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: توطئة

تقع الّصومال شمال شرقي إفريقيا، يطميا من الّشمال خميج عدن، ومن الّشرِق يحّدىا المحيط اليندي، وكينيا 
ثيوبيا غرًبا، وجيبوتي في الّشمال الغربي، ويممك الّصومال أطول ساحل في المنطقة، ويتمتع بتضاريس  وا 

.   بض ااقاليم، وسيول منخخضة في أخرر فيجبمية 

يبتمد اقتصاد الّصومال عمى ثروات مختمخة، عمى رأسيا الّثروة الحيوانية، والّن اتية، والّسمكية، إضافة إلى 
. الّثروات المبدنية، وأحجار كريمة، ولكنيا لم تستغل  بُد كما ين غي

وفي ىذا ال حث نتناول الّثروة اّلزراعّية في ال الد، الموسمية منيا وغيرىا، مع ذكر الخرص المتاحة، والّتحديات 
 . اّلتي تمثل عائقا في أغمب ااحيان

   دور القطاع الّزراعي

 في قديم الّزمان، إذ كان الّمّ ان  في االقتصاد الوطنيالقطاع الّزراعي في الّصومال لبب دورا ال يستيان  و

رونو إلى البالم الخارجّي، ومنذ االستقالل عن المستبمر  والّصمغ من أىم ما كان الّصوماليون القدامى يصدِّ

تطورت الّصادرات لتُضّم أنواعا كثيرة من الحبوب والخواكو والقصب الّسكري، وغيره من المنتجات الّزراعية، 

م، وعمى الّرغم من ذلك كّمو ال زالت الخرص 1991ولكن ذلك كمو انخخض  بد إطاحة الحكومة المركزّية عام

. قائمة، والّتحديات ماثمة

يرر مسؤول البالقات الخارجية التحاد المزارعين في مناطق شبيمي الوسطى، وشبيمي السخمى المتين ينشط 

فييما القطاع الزراعي أكثر، مقارنة مع  قية المناطق الصومالية، يرر أن المنطقتين وحدىما قادرتان عمى 

 . حس ما ذكر (1).تغطية االحتياجات الغذائية لمصومال وزيادة ؛ لما يتوفر لدييما من أراض زراعية شاسبة
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 الفرص :

فالخرص التي تمثل الحافز ااكبر لممزارع الصومالي والمستثمر الخارجي في مجال القطاع الزراعي ال تبد وال 

تحصى؛ حيث يمكن لو خمق أجواء مناس ة لمزاولة عممو، رغم الظروف والبق ات التي ليست ىي مبتبرة 

ذا تم استغالل الخرص كما ىي و ُوصغت البق ات في الحس ان يمكن تحقيق ااىداف   المقارنة مع الخرص، وا 

صدار الخائض إلى الخارج لغرض التجارة، ومن الخرص ما يمي : المرجوة من تغطية االحتياجات المحمية، وا 

 (المستفادة منها وغير المستفادة)مساحة كبيرة من األراضي الّزراعّية الخصبة  -

وىناك نوعان . ( ماليين ىكتار8نحو )من المساحة الكمية % 12ُتقدر نس ة ااراضي الّصالحة لمّزراعة بنحو 

وىذا . (الّذّرة، الّذّرة الّرفيبة، والّموبيا، والخول)زراعة تبتمد عمى مياه اامطار، مثل زراعة الحبوب : من الّزراعة

 .م1983ىـ،1404النوع من الّزراعة كثيرًا ما تتبرض لموجات الجخاف كما حدث في الّنصف الّثاني من سنة 

، وغال ًا (ىكتار70,000نحو )والّنوع الّثاني من الّزراعة ىو الّزراعة اّلتي تبتمد عمى مياه نيري شبيمي وجو ا 

وأىم حاصالتيا الموز وال ا اي وقصب السكر والقطن، . ما ُيسمى ىذا الّنمط من الّزراعة  الّزراعة الّتجارية

ر . والّدوريان والجريب فروت والخول الّسودانيّ  راعّية؛ حيث ُصدِّ ويأتي الموز في مقدمة صادرات الّصومال الزِّ

(. 2) ألف طن 80م 1987ىـ، 1408منو سنة 

وال يستخاد من ىذه المساحة إال القميل، وتجدر اإلشارة  أن رجال أعمال الّصوماليين بدؤوا االستخادة من تمك 

 .ااراضي لكن اامن ينقصيم، وىو يمثل البائق ااول  الّنس ة إلى تطوير المجال الّزراعي
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 فصول زراعية منتظمة -

إن الخصول الّزراعة في الّصومال ىي الّربيع، والخريف، والّصيف، في  بض المناطق، فخي الّربيع تيطل 

أكثر اامطار وعمييا يبتمدون عمى زراعة حقوليم، ومزارعيم في جميع أنحاء ال الد، وىذا الموسم يبدأ في 

. حزيران، ثالثة أشير عمى الّتوالي/ نيسان إلى شير يونيو/ الّصومال من شير أبريل

ويبدأ الخريف من . أما الخريف فاامطار تنزل  غزارة أقّل من ااّول مصحو ًة  بواصف في  بض ااحيان
 .كانون ااول/ تشرين الثاني إلى ديسمبر / أكتوبر

يف فيبدأ من شير يوليو تشرين ااول، وفي ىذا الموسم تشيد المناطق / تموز، إلى شير سبتمبر/ وأما الصَّ
. الّساحمية في ال الد ىطول أمطار متقطبة، ومتقاربة في نخس الوقت

 وعمى ىذا يمكن لممزارع الّصومالّي مزاولة عممو في غالبية شيور الّسنِة،  مياه اامطار تارة و المياه الجوفَية
 . أحيانا، وبواسطة اا ار تارة أخرر 

 (من السكان% 75- 70الّشباب يمثمون )موارد بشرية وأيدي عاممة  -

التي أصدرتيا الحكومة الخيدرالّية تقّدر نس ة الّش اب في الصومال ( 3) 2015حس ما ذكرت اإلحصائية عام 

. عمى الّرغم أن اإلحصائية أثيرت ضجة حول مصداقيتيا في أوساط المجتمع الصومال% 70-75

وعمى أية حال فالش اب في المجتمع الصومالي يمثل شريحة كبيرة، وقاعدة عظيمة ال يستيان بيا، ويمكن 

.  االستخادة منيم، في مجال الّتطوير الّزراعّي، وغيرىا من المجاالت الّتنموّية
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وعمى الرغم من ىذا كمو؛ فاايدي الباممة ال زالت ضئيمة، وضبيخة؛ اس اب منيا اليجرة، نزوح أىل اارياف 

وقد أدر ارتخاع مبدالت اليجرة من الريف إلى المدن واختالل التوازن التنموي بين " إلى المدن الكبيرة 

(. 4)"المناطق الحضرية والريخية إلى تراجع مستمر لمبمالة الزراعية، في البالم البربي 

 موارد مائية كبيرة -

يمكن حصول المياه لتطوير الّزراعة في ال الد  طرق متبددة  ما في صدارتيا مياه اانيار؛ حيث يمر  ال الد 

: نيرا شبيمى وجو ا، ويغّطيان مساحة كبيرة من ااراضي الّصالحة لمّزراعة، إذا يمر نير شبيمى بثالثة أقاليم

قميم ّشبيمى السخمى، ويصل طولو في ااراضي الّصومالية نحو  قميم ّشبيمى الوسطى، وا   639إقميم ىيران، وا 

أما نير جو ا فيمر  أقاليم غدو، وجو ا الّسخمى، وجو ا الوسطى، ويصل طولو في ااراضي الّصومالية . كمم

وتبتبر المناطق اّلتي يمر بيا الّنيران أغنى المناطق الّصومالية من حيث ااراضي الّزراعّية؛ .  كمم580نحو 

 (.5)حيث تتمّيز أراضييا الّزراعّية  الخصو ة البالية 

 (الحبوب والخضروات والفواكو)منتجات زراعية  -

 (القطاع الزراعي)الزراعة "رغم الضغوط والبوائق التي تحول دون االستخادة الكمية من ىذا القطاع إلى أن 

 (يمبي)تحتل المرت ة الثانية، وينتج ىذا القطاع من الغالل والحبوب والثمار والخضراوات والخواكو ما يكخي 

حاجات ااسواق المحمية، ويصدر الخائض في  بض ااحيان إلى ااسواق البالمية، ومما يجدر ذكره في ىذا 

وفق دراسات نشرت الحكومة ". .المقام ىو أن الصومال ال يزال يحتل المرت ة الرا بة في تصدير السمسم

البسكرية السا قة أن مناطق كثيرة من أراضي الصومال تصمح ان تزرع فييا غالت محصولية كثيرة، من 
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بينيا، البنب والبرتغال وجوز اليندي والميمون والبن والشاي والخضروات، خصوصا ال طاطس وال صل وتم 

 شجرة تضم جميع الخواكو التي تصمح زراعتيا في الصومال 1,476,213زراعة أشجار تصل أعدادىا إلى 

 .، ويزرع في ااراضي الّصومالية أنواع من الحبوب، والخضروات، والخواكو(6")

من أنواع الحبوب اّلتي تزرع في ال الد الّذرة البيضاء والصخراء، والّذرة الّشامية، واارز، والخول : الحبوب: أوال
. ااحمر، واابيض، وااخضر، والّسمسم، والخول الّسوداني، والقمح، وغيرىا من أنواع الحبوب

ومن أنواع الخضراوات اّلتي تزرع في الحقول الممخوف، والخّس، والّس انخ، والطماطم، . الخضراوات: ثانيا
. وغيرىا والخيار، ، وال طاطا الحموة ، وال اميا،(7)وال اذنجان، وال طيخ 

ومن أنواع الخواكو اّلتي تزرع في الحقول الّصومالية الموز، والمانجو، واليمون، والبرتقال، : الفواكو: ثالثا
وىناك أنواع أخرر من المحصوالت الزراعية التي تخرج من الحقول والمزارع . والجوافة، وال ا اي، وغيرىا

. الصومالية غير اّلتي ذكرناىا آنخا

 الّتحديات :

ومع ىذه الخرص اانخة الّذكر ىناك تحديات تبيق وتمثل حجر عثرة في طريق الّتطور الّزراعي، ونذكر 
.  بضيا عمى سبيل االختصار ال الحصر

 :مشاكل أمنية وحروب  -

اامن ضرورة حياتية، ال يستطيع االنسان االستغناء عنو ولو لمحظة، وىو ركن من أركان التقدم، 
. وشرط من شروطو؛ ال ينكره إال جاىل، وال يماري فيو إال مباند

ومع ىذا فالمزارع الصومالي لم يتمتع منذ انييار الحكومة المركزية  أمن شامل، يحرث فيو أرضو، 
ويبذر فييا بذرتو، ويحصد محصولو الزراعي، وينقمو  كل أمن وأمان إلى السوق، ثم يبرضيا  كامل 

ذا نجحت خطة من تمك الخطط قد ال تنجح التي تمييا، أو تنجح  حريتو إلى الراغبين في شرائو، وا 
. الخطط كميا وىو يح س أنخاسو
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 فالمشاكل اامنية أعاقت، وال زالت تبيق التَّطور الّزراعّي؛ فأّي تطور يمكن الّتحدث عنو في ظل 
؟ .الحروب المتكررة اّلتي أكمت ااخضر واليا س، واّلتي تندلع من ىنا وىناك دون سابق إنذار

 نزاعات عمى مكمية األراضي -

فقد نشأ عن عدم االستقرار، والتنقالت التي نجمت من الحروب نزاعات عمى ممكية ااراضي الزراعية، 
وىذه النزاعات تنبني أحيانا عمى أسس من الظمم الصارخ، والصريح، وقد يأتي من شبية حيث يشتري 

. واحد من اإلخوة دون عمم ال اقين قطبة اارض، بوثائق أصمية كانت مبو، أو  أوراق مزيخة ومزورة
والممكية التي انتقمت عمى ىذا ااساس ال بد أن ينقض في المحاكم بدعاور قد تمتد فترتيا، وتطول 

 سبب الرشاوي التي تؤخذ من الطرفين، اجل ىذا فممكية ااراضي الزراعية مسألة محخوفة  المخاطرة 
 أعمى مستوياتيا، بل ااَمرُّ من ذلك إذا أخذت ممكية ااراضي  طا ع قبمي؛ حيث تبترض أحيانا  بض 

الق ائل بيع تمك ااراضي من غيرىا انطالقا من وجية نظر قبمية، و حجة الخوف من ىيمنة الق ائل 
.  ااخرر عمى أراضييا

 .أزمة نقص المياه -

في مستيل حديثا عن فرص القطاع الزراعي في الصومال تناولنا الموارد المائية، وطرق الحصول 
والمياه من أىم البناصر الرئيسية لمحياة، فيي تشكل حجر الزاوية لكل تنمية زراعية، واجتماعية، "عمييا،

واقتصادية، وتتمثل مشكمة نقص المياه في دولة مثل الصومال أمر في غاية الخطورة، والتي تتبرض 
والمناخ االستوائي الذي يسود ال الد . لموجات من الجخاف  سبب التصحر، والمناخ الجاف في غالب ااوقات

.  مئوية عمى الساحل47يساىم  شكل واضح إلى تبخر المياه؛ حيث ترتخع درجة الحرارة أحياًنا لتصل إلى 

وىناك عوامل كثيرة تؤثر عمى توفير المياه في الصومال حس ما أوره ااستاذ دمحم جمال مظموم ،في  حثو 
: حول مشاكل الجخاف ونذرة المياه في دول القرن االفريقي، ومنيا

 ـ تباني التربة في الصومال من مشاكل الجخاف المميت، كما تباني من ميل السكان لقطع ااشجار من 1
. أجل الوقود
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 ـ الوضع الجغرافي وأثره المناخي؛ حيث تبتبر الصومال امتداًدا لصحراء البرب نحو الجنوب في شرق 2
. أفريقيا وتتبرض الصومال لمرياح المتربة دائًما في الخصل الجاف

(. 8)ـ درجة الرطو ة والتي تبتمد عمى التبخر من المحيطات وال حيرات واانيار والزراعة  3

عامة والصومالي – تتبرض الزراعة في الوطن البربي "والصومال ليست  بيدة عن الدول البربية؛ حيث 
إلى عوامل سمبية تكمن في تدىور وانحسار الغطاء الن اتي الطبيبي، وتممح وتموث ااراضي – خاصة 

( . 9)المروية،  اإلضافة إلى الزحف البمراني

 فيضانات -

ومن المآسي التي تشيدىا القرر، والمدن الصومالية الواقبة عمى ضخاف النير الخيضانات التي تكررت 
. في ااوينة ااخيرة عمى تمك المدن والقرر 

تطمق صخارة اإلنذار من جديد "جخاف، وقحط، ومباناة حول شح الغذاء، وانتشار المجاعة، وفجأة 
إلنقاذ الشبب الصومالي من الغرق  بد أن كاد يخنى من شدة الجخاف في الموسم الماضي، مما يجبل 

( 10)المواطن الصومالي يبيش بين كارثتي الجخاف والخيضات
فالخيضانات الجارفة لم تبق شيئا لممزارع في اقميم ىيران وشبيمى الوسطى عمى الوجو ااخص، وىذا 
ن دل عمى شيء فإنما يدل عمى غياب دور الحكومة؛ إذ ىي المخولة في تشديد السدود، وتخطيط  وا 
الدروب، وتوجيو المياه، وترويضيا؛حتى ال تتبدي عمى الناس، وتبكر صخوة حياتيم، وتجبرىم عمى 

 .الرحيل من مسقط رأسيم، ومن ة زرعيم، ومنزل أسرتيم

 ضعف وقمة اإلمكانيات الالزمة -

فالقطاع الزراعي في الصومال ال زال بدائيا نوعا ما، وىذا أثر سم ا عمى المحصول الزراعي؛ ان 
ُض ن ال الد تأدوات الحرث الزالت قديمة ويدوية وكأ عيش في البصور الوسطى، بينما البالم تقدم وُيَروِّ

التكنولوجيا لخدمتو، أدوات الحرث الحديثة لم يصل الكثير منيا إلي ال الد  بد، وال يبرف أسماؤىا، 
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وأشكاليا ناىيك عن استخداميا سور القميل من ميندسي الزراعة الذي ال يبمغون عدد أصا ع اليد 
. تبدادا، وال يجدون يد البون من أحد لتطوير ىذا القطاع

 قمة الخبرة ومعرفة العموم الزراعية -

الخبرة مالك اامور كميا، من خالليا يستطيع اانسان استغالل ما لديو من إمكانيات، وال حث عن 
الغائب لمحصول عميو، فممزراعة كميات تدرس فييا، وخبراء يبممون في تطويرىا، وأ حاث تجرر عمييا؛ 

ال تدىب الجيود سدر،  لمبرفة التربة الصالحة لمزراعة من غيرىا، والمواسم المالئمة لمزرع، وا 
. والمساعي ى اء

وكل ىذا يحتاج إلى مبرفة عموم ال غنا عنيا في ىذا المجال، وخبراء يبممون في تدريس تمك البموم، 
وحكومات تدرك أىميتيا، وتسير  لخمق الخرص، وتتصدي البق ات لموصول إلى مستور االكتخاء الذاتي 

في مجال اامن الغدائي، وتغطية االحتياجات المحمية، وتصدير الخائض إلى الخارج، كما كان الحال 
 .في عيد الحكومة المركزية في الصومال

 غياب دور الحكومة وضعف أنشطة وزارة الزراعة -

إقامة مشاريع عمالقة ناجحة النباش اقتصاد الوطن يتطمب وجود دور حكومي رشيد، يخطط، وينخد، 
ومنذ انييار الحكومة المركزية في ال الد يباني القطاع تدىورا ممحوظا، فالسدود تيدمت، وقنوات الري 

. تضررت ، واادىى وأشد من ذلك كمو الوعي الزراعي لدر المواطن انخخض

 عزوف الطمبة عن االلتحاق بكميات الزراعة -

 سبب جيل  بضنا لميزة القطاع الزراعي أص حنا ال ندرك قيمة ما نممكو من أراض زراعية وسوق 
مكانية تصدير تمك المنتجات إلى خارج ال الد .  محمي يستقبل المنتجات، وا 

: فالطالب عندنا يمتحقون بجميع الكميات ما عدا كمية الزراعة، ويبود سبب ذلك إلى أس اب كثيرة، منيا
. ضبف فرص البمل في ذاك المجال لألكاديمين
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. ضبف الرواتب الشيرية لمباممين ليذا القطاع
. غياب حوافز لمراغبين في االنضمام إلييا

 ضعف الكميات الزراعية -

ن وجدت فال تخي الغرض، فبدد المنتسبين إلييا  فكميات الزراعة في الجامبات المحمية ش و مبدومة، وا 
.  ضئيل جدا  النس ة إلى الكميات ااخرر، وكخاءتيم التبميمية متدنية إلى حد ما

غياب دور الحكومة، وضبف الرغ ات الشخصية، والميوالت الذاتية، وعدم تشجيع الطالب  الحوافز 
. المختمخة، أفضى إلى عدم اعتراف الكميات الزراعية من ضمن الكميات المبترفة في الحياة ااكاديمية

  الخاتمة

في نياية المطاف فالقطاع الزراعي في الصومال في حالة يجب أال يكون، وىناك أس اب تمبب دور 
ااسد إل قائو عمى ىذا الحال، ولكنو يمكن التغمب عمى البق ات  سيولة بيدف تطويره إلى وضع أفضل 

.  كل يسر
ويرر الخبراء من بين البق ات تمك التي تمارسيا المنظمات اإلغاثية؛ حيث توزع ااطبمة في موسم 

مثل القمح، والذرة، وغيرىا؛ مما كان المواطن المزارع : الحصاد، وتغرق ااسواق  أنواع من الحبوب
يكدح في زرعو، ثم  في نياية الموسم يخاجأ  أن الطمب قد انخخض، والبرض في السوق، والبالقة 

بينيما عالقة عكسية، يتم أغراق ااسواق المحمية  أنواع من الحبوب المستوردة من الخارج  حجة 
. مساعدة المتضررين، وىذه ىي السياسة التي أعتبرىا ال بض  أنيا صناعة الجوع

 المـراجع 

.  الجزيرة نت .1

. الموسوعة البربية البالمية .2

3. http://www.radiomuqdisho.net/wasaaradda-qorsheynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-
sawirro/ 

http://www.radiomuqdisho.net/wasaaradda-qorsheynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-sawirro/
http://www.radiomuqdisho.net/wasaaradda-qorsheynta-oo-soo-bandhigtay-tirada-dadka-soomaaliyeed-sawirro/
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