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حيــرت ســكان منطقــة قريقــس فــي واليــة كســا ،شــرقي الســودان ،فــي  20شــباط/فبراير
ظاهــرة غريبــة ّ

الجــن.
 .2022حرائــق مجهولــة الســبب تلتهــم عــدداً مــن المنــازل ومواطنــون يتّ همــون
ّ
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خلفية القضية
قمــة المبانــي المخروطيــة المنتشــرة فــي قــرى
هكــذا فجــأة ودون
مقدمــات تبــدأ النــار باالشــتعال فــي أعلــى ّ
ّ
منطقــة قريقــس فــي  20شــباط/فبراير  ،2022لتلتهــم بقيــة المســكن بمحتوياتــه فــي ســرعة فائقــة تحــول
دون الســيطرة عليهــا .هــذا مــا يرويــه شــهود عيــان مــن ســكان القريــة .جــراء انتشــار تلــك النــار الســريع لــم يجــد
«الجــن» التّ هامــه بإشــعال الحرائــق التــي خلّ فــت رمــاداً أكثــر مــن  20مســكناً مــن بيــوت تلــك
الســكان غيــر
ّ
القريــة .وتقــع المنطقــة فــي محليــة حلفــا الجديــدة فــي واليــة كســا ،شــرقي الســودان ،وتبعــد عــن المدينــة
نحــو  30كيلومتــراً .
ومنــذ الخميــس  17شــباط/فبراير  ،2022يعيــش ســكان المنطقــة حالــة مــن الهلــع والخــوف جـ ّـراء تلــك النيــران
«الجــن» الغاضــب ،ويقفــون عاجزيــن أمــام هــذه الظاهــرة بالرغــم مــن
التــي لــم يجــدوا لهــا تفســيراً ســوى
ّ
محاوالتهــم المتواصلــة إلطفــاء الحرائــق ووصــول عربــات اإلطفــاء مــن حلفــا القريبــة .يقــول المحامــي عثمــان
يصعــب الســيطرة عليــه.
ممــا
ّ
آدم ،وهــو مــن أبنــاء القريــة ،لـــ «الجزيــرة نــت» 1إن األمــر حــدث بســرعة خياليــة ّ
وأكــد أن مــا يجــري ليــس بفعــل بشــر وإنمــا هــو شــيء خــارق للطبيعــة ،معــزّ زاً أقــوال أهــل القريــة بــأن الــذي
يحــدث هــو بفعــل «جـ ّـن» غاضــب.
ســببته
عــدة وفيديوهــات فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،كشــفت عــن حجــم الدمــار الــذي ّ
منشــورات ّ
الحرائــق .ورصــدت االنتقــال الســريع للنيــران مــن منطقــة إلــى أخــرى دون ســبب ظاهــر ،علــى الرغــم مــن
أمدتهــم بهــا الواليــة
تباعــد المســاكن عــن بعضهــا .بــل تجــاوز األمــر الحـ ّـد عندمــا التهمــت النيــران الخيــام التــي ّ
للمتضرريــن بينمــا وصلــت المــواد الغذائيــة ســالمة .وإلــى جانــب عربــات
كمســاعدات عاجلــة قبــل وصولهــا
ّ
اإلطفــاء ومحــاوالت األهالــي احتــواء النيــران ،يســتعين الســكان بالشــيوخ لقــراءة القــرآن لطــرد الجـ ّـن مــن القرية.
وقــوع المنطقــة فــي تخــوم دائــرة األخــدود األفريقــي العظيــم ،ووقــوع القريــة قريبــاً مــن مجــرى نهــر عطبــرة،
يجعــان مــن احتمــال التأثيــرات الجيولوجيــة أمــراً وارداً فــي إشــعال الحرائــق فــي تلــك القريــة .ويعــزو الخبيــر
الجيولوجــي الدكتــور فــرح صالــح أمــر ظاهــرة الحرائــق إلــى عـ ّـدة أســباب غيــر ظاهــرة «الجـ ّـن».
ويوضــح صالــح لـــ «الجزيــرة نــت» أن هنــاك الكثيــر مــن الحرائــق يكــون ســببها اإلنســان نفســه بتعاملــه الخاطــئ
مــع األعشــاب إلــى جانــب مســاعدة الريــاح فــي انتشــارها ،وهــو مــا كان يحــدث فــي الواليــة الشــمالية فــي
ويشــير إلــى أن هنــاك حرائــق تنتــج مــن الطبيعــة
حرائــق النخيــل المشــهورة .كمــا يمكــن أن تكــون بفعــل فاعــلُ .
فــي المناطــق الصخريــة أو الرمليــة ،وفــي حالــة واحــدة فقــط ،هــي عندمــا تكــون هنــاك مكامــن غازيــة فــي
األعمــاق .ويضيــف أن ذلــك يحــدث عنــد اندفــاع الغــاز مــن منطقــة الضغــط المرتفــع إلــى مناطــق ضغــط
منخفــض ،وتكــون هنــاك كســور صخريــة أو مســامات فــي الطبقــات الرمليــة تســاعد علــى خــروج الغــاز إلــى
الســطح الــذي يتفاعــل مــع األوكســيجين لتنجــم عنــه الحرائــق.
ويظـ ّـل الجــدل محتدمــاً إليجــاد تفســير منطقــي لهــذه الظاهــرة التــي تسـ ّـببت فــي كــوارث كبيــرة لســكان تلــك
القريــة التــي ال تــزال تقضــي نهارهــا ،منــذ الخميــس  17شــباط/فبراير ،وهــي تشــاهد ألســنة اللهــب تشــتعل
فــي مســاكنها.

 -1مصدر هذه المعلومات تقرير نشره موقع “الجزيرة نت”
(/https://www.aljazeera.net/news/2022/2/22ظاهرة-غريبة-حيرت-السكان-حرائق-تلتهم).
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منهجية الرصد
الكمــي لعــدد وأنــواع المــواد اإلعالميــة ذات الصلــة بالموضــوع والمنشــورة
اعتمــد التقريــر علــى آليــة الرصــد
ّ
المنصــات اإلعالميــة المرصــودة .إضافــة إلــى تحليــل محتــوى هــذه المــواد علــى اختــاف أنواعهــا ،من
مــن ِقبــل
ّ
حيــث طريقــة التنــاول واعتمادهــا علــى مصــادر ذات صلــة بالقصــة ،وموضوعيــة القصــة المنشــورة ،وبالــذات
طريقــة تنــاول الجانــب الدينــي فيهــا.
تــم البحــث عــن المحتــوى المتعلّ ــق بالموضــوع باســتخدام كلمــات مفتاحيــة هــي« :قريقــس»« ،كســا»،
ّ
«جــن»« ،ود العجمــي» ،و«حلفــا» ،ومقاطعــة خبــر المحتــوى إن كان يتنــاول الحرائــق مــع تاريــخ
«حرائــق»،
ّ
رصــد الحادثــة موضــوع البحــث ،ألول مــرة ( 20شــباط/فبراير  .)2022فــي حــال فشــل البحــث عبــر الكلمــات
المفتاحيــة اعتمــد البحــث علــى آليــة الرصــد التاريخــي ،مــن خــال العــودة إلــى تاريــخ الحادثــة وقبلهــا بســبعة
أيــام وبعدهــا بســبعة أيــام ،ورصــد كل المــواد المنشــورة ،نــص ،صــور ،فيديــو .العــودة إلــى مــا قبــل تاريــخ انتشــار
محيــرة للســكان ،أي مــع انــدالع الحريــق األول يــوم
الخبــر تعــود لتنــاول القصــة قبــل اســتحالتها «ظاهــرة» ّ
الخميــس  17شــباط/فبراير  ،2022فالحرائــق قــد بــدأت قبــل موعــد انتشــار الخبــر بشــكل واســع .أمــا األيــام
الســبعة التاليــة فهــي لرصــد تنــاول الحكومــة والخبــراء لهــذه القصــة وطريقــة تعاطيهــم معهــا ،إضافــة إلــى
رصــد ارتــدادات القصــة علــى الجمهــور الســوداني عمومــاً وأهالــي منطقــة قريقــس ومحليــة حلفــا وواليــة
كســا بشــكل خــاص.
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نتائج الرصد
اعتمدنــا فــي اختيــار وســائل اإلعــام لدراســة هــذا الحالــة ،علــى الوســائل اإلعالميــة الســودانية التــي ذكرهــا
والتنــوع فــي العــراق ولبنــان والســودان» ،إضافــة إلــى بعــض
تقريــر «التغطيــة اإلعالميــة للحريــة الدينيــة
ّ
منصــات التواصــل االجتماعــي الســودانية ،وبعــض القنــوات
المواقــع اإللكترونيــة األكثــر تـ
ـداوال وشــهرة علــى ّ
ً
التلفزيونيــة المعروفــة ،والصحــف التقليديــة الورقيــة عبــر مواقعهــا اإللكترونيــة .رصــد التقريــر اثنتــي عشــرة
منصــة إعالميــة ســودانية ،بينهــا ثــاث صحــف ورقيــة هــي الصيحــة  -الســوداني  -االنتباهــة ،وأربعــة مواقــع
إلكترونيــة هــي ســودان تريبــون  -أخبــار اليــوم اإللكترونيــة  -ســودانايل  -الراكوبــة ،ووكالــة األنبــاء الســودانية
الرســمية ،مــع أربــع قنــوات تلفزيونيــة هــي قنــاة النيــل األزرق  -قنــاة الشــروق الفضائيــة  -قنــاة الخرطــوم
الفضائيــة  -قنــاة الســودان.

ـزودة بالصــور .نالــت الصحــف التقليديــة
ُرصــدت خــال هــذه الدراســة عشــرون مــادة ،كلهــا مــواد مكتوبــة مـ ّ
حصــة األســد فــي تغطيــة هــذه القصــة ،إذ نشــرت  15مــادة مــن أصــل العشــرين .لــم تنشــر أي قنــاة تلفزيونيــة
منصاتهــا الرســمية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي أي قصــة خبريــة أو تقريــر أو تغطيــة لحادثــة الحرائــق
عبــر ّ
موضــوع البحــث .قصــة وحيــدة نشــرتها وكالــة األنبــاء الرســمية ،وأربــع قصــص نشــرها موقعــان مــن أصــل أربعــة
مواقــع تـ ّـم رصدهــا فــي هــذه الدراســة ،فيمــا لــم ينشــر موقعــا ســودان تريبــون وأخبــار اليــوم اإللكترونيــة ،أي
مــادة صحفيــة عــن الحرائــق.
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عــدد المــواد التــي ذكــرت أو تناولــت اتّ هــام الجـ ّـن بالحرائــق  16مــادة صحفيــة مــن أصــل عشــرين ،وأربــع مــواد لــم

تُ ِشــر إلــى الجـ ّـن بشــكل مباشــر ،ولكـ ّـن قصتيــن مــن المــواد األربــع أشــارتا إلــى موضــوع الجـ ّـن مــن خــال الحديــث
عــن وجــود زيــارة لرجــال ديــن إلــى القريــة لدراســة الحالــة ،أو اســتخدام توصيفــات األهالــي لغرابــة الحرائــق
وألســنة اللهــب ،باإلشــارة إلــى أخبــار ومــواد ســابقة نشــرتها الصحيفــة أو الموقــع وتناولــت ذات األوصــاف مــع
دور الجـ ّـن .الخبــر الوحيــد الــذي لــم ُي ِشــر إلــى الجـ ّـن بشــكل قطعــي كان تغطيــة وكالــة األنبــاء الرســمية لنشــاط
المتضرريــن مــن الحرائــق.
والــي كســا لعــون
ّ

تلفزيون
رصــد التقريــر أربــع قنــوات تلفزيونيــة ســودانية ،غالبيتهــا ال تملــك مواقــع رســمية باســتثناء قنــاة الخرطــوم.
ـث عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وأيضــاً بشــكل غيــر منتظــم بحســب مــا
تعتمــد هــذه القنــوات علــى البـ ّ
ُيظهــر التراتــب الزمنــي للمقاطــع المرفوعــة علــى هــذه المواقــع ،ونشــرها لبعــض القصــص أو البرامــج ال كل
ـث التلفزيونــي الفضائــي
المحتــوى المنتــج مــن ِقبــل القنــاة .مــا ســبق يعنــي اعتمــاد هــذه القنــوات علــى البـ ّ
بالدرجــة األولــى.
الرصــد اعتمــد علــى المحتــوى المتوفــر إمــا علــى صفحــات هــذه القنــوات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
«يوتيــوب» ( )YouTubeو«فايســبوك» ( ،)Facebookوفــي حالــة قنــاة الخرطــوم ُيضــاف إلــى مواقــع
البــث الفضائــي.
ّ
لتعــذر رصدهــا وبقيــة القنــوات عبــر خدمــة
ّ
التواصــل موقعهــا اإللكترونــي ،وذلــك
قناة النيل األزرق
لم تنشر القناة أي خبر أو تقرير أو مادة عن الحرائق.
قناة الشروق الفضائية
لم تنشر القناة أي خبر أو تقرير أو مادة عن الحرائق.
قناة الخرطوم الفضائية
لم تنشر القناة أي خبر أو تقرير أو مادة عن الحرائق.
قناة السودان
لم تنشر القناة أي خبر أو تقرير أو مادة عن الحرائق.

7

صحف
الصيحة
مــن الواضــح أن الموضــوع نــال اهتمــام الصحيفــة بشــكل واســع ،حيــث بعثــت بمراســلتها فــي واليــة كســا،
لتتبــع الحادثــة ومقابلــة األهالــي فــي منطقــة قريقــس ،كمــا تابعــت نتائــج التحقيقــات مــع
انتصــار تقــاويّ ،
تحــرك الحكومــة بخصــوص الحادثــة .نشــرت
مســؤولي الدفــاع المدنــي فــي العاصمــة الخرطــوم ،ومــن ثــم ّ
ـزودة بالصور.
الصحيفــة ســبع مــواد متنوعــة ،بينهــا األخبــار التمهيديــة والتقاريــر الموســعة ،وجميعها نصوص مـ ّ
المــادة األولــى :نُ شــرت فــي  20شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «حرائــق مجهولــة تُ حيــل منــازل قريــة فــي
(حلفــا الجديــدة) إلــى (رمــاد)» .تنــاول الخبــر مــا أســماه بالحرائــق المجهولــة ،والتــي قضــت علــى معظــم منــازل
ويدعــى كريــز عبــد الدائــم األميــن علــي
قريــة قريقــس .اعتمــد الخبــر فــي معلوماتــه علــى أحــد ســكان المنطقــة ُ
كريــز ،ونقلــت عنــه الصحيفــة قولــه« :الجــان غضــب ليحــرق آمــال أهلــي بســرعة غريبــة وحـ ّـول منازلهــم إلــى
رمــاد» .ثــم تابعــت الصحيفــة ،باعتمادهــا علــى ذات المصــدر فــي المعلومــات التــي أوردتهــا ،أن «القصــة بــدأت
ظهيــرة يــوم الخميــس الماضــي أثنــاء خلــود ســكان المنطقــة للقيلولــة ،وفــي أقـ ّـل مــن ثانيــة شـ ّـبت النيــران
فــي أول منــزل دون ســابق إنــذار ودون أي أســباب ،ال مــاس كهربائــي وال شــرارة .فقــط نــار غريبــة لونهــا أخضــر
لتحطــم كل شــيء فــي دقائــق وال
ّ
ولهــا هديــر تعتلــي رأس المنــزل تنبــت مــن األرض وتســري بســرعة البــرق
أحــد يســتطيع االقتــراب منهــا علــى االطــاق» .وختــم الخبــر بــأن قــوات الدفــاع المدنــي «لــم تســتجب لنــداءات
توفــر وقــود لعربــة اإلطفــاء ،والتــزم
القريــة إلخمــاد النيــران ،وعــزا الدفــاع المدنــي عــدم اســتجابته إلــى عــدم ّ
أهالــي القرية بدفــع تكلفــة وقــود عربــة الدفــاع المدنــي ومــع ذلــك لــم تحضــر قــوات الدفــاع المدنــي إلــى
القريــة المنكوبــة».
المــادة الثانيــة :نُ شــرت فــي  23شــباط/فبراير  ،2022بعنــوان «(الصيحــة) تنقــل تفاصيــل مأســوية مــن (قريــة
موســع نُ شــر فــي ذات اليــوم.
قريقــس) المنكوبــة بالحرائــق» ،والمــادة عبــارة عــن خبــر تمهيــدي لتقريــر
ّ
المــادة الثالثــة :نُ شــرت فــي  23شــباط/فبراير ،2022بعنــوان «الجــان العجمــي ُيثيــر الرعــب فــي واليــة كســا...
تتجــول وســط أطــال قريــة قريقــس المنكوبــة وتتحــدث إلــى الضحايــا» .بــدأ التقريــر مــن الخبــر
«الصيحــة»
ّ
المتعلّ ــق بالحرائــق ،ثــم أشــار إلــى زيــارة مراســلة الصحيفــة فــي واليــة كســا انتصــار تقــاوي لقريــة قريقــس
وتجولهــا وســط الــركام وحديثهــا إلــى النــاس هنــاك وســماع روايتهــم .نقــل التقريــر علــى لســان المراســلة ،عبــر
ّ
الهاتــف ،مجموعــة مــن التصريحــات والتوصيفــات للوضــع فــي القريــة .مثــل« :تضيــف انتصــار :الــكل هنــاك
يقــول إنــه جــان غاضــب يقــوم بحــرق المنــازل ،والجميــع يتضـ ّـرع إلــى اللــه كــي يوقــف غضبــه عــن القريــة ،المنــازل
ـزال ويمكــن أن يــزداد العــدد أو حتــى يتضاعــف فــي أي لحظــة ِوفــق روايــة مواطنــي
التــي احترقــت بلغــت  24منـ ً
القريــة ،وتحدثــت إلــى أصحــاب بيــوت ُحرقــت وإلــى شــيخ القريــة» .قبــل نقــل حكايــات النــاس وشــيخ القريــة
تنقــل المراســلة غضــب ســكان القريــة «مــن مســؤولي حكومــة المركــز لكونهــم لــم يكلّ فــوا أنفســهم باالتصــال
وقدمــوا لهــم
بهــم ،بيــد أنهــم يشــكرون حكومــة واليــة كســا ،فقــد زارهــم الوالــي وعــدد مــن المســؤولين
ّ
ونرجــح كفــة
بعــض المعونــات» .عــادت المراســلة ســريعاً للحديــث عــن الجـ ّـن إذ قالــت« :إن األمــر غيــر طبيعــي
ّ
الجـ ّـن ألن الحرائــق علــى فترتَ ــي النهــار والعصــر دون الليــل .يمكــن أن تشــتعل فــي بيتيــن فــي وقــت واحــد وفــي
أماكــن مختلفــة .النــار تبــدأ باللــون األخضــر ثــم األســود ثــم لهــب أحمــر حتــى الميــاه ال تطفئــه» .ثــم عــادت إلــى
التأكيــد علــى أن «الظاهــرة تحتــاج إلــى دراســة مــن علمــاء الجيولوجيــا ربمــا ،لكــن األهالــي مؤمنــون بقضــاء اللــه
وحــد النــاس وأصبحــوا يــداً واحــدة».
وقــدره وصابــرون علــى أمــر اللــه وهــذا األمــر ّ
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جميــع الضحايــا أو ســكان القريــة الذيــن نقلــت عنهــم المراســلة حكايتهــم أرجعــوا الحادثــة إلى «الجـ ّـن الغاضب»،

حتــى اســتخدمت الصحيفــة التعبيــر األخيــر كعنــوان فرعــي فــي التقريــر .ثــم ذهــب التقريــر إلــى شــيخ القريــة عبــد
المنعــم عبــد اللــه العجمــي الــذي أكــد أن األمــر يدعــو إلــى الدهشــة« .نــار بــا مقدمــات تخــرج فــي شــكل لســان
تحولــه إلــى رمــاد ...الجــان ال يســتجيب حتــى للشــيخ الضــو
ـوان تهــدم المنــزل ثــم ّ
نــاري مــن باطــن األرض وفــي ثـ ٍ
شــيخ الحلــة وقارئهــا وإمامها».
يتابــع التقريــر فــي تحليــل الحادثــة مــن زاويــة «الجـ ّـن الغاضــب» ،مســتفيضاً فــي التفاصيــل عــن أرقــام البيــوت
التــي كانــت تحتــرق ســوياً كل ســتة منــازل فــي ذات الوقــت ،ثــم صــاروا ثالثــة ،وهــذا مؤشــر علــى انخفــاض
غضــب الجـ ّـن ،بحســب المراســلة والصحيفــة والمصــادر المحليــة .ثــم صــار التقريــر يناقــش آليــات تخفيــف غضــب
الجـ ّـن بحســب رأي المواطنيــن فــي القريــة.
تســبب
المــادة الرابعــة :نُ شــرت فــي  23شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «الدفــاع المدنــي يتشــكّ ك فــي
ُّ
موســع نُ شــر فــي اليــوم التالــي.
الجــان بحرائــق قريقــس» .عبــارة عــن خبــر تمهيــدي لتقريــر
ّ
المــادة الخامســة :نُ شــرت فــي  24شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «الدفــاع المدنــي :شــكوك حــول (عمــل
الجــان) وراء حرائــق قريــة قريقــس بكســا ...اللــواء عطــا يكشــف عــن إرســال لجنــة مــن الدفــاع المدنــي واألدلــة
بمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي
الجنائيــة
لتقصــي الحقائــق» .التقريــر الــذي جــاء كتغطيــة لنشــاط عــام ُ
ّ
للدفــاع المدنــي ،نقــل عــن قيــادة الشــرطة أنهــا أرســلت «قوة مشــتركة مــن الدفــاع المدنــي واألدلــة الجنائيــة
لتقصــي الحقائــق الكاملــة حــول أســباب الحرائــق
برئاســة مديــر دائــرة الطــوارئ فــي الدفــاع المدنــي ،وذلــك
ّ
المنتشــرة بمنطقــة (قريقــس) بواليــة كســا» .كمــا أكــد التقريــر تشــكيك مديــر اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي
اللــواء شــرطة عثمــان عطــا مصطفــى بــأن تكــون «أســباب الحرائــق بتلــك المنطقــة تعــود لـــ (عمــل الجــان)»،
تلقــوا «معلومــات غيــر مؤكــدة مــن أهــل المنطقــة تُ فيــد بــأن الحرائــق ســببها (عمــل الجــان)،
منبهــاً إلــى أنهــم ّ
ّ
وذلــك عقــب حــرق أهــل القريــة لمزرعــة بداخلهــا شــجرة ُيقيــم بهــا الجــان بحســب المعلومــات التــي وردت
«تدخــل الجــان فــي التسـ ّـبب باشــتعال الحرائــق وارد» ...وأنــه ال يســتطيع أن يجــزم «إذا
ّ
إليهــم» ،وأكــد عطــا أن
بالتقصــي والتحقيــق حــول الحادثــة».
كانــت هنالــك أعمــال جــان حــول الحريــق مــن عدمــه إال
ّ
المــادة السادســة :نُ شــرت فــي  26شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «(الصيحــة) تكشــف معلومــات جديــدة
بشــأن حرائــق قريقــس» .نقــل التقريــر القصيــر عــن المديــر التنفيــذي لمحليــة حلفــا الجديــدة عــادل حســن صالــح،
دمــر الخــط
قولــه« :إن الحرائق التــي اندلعــت بقريــة قريقــس دخلــت يومهــا الثامــن» ،وأشــار إلــى أن «الحريــق ّ
الناقــل لشــبكة ميــاه القريــة» ...وناشــد صالــح الحكومــة المركزيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي «إرســال خبــراء
جيولوجييــن وعلمــاء ورجــال ديــن لدراســة الظاهــرة ومعرفــة األســباب الحقيقيــة للحرائــق ووضــع الحلــول
العاجلــة إلزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف الموقــف» ،وأكــد «اســتمرار نشــوب الحرائــق بمســاكن القريــة».
لتقصــي الحرائــق المجهولــة
المــادة الســابعة :نُ شــرت فــي  2آذار/مــارس  ،2022تحــت عنــوان «وفــد اتحــادي
ّ
ضــم د .شــاع الديــن حســن عــدالن
بحلفــا الجديــدة» .المــادة عبــارة عــن خبــر لوصــول «وفــد تقنــي اتحــادي ّ
ـا لــوزارة الطاقــة والنفــط وأبحــاث الجيولوجيــا ود .محمــد أبــو بكــر رشــدي مديــر معهــد الكيميــاء والفيزيــاء
ممثـ ً
النوويــة فــي هيئــة الطاقــة الذريــة الســودانية ود .رنــدا حســن الصلحــي مديــرة معهــد أبحــاث البيئــة والمــوارد
التخصصــات المختلفــة ...وشــرع
والتصحــر فــي المركــز القومــي للبحــوث وعــدد مــن المهندســين فــي
الطبيعيــة
ّ
ُّ
وتقصــي الحقائــق عــن أســباب الحرائــق مــن المواطنيــن واســتخدام األجهــزة الحديثــة
الوفــد فــي البحــث
ّ
وفحــص التربــة وآثــار الحرائــق بغــرض تحديدهــا والوصــول إلــى األســباب الحقيقيــة للحرائــق ومصدرهــا».
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السوداني
تتعــرض لحرائــق
المــادة األولــى :نُ شــرت فــي  21شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «قريــة بحلفــا الجديــدة
ّ

مــزود بالعديــد مــن الصــور،
الجــن» .المــادة عبــارة عــن خبــر،
مجهولــة تلتهــم المنــازل ومواطنــون يتّ همــون
ّ
ّ
يتنــاول انــدالع الحرائــق فــي إحــدى قــرى قريقــس «ود العجمــي» ،فــي واليــة كســا ،وتنقــل الصحيفــة عــن
شــهود عيــان مــن أهالــي المنطقــة شــرحهم للحادثــة ،ثــم تحليلهــم عــن أســباب النيــران التــي أكــدت الصحيفــة
والجــن ،وإن هنــاك شــيئاً مــا
أنهــا «حســب اعتقادهــم» ،تعــود إلــى الجــن ،وقالــوا «إنــه صــراع بيــن اإلنــس
ّ
أغضــب الجـ ّـن ودفعــه إلــى إشــعال الحرائــق المجهولــة» ،وطالبــوا «المشــايخ ورجــال الديــن بمـ ّـد يــد العــون
حتــى يســاهموا بعلمهــم فــي إيقــاف الحرائــق».

(الســوداني):
المــادة الثانيــة :نُ شــرت المــادة فــي  21شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «والــي كســا لـــ ُّ
جــراء الحرائــق» .لــم ُي ِشــر الخبــر إلــى موضــوع
ّ
ســنتكفل بجبــر الضــرر الــذي أصــاب ســكان قريــة ود العجمــي ّ
الجــن ،اكتفــى فقــط بذكــر الحرائــق وتصريــح شــيخ القريــة الــذي طالــب «حكومــة واليــة كســا بالوقــوف
ّ
معهــم ومســاعدتهم حتــى يتجــاوزوا ِمحنتهــم» ،ثــم نقــل عــن «والــي واليــة كســا خوجلــي محمــد عبــد اللــه
أن حكومتــه ســتقوم بجبــر الضــرر الــذي أصــاب ســكان قريــة ود العجمــي ،وســوف ُيسـ ِّـخر كل إمكانــات الواليــة
لخدمتهــم».
المــادة الثالثــة :نُ شــرت فــي  24شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «شــاهد :اســتمرار الحرائــق بقريــة ود
بمقطعــي فيديــو يصـ ّـوران األضــرار
والمديــر التنفيــذي يســتغيث بحكومــة المركــز» .زُ ّودت المــادة
العجمــي
َ
ُ
التــي تسـ ّـببت بهــا الحرائــق فــي منطقــة قريقــس .نقــل الخبــر عــن شــيخ قريــة ود العجمــي تأكيــده اســتمرار
الحرائــق ،ومطالبتــه «حكومــة واليــة كســا والحكومــة المركزيــة بإرســال خبــراء جيولوجيــا وعلمــاء ديــن للتأكــد
مــن األســباب الحقيقيــة للحرائــق التــي اســتمرت ألســبوع وخلّ فــت أضــراراً نفســية وماديــة لســكان القريــة» .لــم
أن
ُيهمــل الخبــر عالقــة الجـ ّـن بالحرائــق .كمــا أكــد الخبــر علــى لســان المديــر التنفيــذي لمحليــة حلفــا الجديــدةّ ،
مخيمــات ومــواد تموينيــة وإصــاح الخــط الناقــل لشــبكة
قدمتــا
للمتضرريــن ّ
ّ
«المحليــة وحكومــة واليــة كســا ّ
الميــاه».
االنتباهة
المــادة األولــى :نُ شــرت المــادة فــي  21شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «حرائــق مجهولــة تقضــي علــى 19
ـزال بكســا» .خبــر قصيــر يتنــاول الحرائــق فــي قريــة قريقــس مــع اإلشــارة إلــى اتّ هــام الســكان للجـ ّـن.
منـ ً
«متضررو الحرائق المجهولــة بحلفا الجديدة:
المــادة الثانيــة :نُ شــرت فــي  22شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان
ّ
الموســع تفاصيــل جديــدة عــن الحرائــق دون
الحرائــق تتصاعــد منهــا ألســنة دخــان شــديدة الســواد» .نقــل الخبــر
ّ
اإلشــارة أبــداً إلــى دور الجـ ّـن فيهــا ،مشــيراً إلــى أنهــا «ظاهــرة غريبــة لكونهــا تحــدث ألول مــرة بالقريــة».
المــادة الثالثــة :نُ شــرت فــي  24شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «إيفــاد لجنــة للتحقيــق حــول حريــق قريــة
ـورط (الجـ ّـن)» .جــاء التقريــر لتغطيــة احتفاليــة اليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي،
تكهنــات بتـ ّ
(قريقــس) وســط ّ
حيــث نقــل التقريــر عــن مديــر اإلدارة العامــة للدفــاع المدنــي معلومــة فتــح تحقيــق «حــول مالبســات حريــق
قريــة ود العجمــي فــي قريقــس بمحليــة حلفــا الجديــدة بواليــة كســا» .ناقــش التقريــر اتّ هامــات الجـ ّـن التــي
تناولهــا مديــر اإلدارة فــي حديثــه.
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المــادة الرابعــة :نُ شــرت فــي  27شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «تفاصيــل جديــدة حــول حريــق (قريقــس)».

هــي إعــان لنشــر الصحيفــة فــي نســختها الورقيــة تفاصيــل جديــدة بخصــوص الحريــق الســالف الذكــر.
مواقع إلكترونية
سودان تريبون
لم ينشر الموقع أي مادة عن الحادثة.
أخبار اليوم اإللكترونية
لم ينشر الموقع أي مادة عن الحادثة.
سودانايل

المــادة األولــى :نُ شــرت فــي  23شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «الحرائــق الغامضــة فــي حلفــا :عندمــا
والجــن فــي الســودان» .المــادة عبــارة عــن مقــال رأي بقلــم محمــد فضــل علــي
يتحالــف شــياطين اإلنــس
ّ
الــذي ناقــش فرضيــة كــون الجـ ّـن وراء إشــعال تلــك الحرائــق ،معتبــراً أن «وجــود الجـ ّـن والشــياطين مــن الحقائــق
ومقيــد بطبيعــة
العقائديــة واإليمانيــة عنــد إجمــاع المســلمين ،ولكـ ّـن تأثيــره علــى حيــاة النــاس أمــر محــدود
ّ
الوسوســة» .إال أنــه خلــص إلــى ضــرورة التحقيــق «حتــى ال يصبــح النــاس فــي
يتعــدى مرحلــة
الخلــق وال
َ
ّ
المنطقــة المذكــورة وبقيــة النــاس فــي الســودان أســرى للرعــب فــي مواجهــة عــدو مجهــول ...يجــب العمــل
علــى تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن الشــرطة والدفــاع المدنــي وقــوات المطافــئ ومصلحة الجيولوجيــا والعلماء
الشــرعيين» .اســتعان الكاتــب بجلســة تعليميــة دينيــة فيديــو لـــعلي منصــور كيالــي ،بعنــوان «مــن هــم الجـ ّـن؟
وهــل لهــم تأثيــر علــى اإلنســان؟».
قليــا!».
المــادة الثانيــة :نُ شــرت فــي  26شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «حرائــق قريــة قريقــس لننتبــه
ً
المــادة مقــال رأي أيضــاً  ،بقلــم مـــحمد أحمــد الجــاك .اســتخدم الكاتــب لغــة ناقــدة مســتعيناً بحادثــة مشــابهة
وقعــت فــي قريــة مصريــة «اســمها (ميــت الكرمــاء)» حيــث أجمــع أهــل القريــة ومعهــم اإلعــام المصــري علــى
أن ســبب الحرائــق هــو الجـ ّـن« ،ومنــذ ذلــك الزمــان وحتــى اآلن لــم تشــتعل الحرائــق مــرة أخــرى بالقريــة ...يكــون
الجـ ّـن ده نــزل إجــازة بــدون مرتّ ــب؟؟»ُ .يســقط الكاتــب الســيناريو المصــري علــى حرائــق منطقــة قريقــس حيــث
يــروج «كل النــاس بــأن هــذه الحرائــق ســببها الجـ ّـن لدرجــة أن هنالــك شــيخاً يحكــي أنــه طـ َـارد الجـ ّـن مــن بيــت
آلخــر !...لعمــري فــإن هــذه درامــا ســخيفة والجـ ّـن بــريء مــن هــذه األفعــال ...ابحثــوا عــن قصــة قريــة قريقــس...
وموقــع األرض الخاصــة بهــا وموقعهــا وخصائصهــا ومــن هــو الســاعي لشــرائها أو مــن الــذي عنــده مصلحــة
فــي أن يهجرهــا أهلهــا» .ثــم أخــذ الكاتــب ُيعــزّ ز فرضيتــه بعــدد مــن القصــص الشــعبية عــن الجـ ّـن الــذي اتُّ هــم
ـا مــن القريــة ،وجنّ ــي آخــر اتُّ هــم بحــرق محــل تجــاري وكانــت القصــة غيــر
بالســرقة وكان فــي النهايــة اللــص رجـ ً
ـف وجــود الجـ ّـن لكنــه أصـ ّـر علــى براءتــه مــن هــذه الحــوادث.
ذلــك .الكاتــب لــم ينـ ِ
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الراكوبة
حيــرت الســكان ..حرائــق
المــادة األولــى :نُ شــرت فــي  22شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «ظاهــرة غريبــة ّ

تلتهــم مســاكن قريــة بشــرق الســودان دون أي أســباب واضحــة؟» .المــادة هــي إعــادة نشــر تقريــر نشــرته
«الجزيــرة نــت» ،واعتمدنــاه فــي هــذه الدراســة كمــادة حياديــة مــن خــارج اإلعــام الســوداني.
المــادة الثانيــة :نُ شــرت المــادة فــي  23شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «مــا قصــة «نيــران الجــن» التــي
التهمــت عشــرات المنــازل فــي الســودان؟» .المــادة منقولــة عــن موقــع «إرم نيــوز» ،كمــا يشــير محـ ّـرر المــادة
فــي موقــع الراكوبــة .تناولــت قصــة الحرائــق وضلــوع الجـ ّـن فــي إشــعالها ،مــا اضطـ ّـر بعــض ســكان المنطقــة
ـتقر
إلــى جلــب شــيوخ «مــن َ
حفظــة القــرآن الكريــم وبــدأوا يقــرأون اآليــات فــي محاولــة لطــرد الجـ ّـن بعــد أن اسـ ّ
الــرأي علــى أنــه وراء اشــتعال النيــران».
(الجــن)
المــادة الثالثــة :نُ شــرت فــي  26شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «حريــق (قريقــس) بيــن اتهــام
ّ
و(اإلنــس)» .كتبــت مــن قريقــس محاســن أحمــد عبــد اللــه ،تقريــراً يرصــد آراء األهالــي بالحرائــق التــي نشــرت
الرعــب والذعــر بيــن النــاس ،وبالطبــع كان المحــور الرئيــس فــي التقريــر تجريــم الجـ ّـن بهــذه القضيــة أو تبرئتهــم،
الجــن والحرائــق .لكنهــا ســريعاً مــا عــادت لنقــل اآلراء
لكنهــا لــم تُ همــل الــرأي القائــل بانعــدام العالقــة بيــن
ّ
المصـ ّـرة علــى ضلــوع الجـ ّـن فــي الحادثــة.
وكاالت أنباء
وكالة السودان لألنباء ()SUNA
يتفقــد ُ
المتضــررة
األ َســر
ّ
المــادة األولــى :نُ شــرت فــي  22شــباط/فبراير  ،2022تحــت عنــوان «والــي كســا
ّ
بالحرائــق مجهولــة المصــدر بحلفــا الجديــدة» .هــي المــادة الوحيــدة التــي نشــرتها الوكالــة الرســمية ،وهــي
تغطيــة لزيــارة والــي كســا المكلّ ــف أميــن عــام الحكومــة خوجلــي حمــد عبــد اللــه ،إلــى قــرى منطقــة قريقــس
لتفقــد ُ
«األســر التــي تضـ ّـررت جـ ّـراء الحرائــق مجهولــة المصــدر» .لــم تتنــاول التغطيــة أي
ّ
وبالــذات ود العجمــي،
تفصيــل يتعلّ ــق بموضــوع الجـ ّـن ،ولــم يذكــر أي مــن الممثليــن الحكومييــن أو األهالــي موضــوع الجـ ّـن ،فقــط
أشــار إلــى غرابــة الظاهــرة وغمــوض الســبب وراءهــا.
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الخالصات
مــن الواضــح أن القصــة نالــت اهتمــام اإلعــام الســوداني ،المكتــوب واإللكترونــي بشــكل خــاص ،وذلــك
العينــة التــي ُرصــدت فــي هــذه
النعــدام مســاهمة القنــوات التلفزيونيــة فــي تغطيــة الحادثــة ،بنــاء علــى ّ
الدراســة ،وبنــاء علــى المحتــوى الــذي نشــرته هــذه القنــوات عبــر منافذهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي،
البــث الفضائــي.
ّ
وال يمكــن معرفــة إذا مــا نشــرت أي محتــوى متعلّ ــق بالقضيــة مــن خــال خدمــة
التعمــق فيهــا .اكتفــت هــذه
يتّ ضــح مــن ســياق التغطيــة ،امتنــاع وســائل اإلعــام ،التــي تناولــت القصــة ،عــن
ّ
الوســائل بنقــل الخبــر عــن األهالــي أو عــن مصــادر إعالميــة محليــة أو عــن حســابات أفــراد علــى وســائل التواصــل
تقــدم أي صحيفــة أو موقــع إلكترونــي تحقيقــاً بخصــوص هــذه الحرائــق ،باســتثناء إشــارة
االجتماعــي .لــم
ّ
صحيفــة االنتباهــة ،التــي نشــرت فــي  27شــباط/فبراير  ،2022مــادة بعنــوان «تفاصيــل جديــدة حــول حريــق
(قريقــس)» ،وهــي إعــان لنشــر الصحيفــة فــي نســختها الورقيــة تفاصيــل جديــدة بخصــوص الحريــق ،إال أن
توفــرت عــن الحادثــة.
ـدل علــى تحقيــق اســتقصائي إنمــا علــى معلومــات جديــدة ّ
ســياق اإلعــان ال يـ ّ
ال يمكــن فهــم ســبب امتنــاع القنــوات التلفزيونيــة عــن المشــاركة فــي تغطيــة القصــة إال بالتواصــل المباشــر
معنيــة بشــكل واضــح بتحــركات
معهــا ،لكــن بنــاء علــى متابعــة نشــراتها وبرامجهــا اإلخباريــة يمكــن القــول أنهــا
ّ
الحكومــة وبالــذات المركزيــة فــي كل الســياقات السياســية واالقتصاديــة بالدرجــة األولــى ،إذ يتصـ ّـدر الخبــر
الخــاص بالحــراك الشــعبي الثــوري ومجلــس الســيادة الســوداني والحكومــة معظــم المســاحات اإلخباريــة
فــي هــذه القنــوات ،ويبــدو أنــه ومــع محدوديــة المســاحة التلفزيونيــة ســقطت األخبــار البعيــدة عــن المركــز
والبعيــدة عــن ســياق اهتمــام هــذه القنــوات.
ّ
ممثلــة بالوالــي ،تجــاه األهالــي والبحــث
اكتفــت وكالــة األنبــاء الســودانية برصــد تحـ ّـرك حكومــة واليــة كســا
فــي أســباب الحرائــق .هــي الجهــة اليتيمــة التــي لــم تتنــاول قضيــة الجـ ّـن فــي مادتهــا اإلخباريــة ،خالفــاً لباقــي
الوســائل التــي ُرصــدت فــي ســياق هــذه الدراســة .ربمــا هــذا االمتنــاع يعــود إلــى طبيعــة عمــل الــوكاالت
الرســمية الحكوميــة ،التــي تكتفــي بنقــل تحـ ّـركات المســؤولين وتصرفاتهــم تجــاه المجتمــع دون الخــوض بــرأي
الشــارع أو موقفــه.
تفـ ّـرد موقــع ســودنايل بنشــر مقالَ ــي رأي عــن القصــة ،وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الموقــع اإلعالميــة األقــرب إلى
كونــه موقـ َـع رأي أكثــر منــه موقعــاً إخباريــاً  .اكتفــت بقيــة وســائل اإلعــام المرصــودة بنشــر المــواد اإلخباريــة
عــن الحادثــة.
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Sudanese Media Coverage of Kassala Fires: Residents Accuse the Jinn
Residents of the Qariqis area in Kassala, eastern Sudan, were hit by a strange phenomenon
on February 20, 2022. Unexplained fires reduced several houses to ashes, prompting
perplexed citizens to blame the occult “jinn.”

Case Study Background
On February 20, 2022, a seemingly inextinguishable fire broke out unexpectedly in
the village of Qariqis. It spread rapidly and engulfed conical buildings throughout the
village itself, according to eyewitnesses. The area in question is located in Kassala’s
New Halfa locality, eastern Sudan, about thirty kilometres from the city. In their state
of bewilderment, residents accused the “jinn” of reducing more than twenty homes to
ashes.
Since then, the residents of the area have been living in a state of panic and fear. They

found no other explanation than that of the angry “jinn” to justify the otherworldly fire. The
residents felt helpless in the face of this phenomenon, despite their continuous attempts
to extinguish the flames and the arrival of fire trucks from nearby Halfa. Lawyer Othman
Adam – a village resident – told Al-Jazeera Net that it all happened at incredible speed,
making it difficult to control. He stressed that the disaster was not manmade, but rather
supernatural, thereby concurring with the villagers who laid the blame at the feet of the
mad “jinn.”
Several publications and videos were shared on social media, displaying the extent of
the destruction. Flames rapidly spread to other areas for no apparent reason, despite
the sparsity of the houses. Furthermore, the tents that the State had sent as urgent aid
caught fire before reaching the affected areas, though the food items arrived safely.
Residents asked sheikhs to read verses from the Quran, in close proximity to fire trucks,
as a means of expelling the “jinn” from the village.
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The area’s location within the Great African Rift Valley, and proximity to the Atbarah River,
renders fires geologically likely. According to geologist Dr. Farah Saleh, the fire can be
attributed to several reasons other than the “jinn.” Saleh explains to Al-Jazeera Net that
fires can erupt when people mishandle herbs that could also be dispersed by wind. This is
the case in the Northern State where palm trees frequently catch fire. Fires could also be
a deliberate criminal act. Dr. Saleh explains that fires are sometimes produced by nature
in rocky and sandy areas, only when there are deep gas deposits. This typically happens
when gases move from high-pressure areas to low-pressure areas. Rock fragments or
pores in sand layers help gas reach the surface. When it reacts with oxygen, fires can
break out.

Finding a logical explanation for this phenomenon, which caused considerable damage
for the residents of that village, is still the subject of fierce debate.

Monitoring Methodology
The report used a quantitative mechanism to monitor the number and types of information
material tackling the subject and published by the monitored media platforms. In addition,
it analysed the content of said material, in terms of the way sources related to the story
were handled, as well as the objectivity of the published story, particularly the manner in
which the religious aspect was explored.
The topic-related content was searched using the keywords: “Qariqis,” “Kassala,”
“fires,” “jinn,” “Wad al-Ajmi,” and “Halfa” (in Arabic). The news items tackling the fire
were compared to the date the incident happened for the first time on February 17,
2022 to ensure that they match. When the keyword search was unsuccessful, the report
searched for information on the date of the incident, and up to seven days before and
after the incident. All published materials were monitored – including texts, images,
or videos. Monitoring the material published before the spread of the news aims at

addressing the story before it became a confusing “phenomenon,” when the first fire
erupted on February 17, 2022. The fires started before the news of the incident was
widely shared. Monitoring the articles published in the seven days after the fire provides
a more complete picture of the government and the experts’ handling of the incident.
It also facilitates the documenting of the repercussions upon the Sudanese people in
general and the people of Qariqis, Halfa, and the Kassala State in particular.

Monitored Sudanese Media Institutions
For this case study, we relied on the Sudanese media mentioned in the report “Media
Coverage of Religious Freedom and Diversity in Iraq, Lebanon and Sudan,” in addition
to some of the most popular websites on Sudanese social media platforms, as well as
several well-known television channels and traditional newspapers via their websites.
The report monitored twelve Sudanese media platforms, including three newspapers
(Assayha, Al-Sudani, and Al-Intibaha), four websites (Sudan Tribune, Akhbar Al-Youm,
Sudanile, and Alrakoba), the official Sudan News Agency and four TV channels (Blue Nile,
Ashorook satellite channel, Khartoum satellite channel, and Sudan TV).
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Twenty media items were monitored for this present case study, all of which were written
articles with pictures. Traditional newspapers got the lion’s share in terms of story
coverage. They published 15 articles out of the 20. None of the TV channels published

any news story, report, or coverage of the fires on their social media platforms. One
story was published by the official news agency, while four stories were published by
two of the four websites monitored in this study. The Sudan Tribune and Akhbar Al-Youm
websites did not publish any press material on the fires.
Sixteen out of 20 articles claimed that the “jinn” had caused the fire and the remaining
four did not directly refer to it. However, two out of the four articles tackled the “jinn”
topic by mentioning the presence of religious leaders in the village. They also reported
the reactions of people who were surprised by the strangeness of the flames, with
reference to previous material published by the newspaper or website that used the
same description as to the role of the “jinn.” The only article that did not mention the
“jinn” at all was the one published by the official news agency; it covered the measures
taken by the Kassala governor towards the people affected by the fires.
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Conclusions
- The story has certainly caught the attention of the Sudanese media, mainly written
and electronic. However, the TV channels did not contribute to the incident coverage,
based on the media sample monitored in this study and the content published by these
channels on their social media pages. It is not possible to know if they published any
incident-related content on their satellite channels.
- The media outlets that tackled the story did not examine it closely. They only reported
about the families and referred to local media sources or the accounts of individuals on
social media. No newspaper or website investigated these fires, except the Al-Intibaha
daily, which published an article titled “New details about the (Qariqis) Fire” on February
27, 2022. However, it is not strictly an investigative report but rather a compilation of
new pieces of information about the incident.
- It is not possible to understand why TV channels did not cover the story except
through direct communication. Nevertheless, while watching their news bulletins and
programmes, one can clearly notice that they are concerned with the government’s
actions from a political and economic perspective. These TV channels tend to focus
mainly on the popular uprising, Sudan’s Sovereignty Council, and the formation of the
government. Due to the limited TV airtime, local and peripheral news is not covered.
- The Sudan News Agency only monitored the actions of the Kassala State governorate
in trying to reveal the reasons behind the fires and its initiatives towards the people. It is
the only media that did not mention the “jinn” in its article. Perhaps it is due to the nature
of the work performed by official government agencies, which tend to convey the actions
and behaviours of officials toward society without expressing the people’s position or
their own.
- The Sudanile website was the only one to publish two opinion articles. It is indeed more
of an opinion website than a news website. The rest of the media included in the study
only published information briefs about the incident.
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