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 لمحة تاريخية عن العالقة بين البلدين

طالما أن العالقات الدبلوماسية بين دول العالم أمر مهم للغاية، فالجمهورية الصومالية منذ 
االستقالل من االستعمار على عالقات مع دول العالم، وبمستويات مختلفة، وبدأت العالقة 

 الصومال بالصومال في أول يوم من استقالل رسمياألمريكية الصومالية باعتراف أمريكي 
، وذلك بإرسال تهنئة من الرئيس األمريكي أيزنهاور إلى الرئيس الصومالي آدم 1960يوليو 1

 عبد هللا عثمان، ورفعت أمريكا قنصليتها في مقديشو إلى مستوى السفارة.

كانت متذبذبة بين المد والعالقات الصومالية األمريكية لم تكن سارية على منوال واحد؛ بل 
للصراع الدائر  والجذب، كما هو معروف في عالم المصالح، األمر الذي جعل الصومال مسرحا

أهمية في الدول الكبرى  بين القوى العظمى في العالم؛ حيث ال يرى صناع القرار السياسي في
 األخرى. حد ذاتها في الدول النامية بل وسيلة لتوسيع رقعة تأثيرهم على حساب القوى 

إبان الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية والروس انقطعت العالقات الدبلوماسية بين 
ثيوبيا بعد وصول هيال مريام إلى سدة الحكم في أثيوبيا، وأصبح حليفا  الواليات المتحدة وا 

الذي يشكل المنفذ  - باب المندب للروس، وبما أن الصومال يشرف على مضيق
لىللبحر األحمر الجنوبي  -الخليج العربي  ، والتحكم به يعني التحكم بحركة النفط من وا 

الواليات  تستطيعواشنطن؛ إذ أصبحت الصومال بدوره ذا أهمية كبرى بالنسبة ل
الشرق  استخدامه كمنفذ تتصدى من خالله أي تهديد عسكري روسي آلبار النفط في المتحدة
قد دفعت اإلدارة األمريكية إلى اتخاذ قرار في نهاية  ستراتيجية. وهذه األهمية االاألوسط

بربرة  حيث أنشأت قواعد عسكرية في سياد بري؛ السبعينيات بإقامة عالقات أمنية مع نظام
 . بشمال الصومال



وحفاظا على مصالحها في المنطقة أوسعت الواليات المتحدة عالقاتها مع الجمهورية 
 أن تتقدم في بوش واقتصاديا، حتى " بلغ األمر بإدارةالصومالية، وقدمت لها دعما عسكريا 

بمبلغ  م بطلب من الكونغرس لمساعدة الحكومة الصومالية بزعامة سياد بري 1989شهر تموز 
 م".1990مليون دوالر كمساعدة للعام االقتصادي المالي  20

م بتقديم 1988حزيران  28وأما ما يتعلق بالجانب العسكري "قامت وزارة الدفاع األمريكية في 
مليون دوالر أمريكي للقوات المسلحة الصومالية بما فيها  1.4أسلحة فتاكة تقدر قيمتها بمبلغ 

وقد حدث هذا وغيره (. 1)مليون  2.8وأسلحة أخرى تقدر قيمتها بمبلغ  16 -بندقية إم 1200
صالحها في من أمريكا لوضع حد للزحف الروسي نحو القارة السمراء مما يشكل تهديدا مباشرا لم

 المنطقة.

ن مومن خالل تلك العالقات التي تربط بين البلدين أبرمت الحكومة السابقة في الثمانينيات 
كسون موبيل وشيفرون،  القرن الماضي مع ثالث شركات أميركية هي "كونوكو فيليبس" وا 

ي ط الذوشركة رويال داتش شيل الهولندية، وشركة صناعة البترول البريطانية، الستخراج النف
ل فوق ماليين من برامي يعتقد بأن كثيرا من مناطقه تطفو يعتبر بأنه الذهب األسود، والذي

 النفط.
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وضى فوبعد انهيار الحكومة المركزية التي كان يترأسها الرئيس الراحل سياد برى سادت البالد 
ساحة يال عن الالواليات المتحدة لم تغب طو ولكن "عارمة، وانقطعت العالقات الدولية تلقائيا، 

مل( الصومالية، فقد قادت أكبر عملية عسكرية إنسانية في التاريخ تحت اسم )عملية إعادة األ
م بقرار من األمم المتحدة للقضاء علي المجاعة في 1992ديسمبر/ كانون األول عام  9في 

في دة، و ألف جندي بمشاركة قوات دولية تابعة لألمم المتح 30بقوة تعداداها الصومال، وجاءت 
 سقطتأثنائها دارت اشتباكات بينها وبين مليشيات تابعة للجنرال الراحل محمد فارح عيديد، وأ

جنديا أمريكيا، وانسحبت  19مريكية وقتل األالجنرال طائرة مروحية "بالك هوك"  مليشيات
 شهور من بداية المعركة. 6القوات األمريكية بعد أقل من 

ون وكيل دول الجوار في التدخالت األمنية والعسكرية في الشؤ قامت أمريكا بتوبعد االنسحاب 
ما كان يسمي  الصومالية، وأعطت هي الظهر وتجاهلت عن كثير من أزماته، حتى جاء دور

، واليسا من جديد، وبدأت تحرك األمور من وراء الكهالمحاكم اإلسالمية مما أثار انتباه باتحاد
جهاض مساعيه في مهده.وتقوم بتمويل زعماء الفصائل لمواجهة   المد الزاحف للمحاكم، وا 

كما لم تكن أيضا بمنأى عن تشكيل الحكومات االنتقالية المتعاقبة بدءا من حكومة الرئيس عبد 
قاسم صالد حسن، ومرورا بحكومة الرئيس عبد هللا يوسف أحمد، ووصوال إلى حكومة الرئيس 

المتحدة عالقات رسمية مع الصومال بلدا شريف شيخ أحمد. ومنذ ذاك الوقت لم تكن للواليات 
وحكومة، بل كانت تتعامل مع الحكومات االنتقالية المتعاقبة بالطرق األمنية عبر مؤسساتها 
األمنية بفروعها المختلفة على ما يخدم مصالحها القومية اإلستراتيجية في الصومال وفي 

 (.2)محيطها اإلقليمي

                                                           
االعتراف األمريكي بالحكومة الصومالية وتأثيراته السياسية في المنطقة تقرير منشور في موقع مركز الجزيرة للدراسات تحت الرابط   2

  http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/20132269507408652.htmlالتالي: 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/02/20132269507408652.html


نهيار الحكومة المركزية ظهرت كلينتون وزيرة الخارجية بسبب ا دام أكثر من عقدينبعد غياب و 
يناير/  17السابق حسن شيخ محمود في مؤتمر صحفي يوم  الصومالي األمريكية مع الرئيس

عقداه معا في وزارة الخارجية األمريكية، أعلنت فيه اإلدارة األمريكية  2013كانون الثاني 
عاما. كما  22الصومال بعد انقطاع دام أكثر من استرجاع العالقات الدبلوماسية التاريخية مع 

أعلنت في ذات المؤتمر انتهاء السياسة االزدواجية التي كانت الواليات المتحدة تتعامل مع 
الحكومات االنتقالية، واإلدارات اإلقليمية التي تشكلت إثر إطاحة الحكومة المركزية، في إشارة 

 إلى إدارتي أرض الصومال، وبونتالند.

 تجاه الصومالاسة األمريكية الجديدة السي

تشهد العالقة األمريكية الصومالية تحوالت نوعية منذ انتخاب دنالد ترامب رئيسا للواليات 
،  وانتخاب محمد 2016المتحدة األمريكية في االنتخابات األمريكية في شهر نوفمبر من عام 

رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية  كذلك عبد هللا فرماجو الذي يحمل أيضا الجنسية األمريكية
. واتخذ ترامب استرتيجية جديدة مختلفة عن 2017في الثامن من شهر فبراير من عام 

 استراتيجية سابقيه تجاه الصومال.

 حظر الصوماليين من دخول أمريكا 

طوال المعركة االنتخابية التي خاضها الرئيس الحالي ألمريكا دونالد ترامب المرشح الرئاسي 
للحزب الجمهوري كان يجاهر عداءه لبعض الدول اإلسالمية، وألهل الصومال خصوصا؛ حيث 

لهم إلى بالدهم، وقام باستفزاز مشاعرهم مما وصفهم باإلرهابيين في أكثر من موقف، وأنه سيرح  
أثار حفيظة كثير منهم حينها، وبعد فوزه في االنتخابات األمريكية، قام بترجمة أقواله إلى 

م مرسوما يقضي بمنع 2017كانون الثاني / يناير من عام  27إذ أصدر ترامب، في  أفعال؛



المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الواليات 
صوماليا من أمريكا إلى الصومال، وهبطت بهم الطائرة  70المتحدة ، كما قامت إدارته بترحيل 

 م.2017هر مارس/آذار من عام شعاشر من الدولي في الفي مطار مقديشو 

هذا، ولم يكتف بترحيل دفعة واحدة من الصوماليين بل قامت إدارته بنقل دفعة أخرى وصل 
شخصا إلى الصومال؛ حيث هبطت بهم الطائرة في مطار مقديشو الدولي في  67تعدادهم إلى 

لك على مواطنين صوماليين في كذ م . وشدد الخناق2017من شهر مايو/أيار من عام  12
 .أمريكا

خاض ترام وأعوانه في معركة  وبسبب سياسية منع مواطني بعض الدول من دخول أمريكا
وجه القضاء ضربة مدوية لترامب والبيت األبيض،  حامية الوطيس مع القضاء األمريكي؛ حيث

مس روبارت، قاضي بإلغاء قراره والسماح لكل دول العالم بالسفر ألمريكا، بعدما أصدر جي
وعلى إثر ذلك أصدرت  م.2017من فبراير/شباط من عام  3، في الـ ”سياتل“فدرالي في مدينة 

حزيران/يونيو،أعاد إحياء مرسوم حظر الدخول إلى الواليات  26المحكمة العليا قرارا في 
 المتحدة.

 في الصومال توسيع العمليات العسكرية  

ت المتحدة تجاه الصومال، وافق الرئيس األمريكي دونالد ضمن االستراتيجية الجديدة للواليا
على خطة للبنتاغون تمنح القيادة العسكرية األمريكية  2017عام  ترامب في نهاية شهر مارس

في أفريقيا صالحيات بشن حملة ضد حركة الشباب، وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع 
ي تقدمه هذه الصالحيات سيساعد في حرمان الدعم اإلضافي الذ“األمريكية جيف ديفيس إن 

حركة الشباب من المالذات اآلمنة التي يمكن أن يهاجم من خاللها مواطنين أمريكيين أو 
وفسر مراقبون تلك الصالحيات بأنها تعطي مزيدا من االستقاللية ”. مصالح أمريكية في المنطقة



في إفريقيا، الجنرال توماس والدوزر؛ في اتخاذ قرار بشن الضربات إلى قائد القوات األميركية 
الذي رحب فورا بقرار موافقة الرئيس األمريكي على منحه صالحيات أكبر لشن هجمات ضد 

 (.3حركة الشباب.)
ة وجاء هذا القرار بعد أقل من شهرين من انتخاب محمد عبد هللا فرماجو الذي يحمل الجنسي 

 في مواجهة حركة لحكومته عسكري  بأنه دعم األمريكية رئيسا للصومال، وهو ما يفسره البعض
  .الشباب

وفي الثالثين من شهر أبريل زار قائد القوات األمريكية في أفريقيا )أفريكوم( الجنرال توماس 
والدوزر العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد نحو شهر من قرار الرئيس األمريكي لمنح 

جوية ضد حركة الشباب وتنظيم داعش في صالحيات أكثر للقائد فيما يتعلق بشن غارات 
اجتماعا مغلقا مع الرئيس الصومالي محمد عبد هللا فرماجو  توماس والدوزر وأجرى  .الصومال

وتناولت المباحثات بين  ،دم عدي الدولي في العاصمة مقديشوفي صالة كبار الزوار بمطار آ
جتماع من جانب الصومال حضر ذلك االحيث الجانبين دعم الصومال في بناء قدرات جيشه. 

الجنرال في ذلك الوقت عبد الرشيد عبد هللا محمد وقائد الجيش  في ذلك الوقت وزير الدفاع
محمد أحمد جمعاله عرفيد ورئيس األركان الجنرال عبد هللا علي عانود ومن جانب الواليات 

 (4أمريكيون.) لدى الصومال ستيفن شورتيز وضباط عسكريون  السابق المتحدة السفير األمريكي
                                                           

لتنفيذ الضربات في الصومال، خبر منشور في موقع مؤسسة الصومال الجديد لإلعالم ” صالحيات أكبر“ترامب يمنح الجيش األمريكي   3
tp://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8ht-التنمية، تحت الرابط: والبحوث و 

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD%
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%

%D8%A3%D9%83%D8%A8-D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%/  

%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC-نفس المصدر، راجع الرابط:   4
-%D8%A8%D9%8A%D9%86-D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%
-D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%
-D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%

%D8%A7%D9%84%D9%82-D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%/  

http://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/
http://alsomal.net/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82/


العسكرية  يمثل تمهيدا لتكثيف العمليات -حسب رأي بعض المراقبين– وكان هذا االجتماع
 العمليات ضد حركة الشباب. خطة مناقشة التنسيق بين الجانبين فيو األمريكية في الصومال 

وهو علي محمد  ،قتل قيادي بارز في حركة الشباب 2017عام  من شهر يوليو 31وفي 
رب عروف بـ "علي جبل" في عملية مشتركة نفذتها القوات األمريكية والصومالية بالقحسين الم

من مدينة تورتورو في محافظة شبيلى السفلى بوالية جنوب غرب الصومال. وجاء مقتله ضمن 
 علي . ويعتبرت حركة الشباب وتصفية قياداتهااالستراتيجية األمريكية الرامية إلى تقويض قدرا

تصعيد غاراتها الجوية في  في إطار 2017ي في حركة الشباب قتل في عام جبل أرفع قياد
 . الصومال

بعد الهجوم  بشكل كبير وملحوظ كثفت الواليات المتحدة األمريكية غاراتها الجوية في الصومالو 
وأودى بحياة  2017الدموي الذي هز العاصمة مقديشو في الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 

شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام  ، حيث أصبحلمواطنين األبرياءمن ا 500ثر منأك
الماضي هو األكثر نشاطا من بين شهور السنة؛ حيث بلغت عدد الغارات األمريكية في  2017

ذلك الشهر وحده إلى ثالثين غارة جوية على مواقع ومعسكرات تابعة لحركة الشباب في جنوب 
فإنها نفذت في غضون يومين ” أفريكوم“يكية في أفريقيا الصومال، وحسب إعالن القوات األمر 

مواقع تابعة لحركة الشباب في كل من ُبوُلو غُدود في جوبا  الث غارات استهدفت اثنان منهاث
كيلومتر جنوب غرب العاصمة مقدشو، بينما  65 بعد السفلى ومنطقة بريرى الواقعة على

ند، وقتلت تلك الغارات عددا من مقاتلي الربة الثالثة مجموعة داعش في بونتاستهدفت الض
 (.5الجماعتين)

                                                           
نفس المصدر، راجع الرابط التالي:   5
-%D8%AAhttp://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7
-D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%
-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-D8%B9%D9%84%D9%89%

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8-D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9%/  

http://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8/
http://alsomal.net/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8/


متطرفا في غضون أربعة ايام،  40من شهر نوفمبر أعلنت الواليات المتحدة مقتل  13وفي 
وذلك خالل خمس غارات استهدفت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر من تنظيم 

من شهر نوفمبر أعلنت الواليات  21( وفي 6).داعش في والية بونتالند بشمال شرقي الصومال
مسلح من حركة الشباب بضربة جوية على معسكر لها في جنوب  100المتحدة مقتل 

 (.7الصومال)

والجدير بالذكر أن القوات األمريكية تشن غاراتها الجوية ضد حركة الشباب أو تنظيم داعش في 
ه سامانثا مسؤولة العالقات العامة في الصومال بتنسيق مع الحكومة الصومالية، وفقا لما أكدت

 (8قيادة القوات األمريكية في أفريقيا.)
 

                                                           
نفس المصدر: راجع الرابط التالي:   6
-http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-40-D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-D9%81%D9%8A%

%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-D9%81%D9%8A%/  

http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-نفس المصدر: راجع الرابط التالي:   7
-A9%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%-%D9%85%D9%86-D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%
-D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%
-D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9%

D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%/  

الرابط  راجع ، منشور في موقع الصومال الجديد بعنوان: الغارات األمريكية على مواقع حركة الشباب وتأثيرتها،12تقرير اسبوعي، رقم   8
http://alsomal.net/wp-التالي: 

%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7content/uploads/2017/12/%D8%A7%D9
D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%%

A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1.pdf  

http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-40-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9/
http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-40-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9/
http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-40-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9/
http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-40-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9/
http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
http://alsomal.net/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-100-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
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 زيادة عدد القوات األمريكية في الصومال 
أتي تكثيف الغارات األمريكية في الصومال في وقت أعلنت فيه القيادة العسكرية األميركية في ي

جنديا أميركا إضافيا إلى  ، عن إرسال أربعين2017أفريقيا )أفريكوم( في شهر أبريل عام 
الصومال في إطار تدريب وتجهيز الجيش الصومالي وقوات بعثة االتحاد األفريقي )أميصوم( 

 .(9في البالد)

عن عدد جنودها في الصومال، حيث قالت  كذلك وكشفت الواليات المتحدة في وقت سابق
مريكية في أفريقيا إن القوات العامة في قيادة القوات األ تماناثا التي تعمل مسؤولة العالقاسا

األمريكية التي تعمل في الصومال تضم أكثر من خمسمائة عنصر ما بين عسكريين 
 (.10ومدنيين)

 تاثير الغارات االمريكية علي المدنيين

ن الذين يسكنون في يمما الشك فيه أن الغارات الجوية األمريكية أثرت بشكل واضح على المدني
وقد طالت تلك الغارات أشخاصا  مريكية،تزال تتعرض للغارات األالمناطق التي تعرضت وال 

 وخاصة في ،ين وخاصة القروين والرعاة في مناطق متفرقة من جنوب البالديمن المدن
وعلى الرغم من أن القوات األمريكية العاملة في  .دى جوبا وغدوالى السفلى وو يشب محافظات

                                                           
واشنطن ترسل مزيدا من العسكريين إلى الصومال، خبر منشور في موقع الصومال الجديد، تحت الرابط:   9
-%86%D8%B7%D9%86http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9
-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7-D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84%
-D9%85%D9%86%
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%

%D8%A7%D9%84%D8%B5-D8%A5%D9%84%D9%89%/  
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http://alsomal.net/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5/


لغارات التي تنفذها لخسائر جراء ا تنفى تعرض مدنين أفريكوم""ا باسم ختصار اأفريقيا والمعروفة 
ين في تلك ين شهود عيان  يؤكدون وجود خسائر بشرية بين المدنأال إ الطائرات األمريكية.

أشخاص بينهم  10على ذلك قضية بريرى التي قتل فيها مااليقل عن  وخير دليل الغارات،
 أطفال دون العاشرة من عمرهم.

لهجمات والضربات الجوية األمريكية على  السلبية ثاراآلمن إلى أن وتشير بعض التقارير 
 ،شبيلى السفلى في األشهر األخيرة محافظة مواقع حركة الشباب نزوح عدد كبير من سكان

في  رية أفغوي يووصل عدد من هؤالء النازحين إلى مد. 2017عام  وخاصة في شهر نوفمبر
 إلى مريكيةلفارين عن الضربات الجوية األآالف من ا كما وصل محافظة شبيلى السفلى،

 ، ووصل نازحون تشردوا منمخيمات النازحين الكائنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة مقديشو
كحدا في مقديشو  ريةيأكدت إدارة مد، حيث أحياء من العاصمةإلى  كذلك الغارات الجوية

محافظة شبيلى السفلى إلى تشردت من الغارات األمريكية في ألف أسرة على  ما يزيد وصول
 . المديرية

فوف المدنيين فى مكانية زيادة حجم الخسائر البشرية في صاقلق متزائد حول ويشار إلى وجود 
الشباب والذي يتوقع أن تسانده الواليات المتحدة بغطاء  حركة الهجوم البري على ءحال بد
لحال في كثير من البلدان التي كما هو ا ،نياألمر الذي قد يؤدى إلى وقوع ضحايا مدني ،جوي 

 (.11تشهد صراعات تشارك فيها أطراف دولية متعددة المصالح واإلستراتيجيات)
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 المساعدات األمريكية اإلنسانية والتنموية

كرية تقدم الواليات المتحدة مساعدات إنسانية وتنموية إلى الصومال إلى جانب المساعدات العس
هر شووقعت الحكومتان الصومالية واألمريكية في السادس من  التي تقدمها للحكومة الصومالية.

مليون دوالر، وهي أول اتفاقية تم  300الماضي اتفاقية تنموية بقيمة  2017ديسمبر عام 
ية ألمريكبيان صادر عن  الوكالة ال االتوقيع عليها بين الحكومتين منذ أكثر من ثالثين عاما وفق

 (.USAIDللتنمية الدولية )

مليار دوالر  1.3، قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أكثر من 2011ام ومنذ ع
مليون دوالر كمساعدة إنمائية للشعب الصومالي. ويكون مشروع  328كمساعدات إنسانية و 

، التنمية الموقع عليه معلما آخر من المعالم الدالة على متانة العالقات الثانئية بين البلدين
 (.12) د استراتيجية أمريكية جديدة تجاه الصومالباإلضافة إلى وجو 
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