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ول���دت أصل���ي حس���ن عب���ادي ف���ي مدين���ة "بولبرت���ي" بوس���ط الصوم���ال ف���ى يناي���ر1958، حي���ث نش���أت 
وس���ط أس���رة ميس���ورة، ف���ي إقلي���م هي���ران، جن���وب وس���ط الصوم���ال، واس���تطاعت أن تكم���ل مراح���ل تعليمها 

االبتدائ���ي واإلع���دادى، قب���ل أن تنتق���ل إل���ى العاصم���ة مقديش���و، م���ع أس���رتها.
ف���ي العاصم���ة، أكمل���ت المرحل���ة الثانوية، بتفوق ملحوظ ف���ي المواد العلمية، كما أنها كانت تحب 
الرياض���ة البدني���ة، وكان���ت العب���ة ك���رة الطائ���رة في فريق "ح���ي حمر ججب"، بمقديش���و، كان للمنزل 
الذي س���كنت فيه األس���رة، دوًرا فى تغيير أحالمها، وبالتالي مس���تقبلها، حيث كان على بعد أمتار قليلة 
من قاعدة "أفس���يوني"، العس���كرية، التي ألهمت حركة طائراتها "عبادي" ألن تصبح أول كابتن حربي 

في بالدها.
كان طريقه���ا إل���ى أول إق���الع مليئ���ًا بالمطب���ات، ب���دًءا م���ن معارض���ة والده���ا ومجتمعه���ا، انته���اًء بأف���راد 
المؤسس���ة العس���كرية في بالدها، وأمام إصرارها، وافق والدها على خطتها لإللتحاق بمدرس���ة الطيران 
العس���كري الصومالي���ة، لك���ن تداعي���ات قصته���ا وصل���ت رئي���س الب���الد وقته���ا، "محم���د س���ياد ب���ري"، ال���ذى 

أس���تدعها لمناقش���تها ح���ول رغبته���ا، والتأك���د م���ن أهليته���ا له���ذه المهن���ة الش���اقة والخط���رة أيًضا.
وبحس���ب رواي���ة" أصل���ي"، ف���إن الرئي���س خاطبه���ا مازًح���ا، "أال تعلمي���ن ب���أن ه���ذه المهن���ة صعب���ة؟ فك���ري 

ملًي���ا وراجع���ي ق���رارك”، لك���ن م���ع إصراره���ا “خاض���ت التجرب���ة الصعبة".

أفريقيا قارتنا -العدد29مايو 2019
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تلقت 
"أصلى"، 
تدريبات 

في معهد 
الطيران 

العسكري 
 American Airlines(

Flight Academy(  بوالية 
تكساس بأمريكا، عقب 10 سنوات من الخدمة 

العسكرية في بالدها، ووصفت بأنها "سيدة قوية" 
بسبب تاريخها العسكري فبجانب أنها أول طيارة 
صومالية بارزة فهى شخصية عسكرية وناشطة 

مدنية.
 ش���اركت "أصل���ى"، ف���ى ح���رب التحري���ر إلقلي���م 
"أوجاديني���ا"، ع���ام 1977، وه���ذا جعله���ا رم���زاً مش���هوراً 

ف���ي الس���احة السياس���ية العالمي���ة والمحلي���ة .
كم���ا كان���ت معروف���ة ف���ي الق���وات الجوي���ة على 
مس���توى العالم، وقد قامت بحملة للس���الم ، لوضع 
حد للنزاع األهلي الطويل في بلدها األم الصومال، 
الش���خصيات  كل  حض���ر  الحمل���ة،  تل���ك  وف���ي 
السياسية الرئيسية ترتدي ألوان العلم الصومالي.
تم منحها االسم الشائع Calansida "حاملة 

العلم"، 
نظراً 
لجهودها 
في عملية 
المصالحة التي 
جرت في منطقة" أرتا، 
جيبوتي"، والتي شهدت إنشاء 
الحكومة الفيدرالية اإلنتقالية.
تفتخ���ر عب���ادي، التي تزوجت لتصبح أما ألربعة 
أوالد، بأنها "ضحت بنفسها، من أجل خدمة وطنها 
وش���عبها، وتعزي���ز جه���ود الم���رأة الصومالي���ة ف���ي 

الدف���اع ع���ن الوطن".
وبع���د فت���رة طويل���ة م���ن الغرب���ة والش���وق، ع���ادت  
إل���ى مس���قط رأس���ها، وال ش���ئ يش���غلها س���وى تعاف���ي 
موطنه���ا م���ن الح���رب األهلي���ة الت���ي أعقب���ت نظ���ام 

"ب���ري"، وال ت���زال مس���تمرة، وإن خف���ت حدته���ا.
كم���ا تس���عى "عب���ادي"، م���ع أنه���ا ف���ي س���نوات 
التقاع���د، لنق���ل مهاراته���ا وخبراته���ا ف���ي الطي���ران 
إل���ى األجي���ال الجدي���دة، الواع���دة بمس���تقبل أفض���ل، 
وتس���عى حالًي���ا، لتقدي���م دورات مجاني���ة للش���باب، 
تس���هم ف���ي صنع طيارين ج���دد، بعدما حصلت على 
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رخص���ة تدري���ب م���ن إدارة الطي���ران االتحادية "فاء".
وبالطب���ع، تمت���د جهوده���ا إل���ى رفيقاته���ا لك���ي "ال 
تنقرض المساهمة العسكرية للمرأة الصومالية".
فق���د كان���ت فخ���ورة دوًم���ا بأنه���ا أول ام���رأة تق���ود 
طائ���رة حربي���ة، ف���إن م���ا يح���ز ف���ي نفس���ها، أنه���ا أيًضا 
آخر امرأة فعلت ذلك، رغم مرور أكثر من 40 عاًما 

على تخرجها.
انه���ارت  "ب���ري"،  بحكوم���ة  اإلطاح���ة  وبع���د 
جمي���ع المؤسس���ات العس���كرية، بم���ا فيه���ا المدرس���ة 
العس���كرية للطي���ران، الت���ي ُنهبت جمي���ع ممتلكاتها، 

وأصبح���ت م���الذاً لألس���ر النازح���ة.
مدرس���ة  الحكوم���ة  اس���تعادة  مؤخ���راً،  لك���ن 
الطيران، وإن كانت تسخدمها ألغراض عسكرية 

غي���ر جوي���ة.
قط���اع  أصلي"،عل���ى   " مس���اعي  تقتص���ر  ول���م 
الطيران، بل كانت مهمومة، إبان غربتها، بالعمل 
إعداد: شيماء عطوهاإلنس���اني لصالح أبناء بلدها، إذ زارته، ضمن قافلة 

مس���اعدات، جمعه���ا المغترب���ون الصومالي���ون، ف���ي 
2011، ولعبادي أيًضا، مس���اهمات عديدة في مش���اريع 

لنهض���ة الم���رأة الصومالي���ة.
عل���ى  الصومالي���ة  "أصلي"،الحكوم���ة  وحث���ت 
الم���رأة م���ن  العم���ل لترس���يخ الس���الم، وتمكي���ن 
المش���اركة ف���ي الحي���اة االقتصادي���ة والسياس���ية 
واالجتماعي���ة، ألن ذل���ك "أم���ر أساس���ي لبن���اء دول���ة 

ومجتم���ع قويي���ن".
ش���هدته  ال���ذي  النس���بي  االس���تقرار  وبفض���ل 
الصومال، خالل األعوام القليلة الماضية، عاد عدد 
كبي���ر م���ن المغتربين، لنقل خبراتهم والمس���اهمة 

ف���ي المش���اريع االقتصادي���ة والتنموي���ة


