يف تطبي��ق النظ��ام وتفرده��ا
وريادته��ا.
اإلدارة العامة ملكافحة التهريب
* حصل��ت اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب يف
العام 2016م على ش��هادة اآليزو ( )19001بعد مراجعة
نظامه��ا اإلداري والف�ني ،وذل��ك حبض��ور الس��يد
رئي��س هيئ��ة اجلم��ارك باإلناب��ة ومدي��ر اإلدارة
العام��ة ملكافح��ة التهري��ب ومستش��اري اجملل��س
األعل��ى للج��ودة واالمتي��از واملراجع�ين واملراقب�ين
ورئي��س جمل��س اجل��ودة باجلم��ارك .ويف ذات
الس��ياق ،متكن��ت اإلدارة العام��ة ملكافح��ة التهري��ب
بأفرعه��ا املختلف��ة م��ن إحب��اط تهري��ب ع��دد م��ن
البضائ��ع والس��لع واألش��ياء ال�تي تض��ر باالقتص��اد
الوطين واجملتمع ،واألسرة واألمن القومي واآلثار
ونذك��ر منه��ا اآلت��ي:
 حوال��ي ( )7000قن��دول حش��يش ت��زن حوال��ي( )141كيلوج��رام ،حب��وب الرتام��ادول املخ��درة،
آث��ار متمثل��ة يف هي��كل عظم��ي وقطع�تي فخ��ار
أثريت�ين ترجع��ان إىل م��ا بع��د ف�ترة م��روي حس��ب
التقري��ر األول��ي للجن��ة اآلث��ار ،أس��لحة ،ع��دد م��ن
الكرمي��ات ومس��تحضرات التجمي��ل غ�ير مطابق��ة
للمواصف��ات ،عرب��ات بلوح��ات أجنبي��ة ،كمي��ات
م��ن أوراق الكوتش��ينة واألقمش��ة ومتس��للني م��ن
دول جم��اورة إىل داخ��ل الب�لاد ،وإس��بريات عرب��ات
خمب��أة داخ��ل ج��واالت ذرة تابعة إلح��دى املنظمات
يف طريقه��ا للتهري��ب إىل ع��دد م��ن دول اجل��وار.
 أش��اد نائ��ب رئي��س اجلمهوري��ة األس��تاذ حس��بوحمم��د عب��د الرمح��ن مبكافح��ة التهري��ب بوالي��ة
كس�لا خ�لال زيارت��ه هل��ا ،كم��ا أش��اد بالتضحيات
ال�تي ظل��ت تقدمه��ا مكافح��ة التهري��ب بهيئ��ة
اجلم��ارك.
* مت افتتاح عدد من معسكرات مكافحة التهريب
مبنطق��ة اللك��دي احلدودي��ة بوالي��ة القض��ارف،
ومعس��كر اجملاب��ي مبحلي��ة اجلبل�ين وكذل��ك

معس��كر العكف مبحلية الس�لام على الش��ريط احلدودي مع دولة
اجلن��وب.
وحتق��ق ه��ذه املعس��كرات العدي��د م��ن األه��داف االقتصادي��ة
والسياس��ية واالجتماعية ،وتعمل على تنمية الش��ريط احلدودي.
إدارة مجارك مطار اخلرطوم
* دش��نت هيئ��ة اجلم��ارك ي��وم األح��د املواف��ق 2016/3/20م أول
ش��هادة مجركي��ة مبط��ار اخلرطوم ع�بر نظام املخاط��ر الذي يع ّد
أحد أنظمة معايري تس��هيل التجارة ،وقد صار لزاماً على اإلدارات
اجلمركية تطبيقه الس��تيفاء تس��هيل التجارة كشرط لعضوية
منظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،وذل��ك ضم��ن معاي�ير أخ��رى ،وق��د مت
اإلف��راج ع��ن الش��هادة األوىل رق��م ( )11626 -/2016يف زم��ن وجي��ز.
* ومتكن��ت إدارة مج��ارك مط��ار اخلرط��وم «وردي��ة الك��رار» م��ن
إحب��اط حماول��ة تهري��ب كمي��ة م��ن الذه��ب م��ع أح��د ال��ركاب
املتوجه�ين إىل دب��ي ،وإحب��اط حماول��ة تصدي��ر ( )200كيلوج��رام
عق��ارب ميت��ة يف طريقه��ا إىل إح��دى ال��دول اآلس��يوية.
مجعية القرآن الكريم:
* باإلضاف��ة إىل عمله��ا ال��دؤوب يف جم��ال الدع��وة بإقام��ة
احملاض��رات الراتب��ة املختلف��ة إلدارات اجلمركي��ة ودع��م أس��ر
الش��هداء والزي��ارات الدعوي��ة املتك��ررة ،نظم��ت األمان��ة العام��ة
جلمعي��ة الق��رآن الكري��م بهيئ��ة اجلم��ارك بالتع��اون م��ع اجملل��س
األعل��ى للدع��وة واإلرش��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 الغام��دي ،ورافق��ه كل من الش��يخ
الدكتور حممد املش��وح والش��يخ حممد عطية بن محزة الشريف
والش��يخ س��ليمان ب��ن عب��د اهلل القش��عمي.
* نظم��ت أمان��ة امل��رأة باألمان��ة العام��ة جلمعي��ة الق��رآن الكري��م
بهيئ��ة اجلم��ارك بالتع��اون م��ع دائ��رة اإلرش��اد والدع��وة ب��اإلدارة
العام��ة للتوجي��ه واملناش��ط حماض��رة ديني��ة بعن��وان (دروس وعرب
من هجرة النيب «صلى اهلل عليه وسلم») ،حتدثت فيها الدكتورة
رفي��دة عل��ي احلس��ن ،وق��د نال��ت احملاض��رة استحس��ان احلض��ور.
* كما أقامت مجعية القرآن الكريم وحتت شعار (املؤمن القوي
خ�ير وأح��ب إىل اهلل م��ن املؤم��ن الضعي��ف) برناجم�اً دعوي�اً ثقافي�اً
معنوي�اً بكلية علوم الش��رطة والقانون.
يف اخلتام ..هذا غيض من فيض من إجنازات العام 2016م ،ونتمنى
م��ن اهلل العل��ي القدي��ر أن يه��ل علين��ا الع��ام 2017م وحن��ن أكثر قوة
وأكث��ر إجن��ازاً ومتيزاً ،وبالدن��ا آمنة مطمئنة.
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مفهوم
االتفاقيات التجارية الجمركية
مالزم أول شرطة
د .حممد قيــــدوم موســـــى علــــــي
اإلدارة العامة ملكافحة التهريب
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ظه��رت االتفاقي��ات التجاري��ة كص��ورة م��ن ص��ور
التكام��ل يف االقتص��اد العامل��ي ،وإح��دى وس��ائل الق��رن
احلال��ي يف التع��اون ب�ين ال��دول ،وذل��ك بعدم��ا كان��ت
االتفاقي��ات التقليدي��ة والفردي��ة ه��ي الس��ائدة يف
التعام�لات االقتصادي��ة والدولي��ة .وحل��ت اتفاقي��ات
التج��ارة احل��رة حم��ل االتفاقي��ات التقليدية بعدما ظهر
التوج��ه حن��و حتري��ر التج��ارة وفت��ح األس��واق العاملي��ة
وإنش��اء التكت�لات الدولي��ة واإلقليمية ،واعتم��اد الصورة
اجلماعي��ة أو الكيان��ات الك�برى يف التعام�لات التجاري��ة.
تعريف اتفاقية التجارة
ه��ي ص��ورة م��ن ص��ور التكت��ل ب�ين دولت�ين أو أكث��ر،
وته��دف إىل حتري��ر التج��ارة ب�ين ه��ذه ال��دول من خالل
إزال��ة القي��ود كافة اجلمركية وغري اجلمركية على
التج��ارة يف الس��لع واخلدم��ات ،وذل��ك لزي��ادة حج��م
التب��ادل التج��اري ورف��ع مع��دالت النم��و االقتص��ادي
وزي��ادة وتعزي��ز التع��اون االقتص��ادي ب�ين ال��دول املوقع��ة
عل��ى ه��ذه االتفاقي��ات يف العدي��د م��ن اجمل��االت.
االتفاقيات التجارية
ه��ي عق��د ب�ين دولت�ين لتنظي��م التج��ارة بينهم��ا ،وفق�اً مل��ا
يعرب عن إرادتهما املشرتكة بهدف زيادة حجم املبادالت
التجاري��ة وتنميته��ا ل��كل منهم��ا ،وحتقي��ق مصاحلهم��ا
االقتصادي��ة والسياس��ية املش�تركة .وته��دف االحت��ادات
إىل تس��هيل التب��ادل التج��اري بني الدولت�ين املتعاقدتني،

ال س��يما تيس�ير تب��ادل بع��ض الس��لع ال�تي تن��ص عليه��ا
القوائم امللحقة باالتفاقية .وتكون لالتفاقيات التجارية
أه��داف متع��ددة ،منه��ا زي��ادة حج��م التب��ادالت التجاري��ة
ب�ين البل��دان املتعاق��دة ،ومن��ح تس��هيالت خاص��ة متبادل��ة
لبل��د مع�ين م��ن قب��ل البل��د اآلخ��ر ،وتش��جيع التع��اون
االقتص��ادي بتخفي��ض الرس��وم اجلمركي��ة.
االتفاقيات التجارية واالحتادات اجلمركية
االحت��ادات اجلمركي��ة ه��ي اتفاقي��ات تنظ��م العالق��ات
التجاري��ة ب�ين األط��راف املتعاق��دة ،وتش��مل التب��ادل
التجاري برمته وتعمل على إزالة احلواجز اجلمركية
ال�تي تعرق��ل انس��ياب البضائ��ع ب�ين ال��دول املتعاق��دة
األعضاء يف االحتاد ..مبعنى آخر ،االحتادات اجلمركية
هي اتفاقيات جتارية متطورة ومتقدمة تشمل جماالت
أوس��ع وتض��م أحيان�اً ش��ركاء أكث��ر ع��دداً.
لق��د ظه��رت احلاج��ة إىل االتفاقي��ات التجاري��ة نتيج��ة
أزم��ات الكس��اد واضط��رار الدول��ة إىل التدخ��ل يف احلي��اة
االقتصادي��ة حلماي��ة االقتص��اد الوط�ني ودف��ع عملي��ة
النم��و إىل األم��ام ،هلذا جاءت االتفاقيات التجارية تعبرياً
ع��ن إرادة احلكوم��ات املتعاق��دة يف مواجه��ة األزم��ات،
ولتس��هيل عملي��ة النم��و االقتص��ادي عل��ى املس��تويات
الوطني��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة.
أنواع االتفاقيات
أو ً
ال -االتفاقيات اجلمركية
 /1االتفاقيات الثنائية
تعق��د ب�ين دولتني ،ويكون التب��ادل التجاري حمصوراً يف
س��لع معين��ة حم��ددة تنت��ج يف البلدي��ن ،ويع��ود بالتج��ارة
الدولي��ة إىل عه��د املقايضة.
 /2االتفاقيات املتعددة األطراف على أساس إقليمي
وه��ي تض��م جمموع��ة م��ن البل��دان جتمعه��ا ظ��روف
معين��ة أو وح��دة املوق��ع اجلغ��رايف أو تق��ارب املص��احل
السياس��ية للجماع��ة ،مث��ل جمموع��ة الـ»كوميس��ا».
 /3االتفاقيات املتعددة األطراف على أساس دولي
املقصود بها االتفاقيات الدولية اليت تعقد حتت إش��راف
األمم املتحدة بهدف تش��جيع التجارة ،حيث تفتح الباب
النضمام أية دولة يف ظل ش��روط معينة حمددة س��لفاً،
وم��ن أمثلته��ا االتفاقي��ة العام��ة للتعريف��ات والتج��ارة
(جات).

 /4اتفاقيات التجارة والتبادل
ه��ي اتفاقي��ات ته��دف إلنع��اش التب��ادل التج��اري ب�ين
ال��دول األعض��اء ،خاص��ة ما يتعل��ق حبرية تب��ادل البضائع
واملنتج��ات الوطني��ة .وم��ن أهم االتفاقي��ات اليت مت إبرامها
يف ه��ذا اجمل��ال االتفاقي��ة الدولية لتبس��يط اإلجراءات عام
1923م ،واتفاقي��ة الس��ماح املؤق��ت بإس��طنبول ع��ام 1991م.
 /5اتفاقيات التعرفة (االتفاقيات التعريفية)
ختت��ص ه��ذه االتفاقي��ات بكيفي��ة التعام��ل م��ع التعرف��ة
اجلمركية اليت تطبقها الدول األعضاء من حيث املعاملة
اجلمركي��ة والنس��ب املخفض��ة يف ج��دول التعري��ف ،اليت
تق��ف عليه��ا بني ال��دول املتعاقدة.
ثانياً -االتفاقيات الدولية
 /1املعاهدة
ع��ادة تطل��ق عل��ى االتفاقي��ات ذات األهمي��ة السياس��ية،
كمعاه��دات الصل��ح ومعاه��دات التحال��ف مث��ل معاه��دة
الدفاع العربي املش�ترك ومعاهدة (حلف الناتو األطلسي).
 /2اتفاقية
ع��ادة تطل��ق عل��ى االتفاقي��ات ال�تي تتن��اول نواح��ي فني��ة
تنت��ج ع��ن مؤث��ر فين مهين ،وهو عرف وتقليد دولي ،وهي
أق��ل أهمي��ة م��ن املعاهدة على الرغم م��ن أن بعض الوثائق
الدولي��ة مل متي��ز بينه��ا ومثاهل��ا اتفاقيات (س��يداو وجنيف
واله��اي وغريها).
 /3االتفاق
ه��و تفاه��م أو تعاقد دولي لتنظي��م العالقات بني األطراف
املعني��ة يف مس��ألة م��ا أو مس��ائل حم��ددة ،ترتت��ب عل��ى تلك
األطراف التزامات وحقوق يف ميادين السياسة واالقتصاد
والثقاف��ة والش��ؤون الفكري��ة ،وق��د يتخ��ذ االتف��اق طابع �اً
س��رياً أو ش��فهياً أو صف��ة عاب��رة فيك��ون اتفاق �اً مؤقت �اً أو
طوي��ل األج��ل أو ثنائي�اً أو متع��دداً ،أو يك��ون حم��دداً كأن
يكون اتفاقاً جتارياً أو ثقافياً ....اخل ،واالتفاق أقل شأناً من
املعاه��دة واالتفاقية.
 /4الربوتوكول
ه��و جمموع��ة م��ن الق��رارات والوس��ائل واملذك��رات
احلكومي��ة ،ص��ادرة ع��ن مؤمت��ر أو مجعي��ة م��ا ،كم��ا
يس��تعمل أيض��اً للدالل��ة عل��ى
جمموع��ة اإلجراءات واالس��تعدادات
املتخ��ذة عل��ى أث��ر التوقي��ع عل��ى
معاه��دة ما متهيداً للتصديق عليها،
دون اس��تبعاد بع��ض التعدي�لات
املتعلقة عادة باخلطوات اإلجرائية،
وق��د يت��م الربوتوك��ول مبعن��ى
تعدي��ل التفاقي��ة قائم��ة ومعق��ودة

ب�ين دولت�ين أو أكث��ر ،وتأت��ي يف الدرج��ة الرابع��ة بع��د
املعاه��دة واالتفاقي��ة واالتف��اق.
 /5امليثاق
اتف��اق دول��ي إلنش��اء منظم��ة دولي��ة ،مث��ل ميث��اق األم��م
املتح��دة وميث��اق منظم��ة املؤمت��ر اإلس�لامي.
مراحل عقد املعاهدة أو االتفاقية
مير عقد املعاهدة أو االتفاقية بعدة مراحل هي:
 /1مرحل��ة املفاوض��ات :يش�ترك فيه��ا ممثل��ون ع��ن ال��دول
املتعاق��دة ،مفوض��ون بذل��ك م��ن مجي��ع التخصص��ات وم��ن
مجي��ع اجله��ات املعنية.
 /2مرحل��ة التوقي��ع :التوقي��ع عل��ى املعاه��دة أو االتفاقي��ة
بالنياب��ة ع��ن اخلدم��ات.
 /3مرحلة التصديق :التصديق على املعاهدة أو االتفاقية
املعق��ودة ب�ين رؤس��اء ال��دول بع��د أخ��ذ موافق��ة الس��لطة
التش��ريعية أو الس��لطة التنفيذية حس��ب أحكام الدس��اتري
واألنظم��ة الوطني��ة املختلف��ة ،وعندم��ا يت��م التصدي��ق
تصب��ح املعاه��دة ناف��ذة ،غ�ير أن ضروري��ات العالق��ات
الدولية قد تقتضي أحياناً تنشيط إجراءات عقد املعاهدة
أو االس��تغناء ع��ن ش��روط التصدي��ق.
ختـــــــامـــــاً..
خنل��ص م��ن أن��واع االتفاقي��ات الدولي��ة أع�لاه :أن مجي��ع
االتفاقي��ات التجاري��ة ب��كل أنواعه��ا ثنائي��ة أو إقليمي��ة
أو دولي��ة ته��دف إىل إزال��ة احلواج��ز اجلمركي��ة وغ�ير
اجلمركي��ة (اإلداري��ة واملالي��ة والفنية) م��ن أمام حركة
التب��ادل التج��اري ب�ين ال��دول األعض��اء ،وأن االتفاقي��ات
الدولي��ة تلع��ب ال��دور األك�بر يف جم��ال القان��ون الدول��ي
وس��يادة واح�ترام مبادئ��ه ،لذل��ك ج��اء االهتم��ام بدراس��ة
االتفاقي��ات الدولي��ة وأهميته��ا يف حي��اة ال��دول والش��عوب.
نأم��ل أن تش��كل االتفاقي��ات اجلمركي��ة ال�تي مت توقيعه��ا
ب�ين ال��دول الصديق��ة والش��قيقة إضافة حقيقي��ة لتجارة
الس��ودان اخلارجي��ة ،وتع��اجل قضي��ة التع��اون اإلداري
والف�ني املتب��ادل يف اجمل��ال اجلمرك��ي وتس��هيل التج��ارة
وتعزي��ز العالق��ات م��ع ال��دول وتب��ادل املعلوم��ات والزيارات
واخل�برات.
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ما هو املصدر املشع املختوم؟
هو كبسولة صغرية حتتوي على نسبة عالية
م��ن امل��واد املش��عة ،ووضعها داخل الكبس��ولة يكفل
عدم تشتتها يف البيئة يف ظروف تشغيل اعتيادية.
وه��ذه املص��ادر عالي��ة النش��اط اإلش��عاعي ،ال�تي
تق��اس أبعاده��ا ببضع��ة س��نتمرتات ع��ادة ،توض��ع
داخ��ل أجه��زة كب�يرة خمتلف��ة ،تبع��اً للغ��رض
ال��ذي ستس��تعمل م��ن أجل��ه .وهذه األجه��زة توفر
التدري��ع ال��ذي يق��ي املش��غلني ،لكن��ه يس��مح يف
الوق��ت نفس��ه خب��روج احلزم��ة اإلش��عاعية م��ن
اجلهاز ودخوهلا يف املوضع أو اجلس��م املس��تهدف.
مقدمة
يف نوفم�بر 2000م اس��تهل أح��د العم��ال يف تش��غيل
كاشف إشعاعي وهو يف طريقه لدخول حمطة
قوى نووية فرنسية ،وخشية أن يكون العامل قد
تع��رض بش��كل ما لإلش��عاعات يف احملط��ة ،أُجري
فح��ص دقي��ق ملعرف��ة م��ا إذا كان ق��د حلقه تلوث
مشع ،أما نتائج الفحص فقد أثارت قلقاً ليس يف
فرنسا وحسب ،بل يف خمتلف أرجاء العامل أيضاً،
فالعام��ل نفس��ه مل يل��وث ،إال أن أج��زاء م��ن س��وار
س��اعته اليدوي��ة املعدن��ي
وج��دت بأنه��ا مش��عة،
وكش��فت مزي��د م��ن
التحالي��ل أن الدبابي��س
الفوالذي��ة املوج��ودة يف
الس��وار ملوث��ة بآث��ار
م��ن «كوبال��ت »60-وه��و
ش��كل مش��ع م��ن الكوبالت
املعدن��ي.

نقيب شرطة /معاوية حممد املهدي
فرع الوقاية من اإلشعاع واألمن النووي

احلد من املخاطر يف صناعة اخلردة املعدنية

وكان��ت س��اعات م��ن ه��ذا القبي��ل ق��د اس � ُتوردت
م��ن هون��غ كون��غ ،حي��ث ج��ري جتمي��ع أجزائه��ا،
ويف وق��ت الح��ق أُرج��ع مصدر التلوث إىل حمطة
صغ�يرة يف الص�ين كان��ت ق��د وف��رت الف��والذ
املس��تخدم يف دبابي��س الس��وار .ويعتق��د أن رأس
جه��از للع�لاج ع��ن بع��د ،وه��و جه��از يس��تخدم يف
الع�لاج اإلش��عاعي ملرض��ى الس��رطان ،كان ق��د
ُصهر دون قصد باعتباره من اخلردة املوجودة يف
احملطة املذكورة .وقد بيعت الس��اعات يف فرنس��ا
م��ن خ�لال أح��د املخ��ازن الك�برى الدولي��ة ،مم��ا
أث��ار املخ��اوف حي��ال إمكاني��ة أن تك��ون الس��اعات
معروض��ة أيض��اً للبي��ع يف أوروب��ا
وآس��يا وأمريكا اجلنوبية ،وحلسن
احل��ظ مل يظه��ر اس��تقصاء أجرت��ه
اهليئ��ات الرقابي��ة يف خمتل��ف
أحن��اء الع��امل وج��ود س��اعات أخرى
مماثلة قيد التوزيع .غري أنه لو مل
يت��م كش��ف س��اعة واح��دة ملوث��ة
يف حمط��ة نووي��ة فرنس��ية ل��كان
العدي��د م��ن الن��اس ق��د تعرض��وا
جلرعات إشعاعية ضعيفة ،ورمبا

مل تكتش��ف عل��ى اإلط�لاق كمي��ة الف��والذ البالغ��ة
مائ��ة كيلوج��رام ال�تي عث��ر عليه��ا يف حمط��ة
الصني ،وكان من املمكن أن تستخدم تلك الكمية
يف صن��ع منتج��ات اس��تهالكية أخ��رى.
تس��تخدم املص��ادر املش��عة املختوم��ة عل��ى نط��اق
واس��ع يف جم��االت الط��ب والصناع��ة والزراع��ة.
وعندم��ا تس��تخدم لألغ��راض ال�تي ُصمم��ت م��ن
أجله��ا ف��إن فيه��ا منافع بعي��دة األث��ر .وعندما تفقد
تل��ك املص��ادر أو تك��ون يف غ�ير موضعه��ا املناس��ب أو
تس��رق ميك��ن أن ترتت��ب عليها بق��در مماثل عواقب
وخيم��ة.
حادث إشعاعي خطري يف تركيا
حدث يف أنقرة سنة 1993م ..كانت هنالك ثالثة
طرود بصدد إعادة تصديرها إىل أمريكا ومل تصدر
تل��ك املص��ادر ف��وراً ،ب��ل ُخزن��ت دون إذن م��ن اهليئ��ة
الرقابي��ة يف مبن��ى الش��ركة املعني��ة وعل��ى م��ر
الزمن أُخذ طردان من تلك الطرود إىل إسطنبول
�ال مل يكن آمناً،
و ُنق�لا يف نهاي��ة األم��ر إىل مبن��ى خ� ٍ
ويف سنة 1998م بيع هذا املبنى وقام املالكون اجلدد
ببي��ع الطردي��ن عل��ى أنهم��ا خ��ردة معدني��ة إىل
أخوين فنقل األخوان الطردين إىل منزل أسرتهما
وأخذا يفككان احلاويتني الواقيتني للطردين ،بعد
أي��ام أصبح��ا ومعهم��ا آخ��رون مرض��ى بالغثي��ان
والتقي��ؤ ،وق��د ترك��ت يف منطقة س��كنية قطع من
احلاويت�ين املفككت�ين وكذل��ك مص��در مش��ع غ�ير
م��درع عل��ى األق��ل متهي��داً لنقل��ه إىل س��احة خ��ردة
حملي��ة ،وحبل��ول الوق��ت اش��تبه األطب��اء ب��أن يك��ون
التعرض لإلش��عاعات وليس التس��مم باألغذية هو
الس��بب ال��ذي أدى إىل الغثي��ان والتقي��ؤ .كان م��ا
جمموع��ه ( )18ش��خصاً أُدخل��وا املستش��فى وأظه��ر
عش��رة م��ن ه��ؤالء األش��خاص أعراض �اً ت��دل عل��ى
اإلصاب��ة مبتالزمات إش��عاعية خط�يرة .وقد قامت

الس��لطات الرقابي��ة باس��تعادة املص��در الثان��ي قب��ل
صهره.
وخلص��ت االس��تقصاءات ال�تي أُجري��ت إىل أن مثة
ع��دة عوام��ل س��اهمت فيم��ا ح��دث م��ن ضمنه��ا عدم
كفاي��ة األم��ن املُتب��ع عل��ى املص��ادر وع��دم كفاي��ة
عمليات التدقيق الدورية للمصادر املشعة ،وهذان
هم��ا العام�لان الرئيس��ان الل��ذان أتاح��ا لعملي��ة بي��ع
الطرود دون إذن جمراها ،وعدم تعرف من حاولوا
تفكي��ك املص��در عل��ى الرم��ز ال��دال على اإلش��عاعات
امللص��ق عل��ى ذل��ك املص��در ،ول��و نقل��ت املص��ادر إىل
جهة مشغلة مؤهلة ومرخص هلا بتناول النفايات
حل��ال دون وق��وع ه��ذا احلادث.
للمصادر املشعة عالمات ترمز إليها:
«الوريقات الثالث باخللفية الصفراء» هي الرمز
الدول��ي الرمس��ي ال��دال عل��ى اإلش��عاعات ،ويوض��ع
ه��ذا الرم��ز عل��ى املص��ادر أو احلاوي��ات أو األجه��زة،
وق��د تظه��ر أيض �اً كلم��ة «مش��عة» باإلضاف��ة إىل
رم��ز الوريق��ات الث�لاث .وحتم��ل بع��ض احلاوي��ات
املستخدمة يف نقل املصادر املشعة معلومات أخرى
ع��ن مق��دار النش��اط اإلش��عاعي أو ن��وع احلاوي��ة
الواقية.
التدابري الرامية إىل كشف املصادر املشعة:
ُتب�ين ه��ذه احل��وادث أن��ه م��ن األهمي��ة مب��كان
إدراك املخاط��ر ال�تي ُيتم��ل أن تنج��م ع��ن امل��واد
املش��عة والتع��رف عل��ى امل��واد ال�تي ق��د تك��ون مش��عة.
والش��ركات الصغ��رى واملتعامل��ون باخل��ردة
يتعرض��ون بش��كل خ��اص للمخاط��ر إذا مل تتواف��ر
لديه��م نظ��م وإج��راءات مالئم��ة معتمدة ألغراض
الكش��ف مب��ا يكف��ل التحقي��ق م��ن منش��أ اخل��ردة،
وينبغ��ي لألش��خاص الذي��ن يتعامل��ون باخل��ردة
املعدني��ة أن يكون��وا عل��ى علم بوض��ع العالمات اليت
تس��تخدم للدالل��ة عل��ى وج��ود اإلش��عاعات.
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وعالقتها بحقوق الملكية الفكرية
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مقدمة:
ه��ذا املوض��وع يدخ��ل يف جم��ال تنظي��م
التج��ارة عام��ة والتج��ارة اخلارجي��ة ب�ين
ال��دول خاص��ة ،وم��ا ينعك��س عليه��ا م��ن
تصرفات ،ومحاية تلك املمارسات التجارية
عل��ى املس��تويني الدول��ي والوط�ني.
تعريف املنافسة غري املشروعة:
ه��ي اس��تخدام الش��خص لط��رق ووس��ائل
منافي��ة للقان��ون أو الش��رف أو الع��رف ،وال
يش�ترط العتب��ار الفع��ل املك��ون للمنافس��ة
غ�ير املش��روعة أن يك��ون مرتكب��ه متعم��داً
أو س��يئ الني��ة ،ب��ل يكف��ي أن يك��ون منحرف�اً
عن الس��لوك املألوف للش��خص العادي حتى
يع� ّد خط��أ موجب�اً للمس��ؤولية أس��اس دعوى
املنافس��ة غ�ير املش��روعة ،فق��د أش��ار القان��ون
املدن��ي الس��وداني لس��نة 1983م يف ن��ص املادة
( )124إىل أن (كل عم��ل أي��اً كان يرتكب��ه
امل��رء ويس��بب ض��رراً للغ�ير يل��زم م��ن كان
س��بباً يف حدوث��ه بالتعوي��ض).
ه��ذا املوض��وع مبفه��وم مب��ادئ منظم��ة

التج��ارة العاملي��ة يدخ��ل يف مب��دأ التج��ارة
احل��رة وتش��جيع املنافس��ة املش��روعة يف
املنتجات األصلية ذات اجلودة العالية ،وهي
ال�تي تس��ود وتتحك��م يف الت��داول وجت��ذب
املس��تهلك يف االس��تمرار والتعام��ل م��ع مث��ل
ه��ذه املنتج��ات ،فم��ن املؤك��د أن الط��رف
اآلخ��ر ال يقب��ل مب��ا حي��دث م��ن منافس��ة ق��د
يتض��رر التج��ار منه��ا.
علي��ه ج��اء القان��ون لينظ��م حك��م العالق��ة
ب�ين األط��راف املتنافس��ة خلل��ق املوازن��ة ب�ين
التج��ار املتنافس�ين ،واحملافظ��ة عل��ى مب��دأ
حري��ة التج��ارة ،ومحاي��ة م��ن يثب��ت ل��ه ح��ق
مش��روع أثن��اء املنافس��ة غ�ير املش��روعة.
بن��اء عل��ى ذل��ك ،فاملنافس��ة غ�ير املش��روعة
تش��كل خمالف��ة للقان��ون .ويف جمال انتهاك
حق��وق امللكي��ة الفكري��ة يش��كل م��ن ينته��ك
حق��وق امللكي��ة الفكري��ة س��واء أكان��ت
صناعي��ة أم أدبي��ة فني��ة خمالفة ،ويكون قد
ارتك��ب جرمية منافس��ة غري مش��روعة ..من
هنا تظهر العالقة بني انتهاك حقوق امللكية
الفكري��ة واملنافس��ة غ�ير املش��روعة.
صور املنافسة غري املشروعة:
تتمثل املنافس��ة غري املش��روعة يف عدة صور
أهمها:
 -1االعت��داء عل��ى العالم��ة التجاري��ة ال�تي
متيز منتجات شخص عن منتجات شخص
آخ��ر ملنتج��ه ال��ذي حيمل العالم��ة التجارية
األصلية.
 -2تقلي��د ط��رق اإلع�لان ،وذل��ك يك��ون يف
ط��رق اإلع�لان أو البي��ع فه��ي تؤث��ر عل��ى
أه��م عنص��ر يف املتج��ر أو الزبائ��ن والعم�لاء
واالتص��ال به��م.
 -3نش��ر بيان��ات كاذب��ة تس��يء لس��معة
التاج��ر ،وذل��ك بنش��ر وإذاع��ة معلوم��ات غ�ير

صحيح��ة ع��ن بيع��ه وتروجيه للس��لع املقلدة
واملغشوش��ة مث� ً
لا ،أو نش��ر ش��ائعات كاذب��ة
بارتكاب��ه جرائ��م مالي��ة وش��يكات مرت��دة أو
إفالس��ه ،م��ع كث��رة ديون��ه وذل��ك بغ��رض
ص��رف العم�لاء والزبائ��ن ع��ن املتج��ر.
 -4حتري��ض العم��ال الذي��ن يعتم��د عليه��م
املش��روع االس��تثماري املناف��س ،وذل��ك
بتحري��ض العامل�ين أو حثه��م عل��ى الغي��اب
والتس��يب أو اإلض��راب وإغرائه��م مبنحه��م
فوائ��د مالي��ة أكث��ر ،أو كش��ف األس��رار
ووس��ائل العم��ل يف إنت��اج س��لع معين��ة
ومركباته��ا م��ن امل��واد املكون��ة هلا ال�تي تدخل
يف مفه��وم األس��رار التجاري��ة كواح��دة م��ن
حق��وق امللكي��ة الفكري��ة.
 -5وض��ع بيان��ات جتاري��ة مضلل��ة منافي��ة
للحقيق��ة ،املقص��ود بها تضلي��ل اجلمهور بأن
ه��ذا املنت��ج مث� ً
لا يعي��ش مل��دة مخ��س س��نوات،
وأن ه��ذه املي��زة ال تتوف��ر يف حقيق��ة املنت��ج
وذل��ك بقص��د انت��زاع عم�لاء تاج��ر ينافس��ه يف
نف��س املنت��ج.
 -6اس��تعمال االس��م التجاري أو ابتكار االس��م
التجاري ،وذلك بكتابة االسم التجاري الذي
خي��ص متج��ر ميتلك��ه ش��خص آخ��ر يك��ون
مش��ابهاً ل��ه ،وه��ذه الص��ورة متث��ل اعت��داء على
االس��م التجاري.
 -7ختفي��ض س��عر البي��ع لف�ترة طويل��ة

بغ��رض حتطي��م جت��ارة الغ�ير بطريق��ة غ�ير
مش��روعة ملنافس��ته ..كذل��ك البي��ع بأق��ل م��ن
الس��عر األدن��ى املتفق علي��ه بني التجار عموماً
بقص��د ج��ذب عم�لاء التج��ار اآلخري��ن.
دعوى املنافسة غري املشروعة:
تبن��ى ه��ذه الدع��وى عل��ى أس��اس املس��ؤولية
التقصريي��ة ودف��ع الض��رر املوج��ب للتعويض
ع��ن الض��رر احملق��ق الوق��وع ال��ذي وق��ع فع� ً
لا،
ويف ه��ذه احلالة يس��مى املس��تقبل ،أما الضرر
االحتمالي فهو قد يقع وقد ال يقع فال جيرب
بالتعوي��ض عن��ه إال إذا وق��ع فع� ً
لا.
طرفا دعوى املنافسة غري املشروعة:
عل��ي حس��ب األنظم��ة القانوني��ة إلقام��ة
دع��وى ،يتطل��ب ذل��ك وج��ود طرف�ين :املدع��ي
راف��ع الدع��وى واملدع��ى علي��ه مطل��وب يف هذه
الدع��وى ذات اخلصوصي��ة.
 فاملدع��ي :ه��و ذل��ك الش��خص ال��ذي حلق��هالض��رر ج��راء عم��ل غ�ير مش��روع ملناف��س ل��ه
حت��ى ول��و مل يك��ن ه��و املال��ك ،إذ ميك��ن رف��ع
دع��وى املنافس��ة غ�ير املش��روعة.
 املدع��ى علي��ه :ه��و كل ش��خص مرتك��بللفع��ل الض��ار أو مس��ؤول عن��ه ،ق��د يك��ون
ش��خصاً طبيعياً أو معنوياً اعتبارياً ،ويف حالة
تعددهم توجه الدعوى ضدهم مجيعاً بصفه
تضامني��ة متى كانوا متواطئني فيما بينهم.
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كم��ا يف مواس��م الربي��ع تزده��ر ال��ورود وتلب��س
االرض حل��ة زاهي��ة تدخ��ل عل��ي االنف��س بهج��ة
وس��روراً وجتعل من االنس��ان طاقة خالقة تس��مو به
ال��ي غاي��ات رائع��ة ومعط��اءة.
ه��ا ه��ي اجلم��ارك الس��ودانية يف موس��م وذك��رى
املول��د النب��وي الش��ريف وال��ذي اق��ول في��ه:
س��اظل حمتف� ً
لا مبول��د امح��د
واقي��م افراح��اً بذك��ري املول��د
وس��أحتفي وأحتف��ي بري��ع ط��ه
االج��ود
االري��ج
ذي
أن��ا موق��ن أن أحتفال��ي س��نة
ب��ه ان��ال رض��ي الن�بي االس��عد
ه��و ش��افعي ه��و منغ��ذي
ول��ه مق��ام احلم��د الي��وم الغ��د
وه��ي حتتف��ل بذك��رى املولد النبوي الش��ريف تلبس
�زي جديد مييزه��ا ويزيده��ا القاً
حل��ة زاهي��ة ت��زدان ب� ٍّ
عل��ى ال��ق وه��ي داخ��ل منظوم��ة الش��رطة الس��ودانية
وفصي� ً
لا متقدم�اً م��ن فصائله��ا العدي��دة جي��ئ ذل��ك
وق��د آل��ت هيئ��ة اجلم��ارك الس��ودانية عل��ى أن يك��ون
ه��ذا التغي�ير يف مظهره��ا م��ن ناحي��ة ال��زي ان تق��دم
كل م��ا ه��و جدي��د يف االداء املمي��ز ال��ذي عرف��ت ب��ه
يف كل س��نينها العام��رة ،العط��اء الث��ر وآل��ت ايض�اً ان
تعط��ي كل خرباته��ا يف جم��االت اإلقتص��اد لتس��عد

أه��ل الس��ودان احلبي��ب أمن�اً وطمأنين� ً�ة وإس��تقراراً.
ومل��ا تزي��ت هي��ة اجلم��ارك زي�اً جدي��داً عل��ت الوج��وه
عالم��ات الف��رح وح�تي الذي��ن م��ن خ��ارج نط��اق ه��ذه
اهليئة أبدو إعجاباً بذلك وقالوا إنه ٌّ
زي مميز كأهل
اجلم��ارك وه��م دائم�اً مميزون.
فهنيئ�اً هل��م بال� ّ
�زي اجلدي��د ال��ذي ص��ادف إرتدائه��م
ل��ه مول��د خ�ير االن��ام س��يدنا حمم��د صل��ى اهلل علي��ه
وس��لم ،وه��م ي��رددون يف ف��رح متن��ا ٍه ه��ذه االبي��ات
مادح�ين رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم.
أف��رح مبي�لاد احلبي��ب األعظ��م
واط��رب بذك��رى املصطف��ى وت��رمن
وإذا س��ئلت ع��ن الدلي��ل فق��ل
م��ا يف ال�ترمن بالن�بي م��ن مأث��م
ح�بي ل��ه أمل��ى ب��اب س��عادتي
لي��س الس��رور بذك��ره مبح��رم
فأف��رح وصل��ي علي��ه واجع��ل حب��ه
ن�براس قلب��ك يف الزم��ان املظل��م
أتظ��ن م��ن فرح��وا ب��ه ق��د ش��قوا
حاش��ا لرب��ك ذي العط��اء االك��رم
***
وستظل عظيمة هي اجلمارك

املقص��ود بطبيع��ة اإلج��راءات ه��و ه��ل يس��تقل قان��ون
اجلم��ارك بإج��راءات جنائي��ة خاص��ة؟ أم خيض��ع
لقان��ون اإلج��راءات اجلنائي��ة احلال��ي لس��نة 1991م؟
تنص املادة ( )3من قانون اإلجراءات اجلنائية احلالي
عل��ى أنُ ( :تط َب��ق أح��كام ه��ذا القان��ون عل��ى إج��راءات
الدع��وى اجلنائي��ة والتح��ري والضب��ط واحملاكم��ة
واجل��زاءات املتعلق��ة باجلرائ��م املنص��وص عليه��ا يف
القان��ون اجلنائ��ي لس��نة 1991م أو أي قان��ون آخ��ر ،مع
مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها يف أي قانون
آخر).
وتن��ص امل��ادة ( )211م��ن قان��ون اجلم��ارك عل��ى أن��ه:
(م��ع مراع��اة أح��كام ه��ذا الب��اب تطب��ق أح��كام قان��ون
اإلج��راءات اجلنائي��ة لس��نة 1991م بش��أن قضاي��ا
اجلم��ارك ويف االس��تئناف ال��ذي يرف��ع ع��ن أي ق��رار
أو حك��م يص��در في��ه طل��ب بإع��ادة النظ��ر يف تل��ك
الق��رارات أو األح��كام).
ويب��دو م��ن هذي��ن النص�ين أن قان��ون اإلج��راءات
اجلنائية هو القانون العام الذي يطبق يف كل حالة
َ��رد فيه��ا ن��ص يف قان��ون اجلم��ارك ،وأن قان��ون
ال ي ِ
اجلم��ارك ه��و قان��ون خ��اص ُتط َب��ق نصوص � ُه حت��ى
ولو كانت متعارضة مع قانون اإلجراءات اجلنائية
عم�ل ً
ا بالقاع��دة الفقهي��ة أن الع��ام يقي��د اخل��اص.
وكان قان��ون اجلم��ارك لس��نة 1939م وتعديالت��ه
الالحق��ة تنظ��م موض��وع الطع��ن باالس��تئناف يف
األح��كام الص��ادرة يف دع��اوى اجلم��ارك عل��ى الوج��ه
اآلت��ي:
نص��ت امل��ادة ( )224عل��ى أن��ه :يُرف��ع االس��تئناف
بعريض��ة مكتوب��ة م��ن احملك��وم علي��ه أو م��ن النائ��ب
الع��ام إىل:
الش��خص املف��وض يف ق��رار أو حك��م أو
أ)
كليهم��ا ص��در يف قضي��ة مجركي��ة م��ن حمكم��ة
ك�برى أو م��ن قاض��ي مديري��ة جيل��س بصفت��ه م��ن
الدرج��ة األوىل.
قاض��ي املديري��ة يف أي ق��رار أو حك��م أو
ب)
كليهم��ا ص��در م��ن الدرج��ة األوىل غ�ير قاض��ي

مقدم شرطة حقوقي
د .سالمة حسن إبراهيم

طبيعة اإلجراءات

املديري��ة.
وتن��ص امل��ادة ( )225على أنه( :جيب أن تقدم عريضة
االس��تئناف املش��ار إليه��ا يف امل��ادة ( )224خ�لال أربع��ة
عش��ر يوم�اً م��ن تاريخ صدور الق��رار أو احلكم).
وتن��ص امل��ادة ( )226عل��ى أن��ه( :جي��ب عل��ى الش��خص
املف��وض أو قاض��ي املديري��ة عل��ى حس��ب األح��وال أن
يرس��ل ص��ورة م��ن عريض��ة االس��تئناف إىل النائ��ب
الع��ام أو إىل احملك��وم علي��ه أيهم��ا يك��ون املس��تأنف
ض��ده؟ ...اخل).
لق��د اس��تقطعت قوان�ين اجلم��ارك الالحق��ة ه��ذه
النصوص دون أن تشري يف مادة مماثلة للمادة ()211
املشار إليها ،ولكن حمكمة االستئناف مع خلو النص
ال��ذي ينظ��م الطعن لالس��تئناف يف قضايا اجلمارك،
إىل أن( :ه��ذه ه��ي امل��واد ال�تي نظم��ت إج��راءات
االستئناف يف قضايا اجلمارك) ومبراجعة هذه املواد
جن��د أنه��ا تقص��د تنظي��م إج��راءات االس��تئناف أم��ام
الش��خص ال��ذي يفوض��ه وزي��ر املالية ،وأم��ام حمكمة
املديري��ة .وجن��د أن قان��ون اجلم��ارك مل يتعرض إىل
هذه الطريقة اليت يرفع بها االس��تئناف ضد قرارات
حمكم��ة املديري��ة أو حمكم��ة االس��تئناف .وال جن��د
أيض�اً يف ذل��ك القان��ون م��ا جيع��ل نتيج��ة االس��تئناف
أم��ام حمكم��ة املديري��ة ه��ي أح��كام نهائي��ة.
وم��ن هن��ا جند أن القانون الواجب التطبيق هو قانون
اإلج��راءات اجلنائي��ة ،إذ إن��ه القان��ون صاح��ب الوالية
العام��ة ،وقان��ون اجلمارك هو قانون خاص.
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االتجار بالبشر السودان
«ما بين اإلمكانيات والتحديات»

2

وضع السودان يف مرتبة متقدمة يف جمال
جهاز املغرتبني ..جهود مقدرة
جتارة البش��ر ،وأن صدور القانون سيحسن
أك��د دكت��ور كرار التهام��ي األمني العام
من موقع السودان يف هذا التصنيف ،مشرياً
جله��از تنظي��م ش��ؤون الس��ودانيني باخلارج
إىل أهمي��ة املتابع��ة والتوثي��ق حل��االت
يف حديث سابق قيام اجلهاز جبهود مقدرة
وضحاي��ا االجت��ار بالبش��ر حت��ى خي��رج
للح��د م��ن ظاه��رة اهلج��رة غ�ير الش��رعية،
الس��ودان م��ن التصني��ف املتأخ��ر ،ومواجه��ة
ال�تي ه��ي م��ن أولوياته ،خاصة بع��د أن وقع
الظاه��رة والتطل��ع إىل جمتم��ع معاف��ى.
كث�ير م��ن املهاجري��ن الس��ودانيني يف
وق��ال إن االجت��ار بالبش��ر صناع��ة
براث��ن ه��ذه الظاه��رة ،وتكللت اجلهود
حتقيق -عمر سيكا
ضخم��ة وهل��ا عائ��د مال��ي يضاه��ي
بإص��دار قان��ون مكافح��ة االجت��ار
جت��ارة الس�لاح واملخ��درات ،مبين �اً أن
بالبش��ر ال��ذي أجازه الربملان الس��وداني
مؤخ��راً ،حي��ث ك� ّون اجلهاز جلنة لوضع تصور ملش��روع مرك��ز الس��ودان لدراس��ات اهلج��رة والتنمي��ة والس��كان
القان��ون للجه��ات املختص��ة وإع��داد الدراس��ة مقارن��ة جبه��از املغرتب�ين يتن��اول احل��راك الس��كاني والتنمي��ة
بالقوان�ين املش��ابهة يف س��وريا ،مص��ر ،األردن واإلم��ارات ،والقضايا النفس��ية وانعكاسات اهلجرة بصورة منهجية،
كم��ا أق��ام ع��دد من الن��دوات وأنتج فيلماً توثيقياً س��لط واصف �اً العق��ود غ�ير املتف��ق عليه��ا واضطه��اد الوافدي��ن
الض��وء عل��ى ظاه��رة اهلج��رة غري الش��رعية وخماطرها ،واملهاجري��ن بأن��ه اجتار بالبش��ر ،مؤكداً ضرورة االتفاق
إىل جان��ب عق��د ورش��ة م��ع منظم��ة اهلج��رة الدولي��ة عل��ى تعري��ف موح��د ملصطل��ح االجت��ار بالبش��ر.
وحوار جمتمعي حول القانون إىل أن مت إصدار القانون شرق السودان ..مسرح كبري لالجتار بالبشر
بع��د تلم��س اجله��از إلش��كاالت اهلج��رة غ�ير الش��رعية ،يع�� ّد ش��رق الس��ودان مس��رحاً لظاه��رة تهري��ب البش��ر
وأوضح أن التقرير األمريكي اخلاص بتصنيف اهلجرة م��ن املعس��كرات ،وتع��رف ه��ذه الظاهرة مبس��ميات أخرى
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منه��ا اجلرمي��ة املنظم��ة واالجت��ار بالبش��ر ،وغ�ير ذل��ك من حتذيرات برملانية
املسميات اليت تعرب عن مضمونها املستقبح .ونظراً التساع ق��ال األس��تاذ حمم��د طاه��ر أوش��ام ،عض��و الربمل��ان ،ال��ذي
احل��دود الش��رقية للس��ودان م��ع إريرتيا وإثيوبي��ا ومنطقة أكد أن ظاهرة تهريب البش��ر تعاني منها واليات الش��رق
الق��رن األفريق��ي ،حي��ث تتدف��ق أع��دد م��ن مواط�ني تل��ك عام��ة ،لك��ن بصف��ة خاصة والية كس�لا ،قال إن الظاهرة
ال��دول هرب �اً م��ن األوض��اع ال�تي تس��ود فيه��ا ،وحبث �اً ع��ن أصبح��ت مقلق��ة ،وذك��ر أوش��ام أن ش��رق الس��ودان أصب��ح
ف��رص أفض��ل للعي��ش ،ب��دأت ه��ذه الظاه��رة تنتش��ر.
غ�ير آم��ن م��ن ه��ذه الظاه��رة ،وأن املواطن�ين هن��اك بات��وا
ونتيج��ة لتصاع��د وت�يرة الالجئ�ين واملخاط��ر ال�تي قلق�ين م��ن تفش��يها رغ��م اجله��ود ال�تي تق��وم به��ا س��لطات
يتعرض��ون هل��ا ،أعرب��ت األم��م املتح��دة ع��ن قلقه��ا جت��اه الوالي��ة ،وح��ذر م��ن انتش��ار الظاه��رة لتط��ال والي��ات
ظاه��رة االجت��ار بالبش��ر ال�تي يتع��رض هل��ا الالجئ��ون ،الس��ودان األخ��رى.
وأك��دت املنظم��ة أن ش��رق الس��ودان ب��ات مع�براً لعصاب��ات وع��زا أوش��ام تنام��ى الظاه��رة إىل ع��دم وج��ود قان��ون رادع،
تهري��ب البش��ر.
داعي�اً إىل ض��رورة وض��ع قان��ون احت��ادي ،مبين�اً أن��ه رغ��م
وج��ود قان��ون بوالي��ة البح��ر األمح��ر ملنع تهريب البش��ر إال
كسال األكثر تضرراً
كاف ،واس��تبعد أن تك��ون وراء الظاه��رة عصابات
أق��رت ش��رطة والي��ة كس�لا بتزاي��د جرائ��م االجت��ار أن��ه غ�ير ٍ
منظم��ة حي��ث ق��ال( :يف اعتق��ادي أن م��ن يق��وم بعملي��ات
بالبش��ر وتهريبه��م ع�بر الوالي��ة ،وأش��ارت إىل أن ع��دد
تهري��ب البش��ر عصاب��ات متفلت��ة هدفه��ا احلص��ول عل��ى
الضحاي��ا املس��جلني لديه��ا خ�لال الع��ام املاض��ي بل��غ ()200
املال).
ضحي��ة .وق��ال مدي��ر ش��رطة الوالي��ة الل��واء حيي��ى اهل��ادي
س��ليمان إن جرائ��م تهري��ب البش��ر واالجت��ار به��م اخت��ذت مافيا تهريب البشر
طرق��اً نوعي��ة خمتلف��ة خ�لال ه��ذا الع��ام ،موضح��اً أن جن��د أن قي��ادات ش��رق الس��ودان ق��د اعرتف��وا بتزاي��د
وع�بر مب��ارك م�بروك س��ليم القيادي
املهرب�ين يس��تخدمون وس��ائل التنك��ر والتموي��ه ،وكش��ف الظاه��رة يف الش��رقّ ،
عن إلقاء القبض على ثالثة من املهربني بصحبتهم فتاة م��ن أبن��اء ش��رق الس��ودان ع��ن قلق��ه جت��اه اتس��اع دائ��رة
متنك��رة يف زي رج��ل ،فيم��ا جيري البحث عن تس��ع فتيات عملي��ات اخلط��ف وتهريب وبيع البش��ر يف ش��رق الس��ودان،
اع�ترف امله��رب بتهريبه��ن ،وق��ال إن العصاب��ات ختتط��ف وأب��دى اس��تعداده للعمل ضمن املنظم��ات األخرى للقضاء
األجان��ب أثن��اء عبوره��م وجتربه��م عل��ى دفع فدي��ة مقابل عل��ى الظاه��رة ،وأش��ار س��ليم إىل أن مافي��ا حت��ض جه��ات
إخالء س��بيلهم ،وس��ط مطالب مواطين كس�لا للس��لطات معارض��ة ومنظم��ات وبع��ض األجه��زة متورط��ة يف القي��ام
حبسم جرمية االجتار بالبشر ومعاقبة مرتكبيها بأقصى به��ذا النش��اط مس��تغلة ش��رق الس��ودان مس��رحاً لعملياته��ا
العقوب��ات ،حي��ث أعل��ن وال��ي كس�لا ع��ن تش��كيل جلن��ة غ�ير املش��روعة ،كم��ا أمل��ح إىل ت��ورط بع��ض أف��راد القبائل
أمني��ة بالوالي��ة للح��د م��ن ظاه��رة التهري��ب واالجت��ار يف تهري��ب البش��ر .وأعل��ن س��ليم يف اجتم��اع لت��دارس
بالبشر ،مشرياً إىل أن اللجنة بالفعل بدأت عملها امليداني القضي��ة ال��ذي عق��د يف والي��ة كس�لا ع��ن بداي��ة احل��رب
ع�بر قواف��ل ودوري��ات أمني��ة .وأوض��ح وال��ي الوالي��ة آدم على املتورطني يف تش��ويه مسعة بالده ،وأكد أن عمليات
مج��اع أن هن��اك قلق �اً دولي �اً م��ن الظاه��رة ،حي��ث ش��هدت التهري��ب تت��م ع�بر والي��ات ش��رق الس��ودان وع�بر احل��دود
الف�ترة القريب��ة املاضي��ة تواف��د عدد من املنظم��ات الدولية مع إريرتيا باش�تراك منظمات عاملية تعمل على اس��تقبال
وبع��ض الس��فراء املعتمدين بالس��ودان لزي��ارة الوالية ،ومت ه��ؤالء املهاجري��ن ،ليت��م بيعه��م واملتاج��رة بأعضائه��م.
ع��رض فك��رة عم��ل مش�ترك معه��م للح��د م��ن الظاه��رة.
وكش��ف س��ليم ع��ن ش��بكة تض��م صومالي�ين وإثيوبي�ين
القضارف
وإريرتيني ،ضالعة يف هذا النوع من التجارة القذرة تعمل
ش�دّد الض��و حمم��د املاح��ي ،وال��ي القض��ارف الس��ابق ،عل��ى بتقني��ات عالي��ة وت��دار من الداخ��ل واخلارج.
ض��رورة توف�ير األم��ن واحلماي��ة الالزم�ين حل��دود الب�لاد خبري :جيب مراجعة القوانني
م��ن ناحي��ة الش��رق ،وع��زا املاح��ي تدف��ق الالجئ�ين من دول
اخلب�ير القانون��ي والربملان��ي الس��ابق د .إمساعي��ل احل��اج
اجل��وار على الس��ودان عرب احل��دود إىل كون البالد جاذبة
موس��ى أك��د أن االجت��ار بالبش��ر جرمي��ة يعاق��ب عليه��ا
للعمال��ة ،جبان��ب ط��ول الش��ريط احل��دودي ب�ين والي�تي
القان��ون ،مضيف��اً إن��ه (ومن��ذ الس��بعينيات هنال��ك عم��ل
القض��ارف وكس�لا م��ع اجلارت�ين إثيوبي��ا وإريرتي��ا.
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ملراجعة القوانني مع الشريعة اإلسالمية يف كل اجملاالت
اجلنائي��ة واملدني��ة لتتماش��ى م��ع تعالي��م اإلس�لام) ،وألن
القانون يتأثر مبا حييط به من البيئة ،لذا (يف حال ظهور
مث��ل ه��ذه الظواه��ر جيب مراجع��ة القان��ون) ،ألنه من غري
املقبول أن يتم التعامل مع البشر كسلع جتري املساومة
عليه��م واملطالب��ة بدف��ع الفدي��ة من ذويه��م أو بيعهم كما
حي��دث ،وأض��اف احل��اج موس��ى إن��ه (الب��د أن تتحرك كل
اجله��ات العدلي��ة ،والش��رطة ،واألمن ،ومنظم��ات اجملتمع
املدن��ي حملارب��ة مث��ل ه��ذه الظاه��رة قبل أن تتفش��ى).
تهريب البشر ..روايات عديدة
يع� ّد ش��رق الس��ودان مس��رحاً لعملي��ات تهريب البش��ر لعدة
أسباب يأتي يف مقدمتها طول احلدود خاصة بني كسال
والقض��ارف م��ع إثيوبي��ا ،ونظ��راً لدخ��ول الالجئ�ين بكثافة
عالي��ة م��ن إريرتي��ا وإثيوبي��ا ،فإنه��م ميثل��ون الفريس��ة
الس��هلة لتج��ار البش��ر ،وق��د روى لن��ا ش��هود عي��ان كي��ف
تت��م عملي��ة التهري��ب ،وذك��روا يف إفاداته��م أن اخلط��وة
األوىل تت��م ع��ن طري��ق االتفاق مع السماس��رة من اجلانب
اإلثيوب��ي ،الذي��ن يرتقب��ون جميء الليل لب��دء حتركاتهم
س��راً ،ويت��م جتمي��ع الع��دد املطل��وب تهريب��ه إىل داخ��ل
احل��دود الس��ودانية يف املناط��ق ال�تي تفص��ل ب�ين البلدي��ن،
وبعده��ا يت��م تس��ليمهم إىل مساس��رة س��ودانيني ،وه��ؤالء
بدورهم يعربون بهم طرقاً وعرة وبعيدة بواسطة «أدالء»
يعرف��ون ش��عاب ه��ذه الط��رق ،ال�تي تك��ون ع��ادة بعي��دة ع��ن
مراقب��ة ش��رطة احل��دود حت��ى داخ��ل األراض��ي الس��ودانية.
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وحس��ب إف��ادات ش��هود عي��ان اس��تجوبتهم الش��رطة
مؤخ��راً ف��إن األش��خاص الذين يدفعون نص��ف قيمة مبلغ
التهري��ب املتف��ق علي��ه م��ن إثيوبي��ا أو إريرتي��ا ،وميك��ن أن
يدف��ع الش��خص الواح��د مبلغ�اً يص��ل أحيان�اً إىل ( )3آالف
دوالر يف ح��ده األعل��ى و( )1250دوالراً يف ح��دة األدن��ى،
يتحرك��ون ع�بر والي��ة القض��ارف ،أم��ا الذي��ن يدفع��ون
كامل املبلغ فيتم حتريكهم عرب وسائل نقل حملية لي ً
ال
إىل اخلرط��وم ع�بر منطق��ة البطان��ة ،حي��ث يتم تس��ليمهم
يف حملي��ة ش��رق الني��ل إىل مجاع��ات أخ��رى إىل أن يصل��وا
اخلرطوم .وتفيد إحصائيات سابقة أن بالغات التسلل يف
القضارف بلغت حوالي ( )%26من إمجالي بالغات الوالية،
وأن األجان��ب الذي��ن ارتكبوا جرائم خالل العام املاضي بلغ
عدده��م ( )3349أجنبي �اً.
ونظ��راً لنش��اط الظاه��رة ونتيج��ة ملتابع��ة امت��دت ألش��هر
اس��تطاعت الس��لطات املختص��ة إلق��اء القب��ض على رؤوس
عصاب��ات البش��ر ،يف الوق��ت ال��ذي يوجد فيه مئات الش��باب

داخ��ل معس��كرات متنقلة عل��ى احلدود كان من املفرتض
أن يت��م تهريبه��م إىل إس��رائيل ،بع��د حتقيق��ات مش��ددة يف
والي��ات ش��رق الس��ودان ،وم��ن ث��م متكن��ت الس��لطات هن��اك
م��ن إلق��اء القب��ض على عدد كبري ممن يتاجرون بالبش��ر
ويهربونه��م إىل إس��رائيل ع�بر صحراء س��يناء .كما ألقت
السلطات القبض على عدد من األشخاص يديرون مكتباً
لالتص��االت ،ويت��م ع��ن طريق��ه حتويل العم�لات من وإىل
إس��رائيل وأوروب��ا ع�بر جهة ثالث��ة ،ومن الذين مت القبض
عليه��م م��ن حيمل��ون جنس��يات إريرتي��ة وس��ودانية ،ويقوم
املهرب��ون أيض�اً بابت��زاز الضحايا ،وذل��ك باالتصال بذويهم
طلب�اً للمزي��د م��ن امل��ال لقاء الص��رف اليومي عليهم.
توصيات للحد من الظاهرة
واس��تعرض مرك��ز الس��ودان لدراس��ات اهلج��رة والتنمي��ة
والسكان جبهاز املغرتبني تاريخ اهلجرة وأنواعها وأمناطها
واهلجرة غري الش��رعية ،واألس��باب والدوافع واهلجرة غري
الشرعية إىل الدول األوروبية واخلطة األوروبية حملاربة
اهلج��رة غ�ير الش��رعية ،وسياس��ات االندم��اج والعوائق اليت
تواجهه��ا ،والسياس��ات واآلليات األمني��ة لالحتاد األوروبي
ملكافح��ة اهلج��رة غ�ير الش��رعية ،تضمنته��ا الورق��ة وق��دم
ع��دة توصي��ات جلع��ل اهلج��رة إجيابي��ة متثل��ت يف ضرورة
اح�ترام حق��وق اإلنس��ان األساس��ية مب��ا فيه��ا احلق��وق
الثقافي��ة للمهاجري��ن كاف��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن وضعه��م
القانون��ي ،وتعزي��ز التع��اون يف جم��ال اهلج��رة واألم��ن،
كذلك تيس�ير إجراءات ّ
مل مشل أس��ر املهاجرين والقضاء
عل��ي أش��كال التميي��ز كاف��ة ب�ين املهاجري��ن األفارق��ة
وغريه��م م��ن املهاجري��ن إىل أوروب��ا لتعزي��ز اندماجه��م يف
تل��ك ال��دول ،وتقدي��م دع��م للدول��ة األص��ل لبن��اء هي��اكل
تس��اعد عل��ى إع��ادة دم��ج العائدي��ن طوعي�اً يف جمتمعه��م،
ومس��اعدة املهاجري��ن عل��ى عم��ل اس��تثمارات يف أوطانه��م،
إىل جانب إنش��اء ش��راكات بني اجلامعات واملعاهد الفنية
يف ال��دول املص��درة وال��دول املس��تقبلة للهج��رة وبرام��ج
للتدريب املهين لالرتقاء مبستوى مواطين الدول املصدرة
للهج��رة لتعويضه��م ع��ن هج��رة الكف��اءات .وأيض��اً م��ن
التوصي��ات العم��ل عل��ى إنش��اء مرص��د إقليم��ي للهج��رة
ليعم��ل عل��ى بن��اء قواع��د بيان��ات وإحص��اءات ح��ول نط��اق
واجتاه��ات ومس��ات ظاه��رة اهلج��رة العربي��ة إىل أوروب��ا،
وتعزي��ز مق��درات الش��ركاء يف جمال السياس��ات اهلجرية
واألمني��ة وتش��ديد العقوب��ات املفروض��ة عل��ى املتاجرة بني
األفراد واملهربني ،وإصدار املهاجر وثيقة مكتوبة تتضمن
حقوق��ه وواجبات��ه كاف��ة مبج��رد وصول��ه أراض��ي الدول��ة
املس��تقبلة.

خصائص وسلبيات الضريبة على
القيمة املضافة
( )GATTوحتري��ر التج��ارة الدولي��ة
مم��ا جع��ل اإلي��رادات اجلمركية تفقد
الكث�ير م��ن أهميته��ا كمص��در إي��راد
للخزين��ة العام��ة.1

( )1اخلصائص
أ .ضريب��ة عام��ة تش��مل مجي��ع
النش��اطات والعملي��ات (م��ا ع��دا املعف��اة
منه��ا) عن��د تس��ليم واح��دة م��ن الس��لع
وتأدي��ة اخلدم��ات واالس��ترياد ،وإذا
كان��ت بع��ض ال��دول تطب��ق نس��باً
متع��ددة.

( )2السلبيات
عميد شرطة
أمحد سبت
دائرة التخطيط

أ .الضريب��ة يتحمله��ا املس��تهلك بش��كل
كام��ل وتعف��ي املنت��ج م��ن حص��ة
الضريب��ة ال�تي يتوج��ب علي��ه
دفعه��ا.

ب .ضريب��ة غ�ير مباش��رة يتحمل
عبئه��ا املس��تهلك ويلع��ب البائ��ع
للس��لعة أو امل��ؤدي للخدم��ة أو
ب .حتمي��ل خمتل��ف طبق��ات
املستورد دور اجلباية الذي يدفع
الش��عب قيم��اً متس��اوية م��ن
الضريبة للدولة ثم يس�ترجعها من املستهلك ضمن
ً ً الضريبة نتيجة فرض الضريبة على سلع أساسية.
سعر اخلدمة أو السلعة ،وتؤمن إيراداً ضريبيا وافرا
ومنتظم�اً.
ج .إمكانية حصول (االزدواج الضرييب).
ج .ضريب��ة غ�ير تراكمي��ة تدف��ع عن��د كل مرحل��ة د .اإلي��رادات م��ن ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة ه��ي أق��ل
م��ن مراح��ل ال��دورة االقتصادي��ة وه��ذه م��ن أه��م بكث�ير مم��ا كان متوقع��اً ألنه��ا صعب��ة التطبي��ق
ميزات هذه الضريبة إذ حتصل وتدفع جمزأة .وهي ومكلف��ة م��ن ناحي��ة اإلدارة والتحصي��ل.
حتتس��ب على س��عر البيع جمرداً من قيمة الضريبة
املدفوعة لكنها تراكمية عند استرياد سلع خاضعة
للرس��م اجلمرك��ي والقيم��ة املضافة.
رابع��اً -التش��ابه واالخت�لاف ب�ين ضريب��ة القيم��ة
د .ضريب��ة حيادي��ة لي��س فيه��ا ازدواجي��ة .املب��دأ املضاف��ة وضريب��ة املبيع��ات
األساس��ي هلذه الضريبة هو إعفاء عمليات التصدير
م��ن الضريب��ة على القيمة املضافة وإخضاع عمليات
االسترياد هلا ،وأنه من املستحيل نتيجة هلذا اإلعفاء
أن ختض��ع س��لعة للضريب��ة عن��د التصدي��ر (يف بل��د
املنش��أ) وختض��ع للضريب��ة عن��د االس��ترياد (يف بل��د
االس��ترياد).
هـ .تش��كل حافزاً مهماً لالس��تثمار ألنها على اإلنفاق
االس��تهالكي ولي��س عل��ى الس��لع الرأمسالي��ة ،مم��ا
ي��ؤدي إىل خف��ض تكلف��ة االس��تثمار وإجي��اد وف��ر
ضري�بي ي��ؤدي إىل الرأمسالي��ة ،زي��ادة الس��يولة عن��د
املس��تثمرين .وتق��وم عل��ى مب��دأ اخلف��ض التدرجي��ي
للضرائ��ب اجلمركي��ة وذل��ك بع��د اعتم��اد اتفاقي��ة

الضريب��ة العام��ة عل��ى املبيع��ات ه��ي ضريب��ة غ�ير
مباش��رة تف��رض عن��د نقط��ة اس��ترياد أو بي��ع الس��لع
واخلدم��ات اخلاضع��ة للضريب��ة عن��د جت��اوز قيم��ة
املبيع��ات أو اإلي��رادات الس��نوية ح��داً معين��اً تق��رره
الس��لطة ،أم��ا الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة فه��ي
ضريب��ة تت��م جبايته��ا م��ن مبيع��ات الس��لع كاف��ة يف
كل مرحل��ة م��ن مراح��ل اإلنت��اج والس��مة احمل��ددة
هل��ا ه��ي خص��م الضريب��ة ال�تي تدفعه��ا املنش��آت عل��ى
املدخ�لات املادي��ة (س��لع وخدم��ات) م��ن الضرائ��ب
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املس��تحقة عل��ى مبيعاته��ا.
يف الضريب��ة العام��ة عل��ى املبيع��ات باحلص��ول عل��ى
فات��ورة ضريبي��ة أصلي��ة وال يهت��م بالتال��ي بضم��ان
وفيم��ا يل��ي أه��م الف��روق م��ن حي��ث املس��مى والتطبي��ق
توري��د ه��ذه الضريب��ة ،حي��ث ال يس��تفيد م��ن اخلص��م
يف دول الع��امل:
الضري�بي ملدخ�لات مش�ترياته م��ن الس��لع واخلدم��ات
ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة يت��م حتصيله��ا خ�لال مجي��ع م��ن الضريب��ة املس��تحقة عل��ى مبيعات��ه.
مراح��ل اإلنت��اج ،يف ح�ين أن ضريب��ة املبيع��ات يت��م
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة ال تؤث��ر عل��ى األس��عار
حتصيلها يف املرحلة األخرية من مراحل اإلنتاج وبيع
ال�تي تق��وم املنش��أة بدفعه��ا يف النهاي��ة عل��ى مدخ�لات
الس��لعة أو اخلدم��ة.
اإلنت��اج م��ن الس��لع واخلدم��ات ،لذل��ك فإنه��ا ال ُت��دث
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة تس��مح خبص��م اختال ً
ال وتشويهاً يف القرارات اخلاصة باإلنتاج يف حني
الضريب��ة عل��ى مدخ�لات اإلنت��اج م��ن الضريب��ة عل��ى أن ضريب��ة املبيع��ات عل��ى مدخ�لات اإلنت��اج من الس��لع
خمرج��ات اإلنت��اج ،حي��ث يع� ّد اخلص��م الضري�بي م��ن واخلدم��ات تس��اهم يف ارتفاع كلف��ة هذه املدخالت يف
السمات الرئيسية هلذه الضريبة ،أما ضريبة املبيعات اإلنت��اج ،خاص��ة عندما يكون مع��دل الضريبة مرتفعاً.
فم��ن الصع��ب التأك��د م��ن أنه��ا ال تش��مل مدخ�لات
إن الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة جي��ري حتصيله��ا
األعم��ال حي��ث ال يس��مح يف ح��ال تطبيقه��ا باخلص��م
عل��ى امت��داد سلس��لة مراح��ل إنت��اج وبي��ع الس��لع
الضري�بي ملدخ�لات اإلنت��اج م��ن الضريب��ة املس��تحقة
واخلدم��ات مم��ا يضي��ف نوع�اً م��ن الش��فافية عل��ى آث��ار
عل��ى خمرج��ات اإلنت��اج.
الضريب��ة ،يف ح�ين حتص��ل الضريب��ة العام��ة عل��ى
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة تع��زز مفه��وم الرقاب��ة املبيع��ات م��رة واح��دة يف املرحل��ة النهائي��ة إلنت��اج وبيع
الداخلية الذاتية ،حيث إن مشرتي السلعة أو اخلدمة الس��لعة أو اخلدم��ة.
حي��رص عل��ى احلص��ول عل��ى فات��ورة ضريب��ة أصلي��ة
إن ضريبة املبيعات تع ّد مناس��بة وذات جدوى وحتقق
تتضمن مقدار الضريبة من مورد السلعة أو اخلدمة
أهدافه��ا بش��كل أفض��ل عن��د املس��تويات املنخفض��ة م��ن
حت��ى يتمك��ن م��ن احلص��ول عل��ى قب��ول خصمه��ا م��ن
الضريبة ،وعندما ال يتجاوز معدل الضريبة ()%10
ضريبة مبيعاته ،وبالتالي يس��اهم مش�تري الس��لعة أو
م��ن قيم��ة الس��لعة أو اخلدم��ة ،أم��ا عندم��ا يتج��اوز
اخلدم��ة يف الرقاب��ة لضمان توريد الضريبة للخزينة
معدل الضريبة ( )%10من قيمة السلعة أو اخلدمة
العام��ة للدول��ة ،وال يهت��م مش�تري الس��لعة أو اخلدمة
ف��إن القيم��ة املضاف��ة تع� ّد أفض��ل وذات جدوى.
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خامساً -أهداف تطبيق الضريبة على القيمة املضافة يتعلق باعتبارات العدالة واحلصيلة يف الضرائب غري
املباش��رة فيمك��ن احل��د في��ه بإتب��اع ن��وع م��ن الت��درج يف
األه��داف املرج��وة م��ن ضريبة القيم��ة املضافة ()VAT
فئاته��ا وهياكله��ا.
ه��ي ذاته��ا اليت ترجى من أي نظام ضرييب ،وتتلخص
يف توفري قدر معقول من اإليرادات بأقل تكاليف إدارية  /3كفاءة النظام الضرييب :إن إدخال الضريبة على
ممكن��ة ،كم��ا يه��دف إدخ��ال ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة القيم��ة املضاف��ة يزيد من الكف��اءة يف النظام الضرييب
إىل تبس��يط التش��ريع الضري�بي حت��ى يس��هل هضم��ه مع توفر السمات التالية:
من قبل دافعي الضرائب ،وكذلك العمل على ترقية
األداء الضري�بي .ونتج��ت تل��ك األه��داف ع��ن سياس��ات أ .أن جي��د تطبي��ق الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة
اإلص�لاح الضري�بي اليت انتظم��ت معظم الدول خالل م��ن األث��ر التسلس��لي املرتاك��م ال��ذي ي�لازم ضريب��ة
العقدي��ن األخريي��ن  ،1980 - 1970وحتم��ت تل��ك املبيع��ات.
السياس��ات ض��رورة املواءم��ة ب�ين الضرائ��ب املباش��رة ب .أن حت��ل ه��ذه الضريب��ة مش��كلة الفئ��ات املتع��ددة
وغ�ير املباش��رة مم��ا أدى إىل البح��ث ع��ن س��بل لتطوي��ر بفئ��ة واح��دة.
العم��ل الضري�بي حي��ث ارتب��ط تطبي��ق الضريب��ة عل��ى
القيم��ة املضاف��ة بتحقي��ق ع��دد من األه��داف أهمها :ج .أن حتتوي على فئة صفرية للصادر.
 /1زي��ادة اإلي��رادات املالي��ة :إن التخطي��ط لربام��ج د .أن حتد من كمية اإلعفاءات على السلع احمللية.
التنمي��ة االقتصادية واإلش��راف عل��ى تنفيذها يتطلب ه��ـ .أن تراع��ى فيه��ا احليادي��ة بتوحي��د الفئ��ات عل��ى
تعبئ��ة امل��وارد م��ن القطاع��ات احلكومي��ة لتموي��ل تل��ك الس��لع احمللي��ة واملس��توردة املتجانس��ة.
الربام��ج ،كم��ا أن هنال��ك أم��راً بال��غ األهمي��ة وه��و
توف�ير تل��ك امل��وارد للتموي��ل يف الوق��ت املناس��ب خاص��ة و .أن يت��م اإلص�لاح يف اهلي��كل الضري�بي م��ع اإلص�لاح
إذا كان��ت مش��اريع التنمي��ة يتطل��ب تنفيذه��ا يف يف العم��ل اإلداري.
مراح��ل ،وحت��ى ال حيص��ل االختن��اق يف التموي��ل لتلك ي��رى الباح��ث أن اجت��اه الس��ودان لتطبي��ق الضريب��ة
املراح��ل ،مث� ً
لا القط��اع الزراع��ي يف مرحل�تي اإلع��داد عل��ى القيم��ة املضاف��ة رمب��ا يرج��ع لألس��باب اآلتي��ة:
الزراعي واحلصاد ومرحلة التصدير ،حيث إن تقارب
مراح��ل التحصي��ل يف الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة أن تنام��ي ظاه��رة العومل��ة واجت��اه معظ��م ال��دول حن��و
م��ع مراح��ل مش��اريع التنمي��ة االقتصادي��ة يع � ّد م��ن حتري��ر التج��ارة خاص��ة بع��د تعاظ��م دور منظم��ة
أق��وى احلج��ج ال�تي تس��اق بواس��طة مناص��ري تطبي��ق التج��ارة العاملي��ة وتبنيه��ا هل��ذه األف��كار م��ع ظه��ور
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة ،خاص��ة وأن العائ��د التكت�لات االقتصادي��ة واإلقليمي��ة مث��ل الس��وق
أصب��ح يش��كل م��ا يق��ارب ( )%30م��ن مجل��ة اإلي��رادات األوروبية املشرتكة ،جعل السودان يطمع يف الوصول
لل��دول ال�تي وف��رت املن��اخ املناس��ب لتطبي��ق وجن��اح إىل عضوي��ة منظم��ة التج��ارة العاملي��ة والتع��اون م��ع
االحت��اد األوروب��ي وغريهم��ا بتخفي��ض التعرف��ة
الضريب��ة عل��ى القيم��ة املضاف��ة.
اجلمركي��ة م��ن خ�لال منف��ذ حتري��ر التج��ارة وإزالة
 /2حتقي��ق العدال��ة الضريبي��ة :م��ن املعل��وم أن املعوقات اجلمركية ،باإلضافة إىل اجتاه السودان يف
الضرائ��ب تقل��ل م��ن الدخ��ل اخل��اص ،وت�ترك بذل��ك الع��ام  1999للح��د من الضرائب املتنوعة (يف اإلنفاق
أث��راً عل��ى توزي��ع الدخ��ل والث��روة ،وعل��ى ه��ذا الس��ياق واالس��تهالك) يف حينه��ا واالجت��اه إىل الفئ��ة الواح��دة
تصن��ف الضرائ��ب غ�ير املباش��رة خاص��ة الضرائ��ب م��ع حماول��ة إص�لاح النظ��ام الضري�بي.
عل��ى االس��تهالك كضرائ��ب تراجعي��ة وغ�ير عادل��ة،
وم��ن هن��ا تأت��ي احلج��ة بض��رورة اس��تخدام الضرائ��ب كم��ا تضم��ن تطبي��ق الضريبة عل��ى القيمة املضافة
عل��ى االس��تهالك لتعظي��م ال��دور التوزيع��ي املن��اط فئ��ة صفري��ة للصادرات الس��ودانية حتى يتمكن املنتج
بالضرائ��ب املباش��رة القي��ام ب��ه ،وميك��ن إدخاهل��ا عندم��ا احملل��ي م��ن اس�ترداد ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة عن��د
تش��جع الص��ادرات لرف��ع مي��زان
تك��ون الضرائ��ب املباش��رة غ�ير فعال��ة أو غ�ير مالئم��ة التصدي��ر ،وبذل��ك ّ
أو نس��بة للخل��ل اإلداري املصاح��ب لتطبيقه��ا ،وعندم��ا املدفوع��ات ويف نف��س الوق��ت يك��ون ق��د مت تطبيق مبدأ
تتوفر إمكانية تطبيق نظام الضرائب املباش��رة بش��كل احليادي��ة واإلقليمي��ة يف الضريب��ة.
واس��ع ف��إن مش��اكل الكف��اءة حت��د م��ن تأثريه��ا فيم��ا
***
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االعالنات الكاذبة والمضللة

26

احللقة

7

د .ابتسام السيد حسن

ويك��ون اإلع�لان كاذب��ا إذا احت��وي عل��ي مضم��ون زائ��ف
وقص��د ب��ه الغ��ش أو تزيي��ف احلقيق��ة.
أما اإلعالن املضلل
هو اإلعالن الذي يكون من ش��أنه خداع املس��تهلك أو ميكن
أن يؤدي إلي ذلك ،فاإلعالن املضلل ال يذكر بيانات كاذبة
ولكن��ه يص��اغ يف عب��ارات ت��ؤدي إل��ي خ��داع املتلق��ي ،وعل��ي هذا
النح��و يق��ع اإلع�لان املضل��ل يف نقط��ة ب�ين اإلع�لان الص��ادق
واإلعالن الكاذب.
وتقدي��ر الطبيع��ة املضلل��ة لإلع�لان ق��د ي��رد إل��ي اح��د
معياري��ن معي��ار ذات��ي أو معي��ار موضوع��ي .فيق��اس التضليل
ال��ذي يتع��رض ل��ه متلقي اإلعالن عند األخ��ذ باملعيار الذاتي
بطريق��ة ذاتي��ة يراع��ي فيه��ا ش��خص املتلق��ي .فاملعي��ار الذاتي
ينظر إلي شخص املتلقي  ،وهو قد يكون علي درجة كبرية
م��ن اليقظ��ة ،وق��د يك��ون دون املس��توي الع��ادي م��ن الفطن��ة
وال��ذكاء فيك��ون اإلع�لان مضلال يف احلال��ة األولي إذا كان
خي��دع الش��خص ش��ديد ال��ذكاء ،ويعت�بر كذل��ك يف احلال��ة
الثاني��ة مهم��ا تضاءل��ت درج��ة التضلي��ل وق��د يك��ون املتلق��ي
يف املس��توي الع��ادي املأل��وف وعندئ��ذ ال يق��ع اإلع�لان مضل�ل ً
ا
إال إذا كان يق��ع في��ه مجه��ور الن��اس بي��د أن عي��ب هذا املعيار
ه��و ع��دم انضباط��ه ألن��ه يقتض��ي حبث��ا يف ش��خصية املتلق��ي
وكش��ف م��ا لدي��ه م��ن درج��ة اليقظ��ة والفطن��ة أم��ا األخ��ذ
مبعي��ار موضوع��ي جم��رد ،فيع�ني جتري��د متلق��ي اإلع�لان
م��ن ظروف��ه الش��خصية ،حبيث يوضع يف االعتبار الش��خص
الع��ادي ال��ذي ميث��ل مجه��ور الن��اس ،فهو معي��ار ال خيتلف يف
تطبيقه من شخص ألخر فالتضليل أو اخلداع بالنسبة إلي
مجيع الناس .فالتضليل يف اإلعالن ال يقوم إال من كان من
شأنه اإلعالن و تضليل املستهلك العادي .واستناداً إلي معيار
الش��خص املعت��اد عند وصف اإلع�لان وما إذا كان مضل ً
ال أم
ال ،ف��ان اإلع�لان ال��ذي يتضم��ن بيان��ات صحيح��ة يف ذاته��ا
ولكن��ه يعط��ي انطباع��ا إمجالي�اً زائف�اً ،يعت�بر إعالن�اً مضل��ل،
كأن يذكر يف اإلعالن أن السجاد الشرقي املعروض للبيع
ق��ادم م��ن اجلم��ارك ،فرغ��م أن الس��جاد ش��رقي فع�ل ً
ا حي��ث
كان مس��تورداً م��ن إي��ران إال أن ذك��ر عب��ارة ه��ذا الس��جاد
ق��ادم م��ن اجلم��رك الب��د وان يث�ير يف ذه��ن املتلق��ي العادي أن
مثن البيع رخيص نسبياً حبكم خضوع هذا السجاد لنوع من
املص��ادرة أو البي��ع يف امل��زاد م��ن جان��ب هيئ��ة اجلم��ارك ،وه��ذا
غ�ير صحي��ح ،دون أن يك��ون يف اس��تطاعة املعل��ن أن يزع��م انه
مل يقص��د إث��ارة ه��ذا االنطباع ل��دي املتلقي ،وان كل بضاعة
مس��توردة مت��ر ع�بر اجلم��رك حتماً.
ويعت�بر إعالن�اً مضل�ل ً
ا كذل��ك أن يذك��ر التاج��ر أن هناك
مخس�ين س��لعة تب��اع يف متج��ره دون حتقي��ق أي��ة أرب��اح ،أي
بسعر التكلفة ،علي حني ال يكون يف مقدور املستهلك متييز

املنتج��ات ال�تي تب��اع بس��عر التكلف��ة ع��ن املنتج��ات ال�تي تب��اع
بس��عرها املعت��اد ،ألنه مل يصن��ع بطاقات أو مل جينب املنتجات
ال�تي تباع بس��عر التكلفة.
كذلك يعترب إعالنا مضلال قيام احدي الش��ركات بطرح
عص�ير برتق��ال حيم��ل تس��مية ( تان��ج ) م��ع وض��ع ص��ورة
برتقال��ة عل��ي العب��وات ويف اإلعالن��ات مم��ا يوح��ي أن العصري
طبيعي ،نوعا من التضليل مادامت مكونات العصري صناعية
بالكام��ل ،وال يغ�ير م��ن ذل��ك قي��ام املعل��ن بكتاب��ة املكون��ات
احلقيقي��ة م��ادام ق��د فع��ل ذل��ك حب��روف صغ�يرة أس��فل
العب��وات ،وكان��ت الص��ورة اإلمجالي��ة تعط��ي انطباع��ا مغايراً
للحقيق��ة.
ويعت�بر مضل�لا كذل��ك اإلع�لان عن��د بي��ع حل��وم دواج��ن،
الذي حيرص علي إظهار الدواجن  ،وهي تسعي يف احلقول
اخلض��راء واهل��واء الطلق مما يعطي املش��اهد انطباعا بان هذه
الدواجن تتم تربيتها وتغذيتها بطريقة تقليدية ،علي حني
أنه��ا كان��ت تربي تربية صناعي��ة وتتغذي صناعياً.
فف��ي احل��االت املتقدم��ة  ،كانت البيانات ال�تي ذكرها املعلن
يف إعالم��ه يف ذاته��ا صادق��ة ولكنه��ا يف جمموعه��ا تضل��ل
املس��تهلك  ،فيك��ون اإلع�لان مضل�ل ً
ا.
أما اإلعالن املضلل بطريق الرتك
ق��د يك��ون اإلع�لان مضل��ل بطري��ق ال�ترك ب��ان يغف��ل عم��دا
أو س��هوا  -اإلش��ارة إل��ي بع��ض البيان��ات اجلوهري��ة يف التعاقد
ال��ذي ي��راد ح��ث اجلمه��ور عل��ي إبرام��ه بش��كل تتضخ��م مع��ه
مزاي��ا التعاق��د بالنس��بة للعمي��ل أو تت��واري بع��ض التزامات��ه
أو جيعل��ه ينتظ��ر م��ا ل��ن يقدم��ه املعل��ن بالفع��ل .والتضلي��ل
بطري��ق ال�ترك وه��و ك��ذب ولكن��ه كذب س��ليب علي خالف
الكذب االجيابي الذي يتمثل يف ذكر معلومات أو بيانات أو
أوص��اف أو خصائ��ص أو وقائ��ع غ�ير صحيح��ة ،واألث��ر واح��د

يف احلالت�ين.
وق��د ص��درت أح��كام قضائي��ة تتعل��ق باإلعالن��ات املضلل��ة
بطريقة الرتك منها قيام شركة إلنتاج الطوب باإلعالن عن
إنتاجها دون أن تذكر أن إنتاجها من الطوب األمسنيت فقط،
الن مع�ني الط��وب عندم��ا يطل��ق يتع��رف مس��اده إل��ي الط��وب
األمح��ر ،وه��و م��ا يع�ني تضلي��ل املتلق��ي بش��ان مكون��ات الطوب.
اإلعالن املبالغ فيه
جم��رد ذك��ر وقائ��ع صادق��ة يف اإلعالن ع��ن املنتجات مل يعد
كافيا ،لذا جند اس��تعمال أس��اليب التفضيل واملبالغة س��لوكا
شائعا من جانب التجار عند امتداح منتجاتهم ،يقصد اجتذاب
انتباه اجلمهور .وقد استقر الرأي علي جواز املبالغة  ،فامتداح
املنتج��ات يف�ترض يف ذات��ه نوع��ا م��ن التج��اوز املس��موح ب��ه ألن��ه
ال يع��دو أن يك��ون نوع��ا م��ن الك��ذب احلمي��د ال��ذي ال ينطل��ي
علي احد ،وال يضر مبصاحل املنافس�ين فضال عن أن املس��تهلك
الع��ادي ال ينخ��دع بأمث��ال ه��ذه املبالغ��ات .فاإلع�لان ال��ذي
يلت��زم املوضوعي��ة التام��ة وال��ذي يتح��ري احلقيق��ة حبرفي��ه
يك��ون إعالم�اً ب��ارداً عدي��م الطعم ويقرتب من اإلع�لام  -فقيام
ش��ركة  -يف مع��رض إعالنه��ا ع��ن إنتاجه��ا م��ن حقائ��ب (
السمس��ونايت ) تقدي��م إع�لان يص��ور مب��اراة يف ك��رة الق��دم ،
كل الالعب�ين فيه��ا م��ن البل��دوزرات الضخم��ة والك��رة عب��ارة
ع��ن حقيب��ة م��ن إنتاجه��ا ،دون أن تتأث��ر ه��ذه الك��رة (احلقيب��ة)
م��ن تقاذفها وس��حقها من جانب ه��ؤالء الالعبني (البلدوزرات)
وذل��ك بقص��د إظه��ار متان��ة اإلنت��اج ،ال يعدو أن يك��ون نوعا من
املبالغ��ة واخلي��ال املقبول�ين يف احليل��ة التجاري��ة عن��د تس��ويق
املنتج��ات ،وال جي��وز اعتب��ار مث��ل ه��ذا اإلع�لان إعالن�اً مضل�لا،
ف��ان ه��ذا يع�ني جتري��د اجلمه��ور م��ن ادن��ي درج��ات االرتب��اك،
فلي��س للرج��ل املعت��اد أن يتخي��ل ق��درة احلقيب��ة عل��ي جمابهة
س��حقها من جان��ب البل��دوزرات.

واس��تناداً إل��ي األمثل��ة وه��ي ج��واز املبالغ��ة يف اإلع�لان دون
اعتب��ار اإلع�لان مضلال ،جيوز اس��تخدام عبارات و ألفاظ جري
العمل علي استخدامها مثل وصف كريم شعر بأنه معجزة ،
أو السعر بأنه غري معقول أو أن املنتج رائع أو ممتاز أو األفضل
م��ن نوع��ه أو الوحي��د أو احلقيق��ي أو األكث��ر أمان�اً .فمث��ل هذه
األلف��اظ والعب��ارات ال تضل��ل أح��داً بش��ان مكون��ات أو خصائ��ص
املنت��ج أو ظ��روف وش��روط التعام��ل فيه  ،وهي ألف��اظ وعبارات
بالغ��ة العمومي��ة وغري حمددة.
ولذل��ك ف��ان اإلع�لان ال��ذي يزع��م أن الع�لاج الطبيع��ي ال��ذي
جتريه احدي املؤسسات اخلاصة بقصد إنقاص الوزن قد أدي
إلي أن تفقد سيدة شابة  35سنتمرتا من مقاس البطن خالل
 35دقيق��ة فق��ط م��ن الع�لاج ،ه��و إع�لان مبال��غ في��ه ولكنه غري
مضل��ل رغ��م ان��ه يتن��اول وقائ��ع حم��ددة ،باعتب��ار ان��ه غ�ير قاب��ل
للتعري��ف ،وم��ن ث��م فل��ن ينخ��دع ب��ه اح��د .وق��د قض��ت حمكمة
بلجيكي��ة إال أن اإلع�لان ال��ذي خياط��ب املس��تهلك بعب��ارة (
اس�ترد ش��عرك) يف معرض اإلعالن عن مركب لدهان خاص
بف��روه ال��رأس  ،لي��س من ش��انه تضليل املس��تهلك الع��ادي  ،ولو
زع��م أن النتائ��ج مؤك��دة.
اإلعالنات املقارنة :
م��ن أمثل��ة ه��ذه اإلعالن��ات قي��ام منت��ج كآل��ة تس��تخدم يف
تنظي��ف الدواج��ن م��ن الري��ش بع��د ذحبه��ا بتصوي��ر ه��ذه اآللة
إل��ي ج��وار ص��ورة آل��ة تس��تخدم لنفس الغ��رض ينتجها مصنع
أخ��ر م��ع الش��طب عل��ي ص��ورة اآلل��ة األخ�يرة بعالم��ة  xوذكر
عب��ارة (آل��ة األم��س) جبواره��ا م��ع ذكر عب��ارة قريب�اً إلي جوار
اآلل��ة حم��ل اإلع�لان .وم��ن ه��ذه اإلعالن��ات أيض�اً ال�تي تتعم��د
تش��ويه املنتج��ات ال�تي يتعام��ل فيه��ا تاج��ر مناف��س الق��ول بأنه��ا
مغشوش��ة أو خط��رة أو ض��ارة بالصح��ة.
***
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االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة
(جـــــــات)

المادة السابعة
مقدمة:
ظهــرت االتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة ،وهــي
منبثقــة مــن منظمــة التجــارة الدوليــة ،وختــص املتعاملــن
واملهتمــن بالعمــل التجــاري .لكــن بعــض املهتمــن يغيــب
عنهــم تنفيــذ االتفاقيــة ،وهــي اتفاقيــة بذاهتــا ختتــص
بالتقييــم اجلمركــي ،وتتنــاول اإلجــراءات كافــة اخلاصــة
بالتقييــم اجلمركــي ،وتعــي كيفيــة حتديــد القيمــة
لألغــراض اجلمركيــة للســلعة املســتوردة ،وهــي تعتمــد
علــى التقييــم الواقعــي للقيمــة اجلمركيــة عكــس مــا كان
يف اتفاقيــة «بروكســل».
تنوعــت الطــرق واألنظمــة يف تطبيــق وحتديــد القيمــة
لألغــراض اجلمركيــة ،وهــي الــي يتــم علــى أساســها
احتســاب الرســوم والضرائــب األخــرى علــى مــر الســنني
حــى إنشــاء منظمــة التجــارة العامليــة.
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تهدف االتفاقية العامة (جات) إىل:
 .1تش��جيع التج��ارة الدولية وكذلك تس��هيل
حرك��ة التج��ارة ،وه��و ي��ؤدي إىل التس��هيل
ولي��س التعقي��د وحيق��ق العدال��ة جلمي��ع
املس��توردين.
 .2ي��ؤدي ه��ذا النظ��ام إىل التناف��س الش��ريف
س��رعة
وزي��ادة
اإلفراج عن البضائع
بس��رعة يف عملي��ة
التقييم اجلمركي،
عل��ى أس��اس تقدي��م
مس��تندات التج��ارة
الفوات�ير
مث��ل
م��ن
وغريه��ا
املس��تندات املتع��ارف

عميد شرطة (م)/
يوسف حممد اجلاك

عليه��ا يف حال��ة التج��ارة لتحدي��د القيم��ة.
 .3يبس��ط إج��راءات التقاض��ي والنزاع��ات م��ع
املس��توردين بالس��رعة والعدال��ة (الدف��ع حت��ت
االحتج��اج).
قانون اجلمارك:
ك��ي تتماش��ى التج��ارة يف الس��ودان م��ع
االتفاقي��ة العام��ة،
مت تعدي��ل قان��ون
اجلم��ارك لس��نة
تعدي��ل
1986م
2010م عل��ى حس��ب
االتفاقي��ة( ،ج��ات)
امل��ادة الس��ابعة ،مت
تعدي��ل امل��ادة ()75
م��ن قانون اجلمارك

لتحدي��د ط��رق التقيي��م اجلمرك��ي.
ح��دد قان��ون اجلم��ارك للم��ادة ( )81 /75تطبي��ق
االتفاقي��ة العام��ة (ج��ات) م��ن تاري��خ إج��ازة
القان��ون ،لك��ي يعرف املهتم��ون بالعمل التجاري
أن م��ن أه��م ش��روط تطبي��ق ه��ذه االتفاقي��ة
االنضم��ام ملنظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،ويدخ��ل
الس��ودان اآلن يف ع��دة مفاوض��ات وج��والت
لك��ي ينض��م للمنظم��ة ،وحت��ى اآلن مل تكتم��ل
املفاوض��ات (يع�ني ال جيوز تطبيق املادة « »75من
قان��ون اجلم��ارك يف الوق��ت احلاض��ر).
طرق التقييم اجلمركي:
ح��ددت االتفاقي��ة العام��ة للتقيي��م اجلمرك��ي
مخ��س ط��رق ،ويف بع��ض األحي��ان س��ت
ط��رق للس��لعة املس��توردة ،حي��ث يت��م التقيي��م
اجلمرك��ي عل��ى قيم��ة الصفق��ة أو القيم��ة
التعاقدي��ة ،وه��ي الطريق��ة األساس��ية للتقيي��م
اجلمرك��ي ،ويف حالة تع��ذر هذه الطريقة يتم
التقيي��م عل��ى أس��اس ط��رق بديل��ة أخ��رى عل��ى
حس��ب الرتتي��ب لط��رق التقيي��م اجلمرك��ي،
يوج��د اس��تثناء هلذا الرتتي��ب يف حالة عدم قبول
قيم��ة الصفق��ة وع��دم تطبي��ق طريق��ة املطابقة
أو املماثل��ة ،أن يطل��ب عك��س الرتتي��ب بن��اء عل��ى
طل��ب للمس��تورد.
وأه��م الط��رق لتحدي��د القيم��ة لألغ��راض

اجلمركي��ة عل��ى حس��ب تنفي��ذ امل��ادة الس��ابعة
لالتفاقي��ة العام��ة (ج��ات) ه��ي:
 )1قيم��ة الصفق��ة أو القيم��ة التعاقدي��ة
(امل��ادة.)1،8
 )2قيمة السلعة املطابقة (املادة .)2
 )3قيمة السلعة املماثلة أو املتماثلة (املادة .)3
 )4قيم��ة الس��لعة االس��تنتاجية أو اخلصمي��ة
(امل��ادة .)6
 )5قيمة السلع احملسوبة أو احلسابية (املادة).
 )6قيمة السلعة املرنة أو االجتهادية (املادة .)7
إقرار القيمة:
عل��ى حس��ب االتفاقي��ة العام��ة لتعريف��ات
الـ(ج��ات) وقان��ون اجلمارك لس��نة 1986م تعديل
2010م ،ون��ص امل��ادة ( ،)61جي��ب عل��ى املس��تورد
واملص��در بصفت��ه املس��ؤول ع��ن القيم��ة ال�تي يقر
عنه��ا لتحدي��د القيم��ة لألغ��راض اجلمركي��ة،
أن يؤك��د صح��ة البيان��ات باملس��تندات األصلي��ة
املعتم��دة واملوثق��ة مث��ل الفوات�ير والعق��ودات...
اخل .ويس��تعني املس��توردون يف معظ��م ال��دول
مبخلص�ين للجم��ارك لينوب��وا عنه��م يف اإلفراج
اجلمرك��ي ع��ن بضائعه��م ،وه��م املفوض��ون
واملس��ؤولون عن صحة اإلقرار على حس��ب نص
امل��ادة ( )181 »1« 180م��ن قان��ون اجلم��ارك.
 -نواصل-
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إنسان العشم
في الواليات
المتحدة
األمريكية
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س��افرت -وإنس��ان العش��م -إىل أمريكا ،يف زيارة
قص�يرة ألبنائن��ا وأحفادن��ا هن��اك ،وكان كالن��ا
يزوره��ا ألول م��رة ،فوجه��ت إلي��ه س��ؤا ً
ال حي��ث
كان جيل��س جبان�بي يف الطائ��رة :ه��ل زرته��ا م��ن
قب��ل؟ -أقص��د أمري��كا -فأجاب�ني ب�لا ،لكن��ه أضاف
س��ريعاً :ولكن�ني زرت ب�لاداً أوروبي��ة عدي��دة.
وأعل��م جي��داً أن��ه ال خيل��ط ب�ين أمري��كا وأوروب��ا،
ب��ل فهم��ت م��ن إجابت��ه أن��ه ال يري��د وض��ع نفس��ه
م��كان الغش��يم أو اجلاه��ل بالب�لاد املتحض��رة ال�تي
يعدّه��ا ال ختتل��ف ع��ن بعضه��ا يف ش��يء ،وك��ذا
ال ختتل��ف ع��ن أمري��كا ،فأص��اب يف أش��ياء وغاب��ت
عن��ه أش��ياء ،فالب�لاد نظيف��ة وش��وارعها منظم��ة،
وأناس��ها منظم��ون أيض��اً وكل يف حال��ه ،أكان
ذل��ك يف أوروب��ا أو م��ا س�يراه يف أمري��كا .وم��ن
حديث��ه تب�ين أن��ه اف�ترض افرتاض�اً بنى علي��ه رأيه
املس��بق ،فظ��ن أن��ه م��ا دام��ت ش��وارع الب�لاد نظيف��ة
ومس��فلتة ومنظم��ة وخمططة خبطوط تس��اعد
عل��ى انس��ياب حرك��ة امل��رور بسالس��ة جتع��ل
الن��اس فيه��ا منظمني ومنضبط�ين يف حركتهم،
فبالض��رورة س��لوكهم واح��د ومتش��ابه أيض �اً.
وص��ل صاحبن��ا به��ذا الفهم إىل الب�لاد األمريكية،
وخبلفيت��ه وعقليت��ه تل��ك ب��دأ يتعام��ل م��ع
األمري��كان ،حام� ً
لا تلك الص��ورة الذهنية القائمة
عل��ى املنط��ق ،ومنطق��ه كان ش��كلياً ،ومل يتب�ين
عنده��ا ثغ��رات ذل��ك املنط��ق ال�تي جتعل��ه جيان��ب
الواقع أحياناً وال يطابق الواقع يف كل األحايني،
وعنده��ا ب��دأ االنده��اش واالس��تغراب مل��ا ي��راه
ويس��معه .فعندم��ا س��ار يف وس��ط املدين��ة ،الح��ظ
أن األمري��كان يف ذل��ك امل��كان ال يش��بهون بعضه��م
البع��ض ال يف الس��حنة وال يف الس��لوك ،فمنه��م
األبي��ض ،ومنه��م األصف��ر واألمس��ر واألس��ود،
ومنه��م م��ن ميش��ي منتظم�اً يف س�يره ومنه��م م��ن
ميش��ي متبخ�تراً وكأن��ه يرق��ص ،ومنه��م م��ن
ميش��ي بب��طء ومنه��م م��ن يه��رول ،واملس��رع منه��م
ق��د يبط��ئ ليتف��رج عل��ى م��ا ه��و مع��روض ول��ه
حاج��ة في��ه -طبع �اً -وه��م بذل��ك خيتلف��ون ع��ن
إنس��اننا الذي يقتله حب االس��تطالع الذي قابلناه
يف مقالنا السابق! ومنهم من يتكلم باللغة همساً،
ومنه��م م��ن يعززه��ا باإلش��ارة ،فأرب��ك كل ه��ذا

صاحبن��ا ،فل��م يس��تطع املش��ي كم��ا ميش��ون ،وال
التكل��م كم��ا يتكلم��ون ،ألن كالمه دائماً ما يكون
عالي�اً يلف��ت أنظ��ار امل��ارة ،وق��د اعتاد عل��ى ذلك قبل
أن حيض��ر هل��ذه الب�لاد ألن صوت��ه كان يتبعث��ر
ب�ين ضجي��ج الن��اس املختل��ط بأص��وات أخ��رى يف
ش��وارعنا مم��ا يف��رض علي��ه رف��ع صوته دائم�اً وإال
م��ا مسع��ه اآلخ��رون.

املايكروف��ون ال��ذي يش��به مايكروفون��ات املط��ارات
عندم��ا ينب��ه الن��اس ين��ادى بع��د كل دقيق��ة أو
دقيقتني :الرقم كذا يتوجه للكابينة كذا .ووقف
زميل��ه فج��أة وتوجه لش��باك يبدو رقمه هو املكتوب
عل��ى تل��ك الورق��ة ،وبع��د أقل من مخ��س دقائق عاد
وق��د أكم��ل معاملت��ه م��ع تل��ك املوظف��ة ،وغ��ادرا
امل��كان ،وقب��ل ركوبهم��ا الس��يارة م��را عل��ى م��كان
مجي��ل وأني��ق فظن صاحبنا أن��ه مكتب املدير الذي
س��يكمل املعامل��ة ،وم��ا كان ي��دري أن تلك املوظفة
ق��د أكمل��ت املعامل��ة كله��ا ،وفوج��ئ صاحبن��ا أن
ذلك املكان مكان قهوة بأنواعها وبأكوابها اجلميلة
والنظيفة ،وغادرا بعد تناوهلما القهوة وهو حيدث
نفس��ه إذا كان��ت القه��وة تق��دم هك��ذا ويف مث��ل ه��ذا
املكان فماذا تفعل (س��تات الش��اي) ،ونس��ي أنه ليس
هن��اك (س��تات ش��اي) ال يف ه��ذا امل��كان وال يف غ�يره.

وأخربن��ي ذات م��رة أن الن��اس هن��ا ال يتكلم��ون يف
السياس��ة كث�يراً كم��ا نفع��ل ،وأموره��م متش��ي
بسالس��ة ،فاس��تغرب م��ن ال��ذي يس�ير أموره��م..
لق��د أرهق��ه ه��ذا الس��ؤال كث�يراً كم��ا ق��ال .وذهب
ذات م��رة م��ع صديق��ه املقيم هناك إىل أحد املكاتب
ملتابع��ة بع��ض اإلج��راءات اخلاصة بس��يارته فدخل
ذل��ك امل��كان الواس��ع ال��ذي يض��م جمموع��ة م��ن
الكابين��ات ب��كل منه��ا موظ��ف أو موظف��ة ،وصال��ة
كب�يرة جل��س عل��ى مقاعده��ا الذين ج��اءوا ملتابعة واس��تمر صاحبن��ا وم��ا زال ينده��ش م��ن م��ا يفعل��ه
أموره��م وم��ن حض��ر معه��م كصديقن��ا ،وعندم��ا الن��اس هن��ا غ�ير م��ا يفعله سياس��يوهم يف خلق اهلل..
دخ�لا ذل��ك امل��كان وعند الباب ضغ��ط صديقه على وسنتابع مع صاحبنا اندهاشاته يف مقاالت أخرى.
زر آل��ة خرج��ت منه��ا ورقة محله��ا معه إىل الداخل
***
وجلس��ا عل��ى مقاع��د تل��ك الصال��ة ،وكان ص��وت
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خاص سوبا

حـــوار مـع  ...ســعادة العميد
شرطة محمد عبد اهلل أحمد سعد

مدير إدارة احلاويات

من إجنازات هذا العام إنشاء ( )40مكتباً إضافياً لوكالء التخليص
تتم االستعانة بالكالب البوليسية يف حالة الشك يف احلاويات
القادمة من بعض الدول
إدارة مج��ارك احلاوي��ات م��ن اإلدارات
اجلمركي��ة الفاعل��ة ال�تي تغ��ذي خزين��ة
الدول��ة باإلي��رادات ،وبه��ا إج��راءات مجركي��ة
متع��ددة تكس��ب ضاب��ط اجلم��ارك علم��اً
مجركي �اً متكام� ً
لا ،م��ا جيعله��ا مدرس��ة م��ن
امل��دارس اجلمركي��ة .جمل��ة (اجلم��ارك)
التق��ت س��عادة العمي��د ش��رطة حمم��د عب��د اهلل
أمحد س��عد مدير إدارة احلاويات ليحدثنا عن
إدارت��ه وإجنازاته��ا يف خواتي��م ه��ذا الع��ام ..ف��إىل
مضاب��ط احل��وار.
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 بطاقة تعريفية؟االسم :عميد شرطة /حممد عبد اهلل أمحد سعد.
امليالد1960 :م املسيد ود عيسى.
مراح��ل التعل��م :املس��يد االبتدائي��ة ـ املس��يد الثان��وي
الع��ام ـ النوب��ة الثانوي��ة العلي��ا  -دبل��وم معه��د ني��اال
للعلوم الكمبيوتر ـ دبلوم جامعة الرباط ـ أكادميية
الش��رطة العلي��ا.
احلال��ة االجتماعي��ة :مت��زوج وأب ل��ـ :مهن��دس
مدن��ي مؤي��د ،معاذ محاية مدنية ،س��عدية ماجس��تري
خمت�برات طبي��ة ،توس��ل ط��ب أس��نان.
تاريخ التعني1981 :م
 املناطق اجلمركية اليت عملت بها؟مج��ارك البح��ر األمح��ر ـ رئاس��ة اجلم��ارك ـ إنت��اج
أم درم��ان ـ إنت��اج والي��ة اجلزي��رة ـ مط��ار اخلرط��وم
(التعرف��ة) ـ إنت��اج والي��ة اجلزي��رة ـ التخطي��ط

والبح��وث ـ املكافح��ة ني��اال (التعرف��ة) ـ رئاس��ة
املكافح��ة اخلرط��وم (التعرف��ة).
* أشياء يف الذاكرة؟
م��ن األش��ياء العالق��ة بذاكرت��ي ..حدي��ث إدري��س
حمم��د بش�ير رمح��ة اهلل ،وم��ن ضم��ن احلديث «عمل
والرج��ل التاني��ة
اجلم��ارك ِر ِج��ل داخ��ل اجلم��ارك ِ
داخ��ل الش��حن».
والتح��دي م��ع الل��واء معاش عب��د اهلل عباس يف العمل
يف التعرف��ة وإش��ادته ب��ي كث�يراً ،وق��د منح�ني يف
تقري��ر األداء (.)%100
وكذل��ك عندم��ا كن��ا كش��افني كن��ا نوج��د دائم �اً
يف صال��ة البح��ارة ،وق��د حضر إلينا س��يد بيرت وكان
املدي��ر وق��ال لن��ا أنت��م كلكم كش��افات.
وحتفيز س��عادة الفريق ش��رطة صالح الش��يخ لي يف

مطار اخلرطوم أكثر من مرة بقسم التعرفة ،وذلك
لتطبيق ما تعلمته جبمارك البحر األمحر (التعرفة).
وأيض�اً عندم��ا كن��ا يف مي��ز املكافح��ة ني��اال دائم�اً أق��وم
بإيق��اف املول��د وه��و خارج امليز إذا بأخينا عبد اهلل محاد
يعم��ر املس��دس جتاه��ي ،افتكرن��ي ش��خص غري��ب
فعرف��ت ع��ن نفس��ي وقلت له إنين ل��ن أوقف املولد بعد
ه��ذا اليوم.
* طبيعة العمل باحلاويات؟
تع� ّد ثان��ي حمط��ة من ناحية الرب��ط املقرر ،يتم إعداد
الش��هادات بواس��طة وكالء التخلي��ص وتت��م مراجع��ة
الش��هادة ،ث��م يت��م خص��م التأمني ،ثم إرس��ال احلاويات
من البحر األمحر إىل احلاويات س��وبا ،وبعد ذلك تتم
عملي��ة الكش��ف واملراجعة للش��هادة م��ن كل النواحي،
ويت��م إرف��اق املس��تندات املطلوب��ة ،ث��م بع��د ذل��ك ُتراجع
ب��كل األقس��ام ويت��م اس��تخراج إش��عار الدف��ع ث��م يك��ون
الس��داد ع��ن طري��ق البن��ك أو املوباي��ل ،وتت��م املراجع��ة
يف احلس��ابات ،ث��م يت��م اس��تخراج اإلفراج��ات وش��هادة
ال��وارد كذل��ك .وهن��اك خم��زن العف��ش املش�ترك
ال��ذي تكتم��ل في��ه دورة الش��هادة اجلمركي��ة ،كم��ا
تت��م كل إج��راءات الص��ادر داخ��ل احلظ�يرة ،وهنال��ك
ش��عبة الكرين��ات .وتت��م االس��تعانة بالكالب البوليس��ية
يف حالة الشك يف احلاويات القادمة من بعض الدول.
* ه��ل كل الكش��ف يت��م داخ��ل احلظ�يرة أم هنال��ك
مواق��ع أخ��رى يت��م به��ا الكش��ف؟
معظ��م كش��ف البضاع��ة يت��م داخ��ل احلظ�يرة ،ويف
بع��ض األحي��ان يت��م كش��ف بع��ض احلاوي��ات خ��ارج
احلظ�يرة «كش��ف موق��ع مث��ل املش��اريع القومي��ة س��د
مروي وغريها» ،وكذلك يتم كش��ف التس�ّلم املباش��ر
للحاوي��ات.

* الحظن��ا أن هنال��ك مبان��ي جدي��دة ..فم��ا ه��ي تل��ك
املبان��ي ال�تي مت تنفيذه��ا؟
تق��دم احت��اد وكالء التخلي��ص بس��وبا ،منه��م األس��تاذ
حمم��ود عب��د الفت��اح عل��ي وآخ��رون مبق�ترح إنش��اء
مكات��ب داخ��ل احلظ�يرة اجلمركي��ة بأح��د األس��وار
فوافق��ت إدارة اخلدم��ات عل��ى إنش��ائها ،وقام��ت بإنش��اء
( )40مكتب�اً إضافي�اً ل��وكالء التخليص يف وقت وجيز
ليت��م إجياره��ا للمخلص�ين وش��ركات التأم�ين وأح��د
البن��وك ،وه��ذا ي��دل عل��ى التع��اون م��ع اجله��ات ذات
الصلة ..كذلك إنش��اء س��ور للعفش املشرتك وصيانة
املس��جد واملكات��ب ،وإنش��اء كافيرتي��ا للص��ف واجلن��ود.
* حدثنا عن قوة ضباط وضباط الصف واجلنود؟
متت��از ق��وة إدارة احلاوي��ات باالنضب��اط العال��ي
والتفان��ي يف العم��ل ب��روح الفري��ق الواح��د ،والتغل��ب
عل��ى الصعوب��ات م��ن الظ��روف املناخي��ة واالجتماعي��ة
وغريه��ا ،حي��ث يس��تمر العم��ل إىل السادس��ة مس��ا ًء يف
بع��ض األحي��ان.
* ما هي اجلهات اليت تكمل العمل باحلاويات؟
اإلج��راءات اجلمركي��ة ال تكتم��ل إال بتطبي��ق قان��ون
اجلم��ارك وقان��ون اجله��ات األخ��رى ذات الصل��ة ،مث��ل
َ
احلج��ر الزراع��ي والبيط��رة والصيدل��ة والس��موم
واجلودة واملواصفات واألطعمة ،وبيننا وبينهم تعاون
تام ،كما يوجد وكالء التخليص هم شركاء لنا يف
العمل.
* حدثنا عن النظام احلوسيب باحملطة؟
تطبي��ق النظ��ام احلوس�بي باحملط��ة س��اعد كثرياً على
س��رعة اإلج��راءات مم��ا قلل زمن الش��هادة اجلمركية
واستخراج البضاعة والسلع يف وقت وجيز ،وهو نظام
اإلس��يكودا العاملية ،كما يوجد ربط ش��بكي مع بعض
اجله��ات ذات الصل��ة ،بن��ك
الس��ودان وإدارة امل��رور وغ�يره
مم��ا قل��ل اجله��د والوقت.
يف اخلت��ام ..نش��كر س��عادة
العمي��د حممد عب��د اهلل أمحد
س��عد مدي��ر إدارة احلاوي��ات
لتكرم��ه وتفضل��ه مبدن��ا
باملعلوم��ات القيم��ة ،كم��ا
نش��كر الس��يد املق��دم ش��رطة
عمر أمحد املصطفى مس��ؤول
اإلدارة لتس��هيله لن��ا ه��ذا
العم��ل.
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زيارة ميدانية

المجلة في ضيافة قرية الصادر
بإدارة الحاويات سوبا
إعداد :مقدم شرطة /هاجر مريغين
اإلعالم والعالقات العامة
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إدارة احلاوي��ات س��وبا م��ن احملط��ات احليوي��ة
وم��ن أمي��ز املوان��ئ اجلاف��ة ،به��ا انس��ياب وس��هولة
يف اإلج��راءات ،الضب��اط وضب��اط الصف واجلنود
فيه��ا يتس��مون باهلمة والنش��اط ،فه��م يعملون يف
الظ��روف املناخي��ة القاس��ية كاف��ة ،ال يوقفه��م
احل��ر وال�برد واألمط��ار ع��ن أداء عمله��م بكف��اءة
عالي��ة ..اجملل��ة كان��ت حاض��رة يف ه��ذه اإلدارة
والتقين��ا ع��دداً م��ن الضب��اط وضب��اط الص��ف
لنس��لط الض��وء عل��ى طبيع��ة عمله��م.
التقين��ا أو ً
ال العقي��د ش��رطة اعتم��اد عب��د الظاه��ر
حس�ين ـ رئيس فرع الصادر وس��ألناها عن طبيعة
عملها؟
 توج��د جلن��ةللص��ادر مكون��ة م��ن
وبن��ك
اجلم��ارك
الس��ودان برئاس��ة
العمي��د حس��ب الكريم
آدم الن��ور ،واللجن��ة
تش��رف عل��ى أعم��ال
الص��ادر كاف��ة ،ويت��م
تس��ديد اإلفراج��ات
الراجع��ة م��ن الص��ادر
ل��دى بن��ك الس��ودان
للرص��د واإلحص��اء.
* م��ا ه��ي الس��لع

والبضائ��ع ال�تي تص��در إىل خ��ارج الس��ودان ع��ن
طري��ق ه��ذا الف��رع؟
 يت��م تصدي��ر احلدي��د اخل��ردة والصم��غ العرب��يوامل��وز واللحوم.
* أين تتم إجراءات أعمال الصادر؟
 تت��م معظ��م إج��راءات أعم��ال الص��ادر باحلظرية(ب) ،كما يوجد كش��ف موقع خارجي وإش��راف
عل��ى تس��تيف البضاع��ة ،ويف املس��تقبل القري��ب
نأم��ل أن تت��م كل إج��راءات الص��ادر وحت��ى
اإليص��ال املال��ي باحلظ�يرة (ب).
كذل��ك التقين��ا املق��دم ش��رطة البادي��ة حبي��ب
اهلل عل��ي واملق��دم عب��د الوه��اب عل��ي وامل�لازم د.
رام��ي حمم��د وامل�لازم عثم��ان مه��دي وامل�لازم
أمح��د عثم��ان وامل�لازم حمم��د املعتص��م لتنويرن��ا
بإج��راءات الص��ادر..

 يق��وم املخل��صبتقدي��م طل��ب
اإلش��راف عل��ى
ش��حن احلاوي��ة
امل��راد تصديره��ا،
باإلضاف��ة إىل
()EX
ف��ورم
والرق��م الضري�بي
للمص��د ر .
 يت��م اإلش��رافش��حن
عل��ى
احلاوي��ات منع��اً
للتهر ي��ب .
 يت��م فح��صف��ورم ( )EXع�بر
الش��بكة والتأك��د م��ن صح��ة البيان��ات واملعلوم��ات
اخلاص��ة بالص��ادر مث��ل الكمي��ة املصدق��ة ون��وع
السلع وسعر الوحدة والقيمة الكلية وبند التعرفة
والدول��ة املص��در إليه��ا.
 بع��د االنته��اء م��ن عملية الش��حن واإلش��راف ،يتموزن احلاوية يف الطرناطة بنسبة ( )%30للمطابقة
والتأك��د م��ن األوزان ،يف حال��ة ع��دم املطابق��ة يتم
وزن كل احلاوي��ة املراد تصديرها.
 يت��م إدخ��ال بيان��ات الش��هادات اجلمركي��ةبواس��طة املخل��ص مبحتوي��ات البضائ��ع امل��راد
تصديره��ا بعق��د ب�ين الطرف�ين ،موق��ع اجله��ة
املص��درة والدولة املص��درة إليها باعتماد من البنك
التجاري ونوع البضائع والكمية والسعر والقيمة،
ومن ثم يتم استخراج استمارة بنكية فورم (.)EX
 يت��م حتوي��ل الش��هادة إىل الضاب��ط املس��ؤول ع��نالكش��ف إلنزال وإدراج نتيجة الكش��ف بظهر فورم
( ،)1م��ع إرف��اق التصاري��ح املختلف��ة للبضائ��ع م��ن
ش��هادة اجل��ودة واحلج��ر الزراع��ي والصحة حس��ب
م��ا تتطلب��ه البضائ��ع امل��راد تصديرها.
 مت��ر الش��هادة بقس��م التصاري��ح املطلوب��ة وتت��ممراجعة فورم ( )EXبالشبكة والتأكد من بيانات
الف��ورم ..رق��م العق��د وتاري��خ س��ريان العق��د ون��وع
الس��لعة وس��عر الوح��دة وبن��د التعرف��ة والقيم��ة
اإلمجالي��ة والدول��ة املص��درة إليه��ا .ويت��م قب��ول

ف��ورم (.)EX
 تتم إعادة الش��هادة للضابط املس��ؤول الس��تخراجإشعار الدفع ،ويقوم املخلص بدفع الرسوم املقررة
ع�بر البنك إلكرتونياً ،والرس��وم عب��ارة عن فورمات
للش��هادة م��ا ع��دا س��لعتني :احلدي��د اخل��ردة وعلي��ه
فئ��ة رس��م ( ،)%25واجلل��ود اخلام عليها رس��م ()%15
من القيمة.
 يت��م اس��تخراج اإليص��ال املال��ي واإلف��راج ،ومت��رالش��هادة بقس��م التوقي��ع النهائ��ي ويت��م اعتماده��ا.
 يت��م خت��م احلاوي��ات بأخت��ام التصدي��ر ،وه��يبأرقام متسلس��لة ويس��تخرج أورنيك ( )10مجارك
وب��ه أرق��ام احلاوي��ات وأرق��ام األخت��ام ورق��م العربة
واس��م الس��ائق وجه��ة مين��اء التصدي��ر.
 بعد الش��حن يف ميناء التصدير بالوس��يلة الناقلةاملص��در إليه��ا ،يراج��ع اإلف��راج وم��ن ث��م ي��دون في��ه
تاري��خ الش��حن واس��م الباخ��رة ورق��م البوليص��ة
ورق��م الرحل��ة ،وبع��د ذل��ك يت��م إرج��اع اإلف��راج إىل
احملطة اليت مت التصدير منها لتسديد فورم ()EX
إىل بن��ك الس��ودان املرك��زي ،وموض��ح علي��ه تاريخ
الش��حن لتحصي��ل عائ��دات الص��ادر م��ن املص��در.
يف اخلت��ام ،نش��كر ضب��اط الص��ادر ملدن��ا مبعلوم��ات
إج��راءات الصادر ،ونتمنى هلم التوفيق والس��داد يف
أداء عملهم.
***
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اعداد/
االستاذة مسية عيسى

يف ه��ا اجل��زء ب��أن اهلل س��وف اس��تعرض معك��م كت��اب:
(اجلمارك العش��ور بني الوضع الش��رعي واالثار االقتصادية)
وذل��ك الهميت��ه وتوضي��ح قص��ة االي��رادات يف الدول��ة
االس�لامية وأعتربه��ا م��ن املس��ائل املهم��ة النه��ا مت��س الدول��ة
م��ن جه��ة توفري امل��وارد الالزمة لتس��يريها وكذلك ماحتقق
ب��ه م��ن العدال��ة االجتماعي��ة وحاج��ات النل��س الن��ه يتاث��ر به��ا
الف��رد واجله��ات الدافع��ة ممايؤث��ر عل��ي اوضاعه��م املالي��ة
وممارس��اتهم العماهلمواثره��ا عل��ي االقتص��اد الكل��ي وعل��ي
النم��و والدخ��ل القوم��ي.
ويش��تمل الكت��اب عل��ي الفص��ل االول الضرائ��ب يف االس�لام
وال��ذي أض��وء عل��ي املبح��ث االول ان��واع الضرائ��ب يف االس�لام
واملبح��ث الثان��ي العش��ور والف��رق ب�ين ال��ذكاة والضرائ��ب
واجلم��ارك والفص��ل الثان��ي حيت��وي عل��ي املبح��ث االول
أنواع الضرائب يف االسالم الي عدة أقسام:
تنقسم الضرائب يف االسالم الي عدة أقسام:
 /1أم��وال كان حمقق�اً فيه��ا النم��اء يف عه��د الن�بي صل��ي اهلل
علية وسلم
 /2أموال مستحدثة يف هذا العصر وختضع
القسم الثاني الفئ ويشمل ؟؟؟؟؟
 اخلراج اجلزية العشورالقسم الثالث اخلمس ويشمل:
 /1مخس الغنائم
 /2مخس املعادن والركاز
 /3مخس املستخرج من البحار واالنهار
 أنواع الزكاة: / 1االم��وال ال�تي حمقق��ا فيه��ا النم��اء يف عه��د الرس��ول صلي
اهلل عليه وس��لم
 /2االموال املستقلة يف هذا العصر
االموال اليت كان حمققاً فيها النماء
* النعم ( االبل ،البقر ،الغنم)

* الذ
* الذهب ،الفضة(؟؟؟؟؟)
* عروض التجارة
* الزروع والنماء
 ثانياً :االموال املستقلة يف هذا العصر /1املصانع  /2العمارات  /3االسهم  /4كسب
العمل واملهن احلرة
شروط املال املوجب الكاة:
يش�ترط يف امل��ال ال��ذي جي��ب عل��ي املس��لم ان يك��ي
منه
 /1امللك التام
 /2النماء
 /3بلوغ النصاب
 /4الزكاة االبعد احلوائج االصلية
 /5فراغ مال الكاة من الدين
 /6حوالن احلول
الف��رع الثان��ي الف��ئ  -:ه��ول كل ماوص��ل م��ن غ�ير
املس��لمني واقس��ام الف��ئ ثالث��ة وهي:
 /1اخلراج
 /2اجلزية
 /3العشور
أو ً
ال  :اخل��راج :ه��ي االراض��ي يف الدول��ة االس�لامية
وتنقس��م ال��ي قس��مني :أ -اراض��ي العش��ر  :وه��ي
اراض��ي مل��ك املس��لمني وختض��ع لل��ذكاة
ب -أراض��ي خ��راج وه��ي أراض��ي ملك غري املس��لمني
وختضع لضريبة اخلراج
أنواع اخلراج -1 :يوجد يف النظام االسالمي نوعان
من انواع اخلراج أ :خراج الوظيفة أو املساحة  :وهو
ان يكون الواجب قدراً معيناٍ علي املسافة
خ��راج املقامس��ة :وه��و ان يك��ون الواج��ب بع��ض
اخل��ارج م��ن االقص��ي كاالرب��ع  ،الثل��ث  ،اخلم��س
مث��ا ً
ال

ثاني��ا :اجلزي��ة تع��رف اجلزي��ة كانه��ا الضريب��ة
ال�تي يلت��زم بدفعه��ا م��ن دخ��ل يف ذم��ة املس��لمن م��ن
اه��ل الكت��اب وغريه��م
ثالث �اً :عرف��ت مالي��ة الدول��ة االس�لامية ه��ا الن��وع
م��ن الضرائ��ب يف عه��د عم��ر رض��ي اهلل عن��ه وم��ن
تطبي��ق ه��ذه الضريب��ة يف النظ��ام االس�لامي ميكن
اس��تخالص بع��ض القواع��د ال�تي تنظ��م عملي��ة
االس��ترياد والتصدي��ر
الفرع الثالث اخلمس:
وهو نوعان /1 :مخس الغنائم  /2مخس املعادن
او ً
ال مخ��س الغنائ��م :املعين الش��ائع انها غنيمة حرم
والتعري��ف ع��ن الغنيم��ة انه��ا االم��وال املنقول��ة اليت
ال�تي أخذت من املش��ركني بالقتال
ثاني��اً :مخ��س املع��ادن وال��ركاز واملس��تخرج م��ن
البح��ار:
املع��دن لغ��ة :ماخ��وذ م��ن (الع��دن) وهو م��ا خلقة اهلل
تعال��ي يف االراض��ي م��ن ذه��ب وفض��ة أوكربي��ت او
بل��ور او نفط
وال��ركاز  :ماخ��وز م��ن الرك��ز  :مبع�ني االثبات اما
ع��ن املع��ادن فاملقص��ود به��ا الذه��ب والفض��ة وعليه��ا
ذكاة ح�ين تص��ل النص��اب وحكمه��ا خيتل��ف ع��ن
ال��ركاز ويش�ترط فيه��ا ح��والن احل��ول.
بالنس��بة للمس��تخرج م��ن البح��ار فق��د اختلف��ت
االق��وال يف املس��تخرج م��ن جواه��ر او امساء اوغريها
فنج��د م��ن ذل��ك ان املع��ادن ،وال��ركاز واملس��تخرج
م��ن البح��ر اس��تناداً ال��ي م��ا اق��ره االم��ام اب��و حنيف��ة
النعم��ام .
 /1بالنس��بة للمعادن والركاز :ختمس اذا كانت
عل��ي ارض��ي مملوك��ة الف��راد وت��ؤول للدول��ة اذا
كان��ت يف اراض��ي غ�ير مملوك��ة .
 /2بالنس��بة للبح��ار واالنه��ار والصح��اري فه��ي
مل��ك الدول��ة بكل ما فيها من ثروات وميكن اعطاء
ح��ق االمتي��از لالف��راد لالنتف��اع ومقاب��ل ه��ذا احلق
خبم��س املس��تخرج .
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سؤال وجواب

3

دليل القيمة الجمركية
س :20م��ا ه��ي أش��كال عالق��ة االرتب��اط ب�ين البائ��ع
واملش�تري؟
 موظفون أو مديرون لدى بعضهم البعض. شركاء يف العمل من الناحية القانونية. أصحاب عمل وموظفون. امت�لاك أح��د ط��ريف الصفق��ة م��ا ال يق��ل ع��ن ()%5من احلصص أو األسهم اليت هلا حق التصويت لدى
الطرف اآلخر.
 الطرفان خيضعان إلشراف طرف ثالث. الطرفان يشرف كل منهما على اآلخر. -الطرفان يشرفان معاً على طرف ثالث.
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عقيد شرطة/
حممد حامد احلسني
دائرة التخطيط
الس��لعة وطبيع��ة الصناع��ة واملوس��م املس��توردة في��ه
الس��لعة ،وم��ا إذا كان لالخت�لاف يف القيم��ة أهمي��ة
جتاري��ة م��ن عدمه.

ً س :22م��اذا تع�ني القي��م االختباري��ة كم��ا وردت يف
 أفراد يف أس��رة واحدة حتى الدرجة الرابعة (نس��بااتفاقي��ة الـ(ج��ات)؟
أو مصاهرة).
القيم االختبارية هي:
س :21ه��ل ميك��ن ل�لإدارة اجلمركي��ة قب��ول قيم��ة
 /1قي��م تعاقدي��ة مت قبوهل��ا كقيم��ة صفق��ة لس��لع
الصفق��ة يف حال��ة وج��ود عالق��ة ارتب��اط؟
مطابق��ة أو مماثل��ة ب�ين أط��راف غ�ير مرتبط�ين ،مت
* ميكن قبول قيمة الصفقة يف حالة:
تصديره��ا إىل الس��ودان خ�لال ثالث�ين يوم �اً قب��ل أو
 فح��ص ظ��روف البي��ع وتأك��د اإلدارة اجلمركية بع��د تاري��خ تصدي��ر الس��لع حم��ل التقيي��م.من أن العالقة ال تؤثر على الس��عر.
 /2قيم��ة مجركي��ة لس��لع مطابق��ة أو مماثل��ة مت
 تقديم املس��تورد لقيم اختبارية بأس��عار قريبة جداً حتديده��ا طبق��اً ألي م��ن الطريقت�ين اخلصمي��ةمن أسعار السلعة حمل التقييم.
أو احلس��ابية .م��ع مراع��اة االختالف��ات يف املس��توى
التج��اري والكمي��ة وش��روط التعاق��د ووس��ائل النق��ل
* ملحوظة:
والعناص��ر ال��واردة بامل��ادة (.)8
بالنس��بة لعب��ارة (أس��عار قريب��ة ج��داً) فإن��ه ال ميك��ن
* ملحوظة:
تطبي��ق معي��ار موحد أو نس��بة مئوي��ة عند حتديد ما
إذا كان��ت قيم��ة س��لعة قريبة جداً م��ن قيمة أخرى - ،القي��م االختباري��ة الس��ابقة تس��تخدم بن��ا ًء عل��ى
حي��ث إن هن��اك ع��دة عوامل حتدد ذلك منها :طبيعة مب��ادرة م��ن املس��تورد وألغ��راض املقارن��ة فق��ط.

 ال جي��وز اس��تخدام القيم��ة االختباري��ة كقيم��ةبديل��ة لقيم��ة الس��لع حم��ل التقيي��م.
* س :23ه��ل عل��ى اإلدارة اجلمركي��ة قب��ول القيم��ة
ال�تي يق��ر عنه��ا املس��تورد يف مجي��ع األحوال؟
 عل��ى الرغ��م م��ن أن اتفاقي��ة القيم��ة ملنظم��ة التجارةالعاملي��ة تتطل��ب االعتم��اد عل��ى الطريق��ة األوىل م��ن
ط��رق التقيي��م ،وه��ي طريق��ة قيم��ة الصفق��ة بدرج��ة
كب�يرة ج��داً ،إال أن تطبي��ق ه��ذه الطريق��ة خيض��ع
لع��دة عوام��ل:

اجلمركية بتقديم مستندات إضافية أو استفسارات
خ�لال املهل��ة القانوني��ة إلزال��ة أس��باب الش��ك يف القي��م
أو املس��تندات ،أو لتمك�ين اجلم��ارك م��ن التأك��د م��ن
أن الس��عر املدف��وع ميث��ل إمجال��ي املدفوع��ات ال�تي ق��ام
املس��تورد بدفعه��ا ،ف��إن ه��ذا يك��ون س��بباً لرف��ض قيم��ة
الصفق��ة تطبيق �اً للم��ادة ( )17م��ن االتفاقي��ة والق��رار
( )1/6الص��ادر م��ن منظم��ة التج��ارة العاملي��ة ،وعل��ى
اإلدارة اجلمركي��ة توضي��ح أس��باب الش��ك والق��رار
النهائ��ي ومربرات��ه طبق �اً للم��ادة ( )16م��ن االتفاقي��ة.

* س :25ه��ل جي��ب أن ت��رد قيم��ة الفات��ورة متضمن��ة
 /1اقتن��اع اإلدارة اجلمركي��ة بصح��ة ودق��ة القيم��ة رس��وم النول��ون والتأم�ين والش��حن والتفري��غ؟
املق��ر عنها.
 يف ظ��ل اتف��اق القيم��ة لألغ��راض اجلمركي��ة، /2ع��دم وج��ود موان��ع حتول دون قب��ول قيمة الصفقة ف��إن ه��ذه الرس��وم حي��ق لل��دول األعض��اء احلري��ة يف
(شروط املادة األوىل).
تضمينه��ا أو اس��تثنائها ،عل��ى أن يت��م حتدي��د ذل��ك يف
 /3تواف��ر بيان��ات موضوعي��ة وكمي��ة للتكالي��ف القوان�ين والتش��ريعات اجلمركي��ة الوطني��ة.
الواجب��ة اإلضاف��ة لتعدي��ل الثم��ن.

 /4يف حال��ة ع��دم إمكاني��ة تطبي��ق طريق��ة قيم��ة
الصفق��ة فإن��ه يت��م االنتق��ال إىل الط��رق البديل��ة
للتقييم ،طبقاً للرتتيب التتابعي امللزم (كما أوضحنا
يف إجاب��ة الس��ؤال رق��م .)6
* س :24م��ا ه��ي اإلج��راءات الواج��ب إتباعه��ا إذا كان
لدى اإلدارة اجلمركية سبب للشك يف صحة أو دقة
القيم��ة املق��ر عنه��ا إذا كان ل��دى اإلدارة اجلمركي��ة
أس��باب للش��ك يف صح��ة أو دق��ة أي مس��تند أو وثيق��ة
مرفق��ة باإلق��رار اجلمرك��ي ال�تي يق��وم به��ا ضاب��ط
اجلم��ارك املس��ؤول؟
 /1يطلب تفسري أو تربير ألسباب اخنفاض القيمة.
 /2يطلب مستندات أو وثائق إضافية.
 /3يطل��ب مس��تندات إلثب��ات أن القيم��ة املق��ر عنه��ا
متث��ل إمجال��ي املبل��غ املدف��وع ،وذل��ك على من��وذج طلب
ً
كتاب��ة ،ويعط��ى مهل��ة مخس��ة
مس��تندات إضافي��ة
عش��رة يوم�اً لل��رد خالهل��ا.
يف حال��ة ع��دم تع��اون املس��تورد يف ال��رد عل��ى اإلدارة

 مجي��ع التكالي��ف واملصروف��ات الفعلي��ة املتعلق��ةبالبضائ��ع حت��ى مين��اء الوصول يف أراض��ي الدولة -أي
أنه��ا القيم��ة  -D. E. Qمبعن��ى آخ��ر أن��ه عل��ى املس��تورد
تقدي��م مس��تندات فعلي��ة للنول��ون ،التأم�ين ،الش��حن،
التفريغ للوصول إىل القيمة  ،D. E. Qيف حالة ما إذا
كان��ت القيم��ة ال��واردة بالفات��ورة عن��د مس��توى تعاق��د
.F. O. B

* س :26كي��ف ميك��ن حس��اب القيم��ة لألغ��راض
اجلمركي��ة حي��ث إن��ه غالب��اً حتص��ل الرس��وم
اجلمركي��ة بعمل��ة بل��د االس��ترياد بينم��ا يك��ون س��عر
البضائ��ع ال��واردة يف الفات��ورة بعمل��ة أجنبي��ة؟
 طبق�اً للم��ادة ( )9م��ن االتفاقي��ة ،أن��ه يف حالة حتويلالعمل��ة تت��م االس��تعانة بس��عر الص��رف ال��ذي حت��دده
الس��لطات املختص��ة يف بل��د االس��ترياد ،وق��د ترك��ت
االتفاقي��ة احلري��ة للدول��ة العض��و يف حتدي��د تاري��خ
س��عر التحوي��ل ال��ذي يت��م األخ��ذ ب��ه ه��ل ه��و تاري��خ
التصدي��ر أم تاري��خ االس��ترياد ،يف الس��ودان إذا كان��ت
القيمة حمددة بنقد أجنيب يتم تقديرها على أس��اس
س��عر الص��رف املعل��ن م��ن البن��ك املرك��زي يف تاري��خ
س��داد الرس��وم اجلمركي��ة.
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مقدم شرطة
حممود حممد حممود

مدير فرع العالقات العامة
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احلي��اء كلم��ة مش��تقة م��ن احلي��اة ،وم��ن هن��ا ن��درك عظ��م
معناه��ا اللغ��وي واالصطالح��ي وأهميته��ا وأهمي��ة التحل��ي
به��ا كصف��ة حممودة مرتبطة باإلميان باهلل .فاحلياء ً
لغة
وحيي��ة بياءي��ن كم��ا وردت بالق��رآن الكري��م يف
م��ن حي��ي َّ
قوله تعاىل( :إ َّن ََّ
الل َل َي ْس َت ْح ِيي أَ ْن َي ْض ِر َب َم َث ًل َما َب ُع َ
وض ًة
ِ
َف َم��ا َف ْو َق َه��ا( ..)...البق��رة .)26 :وجنده��ا كذل��ك وردت بي��اء
واحدة يقال( :استحيت) بيا ٍء واحدة وهي يف األصل بياءين
(اس��تحييت) ،وق��د أمج��ع أه��ل اللغ��ة عل��ى أن احلي��اء هو من
االس��تحياء وأصله احلياة ،واس��تحيا الرجل من قوة احلياة
فيه لشدة علمه مبواقع الغيب .أما املعنى االصطالحي فهو
ع��دم راح��ة النف��س وانقباضه��ا من ش��يء وترك��ه حذراً من
الل��وم في��ه ،وكم��ا عرف��ه احلاف��ظ ب��ن حج��ر( :احلي��اء :خلق
يبع��ث صاحب��ه عل��ى اجتن��اب القبي��ح ومين��ع م��ن التقص�ير
فيح��ق ذي احل��ق) .وقي��ل ه��و( :تغ�ير وانكس��ار يع�تري وج��ه
اإلنس��ان وإش��ارة م��ن القل��ب متنع��ه م��ن فع��ل القبي��ح ال��ذي
يتس��بب يف ذمه).
إن احلي��اء صنع� ٌة غريزي��ة ومكتس��بة ،فالش��ق الغري��زي ه��و
الفطري الطبيعي والدليل على ذلك ما فعله نبينا آدم عليه
الس�لام وزوج��ه ح��واء عن��د خروجهم��ا م��ن اجلن��ة ،وكي��ف
ال منهم��ا كان يغط��ي س��وأته حبي��اء فط��ري ،وأيض�اً
أن ك ً
ن��رى يف حياتن��ا املعاص��رة م��ن يتصف��ون باحلي��اء الفط��ري
ويضع��ون أل��ف حس��اب ألي��ة خط��وة خيطونها لضم��ان عدم
خ��دش احلي��اء وال��ذوق الع��ام وخمالف��ة الع��رف وجتن��ب
اق�تراف املعاص��ي ،والعك��س متام�اً م��ا يق��وم ب��ه البع��ض م��ن
خمالف��ة صرحي��ة للحي��اء الفط��ري حت��ت غط��اء ما يس��مى
باحلض��ارة واحلر ّي��ة املطلق��ة للش��خص ال�تي تتي��ح ل��ه قول
وفع��ل م��ا يش��اء دون مراع��ا ٍة لآلخري��ن كالتح��رر واللب��س
اخللي��ع واملبت��ذل واأللف��اظ ال�تي يع��ف لس��ان ب��ه ذرة حي��اء
ع��ن نطقه��ا واملكامل��ات والتح��رش م��ن اجلنس�ين وغريها من
الظواه��ر الس��البة ال�تي تدل عل��ى فقدان احلي��اء عند هؤالء.
أم��ا الش��ق اآلخ��ر ،فه��و احلي��اء املكتس��ب ال��ذي أم��ر ب��ه الدي��ن
احلني��ف ،فاحلي��اء خصل��ة م��ن خص��ال اإلمي��ان وخل��ق م��ن
أخ�لاق اإلس�لام ،م��ن اتص��ف ب��ه حس��ن إس�لامه ،وهج��ر
املعصي��ة حي��اء م��ن امل��وىل ع��ز وج��ل وه��و رأس األخ�لاق
ودلي��ل عل��ى بقيته��ا ،فق��د أخ��رج اب��ن ماج��ه ع��ن أن��س ق��ال:
(ق��ال رس��ول اهلل «صل��ى اهلل عليه وس��لم» :إن ل��كل دين خلقاً

واحلرية املهش��مة والثقافة املدمرة لألخالق ،فهم
ش��عوب ق��د فق��دوا احلي��اء لذل��ك يفعل��ون كل م��ا
ه��و قبي��ح دون مب��االة واك�تراث للعواقب ويس��عون
لتدم�ير إميانن��ا وأخالقن��ا بغزون��ا ثقافي �اً وفكري �اً
وس��لوكياً لن��زع احلي��اء من نفوس��نا لنصبح مثلهم
ب��دون حي��اء ،فنتج��رع م��ن كأس البع��د ع��ن الدي��ن
والتف��كك األس��ري واالحن�لال األخالق��ي واق�تراف
املعاص��ي لتك��ون وب��ا ً
ال علينا مثل م��ا كانت عليهم،
وم��ن فق��د احلي��اء ال يبال��ي وال يت��ورع ع��ن اإلق��دام
عل��ى فع��ل أي ش��يء مهم��ا كان��ت درج��ة قباحت��ه.
عن أبي مس��عود رضي اهلل عنه قال :قال رس��ول اهلل
«صل��ى اهلل علي��ه وس��لم»( :إن مم��ا أدرك الن��اس م��ن
تستح فأصنع ما شئت)
كالم النبوة األوىل :إذا مل ِ
رواه البخ��اري.

وخلق اإلسالم احلياء) ،حديث حسن .وعن سلمان
الفارس��ي ع��ن الن�بي «صل��ى اهلل علي��ه وس��لم» ق��ال:
(إن اهلل حي��ي كري��م يس��تحيي إذا رف��ع الرج��ل
إلي��ه يدي��ه أن يردهم��ا صف��راً خائبت�ين) أخرج��ه
الرتم��ذي والبيهق��ي .واحلي��اء ش��عبة م��ن ش��عب
اإلمي��ان ،فف��ي الصحيح�ين ع��ن أب��ي هري��رة رض��ي
اهلل عنه أن رس��ول اهلل «صلى اهلل عليه وس��لم» قال:
(اإلمي��ان بض��ع وس��بعون أو بض��ع وس��تون ش��عبة
فأفضله��ا ق��ول ال إل��ه إال اهلل وأدناه��ا إماط��ة األذى
ع��ن الطري��ق واحلياء ش��عبة من اإلمي��ان) .كما أن
احلي��اء مفت��اح ل��كل خ�ير ،فق��د ورد يف الصحيح�ين
ع��ن عم��ران اب��ن حص�ين ق��ال( :ق��ال الن�بي «صل��ى
اهلل علي��ه وس��لم»( :احلي��اء ال يأت��ي إال باخل�ير)..
ه��ذه األحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة ه��ي عل��ى س��بيل
املث��ال فق��ط ال احلص��ر ،فاحلي��اء وأهميت��ه ورد يف ويق��ول أب��و مت��ام الطائ��ي الش��اعر العباس��ي يف
أحادي��ث كث�يرة وم��ا اخرتناه ميثل قطرة من حبر قصي��دة ع�برت ع��ن درر م��ن احلكم��ة:
االستدالل على أهمية هذه الصفة اليت تع ّد صفة
إذا جاري��ت يف خل��ق دنيئ��اً
إميانية من متسك بها ترك القبيح واملعاصي حتى
فأن��ت وم��ن جتاري��ه س��واء
وإن مل ي��ر أح��د حي��ا ًء م��ن اهلل تع��اىل وه��ذا م��ا يزي��ل
اللب��س يف الف��رق ب�ين احلي��اء واخلج��ل .فاخلج��ول
رأي��ت احل��ر جيتن��ب املخ��ازي
ه��و م��ن يتصف بضعف الش��خصية وع��دم مقدرته
وحيمي��ه ع��ن الغ��در الوف��اء
عل��ى إب��داء رأي��ه ول��و كان صواب�اً وع��دم متكنه من
وم��ا م��ن ش��دة إال س��يأتي
الت��واؤم م��ع اآلخري��ن وه��و ال��ذي يتلعث��م وحيم��ر
وجه��ه أثن��اء احلدي��ث م��ع اآلخري��ن ،أم��ا إذا أم��ن
هل��ا م��ن بع��د ش��دتها رخ��اء
أعني الناس وتوارى عن األنظار فيمكن أن يرتكب
لق��د جرب��ت ه��ذا الده��ر حت��ى
كل قبي��ح دون مراع��اة للحياء من اهلل تعاىل الذي
والعن��اء
التج��ارب
أفادت�ني
ال ختف��ي علي��ه خافي��ة.
وإذا م��ا رأس أه��ل البي��ت وىل
زمالئي األفاضل
احلي��اء صف��ة إمياني��ة وترتب��ط ارتباط��اً وثيق��اً
باألخ�لاق واإلمي��ان ،وال يأت��ي إال خب�ير ،ف��إن أردن��ا
الس��عادة يف الدني��ا واآلخ��رة فعلين��ا أن نكتس��ب
احلياء من ديننا احلنيف يف الكتاب والس ّنة وسرية
املصطفى «صلى اهلل عليه وس��لم» والس��لف الصاحل
بتدب��ر ومتع��ن ،واحملافظ��ة عل��ى م��ا حبان��ا ب��ه اهلل
م��ن حي��ا ٍء فطري وعدم االحنراف واالنس��ياق وراء
س��لوك الغ�ير حت��ت م��ا يس��مى بالتحض��ر الزائ��ف

ب��دا هل��م م��ن الن��اس اجلف��اء

يعي��ش امل��رء م��ا اس��تحيا خب�بر
ويبق��ى الع��ود م��ا بق��ي اللح��اء
ف�لا واهلل م��ا يف العي��ش خ�ير
وال الدني��ا إذا ذه��ب احلي��اء
إن مل خت��ش عاقب��ة الليال��ي
تس��تح فأفع��ل م��ا تش��اء
ومل
ِ
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حتدثن��ا يف احللق��ة الثاني��ة عــ��ن ح��زب األم��ة والعقب��ات ال�تي
أدت إىل انقســــ��امات يف صفوف��ه ،وكان��ت ت��دور ح��ول فكـ��رة
اإلص�لاح والحق��ا ح��ول أم��ر القي��ادة وعــ��دم التن��ازل عنه��ا.
وأيض��اً تناولن��ا احل��زب االحت��ادي الدميقراط��ي وتعرض��ه يف
العش��ر س��نوات األخرية إىل انقس��امات كثرية .وسنتناول يف
ه��ذه احللق��ة أح��زاب اليس��ار واليمني.
مل تس��لم أح��زاب اليس��ار كذل��ك م��ن ظاه��رة االنقس��ام ،فقد
تع��رض احل��زب الس��وداني الش��يوعي لع��دد م��ن االنقس��امات
من��ذ نش��أته لوج��ود بع��ض اخلالف��ات الفكري��ة ،إال أن
ش��خصية األم�ين الع��ام عب��د اخلال��ق حمج��وب كان هل��ا دور
كب�ير يف تل��ك اخلالف��ات ،فق��د كان عب��د اخلال��ق حمج��وب
م��ن الط�لاب الذي��ن انتظموا يف صفوف احلركة الش��يوعية
يف مص��ر حت��ت رعاية هن��ري كوريل الذي أعد عبد اخلالق
ملوقع القيادة ،وكان عوض عبد الرازق ذا ش��خصية قيادية
ما جعل عبد اخلالق يشعر بعدم االرتياح جتاهه ،وكان من
الطبيع��ي أن ينش��أ بينهم��ا اخلالف ال س��يما بع��د إبعاد عوض
عب��د ال��رازق م��ن القي��ادة لت��ؤول إلي��ه ،حي��ث انش��ق احل��زب
الش��يوعي الس��وداني إىل جمموعت�ين «بلش��فيك» بقي��ادة عبد
اخلال��ق حمج��وب و»منش��فيك» بقي��ادة ع��وض عب��د ال��رازق.
ومش��ل األم��ر الف��روع أيض��اً ،حي��ث انقس��م الط�لاب يف كلية
اخلرط��وم اجلامعية
تبع��اً لذل��ك وق��د
كان��ت اخلالف��ات
ح��ول بع��ض القضايا
الفكري��ة واملواق��ف
العملي��ة مث��ل عالقة
احل��زب بالفئ��ات
األخ��رى ،وح�ين
وق��ف احل��زب رافض��اً
اتفاقي��ة تقري��ر
املص�ير  1953رغ��م
قب��ول اجلمي��ع هل��ا
انقس��مت بع��ض ك��وادر
احل��زب ألن��ه مل يك��ن هنال��ك من
مس��وغ ملوق��ف احل��زب م��ن االتفاقي��ة
يف نظرهم ،كان احلزب الش��يوعي ينادي
بأن االتفاقية ينبغي أن يس��تفتى عليها الش��عب
املص��ري وكان��ت حجت��ه الفعلي��ة ه��ي أن احل��زب

عقيد شرطة حقوقي
د .حممد نصر عبد اهلل نصر
األكادميية القومية
للعلوم اجلمركية والتكنولوجيا
الش��يوعي املص��ري كان يع��ارض تل��ك االتفاقي��ة ،وح��اول
ه��ؤالء مقاطع��ة االنتخاب��ات لكنه��م ع��ادوا وش��اركوا فيه��ا.
ويف ف�ترة حك��م عب��ود اضط��ر احل��زب الش��يوعي إىل العم��ل
الس��ري ،وق��د نش��بت عندئ��ذ خالف��ات نتيجة لظ��روف العمل
الس��ري وكان��ت ح��ول األس��لوب األمث��ل واملواق��ف األص��وب،
أب��رز ه��ذه اخلالف��ات كان��ت ح��ول موق��ف احل��زب م��ن
انتخاب��ات اجملال��س احمللي��ة ال�تي خال��ف فيه��ا إمج��اع
الق��وى السياس��ية األخ��رى .وش��هد ع��ام 1965
ح��ل احل��زب الش��يوعي وط��رد ممثليه
م��ن الربمل��ان (اجلمعي��ة
التأسيس��ية) ،وكان��ت
نتيج��ة ذل��ك أن فق��د
احل��زب ش��رعية العم��ل
السياس��ي.
ع��زل احلزب الش��يوعي
ع��ن العم��ل السياس��ي
املش��روع أح��دث خلخل��ة
يف صفوف��ه ،ونتيج��ة
لذل��ك ش��هد ع��ام ،1967
وه��و الع��ام ال��ذي عق��د
في��ه مؤمت��ر احل��زب
حرك��ة
الراب��ع،
انقس��امية داخل احلزب
قاده��ا خمت��ار عبي��د،

وكانت هلا آثارها يف احلزب ،واستمرت تتأزم قبل مايو 1969م
لتنفج��ر بعده��ا يف أخط��ر انقس��ام ش��هده احل��زب الش��يوعي
الس��وداني .وعق��ب املؤمت��ر الع��ام للح��زب ع��ام 1967م كان ق��د
ظه��ر تي��ار ي��رى دخول القوات املس��لحة حلل األزمة السياس��ية
عق��ب انق�لاب ماي��و 1969م ،وظل التيار عند موقفه .وقد وصف
عبد اخلالق هذا التيار بأنه مييين ،وتفجر الصراع حول مفهوم
التحال��ف م��ع س��لطة ماي��و 1969م وهل سيس��مونها دميقراطية
أم برجوازي��ة صغ�يرة ،وق��د دعم��ت جمموع��ة معاوي��ة إبراهيم
نظ��ام من�يري دون حتف��ظ أو اع�تراض عل��ى كون��ه انقالب��اً
عس��كرياً ،واجت��ه عب��د اخلال��ق وجمموعت��ه يف ع��ام 1971م إىل
االنقالب كوسيلة حلسم صراعهم مع نظام منريي ناسفني
بذل��ك كل م��ا ي��ردده عب��د اخلال��ق م��ن مب��ادئ ثوري��ة.
أضعف��ت االنقالب��ات احل��زب الش��يوعي الس��وداني ،حي��ث مل
يس��تطع أن حيص��ل إال عل��ى ثالث��ة مقاعد يف انتخابات 1986م،
وظ��ل س��كرتريه الع��ام حممد إبراهيم نق��د متوارياً عن األنظار
م��ا يزي��د ع��ن اخلمس س��نوات عقب انقالب يوني��و 1989م ،حيث
وقع خالهلا انقسام جديد يف احلزب قاده اخلامت عدالن ،بينما
ق��اد احل��اج وراق فصي�ل ً
ا آخ��ر م��ن احل��زب بالداخ��ل ،وخيتل��ف
ه��ذا االنقس��ام األخ�ير ع��ن االنقس��امات الس��ابقة ال�تي كان��ت
ح��ول القي��ادة وط��رق وأس��اليب وتكتي��ك الوص��ول إىل اجملتم��ع
االش�تراكي ،لك��ن االنقس��ام األخ�ير (ح��ق) ،اختص��اراً الس��م
حرك��ة الق��وى احلديث��ة بقي��ادة احل��اج وراق ،ي��رى أنصاره أن
املاركسية غري مالئمة للمجتمع السوداني ما أدي إىل خروج
حرك��ة (ح��ق) ع��ن احل��زب الش��يوعي الس��وداني ع��ام 1995م،
وخروجه��ا مل يك��ن انقس��اماً إمن��ا رفض��اً للفلس��فة املاركس��ية
كنه��ج للحي��اة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة ،وعق��دت مؤمتره��ا
األول يف 1996/5/8م وانقس��مت إىل (ح��ق) بقي��ادة ع��دالن
و(ح��ق) بقي��ادة احل��اج وراق ،واخل�لاف ه��ذه امل��رة يف ال��رؤى
السياس��ية والتكتيكي��ة ،فبينم��ا رأت جمموعة الوراق التحالف
والتنس��يق م��ع قوى األح��زاب التقليدي��ة رأت جمموعة عدالن
ع��دم التنس��يق والتحال��ف م��ع تل��ك الق��وى.
كذل��ك مل يس��لم ح��زب البع��ث الس��وداني م��ن االنش��قاق ،فق��د
كان م��ن أكث��ر الق��وى السياس��ية ال�تي تعرض��ت لالنقس��ام،
حي��ث أت��ى إىل الس��ودان خبلفي��ة انقس��امية عل��ى املس��توى
القوم��ي العرب��ي ،فف��ي ع��ام 1966م ظه��ر تنظيم��ان األول باس��م
ح��زب البع��ث العرب��ي االش�تراكي القط��ري الس��وداني ،ال��ذي
ارتب��ط تنظيمي��اً مبرك��ز بغ��داد واآلخ��ر باس��م منظم��ة (أن��ا
الس��ودان) اليت اس��تمدت ش��رعيتها من دمش��ق ،وتعرض األول
إىل انقس��امني يف  1976و1997م ،وكذل��ك مل تن��ج منظم��ة (أن��ا
الس��ودان) م��ن االنقس��ام فف��ي ع��ام 1974م خرج��ت جمموع��ة
بقي��ادة حمم��د اهلن��دي وإبراهي��م البيكيف��و واملعتص��م أمح��د
احلاج ود .مضوي إبراهيم آدم ومرشد الدين يوسف بسبب أن
ح��زب البع��ث االش�تراكي ي��دار م��ن بغ��داد ولي��س له اس��تقالل،
خاص��ة وأن الس��ودان دول��ة هل��ا م��ا مييزه��ا ،حي��ث إنه��ا متع��ددة
الثقاف��ات ،وه��ذا التن��وع يف��رض عليه��ا حري��ة االجته��اد والفكر
واحلركة وأال يربط احلزب باإلطار القومي يف القضايا اليت

تع��اجل مركزي��اً ،إىل جان��ب أن احلزب الداخلي هو الذي حيدد
ممثلي��ه يف القي��ادة القومي��ة ،كم��ا يك��ون للقي��ادة القطري��ة
داخل الس��ودان احلق يف حماس��بة عضويتها .وكان بدر الدين
مدث��ر (األم�ين الع��ام حل��زب البع��ث) يرف��ض ذل��ك م��ا أدى إىل
انقس��ام ع��ام  1976ال��ذي ارتب��ط بأس��باب تنظيمي��ة.
أما انقسام عام 1997-1996م ،فقد ارتبط خبالفات واسعة حول
اخل��ط السياس��ي والتحالف مع اجملتم��ع الوطين الدميقراطي
أو نظ��ام اإلنق��اذ يف س��نيه األوىل ،ث��م حت��ول إىل خ�لاف ح��ول
العم��ل القي��ادي وجت��اوزات تنظيمية وإداري��ة ارتكبتها عناصر
قيادي��ة حم��ددة ،وم��ن خالل الصراع املتن��وع برزت صورة تكتل
الس��بعينيات بعناص��ره املعروف��ة (الري��ح ،الض��و وأب��و راس)،
وق��د كان ه��ذا االنقس��ام امت��داداً لالنقســ��امني األول والثان��ي،
ومتث��ل ذل��ك يف أن��ه طرح هوية حزب البعث القومي يف عمومه
والتنظي��م الس��وداني بش��كل خاص.
يف ع��ام 2002م ظهــ��رت جمموع��ة يقوده��ا أمح��د النعيم وفتحي
حمم��د حس��نني وأمح��د مجع��ة ،ق��رروا اس��تبدال مرك��ز بغداد
مبرك��ز دمش��ق ،وه��ذه اجملموع��ة كان��ت تنظ��ر إىل األم��ر
باعتب��اره تغي�يرات يف األش��خاص واملرك��ز اخلارج��ي ولي��س
تغي�يراً يف املنه��ج والتوج��ه.
كذل��ك تأث��رت أح��زاب اليم�ين بظاه��رة االنقس��امات مث��ل
مجاع��ة أنص��ار الس�� ّنة احملمدي��ة ،حيث يقول ش��يخ اهلدية :إننا
لس��نا حزباً سياس��ياً بل هيئة دينية وقواعدنا قواعد ليس��ت ذات
اجت��اه سياس��ي ،فنح��ن هيئة دينية حبت��ة ،لكن يوجد قانون إذا
كان هناك أي عمل مجاعي يفيد املسلمني فنحن نشارك فيه،
فم��ن ه��ذا الباب ليس من فلس��فتنا وال نهجنا معاداة احلكومة،
فأي��ة حكوم��ة مهم��ا كان اختالفنا معها لن يصل اخلالف إىل
درج��ة املع��اداة ..واإلنق��اذ عين��ت األخ عب��د اهلل تهام��ي حمــ��افظاً
للكامل�ين ،وه��ذا أول ح��دث ب��دأ مبوجب��ه اخل�لاف بينن��ا وب�ين
الش��يخ أب��و زي��د أي يف تفس�ير ه��ل ه��ذه مش��اركة يف احلكوم��ة
أم ال ..الش��يخ أب��و زي��د مل يك��ن معرتض��اً على هذا املوقـ��ف ،وبعد
مخ��س س��نوات مت تعي�ين بع��ض الشخصيــ��ات م��ن صفوفن��ا يف
ال��وزارات ،فجاءن��ي الش��يخ أب��و زي��د بع��د ه��ذه التداعي��ات وق��ال
ل��ي إن اهليئ��ة ق��د انش��قت ..بع��د ذل��ك ظه��ر لن��ا أن هنال��ك م��ن
الت��ف حول��ه وخالفن��ا يف منهاجن��ا ،وبالتال��ي قمن��ا بفصل هؤالء
وكان��ت احلج��ة آن��ذاك التهميش.
إن من خيالفنا ال خيالفنا يف العقيدة ،بل يف جزئية املشاركة
يف الس��لطة ،وحن��ن مل نش��ارك يف احلكوم��ة ب��ل احلكوم��ة ه��ي
ال�تي أدخل��ت بعضن��ا ،والذي��ن خيتلف��ون معن��ا يش��اركون اآلن
يف الس��لطة مش��اركة فعلية ،كما مت تس��جيل حزب الوس��ط
اإلس�لامي بقي��ادة يوس��ف الك��ودة ،وبذل��ك خ��رج م��ن صف��وف
اجلماع��ة م��ن يؤم��ن بالعم��ل احلزبي السياس��ي.
وس��نتناول يف احللق��ة الرابع��ة ،إن ش��اء اهلل تع��اىل ،االنقس��ام
وس��ط حرك��ة اإلخ��وان املس��لمني.
***
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مص��در إي��رادات الدول��ة ه��و م��ا تفرض��ه م��ن ضرائ��ب ورس��وم
وأج��ور وخدم��ات مبوج��ب األنظم��ة املق��ررة ،باإلضاف��ة إىل
ثرواتها الطبيعية ،كما أن املصروفات العامة هي جمموعة
م��ن امل��وارد التقديري��ة ال�تي ختصصه��ا الدول��ة لإلنف��اق على
اخلدم��ات العام��ة اليت تق��وم بها.
ميزاني��ة الدول��ة أو املوازن��ة احلكومي��ة ،ه��ي وثيق��ة رمسي��ة
تط��رح اإلي��رادات واإلنفاق��ات املقرتحة من قبل احلكومة ملدة
س��نة مالي��ة ،ال�تي غالب�اً ما تقرها الس��لطة التش��ريعية للبالد
(اجملل��س التش��ريعي) م��ن خ�لال التصوي��ت عليه��ا ،ويواف��ق
عليه��ا رئي��س الب�لاد ويقدمه��ا وزي��ر املالي��ة لألمة.
عج��ز امليزاني��ة :ه��و الرصي��د الس��الب للميزاني��ة العام��ة
للدولة ،والناتج عن كون النفقات تفوق اإليرادات .وتضطر
احلكوم��ة يف ه��ذه احلال��ة إىل متوي��ل ه��ذا العج��ز م��ن خ�لال
االق�تراض ،م��ا ي��ؤدي إىل تزاي��د الدي��ن العموم��ي.
أي حينم��ا تزي��د اإلي��رادات عل��ى النفق��ات ،يُق��ال إن امليزاني��ة
تع��رف فائض�اً ،وتقوم احلكومة إما برتحيل هذا الفائض إىل
ميزاني��ة الس��نة القادم��ة عل��ى ش��كل إنف��اق إض��ايف ،أو حتول��ه
إىل ادخ��ار وتوظف��ه يف أس��واق امل��ال أو يف إنش��اء صن��دوق
سيادي.
ال ينبغ��ي اخلل��ط ب�ين عج��ز امليزاني��ة واملديوني��ة العمومي��ة،
حت��ى وإن كان العج��ز يرتج��م بالض��رورة كدين إضايف ،إذ
إن العج��ز عب��ارة ع��ن تدف��ق م��ن حي��ث إن��ه حصيل��ة ميزاني��ة
س��نة مالي��ة واح��دة ،أم��ا الدي��ن العموم��ي فه��و عب��ارة ع��ن
خم��زون ،أي تراك��م لع��دة س��نوات م��ن العج��ز.
كم��ا ال ينبغ��ي اخلل��ط أيض �اً ب�ين عج��ز امليزاني��ة والعج��ز
العموم��ي ،فه��ذا األخ�ير أع� ّ�م وأمش��ل م��ن األول ألن��ه حي��وي
فض� ً
لا ع��ن عجز امليزانية ،عجز صنادي��ق التقاعد ومنظمات
احلماي��ة االجتماعي��ة.
وم��ن امله��م التميي��ز ب�ين عج��ز امليزاني��ة املتوق��ع والعج��ز
احلقيق��ي ،ف��األول خي��ص مش��روع امليزاني��ة ال��ذي تتق��دم
ب��ه احلكوم��ة يف قان��ون املالي��ة إىل الربمل��ان ،وأم��ا الثان��ي فه��و
حصيل��ة لتنفي��ذ امليزاني��ة بع��د نهاي��ة الس��نة املالي��ة.
الدواعي واملربرات:
ً
ال يع��د عج��ز امليزاني��ة عل��ى ال��دوام مؤش��را عل��ى س��وء إدارة
املالي��ة العمومي��ة ،وإمن��ا الع�برة بأوج��ه اإلنف��اق العموم��ي
ومربرات��ه ال�تي اس��تدعت وج��ود العج��ز أص� ً
لا .فاحلكوم��ات
تك��ون مطالب��ة بنه��ج سياس��ة إنفاقي��ة توس��عية تقتض��ي
بالض��رورة ميزاني��ة تع��رف عج��زاً طارئ �اً ،ت�برره الظرفي��ة
االقتصادية السائدة أو املطالب االجتماعية امللحة وضرورة
حف��ظ الس��لم األهل��ي واالس��تقرار السياس��ي.
وقد تلجأ احلكومات إىل التوسع يف اإلنفاق من أجل إنعاش
االقتصاد يف حلظات األزمات وتعرضه للصدمات اخلارجية
(تراج��ع الص��ادرات) ،أو به��دف حتفي��ز النش��اط اإلنتاجي من
خ�لال رف��ع الطل��ب الكل��ي (االس��تهالك واالس��تثمار) ك��ي

مقدم شرطة /معتز قيلي

ومفهوم العجز فيها

يبلغ النمو مداه وتنخفض أعداد املواطنني الذين يعانون من
البطال��ة ويئنون حت��ت وطأة الفقر.
ويف ح��ال مل جت��د احلكوم��ة حت��ت يده��ا ادخ��اراً عمومي��اً
ق��ادراً عل��ى متوي��ل اإلنف��اق املطلوب ،وإذا تع��ذر رفع الضرائب
(الضريب��ة عل��ى الدخ��ل أو الضريب��ة عل��ى الش��ركات مث� ً
لا)
فإنه��ا ال جت��د بدي� ً
لا م��ن اللج��وء إىل العج��ز ومتويل��ه ع��ن
طري��ق الدي��ن يف س��بيل رف��ع إنفاقه��ا.
فاإلنف��اق املنت��ج للث��روة أو احملف��ز عل��ى إنتاجه��ا حيق��ق
األه��داف ال�تي تق��دم ذكره��ا ،دون تبذي��ر م��وارد البل��د يف
إنف��اق عقي��م واس��تهالك خ��ارج عل��ى الغ��رض ،فيتح��ول
عندئ��ذ العج��ز م��ن عج��ز ظريف إىل هيكل��ي ،وتدخل البالد يف
دوام��ة الق��روض إىل حد تعريضها خلطر العجز عن الس��داد
والتبع��ات الس��لبية املرتتب��ة عن��ه.
ويظل االس��تثمار أعظم الس��بل وأيس��ر الطرق من أجل خلق
الث��روة ،س��واء أكان اس��تثماراً ينعك��س عل��ى زي��ادة اإلنت��اج
بش��كل مباش��ر كتش��ييد منش��أة صناعي��ة جدي��دة أو تزوي��د
منش��أة قدمية خبط إنتاج إضايف ،أو بش��كل غري مباش��ر مثل
توف�ير البن��ى التحتي��ة اجلاذب��ة لالس��تثمار أو تأهي��ل العمال��ة
احمللي��ة وجتوي��د التعلي��م أو متوي��ل البح��ث العلم��ي.
أما اإلنفاق على االس��تهالك فال يس��ري عليه ما يس��ري على
االس��تثمار ،إال م��ا كان من��ه موجه �اً إىل حتفي��ز االس��تثمار
اخلاص واإلنتاج احمللي ،فذلك طريق غري مباش��ر إىل زيادة
الث��روة القومية.
وغ�ير ذل��ك ال يع��دو أن يك��ون دعم �اً لالقتص��ادات األجنبي��ة
وسبباً يف تعميق عجز امليزان التجاري ومضيعة لالحتياطي
النق��دي الوطين.
االستهالك والعجز:
األص��ل يف اإلنف��اق العموم��ي عل��ى االس��تهالك أال خي��رج
ع��ن الغ��رض ،ويبق��ى يف حدود ما تس��مح ب��ه إمكانيات الدولة
ويواف��ق االجت��اه الع��ام ملس��توى عي��ش اجملتم��ع.
ويؤث��ر أصح��اب املص��احل اخلاص��ة وذوو النف��وذ يف السياس��ات
احلكومي��ة يف معظ��م بل��دان الع��امل الثال��ث ،ويظ��ل الق��رار
السياس��ي متفلتاً من اإلرادة الش��عبية وعصياً على الرتويض
بس��بب الفساد.

مالزم أول
هبة إبراهيم حممد احلسن
إدارة الربجميات

نظام األرشفة اإللكترونية
حي��ث الدخ��ول ،االس�ترجاع ،احل��ذف واإلضاف��ة حت��ى ال
يتع��رض املس��تند املؤرش��ف للتزيي��ف أو احل��ذف.
املواصفات الفنية يف نظم األرشفة اإللكرتونية:
* تقلي��ل الوق��ت املس��تهلك يف البح��ث ع��ن الش��هادة
املؤرش��فة.
* توفري مساحات أقل للتخزين.
* تأم�ين س��رية ومحاي��ة امللف��ات م��ع احملافظ��ة عل��ى
أصوهل��ا بع��د التعدي��ل.
* استخدام قاعدة بيانات متميزة وذات كفاءة عالية.
* استخدام صيغة للصور الضوئية بأقل حجم.
مميزات نظام األرشفة اإللكرتونية:
* س��هولة تب��ادل املعلوم��ات ب�ين مس��تخدمي األرش��يف
م��ع توف�ير الوقت مهم��ا كان حجمها.
* انس��يابية العم��ل داخ��ل النظ��ام حبي��ث تنتقل الوثائق
عرب مراحل العمل بسالسة.
* سهولة االندماج مع تقنيات خمتلفة مثل معاجلات
الصور واملاسحات الضوئية.
* احلف��اظ عل��ى الس��رية التام��ة للبيان��ات حبي��ث ال
يطل��ع عليه��ا إال الش��خص املص��رح ل��ه بذل��ك.
* تأم�ين البيان��ات ض��د أية خماطر حمتملة لألرش��فة
العادية مثل احلريق.
* إمكاني��ة اس��تخدام أس��اليب البح��ث املختلف��ة للعث��ور
عل��ى البيانات املطلوبة وبأس��رع وقت ممكن.

يف ي��وم األح��د  20نوفم�بر 2016م افتت��ح الس��يد /الل��واء
ش��رطة خلي��ل باش��ا س��ايرين العم��ل مبش��روع األرش��فة
اإللكرتوني��ة للش��هادات اجلمركي��ة التاب��ع لف��رع
الش��هادات ب��إدارة التعريف��ات ،بالتع��اون م��ع دائ��رة تقني��ة
املعلوم��ات.
وق��د مت توقي��ع عق��د م��ع مرك��ز الس��ودان للهندس��ة
واملعلوم��ات الرقمي��ة لتوف�ير النظ��ام املتط��ور واألجه��زة
واملع��دات ،حي��ث مت اختي��اره بع��د البح��ث ع��ن أفض��ل
اخلي��ارات املتوف��رة بالس��وق الرقم��ي.
األرش��فة اإللكرتوني��ة :ه��ي برام��ج إدارة الوثائ��ق أو م��ا
تس��مى ( )DMSاختص��ار ل��ـ(Document Management
 ،)Systemوتع ّد األرش��فة اإللكرتونية مطلباً أساس��ياً مع
التزاي��د املس��تمر يف حج��م العم��ل بهيئ��ة اجلم��ارك ،وم��ا
حيتويه من مستندات ووثائق كثرية يف شتى اجملاالت ،إن عص��ر األوراق املكتبي��ة واملتابع��ات الروتيني��ة ق��د
واملس��تند املؤرش��ف م�برئ للذم��ة قانوني�اً ،ومقب��ول ل��دى انته��ى ،وبوج��ود التقني��ات املتقدمة توفرت لدينا س��هولة
احملاكم.
ودق��ة الوص��ول للمعلوم��ة ..وم��ن املع��روف أن أرش��يف
يف
�فة
�
األرش
�ام
�
نظ
يس��اعد
الس��نوات الس��ابقة يصع��ب
تنظي��م العم��ل بطريق��ة
ج��داً الوص��ول إلي��ه ،وذل��ك
ً
آلي��ة ،مم��ا يوف��ر كث�يرا
لكث��رة األوراق والش��هادات
م��ن الوق��ت واجله��د
ال�تي نتداوهل��ا ،وم��ن خ�لال
ويضم��ن احلف��اظ عل��ى
ه��ذا النظ��ام أن��ت تنع��م
هذه البيانات ،كما يتوىل
باألم��ان والثق��ة املطلق��ة ب��أن
القي��ام جبمي��ع العملي��ات
مجي��ع األوراق والش��هادات
بالتعام��ل
اخلاص��ة
وغريه��ا موج��ودة بأم��ان،
ً
مث��ل
،
ا
آلي��
البيان��ات
م��ع
وم��ن خ�لال ث�لاث خط��وات
الفهرس��ة واألرش��فة
متتالية ميكنك الوصول إىل
والتلخي��ص والبح��ث
م��ا حتتاج��ه وم��ن أي م��كان
واالس�ترجاع للش��هادة
بالع��امل ..ه��ذا ه��و الرخ��اء
ا جلمر كي��ة .
املطل��وب م��ن التقني��ة.
مت حتدي��د مس��تويات
***
تأمني على املس��تندات من
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حماكمة /عبد القادر خبري عبد القادر
املبادئ:
التفس�ير ال��وارد يف حك��م احملكم��ة العلي��ا جمل��ة 1962
ص ( )127ب��أن الس��يارات احململ��ة بالبضائ��ع املهرب��ة
عرض��ة للمص��ادرة وف��ق التعري��ف ال��وارد بامل��ادة ()2
م��ن قان��ون اجلمارك ملالك وس��يلة النقل ،وأن املش��رع
قصد ذلك رغم علمه أن سائق وسيلة النقل هو غري
مالكه��ا م��ا مل يقده��ا بنفس��ه بطبيع��ة احل��ال ،ه��ذا هو
التفس�ير ال��ذي حيقق قصد املش��رع.
احملكمة العليا
الدائرة اجلنائية
أمام:
رئيس�اً
الس��يد /تاج الس��ر حممد حامد
عضواً
الس��يد /عبد اهلل الفاضل عيس��ى
عض��واً
الس��يد /نوري��ن عل��ي عب��د اجملي��د
عض��واً
الس��يد /س��ليمان حمم��د ش��ايب
عض��واً
الس��يد /الباق��ي عب��د اهلل عل��ي
حماكمة عبد القادر خبري عبد القادر
النمرة /ط ج2004 /569 /
مراجعة2005 /121 /
احلكم
ه��ذا طل��ب ملراجع��ة حك��م حمكم��ة العلي��ا بالنم��رة
ط ج 2004 /569 /الص��ادر يف  2004/11/4ال��ذي
قض��ى باس��تعادة عقوب��ة الغرام��ة ال�تي وقعته��ا عل��ى
املته��م األول امل��دان .يف  2005/6/26قض��ت حمكم��ة
اجلم��ارك اجلنائي��ة اخلرط��وم بإدان��ة املته��م عب��د
الق��ادر خب�ير عب��د الق��ادر حت��ت امل��ادة ( )2/198م��ن
قان��ون اجلم��ارك وألزمت��ه بدف��ع قيم��ة بدف��ع قيم��ة
العرب��ة للجم��ارك ب��د ً
ال ع��ن مصادرته��ا وأن حيص��ل
املبل��غ وفق�اً للم��ادة ( )198إج��راءات جنائي��ة وأن تظ��ل
العرب��ة حمج��وزة حت��ى الس��داد.
حمكم��ة اس��تئناف اخلرط��وم ومبوج��ب أ س

أعداد /د .مصطفى حممدين العوض
ج 2004/984/الص��ادر يف  2004/7/18أي��دت اإلدان��ة،
وألغ��ت الغرام��ة املوقع��ة عل��ى امل��دان مبوج��ب امل��ادة
( )195م��ن قان��ون اجلم��ارك لس��نة  1986وأن يف��ك
احلج��ز ع��ن العرب��ة وتس��ليمها ملالكه��ا.
احملكم��ة العلي��ا الدائ��رة اجلنائي��ة ومبوج��ب ط
ج 2004/569/الص��ادر يف  2004/11/4قض��ت بإلغ��اء
قض��اء حمكم��ة االس��تئناف واس��تعادة حك��م حمكم��ة
املوض��وع.
األس��تاذة س��عاد أبكر فضل املوىل احملامي ،وإنابة عن
مال��ك العربة ،تقدم��ت بطلب مراجعة حكم احملكمة
العلي��ا ال��ذي ت��راه ق��د ج��اء خمالف�اً للقان��ون وخمالف�اً
ألحكام الش��ريعة اإلس�لامية ولألس��باب اليت س��اقتها
يف طلبها.
مت قب��ول الطل��ب ومت ال��رد علي��ه متمس��كاً بقانوني��ة
قض��اء احملكم��ة العلي��ا ،وبالتال��ي طال��ب برفض طلب
املراجع��ة وتأيي��د م��ا قض��ت ب��ه احملكم��ة العليا.
بإطالع��ي عل��ى حمض��ر الدع��وى واحلك��م املطل��وب
مراجعت��ه واألم��ر كل��ه ي��دور ح��ول تعري��ف مال��ك
العرب��ة وال��ذي نص��ت علي��ه امل��ادة ( )2م��ن قان��ون
اجلم��ارك ...وال ب��أس م��ن إي��راد الن��ص م��رة أخ��رى.
مال��ك :تش��مل بالنس��بة ألي��ة وس��يلة نقل أي ش��خص
ا ع��ن املال��ك أو يك��ون مفوض �اً
يعم��ل بصفت��ه وكي�ل ً
منه يف تس�ّلم أجر النقل أو أي رس��وم أخرى متعلقة
بذل��ك تك��ون مس��تحقة الدفع.
يف قضي��ة حكوم��ة الس��ودان ض��د أمح��د أوكري وآخر
م ع /ف ج1992/65/
جمل��ة  1962ص ( )127ج��اء يف حك��م احملكم��ة العلي��ا
اآلتي:
وعل��ى ذل��ك ف��إن الس��يارات احململة بالبضائ��ع املهربة
عرض��ة للمص��ادرة وف��ق ذل��ك التعري��ف ،وق��د قص��د

املشرع ذلك رغم علمه أن سائق العربة هو غري صاحب
العرب��ة م��ا مل يقده��ا بنفس��ه بطبيع��ة احل��ال.
ويف رأي��ي أن ه��ذا ه��و التفس�ير ال��ذي حيق��ق قص��د
املش��رع ...والق��ول خب�لاف ذل��ك يع�ني أن يس��تأجر
املهربون وسائل النقل ...وأال تتم مصادرتها باعتبار أن
املس��تأجر لي��س ه��و مالك العرب��ة وال أظن إن قبلنا هذا
التفس�ير س��تتم مص��ادرة وس��يلة أو عرب��ة واح��دة ...ثم
إن الن��ص ع��رف املال��ك بأن��ه أي ش��خص يعم��ل بصفته
وكي�ل ً
ا ع��ن املال��ك أو مفوض��اً من��ه يف تس��ّلم أج��رة
النق��ل أو أي رس��وم أخ��رى مس��تحقة الدف��ع ...وبالتالي
كل م��ن كان��ت العرب��ة يف حيازت��ه ويق��وم مب��ا نص��ت
عليه املادة ( )2من قانون اجلمارك فهو مالك العربة...
وعلي��ه ال أرى أن احلك��م املطل��وب مراجعت��ه ق��د خال��ف
القان��ون أو حكم�اً م��ن أح��كام الش��ريعة اإلس�لامية مما
يتع�ين مع��ه رف��ض الطل��ب.
نور الدين علي عبد اجمليد
قاضي احملكمة العليا
2005/9/25
أواف��ق فق��د ذك��ر املته��م يف أقواله املدون��ة على ص ()3
م��ن حمض��ر التح��ري وال�تي أق��ر بصدوره��ا من��ه عن��د
تالوته��ا علي��ه أم��ام حمكم��ة املوض��وع ألن العربة ملكه
اخلاص.
تاج السر حممد حامد
قاضي احملكمة العليا
2005/10/7
ً
أواف��ق عل��ى م��ا انته��ى إليه األخ��وان الكرمي��ان ،أوال من
حيث إن املدان عبد القادر خبري قد أقر ابتداء أنه مالك
العرب��ة .وق��د أق��ر بذل��ك أم��ام حمكم��ة املوض��وع إق��راراً
قضائياً بأن أقر بصحة أقواله اليت أدىل بها للمتحري.
وأب��دى املالحظات اآلتية:
يب��دو أن م��ا مس��اه األس��تاذ املوث��ق املف��وض
.1
إق��راراً ق��د أع��د الب�لاغ وألغ��راض يف  10أبري��ل 2004
ولي��س م��ن م�برر هل��ذا اإلق��رار إال ألغراض��ه ،ألن أح��داً
مل يطلب��ه ،ولي��س ألحد مصلحة فيه إال ألغراض هذا
الب�لاغ.
إن كان س��ند األس��تاذ املوث��ق ه��و األم��ر األول
.2
م��ن اجل��دول األول امللح��ق بقان��ون اإلج��راءات املدني��ة
 1983فكي��ف ج��از ل��ه أن يع��د ه��ذا اإلق��رار دون مي�ين؟
ث��م إن كان اإلق��رار يف ذات ي��وم العق��د مل��اذا مل حيض��ر

املتعاق��د اآلخ��ر ول��ذات احملام��ي إلثب��ات واقع��ة التعاق��د
ليك��ون دلي�ل ً
ا علي��ه.
ثم أكان من الطبيعي أن يستجوب املتحري
.3
ودون طل��ب م��ن أح��د وال توجيه م��ن أحد وعلى الرغم
من أنه س��جل على لس��ان املتهم األول أن العربة ملكه
رغ��م أن��ه صاح��ب العرب��ة؟
ث��م عل��ى أي أس��اس اعت�بر وكي��ل النياب��ة صاح��ب
العرب��ة متهم �اً وأم��ر بقبض��ه؟ ه��ذا ال��ذي أش��رت إلي��ه
ال ب��د أن يك��ون حم��ل نظ��ر أم��ام إدارة التوثيق��ات م��ن
ناحي��ة وأم��ام املدع��ي الع��ام م��ن ناحية أخرى ،ورئاس��ة
ش��رطة اجلم��ارك م��ن ناحي��ة ثالث��ة .وليك��ن أمام كل
ص��ورة م��ن الق��رار إذا م��ا اجتمع��ت إلي��ه الدائ��رة أو
تفض��ل رئي��س الدائ��رة بأخ��ذ ال��رأي في��ه.
ومل��ا كان لي��س ألحد أن يقر لنفس��ه فاإلقرار
.4
ال يك��ون إال ض��د مصلح��ة املق��ر ،ولي��س ملصلحته ،وإن
كان املته��م األول ق��د أق��ر بأن��ه صاح��ب املل��ك ،ولي��س
املته��م الثان��ي خلف �اً ل��ه ،ليقاب��ل بع��دم صح��ة اإلق��رار
ومل خيتل��ف يف س��بب اإلق��رار ،ف��إن اإلق��رار صحي��ح،
ويتحمل املقر كل ما ترتب عليه ،وللمتهم الثاني إن
رأى يف ذل��ك حق�اً ل��ه أن يرجع عليه بكل ما ترتب على
إقرار الصحيح ،وليس للمقر هنا أن يرجع عن إقراره
ألن��ه رت��ب حق�اً للغ�ير (الدولة).
(إثبات  22 - 1994منه)
عبد اهلل الفاضل عيسى
قاضي احملكمة العليا
2005/9/30
بع��د اإلط�لاع واملراجع��ة أواف��ق عل��ى رف��ض طل��ب
املراجع��ة لألس��باب ال�تي س��ردها األخ��وة احملرتم��ون
يف ال��رأي األول والثان��ي والثال��ث وال�تي وج��دت م�ني
التأيي��د واس��تناداً م�ني كذل��ك األس��باب ال�تي س��ردتها
يف رأي��ي يف حك��م احملكمة العليا ق��رار النقض موضوع
طل��ب املراجع��ة.
سليمان حممد شايب
قاضي احملكمة العليا
2005/10/11
ً
م��ع احرتام��ي إال أن�ني ال زل��ت متمس��كا برأي��ي ال��ذي
أوردت��ه ك��رأي خمال��ف يف الطع��ن ،وال أج��د منطق �اً
باألخذ بالقصد البعيد للمشروع للوصول إىل اإلدانة
لتتمش��ى م��ع أه��داف قان��ون مع�ين ...مهم��ا كان مس��و
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ذلك اهلدف ألن القاعدة الواجب مراعاتها يف القوانني
العقابي��ة ه��ي االلت��زام بقواع��د املش��روعية اجلنائي��ة.
الباقر عبد اهلل علي
قاضي احملكمة العليا
ورئيس الدائرة
2005/10/12
األمر النهائي:
يرفض الطلب
تاج السر حممد حامد
قاضي احملكمة العليا
ورئيس الدائرة
2005/10/12
تعليق:
* الس��يارات احململ��ة بالبضائ��ع عرض��ة للمص��ادرة
وف��ق ذل��ك التعري��ف وقد قصد املش��رع ذلك رغم علمه
أن س��ائق العرب��ة ه��و غ�ير صاح��ب العربة م��ا مل يقدها
بنفس��ه بطبيعة احلال ،هذا ما تناولته س��ابقة حكومة
الس��ودان /ض��د  /أمح��د أوك�ير حمم��ود وآخري��ن
م ع/ف ج1992/65/م جمل��ة 1992م صفح��ة ()125
ال�تي أدخل��ت الس��ائق يف نط��اق كلم��ة (مال��ك) وج��واز
مص��ادرة وس��يلة النق��ل املس��تخدمة يف التهري��ب حت��ى
ول��و يعل��م املال��ك األصل��ي أو وكيل��ه باملخالف��ة.
* ه��ذه الس��ابقة واف��ق حكمه��ا م��ا توصل��ت إليه س��ابقة
أمح��د أوك�ير حممود ورأت أن هذا التفس�ير هو الذي
حيقق قصد املش��رع فيما يتعلق بتفس�ير كلمة مالك
وس��يلة النق��ل ال��وارد بامل��ادة ( )2م��ن قان��ون اجلم��ارك
لس��نة 1986م ،وال�تي ذهب��ت إىل الق��ول إن��ه وكمب��دأ
ع��ام ال ميك��ن تفس�ير القان��ون بطريق��ة جته��ض قص��د
املش��رع وإن��ه ل��و حص��ر تعري��ف كلم��ة مال��ك يف املال��ك
الفعل��ي فق��ط ألمك��ن الته��رب م��ن املص��ادرة بادع��اءات
ش��كلية مث��ل الق��ول إن املتهم ال��ذي مت ضبطه بالعربة
كان مس��تأجراً للعرب��ة .وذهب��ت احملكم��ة العلي��ا يف
قرارها إىل أن املالك املقصود بنص املادة ( )2من قانون
اجلم��ارك ه��و ال��ذي ميل��ك الس��يطرة ع��ل العرب��ة وأن��ه
به��ذا الوض��ع ق��د اس��تخدمها يف التهري��ب.
وم��ن يدع��ي بأن��ه صاحب العربة فإن الس��بل القانونية
أمام��ه واضح��ة ل��رد حقوق��ه مم��ن تس��بب يف تعري��ض
عربت��ه للمص��ادرة وفق�اً ألح��كام القانون.
ه��ذا احلك��م يواف��ق ال��رأي املخال��ف يف س��ابقة

حكوم��ة الس��ودان /ض��د /مال��ك وس��يلة النق��ل م ع/
ط ج2006/36/م «غ�ير منش��ورة» املوج��ودة ضم��ن ه��ذه
اجملموع��ة بالكت��اب ص (.)261
ويتعارض مع قضاء احملكمة العليا يف سابقة حكومة
السودان /ضد /مالك وسيلة النقل معتز حممد داوود
علي ط ج2006/77/م وحماكمة الفاضل بالل حممد
وآخرين م ع /ف ج2006/53/م غري منشورة واملوجودة
بالصفح��ات ( )265و( )277به��ذا الكت��اب وال�تي تذه��ب
بالقول بأن جمرد استعمال وسيلة النقل يف التهريب
ال ترتت��ب علي��ه مصادرته��ا جمل��رد ذل��ك االس��تعمال ،بل
ترتت��ب املص��ادرة عل��ى واقع��ة إثب��ات مس��ؤولية مالكه��ا
واملص��ادرة لوس��يلة النق��ل بوصفه��ا عقوب��ة تبعي��ة تقع
عل��ى صاح��ب املل��ك لتلك والوس��يلة ،ويتطل��ب أن يدان
صاحب وسيلة النقل أو ً
ال بأنه استخدمها يف التهريب
أو مس��ح لغ�يره مرتكب الفعل اإلجرامي باس��تخدامها.
إذن مس��ؤولية صاح��ب العربة مرهونة بعالقته بفعل
التهريب إما مش��اركة أو الس��ماح باس��تخدام الوسيلة
وبعلم��ه ،والعل��م ال يفرتض ب��ل ال بد من إثباته.
إن قص��د ارت��كاب الفع��ل ال��ذي جيرم��ه القان��ون ينطلق
م��ن وازع املصلح��ة اخلاص��ة يف حتقي��ق منفع��ة مالي��ة
س��واء م��ن مرتك��ب الفع��ل أو مال��ك وس��يلة النق��ل
املؤج��رة ،وعم��ل وس��ائل النق��ل يف التهري��ب معل��وم أنها
حتقق أرباحاً مضاعفة باعتبار املخاطر يف هذا العمل
وجتاوز القيود املالية لسداد الرسوم اجلمركية الذي
يض��اف إىل نس��بة األرب��اح ملرتك�بي جرمي��ة التهري��ب
وحرم��ان اخلزين��ة العام��ة من��ه.
هن��ا املنفع��ة العائ��دة عل��ى مال��ك وس��يلة النق��ل متنع��ه
من معرفة أصلها وال يكفي حسن الظن يف أن وسيلة
النق��ل تعم��ل يف أعم��ال مش��روعة ،واملعل��وم أن معظ��م
وس��ائل النق��ل يقوده��ا س��ائقون وال يقوده��ا مالك��و تلك
الوس��ائل س��واء باإلجيار أو غريه من الطرق ،وبطبيعة
احل��ال مال��ك وس��يلة النق��ل بعي��د ع��ن واقع��ة التهري��ب
ويصب��ح م��ن املس��تحيل إثب��ات علم��ه به��ا ،لذل��ك ف��إن
قص��د املش��رع ه��و معاقب��ة وس��يلة النقل املس��تخدمة يف
التهري��ب وتوصل��ت إلي��ه اآلراء بالس��وابق القضائي��ة
للمحكم��ة العلي��ا املش��ار إليه��ا أع�لاه ب��أن الس��ائق الذي
ل��ه الس��يطرة الكامل��ة عل��ى العربة وقت ارت��كاب الفعل
اجمل��رم قانون�اً ه��و املقص��ود بعب��ارة مال��ك وس��يلة النقل
ال��واردة بامل��ادة ( )2م��ن قان��ون اجلم��ارك.

أبوعبيدة البقاري:

بيـــن تــــــل
الدجــــاجــة
وســـمـبــل

أمس��را ُتكن��ى بـ(روم��ا الصغ�يرة) أي (بيك��وال روم��ا) باللغ��ة
اإليطالية ،و ِل ِقدم هذه املدينة وروعة عمرانها األثري الذي سكب فيه
الطلي��ان كل خياهل��م املعم��اري ودق��ة تنفي��ذ مبانيها فق��د أُدرجت على
قائم��ة امل��دن األثري��ة ل��دى منظم��ة (يونس��كو) ،وه��ي ب�لا ش��ك ث��ورة يف
التصمي��م املعم��اري ال�تي اعتمدت عل��ى الطابع االحتفال��ي الفين برتف
التفاصي��ل ،والالف��ت أن��ه غ�ير مص��رح ألي ش��خص أن يب��دل م��ن ش��كل
مسكنه ،مبعنى أنك ال تستطيع تغيري أبواب وشبابيك منزلك أو حتى
تغي�ير ل��ون الط�لاء ،لك��ن األه��م م��ن ذل��ك أن أمس��اء أحي��اء املدين��ة مل
تس��تبدل بأمس��اء أخ��رى رغم م��رور الدولة ومدين��ة أمسرا مبنعطفات
وحت��والت ،ويف ذل��ك الثب��ات إرث تارخي��ي ،واملدين��ة كحس��ناء تن��ام
عل��ى الغي��د ف��وق هضب��ة تس��مى (كبس��ا) بارتف��اع حوال��ي ( )7300ق��دم
ف��وق س��طح البح��ر ومس��احتها صغ�يرة وع��دد س��كانها ي�تراوح م��ا ب�ين
مخس��مائة إىل س��تمائة أل��ف ش��خص ،ويس��تطيع أي زائ��ر أن يعربه��ا
جيئ� ً�ة وذهاب �اً عش��رات امل��رات يف الي��وم .ومس��ميات األحي��اء الس��كنية
أطلق��ت عليه��ا من��ذ االس��تعمار اإليطال��ي لدولة إريرتي��ا ،ونذكر منها
ح��ي (كامب��و بول��و)( ،ترابول��و) و(رادي��و مارين��ا) ومس��ي ه��ذا احلي بهذا
االس��م ألن إذاع��ة البحري��ة اإليطالي��ة كان��ت تب��ث براجمه��ا من��ه..
(قزابان��دا طلي��ان)( ،قزابان��دا حبش��ة)( ،ق��زازا بره��ان)( ،أكري��ا)( ،م��اي
زح��ز) .وكان��ت يف مدين��ة أمس��را أع��رق
و(ح َ
متن��اي)( ،م��اي حق��وط) َ
القواع��د األمريكي��ة ،ال�تي تس��مى (قيني��و) ال�تي أصبح��ت مبانيه��ا يف م��ا
بع��د وم��ا زال��ت س��كناً لع��دد م��ن املواطن�ين ،وإىل الغ��رب منه��ا أنش��ئ حي
مس��ي (أس��بيس) عب��ارة ع��ن -ل��ل راقي��ة ،ويف الطري��ق إىل ه��ذا احل��ي
تقابل��ك آالف األطن��ان م��ن احلدي��د اخل��ردة مكونات��ه م��ن خملف��ات
آليات ومعدات عس��كرية تش��هد على ضراوة احلرب ،وتقرأ من خالهلا
كي��ف ضح��ى الش��عب اإلري�تري م��ن أجل ني��ل االس��تقالل ،وكل آلية
هنا خلفها ش��هيد مضى إىل ربه ،وحي (س��تانتو أتو) حيث مقر رئاس��ة
الش��رطة وحراس��اتها ،وح��ي (أبش��اور) ويع � ّد م��ن أق��دم أحي��اء املدين��ة،
وهنال��ك أغني��ة ش��هرية ختل��د وحتم��ل اس��م ه��ذا احل��ي تغن��ى به��ا فن��ان
إريرتيا املعتق «األمني عبد اللطيف» ألنه ولد وال زال حتى اآلن يعيش
فيه ،وهذه األغنية يرددها أيضاً بإجادة تامة الفنان السوداني «حممد
حس��ن حاج اخلضر» ألنه كلما صعد إىل أي من مس��ارح أمسرا طلب
من��ه أن يؤديه��ا.
وعندما تس�ير يف درة الش��وارع (ش��ارع كومش��تاتو) كأنك يف
مدين��ة م��ن املتاح��ف إىل أن تالم��س مي��دان الفات��ح م��ن س��بتمرب ال��ذي
تنح�ني أمام��ه متجه�اً إىل طري��ق مص��وع ،ك�برى امل��دن الس��احلية يف
إريرتيا ،تش��اهد وابورات القطار اليت تعمل بالفحم احلجري تتوس��ط
قضبانها ،وقبل أن تصعد إىل اهلضبة املؤدية إىل مصوع جيب أن تقف
إج�لا ً
ال واحرتام�اً وتقدي��راً للش��هداء الس��ودانيني يف ق��وة دف��اع الس��ودان
الذي��ن استبس��لوا إب��ان احل��رب العاملي��ة الثاني��ة وترق��د رفاته��م يف ذل��ك
ال��وادي املنخف��ض ،وه��م الذي��ن أوف��وا بعهده��م وأوف��ى املس��تعمر بعهده
أيض�اً وه��و مث��ن اس��تقالل الس��ودان.
أم��ا يف مس��ارك حن��و اجل��زء الش��مالي م��ن املدين��ة تع�بر اس��تاد أمس��را
وجامعته��ا وامللع��ب اإليطال��ي القدي��م (شيش�يرو) إىل منتج��ع (م��اي
س�يروا) ،ث��م (أمبادره��و) أي ت��ل الدجاجة حيث األش��جار واملاء واهلدوء.
ودمتم
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سيكولوجية
العالقة المهنية بين القادة
ماهية مفهوم العالقة املهنية؟
ه��ي تل��ك الق��وة الوجداني��ة ال�تي تنم��و وتتط��ور ب�ين
الق��ادة ٌ
كل حس��ب موقع��ه ..وهي من��ط من العالقات
اإلنس��انية ص��ادق وحم��دود بوق��ت ..وتوص��ف ه��ذه
العالق��ة بأنه��ا التفاع�لات الديناميكي��ة لالجتاه��ات
واألف��كار ب�ين الق��ادة ،رئي��س وم��رؤوس ،به��دف
املس��اعدة عل��ى حتقي��ق تواف��ق أفض��ل بينه��م ..وق��د
اس��تحدث يف ال�تراث امله�ني يف العالق��ة ب�ين الق��ادة
العديد من املسميات لوصف جوهر هذه العالقة مثل:
التفاع��ل ،التب��ادل العاطف��ي ،التفاع��ل الديناميك��ي،
التفاع��ل املتباي��ن ،االرتب��اط ب�ين ش��خصني ،املقابل��ة
املهني��ة والعملي��ة املتبادل��ة ..ولعل مفه��وم التبادل هو
أكثر هذه املفاهيم مشو ً
ال يف وصف جوهر العالقة،
ويوص��ف هذا التب��ادل والتفاعل بأنه ديناميكي يدلل
عل��ى كث�ير م��ن اإلش��ارات ملوض��وع ه��ذه العالق��ة من
حيث:
خصائ��ص العالق��ة املهني��ة ال�تي تتمث��ل يف التبادلي��ة
الواقعي��ة ..الش��عور ..املعرف��ة ..االهتم��ام بالش��خص
اآلخ��ر ..الغ��رض ..أخ��ذ م��كان يف اللحظ��ة احلاضرة..
تقديم شيء جديد مفيد ..أخرياً عدم إصدار األحكام
والتعليم��ات عل��ى عواهنها.
بالطب��ع ه��ذه اخلصائ��ص تؤث��ر حتم��اً عل��ى تطوي��ر
العالق��ة املهني��ة ،حي��ث إن العالق��ة ب�ين الق��ادة ال
تقوم بش��كل تلقائي ،لكنها تنتج من التفاعل بينهم..
ولي��س بالض��رورة أن تك��ون ه��ذه العالق��ة لطيف��ة
وودي��ة ،فف��ي بع��ض األحي��ان يت��م التعام��ل مع بعض
املشاكل يف جو االنفعال والغضب والصراع ..جبانب
املش��اركة والتف��اوض.
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إن العالق��ة املهني��ة ب�ين الق��ادة ليس��ت هدف��اً يف ح��د
ذاته��ا ،وإمن��ا ه��ي وس��يلة للمس��اعدة يف التص��دي
للتقاطع��ات ال�تي ت�برز ب�ين الفني��ة واألخ��رى حت��ى

مسري دهب
ال تنم��و وتتط��ور عندم��ا يربه��ن اجلمي��ع عل��ى حس��ن
الني��ة بالق��ول والفع��ل ..لذل��ك ُو ِضع��ت ح��دود هل��ذه
العالق��ة يف القوان�ين واللوائ��ح بش��كل يتواف��ق م��ع
الطبيع��ة املهني��ة التخصصي��ة والغ��رض ال��ذي م��ن
أجل��ه بن��ت ه��ذه القوانني واللوائح س��يزيد من فعالية
العم��ل املش�ترك م��ن واق��ع تأث�ير املوق��ع ال��ذي يوج��د
في��ه الق��ادة ،وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إىل من��و العالق��ة
املهني��ة ويطوره��ا ،ألن املوق��ع يتفاع��ل م��ع الغ��رض،
حي��ث يتأث��ر الغ��رض باملوق��ع ال��ذي حيتل��ه القائ��د،
ومرك��زه االجتماع��ي ،ألن ح��دود الغ��رض ق��د
يقرره��ا موق��ع املؤسس��ة ومرك��ز االختص��اص الذي
تتمت��ع ب��ه بن��ص القوان�ين واللوائ��ح ال�تي يؤك��د على
ه��ذه اخلصوصي��ة ..وميك��ن اس��تطراداً الق��ول إن
نوعي��ة العالق��ة املهني��ة ال�تي تنم��و ب�ين الق��ادة تعتم��د
وتتأسس على جمموعة معينة من املتغريات والقيم
األخالقي��ة تك��ون فيه��ا ه��ذه القي��م واملث��ل األخالقي��ة
ه��ي املس��يطرة عل��ى الغ��رض ..لذل��ك يع�� ّد الغ��رض
عنص��راً أساس��ياً يف مجي��ع أمن��اط العالق��ات املهني��ة،
فهن��اك عل��ى س��بيل املثال الغ��رض اإلجرائي للعالقة
املهنية الذي يرسم احلدود اخلارجية هلذه العالقة..
فق��د يك��ون الغ��رض املعي��اري للعالق��ة املهني��ة ه��و
زيادة قدرة القائد على القيام بواجباته اإلدارية اليت

يكفله��ا ل��ه القان��ون واللوائح من ترقي��ات وتنقالت وما
يس��تتبع ذل��ك م��ن أم��ور تؤس��س خلصوصي��ة الغ��رض
ال��ذي م��ن أجل��ه م��ارس ه��ذه املس��ؤوليات.

أس�يراً ألكث��ر م��ن إل��زام ..وه��ذه اإللزام��ات كث�يراً م��ا
تتع��ارض م��ع حس��ن إدارة الق��وة العامل��ة خاص��ة إذا
كان��ت ق��وات نظامي��ة ..ويف مث��ل ه��ذه املواق��ف ف��إن
الق��ادة املتس��اوين يف إج��راءات التعي�ين اليت حتدد وفق
القان��ون واللوائ��ح املنبثق��ة من��ه مس��ؤوليات وواجب��ات
كل منه��م ،يك��ون الفيص��ل التبعي��ة األصيل��ة« :أرج��و
الرج��وع ملوض��وع اجلم��ارك ب�ين املالي��ة والداخلي��ة
لالس��تنارة».

إن معياري��ة الغ��رض تع��ود بالض��رورة إىل معياري��ة
العالقة املهنية بني القادة ،وذلك من واقعية ما ينبغي
أن يك��ون علي��ه الفك��ر والس��لوك -ولي��س مل��ا ه��و علي��ه
بالفعل -وهنا يسيطر التعامل األخالقي على العالقة
املهني��ة ب�ين الق��ادة ،حي��ث ينبغ��ي أن ينظ��ر للتصرف��ات
واألفع��ال م��ن حي��ث ارتباطه��ا مبثل وقيم علي��ا معينة :ذك��رت آنف��اً أن لي��س هنال��ك مطل��ق لذات��ه ..ولي��س
قيمة العلم ..وقيمة األشخاص املنوط بهم االضطالع مقي��د لذات��ه ..إمن��ا هنال��ك م��ا ه��و منطق��ي ملم��وس
به��ذا العمل.
بالعق��ل ..وه��و حال��ة تب��دو فيه��ا التعليم��ات منطقي��ة
تس��تند إىل املس��ؤولية األخالقية قبل القانونية ..ومن
إذن نس��تطيع الق��ول ب��كل ثق��ة إن التعام��ل األخالق��ي
بع��د ت��رد احلجي��ة القانوني��ة يف إص��دار التعليم��ات.
ه��و مقي��اس كل ش��يء م��ن حي��ث اإلحاط��ة ..وم��ن
حي��ث التفصي��ل والتحدي��د هو مقياس م��ا هو ملموس إن إص��دار التعليم��ات يف مي��دان املعرف��ة يك��ون
م��ن األش��ياء ..ومقي��اس م��ا ه��و غ�ير ملم��وس منه��ا ..مقياس��اً للص��واب واخلط��أ ،حي��ث ترموم�تر ذل��ك القيم
أردت م��ن خ�لال ه��ذا التفري��ق ب�ين املقي��اس م��ن حي��ث األخالقي��ة ..وق��د تك��ون ه��ذه القي��م عن��د بع��ض الق��ادة
اإلحاط��ة ..واملقي��اس م��ن حي��ث التفصي��ل والتحدي��د قيماً جزئية نس��بية متغرية مرتبطة بزمانها ومكانها
الرب��ط ب�ين اإلدراك احلس��ي م��ن ناحي��ة الش��مولية وبالظ��روف ال�تي مير بها أصحابها وحالتهم النفس��ية
«مصدر التعليم��ات ومتلقيها»..
وس��يكولوجيا العالق��ة املهني��ة ب�ين الق��ادة م��ن خ�لال جت��اه بعضه��م البع��ض ُ
مواقعهم يف التكوين اهليكلي ،والواجبات واملس��ؤوليات وه��ذا يف مي��دان التعام��ل األخالق��ي يقتضي وجود حق
م��ن واق��ع الوص��ف الوظيف��ي ال��ذي حي��دد ويقي��د ه��ذه يف ذاته ،ويف املقابل باطل لذاته غري متأثر بقيم احلق
املس��ؤوليات ،حي��ث يبن��ى ه��ذا الرب��ط عل��ى كيفي��ة دون أن يتوق��ف ذل��ك عل��ى رغب��ات الق��ادة وأهوائه��م..
تطوي��ع اإلدراك لينس��جم م��ع س��يكولوجية التعام��ل واحل��ق يف القوان�ين الوضعي��ة هو املرك��ز املقرر قانوناً
األخالق��ي ب�ين الق��ادة خاص��ة إذا كان ه��ؤالء يف قم��ة لش��خص ما ،مبوجبه يس��تطيع أن ينفرد به ،واس��تثنا ًء
اهل��رم الوظيف��ي يف الدول��ة ..كل حس��ب اختصاصات��ه م��ا يفرض��ه القان��ون عن��د ممارس��ته حلق��ه ..إذن احل��ق
ال�تي حيدده��ا القان��ون وتفصله��ا اللوائ��ح ،حي��ث ينبغي م��ن خ�لال ه��ذا املفه��وم ،ه��و ق��درة إرادي��ة يع�ترف به��ا
أن يك��ون هن��ا التفري��د القانون��ي يف إص��دار التعليم��ات القان��ون واللوائ��ح للقائ��د ويكف��ل محاي��ة ه��ذه الق��درة
مبع��زل ع��ن ال��ذات واألنا كحقيق��ة موضوعية حتول وذل��ك م��ن أج��ل حتقي��ق مصلح��ة معين��ة عل��ى س��بيل
دون التعمي��م ال��ذي خيل باحلق القانوني الذي يتمتع املث��ال التنق�لات ..هي مصلح��ة حيميها القانون ختول
ب��ه كل قائ��د عل��ى ح��دة ..فلي��س هن��اك مطل��ق يف ذاته ملمارس��تها س��لطة القي��ام به��ا خاص��ة إذا من��ح القان��ون
فيم��ا يتعل��ق بإص��دار التعليم��ات ..ذل��ك أن التعليم��ات ه��ذه الس��لطة اس��تثنا ًء اعرتاف��اً خبصوصي��ة وفني��ة
املطلقة تأمر بإتباع مس��لك معني دون أن تضع ش��رطاً الوح��دة ال�تي يت��وىل القائ��د اإلش��راف عليه��ا إداري��اً
لذلك أية غاية أخرى ميكن الوصول إليها عن طريق وتطبيقي��اً وفني��اً ومالي��اً بص��ورة منف��ردة.
هذا املس��لك ..ومن ثم فإن التعليمات املطلقة ال تتعلق
بالفع��ل وإمن��ا تتعل��ق بالص��ورة واملب��دأ اللذي��ن ينت��ج إذن احل��ق ه��و الواج��ب الثاب��ت فعل��ه واملؤك��د وه��و
عنهم��ا ه��ذا الفع��ل ،وهن��ا تتص��ادم القي��م األخالقي��ة مصلح��ة خت��ول لصاحبه��ا املتمت��ع به��ا قانون��اً القي��ام
بقانوني��ة إص��دار التعليم��ات خاص��ة إذا كان��ت مقيدة بأعمال ضرورية يرى أنها حتقق مصلحة عليا ..وهو
لس��لطة مص��در التعليم��ات ..يف املقاب��ل لي��س هنال��ك ثب��وت قيم��ة لش��خص مع�ين مبقتضى القان��ون ..احلق
مقيد لذاته ،فالقائد يف الكثري من املواقف جيد نفس��ه ه��و وس��يلة لتحقي��ق املص��احل املش�تركة ،والقان��ون هو
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ال��ذي يق��رر ه��ذه املصلح��ة ..واحل��ق كم��ا أش��رت آنف��اً
ق��درة إداري��ة يع�بر به��ا القان��ون ع��ن ح��ق الغ�ير ويكف��ل
محايته��ا.
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ال حيص��ى م��ن الواجب��ات ،ب��ل األه��م أن يش��عر بثق��ل
حينئذ فقط يكون القائد
املسؤولية جتاه هذا الواجب..
ٍ
ملتزماً من الناحية األخالقية ،ومن ثم يظهر الواجب
م��ن تلق��اء نفس��ه ..وه��ذا م��ا تعودن��اه م��ن معظ��م الق��ادة
الذي��ن تول��وا قي��ادة س��فينة اجلم��ارك حبكم��ة واقت��دار
عل��ى الرغ��م م��ن املضايق��ات ال�تي ظل��وا يتعرض��ون هل��ا
م��ن ذوي الغ��رض الرخيص والنفوس الدنيئة خاصة
يف هذا الزمن الذي (جاطت) فيه املسؤولية األخالقية
واملهني��ة واحنط��ت قي��م العم��ل وحتالف اللئي��م والبوم
والبجم.

واحل��ق ه��و م��ا يس��تطيع القائ��د القي��ام ب��ه يف إط��ار م��ا
يسمى بالشرعية القانونية ..ويف اصطالح الفقهاء هو
ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وإلزام كل
منه��م باحرتام��ه وع��دم االعتداء على ما ه��و لغريه ..هو
الش��يء الثاب��ت هلل ولإلنس��ان عل��ى الغ�ير بالش��رع ..ويف
ذل��ك نق��ول أيهم��ا أدع��ى لالح�ترام التقي��د باألح��كام
الس��ماوية أم القوانني الوضعية؟ اترك اإلجابة ألولي
الع��زم الذي��ن يراع��ون حرمة ح��ق الغري.
أخت��م ه��ذه املقال��ة مبقول��ة إن لألخ�لاق جانب��اً قبلي��اً..
ومهم��ة هذا اجلانب ،تكوي��ن املبادئ األخالقية العامة،
إن احل��ق كواج��ب ميي��ز ب�ين مش��روعية العق��ل وب�ين
فه��ذا ال��ذي يض��ع لنا ما ينبغ��ي أن نفعله كما يبني لنا
البواعث املهنية ،وذلك من خالل أداء الفعل طبقاً ملبدأ
معن��ى الواجب واحل��ق والباطل.
الواجب وليس مطابقاً ملبدأ الواجب ،مبعنى آخر جيب
أن يك��ون الباع��ث إلي��ه ه��و باع��ث الواج��ب فق��ط ،وليس وهك��ذا ميك��ن أن نقرر أن معرفتنا للمبادئ األخالقية
باعثاً آخر أو مي ً
ال آخر ،وهذا مبدأ أخالقي متفق عليه العام��ة ،ال�تي تض��ع لن��ا من��اذج الس��لوك الصحي��ح،
حتت شعار «إنه ال يكفي أن يفعل املرء واجبه بل عليه معرفة أولية قبلية سابقة على كل جتربة ،وهذا ما
أيضاً أن يفعله بدافع أنه الواجب» ..وهذا الشعار املتفق يسمى مبيتافيزيقا األخالق ..وهذا يدلل على أنه من
علي��ه يق��ول م��ن ناحي��ة أخالقي��ة إن الفع��ل ال��ذي يت��م خالصة الفكر والس��لوك اإلنس��اني جاءت القيم واملثل
ع��ن إحس��اس بالواج��ب ال يس��تمد قيمت��ه اخللقي��ة من واألع��راف اخللقي��ة ،وم��ن بعد القوانني ،ويعين هذا أن
املس��لمة البداي��ة م��ن داخ��ل اإلنس��ان وخارج��ة عن��ه كالت��زام
اهل��دف ال��ذي يرج��ى بلوغ��ه م��ن ورائه ،بل من َّ
ال�تي تق��رر القي��ام ب��ه وفق��اً هل��ا ،وهن��ا يتح��ول الش��عار خلق��ي ،ث��م ص��ارت إلزام��اً ص��ادراً عن غريه.
املس��لمة ،أن تبي��ح للقائ��د
إىل ح��ق قانون��ي م��ن خ�لال َّ
ممارس��ة حقه القانوني ،فهي -أي املس��لمة -ال تتوقف إذن األص��ل يف التعام��ل امله�ني القي��م واملث��ل واألخالق،
َّ
عل��ى واقعي��ة موض��وع الفع��ل ،ب��ل تعتم��د عل��ى مب��دأ وم��ن ث��م يأت��ي القان��ون لينظ��م ه��ذا التعام��ل ويعط��ي
اإلرادة ال��ذي ح��دث الفع��ل مبقتضاه ،بغض النظر عن كل ذي ح��ق حق��ه ،م��ن خ�لال أداء األمانات إىل أهلها،
التدخالت اليت غاب عن صاحبها أن القانون اجملرد يف وأع�ني بذل��ك أمان��ة التكلي��ف ال�تي عرضه��ا امل��وىل ع َّ��ز
ّ
وج��ل عل��ى الس��ماوات واألرض واجلب��ال فأب�ين أن
ذاته هو وحده الذي ميكن أن يكون موضوعاً لالحرتام
حيملنه��ا ومحله��ا اإلنس��ان ..ويف تقدي��ري ،ه��ذا تكريم
«وبالتالي أمراً أخالقياً».
م��ن العل��ي القدي��ر لب�ني اإلنس��ان ..فكي��ف يُ��ذل إنس��ان
ويف ذل��ك نق��ول إن املنه��ج األخالق��ي ه��و م��درج كرمه ربه بواسطة إنسان مثله ،قد يكون أفضل منه
الواجبات والقرار وااللتزام واملسؤولية ..فالقائد الذي خلق��اً وأدا ًء ومس��ؤولية!!
يلت��زم جان��ب احلي��اة األخالقي��ة جي��د نفس��ه ملتزم��اً
مب��ا يفرض��ه علي��ه موقع��ه يف املؤسس��ة ال�تي يديره��ا في��ا أيه��ا الق��ادة ،أنت��م خلف��اء اهلل يف أرض��ه وحامل��و
س��واء أكان��ت مدني��ة أو نظامي��ة م��ن واجب��ات جت��اه أمانت��ه ،خملوق��ون لعبادت��ه عس��اكم أن تدرك��وا
األف��راد الذي��ن يعملون حتت إمرته ،إىل جانب ما ينوء ذاتك��م وس��ر غفلتك��م وغي��اب منهجك��م ..عس��اكم أن
حبمل��ه من مس��ؤوليات يف اجملتم��ع املهين الذي ينتمي تفهم��وا دورك��م ومكن��ون رس��التكم ..وتعمروا األرض
وحتقق��وا خالف��ة املوىل ع َّ��ز ّ
وجل ..فاتقوا اهلل يف خلقه.
إلي��ه ..والع�برة هن��ا بق��وة الواجب وش��دته ولي��س بتعدد
الواجب��ات ،فلي��س م��ن امله��م أن يك��ون ل��دى القائ��د ع��دد
***

عبد اللطيف اجلميعابي

 -3إمكانية مشاركة اخلرب مع املواقع العاملية (الرتويج
للموقع واجتذاب رواد جدد).
 -4تقني��ة أجاك��س ،عن��د إضاف��ة تعلي��ق عل��ى اخل�بر
حي��ث ال يضط��ر الزائر لالنتظار حتى تتم أعادة حتميل
الصفح��ة عن��د أضاف��ة التعلي��ق
 -5ع��دد املش��اهدات  +ع��دد التعليق��ات  +ع��دد م��رات
الطباع��ة.
وم��ن أه��داف املوق��ع التعري��ف باجلمعي��ة وأنش��طتها
واالتص��ال والتواص��ل ب�ين أعض��اء اجلمعي��ة ،وتش��مل
أيض �اً االتص��ال باجلمعي��ات املثيل��ة احمللي��ة واإلقليمي��ة
والعاملي��ة ،واالس��تفادة م��ن خرباته��ا وجتاربه��ا يف جم��ال
العم��ل الطوع��ي ومش��اركة اآلخري��ن للتأث�ير عليه��م
والتأث��ر به��م.
ورؤيتن��ا يف ذل��ك واضح��ة وحم��ددة ،ه��ي خدم��ة
املتقاعدي��ن بإش��اعة روح التكام��ل والتعاض��د م��ع غ�ير
القادري��ن عل��ى العط��اء بس��بب امل��رض أو العج��ز ،ورف��ع
ق��درات القادري��ن عل��ى العطاء ملواصل��ة العطاء والبذل يف
موق��ع عمله��م.
رس��التنا :االهتم��ام ب��كل م��ا م��ن ش��أنه املس��اعدة والتكاف��ل
والدف��ع بآلي��ات العم��ل الطوع��ي لتأدي��ة مه��ام اجلمعي��ة
عرب اهليكل اإلداري للجمعية ،ووفق ضوابطها ونظامها
األساس��ي ولوائحها.
 وتهي��ب اجلمعي��ة اخلريي��ة لضب��اط اجلم��اركاملتقاعدي��ن ب��كل عضويته��ا املش��اركة يف اجلمعي��ة
العمومي��ة العادي��ة ال�تي س��تكون قريب��اً ب��أذن اهلل ،ف��إن
االهتمام باملشاركة الفاعلة يضمن اجلمعية استمرارها
وحيويته��ا لتقدي��م أفض��ل اخلدم��ات للمتقاعدي��ن.
 كم��ا تعم��ل اجلمعي��ة لالس��تفادة م��ن خ�براتضب��اط اجلم��ارك املتقاعدي��ن يف جماالته��م املختلف��ة،
مب��ا اكتس��بوا م��ن جت��ارب وخ�برات يف جم��ال عمله��م
اجلمركي من قانون اجلمارك ولوائح العمل احملاسيب
والف�ني يف جم��ال التعرف��ة اجلمركي��ة ،واإلداري.

تس��عى أمان��ة اإلع�لام والعالق��ات العام��ة للجمعي��ة
اخلريي��ة لضب��اط اجلم��ارك املتقاعدي��ن لتصمي��م موق��ع
إلكرتون��ي للجمعي��ة حت��ت إش��راف جامع��ة أم درم��ان
اإلس�لامية -مرك��ز تقان��ة املعلوم��ات واالتص��االت،
وستش��مل الصفح��ة اإللكرتوني��ة البيان��ات اآلتي��ة ع��ن
اجلمعي��ة:
 -1النشأة -األهداف -الرؤية -الرسالة.
 -2اجلمعية العمومية.
 -3اهليكل اإلداري.
 -4شركاء العمل.
 -5العالقات اخلارجية.
 -6معلومات االتصال.
 -7أية صفحات أخرى مقرتحة.
وم��ن فوائ��د املوق��ع:
إدخ��ال األخب��ار والس��ماح
أو إلغ��اء خاصية التعليق
وح��ذف وإنش��اء اخل�بر - ،ل��زم س��رير املستش��فى رائ��د (م) /مصطف��ى آدم أب��و ش��يبة ..نس��أل اهلل ل��ه عاج��ل
كم��ا يتي��ح اس��تعراض الشفاء
األخب��ار أو التعليق عليها  -تنعي اجلمعية اخلريية لضباط اجلمارك املتقاعدين:
وهنال��ك مي��زات أخ��رى -1 :املرحوم رائد (م) /عبد الرحيم حممود حممد سعيد
-1
إرس��ال اخل�بر  -2والدة عميد شرطة /علي جدو آدم
لصد ي��ق .
 -3العقيد (م) /احلسني عبد السالم
تش��غيل
إمكاني��ة
-2
 -4زوجة املقدم (م) /عبد الفتاح خليفة
ش��ريط األخب��ار يف
نسال اهلل هلم الرمحة واملغفرة ،وآلهلم وذويهم حسن العزاء.
الصفح��ة الرئيس��ية أو
اج َ
عون)
ِ(إ َّنا ِ ّ ِ
ل َوِإ َّنا ِإ َل ْي ِه َر ِ
مجي��ع الصفح��ات.

األخبار االجتماعية
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نافذة على متقاعد
الله��م ص� ِّ�ل وس��لم وب��ارك وانع��م عل��ى صفوت��ك وخريت��ك
حمم��د إم��ام
م��ن خلق��ك وس� ِّ�يد رس��لك وأنبيائ��ك ،س��يدنا ّ
املرسلني وقائد الغر احملجلني وعلى آله وصحبه أمجعني.
الش��كر كل الش��كر جملل��ة اجلم��ارك ال�تي أتاح��ت ل��ي ه��ذه
الس��احنة الس��تعادة ذكري��ات مجيل��ة تتم��اوج يف أعم��اق
النف��س ع��ن زم� ٍ�ن مجي��ل وأخ��وة أعزاء مجعته��م اجلمارك
يف أس��رة ممت��دة ومتواصل��ة ،أبق��ت يف الوج��دان أخادي��د
عميق��ة م��ن املش��اعر واألحاس��يس واالنطباع��ات.
رج��ال اجلم��ارك كتيب��ة متمي��زة ميثل��ون واجه��ة الوطن
واالنطب��اع األول أم��ام الزائر واملس��افر والقادم ،يس��تقبلون
الداخ��ل ويودع��ون املغ��ادر يف املوان��ئ واملط��ارات واملداخ��ل
واحل��دود ،وه��م خ��ط الدف��اع األول ع��ن اقتص��اد الب�لاد
ومق��درات الش��عب وقي��م األم��ة.
قب��ل الس��رد يف تل��ك احلقب��ة البعي��دة والطويل��ة أرج��و أن
يعذرن��ي اجلمي��ع ح�ين تس��قط بع��ض األمس��اء والتواري��خ
سهواً وخيانة من الذاكرة أحياناً ،كما أرجو من القارئ
العزيز الدعاء ألحباب وزمالء تلك الفرتة بالعافية وطول
العم��ر مل��ن أم��د اهلل يف أيام��ه ،والرمح��ة واملغف��رة ملن انتقل
إىل ج��وار ربه.

حميي الدين حممد طاهر
مجركي سابق
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َّ
مت تعيي�ني مبصلح��ة اجلم��ارك يف ديس��مرب 1961م يف
عهد املرحوم كمال فريد أول مدير سوداني ملصلحة
اجلم��ارك بع��د س��ودنة الوظائ��ف عن��د اس��تقالل
الس��ودان ،خبط��اب واح��د يضم األخوة األعزاء :عيس��ى
عثم��ان اجلزول��ي وقم��ر الت��وم من��ر ،متعهم��ا اهلل
بالصح��ة والعافي��ة ،واملرح��وم ش��رف الدي��ن جعف��ر
علي��ه رمح��ة اهلل ورضوانه ،حيث س��افرنا بقطار واحد
إىل بورتس��ودان ،وكان��ت م��ن الرح�لات ال�تي خل��دت
يف الذاك��رة فق��د كان��ت التطلع��ات واآلم��ال ختتل��ج
وعنفوان الش��باب يزهو وال خيبو حتى اس��تقر القطار
يف حمط��ة بورتس��ودان ،فقدّمن��ا أنفس��نا لكبري مراقيب
اجلم��ارك وأذك��ر أن��ه كان عل��ى رأس العم��ل حينه��ا
املرح��وم س��يف الدول��ة عب��د الرمح��ن عل��ي ط��ه وعب��د
الرمح��ن حمم��د أمح��د وحمي��ي الدين حمم��د صابر،
عليه��م رمح��ة اهلل ،وط��ه ص��احل ش��ريف أم� ّد يف عمره،
ومن ثم توجهنا إىل ميز اجلمارك ووجدنا إخوة أعزاء
أكارم سبقونا بالعمل اجلمركي ،أذكر منهم على

سبيل املثال ال احلصر :يعقوب حممد شريف ،كمال
الشيخ ،عبد العظيم أبشر وإبراهيم حسني عوض اهلل،
متعه��م اهلل مجيع�اً بالصحة والعافية ،املرحوم حممد
عثم��ان املص��ري ،املرحوم عثمان ابنعوف ،املرحوم عبد
املعط��ي س��ليمان واملرح��وم حس��ن عل��ي حمم��د أمح��د
رمحه��م اهلل بواس��ع رمحت��ه ،وكن��ا يف معيته��م باملي��ز،
فل��م ن��ر منه��م س��وى احملب��ة والك��رم والصحب��ة وم��ا
خبل��وا علين��ا بنصيح��ة أو معلوم��ة تفيدن��ا يف مقب��ل
األي��ام .بع��د عام�ين تقريب�اً ،ويف س��نة 1963م ،مت نقل��ي
إىل مج��ارك وادي حلف��ا بع��د أن عمل��ت يف مجي��ع
أقس��ام حمطة بورتس��ودان ،ويف أواس��ط عام 1963م مت
اختي��اري لتلق��ي (ك��ورس تدري��ب ضب��اط اجلمارك)
باخلرط��وم ،وم��ن ث��م اس��تمررت جبم��ارك وادي حلفا
حت��ى إغ�لاق احملط��ة بس��بب تهج�ير س��كانها ،حي��ث مت
إغراقه��ا بس��بب الس��د العال��ي .وكان املرح��وم يوس��ف
يال��و ه��و آخ��ر أم�ين جلماركه��ا ،وكان ق��د َّ
كل��ف
األس��تاذ أمح��د حمم��د ه��ارون بنقل مس��تندات ودفاتر
احملط��ة إىل رئاس��ة اجلم��ارك باخلرط��وم ،وكان��ت
عودت��ي م��رة أخ��رى إىل بورتس��ودان ..ويف الع��ام 1965م
ُنقل��ت م��رة ثاني��ة إىل وادي حلف��ا بع��د أن مت افتتاحه��ا
عل��ى ي��د األخ أمح��د حمم��د ه��ارون ،أم� َّ�د اهلل يف أيام��ه،
بع��د ث��ورة «أكتوب��ر» وإص��رار النوبي�ين عل��ى ع��دم
املغ��ادرة ،حي��ث كان��ت البواخ��ر ترس��و عل��ى صن��ادل،
وحت��ى الص��االت يف ش��كل «رواكي��ب» متنقل��ة تبع�اً ملد
وج��زر مي��اه حب�يرة النوب��ة ،وتعاق��ب عل��ى مس��ؤولية
إدارة احملط��ة املرحوم��ان أن��ور حممد صابر ومتوكل
حممد العاقب ،رمحهما اهلل ،ثم شخصي الضعيف يف
الع��ام 1968م ..وأذك��ر يف تل��ك الف�ترة قص��ة اس��تقرت
يف الوج��دان ورجح��ت كف��ة مي��زان الرعي��ل األول

لتس��تفيد منه��ا أجي��ال الحق��ة تصب��و حن��و إلغ��اء (واو)
الواسطة وقبل ذلك خمافة اهلل يف األمانة اليت ألقيت
عل��ى عات��ق اجلمركي�ين ،حي��ث تلقي��ت اتص��ا ً
ال م��ن
املرح��وم س��يف الدول��ة عب��د الرمح��ن عل��ي ط��ه وكان
وقته��ا نائب�اً ملدي��ر ع��ام اجلم��ارك -وكن��ت ق��د زاملت��ه
يف مج��ارك بورتس��ودان -يفي��د بق��دوم أخي��ه الدكتور
املرح��وم ص�لاح الدي��ن عب��د الرمحن من أملانيا بس��يارة
مرس��يدس وق��د تك��ون مع��ه أغراض أخرى ،وأش��ار إىل
ع��دم مراع��اة القراب��ة يف كل غ��رض حيمل��ه إذا كان
خاضع�اً للرس��وم اجلمركي��ة ( )dutiableوإذا كان
ال ميل��ك عمل��ة س��ودانية كافي��ة عل� ّ�ي أن أدفعه��ا م��ن
حس��ابي اخلاص واملرحوم س��يف الدولة سيقوم بردَّها
ل��ي فيم��ا بع��د ،وفع ً
ال عومل األخ املرح��وم صالح الدين
عبد الرمحن كأي مواطن .واستمررت على مسؤولية
مج��ارك وادي حلف��ا حت��ى الع��ام 1970م حي��ث ُنقلت إىل
مكت��ب رس��وم اإلنت��اج مبدين��ة األبي��ض ،وكان عل��ى
رأس��ها األخ الطي��ب علي��ان آدم ،رمح��ة اهلل علي��ه ،واألخ
الطاه��ر عب��د الرحي��م ،متع��ه اهلل بالصح��ة والعافي��ة،
ومكث��ت به��ا عام�ين ،ختللته��ا ع��دة مواق��ف ،أذك��ر
منه��ا أن األخ الطاه��ر عب��د الرحي��م صاح��ب القفش��ات
الس��اخرة والع�ين الس��اهرة على إحق��اق احلقوق كان
يف مأموري��ة إلح��دى املناط��ق الصناعي��ة لتحصي��ل
رس��وم اإلنت��اج م��ن أح��د مصان��ع الزي��وت ،وعندم��ا عِلم
صاحب املصنع بقدوم التيم أوقف املصنع ،وعند زيارة
الوفد أفاد بأن املصنع ال يعمل منذ فرتة طويلة ،فشك
األخ الطاهر عبد الرحيم يف ذلك ألن رائحة احملصول
كان��ت عك��س إف��ادة املال��ك ،فتوج��ه ص��وب املاكين��ات
فتحسس��ها بيديه فوجدها س��اخنة ،فقال له بس��خرية
معه��ودة( :مكنات��ك دي مس��خنة لي��ه ،عنده��ا مح��ى ّ
ول
مالري��ا؟) ،فارتب��ك بعده��ا صاح��ب املصن��ع وأق� َّ�ر مب��ا
لديه.
يف الع��ام 1972م ُ
كلف��ت بافتت��اح مكت��ب رس��وم
اإلنت��اج مبدين��ة أم رواب��ة ،ويف الع��ام 1974م ُنقل��ت إىل
العالق��ات اخلارجي��ة برئاس��ة اجلم��ارك ومل أمك��ث بها
طوي� ً
لا ،و ُنقل��ت م��رة أخ��رى إىل رئاس��ة رس��وم اإلنت��اج
باخلرط��وم ،وأذك��ر فيه��ا العقي��د مع��اش أمح��د خال��د
ش��ريف مدي��ر رس��وم اإلنت��اج ،واملرح��وم عب��د الرمح��ن
حمم��د أمح��د نائب�اً ل��ه ،ويف تل��ك الف�ترة بالتحدي��د مت
حتوي��ل قس��م الس��كر إىل قط��اع منفص��ل ،حي��ث مت��ت
تس��ميته (املؤسس��ة العام��ة لتج��ارة الس��كر) ،واخت�ير
السيد أمحد خالد شريف رئيساً جمللس إدارتها ومديراً

عام �اً للمؤسس��ة وعب��د ال��رءوف حمم��د عب��ده ،علي��ه
الرمح��ة ،نائب�اً ل��ه ،ووافقنا عل��ى االنتقال إليها بعد أن
عرض��وا علين��ا ذل��ك ،ومت تعيي�ني أمين�اً ملخ��ازن الس��كر
مبدين��ة كرمي��ة ال�تي كانت تغذي اإلقليم الش��مالي
به��ذه الس��لعة اإلس�تراتيجية ،وظلل��ت به��ا عام�اً واح��داً
حي��ث انتقل��ت إىل ف��رع املؤسس��ة ببورتس��ودان مفتش �اً
إلدارة املخ��ازن والعملي��ات ،ث��م نائب�اً ملدي��ر الف��رع األخ
العزي��ز ص��احل ف��رح صاحل ،أم� َّ�د اهلل أيامه ..واس��تمررت
بالعم��ل حت��ى مت ح� َّ�ل املؤسس��ة وإحالتن��ا للمع��اش يف
الع��ام 1984م بإلغ��اء الوظيف��ة.
واج��ب الق��ول جي��ب اإلع�تراف بفض��ل الرعي��ل األول
ال��ذي وض��ع اللبن��ة األوىل هل��ذه املؤسس��ة العمالق��ة
حي��ث وضع��وا أس��س العم��ل اجلمرك��ي والنظ��م
لاق فكان��ت مث��ا ً
اإلداري��ة هل��ذا الص��رح اخل� ّ
ال حيت��ذى
للمص��احل احلكومي��ة بالس��ودان وم��ن ه��ؤالء ال احلصر
ـ والعتب��ى حت��ى يرض��ى مل��ن مل يذكر إمس��ه بفعل آفة
النسيان ـ نذكر املرحوم حممد كمال فريد إبراهيم
أمح��د اإلم��ام وس��يف الدول��ة عب��د الرمح��ن وش��كري
ُمس��عد عبيد وعبد الس�لام بابكر الش��فيع وعبد اهلادي
الب��دوي وحمم��د حس��ن عب��د اجملي��د والص��ادق أونس��ة
وعب��د اهل��ادي مه��دي س��بيل وأمح��د عبد اهلل مسس��اعة
وحمم��ود زك��ي ويوس��ف يال��و وحمم��د س��عيد عل��ي
عم��ر وعب��د الق��ادر ك��ردي وقاس��م حمم��د طاه��ر
وعب��د اهلل عب��د الق��ادر ،حام��د مض��وي وب��دوي البيل��ي
وأمح��د مح��د عثم��ان وعش��ري حممد حس�ين والش��يخ
محيدة عبد الرمحن وبيرت أورات أدور وأمحد حممد
هارون والطاهر عبد الرمحن وحممد حسني جريس
وزك��ي جن��م الدي��ن ورج��ال أوفي��اء ُ
كث��ر ،وال ب��د أن
نك��ون مجيع �اً م��ن ع��اريف فضله��م علين��ا إذ ال يع��رف
الفض��ل إال أه��ل الفض��ل أو ذوي الفض��ل.
أخ�يراً ويف خت��ام ه��ذا احلدي��ث الش� ِّ�يق أود أن أش�ير إىل
أن ضاب��ط اجلم��ارك ه��و س��فري داخ��ل وطن��ه إذ ميث��ل
ُّ
والتخل��ق بالصرب
كل القي��م اإلس�لامية والس��ودانية،
س��نام ه��ذا العم��ل حت��ى يس��تطيع التعام��ل م��ع أش��كال
وأصن��اف خمتلف��ة ومتباين��ة م��ن الع��ادات والتقالي��د
وحتى اللهجات ،وخمافة املوىل ع ّز وجل يف كل فعل
وخط��وة .حت��ى يس��تطيع التص��دي للنف��وس الضعيفة
ال�تي حت��اول امل��س بأمن الوطن ملا فيه اخلري والصالح.
وعليكم ورمحة اهلل وبركاته
***
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الرقابة اجلمركية الفاعل��ة ملكافحة التهريب
وحماربة املخدرات ودع��م االقتصاد الوطين

هيئة اجلمارك تضبط شحنة حبوب
خمدرة بالبحر األمحر

متك��ن ف��رع مكافح��ة التهري��ب باخلرط��وم حب��ري م��ن ضب��ط
عرب��ه دف��ار حتم��ل عل��ى متنه��ا كمي��ه م��ن الط��رود به��ا كرميات
حمظ��وره

مج��ارك املط��ار تضب��ط ده��ب وكمي��ة م��ن االدوية املنش��طة داخل
عل��ب س��جاير ومسك كجيك
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ي أجن��از اخ��ر متك��ن مكافح��ة التهري��ب بوالي��ة مش��ال كردف��ان
حتم��ل كمي��ه كب�يره م��ن الكرمي��ات  zyم��ن ضب��ط ع��دد  2عرب��ة
واحلب��وب املنش��طة خمب��أة

إث��ر توف��ر معلوم��ه وبع��د متابع��ة دقيق��ة وتنس��يق تام م��ع االجهزة
االمني��ة االخ��رى متكن��ت دائ��رة مج��ارك البحر االمح��ر من ضبط
براد فواكه  40قدم اثناء عملية الكشف بامليناء اجلنوبي واسفرت
نتيج��ة الكش��ف ع��ن ضب��ط ع��دد( )155كرتون��ه حتتوت��ي كل
واح��دة عل��ى ( )4اكي��اس س��عة كل كي��س ( )340ج��رام م��ن
ال�تي تع��ادل الكبتاقون يف قائمة املخدرات من  Imvaetaminحب��وب
حي��ث اخلط��ورة واالث��ر وه��ي م��ن حب��وب االدم��ان واهللوس��ه وذلك
حس��ب نتيج��ة املعم��ل اجلمرك��ي بدائ��رة مج��ارك البح��ر االمح��ر
من املؤث��رات العقلية ومن )(Bكم��ا تدخ��ل ضم��ن قائمة اجلدول
املمنوع��ات حبس��ب قان��ون املخ��درات لع��ام 1994م .كان��ت خمب��أة
بعناية داخل اكياس بالستيك وسط شحنة تفاح ،وتقدر كمية
.احلب��وب املضبوط��ة  410كيل��و ج��رام
مت فت��ح ب�لاغ حت��ت م��واد قان��ون اجلم��ارك وقان��ون املخ��درات
واملؤثرات العقلية يف مواجهة ثالثة متهمني وحجزت املعروضات
.عل��ى زم��ة الب�لاغ توطئت��ا لتقدميه��م للمحاكم��ة

جديـــد
الميديا
الكث�يرون يبحث��ون يف األماك��ن العام��ة ع��ن ش��بكات
ال��ـ(واي ف��اي) اجملانية لالس��تمتاع خبدم��ة االنرتنت،
وهنال��ك دول كث�يرة تغط��ي معظ��م أراضيه��ا ه��ذه
الش��بكات ،لك��ن م��ا جيهل��ه الكث�يرون ه��و إمكاني��ة
تعرضه��م للقرصن��ة اإللكرتوني��ة مبج��رد ولوجه��م
ه��ذه الش��بكات اجملاني��ة ،حي��ث تعم��ل ش��بكة ال��ـ(واي
ف��اي) ع��ن طري��ق موج��ات الرادي��و ،وتنتش��ر ه��ذه
املوج��ات يف أي م��كان ق��رب الراوت��ر بش��كل مباش��ر ،م��ا
يع�ني أن أي ش��خص داخ��ل النط��اق ميك��ن أن ي��رى
كل نق��وم ب��ه ع�بر اإلنرتن��ت ،إذا كان لدي��ه احل��ق
يف الدخ��ول إىل ش��بكة ال��ـ(واي ف��اي) ،كاملواق��ع ال�تي
نق��وم بزيارته��ا ومعلومات تس��جيل الدخول اخلاصة
جزء
بن��ا للمواق��ع املختلفة وكل
م��ن الكتاب��ات ال�تي نق��وم
بإرس��اهلا ،مبعن��ى أن��ه
عندم��ا نك��ون متصل�ين
بش��بكة (واي ف��اي)
غ�ير مش��فرة فخ��ط
الدف��اع األول لدين��ا ه��و
« ،»Opensslوهو نوع من
التش��فري ال��ذي تقدم��ه
العدي��د م��ن املواق��ع
اإللكرتوني��ة مث��ل
«قوق��ل ،فيس��بوك،
توي�تر» ومعظ��م
البن��وك ،وكث�ير
مواق��ع
م��ن
االنرتن��ت.
ه��ذه
وتق��وم
التقني��ة بتش��فري
حرك��ة امل��رور

إعداد :مساعد شرطة فين
محزة الرحيمة

بينن��ا وب�ين املوق��ع األخ��رى ،مم��ا يع�ني صعوب��ة
التجس��س عل��ى نش��اطنا وميكنن��ا أن نتع��رف عل��ى
« »Opensslعندم��ا نش��اهد « »HTTPSأم��ام عن��وان
املوق��ع يف ش��ريط عن��وان املتصف��ح اخل��اص ب��ك ،أو
الربوتوك��ول مث��ل .https://www.google.com
كم��ا أن التجس��س لي��س ه��و اخلط��ر الوحي��د فق��ط
عل��ى ش��بكة ال��ـ(واي ف��اي) العامة ،فهن��اك أيضاً خطر
الربام��ج الض��ارة وإمكاني��ة وج��ود مس��تخدمني
يعمل��ون بتش��غيل نظ��ام « »Windows XPأو أي نظ��ام
آخ��ر دون أي��ة محاي��ة م��ن الربجمي��ات اخلبيث��ة ،مم��ا
ي��ؤدي إىل إصاباتن��ا بالع��دوى.
إنش��اء ش��بكة (واي ف��اي) لي��س صعب�اً وال مكلف�اً ،ل��ذا
جت��د الكث�ير م��ن احملتال�ين يقوم��ون بذل��ك لس��رقة
كلم��ات امل��رور وغريه��ا م��ن املعلوم��ات
الشخصية ،لذلك
الب��د م��ن التفك�ير
جي��داً قب��ل أن
نتص��ل بش��بكات
عام��ة غري معروفة
أو غ�ير مش��فرة،
وحت��ى إذا اتصلن��ا
الش��بكات
به��ذه
ال نق��وم بتس��جيل
الدخ��ول إىل حس��اباتنا
البنكي��ة أو أي حس��اب
آخ��ر ،وإن كان ال ب��د
م��ن االتص��ال بالش��بكة
العام��ة ،فليك��ن م��ن
خ�لال اس��تخدام خدم��ة
« »VPNاملش��فرة.
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تذكر قبل ان تعصي اهلل وتكون ظامل

رقيب/خالد فتاش صاحل
ادارة االعالم والعالقات العامة
جلنة املتحف اجلمركي واالرشيف

معصية اهلل
وظلم العباد
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هناك اربعه مراحل مير بها الظامل قبل اهلالك
 ّتذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تعال��ي  -ان اهلل س��بحانه
وتع��اىل ي��راك ويعل��م م��ا ختف��ي وم��ا تعل��ن فان��ه (يعل��م
خائن��ة االع�ين وم��ا ختف��ي الص��دور ) غاف��ر االي��ه . 19
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل  -ان املالئكة حتصيعلي��ك مجي��ع اقوال��ك واعمال��ك وتكتبه��ا يف صحيفت��ك
(م��ا يلف��ظ م��ن ق��ول اال لدي��ه رقيب عتي��د ) ق االيه . 18
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تعال��ي  -حلظ��ة امل��وتوخ��روج روح��ك وهي ُت� َزب جزباً ش��ديدا حينها تتمين
ان تتوب إلي اهلل وتصلي وتقراء القران (( ربي ارجعون
لعلي اعمل عمال صاحلا وكال انها كلمه هو قائلها))
القيام��ة االي��ة . 30-29
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل  -الق�بر وعذاب��هوظلمت��ه فه��و ام��ا روض��ه م��ن ري��اض اجلن��ه او حف��ره
م��ن حف��ر الن��ار فهن��اك ال اب وال ش��قيق والزوج��ه وال ام
ترح��م وال خلي��ل .
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل  -ي��وم حيش��ر الناسي��وم القيامة حفاه غررا.
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي ي��وم تتطاي��ر الصح��ف فاخ��ذكتاب��ة بيمين��ه واخ��ذ كتاب��ه بش��ماله .
 تذكر قبل ان تعصي يوم ترنو الش��مس من الرؤوسق��در ش�بر ويع��رق الن��اس عل��ي ق��در اعماهل��م فمنهم من
يصل العرق إلي كعبيه ومنهم من يصل الي ركبتيه
ومنه��م م��ن يلجمه العرق اجلاما والعياذ باهلل .
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل ي��وم تش��هد علي��كاعضائ��ك مب��ا عمل��ت من خري وش��ر (ح�تي اذا ما جاؤوها
ش��هد عليه��م مسعه��م وابصاره��م وجلوده��م مب��ا كان��وا
يعمل��ون ) فصل��ت االي��ه . 20
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي ي��وم يق��ول اجملرم��ون (ياويلت��امال هذا الكتاب ال يغادر صغرية والكبرية اال احصاها
ووج��دوا م��ا عمل��وا حاض��ر وال يظل��م ربك اح��دا ) الكهف
) االي��ه . 49
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل ي��وم يؤت��ي بان��اس م��ن ام��ةحمم��د صل��ي اهلل علي��ه وس��لم فيوخ��ذ به��م ذات الش��مال
فيق��ول الن�بي صل��ي اهلل علي��ه وس��لم (ي��ارب اصحاب��ي)
فيق��ال (ان��ك ال تدري م��ا احدثوا بعدك) الراوي عبد اهلل

عب��اس احمل��دث مس��لم  -املص��در  -صحي��ح مس��لم .
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تعال��ي ان��ك س��وفتعرب الصراط املنصوب علي منت جهنم وعلي قدر
عمل��ك فام��ا ان تنج��و وام��ا ان ختطف��ك كاللي��ب
جهن��م والعي��اذ ب��اهلل  -ق��ال تعال��ي (وان منك��م اال
وارده��ا كان عل��ي رب��ك حتما مقضي�اً) مريم االية
. 71
 تذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل وقوف��ك ب�يني��دي اهلل ع��ز وج��ل ولي��س بين��ك وبين��ه حج��اب او
ترمج��ان فيزك��رك ب��كل ذن��ب عملت��ه .
 تذكر قبل ان تعصي اهلل تعاىل ان الذنوب توديال��ي قل��ة التوفي��ق وحرم��ان العل��م وال��رزق وضي��ق
الص��در وقص��ر العمر وموت الفج��اة وذهاب احلياه
والغ�يره واعظ��م عقوباته��ا انها ت��ورث القطيعة بني
العب��د ورب��ه واذا وقف��ت القطيع��ة انقطع��ت عن��ه
اس��باب اخل�ير واتصل��ت به اس��باب الش��ر .
 تذك��ر الش��ي الوحي��د ال��ذي حرم��ه س��بحانهوتعال��ي عل��ي نفس��ه ه��و الظل��م مل��ا في��ه م��ن ض��رر
كبري ومفسده عظيمه وجعل الظلم حمرما علي
عباده حيت ال ينتشر الفساد وتعم الشرور االرض .
 ق��ال س��بحانه وتع��اىل (ي��ا عب��ادي ان��ي حرم��تالظل��م عل��ي نفس��ي وجعلت��ه حمرم��ا بينك��م ف�لا
تظلم��وا ) ال��راوي ابو زر الغفاري  -احملدث االلباني
 املص��در صحي��ح اجلام��ع . ويف احلديث القدس��ي توعد من اخلالق عز وجلعندما قال خماطبا دعوة املظلوم (وعزتي وجاللي
النصرنك ولو بعد حني ) الراوي خزمية ابن ثابت
 احملدث اللباني املصدر صحيح اجلامع . صحي��ح الرتغي��ب  -نص��رة دع��وة املظل��وم قادم��ةال حمال��ه وقول��ه تعال��ي (ول��و بع��د ح�ين ) أي ان
اس��تجابه الدعوة علي املظلوم ليس��ت بالضرورة ان
يكون فوريا او قريبا ولكنها س��تاتي وجميئها يكون
عل��ي اربع��ة مراح��ل .
 املرحل��ه االوىل  -االمه��ال واالم�لاء قال اهلل تعالي(وامل��ي هل��م ان كيدي مت�ين ) االعراف  183وفيها
ميهل اهلل الظامل لعله يتوب او يرجع عما فعل .

 املرحل��ه الثاني��ه  -االس��تدراج ق��ال اهلل تع��اىل(سنس��تدرجهم م��ن حي��ث ال يعلم��ون ) االع��راف
 182ولي��س معن��اه ان تضي��ق الدنيا عليه ال بل تفتح
علي��ه الدني��ا وترتف��ع الدرجة وتبس��ط عليه اللزات
ويعطي��ه اهلل م��ا يطل��ب ويرجو بل وف��وق ما طلب -
ال ال��درج عل��ي االرتف��اع ول��درك يدل عل��ي النزول .
 املرحل��ة الثالث��ة  -التزي��ن ق��ال اهلل تعال��ي (وزي��نهلم الشيطان اعماهلم ) النمل االيه  24وفيها ميوت
قل�بي الظ��امل ف�يري م��ا ي��راه حس��نا ب��ل ه��و الواج��ب
فعل��ه مل يع��د يف قلب��ه حي��اه ليلوم��ه عل��ي م��ا يفع��ل
تزك��ر قب��ل ات تعص��ي اهلل تع��اىل .
 املرحله الرابعه  -االخذ قال اهلل تعاىل ( .وكذلكاخ��ذ رب��ك اذا اخ��ذ الق��ري وه��ي ظامل��ة ان اخ��ذه اليم
ش��ديد ) االي��ه ه��ود  - 102وفيه��ا تتن��زل العقوب��ة م��ن
اهلل تعال��ي عل��ي الظ��امل وتك��ون العقوب��ة ش��ديده
جدا .
 وتتذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل الظل��م ان��واعفمنه��ا ظل��م االنس��ان لرب��ه وظلم��ه لنفس��ه وظلم��ه
لغ�يره فام��ا ظلم االنس��ان لربه فيك��ون بابتعاده عن
اهلل وكفره به كما قال عز وجل (والكافرون هم
الظامل��ون ) البق��رة االي��ه . 254
 واإلش��راك ب��اهلل ايض��ا هو يف ظل��م العبد لربه قالتعال��ي ( ان الش��رك لظل��م عظي��م ) لقم��ان االي��ه 13
وظلم اإلنس��ان لنفس��ه يكون بإتباع أهوائها واملضي
يف طريق الشهوات واالبتعاد عن طريق اهلل والذي
ه��و طري��ق احل��ق والص��واب (وما ظلمه��م اهلل ولكن
كان��وا انفس��هم يظلم��ون ) النحل االيه . 336
 فتذك��ر قب��ل ان تعص��ي اهلل تع��اىل الن��وع االخ�يرواالش��د خط��ورة عل��ي الن��اس واجملتم��ع ه��و ظل��م
االنس��ان لغ�يره م��ن البش��ر وه��ذا الظل��م ل��ه ص��ور
عدي��دة  -وللمث��ال ال للحص��ر الضرب ظلم  -اكل
ام��وال الن��اس بالباط��ل ظل��م الش��تم والتع��دي ظل��م
 غص��ب االرض ظل��م  -املماطل��ة يف دف��ع احلق��وقظلم عدم اعطاء االجري اجره ظلم وهذا هو الظلم
والتزك��ره يف معصي��ه اهلل تعال��ي ف��اذا اعانت��ك
قدرت��ك عل��ي ظلم الناس فتزكر قدرت اهلل عليك
***
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امللف الصحي

التمييز بين
األغذية السليمة والفاسدة

د .عمر عثمان حممد
جممع عبدون سيد أمحد
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يش��كل الغ��ذاء العام��ل األساس��ي واأله��م حلي��اة اإلنس��ان،
وينقس��م إىل فئت�ين م��ن حي��ث املص��در وهم��ا:
* مصدر نباتي ويندرج حتته:
(احلبوب ،البقوليات ،اخلضروات والفواكه).
* مصدر حيواني ويندرج حتته:
(اللح��وم ،احللي��ب ومنتجات��ه ،الدواج��ن ،البي��ض
واألمس��اك).
وجن��د أن أغذي��ة املص��ادر احليواني��ة م��ن األغذي��ة س��ريعة
التل��ف وذات خط��ورة عالي��ة الحتوائه��ا عل��ى الربوت�ين
احليوان��ي ،وإذا مل يت��م إتب��اع اإلج��راءات الصحية الس��ليمة
يف ختزين وجتهيز وحفظ وتناول األغذية فإنها ال بد أن
تتع��رض للفس��اد.
* احلليب:
م��ن املعل��وم أن اجلراثي��م جت��د يف احللي��ب جم��ا ً
ال رحب��اً
للنم��و والتكاث��ر ،لذا جي��ب تناول احلليب معقماً (مبس�تراً)
أو غلي��ه ول��ن يكف��ي وضع احلليب على الن��ار حتى الفوران
ب��ل جي��ب أن يغل��ى مل��دة ال تق��ل ع��ن مخ��س دقائق.
ومن يرغب يف إنقاص وزنه يتناول حليباً منزوع القشطة
وميك��ن حتقي��ق ذل��ك يف البي��ت إما عن طري��ق غليه أكثر
م��ن م��رة أو ع��ن طري��ق ترك��ه يف أوان��ي واس��عة الس��طح
لتطف��و عل��ى س��طحه امل��واد الدهنية فتنزع م��ن احلليب.
وق��د يلج��أ بع��ض التج��ار إىل غ��ش احللي��ب بإضاف��ة امل��اء
إلي��ه ،ويعتم��د البع��ض عل��ى إضاف��ة النش��اء إىل احللي��ب أو
القش��طة املصنوع��ة منه ،ولكش��ف هذا الغ��ش توضع قطرة
من صبغة اليود على احلليب أو القشطة فإذا أصبح لونها
أزرق كان ذل��ك دلي�ل ً
ا عل��ى وج��ود نش��اء أم��ا إذا حافظ��ت
عل��ى لونه��ا فمعن��ى ذلك أن احلليب أو القش��طة خالية من
النشاء.
* عالمات فساد احلليب:
( توج��د كت��ل كب�يرة م��ن امل��واد العالق��ة «،»Clotting
درج��ة احلموض��ة ب��ه عالي��ة ،الكثاف��ة منخفض��ة ،رائح��ة
نف��اذة وغري مستس��اغة ولونه ش��فاف قري��ب إىل املاء وذلك
لفص��ل امل��واد الدهني��ة م��ن امل��اء).
جي��ب أن يك��ون لون��ه أبي��ض وأن حيفظ على درجة حرارة
من ( )4 -1درجة مئوية ملدة ال تزيد عن مخسة أيام.
* اللحوم:
عالمات اللحوم الطازجة:

* جي��ب أن يك��ون ل��ون اللح��م أمح��ر وردي فات��ح وجتن��ب
الل��ون الداكن أو البين.
* جي��ب أن يك��ون اللح��م ط��ري الق��وام يتمي��ز باملرون��ة
واملطاطي��ة وال يوج��د جف��اف يف احل��واف.
* أن تك��ون رائحت��ه طبيعي��ة مستس��اغة وجتن��ب اللح��م
ال��ذي يك��ون رائحت��ه نف��اذة غ�ير مرغوبة.
* إذا وج��دت يف اإلن��اء ال��ذي يب��اع في��ه اللح��م الط��ازج
كمي��ة كب�يرة م��ن عص��ارة اللح��م ،ف��إن ذل��ك يع�ني أن��ه
كان جمم��داً ومت تذويب��ه.
* كيف تشرتي اللحوم؟
* جيب أن يتم فرم اللحم حبضورك.
* جيب ش��راء اللحوم يف آخر مطاف التس��وق ويوضع يف
الثالج��ة بأس��رع وق��ت ممك��ن مل��دة ال تزيد عن مخس��ة أيام
يف درج��ة ح��رارة من ( )4 -1درجة مئوية.
عند استخدام اللحوم اجملمدة جيب إتباع اآلتي:
* يستحس��ن إذاب��ة اللح��وم اجملم��دة بوضعه��ا يف وع��اء
بالطبق��ة الس��فلى م��ن ال�براد قب��ل ي��وم م��ن اس��تخدامها.
* اس��تخدام املاء الس��اخن أو احلرارة إلذابة اللحوم يؤثر
على جودة اللحوم ومذاقها.
* عدم إعادة جتميد اللحوم مرة ثانية.
* األمساك:
للتع��رف عل��ى األمس��اك الصاحلة لالس��تهالك تأكد من
توفر الشروط التالية:
* جي��ب أن تك��ون اخلياش��يم مح��راء وردي��ة وليس��ت
باهت��ة م��ع اخت�لاف درجات عم��ق اللون .حيث لكل نوع من
األمس��اك ل��ون خياش��يم ممي��ز هل��ا.
* أن تك��ون العي��ون براق��ة والمع��ة وغ�ير غائ��رة وجفنه��ا
أسود.
* أن تك��ون احلراش��يف (قش��رة الس��مكة) براق��ة وغ�ير
متساقطة وال ميكن نزعها بسهولة وخالية من اللزوجة.
* أن يكون البطن غري منتفخ.
* ال توجد بها رائحة عفن.
ً
ً
* أن يكون جسم السمكة متماسكا واللحم طريا ويكون
حل��م الس��مك طري�اً عن��د صي��ده ولكن��ه يأخ��ذ يف التصل��ب
عندما يب��دأ بالتحلل.
* إذا ُضغ��ط عل��ى جس��م الس��مكة باألصب��ع فيج��ب أن ال
ي�ترك ندبة م��كان الضغط.
* إذا وضعت السمكة مستوية على راحة اليد فيجب أن
ال ينزل ذيلها لألسفل.
* عن��د قط��ع الس��مكة جي��ب أن ال يك��ون حلمه��ا اجمل��اور
لسلس��لة الظه��ر ملون�اً بالل��ون األمح��ر.
* إذا وضعت األمساك يف إناء به ماء فاألمساك الطازجة
تغوص إىل القاع والفاسدة تطفو على السطح.
* يكون الغش��اء الس��طحي للس��مكة شفافاً تقريباً متوازناً
يف لونه وغري مسيك.

* أن تك��ون رائح��ة الس��مك الط��ري كرائح��ة البح��ر
واألمس��اك الدهني��ة تك��ون رائحته��ا مث��ل رائح��ة الزب��د
الصناع��ي.
وعندم��ا تب��دأ األمس��اك يف التحل��ل نالح��ظ الع��وارض
التالي��ة:
* يصبح املظهر اخلارجي غري المع ويتغري لونها.
* يأخذ الغشاء السطحي يف الكثافة.
* تب��دأ امل��واد اللزج��ة يف تغ�ير لونه��ا فتصب��ح عك��رة ث��م
صف��راء أو بني��ة الل��ون.
* تبدأ العني يف الضمور.
* تصب��ح قرني��ة الع�ين معتم��ة وتظه��ر عل��ى العني كلها
سحابة.
* تتغ�ير اخلياش��يم فتظه��ر كم��ا ل��و كان��ت بيض��اء ث��م
ينقل��ب لونه��ا إىل رم��ادي وتغطيه��ا طبق��ة مسيك��ة م��ن
اللزوج��ة.
* يتحل��ل اللح��م تدرجيي�اً حت��ى يصب��ح م��ن الس��هل ج��داً
نزعه م��ن العظام.
* يف��رز اللح��م عص��ارة عن��د الضغ��ط علي��ه ويتغ�ير لون��ه
إىل م��ا يش��ابه لون اللنب.
* تظه��ر عل��ى جان�بي سلس��لة الظه��ر هال��ة م��ن الل��ون
األمح��ر الب�ني ويك��ون مصدره��ا وع��اء ال��دم الرئيس��ي.
* حتت��وي األجه��زة اهلضمي��ة لألمس��اك الطازج��ة عل��ى
بقاي��ا الغ��ذاء يف األح��ول العادي��ة .ف��إذا مل ُتن��زع أمعاؤه��ا
وجتم��د ف��ور الصي��د ف��إن إنزميات اهلضم س��تؤثر يف جدار
امل��رارة واملع��دة مما يؤدي إىل حتلل األمساك وتغري لونها،
وم��ع الوق��ت تتغ�ير رائح��ة الس��مك الط��ازج فتش��به رائح��ة
النش��ادر وتغل��ب عليه��ا رائح��ة الزرني��خ ،ث��م يف النهاي��ة
تص��ل إىل الرائح��ة احل��ادة املعروف��ة عن��د تعف��ن األمساك.
* طرق حفظ السمك يف الثالجة:
* ميك��ن حف��ظ األمس��اك يف الثالج��ة مل��دة ال تزي��د ع��ن
يوم�ين ويفض��ل وضع��ه يف التجمي��د ملنع حدوث أي فس��اد.
* قب��ل جتمي��د الس��مك جي��ب أن يقط��ع ال��رأس وت��زال
اخلياش��يم واألحش��اء الداخلي��ة والقش��ور والزعان��ف أثن��اء
التنظي��ف.
* األمس��اك الصغ�يرة ج��داً ميك��ن حفظه��ا بالكام��ل دون
إزالة األحش��اء.
* األمس��اك الكب�يرة يفض��ل أن تقط��ع إىل قط��ع حس��ب
الطلب.
* تغسل األمساك وتنشف من املاء ثم توضع يف أكياس

بالس��تيك خاصة بها وأن تكون مفرغة من اهلواء وتوضع
يف الثالج��ة وميك��ن حيفظ الس��مك به��ذه الطريقة لفرتة
ثالثة أشهر.
* يف حال��ة ش��راء األمس��اك اجملم��دة ميك��ن تقس��يمها
وه��ي جمم��دة حس��ب حجم الوجب��ة املطلوبة ثم توضع يف
أكي��اس البالس��تك وحتف��ظ يف الثالج��ة.
* عن��د إذاب��ة الس��مك يفض��ل أن يت��م ذل��ك يف الثالج��ة
بوضعه يف وعاء خاص يف اليوم السابق لطهيه يف الطبقة
السفلي.
ً
* إذا كان الس��مك اجملم��د حمفوظ �ا يف أكي��اس قوي��ة
غ�ير نف��اذة للماء ميك��ن إذابته مب��اء احلنفية.
* السمك املطبوخ ميكن حفظه ليومني يف الرباد.
املعلبات:
عن��د ش��راء املعلب��ات الغذائي��ة جي��ب مراع��اة الش��روط
التالي��ة:
(التأك��د م��ن تاري��خ الصالحي��ة ،ق��راءة البطاق��ة الغذائي��ة
املوج��ودة عل��ى العل��ب ملعرف��ة النس��ب املوج��ودة واإلضاف��ات
وط��رق احلف��ظ والتجهي��ز ،التأكد من ع��دم وجود تغيري
أو مس��ح أو كش��ط يف البيان��ات ،التأك��د م��ن ع��دم وج��ود
ص��دأ ،يت��م ختزي��ن املعلب��ات يف درج��ة مناس��بة ال تزيد عن
« »25درج��ة مئوي��ة ويف حال��ة فت��ح العلب��ة واس��تعمال ج��زء
منه��ا حيف��ظ اجل��زء املخت��ص يف وع��اء له غط��اء بالرباد).
* املكسرات والبذور:
عند شراء املكسرات والبذور جيب مراعاة اآلتي:
* أن تكون نظيفة ووزنها يتناسب مع حجمها.
* جتن��ب ش��راء املكس��رات والب��ذور املعطوب��ة وال�تي به��ا
ثق��وب أو ش��قوق غ�ير طبيعي��ة.
* تتكاث��ر بع��ض أن��واع الفطري��ات يف املكس��رات والب��ذور
تظه��ر يف ش��كل بق��ع صغ�يرة بل��ون أخضر أو أس��ود ،وتفرز
بع��ض أن��واع ه��ذه الفطري��ات م��واد كيميائي��ة س��امة مث��ل
االفالتوكس�ين املس��ببة للس��رطان.
* أفض��ل طريق��ة ملعرف��ة جودتها أن تأخ��ذ جمموعة منها
وترجه��ا ب�ين يدي��ك ف��إذا وج��دت أن هل��ا ص��وت خشخش��ة
فه��ي غالب�اً م��ا تكون جاف��ة وقدمية.
* املكس��رات والب��ذور بقش��ورها أفضل ألنه��ا حتفظ لفرتة
أطول.
* املكس��رات والب��ذور املقش��رة تك��ون س��ريعة التل��ف ألنه��ا
متت��ص كمي��ة كب�يرة م��ن الرطوب��ة.
***
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عازة السودان
الرجال
عشقي هلا ...أن تكون يف متانة ِّ
أن تكون (عازة) روضة وريفة الظالل
وأن يكون قوهلا ...رحيق ُّ
الزالل
وأن يكون نصلهاُ ...م ّقق احملال
الوصال
وأن يكون هجرها ..ختامه ِ
وأن تكون ذاتها ...بعيدة املنال
ً
حقيقة وواقعاً وحال
أعيشها
وأن تكون دائماً ...بهامة اجلبال
إن يف عيونها ...دالل
وإن قوهلا ...دالل
ّ
فأي آية لغريهاُ ...تقال
أريدها خريطة ...لوطن اآلمال
ً
وفرحة ...وفأل
أريدها ...بشارة
أمس ثغرها
أريد أن ُ
س ُقربها ...أن ّ
أح ّ
أن ّ
أج ّل ُنصحها
أظل نبضها ...وأن ُ
وأن أنال ودها ...وأن أع ّز قدرها
وأن يكون صمتها ...بداية السؤال
أريد أن تكون ...أن تكون ..أن تكون...
وليت نيلها ..يكون
ّ
فإن عندها ...خالصة اجلمال
نهضت عندها ...ومن ثبات غرسها
ومن فياض نهِلها ...ومن زفاف ُعرسها
فإن َغرسها ...دالل
ّ
وأن نهلها ...دالل
ّ
وأن ُعرسها ...دالل
ّ
فأي آية لغريها ُتقال
عشقي هلا ..عازة السودان
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رائد شرطة (م)
عبد الرحيم أبكر

رياضــــة

إعداد:
حممد أمحد األمني

مجاهريه سريت تظاهرات فرح هادرة عقب الصعود

فريق الشرطة القضارف يحقق حلم جماهيره بالصعود
إلى الدوري الممتاز لكرة القدم السوداني
جهد كبري ودعم متواصل من جملس اإلدارة قادا لتحقيق اإلجناز الكبري

مقدمة
تط��ور متس��ارع ظل��ت تش��هده الش��رطة الس��ودانية
يف مجي��ع مرافقه��ا وإداراته��ا اخلدمي��ة واجلنائي��ة،
وحت��ى الرياضية وج��دت حظها من التطور والتقدم
يف كل املناش��ط الرياضي��ة الش��رطية ،وذل��ك م��ن
خ�لال اهتم��ام قي��ادة الش��رطة بالرياض��ة باعتباره��ا
ج��زءاً مكم� ً
لا لرج��ل الش��رطة للمحافظ��ة عل��ى
تكوين��ه اجلس��ماني واحملافظ��ة عل��ى طاقت��ه حتقيق�اً
ملقول��ة (العق��ل الس��ليم يف اجلس��م الس��ليم) .وك��رة
القدم ظلت جتد الدعم والسند كذلك من مديري
ش��رطة الوالي��ات بدعمه��ا وتوف�ير كل املعين��ات
الالزم��ة هل��ا بع��د الدع��م املتواص��ل ال��ذي ظ��ل يقدم��ه
احت��اد الش��رطة الرياضي ل��كل الواليات ويف خمتلف
املناش��ط.
وه��ا ه��و فري��ق الش��رطة القض��ارف حيق��ق إجن��ازاً
كب�يراً للرياض��ة الش��رطية بصع��وده املس��تحق إىل
مصاف أندية الدوري املمتاز لكرة القدم الس��ودانية،
بع��د أن حق��ق نتائ��ج ومس��تويات جي��دة جعلت��ه ضمن
كوكب��ة األندي��ة املوج��ودة يف ال��دوري املمت��از
أك�بر بطول��ة يف الس��ودان تؤه��ل للع��ب يف املنافس��ات
األفريقي��ة ..التحي��ة والتقدي��ر جملل��س إدارة الفري��ق
والعبي��ه ومجه��وره عل��ى
ه��ذا اإلجن��از الكب�ير.
 جملس إدارة الفريقتأس��س فري��ق الش��رطة
القضارف يف العام 2008م،
وي��رأس جمل��س إدارت��ه
الس��يد الل��واء ش��رطة
عادل مجال مدير شرطة
والي��ة القض��ارف ونائب��ه
الس��يد العمي��د ش��رطة
إبراهي��م عب��د اهلل الت��وم،
بينم��ا يت��وىل س��كرتارية
الن��ادي الس��يد العمي��د
ش��رطة حس��ن حمي��ي

الدي��ن أمح��د ،فيم��ا يت��وىل أمان��ة امل��ال الس��يد العقي��د
ش��رطة أم�ين الزي��ن ،ويق��ود الفري��ق فني �اً الكوت��ش
الكب�ير حمم��د الطي��ب (موريني��و) ويس��اعده الكوت��ش
ياس��ر ،ويش��رف عل��ى ع�لاج الالعب�ين الدكت��ور
إس��حق ،وش��رف الدي��ن يف التنس��يق اإلعالم��ي.
 أبرز العيب الفريقيق��ود الفري��ق خنب��ة م��ن الالعبني املتميزي��ن أبرزهم
ح��ارس املرم��ى املتأل��ق عص��ام أب��و كالم (احلض��ري)
والالع��ب الفن��ان س��يكا (كاب�تن الفري��ق) واملهاج��م
القن��اص (عب��د الرءوف مجع��ة) إضافة إىل الالعبني
خال��د اجليل��ي ،ف�لاح ومجع��ة .وق��د دُعم��ت صف��وف
الفري��ق بعناص��ر جدي��دة لالس��تحقاقات القادم��ة يف
املنافسة.
جمل��س إدارة الفري��ق احلال��ي إضاف��ة لع��دد م��ن
إداري��ي الفري��ق الس��ابقني ،الذي��ن وضع��وا بصم��ات
واضح��ة يف مس�يرة الفري��ق من��ذ انطالق��ة منافس��ات
التأهيل��ي وذهب��وا إىل إدارات ش��رطية أخ��رى ،كان��ت
هل��م جه��ود مق��درة يف حتقي��ق ه��ذا اإلجن��از ال��ذي
ياف��ظ علي��ه بتحقي��ق نتائ��ج متمي��زة
نتمن��ى أن ُ َ
تضع��ه ضم��ن ف��رق املقدم��ة يف ال��دوري الس��وداني
املمت��از.
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ولك��م أن تعلم��وا أن كل م��ا يلين��ا م��ن ش��ؤون
احلياة كان للهادي األمني فيه نصيب ..ال س��يما
عالقتن��ا باآلخري��ن ونظرتن��ا للحي��اة.
فقد أدبنا «صلى اهلل عليه وسلم» فأحسن تأديبنا،
ووضع لنا املنهج السليم حلياة كرمية وعفيفة،
وراؤها حتماً الفوز املبني برضا اهلل ورسوله وجنة
عرضها السموات واألرض.
كل من��ا تربط��ه عالق��ة م��ا برس��ولنا الكري��م..
وعل��ى حس��ب تفاصي��ل حيواتنا املتباينة ...أساس��ها
احل��ب والتقدي��س واالمتن��ان العظيم هل��ذا الرجل
ال��ذي مل ي� ُ
�أل جه��داً يف إخراجن��ا م��ن الظلمات إىل
الن��ور ..ك��م بك��ى ألجلن��ا والقى ما الق��اه من عنت
وك��رب ش��ديد! وك��م دعا لنا س��راً وجه��راً! وكم
ت��رك لن��ا م��ن ع�بر وأحادي��ث لو أن��ا تبعناه��ا لنعمنا
خب�يري الدني��ا واآلخ��رة ..س��وى أن ه��ذه احلي��اة
اليت تلهو بنا كثرياً ما تغرنا وتسحبنا بعيداً دون
أن تن��ال م��ن حمبتن��ا ل��ه وقناعتن��ا التام��ة بتم��ام
رس��الته وحسن ش��فاعته.
فلماذا ال نثور كما جيب كلما ناوش األنذال
حبيبن��ا؟ مل��اذا نكتف��ي بالش��جب والتندي��د واإلدان��ة
وإع�لان املقاطع��ات االقتصادي��ة ال�تي ال نلت��زم
به��ا يف الع��ادة طوي� ً
لا؟! وكي��ف ميك��ن أن نك��ون
خ�ير أم��ة أخرج��ت للن��اس فعلي �اً؟ كي��ف نداف��ع
ع��ن حبيبن��ا بق��وة دون أن نس��فك دم��اء اإلنس��انية
الربيئ��ة ونل��وث أيادينا اليت متنى هلا (احلبيب) أن
تصاف��ح احل��ور الع�ين يوم�اً؟
أمل يك��ن رج��ل املواق��ف الواضح��ة والغ�يرة عل��ى
الدين والعرض والسالم؟ أمل يكن رجل التسامح
والقوة والش��جاعة والعلم؟
ألس��نا رعاي��اه وأحباب��ه وقوم��ه وصحاب��ه وب�ني
أمت��ه؟ أمل يك��ن معلمن��ا ومربينا وحادين��ا وحامينا
وش��فيعنا ومشس��نا وظلنا وتاج عزنا وفخارنا ويد
اخل�ير العمي��م فينا؟
إن حمبتن��ا للمصطف��ى «صل��ى اهلل عليه وس��لم»
ال ميك��ن التعب�ير عنه��ا يف كلم��ات ،كونها أكرب
م��ن كل العب��ارات يف مجي��ع اللغات ..فنحن حنبه
حب�اً فطري�اً مطمئن�اً خال��داً ..ونعلم أن��ه حيبنا حباً
مج�اً ويرج��و لن��ا كل اخل�ير ..وأن اهلل حيبنا حلبه
ويكرمن��ا ألجل��ه ..فماذا فعلن��ا ألجل هذا احلب؟
ه��ذا م��ا جي��ب أن نتأمل��ه ونق��ف عن��ده طوي� ً
لا يف
هذه األيام املباركة ..وكل عام وأنتم بألف خري
مبناس��بة املول��د النبوي الش��ريف.

ه��و احلبي��ب األعظ��م واألك��رم واألش��رف..
ال��ذي ال قبل��ه قب��ل وال بعده بع��د ..ال يضاهيه أحد
وال يش��به ح�بي ل��ه س��واه.
ً
اخرتت��ه طوع �اً وقناع� ً�ة وأدب �ا ..وأخت��اره ل��ي م��ن
قبل رب الكون العزيز ليكون خرياً مرش��داً ومناراً
وس��راجاً وش��فيعاً.
س��يدنا وس��يد األول�ين واآلخري��ن (حمم��د ب��ن
عب��د اهلل) «صل��ى اهلل علي��ه وس��لم» ..مل ألتق��ه بع��د
ولك�ني آم��ل أن أكون يوم�اً يف زمرة املقربني إليه
واملرافق�ين ل��ه يف جن��ات اخلل��د.
ورمب��ا مل أع��د العدة لذل��ك بكثري قيام وال صيام..
لكن ثقيت املفرطة يف صدق شفاعته وحبه الكبري
لن��ا تفت��ح كل األب��واب عل��ى مصاريعه��ا لألمل يف
لقائ��ه عل��ى األرائ��ك يف تل��ك اجلن��ان القدس��يات
الالئي ال عني رأت وال أذن مسعت مبا فيهن قط.
ه��و احلبي��ب ..حام��ل الرس��الة ..ومبل��غ األمان��ة،
ال��ذي بك��ى يوم�اً م��ن ف��رط ش��وقه لنا ..وال��ذي دعا
لن��ا بظه��ر الغي��ب ..وحن��ر باإلناب��ة عن��ا ..وس��أل
رب��ه ليرتف��ق بن��ا ..ووج��د لنا دائماً خمرج�اً للهدى
واهلداي��ة.
واملتأم��ل يف حي��اة الن�بي الكري��م «صل��ى اهلل عليه
وسلم» ال يكتفي وال يهدأ ..فهي مزيج عجيب من
احلكم��ة واملس��ؤولية والطيب��ة واحلنك��ة والرق��ة
واحل��زم ..ل��ه يف كل حكاي��ة م��ن حكاي��ات س�يرته وأخرياً ودائماً..
اجملي��دة درس م��ن دروس احلي��اة والدي��ن والدني��ا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد
وع�برة ،وموعظة حس��نة ،وخ�ير عميم.
وعلى آله وصحبه أمجعني.

