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امللخص التنفيذي:
تكمننن مشننكلة ننذ الدراسننة أنننم رغننل ننج تلننمل الجهننود املحليننة فنني االسننتجابة للكننوارط الطبيعيننة
مث ننج الجف ننا وخط ننر املجاع ننة وإع ننادة إعم نار م ننا دمرت ننم الح ننروأ األ لي ننة إال أن غي نناأ حكوم ننة
فعالنة ملنندة عقنندصن ونصننف العقنند سن ب فنني عنندم الوصننول إلننذ حلننول جذريننة ووةننع اسننتراتيجية
وسياسة قومية للحد من تكرار اآلثار السلبية لكارثة الجفا واملجاعة علذ املستوى املعيش ي.
اسننتنتج الدراسننة أن الصننومال مننن النندول التني تضننررت بالجفننا أر ننر مننن عشننر منرات علننذ
منندى سننتة عقننود تقريبننا نظ نرا ملوقعننم الجغرافنني ال ننحراوي وتعتبننر أر ر ننا تنناثرا علننذ املسننتوى
البيئي واملعيشن ي ولكنن الندور املحلني الحكنومو وغينر الحكنومو فني أششنطة إدارة اإلغاثنة فني حناالت
الكوارط و أحد العوامج الرئيسية في نجاح تلمل املساعي الرامية لدرء الخطر .
وبعنند عقنندصن ونصننف العقنند مننن النندمار فنني الصننومال س ن ب الحننرأ ف ن ن عنندم وجننود حكومننة
فعالننة واششننغال الحكومننات الصننومالية املتعاقبننة بالخسفننات السياسننية ووجننود عن الفسنناد
اإلداري أدى إلننذ إعاقننة خط ن الحكومننة حننول إع نادة إعمننار مننا دمرتننم الحننرأ و نندال م نن ذلننمل
أس ننهل رج ننال األعم ننال واملغترب ننون الص ننوماليون ف نني تنمي ننة اقتص نناد ال ننبسد ش ننكج ربي ننر وق نناموا
ب عننادة إعمننار مراف ن حيويننة مثننج الفنننادي واملنتو ننات السننياحية وقنناموا باسنناثمار العدصنند مننن
القطاعات املهمة من بينها الطيران املدشو والعقارات العمسقة والبنوك املحلية وغير ا.
واسننتخدم الباح ن فنني دراسننتم منننال الدراسننات التداخليننة بمننا فيننم املنننال الوصننفو والتحليلنني
ورذلمل املنال التاريخي الذي و عبارة عن سرد ع األحداط.
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مقدمة الدراسة:
تعتبر الصومال واحدة من الدول التي أنهكتها الحروأ األ لية والكوارط الطبيعية مثج الجفا
الذي ةرأ أنحاء البسد عدة مرات فقد دخج البسد عد أن أطاح جبهات مسلحة بالنظام
العسكري الدصكتاتوري في أتون حرأ أ لية أ ل األخضر واليا س وأ لك الزرع والضرع
وفي الاسعينيات من القرن املاض ي أصبح الصومال واحدة من أ ل بؤرة الصراع القبلي
الداخلي في العاملل عد مذبحة رواندا والبوسنة وغير ا وفشج التدخج الدولي بقيادة الوالصات
املتحدة لوقف الصراع.
وظل تلمل الفصائج تانافس علذ النفوذ في ظج فراغ السلطة والفوض ى وبعد عام 2000م
شكل حكومة انتقالية في البسد في املنفى من جيبوتو ولكنها لل تكن قوية وذات تاثير وفي
أواخر 2004م انتخب العقيد عبد هللا صوسف أحمد الذي تعهد ب خضاع الصومال للنظام
باستخدام "قوات أجن ية" وبعد ا دخج الصومال أصضا نزاعا مدمرا ان من نايجتم انهيار
نظام املحارل اإلسسمية ودخول القوات اإلثيو ية إلذ البسد ثل مجيء قوات حفظ لسسم
اإلفريقية (أميصوم) و روز فصائج إسسمية جهادصة من أبرز ا حررة الشباأ التي استول
علذ مساحات شاسعة من البسد بما فيها العاصمة وخاة قوتا الحكومة الصومال قوات
حفظ السسم اإلفريقية معها حر ا مدمرة أدت إلذ اشسحاأ الحررة املاشددة من معاقلها
الرئيسية في الجنوأ.
أما الجفا فيتعبر الصومال من الدول التي تضررت بالجفا أر ر من عشر مرات علذ مدى
ستة عقود تقريبا نظرا ملوقعم الجغرافي ال حراوي ولطول ساحلم إذ أن التيارات البحرية
ّ
تعرض املناط الساحلية للجفا وذلمل حينما تهب من تلمل البحار رياح تتميو بقدرتها علذ
ُ
امتصاص بخار املاء ونادرا ما تسق أمطارا وأصضا نايجة إلزالتم الغابات والنباتات الطبيعية
(الت حر)؛ مما صؤدي إلذ قلة النتح و التالي قلة الرطو ة في الجو وينجل عن ذلمل ازدصاد
التبخر مليا املطر إةافة إلذ أن الغطاء النباتو صحمي التربة من االنجرا والتعرية من جهة
ومن جهة أخرى صؤدي الرعي الجائر إلذ إزالة الغطاء النباتو وتعرية التربة.
وبعد تلمل السنوات الطويلة من املعاناة بدأ الصومال باستعادة جزء ربير من االستقرار
والتنمية و دأت جهود محلية إلعادة إعمار الصومال مما خلفتم الحرأ األ لية من الدمار
وذلمل بجهود من الحكومة الصومالية والتجار واملغتربين واملساثمرين وأششات عقارات ومبان
سكنية شيدتها شر ات مقاوالت صومالية و و ما أعاد للمدصنة عضا من جمالها عد مض ي
ورذلمل فنادي ومحست وأسواي عاملية.
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ومنذ سنوات قليلة صبذل التجار والعلماء الصوماليون جهودا محلية مكثفة إلغاثة النازحين
املتاثرين بالجفا وانطلق حمست التبرعات من الشر ات املحلية واملحال التجارية في حملة
صقود ا العلماء والدعاة لجمع أربر قدر من املبالغ املالية.
تاناول ذ الدراسة الدور املحلي علذ املستوى الحكومو وغير الحكومو في االستجابة للكوارط
الطبيعية مثج الجفا الذي ةرأ الصومال عدة مرات رما تررز علذ الدور املحلي في إعادة
اإلعمار وتنمية االقتصاد املحلي.

5

دور األطراف المحلية في جهود اإلغاثة وإعادة إعمار الصومال

أنور أحمد ميو

تمهيد
نبذة تعريفية عن الصومال:
تقع الصومال في شري إفريقيا خاصة في القرن اإلفريقو حي صحد ا من الشري املحي
الهندي ومن الجنوأ رينيا ومن الغرأ إثيو يا ومن الشمال والشمال الغربو خليج عدن
وجيبوتو وتبلغ مساحة البسد  637,657لل ويصج عدد السكان وف آخر اإلحصائيات
الصادرة من وزارة التخطي  12مليون شسمة وشسبة املسلمين  100%من أ ج السنة
واللغة الرسمية في البسد اللغة الصومالية باإلةافة إلذ العر ية.
يعتبر موقع الصومال االستراتيجي عامج جذأ لقوى مختلفة متصارعة اشغمس في منافسات
وصراعات فالصومال صتميو بموقع جيو ولوتيكو فريد فهو متاخل لكج من منطقة البحر
األحمر واملحي الهندي رما صقع في نقطة التقاء قارتو آسيا وإفريقيا ويشر علذ البحر
األحمر(.)1
ّ
تعتبر أرض الصومال ض ية بصفة عامة وتبلغ أقص ى ارتفاع لها في منطقة الشمال املطلة
علذ خليج عدن وتترك سهس ساحليا ّ
ةيقا والسهج الساحلي أصضا ةي في الشري حي ال
ِّ
صزيد اتساعم علذ ثسثة أر اع الكيلومتر لكنم صاسع رثيرا في الغرأ ليصج إلذ مائة ريلومتر
و و سهج حار وجا وشدصد الحرارة وخصوصا في الفصج الحار الذي صمتد من شهر صونيو
حتى س تمبر.
صاسع السهج الساحلي الشرقي في اتجا عام من الشمال إلذ الجنوأ ويصج إلذ سيول وودصان
أ مها نهري ش يلي وجو ا و ما صنبعان من ضبة الح شة أما األول ش يلي (طولم  2000لل)
فيهب من الهضبة إلذ السهج الساحلي و دال من أن صواصج سير مباشرة إلذ املحي صنحر
نحو الجنوأ الغربو ويجري بموازاة الساحج بمسافة طويلة تصج إلذ نحو  500لل وقبج أن
صنتهي إلذ نهر جو ا صمر بمناط رثيرة املناقع والرمال فيصب فيها وذلمل لك رة املنخفضات
واالنثناءات التي تعترض في مجرا األدشى ويرجع الس ب في انحرافم ذا إلذ وجود نطاي ربير
ُّ
تمتد بحذاء الساحج واعتراةها لم مما اةطر إلذ
من الكثبان الرملية الساحلية التي
ُّ
االنحرا جنو ا غرأ والنهر صجري باملاء في الفصج املطير لكنم صجف أو صكاد في فصج الشتاء
الجا .

( )1أنور أحمد ميو ،أثر األزمة السياسية على التيار اإلسالمي في الصومال ،رسالة ماجستير غير منشورة ،مركز البحوث والدراسات
اإلفريقية ،جامعة إفريقيا العالمية2010 ،م ص.13:

6

دور األطراف المحلية في جهود اإلغاثة وإعادة إعمار الصومال

أنور أحمد ميو

أما نهر جو ا فهو أقصر من نهر ش يلي من حي الطول فينحدر من منا عم في ضبة الح شة
ُّ
صصب فيم ولم روافد تلتقو عند حدود الصومال
مباشرة إلذ السهج الساحلي فاملحي حي
مع ج من إثيو يا ورينيا (مدصنة دولو) و و أر ر غنى بمائيتم ويرتفع منسوأ ميا م في الر يع
ُّ
والخريف وينخف في الشتاء لكنم ال صجف وإلذ الجنوأ من نهر جو ا تزداد الغابة رثافة
ويك ر فيها شجرة املانجرو وتحوي من الحيوانات البرصة أنواعا رثيرة منها األسود والفهود
والنمور واألفيال وأفراس النهر والغزال(.)1
ومن أ ل املزروعات في الصومال املوز والليمون واملانجو وقصب السكر والذرة الشامية والذرة
الرفيعة والحبوأ وأنواع عدصدة من الخضروات والفوارم ويصدر رثير من ذ املنتوجات
للخارج خاصة املوز.
ّ
ّ
ويعد القطاع الزراعي أ ّل القطاعات االقتصادصة في البسد إذ يشكج مع ال روة الحيوانية
 %40من إجمالي الدخج القومو في الصومال إلذ جانب املنتجات الزراعية واللحوم الحينة
واملذبوحة التي تصدر ا الصومال إلذ الدول الخليجية خاصة السعودصة.
ويعتبر الشلن الصومالي العملة الرسمية للبسد إال أن غياأ الحكومة الفعالة أدى إلذ إةعا
العملة الوطنية شكج عام واالعتماد علذ الدوالر األمريكو في معظل التعامست اليومية خاصة
في األسواي واملحال التجارية والبنوك والتحويست ورذلمل الرواتب والضرائب وغير ا.

( )1جودة حسنين جودة ،جغرافية إفريقيا اإلقليمية( ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ط1996 ،9/م) ص.236-235 :
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املحور األول
الجهود املحلية في إغاثة املتضررين من أزمة املجاعة في الصومال
تعريف اإلغاثة:

اإلغاثة مصدر من قولهل :أغاثم يغيثم و و ماخوذ من ّ
مادة (غ و ط) ّالتي ّ
تدل علذ اإلعانة
ّ
ّ
والنصرة عند الش ّدة والغوط :اإلغاثة والنصرة والغوي  :ما أغث بم املضطر من طعام أو
نجدة ومنها قول الرجج  :أغثني أيّ :
فرج عني(.)1
صقول ابن فارس " :غوط :الغين والواو والثاء لمة واحدة وهي الغوط من اإلغاثة وهي اإلعانة
والنصرة عند الشدة"(.)2

تعريف املجاعة والجفاف:
ّ
املجاعة :أشمج تعريف للمجاعة هي فترة تنقطع فيها موارد الغذاء أو ُّ
تشح رثيرا ويترتب علذ
ذلمل نقص شدصد في الطعام ملدة طويلة ويؤدي ذا النقص الحاد في الطعام إلذ اناشار
املجاعة ومن َثل املوت أو نقص حاد في التغذصة)3(.
والجفاف :يعني القح الذي صحدط لألرض س ب انحباس تساق األمطار ويعني العجز
معينة خسل فترة زمنية ّ
املائو العام في منطقة ّ
ّ
معينة وقيج :الجفا معاناة منطقة من نفاد
ميا ها إما س ب قلة املطر أو القصور في عملية الر ّي وإما س ب ُّ
تغيرات في الظرو
ّ
املناخية)4(.

نبذة عن املجاعة في الصومال:
تعتبر الصومال من بين البلدان القليلة في العالل التي تواجم مرارا اشعدام األمن الغذائو
املزمن س ب وقوعها في مجال مناخي جا صتميو باناقص حاد في معدل تساق األمطار
السنوية لسنوات متتالية مما صؤثر علذ األنهار واآلبار فيجعلها تجف فمنذ حصولها علذ

 ))1أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة  ،دار الفكر – بيروت  1979م ج، 2ص .306
إبراهيم أنيس وآخرون ،المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مكتبة الشروق الدولية  2004ج ،2ص665
 ))2ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،2مرجع سابق ،ص.306
( )3موقع

المعرفةhttps://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9 ::

( )4موقع موضوع :مفهوم الجفاف:
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
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االستقسل في عام  1960تاثر الصومال بثسثة مآس ي مجاعة ّ
دمرت البلد وأدت إلذ ارتفاع
مستويات الوفيات التي ان صمكن توقيها واناشار الفقر علذ نطاي واسع(.)5
حدث أولذ تلمل املجاعات في عام 1964م حي سمي "عام املعكرونة" شسبة إلذ علب
املعكرونة التي ان توزع علذ املتضررين ولقو عدد ربير من املواطنين مصرعهل نايجة
لذلمل وال توجد أرقام رسمية تضب عدد الضحاصا وبعد ا حدث مجاعة في الفترة -1973
 1975وتعر باملجاعة "طويلة األمد" ونجح الحكومة املررزية العسكرية في بذل الجهود
الضرورية حي تل توزيع مساعدات غذائية ونقج املتضررين من األقاليل الوسطى إلذ
األقاليل الجنو ية علذ ةفا نهري ش يلي وجو ا.
وبعد ا حدث مجاعة عام 1992م والتي ُ
اعتبرت املجاعة األر ر قسوة في القرن العشرين
ولقو سببها نحو ثسثمائة ألف مصرعهل ف لذ جانب الجفا الشدصد ونفوي املواش ي واناشار
األمراض دخج الصومال في حرأ أ لية ةارية تسب في سقوط آال القتلذ والجرحذ
واناشار الفوض ى في املدن والقرى مما زاد من حدة املاساة علذ املواطنين وإثر ا قررت
الوالصات املتحدة ودول أخرى إرسال قوات عسكرية إلذ الصومال بموجب قرار أممي وذلمل
"لحماصة" املواطنين الصوماليين وةمان وصول اإلغاثة الغذائية والطبية إليهل ووقاصتهل من
املليشيات املسلحة التي ان تنهب الناس وعرف باسل حملة "إعادة األمج"(.)1
وبعد ا حدث مجاعة 2011م و ان هي األسوأ من نوعها التي أصاب الصومال خسل 60
عاما فقد أودت املجاعة التي ةر الصومال بين عامو  2010و 2012بحياة  260ألف
شخص أر ر من نصفهل أطفال تح سن الخامسة حي توفي في ذلمل الوق ما صقدر
بن %4.6من مجموع سكان البسد.
وفي ذا العام 2017م حدط أسوأ جفا في أنحاء البسد إال أن املساعدات التي أت من
الجهات املحلية واملساعدات الدولية وخطة الحكومة الفيدرالية في إدارة املساعدات
الغذائية أدت إلذ تقليج املخاطر والحد من الوفيات في البسد.

Is Somalia on the brink of famine? Dr Khalif Bile Mohamud M.D.; P.h.d, October 14, 2014
https://www.hiiraan.com/op4/2014/oct/56713/the_approaching_risk_of_another_famine_in_somalia.aspx

( )1مجاعات الصومال منذ أزمة جفاف المكرونة ،الجزيرة نت ،تقرير نشر في  ،2017/5/11شوهد 2017/10/28م.
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/5/11/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
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الجهود املحلية في إغاثة املتضررين من املجاعة:
أوال :الحكومات الصومالية:
قام الحكومة العسكرية برئاسة الجنرال محمد سياد بري بجهود ربيرة في إغاثة املنكو ين
باملجاعة التي حدث ما بين 1975-1973م وحشدت الحكومة سرعة وفعالية جميع املوارد
املتاحة لها ملواجهة حالة الطوارئ وفي صونيو  1975شرع الحكومة في تنفيذ برنامج للتخلص
التدريجي من املرارز املؤقتة وإعادة توطين السكان املنكو ين بالجفا في مناط ةفا نهري
جو ا وش يلي و يشار وا في األششطة الزراعية ومصاصد األسماك في املناط الجنو ية.
ّ
واملعدات املناسبة
وحشدت الحكومة ّج املتاح لديها بما في ذلمل القوات املسلحة واملرربات
من القطاعين العام والخاص علذ السواء بما في ذلمل طائرات مستاجرة من االتحاد
السوفييني لنقج املنكو ين وسرعان ما تل إششاء مرارز لإلغاثة في املناط املتضررة السايعاأ
السكان الذصن يعانون من الجفا الذصن يهاجرون جنو ا.
وقام فري اإلغاثة الحكومية بنقج الضحاصا إلذ املخيمات باستخدام نفس املرربات أصضا
لنقج ميا الشرأ واملواد الغذائية واإلمدادات الغوثية األخرى ملسافات طويلة في الطري غير
ّ
املعبدة والطري الوعرة(.)1
وبعد سقوط الحكومة املررزية مطلع عام 1991م خرج الجهود الحكومية من الساحة فلل
تشهد الصومال حكومة ّ
فعالة تقوم بالجهود املطلو ة أو ّ
تنس عمليات اإلغاثة حتى جاءت
مجاعة عام 2011م التي ألف نظر العالل إلذ الصومال املنكوأ ففو شهر أغسطس 2011م
أصدر الرئيس الصومالي االنتقالي الساب شريف شيخ أحمد مرسوما حول تاسيس الهيئة
الوطنية إلدارة الكوارط و ان عملها صتررز علذ تنسي تلمل الجهود املحلية والدولية إلغاثة
املتضررين واملنكو ين بالجفا .
وفي ذا العام 2017م عمل الحكومة الصومالية بجهود ربيرة حول إنهاء أزمة الجفا التي
ّ
تسب بنفوي مسصين الرؤوس من ال روة الحيوانية والتي تعتبر أ ل دعائل اإلقتصاد
الصومالي وحاول الحكومة الصومالية رغل قلة موارد ا معالجة ذ األزمة واستحدث
لذلمل ألول مرة في تاريخ الصومال (وزارة الشؤون اإلشسانية وإدارة الكوارط الطبيعية) وذلمل

()1

Agency for international development, case report (Somalia-Drought 1974-1975),
washinton DC.PDF.
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ملواجهة الكوارط الطبيعية ولوةع خطة قومية استراتجية في تفاديها وذلمل بتحرك عاجج
وفاعج إلغاثة املتضررين مما جنب البسد حدوط أزمة مجاعة مشابهة ألزمة 2011م(.)2
ثانيا :املنظمات غير الحكومية:
منذ أوائج الاسعينات برزت منظمات وجمعيات محلية حازت علذ ثقة املجتمع الصومالي نظرا
لألثر الكبير الذي أحدثتم تلمل الجهود الوطنية املخلصة في ّ
سد حاجات املنكو ين بالكوارط
الطبيعية والحروأ األ لية رما سا م في دعل القطاعات التعليمية في محافظات البسد.
من أ ّل تلمل الجمعيات جمعية املنهج الخيرصة التي تاسس عام 1994م ومؤسسة زمزم
ُ
الخيرصة التي أسس قبيج تلمل الفترة وجمعية التضامن االجتماعي التي تاسس في شمال
شري الصومال (بون الند) و يئة القرن اإلفريقو الخيرصة في الشمال (أرض الصومال)
وغير ا)1(.
وتمتاز ذ املنظمات اإلشسانية بنشاط ملحوظ وذلمل س ب استمرارية الدعل املقدم لها
من قبج املؤسسات اإلسسمية العاملية رما أن ذ املنظمات لديها منشا وق ِّف ّية من قبج
التنظيمات والحر ات اإلسسمية في الصومال التي إن ثق عنها ذ املنظمات الطوعية .
إةافة إلذ ذلمل ف ن القائمين علذ أمر املنظمات اإلسسمية صرون أن ما صقدمونم من أعمال
صكسبون بم أجرا عند هللا تعالذ وذلمل بخس القائمين علذ املنظمات الطوعية األخرى الذصن
صرون أنهل صمارسون عمس دنيويا روتينيا .
والشريحة الثانية هي املنظمات الطوعية املرتبطة باملنظمات الدولية الغر ية وخاصة
املنظمات النسائية إذ أن ناك عدد غير قليج من املنظمات التي تديها املراة الصومالية منها:
"ومن رير "" Women careساعد"  " Saacidالسن"  Kalsanإصمان  Imanصومالي ومن
ورنزيرن Somali Women Concernأم رومان Um- Romanوغير ا(.)2
( )2عبد الرحمن عيسى" ،مالمح مائة يوم على حكومة خيري  ..انطباعات ومالحظات" ،تقرير ،نشر في موقع صومالي
تايمز201/7/12 ،م ،شوهد 2017/10/12م.
http://www.somalitimes.net/2017/07/12/%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%a9%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%ae%d9%8a%d8%b1%d9%8a/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%a7

( )1إبراهيم عبد القادر محمد ،المنظمات المحلية في الصومال ..إنجازات وتطورات ،مقال ،نشر في موقع تكايا
2015/8/4م ،شوهد2017/10/5 :م.
http://takayaa.com/2015/08/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA

( )2محمد أحمد الشيخ علي ؛ الصومال في مرحلة ما بعد تفكك الدولة ـ دور القبيلة والمجتمع المدني في الفترة 1991م ـ
1999م؛ رسالة دكتوراه غير منشورة ـ معهد الدراسات األفريقية واآلسوية ـ الخرطوم.
نقال عن :عبد الشكور محمود جمعالي ،الجهود المحلية والدولية في حماية الموارد الطبيعية في الصومال (دراسة حالة
محافظة شبيلى السفلى) رسالة ماجستير غير منشورة في معهد الكوارث والالجئين بجامعة إفريقيا العالمية 2010م.
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ثالثا :جهود القطاعات الشعبية املختلفة:
تشكل في البسد لجان شعبية عدصدة إلغاثة املتضررين بالجفا في ج من املناط الجنو ية
ّ
والتجار واألعيان من الشيوخ والشباأ
ومناط بون الند وأرض الصومال وقام العلماء
بانظيل أنفسهل إلصصال املساعدات الغذائية إلذ تلمل املناط النائية التي لك مواشيها
ونض ميا ها ونجح تلمل اللجان املحلية في جمع التبرعات من الشتات واملغتربين
الصوماليين تصج إلذ مئات اآلال بج ومسصين الدوالرات.
وفي عام  2016م نظم الحكومة الصومالية تلمل الجهود وأشرف علذ تشكيج اللجنة
الوطنية إلغاثة املتضررين بالجفا علذ املستوى الفيدرالي واللجنة الوطنية لإلغاثة
املتضررين بالجفا علذ املستوى الوالئو والتي تضل العلماء والوجهاء والتجار.
وفي تقرير في مارس 2017م أفاد اللجنة املررزية بانها نجح في جمع  4 1مليون دوالر
وأوصل نحو  935,000دوالر إلذ الجهات املعنية من اللجان الفرعية في األقاليل ويتوقع أن
تجد املزيد من املساعدات املالية من الجهات التالية:
 .1الحكومة الصومالية :نحو عشرة مسصين دوالر.
 .2املغتربون  :نحو سبعة مسصين دوالر.
 .3رجال األعمال :نحو ثسثة مسصين دوالر.
 .4املجتمع املحلي :نحو مليون دوالر.
املجموع 21 :مليون

()1

دوالر)1(.

تقرير اللجنة الوطنية إلغاثة المتضررين بالجفاف ،باللغة الصومالية :نشر في موقع ورصوم 2017/3/3م.

/http://warsom.com/wararka/2017/03/gudiga-gurmadka-abaaraha-soomaaliya-oo-warbixin-soo-bandhigey
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املحور الثاني
الجهود املحلية حول إعادة إعمار الصومال
أوال :مفهوم إعادة اإلعمار:
صحمج مصطلح إعادة اإلعمار معنيين :األول :يشمج إعادة بناء االقتصاد أو املدن واملنازل
واملؤسسات ّ
املهدمة بالحروأ والثاشو صررز علذ تنفيذ مشاريع لترميل وتحسين امليا ومحطات
معالجة الصر الصحي وإنتاج الكهر اء وإششاء املساشفيات واملدارس والجسور (.)1
وي ّ
عر االتحاد اإلفريقو إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما عد النواعات :بانها مجموعة شاملة
من اإلجراءات الساعية إلذ تلبية احتياجات الدول الخارجة من النواعات بما في ذلمل
احتياجات السكان املتضررين والحيلولة دون تصاعد النواعات وتفادي االنتكاس إلذ العنف
ومعالجة األسباأ الجذرية وتدعيل السسم املستدام(.)2

ثانيا :تدمير البنية التحتية واملؤسسات الخدمية في الصومال:
أسفرت األزمة الصومالية التي أعقب اإلطاحة بنظام سياد بري العسكري أوائج تسعينات
القرن املاض ي عن اةطرابات سياسية ومصادمات دموية بين الجبهات والقبائج املتنافسة رما
ّ
وتفش ي الفوض ى في البسد والتفكمل الداخلي واالنهيار
أدت إلذ فقدان األمن واالستقرار
ِّ
الكامج وأصبح الصومال من غير سلطة مررزية موحدة.
ونايجة للفراغ السياس ي انتقل قوة الدولة وثرواتها إلذ الشعب حي امتلك ج قبيلة بج
ج أسرة و ج شخص نصيبا مقدرا من األسلحة والذخيرة واختف القوانين واألنظمة
التقليدصة أو املعاصرة وانهارت ج املؤسسات تح سيطرة القبائج لتنف عائداتها في مهامها
الحر ية وأصبح القتال والنهب والتدمير سمات بارزة في املجتمع الصومالي حي تل تدمير
البنية التحتية للدولة ُونهب جميع املمتلكات الخاصة والعامة وتوقف جميع الخدمات
الضرورية في البنسد)3(.

(" )1مفهوم إعادة اإلعمار ..وتكاليفه في سوريا" ،صحيفة الحل ،2017/10/09 ،شوهد:
( )2تقرير عن وضع سياسة إعادة اإلعمار والتنمية لفترة ما بعد النزاعات ،االتحاد اإلفريقي ،المجلس التنفيذي ،الدورة
العادية التاسعة ،بانجول ،غامبيا 25-29 ،يونيو  ،2006ص6 :
( )3األمين عبد الرازق آدم ،التدخالت الخارجية وأثرها على االستقرار في الصومال ،مطابع السودان للعملة ،الخرطوم
2006م ص.104-103 :
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ان العاصمة مقديشو ذات األبنية الجميلة التي ان تتوسطها األشجار الوارفة في عمج
ندس ي رائع والتي ان تعتبر من أجمج املدن اإلفريقية وأنظفها قد غشا ا الزلزال وجعج
عاليها سافلها عد أن استول عليها مليشيات حررة املؤتمر الصومالي املوحد (.)USC
وجاء في وصف أحد ال حفيين الذصن زاروا مقديشو عد أسابيع قليلة من خروج الرئيس
سياد بري قولم :شا دنا شارع مكة و و الشارع التجاري األربر في مقديشو و ان عشرات
املتاجر علذ جان يم إن ذا الشارع لن يعرفم اآلن أولئمل الذصن ُولدوا داخج إحدى منازلم.
ان معظل السفارات علذ جانبي شارع مكة ولكن ال أثر لها إال من خسل بقية الجدران
وأطسل املباشو فاملتاجر نهب والفنادي ّ
دمرت واملنازل أحرق وفي خضل ذا الزحف تجا
وس املدصنة غش ي الخراأ مباشو وزارة اإلعسم واملسرح القومو واملتحف الوطني والسوي
الشعبي واملحطة الرئيسية للحافست.
وقدأحري ودمر الطوفان ج ش يء في طريقم من سفارات ووزارات ومصار ومكاتب الطيران
حتى التماثيج التذ ارية التي أقامها النظام الساب والتي من أ مها تمثال السيد محمد عبد
هللا حسن قد تلقى التلف وتل تدمير املتحف القومو الذي ان ّ
يعل بالعدصد من اآلثار
التاريخية واألدبية واملخططات النادرة والنقوش التاصخية املكتو ة علذ األحجار ومختلف
واملساندات التاريخية ونهب جميع ذ اآلثار القيمة علذ صد املليشيات القبلية)1(.
الوثائ

الجهود املحلية في إعادة اإلعمار:
أوال :الحكومة الصومالية:
علذ الرغل من تشكيج حكومات انتقالية حتى عام 2012م إال أن الحكومة لل ت س
سيطرتها علذ أرض الواقع شكج امج ولل تنجح في إعادة تا يج املؤسسات العامة في البسد
واإلشرا علذ إعادة إعمار ما دمرتم الحرأ واستعادة الثقة فيما بينها الصوماليين.
فمنذ عشر سنوات قض الحكومات الصومالية فتراتها في خسفات سياسية بين رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة في ع األحيان و ين الحكومة املررزية و ين األقاليل ذات
الحكل الذاتو في أحيان أخرى وسرعان ما خلق تلمل الخسفات حالة من الجمود بين املررز
(مقديشو) واملناط اإلدارية (الوالصات االتحادصة) وحتى اآلن ف ن تلمل الخسفات أصبح
العائ األساس ي للتنمية وإعادة إعمار الصومال حي لل يعد الصومال موحدا شكج فعلي.
فعلذ س يج املثال أعلن شمال الصومال (صوماليسند) استقسلها من جانب واحد في 18
ماصو 1991م وعلذ الرغل من أن املجتمع الدولي لل يعتر بهذا الكيان حتى اآلن إال أن
( )1جامع عمر عيسى ،جمهورية جيبوتي ودورها في حل األزمة الصومالية ،دبي ،2005 ،ص115-114 :
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املنطقة قد حقق سسما واستقرارا ملحوظين مع عدد قليج من املؤسسات الدصمقراطية التي
تجري علذ قدم وساي.
باإلةافة إلذ أنم ال تزال أجزاء متفرقة من البسد تح السيطرة الفعلية لحررة الشباأ وهي
حررة إسسمية ماشددة ومسلحة ترتب بانظيل القاعدة وتقوم باجمات منسقة ومميتة علذ
العاصمة مقديشو وبع املراف الحيوية والقواعد العسكرية في أنحاء البسد.
و الفعج ومنذ عشر سنوات فقد واجه الحكومة الصومالية مهاما صعبة متمثلة في تقدصل
األولويات التي تتمثج في الترريو علذ زيمة الجماعات املتطرفة وإعادة تا يج الجيش وإعادة
الثقة فيما بين الصوماليين والقضاء علذ الفساد وال شمل أن إعادة اإلعمار شكج امج قد
صتاخر لفترة إلذ حين تحقي السسم وتجاوز تلمل التحدصات)1(.
ثانيا :جهود التجار ورجال األعمال حول إعادة اإلعمار:
عد أن شهدت العاصمة مقديشو واملدن األخرى دوءا شس يا ربيرا أششا رجال األعمال
عقارات ومبان سكنية شيدتها شر ات مقاوالت صومالية وقد تل بناء املئات من املنازل
والعشرات من العقارات التجارية والفنادي في املدن الصومالية املختلفة وهي مشاريع تحدط
سنويا وف إحصائيات غير رسمية ما صقدر بمائة وخمسين ألف فرصة عمج.
ويقول نور علي  -و و أحد رجال األعمال الصوماليين للجزيرة ن  -إنهل يسعون إلذ املسا مة
في إعادة بناء الصومال وقد قام شررتنا ب ناء بنمل تجاري وفنادي وعقارات ونخط لبناء
ثسثة آال وحدة سكنية.
وتتراوح أسعار املنازل بين  80و 150ألف دوالر تبعا ملوقعها وتصميمها في حين تنا ز أسعار
العقارات التجارية مسصين الدوالرات رما صوجد في مقديشو عدد من البنوك التجارية التي
تقدم تسهيست مالية للتجار واملواطنين ملن صرغب في اقتناء منول بحي صدفع  %15من قيمة
املنول علذ أن صدفع بقية املبلغ علذ أقساط تمتد ملا بين سنة وثسط سنوات(.)2
وعلذ عد نحو سبعة ريلومترات من العاصمة مقديشو في منطقة ريفية سابقة تل بناء منازل
فخمة علذ الطراز العالمي بوتيرة سريعة أنجز منها أر ر من خمسين مسكنا في مجمع "دار
السسم" السكني.
()1

Institute for Horn of Africa Studies and Affairs (IHASA), (Challenges to the Reconstruction of the
Somali State: From a Unitary to a Federal State), April 2013.

( )2انتعاش مشاريع إعادة اإلعمار في الصومال ،تقرير للجزيرة نت  ،2015/5/16شوهد 2017/11/1م:
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/5/16/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
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و حسب املسؤولين عنم ف ن املشروع املقدر تكلفتم بن  20مليون دوالر و ّ
يمول من بنمل "السسم"
الصومالي الذي صملكم رجال األعمال انطل مع بداصة  2015واعتبر بمثابة إسهام ربير في إعادة
إعمار البسد.
وقام رجال األعمال باالساثمار في مجال النقج الداخلي بالصومال حي تقوم شر ات خاصة
باسيير رحست داخلية عبر طائرات صغيرة وطائرات متوسطة إلذ الخارج مثج الخليج ودول
الجوار.
ثالثا :جهود املغتربين الصوماليين في إعادة اإلعمار:
ُي ّ
عر املغتربون بانهل مجموعة من الناس اجروا من وطنهل رسجئين من ويست الحروأ أو
الكوارط الطبيعية أو الذصن يغادرون وطنهل بحثا عن عمج والسعي إلذ التجارة تحقي مزيد
من الطموحات األخرى.
وعلذ مدى العقدصن املاةيين أسهل املغتربون الصوماليون إسهاما ربيرا في تنمية اقتصاد
ّ
الصومال وقدرت تدفقات التحويست املالية بما صصج إلذ مليار دوالر في عام  2004ولكن
صمكن أن تكون التحويست السنوية مرتفعة إلذ  1 6مليار دوالر إلذ الصومال و 700مليون دوالر
إلذ منطقة "أرض الصومال" مما صجعج التحويست املالية دعامة أساسية للبسد في إعادة
اإلعمار وتعزيز االقتصاد وأششطتم و قاء في املجتمع في ظج غياأ مؤسسات الدولة الفعالة.
رما لعب املغتربون دورا بارزا في تشكيج الحكومات الصومالية املتعاقبة عد الحرأ األ لية
وشار وا في مؤتمر إسطنبول التررية الثاشو الذي عقد في الفترة من  31ماصو إلذ  1صونيو
2012م ملناقشة إنهاء مرحلة االنتقال السياس ي إلذ مرحلة الدولة الرسمية.
وفي أوائج الاسعينيات ان معظل املغتربين منشغلين بتعزيز أنفسهل اقتصادصا في بلدان
إقامتهل بدال من السعي للتاثير علذ العملية السياسية في وطنهل حي ان أمراء الحرأ
ورؤساء الفصائج املسلحة يهيمنون علذ الساحة واآلن معظل الوزراء والنواأ باإلةافة إلذ
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرملان من املغتربين)1(.
قام املغتربون الصوماليون في العقد األخير باساثمارات ربيرة في مقديشو وفي الوالصات
اإلقليمية ومن أ ل تلمل االساثمارات افتتاح أربر عدد من الفنادي الفاخرة في مقديشو وفي
غير ا من املدن الصومالية ففو مقديشو :فندي الجزيرة وفندي سيتي بسزا وفندي سنترال
وفندي ( )SYLوفندي السيد وغير ا والتي ان في الساب عبارة عن مباشو مهدمة رما تل
افتتاح العدصد من املطاعل العاملية ذات الجودة العالية.
()1
institute for security studies, situation report (The Somali diaspora Options for post-conflict
reconstruction), • 5 NoveMber 2012.
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قام املغتربون بتطوير القطاع السياحي في مقديشو حي تل إعادة بناء تا يج ع املباشو
املطلة علذ منتجع ليدو الساحلي وتحول إلذ مطاعل فاخرة يغشا ا الناس ويطوفون بم
ّ
ويقدم املطعل إلذ ز ائنم مختلف أنواع األطعمة
خاصة في ذروة األوقات املسائية الجميلة
الخفيفة واملشرو ات الساخنة والباردة.
وقام ع املغتربين بتاسيس حدصقة السسم التي هي من أجمج الحدائ العامة في مقديشو
ّ
املفضلة
حي تقدم للزائرين مختلف أنواع الترفيم من املسعب الرياةية واأللعاأ واملقاعد
واملشرو ات واملا والت الخفيفة(.)1

( )1تقرير" :ازدهار مقديشو" نشر في موقع صومالي تايمز2015/12/26 ،م ،شوهد:
http://www.somalitimes.net/2015/12/26/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1-

/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B4%D9%88-4
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الخاتمة
نتائج الدراسة:
• تعتبر الصومال من الدول القليلة التي تضررت بالجفا أر ر من عشر مرات علذ مدى
ستة عقود تقريبا نظرا ملوقعم الجغرافي ال حراوي وتعتبر أر ر ا تاثرا علذ املستوى
البيئي واملعيش ي.
• إن ارثة الجفا التي ةر الصومال في األعوام  1975و  1992و  2011توفر
دروسا امة صمكن للحكومة والشعب واملجتمع الدولي إعادة النظر فيها من أجج
ةمان معالجة أزمة األمن الغذائو ودرء حدوط مجاعة ذات أ عاد خطيرة.
• الدور املحلي الحكومو وغير الحكومو في أششطة إدارة اإلغاثة في حاالت الكوارط و
أحد العوامج الرئيسية في نجاح ذ املساعي الرامية لدرء الخطر علذ الرغل من
ارتفاع شسبة االستجابة املحلية في مجاعة عام 1975م نظرا لوجود حكومة مررزية
قوية بخس املجاعات التي ةر البسد في عامو  1992و 2011م.
• عدم وجود حكومة فعالة واششغال الحكومات الصومالية املتعاقبة بالخسفات
السياسية ووجود ع الفساد اإلداري عوي إلذ حد ربير في سير الحكومة نحو
إعادة إعمار ما دمرتم الحرأ.
• أسهل رجال األعمال واملغتربون الصوماليون في تنمية اقتصاد البسد شكج ربير
وقاموا ب عادة إعمار مراف حيوية مثج الفنادي واملنتو ات السياحية وقاموا باساثمار
العدصد من القطاعات املهمة من بينها الطيران املدشو والقعارات العمسقة والبنوك
املحلية وغير ا.

التوصيات:
• إششاء صندوي وطني للجفا في حاالت الطوارئ اإلشسانية تقوم الحكومة بتنسيقم
وتسهل فيها الفئات املختلفة من املجتمع.
• وةع سياسة وطنية شاملة شان الجفا مع تشكيج مجلس التا ب للطوارئ والحد
من مخاطر الكوارط علذ املستوى االتحادي والوالئو مع خط متوسطة وطويلة املدى
تشمج بناء قدرات االستجابة للكوارط؛ وتحدصد مخاطر الجفا ورصد واإلنذار املبكر
بم.
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• إطسي مشروع "الصمود أمام الجفا " حي صصمد الرعاة واملزارعون أمام تكرار
الجفا في الصومال ومن خسل ذا املشروع صتل إصجاد بدائج أخرى للرعي وامليا في
مواسل الجفا إةافة إلذ إعداد مخزون غذائو وإجراء سدود مائية في مواسل
األمطار
• التفاوض مع أولئمل الذصن صحملون السسح ةد الحكومة داخج املناط املتضررة من
الجفا والذصن يعيقون التقدم في إعادة إعمار البسد.
• الترريو علذ الوةع األمني من خسل تا يج الجيش الوطني صتولذ مسؤولية األمن وفرض
االستقرار في البسد.
• العمج علذ محار ة الفساد وزيادة املحاسبة والشفافية في املؤسسات الحكومية و
تنه الحكومة ب عادة اإلعمار واملراف الحيوية في البسد.
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