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كمصدر. المنشور 

إصدار وحدة النشر
قسم االتصال واإلعالم - اليوناميد

unamid-publicinformation@un.org بريد الكتروني
http//unamid.unmissions.org  موقع الكتروني

gplus.to/unamid

flickr.com/unamid-photo

facebook.com/UNAMID

twitter.com/unamidnews

youtube.com/UNAMIDTV

facebook.com/UNAMID.arabic

رئيس التحرير
كارلوس اراجو

محرر
موسي كومالو

الُكتاب
ماتيلدا مويو
صالح محمد

تصميم وجرافيكس
معتز أحمد

تصوير 
محمد المهدي
امين اسماعيل

حامد عبد السالم

مشاركة 
بريانكا تشودري

ايمانويل اماسويلو
ماتيلدا مويو

ديفيد ينق مير
محمد المهدي

ترجمة
نبيل محمد
راندال عيد

الطاهر نورين محمد
العوض العوض

أحمد إبراهيم
عبدالله عبدالرحيم

آدم وار

م لكـــم عـــدد شـــهر يونيـــو  يســـعدني أن أقـــدِّ
2018 مـــن أصـــداء مـــن دارفـــور الـــذي يحتـــوي 
حـــول  ليـــس  ومقابـــات  وصـــور  أخبـــار  علـــى 
فحســـب  دارفـــور  يف  الفريـــدة  احليـــاة  جوانـــب 
وإمنـــا حـــول جهـــود اليوناميـــد املســـتمرة لتســـهيل 

املنطقـــة. يف  الدائـــم  الســـام 
قائـــد  نغونـــدي،  ليونـــارد  الفريـــق  حتـــدث 
إبـــان املقابلـــة التـــي أجرتهـــا  قـــوات اليوناميـــد 
معـــه أصـــداء مـــن دارفـــور عـــن عمليـــة إعـــادة 
التركيـــز بشـــكل  مـــع  للبعثـــة  التشـــكيل احلاليـــة 
ن العســـكري  خـــاص علـــى الـــدور املعقـــد للمكـــوِّ

الصعبـــة. املهمـــة  هـــذه  يف 
»التأثيـــر  بعنـــوان  األساســـية  املقالـــة 
ـــزت  ركَّ التعليـــم«  عبـــر  القـــادم  اجليـــل  علـــى 
يف  التعليـــم  دعـــم  يف  اليوناميـــد  جهـــود  علـــى 
غـــرب دارفـــور مـــن خـــال تســـليم معســـكرها 
إلـــى   2015 أغســـطس  يف  الســـابق  الفرعـــي 
جامعـــة اجلنينـــة الســـتخدامه كحـــرم جامعـــي 
وأصبحـــت  اجلامعـــة  تطـــورت  ومـــذاك  لهـــا. 
جيـــدة جذبـــت  ســـمعة  ذات  تعليميـــة  مؤسســـة 
الســـودان  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن  الطـــاب 

املجـــاورة. والـــدول 
التخلـــص  »مكتـــب  بعنـــوان  أخـــر  مقـــال  يف 
متفجـــرات  ضحايـــا  مســـاعدة  الذخائـــر:  مـــن 
مخلفـــات احلـــرب« ســـلطنا الضـــوء علـــى دعـــم 
مســـاعدة  برنامـــج  عبـــر  للضحايـــا  البعثـــة 

أصيبـــوا  الذيـــن  تأهيـــل  إعـــادة  لتمويـــل  صمـــم 
احلـــرب.  مخلفـــات  متفجـــرات  حـــوادث  يف 
صمـــم هـــذا البرنامـــج لضمـــان حصـــول األســـر 
املتضـــررة مـــن هـــذه احلـــوادث علـــى املســـاعدة 
يحتاجونهـــا.  التـــي  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 
م مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد  قـــدَّ
دارفـــور،  شـــمال  يف  الرائـــد  مشـــروعه  عبـــر 
مـــن  شـــخصاً   20 إلـــى  للدخـــل  مـــدراً  دعمـــاً 
احلـــرب. مخلفـــات  متفجـــرات  ضحايـــا 

للصـــور  جتميعـــاً  الصـــورة  قصـــة  ضمـــت 
مؤقتـــة  قاعـــدة عمليـــات  إنشـــاء  علـــى  وركـــزت 
مبوجـــب  دارفـــور  بوســـط  قولـــو  يف  لليوناميـــد 
.)2017(  2363 رقـــم  األمـــن  مجلـــس  قـــرار 
دارفـــور  مـــن  أصـــداء  أجـــرت  أخيـــراً، 
مقابلـــة مـــع الرســـام التشـــكيلي، محمـــود دفـــع 
اهلل املصـــري الـــذي حتـــدث عـــن أصـــول حبـــه 
مـــه ملجتمعـــه احمللـــي  للرســـم والدعـــم الـــذي قدَّ
واجههـــا  التـــي  التحديـــات  إلـــى  باإلضافـــة 

دارفـــور. شـــرق  يف  التشـــكيليون  الفنانـــون 
ويف حـــن أنَّ أصـــداء مـــن دارفـــور تســـتمر 
نرحـــب  فإننـــا  إخباريـــة،  كمجلـــة  التطـــور  يف 
البريـــد  عبـــر  تعليقاتكـــم  إلرســـال  بآرائكـــم. 
اإللكترونـــي، يرجـــي وضـــع »رســـائل إلـــى احملـــرر 
املوضـــوع  ســـطر  يف  دارفـــور«  مـــن  أصـــداء   /

اإللكترونـــي: البريـــد  الـــى  وإرســـالها 
 unamid-publicinformation@un.org

كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر

عــــــــلــــــــى الــــــــغــــــــالف

نظمت اليوناميد بالتعاون مع نادي الموردة مهرجانًا 
شمال  الفاشر  فــي  السلمي  والتعايش  للسالم 
من  المئات  حضر   .  2017 مــارس   30 فــي  دارفـــور، 
رقــصــات  عــلــي  إشتملت  الــتــي  الفعالية  الــســكــان 
علي  الــضــوء  تسلط  ودرامـــا  غنائي  حفل  شعبية، 
المجتمعات  ــط  وسـ االجــتــمــاعــي  الــســالم  اهــمــيــة 

المحلية. تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد

يرسم  المصرى  الله  دفع  محمود  التشكيلي  -1الفنان 
تحدث  الضعين.  فــي  ــار  ــدي ال ام  منتزه  داخـــل  لــوحــاتــه 
ــور عــن بــدايــات حبه  الــمــصــرى لمجلة أصـــداء مــن دارفــ
فضاًل  المحلي،  لمجتمعه  الخيري  دعمه  وعــن  للرسم 
الفنانون في والية شرق  يواجهها  التي  التحديات  عن 

دارفور. تصوير حسن إسحق، اليوناميد.

كارلوس أراجو
رئيس قسم اإلتصال واإلعالم
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لقاء مع قائد المكّون 
العسكري لليوناميد
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صفحة  2 نساء دارفور يطالبن بالمشاركة في صنع 
القرار والمصالحات وعملية السالم

صفحة  3  تسريح مقاتلين سابقين بجنوب دارفور 
للعودة للحياة المدنية

صفحة  3  اليوناميد تدعم ورشة عمل حول الحكم 
الرشيد في والية وسط دارفور

صفحة  ٤  اليوناميد تساعد في إطفاء الحريق الذي شب 
بمعسكر النيم للنازحين بشرق دارفور

صفحة  ٥  اليوناميد تحتفل باليوم الدولي لحفظة 
السالم التابعين لألمم المتحدة

صفحة ٦  اليوناميد ُتّسلم الحكومة السودانية مركزًا 
للشرطة في غرب دارفور

صفحة 7 اليوناميد تنظم معرضًا للصور ومجسمات 
تفاعلية لقرية دارفورية بالفاشر، شمال دارفور

صفحة  ٨ وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات 
حفظ السالم ومفوض االتحاد األفريقي للسلم 

صفحة  ٩  120 من قضاة المحاكم الريفية يتلقون 
تدريبًا في التوسط في النزاعات بدارفور

ــار  ــ ــ ــب ــ ــ ــم األخ ــ ــسـ ــ قـ

برسيال ماكوتوس
)زمبابوي(

مفوضة الشرطة

اللواء فرانك موشيو كامانزي
 )كينيا(

قائد القوة 

قـــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــبــــــــعــــــــثــــــــة

مكتب التخلص من الذخائر 
باليوناميد: مساعدة ضحايا 

متفجرات مخلفات الحرب

 ٢٠
التأثير في االجيال القادمة 

من خالل التعليم

التعليمالتعليم١٠

قاعدة عمليات اليوناميد المؤقتة في 
قولو في وسط دارفور تتشكل

مقابلة٢٧

مقابلة مع الفنان التشكيلي محمود دفع 
الله المصري

التعليم٣٠ 

ــعــــدد ــ ــذا ال ــ ــ فـــــي هـ الجزء  7  -  عدد ٨

جيريميا نيامين كنغنسلي 
مامابوبولو )جنوب أفريقيا(
المثل الخاص المشترك 

لالتحاد اإلفريقي واألمم 
المتحدة، وكبير وسطاء دارفور

انيتا كيكي قبيهو
)غانا(

نائب المثل الخاص 
المشترك لالتحاد اإلفريقي 

واألمم المتحدة
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األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

تسلم املمثل اخلاص املشترك لليوناميد، جيرمييا مامابولو، ووزير الشؤون االجتماعية لوالية شمال دارفور، يوسف إسحق، يف 27 مارس 2018، التوصيات الصادرة عن ورشة عمل استغرقت 
يومن حول قرار مجلس األمن رقم 1325 بشأن املرأة والسام واألمن. وكان احلدث، الذي نظمته وحدة استشارية اجلندر التابعة للبعثة ووزارة الشؤون االجتماعية يف الفاشر، شمال دارفور، 

جزءاً من فعاليات اليوم العاملي املفتوح يف دارفور. تصوير أمن إسماعيل، اليوناميد.

نساء دارفور يطالبن بالمشاركة في صنع القرار والمصالحات 
وعملية السالم

 2018، مـــارس  و27   26 يومـــي  خـــال 
واليـــات  مـــن  إمـــراة   100 نحـــو  جتمعـــت 
احلكومـــات  ميثلـــن  اخلمـــس،  دارفـــور 
الوالئيـــة وبرملانيـــات وممثـــات عـــن احملليـــات 
والنازحـــات،  املدنـــي  املجتمـــع  ومنظمـــات 
يف مدينـــة الفاشـــر بواليـــة شـــمال دارفـــور 
حلضـــور اليـــوم العاملـــي املفتـــوح حـــول قـــرار 
مجلـــس االمـــن 1325 ) 2000 ( بشـــان املـــرأة 

واألمـــن. والســـام 
النـــوع  استشـــارية  وحـــدة  ونظمـــت 
باليوناميـــد الفعاليـــة التـــي اســـتمرت علـــى 
مـــدى يومـــن حتـــت شـــعار » للنســـاء دور يف 
صنـــع الســـام ( مـــن خـــال الشـــراكة مـــع 
وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة واللجـــان الوالئيـــة 
العاملـــي  اليـــوم  ويشـــكل  بالقـــرار.  املعنيـــة 
للنســـاء ملناقشـــة وتشـــارك  املفتـــوح منبـــراً 
ـــرار  ـــذ الق ـــات النظـــر بشـــأن تنفي األراء ووجه
وأثـــره علـــى املـــرأة يف دارفـــور، عـــاوة علـــى 
مناقشـــة االجنـــازات والتحديـــات مـــن ناحيـــة 

تقويـــة اآلليـــات املنشـــاة لتنفيـــذ القـــرار.

زيـــادة مســـاحة  إلـــى  دعـــت املشـــاركات 
القـــرار  صنـــع  آليـــات  يف  املـــرأة  مشـــاركة 
وإنشـــاء  الســـلمية  والعمليـــة  واملصاحلـــات 
يوظـــف  الســـام  اجـــل  مـــن  للمـــرأة  منبـــر 
ملتابعـــة تنفيـــذ عمليـــة الســـام يف دارفـــور. 
ــى  ــاركات علـ ــت املشـ ــك، حثـ ــى ذلـ ــاوة علـ عـ
ـــات  ـــوع يف والي إنشـــاء وحـــدات استشـــارية الن
العمـــل  خطـــة  واجـــازة  اخلمـــس  دارفـــور 
القوميـــة لتنفيـــذ القـــرار ) 1325 (. وكذلـــك 
م ختـــان  طالـــن بســـن القوانـــن التـــي جتـــرِّ

ااإلنـــاث والـــزواج املبكـــر.
اعلـــّن  باملناســـبة،  كلمتـــه  معـــرض  يف 
الســـيد يوســـف اســـحاق آدم، ممثـــل والـــي 
ـــة  ـــزام احلكوم ـــور، عـــن الت ـــة شـــمال دارف والي
املتعلقـــة  التوصيـــات  تنفيـــذ  علـــى  بالعمـــل 
ــى  ــاركات علـ ــاد باملشـ ــرار ) 1325( واشـ بالقـ
جهودهـــن يف مناقشـــة واستكشـــاف الســـبل 

الكفيلـــة بتنفيـــذ القـــرار.
جيرميايـــا  الســـيد  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
املشـــترك  اخلـــاص  املمثـــل  مامابولـــو، 

لليوناميـــد، يف معـــرض حديـــث، أن النســـاء 
حتـــت كافـــة االوضـــاع يحملـــن همـــوم املجتمـــع 
ايجـــاد  يف  اشـــراكهّن  علـــى  وحـــّث  برمتـــه 
الســـيد  واوضـــح  واالســـتقرار.  الســـام 
مـــن  االجتمـــاع  توصيـــات  بـــأن  مامابولـــو 
شـــأنها أن تدفـــع بعمليـــة الســـام والتنميـــة يف 

االمـــام. إلـــى  دارفـــور 
الســـيدة  قالـــت  مداخلتهـــا،  معـــرض  يف 
استشـــارية  وحـــدة  رئيـــس  كيبيتـــي،  روث 
النـــوع باليوناميـــد، بـــأن املشـــاركات تناقشـــن 
وحتـــاورن مـــن اجـــل الوصـــول إلـــى توصيـــات 
 )  1325  ( القـــرار  تنفيـــذ  بشـــأن  رئيســـية 
ــة يف  ــؤون االجتماعيـ ــوزارات الشـ ــادت بـ واشـ
واليـــات دارفـــور علـــى دعمهـــا لليـــوم العاملـــي 

املفتـــوح حـــول القـــرار.
موســـى،  آدم  حكمـــة  الســـيدة  ودعـــت 
ـــة شـــرق دارفـــور،  احـــدى املشـــاركات مـــن والي
إلـــى التنفيـــذ الفعـــال للتوصيـــات، وعلـــى نحـــو 
خـــاص تلـــك املتعلقـــة بحقـــوق النســـاء وحمايـــة 

أصاألطفال على نطاق دارفور.     
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حضـــر أكثـــر مـــن 50 مشـــاركاً ميثلـــون املجالـــس 
العـــام  القطـــاع  يف  املوظفـــن  وكبـــار  احملليـــة 
ــل  ــًة عمـ ــي ورشـ ــع املدنـ ــة واملجمتـ واإلدارة األهليـ
أقيمـــت مبدينـــة زالنجـــي بوســـط دارفـــور يف 10 
ـــق  ـــو 2018 بدعـــم مـــن قســـم احلوكمـــة وحتقي ماي
ـــاون  ـــد بالتع ـــع لليونامي ـــي التاب االســـتقرار املجتمع

ــة العامـــة.  ــع وزارة احلكـــم احمللـــي واخلدمـ مـ
و قـــدم املشـــاركون خـــال ورشـــة العمـــل توصيـــات 
ـــادئ احلكـــم الرشـــيد يف  ـــق مب ـــدة تشـــمل تطبي عدي
محاربـــة الفســـاد ومتكـــن املجتمـــع املدني وتشـــجيعه 
ــيع  ــة وتوسـ ــات احلكوميـ ــد أداء املؤسسـ ــى رصـ علـ
حجـــم إيـــرادات احملليـــات، فضـــًا عـــن العمـــل علـــى 

تعزيـــز دور اإلدارة األهليـــة. 
ــيد  ــلط السـ ــاركن، سـ ــه املشـ ــال مخاطبتـ خـ
احلوكمـــة  قســـم  ممثـــل  هيرنانـــدز،  مانويـــل 
باليوناميـــد،  املجتمعـــي  االســـتقرار  وحتقيـــق 
الضـــوء علـــى أهميـــة احلكـــم الرشـــيد يف عمليـــة 

دارفـــور.  والتنميـــة يف  الســـام  حتقيـــق 
أّمـــا الســـيد جنـــم الديـــن أدم عبـــد اهلل بريكـــة، 
ــة  ــة بواليـ ــة العامـ ــي واخلدمـ ــم احمللـ ــر احلكـ وزيـ

وســـط دارفـــور، فقـــد أشـــار يف كلمتـــه إلـــى أّن 
الورشـــة مـــن شـــأنها تزويـــد أعضـــاء املجالـــس 

احملليـــة املعينـــن حديثـــاً باملعـــارف الضروريـــة 
للقيـــام مبهامهـــم بطريقـــة مهنيـــة.

تسريح مقاتلين سابقين بجنوب دارفور للعودة للحياة المدنية

أص

مت تسجيل نحو 800 فرد من املقاتلن السابقن، من بينهم نساء، يف نياال، جنوب دارفور، خال عملية مدتها اسبوعان 
نظمها كل من مفوضية السودان لنزع الساح والتسريح وإعادة الدمج والقوات املسلحة السودانية ومفوضية تنفيذ الترتيبات 
األمنية يف دارفور. دعم قسم احلوكمة وحتقيق اإلستقرار املجتمعي التابع لليوناميد املبادرة والتي بدأت يف 26 فبراير 2018. 

تصوير معتز منفل، اليوناميد. 

نظم قسم احلوكمة وحتقيق األستقرار املجتمعي التابع لليوناميد بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي واخلدمة العامة يف 10 
مايو 2018،   ورشة تدريبية حول احلكم الراشد يف زالنجي، وسط دارفور. ميثل املشاركون يف الورشة مؤسسات احلكومة 

الوالئية واملجتمع املدني. تصوير محمد إدريس، اليوناميد.

اليوناميد تدعم ورشة عمل حول الحكم الرشيد في والية وسط دارفور

مقاتـــل   800 حوالـــي  إدمـــاج  إعـــادة  ســـتتم 
أعقـــاب  يف  قريبـــاً  املدنيـــة  احليـــاة  يف  ســـابق 
اكتمـــال عمليـــة تســـريح دامـــت ألســـبوعن كانـــت 
ــاال،  ــك بنيـ ــر 2018 وذلـ ــدأت يف 26 فبرايـ ــد بـ قـ

جنـــوب دارفـــور.
مـــن  مشـــترك  بشـــكل  العمليـــة  نظمـــت 
والتســـريح  الســـاح  نـــزع  مفوضيـــة  قبـــل 

وإعـــادة اإلدمـــاج الســـودانية، وقســـم احلكـــم 
باليوناميـــد،  املجتمعـــي  االســـتقرار  وحتقيـــق 
األمم  وبرنامـــج  العاملـــي،  الغـــذاء  وبرنامـــج 

اإلمنائـــي. املتحـــدة 
ـــون الســـابقون مـــن القـــوات  جـــاء هـــؤالء املقاتل
حـــركات  مـــن  والعديـــد  الســـودانية  املســـلحة 
التمـــرد وقـــد أجريـــت لهـــم جميعـــاً الفحوصـــات 

األمنيـــة والطبيـــة والتقييـــم النفســـي وقدمـــت لهـــم 
محاضـــرات إعـــادة اإلدمـــاج، واســـتلموا بعـــد ذلـــك 
مبلـــغ 1500 جنيـــه ســـوداني لـــكل مقدمـــة مـــن 

ــاج يف املجتمـــع. ــادة إدمـ اليوناميـــد كعـــاوة إعـ
مـــن  هاويـــت،  أمانـــي  ذكرتـــه  ملـــا  ووفقـــاً 
املجتمعـــي  االســـتقرار  قســـم احلكـــم وحتقيـــق 
بتوفيـــر  قامـــت  اليوناميـــد  فـــإن  باليوناميـــد، 
الدعـــم اللوجســـتي والفنـــي بينمـــا قـــدم برنامـــج 
الغـــذاء العاملـــي األغذيـــة وســـيقوم برنامـــج األمم 
املتحـــدة اإلمنائـــي بتيســـير عمليـــة إعـــادة اإلدمـــاج، 
مبـــا يف ذلـــك الدعـــم عبـــر مشـــاريع إدرار الدخـــل.

وذكـــر الســـيد ســـبيل أحمـــد ســـبيل، نائـــب 
للصحفيـــن  متحدثـــاً  دارفـــور،  جنـــوب  والـــي 
»نحـــن يف  بنيـــاال  الوطنيـــة  مبعســـكر اخلدمـــة 
غايـــة االمتنـــان للجهـــود اجلبـــارة التـــي بذلتهـــا 
وإعـــادة  والتســـريح  الســـاح  نـــزع  مفوضيـــة 
اإلدمـــاج وشـــركاؤها يف تنظيـــم هـــذا املعســـكر 
وإعـــادة  الســـابقن  املقاتلـــن  هـــؤالء  لتســـريح 

املجتمـــع. يف  إدماجهـــم 
مســـؤول  موســـي،  إد  شـــكر  جانبـــه  مـــن 
ـــم  ـــى دعمه ـــور، املنظمـــن عل ـــوب دارف ـــب جن مكت
املبـــادرة  أن  إلـــى  وأشـــار  التســـريح.  عمليـــة 
ستســـاعد املقاتلـــن الســـابقن علـــى أن ينعمـــوا 

أفضـــل. أصمبســـتقبل 
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اليوناميد تساعد في إطفاء الحريق الذي شب بمعسكر النيم 
للنازحين بشرق دارفور

يـــوم 17 مـــارس 2018 تأثـــرت أكثـــر مـــن 
2500 أسرة من احلريق الذي اندلع يف أجزاء 
مـــن معســـكر النيـــم للنازحـــن بشـــرق دارفـــور.

ـــادة الســـيد  ـــد، بقي ـــن اليونامي ـــق م زار فري
إنيـــه أكبـــان مســـؤول مكتـــب شـــرق دارفـــور، 
املعســـكر لتحديـــد مـــدى التلـــف واخلســـائر 

التـــي أحدثهـــا احلريـــق.
ـــة  أشـــار الشـــيخ عثمـــان عبدالرحمـــن، نياب
ــد  ــق قـ ــى أن احلريـ ــكر، إلـ ــيوخ املعسـ ــن شـ عـ
اندلـــع أثنـــاء إعـــداد إحـــدى الســـيدات لوجبـــة 
ـــد انتشـــرت  ـــار ق ـــدو أن ألســـنة الن ـــام. ويب طع
لتصـــل  )الهبـــوب(  الريـــاح  بســـبب  ســـريعاً 
ــاً  ــا جميعـ ــوق لتلتهمهـ ــاورة والسـ ــازل املجـ املنـ

وحتيلهـــا رمـــادا.
عبدالرحمـــن  عثمـــان  الشـــيخ  وقـــدر 
وســـبل  واحلبـــوب  املمتلـــكات  يف  اخلســـائر 
كســـب العيـــش مبـــا يقـــارب املائتـــي ألـــف جنيـــه 
ســـوداني )200.000(، ذاكـــراً يف هـــذا الصـــدد 

يضـــم كل أســـرة األمم املتحـــدة واملنظمـــات 
اإلنســـانية األخـــرى بشـــرق دارفـــور لاتفـــاق 
علـــى خطـــة موحـــدة للتدخـــل لدعـــم كافـــة 

باحلريـــق. املتأثـــرة  املجتمعـــات 

»نعـــرب عـــن امتنانـــا لليوناميـــد يف ارســـالها 
لرجـــال اإلطفـــاء وســـيارات اإلطفـــاء حملاصـــرة 

ــائر«. ــد مـــن اخلسـ ــع املزيـ ــنة اللهـــب ملنـ ألسـ
اجتمـــاع  بتنظيـــم  اليوناميـــد  وتقـــوم 

تأثرت أكثر من 2500 أسرة من احلريق الذي اندلع يف أجزاء من معسكر النيم للنازحن بشرق دارفور. زار فريق من اليوناميد، بقيادة السيد إنيه أكبان مسؤول مكتب شرق دارفور، املعسكر 
لتحديد مدى التلف واخلسائر التي أحدثها احلريق. تصوير جمال حماد، اليوناميد.

أص
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ـــد برميـــة حســـب النبـــي، عـــن  الســـيِّد محمَّ
وثيـــق  بشـــكل  للعمـــل  حكومتـــه  اســـتعداد 
الدائـــم  الســـام  لتحقيـــق  اليوناميـــد  مـــع 

دارفـــور. يف  واإلســـتقرار 
يحيـــى  العمـــدة  أعـــرب  جانبـــه،   مـــن 
ـــد آدم )زعيـــم مجتمـــع( وهـــو أيضـــاً  محمَّ
أبـــو  مبعســـكر  األهليـــة  اإلدارة  رئيـــس 
شـــوك للنازحـــن عـــن امتنانـــه لليوناميـــد 
علـــى دورهـــا يف حفـــظ الســـام وحمايـــة 

دارفـــور. يف  املدنيـــن 
عـــام  كل  مـــن  مايـــو   29 يف   يُْحتََفـــُل 
الدولـــي  باليـــوم  العالـــم  يف جميـــع أنحـــاء 
ــدة  ــأمم املتحـ ــن لـ ــام التابعـ ــة السـ حلفظـ
ــن  ــاء الذيـ ــال والنسـ ــع الرجـ ــادة بجميـ لإلشـ
خدمـــوا وال يزالـــون يخدمـــون يف عمليـــات 
علـــى  الســـام  حلفـــظ  املتحـــدة  األمم 
مســـتوى عـــاٍل مـــن االحترافيـــة والتفانـــي 
ــاء ذكـــرى أولئـــك الذيـــن  والشـــجاعة وإلحيـ

الســـام. أرواحهـــم يف ســـبيل  فقـــدوا 

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أص

اليوناميد تحتفل باليوم الدولي لحفظة السالم 
التابعين لألمم المتحدة

يف 29 مايـــو 2018، احتفلـــت اليوناميـــد 
باليـــوم الدولـــي حلفظـــة الســـام التابعـــن 
لـــأمم املتحـــدة حتـــت شـــعار »حفظـــة الســـام 
مـــن  عامـــاً   70 املتحـــدة:  لـــأمم  التابعـــن 

اخلدمـــة والتضحيـــة«.
مبقـــر  أُقيمـــت  التـــي  املناســـبة   حضـــر 
البعثـــة يف الفاشـــر بشـــمال دارفـــور املمثـــل 
الســـيِّد  لليوناميـــد،  املشـــترك  اخلـــاص 
جيرميايـــا مامابولـــو، ونائبـــة املمثـــل اخلـــاص 
ـــا  ـــاً، الســـيِّدة أنيت ـــي ُعيِّنـــت حديث املشـــترك الت
ـــور،  ـــي شـــمال دارف ـــب وال ـــو، ونائ ـــي جبيه كيك
ـــد برميـــة حســـب النبـــي، وممثلـــو  الســـيِّد محمَّ
ــكرية  ــوات العسـ ــى القـ ــاوة علـ ــن، عـ النازحـ

والشـــرطية واملوظفـــن املدنيـــن بالبعثـــة.
ــرض  ــبة عـ ــات املناسـ ــرز فعاليـ ــملت أبـ  شـ
عســـكري وشـــرطي وإنـــزال أعـــام االحتـــاد 
األفريقـــي واألمم املتحـــدة والســـودان والصمـــت 
ملـــدة دقيقـــة واحـــدة، فضـــًا عـــن وضـــع إكليـــل 
الذيـــن  الســـام  حلفظـــة  تكرميـــاً  الزهـــور 

فقـــدوا أرواحهـــم أثنـــاء أداء واجبهـــم. وأدى 
أطفـــال مـــن معســـكر أبـــو شـــوك للنازحـــن 
يف شـــمال دارفـــور أغنيـــة عـــن الســـام وفقـــرة 
دراميـــة صامتـــه مـــن قبـــل مجموعـــة اشـــواق 

ــال. ــام اإلحتفـ ــام يف ختـ السـ
 قـــرأ الســـيِّد املمثـــل اخلـــاص املشـــترك، 
ــام  ــن العـ ــالة األمـ ــو، رسـ ــا مامابولـ جيرمايـ
ــال  ــي قـ ــبة التـ ــذه املناسـ ــدة بهـ لـــأمم املتحـ
فيهـــا أنَّ »عمليـــات األمم املتحـــدة حلفـــظ 
الســـام إســـتثمار أثبـــت جـــدواه يف حتقيـــق 
العالـــم  يف  واإلزدهـــار  واألمـــن  الســـام 
عشـــر  األربعـــة  بالبعثـــات  نشـــيد  ونحـــن 
ــة  ــاعة حلمايـ ــدار السـ ــى مـ ــل علـ ــي تعمـ التـ
ــاف  ــام. واضـ ــة السـ ــز قضيـ ــاس وتعزيـ النـ
ـــدور الهـــام  ـــز ال نحـــن ملتزمـــون كذلـــك بتعزي
تلعبـــه قواتنـــا يف تعزيـــز  الـــذي يجـــب أن 
لاســـتغال  والتصـــدي  اإلنســـان  حقـــوق 

اجلنســـين«. واالنتهـــاك 
دارفـــور،  والـــي شـــمال  نائـــب   وأعـــرب 

احتفلت اليوناميد باليوم الدولي حلفظة السام التابعن لأمم املتحدة يف 29 مايو 2018، برئاسة البعثة يف الفاشر، شمال دارفور. حضر املناسبة التي أُقيمت مبقر البعثة يف الفاشر 
بشمال دارفور املمثل اخلاص املشترك لليوناميد، السيِّد جيرميايا مامابولو، ونائبة املمثل اخلاص املشترك التي ُعيِّنت حديثاً، السيِّدة أنيتا كيكي جبيهو، ونائب والي شمال دارفور، السيِّد 

د برمية حسب النبي. تصوير أمن إسماعيل، اليوناميد. محمَّ
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أكبـــر«.   بفاعليـــة  املجتمعـــات  خدمـــة  مـــن 
وشـــرح املـــازم شـــرطة عبـــد الرحمـــن ســـر 
اخلتـــم ممّثـــل احلكومـــة الســـودانية أّن مركـــز 
تعزيـــز  يف  كبيـــر  بشـــكل  سيســـاهم  الشـــرطة 
واملناطـــق  الريـــاض  يف  واالســـتقرار  األمـــن 

املجـــاورة لهـــا. 
ويركـــز مكـــّون الشـــرطة باليوناميـــد علـــي 
وتســـهيل  للمدنيـــن  الفعليـــة  احلمايـــة  دعـــم 
بيئـــة  وخلـــق  اإلنســـانية  املســـاعدات  إيصـــال 
قـــوات  قـــدرات  بنـــاء  خـــال  مـــن  وقائيـــة 
عـــاوة  دارفـــور.  يف  الســـودانية  الشـــرطة 
مشـــاريع  بتنفـــذ  يقومـــون  ذلـــك،  علـــي 
فريـــق  مـــع  بالتنســـيق  املجتمعيـــة  الشـــرطة 

القطـــري. املتحـــدة  األمم 

 2018 أبريـــل   23 يف  اليوناميـــد  ســـلّمت 
مركـــزاً للشـــرطة مبعســـكر الريـــاض للنازحـــن 
قـــوات  إلـــى  دارفـــور  بغـــرب  اجلنينـــة  يف 

بالواليـــة.  الســـودانية  الشـــرطة 
البعثـــة  جهـــود  مـــن  جـــزء  هـــو  املشـــروع 
ــيع  ــون وتوسـ ــيادة القانـ ــز سـ ــي تعزيـ ــة إلـ الراميـ
يســـاعد  ان  وينتظـــر  باملنطقـــة.  األمـــن  مظلـــة 
الشـــرطة  قـــدرات  رفـــع  يف  الشـــرطة  مركـــز 
واالســـتجابة  احلـــوادث  الســـودانية يف جتنـــب 

املنطقـــة.  إطـــار حـــدود  لهـــا يف 
رئيـــس  مهابـــا  لـــوك  الســـيد  وأكـــد 
املوظفـــن باليوناميـــد يف كلمتـــه بهـــذه املناســـبة 
وحمايـــة  القانـــون  ســـيادة  إنفـــاذ  عمليتـــي  أّن 
الســـتعادة  الرئيـــس  املكـــّون  متّثـــان  املدنيـــن 

مهابـــا:  وأضـــاف  دارفـــور.  يف  الســـام 
ــد  ــإّن تواجـ ــم، فـ ــام احملاكـ ــى نظـ ــة إلـ »باإلضافـ
قـــوة شـــرطة تعتمـــد عليهـــا املجتمعـــات ميّثـــل 
القانـــون.«   ســـيادة  عمليـــة  يف  مهمـــاً  عنصـــراً 
شـــؤون  مستشـــار  أوضـــح  جانبـــه  ومـــن 
إصـــاح الشـــرطة باليوناميـــد، حـــامت طراونـــة أّن 
املشـــروع يعكـــس التعـــاون الوثيـــق بـــن الشـــرطة 
ـــال  ـــة وهـــو مث الســـودانية ومكـــّون الشـــرطة بالبعث
ــور.  ــاء الســـام يف دارفـ ــادرات بنـ ــّي علـــى مبـ حـ
ثمـــرة  املشـــروع  »يشـــّكل  طراونـــة:  وقـــال 
الشـــرطة  ســـلطات  بـــن  مشـــترك  تعـــاون 
ضمـــن  ويأتـــي  واليوناميـــد  الســـودانية 
مبـــادرات بنـــاء القـــدرات املســـتمرة التـــي تقـــوم 
بهـــا البعثـــة بهـــدف متكـــن الشـــرطة احملليـــة 

األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اليوناميد ُتّسلم الحكومة السودانية مركزًا للشرطة 
في غرب دارفور

أص

أص

سلّمت اليوناميد يف 23 أبريل 2018 مركزاً للشرطة مبعسكر الرياض للنازحن يف اجلنينة بغرب دارفور إلى قوات الشرطة السودانية بالوالية. املشروع هو جزء من جهود البعثة الرامية 
إلي تعزيز سيادة القانون وتوسيع مظلة األمن باملنطقة. تصوير الصادق داؤود، اليوناميد.
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ـــات مـــن مركـــز  للنازحـــن وممثـــات املـــرأة األخري
املعـــرض. يف  املشـــاركة  علـــى  التنميـــة 

ممثلـــة  إســـماعيل،  نفيســـة  دعـــت  وأخيـــراً 
النازحـــات، كل أهـــل دارفـــور إلـــى العمـــل مـــن 
احلـــركات  وحثـــت  واالســـتقرار  الســـام  أجـــل 
غيـــر املوقعـــة علـــى االنضمـــام لركـــب الســـام، 
ــا دون ســـام  ــوة نخطوهـ ــة خطـ ــت »أيـ ــث قالـ حيـ
ليســـت خطـــوة لأمـــام وأيـــة تنميـــة دون ســـام 

ــار«. ــا ثمـ ــون لهـ ــن تكـ لـ

ــي 24  ــام يف يومـ ــال واإلعـ ــم اإلتصـ ــم قسـ نظـ
و25 أبريـــل 2018، مهرجانـــاً للتعايـــش الســـلمي 
مجســـمات  تصاحبـــه  للصـــور  معـــرض  بجانـــب 
تفاعليـــة للقـــرى الدارفوريـــة التقليديـــة وذلـــك مبقـــر 
قيـــادة البعثـــة بالفاشـــر، شـــمال دارفـــور. نظـــم 
االحتفـــال حتـــت شـــعار »معـــاً مـــن أجـــل الســـام«.
وشـــملت األنشـــطة كذلـــك أغـــان تراثيـــة قدمهـــا 
فنانـــون محليـــون بجانـــب أعمـــال أخـــرى قدمتهـــا 
الكبيـــرة  الســـودانية  والفنانـــة  الفـــرق  بعـــض 

ــام. ــت للسـ ــي غنـ ــم التـ ــموس إبراهيـ شـ
إضافـــة إلـــى ذلـــك وقعـــت املشـــاركات يف حملـــة 
ـــي تنظمهـــا  ـــن الســـام«، الت » نســـاء دارفـــور يتحدث
اليوناميـــد، علـــى تعهـــد بالعمـــل مـــن أجـــل الســـام. 
ســـوقاً  للمهرجـــان  األخـــرى  الفقـــرات  وشـــملت 
للمصنوعـــات اليدويـــة احملليـــة حيـــث عرضـــت 
ـــك  ـــى ذل ـــع. إل ـــا للبي املجموعـــات النســـوية منتجاته

وزعـــت للحضـــور مـــواد إعاميـــة وتعليميـــة.
وحتدثـــت يف املناســـبة فيحـــاء كـــرم الديـــن، 
بشـــمال  والطفـــل  للمـــرأة  الرئاســـية  معتمـــد 
ــة  ــتعداد احلكومـ ــن اسـ ــت عـ ــي أعربـ ــور، التـ دارفـ
للتعـــاون مـــع اليوناميـــد للعمـــل مـــن أجـــل التنميـــة 

دارفـــور. الســـلمي يف  والتعايـــش 
كارلـــوس  أوضـــح  املهرجـــان  يف  كلمتـــه  ويف 

واالتصـــال  اإلعـــام  قســـم  رئيـــس  أروجـــو، 
باليوناميـــد، أن مـــن أهـــداف أنشـــطة التواصـــل 
بالقســـم تعريـــف الســـكان احملليـــن باألنشـــطة 
ـــور. ـــع أنحـــاء دارف ـــة يف جمي ـــا البعث ـــوم به ـــي تق الت

كومالـــو،  موســـي  أوضحـــت  جانبهـــا  مـــن 
رئيســـة قســـم املنشـــورات والوســـائط املتعـــددة 
ســـانحة  فرصـــة  املناســـبة  هـــذه  أن  بالبعثـــة، 
اليوناميـــد  مـــع  للتفاعـــل  احمللـــي  للمجتمـــع 
ــوك والســـام  ــو شـ ــكري أبـ ــاء معسـ ــكرت نسـ وشـ

اليوناميد تنظم معرضًا للصور ومجسمات تفاعلية لقرية دارفورية 
بالفاشر، شمال دارفور

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نظم قسم اإلتصال واإلعام التابع لليوناميد يف يومي 24 و25 أبريل 2018، معرضاً للصور واألنشطة الثقافية برئاسة البعثة يف الفاشر، شمال دارفور، كجزء من حملة البعثة احلالية »معاً 
من أجل السام«. إشتملت الفعالية علي سوق للمصنوعات اليدوية إستفاد منه املبدعن احمللين. تصوير محمد املهدى، اليوناميد.
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وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم ومفوض 
االتحاد األفريقي للسلم واالمن يقومان بزيارة مشتركة للسودان

كل  أنهـــى   ،2018 أبريـــل   10 يـــوم  يف  
املتحـــدة  لـــامم  العـــام  األمـــن  وكيـــل  مـــن 
جـــان  الســـيد  الســـام،  حفـــظ  لعمليـــات 
األفريقـــي  االحتـــاد  ومفـــوض  الكـــروا  بييـــر 
شـــرقي  اســـماعيل  الســـفير  واالمـــن،  للســـلم 
زيـــارًة مشـــتركة للســـودان هدفـــت إلـــى تقويـــة 
ــدة  ــة بـــن األمم املتحـ ــراكة املهمـ ــتوى الشـ مسـ
ـــك كل  ـــى ذل ـــد عل ـــا أّك ـــي، كم واالحتـــاد االقريق
مـــن االمـــن العـــام لـــامم املتحـــدة انطونيـــو 
االحتـــاد  مفوضيـــة  ورئيـــس  غوتيريـــش 

محمـــد. فكـــي  موســـى  األفريقـــي 
ــيد  ــد السـ ــوم، عقـ ــا اخلرطـ ــدى وصولهمـ ولـ
مـــع  محادثـــات  شـــرقي  والســـفير  الكـــروا 
مختلـــف احملاوريـــن بشـــأن الوضـــع العـــام يف 
دارفـــور وتنفيـــذ تفويـــض اليوناميـــد، مبـــا يف 
ــة.  ــة اجلاريـ ــكيل البعثـ ــادة تشـ ــة اعـ ــك عمليـ ذلـ
اخلامـــس  االجتمـــاع  املســـؤوالن  حضـــر  كمـــا 
والعشـــرين لأليـــة الثاثيـــة للتنســـيق املعنيـــة 
باليوناميـــد يف 5 ابريـــل 2018. ومتثـــل اآلليـــة، 
الســـودان  عـــن حكومـــة  تضـــم ممثلـــن  التـــي 

واالحتـــاد األفريقـــي واالمم املتحـــدة، منتـــدًى 
علـــى املســـتوى االســـتراتيجي يهـــدف إلـــى حـــل 
القضايـــا والتحديـــات ذات الصلـــة باليوناميـــد.

االمـــن  وكيـــل  عقـــد  اخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
اجتماعـــات  شـــرقي  والســـفير  الكـــروا  العـــام 
ــر  ــم وزيـ ــن فيهـ ــن، مبـ ــؤولن احلكوميـ ــع املسـ مـ
ـــدور  ـــم غن ـــة الســـوداني، الســـيد ابراهي اخلارجي
وذلـــك قبـــل توجههـــم إلـــى دارفـــور يف 9 ابريـــل 
دارفـــور  شـــمال  بوالـــي  التقيـــا  حيـــث   ،2018
باالنابـــة ، الســـيد محمـــد برميـــــــة وعقـــدا لقـــاءاً 
ـــة، إضافـــة  ـــة والعاملي مـــع وســـائل االعـــام احمللي
زمـــزم  معســـكر  بزيـــارة  إلـــي  قيامهمـــا  إلـــى 
ـــة شـــمال  ـــة الفاشـــر بوالي للنازحـــن قـــرب  مدين
ـــادات االنازحـــن  ـــا مـــع قي ـــث اجتمع دارفـــور، حي
ــي  ــع األمنـ ــأن الوضـ ــم بشـ ــا إليهـ ــاك وحتدثـ هنـ

ــرى.  ــواغل أخـ ــي وشـ احلالـ
يف  للســـودان  املشـــتركة  الزيـــارة  وتأتـــي 
حيـــث  نطاقـــاً،  أوســـع  اقليميـــة  جولـــة  إطـــار 
واملفـــوض  الكـــروا  األمـــن  وكيـــل  ســـيقوم 
جمهوريـــة  عاصمـــة  بانغـــي،  بزيـــارة  شـــرقي 

افريقيـــا الوســـطى، حيـــث يلتقيـــان مـــع كبـــار 
املســـؤولن احلكوميـــن، إضافـــة إلـــى لقـــاءات 
مـــع مســـؤولين مـــن األمم املتحـــدة واالحتـــاد 
ــع أن يســـلط  األفريقـــي وجهـــات أخـــرى. ويتوقـ
املســـؤوالن يف لقاءاتهمـــا الضـــوء علـــى التعـــاون 
ـــي  ـــن االمم املتحـــدة واالحتـــاد االفريق ـــم ب القائ
ــراع  ــية للصـ ــول إلـــى حلـــول سياسـ ــعياً للوصـ سـ
ـــد. كمـــا ســـيقوم املســـؤوالن  ـــر يف هـــذا البل الدائ
األول  لاجتمـــاع  املشـــتركة  الرئاســـة  بتولـــي 
ــا  ــة أفريقيـ ــم الدوليـــة جلمهوريـ ــة الدعـ ملجموعـ
ــع  ــجيع املجتمـ ــى تشـ ــدف إلـ ــي تهـ ــطى التـ الوسـ
الدولـــي علـــى العـــودة مجـــدداً لانخـــراط يف 
عمليـــة الســـام ودعـــم االحتياجـــات االنســـانية 
العاجلـــة للماييـــن مـــن ســـكان هـــذا البلـــد.

العـــام  االمـــن  وكيـــل  سيســـافر  وكذلـــك 
الكـــروا واملفـــوض شـــرقي إلـــى اديـــس ابابـــا، 
حيـــث ســـيقدمان إحاطـــة مشـــتركة أمـــام مجلـــس 
الســـلم واالمـــن التابـــع لاحتـــاد االفريقـــي يف 
مـــع  لقـــاءات  عقـــد  علـــى  عـــاوة  ابريـــل،   13

مســـؤولن كبـــار يف االحتـــاد األفريقـــي.

يف ختام زيارتهما إلى السودان، زار وكيل األمن العام لأمم املتحدة لعمليات حفظ السام، جان بييرالكروا، ومفوض السلم واألمن باإلحتاد األفريقي، إسماعيل شرقي يف 10 أبريل 2018، 
معسكر زمزم للنازحن قرب الفاشر، شمال دارفور. يظهر يف الصورة، وكيل األمن العام الكروا وهو يخاطب قادة النازحن باملعسكر. تصوير محمد املهدى، اليوناميد.
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١٢٠ من قضاة المحاكم الريفية يتلقون تدريبًا في التوسط 
في النزاعات بدارفور

ـــد  ـــون باليونامي نظـــم قســـم ســـيادة حكـــم القان
احملاكـــم  لقضـــاة  تدريبيـــة  ورشـــاً  مؤخـــراً 
ــن  ــكل مـ ــور، بـ ــات دارفـ ــن واليـ ــع مـ ــة بأربـ الريفيـ
بشـــرق  والضعـــن  دارفـــور  بشـــمال  الفاشـــر 
واجلنينـــة  دارفـــور  بوســـط  وزالنجـــي  دارفـــور 
بغـــرب دارفـــور. وقـــد تلقـــى 120 مـــن القضـــاة 
واإلجـــراءات  الســـودانية  القوانـــن  يف  تدريبـــاً 
ـــة إلجـــراء وســـاطات ناجحـــة  واألســـاليب القانوني
ـــم أيضـــاً نســـخاً  يف النزاعـــات. وقـــد وزعـــت عليه
مـــن الدليـــل القانونـــي باللغـــة العربيـــة كان قســـم 
ســـيادة حكـــم القانـــون باليوناميـــد قـــد نشـــره 

بالتعـــاون مـــع اجلهـــاز القضائـــي الســـوداني.
ســـيادة  قســـم  ابتكـــره  قـــد  الدليـــل  وكان 
حكـــم القانـــون ليكـــون هاديـــاً لقضـــاة احملاكـــم 
الريفيـــة مبختلـــف محليـــات دارفـــور وليســـتخدم 
ـــى مختلـــف  كمرجـــع قانونـــي. ويحتـــوي الدليـــل عل
ـــة واإلجـــراءات  ـــن اإلجـــراءات املدني ـــب قوان جوان
ـــي  ـــات التوســـط الت ـــن عملي ـــة وعناصـــر م اجلنائي
ـــام  ـــة للقي ـــم الريفي ـــة لقضـــاة احملاك ـــر ضروري تعتب
بأعمالهـــم بالكفـــاءة املطلوبـــة. أضيفـــت كملحـــق 
للدليـــل »الئحـــة قانـــون احملاكـــم الريفيـــة ومحاكـــم 
التـــي  الائحـــة  وهـــي   ،»2004 للعـــام  املـــدن 

ــودان. ــاء بالسـ ــس القضـ ـــي رئيـ ــا معال أصدرهـ

املؤسســـات  مـــن  الريفيـــة  احملاكـــم  وتعتبـــر 
الهامـــة يف كل دارفـــور ألن املجتمـــع الدارفـــوري 
يضـــع ثقـــة كبيـــرة يف نظـــم العدالـــة التقليديـــة 
مقارنـــة باآلليـــات الرســـمية. فقضـــاة احملاكـــم 
يف  مجتمـــع  زعمـــاء  أيضـــاً  هـــم  الريفيـــة 
مبـــا  النزاعـــات،  بتســـوية  يقومـــون  محلياتهـــم 
التوســـط  عبـــر  األراضـــي  قضايـــا  ذلـــك  يف 
قانونيـــن  ليســـوا  أنهـــم  إال  واملصاحلـــات 
القانونيـــة.  للمعـــارف  ويفتقـــرون  متدربـــن 
تفويضهـــا  إطـــار  يف  اليوناميـــد،  وتقـــوم 
احلالـــي، باإلســـهام يف تســـوية النزاعـــات مـــن 

خـــال تقويـــة قـــدرات احملاكـــم الريفيـــة للتخفيـــف 
بالنســـبة  فيهـــا  والتوســـط  النزاعـــات  مـــن 

النـــزاع. مســـببات  مـــن  وغيرهـــا  لأراضـــي 
ـــزاع  ـــن أهـــم مســـببات الن ـــة األرض م ـــد ملكي تع
يف دارفـــور. ويعـــود ذلـــك جزئيـــاً لضبابيـــة أنظمـــة 
اســـتخدامات األرض ولتجزئة ســـيادة حكم القانون. 
ووفقـــاً لائحـــة املذكـــورة فـــإن احملاكـــم الريفيـــة 
تتمتـــع بســـلطة نظـــر النزاعـــات املتعلقـــة باألضـــرار 
املـــزارع واملراعـــي أو فقـــدان  التـــي تقـــع علـــى 
املواشـــي إضافـــة للقضايـــا املتعلقـــة بالنزاعـــات 

ــي.  ــدود األراضـ ــول حـ ــأ حـ ــي تنشـ التـ

شارك نحو 30 من قضاة احملاكم الريفية من مختلف محليات والية جنوب دارفور يف ورشة عمل نُظمت مؤخراً يف نياال بدعم من اليوناميد حول قوانن اإلجراءات املدنية واجلنائية وأساليب 
التوسط يف النزاعات مبافيها نزاعات األراضي. تهدف الورشة إلي بناء قدرات قضاة احملاكم الريفية للتوسط يف الصراعات املجتمعية،. تصوير معتز ُمنفل، اليوناميد.

أص
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الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم

يستفيد الطاب من مكتبة جامعة اجلنينة التي كانت ذات يوم معسكراً فرعياً لليوناميد. إستفاد األف الطاب من اجلامعة 
وهم يتطلون الي مستقبل مشرق عقب اكمال دراستهم. تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.
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التأثير في االجيال القادمة من 
خالل التعليم

تحمل سلمى سليمان ذات اإلثنين وعشرين عامًا أحالمًا 
كبيرة، فهي تتخّيل عالمًا تكون فيه قادرة علي التدريس 

وإعداد اآلالف من الشباب ليكونوا مهنيين ويصبحوا 
مواطنين لهم إسهامات قّيمة في المجتمع. 

الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم  

بقلم ماتيلدا مويو
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الــــــــتــــــــعــــــــلــــــــيــــــــم

تقـــول ســـلمى: » أدرس تخصـــص التربيـــة 
ألننـــي عبـــره أريـــد التأثيـــر يف األجيـــال الشـــابة« 
وتفيـــد ســـلمى، طالبـــة ســـنة أولـــى يف كليـــة 
تُعـــد  دراســـتها  أّن  اجلنينـــة  بجامعـــة  التربيـــة 
اخلطـــوة األولـــى علـــى طريـــق حتقيـــق أحامهـــا 
وهـــي واحـــدة مـــن آالف الطـــاب الذيـــن أصبـــح 
بإمكانهـــم إكمـــال التحصيـــل اجلامعـــي والتطلّـــع 

ــد.  ــل اليوناميـ ــد بفضـ ــتقبل واعـ ــى مسـ إلـ
  2015 أغســـطس  يف  اليوناميـــد  أهـــدت 
جامعـــة  إلـــى  باملدينـــة  الفرعـــي  معســـكرها 
اجلنينـــة ليســـتخدم كحـــرم للجامعـــة. ومـــذاك 
تطـــّورت اجلامعـــة وأصبحـــت مؤسســـة تعليـــم 
مـــن  الطـــاب  الســـمعة جتـــذب  عـــاٍل حســـنة 

املجـــاورة.  والـــدول  الســـودان  أنحـــاء  كافـــة 
أّننـــي  »رغـــم  ثقـــة:  بـــكّل  ســـلمى  تتحـــدث 
ــرت  ــور، إختـ ــوب دارفـ ــاال يف جنـ ــة نيـ ــن مدينـ مـ
هـــذه اجلامعـــة لســـمعتها اجليـــدة وأشـــعر أن 
عندمـــا  املســـتقبل  يف  سيســـاعدني  إختيارهـــا 

أشـــرع يف البحـــث عـــن عمـــل.« 
منـــت جامعـــة اجلنينـــة عبـــر الســـنن أضعافـــاً 
ــور  ــة البروفسـ ــر اجلامعـ ــول مديـ ــة. يقـ مضاعفـ
الطيـــب أحمـــد وهـــو يحكـــي تاريـــخ املؤسســـة 
إّن اجلامعـــة افتتحـــت يف أكتوبـــر 2014 بثـــاث 

وكان  زالنجـــي  جامعـــة  مـــن  كجـــزء  كليـــات 
مقّرهـــا مدرســـة ثانويـــة ســـابقة تبرعـــت بهـــا 
ــرب  ــط وغـ ــي وسـ ــل واليتـ ــن فصـ ــة. لكـ احلكومـ
ــتقلة  ــة مسـ ــى مؤسسـ ــة إلـ ــّرر احلوجـ ــور بـ دارفـ
مـــا قـــاد إلنشـــاء جامعـــة اجلنينـــة. َمهـــد تســـليم 
يف  باملدينـــة  الفرعـــي  معســـكرها  اليوناميـــد 
العـــام 2015 الطريـــق لتوســـعة جامعـــة اجلنينـــة 
ــى.   ــن معنـ ــة مـ ــا للكلمـ ــكّل مـ ــة بـ ــح جامعـ لتصبـ
ــاع غـــرب  ــد بقطـ ــول مديرمكتـــب اليوناميـ يقـ
قـــرار تســـليم مقـــر  إّن  الســـيد عمـــر  دارفـــور 
البعثـــة الســـابق جلامعـــة اجلنينـــة جـــاء عقـــب 
إنشـــاء معســـكر البعثـــة الكبيـــر احلالـــي. أرادات 
الفرعـــي  معســـكرها  مقـــر  اســـتخدام  البعثـــة 
باملدينـــة بشـــكل يفيـــد املجتمـــع احمللـــي وألن عـــدد 
ـــاج  ـــد ونظـــراً الحتي ـــة كان يف تزاي طـــاب اجلامع
ـــى  ـــت يســـتوعب هـــذا النمـــو أت املؤسســـة ملقـــر ثاب

ــة.  ــة اجلنينـ ــكر جلامعـ ــليم املعسـ ــرار تسـ قـ
ـــول الســـيد كاِن: »الشـــباب هـــم مســـتقبل  ويق
هـــذه البـــاد وإن كان بوســـعنا دعـــم التعليـــم يف 
ــن  ــن مـ ــن الطـــاب القادمـ ــع بـ ــور واجلمـ دارفـ
خلفيـــات وثقافـــات مختلفـــة فهـــذا يســـاعد يف 

بنـــاء الســـام واملصاحلـــة والتنميـــة«.
وذكـــر كان كذلـــك إّن اليوناميـــد ميكـــن أن تنظـــر 

بعـــن الفخـــر إلســـهامها بجامعـــة اجلنينـــة وذلـــك 
ـــاة إنســـان دارفـــور العـــادي. ـــر اجلامعـــة يف حي ألث

»تطـــّورت  أحمـــد:  البروفســـور  يقـــول 
اآلن  ولهـــا  ســـنوات  ثـــاث  خـــال  اجلامعـــة 
تســـع كليـــات رأت املؤسســـة أنهـــا تتماشـــى مـــع 
النـــاس يف الواليـــة«. تشـــمل الكليـــات  حاجـــة 
التطبيقيـــة  والعلـــوم  والصحـــة  الطـــب  كليـــة 
وتهـــدف  أخـــرى  وكليـــات  والتربيـــة  والقانـــون 
ـــن  ـــة النقـــص يف املهني ـــى مقابل ـــات إل هـــذه الكلي
ــا الواليـــة.       باملجـــاالت األساســـية التـــي حتتاجهـ
باجلامعـــة  متّيـــز  مراكـــز  خمســـة  هنالـــك 
الدراســـات  مركـــز  ضمنهـــا  مـــن  حاليـــاً 
اإلســـامية والســـام والتنميـــة واالســـتراتيجيات 
والتخطيـــط واآلداب والثقافـــة بجانـــب مركـــز 

والســـكانية. اإلنســـانية  الدراســـات 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  مركـــز  يشـــّكل 
تدريبيـــة  ورش  تنظيـــم  يف  األســـاس  احملـــور 

احلكوميـــة.  للـــوزارات  متخصصـــة 
يف  زلنـــا  »مـــا  أحمـــد:  بروفســـور  ويقـــول 
طـــور التوســـعة، سننشـــئ تخصصـــات الزراعـــة 
هبيـــا  منطقتـــي  يف  احليوانيـــة  واملـــوارد 
وفوربرنقـــا علـــى التوالـــي مضيفـــاً  أّن املوقَعـــن 
وســـلمتهما  اليوناميـــد  أقفلتهمـــا  اللذيـــن 

عام.  بشكل  والسودان  دارفور  تطوير  يساهمون يف  وهم   ، متنوعة  مجاالت  اخلريجن يف  بإعداد  يقوم  باحلياة.  ينبض  جامعي  حرم  اآلن  هو  السابق  الفرعي  اليوناميد  معسكر 
اليوناميد. مويو،  ماتيلدا  تصوير 
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ــام 2017  ــن العـ ــر مـ ــة يف أكتوبـ ــة الواليـ حلكومـ
اجلديدتـــن.  للكليتـــن  سيســـتخدمان 

ويقـــول كذلـــك:« لدينـــا حاليـــاً 8.400 طالـــب 
مقارنـــة بقرابـــة 1.300 يف العـــام 2014 تاريـــخ 
ــاث 60  ــبة اإلنـ ــت نسـ ــة. بلغـ ــل اجلامعـ ــة عمـ بدايـ
باملئـــة بينمـــا بلغـــت نســـبة الذكـــور 40 باملئـــة« معزيـــاً 
ســـبب االنحـــراف الدميوغـــرايف  إلـــى رغبـــة اإلنـــاث 
يف البقـــاء بالقـــرب مـــن ديارهـــن بعكـــس الذكـــور. 
ـــور والســـودان اســـتقطبت  وخـــارج إطـــار دارف
ــدراً مـــن  ــدداً مقـ ــام 2017 عـ ــذ العـ ــة منـ اجلامعـ
الطـــاب األجانـــب مـــن دول مثـــل تشـــاد ومصـــر 
وفلســـطن والســـعودية وجنـــوب الســـودان ويتوقـــع 

حضـــور املزيـــد مـــع تنامـــي ســـمعة اجلامعـــة.
اليوناميـــد يف  إســـهامات  الطـــاب  يـــدرك 
ـــراد  ـــة األف ـــدرون تأثيرهـــا يف تنمي ـــم  ويق تعليمه

وكذلـــك املجتمعـــات. 
ـــة العشـــرين عامـــاً  ـــم ابن ـــدة إبراهي تقـــول خال
»منحتنـــا   : القانـــون  كليـــة  يف  تـــدرس  وهـــي 
اليوناميـــد الفرصـــة يف احلصـــول علـــى التعليـــم 
مواصلـــة  بوســـعنا  يكـــن  لـــم  إذ  اجلامعـــي 
أهلنـــا  قـــدرة  لعـــدم  اخلرطـــوم  يف  دراســـتنا 
وأضافـــت  هنالـــك«  الدراســـة  تكاليـــف  علـــى 
أرخـــص  باجلامعـــة  الدراســـية  الرســـوم  أّن 
مـــا يســـهل لعـــدد كبيـــر مـــن النـــاس مواصلـــة 

فيهـــا.  والتســـجيل  التعليـــم 

ويؤيـــد أحمـــد اربـــاب بـــال طالـــب القانـــون 
ــرازا  ــو حـ ــة الكنقـ ــن منطقـ ــاً مـ ــره 21 عامـ وعمـ
مبحليـــة بيضـــة هـــذا الـــرأي ويقـــول إّنـــه اختـــار 
أســـرته  مـــن  قريبـــة  ألنهـــا  اجلنينـــة  جامعـــة 
الســـنة  طالـــب  ويواصـــل  محمولـــة.  وتكاليـــف 
الثالثـــة احلديـــث قائـــًا إن اجلامعـــة مجهـــزة 
باملؤسســـات  مقارنـــة  جيـــد  بشـــكل  وتـــدار 
ــم  ــاء البـــاد، حيـــث ينعـ ــة أنحـ ــابهة يف كافـ املشـ
وتوفـــر  قاعـــات مكيفـــة  بالدراســـة يف  أحمـــد 

املـــاء والكهربـــاء علـــى مـــدار اليـــوم. 
العشـــرين  ابـــن  اســـماعيل  أحمـــد  يقـــول 
كليـــة  يف  أولـــى  ســـنة  طالـــب  وهـــو  عامـــاً، 
أثـــراً  تـــرك  بـــأن  األمـــل  »يحدونـــي  القانـــون: 
يف حيـــاة النـــاس وذلـــك بدفاعـــي عـــن احلقـــوق 

لأفـــراد.  القانونيـــة 
يقـــول محامـــي املســـتقبل املولـــود يف مدينـــة 
الفرعـــي  باملعســـكر  تبرعهـــا  »بعـــد   : اجلنينـــة 
علـــى  احلصـــول  اليوناميـــد  جعلـــت  باملدينـــة؛  
التعليـــم اجلامعـــي متاحـــاً يف مدينتـــه وهـــو اســـتثمار 
»تدعـــم  كذلـــك:  ويضيـــف  املجتمـــع.  يف  مثمـــر 
ـــا عبـــر  ـــال الشـــابة وحتســـن حياتن اليوناميـــد األجي
التعليـــم. ســـاعدونا علـــى وضـــع أســـاس جّيـــد عبـــر 

دعـــم اجلامعـــة يف هـــذه البلـــدة.«
محمـــد،  ســـعد  رأي  كذلـــك  يعكـــس  هـــذا 
35 عامـــاً ووهـــو يـــدرس القانـــون إذ يرغـــب يف 

العمـــل للمجتمـــع املدنـــي ليســـاعد النـــاس علـــى 
نيـــل حقوقهـــم عبـــر تقـــدمي املشـــورة القانونيـــة. 
ويقـــول: »هـــذا واحـــد مـــن أكبـــر املشـــاريع 
التـــي دعمتهـــا اليوناميـــد ونحـــن ســـعداء بـــه ألننـــا 
كمجتمـــع نـــدرك مســـاهمة البعثـــة يف حتســـن 
ـــن كان ميكـــن  ـــا« وأضـــاف أّن الشـــباب الذي حياتن
أن يكونـــوا بـــا عمـــل هـــم اآلن منخرطـــون يف 

ــهم. ــر ألنفسـ ــتقبل زاهـ ــاء مسـ ــم وبنـ العلـ
ويضيـــف محمـــد: »نريـــد كذلـــك أن يأتـــي 
النـــاس مـــن احملليـــات األخـــرى ليتعلمـــوا ويعـــودوا 
ــم.« ــاعدوا مجتمعاتهـ ــم ليسـ ــى ديارهـ ــٍذ إلـ بعدئـ

الدراســـات  إلـــى  إضافـــة  أيضـــاً  للجامعـــة 
والكـــرة  القـــدم  لكـــرة  منشـــآت  األكادمييـــة، 
اســـتضافت  وقـــد  الطاولـــة  وكـــرة  الطائـــرة 
إقليميـــة  مباريـــات   2017 العـــام  يف  اجلامعـــة 
ضمـــت أكثـــر مـــن 1200 مشـــارك يف البطولـــة.

ويضيـــف البروفســـور أحمـــد: إّننـــا ممتنـــون 
لهـــذه املرافـــق ونســـعى دومـــاً لتطويرهـــا«.  

إّن رســـالة اجلامعـــات هـــي  أيضـــاً  ويقـــول 
إنتـــاج املعرفـــة وتطويـــر األفـــكار ومـــن هنـــا دورهـــا 
احليـــوي يف التنميـــة وهـــذا مـــا تســـهم بـــه جامعـــة 

ــة.  ــة واملتنوعـ ــا املختلفـ ــر كلياتهـ ــة عبـ اجلنينـ
تســـتوعب الـــوزارات احلكوميـــة والشـــركات 
احملليـــة معظـــم خريجـــي اجلامعـــة مـــا يســـهم 

ــاد.   يف االقتصـ

الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم

طالبة أثناء امتحان بجامعة اجلنينة. وقد أتاحت املؤسسة آلالف الطاب من دارفور فرصة احلصول على التعليم العالي واملساهمة يف حتسن مجتمعاتهم. تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.

أص
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة

دارفور،  الفاشر، شمال  البعثة يف  برئاسة  أنقوندي داخل مكتبه  ليونارد  أول،  الفريق  اليوناميد،  قائد قوات 
اليوناميد. املهدى،  2018. تصوير محمد  أبريل   26 يف 
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أص

مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة

ــد ــامــي ــون ــي ــل ــري ل ــكـ ــسـ ــعـ ــّون الـ ــ ــك ــ ــم ــ ــد ال ــ ــائ ــ ــاء مــــع ق ــ ــق ــ ل

ــو ــومــال ــي ك ــوسـ ــاء مـ ــقـ ــلـ أجــــــرت الـ

»تعمل القوات العسكرية لليوناميد حاليًا كقوة أمنية مخفضة غير أّنه ال يوجد 
ما يمنعنا من التزاماتنا تجاه تفويض البعثة ونستمر في عملياتنا بالقدرات 

المتبقية«. لقاء مع قائد قوات اليوناميد.
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بـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــســـــــــالم

يف يـــوم 8 أغســـطس 2017 ُعـــّن الفريـــق 
الكينـــي  نقونـــدي،  موريوكـــي  ليونـــارد 
وذلـــك  اليوناميـــد  لقـــوات  قائـــداً  اجلنســـية، 
املتحـــدة  لـــأمم  العـــام  األمـــن  قبـــل  مـــن 

اإلفريقـــي. االحتـــاد  مفوضيـــة  ورئيـــس 
مـــن  أصـــداء  مـــع مجلـــة  اللقـــاء  هـــذا  يف 
دارفـــور حتـــدث الفريـــق نقونـــدي بالتفصيـــل 
عـــن عمليـــة إعـــادة تشـــكيل البعثـــة اجلاريـــة 
هيـــكل  يف  بهـــا  املرتبطـــة  والتعديـــات  اآلن 
عمليـــات املكـــّون العســـكري لإليفـــاء مبتطلبـــات 
قـــرار مجلـــس األمـــن الدولـــي 2363 ذو النهـــج 
الثنائـــي األبعـــاد الـــذي يشـــمل حفـــظ الســـام 
ــام  ــاء السـ ــظ وبنـ ــرة وحفـ ــل مـ ــة جبـ يف منطقـ

يف بقيـــة أنحـــاء دارفـــور.

عمليـــة  مـــن  األولـــى  املرحلـــة  تضمنـــت  س: 
إعـــادة تشـــكيل البعثـــة خفـــض املكـــّون العســـكري 
املواقـــع  مـــن   11 إغـــاق  مـــن  ذلـــك  ومـــا تطلبـــه 
مـــع  العســـكري  املكـــّون  تعامـــل  كيـــف  امليدانيـــة. 

واجباتـــه يف ظـــل هـــذا اخلفـــض؟
قـــرار  بتنفيـــذ  اليوناميـــد حاليـــاً  تقـــوم  ج: 
مجلـــس األمـــن الدولـــي 2363 )2017( علـــى 
مـــن  األولـــى  املرحلـــة  تتضمـــن  مرحلتـــن: 
النهـــج  ذات  البعثـــة  تشـــكيل  إعـــادة  عمليـــة 
الثنائـــي األبعـــاد الـــذي يشـــمل حفـــظ الســـام 
ـــك عناصـــر  ـــزال هنال ـــا ت ـــث م ـــرة حي ـــل م يف جب
لعبـــد  تابعـــة  الســـودان  حتريـــر  جيـــش  مـــن 
الواحـــد محمـــد نـــور تعمـــل باملنطقـــة، وحفـــظ 
دارفـــور.  أنحـــاء  بقيـــة  يف  الســـام  وبنـــاء 

يتعلـــق  مـــا  يف  حثيثـــاً  ســـيراً  البعثـــة  ســـارت 
خفـــض  فيهـــا  تعـــّن  التـــي  األولـــى  باملرحلـــة 
املكـــّون العســـكري بثـــاث كتائـــب. ويف حقيقـــة 
ــا  ــا ذلـــك الرقـــم حيـــث أننـ األمـــر لقـــد جتاوزنـ
لـــم نكتـــف بترحيـــل ثـــاث كتائـــب فقـــط مـــن 
ولكننـــا  وبوركينافاســـو  ونيجيريـــا  باكســـتان 
املنغولـــي  الثانـــي  املســـتوى  مستشـــفى  قفلنـــا 
 11 قفلنـــا  فقـــد  ذلـــك  إلـــى  إضافـــة  أيضـــاً. 
حلكومـــة  وســـلمناها  امليدانيـــة  املواقـــع  مـــن 
قـــرار مجلـــس  الســـودان بحســـب مقتضيـــات 

.2363 الدولـــي  األمـــن 
لليوناميـــد  العســـكرية  القـــوات  تعمـــل 
حاليـــاً كقـــوة أمنيـــة مخفضـــة. وكان أكثـــر مـــن 
ــون  ــوا يتلقـ ــن كانـ ــم مـ ــض هـ ــذا اخلفـ ــعر بهـ شـ
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خدماتنـــا. غيـــر أنـــه ال يوجـــد مـــا مينعنـــا مـــن 
ــتمر يف  ــة ونسـ ــض البعثـ ــاه تفويـ ــا جتـ التزاماتنـ

املتبقيـــة. بالقـــدرات  عملياتنـــا 
الثانيـــة  باملرحلـــة  اآلن  البعثـــة  متـــر  س: 
مـــاذا  البعثـــة.  تشـــكيل  إعـــادة  عمليـــة  مـــن 
يعنـــي ذلـــك مـــن حيـــث التعديـــات العملياتيـــة 

العســـكري. للمكـــّون 
ج: املرحلـــة الثانيـــة هـــي حقيقـــة املرحلـــة 
البعثـــة  تشـــكيل  إعـــادة  عمليـــة  مـــن  األخيـــرة 
ــا الوصـــول للرقـــم 8735  وينبغـــي علينـــا خالهـ
يف عـــدد اجلنـــود، وهـــو العـــدد الـــذي حـــدده 
صـــدر  الـــذي  الدولـــي  األمـــن  مجلـــس  قـــرار 
الهـــدف  2018. يتضمـــن هـــذا  يونيـــو  بنهايـــة 
مـــع  أخـــرى  كتائـــب  لثـــاث  آخـــر  تخفيـــض 

القـــوات  مـــن  املزيـــد  قـــوي خلفـــض  احتمـــال 
للوصـــول للعـــدد أعـــاه مـــن القـــوات. الكتائـــب 
ـــة  الثـــاث املســـتهدفة للخفـــض اإلضـــايف للمرحل
الثانيـــة مـــن أثيوبيـــا والســـنغال وروانـــدا. إضافـــة 
إلـــى ذلـــك ســـيتم خفـــض الكتيبـــة الهندســـية، 
ـــاط األركان  ـــن ضب ـــة م ـــك 100 وظيف مبـــا يف ذل

مـــن أجـــل الوصـــول للقـــوة املطلوبـــة.
العســـكري  املكـــّون  فـــإن  الواقـــع  ويف 
للتأقلـــم  أعـــاد هيكلـــة نفســـه  قـــد  لليوناميـــد 
للهيـــكل  ووفقـــاً  األبعـــاد.  ثنائـــي  النهـــج  مـــع 
اآلن  لديـــه  العســـكري  املكـــّون  فـــإن  اجلديـــد 
يف  الســـام  حفـــظ  قطـــاع  فقـــط:  قطاعـــان 
مـــرة  جبـــل  عمـــل  فريـــق  عمليـــات  منطقـــة 
ــاء دارفـــور.  ــة أنحـ ــاع الثانـــي يضـــم بقيـ والقطـ
 1 منـــذ  الهيـــكل  بهـــذا  العمـــل  بدأنـــا  وقـــد 
مـــارس 2018 بتخفيـــض ثاثـــة قطاعـــات هـــي 
الشـــرقي  والقطاعـــن  الشـــمال  يف  القيـــادة 
يف  قطاعـــن  إقامـــة  أمـــر  لتيســـير  والغربـــي 

املســـؤولية.  منطقـــة 
هـــو  أهميـــة  واألكثـــر  الثالـــث  األمـــر 
قولـــو  يف  املؤقتـــة  العمليـــات  قاعـــدة  إنشـــاء 
يف وســـط منطقـــة جبـــل مـــرة وهـــي املنطقـــة 
التـــي لـــم تكـــن ميســـورة الوصـــول إليهـــا مـــن 
ليكـــون  أنـــه  البعثـــة  رأت  الســـابق.  يف  قبلنـــا 
باملنطقـــة  لنـــا عمليـــات حفـــظ ســـام فعالـــة 
فإننـــا نحتـــاج لتأســـيس قاعـــدة باملنطقـــة علـــى 
وجـــه الســـرعة، وقـــد حققنـــا مـــا يلـــي منـــذ 
قطعـــة  الســـودان  حكومـــة  لنـــا  أن خصصـــت 
األرض يف 28 ينايـــر مـــن هـــذه الســـنة. بعـــد 
ــرك  ــص األرض حتـ ــن تخصيـ ــد مـ ــبوع واحـ أسـ
املنطقـــة  إلـــى  لليوناميـــد  العســـكري  املكـــّون 
بواســـطة  القاعـــدة  لبنـــاء  التمهيـــد  وبـــدأ 
قريبـــاً  البنـــاء  ســـيكتمل  الهندســـية.  الكتيبـــة 
بالرغـــم مـــن التحديـــات املرتبطـــة بالبنـــاء يف 
يلينـــا كمكـــّون عســـكري  مـــا  بكـــر. ويف  أرض 
حلظـــة  عملياتنـــا  بدأنـــا  فإننـــا  لليوناميـــد 
الوصـــول إلـــى قولـــو وســـتنضم إلينـــا الحقـــاً 
البنـــاء.  اكتمـــال  عنـــد  األخـــرى  املكّونـــات 
يف  متامـــاً  متمركـــز  اآلن  العســـكري  املكـــّون 

بالفعـــل  وميـــارس  املؤقتـــة  العمليـــات  قاعـــدة 
تيســـير  حيـــث  مـــن  الســـام  حفـــظ  عمليـــات 
للمجتمـــع احمللـــي. العـــون اإلنســـاني  وصـــول 

العســـكري  املكـــّون  يتواصـــل  كيـــف  س: 
لليوناميـــد مـــع مكّونـــات البعثـــة األخـــرى ومـــع 
عمليـــة  خـــال  خاصـــة  اخلارجيـــن،  الاعبـــن 

اآلن؟ اجلاريـــة  البعثـــة  تشـــكيل  إعـــادة 
اليوناميـــد بعثـــة متكاملـــة يعمـــل فيهـــا  ج: 
بصـــورة  واملدنيـــون  العســـكريون  األفـــراد 
تضامنيـــة وليـــس باســـتطاعة أي مـــن املكّونـــات 
ـــات  ـــع املكّون ـــة لوحـــده. فجمي ـــة البعث ـــذ والي تنفي
ـــل  ـــا البعـــض. فالتضامـــن ميث ـــى بعضه ـــاج إل حتت
بعثـــة  اليوناميـــد  وباعتبـــار  العمـــل.  مفتـــاح 
العســـكري  املكـــّون  مـــن  كل  يعمـــل  متكاملـــة، 
تنســـيق  تتســـم  بطريقـــة  واملدنـــي  والشـــرطي 
عـــال لتحقيـــق مجموعـــة مـــن األهـــداف، مـــع 
ـــراء  ـــر الغ ـــّون العســـكري يوف ـــأن املك ـــّر ب ـــا نق أنن
البعثة.واملكـــّون  متاســـك  علـــى  يعمـــل  الـــذي 
ـــه يف هـــذا الســـياق.  العســـكري فخـــور باجنازات
أيضـــا تعمـــل البعثـــة بالتعـــاون مـــع فريـــق األمم 
املتحـــدة القطـــري وحكومـــة الســـودان، حيـــث 
ـــى  أن ألقســـام البعثـــة خبـــراء لديهـــم القـــدرة عل
ــق  ــودان وفريـ ــة السـ ــع حكومـ ــاءة مـ ــل بكفـ العمـ

االمم املتحـــدة القطـــري وعامـــة املواطنـــن.
علـــى  الضـــوء  تســـليط  ميكنـــك  هـــل  س: 
واجههـــا  التـــي  والتحديـــات  اإلجنـــازات  بعـــض 
مرحلـــة  خـــال  لليوناميـــد  العســـكري  املكـــّون 
إعـــادة التشـــكيل هـــذه؟ وبـــأي طريقـــة يتعامـــل 

التحديـــات؟  هـــذه  مـــع  العســـكري  املكـــّون 
إّن  ثقـــة  بـــكل  أقـــول  أن  أســـتطيع  ج: 
االهـــداف احملـــددة يف قـــرار مجلـــس األمـــن 
علـــى  تنفيذهـــا  يجـــري   )2017(  2363 رقـــم 
ولكـــن علينـــا  املاثلـــة  التحديـــات  مـــن  الرغـــم 
حتديـــات  هنـــاك  دائمـــاً  بأنـــه  نعتـــرف  أن 
املكـــّون  واجـــه  فقـــد  عمليـــات.  بيئـــة  أي  يف 
بعمليـــة  القيـــام  خـــال  حتديـــات  العســـكري 
إلعـــادة الفـــرق العســـكرية إلـــى بلدانهـــا والتـــي 
جـــرت خـــال موســـم األمطـــار. كانـــت العمليـــة 
ــة وعـــدم  ــورة الطـــرق احملليـ ــبة لوعـ ــة نسـ صعبـ

ــالم ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــــنــــــــاء الـ

قاعدة  إنشاء  هو  أهمية  واألكثر  الثالث  »األمر 
وسط  في  قولو  في  المؤقتة  العمليات 
التي  المنطقة  وهي  مرة  جبل  منطقة 

من  ميسورًا  إليها  الوصول  يكن  لم 
السابق«. في  قبلنا 

25 أبريل 2018، ، بزيارة ميدانية  قام قائد قوات اليوناميد، الفريق أول، ليونارد أنقوندي ) الثاني من اليمن( يف 
قاعدة  تأسيس  يف  احمُلــرز  التقدم  علي  ووقــف  احمللية  بالسلطات  إلتقي  حيث  ــور،  دارف بوسط  قولو  منطقة  إلــي 

اليوناميد. المن،  مورنغ  تصوير  املنطقة.  يف  للبعثة  التابعة  املؤقته  العمليات 
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بـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــســـــــــالم

زار مؤخراً قائد قوة اليوناميد، الفريق أول ليونارد نغوندي سورتوني، شمال دارفور، حيث قام بتقييم الوضع األمني وأطلع على القضايا املتعلقة بالنازحن واملزارعن والرعاة 
2018، جزءاً من  27 فبراير  التي جرت يف  القوة،  زيارة قائد  للبعثة. وتعتبر  التابع  التجمع  يواجهها حفظة السام يف موقع  التي  التشغيلية  التحديات  املنطقة. وناقش أيضا  يف 

اليوناميد. كولي،  أنسومانا  تصوير  دارفور.  أنحاء  جميع  والصراع يف  النزوح  من  املتضررين  املدنين  املستمرة حلماية  البعثة  جهود 

ــة. وقـــد متثـــل  ــر البنـــى التحتيـــة يف الواليـ توفـ
بهيـــكل  التقّيـــد  يف  اآلخـــر  الكبيـــر  التحـــدي 
إعـــادة التشـــكيل املقتـــرح الـــذي يفتـــرض علـــى 
جميـــع مكّونـــات البعثـــة التوافـــق معـــه. ومـــع 
ذلـــك، وعلـــى الرغـــم مـــن جميـــع التحديـــات 
روح  علـــى  نحافـــظ  زلنـــا  مـــا  املرافقـــة، 
ــق  ــا كفريـ ــب عليهـ ــة ونواظـ ــتقامة والنزاهـ االسـ
عمـــل. أيضـــاً وضـــع املكـــّون العســـكري تدابيـــر 
تنســـيقية  فرقـــاً  خصـــص  بحيـــث  إضافيـــة 
لضمـــان تواجـــد فريـــق تنســـيق حيثمـــا يكـــون 
املكـــّون  مســـؤولية  لدائـــرة  تداخـــل  هنـــاك 
مكـــّون  أي  مســـؤولية  دائـــرة  مـــع  العســـكري 
آخـــر، حتـــى نضمـــن أأأّن اجلميـــع علـــى درايـــة 
مبـــا يقـــوم بـــه املكـــّون العســـكري ضمـــن دائـــرة 
حـــال  مكـــّون، ويف  لـــكل  املســـؤولية اخلاصـــة 
تطلـــب األمـــر ســـّد العجـــز لضـــرورة عســـكرية، 
أن يكـــون ذلـــك علـــى النحـــو املناســـب بقـــدر 
اإلمـــكان مـــن أجـــل ضمـــان تنفيـــذ املهمـــة يف 

املناســـب. الوقـــت 
ــابق  ــه مـــن السـ ــول إّنـ س:  هـــل نســـتطيع القـ
ألوانـــه تقييـــم أثـــر إعـــادة التشـــكيل هـــذه علـــى 

املضيـــف؟ املجتمـــع 
ج: متّكنـــت اليوناميـــد مـــن إيصـــال اخلدمـــات 
منطقـــة  ضمـــن  احملتاجـــة  للمجتمعـــات 
مســـؤوليتها بصـــورة فعالـــة، مـــع أن املجتمعـــات 

اليوناميـــد  انســـحبت منهـــا  التـــي  املناطـــق  يف 
ــة.  ــاب البعثـ ــاً بغيـ ــعوراً حقيقيـ ــعرت شـ ــا شـ رمبـ
بقـــدر  بالتحـــدي  ملـــيء  دارفـــور  إلقليـــم 
والتضاريـــس  باالقتصـــاد  األمـــر  يتعلـــق  مـــا 
واملنـــاخ والســـامة واألمـــن والعـــون اإلنســـاني. 
مـــن  الرغـــم  وعلـــى  املضيفـــة،  فاحلكومـــة 
قـــدرات  لديهـــا  ليســـت  جهودهـــا،  تضافـــر 
اخلدمـــات  إليصـــال  كافيـــة  مؤسســـية 
املنظمـــات  أن  كمـــا  األساســـية.  االجتماعيـــة 
العـــون  العاملـــة يف مجـــال  األخـــرى  الدوليـــة 
الكاملـــة  القـــدرات  إلـــى  تفتقـــر  اإلنســـاني 
إليصـــال املســـاعدة املطلوبـــة. ويف احلقيقـــة، 
باليوناميـــد  يدفـــع  الـــذي  الوضـــع  هـــو  هـــذا 
مـــن  انتقاليـــة  خطـــة  إيجـــاد  بشـــدة  لتتبنـــى 
لاحتياجـــات  تقييـــم  إجـــراء  تســـهيل  شـــأنها 
مـــن  وذلـــك  اإلقليـــم  يف  املتوفـــرة  والقـــدرات 
ـــد  ـــام األمـــر عن ـــال زم ـــة انتق أجـــل تســـهيل عملي

املطـــاف.      نهايـــة  يف  اليوناميـــد  مغـــادرة 
باملســـاواة  ملتزمـــة  املتحـــدة  األمم  س: 
جتـــاه  املطلـــق  التســـامح  وعـــدم  اجلنســـن  بـــن 
االســـتغال اجلنســـي واالعتـــداء اجلنســـي وحمايـــة 
مـــن  القانـــون،  ســـيادة  واحتـــرام  اإلنســـان  حقـــوق 
بـــن أمـــور أخـــرى. إلـــى اي مـــدى كان التـــزام املكـــّون 

القيـــم؟ بهـــذه  بالتحلـــي  العســـكري 
لـــكل  األســـاس  حجـــر  هـــو  االنضبـــاط  ج: 

الـــذي  هـــو  األمـــر  وهـــذا  عســـكري  تنظيـــم 
عـــن  مختلفـــة  العســـكرية  مهنـــة  يجعـــل 
التوجيهـــات  فإطاعـــة  املهـــن.  مـــن  غيرهـــا 
واألوامـــر، إضافـــة إلـــى التقيـــد بقواعـــد األمم 
املتحـــدة ولوائحهـــا املتصلـــة مبنـــع االســـتغال 
واالعتـــداء اجلنســـين هـــي جـــزء مـــن الثقافـــة 
العســـكرية. وفعليـــاً فقـــد التزمـــت اليوناميـــد 
خـــال  ألننـــا  املجـــال  هـــذا  يف  باالنضبـــاط 
الســـنوات الثـــاث املاضيـــة لـــم جنـــد إدعـــاًء 
ـــق باالســـتغال اجلنســـي  ـــراً يتعل واحـــداً او تقري
أو االعتـــداء اجلنســـي ضـــد املكـــّون العســـكري 
االنضبـــاط  يعتبـــر  وكذلـــك  باليوناميـــد. 
ــذ  ــى تنفيـ ــود علـ ــز اجلنـ ــاء تركيـ ــاح يف إبقـ املفتـ
تفويـــض البعثـــة وضـــرورة االحتـــرام الكامـــل 
ــؤالء  ــاء هـ ــن جـ ــاس الذيـ ــة والنـ ــة احملليـ للثقافـ
ــاواة  ــألة املسـ ــبة ملسـ ــم. بالنسـ ــود خلدمتهـ اجلنـ
بـــن اجلنســـن وســـط اجليـــش، جتـــدر اإلشـــارة 
إلـــى أّن أي قائـــد عســـكري يقاتـــل مبـــا تتوفـــر 
اليوناميـــد  ويف  عســـكرية.  قـــوة  مـــن  لديـــه 
يقاتـــل قائـــد  القـــوات مبـــا حتـــت قيادتـــه مـــن 
املســـاهمة  البلـــدان  توفرهـــم  الذيـــن  اجلنـــود 
العســـكرية  التشـــكيات  بعـــض  باجلنـــود. 
العنصـــر  عليهـــا  يطغـــى  البلـــدان  هـــذه  مـــن 
اآلخـــر  البعـــض  يبـــذل  بينمـــا  النســـوي، 
التـــوازن  علـــى  للحفـــاظ  جهدهـــم  قصـــارى 
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ــالم ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــــنــــــــاء الـ

أص

ومعدات  تعليمية  مواد  إلي  باإلضافة  الشرب  ملياة  وصهريج  تأهيلها  إعادة  مت  دارسيًة  فصوالً    ،2018 مايو   23 يف  أنقوندي  ليونارد  أول،  الفريق  اليوناميد،  قوات  قائد  سلم 
املستمر  اليوناميد  دعم  من  جزء  هو  للبعثة،  التابعن  النيبالين  السام  نفذه حفظة  الذي  املشروع  دارفور.  الفاشر، شمال  للبنن يف  األساسية  ذوالنورين  مدرسة  إلى  رياضية، 

اليوناميد. المن،  مورنغ  تصوير  دارفور.  أنحاء  جميع  للتعليم يف 

املســـاواة  بـــن اجلنســـن. فمناصـــرة مســـألة 
بـــن اجلنســـن مـــا زالـــت الوســـيلة األفضـــل 
لزيـــادة تشـــجيع البلـــدان املســـاهمة باجلنـــود 
علـــى زيـــادة نســـبة مشـــاركة العنصـــر النســـوي 
االجتاهـــات  اجلنـــود.  نشـــر  عمليـــات  ضمـــن 
احلاليـــة تشـــير إلـــى حتســـن ملحـــوظ يف هـــذا 

املجـــال، غيـــر أّن وتيـــرة التقـــدم مـــن املمكـــن 
أن تكـــون أســـرع. يف الوقـــت احلالـــي تشـــكل 
قـــوة  يف  النســـوي  العنصـــر  مشـــاركة  نســـبة 
يف  فالرقـــم   .3.9% العســـكرية  اليوناميـــد 
ــدد  ــن العـ ــى %4 مـ ــن %3 إلـ ــراوح بـ ــب يتـ الغالـ
الكلـــي للقـــوة. وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى إّنـــه علـــى 
يبعـــث  تـــوازن  لدينـــا  ليـــس  أّنـــه  مـــن  الرغـــم 
علـــى االرتيـــاح بـــن اجلنســـن، إال أن تعميـــم 
مراعـــاة منظـــور اجلنـــدر جـــزء مـــن خططنـــا 
وعملياتنـــا اليوميـــة. ينبغـــي علينـــا جميعـــاً ان 
التـــوازن الصحيـــح  إلـــى تبنـــي وضـــع  نســـعى 
ــجيع  ــكري وتشـ ــا العسـ ــن يف عملنـ ــن اجلنسـ بـ
الرجـــال والنســـاء علـــى العمـــل معـــاً مـــن اجـــل 
قواتنـــا  بلداننـــا وضمـــن  والســـام يف  األمـــن 
ويف أي بقعـــة مـــن العالـــم نعمـــل فيهـــا. ومـــن 
ـــع. املمكـــن أن يتحقـــق الســـام مبشـــاركة اجلمي
س:  هـــل مـــن رســـالة تشـــجيع توجههـــا إلـــى 

قواتـــك وكذلـــك إلـــى أهـــل دارفـــور؟   
مـــن  جـــزء  ألّننـــي  جـــداً  فخـــور  أنـــا  ج:  
جنـــدي.  ألّننـــي  فخـــراً  وأكثـــر  اليوناميـــد 
أنـــا فخـــور جـــداً بزمائـــي اجلنـــود  وكذلـــك 
املهـــام  إلجنـــاز  كلـــل   بـــا  يعملـــون  الذيـــن 
ــم  ــات. نعلـ ــم التحديـ ــم رغـ ــى عاتقهـ ــاة علـ امللقـ
أّن البيئـــة التـــي يعمـــل فيهـــا هـــؤالء اجلنـــود 
ليســـت ســـهلة فهـــم يـــؤدون مهامهـــم يف مناطـــق 

بالعمـــل  مكلفـــون  وهـــم  والتوتـــر  الصراعـــات 
ـــة  ـــق الســـام واألمـــن وحتســـن نوعي ـــى حتقي عل
وبالتالـــي  املضيفـــة.  للمجتمعـــات  احليـــاة 
تنفيـــذ  يف  والصمـــود  الثبـــات  علـــى  أحثهـــم 
ــة  ــا كمهمـ ــي حتقيقهـ ــة ينبغـ ــي مهمـ ــة، وهـ املهمـ
األخـــرى  اليوناميـــد  مكّونـــات  مـــع  مشـــتركة 
توفيـــر  يف  عســـكري،  كمكـــّون  واالســـتمرار، 
رســـالتي  التماســـك.  حتقـــق  التـــي  اللُحمـــة 
ألهـــل دارفـــور هـــي: تأكـــدوا أّن حـــّل النـــزاع يف 
دارفـــور ليـــس مبســـالة بعيـــدة املنـــال. وأفضـــل 
الطـــرق إلـــى ذلـــك التركيـــز علـــى حـــل األســـباب 
إلـــى  الكامنـــة للصـــراع يف املنطقـــة والســـعي 
الوقـــت  يف  حللهـــا.  وديـــة  وســـائل  ايجـــاد 
ــى  ــة علـ ــتراتيحيات متنوعـ ــاك اسـ ــي، هنـ احلالـ
النـــاس  نحـــث  وبالتالـــي،  التفـــاوض،  طاولـــة 
هـــذه  الفـــرص  نافـــذة  مـــن  االســـتفادة  علـــى 

اإلقليـــم. دائـــم يف  ســـام  لتحقيـــق 
دارفـــور  ألهـــل  »شـــكراً«  أقـــول  أن  أود 
بخدمتهـــم.  لنقـــوم  الفرصـــة  لنـــا  إلتاحتهـــم 
مـــن  املزيـــد  لهـــم  نقـــدم  أن  إلـــى  نتطلـــع 
ــا  ــا وإخواتنـ ــم إخواننـ ــم أنهـ ــع العلـ ــة، مـ اخلدمـ
املرحلـــة  هـــذه  يف  دعمنـــا  إلـــى  حاجـــة  ويف 
احلرجـــة مـــن حياتهـــم. سنســـتمر يف تقـــدمي 
الســـام  حتقيـــق  لضمـــان  املطلـــوب  الدعـــم 

احليـــاة.   نوعيـــة  وحتســـن  املســـتدام 

الثانية  »المرحلة 
المرحلة  حقيقة  هي 

عملية  من  األخيرة 
البعثة  تشكيل  إعادة 

خاللها  علينا  وينبغي 
 ٨73٥ للرقم  الوصول 
الجنود، وهو  عدد  من 
الذي حدده قرار  العدد 
الدولي  األمن  مجلس 

بنهاية  صدر  الذي 
».201٨ يونيو 
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باليوناميد:  الذخائر  من  التخلص  مكتب 
الحرب مخلفات  متفجرات  ضحايا  مساعدة 

اعـــــــــــــــــداد صـــــالح محمــــــد

ل متفجرات مخلفات الحرب خطرًا حقيقيًا في دارفور. إنها مواد مميتة. في  تمثِّ
فبراير 201٨، ُقتل طفالن بحادث انفجار مخلفات متفجرات حرب في مدرستهما 
في الفاشر بشمال دارفور. عثر الطفالن سيف الدين ومحمدين موسى اللذان 
يبلغان من العمر11 سنة على قنبلة يدوية أثناء لعبهما كما يفعل األوالد عادة. 

إنهما ال يعلمان خطورة هذا الشيء وأثناء تفحصهما للقنبلة اليدوية انفجرت 
وأدت إلى مقتلهما على الفور. »متفجرات مخلفات الحرب ليست ألعابًا وإنما 

عواقب للصراع. يمكن أن تقتل وتجرح كما تفعل المعارك بالضبط. أفضل طريقة 
لمنع الوفيات واإلصابات هي  العثور على جميع متفجرات مخلفات الحرب 

المعروفة وتدميرها«.
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يقول السيد جيفري ماكموردو، مدير البرنامج في مكتب التخلص من الذخائر باليوناميد »متفجرات مخلفات 
الحرب ليست ألعابًا وإنما عواقب للصراع. يمكن أن تقتل وتجرح كما تفعل المعارك بالضبط. وأفضل طريقة 

لمنع الوفيات واإلصابات هي العثور على جميع متفجرات مخلفات الحرب المعروفة وتدميرها«.
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وأصيـــب  أطفـــال   6 قتـــل  مؤخـــراً، 
عندمـــا  خطيـــرة  بجـــروح  آخـــران  إثنـــان 
 6 يف  منفجـــرة   غيـــر  ذخائـــر  انفجـــرت 
تتـــراوح  أطفـــال  كان  2018 حيـــث  مايـــو 
ــنة  ــنوات و14 سـ 4 سـ ــن  ــا بـ ــم مـ أعمارهـ
يلعبـــون بغـــرض يف قريـــة كركـــر مبحليـــة 
إنـــه  دارفـــور.  وســـط  بواليـــة  دخـــن  أم 
كان  لكـــن  الواقـــع  يف  مأســـاوي  حـــادث 
هنـــاك  كانـــت  إذا  جتنبـــه  املمكـــن  مـــن 
كيفيـــة  حـــول  مســـبقة  وتوعيـــة  معرفـــة 
املنفجـــرة.  غيـــر  الذخائـــر  مـــع  التعامـــل 
حســـن مهاجـــر مـــن الفاشـــر، شـــمال 
دارفـــور يبلـــغ مـــن العمـــر 18 ســـنة وهـــو 
متفجـــرات  حـــادث  مـــن  الناجـــن  أحـــد 

مخلفـــات احلـــرب وقـــع يف 2005 بالفاشـــر 
بشـــمال دارفـــور. يف هـــذه احلادثـــة انتـــزع 
األصغـــر  أخيـــه  مـــن  غرضـــاً  حســـن 
الـــى  وأدى  انفجـــر  لـــه  تفحصـــه  وأثنـــاء 

اليمنـــى. يـــده  قطـــع أصابـــع 
أصبـــح حســـن مدافعـــاً  تعافيـــه،  بعـــد 
ـــاً ضـــد الدمـــار الـــذي تخلفـــه متفجـــرات  قوي
حلـــث  وقتـــه  س  وكـــرَّ احلـــرب  مخلفـــات 
النـــاس يف مجتمعـــه ال ســـيما األطفـــال علـــى 
االمتنـــاع عـــن ملـــس األشـــياء املجهولـــة أو 
ــرطة  ــاغ الشـ ــم بإبـ ــا ونصحهـ ــل معهـ التعامـ
احملليـــة عـــن أي مـــواد غريبـــة يجدونهـــا يف 
الشـــوارع. يقـــول حســـن: »أعتبـــر نفســـي 
أن  عرفـــت  اآلن  ألننـــي  جـــداً  محظوظـــاً 

عندمـــا  احلـــرب  مخلفـــات  متفجـــرات 
تنفجـــر تقتـــل أو تشـــوه النـــاس«.

املوظـــف  إبراهيـــم،  حجـــازي  حتـــدث 
مبكتـــب  الضحايـــا  لشـــؤون  املســـاعد 
باليوناميـــد  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
متفجـــرات  ألحـــد ضحايـــا  زيـــارة  أثنـــاء 
الفاشـــر  مبستشـــفى  احلـــرب  مخلفـــات 
مهاجـــر  حســـن  نقـــل  كيفيـــة  عـــن 
وإحضـــاره إلـــى املستشـــفى وهـــو يعانـــي 
عـــن  ناجمـــة  خطيـــرة  إصابـــات  مـــن 
احلـــرب  مخلفـــات  متفجـــرات  انفجـــار 
ــع  ــع أصابـ أدى لأســـف إلـــى فقـــده جلميـ
اليمنـــى. بعـــد فتـــرة عـــاج طويلـــة  يـــده 
وبدنيـــاً  نفســـياً  حســـن  تأهيـــل  أعيـــد 

التابع  الذخائر  من  التخلص  مكتب  عن  نيابة  تسفاي،  أبيل  إلى  تقديرية  جائزة   ،2018 يناير   15 يف  مامابولو،  كينغسلي  جيرمييا  لليوناميد،  املشترك  اخلاص  املمثل  قدم 
بالطاقة  يعمل  من خال جهاز  مخلفات احلرب  من  املتفجرات  دارفور حول مخاطر  من  النائية  املناطق  الناس يف  توعية  إلى  يهدف  الذي  املكتب  ملشروع  تكرميا  وذلك  للبعثة، 
 .2017 لعام  املتحدة  لأمم  العام  األمن  جائزة  على  أيضا  اجلهاز  حاز  وقد  القراءة.  يستطيعون  ال  الذين  لأشخاص  جزئيا  مصممة  سمعية  مواد  على  ويحتوي  الشمسية 

اليوناميد. املهدي،  محمد  تصوير 
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مـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــال

العـــودة  وتعيـــق  اإلنســـانية  املســـاعدات 
والنازحـــن  لاجئـــن  واآلمنـــة  مـــة  املنظَّ
ومتنـــع املزارعـــن مـــن زراعـــة أراضيهـــم.
علـــى  التركيـــز  إلـــى  وباإلضافـــة 
وعبـــر  مباشـــرة  باملخاطـــر  التوعيـــة 
اليوناميـــد  م  تقـــدَّ شـــركائها،  مســـاعدة 
الدعـــم للضحايـــا عبـــر برنامـــج مســـاعدة 
املصابـــن  تأهيـــل  إعـــادة  لتمويـــل  صمـــم 
مخلفـــات  متفجـــرات  حـــوادث  يف 
ــان  ــج لضمـ ــذا البرنامـ ــم هـ ــرب. صمـ احلـ
هـــذه  مـــن  املتضـــررة  األســـر  حصـــول 
االقتصاديـــة  املســـاعدة  علـــى  احلـــوادث 
إليهـــا.  حتتـــاج  التـــي  واالجتماعيـــة 
الذخائـــر  مـــن  التخلـــص  مكتـــب  م  قـــدَّ
يف  الرائـــد  مشـــروعه  عبـــر  باليوناميـــد 

للدخـــل  مـــدراً  دعمـــاً  دارفـــور  شـــمال 
20 شـــخصاً مـــن ضحايـــا متفجـــرات  إلـــى 
الضحايـــا  تزويـــد  مّت  احلـــرب.  مخلفـــات 
امليـــاه  بيـــع  الذيـــن مت حتديدهـــم مبـــواد 
تربيـــة احليوانـــات  والبقـــاالت ومشـــاريع 
مواصلـــة  مـــن  اقتصاديـــاً  لتمكينهـــم 

املســـتقبل. يف  عاجهـــم 
تقـــول شـــذى رجـــب منســـقة التوعيـــة 
ــرات  ــر متفجـ ــة مبخاطـ ــج التوعيـ يف برنامـ
مخلفـــات احلـــرب مبكتـــب التخلـــص مـــن 
شـــمال  واليـــة  باليوناميـــد،  الذخائـــر 
يف  نشـــطة  توعيـــة  فـــرق  دارفور«توجـــد 
وهـــي  اخلمـــس  دارفـــور  واليـــات  جميـــع 
جميـــع  علـــى  التوعيـــة  عـــن  مســـؤولة 
ــؤولية  ــاً مسـ ــا أيضـ ــع علينـ ــتويات. تقـ املسـ
مبتفجـــرات  امللوثـــة  املناطـــق  تطهيـــر 
حتـــى  آمنـــة  وجعلهـــا  احلـــرب  مخلفـــات 
يتمكـــن النـــاس مـــن ممارســـة نشـــاطاتهم 

تهديـــد«. أو  خـــوف  دون  مـــن  العاديـــة 
رجـــب  شـــذى  الســـيدة  أفـــادت  كمـــا 
الذخائـــر  مـــن  التخلـــص  مكتـــب  أّن 
لتوعيـــة  املـــدارس  زار  باليوناميـــد 
مخلفـــات  متفجـــرات  األطفـــال مبخاطـــر 
واألغانـــي  الدرامـــا  عبـــر  احلـــرب 
الشـــعبية  الفنـــون  أنـــواع  مـــن  وغيرهـــا 
شـــذى  الســـيدة  وأوضحـــت  املجتمعيـــة. 
رجـــب »عبـــر التعـــاون والتنســـيق الوثيـــق 
ـــم مكتـــب  مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم، نظَّ
باليوناميـــد  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 

ومـــن ثـــم عـــاد إلـــى املدرســـة يف النهايـــة. 
ـــًا: »ســـاعد  ـــم قائ وأوضـــح الســـيد إبراهي
باليوناميـــد  الذخائـــر  التخلـــص  مكتـــب 
للدخـــل  مـــدر  مبشـــروع  حســـن  عائلـــة 
إلـــى  هـــدف  صغيـــرة  بقالـــة  شـــكل  يف 
مســـاعدة حســـن علـــى مواصلـــة تعليمـــه 

عاجـــه«. وإكمـــال 
قائـــًا  إبراهيـــم  الســـيد  أكـــد  كمـــا 
القابلـــة  احلـــرب  مخلفـــات  »متثـــل 
لانفجار«تهديـــداً خطيـــراً علـــى ســـامة 
والســـكان  اليوناميـــد  أفـــراد  وأمـــن 
احملليـــن والعاملـــن يف املجـــال اإلنســـاني 
ــانية يف  ــاعدات اإلنسـ ــل املسـ ــاء توصيـ أثنـ
يف  احلـــرب  مخلفـــات  تنتشـــر  دارفـــور. 
جميـــع واليـــات دارفـــور ال ســـيما املناطـــق 
أحيانـــاً  توجـــد  كمـــا  بالصـــراع،  املتأثـــرة 
يف الشـــوارع واملناطـــق الزراعيـــة. نحـــث 
احليطـــة  أخـــذ  علـــى  دائمـــاً  النـــاس 
وعنـــد  األوقـــات  جميـــع  يف  واحلـــذر 
ملخلفـــات  متفجـــرات  أي  اكتشـــاف 
للشـــبهة  مثيـــرة  مـــادة  أي  أو  احلـــرب 
ظـــرف  أي  حتـــت  ملســـها  عـــدم  عليهـــم 
مـــن الظـــروف وإبـــاغ الشـــرطة احملليـــة 
الذخائـــر  مـــن  التخلـــص  مكتـــب  أو 

فـــوراً«.  بذلـــك  باليوناميـــد 
هـــذه  مثـــل  وقـــوع  مـــن  وللحـــّد 
احلـــوادث، أجـــرى مكتـــب التخلـــص مـــن 
وحتـــى  مـــن2005  باليوناميـــد  الذخائـــر 
توعيـــة  جلســـة   2130 مـــن  أكثـــر  اآلن 
املجتمعـــات  اســـتهدفت  باملخاطـــر 
جميـــع  يف  األطفـــال  ســـيما  ال  احملليـــة 
ذلـــك،  إلـــى  باإلضافـــة  دارفـــور.  أنحـــاء 
الذخائـــر  مـــن  التخلـــص  مكتـــب  ســـجل 
أّن  نفســـها  الفتـــرة  خـــال  باليوناميـــد 
ــة  ــوا نتيجـ ــن جرحـ ــخاص الذيـ ــدد األشـ عـ
احلـــرب  مخلفـــات  متفجـــرات  حلـــوادث 
قتلـــوا  الذيـــن  أمـــا  شـــخصاً   349 بلـــغ 
. وتشـــمل  ـــغ عددهـــم 152 شـــخصاً فقـــد بل
التـــي  املنفجـــرة  غيـــر  األجهـــزة  أنـــواع 
الهـــاون  قذائـــف  دارفـــور:  يف  وجـــدت 
اليدويـــة  والقنابـــل  املدفعيـــة  وقذائـــف 
وصواريـــخ  الصاروخيـــة  والقنابـــل 
األرضيـــة  والصواريـــخ  الطائـــرات 
هـــذه  ل  تشـــكِّ وال  الفرعيـــة.  والذخيـــرة 
املخلفـــات غيـــر املنفجـــرة خطـــراً مباشـــراً 
تعرقـــل  وإمنـــا  فحســـب  املدنيـــن  علـــى 
توصيـــل  عمليـــة  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل 

“المتفجرات من مخلفات 
الحرب ليست ألعابًا ، إنها 
عواقب الصراع. يمكن أن 
تقتل وتجرح بالتأكيد كما 

تفعل المعارك الفعلية. إن 
أفضل طريقة لمنع الوفيات 

واإلصابات هي العثور 
على جميع المتفجرات من 
مخلفات الحرب وتدميرها “

التي  املتفجرات من مخلفات احلرب  الناجن من حادثة  أحد  ، هو  18 عاماً  العمر  البالغ من  )يسار(  حسن مهاجر 
من  كجزء  لليوناميد،  التابع  الذخائر  من  التخلص  مكتب  من  بضائع  مهاجر  تسلم  دارفور.  شمال  الفاشر،  يف  وقعت 

لليوناميد. تابعة  صورة  الدخل.  إدرار  مشاريع 
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العملية حتت إشراف  السودانية يف عدار، غرب دارفور. متت  للحكومة  التابع  العسكري  الرماية  اُجريت مؤخراً يف ميدان  أثناء عملية تدمير ذخائر  اليوناميد  فريق متعاقد مع 
من  كجزء  دارفور  أنحاء  جميع  يف  القابلة لإلنفجار  احلرب  مخلفات  لتدمير  جهودها  البعثة  تواصل  السودانية.  املسلحة  والقوات  لليوناميد  التابع  الذخائر  من  التخلص  مكتب 

اليوناميد. مويو،  ماتيلدا  تصوير  املدنين.  حماية  يف  املتمثل  تفويضها 

طـــرق  حـــول  للمعلمـــن  تدريبيـــة  دورة 
التوعيـــة  واحتياطـــات  وأســـاليب 
احلـــرب.  مخلفـــات  متفجـــرات  مبخاطـــر 
املعـــارف  هـــذه  ينقلـــون  بدورهـــم  هـــم 

احمللـــي«. املجتمـــع  إلـــى  املكتســـبة 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك ، مبـــا أن اإلذاعـــة 
ـــر  هـــي وســـيلة اإلعـــام واالتصـــاالت األكث
شـــيوعاً وفعاليـــة يف دارفـــور، يقـــوم مكتـــب 
باليوناميـــد  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
دارفـــور  أهـــل  مـــع  بالتواصـــل  عـــادة 
الســـلوكيات  حـــول  وتثقيفهـــم  وإعامهـــم 
األكثـــر أماًنـــا عبـــر برامـــج حيـــة ومســـجلة 
تبـــث عبـــر إذاعـــة اليوناميـــد عبـــر إذاعـــة 
اليهـــا  يســـتمع  التـــي  ام  اف  دارفـــور    
أكثـــر مـــن مليونـــي شـــخص يف دارفـــور.

ســـودانية  منظمـــة  األزهـــار  نـــدى 
ــركاء  ــى شـ ــال علـ ــي مثـ ــة وهـ ــر حكوميـ غيـ
ت عبرهـــم برامـــج التوعيـــة  آخريـــن نفـــذَّ
احلـــرب  مخلفـــات  متفجـــرات  مبخاطـــر 
ـــد  ـــادي عب ـــور. أوضـــح الســـيد اله يف دارف

نـــدى  منظمـــة  مكتـــب  مديـــر  آدم،  اهلل 
األزهـــار بشـــمال دارفـــور أّن هنـــاك نســـبة 
ــات  ــرات مخلفـ ــوادث متفجـ ــن حـ ــة مـ عاليـ
احلـــرب يف املناطـــق الريفيـــة أو ضواحـــي 
ــال  ــب األطفـ ــث يلعـ ــابق حيـ ــدن يف السـ املـ
ولكـــن  عائاتهـــم  حيوانـــات  يرعـــون  أو 
»انخفضـــت هـــذه احلـــوادث منـــذ العـــام 
املكثـــف  التوعيـــة  برنامـــج  بســـبب   2013
ـــذ بالتنســـيق الوثيـــق مـــع مكتـــب  الـــذي نفَّ

باليوناميـــد«. الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
ســـكان  وســـط  الوعـــي  ولزيـــادة 
مـــن  التخلـــص  مكتـــب  قـــام  دارفـــور، 
»جهـــاز  بتطويـــر  باليوناميـــد  الذخائـــر 
ــية«  ــة الشمسـ ــل بالطاقـ ــق يعمـ ــة ناطـ توعيـ
لـــه القـــدرة علـــى نقـــل العديـــد مـــن املـــواد 
بالتوعيـــة مبتفجـــرات  املســـجلة اخلاصـــة 
ـــا  ـــي والدرام ـــل األغان ـــات احلـــرب مث مخلف
اجلماعيـــة.  واملناقشـــات  واملقابـــات 
ــتخدام  ــاص لاسـ ــكل خـ ــب بشـ ــو مناسـ وهـ
بواســـطة إشـــراك النـــاس يف املجتمعـــات 

التـــي  باللغـــة  دارفـــور  يف  الضعيفـــة 
يفهمونهـــا. وقـــد أقـــّر األمـــن العـــام لـــأمم 
ألنـــه  املشـــروع  هـــذا  بأهمّيـــة  املتحـــدة 
مبخاطـــر  الوعـــي  زيـــادة  علـــى  يســـاعد 
متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب يف دارفـــور.
عبـــارة  هـــو  الناطـــق  التوعيـــة  جهـــاز 
بالطاقـــة  يعمـــل  صوتـــي  جهـــاز  عـــن 
خالـــه  مـــن  تســـتطيع  الشمســـية 
جميـــع  يف  للخطـــر  املعرضـــة  املجتمعـــات 
الطـــرق  علـــى  احلصـــول  دارفـــور  أنحـــاء 
للتوعيـــة  واملبتكـــرة  احملســـنة  واألســـاليب 
حيـــث  مـــن  فعاليـــة  أكثـــر  بطريقـــة 
التكلفـــة. وقـــد صممـــت املرحلـــة األولـــى 
شـــخص   75000 إلفائـــدة  املشـــروع  مـــن 
وســـيغطي بحلـــول يونيـــو 2018 أكثـــر مـــن 
يف  للخطـــر  ض  معـــرَّ شـــخص   200000
دارفـــور معظمهـــم مـــن األطفـــال والنســـاء.
مديـــر  ماكمـــوردو  جيفـــري  يقـــول 
البرامـــج مبكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر 
التوعيـــة  جهـــاز  مشـــروع  إّن  باليوناميـــد 
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جتمع السكان يف احتفالية يف 28 فبراير 2018، مبناسبة إعان محلية كرنيك، غرب دارفور، خالية من الذخائر غير املنفجرة واملتفجرات من مخلفات احلرب. وميثل احلدث، 
وحتقيق  املجتمع  يخص سامة  فيما  نوعه  من  الثاني  االجناز  لليوناميد،  التابع  املنفجرة  غير  الذخائر  من  التخلص  مكتب  من  بدعم  األلغام  ملكافحة  القومي  املركز  نظمه  الذي 

اليوناميد. داؤود،  الصادق  2017. تصوير  العام  بنجاح يف  اُكمل  دارفور، حيث سبقه مشروع مماثل يف فوربرنقا  االستقرار يف غرب 

ــة  ــائل توعيـ ــر رسـ ــى نشـ ــدف إلـ ــق هـ الناطـ
دارفـــور.  أنحـــاء  جميـــع  يف  باملخاطـــر 
ويشـــمل ذلـــك املناطـــق التـــي كان يصعـــب 
التوعيـــة  فـــرق  بواســـطة  إليهـــا  الوصـــول 
ـــة التحتيـــة  ـــة إمـــا بســـبب نقـــص البني الوطني

األمنـــي. الوضـــع  بســـبب  أو  للطـــرق 
ــفاي، موظـــف مكتـــب  ــل تسـ ــح أبيـ أوضـ
ر  طـــوَّ الـــذي  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
عبـــر  التوعيـــة  أّن  املشـــروع  مفهـــوم 
املناطـــق  جيـــداً  تناســـب  التكنولوجيـــا 
التوعيـــة  جهـــاز  وأصبـــح  اآلمنـــة  غيـــر 
إلـــى  للوصـــول  فعالـــة  أداة  الناطـــق 

املعزولـــة. املجتمعـــات 
مـــن  التخلـــص  مكتـــب  موظفـــو  إتخـــذ 
جـــادة  خطـــوات  باليوناميـــد  الذخائـــر 
ــي  ــن األراضـ ــرة مـ ــاحات كبيـ ــر مسـ لتطهيـ
يف  احلـــرب  مخلفـــات  متفجـــرات  مـــن  
مكتـــب  موظفـــو  أجـــرى  وقـــد  دارفـــور. 
الفتـــرة  يف  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
ألكثـــر  تقييمـــاً  اآلن  حتـــي   2005 مـــن 

األراضـــي  مـــن  مربـــع  كلـــم   3891 مـــن 
كلـــم   24980 مـــن  أكثـــر  خلـــو  وأعلنـــوا 
الذخائـــر. وقامـــوا يف  مـــن  الطـــرق  مـــن 
قطعـــة  بتدميـــر22043  العمليـــة  هـــذه 
وتلقـــى  املنفجـــرة  غيـــر  الذخائـــر  مـــن 
ــاً  أكثـــر مـــن 1.220.346 شـــخصاً تدريبـ

األلغـــام.  مبخاطـــر  التوعيـــة  حـــول 
اجلديـــر بالذكـــر، أّن مكتـــب التخلـــص 
مـــن الذخائـــر باليوناميـــد يف الفتره مـــن 
جميـــع  بتطهيـــر  قـــام   2018 الـــى   2017
مخلفـــات  مبتفجـــرات  املتأثـــرة  املناطـــق 
كرينـــك  فوربرنقـــا،  محليتـــي  يف  احلـــرب 
ــور واعلن عـــن خلـــو احملليتـــن  بغـــرب دارفـ
من جميـــع متفجـــرات مخلفات احلـــرب.
التخلـــص  مكتـــب  موظفـــو  يســـتمّر 
بالتعـــاون  باليوناميـــد  الذخائـــر  مـــن 
اليوناميـــد  مكونـــات  مـــع  الوثيـــق 
املتحـــدة  األمم  ومنظمـــة  األخـــرى 
واملنظمـــات  )اليونســـيف(  للطفولـــة 
واحملليـــة  الدوليـــة  احلكوميـــة  غيـــر 

يف  للمســـاعدة  احلكوميـــة  واملؤسســـات 
خطـــر  وتقليـــل  بالقضيـــة  الوعـــي  زيـــادة 
املنفجـــرة. غيـــر  بالذخائـــر  اإلصابـــة 
التابـــع  األلغـــام  مكافحـــة  قســـم  بـــدأ 
دارفـــور  يف  عملياتـــه  املتحـــدة  لـــأمم 
مكتـــب  عبـــر  م  قـــدَّ حيـــث   2005 يف 
باليوناميـــد  الذخائـــر  مـــن  التخلـــص 
توعيـــة باملخاطـــر إلـــى الســـكان املتأثريـــن 
التخلـــص  مكتـــب  أولـــى  وقـــد  بالصـــراع. 
مـــن الذخائـــر باليوناميـــد اهتمامـــاً خاصـــاً 
املجتمعـــات  مثـــل  الضعيفـــة  بالفئـــات 
والنازحـــن  والعائديـــن  املســـتضيفة 
الســـام  حفظـــة  جانـــب  إلـــى  واألطفـــال 
وإلـــى  اإلنســـانية.  املســـاعدة  وموظفـــي 
والتوعيـــة  التثقيـــف  حمـــات  جانـــب 
وتدميـــر متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب قـــام 
مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد 
أيضـــاً بتقـــدمي الدعـــم لضحايـــا متفجـــرات 
اإلرشـــاد  يف  متثَّـــل  احلـــرب  مخلفـــات 

املهنـــي. والتدريـــب  والعـــاج  النفســـي 
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قاعدة عمليات 
اليوناميد المؤقتة 

في قولو في 
وسط دارفور 

تتشكل
يتضمن قرار مجلس األمن رقم 

2363 )2017( تبني نهج من شّقن 
يشمل حفظ السام يف منطقة جبل 

مرة واالستقرار وبناء السام يف 
أنحاء دارفور األخرى. ولتحقيق 

عمليات حفظ سام فاعلة يف 
املنطقة، رأت البعثة ضرورة إنشاء 
ملّح.  قاعدة عمليات مؤقتة بشكل 

وقد حتقق ذلك عقب تخصيص 
السودانية قطعة أرض  احلكومة 
يف 28 يناير من هذا العام. ويف 

غضون أسبوع واحد من تخصيص 
اليوناميد إلى  األرض، إنتقلت قوات 

بتشييد  مهندسوها  وباشر  املوقع 
املؤمل  املؤقتة. ومن  العمليات  قاعدة 

أن تكتمل يف القريب العاجل رغم 
يف  بالتشييد  املرتبطة  التحديات 

أرض ِبكر. وسيمّكن املوقع اجلديد 
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البعثة من العمل بشكل وثيق مع 
األمن  لتعزيز  السودانية  احلكومة 
والسام واالستقرار يف جبل مرة 

التي تسيطر  بها  واملناطق احمليطة 
مسلحة. حركة  عليها 

عملياتها  اليوناميد  قوات  بدأت 
حلظة وصولها إلى قولو. إرتكزت 
العمليات املؤقتة  القوات يف قاعدة 

وبدأت تنفذ عمليات حفظ سام يف 
املساعدات  بتسهيل وصول  يتعلّق  ما 

املجتمع احمللي.  إلى  اإلنسانية 
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ــلـــي ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ ــان الـ ــ ــ ــن ــ ــ ــف ــ ــ مــــقــــابــــلــــة مـــــــع ال
المصري الله  دفع  محمود 

في هذه المقابلة، يتحدث الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصري إلى مجلة أصداء من دارفور 
عن بدايات حبه للرسم وعن دعمه الخيري لمجتمعه المحلي، فضاًل عن التحديات التي يواجهها 

الفنانون في والية شرق دارفور.

إجراه صالح محمد

ولد الفنان محمود املصري، البالغ من العمر 
42 عاماً، يف مدينة الضعن بوالية شرق دارفور. 
األساسية  الغربية  مبدرسة  األولي  تعليمه  تلقى 
ودرس املرحلة الثانوبة مبدرسة الشمالية الثانوية 
الفنان  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  نفسها.  باملدينة 

يف  دراســتــه  ملواصلة  بفرصة  يحَظ  لم  محمود 
واضحة  موهبته  كانت  العالي،  التعليم  مرحلة 
الرسم  نحو فن  املبكرة، حيث اجنذب  منذ سنه 
الشكل  هــذا  يف  الفذة  ومهارته  حبه  إظهار  مع 
ومعلموه  أسرته  اكتشفت  ما  الفن. وسرعان  من 

لتطويرها.  بجدية  العمل  على  وشجعوه  موهبته 
ومنذ ذلك احلن أصبح محمود منهمكاً يف مهنة 
تدره  ما  على  اآلن  يعيش  وهــو  اجلميلة  الفنون 
احلاضر  الــوقــت  يف  عــوائــد.  مــن  لوحاته  عليه 
الفنان محمود عضو يف منتدى رابطة الفنانين 
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في  الديار  ام  منتزه  داخــل  لوحاته  يرسم  المصرى  الله  دفع  محمود  التشكيلي  -١الفنان 
الضعين. تحدث المصرى لمجلة أصداء من دارفور عن بدايات حبه للرسم وعن دعمه الخيري 
دارفور.  شرق  والية  في  الفنانون  يواجهها  التي  التحديات  عن  فضاًل  المحلي،  لمجتمعه 

اليوناميد. تصوير حسن إسحق، 

منتدى  في  عضو  األن  هو  الذى  المصرى،  الله  دفع  محمود  الفنان  رسمها  فنية  أعمال 
تصوير  لمجتمعه.  الجميلة  للفنون  مدرسة  بتأسيس  يحلم  وهو  التشكيليين  الفنانين 

اليوناميد. إسحق،  حسن 

في  الديار  ام  منتزه  داخل  المصرى  الله  دفع  محمود  التشكيلي  الفنان  الصورة،  في  يظهر 
الضعين، شرق دارفور. حسن أسحق، اليوناميد.

بتأسيس  يحلم  وهــو  الــســودانــيــن  التشكيلين 
مدرسة للفنون التشكيلية يف مجتمعه.

أصداء من دارفور: ما الذي جذبك إلى مجال 
الفنون اجلميلة وما الذي يحفزك على االستمرار 

يف هذا املجال؟
الــفــنــان مــحــمــود: يف الــبــدايــة ، كــان الرسم 
بدأت جتربة اخلوض  عندما  لي  بالنسبة  هواية 
يف غمار الفن يف مرحلة الصبا. كما أّن الظروف 
اإليجابية  والتعليقات  بي  احمليطة  الشخصّية 
وأفــراد عائلتي  املبكر من أصدقائي  على عملي 
نحو  دفعتني  الفنانن،  من  ومعظمهم  املقربن، 
أخذ الفن على محمل اجلّد. كما اكتشف معلمي 
بــدأت  عندما  موهبتي  االبتدائية  املــدرســة  يف 
وهكذا  املـــدرس.  جــدران  على  الرسم  ممارسة 
أصبحت اللوحة جزءاً من حياتي ، ومبرور الوقت 
، قمت بتطوير مهاراتي ورّكزت على الرسم من 

أجل السام ، وكذلك رسم األطفال والطبيعة.
نحن الفنانون، ليس لدينا أي انتماء سياسي 
أو قبلي أو عرقي، ويجب أن يكون دليلنا ومصدر 
إلهامنا ضميرنا البشري.  ونحن الرسامون نعّبر 

عن معاناة الناس من خال لوحاتنا ألننا نستطيع 
بصورة  األعــمــق  وعواطفهم  أفــكــارهــم  التقاط 
كاملة، بغض النظر عن قبائلهم أو أصلهم العرقي 

أو انتمائهم السياسي.
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أص

اليوناميد. أســحــق،  حسن  ــور.  ــ دارف شــرق  الضعين،  فــي  ــديــار  ال ام  منتزه  داخـــل  الــمــصــرى  الــلــه  دفــع  محمود  التشكيلي  الــفــنــان  ــصــورة،  ال فــي  يظهر 

خال  من  مجتمعاتنا  يف  الفقراء  ندعم  كما 
بالعوائد  والتبرع  السوق  يف  الفنية  أعمالنا  بيع 
يف  الضعفاء  األشخاص  تساعد  التي  للمبادرات 
الذين  أولئك  سيما  وال  دارفــور،  أنحاء  مختلف 
سبيل  فعلى  النازحن.  معسكرات  يف  يعيشون 
املــثــال، بعد انـــدالع احلــرائــق مــؤخــراً يف مخيم 
نيم للنازحن يف شرق دارفور منذ بضعة أشهر، 
عرض  من خال  الفنانن  وزمائي  أنا  ساهمنا 
أعمالنا للبيع واستخدام العائدات لتوفير اإلغاثة 

لأسر املتضررة.
أصــــــداء مـــن دارفــــــــور: كــيــف يــســاهــم شغفك 

بالرسم يف بناء السام يف دارفور؟
الـــفـــنـــان مـــحـــمـــود: تــعــكــس جــمــيــع لــوحــاتــي 
على  الــنــاس  وحــث  الــســام  بناء  يف  مساهمات 
كما  لتحقيق.  والــســعــي  الــســام  يف  املساهمة 
والتعايش  الــســام  بــنــاء  يف  شخصياً  ساهمت 
دارفور  وشرق   ، عام  بشكل  دارفــور  السلمي يف 
العديد من  مــن خــال   ، وجــه اخلــصــوص  على 
يف  اجلدارية  الرسوم  مثل  والرسومات  اللوحات 
العامة. حتمل هذه  واملناطق  واملــدارس  الشوارع 
العيش  على  الناس  تشجع  قوية  رسالة  الرسوم 
معاً بسام ونبذ العنف واختيار الوسائل السلمية 

حلل خافاتهم بدالً من اللجوء إلى العنف.
جلمع  نظمت  التي  األخــيــرة  احلملة  وخــال 
األسلحة يف املنطقة، رسمت لوحات جدارية على 

واملشاركة  التعاون  على  الناس  لتشجيع  الشوارع 
طواعية يف هذه العملية الهامة.

جتسد معظم أعمالي الفنية ولوحاتي الفنية 
الــدارفــوريــن،  وســط  املنتشرة  التسامح  ثقافة 
وتشجع الناس على التعاون ومساعدة احملتاجن، 
االجتماعي.  والوضع  القبيلة  عن  النظر  بغض 
محلياً  نسميه  ما  اخلصوص  وجه  على  وأشجع 
»نفير« وهو يعني ببساطة جتمع الناس ملساعدة 
بعضهم البعض لتنفيذ األنشطة الزراعية خال 

موسم الزراعة.
التحديات  هــي  مــا  دارفــــــور:  مـــن  ــداء  ــ أصـ
والية  يف  عملهم  يف  الفنانون  يواجهها  التي 

دارفور؟ شرق 
الفنان محمود: على الرغم من تسجيل بعض 
النجاحات يف املاضي يف مجال الفنون اجلميلة،  
إال أنه ال تزال هناك حتديات كبيرة للفنانن يف 
مجال عملي، وال سيما يف شرق دارفور. وتشمل 
ــور أخـــرى، غياب  أم بــن  التحديات، مــن  هــذه  
الدعم املالي واملعنوي من احلكومة، ونقص أدوات 
توفر  عدم  عن  فضًا  واملعدات،  واملــواد  الطاء 
الضروريات  التقنية مثل الدهانات وغيرها من 
نواجهها  التي  األخرى  الصعوبة  وتتمثل  اللوازم. 
اجلميلة  للفنون  التعليمية  املؤسسات  غياب  يف 
إلى  االفتقار  عن  فضًا  الطموحن،   للفنانن 
أعمالنا.  عـــرض  مــن  لنتمكن  ــعــرض  ال فـــرص 

الوعي  مستوى  تدني  يف  يساهم  الوضع   وهــذا 
لدى عموم السكان باملجال واهتمامهم به، حيث 
أنهم يجهلون إلى حد كبير قيمة الفنون اجلميلة 
ملجتمعنا. هذه التحديات كلّها ساهمت يف تراجع 
بالفنون  االهــتــمــام  عــدم  أو  االهــتــمــام  مستوى 
اجلميلة والرسم يف شرق دارفور، وهذا ينعكس 
يف ندرة املنتجات الفنية التي تشارك بها الدولة 

يف املسابقات اإلقليمية والوطنية.
أصــــــــــــداء مــــــن دارفـــــــــــــــور: مــــــا هــــــي خــطــطــك 

املستقبلية؟ 
الفنان محمود: يف احلقيقة ، لدي الكثير من 
ترتبط هذه اخلطط مبزيد  للمستقبل.  اخلطط 
من التطوير والتقدم للفنون اجلميلة والرسم يف 
بالتكنولوجيا  اللحاق  أعتزم  وخارجها.  واليتنا 
اجلديدة يف مجال عملي والتحول إلى استخدام 
املعدات  من  بدالً  لرسوماتي  رقمي  فني  برنامج 
معرض  مركز  إلنــشــاء  أخطط  كما  التقليدية. 
ــرســم لشعب شــرق  الــفــوتــوغــرافــيــة وال لــلــصــور 
واإلرث  الثقايف  التراث  ويضم  دارفــور، سيعكس 
يراودني  أيضاً  املستقبل  .يف  لــدارفــور  الثقايف 
يف  اجلميلة  للفنون  تدريب  مؤسسة  إنشاء  حلم 
التعليم الرسمي والتدريب  شرق دارفور لتسهيل 
لأجيال القادمة يف مجال الفنون اجلميلة. هذا 
التراث جدير بأن أتركه يف مجتمعي حيث قضيت 

معظم حياتي يف ممارسة الرسم.
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داخل  لوحاته  يرسم  المصرى  الله  دفع  محمود  التشكيلي  الفنان 
أصــداء  لمجلة  المصرى  تحدث  الضعين.  فــي  الــديــار  ام  منتزه 
لمجتمعه  الخيري  دعمه  وعن  للرسم  حبه  بدايات  عن  دارفــور  من 
الفنانون في والية  التي يواجهها  التحديات  المحلي، فضاًل عن 

شرق دارفور. تصوير حسن إسحق، اليوناميد.
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