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الــقـدس) ,أ ف ب) - أعــلن رئـيس
الــوزراء اإلســرائـــيــلي بــنــيــامــ
نــتـانـيــاهـو امس أنّه يــعـتـزم ضمّ
ـســتــوطـنــات اإلسـرائــيـلــيّـة في ا
الضـفّة الـغـربيّـة احملـتلّـة في حال
فـــــــوزه بــــــواليــــــة جـــــــديــــــدة في
االنـتخـابات التـشريـعيّـة األسبوع

قبل. ا
وجـاء مـوقف نـتـانـيـاهو ردا عـلى
ســؤال بـــهـــذا اخلـــصــوص خالل
مــــقــــابـــلــــة مـع الــــقــــنـــاة  12في
التلفزيـون اإلسرائيلي فأجاب أن

هذا ما ينوي القيام به.
وقــــــال "ســـــأطـــــبّـق الـــــسّـــــيـــــادة
(اإلسـرائـيـلـيّـة) من دون الـتـمـيـيـز
ب الـكُـتل االسـتيـطـانيّـة (األكـبر)

عزولة". ستوطنات ا وا
ــــــفـــــــاوضــــــ ورد كــــــبـــــــيـــــــر ا
الـفـلـســطـيـنـيــ صـائب عـريـقـات
مـعــتـبــرا أن تـصـريح نــتـانــيـاهـو

"ليس مفاجئا".
وكـــتب عـــريـــقـــات عـــلى تـــويـــتــر
"إسـرائــيل سـتــواصل انـتــهـاكــهـا
ا أن الفاضح لـلقانـون الدولي طا
األسرة الدولية تستمر في مكافأة
إســرائــيل بــاإلفالت من الــعــقـاب
وخــــــــصــــــــوصــــــــا مـع دعم إدارة
(الـــرئـــيـس األمـــيـــركـي دونـــالـــد)

ترامب".
Âö « œuNł

ستوطنـات اإلسرائيليّة وتعتبـر ا
في األراضي الفلسطـينيّة انتهاكاً
لـلــقـانــون الـدولي وتــشـكل عــقـبـة
أمـام جـهـود الـسّالم بـرأي األسرة
الــدولــيــة إذ أقــيـمـت عـلى أراض
فـلـســطـيـنــيّـة يُـفــتـرض أن تـشـكّل
جـزءاً من الــدولـة الــفـلـســطـيــنـيّـة

نشودة.  ا
وفـي حال ضـمـهـا فـذلك قـد يؤذن
بــسـقـوط حل الــدولـتــ الـقـاضي
بـقـيـام دولـة فـلــسـطـيـنـيـة تـعـيش

جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
قــبل ثالثــة أيـام من االنــتـخــابـات
الـــتــشــريـــعــيـــة الــثالثـــاء تــبــدو
ثابة تصريحـات رئيس الوزراء 
رسالة إلى ناخبي اليم الذين ال
طروح قابال يعتبرون هذا احلل ا

للتطبيق.
وكان نـتانيـاهو أعلن اجلـمعة أنّه
أبــلغ الــرئــيس األمـيــركي دونــالـد
تـرامـب أنّ إسـرائــيل لـن تـزيل أي
مـسـتــوطـنـة ولـن تـنـقل "شــخـصـا
سـتـوطنـ في إطار واحـدا" من ا

ستقبل. أيّ خطّة سالم في ا
وأكـد في مقـابلـة أخرى مع الـقناة
 13فـي الـتــلـفــزيــون اإلسـرائــيـلي
بُـثّت اجلمـعـة "قلتُ إنّه يـجب عدم
إزالـة أيّ مـسـتـوطـنـة" من الـضـفة

الغربيّة احملتلة.
لكنه شـكك في أن يكون ذلك واردا
فـي خطـة الـسالم األمـيركـيـة التي
يفترض أن تكشف عنها واشنطن

بعد االنتخابات اإلسرائيليّة.
وحـــذر من أنـه إذا نـــصت خـــطـــة
الـسالم عـلى مـثل هذا االنـسـحاب

"فإن إسرائيل لن توافق عليها".
ويــــعـــــيـش أكــــثـــــر من  400ألف
إســـرائـــيـــلي في مـــســـتـــوطـــنــات

بـالـضفـة الـغـربيّـة بـينـمـا يـعيش
 200ألف آخرون في مسـتوطنات

بالقدس الشرقيّة احملتلّة.
وتـابع نــتـانــيـاهــو أن "اسـتــمـرار
سـيــطـرتـنـا عــلى جـمـيع األراضي
الـواقـعــة غـرب نـهـر األردن" شـرط
آخـر أليّ مــبـادرة سالم تـطــرحـهـا

تحدة. الواليات ا
وفي ح يُـقيم نـتانيـاهو عالقات
وثيقة مع الرئيس األميركي قطع
الـرئــيس الــفـلــسـطـيــني مــحـمـود
عــبّــاس الــعالقــات مع واشــنــطن
بــعـدمــا أعــلن تــرامـب في كــانـون
األوّل/ديــســـمــبــر  2017الــقــدس
تنازع عليها عاصمةً إلسرائيل. ا
ويــتــهم الــفــلــســطــيــنــيــون إدارة
تـرامب بـاالنــحـيـاز إلسـرائـيل مـا
يـســقط بـرأيـهم الــدور الـتـاريـخي
ــتــحــدة كـوســيط في لــلـواليــات ا

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وجـــهــود الــسّالم اإلســـرائــيــلــيّــة
الـفـلـسـطـيـنـيّـة مـتـوقـفـة مـنـذ عـام
 ?2014عـندمـا انـهارت مـحاوالت
إدارة الـرئـيس األمـيـركي الـسـابق

. باراك أوباما للتوصّل إلى حلّ
…b¹bý W UM

ولـزم ترامب احلـذر الـسبت حـيال
نـتـيـجـة االنـتـخابـات الـتـشـريـعـية
اإلسـرائـيــلـيـة فــتـوقع أن تــشـهـد
مـنـافسـة "شـديـدة" بـ نتـانـيـاهو
وخصمه الرئيسي بيني غانتس.
وقــال فـي خــطــاب ألــقــاه في الس
ـؤتـمـر الـسـنـوي فـيـغــاس خالل ا
لـ"االئتالف اليـهودي اجلمهوري"
وهي مــــجـــمـــوعــــة ضـــغـط لـــدعم
اجلـمـهـوريــ الـيـهـود "مَن الـذي
سـيفـوز في الـسّبـاق? لستُ أدري.
ــنــافــســـة ســتــكــون أعــتــقـــد أن ا

{ اخلــرطــوم (أ ف ب) - جتــمّع
آالف السـودانيـ للـيوم الـثاني
عـلى الـتـوالي األحـد خـارج مـقـر
الــقــيــادة الــعــامـة لــلــجــيش في
اخلـــرطـــوم مــــرددين شـــعـــارات
مـناهضـة حلكـومة الرئـيس عمر
ــتـظــاهـرون الـبــشــيـر. وهــتف ا
الذين قـضى العـديد منـهم ليـلته
خـــارج اجملـــمع احملـــصّـن الــذي
يـضم وزارة الدفـاع ومـقـر إقـامة

البشير "سالم عدالة حرية".
ــتــظـاهــر أســامـة أحــمـد وقـال ا
الـذي قضى لـيلـته خارج اجملمع
"بــعــد مــا قــمـنــا به بــاألمس لن
ـكـان حــتى نـنـجـز نـغـادر هــذا ا
مـهـمـتـنـا".وأضـاف مـتـحـدثـا عن
ـكـان حتى الـبشـيـر "لن نـغادر ا

يستقيل".
W¹—Ëd   U UM²š«

ــــتـــظــــاهـــرين وأغـــلـق بـــعض ا
بـصــخــور جـســرا قـريــبــا يـربط
اخلـــرطـــوم بـــحـي بـــحـــري مـــا
تــســبب بــاخــتــنــاقــات مــروريــة

ضخمة وفق شهود.
وشـارك اآلالف الـسـبت في أكـبـر
مسـيرة منـاهضـة للحـكومـة منذ
اندلعت احلركة االحتجاجية في
كانـون األول/ديـسـمبـر وصـلوا
خاللـهـا لــلـمــرة األولى إلى مـقـر

القيادة العامة للجيش.
ولم يتدخل اجلـيش لكن عناصر
شـرطـة مـكـافــحـة الـشـغب الـذين
انـتـشــروا قـرب اجملـمـع أطـلـقـوا
ـــســيـل لــلــدمـــوع عــلى الــغــاز ا
تـظاهريـن لتفـريقـهم بيـنما رد ا
الـبـعض بـإلـقـاء احلـجـارة وفق

شــهـــود عـــيـــان. وفي مـــســـيــرة
مـنفـصلـة الـسبت قـتل مـتظـاهر
في مـــديــنــة أم درمــان بــحــسب

الشرطة.
وأفاد مسؤولون أن  32شخصا
قتلوا في أعـمال عنف على صلة
بـالـتـظـاهـرات مـنـذ انـدالعـها في
 19كانـون األول/ديـسمـبـر عقب
قرار احلكومة رفع أسعار اخلبز
بـثالثة أضـعـاف. وتقـدر مـنظـمة
"هــــيــــومـن رايــــتـس ووتش" من
جـهتهـا عدد الـقتلى بـ 51بيـنهم

أطــفـــال ومــوظــفـــون في قــطــاع
الـصحـة. وسرعـان ما تـصاعدت
وتـيــرة الــتـحــرك لـيــتــحـول إلى
مـسيـرات في أنـحـاء الـبالد ضد
حـكومـة الـبـشـير الـتي يـتّـهـمـها
ــــتــــظــــاهــــرون بــــســـوء إدارة ا
اقــتــصــاد الـبـالد الـذي أدى إلى
ارتـفــاع أســعــار الـغــذاء في ظل
الــنـقص فـي الـوقـود والــعـمالت
األجـنــبـيــة. وأقــر الـبــشـيــر بـأن
اخملـــاوف االقـــتـــصـــاديــة الـــتي
ـــتـــظـــاهــرون حتـــدث عـــنـــهـــا ا

مــشــروعــة إال أنه فــرض حــالــة
22 الــــــــطــــــــوار بــــــــتـــــــــاريخ 
شـبــاط/فـبــرايــر بـعــدمـا فــشـلت
احلـمـلـة األمـنـيـة لـلـسـلـطـات في
تـظاهرين عن الـبداية في ثـني ا

اخلروج إلى الشوارع.
واخـتــار مـنــظــمـو الــتـظــاهـرات
تــــاريخ  6نــــيـــســــان لـــلــــدعـــوة
لالحــتــجـــاجــات إلحــيــاء ذكــرى
انــتـــفــاضــة الــعــام  1985الــتي
أطـاحت بـنــظـام الــرئـيس آنـذاك
جـعـفـر الـنـمـيـري. الى ذلك أعـلن

ــانــويل الــرئــيس الــفــرنــسي إ
مــــاكـــرون األحــــد أنه يــــريـــد أن
يجعل السابع من نيسان/ابريل
"يـوما إلحـياء ذكـرى حمـلة إبادة
التـوتسي" في  1994في رواندا

حيث قتل  800ألف شخص.
وقـالت الـرئـاسـة الـفـرنـسـيـة في
بــيــان إن "رئــيس اجلــمــهــوريــة
يـحـيي جـهــود االسـتـذكـار الـتي
يـقــوم بـهــا الـنـاجــون وعـبـر عن
رغبته في أن يـصبح السابع من
نيسان يـوما إلحياء ذكرى إبادة

الـتــوتـسي". ويــأتي ذلك بـيــنـمـا
حتيي روانـدا األحد ذكرى مرور
ربع قرن على حملة اإلبادة التي
قـــتل فـــيـــهــا  800ألف شـــخص
مـعـظــمـهم من أقـلــيـة الـتـوتـسي

خالل مئة يوم.
وتــتــهم الــسـلــطــات الــروانــديـة
فـــرنــســا بــالــتــواطــؤ مع نــظــام
ــســؤول عن عــرقــيــة الــهـوتــو ا
ـشـاركة حـملـة اإلبـادة وحـتى با
فـعـلـيـا في اجملـازر لـكن بـاريس

تنفي هذه االتهامات.
s¹bK³ «  U öŽ

وتـسمم هـذه الـقـضيـة الـعالقات
بـ البـلـدين مـنذ سـنـوات على
الـرغم من الـتـحـسن الـذي سجل
منذ انتخاب ماكرون في .2017
ودعـي مــــاكــــرون إلى حــــضــــور
مــراسم إحــيـــاء الــذكــرى لــكــنه
ـــشــاركـــة بـــســبب امـــتـــنع عن ا
برنامج عمـله ما أثار خيبة أمل
لــدى الــروانــديــ الــذين كــانـوا
يـــأمــلــون أن يـــعــتـــذر عــلى دور

فرنسا في .1994
وأوفد الرئيس الـفرنسي النائب
ايـرفــيه بـيــرفـيل وهـو يــتـيم من
أقــلـيـة الـتـوتـسي تــبـنـته عـائـلـة
فـرنسـية في  ?1994لـيمـثله في
راسم. وفي خـطوة رمزية هذه ا
أخـرى أعــلن مـاكــرون اجلـمــعـة
فــتح "كل األرشـــيف الــفــرنــسي"
حــول فــتــرة  1994-1990أمــام
ــؤرخــ مــنــفــذا بــذلك وعــدا ا
قـــطـــعه في أيـــار/مـــايـــو 2018
خالل لقاء مع الرئيس الرواندي

بول كاغامي.

شــــديـــــدة" مــــضـــــيــــفـــــا "رجُالن
صاحلان رجُالن صاحلان".

لـــكـــنّه ذكّـــر بـــأنـه وقف بـــجـــانب
نـتـانيـاهو في الـبـيت األبيض في
 25آذار/مــــــارس "لـالعـــــــتــــــراف
بــسـيــادة إسـرئــيل" عـلى الــشـطـر
الــــــذي حتـــــــتـــــــله مـن اجلــــــوالن

السوري.
ثابة دعم واعتبر هذا االعتراف 
مـن تــرامـب لـــنـــتـــانــيـــاهـــو قـــبل

االنتخابات.
وتـشيـر آخـر اسـتـطالعـات لـلرأي
إلى تـســاوي قـائـمـتي نـتـانـيـاهـو
وغـانـتس مـع ترجـيـح فوز رئـيس
نـتهـية واليـته بتـشكيل الـوزراء ا

قبلة. احلكومة ا
الى ذلك  أبدى الـرئيس األمـيركي
دونـالـد ترامب الـسّـبت حذرًا إزاء
نـتـائج االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيّـة
اإلسـرائـيـلـيّـة مـتـوقّـعًـا "اشـتداد"
نـافسـة ب بـنـيامـ نتـانيـاهو ا
ومنافـسه الرئيسي بـيني غانتس
اللـذين وصـفهـمـا بأنّـهـما "رجالن

صاحلان".
وقـبل ثالية أيّـام من االنـتخـابات
ـؤتـمـر الـسّـنوي قال تـرامب في ا
لالئـتـالف الـيـهــودي اجلـمـهـوري
في الس فــــــيـــــغــــــاس "مَن الـــــذي
سـيفـوز في الـسّـبـاق (االنـتـخابي

اإلسرائيلي)? أنا لستُ أدري".
وأشـار الـرئـيس األمـيركي إلى أنّ
. أعـتقد ـنافسـة ستكـون "شديدةً ا
أنّـهــا ســتـكــون شــديــدة" قـبل أن
يُـضيف "رجُالن صـاحلان رجُالن

صاحلان".
وتــابع تـرامـب "لـكــنّـنـي كـنتُ إلى
جـانب رئـيس وزرائـكم في الـبيت
األبـــيض لـالعـــتـــراف بــــســـيـــادة

إســرائـيل" عــلى هـضــبـة اجلـوالن
السوريّة احملتلّة.

ويُـــقــدّم قـــرار تـــرامب االعـــتــراف
بــالــسّــيــادة اإلســـرائــيــلــيّــة عــلى
الهـضبـة التي احـتـلّتـها إسـرائيل
من ســــــوريـــــــا في حــــــرب 1967
وضـــمّـــتـــهـــا في  ?1981نـــصـــرًا
دبـلوماسـيًّا كبـيرًا لنـتانيـاهو قبل

انتخابات التّاسع من نيسان .
ويُواجه نتانياهـو منافسةً صعبة

من غانتس في االنتخابات.
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وفـي خـطـابه الـذي ألـقـاه في الس
فـــيـــغــــاس لم يُـــقــــدّم تـــرامب أيّ
تفـاصيل تتـعلّق باجلـدول الزّمني
خلـطّة الـسّالم بـ اإلسـرائـيـلـيّ
والفـلسطيـنيّ التي يـعمل البيت
األبـيض عليـها مـنذ عـام والتي
يُرتـقب كشـفها في األسـابيع التي
تـلي االنــتـخــابـات اإلســرائـيــلـيـة.
وفي هـــذا اإلطــار جــدّد الــرئــيس
األمـيـركي ثقـته في صـهره جـاريد
كــوشــنــر الــذي يــعــمل عــلى هــذه

اخلطة.
وكانت صحيفة آي البريطانية قد
نــشـرت مـقــاال لـلـكـاتـب الـصـحـفي
روبــرت فــيــسك يــتــحـدث فــيه عن
تــصـريـحــات الـرئـيـس األمـريـكي
دونــالــد تــرامـب بــشــأن اجلـوالن
ويـقول إن إسـرائـيل تـسـتـفـيد من
عـالقــــة خـــــاصــــة مع الـــــواليــــات

تحدة). ا
ويقول (بعدمـا بارك ترامب ملكية
إسـرائـيل لـلـقـدس كـامـلـة هـا هـو
الـيــوم يـسـلم مــرتـفـعـات اجلـوالن
ويــسـمح لــهـا بــضـمــهـا نــهـائــيـا
ـــبــدأ ضـــاربـــا عـــرض احلـــائط 
’األرض مــــقـــابـل الـــسالم ‘الـــذي

نـتـوقع مـا الـذي سـتـفعـله وسـائل
اإلعالم لــكـن حلــسن احلظ هــنــاك
من الــصـحــفــيـ اإلســرائــيـلــيـ
والنشطاء من يتـحلون بالشجاعة
ـهازل) بـحسب ويـرفضـون هذه ا
قال. ويرى فيسك أن ما جاء في ا
(هـذا الـتـحـول في الـتـعـبـير لـيس
مـفـاجــئـا إذا نـظـرنـا إلى خـضـوع
ـطـالب ـتــحـدة الـتــام  الــواليـات ا
إسرائيل ولكن هذا األمر سيكون
وبـــــاال عــــلى شـــــعــــوب الــــشــــرق
األوسـط). ويــــقــــول (تــــعـــــبت من
الـنـقـاش بـشـأن مـعـاداة الـسـامـية
ــتــحــدة. فــالــبالد في الــواليــات ا
فــيــهـا الــكـثــيـر مـن الـعــنـصــريـ
ــعــادين ـــعــادين لــلــســامــيــة وا ا
ـعادين لـلسود دون أن للـعرب وا
نـخـرج مصـطلح مـعاداة الـسامـية
عن ســيـاقـه ونـتــهم به جــمـيع من
يــنــتــقــدون إســرائــيل). ويــرى أن
(األمـــريـــكــيـــ ال يـــجـــرأون عــلى
ـزدوج ألبـناء الـتـذمر مـن الـوالء ا
وطـنـهم). ويقـول (انظـر إلـيهم في
الــكــونـغــرس عـنــدمــا يـخــاطــبـهم
نـتـنــيـاهـو الــنـواب األمـريــكـيـون
يقفـون ويصفقـون له ثم يجلسون
ويقفـون مرة أخرى ويـصفقون ثم
يــجــلــســون ويــعــودون لــلــوقـوف
والـتصـفيق. لـقد فـعلـوها  29مرة
في  2011و 39مـــرة في .)2015
ويــــضـــيـف (أتـــابـع دائـــمــــا هـــذا
اخلــنــوع الــتــشـريــعـي األمـريــكي
بـــابـــتـــســـامــــة ألنـــهـــا تـــذكـــرني
بــالــتــصـفــيق الــذي كــان يـتــلــقـاه
الــرئـيس الــعـراقي صــدام حـسـ
من شــعـبه احملــبـوب ومـا يــطـلـبه
الـرئـيس الــسـوري بـشـار األسـد

من رعاياه األوفياء).

oBK∫ اسرائيلية جتتاز ملصقا دعائيا حلملة بنيام نتنياهو
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نص عـلــيه الــقـرار  242الــصـادر
عـن مــجـــلس األمـن الــتـــابع لأل
ــتـــحــدة وإســـرائـــيل ســعـــيــدة ا
بـذلك). ويــعــتــقـد فــيــسك أن هـذه
(هــديــة إلى بـنــيــامـ نــتــنـيــاهـو
إلعـادة انتـخـابه رئيـسا لـلوزراء).
ويـــــرى أن (مـــــســــار الـــــسالم في
الـشرق األوسط مـات منـذ سنوات
إذا كــان قــد عــاش أصال أو وجــد
لـــــكـي يــــعـــــيـش). ويــــضـــــيف أن
ـتـحـدة مـنحـت الـيوم (الـواليـات ا
دعـمهـا الـكـامل والـعلـني لـلـجانب
اإلســـرائــيـــلـي في آخـــر احلــروب
االســتــعــمــاريــة في الــعــالم. وإذا
أصــــــــبـح اجلــــــــوالن جـــــــــزءا من
إسرائيل بـسبب تهـديد إيران فإن
جنوب لبنان عليه أن يكون أيضا
جـزءا من إســرائـيل. ألــيس حـزب
الــله أيــضــا تـــهــديــدا إيــرانــيــا?)
ويـــقــول مــتـــســائال: (مـــتى يــأتي
الــدور عـــلى الـــضــفـــة الــغـــربــيــة
ــتــحــدة لــتــمــنــحــهــا الــواليــات ا
إلسرائـيل نهـائيـا ولألبد?) وأشار
إلى أن وســائل اإلعـالم (تــخــفض
جـنـاح الذل إلسـرائـيل بخـصوص
ـسـائل مـخـافـة أن تـمـسـهـا هـذه ا
تـهـمـة مـعـاداة الـسـامـيـة). ويـذكـر
أنـه عـندمـا أمـر كـولـن باول وزارة
اخلــارجـيــة األمــريــكـيــة بــإصـدار
تــــعـــلــــيـــمـــات إلـى ســـفــــاراتـــهـــا
باستعمال عـبارة (الضفة الغربية
ــتــنــازع عـلــيــهــا بـدل احملــتــلـة ا
الـــتــزمـت جــمــيـع وســائل اإلعالم
األمـريـكـيـة بـالتـعـلـيـمـات. والـيوم
عـنـدمــا أشـارت وزارة اخلـارجـيـة
األمـريـكـيـة بـصـورة مـفـاجـئـة إلى
اجلــوالن اخلـاضــعــة لــلـســيــطـرة
اإلسـرائـيـلـيـة بـدل احملـتـلـة فـإنـنـا
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ــعــجــزات أن تــرى فـتــاة بــعــمـر لــيس عــجــبــاً والهـو مـن بـاب ا
الـرياح اخلـضر وهي تنـدفع بشـكل غرامي مـلتهب نـحو عالم
ــتــداخـلــة وعـلب تـتــدفق مـنـه شـتى األلــوان وكل هــذه األلـوان ا
األصـبـاغ والـفرش اخملـتـلـفـة األحـجـام  كـلـهـا من اجل فـراشة
جمـيلـة تطـير بـحبـور وسط حقل حب سـماء االمـير (سـماء عـبد
االميـر اجملـر) لعـالم يـزخـر باالبـتـسامـات وتـتشـابك فـيه االيدي
لـتصـنع فـجـرا يتـحـدى ظالم الـكون وظالمـيـة الـبشـر... فـراشة
صغيرة ملونـة تشبه في ألوانها اجلمـيلة احالم سماء التي قدر
لها أن تـنظر مرة من نافـذتها على الـسماء التي أمامـها وتتمنى
الطيران فأصبح بعد ذلك حلمها حقيقة وحقا طارت سما ولكن
بـجـنـاحــ من رسـوم ... أذهـلت اآلخـرين وعــمـقت فـيـهم نـظـرة
االحترام لها مقابل لوحات فـنية فرشت حضورها على مساحة
محـترمة من الـفن التشكـيلي.... الذي يـعنينـي هو الفنـانة سماء
ـلونـة...وتـلك اللـوحات الـتي خـرجت من أصابع لم بـفـرشاتـها ا
تتـخشب بل هي حـية وحـيوية ومن عـيون ادركت طـريق اجلمال
فعشقته ولم تبك....بل كانت تـضحك وتواجه كاميرات اللقاءات
الصحفية بكل اعـتداد وثقة وأيضا بصبـر لتنال جائزة النفوس
عـارضها ورسـومهـا وهي تتـحدث لهم شاهـدين  ة مـن ا الـكر
أنهـا صاحبة اكـبر كنز في الـدنيا هـو احلب والزهور وعالم زاه
تفائلة نزل لكن روحـها ا باالبتسامـات وال يهم إن جلست في ا
هي دوما خـارج اطـار األسـر الـروحي... روحـهـا الـتي انـطـلقت
ـشـدودة الى االرض... روحـهـا التي وجتـاوزت حـدود األقـدام ا
عـانـقـت سـمـاوات اإلبـداع الـتـشـكـيــلي وهي مـاتـزال في ريـعـان
الصـبـا ... جـمـيـلـة احملـيـا بـكل عـنـفـوان ابـتـسـامـتـهـا ... وقـوية
بصـهيل روحـهـا العـنيـدة ... ومرحـة تشـبه فـراشتـها الـصغـيرة
سـيـر لتـدخلـهـا الى مرسم لـوحة احلـياة التي قـادتهـا في اول ا
وهي الـتي تـتـحـدى وضـعهـا الـصـحي االسـتـثـنـائي . ال يـهـمني
مــاذا تـــأكل ســمــاء وتـــشــرب...فــلــيـس بــاخلــبــز وحـــده يــحــيــا
االنـسـان...بـل يـهـمـني كـيف تـفـكـر والـى أين تـتـجه عـيـنـاهـا مع
تـفكيـر عقـلها...هل فـكرت يـوماً بزيـارة مسـؤول كبيـر في الدولة
يـطـري أعـمـالـهـا الـفـنـيـة من تـلـك الـرسـوم والـلـوحـات  ويـعـدّها
عـرض الى اخلارج ليـقول للـعالم هـذا هو جيل بـسفرهـا هي وا
الـعــراق يـفــعـلــهـا دومــاً ويـحــول رمـاد الــفـجــائع واحلـروب الى
ـاذا لـوحـات تـضـحـك وسـطـهـا الـورود...وكـمـا تـقـول سـمـاء :( 
أحـرم الـعـالم من جـمـال إبـداعي) ....? هل سـمع وزيـر الـثـقـافة
بـسماء االمـير الـفنانـة العصـامية الـتي صنـعت من نفسـها مالم
ـبـارك هم أن يـكـون اول ا تصـنـعه مـؤسـسـات ....أليس مـن ا
لــهـا بـحـضــور مـعـارضـهــا الـتي تـقــام في دوائـر الـوزارة كـدار
الكـتب والوثـائق / مـكتـبة األجـيال ودار ثـقـافة االطـفال  لـيقف
على نـشاط هذه الفـنانة الـواعدة بوضعـها االستثـنائي? . سماء
ستحيل  وستمضي ستمضي في درب عنادها لكسر شوكة ا
حـاملة فـرش الرسم لتـرسمنـا جمـيعاً وتـتحول من الـزهور التي
أبـدعت فـيــهـا الى الـعـصـافـيـر والـبـسـاتـ والـبـنـات
احللوات والصبيـان الذي يلعبون في الدروب
بــفـرح كــلـه عـلـى عـنــاد الــقــهــر االجــتـمــاعي
وظـنـون الـبـعض الـتي التـسـمن والتـغـني عن
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لالعالم اهــمـيـة كــبـيـرة فــهـو الـنــور الـثــاقب الـذي يـنــيـر الـدرب
علم وعليه مسؤولية كبيرة امام الله رشد وهو ا للمواطن وهو ا
والشـعب فعلـيه ان يكون صـادقا مخـلصا نزيـها حيـاديا اليقول
اال احلـقيـقة وان يـكون مـحبـا لوطـنه وابنـاء شعـبه. فأن سـياسة
االعالم بكل وسـائلـها وفي كلـمة واحدة تـهدف في النـهاية الى
ساهـمة مساهمـة فعالة في واطـن الصالح القـادر على ا خلق ا
ـعــيـشـة فـيه. ان ـســتـوى ا اجملـتـمع لــلـنـهـوض بـه واالرتـفـاع 
الـعـنصـر الـبشـري يـعتـبـر عامال اسـتـراتيـجـيا هـامـا في عمـلـية
ـشـكلـة جوهـرها هي في التـنـميـة االقتـصاديـة واالجـتمـاعيـة. فا
كيـفيـة اعتـناق عـدة مـباد هـامة وحـيويـة الغـرض منـها تـغيـير
ة وبالتالي تغيير اجتاهاتهم وسلوكهم افكارهم وعاداتهم القد
ـبـاد  حـتى يـلـتــحـقـوا بـركب تـلك االقــلـيـة الـتي تـعــتـنق هـذه ا
واالفكـار اصال. لقـد تطورت احلـياة في اجملـتمعـات واصبحت
ـــقــراطـــيــة هي اســـاس احلــيـــاة االنــســانـــيــة في احلــيـــاة الــد
اجملتمـعات احلديثـة التي تتطـلع الى حياة افضل البـنائها. ومن
هــنـاك جـاءت وظـيـفـة االعـالم لـقـد كـان لـتـعــقـد احلـيـاة اثـر في
علـومات الى غـالبـية اجلمـاهيـر السيـما تلك ضـرورة توصـيل ا
ـتـصلـة بأوجه الـنـشاط اخملـتـلفـة في سـائر مـيادين عـلـومات ا ا
احلـيـاة وكــلـمـا ازداد اجملــتـمع تـقــدمـا وتـعــقـيـدا كـلــمـا اصـبح
االعالم اكـثـر اهمـيـة واشد ضـرورة وخاصـة في تـلك اجملاالت
الـتي تتصل بـالتنـمية االقـتصاديـة وفلسـفة االعالم كنـظرة عامة
تهـدف الى تـمـك اجلـمـاهيـر من ادراك طـبـيعـة االوضـاع التي
ـدى القصير يسـير عليـها اجملتمع ومـا حققه وما يـحققه على ا
والـطـويل في شـتى مـجـاالت احلـيـاة وخـاصـة مـا يـتـعـلق مـنـها
بسـبل التنميـة االقتصاديـة واالجتماعـية. وهذه مسـألة جوهرية
ذلك ان كـافة اجملتـمعات تـوجد بهـا بعض جمـاهير غـير مكـترثة
بـأي تـغـيــرات او حتـوالت في االنـظـمــة الـقـيـاديـة واالجــتـمـاعـيـة
وغـيـرهـا تـعـيش عـلى هـامش احلـيـاة دون تـفـاعل مع الـتـغـيرات
االجتـمـاعيـة. ومـهـمة االعالم هي ان يـسـاعد هـؤالء الـهامـشـي
لـيشـاركـوا بسـواعـدهم وقلـوبـهم في بـناء مـجـتمـعـهم. ان عقـلـية
اجلمـاهير هي الـتي تؤثـر في تكوين الـرأي العام وفي االعالم
ومن اخلـطـأ االعتـماد عـلى فئـات معـينـة دون اخرى كـاالعتـماد
ثـقفـ واهمال بـاقي القـاعدة الشـعبـية. وعقـلية مـثال على فـئة ا
اجلـماهـيـر تـنـدفـع بـسهـولـة نـحـو تـقـبل االشـيـاء ولـهـذا يـسـهل
كـن استـغالل هـذه الـصـفـة عن طـريق برامج الـتـأثيـر فـيـهـا و
وموضـوعات تتـفق واالستفـادة من تقبـلهم لالشيـاء. ومن ناحية
اخـرى فـاجلـماهـيـر التـقف امـام الـتـغيـيـر الـهـادف الى الـتـطور
والـتقـدم مكتـوفة الـيدين اذا مـا اقتنـعت ترسـيخ القـيم والعادات
والـتقـالـيـد الـتي تـعاون عـلى دفع الـتـطـور وهـذا يأتـي عن طريق
ترشـيـد اجلمـاهيـر لاللتـزام بـالقـيم والتـقالـيـد الطـيبـة واالهتـمام
بـالتـأكيـد على هـذه القـيم واختـيار قـيم مؤثـرة في سلـوك الناس
وتـنـشيط الـدعـوة اليـهـا كاألمـانـة والصـدق واالخالص واجلودة
واالجـادة واالسـتــمـرار في الـتـعــلـيم لـتــطـويـر االنـتــاج والـنـظـام
والتـعـاون وااليـثار واحـتـرام اجلـمـاعة واحـتـرام الـرأي اخملالف
واحتـرام القيـادة التي تـخدم الشـعب واطاعتـها من االسرة الى
الـدولة وان تكـون عونـا للـشعب وشـمعـة وهاجة
تــنــيــر الــدرب امــام ابــنـــائه وان تــعــمل بــكل
ـا يـرضي ضـمـيـرهـا فهـي وحـدها جـهـدهـا 

اعلم باحلقيقة وعليها قولها.

d¼UEð…∫ السودانيون في تظاهرة واعتصام للمطالبة بتنحية الرئيس البشير


