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ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺮﻛﺰ

• رص ـ ــد امل ـ ــواق ـ ــف واآلراء واالجت ـ ــاه ـ ــات حـ ـ ـي ـ ــال أب ـ ــرز
ال ـق ـضــايــا ال ـث ـقــاف ـيّــة وال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي
تشغل املواطن الصومالي.
• جـمــع املـعـلــومــات والـبـيــانــات املـتـعـلـقــة بــأبـحــاث الـســالم
ووضعها ف خدمة الباحثي ومتخذي القرار.
• مـد جـسـور الـتـواصـل مـع الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة
الوطنية املوجودة خارج أرض الوطن.
• ت ـ ـطـ ــويـ ــر ك ـ ـفـ ــاءة وف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة اجل ـ ـهـ ــاز اإلدارى ل ـ ـلـ ــدولـ ــة
والـهـيـئـات ومـنـظـمـات األعـمـال )الـعـامـة واخلـاصـة( مـن
خ ــالل تـ ـنـ ـمـ ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر ق ــدرات ومـ ـه ــارات م ــوارده ــا
البشرية.
• االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف الـ ـبـ ـش ــر م ــن خ ــالل إع ــداد وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
ال ـق ـيــادات اإلداريــة وت ـطــويــر م ـهــارات ـهــا وقــدرات ـهــا فــى
مختلف مجاالت اإلنسانية.
• ابـداء املـشـورة واملـعـاونـة ف كـافـة اجملـاالت الـتـنـظـيـمـيـة
واالداريـة لـوحـدات اجلـهـاز االداري لـلـدولـة ,والـهـيـئـات
وم ـن ـظ ـم ــات االع ـم ــال وذل ــك م ــن خ ــالل دراس ــة ك ــاف ــة

• اعـ ــداد وت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ ال ـ ـبـ ــرامـ ــج والـ ــدورات ال ـ ـتـ ــدري ـ ـب ـ ـيـ ــة,
والــدب ـلــومــات امل ـن ـه ـيــة وال ـتــدري ـب ـيــة ,وح ـل ـقــات ال ـب ـحــث
والـ ـن ــدوات وامل ــؤمت ــرات ف ض ــوء سـ ـي ــاس ــة الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
اإلجتماعية واالقتصادية واالدارية.
• اع ــداد ال ــدراس ــات وال ـب ـح ــوث وت ـق ــدي االس ـت ـش ــارات
التنظيمية واالدارية.
• االهتمام بالبحث العلمي.
• املـشـاركـة الـفـعـالـة ف املـؤمتـرات والـنـدوات الـعـلـمـيـة
بـ ـه ــدف املـ ـس ــاهـ ـم ــة ف إث ــراء املـ ـع ــرف ــة الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
وتوجيهها نحو خدمة اجملتمع والوطن.
• تـكـويـن وتـوثـيـق الـصـالت الـدائـمـة والـعـالقـات الـعـلـمـيـة
مــع املــراكــز الـبـحـثـيــة احملـلـيــة واخلــارجـيــة مبــا يـســاعد
على حتقيق أهداف املركز .
• إي ـج ــاد ال ـت ـف ــاع ــل امل ـس ـت ـم ــر م ــع ال ـب ــاح ـث ــي وامل ـث ـق ـف ــي
الـصـومـالـيـي وذلـك بـتـوفـيـر وتـهـيـئـة مـنـاخ بـحـثـي مـتـطـور
عبر شبكة العنكبوتية.
أنشطة املركز.
ينشر املركز أهم األخباراحمللية والعاملية ويحللها.
يـنـتـج املـركـز أبـحـاثًـا وتـقـاريـر ,ويـعـقـد مـؤمتـراتٍ وورش
عـمـل وتـدريـب ونـدوات مـوجّـهـة لـلـمـخـتـصّـي ,ولـلـرأي
الـعـامّ الـصـومـالـي  ,ويـنـشـر إصـداراتـه بـالـلـغـة الـعـربـيّـة
وبـالـلـغـة الـصـومـالـيـة حـتـي تـعـم الـفـائـدة جلـمـيـع فـئـات
اجملتمع الصومالى.
يـصـدر املـركـز ف املـسـتـقـبـل كـتـبًـا ودوريـات مـحـكّـمـة ف
العلوم االجتماعية واإلنسانية وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــثقافة والفكر
والعلوم السياسية.
يـعـمـل املـركـز عـلـى تـدريـب الـبـاحـثـي لـالرتـقـاء بـأدوات
الـبـحـث الـعـلـمـي إلـى املـسـتـويـات الـعـاملـيـة .ويـتـعـاون مـع
املؤسّسات البحثية واألكادميية ف املنطقة والعالم.
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مــؤسـســة بـحـثـيــة إعــالمـيــة وتـعـلـيـمـيــة أهـلـيــة غـيــر ربـحـيــة
م ـس ـت ـق ـل ــة ذات ش ـخ ـص ـي ــة إع ـت ـب ــاري ــة ت ـع ـم ــل ع ـل ــي ت ـق ــدي
الـبـحـوث والـدراسـات الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـتـنـمـويـة
لـلـمـجـمـتـع الـصـومـالـي ,وتـنـمـيـة شـخـصـيـة الـفـرد الـصـومـالـي
وإعــداد كــوادر وطـنـيــة قــادرة عـلــى قـيــادة األمــة والــوطــن.
وهـو مـركـز مـسـتـقـل ال يـتـبـع ألي جـهـة سـيـاسـيـة أو مـذهـبـيـة
وقـام بـتـأسـيـسـه مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب مـن ذوى الـثـقـافـة
العربية ف 2013-08-01م
الرؤية:
أن ي ـ ـكـ ــون املـ ــركـ ــز ال ـ ـب ـ ـح ـ ـثـ ــي األول ف م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ال ـ ـقـ ــرن
األفريقي
الرسالة:
خـلـق بـيـئـة بـحـثـيـة وتـعـلـيـمـيـة وإعـالمـيـة راقـيـة ومـتـمـيـزة,
وت ـ ـقـ ــدي دراسـ ــات نـ ــوع ـ ـيـ ــة ف كـ ــافـ ــة م ـ ـجـ ــاالت احل ـ ـيـ ــاة
لـلـمـجـتـمـع الـصـومـالـى ومـنـطـقـة الـقـرن األفـريـقـي عـمـومـا
مع مراعات جودة اخلدمات.
أهداف املركز
• إع ــداد الـ ـبـ ـح ــوث وال ــدراس ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بـاجلـوانـب الـتـنـمـويـة والـفـكـريـة والـثـقـافـيـة واالجـتـمـاعـيـة
وال ـس ـيــاس ـيــة وااإلق ـت ـصــاديــة واحل ـضــاريــة جل ـم ـهــوريــة
الصومال .

املشاكل االدارية بها وتقدي احللول لها ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتابعة
تنفيذها.

افتتاحية احلصاد

ﺻﻮﻣﺎﻟﻼﻧﺪ واﻟﺘﺮﺣﻴﻞ اﻟﻘﺴﺮي
ت ـت ـص ــرف إدارة أرض ال ـص ــوم ــال جت ــاه ق ـض ـي ــة ت ـه ـج ـي ــر م ــا
"ي ـس ـمــى االجــانــب"ب ـصــورة ت ـث ـيــر اإلش ـم ـئــزاز ,ح ـم ـلــة تــرح ـيــل
األجـ ــانـ ــب وال ـ ـتـ ــي طـ ــالـ ــت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مـ ــن األجـ ــانـ ــب الس ـ ـي ـ ـمـ ــا
األورومـيـي لـهـا مـبـراتـهـا عـنـد اإلدراة,وخـاصـة عـنـدمـا يـأتـى
احل ــدي ــث ع ــن األم ــن واإلخ ــالل ب ــه وب ــأالداب ال ـع ــام ــة ف ــان
لـإلدراة حـقـا ف تـرحـيـلـهـم,لـكـن احلـمـلـة هـذه لـم تـقـتـصـر عـلـى
األرومـيـي وامنـا شـمـلـت الـنـازحـي مـن اجلـنـوب الـذيـن جلـئـو
الـى املـنـاطـق الـشـمـالـيـة أو مـنـاطـق مـايـعـرف ب "صـومـالـالنـد"
وطـ ـل ــب اإلدارة م ــن امل ــواطـ ـن ــي الـ ـص ــوم ــال ــي م ــن اجلـ ـن ــوب
تـصـحـيـح أوضـاعـهـم واسـتـصـدار مـا يـشـبـه تـصـاريـح االقـامـة
أو م ـغ ــادرة األق ــال ـي ــم ال ـش ـم ــال ـي ــة ك ــان أم ــرا م ـس ـت ـف ــزا,أغ ــاظ
ال ـك ـث ـيــر مــن ال ـس ـيــاســي وال ـق ـيــادات اجمل ـت ـم ـع ـيــة ف ال ـش ـمــال
واجلنوب على السواء.
فــاإلدارة االن ـف ـصــال ـيــة بــدأت ف ـعــال طــرد أعــداد غ ـف ـيــرة مــن
املــواط ـنــي ,عــن طــريــق ال ـت ـهــديــد واصــدار قــوانــي ت ـع ـس ـف ـيــة
ض ــده ــم ووص ــل ب ـع ــض األس ــر ال ــى م ـخ ـي ـم ــات ال ـن ــازح ــي ف
غاروى –عاصمة -والية بونت الند.
حتـدث كـثـيـر مـن الـنـازحـي بـسـبـب هـذه األزمـة عـن تـهـديـدات
م ـس ـت ـمــرة بــال ـتــرح ـيــل أو دفــع م ـبــالــغ مــال ـيــة م ـقــابــل ب ـطــاقــات
تــوفــر ل ـهــم ال ـس ـل ـطــات احمل ـل ـيــة شــري ـطــة ان يــدف ـعــوا إتــاوات
لـلـسـلـطـات احملـلـيـة,وهـذه اخلـطـوة الـتـصـعـيـديـة جـاءت نـتـجـيـة
للتخبط السياسيي واالداري,فاالدارة بسبب مشاكله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الداخلية حتاول صرف انتباه املواطني عن املشاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــى ق ـض ــاي ــا ال ــالج ـئ ــن وال ـن ــازح ــي.وه ــي ق ـض ـي ــة
مسيسية من البداية الى النهاية.
السناريوهات املستقبلية:
وم ــن خ ــالل م ـت ــاب ـع ـت ـن ــا ل ــألح ــداث ال ــراه ـن ــة وال ـت ــي ت ـط ــورت
الح ـقــا الــى حــرب كــالم ـيــة ش ـعــواء بــي احل ـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة
وادارة صـومـلـالنـد الـتـي أعـلـنـت االنـفـصـال عـن بـاقـى الـوطـن
م ـ ــن ط ـ ــرف واح ـ ــد ,وم ـ ــا ت ـ ـب ـ ـع ـ ـه ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــراش ـ ـق ـ ــات وردود
وت ـصــري ـحــات غ ـيــر م ـن ـض ـب ـطــة ع ـبــر وســائــل اإلعــالم احمل ـل ـيــة
والـعـاملـيـة,وخـاصـة تـلـك الـتـي دارت بـي وزيـر داخـلـيـة اإلدارة

ع ـ ـل ـ ــي م ـ ـح ـ ـم ـ ــد "ورن ـ ـع ـ ــدى" وب ـ ــي م ـ ــدي ـ ــر ادارة اجل ـ ــوازات
واجلنسية والهجرة اجلنرال املشاغب عبد ال غافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
م ـح ـمــد ع ـلــى خ ـل ـف ـيــة ت ـلــك األحــداث,واعــالن اجل ـنــرال عــن
وقــف الــراحــالت ال ـيــوم ـيــة بــي م ـقــدي ـشــو وهــرغ ـي ـســا اب ـتــداء
مــن 21ش ـبــاط/ف ـبــرايــر اجلــاري,ول ـكــن ب ـعــد ان ـف ـجــار طــائــرة
الــركــاب الـتــابـعــة لـشــركــة دالـلــو لـلـطـيــران اتـضــح ان املـتـضــرر
هـم سـكـان اجلـنـوب ,ولـيـس الـشـمـال الـذي يـتـمـتـع بـاسـتـقـرار
نـسـبـي مـنـذ تـسـعـيـنـيـات الـقـرن املـاضـي,يـبـدوا مـن تـلـك املـتـابـعـة
ان األمور تأخذ عبر املسارات اآلمنة.
ومن السناريوهات املستقبلية:
• اجلـنـوح نـحـو الـتـهـدئـة هـو الـسـنـاريـو األقـرب,وخـاصـة
كـل املـؤشـرات تـشـيـر الـى امـكـانـيـة بـعـد ان صـرح وزيـر
ال ـن ـقــل وال ـط ـيــران لــوســائــل احمل ـل ـيــة بــان احل ـكــومــة ال
عــالقــة ل ـهــا ب ـقــرار ج ـنــرال غــافــو,وان ال ـقــرار ات ـخــذه
مــديــر ادارة اجلــوازات واجل ـن ـس ـيــة وال ـه ـجــرة ب ـش ـكــل
أوح ــادى,وه ــذا ال ـت ـص ــري ــح ال ـت ـص ــاحل ــي امل ـس ــؤول م ــن
وزيــر ال ـن ـقــل وال ـط ـيــران مب ـثــابــة االعــالن عــن املــوقــف
الـرسـمـي لـلـحـكـومـة الـفـدرالـيـة,وقـد يـتـجـاوب مـسـؤولـو
ادارةأرض الـصـومـال مـع هـذا الـطـرح الـذي يـصـب ف
خ ــان ــة املـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـهـ ـلـ ـي ــا لـ ـلـ ـشـ ـع ــب الـ ـص ــوم ــال ــي ف
اإلق ـل ـي ـمــي م ـعــا .وهــذا ال ـس ـنــاريــو احل ـت ـمــي هــو احلــل
األمـثـل لـلـوضـع الـسـيـاسـي املـتـأزم,ورمبـا يـكـون مـفـتـاحـا
لــالس ـت ـئ ـنــاف امل ـفــاوضــات امل ـت ـج ـمــدة م ـنــذ ف ـشــل ل ـقــاء
استنبول ف العام املنصرم.
• االنـسـيـاق وراء األصـوات الـتـصـعـيـديـة,وهـذا الـسـنـاريـو
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــر وارد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف
ال ـع ـص ـي ــب,ف ــاالح ـت ـك ــام ال ــى ص ــوت ال ـع ـق ــل وت ـق ــدي
املـ ـص ــال ــح الـ ـع ــام ــة عـ ـل ــى اخل ــاص ــة املـ ـبـ ـنـ ـي ــة بـ ـن ــزوات
شـخـصـيـة هـي مـاحتـتـم بـه الـطـرق احلـكـيـمـة لـلـسـيـاسـة
الــراهـنــة,وهــونـلـمــس مــن الـقـيــادة الـعـلـيــا ف الـبــالد ف
تصريحاتهم األخيرة.
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ﺳﻘﻮط ﻣﺮﻛﻪ » ..ﻫﺰﳝﺔ ﻛﺒﺮى«
ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ »اﻟﺸﺒﺎب«
مي ـثــل س ـقــوط مــدي ـنــة مــركــه ب ـيــد ت ـن ـظ ـيــم ال ـش ـبــاب »
هـزميـة مـعـنـويـة« كـبـرى إلسـتـراتـيـجـيـة احلـرب عـلـى
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم  ,وي ـ ـث ـ ـيـ ــر ش ـ ـكـ ــوكـ ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا حـ ــول مـ ــدى
م ـصــداق ـيــة رؤيــة احل ـكــومــة وال ـق ـيــادات ال ـع ـل ـيــا جتــاه
هــذا احلــرب .مت ـكــن ال ـت ـن ـظ ـيــم مــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى
مــديـنــة مــركــه عـلــى بـعــد  100كــم جـنــوب الـعــاصـمــة
مقديشو بسهول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومن دون قتال بالرغم من
الــدعــم الـعـسـكــري والـلــوجـسـيـتــي الـتــي كــانــت تـتـلـقــى
احل ـكــومــة وب ـع ـثــة ال ـقــوة اإلفــري ـق ـيــة خــالل ال ـش ـهــور
املــاضــي مــن الــدول ال ـش ـق ـي ـقــة وال ـصــدي ـقــة والــدول
امل ــان ـح ــة ب ــاالض ــاف ــة إل ــي اجل ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
امل ـك ـث ـفــة الن ـتــزاع بــاقــي امل ـنــاطــق ال ـتــي ال تــزال ب ـيــد
حركة الشباب.
ال شــك أن هــذا ال ـس ـقــوط املــدوي ي ـســاهــم ف رفــع
م ـع ـنــوات ع ـنــاصــر ال ـش ـبــاب ال ـتــي كــانــت ت ـت ـل ـقــى م ـنــذ
سـ ـن ــوات ض ــرب ــات م ــوجـ ـع ــة عـ ـل ــى أي ــدى الـ ـق ــوات
الـصـومـالـيـة وقـوة بـعـثـة االحتـاد األفـريـقـي وتـشـجـعـهـم
ع ـلــى ت ـك ـث ـيــف غــارات ـهــم ع ـلــى قــواعــد ال ـت ـحــالــف ف
احملـافـظـة مـراهـنـي عـلـى خـطـتـهـم واسـتـراتـيـجـاتـهـم
ال ـت ــي أع ـل ـن ــوه ــا ب ــداي ــة ان ـس ـح ــاب ـه ــم م ــن ال ـع ــاص ـم ــة
م ـقــدي ـشــو ق ـبــل  5س ـنــوات ت ـقــري ـبــا وامل ـع ـت ـمــدة ع ـلــى
االن ـت ـش ــار ع ـل ــى ت ـخ ــوم امل ــدن واس ـت ـخ ــدام أس ـل ــوب
الـهـجـمـات املـبـاغـة والـعـمـلـيـات الـنـوعـيـة واالبـتـعـاد عـن
املواجهة املباشرة.
أهمية املدينة
ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن قـ ــوع مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ــركـ ــه ف ق ـ ـطـ ــاع
ي ـحــاصــره ال ـب ـحــر واملــرت ـف ـعــات اال أن املــدي ـنــة مت ـثــل
اسـتـراتـيـجـة كـبـرى وتـتـمـتـع بـأهـمـيـة قـصـوى تـتـمـثـل
ف:
 -1كــونـهــا مــركــزا ألغـنــى مـحــافـظــة ف الـصــومــال.
وهذا ميثل رمزا معنويا كبير.
 -2ت ـع ـطــي املــدي ـنــة حــركــة ال ـش ـبــاب م ـن ـفــذا ب ـحــريــا
ي ـس ـمــح ل ـهــا بــاس ـت ـخــدام ـهــا ل ـل ـت ـصــديــر واالس ـت ـيــراد
ومم ــرا ل ــالس ـل ـح ــة ال ـق ــادم ــة ال ـي ـه ــا ب ـع ــد أن ق ـف ــدت
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع املـ ـن ــاف ــذ الـ ـبـ ـح ــري ــة ف
الصومال.

 -3لـلـمـديـنـة مـنـفـذيـن بـريـي مـهـمـي ,طـريـق سـاحـلـي
غ ـي ــر م ـع ـب ــد ي ــرب ــط امل ــدي ـن ــة ب ــال ـع ــاص ـم ــة م ـق ــدي ـش ــو
وط ــري ــق ب ــري يـ ـصـ ـلـ ـه ــا ب ــالـ ـط ــري ــق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ب ــي
مقديشو واملدن الكبرى ف جنوب البالد.
 -4سـتـشـكـل املـديـنـة مـركـزا مـهـمـا إلعـداد الـعـمـلـيـات
الـتـي يـشـن تـنـظـيـم الـشـبـاب عـلـى الـعـاصـمـة مـقـديـشـو
واملـنـاطـق الـقـريـبـة مـنـهـا  ,وتـسـاعـدهـا ف اسـتـقـطـاب
املزيد من احملاربي واملؤيدين للتنظيم.
أسباب سقوط املدينة
ال ي ـ ـعـ ــرف ح ـ ـتـ ــى اآلن األس ـ ـبـ ــاب احل ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــة وراء
االنسحاب القوات املشتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة الصومالية
واالفـريـقـيـة املـفـاجـئ مـن قـواعـدهـا داخـل املـديـنـة اال
أن هـنـاك مـعـلـومـات تـتـحـدث عـن اسـبـاب خـفـيـة أدت
إلـي سـقـوط املـديـنـة ف ايـدي تـنـظـيـم الـشـبـاب وأبـرز
هذه األسباب:
 -1مؤامرة:
ت ـت ـح ــدث م ـع ـل ــوم ــات م ــن م ـص ــدر م ـط ـل ــع ع ــن وج ــود
عـالقـة قـدميـة وتـنـسـيـق بـي قـيـادات بـعـض الـقـوات
املـوجـودة ف املـديـنـة والـتـنـظـيـم سـاهـمـت ف تـكـثـيـف
ال ـضــربــات ع ـلــى قــوة » أم ـي ـصــوم« ف املــدي ـنــة وأدت
ف ن ـهــايــة امل ـطــاف إلــي انس ـحــاب ـهــا ق ـبــل أســاب ـيــع مــن
ق ــواع ــد لـ ـه ــا ف الـ ـش ــري ــط الـ ـشـ ـم ــال ــي لـ ـلـ ـم ــديـ ـن ــة
وبـالـتـحـديـد مـنـطـقـة عـيـل حـاج ف الـسـاحـل الـشـمـالـي
لـلـمـديـنـة ومتـركـزهـا ف قـواعـد أخـرى وسـط املـديـنـة,
ث ــم ت ــاب ــع ب ـع ــد ذل ــك ان ـس ـح ــاب أف ــراد اجل ـي ــش م ــن
ق ــواع ــده ــم دون ال ـت ـن ـس ـي ــق م ــع ال ـق ــوات االف ــري ـق ـي ــة
بـاالجتـاه الـعـاصـمـة مـقـديـشـو مـا دفـعـت األخـيـرة إلـى
االنـسـحـاب أيـضـا مـن قـواعـدهـا وسـط املـديـنـة خـوفـا
مـن سـيـنـاريـو هـجـوم قـاعـدتـهـا ف بـلـدة جـنـالـي الـتـي
اسـفـرت عـن مـقـتـل عـدد كـبـيـر مـن قـوة بـعـثـة االحتـاد
االفريقي نهاية العام املاضي.
كــان ان ـس ـحــاب ال ـقــوات احل ـكــوم ـيــة م ـن ـظ ـمــا وبــأمــر
رسـ ـم ــي ,ي ــراه ــا املـ ـص ــدر املـ ـطـ ـل ــع ب ــأن ــه ص ــدر م ــن
القيادات العليا للوحدات العسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية ف املدينة
وب ـ ــإش ـ ــراف م ـ ــن ق ـ ـي ـ ــادات أع ـ ـل ـ ــى ف ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة
مـقـديـشـو ,ويـرجـح بـأن هـنـاك اتـفـاقـيـة سـريـة جـرت
بي تنظيم الشباب وجهات أمنية ف املدينة.

املـشـكـلــة أن أغـلــب الـعـشــائــر ف املـنـطـقــة غــاضـبــون من
س ـي ــاس ــات احل ـك ــوم ــة جت ــاه م ـح ــاف ـظ ــة ش ـب ـي ـل ــي ال ـغ ـن ـي ــة
بـاملـوارد االقـتـصـاديـة وعـدم اعـطـاء حـقـوقـهـم الـسـيـاسـيـة
كـامـلـة .فـالـقـيـادات الـسـيـاسـيـة لـيـسـت لـديـهـا الـنـيـة ف
دعــم الـعـشــائــر عـلــى االطــالق ,ألنـهــا تـخــاف مــن تـكــرار
جتـربـة عـشـائـر املـنـاطـق الـوسـطـى ف الـبـالد وهـذا األمـر
دف ــع غ ــال ـب ـي ــة س ـك ــان االق ـل ـي ــم ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف ح ـي ــادي
س ـل ـبــي جتــاه احلــرب الــدائــرة بــي ال ـت ـحــالــف امل ـش ـتــرك
وتنظيم الشباب بينما خرجت مليشيات العشائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـغ ــاض ـب ــة خ ــارج امل ــدي ـن ــة وال ت ـش ــارك ف ال ـع ـم ـل ـي ــات
القتالية ضد الشباب.

ويـجـب االشـارة ف هـذا االطـار إلـي مـنـاشـدات صـدرت
عـن بـعـض اجلـهـات ف االقـلـيـم حتـذر مـن مـغـبـة اهـمـال
الـوضـع األمـنـي ف اقـلـيـم شـبـيـلـي الـسـفـلـى بـعـد سـيـطـرة
حـركـة الـشـبـاب عـلـى عـدد مـن الـبـلـدات اإلسـتـراتـيـجـيـة
ف االقـلـيـم مـثـل بـلـدة جـنـالـي ,مـشـانـي ,واغـاذي ,تـورتـور,
مـبـارك ,أو طـيـغـلـي  ,وكـنـتـواري .وأشـارت تـلـك اجلـهـات
ألـي أن حـوافـر حـمـيـر وبـغـال الـتـنـظـيـم أصـبـحـت عـلـى
م ـش ــارف م ــدي ـن ــة م ــرك ــه ,وأن ــه ال مي ـن ـع ـه ــا م ــن اق ـت ـح ــام
املـديـنـة سـوى مـا ميـكـن وصـفـه بـحـسـابـات عـسـكريـة ,بـل
ح ــذرت مــن ان ت ـس ـقــط احملــاف ـظــة ب ـش ـكــل كــامــل ب ـيــد
ت ـن ـظ ـيــم ال ـش ـبــاب خــالل ال ـش ـهــور امل ـق ـب ـلــة مــالــم ت ـت ـغ ـيــر
س ـيــاس ـيــات احل ـكــومــة جتــاه احملــاف ـظــة ب ـش ـكــل ج ــذري
وحقيقي .

 -2عدم دعم العشائر

 -3الفساد

توصيات

كـانـت اإلدارة والـقـوات األمـنـيـة ف املـديـنـة تـعـانـي خـالل
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة مــن إه ـمــال وض ـعــف االه ـت ـمــام مــن
ق ـب ــل احل ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة وإدارة اق ـل ـي ــم ج ـن ــوب غ ــرب
ال ـص ــوم ــال ف ظ ــل ان ـت ـش ــار ال ـف ـس ــاد ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ف
ص ـفــوف أفــراد اجل ـيــش امل ـســؤولــة عــن ح ـمــايــة املــدي ـنــة
مــن حــركــة ال ـش ـبــاب وال س ـي ـمــا وســط ب ـعــض ال ـض ـبــاط
ال ـك ـبــار الــذيــن ع ـي ـنــوا أخ ـيــرا ف م ـنــاصــب رف ـي ـعــة ب ـنــاء
ع ـل ــى والئ ـه ــم ال ـق ـب ـل ــي وان ـت ـم ــائ ـه ــم ال ـف ـك ــري ب ــدال م ــن
كفاءتهم.

 -1ع ـمــل ج ـهــود م ـحــددة وواض ـحــة ل ـت ـح ـق ـيــق م ـصــاحلــة
بي العشائر القاطنة ف االقليم ودعهما ف تشكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
إدارة قـويـة قـادرة عـلـى حتـمـل مـسـؤولـيـة األمـن لـلـمـديـنـة,
وهــذا األمــر ال مي ـكــن أن ت ـت ـح ـقــق هــذه امل ـصــاحلــة اال
بتدخل مباشر من قوة بعثة االحتاد األفريقي.

انعكسات سقوط املدينة
أحــد أهــم األسـبــاب الـتــي جتـعــل سـقــوط مــديـنــة مــركــه
مـصـدر قـلـق بـالـنـسـبـة لـكـل الـصـومـالـي واملـتـابـعـي حلـرب
عـلـى تـنـظـيـم الـشـبـاب هـو اخلـشـيـة مـن أن تـشـكـل سـقـوط
املــدي ـنــة ن ـق ـطــة حتــول ك ـب ـيــرة ف احلــرب مــع ال ـت ـن ـظ ـيــم
وتـفـتـح االبـواب لـسـقـوط مـدن وبـلـدات أخـرى مـهـمـة مـثـل
مـديـنـة بـرواة احملـاصـرة حـالـيـا مـن قـبـل الـشـبـاب حـيـث
ال تـقـدر الـقـوات املـتـواجـدة ف داخـلـهـا الـتـحـرك بـسـهـولة
وأنـهـا انـسـحـابـهـا مـن املـديـنـة وبـعـض الـبـلـدات املـنـتـشـرة
ع ـل ــى ال ـط ــري ــق ب ــي م ـق ــدي ـش ــو وب ــرواة م ـث ــل ب ــول ــو م ــري ــر
ومـارنـغـواي بـعـد سـقـوط مـديـنـة مـركـه مـركـز االقـلـيـم بـيـد
ال ـش ـبــاب م ـســألــة وقــت ل ـيــس اال وأن ه ـنــاك م ـع ـلــومــات
تتحدث عن حتركات عسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية تقوم بها القوات
االف ــري ـق ـي ــة ل ـت ـن ـف ـي ــذ االن ـس ـح ــاب .ك ـم ــا ت ـش ـك ــل س ـق ــوط
املـديـنـة تـهـديـدا مـبـاشـرا عـلـى الـعـاصـمـة مـقـديـشـو حـيـث
يـصـبـح الـتـنـظـيـم يـدق عـلـى أبـوابـهـا ويـجـعـل قـواتـه عـلـى
مرمى حجر من العاصمة.

 -2ارسـال وحـدات جـديـدة مـن اجلـيـش تـتـضـمـن جـمـيـع
الـعـشـائـر الـصـومـالـيـة لـيـسـت طرفـا مـن الـصـراع الـدائـر
ف احملـافـظـة وضـمـان حـقـوقـهـا كـامـلـة ودعـهـا عـلـى كـافـة
املستويات.
 -3اعـداد بـرنـامـج مـتـكـامـل لـتـدريـب مـلـيـشـيـات ومـقـاتـلـي
الـعـشـائـر واسـتيـعـابـهـم ودمـجـهـم ف املـؤسـسـات األمـنـيـة
والـعـسـكريـة الـعـامـلـة ف االقـلـيـم واسـتـعـانـتـهـم ف ضـبـط
األمن واالستقرار ف االقليم.
 -4اش ــراك ال ـس ـي ــاس ــي امل ـن ـح ــدري ــن م ــن االق ـل ـي ــم ف
الـعـلـمـيـات الـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة ذات الـعـالقـة مبـحـافـظـة
شـبـيـلـي الـسـفـلـى وحـثـهـم عـلـى حتـمـل مـسـؤولـيـتـهـم جتـاه
احملافظة.
 -5سـحـب املـيـلـشـيـات املـسـلـحـة الـتـي تـثـيـر الـنـزاعـات بـي
العشائر من مدن وبلدات احملافظة.
 -6زي ــادة امل ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ف احمل ــاف ـظ ــة وزي ــارات
املـسـؤولـي سـواء عـلـى املـسـتـوى املـركـزي واالقـلـيـمـي إلـي
احملـافـظـة لـإلطـالع عـلـى أوضـاع الـسـكـان ومـتـابـعـة سـيـر
اجل ـ ـهـ ــود الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ــي ض ـ ـبـ ــط األمـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
واملصاحلة ف احملافظة.

اﺧﺒـــــﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ
ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺳﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮ
اﳌﺼﺮي
مـقـديـشـو ) مـركـز مـقـديـشـو(
ت ـس ـل ــم ن ــائ ــب وزي ــر ال ــدف ــاع
ع ـ ـب ـ ــد ال ح ـ ـس ـ ــي ع ـ ـل ـ ــي,
الـ ـي ــوم اخلـ ـمـ ـي ــس سـ ـي ــارات
م ـص ـف ـحــة وأج ـهــزة م ـك ـت ـب ـيــة
مــن ال ـس ـف ـيــر امل ـصــري لــدى
اجل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد
اسماعيل.
وقــال مـعــالــي الـسـفـيــر ولـيــد
إس ـمــاع ـيــل الــذي حتــدث ف
امل ـ ـن ـ ــاس ـ ـب ـ ــة إن ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات
تـنـدرج ف إطـار املـسـاعـدات
الـتــي تـقــدمـهــا مـصــر لــوزارة
الـدفـاع ,مـؤكـدا عـلـى وقـوف
اجل ـم ـه ــوري ــة امل ـص ــري ــة إل ــي
اجل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــب احلـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة
الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة ف جـ ـه ــوده ــا
إلع ـ ــادة ب ـ ـن ـ ــاء امل ـ ــوس ـ ـس ـ ــات
الوطنية.
ومــن جــان ـبــه ,أعــرب س ـعــادة
\ع ـ ـبـ ــد ال ح ـ ـسـ ــي ع ـ ـلـ ــي
ن ـ ــائ ـ ــب وزي ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن
ش ـكــره وت ـقــديــره جل ـم ـهــوريــة

مـ ـص ــر الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــا
تـقــدمـهــا لـلـصــومــال ,مـشـيــرا
إل ـ ـ ـ ـ ــي أه ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذه
املساعدات ف تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطوير
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ورف ـ ـ ـ ـ ــع ق ـ ـ ـ ـ ــدرات
اجلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــش ف جـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــع
املستويات.
هـ ـ ــذا وت ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد ف اآلونـ ـ ــة
االخ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـع ـ ــالق ـ ــات ب ـ ــي
الـ ـص ــوم ــال ومـ ـص ــر تـ ـط ــورا
م ـل ـح ــوظ ــا ,ح ـي ــث ي ـت ــوق ــع أن
ت ـ ــرتـ ـ ـف ـ ــع حـ ـ ـج ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل
ال ـت ـجــاري بــي ال ـب ـلــديــن ب ـعــد
أن ت ت ــوقـ ـي ــع الـ ـع ــدي ــد م ــن
الـ ـب ــروت ــوك ــوالت وم ــذك ــرات
تـفـاهـم ف مـجـاالت الـتـعـلـيـم
واالق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة ن ـهــاية
ال ـعــام املــاضــي .ك ـمــا يــؤمــل
أن ت ــرف ــع ج ـم ـه ــوري ــة م ـص ــر
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات اإلمنـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـعـســكريــة الـتــي تـقــدمـهــا
للصومال.

اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺼﺎدق ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻼﺟﺌﲔ

واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ…
اﳉﻴﺶ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ﰲ
اﻟﻔﺮصاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻹﳒﺎزات
ﺗﺮﺣﺐ
أﳌﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺒﻼد

م ــراك ــز ت ــأه ـل ـي ــة ل ـت ــوع ـي ــة
ال ـع ـنــاصــر امل ـن ـش ـقــي مــن
حـ ــركـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ,ك ـ ـمـ ــا
ت ـع ـهــدت ب ـت ـن ـف ـيــذ بــالدهــا
مـشـاريـع تـنـمـيـة ف مـجـال
اخلــدمــات األســاسـيــة ف
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــالد ,ل ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــي
الــالج ـئــي ال ـصــومــال ـيــي
ف دول اجل ـ ـ ـ ـ ـ ــوار م ـ ـ ـ ـ ـ ــن
العودة لبالدهم.

مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــديـ ـ ـ ـش ـ ـ ــو )م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز
مـ ـ ـق ـ ــديـ ـ ـش ـ ــو( -رحـ ـ ـب ـ ــت
سـفـيـر أملـانـيـا لـدى الـبـالد
“جـ ـ ــوت ـ ـ ـتـ ـ ــا ج ـ ـ ـي ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــال
ف ـ ــراس ـ ــج” ب ـ ــاإلجن ـ ــازات
الـسـيــاسـيــة الـتــي حـقـقـهــا
الـصـومـال ,وخـاصـة فـيـمـا
ي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـح ــدي ــد ص ـي ـغ ــة
االنـتـخـابـات الـبـرملـانـيـة ف
ال ـ ـ ـبـ ـ ــالد ف عـ ـ ــام 2016
اجلاري.
وك ــان ــت سـ ـفـ ـي ــرة أمل ــانـ ـي ــا
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ــر لـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــالد قـ ـ ــدمـ ـ ــت
األمل ــان ـي ــة ع ــن اس ـت ـع ــداد أوراق اعـتـمـادهـا لـرئـيـس
بـالدهـا لـدعـم الـصـومـال اجلـمـهــوريــة حـســن شـيــخ
ف مـ ـج ــال بـ ـن ــاء ق ــدرات م ـح ـم ــود أم ــس األرب ـع ــاء
ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة وم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ف م ـن ــاس ـب ــة أق ـي ـم ــت ف
الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ف إنـ ـ ـش ـ ــاء قـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة

م ـقــدي ـشــو )مــركــز م ـقــدي ـشــو( -صــادق أع ـضــاء
الـ ـب ــرمل ــان ب ــأغـ ـلـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى ق ــان ــون ال ــالجـ ـئ ــي
وامل ـش ــردي ــن ,وذل ــك ف ج ـل ـس ــة ال ـب ــرمل ــان أم ــس
األربعاء ف مقره بالعاصمة مقديشو.

وأعـلـن الـنـائـب األول لـرئـيـس الـبـرملـان جـيـالنـي
ن ــور إيـ ـك ــر نـ ـتـ ـيـ ـج ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــت ,مـ ـشـ ـي ــرا إل ــى
م ـص ــادق ــة ال ـب ــرمل ــان ع ـل ــى ال ـق ــان ــون ب ــأغ ـل ـب ـي ــة
ساحقة.

وح ـضــر ج ـل ـســة ال ـبــرملــان –ال ـتــي متــت خــالل ـهــا
امل ـص ــادق ــة ع ـل ــى ال ـق ــان ــون 56 -ن ــائ ـب ــا ,ح ـي ــث
صــوت لـصــالــح الـقــانــون  55نــائـبــا ,كـمــا امـتـنــع
نائب واحد من التصويت.

وتـتـزامـن مـصـادقـة الـبـرملـان عـلـى هـذا الـقـانـون
مــع وقــت ي ـع ـيــش آالف الج ـئــي صــومــال ـيــي ف
دول أجنبية.

اﺧﺒـــــﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮﻛﺔ
م ــرك ــة )م ــرك ــز م ـق ــدي ـش ــو(-
اس ـت ـعــادت قــوات احل ـكــومــة
وق ــوات االحت ــاد األف ــري ـق ــي
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى مـ ــدي ـ ـنـ ــة
م ــرك ــة ح ــاض ــرة م ـح ــاف ـظ ــة
ش ـب ـي ـل ــى ال ـس ـف ـل ــى ج ـن ــوب
البالد.
أفــادت م ـصــادر م ـط ـل ـعــة أن
ق ـ ــوات احل ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وق ـ ــوات
االحت ـ ـ ـ ـ ــاد األف ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــي
م ــدع ــوم ــة مبـ ـق ــاتـ ـل ــي م ــن
العشائر دخلت امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدينة
بـ ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب مـ ـسـ ـلـ ـح ــي
حركة الشباب من املدينة.
أكـد مـحـمـد عـثـمـان يـرسـيـو
رئـ ـ ـي ـ ــس م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة م ـ ــرك ـ ــه
السابق ف تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريح ملركز
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــو أن قـ ـ ـ ــوات
احل ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــادت
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى امل ــديـ ـن ــة
بشكل كامل.

وأضــاف يــرســو أن ال ـقــوات
ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ت ـ ـع ـ ـقـ ــب
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب
املـ ـنـ ـسـ ـحـ ـب ــة م ــن امل ــديـ ـن ــة,
م ـ ــؤك ـ ــدا ع ـ ـل ـ ــى ع ـ ــزم إدارة
املــدي ـنــة بــالــدفــاع ع ـن ـهــا مــن
تنظيم الشباب.
وتـ ـ ــدور حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــارك
ضـ ـ ــاريـ ـ ــة بـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــات ـ ـ ـلـ ـ ــي
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــر احملـ ـ ــاف ـ ـ ـظـ ـ ــة
وعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ف
م ـن ـط ـق ــة ب ــوف ــو ال ـض ــاح ـي ــة
الغربية ملدينة مركه.
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة م ـ ــرك ـ ــة
سـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــت ف ي ـ ــد ح ـ ــرك ـ ــة
الـشـبـاب أمـس اجلـمـعـة بـعـد
ان ـس ـحــاب قــوات احل ـكــومــة
وق ــوات االحت ــاد األف ــري ـق ــي
منها.

ﺗﺨﺮج دﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ
ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ
م ـق ــدي ـش ــو )م ــرك ــز م ـق ــدي ـش ــو(-
أقـيــم حـفــل تـخــرج لـعـنــاصــر مــن
قــوات الـشــرطــة اخلــاصــة أمــس
الـسـبـت ف الـعـاصـمـة مـقـديـشـو,
وذل ـ ــك بـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم
تدريبات تلقوها.
وشـارك ف حـفـل الـتـخـرج قـائـد
الـشـرطـة اجلـنـرال مـحـمـد شـيـخ
حـسـن حـامـد وسـفـيـرة بـريـطـانـيـا
لـ ـ ــدى ال ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــال هـ ـ ــاري ـ ـ ـيـ ـ ــت
ماثيوس ومسؤولون آخرون.
وت خ ـ ــالل احلـ ـ ـف ـ ــل تـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم
شـ ـه ــادات لـ ـعـ ـن ــاص ــر الـ ـش ــرط ــة
اخلـ ــاصـ ــة الـ ــذيـ ــن اس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ـلـ ــوا
التدريبات.
وف س ـي ــاق آخ ــر اف ـت ـت ــح م ــرك ــز
ج ــدي ــد ل ـل ـش ــرط ــة ب ـت ـم ــوي ــل م ــن
األم املـتـحـدة أمـس الـسـبـت ف

م ـ ـط ـ ــار آدم ع ـ ــدي ال ـ ــدول ـ ــي ف
العاصمة مقديشو.
ت اف ـت ـت ــاح م ــرك ــز ال ـش ــرط ــة ف
حـفـل أقـيـم ف املـطـار مبـشـاركـة
نـ ــائـ ــب وزيـ ــر األمـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي
وق ـ ــائ ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة اجلـ ـ ـن ـ ــرال
م ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد ش ـ ـ ـيـ ـ ــخ آدم حـ ـ ــامـ ـ ــد
ومسؤولون آخرون.
وش ـ ـ ـكـ ـ ــر نـ ـ ــائـ ـ ــب وزيـ ـ ــر األمـ ـ ــن
ال ــداخ ـل ــي ف ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا ف
احلـفـل عـلـى اجلـهـات املـسـاهـمـة
ف متــويــل ب ـنــاء مــركــز ال ـشــرطــة
ف املطار.
مـن جـهـتـه اشـار قـائـد الـشـرطـة
اجل ـن ــرال م ـح ـم ــد ش ـي ــخ ح ـس ــن
حــامــد إلــى أن مــركــز ال ـشــرطــة
اجلـديـد يـسـاهـم ف تـعـزيـز أمـن
املطار.

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ أوﻟﻴﺔ ﺣﻮل
ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎدث اﻟﻄﺎﺋﺮة
مـقـديـشـو )مـركـز مـقـديـشـو(-
كـشـفـت احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة
ع ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائ ـ ـ ــج األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا
احل ـ ـكـ ــومـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـ ـلـ ــى
م ــالب ـس ــات ح ــادث االن ـف ـج ــار
ف ال ـطــائــرة ال ـتــاب ـعــة ل ـشــركــة
دالو للخطوط اجلوية.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـ ـن ـ ـقـ ــل اجلـ ــوي
والـطـيـران عـلـي جـامـع جـنـغـلـي
أن ال ـن ـت ــائ ــج ال ــول ـي ــة ت ــؤك ــد أن
مـتـفـجـرات كـانـت سـبـبـا لـوقـوع
االنـفـجـار ف الـطـائـرة ,مـشـيـرا
إل ـ ــى أن ال ـ ـه ـ ــدف ك ـ ــان ق ـ ـت ـ ــل
ركاب الطائرة.
واضـاف جـنـغـلـى أن مـحـقـقـي
دول ـيــي ي ـســاعــدون احل ـكــومــة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرال ـ ـيـ ــة ف ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات الـ ـت ــي ال ت ــزال
جارية.
وكــان ان ـف ـجــار وقــع ف طــائــرة
تــاب ـعــة ل ـشــركــة دالــو األس ـبــوع

امل ــاض ــي وأس ـف ــر ع ــن إص ــاب ــة
ش ـخ ـص ــي م ــن ال ــرك ــاب ,ك ـم ــا
عـ ـث ــرت عـ ـل ــى جـ ـث ــة شـ ـخ ــص
آخـر سـقـطـت مـن الـطـائـرة ف
م ــدي ـن ــة ب ـل ـع ــد ال ــواق ـع ــة ع ـل ــى
بعد  30كلم من مقديشو.
ه ـ ــذا أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة األم ـ ــن
ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي أن ق ـ ــوات األم ـ ــن
بـدأت اتـخـاذ إجـراءات أمـنـيـة
غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـس ـ ـب ـ ــوق ـ ــة مل ـ ـت ـ ــاب ـ ـع ـ ــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــرك ـ ــات ف م ـ ـط ـ ــار آدم
عدي ف مقديشو.
وت ــأت ــي اإلج ــراءات األمـ ـنـ ـي ــة
الــرف ـي ـعــة ف م ـطــار آدم عــدي
ال ــدول ــي ف مـ ـق ــديـ ـش ــو بـ ـع ــد
االن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـ ــذي وقـ ـ ــع ف
الـطـائـرة ,وأسـفـر عـن إصـابـة
شـ ـخـ ـص ــي ,كـ ـم ــا عـ ـث ــر عـ ـل ــى
ج ـ ـث ـ ــة ش ـ ـخ ـ ــص س ـ ـق ـ ــط م ـ ــن
الطائر ف مدينة بلعد.

ﺳﻔﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺮﻳﺎض ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻠﻴﺎردﻳﺮ
اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻼد
الـريـاض )مـركـز مـقـديـشـو(-
ال ـت ـقــى س ـف ـيــر الــدولــة لــدى
املـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
ط ـ ــاه ـ ــر م ـ ـح ـ ـم ـ ــود ج ـ ـي ـ ـل ـ ــى
املـلـيـارديـر الـسـعـودي األمـيـر
الــول ـيــد بــن طــالل بــن ع ـبــد
ال ـعــزيــز ف مــدي ـنــة الــريــاض
عاصمة اململكة.
وأط ـ ـلـ ــع ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ج ـ ـي ـ ـلـ ــى
املـلـيــارديــر الـسـعــودي خــالل
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى األوضـ ـ ــاع
وال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات األخ ـ ـي ـ ــرة ف
ال ـ ـبـ ــالد .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب إذاعـ ــة
م ـقــدي ـشــو احل ـكــوم ـيــة ط ـلــب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــر ج ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ــن

امل ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارديـ ـ ــر ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي
االستثمار ف البالد.
وحـض الـسـفـيـر جـيـلـى أيـضـا
امل ـل ـيــارديــر ال ـس ـعــودي ع ـلــى
زي ــارة ال ـع ــاص ـم ــة م ـق ــدي ـش ــو
ال ـتــي ت ـش ـهــد حت ـس ـنــا ك ـب ـيــرا
ف م ـ ـ ـخ ـ ـ ـت ـ ـ ـلـ ـ ــف اجملـ ـ ــاالت,
وت ـغ ـي ــرت ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ
ممـا كـانـت عـلـيـه حـي زارهـا
ال ــولـ ـي ــد ب ــن ط ــالل ف ع ــام
.2011
وكــان امل ـل ـيــارديــر ال ـس ـعــودي
ق ــام ب ــزي ــارة إل ــى ال ـع ــاص ـم ــة
مقديشو ف الساب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن م ـ ــن شـ ـ ـه ـ ــر
أغسطس عام .2011
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وفـور صـدور احلـلـقـة األولـى الـتـي خـصـصـنـا لـهـا عـن
أخ ـبــار ال ـشــريــف م ـح ـمــود ع ـبــد الــرح ـمــن ف مــوقــع
مـ ــركـ ــزنـ ــا ال ـ ـفـ ــريـ ــد "مـ ــركـ ــز م ـ ـقـ ــدي ـ ـشـ ــو ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــوث
وال ـ ــدراس ـ ــات" وك ـ ــذا ف رس ـ ــال ـ ـت ـ ــه اإلس ـ ـب ـ ــوع ـ ـي ـ ــة
اإلعـالمـيـة ,اتـصـل بـي أكـثـر مـن شـخـص مـن الـقـراء
ال ـك ــرام ه ـن ــا وه ـن ــاك  ,وك ـل ـه ــم أع ـط ــوا اه ـت ـم ــام ـه ــم
ال ـك ـب ـي ــر ه ــذه األخ ـب ــار امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــذل ــك ال ـع ـب ـق ــري
اجمل ــدد ف زم ــان ــه ,وع ـل ــى رأس ه ــؤالء ال ـب ــرف ـس ــور
م ـح ـمــد حــاج م ـخ ـتــار امل ـتــابــع دائ ـمــا بــرســالــة املــركــز
األسـبـوعـيـة ,وكـم كـنـت مـسـروراً بـهـذا االتـصـال مـن
هـذه الـشـخـصـيـة الـعـمـالقـة وقـد جـرى بـيـنـنـا حـديـثـاً
ط ــوي ـالً ,وخ ــالل ـه ــا أف ــاد اس ـع ــادت ــه ب ــأنّ أح ــد أب ـن ــاء
ال ـش ــري ــف م ـح ـم ــود وه ــو األس ـت ــاذ ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن
الـشـريـف مـحـمـود عـبـد الـرحـمـن أصـدر كـتـابـاً قـبـل
مـ ــدة وج ـ ـيـ ــزة خ ـ ـصـ ــص ف ـ ـيـ ــه عـ ــن أب ـ ـيـ ــه بـ ــال ـ ـل ـ ـغـ ــة
اإلجنليزية بعنوان:
ONE MAN`S INFLUENCE ON
SAMOLIA
The Life Of Sheikh Al-sharif
Mahamud
Author: Abdurahman Sharif
.Mohamud
وف الـوقـت نـفـسـه اعـتـذر الـدكـتـور مـحـمـد حـاج عـدم
ضـم تـرجـمـة الـشـريـف مـحـمـود وأخـبـاره ضـمـن مـن
ت ـنــاول ف ك ـتــابــه املــذكــور آن ـف ـاً ف احل ـق ـلــة األولــى,
وذك ــر ب ــأنّ ه ــذا األم ــر ل ــم يـ ـقـ ـتـ ـص ــر فـ ـق ــط عـ ـل ــى
ال ـ ـشـ ــريـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــود ,وأمنّـ ــا ش ـ ـمـ ــل أي ـ ـض ـ ـاً ع ـ ـلـ ــى
ش ـخ ـص ـيــات ك ـب ـيــرة ل ـهــا وزن ف تــاريــخ بــالدنــا م ـثــل
الـشـيــخ عـبــد ال مـحـمــد الـبـغــدي مــؤســس مـنـظـمــة
"ح ــزبـ ـي ــة "  HDMوأول م ــن ن ــادى ب ــالـ ـف ــدرالـ ـي ــة
ال ـصــومــال ـيــة ف اخل ـم ـس ـي ـنــات ,خــالف ـاً بــال ـفــدرال ـيــة
احلـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي جت ـ ـعـ ــل بـ ــي م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا حـ ــدوداً
وحــواجــز ,وكــذلــك أخ ـبــار األس ـتــاذ ع ـث ـمــان م ـح ـمــد

ح ـســي رئ ـيــس هــذا احلــزب ق ـبــل اغ ـت ـيــالــه .وممــن
اهـتـم بـأخـبـار الـشـريـف مـن أهـل الـعـلـم الـشـيـخ حـسـن
ع ـبــد الــرح ـمــن امل ـق ـيــم بــال ـســوي ـســرى ,وقــد أع ـطــاء
اهـتـمـامـه مـرافـقـة الـشـريـف مـحـمـود مـع أمـيـر الـبـيـان
شـكـيـب أرسـالن وزيـارتـه مبـقـديـشـو ,وذكـرتُ لـه بـأن
ذلــك تّ ف عــام 1384ه1964 /م م ـشــارك ـاً مبــؤمتــر
ال ـعــالــم اإلســالمــي ال ـســادس ف ال ـعــاص ـمــة بــرعــايــة
الـرئـيـس آدم عـبـد ال عـثـمـان رحـمـه ال بـحـضـور
ك ـب ــار ع ـل ـم ــاء اإلس ــالم ,وق ــد ع ـق ــد امل ــؤمت ــر مب ـق ــر
س ـي ـن ـم ــا ح ـم ــر ال ـت ــي ك ــان مي ـت ـل ـك ـه ــا احل ــاج م ـح ـم ــد
إبراهيم أونالي . Ibrahim Uunlaay
وإذا كـان الـشـريـف مـحـمـود عـبـد الـرحـمـن غـادر مـن
الـصـومـال وهـي حتـت احـتـالل االسـتـعـمـار األروبـي,
ف ــإنّ ــه وص ــل إل ــى م ـص ــر ك ـن ــان ــة ال ف أرض ــه وق ــد
حـدث فـيـهـا تـغـيـيـراً سـيـاسـيـاً كـبـيـراً ف وقـت تـعـيـش
ال ـبــالد حتــت ال ـثــورة امل ـصــريــة ال ـك ـبــرى وال ـتــي كــان
ب ــداي ــات ـه ــا ف ــى ع ــام 1919م ,وه ــذه ت ــوج ــت ب ــإع ــالن
اس ـت ـق ــالل م ـص ــر ف ــى ع ــام 1923م ,ول ــم ي ـك ــن مي ــر
هذا الظرف السياسي بسهولة على ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشريف
مـحـمـود ,كـمـا لـم يـكـن يـنـسـى بـاألوضـاع الـتـي كـانـت
تـعـيـش بـالده مـن وطـأة االسـتـعـمـار ومـحـاوالت أهـلـه
ف الـتـحـريـر والـتـغـلـب عـلـى الـذل واملـهـانـة ,ومـن هـنـا
كــان ي ـتــابــع شــأن م ـصــر والس ـي ـمــا ال ـثــورة امل ـصــريــة
ويـعـطـي جـل هـمـه ويـتـابـع بـشـغـف واهـتـمـام أحـداثـهـا,
وك ـت ــاب ــات وخ ـط ــب ق ــادت ـه ــا  ,والس ـي ـم ــا دور ع ـل ـم ــاء
األزه ــر ال ـق ـي ــادى وال ـت ـح ــري ـض ــى ف ــى دف ــع ال ـش ـع ــب
املـصـرى إلـى االلـتـفـاف حـولـهـا ,وقـد سـاهـمـت هـذه
ال ـت ـجــربــة فــى ت ـش ـك ـيــل وع ـيــه ال ـس ـيــاســى .وقــد كــون
صـداقـات حـمـيـمـة مـع عـلـمـاء األزهـر ,وخـاصـة مـع
الـشـيـخ مـصـطـفـى املـراغـى  ,الـذى أصـبـح فـيـمـا بـعـد
ش ـي ـخــا لــألزهــر ,وظــل يــراس ـلــه بــان ـت ـظــام ح ـتــى ب ـعــد
رج ــوع ــه إل ــى الـ ـص ــوم ــال كـ ـم ــا ورد ذل ــك كـ ـت ــاب ــات
محمد شريف محمود.

رجوعه إلى الصومال:
رج ــع ال ـش ــري ــف م ـح ـم ــود ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن إل ــى ب ــالده
ال ـصــومــال ولــم ت ـت ـحــرر ب ـعــد مــن االس ـت ـع ـمــار األروبــي
وكـان ذلـك فـى الـثـالثـيـنـيـات ,وكـان يـحـمـل إثـراً عـظـيـمـاً
م ــن م ـص ــر ل ـي ــس م ــن ال ـن ــواح ــي ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
فـحـسـب ,وإمنّـا بـالـسـلـوك والـذوق اإلسـالمـي ورفـض
االس ـت ـع ـم ــار وأخ ــالق ـي ــات ــه امل ـه ـي ـن ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ض ــد
اإلنسانية والتقدم احلضاري ,وقد تأثر بـطبائع أهل
م ـص ــر ك ـث ـي ــراً وخ ــاص ــة ال ـع ـل ـم ــاء ,ب ـح ـي ــث ع ـق ــد ع ــدة
عــالقــات م ـخ ـت ـل ـفــة م ـع ـهــم ,وقــد س ـبــق أن أشــرنــا بــأنّ
عــالقــة ح ـم ـي ـمــة كــانــت ب ـي ـنــه وبــي ال ـش ـيــخ م ـص ـط ـفــى
املـراغـي الـشـيـخ األزهـر ف مـا بـي 1928م – 1930م,
وكـذلـك مـا بـي 1935م – 1945م ,وملـا عـاد الـشـريـف
م ـح ـمــود ع ـبــد الــرح ـمــن إلــى أرض الــوطــن لــم يــدخــر
ج ـه ــداً ف رف ــع م ـع ـن ــوي ــات ال ـن ــاس وح ـم ــاس ـه ــم جت ــاه
حت ـ ــري ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــالد ,ألنّ ـ ــه ل ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن يـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــق ص ـ ــدره
ب ــال ـت ـص ــرف ــات امل ـس ـت ـع ـم ــر وخ ــاص ــة م ــا ك ــان مي ــارس
الـنـظـام الـفـاشـسـتـى اإليـطـالـى.مـن الـتـفـرقـة الـعـنـصـريـة
ونـظـام الـعـمـل بـالـسـخـرة فـى املـزارع اإليـطـالـيـة ,نـاهـيـك
ع ــن ت ـط ـب ـي ــق ال ـع ـق ــوب ــة اجل ـس ــدي ــة ب ــال ـك ــراب ـي ــج ألت ـف ــه
األس ـبــاب وفــرض ال ـت ـح ـيــة اإلج ـبــاريــة لــدى م ـشــاهــدة
ال ــرج ــل األب ـي ــض وخ ـل ــع األح ــذي ــة ل ــدى ال ــدخ ــول ف ــى
املـكـاتـب احلـكـومـيـة وفـرض خـلـع الـكـوفـيـة والـعـمـائـم فـى
ال ــدوائ ــر احل ـك ــوم ـي ــة ,وق ــد رف ــض ال ـش ــري ــف م ـح ـم ــود
هــذا الـتـصــرف املـهــي كـمــا رفــض غـيــره مــن اجملـتـمــع
الـصـومـالـي ,وكـانـت كـل مـعـارضـتـه تـكـمـن عـبـر وسـائـل
س ـل ـم ـيــة ,وقــد ان ـط ـل ـقــت م ـعــارض ـتــه ف أول األمــر مــن
امل ـس ـج ــد ب ـح ـي ــث س ــاه ــم ب ــال ــوع ــظ واإلرش ــاد وإل ـق ــاء
احملـاضـرات احلـمـاسـيـة فـى املـسـاجـد فـى نـشـر الـوعـى
ب ـ ـض ـ ــرورة االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج وم ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ه ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــوان ـ ــي
واإلج ــراءات املـ ـهـ ـيـ ـن ــة وك ــل الـ ـتـ ـص ــرف ــات الـ ـت ــي تـ ـنـ ـب ــع
بــاالس ـت ـع ـبــاد .وكــان مــن ال ـص ـعــب أن ي ـق ـبــل اخل ـضــوع
واالنـحـنــاء لـغـيــر ال مـهـمــا فــرشــت لــه بــاحلــريــر ,كـمــا
كـان صـاحـبـه شـيـخ األزهـر الـشـيـخ مـصـطـفـي املـراغـي
الـ ــذى رفـ ــض اخل ـ ـضـ ــوع واالن ـ ـح ـ ـنـ ــاء ل ـ ـل ـ ـم ـ ـلـ ــك جـ ــورج
اخلـامـس مـلـك بـريـطـانـيـا عـنـد اسـتـقـبـال بـاخـرة املـلـك,
وكـان الـبـروتـوكـول بـقـضـي بـأن ال يـصـعـد إلـى الـبـاخـرة
أح ــد غـ ـي ــر احل ــاك ــم اإلجنـ ـلـ ـي ــزي ,والـ ـب ــاق ــي ميـ ـكـ ـث ــون
مب ـ ـحـ ــاذاة ال ـ ـبـ ــاخـ ــرة ,وع ـ ـلـ ــم ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ املـ ــراغـ ــي ذلـ ــك

الـتـرتـيـب فـأخـبـر احلـاكـم اإلجنـلـيـزي بـأنـه لـن يـحـضـر
الس ـت ـق ـب ــال امل ـل ــك إال إذا ص ـع ــد م ـث ـل ــه إل ــى ال ـب ــاخ ــرة
ملــاقــاتــه ,وب ـعــد ق ـبــول شــروط ال ـش ـيــخ املــراغــي ص ـعــد
ال ـس ـف ـي ـن ــة وق ــاب ــل ج ــورج اخل ــام ــس  ,غ ـي ــر أن ــه رف ــض
االنـحــاء واخلـضــوع لـغـيــر ال وقــال " :لـيــس ف ديـنـنــا
الـركـوع لـغـيـر ال " .كـمـا كـان يـقـود الـقـيـادات الـديـنـيـة
وال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة وال ـع ـش ــائ ــري ــة ف ــى ت ـن ـظ ـي ــم اح ـت ـج ــاج ــات
جـمـاعـيـة وتـقـدي مـطـالـب سـيـاسـيـة ,وبـسـبـب نـشـاطه
الـسـيــاســى تـعــرض لـلـنـفــى إلــى أقـصــى شـمــال الـشــرق
ل ـل ـبــالد وبــال ـت ـحــديــد مــدي ـنــة ب ـنــدر قــاســم )بــوصــاصــو(
الـتـى كـانـت حـيـنـئـذ تـعـتـبـر مـديـنـة نـائـيـة وقـاحـلـة وقـائـظـة
ومعزولة.
وك ــان ال ـش ــري ــف م ـح ـم ــود ق ـل ــة م ــن أه ــل ال ـع ـل ــم ال ــذي ــن
كـانـوا يـتـابـعـون قـضـايـا ديـنـيـة وسـيـاسـيـة واجـتـمـاعـيـة ف
املـنـطـقـة ,وعـلـى حـذر تـام مبـا يـحـاك االسـتـعـمـار لـألمـة
مـن املـكـر والـكـيـد ,كـمـا كـان يـتـمـتـع بـشـجـاعـة قـويـة ف
بـوح احلـق وتـبـيـي احلـقـيـقـة حـتـى ولـو كـان ذلـك األمـر
ف ـيــه حت ـق ـيــق ب ـعــض امل ـصــالــح ,ألنّــه كــان م ـتــزن ـاً وم ـل ـم ـاً
بـالـشـريـعـة اإلسـالمـيـة ,وقـد بـرزت مـوهـبـتـه ف متـيـيـز
األمــور ع ـنــد مــا عــارضــه ن ـصــرة امل ـس ـت ـع ـمــر اإلي ـطــالــي
ب ـحــربــه مــع احل ـب ـشــة رغــم عــداوت ـهــا ال ـقــدميــة ,وذلــك
عــام 1935م ,ع ـل ـم ـاً أنّ اجل ـيــش اإلي ـطــالــى كــان ي ـضــم
فــرقــة مــن الـصــومــالـيــي ,طـلـبــت مـنــه احلـكــومــة إبــداء
رأيـا يـجـيـز إبـاحـة اإلفـطـار فـى شـهـر الـصـيـام إذا كـان
امل ـق ــات ــل امل ـس ـل ــم ف ــى ح ــال ــة ح ــرب ,وه ــو أم ــر جت ـي ــزه
ال ـشــري ـعــة اإلســالم ـيــة فــى ن ـظــرهــا  ,م ـس ـت ـغ ـلــة ال ـعــداء
ال ـتــاري ـخــى بــي ال ـصــومــال ـيــي واالِي ـث ـيــوب ـيــي ,ف ـمــا كــان
مـنـه إال أن رفـض ذلـك ,مـشـيـرا إلـى أن هـذا ال يـنـطـبـق
إال فـى حـالـة احلـرب بـي املـسـلـمـي وغـيـر املـسـلـمـي,
دف ــاع ــا ع ــن حـ ـي ــاض ب ــالده ــم  ,وه ــم األم ــر ال ــذى ال
ي ـتــوفــر فــى احلــرب بــي اِي ـطــال ـيــا امل ـس ـي ـح ـيــة وإث ـيــوب ـيــا
املـسـيـحـيـة ,ممـا أثـار غـضـب وسـخـط الـسـلـطـة عـلـيـه,
وحـض الـعـلـمـاء عـلـى مـقـاومـة اسـتـغـالل الـديـن خلـدمـة
املـصـالـح االسـتـعـمـاريـة ,كـتـصـويـر احلـرب ضـد إثـيـوبـيـا
عـلــى أنــه جـهــاد يـفــرضــه الــديــن عـلــى املـسـلـمــي ,وفــى
غ ـي ــره ــا م ــن امل ـن ــاس ـب ــات ع ـن ــدم ــا ت ـت ـع ــرض ال ـس ـل ـط ــة
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ألزم ــات وم ــآزق ,ك ـم ــا ذك ــر ذل ــك جن ـل ــه
سـ ـع ــادة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر مـ ـحـ ـم ــد الـ ـش ــري ــف مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــد
الرحمن حفظه ال وعفاه.

ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﳉﺪﻳﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﻱي

فـشــل الـفــرقــاء الـسـيــاســي الـصــومــالــي ف الـتــوصــل إلــي إتـفــاق
مـ ـشـ ـت ــرك ح ــول صـ ـيـ ـغ ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ــزم ــع اج ــراؤه ــا ف
الـصــومــال نـهــايــة الـعــام اجلــاري .ولــم يـتـمـكــن مـنـتــدى الـتـشــاور
الـوطـنـي الـذي يـضـم احلـكـومـة واإلدارات الـفـدرالـيـة بـعـد عـدة
جــوالت م ـت ـتــال ـيــة مــن امل ـشــاورات ع ـقــدت ف كــل مــن م ـقــدي ـشــو
وكـسـمـايـو عـلـى صـيـغـة حتـظـى مبـوافـقـة اجلـمـيـع .ومتـسـك كـل
ط ــرف ع ـل ــى م ــوق ـف ــه ح ـي ــال ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي ل ــالن ـت ـخ ــاب ــات
البرملانية املقبلة.
عــرضــت إدارتــا بــونــت النــد وجــوبــاالنــد ف املــؤمتــر ال ـت ـشــاوري
األخـيـر مبـقـديـشـو املـنـعـقـد ف الـ 2016\01\28رؤيـة مـفـصـلـة
ح ــول ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي األم ـث ــل وع ــدة م ـب ــادرات ل ـت ـق ــري ــب
وج ـه ــات ال ـن ـظ ــر ت ـت ـم ـث ــل ف ن ـظ ــام م ـخ ـت ـل ــط ب ــي احمل ــاص ـص ــة
الـقـبـلـيــة  4,5واحملــاصـصــة املـنــاطـقـيــة واإلداريــة يـنـتـخــب عـلــى
أسـاسـه فـقـط ,الـغـرفـة الـسـفـلـى لـلـبـرملـان ) مـجـلـس الـنـواب( ف
ح ــي أص ــرت إدارت ــا ج ـل ـم ــدغ وج ـن ــوب غ ــرب ال ـص ــوم ــال ع ـل ــى
مـوقـفـيـهـمـا الـرافـض لـهـذه الـصـيـغ ومتـسـكـتـا بـانـتـخـاب غـرفـتـي
البرملان بصيغة احملاصصة القبلية .4,5
وهـنـا ,عـنـد هـذه الـنـقـطـة ,لـم يـبـق أمـام وسـطـاء اجملـتـمـع الـدولـي
خـيـار أخـر سـوى الـتـبـنـى صـيـغـة طـرحـتـهـا احلـكـومـة الـفـدرالـيـة
ال ـتــي ت ـنــص ع ـلــى ان ـت ـخــاب ال ـغــرفــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـبــرملــان ) م ـج ـلــس
الـشـيــوخ( عـلــى أســاس مـعـيــار احملــاصـصــة املـنــاطـقـيــة والـغــرفــة
الـسـفـلـى ) مـجـلـس الـنـواب( عـلـى أسـاس مـعـيـار  4,5وفـرضـهـا
على الفرقاء السياسي.
تفاصيل الصيغة التي طرحتها احلكومة
طـرحـت احلـكـومـة صـيـغـة بـسـيـطـة تـتـألـف مـن عـدة بـنـود تـعـطـى
مـعـالـم واضـحـة عـن طـريـقـة اجـراء االنـتـخـابـات املـقـبـلـة .وتـتـمـثـل
هــذه ال ـص ـي ـغــة مــن ت ـش ـك ـيــل غــرف ـتــي ل ـل ـبــرملــان ,ال ـغــرفــة ال ـع ـل ـيــا
ل ـل ـب ــرمل ــان ) م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ( ,وال ـغ ــرف ــة ال ـس ـف ـل ــى ل ـل ـب ــرمل ــان
) مجلس النواب( وأن يكون إنتخاب أعضائهم كالتالي:
أوال :الغرفة السفلى للبرملان ) مجلس النواب(.
 -1ت ـت ـكــون ال ـغــرفــة ال ـس ـف ـلــى ل ـل ـبــرملــان ) م ـج ـلــس ال ـنــواب( مــن
 275مقعدا.
 -2يتم انتخاب أعضاء الغرفة وفقا لصيغة 4.5
 -3مينح نسبة  %30من مقاعدة الغرفة للنساء.

 -4ت ـت ــم ع ـم ـل ـي ــة ان ـت ـخ ــاب أع ـض ــاء م ـج ـل ــس ال ـن ــواب ) ال ـغ ــرف ــة
ال ـس ـف ـل ــى( ف ع ــواص ــم اإلدارات االق ـل ـي ـم ـي ــة م ــع وض ــع خ ـط ــة
للقيام بذلك ف منطقة أرض الصومال.
ثانيا :الغرفة العليا للبرملان ) مجلس الشيوخ(
 -1يـتـم تـشـكـيـل الـغـرفـة الـعـلـيـا لـلـبـرملـان ) مـجـلـس الـشـيـوخ( قـبـل
انتخاب أعضاء مجلس النواب البرملان) الغرفة السفلى(.
 -2يـتـكـون الـغـرفـة الـعـلـيـا لـلـبـرملـان ) مـجـلـس الـشـيـوخ( مـن 54
مقعدا.
 -3يـتـم تـوزيـع  48مـقـعـدا مـن الـغـرفـة الـعـلـيـا لـلـبـرملـان ) مـجـلـس
ال ـش ـيــوخ( ع ـلــى اإلدارات االق ـل ـي ـم ـيــة )أرض ال ـصــومــال ,بــونــت
النــد ,جـلـمــدغ ,هـيــران وشـبـيـلــي الــوسـطــى ,جــوبــاالنــد ,وجـنــوب
غرب الصومال( بالتساوي
 -4يـتـم تـوزيـع الــمـقـاعـدة الـسـتـة الـبـاقـيـة عـلـى إدارتـي بـونـت
الند وصوماالند بالتساوي نظرا لظروفهما اخلاصة
 -5ي ـج ــب ت ـخ ـص ـي ــص  %30ع ـل ــى األق ــل م ــن م ـق ــاع ــد م ـج ـل ــس
الشيوخ للنساء.
 -6ي ـجــب ان ي ـتــم اخ ـت ـيــار أع ـضــاء ال ـغــرفــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـبــرملــان
) م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ( م ــن ك ــل احمل ــاف ـظ ــات ال ـت ــي ت ـت ـك ــون م ـن ـه ــا
جمهورية الصومال الفدرالية.
مواقف اإلدارات من صيغة احلكومة
تـ ـب ــايـ ـن ــت م ــواق ــف رؤس ــاء اإلدارات االقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ازاء الـ ـق ــرار
احلـكـومـي املـدعـوم مـن قـبـل اجملـتـمـع الـدولـي وانـقـسـمـت مـا بـي
مـؤيـد لـه ومـعـارض .أبـدى رئـيـسـا إدارة جـلـمـدغ وجـنـوب غـرب
ال ـص ــوم ــال ع ـب ــد ال ـك ــري ج ــول ـي ــد وش ــري ــف ح ـس ــن ت ــأي ـي ــده ـم ــا
ل ـل ـقــرار احل ـكــومــي ون ـظّــم مــؤيــدون ل ـه ـمــا م ـظــاهــرات ش ـع ـبــة ف
بيدوة وغالكعيو تأييدا لهذا القرار.
ل ـكــن ف امل ـقــابــل ,عــارض رئ ـيــس إدارة بــونــت النــد ع ـبــد الــولــي
غـاس بـشـدة الـنـظـام االنـتـخـابـي الـذي عـرضـتـه احلـكـومـه وبـاركـه
مم ـث ـل ــو اجمل ـت ـم ــع ال ــدول ــي ف ال ـص ــوم ــال .وأش ــار غ ــاس إل ــى أن
االتـفـاق يـتـعـارض مـع تـطـلـعـات سـكـان بـونـت النـد الـذي يـطـالـب
بــإجــراء ان ـت ـخــابــات غــرف ـتــي ال ـبــرملــان وفــق ص ـغ ـيــة احملــاص ـصــة
املناطقية واإلدارية.

وف خـطـوة غـيـر بـعـيـدة عـن مـوقـف عـبـد الـولـي غـاس ,إتـهـم
رئ ـي ــس إدارة ج ــوب ــاالن ــد أح ـم ــد م ــدوب ــي اجمل ـت ـم ــع ال ــدول ــي
مبـمــارســة ضـغــوط عـلــى الـفــرقــاء الـسـيــاســي ,مـشـيــرا إلــي
أن الـقـرار احلـكـومـي بـشـأن نـوع االنـتـخـابـات الـتـي سـتـجـرى
ف ال ـبــالد خــالل هــذا ال ـعــام جــاء ن ـت ـي ـجــة ض ـغــوط دول ـيــة,
واصـفـا اجملـتـمـع الـدولـي بـ”الـقـبـيـلـة الـسـادسـة” .غـيـر أنـه
ف ال ــوق ــت ذات ــه ش ــدد م ــدوب ــي ب ـض ــرورة ت ـن ـف ـي ــذ ق ــرارات
منتدى التشاور الوطني.
ف خـضـم هـذا الـتـجـاذب الـسـيـاسـي بـي الـفـرقـاء الـسـيـاسـي
داف ــع رئـ ـي ــس ال ــوزراء احلـ ـك ــوم ــة الـ ـف ــدرالـ ـي ــة عـ ـم ــر عـ ـب ــد
ال ــرش ـي ــد ع ـل ــي ش ــارم ــارك ــي ع ــن ال ـق ــرار احل ـك ــوم ــي ب ـش ــأن
الـصـيـغـة الـتـي جتـرى عـلـى أسـاسـهـا االنـتـخـابـات الـبـرملـانـيـة
امل ـق ـب ـل ــة ف ال ـب ــالد .وق ــال رئ ـي ــس ال ــوزراء ف م ـق ــاب ـل ــة م ــع
إذاعـة صـوت أمـريـكـا أن الـظـروف واألوضـاع الـتـي متـر بـهـا
الـ ـب ــالد ح ــالـ ـي ــا ه ــي الـ ـسـ ـب ــب وراء اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار بـ ـش ــأن
االعـتـمــاد عـلــى انـتـخــاب أعـضــاء مـجـلــس الـنــواب بــواسـطــة
 ,4.5وت ــوزي ــع مـ ـق ــاع ــد مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ عـ ـل ــى اإلدارات
اإلقـلـيـمـيــة عـلــى الـتـســاوي ,ومـنــح كــل مــن بــونـتــالنــد وأرض
ال ـص ــوم ــال ث ــالث ــة م ـق ــاع ــد إض ــاف ـي ــة ,وش ــدد ع ـل ــى ض ــرورة
الـ ـعـ ـم ــل م ــن أج ــل الـ ـتـ ـجـ ـن ــب م ــن ك ــل م ــا ي ــؤدي إل ــى ع ــدم
االسـتـقـرار ف املـرحـلـة الـراهـنـة .لـكـن هـذه الـتـصـريـحـات لـم
تـنـجــح بـعــد ف اقـنــاع إدارة بــونــت النــد ,ويـتــوقــع أن يـســافر
رئ ـيــس الــوزراء قــري ـبــا إلــي مــدي ـنــة غــروبــي ف بــونــت النــد
إلقـنــاع عـبــد الــولــي غــاس تــأيـيــد الـصـيـغــة الـتــي طــرحـتـهــا
احلكومة.
مزايا وعيوب النظام االنتخاتي
أوال :املزايا
 -1تـتـمـثـل أهـم مـزايـا هـذا الـنـظـام ف كـونـه نـظـام مـعـروف
لدى الصومالي وهو نظام ت جتربته ف الساب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
وخ ـل ـف ـي ــات ــه م ـع ــروف ــة ل ــدى ال ـف ــرق ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــي وزع ـم ــاء
ال ـع ـش ــائ ــر ع ـل ــى ح ــد س ــواء وال ي ـت ـط ـل ــب إل ــي مت ــوي ــل ك ـب ـي ــر
لـتـدريـب املـشـاركـي ف الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة وال مـسـتـويـات
جيدة من الوعي والثقافة لتطبيقه على األرض
 -2ي ـس ــاع ــد ه ــذا ال ـن ـظ ــام ع ـش ــائ ــر األق ـل ـي ــات وامل ــرأة ف
احلـصـول عـلـى متـثـيـل لـهـا ف غـرفـتـي الـبـرملـان ويـخـصـص
ل ـه ــا ن ـس ـب ــة م ـع ـي ـن ــة م ــن امل ـق ــاع ــد ال ـت ــي ت ــأت ــي م ــن م ـن ــاط ــق
الـعـشـائـر الـكـبـرى وهـو مـا ميـكـن ان يـسـاهـم ف االسـتـقـرار
الذي تفتقده الصومال.
 -3يـعـزز هـذا الـنـظـام مـبـدأ تـقـاسـم الـسـلـطـة بـي الـقـبـائـل
ويــوزع امل ـنــاصــب ال ـس ـيــاديــة جل ـم ـيــع ال ـع ـشــائــر .وهــذا مــا ال

مي ـك ــن ت ـط ـب ـي ـق ــه ف ح ــال ان ـت ـخ ــاب ال ـب ــرمل ــان ع ـب ــر م ـع ـي ــار
احملاصصة املناطقية أو االنتخابات الشعبية املباشرة.
ثانيا :العيوب
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي اجلـ ــديـ ــد عـ ــدة م ـ ـسـ ــاوي ال مي ـ ـكـ ــن
التغاضي عنها أبرزها:
 -1يـشـكــل الـنـظــام اجلــديــد إعـتــداء ســافــرا عـلــى الــدسـتــور
املــؤقــت الــذي يـنــص عـلــى أن يــأتــي أعـضــاء الـغــرفــة الـعـلـيــا
مـن الـبـرملـان ) مـجـلـس الـشـيـوخ( مـن احلـكـومـات الـفـدرالـيـة
بـيـنـمـا يـنـتـخـب أعـضـاء الـبـرملـان بـانـتـخـاب شـعـبـي مـبـاشـر,
وبـالـتـالـي ال يـشـيـر الـدسـتـور ال مـن قـريـب وال مـن بـعـيـد الـي
م ـع ـيــار  . 4,5وكــان مــن األجــدر أن ي ـتــم االت ـفــاق أوال ع ـلــى
ت ـع ــدي ــل ال ــدس ـت ــور ل ـي ـت ــواف ــق م ــع ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي ال ــذي
اقترحت احلكومة.
 -2ي ــزي ــد ه ــذا ال ـن ـظ ــام ن ـف ــوذ ق ـي ــادات س ـي ــاس ـي ــة م ـع ـي ـن ــة,
ويــركــز ال ـن ـظــام ال ـس ـل ـطــة ف أيــدي ـهــا وي ـج ـع ـل ـهــا دك ـتــاتــوريــن
ي ـن ـفــردون بــال ـقــرارات امل ـص ـيــريــة ل ـل ـبــالد ,ألنــه ي ـع ـطــي هــذا
الـنـظــام احلــق لــرؤســاء اإلدارات االقـلـيـمـيــة دورا كـبـيــرا ف
اخـتـيــار أعـضــاء الـبــرملــان ,ويـهـمــش دور مـنـظـمــات اجملـتـمــع
املدني.
 -3مـعـيـار احملـاصـصـة الـقـبـلـيـة  4,5يـنـتـقـد نـظـام الـعـدالـة
وامل ـســاواة ,ألنــه ي ـق ـلــل ح ـظــوظ مم ـث ـلــي االق ـل ـيــات ,وي ـعــزز
م ـبــدأ ال ـظ ـلــم وال ـت ـه ـم ـيــش الــذي كــانــت ت ـعــانــي م ـنــه ب ـعــض
ال ـع ـش ــائ ــر االق ـل ـي ــة وي ــواص ــل اق ـص ــاءه ــم م ــن م ــراك ــز ص ـن ــع
ال ـقــرار ف ال ـصــومــال ,ك ـمــا أنــه ي ـس ـيــئ ال ـعــالقــة بــي هــذه
العشائر والعشائر الكبرى ف البالد.
 -4ال يـعـطـي هـذا الـنـظـام فـرصـا أكـبـر حلـصـول املـرأة عـلـى
متـثـيـل لـهـا ف اجملـالـس الـنـيـابـيـة املـنـتـخـبـة عـكـس مـا تـوفـره
نـظــم الـتـعــدديــة ,ويـكــرس الـعــدالــة االنـتـقــائـيــة ازاء مـعــامـلــة
اجلنسي.
 -5ي ـكــرس ان ـق ـســامــات بــي ال ـع ـشــائــر ال ـك ـبــرى ف ال ـبــالد
متـس بـاسـتـقـرار الـنـظـام الـسـيـاسـي مـسـتـقـبـال ,حـيـث ميـكـن
لـلـنـظـام اجلـديـد أن يـؤدي إلـى أو عـلـى األقـل أن يـسـاهـم ف
توسيع الشرخ الكبير املوجود أصال بي العشائر.
 -6هـنـاك صـعـوبـات كـبـيـرة يـفـرض تـنـفـيـذ هـذا الـنـظـام عـلـى
أرض الـواقـع  ,وسـيـواجـه الـقـائـمـون ف الـعـلـمـيـة اإلنـتـخـابـيـة
ص ـع ــوب ــات ف ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد ل ـل ـق ـب ــائ ــل ح ـي ــث مي ـك ــن أن
ت ـت ـصــارع ال ـع ـشــائــر ع ـلــى ال ـن ـســب اخمل ـص ـصــة ل ـهــا .ك ـمــا أن
الـعـمـلـيـة االنـتـخـابـيـة وفـق هـذا الـنـظـام تـكـلـف خـزيـنـة الـدولـة
أماال باهظة.

حسنعبدالصمدعبداهلل

اﻷﻣﻦ ﰲ أذﻫﺎن اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﲔ

يـعــد األمــن مــن أهــم مـطــالــب اجملـتـمـعــات الـبـشــريــة,
وأجــل الـنـعــم اإللـهـيــة ,ومــن ضــرورات بـنــاء اجملـتـمـعــات اإلنـســانـيــة,
ف ـهــو رك ـيــزة أســاس ـيــة ف ت ـش ـي ـيــد احل ـضــارات ,وقــاعــدة ع ـظ ـمــى ف
تـقـدم األم وتـطـور اجلـمـاعـات ,ودعـامـة كـبـرى يـرتـكـر عـلـيـهـا إبـداع
اإلنـسـانـيـة وعـطـاؤهـا ,وف ظـاللـه يـتـحـقـق لـلـنـاس الـراحـة الـنـفـسـيـة
والهدوء والسعادة والطمأنينية.
ومل ــا ك ــان األم ــن ب ـه ــذه األه ـم ـي ــة ف ــإن ش ـع ــو ب ال ـع ــال ــم ت ـخ ـت ـل ــف ف
الـنـظــرة الـتــي تـنـظــر بـهــا إلــى قـضـيــة األمــن أو لـنـقــل الـثـقــافــة الـتــي
تكون هذه الفكرة التي يعتقد بها شعوب العالم عن األمن.
ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـثــال ت ـع ـت ـمــد ش ـعــوب الــدول امل ـت ـقــدمــة ع ـلــى جت ـس ـيــد
ث ـقــافــة احل ـفــاظ ع ـلــى األمــن ع ـلــى ال ـطــالب ح ـي ـن ـمــا ي ـل ـت ـح ـقــون ف
امل ــدارس حـ ـي ــث ي ــدرس ــون هـ ـن ــاك م ــوادا م ــن بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا “الـ ـت ــربـ ـي ــة
األم ـن ـيــة” وال ـتــي ي ـت ـع ـلــم ف ـي ـهــا ال ـطــالــب أه ـم ـيــة األمــن واألمــور ال ـتــي
تـخـل بـاألمـن ,ويـتـلـقـى هـنـاك ثـقـافـة مـفـادهـا أن مـسـؤولـيـة احلـفـاظ
عـلـى األمـن مـسـؤولـيـة جـمـاعـيـة يـنـبـغـي أن يـاخـذ كـل شـخـص بـدوره
حتى يتحقق األمن للجميع.
مـن هـنـا يـتـكـامـل دور األسـرة واحلـكـومـة واملـدرسـة واجملـتـمـع كـلـل مـن
أجـل حتـقـيـق األمـن فـال تـنـفـع اإلجـرآت الـتـي تـتـخـذهـا احلـكـومـة مـن
اج ــل احل ـف ــاظ ع ـل ــى األم ــن م ــا ل ــم ت ـق ــم األس ــرة وك ــذل ــك امل ــدرس ــة
بـواجـبـهـم جتـاه جتـسـيـد ثـقـافـة احلـفـاظ عـلـى األمـن عـلـى األطـفـال
منذ صغرهم حتى يكونوا واعيي بأهمية األمن .
ب ـعــد هــذه ال ـن ـظــرة ال ـســري ـعــة حــول ن ـظــرة ب ـعــض اجمل ـت ـم ـعــات عــن
األمـن وأهـمـيـتـه ,يـبـقـى لـنـا ان نـتـسـائـل مـا هـي الـفـكـرة الـتـي يـحـمـلـهـا
ال ـصــومــال ـيــون عــن ج ـهــاز األمــن ومــاهــي املــرت ـكــزات ال ـتــي تــرت ـكــز
عليها هذه الفكرة .
ي ـســود اع ـت ـقــاد لــدى شــري ـحــة واس ـعــة مــن ال ـش ـعــب ال ـصــومــالــي أن
ج ـ ـه ـ ــاز األم ـ ــن م ـ ــا ه ـ ــو إال أداة م ـ ــن أدوات ال ـ ـت ـ ـج ـ ـس ـ ــس ال ـ ـت ـ ــي
تـسـتـخـدمـهـا احلـكـومـة مـن أجـل احلـفـاظ عـلـى مـصـاحلـهـا ودميـومـة
حـكـمـهــا ,ومــن أجــل أن تـقـمــع بــه الــذيــن يـعــارضــون سـيــاســاتـهــا ,وأن
رج ــل األم ــن ال م ـه ـم ــة ل ــه س ــوى ال ـت ـج ـس ــس ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ل ـص ــال ــح
احلـكـومـة ,وأنـه هـو األداة الـتـي تـسـتـخـدمـه احلـكـومـة مـن أجـل قـمـع
ال ـش ـع ــب وت ـخ ــوي ـف ـه ــم ,وب ــث ال ــرع ــب ف ص ـف ــوف ال ــذي ــن ي ـع ــارض ــون
سياساتها.
وإذا ك ــان األم ــر ك ــذل ــك ف ــإن م ــن امل ـف ـت ــرض أن ن ـت ـس ــائ ــل مل ــاذا ه ــذه
ال ـف ـكــرة اخمل ـي ـفــة عــن ج ـهــاز األمــن? ومــاهــي األس ـبــاب ال ـتــي أدت
إلــى هــذه ال ـف ـجــوة بــي ال ـش ـعــب ورجــل األمــن? وملــاذا هــذا ال ـت ـصــور
السلبي من قبل الشعب عن رجل األمن?
بــرأيــي مي ـكــن إرجــاع أهــم األس ـبــاب ال ـتــي ت ـقــف وراء هــذا ال ـت ـصــور
الـ ـسـ ـلـ ـب ــي م ــن قـ ـب ــل الـ ـشـ ـع ــب ع ــن رج ــال األم ــن إل ــى مم ــارس ــات
احلـكـومـات املـتـعـاقـبـة عـلـى الـصـومـال مـنـذ عـهـد الـرئـيـس سـيـاد بـري
حلـد األن حـيـث اتـخـذت هـذه احلـكـومـات جـهـاز األمـن سـيـاجـا واقـيـا
لـهـا ,يـعـمـل مـن أجـل احلـراسـة عـلـيـهـا أكـثـر ممـا يـسـهـر عـلـى حـفـظ
أمــن ال ـب ـلــد داخ ـل ـيــا وخــارج ـيــا ,وب ـس ـبــب تــرك ـيــز ج ـهــاز األمــن ع ـلــى
األمن السياسي أكثر من مما يركز على أمن املواطن.
ه ــذه امل ـم ــارس ــات ال ـت ــي ك ــان ي ـق ــوم ب ـه ــا ج ـه ــاز األم ــن وال ـت ــي ك ــان ــت
احلـكـومـة تـتـذرع بـهـا بـأنـهـا مـن شـأنـهـا حـفـظ الـبـلـد ممـا يـهـدد أمـنـه,

والـتـي كـان يـعـدهـا بـعـض أفـراد الـشـعـب بـدورهـم ,عـن أنـهـا تـخـرج
ف كـثـيـر مـن األحـيـان عـن مـيـزان الـعـدالـة ,هـذه األسـبـاب وغـيـرهـا
مـن أفـعـال جـهـاز األمـن لـلـحـكـومـات املـتـعـاقـبـة ف الـبـلـد ميـكـن عـدهـا
مــن بــي األس ـبــاب ال ـتــي خ ـل ـقــت هــذه ال ـف ـجــوة بــي ال ـش ـعــب وج ـهــاز
األمن.
وم ــن ب ــي األس ـب ــاب ال ـت ــي مي ـك ــن م ــالح ـط ـت ـه ــا ب ــأن ـه ــا وراء ال ـت ـص ــور
ال ـس ـل ـبــي الــذي ي ـح ـم ـلــه ال ـش ـعــب عــن ج ـهــاز األمــن ,هــو أن امل ـف ـهــوم
ال ــذي ي ـح ـم ـل ــه غ ــال ـب ـي ــة ال ـش ـع ــب ع ــن ق ـض ـي ــة األم ــن ه ــو أن األم ــن
ي ـق ـت ـصــر ف ـقــط ع ـلــى اجل ـيــش واالس ـت ـخ ـبــارات وأنــه ال عــالقــة لــه
ب ـح ـيــاة ال ـنــاس وال ي ـح ـتــاجــونــه أصــال إذا لــم ي ـكــن األمــن ال ـظــاهــري
مـضـطـربـا ,أي عـدم وجـود املـظـاهـر الـتـي تـخـل بـاألمـن مـثـل انـتـشـار
عصابات السرقة والنهب وغيرها.
واحل ـق ـي ـق ــة أن األم ــن ي ـش ـم ــل أك ـث ــر م ــن ذل ــك ب ـك ـث ـي ــر ,ف ــاألم ــن ف
الـعـصـر احلـاضـر يـدخـل ف جـمـيـع مـجـاالت احلـيـاة مبـا فـيـهـا الـتـعـلـيـم
والـتـجـارة والـغـداء والـصـنـاعـة وكـل مـرافـق احلـيـاة ,وكـثـيـرا مـا نـسـمـع
الـيـوم عـن مـصـطـلـحـات جـديـدة تـتـعـلـق بـاألمـن يـتـم تـدالـهـا بـكـثـرة ف
األونـة األخـيـرة ومـن بـي هـذه املـصـطـلـحـات األمـن األسـري واألمـن
الغدائي واألمن الصحي واألمن التعليمي واألمن التقني .
ولـكـي يـتـم عـالج هـذا الـتـصـور الـقـاصـر مـن قـضـيـة األمـن ومـحـاولـة
ل ـت ــرم ـي ــم ال ـع ــالق ــة ب ــي ال ـش ـع ــب وج ـه ــاز األم ــن ,واس ـت ـع ــادة ال ـث ـق ــة
امل ـف ـق ــودة ب ـي ـن ـه ـم ــا ,الب ــد م ــن ع ــالج األس ـب ــاب ال ـت ــي أدت إل ــى ه ــذا
الـتـصـور ,ومـن بـي أهـم األسـبـاب :االهـتـمـام بـجـهـاز األمـن كـفـاءة
وأداءا وت ـن ـظ ـي ـم ــا ,ووض ــع م ـع ــاي ـي ــر م ـح ــددة مل ــن ي ـن ـت ـظ ــم ف ه ــذا
الـسـلـك ,ومـحـاولـة تـطـهـيـر اجلـهـاز مـن الـعـنـاصـر الـفـاسـدة الـتـي يـقـل
والؤهـا الـوطـنـي أو تـربـت عـلـى أخـذ الـرشـوة ,وتـدريـب أفـراده عـلـى
الـعـدالـة والـقـيـم اإلنـسـانـيـة والتـعـامـل مـع املـواطـنـي بـشـكـل مـنـاسـب,
وع ــدم ال ـل ـج ــوء إل ــى االع ـت ـق ــاالت ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ح ـت ــى ت ـث ـب ــت إدان ــة
الشخص ,فاملتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ومــن بــي األمــور ال ـتــي متــس احلــاجــة إل ـي ـهــا أال ي ـكــون ج ـهــاز األمــن
احل ـك ــوم ــي أداة ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا احل ـك ــوم ــة م ــن أج ــل ت ـن ـف ـي ــذ أغ ــراض
س ـي ــاس ـي ــة ,ك ـق ـم ــع م ـع ــارض ـي ـه ــا م ـث ــال ب ـح ـج ــة أن ـه ــم ي ـه ــددون األم ــن
الـقـومـي ,واحلـرص عـلـى مـنـح الـعـدالـة لـلـمـتـهـمـي الـذيـن يـتـم الـقـبـض
ع ـل ـي ـه ــم م ــن ق ـب ــل رج ــال األم ــن ,وإع ـط ــائ ـه ــم احل ــق ل ـل ــدف ــاع ع ــن
أنـفـسـهــم ,وعــدم الـلـجــوء إلــى الـتـعــذيــب الـنـفـســي واجلـســدي الـغـيــر
املـبـرر ,هـذه األمـور إن ت الـقـيـام بـهـا ميـكـن أن حتـسـن مـن صـورة
ج ـهــاز األمــن لــدى ال ـش ـعــب ,ومــن شــأن ـهــا أن ت ـق ـلــل ال ـهــاجــس الــذي
يـحـمـلــه الـشـعــب عــن رجــال األمــن ,الـتــي تــدفـعــه ف بـعــض األحـيــان
عـن عـدم اإلبـالغ عـن مـا يـرونـه مـن مـهـددات لـألمـن بـسـبـب غـيـاب
الثقة املتبادلة بي الشعب ورجال األمن.
ومــن أهــم األسـبــاب أيـضــا بــذل اجلـهــد الـكــاف مــن أجــل رفــع وعــي
الـشـعـب األمـنـي وقـيـام مـؤسـسـات اجملـتـمـع املـدنـي وكـذلـك املـدارس
واجلــامـعــات واألســرةبــواجـبـهــم جتــاه هــذا األمــر  ,ومـحــاولــة تـقــويــة
الـرابـطـة بـي جـهـاز األمـن ومـؤسـسـات اجملـتـمـع املـدنـي ,فـمـمـا الشـك
ف ـي ــه أن ال ـت ـف ــاع ــل اإلج ـت ـم ــاع ــي امل ـت ـب ــادل ب ــي أط ـي ــاف اجمل ـت ـم ــع
اخملـتـلـفـة واألجـهـزة األمـنـيـة ميـثـل تـكـامـالً ضـروريـاً إلحـداث األمـن
واإلستقرار ف الوطن.

عبد الله عبد القادر آدم

ت ــزاي ــدت ف اآلون ــة االخ ـي ــرة ص ـع ــود ال ــدور ال ـص ـي ـن ــي
ال ــواض ــح ف ال ـص ــوم ــال  ,ح ـي ــث ع ـم ــدت ال ـص ــي إل ــى
إنـ ـش ــاء ع ــالق ــات ق ــوي ــة وفـ ـع ــال ــة م ــع الـ ـص ــوم ــال ف
السنوات األخيرة.
وكـانـت الـصـومـال قـد أقـامـت عـالقـات دبـلـومـاسـيـة مـع
الـصـي بـعـد حـصـولـهـا عـلـى االسـتـقـالل عـام 1960م ,
وك ــان ــت ال ـص ــوم ــال م ــن ب ــي ال ــدول األف ــري ـق ـي ــة ال ـت ــي
ضـغـطـت حلـصـول الـصـي عـلـى مـقـعـد بـاألم املـتـحـدة
ع ــام 1971م  ,وق ــد أدل ــى رئ ـي ــس ال ــوزراء ال ـص ــوم ــال ــي
حــي ذاك ال ـس ـيــد /م ـح ـمــد إبــراه ـيــم ع ـقــال خ ـطــابــا
ش ـه ـيــرا أمــام األم امل ـت ـحــدة داع ـيــا مــن أجــل ح ـصــول
الـ ـص ــي عـ ـل ــى مـ ـقـ ـع ــد دائ ــم مبـ ـجـ ـل ــس األم ــن ب ــاألم
املتحدة.
وإبَـان احلـكـومـة املـركـزيـة الـصـومـالـيـة أجنـزت الـصـي
مـشـاريـع تـنـمـويـة ف الـصـومـال  ,حـيـث شـيـدت الـطـريـق
ال ـب ــري ال ـط ــوي ــل ف ال ـب ـل ــد وال ــذي مي ـت ــد م ــن م ــدي ـن ــة
ك ـس ـمــايــو مــرورا مب ـقــدي ـشــوا إلــى مــدي ـنــة بــوصــاصــوا
وهــرجـيـســا ,وأيـضــا شـيــدت الـصــي عــددا كـبـيــرا مــن
املشاريع التنموية ف الصومال.
وب ـع ــد ان ـه ـي ــار احل ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة ال ـص ــوم ــال ـي ــة ع ــام
1991م غـادرت الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة الـصـومـال مبـا
ف ـي ـهــا ال ـب ـع ـثــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـص ـي ـن ـيــة مــن م ـقــدي ـشــو
ن ـظــرا ل ـل ـفــوضــى واحلــروب األه ـل ـيــة ال ـتــي ن ـشــأت ف
البلد.
إال أن ــه م ــن امل ــالح ــظ أن الـ ـص ــوم ــال ب ــدأ يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد
ع ــاف ـي ـت ــه ف ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاض ـي ــة ,ف ـف ــي ع ــام
2012م شـ ـه ــدت الـ ـص ــوم ــال وألول م ــرة انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
داخـل الـوطـن بـعـد سـقـوط احلـكـومـة املـركـزيـة,وعـقـد
امل ــؤمت ــر ال ــوط ـن ــي ف ال ـع ــاص ـم ــة م ـق ــدي ـش ــو ,وان ـت ـخ ــب
الــرئـيــس الـصــومــال احلــالــي حـســن شـيــخ مـحـمــود ف
ال ـعــاص ـمــة ال ـصــومــال ـيــة م ـقــدي ـشــو مــن ق ـبــل ال ـبــرملــان
الصومالي.

اﻟﺪور اﻟﺼﻴﻨﻲ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺼﻮﻣﺎل
وشـهـدت الـعـاصـمـة رجـوع الـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة إلـى
مقديشو وتسابق الدول إلى عقد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالقات
دبلوماسية مع الصومال.
وكــانــت الـصــي مــن أهــم الــدول الـســاعـيــة إلــى إنـشــاء
عــالقــات قــويــة وم ـت ـي ـنــة مــع ال ـصــومــال ,ح ـيــث أعــادت
ال ـص ــي اف ـت ـت ــاح س ـف ــارت ـه ــا ف م ــدي ـن ــة م ـق ــدي ـش ــو ف
12/10/2014م  ,وأق ـي ـم ــت ح ـف ـل ــة ك ـب ـي ــرة م ــن أج ــل
افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـسـ ـف ــارة الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة وبـ ـحـ ـض ــور رئـ ـي ــس
اجل ـم ـهــوريــة ح ـســن ش ـيــخ م ـح ـمــود  ,وزيــر اخلــارج ـيــة
ال ـصــومــالــي ع ـبــدالــرح ـمــن دعــالــي ب ـي ـلــي,نــائــب وزيــر
اخلارجية الصيني تشانغ مينغ ,وعدد كبير م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الــدبـلــومــاسـيــي ومـســؤولــي ف احلـكــومــة الـفـيــدرالـيــة
الصومالية.
وق ــد ع ـي ـن ــت ال ـص ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي وي ه ــون ــغ ت ـي ــان
س ـف ـيــراً ل ـهــا لــدى ال ـصــومــال ,والــذي ي ـت ـحــدث بــال ـل ـغــة
الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة بـ ـط ــالق ــة  ,وف خـ ـط ــاب ــه ل ــدى افـ ـتـ ـت ــاح
ال ـس ـفــارة ال ـص ـي ـن ـيــة ف م ـقــدي ـشــو ـــ م ـت ـحــدثــا بــال ـل ـغــة
ال ـص ــوم ــال ـي ــةــــ وع ـب ــر ال ـس ـف ـي ــر وي ه ــون ــغ ت ـي ــان ع ــن
سـعـادتـه الـغـامـرة الفـتـتـاح الـسـفـارة الـصـيـنـيـة وعـودتـه
إلـى مـقـديـشـوا الـتـي كـان يـعـيـش فـيـهـا ف الـثـمـانـيـنـات,
حـيـث تـخـرج مـن اجلـامـعـة الـوطـنـيـة الـصـومـالـيـة وتـعـلـم
اللغة الصومالية بطالقة .
وبـعـد افـتـتـاح الـسـفـارة الـصـيـنـيـة ف مـقـديـشـو ,بـدأت
الـسـفـارة بـالـقـيـام بـأنـشـطـة فـعـالـة تـبـرز الـدور الـصـيـنـي
امل ـت ـص ــاع ــد ف ال ـص ــوم ــال  ,ح ـي ــث س ــاه ـم ــت م ـع ــرف ــة
الـسـفـيـر الـصـيـنـي لـدى الـصـومـال لـلـغـة الـصـومـالـيـة إلـى
اخ ـت ــالط ال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي م ــع ق ـط ــاع ــات ال ـش ـع ــب
الـصـومـالـي,حـيـث يـقـوم الـسـفـيـر الـصـيـنـي بـزيـارات إلـى
احمل ــافـ ـظ ــات الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة وإل ــى أحـ ـي ــاء مـ ـق ــديـ ـش ــو,
ويـحـضـر احلـفـالت واملـنـاسـبـات الـصـومـالـيـة مـتـحـدثـا
بــالـلـغــة الـصــومــالـيــة ممــا أعـطــاه مـيــزة عــن الـسـفــراء
اآلخ ــري ــن ,ح ـت ــى ل ـق ـب ــه وع ــرف ــه ال ـص ــوم ــال ـي ــون ب ــاس ــم
) ورسـمــه( لـلــداللــة عـلــى قــربــه لـلـصــومــالـيــي وسـهــولة
تفاهمهم معه.
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وق ـ ــد دع ـ ـم ـ ــت احل ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ــة احل ـ ـك ـ ــوم ـ ــة
الـصـومـالـيـة  ,ووعـدت مبـسـاعـدة الـصـومـال والـتـبـرع
له مبئات املاليي من الدوالر .
وقــدوق ـعــت ال ـصــي وال ـصــومــال ف األول مــن أبــريــل
م ــن ال ـع ــام امل ـن ـص ــرم 2015م ات ـف ــاق ـي ــة ث ـن ــائ ـي ــة ال ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت أي ـ ـضـ ــا ت ـ ـبـ ــرع ب ـ ـكـ ــي بـ ــأمـ ــوال ل ـ ـل ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجـتـمـاعـيـة-االقـتـصـاديـة ف الـدولـة الـواقـعـة بـالـقـرن
االفريقي.
وقــال ال ـس ـف ـيــر ال ـص ـي ـنــي لــدى ال ـصــومــال وي هــونــغ
ت ـي ــان ووزي ــر اخل ــارج ـي ــة ال ـص ــوم ــال ــي ع ـب ــد ال ـس ــالم
هــادلــي عـمــر خــالل مــراســم الـتــوقـيــع :إن االتـفــاقـيــة
ستمضي قدما ف توثيق العالقات بي البلدين.
وقــال ال ـس ـف ـيــر وي)ن ـحــن م ـس ـت ـعــدون ل ـل ـم ـشــاركــة ف
ع ـم ـل ـيــة إعــادة اع ـمــار ال ـصــومــال وض ـمــان االزدهــار
االجـتـمـاعـي-االقـتـصـادي لـشـعـبـهـا,وميـنـحـنـا حتـسـن
ال ــوض ــع األم ـن ــي ف ــرص ــة الس ـت ـع ــادة ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى
حت ـســي ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـب ـن ـيــة األســاس ـيــة وم ـشــروعــات
الصحة وغيرها(.
ومـن جـانـبـه,أشـاد وزيـر اخلـارجـيـة الـصـومـالـي عـبـد
ال ـس ــالم ه ــادل ــي ب ــال ــدور ال ـص ـي ـن ــي ف ال ـص ــوم ــال ,
ووع ــد ب ــاس ـت ـخ ــدام ه ــذه االم ــوال م ــن أج ــل امل ـن ـف ـع ــة
العامة للبلد.
ووق ـع ــت ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة م ــع ال ـص ــوم ــال ع ــدة
ات ـف ــاق ـي ــات م ــن أج ــل ت ـش ـي ـي ــد ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ف
الـصـومـال ,وكـان مـطـار بـوصـاصـو الـدولـي أحـد هـذه
املـشــاريــع الـتـنـمــويــة  ,حـيــث ت تـنـفـيــذ املـشــروع عـلــى
ي ــد ش ــرك ــة ال ـص ــي ل ـل ـه ـن ــدس ــة امل ــدن ـي ــة واإلن ـش ــاءات
املـعـروفـة اخـتـصـارا بـ ) ,(CCECCوقـد ت افـتـتـاح
هـذا املـطـار ف بـدايـة هـذا الـعـام8/1/2016م ,ويـعـد
أك ـب ــر م ـط ــار ف ج ـم ـي ــع أرج ــاء ال ـب ـل ــد  ,وف ح ـف ـل ــة
افـتـتـاحـه حـضـر رئـيـس اجلـمـهـوريـة ورئـيـس الـوزراء
ورئ ـي ــس والي ــة ب ــون ـت ــالن ــد وال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي ل ــدى
ال ـص ــوم ــال ,وق ــد أب ــان ــوا ع ــن ش ـك ــره ــم وت ـق ــدي ــره ــم
ل ـل ـص ــي ول ــدوره ــا ال ـك ـب ـي ــر ف م ـس ــان ــدة ال ـص ــوم ــال
والــوقــوف إلــى جــان ـبــه وت ـش ـي ـيــد م ـثــل هــذه امل ـشــاريــع
التنموية ف الصومال.

وال يـقـتـصـر الـدور الـصـيـنـي ف مـسـاعـدة الـصـومـال
ب ــامل ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـم ــوي ــة ف ـق ــط ,ب ــل ت ـش ــارك أي ـض ــا ف
ت ــوف ـي ــر ال ــدع ــم امل ــادي وال ـل ــوج ـس ـت ــي ل ـق ــوات ح ـف ــظ
ال ـس ــالم األف ــري ـق ـي ــة ف ال ـص ــوم ــال  ,ح ـي ــث ش ــارك ــت
ال ـص ــي ف دع ــم ه ــذه ال ـق ــوات وت ــزوي ــده ــا مب ـع ــدات
عسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية متطورة لتجهيز هذه القوات من أجل
احملافظة على األمن واالستقرار ف الصومال.
وم ــن امل ــالح ــظ أي ـض ــا أن ال ـع ــالق ــات ال ـت ـج ــاري ــة ب ــي
ال ـص ــوم ــال وال ـص ــي ش ـه ــدت ت ــزاي ــدا م ـل ـح ــوظ ــا ف
ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة  ,ح ـي ــث ت ـس ـت ـق ـط ــب امل ـن ـت ـج ــات
الـصـيـنـيـة الـتـجـار الـصـومـالـيـي والـذي يـجـلـبـون هـذه
ال ـت ـج ــارة إل ــى ال ـص ــوم ــال و ت ـل ـق ــى رواج ــا ك ـب ـي ــرا ف
األسواق الصومالية.
وأي ـضــا ت ـس ـت ـق ـبــل ال ـصــي س ـنــويــا أعــدادا ك ـب ـيــرة مــن
ال ـط ــالب ال ـص ــوم ــال ـي ــي وال ــذي ي ــري ــدون االل ـت ـح ــاق
بـاجلـامـعـات الـصـيـنـيـة وخـاصـة الـكـلـيـات الـتـطـبـيـقـيـة
م ـث ــل ال ـط ــب وال ـه ـن ــدس ــة واالل ـك ـت ــرون ـي ــات  ,وي ـح ـم ــل
هــؤالء ال ـط ـل ـبــة ال ـث ـقــافــة ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـل ـب ـلــد  ,وي ـع ـت ـبــر
م ـع ـظــم ال ـطــالب ال ـصــومــال ـيــي ف ال ـصــي نــاج ـحــي
ن ـظــرا ألن ال ـصــي ب ـلــد يــوفــر ل ـهــم ال ـت ـع ـل ـيــم بــال ـقــدر
الذي يحتاجون اليه.
وك ــذال ــك تـ ـلـ ـع ــب الـ ـص ــي دورا ه ــام ــا ف مـ ـس ــاع ــدة
ال ـف ـق ــراء وال ـن ــازح ــي ف داخ ــل ال ـب ـل ــد  ,ف ــال ـس ـف ــارة
الـصـيـنـيــة ف مـقــديـشــوا تـقـيــم مـنــاسـبــات تـتـبــرع مــن
خ ــالل ـه ــا ل ـه ــؤالء ال ـن ــازح ــي ف داخ ــل ال ـب ـل ــد ,وت ــوزع
املساعدات اإلنسانية لهم.
وتــرى الـصــي أن الـصــومــال بـلــد ذوا أهـمـيــة خــاصــة
ل ـهــا  ,ح ـيــث أن ال ـصــومــال ي ـت ـم ـتــع ب ـثــروات وخ ـيــرات
ط ـب ـي ـع ـي ــة  ,وت ـت ـط ـل ــع ال ـص ــي ال ـس ـم ــاح ل ـل ـش ــرك ــات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة بـ ـعـ ـق ــد اتـ ـف ــاقـ ـي ــات تـ ـع ــاون وش ــراك ــة م ــع
الـصـومـالـالسـتـخـراج هـذه الـثـروات الـطـبـيـعـيـة  ,وتـرى
أن الـصـومـال بـلـد ميـكـن االسـتـثـمـار فـيـه  ,لـذا تـتـطـلـع
الـ ـص ــي إل ــى حتـ ـس ــي الـ ـع ــالق ــات ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــع الـ ـص ــوم ــال ,وجـ ـعـ ـلـ ـه ــا ش ــريـ ـك ــا
اقـتـصـاديـا ودبـلـومـاسـيـا لـهـا ,لـذا تـولـى اهـتـمـامـا كـبـيـرا
بـالـصـومـال وشـأنـهـا  ,وتـسـعـى إلـى تـطـويـر الـعـالقـات
الثنائية بي البلدين.

عليحلني
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مـالحـظـة مـهـمـة :هـذه الـسـطـور لـيـسـت
دع ــاي ــة ألي م ــن ال ـش ــرك ــات أو اجل ـه ــات ال ـت ــي س ـي ـت ــم ذك ــره ــا ف
املقالة ,وإمنا ذكرت فقط لفهم قصة املقالة.
تـرجـع بـدايـة تـعـامـلـي مـع الـبـنـوك الـعـاملـيـة إلـى نـحـو عـشـريـن عـامـاً,
لكن ذلك لم يتجاوز استقبال عائدات عملي ف حساب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وس ـح ـب ـهــا مــن ال ـب ـنــك بــال ـطــري ـقــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ج ـدًّا ســواء كــان ذلــك
حـ ـض ــوريًّ ــا أو ع ــن ط ــري ــق حت ــري ــر ش ـي ــك ل ـش ـخ ــص أو جـ ـه ــة م ــا,
واستمر حالي على ذلك سني طويلة..
ورغـم جتـوالـي ف بـلـدان كـثـيـرة ف الـشـرق والـغـرب ,بـحـكـم عـمـلـي,
إال أنـنـي لـم أمـلـك الـبـطـاقـات الـبـنـكـيـة الـذكـيـة اال ف وقـت مـتـأخـر,
ألنـ ـن ــي ل ــم أُقِ ــم ف أي بـ ـل ــد بـ ـصـ ـف ــة دائـ ـم ــة ,وك ــان مـ ـق ــر إق ــامـ ـت ــي
ال ــدائ ـم ــة ف م ـق ــدي ـش ــو ,ال ـت ــي ك ــان ــت م ـع ــزول ــة ع ــن ال ـع ــال ــم ل ـف ـت ــرة
طويلة.
ف م ـن ـت ـصــف عــام  2014زرت الــواليــات امل ـت ـحــدة ض ـمــن بــرنــامــج
الــزائــر الــدولــي ,وأث ـنــاء ال ـبــرنــامــج ت تــوزيــع ب ـطــاقــات ذك ـيــة ع ـلــى
املـشــاركــي بـهــدف اسـتـخــدامـهــا لـلـمـصــاريــف الـيــومـيــة ,ولـكـنـهــا لــم
ت ـك ــن حت ـم ــل اس ـم ــي وإمن ــا اس ــم امل ــؤس ـس ــة ال ـت ــي اس ـت ـض ــاف ـت ـن ــا,
واسـتـمـعـت مبـزايـا الـبـطـاقـة خـالل الـزيـارة رغـم أن اسـتـخـدامـي لـهـا
لــم ي ـخــرج عــن اإلطــار ال ـت ـق ـل ـيــدي أي ـضًــا أي دفــع فــوات ـيــر امل ـطــاعــم
والسوبر ماركات وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاكسيات ,ولم تكن صاحلة لالستخدام
خارج الواليات املتحدة.
وحـدث حتـول تـدريـجـي بـعـد افـتـتـاح بـنـك بـرميـيـر ف بـدايـة الـعـام
املاضي ,وفتحت حسابا فيه لنفس الغرض القدي ,ولكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
حـصـلــت ضـمــن خــدمــات هــذا الـبـنــك عـلــى بـطــاقــة املــاسـتــر كــارد,
بـ ـط ــاق ــة المـ ـع ــة حتـ ـم ــل شـ ـع ــارَي الـ ـبـ ـن ــك وش ــرك ــة م ــاسـ ـت ــر ك ــارد
األميركية ,وبدأت قصة جديدة!
اش ـت ــري ــت أوال خ ـم ـس ــي ج ـي ـج ــاب ــاي ــت م ــن ب ــرن ــام ــج “آي ك ــالود”
لـشـركـة أبـل ,حلـل مـشـكـلـة كـانـت تـؤرقـنـي وهـي تـخـزيـن الـصـور الـتـي
الـتـقـطـتـهـا بـواسـطـة جـهـاز اآلي بـاد وهـي بـضـعـة آالف صـورة ,ومـا
ميكن إضافته إليه من الصور ف املستقبل.
بـعـد حـصـولـي عـلـى الـبـطـاقـة فـكـرت ف هـاجـس آخـر كـان يـقـلـقـنـي
لـسـنـوات طـويـلـة وهـو احلـصـول عـلـى الـكـتـب ألنـه ال يـوجـد نـاشـر أو
موزع دولي أو إقليمي ف الصومال .وحتى عندما أنشأنا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ومـجـمـوعـة مـن زمـالئـي مـا أسـمـيـنـاه “نـادي الـقـراء ف مـقـديـشـو”
ق ـبــل  17عــامــا ,ك ـنــا ن ـتــداول ال ـك ـتــاب الــواحــد ,وكــان ال ـك ـتــاب يــدور
على ثالثي قارئا أحيانا قبل أن يعود متهالكا الي صاحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
األص ـل ــي .وت ـش ــرف ــت ب ــرئ ــاس ــة ه ــذا ال ـن ــادي ف ال ـف ـت ــرة األخ ـي ــرة
ويتجاوز أعضاؤه الثالثمائة عضوا.
وكـانـت الـطـريـقـة الـوحـيـدة لـلـحـصـول عـلـى الـكـتـب ف ذلـك الـوقـت
هي أن يسافر أحد زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالئنا الي اخلارج ويأتي مبا يستطيع
حـمـلـه مـن كـتـب ,أو أن نـكـلـف أحـد األقـربـاء ف اخلـرج أن يـحـمـل
ال ـك ـتــب ال ـفــالن ـيــة ع ـنــدمــا يــأتــي لــزيــارة أســرتــه ال ـعــام امل ـق ـبــل ,وقــد
يستغرق االنتظار شهورا قبل أن يصل الكتاب.
ع ـن ــدم ــا ق ــرأت ق ـب ــل س ـن ــوات ك ـت ــاب “ال ـع ــال ــم م ـس ـط ــح” ل ـل ـك ــات ــب
األمـيـركـي تـومـاس فـريـدمـان ,بـعـد أن حـمـلـه إلـى صـديـق عـزيـز كـان

ي ـع ـيــش ف ش ـي ـكــاغــو بــالــواليــات امل ـت ـحــدة ,ذه ـلــت ب ـتــأث ـيــر ال ـعــوملــة
الهائل ف التجارة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسياسة واالجتماع ,وشعرت بأنني ال
أنـتـمــي الــي الـعــالــم املـسـطــح الــذي يـحـكــي عـنــه الـسـيــد فــريــدمــان,
ومتـنـيـت أن تـنـكـسـر الـعـزلـة بـي بـلـدي والـعـالـم ,ولـو بـواحـد ف املـائـة
مما حتدث عنه الكاتب.
وعـنــدمــا جـلـســت مــع أصــدقــائــي بـعــد عــودتــي مــن زيــاتــي لـلــواليــات
امل ـت ـحــدة ســأل ـنــي ب ـع ـض ـهــم عــن أك ـثــر األش ـيــاء إغــراءً بــال ـن ـس ـبــة لــي
لـلـعـيـش هـنـاك ,وكـان جـوابـي قـصـيـرا “الـكـتـب” ألنـنـي وجـدت كـل
مـا يـخـطـر عـلـى بـال قـارئ هـنـاك .وكـنـت فـعـال أبـكـي عـنـدمـا أدخـل
الـي هـذه املـتـجـر ف واشـنـطـن ودنـفـر وسـان فـرانـسـيـسـكـو وسـيـاتـل
ومـيـنـابـولـس وشـيـكـاغـو ,فـقـط مبـجـرد الـتـفـكـيـر ف وفـرة الـكـتـب هـنـا
وندرتها ف بلدي هناك.
قـصـتـي الـثـانـيـة مـع الـبـطـاقـة الـبـنـكـيـة الـذكـيـة كـانـت عـنـدمـا تـعـامـلـت
مـع شـركـة أرامـكـس ,وبـرنـامـجـهـا الـرائـع “شـوب آنـد شـيـب” ,وهـو
بـرنـامـج يـسـمـح لـعـمـالء الـشـركـة شـراء بـضـاعـة مـن  15بـلـدا حـول
ال ـعــالــم وش ـح ـن ـهــا ع ـبــر ال ـشــركــة ن ـف ـس ـهــا إلــى ب ـلــد امل ـش ـتــري وذلــك
م ـق ــاب ــل رس ــوم ش ـح ــن م ــرت ـف ـع ــة ن ـس ـب ـي ــا  .ل ــم أت ــردد ف دف ــع ث ـم ــن
االش ـتــراك وهــي  45دوالرا مــدي احل ـيــاة آلخــذ ن ـص ـي ـبــي امل ـم ـكــن
من العوملة.
وف األسـبـوع املـاضـي كـنـت أفـتـح مـوقـع شـركـة األمـازون الـشـهـيـرة
عـلــى اإلنـتــرنــت وكـنــت أبـحــث عــن كـتــاب عــن الـصــومــال طـبــع مــرة
واحــدة ق ـبــل  21عــامــا ,ولــم أجــده ع ـنــد أصــدقــائــي ,وهــذا املــوقــع
أديـن لـه بـالـفـضـل الـكـبـيـر ف مـتـابـعـتـي حلـركـة عـالـم الـنـشـر بـالـلـغـة
اإلجنـلـيـزيـة ,ووجـدت نـسـخـة مـن الـكـتـاب واشـتـريـتـهـا عـبـر بـطـاقـتـي
ال ـب ـن ـك ـيــة ,ع ـلــى أن ت ـش ـحــن ع ـبــر شــركــة أرام ـكــس إلــى ع ـنــوانــي ف
مقديشو.
وت ـع ـمــدت أن ي ـكــون ال ـك ـتــاب م ـس ـت ـع ـمــال ل ـت ـق ـل ـيــل ال ـت ـك ـل ـفــة ,ول ـل ـمــرة
األول ــى ش ـع ــرت ب ـخ ـي ــوط ال ـع ــومل ــة ت ـل ـت ــف ح ــول ــي ف ع ـم ـل ـي ــة ش ــراء
واحــدة .ف ـب ـطــاق ـتــي الــذك ـيــة مــن ب ـنــك بــرمي ـيــر ف م ـقــدي ـشــو ,وهــي
مـربـوطـة بـشـركـة مـاسـتـركـارد ف أمـيـركـا ,والـكـتـاب املـسـتـعـمـل كـان
عـنـد بـائـعـه ف واليـة نـيـوهـامـشـر ,وكـان مـربـوطـا لـدى بـائـعـه بـشـركـة
األمــازون ,وأنــا دفـعــت لـهــا املـبـلــغ وقــامــت بـشـحـنــه ف الـبــدايــة إلــى
ن ـي ــوي ــورك ع ـب ــر ش ــرك ــة “ي ــو إس ب ــي إس” ,إل ــى ن ـي ــوي ــورك ح ـي ــث
عـنـوان شـركـة أرامـكـس الـرئـيـسـي املـربـوط هـو اآلخـر بـعـنـوانـي ف
مـقـديـشـو ,ثـم بـواسـطـة بـرنـامـجـهـا شـوب آنـد شـيـب إلـى أن وصـل
إلى يدي بعد أن عبر ثالث قارات.
لــم أكــن أصــدق ن ـف ـســي وأنــا أت ـس ـلــم ال ـك ـتــاب مــن مــوظــف شــركــة
الـشـحـن ,وأصـبـحـت كـطـفـل حـصـل عـلـى لـعـبـة جـديـدة ,والـتـقـطـت
صــورا لـلـشـحـنــة تـخـلـيــدا لـلـحــدث ,واحـتـفـلــت مــع أصــدقــائــي بـهــذا
احلـدث الـكـبـيـر! الـذيـن كـانـوا يـشـاركـونـنـي عـلـى مـدى أسـبـوع مـسـار
ال ـش ـح ـنــة .ورمبــا ي ـكــون إجــراء ب ـس ـي ـطــا ف م ـع ـظــم أن ـحــاء ال ـعــالــم,
ول ـك ـنــه حــدث ض ـخــم ف مــدي ـن ـتــي م ـقــدي ـشــو ,ال ـتــي اك ـت ـس ـبــت ب ـحــق
ح ـي ـن ــا وب ـغ ـي ــر ح ــق أح ـي ــان ــا ك ـث ـي ــرة اس ــم أخ ـط ــر م ـك ــان ع ـل ــى ظ ـه ــر
األرض ,ل ـك ـن ـهــا ال ـيــوم ض ـم ـنــت م ـكــانــا ل ـهــا بــي املــدن ,وأمت ـنــى أن
تندمج بسرعة مع هذا العالم املعولم.
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الـتـوقـف عـن الـتـدخـل ف شـؤونـهـا الـداخـلـيـة قـد يـكـون هـو
أف ـض ــل م ــا مي ـك ــن لـ ـل ــرئ ـي ــس أوب ــام ــا ال ـق ـي ــام ب ــه م ــن أج ــل
جيبوتي.

وع ـقــب إن ـت ـهــاء والي ـتــه الــرئــاس ـيــة ال ـثــان ـيــة ف 2010م ,قــام
الــرئـيــس جـيـلــه بـــإجــراء تـعــديــالت ف الــدسـتــور تـسـمــح لــه
بـالترشح إلى لوالية ثالثة )غير شرعية(.

الـتـاريـخ لـن يـرحـم لــأولـئـك )احلـكـام( الـذيـن يـسـتـخـدمـون
االنقالبات العسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية أو تغيير الدستور للبقاء ف
الـسـلـطـة ,وأن إفـريـقـيـا ال حتـتـاج إلـى حـكـام أقـويـاء بـقـدرمـا
حت ـتــاج إلــى مــؤس ـســات قــويــة وم ـت ـي ـنــة هــذا مــا ع ـبــر ع ـنــه
الرئيس أوباما خالل زيارته لـغانا ف 2009م.

مم ــا أدى إل ــى ان ــذالع احـ ـتـ ـج ــاج ــات شـ ـعـ ـبـ ـي ــة واسـ ـع ــة ف
الـبـالد ومـع أن االحـتـجـاجـات ظـلـت سـلـمـيـة إال أن األجـهـزة
األمنية استخدمت ضدها كل وسائل القمع.

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـل ــك ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـق ــوي ــة ل ـت ـع ــزي ــز
الـدميـقـراطـيـة ف إفـريـقـيـا إال أن الـرئـيـس أوبـامـا قـد فـشـل
ح ـق ـاً ل ـت ــرج ـم ــة ه ــذه ال ـك ـل ـم ــات إل ــى أف ـع ــال م ـل ـم ــوس ــة ف
واحـدة مـن أصـغـر الـدول اإلفـريـقـيـة وأهـمـهـا اسـتـراتـيـجـيـا
)جيبوتي(.
وت ـقــع ج ـي ـبــوتــي بــي إث ـيــوب ـيــا )احل ـب ـي ـســة( غ ـيــر ال ـســاح ـل ـيــة
وإريتريا التي أصبحت مصنعا لالجئي.
وهـ ــي ل ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ـجـ ــرد واحـ ــة لـ ــالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ف م ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة
م ـض ـطــربــة ,بــل ت ـعــد أي ـض ـاً ح ـل ـي ـف ـاً اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ح ـيــويــا
لـ ـلــواليــات امل ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة وشــري ـكــا م ـه ـم ـاً ف حــرب ـهــا
ملكافحة اإلرهاب ف املنطقة.
وم ــن أج ــل إس ـت ـغ ــالل ال ـق ـي ـم ــة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـ ـم ــوق ــع
ج ـي ـب ــوت ــي ,أن ـش ــأت ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة ف ـي ـه ــا
بــواحـدة مـن أهـم قـاعـدهـا الـعـسـكريـة ف اخلـارج )مـعـسـكـر
ل ـي ـم ــون ـي ــر( ال ــذي ي ـع ـت ـب ــر ال ــوح ـي ــد م ــن ن ــوع ــه ف ع ـم ــوم
إفريقيا.
و ش ـج ــع ال ــرئ ـي ــس أوب ــام ــا ـ ب ـش ـك ــل أو ب ــآخ ــر ـ لـ ــإس ـت ـب ــداد
الــرئ ـيــس ج ـي ـلــه )ال ـس ـيــئ ال ـس ـم ـعــة( وان ـت ـهــاكــاتــه لـ ـح ـقــوق
اإلنسان ف البالد.
وقـد حـكـم الـرئـيـس جـيـلـه عـلـى الـبـالد بـقـبـضـة أمـنـيـة لــمـدة
) (16عــام ـاً وذلــك م ـنــذ تــول ـيــه ل ـل ـس ـل ـطــة ف عــام 1999م,
خـلـفـاً لـ)عـمـه( الـراحـل حـسـن جـولـيـد أبـتـدون الـذي حـكـم
البالد منذ استقاللها ف عام 1977م.

ونــاه ـيــك عــن الــدعــايــة الــزائ ـفــة لـــإشــادة ع ـلــى مــا ي ـط ـلــق
بـ)ه ــال ــة االس ـت ـق ــرار( ف ج ـي ـب ــوت ــي ,ف ــإن ال ــرئ ـي ــس ج ـي ـل ــه
اس ـت ـخــدم لـ ـكــافــة وســائــل ال ـق ـمــع واالس ـت ـبــداد ل ـس ـحــق أي
م ـ ـع ـ ــارض ـ ــة داخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة ض ـ ــد ن ـ ـظ ـ ــام ـ ــه م ـ ــن خ ـ ــالل ح ـ ـظ ـ ــر
املـظـاهـرات وسـجـن املـعـارضـي وتـقـيـيـد حـريـة الـصـحـافـة
وانتهاك حقوق اإلنسان.
وف مــايــو 2015م ,ك ـشــف ب ـيــان لـ ـم ـن ـظ ـمــة مــراس ـلــون بــال
حـدود كـيـف أن الـسـيـد /مـيـدنـه عـوكـيـه احملـرر الـصـحـفـي
لـ ـمــوقــع )صــوت ج ـيــوتــي( يــواج ــه ع ـقــوبــة ال ـس ـجــن وذلــك
لـنـشـره عـلـى الـفـيـس بـوك صـوراً لــلـشـرطـة وهـي تـقـمـع عـلـى
املظاهرات السلمية.
فـقـد وجـه لـه الـقـضـاءالـذي يـسـيـطـر عـلـيـه الـرئـيـس جـيـلـه
ب ـش ـكــل كــامــل ,ب ـت ـه ـمــة )ال ـت ـش ـه ـيــر ل ـل ـشــرطــة( وح ـكــم ع ـل ـيــه
بـدفـع غـرامـة مـالـيـة قـدرهـا ) (12.000دوالر لـتـجـنـب مـن
عقوبة السجن.
وإذا كــان مــن ال ـص ـعــب أن ت ـغ ـيــر ت ـلــك ال ـت ـقــاريــر ب ـق ـنــاعــات
الــرئـيــس أوبــامــا فــإن تـقــاريــر وزارة اخلــارخـيــة األمــريـكـيــة
ف ع ـ ــام  2013ـ 2014م الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ع ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـم ـ ــع
واإلع ـتــداء واالع ـت ـقــال ال ـت ـع ـس ـفــي إضــافــة إلــى اس ـت ـخــدام
القوة املفرطة التي ميارسها النظام.
لـم تـزعـج لــلـرئـيـس وال لـوزيـر اخلـارجـيـة جـون كـيـري الـذي
زار جلـيـبــوتــي ف مــايــو 2015م ,ضـمــن جــولـتــه اإلفــريـقـيــة
والـذي بـدل الـتـعـلـيـق لــتـقـاريـر انـتـهـاكـات الرئـيـس وحـكـومـتـه
حلــريــات وح ـقــوق اإلن ـســان ,اخ ـتــار ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ت ـعــزيــز
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ج ـ ـي ـ ـبـ ــوتـ ــي بـ ــإع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا ح ـ ـل ـ ـيـ ــف مـ ــوثـ ــوق
واس ـتــرات ـي ـجــي لـــأمــري ـكــا ,ممــا ي ـج ـعــل اإلدارة األمــري ـك ـيــة
مـسـؤولـة عـن مـعـانـات الـشـعـب واملـأسـاة الـتـي تـتـكـشـف ف
البالد.

ومحمد بعدي  :ابثح يف ارملزك

صـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار مـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب وك ـ ـيـ ــل إدارة ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة
واجل ـن ـس ـيــة ال ـصــومــال ـيــة “اجل ـنــرال ع ـبــدال جــافــو”,
بـإمـهـال شـركـات الـطـيـران مـدة  21يـومًـا ,يـتـم خـاللـهـا
إيـقـاف الـرحـالت اجلـويـة مـا بـي مـديـنـتـي “مـقـديـشـو”
و”هـ ــرج ـ ـي ـ ـسـ ــا” ,ش ـ ـكّ ـ ـلَ حـ ــدثًـ ــا فـ ــارقًـ ــا ف م ـ ـن ـ ـحـ ــى
ال ـ ـع ـ ــالق ـ ــات ب ـ ــي ح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ـ ـي ـ ــة
الـفـيـدارلـيـة ,و صـومـالـيـالنـد املـعـلـنـة مـن طـرف واحـد,
وق ــد أدّت ه ــذه امل ـس ـت ـج ــدات مل ــوج ــة م ــن ال ـق ـل ــق ل ــدى
ال ـك ـث ـيــر مــن أب ـنــاء ال ـش ـعــب ال ـصــومــالــي ف ال ـطــرفــي,
وأط ـ ـل ـ ــق س ـ ـي ـ ـالً م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـق ـ ــات واالن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات
واملــالحـظــات ,الـتــي وجـهـهــا إلــى الـطــرفــي مــواطـنــون
ف وسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ,إضـ ــافـ ــة إلـ ــى
سياسيي ف صوماليالند.
أساس القصّة:
دأب ــت ال ـط ـب ـق ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ص ــوم ــال ـي ــالن ــد ع ـل ــى
افـتـعـال أزمـات تـثـيـر قـلـق املـواطـنـي فـيـهـا ,ف مـسـعـى
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر إلثـ ــارة ال ـ ـعـ ــاط ـ ـفـ ــة وال ـ ـتـ ــوتـ ــر بـ ــي أب ـ ـنـ ــاء
م ـن ـط ـق ـت ـهــم ,وأب ـنــاء م ـنــاطــق صــومــال ـيــة أخــرى ,راب ـطًــا
أول ـ ـئـ ــك ال ـ ـسـ ــاسـ ــة بـ ــي اس ـ ـت ـ ـقـ ــالل صـ ــومـ ــال ـ ـيـ ــالنـ ــد
وح ـصــول ـهــا ع ـلــى االع ـتــراف الــدولــي ,ب ـحــالــة ال ـعــداء
والـكـراهـيـة الـتـي يـرسـخـونـهـا ف قـلـوب أبـنـاء مـنـطـقـتـهـم
ألبـنــاء املـنــاطــق األخــرى ,بـصــورة أصـبــح مــن الـصـعــب
معرفة الداعي احلقيقي لذلك ,إذ بقيت املسأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كــال ـب ـي ـضــة والــدجــاجــة ,بــي أنّ ـهــا م ـحــاولــة اس ـت ـث ـمــار
الـشـعـور الـعـام بـاملـظـلـومـيـة لـدى فـئـات سـكـانـيـة واسـعـة
ف صـومـالـيـالنـد مـن ممـارسـات مـقـديـشـو إبّـان حـكـم
ال ــدكـ ـت ــات ــور مـ ـحـ ـم ــد سـ ـي ــاد ب ــري ,أو أنّـ ـه ــا انـ ـسـ ـي ــاق
ومزايدة على تلك املشاعر ,عبر الضرب عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
أوتــارهــا احل ـســاســة ف م ـحــاولــة ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـش ـع ـب ـيــة
وتـشـتـيـت أنـظـار املـواطـنـي املـطـحـونـي عـن مـشـاكـلـهم
وهـمـومـهـم الـيـومـيـة الـنـاجتـة عـن الـفـشـل الـذريـع لـدى
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة ف صـومـالـيـالنـد ف أخـراج الـالد
واملــواطــن مــن املــأزق الـتــي افـتـعـلـتـهــا ووتـصـنـعـهــا هــذه
الطبقة الفاسدة بيديها صناعةَ.
 10دوالرات ثمن االستقالل :
اع ـ ـت ـ ــادت دائ ـ ــرة ال ـ ـه ـ ـج ـ ــرة واجل ـ ــوازات ف م ـ ـط ـ ــار
“هرجيسا” على أن تفرض على املسافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ﻣﻨﻊ اﻟﺮﺣﻼت اﳉﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﻳﺸﻮ
وﻫﺮﺟﻴﺴﺎ…اﳌﻼﺑﺴﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
الـصــومــالــي ,ســواءًا كــان مــن صــومــالـيــالنــد أو مــن أي
م ـن ـط ـق ــة أخ ــرى ف ح ــال ح ـم ـل ــه اجل ــواز ال ـف ـي ــدرال ــي,
دف ـ ــع رس ـ ــم م ـ ـغ ـ ــادرة أو دخ ـ ــول ب ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ــة  30دوالرًا
ل ـل ـتــأش ـيــرة الــواحــدة ,ومي ـكــن دفــع ق ـي ـمــة ال ـتــأش ـيــرتــي
دفـعـة واحـدة بـقـيـمـة  60دوالرًا ,إالّ أنّـه كـان بـاملـقـابـل
هـنـاك أجـراء آخـر وهـو ادّعـاء عـدم وجـود جـواز سـفـر
واس ـت ـخ ــراج “وث ـي ـق ــة س ـف ــر” ف ـي ــدرال ـي ــة ب ـق ـي ـم ــة 10
دوالرات أمـريـكـيـة ,يـتـم إصـدارهـا مـن “مـكـتـب شـركـة
ال ـط ـي ــران” أو ف م ـط ــار “م ـح ـم ــد ح ــاج ــي إب ــراه ـي ــم
ع ـ ـق ـ ــال” داخ ـ ــل م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة “ه ـ ــرج ـ ـي ـ ـس ـ ــا ع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة
ص ــوم ــالـ ـي ــالن ــد ,عـ ـل ــى أن يـ ـق ــوم عـ ـن ــاص ــر الـ ـهـ ـج ــرة
واجلـنـسـيــة بـسـحــب تـلــك الــوثـيـقــة مــن املـســافــر داخل
مطار “هرجيسا” قبيل صعوده للطائرة!
وف ذلــك عــدة مـخــالـفــات لـلـقــانــون وخــرق ملــا يـدّعـيــه
م ـســؤولــو “صــومــال ـيــالنــد” عــن رغ ـب ـت ـهــم ف ال ـتــأك ـيــد
على سيادتهم ,وانفصالهم التام والنهائي ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
“الـصـومـال” ,إذ يـتـم إصـدار “وثـيـقـة سـفـر فـيـدرالـيـة”
داخــل عــاص ـمــة ال ـك ـيــان امل ـن ـف ـصــل ,وي ـتــم دفــع رســوم
قـيـمـتـهـا  10دوالرات ,ال يـدري أحـد أيـن تـذهـب عـلـى
الـتـحـديـد ,ثـم يـتـم سـحـب الـوثـيـقـة داخـل ذات املـطـار
ال ــذي أص ــدرت ف ـي ــه ,ون ـع ـن ــي ه ـن ــا “م ـط ــار م ـح ـم ــد
حاجي إبراهيم عقال الدولي” ف مدينة هرجيسا!
يبي الكحل والعمى
وف م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة الس ـ ـت ـ ــدراك األم ـ ــر ,اف ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ــت وزارة
الـداخـلـيـة مـن خـالل وزيـرهـا عـلـي مـحـمـد ورن-عـدي,
ح ــال ــة م ــن ال ـت ــرقّ ــب وال ـق ـل ــق ش ـم ـل ــت ج ـم ـي ــع ح ــام ـل ــي
اجلـواز الـصـومـالـي ,مـن أبـنـاء “صـومـالـيـالنـد” وأبـنـاء
املـ ـن ــاط ــق الـ ـص ــوم ــالـ ـي ــة األخ ــرى ,حـ ـي ــث خ ــرج وزي ــر
الــداخ ـل ـيــة م ـش ـدّدَا ع ـلــى أنّــه س ـي ـتــم ت ـط ـب ـيــق قــوانــي
ج ــدي ــدة فـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص دائ ــرة الـ ـهـ ـج ــرة واجل ــوازات
ال ـتــاب ـعــة لــوزارتــه ,وأنّــه س ـي ـتــم “ال ـت ـش ـدّد” ع ـلــى غ ـيــر
املــواط ـنــي ,عــان ـيًــا بــذلــك أب ـنــاء امل ـنــاطــق ال ـصــومــال ـيــة
األخــرى ,ممــا ي ـج ـعــل ال ـصــومــال ـيــالنــديــي احلــام ـلــي
لـلـجــواز الـصــومــالــي الـفـيــدرالــي دون أن تـكــون لــديـهــم
وثائق صوماليالندية عرضة لذلك التشدد.

وع ـلــى الــرغــم مــن أنّ ال ـقــرارات بــدت اع ـت ـبــاط ـيــة
وغـيـر قـابـلـة لـلـتـطـبـيـق كـمـا يـجـب ,بـسـبـب فـجـائـيـتـهـا,
وعــدم تـنــاسـبـهــا مــع قـلــة عــديــد الـكــادر الـعــامــل ف
دائ ـ ــرة ال ـ ـه ـ ـج ـ ــرة واجل ـ ــوازات وض ـ ـع ـ ــف ت ـ ــدري ـ ـب ـ ــه
وتــأهـيـلــه ,إضــافــة إلــى عــدم كـفــاءة مــديــر الـهـجــرة
واجل ــوازات ن ـف ـس ــه ـ م ــن خ ــالل ال ـت ـج ــرب ــة ـ ,ف ــإنّ
ال ـل ـه ـج ــة ال ـت ــي حت ـدّث ب ـه ــا وزي ــر ال ــداخ ـل ـي ــة أم ــام
اإلع ــالم بَ ـدَت حت ــري ـض ـي ــة وغ ــاي ــة ف االس ـت ـف ــزاز,
فــاحتــة اجملــال السـتـغــاللـهــا مــن خــالل املـشــاغـبــي
وت ـع ـرّض ب ـع ــض أب ـن ــاء م ـن ــاط ــق ص ــوم ــال ـي ــة أخ ــرى
ل ـل ـم ـض ــاي ـق ــة ,مب ــا ج ـع ــل ال ـك ـث ـي ــري ــن ي ـف ـك ــرون ف
املـ ـغ ــادرة ,إض ــاف ــة لـ ـلـ ـقـ ـل ــق ال ــذي أدخـ ـل ــه أسـ ـل ــوب
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدا م ـ ـ ـت ـ ـ ــوع ـ ـ ـدًا ,ل ـ ـ ــدى األس ـ ـ ــر
الـصـومـالـيـالنـديـة الـتـي تـعـتـمـد ف مـعـاشـهـا عـلـى مـا
يــرس ـلــه إل ـي ـهــا أب ـنــاؤهــا ال ـعــام ـلــون ف “م ـقــدي ـشــو”
ومناطق صومالية أخرى إلى الشرق واجلنوب!
القشة التي قصمت ظهر البعير:
لــم متـهــل األيــام وزيــر الــداخـلـيــة ف صــومــالـيــالنــد
“ورن-ع ـ ـدّي” ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا ,ف ـ ـقـ ــد راجـ ــت ف املـ ــواقـ ــع
االل ـك ـتــرون ـيــة اإلخ ـبــاريــة وال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي,
مـراسـلـة نُـسِـبَـتْ إلـى مـكـتـبـه ,تـتـحـدث عـن ضـرورة
فـتـح مـكـتـب مـخـوّل مـن قـبـل احلـكـومـة الـصـومـالـيـة
ال ـف ـيــدرال ـيــة ,ال ـهــدف م ـنــه إصــدار جــوازات س ـفــر
ص ــوم ــال ـي ــة ,ألب ـن ــاء ص ــوم ــال ـي ــالن ــد ال ــراغ ـب ــي ف
ال ـس ـفــر ل ـل ـعــالج وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـع ـمــل وال ـت ـجــارة ,ف
ات ـ ـفـ ــاق واضـ ــح مـ ــع مـ ــا س ـ ـبـ ــق وأشـ ــار إل ـ ـيـ ــه أحـ ــد
أع ـضــاء ال ـبــرملــان أح ـمــد مــوســى أوب ـس ـيــه “ج ـعــن”
الـذي عـبّـر بـعـد عـودتـه مـن رحـلـة حـج مـاضـيـة ,عـن
شـ ـع ــوره ب ــاخل ــديـ ـع ــة وامل ــرارة ,نـ ـظـ ـرًا النـ ـع ــدام أي
داللـة عـلـى وجـود صـومـالـيـالنـد ومـسـؤولـيـهـا طـوال
ف ـت ــرة احل ــج ,ن ــاه ـي ــك ع ــن ق ـي ــام امل ـئ ــات م ــن أب ـن ــاء
ص ــوم ــال ـي ــالن ــد مب ــا ف ـي ـه ــم “ه ــو” ب ــال ــذه ــاب ألداء
ف ـ ــرض ـ ــة احل ـ ــج ح ـ ــام ـ ـل ـ ــي ج ـ ــوازات ص ـ ــوم ـ ــال ـ ـي ـ ــة
ف ـ ـي ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ,وك ـ ــل ذل ـ ــك ي ـ ـخ ـ ـف ـ ـي ـ ــه ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــة ف
صــومــال ـيــالنــد عــن املــواط ـنــي ال ـب ـس ـطــاء ف حــي
يـثـيـرونـهـم بـغـيـر وجـه حـق ,عـبـر عـدم قـول احلـقـيـقـة
ألبـنـاء وطـنـهـم الـذي يـقـودون ,ف أنّ “اجلـمـهـوريـة

امل ـع ـل ـنــة مــن طــرف واحــد” جــزء مــن اجل ـم ـهــوريــة
الـصـومـالـيـة الـفـيـدرالـيـة ,وأكّـد عـضـو الـبـرملـان عـلـى
أن م ــن واج ــب ال ـس ــاس ــة االع ـت ــراف ب ـف ـش ـل ـه ــم ف
حتـقـيــق شــيء يُــذكــر ف سـبـيــل حتـقـيــق االعـتــراف
الــدولــي ,أو ح ـتّــى م ـج ـرّد أن ي ـتــم امل ـعــرفــة بــوجــود
دولتهم هذه من أساسه!
انعدام املسؤولية والالمباالة:
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أنّ وك ـ ـي ـ ــل دائ ـ ــرة ال ـ ـه ـ ـج ـ ــرة
واجل ــوازات ال ـف ـي ــدرال ـي ــة “ج ــاف ــو” ,ق ــد أدّع ــى أن
سـبـب الـقـرار الـصـادر مـن مـكـتـبـه ,مبـنـع الـرحـالت
اجلـويـة لـكـل مـن “هـرجـيـسـا-مـقـديـشـو/مـقـديـشـو-
ه ــرج ـي ـس ــا” ,ب ــأنّ ــه ن ـت ـي ـج ــة ل ــوث ـي ـق ــة ال ـس ـف ــر ذات
ال ـ ـع ـ ـش ـ ــر دوالرات ال ـ ـس ـ ـي ـ ـئ ـ ــة ال ـ ــذك ـ ــر ,ف ـ ــإنّ قِ ـ ـدَمَ
املـ ـم ــارس ــة الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـم ــرت لـ ـع ــدة سـ ـن ــوات ,ف ــإنّ
ال ــراج ــح أنّ ال ـس ـب ــب ب ــال ـف ـع ــل ه ــو ردّ ف ـع ــل وزي ــر
داخـلـيـة صـومـالـيـالنـد عـلـى املـراسـلـة الـتـي نُـسِـبَـت
إلـى مـكـتـبـه ,إذ أنّـه كـعـادتـه عـقـد مـؤمتـرًا صـحـفـيًـا,
ادّع ــى ف ـي ــه ع ــدم ح ــاج ــة “ال ـص ــوم ــال ـي ــالن ــدي ــي”
لـلـجـواز الـفـيـدرالـي ـ كـذا! ـ مـدّعـيًـا أن جـواز سـفـر
“صـومـالـيـالنـد” ميـكـن الـسـفـر بـه ألكـثـر مـن بـلـد ـ
كـذا!ـ ,وقـد كـانـت الـطـامـة الـكـبـرى حـقـيـقـة ادّعـاؤه
أنّ م ــواطـ ـن ــي ص ــوم ــالـ ـي ــالن ــد ميـ ـتـ ـلـ ـك ــون ج ــوازات
أخـ ــرى ـ شـ ــأنـ ــه متـ ــامًـ ــا ـ وأنّ ـ ـهـ ــم ي ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـي ـ ـعـ ــون
اس ـت ـخــدام ـهــا ف س ـفــرهــم! وأنّ جــواز دول ـتــه غ ـيــر
امل ـ ـع ـ ـتـ ــرف ب ـ ـهـ ــا دول ـ ـيًـ ــا أك ـ ـثـ ــر شـ ــرفًـ ــا مـ ــن اجلـ ــواز
الفيدرالي!
والـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ه ــي أنّ ــه ب ــدءًا م ــن  22م ــن فـ ـب ــراي ــر
احلــالــي ,س ـي ـت ـك ـلّــف امل ـســافــرون مــا بــي هــرج ـي ـســا
ومـقـديـشـو ضـعـف الـكـلـفـة وأكـثـر مـن يـوم لـلـوصـول
إلــى مـقـصــدهــم ,واملـتـضــرر األكـبــر هــم املــواطـنــون
ال ـع ــادي ــون م ــن أب ـن ــاء “ص ــوم ــال ـي ــالن ــد” ال ــذي ــن ال
جــوازات مي ـك ـن ـهــم احل ـصــول ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـس ـفــر ســوى
اجلــواز ال ـف ـيــدرالــي ,ن ـفــس اجلــواز الــذي ي ـخ ـشــى
كـ ـثـ ـي ــرون أن يُـ ـحـ ـظ ــر ه ــو اآلخ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ,نـ ـظـ ـرًا
لـسـذاجـة وغـفـلـة مـسـؤولـي مـن عـيـار “ورن-عـدي”
وما أكثرهم ف حكومة حزب”كومليه” احلالية!

سيدعرمعمملعيبداهلل-تماعب-
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اشلؤون افلركةي املعارصة
"  .....إن ذنـبـنـا احلـقـيـقـي هـو إنـنـا لـم نـكـن أوفـيـاء
لــرســال ـت ـنــا ,وال جــاديــن ف ت ـعــرف ال ـع ـق ـبــات ال ـتــي
ت ـع ـتــرض ـهــا ,وال ط ـبــائــع األج ـنــاس ال ـتــي ت ـقــاوم ـهــا "
الشيخ محمد الغزالي
يـكـون املـقـال األسـبـوعـي هـذه املـرة هـو عـن كـتـاب سـبـب
تـأخـر الـعـرب واملـسـلـمـي الـقـيـم لـلـشـيـخ مـحـمـد الـغـزالـي )
 (1996-1917م امل ـصــري اجل ـن ـس ـيــة ,وذلــك ف ط ـب ـع ـتــه
الـسـابـعـة والـصـادرة مـن نـهـضـة مـصـر للـطـبـاعـة والـنـشـر
وال ـتــوزيــع ف م ـصــر عــام 1986م ,وعــاش املــؤلــف ح ـيــاة
حـافـلـة بـالـتـحـديـات اجلـسـيـمـة والـتـجـارب الـصـعـبـة عـلـى
م ـس ـتــوى ال ـع ـمــل واإلجنــاز واالرت ـقــاء ,وان ـت ـقــل بــي أك ـثــر
مــن بـلــد آلخــر ف سـبـيــل الــدعــوة والـعـمــل ,كـمــا اسـتـقــر
أكـثـر مـن بـلـد ف املـشـرق واملـغـربـي الـعـربـي واإلسـالمـي
م ـثــل اجلــزائــر وال ـس ـعــوديــة وق ـطــر وغ ـيــرهــا ف ال ـغــايــة
ن ـف ـس ـهــا ,وك ـتــب ك ـتــابــه هــذا أث ـنــاء وجــوده ف اجلــزائــر,
وع ــرف عـ ـن ــه سـ ـعـ ـي ــه ال ــدؤؤب إل ــى إص ــالح املـ ـنـ ـظ ــوم ــة
ال ـع ـم ـل ـيــة وال ـق ـي ـم ـيــة وجتــديــد ال ـف ـكــر ,وحتــديــث وســائــل
ال ــدع ــوة ,واك ـت ـش ــاف األس ــال ـي ــب امل ـن ــاس ـب ــة إلجن ــاح ـه ــا
وم ـقــارعــة اخل ـصــوم بــال ـف ـكــر وبــاحل ـجــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى
احلـيـاتـي الـعـام ,واشـتـهـر ملـنـاهـضـتـه الـتـشـدد والـتـعـصـب
ال ــديـ ـن ــي ومـ ـن ــاوئ ــة الـ ـفـ ـس ــاد واالسـ ـتـ ـب ــداد الـ ـسـ ـي ــاس ــي,
ومـحـاربـة الـبـدع واخلـرافـات ومـقـت الـتـخـلـف احلـضـاري
والـتـقـالـيـد اجلـامـدة والـعـصـبـيـة الـقـبـلـيـة والـقـدرة الـفـائـقـة
الــربــط بــي الـقــدي واحلــديــث ,والــدعــوة إلــى الـتـجــديــد
واستعادة الذات واالعتزاز بالهوية اإلسالمية
وأصـ ـب ــح رم ــزا لـ ـلـ ـمـ ـن ــاش ــدة عـ ـل ــى حتـ ـقـ ـي ــق الـ ـع ــدال ــة
االجـتـمـاعـيـة ,واحلـريـة الـكـامـلـة ,واملـسـاواة املـطـلـقـة ودفـع
الـتـقــدم والـنـهــوض الـفـكــري واالعـتــزاز بــالـلـغــة الـقــومـيــة
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة ورف ــع ص ــوت ــه ف امل ـن ــاص ــرة ع ـل ــى
ق ـضــايــا املــرآة وصــون ال ـكــرامــة اإلن ـســان ـيــة ,ومت ـيــز هــو
بـالـبـداهـة احلـاضـرة والـفـكـر الـعـمـيـق والـثـقـافـة الـواسـعـة
لـلـعـلـوم اخملـتـلـفـة ,ودقـة الـوصـف وقـوة الـتـعـبـيـر واجلـهـر
بـاحلـق ,وكـذلـك الـفـصـاحـة والـبـيـان الـلـغـوي وكـتـب عـنـه
ك ـت ــب ورس ــائ ــل ع ـل ـم ـي ــة ع ــدي ــدة ت ـن ــاول ــت ع ـل ــى م ـس ـي ــرة
ح ـ ـيـ ــاتـ ــه ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة والـ ــزاخـ ــرة مـ ــن الـ ــدروس وال ـ ـع ـ ـبـ ــر
واملــواقــف ال ـن ـب ـي ـلــة ,ومــن أهــم ت ـلــك ال ـك ـتــب هــي ال ـش ـيــخ
مـحـمـد الـغـزالـي كـمـاعـرفـتـه ,رحـلـة نـصـف قـرن لـ أ .د.
يــوســف ال ـقــرضــاوي ,وال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ال ـغــزالــي املـوقـع
ال ـف ـكــري وامل ـعــارك ال ـف ـكــريــة لـ أ .د .م ـح ـم ــد ع ـم ــارة,
ومـالمـح الـفـكـر الـسـيـاسـي ل ـل ـس ـيــخ م ـح ـمــد ال ـغــزالــي لـ
مـحـمـد وقـبـع ال ,ويـصـل إنـتـاجـه الـعـلـمـي املـطـبـوع إلـى
أك ـث ــر م ــن خ ـم ـس ــي ك ـت ــاب ــا ت ـت ـن ــاول ال ــدي ــن وال ـس ـي ــاس ـي ــة

واالقـتـصـاد والـعـقـيـدة واالجـتـمـاع والـتـاريـخ وغـيـرهـا مـن
م ـج ــاالت احل ـي ــاة اخمل ـت ـل ـف ــة ال ـت ــي مت ــس ح ـي ــاة امل ـس ـل ــم
وامل ـس ـل ـمــي وت ـش ـهــد ع ـظ ـمــة ج ـهــده اخلــالــص وغ ـيــرتــه
الـ ـش ــدي ــدة عـ ـل ــى انـ ـتـ ـم ــائ ــه ال ــديـ ـن ــي ع ــدا احمل ــاض ــرات
وال ــدروس واخلـ ـط ــب والـ ـن ــدوات الـ ـت ــي ك ــان ي ــواظـ ـبـ ـه ــا
بـشـكـل مـسـتـمـر ,ونـال عـدة جـوائـز أهـمـهـا جـائـزة املـلـك
فيصل عام 1889م
وف افـتـتـاحـيـة الـكـتـاب يـحـدّد الـشـيـخ مـنـطـلـقـاتـه الـفـكـريـة
وت ـصــوره األســاســي ف مــوضــوع ال ـك ـتــاب وف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاإلس ــالم وامل ـس ـل ـم ــون ف ـق ــدان دع ــاة ي ـع ــرف ــون اإلس ــالم
م ـعــرفــة صــاحلــة ,وي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـت ـفــرقــة بــي ت ـعــال ـي ـمــه
الـسـمـاويـة ومـا الـتـبـس بـهـا مـن أهـواء الـعـامـة وشـهـوات
امل ـت ـس ـل ـطــي ,وي ـش ـيــر ع ـلــى أن امل ـس ـل ـمــون م ـصــابــون مــن
الــداخــل ,وان املــواريــث ال ـف ـكــريــة ال ـشــائ ـعــة ع ـنــدهــم ال
تـنـبــع مــن الــديــن ,بــل ,مــن تـعــالـيــم دخـيـلــة عـلـيــه ,ويــؤمــن
اعـتـقـاده وجـود افـتـراء واضـحـا عـن تـوجـيـهـات اإلسـالم
ف مـيـاديـن احلـيـاة اخملـتـلـفـة ,وأن الـصـراع الـعـاملـي لـيـس
بـي اإلسـالم وغـيـره بـقـدر مـا هـو صـراع بـي تـطـبـيـقـات
غبية على وحد وصفه وبي مسالك ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــشرية يقظة
جـريـئـة ,وكـمـا أن أهـل الـكـتـاب الـقـدامـى حـرفـوا الـكـالم
عــن مــواض ـعــه ع ـلــى ن ـحــو مــا بــدء امل ـس ـل ـمــون م ـنــذ عــدة
قـرون تـغـلـيـف الـوحـي بـالـهـوى الـشـخـصـي ,واخلـلـط بـي
املـ ــزاج وال ـ ـنـ ــص وان مـ ــا يـ ــراه غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــون ع ـ ـلـ ــى
اإلســالم ل ـيــس بــاإلســالم األص ـيــل ب ـقــدر مــا هــو س ـلــوك
واعــوجــاج سـيــاســي ألمــة نـسـيــت مــا لــديـهــا ومـضــت مــع
ه ــواه ــا ,وال ي ــواف ــق ال ــزع ــم ب ــان ال ـص ــواب ح ـك ــرا ع ـل ــى
م ــذه ــب بـ ـعـ ـيـ ـن ــه ,وان م ــن احل ــق امل ــوازن ــة ب ــي األق ــوال
املـرويـة واخـتـيـار مـا هـو أجـدى نـفـعـا عـلـى الـنـاس وأصـلـح
ل ـت ـب ـل ـيــغ الــدعــوة ,وي ـتــوافــق مــع األصــل ال ـشــرعــي ,وقــد
يـكـون مـن أعـداء اإلسـالم أشـخـاص يـلـحـون ف االنـتـمـاء
إل ـي ــه أو احل ــدي ــث ع ـن ــه ! وه ــو احل ــدي ــث ال ــذي ي ـت ـن ــاول
مشكالت موهومة ويغض الطرف عن املشاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
احلقيقية الواقعية التي متثل حتديات وجودية
وي ـحــاول ال ـش ـيــخ اإلجــابــة عــن ســؤال رمبــا لــم ي ـجــد مــن
ي ـج ـي ـب ـهــا إلــى حــد اآلن ب ـش ـكــل ي ـح ـســم وج ـهــات ال ـن ـظــر
اخمل ـت ـل ـف ــة امل ـت ـص ــارع ــة ح ــول ـه ــا وه ــي مل ــاذا احل ـق ــوق ف
األم غـ ـي ــر املـ ـسـ ـلـ ـم ــة أصـ ـبـ ـح ــت مـ ـص ــان ــة وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة
لـلـمـسـلـمـي أصـبـحـت مـهـدرة ومـهـمـشـة ,أو مبـعـنـى آخـر
وأدق مـا الـعـالقـة بـي هـدر احلـقـوق والـتـأخـر والـتـخـلـف
على مستوى األفراد والدول?
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لـإلجـابـة عـن هـذا الـسـؤال يـنـبـغـي الـعـلـم مـسـبـقـا بـان الـشـيـخ
ال ي ــؤم ــن م ــن األص ــل ق ــوة ف ـع ــال ـي ــة ال ـع ــام ــل اخل ــارج ــي ف
تــأثـيــر الــوضــع الــداخـلــي عـلــى مـسـتــويــاتــه اخملـتـلـفــة مــا لــم
يـكـن هـنـاك قـابـلـيـة مـا تـسـاعـده عـلـى ظـهـور تـلـك الـفـعـالـية
ومت ـهــد لــه ال ـطــريــق الن ـت ـشــاره ,ويــؤكــد بــأن امل ـس ـل ـمــون لــم
يـنـهـزمـوا أبـدا إال بـوجـود اخلـلـل ف صـفـوفـهـم هـم ولـذلـك
غـالـبـا مـا جتـده مـتـمـسـكـا بـالـتـحـلـي ف وسـائـل طـرق انـتـقـال
احل ـكــم مــن وإلــى آخــر وضــرورة اخ ـت ـيــار ال ـقــادة ال ـنــزي ـهــة
ومــراعــاة ع ـن ـصــر ال ـك ـفــاءة ال ـش ـخ ـص ـيــة ,وخ ـطــورة غ ـيــاب
مـؤسـسـة الـشـورى وسـيـادة االسـتـبـداد الـسـيـاسـي وهـيـمـنـة
ال ـنــزعــة ال ـفــرديــة وال ـبــدويــة ,واس ـت ـبــاحــة املــوارد ال ـعــامــة,
وإغـداقـهـا عـلـى املـؤيـديـن واألتـبـاع وحـرمـانـه مـن اخملـالـفـي
ووج ــود الـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى االنـ ـتـ ـم ــاء الـ ـقـ ـبـ ـل ــي
والـ ـع ــائـ ـل ــي ,واالعـ ـت ــداد املـ ـنـ ـك ــر ب ــاألنـ ـس ــاب واألحـ ـس ــاب,
وفـقـدان األجـهـزة املـتـخـصـصـة لـلـدعـوة اإلسـالمـيـة بـوسـائـل
الـعـصـر وانـتـشـار اجلـهـل عـلـى احلـيـاة الـسـيـاسـيـة لـلـمـجـتـمـع
امل ـس ـلــم وهــي ك ـل ـهــا أس ـبــابــا يــراهــا بــأن ـهــا م ـهــدرة ل ـل ـح ـقــوق
وتـســيء صــورة الــدولــة وتـكــرس الـتـخـلــف وتــوســع الـفـجــوة
بــي احل ـكــام واحمل ـكــومــي ,وت ـف ـســخ ال ـشــراكــة ال ـت ـعــاقــديــة
ب ـي ـن ـه ـمــا ,ك ـمــا أن ـهــا ت ـب ـعــد إم ـكــان ـيــة وجــود ه ـي ـئــات ال ـعــدل
والـقـضــاء املـسـتـقـلــة وتـفـقــد احـتــرام اآلخــريــن وتـعــاطـفـهــم
وتـقـتـل شـخـصـيـة الـفـرد ,ومتـيـت عـلـى حـيـويـتـه وتـبـدد عـلـى
طاقاته ,ناهيك عن مواهبه وإبداعه الشخصي
وي ــزي ــد ال ـت ـخ ـل ــف وال ـت ــأخ ــر االن ـش ـغ ــال ال ــزائ ــد ب ــال ـف ــروع
واجلــزئـيــات أكـثــر مــن األصــول بــالـنـسـبــة لـلـفـقــه ,وإغـفــاال
كــامــال عــن بـعــض الـعـلــوم األســاسـيــة والـضــروريــة لـلـتـقــدم
اجمل ـت ـم ـعــي واالع ـمــار م ـقــابــل االه ـت ـمــام ف ب ـعــض ال ـع ـلــوم
الـنـوعـيـة بـطـريـقـة منـطـيـة ,وال يـدرك املـسـلـمـون مـن وجـهـة
نـظـره مبـا فـيـه الـكـفـايـة بـان تـعـمـيـر أواعـمـار األرض جـزء
م ــن رس ــال ــة اإلس ــالم ع ـل ــى األرض ,ك ـم ــا أن ـه ــا ج ــزء م ــن
الـكـدح الـذي يـصـون الـشـرف والـكـرامـة لـلـفـرد وان ال لـم
يـخـلـق اإلنـسـان لـيـشـقـى ويـجـوع بـل يـريـده مـكـرمـا وسـخـر
لـه مـا ف الـطـبـيـعـة جـمـيـعـا وان اجلـهـاد املـكـتـوب ال يـتـم إال
بــال ـت ـفــوق احل ـضــاري واملــدنــي وال ـس ـبــاق ف ش ـتــى م ـيــاديــن
احلـيـاة ,والـسـعـي إلـى أن تـكـون الـصـوت مـسـمـوعـا والـكـلـمـة
م ـق ــدرة ف آف ــاق ال ـك ــون امل ــرت ـب ــط ب ــرش ــادة احل ـك ــم ,وان
االس ـت ـســالم ل ـلــواقــع ال ـك ـئ ـيــب س ـي ـطــر ع ـلــى ف ـق ـهــائ ـنــا عــدة
ق ــرون ورض ــوا ب ــاغـ ـتـ ـص ــاب الـ ـسـ ـلـ ـط ــة وإعـ ـط ــاء احلـ ـك ــام
امل ـت ـغ ـل ـبــي ص ـفــة شــرع ـيــة ,ك ـمــا أن ان ـهــزام دولــة اخلــالفــة
الـراشـدة والـقـوى املـعـارضـة تـبـاعـا ف املـعـارك الـسـيـاسـيـة
ال ـط ــوي ـل ــة ت ــرك ف ال ـن ـف ــوس ع ـق ــدة الحت ــل ّ ح ـت ــى ص ــار
الناس يحيون بال قضية جامعة وال هدفا نبيال مشتـركا
وي ـت ـج ـم ـعــون او ي ـت ـفــرقــون بــال ربــاط وال وعــي وال ان ـت ـمــاء
حقيقي
ويــرى ال ـفــارق ك ـب ـيــر بــي ح ـكــم يــرى ن ـف ـســه م ـســؤوال عــن
الـديـن وحـمـايـتـه ونـشـر تـعـالـيـمـه وبـي آخـر يـتـوسـل بـالـديـن
ملــد س ـل ـطــانــه ودعــم أركــانــه مــوض ـحــا بــأن الــدعــوة ل ـي ـســت
م ـج ــرد وع ـظ ــا ف ــارغ ــا وب ــالغ ــا غ ــام ـض ــا ب ــل ه ــي ح ـك ــوم ــة

إس ــالم ـي ــة ت ـل ـت ــزم ع ـل ــى أص ــول ـه ــا وث ــواب ـت ـه ــا ,ورج ــال ي ــرون
أنـفـسـهـم قـوامـي يـقـفـون عـلـى مـحـاربـة الـسـوء دون مـواربـة
ويـزرعـون الـطـاعـات ويـضـربـون املـثـل بـأنـفـسـهـم ف الـعـمـل
ال ـصــالــح وال ـع ـبــادة اخلــال ـصــة ,وي ـقــومــون ع ـلــى االس ـت ـعــالء
ع ــن غ ــرائ ــز ال ــدن ـي ــا ال ـف ــان ـي ــة ,وي ـس ـت ـم ــرون ف ال ـت ــرج ـم ــة
ال ـع ـل ـم ـيــة ب ـح ـقــائــق الــديــن واألح ـكــام ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـبــادئ
الــروحـيــة واخلـلـقـيــة ووضــع اجلــوائــز الـسـنــويــة ملــن يــذهــب
إل ــى آف ــاق األرض ل ـش ــرح ال ـص ــدور وإن ــارة ال ـع ـق ــول ,وان
الـثـقـافـة املـطـلـوبـة إسـالمـيـا هـي الـتـي تـصـنـع أجـيـاال عـارمـة
وت ــؤدي إل ــى احـ ـت ــرم احلـ ـق ــائ ــق وح ــب الـ ـفـ ـض ــائ ــل وتـ ـض ــع
خـريـطـة الـدنـيـا أمـام عـيـنـيـهـا ولـيـس الـثـقـافـة الـتـي تـصـنـع
عقوال حتسن االعتكاف واالنزواء فقط رغم األهمية
ولـ ـلـ ـشـ ـي ــخ م ــوق ــف جـ ــريء وح ــاس ــم ع ــن قـ ـض ــاي ــا امل ــرآة
اجلــدل ـيــة ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــام ,وذالــك ع ـلــى اع ـت ـبــار انــه
ي ـع ـت ـب ــره ــا ش ــري ـك ــا أس ــاس ـي ــا ي ـك ــون ل ـه ــا احل ــق ال ـث ــاب ــت ف
املـوافـقـة عـلـى اخـتـيـار الـزوج ,واحلـسـم ف مـوقـف الـطـالق
وإنـهـاء الـعـشـرة الـزوجـيـة ,ويـؤيـد حـقـهـا املـطـلـق ف ممـارسـة
ج ـم ـي ــع ح ـق ــوق ـه ــا امل ــدن ـي ــة م ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـت ـع ـل ــم وال ـع ـم ــل
والـ ـتـ ـمـ ـل ــك ب ــانـ ـف ــراد وح ــريـ ـتـ ـه ــا ك ــذل ــك ف ال ــذه ــاب إل ــى
املـسـجـد وقـت مـا تـشـاء ,ويـعـارض بـشـدة الـرأي الـقـائـل بـان
صـوتـهـا ووجـهـهـا عـورة ويـطـعـن وجـاهـة الـفـكـر الـذي يـتـقـبـل
ك ـش ــف وج ـه ـه ــا ف ب ـع ــض امل ــواق ــف م ـث ــل ال ـص ــالة واحل ــج
وميـنـع ف املـواقـف األخـرى ف احلـيـاة ويـقـبـل شـهـادتـهـا ف
ج ـم ـي ــع ق ـض ــاي ــا احل ــاالت امل ــدن ـي ــة واجل ـن ــائ ـي ــة ,وذال ــك ف
حـدود الـنـصـاب املـشـروع مـؤيـدا بـذالـك الـفـقـه الـظـاهـري
ع ـلــى حــد ت ـع ـب ـيــره ,وال ميــانــع ال ـش ـيــخ إم ـكــان ـيــة أن ت ـتــولــى
املـرآة ذات الـكـفـاءة الـعـالـيـة ف املـنـاصـب الـعـلـيـا اخملـتـلـفـة
مــاعــدا مـســؤولـيــة اخلــالفــة الـعـظـمــى ,ويــدعــو إلــى جــانــب
اآلخــريــن الــرجــال ت ـع ـل ـيــم ف ـنــون احلــرب وق ـتــال ال ـشــوارع
والـ ـبـ ـي ــوت عـ ـل ــى احـ ـتـ ـم ــال تـ ـع ــرض بـ ـع ــض م ــن األقـ ـط ــار
اإلســالم ـيــة بــاالح ـتــالل امل ـبــاشــر ,ومــن ثــم ي ـحــدث ح ــرب
ال ـش ــوارع وال ـب ـي ــوت واردا ,م ـع ـت ـب ــرا ب ــان ال ـت ـق ــال ـي ــد ال ـت ــي
ت ــزدري األن ــوث ــة ,ومتـ ـي ــل إل ــى اتـ ـه ــام امل ــرآة وجتـ ـهـ ـيـ ـلـ ـه ــا,
وحتـاول مـنـع تـرددهـا ف املـسـجـد ,واسـتـبـعـادهـا مـن مـيـدان
األمـر والـنـهـي وغـيـر هـا كـلـهـا عـبـارة عـن رواسـب وعـادات
جاهلية المتت بحقائق اإلسالم شيء من الصحة
ويرجع الشيخ التخلف السائد على األمة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية
إلى سببي جوهريي-:
• تـغـلــب طـبــائــع الـبــدو عـلــى تـعــالـيــم اإلســالم ,عـلـمــا
ب ــان ال ـب ــدوي ي ـك ــره احل ــرف ــة وي ــزدري ال ـص ـن ــاع ــة,
ويـنـظـر إلـى الـفـالح واحلـداد والـتـجـار نـظـرة نـابـيـة,
مــع انــه يــأكــل مــن كــدح ع ـم ـلــه و ال ي ـس ـت ـغ ـنــي عــن
نتاج عملهم ونتاجهم املعتمد للحياة
• ش ـيــوع ال ـتــديــن املــزيــف ووقــوع ال ـث ـقــافــة الــدي ـن ـيــة
إجـمــاال بــي طــوائــف مــن ذوي املـعــادن الــرخـيـصــة
أو ال ـع ـقــول امل ـع ـت ـلــة ,وهــي ال ـث ـقــافــة ال ـتــي ت ـكــرس
ات ـه ــام ال ـن ــزع ــات ال ـع ـق ـل ـي ــة وال ــرغ ـب ــة ع ــن ال ــدن ـي ــا
وغرام املبتدعات .

ويـعـتـبـر الـشـيـخ بـان كـل عـلـم يـطـوي مـسـافـة هـذا الـتـخـلـف
ي ــدخ ــل ف ن ـط ــاق ب ـن ــاء أرك ــان ال ــدي ــن وف ــرائ ــض ال ـع ــي
والكفاية وأولى من االنشغال املفرط ف مسائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
اخلـالف والـفـروع الـتـي بـرع الـكـثـيـر مـن الـعـامـلـي فـيـهـا أو
مب ـع ـن ــى آخ ــر ي ـن ـب ـغ ــي ال ـع ـم ــل ع ـل ــى امل ــراع ــاة ف ال ـت ــوازن
م ـ ـعـ ــرف ـ ـيـ ــا بـ ــي ع ـ ـلـ ــوم امل ـ ـع ـ ـقـ ــول وامل ـ ـن ـ ـقـ ــول ,واملـ ــاديـ ــات
واألدب ـي ــات ,واحمل ـس ــوس ــات وال ـغ ـي ـب ـي ــات ل ــالن ـت ـص ــار ف
م ـع ــرك ــة احل ـي ــاة اخل ــال ــدة .وم ــن ض ـم ــن امل ـظ ــاه ــر ال ـت ــي
مي ـك ــن امل ـع ــرف ــة م ــن خ ــالل ـه ــا إص ــاب ــة ال ـف ــرد ب ــال ـق ـح ــط
الـثـقـاف والـتـديـن املـنـحـرف وفـق رأي الـشـيـخ هـو جـفـاف
الـشـعـور ,وضـيـق الـتـفـكـيـر وقـسـوة الـقـلـب واالنـسـالخ مـن
ال ـف ـطــرة ال ـعــامــة وال ـت ـع ـلــق ال ـشــديــد بــاملــراســم ,وال ـص ـلــف
مبـعـرفـة احلـق واملـيـل إلـى سـوء الـظـن ومـعـامـلـة اخملـطـئـي
بـاجلـبـروت ,وهـي كـلـهـا آفـات تـصـيـب قـطـاعـا مـعـيـنـا مـن
اجمل ـت ـم ـعــات وت ـقــع ت ـل ـقــائ ـيــا حــي ي ـحــدث االن ـف ـصــال بــي
احلـكــم والـعـلــم والـشــرخ بــي احلـكــام والـعـلـمــاء والـفـجــوة
ب ــي أص ـح ــاب ال ـش ــري ـع ــة وه ـي ـئ ــات ال ـت ــرب ـي ــة ,و ت ـن ـق ـط ــع
ال ـص ـل ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ــي احل ـك ــام واحمل ـك ــوم ــي ف احل ـي ــاة
الـعـمـلـيــة وال ميـكــن الـتـجــاوز مــن هــذا الـتــأخــر الـكــاشــف
إال ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح واحل ـ ـكـ ــم الـ ــراشـ ــد بـ ــرايـ ــه ,وان
املـذاهـب املـاديـة تـعـمـل أن تـسـتـغـل أخـطـاء الـفـكـر الـديـنـي
ف إحـراز انـتـصـارات كـبـيـرة وتـسـتـهـوى الـنـاس مبـا تـقـدم
من حلول سريعة ملشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتهم على حي ال يحسن
املـسـلـمـون تـدارك ذالـك وتـقـدي رؤيـة عـمـلـيـة تـتـعـامـل مـع
املعطيات واحلقائق
ويـسـجـل الـشـيـخ حـزنـه عـلـى احلـيـرة الـتـي أصـابـت شـبـاب
املـسـلــم واجلـيــل املـعــاصــر ومـعــانــاتــه مــن فـتـنــة مــزدوجــة,
ح ـي ــث أن احل ـض ــارة احل ــدي ـث ــة ت ـع ــرض ع ـل ـي ــه م ــذاه ــب
براقة تخفي السم ف الدسم واحملسوبون عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اإلسـالم يـغـرضـون عـلـيـه أفـكـارا ممـجـوجـة ويـطـلـبـون مـنـه
أن يـسـتـسـلـم إلـيـهـا ,وجتـارب الـتـاريـخ الـنـاجـحـة احلـديـثـة
تـ ــدعـ ــو إلـ ــى ضـ ــرورة خ ـ ـضـ ــوع س ـ ـل ـ ـطـ ــة احل ـ ـكـ ــم لـ ــألمـ ــة
واخ ـت ـي ــار احل ــاك ــم وامل ـس ــوؤل ف امل ــواق ــع اخمل ـت ـل ـف ــة م ــن
احل ـيــاة ووجــود آل ـيــات االن ـت ـخــاب وامل ـشــاركــة واملــراق ـبــة
لـلـحـيـاة الـعـامـة لـبـقـاء الـدولـة واسـتـقـرار احلـكـم  ,وبـعـض
امل ـت ـح ــدث ــي ب ــاس ــم اإلس ــالم ي ــرددون ب ــان ال ـش ــورى غ ـي ــر
مـلـزمـة لـلـحـاكـم ولـيـس مـن الـضـرورة وجـود مـنـتـخـب بـقـدر
م ــا ي ــوج ــد ض ــرورة ل ــوج ــود راش ــد ,وي ـت ـس ــاءل م ـت ـح ـس ــرا
كـيـف ان جـمـهـوريـة روانـدة  -ف فـتـرة حـيـاتـه  -الـتـي لـم
ي ـكــن يــوجــد مــع بــدابــة ال ـقــرن ال ـتــاســع ع ـشــر م ـس ـي ـحــي
واحــد ي ـب ـلــغ عــدد هــم اآلن إلــى  ,%50وامل ـس ـل ـمــون إلــى
 ,%7والـبـاقـي وثـنـيـون ,وان  %7هـذه رغـم قـلـتـهـا تـعـانـي
من تشر ذم أيديولوجي محزن ومذهبي مؤسف
وي ـس ـج ــل ال ـش ـي ــخ رؤي ـت ــه ف امل ــوق ــف ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ــام
ويـقـول " إن اإلسـالم ميـر بـأسـوأ مـحـنـة تـعـرض لـه خـالل
تـاريـخـه كـلـه ولـيـس أعـجـب مـن جتـمـع أعـدائـه عـلـيـه إال
ذه ــول أت ـب ــاع ــه واح ـت ـب ــاس ـه ــم ف م ــآرب ـه ــم أو ان ـش ـغ ــال ـه ــم

بـقـضـايـا ال تـسـمـن وال تـغـنـي مـن جـوع" ,ويـحـسـم األمـر
بــان م ـس ـت ـق ـبــل اإلســالم رهــب ب ـج ـهــود أب ـنــائــه ال بــإرادة
أع ــدائ ــه ,وان اإلدارة الـ ـن ــاجـ ـح ــة الـ ـن ــزيـ ـه ــة ه ــي سـ ـي ــد
األعـمـال الـصـاحلـة ألنـهـا متـكـي لـلـخـيـر ف األرض ونـقـل
عـنــه ف عــزلــة الـصــوامــع إلــى ضـجـيــج احلـيــاة ومـعـتــرك
املـعــايــش ,وأنـهــا صــالح يـتـعــدى مــن صــاحـبــه إلــى غـيــره,
ويتحول له احلق من فكر إلى واقع.
رح ــم ال ال ـش ـي ــخ م ـح ـم ــد ال ـغ ــزال ــي امل ـف ـك ــر وال ــداع ـي ــة
اإلس ــالم ــي ,ع ــاش ع ـظ ـي ـم ــا ع ــزي ــزا ,وم ــات ك ــرمي ــا ف
خـارج مـصـر وف الـسـعـوديـة حتـديـدا حـيـث كـان يـتـمـنـاهـا
ان ميوت فيها ,ودفن ف البقيع
وال املستعان
واليكم أهم مؤلفات الشيخ محمد الغزالي للمزيد
من اإلطالع إن شيت
اإلســالم واألوضــاع االق ـت ـصــاديــة  ,اإلســالم وامل ـنــاهــج
االشـ ـت ــراكـ ـي ــة ,م ــن هـ ـن ــا نـ ـعـ ـل ــم  ,اإلس ــالم واالسـ ـتـ ـب ــداد
الـسـيـاسـي ,عـقـيـدة املـسـلـم ,خـلـق املـسـلـم  ,فـقـه الـسـيـرة,
ظـالم مـن الـغـرب  ,قـذائـف احلـق  ,حـصـاد الـغـرور ,جـدد
حـيـاتـك  ,احلـق املـر ,ركـائـز اإلميـان بـي الـعـقـل والـقـلـب ,
الـتـعـصـب والـتـسـامـح بـي املـسـيـحـيـة واإلسـالم ,مـع ال ,
جـهـاد الـدعـوة بـي عـجـز الـداخـل وكـيـد اخلـارج  ,الـطـريـق
م ــن ه ـن ــا  ,احمل ــاور اخل ـم ـس ــة ل ـل ـق ــرآن ال ـك ــري  ,ال ــدع ــوة
اإلس ــالم ـي ــة ت ـس ـت ـق ـب ــل ق ــرن ـه ــا اخل ــام ــس ع ـش ــر ,دس ـت ــور
ال ــوح ــدة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـس ـل ـم ــي  ,اجل ــان ــب ال ـع ــاط ـف ــي
م ــن اإلس ــالم  ,ق ـض ــاي ــا امل ــرأة ب ــي ال ـت ـق ــال ـي ــد ال ــراك ــدة
والـوافـدة  ,الـسـنـة الـنـبـويـة بـي أهـل الـفـقـه وأهـل احلـديـث
 ,م ـش ـك ــالت ف ط ــري ــق احل ـي ــاة اإلس ــالم ـي ــة  ,س ــر ت ــأخ ــر
الـعـرب واملـسـلـمـي ,كـفـاح ديـن ,هـذا ديـنـنـا  ,اإلسـالم ف
وجـه الـزحـف األحـمـر ,عـلـل وأدويـة ,صـيـحـة حتـذيـر مـن
دعـاة الـتـنـصـيـر ,مـعـركـة املـصـحـف ف الـعـالـم اإلسـالمـي,
ه ـم ــوم داع ـي ــة ,م ــائ ــة س ــؤال ع ــن اإلس ــالم ,خ ـط ــب ف
شــؤون الــديــن واحل ـيــاة "خ ـم ـســة أجــزاء ,ال ـغــزو ال ـف ـكــري
مي ـت ــد ف ف ــراغ ـن ــا  ,ك ـي ــف ن ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـق ــرآن ال ـك ــري,
مـسـتـقـبـل اإلسـالم خـارج أرضـه كـيـف نـفـكـر فـيـه  ,نـحـو
ت ـف ـس ـي ــر م ــوض ــوع ــي ل ـس ــور ال ـق ــرآن ال ـك ــري ,م ــن ك ـن ــوز
الـسـنــة ,تــأمــالت ف الــديــن واحلـيــاة  ,اإلســالم املـفـتــرى
ع ـ ـل ـ ـي ـ ــه ب ـ ــي ال ـ ـش ـ ـي ـ ــوع ـ ـي ـ ــي وال ـ ــرأس ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــي ,ك ـ ـي ـ ــف
نـ ـفـ ـه ــم اإلس ــالم ,ت ــراثـ ـن ــا الـ ـفـ ـك ــري ف مـ ـي ــزان الـ ـش ــرع
والـعـقــل ,قـصــة حـيــاة ,واقــع الـعــالــم اإلســالمــي ف مـطـلــع
الـقـرن اخلـامـس عـشـر  ,فـن الـذكـر والـدعـاء عـنـد خـات
األن ـب ـيــاء  ,ح ـق ـي ـقــة ال ـقــوم ـيــة ال ـعــرب ـيــة وأس ـطــورة ال ـب ـعــث
ال ـعــربــي ,دفــاع عــن ال ـع ـق ـيــدة وال ـشــري ـعــة ضــد م ـطــاعــن
املـسـتـشـرقـي ,اإلسـالم والـطـاقـات املـعـطـلـة ,االسـتـعـمـار
أح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاد وأط ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاع ,ح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــي
ت ـع ــال ـي ــم اإلس ــالم وإع ــالن األم امل ـت ـح ــدة ,ن ـظ ــرات ف
القرآن ,ليس من اإلسالم.
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