
  



 دراسة تحليلية بعنوان 

 " نظرة حقوقية.. ة واالجتماعية في الصومال قتصادياال األوضاع"

 إعداد: وحدة الشؤون األفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت 

 : مقدمة

 زيادةمختلف المناطق ما أدى إلى  الصراعات الداخلية والحروب األهلية وانتشار الفوضى في من الصومال  تعاني
وتزامن ذلك مع موجات الجفاف    ، ون الصوماليةتضخم حجم الديو   قتصادية واستمرار التدهور االقتصادياال  األزمات 

بشرية و  بخسائر  وأصابتها  البالد  التي ضربت  الكوارث،  غياب  و ؛  ة خطيرةاقتصاديالمتتابعة  مواجهة  فقد كما  وسائل 
ا من موارده من عوائد الزراعة والثروة الحيوانية التي تشكل المصدر الرئيسي واألكبر  الصومالي جزًء كبيرً   قتصاد اال

 للدخل الصومالي. 

على   مر من وقت ألخر، عالوةمست  انخفاض تشهد    إضافة إلى ما سبق فإن مؤشرات الجوع والتعليم والفقر والصحة
الحركات اإلرهابية  ذلك تدهور األوضاع األمنية بسبب  بقاعها  تعاني الصومال من  وقيامها  التي تنتشر في أغلب   ،

 .بعمليات إرهابية تؤدي إلى خسارة أعداد كبيرة من األرواح البشرية وتدمير المؤسسات 

تها أمام النظام القطري، ومنحأبوبها على مصرعيها    ت فتحأن الحكومة أيًضا تعاني الضعف بشكل واضح حيث    كما
يتشكل التدخل القطري في المنح  و للتوغل واعتالء المناصب اإلدارية والسياسية والعسكرية العليا في الدولة،    الفرص 

ي، والتي ُأثبت بعد ذلك دعمها المباشر لحركة والمساعدات والوساطة القطرية الهادفة ظاهرًيا لمساندة الشعب الصومال
 ية في الصومال، وتمويلها لها منذ بداية هذا العقد. الشباب اإلرهاب 

واالجتماعية في الصومال منذ عشر سنوات وبالتركيز على الثالث سنوات   االقتصادية  يتناول التقرير األوضاع
 لإلرهاب األخيرة مع بداية التدخل القطري في الصومال بشكل واضح، وأيًضا يناقش في النهاية الدور القطري في دعمه  

  .الصومال في واالستقرار قتصاد اال  دعم في جهودها  عن  تسويقه قطر تحاول ما مع نفسه، الوقت  في يتناقض الذي و 

  



 :  ة للصومال في العقد األخير: قتصاديواال االجتماعيةاألوضاع أوالا

أبادت ما يقرب من ربع مليون    التي مرت بيها الصومال، حيث   األزمات من أسوأ    2011زمة الجفاف عام  تعد أ
 ة بسبب اقتصاديا أحدثته من كوارث  شخص وتسببت في تشريد ونزوح أكثر من ثالثة ونصف مليون نسمة، إلى جانب م

% من الماشية في بعض المناطق الصومالية لندرة المياه وتوقف الزراعة التي تعد مصدر غذائها  90ما يقرب من    موت 
الصوماليين بالخارج  على دعم المانحين والتحويالت المالية من    لالعتماد الصومالي    قتصاد االلذلك اعتمد    ،الرئيسي

وتم    ،المتراكمة  الديون لصومال عن سداد  ا  ت ومن ناحية أخرى عجز   ،اتقريبً   دوالر  مليون   1.2  نذاكآم  والبالغ عدده
على أقل من دوالر ونصف   الفرد حيث يعيش    ،عالمًياا  فقرً كأحد أكثر الشعوب    صندوق النقد الدولي  من قبل   ا تصنيفه

 .%70ارتفعت معدالت البطالة لمستويات خطيرة بلغت و  في اليوم،

والتطورات اإليجابية    في ظل بعض اإلجراءات   2013ا منذ عام  ة شهدت تحسنا طفيفً قتصاديإال أن األوضاع اال
الساحة لحالة عدم  بشكل ضعيف نظرً   ولكن  على  الناجمة عن وجود األم   االستقرارا  ت،  الشباب   حركة  ني  ف يكث مع 

الدولي جهود  النقد  القدرات االصندوق  لتنمية  بدعمه  االهتمام  زاد ، و المالية للصومالو   ة قتصاديه    ا اندته ومس  االعالمي 
 .1بنك الدوليوفقا لتقديرات ال 2018% عام 4.3تحقيق نسبة نمو قدرها  أدي إلىمن جديد،  االستعادة قوته

 ،%10  نحو  السكان   من   كبير  جزء   يعيش و   السكان،   عدد   من %  80  نحوبلغت نسبة الفقراء    2019  مؤخًرا، في
  نحو  عشر الرابعة سن من األصغر األطفال من% 73و  ،الفقر دائرة إلى االنزالق على حافة  وهم بقليل  الفقر خط فوق 

 األقل  على  واحد   بعد   في  الفقر  من  صومالية  أسر  عشر  كل  بين  من  تسع  اتقريبً   تعانيو   الصوماليين يعانون الفقر،  نصف
  السكان   عدد   إجمالي  من%  75  نحو  البطالة  نسبة  تبلغ  كما  ،الصحي  والصرف  المياه  أو  التعليم  أو  الكهرباء  أو  النقد من  
  الصالحة   المساحات   عدد   إجمالي  أن   ورغم   ،تقريًبا  اليوم  في  دوالرين   حوالي  القومي   الدخل  من  الفرد   نصيب   متوسط   ويبلغ 

  تغطي   ال  أنها  إلى  يؤدي  ما%  1  من  أقل  يمثل  منها  المزروع  أن  إال  هكتار،  ماليين  8  حوالي  غتبلُ   الصومال  في  للزراعة
 المحلي. السوق  من فقط% 20 سوى 

ي جوبا وشبيلي للنهر   الرئيسي  المنبع  إثيوبيا  جبال  سلسلة  على  غزيرة  أمطار  هطول  ثر في أغسطس الماضي أ و 
ل متواص  ارتفاع  في  النهرين،  منسوب   مستويات   فإن  الكوارث،  وإدارة  اإلنسانية  الشؤون   بوزارة  المبكر   اإلنذار  وحدة  وبحسب 

 الصومال،  في  الفيضانات   بسبب   النازحين   عدد   ويقدر،  والبلدات   القرى   تغرق   قد حدوث فيضان قريب    احتماليةيزيد    والذي
، المتحدة  لألمم  التابعة  الالجئين   مفوضية  حسب   ،2020  بداية  منذ   البالد،  أنحاء  جميع  في  شخص،  ألف  650  من  بأكثر

 
 /https://alsomal.net، 2019مارس  13، الصومال الجديد، والتحديات الطموحات  بين  الصومالي قتصادال صفاء عزب،  1
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من   يزيد  البيوت.  احتماليةكما  لتدمير  نتيجة  في  الجوع  نسبة  االقتصادية    2زيادة  الحقوق  بعض  نرصد  يلي  وفيما 
 أثرة في الصومال: واالجتماعية المت

 التعليم الحق في .أ

 إجمالي   من  فقط%  40  نحو  بالمدارس  الملتحقين  األطفال  عدد   يشكل  حيث   ،من تراجع شديد   هذا القطاع  يعاني 
  تمويل   على  قادرين  غير  اآلباءكذلك فإن    ، المدرسة  خارج  الصومال  في  طفل  ماليين  ثالثة  من  أكثر، و األطفال  عدد 
  تسجيل   من  اآلباء  تمنع  التي  أحد األسباب المهمة  وهو  أيًضا  باألمن  المتعلقة  المخاوفو ، إلى جانب الفقر  أطفالهم  تعليم

  عليهم  الصعب   من  يجعل  مما  واألسر،  األطفال  تشريد   في  الطبيعية  والكوارث   المستمر  الصراع  يستمر   ، كمااألطفال
 3.الدراسة مواصلة

 الحق في الغذاء: .ب 

 بينما  م،2015  عام  منذ   وذلك  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون   صومالي  مليون   5  نحو  نإف  ،الفاو  منظمةل  وفًقاف
بشكل   المنهار  الزراعي  القطاع   على  سلًبا   يؤثر  الذي  الجفاف  نتيجة   مليون   6  إلى  العدد   ذلك  الدولي  النقد   صندوق   يرفع
  2.5  من   أكثر  الجفاف   حيث أجبر  ،كبيرة  األرض   كوكب   حرارة  درجة  ارتفاع  عواقب   كانت   2020  يناير  فيو ،  كبير

 4. قاحلة الزراعية أراضيهم  أصبحت  حيث  منازلهم ترك على  شخص  مليون 

 أمطار  جاءت   حيث   ،2018  عام   إلى  المشكلة   تعود حيث  الجوع    مؤشر  كما تعاني البالد أيًضا من زيادة معدالت 
  مايو،   وأوائل  أبريل  شهري   خاللمبكر،    وقت   في  بدأ  قاس  جفاف  موسم  بداية  قبل  متدنية،  بمعدالت   ديسمبر  –  أكتوبر

  إنتاج   إجمالي  من%  60  حوالي  يعادل  ما  نقص   يوليو،  لشهر  والماشية   المحاصيل  إنتاج  في   كبير  نقص   إلى  أدى  وقد 
 الذين  عدد   ويقدر  ،الحاد   التغذية  وسوء   الجوعأدى إلى    األمم المتحدة  أجرته  تحليل  آلخر  وفقا  الصومال،  في  الحبوب 
 شخص. مليون  2.2  بنحو الغذائي لألمن الشديد  االنعدام من يعانون 

 
 /https://www.aa.com.tr، 2020سبتمبر  2، (تقرير) باآللف ونازحون مدمرة منازل.. الصومال فيضانات، جيدي نور 2

3 UNICEF, Somalia Education, https://www.unicef.org/somalia/education 
   https://www.aljazeera.com، 2020يناير  22، الصومال  في قاحلة زراعية أرض:  الجفاف اجتاحهاالجزيرة،  4
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  المجاعة   فيه  تؤثر  وقت   في  ،2011  عام  منذ   األسوأ  يعد   2019  لعام  الصومال   في  الحبوب   حصاد باإلضافة إلى أن  
  كأكبر   المتقلبة  الطقس  وأنماط"  المناخية  الصدمات "  أن  الفاو  منظمة  أعلنت   حسبما  ،أصاًل   الشحيحة  الموارد   على

 5. األسباب 

 الخليج،  منطقة  في"  الذرة  حزام"  ذلك  في  بما  الرئيسية،  المحاصيل  تنتج  أخرى   مناطق  على  الجفاف  ظروف  أثرت   كما 
  شيبلى   منطقة  في "  اللوبيا  حزام"   و  المطري،   غو  موسم   خالل  البالد   في   الرفيعة  الذرة   إنتاج  نصف   من   أكثر  يمثل  والذي

  ماليين   10  على  يزيد   ما  تهدد   يالت   الموجة  هيو   الجراد   انتشرفي فبراير    2020، ومع بداية  6وغالغادود  ومودوج  الوسطى
 7. بونتالند   منطقة، وتنمو بشكل كبير في حادة جوع بأزمة  المنطقة أنحاء يف نسمة

 الحق في الصحة:  . ج 

  أدى   فقد ،  الصحي  األمن  وانعدام  والمرض   المجاعة  تفاقم  إلى   المستمر  لجفافأدى ا  العالمية  الصحة  منظمة ووفًقا ل
  يوم   كل  شخص   مليون   3.3  من  أكثر  تضور  في  تسبب   مما  والماشية،   المحاصيل  هالك  إلى  الصومال  في  الجفاف
 الخمس   السنوات   في  الصومال  تشهدها  للكوليرا  فاشية  أكبر  ووقوع  النظيفة  المياه  نقص   إلى  اأيًض   الجفاف  أدى  وقد   جوًعا،

  2017  عام   في  اآلن  حتى  وفاة  حالة  690  وحوالي  حالة،  36000  من  أكثر  بها   اإلصابة  حاالت   بلغت   حيث   الماضية،
 دون   األطفال  من  منها%  71  ،  حالة  6500  حوالي  عن  اإلبالغ  تم  حيث   التزايد،  في  الحصبة   حاالت   آخذت   كما.  وحده
 8. الخامسة سن

 2019  لعام  العالمي  الصحي  لألمن  هوبكنز  جونز  مؤشر  في  دولة  195  بين  من  194  المرتبة  الصومال  احتلت 
،  الصحية   الرعاية  على  والحصول  العدوى   مكافحة  وممارسات   للطوارئ   واالستجابة  للطوارئ   االستعداد   فيوسجلت صفًرا  

  يحتاجها  التي  المركزة  العناية  من  النوع   لهذا  األساسية  المعدات  إلى  تفتقر  البالد   إن   الصحة وزيرةفوفًقا ل  2020وبحلول  
 9.المركزة العناية وحدات   في سريًرا 20 من أقل يتوفر  حيث  ،19- كوفيد  مرضى

  

 
مايو   15، الشديد الجوع   شخص مليون 2 من أكثر يواجه حيث الصومال في  الكارثي الجفاف من تحذر الفاومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الفاو،   5

2019 ،http://www.fao.org/ 
6 UN News, 6 ,الصومال: أسوأ محصول  منذ عام 2011، وتوقعات بمعاناة أكثر من مليوني شخص من الجوع September 2019, 
https://news.un.org/ 

 /https://www.youm7.com، 2020فبراير  9،  األسباب يكشفون خبراء.. الجراد  بسبب الصومال فى  شخص  ماليين 10 يهدد  الجوعاليوم السابع،  7
 /https://www.who.int، 2017 مايو 11،  الصومال في  األرواح  إلنقاذ فورية  إجراءات اتخاذ إلى  تدعو  العالمية الصحة  منظمةمنظمة الصحة العالمية،  8

9 ABDI GULED and MOHAMED SHEIKH NOR, In Somalia, coronavirus goes from fairy tale to nightmare, AP News, March 29, 
2020, https://web.archive.org/ 
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 في الصومال: ة واالجتماعية قتصادياال التدخل القطري على األوضاع أثر -ثانيا

 كافة  أول عراقيل التمتع بالحقوق   :الدعم القطري لإلرهاب .أ

 سيادة   باألساس  تضر  سياسات   الدوحة  انتهاج  خالل  من  ،الصومال  انهيار  بذور  طياته  في  القطري   التحرك  يحمل
-   بمقاطعتها  قامت   العربية  الدول   بعض و   ،المسلحة  والجماعات   الحركات   دعم  في  تجسدت   الصومالية  الوطنية  الدولة

  القومي   باألمن  أضرت   عدائية  سياسات   وانتهاجها  لإلرهاب   رعايتها  نتيجة  -(  والبحرين  واإلمارات،  السعودية،  مصر،)
"  المجاهدين  شباب   حركة"  مثل  اإلرهابية  الجماعات   من  عدد تدعم    لدوحةأن ا  واشنطن  ترى   السياق  هذا  وفي  ،العربي

  الذي   النعيمي،  عمير  بن  الرحمن  عبد   القطري   هؤالء  رأس  على  رجال  بعض   بواسطة  مالًيا  دعًما  تلقيها  عبر  اإلرهابية
  250  نحو   النعيمي  وحول  ،عويس  حسن   الشباب   حركة  بزعيم  وثيقة   عالقة   األميركية  الخزانة  لوزارة   تقرير  حسب   تربطه
  10.الدولية اإلرهاب  قوائم على  مصنفين الحركة، في قياديين إلى 2012  عام في دوالر ألف

 من  واشنطن طالبت  عندما التنظيم، هذا مساعدة في تورطها عن" ويكيليكس" موقع على الوثائق بعض  برهنت  كما
  األجهزة   على  السيطرة  في  رغبتها  بجانب   هذا  2009  في  الحركة  لهذه  المالية  اإلمدادات   لوقف  الدوحة  على  الضغط  تركيا

  الدولة   إدارة   عن  المسئولة  الصومالية  المؤسسات   داخل  قيادية  مراكز  في  لها  التابعين  بعض   تعين  خالل  من  األمنية،
  واألمن   المخابرات   وكالة  لرئاسة  ياسين،  فهد   بتعيين  فرماجو  قام  قطر،  اقتراح  على  بناء، و والشرطة  الجيش  داخل  خاصة
  الدول   معظم  رفض   من  بالرغم  القطرية،  الوصاية  تحت   تم تعينه  الجزيرة،  بشبكة  سابق  فيصح  وهو  الصومالية،  الوطنية
  تطويق ، و اإلرهابي  سجله  على  عالوة  القطري،  المال  باستخدام  اإلرهابية  للمنظمات   دعمه  نتيجة   معه  التعامل  األفريقية

  ياسين   قام، و األمنية  األجهزة  على  سيطرةلل  تمهيًدا  الصومالية  المخابرات   جهاز  من  إلقصائه"  هللا  عبد   هللا  عبد "  العميد 
  المتدربين   من  بآخرين  الخبرة  وذوي   المحترفين  العمالء  منهجي  بشكل  واستبدل  ،NISA  لوكالة  األساسية  الركائز  بتفكيك
 11. األفريقي القرن  منطقة  في القطرية المخابرات  لصالح عمليات  كمنفذ  فعال بشكل عملوا والذين الهواة،

 المالي   الدعم  تقديم  ومواصلة  المجاهدين،  شباب   حركة  تهديد   استمرار  في  اإلقليمية   الدول  لبعض   مصلحة  جود إن و 
  القطري   الدور  في  جلياً   ذلك  ظهر  وقد   األفريقي،  القرن   ومنطقة  الصومال  في  واستراتيجية  سياسية  مصالح  لتحقيق  لها

 . دورها استمرارها على والحريص  للحركة الداعم
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 التدخل القطري في الحياة السياسية وأثره على االقتصاد واالجتماع  .ب

  حكم  فترة  من  شهراً   أربعين  انقضاء  بعد و   ،للصومال  رئيساً   فارماجو   هللا  عبد   محمد   انتخاب   ، بعد 2017  فبراير  فيو 
يمكن    قطر،  مع  فارماجو  وبعد تحالف  ،الرئاسة  توليه  قبل  عليه   كانت   مما  بكثير   أسوأ  حالة  في   الصومال  أصبح   فارماجو
، حيث تأثرت على سبيل المثال السياسية الخارجية  الصومالية  الحياة  جوانب   كل  على  الدوحة  مارسهالدور الذي ت  ةمالحظ

بما   القطري،للصومال  التوجه  الدعم الحكومي  يتناسب مع    التهديدات   بسبب   إغالق  حالة  مقديشيو  شهد ت  إلى جانب 
  األوضاع   تدهورت   لقد   ،العامة  الصحة  على  الحفاظ  دواعي  بسبب   منها  أكثرالمدعومة من الدوحة،    المتزايدة  اإلرهابية
 تشتت   مع  جنب   إلى  جنًبا  الفيدرالية،  الواليات   عقد   فيه  ينفرط  الذي  الوقت   نفس  في  ،قتصاد اال  وانهار  رهيب   بشكل  األمنية

 .بالشلل الوطنية المؤسسات  أصيبت  كما ،الخارجية السياسة في

  الطريق  على  خطوات   2017  عام   قبل  خطت   قد   كانت   التي  الصومالية،  المسلحة  القوات باإلضافة إلى ما سبق  
  ة ودول   شعًبا   الصومال  عن  للدفاع  قانوًنا   به  المسموح  بدورها  لالضطالع  ومهنية،  النطاق  وواسعة   مختصة  قوة  لتصبح
 إلى   حالًيا  تحولت   المسلحة  القوات   إال أن  ،الشباب   تنظيم  بها  يقوم  التي  القتل،  وجرائم  العنف  عمليات   ضد   احصنً   وتكون 

  السياسيين  المنافسين  وترهيب   مضايقةاقتصر دورها على    ياسين،فهد    من  سيطرة  تحت   للمخابرات   تابعة  عسكرية  شبه  قوة
النظام ضد  وممارساته  ،والمعارضة  المدني  المجتمع  على  االقتصادية  والتضيق  الشعب  حقوق  على  التركيز  دون   ،

 واالجتماعية. 

 في الصومال وتأثيره على الحقوق االقتصادية أدوار المانحين عرقلة  .ج

 معلاًل   إماراتي   عسكري   تدريب   برنامج   وقف  عن  2018الصومالي في إبريل    الدفاع  وزير  الشيخ،  مرسي  أعلن محمد 
 أزمة  من   يعاني  الصومال  أن  برغم  إماراتي،  دعم  إلى  بحاجة   وليست   المجندين  رواتب   دفع  تتولى  سوف  الحكومة  أن

 والسعودية واإلمارات  مصر) األربع  الدول قرار منذ  التوتر منحنى يأخذ   بدأ المفاجئ التحول ذلك لكن صعبة،  ةاقتصادي
 الصومالي،   للشعب   بالدعم،  يدها  اإلمارات   فيه  تمد   الذي   الوقت  في لإلرهاب، لكن    تمويلها  بسبب   قطر  بمقاطعة(  والبحرين

  عانى   الذي   الشعب   مصالح  تعارض   أخرى   وأجندة  آخر  رأي  الصومالية،  وللحكومة  فرماجو  عبدهللا  محمد   للرئيس  كان
  أرض   حكومة  مع  العالمية  دبي  موانئ   بين  موقع  اتفاق  تعطيل  على  الصومالية  الحكومة  أقدمت   ،الحرب   ويالت   من

  ا إقليميً   الميناء  يصبح  بحيث   بربرة،  ميناء  تطوير  مشروع  مع  تتكامل   حرة  ةاقتصادي  منطقة  مشروع  لتطوير  الصومال
  تنويع  في  ويسهم المستثمرين ويجذب  والعالمية  اإلقليمية األسواق من  المستوردة البضائع لمختلف رئيسي ومعبر امحوريً 

 . العمل فرص  من المئات  وخلق قتصاد اال



قطري   مدفوعة  فرماجو،  حكومة  تدخلت   تصعيد   يتوقف  ولم  به،  االعتراف  وعدم  االتفاق  تعطيل   وحاولت   ،بدعم 
  للطائرة  الصومالية األمنية السلطات  باحتجاز الدولية، والمواثيق القوانين اخترقت  بل الحد  هذا  عند   مقديشو في الحكومة
  اإلماراتية،  الواجب  قوات   عناصر  متنها   وعلى  الدولي،  مقديشو  مطار  في  اإلمارات   دولة  في  المسجلة  الخاصة  المدنية

  الفقيرة،   األسر  من  وعدد   الصوماليين،  المتدربين  رواتب   ودفع  الصومالي  الجيش  لدعم  المخصصة  المالية  المبالغ  ومصادرة
 12، مما أدى بدوره إلى تقليص الدعم اإلماراتي للصومال.بمقديشو  زايد  مستشفى وأطباء

 القطري   السفير  أن  خالله  يتضح  2019  عام  في  هاتفية  لمكالمة  صوتًيا  تسجياًل   ،"تايمز  نيويورك"  صحيفة  نشرت   كما
  التدبير   حول  ،خليفة قايد المهندي  الحاكمة  األسرة  من  المقرب   األعمال  رجل  انتحاري مع  يتحدث عن هجوم  الصومال  في

  الذي،  2019  مايو  18  في  المؤرخ  التسجيل  ذلك  ثبت وأ  في الصومال،  التجارية  المصالح  لضرب   كمناورة  إرهابي  لهجوم
 الدوحة  دعمته   الذي  اإلرهابي   الهجوم  أن   ،"بونتالند "   بإقليم"  بوصاصو"   في  وقع   إرهابي  هجوم  من   أيام  8  نحو  بعد   جاء

 لعدم  المدينة،  ميناء  إدارةمن    ،اإلمارات العربية المتحدة  لتعزيز مصالح قطر بطرد منافستها  اإلقليم   ذلك  في   بانفجارات 
 13.  الهجوم وراء بالده بأن  صراحةً  معترًفا ،بسبب االمارات  الميناء إدارة في قطر ودخول المبرم العقد  تجديد 

 يصدر  أن  دون   مقديشو،  الصومالية  بالعاصمة  زايد  الشيخ مستشفى  إغالق  2018في    اإلمارات   دولة  قررت كذلك،  
  طائرة   متن   على  مالية  مبالغ  الصومالية  السلطات   صادرت   أن  بعد وذلك    ،الدولة  من  األمر  هذا  حول  رسمي  تصريح
  ، المستشفى  موظفي  ورواتب   ألدوية  مخصًصا  كان  األموال  هذه  من  جزًءا  أنكما    مقديشو،  في  عدي  آدم  بمطار  إماراتية

أن  والصومال،  اإلمارات   بين  دبلوماسية  أزمة  في  تسبب   اإلماراتية  للطائرة  الصومالية  السلطات   احتجازو  هذه   إلى 
 14. قطر من تحريض ب الصومال حكومة اتخذتهااإلجراءات 

 التأثير على القطاعات االقتصادية في البالد:  .د
في أي بلد في العالم. وعلى سبيل    قطاع السياحةال جدل أن اإلرهاب يؤثر على    قطاع السياحة: -1

  أعقبه   مقديشو،  شرق   الساحل  على  المطل  "إيليت "  بفندق  االنتحاري   التفجير   وقع  في أغسطس الماضيالمثال، ف
  قتلى   17  عن  أسفر  أنه  آنذاك  الصومالية  السلطات   أعلنت   ومسلحين،  الفندق  حراس  بين  كثيف  نار  إطالق  تبادل

  عن   مسؤوليتها"  الشباب "  حركة   أعلنت   والحقا  ، وأيًضا قتل مسؤول في وزارة األعالم والسياحة،جريحا  30و
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قديشو تخوًفا  على تراجع حركة السياحة في م بالضرورة وهو ما يؤثر   15. مقديشو  في   للفندق  االنتحاري   التفجير
 من األوضاع األمنية.

المستشري  -2 الدولة،  الفساد  في  واإلدارية  الحكومية  األجهزة  في  المستشري  الفساد  إطار  في    السيما : 
  يمنع   كما   مسؤوليها،  من  عدد   وتجنيد   المؤسسات   تلك  داخل   بالتغلغل  لإلرهاب   يسمح  ما  وهو  العسكرية،  المؤسسة

  عام  أواخر  في  المتحدة  الواليات   فعلت   مثلما  الفساد   شبهات   من  خوًفا  المالية  المساعدات   تقديم   من  الدولية  القوى 
 16. الصومالي للجيش مساعداتها بتعليق 2017
  بسيارة   هجوًما  شن  انتحارًيا  أن  الصومالية  الشرطة  أعلنت   2018سبتمبر    2في    التأثير على التعليم: -3
  الشباب   حركة  وأعلنت   مجاورة،  مدرسة  انهيار  إلى  أدى   مقديشو  العاصمة   في  حكومي   مبنى  على   مفخخة

التعليم في المنطقة أثر تردي الوضع   17.الهجوم  عن  مسؤوليتها قد أثر ذلك بشكل مباشر على زيادة تدني 
 باء على أطفالهم بعد انفجار المدرسة.األمني وخوف اآل 

 خاتمة     

واالجتماعية في ة  قتصاديعلى تدني األوضاع االالقطري المباشر والغير مباشر    مما سبق يظهر جلًيا تأثير التدخل
على عكس ما تسعى قطر إلى إظهاره من خالل دعمها الُمعلن للنظام الحاكم في الصومال، حيث يؤثر    ،الصومال

من خالل عدم استقرار الوضع األمني وزيادة  وتدمير المدارس    على تدهور التعليمدعم قطر لفصيل الشباب اإلرهابي  
تستهدف مقار المؤسسات الحكومية واإلدارية في الدولة، بما في ذلك التأثير    العمليات االنتحارية للحركة اإلرهابية التي

ات مع الخالف  اختالقة لتحقيق أهدفها من خالل  يالحكومالمؤسسات  كما أثرت قطر أيًضا على    .المباشر على السياحة
إلى أدى  الدوليين مما  له في    المانحين  بحاجة ماسة  التي هي  للصومال  الدولي  الدعم  تدهور األوضاع  تراجع  ظل 

في التأثير على سياسات الصومال، عالوًة إن    العليا  اليد   اة يوًما بعد يوم، لتكون هي الداعم المسيطر ولهقتصادي اال
تراجع المشروعات االستثمارية في الداخل الصومالي، على  أثر بشكل مباشر    مالعدم استقرار الوضع األمني في الصو 

روعاتها نتيجة للتهديد الذين يتعرضون له من قبل الجماعات اإلرهابية التي تغذيها وتراجع الشركات عن استكمال مش
 قطر. 
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16 Claire Felter, Jonathan Masters, and Mohammed Aly Sergie, Al-Shabab, Council on Foreign Relations, 10 January 2020, 
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 التوصيات:  

ة  قتصاديوفًقا لما سبق ذكره من الدور القطري المباشر والغير المباشر في التأثير على عدم استقرار األوضاع اال
 التوصيات:توصي مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان بعدد من جتماعية في الصومال، واال

المبادرة بمحاولة الوصول لحلول سلمية للنزاعات الداخلية بينها وبين واألقاليم    يةالصومال  على الحكومة -1
على مر التاريخ    ت ثبتي أ الت، وليس من خالل سياسات االستبعاد والتضييق  المختلفة من خالل الحوار السياسي

  وانتشار ترسيخ دورها  و   بشكل مبالغ  فشلها في التوصل إلى حل مناسب، وذلك لمنع تغلغل قوى إقليمية أو دولية 
 أذرعها في جميع الدولة.

 بالمؤسسة العسكرية  سيمات القطرية في مؤسسات الدولة، وال  تدخالالحد من العلى دولة الصومال   -2
سياسة الدولة، ليتسنى لها مواجهة هجمات حركة    اتجاهعن تسيس دورها بما يتناسب مع    والتوقف  واالستخباراتي

 التضييق على المعارضين من المجتمع المدني.  بدال منالشباب اإلرهابية  
تعيين  -3 على  وال  الحرص  الدولة  مؤسسات  بقيادة  الجديرة  الصومالية  محاولة الكفاءات  على  حريصة 

، على أن تتمتع هذه الشخصيات ة واالجتماعية في البالد والسير على طريق التنميةقتصاديتحسين األوضاع اال
 بثقة وشرعية البرلمان الوطني.

، والسعي لتعميم  الصومالية  األقاليمعلى الحكومة تركيز كافة جهودها على التحالف والتعاون مع حكام   -4
 ي التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتى األمنية. نموذج أرض الصومال ف


