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أفردت قوات الدعم السريع قطاع جنوب دارفور مساحات للتواصل اﻹجتماعي
واﻷبعاد اﻹنسانية والخدمية عبر الشراكات الفاعلة مع مجتمع الوﻻية وتبنت
العديد من المُ بادرات من أجل خدمة المجتمع وتقديم ما تيسر في الجوانب
الصحية والخدمية واﻹنسانية بجانب القضايا اﻻجتماعية اﻷخرى ولتلمس
هذه المجهودات عن قُرب جلسنا في المساحة التالية إلى قائد قطاع الدعم
السريع بوﻻية جنوب دارفور اللواء بشير آدم عيسى وخرجنا منه بالحصيلة
اﻻتية:

ﺷﺎﺭﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭﻧﻘﻞ ُﻃﻼﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻕ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺄﺱ
ﻻ عن قطاع
فـــي البدء لنتحـــدث أو ً
جنوب دارفور؟
ﻻ دعنا نؤكد أن قوات الدعم
نعم...أو ً
الســـريع هي قوات قوميـــة لها قانون
ينظـــم العﻼقات بينها والمؤسســـات
المدنية والعســـكرية اﻷخـــرى ..وهي
تقف مـــع كل المكونات في خط واحد
وجاءت لخدمة المواطن .
وهـــذا القطـــاع أكبـــر القطاعـــات
بالوﻻيـــات ومـــن أوائـــل القطاعـــات
المنشـــأة ..وظـــل يتقـــدم بمبـــادرات
متعـــددة خاصـــة المســـائل اﻷمنيـــة
ووقف النزيف القبلي  ..يوجد هنا ٢١
محلية وعـــدد  ٨٥قبيلة لذا هي كثيرة
الصراعات وظللنـــا نقدم مبادرات من
وقت ﻵخر لوقف هذا النزيف ..
هل هناك أدوار أخرى؟
نعـــم ...كذلـــك قواتنا تقـــوم برتق
النســـيج اﻻجتماعـــي ومشـــاركة
المواطنين بالمناســـبات اﻹجتماعية
والخدمية واﻵن هناك جانب مهم جد ًا
وهو تأمين الموسم الزراعي
ونحن نستبشر خير ًا بهذا الموسم
وأود أن أقول أن قوات الدعم السريع
ظلـــت لفترات طويلة تطلع بدورها في
تأمين الموسم الزراعي بوﻻية جنوب
دارفور ..
ولكـــن هل هناك محليات أكثر تأثر ًا
بتلك اﻻحتكاكات ؟
تصنيـــف
بالتأكيد...وهنـــاك
للمحليـــات منهـــا محليتـــي كأس،
والملـــم ،ومحلية بليل باعتبارها أكثر
المحليات التي بها مراحيل وبالتالي
تحـــدث فيها احتـــكاكات بين مكونات
المجتمـــع اﻷخرى لذا حســـب خطتنا
وضعنا قوة ..بمحلية كأس وشـــطايا
وقد أبلت بﻼء حسن ًا للموسم السابق
واﻵن أكملـــت تأمين الموســـم ٢٠٢٢
م.ولدينـــا قوات منتشـــرة بالمحليات
اﻷخرى كذلك.
ما هـــو دور القطاع في تعزيز مبدأ
التعايش السلمي ؟
القطـــاع فـــي إطـــار المســـؤولية
المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي
بيـــن المكونـــات عقدنـــا أكثـــر من ٧
مؤتمرات للقبائـــل ومؤتمر النضيف
الذي قـــام به قائد ثاني قـــوات الدعم
الســـريع في ٢٠٢٠م مؤتمر عام جمع
اﻹدارات اﻷهليـــة بجنـــوب دارفـــور
وشـــرق دارفور ..وكان هو اﻷســـاس
واللبنة اﻷولى للمصالحات القبلية ثم
تواصلت المؤتمـــرات برعاية النائب
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ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺯﻳﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺔ
اﻷول لرئيس مجلس السيادة الفريق
أول محمد حمدان دقلو.
الوضـــع اﻷمنـــي بوﻻيـــة جنـــوب
دارفور؟
وﻻية جنوب دارفور تنعم بأمن تام
هذا العـــام مما أدى ﻻســـتقرار العام
الدراســـي ونتوقـــع أن تكـــون نتيجة
الشـــهادة الســـودانية واﻷساس لهذا
العام أكثر من ممتازة .
بشـــراكة مـــع لجنـــة أمـــن الوﻻية
واللجنة العليا ﻻمتحانات الشـــهادة
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الســـودانية ..ونشـــير هنـــا الـــى أن
قـــوات الدعـــم الســـريع تغطـــي كل
المراكز والمخـــازن التي تحفظ فيها
اﻻمتحانات..كما شـــاركت في ترحيل
طﻼب شـــرق جبـــل مرة الـــى محلية
كأس...وقواتنـــا اﻵن تكفلت بإعاشـــة
وترحيـــل لمـــدة أســـبوعين للطـــﻼب
وتأمين الطﻼب الذيـــن يتم ترحيلهم
من محلية ﻷخرى فـــي المناطق التي
تشـــكل مهـــدد ًا أمني ًا ونأمـــل وﻻيتنا
تكون اﻷولى على مستوى السودان
و مـــاذا بشـــأن جهودكـــم في ملف
العودة الطوعية؟

عملنا في برامـــج العودة الطوعية
بمحليـــات" كاس" باعتبارهـــا أكثـــر
المحليات التي تشـــهد زوح ًا ومحلية
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بليل وقمنا بتأميـــن العودة الطوعية
للمواطنين،كمـــا قامت القـــوات بدور
اجتماعـــي فـــي الـــزواج الجماعـــي
والختان والمشاركة في حلحلة بعض
القضايا الجنائية  ..إنجازاتنا كثيرة
لكن أؤكد أننا في مدينة نياﻻ نعمل في
تناغم تـــام مع لجنة أمن الوﻻية و ٩٠
%من المهام اﻷمنيـــة التي تصدر بها
قـــرارات تقوم بتنفيذها قـــوات الدعم
السريع ،ونتعهد باﻻستمرار في تنفيذ
كل ما يطلب مننا.
كلمة أخيرة
نؤكـــد كل هذا العمل يتم بإشـــراف
كامل من نائب رئيس مجلس السيادة
وقائد قوات الدعم الســـريع فريق أول
محمد حمـــدان دقلو حميدتـــي وقائد
ثانـــي القـــوات الفريق عبـــد الرحيم
دقلو..وهم يقدمون الدعم اللوجستي.
وهو متابع لكل اﻷمور اﻷمنية ونؤكد
هـــذا القطاع هو العمود الفقري لﻸمن
في دارفور.
دوركم مع القوات النظامية ؟
نعمل بترتيب وتناســـق تام في كل
الماموريـــات مـــع لجنة أمـــن الوﻻية
والمشـــاركة في أتيـــام حفظ اﻷمن في
كل المحليات.

