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نشـــــــرة اخبـــــارية أسبـــــــوعية تصــــــــــدر عن مركز مقـــــــديشــــــــو للبحــــوث والــــدراســــات

دالالت الهجوم األمريكي 
المباشر على قواعد ” الشباب” 



 

مــؤســســة بــحــثــيــة إعــالمــيــة وتــعــلــيــمــيــة أهــلــيــة غــيــر ربــحــيــة  
مـــســـتـــقـــلـــة ذات شـــخـــصـــيـــة إعـــتـــبـــاريـــة تـــعـــمـــل عـــلـــي تـــقـــدي 
الـبـحـوث والـدراسـات الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة والـتـنـمـويـة 
لـلـمـجـمـتـع الـصـومـالـي, وتـنـمـيـة شـخـصـيـة الـفـرد الـصـومـالـي 
وإعــداد كــوادر وطــنــيــة قــادرة عــلــى قــيــادة األمــة والــوطــن. 
وهـو مـركـز مـسـتـقـل ال يـتـبـع ألي جـهـة سـيـاسـيـة أو مـذهـبـيـة 
وقـام بـتـأسـيـسـه مـجـمـوعـة مـن الـشـبـاب مـن ذوى الـثـقـافـة 

العربية ف 01-08-2013م 
الرؤية:  

أن يـــــكـــــون املـــــركـــــز الـــــبـــــحـــــثـــــي األول ف مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــقـــــرن 
األفريقي  

الرسالة: 
 خـلـق بـيـئـة بـحـثـيـة وتـعـلـيـمـيـة وإعـالمـيـة راقـيـة ومـتـمـيـزة, 
وتـــــقـــــدي دراســـــات نـــــوعـــــيـــــة ف كـــــافـــــة مـــــجـــــاالت احلـــــيـــــاة 
لـلـمـجـتـمـع الـصـومـالـى ومـنـطـقـة الـقـرن األفـريـقـي عـمـومـا 

مع مراعات جودة اخلدمات. 
أهداف املركز 

إعــــداد الــــبــــحــــوث والــــدراســــات الــــعــــلــــمــــيــــة املــــتــــعــــلــــقــــة •
بـاجلـوانـب الـتـنـمـويـة والـفـكـريـة والـثـقـافـيـة واالجـتـمـاعـيـة 
والــســيــاســيــة وااإلقــتــصــاديــة واحلــضــاريــة جلــمــهــوريــة 

الصومال . 

رصــــــد املــــــواقــــــف واآلراء واالجتــــــاهــــــات حـــــــيــــــال أبــــــرز •
الــقــضــايــا الــثــقــافــيّــة والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة  الــتــي 

تشغل املواطن الصومالي. 

جــمــع املــعــلــومــات والــبــيــانــات املــتــعــلــقــة بــأبــحــاث الــســالم •
ووضعها ف خدمة الباحثي ومتخذي القرار. 

مـد جـسـور الـتـواصـل مـع الـكـفـاءات الـعـلـمـيـة والـفـكـريـة •
الوطنية املوجودة خارج أرض الوطن. 

تـــــطـــــويـــــر كـــــفـــــاءة وفـــــعـــــالـــــيـــــة اجلـــــهـــــاز اإلدارى لـــــلـــــدولـــــة •
والـهـيـئـات ومـنـظـمـات األعـمـال (الـعـامـة واخلـاصـة) مـن 
خــــالل تــــنــــمــــيــــة وتــــطــــويــــر قــــدرات ومــــهــــارات مــــواردهــــا 

البشرية. 

االســــتــــثــــمــــار ف الــــبــــشــــر مــــن خــــالل إعــــداد وتــــنــــمــــيــــة •
الــقــيــادات اإلداريــة وتــطــويــر مــهــاراتــهــا وقــدراتــهــا فــى 

مختلف مجاالت اإلنسانية. 

ابـداء املـشـورة واملـعـاونـة ف كـافـة اجملـاالت الـتـنـظـيـمـيـة •
واالداريـة لـوحـدات اجلـهـاز االداري لـلـدولـة, والـهـيـئـات 
ومـــنـــظـــمـــات االعـــمـــال وذلـــك مـــن خـــالل دراســـة كـــافـــة 

املشاكل االدارية بها وتقدي احللول لها ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابعة 
تنفيذها. 

اعـــــداد وتـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــبـــــرامـــــج والـــــدورات الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة, •
والــدبــلــومــات املــنــهــيــة والــتــدريــبــيــة, وحـــلــقــات الــبــحــث 
والــــنــــدوات واملــــؤمتــــرات ف ضــــوء ســــيــــاســــة الــــتــــنــــمــــيــــة 

اإلجتماعية واالقتصادية واالدارية. 

اعـــداد الـــدراســـات والـــبـــحـــوث وتـــقـــدي االســـتـــشـــارات •
التنظيمية واالدارية. 

االهتمام بالبحث العلمي. •

املـشـاركـة الـفـعـالـة ف املـؤمتـرات والـنـدوات الـعـلـمـيـة •
بــــهــــدف املــــســــاهــــمــــة ف إثــــراء املــــعــــرفــــة الــــعــــلــــمــــيــــة 

وتوجيهها نحو خدمة اجملتمع والوطن. 
تـكـويـن وتـوثـيـق الـصـالت الـدائـمـة والـعـالقـات الـعـلـمـيـة •

مــع املــراكــز الــبــحــثــيــة احملــلــيــة واخلــارجــيــة مبــا يــســاعد 
على حتقيق أهداف املركز . 

إيـــجـــاد الـــتـــفـــاعـــل املـــســـتـــمـــر مـــع الـــبـــاحـــثـــي واملـــثـــقـــفـــي •
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 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقافة والفكر 

والعلوم السياسية. 

يـعـمـل املـركـز عـلـى تـدريـب الـبـاحـثـي لـالرتـقـاء بـأدوات 
الـبـحـث الـعـلـمـي إلـى املـسـتـويـات الـعـاملـيـة. ويـتـعـاون مـع 
املؤسّسات البحثية واألكادميية ف املنطقة والعالم. 

تعريف املركز
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عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــوالت املــهــمــة الــتــي تــشــهــدهــا 
الــــــــصــــــــومــــــــال ف عــــــــدد مــــــــن اجملــــــــاالت  األمــــــــنــــــــيــــــــة 
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة اال أنــهــا لــم تــضــع بــعــد 
أقـــدامـــهـــا عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــنـــمـــيـــة, وال يـــزال هـــنـــاك 
عـوائـق كـثـيـرة تـقـف حـجـرة عـثـرة أمـام الـوصـول إلـي 
طـريـق الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة  ف الـبـالد وحتـول دون  
االستفادة من االمكانيات الهائلة  التي متلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
الـــصـــومـــال ومتـــنـــعـــهـــا مـــن االســـتـــغـــنـــاء عـــن املـــعـــونـــات  
اخلارجية واملساعدات االنسانية التي تغطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
جـــزاء كـــبـــيـــرا مـــن مـــيـــزانـــيـــة الـــدولـــة. فـــقـــد صـــادق 
الـبـرملـان نـهـايـة الـعـام املـاضـي عـلـى مـيـزانـيـة الـدولـة 
لـــعـــام 2016 والـــتـــي كـــان قـــدرهـــا 216 مـــلـــيـــون دوالر 
امــريــكــيــة مــع عــجــز كــبــيــر يــقــدر بـ 72 مــلــيــون دوالر 
مـا دفـع الـوزارة املـالـيـة إلـي الـتـعـهـد بـإعـادة الـنـظـر ف 
املـــيـــزانـــيـــة ف حـــال ارتـــفـــاع حـــجـــم الـــدخـــل احملـــلـــي 

للدولة.  

كــمــا يــقــال إن مــتــطــلــبــات األســاســيــة الــتــي ال غــنــى 
عــــــنــــــهــــــا ألي بــــــرنــــــامــــــج امنــــــائــــــي ف أي دولــــــة هــــــي:   
الـــقـــواعـــد الـــوطـــنـــيـــة احملـــلـــيـــة , الـــســـوق,  الـــتـــغـــيـــرات 
الـهـيـكـلـيـة, الـتـكـويـن الـرأسـمـالـي, مـعـايـيـر االسـتـثـمـار, 
املـتـطـلـبـات االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة, واجلـهـاز اإلداري 

 .

لـــألســـف ال تـــتـــوفـــر لـــديـــنـــا أيـــا مـــن هـــذه املـــتـــطـــلـــبـــات 
األســاســيــة والــتــي قــد تــشــجــع رأس املــال األجــنــبــي 
املـــتـــعـــطـــش لـــلـــربـــح  عـــلـــى االســـتـــثـــمـــار ف الـــبـــالد مـــا 
يـخـلـق فـرصـا كـثـيـرة لـلـشـبـاب الـعـاطـلـي عـن الـعـمـل 
واملـتـسـكـعـي ف الـطـرقـات. ال يـوجـد لـديـنـا مـشـروع 
وطـنـي حتـظـى بـدعـم مـخـتـلـف األطـراف الـسـيـاسـيـة 
واالجــتــمــاعــيــة ف الــبــالد تــعــتــمــد عــلــيــه ســيــاســاتــنــا 
الـتـنـمـويـة. تـعـتـمـد كـل املـشـاريـع الـتـنـمـويـة الـتـي تـنـفـذ 
ف الـبـالد عـلـى سـيـاسـات خـارجـيـة والـتـي بـعـضـعـهـا  
ال متــت الحــتــيــاجــات الــبــالد وملــطــالــب الــشــعــب بــأي 
صـــلـــة وخـــصـــوصـــا ف ظـــل هـــيـــمـــنـــة الـــقـــوى الـــدولـــيـــة 
واالقليمية على سياساتنا اخلارجية والداخلية. 

كـــمـــا أنـــنـــا نـــعـــانـــي مـــن غـــيـــاب رأس املـــال املـــطـــلـــوب 
ونــفــتــقــر إلــي الــتــغــيــرات الــهــيــكــلــيــة ف الــقــطــاعــات 
االنــــــتــــــاجــــــيــــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة, لــــــكــــــن  املــــــعــــــوقــــــات 
االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة متـثـل الـعـائـق األكـبـر لـلـتـنـمـيـة  
ف الــــصــــومــــال , ألن نــــقــــص رأس املــــال,  وضــــعــــف 
االســـــواق وكـــــل املـــــعـــــوقـــــات األخـــــرى ميـــــكـــــن حـــــلـــــهـــــا 
مبـجـهـود أقـل مـن املـعـوقـات االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة. 

فــــاألشــــخــــاص املــــتــــربــــعــــي عــــلــــى رأس املــــؤســــســــات 
املـعـنـيـة بـالـشـؤون االقـتـصـاديـة مـتـصـلـبـون ومـتـجـمـدون 
وعــقــولــهــم مــتــحــجــرة وأنــهــم يــشــكــلــون عــقــبــة كــبــيــرة 
أمـــام احـــداث أي تـــغـــيـــيـــر جـــذريـــة ف الـــســـيـــاســـيـــات 
االقـتـصـاديـة لـلـبـالد. فـقـد اسـنـد  مـسـؤولـيـة مـعـظـم 
تـلـك املـؤسـسـات إلـي أشـخـاص يـتـم اخـتـيـارهـم عـلـى 
أســـاس الـــوالء الـــفـــكـــري و االنـــتـــمـــاء الـــقـــبـــلـــي بـــعـــيـــدا 
عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــكـــفـــاءة والـــنـــزاهـــة والـــقـــدرة عـــلـــى 
االجنــاز, بــل يــؤمــن بــعــضــهــم بــقــيــم وتــقــالــيــد قــبــلــيــة 

بالية تعتبر من أكبر عوائق التنمية.  

فـبـالـرغـم ممـا يـعـلـنـه الـرئـيـس حـسـن شـيـخ مـحـمـود 
ورئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــوزراء عـــــمـــــر عـــــبـــــد الـــــرشـــــيـــــد 
شـــــرمـــــاركـــــي عـــــن تـــــرحـــــيـــــب بـــــكـــــل األفـــــكـــــار والـــــرؤى 
احملـلـيـة الـتـي تـسـاهـم ف إعـادة بـنـاء اقـتـصـاد الـوطـن 
اال أن املــــســــؤولــــي عــــن الــــقــــطــــاعــــات االقــــتــــصــــاديــــة 
يـشـكـلـون صـدا مـنـيـعـا أمـام وصـول هـذه الـرؤى إلـي 
رأس الـــدولـــة. وهـــنـــاك مـــئـــات مـــن املـــشـــاريـــع الـــتـــي 
يـــتـــقـــدم بـــهـــا املـــواطـــنـــون الـــصـــومـــالـــيـــون وخـــصـــوصـــا 
مـواطـنـوا اجملـهـر غـيـر أنـهـا ال جتـد آذانـا صـاغـيـة وال 
يـتـم االسـتـغـالل مـنـهـا; ألنـهـا تـتـعـارض مـع سـيـاسـات 
ومـسـاعـي هـؤالء املـسـؤولـي واملـتـمـثـلـة ف الـبـقـاء عـلـى 

السلطة لفترة أطول. 

كــذلــك يــعــتــبــر اجلــهــل, والــفــقــر, والــفــســاد االداري, 
وغــــيــــاب احلــــريــــات الــــدميــــقــــراطــــيــــة أهــــم مــــعــــوقــــات 
الـتـنـمـيـة ف الـصـومـال, وفـقـا لـبـيـانـات الـبـنـك الـدولـي 
فـــان نـــســـبـــة الـــذيـــن يـــلـــحـــقـــون بـــاملـــدارس, املـــرحـــلـــة 
االبـتـدائـيـة يـصـلـون 29% فـقـط, وأن عـدد املـشـاريـع 
بـحـسـب الـسـنـوات املـالـيـة ال تـتـجـاز 2 فـقـط ف حـي 
يـصـل مـلـخـص اعـتـمـادات املـؤسـسـة الـدولـيـة لـلـتـنـمـيـة 

395.0 مليون دوالر أمريكي. 

متـلـك الـصـومـال مـوارد طـبـيـعـيـة هـائـلـة وامـكـانـيـات 
اقـتـصـاديـة كـبـيـرة  وهـي مـن أغـنـى الـدول االفـريـقـيـة, 
ولــديــهــا أطــول ســاحــل ف أفــريــقــيــا, ونــهــران كــبــيــران 
يـــكـــفـــيـــنـــان ف رى آالف الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات مـــن املـــزارع 
واحلـــقـــول بـــاالضـــافـــة الـــي املـــواد اخلـــامـــة والـــنـــفـــط 
والــغــاز اال أن مــا يــنــقــصــنــا لــلــتــغــلــب عــلــى املــعــواقــات 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي متـــنـــعـــنـــا مـــن االســـتـــفـــادة مـــن تـــلـــك 
الـثـروات واالمـكـانـيـات االقـتـصـاديـة وحتـقـيـق الـتـنـمـيـة 
املــســتــدامــة هــو  اإلرادة احلــقــيــقــة واجلــهــود الــتــي ال 

تعرف الكلل وال امللل.
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مــركــز مــقــديــشــو لــلــبــحــوث : أثــار الــهــجــوم األمــريــكــي األخـــيــر 
( الـسـبـت 05/03/2016)عـلـى قـاعـدة تـدريـب حلـركـة الـشـبـاب 
ف مـوقـع اسـمـه راسـو عـلـى بـعـد 120 شـمـال مـقـديـشـو, وعـلـى 
مــركــز آخــر لــلــحــركــة ف قــريــة أو ديــغــلــي ف مــنــطــقــة شــبــيــلــى 
الـسـفـلـى تـسـاؤالت عـن مـغـزى الـهـجـوم األمـريـكـي املـبـاشـر الـذي 
اعــتــمــد عــلــى إنــزال وحــدات مــقــاتــلــة أمــريــكــيــة, وبــالــتــنــســيــق مــع 
قوات لصومالية. وف البداية جتدر اإلشارة إلى عدة أمور: 

 أن الـهـجـمـات األمـريـكـيـة عـلـى حـركـة الـشـبـاب اسـتـمـرت خـالل 
الــعــشــر ســنــوات املــاضــيــة, ولــكــنــهــا اقــتــصــرت عــلــى اســتــهــداف 
الـقـيـاديـي عـن طـريـق إطـالق صـواريـخ مـن طـائـرات بـدون طـيـار 
” درون” ولــكــن اخلــطــوة اجلــديــدة كــشــفــت عــن حــدوث تــغــيــيــر 
ف الــســيــاســة األمــريــكــيــة حــيــث تــهــدف إلــى ضــرب جتــمــعــات 
“الـشـبـاب” ومـراكـز تـدريـبـهـا إلحـداث أكـبـر قـدر مـن اخلـسـائر 

املمكنة . 

وتـــعـــتـــزم واشـــنـــطـــن ف خـــطـــوتـــهـــا األخـــيـــرة إشـــعـــار احلـــكـــومـــة 
الــصــومــالــيــة بــاملــســانــدة األمــنــيــة درءا خلــطــر الــشــبــاب بــعــد أن 
حـقـقـت ف اآلونـة األخـيـرة جنـاحـات ف إحلـاق خـسـائـر لـلـقـوات 
اإلفــريــقــيــة, عــلــمــا بــأن اخلــبــراء الــعــســكريــي األمــريــكــيــي ظــلــوا 
يـعـمـلـون سـرا ف الـصـومـال مـنـذ حـوالـي 2007 حـسـبـمـا أعـلـن 

مسئول أمريكي عام 2014م. 

وتــســانــد وحــدات الــعــلــمــيــات اخلــاصــة األمــريــكــيــة الــتــي يــصــل 
تعداد أفراد 50 جنديا بعثة أميصوم. 

ويــــقــــول خــــبــــراء أجــــانــــب إن عــــلــــى اجملــــتــــمــــع الــــدولــــي مــــســــانــــدة 
احلـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة لـــتـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مـــشـــكـــلـــة اجلـــمـــاعـــات 

اإلسالمية املقاتلة. 

وبــالــنــســبــة لــلــتــوقــيــت فــإن اخلــطــوة األمــريــكــيــة جــاءت ف وقــت 
تــعــانــي الــقــوات األفــريــقــيــة الــتــي حـــاربــت بــالــوكــالــة عــن أوربــا 
وأمـريـكـا ضـعـفـا شـديـدا بـعـد أن تـلـقـت هـجـمـات مـوجـعـة خـالل 
األشـــهـــر الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـــيـــة , وقـــد اســـتـــعـــادت حـــركـــة الـــشـــبـــاب 
الـــعـــديـــد مـــن املـــدن بـــعـــد انـــســـحـــاب قـــوات االحتـــاد األفـــريـــقـــي 
خـارج الـعـاصـمـة ومـن ثـم تـشـعـر الـبـعـثـة اإلفـريـقـيـة بـالـفـشـل إزاء 
حتــقــيــق أي جنــاح مــلــمــوس ف مــضــمــار إضــعــاف قــوة احلــركــة 

واحلد من نشاطها. 

ومـن جـهـة أخـرى فـإن الـغـارتـي األخـيـرتـي الـلـتـي أعـلـنـت عـنـهـا 
وزارة الـدفـاع األمـريـكـيـة ( الـبـنـتـاجـون) مبـثـابـة رسـالـة قـويـة إلـى 

احلــــركــــة بــــأن الــــواليــــات املــــتــــحــــدة تــــخــــصــــص أجــــهــــزة مــــراقــــبــــة 
شـديـدة لـتـحـركـات قـوات احلـركـة ووحـداتـهـا أثـنـاء الـتـدريـبـات أو 
ف طــريــقــهــا لــشــن الــهــجــمــات وبــالــتــالــي فــإن عــلــيــهــا أن حتــســب 
ألــف حــســاب لــشــن غــارات بــقــوات كــثــيــفــة عــلــى ثــكــنــات قــوات 
الـبـعـثـة اإلفـريـقـيـة, كـمـا أن ألمـريـكـا شـبـكـات جتـسـس ومـصـادر 

متدها باألخبار من داخل جنود احلركة. 

وأخـيـرا فـإن الـتـحـرك األمـريـكـي األخـيـر يـأتـي ف ظـل سـيـطـرة 
مــخــاوف جــديــة عــلــى قــادة الــدول املــســاهــمــة بــقــوات ف بــعــثــة 
أمـيـصـوم بـعـد الـهـجـمـات املـتـكـررة عـلـى الـقـوات اإلفـريـقـيـة ممـا 
خــلــق الــرعــب ف الــبــعــثــة اإلفــريــقــيــة بــل إن ثــمــة مــخــاوف جــديــة 
مــن تــخــطــيــط احلــركــة لــهــجــمــات أخــرى ذات تــأثــيــر كــبــيــر ف 
الــــدول اإلفــــريــــقــــيــــة املــــســــاهــــمــــة بــــقــــوات ف بــــعــــثــــة أمــــيــــصــــوم 

بالصومال . 

البتناغون: هاجمنا قاعدتي للشباب   

وأعــلــنــت واشــنــطــن أنــهــا شــنــت غــارات جــويــة عــلــى قــاعــدتــي 
إحـــداهـــمـــا ف قـــريـــة أوديـــغـــلـــى Awdheegle مبـــحـــافـــظـــة 
شـبـلـلـى الـسـلـفـى عـلـى بـعـد 50 كـم جـنـوب الـعـاصـمـة مـقـديـشـو, 
كـــمـــا ت شـــن غـــارات جـــويـــة بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات احلـــربـــيـــة, 
والــــطــــائــــرات بــــدون طــــيــــار عــــلــــى قــــاعــــدة راســــو Raso وهــــي 
قـاعـدة تـدريـب لـلـحـركـة عـلـى بـعـد 120كـم شـمـال الـعـاصـمـة ممـا 
أســفــر عــن مــقــتــل أكــثــر مــن 150 مــن املــقــاتــلــي االســالمــيــي. 
وقــال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع األمــريــكــيــة( الــبــنــتــاغــون) 
Jeff Davis إن املـــــقـــــاتـــــلـــــي كـــــانـــــوا ف حـــــفـــــل تـــــخـــــرج وف 
طـريـقـهـم لـشـن هـجـوم وشـيـك ضـد قـواعـد الـقـوات األمـريـكـيـة 
وحــلــفــائــهــم ف شــرق إفــريــقــيــا. وأضــاف إن الــواليــات املــتــحــدة 
كـــانـــت تـــراقـــب املـــعـــســـكـــر مـــنـــذ أســـبـــوعـــي. وتـــطـــلـــق طـــائـــرات 
 Chabelley جتـــســـس بـــدون طـــيـــار مـــن قـــاعـــدة شـــابـــيـــلـــلـــى

قرب العاصمة جيبوتي. 

وقـد أكـد اجلـنـرال عـلـي بـاشـا مـحـمـد عـمـر مـسـؤول صـومـالـي 
رفـــيـــع املـــســـتـــوى إلذاعـــة صـــوت أمـــريـــكـــا أن الـــقـــوات اخلـــاصـــة 
الــصــومــالــيــة والــقــوات اخلــاصــة األمــريــكــيــة قــامــت بــاالشــتــراك 
هـــجـــومـــا عـــلـــى قـــاعـــدة حـــركـــة الـــشـــبـــاب ف مـــديـــنـــة أوطـــيـــغـــلـــي. 
وأضــاف أن, شــخــصــيــات بــارزة مــن حــركــة الــشــبــاب قــتــلــوا ف 

العملية. 

دالالت الهجوم األمريكي املباشر على 
قواعد ” الشباب” 



أبو مصعب : دعاية أمريكية 

ومـن جـانـبـهـا قـالـت حـركـة الـشـبـاب إنـهـا صـدت هـجـومـا عـلـى 
إحـدى قـواعـدهـا ف جـنـوب الـصـومـال ف وقـت مـبـكـر مـن يـوم 
األربــعــاء املــاضــي ووصــف املــتــحــدث بــاســم الــعــمــلــيــات حلــركــة 
الـشـبـاب الـشـيـخ عـبـد الـعـزيـز أبـو مـصـعـب ف حـديـث لـوكـالـة 
رويـتـرز الـعـدد املـبـالـغ فـيـه بـأنـه ” دعـايـة أمـريـكـيـة” وأضـاف 
بـأن حـركـة الـشـبـاب لـديـهـا خـبـرة كـافـيـة ملـنـع حـشـد جـمـع كـبـيـر 

من قواتها ف مكان واحد. 

وف وصــف طــريــقــة تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة األمــريــكــيــة أشــار عــبــد 
الـــعـــزيـــز إلـــى أن الـــقـــوات اخلـــاصـــة األجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى طـــائـــرتـــي 
هـلـيـكـوبـتـر دون حتـديـد جـنـسـيـة اجلـنـود املـهـاجـمـي ,وقـد ت 
الــهــجــوم بــحــلــول الــســاعــة الــواحــدة بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل ف 
مــنــطــقــة أوديــغــلــي ف مــنــطــقــة شــبــيــلــى الــســفــلــى عــلــى بــعــد 50 
كيلومترا (30 ميال) إلى اجلنوب من العاصمة مقديشو . 

وقــال كــانــوا مــلــثــمــي ويــتــكــلــمــون بــلــغــات أجــنــبــيــة وقــد أحــبــط 
الهجوم أن نحدد هوية املهاجمي وجنسياتهم. 

هـــذا, وقـــد أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أمـــريـــكـــيـــون وصـــومـــالـــيـــون يـــوم 
االثـنـي املـاضـي أن خـمـسـة مـن قـادة حـركـة الـشـبـاب قـتـلـوا ف 
هـجـوم الـسـبـت, مـن بـيـنـهـم مـحـمـد مـرى مـحـافـظ إقـلـيـم هـيـران 
للحركة , ويوسف علي أوغاس رئيس هيران السابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
الـــشـــبـــاب, ولـــكـــن ظـــهـــورمـــحـــمـــد عـــلـــي مـــرى عـــلـــنـــا ف قـــريـــة 
بـوقـاقـبـلـي qabe-Buqa  مـثـل مـفـاجـأة بـعـد اإلعـالن عـن 
مــقــتــل الــقــائــد, ورفــض مــرى الــدعــوى األمــريــكــيــة ووصــفــهــا 
بـأنـهـا أكـاذيـب ودعـايـة أثـنـاء حـديـث لـه إلـى حـشـد مـن الـنـاس 
جتـمـعـوا ملـشـاهـدة إعـدام رجـل قـالـت اجلـمـاعـة إنـه جـنـدي ف 

احلكومة الصومالية. 

 مخاوف من انتشار اجلماعات املناهضة لهيمنة أمريكا 

وأيـــــضـــــا فـــــإن الـــــواليـــــات املـــــتـــــحـــــدة األمـــــريـــــكـــــيـــــة تـــــهـــــدف مـــــن 
تـــصـــعـــيـــدهـــا احلـــالـــي مـــكـــافـــحـــة انـــتـــشـــار الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة, 
وتـطـويـقـهـا ف بـلـدان األطـراف مـثـل نـيـجـيـريـا وشـرق إفـريـقـيـا, 
وقـد أثـار وصـول الـدولـة اإلسـالمـيـة ف لـيـبـيـا مـخـاوف مـن أن 
ميـتـد وجـود اجملـمـوعـة إلـى دول شـمـال أفـريـقـيـا وشـرق الـقـارة 
, وتـــســـعـــى أمـــريـــكـــا لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون ذلـــك , وتـــقـــوم  الـــقـــوات 
األمـريـكـيـة اآلن مـكـافـحـة تـنـظـيـم الـقـاعـدة ف مـالـي والـنـيـجـر 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو, كــــمــــا حتــــارب بــــوكــــو حــــرام ف نــــيــــجــــيــــريــــا 
والــكــامــيــرون وتــشــاد, وحــركــة الــشــبــاب ف الــصــومــال وكــيــنــيــا, 

أي أن احلــرب أصــبــحــت مــتــعــددة اجلــبــهــات ضــد املــقــاتــلــي 
اإلسالمي الذين يشكلون تهديدا لهيمنتها وحللفائها. 

وتــــنــــشــــر الــــواليــــات املــــتــــحــــدة عــــددا صــــغــــيــــرا مــــن املــــدربــــي 
واملـــســـتـــشـــاريـــن مـــع االحتـــاد األفـــريـــقـــي – الـــكـــيـــنـــي ف املـــقـــام 
األول – الـقـوات ف الـصـومـال. وقـال مـسـؤولـو وزارة الـدفـاع 
أن املـهـمـة الـعـسـكريـة لـالحتـاد األفـريـقـي ف الـصـومـال مـثـال 

جيد للعمل مع شركاء محليي لتعزيز األمن 

وقـــال أرنـــســـت ســـكـــرتـــيـــر ف الـــبـــيـــت األبـــيـــض ” إن الـــتـــحـــرك 
اجلــديــد يــحــد مــن قــدرة الــشــبــاب عــلــى حتــقــيــق أهــدافــهــا ف 
الـصـومـال, مبـا ف ذلـك جتـنـيـد أعـضـاء جـدد, ووضـع قـواعـد 

والتخطيط لهجمات على الواليات املتحدة,” 

وأصــــر أرنــــســــت عــــلــــى أن الــــغــــارات اجلــــويــــة الــــتــــي تــــنــــفــــذهــــا 
طـائـرات أمـريـكـيـة تـعـطـي أولـويـة شـديـدة لـتـجـنـب سـقـو ضـحـايـا 
مـدنـيـي ألسـبـاب أخـالقـيـة قـائـال: ” إن املـنـظـمـات املـتـطـرفـة 
مــثــل الــشــبــاب تــســتــخــدم مــقــتــل املــدنــيــي األبــريــاء لــتــجــنــيــد 
أعضاء إضافيي وإثارة مشاعر معادية لواليات املتحدة “. 

مـــســـتـــشـــارة أوبـــامـــا: ســـنـــلـــتـــزم بـــالـــشـــفـــافـــيـــة ف اإلعـــالن عـــن 
ضحايا هجماتنا 

وادعـــى الـــبـــيـــت األبـــض أن الـــغـــارة اجلـــديـــدة هـــي األهـــم مـــن 
نـوعـهـا مـنـذ سـبـتـمـبـر عـام 2014, عـنـدمـا قـتـل زعـيـم اجلـمـاعـة 
أحـمـد عـبـدي جـودانـي إثـر غـارة طـائـرة بـدون طـيـار أمـريـكـيـة 

الذين كان يعتبر أحد أكثر املطلوبي ف أفريقيا. 

وقـــــد جـــــاء إعـــــالن وزارة الـــــدفـــــاع األمـــــريـــــكـــــيـــــة لـــــلـــــهـــــجـــــوم ف 
الـصـومـال تـنـفـيـذ لـوعـد إدارة أوبـامـا الـتـي أعـلـنـت أنـهـا تـخـطـط 
ف املـسـتـقـبـل لـتـكـون أكـثـر شـفـافـيـة حـول عـدد مـن اإلصـابـات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــن اســـتـــخـــدام الـــضـــربـــات ملـــكـــافـــحـــة اإلرهـــاب ف 
مــنــاطــق احلــرب ف اخلــارج .وقــالــت لــيــزا مــونــاكــو, مــســتــشــار 
مـكـافـحـة اإلرهـاب واألمـن الـداخـلـي لـلـرئـيـس أوبـامـا إنـه سـيـتـم 
االفــراج عــن تــقــريــر “ف األســابــيــع املــقــبــلــة” عــلــى عــدد مــن 
اإلصـابـات الـنـاجـمـة عـن الـغـارات مـنـذ تـولـى أوبـامـا مـنـصـبـه- 
حـسـب صـحـيـحـفـة نـيـو يـورك تـاميـس, اإلثـنـي املـاضـي(07/

مارس)



مستقبل اجليش الصومالي… الفرص والتحديات 

مـــــــــــقـــــــــــديـــــــــــشـــــــــــو (مـــــــــــركـــــــــــز 
مــــقــــديــــشــــو)- أكــــد رئــــيــــس 
اجلـــمـــهـــوريـــة حـــســـن شـــيـــخ 
مــــــحــــــمــــــود أن احلــــــكــــــومــــــة 
تــســعــى لــتــحــقــيــق حــصــول 
املــــــرأة عــــــلــــــى حــــــقــــــوقــــــهــــــا 
الــســيــاســيــة ف مــؤســســات 

الدولة. 
وقـــال رئـــيـــس اجلـــمـــهـــوريـــة 
خـــــــــالل مـــــــــشـــــــــاركـــــــــتـــــــــه ف 
اجــــتــــمــــاع حــــول دور املــــرأة 
ف الــــــســــــيــــــاســــــة إن املــــــرأة 
الــصــومــالــيــة تــعــلــب حــالــيــا 
دورا ف الــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــة 

السياسية ف البالد. 
واضــــــــاف أن احلــــــــكــــــــومــــــــة 
تـــعـــمـــل مـــن إجـــل رفـــع دور 
املــــــرأة, مــــــشــــــيــــــرا إلــــــى أن 

عـــــــزم احلـــــــكـــــــومـــــــة عـــــــلـــــــى 
حــصــول املــرأة عــلــى %30 
مـن املـقـاعـد ف مـؤسـسـات 

الدولة. 
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن املــــرأة 
الـصـومـالـيـة خـصـصـت لـهـا 
30% مـن مـقـاعـد مـجـلـس 
الــنــواب ومــجــلــس الــشــيــوخ 
كــــــمــــــا جــــــاء ف الــــــقــــــرارات 
الــــــــصــــــــادرة مــــــــن مــــــــؤمتــــــــر 
مــنــتــدى الــتــشــاور الــوطــنــي 
ف مــــــــقــــــــديــــــــشــــــــو بــــــــشــــــــأن 
االنــتــخــابــات ف الــبــالد ف 
نهاية شهر يناير املاضي. 
ويــتــوقــع أن حتــصــل املــرأة 
نـــســـبـــة مـــن املـــقـــاعـــد أكـــثـــر 
مـــــن  مـــــقـــــاعـــــد الـــــبـــــرملـــــان 

احلالي.

مــقــديــشــو (مــركــز مــقــديــشــو)- 
أعــلــنــت إدارة مــحــافــظــة بــنــادر 
الــــــيــــــوم األحــــــد عــــــن انــــــتــــــهــــــاء 
عــمــلــيــات تــرمــيــم شــارع يــربــط 
بـي مـيـنـاء مـقـديـشـو والـقـصـر 

الرئاسي. 

وعـقـدت مـنـاسـبـة افـتـتـاح هـذا 
الـــشـــارع صـــبـــاح الـــيـــوم األحـــد 
ف الــــــعــــــاصــــــمــــــة مــــــقــــــديــــــشــــــو 
وشــارك فــيــهــا مــســؤولــون مــن 
إدارة مــحــافــظــة بــنــادر وعــلــى 
مــــــقــــــدمــــــتــــــهــــــم رئــــــيــــــس اإلدارة 

يوسف حسي جمعاله. 

ودعــا رئــيــس إدارة مــحــافــظــة 
بــــنــــادر ف كــــلــــمــــة ألــــقــــاهــــا ف 

املـــنـــاســـبـــة ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة 
مــــقــــديــــشــــو إلــــى املــــشــــاركــــة ف 

إعادة إعمار البالد. 

وذكــــــر رئــــــيــــــس إدارة نــــــاحــــــيــــــة 
حـــمـــر جـــجـــب أحـــمـــد عـــثـــمـــان 
طـــــوري أن عـــــمـــــلـــــيـــــة تـــــرمـــــيـــــم 
الـشـارع بـدأت ف الـعـاشـر مـن 

شهر فبراير املاضي. 

وكــانــت إدارة مــحــافــظــة بــنــادر 
أطـــــلـــــقـــــت ســـــابـــــقـــــا مـــــشـــــروعـــــا 
إلعــــادة إعــــمــــار الــــبــــالد حتــــت 
شـــــــــعـــــــــار “ســـــــــاهـــــــــم ف بـــــــــنـــــــــاء 

وطنك”.

رئيس اجلمهورية :  احلكومة تسعى حلصول 
املرأة على حقوقها السياسية 

إعادة ترميم شارع يربط ميناء مقديشو 
بالقصر الرئاسي 

اخبـــــار متنوعــة 

بــــيــــدوا (مــــركــــز مــــقــــديــــشــــو)- أعــــلــــنــــت إدارة جــــنــــوب غــــرب 
الـــصـــومـــال عـــن تـــدابـــيـــر أمـــنـــيـــة جـــديـــدة ف مـــديـــنـــة بـــيـــدوا 
حـــاضـــرة مـــحـــافـــظـــة بـــاي جـــنـــوب غـــرب الـــصـــومـــال لـــتـــفـــادي 
هـجـمـات حـركـة الـشـبـاب. وأصـدرت جلـنـة أمـنـيـة تـتـكـون مـن 
وزراء ف إدارة جـــنـــوب غـــرب الـــصـــومـــال أوامـــر بـــتـــســـجـــيـــل 
زوجـات عـنـاصـر حـركـة الـشـبـاب املـقـيـمـات ف مـديـنـة بـيـدوا 

لدى السلطات األمنية. 

ودعــت الــلــجــنــة األمــنــيــة زوجــات حــركــة الــشــبــاب ف بــيــدوا 
إلـــى الـــذهـــاب ملـــراكـــز الـــشـــرطـــة لـــتـــســـجـــيـــل أســـمـــائـــهـــن ف 

محاولة ملتابعة أنشطتهن وحركاتهن ف املدينة. 

كــمــا حــذرت الــلــجــنــة ســكــان مــديــنــة بــيــدوا مــن الــتــعــامــل مــع 
عـنـاصـر حـركـة الـشـبـاب, حـيـث هـددت الـلـجـنـة مبـعـاقـبـة أي 
شـــخـــص يـــقـــدم إيـــواء لـــعـــنـــاصـــر حـــركـــة الـــشـــبـــاب ف مـــديـــنـــة 

بيدوا.  

وتـأتـي هـذه الـتـدابـيـر األمـنـيـة بـعـد هـجـمـات دامـيـة شـهـدتـهـا 
مــديــنــة بــيــدوا نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر املــاضــي وأســفــرت عــن 

مقتل 20 شخصا على األقل.

بيدوا تعلن عن تدابير أمنية جديدة 



 

اخبـــــار متنوعــة 

مــــــــــــقــــــــــــديــــــــــــشــــــــــــو (مــــــــــــركــــــــــــز 
مــقــديــشــو)- قــدم الــبــرملــان 
تـوصـيـات أمـنـيـة تـتـألـف مـن 
15 بــــــنــــــدا إلــــــى احلــــــكــــــومــــــة 
الـفـيـدرالـيـة بـعـد اسـتـجـواب 
رئـــيـــس الـــوزراء عـــمـــر عـــبـــد 
الــــــــرشــــــــيــــــــد ووزيــــــــر األمــــــــن 
الـداخـلـي عـبـد الـرزاق عـمـر 
مـحـمـد ومـديـر جـهـاز األمـن 
واخملــــابــــرات مــــؤخــــرا أمــــام 

البرملان. 
ودعــــا الــــبــــرملــــان احلــــكــــومــــة 
إلــى تــطــبــيــق قــانــون رقــم 8 
الــــــــــصــــــــــادر ف 30 مــــــــــارس 
1965 حــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــقــــــــــــــــــوق 
عــــنــــاصــــر الــــقــــوات, والــــذي 
يــــنــــص عــــلــــى كــــفــــالــــة أســــر 
ضـــــحـــــايـــــا اجلـــــنـــــود الـــــذيـــــن 
قــــتــــلــــوا أو أصــــيــــبــــوا خــــالل 

دفاعهم عن الوطن. 
وطــــــــــالــــــــــب الــــــــــبــــــــــرملــــــــــان ف 
تــوصــيــاتــه بــتــســديــد رواتــب 
عـنـاصـر الـقـوات بـاسـتـمـرار 
واحــــتــــرام وتــــقــــديــــر الــــرتــــب 
العسكــــــــــــــــــــــــــرية خالل تسديد 
الـــــــرواتـــــــب, كـــــــمـــــــا وجـــــــهـــــــت 
الــتــوصــيــات احلــكــومــة إلــى 
إجــراء تــعــديــل ف مــرتــبــات 
الـقـوات بـنـاء عـلـى الـظـروف 

املعيشية ف البالد. 
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الـــــتـــــوصـــــيـــــات 
أيــضــا تــخــصــيــص مــيــزانــيــة 
خــــــــاصــــــــة لــــــــلــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات 
االسـتـخـبـاراتـيـة والـعـمـلـيـات 
األمـــــنـــــيـــــة ضـــــمـــــن مـــــوازنـــــة 

الـدولـة, ودعـت الـتـوصـيـات 
احلــــــــكــــــــومــــــــة إلــــــــى اتــــــــخــــــــاذ 
تــــــدابــــــيــــــر لــــــفــــــك احلــــــصــــــار 
الـــــــذي فـــــــرضـــــــتـــــــه حـــــــركـــــــة 
الــــــشــــــبــــــاب عــــــلــــــى مــــــدن ف 
بعض محافظات البالد. 

وشــددت الــتــوصــيــات عــلــى 
ضـرورة مـحـاسـبـة احلـكـومـة 
الضباط العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي 
الــــذيــــن يــــتــــخــــذون قــــرارات 
لـسـحـب الـقـوات احلـكـومـيـة 
مـــــــــــن املـــــــــــدن ف الـــــــــــبـــــــــــالد, 
لــتــفــادي وقــوع املــدن ف يــد 
حركة الشباب من جديد. 
ودعــــــــــــت الــــــــــــتــــــــــــوصــــــــــــيــــــــــــات 
الـــبـــرملـــانـــيـــة احلـــكـــومـــة إلـــى 
تـــــقـــــدي ســـــيـــــاســـــات األمـــــن 
والــــــدفــــــاع ف الــــــبــــــالد إلــــــى 
الـبـرملـان ف دورتـه الـثـامـنـة, 
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلــــــــى إعــــــــداد 
احلــكــومــة مــقــتــرحـــا حـــيــال 
املـــــــنـــــــشـــــــقـــــــي عـــــــن حـــــــركـــــــة 
الــــــــشــــــــبــــــــاب ورفــــــــعــــــــه إلــــــــى 
الــــــــــــــبــــــــــــــرملــــــــــــــان ف الــــــــــــــدورة 

القادمة. 
واشـــارت الـــتـــوصـــيـــات إلـــى 
أهــمــيــة تــوضــيــح احلــكــومــة 
مهام احملاكم العسكـــــــــــــــــــــــــــــرية 
واملــــــدنــــــيــــــة لــــــتــــــفــــــادي رفــــــع 
قـضـايـا مـدنـيـة إلـى مـحـاكـم 
عسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية, كما نبهت 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات مـــــؤســـــســـــات 
األمـــن بـــتـــعـــزيـــز عـــالقـــاتـــهـــا 
وتـــــعـــــاونـــــهـــــا مـــــع مـــــخـــــتـــــلـــــف 

شرائح الشعب. 

البرملان يقدم توصيات أمنية إلى 
احلكومة 

حوار مع األستاذ عصام حسني اجلامع األمني العام 
للجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة 

أجــــرى مــــركــــز مــــقــــديــــشــــو 
حـوارا مـطـوال مـع األسـتـاذ 
عــــصــــام حــــســــي اجلــــامــــع 
املـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدوب الـــــــــــــــــدائـــــــــــــــــم 
جلـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــصـــــومـــــال 
الـفـيـدرالـيـة لـدى املـنـظـمـة 
الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة 
والـعـلـوم (ALECSO) و 
املــــــنــــــظــــــمــــــة االســــــالمــــــيــــــة 
لـلـتـربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافـة 
(ISESCO) واألمـــــــــــــــــي 
الــــعــــام لــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــربـــــيـــــة 
والــثــقــافــة والــعــلــوم, تــنــاول  
مـــــؤمتـــــر املـــــانـــــحـــــي الـــــذي 
تــســتــضــفــيــه دولــة الــكــويــت 
الــــشــــقــــيــــقــــة نــــهــــايــــة الــــعــــام 
احلــــــالــــــي لــــــدعــــــم قــــــطــــــاع 

التعليم ف الصومال. 
وشـــــرح األســـــتـــــاذ عـــــصـــــام 
اجلـــــــامـــــــع خـــــــالل احلـــــــوار 
املــراحــل واحملــطــات الــتــي 
مــــــــرت فــــــــكــــــــرة ومــــــــبــــــــادرة 
املـــؤمتـــر الـــذي يـــعـــد األول 
مـــــــن نـــــــوعـــــــه ف الـــــــعـــــــالـــــــم 
الــــعــــربــــي لــــدعــــم الــــقــــطــــاع 
الــتــعــلــيــمــي ف الــصــومــال, 
واجلـــــهـــــود الـــــتـــــي تـــــبـــــذلـــــه 
احلــــكــــومــــةالــــصــــومــــالــــيــــة, 
والــــــــــــفــــــــــــريــــــــــــق الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــي 
املــتــخــصــص املــســؤول عــن 

املـــهـــام الـــفـــنـــيـــة املـــتـــعـــلـــقـــة 
مبــؤمتــر املــانــحــي الجنــاح 
هـــــــــــذا املـــــــــــؤمتـــــــــــر والـــــــــــذي 

يشرفه املندوب. 
كـمـا تـطـرق األسـتـاذ جـامـع 
املـنـدوب الـدائـم لـلـصـومـال 
لــــدى املــــنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة 
لـلـتـربـيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم 
و   (A L E C S O )
املــــــنــــــظــــــمــــــة االســــــالمــــــيــــــة 
لـلـتـربـيـة والـعـلـوم والـثـقـافـة 
(ISESCO) واألمـــــــــــــــــي 
الــــعــــام لــــلــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة لـــــلـــــتـــــربـــــيـــــة 
والــــــثــــــقــــــافــــــة والــــــعــــــلــــــوم ف 
حـــــــــواره إلـــــــــي الـــــــــبـــــــــرامـــــــــج 
واملــــشــــروعــــات الــــتــــنــــمــــويــــة 
الـــتـــي ســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا ف 
املـــــؤمتـــــر, وكـــــيـــــف ســـــيـــــتـــــم 
تــــــوزيــــــعــــــهــــــا عــــــلــــــى كــــــافــــــة 
األقـــــــــالـــــــــيـــــــــم واملـــــــــنـــــــــاطـــــــــق 
الــــصــــومــــالــــيــــة بــــاإلضــــافــــة 
إلـــــــــي مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــــــن 
الــقــضــايــا تــتــعــلــق بــتــطــويــر 
الــــقــــطــــاع الــــتــــعــــلــــيــــمــــي ف 

البالد. 
 ونـــقـــدم الـــيـــكـــم االســـبـــوع 
املـقـبـل نـص احلـوار كـامـال 

إن شاء ال .



ملا ذا سجن الكاتب األستاذ عبد النور 
معلم محمد ( مال) يف مقديشو؟ 

االدكتورر محمد حسيین معلم 

مؤررخخ صومالي 

ويـــا أســـفـــى .. املـــثـــقـــفـــون والـــعـــلـــمـــاء هـــم املـــتـــضـــررون ف كـــل 
زمــان ومــكــان, وكــأنــه لــم يــنــتــهــي ف بــالدنــا عــهــد الــدكــتــوريــة 
ف  بــــعــــهــــد احلــــكــــم الــــعــــســــكــــري ومــــروراً  واجلــــبــــروت, بــــدءاً 
الــــفــــتــــرات اجلــــبــــهــــات والــــفــــصــــائــــل املــــتــــنــــاحــــرة ثــــم احملــــاكــــم 
واإلدارات احملـلـيـة, ولـم نـتـوقـع قـظ بـأنّ املـنـظـومـة احلـاكـمـة 
الـــــيـــــوم ف الـــــعـــــاصـــــمـــــة تـــــســـــجـــــن أصـــــحـــــاب األقـــــالم احلـــــرة 
واألسـاتـذة املـربـي الـذيـن أخـرجـوا أجـيـاالً وطـنـيـةً, وهـو ممـا 
ال نـــفـــهـــمـــه أبـــداً, فـــيـــا تـــرى كـــيـــف ميـــكـــن أن يـــهـــان الـــكـــاتـــب 
واملـثـقـف والـعـالـم عـلـى أيـدي اجلـهـال الـذيـن لـم يـتـدربـوا عـلـى 

حماية املواطن وحفظ كرامته. 
وإذا كـان الـيـوم األسـتـاذ عـبـد الـنـور مـعـلـم مـحـمـد الـبـيـمـالـي 
املـــشـــهـــور مبـــال ف غـــيـــابـــة الـــســـجـــون, فـــقـــد كـــان قـــبـــلـــه ف 
الـسـجـن شـيـوخـه مـثـل: الـشـيـخ مـحـمـد مـعـلـم حـسـن , والـشـيـخ 
عـــبـــد الـــقـــادر نـــور فـــارح والـــشـــيـــخ نـــور الـــديـــن عـــلـــي أحـــمـــد 
رحـمـهـم ال جـمـيـعـاً, وهـو ابـتـالء واخـتـبـار مـن ال سـبـحـانـه 
وتـــــعـــــالـــــى, ومـــــن ســـــن ال الـــــكـــــونـــــيـــــة وأوامـــــره الـــــقـــــدريـــــة, 
فــاحلــبــس, والــضــرب, والــتــضــيــيــق, بــل والــقــتــل, أحــب إلــى 
أولـــيـــاء ال املـــتـــقـــي وجـــنـــده اخملـــلـــصـــي مـــن الـــكـــفـــر بـــرب 
الــعــاملــي, ومــن تــعــاطــى الــرشــوة , واالنــغــمــاس ف املــوبــقــات, 
واالســـتـــعـــبـــاد لـــلـــشـــهـــوات. ســـألـــوه بـــالـــرشـــوة فـــرفـــض حـــتـــى 
إِلَــيَّ  أَحَــبّ  الــسّــجْــنُ  الــصــمــود, وف لــســان حــالــه يــقــول “رَبّ 
”, هــــددوا بــــأحــــكــــام قــــاســــيــــة إذا لــــم  ـــا يَــــدْعُــــونَــــنِــــي إِلَــــيْــــهِ ممِـَّ
يـسـتـجـب بـاملـطـلـب الـرشـوي, وتـلـى ف جـوف الـلـيـل واحلـراس 
نـيـام قـولـه تـعـالـى: “فَـاقْـضِ مَـا أَنـتَ قَـاضٍ إمِنََّـا تَـقْـضِـي هَـذِهِ 

احلَْيَاةَ الدّنْيَا”. 
وكـاتـبـنـا األسـتـاذ عـبـد الـنـور مـعـلـم مـحـمـد ( مـال) مـؤرخ درس 
الـتـاريـخ ف جـامـعـة إفـريـقـيـا الـعـاملـيـة, وقـد قـرأ املـوسـوعـات 
الـتـاريـخـيـة الـتـي تـنـاولـت سـجـون الـعـظـمـاء واجملـدديـن الـذيـن 
يـراهـم أحـسـن مـنـه وأفـضـل بـكـثـيـر, بـدءاَ بـسـيدنـا يـوسـف بـن 
يــعــقــوب بــن إســحــاق بــن إبــراهــيــم عــلــيــهــم الــســالم, ومــروراً 
بــأبــي الــعــبــاس أحــمــد ابــن تــيــمــيــة احلــرانــي, مــفــتــى األنــام, 
راهــــب الــــلــــيــــل, فــــارس الــــنــــهــــار, قــــائــــد اجلــــيــــوش, وحــــارس 
الـــثـــغـــور, والـــذي ســـجـــن قـــرابـــة ســـبـــع مـــرات, ويـــردد قـــولـــتـــه 
املــشــهــورة: “مــا يــفــعــل أعــدائــي بــي? إن جــنــتــي وبــســتــانــي ف 
صـــــدري.. إن قـــــتـــــلـــــي شـــــهـــــادة, وســـــجـــــنـــــي خـــــلـــــوة, ونـــــفـــــيـــــي 
سـيـاحـة”, ومـع هـذا الـظـلـم والـعـنـف فـكـان احلـق يـغـلـب عـلـي 

الباطل وف كل مرة. 
مال بي فكي كماشه 

بــاألمــس اغــتــال املــطــرفــون اإلرهــابــيــون بــعــمــه الــســيــد مــحــي 
الـديـن مـحـمـد حـاج إبـراهـيـم رئـيـس الـلـجـنـة املـركـزيـة حلـزب 
املؤمتر الصومالي (كُلَن) ووزير الدفاع السابق رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ال, والـيـوم هـو نـفـسـه يـقـبـع ف الـسـجـن احلـكـومـي, ولـو كـان 
يــــعــــرف أن حــــالــــه ســــؤول إلــــى ذلــــك الســــتــــمــــر عــــلــــى أرض 
مـــن أرض ال حتـــتـــرم األحـــرار  احلـــرمـــي الـــشـــريـــفـــي, بـــدالً 
وأصـحـاب الـنـفـوس الـعـالـيـة. وأغـرب مـن كـل ذلـك الـسـكـوت 
الــتــي مــارســت الــصــحــافــة الــصــومــالــيــة بــألــوانــهــا اخملــتــلــفــة, 
وخـــاصـــة تـــلـــك الـــتـــي تـــنـــادي مـــنـــاصـــرة الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة 
بـــســـجـــن زمـــيـــلـــهـــم ف  واإلســـالمـــيـــة الـــتـــي لـــم حتـــرك ســـاكـــنـــاً 
الــدرب واملــهــنــة, الــكــاتــب األســتــاذ عــبــد الــنــور مــعــلــم مــحــمــد 
“مـــال “ولـــو كـــان صـــاحـــبـــنـــا مـــن أصـــحـــاب الـــشـــر والـــفـــتـــنـــة 
لـقـامـت الـدنـيـا ولـم تـقـعـد. وأقـول لـصـاحـبـنـا أصـبـر كـمـا صـبـر 
أهـل الـعـزائـم والـهـمـم الـعـالـيـة, وتـذكـر قـول حـبـيـبـنـا صـلـى ال 
عـلـيـه وسـلـم الـقـائـل: “أشـد الـنـاس بـالء األنـبـيـاء, ثـم األمـثـل 

فاألمثل”.  
وف آخـــر شـــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر ف الـــعـــام املـــنـــصـــرم تـــنـــاول قـــلـــمـــه 
الـــفـــيـــاض أســـبـــاب فـــرار الـــســـجـــنـــاء مـــن ســـجـــن الســـعـــانـــود 
املـــركـــزي, ولـــم يـــكـــن يـــعـــرف بـــأنـــه ســـوف يـــحـــل ضـــيـــفـــاً عـــلـــى 
الـــســـجـــن , ولـــكـــن هـــذه املـــرة ف ســـجـــون عـــاصـــمـــة األحـــرار 
والـصـمـود, لـؤلـؤة احملـيـط الـهـنـدي … مـقـديـشـو, ويـومـهـا قـام 
يــحــلــلــه أســبــاب فــرار الــســجــنــاء وهــو ال يــســتــطــيــع فــرار وال 
حـوار. وأفـاد لـنـا بـعـض تـلـك األسـبـاب والـعـوامـل الـتـي جـعـلـت 
هــؤالء يــفــرون مــن ســجــن الســعــانــود مــثــل: الــعــامــل الــقــبــلــي, 
وضـــعـــف اإلدارة, واســـتـــمـــرار الـــنـــزاع بـــي اإلدارتـــي, وســـوء 
األوضــــاع املــــعــــيــــشــــيــــة داخــــل الــــســــجــــن, والــــفــــســــاد وتــــلــــقــــي 

الرشاوي. 
ول الذر القائل: 

ال السجن يبكينا وال التبعيد 
كال, وال اإلرهاب والتهديد 

سنظل نهزأ باخلطوب جتلدا 
مهما استمر الضغط والتشديد 

والقيد مهما أحكمت حلقاته 
كسرته منا أذرع وزنود 

أدعــو ألخــيــنــا وزمــيــلــنــا األســتــاذ عــبــد الــنــور مــعــلــم  وأخــيــراً 
محمد مال بأن يفك ال أسره ويرجع ألهله ومهنته. 



معنى اإلسرائليات:  
اإلسـرائـيـلـيـات هـي كـل مـا رُوي عـن بـنـي إسـرائـيـل مـن 

كتبهم أو عن علمائهم . 
وهــي نــســبــة إلــى ” إســرائــيــل ” وتــعــنــي ف الــعــبــريــة: 
عــبــد ال , أو صــفــوة ال, قــد يُــراد بــاإلســرائــيــلــيــات 
أعــم ممّــا يُــذكــر عــن الــيــهــود, كــأخــبــار الــنــصــارى , أو 
مـا يـورد عـمّـن يـطـعـنـون ف اإلسـالم, أو مـا يـكـون مـن 

قبيل املوضوعات ف التفسير . 
واملــــــــقــــــــصــــــــود ف هــــــــذا الــــــــبــــــــحــــــــث مبــــــــصــــــــطــــــــلــــــــح ” 

اإلسرائيليات ” كلّ دخيلٍ ف التفسير.  
لـقـد تـعـرض الـتـراث اإلسـالمـي بـوجـه عـام إلـى الـدسّ 
والـتـحـريـف والـزيـادة كـمـا كـشـفـت عـن ذلـك عـديـد مـن 
الــدراســات احلــديــثــة. ولــم تــســلــم مــن ذلــك تــفــاســيــر 
الــقــرآن الــكــري, واألحــاديــث الــتــي تــنــســب إلــى ســيــد 
األولـــي واآلخـــريـــن والـــتـــي مـــنـــهـــا اآلالف بـــي مـــعـــلـــول 

سندا ومتنا وموضوعاً. 
وقــــد خــــرجــــت الــــدراســــات احلــــديــــثــــة الــــتــــي قــــام بــــهــــا 
الـــبـــاحـــثـــون بـــنـــتـــائـــج مـــرعـــبـــة ممـــا حـــشـــيـــت بـــه كـــتـــب 

التفاسير. 
فــقــد كــتــب الــبــاحــث املــصــري األســتــاذ مــحــمــد عــبــد 
اخلـــالـــق ف مـــجـــلـــة األهـــرام الـــعـــربـــي املـــصـــريـــة بـــحـــثـــا 

حتت عنوان: 
هـل نـلـقـي كـتـب الـتـفـاسـيـر ف الـبـحـر أم يـسـتـمـر صـمـت 
األزهــــر والــــعــــلــــمــــاء إزاء ســــرطــــان اإلســــرائــــلــــيــــات ف 

تفاسير القرآن? جاء فيه: 
ف مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات كــلــف الــشــيــخ عــبــد احلــلــيــم 
مـــحـــمـــود األمـــي الـــعـــام جملـــمـــع الـــبـــحـــوث اإلســـالمـــيـــة 
الـــدكـــتـــور مـــحـــمـــد أبـــو شـــهـــبـــة, أســـتـــاذ عـــلـــوم الـــقـــرآن 
واحلـــديـــث ف جـــامـــعـــة األزهـــر بـــتـــألـــيـــف كـــتـــاب حـــول 
اإلسـرائـيـلـيـات ف تـفـاسـيـر الـقـرآن الـكـري. وف أول 
مـــــارس 1971م انـــــتـــــهـــــى أبـــــوشـــــهـــــبـــــة مـــــن أول كـــــتـــــاب 
إســالمــي يــتــعــرض لــإلســرائــيــلــيــات املــدســوســة عــلــى 
اإلسـالم مـنـذ نـحـو أربـعـة عـشـر قـرنـا مـن الـزمـان لـكـنـه 
لم يكمل فكان كمن ألقى حجرا ف املياه الراكدة. 

حــاول عــلــمــاء آخــرون مــع الــشــيــخ جــاد احلــق إكــمــال 
املوضوع لكنه رأى األمر مكلفا للغاية. 

شـــكـــل اجملـــلـــس األعـــلـــى لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة جلـــنـــة 
إلعـــادة فـــحـــص الـــتـــفـــاســـيـــر الـــقـــدميـــة, وقـــد قـــرر أن 

تــكــون الــبــدايــة بــالــتــفــســيــر الــنــفــســى ثــم تــوقــف عــمــل 
اللجنة. 

ورصـــدت بـــاحـــثـــة ف جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 2500 روايـــة 
إسـرائـلـيـة ف تـفـسـيـر اإلمـام الـطـبـري, ونـشـرت وزارة 

األقاف تلك الدراسة ف كتاب جديد. 
يــــــنــــــمــــــا نــــــال بــــــاحــــــث ف كــــــلــــــيــــــة أصــــــول الــــــديــــــن عــــــن 
اإلســـرائـــلـــيـــات ف تـــفـــســـيـــر اإلمـــام الـــســـيـــوطـــي درجـــة 
الــدكــتــوراة ف جــامــعــة األزهــر فــرع أســيــوط بــعــنــوان 
( الـــدخـــيـــل ف تـــفـــســـيـــر الـــدر املـــنـــثـــور ف الـــتـــفـــســـيـــر 
بــاملــأثــور جلــالل الــديــن الــســيــوطــي) ووضــع يــده عــلــى 

كثير من اإلسرائيليات. 
وف كــــلــــيــــة دار الــــعــــلــــوم ف جــــامــــعــــة الــــقــــاهــــرة نــــالــــت 
الـــدكـــتـــورة آمـــال ربـــيـــع درجـــة الـــدكـــتـــورة عـــن دارســـة 
بــعــنــوان: اإلســرائــلــيــات ف تــفــســيــر الــطــبــري) أشــرف 
عـلـيـهـا الـدكـتـور عـبـد الـصـبـور شـاهـي ووضـعـت يـدهـا 

على 2500 نصا مشكوكا فيها. 
وعـن أسـبـاب اخـتـيـارهـا لـتـفـسـيـر الـطـبـري عـلـى وجـه 

التحديد تقول آمال: 
إن ذلـك يـرجـع إلـى أنـه أكـثـر الـتـفـاسـيـر املـتـداولـة لـدى 
املــــســــلــــمــــي, كــــمــــا أن الــــطــــبــــري كــــتــــب تــــاريــــخ املــــلــــوك 
واملـمـالـيـك, ويـغـلـب عـلـى كـتـبـه وصـف املـؤرخ وألن أكـثـر 
اإلسـرائـيـلـيـات املـدسـوسـة عـلـى اإلسـالم هـي: قـصـص 
وتـاريـخ األنـبـيـاء ونـشـوء اخلـلـق فـكـان تـفـسـيـر الـطـبـري 

هو أفضل كتب التفاسير للبحث فيها….. 
وعــن أســبــاب الــطــرح تــقــول آمــال: عــلــمــاء املــســلــمــي 
مـتـفـقـون عـلـى وجـود تـلـك اإلسـرائـيـلـيـات وخـطـورتـهـا 
عـــلـــى الـــعـــقـــل والـــفـــكـــر, وخـــاصـــة أنـــهـــا أصـــبـــحـــت أداة 
لــــضــــرب اإلســــالم, وبــــاتــــت هــــنــــاك حتــــديــــات كــــبــــيــــرة 
تـــــعـــــرض عـــــلـــــى عـــــلـــــمـــــاء األمـــــة اإلســـــالمـــــيـــــة ضـــــرورة 
الـتـكـاتـف لـتـخـلـيـص الـفـكـر والـعـقـل اإلسـالمـي مـاشـابـه 
مــــن شــــوائــــب, وأن هــــذه اخلــــرافــــات أصــــبــــحــــت مــــن 

ثوابت الدين…. 
ومــــــــن جــــــــديــــــــد نــــــــتــــــــســــــــاءل ملــــــــاذا تــــــــرك عــــــــلــــــــمــــــــاؤنــــــــا 
اإلسـرائـيـلـيـات ف تـراثـنـا ملـدة أربـعـة عـشـر قـرنـا? ومـا 
املـانـع جملـمـع الـعـلـمـاء أن يـقـوم بـتـنـقـيـة تـلـك الـتـفـاسـيـر? 
فـــــــلـــــــمـــــــاذا الـــــــتـــــــنـــــــاســـــــي مـــــــع أن املـــــــوضـــــــوع مـــــــن أهـــــــم 
املــوضــوعــات الــتــي تــنــاط بــلــجــنــة ف اجملــلــس األعــلــى 
لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة الـــذي هـــو مـــؤهـــل بـــإمـــكـــانـــاتـــه 

وأعضائه لهذ األمر.

كتب التفاسير بني سرطان 
اإلسرائليات وصمت العلماء  عبد هللا شيیخ آآددمم 



مـنـذ انـتـخـاب أحـمـد مـحـمـد إسـالن ” أحـمـد مـدوبـي” رئـيـسـا 
إلدارة جـــوبـــا النـــد ف عـــام 2013م مـــرّت إدارتـــه بـــتـــجـــاذبـــات 
وقـالقـل سـيـاسـيـة أدت إلـى أن تـنـصـب جـهـوده ف تـقـدي رؤيـة 
تـصـاحلـيـة ألبـنـاء جـوبـا النـد الـذيـن طـاملـا تـذمّـروا مـن كـيـفـيـة 
إدارة مــلــف الــبــرملــان وبــعــض املــنــاصــب الــعــلــيــا ف حــكــومــتــه, 
حـيـث سـعـى الـرئـيـس أحـمـد مـدوبـي إلـى تـخـطـي تـلـك املـشـاكل 
الـــداخـــلـــيـــة بـــتـــنـــظـــيـــم مـــؤمتـــر تـــشـــاوري يـــشـــمـــل كـــل الـــقـــبـــائـــل 

القاطنة ف املناطق الثالث التى تكون إدارته. 

إلــى جــانــب ذلــك ظــل أحــمــد مــذوبــي مــن جــهــة أخــرى يــواجــه 
حــركــة الــشــبــاب املــســيــطــرة عــلــى مــدن حــيــويــة ف مــحــافــظــتــي 
جــوبــا الــعــلــيــا وجــذو, وف ظــل هــذه الــزوبــعــة الــداخــلــيــة الــتــى 
أحـــــمـــــد مـــــذوبـــــي مـــــن  متـــــر بـــــهـــــا إدارة جـــــوبـــــا النـــــد لـــــم يـــــكـــــلّ 
املــســاهــمــة ف املــؤمتــرات الــتــشــاوريــة الــتــى عــقــدت ملــنــاقــشــة 
طـرح مـوقـف سـيـاسـي مـوحـد إزاء االنـتـخـابـات املـزمـع عـقـدهـا 
ف 2016م, وقــد لــعــب دورا كــبــيــرا ف إجنــاح تــلــك املــؤمتــرات 
ال ســــيــــمــــا الــــنــــســــخــــة األخــــيــــرة الــــتــــى عــــقــــدت ف الــــعــــاصــــمــــة 

مقديشو. 

جنـــاحـــات حتـــســـب إلدارة جـــوبـــاالنـــد ال تـــقـــف عـــنـــد اجلـــانـــب 
الـسـيـاسـي واألمـنـي فـحـسـب بـل تـتـخـطـاهـمـا لـتـصـل إلـى هـمـوم 
اجملـتـمـع واملـواطـنـي, نـحـاول اسـتـعـراضـا سـريـعـاً جلـانـب مـنـهـا 

ف احملاور اآلتية: 

التطورات السياسية: 

افـتـتـح ف مـديـنـة كـسـمـايـو مـؤمتـرا تـصـاحلـيـا لـلـقـبـائـل الـسـاكـنة 
ف إدارة جـــوبـــا النـــد ف 24 مـــن فـــبـــرايـــر املـــاضـــي كـــخـــطـــوة 
لــتــقــرّيــب وجــهــات الــنــظــر املــتــبــايــة بــي ســيــاســيــي إدارة جــوبــا 
النــد. وشــارك ف املــؤمتــر عــدد مــن أبــرز املــعــارضــي لــلــنــظــام 

احلاليّ. 

والـهـدف األسـاسـيّ لـلـمـؤمتـر هـو: دمـج الـقـبـائـل احملـتـجـة عـلـى 
عـلـى مـا اعـتـبـرتـه “الـتـهـمـيـش” أحـمـوتـقـلـيـل حـصـص متـثـيـلـهـا 
ف اإلدارة احلـالـيـة مـقـارنـة مـع مـا يـقـتـضـيـه حـجـمـهـا وثـقـلـهـا 
ف املـنـطـقـة, ومـن املـتـوقـع أن تـؤدّي هـذه املـسـاعـى إلـى تـوافق 
بي اإلدارة وقبائل املنطقة حول القضايا محل االختالف. 

وذكـــر الـــبـــاحـــث ف مـــركـــز مـــقـــديـــشـــو لـــلـــبـــحـــوث والـــدراســـات 
إدارة جــــوبــــا النــــد حــــقــــقــــت تــــطــــورا  عــــبــــدال حــــســــي: ” أنّ 
سـيـاسـيـا مـلـحـوظـا ف الـفـتـرة األخـيـرة, بـعـد أن اتـسـع صـدرهـا 
لـلـم شـمـل كـثـيـر مـن الـفـرقـاء الـسـيـاسـي املـعـارضـي لـسـيـاسـة 
جـــوبـــا النـــد عـــبـــر مـــســـاع كـــان آخـــرهـــا املـــؤمتـــر الـــتـــصـــاحلـــي 

لــقــبــائــل جــوبــا النــد الــذي عــقــد ف كــســمــايــو حــاضــرة اإلقــلــيــم 
ملــعــاجلــة بــعــض املــلــفــات مــحــور اخلــالف بــي اإلدارة وممــثــلــي 

بعض القبائل ف املنطقة”. 

وأضــــاف األســــتــــاذ عــــبــــدال :”إن إدارة إقــــلــــيــــم جــــوبــــا النــــد 
أصــبــحــت رائــدة اإلدارات اإلقــلــيــمــيــة بــفــضــل حــنــكــة قــادتــهــاـ 
ممـــا ســـاهـــم ف حتـــســـن عـــالقـــاتـــهـــا مـــع األطـــراف اخملـــتـــلـــفـــة 
احملــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة, والــتــي أدت إلــى اســتــقــطــاب 
اهــتــمــام املــانــحــي الــدولــيــي, حــيــث يــجــري الــتــخــطــيــط حــالــيّــاً 
لـتـنـفـيـذ مـشـاريـع حـيـويـة ومـجـديـة جملـتـمـع جـوبـا النـد مـن بـيـنـهـا 
مــشــروع الــتــعــلــيــم اجملــانــي الــذي هــو قــيــد الــتــنــفــيــذ ف فــتــح 

مدارسه”. 
التطورات األمنية: 

حــتــى اآلن اســتــأثــرت “كــســمــايــو” حــاضــرة اإلقــلــيــم بــجــهــود 
تـثـبـيـت األمـن مـن قـبـل إدارة جـوبـا النـد , وقـد آتـت أكـلـهـا كـمـا 
يــبــدو, حــيــث جنــحــت هــذه اجلــهــود ف  خــلــق بــيــئــة آمــنــة ف 
مـديـنـة كـسـمـايـو بـحـيـث صـارت صـاحلـة السـتـضـافـة الـفـعـالـيـات 
الـــســـيـــاســـيـــة واملـــؤمتـــرات. وقـــد أقـــيـــم فـــيـــهـــا إحـــدى فـــعـــالـــيـــات 
املـــؤمتـــر الـــتـــشـــاوري حـــول رؤيـــة اإلنـــتـــخـــابـــات 2016م والـــذي 
شــــارك فــــيــــه مــــســــؤولــــون رفــــيــــعــــو املــــســــتــــوى مــــن احلــــكــــومــــة 
الــفــيــدرالــيــة وواليــة بــونــت النــد وجــنــوب غــرب الــصــومــال إلــى 
جـانـب جـوبـاالنـد اإلدارة املـضـيـفـة, وقـد مـرّت هـذه الـفـعـالـيـات 
بــســالم دون أن تــســجّــل حــوادث أمــنــيــة. ممــا يــدل عــلــى مــدى 
األمـــن الـــتـــى تـــتـــمـــتـــع بـــه املـــديـــنـــة. بـــيـــد أنّـــه ممـــا يـــؤخـــذ عـــلـــى 
اإلدارة احلــــالــــيــــة عــــدم إبــــداء تــــوجــــه نــــحــــو اســــتــــرجــــاع املــــدن 
احلــيــويــة مــن اإلقــلــيــم خــارج ســيــطــرتــهــا الــتــى تــســيــطــر عــلــيــهــا 

حركة الشباب الصومالية. 

ويـــرى املـــراقـــبـــون أن اإلدارة احلـــالـــيـــة لـــم تـــتـــجـــاوز ضـــواحـــي 
كــســمــايــو ولــم تــقــم حــتّــى اآلن اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة حــقــيــقــيــة 
الســتــعــادة املــدن الــتــى تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــة الــشــبــاب, غــيــر 
بـعـيـد عـن مـديـنـة كـسـمـايـو مـثـل مـديـنـة جـمـامـي الـتـى تَـبـعـد مـن 
كـــســـمـــايـــو 60كـــم فـــقـــط, ممـــا يـــســـهـــل عـــلـــى احلـــركـــة تـــنـــفـــيـــذ 
ضـربـات مـبـاغـتـة ف أي مـديـنـة مـن مـدن اإلقـلـيـم مبـا ف ذلـك 
كـــســـمـــايـــو نـــفـــســـهـــا, لـــذلـــك ال يـــســـتـــبـــعـــد املـــراقـــبـــون أن تـــتـــكـــرر 
األحــداث الــتــى وقــعــت ف مــديــنــة عــيــل عــدي ف وقــت ســابــق 

من هذا العام ف مدن أخرى ف اإلقليم. 

جوباالند…تقدم ملحوظ 
وإجنازات على األرض 

محمد سيیعد مريي : باحث في االمركز 



وبـــهـــذا فـــإنّ أمـــن كـــســـمـــايـــو ال يـــنـــفـــصـــل عـــن أمـــن املـــنـــاطـــق 
األخـرى ف اإلقـلـيـم, ومـا لـم تـكـن هـذه املـنـاطـق ف سـيـطـرة 
إدارة جـوبـا النـد فـإنّ األمـن ف أي مـنـطـقـة أخـرى ال يـعـدو 
أن يــكــون شــكــلــيًّــا هــشًّــا وقــابــال لــلــتــداعــي. وإن مــدى تــطــور 
جـوبـا النـد وتـنـمـيـتـهـا مـرهـونُ بـبـث األمـن ف املـنـاطـق الـتـابـعـة 
لـهـا, واسـتـعـادة املـدن الـتـى تـسـيـطـر عـلـيـهـا حـركـة الـشـبـاب, 
تــدعــيــم املــنــجــز األمــنــي ف كــســمــايــو يــجــب  لــذا وحــتــى يــتــمّ 
على جوبا الند أن جتعل شغلها الشاغل ف املرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الــقــادمــة كــيــفــيــة تــأســيــس جــيــش قــويّ, وتــقــويــة أجــهــزتــهــا 
األمـنـيـة مبـا يـجـعـلـهـاقـادرة عـلـى حـفـظ املـكـتـسـبـات املـيـدايـنة 

وحفظ األمن ف األقليم”. 

التعليم ف جوبا الند: 

تــوجــد جــامــعــتــان ف مــديــنــة كــســمــايــو][1][ حــالــيــا, وتــشــهــد 
املــدارس تــزايــداً ف أعــداد الــطــالب املــقــبــولــي مــنــذ قــيــام 
اإلدارة احلـالـيـة لـإلقـلـيـم, وقـد وضـع مـؤخّـرا حـجـر األسـاس 
ملـدرسـة حـكـومـيـة مـتـطـورة مـجـانـيـة هـي األول مـن نـوعـهـا ف 
الــصــومــال مــنــذ انــهــيــار احلــكــومــة املــركــزيــة, والــتــى متــولــهــا 
األم املـتـحـدة وقـد شـارك ف حـفـلـة وضـع حـجـر األسـاس 
لـلـمـدرسـة وكـيـل األم املـتـحـدة ف الـصـومـال مـيـشـل كُـريـفـون 
وعـــدد مـــن أعـــضـــاء ادارة جـــوبـــا النـــد ووزراء مـــن حـــكـــومـــة 

الصومال الفيدرالية. 

وحـدثـنـا األسـتـاذ اجلـامـعـي إبـراهـيـم عـبـدالـقـادر عـن وضـع 
الـتـعـلـيـمـي ف االقـلـيـم حـيـث  قـال: “ال تـزال إدارة جـوبـاالنـد 
تــبــهــر اجملــتــمــع الــصــومــالــي بــخــطــواتــهــا الــســريــعــة نــحــو بــنــاء 
مــــجــــتــــمــــع مــــتــــمــــيــــز, وحتــــقــــيــــق الــــتــــقــــدّم ف كــــافــــة اجملــــاالت 
الـتـنـمـويـة مـعـبـرة عـن اتـبـاعـهـا اسـتـراتـيـجـيـة االعـتـمـاد عـلـى 
الــنــفــس ف الــنــهــوض بــاملــســتــوى الــتــعــلــيــمــي واالجــتــمــاعــي 

جملتمع جوباالند”. 

واضـــاف االســـتـــاذ إبـــراهـــيـــم: ” نـــســـتـــطـــيـــع تـــلـــمّـــس الـــتـــقـــدّم 
املـــلـــحـــوظ ف اجملـــال الـــتـــعـــلـــيـــمـــي ف واليـــة جـــوبـــاالنـــد مـــن 
خــــالل اإلقــــبــــال املــــتــــزايــــد عــــلــــى املــــدارس خــــصــــوصــــا بــــعــــد 
االســـتـــقـــرار الـــذي شـــهـــدتـــه الـــواليـــة ف الـــفـــتـــرة األخــــيـــرة, 
واخلـطـوات احلـكـومـيـة لـتـطـويـر الـتـعـلـيـم ف املـنـطـقـة, والـتـي 
مــــن أبــــرزهــــا اخلــــطــــوة األخــــيــــرة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا اإلدارة 
بـالـتـعـاون مـع االحتـاد األوروبـي بـوضـع حـجـر األسـاس لـبـنـاء 
مــدرســة حــكــومــيــة مــجــانــيــة, بــاإلضــافــة إلــى تــنــامــي أعــداد 
احلــــاصــــلــــي عــــلــــى الــــشــــهــــادة اجلــــامــــعــــيــــة مــــن اجلــــامــــعــــات 

احمللية” 

استشراف املستقبل: 

وممـــــا ال شـــــك فـــــيـــــه إذا اســـــتـــــمـــــرت إدارة جـــــوبـــــا النـــــد ف 
احلــــفــــاظ عــــلــــي هــــذه الــــوتــــيــــرة مــــن الــــتــــقــــدم عــــلــــي كــــآفــــة 

األصــــعــــدة الــــتــــى حتــــدثــــنــــا عــــنــــهــــا فــــإنــــهــــا تــــكــــون مــــن أجنــــح 
اإلدارات اإلقــلــيــمــيــة ف الــصــومــال, ويــقــول أحـــد مــتــابــعــي 
شــؤون جــوبــا النــد: “إن األفــضــل جلــوبــا النــد أن تــســتــمــدّ 
قـوتـهـا ووجـودهـا مـن شـعـوب املـنـطـقـة ال مـن وجـود الـقـوات 
الـكـيـنـيـة املـوجـودة ضـمـن قـوات حـفـظ الـسـالم اإلفـريـقـيـة, 
واألمـل مبـسـتـقـبـل مـشـرق ف إدارة جـوبـا النـد أمـر مـرتـبـط 
بـكـيـفـيـة تـصـرف رئـاسـة اإلدارة حـالـيـا, وأهـم عـامـل يـؤثـر ف 
مـسـقـبـل املـنـطـقـة سـلـبـا أو إيـجـابـا هـو الـعـامـل الـقـبـلـي, فـإذا 
تـــصـــرفـــت رئـــاســـة إدارة جـــوبـــا النـــد الـــيـــوم بـــحـــكـــمـــة ووفـــق 
ســيــاســة هــادئــة بــعــيــدة عــن الــظــلــم واحملــســوبــيــة واحملــابــاة 
فـسـتـكـتـسـب ثـقـة سـكـان املـنـطـقـة وتـأيـيـدهـم مبـا ميـكـنـهـا مـن 
الـــبـــقـــاء واقـــفـــة عـــلـــى قـــدمـــيـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــنـــســـحـــب الـــقـــوات 
الـكـيـنـيـة مـن الـصـومـال. أمـا إذا اعـتـمـدت الـرئـاسـة احلـالـيـة 
عـــلـــى الـــقـــوات الـــكـــيـــنـــيـــة ضـــمـــن بـــعـــثـــة االحتـــاد األفـــريـــقـــي 
لــتــحــقــيــق مــصــاحلــهــا اخلــاصــة بــصــرف الــنــظــر عــمــا يــريــده 
املـــواطـــنـــون وســـكـــان املـــنـــطـــقـــة, فـــإن األمـــر ســـيـــكـــون لـــه أثـــر 

سيء ف مستقبل املنطقة”. 

ومــــــن جــــــانــــــب آخــــــر ذكــــــر الــــــبــــــاحــــــث والــــــكــــــاتــــــب عــــــبــــــدال 
عــبــدالــقــادر آدم:” بــإمــكــانــنــا أن نــقــول أن هــنــالــك تــقــدمــاً 
مــلــحــوظــاً ف واليــة جــوبــاالنــد حتــت قــيــادة أحــمــد مــذوبــي, 
وكــذلــك هــنــاك حتــســن ف اجلــوانــب األمــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـة واملـــصـــاحلـــة, حـــيـــث إن اإلدارة 
عــمــلــت عــلــى حتــســي اجلــانــب الــعــســكــري واألمــنــي. وتــعــد 
مـــديـــنـــة كـــســـمـــايـــو عـــاصـــمـــة االقـــلـــيـــم اآلن مـــن أكـــثـــر املـــدن 
الـــصـــومـــالـــيـــة أمـــنـــاً,  وقـــلـــمـــا حتـــدث فـــيـــهـــا حـــوادث أمـــنـــيـــة, 
وفـيـمـا يـتـعـلـق بـاملـصـاحلـة فـقـد عـقـدت اإلداراة مـؤامتـرات 
مـصـاحلـة لـلـعـشـائـر الـقـاطـنـة ف اإلقـلـيم, كـان لـهـا الـفـضـل 
ف حتــقــيــق قــدر كــبــيــر مــن الــتــفــاهــمــات. كــمــاعــمــلــت اإلدارة 
عـلـى تـشـجـيـع اجلـانـب الـتـعـلـيـمـي وافـتـتـاح املـراكـز واملـدارس 

التعليمية, 
وف جـانـب الـعـالقـة مـع احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة حـسـنـت إدارة 
جـوبـاالنـد عـالقـاتـهـا مـع احلـكـومـة الـفـيـدرالـيـة. حـيـث يـعـدّ 
أحـمـد مـذوبـي مـن أهـم رؤسـاء الـواليـات الـداعـمـي لـلـسـالم 
هـــذه  والـــتـــفـــاهـــم واحلـــوار الـــصـــومـــالـــي الـــصـــومـــالـــي, وكـــلّ 
تــــســــاهــــم ف حتــــقــــيــــق إجنــــازات قــــيــــاســــيــــة ف املــــســــتــــقــــبــــل  

القادم” . 
وأخــيــرا جتــب اإلشــادة بــالــتــقــدم الــذي حــقــقــتــه جــوبــا النــد 
مـــتـــغـــلّـــبـــة عـــلـــى الـــظـــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــى تـــأســـســـت فـــيـــهـــا,  
ويــجــب أيــضــاً الــشــد عــلــى يــد قــادتــهــا ف ســعــيــهــم احلــثــيــث 
بــقــيــادة الــرئــيــس أحــمــد مــدوبــي وطــاقــمــه اإلداري ف هــذه 

املرحلة نحو تطوير اإلقليم وخدمة مجتمع جوبا الند.



تــراثــنــا ف خــطــر, وتــتــعــرض لــالنــدثــار واالنــقــراض, 
وتــكــاد تــعــفــو آثــارهــا الــريــاح. لــم يــتــبــق مــن  الــعــادات 
والـــــفـــــنـــــون  املـــــعـــــبـــــرة عـــــن هـــــويـــــة الـــــصـــــومـــــال وعـــــن 
تــاريــخــهــا, وثــقــافــتــهــا, ودرجــة تــقــدمــهــا والــتــي كــانــت 
متـتـاز بـأصـالـة املـنـبـع, واإلبـتـكـار اال الـعـدد الـقـلـيـل . 
فـقـد عـفـا عـلـيـهـا الـزمـن,  وتـخـلـى عـنـهـا الـنـاس بـعـد 
أن فـــقـــدت بـــريـــقـــهـــا  وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا, وجـــدواهـــا, وكـــل 
مـــاكـــانـــت تـــوفـــر لـــهـــا املـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة املـــعـــنـــيـــة 

بالتراث من الرعاية, والصيانة , والتسويق.  

ومـــــــن أبـــــــرز هـــــــذه الـــــــتـــــــراث  املـــــــهـــــــددة بـــــــاالنـــــــدثـــــــار 
واالنـــــــقـــــــراض, األوانـــــــي الـــــــفـــــــحـــــــاريـــــــة, والـــــــنـــــــســـــــيـــــــخ 
الـــــيـــــدوي  , واألوانـــــي املـــــصـــــنـــــوعـــــة  مـــــن اخلـــــشـــــب  
واألحـجـار, والـلـبـاس الـتـقـلـيـدي املـعـروف مـحـلـيـا بـ « 
أليندي», واألواني األخرى املصنوعة من اجللود. 

  ف املـــاضـــي  كـــانـــت لـــلـــصـــومـــال أمـــاكـــن ومـــنـــاطـــق 
تـشـتـهـر بـالـصـنـاعـات الـتـقـلـيـديـة واحلـرف الـيـدويـة , 
والتي كانت متدّ  باألسواق رغم بساطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
امــكــانــيــاتــهــا مــنــتــجــات  يــشــم مــنــهــا عــبــق املــاضــي, 
وتـعـبـر مـفـرداتـهـا عـن هـويـة وثـقـافـة  صـومـالـيـة رائـعـة  
تــســبــكــهــا وتــنــســجــهــا أيــادي وطــنــيــة  فــنــانــة  متــلــك 
خبرات ومهارات  توارثها األجيال أبا  عن جد.  

بــــلــــدات طــــنــــانــــي, وجــــلــــب  مــــركــــه , وغــــنــــدرشــــه, ف 
الـضـاحـيـة الـشـرقـيـة ملـديـنـة مـقـديـشـو  كـانـت مـن أبـر 
ز املـنـاطـق املـشـتـهـرة بـصـنـاعـة األوانـي الـفـخـاريـة  وال 
ســـــيـــــمـــــا صـــــنـــــاعـــــة الـــــقـــــدور الـــــفـــــخـــــاريـــــة واملـــــالبـــــس 
الـتـقـلـيـديـة «ألـيـنـدي» وكـانـت تـغـرق األسـواق الـشـعـبـيـة 
ف الـــعـــاصـــمـــة مـــقـــديـــشـــو  مبـــخـــتـــلـــف أنـــواع الـــقـــدور 
املـصـنـوعـة مـن الـطـي واألوانـي الـفـخـاريـة األخـرى, 
واملـــــالبـــــس الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة مـــــن اإلزار والـــــقـــــمـــــصـــــان 
والــكــوفــيــات أو الــطــاقــيــات.  لــكــن تــلــك الــبــلــدات لــم 
تــعــد الــيــوم كــمــا كــانــت ف الــســابــق, نــتــجــيــة احلــرب   
األهــلــيــة  الــتــي  انــدلــعــت ف الــصــومــال عــام 1991, 
ولــم تــعــد جتــود بــفــنــونــهــا احلــرفــيــة الــتــي اكــتــســبــت 
شــــهــــرة واســــعــــة ف جــــمــــيــــع املــــنــــاطــــق الــــصــــومــــالــــيــــة 

والبلدان اجملاورة مثل كينيا وإثيوبيا. 

لــم يــتــبــق مــن  مــصــانــع األوانــي الــفــاخــريــة واحلــرف 
الــيــدويــة  ف تــلــك الــبــلــدات اال عــدد قــلــيــل  حتــكــي 
عــن أيــام غــابــرة  كــانــت تــعــجــهــا بــاحلــركــة والــنــشــاط 
الــتــجــاري. فــمــحــمــد إبــرو إبــن ألحــد أشــهــر قــدامــي 
احلـرفـي ف قـريـة طـنـانـي, ومـنـزلـهـم ال يـزال ميـثـل 

وجهة للمتهمي باحلرف اليدوية, وعشاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
األونــي الــفــخــاريــة, حتــدث مــحــمــد عــن أيــام جــمــيــلــة 
عــاشــهــا مــع والــده خــالل الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
مــــن الــــقــــرن املــــاضــــي  وهــــو األن يــــعــــمــــل ف مــــعــــمــــل 
صــغــيــر  ال تــدر مــنــتــجــاتــه أربــاحــا كــثــيــرة كــمــا كــان 
احلـال ف املـاضـي, لـكـن يـحـصـل مـنـه مـا يـسـد رمـق 

العيش وما يكفي قوته يومه. 

أثــــرت املــــعــــارك الــــقــــبــــلــــيــــة الــــتــــي دارت  ف بــــلــــدات 
طـــنـــانـــي, وجـــلـــب  مـــركـــه,  وغـــنـــدرشـــه  الـــواقـــعـــة ف 
الـطـريـق الـسـاحـلـي بـي الـعـاصـمـة مـقـديـشـو ومـديـنـة 
مــركــه عــاصــمــة مــحــافــظــة شــبــيــلــي الــســفــلــى  خــالل 
الــســنــوات املــاضــي  ســلــبــا عــلــى الــصــنــاعــة الــيــدويــة 
فيها وتعرض سكانها إلنتهاكات خطيرة  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقى 
بــعــضــهــا إلــي جــرائــم حــرب. لــقــد نــهــب ممــتــلــكــاتــهــم 
وتــــعــــرضــــت لــــفــــتــــيــــاتــــهــــم بــــاالغــــتــــصــــاب واالعــــتــــداء 
اجلــنــســي, وتــخــضــع تــلــك الــبــلــدات حــالــيــا لــســيــطــرة 
حـركـة الـشـبـاب الـتـي فـرضـت عـلـيـهـم قـوانـي صـارمـة 
لــــم يــــألــــفــــوهــــا مــــن قــــبــــل اال أن الــــســــكــــان يــــرون أن 
الـــوضـــع األمـــنـــي أحـــســـن ممـــا كـــان احلـــال عـــلـــيـــه ف 

عهد املليشيات. 

خــذيــجــة جــيــدو أمــرة ف اخلــمــســيــنــات مــن عــمــرهــا 
كـانـت تـعـمـل ف صـنـاعـة الـقـدور الـطـيـنـيـة مـنـذ أكـثـر 
مـن عـشـريـن عـامـا . ال تـزال تـتـذكـر خـذيـجـة مـعـمـلـهـا 
ف بـلـدة طـنـانـي الـسـاحـلـي  وتـشـتـاق إلـي عـودتـه غـيـر 
أن الـظـرف األمـنـيـة, وغـيـاب الـتـمـويـل  حتـوالن دون 
ذلـك ومتـنـعـهـا مـن اسـتـئـنـاف ممـارسـة  مـهـنـتـهـا الـتـي 

ورثتها أما عن جدة . 

 تــــشــــكــــو تــــراثــــنــــا وتــــقــــالــــيــــدنــــا مــــن الــــضــــيــــاع, وعــــدم 
االهــــــتــــــمــــــام وال ســــــيــــــمــــــا مــــــن جــــــانــــــب املــــــؤســــــســــــات 
احلـــكـــومـــيـــة املـــســـؤولـــة عـــن حـــفـــظ الـــتـــراث وتـــتـــقـــدم 
دعــوات اســتــغــاثــة إلــي املــنــظــمــة الــوطــنــيــة لــلــتــربــيــة  
والـثـقـافـة والـعـلـوم,  واملـؤسـسـات االقـلـيـمـة والـدولـيـة 
املــعــنــيــة بــالــتــراث االنــســانــي وف مــقدمــتــهــا املــنــظــمــة  
 «Alecso» الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم
واملــنــظــمــة  االســالمــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم 
«ISESCO» والـــيـــونـــســـكـــو واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
األخـــرى وتـــطـــالـــب بـــااللـــتـــفـــات الـــيـــهـــا النـــقـــاذهـــا مـــن 

االندثار واالنقراض قبل قوات األوان .

الصناعات التقليدية املهددة 
باالندثار  عبد الرحمن عبدي
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جنوب السودان وحلم االستقرار 
الضائع 

عبد الله عبد القادر آدم

جـــنـــوب الـــســـودان كـــان جـــزءا اصـــيـــال مـــن دولـــة الـــســـودان 
الــكــبــرى , وكــان االحــتــالل االجنــلــيــزي يــســيــطــر عــلــى كــال 
اجلــــانــــبــــي شــــمــــال الــــســــودان وجــــنــــوبــــه, وبــــعــــد اســــتــــقــــالل 
الـسـودان عـن االحـتـالل االجنـلـيـزي اصـبـح جـنـوب الـسـودان 
جــزءا مــن دولــة الــســودان,  إال ان الــكــثــيــر مــن اهــل جــنــوب 
الـــســـودان بـــدأوا بـــالـــتـــمـــرد عـــلـــى دولـــة الـــســـودان الـــكـــبـــرى 
واســـســـوا جـــبـــهـــات وحـــركـــات مـــن اجـــل مـــحـــاربـــة اجلـــيـــش 

السودان والسعي نحو االنفصال عن شمال السودان. 

وكــان صــراع جــنــوب الــســودان يــعــد مــن اطــول الــصــراعــات 
االفـريـقـيـة ف الـقـرن الـعـشـريـن الـى بـدايـات الـقـرن الـواحـد 

والعشرين . 

وقـد قـاد زعـيـم احلـركـة الـشـعـبـيـة لـتـحـريـر الـسـودان جـونـق 
قــرنــق هــذه اجلــبــهــة مــن اجــل مــحــاربــة اجلــيــش الــســودانــي 
والـــســـعـــي نـــحـــو الـــوصـــول الـــى اســـتـــفـــتـــاء عـــام ألهـــل جـــنـــوب 

السودان من اجل تقرير مصيرهم بأيدهم. 

وقـد متـكـن اهـل جـنـوب الـسـودان مـن حتـقـيـق مـطـالـبـهـم ف 
اتـــفـــاقـــيـــة نـــيـــفـــاشـــا بـــي احلـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة واحلـــركـــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة لــــتــــحــــريــــر الــــســــودان ف عــــام 2005م , واتــــفــــق 
اجلــانــبــان عــلــى متــكــي شــعــب جــنــوب الــســودان مــن تــقــريــر 
مـــصـــيـــرهـــم بـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات , وعـــي جـــونـــق قـــرنـــق ف 
ذاك الــزمــن نــائــبــا لــرئــيــس اجلــمــهــوريــة الــســودانــيــة , اال ان 
جــونــق قــرنــق لــم يــلــبــث كــثــيــرا حــيــث قــتــل ف حــادث طــائــرة 
نـقـلـتـه مـن مـديـنـة كـمـبـاال , واسـتـبـدل بـه الـقـائـد الـعـسـكـري 
سـلـفـاكـيـر مـيـارديـت والـذي اصـبـح نـائـبـا لـلـرئـيـس الـسـودانـي 

عمر حسن احمد البشير. 

وف يـــولـــيـــو عـــام 2011م اجـــري اســـتـــفـــتـــاء عـــام ف جـــنـــوب 
الــســودان مــن اجــل الــتــصــويــت مــا بــي الــوحــدة مــع شــمــال 
الــــســــودان او االنــــفــــصــــال , إال ان غــــالــــبــــيــــة شــــعــــب جــــنــــوب 
الـــــســـــودان اخـــــتـــــارو ف الـــــتـــــاســـــع مـــــن يـــــولـــــيـــــو عـــــام 2011م 
االنــــفــــصــــال عــــن شــــمــــال الــــســــودان واعــــالن والدة جــــنــــوب 

السودان. 

وكـــانـــت قـــيـــادات احلـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــســـودانـــيـــة بـــقـــيـــادة 
ســـــلـــــفـــــاكـــــيـــــر وعـــــدت شـــــعـــــب جـــــنـــــوب الـــــســـــودان بـــــالـــــرخـــــاء 

واالســــتــــقــــرار وتــــأســــيــــس دولــــة قــــويــــة ومــــســــتــــقــــرة ف حــــال 
تـصـويـت شـعـب جـنـوب الـسـودان لـالنـفـصـال , ممـا حـرض 
شـعـب جـنـوب الـسـودان مـن اجـل الـتـصـويـت عـلـى االنـفـصـال 
مـن شـمـالـه مـتـمـنـي بـدولـتـهـم الـقـويـة واملـنـفـصـلـة عـن الـشـمـال 

 .

وكــــانــــت قــــيــــادات احلــــركــــة الــــشــــعــــبــــيــــة تــــرى ان احلــــكــــومــــة 
الـسـودانـيـة ظـلـمـتـهـم ولـم تـعـطـهـم الـقـدر الـكـاف مـن حـقـوقـهـم 
وانـهـا عـامـلـتـهـم كـمـواطـنـي مـن الـدرجـة الـثـانـيـة كـمـا صـرح 

بذالك بعض قيادات احلركة الشعبية. 

ومبـــا ان جــــنـــوب الـــســـودان يـــتـــمـــتـــع بـــاخلـــيـــرات والـــثـــروات 
الــطــبــيــعــيــة , ســواء كــانــت املــراعــي او املــزراع الــتــي تــغــطــي 
عـــلـــى مـــعـــظـــمـــه بـــاالضـــافـــة الـــى ان مـــعـــظـــم نـــفـــط الـــســـودان 
الـكـبـيـر كـان يـنـتـج مـن جـنـوب الـسـودان , فـإن شـعـب جـنـوب 
الـسـودان كـان يـتـطـلـع مـن اجـل ان يـجـد االمـن واالسـتـقـرار 

والرخاء . 

وبـدأ جـنـوب الـسـودان تـأسـيـس دولـتـه والـهـيـئـات الـدسـتـوريـة  
مـــــنـــــذ ذاك احلـــــي ف عـــــام 2011م , واصـــــبـــــح ســـــلـــــفـــــاكـــــيـــــر 
مــيــارديــت رئــيــســا جلــمــهــوريــة جــنــوب الــســودان الــى جــانــب 
تعيي رياك مشار نائبا للرئيس ف دولة جنوب السودان. 

ومتــكــن الــرجــالن حــوالــي ســنــتــي مــن الــعــمــل اجلــمــاعــي ف 
تشييد االمن واالستقرار ف دولة جنوب السودان. 

اال ان كــــل شــــيء تــــغــــيــــر ف ديــــســــمــــبــــر عــــام 2013م حــــيــــث 
اتـــهـــمـــت حـــكـــومـــة جـــنـــوب الـــســـودان بـــالـــســـيـــد ريـــاك مـــشـــار 
بـقـيـادتـه انـقـالب عـسـكـري ضـد الـرئـيـس سـلـفـاكـيـر , نـظـرا 
لـالشـتـبـاكـات الـتـي حـدثـت داخـل مـديـنـة جـوبـا والـتـي شـنـتـهـا 
قـوات مـؤيـدة ملـشـار ضـد املـؤسـسـات االمـنـيـة واحلـكـومـيـة ف 
الـعـاصـمـة جـوبـا, ومتـكـنـت الـقـوات املـؤيـدة لـلـرئـيـس سـلـفـاكـيـر 
مــــن دحــــر قــــوات ريــــاك وطــــردهــــا مــــن الــــعــــاصــــمــــة جــــوبــــا , 
واعـلـن الـرئـيـس سـلـفـاكـيـر مـيـادريـت عـزل نـائـبـه مـن مـنـصـب 
نــائــب رئــيــس اجلــمــهــوريــة الــى جــانــب عــزل قــيــادات اخــرى  
مـتـهـمـة بـتـأيـيـد مـشـار والـتـخـطـيـط مـعـه مـن اجـل االنـقـالب 

العسكري. 



واعـــلـــن ريـــاك مـــشـــار قـــيـــادتـــه لـــتـــمـــرد عـــســـكـــري ضـــد 
الـرئـيـس سـلـفـاكـيـر , وبـدأ صـراع قـوي بـي الـرجـلـي , 
وممـــا زاد الـــطـــي بـــلـــه ان كـــال الـــرجـــلـــي ميـــثـــالن اكـــبـــر 
قـبـيـلـتـي ف جـنـوب الـسـودان , حـيـث يـنـتـمـي سـلـفـاكـيـر 
الـى قـبـيـلـة الـديـنـكـا الـتـي تـعـتـبـر اكـبـر قـبـيـلـة ف جـنـوب 
الــســودان والــتــي تــتــحــكــم ف مــقــالــيــد احلــكــم ف الــبــلــد, 
امـا مـشـار فـيـنـتـمـي الـى قـبـيـلـة الـنـويـر ثـانـي اكـبـر قـبـيـلـة 
ف جــنــوب الــســودان , وقــد تــغــيــر الــصــراع الــى صــراع 
بــي الــقــبــيــلــتــي  حــيــث يــتــهــم ابــنــاء الــنــويــر بــان قــبــيــلــة 
الــديــنــكــا اســتــأثــرت بــالــســلــطــة واصــبــحــت تــتــحــكــم ف 

مقاليد احلكم ف البلد . 

اضـافـة الـى هـذا فـإن قـيـادات كـبـيـرة مـن قـبـيـلـة الـشـلـك 
انـضـمـت الـى صـفـوف الـقـائـد ريـاك مـشـار, ممـا سـاهـم 
ف زيـــادة الـــصـــراعـــات الـــعـــرقـــيـــة والـــقـــبـــلـــيـــة ف جـــنـــوب 

السودان. 

وقــد حــدثــت مــجــازر وعــمــلــيــات نــهــب وقــتــل وســرقــة ف 
جـــنـــوب الـــســـودان بـــعـــد هـــذه اخلـــالفـــات والـــصـــراعـــات 
بـــي ســـلـــفـــاكـــيـــر ومـــشـــار, وقـــد نـــزح الـــكـــثـــيـــر مـــن شـــعـــب 

جنوب السودان الى الدول اجملاورة. 

وقـــد تـــنـــاولـــت الـــقـــنـــوات والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــعـــاملـــيـــة مـــعـــانـــاة 
شـــعـــب جـــنـــوب الـــســـودان مـــن هـــذا الـــصـــراع اجلـــديـــد 
والــذي انــفــجــر بــي مــكــونــات شــعــب جــنــوب الــســودان 
والــذي كــان يــتــطــلــع لــدولــة مــســتــقــرة وآمــنــة , حــيــث ان 
قـيـادات اهـل جـنـوب الـسـودان كـانـت تـروي لـلـشـعـب ان 
املـشـكـلـة وان دوامـة الـصـراع تـأتـي مـن شـمـال الـسـودان 
وانـــه ف حـــال انـــفـــصـــالـــهـــم فـــإن كـــل شـــيء ســـيـــتـــالشـــى 
وانــهــم ســيــســتــطــيــعــون الــعــيــش حتــت كــنــف دولــة آمــنــة 

ومستقرة. 

إال ان شــعــب جــنــوب الــســودان رآى غــيــر ذالــك , فــقــد 
اتـــهـــمـــت املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة كـــال اجلـــانـــبـــي بـــارتـــكـــاب 
جــرائــم كــبــيــرة ف حــق شــعــب جــنــوب الــســودان , حــيــث 
يـدافـع كـل جـانـب عـن قـبـيـلـة وحتـالـف مـعـي , ممـا ادى 
الــى حــرق قــرى ف جــنــوب الــســودان وقــتــل املــئــات مــن 

الشعب ونزوح اآلالف منهم ومعاناتهم من الفقر . 

وقــــد تــــوقــــفــــت مــــعــــظــــم عــــمــــلــــيــــات انــــتــــاج الــــنــــفــــط ف 
اجلــــنــــوب , نــــظــــرا لــــلــــصــــراعــــات ولــــتــــعــــرض االنــــابــــيــــب 
واآلبـار لـإلتـالف مـن قـبـل اجلـانـبـي املـتـصـارعـي , ممـا 
زاد مـــن عـــمـــلـــيـــة غـــالء االســـعـــار واملـــعـــيـــشـــة ف جـــنـــوب 

السودان. 

وقـــد ســـعـــت مـــنـــظـــمـــة االيـــغـــاد بـــالـــتـــعـــاون مـــع االحتـــاد 
االفــريــقــي نــحــو حــلــحــلــة االمــور ف جــنــوب الــســودان , 

والعمل على جلب اجلانبي لطاولة احلوار. 

ومتـكـن االحتـاد االفـريـقـي واجملـتـمـع الـدولـي مـن جـلـب 
اجلــانــبــي الــى طــاولــة احلــوار ف مــديــنــة اديــس ابــابــا 
بــعــد ممــارســة ضــغــوط وتــهــديــدات بــالــعــقــوبــات عــلــى 
اجلــانــب الــذي يــرفــض مــحــادثــات الــســالم ف جــنــوب 

السودان. 

وحـدثـت اتـفـاقـيـة بـي سـلـفـاكـيـر وريـاك مـشـار مـن اجـل 
تـــقـــاســـم الـــســـلـــطـــة ف اجلـــنـــوب وانـــهـــاء هـــذا الـــصـــراع 

العقيم. 

وف فـــــبـــــرايـــــر املـــــاضـــــي اصـــــدر الـــــرئـــــيـــــس ســـــلـــــفـــــاكـــــيـــــر 
مــــرســــومــــا جــــمــــهــــوريــــا بــــتــــعــــيــــي ريــــاك مــــشــــارك نــــائــــبــــا 
لـــلـــرئـــيـــس ف جـــنـــوب الـــســـودان , تـــطـــبـــيـــقـــا التـــفـــاقـــيـــة 
الــســالم بــي اجلــانــبــي ف مــديــنــة اديــس ابــابــا, إال ان 
ريــاك مــشــار ابــدى مــخــاوفــه مــن عــدم تــنــفــيــذ الــرئــيــس 
لـشـروط االتـفـاقـيـة االخـرى والـتـي تـنـص عـلـى تـقـاسـم 
الـسـلـطـة ف االجـهـزة الـسـيـاسـيـة واالمـنـيـة ف الـبـلـد بـي 

اجلانبي. 

ولــم يــتــحــقــق بــعــد الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي لــهــذه االتــفــاقــيــة , 
حــيــث لــم يــعــد ريــاك مــشــار بــعــد الــى الــعــاصــمــة جــوبــا, 
نــظــرا لــتــخــوفــه مــن عــدم الــتــنــفــيــذ الــصــحــيــح والــكــامــل 

لالتفاقية. 

هــذا ومــازال شــعــب جــنــوب الــســودان يــعــانــي مــن هــذه 
احلـــروب والـــصـــراعـــات الـــداخـــلـــيـــة املـــفـــروضـــة عـــلـــيـــه, 
ومــازال يــتــطــلــع الــى اآلن مــن اجــل الــوصــول الــى دولــة 
آمــنــة ومــســتــقــرة يــعــيــش فــيــهــا اجلــمــيــع بــكــنــف الــعــدالــة 

واملساواة واالستقرار.
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تــعــرض كــثــيــر مــن الــبــاحــثــي الــغــربــيــي لــهــذا املــوضــوع. 
يــقــول أحــد  الــتــقــاريــر: إن الــســعــوديــة وتــركــيــا جتــريــان 
مـــحـــادثـــات عـــالـــيـــة املـــســـتـــوى بـــهـــدف تـــشـــكـــيـــل حتـــالـــف 
عــــســــكــــري لــــإلطــــاحــــة بــــاألســــد حــــيــــث يــــشــــرح عــــمــــلــــيــــة 
املـفـاوضـات الـتـي جتـري بـوسـاطـة دولـة قـطـر,ويـتـوقـع مـن 
خــاللــهــا أن تــقــدم تــركــيــا الــقــوات الــبــريــة, فــيــمــا ســتــقــوم 
الــســعــوديــة بــعــمــلــيــة الــدعــم عــن طــريــق الــغــارات اجلــويــة, 
ملـــســـاعـــدة مـــن ســـمـــاهـــم الـــتـــقـــريـــر (مـــقـــاتـــلـــي املـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة املــــعــــتــــدلــــي). وهــــذا مــــا قــــد ت تــــبــــاحــــثــــه ف 
الـــزيـــارات واالتـــصـــاالت املـــكـــثـــفـــة بـــي املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـسـعـوديـة وتـركـيـا بـاإلضـافـة إلـى قـطـر, ممـا دفـع الـعـديـد 
مـن مـراكـز األبـحـاث الـسـيـاسـيـة, وكـذلـك املـواقـع الـغـربـيـة 
لـتـحـلـيـل ودراسـة وجـمـع بـعـض املـعـلـومـات املـتـوفـرة عـمـا 
يــــجــــري أو يــــتــــم الــــتــــحــــضــــيــــر لــــه.   و الــــتــــي قــــد تــــكــــون 

صحيحة أو تكهنات وتوقعات. 

جــمــع الــروس بــي الــســيــاســة والــعــســكريــة, فــهــذا انــتــحــار 
ســيــاســي وتــخــطــيــط فــاشــل وهــو أقــرب إلــى الــفــشــل مــن 
النجاح حسب تكهنات اخلبراء العسكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريي 
والـسـيـاسـيـي واحملـلـلـي األكـادميـي وصـنـاع الـقـرار عـلـى 

حد السواء. 

اسـتـخـدم بـوتـي الـكـنـيـسـة األرثـوذكـسـيـة الـروسـيـة حـيـث 
ظـهـر ف اإلعـالم الـروسـي والـعـاملـي واإلقـلـيـمـي بـصـحـبـة 
بـطـريـرك الـكـنـيـسـة مـنـذ أن بـدأت طـائـراتـه شـنّ الـغـارات 
عـلـى املـعـارضـة الـسـوريـة وإسـقـاط مـقـاتـلـتـه ف األجـواء 
الـــتـــركـــيـــة ,حــــيـــث جــــمـــع بـــي الـــســـيـــاســـة والـــديـــن ف آن 
واحــدة الســتــقــطــاب الــشــعــب الــروســي الــذي ذاق مــرارة 
احلـــرب الـــروســـيـــة األفـــغـــانـــيـــة الـــتـــي هـــزم فـــيـــهـــا االحتـــاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي    ويـــصـــور لـــلـــشـــعـــب الـــروســـي أن حـــربـــه ف 
ســوريــا حــرب مــقــدســة ضــد اإلرهــاب املــســلــمــي. عــلــى 
اعــتــبــار أنّ هــزميــة االحتــاد الــســوفــيــيــتــي مــا حــصــلــت إال 

لضعف االستقطاب الداخلي واإلقليمي. 

ومــع أن روســيــا هــي الــداعــم األول حلــكــومــة األســد فــإن 
احلــكــومــة الــســوريــة غــيــر راضــيــة عــن بــعــض تــصــرفــات 
الـروس ف تـقـسـيـم األراضـي الـسـوريـة ومـا يـتـرتـب عـلـى 

ذلك من مخاطر داخلية وإقليمية ودولية. 

تـريـد احلـكـومـة الـسـيـطـرة  عـلـى سـوريـا كـامـلـة, وهـو مـا 
يــعــتــبــره الــروس خـــروجـــا عــن اخلــطــة الــروســيــة إلنــقــاذ 
الـبـلـد مـن قـبـضـة املـعـارضـة وهـي أي روسـيـا أتـت بـهـا إلـى 
ســوريــا مــع حــلــفــائــهــا ايــران وحــزب ال الــلــبــنــانــي الــذي 
واجــه قــوة قــويــة عــكــس مــا كــان يــتــوقــعــونــه جــاءوا إلنــقــاذ 
بــــشــــار وعــــائــــلــــتــــه ولــــم يــــأتــــوا إلنــــقــــاذ الــــشــــعــــب الــــســــوري 

املنكوب !!! 

املــــصــــالــــح الــــروســــيــــة تــــتــــحــــق بــــوجــــود األســــد وحــــلــــيــــفــــه 
الــطــائــفــي وزوالــه زوال مــصــاحلــهــا وأمــنــهــا ونــفــوذهــا ف 

املنطقة ف تنافسها مع الواليات األمريكية . 

صـوّر بـوتـي لـلـعـالـم اإلسـالمـي والـعـربـي أن مـجـيـئـه إلـى 
ســـوريـــا هـــو حملـــاربـــة داعـــش ( الـــدولـــة الـــوهـــمـــيـــة الـــتـــي 
صـنـعـتـهـا الـدول الـغـربـيـة مبـبـاركـة أمـيـركـيـة وإسـرائـيـلـيـة 
ودول عــربــيــة ال تــدرك مــآالت ذلــك أو لــنــيــل حــفــنــة مــن 

املال أو حلفظ مصاحلها الفردية). 

وصـورت أمـريـكـا داعـشـاً بـأنّـه خـطـر داهـم عـلـى الـعـالـم, 
لـــــم يـــــحـــــقـــــق إال الـــــدمـــــار والـــــهـــــالك لـــــلـــــشـــــعـــــب الـــــســـــوري 
والــــعــــراقــــي والــــدول اجملــــاورة لــــهــــمــــا, وهــــذه ســــذاجــــة ال 

تنجح إال ف تضليل الصبيان وقليلي اإلدراك. 

وهـــذا مـــا ثـــبـــت بـــعـــد إســـقـــاط املـــقـــاتـــلـــة الـــروســـيـــة الـــتـــي 
غـيـرت لـعـبـة الـشـطـرن الـسـيـاسـيـة واملـوازيـن الـدولـيـة ف 
املـنـطـقـة والـتـجـاذب الـسـيـاسـي. وعـلـى املـعـارضـة والـدول 

الداعمة لها إبراز وإظهار ما يلي للعالم: 

- الكشف عن اجلرائم االنسانية التي ارتكبتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أ
اجلــيــوش الــروســيــة وقــبــلــهــا اإليــرانــيــة وتــوثــيــقــهــا عــاملــيــا 

وتشكيل محامي دوليي. 

- تــســلــيــط الــضــوء إعــالمــيــا عــلــى الــعــدوان الــروســي  ب
واخلسائر البشرية الفادحة للطرفي. 

- أن احلـرب الـروسـيـة لـيـسـت عـلـى املـعـارضـة فـحـسـب  ت
بـل تـسـعـى لـإلبـادة اجلـمـاعـيـة ف مـنـاطـق الـسـنـة الـنـائـيـة 
واملـتـحـضـرة وتـهـجـيـر أهـلـهـا قـسـرا, وهـذا مـا حـذّرت مـنـه 

تركيا وحلفاؤها. 

- إن الـتـخـطـيـط الـروسـي الـعـسـكـري تـبـي فـشـلـه بـأقـل  ث
مــن ثــالثــة أســابــيــع مــن بــدايــتــه,وهــذا مــا أثــبــتــه خــبــراء 

وضباط الروس. 

- استحالة تركيع املعارضة بالضربات العسكـرية من  ج
روســيــا وحــلــفــائــهــا الــعــلــنــيــي وغــيــرهــم. وخــلــط األوراق 
الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة. وقـد بـرزت أمـور أخـري لـم تـكـن 
بــــحــــســــبــــان الــــروس,حــــيــــث أظــــهــــر االعــــالم الــــروســــي أن 
مـشـكـلـة روسـيـا ف اخلـالف الـتـركـي, ولـيـس ف مـحـاربـة 
أهـل الـسـنـة, وقـد أدركـت الـقـيـادة الـتـركـيـة سـيـاسـة بـوتـي 
وحـكـومـتـه جتـاه املـنـطـقـة وأنـهـا تـقـوم عـلـى خـلـط مـلـفـات 
غــيــر مــتــجــانــســة, فــانــكــشــفــت أكــاذيــب الــروس ونــوايــاهــم 
االسـتـراتـيـجـيـة ف املـنـطـقـة, لـيـظـهـر حتـالـف غـيـر مـتـوقـع 

بي السعودية وتركيا لإلطاحة باألسد. 

خلط األوراق الروسية يف 
سوريا وفك رموزها  د. يونس  عبد لي موسي



- الــهــزميــة الــســيــاســيــة االيــرانــيــة حــيــث افــتــضــح أمــرهــا أمــام  ح
الـعـالـم الـعـربـي واإلسـالمـي بـإشـعـال الـفـت الـطـائـفـيـة ف املـنـطـقـة, 
افــتــضــح أمــرهــا حــتــي داخــل إيــران ولــدى حــلــيــفــهــا اإلســرائــيــلــي 

املهيمن على املنطقة مبباركة دولية. 

- اظـــهـــار وتـــوثـــيـــق اخلـــســـائـــر الـــتـــي مـــنـــي بـــهـــا احلـــرس الـــثـــوري  خ
اإليـرانـي وحـلـفـاؤه الـذيـن زرعـوا الـفـت واإلرهـاب ف داخـل تـركـيـا 

بتحريض األحزاب املعارضة لزعزعة أمنها الداخلي. 

- أن حـكـومـة تـركـيـا تـرحـب بـالـشـعـب الـسـوري بـجـمـيـع أطـيـافـه  د
إنــســانــيــا وحتــفــظ حــدودهــا ومــصــاحلــهــا االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 

وهذا حق طبيعي لها. 

- حـاولـت احلـكـومـة الـروسـيـة واإليـرانـيـة أن تـصـورا لـلـعـالـم أن  ذ
داعـش مـولـود تـركـي متـتـدّ جـذوره مـنـهـا, وأنـهـا هـي الـداعـم األول 
لـه ولـكـن انـكـشـف كـذب ذلـك لـلـعـالـم, بـل وظـهـر جـلـيًّـا أن روسـيـا 
كــانــت الــغــطــاء األول اجلــوي ف هــجــمــات داعــش عــلــى فــصــائــل 
الثورة السورية, وتبي لها ف النهاية أنها أمام تخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 
عسكري خطير,واتضح لها أن املسألة خطر ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثي األبعاد 
يــســتــحــيــل اخلــروج مــنــه بــســالم.وظــنــت أن احلــســم الــعــســكــري 
ســيــتــحــقــق ف بــدايــة تــدخــلــهــا بــفــضــل الــتــفــوق الــتــقــنــي والــعــتــادي 
الــذي تــتــمــيــز بــه روســيــا حــيــث أنــهــا متــلــك مــقــاتــالت وتــقــنــيــات 
اتــصــاالت مــتــطــورة. ولــكــن تــبــي لــهــم أن األتــراك ميــلــكــون أكــثــر 
وأحـــدث ممـــا تـــخـــيـــلـــوا, إضـــافـــة إلـــى مـــئـــات ســـنـــدات ســـيـــاســـيـــة 

إقليمية ومصالح دولية مترابطة األطراف !!!! 

- أســفــر املــشــروع الــروســي عــن وجــهــه احلــقــيــقــي الــكــالــح بــأنــه  ر
مـشـروع عـدوانـي واضـح لـذوي األلـبـاب والـبـصـائـر ضـد الـشـعـوب 

السنية. 

ممـا أدّى إلـى االتـفـاق الـتـركـي الـسـعـودي خـالل األسـابـيـع الـقـلـيـلـة 
املـاضـيـة, وتـغـيـر املـوازيـن الـدولـيـة مبـا ال ميـكـن مـعـه الـتـنـبـؤ مبـا 
يـخـبـئـه الـدهـر وتـقـلـبـاتـه. وخـلـط األوراق الـروسـيـة الـتـي لـم تـكـن 
مـنـظـمـة بـل كـانـت مـتـداخـلـة األسـطـر واملـعـانـي فـبـدأت تـفـكـر ف 

تفكيك رموزها. 

- حتـول األزمـة إلـى نـزاع دولـي -أو إقـلـيـمـي بـنـكـهـة دولـيـة- بـعـد  ز
اســتــقــدام عــدة دول حــامــالت طــائــراتــهــا لــلــشــرق األوســط, وهــو 
مـا أضـعـف املـوقـف الـتـركـي وأنـزلـه مـن مـسـتـوى دولـة نـدٍّ صـاحـبـة 
قـرار, إلـى تـرس ف مـنـظـومـة حـلـف شـمـال األطـلـسـي ف املـنـطـقـة 

ف بعض التحليالت. 

- تـــكـــهـــن مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون روس بـــأن األزمـــة الـــســـوريـــة  س
سـتـواجـه ضـغـوطـا تـركـيـة وعـربـيـة, وهـذا مـا بـدأ تـظـهـر مـقـدّمـاتـه 
حــــتــــي اآلن;حــــيــــث أن لــــلــــروس اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــعــــيــــدة املــــدي ف 
املـنـطـقـة مـتـنـافـسـة مـع الـواليـات املـتـحـدة (الـشـرطـة الـدولـيـة) كـمـا 
أنّ هــنــاك حتــالــفــاً روســيــاَّ أمــريــكــيّــاً وغــربــيًّــا. بــدأت تــدرك ذلــك 

بـــعـــض الـــدول الـــنـــامـــيـــة وأنـــه خـــطـــر عـــلـــى مـــصـــاحلـــهـــا وكـــيـــانـــهـــا 
األرضي. 

كـمـا أعـلـن عـقـيـد اسـتـخـبـارات الـروس الـسـابـق بـول بـاسـانـتس”أن 
مـوسـكـو بـاتـت مـتـخـوفـة مـن جـديـة الـسـعـوديـة وتـركـيـا ودول عـربـيـة 
أخـرى ف الـقـيـام بـعـمـلـيـة بـريـة ف سـوريـا ممـا يـؤدي إلـى نـشـوب 
حــرب اقــلــيــمــيــة غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج واتــخــاذ األزمــة أبــعــادا 

خطيرة” 

عــلــى  حــقــيــقــيًّــا داهــمــاً  - أن داعــش مــهــمــا كــان ميــثّــل خــطــراً  ش
الـــعـــالـــم فـــإنّـــه ميـــكـــن مـــواجـــهـــتـــه بـــأيـــدي الـــعـــرب واألتـــراك دون 

احلاجة إلى الروس وحلفائه. 

- الـــتـــنـــافـــس األمـــيـــركـــي الـــروســـي عـــلـــى الـــتـــعـــاون مـــع حـــزب  ص
االحتاد الدميقراطي (الكردي) وذراعه العسكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية قوات 
حــمــايــة الــشــعــب ف مــواجــهــة تــنــظــيــم الــدولــة, وهــمــا املــصــنــفــان 
كــتــنــظــيــمــي إرهــابــيــي ف تــركــيــا بــاعــتــبــارهــمــا االمــتــداد الــســوري 

حلزب العمال الكردستاني. 

خيارات تركيا وحلفاؤها : 

- أن مـــؤمتـــر جـــنـــيـــف3 كـــمـــســـار إجـــبـــاري لـــلـــخـــروج مـــن األزمـــة  أ
الـسـوريـة تّ بـتـوافـق أمـيـركـي روسـيـلـم يـراع حتـفـظـات أو شـروط 
طـــرف رئـــيـــس فـــيـــه هـــو املـــعـــارضـــة, فـــضـــال عـــن أن يـــعـــطـــي دورا 
لـتـركـيـا الـتـي يـبـدو أنـهـا أُشـغِـلـت عـن عـمـد مبـشـهـدهـا الـداخـلـي ف 
مــواجــهــة حــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي مبــا ميــنــعــهــا مــن مــقــاربــة 

املشهد السوري مباشرة. 

- أمنــــحــــادثــــات جــــنــــيــــف هــــي املــــســــار املــــرســــوم حلــــل األزمــــة  ب
الــــســــوريــــة, بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــن األطــــراف املــــشــــاركــــة ومــــســــتــــوى 
مـــشـــاركـــتـــهـــا,وعـــن املـــدى الـــزمـــنـــي الـــذي ســـتـــتـــطـــلـــبـــه مـــراحـــلـــهـــا 

املتتالية, وعن مدى جناحها أو فشلها. 

- إنـأمـام تـركـيـا عـدة خـيـارات,لـعـل أهـمـهـا الـتـحـلـل مـن الـسـقـف  ت
األمــــــــــيــــــــــركــــــــــي وخــــــــــطــــــــــوطــــــــــه احلــــــــــمــــــــــر ف دعــــــــــم املــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
الــســوريــة,خــصــوصــا بــاألســلــحــة الــنــوعــيــة الــتــي ميــكــنــهــا تــغــيــيــر 
مــوازيــن الــقــوى عــلــى األرض بــتــحــيــيــد الــطــيــران مــا أمــكــن. فــقــد 
أثـــبـــتـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا مـــا زالـــت كـــمـــا كـــانـــت 
دائـمـا,بـعـيـدة عـن الـوفـاء لـلـمـبـادئ قـريـبـة مـن اإلذعـان لـلـمـصـالـح 

واحترام األقوياء. 

- بــالــتــزامــن والــتــوازي مــع انــتــهــاج هــذه اخلــيــاراتــيــنــبــغــي عــلــى  ث
تــــركــــيــــا والــــســــعــــوديــــة والــــدول الــــداعــــمــــة لــــلــــمــــعــــارضــــة أن تــــدرك 
املــتــغــيــرات الــكــثــيــرة ف املــنــطــقــة, وحــقــائــق الــلــحــظــة الــفــارقــة ف 
األزمــة الــســوريــة, ويــجــب عــلــى الــدول اإلقــلــيــمــيــة أن تــبــحــث عــن 
دورهـا عـبـر قـوة وأداء الـفـصـائـل,حـيـث ظـهـر جـلـيـا أنّ األهـداف 

الدولية ف املنطقة تتجه نحو إطالة فتيل احلرب. 



 15

صـدر ف شـهـر فـبـرايـر املـاضـي (جـمـادى األولـى 1437هـ) 
كــتــاب عــن ســيــرة الــداعــيــة املــصــلــح الــشــيــخ مــحــمــد مــعــلــم 
حــســن –رحــمــه ال- بــعــنــوان (( الــشــيــخ مــحــمــد مــعــلــم , 
الــــعــــامــــة املــــفــــســــر, والــــداعــــيــــة اجملــــدد ف الــــصــــومــــال)). 
والــكــتــاب مــن تــألــيــف الــدكــتــور عــبــد الــقــادر مــعــلــم جــيــدي, 
وقـــد صـــدر مـــن شـــركـــة مـــطـــابـــع الـــســـودان, ويـــبـــدو أنـــه ف 
األصــل رســالــة عــمــلــيــة لــنــيــل درجــة عــلــيــا جــامــعــيــة طــورهــا 

إلى مؤلف مستقل فيما بعد. 

والــكــتــاب مــن الــقــطــع املــتــوســط تــبــلــغ عــدد صــفــحــاتــه196 
صـــفـــحـــة, وقـــد قـــدم لـــه أ.د. حـــســـن مـــكـــي مـــديـــر جـــامـــعـــة 
إفــريــقــيــا الــعــاملــيــة ســابــقــا مبــقــدمــة أشــاد فــيــهــا بــاملــصــلــح 
الــداعــيــة الــشــيــخ مــحــمــد مــعــلــم , وأبــان فــيــهــا عــن مــكــانــتــه 
عـنـد أبـنـاء الـصـحـوة ف بـلـده الـتـي تـضـاهـي مـكـانـة ابـن بـاز 
ف أهـل اجلـزيـرة الـعـربـيـة , ومـتـولـى الـشـعـراوي عـنـد أهـل 
مــصــر, والــشــيــخــي عــوض ال صــالــح وحــســن عــبــد ال 
الـتـرابـي عـنـد أهـل الـسـودان, وهـذا يـفـيـد أن شـهـرة املـصـلـح 

محمد معلم تتجاوز عند حدود أبناء بلده. 

 تنظيم فصول الكتاب 

 قـــســـم الـــبـــاحـــث الـــكـــتـــاب إلـــى مـــقـــدمـــة ضـــافـــيـــة وخـــمـــســـة 
فصول وأبحاث فرعية, وثالثة مالحق 

 يبحث الفصل األول عن مراحل حياة الشيخ, نشأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ودراسته وجوالته العلمية داخل الصومال وخارجها. 

ف الـفـصـل الـثـانـي يـتـحـدث عـن دور الـشـيـخ مـحـمـد مـعـلـم 
ف نـــشـــر الـــدعـــوة اإلســـالمـــيـــة ودروســـه ف الـــتـــفـــســـيـــر ف 

مسجد املقام مبقديشو. 

ف الــفــصــل الــثــالــث تــطــرق املــؤلــف إلــى ممــارســات نــظــام 
ســـيـــاد بـــري ضـــد الـــصـــحـــوة اإلســـالمـــيـــة وإعـــدام الـــعـــلـــمـــاء 
واعـــتـــقـــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد ومـــعـــانـــاتـــه. وف نـــفـــس الـــوقـــت 
تـضـمـن إبـرازا شـديـدا لـدوره املـشـرف ف مـواجـهـة حـمـالت 
التشكيك عن ثوابت اإلسالم التي قادها رموز الثورة. 

وف الـفـصـل الـرابـع ركـز الـبـاحـث عـلـى دور الـشـيـخ مـحـمـد 
مــــعــــلــــم ف فــــتــــرة مــــا بــــعــــد انــــهــــيــــار الــــدولــــة املــــركــــزيــــة ف 
الــــصــــومــــال, ف إخــــمــــاد الــــفــــت وف الــــتــــوجــــيــــه الــــعــــلــــمــــي 

والقانوني. 

 أمـــا ف الـــفـــصـــل اخلـــامـــس فـــقـــد احـــتـــوى عـــلـــى شـــهـــادات 
مــشــاهــيــر عــلــمــاء الــصــومــال, الــذيــن ربــطــت بــهــم الــشــيــخ 
عـالقـة الـتـتـلـمـذ أو الـزمـالـة أو املـعـايـشـة عـن قـرب ف شـتـى 

مراحل حياته الدعوية والعلمية. 

ومـــن حـــيـــث املـــراجـــع فـــقـــد خـــلـــت هـــذه الـــطـــبـــعـــة مـــن ثـــبـــت 
املراجع واملصادر ;لكنها موضحة ف الهامش وجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مــصــادر أولــيــة تــتــمــثــل بــاملــقــابــالت الــشــفــهــيــة املــبــاشــرة مــع 
عــدد مــن الــعــلــمــاء والــدعــاة, وقــد بــلــغ عــدد الــتــعــلــيــقــات ف 

هـامـش الـكـتـاب بـرقـم مـتـسـلـسـل 213 هـامـشـا أغـلـبـه بـيـان 
لــلــمــصــادر. كــمــا ازدان مبــالحــق هــي شــهــاداتــه وخــطــابــات 
أخـرى, وصـورتـرجـع إلـى الـفـتـرة الـتـي كـان فـيـهـا مـبـتـعـثـا ف 

جمهورية مصر العربية. 

تقوي عام للكتاب 

يــبــرز الــكــتــاب مــدى اجلــهــد الــذي بــذلــه مــؤلــفــه ف تــقــصــي 
أخــبــار املــصــلــح –رحــمــه ال- ويــبــدو أن الــكــاتــب عــايــش 
فـكـرة الـكـتـاب قـبـل إخـراجـه بـفـتـرة طـويـلـة يـظـهـر ذلـك جـلـيـا 

أن بعض املقابالت متت بفترة طويلة قبل طباعته . 

يــدهــشــك كــثــرة املــقــابــالت الــشــخــصــيــة الــتــي أجــراهــا مــع 
قـــيـــادات عـــلـــمـــيـــة وســـيـــاســـيـــة بـــعـــضـــهـــم مـــن طـــلـــبـــة الـــشـــيـــخ 
واملـــرتـــبـــطـــي بـــدروســـه واملـــتـــفـــاعـــلـــي مـــعـــه مـــن مـــخـــتـــلـــف 
الـتـيـارات الـدعـويـة ويـصـل عـدد الـشـخـصـيـات الـتـي حـاورهـا 
80 شــــخــــصــــيــــة صــــومــــالــــيــــة وغــــيــــر صــــومــــالــــيــــة, كــــمــــا قــــام 
بـــرحـــالت داخـــل الـــبـــالد وخـــارجـــهـــا, وكـــمـــا أجـــرى اتـــصـــاال 
هــاتــفــيــا مــع بــعــض الــشــخــصــيــات, واملــالحــظ أن مــن بــي 
تـلـك الـشـخـصـيـات نـسـاء ارتـبـطـن بـحـلـقـة تـفـسـيـر الـشـيـخ ف 

مسجد النساء ف مقديشو, وكان له فكرة تأسيسه. 

أغـلـب مـبـاحـث الـكـتـاب متـيـل إلـى سـرد املـعـلـومـات مـع كـثـرة 
االقـتـبـاسـات , والـسـيـر حـسـب الـنـمـط املـعـهـود ف الـتـراجـم 
مــن حــيــث الــبــدأ بــالــوالدة والــنــشــأة والــتــعــلــيــم واملــهــنــة حــتــى 
الـــوفـــاة وال نـــبـــخـــس الـــكـــتـــاب حـــقـــه إذا قـــلـــنـــا إن الـــفـــائـــدة 
لـــكـــانـــت أكـــمـــل إذا أضـــفـــى الـــكـــاتـــب عـــلـــيـــه ثـــوب الـــتـــحـــلـــيـــل 
الــعــمــيــق لــلــحــوادث والــتــركــيــز عــلــى املــنــطــلــقــات الــفــكــريــة 
والـدوافـع وربـط ذلـك بـحـركـة الـشـيـخ الـدعـويـة أميـا ربـط, 
بـل إن الـكـاتـب أشـعـرنـا ف مـقـدمـة الـكـتـاب انـه ” ابـتـعـد عـن 
الـــــــتـــــــحـــــــيـــــــالت والـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــقـــــــات املـــــــطـــــــولـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــخـــــــل 
بــاملــعــنــى”.ويــبــدو-كــذلــك- أنــه أغــفــل عــن الــتــركــيــز عــلــى 
احلـوار املـطـول الـذي أجـراه مـعـه الـصـحـاف املـؤرخ مـحـمـود 
دملــر مــعــه ف أبــريــل 1994 ف مــقــر اإلذاعــة الــبــريــطــانــيــة 
وكـان حـوارا غـنـيـا بـالـلـمـسـات املـوحـيـة وتـصـويـر املـشـاعـر, 
وإبـراز الـعـوامـل الـفـكـريـة الـتـي كـان وراء إصـرار الـشـيـخ ف 

مراحل حياته اخملتلفة وتشكيل أفكاره. 

الـتـزم الـكـاتـب احلـيـاديـة واالعـتـدال ف الـطـرح ف أبـحـاث 
الـكـتـاب فـلـم يـجـعـل الـغـرض مـن تـألـيـف رسـالـتـه الـدفـاع عـن 
الــشــيــخ ف وجــه طــائــفــة مــعــيــنــة, بــل يــصــور الــشــيــخ رحــمــه 
ال مبـــــثـــــابـــــة األب الـــــروحـــــي لـــــلـــــتـــــجـــــديـــــد اإلســـــالمـــــي ف 
الـــــصـــــومـــــال, وقـــــد ضـــــمـــــن الـــــكـــــتـــــاب إشـــــارات إلـــــى وجـــــود 
اخـــتـــالفـــات بـــيـــنـــه وبـــي طـــلـــبـــتـــه واملـــتـــأثـــريـــن بـــه ف بـــعـــض 

املسائل. 

كـــشـــف الـــكـــتـــاب عـــن الـــفـــقـــر املـــدقـــع الـــذي نـــعـــانـــي مـــنـــه ف 
مــجــال الــتــألــيــف عــن حــيــاة الــعــلــمــاء واملــصــلــحــي, -ومــنــهــم 
الـشـيـخ املـصـلـح رحـمـه ال- وهـذا يـتـجـلـى مـن الـكـم الـكـبـيـر 

عرض كتاب: عن املصلح الراحل الشيخ 
محمد معلم حسن –رحمه اهللا –  مدمح عمر أحمد - باحث في المرزك



عبد اهلل حسين نور

قـضـيـة املـرأة مـن الـقـضـايـا املـثـيـرة عـاملـيـا حـتـي خـصـص لـهـا 
يــومــا يــســمــى بــيــوم املــرأة الــعــاملــي , جــاء ذلــك بــعــد صــراع 
طـــويـــل ومـــريـــر  الـــتـــي خـــاضـــت املـــرأة الـــغـــربـــيـــة الســـتـــعـــاذه 
حـقـوقـهـا املـسـلـوبـة فـظـهـر ف الـغـرب مـا يـسـمـى ب احلـركـة 

النسوية .     
يـعـرف مـعـجـم ” ويـبـسـتـر” الـفـلـسـفـة الـنـسـويـة بـأنـهـا الـنظـريـة  
الـــتـــي تـــنـــادي مبـــســـاواة اجلـــنـــســـي ســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
واجــتــمــاعــيــا, وتــســعــى كــحــركــة ســيــاســيــة إلــى دعــم املــرأة 
واهـتـمـامـاتـهـا, وإلـى إزالـة الـتـمـيـيـز  اجلـنـسـي الـذي تـعـانـي 

منه . 
كـمـا يـعـرفـهـا مـعـجـم أوكـسـفـورد ” هـي االعـتـراف بـأن لـلـمـرأة 
حـــقـــوقـــا وفـــرصـــا مـــســـاويـــة لـــلـــرجـــل ” وذلـــك ف مـــخـــتـــلـــف 

املستويات العلمية والعملية “. 
موجبات ظهور احلركة النسوية :  

هـــذه احلـــركـــة هـــي نـــتـــاج تـــاريـــخ وثـــقـــافـــة جملـــتـــمـــع مـــعـــي ف 
مجال جغراف محدد. 

فـقـد عـاشـت املـرأة الـغـربـيـة فـتـرة طـويـلـة مـن الـتـاريـخ الـغـربـي 
ف واقــع مــؤلــم جــدا, عــانــت مــنــه الــتــحــقــيــر ,والــتــهــمــيــش, 
والــســطــوة, بــســبــب الــنــظــرة الــدونــيــة الــتــي شــكــلــت الــثــقــافــة 
الـغـربـيـة الـسـائـدة آنـذاك ف أوسـاط اجملـتـمـع الـغـربـي جتـاه 
املـــرأة واملـــأخـــوذة مـــن الـــتـــراث الـــديـــنـــي احملـــرف, والـــتـــراث 

الفلسفي . 
فـــاملـــرأة ف الـــتـــراث الـــيـــهـــودي واملـــســـيـــحـــي  احملـــرف  هـــي 
أصــــل اخلــــطــــيــــئــــة;  بــــاعــــتــــبــــار أنــــهــــا هــــي الــــتــــي أغــــرت آدم 
بـــاخلـــطـــيـــئـــة األولـــي عـــنـــدمـــا أكـــلـــت مـــن الـــشـــجـــرة, فـــالـــرب 
عــنــدمــا فــعــلــت هــذا الــفــعــل حــكــم بــســيــادة الــرجــل عــلــيــهــا 

نهائياً. 
يــضــاف إلــى هــذا مــوقــف رواد فــالســفــة الــغــرب واملــفــكــريــن  
جتــاه املــرأة والــتــي ســطــرتــهــا كــتــبــهــم, بــدءا مــن (أفــالطــون) 
الـفـيـلـسـوف الـيـونـانـي املـشـهـور الـذي يـصـنـف املـرأة ف عـدد 
مـن كـتـبـه ومـحـاوراتـه مـع الـعـبـيـد واألشـرار ومـع اخملـبـولـي 
واملــرضــى إلــى الــفــالســفــة املــتــأخــريــن مــثــل (ديــكــارت) مــن 
خــالل فــلــســفــتــه الــثــنــائــيــة الــتــي تــقــوم عــلــى الــعــقــل واملــادة: 

فيربط العقل بالذكر ويربط املادة باملرأة . 

هـــذا املـــوقـــف الـــتـــراثـــي الـــديـــنـــي املـــنـــبـــعـــث مـــن الـــتـــحـــريـــف 
املــوجــود ف الــعــهــديــن الــقــدي واجلــديــد مــع مــوقــف هــؤالء 
املـــفـــكـــريـــن والـــفـــالســـفـــة هـــمـــا املـــوجـــبـــان الـــرئـــيـــســـان لـــهـــذه 

احلركة النسوية.(1) 
مطالب احلركة النسوية : 

تــســعــى احلــركــات الــنــســائــيــة إلــى حتريــر املــرأة ومــســاواتــهــا 
املـطـلـقـة بـالـرجـال انـطـالقـا مـن املـبـدأ الـلـيـبـرالـي الـقـائـم عـلـى 
فـــكـــرتـــي احلـــريـــة واملـــســـاواة املـــطـــلـــقـــتـــي, وف ســـبـــيـــل ذلـــك 
خــاضــت احلــركــات الــنــســائــيــة الــغربــيــة صــراع طــويــل, فــفــي 
بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا مـــرت مـــراحـــل بـــدائـــيـــة بـــســـيـــطـــة بـــدأت 
كــحــركــات احــتــجــاجــيــة ضــد ظــلــم املــرأة, ورفــض الــتــمــيــيــز  
عـلـى أسـاس اجلـنـسـي حـتـي حتـولـت إلـى تـنـظـيـمـات فـعـالـة, 
تــطــالــب بــحــقــوق املــرأة املــتــنــوعــة, بــدأت أوال ف حتــصــيــل 
احلـقـوق األسـاسـيـة  كـحـصـول حـق الـتـمـلـك, وحـق الـتـعـلـيـم, 
وحـــق الـــعـــمـــل,  ومـــن ثـــم حتـــصـــيـــل احلـــقـــوق االقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة  وحتـــقـــق لـــهـــن املـــطـــالـــب اآلخـــر تـــلـــو اآلخـــر  
مـسـتـخـدمـي شـعـار  احلـريـة واملـسـاواة املـقـبـول واملـرحـب ف 

عالم الغرب . 
مفهوم قضية حترير املرأة لدى الغرب : 

احلـداثـة الـغـربـيـة(الـلـيـبـرالـيـة ) قـائـمـة عـلـى أسـاس احلـريـة 
املـطـلـقـة واملـسـاواة الـتـمـاثـلـيـة وهـي املـطـالـب الـتـي نـادت بـهـا 
الـثـورة الـفـرنـسـيـة, و األمـريـكـيـة ف الـقـرن الـثـامـن عـشـر , 
وعـلـى هـذا األسـاس قـام الـنـظـام الـعـاملـي املـعـاصـر  ( األم 

املتحدة ) . 
فــاحلــركــات الــنــســائــيــة  ف الــغــرب مــن جــانــبــهــا ســعــت إلــى 
حتــريــر  املــرأة وفــق املــبــادئ الــلــيــبــرالــيــة, تــعــنــي إدا قــضــيــة 
حتـــريـــر املـــرأة لـــدى املـــفـــهـــوم الـــغـــربـــي إزالـــة كـــافـــة أشـــكـــال 
الـــعـــوائـــق الـــتـــي حتـــول املـــرأة مـــســـاواتـــهـــا بـــالـــرجـــل, ومـــرت 
احلركة مرحلتي سميت املرحلة األولى ب نسويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
املـسـاواة, وسـمـيـت املـرحـلـة الـثـانـيـة ب نـسـويـة اجلـنـدار  أو 

نسوية النوع . 
بـــــدأت هـــــذه احلـــــركـــــة األخـــــيـــــرة ف عـــــام 1960م, وأخـــــذت 
مـنـحـنًـى مـخـتـلـفًـا ف أيـدولـوجـيـاتـهـا ومـطـالـبـهـا, وأصـبـحـت 

حتمل ايدلوجية شاذةً وغريبة . 

املرأة املسلمة والعوملة              
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جـــاء ف ورقـــة عـــمـــل قـــدمـــت إلـــى املـــؤمتـــر  الـــتـــاســـع لـــلـــنـــدوة 
الــــعــــاملــــيــــة لــــلــــشــــبــــاب اإلســــالمــــي, عــــام 1423ه بــــعــــنــــوان : ” 
احلـركـة الـنـسـويـة الـغربـيـة وآثـارهـا ف ظـل االنـفـتـاح الـعـاملـي 
” لــلــدكــتــورة نــورة بــنــت عــبــد ال بــنــت عــدوان, أن أهــداف 

احلركة األخيرة هي على النحو التالي : 
1)تـعـزيـز االعـتـقـاد بـعـدم وجـود فـروقٍ بـي الـذكـور واإلنـاث, 
وأن الـــــذكـــــر ممـــــاثـــــلٌ لـــــألُنـــــثـــــى ف اخلـــــصـــــائـــــص الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــةِ 
والـــنـــفـــســـيـــة, ومـــحـــاولـــة تـــأكـــيـــد هـــذا االعـــتـــقـــاد عـــن طـــريـــق 

الدراسات واملقاالت والكتب . 
وزرع مــصــطــلــح الــنــوع وذلــك بــإقــرار ” لــتــأكــيــد هــذا املــفــهــوم 

ف البنية االجتماعية والفكرية للمجتمع, 
الــــلــــواط, والــــقــــضــــاء عــــلــــى الــــزواج الــــتــــقــــلــــيــــدي بــــي الــــرجــــل 
واملــــرأة, وإقــــرار الــــزواج مــــن اجلــــنــــس الــــواحــــد, وتــــقــــويــــض 
األسـرة الـطـبـيـعـيـة, ويـضـاف إلـى ذلـك كـلـه تـغـيـيـر الـتـشـريـعـات 
وتـوحـيـدهـا لـلـجـنـسـي, واعـتـبـار أن األسـرة واألُمـومـة والـزواج 
الـتـقـلـيـدي مـن أسـبـاب قـهْـر املـرأة, وأن وجـوده يـشـكّـل عـبـئًـا 
عـــلـــى املـــرأة هـــي لـــيـــســـت ف حـــاجـــة إلـــيـــه, وإمنـــا الـــعـــقـــلـــيـــة 
االجـتـمـاعـيـة الـتـقـلـيـديـة هـي الـتـي فـرضـتـه عـلـيـهـا, وأن هـذه 
األدوار الـتـقـلـيـديـة كـلـهـا أعـمـالٌ غـيـر مُـربِـحـةٍ لـلـمـرأة; تـبـذل 

فيها وقتها وجهدها, وال تتقاضى عليها أجرًا. 
2) تــــســــعــــى احلــــركــــة الــــنــــســــويــــة – عــــبــــر تــــكــــريــــس مــــفــــهــــوم 
الــضــحــيــة إلــى الــتــأكــيــد عــلــى أن املــرأة ضــحــيــة  لــلــهــيــمــنــة 
الشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطانية للرجل, التي تبناها بوعيه, وأَدَّت إلى هذه 
احلـــالـــة الـــوضـــيـــعـــة لـــلـــمـــرأة; فـــاملـــرأة ف نـــظـــرهـــم ضـــحـــيـــة 
الغــتــصــابــه, وضــحــيــة لــعــنــفــه, وضــحــيــة لــتــحــرشــه اجلــنــســي, 
وضـحـيـة ف جـمـيـع املـواقـف الـتـي جتـمـع بـيـنـهـا وبـي الـرجـل, 
وأن املـرأة غـيـرُ مـلـزمـةٍ بـتـحـمّـل كـل هـذه األضـرار, بـل يـنـبـغـي 
حـمـايـتـهـا مـنـه, السـيـَّمـا وأنـهـا لـم تـعـد بـحـاجـة إلـى الـزواج مـن 

رجل لتوفير احتياجاتها االقتصادية .. 

3) الــتــأكــيــد عــلــى مــفــهــوم االغــتــصــاب, والــعــمــل عــلــى تــثــبــيــت 
هـذا املـفـهـوم عـن طـريـق دراسـات ومـقـاالت تـؤكـد أن جـمـيـع 
الــرجـــال ميــارســون االغــتــصــاب لــلــنــســاء, وقــد ظــهــر كــتــاب 
مــــشــــهــــور يــــروّج لــــهــــذه الــــنــــظــــريــــة اســــمــــه( جــــمــــيــــع الــــرجــــال 

مغتصبون ). 
ـة عــالقــةٍ ال تــخــضــع لــرغــبــة  ووَفــقًــا لــهــذه الــنــظــريــة فــإن أيـَّ

املرأة تعدّ اغتصابًا حتى ولو كانت من قبل الزوج . 

4) إعــطــاء املــرأة احلــريــةَ املــطــلــقــةَ ف مــجــاالت الــعــالقــات 
اجلــــنــــســــيــــة, وكــــذلــــك إعــــطــــاؤهــــا احلــــق أن حتــــدّد نــــوعــــهــــا 
اجلــنــســي الــذى تــريــده, وأن متــارس الــعــالقــة اجلــنــســيــة مــع 
مَــن يــروق لــهــا خــارج أو داخــل إطــار الــزواج, واعــتــبــرت أن 
دون  لــلــمــرأةِ  الــتــحــكّــم ف عــمــلــيــة اإلجنــاب هــو حــقٌّ خــالــصٌ 

زوجها. 
5) تـشـجـيـع الـزواج مـن نـفـس اجلـنـس ( الـشـواذ ) واملـطـالـبـة 
بـــحـــمـــايـــتـــه دولـــيـــا, واالعـــتـــراف بـــه, حـــتـــى ال تـــشـــقـــى املـــرأة 

باحلمل واإلجناب . (2) 
عوملة قضية املرأة الغربية : 

روجت احلركات النسائية  الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية ف عوملة مبادئها 
ومـطـالـبـهـا كـي تـخـرج مـن نـطـاقـهـا الـغـربـي إلـى نـطـاق عـاملـي, 
مــــن خــــالل الــــتــــشــــريــــعــــات واالتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة, وأهــــم 
اتـفـاقـيـتـي  ف هـذا الـشـأن الـتـي صـدرت مـن األم املـتـحـدة 

هما : 
أ-اإلعــالن الــعــاملــي حلــقــوق اإلنــســان(1948م), وهــو يــنــص 
عــلــى عــدم الــتــمــيــيــز عــلــى أســاس اجلــنــس, وعــلــى حتــقــيــق 
املـسـاواة املـطـلـقـة بـي الـرجـل واملـرأة, وحـريـة الـزواج خـاصـة 

ف املادة السابعة واملادة السادسة عشر. 
ب – الــوثــيــقــة الــثــانــيــة وهــي األهــم واألخــطــر مــن بــي هــذه 
االتـفـاقـيـات فـيـمـا يـخـص املـرأة اتـفـاقـيـة(سـيـدو) أو (اتـفـاقـيـة 
الــــقــــضــــاء عــــلــــى كــــافــــة أشــــكــــال الــــتــــمــــيــــيــــز ضــــد املــــرأة) عــــام 
( 1979م), وهـــي اتـــفـــاقـــيـــة مـــكـــونـــة مـــن 30 مـــادة, ومـــوادهـــا 
الـــســـت عـــشـــر األولـــى تـــؤكـــد عـــلـــى عـــدم الـــتـــمـــيـــيـــز وحتـــقـــيـــق 
املــــســــاواة بــــي الــــرجــــل واملــــرأة وتــــشــــجــــيــــع االخــــتــــالط بــــي 

اجلنسي واملساواة بي الزواج والطالق .(3) 
واعـــتـــرف ب  يـــوم ثـــمـــانـــيـــة مـــارس الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لـــلـــمـــرأة, 

بعدما كانت أمريكية . 
مدى موائمة هذه التشريعات باجملتمعات املسلمة : 

لــكــل مــجــتــمــع لــه خــصــوصــيــاتــه االعــتــقــاديــة,  والــثــقــافــيــة,  
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة, الـــتـــي يـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا, فـــاخلـــلـــفـــيـــة الـــفـــكـــريـــة 
والــفــلــســفــيــة والــعــلــمــيــة  الــتــي حتــدد مــســار حتــريــر املــرأة أو 
حتــررهــا ف الــغــرب مــرجــعــيــة تــتــنــاقــض متــامــا مــع مــرجــعــيــة  

اجملتمعات االسالمية . (4) 



فـــالـــتـــشـــريـــعـــات الـــوضـــعـــيـــة وخـــاصـــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــاملـــرأة تـــتـــضـــمـــن 
نـصـوص كـثـيـرة مـخـالـفـه لـلـشـريـعـة االسـالمـيـة, عـلـي سـبـيـل املـثـال 
ال احلـصـر,  املـادة (16) مـن اتـفـاقـيـة  “سـيـدو ” تـنـص –  بـأن 
تـتـخـذ الـدول األطـراف جـمـيـع الـتـدابـيـر املـنـاسـبـة لـلـقـضـاء عـلـى 
الـتـمـيـيـز ضـد املـرأة ف كـافـة األمـور املـتـعـلـقـة بـالـزواج والـعـالقـات 
الــعــائــلــيــة, وبــوجــه خــاص, تــضــمــن عــلــى أســاس املــســاواة بــي 

الرجل واملرأة  ما يلي: 
فـــقـــرة (ج) نـــفـــس احلـــقـــوق واملـــســـؤولـــيـــات أثـــنـــاء الـــزواج وعـــنـــد 

فسخه. 
فــقــرة ( د) نــفــس احلــقــوق واملــســؤولــيــات فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــواليــة 
والـقـوامـة والـوصـايـة عـلـى األطـفـال وتـبـنـيـهـم, أو مـا شـابـه ذلـك 
مـن األعـراف, حـي تـوجـد هـذه املـفـاهـيـم ف الـتـشـريـع الـوطـنـي, 

وفى جميع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول, 
وهـذه تـتـصـادم متـامـا مـع نـصـوص الـكـتـاب والـسـنـة املـتـعـلـقـة ف 

هذا الشأن . 
  واألعـجـب مـن هـذا أن قـالـب االتـفـاقـيـة  قـالـب قـانـونـي مـلـزم 
كــمــا هــو واضــح ف املــقــدمــة, واملــادة الــثــانــيــة مــن االتــفــاقــيــة ف 
الــفــقــرة (ي) تــفــرض الــدول املــوقــعــة لــالتــفــاقــيــة بــتــعــهــد إلــغــاء 
جــمــيــع األحــكــام اجلــزائــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــشــكــل متــيــيــزا ضــد 

املرأة . 
بـالـنـسـبـة التـفـاقـيـة سـيـدو  يـعـتـبـر  متـيـيـزا قـولـه تـعـالـى ( الـرجـال 
قـوامـون عـلـى الـنـسـاء مبـا فـضـل ال بـعـضـهـم عـلـى بـعـض ومبـا 
أنــفــقــوا مــن أمــوالــهــم ), كــمــا أشــرنــا آنــفــا ف املــادة (16) فــقــرة 

(د) ويجب الغاؤها وموائمتها مع التشريعات العاملية, . 
وقـــعـــت كـــثـــيـــر مـــن الـــدول اإلســـالمـــيـــة هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة, بـــســـبـــب 
ضــغــوطــات األم املــتــحــدة , وبــالــتــالــي يــجــب عــلــيــهــم بــنــاء عــلــى 
تـــوقـــيـــعـــهـــم املـــعـــاهـــدة بـــتـــعـــهـــد إلـــغـــاء جـــمـــيـــع األحـــكـــام اجلـــزائـــيـــة 
الــوطــنــيــة الــتــي تــشــكــل متــيــيــزا ضــد املــرأة, مبــا فــيــهــا أحــكــام 
الـــشـــريـــعـــة االســـالمـــيـــة الـــواردة ف نـــصـــوص الـــقـــرءان الـــكـــري 
والـسـنـة الـنـبـويـة, ألن بـالـنـسـبـة التـفـاقـيـة سـيـدو  يـعـتـبـر  متـيـيـزا 
قــولــه تــعــالــى ( الــرجــال قــوامــون عــلــى الــنــســاء مبــا فــضــل ال 
بــعــضــهــم عــلــى بــعــض ومبــا أنــفــقــوا مــن أمــوالــهــم ), كــمــا أشــرنــا 

آنفا ف املادة (16) فقرة (د) ويجب الغاؤها.    
اجلــديــر بــالــذكــر  أن بــعــض الــدول االســالمــيــة مــتــحــفــظــة عــن 
بـعـض بـنـود االتـفـاقـيـة مـثـل املـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة, والتـزال 

الضغوطات عليها قائمة .  

مـــع أن هـــذا اإلرغـــام والـــفـــرض ,  يـــتـــعـــارض مـــع مـــيـــثـــاق األم 
املـتـحـدة, والـذي يـنـص عـلـى احـتـرام كـافـة األشـكـال احلـضـاريـة 
وكـافـة نـظـم االعـتـقـاد الـديـنـيـة, لـكـن الـنـظـرة الـغـربـيـة  ال تـعـتـرف 

بالقيم الدينية و اخلصوصيات احلضارية (5) 
مـــن املـــفـــارقـــات تـــعـــمـــيـــم  وفـــرض ثـــقـــافـــة مـــجـــتـــمـــع مـــعـــي عـــلـــى 
مـــجـــتـــمـــعـــات أخـــرى بـــيـــنـــهـــمـــا الـــفـــوارق احلـــضـــاريـــة والـــثـــقـــافـــيـــة, 
فـــاجملـــتـــمـــع اإلســـالمـــي لـــيـــس عـــنـــده إشـــكـــالـــيـــة ف عـــدم تـــوفـــر 
الــتــشــريــعــات, فــالــتــشــريــعــات الــربــانــيــة املــتــمــثــلــة ف ( الــكــتــاب, 
والــســنــة ) غــنــيــة بــتــشــريــعــات تــصــلــح لــلــبــشــريــة جــمــعــاء وإمنــا 

تنحصر  اإلشكالية لدى اجملتمع اإلسالمي  ف التطبيق . 
ولـــــهـــــذا مـــــهـــــم لـــــكـــــل مـــــن يـــــرغـــــب ف إصـــــالح وضـــــع املـــــرأة ف 
اجملـــتـــمـــعـــات االســـالمـــيـــة ان يـــتـــخـــذ املـــرجـــعـــيـــة االســـالمـــيـــة مـــن 
الـــــقـــــرآن والـــــســـــنـــــة ويـــــكـــــون املـــــالذ فـــــيـــــهـــــمـــــا والـــــتـــــصـــــحـــــيـــــح مـــــن 
نــصــوصــهــمــا.. ولــنــا ف اآليــة الــكــرميــة خــيــر دلــيــل ومــرشــد (قــل 

إن هدى ال هو الهدى) . (6) 
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