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معلومات عامة: 

تــقع جــمهوريــة الــصومــال فــي مــنطقة الــقرن األفــريــقي. 

ويحـــدهـــا مـــن الـــشمال الـــغربـــي جـــيبوتـــي، ومـــن اجلـــنوب 

الـــغربـــي كـــينيا، ومـــن الـــشمال خـــليج عـــدن والـــيمن، ومـــن 

الشرق احمليط الهندي ، ومن الغرب أثيوبيا. 

تــعتبر الــصومــال إحــدى املــناطــق اجلــغرافــية الــتي  تــتنوع 

مـناخـها، مـن مـداري إلـى شـبه مـداري؛ ومـن جـاف إلـى شِـبه 

جــاف. وتــتعرض لــسقوط أمــطار، عــلى فــترات مــتقطعة؛ 

كـما تـتدخـل الـفترات الـتي تـفصل بـني الـريـاح املـوسـمية، 

فترات من احلرارة الشديدة والرطوبة العالية.  

ومتـلك الـصومـال أطـول حـدود بحـريـة فـي قـارة أفـريـقيا، وتـتسم تـضاريـسها بـالـتنوع بـني 

الهضاب والسهول واملرتفعات.  

مـقديـشو هـي عـاصـمة الـصومـال وأكـبر مـدنـه، وتـقع عـلى الـساحـل الـغربـي لـلمحيط 

الـهندي، ويـقع بـها مـطار دولـي  وأكـبر مـيناء فـي الـبالد. كـانـت مـقدشـو  فـي 

الــعصور  الــقدميــة مــركــزا جتــاريــا مــهما، ومــلتقى لــطرق املــالحــة البحــريــة بســب 

نـوقـعها اجلـغرافـي بـني شـبه الـقارة الـهنديـة وأوروبـا مـن جـهة، واجلـزيـرة الـعربـية 

والساحل اإلفريقي من جهة أخرى. 
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الطريق الي النهضة 
التحوالت الكبري التي شهدتها الصومال  

بني عام (2015-2012)  

أهم املدن الصومالية

مقديشو



تـــقع هـــرجـــيسا فـــي شـــمال الـــبالد وتـــعد 

ثـــانـــي أكـــبر املـــدن الـــصومـــالـــية بـــعد 

مــــقديــــشو، وهــــي عــــاصــــمة إدارة أرض 

الــــصومــــال، ويــــقع بــــها مــــطار دولــــي. 

تــتربــع هــرجــيسا عــلى مــرتــفع هــضبي فــي مــحافــظة 

غـالـدون، وهـي مـديـنة تـعرف بـالـتزايـد الـبضائـع الـتي 

تـتاجـرهـا مـع دول اجلـوار مـثل إيـثوبـيا، وأكـثر مـا 

ميـــيز فـــي جتـــارتـــها هـــي الـــصوف وجـــلود احلـــيوانـــية 

وغيرها. 

بــوصــاصــو هــي مــن كــبريــات املــدن الــصومــالــية، وأحــد 

املــــوانــــي الــــرئيســــية فــــي الــــبالد . وتــــقع عــــلى الــــساحــــل 

اجلنوبي للخليج عدن، وهي العاصمةاإلقتصادية ملنطقة بونت الند . 

كـسمايـو مـديـنة سـاحـلية، وهـي مـن أكـبر             

املـدن الـصومـالـية . تـقع عـلى بـعد 528 

كــم جــنوب غــرب مــقديــشو بــالــقرب مــن 

مـــصب نهـــر جـــوبـــا عـــلى احملـــيط الـــهندي. وهـــي عـــاصـــمة اقـــليم 

جوباالند. 

تـــقع بـــيدوة فـــي وســـط جـــنوب الـــصومـــال، تـــبعد 

۲٥٦كـم عـن الـطريـق الـشمالـي الـغربـي لـلعاصـمة 

مقديشو، وهي من كبريات املدن الصومالية. 

 حتــتل بــيدوة مــركــزا اســتراتــيجيا هــامــا بــالنســبة لــقربــها مــن 

احلـدود املشـتركـة مـع احلـبشة وكـينيا.ويـطلق عـليها اسـم هـبة الـعيون، نسـبة لـلعيون الـتي تـنبع 

مــنها املــياه الــعذبــة. ووجــود املــياه الــعذبــة فــي بــيدوا 

عامل مهم في جمالها. ومتتاز بالزراعة والراعي. 

مــديــنة ســاحــلية صــومــالــية تــطل عــلى احملــيط 

الـهندي تـقع حـوالـي ۱۰۰ كـم جـنوب مـقديـشو. 

حتــــــتل مــــــزارع املــــــوز مــــــساحــــــات واســــــعة حــــــول 
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 بوصاصو

كسمايو 

بيدوة

هرجيسا

مركة



املدينة، التي كان يحتكرها اإليطاليون.  

بــراوة هــي بــلدة قــدميــة عــلى الــساحــل اجلــنوبــي 

الشـــرقـــي لـــلصومـــال فـــى اقـــليم شـــبيلي الـــسفلى 

وتـقع املـديـنة عـلى بـعد 225 كـلم جـنوب غـربـي 

مقديشو. 

تـــأسســـت بـــراوة فـــي الـــقرن الـــتاســـع (900 م). ويـــعتقد أن 

أول شـخص الـذيـن اسـتقروا فـي املـديـنة كـان رجـل مـن قـبائـل 

عمان ، واستوطن هو وعائلته املنطقة .   

واملـؤرخـون احملـليون يـقولـون ان أصـل الـبراويـني يـعود الـي 

املصريني والعرب والفرس وبرتغاليني والهنود  

زيـلع مـديـنة صـومـالـية تـقع فـي الـشمال الـغربـي عـلى سـاحـل خـليج عـدن 

املـقابـل لـدولـة جـيبوتـي. وقـد مـر عـلى املـديـنة الـرحـالـة 

ابن بطوطة وغيره. وكانت مركز سلطنة إيفات. 

زيــلع مــديــنة عــريــقة. وكــانــت بــوابــة لــإلســالم بــالــقرن 

األفــريــقي وشــرق أفــريــقيا. أجنــبت الــكثير مــن الــعلماء ومــنهم الشــيخ 

عــبد الــله الــزيــلعي (صــاحــب «نــصب الــرايــة ألحــاديــث الهــدايــة») والشــيخ 

عبد الرحمن الزيلعي (العالمة والداهية وسيبويه عصره). 

 كـانـت الـصومـال قـدميـا أحـد أهـم مـراكـز الـتجارة الـعاملـية بـني دول الـعالـم الـقدمي. ومـع 

مـيالد اإلسـالم عـلى اجلـهة املـقابـلة لـسواحـل الـصومـال املـطلة 

عــلى البحــر األحــمر حتــول تــلقائــيا الــتجار والــبحارة واملــغتربــني 

الـصومـالـيني الـقاطـنني فـي شـبه اجلـزيـرة الـعربـية إلـى اإلسـالم 

وذلـــك مـــن خـــالل تـــعامـــلهم 

مع أقرانهم من التجار العرب املسلمني.  

خــــالل الــــقرن ۱۹ ومــــؤمتــــر بــــرلــــني عــــام 1884،تــــقاســــم 

األوروبـيون مـنطقة الـقرن اإلفـريـقي واسـتولـوا عـلى تـلك 

املنطقة اإلستراتيجية. 

قــاوم الــصومــالــيون االســتعمار. و متــكن الــزعــيم محــمد 

عـبد الـله حـسن، مـؤسـس الـدولـة الـدرويشـية فـي املـناطـق 

الـشمالـية مـن صـد هـجوم الـقوات الـبريـطانـية أكـثر مـن 

مـرة واجـبرهـا عـلى االنـسحاب نـحو الـساحـل، لـكن هـزمـت دولـة الـدراويـش فـي عـام 1920 
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الصومال قبل االستقالل

براوة

زيلع
مسجد القبلتني 

 محمد عبد اهللا حسن 



عـندمـا اسـتخدم الـبريـطانـيون ألول مـرة الـطائـرات، وبـذلـك حتـولـت كـل أراضـي الـدولـة إلـى 

مستعمرة تابعة لإلمبراطورية البريطانية.  

واجهـت إيـطالـيا كـذلـك مـقاومـة شـرسـة مـن قـبل 

عـلماء وسـالطـني الـقبائـل الـصومـالـية فـي املـناطـق 

اجلــــنوبــــية لــــلصومــــال ،حــــيث خــــاض اإليــــطالــــيون 

مـــعارك عـــنيفة مـــع الشـــيخ حـــسن بـــرســـني وجـــوهـــر 

وبــيكر غــافــلي واحــمد يــوســف فــي مــديــنة مــركــه 

ومــــقديــــشو ولــــم تــــتمكن مــــن بســــط ســــيطرتــــها 

الـــكامـــلة عـــلى أجـــزاء اجلـــنوبـــية لـــلصومـــال إال فـــي 

أواخـر عـام 1927 واسـتمر هـذا االحـتالل حـتى عـام 

1941 حيث مت استبداله باحلكم العسكري البريطاني.  
وظــل شــمال الــصومــال مســتعمرة بــريــطانــية فــي حــني حتــول جــنوب الــصومــال إلــى دولــة 

مسـتقلة حتـت الـوصـايـة الـبريـطانـية إلـى أن مت تـوحـيد شـطري الـصومـال عـام 1960 حتـت 

اسم جمهورية الصومال الدميوقراطية. 

أعـلن عـام 1960 رسـميا اسـتقالل املـناطـق الـشمالـية فـي الـصومـال عـن 

بـريـطانـيا أعـقبه بخـمسة أيـام اسـتقالل 

املـناطـق اجلـنوبـية. وفـي1 يـولـيو عـام 

19960 أعـــلن رســـميا قـــيام دولـــة الـــصومـــال املـــوحـــدة 
بشطريها الشمالي واجلنوبي.  

اخــتيرآدم عــبد الــله عــثمان كــأول رئــيس لــلصومــال وعــبد 

الـرشـيد عـلي شـارمـاركـي رئـيسا لـلوزراء، والـذي أصـبح عـام 

1967 رئيسا للبالد حتى اغتيل عام 1969.  
بــعد اغــتيال الــرئــيس عــبد الــرشــيد شــارمــاركــي أواخــر عــام 

1969 تـــولـــت مـــقالـــيد الـــبالد حـــكومـــة عـــسكريـــة وصـــلت 
للســلطة خــالل انــقالب عــسكري قــاده محــمد ســياد بــري الــذي 

حـــكم الـــصومـــال حـــتى عـــام ۱۹۹۱ بـــعد اطـــاحـــته مـــن قـــبل 

جبهات قبلية مسلحة. 

تــتعتبر قــترة حــكم ســياد بــري أطــول فــترة اســتقرار ســياســي 

مـرت بـها الـصومـال حتـققت خـاللـها نـهضة ال بـأس بـها مـقارنـة 

مع الفترات السابقة.  

فـي تـلك الـفترة كـتب الـلغة الـصومـالـية وأنـشأت مشـروعـات اقـتصاديـة وعـسكريـة وتـعليمية 

ال يــزال الــصومــالــيون يفتخــر ون بــها. واصــبح الــصومــال عــضوا فــي جــامــعة الــدول الــعربــية 
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الصومال بعد االستقالل

مقاتلون من قبائل اجلنوب 

آدم عبداهللا وشرماكي

سياد بري



عـام 1974 . كـما أصـبح مـن أولـى الـدول املـؤسـسة لـالحتـاد 

اإلفـــريـــقي، ومـــنظمة املـــؤمتـــر اإلســـالمـــي وحـــركـــة عـــدم 

االنحياز.  

إشـــتهر  الـــصومـــال خـــالل 

الـفترات األولـي مـن تـلك 

احلـقبة بـدعـمه لـلمنظمات 

التحـــــرريـــــة فـــــي الـــــعالـــــم 

وخــصوصــا فــي أفــريــقيا، 

حـــــيث ســـــانـــــد الـــــصومـــــال 

بـقوة املـؤمتـر الـوطـني اإلفـريـقي فـي جـنوب إفـريـقيا ضـد نـظام الـفصل الـعنصري، وكـذلـك 

دعـم املـقاتـلني اإليـرتـريـني خـالل حـرب التحـريـر اإليـريـتريـة ضـد إثـيوبـيا، كـما دعـم مـنظمة 

التحرير الفلسطينية في نضالها ضد االحتالل اإلسرائيلي. 

لـكن بسـبب سـياسـات محـمد سـياد بـري  الشـيوعـية املـاركسـية وحـكمه 

املــــتسم بــــاحلــــديــــد والــــنار 

ومـنعه للحـريـات بـاالضـافـة 

الــي املــشاكــل االقــتصاديــة وخــوض الــصومــال 

حــــرب غــــير مــــتكافــــئ مــــع أثــــيوبــــيا أدت الــــي 

سقوط نظام سياد بري عام ۱۹۹۱ . 

بـعد سـقوط نـظام سـيادي بـري دخـل الـبالد فـي 

اتــون حــرب أهــلية اســتمرت فــي الــفترة مــابــني 

عــــــــام۱۹۹۱- ۲۰۱۲ وتــــــــصارعــــــــت الــــــــقبائــــــــل 

واجلـبهات املسـلحة عـلى السـلطة حـتى مت تـدمـير 

كــل مــا مت اجنــازه خــالل الــسنوات املــاضــية ولــم يــتبق مــن الــصومــال ســوى اإلســم وشــعب 

حتصده تارة اآللة احلرب وتارة أخرى اجملاعة والفيضانات. 

عـام 2012م  شهـد الـصومـال حتـوالت 

ســــياســــية وأمــــنية مــــهمة، وتــــغيرات 

إســــتراتــــيحية، متــــثلت بــــإنــــتهاء احلــــرب 

األهـــــلية، وتـــــكويـــــن بـــــرملـــــان فـــــدرالـــــي، وإنـــــتخاب 

األكــــــادميــــــي حــــــسن شــــــيخ محــــــمود رئــــــيسا لــــــلبالد، 

بـــاإلضـــافـــة الـــي اجـــبار حـــركـــة الشـــباب املـــتمردة مـــن 

االنـسحاب مـن مـناطـق إسـتراتـيجية فـي وسـط وحـنوب 

البالد من بينها العاصمة مقديشو.  
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بعد إنتهاء احلرب 
األهلية

احلرب األهلية

آثار الدمار الذي  خلفته احلرب األهلية

الرئيس يؤدي اليمن الدستورية



حـظيت تـلك الـتحوالت بـترحـيب وقـبول غـير مسـبوقـني مـن قـبل اجملـتمع الـدولـي والسـيما 

مـن الـغرب الـذي غـيّر مـوقـفه جتـاه الـصومـال، وأعـلن عـن فـتح صـحفة جـديـدة مـعه، وتعهـد 

بتقدمي مساعدات إلعادة إعماره. 

 فــقد نــظمت مــؤمتــرات دولــية 

حــول مــساعــدة الــصومــال، مــن 

بــينها مــؤمتــر لــندن األول عــام 

۲۰۱۲، والــــثانــــي عــــام ۲۰۱۳  

ومـؤمتـر بـروكسـيل عـام ۲۰۱٤ 

حـيث وعـد املـشاركـون فـي تـلك 

املـــؤمتـــرات مـــاليـــني الـــدوالرات  

إلعــادة اعــمار الــصومــال وبــناء 

مؤسساته املنهارة. 

كـما مت اسـتصدار قـرارات مـهمة مـن مجـلس األمـن لـدعـم الـصومـال، أبـرزهـا، رفـع جـزئـي عـن 

حـظر األسـلحة املـفروض عـلى الـصومـال 

۲۰ عــــامــــا وتــــعني مــــنذ أكــــثر مــــن 

الــدبــلومــاســي الــبريــطانــي اخملــضرم ، 

نــيكوالس كــي ممــثال خــاصــا لــألمــني 

الـــعام لـــالمم املتحـــدة فـــي الـــصومـــال 

بــاالضــافــة الــي مــوافــقة مجــلس األمــن 

عـلى إرسـال بـعثة أممـية الـي الـصومـال 

تـــــتألـــــف مـــــن 200 خـــــبيرا مـــــكلفني 

بــــتقدمي املــــشورة لــــلحكومــــة وقــــوات 

االحتـــاد اإلفـــريـــقي حلـــفظ الســـالم بـــشأن 

الســالم، وبــناء قــدرات املــؤســسات احلــكومــية فــي مــجال حــقوق اإلنــسان وســيادة الــقانــون، 

ومــنع انــتهاكــات حــقوق اإلنــسان. وعــلى الــصعيد الــشعبي أنــعش هــذا الــتحول الســياســي 

والـتحسن فـي األوضـاع األمـنية آمـال الـصومـالـني، 

والســيما صــومــالــيو  املهجــر، وبــدأ كــثير مــنهم 

الـعودة الـي الـعاصـمة مـقديـشو الـتي تشهـد الـيوم 

حركة نشطة من البناء وإعادة اإلعمار. 

ميـكن مـالحـظة هـذه الـتطورات فـي املـدن الـكبرى، 

حـــــيث تـــــتواصـــــل أعـــــمال بـــــناء الـــــفنادق الفخـــــمة، 

واملــــطاعــــم الــــفاخــــرة عــــلى شــــواطــــئ لــــيذو فــــي 
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مؤمتر بروكسل لدعم الصومال

مؤمتر لندن لدعم الصومال

قوات تابعة لألمم املتحدة يف مقديشو 



مـقديـشو، ومـزاكـز لـلتسويـق فـي سـوق بـكارى، وبـنايـات ضخـمة سـوء للشـركـات او لـألفـراد 

الــعاديــني فــي الــشوارع الــرئيســية لــتك املــدن، بــاألضــافــة الــي عــمليات تــرمــيم تشهــدهــا 

املنشأت احلكومية، واملرافق احليوية في العاصمة مقديشو. 

أنعكســت هــذه األنشــطة إيــجابــا عــلى حــياة املــواطــنني، وطــرأ 

حتـــــسنا مـــــلحوظـــــا فـــــي 

حـياتـهم  املعيشـية بـعد 

ان تـــوفـــرت فـــرص عـــمل لـــلعاطـــلني، والســـيما مـــن 

الشباب املنتمني الي الطبقات الفقيرة.   

أنـشأ فـي أهـم املـدن الـكبيرة لـلبالد فـنادق فـاخـرة 

جتـــد كـــل مـــا لـــذ وطـــاب، وســـفرة عـــليها كـــل مـــا 

تشــــتهيه األنــــفس، حلــــم اجلــــدى املــــتبل بــــالــــفرن، 

وجـمبري واسـماك مـختلفة ألـوانـها. ويـعمل فـيها، 

مــوظــفون صــومــالــيون، وأجــانــب مــن بــالد عــربــية 

وأفـــريـــقية مـــدربـــون عـــلى أداء وجـــباتـــهم بـــأكـــمل 

وجـه، وحـريـصون عـلى تـوفـير الـراحـة لـلنزالء. وبـدأ الـصومـالـيون مـن جـديـدة بـالـعودة الـي 

شـوطـئ البحـر، حـيث يـقضون كـل يـوم جـمعة سـاعـات فـي شـاطـىء لـيذو الشهـير فـي مـقدشـو 

أو شـواطـئ بـربـرا وبـوصـاصـو وكـسمايـو، تسـتنشقون عـبق البحـر، وتـتمتعون بـأكـل طـعامـه 

الطازج، أمام الهواء الطلق. 

بـدأت الـعاصـمة مـقديـشو وغـيرهـا مـن املـدن الـكبيرة، تـنفض غـبار املـوت والـدمـار، وعـادت 

احلـياة فـيها الـي طـبيعتها.اسـتأنـفت بـلديـة مـقديـشو عـملها بـعد غـياب دام عـقديـن مـن 

الـزمـان وبـدأت تـعمل لـيل نـهار مـن أجـل تـوفـير جـانـبا ممـا يـحتاجـه املـواطـنون أو الـزائـرون. 

كــما عــادت الشــرطــة الــي عــملها وتــتوجــد فــي كــل مــكان وزمــان، ســاهــرة حلــمايــة األمــن 

والقانون. 
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عودة رجال األعمال 

مقديشو تتعافى من آثار 
احلرب

مدينة هرجيسا شاطئ ليذو يف مقديشو 



 تـنبض مـقديـشو هـذه األيـام بـاحلـياة-رغـم بـعض اإلنـفجارات الـتي تـنفذهـا حـركـة الشـباب 

وفـي فـترات مـتباعـدة- أنـوارهـا فـي الـيل ال تـنطفأ، وتـكاد تـكون أوقـات الـعمل فـي الـليل 

والــنهار، وميــكن لــلمواطــن الــعادي أن يــعود الــي بــيته فــي الــساعــة الــعاشــرة  أو اخلــامــسة 

مـساء، وهـو يسـتقل سـيارتـه، وال يـخاف أحـدا. فـامللشـيات الـقبلية الـتي كـانـت تـثير الـرعـب 

في نفوس السكان ، أختفت أو تكاد. 

فــي مــنصف الــليل تــوقــف ســيارتــك فــي أحــد احلــوجــز األمــنية فــي نــاحــية وذجــر فــي ضــاحــية 

مــقديــشو، يــاتــي الــيك جــندي مــطالــبا مــنك بــكل احــترام وتــقديــر أن تــنزل مــن الســيارة 

لــلتفتيش، وبــعد أداء واجــبه، يــودعــك دون أن ميــد يــده الــي جــيبك أو يــسألــك إتــاوة، بــل 

يـتمى لـك السـالمـة، ويـطلب مـنك تـوخـي احلـذر عـس مـا كـان احلـال فـي فـترة احلـرب األهـلية. 

وهـذا مـؤشـر واضـح الـى اجلـهود الـتي تـبذلـه احلـكومـة الـصومـالـية لـفرض الـنظام والـقانـون 

الغابني منذ أكثر من عشرين عاما.  

سـوق حـمرويـني الـذي كـان أكـبر األسـواق فـي الـصومـال مـاقـبل احلـرب األهـلية بـدأ يـتعافـى 

مـــن آثـــار احلـــرب. اســـتعاد هـــذا الـــسوق هـــيبته وســـمعته الـــتي كـــان يـــتمتع بـــها قـــبل عـــام 
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قوات الشرطة 
الصومالية 

قوات الشرطة 
الصومالية 

سوق حمرويني 



1991م. بـــدأت مـــتاجـــر أفـــراردود الشهـــيرة تـــفتح 
ابــوابــها، وعــاد بــعض الــتجار املــعروفــني إلــي الــسوق 

ملزاولة أعمالهم وحرفهم.  

هـــذا الـــسوق صـــار أيـــضا وجـــهة لـــلطبقة الـــثريـــة فـــي 

الـــــعاصـــــمة، وخـــــاصـــــة املـــــسؤولـــــني فـــــي احلـــــكومـــــة 

واملــــوظــــفني فــــي الشــــركــــات الــــكبيرة أوالهــــيئات 

الدولية.  

ألول مـــرة مـــنذ أكـــثر مـــن 23 عـــامـــا وصـــلت إلـــى الـــصومـــال، خـــدمـــة 

الـصراف اآللـي الـذي يـوفـر لـلناس فـرصـة سـحب املـال مـن مـاكـينة وضـعت 

فـي الـعاصـمة مـقديـشو. واخـتفت الـبنوك الـتجاريـة مـن الـصومـال فـي 

أوائـل تـسعينات الـقرن املـاضـي عـندمـا دخـلت 

الــــبالد فــــي حــــرب أهــــلية اســــتمرت نــــحو 20 

عـــــامـــــا ثـــــم تشهـــــد اآلن متـــــرد متشـــــدديـــــن 

إســـالمـــيني. يـــأتـــي هـــذا الـــتطور فـــي وقـــت 

يـحتاج الـصومـالـيون مـثل هـذه اآلالت ، بـحيث 

يـــعتمد نـــحو 40 % مـــن األســـر الـــصومـــالـــية 

على حتويالت العاملني في دول أخرى. 

نـــــــتيجة لـــــــتسحن الـــــــوضـــــــع 

األمـــني فـــي الـــصومـــال، بـــدأ املـــواطـــنون بـــاســـتثمار قـــطاع الـــصناعـــات 

وبـدأت الـصناعـات الـصغيرة تظهـر فـي الـصومـال مـن جـديـد. ويـقدر عـدد 

الـصناعـات الـصغيرة واملـتوسـطة الـتي انـشأهـا قـطاع اخلـاص خـالل الـسنوات 

األخـــيرة فـــي الـــصومـــال أكـــثر مـــن 50 مـــصنعا والـــتي تـــشمل الـــقوارب وخـــزانـــات املـــياه 

واملشـــروبـــات واألدوات الـــبالســـتيكية واإلســـفنج وتـــعليب األســـماك والـــصابـــون ومـــساحـــيق 

الغســيل وغــيرهــا.ومــن تــلك املــصانــع  وهــذه املــصانــع، مــصنع “ســوداكــينغ”  واحــد مــن 
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صرف آلي يف 
مقديشو

عودة الصناعات 



املــصانــع الــصغيرة الــتي مت إنــشاؤهــا مبــقديــشو هــذا الــعام، ويــنتج 11 مشــروبــا مــختلفا، 

بـعضها محـلي إضـافـة إلـى املـياه املـعدنـية. فهـذه املـصانـع اسـتطاعـت عـلى تـوفـير فـرص 

عمل لكثير من الشباب. 

عـاد مـعظم املـسؤسـسات احلـكومـية الـي الـعمل. بـدأت الـوزارات تـنتقل 

الي مقراتها الرسمية بعد إعادة بنائها وترميمها.  
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الدوائر احلكومية 

مصنع سوداكينغ يف مقديشو

مبنى القصر الرئاسي  القصر الرئاسي من الداخل

الرئيس يفتتح مقر وزارة الدفاع



ومـن أهـم املـعالـم احلـكومـية  فـي مـقديـشو الـقصر الـرئـاسـي، ومـبنى وزارة الـدفـاع و وزارة 

التعليم في حي زوبي، وزارة البريد  واالتصاالت. 

 فــي اآلونــة األخــيرة جتــري فــي الــصومــال عــمليات إعــادة إعــمار ملــا دمــرتــه 

احلـــرب األهـــلية. رغـــم محـــدوديـــة هـــذه الـــعمليات  الـــتي تـــنفذهـــا شـــركـــات 

أجـنبية وتشـرفـها احلـكومـة الـصومـالـية اال أنـها تـشكل أهـمية كـبيرة حلـياة 

املـواطـنني الـصومـالـيني الـذي ذاقـوا ويـالت احلـرب والـكوارث الـطبيعية. 

كـما أنـها تـعد مـؤشـرا قـويـا عـلى بـدايـة مـرحـلة جـديـدة لـلصومـال يـقطع الـصلة مـع املـاضـي 

األليم.  

يـتواصـل عـلى قـدم وسـاق مشـروع ضخـم إلعـادة بـناء وتـوسـعة مـطار آدم 

عـــــــــدي الـــــــــدولـــــــــي 

مبـــــقديـــــشو الـــــذي 

يـــــــفترض أن يـــــــصبح مـــــــن أكـــــــبر 

املـــــــطارات فـــــــي مـــــــنطقة الـــــــقرن 

األفــــــريــــــقي بــــــعد انــــــتهاء جــــــميع 

مراحل املشروع.  

ويهــــدف املشــــروع الــــذي اشــــرقــــت 

مـرحـلته األولـي عـلى اإلنـتهاء إلـى 

تــــــوســــــيع الــــــقدرة االســــــتيعابــــــية 

لــــــــلمطار ليتمكن مــــــــن اســــــــتقبال 

الطيران العاملية . 

تــعمل شــركــة فــافــوري الــتركــية الــتي تــنفذ املشــروع عــلى تــطويــر املــطار وفــقاً ألرقــى 

املـقايـيس الـعاملـية وضـمان أن يـكون قـادراً عـلى تـقدمي خـدمـات ذات مسـتوى عـاملـي تـلبي 

الطموحات اإلقتصادية للصومال.  
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إعادة بناء مطار 
مقديشو

 املبنى اجلديد ملطار مقديشو 

إعادة اإلعمار 
يف الصومال

رئيس الوزراء يضع حجر األساس 
ملشروع بناء املطار 

مدرج مطار مقديشو



خــــالل الــــسنوات الــــقليلة املــــقبلة، يــــتوقــــع أن يــــكون املــــطار كــــمطار رئيســــي لــــتنقالت 

املسافرين  من شتى اصقاع العالم وكنقطة عبور لرحالتهم احمللية والدولية. 

يســتوعــب مــطار ادم عــدي الــدولــي حــالــيا أكــثر مــن 40 رحــلة يــومــيا ،  بــينما كــان فــي 

السنوات املاضية يستوعب مجرد 4-3 رحالت يومية. 

تســلمت شــركــة “الــبيراك” الــتركــية قــريــبا، مــهام إدارة مــيناء مــقديــشو 

الـــدولـــي، ملـــدة 20 عـــامـــا، مـــن اجـــل تـــطويـــر املـــيناء لـــيواكـــب املـــوانـــئ 

احلديثة في العالم. 

تــقوم شــركــة الــبراق الــتركــية بــتزيــده مــيناء مــقديــشو الــدولــي مبــعدات 

وأجهـــزة مـــتطورة بهـــدف حتســـني وتـــطويـــر أداء املـــيناء لـــيحتل مـــكانـــته كـــوجـــهة نـــقل 

تضاهي املستويات العاملية في خدماتها ومرافقها.  

قـد تـوقـف مـيناء مـقديـشو عـن الـعمل بـعد سـقوط احلـكومـة املـركـزيـة، عـام 1991، ثـم 

أعـيد افـتتاحـه إبـان عـمل الـقوات الـدولـية حلـفظ السـالم عـام 1992 ، ثـم أغـلق مجـددا فـي 

عــام1995، عــقب خــروج الــقوات الــدولــية حلــفظ الســالم مــن الــبالد، ثــم أعــادت احملــاكــم 
اإلسالمية التي سيطرت على جنوب الصومال في عام 2006 افتتاحه مجددا. 

بحــلول عــام ۲۰۱٦ مــن املــتوقــع ان يشهــد الــقطاع الــصحي الــعام بــالــصومــال 

تــطورا مــلحوظــا. فــقد أطــلقت احلــكومــة الــصومــالــية فــي 21 مــارس مــن 

الـعام املـاضـي خـططاً اسـتراتـيجية جـديـدة لـلقطاع الـصحي ملـناطـق – جـنوب 
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ميناء مقديشو

توسعة ميناء 
مقديشو

مشروع 
الصـحة 

الرئيس يزور مسشتفي  مجلس الوزراء



وسط الصومال، بونت الند وأرض الصومال. 

 ويــتوقــع أن يــؤدي هــذا املشــروع الــصحي األول مــن نــوعــه فــي الــصومــال مــنذ أكــثر مــن 

عشـريـن عـامـا الـي التخـلي عـن نـظام الـرعـايـة الـصحية عـلى مسـتوى احلـاالت الـطوارئ الـذي 

كـان سـائـدا خـالل الـسنوات املـاضـية واالعـتماد عـلى نـظام الـرعـايـة الـصحية الـشامـلة الـذي 

ســيوفــر خــدمــات الــصحية األســاســية آلالف مــن األســر الــذيــن يــعيشون فــي املــدن الــكبرى 

بالبالد. 

فـي هـذا الـعام أعـيد فـتح مسـتشفى دكـفير، أكـبر املسشـتفيات فـي الـعاصـمة مـقديـشو، 

وذلك بعد إنتهاء عملية إعادة بنائه، وجتهيزه بأحدث التجهيزات الطبية. 

هــذه اخلــطوة  فــتحت نــافــذة أمــل واعــد لــلصومــالــيني، بــل وملــاليــني مــن ســكان مــنطقة 

الـقرن األفـريـفي، وبحسـب مـسؤولـني مـن احلـكومـة الـتركـية الـتي مـولـت هـذه املشـروع، فـإن 

املســــتشفى يــــعد ضــــمن أحــــدث املســــتشفيات فــــي شــــرق أفــــريــــقيا، وتــــتوفــــر فــــيه جــــيمع 

الـتخصصات الـطبية، واألجهـزة الـالزمـة ملـعاجلـة األمـراض اخلـطيرة، وسـيكون قـادرا عـلى سـد 

الفراغ الصحي في الصومال، وإغناء الصومالني عن العالج املكلف في اخلارج. 

بـدأ الـصومـال عـملية تـسجيل لـلمواطـنني فـى الـعاصـمة مـقديـشو 

إلـــكترونـــيا إلصـــدار شـــهادات مـــيالد وبـــطاقـــات هـــويـــة بهـــدف 

تــنظيم خــدمــات الــتعليم والــرعــايــة الــصحية، وغــيرهــا ألول مــرة 

بعد غياب دام أكثر من 20 عاما. 
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مشروع تسجيل املواطنيني 
إلكترونيا

مستشفى دغفير  صالة العلميات ملستشفى دغفير 

مراكز تسجيل املواطنني يف العاصمة مقديشو 



وفـــي إطـــار مشـــروع تـــؤمـــة مـــقديـــشو وإســـطنبول قـــامـــت شـــركـــة 

تـــركـــية بـــإعـــادة بـــتنظيف وتـــرمـــيم أهـــم الـــشوراع الـــرئيســـية فـــي 

مقديشو وبشكل يتناسب مع العواصم الدولية. 

 وهـذا املشـروع غـير صـورة الـعاصـمة الـتي كـانـت مـدمـرة وممـلوؤة بـالـقمامـات وفـتحت عـدة 

طـرق كـانـت مـغلقة بسـبب تـراكـم األوسـاخ فـيها األوسـاح. كـما سـاهـم املشـروع فـي حتـقيق 

اإلستقرار والسالم للمدينة. 

حتــولــت مــقديشــيو مــن أرض مــعارك إلــى مــديــنة يســتطيع ســكانــها 

اخلـــروج لـــيال لـــلتمتع بـــالـــطقس وممـــارســـة األلـــعاب دون خـــوف أو حـــمل 

سـالح. يـعود الـفضل فـي ذلـك إلـى مشـروع إضـاءة شـوارع املـديـنة مبـصابـيخ تـعمل بـالـطاقـة 

الشمسـية الـتي نـفذتـها بـلديـة مـقديـشو وبـتمويـل مـن الـنرويـج. هـذا املشـروع بـعث األمـل 

في نفوس سكان املدينة وزاد من أمنهم وازدهار أعمالهم. 

بـــعد غـــياب دام أكـــثر مـــن عشـــريـــن عـــامـــا، قـــامـــت بـــلديـــة الـــعاصـــمة 

الــصومــالــية مــقديــشو بــتركــيب إشــارات مــروريــة فــي مــقطع “حــواء 

تـاكـو” قـرب الـقصر الـرئـاسـي فـي الـصومـال كتجـربـة وتـدريـب لـلسائـقني 

اجلدد واملارة على االلتزام بقوانني املرور.  
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إشارات املرور تعود إلى 
شوارع مقديشو

مشروع إضاءة شوارع 
مقديشو

مشروع إعادة ترميم 
شوارع مقديشو



ويـــأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار بـــدايـــة مشـــروع تـــوفـــير إشـــارات مـــرور عـــلى مـــقاطـــع الـــعاصـــمة 

الصومالية املكونة من 54 مقطعا. 

فـقد شهـد مـلعب بـنادر ثـانـي أكـبر املـالعـب الـريـاضـية فـي الـصومـال عـملية 

بـناء وتـرمـيم بـتمويـل مـن االحتـاد الـدولـي لـكرة الـقدم (الـفيفا) حـيث اتنهـت 

مؤخرا اشغال تغطية أرض امللعب بالعشب الصناعي. 

جنـحت عـودة نـشاطـات مـلعب بـنادر فـي اعـادة روح األمـل فـي نـفوس املـعجبني بـالـكرة الـذيـن 

حــرمــوا فــي الــسنوات املــاضــية مــن املــتابــعة أو املــشاركــة فــي مــباريــات األنــديــة احملــلية، 

نتيجة الظروف األمنية  في البالد.   
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إعادة بناء املالعب  
الرياضية 

ملعب كـــونس يف مقديشو 



 

الــفن جــزء أصــيل مــن الــتراث الــوطــني، ومــن أهــم مــكونــات احلــضارة 

الـصومـالـية. وكـان الـفن قـبل انـدالع احلـرب األهـلية فـي الـصومـال يحـظي 

اهـتمامـا كـبيرا  مـن احلـكومـة والـشعب. وكـان الـكل يـتفانـي فـي حـفظ 

وصـنايـة كـل مـالـه عـالقـة بـاحلـضارة والـتراث. أنـشأت أكـامـية لـلفن وقـريـة لـلفن والـفنانـيني 

فـي مـقديـشو والـقريـبة مـن الـقصر الـرئـاسـي، وكـانـت الـصومـال مـن أولـى الـدول املـشاركـة 

في املسابقات اإلقليمية والدولية.  

وخـالل فـترة احلـرب تـعرض الـفن  حلـالـة مـن الـتهميش والـضياع بسـبب الـظروف األمـنية فـي 

الـبالد، لـكن بـعد أن وضـعت احلـرب األهـلية أوزارهـا وحتـسن الـوضـع االمـني بـدأ الـفن يـعود 

مــن جــديــد مــع عــودة الــفنانــني الــصومــالــيني إلــي بــالدهــم. كــما أعــيد افــتتاح املســرح 

الوطني، وتنظيم املسابقات الفنية.
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عودة الفن 


