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  مرور  بمناسبةاحتفالات الصومال .... 

  والوحدة لالإستقلا على عيدعاما   60
أرض الصومال   - ا هرجيس   تفالات في ح ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهول ال الجندي الم تمث إكليلا من الزهور على  و يضع  فرماج رئيس  ال 

 ويات ـــــــــــــــــــــــالمحت 

 

 

 وتأثيره على بين أمريكا وطالبان  اتفاق السلام •

 حركة الشباب في الصومال طةشأن

آفاق جديدة للنمو أمام قطاع الطيران المدني  •

 في الصومال

 

 

 

لة    مج 

 األسب وعي ة  
 

 الصومال تحفظ على البند الخامس من القرار                

أ طخيرتكب هل 

 ؟استراتيجيا 
 

هل ضاع حلم الصومال الكبير بين دعوات الانفصال  •

 في الشمال وانتهاج الفيدرالية في الجنوب؟ 

   ؟ريةـــــــــــــــيف نحارب العنصـــــــك
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 واالجةماعي  ال سسسياسسسسي  الدراسسسساتو البحوث ت ديم علي تعمل إعةباري  شسسسة سسسي  ذات م سسسة ل   ربحي  غير أهلي  وتعليمي  إعالمي  بحثي  مؤسسسس سسس 

 ألي يةبع ال م ة ل مركز وهو والوطن. األم  قيادة على قادرة وطني  كوادر وإعداد ال ومالي الفرد  ي شة وتنمي  ال ومالي، للمجمةع والةنموي 

 م082013-01 في العربي  الث اف  ذوى من الشباب من مجموع  بةأسي ه وقام مذهبي  أو سياسي  جه 

 

 : ةالرؤي

 

 .م2022 عام ولبحل األفري ي ال رن منط   في األول العربي البحثي المركز يكون أن

 :الرسالة

 

 األفري ي ال رن ومنط   ال سسسسسسومالى للمجةمع الحياة مجاالت كاف  في نوعي  دراسسسسسسسسات وت ديم ومةميزة، راقي  وإعالمي  وتعليمي  بحثي  بيئ  خلق 

 الةدمات جودة مراعاة مع عموما

 المركزأهداف 

 

لفكري  والث افي  واالجةماعي  وال سسياسسسي  وااقة سسادي  والحلسساري  لجمهوري  إعداد البحوث والدراسسسات العلمي  المةعل   بالجوانا الةنموي  وا•

 . ال ومال

 .رصد المواقف واآلراء واالتجاهات حيال أبرز ال لايا الث افيّ  وال ياسي  واالجةماعي   الةي تشغل المواطن ال ومالي•

 .حثين ومةةذي ال رارجمع المعلومات والبيانات المةعل   بأبحاث ال الم ووضعها في خدم  البا•

 .مد ج ور الةواصل مع الكفاءات العلمي  والفكري  الوطني  الموجودة خارج أرض الوطن•

ل تنمي  وتطوير قدرات ومهارات تطوير كفاءة وفعالي  الجهاز اادارى للدول  والهيئات ومنظمات األعمال )العام  والةاصسسسسسسس   من خال•

 .مواردها البشري 

 .خالل إعداد وتنمي  ال يادات ااداري  وتطوير مهاراتها وقدراتها فى مةةلف مجاالت اان اني االسةثمار في البشر من •

ومنظمات االعمال وذلك من خالل ابداء المشورة والمعاون  في كاف  المجاالت الةنظيمي  واالداري  لوحدات الجهاز االداري للدول ، والهيئات •

 .الحلول لها ومةابع  تنفيذهادراس  كاف  المشاكل االداري  بها وت ديم 

 اعداد وتنفيذ البرامج والدورات الةدريبي ، والدبلومات المنهي  والةدريبي ، وحل ات البحث والندوات والمؤتمرات في ضسسسسسوء سسسسسسياسسسسسس  الةنمي •

 .ااجةماعي  واالقة ادي  واالداري 

 اعداد الدراسات والبحوث وت ديم االسةشارات الةنظيمي  واالداري •

 .االهةمام بالبحث العلمي•

 .لفعال  في المؤتمرات والندوات العلمي  بهدف الم اهم  في إثراء المعرف  العلمي  وتوجيهها نحو خدم  المجةمع والوطنالمشارك  ا•

 . أهداف المركز مراكز البحثي  المحلي  والةارجي  بما ي اعد على تح يقتكوين وتوثيق ال الت الدائم  والعالقات العلمي  مع ال•

 احثين والمث فين ال وماليين وذلك بةوفير وتهيئ  مناخ بحثي مةطور عبر شبك  العنكبوتي إيجاد الةفاعل الم ةمر مع الب•

 أنشطة المركز

 

 .ينشر المركز أهم األخبارالمحلي  والعالمي  ويحللها•

ين، وللرأي العاّم ال سسومالي، وينشسسر إصسسداراته اثًا وت ارير، وينةج المركز أبح• يع د مؤتمراٍت وورش عمل وتدريا وندوات موّجه  للمةة سسّ

 .باللغ  العربيّ  وباللغ  ال ومالي  حةي تعم الفائدة لجميع فئات المجةمع ال ومالى

 .ف  والفكر والعلوم ال ياسي م االجةماعي  واان اني  والث اي در المركز في الم ة بل كةبًا ودوريات محّكم  في العلو•

في يعمل المركز على تدريا الباحثين لالرت اء بأدوات البحث العلمي إلى الم سسسةويات العالمي . ويةعاون مع المؤسسسسّ سسسات البحثي  واألكاديمي  •

 .المنط   والعالم

. 

. 

ز ــركــــمالن ـــع  
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الإستقلال..... منعاما  60بعد   

هل ضاع حلم الصومال الكبير بين دعوات الانفصال في الشمال وانتهاج 

 الفيدرالية في الجنوب؟

 

 

 محمد عمر معلم محمد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/يوليو من كّل عام بأسوبو  الحري   1/يونيو إلى 26ن السوة الل ال وومال، حيث ي ومى الفةرة ما بي  60يحةفل ال ووماليون هذ  األيام بالذكرى الوووووو  

/يونيو الّذي تم فيه اسوة الل األقاليم الشومالي  للبالد 26  بةاريخ النلوال الوطني ال وومالي، ففيه اليوم واالسوة الل، لما فيه من أيام تاريةي  ذات صول

/يوليو  1تي الشو ي   على اسوة اللها من االحةالل الفرن وي، كما فيه اليوم /يونيو الّذي ح ول  فيه دول  جيبو 27من االحةالل البريطاني، وفيه اليوم 

تم توحيد ااقليمين الشومالي والجنوبي في كيان واحد ي وّمى   -/يوليو 1أي في  –م الجنوبي  للبالد على اسوة اللها من إيطاليا وفيه الّذي نال  فيه األقالي 

 !بجمهوري  ال ومال

لوا الغالي والنفيس  الل األقاليم الشومالي ، أقيم في بع  مدن البالد مناسوبات تعظيم وتمجيد لجهود األجداد الّذين بذالسوة   60وفي عشوي  الذكرى الووووو  

ل  للح ووول على االسووة الل، ومن بين هذ  المناسووبات مناسووب  أقيم  في ال  وور الرئاسووي بمدين  م ديشووو، شووارو فيها قادة الحكوم  الفيدرالي  مث 

الحكوم    فرماجو، ورئيس وزرائه ح وون علي خيري، ورئيس البرلمان محمد مرسوول شوويخ عبدالرحمن، وغيرهم من وزراءالرئيس محمد عبدهللا 

 .ال ومالي  ونواب البرلمان الفيدرالي

، مشويرا  وفي كلم  بهذ  المناسوب  تحدّث الرئيس محمد فرماجو عن تاريخ النلوال ال وومالي وما ح  ه من حرّي  واسوة الل يةمةع به ال وومال اآلن

م بكيان واحد ي وّمى بجمهوري   1960/يوليو/1حادهما في إلى أن جهود األجداد أثمرت وتوج  باسوة الل األقاليم ال وومالي  الشومالي  والجنوبي  وات 

 .ال ومال

 يق ت ارب بين الطرفين،  وتطّرق الرئيس في كلمةه إلى الحديث عن وضووع العالقات بين حكومةه وإدارة صوووماليالند االنف ووالي ، معلنا أنه تم  تح 

 .يعني أن ال وة تكمن في وحدة الطرفين وتلامنهما ومؤّكدا على أنه من ال عا تح يق أّي إنجاز أحادي ألّي من الطرفين، مما

ووضوعها بعد   غير أن موسوى بيحي عبد  رئيس صووماليالند، قد ذها بعيدا في كلمةه بهذ  المناسوب  إلى الم ارن  بين وضوع صووماليالند أيام الوحدة،

عشووي  إعالنها االنف ووال عن ال ووومال، أكثر وأوسووع مما   االنف ووال األحادي، معلنا أن ما أنجزته صوووماليالند في ال وونوات الثالثين الةي أع ب 

معلوولةها مع  ح  ةه في ال وونوات الثالثين الةي أملووةها في الوحدة مع الجنوب، مما يعني أن االنف ووال ال يزال خيار صوووماليالند المفلوول لحّل 

 !الجنوب

الوحدة من جديد، ومعّزز لالنف وال، وكّل لديه حججه ومبّرراته لةبني  وبين هذا وذاو، تةعدّد آراء المواطنين في الجنوب والشومال  ما بين دا  إلى 

بيا وكينيا وضووم جيبوتي إلى تلك المواقف، غير أن الح ي   تب ى أن حلم إيجاد ال ووومال الكبير باسووةرجا  األراضووي ال ووومالي  في كّل من إثيو 

، وانةهاج نظام فيدرالي غير محدد معالمه وشوووروطه ونوعيةه في  ال وووومال األم، ضوووا  هذا الحلم، وسوووال دعوات االنف وووال اآلتي  من الشووومال

ا رئي وها وبرلمانها ووزرائها  الجنوب، فةشوّكل  بذلك واليات وإدارات إقليمي  فيدرالي ، كّل والي  تة وّرف وكأنها دول  م وة ل ذ إذ إن لكل والي  له

الةراب ال وووومالي، ولم يعد للبالد رمز وطني يوحدها، حيث اخةفى علم وعلمها الةاص، وبذلك لم يعد في الواقع ال وووياسوووي ما يشوووير إلى وحدة 

المواطن ال ووومالي الب وويال  ال ووومال في  ل كثرة أعالم الواليات الفيدرالي  الةي ال تةةلف عن رايات ال بائل وشووارات العشووائر، وبذلك أصوويا 

العبث بحاضووور األبناء وم وووة بلهم، ولعل مثل هذا الشوووعور انةاب  بةيب  أمل، وح ووورة على ضووويا  نلوووال األجداد، والةفريال في جهود اآلباء، و 

مشواركةه لندوة صوحفي   األكاديمي والمؤرخ ال وومالي الدّكةور عبدالرحمن معلم عبدهللا باديو م وةشوار رئيس الوزراء في الشوؤون ال وياسوي ، ففي 

عاما من اتحاد األقاليم الشمالي  والجنوبي ، ماذا ينبغي على   60بعد السة الل ال ومال بعنوان    60نظمةها قناة دل ن ال ومالي  عشي  الذكرى الووووو 

وضوا  ال وومال قبيل االحةالل  الطرفين أن يهةما به؟ ففي مشواركةه لهذ  الندوة، وصوف الدكةور باديو األوضوا  في ال وومال بأنها أكثر شوبها بأ

 .مجيء االحةالل وإعادة البالد من جديد إلى أحلان الغزاة والمحةلّيناألوروبي لها، حيث اللعف واالن  ام واالخةالف، وكلّها مما يمّهد ل

را ي ول فيه  "إّنه  من جانبه كةا ال وياسوي المعارض ال ويد عبدالرحمن عبدالشوكور ورسومي زعيم حزب ودجر على صوفحةه في الفي وبوو منشوو 

الي، إالّ أنه من األجدر أن نة اءل سبا وجود قوات أجنبي  في  /يونيو لكونها ذكرى جماعي  للشعا ال وم  26وعلى الرغم من أهمي  االحةفال لووووو 

ني حّر وم وة ل ي وعى اعالء  عاما من الحّري  واالسوة الل"" وتابع ال ويد ورسومي قوله مة وائال الةحدّيات الةي تواجه إنشواء نظام وط  60بالدنا بعد 

ه" واخةةم ال وويد ورسوومي في منشووور  ذلك ب وله  "إن ااجاب  عن هذ  ال انون وسوويادته، ويحةرم ح وق اان ووان، ويحفم للمواطن عّزته وكرامة 

نة اد طري   احةفال الحكوم   الة وووا،الت، لي ووو  في زخرف  جدران، وال في ترميم أبني ، وال في تنظيم مهرجان أو حفل بهيج"" ولعلّه بذلك يريد ا

مع  عددا من المرافق العام  والحكومي  الةي تم بنا،ها وترميمها بمشووورو   الفيدرالي  لذكرى االسوووة الل، حيث افةةل الرئيس فرماجو يوم أمس الج 

 .مالي  من االحةالل البريطانيالسة الل األقاليم الش 60إسحل ان الةطوعي، من بينها الم رح الوطني، وذلك احةفاال واحةفاء بالذكرى الو 

السوة الل بالد ، لما يرى من ان  وام النةا ال وياسوي  من بني جن وه،    60وووووو إّن المواطن ال وومالي يشوعر بالةيب  والح ورة، وهو يحيي الذكرى ال

والمواطن، ويشوعر بااحباط   وتأجيجهم لل وراعات ال بلي  وال وياسوي  الةافه  ألجل الح وول على م والحهم ال وياسوي  ف ال دون االهةمام بالوطن

في  ّل غياب شوبه تام وكامل ألي صووت يطالا باعادة ال وومال الكبير  أكثر عند ما يرى انشوطار المجزأ من بالد  تح  م وميات باطل  وواهي ، 

في الوق  الراهن، على   –باعث  الّذي يشوومل المناطق ال ووومالي  في كّل من كينيا وإثيوبيا، مما يعني أن هذ  الجهود تالشوو  وتبدّدت، ولم يعد لها

لفيدرالي  للبع  اآلخر المكّون للجمهوري  ال ووومالي  الةي تأسوو وو  في  وخاصوو ، في  ل دعوات البع  لالنف ووال، والةوجه نحو تبني ا -األقلّ 

يم الشومالي  والجنوبي  للبالد،  م، مما جعل مهم  الغيورين على وطنهم قاصورة على البحث عن ال وبل المثلى للحفا  على وحدة األقال1960/يوليو/ 1

 !لي  غير ااقليمين الشمالي والجنوبيولم يكن لديهم مةّ ع من الوق  حةى للةذّكر بأن هناو مناطق صوما
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بع  بنود  أن ت طع طالبان  اتفاقا احالل ال ووالم  في أفغان ووةان  تلوومن   2020فبراير   29وقّع  الواليات المةحدة األمريكي   وحرك  طالبان في 

ة وحلفائها  العالق  مع تنظيم ال اعدة، والجماعات ااسوالمي  المةشوددة ، وترسول رسوال  واضوح  بأن أولئك الذين يشوكلون تهديدا ألمن الواليات المةحد

  . هددون أمن الواليات المةحدة وحلفائهاليس لهم مكان في أفغان ةان، وت در تعليمات ألفرادها باال يةعاونوا مع الجماعات أو األفراد الذين ي 

 .ة وصفهذا الةعهد فيما يبدو ترو  أثرا الفةا على أنشط  الجماعات الم لح  الةابع  لةنظيم ال اعدة في  أفري يا عموما وال ومال على وجه ال

طالبان في ل د شوهدت االنفجارات والهجمات االنةحاري  في ال وومال وال سويما في العاصوم  م ديشوو  منذ توقيع االتفاق بين الواليات المةحدة وحرك   

الدوح  انةفاضووووا ملحو ا، ولم ت ووووجل حوادث ارهابي  تذكر   منذ ذلك الحين، ما أثار ت ووووا،الت حول أسووووباب هذ  اانفةاض، فهل جاء ب ووووبا  

قطع ااصووالحات الةي أدخلةها الحكوم   ال ووومالي  في ال طا  األمنى والةط  األمني  لةح يق ااسووة رار في العاصووم  م ديشووو والةي تركزت على 

 .الشوار  الرئي ي  في المدين  باألحجار الةرساني  وال واتر الةرابي ، واانةشار األمني  الكثيف في  معظم الة اطعات المهم 

ان  يعة د كثيرون أن هذا العامل  رغم أهميةه ال يمكن بأي حال من األحوال أن يكون سووببا رئي ووا ومباشوورا  وراء تراجع هجمات حرك  الشووباب ،  

مي   ع األمني في العاصم  م ديشو ب ورة عام  ال يزال هشا  وضعيفا  وقابال لإلخةراق، وكذلك الف اد اليزال م ةشريا في جميع الدوائر الحكو الوض

ت  بما فيها ال طا  األمنى مما ي وهل الجماعات الم ولح  الةي ت ويطر على  مناطق شواسوع  في جنوب ال وومال بةنفيذ هجمات انةحاري  ضود المنشوئا

ابي   والمرافق الحيوي  في م ديشوو والمناطق األخرى  وبالةالي ال بد من وجود عوامل أخرى أكثر أهمي  سواهم  في انةفاض معدالت الهجمات ااره

  .في ال ومال

ات وتيرتها في ويرى آخرون أن ال وبا الرئي وي وراء انةفاض هجمات حرك  الشوباب يعود إلى عمليات الطائرات األمريكي  بدون طيار الةي  ازد 

ال عدد ال وونوات األخيرة وكثف  هجماتها على مواقع تنظيم الشووباب واسووةهدافها المةكرر للشووة وويات  الميداني  البارزة في الةنظيم وتمكن  من اغةي 

م إلى المدن على الةةطيال  كبير منها األمر الذي أدى إلى أضووعاف قدرة قيادات الةنظيم  الم ووؤوليين عن إعداد ال نابل وصووناع  اانةحاريين وإرسوواله

 . والحرك  ، والح ول على اامكانيات الالزم  لةنفيذ العمليات والهجمات اانةحاري 

، كثف الجيش األمريكي غاراته الجوي  على قيادات حرك  الشوووباب المجاهدين الذين يةةذون من جنوب ال وووومال م را لهم 2017ومنذ مطلع عام  

  .قبلةها الشديدة في بع  المناطق حيث ما زال  الحرك  تحافم على

طوائرة بودون طيوار أو غوارات جويو   في  145، موا ال ي ول عن  2017نفوذ  الجيش األمريكي  منوذ أن جواء الرئيس تراموا إلى ال وووولطو  في ينواير 

 .ال ومال، وف ا ألرقام من مكةا ال حاف  االسة  ائي  والجيش األمريكي

اجح  نوعا ما وسوواهم  في ت وي  قوة حرك  الشووباب  وتراجع أنشووطةها  في مةةلف المناطق ال ووومالي  ي ول البع  إن تلك اللووربات كان  ن   

لى كوادر  ودفعةهوا بودال من الهجوم إلى ااحةمواء وااخةفواء خوفوا من ااسووووةهوداف، وكوذلوك بع  قيواداتهوا تحودثو  أكثر من مرة عن معوانواتهوا وافة وارهوا إ

  .اتها الميدانيين البارزين نحبهم جراء هجمات وغارات الطائرات األمريكي  بدون طيارمدرب  بعد أن قلى عدد كبير من قياد

ت ووةهدف   وت ول ال يادة األمريكي  اافري ي  "أفريكوم "، إن الغارات الجوي  سووالح رئي ووي ضوود حرك  الشووباب ، لكن منظم  العفو الدولي  ت ول إنها

 .المدنيين عن طريق الةطأ

ما وراء تراجع عمليات تنظيم الشووباب في ال ووومال، ويةمثل هذا العامل في امكاني  وجود  خالفات داخل الحرك  بشووأن وقو   وهناو  عامل ثالث رب 

شووووةظ معظمهم من المدينين في   100مدنيين قةلى في الهجمات الةي تنفذها،  والحديث عن تلك الةالفات قد ازداد بشووووكل الف  بعد م ةل أكثر من 

،  وقبلها كان حادث   2019دي وومبر عام   28كنةرول" جنوب العاصووم  م ديشووو في  -مو فين أتراو في ن ط  تفةيش "إكس هجوم انةحاري اسووةهدف

شوووةظ جلهم من المدنيين.. ولم تعلن الحرك    600في منط   "زوبي" ما أدى إلى م ةل ما ال ي ل عن   2017الشووواحن  الملغوم  الةي انفجرت عام 

، بينما تأخر اعالن م ؤوليةها عن هذا الهجوم األول ، وف ر البع  هذا الةأخر بوجود خالفات بين قياداتها حول الحكم  م ؤوليةها عن الهجوم األخير

  .الشرعي لمثل تلك  الهجمات الةي تودي بحياة المدنيين

 .ين ومو فين مدنيين في الحكوم والجدير بااشارة إلى أن مدين  م ديشو لم تشهد منذ انفجار "أكيس كونةرول" سوى اغةياالت ت هدف م ؤول

نفيذ هجمات  على الرغم من أهمي  العوامل ال وووالف  الذكر اال أننا نرجل أن ال لوووي  أكبر من ذلك وأن تنظيم الشوووباب ال يزال قويا ولديه ال درة على ت 

ي جرى بين الواليات المةحدة األمريكي  وحرك   انةحاري  لكنه قرر تعليق هجماته العنيف  في ال وووومال وفي منط   شووورق إفري يا احةرما لإلتفاق الذ

  .طالبان

بعنوان “إنا فةحنا لك فةحا    2020مارس   12ونحن نعلم أن تنظيم ال اعدة  احةفى بهذا ااتفاق وكان بيان الةنظيم ب يادة أيمن الظواهري، ال ووووادر في 

صول إلى اتفاق سوالم مع واشونطن ن ورا تاريةيا لةنظيم ال اعدة، وأنه مادام مبينا”، تلومن “تهنئ ” ل يادة طالبان على "اانجاز العظيم"، معةبرا الةو 

م حرك  الشوووباب علووووا في تنظيم ال اعدة وبايع   طالبان وت وووف قائدها بأمير المؤمين، فمن البديهي أيلوووا أن ترحا بدورها هذا ااتفاق لكن ل

 .ين قياداتها حول ااتفاق وتأصيله الشرعيت رح  ذلك بشكل رسمي ربما حفا ا على تماسكها ب با وجود خالفات ب 

ق أمام أضوووف إلى ذلك أن االتفاق يلزم حرك  طالبان ب طع عالقاتها مع تنظيمي ال اعدة وداعش وسوووائر الةنظيمات المةطرف  اآلخرى، وبالةالي لم يب 

 .باطها مع طالبانحرك  الشباب اال أن تلةزم بهذا االتفاق أو تعلن انف الها عن ال اعدة تنظيم األم وفك ارت 

الي  وعلى العكس من ذلكن ال ن ووةبعد أن  تعلن قيادات حرك  الشووباب عن تعليق هجماتها في ال ووومال مؤقةا تمهيدا لبدء مفاوضووات مع الحكوم  الح 

  .ق الدوح وبرعاي  قطري  على غرار  المفاوضات بين طالبان وأمريكا أو على األقل إلى أن يحدث انش اقات بين قياداتها ب با اتفا

ي اسةبعد الشيخ علي ورسمي امكاني  دخول حرك  الشباب مفاوضات سالم مع الحكوم  ال ومالي  في م ابل  مع إذاع  صوت أمريكا ق م ال ومال ف

حرك   مارس الماضووي ، وقال الشوويخ ورسوومي الذي هو أحد مؤسوو ووي تنيظم ااتحاد ااسووالمي ال وولفي ردا على سووؤال مباشوور حول إذا ما كان  ال 3

  سووووة بول ببودء مفواوضووووات "ال، ال أتوقع أن يحودث هوذا"، مؤكودا  على أن  الجمواعو  اآلن أكثر تطرفوا من ذي قبول ومن غير المرجل أن ت بول بة ووووويو 

   .تفاوضي 

 .لكن في الم ابل فهناو محللون ومةة  ون بشؤون الجماعات ااسالمي  المةشددة يعة دون أن الةفاوض مع حرك  الشباب أمر ممكن

 

 

اتفاا  السااااالاام يين أمريباا وداالباا  واور  في تراجع هجماات  تحليلات

 حركة الشباب في الصومال
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  ...المشروعات الإقتصادية

آفاق جديدة للنمو أمام قطاع الطيران المدني في 

 الصومال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسسسسةكمل  جميع الةشسسسريعات اللسسسروري   أعلن وزير الن ل والطيران المدني  محمد عبد هللا صسسسالد أومار، اليوم الثالثاء، أن الوزارة

لةطوير  قطا   الطيران المدني ولم يبق لها سسسسسوى لوائل داخلي  سسسسسةكملها قريبا ، مشسسسسيرا إلى الم سسسسة بل الواعد الذي بات  أمام قطا  

 . الطيران المدني

 

حكوم  ال سسسومالي  ألول مرة بعد ما وأضسسساف أومار أن  قانون الطيران المدني الذي وقع عليه الرئيس فرماجو أمس ااثنين يعطي  ال

 .عاما سلط  كامل  لة جيل الطائرات الةي تريد العمل في البالد ومنل تراخيظ قيادة  الطائرات 30ي ارب 

 

عاما رخ   قيادة الطائرة لطيارين ، وهذا يعد تطورا  آخر  25وذكر الوزير أن الرئيس فرماجو سيمنل قريبا ألول مرة منذ أكثر من 

 . لبالديح  ها ا

 

وأوضسسسسسسل الوزير أن وزارة الن ل تبدأ خالل األشسسسسسسهر ال ليل  الم بل  توفير كاف  الةدمات الةي تحةاجها شسسسسسسركات الطيران المدني  

كالةراخيظ ، وت سسسسجيل الطائرات الةي يملكها الةجار ال سسسسوماليين الذين كانوا ي سسسسجلون طائراتهم لدى إثيوبيا   أو كينيا ، ولكن  من 

 .سة وم الحكوم  بهذا المهام بعد نجحها في اعداد الةشريعات المنظم  ل طا  الطيران المدنياآلن ف اعدا 

 

ولف  وزير الن ل والطيران المدني إلى إمكاني  اسةعادة طائرات شرك  “صومالي ايرالينز” المةحجزة في  مطارات بع  الدول بعد 

 .اسةكمال جميع الشروط المطلوب 

 

 انون الذي ينظم عملي  ت سسجيل الطائرات واسسسةعادة طائرات شسسرك  “صسسومالي ايرالينز ” مرتبطان، مشسسيرا وأكد الوزير أن توفر ال 

 .إلى أن  اجراءات اسةعادة الطائرات ال ومالي   بات اليوم سهال بعد االنةهاء من إعداد الةشريعات المطلوب 

 

من الشسسهر الجاري قانون الطيران المدني وعين أحمد  21ع  في والجدير بااشسسارة أن الرئيس ال سسومالي محمد عبد هللا  فرماجو وقّ  

و معلم ح سسسسن مديرا عاما لهيئ  الطيران المدني الذي كان قائما بأعمال مدير الهيئ  منذ عامين كاملين األمر الذي يفةل  آفاقا جديدة للنم

 .أمام قطا  الطيران المدني  واقام   عالقات مةطورة مع نظرائه في العالم

 

مدني ي  للطيران ال با من زيارة فريق مشسسسسسسةرو من المنظم  العرب عام ت ري عد  مدني ب حات وزير الن ل والطيران ال  تأتي ت سسسسسسري

(ACAO) والهيئ  العام  للطيران المدني لدول  قطر (QCAA)  بعملي  تدقيق في مجالي األمن وال سسسالم  لمنظوم  الطيران المدني

لى ت ييم منظوم  الطيران المدني في مجالي أمن الطيران المدني وال سسسالم  بناًء على مجاالت في ال سسسومال ، وكان  الزيارة تهدف إ

وتنظيم  (LEG) بالن ب  لل الم  الجوي  تةمثل هذ  المجاالت في  الةشريع األساسي للطيران ولوائل الطيران المدني) الةدقيق الثماني 

 (AIR) وصسسسسسسالحي  الطائران للطيران (OPS) وتشسسسسسسغيل الطائرات (PEL) وإجازة العاملين وتدريبهم(ORG) الطيران المدني

والمعةمدة  ((AGA) والمطارات والمعينات الجوي  (ANS) وخدمات المالح  الجوي  (AIG) والةح يق في حوادث ووقائع الطيران

 سسسسسد الةعرف على ن اط ال وة ذات العالق  ق (PQs)  من قبل منظم  الطيران المدني الدولي م سسسسسةعينين في ذلك بأسسسسسسئل  البروتوكول

واللسسسسعف والوقوف على م سسسسةوى الةنفيذ الفعال للنظام الحكومي واالتفاق على وضسسسسع مةطال عمل ت سسسسحيحي للرفع من م سسسسةوى 

 .ال الم  واألمن وتمكين منظوم  الطيران المدني ال ومالي لالمةثال لم ةليات منظم  الطيران المدني ذات العالق 

 

رين ت ريبا من اس اط طائرة مدني  م جل  في كينيا على أيدي قوات إثيوبي  في مدني  بردالي  غرب ال ومال كما تأتي بعد حوالي شه 

 .ما أدى إلى م ةل  جميع من كانوا في الطائرة



 

 

6 

 

 وزير الةارجي  ال ومالي 

  5824رقم : القرار جامعة الدول العربية  

 الصومال تحفظ على البند الخامس من القرار 

أ طخيرتكب هل 

 ؟استراتيجيا 
كول دولو  لهوا الحق في  أن تحرص على م وووووالحهوا، وتودير عالقواتهوا 

ااقليميو  والودوليو  انطالقوا من م ووووالحهوا ال وميو ،  وبنواء على أولويواتهوا  

ااقة وادي  واألمني . وهذا جزء أسواسوي من مبادل العالقات الدولي ، لكن 

في ذات الوقو ،  هنواو محوددات أخرى تواريةيو  وجغرافيو   تحكم العالقوات 

بين الدول والسويما عندما تكون بين الدول الشو ي   والةي ال ت ل أهمي  عن   

 المحووددات ال ووووووالفوو  الووذكر ، ويجووا األخووذ بهووا بعين ااعةبووار  .

وعلى هذا األسووواس، ترتكا الحكوم  ال وووومالي  خطأ اسوووةراتيجيا ما لم 

األوسوال،   تغير مواف ها تجا  أزم  ميا  النيل،  وال ورا  في منط   الشورق 

وتةلووامن مع م وور في م وواعيها إلى  الحفا  على ح وقها المائي  ، ولم 

تودرو أن خروجهوا عن ااجموا  العربي سوووويلووووعف موقعهوا وتح يق  

م والحها بمنط   ال رن اافري ي في الم وة بل، مع الةأكيد على أن إثيوبيا  

  بلود ليس جودير بوالث و  وذلوك على خلفيو  ال وووورا  الطويلو  والمع ودة بين

 البلدين.

 

 ة النيل  قف الصومال يشأ  أزم و م

 موقف غير متوازن
 العربية  الدول معةجاالأمين العام ل 

 

 

على أن تشوجع في خلق  بيئ  اقليمي  موجه  نحو  

تنمي  الةعاون ال وياسوي واالقة وادي على أسواس 

المنفعو  المةبوادلو  مع دول ال رن اافري ي، ألن  

اناة شووووديدة من ال وووورا  ال ووووومال عانى مع

  وبوالةوالي ت ول الوداخلي والحروب مع الجيران.

لوم يوبوق أموواموهووا سوووووى أن توةوحوفوم    الوحوكووموو 

لكن مموا   ، 8524قرار جوامعو  الودول رقم  على 

ال شوووووك فيوه ف ود كوانو  أموامهوا خيوارات أخرى  

تةالئم مع األوضووووا  في ال رن اافري ي وتؤكود  

  ثوابةهوا في نفس الوقو  على أنهوا موا زالو  على 

ومبوادئهوا المعروف  تجوا  وحدة ال ووووف العربي،  

اعو   رربموا  . وملةزمو  بمبودء األخوة العربيو 

بنو   الم ووووالل اآلنيو   و  الحكومو  ال ووووومواليو  

قرارهوا على الوضووووع الحوالي في منط و  ال رن 

ى  رص عولو اافوريو وي لوكون كووان يونوبوغوي أن توحو 

،  دمو ةركوه لججيوال ال واذي ت رث الو الةواريخ واا

، لكن   لم ووووة بليو ا وتوداعيواتهوامةواطر موقفهوا و 

ن ط  سوووداء في   قرار الحكوم  كوني بالةأكيد سوو 

   العالق  بين البلدين م وووور وال ووووودان من جه

وم وور من جه  ثاني ، سوويجني ثمارها المر في  

 .الم ة بل الحكومات الم بل  والشعا ال ومالي

 

ل د اتةذ ال وومال للمرة الثاني  موقفا غير مةوازن  

تجا  أزم  النيل بين م وووور وال ووووودان من ناحي   

وإثيوبيووا من نوواحيوو  أخرى ، وتحفم على قرار 

بشووووأن سوووود  8524م مجلس الجوامعو  العربيو  رق

النهلو  ااثيوبي ال وادر عن اجةما  دورتها غير  

العواديو  الةي ع ودت اليوم الثالثواء، والسوووويموا البنود 

الةوامس الوذي يؤكود على ضوووورورة امةنوا  كوافو  

األطراف عن اتةواذ أيو  إجراءات أحواديو ، بموا في  

ذلوك امةنوا  إثيوبيوا عن البودء في مولء خزان سوووود 

تفوواق مع دولةي  النهلووووو  دون الةوصووووول إلى ا

الم وا، حول قواعد ملء وتشوغيل ال ود، لما يمثله  

هووذا ااجراء من خرق صووووريل التفوواق إعالن 

المبرم بين الوودول الثالث في الةرطوم،   المبووادل

 .2015مارس  23بةاريخ 

تبرر الحكومو  موقفهوا بوأنوه يوأتي مةرجموا ومعبرا  

عن أهداف سووياسووةها الةارجي  المةمثل  في حماي   

وتعزيز م والل ال وومال في سوياق أوسوع تشومل  

تح يق ال ووالم والوحدة واالزدهار في جميع أنحاء  

العووالم، والةووأكيوود على أهميوو  الةكوواموول والةعوواون  

ا  المشووةرو مع جيرانها في شوورق إفري يا  ب ووفةه

 ، وأن  IGADعلوا في الهيئ  الحكومي  للةنمي  )

المةغييرات والم ةجدات ال ياسي  في منط   ال رن 

     اافري ي تحةمها
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ي أماااام الاقااااعاااد  حاااار يار اتاتا تافاجا 

 كية في مقديشو التر عسبرية ال

، اليوم  ال وات األمني  قةل  أودوا يوسف راغي أن   أكد قائد الجيش ال ومالي  

نف ه، أمام ال اعدة الع كري  الةركي  جنوب انةحاريا كان ينوي تفجير    الثالثاء،

 .العاصم  م ديشو

وقوال أودوا إن االنةحواري رف  تعليميوات قوات األمن وقوام بحركوات مثيرة 

 .للشك ثم اطل   عليه النار قبل أن يفجر نف ه

وأفاد م وودر أمني بأن انةحاريا يرتدي حزاما ناسووفا فجر نف ووه في سوواح  كان 

رب مركز تجنيد للجيش ال وووماليذ ما أدى إلى ي ووطف فيها مجندون جدد ق

 .مجندين، في ح يل  أولي  5إصاب  

قال ال ووفير الةركي لدى م ديشووو، محمد يلماز، إن قوات األمن حيّدت انةحاريا 

 .بعد أن رصدته بين جمو  المجندين، في محاول  منه لةفجير نف ه وسطهم

نةحواري حواول دخول  وأضووووواف يلمواز أنوه “وف وا للمعلوموات األوليو ، فوان اال

المع وووكر، ولم يلةزم بةحذير الةوقف من ال وات ال وووومالي ، األمر الذي أدى 

 .”إلى إطالق النار عليه، فحدث انفجار، أسفر عن م ةل مدني

ووقع الةفجير على بعود نحو كم واحود ت ريبوا من مركز الةودريوا الوذي يةمةع 

 ..بحراس  أمني  مشددة

 
 عبد هللا فرماجوالرئيس محمد 

 

في البداي  رف  رئي ا والي  بون  الند سعيد 

ديني وأحمود مودوبي المشوووواركو  في االجةموا  

اقناعهما بالمشوووارك    لكن بعد مفاوضوووات تم

 .عبر تطبيق وات اب

وفق ما ن له موقع جوهر ، فان االجةما  الذي 

اسووةمر لمدة سوواعةين ناقش الزعماء عددا من 

ات المزمع اجرا،ها ال لوووايا بما فيها االنةةاب

بحلول نهووايوو  العووام الحووالي والةشووووريعووات 

المةعل و  بواالنةةوابوات الةي تم ت وديمهوا  للبرلموان 

خالل االجةموا  اتف و  و .للم وووووادقو  عليهوا

األطراف المشووووواركو  في االجةموا  على أن 

ينظم الرئيس فرماجو االجةما  الم بل، ويعلن 

ق كموا تم االتفوا . موعود ومكوان انع واد  الح وا

 4على تعليق مناقشوات أعلاء البرلمان حول  

تشووووريعوات تةظ اانةةوابوات والةي كوان من 

المةوقع أن يجيزهووا البرلمووان خالل األيووام 

 الم بل .

الرئيس  وجهبو  الماضوووي  سووو في نهاي  األو 

،سووووواء دعوة إلى ر محمود عبود هللا فرمواجو

اجةموا  للمشووووواركو  في يو  الواليوات ااقليم

 8- 5 الوذي سوووويع ود فيوطني من المجلس األ

  م ديشو بيوليو الم بل 

الرئيس محمود عبود هللا فرمواجو ، اليوم   ترأس 

ااثنين ، اجةموواعووا بين الحكوموو  االتحوواديوو  

ور،سووواء الحكومات ااقليمي  عبر ت ني  الفيديو 

الوموؤتومور كوول من  وشووووووارو فوي كوونوفورانوس، 

الرئيس فرموواجو ، ورئيس الحكوموو  ح وووون 

خيري، ورئيس والي  بون  الند سوووعيد عبد هللا 

ورئيس واليوو  جوبوواالنوود أحموود اسووووالم   ديني

محمد عبدي   مدوبي ، ورئيس والي  هيرشوبيلي

واري، ورئيس واليو  جنوب غرب ال وووووموال 

عبود العزيز لفةوا غرين وعمودة م وديشووووو عمر 

جةمووا  تلبيوو  لوودعوة وجههووا وجوواء اال .فيلش

الرئيس فرماجو، قبل أيام إلى ر،سوواء الواليات 

االقليميو  للمشووووواركو  في مؤتمر مجلس األمن 

الووطونوي، ونوةويوجوو  لوجوهوود بووذلوةوهووا بوعوثوو  االموم 

المةحوودة في ال ووووومووال ورئي ووووهووا جيمس 

لجمع ر،سووووواء الحكومو  االتحواديو   سوووووان 

ور،سوواء الحكومات االقليم  في ال ووومال بعد 

الطرفين والةي كان   ات من الةالفات بين  سونو

ع ب  كبرة أمام اجراء االنةةابات العام  الم بل ، 

وتح يق تفاهمات بين جميع المكونات ال وياسوي  

 .للمشارك  في هذ  اانةةابات

   

 توافقات وتفاهمات يين الحبومة ال تحااية والحبومات ال قليمية 

 ومال  ااااااااافي الص والأمنية  ياسية  ااااا ورات الس ا اااالتط 
 



 

 

8 

 والاستثمارالخارجية  الشؤون وزير

 سى عوضحمد عيلسيد أا

 

 

 جامعة الدول العربية  اجتماع 

 تص كلمة وزير الخارجية الصومالي في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول أزمة ميا  النيل

 

وان جمهوري  ال ومال الفيدرالي  م ةعدة ان تلعا دورا إيجابيا 

في ت ريا وجهات النظر، ونرحا موقف بع  الدول االعلاء 

الداعين الى اسةمرار الةشاورات الى حين الوصول الى حل 

 .يرضي كاف  االطراف المعني 

ون ةرح أن ت وم جامع  الدول العربي  بةشكيل لجن  مكون  كل من 

العربي  ال عودي  وسلطن  عمان وجمهوري  ال ومال المملك  

وجمهوري  جيبوتي وذلك لةذليل ال عوبات للوصول الى حل 

واالتفاق الشامل بين االطراف المعني ، بدال من اصدار قرارات 

 .جديدة

و أخويورا أقودم شكري الجزيل إلوى معالي االخ/ يوسف بن 

ن  عمان رئويوس علوي، الوزير الم ئول الشؤون الةارجي  ل لط

الوجولو و  و موعوالوي األخ األمويون الوعوام لجامع  الدول العربي ، 

 .و كول الوحواضوريون فوي هوذا االجوةوموا 

 وال الم عليكم ورحم  هللا وبركاته،،،

  
ــيد يوســـل بن علوب بن عبدزي الومير المســـشول عن الشـــشو  الخارجية  معالي السـ

ــة  ــلســــــ ــجــ ــس الــ ــيــ ــةي ر ــ ــقــ ــيــ ــقــ ــا  الشــــــ ــمــ ــة عــ ــنــ ــطــ ــلــ  لســــــ

ــي ومرا  اـلخــارـجيــة  ـــــــ ــاـل ـــــــــ ـــمـع ـــــــ ـــمو واـل ــســــــــــــ ـــــــ ــاـ اـل  أصــــــحـــــــــ

 مــعــالــي احم / اوــمــد أبــو الــاــيــمي احمــيــن الــعــا  لــجــامــعــة الــدول الــعــربــيــة 

ـ  ــافر اصـــــح ــعــافر الســـــفرا  واـلـمنــدوـبـين الــداـ ـمـيني الســــيــدات والســــ  اـ الســ

ــ  ييي ــاتــــ ــركــــ ــة ز وبــــ ــمــــ ــم وروــــ ــكــــ ــيــــ ــلــــ  الســــــــــر  عــــ

ــة  ــق ــي ــق ــش ــر لسلطنة عما  ال ــدي ــق ــت ــر وال ــشــك يطيب لي في البداية أ  أتقد  بخالص ال

ــافيـــة   ــيـــر الـــعـ ــقـــد هـــ   الـــدورر الـــاـ ــتـــواصـــــــلـــة لـــعـ ــمـ ــا الـ  لـــجـــاـــوفهـ

لجامعة الدول العربية ومعاوني  ولألمانة العامة  والشــــكر موصــــول لمعالي احمين العا 

على اإلعداف الجيد ووسن التنظيمي وكـمـا أتـوجـ  بـالـشـكـر و الـتـقـديـر ايضا حصـحـاـ 

ــن   ــيــــــ ــدوبــــــ ــنــــــ ــمــــــ ــرا  و الــــــ ــفــــــ ــــــــ ــسـ ــافر الــــــ ــعــــــ ــــــــ ــسـ  الــــــ

ــافرييي ــي والســــــــــعــــ ــالــــ ــعــــ ــمــــ ــو والــــ ــمــــ ــاـ الســــــــ  أصــــــــــحــــ

ــرـيا  الحـيار ـكر  إ إ  ملل نار النـير اــ ــر العربـية و كـما نعلم جميـعا من جماورـية مصــ

جماورية الـسوفا  الـشقيقةي كما اناا مـس لة التنمية للـشعب اإلييوبي الـصدييي وفي ه ا 

الصــدف ندعو احاــقا  جماورية مصــر العربية وجماورية الســوفا  وجماورية اييوبيا 

بخفض التصــعيد وور كافة القضــايا العالقة بالجلوى على ةاولة المفاو ــاتي بر كلر 

 جر التوصر إلى اتفاق يُحقي المنفعة المتبافلة بين مصر والسوفا  وايثوبيا  من أ
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من سياسات الةفرق  الةي اعةمدها االسةعمار اايطالي في مدين  

جعلهوا مودينو  واحودة في النهوار ومودينةين في         م وديشووووو هو

الليل ، وذلك من خالل ت  ووويمها إلى مدين  حمر الةي تحةلووون 

الكل في النهار و مدين  حمر ديو الةي يأوي إليها رجال يةشووى 

ليالً ، أسووةمر الوضووع االسووةعمار ثورتهم فحرم ب ائهم في حمر  

على ما هو عليه إلى أن تم االسة الل لل ومال ، فبدأت م ديشو 

عهوداً جوديوداً من الةوداخول و الةعوايش إال في بع  أحيوائهوا ال وديمو  

و الةي  ل  محةفظ  بأغلبي  لمكون قبلي واحد فيها ما عدا ذلك 

كان  م ديشووو شووبه مةجان وو  لكن تجان ووها ذاو كان تجان وواً 

ي ووول في عم ه إلى درج  تماثل ال يم ، وتشوووارو  سوووطحي لم

االعةبارات الوطني  ، وتشووابه ر،ى الم ووة بلي  للوطن ، فظل  

االمةيازات الفردي  للجماعات داخل المجةمع ال وووومال الكبير 

حي  ، وأثر سياس  الةفريق االسةعماري  في النفوس باقي  ، حةى 

أفكوار  و بعود وصووووول الرئيس سوووويواد بري إلى سوووودة الحكم بو 

االشووةراكي  فلم تةجاوز اشووةراكيةه قشووور المجةمع ال ووومالي 

رغم الكل ال وةا وااصورار و الجهد الةي بذلها) بري ،  ل 

اان وووان ال وووومالي قلع  للةميز الفردي حةى وإن لم يشوووعر ، 

ومع بداي  الحرب األهلي  سو ط  كل صوور الةشوارو الةي كان 

من الةوودمير لكوول  يظهرهووا المواطن ودخلوو  البالد في موجوو 

مشوةرو وعام ، و ف د ال وومالي على ضووئي ما شواهد إيمانه 

بوالمبوادل الوطنيو  المشووووةركو  ، و عجز عن ت ووووديق إمكوانيو  

وضووع آمال يطمل لها الجميع بدرج  واحدة، فشووعر بأن فرديةه 

تلومن له الب اء و االسوةمرار ، وعلى هذا األسواس الهش بتني  

تعوا م معهوا الشووووعور و طتورت مودن وبشووووكول ال شووووعوري 

دننا حةى غدت تةراءى للنا ر  الةجزيئي شويئا فشويئاً في داخل مت

خارجياً على إنها صوورة لمدين  واحدة لكنها في الواقع هي عدة 

مدن قبلي  داخل مدين  واحدة ، قابل  لالشووةعال تح  أي ضووغال 

  .ألحد مكوناتها ال بلي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م االت  

 !ُمد  صومالية يركاتية يامتياز 
 

فبع  مودننوا نمواذج خطرة ت ف على فوهو  بركوان 

ال اسووووةمرارهوا مرهون بمودى سووووكون وهودوء نشوووو 

ت غير صووووالحو   عنواصوووورهوا المةلووووادة و هي قطعوا

للةوريث لججيال ال ادم  فلووووالً عن اسووووةن ووووةها 

وتكرارها في مدن أخرى ، ألنها بحق مدن مشوه  ، 

مبهمو  ، مهمومو  ، تجلوا معهوا المشووووكالت أين موا 

حلوو  فكيف تكون هي هوودف وحوول ومةرج لموودن 

  بوصوووواصووووو مثال أو في صووووومالي  أخرى كمدين

 .الووعوواصووووووموو  موو ووديشووووووو بشووووووكوول جووديوود ؟
إن اسوووةمرار تلك المدن اصوووال هو محل جدل فكيف 

في اسوةحلوارها كأي ونات نجاح يجا أن يحةذى بها 

لةروج المدن من عنق المشووكالت حةى وان الةحجج 

الم ووووؤولين بوالعوامول الوديموغرافي و بوالمشووووكالت 

مردود وحيل    األمني  دافع للة  ويم كالحل فهو اذا حل

دننا أسوووورى لة وووود   عاجز غير م ووووؤول ، فكل مت

ولةمزق فال تحةاج إلى حلول ت  ووم الم  ووم و تفةي  

المةفةو  ، و إنموا تحةواج إلى ع ول عمي و  ، وحلول 

طويل  تبدأ من األسووفل إلى األعلى ، توحد ال تتفرق ، 

توودوم ال تن طع ، تبني ال تهوودم ، تتجمع ال تنفر ، 

ةاج إلى ر،ي  و قرار وعمل وترو بب ووواط  مدننا تح 

 .الباقي على هللا
 

د حوشمحمطمة فا  
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( : إعادة الربجمة على طريقة تفكري ٨خواطر دعوية )
 اإلسالمي الصومايل

 

الطبيعي أن اان ان يولد صغير الج د ، ضعيف اادراو ، والع ل والفهم ، وال يةم له  من

ه كل شيئ في وق  واحد بل بالةدرج والةرقي رويدا رويدا ، كلما كبر ج د  كبر ع له وإدراك

اسةجاب  لطبيع  وأسلوب من يةولى تربيةه وإعداد  وم دار فهمه واحاطةه بالم ؤولي  المل اة 

على عات ه حيال هذ  النبة  الوليدة البريئ  الجديدة ، وإذا كان المربي دون الم ؤولي  اهةم  

ء  برعاي  الج د وت مينه دون االهةمام بروحه وع له ، وألجل أهمي  الع ل والةلق كان اآلبا

يةةارون ألوالدهم بمربين يمةازون برجاح  ع ل وح ن سيرة حةي يكة ا األبناء ق طا 

 . من أخالق أساتذتهم

الحركات ااسالمي  لديها برنامج تربوي وتث يفي يجا على العلو أن يةلع لها قبل 

انلمامه إلى الحرك  وبعدها ، فجل هدا الةدريا يوجه إلى الع ل والةكفير ، ويةل ى العلو  

سل   من توجيهات مكثف  ت ل إلى درج  غ يل الدماغ بحيث ي بل العلو ال يرى  

األشياء إال من خالل جماعةه وحزبه ، فالح ن عند  ما ترا  الحرك  ح نا ، وال بيل كذلك 

، فالحبيا من تحبه الحرك  ، والعدو كذلك ، والم لح  ما ت رر  الجماع  ، والمف دة كما 

 . ي در عنها يجا الةثب  فيه وإعادة النظر في شأنه  ت ورها هي ، فكل شيئ ال

وليس معنى ذلك أن الجميع ينطبق عليهم هذا الوصف ، ولكن من أكثر ال راءة ودرس 

وخالال الناس ، ولم يحجر ع له وسمعه وتجاوز عن المراه   الع لي  وانة ل   تاريخ األمم 

ع أن ي ةعيد عافيةه ويبدأ إلى مرحل  النلج الع لي واكة ا الةبرة المةراكم  ي ةطي

المراجع  والة حيل ، ولكن عددهم قليل بالن ب  إلى الكثرة الكاثرة الةي ما زال  ت دس  

 . هذ  الةوجيهات الملغم 

المجةمع ال ومالي مجةمع قبلي يتعلي شأن ال بيل  وي دسها أكثر من ت دي ه للدين ، مع أنه  

جلي  ال لبس فيها ، ولكن أصبح  ال بيل   مجةمع محافم تظهر عليه شعائر ااسالم ب ورة  

جزأ من كينونةه وتجرى في عروقه أكثر من جريان الدم في الوريد ، ولذلك لم ي ةطع كثير 

من ااسالمين االنفكاو والةبر، من طالسم ووصايا ال بيل  المةالف  للدين والع ل والمنطق  

 .، فهي ترحل معهم أينما رحلوا وتَ يل معهم أينما قالوا

وب با الحمل  المكثف  الةي تعرض لها ااسالمي ال ومالي ساب ا وما يزال يةل اها إلى 

اليوم مع مغريات مالي  تةأبال بها الحركات وتأتي بشكل منةظم من الدول والحركات الراعي   

لجفكار الم ةوردة، وتوز  على أعلائها ب ورة انة ائي  وتكون األولوي  للمطيعين  

 ال لهم ، يةحول العلو إلى م خ أو إن ان آلي ال ي ةطيع الةعامل مع من والمة بلين بما ي

االنةماء الحركي والحزبي وال بلي والم لحي بل لم     أو  يةةلف معه في الرأي أو الفكر 

يعد يةحمل أي مهادن  أو مداراة أو حوار مثمر أو احةرام مةبادل مع هذا المةالف ، ال قيم  

يرميهم بما ليس فيهم من البدع  أو محارب  ال ن  أو الميوع  أو   وال وزن لهم عند  ، وقد 

الة اهل واالسةةفاف بشعائر الدين أو االنشغال بال ياسي  دون الدعوة أو مراقب  اآلخرين  

وتةبع أخطائهم وزالتهم وغير ذلك من الةهم المةبادل  بين أبناء الحركات ااسالمي   

 . ال ومالي  إال من رحم ربك

ر قراب  أكثر من أربع  ع ود من انطالق م يرة الحرك  ااسالمي  ال ومالي   ومع مرو

ب ورة منةظم  كحركات لها أطر وتنظيمات إال أنها ب ي  كزريب  عائلي  ال يجوز للعلو  

نياب    الةفكير فيما ي لل له   الةروج على الةطوط المرسوم  أمامه ، وتةولى قيادة الحرك   

وحماي  على م لح  الحرك  كما زعموا   ي سجالت الحرك  حفا ا  عنه ما دام اسمه م يدا ف

وكل من يحاول إعمال ع له أو الةفكير خارج ال ندوق فمآله إلى الف ل أو الةجميد أو   ،

 .غير ذلك من الع وبات 

كثير من أعلاء الحركات ي ابون بانف ام الشة ي  ي عا عليهم ااف اح عما يدور  

يتملى عليهم من أفكار ال ي ةطيعون الة بل بها بدون تمحيظ ، في خلجاتهم أو ال بول بما 

فيلطرون العيش بحياة مزدوج  خوفا على م الحهم الةاص  الةى ال تةح ق إال الةظاهر  

 بطاع  عمياء أمام مةنفذي الحركات ، فان كان في موقع آمن أشاح  

 

 

 

أشوووار وجهه وتبرم عما يدور في كواليس الحرك  ، وإذا كان مع ال وم أشووواد و

 .إلى محامدها ومناقبها

ويدور معها حيث  الةربي  الحركي  تجعل العلوو يؤمن بأن الحق ينح ور فيها 

موا دارت ، رأيهوا صووووواب ال يحةمول الةطوأ ، كول رايو  ال ترفعهوا الحركو  فهي 

راي  مشوبوه  ، فكل مشورو  ال ت يمه الحرك  فم وير  إلى الفشول ، فال يوجد 

من انلوم إلى مظلةها ، فالمراكز والم واجد الةابع  إال   في ال واح  علماء ودعاة

 . لها ف ال من ي ومون بالدعوة ال حيح 

وهذا العلو ال يمدح إال علماء حركةه ، وال ينشر إال صورهم ، وال يوز  إال 

محاضوراتهم ودروسوهم ، وال يعلق إال في تغريداتهم ، فهو جاهز لالن لواض 

مع مشوووايةه ، فهو حرب لكل من   على كل من يظن أنه ليس على وفاق ووئام

 . حارب شيةه بحق أو بغير حق

األمر ال يةوفق على أعلوووواء الحركات الذين ما زال  أسووووموا،هم م يودة على 

دواوين الحركات وال يزالون ي دمون الطاع  والوالء لها ، بل هناو إسوالميون 

صوووماليون انف وولوا عن الحركات طوعا أو كرها أو لم ينلووموا إليها أصووال 

ولكنهم يزاولون مثل أو أسوووء مما يةعاطا  أعلوواء الحركات ، إما ب ووبا ما 

تعرضوا له من غ يل دماغ في فةرة علويةهم ما زال  تؤثر عليهم ولو كانوا 

بأن أسلوب المعاداة والمنابذة  بعيدين عن رقاب  الحرك  وأوامرها ، أو اعة دوا  

هو األسوووولوب األمثول  ا كول من ال يروق لهو  الةي تنةهجهوا الحركوات على وجوه  

ااسوالمي بين الناس ، وألجل ذلك فاذا ما صوار م وؤول م وجد  في حفم م ام  

أو مركز أو غير ذلك من منابر الدعوة ي ول ويجول كمثل ما تفعل الحركات 

، فةعامله مع الدعاة سوواء كانوا أعلواء في الحركات أم ال ، تشووبه ح واسوي  

 . لمفرط  ال تعطى ف ح  للةع ل والةأم

والغريا أن عددا كبيرا من ااسوووالميين ال ووووماليين يحملون شوووهادات عليا 

مةنوع  حول تة و وات ودراسوات إسوالمي  أو علوم  جامعات و كليات   من

أو كوانوا في ح ول الودعوة والةعليم موا يزيود عن أربعو  ع ود أو أكثر أو  أخرى 

دعوي  وم واجد جاوزا ال وةين وال وبعين من أعمارهم ، وبعلوهم يدير مراكز 

ويوة وووووودرون لولوةوودريوس أو لولوةوطووابوو  أو يو ووموون بووأعومووال ذات  كوبويورة 

،  المراهـقة الفكرـية والعقلـية بوالودعوة ومع ذلوك يعيشووووون على مرحلو  عالقو  

الذي ال يعةرف إال بنف وه وجماعةه ويح ور الحق في  الـشوفينية ويةبنون مبدأ

 . أو مع الطوفانجنباته وال يعةرف اآلخر ، وينةهي به المطاف إما معي 

فكأن هذ  الشهادات أو ال نوات الةي قلاها في هذا الميدان لم تغير من تفكير  

شوويئا ولم ي ووةطع تطوير ع له قليال ، ولكن المراه   الع لي  صوواحب  معه في 

محطات حياته فأصوبح  جزأ من كينونةه فال ي در االنفكاو منها ، ولذا يةعامل 

 .  الناس بهذ  الطري  

ينةظر اللووووء  ي ي وووةوطن في المهجر واآلفاق  ااسوووالمي ال وووومالي الذ 

األخلوووور من قيوادة الوداخول إذا موا أراد اتحواد قرار يعود نفعوه على م وووولحو  

الةعاون مع اآلخرين ، وقد يرجو صووودور أوامر  الجالي  أو الدعوة ، أو حاول  

 . بةدريس كةاب معين وهلم جرا تطالبه 

النفس ب بول الفلووووائل   الةغيير إلى األح وووون والةطور إلى األفلوووول وتربي 

وإعمال الع ل وتنميةه مطلا مشورو  ال ينبغي للمرء الةغافل عنه، فمن رف  

ف د حكم على نف ووووه  ذلك ورضووووي العيش بنمال ال ي بل الةجديد وال الةطوير  

 . بالفشل

يمكن إعادة وبرمج  طري   تكفير ااسوووالمي ال وووومالي بع د دورات مكثف  

د تم تف ويرها سواب ا ب وورة انة ائي  ، إما ب  ور إعادة النظر في مواضويع ق في 

فهم أو بةأويل فاسوود أو بلوويق أفق حةى ي ووةعيد عافيةه ويجدد نشوواطه وينظر 

الحياة من زاوي  أوسع وأع ل   ومنها   بيان الفرق بين الوحي الم دس والرأي 

، وأن الحرك  وسويل  ولي و   البشوري ، وعدم الةلال بين ااسوالم وااسوالمي  

وال هي صووووالح  لكل زمان ومكان ، وأن الوالء لإلسووووالم وأهله ولو لم   غاي 

يكونوا أعلواء في الحركات ، وأن الرأي يب ى رأيا ولو صودر عن كبير ال وم 

، وان الدعوة ال تملكها حركات وال يشوووةرط في أدائها االنة ووواب إلى حرك  ، 

حركي وال ويجا إف ووواح المجال لكل داعي  ما لم يكن هناو مانع شووورعي ال 

تنظيمي ، وأن الةعاون ال يأتي عبر كلمات مع ووول  بل بةطبيق ح ي ي ، وغير 

ذلك من المواضويع الةي أسويء فهمها وكان  سوببا لف دان ااسوالمي ال وومالي 

 .شة يةه

 

 

كتور عبد الباسم ايح إبرهيم ميلودال  
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ماذا تعرف عن سد  

      (2- 1) النهضة ؟ 

 D 

سد النهل  االثيوبي مثارا للجدل والةرقا والةالف بين كل من   يعةبر

وحةى اليوم , وال يةوقع   2011م ر واثيوبيا منذ البدء في انشائه عام 

ان ينةهي هوذا الةالف م ووووة بال موالم يةم الةفواهم واالتفواق على الن واط 

الم ووال سوووونةعرف على عوودد من  العووال وو  بين الجووانبين , وفي هووذا

المعلومات عن هذا ال ود الكبير والةي تةفى عن الكثير في  ل ت وار  

االحداث مؤخرا ال سوووويما مع قرب بدء اثيوبيا مج ال وووود مطلع يوليو 

 .ال ادم كما اعلن 

يغذي نهر النيل الذي ي وول م وور بشووكل اسوواسووي نهران هما النيل 

والنيول االبي  ال وادم من بحيرة االزرق ال وادم من الهلووووبو  االثيوبيو   

فيكةوريا حيث يلة ي النهران في مدين  الةرطوم ال ووداني  ثم يواصول 

اتجاهه شوماال الى م ور , وتشوكل كمي  الماء ال ادم  من النيل االزرق 

% من نهر النيل , وعليه يعةبر النيل االزرق هو الم ووودر 85حوالي 

 .اء عنه بالن ب  لم رالرئي ي لنهر النيل الذي ال يمكن االسةغن

يعد النيل في م ووور هو م ووودر الحياة نظرا ألن م ووور ف يرة مائيا 

% من احةياجات 90بالميا  بعد اسووةبعاد نهر النيل الذي يوفر اكثر من 

المائي  للشوورب والزراع  وتوليد الكهرباء وغيرها , ولهذا فان م وور 

لى ح و  الم واس بهذا النهر من منابعه أو في أي جزء منه سويؤثر ع

م وووور المائي  منه, وبالةالي تعرض امنها المائي للةطر السوووويما مع 

مليون ن ووووم  , في حين   100تزايد عدد ال ووووكان الذي يةجاوز حاليا 

ترى اثيوبيا انها في حاج  ماسووو  للةنمي  ال سووويما في توفير الكهرباء 

 20ل وكانها وللةطور االقة وادي واالجةماعي في البلد الذي بدأته منذ  

ما ت ريبا , ورغم ذلك ال يزال ال  ووم االكبر من سووكان اثيوبيا بدون عا

مليون شةظ في اثيوبيا   67كهرباء حيث تشير االرقام الى أن حوالي  

يبلغ  م  2019, وبح وووووا ت رير من البنوك الودولي للةنميو  في عوام 

 69مةوسوووال اسوووةهالو الفرد ال ووونوي في اثيوبيا من الكهرباء حوالي 

كيلو 1683رن  مع اسةهالو الفرد في م ر والةي تبلغ  كيلو واط بالم ا

  . واط

نهر النيول يعةبر نهر دولي تنطبق عليوه اتفواقوات دوليو  في هوذا المجوال , 

ن الةي ت ووةفيد من والةي تلوومن في مجملها عدم اللوورر بجميع البلدا

هذا النهر , وبالعودة الى محاول  اثيوبيا انشووواء سووودود على نهر النيل 

االزرق ف ود بودأت المحواولو  في عهود امبراطور اثيوبيوا الراحول هيال 

عاما , في فةرة انشواء م ور ال ود العالي في  60سويالسوي قبل حوالي 

 عهد الرئيس الم ري الراحل جمال عبدالناصر

 

على كل من يظن وهذا العلو ال يمدح إال علماء حركةه ، وال ينشر إال صورهم ، وال  

قحأنه ليس على وفاق ووئام مع مشايةه ، فهو حرب لكل من حارب شيةه بحق أو بغير   

. 

 

مبراطور هيالسوووويالسووووي الواليوات المةحودة حيوث دعوا اال

االمريكي  انذاو لم ووواعدة بالد  في انشووواء سووود على نهر 

النيل خ وووصووا وان اثيوبيا كان  موالي  للغرب في حين 

كووانوو  م وووور مواليوو  لالتحوواد ال وووووفيةي والمنظوموو  

االشوووةراكي  في تلك الفةرة , وقد تولى ما يت ووومى “مكةا 

كوم  األمريكي  المهم  اسووة ووالح األراضووي” الةابع للح 

وأجرى عمليوات م وووول للنيول األزرق، دون الرجو  إلى 

دول الم ووا، م وور وال ووودان، بةالف ما تنظ عليه 

 .بين بلدان نهر النيل 1929اتفاقي  عام 

وفي كةابه “نهر النيل  نشوأته واسوةةدام مياهه في الماضوي 

والم ة بل”، ي ول العالم الم ري الراحل د. رشدي سعيد 

قوام المكةوا األمريكي بودراسووووو  هيودرولوجيو  حوض , “

النيول األزرق وجيولوجيةوه وتلوووواري ووووه ونوعيو  ميواهه 

وثروته المعدني  وقياس ت ورفاته وبة ووير الحوض من 

الجو ورفع الةرائال له، وقد نشوور المكةا نةائج أبحاثه في 

 .”ت رير وخم   مالحق

لنيل ويةوابع  “ركز الة رير على إمكوانيات اسووووةةدام ميا  ا

األزرق لةوليد الكهرباء. حيث ي ووو ال النيل األزرق خالل 

 -رحلةه من بحيرة تانا وسووووال اثيوبيا إلى الحدود األثيوبي  

مةرا،  1350كيلو مةر، حوالي  900ال ووووودانيو  والبوالغو  

مةر في الموائو  كيلو مةر األولى من  500ي وووو ال منهوا 

 مجرا ، وقود اقةرح الة رير بنواء أربعو  سووووودود كبيرة في

 .”الجزء األخير من المجرى

لكن نةيج  الدراسوووو  توصوووول  إلى أن تكلف  المشوووواريع 

المطلوبو  كوانو  مرتفعو  للغوايو ، لوذلوك “اقةرح المكةوا 

األمريكي أن ت وم إثيوبيا بالةركيز خالل ال رن العشووورين 

على بناء ال ووودود ال وووغيرة.. أما مشوووروعات ال ووودود 

يول إقوامةهوا إلى الكبيرة على النيول األزرق ف ود اقةرح توأج 

 .”ال رن الواحد والعشرين

د معيض سعي  
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 العنصرية؟ كيف تحاري 
ب المعاداة والمنابذة الةي تنةهجها الحركات على وجه  كل من ال يروق لها  هو األسلوب 

م جد أو  األمثل في حفم م ام  ااسالمي بين الناس ، وألجل ذلك فاذا ما صار م ؤول

مركز أو غير ذلك من منابر الدعوة ي ول ويجول كمثل ما تفعل الحركات ، فةعامله مع 

الدعاة سواء كانوا أعلاء في الحركات أم ال ، تشوبه ح اسي  مفرط  ال تعطى ف ح  

 . للةع ل والةأمل

 

و والغريا أن عددا كبيرا من ااسالميين ال وماليين يحملون شهادات عليا من  جامعات 

كليات  مةنوع  حول تة  ات ودراسات إسالمي  أو علوم أخرى  أو كانوا في ح ل 

الدعوة والةعليم ما يزيد عن أربع  ع ود أو أكثر أو جاوزا ال ةين وال بعين من أعمارهم  

، وبعلهم يدير مراكز دعوي  وم اجد كبيرة  وية درون للةدريس أو للةطاب  أو  

وة ومع ذلك يعيشون على مرحل  المراه   الفكري   ي ومون بأعمال ذات عالق   بالدع

والع لي  ، ويةبنون مبدأ الشوفيني  الذي ال يعةرف إال بنف ه وجماعةه ويح ر الحق في 

 . جنباته وال يعةرف اآلخر ، وينةهي به المطاف إما معي أو مع الطوفان

 

ن تفكير  شيئا ولم فكأن هذ  الشهادات أو ال نوات الةي قلاها في هذا الميدان لم تغير م

لي  صاحب  معه في محطات حياته ي ةطع تطوير ع له قليال ، ولكن المراه   الع 

 .  فأصبح  جزأ من كينونةه فال ي در االنفكاو منها ، ولذا يةعامل الناس بهذ  الطري  

 

ااسالمي ال ومالي الذي ي ةوطن في المهجر واآلفاق  ينةظر اللوء األخلر من قيادة 

إذا ما أراد اتحاد قرار يعود نفعه على م لح  الجالي  أو الدعوة ، أو حاول   الداخل 

 . الةعاون مع اآلخرين ، وقد يرجو صدور أوامر تطالبه  بةدريس كةاب معين وهلم جرا

 

الةغيير إلى األح ن والةطور إلى األفلل وتربي  النفس ب بول الفلائل وإعمال الع ل 

للمرء الةغافل عنه، فمن رف  ذلك ورضي العيش بنمال وتنميةه مطلا مشرو  ال ينبغي 

 . ال ي بل الةجديد وال الةطوير  ف د حكم على نف ه بالفشل

 

يمكن إعوادة وبرمجو  طري و  تكفير ااسووووالمي ال وووووموالي بع ود دورات مكثفو  في  إعوادة 

سود أو النظر في مواضويع قد تم تف ويرها سواب ا ب وورة انة ائي  ، إما ب  ور فهم أو بةأويل فا

بلووويق أفق حةى ي وووةعيد عافيةه ويجدد نشووواطه وينظر الحياة من زاوي  أوسوووع وأع ل   

ومنهوا   بيوان الفرق بين الوحي الم ودس والرأي البشووووري ، وعودم الةلال بين ااسووووالم 

وااسووالمي  ، وأن الحرك  وسوويل  ولي وو  غاي  وال هي صووالح  لكل زمان ومكان ، وأن 

م يكونوا أعلاء في الحركات ، وأن الرأي يب ى رأيا ولو صدر الوالء لإلسالم وأهله ولو ل

عن كبير ال وم ، وان الدعوة ال تملكها حركات وال يشووةرط في أدائها االنة وواب إلى حرك  

، ويجا إف ووواح المجال لكل داعي  ما لم يكن هناو مانع شووورعي ال حركي وال تنظيمي ، 

بيق ح ي ي ، وغير ذلك من المواضووويع وأن الةعاون ال يأتي عبر كلمات مع وووول  بل بةط

 الةي أسيء فهمها وكان  سببا لف دان ااسالمي ال ومالي شة يةه.

 

 

 :وإذ يَ كر كرُّ مشمن ومشمنة

 

 .وود  هو الخالي المالك المتصرف في الكو ي وأ  ما سوا  من العالمين عباف أ َّ ز  

وأ َّ عباف  على قد  المـساوات أما  ـارع  وفين ي وليس هناأ أاخاأ أو ةبقاتي أو 

ســر ت مقدســةي أو عا لة مالكة تملك نواصــي العبافي أو يتســنى لام أ  يخرجوا عن 

ــره ز هو قانو  ز ــر على ا ترف ألوانام ولااتامي عبا ر الديني بر اــ  لكر البشــ

وأجناسـامي ومشـاربامي ومناصـبامي فكلام سـواسـية أما  قانو  ز تعالى وفي قول  

تعالى” فمن يعمر مثقال ذرر  يرا ير ي ومن يعمر مثقال ذرر اـرا ير ” وقول  تعالى: 

 ”… صالحا ” وما أمولكم و  أو فكم بالتي تقربكم عندنا ملفى إ  من آمن وعمر

وإذ نروظ أ  أول من رأى أ  ل  تميز عنصــــرب عن  لي ز  آف  وذريتأ ” أن  كا  

اـم  إبليسي وهو متب   وـم ـــل  ولوـن  ـف ورومـت  وأصــ  إبليســـــا”ي وأ  ـكر من افتخر ـب

 . طوات  ومقتل على أير 

تقامة واتباه  وأ  المزية والفضـر فاو كـسب ـاخصـيا وما تحلى ب  من اح رق وا ـس

لقول الحي ســـبحان  وتعالى: ” إ  أكرمكم عند ز أتقاكم” ولقول النبي صـــلى الحيي 

 .”ز علي  وسلم: ” فيما روا  مسلم:  من بّطو ب  عمل  لم يسره ب  نسب 

وأ  ز أمر احمةي برأ صـــفوفااي وجم  كلمتاا با عتصـــا  بحبر ز تعالىي وناى 

ــلى ــطار والتفرق لقول  صــ ــحيحين  –ز   عناا ا  ترف وا نشــ      –كما في الصــ

تقاةعوا و  تدابرواي و  تباغضـواي و  تحاسـدواي وكونوا عباف ز إ واناي كما أمركم 

 ”ز

رؤ فيك جاهلية”  ن قول الرسـول صـلى ز علي  وسـلم” يا أبا ذر إنك امف وإذ نَسـتلام مأ

التـصرف وا فتخار  بعد ما عير مـسلما بوـصل ي واعتبر النبي ـصلى ز علي  وـسلم ه ا

بالجنس أو الطعن بونســـاـ الناى بوناا جاهلية بايضـــةي التي نزل الدين اإلســـرمي 

 ..إل راج احمة من ظلماتااي وإراوة العباف من جورها

ــاَ   ــلم:” من فعا بدعوى الجاهليَّةأ فَاَو من ُجثا َجانََّم وإ  صـ ــلى ز وسـ نقول  صـ ومأ

 .يح  رج  الترم ب وغير وصلّى ومعَم أنَّ ُ مسلما” وديث صح

ُر  : الفَخف ي   يَتفُرُكونَُانَّ لأيَّةأ رأ الجاهأ نومف تي مأ بَعافي أُمَّ ن قول  صــلى ز علي  وســلم ” أَرف ومأ

ي والنّأياَوةُ” أ رج  مسلم قاُ  بالنُُّجو أ تأسف ـأي وا سف ـأي والطَّعفُن في احنفسا سا  .في احوف

ــلم:” إ َّ زَ قـ  ــلى ز وســ ي ومنقوـل  صــ د أذـهب عنكم ُعبّأيَـّةَ الـجاهلـيةأ وفخَرـها ـبا ـبا أ

ي  ي أنتم بنو آفَ ي وآف  من تراـي لَيـََدَعنَّ رجالا فخَرهم بوقوا   ــقيٌّ ي وفاجرا اــ مشمنا تقيٌّ

ا  ونففـا دفُ  ـب عفر أ التي ـت مأ جانَمي أو لَيكونُنَّ أهوَ  على زأ من الجأ ا هم فحما من فحف إنـم

 ..أبوفاوف والترم ب وغيرهماالنَّتأَن ” صحيح أ رج  

ــرية من إرث  ــلم في ه   احوافيث احربعة بو  العنصـ ــلى ز علي  وسـ نص النبي صـ

ــر ي وأ  من تورة في أوـوال أفـكارـها ففـي  لوـية  الـجاهلـية التي تتـنافى م  روإل اإلســ

ــره واـلديني وترـياق اح ور اإليـمانـيةي وـقد أعلن  ـجاهلـيةي يـجب أ  يزيلـاا بَطاور الشــ

ي الكريم صــلى ز علي  وســلم أما  الحشــوف في وجة الوفاه:  أ  وإ َّ كرَّ اــي   النب

 .”من أمرأ الجاهليةأ تحت قدمي هاتين مو وها 

 

ومن قول  صلى ز علي  وسلم في آ ر  طبت  في وسم الحجاج في منى:” وهو على 

ي فقال: يا أيُّاا النّاُىي أ  إ َّ ربَُّكم عزَّ وجرَّ واو ير  َر بَعأ ــف داي أ  وإ َّ أباُكمف واوداي أ   فَض

َر حَسفوَف على أومَر إّ  بالتَّقوىي أ  قد بلَّافُت؟ قالوا: نعمي  لعربّي  على َعَجمّي ي أ    فَضف

 .قال: لأيُبَلّأغأ الّشاهُد الاا َب” وهو وديث صحيح أ رج  أومد وغير 

 ..إذإا مس ولية اإلبرغ ملقار على أعناق احمة رجالاا ونسا ااي قافتاا وقاعدتاا

 

وم  أننا نسلم بو  ز سبحان  وتعالى أكرمنا با ا الدين العظيمي وه   المنة الجسيمةي 

ــحةي  ــعافتنا في الدنيا وا  رري وه   التربية الوا ـ وه   الحلول الجاهزر الكفيلة بسـ

إ  أننا نروظ م  بالغ القلي واحســــى أن  لم يتحقي الادف والنصــــوأ الصــــريحةي 

ــتوى المطلوـ من  ــوأي على المســ ري ورا  ـه   النصــ ــوفي والثـمار المرجّوأ المنشــ

ــعة من  ــريحة واس ــرعية إ  في فترر محدوفر من الزمني وما مالت ا ــاوات الش المس

بعض المسلميني   اعبنا ت نُّ تحت وةور العنصرية القبليةي والتعصب الف ويةي وكراهية

وتطفوا ه   الظاهرر بوسـاليب المتنوعة وبدرجات متباينةي وسـب بُعد المجتم  وقرب  

إلى العدالة ا جتماعيةي ووـسب قور يقافة المنطقة وـ عفااي فوذا تـشب  المجتم  علما 

ويقافة ينزل مشاـــر العنصـــرية إلى الحضـــيضي بينما إذا جار الشـــعب تظار القبلية 

 .والعصبية علنا

وإذا كانت العدالة ا جتماعية متاوة للكري ويصـــر وق  بوقرـ وســـيلة  

فون    يحتاج إلى قبلية يلجو إليااي وعصــبية يحتمي باا   وقد ااــتارت 

قصـــة  فَارإل ُغلُلَي” عندما مثلوا القبلية بصـــورر اـــخصي فكفنوا ه   

الصـورر فدفنوها  لكن  فارإل” ال ب ااـتار بوبدا  رأي  من  رل ُفعابة 

لطيفـةي اعتر  على فافني القبليـة بقولـ :    تـدفنوهـا وتى   تنمي 

دفن في التراـ يجرج  وـة أ َّ مـا يـُ إلي وتعلمـُت من الفرَّ وتكثر  حنني فرَّ

ــاذجة  ــكلةَ القبلية   تعالب بصــورر س أكثر مما كا ” وكا  يعني: أ  مش

ــخةي ــكليات الظاهرر  ولكناا تحتاج إلى ور ج رب وعقيدر راسـ  من الشـ

 .وقناعة اخصيةي وقانو  يطبق  الكري   يعرف المحسوبية

 

كنُت مرر م  جيراني في مجلس عند فنا  بيوتنا نتجاذـ أةراف الحديثي 

فروى لي قصـــت  م  صـــديي ل  في الســـعوفية كا  يشـــتار مع ي وبون  

ــي أ ـت ي يم ةـلب مـن  أ  يزوجـاا  لكـن  تلقى مـن  الرفض الـقاة ي  عشــ

الســـعوفب: بون  عنصـــرب وقيقي   يم قلُت وفام  جارب” من صـــديق   

ــرـيةي فـار  لـجارب: ـهبف ـبو  مميـلك من  تزويـجك ح ـت  ـبالقبلـية والعنصــ

أـنت برب  من ـه   التاـمة؟ ـهر لو  ـطب ابنـتك فر  بن فر  فـار تقـبر 

 طوبـت ؟ فـقال:       يكمن أ  أقـبر ذـلكل فقـلت ـل : لـماذا   تعترف ـبوـنك 

ماليا تعرف أصــل  وفصــل ي و  عنصــرب أيضــال ترفض أ  تزوج صــو

يمنعك عن ذلك إ  عنصــرية واســتنكاف عن أ يك الصــوماليي وم  ه ا 

 !.تستارـ قبلية ذلك الرجر السعوفب

 

فو  اســـتمرار العنصـــريةي والتفا ر بالحســـب والنســـبي والتعالي على 

ة من  ــر ي في فترر ةويـل ا اإلســ بعض إ ور اـلدين والوةن في أـمة فينـا

وا ــحة على أننا نحتاج إلى مراجعة وســا ر عرج ه   الزمن يدل ف لة 

 :المشكلة الواغلة في ج ور التاريخي فيجب علينا أ  نجد

 

ةرقا جديدري و طة واقعية عمليةي لمكافحة القبلية البايضةي والعنصرية 

 .الجاهلية

علينا أ  نولي إلياا اهتماما  اصـاي وأ  نعطياا م ما اجتماعيا ووةنياي 

ــمـية وغير   لتـفات النظر إليـااي تشـــــاركـاا جمي  القوى المشيرر الرســ

 .الرسمية

ــنةي وجر  ــتخد  كفا ات من نوه آ ري وجعر القرآ  والســ علينا أ  نســ

 ..الزاوية لمحارية العنصرية لجمي  أاكالاا وصورها

ال  انو  ملز ي وا نتـق ا إلى ـق دري وتحويلـا دـي ة ـج النظر إلى ـه   من ماوـي

اح رق المجرف ة رافعـة من ا كتفـا  ـب ة قـانو  يوق  عقوـب ر إلى مروـل

ــوأ تكو  نظرـية  على من ـ الل ـه ا الـقانو  الرـبانّي  ح  ـه   النصــ

 .مجرفر بعيدر عن الواق  إذا لم تصغ صياغة قانونية

يجب تـسخير جمي  الطاقات كلاا لتوعية الـشعبي من الـشباـي والعلما ي 

ـاـجيــةي واحـماــاتي واـلمــدارى وـمنــاـجاــا اـلـترـبويــةي واـلـمـقرات اـلـمنـ 

ــتركة وهدف واود  ــية المشـ ــكالاا  لتكوين أر ـ ــحافة بجمي  أاـ والصـ

لمحاربة العنصــرية في فا ر اإلســر  الفســيحي وتفعير اح ور اإليمانية  

 .لدف  عجلة الحضارر والتعاو  والتآمر بين الشعب الصومالي المسلم

ــال الطوير الناجح من  ــتلام الطاقة والحلول من ذلك النضــ عليـنا أ  نســ

أمتنا بدأ بالقواعد التي أرساها رسولنا محمد صلى ز علي  وسلمي   تراث

ــاهر فيما  ــاري وعقد التصـ وةبقاا عملياي بحيث آ ى المااجرين واحنصـ

ــب علـي  الخلـفا   ار الـجاهلـيةي وعلى ـه ا المنوال نســ الـجة آـي بينام  لمـع

ــننوا قوانين تنطلي من ه ا المعين النبوبي فقد أمر عمر  الرااـــدو  فسـ

ز عن  قافر احجناف: أ  يوقعوا عقوبة رافعة لمن ســولت نفســ  ر ــي  

  ح  العنصـرية ([1]) .بوويا  العصـبية الجاهلية في المجتم  اإلسـرمي

جريمة  د اح وري و د التعايش السلميي و د تماسك المجتم  عقيدرإ 

 .وُهوية

 

 

 بة في المصنلأ رج  ابن أبي اي1]

الشيح يوسف  

 السويد   - دمحم 


