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قصائد دارفورية:
مقابلة مع
عايدة أحمد عبد القادر

“لم يفت الوقت بعد لتحقيق السالم في دارفور”
— مقابلة مع أبيدون باشوا

الحفاظ على المياه وإدارتها :مفتاح لتحقيق
السالم المستدام

يتحدث الممثل الخاص المشترك باألنابة السابق لبعثة اليوناميد ،أبيدون باشوا،
عن منجزاته وعن أكبر التحديات وعن الحاجة للسالم المستدام في كل دارفور.

حلوال مبتكرة ومستدامة لمعالجة ندرة
اليوناميد تضمن
ً
المياه في دارفور.

بعثة االتحاد األفريقي واألمم
المتحدة في دارفور
(اليوناميد)
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يَ ُس ﱡرني أن أ ُ َق ـدﱢم لكم العدد اجلديد من مجلة
أصداء من دارفور والتي ت َُسلﱢط الضوء على اجلهود
املستمرة التي تبذلها اليوناميد لتسهيل إحالل سالم
دائم يف اإلقليم.
ويشرح املقال «احملافظة على املياه :وإدارتها
من أجل سالم مستدام يف دارفور» ،كيف يستمر
إنــعــدام فــرص الــوصــول إلــى م ــوارد املــيــاه كأحد
الــدوافــع الرئيسية للصراع والــنــزاع يف دارفــور
خاصة على طول طرق هجرة البدو يف اإلقليم.
تاريخياً ،كان يتم التوسط يف أغلب الصراعات
على املوارد املائية احملدودة واالشتباكات القبلية
عبر آليات املصاحلة التقليدية املعروفة محلياً
باسم «اجلودية» ،أو من خالل اإلدارات األهلية
الــتــي كــانــت تــأخــذ الــتــغــيــرات املناخية وتنقالت
املجموعات بعني االعتبار .وباإلضافة إلى ذلك،
يُ َسلﱢط املقال الضوء على اجلهود التي تبذلها
اليوناميد لتطوير مصادر املياه لدعم السكان
املقيمني يف املناطق القريبة من مواقع البعثة يف
جميع أنحاء دارفور.
ويف مقابلة بعنوان «لم يَف ُْت الوقت بعد لتحقيق

الــســالم يف دارفـــــور» أجــرتــهــا مجلة أصـ ــداء من
دارفور مع املمثل اخلاص املشترك باإلنابة السابق
باليوناميد ،أبــيــودون بــاشــوا ،قبل مغادرته البعثة
يف شهر ديسمبر  ،2015حتدث السيد باشوا عن
إجنازاته وأكبر التحديات واحلاجة لتحقيق سالم
دائم يف جميع أنحاء دارفور.
وأخ ــي ــراً ،يف مــقــال الــغــالف بــعــنــوان «قصائد
دارفورية» تعرض مجلة أصداء من دارفــور مقابلة
مــع السيدة عــايــدة أحمد عبد الــقــادر ،الشاعرة
الدارفورية وأبــرز مقدمي البرامج اإلذاعية ،التي
حتدثت فيها عن عزمها نشر ثالثة مجلدات شعرية
جديدة باللغة العربية الفصحى والعامية ووجهة
نظرها حول الفن والــدور الــذي يلعبه الشعراء يف
إحالل السالم يف دارفور.
ويف الــوقــت الـ ــذي تستمر فــيــه أصــــداء من
دارف ــور يف التطور كمجلة إخــبــاريــة ،نحن نرحب
بتعليقاتكم ،ويرجى إرسالها على البريد اإللكتروني
unamid-publicinformation@un.org
مع ضرورة كتابة «رسائل الى احملرر/أصداء
من دارفور» يف املكان املخصص للموضوع.

كارلوس أراجو
رئيس قسم اإلتصاالت واإلعالم

قـــــســـــم األخــــــبــــــار

صفحة  2اليوناميد تحتفل بالذكرى السبعين لألمم المتحدة
بالخرطوم

صفحة  10اليوناميد تفتتح مركزي معلومات في محليتي
كتم والواحة بشمال دارفور

ِّ
تسلم مرافق تخزين أسلحة لمركز الشرطة في
صفحة  6اليوناميد
نياال ،والية جنوب دارفور

صفحة  14اليوناميد تدعم حملة للسالم في شمال دارفور
صفحة  15اليوناميد تنظم ورشة عمل في مجال التحقيقات الجنائية
والعدالة في شمال دارفور

ّ
تسلم الشرطة
صفحة  ٧الوحدة الشرطية السيراليونية باليوناميد
السودانية مركز شرطة بدارفور

صفحة  16اليوناميد تنظم معرض الوظائف الثاني للزمالء
السودانيين

التخلص من الذخائر التابع لليوناميد ّ
ّ
يكثف برامج
صفحة  8مكتب
التثقيف حول مخاطر مخلفات الحرب

18

المياه

الحفاﻅ ﻋلﻰ الﻤياه
ﻭﺇﺩاﺭﺗﻬا :مفتاﺡ
لتحقيﻖ الﺴﻼﻡ
الﻤﺴتداﻡ
بقلم صالح محمد

٢٢

٢٦

مقابلة

”لﻢ يفﺖ الوﻗﺖ بﻌد
لتحقيﻖ الﺴﻼﻡ
ﻓﻲ ﺩاﺭﻓوﺭ“
ــــ مقابلﺔ مع ﺃبيدﻭﻥ باﺷوا

ثـقـافـة

ﻗﺼائد ﺩاﺭﻓوﺭيﺔ :
مقابلﺔ مع
ﻋايدﺓ ﺃحﻤد ﻋﺒد القاﺩﺭ

بقلم جومبي عمر

بقلم ﺁالء مياحي

قـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــبـــــــــعـــــــــثـــــــــة

عــــلــــى الــــغــــالف

flickr.com/unamid-photo
youtube.com/UNAMIDTV

إصدار وحدة النشر
قسم االتصال واإلعالم  -اليوناميد
بريد الكتروني unamid-publicinformation@un.org
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التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في
هــذا المنشور ال تعني التعبير عــن أي رأي على
اإلطالق من جانب اليوناميد بشأن الحالة القانونية
ألي دولة ،إقليم ،مدينة أو منطقة ،أو سلطاتها ،او
بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
ب ــاإلم ــك ــان اس ــت ــخ ــدام ال ــم ــواد الــــــواردة ف ــي هــذا
الــمــنــشــور بــحــريــة أو إعـ ــادة طــبــعــهــا ،شــريــطــة ذكــر
المنشور كمصدر.
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عايدة أحمد عبد القادر في مكتبها بهيئة اإلذاعة بوالية
شمال دارفور .السيدة عايدة شاعرة من دارفور وأبرز
مقدمي البرامج اإلذاعــيــة .تصوير محمد المهدي،
اليوناميد.

ســوســن عيسى ﺁدم مــن دارفـ ــور مقدمة البرنامج
اإلذاعــي أصــوات األطفال الــذي تنتجه وحــدة اإلذاعــة
باليوناميد منذ الــعــام  2013ويقدمه الشباب في
دارفور .تصوير ﺁدم أحمد ،اليوناميد.

مارتن إيهوغيان أوهومويبهي
(نيجيريا)
الﻤﻤثﻞ الخاﺹ الﻤﺸترﻙ لﻼﺗحاﺩ
اﻷﻓريقﻲ ﻭاﻷمﻢ الﻤتحدﺓ ﺭئيﺲ
الوﺳاطﺔ الﻤﺸترﻛﺔ

بينتو كيتا
(غينيا)
نائب الﻤﻤثﻞ الخاﺹ الﻤﺸترﻙ
لﻼﺗحاﺩ اﻷﻓريقﻲ ﻭاﻷمﻢ
الﻤتحدﺓ

اللواء فرانك موشيو كامانزي
(رواندا)
ﻗائد القوﺓ

فرانك كويفي
(غانا)
نائب مفوﺽ الﺸرطﺔ
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اليوناميد تحتفل
بالذكرى السبعين
لألمم المتحدة بالخرطوم
يف  29أكــتــوبــر ،2015إحتلفت اليوناميد بالتعاون مع الفريق
القُطري لــأمم املتحدة يف الــســودان بالذكرى السبعني لألمم
املتحدة يف متحف ُالــســودان القومي باخلرطوم .كــان الهدف
من اإلحتفال الذي نظم حتت شعار «أمم متحدة قوية من أجل
عالم أفضل» نشر رسالة السالم وعكس أنشطة األمم املتحدة
يف السودان .وشمل اإلحتفال معرضاً للصور وعروض تفاعلية
وثقافية نفذها مسرحيون سودانيون وحفل غنائي ضخم أحيته
املطربة السودانية ذائعة الصيت نانسي عجاج.
وباإلضافة إلى ذلك ،مت توزيع مواد إعالمية وتعليمية تبرز
نشاطات األمم املتحدة بالسودان وتفويض اليوناميد باإلضافة إلى
عمل أقسام البعثة املختلفة وأهداف التنمية املستدامة التي مت
إعتمادها مؤخراً على اجلمهور.
زار كبار الضيوف وأعضاء السلك الدبلوماسي يف اخلرطوم
معرض الصور الذي افتتح يف  30أكتوبر 2015لعكس األنشطة
املتعددة لفريق األمم املتحدة القطري واليوناميد.
حضر اإلحتفال  5000شخص من ممثلي جماعات املــرأة
والشباب وطالب اجلامعات واملفكرين واألكادمييني من اخلرطوم
ومختلف أنحاء السودان ،باإلضافة إلى ممثلني عن الفريق القُطري
لألمم املتحدة وموظفي اليوناميد.
كذلك سبق اإلحتفال إحتفال آخر بيوم األمم املتحدة يف مباني
وزارة الشؤون اخلارجية باخلرطوم حضره مسؤولني حكوميني
ورؤساء البعثات األجنبية بالسودان وأعضاء السلك الديبلوماسي
ومدراء وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الطوعية الدولية ورئيس
جمعية األمم املتحدة يف السودان وموظفي اليوناميد.
ولــدى مخاطبتها اإلحتفال ،قــرأت السيدة مارتا ريــوداس
املمثل املقيم ومنسق العون اإلنساني وممثلة برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي بالسودان رسالة األمني العام لألمم املتحدة الس ّيد بان كي

في  29أكتوبر  ،2015إحتفلت اليوناميد بالتعاون مع فريق األمم المتحدة
القطري فــي الــســودان بيوم األمــم المتحدة والــذكــرى السبعين لألمم
المتحدة في الخرطوم تحت شعار «أمم متحدة قوية ،عالم أفضل» .حضر
ً
معرضا
الحفل الذي أقيم بالمتحف الوطني أكثر من  5000شخص وشمل
ً
ً
موسيقيا
وحفال
وعروضا تفاعلية وأنشطة ثقافية
للصور الفوتوغرافية
ً
للفنانة السودانية نانسي عجاج .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.
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مون الذي أشار فيها إلى أن األمم املتحدة
تعمل من أجل األسرة الدولية البالغة سبع
بليون نسمة وتهتم بكوكب األرض وتدافع
عن حقوق اإلنسان بغض النظر عن العرق
والدين واجلنس والنوع وامليول اجلنسية.
ـأن األمم
أوضحت السيدة ريــوداس بـ ّ
السودانية لتلبية
املتحدة تعمل مع احلكومة ُ
إحتياجات الفئات الضعيفة مــن خالل
تنفيذ خطة اإلستجابة اإلنسانية للعام
 2015والتخطيط ملتطلبات العمل اإلنساني
للعام  .2016وأكدت قائلة «يف العام املاضي
ومن خالل التعاون مع نظرائنا الوطنيني،
ساهمت األمم املتحدة قي جتنب 1.1816
مــن حـــاالت وفــيــات األمــهــات وســاعــدت
يف متكني  200000تلميذ من العودة إلى
الدراسة ووفــرت دعماً لعدد  2.1مليون
مزارع لكسب سبل عيشهم».
من جانبه ،عبر وزيــر الدوله بــوزارة
الشؤون اخلارجية السيد كمال إسماعيل
عــن تقديره جلهود اليوناميد والفريق
القُطري لألمم املتحدة بالسودان وسلط
الضوء على مساهمات السودان يف بعثات
حفظ السالم يف العالم.
رح ــب ممثل وال ــي اخلــرطــوم ووزي ــر
الثقافة واإلعــام ،الس ّيد محمد يُوسف،
بوجود االمم املتحدة يف اخلرطوم وكل أرجاء
السودان وقال «نحن ملتزمون بتسهيل عمل
األمم املتحدة والتعاون مع موظفيها لتنفيذ
مبادئ ميثاق األمم املتحدة».
من جانبه ،ث ّمن رئيس جلنة تنفيذ
مخرجات «احلــوار والتشاور الداخلي
يف دارفور» الس ّيد صديق ودعة ،جهود
اليوناميد يف دعــم العملية السلمية
يف دارفــــور ودع ــا كــافــة أه ــل دارفـــور
للعمل من اجل التعايش السلمي وسط
أص
املجتمعات يف دارفور.

 29أكتوبر  ،2016قدم الفنان الدارفوري المعروف
ً
مسرحيا لتعزيز
محمد يــوســف أنــدوكــاي عــرضـ ًـا
السالم خالل االحتفاالت بيوم األمم المتحدة في
الخرطوم .تصوير حميد عبد السالم ،اليوناميد.
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ِّ
تسلم مرافق تخزين أسلحة
اليوناميد

الوحدة الشرطية السيراليونية باليوناميد

لمركز الشرطة في نياال ،والية جنوب دارفور

ّ
تسلم الشرطة السودانية مركز شرطة بدارفور

مفوض الشرطة باألنابة السابق الدكتور معتصم المجالي يسلم ملف مشروع بناء مركز الشرطة إلى الشرطة السودانية .تصوير اليوناميد.

عبد الناصر حسين الموظف بقسم
الــتــخــلــص مــن األل ــغ ــام بــالــيــونــامــيــد
يــــشــــرح لــــحــــارس مــــخــــازن وط ــن ــي
أس ــل ــم الـــطـــرق لــتــخــزيــن األســلــحــة
وذلــك بترتيبها بالتسلسل وقفلها
وفصلها عن الذخائر .تصوير معتز
أحمد منفل ،اليوناميد.
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يف  5نوفمبر  ،2015سـلَّــم مكتب التخلص من
الذخائر باليوناميد ،القطاع اجلنوبي ،حاويتني
معدلتني للتخزين اآلمــن لألسلحة والذخيرة إلى
مركز شرطة جنوب دارفــور بحي النهضة بنياال،
والية جنوب دارفور.
يتوافق تسليم املخزنني مع تفويض البعثة يف
حماية املدنيني من خالل الضبط األمثل لألسلحة
الصغيرة واخلفيفة يف دارفور .مت تشييد احلاويتني
يف إطار مشروع األمم املتحدة إلزالة األلغام.
أشاد بول إبيكو ،ممثل اليوناميد خالل حديثه
يف فعاليات التسليم بالتعاون املستمر بني اليوناميد
وحكومة جنوب دارفور عبر مؤسساتها املختلفة مبا

يف ذلك الشرطة واألجهزة األمنية األخرى مشيراً
إلى أن عملية التسليم تزامنت مع القرار املشترك
ملجلس األمــن الــدولــي وحكومات واليــات دارفــور
جلمع األسلحة غير املشروعة يف املنطقة.
كما أشار الى أن مرافق التخزين هذه تهدف
الى تعزيز الوضع األمني يف دارفور.
من جانبه ،أعــرب املقدم التوم عبد اجلبار،
ضابط اتصال شرطة حكومة السودان عن تقديره
للتعاون بني الشرطة السودانية واليوناميد ال سيما
يف مجاالت بناء الــقــدرات وتنفيذ املشاريع .كما
سلط الضوء على أهمية التخزين السليم لألسلحة
أص
والذخائر يف ضمان استقرار الوضع األمني.

يف يــوم  9ديسمبر  ،2015سلمت الوحدة
الشرطية السيراليونية للشرطة السودانية
مركز شرطة قامت ببنائه يف معسكر أبوشوك
للنازحني بالفاشر .وقد مت بناء املركز ،الذي
يتكون من ست غرف تشمل مركزاً خلدمة
املجتمع وغرفة حتريات وزنزانتني ومكتبني،
بتمويل من مستشاري الشرطة السيراليونيني
وبدعم من اليوناميد.
ول ــدى مخاطبته الــشــرطــة السودانية
وسكان املعسكر الذين جتمعوا حلضور هذه
املناسبة أعــرب العقيد شرطة وليام فايا
سيلو ،قائد الوحدة السيراليونية ،عن امتنانه
نيابة عن وحدته لقائد شرطة اليوناميد
باألنابة الدكتور معتصم املجالي على دعمه
وتوجيهاته طوال فترة إنشاء املشروع .وذكر
سيادته أن فكرة بناء مركز للشرطة السودانية
مبعسكر أبــوشــوك قــد نبعت مــن رؤيتهم
للمركز الصغير املبني من املواد غير الثابتة

يف ذات املوقع وأن حوجة املجتمع باملعسكر
ملركز أكبر قــد تضاعفت .وشــدد على أن
فرض تطبيق القانون يعتبر أمراً هاماً للغاية
يف أي مجتمع وأن «فرض هيبة القانون هي
احملــور الــذي يــدور حوله االستقرار وحياة
املجتمع ألن املجتمع يف غــيــاب الــقــانــون
يتعرض للدمار» .وأضــاف أن الدعم الذي
توفره وحدة الشرطة السيراليونية يف دارفور
قد تولد من التعاطف مع أهل االقليم علماً
بأن سيراليون نفسها قد ذاقت شرور احلرب
األهلية .وقال يف هذا الصدد «إنني يف غاية
السعادة اليوم وأنا أرى أن املرحلة األخيرة
من هذا املشروع قد اكتملت .إنه حلم حتقق
لوحدتنا يف إكمال هــذا املشروع يف ظرف
أربع أشهر».
ولدى تسليمه للمركز اجلديد للشرطة
السودانية قــال الدكتور معتصم املجالي،
قائد شرطة اليوناميد باألنابة ،أنه يفتخر

ويتشرف بأن يكون جز ًء من هذا املشروع،
مــضــيــفـاً «يــعــتــبــر ه ــذا امل ــش ــروع مــن أكبر
املشاريع التي نفذت أثناء وجودي بدارفور.
لهذا فإنني أعرب عن صادق امتناني لوحدة
الشرطة السيراليونية لقيامهم بهذا العمل
الرائع والذي سيعزز العالقة بني اليوناميد
وحكومة السودان».
ويف خطابه نيابة عن الشرطة السودانية
ذكر العقيد الدكتور محسن بدوي محمد بأنهم
يف غاية السعادة ويشكرون اليوناميد ووحدة
الشرطة السيراليونية على بناء هذا املركز
ملجتمع أبوشوك .وأضــاف «نيابة عن مدير
شرطة الفاشر ونيابة عن مجتمع أبوشوك أود
أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بشكري اجلزيل
للدكتور معتصم ولليوناميد ولوحدة الشرطة
السيراليونية على هذا املشروع الكبير الذي
أجنزمتوه لنا .إننا نث ّمن عالياً هذه املساهمة
أص
ولن ننساها لكم أبداً إن شاء اهلل».
أصداء من دارفور
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«

ّ
التخلص من الذخائر التابع
مكتب
لليوناميد ّ
يكثف برامج التثقيف
حول مخاطر مخلفات الحرب
ّ
نظم مكتب التخلّص من الذخائر التابع لليوناميد أكثر من
ً
ً
 294برنامجا تثقيفيا حول املتفجرات من مخلفات احلرب خالل
الفترة املمتدة من يوليو وحتى أكتوبر  ،2015لتوعية املجتمعات
احملل ّية وال س ّيما األطفال عبر دارفور.
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تصوير فوالن بين فوالن ،اليوناميد.

األخـبــــار

منسقة مكتب اليوناميد للتخلّص من
شــذى رجــب هــي
ّ
الذخائر يف ما يتعلّق بالتثقيف يف مجال مخاطر املتفجرات
مــن مخلفات احل ــرب ،يف شــمــال دارف ــور وقــد قــالــت يف هذا
الشأن« :كانت فرق التثقيف يف مجال املخاطر فعالة يف واليات
دارفــور اخلمس وعملت على التوعية على جميع املستويات.
أن مكتب اليوناميد للتخلّص من
وأوضــحــت اآلنــســة رجــب ّ
ّ
الــذخــائــر زار امل ــدارس حيث مت العمل على توعية األطفال
حــول مــخــاطــر املــتــفــجــرات مــن مــخــلــفــات احل ــرب وذل ــك عبر
اللجوء للتمثيل والغناء وأشكال فن ّية أخرى من أشكال املسرح
املجتمعي .وقالت يف هذا اإلطــار« :بفضل التعاون والتنسيق
الوثيقني مع وزارة التربية ،يد ّر ب مكتب التخلّص من الذخائر
املعلّمني يف مجال املقاربات واملعرفة والتدابير االحترازية
املتعلقة باملتفجرات من مخلفات احلرب وهم بدورهم ينشرون
هذه املعرفة داخل املجتمع احمللّي».
ـأن اإلذاعــة هي الوسيلة
باإلضافة إلــى ذلــك ومــع العلم بـ ّ

األكثر شيوعاً وفعالية إليصال املعلومات والتواصل يف دارفور،
غالباً ما يعمد مكتب التخلّص من الذخائر إلى نشر املعرفة
والتثقيف والتواصل مع أهل دارفــور حول التصرفات األمنة
ومسجلة تب ّثها إذاعة اليوناميد عبر
عبر برامج إذاع ّية مباشرة
ّ
إذاعة دارفور أف أم ما يضمن الوصول إلى أكثر من مليونني
من أهالي دارفور.
وأضافت اآلنسة رجب« :تقع علينا كذلك مسؤولية إزالة
املتفجرات من مخلفات احلرب من املناطق احملتوية عليها لتمكني
الناس من القيام بنشاطاتهم املعتادة من دون خوف أو تهديد».
باإلضافة إلى حمالت التثقيف والتوعية وإزالة املتفجرات من
مخلفات احلرب ،يعمل مكتب اليوناميد للتخلّص من الذخائر
على دعم الضحايا/الناجني من املتفجرات من مخلفات احلرب
أص
عبر تقدمي املشورة النفسية والعالج والتدريب املهني.

أصداء من دارفور
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اليوناميد تفتتح
مركزي معلومات
في محليتي
كتم والواحة
بشمال دارفور
افتتح قسم االعالم واالتصال باليوناميد أول
مركزين للموارد يف محليتي كتم والواحة بوالية
شمال دارفور يومي  8و  9ديسمبر  ،2015بعمل
مشترك مع جامعة السودان املفتوحة وسيكونان
مبثابة محطات لــزيــادة التوعية والــدعــم احمللي
جلــهــود وســاطــة الــســام الــتــي تــقــوم بها البعثة
ولتفويضها األساسي.
وقد شمل االفتتاح ورشــة عمل ،حيث ناقش
اكثر من  150شخصاً من املعلمني وقادة املجتمع
احملــلــي وممــثــلــن عــن املجتمع املــدنــي والــنــســاء
والشباب من محليتي كتم والواحة ،دور التعليم يف
بناء السالم .كذلك ،وكجزء من فعاليات املناسبة،
َو َّق ــع اكــثــر مــن  800مــن الــطــاب اخلــريــجــن يف
احملليتني على تعهد بالسالم.
وعبر نائب معتمد محلية كتم عــن تقديره
للدعم الكبير الذي يقدمه قسم اإلعالم واالتصال
باليوناميد للخريجني وعلى «ورشة العمل املثمرة
التي سلطت الضوء على دور املعلمني يف تعزيز
تفافة التعايش السلمي وخاصة يف هذه املناطق
احلرجة يف اإلقليم».
وقال السيد آدم حسن من محلية كتم «تعهدنا
فــي  8و  9ديسمبر  ،2015إحــتــفــاالت تخريج طــاب جامعة
السودان المفتوحة الذين أكملوا الدراسة لألعوام من 2006
إلى  2013بدعم من بعثة االتحاد األفريقي واألمــم المتحدة
في دارفور .حضر االحتفال الذي أقيم في كتم بشمال دارفور
مسؤولون حكوميون وموظفو اليوناميد وأساتذة الجامعة
وأسر الخريجين .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.
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بالعمل مــن أجــل الــســام يف منطقتنا ،ونــؤكــد مــجــدداً
التزامنا بالعمل يف كل األوقات لتحقيق السالم املستدام
يف السودان ألننا بحاجة للسالم اآلن وليس غدا».
من جانبها شكرت السيدة زهراء عيسى ،بالنيابة عن
نساء محلية الواحة ،اليوناميد على املبادرة وعبرت عن
أملها باستمرار دعم اليوناميد ألهالي احمللية.
كما عبر الدكتور سمي جدو ،ممثل جامعة السودان
املفتوحة  ،يف كلمته باملناسبة عن تقديره لدعم اليوناميد
ملختلف أنشطة اجلامعة وافتتاح املركزين قائال «آمل أن
يساعد هذين املركزين املجتمع احمللي يف البحث عن
األسباب الرئيسية للصراع واحلــل الــذي يناسب جميع
األط ــراف» .تعتزم اليوناميد تأسيس مراكز مماثلة يف
أص
ماليط وأم كدادة واملاحلة يف الشهرين املقبلني.
 8و  9ديسمبر  ،2015جانب من إحتفاالت تخريج طالب
جامعة السودان المفتوحة الذين أكملوا الدراسة لألعوام

1

مــن  2006إلــى  2013بدعم مــن بعثة االتــحــاد األفريقي
واألمــم المتحدة في دارف ــور .حضر االحتفال الــذي أقيم
في كتم بشمال دارفــور مسؤولون حكوميون وموظفو
اليوناميد وأساتذة الجامعة وأسر الخريجين .تصوير حامد عبد
السالم ،اليوناميد.

الدكتور أبــو البشر عبد الرحمن ،مدير جامعة الــســودان
المفتوحة قطاع شمال دارفور ،يلقي كلمة باالحتفال الذي

2

نُ ِّظم بمناسبة حفل التخريج األول في كتم منذ أن بدأت
الجامعة عملها في دارفــور .أنشأت الجامعة أكثر من 20
ً
ً
تعليميا في إقليم دارفور والعديد من المراكز األخرى
مركزا
في جميع أنحاء البالد .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.

1

 8و  9ديسمبر  ،2015إفتتح قسم االتصاالت واإلعــام
أول مركزين للموارد في محليتي كتم والواحة
باليوناميد ّ
في شمال دارف ــورُ .أنْ شئ المركزان كشراكة مع جامعة

3

2

4

3

السودان المفتوحة كمحطات للتوعية لرفع الوعي وتعزيز
الدعم المحلي لجهود الوساطة من أجل السالم التي تبذلها
البعثة وأنشطتها المستمرة .وتعتزم اليوناميد افتتاح مراكز
مماثلة في كل من مليط وأم كدادة والمالحة خالل الشهرين
المقبلين .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.
 9ديسمبر  ،2015قائد فريق موقع اليوناميد في كتم
يصافح ممثل جامعة السودان المفتوحة الدكتور سمي

4

جدو خالل احتفال التخرج الــذي ُي َع ُّد أول حدث ُيقام في
المحلية منذ أن بدأت الجامعة عملها في دارفــور .أنشأت
ً
ً
تعليميا في إقليم دارفور والعديد
مركزا
الجامعة أكثر من 20
من المراكز األخرى في جميع أنحاء البالد .تصوير حامد عبد
السالم ،اليوناميد.
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اليوناميد تدعم حملة للسالم في شمال دارفور

 22ديسمبر  ،2015لجنة النوايا الحسنة ولجنة السالم
في سرف عمرة خالل حملة من أجل السالم بدعم من
قسم الشؤون المدنية باليوناميد في سرف عمرة
بشمال دارفور .تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.

يف  23ديسمبر  ،2015اختتمت حملة السالم
التي مولتها اليوناميد فعالياتها يف محليات
كبكابية والــواحــة والسريف وســرف عمرة
والكوما ومليط بوالية شمال دارفور .وتهدف
احلملة التي أ ُ ْطلِقت يف  29نوفمبر الى انهاء
التوتر بني املزارعني والرعاة وتعزيز النسيج
االجتماعي بني القبائل املختلفة التي تعيش
يف تلك املناطق.
ُ
ْ
وقد شملت احلملة التي أطلِقت بدعم
من قسم الشؤون املدنية باليوناميد بقطاع
الشمال تنظيم جلسات مفتوحة تبادل خاللها
زعماء املجتمع األفكار حول منع الرعي خالل
مواسم احلصاد وحل النزاعات القبلية عبر
اآلليات التقليدية.
14
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ب ــدأ املــشــاركــون بــقــيــادة جلــنــة الــنــوايــا
احلسنة يف كبكابية وجلان السالم احمللية
األخرى يف محليات السريف وسرف عمرة
بتشكيل جلــنــة مــن ممثلني عــن احملليات
الثالث للتحضير ملؤمتر عام .ومن املتوقع
أن ميهد هــذا املــؤمتــر ،املــقــتــرح عــقــده يف
كبكابية يف املستقبل القريب ،الطريق لسالم
دائم بني القبائل املعنية.
وحــث العمدة صالح جيد رئيس جلنة
الــنــوايــا احلــســنــة جــمــيــع زع ــم ــاء املجتمع
واملثقفني للعب ال ــدور املــنــوط بهم يف بناء
الثقة بني الرعاة واملزارعني لضمان التفاعل
السلس والــودي بينهم ،وقــال« :أدعــو جميع
العمد واملشايخ للعب دور أساسي يف تعزيز
التعايش السلمي بني املجتمعات احمللية»،
وأعرب أيضاً عن تقديره لدعم البعثة حلملة
السالم .وأضاف« :رمبا لم نكن سنتمكن من
تنفيذ هــذه احلملة بــدون دعــم اليوناميد.
مرة أخرى نشكر البعثة جلهودها املستمرة
لتحقيق سالم مستدام يف دارفور».
من جانبه ،أكد ممثل اليوناميد ،محمد

إبــراهــيــم املــســؤول بقسم الــشــؤون املدنية
التزام اليوناميد باملسؤوليات املنوطة بها
والتي تشمل دعم الوساطات يف النزاعات
املــجــتــمــعــيــة ومــعــاجلــة أســبــابــهــا اجلــذريــة
وقــال« :اليوناميد مهتمة باستعادة السالم
واألمـــن واالســتــقــرار يف دارفــــور .وكــجــزء
مــن تفويضها ،تدعم اليوناميد مثل هذه
املــبــادرات بهدف حتقيق التعايش السلمي
ومتاسك املجتمعات يف دارفور».
وحث السيد إبراهيم أيضاً جميع الشباب
يف دارفــور إلى رفع مستوى الوعي بأهمية
السالم يف مجتمعاتهم والعمل معا لتحقيق
االستقرار وأكــد كذلك على أهمية التعليم
باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية .وقال« :لقد
حان الوقت بأن يعمل جميع مواطني دارفور
من أجل السالم والتنمية وأضاف بأنه ميكن
للشباب على وجــه اخلصوص تعبئة أفــراد
املجتمع من أجل تعايش سلمي دائم» .وسوف
تدعم اليوناميد حمالت ســام مماثلة من
املقرر إطالقها يف األشهر القادمة يف املناطق
أص
الريفية بكتم وطويلة والفاشر.

اليوناميد تنظم ورشة عمل في مجال التحقيقات الجنائية
والعدالة في شمال دارفور

يف  29ديسمبر  ،2015نظم قسم حقوق اإلنسان
باليوناميد ،بالتعاون مع مكتب املدعي العام يف
احملكمة اخلاصة بجرائم دارف ــور ،ورشــة عمل
ليوم واحد يف التحقيق اجلنائي والعدالة اجلنائية
يف الفاشر ،شمال دارفور.
هدفت ورشة العمل ،التي أجريت على أساس
توصية االستعراض الدوري الشامل ،إلى تزويد
وكالء النيابة العامني والقضاة ورجــال الشرطة
باملعرفة واملهارات عند التعامل مع التحقيقات
اجلنائية ضمن املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
وحتسني النظام القضائي يف الــســودان بصفة
عامة ودارفور على وجه اخلصوص.
ويف كلمته لــلــحــضــور ،جــدد الــســيــد أحمد
حسن ،ممثل قسم حقوق اإلنسان باليوناميد،
دعــــم الــبــعــثــة حل ــق ــوق اإلنـ ــسـ ــان والــقــضــايــا
املتعلقة بالعدالة يف دارفور .وقال «نحن نتطلع

إلــى احلــفــاظ على التنسيق والــتــعــاون الــودي
مع جميع الهيئات القضائية لضمان استمرار
سالمة تطبيق احترام حقوق اإلنسان والعدالة
أثناء التحقيقات اجلنائية».
مــن جانبه ،أع ــرب الــفــاحت طيفور ،مدعي
عام محكمة جرائم دارفــور عــن تقديره لبرامج
اليوناميد يف بناء الــقــدرات يف مجال حقوق
اإلنــســان ،وشــدد على أهمية التنسيق املستمر
بــن قسم حقوق اإلنــســان باليوناميد واجلهاز
القضائي .وقال «نحن ممتنون ليوناميد ملبادراتها
الرامية إلى حتسني مهارات احملققني اجلنائيني
يف هذا املجال الهام».
مت تنظيم ورشــة عمل مماثلة من قِ بل قسم
حــقــوق اإلنــســان يف البعثة يف اجلــنــيــنــة ،غــرب
دارفور ،يف حني من املقرر عقد ورشة مماثلة يف
أص
نياال ،جنوب دارفور

 29ديسمبر  ،2015نَ َّظم قسم حقوق
اإلنسان باليوناميد بالتعاون مع مكتب
المدعي العام للمحكمة الخاصة لجرائم
لـــدارفـــور ورشــــة عــمــل حـــول التحقيق
الجنائي والعدالة الجنائية في الفاشر
بشمال دارفور استهدفت وكالء النيابة
والقضاة ومحققي الشرطة .تصوير
محمد المهدي ،اليوناميد.
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اليوناميد تنظم معرض
الوظائف الثاني للزمالء
السودانيين
16

أصداء من دارفور

يف  14ديسمبر ،2015نظمت بعثة االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة
يف دارفــور (اليوناميد) معرض الوظائف الثاني  ،ملدة يوم واحد
ملوظفيها السودانيني الستكشاف الوظائف املستقبلية احملتملة يف
ظل عملية التنظيم الهيكلي التي جتريها البعثة اآلن.
نُظم املعرض حتت شعار «مشاركة مواهبنا ،بناء مستقبلكم»
مبقر رئاسة البعثة يف الفاشر ،شمال دارفور.
ش ــارك يف املــعــرض  14مــن ُمــقــدمــي الــوظــائــف مبــا يف ذلك
الشركات واملنظمات والصناعات السودانية والشركات الدولية
ووكاالت األمم املتحدة.

ويف معرض ترحيبه باملشاركني ،أعرب نائب مدير ادارة الدعم
باليوناميد ،السيد انطوني نويكي عن أمله يف أن ميثل املعرض
بداية لشراكة متواصلة بني اليوناميد وأصحاب االعمال من خالل
جهد جماعي الستكشاف فرص الوظائف املستقبلية لزمالئنا.
وقال السيد نويكي مخاطباً الزمالء السودانيني «ميثل وجود هذا
اجلمع املميز للصناعات واألعمال هنا اليوم مثاالً لتنوع فرص
العمل املتوافرة لكم يف السودان».
وامتدح السيد نويكي املهارات والقدرات واخلبرات التي اكتسبها
املوظفون السودانيون بالبعثة ومروجاً لها للجهات املشاركة باملعرض.

وذكرالسيد نويكي يف هذا الصدد «أمتنى أن تتيح لكم هذه املناسبة
اليوم الفرصة الستكشاف املدى الواسع من القدرات املهنية املتوافرة
بيننا هنا باليوناميد» ،مضيفاً «هــؤالء مهنيون من ذوي املهارات
العالية الذين طــوروا قدراتهم املهنية وخبراتهم من خالل عملهم
يف هذه املنظمة الدولية» .وهم بذلك ميثلون جتمعاً نادراً للقدرات
واملواهب كما انهم مدربون تدريباً عالياً مت يف بيئة ثقافية متنوعة
وبالتالي فإن إسهامهم سيحدث فرقا ُ إيجابياً يف مؤسساتكم».
يذكر ان البعثة أقامت معرض الوظائف األول يف  4مارس
 2015وشاركت فيه اكثر من  25جهة.
أصداء من دارفور
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الحفاظ على المياه وإدارتها:
مفتاح لتحقيق السالم المستدام
بقلم صالح محمد

ً
يوميا لضمان
يسعى قسم المياه وحماية البيئة باليوناميد
تنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة في جميع أنحاء دارفور
لمعالجة مشكلة شح المياه في اإلقليم.
أدى الصراع يف دارفــور الذي امتد عقداً
ال يزال عدم الوصول إلى موارد املياه أحد
من الزمان إلى تدهور الكثير من جوانب احلياة الدوافع الرئيسية غير السياسية للصراع يف
املهمة ،مبا يف ذلك مرافق املياه .وقد نزح نحو دارفور خاصة على طول طرق هجرة الرعاة.
مليونا شخص باإلقليم من القرى واملناطق وتاريخياً ،كانت النزاعات على املــوارد املائية
الريفية إلــى مخيمات النازحني بالقرب من احملــدودة واالشتباكات القبلية أكثر القضايا
املــدن الكبرى مما سبب ضغطاً على املــوارد التي حتل عبر آليات املصاحلات التقليدية
املائية احملدودة أص ً
املعروفة محلياً باسم «اجلودية» ،أو من خالل
ال.

تدخل اإلدارة األهلية إال أ َّنه مع مرور السنني،
أصبحت هذه األساليب التقليدية ضعيفة.
تُبْذل حالياً جهو ٌد ملعاجلة نقص هذا املورد
الثمني يف أج ــزاء مختلفة مــن دارف ــور حيث
يتعاون قسم املياه وحماية البيئة باليوناميد مع
جميع حكومات واليات دارفور اخلمس بالتركيز
على إدارة املياه والبيئة للحد من وإدارة مخاطر
النزاعات وتغير املناخ من خالل احللول املبتكرة
واملبادرات.
ُعــقِ ـ َد يف يونيو  2011مؤمتر دولــي حول
املياه من أجل السالم املستدام يف دارفــور يف
اخلــرطــوم بهدف زي ــادة الــوعــي لــدى مجتمع
املانحني حول شح املياه يف دارفور وكذلك دور
أعد
املياه احلاسم يف ح ّل النزاع القائم .وقد َّ
املؤمتر الذي حضره نحو  500ممثل وثيقة نداء
من أجل حشد املوارد لتنفيذ  65مشروعاً من
مشروعات املياه واملرافق الصحية ذات الصلة
يف جميع املناطق الريفية واحلضرية يف دارفور
لتيسير الوصول إلــى مياه الشرب الصاحلة
والصرف الصحي والنظافة؛ وقــد ّ
مت تنفيذ
بعض املشاريع مثل مشروع خدمات املياه يف

مليط بشمال دارفور.
وتــواصــل اليوناميد تطوير مصادر املياه
لدعم السكان الذين يعيشون يف املناطق القريبة
من معسكرات البعثة يف جميع أنحاء دارفور
فقد قــام قسم املــيــاه وحماية البيئة بالبعثة
بــإعــادة تأهيل ثالثة ســدود – سيل اجلصة
وسريجاي وتكارو  -يف والية جنوب دارفــور.
وتوفر هذه السدود سبل العيش للمجتمعات
احمللية من خالل ري احملاصيل وتوفير مياه
الشرب للماشية ،عالوة على أ ّنها تغذي املياه
اجلوفية.
ً
ً
قامت البعثة أيضا بحفر  112بئرا منتجة
يــجــري استخدامها حــالــيـاً يف جميع أنحاء
دارف ــور ويتم تقاسم املــيــاه املستخرجة منها
مع املجتمعات احمللية .فعلى سبيل املثال يف
منطقة شــقــرا بــالــقــرب مــن الــفــاشــر بشمال
دارفور ،حفرت اليوناميد بئرين ووفرت مولدي
كهرباء ومشغلني للصيانة العامة لهذه اآلبار.
وقد متت إضافت نحو  60يف املائة من املياه
املستخرجة من هذه اآلبار إلى شبكة إمدادات
املــيــاه يف املناطق احلضرية بالفاشر لدعم

سد مقام في منطقة أم برو ،شمال دارفور .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد
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 3سبتمبر  ،2015أكملت وحدة المياه وحماية البيئة باليوناميد تركيب مضخة
مياه غاطسة وتشغيل بئر مياه تابعة لليوناميد في الضعين بقطاع الشرق.
وتخدم هذه البئر مجمع اليوناميد والمجتمع المحلي في المنطقة .تصوير
كاساهون أمانتي ،اليوناميد.

السكان احملليني الذين يعيشون يف املدينة فيما تستخدم البعثة
الكمية املتبقية.
وباإلضافة إلى ذلك ،نفذت اليوناميد من خالل برنامج مشاريع
األثر السريع أكثر من  80مشروعاً للمياه يف جميع أنحاء دارفور
شملت بناء نقاط مياه وحفر آبار وإعادة تأهيل سدود ترابية خاصة
يف املناطق الريفية ومعسكرات للنازحني.
شاركت اليوناميد أيضاً يف تنفيذ مشاريع املياه مثل ربط خطوط
إمدادات املياه يف معسكر بيضة للنازحني يف غرب دارفور وتركيب
شبكة مياه منطقة شقرا بشمال دارف ــور واالنتهاء من الدراسة
اجليوفيزيائية وحفر وتركيب مضخات يدوية يف قرية أم ضوينا
بجنوب دارفور واالنتهاء من سد أم بارونقا يف طويلة بشمال دارفور
بهدف املساهمة يف حل الصراع احلالي الذي يُ ْعزى حلد كبير للتقاسم
غير العادل للموارد الطبيعية وعدم توافرها مثل املياه.
وباملثل ،ولتسهيل حصاد مياه األمطار ،قام قسم املياه وحماية
البيئة باليوناميد بتشييد بنية حتتية يف املعسكرات الرئيسية للبعثة
مثل تلك املوجودة يف الفاشر ونياال وزالنجي واجلنينة يف دارفور والتي
لديها القدرة على حصاد نحو  5.3مليون لتر سنوياً .وبهذا الشأن،
أن حصاد
أكد السيد إمانويل مولل رئيس قسم املياه وحماية البيئة َّ
20
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مياه األمطار سيقلل من األضرار البالغة التي تلحق بالبنيات التحتية
واملباني التي تسببها مياه الفيضان إذا لم يتم إدارتها وتوجيهها بشكل
صحيح .وعالوة على ذلك ،تعمل املياه املجمعة كإجراء لتأمني اإلمداد
املائي وكمصدر للمياه النظيفة عندما يتعذر الوصول إلى اآلبار بسبب
الفيضانات خالل موسم األمطار.
أنشأت البعثة أيضاً  122محطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي يف
معسكرات النازحني يف جميع أنحاء دارفور تستخدم عملية معاجلة
ترسيب نشطة ملعاجلة مياه الصرف الصحي التي تنتجها اليوناميد يف
مختلف مواقعها ملستوى مقبول إلعادة استخدامها بحسب توصيات
منظمة الصحة العاملية.
وتستخدم هذه املياه املعاجلة كبديل للمياه العذبة لتلبية الطلب
املتزايد على املياه غير الصاحلة للشرب من قبل أفراد البعثة ألغراض
مثل غسل املراحيض وغرس األشجار وغسل السيارات وأعمال البناء
والتحكم يف الغبار ومكافحة احلرائق وقــد قلّل ذلــك من احلاجة
للمياه العذبة يف معسكرات البعثة التي مت فيها تركيب هذه األنظمة
بنسبة  40يف املائة .وأضاف السيد مولل« :لقد ّ
مت من خالل إعادة
استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة تقليل التلوث البيئي وتلوث
املياه اجلوفية وعلى وجه اخلصوص ،املياه العادمة غير املعاجلة».
وتساعد األشجار املزروعة بالقرب من معسكرات اليوناميد التي يتم
ريها مبياه الصرف الصحي املعاجلة البعثة يف احلد من انبعاثات
الكربون والزحف الصحراوي.
وللحد من تلوث املياه اجلوفية بفعالية أكثر ولتعزيز مفهوم

وقالت السيدة آمنة عثمان ،مديرة القطاع
«حتويل النفايات إلــى ث ــروة» ،أقامت البعثة
“لقد أظهر المجتمع
الفني واإلرش ــاد بالهيئة القومية للغابات:
منشأة لتصنيع السماد
ً
ً
كبيرا
حرصا
المحلي
«ميكن أن تساعد حماية الغابات يف دارفور
تستخدم اجلــزء العضوي مــن النفايات
على
الحصول
في
يف تعزيز احلفاظ على مياه األمطار واملياه
من مقر اليوناميد وقالب يتمتع بالقدرة على
اجلوفية والسطحية مــا سيسهم إسهاماً
حتويل األوراق املمزقة إلــى فحم للطبخ يف حلول مبتكرة لمواجهة
موقع زمــزم للتخلص من النفايات بالقرب التحديات التي تواجهه إيجابياً يف حل الصراعات والنزاعات الدائرة
يف دارفــور» .وبأخذ هذا الرأي يف االعتبار،
من الفاشر بشمال دارف ــور .ونفذت البعثة
ً
مثل
يوم
بعد
يوما
أنشأ قسم املياه وحماية البيئة باليوناميد
كذلك أنشطة لبناء القدرات متثلت يف تدريب
المائية،
الموارد
نقص
عشرة مشاتل إلنتاج شتالت األشجار وكذلك
الــشــبــاب احملــلــيــن وال ــط ــاب عــلــى تصنيع
إعادة تأهيل مشروع آخر مماثل ملركز البحوث
السماد وفحم الطبخ.
عالوة على استعداد
الزراعية بشمال دارفور بطاقة إنتاجية تصل
وق ــد مت حــتــى اآلن تــدريــب  100جامع أفراد المجتمع لحضور
إلى  50,000شتلة سنوياً.
نفايات غير رسمي و 60طالباً من جامعة
تدريبي
برنامج
أي
وبــاإلضــافــة إل ــى ذلـ ــك ،وقــعــت البعثة
الفاشر .ويقوم املجتمع احمللي بإنتاج نحو 4
يمكّنهم من اكتساب
مذكرات تفاهم مع الهيئة القومية للغابات
أمتار مكعبة من السماد أسبوعياً من النفايات
لتلبية الطلب املتزايد على الشتالت يف شمال
الــغــذائــيــة وبيعها لــلــمــزارعــن الستخدامها مهارات كسب الرزق”
وجنوب وغرب ووسط دارفــور .واعتباراً من
كأسمدة طبيعية يف مــزارعــهــم .وتــعــزز هذه
—إمانويل مولل
األنشطة التدريبية إنتاج احملاصيل ،فض ً
نوفمبر  ،2015متت زراعــة نحو  330ألف
ال عن
شجرة منها أشجار مقاومة للجفاف وأشجار
القدرة الشرائية للسكان .وقال السيد مولل:
«لقد أظهر املجتمع احمللي حرصاً كبيرأً يف احلصول على حلول الفاكهة يف املواقع املذكورة آنفاً يف أنحاء دارفــور .تستخدم الهيئة
مبتكرة ملواجهة التحديات التي تواجهه يوماً بعد يوم مثل نقص املوارد القومية للغابات عائدات بيع هذه الشتالت إلنشاء مشاتل يف األماكن
املائية ،عالوة على استعداد أفراد املجتمع حلضور أي برنامج تدريبي النائية لتيسير الوصول إليها من قبل املجتمعات احمللية.
تعمل هذه االستراتيجية على تسهيل اتباع منهج جماعي لزيادة
ميكنهم من اكتساب مهارات كسب الرزق».
سلم قسم حماية المدنيين واالتصال اإلنساني توصيالت الغطاء النباتي يف دارفــور ما من شأنه أن يعزز امتصاص ثاني
 29يوليو َّ ،2015
كل أكسيد الكربون وبالتالي مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري .ويف
إمدادات المياه لمشروعين من مشاريع األثر السريع لمجتمع شقرا في ّ
من حلة أبو بكر وحلة موسى بمنطقة شقرا بالقرب من الفاشر في شمال الوقت الذي تواصل فيه اليوناميد الدخول يف شراكة مع املجتمعات
دارفور .تم تنفيذ المشروع كجزء من مشاريع األثر السريع بتمويل من البعثة.
احمللية والسلطات القومية إلرساء منهج عملي إلدارة املياه وحماية
تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.
البيئة ،فقد أدى النزاع املستمر إلى خلق
فــجــوة كبيرة يف الطلب على هــذا املــورد
وإم ــدادت ــه الــتــي يعتمد عليها الــنــاس يف
حياتهم .وتعتبر وفرة موارد املياه للجميع،
وخاصة يف املناطق الريفية ،هدفاً طويل
األمــد ألهــل دارف ــور وإذا حتقق سيساعد
بفاعلية يف تعزيز التعايش السلمي والوئام
املجتمعي بني السكان احملليني واملساهمة
يف حتقيق سالم مستدام يف دارفور.
قــال السيد نصر الــديــن محمد ،مدير
عام هيئة مياه واليــة شمال دارفــور« :نعمل
مع اليوناميد وغيرها من اجلهات الدولية
والوطنية على تعزيز بناء السالم والوئام بني
أبناء دارفــور من خــال بناء وإعــادة تأهيل
الــســدود واحلــفــائــر والــرهــود لتوفير املياه
جلميع املجتمعات ومنع االشتباكات القبلية
احلــد من شح املياه
يف الوالية .الهدف هو ّ
بشكل عــام ،وبالتالي القضاء على السبب
الرئيسي للصراع املستمر».
أصداء من دارفور
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 24نوفمبر  ،2014أديس أبابا :الممثل الخاص
المشترك بــاألنــابــة لبعثة االتــحــاد اإلفريقي
واألم ــم المتحدة فــي دارفـــور ورئــيــس فريق
الوساطة المشتركة ،أبيدون باشوا ،يشارك
فــي الجلسة االفــتــتــاحــيــة لــلــمــفــاوضــات بين
حــكــومــة ال ــس ــودان والــحــركــات غــيــر الموقعة
على وثيقة الدوحة في أديس أبابا ،أثيوبيا.
تــرأس الجلسة رئيس جنوب إفريقيا السابق
تابو أمبيكي ،رئيس اآللــيــة الرفيعة لالتحاد
اإلفــريــقــي وحــضــرهــا مــمــثــلــون مــن االتــحــاد
اإلفريقي واإليقاد وحكومة السودان وحركة
تحرير الــســودان (جــنــاح مــنــاوي) وحــركــة العدل
وال ــم ــس ــاواة (ج ــن ــاح جــبــريــل) .تــصــويــر حــامــد
عبدالسالم ،اليوناميد.

مقابــــــلة

“لم يفت الوقت بعد لتحقيق السالم في دارفور”
— مقابلة مع أبيدون باشوا
في حوار مع “أصداء دارفور” أجري معه قبيل مغادرته للبعثة في ديسمبر  ، ٢٠١٥تحدث الممثل الخاص
المشترك باألنابة لبعثة اليوناميد ،أبيدون باشوا ،عن منجزاته وعن أكبر التحديات وعن الحاجة للسالم
المستدام في كل دارفور.
حاوره جومبي أومارا

شغل املمثل اخلاص املشترك باألنابة لبعثة اليوناميد السابق،
أبيدون أوليرميي باشوا ،أربع مواقع مختلفة بالبعثة .إذ التحق بالبعثة
أوالً يف أغسطس  2008كمدير للشؤون السياسية وبقي بهذه الوظيفة
حتى فبراير  2011عندما مت نقله إلى أديس أبابا كمدير آللية تنسيق
الدعم املشتركة ممث ً
ال لليوناميد باالحتاد اإلفريقي ،وهو املنصب
الذي شغله حتى مايو  .2014عاد بعد ذلك للبعثة يف يونيو 2014
ليشغل منصب الرئيس املسؤول عن ركيزة الدعم األولى مبكتب نائب
املمثل اخلــاص املشترك مسؤوال عن الشؤون السياسية واألقسام
ال خاصاً مشتركا باألنابة ورئيساً
األساسية األخرى وبعدها ٌعني ممث ً
لفريق الوساطة املشترك ،وهو املنصب الذي ظل يشغله حتى رحيله
عن البعثة يف ديسمبر  .2015ويف احلوار الذي أجرته معه «أصداء
دارفور» حتدث السيد باشوا عن جتاربه ومنجزاته وعن احلاجة إلى
حتقيق السالم املستدام عبر سائر أنحاء دارفور.
أص ــداء دارف ــور :بحسب رأيــك ماهي أكبر إجنــازاتــك ومــاهــي أكبر
التحديات التي قابلتك يف اليوناميد؟
باشوا :أكبر إجناز لي هو أن أترك البعثة ورائي وهي أكثر تنسيقاً
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وأكثر تعاوناً ويعمل أفرادها مع بعضهم البعض كفريق متجانس .وقد
كان هذا حتدياً أساسياً أمامي عند استالمي ملنصب املمثل اخلاص
املشترك باألنابة يف أكتوبر  .2014اإلجناز الثاني لي هو متكني من
جمع حركات دارفور املسلحة الرئيسية الثالث واحلصول من قادتها
على املوافقة بأن يعملوا سوياً وأن يكون لهم موقف موحد بشأن
املسائل املتعلقة بعملية السالم .وأعتقد أنني قد متكنت من تضييق
اخلالفات بينهم خالل األشهر الثالث عشرة املاضية .عندما أخذتهم
لعقد اجتماع يف باريس خالل الفترة  17-15أغسطس  ،2015وقد
كان أحد مخرجات ذلك التشاور هو أنهم سيجتمعوا مع بعضهم
البعض لصياغة موقف موحد .وكنت أعمل جلعل ذلك ممكناً من
خالل تيسير األمر بأخذهم إلى منتجع يف أكرا .ووافق مركز كويف
عنان الدولي لتدريب السالم على تيسير ذلك األمــر .ولكنني بعد
معرفتي ألمر مغادرتي فإن ذلك كان يعني أنني لن أمتكن من متابعة
هذه املسألة حتى تتحقق.
أصداء دارفور :هل توقف هذا التنسيق اآلن؟
باشوا :ميكنني القول أنه مت تعليقه حتى يوافق املمثل اخلاص

االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يعتبران
االتــفــاق أحــد األس ــس ولــيــس األســاس
الوحيد للمضي قدماً يف عملية السالم.
وبالرغم من كل هذا فإن الوثيقة تعتبر
مناسبة جداً إن لم تكن مثالية .ويف رأيي
فــإن أحــكــام اتــفــاق الــدوحــة ميكنها أن
جتلب السالم لدارفور إذا طبقت بصدق
من قبل املوقعني عليها ومن قبل الذين
ما يزالون خارجها .لهذا ال أعتقد أننا
املشترك اجلديد على رؤيتي للسير يف “أتمنى أنه وبمجيئ الممثل
بحاجة إلى عملية سالم منفصلة وجديدة
هذا الطريق لألمام ثم يستأنف العملية.
الخاص المشترك الجديد
متاماً لتحقيق السالم يف دارفور .كل شيئ
أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ــداء دار ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :ه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــا لـ ــك
أن يتفق االتحاد اإلفريقي
مض ّمن يف وثيقة الدوحة .التحدي هنا
قـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ًا ل ـ ــم
يكمن يف من هم خارجها وهــل يريدون
واألمم المتحدة وحكومة
تـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـ ــل م ـ ـعـ ـ ـهـ ــا؟
التفاوض على أساسها أم على شيئ آخر.
بــاشــوا :بالنسبة لعملية الــســام يف
السودان على استئناف
أص ــداء دارفـ ــور :ظلت هنالك العديد
دارفــور هنالك القليل فقط من القضايا
المناقشات بشأن صياغة
مــن األخ ـب ــار امل ـتــداولــة عــن استراتيجية
الرئيسية التي تنتظر البت بشأنها .إحدى
لخروج
شاملة
استراتيجية
خروج اليوناميد ،هل لكم أن تلقوا الضوء
هذه القضايا هي احلاجة إلى أن يكون
على هذا األمر لنا؟
البعثة من كامل دارفور”.
للحركات املسلحة موقف موحد متفق
بــاشــوا :استراتيجية اخلـــروج شيئ
عليه .أعتقد أن هــذا أمــر حيوي وملح
مــعــروف .أعتقد ،يف حقيقة األم ــر ،أن
وأساسي .وسيكون من األسهل احلصول
على سالم مستدام عندما يكون كل املعارضني التفاق الدوحة ،حتى املشكلة أننا ال نعرف حتى اآلن أنه لم تكن هنالك استراتيجية خروج.
اآلن ،لديهم موقف موحد .ونحتاج ملعرفة هذا املوقف املوحد .عندها طلب مجلس األمن يف العام  2014ويف التفويض يف يونيو  2014من
فقط سيكون مبقدورنا اجللوس معهم لتحديد كيفية للوصول التفاق األمني العام رفع تقرير يتضمن مقترحات الستراتيجية اخلروج .لم
يتعي على اليوناميد أن
حــول تلك املــواقــف ونــرى كيفية التفاوض مع احلكومة حــول تلك يكن مجلس األمن يف ذلك الوقت يقصد أنه ّ
يتعي عليها أن تكون لديها استراتيجية
تخرج من دارفــور ،ولكنها
املواقف بشكل يؤدي إلى توقيع اجلميع على عملية سالم مستدام.
ّ
أص ــداء دارف ـ ــور :مــا هــو يف رائ ــك مصير ات ـفــاق الــدوحــة يف ضــوء للخروج يف يوم ما ،مثلها يف ذلك مثل أي بعثة حفظ ســام .كان
املجلس يريد أن يعرف متى تبدأ البعثة انسحابها ومتى تغادر يف نهاية
حقيقة أن حركات التمرد الرئيسية ال تعترف به؟
باشوا :بهذه احلركات الرئيسية الثالث أو بدونها ذكرت لك يف املطاف حسب الوقت املتفق عليه.
ومن أجل مساعدة األمني العام على إعداد توصياته حدد مجلس
اجابتي على سؤال سابق أن اتفاق الدوحة حي ولم ميت .فاالتفاق
ً
يسير وينفذ ،غير أن وتيرة التنفيذ ليست سريعة ألسباب مختلفة األمن ،يف أبريل  ،2014عددا من العالمات املرجعية لتستخدم يف
تشمل عدم كفاية املعدات واملوارد املالية .واحلكومة ملتزمة باتفاق تقييم األطر الزمنية ملغادرة اليوناميد .أرفقت هذه العالمات املرجعية
الدوحة .كذلك فإن املجتمع الدولي وافق عليه يف البداية كأساس اآلن بقرار مجلس األمن األخير الذي يسعى ملعرفة ما حتقق من
للسالم يف دارفور .إال أنه ومنذ توقيع االتفاق يف  2011وحتى اآلن هذا وكم من الزمن حتتاجه البعثة إلكمال تلك العالمات املرجعية
وبسبب أن هنالك نصوصاً هامة يف االتفاق لم تنفذ حتى اآلن فإن بحيث ميكن حتديد ما إذا كانت اليوناميد حتتاج إلى سنة واحدة أم
أصداء من دارفور
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 20نوفمبر ،الممثل الخاص المشترك باإلنابة
بــالــيــونــامــيــد ،أب ــي ــودون ب ــاش ــوا ،يــلــتــقــي زعــمــاء
اإلدارة األهــلــيــة فــي الضعين بــشــرق دارفـــور.
تصوير عبدالرشيد ياكوبو ،اليوناميد.

سنتني أم ثالث .وهذا هو ما يجب أن تأتي
به استراتيجية اخلروج.
لكن ،ولــأســف الشديد ،فــإن مجموعة
الــعــمــل املــشــتــركــة الــتــي اجــتــمــعــت بــشــأن
استراتيجية اخلــــروج ،والــتــي تــكــونــت من
االحتــاد اإلفريقي واألمم املتحدة وحكومة
الــســودان ،ركــزت على انسحاب اليوناميد
مــن غــرب دارفـ ــور ب ــدالً عــن التركيز على
استراتيجية اخلروج .وعليه فإن املناقشات
التي جرت خالل الفترة من فبراير وحتى
أبريل  2015بني مجموعة العمل املشتركة
ركــزت على انسحاب اليوناميد مــن غرب
دارفور بدالً عن صياغة استراتيجية خروج
شاملة لكل دارفور.
إنــنــي أرج ــو أنــه بــقــدوم املمثل اخلــاص
املشترك اجلديد أن يتم االتفاق بني االحتاد
اإلفريقي واألمم املتحدة وحكومة السودان
عــلــى اســتــئــنــاف املــنــاقــشــات ح ــول صياغة
استراتيجية خروج شاملة لكل دارفور ترتكز
على تلك العالمات املرجعية.
أصـ ــداء دارف ـ ــور :نـسـمــع احلـكــومــة كـثـيــر ًا
تعبر عــن عــدم رضــائـهــا عــن الـيــونــامـيــد .ما
رأيك يف هذه املسألة؟
باشوا :يف رأيي ،ومع كل التقدير واالحترام
حلكومة السودان ،فإن هذا األمر ما هو إال
تكرار لنغمة واحدة منذ أربع سنوات .يف ذلك
الوقت لم تكن كتائب اليوناميد املسلحة بالقوة
التي ينبغي أن تكون عليها .وقد مرت مواقف
يف املاضي وقعت فيها الدوريات يف كمائن
من قبل أعــداد قليلة من املهاجمني وتخلى
فيها حفظة السالم عن أسلحتهم للمهاجمني
على الرغم من أنهم يفوقون مهاجميهم عدداً
بصورة كبيرة.
وأود التأكيد على أن هذه األحداث حصلت
يف املاضي .ويجب فهمها يف هذا السياق.
كتائب اليوناميد العسكرية والشرطية التي
تركتها خلفي تتمتع بذات القوة التي تتوافر
يف أي بعثة حفظ سالم اليوم.
يف احلــقــيــقــة مــن ضــمــن األش ــي ــاء التي
ابتدرتها خــال العام املاضي ،والتي أعبر
عن امتناني بشأنها لرئاسة األمم املتحدة
يف نيويورك لدعمها لي فيها ،هي أن أي
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كتيبة تس ّير دورية ال تستطيع أن تدافع عن
نفسها ترسل فــوراً إلى بالدها .وقد أعدنا
بالفعل أفراد دوريات من هذا النوع ،الذي ال
يستطيع الدفاع عن نفسه بالكفاءة املطلوبة،
إلى بالدهم يف أربــع مناسبات عندما كنت
مسؤوالً عن البعثة.
أصداء دارفور :هل احلكومة على دراية بذلك؟
بــاشــوا :نعم احلكومة تــدرك ذلــك .أنا
فخور جداً بالرجال والنساء يف كل كتائبنا
الــيــوم .فهم بــذات درجــة القوة والفعالية
التي توجد يف أي بعثة حفظ سالم يف أي
مكان يف العالم.
أص ــداء دارف ــور :مــا هــي بــرأيــك املمارسات
التي ينبغي على اليوناميد تبنيها لتحسني
صورتها داخلي ًا وخارجي ًا؟
باشوا :من األشياء التي ينبغي أن نفعلها
هي بث برامج إذاعية حتى ولو مرة واحدة
يف األسبوع أو الشهر .االتفاقيات مع مختلف
الشركاء اإلذاعيني تعتبر خطوة هامة لألمام
ويف هذا الصدد فإنني أزجي الثناء لوحدة
االنتاج اإلذاع ــي .ومهما يكن األمــر فإنني،
شخصياً ،ال أعتقد أن األمر يتعلق باإلعالن
أو االنتشار بل بنشر ما نقوم به .ال يوجد

يوم واحد لم تقدم فيه اليوناميد مساهمة
إيجابية ألهــل دارف ــور ،ســواء كــان ذلــك من
خ ــال مــســاعــدة الــنــازحــن أو إعـ ــادة بناء
املــدارس أو إعــادة تأهيل البنيات التحتية.
كبعثة ،فإننا نقدم شيئاً جيداً للمجتمع كل يوم
ولكننا ال ننشر بشكل كاف هذه املساهمات
للرأي العام .فالناس يف املجتمعات يعرفون
ما نفعله لهم ولكن القليل فقط من اآلخرين
هم من يعرفون ذلك .وهذا حتد كبير.
أصــداء دارف ــور :هل تشعر بــأن اليوناميد
تفعل أشـيــاء جـيــدة كثيرة ج ــد ًا ولـكــن عكس
هذه األشياء اجليدة سيئ؟
بــاشــوا :أعتقد أن صحافتنا سيئة ألننا
ليست لدينا آلة إعالمية كافية وفعالة لتنشر
ما نفعله .وال أعتقد أن األمر هو أن الناس ال
تقدر ما نفعله .أيضاً ،وبصفة عامة ،وكقاعدة
ثابتة فإن األفعال السلبية تنتشر أســرع من
اإليجابية .وعليه ،وكمثال على ذلك عندما
هوجمنا يف كاس بجنوب دارفــور علم الناس
بذلك ألنها أخبار سيئة .ولكن عندما نبني
مدارس ومراكز صحية يف املجتمعات فليس
هنالك من يريد أن يعلم بذلك .فاملسؤولية تقع
على عاتقنا نحن لنعلم الناس بهذه األفعال.

أصداء دارفور :ماذا عن التحديات التي تواجه
جلب الصحفيني ،محليني كــانــوا أم أجــانــب؟
ب ــاش ــوا :نــعــم ،إن أمـــر احل ــص ــول على
التأشيرات وأذونـــات السفر لــدارفــور يعد
حتــدي ـاً كــبــيــراً .أمتــنــى أن تتفهم احلكومة
أن عكس ص ــورة طيبة عــن اليوناميد له
آثــاره اجليدة عليها .إذا كــان املجتمع يرى
أن اليوناميد تــقــوم بعمل جيد فــإن ذلك
ألن احلكومة تسمح لها بأن متــارس عملها
بصورة جيدة .لذا فإنه وضع الكل فيه رابح،
فنجاحنا هو جناح للحكومة نفسها .وكلما
أثبتنا للعالم أن دارفور مستقرة وأن الوضع
األمني فيها يتحسن فإن ذلك يعني أن نظرة
العالم للحكومة ستكون جيدة.
أصــداء دارفــور :ينتهي التفويض احلالي
للبعثة يف يونيو من العام القادم .هل لديك
فكرة عما سيحدث بعد ذلك؟
باشوا :لن يكون مبقدورنا إنهاء العمل
املطلوب من هذه البعثة يف يونيو من العام
القادم .وعليه البد من متديد التفويض .ما
أمتناه أن يحدث من اآلن وحتى التفويض
الــقــادم هو أن تعمل حكومة الــســودان بكل
صدق مع االحتــاد اإلفريقي واألمم املتحدة

وق ــي ــادة الــبــعــثــة لــضــمــان إجنـ ــاز ع ــدد من
العالمات املرجعية احملددة للمهام الرئيسية
الثالث .وهذا شيئ ممكن.
أصـ ــداء دارفـ ـ ــور :ه ــل سـيـكــون لليوناميد
دعم كاف لتجديد التفويض يف الوقت الذي
تقول فيه حكومة السودان أن دارفور ال تعاني
من أي مشاكل؟
باشوا :أعتقد أن كل العالم وأهل دارفور
معنا .أعتقد أن أهل دارفور معنا .أعتقد أن
التحدي هو التقييم املوضوعي للوضع يف
دارفور.ما يزال هنالك حتدي أمني يحتاج إلى
حله عبر التفاوض حتت قيادة تابو امبيكي.
يجب أن يكون هنالك وقــف للعدائيات وأن
يلتحق اجلميع بالعملية السلمية.
وطــاملــا أن هنالك مليوني نــازح ال مكان
لديهم يذهبون إليه أو أنهم خائفون من التوجه
لقراهم ألسباب مختلفة ال ميكننا القول أن
مهمة اليوناميد قد أجنــزت وأنها ميكن أن
تغادر .أعتقد أن اليوناميد يجب أال تغادر يف
يونيو .2016
أصــداء دارفــور :على الصعيد اآلخــر ،إلى
أين أنت ذاهب من هنا؟
باشوا :دعنا نضع األمر هكذا؛ البد لكل

بداية من نهاية .أرى أن مغادرتي من هنا
ما هي إال استمرار ملساري املهني سواء
ك ــان يف حــفــظ الــســام أو عــلــى املستوى
الوطني وهكذا .أعتقد أن اهلل قد أراد أن
الوقت قد حان لكي أنتقل ملكان آخر ،وها
أنا انتقل ملكان آخر.
أصداء دارفور :هل فكرت يف التقاعد كخيار؟
باشوا :قد ال يكون التقاعد هو اخليار
األنــســب .على األرجــح أنني سأبقى داخل
منظومة األمم املتحدة.
أص ــداء دارف ــور :أخ ـيــراً ،هــل لديك رسالة
لليوناميد وألهل دارفور؟
بـ ــاشـ ــوا :أود أن أن ــاش ــد زم ــائ ــي يف
اليوناميد ،العسكريون منهم والشرطيون
واملدنيون أن يظلوا صامدين وأال يتزحزحوا.
قــد تكون التحديات معقدة وكبيرة ولكن
الوقت إلى جانبنا وأعتقد أن اهلل إلى جانبنا.
وبالنسبة ألهل دارفور أو أن أحثهم على أن
يظلوا صامدين ألن السالم يف الطريق إليهم.
سيأتي السالم يف وقت أقرب مما يتخيلون.
لم يفت الوقت بعد لتحقيق السالم يف
دارفور .أرجو أن يساعدنا اهلل على حتقيق
أص
السالم يف أقرب وقت ممكن.
أصداء من دارفور
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الشاعرة عايدة عبد القادر ،املولودة يف الفاشر
عاصمة والية شمال دارفور ،هي إحدى النساء
املــوهــوبــات بشكل متميز يف دارفـــور .نشرت
ديوانها األول «ترانيم مملكة املعاناة» عام 2013
وال ــذي طبع يف الــقــاهــرة ،مصر .كما نشرت
قصائدها ومقاالتها يف العديد من الصحف
واملــجــات احملــلــيــة .ع ــاوة عــلــى ذل ــك ،فهي
تشغل منصب كبيرة املذيعني يف الهيئة الوالئية
لالذاعة والتلفزيون منذ  .2004وهي ناشطة
يف مجال الدفاع عن حقوق املرأة ،وعضوة يف
احتاد النساء السوداني .شاركت يف العديد من
الفعاليات احمللية ومثلت بلدها يف مهرجانات
خــارج الــســودان ،كما انها تعرفت على عدة
ثقافات أجنبية من خالل السفر الى الصني
ومصر واالم ــارات العربية املتحدة وليبيا ،ما
ساهم يف صقل جتربتها الثقافية.
حتمل السيدة عايدة عبد القادر شهادة
ماجستير مــن جامعة الفاشر بعلم النفس
االجتماعي بتركيز على الــدوافــع النفسية

واالجتماعية جلرائم النساء ،حتضر حاليا
لشهادة الدكتوراة يف االعالم ،وهي مقيمة يف
الفاشر مع زوجها ولها ثالثة أطفال.
حتدثت خــال مقابلتها مع مجلة اصــداء
من دارفــور عن عزمها لنشر ثالثة دواويــن
جديدة لها بالعربية الفصحى والعامية .وعن
أرائها يف مجال الشعر واالدب ودورالشعراء
يف الترويج للسالم يف دارفور.
أص ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :ه ــل ل ــك ان حتدثينا
متى بدأت اهتماماتك األدبية وكيف اكتشفت
موهبتك يف كتابة الشعر؟
عــايــدة :بــدأ اهتمامي بــاالدب والشعر يف
املرحلة الثانوية من املدرسة ،حيث قرأت الكثير
لكتاب عامليني مثل «العجوز والبحر» ألرنست
همنغواي و «الالمنتمي» لكولن ولسون ،كذلك
قرأت املجموعة الشعرية الكاملة للشاعر نزار
قباني ،باإلضافة الــى بعض قصص الكاتب
جنيب محفوظ وإحسان عبد القدوس .ساعدت
كثيراً تلك القراءات يف اثراء املخزون املعريف

واالدبي لدي .كتبت أول قصيدة يف التسعينيات،
إثر وفاة والدي ،وقلت فيها :فارفته والدمع قد
أعمى البصر ،فارقته واحلزن يف جويف انحدر،
اليوم فقدناك يا علم الرضا ،وبك افتقدنا كل
شيء يُـنتظر .كست الكآبة كل طفل يرجتيك
وبكاك من كان قلبه من حجر .وقرأت القصيدة
ألخوتي فأعجبتهم كثيرا وتوقعوا أن تكون لي
جتربة كبيرة يف مجال الشعر .كتبت أيضاً رواية
يف ذلك الوقت ،هي الوحيدة لي ،ولم انشرها
إذ كنت مهتمة بالشعر أكثر من كتابة القصص،
واستمريت بعد ذلك يف كتابة الشعر والنشريف
الصحف واملجالت السودانية.
أصـ ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ـ ــور :ه ــل ت ــاث ــرت بـ ــأي من
ال ـش ـعــراء أو ال ـشــاعــرات يف بــدايــة جتــربـتــك يف
كتابة الشعر؟
عايدة :نعم وقد كان اجلو متاحا لذلك،
فقد كنت أرتاد مكتبة املجمع الثقايف يف
الفاشر ،وهي مكتبة كبيرة ،وقــرأت من
خاللها العديد من الكتب ودواوين الشعر
لشعراء محليني ممن تركت كتاباتهم أثراً
واضحا يف قصائدي .،أذكر منهم األديب
الشاعر عالم عباس محمد نــور ،وهو
حاليا ريئس احتــاد الكتاب السوداني،
والشاعر محمد عثمان كجراي ،والشاعر
مصطفى ســنــد .هــنــاك شــعــراء آخــرون
شجعوني على كتابة الشعر وقد تعرفت
عليهم يف املــلــتــقــيــات األدبــيــة باملجمع
التقايف مثل الدكتور الشاعر الطيناوي،
والــدكــتــور الــشــاعــر فيصل مــالــك بكر
والشاعر خليل قمر الــديــن اسماعيل،
وكان يتم يف تلك اللقاءات قراءة الشعر
والنقد البناء ،وكنت انا ايضا القي فيها
بعض قصائدي وكنت االصغر سنا يف
املجموعة األدبية حني ذاك.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :م ــا ه ــو اك ـث ــر ما
يلهمك لكتابة قصيدة :الطبيعة ،الظروف،
ح ــال ــة او ق ـص ــة ش ـخ ـص ـيــة ام كـ ــل ه ـ ــذا ؟
عــايــدة :الــتــجــارب احلياتية هــي أكــثــر ما
يدفعني لكتابة قصيدة ،لكن بعد فترة من
الوقت من حدوثها عندما أكون يف حالة عادية
ال أكون فيها مبنتهى السعادة او احلزن.
أصـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :حــدثـيـنــا ع ــن ديــوانــك
احلالي ،هل القيت صعوبة يف طباعته ونشره
وهل تلقيت الدعم من اي جهة لتسهيل طباعته؟
عــايــدة :لقد متت إجــازة الــديــوان من قبل
املصنفات الفنية واالدبية يف السودان يف عام
 2003لكنني لم امتكن من طباعته حتى عام
 ،2013حيث أنني لم أجــد الدعم املــادي من
أية جهة .وقد وفقت يف طباعته على نفقتي

اخلــاصــة بعد أن عملت لعدة ســنــوات وقمت
بطباعته يف الــقــاهــرة ،مصر .لــم أمتكن من
طباعته يف اخلــرطــوم بسبب الكلفة العالية
للطباعة وصعوبة التسويق محلياً .أمــا من
ناحية الدعم ،فقد حضيت بدعم معنوي كبير
من قبل أفراد أسرتي ،وهي أسرة متعلمة محبة
للشعر وتؤمن بأهمية دوره يف التنمية الثقافية
يف دارف ــور ،وكثيرا ما رافقوني يف املنتديات
الشعرية .ان أهمية دعم األهل املعنوي بالنسبة
لي ال يقل عن أهمية الدعم املادي ،ومن دونه
لرمبا لم اكن سامتكن من االستمرار يف كتابة
الشعر وطباعة ديواني األول.
أصداء من دارفور :هل لديك قصيدة مفضلة
يف ديوانك؟ وماذا تعني لك هذه القصيدة؟
ع ــاي ــدة :بــاحلــقــيــقــة كــل قــصــائــدي مهمة

أهل دارفور هم
أهل حوار وتشاور
بالفطرة وتعتبر
الجودية طريقة
اجتماعية يتم من
خاللها االستماع الى
كل األطراف المعنية
في المشكلة وهي
طريقة تقليدية
قديمة ومتبعة من
قبل نشوب الصراع
وتعتمد على مفهوم
الحل السلمي.
بالنسبة لــي ،لكن القصيدة املفضلة عندي
هي بعنوان «ليس كما العيد» ،ألنني كتبتها
حنينا ال ــى بــلــدي وكــنــت حينها مقيمة يف
الــصــن مــع زوجـــي .القصيدة جتسد مــرارة
العيد بعيدا عن األهــل واالصــحــاب والوطن.
قــرأتــهــا يف بعض امللتقيات الثقافية هناك
والقـــــت إع ــج ــاب احل ــض ــور م ــن اجلــالــيــات
السودانية والعربية املختلفة املقيمة هناك.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :هــل لــك ان تــذكــري لنا
بعض من أبياتها؟
عايدة :أقول يف املقطع األول منها :غيمتان
على باحة القلب تنزفان ،وطن هناك وقلب أم

يف البعيد ،ماذا اذاً لو حط بي هذا اليُحلق يف
الفضاء على فنن ،ماذا اذا ما حطني يف جنحه
سفراً بهيجاً ،ثم اودعني الى قلب الوطن ،فأنا
وحيد والعيد جاء.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :ه ــل ت ـك ـت ـبــن الـشـعــر
ب ــال ـع ــرب ـي ــة ال ـف ـص ـح ــى ف ـق ــط ام لـ ــك ق ـصــائــد
باللهجة العامية أيضا؟
عايدة :أكتب الشعر العامي أيضا وقد كتبت
العديد من األشعار بالعامية وبشكل متزامن مع
كتابتي للقصائد باللغة الفصحى.
أص ــداء مــن دارف ـ ــور :وأيـهـمــا محبب لديك
اك ـثــر ال ـش ـعــر امل ـك ـتــوب بــالـعــربـيــة الـفـصـحــى ام
الشعر العامي؟
عايدة :االثنان مقربان لدي بنفس الدرجة.
وأنا أكتب باللهجة العامية التي تسمى اللهجة
الــســودانــيــة املــعــتــدلــة او لــهــجــة وســط
الــســودان ،وهــي نفسها املستخدمة من
قبل معظم أهل الفاشر ،ومفهومة لدى
كل اهل السودان.
أصداء من دارفــور :هل جتدين نفسك
إعالمية أكثر ام شاعرة؟
عــايــدة :عندما أكــون بني زمالئي من
اعالميني وصحفيني ومقدمي برامج أجد
كل نفسي إعالمية بينهم لكن حينما اكون
يف أنشطة وأمسيات شعرية التقي فيها
بالشعراء واالدب ــاء أجدني منتمية اليهم
أيضا كلياً ،لذا أستطيع القول بأنني انتمي
الى املجالني بنفس الدرجة والوفاء.
أصـ ــداء مــن دارف ـ ــور :كـيــف تــريــن تقبل
املجتمع للشاعرات يف دارفــور ،وهل هناك
قلة حاليا يف عدد الشاعرات بدارفور ممن
نشرت لهم قصائد او دواوين؟
عــايــدة :املجتمع الـــدارفـــوري يتقبل
الــشــاعــرات بشكل طبيعي ،بعض نساء
دارفــــــور يــؤلــفــن الــقــصــائــد بالسليقة
كاحلكامات ،وهناك نساء يقرأن القصة
آلطفالهن بطريقة شعرية مقفاة ،كما
هناك شاعرات يكتنب الشعر الذي يحث على
السالم ووقف النزاع وضرورة التعايش السلمي.
لكن حاليا عدد الشاعرات اللواتي نشرت لهن
دواوين هو قليل نسبياً رمبا لصعوبة الظروف
بدارفور وقلة املنابر واملؤسسات الثقافية التي
تدعم وترعى االبداع الشعري.
أص ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :تـعـتـبــر ك ـتــابــة الـشـعــر
ال ـش ـع ـبــي م ــن ال ـف ـن ــون اآلدب ـ ـيـ ــة ال ـق ــدمي ــة يف
دارفور ،هل تغير كثيرا عبر السنوات مع تغير
الظروف احلياتية ؟
عايدة :التغيير الوحيد الذي طرأ هو على
املواضيع املطروحة غالبا يف القصيدة الشعبية،
أصداء من دارفور
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مقابــــــلة
بيد أن االسلوب اللغوي او السردي لم يتغير.
مث ً
ال ،الشعر الشعبي القدمي كان يصف احلبيبة
وجمالها ،لكن مع تعقيد احلياة والظروف كثرت
القصائد التي تتحدث عن أمنيات الشاعر يف
حتسن الظروف وعودتها الى ما كانت عليه يف
أيام الزمن اجلميل.
أصـ ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ـ ــور :وهـ ــل اليـ ـ ــزال الـشـعــر
الشعبي دارج اكثر من الفصيح هنا؟
عــايــدة :نعم الشعر الشعبي هــو ال ــدارج
والكثير من أهل دارفور يؤلفونه وليس بالضرورة
يكتبونه للطباعة وللنشر ،فالقصيدة تأتي وليدة
اللحظة حلل مشكلة او لفك نــزاع بني قبيلة
وأخرى او لوصف رمز من رموز املجتمع.
أصداء من دارفور :حتضرين حاليا لشهادة
الدكتوراة ،حدثينا عن موضوع اطروحتك وهل
من حتديات تالقينها يف التحضير لها؟
عــايــدة :مــوضــوع اطــروحــتــي هــو اإلع ــام
وأثره يف صناعة احلرب والسالم وهي دارسة
اجتماعية تركز على مدى تاثر الصراع بدارفور
باالعالم .وهو أيضا يتطلب الكثير من البحث
والوقت والتحضير وهــذا هو أهم التحديات
التي االقيها يف التحضير ألطروحتي نسبة
لضيق الوقت وكثرة مشاغل العمل.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :ب ــرأي ــك م ــاه ــي أك ـثــر
الــوســائــل فـعــالـيــة لـلـتــرويــج لـلـســام ب ــدارف ــور:
احملـ ـ ـط ـ ــات االذاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،االم ـ ـس ـ ـيـ ــات ال ـش ـع ــري ــة
والثقافية ،املسرح ام األغنية الشعبية؟
عايدة :كلها وسائل مهمة للترويج للسالم
بدارفور ،لكن األغنية الشعبية هي األكثر تأثيرا
ومن ثم اإلذاعة .فاالغنية تقدم يف عدة مناسبات
بينما االذاعــة تروج للسالم من خالل البرامج
وهي تنقل أيضا األغاني واملسرحيات .كذلك
فإن االستماع الى الراديو منتشر جداً بني أهل
دارفور وغير مكلف ،وبإمكان أي شخص امتالك
جهاز راديو يعمل على البطارية واالستماع الى
البرامج االذاعية بينما ممتطياً دابته.
أصـ ــداء مــن دارفـ ـ ــور :هــل انـتـشــرت قصائد
ال ـســام يف دارفـ ــور مـنــذ بــدايــة ال ـصــراع أم انها
كثرت يف السنني األخيرة فقط؟
عايدة :نعم انتشرت قصائد السالم منذ
السنني االولى للصراع ،ولكن دعيني أقول ان
قصائد السالم نوع شعري جديد على الثقافة
الدارفورية حيث لم تشهد دارفور صراعا كبيرا
بهذا احلجم من قبل وكانت اخلالفات مقتصرة
على اشكاالت صغيرة بني قبيلة وأخرى.
أصــداء من دارف ــور :هناك مع يــرى ان احلــوار
الدارفوري والتشاور هو الطريق األفضل للوصول
ال ــى س ــام شــامــل وعـ ــادل يف االقـلـيــم ،مــا رأي ــك؟
عايدة :إن احلوار والتشاور بني الدارفوريني
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ً
ً
إذاعيا بهيئة اإلذاعة بوالية شمال دارفور .السيدة عايدة شاعرة من
برنامجا
عايدة أحمد عبد القادر تقدم
دارفور وأبرز مقدمي البرامج اإلذاعية .تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.

مهم جدا بشكل عــام ،وقد تنبهت لهذا األمر
كل األط ــراف املعنية وأدرك ــت أن السالح لن
يوصلهم الــى إنهاء الــصــراع .إن أهــل دارفــور
هم أهل حوار وتشاور بالفطرة وتعتبر اجلودية
طريقة اجتماعية يتم من خاللها االستماع الى
كل األطــراف املعنية يف املشكلة وهي طريقة
تقليدية قدمية ومتبعة من قبل نشوب الصراع
وتعتمد على مفهوم احلل السلمي.
أص ــداء مــن دارف ـ ــور :كـيــف تــريــن إق ـبــال فئة
الشباب يف دارفور اليوم على الشعر؟
ع ــاي ــدة :شــبــاب دارفـــــور يــحــبــون الشعر
ويــتــداولــونــه عبر صفحات مــواقــع التواصل
االجتماعي .والشعر الــدارفــوري ممتد منذ
االجيال القدمية حيث كانت وسائل التواصل
االجــتــمــاعــي تتمثل بــحــضــور لــيــالــي السمر
واملــنــاســبــات العالئلية والــعــامــة الــتــي يستمر
بعضها الى بضعة اسابيع.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :ه ــل ي ـع ـت ـمــد مـعـظــم
ال ـ ـش ـ ـعـ ــراء بـ ـ ــدارفـ ـ ــور عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي لنشر قصائدهم أم هــم يفضلون
الطباعة والنشر؟
عايدة :بالطبع معظهم يلجأ الى صفحات
الفيس بــوك والتويتر وحتى تطبيق الوتس
آب يف الهواتف النقالة الذكية ألنها واسعة
االنتشار بني الناس والتكلف املال وال تتطلب
الــوقــت للطباعة والــنــشــر ،فشكرا لوسائل
التواصل االجتماعي احلديثة ألنها سهلت
على االدبـــاء والــشــعــراء والفنانني الترويج
العمالهم ،ودارف ــور ليست مبعزل عن هذه

املــوجــة الــعــاملــيــة يف الــتــواصــل بــن الــنــاس.
وباملناسبة فــإن هــذه الــوســائــط هــي مهمة
اليوم حتى يف املجال االعالمي حيث أصبح
بــامــكــان عــامــة الــنــاس والصحفيني إرســال
األخ ــب ــار والــقــصــص امل ــص ــورة بــســرعــة الــى
القنوات الفضائية والوكاالت االخبارية.
أصداء من دارفور :هل هناك بعض األنشطة
املجتمعية يف الـفــاشــر ال ـتــي يـتــم دع ــوة بعض
الشعراء اليها لقراءة اشعارهم؟
عــايــدة :نعم ،تقوم مجموعة التنمية من
الواقع الثقايف ،التي بــدأت اعمالها منذ عام
 1999يف الفاشر ،بأنشطة ثقافية عديدة ،كما
أنها تدعو الشعراء لقراءة قصائدهم مرة كل
اسبوع ،وأمتنى لو كان هناك مثل هذا املنبر يف
أكثر من مكان يف املدينة.
أصداء من دارفور :هل أنت بصدد التحضير
لنشر ديوان جديد حاليا؟
ع ــاي ــدة :أحــضــر لــطــبــاعــة ثــاثــة دواويـ ــن
أحدهما بالعربية الفصحى يدعى «شماالً جهة
القلب» وأثنني بالعامية هما «نبض الكالم»،
“ومشاوير” .وأتوقع انتهاء طباعتهم قريبا يف
بداية العام املقبل.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :م ــاذا حتبني ان تقولي
ألهل دارفور يف ختام هذه املقابلة؟
عــايــدة :أحــب ان اق ــول لكل أهــل دارف ــور
عودوا الى حياتكم االولى يف الوحدة والتعايش
السلمي وعــدم االلتفات الى األمــور الصغيرة
والى نبذ العنف والعصبية والقبيلية وكل ما من
أص
شأنه زعزعة استقرار بالدنا.

عايدة أحمد عبد القادر ,شاعرة من دارفور وأبرز مقدمي البرامج اإلذاعية بوالية
شمال دارفور .تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.
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