
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخليجية.. داللته املوقف الصومالي تجاه األزمة 

 وتداعياته

 نبدة عن املؤسسة

الصومال اجلديد مؤسسة أهلية 
غري رحبية تعمل يف جمال اإلعالم 
والبحوث والدراسات والتنمية 
البشرية، وأتسست املؤسسة على 
يد مثقفني وكوادر مهنيني 
صوماليني يف العاشر من شهر 

، ويقع مقرها 2015مايو عام 
ومالية الرئيسي يف العاصمة الص

 مقديشو.

Website: www.alsomalaljadid.com / www.alsomal.so / www.alsomal.net Email:alsomalaljadid@gmail.com 

 إعداد: مؤسسة الصومال الجديد لإلعالم والبحوث

 والتنمية

 التقرير األسبوعي
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 جيةيسريعة عن األزمة الخل ملحة

من  وبين قطر من جانب بين الدول الخليجية وبعض الدول العربية لم تكن األزمة السياسية

ت تتتابع على مدى السنين دمات كاناليوم، وإنما كانت لهذه األزمة مقو  األمس جانب آخر وليدة

تلعب دورا أكبر من حجمها في  بأنها -املراقبون  كما يراه–؛ بحيث كانت الدوحة تعتبر املاضية

وظيف وسائل إعالمها في إثارة بتتتهم كما ، في العاملين العربي واإلسالمي ة السياسيةاحالس

أثر املشاكل السياسية في عدد من الدول العربية ودعم ما يسمي بثورات الربيع العربي، الذي 

  صاديا.سلبا على العالم العربي سياسيا وأمنيا واقت

 أذيع في وسائل االعالم السعودية الرسميةدر عن اململكة العربية السعودية واتهم بيان صا

رهابية والطائفية والتي تعمل على زعزعة األمن واالستقرار بما الدوحة بتبني مختلف الجماعات اإل 

، (1)والقاعدةعة املحظورة حاليا في عدد من الدول العربية وداعش افيها االخوان املسلمون الجم

 وهي اتهامات تنفيها األخيرة جملة وتفصيال.

شهر مايو املاض ي، عندما  وكما يبدو فإن الخالفات بين الطرفين وصلت إلى أعلى مستوياتها في

شملت انتقادات  نسبت ألمير قطر تميم بن حمد في موقع وكالة األنباء القطرية تصريحات تنشر 

، مما أثار غضب الدول الخليجية ومصر، كقوة إقليمية لدول خليجية ومصر وإشارة إلى إيران

في موقع وكالتها، بدعوى  ةصحة التصريحات املثيرة لألزمة واملنشور  الدوحة ومن جانبها نفت

كل من اململكة العربية وبعد توتر دبلوماس ي ساد األجواء أعلن لالختراق من قبل قراصنة،  هتعرض

وذلك في  ومصر والبحرين قرار قطع العالقات مع قطر،السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

، بل انضمت إلى وقد أيد عدد من الدول العربية قرار املقاطعةالخامس من شهر يونيو املاض ي، 

                                                           
ط: ، تحت الراب2017من حزيران يونيو5العربية بتاريخ  بي بي س ي أربعة أسباب وراء توتر عالقات قطر مع جيرانها،تقرير نشر في موقع 1
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دول منها السودان ا، كما أعلنت ياليمن وليب هذه الدول دول املقاطعة مباشرة، ومن الصفوف 

   الخليجية. والصومال وقوفها على موقف محايد من األزمة

موقف الحكومة الصومالية تجاه األزمة الخليجية  تسليط الضوء علىلى ويركز هذا التقرير ع

ومدى استجابته للمصالح االستراتيجية للدولة، وكذلك تداعيات هذا املوقف على األوضاع 

 السياسية واألمنية واالقتصادية في البالد.

 الدور القطري في الصومال

 ؛ بحيث دول القرن األفريقي مع ل العربية الشقيقية التي لها عالقة دبلوماسيةقطر دولة من الدو 

ساهمت في الوساطة بين دولتي جيبوتي وارتريا املتنازعتين على أراض حدودية بينهما، وتعتبر 

منذ ظهور اتحاد املحاكم اإلسالمية في الدوحة كذلك واحدة من الدول املهتمة بالشأن الصومالي 

 .ووصول اإلسالميين إلى السلطة السياسية 2006 الصومال عام

املشهود ينحصر في  وعلى الرغم من أن الدوحة لها تواجد دبلوماس ي في مقديشو، إال أن دورها

. وهناك غير الحكوميةملؤسسات التعليمية والتنموية املجال اإلنساني واإلغاثي ودعم بعض ا

في الصومال، وفقا  املسلحة اإلسالمية هم الدوحة بدعم الجماعاتتجهات صومالية وعربية ت

 لتقارير صحفية تداولتها وسائل اإلعالم الدولية واملحلية في فترات مختلفة.

عن رغبتها في دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في مجال السالم واملصالحة،  قطر وأعربت

ارس املاض ي إلى العاصمة وذلك بعد زيارة قام بـها الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو شهر م

القطرية الدوحة، وأشارت تقارير صحفية صومالية إلى أن الدوحة تعتزم الوساطة بين الحكومة 

  الصومالية والجماعات اإلسالمية املناوئة لها.

 

 



 دور الدول املقاطعة

 اململكة العربية السعودية أوال:

 ،عالقات الصومال مع الجزيرة العربية نم أال يتجز  االعالقة بين الصومال والسعودية جزؤ  تعتبر

ويذكر املؤرخون عن هذه العالقات جوانبها التجارية واالتصاالت ، ةفهي تعود الى قرون عديد

املستمرة عبر املوانئ البحرية التي كانت مزدهرة في كل من زيلع وبربرة، وصلة هذه املوانئ 

وقد  .جزيرة العربية قبل وبعد اإلسالمالصومالية وغيرها بسكان ساحل البحر األحمر املقابل لل

ارج الجزيرة العربية تطورت هذه العالقات بطبيعة الحال بعد ظهور اإلسالم وامتداده أوال إلى خ

على مدى العصور والقرون توطدت هذه العالقات، وتطورت بوجود الجسر و  .إلى الصومال

لقنفدة وجيزان وجدة على البحر البحري بين مينائي زيلع وبربرة، وموانئ اململكة في كل من ا

 .2األحمر

هج خاصة أيام وظلت اململكة  وما تزال واقفة الى جانب الصومال في كل مراحله تدعمه باملال وامل

والجفاف في الصومال،  األهلية لة في تقديم العون املباشر للمتضرين بالحربثماملحن واألزمات مت

من  في تخفيف املعانات عن الالجئين والنازحينة السعودي وفي بداية األزمة الصومالية ساهمت

خالل هيئاتها اإلغاثية، وال تزال تقدم املساعدات اإلنسانية من خالل الحملة السعودية 

قام الصندوق السعودي للتنمية باملساهمة في دعم القطاعات  للصومال، هذا ومن جانبه

 الحيوية في البالد.
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 اإلمارات العربية املتحدة :ثانيا

عالقة بين الصومال واإلمارات العربية املتحدة عالقة أخوية تجارية قديمة تعود الى فترة ما قبل ال

في  ت تلك العالقة تطورا ملحوظادوقد شه ،ونمت تلك العالقة مع مرور الزمن ،استقالل البلدين

ذات حيث تحركت الدولتان نحو التعاون الثنائي في املجاالت االستراتيجية  ؛اآلونة األخيرة

واستراتيجية االهتمام املشترك، ومن أبرزها القطاع السياس ي واألمني واالقتصادي والتنموي 

 3مكافحة اإلرهاب والقرصنة.

غاثة الشعب الصومالي منذ انهيار الحكومة إوقد لعبت اإلمارات العربية املتحدة دورا محوريا في 

 دولة فيه ال تزالالذي  ؛تى وقتنا الحاليالقرن املاض ي وح من تسعينياتالطلع م املركزية في البالد

من نماذج الدور اإلنساني اإلماراتي في يرة للصومال، و تقدم مساعدات إغاثية كب اإلمارات

شهر  "حملة ألجلك يا صومال" التي أطلقتها الدولة الشقيقة على سبيل املثال ال الحصرالصومال 

حصيلة التبرعات التي جمعت  بلغت، و دمتضرري الجفاف واملجاعة في البال دعم أبريل املاض ي ل

إغاثية وتنموية ضخمة تنفذها دولة وهناك أيضا مشاريع ، مليون درهم 165 خالل الحملة

بما في ذلك إقليم  ،في جميع أقاليم البالد املختلفة دون استثناء املتحدة الشقيقة اإلمارات العربية

دولة  نأوالجدير بالذكر  رف واحد،أرض الصومال الذي أعلن انفصاله عن باقي البالد من ط

مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، وهو املستشفى  2015عام  افتتحت اإلمارات العربية املتحدة

أكثر الوحيد الذي يقدم العالج املجاني للمرض ى الصوماليين من األسر الفقيرة، ويستقبل يوميا 

 .4مريضا 280من 

                                                           
بتصرف، الرابط:  راسة منشورة في موقع املركز الديمقراطي العربي،د ،تصاعد نفوذ اإلمارات املتنامي في الصومال  3
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في  تلعب دورا رياديا اإلغاثية والتنموية فحسب، بلعلى املشاريع  هذا واليقتصر دور اإلمارات

ستقررا الى ربوع الصومال عن طريق تدريب ودعم األجهزة األمنية وقوات الجيش عادة األمن واال إ

في خطوة اعتبرها املراقبون بأنها أهم خطوة تقوم بها دولة عربية  ودفع جز من رواتبهموالشرطة 

 خه الحاضر. شقيقة لدعم الجيش الصومالي في تاري

 جمهورية مصر العربية ثالثا:

الصومال بالقوة واملتانة منذ القدم، ويمكن وصف عمق العالقات تتسم العالقات بين مصر و 

عتبار ما كان يربط بينهما من عالقات تجارية منذ عهد االبلدين بأنها عالقات تاريخية وببين 

 عندما قامت امللكة حتشبسوت 
ً
 -سة فراعنة األسرة الثامنة عشر خام –الفراعنة، وتحديدا

 بإرسال البعثات التجارية إلي بالد بونت وجلب عدد من منتجات تلك املنطقة ومن بينها البخور.

، وال يزال ُيذكر بكل تقدير 1960تعد مصر من أول الدول التي اعترفت باستقالل الصومال عام 

لدي الصومال الذي دفع حياته  اسم الشهيد املصري كمال الدين صالح مندوب األمم املتحدة

 لجهوده نحو حصول الصومال علي االستقالل والحفاظ علي وحدته. 1957عام 
ً
كما دعمت  ثمنا

عليم مصر الصومال في الفترة التي أعقبت االستقالل في مختلف املجاالت ال سيما في مجال الت

ات األزهرية واملعلمين في مقديشو، كما كان للبعث ون املصري ون حيث تواجدت املدارس واملدرس

معلقا في  وال يزال اسمه .5التابعين لألزهر الشريف دور في نشر العلم وتعاليم اإلسالم الصحيح

الصوفي الورشيخي  عبد الرحمن بن عمرالشيخ  ليين، وقد رثاه العالمة الصوماليأذهان الصوما

 في قصيدة له، ومن أبياتها:

 
ُ
 ومن أعجب األحداث في ق

 
ر أرضناط ية مندوب رئيس األكابرجنا    
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فرد زمانهمحمد كمال الدين  ب املبادرو إلصالح الشع محب    

6 ونرحمه جمعا بغفران غافر  نعزي أهاليه ومن كان مسلما  

كل املؤتمرات التي يتم من  في دورا محوريا حيث تشارك بفاعلية يعتبر الدور املصري في الصومالو 

أنها فتحت أبواب جامعاتها ومعاهدها أمام الطالب كما  ألزمة الصومالية،ل حل خاللها بحث

 فدين اليها.االصوماليين  الو 

 رابعا: مملكة البحرين

العالقات الصومالية البحرينية مبنية على الروابط األخوية والعربية واإلسالمية املشتركة بين 

ن هناك مشاريع الشعبين الشقيقين، وعلى الرغم من أن الدور البحريني في الصومال محدود؛ إال أ

إنسانية وتنموية ال يمكن غض البصر عنها تنفذها مملكة البحريين في البالد في السنوات األخيرة، 

مستشفى مملكة البحرين التخصص ي، ومجمع البحرين العلمي وتشمل هذه املشاريع بناء 

اإلضافة إلى في مختلف مناطق بالصومال، ب ارتوازية آبار مياه 10الجامعة الوطنية في الصومال، و

مريض صومالي، وساهمت البحرين  4000تنفيذ مشروع صحي في إجراء إعادة وتصحيح النظر لـ 

طن من املواد  200أيضا في العمليات اإلغاثية أثناء موجة الجفاف، بحيث أرسلت أكثر من 

 . 7الغذائية والطبية

 ة املوقف الصوماليدالل

اجية الصومالية بيانا مقتضبا دعت فيه أطراف بعد بداية األزمة الخليجية أصدرت وزارة الخ

عربت عن استعداها للقيام بدور الوسيط لحل أ،كما األزمة الى التهدئة وانتهاج أسلوب الحوار

موقفا محايدا من  هاوأعقبه بيان آخر أكدت فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ األزمة،

                                                           
 قصيدة للشيخ عبد الرحمن عمر الصومالي، مخطوطة.  6

ريدة البالد البحرينية، بتصرف يسير على الرابط التالي: خبر بعنوان الخيرية امللكية تفتتح املزيد من املشاريع في الصومال، مشور في موقع ج  7

1.html-http://www.albiladpress.com/article264987 

http://www.albiladpress.com/article264987-1.html


ن بارزون، من بينهم عضو مجلس الشيوخ عبد وانتقد موقف الحكومة سياسيو  األزمة الخليجية،

الذي أشار في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلى أنه ال حيادية في بعض املواقف،  الرزاق جريلي،

وذكر بعض السياسيين الصوماليين أن  وخاصة تلك التي تمس املصالح االستراتيجية للدولة،

إلى أن الصومال فتح مجاله الجوي أمام  نظرا املوقف الصومالي يعتبر منحازا للجانب القطري،

فإن املوقف الصومالي من األزمة الخليجية ستكون له  ومهما يكن من أمر الطائرات القطرية، 

   .بالشك تداعياته على املستوين املحلي والعربي

 املقارنة بين دول الخالف من منظور املصلحة القومية

المجال للمقارنة  أنه ندرك ،املشار اليها في الصومال ربيةالدول الع التي تلعبها دوارانطالقا من األ 

ومن حيث تحقيق املصالح القومية اآلنية  الحجم والتاثير، حيث بين تلك الدول سواء من

ودية وال فاليمكن مقارنة قطر باالمارات العربية املتحدة والباململكة العربية السع واملستقبلية،

االستراتيجية للصومال في الحفاظ على عالقاته مع الدول  وال شك أن املصالح ،العربية بمصر

املقاطعة والتي تنفذ مشاريع تنموية وإنسانية ضخمة في البالد، وتقدم دعما ماديا ومعنويا 

فهناك عالقات تجارية وأمنية وسياسية تربط  ،ية والواليات اإلقليميةللحكومة الصومال

رات العربية املتحدة وجمهورية مصر العربية ال يمكن الصومال باململكة العربية السعودية واإلما

  والصومال كدولة  ،التجاهل عنها في أي حال من األحوال
ال  الحرب األهلية منها خارجة لتو 

قتصادية والسياسية بمصالحها اال ضري اتخاذ موقففي  يناسب لها في مثل هذا الوقت املغامرة

 االستراتيجية. واألمنية

 املصالح االستراتيجيةلى ع تداعيات املوقف

كون له تداعيات آنية أنه ستالشك ، فإنه أو غيره بغض النظر عن صوابية املوقف الصومالي

سلبا على يمكن أن يؤثر  كما على عالقته السياسية مع الدول العربية الفاعلة، ومستقبلية

تصادية مع الدول ضافة الى العالقات التجارية واالقإ ،ستقرار السياس ي والتماسك الداخلياال 



 بل العاطفة، على تبنى ال الدول  بين العالقةوالجدير باإلشارة إلى أن  .العربية املعنية بهذه االزمة

 .املتبادلة واملنافع املشتركة املصالح على

 العالم العربي أوال: العالقات السياسية مع

وخاصة  ،داخل العالم العربي ولها تاثير ،الدول العربية املقاطعة لدولة قطر دول محورية وفاعلة

حتمل أن إصرار من املو  ،جامعة الدول العربية واإلقليمية مثل روقة املنظمات الدوليةأفي 

أو  سيجر لها تداعيات سلبية في األمد القريبالصومال على موقفه الحالي تجاه هذه األزمة 

لشأن العربي قبل اتخاذ باخبراء مختصين  مع االستشارة وكان من املفترض على الحكومة ،البعيد

نونية عية والقايمثل هذه املواقف دون املشورة مع الجهات التشر باالنفراد كما أن  موقف كهذا،

بحيث أعرب نواب في مجلس ي الشعب والشيوخ عن استيائهم حيال لهو امر مثير للريبة والشك، 

 موقف الحكومة.

 ثانيا: االستقرار السياس ي في البالد

ستقرار السياس ي في تداعيات سلبية على اال يخش ى املراقبون أن تكون ملوقف الحكومة الصومالية 

أن قيادات سياسية لها وزن ثقيل في كما  ،تطفوا الى السطح ةت خالفات جديد، حيث بدأالبالد

ء اكما فعل السياس ي املخضرم ورئيس الوزر  املشهد الصومالي بدات تعارض بذلك املوقف،

موقف الحكومة  بشدة عضو مجلس الشيوخ عمر عبد الرشيد شارماركي والذي انتقدالسابق و 

وقال شارماركي بصراحة "مصلحة الصومال تتمثل في الوقوف إلى جانب  تجاه األزمة الخليجية،

بناء على حماية ” دول اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومصر والبحرين

وأضاف شارماركي أن الحكومة الصومالية جازفت في اتخاذ موقفها  .مصالح الوطن والشعب

دول ال“الحالي الذي يضر باملصالح االستراتيجية للصومال، مشيرا إلى أنه ال يمكن املقارنة بين 

 ". على حد قوله. املقاطعة األربعة ودولة قطر الصغيرة

ية واإلمارات العربية املتحدة وأوضح شارماركي أن عالقات الصومال باململكة العربية السعود

بين  ة أجرت معه إذاعة صوت أمريكافي مقابلومصر قديمة وضاربة في جذور التاريخ، حيث قارن 



الدول املقاطعة التي كانت واقفة إلى جانب الصومال وقدمت لها الكثير من الدعم منذ الستينيات 

على ” لحكومة والشعب الصوماليلم تقدم دعما يذكر ل“من القرن املاض ي وبين دولة قطر التي 

حد تعبيره. واتهم شارماركي دولة قطر بأنها تقدم الدعم لشخصيات وحركات إسالمية في 

دول املقاطعة الالصومال، داعيا الحكومة الصومالية إلى إعادة النظر في موقفها واالنضمام إلى 

 .8التي تعتبر حلفاء استراتيجيين بالنسبة للصومال

، وإنما زمة الخليجيةنتقد موقف الحكومة تجاه األ الوحيد الذي ا السياس ي شارماركي يكنلم 

لجنة  رئيسنذكر منهم على سبيل املثال  ،ذلك املوقف بشدة وبرملانيون عارضواهناك سياسيون 

لجنة ال حيث قدم باسم  ،العالقات الخارجية بالبرملان االتحادي النائب عبد القادر عسبلى علي

أعرب أعضاء اللجنة في املذكرة عن قلقهم الشيديد حيال املوقف و فرماجو، مذكرة إلى الرئيس 

التي تم إيصالها إلى مكتب الرئيس –ودعت املذكرة  الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية باالنفراد.

إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية الصومالية حيال األزمة   -الصومالي

اليون وأعضاء اإلضافة إلى فتح مناقشة حول املسألة يشارك فيها السياسيون الصومالخليجية، ب

ل اتخاذ موقف موحد وتفادي تأثير األزمة الخليجية على مجلس ي الشعب والشيوخ من أج

 .9استقرار البالد ومصالح الشعب

 ثالثا: العالقات التجارية واالقتصادية

واململكة العربية  لعربية املتحدةاسيما اإلمارات تعتبر دول الخليج العربي املقاطعة لقطر ال 

حيث تستورد ب ،في البالد ريان االقتصادشتمثل  وقا رائجا للمواش ي الصومالية التيالسعودية س

دخال على نحو مليون رأس من املاشية، مما يدر  في مواسم الحج السعودية من الصومال
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التجاري األول لجمهورية  املتحدة الشريك تعتبر اإلمارات العربية وكذلك قتصاد الوطني،اال

قامت  2014وفي عام  ،%44اردات الصومالية من اإلمارات ، حيث تقدر نسبة الو الصومال

% من صادرات البالد 18ألف رأس من األغنام واملاعز واألبقار واإلبل أي  648اإلمارات باستيراد 

ورد لإلنتاج الحيواني في البالد. بينما وبذلك تكون اإلمارات ثاني أكبر مست” بربرة“عبر ميناء 

 بما يقارب مليار ونصف املليار درهم إماراتي
ً
وبالتأكيد  .10تستورد الصومال من اإلمارات سنويا

 سلبا على العالقات التجارية بينتؤثر لفترة طويلة س إذا استمرتالشك أن األزمة الخليجية 

من جديد موقفا مناسبا بالنسبة للمصالح  مةتتخذ الحكو  ، إذا لموبين الدول املقاطعة الصومال

 .االستراتيجية

 املراجع:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-: أربعة أسباب وراء توتر عالقات قطر مع جيرانها،  الرابط .1

40164799  
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