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 حصاد اليوناميد لشهر ديسمبر

إطالق 01  عند  آخ��رون  وج��رح  شخصان  قتل 

نارخالل مظاهرة يف زالنجي بغرب دارفور. 

مفاوضات  فريق  بها  قام  زيارة  ختام  يف  الحادث  وقع 

محمود  آل  الله  عبد  بن  أحمد  برئاسة  الدوحة  سالم 

الوسيط  باسويل  وجربيل  القطري  الخارجية  وزي��ر 

دارفور  إىل  املتحدة  واالمم  االفريقي  لالتحاد  املشرتك 

استغرقت أربعة أيام.

بني 06  وال��ت��ش��اور  “الحوار  وح��دة  عقدت 

الدارفوريني” باليوناميد، بالتعاون مع مركز 

يومني  ملدة  عمل  ورشة  نياال  بجامعة  السالم  دراسات 

حول فض النزاعات وبناء السالم. بلغ عدد املشاركات 

يف الورشة حوايل 40 مشاركة زودن مبهارات التفاوض 

األساسية التي ترمي إىل ترسيع عملية السالم يف دارفور.

قام وفد مكون من سفراء وممثيل  الدول 07 

األعضاء يف مجلس األمن الحايل التابع لألمم 

املتحدة املعتمدين لدى السودان بزيارة الفارش وشنقل 

طوباي للحصول عىل املعلومات املبارشة حول نشاطات 

النازحني  معسكرات  زاروا  كام  املنطقة،  يف  البعثة 

طوباي  شنقل  ومعسكر  شداد  معسكر  مثل  املجاورة 

الجديد. كذلك قامت مجموعة اخرى من الدبلوماسيني 

اىل  بزيارة  يومني  بعد  الدويل  األمن  مجلس  دول  من 

املنطقة.

االحتفال 10  أعقاب  يف  اليوناميد  أج��رت 

باليوم العاملي لحقوق اإلنسان سلسلة من 

الثقافية يف كل من شامل وجنوب وغرب  النشاطات 

دارفور تحت شعار: “املدافعون عن حقوق اإلنسان 

يعملون عىل وضع حد للتمييز”.

تبعد 10  التي  خورأبيش  قرية  يف  قتال  اندلع 

بجنوب  نياال   رشق  شامل  كيلومرتاً   80
املحلية  بهذه  وقع  الذي  الحادث  وأعقبت  دارف��ور، 

وجيش  املسلحة  القوات  ملنتسبي  بضمها  املعروفة  

مامثلة  اعتداءات  مناوي  مني  فصيل  السودان  تحرير 

الثالثة  االعتداءات  أسفرت  ديسمرب.  و17   11 يف 

القتىل والكثري من الجرحى واملنازل  من   2 عن وقوع 

املدمرة. أكرث من 9000 من املدنيني  فروا اىل موقع 

وفرت  حيث  الحامية،  لطلب  املجاور  اليوناميد  فريق 

لهم البعثة املساعدة اإلنسانية املؤقتة.

اختتم املبعوث األمرييك الخاص إىل السودان 11 

وقد  دارف��ور  اىل  زيارته  غريشن  سكوت 

واإلنساين  األمني  الوضع  ملناقشة  أيام  ثالثة  استغرقت 

سافر  الدوليني.  الرشكاء  من  وغريها  اليوناميد  مع 

غريشن براً مع بعض مسؤويل اليوناميد من الفارش إىل 

نياال وقام بزيارة عدد من معسكرات النازحني.

بني 14  النار  إلط��الق  تبادل  وق��وع  عن  أفيد 

من  وعنارص  السودانية  املسلحة  القوات 

شنقل  منطقة  يف  مناوي  السودان/مني  تحرير  جيش 

اليوناميد  أفراد  أحد  أصيب  دارفور.  شامل  يف  طوباي 

من املوظفني الوطنيني برصاصة طائشة.

املسلحني 20  من  مجهولة  مجموعة  هاجمت 

 45 يبعد  الذي  للنازحني  شعريية  معسكر 

كيلومرتاً جنوب رشق خور أبيش يف جنوب دارفورحيث 

املعسكر.  من  جزء  بإحراق  املذكورة  املجموعة  قامت 

اليوناميد  املعسكر إىل موقع فريق  فر عدد من سكان 

املجاور.

القوات 24  بني  اشتباكات  وق��وع  عن  أفيد 

املسلحة السودانية وحركات التمرد مبحلية 

من  الجنوب  اىل  كيلومرتاً   60 تبعد  التي  السالم  دار 

الفارش، شامل دارفور.

الفارش 17  يف  مقرها  يف  اليوناميد  استقبلت 

واألمن  السلم  مجلس  من  وممثلني  سفراء 

يوماً  استغرقت  ميدانية  زيارة  يف  األفريقي  باالتحاد 

واحداً. قام املبعوثون أيضاً بزيارة إىل كبكبية التي تبعد 

للوقوف  الفارش  من  الغرب  اىل  كيلومرتاً   140 حواىل 

عىل نشاطات البعثة ومقابلة السلطات املحلية.

ضمن 01  العاملي  األيدز  بيوم  اليوناميد  تحتفل 

تقديم  ذلك   يف  مبا  باألنشطة  حافل  برنامج 

ويتم  الشموع.  وإضاءة  والشعرية  الدرامية  الفقرات 

تسليط الضوء يف هذه املناسبة، التي تقام تحت شعار 

حصول  ان  اإلنسان”،  وحقوق  للجميع  االفادة  حق   “
كافة البرش عىل سبل الوقاية من فايروس نفص املناعة 

من  األهمية  بالغ  جزء  هو  والدعم  والرعاية  والعالج 

حقوق اإلنسان.

آالء م�ياح�ي

شارون لوكونكا

غيومار ساو بوليه

ميادة أمبدة

اللواء اشميليش ديبال

فيلومني موكانكويس
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واسعة  بدراية  الحميد  عبد  عباس  الحميد  عبد  يتمتع 

يف  عمل  إذ  دارفور  يف  التعليمي  للنظام  عميق  وفهم 

التدريس ألكرث من نصف قرن. وهو ليس مدرسا عاديا 

فأرسته تشكل جزءاً كبرياً من تاريخ املنطقة.

ويعرف الكثريون من أهايل املنطقة قصة أرسته. فجد 

يف  قتل  السالطني،   آخر  وهو  قرض،  إبراهيم  والده، 

معركة املنوايش عام 1874. 

وأعقب ذلك لجوء افراد أرسة السلطان بأكملها اىل مرص 

السباب سياسية.  ثم عاد أحد أبنائه  الكبار، عبد الحميد، 

لزالنجي غرب دارفور. كام  امرياً   عام 1929 ونصب 

سميت احدى بلدات اإلقليم بإسمه، حامدية.  

بجده، بدور  قام عبد الحميد عباس، الذي سمي تيمناً 

بتعليم  عديدة  لسنني  اضطلع  فقد  مجتمعه  يف  هام 

كلتي  اساعد  »كنت  الحميد  عبد  ويقول  األطفال، 

ابنتي يف فروضهام املدرسية ملادة اللغة االنجليزية مام 

حياة ُتـفـنـى من أجل التدريس
 بقلم شارون لوكونكا

مدرس  يسعى  جاهداً إىل تعليم أهايل منطقته
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أقىص اليمني وأسفل:  عبد الحميد عباس عبد الحميد يدرس اللغة اإلنكليزية يف مدرسة الهجرة الخاصة يف 

الفارش

يسار: جد عبد الحميد كان أمري زالنجي

جعلهام من املتفوقات دامئا«.

يف  والثانوية  االبتدائية  املرحلتني  الحميد  عبد  ودرس 

زالنجي والفارش ثم سافر اىل بور سودان  حيث اكمل 

الدراسة الثانوية يف الخمسينيات. وانتقل بعد ذلك اىل 

منطقة 

النيل األبيض حيث التحق مبعهد بخت الرضا لتدريب 

املعلمني، احد أوىل معاهد التعليم العايل  يف السودان، 

أرجاء  يف  له  عديدة  فروعا  بعد  فيام  افتتح  وال��ذي 

مختلفة من البالد مبا يف ذلك الفارش.

يف  للتدريس  ينقلون  الوقت  ذلك  يف  املدرسون  كان 

عبد  يقول  الصدد  هذا  ويف  الدولة.  مدارس  مختلف 

الحال  ان  بيد  الثقافة،  نرش  يف  ساهم  ذلك  ان  الحميد 

مل يعد كام كان عليه حيث يتم تعيني املدرسني بحسب 

املناطق التي تلقوا فيها تعليمهم الجامعي.

 

عني  عندما   1964 عام  بالتدريس  الحميد  عبد  بدأ 

مقر  هي   التي  املتوسطة،  زالنجي  مدرسة  يف  معلامً 

اللغة  جامعة زالنجي االن. وقام عبد الحميد بتدريس 

مادة  االن  ويدرس  والتاريخ.  والجغرافيا  االنجليزية 

مدينة  يف  الخاصة  الهجرة  مدرسة  يف  االنجليزية  اللغة 

الفارش.

ويقول عبد الحميد ان النظام التعليمي قد شهد تغريات 

كثرية منذ الستينيات، أهمها حدث سنة 1989 عندما 

قُلصت املراحل الدارسية من 12 اىل 11 سنة.

وعدد  اكتظاظا   اكرث  الدراسية  القاعات  اصبحت  كام 

التالميذ يف ازدياد مستمر، فوصل عدد التالميذ يف بعض 

العدد  بينام كان  اكرث من مثانني،  اىل  الدراسية  القاعات 

األقىص مقترصا عىل خمسني طالبا.

له  تسنى  اذ  محظوظاً  نفسه  الحميد  عبد  ويعترب   
الفارش  يف  مختلفة  حكومية  م��دارس  يف  التدريس 

أخريني  كرنوي، ويف مدرستني خاصتني  و  وكتم  والجري 

يف الفارش. بعد ما يقرب الخمسني سنة من الخربة، ال 

بدوام  يعمل  االن  وهو  بالتقاعد،  الحميد  عبد  يرغب 

جزيئ، و يقوم باعطاء دروس خاصة للطالب يف منزله 

يف بعض االحيان.

يسدي   التدريس،  يف  الطويلة  الفرتة  هذه  قضاء  وبعد 

انه  هي  املعلمني:  ملعظم  هامة   نصيحة  الحميد  عبد 

تعليمها،   عند  فقط  االنجليزية  استخدام  عليهم  يتعني 

مثل  الطيبة  العادات  تعلم  التالميذ  عىل  يتعني  وانه 

مراعاة الغري والصرب.

بقراءة  عادة  الحميد  عبد  فيقوم  فراغه  أوقات  يف  أما 

اىل  أكرث  مييل  مؤخراً  اصبح  لكنه  االنكليزية،  الروايات 

»حزن  بعنوان   كتاب  اآلن  يقرأ  وهو  التاريخ،  كتب 

دايل،  مارتن  الكتاب،  مؤلف  اه��داه  حيث  دارفور« 

نسخة منه اثناء احدى زياراته للمنطقة العام املايض.

الدراسة  ترك  بعدم  التالميذ  الحميد  عبد  وينصح 

التعليم سيغرس  ان  واقرانهم حيث  واحرتام معلميهم 

فيهم قيم املسؤولية ويعلمهم النظام مام يسهم يف بناء 

مستقبلهم.
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إزدهار األعمال التجارية 
األسواق تطرح فرصا تجارية لكثري من األهايل

بقلم أالء م�ي�اح�ي

سمري روماين يف بقالته

روماين،  سمري  للسيد  بالنسبة  املشرتين  تدفق  يُعترب   
يومية  الفارش، حالة  البقالة يف  اكرب محال  احد  صاحب 

تجعله ومساعديه يف حركة مستمرة بني رفوف بقالته  

يلبي  بينام  النقود،  استالم  وماكنة  بالبضائع  املكتظة 

طلبات الزبائن. كذلك هو الحال يف العديد من املتاجر 

بالنشاط عىل  املدينة  وسط  يعج سوق  االخرى، حيث 

التجارة  االقتصاد. »  اىل تحسن يف  السنة، مشريا  مدار 

السيد سمري  يقول   »، األيام  كبري هذه  انتعاش  يف  هنا 

مؤكداً. 

بعض  عند  كاملًة  ال��ص��ورة  يعكس  ال  ه��ذا  ان  غري 

املواطنني، فهناك آراء متباينة بينهم حول ما إذا كانت 

الفرص التجارية متاحة للجميع  أم مقترصة عىل كبار 

التجار فقط.

يف الفرتة بني عام 1992 و 2008، ازدهرت األعامل يف 

العاصمة الخرطوم ذلك نتيجة لتطبيق سياسة االقتصاد 

استثامرات  اىل  باالضافة  النفط  انتاج  وزي��ادة  الحر 

األسواق  سياسة  تهدف  وكانت  االجنبية.  الرشكات 

الحرة اىل توفري فرص يف األعامل للقطاع الخاص ليتوسع 

ويسهم يف التنمية االقتصادية يف كافة أرجاء البالد، مبا 

يف ذلك إقليم دارفور. لكن تزايد حدة الرصاع يف اإلقليم 
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يف  لالستمرار  له  بالنسبة  كاٍف  ربح  هذا  ان  ويقول 

فرص  يجدوا  مل  الذين  الشباب  انصح  »انني  املكتب. 

صغري،  تجاري  عمل  انشاء  يف  يفكروا  ان  توظيف 

انتظار  بدل  متواضعاً  كان  لو  حتى  ذلك  سيفيدهم 

الحصول عىل وظيفة.  نعم، يحتكر كبار التجار البضائع 

يكرث  التي  السلع  من  الكثري  هنالك  أن  بيد  الرئيسية 

التجارة  من  جيد   دخل  تحقيق  وميكن  عليها  الطلب 

تحسن  لقد   « يضيف  و  واثقة.  بنربة  منري  يقول  بها، 

الوضع اىل حد كبري منذ قدوم االتحاد االفريقي ومن ثم 

اليوناميد الحقاً.« 

يف  الدكتوراة  شهادة  لنيل  حاليا  منري  السيد  ويحرض 

يف  للدخول  العاجل  القريب  يف  ويخطط  الكيمياء 

متنح  حيث  بالفارش  الكيميائية  التصنيع  مرشوعات 

الحكومة األرض باسعار مخفضة لغرض االستثامر. 

من خالل نظرة محايدة عىل الوضع الحايل، تبدو املدينة 

غنية بالفرص التي مل يتم استغاللها بعد،  وهي متاحة 

او حتى  من  تجارا جددا   كانوا  املواطنني سواء   لكل 

أصحاب التجربة.  

محمود الصايح يف محل العطور الخاص به

الشاغل  هو  األمن  موضوع  جعل   ،2003 عام  بعد 

الرئييس للسكان وبدا االستثامر أمراً محفوفا باملخاطر 

للغالبية العظمى منهم، مام ابقى األسواق غري املشبعة 

يف مناطقهم مقترصة عىل  كبار التجار فقط.

انحاء  اغلب  يف  بالتباطؤ  االقتصادي  الوضع  بدأ  وبينام 

انتعاشا  تشهد  دارفور  بدأت   ،2008 عام  بعد  العامل 

ملحوظا ، ساعدها يف ذلك تزايد عدد املنظامت الدولية 

االخرى  والوكاالت  غريالحكومية  الطوعية  واملنظامت 

الوافدة اليها، والتي خلقت تباعا طلبا كبريا يف األسواق 

لبضائع عديدة، االمر الذي شجع الكثري من االهايل عىل 

فتح متاجر جديدة يف املدينة.

اإلقبال  يريد  شخص  من  اآلن  األمر  يتطلب  ماذا  لكن 

ألول مرة عىل إنشاء عمل تجاري يف الفارش؟ 

يرى البعض أن الفرص ما زالت مقترصة عىل من ميلكون 

رؤوس االموال الكبرية والعالقات مع املتنفذين. فالسيد 

سمري عىل سبيل املثال،هو أحد اخوة ثالثة يتشاركون يف 

برأس   1956 عام  والدهم  بدأ  االخرى،  املتاجر  بعض 

التجار  من  اآلن  وهو  سوداين  جنيه   400 قدره  مال 

»أن الزمن قد تغري، فمن  املعروفني يف املنطقة، يقول 

الصعب هذه االيام البدء بعمل تجاري بدون رأس مال 

كبري«.

اال  العامل،  الناس حول  الغلب  رأيه صحيحاً  يكون  وقد 

أن بعض أصحاب املتاجر يف الفارش لهم رأي اكرث تفاؤالً.

العطور  يبيع  الذي  يف،  الصايح  محمود  الشاب،  ذكر 

متجره  افتتح  انه  املدينة،  سوق  يف  واملحلية  الفرنسية 

التوسع يف متجره  وينوي   ،2010 عام  اوائل  املتواضع 

»يسري  يقول مرسورا  له.  مساعد  وتعيني  املقبل  العام 

عميل بشكل طيب حيث تصل مبيعايت يف بعض االحيان 

اىل 700 جنيه يف اليوم ، لو خشيت الفشل ملا تأىت يل 

تحقيق هذا النجاح اآلن«. 

أما السيد منري حامد فهو مثال آخر للشباب الطموحني 

)دي.  عاملية  شحن  برشكة  مرتبطا  مكتبا  افتتح  حيث 

لدفع  متواضع  مببلغ  بدأ   .2008 العام  يف  ال.(  اتش. 

إيجار املكتب فقط وتجهيزه بشكل بسيط، وهو يحصل 

للمكتب،  الشهري  الدخل  اجاميل  من   25% اآلن عىل 

7

تصوير: الربت غونزالس فاران 



أصداء من دارفور

فنان دارفوري يبث  رسالته الى األهل 
مقابلة مع عمر احساس

بقلم أالء م�ي�اح�ي

عمر احساس يف احدى حفالته املوسيقية

املوسيقى  إحساس  عمر  املوسيقار  الفنان  يقدم 

السودانية اىل آالف املعجبني يف أنكلرتا وأمريكا وكندا، 

ورغم نجاحه وشهرته العاملية، يبقى عشقه لدارفور هو 

الغناء أول شبابه.  بالنسبة له. بدأ مشواره يف  األساس 

انتقل من مدينته نياال، جنوب دارفور، اىل الخرطوم يف 

اىل  األنظار  لفت  وهناك  عمره،  من  والعرشين  الثالثة 

موهبته الفريدة بعد تقدميه  امتحان االداء ليدرس يف 

معهد املوسيقى والدراما عام 1981. 

النجاح  حالفك  وهل  الفني،  مشوارك  عن  حدثنا 

بسهولة؟

معبدة    الطريق  تكن  ومل  سهال  النجاح  يكن  مل  قطعا 

لها.  سقف  ال  التى  الفنية  طموحاىت  مع  وب��ال��ذات 

منها  واح��دة   لكل  اآلن  حتى  بدايات  باربعة  مررت 

معاناتها الخاصة، أوال بدايتى يف دارفور، وثانيا بدايتى 

االيقاعات  باستخدام  بدأت  حني  ثالثا  الخرطوم،  يف 

االجهزة  تعرضت ملحاربة من بعض  والتى  الدارفورية 

العامل  اىل  فنى  بتقديم  بدايتى  ورابعا  االعالمية  

الخارجى، وما زلت أعاين  من بعض املعاكسات، لكنها 

أصبحت هامشية إذ لدي جمهور خاص يب يساندين  عىل 

اقابل وفاءهم  مبزيد من االبداع ... فلهم  الدوام وانا 

التحية وكل الحب.

مبا تتأثر املوسيقى السودانية أكرث،  باملوسيقى األفريقية 

ام بالعربية؟ واين تقف املوسيقى الدارفورية يف هذا 

األمر؟

االثنان موجودان معا يف الهوية السودانيه. نحن كعرب 

أفارقة أو أفارقة عرب تأثرنا بالنغمه العربية ىف بعض 

جهات السودان ولكن كل ايقاعاتنا أفريقية . أما دارفور 

ففي  صورها  باقوى  السودانيه  الهوية  فيها  فتتجىل 

بعض  تستخدم  الزال��ت  قبائل  هناك  البقارة  منطقة 

رصفة.  أفريقية  بإيقاعات  ممزوجة  العربية  املقامات 

بان  القول  اىل  يقودنا  مام  مشرتك  قاسم  االيقاع  اذن 

السودان بلد افريقى عرىب ذو عمق افريقى ىف ايقاعاته، 

وانا شخصيا اظهر هذا االمر ىف مؤلفاىت الفنيه.

وماهي اعاملك الحالية؟ 

عن  يحىك  كبري  اوبريت  وتلحني  بإعداد  حاليا  أقوم 

املطربني  من  عدد  مبصاحبة  دينار  عيل  السلطان  سرية 

وهو  جلغام  محجوب  الشاعر  النص  كتب  السودانني، 

دارفور  ألطفال  غنايئ  عمل  وهناك  الفارش،  ابناء  من 

واإلرشاف  بالتلحني  فيه  سأقوم  اليوناميد  مع  بالتعاون 

األخرية  اللمسات  أعمل حاليا عىل وضع  الفني، كذلك 

الشاعر  كلامت  من  وهي  “أزوم”  أغنية  كليب  لفديو 

الدارفوري عامل عباس محمد نور، وأزوم هو اسم أكرب 
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مداومتهم  لحد  كبريا  الشباب  إقبال  كان  وقد  إيجابيه. 

القادم،  الحفل  موعد  عن  لالستفسار  ىب   االتصال  عىل 

لذا اعتقد انهم تأثروا بهذه الرسائل.  

وماذا تحب ان تقول لشباب دارفور؟  

وكل  الحارض  نصف  تشكلون  أنتم  هي:  رسالتى 

املستقبل. مستقبل دارفور أمانة ىف أعناقكم، إذا شئتم 

كالثلج،  ناصعا  جعلتموه  شئتم  وان  قامتا  جعلتموه 

فلنثبت لكبارنا اننا قادرون عىل التعايش رغم الخالفات 

باننا األقدر عىل  ونتجاوز مآىس املاىض ولنقنع الجميع 

خلق السالم. 

عمر احساس يف حفل موسيقي نظمته اليوناميد يف الفارش شهر اغسطس 2010 

وديان دارفور وقد حازت القصيدة عىل الجائزة  األوىل 

ىف مسابقة شعراء الشباب عام 1973.

تفضل  الخارج  يف  السودانية  الجاليات  أن  تعتقد  هل 

االغ��اين  عىل  تقبل  زال��ت  ال  أم  االجنبية  االغنية 

السودانية؟ 

الجاليات السودانيه الزالت تتمسك بفنونها وهى تجد 

تأثر  وقطعا هناك  السودانيه،  املوسيقى  اكرث ىف  نفسها 

مبوسيقى البلد الذى يعيشون فيه وبالذات لدى االطفال 

األنسب  هى  السودانيه  فاالغنيه  الكبار  اما  والشباب، 

واألقرب اليهم الرتباطهم العاطفى بها السيام وهم ىف 

حالة اغرتاب عن الوطن.

ما هو برأيك الدعم االكرب الذي يحتاج اليه الفنان يف 

دارفور؟ 

والدولة.  واملجتمع  العائلة  من  الدعم  اىل  بحاجة  انه 

فعند غياب اإلكتشاف املبكر للموهبه يف املدارس يكون 

لالرسة دور كبري  ىف هذا الشأن، ومع انتشار القنوات 

يف  األرس  عىل  أسهل  اصبح  الربامج  وتنوع  الفضائية 

دارفور تقبل فكرة ان يصبح أحد أفرادها فنانا، وهذا 

ما مل نجده نحن عند بداياتنا الفنية. للدولة ايضا دور 

كبرييف دعم تطور واستمرار الفنانني. نحن تلقينا الدراسة 

املوسيقية يف الخرطوم إذ التوجد معاهد للموسيقى إال 

هناك ويف مدينة جوبا أيضا جنوب السودان.

فيها  نقلت  دارفور  يف  موسيقية  حفالت  عدة  قدمت 

تأثري  ومدى  الشباب  إقبال  كان  كيف  السالم،  رسائل 

هذه الرسائل املطروحة عليهم؟

أوال، أحب أن اشيد باليوناميد لرعايتها عدة حفالت من 

هذا النوع، فهي تفيد بتوجيه الطاقات الشبابيه ألنشطه 
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قوة  المعرفة 
 الجهود املبذولة  لخفض نسبة األمية وسط النساء يف معسكر النازحني

قصة غيومار بو سوليه

فرتى  املجلة   هذه  تتصفح  انك  تتصور  أن  ميكنك  هل 

الكلامت مجرد حروف التفهم منها شيئا؟  وتخيل انك 

التعرف كيف تكتب مذكرة أو توقع عىل وثيقة!

يعترب معظم الناس تعلم القراءة والكتابة مجرد واجب 

فرصة  الحقيقة  يف  لكنه  الطفولة،  سن  يف  يتم  يومي 

ليست يف متناول الجميع. فهناك العديد من النساء يف 

أرياف دارفور، كام يف مناطق نامية أخرى، ممن يعانني 

من األمية السيام املتقدمات يف العمر. ويؤمل ان تتغري 

هذه الظاهرة إذ يدرك املزيد من النساء يوميا أن تعلم 

القراءة والكتابة ميكن ان يسهم يف تغيري حياتهن.

تقول خديجة أبوبكر آدم: »مل تتح  يل فرصة الذهاب 

أن    عيّل  كان  ألنه   ، صغرية  كنت  عندما  املدرسة  إىل 

اعمل يف املنزل ويف مزرعة العائلة أيضا«. تبلغ خديجة 

35 عاما من العمر ، وتعيش حاليا يف معسكر ابو شوك 

من  كيلومرتا   45 الفارش، حوايل  من  القريب  للنازحني 

لها  اتيحت  وقد  دارف��ور،  شامل  »طويلة«،  مدينتها 

الفرصة يف املعسكر لتعلم ما فاتها يف صغرها وتعويض 

الوقت الضائع.

بتلقي دروس يف محو  بدأت خديجة قبل عام ونصف 

األمية يف مركز أبو شوك للمرأة، وأوضحت قائلة »أنا 

سعيدة جداً اآلن ألنني إذا وجدت ورقة مكتوبة ميكنني 

مساعدة  عىل  ق��ادرة  أيضاً  بأنها  وتضيف  قراءتها«، 

وحتى  بل  املدرسية،  واجباتهم  ألداء  الصغار  أطفالها 

قراءة القرآن الكريم وبعض كتب تعليم الصالة، بفضل 

هذه الدروس.

وكان املركز قد حصل عىل التمويل من اللجنة الدولية 

الحكومية  غري  الدولية  املنظامت  إحدى  لالغاثة، وهي 

التي طردت من دارفور يف مارس 2009 ضمن ثالث 

عرشة منظمة أخرى. 

املرأة  تنمية  جمعية  شبكة  بواسطة  اآلن  املرفق  يُدار 

التي  شكلتها أكرث من 50 جمعية للمرأة يف والية شامل 

للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالتعاون  دارفور 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبعثة االتحاد االفريقي 

التأهيل  إعادة  لت  مورَّ دارفورالتي  يف  املتحدة   واالمم 

والكثري من النشاطات.

الدراسية  املركز  فصول  يف  طالبة   80 حوايل  تجلس 

املصنوعة من القش. يدرسن اللغة العربية والرياضيات 

من  الفرتة  يف  العامة  والثقافة  اإلسالمية  والدراسات 

الثانية عرشة ظهراً    األحد إىل الخميس ما بني الساعة  

والرابعة مساًء، لكن نشاط املركز ال يقترصعىل الدراسة 

فقط، فهو مثال يخصص يوم الثالثاء لرشب الشاي ورسم 

الحناء.
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من وكاالت األمم املتحدة، وتذكر سعاد وصافية انشطة 

الدولية  اللجنة  مع  تنظيمها  من  سابقا  متكنتا  اخرى 

عمل  ورش  و  املرأة  التثقيف حول صحة  مثل  لالغاثة 

لتعليم الحرف اليدوية. 

هذه  مثل  تنظيم  عن  املركز  توقف  من  الرغم  وعىل   
األنشطة بسبب قلة املوارد إال انه ال يزال ملتزما بتوفري 

فرص التعليم للمرأة كهدف أسايس.

  
زينة عيل مختار، تبلغ من العمر 25 عاما، هي األخرى 

إذ  مدرسة،  بأي  صغرها  يف  تلتحق  ومل  »طويلة«  من 

اخواتها.  بني  الكربى  كونها  املنزل  العمل يف  عليها  كان 

لكنها انتهزت فرصة التعلم التي اتيحت لها يف أبو شوك، 

حيث تقيم منذ سبع سنوات، وهي تعد من الطالبات 

»توسعت  قائلًة  بفرح   تعرب  وهي  فيه.  الناجحات 

مداريك أكرث من ذي قبل، وإملامي بالقراءة غريرَّ حيايت«. 

ال تنظر  زينة اىل التعليم عىل أنه وسيلة إلتاحة املزيد 

من فرص العمل، ولكنها تريد ببساطة أن تتعلم املزيد. 

عالوة عىل ذلك، فهي تبذل ما يف وسعها لضامن تعليم 

ابنها وابنتها .

هناك الكثريات مثل حالتي خديجة وزينة، فقد شهدت 

املرأة يف دارفور خالل العقود املاضية  حرمانا كبريا من 

حيث حصولها عىل التعليم. 

من  كبريا  عددا  هناك  أن  املركز  مديرة  صافية  وتقر 

األميات يف أبو شوك لكن املركز يعجز عن تلبية حاجة 

الكثريات منهن   بسبب شح التمويل.

ووصلت نسبة امللمني بالقراءة والكتابة %61 بني أهايل 

 ،2003 لعام  اليونسكو  منظمة  تقرير  وفق  السودان، 

لكن هذه النسبة هي أقل عند النساء حيث ان نصفهن 

أميات.

الفتيات  أبقت  التي  القدمية  التقاليد  من  الرغم  عىل 

يزداد  التعليم  اهمية  إدراك  فأن  املدرسة،  عن  بعيداً 

يوميا بني النساء فهو حق اسايس للجميع وأداة لتعزيز 

القدرات البرشية وللقضاء عىل الفقر.

ميني: الطالبات يتعلمن الرياضيات يف مركز 

ابو شوك للنساء

أعىل وأسفل: نساء عديدات يحرضن الحصة مع أطفالهن

وتوضح سعاد عبد الله محمد، نائب مدير شبكة املرأة، 

هنا  يأتني  فالنساء  مهمة،  وحدها  ال��دروس  »ليست 
لتنايس مشاكلهن أيضا«.

والستني  العرشين  بني  باملركز  الطالبات  أعامر  ترتاوح 

تقول  الدراسة.   ليحرضن  بأطفالهن  يأتني  وبعضهن 

صافية بشري صالح، مديرة املركز »ليس هناك فئة عمرية 

محددة، فاملركز مفتوح لكل من ترغب بالتعلم«. 

كام يعقد املركز دورات يف تجهيز األغذية والطبخ بدعم 
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شاي للجميع 
عمل  ينعش املارة

قصة: شارون لوكونكا 

رجية حسني احمد تقدم الشاي لزبائنها

»تعال واجلس، دع الشاي  يربد أعصابك.« هكذا تنادي 
رجية حسني أحمد عىل املارة محاولة استقطابهم لرشاء 

الشاي منها. أنه عملها الذي تكرس له وقتها وتعيل به 

أرستها، مثلها مثل نساء كثريات  يعملن بدوام كامل.  

أكرث  منذ  عملها  بدأت  لطفلني،  وأم  متزوجة  رجية   
ذلك  مبا يف  املختلفة  املرشوبات  تبيع  سنتني حيث  من 

الشاي االحمر واالخرض مبختلف النكهات مثل النعناع 

زبائنها  بني  ونجد  والقهوة.  الكركدي  إىل  باإلضافة 

األمن  وضباط  والسائقني  الدوليني  املوظفني  املعتادين 

املحليني  وطالب املدارس. وتأمل رقية أن تتمكن يوما 

من توسعة عملها ليشمل بيع الطعام أيضا.

حالياً يدير عدد ال يستهان به من نساء دارفور محالت 

لبيع الشاي يف مدينة الفارش بوالية شامل دارفور إذ يعد 

آخر  مكان  اىل  معداته  نقل  كذلك  املحل سهال  تاسيس 

إذا تطلب األمر. تعرف العاملة يف هذا املجال ب�"ست 

االشجار  ظالل  تحت  ركن  كل  يف  ونجدهن  الشاي" 

االحذية  ماسحي  مثل  آخرين  تجار  وبجوار  واملباين 

وبائعي بطاقات شحن الهواتف.

حيث  الشمس  قبل رشوق  العمل  الشاي  بائعات  تبدأ 

املدينة  ان  السكر.  ويعبنئ  االواين  ويرتنب  النار  يوقدن 

يفعم  فالشاي   الشاي،  يوفرها  التي  بالطاقة  تعمل 

الظهر   بعد  ما  ساعات  يف   ال��روح  وينعش  بالحيوية 

العامل  ذلك  يف  مبن  السكان،  تسامر  ويرطب  الحارة 

وموظفي املصارف والشيوخ.

إناء شاي  الشاي وجود  بائعات  يالحظ من يقرتب من 

بائعة  املوقد. وعادة تجلس  الجمر يف  جاهز دامئاً عىل 

صندوق  وأمامها  البالستيك  من  كريس  عىل  الشاي 

خشبي ملون عليه أوان زجاجية مختلفة مليئة بالشاي 

والسكر والبهارات. وبالقرب منها إبريق ماء  أو اثنني 

ودلو للجيل وإناء فارغ لحفظ االواين النظيفة. وغالباً ما 

يقارب خمسة مقاعد خشبية منخفضة  ما  نجد حولها 

ملونة يرتاح عليها الزبائن عند احتساء رشابهم الساخن.

وال  البلدة  بأحاديث  جيدة  دراية  عىل  الشاي  بائعات 

شّك يف أّن سنوات العمل الكثرية أكسبتهّن خربة مميزة 

يف إعداد الشاي. 
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أصداء من دارفور

يقمن  اللوايت  القابالت،  وتدريب  الحوامل  النساء 

مدار  عىل  املنازل  يف  ال��والدة   عمليات  يف  باملساعدة 

الساعة يف حال صعوبة وصول الحوامل اىل املركز لتلقي 

الرعاية الصحية.

والعالجية،  الوقائية  الصحة  جانب  اىل  و 

االمية  ملحو  دورات  بتنظيم  املركز  يقوم 

كام  النساء،  عىل  الرتكيز  مع  والشباب  للكبار 

بالنوع  تتعلق  متنوعة  قضايا  التوعية يف  يقدم 

كذلك  امل��رأة،  حقوق  ذلك  يف  مبا  االجتامعي 

التدريب والدعم ألنشطة تساعد يف خلق دخل 

ألصحابها.

باألطفال  يعنى  مركزاً  املنظمة  انشات  كام 

املحتاجني اىل الحامية.

نحو مثان  بعد  نياال  اىل مدينة  القافلة  وصلت 

ساعات، وقد أسهمت الرحلة يف التعرف بشكل 

أفضل عىل احتياجات األهايل وعمل حفظة السالم.

طائرة تكتيكية اثيوبية ترافق دورية طويلة املدى
تصوير سيني كويل

دارفور عبر البر 
التعرف عىل األوضاع الصحية واألمنية يف رحلة برية عرب دارفور

بقلم اللواء اشميليش ديبال

قائد القوة التابعة لليوناميد باتريك نيامفمبا والسفري األمرييك 

سكوت جراشان يزوان مركز ورلد فيشن يف مينوايش، جنوب دارفور

 تبلغ املسافة بني الفارش ونياال عاصمتي واليات شامل 
وجنوب دارفور عىل التوايل 195 كيلومرتاً. قد ال تبدو 

لوعورة  نظراً  تطول  قد  الرحلة  ان  بيد  بعيدة  املسافة 

االرض و الوضع االمني.

اليوناميد بتغطية هذه املنطقة  عادة ما تقوم 

جواً، غري ان املمثل االمرييك الخاص للسودان، 

اليوناميد،  قوات  قائد  برفقة  غريشن،  سكوت 

اليوناميد  مسؤويل  وبعض  نيامفومبا،   باتريك 

قطعوا الرحلة براً يف شهر ديسمرب املايض و كان 

هدفهم تقييم الوضع العام بشكل مبارش.

الثامنة  الساعة  الفارش  من  القافلة  وانطلقت 

ولدى  طوباي.  شنقل  اىل  طريقها  يف  صباحاً 

وصوله، استعرض الوفد  حرس الرشف التابع 

الوضع  عىل  اطلع   ثم  ومن  التنزانية  للكتيبة 

االمني يف املنطقة. وتطرق النقاش للصعوبات 

التي تواجه الجهود االنسانية  يف املنطقة نظراً 

لعدم االستقرار. 

العملية  ق��وات  تصحبها  مسريها  القافلة  واصلت 

اىل  اضافة  النيبالية  للقوة  التابعة  الخاصة  العسكرية 

ومروحيات  االرض  عىل  وتانزانية  رواندية  ق��وات 

اليوناميد التكتيكية التي قدمتها اثيوبيا.

الذي  الصحي  املركز  هي  الثانية  القافلة  محطة  كانت 

يف   2005 سنة  الدولية   فيجن   ورلد  منظمة  انشأته 

منطقة ميناوايش، جنوب دارفور.  واشاد اعضاء الوفد  

الصحية  الرعاية  خدمات  يقدم  الذي  املركز  بنشاطات 

مع  بالتعاون  الصناعي  التلقيح  وتشمل  املنطقة  ألهايل 

مبساعدة  املركز  يف  العاملون  ويقوم  الصحة.  وزارة 
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اليوناميد يف ديسمرب املايض عن إطالق شبكة  أعلنت  

بناء  اىل  تهدف  البعثة،  برشطيات  خاصة  اتصاالت 

أيضا  الشبكة  بينهن. ويؤمل ان تسهم  التواصل  جسور 

من  نظرياتهن  مع  البعثة  رشطيات  تواصل  تسهيل  يف 

الرشطة املحلية ، بغية تبادل األفكار واملعارف وتنسيق 

مجال  يف  لآلخر  طرف  كل  عمل  ودعم  بينهام  املهام 

حامية الطفل وقضايا النوع االجتامعي وحقوق االنسان 

والرشطة املجتمعية.

وقال جيمس أوبونق  بونوه، مفوض رشطة اليوناميد، 

شبكة المرأة من أجل السالم 
مبادرة تهدف اىل إقامة رشاكة بني الرشطيات

 بقلم فلومني موكانكويس

نائبة مفوض الرشطة هيسرت بانريا يف اجتامع تحضريي يف شبكة النساء الرشطيات

خالل حفل اإلطالق »إن تشكيل هذه الشبكة ال  يتوج  

املتعلقة   اليوناميد يف مناقشة املشاكل  مبادرات رشطة 

أيضا  سيتيح  انه  بل  فحسب،   البعثة  تفويض  بتنفيذ 

املعنية  الوكاالت  جميع  بني  الخربات  لتبادل  الفرصة 

بتعزيز القانون حول التحديات أثناء التعامل مع قضايا 

تتعلق بالنوع االجتامعي والعنف القائم عليه«. 

وعلقت حبيبة تومايس ساربونق، مستشارة الرشطة من 

غانا، رئيسة شبكة الرشطيات: »ستساهم هذه الرشاكة 

حكومة  ورشطيات  اليوناميد  رشطيات  من  كل  بني 

وتقدم  استمرارية  ويف  املهنية  التنمية  يف  السودان 

جاءت  قد  املجموعة  هذه  أن  وأضافت   املوظفات.« 

عىل  إيجاباً  سينعكس  مام  والخربات  األفكار  لتتبادل 

بنزاهة  الشعب  وخدمة  لحامية  دارفور  يف  الرشطيات 

وفقاً للمعايري الدولية املعمول بها.
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أصداء من دارفور

ترحب مجلة أصداء من دارفور بالقصص واملقاالت املكتوبة من قبل الدارفوريني والتي تتطرق اىل مواضيع متعلقة 

بحياتهم أومجتمعهم.

المواضيع المرحب بها 
مقاالت وقصص حقيقية يف دارفور تحمل يف مضمونها واحدا او أكرث من املواضيع التالية:

تشجيع ومساندة السالم الشامل، التعايش السلمي بني مختلف فئات مجتمع دارفور، نبذ العنف، احرتام القانون، مساندة 

حقوق املرأة وحقوق الطفل، تشجيع التعليم والتنمية االجتامعية واالقتصادية، واملشاركة اإليجابية يف املجتمع. 

يكتب املوضوع باللغة العربية الفصحى، أو باللغة اإلنكليزية ويقدم اما مطبوعا أو مكتوبا بخط يد واضح ومقروء. يرجى 

ذكر اسم الكاتب أو الكاتبة ورقم الهاتف لإلتصال به يف حالة اختيار عمله للنرش.

يرسل إما بواسطة بريد الكرتوين اىل unamid-publicinformation@un.org بعنوان: اىل مجلة اصداء من دارفور

ويكون العمل مرفقا يف الرسالة األلكرتونية.  

أو بالربيد العادي اىل العنوان:

اليوناميد    
)D2.1( شعبة االتصال واإلعالم – قسم املطبوعات    

مركز البحوث الزراعية    
ص.ب 59    

الفارش، دارفور    
السودان    

إعـالن من اليوناميد!
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facebook.com/UNAMID

twitter.com/UN_AUinDarfur

إصدار اليوناميد - شعبة االتصال واإلعالم
هاتف

بريد الكتروني

موقع الكتروني

4497 إلى 249-92-442-7941+
unamid-publicinformation@un.org

http://unamid.unmissions.org
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