
  

بیان صحفي  
مقدیشو  في 13\11\2016 

 نظرا للظروف األمنیة الصعبة التي یمر بھا  مسؤولو وباحثو وصحفیو مركز مقدیشو للبحوث والدراسات ومقره في حي 
ھدن بالعاصمة الصومالیة مقدیشو، حرصت إدارة المركز على توضیح الضغوطات التي یتعرض لھا المركز خالل الشھور 

األخیرة.  
في  21\07\2016 داھمت قوات من جھاز المخابرات الصومالیة مركز مقدیشو واعتقلت رئیس المركز و4 من موظفي 
المركز وقضوا 48 یوما في عدد من سجون جھاز المخابرات والسجن المركزي، حیث تم االفراج عنھم في السادس من 

شھر سبتمبر الماضي. 
كانت اإلدارة تعتقد أن  فترة اإلعتقال ھذه مثلت  فرصة مھمة للسلطات االمنیة  والحكومة  لوقوفھا على حقیقة المركز 
وموضوعیتھ ، وتأكدھا بأنھ ال یعمل اال لخدمة ھذه الوطن الحبیب، وتقدمھ على كافة األصعدة السیاسیة، واالجتماعیة، 

والتعلیمیة، واالقتصادّیة ووفقا للمعاییر واآللیات الوطنیة والدولیة الخاصة بحریة الرأي والتعبیر.. لكن لألسف الشدید  لم 
تتوقف الضغوطات التي یتعرض لھا المركز من قبل األجھزة األمنیة، حتى قامت باقتحام  مقره مجددا یوم الخمیس الماضي. 

في صباح یوم الخمیس الماضي 10\11\2016 طوقت قوة أمنیة مكونة من ثالث عربات عسكریة مقر المركز، وقامت 
بمداھمة المكاتب ومصادرة األجھزة التي كان یعمل بھا باحثوا المركز دون ان تسلّم لمن كان في  المقر أي قرار صادر من  

محاكم الدولة القتحام المقر أو العتقال اي من العاملین.   
لم یكن في المركز اثناء المداھمة غیر الحراس االعزل، وحصل باحثوا المركز على تھدید من قبل األمن مساء یوم االربعاء 

ما دفعھم إلى عدم المجئ إلى المقر صباح یوم الخمیس.  
ال تعرف إدارة مركز مقدیشو  للبحوث والدرسات األسباب الحقیقیة وراء الحمالت التي یتعرض لھا المركز ولذلك : 

أوال: تتقدم بطلب إلى القیادات العلیا للدولة وعلى رأسھم فخامة الرئیس حسن شیخ محمود رئیس الجمھوریة ومعالي السید 
محمد عثمان جواري رئیس البرلمان، معالي رئیس مجلس الوزراء عمر عبد الرشید شارماركي، ولجنة حقوق االنسان في 

البرلمان الفدرالي  لوقف التھدیدات المستمرة ضد المركز وفریق عملھ . 
ثانیا: تعرب  اإلدارة عن أملھا في أن تتدخل الحكومة إلعادة اجھزة المركز  والسماح لصحفیھا من ممارسة عملھم في جو 

من الحریة  االعالمیة التي ینص علیھا الدستور الصومالي المؤقت..  
ثالثا: تدعو المنظمات الحقوقیة المجموعات المدافعة لحریة الصحافة، وعلى رأسھم االتحاد  الوطني للصحفیین الصومالیین 
وجمعیة الصحفیین الصومالیین  وجمیع المؤسسات المحلیة  االخرى بالتدخل والتضامن مع المركز ازاء ما یتعرض لھ من 
ضغوط منذ عدة أشھر، وبضرورة العمل الجاد على متابعھ أمره واتخاذ ما یلزم لضمان  ممارسة عملھ في اجواء من حریة 

الصحافة التي یكفلھا دستور الصومال واإلعالن العالمي لحقوق االنسان. 
وأخیرا، تؤكد إدارة مركز مقدیشو للبحوث والدرسات التزامھا التام بالثوابت الوطنیة وتمسكھا في كل تقاریرھا ودراساتھا 

وتحلیالتھا بالمعاییر المھنیة واالخالقیة في الصحافة. 
مركز مقدیشو مؤسسة بحثیة إعالمیة وتعلیمیة أھلیة غیر ربحیة  مستقلة ذات شخصیة إعتباریة تعمل علي تقدیم البحوث 

والدراسات السیاسیة واالجتماعیة والتنمویة للمجمتع الصومالي، وتنمیة شخصیة الفرد الصومالي وإعداد كوادر وطنیة قادرة 
على قیادة األمة والوطن. وھو مركز مستقل ال یتبع ألي جھة سیاسیة أو مذھبیة وقام بتأسیسھ مجموعة من الشباب من ذوى 

الثقافة العربیة في 01\08\2013م. 

  إدارة مركز مقدیشو 


