األركان األربع
عثمان أبكر عثمان

اهداء
ألمي لها الرحمة والمغفرة كلتوم رمضان وأبي أبكر عثمان
عبدهللا وأخواني وأختي
العزيزة..علي..محمد..يحي..ادريس..عمامة..خليفة..عبدهللا..ابراه
يم..خلف هللا

المقدمة:
لقد خلق المولى ّ
عز وجل اإلنسان في أحسن وأبهى
ان
الصور ؛ فهو القائل سبحانه وتعالى “ َل َق ْد َخ َل ْق َنا اإل ْن َس َ
ِفي َأحْ َس ِن َت ْق ِو ٍيم ”  ،ولذلك فإن هللا تعالى قد كرّ م اإلنسان
 ،وال ضير أن يشعر اإلنسان بعظمته في هذا الكون ،
ولكن عليه أن ينتبه إلى الخيط الذي يفصل بين شعوره
بالعظمة كمخلوق مُكرّ م من الخالق وبين شعوره بال ِكبر
الذي قد يتسبب في هالكه ؛ حيث أن اإلنسان يبقى
كعظي ًما لكونه ُخلق إلعمار الكون وعبادة هللا تعالى ،
وال يجوز له أن يشعر بالكبرياء ألنه في النهاية قد جاء
الدنيا بيد الخالق وسيرحل منها أي ً
ضا حينما يريد هللا.

تعبير عن العظمة اإلنسانية
ما هي العظمة اإلنسانية
إن مصطلح العظمة اإلنسانية يستمد إيجابيته من عظمة
الروح التي تتجلى في تواضع النفس وعدم االستعالء أو
التكبر على اآلخرين  ،وذلك كي ال يخرج اإلنسان من
إطار عظمته كمخلوق لعبادة هللا إلى كائن مريض
بجنون العظمة التي يضع نفسه من خاللها في مكانة ال
تالئم كونه كائن يفنى  ،وقد قال هللا تعالى “ ُك ُّل َمنْ َع َل ْي َها
ان”  ،ولذلك ال يمكن لمخلوق يعيش ثم يموت أن يشعر
َف ٍ
بأنه فوق هذا الوجود ،ألنه مهما بلغ من النجاح فإنه
يظل ضعي ًفا أمام قدرة الخالق سبحانه وتعالى.

خصائص العظمة اإلنسانية
تكمن عظمة اإلنسان في طاعته هلل تعالى وقدرته على
العطاء والتعامل الحكيم مع اآلخرين ،

وفي الحديث الشريف يقول الرسول ص ّل هللا عليه وسلم
ب
ب
الناس ولكنَّ ال َّشديدَ َمنْ َغ َل َ
َ
“ليس ال َّشدي ُد َمنْ َغ َل َ
َ
َن ْف َسهُ”  ،ويوضح هذا الحديث الشريف أن اإلنسان الذي
يتحكم في تصرفاته مع اآلخرين هو الذي يتميز بالقوة
الذاتية وليس العكس ؛ حيث أن البعض يستشعرون
بقوتهم حينما يتكبرون على اآلخرين أو يعاملونهم بقسوة
أو بشدة  ،ولكن النبي الكريم أثبت عكس هذا االعتقاد
الخاطئ ؛ فعظمة اإلنسان في قدرته على التغلب على
كافة أهوائه.

وقد وردت معنى عظمة اإلنسان كذلك في حديث آخر ؛
حيث يقول الرسول ص ّل هللا عليه وسلم “ليس الشديد
بالص َُّرعة ؛ إنما الشديد الذي َيملك نفسه عند الغضب” ،
ويؤكد

الحديث الشريف على أن شدة اإلنسان تكون بتحكمه في
غضبه وعدم تصارعه مع اآلخرين بأقوال أو أفعال
ين
سيئة  ،وقد ورد نفس المعنى في قوله تعالى “الَّ ِذ َ
ين ْال َغي َ
ين
ون ِفي السَّرَّ ا ِء َوالضَّرَّ ا ِء َو ْال َك ِ
ْظ َو ْال َعا ِف َ
اظ ِم َ
يُن ِفقُ َ
ين”  ،وذلك ألن هللا تعالى
اس ۗ َوهَّللا ُ ُي ِحبُّ ْالمُحْ ِس ِن َ
َع ِن ال َّن ِ
قد استخلف اإلنسان في األرض من أجل عبادته ونشر
الخير واإليمان.
مظاهر العظمة اإلنسانية في الحياة
من الضروري أن يدرك اإلنسان الهدف الحقيقي من
وجوده في هذا الكون ؛ حيث أنه قد ُخلق لإلعمار ولذلك
فإن عظمته وقوته تبدو من خالل إقباله على أفعال
الخير بوجه عام  ،ومن هذه المظاهر التي تؤكد عظمته
كمخلوق يسعى إلى إرضاء هللا تعالى :
السعي الدائم إلى فعل كل ما هو خير ؛ بحيث يعود
بالنفع عليه وعلى المحيطين به أو على مجتمعه ككل

التعاون مع اآلخرين في األعمال المفيدة  ،والسعي إلى
تقديم المساعدة إذا كانوا بحاجة لها

العمل على نشر األفكار اإليجابية في المجتمع مثل
التحفيز على األعمال التطوعية الخيرية
اتباع األخالق الحسنة في التعامل مع اآلخرين وعدم
التكبر أو السخرية منهم
القيام بنشر الفضائل بين الناس والسعي إلى الرفع من
شأنهم ومنحهم الثقة في ذاتهم

التعامل مع جميع البشر في إطار من المحبة والسالم
وعدم إيذاء اآلخرين باألفعال أو الكالم.

الركن األول
علي شمو

علي شمو هو إعالمي سوداني ويعد أول إعالمي يشغل
منصب وزير اإلعالم في الشرق األوسط وأفريقيا ،كما
أنه من مؤسسي اتحاد االذاعات العربية ،إضافة إلى
مساهماته النظرية والعملية في حقل اإلعالم السوداني،
ويشغل حاليا منصب األمين العام للمجلس األعلى
للصحافة والمطبوعات
وهو عضو القطاع اإلعالمي بهيئة المستشارين ورئيس
المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية.
حصل على ليسانس شريعة وقانون ،وماجستير تربية
وعلم نفس من جامعة األزهر بمصر ،وماجستير علوم
االتصاالت في جامعة انديانا بالواليات المتحدة ،وزمالة
التخصص العالي في وسائل إلكترونية في جامعة
سيراكيوز بالواليات المتحدة ،ودبلوم قانون مقارن في
معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة ،ودكتوراة
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فخرية من جامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة.
علي محمد شمو ولد يوم 25/9/1932م من مواليد
قرية المسلمية .متزوج وأب لخمس بنات وولد .حصل
على ليسانس شريعة وقانون من القاهرة ،ودبلوم راديو
وتلفزيون ،وماجستير تربية وعلم نفس ،وماجستير
إعالم .عمل كمدير عام اإلذاعة ،ووكيل وزارة الثقافة
واإلعالم ،ووزير دولة للشباب والرياضة في التعديل
الوزاري الثالث عشر لحكومة نميري في
9/8/1976م .عين وزيراً للثقافة واإلعالم في التعديل
الوزاري السادس عشر لحكومة نميري في
29/7/1978م واستمر في التعديل الوزاري السابع
عشر في 1/2/1979م ،عين وزيراً للثقافة واإلعالم
للمرة الثانية في حكومة اإلنقاذ الوطني في
9/7/1989م .رئيس المجلس األعلى للرياضة
الجماهيرية ،ورئيس
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المجلس القومي للرياضة ورعاية الشباب ،ومستشار
وكيل اإلعالم والثقافة بأبو ظبي .يعمل حاليا ً رئيس
المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
عرف بميوله الرياضية منذ شبابه إذ كان من مشاهير
العبي كرة القدم؛ وكان من أميز مقدمي وصف
المباريات باإلذاعة .وشارك في المؤتمرات والندوات
اإلعالمية والفكرية .وكان رئيس اتحاد اإلعالميين
السودانيين ،ورئيس اللجنة العليا لإلشراف على األداء
الفني واإلداري لمحطات البث اإلذاعي والتلفزيون
القومي ،وخبير في شؤون اإلعالم ،ومستشار إلذاعات
الدول العربية.
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مشاركات:
شارك في وضع هيكل انشاء كلية االعالم بجامعة
امدرمان اإلسالمية واستاذ علوم االتصال بجامعة
امدرمان اإلسالمية واستاذ زائر في عدد من الجامعات
العربية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية
المتحدة وله العديد من المؤلفات منها تكنولوجيا الفضاء
واقمار االتصاالت ،االتصال الدولى والتكنولوجيا
الحديثة ،اساسيات وم ات االتصال ،وهو عضو مجمع
اللغة العربية ورئيس مجلس جامعة السودان المفتوحة
وعضو في العديد من المجالس االستشارية تقلد العديد
من المواقع التنفيذية منها مديراً عاما ً للتلفزيون ووكيالً
لوزارة الثقافة واالعالم وتقلد مواقع سياسية عديدة منها
وزير الثقافة واالعالم
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ورئيسا ً للمجلس االعلى للشباب والرياضة ومواقع
خارجية .ونال العديد من االوسمة واالنواط منها وسام
الجهورية من الطبقة االولى

علي شمو هو إعالمي سوداني و يعد أول إعالمي يشغل
منصب وزير اإلعالم في الشرق االوسط وإفريقيا كما
انه من مؤسسي اتحاد االذاعات العربية وأحد أركانه
إضافة إلى مساهماته النظرية والعملية في حقل االعالم
السوداني وهواالن يشغل منصب األمين العام للمجلس
االعلى للصحافة والمطبوعات.
وهو عضو القطاع االعالمى بهيئةالمستشارين ورئيس
المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحافية حصل
على ليسانس شريعة وقانون
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وماجستير تربية وعلم نفس من جامعة األزهر بمصر
وماجستير علوم االتصاالت في جامعة انديانا بالواليات
المتحدة وزمالة التخصص العالى في وسائل الكترونية
في جامعة سيراكيوز بالواليات المتحدة ودبلوم قانون
مقارن في معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة
ودكتوراة فخرية من جامعة الخرطوم وجامعة الجزيرة.
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الركن الثاني
معتصم فضل

(دو)
لم يكن يعلم ذلك الفتى اليافع انه على موعد مع القدر
ليلعب دوراً كبيراً ومهما ً في قيادة احدى المؤسسات
اإلعالمية العريقة وان تراءت له بعض االحالم وهو
يقف على شباك البريد لمراسلة برنامج المسابقات
الشهير (جرِّ ب حظك) ألحمد خوجلي صالحين وهو
يتخيل وقع رسالته وهي تقرأ لمستمعي اإلذاعة
السودانية.
(ري)
إذن كان تحديا ً مع الذات خاضه ذلك الفتى اليافع الذي
جاء الى الدنيا في العام  1949ومنذ صرخة الميالد
األولى بدأ القدر في تسطير مالمح مشواره اإلعالمي
لتتكشف مواهبه في الكتابة لألطفال واألسرة منذ
المرحلة الثانوية ونشأت حينها عالقة وطيدة بينه وبين
هنا أم درمان ليلتحق بها في نوفمبر من العام 1972
بمجرد تخرجه في جامعة أم درمان
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اإلسالمية حاصالً على بكالوريوس اآلداب.
(مي)
المدير العام للهيئة العامة لإلذاعة القومية السابق معتصم
فضل عبد القادر التحق باالذاعة السودانية مخرجا ً
استهوته في البداية تجربة اخراج برامج االطفال ليضع
لمساته االولى في ذلك العالم ليكتب سيناريو حب كبير
بينه وبين هذه الشريحة استمر منذ العام 1975حتى
اليوم  ..أظهر فضل قدرات عالية في مجال اإلخراج
أرغمت رؤساءه على ترقيته كبيراً للمخرجين في فترة
ال تتجاوز العشر سنوات.
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في الصباحات الندية والمساءات الناعمة كانت فكرته
(المغسولة) بالدهشة تبرق في أسماع األثير ..عندما كان
الراديو الصغير (الترانستور) هو عنوان الثقافة الكمي
والنوعي ..كان معتصم فضل بين دهاليز اإلذاعة
السودانية جزءاً من أركانها العتيقة (يندس) خلف
الكواليس ويحتمي ببصمة نافذة تختبيء خلف الصوت..
انه معتصم فضل الذي ارتبط اسمه باإلذاعة السودانية
مع عباقرة االفذاذ محمد خوجلي صالحين ،محمد صالح
فهمي ،والبروف على شمو ..الذين رسموا على جدار
االذاعة العتيق رؤاهم وفلسفتهم العميقة.
معتصم الذي كان يمثل رمانة اإلذاعة السودانية وهو
الذي كان يشغل منصب المدير العام لإلذاعة
السودانية ..وأطلت الذكريات والتي تتعلق باالخراج
وصوالً لإلدارة.
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*بداية ماذا تعني لك اإلذاعة؟
 بداية وجدت نفسي في المجال الفني ولكن بتقادمالسنين والتجارب واإلدارة أصبحت تحتل مكانة طيبة
في نفسي.
٭ يقولون اإلذاعة متميزة من المدير إلى الخفير مبدعين
ما هو تعقليك؟
 اإلذاعة تمتاز بتواصل اإلبداع واالهتمام بالمهنيةويورثون اإلبداع الى االجيال القادمة ويحافظون على
القيم المهنية وهم شديدوا الغيرة على عملهم وال
يرضون أن يكون طموحهم دون طموحات المستمع
وهذا مما ساعد في الفترة االخيرة في إنتاج برامج على
مستوى جيد في المهنية.
٭ ماهي التطورات التي حدثت في عهد معتصم فضل؟
 في الحقيقة نحن ندين بالفضل لألستاذ عوض جادينوهو مدير سابق لالذاعة فهو من بدأ في
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نرض إال أن
تحويل االذاعة الى االذاعة الرقمية ولم
َ
نواصل على ذات النهج وتطوير التقانة ونعمل بنظام
رقمي حديث واإلذاعة اآلن تعمل بأحدث نظام برامجي
في العالم ،واهتمت كثيرا باالرشفة االلكترونية
واستطعنا أن نوثق  300.000ساعة في النظام الرقمي
صاحب ذلك قيام إذاعة ذاكرة األمة وهي تبث اربع
ساعات وهي إعادة توثيق للبرامج القديمة وقيام عدد من
الخدمات (البيت السوداني – السالم – الشباب
والرياضة) .
٭ ماهي فلسفتكم في قيام إذاعات أخرى تحت مظلة
االذاعة األم؟
 هي اعطاء فرصة االختيار للمتلقي أو المستمع بأنيجد خدمات إذاعية تلبي رغباته وطموحاته فهناك
شرائح مثل شريحة الشباب (إذاعة الشباب والرياضة)
إذاعة إفريقيا فالسودان يجد قبوالً في
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إفريقيا فاإلذاعة تقدم بعض برامجها باللغات االفريقية
والسواحلية وقد وجد هذا قبوال من دول الجوار ..فنحن
مستندون على تاريخ اإلذاعة وتجربتها في مجال
البرمجة االذاعية.
٭ في وقت ما ينتظر المستمع يوم الخميس لمتابعة
(ألحان) حدثنا عن هذه التجربة؟
 أنا في مرحلة من مراحل العمر كنت شديد الولهباألغنيات بالرغم من أنني كنت أخرج دراما ولكن كنت
احب البرامج الثقافية فكانت الفكرة تقديم برنامج تقدم فيه
مختارات غنائية وتختلف الفكرة في أن االغاني ال تكون
تسجيلية ولكن تكون في االستديو وأغنيات جديدة وكانت
األغاني ال توجد في المكتبة اإلذاعية ونعتمد على ابراز
وجوه جديدة في مجال الغناء ..وكانت مخصصة للشباب
فارتبط هذا البرنامج بالذكرة.
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٭ الدراما التي أخرجها معتصم فضل كانت بقدر إبداعه
؟
 أنا ارتبط كثيراً بالدراما اإلذاعية وعملت ممثالً لفترةمن الزمن فهذا ما شدني إلى اخراج الدراما اإلذاعية
واعتز كثيراً بان عدداً من المسلسالت اإلذاعية وجدت
قبوالً واستجابة كبيرة جداً والعمل في الدراما االذاعية
ممتع للغاية فتلتقي بكتاب وممثلين على مستوى رفيع
جدا ونجاحات العمل الدرامي يرجع الفضل لهؤالء
المذيعين والعمل معهم متعة.
٭ ايهما أحب إليك االخراج البرامجي أم الدرامي؟
 احب الى الدراما االذاعية فهي صعبة ومرهقة ولكنهارهاق ممتع جدا فيتطلب دراسة وافية للنص واختيار
الشخصيات يجب أن يكون موفق إضافة الى استخدام
المؤثرات الصوتية اما اخراج البرامج ال يحتاج الى
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براعة تكتفي بوضع الشعار وتستمر على ذات النسق.
٭ حدثنا عن محطات مهمة في حيات اإلذاعي واإلداري
معتصم فضل؟
 حقيقة أقول إن البداية االذاعة غرست فينا اشياء طيبةمنها اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ومن اهم
المحطات عندما ادخلت تجربة البث المباشر في البرامج
اإلذاعية ومن ثم تجربة البرامج التفاعلية واشراك
المستمع في البرامج منذ أن كانت التلفونات الثابتة
وحتى الموبايالت والـ ()sms
٭ حدثنا عن األسرة الصغيرة؟ ومن منهم ورث حب
اإلعالم؟
 ابني األصغر أيمن يمتلك موهبة التمثيل ظهر ذلك فيالمدرسة اثناء النشاطات الدراسية فحسست بموهبته
ولكن قد ال تستمر ومتروك له الخيار.
25

٭ هل تستمع إلذاعات أو قنوات أخرى؟
 حقيقة انا استمع كثيراً إلذاعة أمدرمان واالذاعاتالتابعة لها وال يمنع من وقت آلخر أن اسمع أو اشاهد
القنوات االخرى.
٭ لمن تستمع وتقرأ؟
 دراما  ..شاذلي عبد القادر – عبد الناصر الطايف –أنس عبد المحمود عثمان أحمد إدريس – عبد المطلب
الفحل.
شعراء( :أبا زرعة – عبد الرحمن الريح – إسحق
الحلنقي – عوض الخليفة – محمد يوسف موسى –
التجاني حاج موسى).
فنانون (زيدان إبراهيم – إبراهيم عوض – عثمان
حسين -محمد وردي – حمد الريح – محمد األمين).
26

٭ فكرة تتمنى أن تعكسها على أرض الواقع؟
 فكرة مهموم بها تماما ً هي أن االذاعة قاربت علىاليوبيل الماسي والفكرة هي أن اجمع عدداً من
المستمعين أعمارهم تجاوزت  75عاما ً ونعمل معهم
لقاء ألول استماعهم لإلذاعة والبرامج التي ترسخ
بذاكرتهم  ..وذكرياتهم مع اإلذاعة.
٭ لحظة فرح؟
 عندما أرى إنسان سعيد وأكون قدمت له مساعدةوادخلت له السرور في أي مجال من المجاالت.
٭ لحظة حزن؟
 اكبر لحظات الحزن هي لحظات الفراق حتى فيالسفر أو عندما تلتقي بشخص وبعد فترة نفارقه.
٭ باقة ورد لمن تهديها؟
 اهديها ألسرتي الصغيرة والكبيرة وهم عاشوا معيكل اللحظات
27

الصعبة أهديها لكل اإلذاعيين ولكل مبدع قدم ولهذا
الوطن وأتمنى أن يكون السودان بأمان فهو يستحق كل
جميل فشعبه شعب عظيم.
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الركن الثالث
عبدالمطلب الفحل

عبد المطلب الفحل ( 20 - 1942ديسمبر
 )2021إعالمي ومذيع سوداني ومهتم بالتراث
السوداني .اش ُتهر بتقديمه للبرنامج اإلذاعي «دكان
ود البصير» باإلضافة لعدد من البرامج اإلذاعية
األخرى
عمله
دخل عبد المطلب لإلذاعة السودانية في عام
1978م عندما تم نقله لمدرسة عطار الثانوية بنين
بأعالي النيل ،ورفض الذهاب نسبة لولعه بكتابة
الدراما والمسرح واإلذاعة وحبه للمسرح وإجادته
للتمثيل منذ صغره ،حيث أصرت وزارة التربية
والتعليم على نقله ،وتدخل األستاذ بابكر أحمد
كابوس -وهو عضو في مجلس اآلباء بالمدرسة
في بحري ويعمل بوزارة الثقافة واإلعالم-
ووجهنه بأن ينتقل
30

لوزارة الثقافة واإلعالم ،تمت إجراءات نقله وتم
تعيينه في اإلذاعة السودانية .وقدم في اإلذاعة
برامج صغيرة ومسلسالت لإلذاعة في السبعينيات،
وأول مسلسل إذاعي (منو الكتل صديق) ،وآخر
يتكون من خمس عشرة حلقة (حكاية النعمة بت
وراق) ،ثم برنامج (دكان ود البصير[ )]5كبرنامج
كبير ،وما زال مستمراً ،وقد بلغت عدد حلقاته ألف
وثالئماثة ،وهو من البرامج الدرامية وبرنامج
(أهالً وسهالً) و(الهجرة إلى هللا) استمر ()12
عاماً ،وبرنامج (على الخط)[ ]6الذي قدمه
للجمهور ]7[.ثم عمل محاضراً في جامعة أم
درمان اإلسالمية وأحيل للمعاش في  ،2003كان
يعمل قبل وفاته محاضراً بجامعة المشرق ببحري،
ومتعاون في اإلذاعة ببرنامج (دكان ود البصير).
31

ود البصير
يعتبر برنامج دكان ود البصير من أقدم البرامج
اإلذاعية التي استمرت لسنين طويلة ،وكان قد تم
إيقافه من اإلذاعة السودانية[ ،]8بينما هنالك
اتجاهات لعودته مرة أخرى]9[.
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الركن الرابع
عوض ابراهيم عوض

أبها 2019 -2-28م (سونا) -احتفلت كلية العلوم
اإلنسانية بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية
بتكريم بروفيسور عوض إبراهيم عوض أستاذ اإلعالم
بالجامعة تقديرا لجهوده العلمية وعطائه اإلعالمي
الكبير.
وخاطب حفل التكريم البروفيسور يحيى بن عبدهللا
الشريف عميد الكلية والبروفيسور علي بن شمو القرني
رئيس قسم اإلعالم بالكلية وعدد من األساتذة والزمالء
المبتعثين ،ممتدحين عطاء البروفيسور عوض
ومساهمته العلمية ،متمنين له التوفيق ومواصلة مسيرة
علمه وعمله وقالوا إن البروفيسور عوض يستحق كل
تقدير.
وقال البروفيسور عوض في اتصال مع (سونا) إنه
فخور بهذا التكريم من جامعة تعتبر ثاني أكبر جامعة
في المملكة
34

العربية السعودية ،شاكرا إدارة الجامعة لتكريمها له
وقال سوف يواصل عطاءه من أجل رفع التعليم في
البلدين.
وأضاف أن تكريمه هذا هو تكريم للسودان والمملكة
واألمة العربية ،معربا عن أمله أن يستمر تبادل العلم
والمعرفة بين السودان والمملكة.
وتشير (سونا) إلى أن البروفيسور عوض إبراهيم من
مواليد مدينة النهود بوالية غرب كردفان متزوج وأب
ألربعة أوالد وبنت واحدة ،يجيد عدداً من اللغات
اإلنجليزية والفرنسية والماليوية ،نال درجة الدكتوراة
األولى من جامعة الماليو بماليزيا في وسائل االتصال
الجماهيرية واللغات والدكتوراة الثانية في اإلعالم من
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بأم درمان
والدكتوراة الثالثة في العلوم السياسية من جامعة الزعيم
األزهري
35

بالخرطوم بحري ،كما نال درجة األستاذ المتخصص
في اإلعالم ويعمل حاليا بجامعة الملك خالد بأبها ،كما
عمل أستاذاً بكلية اإلعالم بجامعة أفريقيا ،وله عدة
مؤلفات ودواوين شعرية.
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