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!مطأل فك فئفذ ؤ٬فك لـغ ؤغه ؤغـمفؤف 
وصـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــوم 
األبـــعـــاء املـــاضـــي 
وفـد مـن مـجــلس 
األمـــــــــــــــــن  الـــــــــــــــــي 
الـــــــــــعـــــــــــاصـــــــــــمـــــــــــة 
الـــــــصـــــــومـــــــالـــــــيـــــــة 

مقديشو 
أجــــــــرى الــــــــوفــــــــد 
الــــــــذي تــــــــرأســــــــه 
مــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــدوب 
ـبرـيطـاـنـيا اـلداـئم 
ــيــــال غــــرانــــت,  ــيــــر مــــارك لــ ــفــ ــتــــحــــدة, الــــســ لــــدى األم املــ
والـــســـفـــيـــر عـــثـــمـــان ســـركـــي مـــن نـــيـــجـــيـــريـــا, مـــحـــادثـــات 
مـطـولـة مـع الـرئـيـس الـصـومـالـي حـسـن شـيـخ مـحـمـود 
ورئـــيـــس الـــوزراء وأعـــضـــاء مـــن احلـــكـــومـــة والـــبـــرملـــان , 
ــومــــال,  ـــة ف الــــصــ ــيـ ـــمــ ــلـ ـــادة اإلدارات األقــ ــيـ ـــدد مــــن قــ وعـ
حــيــث اظــهــر وفــد مــجــلــس األمــن  خــالل الــلــقــاء دعــمــه 
املـسـتـمـر لـلـجـهـود اجلـاريـة لـتـحـقـيـق الـسـالم الـدائـم ف 

البالد. 
كـمـا أجـرى الـوفـد مـبـاحـثـات مـع ممـثـلـي مـن مـنـظـمـات 
ــتــــي األم  ــثــ ــعــ ــبــ ــا لــ ــيــ ــلــ ــعــ ــيــــادات الــ ــقــ ــمــــع املــــدنــــي والــ ــتــ اجملــ
املــتــحــدة( يــنــســيــوم) واإلحتــاد األفــريــقــي(أمــيــســوم) ف 

الصومال. 
وتــــــركــــــزت مــــــبــــــاحــــــثــــــات اعــــــضــــــاء مــــــجــــــلــــــس األمــــــن مــــــع 
ــتـــمـــع الـــدولـــي  ــالـــي حـــول رؤيـــة اجملـ املـــســـؤولـــي الـــصـــومـ
ــــل  ــــال ف ظـ ــومـ ــ ــــصـ ــة ف الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــاه الـ ــ جتـ
ــيــــة مــــن  ــانــ ــثــ ــلــــة الــ ــبــــدء املــــرحــ ــاريــــة لــ ــعــــدادات اجلــ ــتــ االســ
العمليات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ضد حركة الشباب املرتبطة 
بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة والــتــي مــن املــتــوقــع اطــالقــهــا خــالل 
ــاريــــة إلجــــراء  ــهــــود اجلــ ــقــــادمــــة, ووجــ ــلــــة الــ ــيــ ــلــ ــقــ األيــــام الــ
ــلــــى نــــظــــام  ــفــــاق عــ ــيــــة مــــن أجــــل االتــ ــيــــاســ إصــــالحــــات ســ

فيدرالي للحكم. 
ؤغحملخيحملمحملذ لحملثحملهحملعحملنحملغ معحملمحملغ ؤ٬فحملمم ؤغحملضحملؤق غحملالمب ؤ}حملهحملبحملألئ 

!غٍّيمك ؤغثژفئ مؤ٬فك 
اسـتـقـبـل اـلرئـيـس اـلصـومـاـلي حـسـن شـيـخ مـحـمـود, يـوم 
الــــــثــــــلــــــثــــــاء املــــــاضــــــي ف اقــــــصــــــر 
الـــــرئـــــاســـــة مبـــــقـــــديـــــشـــــو, وكـــــيـــــل 
األمــــي الــــعــــام لــــألم املــــتــــحــــدة 
لـــــــشـــــــؤون الـــــــســـــــالمـــــــة واألمـــــــن, 
األســــــتــــــرالــــــي, بــــــيــــــتــــــر تــــــومــــــاس 
دريـــنـــان الـــذي يـــزور الـــصـــومـــال 

حاليا . 

وخــالل الــلــقــاء الــذي حــضــره, نــيــكــوالس كــي, املــبــعــوث 
اخلـــاص لـــألمـــي الـــعـــام لـــألم املـــتـــحـــدة ف الـــصـــومـــال, 
بــحــث اجلــانــبــان تــعــزيــز الــعــالقــة بــي اجلــانــبــي وســبــل 
زيـادة دعـم األم املـتـحـدة لـلـصـومـال ملـواجـهـة املـشـاكل 

الراهنة ف البالد. 
وأطــــلــــع الــــرئــــيــــس حــــســــن شــــيــــخ, وكــــيــــل األمــــي لــــألم 
املـتـحـدة لـشـؤون الـسـالمـة واألمـن آخـر املـسـتـجـدات ف 
األوضـاع األمــنيـة واـلسـيـاسـيـة ف اـلبـالد واجلـهـود اـلـتي 

تبذلها احلكومة إلعادة األمن واالستقرار. 
وطـاـلب اـلرـئـيس ـبزـيادة دعـم األم املــتحـدة  ـلـلصـومـال 
وخــصــوصــا ف مــجــال الــغــذاء ملــواجــهــة خــطــر اجملــاعــة 

التي تهدد سكان مناطق جنوب ووسط الصومال. 
ومــن جــانــبــه, أشــاد بــيــتــر دريــنــان جــهــود احلــكــومــة ومــا 
حتـــــقـــــقـــــه مـــــن اجنـــــازات عـــــلـــــى الـــــصـــــعـــــيـــــديـــــن األمـــــنـــــي 
ــتــــحــــدة  ــعــــداد األم املــ ــتــ ــلــــى اســ ــيــــاســــي, مــــؤكــــدا عــ والــــســ
زيـادة الـدعـم الـتـي تـقـدمـهـا لـلـحـكـومـة, مـن اجـل تـعـزيـز 

االستقرار والسالم ف الصومال. 
بحملحملقحملحملفحملحملئ ۵حملحملمسحملحملمحملحملئ تحملحملكحملحملؤثحملحملنحملحملئ ؤ٬ثحملحملنحملحملمض ؤغحملحملضحملحملؤ}حملحمله غحملحملفحملحملخآلحملحملؤسحملحملئ 

!ؤغشنمضمئ ّ فعأللٍّم 
عـــــقـــــدت ف مـــــقـــــديـــــشـــــو, 
مــــــــؤمتــــــــر حــــــــول فــــــــوائــــــــد 
الـــرضـــاعـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة, 
نـــــــظـــــــمـــــــتـــــــهـــــــا مـــــــؤســـــــســـــــة 
(ANPPCAN) احملـلـيـة 
وذلـك مبـنـاسـبـة األسـبـوع 
الـــــــعـــــــاملـــــــي لـــــــلـــــــرضـــــــاعـــــــة 
الـطـبـيـعـة, وسـط حـضـور 
ــيــــر مــــن مــــســــؤولــــي ف  ــبــ كــ
وزارة الـــــــصـــــــحـــــــة وقـــــــيـــــــادات مـــــــن اجملـــــــتـــــــمـــــــع املـــــــدنـــــــي. 
ــايــــة األمــــومــــة  ــلــــي مــــن مــــراكــــز رعــ ــثــ ــافــــة الــــي ممــ بــــاالضــ

والطفولة ف مقديشو. 
وأوضـح مـسـؤولـون  مـن مـؤسـسـة ( ANPPCAN) أن 
الـهـدف مـن هـذه املـؤمتـر هـو لـفـت االنـتـبـاه الـى أهـمـيـة 
املـنـاسـبـات الـتـي تـهـدف الـي تـشـجـيـع ودعـم الـرضـاعـة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــزاء أســـاســـيـــا ف األهـــداف 

اإلمنائية لأللفية وما بعد عام 2015 . 
وـبدوره, أكـد عــبداحلـمــيد اـبراهــيم أحـمـد, مـدـير داـئرة 
الـتـخـطـيـط والـتـنـسـيـق بـوزارة الـصـحـة الـذي حتـدث ف 
املـنـاسـبـة, عــلى أهـمـيـة الـرضـاعـة الـطـبـعـيـة لـصـحـة األم 
وطـفــلهـا مــناشـدا األمـهـات ـبارضـاع أطـفـاـلهـن خـصـوصـا 
ف األشـهـر الـسـتـة األولـى, لـيـس لـتـنـظـيـم األسـرة فـقـط 

وامنا أيضا باحلفاظ على صحة الطفل. 
ويـحـتـفـل األسـبـوع الـعـاملـي لـلـرضـاعـة الـطـبـيـعـة تـخـلـيـدا 
ــتـــي الـــصـــادر عـــن مـــســـؤولـــي  ــنـ ــيـ ــوتـــشـ ــنـ لـــذكـــرى إعـــالن إيـ
�3



ــيـــونـــيـــســـيـــف عـــام 1990  ــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة والـ مـ
والـداعـي إلـى حـمـايـة الـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة وتـشـجـيـعـهـا 

ودعمها.   
ّ ۴حملحملضحملحملس  مدلحملحملخ ؤغحملحملهحملحملخ۴حملحملمحملحملئ مؤغحملحملهحملحملضحملحملفحملحملمحملحملق لحملحملعحملحملمق ۴حملحملئحملحملمغحملحملئ 

!فألؤخذ فعأللٍّم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــام وزيـ ــ قـ
ــيــــســــي  ــيــــم, عــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
مـــــــحـــــــمـــــــد غـــــــراســـــــي 
بــــــجــــــولــــــة تــــــفــــــقــــــديــــــة 
ــبــــعــــض املــــدارس ف  لــ
الـعـاصـمـة مـقـديـشـو, 
ورافــــــــــــقــــــــــــه ف هــــــــــــذه 
اجلــــــــولــــــــة عــــــــدد مــــــــن 
املــــــــــــــــســــــــــــــــؤولــــــــــــــــي ف 

الوزارة. 
وكــــانــــت هــــدف زيــــارة الــــوزيــــر الــــتــــي شــــمــــلــــت كــــال مــــن 
مـــدرســـة اإلمـــام الـــشـــافـــعـــي ومـــدرســـة هـــلـــجـــن وروضـــة 
ــلــــك  ــال  ف تــ ــمــ ــيــــر األعــ ــة ســ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــــر” مــــن أجــــل مــ “حــ
املدارس, والوقوف على ظروف املعلمي والطالب. 
واسـتـهـل الـوزيـر جـولـتـه الـتـي تـزامـنـت مـع بـدايـة الـعـام 
الــــــــدراســــــــي ٢٠١٤\٢٠١٥ بــــــــزيــــــــارة مــــــــدرســــــــة اإلمــــــــام 
الـشـافـعـي, حـيـث حـضـر جـانـبـا مـن حـصـص الـدراسـة, 
وتـــبـــادل مـــع الـــطـــلـــبـــة أطـــراف احلـــديـــث حـــول املـــقـــررات 
الـدراسـيـة اجلـديـدة, وأهـمـيـة اجلـد واالجـتـهـاد, مـهـنـأ 
لـــهـــم بـــالـــعـــام الـــدراســـي اجلـــديـــد وتـــنـــمـــى لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق 

والنجاح .  
وف أثـنـاء زيـارتـه لـروضـة “حـمـر” اطـمـأن الـوزيـر عـلـى 
ــيـــع  ــمـ ــوّل ف جـ ــيـــث جتـ أحـــوال الـــطـــالب ف الـــروضـــة, حـ
اقـسـامـهـا, مـطــلعـا عــلى حـسـن ســير اـلدراسـة واـلوسـاـئل 

التعليمة واألساليب التربوية املستخدمة فيها.  
 الـتـقـى الـوزيـز عـيـسـي غـراسـي, خـالل جـولـتـه, عـددا 
مـن املـسـؤوـلي ف املـدارس اـلـثالـثة, حــيث ـناقـش مـعـهـم 
ــعــــام  ــلــ ــا, املــــقــــررات اجلــــديــــدة لــ ــهــ ــنــ ــيــ ــا مــــن بــ ــايــ عــــدة قــــضــ
اـلدراسـي احلـاـلي وكـيـفـيـة تـطـبـيـقـهـا, الفــتا اـلى ضـرورة 
الـــتـــزام املـــدارس بـــاملـــقـــرار اجلـــديـــدة . كـــمـــا نـــبـــهـــهـــم الـــي 
ــتــــي قــــررت  ــدة الــ ــوحــ ــانــــات املــ ــحــ ــتــ ــة ذلــــك ف اإلمــ ــيــ ــمــ أهــ
الـــــــــــوزارة اجـــــــــــراؤهـــــــــــا نـــــــــــهـــــــــــايـــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــام الـــــــــــدراســـــــــــي 

 .٢٠١٤\٢٠١٥
خؤ۴حملحملشحملحملئ ؤغحملحملنحملحملخ}حملحملؤقحملحملمحملحملمم ؤ٬مخم۴حملحملمحملحملمم فحملحملك *جحملحملغ *طحملحملخلحملحملعحملحملمحملحملؤ 
 ّ ۵حملحملكحملحملصحملحملق ۴حملحملخقحملحملؤفحملحملة ۵حملحملألخلحملحملنحملحمله غحملحملهحملحملضحملحملدلحملحملد جمخ ؤغحملحملكحملحملؤيحملحملنحملحملؤا 

ؤحتمؤئ ؤغثمؤثمئ 
أفـتـتـح أمـس الـثـلـثـاء, بـرنـامـج تـدريـبـي لـتـنـمـيـة مـهـارات 
الـنـائـبـات ف الـبـرملـان الـصـومـالـي, وتـعـزيـز دورهـن ف 

احلــــيــــاة الــــســــيــــاســــيــــة, نــــظــــمــــتــــه رابــــطــــة الــــبــــرملــــانــــيــــي 
األوروبـيـي مـن أجـل أفـريـقـيـا (AWEPA) ف فـنـدق 

أفريقيا ف العاصمة األوغندية, كمباال. 
ويــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــارك ف هــــــــــــــــــــذا 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــتـــــدريـــــبـــــي 
الـــــذي يـــــســـــتـــــمـــــر ٥ أيـــــام 
عــــدد مــــن الــــنــــائــــبــــات ف 
الـــــبـــــرملـــــان الـــــصـــــومـــــالـــــي 
ــنـــدي ومـــســـؤولـــي  واألوغـ
من حكومتي البلدين. 

وأكــــد الــــنــــائــــب عــــبــــدال 
حـــــــــــســـــــــــن روبـــــــــــي الـــــــــــذي 
حتـــــــدث بـــــــاســـــــم رئـــــــيـــــــس 
الـبـرملـان الـصـومـالـي ان هـذا الـبـرنـامـج يـأتـي ف اطـار 
االسـتـراتـيـجـيـة الـعـامـة الـتـي وضـعـتـهـا رئـاسـة الـبـرملـان 
لــــــرفــــــع كــــــفــــــاءة الــــــنــــــواب وتــــــعــــــزيــــــز دورهــــــم ف احلــــــيــــــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة  ف الـــبـــالد, مـــعـــربـــا عـــن شـــكـــره الـــعـــمـــيـــق 
لـلـبـرملـان األوغـنـدي ورابـطـة الـبـرملـانـيـي األوروبـيـي مـن 
أجــــــل أفــــــريــــــقــــــيــــــا (AWEPA) الــــــتــــــي نــــــظــــــمــــــت هــــــذا 

البرنامج. 
وبــدورهــا, عــبــرت الــنــائــبــة, مــري مــحــمــد اســحــاق عــن 
سـعـادتـهـا لــلمـشـاركـة ف مـثـل هـذه الـبـرامـج الـتـي تـهـدف 
اـلي ـبـناء مـهـارات اـلـنسـاء وـتعـزـيز قـدرـتهـن ف املـشـاركـة 
الــســيــاســيــة , مــعــربــة عــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لــرابــطــة 
ــبـــرملـــان  ــيـــا والـ ــانـــيـــي األوروبـــيـــي مـــن أجـــل أفـــريـــقـ ــبـــرملـ الـ

األوغندي على تنظيم هذا البرنامج. 
“ؤغحملحملهحملحملخ۴حملحملمحملحملئ مؤغحملحملهحملحملضحملحملفحملحملمحملحملق” ۵حملحملضحملحملهحملحملقحملحملأل فحملحملعحملحملخخؤا جحملحملأللحملحملألئ 

غفقألؤخذ ؤغيؤقملئ 
أعـلـنـت وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم أنـهـا اعـتـمـدت رسـمـيـا 
مـــــــــــــقـــــــــــــرات جـــــــــــــديـــــــــــــدة 
لــلــمــدارس الــثــانــويــة ف 
انـــــحـــــاء الـــــبـــــالد, وذلـــــك 
ف حـفـل كـبـيـر أقـيـم ف 
مــقــديــشــو, شــارك فــيــه 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــوزراء 
ووزيـــــــــــــــــــــــــر األوقـــــــــــــــــــــــــاف 
والـــــــشـــــــؤون الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة, 
الـــــســـــيـــــد رضـــــوان حـــــرســـــي مـــــحـــــمـــــد, وزيـــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم, الـــســـيـــد عـــيـــســـي مـــحـــمـــود غـــراســـي, وزيـــر 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي, الـــســـيـــد دعـــالـــه آدم مـــحـــمـــد, وزيـــرة 
شــئون املـرأة, اـلســيدة خـذـيجـة مـحـمـد دـيرـيه وعـدد مـن 

ممثلي مؤسسات التعليم األهلي ف البالد. 
وف مــــســــتــــهــــل كــــلــــمــــات املــــســــؤولــــي حتــــدث, األســــتــــاذ 
ــة  ـيــ ـتــــربـــ ــمــــد عــــبــــدالــــقــــادر, املــــديــــر الــــعــــام لــــوزارة الـــ ـــحــ مـ
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والـتـعـلـيـم, حـيـث شـرح بـإسـهـاب املـراحـل الـتـي مـرّ بـهـا 
ــــدارس  ــة ف املـ ــ ــيـ ــ ــــدارسـ ــــررات الـ ــقـ ــ ــــد املـ ــيـ ــ ــوحـ ــ ــــروع تـ ــشـ ــ مـ

احلكومية واألهلية ف البالد. 
واوضـح مـحـمـد عـبـدالـقـادر ان هـذه املـقـرات هـي نـتـاج 
جـهـود مـشـتركـة بـي الـوزارة ومـنـظـمـات الـتـعــليـم األهــلي 
بـالـتـعـاون مـع خـبـراء مـن اجلـامـعـات واملـعـاهـد الـعـلـمـيـة 

ف البالد. 
أكـد وزريـر الـتـعــليـم الـعـالـي, االسـتـاذ دعـالـه آدم مـحـمـد 
الـذي حتـدث أيـضـا ف املـنـاسـبـة عـلـى أهـمـيـة اإللـتـزام 
ــتــــالف  ــاملــــقــــرات اجلــــديــــدة مــــحــــذرا مــــن عــــواقــــب االخــ بــ
فــيهـا, ودعـا جـمــيع املـؤسـسـات اـلـتعــلـيمــية ف اـلـبالد اـلي 
ــاء  ــ ــنــ ــ ــــل بــ ــــن أجــ ــاد مــ ــ ــا واإلحتــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ــــات جــ ــــالفــ ــــع اخلــ وضــ

مستقل مشرق للجيل الناشئ. 
ومــن جــهــتــه اشــاد وزيــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم دور رابــطــة 
املـنـظـمـات اـلتـعــليـم األهــلي ف اصـدر املـقـررات واـلكـتـب 
الـدارسـيـة لـلـمـدارس الـثـانـويـة ف الـبـالد, مـوضـحـا بـان 

من دونها ملا حتقق هذا االجناز الباهر. 
وف اخلـــتـــام أعـــرب االســـتـــاذ رضـــوان حـــرســـي مـــحـــمـــد 
عـن فـرحـه اـلعـمـيـق ـلهـذا اإلجنـاز اـلعـظـيـم اـلذي حـقـقــته 
وزارة الـتـربـيـة والـتـعـلـيـم كـمـا قـدم شـكـره وتـقـديـره الـي 
مـؤسـسـات الـتـعـلـيـم األهـلـي  ف الـبـالد عـلـى دورهـا ف 
اصـدرا املـقـررات والـكـتـب املـدرسـيـة, ودعـاهـم اـلي الـي 
مواصلة العمل من أجل بناء قطاع تعليمي متطور. 

حملمفحملؤف فحملك جحملأللحملأل ۴حملضحملأل ؤقحملعحملشحملؤض  دخؤسحملئ ؤغحملعحملشحملك ۵حملضحملمج ؤغحمله ؤغحمل
!جؤق *عيخ فك ٠/ سؤفؤ 

ــحـــلـــيـــة  تـــدعـــى  ــلـــنـــت مـــؤســـســـة مـ أعـ
D.O.C عــــــــــن نــــــــــحــــــــــاج جتــــــــــربــــــــــة 
لــزراعــة الــقــطــن قــام بــهــا مــزارعــون 
مـحــليـون ف مـنـطـقـة أفـجـوي جـنـوب 

العاصمة مقديشو. 
واوضـح مـحـمـد فـارح الـذي حتـدث 
بـــاســـم املـــؤســـســـة أن هـــذه الـــتـــجـــربـــة متـــت مبـــرحـــلـــتـــهـــا 
األولــي بــنــحــاح ف مــزرعــة قــريــبــة مــن مــنــطــقــة أفــجــوي 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــع كـــــلـــــيـــــة الـــــزراعـــــة بـــــجـــــامـــــعـــــة بـــــنـــــادر ف 

مقديشو. 
وذكـر املـسـؤول أن هـذه الـتـجـربـة هـي جـزء مـن مـشـروع 
طـــمـــوح إلعـــادة زراعـــة الـــقـــطـــن والـــقـــصـــب الـــســـكـــري ف 
ــــالد  ــبـ ــ ــــات الـ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــع مـ ــويـ ــ ــنـ ــ ــهـــــدف تـ ــ ــــال وذلـــــك بـ ــومـ ــ ــــصـ الـ

الزراعية وخلق أسواق جديدة لها. 
ومـن جـانـبـه أشـار الـدكـتـور عـمـر مـحـمـود كـلـمـيـه الـذي 
أشــــرف عــــلــــى عــــمــــلــــيــــة الــــزراعــــة الــــي أهــــمــــيــــة زراعــــة 
الـــقـــطـــن ف منـــو االقـــتـــصـــاد الـــصـــومـــالـــي الـــذي تـــضـــرر 
جــــراء احلــــرب املــــســــتــــمــــر ف الــــبــــالد, لــــكــــنــــه نــــوه عــــلــــى 
ضـــرور بـــذل مـــزيـــد مـــن اجلـــهـــد ملـــكـــافـــحـــة األفـــات الـــتـــي 

قــد تــصــيــب الــقــطــن  ف ظــل ضــعــف االمــكــانــات وذلــك 
عـبـر عـمـلـيـات ري مـنـتـظـمـة, والـتـخـلّـص مـن احلـشـرات 

التي تضر نبات القطن. 
كـانـت الـصـومـال مـن بـي الـبـالد املـنـتـجـة لـلـقـطـن اال أن 
زارعـــتـــه قـــد تـــوقـــفـــت بـــعـــد انـــدالع احلـــرب األهـــلـــيـــة ف 

الصومال عام ١٩٩١. 
فصؤكخؤا ّ فخعؤ آلأل ظمؤا ؤ٬فمـمق 

انــدلــعــت تــظــاهــرات حــاشــدة 
ف مـــــــديـــــــنـــــــة مـــــــركـــــــا جـــــــنـــــــوب 
الـصـومـال لـلـيـوم الـثـانـي عـلـى 
الــــــتــــــوالــــــي ضــــــد ممــــــارســــــات 
فـــــــــــــوات بـــــــــــــعـــــــــــــثـــــــــــــة االحتـــــــــــــاد 
اإلفـــــــريـــــــقـــــــي ف الـــــــصـــــــومـــــــال 
(األمــيــصــوم), بــعــدمــا فــتــحــت 
ــيــــة وجــــرحــــت  ــوائــ ــيــــران عــــشــ نــ
أعــــدادا مــــن املــــواطــــنــــي الــــصــــومــــالــــي إثــــر تــــعــــرضــــهــــا 
النـــفـــجـــار لـــغـــم أرضـــي. وقـــال شـــهـــود إن أعـــداد كـــبـــيـــرة 
من الشعب جتمهروا حول القواعد العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية 

لألميصوم, واندلعت أعمال شغب بعد ذلك. 
يـــذكـــر أن قـــوات األمـــيـــصـــوم تـــقـــوم مبـــمـــارســـات عـــنـــيـــفـــة 
ضـــد أثـــنـــاء تـــعـــرضـــهـــا حلـــوادث أمـــنـــيـــة ف املـــدن الـــتـــي 

تقيم بها ف جنوب الصومال. 
حملبحملظحمله  حملمفحملؤغحمله لحملشحملؤغحملإ ۴حملهحملثحملفحملمحملق ؤغحمل فحملئحملفحملذ ؤغحملمدخؤ< ؤغحمل

ؤغـمفؤغه ؤ}كهقه حتخعئ ؤغٍّنؤإ آغن ؤغـمفؤف 
طــــــــــالــــــــــب مــــــــــجــــــــــلــــــــــس الــــــــــوزراء 
الـــــــــصـــــــــومـــــــــالـــــــــي ف جــــــــــلـــــــــســـــــــة 
اخلــــــمــــــيــــــس مــــــن الــــــســــــلــــــطــــــات 
ــفـــي  ــيـــم الـــصـــحـ ــلـ ــتـــسـ ــيـــة بـ ــنـ ــيـ ــكـ الـ
املـنـتـمـي حلـركـة الـشـبـاب حـسـن 
حـنـفـي حـاج إلـى الـصـومـال كـي 
يــــــتــــــم مــــــحــــــاكــــــمــــــتــــــه ف جــــــرائــــــم 

اركتبها. 
وقـــــال رضـــــوان حـــــاج عـــــبـــــد الـــــولـــــي املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم 
احلـــــكـــــومـــــة إن مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء أثـــــمـــــن دور الـــــتـــــعـــــاون 
األمـنـي بـي الـصـومـال وكـيـنـيـا ف الـقـبـض عـلـى املـتـهـم 
حــــســــن خــــنــــفــــي الــــذي اتــــهــــم بــــاغــــتــــيــــال عــــشــــرات مــــن 
الــــصــــحــــفــــيــــي الــــصــــومــــالــــيــــي ف مــــقــــديــــشــــو, وطــــالــــب 
اجملـــلـــس الـــســـلـــطـــات الـــكـــيـــنـــيـــة بـــتـــســـلـــيـــم حـــنـــفـــي إلـــى 
الصومال كي يتلقى محاكمة عادلة ف أرض وطنه. 
مـــن جـــهـــتـــه أجـــاز مـــجـــلـــس الـــوزراء مـــشـــروع احلـــد مـــن 
انــــــتــــــشــــــار الــــــســــــالح غــــــيــــــر املــــــرخــــــص ف الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
مـــقـــديـــشـــو,الـــذي قـــدمـــت إلـــيـــه قـــبـــل أيـــام, واســـتـــمـــع مـــن 
وزارة األمــن الــوطــنــي بــعــضــا مــن الــتــقــاريــر ف الــقــبــض 
عـلـى مـتـفـجـرات واحـتـجـاز أشـخـاص كـانـوا يـخـطـطـون 

شن هجوم على أماكن حيوية ف مقديشو. 
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بمؤخ فظهمت فض ؤ}يخث ؤغـمفؤغه ؤغألعهمخ فبقأل بثمم فضفق

!!!!!!!!!!!!
نـــــــــبـــــــــذة مـــــــــن ســـــــــيـــــــــرة الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور مـــــــــحـــــــــمـــــــــد حـــــــــســـــــــي 

 IMG_1383معلم
مـن مـوالـد 1964 ف مـقـديـشـو, ونـشـأ مـحـمـد مـعـلـم ف 
أسـرة عـلـمـيـة مـعـروفـة بـالـتـديـن واملـعـرفـة , وتـرعـرع ف 
حـــضـــن والـــدتـــه ف مـــديـــنـــة مـــقـــديـــشـــو, الـــتـــحـــق بـــخـــلـــوة 
حتـفـيـظ الـقـرآن الـكـري وحـفـظ الـقـرءان مـنـذ صـغـرة, 
ــيـــة ف حـــي  ــاسـ ــزيـــزاألسـ ــعـ ــبـــد الـ ــتـــحـــق مبـــدرســـة عـ ثـــم إلـ
عـبـد اـلعـزـيز, وأكـمـل دراســته اـلـثاـنوـية ف مـدرسـة هـول 
وداج األســاســيــة عــام 1981م , وكــالــعــادة أدّى اخلــدمــة 
الـوطـنـيـة ف مـعـسـكـر حـلـنـي , وبـدأ الـتـدريـس ف وقـت 
مـــبـــكـــر   فـــاشـــتـــغـــل مـــعـــلـــمـــا مبـــدرســـة  طـــغـــحـــتـــور, وف 
أواخـــــر عـــــام 1983م ســـــافـــــر إلـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة  إلمتـــــام 
دراســـتـــه  اجلـــامـــعـــيـــة , وبـــدأ  مـــشـــواره بـــإتـــقـــان الـــلـــغـــة 
الـعـربـيـة حـيـث إلـتـحـق مبـعـهـد الـلـغـة الـعـربـيـة لـغـيـر الـنـا 
ــــجـــامـــعـــة أم الـــقـــرى مبـــكـــة املـــكـــرمـــة  طـــقـــي بـــهـــا الـــتـــابـــع ل

عام 
وف عــــام 1987م إلــــتــــحــــق جــــامــــعــــة أم الــــقــــري ( قــــســــم 
الـتـاريـخ اإلسـالمـي), وبـعـد عـودتـه إلـى الـبـالد  اصـبـح 
مــــحــــاضــــرا ف اجلــــامــــعــــة اإلســــالمــــيــــة مبــــقــــديــــشــــوا ف 
الـصـومـال, وف عـام 2002م سـافـر إلـي شـمـال أوروبـا 
وبــالــتــحــديــد الــنــرويــج, ولــم يــثــنــه الــعــيــش ف أوربــا عــن 
االستمرار ف مسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته العلمية فواصل دراسته , 
ونـال درجـة  الـدكـتـوراة2006 م ف فـلـسـفـة الـتـاريـخ ف 
ــودان,,  وف  ــ ــسـ ــ ــلـــــي ف الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــة اآلداب جـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
الـنـرويـج نـال درجـة بـكـالـوريـوس ف الـتـربـيـة مـن جـامـعـة 
هــمــر, ويــعــمــل األن مــع الــدائــرة  الــتــعــلــيــمــيــة ف مــديــنــة 
Hamar-) هــــــــــــــمــــــــــــــر ف إقــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــم هــــــــــــــدمــــــــــــــارك
hedmark) ـباإلضـافـة إـلي أـنه مــتعـاون مـع  ـبعـض 
اجلـامـعـات واملـؤسـسـات الـعـلـمـيـة ف الـنـرويـج, ولـه عـدة 

مـؤلـفـات مـنـهـا, عـالقـة الـزيـالـعـة واجلـبـرتـيـة بـا جلـزيـرة 
الـعـربـيـة, الـسـلـطـنـات اإلسـالمـيـة ف الـقـرن اإلفـريـقـي, 
مـــعـــالـــم مـــقـــديـــشـــوا الـــتـــاريـــخـــي واحلـــضـــاري, الـــثـــقـــافـــة 
الــــعــــربــــيــــة وروادهــــا ف الــــصــــومــــال, وأخــــيــــرا.. مــــعــــجــــم 
ــا  ــا وحــــدثــ ــيــــة قــــدميــ ــربــ ــعــ ــيــــي ف الــ ــالــ ــومــ ــفــــي الــــصــ ــؤلــ املــ

والذي سيصدر قريبا إلي النورإن شاء ال 
 مــركــز مــقــديــشــو : ف الــبــدايــة نــشــكــرك عــلــى قــبــولــك 
ــيــــة  ــمــ ــنــ ــلــــى تــ ــعــــك وحــــرصــــك عــ ــلــــحــــوار مــ دعــــوة املــــركــــز لــ
الــوعــي الــديــنــي والــثــقــاف لــلــشــعــب الــصــومــالــي وإثــراء 
ـتارـيخـه, وـبعـد ـنودّ أن ـتخــبرـنا عـن طــبـيعـة اـلزـيارة اـلـتي 
جـــئـــت بـــهـــا إلـــى الـــبـــالد وأهـــم احملـــطـــات والـــبـــرامـــج ف 

زيارتك إلى بلدك . 
  

دكــتور:مـحـمـد : هـذه اـلزـيارة اـلـتي زرـتهـا اـلى اـلصـومـال 
ــيـــمـــي وزرت  ــلـ ــعـ ــتـ ــثـــقـــاف والـ ــلـــى اجملـــال الـ ــيـــهـــا عـ ركّـــزت فـ
كـثـيـرا مـن  اجلـامـعـات واملـراكـز الـبـحـثـيـة ف مـقـديـشـوا   
لـتـفـقـد األوضـاغ الـتـعـلـيـمـة والـثـفـافـيـة فـيـهـا,  كـمـا أنـنـي 
زرت بـــعـــض اجلـــامـــعـــات ف مـــديـــنـــة (بـــيـــدوا) عـــاصـــمـــة 
مــــحــــافــــظــــة بــــاي, مــــنــــهــــا جــــامــــعــــة جــــنــــوب الــــصــــومــــال, 
وجـــامـــعـــة بـــاي, وجـــامـــعـــة جـــنـــانـــي, وشـــاركـــت كـــثـــيـــرا مـــن 
الــلــقــاءات الــثــقــافــيــة مــع املــســؤلــيــي واملــثــقــفــي وأولــيــاء 

األمور ف تلك املنطقة. 
مـركـز مـقـديـشـو : مـا أهـم مـا لـفـت نـظـرك  خـالل هـذه 

الزيارة ? 
دكـــتـــور:مـــحـــمـــد : ممـــا لـــفـــت نـــظـــري:  هـــو تـــهـــمـــيـــش دور 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة ; فــــكــــثــــيــــر مــــن اجلــــامــــعــــات واملــــراكــــز 
واملـــــعـــــاهـــــد تـــــســـــتـــــخـــــدم لـــــغـــــة الـــــدراســـــة فـــــيـــــهـــــا الـــــلـــــغـــــة 
اإلجنـلـيـزيـة بـدال مـن الـلـغـة الـعـربـيـة , وال أدري سـبـب 
ذالـــك , رغـــم أنّ الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  الـــثـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 
لـلـبـالد, وكـثـيـر مـن الـطـلـبـة الـصـومـالـيـي يـسـافـرون إلى 
الـدول الـعـربـيـة إلمتـام دراسـتـهـم الـعـلـيـا وهـي تـسـتـخـدم 
مــنــاهــجــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة, ولــكــن يــبــدوا لــي أن ســوق 
الـعـمـل سـبـب هـذا الـعـزوف عـن لـغـتـنـا الـعـربـيـة ; فـمـثـال 
ــلـــيـــزيـــة فـــرص عـــمـــل  ــلّـــم بـــاإلجنـ يـــجـــد الـــطـــالـــب الـــذي تـــعـ
أكـثـر بـا لـنـسـبـة لـلـطـالـب الـذي تـعـلّـم بـالـلـغـة الـعـربـيـة , 
ــــات  ــتـ ــ ــــالفـ ــــم الـ ــظـ ــ ــعـ ــ ــربـــــت أن مـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــشـ ــ ــذا الـ ــ وف هـ
واالـعالـنات ـمـكـتوـبة ـباـلـلـغة اإلجـنـلـيزـية ـحـتي ـقـلـما جـتد  
الفـتـة بـلـغـتـنـا الـصـومـالـيـة,  لـيـس مـعـنـي هـذا أنـنـا نـكـره  
ــكـــون  ــكـــن نـــرفـــض أن تـ ــزيـــة,  لـ ــيـ ــلـ ــغـــة اإلجنـ ــلـ ــمـــل الـ ــهـ أو نـ
ــغـــة  ــلـ ــلـــي حـــســـاب الـ ــيـــطـــرة و عـ ــزيـــة املـــسـ ــيـ ــلـ ــغـــة اإلجنـ ــلـ الـ

الصومالية والعربية . 
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ـــار  ـــشــ ــتــ ــ ــاد وانـ ــ ــــا ازديـ ــــضـ ــــت نـــــظـــــري أيـ ـــفـ ــا لــ ــذلـــــك ممـــ وكـــ
ظــــاهــــرة الــــتــــعــــصّــــب الــــقــــبــــلــــي, ورمبــــا يــــكــــون الــــســــبــــب 
ــة   ــرفــ ــعــ ــفــــدرالــــي دون مــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــيــــق الــ ــبــ ــطــ ــاوالت تــ ــحــ مــ
كـيـفـيـة تـطـبـيـقـه وتـهـيـأت اجلـو املـنـاسـب; حـيـث حتـاول 
كــــلّ قــــريــــة أن تــــكــــون دولــــة لــــهــــا ســــيــــادتــــهــــا وحــــقــــوقــــهــــا 
اخلــاصــة,  وأري هــذا نــتــيــجــة إســتــخــدام الــعــنــف  بــي 
أبـنـاء الـوطـن الـواحـد, فـنـتـجـت عـنـه  حـالـة  مـن الـشـكّ 
والـــضـــعـــف ف اإلنـــتـــمـــاء لـــلـــوطـــن الـــكـــبـــيـــر,إذ كـــانـــت ف 
املـاضـي  ـترـبط ـبـيـنهـم عـال قـات طــيـبة وـتارـيخ مـشــترك 
ــا  ــيــــرهــ ــمــــات وغــ ــيــــر واحــــد , إال أن كــــلّ هــــذه الــــســ ومــــصــ
أصـــبـــحـــت غـــائـــبـــة بـــفـــعـــل احلـــروب وعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل 
املــــســــتــــمــــرّة ف أكــــثــــر مــــن ربــــع قــــرن , وكــــذالــــك بــــفــــعــــل 
اخلـطـاب اـلدـيـني واـلســياسـي املــتطـرّف, وهـا ـنحـن ـنرى 
الـيـوم أن كـل مـديـنـة أو مـنـطـقـة حتـاول اإلنـفـصـال عـن 
األخـري وـتـلجـأ إـلي اـلدول األجــنبـيـة – اـلـتي ـيبـدو أـنهـا 
احملـــرك األســـاســـي لـــتـــشـــتـــيـــت األمـــة وجـــعـــل الـــقـــضـــيـــة 
الـصـومـالـيـة شـائـكـة يـصـعـب حـلّـهـا ,و ميـكـن الـقـول أن 
ظـاهـرة اـلـتعـصـب اـلقــبـلي ـباـلـنســبة ـلـلمـجــتمـع اـلصـومـاـلي 
ــا ظـــاهـــرة  ــعـــددة ,أمّـ ــتـ ظـــاهـــرة قـــدميـــة ومّـــرت مـــراحـــل مـ
ــدّ  ــلـــغـــت الـــي حـ ــتـــي بـ ــنـــي الـ ــتـــطـــرف الـــديـ ــعـــصـــب أو الـ ــتـ الـ
الـقـتـال وهـي ظـاهـرة حـديـثـة الـعـهـد بـالـنـسـبـة جملـتـمـعـنـا 

الصومالي. 
مـركـز مـقـديـشـو: مـا هـو تـقـيـيـمـك لـلـوضـع الـتـعـلـيـمـي ف 

الصومال? 
دكـتـور:مـحـمـد بـعـد إنـهـيـاراحلـكـومـة املـركـزيـة مـنـذ عـام 
1991م أنـشـئـت مـنـظـات أهـلـيـة لـلـتـربـيـة والـتـعـلـيـم  ملـلـئ 
الــفــراغ الــذي نــتــج عــن إنــهــيــار املــؤســســات  احلــكــومــيــة 
ــبــــت هــــذه  ــعــ ــيــــة, ولــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــا املــــؤ ســــســــات الــ ــهــ ــنــ ــيــ ومــــن بــ
املـؤسـسـات دورا مـهـمـا , والـيـوم نـالحـظ ف مـقـديـشـوا 
كـثـرة اجلـامـعـات , واحلـكـومـة احلـالـيـة  مـتـمـثـلـة بـوزارة 
الـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي حتـاول سـيـطـرة زمـام 
األمـــور ف مـــجـــال الـــتـــعـــلـــيـــم – ورغـــم أنـــهـــا  احلـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة الــتــي متــثّــل الــشــعــب الــصــومــالــي-  إال أنــنــي 
أرى ذلـك  قـرارا غـيـرمـنـاسـب بـسـبـب ضـعـف احلـكـومـة 
الــــصــــومــــالــــيــــة والــــتــــي تــــكــــافــــح لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى األمــــن 
ــيــــاســــي,  ــفــــوذ الــــســ ــنــ ــبــــالد وبــــســــط الــ ــقــــرار ف الــ ــتــ واالســ
ومــعــروف أن هــنــاك كــثــيــر مــن املــنــاطــق حتــت ســيــطــرة 
حـركـة الـشـبـاب اجملـاهـديـن أو بـعـض اإلدارات احملـلـيـة 
مــثل صـومـال الـند وـبوـنـتـلـند وغــيرهـمـا واـلـتي ال ـتـتعـامـل 
مـــــع احلـــــكـــــومـــــة الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة  بـــــشـــــكـــــل جـــــيـــــد, وهـــــذه 
املـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة األهـلـيـة  تـعـتـبـر مـن مـكـتـسـبـات 
الــشــعــب, وهــذه املــنــظــمــات الــتــعــلــيــمــة األهــلــيــة  تــتــعــامــل 
ــيـــة ف  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــنـــظـــمـــات الـ ــيـــر  مـــن الـــدول ومـــع املـ ــثـ مـــع كـ
الـعـالـم,  إذن مـحـاولـة احلـكـومـة جـعـل هـذه املـؤسـسـات 
حتـت سـيـطـرتـهـا وهـي تـسـتـفـيـذ مـن نـفـوذهـا الـشـرعـي 

وغـــطـــائـــهـــا الـــقـــانـــونـــي غـــيـــر مـــنـــا ســـب, ألن هـــذا الـــنـــفـــوذ 
مــــجــــرد اســــم ولــــيــــس عــــلــــى األرض الــــواقــــع , بــــل رمبــــا 

يؤدي إلى خلل وتعثذر ف سير العملية التعليمية. 
مـركـز مـقـديـشـو: كـيـف ميـكـن حـلّ هـذه املـشـكـالت دون 
إهـمـال دور احلـكـومـة  أوإقـصـاء املـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة 

األهلية? 
دكــــتــــور:مــــحــــمــــد: مــــا تــــريــــده احلــــكــــومــــة الــــصــــومــــالــــيــــة 
وخــاصــة وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم املــتــمــثــلــة  بــوزيــرهــا 
والــــــذي أراه لــــــيــــــس أهــــــال لــــــهــــــذه الــــــوزارة بــــــســــــب عــــــدم 
مـعـرفـتـه وقـلـة خـبـرتـه ف هـذا اجملـال, وأعـتـقـد أنـه إذا 
لــم تــتــوقــف الــوزارة مبــحــاوالتــهــا إنــهــاء دور املــؤســســات 
اـلـتعــليـمـيـة األهــليـة ســتـنـتهـي األمـور  ـبخـيـمـة أمـل وفـشـل 
, وأقـول لـهـوالء اتـركـوا هـذه املـؤسـسـات األهـلـيـة والـتـي  
الـبدـيل ـلهـا اآلن , ودورهـا واضـح كـوضـوح اـلشـمـش ف 
الـــــــداخـــــــل واخلـــــــارج, والـــــــطـــــــلـــــــبـــــــة الـــــــصـــــــومـــــــالـــــــيـــــــون ف 
املـهـجـر( والـذيـن تـربّـو وتـعـلّـمـوا حتـت هـذه املـؤسـسـات 
األهـــلـــيـــة ) مـــشـــهـــورون بـــالـــتـــفـــوّق والـــنـــبـــوغ ف احملـــافـــل 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــدولـــيـــة, وكـــأنـــي أتـــذكـــر ف عـــهـــد حـــكـــومـــة  
الـرئـيـس عـبـد الـقـاسـم صـالد حـسـن عـام 2001م حـي 
أصـــــدرت قـــــرارا يـــــفـــــرض لـــــوحـــــات الـــــســـــيـــــارات, وهـــــي 
التـسـيـطـر عـلـي بـعـد 8 كـم مـن مـقـرهـا املـؤقـت ف حـي 
ــومــــة  ــكــ ــا حــ ــاســــة, وأيــــضــ ــرئــ هــــدن فــــضــــال عــــن قــــصــــر الــ
عـبـدال يـوسـف أحـمـد عـنـدمـا أصـدرت جـواز الـسـفـر 
اجلــديــد وهــي ال تــســيــطــر حــتــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــوا 

فضال عن اجلو والبحر وأوطان أخرى. 
 وعـــلـــي كـــل حـــال يـــنـــبـــغـــي لـــلـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  أن 
تـــعـــطـــي هـــذه املـــؤســـســـات فـــرصـــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــهـــا 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا وتــصــحــيــح اخــطــائــهــا ووضــع 
اـلســياسـة اـلـتعــلـيمــية اـلعـامـة ومـعـاـيـير اجلـودة واالعــتمـاد 
األكـــــادميـــــي,  وف اجلـــــانـــــب اآلخـــــر يـــــجـــــب عـــــلـــــى هـــــذه 
املـؤسـسـات الـتـعــليـمـيـة األهــليـة أن تـتـعـامـل مـع احلـكـومـة  
لــيــلــعــب كــل طــرف دوره لــتــحــقــيــق األهــداف املــنــشــودة , 
وحــتي ـتســتطـيـع احلـكـومـة  وـتـتمـكـن مـن سـيـطـرة اـلبـالد 
ــتـــولـــي  ــقـــرار, ومـــن  ثـــم تـ ــتـ ــيـــق األمـــن واإلسـ ــقـ ــا  وحتـ ــهـ ــلـ كـ

مسؤوليتها بالكامل. 
مـركـز مـقـديـشـو: ذكـرت أن ألـفـت نـظـرك هـو تـهـمـيـش 
دور الــلــغــة الــعــربــيــة  ف الــصــومــال, إذا بــرائــك مــا هــي 
األســـبـــاب الـــتـــي أدت إلـــي تـــراجـــع دور الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 

داخل اجملتمع الصومالي? 
دكـتـور:مـحـمـد: هـنـاك الـعـديـد مـن األسـبـاب الـتـي أدت 
إلــى ضــعــف الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى داخــل اجملــتــمــع 

الصومالي ومن أهمها: 
التغير الدميوغراف داخل الوطن العربي. 

ــغــــات  ــلــ ــزيــــة وبــــعــــض الــ ــيــ ــلــ ــغــــة اإلجنــ ــلــ ــلــــى الــ ــمــــاد عــ ــتــ االعــ
األجنبية األخرى كلغات أساسية للتعليم . 
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إنتشار املدارس األجنبية  . 
ضـعـف مـسـتـوى الـتـدريـس وقـلّـة خـبـرات الـقـائـمـي عــلى 

العمليات التعليمية. 
الوجاهة اإلجتماعية. 

تــــــــلــــــــبــــــــيــــــــة إحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات ســــــــوق الــــــــعــــــــمــــــــل حــــــــيــــــــث أن 
الـدوائـراحلـكـومـيـة تـسـتـخـدم الــلغـة اإلجنــليـزيـة, وهـنـاك 
بـعـض املـنـظـمـات  والـهـيـئـات الـغـربـيـة الـتـي تـعـمـل داخـل 
الـصـومـال وتـوظـف مبـعـرفـة الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة , وأيـضـا 
بـعـض الـشـركـات الـصـومـالـيـة ,  ممـا أدّى إلـى حـصـول 
الـطـالـب  الـذي تـعـلّـم بـالـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة  فـرص عـمـل 
أكثر با لنسبة للطالب الذي تعلم با للغة العربية…. 

مـــركـــز مـــقـــديـــشـــو : هـــل تـــرى أن الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة ف 
طريقها إلى الزوال داخل اجملتمع الصومالي? 

دكـــتـــور:مـــحـــمـــد: ال,  لـــكـــن هـــنـــاك تـــراجـــع كـــبـــيـــر بـــســـبـــب 
الـعـوامـل الـتـي حتـد ثـنـاهـا سـابـقـا , ومـع كـل هـذا وذاك 
هـنـاك أمـل أن تـرجـع الـلـغـة الـعـربـيـة إلـي مـكـا نـتـهـا ف 
الــســا بــق  بــســبــب كــثــرة املــثــقــفــي الــصــومــالــيــي الــذيــن 
يـحـمــلون الـثـقـافـة الـعـربـيـة وسـهـولـة اإلتـصـال بـيـنـنـا وبي 
ــلـــى  ــتـــاح الـــعـــالـــم بـــعـــضـــه عـ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي  بـــســـبـــب إنـــفـ

البعض. 
مــركــز مــقــديــشــو: كــيــف ميــكــن تــقــويــة  الــلــغــة الــعــربــيــة 

داخل اجملتمع الصومالي? 
الــطــريــقــة الــتــي كــنــا منــشــي عــلــيــهــا كــانــت تــبــشــر لــنــا بــا 
ــيـــار احلـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة  ــبـــعـــد إنـــهـ ــثـــيـــر; فـ خلـــيـــر الـــكـ
انـــــتـــــشـــــر دور الـــــلـــــغـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة ف أوســـــاط اجملـــــتـــــمـــــع 
الــصــومــالــي واســتــخــدمــنــا املــنــاهــج الــعــربــيــة ,وهــذا كــان 
ــا  ــيــ ــنــ ــا ديــ ــنــ ــيــ ــا هــــي األقــــرب إلــ ــهــ ــيــــار األفــــضــــل, ألنــ ــتــ اإلخــ
وـثـقاـفـيا وـجـغراـفـيا ـحـتي ـعاـطـفـيا وإـنـساـنـيا ـلـيس ـهـناك 
ــتـــا بـــة  عـــوائـــق تـــذكـــر , فـــالـــطـــفـــل الـــصـــومـــالـــي مـــهـــيـــئ لـــكـ
وتــعــلــم الــلــغــة الــعــربــبــيــة بــدأ مــن اخلــلــوة الــقــرءانــيــة ثــم 
ــاء  ــتــــشــــرة ف أرجــ ــنــ ــويــــة املــ ــانــ ــثــ املــــدارس اإلعــــدا ديــــة والــ
الــبــالد, لــذا تــغــيــيــر الــلــغــة الــعــربــيــة  لــيــس لــه أي مــبــرر 
ــيـــة ف الـــشـــارع  ــلـــغـــة الـــعـــربـ ــتـــي وصـــل األمـــر إنـــعـــدام الـ حـ
الـصـومـالـي, ويـجـب عـلـى مـن يـحـمـل الـثـقـافـة الـعـربـيـة 
أداء األمـانـة املـلـقـاة عـلـى عـاتـقـه  بـنـشـر الـلـغـة  والـثـقـا 
ــا  ــنــ ــتــ ــغــ ــا  ولــ ــنــ ــتــ ــا فــ ــقــ ــمــــال ثــ ــيــــة  وذلــــك دون إهــ ــربــ ــعــ فــــة الــ

الصوما لية. 
مــركــز مــقــديــشــو: مــا دور املــراكــز واجلــامــعــات إلحــيــاء 

وتعزيز الثقافة العربية ف الصومال? 
دكـتـور:مـحـمـد: املـراكـز مـثـل مـركـزكـم ( مـركـز مـقـديـشـو 
ــيـــر ذلـــك  ــبـــحـــوث ) ومـــركـــز الـــشـــاهـــد وغـ ــلـــدراســـات والـ لـ
ــلـــم  ــعـ ــيـــر , مـــن صـــروح الـ ــبـ ــكـ ــبـــر الـــوطـــن الـ مـــن املـــراكـــز عـ
واملـــعـــرفـــة لـــهـــا دور كـــبـــيـــر ف نـــشـــر املـــعـــرفـــة والـــثـــقـــافـــة 
وبـــــصـــــفـــــة خـــــاصـــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة , ولـــــكـــــن دور 
اجلــامــعــات وأنــشــطــتــهــا ف هــذا املــضــمــار تــخــتــلــف مــن 

جــــــامــــــعــــــة إلــــــي أخــــــري, وحــــــســــــب مــــــعــــــرفــــــتــــــي  فــــــجــــــلّ 
اجلــامــعــات ف الــصــومــال تــســتــخــدم الــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة 
كـــلـــغـــة الـــدراســـة  بـــالـــدر جـــة األولـــي مـــاعـــدا جـــزء قـــلـــيـــل 
ــــة  ــيـ ــ ــــة اإلســـــال مـ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــــل اجلـ ــثـ ــ ــــات مـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــلـــــك اجلـ ــ ــــن تـ مـ
وجـــامـــعـــة إمـــام  مبـــقـــديـــشـــو وجـــزء كـــبـــيـــيـــر مـــن كـــلـــيـــات 
جـــــامـــــعـــــة مـــــقـــــديـــــشـــــوا وجـــــامـــــعـــــة شـــــرق أفـــــريـــــقـــــيـــــا ف 

بوصاصو وجامعة جنان ف بيدوا. 
مـركـز مـقـديـشـو: هـنـاك مـن يـعـتـقـد أن الـدول األوروبـيـة 
والـغـربـيـة  تـسـعـي لـتـخـلـيـص وتـهـمـيـش الـثـقـافـة والـلـغـة 

العربية,  كيف تري ذالك? 
دكــــتــــور:مــــحــــمــــد: أنــــا الأوافــــق عــــلــــى هــــذا, هــــذا غــــيــــر 
صـحـيـح, أنـا عـشـت ف أوروبـا ودرّسـت ف اجلـامـعـات 
واملـعـاهـد  الـنـورويـجـيـة بـالـلـغـتـي الـعـربـيـة والـصـومـالـيـة 
وثـقـافـتـهـمـا, واحلـكـومـة الـنـورويـح تـد عـمـنـا بـذالـك, إذن 
كــــيــــف يــــحــــصــــل هــــذا ف داخــــلــــهــــا  وف نــــفــــس الــــوقــــت 
حتــــارب أن يــــحــــدث داخــــل الــــصــــومــــال أوغــــيــــرهــــا مــــن 
الـدول الـعـربـيـة, هـذا لـيـس مـن املـعـقـول,  ورمبـا هـنـاك 
بـعـض املـنـظـات واألشـخـاص تـسـعـي إلـى ذالـك لـتـحـقـيـق 
ــــرب,  ــغـ ــ ــــون الـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــــؤالء ال ميـ ــة وهـ ــ ــا صـ ــ ــــم اخلـ ــهـ ــ ــاحلـ ــ ــــصـ مـ

فينبغي أن نوقفهم على حدهم. 
مـــــركـــــز مـــــقـــــديـــــشـــــو:هـــــنـــــاك ظـــــاهـــــرة إنـــــتـــــشـــــار وكـــــثـــــرة 
اجلـــامـــعـــات اخلـــاصـــة  عـــلـــى مـــســـتـــوي الـــبـــالد بـــصـــفـــة  
عـــــــامـــــــة , ومـــــــقـــــــديـــــــشـــــــو بـــــــشـــــــكـــــــل خـــــــاص , وبـــــــصـــــــفـــــــة 
غيرمسبوقة ف  تاريخنا التعليمي, كيف ترى ذلك? 
دكــــــتــــــور:مــــــحــــــمــــــد: نــــــعــــــم أري أنــــــهــــــا ظــــــاهــــــرة جــــــديــــــدة 
وصـحـيـحـة, و رغـم أن لـهـا إيـجـابـيـاتـهـا وسـلـبـيـاتـهـا , إال 
ــلـــبـــيـــاتـــهـــا, وإن كـــان  أنـــنـــي أري إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا أكـــثـــر مـــن سـ
هـــــنـــــاك  دور احلـــــكـــــومـــــة  ف و ضـــــع مـــــعـــــايـــــيـــــر اجلـــــودة 
واالعـتـمـاد األكـادميـي لـهـذه اجلـا مـعـات شـبـه مـعـدوم, 
لـذا كـلّ يـدلـي دلـوه , فـيـنـبـغـي عـلـى احلـكـومـة  أن تـعـيـد 
دورهــا وقــوّتــهــا رويــدا رويــدا وبــطــريــق ســلــمــي , ولــيــس 

عن طريق استخدام القوة لفرض وجودها . 
ويـبـدوا أن هـنـاك تـنـا فـس بـي اجلـامـعـات لـسـتـقـطـاب 
الـطــلبـة والـذي يـسـيـر أحـيـانـا بـشـكـل فـوضـوي,  وأخـيـرا 
أنـــــا اعـــــتـــــبـــــر أن هـــــذا الـــــكـــــمّ الـــــهـــــائـــــل مـــــن اجلـــــامـــــعـــــات 
اخلـاصـة غـيـر ضـروري , ولـكـنـه نـتـج عـن أرض الـواقـع 
ــيـــيـــر أرض  وال ميـــكـــن مـــوا جـــهـــة هـــذه الـــظـــاهـــرة دون تـــغـ

الواقع أوال. 
مــــركــــز مــــقــــديــــشــــو: مــــاذا حتــــب أن تــــقــــول لــــلــــعــــلــــمــــاء و 
الــبــاحـــثــيــن الــعــرب? وخــاصــة املــثــقــفــي الــصــومــالــيــي 

الذين يحملون الثقافة العربية? 
ــواتــــي  ــوتــــي وأخــ ــيــــع أخــ ــمــ ــواقــــع أحــــب أن أقــــول جلــ ف الــ
الـكـرام مـن الـعـلـمـاء والـبـاحـثـي  الـصـومـالـيـي  , أقـول 
ــنـــكـــم  لـــعـــب دور وإســـهـــام  ــتـــظـــر واملـــأمـــول مـ ــنـ لـــهـــم  إن املـ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــويــــر األمــ ــطــ ــقــــدم وتــ ــة وتــ ــعــ ــقــــي ف رفــ ــيــ ــقــ حــ
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ــلـــمـــاء  ــلـــفـــهـــم الـــصـــالـــح مـــن عـ ــيـــة كـــمـــا كـــان لـــسـ واإلســـالمـ
احلـضـارة اإلسـالمـيـة األوائـل. فـكـمـا حـصـل ف الـعـالـم 
الـــعـــربـــي مـــن حـــركـــة نـــهـــوض وثـــورات ســـيـــاســـيـــة ووعـــي 
حــــضــــاري كــــبــــيــــر بــــإطــــالق عــــصــــر احلــــريــــة والــــكــــرامــــة 
والـعـدل, فـعـلـيـنـا جـمـيـعـا مـعـاشـر الـعـلـمـاء مـن اإلسـهـام 
ــبـــة ومـــرادفـــه  ــيـــة مـــصـــاحـ ــلـــمـ الـــدؤوب ف إطـــالق ثـــورة عـ
لـهـذه الـثـورات الـسـيـاسـيـة; فـفـي أمـثــلة كـثـيـرة مـن تـاريـخ 
الـــثـــورات الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــرى مـــثـــل الـــثـــورة األمـــريـــكـــيـــة 
ــا تـــكـــون  ــيـــة جنـــدهـ ــثـــورة الـــروسـ ــيـــة والـ ــفـــرنـــسـ ــثـــورة الـ والـ
مـصـحـولـة بـنـهـوض عـلـمـي كـبـيـر وغـيـر مـسـبـوق ف تـلـك 
الـبـلـدان. فـلـعـلـنـا جـمـيـعـا نـحـظـى بـهـذا الـشـرف الـكـبـيـر 
ف مــــحــــاولــــة رفــــع مــــســــتــــوى األبــــحــــاث واالكــــتــــشــــافــــات 
الــعــلــمــيــة ف الــوطــن الــعــربــي, و ممــا ال يــقــل عــن ذلــك,  
االهـتـمـام مبـحـاولـة ضـمـان احلـدّ األدنـى مـن املـسـاواة 
واـلكـرامـة ـلـلعـامــلي واملـشــتغــلي ف املـهـن اـلكــيمــياـئـية ف 
ــيـــة  ــنـ ــهـ ــهـــم املـ ــقـــوقـ ــعـــربـــي ومـــحـــاولـــة ضـــمـــان حـ الـــوطـــن الـ
وتـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل املـــنـــاســـبـــة لـــهـــم, واإلخـــالص ف 
الـعـمـل واجلـديـة ف اإلنـتـاج واحملـافـظـة عـلـى مـقـدرات 

وممتلكات األمة العربية. 
ــقـــد  ــعـ ــيـــة بـ ــعـــربـ ــا فـــة الـ ــقـ ــثـ ــيـــرا أوصـــي ملـــن يـــحـــمـــل الـ وأخـ
نـدوات ودورات لـلـتـشـاور  والـتـبـاحـث ف كـيـفـيـة إحـيـاء 
الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة ف أوســــاط اجملــــتــــمــــع الــــصــــومــــالــــي , 
ــــر  ــــشـ ــاه نـ ــ ــــم جتـ ــــى أداء دورهـ ــلـ ــ ــفـــــي عـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــــع املـ ــيـ ــ ــجـ ــ ــــشـ وتـ
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة ,وأن يـــجـــتـــهـــدوا بـــإنـــتـــاج ابـــتـــكـــارات 
وإبـــــــداعـــــــات جـــــــديـــــــدة, ألن هـــــــنـــــــاك نـــــــذرة املـــــــؤلـــــــفـــــــي 
والــبــاحــثــي والــكــتــاب  الــصــومــالــيــي بــالــعــربــيــة; فــلــيــس 
هــــنــــاك مــــن يــــدعــــم الــــكــــاتــــب الــــصــــومــــالــــي ف اإلبــــداع 
ــتــــج  ــنــ ــكــــر واملــ ــفــ ــاتــــب واملــ ــكــ ــكــــون الــ ــتــــراه يــ ــيــــف , فــ ــألــ ــتــ والــ
ــيــــة ,   ــمــ ــلــ ــعــ ــيــــة والــ ــثــ ــبــــحــ ــازاتــــه الــ ــابــــع إلجنــ ــمــــوّل والــــطــ واملــ
بــخــالف مــا يــتــمــتــع بــه الــكــاتــب الــعــربــي كــحــســن هــيــكــل 
وـيوـسف اـلـقرـضا وي وـحـسن اـلـتراـبي  وـغـيرـهم, وـلـكن 
مـع كـل هـذه اـلعـوائـق هـنـاك عـوامـل مـسـاعـدة ومـشـجـعة  
,والـتـي مـا كـانـت غـيـر مـوجـودة ف الـسـابـق ; مـن عـودة 
ــثـــقـــا فـــة الـــعـــربـــيـــة إلـــى الـــى  ــثـــقـــفـــي الـــصـــومـــالـــيـــي بـــالـ املـ
بــالهــم ,  وأيــضــا  إنــفــتــاح الــصــومــال بــالــعــالــم الــعــربــي 
بـسـبـب الـتـكـنـولـوجـيـة, وف ضـوء ذلـك يـجـب عـلـيـنـا أن 
نــبــدل قــصــاري جــهــدنــا  لــدراســة كــيــفــيــة حــلّ األزمــات 
ــيــــة,  ــلــ ــبــ ــقــ ــيــــة  مــــن الــ ــلــ ــتــــجــــت عــــن احلــــروب األ هــ ــتــــي نــ الــ
والـعـصـبـيـة والـتـطـرف الـديـنـي  وغـيـرهـا مـن املـشـا كـل 

!!!!!اإلجتماعية التي يعاني منها الشعب الصومالي. 

۵عؤخلخ  
!

!قهؤية دلؤخئ مطأل فئفذ ؤ٬فك غفـمفؤف 
وجـــه وفـــد مـــجـــلـــس 
األمــــــــــــن الــــــــــــدولــــــــــــي 
الـــــــذي قـــــــام أمـــــــس, 
بــــــــزيــــــــارة وصــــــــفــــــــت 
بــــالــــتــــاريــــخــــيــــة الــــي 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــاصــــــــــــــــمــــــــــــــــة 
الـــــــــــصـــــــــــومـــــــــــالـــــــــــيـــــــــــة 
مـــــقـــــديـــــشـــــو, ثـــــالث 
رســــــــائــــــــل مــــــــهــــــــمــــــــة 
لـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــومـــــــــــــة 
ــتـــمـــع  ــيـــة األخـــرى, حـــول رؤيـــة اجملـ ــيـــاسـ واألطـــراف الـــسـ
الـدولـي جتـاه الـعــلمـيـة الـسـيـاسـيـة ف الـصـومـال ف ظـل 
ــيــــة مــــن  ــانــ ــثــ ــلــــة الــ ــبــــدء املــــرحــ ــاريــــة لــ ــعــــدادات اجلــ ــتــ االســ
العمليات العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية ضد حركة الشباب املرتبطة 
بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة والــتــي مــن املــتــوقــع اطــالقــهــا خــالل 
األيــــــام الــــــقــــــلــــــيــــــلــــــة الــــــقــــــادمــــــة, وف ظــــــل اإلصــــــالحــــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــن أجـــل االتـــفـــاق عـــلـــى نـــظـــام فـــيـــدرالـــي 

للحكم. 
أجــرى الــوفــد الــذي تــرأســه مــنــدوب بــريــطــانــيــا الــدائــم 
ــيــــال غــــرانــــت,  ــيــــر مــــارك لــ ــفــ ــتــــحــــدة, الــــســ لــــدى األم املــ
والــســفــيــر عــثــمــان ســركــي مــن نــيــجــيــريــا وضــم أعــضــاء 
كـل مـن:اســتراـليـا, وـتشـاد, وـتشـيــلي, وفـرـنسـا, واألردن, 
ولـيـتـوانـيـا, ولـوكـسـمـبـورغ, وكـوريـا اجلـنـوبـيـة, وروسـيـا, 
والــــصــــي, ورونــــدا, والــــواليــــات املــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة, 
واألرجـــــــنـــــــتـــــــي ف اجملـــــــلـــــــس األمـــــــن الـــــــدولـــــــي, اجـــــــرى 
مـحـادثـات مـطـولـة مـع الـرئـيـس الـصـومـالـي حـسـن شـيـخ 
مـــــحـــــمـــــود ورئـــــيـــــس الـــــوزراء وأعـــــضـــــاء مـــــن احلـــــكـــــومـــــة 
ــة ف  ــيــ ــمــ ــلــ ــادة اإلدارات األقــ ــيــ ــان , وعــــدد مــــن قــ ــرملــ ــبــ والــ
الـــصـــومـــال, حـــيـــث اظـــهـــر وفـــد مـــجـــلـــس األمـــن  خـــالل 
الـــلـــقـــاء دعـــمـــه املـــســـتـــمـــر لـــلـــجـــهـــود اجلـــاريـــة لـــتـــحـــقـــيـــق 

السالم الدائم ف البالد. 
كـمـا أجـرى الـوفـد مـبـاحـثـات مـع ممـثـلـي مـن مـنـظـمـات 
ــتــــي األم  ــثــ ــعــ ــبــ ــا لــ ــيــ ــلــ ــعــ ــيــــادات الــ ــقــ ــمــــع املــــدنــــي والــ ــتــ اجملــ
املــتــحــدة( يــنــســيــوم) واإلحتــاد األفــريــقــي(أمــيــســوم) ف 

الصومال. 
رسائل مجلس األمن  

ومـــن خـــالل تـــصـــريـــحـــات وفـــد مـــجـــلـــس األمـــن, ميـــكـــن 
االســتــخــالص مــنــهــا ثــالث رســائــل مــهــمــة وجــهــهــا الــي 
احلكومة واألطراف السياسية ف الصومال وهي: 
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ــتـــقـــالـــيـــة دميـــقـــراطـــيـــة  ــلـــيـــة انـ أوال:  ضـــرورة حـــدوث عـــمـ
ــــة  ــلـ ــ ــرقـ ــ ــــول أي عـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ ــكـ ــ ــام ٢٠١٦  وال ميـ ــ ــــول عـ ــلـ ــ ــــحـ بـ
ـلـتحـقـيـق ذـلك, وـلهـذا حـث اـلوفـد احلـكـومـة اـلصـومـاـليـة 
ــلــــة  ــقــ ــتــ ــيــــة املــــســ ــنــ ــنــــة الــــوطــ ــلــــجــ ــيــــل الــ ــكــ بــــاالســــراع ف تــــشــ

لإلنتخابات التي يتوقع إجراءها ف ٢٠١٦.   
ــيـــــس  ــ ــرانـــــت, رئـ ــ ــــال غـ ــيـ ــ ــــارك لـ ــــال مـ ــار, قـ ــ ــــذا اإلطـ وف هـ
أعـضـاء وفـد مـجـلـس األمـن لـلـصـحـفـيـي ف مـقـديـشـو” 
أوضـحـنـا أنـنـا نـتـوقـع مـن احلـكـومـة الـفـدرالـيـة االسـراع 
ف تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات 
ــيـــهـــا  ــلـ ــتـــاء عـ ــتـــفـ ــتـــوريـــة واالسـ ــتـــعـــديـــالت الـــدسـ واجـــراء الـ
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ٢٠١٥ عـــلـــى ان جتـــري االنـــتـــخـــابـــات ف 

عام ٢٠١٦” .  
وأكـــد مـــارك عـــلـــى أن مـــجـــلـــس األمـــن مـــســـتـــعـــد لـــدعـــم 

احلكومة من أجل اجناز هذا الهدف. 
 ثـانـيـا: عـدم اقـصـاء اي طـرف مـن الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة 
ف الـصـومـال وأهـمـيـة دور املـرأة ف احلـيـاة الـسـيـاسـيـة 

ف الصومال. 
وقــال رئــيــس وفــد مــجــلــس األمــن, مــارك لــيــال غــرانــت 
ــكــــومــــة  ــلــــحــ ــا لــ ــثــــه عــــن دور املــــرأة “أكــــدنــ ــيــــاق حــــديــ ف ســ
ــيــــع  ـــرأة ف جــــمــ ــيــــل املـ ـــثــ ــة متـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ـــة عــ ــيـ ــالــ الــــصــــومــ

مستويات العملية السياسية ف الصومال. 
ثــالــيــا: تــأيــيــد مــجــلــس األمــن الــكــامــل لــلــجــهــود اجلــاريــة 

إلنشاء اإلدارات األقليمية ف البالد . 
وف هــــــذا الــــــصــــــدد, رحــــــب أعــــــضــــــاء مــــــجــــــلــــــس األمــــــن 
االتــفــاقــات الــســيــاســيــة  الــتــي وقــعــت مــؤخــرا لــتــشــكــيــل 
اإلدارات اإلقـلـيـمـيـة املـؤقـتـة, مبـا ف ذلـك إنـشـاء إدارة 
جـوبـا املـؤقـتـة واالتـفـاق عـلـى إدارة اقـلـيـم جـنـوب غـرب 

!الصومال, واقليم املناطق الوسطى. 
ذوي االحــتـياجـات اخلـاصـة ف اـلصـومـال ـبي اـلواقـع 

واألمل 

!!
عبدالوهاب علي مؤمن  

مقدمة 
ــريـــحـــة  ــاجـــات اخلـــاصـــة الـــشـ ــيـ ــتـ ــئـــة ذوي االحـ ــبـــر فـ ــتـ ــعـ  تـ
األكـــثـــر تـــهـــمـــيـــشـــا ف اجملـــتـــمـــع الـــصـــومـــالـــي , وتـــعـــانـــي 

مـخــتـلف صـور اـلـتمــيـيز اـلســلـبي وخـاصـة االســتـبعـاد مـن 
كــافــة  احلــقــوق والــواجــبــات, وتــعــد اإلنــاث أكــثــر فــئــات 
ذوي االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصــــة  تــــعــــرضــــا لــــإلهــــمــــال و 
الـــتـــجـــاهـــل بـــصـــورة خـــاصـــة ف اجملـــتـــمـــع الـــصـــومـــالـــي, 
حــيــث يــعــانــون كــثــيــر ا مــن املــشــاكــل كــأمثــالــهــم ف بــقــيــة 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم, غــــيــــر أن الــــظــــروف الــــقــــاســــيــــة الــــتــــي 
يـعـيـشـهـا هـذا الـبـلـد جتـعـلـهـم يـواجـهـون حتـديـات تـفـوق 
اخلـــيـــال. ال الـــدولـــة تـــهـــتـــم بـــهـــم واجلـــمـــعـــيـــات االهـــلـــيـــة 
تـــرعـــاهـــم, قـــلـــيـــة هـــي املـــنـــظـــمـــات احملـــلـــيـــة الـــتـــي تـــهـــتـــم 

!بشئونهم. 
ويــــعــــانــــي الــــكــــثــــيــــر مــــنــــهــــم  ف الــــصــــومــــال بــــكــــثــــيــــر مــــن 
املـــشـــكـــالت, ويـــعـــيـــشـــون حتـــت خـــط الـــفـــقـــر, وال يـــتـــوفـــر 
لـلـكـثـيـر مـنـهـم مـصـادر 
دخــــــــــل مــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــة 
متــكــنــهــم مــن الــعــيــش 

!بحياة كرمية. 
مـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــاة ذوي 
االحـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــاجـــــــــــــات 
اخلـاصـة ومـطـالـبـهـم 
ال تـــــتـــــجـــــاوز احلـــــيـــــاة 
اـلكـرميـة, مـن عـالج ومـسـكـن وـبـنـية حتــتـية صـدـيقـة ـلهـم 
ووسـيـلـة نـقـل وعـمـل يـكـفـل لـهـم قـوتـهـم وقـوت عـيـالـهـم 
ويــــحــــتــــاجــــون  الــــى اهــــتــــمــــام عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــرعــــايــــة 
ــكــــونــــوا جــــزءا مــــن  ــيــ ــيــــل لــ ــتــــأهــ ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ ــيــــة والــ الــــصــــحــ
مـجـتـمـعـهـم دون حـواجـز وبـال احـسـاس بـالـنـقـص, لـكـن 
هــــذا األمــــر يــــبــــدو صــــعــــب الــــتــــحــــقــــق ف بــــلــــد مــــزقــــتــــه 
ــا, وال زال  ــامــ ــثــــر مــــن عــــشــــرون عــ ــة أكــ ــيــ ــلــ احلــــروب االهــ
الـــــــبـــــــلـــــــد الـــــــى اآلن يـــــــضـــــــيـــــــف عـــــــددا ف رصـــــــيـــــــد ذوي 
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة, ويـزيـد عـددهـم يـومـيـا وخـاصـة 
فــئــة املــعــوقــي حــركــيــا, بــدال مــن أن يــقــدمــهــم خــدمــات 

!إجتماعية وتعليمية وتأهيلية. 
فـاحلـروب االهــلـية اـلـتي هـي مـاميـة مــيـتمـة ال ـتـبقـي وال 
تـذر لـواحـة لـلـبـشـر, تـنـال مـن لـم يـكـن لـه فـيـهـا جـنـايـة, 
ــا  ــهــ ــبــ ــتــــي التــــزال رواســ ــانــــي, والــ ــا اجلــ ــهــ ــنــ ــلــــم مــ ــا ســ ورمبــ
مـــــوجـــــودة إلـــــى اآلن ف بـــــعـــــض األقـــــالـــــيـــــم,  واخلـــــاصـــــة 
االقـالـيـم اخلـاضـعـة حتـت سـيـطـرة احلـكـومـة املـركـزيـة 
كــاقــلــيــم شــبــيــلــى الــســفــلــى, وكــذلــك االنــفــجــارات شــبــه 
الـــيـــومـــيـــة ف الـــعـــاصـــمـــة ومـــا حـــولـــهـــا, فـــإنـــهـــا حتـــصـــد 
عـشـرات األطـراف الـبـدنـيـة يـومـيـا, فـتـبـتـر رجـل أو يـد 
مـسـكـي عـابـري سـبـيـل, وتـخـلـع عـي تـلـك وتـبـتـر سـاق 

!أخرى مسكينة جتري وراء لقمة عيش ألوالدها. 
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مـبـادئ حـمـايـة ذوي اإلحـتـيـاجـات اخلـاصـة ف الـقـانـون 
!الدولي 

احلــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــات 
األـــــــــــســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة 
واحلــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــوق 

!األساسية 
1. يــتــمــتــع جــمــيــع 
األشـخـاص بـحـق 
احلــــصــــول عــــلــــي 
أفـــــــضـــــــل مـــــــا هـــــــو 
مــتــاح مــن رعــايــة الــصــحــة الــعــقــلــيــة الــتــي تــشــكــل جــزءا 

!من نظام الرعاية الصحية واالجتماعية. 
2. يـعـامـل جـمـيـع األشـخـاص املـصـابـي مبـرض عـقـلـي 
أو الـذيـن يـعـاجلـون بـهـذه الـصـفـة مـعـامـلـة إنـسـانـيـة مع 

!احترام ما لإلنسان من كرامة أصيلة. 
ــلــــي أو  ــقــ ــابــــي مبــــرض عــ ــيــــع األشــــخــــاص املــــصــ ــمــ 3. جلــ
الــذيــن يــعــاجلــون بــهــذه الــصــفــة احلــق ف احلــمــايــة مــن 
ــا مــــن  ــمــ ــيــــرهــ ــنــــســــي وغــ ــتــــصــــادي واجلــ ــغــــالل االقــ ــتــ االســ
أشـــكـــال االســـتـــغـــالل, ومـــن اإليـــذاء اجلـــســـدي أو غـــيـــر 

!اجلسدي أو املعاملة املهينة. 
4. ال يـجـوز أن يـكـون هـنـاك أي متـيـيـز بـدعـوى املـرض 
الــعــقــلــي. ويــعــنــي "الــتــمــيــيــز" أي تــفــريــق أو اســتــبــعــاد أو 
ــاواة ف  ــعــــاف املــــســ ــيــــل يــــؤدي إلــــي إبــــطــــال أو إضــ ــفــــضــ تــ
الــتــمــتــع بــاحلــقــوق. وال تــعــتــبــر الــتــدابــيــر اخلــاصــة الــتــي 
ــابــــي  ــقــــوق األشــــخــــاص املــــصــ ــايــــة حــ ــمــ ــتــــخــــذ جملــــرد حــ تــ
مبـــرض عـــقـــلـــي, أو ضـــمـــان الـــنـــهـــوض بـــهـــم متـــيـــيـــزا. وال 
يـــشـــمـــل الـــتـــمـــيـــيـــز أي تـــفـــريـــق, أو اســـتـــبـــعـــاد أو تـــفـــضـــيـــل 
ــبــــادئ ويــــكــــون ضــــروريــــا  ــكــــام هــــذه املــ ــقــــا ألحــ يــــجــــري وفــ
حلـمـايـة مـا لـشـخـص مـصـاب مبـرض عـقـلـي أو ألفـراد 

!آخرين من حقوق اإلنسان. 
5. لـــــكـــــل شـــــخـــــص مـــــصـــــاب مبـــــرض عـــــقـــــلـــــي احلـــــق ف 
ممـــــارســـــة جـــــمـــــيـــــع احلـــــقـــــوق املـــــدنـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
واالقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة املـعـتـرف بـهـا ف 
اإلعـــالن الـــعـــاملـــي حلـــقـــوق اإلنـــســـان, والـــعـــهـــد الـــدولـــي 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة واالجــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوق االقــ ــاحلــــــقــ ــ اخلــــــاص بــ
والـثـقـافـيـة, والـعـهـد الـدولـي اخلـاص بـاحلـقـوق املـدنـيـة 
والـسـيـاسـيـة, وف الـصـكـوك األخـرى ذات الـصـلـة مـثـل 
اإلعـالن اخلـاص بـحـقـوق املـعـوقـي ومـجـمـوعـة املـبـادئ 

املـتـعـلـقـة بـحـمـايـة جـمـيـع األشـخـاص الـذيـن يـتـعـرضـون 
!ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن. 

6. أي قـــرار يـــتـــخـــذ, بـــســـبـــب إصـــابـــة شـــخـــص مبـــرض 
عـقـلـي, بـأن هـذا الـشـخـص عـدي األهـلـيـة الـقـانـونـيـة, 
وأي قـرار يـتـخـذ, نـتـيـجـة لـعـدم األهـلـيـة, بـتـعـيـي ممـثـل 
شـــخـــصـــي, ال يـــجـــوز اتـــخـــاذه إال بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــة عـــادلـــة 
جتــريــهــا مــحــكــمــة مــســتــقــلــة ونــزيــهــة, مــنــشــأة مبــوجــب 
الـقـانـون احملـلـي. ويـحـق لـلـشـخـص الـذي تـكـون أهـلـيـتـه 
مــــوضــــع الــــنــــظــــر أن ميــــثــــلــــه مــــحــــام. وإذا لــــم يــــحــــصــــل 
الـشـخـص الـذي تـكـون أهــليـتـه مـوضـع الـنـظـر عــلي هـذا 
الـتـمـثـيـل بـنـفـسـه, وجـب أن يـوفـر لـه هـذا الـتـمـثـيـل دون 
أن يــــــدفــــــع أجــــــرا عــــــنــــــه طــــــاملــــــا لــــــم تــــــكــــــن تــــــتــــــوفــــــر لــــــه 
اإلمــــكــــانــــيــــات الــــكــــافــــيــــة لــــلــــدفــــع. وال يــــجــــوز أن ميــــثــــل 
احملـامـي ف نـفـس الـدعـوى مـصـحـة لـألمـراض الـعـقــليـة 
ــل أحــــد  ـثــ ــامــــلــــي فــــيــــهــــا, وال يــــجــــوز أيــــضــــا أن ميـــ ــعــ أو الــ
أفـــراد أســـرة الـــشـــخـــص الـــذي تـــكـــون أهـــلـــيـــتـــه مـــوضـــع 
الــنــظــر, مــا لــم تــقــتــنــع احملــكــمــة بــانــعــدام الــتــعــارض ف 
املـــــصـــــلـــــحـــــة. ويـــــجـــــب أن يـــــعـــــاد الـــــنـــــظـــــر ف الـــــقـــــرارات 
املـتـعـلـقـة بـاألهـلـيـة وبـاحلـاجـة إلـي ممـثـل شـخـصـي عـلـي 
فـــتـــرات مـــتـــفـــرقـــة مـــعـــقـــولـــة يـــحـــددهـــا الـــقـــانـــون احملـــلـــي. 
ويــحــق لــلــشــخــص الــذي تــكــون أهــلــيــتــه مــوضــع الــنــظــر, 
وملــــمــــثــــلــــه الــــشــــخــــصــــي, إن وجــــد, وألي شــــخــــص آخــــر 
مـــعـــنـــي أن يـــســـتـــأنـــف أي قـــرار مـــن هـــذا الـــقـــبـــيـــل أمـــام 

!محكمة أعلي. 
7. عــــــــنــــــــدمــــــــا 
تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي 
مـــــحـــــكـــــمـــــة أو 
هــــــــــــــــــيــــــــــــــــــئــــــــــــــــــة 
قـــــــــضـــــــــائـــــــــيـــــــــة 
مـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــة 
أخـــــــــــــــــــــــــــري أن 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــص 
املــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاب 
مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
عــقــلــي عــاجــز 
عـن إدارة شـؤونـه, تـتـخـذ الـتـدابـيـر, ف حـدود مـا يـلـزم 
ويــــنــــاســــب حــــالــــة ذلــــك الــــشــــخــــص, لــــضــــمــــان حــــمــــايــــة 

!مصاحله. 
! الدستور الصومالي ( املادة ٢٧) 

أن الـظـروف الـقـاسـيـة الـتـي يـعـيـشـهـا هـذا الـبـلـد جتـعـل  
ــفــــوق  ــديــــات تــ ــهــــون حتــ ــواجــ ــيــــي  يــ ــالــ ــومــ ــاقــــي الــــصــ ــعــ املــ

�11



اخلــيــال, وحــقــوقــهــم شــبــه مــعــدومــة, وأمــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
مـن نـاحـيـة سـن األنـظـمـة ومـا يـخـصـهـم مـن تـشـريـعـات 
ومـتـابـعـة األنـظـمـة الـتـي تـشـمـل عـلـى حـقـوقـهـم , فـقـال 
الـنـائـب الـسـابـق والـقـانـونـي, دكـتـور حـسـي عـبدعـلـمـي, 
ان الــدســتــور الــصــومــال قــد أعــطــى ذوى االحــتــيــاجــات 
اخلـاصـة, احلـقـوق االقــتصـادـية واالجــتمـاعــية كـمـاـتـنص 
عـلـيـه املـادة 27 مـن الـدسـور احلـالـى,  لـهـم (احلـق فـى 
مـــســـتـــوى  مـــعـــيـــشـــة مـــالئـــم, مبـــا فـــى ذلـــك الـــغـــذاء واملـــاء 
ــــوق   ــقـ ــ ــــذه احلـ ــــم ). وهـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــة  والـ ــــحـ ــــصـ ــــن والـ ــكـ ــ ــــسـ واملـ
املــذكــورة  فــى هــذه املــادة تــشــيــر مــســئــولــيــة الــدولــة فــى 
حــــمــــايــــة حــــق كــــل مــــواطــــن صــــومــــالــــى, مــــع الــــعــــلــــم بــــأن 
الـصـومـال لـم يـوقـع بـعـد الـبـرتـوكـوالت اخلـاصـة بـحـقـوق 
ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة, ممــا يــعــد ضــمــنــيــا بــعــدم 

!االعتراف بحقوقهم. 
!أهم مشكالت ذوي االحتياجات اخلاصة ف اجملتمع 
املـشـكـالت الـتـي يـواجـهـهـا ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة 
ــتـــهـــا وحـــدتـــهـــا مـــن شـــخـــص إلـــى آخـــر  ــيـ ــتـــعـــددة ف نـــوعـ مـ
حـسـب فـردـية اإلعـاقـة, وفـردـية احلـاـله ـنفـسـهـا وـبيــئـتهـا 
ومـجـتـمـعـهـا, لـكـنـهـم بـصـفـة عـامـة يـعـانـون مـن املـشـاكل 

!التالية: 
!اوال: املشكالت النفسية 

يـــعـــانـــي ذوي االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة مـــن الـــعـــديـــد مـــن 
!اآلثار النفسية أهمها التالي: 

!-1 الشعو 
!ر بالنقص واالحساس بالدونية. 

-2 االنـــطـــوائـــيـــة ملـــا لـــهـــا مـــن آثـــار ســـيـــئـــة عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف 
!والتوافق. 

-3 الـــعـــجـــز اخلـــلـــقـــي وأثـــره عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة املـــصـــاب 
!بالشلل. 

ــفــــــس,  ــ ــنــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــاد عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــى االعــ ــلــ ــ ــــدرة عــ ــقــ ــ ــــدم الــ -4 عــ
ــبــــة  ــادة والــــرغــ ــيــ ــقــ ــلــــى الــ ــقــــدرة عــ ــيــــة, وعــــدم الــ ــالــ ــكــ واإلتــ
الـــدائـــمـــة ف االعـــتـــمـــاد عـــلـــى اآلخـــريـــن,جـــمـــيـــعـــهـــا لـــهـــا 

!عالقة بسوء التكيف. 
ــتـــمـــاء ممـــا يـــجـــعـــل املـــعـــوق ف  ــعـــور بـــاالنـ -5 ضـــعـــف الـــشـ

حالة عدم توافق مع اجملتمع. 

!
!-6 عدم الشعور باألمن واخلوف من املستقبل. 

-7 صـــــعـــــوبـــــة تـــــكـــــويـــــن عـــــالقـــــات بـــــاآلخـــــريـــــن وجتـــــنـــــب 
احملـيـطـي إلنـعـدام الـثـقـة بـالـنـفـس والـتـي جتـعـل املـعـاق 

!يشعر بأنه أقل مرتبة من االشخاص العادين. 
8- الـشـعـور بـالـتـوتـر الـداخــلي والـتـعـاسـة وعـدم االتـزان 

!االنفعالي نتيجة سيطرة اإلعاقة عليه. 
!ثانيا: املشكالت اإلجتماعية 

وهـــــذه املـــــشـــــكـــــالت ال تـــــقـــــل أهـــــمـــــيـــــة عـــــن املـــــشـــــكـــــالت 
!النفسية, وهي مرتبطة ومتداخلة ومتفاعلة 

!معها: 
أ- مــــشــــكــــالت ضــــعــــف أو تــــفــــكــــك شــــبــــكــــة الــــعــــالقــــات 

!اإلجتماعية 
ــيــــث  ــيــــة خــــاصــــة, حــ ــمــ ــيــــة أهــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــعــــالقــــات اإلجــ ــلــ إن لــ
تساعد على تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعيم ذوي االحتياجات اخلاصة ف 
بـيـئـتـة األسـريـة واجملـتـمـعـيـة, وهـي الـتـي تـهـيـئ لـه اجلـو 
الــــــــهــــــــادئ والــــــــشــــــــعــــــــور بــــــــاألمــــــــن الــــــــذي يــــــــســــــــاعــــــــد ذوو 
االحــتــيــاجــات اخلــاصــة عــلــى الــشــعــور بــالــثــقــة بــالــنــفــس 
والـــثـــقـــة ف الـــعـــالـــم الـــذي يـــتـــفـــاعـــل مـــعـــه, فـــإذا ضـــعـــفـــت 
عـالقـات املـعـوق مـع الـنـاس الـذيـن يـتـعـاطـون مـعـه فـإنـهـا 
تــــؤثــــر ف كــــيــــانــــه وف شــــخــــصــــيــــتــــه, وخــــاصــــة عــــالقــــتــــه 
ــإنـــه  ــيـــطـــه فـ ــاتـــه مبـــحـ ــفـــت عـــالقـ ــعـ ــا ضـ ــرتـــه. وإذا مـ بـــأسـ
يــفــقــد أمــنــه الــعــائــلــي ويــخــتــفــي شــعــورة بــاإلنــتــمــاء, ممــا 
يـــشـــعـــره بـــاحلـــرمـــان مـــن احملـــبـــة والـــتـــعـــاطـــف والـــهـــدوء 
والــــــثــــــبــــــات واالســــــتــــــقــــــرار, وإذا مــــــا متــــــزقــــــت شــــــبــــــكــــــة 
الــعــالقــات بــي املــعــوق ومــن يــتــعــامــل مــعــه تــرتــب عــلــيــه 
عـدم تـقـبــله لـه أو الـسـخريـة مـنـه أو مـعـايـرتـه بـعـاهـتـه أو 
عــــجــــزه, فــــســــيــــكــــون ذلــــك مــــردودا بــــســــلــــوك عــــدوانــــي 
تــعــويــضــي ســلــبــي ومــبــالــغ فــيــه, وهــذا الــشــعــور يــدفــعــه 
إلـــــى اإلنـــــطـــــواء أو الـــــســـــلـــــبـــــيـــــة أو اخلـــــجـــــل, وتـــــنـــــتـــــابـــــه 
احلــســاســيــة الــشــديــدة الــثــائــرة والــنــاقــمــة عــلــى كــل مــن 
حــولــه وكــل ذلــك يــجــعــل مــنــه شــخــصــيــة ال إجــتــمــاعــيــة, 
هــكــذا, فــإن إنــهــيــار شــبــكــة الــعــالقــات ســتــجــعــل املــعــاق 
عـاجـزًا عـن اـلـتوافـق مـع ـنفـسـه أو اـلـتكـيـف مـع مـجــتمـعـه 
ولـن يـتـحـقـق الـتـوافـق الـنـفـسـي اإلجـتـمـاعـي لــلمـعـوق, إال 
إذا تـوفـرت لـه شـبـكـة قـويـة مـن الـعـالقـات اإلجـتـمـاعـيـة 
واإلنـــفـــعـــالـــيـــة مـــع بـــيـــئـــتـــه األســـريـــة واجملـــتـــمـــعـــيـــة, لـــذلـــك 

يحتاج إلى العديد من اخلدمات اخملتلفة. 
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!
!ب  . مشكالت عدم اإلنتماء 

شـعـور املـعـاق بـاإلنـتـمـاء إلـى اجلـمـاعـات الـتـي يـتـفـاعـل 
ــة  ــيــ ــســ ــفــ ــنــ ــه الــ ــاتــ ــاجــ ــة مــــن حــ ــيــ ــومــ ــيــ ــه الــ ــاتــ ــيــ ــا ف حــ ــهــ ــعــ مــ
واإلجـتـمـاعـيـة مـثـل إنـتـمـائـه جلـمـاعـة األسـرة وأفـرادهـا 
ومـــا حتـــقـــقـــه مـــن دفء عـــاطـــفـــي و أمـــن إجـــتـــمـــاعـــي أو 
انـتـمـائـه إلـى جـمـاعـة األصـدقـاء تـشـبـع لـه احلـاجـة إلـى 
تـقـبـل اجلـمـاعـة وتـسـاعـده عــلى إشـبـاع حـاجـاتـه ـلتـكـويـن 
عــالقــات اجــتــمــاعــيــة مــع اصــدقــائــه, وكــذلــك احلــاجــة 
لـإلنـتـمـاء إلـى اجلـمـاعـة املـهـنـيـة الـتـي حتـقـق لـه األمـن 
املـــادي واالعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــفـــس والـــثـــقـــة بـــهـــا, وتـــعـــتـــبـــر 
الـعـالقـات الـوديـة مـهـمـة ف حـيـاة املـعـاق ألنـهـا تـخـفـف 
مـــن قـــلـــقـــه ومـــخـــأوفـــه وتـــدعـــم ذاتـــه, وحتـــقـــق لـــه أمـــنـــه 

!املادي واالجتماعي والنفسي. 
!ث . املشكالت االجتماعية 

يــــــعــــــانــــــي املــــــعــــــوقــــــون 
الــــــــــــــــعــــــــــــــــديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن 
املـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــالت 
االجـتـمـاعـيـة, وتـتـمـثـل 
ــا  ــهـ ــأنـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ ف غـ
إجــــحــــاف بــــحــــق ذوي 
االحـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــاجـــــــــــــات 
ــيـــرهـــم ف  ــلـــى غـ ــهـــم عـــبء عـ ــأنـ ــارهـــم بـ ــعـ اخلـــاصـــة, وإشـ
ــتـــداءً مـــن  ــافـــةٍ إبـ ــيـــة كـ ــيـــومـ ــاة الـ ــيـ ــبـــات احلـ ــلـ ــتـــطـ ــيـــر مـ تـــوفـ
تـــنـــقـــالتـــهـــم املـــنـــزلـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة وإنـــتـــهـــاء بـــتـــحـــركـــهـــم ف 
الـــبـــيـــئـــة احملـــيـــطـــة مبـــجـــتـــمـــعـــهـــم. وميـــكـــن تـــوضـــيـــح هـــذة 

!املشكالت كما يلي: 
!− املشكالت األسرية 

ــيـــــث أن  ــ ــــه حـ ــرتـ ــ ــــة ألسـ ــاقـ ــ ــــل إعـ ــكـ ــ ــــشـ ــــرد تـ ــفـ ــ ــــة الـ ــاقـ ــ إن إعـ
األســــرة بــــنــــاء اجــــتــــمــــاعــــي يــــخــــضــــع لــــقــــاعــــدة الــــتــــوازن 
وســــلــــوك املــــعــــاق ف الــــغــــضــــب أو الــــقــــلــــق أو االكــــتــــئــــاب 
تـقـابـل مـن قـبـل احملـيـطـي بـه بـســلوك مـسـرف بـاـلشـعـور 
بـــــالـــــذنـــــب واحلـــــيـــــرة, ممـــــا يـــــقـــــلـــــل مـــــن تـــــوازن األســـــرة 
ومتـاسـكـهـا, وهـذا يـتـوقـف عـلـى مـسـتـوى تـعـلـم لـوالـديـن 
!وثقافتهما, ومدى االلتزام الديني بي أفراد األسرة. 

!-مشكالت العمل 
تـؤدي اإلعـاقـة إلـى تـرك املـعـوق لـعـمـلـه أو تـغـيـيـر دوره 
ــديــــد , فــــضــــال عــــن  ــه اجلــ ــعــ ــاســــب مــــع وضــ ــنــ ــتــ ــا يــ إلــــى مــ

املــشــكــالت الــتــي ســتــتــرتــب عــلــى اإلعــاقــة ف عــالقــاتــه 
!برؤسائه وزمالئه ومشكالت أمنه وسالمته. 

!− مشكالت األصدقاء 
حتـتـل جـمـاعـة الـرفـقـاء واألصـدقـاء أهـمـيـة قـصـوى ف 
ــــديــــة مــــع اآلخــــريــــن,  ــنّ ــعــــدم الــ ــعــــوره بــ ــعــــوق وشــ ــيــــات املــ حــ

!وهذا قد يؤدي إلى اإلنعزال. 
!− املشكلة االقتصادية 

وتــــظــــهــــر عــــلــــى ســــبــــيــــل املــــثــــال ال احلــــصــــر, مــــن خــــالل 
حتـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـــن نـــفـــقـــات الـــعـــالج وبـــخـــاصـــة إذا كـــان 
ــا  ــتـــاج عـــالجًـ ــنـــة أو يـــحـ ــانـــي مـــن أمـــراض مـــزمـ ــعـ ــعـــاق يـ املـ
بـــاهـــظًـــا إضـــافـــة إلـــى إنـــقـــطـــاع الـــدّخـــل أو إنـــخـــفـــاضـــة, 
ويـــــــكـــــــون األمـــــــر ف غـــــــايـــــــة الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــة إذا كـــــــان ذوي 
االحـتـيـاج اخلـاص املـعـيـل الـوحـيـد لـألسـرة ألن اإلعـاقـة 

!تؤثر ف األدوار التي يقوم بها. 
!  التأهيل ف إطار اجملتمع احمللي 

الـــــتـــــأهـــــيـــــل 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
ــادة  ـ ـــ ـعـ ـــ ــتـــ اســـــ
الــــشــــخــــص 
املــــــــــــــــعــــــــــــــــوق 
جـــــــزءًا مـــــــن 
كـــــــــــــيـــــــــــــانـــــــــــــه 
لــــــــــــإلفــــــــــــادة 
مـن قـدراتـه 
اجلـسـمــية واـلعـقــلـية واملـهــنـية ـبطـرـيقـة اقــتصـادـية وـبقـدر 
املـسـتـطـاع, وهـو الـعـمـلـيـة املـتـسـقـة الـتـي تـهـدف إلـى أن 
يــســتــعــيــد ويــطــور الــشــخــص املــعــوق جــســمــيًــا أو عــقــلــيــا 
أكـبـر قـدر ممـكـن مـن الـقـدرة عــلى الـعـمـل وقـضـاء حـيـاة 
مـفـيـدة اجـتـمـاعـيًـا وشـخـصـيًـا, وهـو أيـضـا تـلـك الـعـمـلـيـة 
املـــنـــظـــمـــة واملـــســـتـــمـــرة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى ايـــصـــال الـــفـــرد 
املـعـوق إلـى أعـلـى درجـة ممـكـنـة مـن الـنـواحـي الـطـبـيـة 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــنـــــفـــــســـــيـــــة والـــــتـــــربـــــويـــــة واملـــــهـــــنـــــيـــــة 

!واالقتصادية التي يستطيع الوصول إليها 
يــعــدّ الــتــأهــيــل ف إطــار اجملــتــمــع احملــلــي اســتــراتــيــجــيــة 
لــلتـنـمـيـة االجـتـمـاعـيـة يـهـدف إلـى تـفـعـيـل الـطـاقـات عــلى 
ــنـــاس  ــعـــارف الـ ــيـــر ف مـ ــيـ ــغـ ــمـــع إلحـــداث تـ ــتـ ــيـــد اجملـ ــعـ صـ
ــمـــع مـــن  ــتـ ــمـــكـــي أفـــراد اجملـ ــتـ ــهـــم, ولـ ــوكـ ــلـ ــهـــم وسـ ــرتـ ونـــظـ
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الـــــتـــــعـــــرف إلـــــى اإلعـــــاقـــــة بـــــجـــــوانـــــبـــــهـــــا اإلقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
!واإلجتماعية والثقافية . 

ــلــــى  ــمــــد عــ ــتــ ــعــ ــيــــل الــــذي يــ ــأهــ ــتــ ــامــــج الــ ــرنــ ــكــــذا فــــإن بــ وهــ
اجملـتـمـع ميـكـن اعـتـبـاره بـرنـامـجـا لـلـتـنـمـيـة اإلجـتـمـاعـيـة 
يـــصـــل قـــطـــاعـــات اجملـــتـــمـــع كـــافـــة. ومـــن حـــيـــث اجلـــوهـــر 
فــإن بــرنــامــج الــتــأهــيــل الــذي يــعــتــمــد عــلــى اجملــتــمــع ال 
يهدف إلى تقدي املساعدة أو اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات لذوي 
اإلعــــاقــــات, وإمنــــا يــــهــــدف إلــــى إعــــطــــاء اجملــــتــــمــــع مبــــا 
فـــيـــهـــم ذوي اإلعـــاقـــات الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة ف اتـــخـــإذ 
الـقـرارات املـتـعــلقـة بـهـم, ومبـا يـعـود عــليـهـم مـن نـفـع مـن 
خــالل الــتــفــهــم الــعــمــيــق الحــتــيــاجــات اجملــتــمــع وحتــديــد 
هـــذه االحـــتـــيـــاجـــات عـــلـــى أســـاس عـــلـــمـــي. املـــؤســـســـات 
احملــــلــــيــــة املــــعــــنــــيــــة بــــذوي االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصــــة ف 

!الصومال 
مـؤخـرا قـام بـعـض  املـثـقـفـي الـصـومـالـي  بـفـتـح مـركـز 
!خا صة لهذ.ه الفئة لتخفيف من وطأة املعاناة عنهم 

!ومن أمثلة هذه املراكز: 
!1- مركز الصومال لتمكي املرأة  

!تأسس املركز بتاريخ  1/8/2011م. ف مقديشو. 
عـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن 
امــــــــــــكــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه 
الـــــضـــــعـــــيـــــفـــــة  فـــــإن 
املــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــديــــــــن  
الــذيــن متــكــنــوا مــن 
احلـــــــصـــــــول عـــــــلـــــــى 
خـــــــدمـــــــات املـــــــركـــــــز 
املـتـمـثــلة ف اـلتـعــليـم 
وـتوفــير وجــبة غـذاء 
ــــرون  ــعـ ــ ــــشـ ــــم يـ ــهـ ــ ــإنـ ــ ــــة , فـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــة تـ ــــسـ ــــؤسـ ــــن مـ ــــل مـ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـ
بــالــســعــادة, فــفــرصــة تــعــلــم الــقــراءة والــكــتــابــة بــطــريــقــة 
"ـبراي" غـيـر مــتاحـة ف كـل مـكـان ف اـلصـومـال. وـيقـدم 
ــا  ــئـــجـــارهـ ــتـ ــيـــرة ت اسـ ــغـ ــاتـــه ف شـــقـــق صـ املـــركـــز خـــمـــدمـ
!بفضل تبرعات احملسني الصوماليي ف العاصمة. 
"(أدرس كـــــل شـــــيء ف هـــــذا املـــــركـــــز وأشـــــعـــــر بـــــســـــعـــــادة 
بــــالــــغــــة) هــــكــــذا وصــــفــــت خــــذيــــجــــة  عــــلــــي (13 عــــامــــا) 
ــلــــم ف املــــركــــز, وأضــــافــــت وهــــي  ــعــ ــتــ ــا وهــــي تــ ــهــ إحــــســــاســ
تـكـتـب بـعـض املـفـردات مـن الـلـغـة الـصـومـالـيـة بـطـريـقـة 
بــراي "إن املــركــز يــســاعــدنــا عــلــى كــيــفــيــة الــتــفــاعــل مــع 

اجملـــتـــمـــع كـــونـــنـــا مـــكـــفـــوفـــي". وتـــروي  خـــذيـــجـــة كـــيـــف 
كــانــت حــيــاتــهــا قــبــل االنــضــمــام إلــى املــركــز قــائــلــة "كــان 
األطـفـال ف قـرـيـتي ـيهــيـنوـنـني ـبســبب إعـاقــتي, وـلم أكـن 
ألتــــصــــور أنــــنــــي ســــأدرس يــــومــــا. أمــــنــــيــــتــــي أن أمتــــكــــن 

!بدوري ف مساعدة املكفوفي ف املستقبل". 
ومـن املـســتفـيـديـن مـن املـركـز أيـضـا, أدم مـحـمـد  اـلبـاـلغ 
مــن الــعــمــر عــشــرة ســنــوات والــذي بــات قــادرا, بــفــضــل 
مـــا تـــعـــلـــمـــه ف املـــركـــز, عـــلـــي الـــتـــنـــقـــل داخـــل بـــيـــتـــه دون 
احلـاجـة إلـى املـسـاعـدة. ويـقـول آدم "كـنـت أحـلـم بـهـذه 
الـــفـــرصـــة ألمتـــكـــن مـــن الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــحـــصـــيـــل". وعـــن 
ــقـــدت  ــقـــول أدم "فـ ــا بـــصـــره يـ ــهـ ــيـ ــقـــد فـ ــتـــي فـ الـــظـــروف الـ
ــبـــت مبـــرض  ــا أصـ ــنـــدمـ ــتـــي عـ ــنـ ــا ف عـــمـــر سـ ــبـــصـــروانـ الـ
احلــــصــــبــــة, ألنــــنــــي لــــألســــف لــــم أحــــصــــل عــــلــــي رعــــايــــة 
صـحــية". وهـو ـيأمـل أن ـيواصـل مـشـواره اـلدراسـي إـلى 

!أعلى املستويات املمكنة. 
 أمــــا مــــودي عــــبــــدوا الــــذي ال يــــتــــجــــاوزعــــمــــره ثــــمــــانــــيــــة 
ســنــوات, فــقــصــتــه لــوحــدهــا تــخــتــزل تــاريــخ الــصــومــال 
بـكـل مـآسـيـه, ويـقـول بـهـذا الـصـدد "أصـبـت بـرصـاصـة 
أثـنـاء مـواجـهـات ف حـيـيـنـا فـقـدت عـلـى إثـرهـا الـنـظـر. 
وأنـــا ســـعـــيـــد لـــتـــواجـــدي ف هـــذا املـــركـــز وحـــالـــي جـــيـــد 

!احلمدل) 
واملــــــركــــــز يــــــحــــــصــــــل 
ــعـــــض  ــ ــــن  بـ ــــه مـ ــمـ ــ دعـ
الـــــتـــــجـــــار احملـــــلـــــيـــــي 
واجلـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة 
الــــــــصــــــــومــــــــالــــــــيــــــــة ف 
اخلــــــــــــــــارج  كــــــــــــــــمــــــــــــــــا 
ــنــــا ذلــــك  أوضــــحــــت لــ
مـــــــــــديـــــــــــرة املـــــــــــركـــــــــــز 
ــلــــى الــــدعــــم مــــن  ــلــــة "نــــحــــصــــل عــ ــائــ ــمــــود  قــ ــيــــة مــــحــ ــفــ صــ
احملـسـنـي ف الـصـومـال أحـيـانـا كـمـا أن مـنـظـمـة أتـيـك 
الــتــابــعــة لــلــهــالل األحــمــر الــتــركــي تــقــدمــنــا وجــبــة غــذاء 
ــيـــر كـــاف,  ــيـــوم, ولـــكـــن هـــذا غـ جـــاهـــزة مـــرة واحـــدة ف الـ
ــــر".  ــبـ ــ ــــدات أكـ ــاعـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــة إلـ ــ ــاجـ ــ ــوفـــــي ف حـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ألن املـ
وـتشــير صـفــية إـلى "أـنهـم ـيـتحـمــلون أعــباء كــبـيرة ـبســبب 
غـــيـــاب املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة أو عـــجـــزهـــا عـــن مـــســـاعـــدة 
ــلـــة "  هـــؤالء املـــعـــاقـــي". واســـتـــطـــردت بـــهـــذا الـــصـــدد قـــائـ
ــيـــة  ــفـــدرالـ ــكـــومـــة الـ ــا  بـــعـــض الـــوعـــود مـــن احلـ ــنـ كـــان لـــديـ
اـلصـومـاـليـة ـلـلحـصـول عــلي دعـم مـاـلي ومـعــنوي أ ال أن 
وزارة الـــشـــئـــون االجـــتـــمـــاعـــيـــة احلـــالـــيـــة, خـــيـــبـــت آمـــالـــنـــا 
أوضـحـت لـنـا بـأنـهـا التـسـتـطـيـع أن تـقـدم لـهـؤالء شـيـئـا 
ونـحـن نـدعـو كـل مـن يـسـتـطـيـع مـسـاعـدتـنـا إلـى مـد يـد 

�14



الـــــعـــــون إلـــــى إخـــــوانـــــهـــــم ف الـــــصـــــومـــــال وخـــــاصـــــة ذوي 
االحـتـيـاجـات اخلـاصـة". وأضـافـت املـديـرة أن الـطـاقـة 
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـــلـــمـــركـــز ال تـــتـــجـــاوز 350 نـــفـــر, وقـــامـــو 
بـــإحـــصـــائـــيـــات غـــيـــر دقـــيـــقـــة عـــن ذوي  اإلحـــتـــيـــا جـــات 
ــو مــــن  ــنــ ــكــ ــا , ومتــ ــهــ ــيــ ــواحــ ــوا وضــ ــشــ ــديــ ــقــ ــة ف مــ ــاصــ اخلــ
تــــــســــــجــــــيــــــل 1800 مــــــعــــــاق, وهــــــنــــــاك حــــــا جــــــة شــــــديــــــدة  
وظـروف صـعـبـة  لـدي هـؤالء املـعـاقـي ولـم تـسـمـح لـهـم 
الــظــروف  ف إيــجــاد مــكــان ف املــركــز املــتــواضــع. وهــم 
ــنــــة املــــدمــــرة,  ــبــــة ف شــــوارع املــــديــ ــعــ ــيــــاة صــ ــيــــشــــون حــ ــعــ يــ
ــقــــول املــــديــــرة  ــامــــل. " وتــ ــكــ ــيــــش الــ ــمــ ــهــ ــتــ ــانــــون مــــن الــ ــعــ ويــ
أيـضـا( هـؤالء حـيـاتـهـم صـعـبـة ألنـهـم مـعـاقـون ولـيـسـت 
لـديـهـم فـرص تـعـلـيـم وال أي شـيء آخـر, وبـعـض الـنـاس 

!يساعدونهم وآخرون يقومون بتهميشهم. 
! 2- مؤسسة جرعات من االمل ف هرجيسا 

هـي مـؤسـسـة مـحــلـية  ـتعــلـيمــية  ـتهــتم إحـدى فــئات ذوي 
اإلحــتــيــاجــات اخلــاصــة وهــي فــئــة املــكــفــوفــي مبــديــنــة 
هــرجــيــســا وضــواحــيــهــا, وتــقــدم لــهــم الــتــعــلــيــم اجملــانــي, 
وأنـشـطـتـهـا مـحـصـورة ف الـتـعـلـيـم وت تـأسـيـسـهـا عـام 
2006م,  ويـــدرس بـــهـــا حـــوالـــي 45 طـــالـــبـــا مـــن الـــفـــئـــة 
ــعـــمـــل  ــاثـــا, ويـ ــنـــهـــم 31 ذكـــورا, و 14 إنـ املـــذكـــورة أعـــاله, مـ
ف املـؤسـسـة عـدد خـمـسـة مـدرسـي, مـنـهـم 4 مـعــلمـي, 
ــــة إداريـــــي  ــــالثـ ــفـــــي, ثـ ــ ــوظـ ــ ــــة مـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــدد تـ ــــة, وعـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
وحارس واحد, وعامل نظافة, ومساعد, وسائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إثــنــي, واملــؤســســة بــحــاجــة إلــى مــصــاحــف بــلــغــة بــرايــل 

!مخصصة لهذه الفئة, مع كتب لتعلم العربية. 
! 3- معهد البصر للمكفوفي ف جرووي 

 تــأســس ف يــنــايــر 2008 ف مــنــطــقــة جــروي ف واليــة 
بـونـتـالنـد, وبـه حـالـيـا 38 طـالـبـا طـالـبـة مـن املـكـفـوفـي,  
وهـــو مـــعـــهـــد مـــبـــتـــكـــروفـــريـــد مـــن نـــوعـــه, يـــكـــرس جـــهـــوده 
ملــســاعــدة الــنــاس ضــعــاف الــبــصــر واملــكــفــوفــي, ويــقــدم 
املـعـهـد تـدريـبـات عـمـلـيـة وتـوجـيـهـات ذات قـيـمـة عـالـيـة 
ف إدارة املـــنـــزل, والـــطـــبـــخ, وأجـــهـــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر, نـــقـــل 
ــــن  ــــة مـ ــعـ ــ ــــة واسـ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــدم مـ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــا. كـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــن وغـ آمـ
األنــشــطــة احلــرة, والــتــطــبــيــقــات داخــل الــفــصــل والــتــي 

!تهدف إلى األطفال والكبار ذوي الرؤية احملدودة.       
ويـعـانـي املـعـهـد مـن قـلـة وشـح وسـائـل الـتـعـلـيـم اخلـاصـة 
ــتــــمــــويــــل  ــلــــة ف الــ ــكــ ــهــــد مــــشــ ــعــ ــفــــوفــــي, ويــــواجــــه املــ ــكــ ــاملــ بــ
لـتـسـيـيـر أعـمـالـه ; وذلـك حملـدوديـة الـدعـم الـذي يـتــلقـاه 
املــعــهــد مــن اجلــهــات املــانــحــة, يــحــتــاج املــعــهــد 6000$ 
شـهـريـا لـتـغـطـيـة نـفـقـاتـه , ويـحـتـاج املـركـز إلـى الـتـوسـيـع 

لــيــلــبــي حــاجــات الــطــالب املــتــزايــدة مــن فــصــول وســكــن 
وغيره من املرافق املطلوبة. 
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تقارير 
!

مشكالت الوظيفة ف الصومال 

!
أنور أحمد ميو 

ــانـي الـعـالـم الـنـامـي مـن أزمـة ف الـتـوظـيـف خـاصـة  يـعـ
بـي فـئـة الـشـبـاب اخلـريـجـي مـن اجلـامـعـات, والـذيـن 
يــــــقــــــدر أعــــــمــــــارهــــــم مــــــا بــــــي 20 – 35 عــــــامــــــا ف ظــــــل 
انــــــتــــــشــــــار ظــــــاهــــــرة الــــــبــــــطــــــالــــــة  ف كــــــثــــــيــــــر مــــــن الــــــدول 

اإلسالمية والعربية واإلفريقية. 
وـتعـدّ  أزمـة اـلـتوظــيف مـن أكــبر اـلـتحـدـيات اـلـتي ـتواجـه 
ــيـــرة,  ــقـ ــفـ ــيـــة والـ ــامـ ــنـ ــيـــة والـــدول الـ ــعـــربـ ــتـــصـــاديـــات الـ االقـ
بـاخـتـالف مـسـتـويـات تـقـدمـهـا وأنـظـمـتـهـا االقـتـصـاديـة 
واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة, ولــعــل أســوأ وأبــرز ســمــات 
األزمـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــوجـــد ف الـــدول الـــعـــربـــيـــة 
والـنـامـيـة عـلـى حـد سـواء هـي تـفـاقـم مـشـكـلـة الـبـطـالـة 
أي اـلـتزاـيد املـســتمـر املـطـرد ف عـدد األفـراد اـلقـادرـين 
عــلــى الــعــمــل والــراغــبــي فــيــه والــبــاحـــثــي عــنــه دون أن 

يعثروا عليه. 
أمـا ف الـصـومـال فـمـنـذ انـهـيـار احلـكـومـة املـركـزيـة ف 
الـصـومـال واملـؤسـسـات احلـكـومـيـة عـام 1991, وازديـاد 
الــصــراع الــقــبــلــي واجلــهــوي انــتــشــرت ظــاهــرة الــبــطــالــة 
ف أوســـاط فـــئـــات عـــديـــدة مـــن الـــشـــبـــاب ومـــن بـــيـــنـــهـــم 
حـمـلـة الـشـهـادات الـعـلـيـا وخـرجـي احلـامـعـات الـوطـنـيـة 
والـــعـــاملـــيـــة, مـــا دفـــع بـــعـــض الـــشـــبـــاب لـــالنـــضـــمـــام إلـــى 
املـــلـــيـــشـــيـــات املـــســـلـــحـــة الـــتـــي متـــارس الـــنـــهـــب والـــقـــتـــل 
والـســلب, أو احلـركـات اجلـهـاديـة مـن أجـل ضـمـن دخـل 

أو راتب الشهري. 
ورغـم حتـسـن مـسـتـوى الـتـعـلـيـم  ف الـعـاصـمـة مـقـديـشـو 
واملـدن اـلكـبـرى إال أن بــلدا مــثل اـلصـومـال, يـنــتشـر فـيـه 
الـفـسـاد واحملـسـوبـيـة مـن الـبديـهـي أن يـقـوم الـتـوظـيـف 
فــيــه عــلــى أســاس الــقــرابــة واالنــتــمــاء احلــركــي ال عــلــى 
أســــاس الــــكــــفــــاءة والــــشــــهــــادة األكــــادميــــيــــة. فــــمــــعــــايــــيــــر 
الـتـوظـيـف ف الـصـومـال هـي والـوسـاطـة واملـعـرفـة, ولـم 
يـــــعـــــد شـــــرط إخـــــتـــــيـــــار االمـــــثـــــل فـــــاالمـــــثـــــل صـــــاحلـــــا ف 

الصومال. 

ــتـــخـــصـــص ف االقـــتـــصـــاد  ــيـــبـــان أحـــمـــد شـــري املـ يـــقـــول لـ
ــات: ”  واملـقـيـم ف بـوصـاصـو ملـركـز مـقـديـشـو لـلـدراســـ
ــــت الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي واإلســـــالمـــــي, وف  هـــــذه آفـــــة عـــــمـَّ
الـصـومـال يـتـم تـعـيـي املـنـاصـب احلـكـومـيـة عـلـى أسـاس 
ــة ف املـــرتـــبـــة األولـــى, واالنـــتـــمـــاء  احملـــاصـــصـــة الـــقـــبـــلـــيـَّ

احلركي ف املرتبة الثانية”. 
وف الـــوزارات احلـــكـــومـــيـــة الـــتـــي لـــم تـــتـــعـــاف كـــثـــيـــرا عـــن 
!!الفساد, يتم تعيي املناصب املهمة ف الوزارة على  
أســـاس قـــبـــلـــي, حـــيـــث يـــتـــم اإلعـــالن بـــأن وظـــيـــفـــة هـــذا 

املنصب إمنا لقبيلة فالن فقط, ف حي يتوفَّر  
ــائــــل األخــــرى  ــبــ ــقــ ــا مــــن الــ ــيــــرهــ ــفــــاءة ف غــ ــكــ أصــــحــــاب الــ

ويحرمون منها. 
ويـــــقـــــول األســـــتـــــاذ اجلـــــامـــــعـــــي مـــــهـــــدي حـــــاشـــــي ملـــــركـــــز 
مــقــديــشــو لــلــدراســات: ” أعــتــقــد أن مــشــكــلــة الــبــطــالــة 
هـي مـرتـبـطـة بـاألزمـة الـتـي يـعـيـشـهـا الـبـلـد بـشـكـل عـام, 
فـال يـتـصـوَّر بــلد يـعـانـي مـن إشـكـاالت مـزمـنـة مـنـذ أكـثـر 
مــن عــقــديــن أن ال يــواجــه مــشــكــلــة بــطــالــة, حــيــث إنــهــا 
مـشـكــلة عـامـة ـتواجـه حــتى اـلدول املـســتقـرة ـناهــيك عـن 
دولـــة حتـــتـــل ف كـــل الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة صـــدارة الـــدول 

الفاشلة”. 
وقـال كـاتـب صـحـفـي طـلـب عـدم ذكـر اسـمـه : ” تـكـمـن 
مــشــكــلــة الــتــوظــيــف ف الــصــومــال ف الــنــقــاط الــتــالــيــة: 
ــة إال  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــــى وظــ ــلــ ــ ــــول عــ ــــن احلــــــصــ ــكــ ــ ــه ال ميــ ــ ــــى: أنــ األولــ
ــبـــاحـــث عـــن  ــيـــة: يـــخـــاف الـ ــانـ ــثـ ــعـــرفـــة. الـ بـــواســـطـــة أو مبـ
الـعـمـل عـلـى نـفـسـه وأسـرتـه اذا تـقـلّـد بـعـض الـوظـائـف 
الــــرســــمــــيــــة ف وجــــود تــــهــــديــــدات مــــســــتــــمــــرة مــــن قــــبــــل 
املـلـيـشـيـات اإلسـالمـيـة. الـثـالـثـة: ضـعـف الـكـفـاءة, حـيـث 
يشترط لبعض الوظائف الشاغرة لدى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركات 
واملـراكـز الـتـجـاريـة ف الـبـالد شـهـادات عـلـيـا وخـبـرات 
ــــر لـــــدى مـــــعـــــظـــــم الـــــعـــــاطـــــلـــــي عـــــن الـــــعـــــمـــــل ف  ال تـــــتـــــوفـَّ
الـصـومـال. الـرابـعـة: الـفـسـاد وظـاهـرة احملـسـوبـيـة الـتي 
ــيـــة والـــدوائـــر األخـــرى,  ــكـــومـ ــعـــشـــعـــش ف الـــدوائـــر احلـ تـ
لــذلــك ال ميــكــن أحــيــانــا لــلــمــتــخــرّج مــهــمــا تــوفــرت لــديــه 
ــفـــة إال بـــواســـطـــة  ــيـ ــلـــى وظـ ــا احلـــصـــول عـ ــيـ ــلـ ــهـــادات عـ شـ
ــمــــي  ــتــ ــنــ ــاعــــة يــ ــمــ ــبــــل جــ ــا أو صــــديــــق أو مــــن قــ ــ شــــخــــص مَّ

إليها”. 
وعــــن الــــتــــوظــــيــــف بــــاحملــــســــوبــــيــــة ف الــــصــــومــــال يــــقــــول 
األسـتـاذ مـهـدي حـاشـي: ” أعـتـقـد أن اأخـمـر يـعـود إلـى 
عـــدم وجـــود قـــواعـــد مـــتـــبـــعـــة ف هـــده اخلـــصـــوص, وف 
ــيـــار  ــتـ ــتـــم تـــعـــيـــي أو اخـ ــلـــد يـ ــع ف بـ ــيـــقـــة أنـــا ال أتـــوقـَّ احلـــقـ
الــوزراء والــنــواب عــلــى أســس أقــل مــا يــقــال عــنــهــا أنــهــا 
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ــائــــف  ــكــــون احلــــال أفــــضــــل ف الــــوظــ ــيــــمــــة أن يــ ــلــ ــيــــر ســ غــ
األدنى”. 

ــاهــــم ف  ــامــــل آخــــر يــــســ ــنــــاك عــ ــاشــــي: ” هــ ــيــــف حــ ويــــضــ
ــيـــة وهـــو  ــيـــة وحـــزبـ ــلـ ــبـ ــلـــى أســـس قـ ــتـــوظـــيـــف عـ ــتـــشـــار الـ انـ
امــتــالك أو حتــكــم مــعــظــم الــشــركــات واملــؤســســات مــن 
قـبـل أشـخـاص مـن قـبـيـلـة مـعـيـنـة عـلـى األغـلـب أو لـون 
فــكــري مــعــي ف بــعــض األحــيــان, أعــنــي أن الــشــركــات 
أو املـؤسـسـات ممـلـوكـة أو تـابـعـة لـقـبـيـلـة مـعـيـنـة أو لـون 

فكري واحد”. 
وعـــن احلـــلـــول اجلـــذريـــة لـــهـــذه املـــشـــاكـــل يـــقـــول األســـتـــاذ 
لـــــيـــــبـــــان أحـــــمـــــد شـــــري املـــــتـــــخـــــصـــــص ف االقـــــتـــــصـــــاد: 
“احلــلول ـتكـمـن ف اـلعـودة إـلى األخـالق اـلفـضــيـلة اـلـتي 
يــــأمــــرهــــا اإلســــالم, وأن تــــضــــع الــــدولــــة الــــصــــومــــالــــيــــة 
ــنــــي  ــهــ ــلــــى أســــاس مــ ــيــــف عــ ــتــــوظــ ــيــــر جــــديــــدة ف الــ ــايــ ــعــ مــ
وكـــــــفـــــــاءة, وأن يـــــــتـــــــم إفـــــــضـــــــاح أو عـــــــقـــــــاب مـــــــن يـــــــريـــــــد 
االســتــمــرار ف هــذا الــنــهــج, وأن يــتــم إيــقــاف أو فــصــل 

كل موظف حصل عليها بطريقة غير شرعية”. 
مقاالت 

!
ؤالبثؤذ ۴ؤ}ثممغمئ 

عبدالرحمن عبدي 
رغــم عــدم ورود لــفــظ “املــســئــولــيــة” بــشــكــل صــريــح ف 
الـقـرآن الـكـري أو الـسـنـة الـنـبـويـة اال أن هـنـاك إشـارت 
واضــحــة وردت ف الــقــرآن والــســنــة تــأكــد عــلــى أهــمــيــة 
احملـــافـــظـــة عـــلـــى األمـــانـــة وحتـــمـــل املـــســـئـــولـــيـــة, و قـــال 
تــعــالــي:(انــا عــرضــنــا األمــانــة عــلــى الــســمــوات واألرض 
واجلــبــال فــأبــي أن يــحــمــلــنــهــا وأشــفــقــن مــنــهــا وحــمــلــهــا 
ــلــــى ال  ــهــــوال). وقــــال صــ ــا جــ ــومــ ــلــ اإلنــــســــان إنــــه كــــان ظــ
, وكـــلـــكـــم مـــســـؤول, فـــاألمـــيـــر  عـــلـــيـــه وســـلـــم :  (كـــلـــكـــم راعٍ
, وهــــو مــــســــؤول عــــن رعــــيــــتــــه,  الــــذي عــــلــــى الــــنــــاس راعٍ
ــتــــه, وهــــو مــــســــؤول, واملــــرأة  ــيــ ــلــــى أهــــل بــ والــــرجــــل راعٍ عــ
راعــيــة عــلــى بــيــت زوجــهــا, وهــي مــســؤولــة, والــعــبــد راعٍ 
عـلـى مـال سـيـده, وهـو مـسـؤول, أال فـكـلـكـم راعٍ وكـلـكـم 

مسؤول عن رعيته). 
ــأداء  ــئـــولـــيـــة هـــي “الـــتـــزام بـ ــلـــمـــسـ ــريـــف لـ ــعـ وأن أبـــســـط تـ
الــــعــــمــــل املــــنــــوط بــــه طــــبــــقــــا ملــــاهــــو مــــحــــدد” . وأن الــــالّ 

مــســئــولــيــة هــي “شــعــور املــرء بــأنــه غــيــر مــلــزم بــعــواقــب 
أعماله”. 

لكن هذا املبدأ السامي , الشعور باملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئولية لم 
يـتـجـل أمـام مـجـتـمـعـنـا الـصـومـالـي, وأن  الـالّ مـسـئـولـيـة 
أصـبـحـت ظـاهـرة  شـائـعـة  ف أوسـاط اجملـتـمـع, حـيـث 
ــهــــون  ــأبــ ــيــــع مــــســــؤولــــون وأفــــراد عــــاديــــي ال يــ ــمــ بــــات اجلــ
بـــثـــقـــل املـــســـئـــولـــيـــة ومـــا يـــتـــرتـــب مـــن  تـــقـــصـــيـــرهـــم  ف 
األعــمــال الــتــي أنــيــطــت بــهــم أو الــواجــبــات املــلــقــاة عــلــى 
عـاتـقـهـم مـن مـسـاءلـة قـانـونـيـة أو إداريـة أو أخـالقـيـة أو 

رمبا جنائية. 
ــامــــة  ــيــــة عــ ــولــ ــئــ ــولــــى الــــشــــخــــص مــــســ ــتــ ــومــــال , يــ ف الــــصــ
ويـــــحـــــلـــــف أمـــــام الـــــدســـــتـــــور وأمـــــام الـــــشـــــعـــــب ثـــــم جتـــــده 
يــتــصــرف كــأنــه ال يــســأل عــمــا يــفــعــل, وكــأن املــســئــولــيــة 
لـيـسـت الـتـزام الـشـخـص مبـا يـصـدر عـنـه قـوال وفـعـال. 
ويـبـقـى هـذا املـسـئـول ف مـوقـعـه شـهـورا وسـنـوات دون 
اجنــــازأو دون أن يــــتــــرك بــــصــــمــــة واضــــحــــة فــــيــــمــــا كــــان 
مـــســـؤوال عـــنـــه تـــلـــيـــق مبـــســـتـــوى مـــنـــصـــبـــه, ثـــم يـــغـــادر مـــن 
مـوقـعـه مـن دون أن يـسـألـه أحـد عـن أسـبـاب فـشـلـه أو 
أخـطـاـئه اـلـتي ارـتكــبهـا ـبحـق اـلوطـن واملـواطــني أو عــلى  
األقــــــل دون أن يــــــبــــــدي أدنــــــى شــــــعــــــور بــــــاخلــــــجــــــل جتــــــاه 
ــائـــه. واألعـــجـــب مـــن ذلـــك جتـــد هـــذا  ــاتـــه وأخـــطـ ــفـــاقـ إخـ
املـــســـئـــول يـــعـــود مـــرة ثـــانـــيـــة الـــي أروقـــة الـــدولـــة ويـــنـــبـــري 

للشعب ليتولى مهامّات أخرى. 
ــلـــى  ــتـــصـــر عـ ــيـــة ال تـــقـ ــئـــولـ ظـــاهـــرة عـــدم  الـــشـــعـــور بـــاملـــسـ
املـسـؤوـلي فـقـط, وامنـا هـي آفـة عـامـة تـنـخـر ف جـسـم 
اجملـتـمـع الـصـومـالـي, حـيـث يـشـكـو اجلـمـيـع مـن ضـعـف 
اإلحــســاس بــاملــســئــولــيــة حــتــى بــلــغ األمــر حلــد جــنــونــي 
نـنـتـظـر كـل شـيء مـن املـسـؤولـي ونـصـب جـام غـضـبـنـا 
عـلـى احلـكـام دون ان نـحـرك نـحـن سـاكـنـا , فـالـشـبـاب 
يـــنـــتـــظـــرون مـــن احلـــكـــومـــة أن تـــوفـــر لـــهـــم الـــتـــعـــلـــيـــم وأن 
ــــحـــــس   ــــرج دون أن يـ ــــخـ ــتـ ــ ــــد الـ ــعـ ــ ــــل بـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــم الـ ــهـ ــ ــــن لـ ــمـ ــ ــــضـ تـ
ــاهـــم ف  ــبـــالد ودون ان يـــسـ ــاة الـ ــتـــه جتـ ــولـ ــئـ أحـــدهـــم مـــسـ
تــنــمــيــة االقــتــصــاد بــاألفــكــار واملــبــادرات واإلبــداعــات . 
فـــلـــو كـــان هـــنـــاك قـــدر مـــن الـــشـــعـــور بـــاملـــســـئـــولـــيـــة لـــدى 
الـــشـــبـــاب مـــا تـــقـــاعـــســـوا ولـــو حلـــظـــة واحـــدة عـــن حتـــمـــل 
مـسـئـولـيـاتـهـم جتـاه أنـفـسـهـم, ولـبـذلـوا قـصـارى جـهـدهـم 
مـــن أجـــل الـــبـــحـــث عـــن فـــكـــر أو رأي لـــتـــنـــمـــيـــة اقـــتـــصـــاد 

البالد.  
أمـا اـلكـهـول واـلشــيوخ ف مـجــتمـعــنا, ال ـيزاـلون ـيـنـتقـدون 
احلـكـومـة ويـشــتكـون مـن اـلضـيـاع وعـدم حـصـوـلهـم عــلى 
الـرعـايـة الـالزمـة دون ان يـتـحـمــلوا تـبـعـات أفـعـالـهـم ومـا 
فـــــاتـــــهـــــم عـــــنـــــدمـــــا كـــــانـــــوا شـــــبـــــانـــــا مـــــن قـــــصـــــور ف أداء 

واجباتهم جتاه بناء الوطن .  
وأســاس مــشــكــلــة عــدم الــشــعــور بــاملــســئــولــيــة تــكــمــن ف 
الـتـربـة, وإنـهـا بـدأت مـن الـبـيـت, حـي فـشـلـنـا ف تـربـيـة 
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األطــــفــــال بــــالــــتــــربــــيــــة الــــصــــحــــيــــحــــة وتــــقــــويــــة الــــشــــعــــور 
بـاملـسـؤولـيـة عـنـدهـم, حـيـث يـتـربـى الـطـفـل الـصـومـالـي 
إمــا ف ظــل حــمــايــة زائــدة أو  أهــمــال مــفــرط مــن قــبــل 
ــنـــان  أو  بـــدون  ــا  بـــحـ ــهـ ــلـ ــفـ ــوالـــديـــن, فـــاألم تـــرضـــع  طـ الـ
مـبـاالة, وعـنـدمـا يـبــلغ سـن الـتـعــليـم تـرســله الـي املـدرسـة 
حتـت حـمـايـة زائـدة مـن األسـرة أو تـتـركـه هـمـال يـفـعـل 
مــــــا يــــــشــــــاء دون أن تــــــعــــــلــــــمــــــه االعــــــتــــــمــــــاد عــــــلــــــى الــــــذات 
واالحــســاس بــاملــســئــولــيــة جتــاه نــفــســه وجتــاه اجملــتــمــع 

والوطن.  
وف املـــدرســـة يـــلـــتـــقـــي الـــطـــفـــل مـــعـــلـــمـــا أعـــدّ لـــه كـــل مـــا 
يـــحـــتـــاجـــه مـــن املـــواد الـــدراســـيـــة ويـــحـــفّـــظـــه حـــفـــظـــا دون 
عــناء أو جـهـد ذاـتي مـن اـلطـفـل, وـلذـلك عــندمـا ـيـتخـرج 
هـذا الـطـفـل جتـده شـابـا مـدلـال , لـيـس عـنـده احـسـاس 
بـــاملـــســـؤولـــيـــة  أو  كـــســـوال لـــيـــس لـــديـــه أي حـــس وطـــنـــي, 
يـنـتـظـر كـل شـيـئ مـن غـيـره.. وبـالـتـالـي أصـبـحـنـا شـعـبـا  
مــــســــتــــهــــلــــكــــا غــــيــــر مــــنــــتــــج يــــعــــتــــمــــد عــــلــــى املــــســــاعــــدات 

واملعونات اخلارجية.  
إن اـلشـعـور بـاملـسـئـوـليـة سـواء كـانـت مـسـئـوـليـة فـرديـة أو 
جـمـاعـيـة أمـر لـه عـالقـة بـتـطـور اجملـتـمـعـات وال ميـكـن 
أن تـــتـــخـــقـــق تـــنـــمـــيـــة أو تـــطـــور ف مـــجـــتـــمـــع يـــشـــكـــو مـــن 
ضــعــف الــشــعــور بــاملــســئــولــيــة واليــؤدي واجــبــاتــه بــأكــمــل 
وجـــــه- “ ان ال يـــــحـــــب إذا عـــــمـــــل أحـــــدكـــــم عـــــمـــــال أن 
يـــتـــقـــنـــه” -وال يـــتـــحـــمـــل تـــبـــعـــات أقـــوالـــه وأفـــعـــالـــه ; ألن 
االعـتـراف بـاخلـطـأ وحتـمـل املـسـئـولـيـة دلـيـل عــلى الـقـوة 
والـــنـــضـــج واإلنـــصـــاف الـــتـــي هـــي مـــن أهـــم مـــتـــطـــلـــبـــات 

!اإلنطالق نحو القمة  . 
كتب ف صدري عنوانا فسكت: (٢-٤) 

عبدال الشيخ محمد آل اجلراد 
إنـــنـــي عـــلـــى يـــقـــي بـــأن املـــرحـــومـــة لـــم تـــكـــن هـــي األولـــى 
مـــظـــلـــومـــة ومـــقـــتـــولـــة  , عـــلـــى ظُـــبـــة الـــغـــشـــم, وف قـــعـــر 
الــهــاويــة, وف هــذا الــبــلــد, ولــن تــكــون األخــيــرة , ولــكــن 
كـانـت أفـظـع حـادثـة, شـاهـدتـهـا ف حـيـاتـي; لـذا تـركـت  
ثـقـبـة عـمـيـقـة ف صـنـدوق نـفـسـي, ممـا جـعـلـنـي  أشـعـر 
مـــــرارة اإلحـــــبـــــاط والـــــيـــــأس,أو أجـــــد رائـــــحـــــة الـــــتـــــمـــــرد 

املـــســـتـــعـــصـــي ف الـــبـــلـــد الـــذي تـــتـــداخـــل عـــلـــيـــه مـــاليـــي 
الــــكــــآبــــة, ويــــتــــفــــجــــر الــــظــــلــــم كــــلّ دقــــيــــة مــــرات ومــــرات, 
ســـــاحـــــبـــــا وراءه ذيـــــل الـــــعـــــدم املـــــوحـــــش ,الـــــذي مـــــزقـــــهـــــا 
وسـيـمـزقـهـا ف دقـائـق الـيـأس والـشـتـات إالّ بـرحـمـة مـن 

ال . 
ــيــــة األخــــرى  ــانــــت الــــضــــحــ ــنــــة كــ ــيــ ــكــ ــيــــال املــــســ ــتــ ــبــــل اغــ وقــ
الــشــبــيــهــة لــهــا (األدمــرال حــيــد) وف الــيــوم الــثــانــي مــن 
أغــســطــس قــتــل مــحــمــد ديــرو عــضــو آخــر مــن الــبــرملــان 
الـفـيـدرالـي ف حـمـر ويـن بـنـفـس األسـلـوب ولـم حتـرك 

احلكومة شيئا ت كلّ ذلك ف أقل من شهر .  
ســبــحــان ال ! كــم بــقــي لــنــا مــن الــدمــع حــتــى نــصــبــر?!
ــيـــمـــا بـــأنـــيـــاب ومـــخـــالـــب  ــنـــا مـــخـ وإلـــى مـــتـــى ســـيـــظـــل أفـــقـ
وســـكـــاكـــي ? وعـــلـــى أرســـفـــتـــنـــا تـــتـــجـــلـــط الـــدمـــاء? ومـــتـــى 
نـعـرف الـشـمـس قـبـل ضـوئـهـا? املـتـهـم مـن? أخـي الـكـري 
ملـاذا نـتـعـب أنـفـسـنـا بـالـسـؤال عـن هـذا وذاك? مـادامـت 

األيام هي التي سوف جتيب !عجبا! .  
إذن المــــعــــنــــى لــــتــــكــــثــــيــــر األســــئــــلــــة:عــــن نــــهــــايــــة املــــســــاة 
احملـــتـــومـــة عـــلـــى أهـــل مـــقـــدشـــو, والـــتـــي ال عـــمـــرلـــهـــا ف 
هـــذا الـــبـــلـــد مـــحـــدودا, نـــذرمـــقـــدشـــو وعـــبـــادتـــهـــا لـــلـــمـــوت 
وتـقـدميـهـا لـه ف كـلّ حلـظـة عـشـرات مـن أبـنـائـهـا , ثـمّ 
فـلـيـمـروا عـلـى ركـام اجلـثـث حـتـى تـنـتـهـي دورة الـزمـان  

ثم ماذا?.   
بـقـيـتُ ويـقـيـتْ الـكـارثـة مـنـاسـبـة ملـلء أفـكـاري وضـمـيـري 
وكلّ معنىً فّ بكراهة البلد والشعب والوطن كالً . 

ولـــم أعـــد أدري مـــاذا أفـــعـــل!,إذ أنـــنـــي عـــلـــى درايـــة بـــأن 
, ممـا جـعـلـنـي كـأنّ نـصـال  الـشـعـب مـجـرم إلـى أبـعـد حـدّ
حــادا يــخــتــرق عــن جــســمــي, ويــؤجــج نــارا تــخــتــلــف عــن 

نيران الكون متاما . 
فـبـم أصـنـع قـريـة عـكـسـت األقـدار اسـتـواءهـا? فـعـكـسـت 
مــعــهــا قــوامــيــسَ املــصــطــلــحــات, والــقــيــم واألخــالق إلــى 
حــد ال ميــكــن أن يــتــصــوره اإلنــســان حــتــى صــار اجلــبــل 
حــبــة واحلــبــة جــبــال, “فــحــســبــك مــن شــرّ ســمــاعــه” أم 
ب أمـلـك لـلـضـمـيـر إذا قـسـا? وانـعـكـسـت عـلـيـه املـعـانـي, 
وفـسـد, ثـم بـفـسـاده فـسـداجلـسـد كـلـه?,حـاولـت أن أزن 
األمــــر مبــــوازيــــن أخــــرى وأعــــدّلــــه تــــعــــديــــال لــــكــــنّــــه بــــات 
مــصــمــتــا كــأشــدّمــا حتــســه , غــيــر قــابــل لــلــعــيــالج كــكــرة 

حجر  . 
والـعـجـب أنـي تـفـرسـرت وجـوه الـعـشـرات أمـام الـفـنـادق 
اـلعـامـرة واـلعـمـارات اـلشـاهـقـات وأصـغــيت إـلى كــلمـاـتهـم 
ولـم أر إنـسـانـا واحـدا يـتـرحـم لـلـمـيـت!, بـل الذنـب كـلـه 
عــــلــــى املــــيــــت الــــغــــائــــب, تــــفــــكــــرت ف أمــــر الــــقــــوم حــــتــــى 
أقـنـعـت نـفـسـي بـأنـهـم لـو تـصـادمـت سـيـارتـان هـل كـانـوا 

يفعلون أكثر من هذا ? ال على رأيي. أناس أم دمى?  
وف حـيـنـهـا خـسـرت كـلّ آمـالـي نـحـوهـذا الـبـلـد, والـتـي 
كـانـت مـن قـبـل مـكـتـوبـة بـطـبـشـور الـوهـم ,عـلـى مـسـاحـة 
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رمـل عـار تـهـب عـلـيـه الـزوابـع حـتـى كـرهـت احلـيـاة ومـن 
ــا,”أفّ  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــاء فــ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ــو والــ ــ ــــدشــ ــقــ ــ ــــك مبــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــا نــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ عــ

” كما قيل .  وتفّ ,وجورب خفّ
وصف بسيط للمغتالة : 

أمـا الـسـيـدة احملـكـومـة عـلـيـهـا بـاإلعـدام عـلـى حـي غـرة 
مــنــهــا فــهــي بــنــت عــلــي ورســمــي املــســاهــمــة الــكــبــيــرة ف 
ـبـناء صـرح األدب اـلصـومـاـلي ـبأـنواع ـبحـورهـا اـلصـوـتـية 
الـفـتـانـة ,وكـنـت ف سـنـي املـراهـقـة زمـان أتـابـع أغـنـيـاتـهـا 
وزمـان كـان الـشـعـب يــلقـي اهـتـمـامـه ألحلـانـهـا الـشـيّـقـة , 
وكـــانـــت هـــي تـــكـــشـــف عـــن نـــســـخ جـــمـــال,وتـــســـتـــر عـــلـــى 
أخــر,ال طــلــبــا لــلــتــزيــن بــل تــبــعــا لــدورة الــعــصــر, مــثــلــمــا 
كـانـت الـبـنـات الـصـومـالـيـات , وال أحـسـب أنـنـي غـلـوت 
بـــوصـــفـــي إن قـــلـــت :إنـــهـــا كـــانـــت تـــغـــالـــب األقـــمـــار أو هـــي 
آيــة مــن جــمــال نــزلــت لــتــقــتــدي بــهــا الــشــمــس ولــم تــكــن 
تـدري ف حـي نـسـجـهـا لـشـعـبـهـا األحلـان املـثـالـيـة وف 
حـي تـلـويـحـهـا بـديـهـا الـرخـوتـي ولـبـتـهـا الـشـبـيـهـة بـنـهـر 
اـلـلب ـلـتمـيـت عــنهـم جـراـثيـم اـلبـطـاـلة وـليـمــلؤوا ذاكـرـتهـم 
ـ لـــم تـــكـــن تـــدري مـــا  ــتـــع  أعـــشـــاب وجـــهـــهـــا اخلـــصـــب املـــمـ
ــلـــم  ــلـــم , والـــظـ ــهـــذا الـــظـ ــلـــم كـ ــا األقـــدار مـــن ظـ ــهـ ــبـــئ لـ تـــخـ

ظلمات يوم القيامة .  
قـارئـي الـكـري ال أحـب أن أسـتـبـدّ بـرأيـي , ورمبـا يـرى 
بــــعــــض الــــنــــاس غــــيــــر مــــا أرى أنــــا , لــــذا فــــلــــيــــكــــن األمــــر 
ــيـــة  ــزكـ ــا عـــن تـ ــنـ ــثـ ــديـ ــقـــاش ,هـــذا ف صـــدد  حـ ــنـ ــلـ ــابـــال لـ قـ
املـرحـومـة وـنفــيهـا عـن اـلـتعـرّي واـلسـفـور . أمـا مـا ـيـتعــلق 
بــالــظــلــم الــذي أرتــكــب ف حــقــهــا فــهــذ مــســلــم ال نــقــاش 

فيه وال مراء .     
 عهإ ّ ئألخه سكمؤقؤ طثغا : (.-٠)  

ــولــــك  ــلــــى رســ ــيــــســــر , وصــــل عــ ــهــــمّ بــــدأت فــ ــلــ ــمــــك الــ بــــســ
ونور .  

لــــم أر كــــالــــيــــوم قــــســــاوة!(25 مــــن يــــولــــيــــو2014مـ) ولــــم 
أركـــــهـــــذه الـــــبـــــلـــــدة شـــــرا!,والكـــــحـــــكـــــومـــــتـــــهـــــا ضـــــعـــــفـــــا!, 

والكشعبها مكرا وغباوة!. 
 األحـرى واألحـسـن أن تـكـون بـدايـة الـقـراءة شـيّـقـة, أو 
عـــــلـــــى األقـــــل أالّ حتـــــمـــــل مـــــعـــــرّة اخلـــــبـــــر مـــــبـــــاشـــــرة وف 
مـدخـلـهـا خـصـوصـا; لـئـال تـكـون هـي هـوّة سـحـيـقـة بـي 
ــبـــولـــة بـــحـــب اجلـــمـــيـــل  ــنـــفـــس مـــجـ الـــقـــارئ واملـــقـــروء; فـــالـ
والـنـفـور مـن املـشـبـوه ,والسـيـمـا ف بـدء األمـر, فـقـدميـا 
قـالـوا:” الـلـبـيـب يـعـرف بـاخـتـيـاره ” ولـكـن اعـلـم يـا بـنـيّ 
أنّ مــبــضــع اجلــرّاح الــذي يــشــقّ ويــقــطــع وميــزّق ربــتــمــا 

يكون على حده الشفاء!! . 
مـعـذرة إـلـيك ـثاـنـيا : ـلم أك ألخــتار اـلـبدء ـبهـذا اـلـنمـط, 
والفـــضـــلـــت اثـــبـــاتـــهـــا وال بـــقـــاءهـــا; لـــوال حتـــفـــظـــهـــا هـــي 
بــنــفــســهــا, بــلــبــســة احلــداد الرحتــال املــرحــومــي )ســادة 
عــــلــــي ورســــمــــي , واألدمــــرال مــــحــــمــــد مــــحــــمــــود حــــيــــد, 

والــــــــــشــــــــــيــــــــــخ آدم ممــــــــــحــــــــــمــــــــــد ديــــــــــر رئــــــــــيــــــــــس جلــــــــــنــــــــــة 
اإلقـــتـــصـــاد( ثـــالثـــة أعـــضـــاء مـــن الـــبـــرملـــان الـــفـــيـــدرالـــي 
الـصـومـالـي, وهـم ثـالثـة جتـمـعـهـم نـقـاط تـثـيـر االنـتـبـاه 
تــخــتــلــف متــامــا عــمــن اغــتــالــتــهــم أيــدي الــزمــان قــبــلــهــم 

جتمعهم هذه النقاط :  
1/ وقعت ف وضح النهار . 

2/ ف أماكن جتوش فيها فرق األمن للحكومة . 
3/ نوع السالح حيث قتلوا بالكالش كوف . 
4/ كلهم من القبائل النائية من العاصمة . 

ــلـــى الـــرئـــيـــس  ــعـــارضـــة عـ ــنـــهـــم كـــان ف صـــف املـ 5/ كـــلّ مـ
حسن شيخ . 

كما حقق لي بعض من أثق بهم . 
والــــســــيــــدة (ســــادة) هــــي الــــتــــي أثــــارت حــــزنــــي لــــســــبــــب 
بـــســـيـــط وذلـــك ألنـــي كـــنـــت قـــريـــبـــا ملـــكـــان احلـــادث أوال 
وملـعـرفــتي إـياهـا ـثاـنـيا وفـوق ذـلك كــله إـنهـا امـرأة ; فــلهـا 
أحـــكـــام خـــاصـــة ثـــالـــثـــا, وأشـــدّ مـــن ممّـــا ســـبـــق أنـــهـــا لـــم 
ــبـــه وال  ــا نـــحـــسـ ــيـــة قـــط هـــذا مـ ــلـ ــبـ ــقـ تـــشـــارك احلـــروب الـ
ــبـــب  ــقـــطـــة األخـــيـــرة هـــي سـ ــنـ ــلـــى ال أحـــدا والـ نـــزكـــي عـ

احتراقي الذي كنت ضحيته على رأيي . 
ــعـــقـــدة والـــشـــكـــوك  ــلـــة املـ ــئـ لـــذا أثـــار فّ مـــاليـــي مـــن األسـ
الــعــالــقــة, حــول جــيــش احلــكــومــة واحلــكــومــة نــفــســهــا ;
بـالـنـظـر مـن نـوافـذ كـثـيـرة!ومـن أكـبـرهـا مـكـان احلـدث 
ووقــته,  وأكـبـر مــنهـمـا مـوقـفـهـا ف اـلسـيـاسـة كـمـا ذكـرت 

قريبا . 
 قـــارئـــي الـــكـــري ال تـــنـــس إشـــارتـــي قـــريـــبـــا أنّـــي أعـــرف 
املـــرحـــومـــة , نـــعـــم أعـــرفـــهـــا, ولـــكـــن لـــيـــس مـــعـــنـــاه مـــعـــرفـــة 
الـتـعـايـش إمنـا هـي مـعـرفـة الـشـهـرة , ومـن مـنّـا اليـعـرف 
اسـمـهـا ونـسـبـهـا وعـمـلـهـا وكـثـيـر مـنّـا صـورتـهـا هـذا مـا 

أقصده .   
ــنـــة  ــا, واملـــواطـ ــقـ ــابـ ــيـــة سـ ــنـ ــغـ ــيـــرة املـ ــهـ ــمـــة الـــشـ ــنـــجـ وهـــي الـ
الــغــيــورة لــوطــنــهــا,واملــرأة اخملــلــصــلــة ألنــوثــتــهــا,احملــرّمــة 
قــتــلــهــا عــقــال وعــادة وشــرعــا!. وقــد وافــق  مــقــتــلــهــا ف 
الــيــم الــثــانــي مــن حــضــوري مبــقــدشــو ف شــهــر الــعــبــادة 
ــتـــل مـــن ذا  ــالـــقـ ــنـــه ; ولـــم أتـــعـــود بـ وف الـــعـــشـــر األواخـــر مـ
الــنــوع , فــكــنــت ســاعــتــهــا عــلــى مــرمــى أمــتــار فــقــط عــن 
مـوطـن احلـادث بـل الـفـريـسـة بـل الـظـلـم املـاثـل أمـامـي 
لـــيـــتـــنـــي لـــم أشـــهـــد!! فـــكـــم لـــلـــقـــدر وطـــرا!وكـــم ف ســـجـــلّـــه 

مؤملا  . 
 لـيـس حـسـنـا أن يـضـع الـكـاتـب قـلـمـه ودفـتـره لـيـسـجـل 
خـواطـر الـذاكـرة حـي ورودهـا, آهٍ تـركـتـهـمـا ولـم أكـتـب 
ــيـــة  ــيـــشـ ــعـ ــبـــاب مـ ــفـــر وآلسـ ــعـــد أيـــام ; لـــشـــواغـــل الـــسـ إال بـ
ــابـــل  ــقـ ــنـــب اجلـــدار املـ ــبـــأت جـ ــتـ ــنـــي اخـ ــاتـــي أنـ ــريـ ومـــن ذكـ
جلـــدار املـــصـــيـــبـــة , وقـــد جـــثـــوت عـــلـــى ركـــبـــتـــيّ صـــامـــتـــا 
 , ــيّ ــلــ ــــع عــ ــطّ ــقــ ــاء تــ ــمــ ــقــــف الــــســ ــاقــــد الــــوعــــي , وكــــأنّ ســ فــ
تـتـراقـص ف داخـلـي زالزل الـدنـيـا كـلـهـا, حـتـى سـلـمـت 
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الـــروح , فـــألـــقـــيـــت نـــظـــرة ســـريـــعـــة بـــرعـــب وهـــلـــع نـــحـــو 
ــهـــا مـــن  ــبّـ ــلـــه اجلـــيـــش  غـ ــعـ ــفـ ــيـ ــتـــظـــرا مـــا سـ ــنـ ــفـــريـــســـة مـ الـ
ردود;ألنّ املـكـان مـزدحـم لـغـايـتـه بـقـوات األمـن, غـاص 
بـاملـاريـن واملـتـسـوقـي , ولـكـن خـاب األمـل فـيـهـم وكـأنـهم 
ــا  ــهـ ــأنـ ــالـــوعـــة , وكـ ــايـــة بـ ــفـ ــنـــزل أو نـ ــامـــة مـ ــمـ ــلـــى قـ مـــروا عـ
لــيــســت مــفــاجــأة غــريــبــة بــل مــعــتــادة عــنــدهــم!حــيــث لــم 
يـــتـــوقـــف املـــرور الـــعـــادي ,أمـــا الـــشـــعـــب فـــهـــم يـــضـــحـــكـــون 
ضــحــكــات ويــغــنّــون أعــنــيــات ويــبــيــعــون ويــشــتــرون كــلــهــم 

!على قلب فدّاد بل أشد  . 
حـــســـبـــك أنّـــك وقـــفـــت عـــلـــى جـــلـــيـــة األمـــر وأنّ الـــقـــراء ة 
هــذه جــاءت مبــثــابــة ثــورة عــارمــة عــلــى وحــي الــكــارثــة , 
إذن فـــلـــيـــأت الـــتـــعـــبـــيـــر مـــضـــطـــربـــا ,والـــكـــلـــمـــات نـــافـــرة 
مـــــزمـــــجـــــرة وف الـــــركـــــاكـــــة األعـــــجـــــمـــــيـــــة, آلنّ الـــــثـــــورات 
كــــعــــادتــــهــــا لــــن جتــــيء االّ لــــتــــحــــطــــيــــم الــــعــــوام . . . ذاك 
شــيــئ, والــشــيــئ الــثــانــي:. كــنــت أركــب ذات يــوم ســيــارة 
أجـرة عـلـى الـشـارع املـهـم (مـكـة الـكـرمـة) فـدارت بـيـنـي 
ــادة  ــا هـــي عـ ــمـ ــيـــة كـ ــقـــضـ ــمـــات حـــول الـ ــلـ ــا كـ ــائـــدهـ وبـــي قـ
الـشـارع ,والـقـضـيـة كـانـت حـديـث الـسـاعـة, ومـن خـالل 
حـديـثـه جـاء ت كـلـمـة عـجـبـت مـن تـعـبـيـره; الأدري أهـي 
نـــــدت عـــــن ذاكـــــرتـــــه أم جـــــاءت عـــــن طـــــريـــــق الـــــقـــــصـــــد , 
ــا  ــهـ ــتـ ــرابـ ــغـ ــا بـــل لـ ــهـ ــا إلـــى صـــدقـ ــانـ ــنـ ــئـ ــمـ ــا ال اطـ ــهـ ــتـ ــفـ ــقـ ــلـ ــتـ فـ
وخملــالــفــتــهــا عــن الــواقــع!, فــأثــبــتــهــا خــامتــة لــرســالــتــي, 
كـمـا جـعـلـتـه هـو مـرجـع الـضـمـيـر ف الـعـنـوان “كـتـب ف 
صـــدري عـــنـــوانـــا فـــســـكـــت”. فـــالـــعـــامـــي الـــفـــج ف أحـــيـــان 

يصنع املعجزات بعفويته وسذاجته فليعلم !. 
وبــعــدهــا وقــبــل مــقــتــل الــشــيــخ آدم مــحــمــد ديــرحـــاولــت 

كتابة املقالة  
ــــل  ــثـ ــ ــــة ,مـ ــــالغـ ــبـ ــ ــــو الـ ــــق ف جـ ــلّـ ــ ــنـــــي ال أحـ ــ ــأنـ ــ ــــم بـ ــلـ ــ ــلـــــى عـ ــ عـ
الـسـائـق زمـيـلـي,ال أقـصـد البـالغـة األدبـيـة بـل الـبـالغـة 
الـعـابـرة عـن الـشـعـور بـصـدق  وهـذه هـي الـتـي حـمـلـتـنـي 
عـــــنـــــد تـــــســـــجـــــيـــــل الـــــورقـــــة ف أول األمـــــر عـــــلـــــى خـــــجـــــل 
وارتـــبـــاك مـــخـــافـــة أن أكـــون ضـــحـــيـــة غـــروري وتـــهـــوري , 
ألنّ الــذي يــركــب ف بــحــر مــثــل هــذا الــذي أركــبــه البــد 
ـله مـن جتـربـة ف اـلنـقـد واـلـتحــليـل وأنـا اـلذي أصـابــتنـي 
خــمــول وركــود; وذاك ألنــي تــركــتــهــا مــن قــبــل أل شــغــال 
واجــهــتــنــي , فــاســتــعــصــت عــلــيّ الــكــتــابــة فــدعــوتــهــا فــلــم 

جتبني ومتادت  
ف العقّ ومتاديت أنا ف تضرعي وخنوعي , فلسانـي 
فـــــقـــــد الـــــعـــــديـــــد مـــــن مـــــهـــــاراتـــــه احلـــــواريـــــة وقـــــلـــــمـــــي ال 
ــيــــر إالّ إذا  ـــبــ ــعـ ــتــ ـــمــــل الــ ــجـ ـــعــــطــــاء ولــــن يــ ـــرســــل ف الـ ــتـ يــــســ
وضــــعــــت احلــــرف مــــكــــانــــه وذلــــك ســــر جــــمــــال الــــلــــغــــات 
كـلـهـا , فـكـيـف أكـون مـحـلـال بـارعـا وأنـا الـذي “ضـيـعـت 

اللب ف الصيف ” . 

 أعــــيــــدك إلــــى الــــوراء ألخــــتــــم كــــالمــــي بــــكــــلــــمــــة ســــائــــق 
الــســيــارة الــتــي صــارت مــنــي ف مــوقــع املــاء الــبــارد مــن 
قــلــب الــظــمــآن ( ســألــتــه : عــن إجــرآت احلــكــومــة عــلــى 
مــــثــــل هــــذا احلــــكــــم والــــســــؤال وإن كــــان عــــلــــى أســــلــــوب 
احملـــــــاورة إالّ أنـــــــنـــــــي كـــــــنـــــــت أقـــــــصـــــــده ألعـــــــبـــــــر بـــــــه عـــــــن 
ــــن  ــــة نـــــدت مـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــة كـ ــريـ ــ ــلـــــى طـ ــ ــــة عـ ــــاصـ ــاالتـــــي اخلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ انـ
حــافــظــتــي, فــقــال إجــابــة عــلــيــهــا :”وهــل مــشــكــلــة غــيــر 
احلـكـومـة ف الـبـلـد ?” وأكـثـر الـلـوم وأطـال . وألـم أزل 
أجــرّهــا, ألــوكــهــا, وأرددهــا, فــنــظــرت ف اجملــتــمــع فــإذا 
كـلـهـم مـوافـقـون لـه!, ولـكـن نـتـسـاءل هـل ميـكـن أن تـكـون 
حــــكــــومــــة مــــا املــــشــــكــــلــــة الــــوحــــيــــدة ف بــــلــــدهــــا? بــــل هــــل 
يـــــتـــــصـــــور أن تـــــكـــــون هـــــي أكـــــبـــــر الـــــفـــــســـــاد ف الـــــبـــــلـــــد? 
اجلـواب: ال. ولـكـن عـنـد مـا مـرضـت الـقـلـوب واعـوجّـت 

األفكار الشك أنّ النتيجة تأتي . . .   
وكـنـت ف بـدايـة زيـارتـي مبـقـدشـو طـيـب الـقـلـب مـيـمـون 
الـطـائـر أجـيـب الـسـؤال بـال طـلـب , وأوافـق الـرأي بـال 
بـديـل ألنـنـي مـا حـمـلـت عـداوة لـلـحـقّ , ولـم يـجـر بـيـنـي 
واحلـــــســـــن أي شـــــحـــــنـــــاء كـــــنـــــت أتـــــســـــاءل مـــــرارا : ملـــــاذا  
يــغــلــظ الــنــاس الــقــول بــعــضــهــم لــبــعــض ? وإن كــان رفــق 
ف قـلـب أحـد مـنـهـم فـكـالـعـشـق ف قـلـب الـعـذراء ,  أي 
أنّـــه ال يـــحـــب إظـــهـــاره . ومـــا مـــعـــنـــى املـــســـاومـــة الـــدائـــمـــة 
عــــلــــى كــــل مــــبــــيــــع ? وإن كــــان مــــن أبــــســــط األشــــيــــاء: ف 
ــنــــاك  ــيــــس هــ ــه ألــ ــافــ ــقــــل ف الــــشــــاي وف كــــل تــ ــنــ ــرة الــ أجــ
قـيـمـة شـيـئـمـا مـتـعـارف عـلـيـهـا? زد . . . فـكـلّ أحـد ف 
ســبـيل اـلدفـاع عـن ـنقـسـه, ف ـلدد وخـصـومـة , ف عـقـد 
وحــــلّ , . هــــذا أمــــر ال نــــدري أســــبــــابــــه والبــــدّ أن تــــأتــــي 

ثماره يانعة ف أيام .   
وأنـا لـسـت الـكـاتـب الـول ف نـقـد األعـمـال الـشـيطـانـيـة 
ف مـقـدشـو فـكـيـف أطـمـع ف أقـل اـلنـجـاح , بــله اـلتـفـوق 
ف إعـداد كـتـابـة تـكـون لـهـا الـتـأثـيـرات اجلـمـيـلـة ? كـيـف 
أأثـــر ف شـــعـــب لـــكـــل أحـــد مـــنـــهـــم كـــيـــس ممـــلـــوء بـــقـــطـــع 
غــيــار مــعــكــوســة تُــعــكــس الــكــلــم ? هــذا مــا جــربــتــه أنــا , 
كـــلـــهـــم جـــهـــابـــذة مـــهـــرة ولـــكـــن فـــيـــم ? ف تـــشـــويـــه الـــنـــظـــام 
واألمور اإلدارية وف تشويش الكلم بصفة عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وفـيـمـا إذا كـان لـهـا الـطـابـع احلـكـومـي بـصـفـة خـاصـة , 
لـــم يـــكـــن طـــمـــعـــي ف حتـــســـيـــنـــهـــم  إالّ كـــطـــمـــع اجلـــهـــلـــة  
بـاألمـوات وأسـمـاء اـلصـاحلـي وكـمـا يـنـتـظـر املـتـصـوفـون 

الرجل الصالح (اخلضر) .  
واي ال, بـــأن الـــذي يـــطـــمـــع إيـــجـــاد حـــلّ لـــشـــعـــب مـــثـــل 
ــلــــح بــــي مــــوســــى  ــعــــى ف صــ ــثــــل الــــذي يــــســ ــ ــومــــال ملَ الــــصــ
وفـرعـون! أو كـمـن انـتـظـر نـبـيـا بـعـد مـحـمـد! أويـنـفـخ ف 
غــير اـلضـرم ? ألن اـلـترـبـيات اإلـبـلـيسـة جنـحـت  فــيهـم , 
وآتـت أكـلـهـا أضـعـافـا مـضـاعـفـة وال تـنـظـر إال إفـنـاءهـم 

عن آخرهم .  
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