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وسعى المركز لتحقيق أهدافه تلك عن طريق التدريب فتم 
تنظيم عدد من الدورات التدريبية منها : 

عن مركز األلق للخدمات الصحفية 
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ا�صدراة االلق فيما يتعلق  العدد االخري من  وقد هذا هو   2017-  2016 للعام  للعام  للتنمية  كلنا  اال�صدراة عدد ممتاز عدد مب�صروع  العدد من  تغطية كل جعلنا من هذا  بهدف  وذل��ك  16 �صفحة  تبلغ   مبنطقة واخلربات بني النا�صطني واملهتميني من االعالميني االجتماعى واالقت�صادى والت�صاركى  وتبادل التجارب االن�صطة التى �صهدها امل�صروع موؤخرا الهميتها وبعدها �صفحاته   املحلى  املجتمع  وق��ادة  ال�صعبيني  املناطق ومركز االلق للخدمات ال�صحفية يثمن هذا التعاون احل�صاحي�صا وود �صلفاب والكاملني .واملرا�صلني  تلك  وبنات  ابناء  يبذله  الذى  املثمر  ، واجلهد  املنطقة وترقيتها   بتطوير  واملهمومني  اجلهود بقدر ما ا�صتطاعت الجناح معر�ض كلنا للتنمية فى كل ت�صهيل املهمة و�صاعدت على اجناح امل�صروع و�صاهمت كما ن�صيد اي�صا باجلهات امل�صووؤلة التى مل تتوانى فى امل�صتنريين  ت�صافرت  حيث  والكاملني  احل�صاحي�صا  ووثق من  عندهم  ما  خري  املناطق  تلك  ابناء  وق��دم  ولي�ض فقط بل على م�صتوى اجلزيرة وعلى م�صتوى ال�صودان جناحات افادت املجتمع لي�ض على م�صتوى مناطقهم املعر�ض للعديد من ال�صخ�صيات التى اجنزت وحققت كلها  املثال  �صبيل  على  ه��وؤالء  كان  وقد  االم  التغيري الوطن  اح����داث  ف��ى  ك��ب��ري  دور  احل�����ص��ر  �صبيل  �صاهموا االجتماعى والثقافى واالقت�صادى .ع��ل��ى  الذين  الذين  باملنطقة من  ان  نعلم  اننا  حراك جيد يوؤ�ص�ض لعمل جاد فى امل�صتقبل .من النهاية   �صي�صب فى ترقية وتطوير املنطقة وخلق املنطقة ملا قاموا به من جهد وعمل اليقدر بثمن وكله وفى اخلتام يتقدم مركز االلق ب�صكر كل ابناء وبنات ذلك  ونامل ان يتحقق ذلك فى امل�صتقبل .فى رفعتها وتطورها ما يعجز ن�صاط واحد لعك�ض كل كما 



إصدارة توزع مجانًا

ية 
حف

ل�ص
ت ا

دما
لخ

ق ل
الأل

كز 
مر

الحصاحيصا :- سلمى عبدالرحيم 

نادت ور�صة  م�رشوع اعالم من اأجل ق�صايا حملية ب�رشورة اإ�صدار 
من  عملها  مبا�رشة  االداري��ة   للوحدات  يتيح  قانون حكم حملي 
خالل اال�صتقالل املايل واالداري التى نظمها “مركز االلق للخدمات 
ال�صحفية »بالتعاون مع املركز الثقايف الربيطاين ، م�رشوع كلنا 
للتنمية  مبحلية احل�صاحي�صا بقاعة احتاد نقابات املعلمني  واكد 
ال�صابط االداري ع�صام الدين برعي �صديق على اأن الوحدات االدارية 
التقارير وتوريد ميزانيات)  االن ال ت�صتطيع عمل �صي خالف رفع 

الربط ( وو�صفها باملكتوفة االيداى.
ويف ذات ال�صياق طالب امل�صاركون بالور�صة ب�رشوة تق�صري الظل 
االداري وفقاً لقانون حكم حملى جديد والعمل على تو�صيع مواعني 
امل�صاركة ال�صعبية ومن ثم  حتويل  العالقة  بني املواطن والوحدات 
االدارية وب�صكل طوعي اىل م�صاهمني يف تكاليف اخلدمات اال�صا�صية. 

اللجان  العالقة مابني  وا�صتكى عددا من امل�صاركني بالور�صة من 
ال�صعبية باالحياء واملواطنني وو�صفوها ) باملعقدة ( وانها ج�صم 
بال �صلطات يف الوقت الذي يهيمن فية املعتمد على كافة ال�صلطات 
واأن املحليات ا�صبحت بال ميزانيات او �صالحيات.  وا�صتعر�صت 
االداري  الطابط  ا�صتعر�س  حيث  العمل  اأوراق  من  العديد  الور�صة 
ع�صام برعي �صديق  ورقة  بعنوان الالمركزية واحلكم املحلي يف 
ال�صودان. كما  نوهت  اال�صتاذة منال عبداحلليم مديرة امل�رشوع 
اىل اهمية دور املرا�صل ال�صعبي  يف عك�س ق�صايا جمتمعة املحلى 
تناولتها  التى  اال�صا�صية  املفاهيم  تنزيل  �رشورة  على  واأكدت   ،
الور�صة اىل اأر�س الواقع . كما قدم املرا�صل ال�صعبي اال�صتاذ عثمان 
اتيم جتربة عمله كمرا�صل �صعبي والتحديات والنجاحات ، منوها« 
املحلي  مع جمتمعه  ثقة  ال�صعبي  املرا�صل  يبنى  اأن  �رشورة  اىل 
عرب نقله ال�صادق للق�صايا مع االنتباه اىل خ�صو�صية املجتمعات 

املحلية واحرتامها ».

ورشة قضايا محلية : تطالب بقانون حكم محلي جديد 

الحصاحيصا: تهاني سعدان

ال�صحفية  للخدمات  االألق  مركز  افتتح 
)كلُنا  مل�����رشوع  التوثيقي  املعر�س 
)حملية  اجل��زي��رة  ب��والي��ة  للتنمية( 
وخريجي  طالب  ورابطة  احل�صاحي�صا( 
ورابطة  �صلفاب  بود  العليا   اجلامعات 

االإعالميني وحملية احل�صاحي�صا.
اأُقيم  ال��ذي  االأول  التوثيقي  املعر�س   
مبدر�صة اأم كلثوم اال�صا�صية بحي العمدة 
يف يوم اجلمعه املوافق 17فرباير2017  

حتت �صعار:
اإدارة  يف  املواطنني  اإ�رشاك  علي  )نعمل 

�صوؤونهم املحلية(.
املعريف  التوثيقي  املعر�س  تخلل 
ملنطقة  تاريخ  �صم  االجنحة  من   عدد 
ود�صلفاب وم�رشوع اجلزيرة و�صري ذاتية 
ل�صخ�صيات بارزة يف الوالية  ومنتوجات 
ال�صعبي  ال��رتاث  وجناح  للتنمية  كلنا 
الفقرات  من  وعدد  البديل  الطب  وجناح 
)�صعر- الرتفيهية  والربامج  امل�صاحبة 
اجلمعه  يومي  خ��الل  غ��ن��اء-م�����رشح( 

وال�صبت 17-2017/2/18م.
  مت افتتاح املعر�س  يف متام الثانية 
من  مقَدر  ع��دد  ح�رشه  ظهراجلمعة،  
امل��ه��ت��م��ني م��ن حملية  امل��واط��ن��ني  
واعالميو  وود�صلفاب  احل�صاحي�صا 

الوالية على مدى يومني .
منت�صف  من  االول  اليوم  ب��داأ   حيث  
م�صاءاأ  العا�رشة  حتي  النهاروا�صتمر 
واعقبه اليوم الثاين الذي بداأ من التا�صعه 

�صباحا حتي احلادية ع�رشة ليالأ.
املهتمني/ م��ن  ع��دد  املعر�س  ح�رش 
اال�صا�س  مدار�س  تالميذ  من  وعدد  ات  
والثانوي باحل�صاحي�صا  وابدى الزائرون 
انه   (  : قالوا  باملعر�س حيث  اعجابهم 
ومواد  واف��رة  معلومات  علي  ي�صتمل 
جمالية تعك�س تاريخ و جمال اجلزيرة 

اخل�رشاء (.
الذي  اجلزيرة  م�رشوع  جناح  خا�صة   
عرف بامل�رشوع الذي  يعد اكرب م�رشوع 
 2،2 م�صاحته  تبلغ  العامل،   يف  مروي 
مليون فدان وافتتح عام 1925م وحيث 
االأرا�صي  جملة  من   %50 ارا�صيه  متثل 

املروية يف ال�صودان .
املعر�س  يف  ود�صلفاب  ج��ن��اح  �صم 
منتوجات تراثية عتيقة كما قال  حممد 
يرجع  بالرتاث  االهتمام  اإن  الدين  تاج 

لالأ�رشة والإهتمام كل اهايل ود�صلفاب.
لها  ود�صلفاب  ابناء  رابطة  ان  وقال    
خمتلفة،  مبعار�س  دوري��ة  ا�صرتاكات 
االأ�رش  الرتاث يتم من  باأن جمع  م�صيفاً 
 ، العر�س  انتهاء  بعد  لهم  واعادتها 
واأو�صح اأن املعار�س تنظمها رابطة ابناء 
ود�صلفاب باملعاهد واجلامعات العليا .

واالع�صاب  الطبيعة  مركز  �صارك  كما   
بجناح الطب البديل والعطارة والتجميل  

ت�صخي�س  يف  متفردة  روؤية  يقدم  الذي 
لها  املنا�صب  العالج  واعطاء  احل��االت 
للت�صخي�س  االآخ��ر  البعد  مبداأ  باإتخاذ 
وبرامج  �صاملة  عالجية  حلول  وتقدمي 

عالجية متكاملة.
للتنمية  كلنا  م�رشوع  جناح  وعر�س 
مركز  وا���ص��دارات  امل�رشوع  منتوجات 
االألق للخدمات ال�صحفية وكتيب مبادرة 
فيلم)  عر�س  مت  كما  للتدريب  �صليمة 
االرادة واالأمل( الفيلم التوثيقي لتجربة 

املرا�صلني/ات ال�صعبيني/ات.
 هذا وقد �صم جناح ود�صلفاب  باملعر�س  
بارزة  ل�صخ�صيات  ولوحات  ر�صومات 
م�صطفي  للراحل  و�صور  ود�صلفاب   من 

�صيداحمد وعر�س تاريخي للمنطقة .
و�صور  ذاتية  �صري  باملعر�س  وعر�صت 
لعدد من ال�صخ�صيات املوؤثرة من والية 
اجلزيرة الذين ا�صهموا يف تطويرالوالية 

�صيا�صياأ واجتماعياأ وثقافياأ .

معر�ض كُلنا للتنمية
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وكان اال�صتاذ مبدر�صة اال�صا�س )بنني( يف القرية، يا�رش اأحمد 
اإىل �صيانة  لف�صل يحتاج  رفع �صورة يف املجموعة  حمد، 
تفاجاأ  ولكنه  العون،  يد  املتداخلني  من  طالباً  عاجلة، 
معه  حتولت  جدي،  من  اأكرث  حممل  على  يوؤخذ  مبقرتحه 
الدعوة من �صيانة الف�صل، اإىل اقامة مدر�صة جديدة بالكلية 

يف حمل املدر�صة القدمية.  
اإىل جمعية  عملياً، حتولت املجموعة  االأمر طابعاً  ولياأخذ 
م�صوؤولة عن درا�صة االأمر من كافة جوانبه، مع و�صع خطة 
ت�صمن م�صاركة اجتماعية وا�صعة من اأهايل القرية، بالرتكيز 

على اأ�صحاب الرثوات واملوجودين يف املهاجر.
االأهايل يف  ال�صورة، هو م�صاركة كل  األق  زاد من  ما  ولكن 
هذا العمل، حلد احلاجة اىل ان�صاء جمموعة توا�صل جديدة 
بذات اال�صم )مناقزة يد واحدة 2(، ت�صتوعب رغبة االأهايل يف 
تعمري قريتهم. ويف االثناء كونت الن�صوة جمموعة خا�صة 
جهود  لدعم  )وات�صاب(  تطبيق  يف    )3 واحدة  يد  )مناقزة 
بذات  جمموعة  ان�صاء  جرى  والحقاً  املدر�صة  بناء  اعادة 

اال�صم يف تطبيق التوا�صل االجتماعي )فيب�صوك(.
اإىل  اجلمعية  احتاجت  موؤ�ص�صية،  ب�صورة  مت  العمل  والأن 
بناء  اع��ادة  كلفة  بتقدير  قامت  تنفيذية،  جلنة  انتخاب 
املدر�صة مببلغ )1.5( مليون جنيه، وفتحت ح�صاباً يف اأحد 

البنوك، لتلقي امل�صاهمات من اخلريين يف )مناقزة(.
وعمل اثنان من مهند�صي القرية هما �صالح عبد اهلل اأحمد، 
باملدر�صة،  اخلا�صة  اخلرط  و�صع  على  نور،  حممد  واأحمد 

ايذاناً بانطالقة امل�رشوع.
وانتظم �صباب القرية يف )نفري( ا�صتمر عدة ا�صهر جلمع املال، 
وعقب تلك املرحلة، �رشعت  �رشكة هند�صية متخ�ص�صة يف 
قبل  من  كبري  تفاعل  ظل  يف  والت�صطيب،  البناء  عمليات 
االهايل، وقامت الن�صوة بدور ال يقل اهمية بحفز العاملني، 

مع توفري االأطعمة وامل�رشوبات. 
اال�صا�صية   املدر�صة  فى  الثمانية  الف�صول  نه�صت  حالياً 

ال  املدر�صة  ت�صاحب  التي  واملرفقات  اال�صاتذة  ومكاتب 
�صيما )دورات املياه( وفقاً ملخطط هند�صي، �صديق للبيئة، 
با�صتخدام اف�صل مواد البناء، فقامت كل هذه املباين على 
طريقة البناء امل�صلح. اأما دورات املياه فقد متت اال�صتعا�صة 

عن املراحي�س البلدية بتلك التي تعمل بنظام ال�صايفون.
خالل  من  اأقدمن  فقد  املجتمع،  ن�صف  هن  الن�صاء  والأن 
املجموعة التي كونها على التكفل مب�رشوعات توفري مربدات 

)كولرات( ملدر�صة البنات، وهو ما حدث بالفعل.
املجموعة  جمعت  الن�صوة،  من  الكبري  التدافع  ونتيجة   
ر�صاميل تفوق كلفة توفري املربدات، وبالتايل جرى توظيف 
مع  البنات،  مدر�صة  بئر يف  ل�صالح حفر  الفائ�صة  املبالغ 

بناء )5( حمامات حديثة حتل حمل القدمية.
اليوم ينظر اأهايل مناقزة اإىل ما مت من اجناز بافتخار �صديد، 
من  و�صارك  االهايل،  اظهرها  التي  الت�صامن  روح  �صيما  ال 

خاللها اجلميع، بالغايل والنفي�س، واجلهد واملال.
ويتوقع انتهاء كافة االعمال باملدر�صة قبل الف�صل الدرا�صي 
يف  جدد  تالميذ  ال�صتيعاب  فر�صة  تتوفر  وبالتايل  املقبل، 
الدرا�صي اجلديد،  العام  اإليها بداية من  مقدورهم االن�صمام 
االمر الذي ي�صهم يف تو�صيع املظلة التعليمية لتغطي بع�صاً 

من القرى املجاورة ملناقزة.

 وي�صكو النظام التعليمي يف ال�صودان ال �صيما يف الواليات 
من ترٍد كبري، فاملدار�س قدمية ومتهالكة، واخلدمات االأ�صا�صية 
�صبه غائبة، اأما الف�صول فتكتظ بالتالميذ،  فى وقٍت يعزف 

فيه املدر�صون عن االلتحاق مبدار�س الريف.
وتوفري  واالجال�س،  املدار�س،  تاأهيل  يف  امل�صوؤولية  وتقع 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  على  املدر�صي  والكتاب  اال�صتاذ 
ولكن لوجود اختالالت كبرية يف هذا اجلانب، ال يجد االأهايل 
بداً من تكرار جتربة اهايل مناقزة التي ت�صئ �صمعة للعلم 

رغم الظالم والظالمات. 

الجانب المشرق للتقانات الحديثة ..

يد  )مناقزة  جمموعة  يف  م�صرتك  اأر�صلها  فوتوغرافية  ب�صورة  االأم��ر  ب��داأ 
بت�صييد مدر�صة  انتهى  الفوري )وات�صاب(، ولكنه  الرتا�صل  واح��دة( بتطبيق 
من طراز رفيع يف القرية التابعة ملحلية احل�صاحي�صا بوالية اجلزيرة و�صط 
الذي لطاملا غري  ال�صعبي  كتاب اجلهد  اإنها ق�صة حتكي ف�صاًل من  البالد. 

حياة ال�صودانيني.

)مناقــــزة( .. )واتســـــاب( يساعــــد في تأسيــــس مدرســـة 
مناقزة : آفاق أحمد الطيب



إصدارة توزع مجانًا

ية 
حف

ل�ص
ت ا

دما
لخ

ق ل
الأل

كز 
مر

يعقوب  �صيدة  قالت  ال�صياق  ذات  وفى 
من  ت�رشب    )  18 بلول)   ود  قرية  وان 
القري املجاورة التى تبعد م�صافة التقل 
عن االثنني كيلو  منوها اىل  اأنه مت احذ 
عينة من هذه املياه واثبت املعمل انها 
غري �صاحلة لل�رشب االدمي.  وقبل اثنني 
يكتمل  ومل  بئر  حفرت   عاماً   وثالثون 
وانهم  ال�صهريج  عرب  املياة  تو�صيل  
املجاورة   القرى  اىل  راجلني  يذهبون 
)ودال�صيد او ود �صلفاب ( بحثا عن مياه 
ال�صحى  املركز  وكذلك  النقية.  ال�رشب 
نايل  وقرية  ود�صلفاب  مابني  واملدار�س 
تبعد عن القرية م�صافة التقل عن 2 كيلو، 
و اكدت على انهم ي�صتظلون بظل �صجرة 
، وتالميذ  القرية   وريفة كرو�صة الطفال 
اال�صا�س يذهبون  راجلون  يف حر ال�صم�س 
�صيدة  .واك��دت  ود�صلفاب  املدر�صة   اىل 
على ان ود بلول ا�صبحت حمطة ل�صتغالل 
االنتهازيني فى ظل الغياب التام للجهات 
الر�صمية و�صال اىل اللجان ال�صعبية التى 
ميثلنا  وال  �صالحيات  بال  ج�صماً  تقف 
كن�صاء بالرغم من اننى ع�صوة به ال تتم 
م�صاورتنا او ال�صماح لنا بامل�صاركة حتى 
اللجان  وان   ، فقط  ال��راأى  م�صتوى  على 
جنيه   )  40 مبلغ)  ت�صتقطع  ال�صعبية 
بغر�س  بالقرية  منزل  كل  من  �صهريا 
بعد،  تو�صل  ومل  املياة  لتو�صيل  دفعها 
ال�صعبية  اللجان  قدرة  عدم  وا�صتنكرت 
اال�صا�صية  اخلدمات  ق�صية  ت�صعيد  يف 
ان  اىل  منوها  عليا  جهات  اىل  بالقرية 
هذا  من �صميم عمل اللجنة بو�صفها احد 
ا�صكال احلكم املحلى وانها ا�صتفادت من 
تلقيها التدريب عرب مركز االلق للخدمات 
كلنا  م�����رشوع   ( خ��الل  م��ن  ال�صحفية 
للتنمية (  وقد ا�صهم يف قدراتها ويف فهم 

دور اللجان ال�صعبية ومراقبة ادائها . 
واكدت على ان احلياة بالقرية تزداد �صوءاً 
احلياة  تقف  حيث  اخلريف  ف�صل  خالل 
واحلركة متاما وت�صبح ودبالل عبارة عن 

الثالثة  عن  تقل  ال  لفرتة   ) مياه  بركة   (
باإن�صانيتنا   اح�صا�صنا  يفقدنا  مما  �صهور 
حوامل  ن�صاء  يوجد  ال��ذي  الوقت  يف   ،
ال�صحية  الرعاية  اىل  بحاجة  واطفال 

االولية ال�رشيعة. 
ويف ذات االجتاة ا�صتكت املواطنة هاجر 
اخلدمات  توفر  ع��دم  م��ن  يعقوب  ادم 
تقع  التى  كيفك   على  بقرية  اال�صا�صية 
غرب ود�صلفاب مب�صافة التبعد ) 5( كيلو 

املراريت  قبيلة  من  �صكانها  ومعظم  مرت 
  ، كعمالة  ال��زراع��ة  حرفة  يف  يعملون 
واكدت هاجر على ان الو�صع بقرية على 
 ، بالل  ود  قرية  عن  �صوءاً  يقل  ال  كيفك 
املراحل  لكافة  مدار�س  توجد  ال  قالت  
راجلني  يذهبون  وانهم   ، �صحي  مركز  او 
اىل ود�صلفاب فى وقت تعد   اأقرب نقطة  
للموا�صالت تبعد كيلو من القرية  ومدار�س 

املرحلة الثانوية يف قرية نايل . 

  ودبالل وعلى كيفك قرى  منسية :  مطالبنا خدمات صحية  مدارس مياة نقية 

الحصاحيصا : سلمى عبدالرحيم 

من  احل�صاحي�صا   حملية  جنوب  ال�صكنية  ال��ق��رى  مواطني  م��ن  ع��دٌد  ا�صتكى  
املواطنة  املياه والطرق واكدت  الكهرباء و م�صادر  انعدام اخلدمات  اال�صا�صية  
ومعظمهم  منزل   )132 م��ن)  تتكون  ودال��ب��الل  قرية  من  يعقوب   يحيى  �صيدة 
من قبيلة التاما ، هم جمموعات �صكانية هاجرت من الدول املجاوره بحثا عن 
فر�ض معي�صية اف�صل ، ولكنهم ا�صتكوا من انهم ا�صبحوا هدفا للحكومة و بع�ض 
االحزاب ال�صيا�صية  فى اوقات االنتخابات ليح�صدو ا�صواتهم ويرتكونهم دون 
حتقيق اي مطلب او هدف ، معظمهم يحرتفون الزراعة  )الفول والب�صل( ان  
الرتع   من  وي�صربون  نقية  �صرب  مياه  م�صادر  بها  يوجد  ال  القرى  تلك  اغلب 

واحلفري .

سيدة بعقوب: احلياة فى القرية تزداد سواءا فى اخلريف
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ود  )ق�صم  مناطق  عانت  خا�س،  نحو  وعلى 
ومكتب  امل�صلمية،  ري  القر�صي،  ري  حبوبة، 
ا�صرتحنا، مكتب ود �صلفاب، ومنطقة ري وادي 
�صعري، ومكتب الفوار( من حالة عط�س �صديدة، 
وانح�صار يف منا�صيب مياه الري، ما قاد يف 
اإىل خروج كثري من املزارعني  نهاية املطاف 
على  اخلا�رش  رهانهم  بعد  االإنتاج  دائرة  من 
الذرة  �صاكلة  من  ال�صيفية  العروة  حما�صيل 

والفول والعد�س.
وا�صار املزارع حممد اخلري اإىل اأن �صعف اداء 
التي  العط�س  م�صكلة  يف  ت�صبب  الري،  اإدارة 
زراع  طالت  اقت�صادية  خ�صائر  عنها  جنمت 
العروة ال�صيفية مبدياً خ�صيته من امتداد االأثر 

اإىل ف�صل العروة ال�صتوية.
وازالة  اإن م�صكالت كالك�صورات،  واعترب اخلري 

وحتويل  واحل�صائ�س،  االطماء 
املكاتب  بع�س  يف  امل��ي��اه 
وعدم  خا�صة،  مزارع  نواحي 
املياه  ت��وزي��ع  يف  ال��ع��دال��ة 
ال��واح��د،  الق�صم  ت���رع  ب��ني 
الرقابة  غياب  على  ع��الوة 
االإدارية املتمثلة يف )املر�صد 
تعرقل  ت��زال  ما  وامل�����رشف(؛ 
طموحات املزارعني يف العودة 
الزاهرة،  امل�رشوع  اي��ام  اإىل 
اأن عدداً  ويف ال�صدد حذر من 
مهددين  ب��ات��وا  زم��الئ��ه  م��ن 
عن  عجزهم  نتيجة  بال�صجن 
املالية  بااللتزامات  االيفاء 
للبنك الزراعي الذي تلقوا منه 

متويالً قبيل انطالقة املو�صم.

وي�صيف اخلري بحرقة اإن كثرياً منهم ا�صطروا 
لري حم�صوالتهم بوا�صطة الطلمبات )الل�صرت( 
ولكن مع ارتفاع تكلفة الرّية الواحدة للفدان 
اإىل مبلغ ال�� 110 جنيه، م�صيفاً اإن ذلك يحدث  
فى وقت يقبع فيه غالبية هوؤالء املزارعني يف 
خانة الفقر، كما وعليهم التزامات اأ�رشية ت�صمل 

الغذاء والعالج وم�رشوفات درا�صة االبناء.
وعلى مدى �صنوات، طبقت احلكومة ال�صودانية 
حزمة �صيا�صات اقت�صادية، اعتمدت على رفع 
والدواء  كاملحروقات  رئي�صة  �صلع  من  الدعم 
اجلنيه  قيمة  خف�س  يف  وت�صببت  والقمح، 
ال�صوداين مقابل العمالت االأجنبية، مع تقافز 

اأ�صعار ال�صلع ال�رشورية ب�صورة كبرية. 
املتاأثرين  بق�صية  �صلة  ذي  منحي  ويف 
عن  للخري  زميل  وهو  فاروق  اأبدى  بالعط�س، 

قلقه البالغ من عجزهم يف اللحاق بالعروة 
تالحقهم،  التي  املديونيات  نتيجة  ال�صتوية، 
فذلك  تاأخرنا  وحال  مواقيت،  )الزراعة  وقال: 
االإنتاج  دائ���رة  م��ن  خروجنا  اإىل  �صيوؤدي 

بالكلية(.
للم�صكلة،  جزئياً  حالً  ميثل  اأن  ميكن  وفيما 
نقابي  ج�صم  خلق  ب�رشورة  املتاأثرون  نادى 
بحقوقهم  ويطالب  م�صاحلهم،  عن  يدافع 
الطرق  عرب  املكفولة،  القانونية  بالو�صائل 
ال�صلمية. وتقدموا مبنا�صدة للم�صوؤولني وعلى 
بروفي�صور  االحت��ادي  الزراعة  وزي��ر  راأ�صهم 
الأن  امل�رشوع،  وحمافظ  الدخريي،  اإبراهيم 
اأوجه الق�صور الناجمة عن  يتدخلوا ملعاجلة 
يف  حم�صوالتهم  �رشبت  التي  العط�س  حالة 
وحما�صبة  تعوي�صهم،  مع  ال�صيفية،  العروة 

املت�صببني يف االأمر.
)م�رشوع  كان  خلت،  ول�صنوات 
الرئي�س  امل�����ص��در  اجل���زي���رة( 
من  ويكفل  ال��ع��ام��ة،  للخزينة 
كرمية  حياة  اإنتاجه  ع��ائ��دات 
توفري  يف  وي�صهم  للمزارعني، 
طرق،  تعليم،  )�صحة،  اخلدمات 
الوالية  اأه���ايل  لكامل  ال��خ(   ..
احلكومة  اتباع  لكن  وال�صودان، 
احلر  ال�صوق  مدر�صة  ملنهاج 
القائم على �صيا�صات اخل�صخ�صة، 
عالوة على امل�صكالت يف قانون 
2005؛ قادت اإىل اأن يهجر االأهايل 
الزراعة ويتحولوا اإىل مهن اأخرى، 
اأو اأن يتخريوا طريق الهجرة من 

البالد.

العطش يهدد مشروع الجزيرة والمناقل
ب��والي��ة اجلزيرة  وامل��ن��اق��ل،  اجل��زي��رة  م��زارع��ون مب�صروع  ا�صتكى 
ا���ص��رار كبرية طالتهم م��ن ج��راء حالة  جنوبي اخل��رط��وم، م��ن 
مو�صم  يف  ال��زراع��ي��ة  حم�صوالتهم  لها  تعر�صت  ال��ت��ي  العط�ض 

العروة ال�صيفية للعام )2017-2016(.



احلكم املحلى هواحد  م�صتويات احلكم التى   يجب اأن تكون  فية  م�صوؤولية  القرار بيد املواطنني وكذلك ت�رشيف االمور وال�صوؤون املحلية من غري تدخل من اية جهة  ،كما يعد هو  الوعاء اجلامع ملمار�صة 
الدميقراطية وال�صوري وتقوية االح�صا�س باملواطنة،والبوتقة التي ين�صهر فيها التنوع والقوميات واالأديان واملعتقدات املحلية.   ويعترب الدكتور مار�صال هو موؤ�ص�س لبنة احلكم املحلي يف ال�صودان  منذ 

العام 1951  الذي ا�صتهر  بقانون )مار�صال(  وكما  يعترب قانون 1960 الذي �صمى بقانون ابورنات قانونا الدارة املديريات وتعترب من اهم املميزات  ،التى قامت عليها  فل�صفة احلكم املحلي فى ال�صودان 
العمل على  مبداأ تق�صري الظل االداري وتو�صيع امل�صاركة وذلك عرب  القاعدة ال�صعبية  يف املجتمعات املحلية كانت معنية بتقدمي اخلدمات اال�صا�صية ، ولكن من املاآخذ التى الزمت قانون احلكم 

املحلي ل�صنة 2003  انها منحت ال�صلطات التفيذية اىل املعتمد وذلك عرب التعيني ال�صيا�صي وبذلك ا�صبح ال�صابط االدارى  مقيدا« وفقاً للقانون ،و طالب املدير االداري ملحلية الكاملني  
اال�صتاذ ع�صام الدين برعي مواليد الكاملني جامعة اخلرطوم كلية االقت�صاد والعلوم االجتماعية تخرج يف 1981 عملت بال�صلك االداري �صابط اداري حتى االن. �صديق  يف حواره 

مع اإ�صدارة مركز االلق) م�رشوع كلنا للتنمية(   ب�رشورة ا�صدار قانون حكم حملي ميكن الوحدات االدارية من اال�صتقالل املايل واالداري حتى تتمكن من القيام مبهامها يف 
تقدمي اخلدمات اال�صا�صية والتنمية املحلية  عرب انتخابات املجال�س املحلية الت�رشيعية متكن املواطن امل�صاركة يف عملية اتخاذ القرار 

حوار سلمى عبد الرحيم 
عندما يصبح الضابط االدارى مكتوف االيدى :-

وقدم برعى خلفية تاريخية حول  احلكم املحلى فقال : بداأ احلكم املحلي كاأحد امناط  
اال�صتعمار  عهد  منذ  االداري   الظل  تق�صري  مبداأ  على  ال�صودان  فى  الالمركزي  احلكم 
االجنليزى يف العام 1889 م ، حيث اعتمد نظام املديريات التى كانت تدار بوا�صطة 
الوظائف   مديري املديريات  ومفت�صي املراكز وكان املفت�صون االجنليز ي�صغلون تلك 
يف املدن  واالرياف يعاونهم جهاز ت�رشيعى من املواطنني ميثل الطاقم االداري االعلى 
يف درجة متمثال يف  رئي�س اجلهاز التنفيذي ومفت�صي املراكز ، ويف عام 1937 مت 
�صدور قانون اإدارة املدن واالرياف حتى جاء عام 1948 ، حيث ا�صتقدمت دولة احلكم 
الثنائي االجنليزي امل�رشي خبري احلكم املحلى  الربيطاين د/ مار�صال بغر�س تقدمي 
الن�صح وامل�صورة حول م�صتقبل احلكم املحلي يف ال�صودان. ويعترب دكتور مار�صال هو 
موؤ�ص�س لبنة احلكم املحلي يف ال�صودان وادىل بتو�صياتة التى انبثق منها قانون احلكم 
اأدارة املديريات   املحلي ل�صنة 1951 الذي ا�صتمر العمل مبوجبه حتى �صدور قانون 
ل�صنة 1960 او ما يعرف بقانون) اأبو رنات (.كان ذلك ايام حكم عبود ومن ثم تبعة 
قانون احلكم ال�صعبي املحلي يف حكومة مايو 1971  واعقبها قانون 1995 ومن ثم 
�صدر قانون احلكم املحلى االطارى ل�صنة 2003  الذي جاء باملعتمد على راأ�س اجلهاز 
نظام  وا�صتحدث  االيدى  مكتوف  االداري  ال�صابط  اأ�صبح  التاريخ  ذلك  ومن  التنفيذي. 
الوحدات االدارية ، وهي عبارة عن وحدات لرفع التقارير والتو�صيات وحت�صيل االموال 
ذات الربط )  امليزانية ( فقط  ، و�صوال اىل 2005  حيث �صار احلكم املحلي �صانا والئيا 

مبوجب الد�صتور االنتقايل ل�صنة 2005م .

  البد من تمكين المواطن من المشاركة :- 

او  ادارات  مدراء  عرب  يتم  اال�صتعمار  ومنذ  التاريخ  عرب  كان  العمل  ان  برعى  ويرى   
مفت�صي مراكز على قمة هذة االجهزة مفت�صني ومدراء ادارات �صودانيني ،ومرورا بخروج 
امل�صتعمر يف فرتة ال�صودنة ظل ال�صودانيون على راأ�س االجهزة التنفيذية يف البلديات 
رئي�صا  درجة  االعلى  االداري  الطابط  ميثل  املواطنني  من  ت�رشيعي  جهاز  ويعاونهم 
للجهاز التنفيذي يف الرقعة املعينة وا�صتمر هذا الو�صع حتى   )1998( وا�صار اال�صتاذ 
التى �صاحبت قانون احلكم املحلي ل�صنة 2005 يعد  التغريات  ان  ع�صام برعي اىل 
من اكرب التحديات التى واجهت احلكم املحلي 
تعيني  مت  حيث  االداري   ال�صابط  وعمل 
املعتمد على راأ�س اجلهاز  التنفيذي تعيينا« 
�صيا�صيا. وبذلك ا�صبح ال�صابط االداري االعلى 
درجة مديرا« تنفيذيا« وهنا انح�رشت كافة 
ال�صابط  واأ�صبح  املعتمد  يد  ال�صالحيات يف 

االداري مكتوف االيدي. 
انه   2003 قانون  على  ع�صام  اأع��اب  كما 
ا�صتحدث نظام الوحدات االدارية التى و�صفها 
التقارير  لرفع  وح���دات   عن  عبارة  باإنها 
اال�صباب  ، لكل  االموال  والتو�صيات وحت�صيل 
ال�صابقة الذكر طالب اال�صتاذ ع�صام ب�رشورة 
ا�صدار قانون حكم  حملى اطاري يحقق كفاءة احلكم الرا�صد ب�صكل حقيقي. يكون وفق 
ميزانية منف�صلة وعرب انتخابات جمال�س حملية ت�رشيعية متكن املواطن من امل�صاركة 

يف عملية اتخاذ القرار . 
وا�صاف قائال : باأن فل�صفة احلكم املحلي فى ال�صودان قامت على مبداأ تق�صري الظل 
االداري وتو�صيع امل�صاركة وذلك عرب  القاعدة ال�صعبية  يف املجتمعات املحلية كانت 
والتنمية  غيار  نقاط  و�صفخانات  وتعليم  �صحة  اال�صا�صية  اخلدمات  بتقدمي  معنية 
والنظام  االجتماعية  ال�صوؤون  احليوانية  والرثوة  الزراعة  العامة  واال�صغال  املحلية 
العام ) تنظيم اال�صواق ال�صارع للبنطون وت�صديق االحتفاالت ( حركة الباعة املتجولني 
مهام  ا�صا�صيات  تعد  هذه  كل  ان  ع�صام  وقال  البيئة.  و�صالمة  �صحة  االطعمة  رقابة 
الوحدات االدارية منذ ان�صاء وحدات احلكم املحلي  وحدثت متغريات مبوجب القانون 

الذي ي�صدر يف هذة الكيانات املحلية 

ماهي اهم
 السمات قانون الحكم المحلي واثرها على المواطن ؟

واجاب :  بان قانون احلكم املحلي ل�صنة   2003 الذى ان�صئت مبوجبه الوحدات االدارية 
وابقت الواليات على الوحدات االدارية وركز ال�صلطات  عرب رئا�صة املحلية وا�صبحت 
عملية اتخاذ القرار متر مبراحل عديدة  عرب بروقراطية وطال الظل االداري وا�صبحت 
اولويات رئا�صة املحلية لي�صت اولويات الوحدة االدارية ،  لذلك ظلت  الوحدات االدارية 
عاجزة عن تقدمي اخلدمات اال�صا�صية يف الوقت املنا�صب حيث ال �صالحيات مالية وال 
املحليات  ئا�صة  ر  اىل  وتوريدها  املحلية  لرئا�صة  التقارير  رفع  ادارية مهمتها  فقط 

وحت�صيل االموال ذات الربط وتوريدها اىل رئا�صة املحليات .

الى اى مدى تعتبر ان  اجهزة الحكم المحلي  القائمة
 االن في الواليات قادرة على االستجابة لتطلعات المواطنين ؟

املت�صارع باملدن  ال�صكاين  والنمو  التحتية  البنى  التى حدثت يف  للمتغريات  ن�صبة   
كنتائج للهجرة من االرياف اىل املدن ،  اعترب ال�صابط االداري ع�صام ان  عدم ا�صتجابة 
الوحدات االدارية الحتياجات املوطن �صببها  ان قانون احلكم املحلي احلايل يقيد عمل 
الوحدات االدارية  ولذلك  قال : ) البد من اإعادة النظر يف مراجعة ت�رشيعات احلكم 
اال�صتقالل املايل  املحلي ول�صدور قانون  ب�صالحيات تخول لوحدات احلكم املحلي 
واالداري حتى تقوم مبهامها يف جمال اخلدمات اال�صا�صية والتنمية املحلية ، وت�صبح 
وقف  يتم  وبذلك  طاردة  ولي�صت  جاذبة  االرياف جمتمعات  املحلية يف  املجتمعات 
نزيف الهجرة من الريف اىل املدينة وجتعل املوطن ب�صكل طوعي واختياري م�صاهما 
ال�صعبية  امل�صاركة  مواعني  تو�صيع  اىل  يوؤدى  وهذا  اال�صا�صية  اخلدمات  تكاليف  يف 

واإزالة م�صائل الغنب والتهمي�س (.

 الوضع البيئي 
والصحي باالسواق متردي  اين دور الوحدات االدارية  ؟ 

ن�صتطيع ان ن�صري انه فى ظل التكد�س الذي �صاحب املدن 
كنتاج  لهجرة االرياف اىل املدينة يف ظل احلاجة اىل 
اخلدمات اال�صا�صية من  �صحة وتعليم ا�صبحت الوحدات 
االدارية عاجزة عن تلبية احتياجات املواطن النها ال 
متتلك  امليزانيات املنف�صلة  التى  متكنها من توفري 
خدمات للمجتمعات املحلية وجعل الريف جازبا ، 
لكل ذلك ا�صبح من ال�رشورة مبكان  ا�صدار قانون 
حكم حملي جديد يطلق قيد الوحدات االدارية . 
واذا مل ي�صدر قانون جديد �صوف يتفاقم الو�صع 
احلاىل من غنب اجتماعي وعدم احداث تنمية  
متوازنة بني االرياف واحل�رشيف  املجتمعات 
املحلية كنتاج طبيعي لالو�صاع املرتبة من 

هجرة ونزوح اىل املدن. 

 هل هنالك مراعاة الحتياجات 
النوع االجتماعي  في خطط 

الوحدات االدارية ؟

املحلي  املجل�س  م��ن   امل�صوؤولية  تبداأ 
البلدية) �صابقا( ، امل�صوؤولية جتاه  املواطن 

منذ وجوده. اإن كان جنينا فى بطن امه مرورا 
اىل والدتة وتوفري القابلة ومن ثم املركز ال�صحي ويوفر 

خدمة  التطعيم ، مرورا اىل مرحلة التعليم قبل املدر�صي ومن ثم 
دور  االن  ولكن    . باحلي  ال�صكن  �صهادة  و    ، اال�صا�صية  املدر�صة 
الوحدات االدارية ا�صبح  تن�صيقي فقط مع اجلهات ذات االخت�صا�س 
الوحدات  ان  اىل  ذلك  مرجعا  والتعليم  ال�صحة  وزارة  يف  متمثال 
دور     . م�صتقلة  وانها غري  ميزانيات  لها  لي�صت  احلالية  االدارية 
ذات  الوحدات  به  تقوم  الفني  العمل  تن�صيق  االداري��ة   الوحدات 

ال�صلة وعك�س امل�صكلة ومتابعتها  مع اجلهات ذات ال�صله.

 هل تقلص دور الضابط االدارى ولماذا ؟

�صواء  االداريون االجنليز  اال�صتعمار كان  التاريخ ومنذ  انه عرب  قال 
كانوا مدراء مديريات او مفت�صي مراكز كانوا على راأ�س االجهزة االدارية 
بال�صودان وحتى بعد خروج امل�صتعمر ظل االداريون) ال�صودنة(  هم 
ويعاونهم  واالري��اف  املدن  بلديات  يف  املحلي   احلكم  راأ�س  على 
االعلى  االداري  الطابط  ميثل  حيث  املواطنني  من  ت�رشيعي  جهاز 
درجة رئي�صا للجهاز التنفيذي  بالرقعة اجلفرافية ذات االخت�صا�س 
وا�صتمر هذا الو�صع حتي )1998(. قانون احلكم املحلي االطاري وفقاً 
لقانون احلكم املحلي االطارى  ل�صنة )2003( جاء على را�س احلكم 
االداري  ال�صابط  وا�صبح  �صيا�صيا  تعيينا  معينناً  املعتمد   املحلي 
االعلى درجة مديرا تنفيذيا وانح�رشت كافة ال�صالحيات بيد املعتمد 
 2003 لقانون  وفقاً   االيدى  مكتوف  االداري  الطابط  ا�صبح  لذلك  و 
ا�صتحدث �صكل الوحدات االدارية  التى هي عبارة عن »وحدات لرفع 
التقارير والتو�صيات واالموال ذات الربط » ميزانية  وال �صالحيات لها 
يف معاجلة الق�صايا اخلدمية  والتى تتم معاجلتها من رئا�صة املحليات 
هنالك  يكون  لن  باأنه  الدين  ع�صام  و�صدد  والتو�صيات.  للتقارير  وفق 
حكٌم را�صٌد اال من خالل ا�صدار قانون اطاري او موحد يف جميع انحاء 
وا�صتقاللية  كافية  ومالية  ب�رشية  وموارد  خمولة  ب�صالحيات  ال�صودان 
تامة عرب انتخابات جمال�س حملية ت�رشيعية متكن املواطن من امل�صاركة 

يف عملية اتخاذ القرار(. 

 الضابط االداري عصــــام الدين البرعي:

يشدد على ضرورة إصدار قانون حكم محلي جديد  يمنـح الوحدات االدارية استقاللها 

ـوار
ح

المعتمد تعيين 
السياسيين اخل بإحداث 

التنمية المتوازنة بين 
االرياف والمدن 



احلكم املحلى هواحد  م�صتويات احلكم التى   يجب اأن تكون  فية  م�صوؤولية  القرار بيد املواطنني وكذلك ت�رشيف االمور وال�صوؤون املحلية من غري تدخل من اية جهة  ،كما يعد هو  الوعاء اجلامع ملمار�صة 
الدميقراطية وال�صوري وتقوية االح�صا�س باملواطنة،والبوتقة التي ين�صهر فيها التنوع والقوميات واالأديان واملعتقدات املحلية.   ويعترب الدكتور مار�صال هو موؤ�ص�س لبنة احلكم املحلي يف ال�صودان  منذ 

العام 1951  الذي ا�صتهر  بقانون )مار�صال(  وكما  يعترب قانون 1960 الذي �صمى بقانون ابورنات قانونا الدارة املديريات وتعترب من اهم املميزات  ،التى قامت عليها  فل�صفة احلكم املحلي فى ال�صودان 
العمل على  مبداأ تق�صري الظل االداري وتو�صيع امل�صاركة وذلك عرب  القاعدة ال�صعبية  يف املجتمعات املحلية كانت معنية بتقدمي اخلدمات اال�صا�صية ، ولكن من املاآخذ التى الزمت قانون احلكم 

املحلي ل�صنة 2003  انها منحت ال�صلطات التفيذية اىل املعتمد وذلك عرب التعيني ال�صيا�صي وبذلك ا�صبح ال�صابط االدارى  مقيدا« وفقاً للقانون ،و طالب املدير االداري ملحلية الكاملني  
اال�صتاذ ع�صام الدين برعي مواليد الكاملني جامعة اخلرطوم كلية االقت�صاد والعلوم االجتماعية تخرج يف 1981 عملت بال�صلك االداري �صابط اداري حتى االن. �صديق  يف حواره 

مع اإ�صدارة مركز االلق) م�رشوع كلنا للتنمية(   ب�رشورة ا�صدار قانون حكم حملي ميكن الوحدات االدارية من اال�صتقالل املايل واالداري حتى تتمكن من القيام مبهامها يف 
تقدمي اخلدمات اال�صا�صية والتنمية املحلية  عرب انتخابات املجال�س املحلية الت�رشيعية متكن املواطن امل�صاركة يف عملية اتخاذ القرار 

حوار سلمى عبد الرحيم 
عندما يصبح الضابط االدارى مكتوف االيدى :-

وقدم برعى خلفية تاريخية حول  احلكم املحلى فقال : بداأ احلكم املحلي كاأحد امناط  
اال�صتعمار  عهد  منذ  االداري   الظل  تق�صري  مبداأ  على  ال�صودان  فى  الالمركزي  احلكم 
االجنليزى يف العام 1889 م ، حيث اعتمد نظام املديريات التى كانت تدار بوا�صطة 
الوظائف   مديري املديريات  ومفت�صي املراكز وكان املفت�صون االجنليز ي�صغلون تلك 
يف املدن  واالرياف يعاونهم جهاز ت�رشيعى من املواطنني ميثل الطاقم االداري االعلى 
يف درجة متمثال يف  رئي�س اجلهاز التنفيذي ومفت�صي املراكز ، ويف عام 1937 مت 
�صدور قانون اإدارة املدن واالرياف حتى جاء عام 1948 ، حيث ا�صتقدمت دولة احلكم 
الثنائي االجنليزي امل�رشي خبري احلكم املحلى  الربيطاين د/ مار�صال بغر�س تقدمي 
الن�صح وامل�صورة حول م�صتقبل احلكم املحلي يف ال�صودان. ويعترب دكتور مار�صال هو 
موؤ�ص�س لبنة احلكم املحلي يف ال�صودان وادىل بتو�صياتة التى انبثق منها قانون احلكم 
اأدارة املديريات   املحلي ل�صنة 1951 الذي ا�صتمر العمل مبوجبه حتى �صدور قانون 
ل�صنة 1960 او ما يعرف بقانون) اأبو رنات (.كان ذلك ايام حكم عبود ومن ثم تبعة 
قانون احلكم ال�صعبي املحلي يف حكومة مايو 1971  واعقبها قانون 1995 ومن ثم 
�صدر قانون احلكم املحلى االطارى ل�صنة 2003  الذي جاء باملعتمد على راأ�س اجلهاز 
نظام  وا�صتحدث  االيدى  مكتوف  االداري  ال�صابط  اأ�صبح  التاريخ  ذلك  ومن  التنفيذي. 
الوحدات االدارية ، وهي عبارة عن وحدات لرفع التقارير والتو�صيات وحت�صيل االموال 
ذات الربط )  امليزانية ( فقط  ، و�صوال اىل 2005  حيث �صار احلكم املحلي �صانا والئيا 

مبوجب الد�صتور االنتقايل ل�صنة 2005م .

  البد من تمكين المواطن من المشاركة :- 

او  ادارات  مدراء  عرب  يتم  اال�صتعمار  ومنذ  التاريخ  عرب  كان  العمل  ان  برعى  ويرى   
مفت�صي مراكز على قمة هذة االجهزة مفت�صني ومدراء ادارات �صودانيني ،ومرورا بخروج 
امل�صتعمر يف فرتة ال�صودنة ظل ال�صودانيون على راأ�س االجهزة التنفيذية يف البلديات 
رئي�صا  درجة  االعلى  االداري  الطابط  ميثل  املواطنني  من  ت�رشيعي  جهاز  ويعاونهم 
للجهاز التنفيذي يف الرقعة املعينة وا�صتمر هذا الو�صع حتى   )1998( وا�صار اال�صتاذ 
التى �صاحبت قانون احلكم املحلي ل�صنة 2005 يعد  التغريات  ان  ع�صام برعي اىل 
من اكرب التحديات التى واجهت احلكم املحلي 
تعيني  مت  حيث  االداري   ال�صابط  وعمل 
املعتمد على راأ�س اجلهاز  التنفيذي تعيينا« 
�صيا�صيا. وبذلك ا�صبح ال�صابط االداري االعلى 
درجة مديرا« تنفيذيا« وهنا انح�رشت كافة 
ال�صابط  واأ�صبح  املعتمد  يد  ال�صالحيات يف 

االداري مكتوف االيدي. 
انه   2003 قانون  على  ع�صام  اأع��اب  كما 
ا�صتحدث نظام الوحدات االدارية التى و�صفها 
التقارير  لرفع  وح���دات   عن  عبارة  باإنها 
اال�صباب  ، لكل  االموال  والتو�صيات وحت�صيل 
ال�صابقة الذكر طالب اال�صتاذ ع�صام ب�رشورة 
ا�صدار قانون حكم  حملى اطاري يحقق كفاءة احلكم الرا�صد ب�صكل حقيقي. يكون وفق 
ميزانية منف�صلة وعرب انتخابات جمال�س حملية ت�رشيعية متكن املواطن من امل�صاركة 

يف عملية اتخاذ القرار . 
وا�صاف قائال : باأن فل�صفة احلكم املحلي فى ال�صودان قامت على مبداأ تق�صري الظل 
االداري وتو�صيع امل�صاركة وذلك عرب  القاعدة ال�صعبية  يف املجتمعات املحلية كانت 
والتنمية  غيار  نقاط  و�صفخانات  وتعليم  �صحة  اال�صا�صية  اخلدمات  بتقدمي  معنية 
والنظام  االجتماعية  ال�صوؤون  احليوانية  والرثوة  الزراعة  العامة  واال�صغال  املحلية 
العام ) تنظيم اال�صواق ال�صارع للبنطون وت�صديق االحتفاالت ( حركة الباعة املتجولني 
مهام  ا�صا�صيات  تعد  هذه  كل  ان  ع�صام  وقال  البيئة.  و�صالمة  �صحة  االطعمة  رقابة 
الوحدات االدارية منذ ان�صاء وحدات احلكم املحلي  وحدثت متغريات مبوجب القانون 

الذي ي�صدر يف هذة الكيانات املحلية 

ماهي اهم
 السمات قانون الحكم المحلي واثرها على المواطن ؟

واجاب :  بان قانون احلكم املحلي ل�صنة   2003 الذى ان�صئت مبوجبه الوحدات االدارية 
وابقت الواليات على الوحدات االدارية وركز ال�صلطات  عرب رئا�صة املحلية وا�صبحت 
عملية اتخاذ القرار متر مبراحل عديدة  عرب بروقراطية وطال الظل االداري وا�صبحت 
اولويات رئا�صة املحلية لي�صت اولويات الوحدة االدارية ،  لذلك ظلت  الوحدات االدارية 
عاجزة عن تقدمي اخلدمات اال�صا�صية يف الوقت املنا�صب حيث ال �صالحيات مالية وال 
املحليات  ئا�صة  ر  اىل  وتوريدها  املحلية  لرئا�صة  التقارير  رفع  ادارية مهمتها  فقط 

وحت�صيل االموال ذات الربط وتوريدها اىل رئا�صة املحليات .

الى اى مدى تعتبر ان  اجهزة الحكم المحلي  القائمة
 االن في الواليات قادرة على االستجابة لتطلعات المواطنين ؟

املت�صارع باملدن  ال�صكاين  والنمو  التحتية  البنى  التى حدثت يف  للمتغريات  ن�صبة   
كنتائج للهجرة من االرياف اىل املدن ،  اعترب ال�صابط االداري ع�صام ان  عدم ا�صتجابة 
الوحدات االدارية الحتياجات املوطن �صببها  ان قانون احلكم املحلي احلايل يقيد عمل 
الوحدات االدارية  ولذلك  قال : ) البد من اإعادة النظر يف مراجعة ت�رشيعات احلكم 
اال�صتقالل املايل  املحلي ول�صدور قانون  ب�صالحيات تخول لوحدات احلكم املحلي 
واالداري حتى تقوم مبهامها يف جمال اخلدمات اال�صا�صية والتنمية املحلية ، وت�صبح 
وقف  يتم  وبذلك  طاردة  ولي�صت  جاذبة  االرياف جمتمعات  املحلية يف  املجتمعات 
نزيف الهجرة من الريف اىل املدينة وجتعل املوطن ب�صكل طوعي واختياري م�صاهما 
ال�صعبية  امل�صاركة  مواعني  تو�صيع  اىل  يوؤدى  وهذا  اال�صا�صية  اخلدمات  تكاليف  يف 

واإزالة م�صائل الغنب والتهمي�س (.

 الوضع البيئي 
والصحي باالسواق متردي  اين دور الوحدات االدارية  ؟ 

ن�صتطيع ان ن�صري انه فى ظل التكد�س الذي �صاحب املدن 
كنتاج  لهجرة االرياف اىل املدينة يف ظل احلاجة اىل 
اخلدمات اال�صا�صية من  �صحة وتعليم ا�صبحت الوحدات 
االدارية عاجزة عن تلبية احتياجات املواطن النها ال 
متتلك  امليزانيات املنف�صلة  التى  متكنها من توفري 
خدمات للمجتمعات املحلية وجعل الريف جازبا ، 
لكل ذلك ا�صبح من ال�رشورة مبكان  ا�صدار قانون 
حكم حملي جديد يطلق قيد الوحدات االدارية . 
واذا مل ي�صدر قانون جديد �صوف يتفاقم الو�صع 
احلاىل من غنب اجتماعي وعدم احداث تنمية  
متوازنة بني االرياف واحل�رشيف  املجتمعات 
املحلية كنتاج طبيعي لالو�صاع املرتبة من 

هجرة ونزوح اىل املدن. 

 هل هنالك مراعاة الحتياجات 
النوع االجتماعي  في خطط 

الوحدات االدارية ؟

املحلي  املجل�س  م��ن   امل�صوؤولية  تبداأ 
البلدية) �صابقا( ، امل�صوؤولية جتاه  املواطن 

منذ وجوده. اإن كان جنينا فى بطن امه مرورا 
اىل والدتة وتوفري القابلة ومن ثم املركز ال�صحي ويوفر 

خدمة  التطعيم ، مرورا اىل مرحلة التعليم قبل املدر�صي ومن ثم 
دور  االن  ولكن    . باحلي  ال�صكن  �صهادة  و    ، اال�صا�صية  املدر�صة 
الوحدات االدارية ا�صبح  تن�صيقي فقط مع اجلهات ذات االخت�صا�س 
الوحدات  ان  اىل  ذلك  مرجعا  والتعليم  ال�صحة  وزارة  يف  متمثال 
دور     . م�صتقلة  وانها غري  ميزانيات  لها  لي�صت  احلالية  االدارية 
ذات  الوحدات  به  تقوم  الفني  العمل  تن�صيق  االداري��ة   الوحدات 

ال�صلة وعك�س امل�صكلة ومتابعتها  مع اجلهات ذات ال�صله.

 هل تقلص دور الضابط االدارى ولماذا ؟

�صواء  االداريون االجنليز  اال�صتعمار كان  التاريخ ومنذ  انه عرب  قال 
كانوا مدراء مديريات او مفت�صي مراكز كانوا على راأ�س االجهزة االدارية 
بال�صودان وحتى بعد خروج امل�صتعمر ظل االداريون) ال�صودنة(  هم 
ويعاونهم  واالري��اف  املدن  بلديات  يف  املحلي   احلكم  راأ�س  على 
االعلى  االداري  الطابط  ميثل  حيث  املواطنني  من  ت�رشيعي  جهاز 
درجة رئي�صا للجهاز التنفيذي  بالرقعة اجلفرافية ذات االخت�صا�س 
وا�صتمر هذا الو�صع حتي )1998(. قانون احلكم املحلي االطاري وفقاً 
لقانون احلكم املحلي االطارى  ل�صنة )2003( جاء على را�س احلكم 
االداري  ال�صابط  وا�صبح  �صيا�صيا  تعيينا  معينناً  املعتمد   املحلي 
االعلى درجة مديرا تنفيذيا وانح�رشت كافة ال�صالحيات بيد املعتمد 
 2003 لقانون  وفقاً   االيدى  مكتوف  االداري  الطابط  ا�صبح  لذلك  و 
ا�صتحدث �صكل الوحدات االدارية  التى هي عبارة عن »وحدات لرفع 
التقارير والتو�صيات واالموال ذات الربط » ميزانية  وال �صالحيات لها 
يف معاجلة الق�صايا اخلدمية  والتى تتم معاجلتها من رئا�صة املحليات 
هنالك  يكون  لن  باأنه  الدين  ع�صام  و�صدد  والتو�صيات.  للتقارير  وفق 
حكٌم را�صٌد اال من خالل ا�صدار قانون اطاري او موحد يف جميع انحاء 
وا�صتقاللية  كافية  ومالية  ب�رشية  وموارد  خمولة  ب�صالحيات  ال�صودان 
تامة عرب انتخابات جمال�س حملية ت�رشيعية متكن املواطن من امل�صاركة 

يف عملية اتخاذ القرار(. 

 الضابط االداري عصــــام الدين البرعي:

يشدد على ضرورة إصدار قانون حكم محلي جديد  يمنـح الوحدات االدارية استقاللها 



املركز  نظمها  فعالية  م�صتطلعون  وو�صف   
�صمن م�رشوع )كلنا للتنمية( و�صملت برامج 
 - )غناء  وفقرات  تراثية  ومعار�س  ثقافية 
فرباير  خالل  احل�صاحي�صا،  مبدينة  م�رشح( 
املن�رشم، الد�صاتري والقوانني –ال �صيما التي 
تلي احلكم املحلي- باأنها ظاملة وال حتمي 
املواطن وال حقوقه، كما وال تهتم بق�صاياه 

احلياتية وال تعمل على حل م�صكالته.
وقال احمد عبد الوهاب حممد، املنحدر من 
ود �صلفاب، ويعمل موظفاً بوزارة ال�صحة، اإن 
ال�صحافة فى حملية احل�صاحي�صا مغيبة وال 
دور لها فى عك�س ق�صايا املنطقة، واتهمها 

باأنها تعمل مل�صلحة امل�صوؤولني. 
اأن  ت�صتحق  التي  املثالب  من  بع�صاً  معدداً 
كجبايات  ال�صحافة،  ك�صافات  عليها  ت�صلط 
من  حت�صيلها  يتم  التي  ال��ط��رق  ور���ص��وم 
ا�صحاب �صاحنات النقل، والرتدى يف �صحة 

البيئة خا�صة داخل امل�صت�صفيات. 
بدوره ا�صار حممد نادر ح�صن القاطن يف ود 
على   الثانوية،  املرحلة  ويدر�س يف  �صلفاب 
ان القوانني غري من�صفة وانها التقدم مايريده 
املحلى.  او  الوالئي  اجلانب  يف  ال  املواطن 
منتقداً دور ال�صحافة حيال املنطقة، وقال اإن 
)�صيا�صية، اجتماعية، ريا�صية( ال  ال�صحافة 
تهتم باملواطن منبها اإىل اأن و�صول بع�س من 
ق�صاياهم –على ندرة ذلك- اإىل ال�صحف ال 
يقابله ردة فعل ايجابية  من حكومة الوالية 
او ال�صلطات املحلية باحل�صاحي�صا. مو�صحاً 
ال�صحف يف املحلية من�صب  قراء  تركيز  اأن 
الريا�صية  ال�صحف  على   كبرية  ب�صورة 
الريا�صية يف  للمنا�صط  بعك�صها  ذلك  مربراً 
املحلية والوالية، يف ظل عزوف عن ال�صحف 

ال�صيا�صية .
و�صكا حممد من فر�س جبايات على االأهايل 
حت�صيلها  و�صف  ولكنه  ال�صلطات،  قبل  من 
�صدادها   االهايل  رف�س  جلهة  املنتظم  بغري 
يخ�س  فيما  خا�صة  اخلدمات  غياب  جراء 

ا�صحاح البيئة والنظافة. 
خريج  وه��و  يو�صف  احمد  عمر  ي��رى  فيما 
املو�صيقى،  يهوى  ال�����ص��ودان،  جامعة  من 
احل�صاحي�صا  مبحلية  »فطي�س«  وي�صكن 
القوانني والد�صاتري ال حتمى املواطنني  باأن 
وجود جبايات  موكداً   ، املطلوبة،  بال�صورة 
ا�صافة  خدمات،  تقابلها  ان  دون  بفطي�س 

م�صرياً  وال�صحة.  بالتعليم  االهتمام  لعدم 
دون  الريا�صية  بال�صحف  االهتمام  اأن  اإىل 
تعك�س  ال  االأخ��رية  لكون  يعود  ال�صيا�صية 

ق�صايا مواطن املنطقة. 
وقال حممد تاج الدين من اأبناء ود �صلفاب، 
)النقا�صة  مبهنة  يعمل  �صعبى،  مرا�صل  وهو 
يكون  الأن  بالرتاث  ولعه  ودفعه  والديكور(، 
كلنا  برامج  فى  ال��رتاث  معر�س  من  ج��زءا 
للتنمية؛ اإن الد�صاتري والقوانني ال تكفل حق 
اثر  من�صفة مما  واأنها غري  العادي،  املواطن 
على املواطن فى احل�صول على حقوقه، وا�صار 
مواطنى  حاجات  تلبي  ال  القوانني  ان  اإىل 
املجاورة  والقرى  واحل�صاحي�صا  الكاملني 
لها، م�صيفاً باأنها و�صعت للم�صوؤولني ف�صال 
عن عدم  وعى املواطنني بحقوقهم مما ينتج 
احتياجاتهم  كل  على  احل�صول  عدم  عنه 

خا�صة فى ال�صحة والتعليم. 
موؤكداً ان دور ال�صحافة �صعيف فى املنطقة 
بزيادة  طفلة  وف��اة  بحادثة  مثالً  و���رشب 
اجراء عملية ال�صتئ�صال  اثناء  جرعة خمدر 
اللوزتني، ما ادى اىل هروب الطبيب، ون�صبة 
هنالك  تكن  مل  بحقوقهم  االهل  وعى  لعدم 
مل  ال�صحافة  )اإن   : وقال  للطبيب،  م�صاءلة 
على  م�صدداً  الق�صية،  دور فى هذه  لها  يكن 
اهمية دور املرا�صل ال�صعبى باعتباره يعك�س 

ق�صايا منطقته حتى لو على نطاق �صيق (.
�صعيف  ال�صحافة  دور  ان  الدين  تاج  وقال 
خا�صة  املنطقة  ق�صايا  عك�س  ف��ى  ج��دا 
الق�صايا املرتبطة بحياته اليومية كا�صحاح 
اللذين  والتعليم  ال�صحة  البيئة عالوة على 
ينق�صهما الكثري. واردف ان ال�صحفى ال يجد 
املعلومة من امل�صوؤول وال توجد �صفافية فى 
احل�صول على املعلومة، �صف اىل ذلك خوف 
املحا�صبة  من  وال�صحافيني  ال�صحف  بع�س 
التي  االمتيازات  بع�س  او  الوظيفة  فقد  او 

مينحها امل�صوؤول.
وعن اجلبايات اكد تاج الدين وجودها كقيمة 
وغيابها كخدمة، الفتاً ان قراءة ال�صحف جتد 
واالجتماعية  الريا�صية  خا�صة  اهتماماً 
والرتكيز على الريا�صية باعتبارها ترفيهية 
امل�صكالت  عن  التنفي�س  فى  ت�صاهم  ثقافية 
الريا�صة  ق�صايا  كل  وتعك�س  عامة،  ب�صورة 
احل�صاحي�صا.  حملية  او  بالوالية  كانت  اذا 
م�صددا على اأن  ال�صحف ال�صيا�صية ال يقبل 

عليها املواطنون اال القليل منهم باعتبارها 
موالية لل�صلطة وال تعك�س هموم املواطنني، 
الفئات  من  ال�صحف  ق��راء  معظم  اإن  قائالً 

ال�صبابية. 
ابناء  من  احيمر،  االم��ني  احمد  ا�صار  فيما 
احل�صاحي�صا، وين�صط كمرا�صل �صعبى يعمل 
مبكتبة غري �صحفية، اإىل اأن غالبية د�صاتري 
املواطن  مع  تقف  وال  موالية  البلد  وقوانني 
كبري  ال�صحف  قراءة  على  االقبال  ان  موؤكدا 
بن�صبة 60% للريا�صية و40% �صيا�صية عازياً 
ال  لكونها  ال�صيا�صية  ال�صحف  قراءة  �صعف 
تتناول ق�صايا املنطقة وهموم املواطن، وامنا 
معظمها مهتم بالق�صايا ال�صيا�صية وال�صا�صة 
املرا�صلني  دور  اهمية  اىل  الفتاً  الدولة  يف 
ال�صحافيني فى عك�س الق�صايا املحلية حال 

وجدوا منافذا اىل ال�صحف.
 وا�صار احيمر اىل ان بع�س الق�صايا ال جتد 
�صعيف  ن�رشها  وامكانية  بال�صحف  حظها 
من  اهتمام  الجتد  الق�صايا  اغلب  ان  وقال 
تعبري  حرية  وجود  لعدم  وا�صار  امل�صوؤول. 
ال�صحفيني  ا�صتقاللية  ا�صافة اىل �صعف يف 
وعدم توفر منابر اعالمية، قائالً اإن املرا�صل 
التي  املعلومة  اال  يجد  وال  مكبل  ال�صحفى 
�صدقية،  ذات  تكون  ال  وغالباً  ن�رشها  يراد 
كا�صفاً عن وجود انتهاكات تواجه ال�صحفي 

لكنها ال ت�صل حد االعتقال. 
ونادى احيمر بو�صع قوانني حتمي ال�صحفي 
جرائم  يلي  فيما  �صيما  ال  املعتدين  وتردع 
االغت�صاب وترويج وتعاطي املخدرات التي 

يقول اإنها غري من�صفة. 
واحال وليد الع�صي، وهو مرا�صل �صحفي لعدة 
�صحف واإذاعات، ويقطن مبدينة احل�صاحي�صا، 
والقوانني  الد�صاتري  الفجوة بني  اىل  االنظار 
من جهة، والواقع من جهة ثانية. وقال هذه 
الن�صو�س موجودة على الورق وتطبق على 

الفئات ال�صعيفة.
افاد  املعلومات،  على  احل�صول  �صاأن  ويف 
يف   امل�صوؤولني  من  تعاون  بوجود  الع�صي 
توفري بع�س املعلومات وهو ما قال اإنه يكبل 
عك�س  من  باحل�صاحي�صا  ال�صحفى  املرا�صل 
كل احلقائق، م�صيفاً باأن بع�س امل�صوؤولني ال 

يريدون ن�رش بع�س املعلومات.
البقية الصفحة التالية 

أهل الحصاحيصا يتحدثون ..
إصدارة توزع مجانًا
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مطالبات بعكس قضايا المحلية في اإلعالم
اأكد ا�صتطالع اجراه مركز )االلق( للخدمات ال�صحفية، مع مواطنني مبحلية احل�صاحي�صا 

التابعة لوالية اجلزيرة، اأن القوانني والد�صاتري املعمول بها فى الدولة حالياً 
املحلى  امل�صتوى  على  بها  ومعمول  الواليات  يف  تطبيقها  ويجري 

تلبي متطلبات  ق��وان��ني ال  ب��اأن��ه��ا  اأك����دوا  وال���والئ���ي؛ 
املواطن وحقوقه وقالوا اإن غالبية هذه 

ت����خ����دم  فئات  ال����ق����وان����ني  
حمددة.

الحصاحيصا : اميمة المبارك 



 نقطة ثانية، ا�صار اليها الع�صي وهي من االأهمية مبكان، اإذ قال : )اإن 
حر�س ال�صحفي واملرا�صل على امل�صدر يدفعه للتغا�صي عن بع�س 
احلقائق  م�صتطرداً باأن جل امل�صوؤولني �صد ن�رش كل ما �صدر  وي�صدر 
عنهم، وا�صفاً ذلك بامل�صكلة، منوهاً اإىل اأن رد امل�صوؤولني بحر�صهم 
ق�صايا  كانت  لو  االإعالم حتى  اأجهزة  عن  بعيداً  الق�صايا  على حل 
يعوق  املنهج  هذا  وقال:  البيئة،  وق�صايا  والتعليم  كال�صحة  مهمة 

حل الق�صايا (.
ويف منحى ذي �صلة، يقول الع�صي اإن ال�صحافة االلكرتونية تلعب 
اأقوى من  اإن تاأثريها  دوراً كبرياً فى عك�س ق�صايا املحلية، وقال: ) 
ال�صحف ن�صبة ل�صهولة الو�صول اإىل املعلومة وعك�س امل�صكلة واكد 
ومهمة.  كثرية  ق�صايا  عك�صت  االلكرتونية  احل�صاحي�صا  جريدة  ان 
الرتفاع  كثريا  تراجع  االخرية  الفرتة  فى  ال�صحف  قراءة  اأن  موؤكداً 
من  عدد  ا�صرتاك  عن  كا�صفا  االهايل،  لهموم  عك�صها  وعدم  �صعرها 

االفراد يف �صحيفة واحدة ملعرفة ما يجري فى ال�صاحة العامة (. 
ظل  يف  �صيما  ال  لل�صحفي،  عادلة  حماكمة  بتوفري  الع�صي  ونادى 
م�صريا  تعبريه(  )حد  منعدما  يكون  يكاد  الذي  التعبري  حرية  �صقف 
اىل اهمية الَطرق املتوا�صل على الق�صايا حتى جتد حظها فى الن�رش 
مقارنة  الريا�صية  ال�صحف  رواج  لظاهرة  تف�صريه  ويف  والتداول. 
بال�صيا�صية يف املحلية، يعود لعزوف ال�صحف ال�صيا�صية عن تناول 
االنظار  بان  الريا�صة  �صعيد  على  وقال  املحلية،  اإن�صان  ق�صايا 
ال�صباب  و�صط  خا�صة  والعربية  العاملية  الريا�صية  تلقاء  توجهت 
املعلومة  غياب  ومع  العاملية،  الريا�صية  املعلومات  توفر  جلهة 
الريا�صية ال�صحيحة على امل�صتوى املحلي. و�صكى من حال ال�صحافة 
الريا�صة ال�صودانية املخيبة لالمال وقال اإنها �صحافة تهتم بادارات 
ال�صحافة  امل�صوؤولية ملجل�س  الالعبني، حممالً  وتعزف عن  االندية 
اطناب  ت�رشب  التي  الفو�صى  ح�صم  منه  ينتظر  الذي  واملطبوعات 
ال�صحف الريا�صية، مذكراً باأن ال�صحافة الريا�صية احلالية مدفوعة 
القيمة، وال تقدم �صيئاً لالعب وال تلبي رغبة امل�صجع حيال الفريق 

الذى ي�صجعه. 
اما حممد عبد اهلل الطالب بجامعة دنقال  والذي ي�صكن احل�صاحي�صا 
فيقول ان الد�صتور احلاىل يف حاجة اىل تعديل يتالفى العيوب ويكون 
من�صفاً للمواطنني الفتا اإىل �رشورة ا�رشاك املواطن فى و�صع الد�صتور 

مبا يرفع عرثاته ويزيل حالة االحباط التي تعرتيه.
يقول حممد اأن مطالباته لل�صعب تن�صحب على و�صائل االعالم التي 
يراد لها لعب دور يف احداث تغيري ايجابي يف حياة املواطنني، وقال: 
اإن الواقع احلايل لل�صحافة يف ظل القيود املفرو�صة عليها، ادى   (
اىل حالة عزوف ال �صيما عن ال�صحف ال�صيا�صية، منتقداً ت�صيي�صها 
وحالة املركزية املمار�صة فيها بالرتكيز على والية اخلرطوم يف ظل 

اغفال �صبه تام للواليات واخبارها. و�رشب مثالً بغياب ال�صحافة عن 
الق�صايا احلياتية الن�صان حملية احل�صاحي�صا مثل ال�صحة والتعليم 
و�صحة البيئة، قائال: حتى لو مت عك�س بع�س الق�صايا الوالئية فاإنه 

يجري يف اطار عام دون حتديد للمنطقة التي جرى فيها احلدث (.
اإن و�صائل التوا�صل   (  :  ويف ا�صارة اىل االعالم اجلديد، قال حممد 
بال�صحف  االهتمام  قللت  وات�صاب(  تويرت،  )في�صبوك،  االجتماعى 
عك�صت  االلكرتونية  احل�صاحي�صا  �صحيفة  اأن  مو�صحا  اليومية، 
ق�صايا املنطقة و�صاهمت فى تو�صيلها اىل اغلب املواطنني خا�صة 

و�صط ال�صباب مما ادى اىل توعية املواطنني اىل حد كبري.
الواليات  بحاجة  وقال  للتنمية(  )كلنا  م�رشوع  على  حممد  واثنى 
لهكذا م�رشوعات تعيد االأمل يف عك�س ق�صايا اجلمهور خارج والية 

اخلرطوم.
من جانبها، انتقدت د. رفيدة علي، وهي طبيبة �صيدالنية تقطن يف 
ود �صلفاب، القوانني والد�صاتري التي ال توفر احلماية كما وال تلبي 

طموحات املواطنني.
وفيما يخ�س مهنتها، قالت رفيدة  : ) اإن ان القوانني جمحفة فى حق 
وا�صافت  خا�صة،  ب�صورة  ال�صيدىل  والدكتور  عامة  ب�صورة  الطبيب 
�صهدت  بان قرارات زيادة �صعر الدواء التي مت االعالن عنها موؤخراً 
حالة حتامل على ال�صيادلة وا�صحاب ال�صيدليات ن�صبة لعدم البيع 
الدواء  ال�صناف  املوردة  ال�رشكات  ا�صعار   وتباين  املحدد  بال�صعر 
االمر الذي و�صعهم يف خانة معاناة انعك�صت على طالبي اخلدمة 
�صعيف يف  ال�صحافة  دور  ان  ال�صيدالنية  قالت   ال�صحافة،  وعن   .
اال  ال�صحف بال�صحة والتعليم  حملية احل�صاحي�صا، حيث ال تهتم 
ملاماً فيما يجري الرتكيز على امل�صوؤولني واجنازاتهم، فيما حتجب 
املعلومة عن ال�صحافيني، م�صيدة ب�صحيفة احل�صاحي�صا االلكرتونية 
بق�صايا  ذلك  على  ودللت  املنطقة،  ق�صايا  من  كثرياً  عك�صت  التي 

)اال�صمدة واملبيدات منتهية ال�صالحية(.
اإىل ذلك ا�صار حممد زين، وهو معا�صي من مواطني احل�صاحي�صا اىل 
ان القوانني غري من�صفة وال بد من مراجعتها الفتا اإىل لعب ال�صحافة 
الدوار يف بع�س ق�صايا املحلية، يف قطاعات ال�صحة والتعليم ولكنه 

عاد وو�صف هذا الدور بال�صعيف خا�صة يف القرى.
ب�صورة متكنه من  لل�صحفي  املعلومة ومتليكها  اهمية  اىل   م�صريا 
اداء وظيفته يف عك�س احلقائق، يف ظل عدم حتمل امل�صوؤولني للنقد 

باعتباره مدخالً قد يهدد مكانتهم ومن�صبهم.
ان  الريا�صية، يقول حممد زين  اهتمام بال�صحافة  ويف ظل �صيادة 
الهتمامها  ال�صيا�صية،  بال�صحافة  اهتماما  �صهدت  ال�صابقة  احلقب 
مب�صكالت االهايل يف كل البالد، راداً قلة االهتمام حالياً للتوقف عن 

ن�رش الق�صايا التى تهم املواطن ب�صورة عامة.
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الموازنة التشاركية:-

امل�صاورة  من  عملية  باأنها   تعريفها   ميكن 
الدميقراطية يقرر من خاللها االأ�صخا�س العاديون 
)املحلية(  امليزانية  من  جزء  تخ�صي�س  كيفية 
للموازنة  كاملة  عملية  اأول  ومتت  العامة.  اأو 
الت�صاركية يف مدينة بورتو األيغري، يف الربازيل، 
املئات  يف  انت�رشت  ثّم  1989م،  عام  من  بدًءا 
املدن  من  والع�رشات  الالتينية  اأمريكا  مدن  من 
واأمريكاال�صمالية.  واإفريقيا  واآ�صيا  اأوروب��ا  يف 
بلدية   1500 عن  يزيد  ما  تقدير  يتم  واالآن 
)حملية( بداأت باتباع نظام املوازنة الت�صاركية 
اإ�رشاك  اأ�صا�صية  ب�صورة  النظام  هذا  وي�صتلزم   ،
للموازنة  التخطيط   يف  العاديني  املواطنني 
ال�صنوية. وقد بداأ نظام بورتو األيجري للموازنة 
الت�صاركية بالرتكيز على 16 منتدى مب�صاركني 

املدينة  م��ن  املحلية  امل��ن��اط��ق  جميع  م��ن 
اأخرى لق�صايا مركزة  وتت�صدى خم�س منتديات 
التعليم وال�صحة  حول مو�صوعات حمددة مثل 
املدن  وتنظيم  والنقل  االجتماعية  واخلدمات 
جمل�س  اأي�صاً  وهناك  االقت�صادية،  والتنمية 
ميزانية املجل�س البلدي )املحلي( مبمثلني عن 

منتديات اإقليمية واملو�صوعات املحددة.

فوائد الموازنة التشاركية:- 

الت�صاركية  امليزانية  تنظيم  لعملية  نتيجة 
امل�صاركني  لدى  يتولد  املحلي  امل�صتوي  علي 
يف عملياتها املختلفة جمموعة من املهارات 
اأ�صا�صية هي  ذات الطابع الدميقراطي واأكرثها 
اأ�صا�س  على  القرار  ب�صنع  املتعلقة  العادات 
لل�صماح  ناجحة  اجتماعات  عقد   – جماعي 

للجميع بالتحدث وتعلم كيفية اإدارة النقا�س 
تكون  حيث  معقدة  ق�صايا  ب�صاأن  والت�صويت 
اخليارات متعددة. واكت�صب امل�صاركون مهارات 
مع  التفاو�س  جمال  يف  االأهمية  فى  غاية 
الهيئات  على  ال�صغط  ميار�صون  فهم  االإدارة، 
لتقدمي معلومات عن اأعمال احلكومات واإزالة 
ما  وع��ادة  التقنية.  القواعد  عن  الغمو�س 
التحدث  اإىل  امل�صوؤولني  دفع  من  يتمكنون 
فهم  بذلك  بقيامهم  العاديني،  النا�س  بلغة 
يزيلون القناع عن حماوالت لتغطية االأ�صباب 
احلقيقية لرف�س الطلبات التي متنح االأولوية 
اأو تغيريها با�صتخدام اأ�صلوب التعقيد التقني." 
، وبالفعل اإنطوى تنظيم امليزانية على اأ�صا�س 
ت�صاركي على فوائد  كثرية بالن�صبة للحكومات 
املحلية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س على 
فيما  بال�صفافية  النهو�س  �صاأنه  فمن  ال�صواء، 
يتعلق مب�رشوفات املحليات وحث املواطنني 
املوارد  ب�صاأن  القرار  امل�صاركة يف �صنع  على 
ايرادات  زي��ادة  يف  االإ�صهام  وميكنه  العامة، 
توجيه  اإع��ادة  ميكنه  كما  امل��دن(،   – )القرى 
التحتية  البنى  باجتاه  املحلية  اال�صتثمارات 
االأفقر من منظور  ال�صكنية  لالأحياء  االأ�صا�صية 
تعزيز  اأي�صاً  ، ويف مقدوره  االجتماعى  النوع 
ت�صوية  يف  واالإ�صهام  االجتماعية  ال�صبكات 
اخلالفات، وقد طبق هذا النهج بنجاح يف عدد 
االآن  واأخذ  واأوروبا  الالتينية  اأمريكا  مدن  من 
بلدان  فيها  مبا  واآ�صيا  اأفريقيا  يف  باالنت�صار 

العامل العربي.

الحكـــم المحلــــي الجيــــد )2-2(

ب�صكل ملحوظ، تطور مفهوم احلكم املحلي عرب ال�صنوات، وحتول املفهوم 
الدولة  بني  العالقة  ي��وؤط��د   اإداري  نظام  خلق  ل�صمانة  حيوي  جم��ال  اإىل 
بادرنا  االأوىل،  احللقة  يف  الدميقراطية.  القيم  من  يعزز  مبا  واملواطنني 
واآلياته، ويف  بتعريف احلكم املحلي اجليد، ووقفنا على تطوراته وفوائده 

هذه املرة نلج اإىل واحد من اأهم مباحثه، ونق�صد )امليزانية الت�صاركية(.  
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صنـــــاع الحيــــــاة اليوماتـــــي
من  غ��ريه��ا   دون  ق���ادرٌة  النخب  اأن  اأظ��ن  كنت  بالق�صرية،  لي�صت  لفرتة 
فئات املجتمع، على قيادة النا�ض وو�صع اقدامهم يف �صحيح الطرق متى 
كان ال�صوؤال عن الوجهة. ولالأ�صف ع�صت يف اإ�صار هذه القناعة ردحاً من 

الزمن.
اليوم ا�صتطيع القول بتغيري تام يف قناعتي تلك ، لي�ض فقط نتيجة اأداء 
الوعي الذي وجدته مركوزاً يف غمار  اأكرثها، ولكن نتيجة  النخب، وما 

النا�ض وب�صطائهم اإزاء الق�صايا املجتمعية والوطنية.
م�صتوى  على  مثاًل  رائ��دة.  م�صروعات  يف  للم�صاركة  الفر�صة  يل  اأتيحت 
»املرا�صلون  )مركز االألق للخدمات ال�صحفية( كنت جزءاً من م�صروعّي 
ال�صعبيون« و«كلنا للتنمية« وهي م�صروعات تهدف اإىل التب�صري بق�صايا 

املجتمعات املحلية، وحلحلتها من منظور اأ�صحابها.
ال اأنكر اعتقادي ابتداًء -بعقلية نخبوية- باأننا �صنعمل كفريق على ر�صم 
ما  لكن  امل�صروع،  عجالت  عليها  ت�صري  حم��ددة  توعوية  مب�صارات  خطة 
جرى هو اأن هوؤالء التنويريني قادونا اإىل م�صارات جديدة ما كّنا نتوقعها 
بجذور  عميقاً  وعياً  ميلكون  تعامالتهم،  يف  الب�صطاء  فهوؤالء  ي��وم.  ذات 
م�صكالتهم، ويوؤ�صرون لك على احللول متاحها وم�صتحيلها، واالأهم اأنهم 

ال ياألون جهداً يف بحثهم املُ�صني عن التغيري املوجب. 
اأكرث  �صمات خمتلفة، فهم  َحاب  اأَ�صْ اأو�صاطهم، جندهم  النخب يف  وحتى 
من  معافون  فهم  وعليه  عنهم،  تف�صلهم  تكاد  ال  حتى  بالنا�ض  الت�صاقاً 
اأمرا�ض التعايل والتهومي بعيداً عن الواقع، بل واإن اأفكارهم اأقرب للتنفيذ 

منها اإىل نظريات اإدخال اجلمل يف �َصمِّ اخلياط.
�صحيح، ال ا�صتطيع –اأبداً- احلكم على نخبنا بال�صفوية، ولكن جتدين 

اليوماتي(،  احلياة  ّناع  )�صُ ب�  جمعتني  ل�صدفة  باالإِنحناء  ملزماً 
ع���ن )م����رك����زه(، وين�صجون  ب��ع��ي��داً  م���ن ي��ر���ص��م��ون ال�����ص��وء 

الذين علموين  اولئك  ل،  القرى واحل��الاَّ خيوطه يف 
اأف�صل من  االأدوات  املمكن مبتاح  �صناعة  اأن 

التنظري الهالمي، وغلق منافذ االأمل 
على  املتاح  من  كثري  بت�صنيف 

اإنه امل�صتحيل و�صابعه.

بقلم : 
مقداد خالد 
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طالبات االلساس باحد مدراس الحالوين للبنات فى زيارة لمعرض كلنا للتنمية بالحصاحيصا 

الطالبات يشاهدن فيلم االرادة
 واالمل الذى يحكى تجربة المراسلين/ت الشعبيين 

 الكاتب الصحفى حسن
وراق فى زيارة تفقدية الجنحة معرض كلنا للتنمية 

 الجناح الذى يوثق لشخصيات من الحصاحيصا وود 
سولفاب كانت قد لعبت دور فى مشروع الجزيرة 

 عضو من تحالف مزارعى الجزيرة فى زيارة للمعرض 
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جانب من صور الحضور فى الحفل الغنائى المسائى 

لقطات من الحفل
 الغنائى المقام مساء اليوم االول على شرف المعرض 

 قسم من المعروضات  تحكى تاريخ ودسلفاب 
كاول تفتيش زراعى فى مشروع الجزيرة وثانى جمعية زراعية تعاونية فى السودان 
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سياحة فى معرض كلنا للتنمية 

بمدينة الكاملين فى الفترة من 9 مارس إلى 10 مارس

توثيق لشخصيات من الكاملين 

معرض الكتاب - نصوص مختارة من روايات مختلفة 

توثيق إلنجازات نادي العصمة 

شخصيات أسهمت في المجتمع

توثيق لنادي العصمة لكرة القدم 

توثيق لنشاطات رابطة خريجي  الكاملين


