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bأصداء من دارفور

في  المواد  عرض  وطريقة  المستخدمة  التسميات 
على  رأي  أي  عــن  التعبير  تعني  ال  المنشور  هــذا 
القانونية  الحالة  اليوناميد بشأن  اإلطالق من جانب 
ألي دولة، إقليم، مدينة أو منطقة، أو سلطاتها، او 

تخومها.   أو  حدودها  تعيين  بشأن 

ــواد الــــــواردة فـــي هــذا  ــمـ بـــاإلمـــكـــان اســـتـــخـــدام الـ
ــادة طــبــعــهــا، شــريــطــة ذكــر  ــ الــمــنــشــور بــحــريــة أو إع

كمصدر. المنشور 
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ــدار األخــيــر من  ــ لــكــم اإلصـ م  اقــــدِّ يــســرنــي أن 
أخباراً  يتضمن  والذي  دارفور  من  أصداء  مجلة 
فقط  ليس  تتعلق  ومــقــابــات  ــوراً  وصـ وقــصــصــاً 
ولكن  دارفــور  يف  احلياة  من  الفريدة  باجلوانب 
من  لليوناميد  املستمرة  اجلهود  تستعرض  أيضاً 

دائم يف االقليم. أجل تسهيل احال سام 
»حــمــايــة  ــوان  ــعــن ب نــظــر  ــة  وجــه مــقــال  ويف 
التي  اليومية  الدوريات  عن  خلفية  املدنيني: 
جتــريــهــا الــيــونــامــيــد، يــتــنــاول الــكــاتــب صــاح 
أخذ  والذي  احلماية«  »مسؤولية  مفهوم  محمد 
القصوى  فعاليته  لتحقيق  باستمرار  يتطور 
كــجــزء مــن تــفــويــض الــيــونــامــيــد االســاســي يف 
خال  من  املفهوم  هذا  جتسيد  وكيفية  دارفور 
حفظ  قوات  بها  تقوم  التي  اليومية  الدوريات 

االقليم. أنحاء  سائر  يف  بالبعثة  السام 
ويف املقال بعنوان »اليوناميد تدعم النازحات 
يسلط  الوقود«  استهاك  يف  االقتصادية  باملواقد 
ــضــوء عــلــى تــوفــيــر شــبــكــة شــرطــيــات  الــكــاتــب ال
استهاك  يف  االقــتــصــاديــة  للمواقد  اليوناميد 
أن  وكيف  النازحني  معسكرات  يف  للنساء  الوقود 

من  درجة  توفير  يف  طويًا  شوطاً  قطع  قد  ذلك 
لديهّن. والعزمية  باألمن  الشعور 

اليوناميد  »جهود  بعنوان  املصور  املقال  ويف 
هناك  املجتمعية«  الــصــراعــات  يف  الوساطة  يف 
سرد جلهود الوساطة التي تبذلها البعثة ملساعدة 
خافاتها  حــل  يف  احملــلــيــة  املجتمعات  مختلف 
حول  عمل  ورش  خال  من  ذلك  يف  مبا  سلمياً، 
مع  متــاشــيــاً  تنظيمها  مت  االجــتــمــاعــي  ــســام  ال
الوساطة. مجال  يف  االساسي  اليوناميد  تفويض 

ويف اخلتام، يف موضوع صورة الغاف بعنوان 
من  أصداء  تنشر  الدارفورية«  املوسيقى  »توثيق 
حيث  خاطر  الفاضل  الفنان  مع  مقابلة  دارفــور 
احمللية  املوسيقى  توثيق  يف  مشروعه  عن  حتدث 
احلــيــاة  ومــكــانــتــهــا يف  الــتــراثــيــة  األغــانــي  ودور 

دارفور. السام يف  ثقافة  ونشر  اإلجتماعية 
كمجلة  تتطور  دارفــور  من  أصــداء  مجلة  وتظل 
الشأن  بهذا  بتعليقاتكم  نرحب  ولذلك  أخبارية، 
بــارســالــهــا حتــت الــعــنــوان »رســائــل إلــى احملــرر/ 

االلكتروني: البريد  إلى  دارفور«  أصدار من 
unamid-publicinformation@un.org

كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر

عــــلــــى الــــغــــالف

الفاشر،  جامعة  في  والمحاضر  المعروف  الفنان 
دينار  علي  السلطان  متحف  في  خاطر،  الفاضل 
تــصــويــر محمد  ــور.  ــ ــ الــفــاشــر، شــمــال دارف فـــي 

اليوناميد. المهدي، 

الــيــونــامــيــد  احــتــفــلــت   ،٢٠١٦ ــر  ــوب ــت أك  ٢٧ فـــي 
ــري بــالــيــوم  ــقـــطـ وفـــريـــق األمـــــم الـــمـــتـــحـــدة الـ
تصوير  بــالــخــرطــوم.  المتحدة  لــأمــم  العالمي 

اليوناميد. المهدي،  محمد 

كارلوس أراجو
رئيس قسم اإلتصال واإلعالم
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اليوناميد تدعم 
النازحات بمواقد 

اقتصادية في 
استهالك الوقود

النساء١٨

صفحة ٢ الممثل الخاص المشترك لليوناميد يزور وسط 
دارفور

صفحة ٤ نائب الممثل الخاص المشترك للشؤون السياسية 
باليوناميد يختتم زيارة لمدة يومين للقطاع الغربي

صفحة ٦ نائبة الممثل الخاص المشترك لشؤون الحماية 
باليوناميد تزور الضعين، شرق دارفور

صفحة ٧ اليوناميد ُتنظم مؤتمرًا للتعايش السلمي في 
الفاشر، شمال دارفور

 – األطفال  لتجنيد  »ال  حملة  م  ُتَنظِّ اليوناميد   ٨ صفحة 
دارفور بشمال  دارفور« في سرتوني  أحموا 

صفحة ٩ اليوناميد تدعم التدريب المهنى للنزالء بسجن 
شاال االتحادي، شمال دارفور

صفحة ١٠ والية شرق دارفور ُتكّرم اليوناميد

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

برسيال ماكوتوس
)زمبابوي(

مفوضة الشرطة

مارتن إيهوغيان 
أوهومويبهي )نيجيريا(

الممثل الخاص 
المشترك / رئيس 
الوساطة المشتركة

اللواء فرانك موشيو 
كامانزي
 )رواندا(

قائد القوة 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــادة الـــــــــبـــــــــعـــــــــثـــــــــة

حــمـــايـــة الـمدنـيــيـن:
خلفية عن الدوريات 
اليومية التي تجريها 

اليوناميد

 ٢٢
»نحن بحاجة إلى إتخاذ 

تدابير وسياسات 
مستدامة من أجل تحقيق 

السالم المستدام.«:
 ــــ مقابلة مع مايك زاكوما 

وساطةمقابلة١٢

بينتو كيتا 
)غينيا(

نائبة الممثل الخاص 
المشترك-لشؤون 

الحماية

ــعــــدد ــ ــذا ال ــ ــ فـــــي هـ الجزء ٧ - عدد ٢

جيريميا نيامين كنغنسلي 
مامابوبولو )جنوب أفريقيا(

نائب الممثل الخاص 
المشترك-للشؤون 

السياسية
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الممثل الخاص المشترك لليوناميد يزور وسط دارفور

2016، زار املمثل اخلاص  21 سبتمبر  يف 
املـــشـــتـــرك لــلــيــونــامــيــد، مـــارتـــن أوهــومــويــبــهــي،  
زالـــنـــجـــي بـــوســـط دارفـــــــور حـــيـــث إلـــتـــقـــى والـــي 
الـــواليـــة الــشــرتــاي جــعــفــر عــبــداحلــكــم وطــالــب 
املتحدة  األمم  وكــاالت  جميع  وصــول  بتسهيل 
ووســط  جــنــوب  محليات  خــصــوصــًا  مــرة،  جلبل 
وشــــمــــال  جـــبـــل مـــــرة لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــل بــعــثــات 
الــتــقــيــيــم والــعــون اإلنــســانــي وحــمــايــة املــدنــيــن 

املناطق. بتلك 
ثــمــن الــســّيــد أوهــومــويــبــهــي جــهــود حكومة 

املجتمعية  النزاعات  وحل  التوسط  يف  الوالية 
اإلقليم.  يف  اجلرمية  ومحاربة  األمن  وحتسن 
لتشمل  تلك اجلهود  الوالي على بسط  وشجع 

التسع. الوالية  جميع محليات 
ــان الـــوالـــي بـــأن الـــصـــراع يف  مـــن جــانــبــه، أبــ
جــبــل مـــرة قــد تــســبــب يف مــوجــة نـــزوح مــحــدودة 
ــكــــومــــة  احلــ أن  وأشـــــــــــار  ــــن.  ــيـ ــ ــلـ ــ احملـ ــان  ــكــ ــســ ــلــ لــ
حــفــرت  ــيـــث  حـ الــــصــــدد  ذات  جــــهــــود يف  بــــذلــــت 
ــات الـــيـــدويـــة وشـــيـــدت  ــلـــحـــت املـــضـــخـ ــار وأصـ ــ ــ آب
ــة إلــــــى صـــيـــانـــة  ــ ــافـ ــ ــدة إضـ ــ ــديـ ــ مـــســـتـــشـــفـــيـــات جـ

تعاون  أسحق  السيد  وأكــد  التعليمية.  املــرافــق 
حــكــومــتــه مـــع الــيــونــامــيــد لــتــنــفــيــذ تــفــويــضــهــا.

ــبـــهـــي بــرفــقــتــه  ــّيـــد أوهـــومـــويـ وقــــد قــــام الـــسـ
قــائــد قــــوات الــبــعــثــة الــفــريــق فـــرانـــك كــامــانــزي 
، خـــال الـــزيـــارة الــتــي إمــتــدت لــيــومــن، بــزيــارة 
معتمدها  مع  إجتماعًا  وعقد  نيرتيتي  محلية 
عبدالكرمي حسن هارون وأعضاء جلنة األمن. 
ــد املـــمـــثـــل اخلــــاص  ــ ــــال اإلجــــتــــمــــاع، أكــ خــ
جلهود  املستمر  اليوناميد  دعــم  على  املشترك 

السام يف جميع واليات دارفور.
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في٢١ سبتمبر ٢0١6 اسُتقبل الممثل الخاص المشترك لليوناميد، مارتن أوهومويبهي، لدى وصوله زالنجي من قبل كبار مسؤولي البعثة. وقد التقى 
السيد أوهومويبهي خالل زيارته للمنطقة والي الوالية وطلب منه السماح لكافة وكاالت األمم المتحدة بالوصول لجبل مرة. وزار الممثل الخاص أيضًا 

نرتتي حيث عقد اجتماعات مع السلطات المحلية. تصوير محمد إدريس، اليوناميد.
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األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

نائب الممثل الخاص المشترك للشؤون السياسية باليوناميد 
يختتم زيارة لمدة يومين للقطاع الغربي

املمثل  نــائــب  إختتم   ،٢٠١٦ أغسطس   ٣١ يف 
اخلاص املشترك، للشؤون السياسية، باليوناميد، 
الغربي  للقطاع  زيارة  مامابولو،  كنغسلي  جرمييا 
الوالية  بقيادات  خالها  التقى  يومني  استغرقت 
واملجتمع احمللي وشارك يف لقاء تشاوري تنسيقي 

مه قسم حقوق اإلنسان بالبعثة.  نظَّ
وعند وصوله اجلنينة، زار السيِّد مامابولو والي 
الهجا  املولي  فضل  السيِّد  دارفــور  غــرب  واليــة 

لتفويضها  اليوناميد  دعــم  استمرار  املشترك 
الرئيس حلماية املدنيني يف دارفور قائًا: »نثني 
اليوناميد  بني  القائمة  اجليدة  العاقات  على 
والتي  التقليدية  والقيادات  احمللية  واحلكومة 
الوفاء  يف  البعثة  مساعدة  يف  كبيراً  دوراً  لعبت 
نأمل  نــحــن  ــغــربــي.  ال الــقــطــاع  يف  بتفويضها 
الرفيع  الــتــعــاون  هـــذا  يستمر  بـــأن  مخلصني 
تستمر  ســوف  بــالــواليــة.  اجلــديــدة  القيادة  مــع 

حيث امتدح األخير اليوناميد على دعمها املستمر 
لتحقيق السام واألمن بالوالية، قائًا: »طلبنا من 
للحكومة  الدعم  تقدمي  يف  األستمرار  اليوناميد 
والتماسك  السام  لتحقيق  سعيها  يف  احمللية 
تضافر  العمل  هذا  يتطلب  بالوالية.  اإلجتماعي 
من  أيضاً  إجنــازه  والــذي ميكن  الطرفني  جهود 

خال توفير املزيد من اخلدمات للنازحني«.
اخلاص  املمثل  نائب  أكد  رده،  معرض  ويف 
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األخـبــــار

الممثل  ــائــب  ن الــتــقــى   ٢٠١٦ ســبــتــمــبــر   3٠ فـــي 
باليوناميد،  السياسية  للشؤون  المشترك  الخاص 
فضل  دارفـــور،  غــرب  بوالي  مامابولو،  جيريمايا 
بالمزيد  المتعلقة  المسائل  لمناقشة  المولي، 
وسلطات  البعثة  بــيــن  ــتــعــاون  وال التنسيق  مــن 
الوالية لدعم عملية السالم الجارية في المنطقة. 

اليوناميد.  الدين،  تصوير منتصر شرف 

أص

املشتركة،  للبرامج  الدعم  تقدمي  يف  اليوناميد 
ونحث القيادة اجلديدة لبذل كل اجلهود لضمان 
عقد مؤمتر السام املقرر بالوالية وحتى يصبح 
سام  حتقيق  يف  كثيراً  سيساعد  ألنــه  حقيقة 
مستدام يف غرب دارفور. أثنت اليوناميد كذلك 
للوالية لتحقيق املستوى  الكبيرة  على اخلطوات 
مــن خال  اإلقليم  اإلســتــقــرار يف  مــن  احلــالــي 
التدخل يف الصراع وتخفيف العنف املجتمعي«.

مامابولو  السيِّد  تفاعل  الــزيــارة،  إطــار  ويف 
أيضاً مع نائب سلطان دار مساليت، األمير سعد 
عبدالرحمن بحر الدين، الذي أطلع سيادته على 
لدعم  تقديره  عن  وعبَّر  األهلية  اإلدارة  مسائل 

نائب  أكد  الغربي،  القطاع  اليوناميد  مبقر  أيام 
التعاون  أّن  املمثل اخلاص املشترك على حقيقة 
لفهم  املفتاح  هو  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  مع 
هذا  ألنَّ  اإلنسان  حقوق  قسم  لتفويض  أفضل 
على  احلصول  إحتماالت  من  سيزيد  بالتأكيد 

الدعم ألنشطته وزيادة تأثير أعماله.
وقال نائب املمثل اخلاص املشترك مامابولو: 
يتم  لــم  أنــه  أؤكـــد  أن  أودُّ  املــرحــلــة،  هــذه  » يف 
احلاسم  الــدور  على  يكفي  مبا  الضوء  تسليط 
دارفـــور.  يف  اإلنــســان  حقوق  قسم  يلعبه  ــذي  ال
اإلنــســان  حــقــوق  مــراقــبــة  مــجــال  عملكم يف  إنَّ 
املؤسسي  والعمل  واملناصرة  ــاغ  واإلب وتوثيقها 
ــاز تفويض  ــاء الـــقـــدرات هــو أســاســي إلجنـ ــن وب
بالعملية  يتعلق  مــا  يف  ذلــك  كــان  ســواء  البعثة، 
اإلستجابات  أو  املــدنــيــني  حماية  أو  السلمية 
البناء«. وإعــادة  اإلنعاش  مبادرات  أو  اإلنسانية 

قسم  مسؤولة  أشــارت  باإلجتماع،  كلمتها  يف 
حقوق اإلنسان باليوناميد السيِّدة عائشة ضيفان 
إلى أّن الهدف من اإلجتماع التشاوري التنسيقي هو 
مراجعة خطة عمل القسم يف ضوء التفويض اجلديد 
ملجلس األمن التابع لألمم املتحدة، قائلة: »نودُّ من 
البحث  التشاوري  التنسيقي  اإلجتماع  هذا  خال 
إذا كانت رسالتنا ورؤيتنا ما زالــت متسقة  يف ما 
تخطيطية  عملية  إنها  املاثلة.  الظروف  تغير  مع 
شركائنا  مع  العمل  يف  ونأمل  فريق  بناء  وعملية 
من خــارج البعثة حتى نكون قادرين على توصيل 
التي نتمناها ألهل  دارفــور«.  أهدافنا  والنتائج 

أيضاً  املشترك  اخلاص  املمثل  نائب  تفاعل 
الغربي  الــقــطــاع  يف  اليوناميد  فــرق  ــادة  قـ مــع 
يف  باإلنابة   اليوناميد  مكتب  مسؤول  بحضور 
القطاع، روميل ديا روزا، وناقش معهم املسائل 

ذات العاقة بتنفيذ التفويض.
أيضاً  املشترك  اخلاص  املمثل  نائب  إلتقى 
وناقش  جنوب  وأوالد  مهادي  قبيلتي  قادة  مع 
املجتمعية  الــصــراعــات  حــل  يف  دورهـــم  معهم 
عن  القبليني  ــادة  ــق ال أعـــرب  وقــد  باملنطقة. 
دعماً  ودي  بشكل  النزاعات  حلل  استعدادهم 
مامابولو  السيد  وأكــد  باملنطقة.  لإلستقرار 
خال اإلجتماع إلتزام اليوناميد للقيام بكل ما 
ودعم  اإلجتماعي  التماسك  لتعزيز  وسعها  يف 

الوالية. السلمية يف  العملية 

السلمية.  وللعملية  األهلية  لـــإلدارة  اليوناميد 
التسوية  موضوع  بالشرح  السلطان  نائب  وتناول 
القبائل  بني  )الدية(  القتل  حاالت  يف  التقليدية 
مثل  حل  يف  املتبعة  احمللية  والتقاليد  والعادات 
نائب  عبَّر  اخلصوص،  هــذا  ويف  املسائل.  هــذه 
املمثل اخلاص املشترك عن تقديره للدور الذي 
لعبته القيادات التقليدية يف تخفيف الصراعات 
تشجعها  التي  واألنشطة  احملاصيل  حماية  ويف 

وتدعمها اليوناميد كجزء من تفويضها.
التنسيقي  اإلجتماع  افتتاح  يف  حديثه  ويف 
اإلستراتيجي حلقوق  التخطيط  حول  التشاوري 
ثاثة  ملدة  الذي عقد يف ٣٠ أغسطس  اإلنسان 
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لشؤون  املشترك  اخلــاص  املمثل  نائبة  زارت 
مدينة  كــيــتــا،  بينتو  بــالــيــونــامــيــد،  احلــمــايــة 
الضعني، والية شرق دارفور خال الفترة ١7-
٢٠ أغسطس ٢٠١٦، كجزء من برنامج تعرفها 
التقت  وقــد  املختلفة.  البعثة  قطاعات  على 
السيدة كيتا خال الزيارة مبسؤولني حكوميني 
نسوية  ومــجــمــوعــات  أهــلــيــة  إدارة  ــاء  وزعــم
ونازحني والجئني من جنوب السودان جتمعوا 
مبعسكر خور عمر إضافة ملوظفي اليوناميد.

وقد قامت السيدة كيتا أيضاً بزيارة لنائب 
ناقش اجلانبان  بيرق.  العميد محمد  الوالي 
بحماية  املتعلقة  القضايا  االجتماع  خــال 
املدنيني، والدعم اللوجستي للوالية يف إطار 
التفويض املمنوح للبعثة، ومشروعات التعايف 
الــقــدرات  بــنــاء  ــادرات  ــب وم والتنمية  املبكر 

لوالية شرق دارفور.
الــوالــي  نــائــب  السيد  أوضـــح  جانبه  مــن 
محمد بيرق أهمية األدوار التي تلعبها اإلدارة 

األهلية واملجموعات النسوية يف تقوية السام 
املجتمعات  بني  النزاعات  جتــدد  من  واحلــد 
احمللية. وقد طلب السيد بيرق دعم اليوناميد 
سيادة  صــون  ويف  اجلــرائــم  يف  التحقيق  يف 
حكم القانون عبر توفير سلسلة من الدورات 
لتعزيز  ــقــدرات  ال بناء  مجال  يف  التدريبية 

قدرات شرطة الوالية يف خدمة املجتمع.
اخلاص  املمثل  نائبة  السيدة  التقت  وقد 
الرزيقات  بناظر  احلماية  لشؤون  املشترك 
يف  البعثة،  عن  نيابة  تعازياها،  عن  وأعربت 

وفاة الناظر السابق سعيد مادبو.
الزيارة  خــال  كيتا  السيدة  عقدت  وقــد 
اجتماعاً مع جلنة متابعة تنفيذ قرار مجلس 
والسام  املــرأة  بشأن   ١٣٢5 الــدولــي  األمــن 
الدور  عن  اللجنة  واألمن. وحتدثت عضوات 
احملوري للمرأة يف مناصرة السام يف دارفور. 
و قالت السيدة كيتا عقب نهاية االجتماع »ذكر 
أنهن  معي  حتدثن  الائي  النساء  من  عــدد 

نائبة الممثل الخاص المشترك لشؤون الحماية 
باليوناميد تزور الضعين، شرق دارفور

نائبة الممثل الخاص المشترك لشؤون الحماية باليوناميد، بينتو كيتا، تتواصل مع الجئي جنوب السودان ونازحي دارفور في معسكر خور عمر بشرق دارفور. تم هذا 
االجتماع خالل زيارة السيدة كيتا التفقدية لكافة أقسام البعثة التي امتدت من ١٧ وحتى ٢٠ أغسطس ٢٠١٦. تصوير عبدالرشيد يعقوبو. اليوناميد.

األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أص

يشعرن بأنهن معزوالت عن احلركات النسوية 
اليوناميد  من  وطلنب  السودان  خارج  املماثلة 
تيسير زيارة قادة هذه احلركات من مختلف 
دول العالم للضعني لتبادل اخلبرات واملعارف 

بشأن التحديات والقيادة.«
كيتا  السيدة  التقت  تقدم  ملــا  إضــافــة 
الــنــازحــني  بــقــيــادات  عــمــر  خـــور  مبعسكر 
السودان  جنوب  من  القادمني  والاجيئني 
دولــتــهــم.  ــنـــزاع يف  الـ انــــدالع  أعـــقـــاب  يف 
ــقــاش يف هــذه  ــن إشــتــمــلــت مــوضــوعــات ال
لنقل  املوضوعة  اخلطة  على  االجتماعات 
 ٣٠ تبعد حوالي  التي  كريو  ملنطقة  املعسكر 
كلم جنوبي الضعني، ومدى توفر اخلدمات 
باملعسكر،  واملـــاء  التعليم  مثل  األســاســيــة 
أنشطة  مــن  املعسكر  ســكــان  قــرب  ومـــدى 
كــســب عــيــشــهــم، وإمــكــانــيــة إنــشــاء مــراكــز 
بالنسبة  للدخل  مـــدرة  ألنشطة  تدريبية 

السودان.  جنوب  من  لاجئات 
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اليوناميد  نظمت   ،٢٠١٦ سبتمبر   ٢١ يف 
والتنمية  السام  بالتعاون مع مركز دراسات 
مؤمتراً  الفاشر  بجامعة  اإلنــســان   وحقوق 
شعار  السلمي حتت  والتعايش  السام  حول 
ليوم  إستمر  ــذي  وال ســام«  بــدون  حياة  »ال 
بجامعة  أقيم   والذي  احلدث،  واحد.  ميثل 
الدولى  باليوم  اإلحتفال  من  جــزًء  الفاشر، 
ورقصات  دارفورية  قرية  وتضمن   للسام  
الــســام  تــعــزز  مسرحية  ــروض  وعــ شعبية 
أنشطة  يبرز  للصور  ومعرضاً  غنائي  وحفل 

البعثة الرئيسية يف دارفور.
اجلامعة  من طاب  املئات  املؤمتر  حضر 
ومسؤولو احلكومة و زعماء اإلدارة األهلية  
واألئمة ومجموعات املرأة والشباب باإلضافة 

إلى قيادة البعثة وموظفيها.
السّيد  تلى  احلــضــور،  مخاطتبه  خــال 
اخلــاص  املمثل  نــائــب  مــامــابــولــو،  جيرمايا 
السياسية  ــلــشــؤون  ل لــلــيــونــامــيــد  املــشــتــرك 
مبناسبة  املتحدة  لألمم  العام  األمــني  رسالة 
التنمية  أن  إلى  مشيرا  للسام  الدولى  اليوم 

الــســام« لتحقيق  طــريــق  خــارطــة  تشكل 
اجلّبار،  عبد  عثمان  البروفيسور  وأشار 
العالم يف حاجة  بأّن  الفاشر،  مدير جامعة 
مــلــحــة لــلــســام وثــّمــن تــعــاون الــيــونــامــيــد 
مختلف  لتنظيم  اجلــامــعــة  ــع   م املــســتــمــر 
دارفــور.  قي  بالسام  الصلة  ذات  البرامج 
ــحــن  يف اجلــامــعــة مــلــتــزمــون  وأضـــــاف« ن
الــيــونــامــيــد لتكون  الــعــاقــة مــع  مبــواصــلــة 
الــســام يف دارفـــور.« آلــيــات حتقيق  أحــد 
مــديــر مركز  الــنــور،  ــار د. صــالــح  وأشــ
اإلنسان   وحقوق  والتنمية  السام  دراســات 
إلي أن املؤمتر سيمكن احلضور من مناقشة 
إســتــراتــيــجــيــات وخــطــط حتــقــيــق الــســام 

املستدام يف دارفور.
من جانبه، دعا محمد يحى آدم، رئيس 
املوقعة  غير  احلــركــات  بالفاشر،  األئــمــة 
حد  لوضع  السام  ملفاوضات  باإلنضمام 
أهمية  عــلــى  ــدد  وشـ اإلقــلــيــم  لــلــصــراع يف 
ــد حلل  الــتــعــايــش الــســلــمــي كــســبــيــل وحــي

املشاكل يف اإلقليم.

الــدائــم.  للسام  ــروري  ضـ أمــر  املستدامة 
عن  عبروا  للسام،  الدولى  اليوم  هذا  »يف 
دعاة  تصبحوا  بــأن  السام  جتــاه  إلتزامكم 
ألهداف التنمية املستدامة« واضاف »فلنعمل 
الكرامة  بلوغ  على  الناس  ملساعدة  جميعاً 
للبيئة  مــراعــاة  أكثر  كوكب  وبناء  واملــســاواة 

والتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب.«
ــر  وزي قـــال  ــفــال،  اإلحــت مخاطبته  لـــدى 
عباس،  حمزة  والبيئة،  والثقافة  السياحة 
ممثل والي والية شمال دارفور بأّن السام 
خصوصاً  الُسودان،  حلكومة  أولوية  يشكل 
كردفان.  وجنوب  األزرق  والنيل  دارفــور  يف 
الوطني  احلــوار  أهمية  على  الضوء  وسلط 
اجلاري لتحقيق السام واألمن واإلستقرار 
وأضاف  السودان.  ربوع  جميع  يف  والتنمية 
»عــرفــت دارفـــــور عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي 
ــات ولــعــب  ــزاعـ ــنـ ــّض الـ ــ كــنــمــوذج آللـــيـــة ف
عملية  يف  مهماً  دوراً  »الوسطاء«  األجاويد 
ملتزمة  »احلــكــومــة  ــاف  وأضــ املــصــاحلــة« 
والــتــي  املــؤمتــر  تــوصــيــات  جــمــيــع  بتنفيذ 

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار

عقد مؤتمر حول التعايش السلمي في الفاشر، 
شمال دارفور

تحت  السلمي  والتعايش  السالم  عن  مؤتمرًا  اإلنسان،  وحقوق  والتنمية  السالم  دراسات  مركز  مع  بالتعاون   ،٢٠١٦ سبتمبر   ٢١ في  اليوناميد  نظمت 
معرضًا  أيضًا  والذي شمل  للسالم  العالمي  اليوم  احتفاالت  من  جزًء  المؤتمر  هذا  دارفور. شكل  بشمال  الفاشر  بجامعة  بدون سالم«  حياة  »ال  شعار 

اليوناميد. المهدي،  محمد  تصوير  موسيقي.  وحفل  للصور 

أص



أصداء من دارفور8

األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

حملة »ال لتجنيد األطفال – أحموا دارفور« في سرتوني 
بشمال دارفور

تجنيد  إنهاء  بشأن  الوعي  رفع  بهدف  دارفور  بشمال  سرتوني  في  المحلي  المجتمع  المجتمع  مع  الطفل  حماية  وحدة  تواصلت  أغسطس   ٢٧ في 
دارفور،  أنحاء  كافة  تنتظم  التي  الحملة  من  جزًء  تشكل  التي  الزيارة،  وشملت  االقليم.  في  الدائر  النزاع  أطراف  قبل  من  كجنود  األطفال  واستغالل 

اليوناميد.  محمد،  صالح  تصوير  االتجاه.  ذات  في  رسائل  عليها  وفنايل  مدرسية  أغراض  توزيع 

وحدة  مت  نَظّ  ،٢٠١٦ أغسطس   ٢7 فى 
ــد حــمــلــتــهــا  ــامــي ــون ــي ــال ــل ب ــطــف ــة ال ــاي حــم
لتجنيد  »ال  بعنوان  دارفور  فى  الواسعة 
دارفور« مبوقع جتمع  أحموا   - األطفال  
األمــان  عن  بحثاً  فــروا  الذين  النازحني 
سرتوني  فــى  البعثة  فــريــق  مــوقــع  حــول 
الذي  القتال  أعقاب  يف  دارفــور  بشمال 
ــوات احلــكــومــة الــســودانــيــة  جـــرى بــني قـ

مرة. جبل  يف  املسلحه  واحلركات 
شخص   5٠٠ مــن  أكثر  احلــدث  حضر 
والشباب  والنساء  املجتمع  زعماء  ميثلون 
واألطفال بهدف رفع الوعي باحلاجة إلنهاء 
قبل  من  كجنود  األطفال  واستخدام  جتنيد 
املسلحة  )املجموعات  املتنازعة  األطــراف 
األقليم  أنحاء  جميع  يف  املسلحه(  والقوات 
ــال كــمــحــاربــني يف  وملــنــع اســتــخــدام األطــف
املجتمعات. داخل وبني  اإلثنية  اإلشتباكات 

ــجــمــع مبــوقــع  ــت ال ــا أمـــــام  ــه ــث يف حــدي

الطفل  حماية  مسؤولة  أشــارت  الفعاليه، 
اســتــخــدام  أَنّ  ــى  إلـ تــفــانــي  ــا  أملـ الــســِيّــدة 
ــيـــس يف مــصــلــحــة  لـ ــنـــود  كـــجـ ــال  ــ ــفـ ــ األطـ
ــد عــمــومــاً  ــل ــب ــور وال ــ املــجــتــمــعــات يف دارفـ
األطفال  حماية  هي  مسؤوليتنا   « وقالت: 
الدعوة  خال  من  املسلحة  الصراعات  يف 
املسلحة  واحلركات  القوات  إلثناء  واحلوار 
نفسه  الوقت  ويف  األطفال،  استخدام  من 
استخدام  املجتمعات ضد  لدى  الوعي  رفع 
اإلثنية. الصراعات  يف  كمقاتلني  األطفال 
األساسي  املفتاح  هو  كبديل  التعليم  وأن 

للسام والتنمية يف هذا اإلقليم«. 
الشواغل  أحــد  األمـــن  انــعــدام  ويبقى 
من  بالقرب  املقيمني  للنازحني  الرئيسية 
الشيخ  أكد  وقد  بسرتوني.  الفريق  موقع 
بقوله  النازحني  ممثلي  أحد  حسن،  هارون 
يتوفر  لــم  مــا  قــرانــا  إلــى  نعود  لــن  »ســوف 
األمن«. وطلب الشيخ هارون من اليوناميد 

ــرى املــســاعــدة  ــيــة األخــ واملــنــظــمــات الــدول
الدعم  بتوفير  النازحني  حياة  حتسني  يف 
واملرافق  التعليم  مثل  األساسي  اإلجتماعي 

والتغذية. الصحية 
نائب  بشار  د  محَمّ السِيّد  بشدة  وحث   
املجتمع  التجمع  مبوقع  الــنــازحــني  منسق 
احمللي إلرسال أطفالهم إلى املدرسة. وأكد 
جتنيد  أّن  »تعلمون  قائًا:  مهاجر  السِيّد 
األطــفــال حتــت ســن ١8 عــامــاً لــألغــراض 
مبوجب  فقط  ليست  جرمية  هو  العسكرية 
التقاليد  يف  حتى  ولكن  الــدولــي  القانون 
احمللية. ولذلك، أدعو جميع أطراف النزاع 
األطفال  جتنيد  عن  باإلمتناع  دارفــور  يف 
كذلك  ــب  وطــال الــعــســكــريــة«.  لـــألغـــراض 
املراقبة  أبراج  من  املزيد  بإقامة  اليوناميد 
يف موقع التجمع كحماية إضافية للنازحني 
ــق بـــني كــبــكــابــيــة  ــطــري ــح ال ودعــــا إلـــى فــت
وصول  لتسهيل  دارفــور  بشمال  وسرتوني 
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شرطة اليوناميد تتبّرع بالدم لمستشفى زالنجي التعليمي 
في وسط دارفور

١5 من  بالتبرع حوالي  دارفور. شارك  التعليمي بوسط  زالنجي  األمومة بمستشفى  لوحدة  بالدم  اليوناميد  تبرع منسوبو شرطة   ،٢٠١٦ ٢١ أغسطس  في 
أفراد الشرطة في مبادرة هدفت إلى مساعدة المستشفى في التغلب على النقص الذي يعاني منه بنك الدم. تصوير كوني مورولي، اليوناميد. 

باملنطقة. النازحني  إلى  التجارية  البضائع 
التجمع  مبوقع  الشباب  ممثل  وإمــتــدح 
السِيّد عبداملجيد علي مبادرة وحدة حماية 
حماية  إلــى  تهدف  التي  باليوناميد  الطفل 
للشباب دور  أَنّ  األطفال يف دارفور وأوضح 
هام يف رفع الوعي وسط املجتمع احمللي حول 
مساوئ جتنيد األطفال لألغراض العسكرية. 
سعاد  ــدة  الــســِيّ أوضــحــت  جانبها،  مــن 
أَنّ  التجمع  مبــوقــع  النساء  ممثلة  محمد 
األطفال والنساء هم األكثر عرضة للخطر 
وأنهم بحاجة كبيرة للحماية خال النشاط 

واإلحتطاب. للزراعة  اليومي 
املنطقة  وهي  سرتوني  مبنطقة  توجد 

مــدرســتــان  التجمع  مــوقــع  بــهــا  يــقــع  الــتــي 
إبتدائيتان للبنني والبنات ومساجد وخمس 
يستطيع  حيث  لألطفال  صديقة  مساحات 
لتجنب  الــنــظــيــف  ــاء  ــ امل شـــرب  ــال  ــفـ األطـ

املعدية. باألمراض  اإلصابة 
ــة الــطــفــل  ــت وحــــدة حــمــاي ــ ــ وقـــد وزَعّ
باليوناميد خال املناسبة كراسات وسترات 
لتجنيد  »ال  رسالة  حتمل  احمللي  للمجتمع 
األطفال – أحموا دارفور«. وباإلضافة إلى 
ذلك، أجرت وحدة حماية الطفل باليوناميد 
أم احلسن  السيدتان  أطلعت خاله  تدريباً 
الشرطة  وأفراد  العسكريني  وتفاني  جفون 
املتحدة  األمم  بسياسة  باملنطقة  باليوناميد 

جنسية  عاقات  اقامة  عن  التسامح  بعدم 
مع الصغار يف إطار احلملة التي أطلقت يف 
األطفال  »أحموا  بعنوان   ٢٠١٦ يونيو  شهر 
أقامة  – ممنوع  اليوناميد  أدعموا جهود   /
عاقات جنسية مع الصغار« يف إشارة إلى 

األشخاص حتت سن ١8 عاماً.
انخرطت اليوناميد يف كثير من املناسبات 
يف حوار مع أطراف النزاع أدى إلى تأسيس 
ست مجموعات عمل وإصدار 9 أوامر قيادية 
كجنود،  األطــفــال  واستخدام  جتنيد  إلنهاء 
ذلك  األخرى مبا يف  اإلنتهاكات  عاوة على 
على  اجلنسي  واإلعتداء  والقتل  اإلختطاف 

األطفال يف دارفور.

شرطة  تبّرعت   ،٢٠١٦ أغسطس   ٢١ يف 
لقسم  بالدم  االوسط  القطاع  اليوناميد يف 
يف  التعليمي  زالنجي  مستشفى  يف  األمومة 
مبادرة  هو  بالدم  والتبّرع  دارفــور.  وســط 
املجتمع احمللي  لدعم  اليوناميد  من شرطة 
العمليات  خــال  سّيما  ال  احلــيــاة،  وإنــقــاذ 

اجلراحية ووالدة األطفال.
القطاع  يف  اليوناميد  شرطة  قائد  كان 
بالدم  املتبرعني  أّول  اللواء خاريل  االوسط، 
التبّرع  مبادرة  أّن  شرح  وقد  املستشفى  يف 
تفويض  تنفيذ  مــن  يــتــجــّزأ  ال  جــزء  بــالــدم 

شرطة البعثة. وقال اللواء خاريل »إّننا ننّفذ 
بعّدة طرق  املدنيني  لناحية حماية  تفويضنا 
هذا  يف  للمجتمع  بالدم  التبرع  عبر  حّتى 
القطاع. إّن الدم أساسّي حلاالت الطوارئ أو 
السلطات  وناشد  عملّية صحّية خطرة.  أي 
لتأمني التخزين املائم لهذا الدم املتبّرع به 
عند  منه  القصوى  االستفادة  على  حرصاً 

احلاجة وال سّيما يف قسم األمومة.«
وأعرب املدير الطّبي ملستشفى زالنجي 
عبداهلل  حسن  موسى  الدكتور  التعليمي 
»هذه  على  اليوناميد  لشرطة  تقديره  عن 

وأضاف  للحياة«  واملنقذة  النبيلة  املبادرة 
املستشفى  يف  طــبــيــني  كــمــوّظــفــني  أّنــهــم  
املتبّرع  للدم  املاّسة  احلاجة  متاماً  يقّدرون 
به مبيناً أّن »الدم املتبّرع به ينقذ احلياة.«

 ١5 بالدم  التبّرع  مــبــادرة  يف  شــارك 
وحــدة  فيهم  مبــن  اليوناميد  شرطة  مــن 
لليوناميد،  التابعة  املشّكلة  توغو  شرطة 
معاجلة  عــلــى  املستشفى  ســيــســاعــد  مــا 
تعزيز  يف  وســيــســاهــم  الـــدم  يف  الــنــقــص 
الفئات  وخاّصة  احمللّي  املجتمع  رفاهية 

السّن. وكبار  أصالضعيفة 

أص
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يف 5 أكتوبر ٢٠١٦،  أقامت وحدة استشارّية 
يف  القانون  سيادة  لقسم  التابعة  السجون 
شمال  سجون  إدارة  مع  بالتعاون  اليوناميد 
دارفور ومدرسة الفاشر الفنّية، حفًا لتسليم 
تدريب  برنامج  اختتام  مهنّية عقب  شهادات 
وأعمال  اللحام  على  لعامني  إستمر  مهنّي 
شاال  سجن  يف  السجناء  له  خضع  احلديد 
البرنامج  يأتي  دارفـــور.  شمال  االحتـــادي، 
دارفور  البعثة إلدارة سجون  دعم  من  كجزء 
من  وتأهيلهم  السجناء  إصاح  إلى  ويهدف 
خال التدريب املهنّي. وهذا التدريب بدوره 
لكسب  مبهارات  وميّدهم  السجناء  سيمّكن 
العيش ما ميّهد الطريق إلعادة دمج فّعالة يف 

املجتمع عند إطاق سراحهم.
ولدى مخاطبته احلفل، شّدد رئيس القطاع 
الشمالى باليوناميد باإلنابه أسانى مبايي على 
نظام  ملؤسسات  القدرات  ببناء  البعثة  التزام 
وناشد سلطات  ــور.  دارف السجون يف شمال 
للمزيد من السجناء  بالسماح  إدارة السجون 
املهني  التدريب  برامج  مختلف  يف  باملشاركة 

املتوّفرة يف سجن شاال.
ويف هذا اإلطار، قال جون أوموندي، قائد 

دارفور  القانون يف شمال  سيادة  قسم  فريق 
إّن هذا النوع من التدريب املهنّي يؤّثر بشكل 
يطلق  عندما  السجناء  رفاهية  على  مباشر 
املجتمع.  يف  لــانــدمــاج  ــودون  ــع وي سراحهم 
التدريب  هــذا  »بفضل  ــدي:  ــون أوم ــاف  وأضـ
املهنّي، ستكون للسجناء القدرة على االنخراط 
يف عدد من النشاطات االقتصادية املفيدة ال 
من  يقلّل  ما  الرسمي  غير  القطاع  يف  سّيما 
خطر انخراط الفرد يف أفعال غير مشروعة.«
شمال  يف  السجون  إدارة  مدير  واوضــح 
أّن  الــفــتــاح  عــبــد  معتصم  العقيد  دارفــــور 
جزء  هو  تقدميه  يتّم  الــذي  املهني  التدريب 
إلى  ويــهــدف  السجناء  إصــاح  برنامج  مــن 
ــد الــســجــنــاء مبــهــارات يــدوّيــة مفيدة  ــزوي ت
كاللحام واعمال احلديد والنجارة واخلياطة 

واألشغال اجللدّية. 
مدير  سليمان،  عــبــداهلل  املــقــّدم  وطلب 
سجن شاال االحتادي من البعثة تقدمي دعمها 
الطاقة  تركيب  مثل  أخــرى  مهّمة  ملشاريع 

الشمسية يف السجون.
الفنّية،  الفاشر  مــدرســة  مدير  وتعّهد 
النزالء  بتزويد  عقيد  زكريا  عبداهلل  السّيد 

مبهارات فنّية ومهنّية تساعدهم لعيش حياة 
أكثر إنتاجية بعد إطاق سراحهم من السجن 
إاّل  يتحّقق  أن  ال ميكن  ذلك  أّن  إلى  مشيراً 
لتسهيل  الكافية  املــواد  اليوناميد  وفرت  إذا 
للمزيد  املستقبل  يف  املهني  التدريب  برامج 

من السجناء يف سجن شاال االحتادي.
عن  السجناء  عن  ممّثل  أعــرب  والحقاً، 
لدعمها  الــوالئــّيــة  السجون  إلدارة  تقديره 
بتوفير فرص التدريب املهني يف سجن شاال 
شّجعتهم  الطّيبة  البادرة  هذه  أّن  إلى  ملفتاً 
لهم  وقّدمت  املهنّي  االمتحان  اجتياز  على 

مستقبًا أفضل.
وأصبح سجن شاال االحتادي اآلن مركز 
املهني  الــتــدريــب  لشهادة  معتمداً  امتحان 
املهنّي  التدريب  إدارة  عليه  تشرف  للنزالء 
بدعم  ــور  دارفـ شمال  يف  التربية  وزارة  يف 
لقسم  التابعة  السجون  استشارية  وحدة  من 
استفاد  وقد  اليوناميد.  يف  القانون  سيادة 
التدريب  برنامج  من  سجيناً   ٢5٠ من  أكثر 
املهني على اللحام وأعمال احلديد واخلياطة 
مثل  اخلارجّية  واحلــرف  اجللدية  واألشغال 

السباكة والتركيبات الكهربائية.

في 5 أكتوبر ٢٠١٦ نظم قسم حكم القانون وإدارة سجون الوالية حفاًل لتوزيع الشهادات في ختام برنامج للتدريب المهني استمر لعامين في الحدادة وأعمال 
الحديد لنزالء سجن شاال االتحادي بشمال دارفور. وهدف البرنامج، الذي يشكل جزًء من دعم البعثة إلدرات السجون بواليات دارفور المختلفة، إلى تمكين النزالء 

وتزويدهم بمهارات سبل كسب العيش ليعودوا للمشاركة في مجتمعاتهم بالفاعلية المطلوبة. تصوير صالح محمد، اليوناميد.

دعم التدريب المهنى للنزالء بسجن شاال االتحادي، 
شمال دارفور

أص
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اليوناميد  تسلمت   ،٢٠١٦ سبتمبر   ٢8 يف 
الضعني،  يف  مكتبها  رئــيــس  فــى  ممــّثــلــة 
ــاجــى، شــهــادة  شــرق دارفــــور، النــديــنــج ب
ــة.  ــّي تــقــديــر مـــن ســلــطــات الـــواليـــة احملــل
احلثيثة  للجهود  تقديراً  التكرمي  ويأتي 

لتسهيل  البعثة  بذلتها  التي 
بني  السلمي  والــتــعــايــش  املــصــاحلــات 
املساهمات  ومختلف  احملليني  الــســكــان 

للوالية.  البعثة  قّدمتها  التي  املقدرة 
مــكــتــب  ــكـــرمي يف  ــتـ الـ حـــفـــل  وُعـــقـــد 
والـــي شـــرق دارفــــور وحــضــره ممــّثــلــون 

املجتمع  ومنظمات  الوالية  قيادات  عن 
املــدنــي ومــجــمــوعــات الــشــبــاب والــنــســاء 
مــجــتــمــعــات  وقـــــادة  األهـــلـــيـــة  واإلدارة 
اليوناميد  قيادة  إلى  باإلضافة  النازحني 

الشرقى.  القطاع  يف 
الرزيقات  قبيلة  )قائد(  ناظر  وألقى 
املناسبة  بهذه  كلمة  مادبو  موسى  محمود 
الشرف  هــذا  نــالــت  اليوناميد  إّن  وقـــال 
أّن  إلــى  مشيراً  للوالية  املستمّر  لدعمها 
مكتب البعثة يف شرق دارفور ما زال يبني 

دارفور. مجتمع شرق  مع  متينة  عاقات 

ــح مــعــتــمــد مــحــلــّيــة الــضــعــني،  واوضــ
ــعــاقــة  ال أّن  ــف،  ــريـ شـ الـــطـــاهـــر  ــي  ــل ع
الــواليــة يف شــرق دارفــور  بــني ســلــطــات 
أّن  مضيفاً  بالثناء  جديرة  واليوناميد 
للمساهمة  أســاســي  شــريــك  اليوناميد 

الوالية. تنمية  يف 
دارفــور  شــرق  والــي  رّكــز  خطابه  ويف 
ــكــرمي  ــت ال أّن  ــى  ــل ع مــحــمــد  ــر  عــم ــس  ــ أن
حيث  من  السودانيني  وتقدير  كرم  يجّسد 
املمتاز  العمل  تقدير  إلى  وترمز  ثقافتهم 

الوالية. يف  البعثة  به  تقوم  أصالذي 

والية شرق دارفور ُتكّرم اليوناميد

في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦ تسلمت اليوناميد خطاب شكر وتقدير من السلطات المحلية بوالية شرق دارفور على تواصل دعم البعثة لمجتمعات دارفور وعلى جهودها 
الجارية في المصالحات والتعايش السلمي. ونرى في هذه الصورة السيد والي شرق دارفور، أنس عمر محمد )على اليسار( يحيي الندينغ بادجي )في الوسط( 

رئيس مكتب اليوناميد بالقطاع الشرقي. تصوير حسن إبراهيم إسحق، اليوناميد.

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار
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تحدث رئيس قسم الشؤون المدنية بالوكالة مايك زاكوما  إلى أصداء  من دارفور 
عن األسباب الجذرية للصراعات المجتمعية وإستراتيجية البعثة للحد من إنتشار العنف 

ومؤشرات نجاح مدروسة لتحقيق السالم المستدام في دارفور.

»نحن بحاجة إلى إتخاذ تدابير وسياسات مستدامة 
من أجل تحقيق السالم المستدام«:

 مقابلة مع مايك زاكوما 

ــؤون املــدنــيــة  ــشـ يــعــمــل مــوظــفــو قــســم الـ
يف  الواليات  كافة  يف  املنتشرين  باليوناميد، 
دارفور، على املستويات اإلجتماعية واإلدارية 
البعثة.  تفويض  تنفيذ  لتسهيل  والسياسية 
لبناء  دارفــور  وأهــل  احلكومة  القسم  يدعم 

السام. لتحقيق  ظروف مائمة 
رئــيــس قسم  ــوار، حتـــدث  ــ احلــ هـــذا  يف 
ــيــة بــالــوكــالــة مــايــك زاكــومــا   الـــشـــؤون املــدن

دارفـــور  يف  احلــالــي  املشهد  عــن  بالتفصيل 
للتصدي  للبعثة  اإلستراتيجية  والتدخات 

املجتمعية.  للصراعات 
أصداء  من دارفور: يبدو عام 2016 أكثر هدوءًا 
دارفــور  املجتمعية يف  بالصراعات  فيما يختص 
مقارنة بالسنوات املاضية، خصوصًا العام 2013 
حيث ُقتل أكثر من 2000 شخص. هل هناك مزيد 

من التسامح بن القبائل يف دارفور اآلن؟

زاكوما: نعم وال. نعم مبعنى أنه طاملا لدينا 
أنه  أعتقد  أقــل،  ونــزوح  وقتلى  أقل  اشتباكات 
يف  التحسن  بعض  هناك  أن  نقول  أن  ميكننا 
الوضع يف دارفور. ومع ذلك، فالسام يف هذه 
بسرعة،  يتمزق  أن  ميكن  املضطربة  املنطقة 
اذا ما لم نتخذ تدابير ملعاجلة  ويظل سطحيا 
يف  املجتمعية  للصراعات  اجلــذريــة  األســبــاب 
االستنتاج  ألوانــه  السابق  من  لذلك  ــور.  دارفـ

حاوره: ستيو بودي

اليوناميد. المهدي،  تصوير محمد  دارفور.  البعثة،الفاشر، شمال  برئاسة  مكتبه  زاكوما في  مايك  بالوكالة  المدنية  الشؤون  رئيس قسم 

مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة
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بأن مجتمعات دارفور قد تعلمت التعايش. وال 
ميكننا أن نكون راضني عن ذلك.

أصـــــــــــــــــــــداء  مـــــــــن دارفـــــــــــــــــــــــور: هـــــــــل ميـــكـــن 
األســــــبــــــاب  عـــــــن  ــيــــل  ــفــــصــ ــتــ ــالــ بــ ــا  ــ ــنـ ــ ــدثـ ــ أن حتـ
دارفـــــــــــــــــــــــــور؟ يف  لــــــــــلــــــــــصــــــــــراع  اجلـــــــــــــــذريـــــــــــــــة 
يف  األســبــاب.  من  العديد  هنالك  زاكـــومـــا: 
حتت  نعمل  هنا  غرباء  كوننا  األحــيــان،  بعض 
مظلة األمم املتحدة، يصعب علينا اإلملام ببعض 
التعقيدات اخلاصة باملشهد يف دارفور. ال ميكننا 
الصراعات  تفاصيل  بكل  ملمني  بأننا  اإلدعــاء 
على  اليوناميد  تعتمد  السبب،  لهذا  القائمة. 
ومن  الوطنيني  نظرائنا  من  الــواردة  املعلومات 
ضحايا الصراعات ومن أصحاب املصلحة. مع 
وضع تلك املصادر املتنوعة يف اإلعتبار، تنشب 
املــوارد  على  التنافس  بسبب  الصراعات  تلك 
التصحر  تسبب  ــد  وق الشحيحة.  الطبيعية 
يتنافس  إلى وضع  املــوارد يف دارفــور  ونضوب 
مما  الــرعــويــة  املجتمعات  مــع  ــزارعــون  امل فيه 

أفضى إلى نضوب موارد املياه واملراعي.
أصداء  من دارفور: كيف إنعكس الصراع بن 
املزارعن والرعاة على األوضاع على األرض؟

مسارات  لها  الرعوية  املجتمعات  زاكــومــا: 
املوسمية.  هــجــراتــهــم  خـــال  مــحــددة  رعـــي 
وحتد تلك املسارات مزارع، يف الغالب، تدخل 

واحملاكمة يف اجلرائم، يتعذر اإلمساك باجلناة 
عديدة  حلــاالت  التوثيق  مت  الفوضى.  ــزداد  وت
املجموعات  وسط  املاشية  سرقة  حــوادث  من 

العرقية املختلفة والتي يعقبها عنف.  
ــور: مــاذا فعلت اليوناميد  أصـــداء  من دارفـ

جتاه التصدي لتلك الصراعات املجتمعية؟ 
زاكوما: لدى اليوناميد العديد من التدخات 
املجتمعية. يف  الصراعات  مجال  اإليجابية يف 
هذه املرحلة، أّود أّن أوكد على حقيقة أن دورنا 
إستجابة  بتسهيل  نقوم  املساندة.  يف  ينحصر 
الــصــراعــات حــيــث تتحمل  لــتــلــك  احلــكــومــة 
واحلد  التصدي  مسؤولية  السودانية  احلكومة 

من الصراعات املجتمعية.
واحلد  التخفيف  يعتبر  الصدد،  هــذا  ويف 
ــني املــجــتــمــعــات من  ــن الــعــدائــيــة والــعــنــف ب م
اجلوانب املهمة يف تفويض اليوناميد. إن قسم 
الشؤون املدنية ملزم باحلد من وقوع مثل تلك 

الصراعات ودعم احلل املستدام لها. 
أصـــــداء  مـــن دارفــــــور: هـــا أعــطــيــت ُقــرائــنــا 

بعض األمثلة لبعض عمليات الُصلح؟
يف  مصاحلة  عملية  بتسهيل  قمنا  زاكــومــا: 
الشعبية  القاعدة  مستوى  من  مراحلها،  كافة 
املعاليا  قبيلتي  بني  إلى مستوى اخلرطوم،  لها 
ورزيقات اجلنوب يف شرق دارفور والتي تُوجت 

األمــر  احملــاصــيــل.  وتتلف  اليها  احلــيــوانــات 
املجموعات  تلك  بني  املواجهات  يشعل  الذي 

يف األساس.
أصداء  من دارفور: ماهي األسباب األخرى 
للصراعات املجتمعية التي يتعامل معها قسم 

الشؤون املدنية؟
الشؤون  قسم  يتعامل  دارفــور،  زاكــومــا: يف 
تنشأ  التي  الصراعات  مع  باليوناميد  املدنية 
القضية  األرض.  حــقــوق  أو  احلــواكــيــر  عــن 
اإلفــات  مسألة  هــي  نواجهها  التي  األخـــرى 
من العقوبة. والذي، يف رأيى، يعود إلى غياب 
محلية   ٦4 هناك  دارفـــور.  يف  الــدولــة  سلطة 
مراكز  فيها  فقط  منها  محلية   ٢9 اإلقليم،  يف 
حال  ويف  محاكم.  فيها  محلية  و١9  للشرطة 
باملقاضاة  تقوم  التي  الدولة  مؤسسات  غياب 

»يعمل موظفو قسم 
المدنية  الشؤون 

اللذين تم نشرهم في 
الميدانية  الفرق  مواقع 
للبعثة.« وآذان  كعيون 

في ١5 يونيو٢٠١٦، نفذ قسم الشؤون المدنية باليوناميد حملة للسالم بمنطقة شنقل طوباية في شمال دارفور وهدفت الى الحد من الصراعات بين 
اليوناميد. المهدي،  محمد  تصوير  الخريف.  والمزارعين خالل فصل  الرعاة 
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة

حاجة ملحة  »هناك 
قدرات  لتعزيز  للدولة 
وبناء  القائمة  الهياكل 
هياكل جديدة في حال 

عدم وجودها.«

متت  فبراير٢٠١5.  يف  للسام  مــروي  مبؤمتر 
لــألســف لم  ولــكــن  املــؤمتــر  إتــفــاق يف  صياغة 
كان  واألحــكــام.  الشروط  على  الطرفان  يتفق 
تلك  من  العديد  هناك  ولكن  مثال  مجرد  ذلك 

املبادرات التي قام بها قسم الشؤون املدنية
أصداء  من دارفور: ها حدثتنا عن آلية اإلنذار 

امُلبكر التي يستخدمها قسم الشؤون املدنية؟
من  واحلــد  املبكر  ــذار  اإلنـ يشكل  زاكـــومـــا: 
كبعثة  ــور  دارفـ وجــودنــا يف  بحكم  الــصــراعــات 
يعمل  املدنية.  الشؤون  عمل  من  أساسي  جزء 
االنتشار الواسع للمكونات الُشَرطية والعسكرية 
األوقــات  بعض  يف  لليوناميد،  التابعة  واملدنية 

موظفونا برصده وحث أصحاب املصلحة على 
التدخل ومنع تصعيده على نطاق أوسع. لدينا 
نستخدمها  حيث  احمللي  املستوى  على  جلــان 
الهجوم  حــول  املعلومات  وجمع  األخبار  لنشر 
بتنظيم  قمنا  ــك،  ذل إلــى  باإلضافة  احملتمل. 
من  احلــد  إلــى  تهدف  منتظمة  ســام  حمات 
الصراعات بني املزارعني والرعاة. هدفت تلك 
احلمات إلى التنوير بأهمية التعايش السلمي 
حمات  خال  من  املتصارعة  املجتمعات  بني 

التوعية املباشرة. 
باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتنفيذ أنشطة خاصة 
ببناء القدرات يف دارفور. على سبيل املثال، قمنا 

كرادع حلدوث الصراعات احملتملة. واألهم من 
املنتشرين  املدنية  الشؤون  موظفو  يعمل  ذلك، 
يف  للبعثة.  وآذان  كعيون  امليدانية  الــفــرق  يف 
يقوم  وشيك،  من هجوم  أي حتذير  ورود  حال 
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في ١5 يونيو٢٠١٦، نفذ قسم الشؤون المدنية باليوناميد حملة للسالم بمنطقة شنقل طوباية في 
تصوير  الخريف.  فصل  خالل  والمزارعين  الرعاة  بين  الصراعات  من  الحد  الى  وهدفت  دارفور  شمال 

اليوناميد. المهدي،  محمد 

بإشراك مجموعتني من الشباب تتمتع بتأثير قوي 
على املجتمعات احمللية وهما العقداء) املقاتلون 
احملترفون( ونظيراتهم احلكامات )مغنيات املدح(. 
تغني احلكامات أغاني حتفز على القتال.عملنا 
مع هاتني املجموعتني لدعم السام وإستخدام 
نفوذهم حلث املجتمعات على نبذ القتال. قمنا 
بتوفير املواصات لتلك املجوعات يف دارفور متى 
ما دعت الضرورة للتواصل مع مجتمعاتهم أو يف 
حال حدوث صراع خطير، إذ نطلب منهم التدخل 

بفاعلية لوقف الصراع.  
أصــداء  من دارفـــور: ماهي املشاريع األخرى 

التي إبتدرمتوها يف دارفور؟

التصدي  مشروعاتنا  بعض  تشمل  زاكــومــا: 
ذكرتها  التي  للصراعات  اجلــذريــة  لألسباب 
اليابانية مما  احلكومة  من  متويل  تلقينا  آنفاً. 
يف  الطبيعية  املياه  خزانات  تأهيل  من  مكننا 
بتاهيل  قمنا  الــرهــود.  تسمى  والــتــي  ــور  دارفـ
مياه  وحفظ  جمع  من  مكنت  والتي  رهد   ١٠٠
اخلريف لتستخدم بواسطة الرعاة واملزارعني. 
كما إستجلبنا لوازم ومعدات مكتبية ُوزعت على 
ملكاتب احملليات  دارفور اخلمس  واليات  نطاق 
الفريق  وثيق مع  نعمل بشكل  واإلدارة األهلية. 
األنشطة  بعض  يف  املــتــحــدة  لــألمم  الــقــطــري 

التنموية.
أصــــداء مـــن دارفـــــور: مــاهــي الــتــحــديــات 
ــه قــــســــم الــــشــــؤون  ــ ــواجـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تـ

باليوناميد؟ املدنية 
زاكوما: أّود أن أصنف التحديات إلى فئتني. 
األولى هي التحدي التشغيلي املستمر. ويرتبط 
بصورة رئيسية بالوصول إلى املجتمعات احمللية. 
لكل  الوصول  من  الوعرة  التضاريس  تُصعب 
سياسية  طبيعة  ذات  األخــرى  التحديات  فرد. 
- غياب إتفاق سام شامل يف دارفور وغياب 
سياسات مستدامة خصوصاً فيما يتعلق مبلكية 
األرض والوصول إليها. كذلك إستخدام وإدارة 
املوارد الطبيعية يف دارفور. ما لم يتم التصدي 
السياسات،  مستوى  على  الــتــحــديــات  لتلك 
النتوقع وضع حد للصراع يف املستقبل القريب. 
القدرات  مسألة  هناك  ذلــك،  إلــى  باإلضافة 
التي  واملــؤســســات  احمللية  املجتمعات  وســط 
تتميز بالضعف. هناك حاجة ُملحة اآلن لتعزيز 
وبناء  الدولة  قبل  من  القائمة  الهياكل  قــدرات 
فيها.  تتوفر  التي ال  املناطق  هياكل جديدة يف 
باإلضافة إلى ذلك، ال يتواجد الفريق الُقطري 
لألمم املتحدة يف جميع مناطق دارفور وبالتالي، 

النتوقع احلصول على دعم يف كل اإلقليم.
أصــداء من دارفــور: ماهو الــدور الذي تلعبه 

احلكومة السودانية يف هذا الشأن؟
زاكوما: كما أسلفت يف مطلع املقابلة، تتحمل 
التصدي  جتــاه  الرئيسية  املسؤولية  احلكومة 
للصراعات املجتمعية يف دارفور.ال يطلع قسم 
الشؤون املدنية أو اليوناميد بتشجيع السلطات 
الدولة  طلب  حسب  وتدعم  تسهل  بل  فحسب 
والتخفيف  بالوقاية  يختص  فيما  املستضيفة 
واملصاحلة. كل األجراءات التي إتخذناها بناءاً 
احلكومة   ظلت  احمللية.  املجتمعات  طلب  على 
بشكل  تعمل  املــركــز  مستوى  على  السودانية 

منذ  املثال،  احملــور. على سبيل  ذلك  فاعل يف 
يوليو٢٠١5، إنخرط والة واليات دارفور اخلمس 
يف  األمنية  للمسائل  للتصدي  آليات  وضع  يف 
اإلجــراءات مؤقته.  تلك  ولكن معظم  والياتهم. 
إستباقية  وســيــاســات  إجــــراءات  إلــى  نحتاج 
املستدام.  السام  حتقيق  أجــل  من  مستدامة 
ولكن  العالم  بقاع  جميع  يف  الصراعات  تندلع 
سلفاً  موضوعة  آلــيــات  هناك  وقــوعــهــا،  عند 
للتحقق أو التصدي لها. التتوفر تلك الضوابط 
نحن  السبب  لــهــذا  ــور  ــ دارف يف  املـــوازنـــات  أو 

موجودون هنا كبعثة.
أصـــــــداء  مـــن دارفــــــــور: طـــــورت الــيــونــامــيــد 
مـــؤخـــرًا إســتــراتــيــجــيــة لــلــتــصــدي لــلــصــراعــات 
عن  قليًا  حدثتنا  ها  دارفـــور.  يف  املجتمعية 

تلك اإلستراتيجية ؟
يونيو  يف  اإلستراتيجية  أُعتمدت  زاكــومــا:   
من هذه السنة وتقترح أن يعمل قسم الشؤون 
الوالئية  الــُســلــطــات  مــع  وثــيــق  بشكل  املــدنــيــة 
القبلي.  للعنف  للتصدي  املقدمة  يف  بوضعها 
جديدة  ليست  ذاتــهــا  حــد  يف  اإلستراتيجية 
وجه  على  األنشطة  معظم  القسم  نفذ  حيث 
اخلصوص والبعثة على وجه العموم. كموظفني 
بالقسم، قمنا بوضع تصور للعمل مع الوالة عبر 
ترشيح  يف  الــوالة  دور  ينحصر  رسمية.  آليات 
األفراد أو املؤسسات التي للعمل كحلقة وصل 

بني اليوناميد واحلكومة.
طرحه  قررنا  الفعلي،  بالتنفيذ  يتعلق  فيما 
احلكومة  ــك  ذل يف  مبــا  الــواليــة  مستوى  على 
وأصــحــاب  املتحدة  لــألمم  القطري  والــفــريــق 
يعطي  أن  مبجرد  لذلك  اآلخــريــن.  املصلحة 
نشرع  قدماً،  باملضي  األخضر  الضوء  الوالي 
املناسبة.  األنشطة  أو  املشروعات  تنفيذ  يف 
قد  اإلستراتيجية  تنفيذ  بــأن  القول  يسعدني 
أربــع  واليــات من أصل خمسة. مت  أنطلق يف 
تعيني والي جديد يف شرق دارفور مؤخراً ونأمل 

أن نبدأ العمل معه يف القريب العاجل.
ــور: اخــيــرًا، ما الــذي تــودون  أصــداء من دارفـ

حتقيقه من خال اإلستراتيجية اجلديدة؟
زاكوما: حسناً، ُقمنا بتحديد مؤشرين على 
والنزوح  الوفيات  من  احلد  الداخلي-  املستوى 
من خال تقليص الصدامات وتوقيع مزيد من 
إتفاقات السام. ولكن مقاييس النجاح ليست 
على الورق. يتوجب تعزيز السام النسبي الذي 
حتدثتم عنه إلى حقيقة مستدامة وطويلة االمد 

أصألهل دارفور.
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الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــرأة

تمثل النازحات في دارفور الشريحة  األكثر عرضة ألعمال العنف القائم على النوع 
االجتماعي أثناء ذهابهن ألداء األعمال اليومية. المواقد اإلقتصادية في استهالك 

الوقود التي قدمتها شبكة شرطيات اليوناميد للنساء في معسكرات النازحين 
أعطاهن اإلحساس باألمن.

اليوناميد تدعم النازحات بمواقد اقتصادية 
في استهالك الوقود

بقلم: محمد االمهدي
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نازحني  الى  دارفور  أهل  غالبية  النزاع  ل  حوَّ
والجئني يعانون شظف العيش يف املعسكرات 
البلدان املجاورة. وتتحمل  داخل املنطقة ويف 
الــنــســاء واألطــفــال الــعــبء األكــبــر مــن هــذا 
العيش  إلى  الشريحة  هذه  وتضطر  الصراع 
املليئة  البيئة  ذات  النازحني  معسكرات  يف 
يف منط  حتــوال  ذلــك  كــان  وقــد  بالتحديات. 
نــشــأوا  ــن  ــذي ال للكثيرين  بــالــنــســبــة  ــاة  احلــي
ــور  دارف يف  الريفية  املناطق  يف  وتــرعــرعــوا 
طبيعية  حياة  إعــتــبــاره  ميكن  مــا  الــى  وأدي 

النائية. املناطق  رغم قسوة احلياة يف 

ــة يف  ــصــادي الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــت
بالنسبة  خاصة  صعبة  الــنــازحــني  معسكرات 
تنظيم  يف  محوريا  دورا  يلعنب  الائي  للنساء 
املنزل وتربية األطفال واألعمال املنزلية األخرى 
البيئة  هــذه  مع  التكيف  ويتطلب  الصلة.  ذات 
العقلية  التعديات  من  العديد  إجــراء  املتغيرة 
النازحني  حــيــاة  لت  شكَّ اقــتــصــاديــا،  واملـــاديـــة. 
احتياجات  حيث  هائا  ل ضغطا  تشكِّ ومازالت 
املرء األساسية مثل الغذاء واملاء الصالح للشرب 
والرعاية  والتعليم  الصحي  والصرف  والنظافة 
يومي. أســـاس  على  تلبيتها  تتم  لــم  الصحية 

إلى جانب دورها األساسي داخل األسرة، 
املعسكرات  الدارفورية يف هذه  املرأة  تساهم 
حيث  ــــــــ  اليومية  اخلارجية  األنشطة  يف 
جتمع احلطب وجتلب املاء وتعمل يف الزراعة 
النساء دائما  وتربية احليوان. تتعرض هؤالء 
األختطاف  أو  التحرش  أو  االغتصاب  خلطر 
مسلحني  رجــال  قبل  مــن  األحــيــان  بعض  يف 
املاء. عندما يخرجن جلمع احلطب أو جلب 

إبان  باليوناميد  الشرطي  ن  املكوَّ يتفاعل 
ويقوم  النازحني  مع  بانتظام  اليومية  دورياته 
بــجــمــع املــعــلــومــات احلــيــويــة بــشــأن ظــروف 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  الناس 
شبكة  قــررت  لذلك  عملياته.  منطقة  داخــل 
شرطيات اليوناميد كجزء من أنشطتها إياء 
بدءا  النازحات  باحتياجات  خــاص  اهتمام 
املقتصدة  املــواقــد  صناعة  مشروع  بتدشني 
الــســام  مبعسكر   ٢٠١5 ــل  أوائـ يف  لــلــوقــود 

للنازحني يف شمال دارفور.
منذ  اليوناميد  شرطيات  شبكة  دعمت 
امرأة من مختلف   ١٠٠ أكثر من  ذلك احلني 
املقتصدة  املبتكرة  املــواقــد  بــهــذه  احملــلــيــات 
ليس  كبير  حد  إلى  املشروع  ويهدف  للوقود. 
أو  لإلعتداء  النساء  تعرض  خطر  تقليل  الى 
احلطب  جلب  الى  ذهابهن  عند  االغتصاب 
ــدرة  امل املــشــاريــع  أحــد  ــل  وإمنـــا ميــثِّ فحسب 
على  النساء  من  العديد  ع  يشجِّ حيث  للدخل 

بيع بعض املواقد يف السوق احمللي. 
هذه  تصنيع  يف  املستخدمة  املواد  وتشمل 
واألســاك  الرمال  للبيئة  الصديقة  املواقد 
عليها  احلصول  يسهل  والتي  واملاء  املعدنية 
البيئة  وحماية  املــيــاه  وحــدة  تــدعــم  محليا. 
توفير  خــال  مــن  املــشــروع  هــذا  باليوناميد 
الرئيسي  العنصر  وهي  تدويرها  املعاد  املياه 

يف صناعة مثل هذه املواقد.
مبركز  املشرفة  بكر،  أبــو  شادية  كشفت 
املعسكرات  من  النساء  بــأن  للمرأة  السام 
اجلنسي  التحرش  خلطر  أنفسهن   يعرضن 
احلــطــب.  فيها جلــمــع  يــخــرجــن  ــرة  م كــل  يف 
واخلطر أكبر بالنسبة النساء الائي يخرجن 
باحلمير حيث يتم خطف هذه احليوانات يف 
كثير من األحيان بواسطة مسلحني مجهولني 

منطقة  فــي  لــلــوقــود صنعت  مــقــتــصــدة  مــواقــد 
اليوناميد.  بواسطة  ذت  ونفَّ دارفــور  بجنوب  جــرف 
هدف المشروع الذي هو جزء من برنامج المشاريع 
وتقليل  البيئة  إلى حماية  للبعثة  السريع  األثر  ذات 
جمع  أثناء  النازحات  ضد  المحتملة  األمنية  المخاطر 

الحطب. تصوير مبارك باكو، اليوناميد.
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والضرب.  لاغتصاب  النساء  بعض  وتتعرض 
للوقود  املقتصدة  املواقد  »هذه  شادية  وقالت 
اليوناميد  شــرطــيــات  شبكة  قدمتها  الــتــي 
قلل  معسكرنا.  يف  النساء  حياة  انقذت  قد 
خطر  مــن  بالفعل  ــد  ــواق امل هــذه  اســتــخــدام 
حيث  واالغــتــصــاب  للضرب  النساء  تــعــرض 
انــخــفــض عـــدد الــنــســاء الــائــي يــذهــنب من 
وقــد  احلــطــب.  جلــمــع  الــغــابــة  إلــى  املعسكر 
من  أسرنا  رعاية  على  املبادرة  هذه  ساعدتنا 

نصنعها.« التي  املواقد  لبعض  بيعنا  خال 
 ٣٠ العمر  من  البالغ  أميرة  السيدة  تدعم 
عندما  منزلها  مــن  ــرت  ف نــازحــة  وهــي  عــامــا 
مفهوم  بشدة  تدعم   ٢٠٠٣ يف  الصراع  إندلع 
املنزل.  يف  للوقود  املقتصدة  املواقد  استخدام 
ــى أن املــشــروع ال يحد مــن خطر  إل وأشـــارت 
أشكال  مــن  وغــيــره  لــإلعــتــداء  النساء  تــعــرض 

العنف فحسب وإمنا يساعد بعض العائات يف 
احلصول على الدخل. وأضافت قائلة »هذا هو 
مشروع ملموس يدعم حقا نساءنا مبعسكرات 

النازحني. إنه مشروع جيد ومستدام.« 
ــمــاعــي، قــالــت  مـــن مــنــظــور الـــنـــوع االجــت
بالبعثة  االجتماعي  النوع  استشارية  وحــدة 
من  النوع  هــذا  تنفيذ  بــدء  بــأن  تعتقد  بأنها 
الــنــازحــني  مــعــســكــرات  معظم  يف  املـــبـــادرات 
ــذي  الــعــنــف ال ميــكــن أن يــســاهــم يف خــفــض 
العام  األمني  الوضع  بسبب  النساء  تواجهه 
ــو، املوظف  أودوجنــ ــال جـــورج  ق ــور.  ــ دارف يف 
باليوناميد»هذه  االجــتــمــاعــي  الــنــوع  بقسم 
تعرض  من  كبير  بشكل  خفضت  قد  املواقد 
املرأة حلوادث العنف اجلنسي والعنف القائم 
على النوع االجتماعي مبا يف ذلك االغتصاب 
الذي تتعرض له مبجرد خروجها من املناطق 

قللت  وقد  احلطب.  وجمع  املاء  اآلمنة جللب 
الــذي متضيه  الوقت  من  اآلن  املــبــادرة  هــذه 
وأصبح  الغابة  مــن  احلــطــب  جمع  يف  املـــرأة 
األنشطة  ملمارسة  الوقت  من  متسع  اآلن  لها 
الغذائية  املواد  بيع  مثل  األخرى  االقتصادية 
لتلبية  دخـــل  عــلــى  ــول  ــصـ واحلـ الـــســـوق  يف 
ذلك،  إلــى  باإلضافة  املنزلية.  االحتياجات 
للوقود  املقتصدة  املواقد  النساء  بعض  تصنع 

معيشتها.« لتحسني مستوى  بيعها  أجل  من 
النازحات  على  بالفائدة  املشروع  يعود  ال 
إبــان  ــداء  واإلعــت للتحرش  يتعرضن  الــائــي 
أيضاً  يساهم  وإمنــا  فحسب  احلطب  جلب 
قطع  من  احلــد  خــال  من  البيئة  حماية  يف 
للوقود  املقتصدة  املواقد  تعد  األشجار، حيث 
الطاقة.  توليد  يف  وعلمية  مبتكرة  وسيلة 
قطع  أن  هي  أحد  يجهلها  ال  التي  واحلقيقة 
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خال  مــن  البيئة  على  سلبا  يؤثر  األشــجــار 
األشجار  الــكــربــون.  انبعاثات  دورة  تعطيل 
فهي  إضــافــيــة  بيئية  فــوائــد  لها  ــور  دارفـ يف 
كما  التقليدية.  واألدوية  والغذاء  الظل  ر  توفِّ
إدارة  يف  املواقد  هذه  مثل  استخدام  يساعد 
تصنيع  يف  املستخدمة  القوالب  ألن  النفايات 

الورق. نفايات  املواقد مصنوعة من  هذه 
بوحدة  املوظف  بنقارو،  بكر  أبو  وأوضــح 
استخدام  محاسن  بــأن  باليوناميد  البيئية 
مساوئها  من  أكثر  للوقود  املقتصدة  املواقد 
لــلــوقــود قد  املــقــتــصــدة  املــواقــد  »إن  ــًا  ــائ ق
التصحر  مــحــاربــة  يف  بــالــتــأكــيــد  ســاعــدتــنــا 
ــادة  ــزي ــاخ ل جــزئــيــاً ملــســاعــدتــهــا يف خــلــق مــن

إمكانية هطول املطر يف دارفور«.
ــة  ــجــاب عــقــب الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح واالســت
ــة مـــن جــمــيــع األطـــــراف املــعــنــيــة،  ــي ــجــاب اإلي

بالتعاون  اليوناميد  شرطيات  شبكة  عملت 
زيــادة  على  اآلخــريــن  املصلحة  أصــحــاب  مــع 

املشروع. على هذا  التركيز 
النازحات أساسا يف متكني  تتركز تطلعات 
بنشاط  املشاركة  التعليم وحقها يف  املرأة نحو 
تنمية  يف  واملساهمة  القرار  صنع  عملية  يف 
الى  احلنني  ويبقي  السام.  وعملية  املجتمع 
يـــراود معظم نساء  الــذي  الــوطــن هــو احلــلــم 
دارفور الائي يعشن يف معسكرات النازحني. 
السلمي  والتعايش  االستقرار  يف  يأملن  فهن 
وذلــك  املنطقة  هــذه  يف  املستدامة  والتنمية 
لتمكينهم من العودة الى منط حياتهن السابقة.

ميثِّل إدخال هذه املواقد املقتصدة للوقود 
الى معسكرات النازحني إحدى الوسائل التي 
حتقيق  يف  باستمرار  اليوناميد  بها  تساهم 

الرفاه واألمن للنساء يف دارفور.

في 3 سبتمبر ٢٠١5، اجتمعت مجموعة 
من نساء دارفور بما في ذلك ممثالت 
معسكرات النازحين لمناقشة السبل التي 
يمكن أن تسهم في عملية السالم في 
باليوناميد  المجتمعية  التوعية  وحدة  قامت  دارفور. 
بتسهيل فعاليات هذا الحدث الذي عقد في الفاشر 
بشمال دارفور. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد.

لـــلـــوقـــود صنعت  مــقــتــصــدة  مـــواقـــد 
فـــي مــنــطــقــة جــــرف بــجــنــوب دارفـــــور 
ـــذت بــواســطــة الــيــونــامــيــد. هــدف  ونـــفَّ
ــذي هـــو جـــزء مـــن بــرنــامــج  ــ الــمــشــروع ال
حماية  ــى  إل للبعثة  الــســريــع  األثـــر  ذات  المشاريع 
للنازحات  المحتملة  األمنية  المخاطر  وتقليل  البيئة 
اليوناميد. باكو،  مبارك  تصوير  الحطب.  جمع  أثناء 

لــبــنــاء  أداة  هـــو  الـــفـــعـــال  ــل  ــواصـ ــتـ الـ
ــذا الــــصــــدد، عــقــد  ــ الــــســــالم. فــــي هـ
في  ــًا  دروسـ اليوناميد  شــرطــة  ضــبــاط 
ــي مــعــســكــرات  ــة فـ ــزي ــي ــل ــج ــغــة اإلن ــل ال
ــتــســهــيــل الــتــفــاعــل. ــن والـــــمـــــدارس ل ــيـ ــازحـ ــنـ الـ
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3
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تعتبر دارفور أولى الحاالت التي ناشدت فيها وسائل اإلعالم والسلك الدبلوماسي 
تجسيد مفهوم “مسؤولية الحماية” والذي ظل يتطور باستمرار لتحقيق أقصى 

غاياته كجزء من األهداف الرئيسة لليوناميد المقررة في هذا اإلقليم. تجسد 
الدوريات اليومية التي تضطلع بها اليوناميد هذا المفهوم بعمق.

حــمـــايـــة الــمــدنـــيـــيــــن:
خلفية عن الدوريات اليومية التي تجريها اليوناميد

إعداد صالح محمد 
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قوات حفظ السالم التابعة لليوناميد توفر الحماية للمزارعين الذين عادوا إلى 
خالل  دارفــور،  شمال  طويلة،  منطقة  في  األرض  لزراعة  األصلية  مناطقهم 
موسم األمطار الحالي. تجري البعثة دوريات يومية روتينية في دارفور كجزء من 

تفويضها األساسي. تصوير: محمد المهدي، اليوناميد.
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اليوناميد  تــوفــر  تــفــويــضــهــا،  مــن  وكــجــزء 
احلماية للنازحني على مدار الساعة يف محيط 
معسكرات  عــن  فــضــًا  البعثة،  فــرق  مــواقــع 
اإلقليم  أنحاء  مختلف  يف  القائمة  النازحني 
وكذلك العمل على تسهيل إيصال املساعدات 

اإلنسانية من قبل وكاالت األمم املتحدة.
للنازحني  مــعــســكــراً   9١ هــنــالــك  ــاً،  ــي حــال
وهنالك  ــور  دارفـ أنــحــاء  مختلف  يف  منتشرة 
لليوناميد  املجتمعية  للشرطة  مشتركة  مراكز 
املكون  يجري  املعسكرات.  هذه  من  سبعة  يف 
مشتركة  دوريات  بالبعثة  والعسكري  الشرطي 
محيطها.  ويف  املعسكرات  هذه  داخــل  يومية 
بيئة  الثقة وخلق  لبناء  الدوريات  صممت هذه 
إيصال  وتسهيل  اليومية  املهام  ألداء  للحماية 

وتنفيذ  للمحتاجني  اإلنــســانــيــة  املــســاعــدات 
بــرامــج تــوعــويــة عــن مــشــاريــع كــســب العيش 
على  والتحقق  فعالة  أمنية  تقييمات  وإجــراء 

األرض من املعلومات ذات الصلة بالبعثة.
تشمل الدوريات اليومية التي جتريها اليوناميد 
ومتوسطة  قــصــيــرة  دوريــــات  أســاســي  بشكل 
لتسهيل  املرافقة  على  عــاوة  املـــدى،  وطويلة 
سامة  وضمان  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
األمم  فريق  من  اإلنساني  املجال  يف  العاملني 
احلكومية. غير  واملنظمات  القطري  املتحدة 

البعثة  فريق  موقع  الى  بزيارة  مؤخراً  قمت 
إلستقاء  ــور  ــ دارف شــمــال  يف  طويلة  مبنطقة 
معلومات مباشرة عن أثر هذه الدوريات على 
السكان احملليني، وقد أفاد العديد من السكان 

وجلوأهم  متكررة  صراع  حاالت  عن  باملنطقة 
الى معسكرات النازحني باملنطقة.

انضممت  املنطقة  الى  يوم من وصولي  بعد 
رافقت  التي  األولــى  الصباحية  الــدوريــة  الــى 
إلــى  املــنــطــقــة  حـــدود يف  ــا  ب ــاء  أطــب منظمة 
ومن  للنازحني  نــايــرة  ــة  ودب ــدا  روانـ معسكري 
تلك  من  الهدف  كان  املعسكر.  إلى  العودة  ثم 
خاصة  املعسكرين،  سكان  توعية  هو  الدورية 
النساء واألطفال، مبخاطر املواد غير املنفجرة.

أطباء  منظمة  عيادة  االولــى  احملطة  كانت 
للرعاية  الوحيد  املكان  تعتبر  التي  حدود  با 
مدير  مع  باملنطقة. حتدثت  الطارئة  الصحية 
عبداملجيد  السيِّد  حــدود  با  أطباء  مشروع 
أحمد الذي أكد على احلاجة امللحة خلدمات 
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2

3

أيضاً أحد  التقيت  املنطقة.  طبية إضافية يف 
املرضى ويدعى موسى هارون وهو مزارع يبلغ 
من  العتداء  تعرض  قد  كــان  عاماً   ١7 عمره 
على  النار  أطلقوا  مسلحني  رجال  تسعة  قبل 
ــى جــزع شــجــرة حيث بقى  ــطــوه إل رجــلــه ورب
تكتشفه  أن  قبل  أيام  لعدة  ماء  أو  طعام  دون 
وتأخذه  املجاورة  القرى  سكان  من  مجموعة 
الطبيب  كشف  وقد  السودانية.  الشرطة  إلى 
املعالج للسيِّد موسى عند وصوله الى العيادة 
السوائل.  يف  شديد  لفقدان  تعرض  قد  بأنه 
العنف كهذه يف صفوف  أعمال  وقد أصبحت 
املدنيني األبرياء أمراً شائعاً يف دارفور وتهدف 
خفض  الى  اليوناميد  جتريها  التي  الدوريات 

هذه احلوادث باملنطقة.

1

2

3

إلى  عــادوا  الــذيــن  للمزارعين  الحماية  تــوفــر  لليوناميد  التابعة  الــســالم  حفظ  قــوات 
موسم  خالل  دارفــور،  شمال  طويلة،  منطقة  في  األرض  لزراعة  األصلية  مناطقهم 
تفويضها  من  كجزء  دارفور  في  روتينية  يومية  دوريات  البعثة  تجري  الحالي.  األمطار 

اليوناميد. المهدي،  محمد  تصوير  األساسي. 

يومية في معسكر  روتينية  دورية  باليوناميد خالل  السالم  في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، قوات حفظ 
رواندا الجديد للنازحين في طويلة، شمال دارفور. تصوير محمد المهدي، اليوناميد.

من  المتفجرات  عن  توعوية  دورة  باليوناميد  السالم  حفظ  قوات  أجرت   ،٢٠١٦ ٦ سبتمبر  في 
مخلفات الحرب للسكان في معسكر رواندا الجديد للنازحين في طويلة، شمال دارفور. تصوير 

محمد المهدي، اليوناميد.
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الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــايـــــــــــــة

للنازحني،  ــدا  روان معسكر  وصولنا  وعقب 
اهلل،  عبد  محمد  السيِّد  العمد،  رئيس  أطلق 
طبية  ومنشآت  املــأوى  لتوفير  عاطفياً  ــداًء  ن
منسوبي  شــكــر  نفسه  الــوقــت  ويف  إضــافــيــة 
وردد  للمعسكر.  حمايتهم  على  اليوناميد 
مشاعر  للنازحني  نــايــرة  دبــة  معسكر  سكان 
توعوية  حلملة  البعثة  أفــراد  ختام  يف  مماثلة 
عمدة  وحتدث  املنفجرة.  غير  املواد  مبخاطر 
العاقة  عــن  اهلل،  عبد  نــايــرة،  ــة  دب معسكر 
اجليدة القائمة بني اليوناميد وسكان املعسكر 
بالشرطة  متطوعاً   4٠ البعثة  بتدريب  واشاد 
للعمدة عبد  الذي أدى، وفقاً  املجتمعية األمر 
العنف  ملحوظ يف حاالت  انخفاض  إلى  اهلل، 

داخل وحول املعسكر.

يف اليوم التالي للزيارة، انضممت مرة أخرى 
دورية  يف  باليوناميد  السام  حفظ  قــوات  الى 
قرية  الى  واإلحتطاب  الزراعة  ملناطق  مشتركة 
كنجارة بالقرب من طويلة بهدف توفير احلماية 
إلى مناطقهم األصلية  الذين عادوا  للمزارعني 
وعند  األمطار.  موسم  أراضيهم خال  لزراعة 
الشيخ  املجتمع  قــادة  بأحد  التقينا  الــوصــول 
الدومة عبد اهلل الذي أبلغنا أن نحو ٦٠٠ أسرة 
الــزراعــة  إلــى القرية خــال موسم  قــد عــادت 
طويلة  محلية  معتمد  قبل  من  تطمينات  بعد 
الشيخ  وطلب  لهم.  األمــن  بتوفير  واليوناميد 
الدومة من البعثة مضاعفة دورياتها يف املنطقة 
وحثها على إنشاء مركز للشرطة املجتمعية يف 
القرية حلماية املزارعني وتسهيل عمليات العودة 

الطوعية لآلخرين. وأضاف الشيخ الدومة قائًا 
»نشعر باألمان يف وجود دوريات اليوناميد نظراً 
ألنَّ قريتنا ليست آمنة بشكل كاف للزراعة بسبب 

انعدام األمن بسبب مسلحني مجهولني.«
الدورية يف جولة تفقدية  واصلت مع فريق 
املــزارعــني  وتوعية  املنطقة  يف  املـــزارع  على 
املنفجرة  غير  الــذخــائــر  مبخاطر  العائدين 
لضمان  اتباعها  يجب  التي  األمنية  والتدابير 

سامتهم، قبل العودة الى املعسكر.
التي طرحت  احلــاالت  أولــى  دارفــور  تعتبر 
الدبلوماسي  والسلك  اإلعـــام  وســائــل  فيها 
والــذي  احلماية«  »مسؤولية  مفهوم  جتسيد 
غاياته  أقصى  لتحقيق  باستمرار  يتطور  ظل 
كجزء من األهداف الرئيسة لليوناميد املقررة 
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أص

يف هذا اإلقليم. جتسد الدوريات اليومية التي 
تضطلع بها اليوناميد هذا املفهوم بعمق.

األمم  فريق  مع  بالتنسيق  اليوناميد  تنفذ 
املدنيني  حماية  استراتيجية  القطري  املتحدة 
والتي تشمل ليس فقط املساعدة على التدخل 
الــصــراع  منع  أيــضــاً  تشمل  ولــكــن  اإلنــســانــي 

واالستجابة والعدالة واإلنعاش والتنمية.
طويلة،  فريق  مبوقع  األمــن  ملسؤول  ووفــقــاً 
التي  التحديات  بعض  هنالك  أدانسي،  بنسون 
تواجه قوات حفظ السام باليوناميد يف تنفيذ 
أنشطة احلماية وتتمثل يف التضاريس الصعبة 
واحلواجز  املواتية  غير  اجلغرافية  والظروف 
إلى  الوصول  منع  قضايا  على  عاوة  اللغوية، 
املناطق الرئيسية التي جتري فيها الصراعات. 

األمطار،  موسم  »خال  أدانسي  السيد  ويقول 
متاحة  غير  العمليات  مناطق  معظم  تصبح 
الطني  مــن  سميكة  طبقات  بسبب  لــلــوصــول 
حركتنا  يعيق  وهذا  والوديان.  األنهار  وفيضان 
الغذائية  املواد  حتمل  التي  الشاحنات  وحركة 
للنازحني  اإلنسانية  املساعدات  من  غيرها  أو 

ألنها تتعثر بسبب الوحل. وقد تستغرق استعادة 
وجهتها  الى  والوصول  الشاحنات  هذه  القوات 
النهائية وقتا طويا تصل حتى الى أيام.  العامل 
احلاسم اآلخر هو إدارة توقعات النازحني وعدم 
التابعة  السام  قوات حفظ  بتفويض  معرفتهم 
للبعثة مقارنة بالتفويض اإلنساني لفريق األمم 
املتحدة القطري، على الرغم من أّن قوات حفظ 
السام باليوناميد تبذل كل جهد ممكن لتثقيف 

وتوعية سكان دارفور بشأن أهداف البعثة.
لقوات  الــواســع  الــوجــود  يعتبر  ذلــك،  ومــع 
وعدد  دارفــور  أنحاء  جميع  يف  السام  حفظ 
جميع  يف  جتريها  الــتــي  اليومية  الـــدوريـــات 
خفض  يف  تسهم  التي  الــعــوامــل  مــن  املناطق 

الهجمات ضد املدنيني بشكل تدريجي. 
يف املتوسط سنوياً، يجري األفراد العسكريني 
منها  روتينية  دوريــة   55٦٠١ نحو  باليوناميد 
45874 دوريات قصيرة املدى و٢٦48 دوريات 
و٢5٣5  ليلية  ــات  دوري و١9٢٦٣  املــدى  بعيدة 
مرافقة  و١٦٣١٠  اإلنسانية؛  للقوافل  مرافقة 

للقوافل اللوجستية واإلدارية. 
بالبعثة  الشرطي  املكون  يجري  جانبه،  ومن 

75١٠٠ دورية يف مختلف أنحاء دارفور. 
احلكومة  قبول  يعتبر  ــك،  ذل على  وعـــاوة 
احلماية  دور  اليوناميد  تلعب  بأن  السودانية 
الرئيسية  اجلهة  تظل  بأن  نفسه  الوقت  ويف 
املــســؤولــة عــن أمـــن املــدنــيــني هــو أحـــد أهــم 
اخلـــطـــوات املــلــمــوســة نــحــو حتــقــيــق الــســام 
املستدام لهذا الشعب الذي يعاني من الصراع.

دارفـــور  يف  االنــتــعــاش  عملية  أّن  حــني  يف 
إلنعاش  قوية  حاجة  هناك  حديثة،  زالــت  ما 
التحتية  البنية  العائدين وبناء  االقتصاد ودعم 
أن  األهــمــيــة مبــكــان  مــن  واآلن،  ــة،  األســاســي
الدولي  واملجتمع  السودانية  احلكومة  تواصل 
واالعتراف  معاً  العمل  واليوناميد  اإلنساني 
حياة  نوعية  لتحسني  األساسية  مبسؤولياتهم 

الناس يف دارفور.

كان قبول السودان بنشر 
اليوناميد لإلضطالع بدور 
الحماية أحد أهم الخطوات 

الملموسة نحو إنهاء 
الصراع في دارفور.

في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، قوات حفظ السالم باليوناميد 
خالل دورية روتينية يومية في معسكر رواندا الجديد 
للنازحين في طويلة، شمال دارفور. تصوير: محمد 

المهدي، اليوناميد.
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة



27 أصداء من دارفور

جهود اليوناميد في الوساطة بين 
المجتمعات المحلية في دارفور 

الشؤون  ٢٠٠8، ظل قسم  العام  إنشائه يف  منذ 
الــكــثــيــر من  يــبــذل  الــيــونــامــيــد  املــدنــيــة يف 
ــات الــوســاطــة  ــي ــل ــود لـــدعـــم عــم ــهـ اجلـ
املتنازعة  احملــلــيــة  املجتمعات  بــني 
اشــتــمــلــت  ــد  ــ وقـ دارفــــــــور.  يف 
كشف  ــى  عــل اجلـــهـــود  هـــذه 
ــد إشــــارات االنـــذار  وحتــدي
ــيــة  ــوقــائ ــكــر والـــتـــدابـــيـــر ال ــب امل
ــقـــدرات ومــســاع ملــعــاجلــة  وبــنــاء الـ
للصراعات  املتعددة  اجلذرية  األسباب 
األرض  ملكية  حقوق  قبيل  من  املجتمعية 

الطبيعية. املوارد  على  والصراع 

وتيرة  مــن  للحد  املتخذة  للتدابير  دعمها  إطــار  ويف 
اليوناميد  نظمت  والــرعــاة،  املزارعني  بني  الصراعات 
سام  حملة   ٣٦ تنظيم  إلى  إضافة  حوارياً،  لقاًء   ١5٣
ألف   ١٢ شملت   ،٢٠١٦ إلــي   ٢٠١5 مــن  الفترة  خــال 
هذه  أثمرت  وقد  دارفــور.  أنحاء  مختلف  من  مشاركاً 
احلمات عن عودة أكثر من ٦ آالف من املزارعني 
قراهم يف  إلى  النازحني  املوسميني مبعسكرات 

دارفور. بشمال  كورما  محلية 

ــة  ــي ــؤون املــدن ــشــ ــ يـــواصـــل قــســم ال
احمللية  الــســلــطــات  مــع  الــعــمــل 
والشركاء  األهلية  واالدارات 
احملــــلــــيــــني اآلخـــــريـــــن 
الصراعات  ملعاجلة 

  . ملجتمعية ا
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مقابــــــلة

آلة  من  بالقرب  يقف  دارفــور،  شمال  الفاشر،  في  دينار  علي  السلطان  متحف  في  خاطر،  فاضل  الفاشر،  جامعة  في  والمحاضر  المعروف  الفنان 
اليوناميد. المهدي،  محمد  تصوير  »نحاس«.  تسمى  قديمة  موسيقية 

توثيق الموسيقى الدارفورية:
مقابلة مع الفنان الفاضل خاطر 

الفنان الدارفوري الفاضل خاطر يتحدث حول مشروعه في توثيق الموسيقى الدارفورية ودور الموسيقى المحلية 
في الحياة اإلجتماعية ونشر ثقافة السالم.

مياحي آالء  بقلم 

١98٦ يف  املــولــود يف  الــفــاضــل خــاطــر،  يُــعــد 
دارفــور،  بشمال  طويلة  محلية  يف  تارني  قرية 
الذين  القائل  الدارفوريني  االكادمييني  أحد 
دارفور  يف  املوسيقية  الفنون  يف  بحوثا  أجــروا 
واألثر  التاريخي  للتطور  أعمق  فهم  خلق  بغية 

لها.  اإلجتماعي 

يف  ــي  ــ األول تعليمه  خــاطــر  الــســّيــد  تــلــقــى 
دارفور ثم إنتقل إلى اخلرطوم حيث حصل عام 
املوسيقى،  يف  البكالوريوس  شهادة  على   ٢٠١٢
ــكــمــان، مــن كــلــيــة املــوســيــقــى  ــة ال تــخــصــص آلـ
والدراما، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 
وقد حصل على درجة املاجستير يف املوسيقى، 

والغنائي  اإليقاعي  التنوع  عن  اطروحة  من 
االجتماعية،  احلــيــاة  يف  ودوره  ــور  دارفـ يف 

 .٢٠١٦ عام 
عرضاُ  تلقى  وجــيــزة،  بفترة  التخرج  بعد 
يعمل  يزال  ال  حيث  الفاشر،  جامعة  يف  للعمل 

كمحاضر. هناك 
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السيد خاطر  دارفــور  من  أصــداء  حــاورت 
الدارفورية  املوسيقى  توثيق  يف  مشروعه  حول 
يف  احمللية  املوسيقى  ودور  مؤخراً  تبناه  الــذي 

احلياة اإلجتماعية ونشر ثقافة السام.
أصـــداء مــن دارفـــور: بـــادرت مــؤخــرًا مبشروع 
تــوثــيــق املــوســيــقــى الــدارفــوريــة، حــدثــنــا عــن هــذا 

املشروع ومالذي دفعك الى القيام به؟ 
قيامي  بعد  املــشــروع  فكرة  جــاءت  خــاطــر: 
مني  تطلب  والــذي  املاجستير  ألطروحة  ببحث 
البحث املعمق عن كل ما هو متاح من املوسيقى 
الــتــراثــي واحلــديــث منها.  واألغــانــي احملــلــيــة، 
مكتوبا  ليس  معظمها  أن  هو  نظري  لفت  ومــا 
النوتات،  وهي  الكاسيكية  العاملية  بالطريقة 
فقط  سماعي  بشكل  وتداولها  تأليفها  مت  بل 
ألبوم  بشكل  استوديو  يف  تسجيله  مت  وبعضها 
ليس  وبــالــتــالــي  املــغــنــي،  أو  باملوسيقي  خــاص 
كمرجع  الــدارفــوريــة  املوسيقى  يوثق  ما  هناك 
من  كــجــزء  عليها  ولــلــحــفــاظ  للمهتمني  ــام  عـ
الى  دفعني  ما  وهذا  لدرافور.  الثقايف  املــوروث 
تصنف  معلومات  بشكل  التوثيق  القيام مبشروع 
النوع  حسب  كــل  احمللية  واألغــانــي  املوسيقى 
املوسيقي الذي تنتمي اليه والفترة الزمنية التي 
كانت متداولة خالها. كما جمعت هذه األغاني 
بشكل ملفات موسيقية رقمية حصلت عليها من 
يتعارض  ال  وبشكل  االنترنت،  ومصادر  الفنانني 
لقد  املالكة.  للجهات  الفكرية  امللكية  حقوق  مع 
قمت بتسجيلها على أقراص مدمجة، واملشروع 
منه  االنتهاء  بعد  وأأمــل  التنفيذ،  قيد  يــزال  ال 
املوروث  أكون قد قدمت مرجعا موثوقا عن  أن 
املوسيقية  للمحتويات  يقدم  حيث  املوسيقي 
بــصــورة عــلــمــيــة حتــلــيــلــيــة، وســيــكــون مــتــوفــراً 
للمهتمني من أهل دارفور واملؤسسات ألغراض 

البحث.
أصداء من دارفور: وهل هناك جهة حكومية 

او خاصة تقدم الدعم ملشروعك هذا؟
خاطر: كا لم اتلقى أي دعم للمشروع من 
إمياني  إن  اخلاصة.  اواملؤسسات  الدولة  قبل 
بأهمية هذا املشروع، رغم عدم توفر الدعم من 
الفن  هــذا  توثيق  الــى  دفعني  ما  هو  جهة،  أي 
ثقافات  دارفـــور  بإقليم  يوجد  حيث  األصــيــل، 
عديدة  أنــواع  طياتها  يف  حتمل  غنية  مختلفة 
ميكنها  والتي  املوسيقى  بضمنها  الفنون،  من 
البيئات  يف  إختافهم  على  الناس  بني  التقريب 
واللغات واجلذور، وأنا أؤمن انه ميكن حل جميع 
ووظفت  ما  اذا  املوسيقى  خال  من  املشكات 

بصورة صحيحة.
أصــداء من دارفـــور: وهــل ستوثق فيما بعد 
هذه املكتبة املوسيقية من خال االنترنت، مثا 
انــشــاء مــوقــع الــكــتــرونــي خــاص بــهــا، لكي تتوفر 

بسهولة لعامة الناس؟

األنترنت  على  توثيقها  أعتزم  نعم؛  خاطر: 
الذين ستدرج اعمالهم  الفنانيني  وبالتعاون مع 
كهذا  الكترونيا  موقعا  أن  وأتوقع  املوقع.  يف 
دارفور  أهل  من  الزوار  من  الكثير  له  سيكون 
ألن  اخــرى،  دول  من  وحتى  عامة  والــســودان 
باألمكان  وأصبح  صغيرة  قرية  أصبح  العالم 
إيـــصـــال مـــادتـــك جلــمــيــع الـــنـــاس عـــن طــريــق 
انشاء  تنفيذ  عن  يعيقني  ما  حاليا  االنترنت. 

وتقنية. اقتصادية  أسباب  هو  املوقع 
أصـــداء مــن دارفــــور: هــل األغــانــي احملــلــيــة 
أم  الغربية  باملوسيقى  أكــثــر  مــتــأثــرة  اجلــديــدة 

التراثية؟ باملوسيقى 
باملوسيقى  تأثر  هنالك  بالطبع  خــاطــر: 
الفضائية  القنوات  يف  متوفرة  فهي  الغربية 
االجتماعي.  الــتــواصــل  ووســائــل  واالنــتــرنــت 
ابناء اجليل  الى ضعف اهتمام  أدى  وهذا قد 
آخر  جانب  من  التراثية،  باملوسيقى  احلالي 
املناسبات  عــن  دارفـــور  ســكــان  بــعــض  تخلى 
التراثية  املوسيقى  فيها  تــؤدى  كــانــت  الــتــي 
األقليم. بها  مر  التي  األمنية  للظروف  نتيجة 

لكن هنالك أيضا موسيقى محلية تؤلف اليوم 
من اإليقاعات احمللية مصحوبة بآالت موسيقية 
هذا  برزوا يف  فنانون  وهنالك  وتقليدية،  حديثة 
الفنان  مثل  األعــام  يف  ووجــدوا حظهم  املجال 
عمر احساس وأحمد شارف ومبارك املنصوري 
وأخرون ال يتسع املجال هنا لذكرهم كلهم. وقد 
عن  الدارفورية  املوسيقى  بتطوير  هــؤالء  قاموا 
طريق إدخال آالت موسيقية حديثة مع االحتفاظ 

باملفردات وااليقاعات احمللية التقليدية. 
ــــف تــــرتــــبــــط  ــيـ ــ أصـــــــــــداء مــــــن دارفـــــــــــــــور: كـ
بـــاملـــنـــاســـبـــات  درافـــــــور  ــلـــيـــة يف  املـــوســـيـــقـــى احملـ

واخلاصة؟  العامة  االجتماعية 
تـــرتـــبـــط مــعــظــم  خــــــاطــــــر: يف دارفــــــــور، 
فمثًا،  مباشراً.  ارتباطاً  باملوسيقى  املناسبات 
املوسيقى  دائما  تصاحبها  واألعــراس  األعياد 
واألغاني والرقص الشعبي وذلك إلبهاج الناس 
املهرجانات  أمــا  السعيدة.  املناسبة  تلك  يف 

بضرب  مصحوبة  فتجدها  احلكومية  واملراسم 
والصيد  النفير  مناسبات  كــذلــك  الــنــحــاس. 
وثيقاً  ارتباطاً  بها  مرتبطة  املوسيقى  ان  جتد 
احلرب  مناسبات  ويف  الطبيعة.  حملاكاة  وذلك 
غناء  كذلك  عسكرية  موسيقى  تعزف  أيضا 
ساحات  يف  للجنود  يغنني  الــاتــي  احلكامات 
دارفور  املناسبات يف  املعركة وغيرها، كل هذه 

باملوسيقى.   مباشرة  بصورة  مرتبطة 
العازفن يف  ماذا عن  دارفــور:  أصــداء من 
بشكل  والعزف  املوسيقى  تعلموا  هل  دارفــور، 
ذاتـــي  بــشــكــل  تــعــلــم  مــعــظــهــم  ان  أم  ــادميــــي  اكــ

السمع؟ على  اعتمادا 
الــعــازفــني  مــن  كبير  عــدد  يــوجــد  ــر:  ــاطـ خـ
طريق  عــن  تعلموا  معظمهم  لكن  دارفـــور  يف 
معاهد  وجــود  لعدم  وذلــك  الــفــردي  االجتهاد 
إلــى  بــاإلضــافــة  بــاالقــلــيــم.  املــوســيــقــى  لتعليم 
ورثوها  والتي  احمللية  الشعبية  اآلالت  عازيف 

اجدادهم. من 
الشباب  بعض  درس  األخــيــرة  ــة  اآلون يف 
درافــور،  خــارج  احترافية  بصورة  املوسيقى 
وجود  لعدم  األقليم  خارج  ظل  معظمهم  لكن 
ميــارســوا  كافية  موسيقية  ومعاهد  أنشطة 
التدريس.  او  بالعزف  ســواء  املوسيقى  فيها 
مركز  تأسيس  مؤخراً  مت  انه  بالذكر  وجدير 
مركز  وهــو  الــفــاشــر  ــور” يف  ــ دارف “شــجــون 
وقد  اكادميي  بشكل  املوسيقى  لتعيلم  خاص 

دارفور.  يف  نوعه  من  الوحيد  يكون 
أصداء من دارفور: هل هناك آالت موسيقية 

معينة تستخدم عادة يف االغاني التراثية؟
موسيقية  آالت  هنالك  بالطبع  خـــاطـــر: 
فمثا  ــة،  ــي ــراث ــت ال األغـــانـــي  يف  مــتــخــصــصــة 
تستخدم  الــديــنــاريــة(  )غــنــاء  السيرة  أغــانــي 
الكيتا  غناء  وهناك  فقط.  الدلوكة  آلة  فيها 
آلة  كــذلــك  الكيتا.  آلــة  فيه  تستخدم  ــذي  ال
الشعبية.  الرقصات  عادة  ترافق  التي  النقارة 
كيكي،  األم  آلة  فيه  تستخدم  الهّداي،  وغناء 
املراسم  اعان  تصاحب  التي  النحاس  آلة  و 

والرسمية. الشعبية 
أصــداء من دارفــور: هل ال تــزال هذه اآلالت 
من  كجزء  عليها  احلفاظ  يتم  وكيف  تستخدم 

التراث املوسيقي لدارفور؟
هذه  من  قليل  عدد  احلقيقة  يف  خــاطــر: 
الــتــوجــه  بــســبــب  يــســتــخــدم،  ــزال  يـ ال  اآلالت 
املوسيقى  أســلــوب  الــى  والــعــزف  التلحني  يف 
طريق  عن  فيتم  عليها  احلفاظ  أما  الغربية. 
وحفظها  جتديدها  أو  جديدة  آالت  صناعة 
مركز  حاليا  يوجد  ال  ولكن  مناسب.  مكان  يف 
التقليدية  املوسيقية  اآلالت  جلمع  متخصص 
يف دارفور حتى تكون جزءاً من احلفاظ على 

الدارفورية. للموسيقى  املوروث 

السالم  أن يعم  “أأمل 
ودارفور  السودان  كل 

نسعى  وأن  خاصة.  بصفة 
المستدامة  التنمية  نحو 

وطن  أجل  من  ونتحد 
الحرب  ويالت  من  معاف 

أبواب  وتكون  والعنصرية 
لكل  مفتوحة  السالم 

أهل  دارفور.”



أصداء من دارفور30

بات اليوم أقل مما كان عليه يف املاضي وذلك ألن 
السام  بتحقيق  برغبون  أصبحوا  الناس  معظم 
والتعايش بشكل سلمي بني بعضهم البعض حيث  
ودمــرت  كثيرة  ــاً  أروحـ قــد حصدت  احلــرب  أن 
أغاني  أما  وثقافياً.  واجتماعياً  اقتصادياً  الباد 
توجه  وقد  كبيرة  بصورة  انتشرت  فقد  السام 
السام  أغاني  نحو  واملغنيني  املوسيقني  معظم 
ونبذ  واحملبة  السام  الى  تدعو  اعماال  وأنتجوا 

التعصب االعمى.
أصـــــــداء مــــن دارفــــــــــور:  بــــرأيــــك، هــــل ميــكــن 
عــدة مغنين  فيها  يغني  دارفــوريــة  أغنية  تقدمي 
السام  تعزيز  الــى  تهدف  القبائل  مختلف  مــن 

واملصاحلة بن مختلف الفئات؟
مــا توفر  اذا  تــأكــيــد ميــكــن،  بــكــل  خــــاطــــر: 
تعرف  ال  فاملوسيقى   ، والفني  ــادي  املـ الــدعــم 
اذا  والــعــرق، وأغنية مثل هــذه  والــلــون  احلــدود 
الناس سواء على االنترنت  ما انتشرت وسمعها 
الفضائية  والقنوات  اخلاصة  املناسبات  يف  او 
دارفور  أهل  جميع  تشجع  ان  ميكنها  والراديو، 
بالتراضي  اخلافات  وحل  واحملبة  الوحدة  الى 

بني كل الفئات.  
أصداء من دارفور: يف اخِلتام، ماهي الرسالة 

التي تّود إن تقدمها إلى أهل دارفور؟
السودان  كل  السام  يعم  أن  أأمــل  خــاطــر: 
التنمية  نحو  وأن نسعى  ودارفور بصفة خاصة. 
من  معاف  وطن  أجل  من  نتحد  وأن  املستدامة، 
ويات احلرب والعنصرية وتكون أبواب السام 

مفتوحة لكل أهل  دارفور.

أصــداء من دارفـــور: وهــل هناك أغاني تؤدى 
من قبل النساء فقط يف دارفور؟

خاطر: بالتأكيد هنالك غناء خاص بالنساء، 
اخلاصة  واحلــنــاء  السيرة  غناء  هنالك  فمثًا 
اثناء  بالغناء  يقّمن  حيث  ــور،  دارفـ يف  بالعرس 
مراسم احلناء للعريس والعروس. وغناء الهدهدة 
يعتبر من املوروثات الشعبية السامية التي تسهم 
الناحية  من  سليمة  بطريقة  األطفال  تربية  يف 
التي  األغاني  من  وهي  والسلوكية،  االجتماعية 
الثقافة  على  الطفل  تربية  بقصد  األم  ترددها 
تتميز  احلميدة،  ــاق  واألخـ واألدب  املجتمعية 
تصف  حيث  املــفــردات  يف  والبساطة  بــالــهــدوء 
لدينا  وجــاه.  وكــرم  بطولية  بصفات  طفلها  األم 
تــرددهــا  الــتــي  األغــانــي احمللية  مــن  كبير  عــدد 
أيضا غناء احلكامة،  األمهات لألطفال. وهناك 
وهي الشاعرة واملغنية التي تؤدي الغناء بطريقة 
مرجتلة حسب األحداث التي أمامها. وهي أحد 
أوجه املجتمع ولها دورها االجتماعي البارز. يرى 
ما  بخطر  املجموعة  تشعر  عندما  أنــه  البعض 
تلقائي  أول رد فعل  يهددها ويهدد وحدتها فأن 
الشعر  يف  املتمثل  التراث  الى  الرجوع  هو  يكون 
والــذي  احلكامة  غناء  دور  يأتي  وهنا  والغناء 
املجموعة  أجــل  مــن  والتضحية  للدفاع  يُسخر 

واألهل. 
أصداء من دارفور: هل الزالت أغاني احلرب 
ــع بـــدارفـــور ام ان أغــانــي  تــغــنــى عــلــى نــطــاق واســ

السام اصبحت اكثر انتشارا منها؟ 
خاطر: باحلقيقة ان الغناء اخلاص باحلرب 

ــور: هــل لــكــل أغــنــيــة رقصة  ــ أصــــداء مــن دارفــ
تراثية تقليدية تقدم معها ام ليس بالضرورة؟

بها.  خاصة  رقصة  أغنية  لكل  نعم  خــاطــر: 
ذات  الرقصة  تصاحبه  الهجوري  غناء  فمثًا، 
القفز العالى املتناسق بني الفتاة والفتى. كذلك يف 
رقصة الفيرانقابية وهي من الرقصات التي كانت 
مُتارس يف مناسبات اخلتان وأصبحت اليوم تُؤدى 
واستقبال  كالزواج  األفــراح  مناسبات  جميع  يف 
وتصاحبها  والتخريج،  العشائر  وزعماء  األُمــراء 
عليها  يعزف  الرقبة  على  حُتمل  )ُطْمبَل(  نقارة 
قبل  من  والرقص  الغناء  مبصاحبة  واحــد  رجل 

النساء.
أصداء من دارفور: ماذا عن األزياء؟ هل هناك 
ــاء خــاصــة بــكــل رقــصــة مــرافــقــة مــع األغــنــيــة؟ أزيــ
الرقصات  من  العديد  هنالك  نعم،  خــاطــر: 
التندي  رقصة  فمثا،  بها.  خاصة  أزيــاء  لديها 
ملــجــمــوعــة الــكــنــني )الــــطــــوارق( يـــرتـــدي فيها 
يُلبس  القرمبوبو  يسمى  كامل  زي  الــراقــصــون 
إذ  للرقصة  معنى  ال  وبدونه  الرقصة  أداء  عند 
حركة  مــع  املثير  اجلمالي  اجلــانــب  سينقصها 
رقصة  كذلك  الرقصة.  أداء  أثناء  الكبير  الثوب 
من  فابد  النساء  جانب  من  وخاصة  اجلــراري 
ارتداء الثوب السوداني عند تأديتها. هناك أيضا 
الكبيرة  العباءة  ــداء  ارت من  البــد  الـــّددز،  رقصة 
له  وهذا  الرقصة  أداء  بالرجال حلظة  اخلاصة 
تخص  الرقصة  هذه  أن  حيث  االجتماعي  دوره 
الكبار والبد من لبس مابس الكبار. ولكن هنالك 
أصأيضاً بعض الرقصات ال يشترط فيها زي محدد. 

فرقة موسيقية تعزف على آلة محلية تسمى »نقارة« خالل حدث نظمته اليوناميد للتواصل مع الجمهور في الفاشر، شمال دارفور. تعرف دارفور بثقافتها 
اليوناميد. المهدي،  المتنوعة. تصوير محمد  الغنية 

مقابــــــلة
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الفنان المعروف والمحاضر في جامعة الفاشر، فاضل خاطر، في متحف السلطان 
علي دينار في الفاشر، شمال دارفور. تصوير محمد المهدي، اليوناميد.
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