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القوة » جرثومة«ال حوار مع حكومة أحمد قبل انسحاب : عويس
 األفريقية

 //25/04/09 -     الحياة     مقديشو 

صعد الشيخ حسن ضاهر عويس، الزعيم اإلسالمي البارز، لهجته ضد حكومـة حليفــه الســابق                         
الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ أحمد، وأكد بعد يوم من عودته إلى مقديشو بعد إقامــة فــي                              
المنفى استمرت سنتين، أنه لن يدخل في اتصاالت معها قبل انسـحاب قــوات السـالم االفريقيـة                               

 ).أميسوم(
شرط مسبق الجــراء أي       » أميسوم«وأكد عويس أمام مئات األشخاص في مقديشو أن مغادرة قوة                 

ال شأن لها بهـا،      ... أدعو القوات األجنبية إلى مغادرة بالدنا       «: وقال. اتصال مع الحكومة االنتقالية      
وننظر إليها على انها جرثومة تعمل على انحراف أي عملية سالم قد يرغب الصومال بالمباشــرة                           

: وقـال  . »لن تكون هناك محادثات مع الحكومة حتى مغادرة القوات األجنبية               «: وكرر القول  . »بها
فمثــالً . ندعو قوات االتحاد االفريقي إلى اإلنسحاب من بالدنا والنجاة بحياتهم كما فعل اإلثيوبيون                      «

لو كنت مصاباً ببكتيريا في جسدك كيف تشعر بالصحة؟ وقوات االتحاد االفريقي بكتيريا ألنها جاءت                           
 .»لم يأتوا الى هنا بناء على رغبة شعبنا أو تنفيذاً الرادة اهللا. الى هنا في شكل غير قانوني

تحرس المنطقة الـتي تحـدث        » حزب اإلسالم «و  » الشباب«وظهر عناصر من ميليشيات جماعتي           
، وهــو  »القاعــدة«فيها عويس الذي تضعه الواليات المتحدة في قائمة اإلرهابيين بزعم صلته بـ                       

ما يدلي بــه عــويس، علمــاً أن       » تراقب«وسارعت الحكومة اإلثيوبية إلى القول إنها            . أمر ينفيه 
مواقفه السابقة كانت أحد األسباب التي دفعتها إلى إرسال جيشها إلـى الصـومال إلطاحـة نظــام                        

وكان عويس يثير آنذاك قضية إقليم أوغــادين الـذي                . 2006في نهاية عام     » المحاكم اإلسالمية  «
 .يقطنه صوماليون في إثيوبيا
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