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طلب االستقرار
الصومال

انهارت مؤسسات الصومال الوطنية يف كانون الثاين )يناير( 1991 عندما فرَّ الرئيس األخري سيَّاد برِّي من العاصمة. 
دة الزمر املتقاتلة واإلقطاعات والدويالت الصغرية الناشئة. ففي الوقت الراهن  اك، حلَّت محلَّ الحكومة املوحَّ وُمذَّ
تهيمن خمس سلطات عىل األقل، فيام تتنافح الجامعات املختلفة يف ما بينها دفاًعا عن هذه القضية أو تلك. وقد دفع 
ة.  عدم االستقرار، وكذلك عدم األمن، البلد إىل هاوية الفقر، بالرغم من كثافة سكانه املتدنِّية وموارده الطبيعية الجمَّ

الة. مثَّة الكثري مامَّ ينبغي فعله إلحياء االستقرار واستعادة الدولة يك يتسنَّى البدء يف تنمية فعَّ

SOCDA
حسني حسن محمود،

إلياس إبراهيم محمد،
خديجة أحمد أبو قار

عبد الرشيد سليامن يوسف
عبد الله أحمد محمد

يالرغم من وفرة موارد الصومال، ساهم غياب 
عهود  إبَّان  يف  الة  الفعَّ التنموية  السياسات 
عام  يف  استقالله  منذ  املتعاقبة  الحكومات 
الفقر،  من  مستمرة  دورة  إحداث  يف   1960
غالبًا ما كان يؤدِّي إىل االنتفاض والثورة. ففي 
إىل  عسكري  انقالب  أدَّى  مثالً،   ،1969 عام 
لقيام  البالد  يف  السلطة  الجيش  ضباط  تسلُّم 
نظام مؤيِّد لالشرتاكية كان من نتائجه االعتداء 
االضطراب  أدَّى  وقد  اإلنسان.  حقوق  عىل 
إىل  املتمرِّدة  املجموعة  ي  وتحدِّ االجتامعي 
محمد  الجرنال  تزعَّمه  عسكري  نظام  نشوء 
أكرث  الوضع  ليسوء  الثامنينيَّات،  يف  بري  سيَّاد 
عندما   1991 عام  من  )يناير(  الثاين  كانون  يف 
أسقطت العنارص املنقلبة النظام، مع فشلها يف 
هت املجموعات  ملء فراغ السلطة. وعندما وجَّ
املنتفضة السالح بعضها ضد بعض، بُِدئ رصاع 

عىل السلطة ما يزال قامئًا منذ عقدين.
التتايل  عىل  برزت  أن  حاكمة  بُنى  لبثت  وما 
وأرض   )Somaliland( الصومال  أرض  يف 
مامَّ  البالد،  شامل  يف   )Puntland( البونت 
سمح بالحفاظ عىل درجة نسبية من االستقرار 
واالنتعاش االقتصادي. إال أنَّ أيًّا من هذه البُنى 
مل تهتم عىل اإلطالق باملسائل البيئية، فصارت 

أرايض الصومال الغنية نهبًا للتدهور والرتاجع.
وبالرغم من االضطرابات، حافظ الصومال عىل 
اقتصاد غري رسمي صحي يقوم بصورة رئيسية 
واالتصاالت.  واملساعدات  املوايش  تربية  عىل 

نت الظروف املعيشية يف الواقع بوترية  وقد تحسَّ
التسعينيَّات، مقارنة مبتوسط  أرسع منذ أوائل 
بلٍد يف جنوب الصحراء اإلفريقية1. والجزء األكرث 
هو  النسبي  النجاح  هذا  من  لالهتامم  إثارة 
أنه تحقَّق يف غياب أيِّ حكومة مركزية فعالة. 
فام يزال %43 من السكان يعيشون بأقل من 
دوالر واحد يف اليوم، وهو رقم يرتفع إىل 53% 
املدقع  الفقر  الريفية، حيث يسود  املناطق  يف 
بنسب أكرب2. ويظل الصومال بلًدا كثري االعتامد 

عىل املساعدات الدولية.

االقتصاد
الحكومية  اإلحصاءات  غياب  إىل  بالنظر 
األخرية،  األهلية  الحرب  وبسبب  الرسمية، 
ر  قدَّ فقد  االقتصاد.  منو  حجم  تحديد  يصعب 
The CIA World Fact book ناتج الصومال 
عام  يف  دوالر  بليون   5,61 بـ  القائم  املحيل 
2008، وبـ 5,75 بليون دوالر يف عام 2009، وبـ 
ل منو  5,89 بليون دوالر يف عام 2010، مع معدَّ
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فعيل مختطِّ يبلغ 2,6%3.
تشكِّل الزراعة القطاع االقتصادي األهم، إذ تَُعدُّ 
وتوظِّف  القائم  املحيل  الناتج  من   65% نحو 
الحيوانية  الرثوة  ا  أمَّ العاملة.  القوة  من   71%
املحيل  الناتج  من   40% بزهاء  فتساهم 
التصدير4.  أرباح  من   50% من  وأكرث  القائم 
كالسمك  األخرى  الرئيسية  الصادرات  ومن 
والفحم واملوز، فيام يعترب البلد أيًضا من أهم 
للبخور واللبان واملر )صمغ  العامل  املورِّدين يف 
فهي  الرئيسية  املستوردة  السلع  أما  راتِْنجي(. 
السكر والرسغوم )Sorghum( والذرة والقات 
)Catha edulis( ]وهو منبِّه طبيعي[ والسلع 
الصناعية. ويبلغ إجاميل املستورَدات نحو 798 
مليون دوالر يف السنة، فيام ال يتجاوز إجاميل 
س  الصادرات زهاء 270 مليون دوالر، مبا يؤسِّ

لعجز تجاري كبري.
بيد أنَّ هذا العجز يُتجاَوُز من خالل التحويالت 
بإرسالها.  املغرتبات  يف  الصوماليون  يقوم  التي 
صناعة  املايل  التحويل  رشكات  أصبحت  وقد 
ر بـ 1,6 بليون دوالر سنويًّا،  كبرية يف البالد تقدَّ
أو ما نسبته %71,4 من إجاميل الدخل الوطني، 
الرشكات  خالل  من  املنطقة  إىل  تُرسل  وهي 

املذكورة5.
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بالقرب  البلد  وقوع  أفضلية  من  وباستفادتهم 
التجار  بدأ  فقد  العربية،  الجزيرة  شبه  من 
ي الهيمنة األسرتالية التقليدية  الصوماليون تحدِّ
العريب.  الخليج  واللحم يف  املاشية  أسواق  عىل 
إقامة  العربية  البلدان  بدأت  لذلك،  واستجابًة 
حيث  الصومال،  يف  اسرتاتيجية  استثامرات 
تؤسس السعودية بنية تحتية لتصدير املوايش، 
املتحدة إىل رشاء  العربية  اإلمارات  فيام تعمد 
لت  أراٍض ملزارع كبرية6. باإلضافة إىل ذلك، توصَّ
عقد  إىل  وآسيا  أوروبا  من  صيد  أساطيل 
اتفاقيات تجارية للصيد يف شامل منطقة أرض 
الصيد  مناطق  أغنى  من  تعترب  التي  البونت، 
البحري يف العامل، مامَّ أدَّى إىل كمٍّ كبري من صيد 
السفن األجنبية غري القانوين يف مياه الصومال7. 
الصناعي  القطاع  يشكِّل  أخرى،  ناحية  ومن 
الزراعية %10 فقط من  املنتجات  القائم عىل 
نشأت  وقد  القائم8.  املحيل  الصومال  ناتج 
رشكات صناعية متوسطة وكبرية الحجم بسبب 
االستثامرات  نتيجة  كان  ذلك  أنَّ  غري  النزاع. 
أيدي  عىل  رئيسية  وبصورة  األساسية،  املحلية 
الشتات الصومايل، حيث أُعيَد فتُح العديد من 
املؤسسات الصغرية، وأُنشئت كذلك مؤسسات 
السمك  تعليب  األخرية  هذه  وتضمُّ  جديدة. 
الصومال،  بشامل  املصانع  اللحوم يف  ومعالجة 
فضالً عن 25 مصنًعا يف منطقة ُمقديشو تصنِّع 
والحلويات  املعدنية  واملياه  كاملعكرونة  سلًعا 
الجلود  ودباغة  واألرشعة  البالستيك  وأكياس 
وفرش  واأللومنيوم  والصابون  التنظيف  ومواد 
اإلسفنج9. ووفًقا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 
صناعة  يف  االستثامرات  أيًضا،  عت،  توسَّ فقد 
اإلنارة، وذلك يف بوساسو وهريجيزيا، مبا يؤرشِّ 
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عام  يف  االقتصاد10.  يف  األعامل  ثقة  تنامي  إىل 
2004 افتُتح مصنٌع لتعبئة زجاجات الكوكاكوال 
بقيمة 8,3 مليون دوالر يف مقديشو، برتحيب 
املستثمرين من مختلف املكوِّنات يف الصومال. 
النشيط،  الخاص  القطاع  اجتذب  وقد  هذا، 
كـ  رشكات  من  األجنبية  االستثامرات  أيًضا، 

“جرنال إلكرتيك” و”دويل فروت”11.

االتصاالت
تُعدُّ االتصاالت مجاالً رئيسيًّا للنجاح يف الصومال. 
ًنا  فقد شهد عدد خطوط الهاتف األريض تحسُّ
كبريًا من خطني لكل ألف مواطن يف عام 1990 
لني  إىل 25 خطًّا يف عام 2011. وهناك 9 مشغِّ
يف  االتصاالت  خدمات  تقديم  عىل  يتنافسون 
وقد  التقريب.  وجه  عىل  الصومال  أنحاء  كل 
املرتبة  من  انتقل  الصومال  أنَّ  البحوث  بيَّنت 
29 إىل املرتبة 8 بني بلدان أفريقيا املدروسة12.

سها  أسَّ -التي  الوليدة  االتصاالت  م رشكات  تقدِّ
بدعٍم  مبادرون-  صوماليون  أعامل  رجال 
واألوروبية،  والكورية  الصينية  الخربات  من 
خدمات االتصاالت الخلوية و”اإلنرتنت” بسعر 
املجال  هذا  يف  يحتلُّ  فالصومال  معقول13. 
بني  واملرتبة 11  أفريقيا،  بلدان  بني  املرتبة 16 
املرتبة  يحتل  فيام  “اإلنرتنت”،  مستخدمي 
أجهزة  تحوز  التي  األرس  عدد  حيث  من   27

التلفاز14.

زوال الغابات وانجراف الرتبة
التي  الصومال  قطاعات  واحًدا من  البيئة  تُعدُّ 
عانت وتعاين نتيجة الفوىض، وخصوًصا يف ظل 
غياب العمل الحكومي، وفق ما أعلنته “شبكة 
الصومال إلدارة املوارد” )RMSN( وغريها من 

الوكاالت البيئية املحلية.
من  رهم  تذمُّ أبدوا  مثالً،  السواحل،  فسكان 

 10  AfricanSeer, Economy in
Somalia, <www.africanseer.
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economy.asp>.
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رعاة  وأفاد  البحر،  يف  الخطرة  النفايات  رمي 
الغابات  زوال  من  قلقهم  عن  كذلك،  املوايش، 
املتزايد يف البالد. وعالوة عىل ذلك، تعاين البالد 
من ندرة املياه، إذ أنَّ منسوب هطول األمطار 
ا، وهو ال يتجاوز 250 ملم يف السنة،  متدنٍّ جدًّ
ا بوجه عام، حيث يزيد  ر مرتفع جدًّ يقابله تبخُّ
عىل 2,000 ملم يف السنة15. وللجفاف املتواتر، 
والسيِّام يف الجزء الجنويب من البالد، آثاٌر خطرية 
عىل املُْنَجَمَعات الريفية التي تعتمد يف بقائها 
عىل توفر مياه األمطار إىل حدٍّ بعيد. وغالبًا ما 
تعقب حاالت الجفاف هذه فيضانات كارثيَّة16. 
والرعي  الغابات  وإزالة  األشجار  قطع  ا  أمَّ
الجائر فتسهم كلها يف التسبُّب بانجراف الرتبة 

ومبشكالت إيكولوجية أخرى.
عىل  الصومال  يف  الغابات  زوال  ويرتبط  هذا، 
املحيل  لالستخدام  الفحم  بإنتاج  وثيق  نحو 
ًدا  محدِّ عامالً  يشكِّل  الذي  األمر  وللتصدير، 
تعاين منه موارد الغابات واألخشاب، والسيِّام يف 
بلٍد تغطي الغابات فيه %9 فقط من أراضيه. 
وبحسب “البنك الدويل” فإنَّ %55 من أرايض 
ر  وتقدِّ للرعي،  صالحة  أراٍض  هي  الصومال 
مثَّة  أنَّ  الدولية”  والزراعية  األغذية  “منظمة 
املوايش  لرعي  األرايض صالحة  من  فقط   29%

وإنتاجها17.
ذات  غري  الري  بطرق  الصومال  يتأثر  كام 
الكفاءة، مامَّ يُسبِّب تركيزًا ملحيًّا مرتفًعا، وهو 

أمر يؤثِّر سلبًا عىل األرايض الزراعية.

رمي النفايات يف البحر
رمي  مسألة  من  السواحل  سكان  ر  تذمَّ لطاملا 
البحر. ففي أوائل نيسان )إبريل(  النفايات يف 
2011، عىل سبيل املثال، رصد سكان مقاطعة 
رشق  شامل  إىل  كلم   660 تبعد  -التي  هوبيو 
أسطوانية  ضخمة  مستوعبات  ثالثة  ُمقديشو- 
اعرتتهم  وقد  الشاطئ.  إىل  املد  قذفها  الشكل 
الخشية من أن تكون هذه املستوعبات محتوية 
تكون  قد  كيميائيًة خطرًة،  أو  نفاياٍت صناعيًة 
الطابع  ذات  املسائل  من  عدد  عن  مسؤولة 

  A. Saidyhan, Somalia’s  15
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الحادث  هذا  أحيا  وقد  املنطقة.  يف  الصحي 
البيئة  ريبة كانت سائدة منذ مدة طويلة بأنَّ 
البحرية أفسدتها أوعية أجنبية، مستفيدًة من 
فرصة النزاع السيايس يف البالد وغياب الحكومة 
النفايات  لرمي  البعض  فانتهزها  املركزية، 

الخطرة يف املياه الصومالية18.
وغريه  البيئي”،  املتحدة  األمم  “برنامج  وكان 
أن  السابق  يف  وعد  قد  األخرى،  الوكاالت  من 
غري  النفايات  إغراق  مسألة  تقويم  عىل  يعمل 
القانوين، إال أنَّ األمن املضطرب يف منقطة القرن 
األفريقي عرقل كل الجهود الدولية واملحلية19.

الخدمات االجتامعية
واالقتصادية،  البيئية  التحديات  إىل  باإلضافة 
يات فعلية يف  تواجه كل مناطق الصومال تحدِّ
االجتامعية  الخدمات  إىل  بالوصول  يتَّصل  ما 

األساسية وتوفرها وجودتها.
أحد  هو  املثال-  سبيل  -عىل  بالتعليم  فااللتحاق 
أسوأ االلتحاقات يف أفريقيا. فام يزيد عىل 20% 
فقط من األطفال بالعمر املدريس هم من امللتحقني 
البنات. وهذا يرتافق  باملدارس، وثلثهم فقط من 
ا جودة املوارد  مع معدل ترسُّب مرتفع لإلناث. أمَّ
ا، حتَّى  التعليمية الحيوية وكميتها فضعيفتان جدًّ
التي تشهد استقراًرا نسبيًّا يف مناطق  يف املناطق 

أرض الصومال وأرض البونت.
ووفَق  الكامل،  الحكومة  عمل  غياب  ويف 
أُجِرَي خالل -2005 املشرتكة  للحاجات  تقويٍم 

نظام  املجموعات  من  العديد  دعم   ،200620

منظامت  ذلك  يف  مبا  الرسمي،  العام  التعليم 
األمم  “اسرتاتيجية  )تحت  املتحدة  األمم 
املتحدة ملساعدة الصومال”(، والوكاالت املانحة 

  A. Khalif, “Suspicious  18
 containers wash up on Somalia’s

 coast,” Africa Review, (8 April
2011).

 Ibid.  19
  United Nations, “Somali  20

 Joint Needs Assessment: Social
 Services and Protection of

 Vulnerable Groups Cluster Report,”
draft, (14 September 2006),
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غري  واملنظامت  واإلقليمية،  الدولية  والبنوك 
الحكومية وغريها من الجمعيات. وقد ساهمت 
قطاعات  تحسني  يف  أيًضا،  كهذه،  مجموعات 
العامة. وإنَّ  )الصحة(  والنظافة  الصحة واملياه 
خاصة  أيٍد  يف  خالصة  لتقع  الخدمات  هذه 
متفلِّتة وغري مضبوطة، أو هي تتَّكل عىل موارد 
يتجاوز  ما  غالبًا  الحاالت  معظم  ويف  تقليدية. 
الفقرية21.  العائالت  قدرات  عليها  الحصول 
لها  تبدو  ال  التي  الحروب  ذلك  كل  إىل  أضف 
من  التفلُّت  وثقافة  املنظور،  األفق  يف  نهاية 
العقاب التي حرمت الناس من قدرات التمتع 
غياب  عن  فضالً  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 
انتهاك  يف  ساهم  الذي  ال  الفعَّ املركزي  الحكم 

الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

الالمساواة الجنوسيَّة
أنهنَّ  إال  السكان،  من   50% النساء  تشكِّل 
والخدمات.  املوارد  إىل  بالوصول  يتمتَّعن  ال 
واملطلوب وضع سياسات تكفل وصول النساء، 
إىل  األخرى،  املحرومة  املجموعات  وكذلك 
إىل صحة  الصحية، وخصوًصا  والرعاية  التعليم 
األم والتنظيم األرسي. وال بد من إجراء بحوث 
وتحسينات حيوية يف مجاالت وباء نقص املناعة 
يُعترب  الذي  اإلناث،  وختان  “اإليدز”  املكتسبة 
ًرا يف الثقافة الصومالية. فالرضورة  تقليًدا متجذِّ
عىل  للقضاء  حاسمة  إجراءات  وضع  تستدعي 
هذه املامرسة، أو عىل األقل اإلقالل من آثارها 

عىل املجتمع ككل، وعىل النساء بالتحديد.
كام يقتيض توفري الخدمات االجتامعية املتكافئ 
الترشيعات  سياسات وموارد مالمئة، فضالً عن 
ينبع من  الصومال  االستقرار يف  فعدم  الالزمة. 
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رصاعات عىل السلطة استغرقت عقدين، وهو 
خالل  من  الناس  متكني  عىل  القدرة  عرقل  ما 
تدريب النساء عىل املهارات وإدخال تحسينات 

كبرية عىل املساواة الجنوسيَّة.

استنتاجات ختاميَّة
أثبتت األحداث الجارية يف الصومال أنَّ التنمية 
وثيق.  نحٍو  عىل  واالستقرار  بالسالم  ترتبط 
والعشائرية  القبلية  الرصاعات  من  وبعيًدا 
امليليشياوية  والجامعات  املهيمنة  والسلطات 
التي  االنتهازيني  من  جامعة  نشأت  املتناحرة، 
راحت تعيث فساًدا يف كل يشء، من امللكيات 
ما  ويف  والبيئة.  الطبيعية  املوارد  إىل  الخاصة 
املجتمع  ناشطو  يرص  األخرية،  بهذه  يتعلق 
املدين عىل وجوب عكس هذا االتجاه السلبي. 
مسؤولة  تنسيقية  مركزية  هيئة  هناك  يكن  مل 
الحكومة  عهد  يف  حتى  البيئية،  الحامية  عن 
من  )يناير(  الثاين  كانون  قبل  األخرية  السابقة 
عام 1991، واملطلوب إقامة هيئة قوية كهذه. 
أن  إىل  االنتقالية  الفيدرالية  الحكومة  وتحتاج 
الصلة.  ذات  الوزارات  إلنشاء  محاوالتها  د  تجدِّ
وينبغي أن توضع سياسات الدولة يف موضعها 

لحامية البيئة وتحسينها.
مثَّة طريقة واحدة لعكس هذا االتجاه السلبي، 
أال وهي تقوية التعاون التنموي املندرج تحت 
من  وغريه  الثامن  األلفي  التنموي  الهدف 
تعاون  تحفيز  بغية  وذلك  التنموية،  الربامج 
أقوى بني الصومال وبني رشكائه التنمويني. لقد 
فرٍص  إىل  يات  والتحدِّ املخاطر  تحويل  أوان  آن 
ومجتمع  بلد  بناء  وإعادة  االستقرار  إلشاعة 

مزَّقتهام سنوات الحرب األهلية.




