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ﻳﺴرﻧﻲ أن أقدم لكم إصدار شهر يونيو 2016
مــن مجلة أصــداء مــن دارف ــور والــذي يحتوي
على األخبار والقصص واملقابالت ليس فقط
حول اجلوانب الفريدة للحياة يف دارفور ولكن
أيضاً حول اجلهود املستمرة لليوناميد إلحالل
سالم دائم يف اإلقليم .يف املقابلة« ،أول 150
يــوم ـاً لــي باليوناميد بصفتي املمثل اخلــاص
املــشــتــرك  -اإلجنــــازات والــتــحــديــات» حتــدث
الــس ـ ِّيــد أوهــومــويــبــهــي ح ــول اإلجنــــازات الــتــي
حققها والتحديات التي واجهته خالل األشهر
األربعة األولى له كرئيس لليوناميد.
ويعكس املقال «احلوار املباشر هو الطريق
الوحيد حلل النزاعات بني املجتمعات احمللية
يف شرق دارفــور» اجلهود التي تبذلها البعثة
لــلــتــوســط بــني املــجــتــمــعــات احملــلــيــة يف الــقــرى
واحملليات يف شرق دارفور.
ويف املقال «اليوناميد توفر احلماية للنازحني
اجلدد بسورتوني» حتدثنا عن دعم اليوناميد آلالف
النازحني الذين فروا من قراهم واحتموا بالقرب من
موقع فريق البعثة يف سورتوني بشمال دارفور.

كما أنني مــســرور جــد اً بــأن أق ـ ِّد م لكم يف
هــذا اإلص ــدار قصة مــصــورة وهــي عــبــارة عن
مجموعة من الصور عن الدوريات التي يقوم
بــهــا املــكــونــني الــشــرطــي والــعــســكــري التابعني
للبعثة يف جميع أنحاء اإلقليم تنفيذ اً لتفويض
البعثة املتعلق بحماية املدنيني.
يف اخلــتــام ،يف مقال الــغــالف« ،حكايات
مــن ال ــت ــراث الـ ــدارفـ ــوري» ،عــرضــت مــجــلــة
أصــــداء م ــن دارفـــــور مــقــابــلــة م ــع الــكــاتــب
الــــدارفــــوري الــشــهــيــر ،إب ــراه ــي ــم إســحــاق
إبراهيم ،الذي حتدث يف املقال عن رواياته
امل ــن ــش ــورة ووج ــه ــات ن ــظ ــره ب ــش ــأن اإلن ــت ــاج
األدب ــي يف دارف ــور وال ــدور ال ــذي ميــكــن أن
يلعبه األدب يف إحالل السالم يف دارفور.
وتــظــل مــجــلــة إصـــداء مــن دارفـ ــور تتطور
كمجلة إخــبــاريــة ،ولــذلــك نــرحــب بتعليقاتكم
بهذا الشأن بإرسالها إلى البريد اإللكتروني
أدنــاه مع ضــرورة كتابة «رســائــل الــى احملــرر/
مجلة أصداء من دارفور» يف سطر املوضوع. .
unamid-publicinformation@un.org
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إصدار وحدة النشر
قسم االتصال واإلعام  -اليوناميد
بريد الكتروني unamid-publicinformation@un.org
موقع الكتروني http//unamid.unmissions.org
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في
هــذا المنشور ال تعني التعبير عــن أي رأي على
اإلطاق 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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الــكــاتــب ال ــدارف ــوري الــمــشــهــور إبــراهــيــم إســحــاق
َّ
سلط إبراهيم
إبراهيم فى الخرطوم ،السودان.
الضوء على اإلرث الدارفوري في أغلب مؤلفاته.
تصوير محمد نورالدين.

راكــوبــة َّأبــــا صالﺢ هو جــزء من برنامج يا نبني
دارفـ ــور (دعــونــا نبني دارفــــور) ال ــذي تبثه إذاعــة
السام أف أم  98٫0في الخرطوم و 7٫2ميغاهيرتز
ً
يوميا من 8:30
والموجة القصيرة  41في دارفور
حتي  09:30ويعاد من  14:00حتي .15:00

مارتن إيهوغيان
أوهومويبهي (نيجيريا)
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨاﺹ
اﻟﻤﺸﺘرﻙ  /رﺋﻴﺲ
اﻟوﺳاﻃﺔ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ

جيريميا نيامين كنغنسلي
مامابوبا (جنوب أفريقيا)
ﻧاﺋﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨاﺹ
اﻟﻤﺸﺘرﻙ-ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ
اﻟﺴﻴاﺳﻴﺔ

بينتو كيتا
(غينيا)
ﻧاﺋﺒﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺨاﺹ
اﻟﻤﺸﺘرﻙ-ﻟﺸﺆﻭﻥ
اﻟﺤﻤايﺔ

اللواء فرانك موشيو
كامانزي
(رواندا)
ﻗاﺋﺪ اﻟﻘوﺓ

برسيا ماكوتوس
(زمبابوي)
مﻔوﺿﺔ اﻟﺸرﻃﺔ
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األخـبــــار

فى  6مايو  ،2015قام الممثل الخاص المشترك
باليوناميد الــسـ ِّـيــد مــارتــن أوهــومــويــبــهــي بــزيــارة
اســتــغــرقــت خــمــســة أيـــام لــقــطــاعــات الــبــعــثــة في
السيد
جميع إنــحــاء دارفـــور .وخــال جولته اجتمع
ّ
أوهومويبهي بالسلطات المحلية والنازحين وقادة
اإلدارة األهلية والالجئين ،باإلضافة لموظفي
اليوناميد وأعضاء فريق األمــم المتحدة القطري.
يــظــهــرفــى ال ــص ــورة الــمــمــثــل الــخــاص المشترك
يخاطب الجئي جنوب السودان بمعسكر خور عمر
بالقرب من الضعين بشرق دارفــور .تصوير حامد
عبدالسالم ،اليوناميد.

الممثل الخاص المشترك لليوناميد يتفقد القطاعات الرئيسة
للبعثة في دارفور
يف إطار لقاءاته مع كبار املسؤولني باليوناميد
والسلطات الوالئية واملجتمع احمللي ،زار السيد،
مــارتــن أوهومويبهي ،املمثل اخلــاص املشترك
لبعثة االحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف دارفور
(اليوناميد) يف الفترة من  2الى  6مايو  2016كل
من زالنجي بوسط دارفور واجلنينة بغرب دارفور
ونياال بجنوب دارفور والضعني بشرق دارفور.
حيث عقد السيد أوهومويبهي خالل زيارته
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اجتماعات رسمية ومشاورات ومؤمترات شعبية
ومناقشات مع مجموعة واسعة من الكيانات يف
دارفــور شملت السلطات الرئيسية بالواليات
(والة الواليات ومسؤولني باجليش والشرطة
الــســودانــيــة والــســلــطــات األمــنــيــة) والــنــازحــن
والالجئني وممثليهم وكذلك اإلدارة األهلية
وق ــادة املجتمع ( الــنــظــار والــعــمــد واملــشــايــخ)
فضال عن موظفي اليوناميد وأعضاء فريق

األمم املــتــحــدة الــقــطــري بــالــقــطــاعــات وذلــك
لتبادل وجهات النظر حول تفويض اليوناميد
واجلهود التي قام بها بصفته كبير الوسطاء
املشترك حيال عملية السالم يف دارفور.
وب ــدأ املــمــثــل اخل ــاص املــشــتــرك بــزيــارة
زالنجي والتقى مــع الــوالــي املكلف وبعض
املــســؤولــن بــواليــة وســـط دارفــــور وبــحــث
معهم تفويض البعثة وأثــر الــقــتــال الــدائــر

يف منطقة جبل مرة على الوالية .ويف هذا
الصدد ،أثار املمثل اخلاص املشترك قضية
قيود الوصول وتأثيرها السلبي على قدرة
البعثة على تقدمي تقارير دقيقة وصادقة
تعكس الواقع على األرض.
وكانت احملطة الثانية التي زارهــا املمثل
اخلــاص املشترك هــي اجلنينة ،حيث التقى
رسمياً بوالي غرب دارفــور باإلنابة وموظفي
ال ــوالي ــة ،وبــعــدهــا زار الــســيــد أوهــومــويــبــهــي
والــوفــد املــرافــق لــه معسكر أردمــتــا للنازحني
يف غرب دارفــور وعقد لقا ًء شعبياً مع سكان
املــعــســكــر .وتــنــاول املــمــثــل اخل ــاص املشترك

خالل لقائه مع سكان أردماتا جهود الوساطة
األخيرة التي قام بها بصفته كبير الوسطاء
املشترك وشدد على أهمية إنضمام احلركات
املسلحة غير املوقعة إلى جهود السالم لتحقيق
السالم يف دارفور.
ويف الــيــوم الــتــالــي ،زار املــمــثــل اخلــاص
املشترك نياال والتقى بسلطات الوالية .ومن
ثم زار معسكر كلمة للنازحني والتقى بسكان
املعسكر وحثهم على التحلي بضبط النفس يف
أعقاب تبادل إطــاق النار الــذي وقع مؤخراً
بسوق املعسكرعلى يد مسلحني مجهولني وأ َّكد
لهم التزام اليوناميد بحمايتهم .كما ناقش مع

قيادة القطاع اجلنوبي باليوناميد سبل تعزيز
جهود احلماية التي تبذلها البعثة بحيث تلبي
احتياجات السكان الذين تق ِّدم لهم اخلدمة يف
جنوب دارفــور ،والسيما النازحات واألطفال
ال ــذي ــن يــتــحــمــلــون ال ــع ــبء األك ــب ــر م ــن هــذه
الهجمات .كما إستمع الى مطالب النازحني
الــتــي تــركــزت على القيام بــدوريــات إضافية
ودعم مشاريع الشرطة املجتمعية يف املعسكر.
ويف الضعني ،وهي آخر محطات زيارته
للقطاعات ،التقى املمثل اخلــاص املشترك
بــوالــي شــرق دارف ــور إضــافــة لزعماء اإلدارة
األهــلــيــة وحــثــهــم عــلــى الــعــمــل ب ــروح الــتــعــاون
لتسوية النزاعات القبلية القائمة منذ زمن
بعيد بالوالية ،وأكد على استعداد اليوناميد
لبذل أقصى ما بوسعها لدعم جهود املصاحلة
يف حــدود إمكاناتها املتاحة .كما زار السيد
أوهومبيهي معسكر خــور عمر بــالــقــرب من
الضعني حيث يقيم آالف الالجيئني من جنوب
السودان الذين سعوا إليجاد املأوى يف أعقاب
فترة انــعــدام االستقرار التي شهدها جنوب
الــســودان مــؤخــرا .وعقد سيادته هناك لقا ًء
شعبيا شــهــده جمع غفير مــن الجــئـ ّـي جنوب
السودان وزعماء قبائلهم حيث تفاعل معهم
وكذلك مع وكــاالت اإلغاثة العاملة باملعسكر
على نطاق واســع .وأثنى سيادته على جهود
والية شرق دارفور يف استضافة جيرانهم من
جنوب الــســودان ذاكــراً أن هــذا سبب إضايف
ألن تنعم دارفــور بالسالم لتتحول من اقليم
مضطرب إلى ملجأٍ آمن.
وخالل نقاشاته طوال اجلولة ،شدد املمثل
اخل ــاص املــشــتــرك ،أهــومــوبــيــهــي عــلــى حاجة
جميع أصحاب املصلحة  -السطات اإلحتادية
والوالئية والشركاء من الفريق القطري لألمم
املتحدة وموظفي اليوناميد وآلــيــات اإلدارة
األهــلــيــة يف مختلف الــواليــات وســائــر سكان
دارفور – شدد على أهمية التعاون فيما بينها
لوضع إستراتيجية وصــول شاملة من شأنها
أن تقطع شــوط ـاً طــوي ـ ً
ا يف تسهيل وصــول
املساعدات اإلنسانية يف دارفور وضمان بناء
تقارير اليوناميد على املــشــاهــدات املباشرة
للوضع وليس بناء اً على تقارير طرف ثالث .أص
أصداء من دارفور
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ف ــى  24يــنــايــر  ،201٦قــامــت نــائــبــة الــمــمــثــل
الخاص المشترك لشؤون الحماية باليوناميد،
السيدة بنتو كيتا ،بزيارة ألنكا وأم راي بشمال
ّ
دارفور ،هدفت الزيارة للتعرف على إحتياجات
الــســكــان الــمــقــيــمــيــن لــلــحــمــايــة واإلحــتــيــاجــات
اإلنسانية ،في أعقاب الهجمات التي تعرضت
لها قراهم في  3ديسمبر  .2015وقد تحدثت
الــسـ ّـيــدة كيتا مــع أعــضــاء مــن مجتمع النازحين
الذين نقلوا لها مخاوفهم حول نقص الغذاء
والــمــأوى ومــصــادر الــمــاء والــمــرافــق العالجية.
تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

أص

ً
متكامال
فريقا
نائبة الممثل الخاص المشترك لليوناميد تقود
ً
لمنطقة أنكا بشمال دارفور
قادت السيدة بينتو كيتا ،نائبة املمثل اخلاص
املشترك لشؤون احلماية باليوناميد ،فريقاً
متكام ً
ال يف زيــارة ألنكا وأم راي على بعد
4
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 60كيلو متر اً إلى اجلنوب الغربي من املوقع
امليداني لليوناميد بكتم يف شمال دارفــور.
وكان الغرض من هذه الزيارة هو التحقق من

التقارير التي أفــادت بحدوث حــاالت نزوح
جماعي باملنطقة يف أعقاب هجمات شنها
مسلحون مجهولون يوم  3ديسمبر .2015

وقد تك ّو ن فريق اليوناميد من أعضاء من
أقسام الــشــؤون املدنية ،وحماية املدنيني،
وح ــق ــوق اإلنـ ــسـ ــان ،واإلعــــــام واإلت ــص ــال
إضــافــة إلــى ممثلني ملكتب تنسيق الشؤون
االنسانية التابع لالمم املتحدة ومسؤولني
بحكومة السودان.

اجــتــمــع الــفــريــق بــقــادة املــجــتــمــع بــكــل
من أنكا وأم راي واملناطق احمليطة بهما
والــذيــن أبــانــوا أن مــعــظــم مــواشــيــهــم قد
نُهبت وأن بيوتهم وأسواقهم قد أحرقت
م ــن قــبــل مــهــا جــمــن مــســلــحــن مــجــهــولــي
ال ُهوية  .و أ ضافوا أنه و يف أعقاب ذلك ،

ف ــر غــا لــبــيــة س ــك ــان هـ ــذه ا ل ــق ــر ى نــحــو
اجلبال ا ملجاور ة طلباً للمأ و ى.
و يف و سط أ نكا  ،و هي جتمع حلو ا لي
 3 0قــر يــة يــعــيــش فــيــهــا نــحــو 2 0 , 0 0 0
نــســمــة أ حــر قــت مــنــهــا  1 4قــر يــة حــســب
ا إل فــــــــا د ا ت  .ا ج ــت ــم ــع ــت ن ــا ئ ــب ــة ا ملــمــثــل
ا خلــــا ص ا مل ــش ــت ــر ك و ف ــر ي ــق ــه ــا ا مل ــر ا ف ــق
مــع حــو ا لــي  6 0 0مــن أ فـــر ا د ا ملــجــتــمــع ،
معظمهم مــن ا لــنــســا ء و ا أل طــفــا ل  ،ا لــذ يــن
أ و ضــحــو ا ا حلــا جــة ا ملــا ســة لــلــمــســا عــد ا ت
ا إل نـــســـا نـــيـــة  ،خـــا صـــة ا لــــغــــذ ا ء و ا مل ـ ــا ء
و ا مل ــأ و ى و ا ملــر ا فــق ا لــطــبــيــة  .و قــد ال حــظ
ا ل ــف ــر ي ــق أ ي ــضـ ـاً أ ن أ ك ــث ــر مــــن  %٨ ٠مــن
ا لقر ية قد أ صبح ر ما د اً جر ا ء ا حلر يق .
ويف أ م را ي  ،وهـــي جتــمــع حلــو ا لــي
 5 0قــريــة يــعــيــش بــهــا حــو ا لــي 2 5 ,0 0 0
نــســمــة  ،أ فــــا د ت ا ل ــت ــق ــا ري ــر بـــإ حـــر اق 8
قرى .وقد جتمع حو ا لي  650من أفر ا د
املجتمع ملقابلة الفريق الز ائر و حتدثو ا
ع ــن حــا جــتــهــم امل ــاس ــة ل ــل ــغ ــذ اء و ا ملــــاء.
ـرضــع
وشــو هــد ت ا لــنــســاء و هــن يُــطــعــمــن ا لـ ّ
الدخن والذر ة ا خلام.
إضــا فــة لــذ لــك  ،ز ا ر ت ا لــســيــد ة كــيــتــا
وف ــري ــق ــه ــا املـ ــر ا فـ ــق ق ــري ــة أن ــك ــا « ب » ،
و هــي جتــمــع حلــو ا لــي  20قــريــة أ حــر قــت
منها سبع قــر ى حرقاً تــا مـاً  .و قــد جتمع
أكــثــر مــن  2 0 0 0مــن ا لــســكــان وطــا لــبــو ا
اليوناميد بالتدخل ا إلنــســانــي ا لعا جل.
و أ ع ــرب ــوا  ،فــوق ذ ل ــك  ،عــن بــا لــغ قــلــقــهــم
بــشــأن انــعــد ا م ا أل مــن بــاملــنــطــقــة وطــا لــبــو ا
البعثة بإنشاء موقع ميد اني حلمايتهم
من أية هجما ت إضافية.
و قــد و ّثــق ا لــفــريــق املــتــكــا مــل ا لــبــيــو ت
احملـ ــرو قـ ــة يف امل ــن ــاط ــق ا لـــثـــا ث ا لــتــي
غطتها ا لــزيــا ر ة .و لــد ى عــو دتــه للفاشر ،
قــا م ا لــفــريــق بــوضــع خــطــة عــمــل لــتــو فــيــر
إغاثة طا رئة للسكان املتضررين.
أص
أصداء من دارفور
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ً
ّ
مركزا للسالم في أبو كارينكا،
تسلم
اليوناميد
شرق دارفور

اليوناميد تدشن حملة «ال لتجنيد األطفال ـ أحموا
دارفور» بغرب دارفور

وزّ عت وحدة حماية الطفل باليوناميد سترات تحمل رسائل لتعزيز حماية األطفال ،في  2مايو  ،2016خالل اإلحتفال بإطالق حملة فى جميع انحاء دارفور والتي
تهدف إلى رفع الوعي بضرورة إنهاء تجنيد واستخدام األطفال كجنود بمعسكر كرندينق ( )1للنازحين في الجنينة بغرب دارفور .تصوير الصادق داؤود ،اليوناميد.

ً
َّ
مركزا للسالم لإلدارة األهلية للمعاليا ،في  28مارس  ،2016في أبوكارينكا بشرق دارفور .جاءت هذه المبادرة في إطار برنامج
سلم فريق الشؤون المدنية باليوناميد
المشاريع ذات األثر السريع التي تنفذها البعثة والمخصصة لدعم المجتمع المحلي.تصوير عبدالرشيد يعقوبو.اليوناميد.

يف  28مارس  ،2016سلّم قسم الشؤون
املدنية يف اليوناميد ،القطاع الشرقى،
مركز اً للسالم لــإدارة األهل ّية للمعاليا
يف أب ــو كــاريــنــكــا ،ش ــرق دارفــــور وذلــك
يف حــضــور معتمد احملــلـ ّيــة ،نــائــب ناظر
امل ــع ــال ــي ــا ،مـــفـــ ّو ض الـــعـــون اإلن ــس ــان ــي،
ّ
إتـــادات امل ــرأة والــشــبــاب وأعــضــاء من
املجتمع احمللّي.
ويأتي تشييَد املبنى كجزء من برنامج
مــشــاريــع األث ــر الــســريــع الــتــي تــقــوم بها
البعثة وتهدف إلى دعم الس ّكان احملل ّيني
6
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وتــأســيــس ثــقــافــة س ــام عــبــر الــوســاطــة
والتشاور واملفاوضات.
وق ــال نــائــب نــاظــر املــعــالــيــا الــسـ ّيــد
أن املــشــروع هــو األ ّو ل
إبــراهــيــم بشير ّ
مـ ــن نـــوعـــه يف أب ـ ــو ك ــاري ــن ــك ــا وشــكــر
الــيــونــامــيــد عــلــى اجلــهــود الــتــي تبذلها
لدعم الــســام واالســتــقــرار بــن قبيلتي
املعاليا والرزيقات.
وأشــاد معتمد احملل ّية السيد عثمان
قاسم يف كلمته باليوناميد للمبادرة التي
قامت بها وتع ّهد بالتزام مكتبه بتعزيز

دعم اإلدارة األهل ّية والعمل بشكل وثيق
مــع مختلف مــك ـ ّو نــات الــيــونــامــيــد لدعم
املجتمع احمللّي يف املنطقة.
وأ ّكـ ــد رئــيــس مــكــتــب الــيــونــامــيــد يف
قــطــاع الــشــرق بــاإلنــابــة ،الــس ـ ّيــد طــاهــر
شــيــفــك ،مــجــ ّد د اً عــلــى دعــم الــيــونــامــيــد
للمجتمعات احمللية عبر اإلدارة األهلية
وال ــس ــل ــط ــات احمل ــلـ ـ ّي ــة لــلــمــضــي ق ــدمــاً
يف الــســعــي نــحــو ال ــس ــام وشــــ ّد د عــلــى
أهميّة احلوار السلمي كأساس للسالم
أص
اإلجتماعى والتنمية.

يف  2مايو  ،2016دشنت وحدة حماية الطفل
باليوناميد ،القطاع الغربي حملة مبعسكر
كــرنــدق ( )1لــلــنــازحــن بــاجلــنــيــنــة ،غــرب
دارفــور ،حتت شعار« :ال لتجنيد األطفال
 أحموا دارفور» .هدفت احلملة إلى رفعمــســتــوى الــوعــي حــول احلــاجــة إلــى وضــع
حد لتجنيد األطفال واستخدامهم كجنود
مــن قــبــل اجلــمــاعــات املــســلــحــة يف جميع
أنحاء املنطقة .شارك يف احلملة أكثر من
 90مشاركا مبا يف ذلــك النساء والشباب
واألطفال وقادة املجتمع احمللي  ،باإلضافة
لشيوخ وعمد املعسكر.
وزَّعــــت الــبــعــثــة خ ــال حــفــل االفــتــتــاح
سترات حتمل رسائل تر ِّوج حلماية األطفال
ومتنع الكبار من استخدام هــؤالء األطفال
كــجــنــود ،كــمــا وزَّعـ ــت نــســخـاً ح ــول تعريف
اجلــنــدي الــطــفــل وفــقــا ملــبــدأ بــاريــس عــام
 .2007كذلك ،أطلعت وحدة حماية الطفل
باليوناميد النازحني على خطورة إنتهاك

حقوق األطفال وحثت املجتمع بعدم السماح
ألطفالهم دون سن الثامنة عشر ( )18من
اإلن ــخ ــراط يف صــفــوف الــقــوات املسلحة
أواجلماعات املسلحة وإبالغ موظفو وحدة
حماية الطفل والسلطات احمللية عن أي
شكل من أشكال سوء املعاملة أو إنتهاكات
حقوق الطفل للتحقيق حولها.
أشــار السيد بــول بقنيا ،رئيس فريق
وح ــدة حماية الطفل باليوناميد بغرب
دارفــور مخاطباً اللقاء الــى أن حملة «ال
لتجنيد األطفال ـ أحموا دارفور» تتماشى
مع تفويض البعثة حلماية املدنيني وأكد
بأن احلملة ال تهدف الى وضع حد لتجنيد
واســتــخــدام األطــفــال مــن قبل اجلماعات
املسلحة والقوات العسكرية فحسب وإمنا
تــدعــو لــضــمــان إتــاحــة الــفــرص لألطفال
لاللتحاق باملدارس.
أوضــح السيد ،أحمد محمد عيسى،
رئيس قطاع الشباب مبعسكر كرندق ()1

لــلــنــازحــن يف كلمته بــأن بــعــض األطــفــال
قــرروا االنضمام إلى اجلماعات املسلحة
كوسيلة حلماية أسرهم الضعيفة من خالل
األســلــحــة الــتــي يحصلون عليها بــصــورة
قانونية عند جتنيدهم .وأضــاف السيد
أحــمــد قــائـ ً
ا «ال أحــد منا يحب أن يرى
طفله يف القوات املسلحة أومع اجلماعات
املسلحة ولكننا كنازحني نشعر بألم عميق
عندما تذهب نسائنا وأطفالنا إلى املزارع
جلمع احلطب أو املاء ويعتدي عليهم».
وأشارت السيدة سعدية أحمد يف كلمتها
نيابة عن املرأة مبعسكر كرندق ( )1للنازحني
الى أن الفقرهو أحد العوامل الرئيسية التي
أدت الى جتنيد األطفال يف القوات املسلحة
أو اجلماعات املسلحة يف دارفور.
تعتزم وحدة حماية الطفل باليوناميد
بــدء تنفيذ حملة «ال لتجنيد األطــفــال -
أحموا دارفور» يف جميع أنحاء املنطقة يف
أص
األشهر القليلة املقبلة.
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لجنة تنفيذ الحوار والتشاور الداخلي في دارفور تناقش
استئناف الحوار على مستوى المحليات في دارفور

ً
اجتماعا بمقر اليوناميد ،في  18أبريل  ،2016بالفاشر بشمال دارفور بحضور نائبة الممثل
عقدت لجنة تنفيذ الحوار والتشاور الداخلي في دارفور
السيدة بنتو كيتا .تصوير صالح محمد ،اليوناميد.
الخاص لشؤون الحماية،
ِّ

يف  18أبريل  ،٢٠١٦عقدت جلنة تنفيذ
احل ــوار والــتــشــاور الــداخــلــي يف دارفــور
اجتماعاً يف مقر اليوناميد يف الفاشر،
شمال دارفــور .حضر االجتماع ك ّل من
السيدة بنتو كيتا ،نائب املمثل اخلاص
املشترك لليوناميد ورئيس جلنة تنفيذ
احلـــــوار وس ــك ــرت ــاري ــة تــنــفــيــذ احلـ ــوار
باليوناميد وأعضاء جلنة التنفيذ وقد
ّتــت مــنــاقــشــة طــرق اســتــئــنــاف املرحلة
الــثــانــيــة مــن احلـ ــوار وعــمــلــيــة الــتــشــاور
على مستوى احملليات التي ستعقد يف
واليــات دارفــور اخلمس يف بــدايــة شهر
مايو .2016
وأكدت السيدة بنتو كيتا ،نائب املمثل
اخلــاص املشترك يف كلمتها يف اجللسة
االفتتاحية على أهمية تشجيع احلــوار
عــلــى املــســتــوى الشعبي يف جميع أنــحــاء
دارفور متشياً مع وثيقة الدوحة للسالم يف
دارفور .وأعربت السيدة كيتا عن استعداد
البعثة لالستمرار يف دعــم تنفيذ عملية
احلوار والتشاور الداخلي لتحقيق السالم
8
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واالستقرار والتنمية يف دارفور.
كما أعرب السيد صديق ودعة رئيس
جلنة تنفيذ احلوار والتشاور الداخلي يف
دارفور إبان حديثه يف املناسبة عن تقديره
جلــهــود اليوناميد يف دعــم عملية تنفيذ
احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور وأكد
على استعداد اللجنة للعمل بشكل وثيق مع
البعثة لتنفيذ املراحل املتبقية من احلوار.
وأشـــار السفير عــثــمــان ض ــرار عضو
جلنة تنفيذ احلوار إلى أن االجتماع ناقش
اســتــمــرار احل ــوار على مستوى احملليات
يف جميع والي ــات دارفـــور .وقــال «نناشد
اجلهات املانحة للوفاء بالتزاماتها املالية
وحتــويــل األم ــوال بــصــورة عاجلة لتسهيل
اكتمال عملية التشاور» .كما أشاد السفير
ضـ ــرار مبــشــاركــة الــنــازحــن والــاجــئــن
الــفــاعــلــة يف عــمــلــيــة احل ـ ــوار والــتــشــاور
الداخلي يف دارفور.
وأ ّكد العمدة حسن ،رئيس مكتب تنسيق
النازحني يف جنوب دارف ــور وعضو جلنة
تنفيذ احلوار على مشاركة النازحني الفاعلة

يف عمليات احلوار يف جميع واليات دارفور
وشجع جميع األطراف على تنفيذ
اخلمس.
َّ
تــوصــيــات ومــخــرجــات االجــتــمــاعــات التي
ستعقد على مستوى احملــلــيــات .وأضــاف
العمدة حسن «نؤكد على أهمية مناقشة
عـــودة الــنــازحــن إل ــى مــواطــنــهــم األصلية
وتــعــزيــز النسيج االجــتــمــاعــي يف دارف ــور.
كما أدعــو احلــركــات املتمردة غير املوقعة
لالنضمام إلــى محادثات السالم لتحقيق
السالم الشامل يف دارفور».
عــقــدت يف  2015حــوالــى  21جلسة
مـ ــشـ ــاورات عــلــى مــســتــوى احمل ــل ــي ــات يف
أنــحــاء دارفــــور بــاإلضــافــة إل ــى عــقــد ()4
أربــعــة اجتماعات ألبــنــاء دارف ــور املقيمني
يف العاصمة السودانية اخلــرطــوم .ركزت
هــذه امل ــش ــاورات على األســبــاب اجلــذريــة
للصراع يف دارفور مبا يف ذلك الصراعات
القبلية وتقاسم السلطة والثروة والعدالة
وامل ــص ــاحل ــة .وهــنــالــك خــطــط لــعــقــد 26
اجتماعاً على مستوى احملليات يف جميع
أص
واليات دارفور يف املستقبل القريب.

اليوناميد تحتفل باليوم الدولى للتوعية بمخاطر األلغام
والمساعدة في االعمال المتعلقة باأللغام

َّ
سلم مكتب التخلص من الذخائر التابع لليوناميد بزالنجي  ،في  5أبريل  ،2016ماكينات خياطة ومولد كهربائي
للنازحات بالمنطقة لمساعدتهن في بدء مشاريع مدرة للدخل وذلك في إطار احياء ذكرى اليوم الدولي
للتوعية باأللغام والمساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام  .تصوير محمد إدريس محمد ،اليوناميد.

يف  5أبـــريـــل  ،2016اح ــت ــف ــل مــكــتــب
الــيــونــامــيــد للتخلص مــن الــذخــائــر غير
املنفجرة بالتعاون مــع مكتب الــســودان
الــقــومــي للتخلص مــن الــذخــائــر باليوم
ال ــع ــامل ــي لــلــتــوعــيــة مب ــخ ــاط ــر األل ــغ ــام
واملساعدة يف االعمال املتعلقة باأللغام
حتـــت ش ــع ــار « اإلجـــــــــراءات املــتــعــلــقــة
باأللغام يف إطار العمل اإلنساني» .وقد
حضر هــذا احلــدث ،الــذي نُـ ّ
ـظــم مبدينة
زالــنــجــي ب ــوالي ــة وس ــط دارفـــــور ،وزي ــر
الرعاية االجتماعية والشباب والرياضة
بالوالية ومسؤولو اليوناميد وممثلون
من مختلف املنظمات احمللية والشرطة
والقوات املسلحة السودانية.
وقد قامت اليوناميد خالل االحتفال
بتسليم  12ماكينة خياطة ومولد كهرباء
ق ــوة  20كــيــلــو فــولــت ملنظمة املــعــاقــن.
ويأتي هذا املشروع يف إطار مساعي مكتب
التخلص مــن الــذخــائــر يف تــقــدمي الدعم
االجتماعي واالقتصادي للمعاقني الذين
يديرون عدداً من املشاريع الصغيرة املدرة
لــلــدخــل يف املــنــطــقــة .وقــد اشتملت هــذه

الفعالية املتنوعة على عــروض موسيقية
من الفرقة املوسيقية العسكرية السودانية
وعروض مسرحية وحفل موسيقي ومبارة
وديــة يف كــرة القدم بني فريق اليوناميد
ونادي الهالل لكرة القدم.
وقالت السيدة يسرا الغريب ،رئيسة
إن
مــكــتــب الــقــطــاع األوس ـ ــط ب ــاإلن ــاب ــهّ ،
الــذخــائــر غــيــر املــنــفــجــرة تشكل تــهــديــداً
لسالمة املجتمعات وأمــنــهــا يف دارف ــور.
أن  22شخصاً أصيبوا
وأوضحت كذلك ّ
بــجــروح وقــتــل  15آخ ــرون ج ــراء حــوادث
ناجمة عن الذخائر غير املنفجرة يف والية
وســط دارفــور منذ العام  .2005وقالت
الــســيــدة يــســرا « :هــنــاك أنـــواع مختلفة
من األجــهــزة غير املنفجرة ومــن املؤسف
أن بعضها يبدو كلعب أطــفــال .ال تش ّكل
ّ
بقايا مخلفات احلرب غير املنفجرة هذه
خطراً مباشراً على املدنيني فحسب وإمنا
متثل ايــضــا عــائــقـاً غير مــبــاشــراً جلهود
إيصال املساعدات اإلنسانية وهي حتول
دون عودة الالجئني والنازحني ودون قيام
املــزارعــن بــزراعــة أراضــيــهــم» .وأضافت

أن موظفي مكتب التخلص من الذخائر
ّ
باليوناميد بالقطاع األوس ــط قــد قاموا
مبسح أكثر من ألفي كيلومتر من الطرق
وتطهيرها وأعلنوها خالية مــن األلــغــام
ود ّمروا  4500من الذخائر غير املنفجرة،
كما قاموا بتدريب أكثر من  100ألف من
املواطنني على كيفية التعرف على األلغام
ووضع عالمات حتذير حول مواقعها.
ويف معرض كلمته ،أشــاد ممثل املكتب
الــقــومــي للتخلص م ــن الــذخــائــر بــواليــة
وسط دارفور ،السيد شمس الدين الطيب
باليوناميد لتنظيمها هذا احلدث االحتفالي
وقدم كذلك الشكر واالمتنان ملكتب التخلص
من الذخائر بالبعثة على جهوده املستمرة يف
مجال رفع الوعي باإلصابات الناجمة عن
الذخائر غير املنفجرة أو التوعية باملخاطر
املؤدية للوفايات وسط املجتمعات املعرضة
أن التوعية باملخاطر
للخطر .وأض ــاف ّ
أمــر جــوهــري ألي عملية تنمية ورخــاء
واستقرار لتكون فعالة.
يف مــعــرض مــخــاطــبــتــه لــلــحــضــور يف
الــفــعــالــيــة ،أ ّكـــد ممــثــل الــقــوات املسلحة
السودانية ،العقيد حمزة محمد علي ،على
أهمية رفــع الــوعــي وتع ّهد بالعمل سوياً
مع اليوناميد لتنظيم األنشطة اخلاصة
بــالــتــوعــيــة مبــخــاطــر األلــغــام يف مختلف
أرجاء والية وسط دارفور.
يــواصــل مــوظــفــو مكتب التخلص من
الــذخــائــر باليوناميد العمل بشكل وثيق
مــع مــكــونــات الــبــعــثــة األخـ ــرى وصــنــدوق
األمم املــتــحــدة لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف)
واملــنــظــمــات غــيــر احلــكــومــيــة الــدولــيــة
واحمللية واملؤسسات احلكومية للمساعدة
يف رفع الوعي للحد من مخاطر اإلصابات
الــنــاجتــة عــن الــذخــائــر غير املنفجرة يف
دائرة مسؤولية البعثة.
وقد نظمت اليوناميد فعاليات مماثلة
لالحتفال بهذا اليوم يف ك ّل من الضعني
بــواليــة ش ــرق دارف ـ ــور واجلــنــيــنــة بــواليــة
غرب دارفــور ونياال بوالية جنوب دارفور
وزالنجي بوسط دارفور.
أص
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1

مكتبة من اجل السالم في دارفور
بقلم زوراب الزاروف
يف مارس  ،2016مت مشروع إعادة تاهيل
املكتبة بالفاشر ،شمال دارفــور من خالل
املشاريع سريعة االثر وكان هذا املشروع قد
ض ّمن يف القائمة القصيرة جلوائز التميز
الــدولــي ملعرض لندن للكتاب وذلــك لنيل
جائزة املبادرات التعليمية للعام .2016
يــقــع امل ــرك ــز الــثــقــايف بــالــفــاشــر على
مشارف السوق املركزي العامر ،وبه مسرح
وغرفة موسيقى ومكتبة عامة .باملركز ثمان
أقــســام هــي الــرســم والــتــلــويــن ،والفلكلور،
واملوسيقى والفرق املوسيقية  ،والدراما،
10
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واألطفال والشباب ،والشعر والنثر ،واملكتبة
إضــافــة إلــى قسم األنشطة العامة الــذي
يحتوي املشغوالت اليدوية واللغات .يقيم
املركز دورات تدريبية يف اللغات واملوسيقى
ودورات أخرى برسوم رمزية من أجل جمع
األمــوال كما ينظم من حني آلخر معارض
لبيع املشغوالت الــيــدويــة .ويرتبط املركز
أيضاً بسينما الفاشر التي حتتاج إلى إعادة
تأهيل يف الوقت احلاضر.
باملركز مكتبة عامة صغيرة بها قسم
صغير للكتب باللغة اإلجنليزية تبرع بها

املجلس الثقايف البريطاني إضافة لقسم
لكتب األطــفــال .حتتوي املكتبة على عدد
من الصاالت الكبيرة التي تنظم بها مختلف
املناسبات االجتماعية.
وتعتبر املكتبة مكاناً جــاذب ـاً للترفيه
والــتــعــلــيــم والــتــطــويــر املــعــريف والــتــاقــي.
وملصلحة إحــيــاء اإلرث الثقايف والفكري
ألهل دارفور ،قامت بعثة االحتاد اإلفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور (يوناميد) بإعادة
تأهيل املبنى وم ّولت مشروعاً لتوفير أجهزة
احل ــاس ــوب وامل ــع ــدات الــبــصــريــة واألثـــاث

3
ووفـ ــرت أكــثــر مــن  20,000كــتــاب جديد
بــغــرض إحــيــاء األنشطة الثقافية كسبيل
ملخاطبة جــذور العنف وانعدام االستقرار
يف دارفور ،وتعزيز السالم ،وترقية التعليم،
وتوسيع الفرص أمام أهل دارفور.
م ّولت عملية إعادة تأهيل املكتبة وتوفير
املــعــدات واألثـــاث عبر اثــنــن مــن مشاريع
األثر السريع ومت التنفيذ عبر منظمة غير
حكومية محلية .وســاهــمــت اليونيسيف
كــذلــك مــن خــال توفير مــاعــب األطــفــال
ومولد كهربائي إضافة إلى صيانة املركز
الثقايف .خلق هــذا املــشــروع بيئة تعليمية
وحسن مستوى املكتبة التي تعمل
جديدة
ّ
اآلن كمركز تعليمي وتدريبي للشباب وحتى
لــلــكــبــار .وتــخــدم املكتبة اآلن حــوالــي 50

مستخدماً بشكل يومي ،وأصبحت تدريجياً
مكتبة للسالم يف دارفور من خالل ترقيتها
لثقافة السالم ونبذ العنف.
وقــد حتولت مناسبة انتهاء العمل يف
املشروع وتسليمه ملهرجان كبير ألهل والية
شمال دارف ــور .وقــد حضر حفل االفتتاح
املسؤولون الوالئيون وممثلون لليونيسكو
واليوناميد واحتادات املرأة والشباب إضافة
ألهل املجتمع احمللي .وقد اشتمل احلفل
على ع ــروض موسيقية تقليدية وعــرض
مــســرحــي قــدمــتــه فــرقــة «شـــروق الــســام»
املــســرحــيــة إضــافــة إل ــى مــعــارض الــصــور
واللوحات الفنية .وقد ذكر السيد إبراهيم
أبكر ،األمــن العام ملركز الفاشر الثقايف،
الذي يضم املكتبة« ،سيحسن هذا املشروع

بالصورة من اليسار إلى اليمين :قسمة
عـــوض يــعــقــوب ( 4س ــن ــوات) واخــتــهــا
سامية يقرأن الكتب في المكتبة التي
ً
حديثا بالمركز الثقافي
أعيد ترميمها
بــالــفــاشــر بــشــمــال دارفـــــور .تــم ترميم
المكتبة برعاية اليوناميد بمبلغ تجاوز
ً
ً
سودانيا .تصوير ألبرت
جنيها
400,000
غونزاليس فران ،اليوناميد.

الــمــكــتــبــة الــتــي ج ــرى تــرمــيــمــهــا حــديــثـ ًـا
بــالــمــركــز الــثــقــافــي بــالــفــاشــر بشمال
دارفـــــور بــرعــايــة الــيــونــامــيــد .تــصــويــر
ألبرت غونزاليس فران ،اليوناميد.

مستوى املكتبة التي ستكون مبثابة مركز
تعليمي وتدريبي ألبنائنا وبناتنا وأطفالنا
وحتى للكبار يف مجتمعنا».
أثبت جناح املشروع أن للمكتبات العامة
امكانيات كبيرة يف جلب السالم واالستقرار
ملجتمع مزقته احل ــروب مــن خــال توفير
سبل التعليم وإحياء اإلرث الثقايف والتطوير
املــعــريف .ومهما يكن مــن أمــر فــإن انعدام
الــقــدر الــكــايف مــن الــدعــم الفني واملــالــي،
وضعف سبل الوصول خلدمات املعلومات
من شأنه تقييد قدرات املكتبات العامة يف
دارفــور يف توفير اخلــدمــات الفعالة ألهل
املجتمعات احمللية.
ويعتبر تنفيذ هــذا املــشــروع منــوذجـاً
للتعاون الــنــاجــح بــن بعثة حفظ السالم
(يوناميد) ،وحكومة السودان (وزارة الثقافة
والرياضة والشباب الوالئية) ،واليونيسيف،
ومنظمات املجتمع املدني ،وموظفي املكتبة
العامة .وقــد كــان احلماس واإللــهــام وقوة
الدفع لإلبقاء على الــدور الفعال للمكتبة
كبيراً ومثل عام ً
ال أساسياً من عوامل جناح
هذه املبادرة املهمة.
وقــد أثــبــت املــشــروع بــوضــوح احلــاجــة
إلى التدخالت املبدعة ملساعدة املجتمعات
للخروج من ويالت النزاعات العنيفة وتعزيز
السالم وتسوية النزاعات املختلفة .من املهم
تشجيع اجلهات احمللية والدولية يف فترات
ما بعد انتهاء النزاعات على ترقية ثقافة
الــســام ونــبــذ العنف وذل ــك على مستوى
اجلماهير يف املناطق املتأثرة باحلرب من
خالل تفعيل املكتبات العامة التي ينظر إليها
كثيراً كعوامل أساسية للتغيير اإليجابي .أص
أصداء من دارفور
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مـقـابـلـة
 29مايو  ،2016تــرأس الممثل الخاص المشترك
السيد مارتن أوهومويبهي اإلحتفال
باليوناميد
ِّ
باليوم الــدولــي لحفظة الــســام التابعين لألمم
المتحدة بمكتب اإلتصال التابع للبعثة بالخرطوم
السيد مارتن أوهومويبهي
بالسودان .في الصورة
ِّ
يلقي التحية لحفظة السالم التابعين لليوناميد
الذين فقدوا أرواحهم خالل أداء واجبهم .تصوير
أحمد عبدالرازق ،اليوناميد.

األيام المئة والخمسون األولى لمارتن أوهومويبهي
كممثل خاص مشترك لليوناميد ــــ اإلنجازات والتحديات
الممثل الخاص المشترك لليوناميد يتحدث ألصدء من دارفور عن أهدافه كرئيس للبعثة
ورؤيته االستراتيجية حول تحقيق تفويض اليوناميد والتحديات التي واجهته في دارفور.
أجرت المقابلة موسي كومالو
تــولــى الــســيــد مــارتــن أوهــومــويــبــهــي مهامه
كــمــمــثــل خ ــاص مــشــتــرك لــلــيــونــامــيــد/كــبــيــر
الــوســطــاء املشترك يف أوائ ــل يناير 2016
بــعــد تعيينه بــواســطــة األم ــن الــعــام لــأمم
املتحدة ورئيسة مفوضية االحتاد االفريقي.
يستعرض السيد املمثل اخلــاص املشترك
أوهــومــويــبــهــي يف ه ــذه املــقــابــلــة إجنــازاتــه
والتحديات التي واجهته يف األشهر األولى
من واليته وآفاق السالم يف دارفور.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :كيف تصف أيامك املئة
12

أصداء من دارفور

واخلمسون ون ِّيف األولي لك كرئيس لليوناميد؟
ما هو التقدم امللحوظ الــذي أحرزته البعثة
منذ توليكم املنصب؟
املمثل اخلاص املشترك :توليت مهامي كممثل
خــاص مشترك يف الــســادس مــن شهر يناير
 .2016أقل ما ميكن أن يقال عن أيامي املئة
وخمسون األولى إنها كانت حافلة باألحداث.
على الرغم من أنّ الوضع على األرض كان
صعباً إال إنني أعتقد أن البعثة كانت على
قدر التحدي .كرست الشهور األولي من أيامي

للعمل مع فريقي لتحديد أهدافنا كبعثة وإيجاد
وسيلة استراتيجية لتحقيق هذه األهداف .من
أ ّول األمور التي حاولت القيام بها كممثل خاص
مشترك هي بناء الثقة بني اليوناميد والسلطات
املضيفة .أعتقد كان ذلك أكبر حتدي واجهته
فور وصولي الى دارفور.
ويسعدني أن أؤك ــد لكم اآلن بأننا جنري
محادثات جيدة بني قيادة البعثة وحكومة
السودان على أعلى مستوياتها .وقد وضعنا
آلــيــات مناسبة لتسهيل هــذا الــهــدف .وإن

أول األمور التي حاولت القيام بها في
«من ّ
البعثة هي بناء الثقة بين اليوناميد والسلطات
تحد واجهني
ٍ
المضيفة .أعتقد كان ذلك أكبر
فور وصولي الى دارفور».
لم تكن لدينا محادثات ،ال ميكن أن تكون
هناك وساطة مجدية وال ميكننا االضطالع
مبسؤولياتنا يف جميع احملــاور التي حددت
للبعثة  -الوساطة السياسية وتقدمي الدعم
لتوزيع املــواد واخلدمات اإلنسانية .ولدينا
اآلن اخلــطــوة التالية بعد بــنــاء هــذه الثقة
وإقــامــة جــســور الــتــواصــل اجلــيــد هــي البدء
بطلب ك ّل ما نحتاج إليه للعمل بشكل أفضل.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :كيف إستجابت حكومة
السودان لوصولك؟
املـ ـمـ ـث ــل اخلـ ـ ـ ــاص امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك :أغــــدو ممــتــنـاً
لــلــســلــطــات املــضــيــفــة عــلــى كـــرم ضيافتها
والصداقة احلميمة التي ملستها منذ وصولي.

أن ــا هــنــا مــنــذ أربــعــة أشــهــر ون ـ ِّيــف تقريباً
وعــقــدت مــا ال يــقــل عــن أربــعــة اجتماعات
مع وزيــر خارجية السودان .أعتقد أنّ هذا
تــطــوراً جــديــداً أيــضــاً .إستقبلني فخامة
رئــيــس الــســودان وأعــتــقــد هــذه لفتة بارعة
جــداً منه .كما استقبلني مدير عــام جهاز
األمن واملخابرات الوطني م ّرتني كما عقدت
اجتماعات استرتيجية أخرى مع العديد من
موظفي احلكومة مما جعلني أشعر بأن هذه
النهج قد وضعنا يف موقف جيد للمطالبة
بالوصول الــى مناطق الــصــراع التي منعت
البعثة من دخولها من قبل ومي ِّهد لنا الطريق
للعمل بشكل أكثر فاعلية.

أعتبر الشهور القليلة األولى يف ما يتعلق مبحور
عالقتي مع حكومة السودان حافلة باإلجنازات.
أصـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :هــل لــك أن تخبرنا عن
انطباعاتك األولي عن دارفور وأهلها؟
املـمـثــل اخل ــاص امل ـش ـتــرك :لقاء أهــل دارفــور
كــان ميـ ِّثــل أهــم أولــويــاتــي .البعثة أتــت الى
هنا خلــدمــة أهــل دارفـ ــور .وأحيطكم علماً
بأنني زرت  4قطاعات يف املنطقة كما زرت
معسكرات النازحني ألرى بنفسي ما معنى أن
يكون الشخص نازحاً .وكما تعلمون بطبيعة
احلــال ،احملــور الرئيسي ملسؤولياتنا هنا هو
حماية املــدنــيــن .يحتاج املــرء إلــى الــذهــاب
إلى هذه املعسكرات ليقف بنفسه على حجم
التحديات التي نواجهها والشعور مبا يشعر
به النازح وما يعانيه من آالم وعذاب وشظف
العيش يف املعسكرات دون أي أمــل يف غد
مشرق .ما األمن الذي لديهم سوى ذلك الذي
يو ِّفره لهم أفراد اليوناميد؟
األوضاع تتحسن أحياناً وتسوء أحياناً اخري
لذلك كانت لدي ردود أفعال متباينة مبشاعر
مختلطة جتاهها.
إال أنّ بعثة اليوناميد قامت بعمل يستحقّ
قدموا لي
اإلشــادة وأنــا ممنت جلميع الذين َّ
الــدعــم واملــســانــدة يف أيــامــي املئة وخمسون
األولى وإ ّنني سأستمر يف االعتماد على هذا
الــدعــم املــق ـ ًّدر طيلة بقية فترة واليــتــي هنا
وعلى تعاون مضيفينا وتفاهم وتعاطف جميع
الذين يعملون لضمان بقاء اليوناميد لتضطلع
مبسؤوليتها جتاه أهل دارفور.
أ صـ ـ ــداء م ــن دار فـ ـ ـ ــور :مــا هــي الــتــحــديــات
التي واجــهــت البعثة وواجهتكم شخصياً
يف تنفيذ تفويض البعثة؟ وكيف تصديتم
لهذه التحديات؟
ً
املمثل اخلــاص املشترك :حسنا ،كبعثة لدينا
حتديات خطيرة .حتّى من حيث التعريف،
يفترض مفهوم البعثة املختلطة وجــود وضع
مختلط .التفويض معقد والــصــراع معقد
واحلــلــول هي األخــرى معقدة والبيئة صعبة
ومعقدة يف حد ذاتها .لذلك فهي خليط من
التعقيدات والقضايا املعقدة ولهذا السبب
اليوناميد ايجابية يف نهجها جتاه هذا الوضع.
إذا كانت دارفور خالية من احملاكمات واحملاكم
أصداء من دارفور
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مـقـابـلـة
أط َلع الممثل الخاص المشترك
 27أبريل ْ ،2016
السيد مارتن أوهومويبهي مجلس
باليوناميد
ِّ
السلم واألمن األفريقي بأديس أبابا عن الوضع
فــي دارفـ ــور وأنــشــطــة الــبــعــثــة .ت ــرأس اإلجــتــمــاع
ســفــيــر الــجــزائــر لـــدى أثــيــوبــيــا ومــجــلــس الــســلــم
واألمن األفريقي أبو بارك حفني محمد .تصوير
أورالندو باما ،مجلس السلم واألمن األفريقي.

ملــا كــانــت البعثة هنا أســاس ـاً .وطــاملــا هناك
حتديات فــإن تغلبنا عليها يف نهاية املطاف
هو ما يحفّزنا ويشعرنا أ ّننا حققنا شيئاً .أود
أن أؤكد للجميع بأن الصعوبات لن تثنينا ويف
ظل هــذا النوع من التعاون الــذي نتلقاه من
اجلميع مبا يف ذلك مسؤولينا وجميع أصحاب
املصلحة نأمل يف نهاية املــطــاف أن يتحقق
السالم املستدام يف دارفور.
أصـ ــداء مــن دارف ـ ــور :كيف تتعامل مــع قضية
استمرار قيود الوصول التي تواجه البعثة؟
املمثل اخلاص املشتركِّ :
يلخص هذا السؤال
حقاً التحديات التي حتدثت عنها وهي :منع
الوصول الــى املناطق التي حتتاج اليوناميد
بشدة الى الوصول اليها واحلاويات العالقة يف
ميناء بورتسودان لعدة أشهر من دون تخليص.
هــذه قضايا خطيرة وال ميكننا التقليل من
شأنها وخطورتها على اإلطــاق ألن مبوجب
اتفاقية وضع القوات يفترض أن يكون للبعثة
وصول غير مق َّيد الى جميع أنحاء دارفور إال
أ ّننا نواجه على األرض حتديات كبيرة بشأن
الــوصــول ال سيما يف منطقة جبل مــرة التي
تشهد عمليات عسكرية مستمرة بني القوات
احلكومية واحلركات املسلحة .وجود مثل هذه
القضايا يعني إننا ال نستطيع أداء مهامنا
األساسية يف تقدمي الدعم للعاملني يف املجال
اإلنــســانــي ليتمكنوا مــن تــوزيــع املــســاعــدات
اإلنسانية ال سيما يف املناطق الــتــي تشهد
نشاطاً عسكرياً كثيفاً.
وعلى الرغم من ذلك ،أود أن أؤكد بإننا نعمل
مع جميع األطراف لوضع استراتيجية وصول
شاملة مت ِّكننا من تنفيذ تفويضنا.
أصــداء من دارفــور :ذكرت بأ َّن هناك حاويات
حتمل إمــــدادات أســاســيــة للبعثة عالقة يف
بورتسودان .هل لك أن تلقي بعض الضوء على
هذه القضية؟
املمثل اخلاص املشترك :القضية امللحة التي
تواجهنا اآلن هي تأخير اإلفراج عن حاويات
اليوناميد التموينية التي تقبع لفترات طويلة
يف بــورتــســودان .عــدنــا تقريباً إلــى مستوى
األزمة الذي شهدناه العام املاضي عندما لم
تكن هناك حصص غذائية حلفظة السالم.
سأطلعكم على جتربة شخصية وقد كان ذلك
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قبل أسبوعني أثناء زيارتي للقطاعات .أثناء
توجهنا إلى معسكر أردمتا للنازحني يف غرب
دارفــور ،إنفجر أحد إطــارات السيارة التي
كانت تقلني والتي يفترض أن تكون السيارة
األكثر أماناً ،إال أ ّنه وحلسن احلظ لم يصب
أحد بأذى .بعض السيارات التي نستخدمها
هــي س ــي ــارات مــســتــهــلــكــة .اإلطـــــارات الــتــي
نستخدمها مكثت لفترة طويلة يف املوانئ
وعندما تستخدم فهي مثل «القنابل املوقوتة»
تنفجر أثناء القيادة .أو ّد مناشدة السلطات
املــضــيــفــة تــســهــيــل اإلفـــــراج ع ــن إم ـ ــدادات
اليوناميد العالقة يف امليناء.
أص ــداء مــن دارف ـ ــور :هل لك أن تخبرنا عن
رفــض منح التأشيرات الــذي يواجه البعثة
وأثره على العمليات؟
املـمـثــل اخل ــاص املـشـتــرك :يف ما يتعلق مبنح
التأشيرات ،ينبغي أن أقول إنّ هناك أخباراً
ســارة .لقد حققنا تقدماً ملحوظاً يف هذا
الصدد .عندما جئت يف يناير ( )2016بلغ
عدد التأشيرات التي ّ
مت رفضها  97تأشيرة.
راجعت هــذه القائمة ووضعت أولوية لعدد
 29منها ألن بعض املوظفني املختارين ذهبوا
للبحث عن وظائف أخــرى بسبب التأخير.
حتّى اآلن منحت  20تأشيرة من أصــل 29

طــلــبـاً .ولــن نــرتــاح حـ ّتــى نحصل على بق ّية
التأشيرات .يف غضون هــذا الــعــام ،ونظراً
للضغط ال ــذي نــقــوم بــه والــعــاقــة اجليدة
بني البعثة واحلكومة املضيفة ،حصلنا على
تأشيرات إضافية حتى ملوظفني يعملون يف
املجاالت احلساسة مثل حقوق اإلنسان الذي
لم متنح له تأشيرات قبل مجيئي.
هذا ال يعني أ ّننا حصلنا على ك ّل ما نريده .أود
أن أؤكد جلميع الذين تقدموا بطلبات مشروعة
للحصول على تــأشــيــرات بأنهم سيحصلون
عليها من دون أي عائق .الصورة األكبر هنا
هي أكثر أهمية من قضية التأشيرة .حيث ال
ينبغي أن تش ِّكل التأشيرات حتدياً ألحد يف أي
مكان يريد العمل يف اليوناميد ،ألن اليوناميد
هــي هيئة مــحــايــدة أســســت بــواســطــة األمم
املتحدة واالحت ــاد األفريقي والــســودان عضو
يف ك ّل منهما .لذلك فإن الذين يأتون للعمل يف
اليوناميد لن يضروا مصلحة السودان .هذه
هي الرسالة التي نحاول أن ننقلها وأنا واثق
من أنها ستصل يف نهاية املطاف.
أص ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ــور :تُــع ـ ّد منطقة جبل مرة
بالفعل نقطة ساخنة للبعثة من حيث الصراع.
نــزح آالف األشــخــاص منذ بداية هــذا العام
( )2016وحــده .كيف تعمل اليوناميد على

«كبعثة لدينا تحديات خطيرة .حتّ ى من حيث
التعريف ،يفترض مفهوم البعثة المختلطة
وجود وضع مختلط .التفويض معقد والصراع
معقد والحلول هي األخرى معقدة .البيئة
فيها تحدي ومعقدة في حد ذاتها».
حماية ومساعدة هــؤالء النازحني؟ ما هي
التحديات التي تواجهكم يف هذا الصدد؟
املـمـثــل اخل ــاص املـشـتــرك :إندلعت األزمــة يف
جبل مرة يف أوائــل يناير ( )2016كما ذكرت
وهي ال تزال مستم ّرة بوتيرة منخفضة حتى
اآلن .تــداعــيــات الــصــراع يف جبل مــرة هي
التي أدت الى نزوح عشرات اآلالف من أهل
دارفور األبرياء وأدى هذا حقيق ًة إلى تصاعد
أعــداد النازحني يف منطقتنا .باإلضافة إلى
ذلــك واجهنا مشاكل يف سرتوني وطويلة يف
(شــمــال دارفــــور) وهــمــا مــن املــنــاطــق األكثر
أهم ّية وحساس ّية ملقدمي اخلدمات اإلنسانية
وحلفظة السالم التابعني لنا الذين يرغبون
يف توفير احلماية للنازحني املدنيني .نأمل أن
يصبح هذا األمر من املاضي كما نأمل أن يتم

تنفيذ تفويض اليوناميد بشكل كامل وأن تزال
جميع العوائق التي تعترض أفــراد اليوناميد
ليتمكنوا من أداء مسؤولياتهم.
مــن حيث إستجابة البعثة للصراع يف جبل
مرة ،أنا فخور بطريقة التعاون التي عملت بها
اليوناميد وفريق األمم املتحدة القطري إبان
هذه األزمة لتوفير املساعدات األساسية مثل
املــاء والرعاية الطبية واالحتياجات األخرى
للنازحني .و َّفــر حفظة السالم يف اليوناميد
احلماية للناس يف مواقع جتمعات النازحني.
كــذلــك وضعنا آلــيــات يف مــواقــع التجمعات
لتوفير اإلنذار املبكر لتتم َّكن دوريات اليوناميد
من االستجابة وتقدمي احلماية للمدنيني يف
أوق ــات األزمـ ــات .ينبغي تأكيد ذلــك يف أي
محادثات بهذا الشأن .وبالطبع اكتمل هذا

عبر الدوريات التي تسيرها اليوناميد على
م ــدار الــســاعــة إلــى مــواقــع التجمعات هذه
لضمان احلماية الكافية للنازحني اجلدد.
أصــداء من دارفــور :الوساطة واملصاحلة التي
تــهــدف إلــى منع وتخفيف حــدة الصراعات
بني املجموعات القبلية يف أنحاء دارفــور هو
من صميم تفويض اليوناميد ،بصفتكم كبير
الوسطاء املشترك ،ما هو التقدم الذي أحرزته
البعثة نحو حتقيق هذا اجلانب من تفويضها؟
املمثل اخلاص املشترك :الوساطة كما تفضلت
هي محور أساسي من تفويضنا .وقد عملت
بجد يف هذا الشأن على املستوى الشخصي
منذ التحاقي بالبعثة كممثل خاص مشترك
لها وعلى املستوى احمللي عبر قسم الشؤون
املدنية التابع لنا .على املستوى الشخصي،
عقدت اجتماعاً يف يناير ( )2016يف دبري
زيــت (إثيوبيا) مع اثنني من قــادة احلركات
املسلحة غير املوقعة ،هما مني مناوي وجبريل
إبراهيم وذلــك ُقبيل مؤمتر القمة السنوي
لالحتاد األفريقي .بعد ذلك عقدت مؤخراً يف
أبريل ( )2016يف أديس أبابا اجتماعاً آخر
للمضي قــدمـاً يف بعض األم ــور التي اتفقنا
عليها يف مدينة دبــرزيــت وأتطلع اآلن إلى
اجتماع ثالث يعقد قريباً يف الدوحة ،قطر.
أصداء من دارفور
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مـقـابـلـة
في  30مايو  ،2016بدأ الممثل الخاص
المشترك باليوناميد وكبير الوسطاء
السيد مارتن أوهومويبهي
المشترك
ِّ
مشاورات بالدوحة مع نائب رئيس مجلس
الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود وإثنين
من قادة الحركات المسلحة جبريل إبراهيم قائد حركة
العدل والمساواة ومني ميناوي قائد جيش تحرير
السودان .وكان الهدف من اإلجتماع الذي استغرق
يومين بحث إمكانية انضمام الحركتين لوثيقة الدوحة
للسالم في دارفور .تصوير اليوناميد.

1

2

ف ــي  9مــايــو ُ ،2016ع ـ ِـق ــد اإلجــتــمــاع
الـــحـــادي عــشــر لــلــجــنــة مــتــابــعــة تنفيذ
وثــيــقــة الــدوحــة لــلــســام فــي دارفـــور
بــالــخــرطــوم ،ال ــس ــودان بــرئــاســة نــائــب
رئيس مجلس الــوزراء القطري أحمد بن عبدالله
آل محمود والممثل الخاص المشترك ورئيس
الــوســاطــة المشتركة باليوناميد الــسـ ِّـيــد مارتن
أوهومويبهي .بالصورة ايــضـ ًـا السيد إبراهيم
كمارا ممثل اإلتحاد األفريقي (أقصى الشمال)
وصــاح حليمة ممثل الجامعة العربية (اقصى
اليمين) .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

2

فــي  10مـــارس  ،2016حــضــر الممثل
السيد
الــخــاص الــمــشــتــرك باليوناميد
ِّ
م ــارت ــن أوهــومــويــبــهــي خــتــام أســبــوع
الــســام الـ ــذي نــظــمــه قــســم اإلتــصــال
واإلعالم بالبعثة بمعسكر كورما للنازحين بشمال
دارفــــور تــحــت شــعــار «شــراكــة مــن أج ــل الــســام:
الكرامة للجميع» وقد تضمن األسبوع منافسات
رياضية وحفل موسيقي ورقصات تقليدية .حضر
المناسبة قادة المجتمع المحلي وممثلو الشباب
والنساء وسكان المعسكر وموظفو اليوناميد.
تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

3

1
تهدف جميع هذه االجتماعات لتحقيق أمرين:
أوالً ضمان انضمام الــذيــن لــم يوقعوا على
وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور لهذه العملية،
ثانياً ضــمــان الــوصــول إلــى نــوع مــن االتــفــاق
بني احلركات املسلحة واحلكومة حول وقف
األعمال العدائية.
هــذه ليست مهاماً سهلة ولكن يسعدني أن
أخبركم بأننا يف االجتماع األخير الذي عقد يف
أديس أبابا يف أبريل املاضي قد اتفقنا مع مني
مناوي وجبريل إبراهيم على اللقاء يف الدوحة
ملواصلة هذه احملادثات .هذا إجناز كبير ألن
هاتني احلركتني املسلحتني لم توافقا من قبل
على الذهاب إلى الدوحة وهما غير متحمستني
للدور الذي تلعبه الدوحة يف دارفور.
أصــداء من دارف ــور :يبدو أنّ حكومة السودان
جتاهر بضرورة خروج اليوناميد من دارفور
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إذ وفقاً لتقارير وسائل اإلعالم ،يعتقدون أنّ
السالم عاد إلى املنطقة .ما هو موقف البعثة
من هذه القضية وما هي العمليات والتدابير
التي وضعت ملعاجلة هذه القضية؟
املمثل اخلاص املشترك :هناك تقدم يف طريق
السالم مقارنة بالوضع قبل بضع سنوات .عقد
مؤخراً االستفتاء اإلداري يف دارفور .كما قلت،
لدينا محادثات جيدة مع اثنني من احلركات
املسلحة غير املوقعة إلقناعهما باالنضمام
إلى عملية الدوحة .إحصائياً ميكننا القول إنّ
هناك انخفاضاً يف عدد الوفيات الناجمة عن
الصراعات القبلية والصراعات بني املكونات
املجتمعية األخــرى ،حيث شهد العام املاضي
انخفاضاً بنسبة .61٪
كــذلــك هنالك تفهم واض ــح مــن قبل جميع
األطــراف بــأن يت ّم خــروج اليوناميد بطريقة

َّ
ومنظمة وعلى أساس املعايير الواضحة
سلسة
التي يقرها االحتاد االفريقي واألمم املتحدة.
على الرغم من ذلك ،إسمحوا لي هنا بالقول
إنّ مناقشة استراتيجية خروج اليوناميد ال
تعني مطالبتها باملغادرة غــد اً .حيث تنص
املادة ذات الصلة بقرار مجلس األمن الذي
نن ِّفذه على أن البعثة التي تدخل الى امليدان
ينبغي أن تخرخ منه كذلك .لذلك ،ال يدور
الــنــقــاش حــول كيفية خــروجــنــا غ ــد اً وإمنــا
حــول املعايير املعينة الــتــي يقرها مجلس
األمن الدولي ومجلس السلم واألمن التابع
لالحتاد األفريقي .اجلــداول الزمنية التي
تنفَّذ عبرها تلك املعايير هي التي ستحدد
كيفية خروج اليوناميد.
تقوم اليوناميد بعمل كبير؛ ال شك يف ذلك.
وأعتقد حتى احلكومة تقر بهذا العمل .على

3
الرغم من كل ذلك ،فإن البعثة التي دخلت الى
مكان ما ينبغي أن يأتي وقت تناقش فيه عن
كيفية مغادرتها .هذه هي الروح.
حالياً ،احملــادثــات جــاريــة .هناك فريق عمل
مشترك استأنف العمل على هــذه العملية.
يسافر الى جميع أنحاء دارفور وينظر يف جميع
القضايا واملعايير ليرى كيف ميكن أن تتحقق
استراتيجية اخلروج هذه .ولكن ال أحد يساوره
أدنى شك يف أن هذه املعايير هي معايير حاسمة
وأساسية يف تقييم نقطة تلك املغادرة عندما
تصبح املغادرة حقيقة ماثلة وأمراً واقعاً .إنها
عملية ونحن نعمل عليها بجد لضمان أ ّنه عند
خروج اليوناميد يف نهاية املطاف ستكون قد
حققت األهداف التي جاءت من أجلها أساساً
ولبت احتياجات جميع أصحاب املصلحة مبا
يف ذلك سالمة وأمن أكثر من مليوني شخص

يعيشون يف معسكرات النازحني.
أصـ ـ ـ ــداء مـ ــن دارفـ ـ ـ ـ ــور :أي ــن ت ــرى دارف ـ ــور يف
السنوات اخلمس املقبلة؟
املمثل اخلاص املشترك :ما فهمته من شعب
هــذا البلد العظيم ،ال سيما شعب دارفــور
العظيم ،أ ّنهم مثلهم مثل باقي الشعوب يف أي
مكان يف العالم ،يريدون السالم ويستحقون
ال ــس ــام .عــنــدمــا تــذهــب إل ــى مــعــســكــرات
النازحني وتنظر يف وجوههم حتس بالواقع
الذين يعيشونه .أناشد اجلميع مبن يف ذلك
شخصي بأن نضع أنفسنا يف مكان أولئك
النساء والرجال واألطفال الذين ال منازل
لــهــم س ــوى خــيــام وأكــــواخ يــعــيــشــون حتتها
ويسمونها منازل.
ينبغي أال نتحدث اليهم عن السالم .ينبغي أن
نشجعهم عليه ونوفر لهم الوسائل التي مت ِّكنهم
ِّ

من التمتع بحقهم األساسي يف السالم واحلرية.
هذه هي مسؤوليتنا اجلماعية .علينا أن جنعلهم
يذوقون طعم احلياة .احلقيقة هي أنّ معظم
الناس وأستخدم كلمة الناس مبعناها العام
غالباً ما يفكرون فيهم «هم» وليس فينا جميعاً
معاً .إ ّننا يف عالم واحد :السالم يف دارفور هو
السالم يف السودان والسالم يف السودان هو
السالم يف أفريقيا والــســام يف أفريقيا هو
نتشجع ،ال سيما
السالم يف العالم .يجب أن
َّ
ونضحي بأنفسنا
نحن الــذيــن يف اليوناميد
ّ
لنكون هنا ،إذ أنّ السالم سيتحقق يف نهاية
املطاف إن شاء اهلل ونأمل أن يتم ذلك قريباً.
أصداء من دارفور :هل لك رسالة أخيرة توجهها
ألهل دارفور؟
املمثل اخلــاص املشترك :ال تفقدوا األمــل .ال
أص
تستسلموا .السالم ميكن حتقيقه.
أصداء من دارفور
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اليوناميد
توفر الحماية
للنازحين الجدد
في سورتوني
بشمال دارفور
بقلم محمد المهدي

يــعــيــش يف ال ــوق ــت احل ــال ــي اآلالف من
األشـــــخـــــاص ،مــعــظــمــهــم مــــن ال ــن ــس ــاء
واألطفال ،يف موقع التجمع املجاور ملوقع
فريق البعثة ،بعد النزوح اجلماعي الذي
حــدث يف املنطقة .ويف حــن تقوم قــوات
حفظ الــســام التابعة لليوناميد ،وفقاً
للتفويض األساسي للبعثة ،بتوفير احلماية
واألمان لهؤالء النازحني من خالل تسيير
الدوريات ،مبا يف ذلك ما يتعلق بنشاطات
مثل جلب املاء ،توفر وكاالت األمم املتحدة
للنازحني االحتياجات االساسية مثل املاء
والـــغـــذاء والــصــحــة وال ــص ــرف الــصــحــي
والتعليم واملأوى.
وكجزء من الــواليــة األساسية للبعثة
لتسهيل إيــصــال املــســاعــدات اإلنسانية
وض ــم ــان س ــام ــة الــعــامــلــن يف املــجــال
اإلنــســانــي ،تلعب يوناميد دور اً هــامـاً يف
تــســهــيــل وصـ ــول وكــــاالت األمم املــتــحــدة
مــثــل مــنــظــمــة األمم املــتــحــدة لــلــطــفــولــة
(الــيــونــيــســيــف) وبــرنــامــج الــغــذاء العاملي
وك ــذل ــك املــنــظــمــات الــدولــيــة والــوطــنــيــة
غير احلكومية وزي ــارة املــوقــع وذلــك من
خالل توفير احلراسة واحلماية إليصال
املساعدات اإلنسانية وللعاملني يف املجال
اإلنساني.
أن التنبؤ بــالــوضــع األمني
ويف حــن َّ
بــاملــنــطــقــة غــيــر ممــكــن ،ال يـــزال هنالك
تــدفــق لــوافــديــن جــدد .وال يــزال النقص
احلاد يف مياه الشرب ميثل حتدياً كبير اَ
جلميع النازحني على الرغم من اجلهود
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«استعادت اليوناميد األمن وسط النازحين من
خالل تواجودها على مدار الساعة في محيط
المعسكر ما أدى إلى تراجع الجريمة إلى حد
كبير .وقد أدى تواجد قوات حفظ السالم التابعة
لليوناميد المستمر إلى مغادرة الخارجين على
القانون المعسكرات وعلى حفظ األرواح».
—العمدة زكريا
اجلماعية من قبل اليونيسيف والشركاء يف ســورتــونــي الــس ـ ِّيــد إنــغــلــبــرت كــيــونــدو
اآلخــريــن ،بــدعــم مــن اليوناميد ،لتوفير الــذي يشغل أيــضـاً منصب مساعد أول
مفوض الشرطة التنزانية التزام البعثة
اآلالف من لترات املاء يوميا.
ويــؤكــد قــائــد فــريــق مــوقــع اليوناميد بــأداء املهام املوكلة إليها من أجل توفير

تجمع عشرات اآلالف من النازحين الجدد الذين فروا من قراهم جراء اإلشتباكات التي بدأت بين القوات الحكومية والحركات المسلحة في منتصف شهر يناير 2016
ً
بحثا عن المأوى .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.
في منطقة جبل مرة بشمال بالقرب من معسكر موقع فريق اليوناميد في سورتوني

احلماية واألمــان واألمــن للمدنيني الذين
جلــأوا الــى موقع فريق اليوناميد .وقال
الس ِّيد كيوندو «لتلبية الطلب املتزايد على
احلماية يف املنطقة ،تخطط اليوناميد
لنشر أف ــراد إضــافــيــن مــن ق ــوات حفظ
ال ــس ــام يف ســورتــونــي لــضــمــان ســامــة
واستقرار السكان الذين نزحوا حديثاً.
وتتضمن اخلــطــة تــوســيــع املــســاحــة التي
تغطيها الدورية يف املنطقة لتشمل مناطق
اإلحــتــطــاب وجمع العشب وذلــك لتمكني
النازحني من القيام بأنشطتهم اليومية
اإلع ــت ــي ــادي ــة دون خـ ــوف م ــن الــتــعــرض

لــهــجــوم» .وخــاطــب قــائــد املــوقــع املجتمع
احمللي قائ ً
ال «نحن مستعدون للتعاون مع
قــادة وزعماء املجتمع احمللي والسلطات
الــوالئــيــة لضمان حماية املدنيني بشكل
جيد وتسهيل وصول املساعدات اإلنسانية
وفقا لوالية البعثة».
تــقــوم قـــوات حــفــظ الــســام الــتــابــعــة
لليوناميد املــنــتــشــرة يف املنطقة برصد
الــوضــع بــشــكــل يــومــي ملــســاعــدة مختلف
املــجــمــوعــات الــســكــانــيــة يف مــوقــع جتمع
النازحني للتعايش بطريقة يسودها الوئام
والــســام .وتــشــارك البعثة يف حــوار مع

األف ــراد مبجتمع الــنــازحــن ،مبــا يف ذلك
ممثالت النساء والقادة الذين يفترض أن
يقوموا بتنبيه الفريق باملوقع ألي حالة
صــراع وشيك أو محتمل لضمان اتخاذ
اإلجـ ــراءات التصحيحية قبل أن يصبح
صراعاً عرقياَ خطير اً باملوقع .
ي ــرح ــب قـــــادة املــجــتــمــع احمل ــل ــي يف
سورتوني ،خاصة أولئك الذين يعيشون
يف موقع جتمع النازحني ،بدعم اليوناميد
ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية
والوطنية .تلعب اليوناميد دور اً هاماً يف
توفير احلماية واألمن للسكان النازحني.
أصداء من دارفور
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2
إذا لــم تكن اليوناميد مــوجــودة هنا ،لم
يبقى أياً منا على قيد هذه احلياة الصعبة
ألننا هربنا من القتال ولكن ينبغي علينا
اآلن الــتــعــامــل مــع اجلــرائــم املتفشية يف
هذا املكان بسبب تسلل املجرمني الذين
اخــتــلــطــوا بــالــنــازحــن الــعــاديــن يف هــذا
املــوقــع .ومــع ذلــك ،فقد نبهنا اليوناميد
وغيرها مــن الــوكــاالت إلــى هــذة املسألة
وهـ ــي ت ــراق ــب ح ــال ــيــاً ع ــن كــثــب جــمــيــع
األنشطة يف املنطقة ،وعلى الرغم من أن
20
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بعض هذه الهجمات اإلجرامية تقع على
املدنيني األبرياء ،فقد استعادت اليوناميد
األمن وسط النازحني ولذلك فقد تراجعت
اجلرمية إلى حد كبير.
وقال العمدة زكريا «استعادت اليوناميد
األمن وسط النازحني من خالل تواجودها
عــلــى م ــدار الــســاعــة يف محيط املعسكر
األمر الذي أدى إلى تراجع اجلرمية إلى
حــد كبير .وقــد أدى تــواجــد قــوات حفظ
الــســام التابعة لليوناميد املستمر إلى

تجمع عشرات اآلالف من النازحين الجدد
الذين فروا من قراهم جراء اإلشتباكات
ال ــت ــي بـــــدأت بــيــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة
والحركات المسلحة في منتصف شهر
يناير  2016في منطقة جبل مرة بشمال
بالقرب من معسكر موقع فريق اليوناميد
ً
بحثا عن المأوى .تصوير
في سورتوني
حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

4
مغادرة اخلارجني على القانون املعسكرات
والى حفظ األرواح».
«سافرنا طوال الليل دون أي شيء على
اإلطالق سوى املالبس التي نرتديها وكمية
قليلة من املواد الغذائية التي أخذتها معي
لألطفال ،قالت الس ِّيدة فاطمة أحمد التي
تبلغ من العمر  45عاماً وهي أم لثمانية
( )8أطــفــال يــعــيــشــون يف مــوقــع التجمع
«عــنــدمــا وصلنا إلــى الــيــونــامــيــد ،لــم أكن
أتوقع وال عائلتي ما قد يحدث لنا ولكننا

سعيدون باحلصول على بعض الدعم من
أن وكاالت األمم املتحدة تساعد
البعثة كما َّ
أيضاً بتقدمي االحتياجات االجتماعية».
واوضح الس ِّيد زوراب الزاروف ،رئيس
قسم حماية املدنيني  /االتصال اإلنساني
باليوناميد باإلنابة قائ ً
ال« :على الرغم من
صعوبة البيئة والــظــروف يف ســورتــونــي،
تبذل اليوناميد قصارى جهدها لضمان
حماية النازحني يف موقع التجمع بشكل
جيد وتقدمي الدعم اللوجستي واملرافقة

املــســلــحــة مل ــس ــاع ــدة مــنــظــمــات اإلغ ــاث ــة
الــذيــن يــقــدمــون املـــواد الــغــذائــيــة وامل ــواد
غير الغذائية للنازحني واحلــصــول على
اخلدمات األساسية».
تــقــدمي املــســاعــدة للنازحني يف موقع
التجمع هو إجراء مؤقت .ولذلك البد من
تضافر اجلهود للحل السياسي والدعم
من املؤسسات الوالئية واالحتادية لتوفير
بيئة مواتية للنازحني للعودة الطوعية إلى
مناطقهم األصلية بأمان وكرامة.

4

ً
حديثا
بالصورة إحــدى األســر التي نزحت
ِّ
تشيد مــأوى لها بموقع التجمع بالقرب
من موقع فريق اليوناميد بسورتوني
بشمال دارف ــور .تجمعت العشرات من
الناس حــول معسكر البعثة بسورتوني
بعد أن فروا من قراهم جراء القتال الذي
إنــدلــع بين الــقــوات الحكومية والحركات
المسلحة في منطقة جبل مرة .تصوير
محمود المهدي ،اليوناميد.
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الوساطة

الحوار المباشر
هو الطريق
الوحيد لحل
النزاعات بين
المجتمعات
المحلية في
شرق دارفور

 1يونيو  ،2016نائب الممثل الــخــاص المشترك
جريمي نيماني كنجسلي مــامــابــولــو فــي جولة
تعريفية خالل زيارته ألبو كارينكا بشرق دارفور عند
السيد محمد أحمد
استقباله من قبل ناظر المعاليا
ِّ
محمد الصافي وعمد وشيوخ المعاليا .وجرت خالل
اإلجتماع مناقشة قضايا األمن والصراعات القبلية
والحاجة الماسة لنشر اليوناميد بمحليات عديلة
وأبوكارينكا .حضر اللقاء مختلف قطاعات المجتمع
بأبي كارينكا .تصوير عبدالرشيد يعقوبو ،اليوناميد.

بقلم صالح محمد

مــا تــزال الــصــراعــات القبلية واملجتمعية
يف دارفور تشكل تهديداً خطيراً للتعايش
الــســلــمــي يف االق ــل ــي ــم .هــنــالــك الــعــديــد
مــن الــعــوامــل الــتــي ظــلــت ســبــب ـاً يف هــذه
الصراعات ،على مر التاريخ ،منها امتالك
حقوق األرض «احلــاكــورة» والتنافس على
املوارد الطبيعية .هذه الصراعات متفشية
جــداً بــن مجتمعات الــرعــاة واملــزارعــن.
وتــتــم تــســويــة ه ــذه الــنــزاعــات ،عــلــى م ـ ِّر
التاريخ ،عبر آليات تقليدية ترتكز أساساً
على «نظام اجلودية» الذي يقوده محكمون
يعرفون بــاألجــاويــد .غير أن هــذا النظام
بــدأ يف التالشي شيئاً فشيئاً يف اآلونــة
األخيرة ألن النزاعات لم تعد بتلك الصورة
التقليدية بني طرفني وال وجود لتأثيرات
خارجية .فقد بدأت الصراعات منذ العام
 2013أكثر تعقيداً وتتميز بتزايد العنف
وتتوسع جغرافياً األمــر الــذي تسفر عنه
ضحايا كثر ويؤثر على سبل كسب العيش
وعلى متاسك النسيج االجتماعي باألقليم.
هنالك العديد من العوامل مثل التهميش
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي ،واملــســتــويــات
الــعــالــيــة مــن األمــيــة ،والــفــقــر والــنــزوح ال
تترك للناس خيارات حياة أخرى ،خاصة
يف أوســـاط الــشــبــاب مــا يجعلهم عرضة
للدخول يف عالم اجلرمية أو التجنيد من
قبل املليشيات املختلفة .ونتيجة لذلك فإن
النزاعات القبلية أصبحت تشمل أعمال
هذه املليشيات املسلحة ما يشكل تهديدا
حقيقياً للمدنيني بل أصبح مظهراً واضحاً
لألحداث يف دارفور.
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يلعب قسم الشؤون املدنية باليوناميد
دوراً فعاالً يف دعم الوساطة بني املجتمعات
املتنازعة ،مبا يف ذلك عبر إجراءات ملخاطبة
اجلــذور املتسببة يف الصراع ،وهي إحدى
األولويات االستراتيجية التي تبناها مجلس
األمن الدولي .يشارك قسم الشؤون املدنية
باستمرار مع الشركاء األساسيني وأصحاب
املصلحة يف هذا الشأن« .من أهم النواحي
ال ـ ــواردة يف الــتــفــويــض ال ــذي منحه قــرار
مجلس األمن لليوناميد هو دعم الوساطات
والــتــســويــات بــشــأن الــصــراعــات القبلية،
لتحقيق هذا يقوم القسم بدعم السلطات
احمللية واإلدارة األهلية والشركاء احملليني

اآلخرين يف مخاطبة النزاعات القبلية يف
دارفــور» .هذا ما ذكره السيد قوانق كونق،
رئيس قسم الشؤون املدنية ،مضيفاً «تشمل
اجلــوانــب التي تشكل أولــويــة بالنسبة لنا
تأسيس آليات لالنذار املبكر ومنع حدوث
نزاعات ،ودعم عمليات املصاحلة األساسية
القائمة ،وتشجيع التعايش السلمي بني
املــزارعــن والــرعــاة ،ودع ــم بــنــاء الــقــدرات
إضــافــة إلــى بــذل اجلــهــود ملخاطبة جــذور
أسباب النزاعات وذلك بالتعاون الوثيق مع
الفريق القطري لألمم املتحدة .ويستخدم
القسم كذلك مشاريع األثــر السريع لدعم
املجتمعات وبناء الثقة يف البعثة.

مت تنفيذ  13مشروعاً للمياه وتأهيل
 100من الرهود بتمويل من حكومة اليابان.
وأدارت البعثة  127اجتماعا حواريا لدعم
االجـــــراءات الــتــي اتــخــذت لتخفيف حــدة
النزاعات بني املــزارعــن والــرعــاة ونظمت
 28حملة سالم شارك فيها أكثر من 9000
مشارك من كل أرجاء دارفور .ونتيجة لهذه
احلمالت عاد أكثر من  6000من املزارعني
املوسميني الــنــازحــن إلــى قــراهــم مبحلية
كورما بوالية شمال دارفور.
من النزاعات القبلية التي طال أمدها
ذلــك النزاع الدائر بني رزيقات اجلنوب
واملعاليا يف شرق دارفور .رزيقات اجلنوب

الــذيــن يعرفون أيــضـاً بالبقارة يعتبرون
الضعني جــز ًء من حاكورتهم بينما يعتبر
املعاليا ،وهــم رعــاة أيضاً ومــزارعــن ،أن
لــهــم حــقــوق ـاً مــتــوارثــة مــن ج ــدوده ــم يف
املوارد الطبيعية بالوالية .يعود هذا النزاع
بني املجموعتني ألواخــر ستينيات القرن
املــاضــي عندما اندلعت خــافــات بشأن
األراض ــي القبلية وحــول املــاء واألراضــي
الــزراعــيــة وتغير الــنــزاع اآلن يف أعقاب
اكتشاف مــوارد بترولية تتمركز مبحلية
عديلة .كذلك فإن تبادل سرقة املواشي
واملطالبات السياسية تعتبر من مصادر
النزاع بني املجموعتني.

وعــلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــص ــراع بني
املــجــمــوعــتــن ينحصر أســاســا يف ملكية
األرض إال أن التدخالت السياسية أججته
ألن بعض أفــراد القبيلتني منحازون إما
للحكومة أو حلركات مسلحة .هذا ما ذكره
دكتور إبراهيم محمد مدير مركز دراسات
السالم بجامعة الضعني.
غير أن الدكتورة جنالء محمد بشير،
مــديــرة مــركــز دراس ـ ــات وبــحــوث الــســام
بــجــامــعــة نــيــاال تـــرى «أن قــفــل مــســارات
املــراحــيــل للحركة املوسمية مــن اجلنوب
للشمال وغياب مشاريع التنمية» تعد أيضاً
من األسباب التي قادت للنزاع .ويرى ناظر
رزيقات اجلنوب املكلف ،السيد محمد بناني
حماد ،أن اكتشاف حقول النفط والقيمة
السوقية العالية للمنطقة قد اجتذبت عدداً
من املصالح املضاربة للمنطقة.
أثر تكرار القتال سلباً على النواحي
االجتماعية واالقتصادية حلياة املجتمعات
بوالية شرق دارفور ألن األسواق كلها تقفل
عند اندالع القتال وتصبح احلياة يف غاية
الصعوبة لكل السكان .ويف هــذا الصدد
تقول السيدة أماني على ،أرملة تبيع الفول
الــســودانــي بــســوق الضعني «نعاني بشدة
عندما يندلع القتال بني هاتني القبيلتني
ألن أسرنا تعتمد على الدخل الذي نحصل
عليه من بيع األشياء يف السوق .إننا ندعو
الطرفني لوضع األسلحة جانباً وتسوية
نزاعاتهم باحلوار املباشر».
وفــقـاً لنتائج مسح جزئي مت مؤخر اً
هنالك زيادة يف األعداد املسجلة لألرامل
أصداء من دارفور
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الوساطة

في  1مارس  ،2016نظم قسم الشؤون المدنية باليوناميد ورشة عمل لبناء القدرات في حل النزاعات
والتعايش السلمي لـــ 15 :شخص مــن عمد وشــيــوخ الــرزيــقــات فــي الضعين بشرق دارفـــور .وناقش
المشاركون خالل الورشة دور آليات السالم والمصالحة واإلدارة األهلية في المصالحة وتسوية المنازعات.
تصوير حسن إبراهيم إسحاق ،اليوناميد.

واأليــتــام يف الضعني ،حيث تقف األرقــام
حالياً عند  197أرملة و 6436من األيتام
بــســبــب هـــذه احلــــروب الــقــبــلــيــة بحسب
تفسير السيدة تيسير زكريا ،مديرة دائرة
املرأة واألسرة بوزارة الشؤون االجتماعية
بشرق دارف ــور .وتضيف السيدة تيسير
«هــؤالء الناس بحاجة ماسة للمساعدة،
خــاصــة الــدعــم الــنــفــســي لــأطــفــال .اننا
نهيب باملنظمات الدولية دعم تنفيذ مسح
شامل لتحديد األعــداد الكلية لألرامل
واأليــتــام يف شــرق دارف ــور وأن توفر لهم
مشاريع مدرة للدخل».
ويــشــيــر الــســيــد جـــال آدم حــســن،
مدير التعليم الثانوي بشرق دارفــور إلى
أن النزاع قد أعاق مشاريع إعادة تأهيل
املـــــدارس املــخــطــطــة عــبــر ســائــر أنــحــاء
الــواليــة .وأضــاف السيد جــال «نتج عن
هذا النزاع القبلي قفل مدرسة أم راكوبة
الثانوية وحتويل  100طالب منها ملدرسة
أخرى ،هي أبوكارنكا إلكمال تعليمهم رغم
بعد املسافة من محليتهم».
هنالك عدد كبير من األطفال خارج
املدارس ألن النزاع قد أثر بصورة مباشرة
عــلــى ســيــر تعليمهم .ويف ه ــذا الــصــدد
تقول السيدة ستنا آدم مــوســى ،مديرة
تعليم الــبــنــات ب ــوزارة التربية والتعليم
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بالوالية أن هنالك أكثر من  3000بنت
و 4000ولد خارج املــدارس يف محليتي
عــديــلــة وأبــوكــارنــكــا .وتــضــيــف الــســيــدة
ستنا «انــنــا نعمل بكل همة مــع مختلف
اجلهات لزيادة أعــداد تسجيل التالميذ
وامتصاصهم يف مــدارس محليات بحر
العرب وأبوجابرة يف الوالية».
مس النزاع القبلي بعض األسر بطريقة
مختلفة وذلك عبر توفر األسلحة والذخائر
التي تترك يف املناطق الرعوية ،حيث يقوم
الــنــاس ،وأحيانا األطــفــال بالعبث بها ما
يتسبب لهم يف أض ــرار جسدية وذهنية
بخالف اإلعاقة أو املوت .حتتاج مخلفات
احل ــرب هــذه جلــهــد كبير وتكلفة عالية
لــبــرامــج رفــع الــوعــي وأنــشــطــة التطهير.
وعليه البد من حث القبيلتني على التسوية
وعــلــى الــعــمــل مــن أج ــل مستقبل أفضل
لألجيال الناشئة.
يف م ــح ــاول ــة لــتــســويــة الــــنــــزاع بــن
املجموعتني وقعت اتفاقية لوقف العدائيات
بــن ممثلي املجموعتني يف  22أغسطس
 2013بالطويشة يف شمال دارفور التي ورد
بها أيضاً عقد مؤمتر سالم وتسوية ملخاطبة
جذور النزاع .وبعد سلسلة تأجيالت انعقد
مؤمتر التسوية يف  10يونيو  2014بالفولة
يف والي ــة غــرب كــردفــان إال أنــه فشل يف

التوصل التفاق .ارسلت العديد من بعثات
تقييم العون االنساني وبناء الثقة األممية
للمناطق امللتهبة مباشرة بعد انتهاء أي
قتال بني املجموعتني.
يــعــمــل قــســم ال ــش ــؤون املــدنــيــة يف كل
القطاع الشرقي واخلرطوم بصورة لصيقة
مع اصحاب املصلحة ومباشرة مع األطراف
املتنازعة ملناقشة جهود الوساطة .نظمت
اليوناميد ورشتني إعداديتني يف نوفمبر
 2014للمعاليا يف أبــوكــارنــكــا ولــرزيــقــات
اجلــنــوب يف الــضــعــن وبــعــدهــمــا مــبــاشــرة
نــظــمــت مــلــتــقــى ســـام ملــمــثــلــي القبيلتني
باخلرطوم يف ديسمبر للجلوس إلى بعضهما
البعض للمرة األولــى منذ يونيو  2014يف
مؤمتر الفولة .أكد املمثلون مجدداً التزامهم
مبــا ورد بشأن وقــف العدائيات باتفاقية
الطويشة يف  2013ووافقوا على املشاركة
يف مؤمتر تسوية نظمته احلكومة يف فبراير
 2015مبدينة مــروي بــالــواليــة الشمالية.
للبناء على الزخم الــذي أحدثته تدخالت
اليوناميد نظمت احلكومة ،املسؤولة دستوراً
على قيادة العملية ،مؤمتراً للسالم والتسوية
للمجموعتني يف مــروي بالوالية الشمالية
خالل الفترة  25-17فبراير  .2015وافق
الرزيقات والوسطاء واحلكومة ،كضامن،
على توقيع مخرجات املؤمتر إال أن املعاليا
رفضوا التوقيع على الوثيقة ألنهم يعتقدون
أن الوثيقة لم تعالج قضية احلاكورة عالجاً
نــاجــع ـاً .أج ــج ه ــذا الــرفــض ال ــع ــداء بني
القبيلتني مما قاد يف النهاية الندالع القتال
مجدداً بينهما يف مايو  .2015ويف سبتمبر
 2015نظمت البعثة مهمة لوفد حكومي
رفــيــع ،يضم مسؤولني احتــاديــن ووالئيني
لزيارة أبوكارنكا كجزء من جهود احلكومة
لتخفيف حدة النزاع بني املعاليا والرزيقات.
خلقت هذه التدخالت بيئة مواتية ووفرت
منصة متماسكة ميكن للعملية االستمرار
عليها .كذلك يسرت اليوناميد سفر ناظر
الرزيقات وثمانية من عمده من الضعني
للخرطوم .إضــافــة إلــى ذلــك بنت البعثة
مقرأ ملكتب اإلدارة األهلية بالضعني ومركزا
للسالم يف أبوكارنكا .ويف مسعاها لتعزيز
جهود الوساطة نظمت البعثة غــداء عمل
ألعضاء املجلس التشريعي من القبيلتني يف
الضعني بشرق دارفور.

وعــلــى األرض ظ ــل قــــادة القبيلتني
يــدعــون للحوار املباشر واحلــلــول احمللية
بدعم مــن املسؤولني االحتــاديــن إذا لزم
األمر .ويف هذا اإلطار قال ناظر املعاليا،
الــســيــد مــحــمــد أحــمــد مــحــمــد الــصــايف،
«احلوار املباشر بني بني القبيلتني هو احلل
الوحيد للنزاع ونحن على أمت االستعداد
للتسوية مع قبيلة الرزيقات» .وقال السيد
على محمد أحــمــد ،نائب رئيس املجلس
التشريعي «دورنـ ــا يتماشى مــع السلطة
التنفيذية ونعمل مع بعضنا لتسوية النزاع
بني املعاليا والرزيقات ولتحقيق السالم
االجتماعي واالستقرار باملنطقة» .وأضاف
قائ ً
ال «ان تنفيذ مشاريع تنمية حقيقية يف
التعليم والصحة والطرق وخزانات املياه
واحلفائر واالستثمار يف املــوارد البشرية
وبــنــاء الــطــرق السريعة التي تربط شرق
دارفور بنياال والنهود يف كردفان من شأنها
أن تساعد يف حتقيق السلم االجتماعي
والتعايش السلمي بــن القبائل يف واليــة
شرق دارفور وتساعد يف نشر الثقافات مع
القبائل املجاورة».
يـــرى الــبــعــض أن إشـــــراك الــشــبــاب
عــبــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب املــهــنــي وسيلة
مجدية لتشجيعهم على عدم بدء القتال
أو املشاركة فيه« .إن تنفيذ مشروعات
بناء سالم مشتركة ألنشطة مدرة للدخل
للشباب يف مناطق التماس بني القبيلتني
مــن شــأنــهــا حتقيق الــســام االجــتــمــاعــي
بني القبيلتني» .هــذا ما ذكرته الدكتورة
جنالء محمد بشير ،مديرة مركز دراسات
وبحوث السالم بجامعة نياال .وأضافت
أن هــنــالــك حــاجــة إلش ــراك الــشــبــاب من
القبيلتني يف مشاريع تنمية بها مصالح
مشتركة ،مثل حقول النفط ،تساعد على
خفض البطالة وجلب االستقرار للمنطقة
يتعي على احلكومة اتخاذ إجراءات
وأنه
ّ
لتنفيذ مشاريع تنمية وإلنهاء النزاع بني
الطرفني مبا يف ذلك طرق تربط الضعني
بنياال والــنــهــود .كما ذكــرت أيــضـاً «يجب
أن نصمم برامج تدريبية خاصة بالعقيد
حول أهمية احلوار يف تسوية النزاعات.
من شــأن هــذا تغيير سلوكهم وتفكيرهم
ويــســاعــد عــلــى تــوجــيــه ال ــط ــاق ــات نحو
املخرجات اإليجابية».

«نــحــن بــحــاجــة لــلــســام واالســتــقــرار
إلن ــه ــاء ال ــن ــزاع ــات لــفــائــدة ك ــل الــنــاس
ليتحرك اجلميع بحرية» .هــذا مــا قاله
ناظر املعاليا ،السيد محمد أحمد محمد
الصايف .وشدد كذلك على أهمية احلوار
املباشر بني املعاليا والرزيقات هو السبيل
الوحيد إلنهاء النزاع .كذلك شدد ناظر
الرزيقات ،محمد بناني ،على أن تسوية
ال ــن ــزاع ب ــن الــقــبــيــلــتــن ســيــحــقــق األم ــن
واالستقرار يف كل دارفور.
وعلى الرغم من هذا الصراع الطويل
بني القبيلتني ،هنالك عالقات اجتماعية
تاريخية بينهما فرضتها الزيجات البينية
الكثيرة من قبل الذين استقروا يف هذه
املنطقة ،ومــن اجلــانــبــن .ويــقــول الس ِّيد
علي محمد أحمد ،نائب رئيس املجلس
أن هناك أكثر
التشريعي بشرق دارفورَّ ،
ً
مــن أربــعــن قبيلة تعيش مــع ـا يف ســام
وأن بالعيش بهذا القرب
ووئام بالوالية
ّ
يكون الزواج أمر شائع .وأوضح زوجان،
الــزوج من قبيلة الرزيقات والزوجة من
قبيلة املــعــالــيــا ،أ َّنــهــمــا يتمتعان بعالقة
جيدة حتى مع املجتمع ولكن مع ذلك فإن
أي نزاع بني القبيلتني سيؤدي إلى تعقيد
هذه العالقات االجتماعية.
استمر قسم الشؤون املدنية باليوناميد
يف الــتــعــاون م ــع الــســلــطــات الــســودانــيــة
واجلهات املعنية األخرى يف دعم الوساطة

يف الصراعات بني املجتمعات من خالل
الــتــركــيــز عــلــى اإلنـ ــذار املــبــكــر والــتــدابــيــر
الوقائية وبناء القدرات ،فضال عن اجلهود
املبذولة ملعاجلة األسباب اجلذرية ،أبرزها
على سبيل املثال الدعم الذي قدمه القسم
يف الوساطة بني السالمات والفالتة بوالية
جــنــوب دارفــــور وب ــن الــبــرتــي والــزيــاديــة
بشمال دارفــور .ومع ذلــك ،هناك العديد
من التحديات التي تواجه جهود البعثة يف
التخفيف من الصراعات بني املجتمعات يف
دارفور ،مثل عدم وجود اتفاق سالم شامل
وتسييس الصراعات وعدم وجود اتفاقيات
مصاحلة مستدامة وانعدام الثقة العامة
بني املجتمعات وعــدم وجــود أمــوال كافية
لدعم مبادرات الوساطة واملصاحلة.
وحل ــل ال ــن ــزاع بــن الــقــبــيــلــتــن ،يجب
على احلكومة أخذ زمام املبادرة وامتالك
العملية ودمــج جهود السلطات االحتادية
والوالئية وجهود اإلدارة األهلية ومنظمات
املجتمع املــدنــي مــع جــهــود األمم املتحدة
وشركائها الــدولــيــن الــذيــن يلعبون دوراً
داعــم ـاً .ال ميكن أن يتحقق النجاح ألي
استراتيجية للتصدي بفعالية للصراعات
الطائفية إال من خالل نهج قوي وشامل،
مب ــا يف ذلـ ــك احملـ ــادثـ ــات امل ــب ــاش ــرة بني
القبائل املتنازعة واآلليات الفعالة لتنفيذ
مــخــرجــات مــؤمتــرات املــصــاحلــة لتحقيق
السالم واالستقرار يف شرق دارفور.
أص

في  31مايو  ،2016قام نائب الممثل الخاص المشترك للشؤون السياسية باليوناميد ،كينغسلي مامبولو،
والوفد المرافق له بزيارة تعريفية لمدة يومين لقطاع الشرق التقى خاللها باإلدارة األهلية وعمد من قبيلة
الرزيقات حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة باألمن وكذلك دور اإلدارة األهلية في التوسط في عملية
السالم بين األطراف المتنازعة .تصوير عبدالرشيد يعقوبو ،اليوناميد.
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قصة مصورة

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﻦﻴ ﺗﻘﻮم
اﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﺑﺪورﻳﺎت روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﰲ وﻻﻳﺎت
دارﻓﻮر اﻟﺨﻤﺲ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺪورﻳﺎت ﺗﻮﻓﺮﻴ
اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎزﺣﻦﻴ ﰲ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
واﻻﻃﻔﺎل ﺧﻼل اﻟﺰراﻋﺔ وﺟﻠﺐ اﻟﺤﻄﺐ واﳌﺎء ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮي واﳌﺤﻠﻴﺎت.
وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻮات ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ
ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ وﺗﻘﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ .وﺗﺘﻜﻮن
دورﻳﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﴩﻃﺔ واﻟﺠﻴﺶ.

دوريات
في أرجاء دارفور

اليوناميد

أص

أص
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مقابــــــلة

راجع الكاتب الدارفوري إبراهيم إسحاق إبراهيم بمنزله في ام درمان ،السودان مسودة كتابه «التقليد اللفظي ،العمود الفقري لتاريخ دارفور» .ويعتبر السيد
ً
تماما التراث الدارفوري في كتاباته .تصوير محمد نورالدين.
إبراهيم أحد الكتاب األكثر شهرة في السودان الذي يعكس

حكايات من تراث دارفور:
مقابلة مع الكاتب إبراهيم إسحق إبراهيم
الكاتب المتميز إبراهيم إسحق إبراهيم يتحدث عن رواياته المنشورة وآرائه حول االنتاج األدبي
في دارفور والدور الذي يمكن ان يلعبه األدب لتحقيق السالم في دارفور
بقلم آالء مياحي

يــعــد الــكــاتــب ال ــدارف ــوري إبــراهــيــم إســحــق
إبراهيم من الكتاب السودانيني البارزين.
صــور الــبــيــئــة الــدافــوريــة يف بــعــض روايــاتــه
بشكل يعكس فهمه العميق لطبيعة األقليم
وتاريخه القدمي واحلديث .مت تشبيه كتاباته
من قبل الناقد والباحث السوداني محمد
28
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الــفــاحت أبوعاقلة بالكتاب العامليني ويليام
فوكنر وجيمس جويس وميخائيل بولغاكوف
حيث أن هؤالء بحثوا يف بيئاتهم بشكل معمق
وصوروها يف كتاباتهم.
ولد يف قرية ودعة بشمال دارفــور وتلقى
تعليمه االساس يف الفاشر ،ومن ثم يف أم درمان،

يف العاصمة اخلرطوم .درس اللغة االجنليزية
والتاريخ يف معهد املعلمني (كلية التربية حاليا
بجامعة اخلرطوم) وتخرج عام  1970ثم اكمل
تعليمه العالي يف معهد الدراسات األفريقية
واآلسيوية بجامعة اخلرطوم حيث حصل على
شهادة املاجستير يف الفولكلور.

تــقــلــد مــنــصــب رئ ــي ــس احت ـ ــاد الــكــتــاب
السودانيني عام 2008م .حصد جائزة اآلداب
والــفــنــون التشجيعية يف مــهــرجــان الثقافة
واآلداب والفنون يف اخلــرطــوم عــام .1979
ومنح شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة
الــفــاشــرعــام  .2004وه ــو حــالــيــا عــضــو يف
جلنة جائزة الطيب صالح لإلبداع الكتابي
الــتــي تنظمها ســنــويــا شــركــة زيــن الــســودان
لالتصاالت يف اخلرطوم ،وعضو يف مجلس
تطوير وترقية اللغات القومية يف السودان،
كما انه مستمر يف التأليف والنشر.
نَ ــشـ ـ َر س ــت روايــــــات وهـ ــي «حـــــ ْد ث يف
القرية»«  ،أعما ُل الليلِ والبلدة»« ،مهرجا ُن
املد َر َسةِ القدمية» « ،أخبا ُر البنت مياكايا»،
«وبــال يف كليمندو» « ،فضيح ُة آل نورين».
كذلك نشر ثالث مجموعات قصص قصيرة
وثالثة كتب يف التاريخ والــتــراث وأكثر من
ســتــن مــقــاال يف الــتــاريــخ والــثــراث الشعبي
السوداني والعربي.
الكاتب إبراهيم أسحق متزوج وله سبع
ابناء وبنات وهو يعيش حاليا يف محلية أم
درمان بالعاصمة اخلرطوم ،السودان.
حتدث يف مقابلته مع مجلة اصــداء من
دارفور عن سيرته األدبية والوضع األدبي يف
السودان ودارفور.
أ ص ــداء مــن دار فـ ــور :حدثنا عــن بدايتك
األدب ــي ــة ،مــا الـــذي دفــعــك ال ــى كــتــابــة أول
قصة ومتى قررت دخول عالم األدب بشكل
محترف كقاص وكاتب ؟
إ ب ــرا هـ ـي ــم :كــنــت أق ــرأ الــكــتــب الــعــربــيــة
واملترجمة يف املرحلة املتوسطة يف مدينة
الــفــاشــر ثــم جــاءتــنــي الــقــنــاعــة بــأنّ حياتنا
يف الــقــريــة تستحق أيــض ـاً تــقــدميــهــا أدب ـ ّي ـاً
للق ّر اء ألنها جتــارب إنسانية رفيعة ،وقد
ـت عــنــدي هــذه الــقــنــاعــة يف مرحلة
ـدعــمـ ْ
تـ ّ
فكتبت
ال ــدراس ــة الــثــانــويــة ويف اجلــامــعــة
ُ
روايتي األولى وأنا يف اجلامعة عام ،1968
و نُ ِش َر ْت يف .1969
أ صــداء مــن دار ف ــور :كم رواية قرأت قبل
ان تكتب روايتك األولى؟
إ ب ــرا هـ ـي ــم :ق ــرأت رمبــا مــئــات الــروايــات
العاملية املترجمة للغتني االجنليزية والعربية.
أ صــداء من دار فــور :هـــل تأثرت بأي من
الكتاب يف بداية جتـربـتك األدبية؟
ـرت بــفــنــون
إبـــراهـــيـــم  :أظ ــن ــن ــي ت ـ ــأ ّث ـ ـ ُ
القصة القصيرة والــروايــة عند األمريكيني
البريطانيني والروس البارزين  ..وأذكر مِ نهم
ِهمنجواي وفوكنر وجويس وشولوخوف.

اعتقد انه على الناس أن
يؤيدوا الحوار بعيداً عن
العصبيات والعنصريات
وعدم تغليب المصالح
الفردية على مصالح
الجماعة
أصداء من دارفور :أثارت روايتك األولى
«حــدث يف القرية» عند نشرها الكثير من
النقد واجلدل عند بعض الكتاب السودانيني،
هل لك ان حتدثنا عنها؟
أحدثت صدمة
إ بــرا ه ـيــم :تلك الرواية
ْ
لغوية عند دائرة امل ّثقفني .فلم يكن يتو ّقعوا
أن أجــعــل الــشــخــصــيــات تــتــحــاور باللهجة
العامية الريفية يف دارف ــور .وكــان األمــر
متض
بالنسبة لــي هــو مسألة صــدق .ولــم
ِ
ثــاثــة عــقــود بــعــد  1969مــن تــاريــخ طبع
ـواص ـ َل أهــل األري ــاف
تــلــك الــروايــة حــتــى تـ َ
يف جــمــيــع أنــحــاء الــســودان مــع أهــل املــدن
ـارت الــلــهــجــات الــســودانــيــة اإلقــلــيــمــيــة
وصـ ـ ْ
مفهومة عند بعضها البعض.
أ صـ ـ ــداء م ــن دار فـ ـ ـ ــور :كــيــف كــانــت حالة
االنتاج األدبي يف دارفور يف تلك الفترة ؟
إبراهيم :ال يوجد انتاج أدبي ّ
إل بوجود
مطابع .وهذا ما نأمل اليه حاليا وهو غير
موجود إال يف اخلرطوم .وهنالك ُكتّاب قصة
وشــعــراء مِ ــن دارفــــور يف اخلــرطــوم لكنّهم
جــمــيــعـاً مــحــســوبــون عــلــى ال ــدائ ــرة األدبــيــة
بالعاصمة ألنّ ابداعهم يصدر يف اخلرطوم.
أ صـ ـ ـ ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن دار ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :يف روايـــتـــك
«أخــبــار الــبــنــت مــيــاكــايــا» ذكــرت أن أســم
تندلتي هو اسم قدمي ملدينة الفاشر ،من
أين جاءت هذه التسمية وكيف تغ ّير اسم
املدينة الى الفاشر؟
إبراهيم :اسم تندلتي يف السودان يُطلَق
على الفاشر وكذلك على مدينة تندلتي يف
اجلنوب الشرقي مِ ــن شمال كــردفــان ،وهذا
االس ــم هــو لــفــظــة قــدميــة ،ك ــان يُــطــلــق على
املكان الذي تلتقي فيه املياه مِ ن عدة جهات،
وه ــذا واض ــح ج ــد اً ملــن يــرى الــفــاشــر ،حيث
تأتي املياه املوسمية مِ ن الشمال ومِ ن الغرب
لتلتقي يف البركة التي يُس ُّمونها «الفولة» ،أما
اسم الفاشر فهو داللة على مجلس السلطان
وهي لفظة انتشرت مِ ن لغة البرنو يف شمال
غــرب تــشــاد وقــد نــقــل الــســلــطــان الــفــوراوي
عبد الــرحــمــن الــرشــيــد عــام  1791مجلس ُه

إلى تندلتي ،أي ُمجتمع املياه املتدفقة ،إلى
وســط املدينة احلال ّية ،فطغى اســم الفاشر
على اسم تندلتي.
أ صــداء مــن دار ف ــور :يف كتابك «هجرات
الــهــالــيــن» تــتــطــرق يف فــصــول مــنــه الــى
سيرة ورحــات األســرات العربية الهاللية
ال ــى مــنــطــقــة دارف ـ ــور مــنــذ الــقــرن الــرابــع
عشر امليالدي ،هل ميكننا أن نعتبره كتابا
تاريخيا ُمـ ّو ثــقـاً مــن ناحية دقــة املعلومات
عــن تــاريــخ املنطقة أم هــو مــحــاولــة للبحث
والتقريب مــابــن الــتــاريــخ واألدب الشفهي
الذي يحكي عن االقليم؟
إ بــرا ه ـيــم :هــذا الكتاب هو بحث يرتكز
على جتميع الــروايــات الشفه ّية مِ ــن الــرواة
الشعبيني يف  14قبيلة مِ ن ك ّل أنحاء دارفور
وال ــت ــي حتــقــقــت م ــن صــحــتــهــا ع ــن طــريــق
مقارنتها باآلثار التاريخية املتاحة وقصص
الــرحــالــن األجــانــب الــذيــن زاروا املنطقة.
لهذا فالكتاب مِ ــن الناحية العِ لم ّية يلتزم
بالد ّقة يف معاجلة الدالئل كلّها ،وبالتالي
يُعتَبر تاريخاً ُمــو ّثــقـاً حــول مــوضـ ِ
ـوعــهِ لكنه
ال يغطي كل تاريخ املنطقة .يحاول الكتاب
الــربــط بــن الــهــجــرات العربية منذ القرن
الــعــاشــر املـــيـــادي ،مِ ـــن ج ــن ــوب اجل ــزي ــرة
العربية ،وعبر شمال بــاد الــعــرب ،فشرق
وجنوب مصر ،وعبر املغرب العربي الكبير،
ث ـ ّم ارت ــداد هــذه الــهــجــرات ا ملُتضخّ مة نحو
اجلــنــوب عــابــريــن لــلــصــحــراء الــكــبــرى إلــى
مناطق السافانا األفريقية ،الــشــيء الــذي
أوص َل هذه القبائل العربية إلى والية النيل
األبيض وجنوب كردفان ،وإلى جنوب بحر
العرب ،حتى دخلوا إلى افريقيا الوسطى.
وهـ ــذا الـ ـ ّر ص ــد ي ــح ــاول قــــراءة االخــتــاط
حص َل بني االعــراب
والتأثر الثقايف الــذي
َ
الــبــدو والــســودانــيــن األصــلــيــن عــلــى جميع
هذه املعابر على مر السنني.
أ ص ـ ــداء م ــن دار ف ـ ـ ــور :مــا هــو أكـثـر ما
يلهمك لكتابة قصة جديدة وكيف تقرر ان
تكتبها كقصة قصيرة أم رواية طويلة؟
إبراهيم :ما يلهمني للكتابة هي التجارب
البشرية التي تصلح ان يتُعلّم القارئ منها
عبر ودروس يف احلياة .فــإذا كانت القصة
تشمل عدة احداث مترابطة وعدة شخصيات
فــاعــلــة فــغــالــبـاً مــا تــكــون صــاحل ـاً لكتابتها
كرواية ،أ ّما إذا كانت احلوادث والشخصيات
قليلة فهي أصلح ألن تكون قصة قصيرة.
أ ص ــداء مــن دار ف ــور :كيف يختلف األدب
الــســودانــي يف ســمــاتــه الــعــامــة عــن األعــمــال
أصداء من دارفور
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مقابــــــلة
األدبية العربية واألفريقية؟
إبراهيم :نحن يف السودان نقع يف العمق
لكن تراثنا األدبــي مرتبط بألف
األفريقي
ّ
ليلة وليلة وبالس ّير الشعبية العربية .نحن
نستخدم الكلمات العربية ،وبعضها قدمية
ج ـ ـ ّد اً .أم ــا الــقــصــة أو ال ــرواي ــة الــســودانــيــة
بــاملــدن فــقــد ال تــخــتــلــف كــثــيــر اً عــن األدب
العربي واألفريقي املكتوب يف مدن اجلزيرة
العربية واملــغــرب ،نسب ًة للتشابه يف تط ُّو ر
اخللفيات املعيشية.
أصداء من دارفور :كونك عضو اً يف جلنة
جائزة الطيب صالح العاملية لإلبداع الكتابي
بالعربية ،حدثنا عــن هــذه املسابقة ومــدى
أهميتها محلياً للكتاب الشباب؟
بدأت هذه اجلائزة مببادرة مِ ن
إبراهيم:
ْ
شركة زين فرع السودان يف  ،2010بعد عام
مِ ن وفــاة الروائي السوداني العاملي الطيب
ِ
موضع تقدير بالعالم العربي،
صالح ،وهو
كما أنّ أدبــ ُه مــعــروف يف الــعــالــم مِ ــن خالل
الترجمات ،وتتضمن املسابقة ثــاث فئات
ادبية وهي :الرواية والقصة القصيرة وفئة
أدبية ثالثة تتغير كل عــام .يشترك كل من
يستطيع االبداع باللغة العربية يف أي مكان
مِ ن العالم ودون حتديد أل ّية فئة عمر ّية ،ك ّل
مشترك يقدم مل ّفاً كام ً
ال ال يقل عن مائة
صــفــحــة لــروايــة أو لــعــدد مِ ــن الــقــصــص أو
الدراسات ،وبلغ عدد املشتركني  705يف عام
 .2015وقــد فــاز بها متنافسون من العراق
ومــصــر واملــغــرب العربي واجلــزيــرة العربية
والــشــام والــســودان .تتوزع تسع جوائز تبلغ
يف مجموعها  72ألــف دوالر .وهــذا حافز
جيد ينافس جائزة البوكر العربية التي توزع
مــائــة ألــف دوالر .لــكــن الــســودانــيــن ،لكون
اجلهة املانحة للجائزة موجودة يف بلدهم،
فــهــم يتح ّمسون لــاشــتــراك فيها أكــثــر مِ ــن
غيرهم ،وقد فازوا حتى اآلن بحوالي الثلث
من مجموع اجلوائز.
أصـ ـ ـ ــداء مـ ــن دارف ـ ـ ـ ـ ــور :كــيــف تـــرى إقــبــال
الشباب على شراء الكتب وهل تعتقد ان النسخ
االلكترونية للكتب املتوفرة يف مواقع االنترنت
ستطغي يف السودان على النسخ املطبوعة ؟
إ بــرا ه ـيــم :احلقيقة أنّ وقــت الشباب ال
يسمح لهم بقراءة الكتب ّ
إل بنسبة ضئيلة.
ميكنهم بسهولة قراءة الكتب االلكترونية من
لكن قراءة كتاب مطبوع متنح
خالل االنترنت ّ
جوا نفسيا جميال يصعب التخلص منه .لذا
أعتقد أنّ النمطني سيظالن موجودين لفترة
مِ ن الزمن .العالم االلكتروني يُق ِّد م تسهيالت
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الكاتب الدارفوري إبراهيم إسحاق إبراهيم مع طفليه بمنزله في أم درمــان ،السودان .وقد نشر السيد
مقاال
إبراهيم ست روايات وثالث مجموعات من القصص القصيرة والكتب في التاريخ والتراث وأكثر من 60
ً
عن السودان والتاريخ والتقاليد العربية .تصوير محمد نورالدين.

وإمكانيات ال يقدمها الكتاب املطبوع بينما
االخير له وضع نفسي ال يوجد الكترونيا.
أ ص ــداء مــن دار ف ــور :من أشهر القصص
الــكــاســيــكــيــة هــي احل ــرب والــســلــم للكاتب
الـــروســـي لـ ــوي تــولــســتــوي وتـــــدور بــدايــة
أحداثها أثناء احلــرب الروسية الفرنسية
 ،1805أي  60سنة قبل أن يكتب الكاتب
الــنــســخــة االول ــى للقصة  .1863م ــاذا عن
الصراع والسالم يف دارفــور ،هل تعتقد ان
الوقت احلالي هو أفضل وقت لكتابة قصة
تتناول الصراع وأهمية السالم واملصاحلة
أم بعد أن يتحقق السالم؟
إبراهيم :الوقت االفضل هو بعد حتقيق
السالم ،إذ ال ب ّد أن تتضح الصورة للحياة
اجلــديــدة بــعــد اســتــقــرار الــنــاس ثــ ّم يصبح
بــامــكــان الــكــتــاب تــنــاول الــصــعــوبــات الــتــي
ـرأت ســابــقــا واملــســائــل األج ــدر بــالــتــنــاول
طـ ْ
ســعــي ـاً وراء مــعــامــلـ ٍـة أفــضــل لــلــمــســتــقــبــل،
فالعِ برة ال نستطيع إدراكها أثناء األحداث
ولكن نُدركها بعد انتهائها.
أصداء من دارفور :هناك مع يــرى أن وثيقة
الدوحة للسالم يف دارفور واحلـوار والتشاور
الــدارفــوري هو السبيل األفضل للوصول الى
سالم شامل وعـادل يف االقليم ،ما رأيـك؟
إ بــرا هـيــم  :مِ ن قدمي الزمان كان الناس
يف جميع أنحاء الــســودان يحلون مشاكلهم

بــاجلــوديــة ،أي بــاجلــلــوس يف ظــل األعــراف
والــعــادات وممــارســة احلكمة املــأخــوذة من
الــســلــف ومِ ــن احلــاضــر ألجــل ايــجــاد حلول
لــلــمــشــاكــل .وجت ــرب ــة ج ــن ــوب أفــريــقــيــا يف
التسعينات للمصاحلة هي منــوذج أفريقي
جــيــد .فــاحلــرب حتــصــل بــن االعـ ــداء لــكـ ّـن
الناس املتآلفني يحلون مشاكلهم بالتفاهم
العاقل .أنا أقدر ك ّل َمن ساعد السودانيني
ـســلــمـ ّيــة
وال ــدارف ــوري ــن اليــجــاد احلــلــول الـ ِّ
ملــشــاكــلــهــم .وال أرى عــاق ـ ً
ا ّ
إل وهــو يــؤ ِّيــد
احلــوار بعيد اً عن العصب ّيات والعنصر ّيات
وتــغــلــيــب املــصــالــح الــفــرديــة عــلــى مــصــالــح
اجلماعة .ونرجو أن تؤ ِّد ي اخلطط املرصودة
لــلــتــنــمــيــة ،الــســودان ـ ّيــة مــنــهــا والــقــادمــة مِ ــن
سالم ناشئ عن متكني
االصدقاء ،إلى صنع
ٍ
التنمية يف حــيــاة الــدارفــوريــن ..فالتنمية
هي وحدها الضامن لتصايف األنفس حينما
ال يكون هنالك نقص يف املوارد أو العمل أو
االزدهار ،وبالتالي فال حاجة للصراعات.
أصداء من دارفور :ماهي الرسالة التي
حتب ان توجهها الى أهل دارفور؟
إ بـ ـ ـ ــر ا ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم  :أ قــــــو ل أل هـــــل د ا ر فــــــو ر
ا صــنــعــو ا ا لــســا م مــع ا جلــمــيــع و أبــد عــو ا
يف حتديث ا لوسائل ا لتي تستخد مونها
يف انــتــا جــكــم دون ا ال عــتــمــا د كــلــيــا عــلــى
ا لتمو يل ا لقا د م من اخلا ر ج .
أص

الكاتب الدارفوري المشهور إبراهيم إسحاق إبراهيم فى الخرطوم ،السودانَّ .
سلط
إبراهيم الضوء على اإلرث الدارفوري في أغلب مؤلفاته .تصوير محمد نورالدين.

أصداء من دارفور
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راكوبة ﱠأبا صالﺢ ـــ مسلسل درامي يبثﻪ راديو اليوناميد

اســـتـــمـــع واســـتـــمـــتـــع!
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راكوبة َّأبا صالﺢ هو جزء من برنامج يا نبني دارفور (دعونا نبني دارفور) الذي تبثه إذاعة
السام أف أم  98.0في الخرطوم و 7.2ميغاهيرتز والموجة القصيرة  41في دارفور
ً
يوميا من  8:30حتي  09:30ويعاد من  14:00حتي .15:00
أصداء من دارفور

