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 وغنداالنفوذ االقتصادي للصوماليين في أ

 مقدمة

فريقيا ، حيث وفد ألى يوغندا خالل العهد االستعماري في إ وائل املهاجرين الصوماليينأقدم 

نه كان هناك جنود صوماليون ألى إلى يوغندا منذ ذالك العهد ،ويشار إمهاجرون صوماليون 

 مظلته.مع املستعمر البريطاني في يوغندا وعملوا تحت 

وائل الصوماليين وفدوا أن أللصرافة املحدودة ـــ شركة جامع ويشير مجمود جامع عبدي ـــ مدير 

لى يوغندا خالل القرن التاسع عشر ، وكان هؤالء هم الجيل األول للصوماليين الذي وصلوا إ

الجيل  نألى إكبير في مجال التجارة ، ويضيف  تاثير م هنه لم يكن هناك لأ إلى يوغندا ، إال

لى يوغندا خالل القرن العشرين وكان من بين هؤالء جده املسمى ) إ والثاني للصوماليين وفد

ي قبل االستقالل الصومالي عن أم 1956لى يوغندا عام إحسين عبدي مومن ( الذي جاء 

 ،سيس لبنة قوية للمجتمع الصوماليأن هذا الجيل نجح في تأاملستعمر ، ويرى محمود جامع 

سس بعض التجار الصوماليين مجال أوساهم في بدء التجارة الصومالية ورواجها ، حيث 

ن ألى إ ثم الحواالت والصرافات والنفط لفنادق واملطاعمانشئوا أاملواصالت والنقل ثم 

ن الجيل الثالث من الصوماليين أتطورت التجارة الصومالية بأنواعها املختلفة ، ويشير عبدي 

د الخمسة األخيرة ، وساهم هذا الجيل األخير في تطوير التجارة الصومالية وصل خالل العقو 

 .ليه اآلن من قوة وتأثير ونفوذ قوي في يوغنداإلى ما وصلت إوتوصيلها 



4 
 

وكان سالمية وتعليمية للجالية الصومالية في يوغندا، إز تأسيس مراكوتمكن الصوماليون من 

سالمي وكان املجلس إلى نشر الدين ال هم املراكز التي سعت أمن  مركز التوحيد االسالمي

دورا كبيرا في ارساء  هذا املركز ولعب الكبير الذي يجتمع فيه التجار واملواطنون الصوماليون ، 

 .سالمية في يوغندالقلب النابض لالمة الصومالية وال وجعله ا خويةوتقوية الراوبط األ دعائم 

نهم أقتصاد اليوغندي، حتى ماليين دور كبير في التجارة واالصبح للصو أ ،الحينومنذ ذالك 

ن التاجر الصومالي أمثلة هؤالء أشاركوا في بعض املراكز املهمة في املجتمع اليوغندي ، ومن 

حمد هو اآلن وزير املالية في مملكة مانغوا التي تحتوي العاصمة اليوغندية كمباال ، أعمر حاج 

 يسكنون في العاصمة كمباال واملناطق القريبة لها . ينوهي لقبيلة البوغنداي الذ

قطار العالم ألى جميع إوبعد انهيار الحكومة املركزية الصومالية وهجرة التجار الصوماليين 

ليها الصوماليون بما فيهم إهم املحطات والدول التي نزح أفريقيا ، كانت يوغندا من أخاصة 

لى إم من جديد هنا في يوغندا ، وتحولوامن نازحين التجار الصوماليون الذي استأنفوا تجارته

 .ونفوذهم القوي في االقتصاد اليوغنديتجار لهم تأثيرهم 

صبح للصوماليين شأن كبير في االقتصاد والتجارة عموما ، وسنحاول في هذه الدراسة ألذا 

ت التي اول املجاال نمعرفة خبايا الدور والنفوذ االقتصادي للصوماليين في يوغندا ، وسنت

سباب نجاح التجارة الصومالية ، والعقبات الصوماليون في مجال التجارة ، وأ يسيطر عليها

 التجارة الصومالية في يوغندا.تواجه التي 

 وسيكون ذالك كالتالي:

 القطاعات التي يسيطر عليها الصوماليون في مجال التجارة اوال: 

يسيطر عليها الصوماليون ولهم تأثير واضح هم القطاعات التجارية التي أسنتناول فيما يلي 

 ردها فيما يلي: و وسن ،عليها
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 مجال الصرافة والحواالت . 1

عموما ، حيث برع بها يعد مجال الصرافة والحواالت من املجاالت التي اشتهر الصوماليون 

 صبحت من املجاالت التي حققوا فيها نجاحا باهرا.أالصوماليون فيها و 

جميع املؤسسات الحكومية  االحكومة املركزية الصومالية ، سقطت معهنه بعد سقوط أ إذ

ي وجود بعد سقوط أبما فيها املؤسسات املالية وخاصة البنك املركزي حيث لم يعد له 

خرى لتفادي وتجاوز هذه أيجاد حلول إلى إالحكومة املركزية ، لذالك سعى الصوماليون 

 املشكلة.

، لة البنكت والصرافات الصومالية التي تبوأت مز  ومن هنا جاءت فكرة تأسيس الحواال 

قطار العالم سواء  في أن يفتحوا مكاتب لهذه الحواالت في معظم أواستطاع الصوماليون 

يجذبوا انتباه ن أاوروبا وامريكا واستراليا وآسيا وافريقيا ، واستطاعوا من خالل هذه الحواالت 

لصومالية ، حيث وجدت شعوب هذه الدولة ضالتهم في الحواالت خرى غير ااالمم األ 

 .قطار دول شرق افريقيا خاصةأمانة وبوصولها الى جميع الصومالية التي تتسم بالسرعة واأل 

كثر املستخدمين لهذه أ وشعب جنوب السودان من ،واالرتيريون ، االثيوبيون ، ويعد الكينيون 

لى بلدانهم التي إموالهم عبر هذه الحواالت أن يرسلوا أهم مكانإن بأالحواالت الصومالية ، حيث 

 يوجد ملعظمها فروع في جميع واليات هذه البلدان.

وفي يوغندا يعتبر مجال الصرافة والحواالت من املجاالت التي يسيطر عليها الصوماليون، والتي 

 ثروا من خاللها على االقتصاد اليوغندي.أ

ن هذه أ يرى  (kahــــ مسؤول في شركة كاه للحوالة) م ورساالستاذ شافي آدبلة مع وفي مقا

رسال والتسليم ملئات اآلالف من الحواالت تدر دخال كبيرا على يوغندا من خالل عمليات ال 

الدوالرات التي تستخدمها هذه الحواالت ، وتدر هذه االموال النفع العام على يوغندا عموما 
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وتستفيد الحكومة اليوغندية من خالل الضرائب التي  حيث تستخدم هذه االموال في يوغندا ،

 تفرضها على هذه الحواالت .

ن تتصرف بهذا الشكل القوي هو سهولة أنه مما سهل لهذه الحواالت أشار االستاذ شافي او 

وشروط والتسهيل لهم بمزاولة هذه املهنة دون قيود  ،التعامل اليوغندي مع الصوماليين

ن تحصل على أنه يمكن لهذه الحواالت أعقيمة ومضرة ملصالح هذه الحواالت ، حيث 

 التصريح والترخيص اذا الت مت بما يتطلبه القانون اليوغندي.

نشطتها بالطرق املشروعة، ولهذه أحوالة صومالية تقوم ب 15ويوجد في يوغندا ـــ حاليا ـــ حوالي 

صحاب هذه الحواالت مناقشة القضايا التي أاللها الحواالت جمعية عامة يتمكن من خ

 تخصهم .

ملحدد لى املكان اإيصالها إرسالها وإوتتسم هذه الحواالت بسرعة ارسالها لالموال املطلوبة 

ماكن فروع ـــ كما اشرنا ــــ الى األ  ذالك ألن معظم هذه الحواالت لهاليه ، و إن تصل الذي يراد أ

 موال.األ إليها هذه ن تصل أاملراد 

ن هناك بعض أ (Tajعمر شيخ علي ـــ وكيل شركة تاج للحوالة )يرى  ،اال أنه ورغم ذالك

هم هذه العقبات أالصومالية ، ومن  والصرافات العقبات والتحديات التي تواجه الحواالت

في هذا املجال وخاصة في مجال الصرافة التي يتحكم  ودالتنافس الحاد بين الصوماليين والهن

الهنود بالسوق ، ومما يساعد الهنود في هذا املجال هي قوة اتحادهم والخبرة والدراية التي  فيها

كثر من الصوماليين ، وقربهم للحكومة اليوغندية ، نظرا ألن للهنود تأثير واضح أيتمتعون بها 

ن لهم ممثلين في البرملان اليوغندي وبعض من أوكبير على السياسة واالقتصاد اليوغندي ، و 

يضا هي أدوائر الحكومة بينما ال يتمتع الصوماليون بهذه الخاصية ، ومما يواجه الصوماليين 

 هذه الحواالت . إداراتضعف ترابطهم والتنافس بين بعض التجار خاصة بعض 
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حد املجاالت أحواالت نه وبالرغم من هذه الصعوبات والتحديات يعد مجال الصرافة والأال إ

ماكن التي افتتحوا فيها هذه املهمة لدى التجار الصوماليين والتي يسيطرون عليها في معظم األ 

 الحواالت ومنها يوغندا.

 

 

 مجال النفط . 2

هم املجاالت التجارية التي تعمق فيه الصوماليون وساهموا فيها بقوة أط من مجال النف

هم املجاالت التي أثر فيها الصوماليون بوضوح أصبح من أحتى واستثمروا فيها بأموال طائلة ، 

 على االقتصاد اليوغندي.

ن الشركات أـــ الخبير في شركات النفط الصومالية ــــ  عبدي خدر علي طوحويرى االستاذ 

ط الطيران و نفأاو الغاز الطبيعي  نواعه سواء كان البترولأط بجميع الصومالية تستورد النف

هم الشركات املستوردة للنفط باالضافة الى شركات أمن (aaasوتعد شركة هاس )الجوي ، 

 وحريد(OiyymCc)والومبك  (Cit moil()وسيتي اويل (ayaka ams) عين شمس

(areas) شري(reike)  في جميع الواليات اليوغندية  ن لهذه الشركات فروعأ، حيث الصومالية

 وللشركات واالفراد.ر فيها بمجال النفط وتبيعه للمجتمع مثتست

ن هناك املئات من الشباب الصوماليين والذي يعملون في هذه الشركات بأويضيف علي طوح 

ة ، حيث تمكن لهم هذه الشركات من الحصول على فرص عمل ، باالضافة الى مالضخ

ن الشركات أ على العاملين اليوغندين الذين يعملون في هذه الشركات ، ويشدد على طوح

بالعمال والرفق لهم وتحسين معاملتهم  ورعاية لصومالية تتسم بسياسية الترحيبالنفطية ا

 فضل طريقة ممكنة.أمورهم الصحية ومساعدتهم بأوتامين 
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هم أرباح طائله ، وهو من بأفي مجال النفط  وتستفيد هذه الشركات من خالل االستثمار 

 الرواد في هذا املجال.من صبحوا أى مواال وتقدموا فيها حتأاملجاالت التي جنى الصوماليون منها 

 .وزامبيا لى كل من جنوب السودان ورواندا والكونغوا وبرونديإويوصل الصوماليون النفط 

ال انه يوجد منافسة حادة في املجال بين إورغم ان للصوماليين باع كبير في مجال النفط 

والتي العاملية  (Ctoao)توتل( و Crka)شيل الصوماليين وبعض الشركات االخرى مثال شركات 

فريقيا فقط أو أنها شركات عاملية ليست محصورة في يوغندا أتتمي  عن الشركات الصومالية ب

كات األخرى، اال أنه ما يجذب نظامها الخاص وتعاقداتها مع الشر بل هي شركات عاملية لها 

تي تتصف بها الشركات مانة الالشركات النفطية الصومالية هي األ  لىإانتباه املشترين والزبائن 

 هذه الشركات. إدارةوالتعامل الطيب الذي يتلقونه من 

ن أ وتستفيد الحكومة اليوغندية من خالل الضرائب املفروضة على هذه الشركات ، حيث

ضافة الى الضريبة العامة على إ في هذه الشركاتهناك ضريبة مفروضة على كل شخص عامل 

 طائلة في مي انية الحكومة اليوغندية. موالأن تدر أمما يساهم في  الشركة

 والنقل  مجال املواصالت .3

سسوا مكاتب ووكاالت أحدى املجاالت التي برع فيها الصوماليون ، حيث إهذا املجال هو 

فريقيا عموما وفي يوغندا إانشاء هذه الوكاالت في إوكانوا األوائل في  لسيارات املواصالت والنقل

 . خصوصا

يونس طاهر ـــ عامل في احدى الشركات الصومالية في يوغندا ــــ ان بعضا من ويشير عبدالغني 

دول شرق افريقيا في شخاص املتجولين التجار الصوماليين اسسوا وكاالت لنقل املسافرين واأل

ويضيف ن للصوماليين مكاتب للمواصالت في كل من كينيا ويوغندا وجنوب السودان ، أحيث 

 (.aro atteO)( mat roayهم هذه الوكاالت وكاالت )أن أ
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دخال البضائع إالشحن و  شخاص ، بل تتعداه الىوال يقتصر دور هذه الوكاالت على نقل األ

، او التي يصدورنها الى الدول املجاورة ليوغندا التي يحتاجها التجار الصوماليون داخل يوغندا

لى إكينيا جل نقل البضائع من أخصصة من مضخمة وعربات  سياراتن لهذه الوكاالت أحيث 

 .خرى فريقية األ لى البلدان ال إو  يوغندا

مواال طائله خالل هذه العمليات التي تقوم بها من خالل نقل أوتستفيد هذه الوكاالت 

 .لى خارجهاإو  لى داخل يوغنداإشخاص واملسافرين ومن خالل نقل البضائع األ

وتستفيد يوغندا من خالل الضرائب التي تفرضها على هذه الوكاالت حيث تدر بالنفع العام 

 موال طائلة من هذه الضرائب.أعلى  في يوغندا وتساهم في حصول الحكومةعلى الدخل العام 

 بعض املجاالت األخرى  .4

ها فيما مض ى، بل ناهذه املجاالت السابقة التي تناوليوغندا ب فيالصومالية التجارة قتصر توال 

نه قلما يوجد مجال من مجاالت أن نقول أكثر من ذالك ، حيث بامكاننا ألى ما هو إ اتتعداه

 التجارة في يوغندا لم يشارك الصوماليون فيها .

صناف من خرى من التجارة التي يتاجر بها الصوماليون ، ومن هذه األ أصناف ألذالك يوجد 

نه يوجد محالت كبيرة ومتوسطة للصوماليين في أحيث  استيراد وشراء البضائع التجارة 

يوغندا يبيعون فيها هذه البضائع سواء كانت مأكوالت أو مشروبات او ملبوسات ، ويجد هذا 

ن أاملجال اقباال كبيرا لدى الشباب الصومالي والذي لم يبلغوا بعد درجة التاجر الغني، حيث 

دن اليوغنداية يسعون الى تاسيس دكاكين معظم الشباب الصوماليين املتواجدين في امل

كبير حيث  بإقبال، ويتمتع هذا املجال  من البضائعومحالت تجارية يبيعون فيها ما يمتلكون 

ليه في هذه الدكاكين إليه الكثير من املواطنين اليوغنديين والذين يجدون ما يجتاجون إيتوافد 

 واملحالت.
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ن بعض التجار الصوماليين أويضيف الشيخ حسين محمود جمعالي ـــ تاجر صومالي في كمباال ــــ 

لى الدول املجاورة ليوغندا مثل جنوب السودان ، إرسالها إفي مجال استيراد البضائع و  يعملون 

لى جنوب السودان السكر والزيت واالرز والصابون حيث يبيع إومن البضائع التي ينقلونها 

وماليون هذه البضائع في مدن جنوب السودان ، ويعتبر الصوماليون بارعين في هذا املجال الص

 ويساعدون شعب جنوب السودان على الحصول على البضائع التي يحتاجونها.

صناف الطعام املعروفة لدى أيضا املطاعم الصومالية التي توفر معظم أومن هذه االصناف 

ن لها سوقا ألى الفنادق الصومالية في يوغندا ، حيث افة إوغنديين والصوماليين ، باالضالي

 ورواجا كبيرا هنا في يوغندا.

شعبية كبيرة وسمعة طيبة داخل  يهان الفنادق الصومالية لدىأعبد الغني يونس طاهر   يشير و 

كان آمنة ومحصنة من عمليات امأيوغندا ، ألن املواطنين والز الء يعتبرون هذه الفنادق 

وغندا ، حيث خرى في يا بعض الز الء في بعض الفنادق األ والخيانة التي قد يتعرض لهاالحتيال 

 هممانة ويتحلون بها ويكرمون الزبائن والضيوف وبذل كل الجهود لتكريميتسم الصوماليون باأل 

 مانة امتعتهم وممتلكاتهم خالل سكنهم في الفنادق الصومالية.أوتشريفهم والحرص على 

 ح التجارة الصومالية في يوغندااسباب نجا ثانيا:

ها بالتفصيل اوبعد ان سردنا النجاح الباهر الذي حققه الصوماليون في املجاالت التي تناولن

فيما سبق ، سنشير فيما يأتي االسباب التي أدت الى نجاح التجارة الصومالية والعوامل التي 

 ساعدتها على ذلك ، وسيكون ذالك كالتالي:

 سهولة دخول الصوماليين ليوغندا . 1

الشعب الصومالي بعد انهيار بهم الدول التي رحبت أيعد يوغندا ـــ كما اشرنا سابقا ــــ من 

ن دخول يوغندا ليست بالشكل العسير للصوماليين عموما ، حيث أحكومته املركزية ، حيث 
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، بينما تمتنع دول نديةبالحصول على التأشيرة اليوغ تسمح يوغندا لحامل الجواز الصومالي

عطاء حامل الجواز الصومالي بتأشيرتها أو تقرر ملن يطلب التأشيرة إجل أخرى باملنطقة من أ

 جل الحصول على التأشيرة.أنفاق رشوة من إوفي بعض البلدان ب ،ت صعبةءاباملرور بإجرا

ى ورقة ن الحكومة اليوغندية تسهل للصوماليين الحصول علأيضا من املهم تناوله هنا أ

ليه ، ولم تقيد الحكومة اليوغندية بالحاصل إن الحصول عليها سهل الوصول أاللجوء ، حيث 

ن يتواجد في املناطق املخصوصة لالجئين بل اتاحت له حرية العيش في بأعلى ورقة اللجوء 

 تاحت له حرية العمل واالستثمار بالبلد.أجميع مناطق يوغندا، و 

موالهم الى أة ، وحولوا جزءا كبيرا من رؤوس يهذه الخاصلذالك استفاد الصوماليون من 

 وقاموا باعمال تجارية ناجحة داخل يوغندا . ،يوغندا، ونجحوا في تأسيس شركات

إلى يوغندا من أجل مريكا أو أوربية وقد رجع كثير من التجار الصوماليين املغتربين في الدول األ 

والتعامل الطيب الذي يلقاه الصوماليون من الحكومة  االستفادة من هذه الوضعية املمي ة 

لى يوغندا ودخلوا في املشاريع واملجاالت التي إسهمهم أاليوغندية ، لذالك حولوا كثيرا من 

 ذكرناها سابقا.

ن بعض التجار أويضيف الكاتب واألكاديمي الصومالي عبدالفتاح شيخ محمد محمد ) مثقف( 

وضاع إلى يوغندا بعد تدهور األ موالهم أءا كبيرا من رؤوس الصوماليين في كينيا حولوا جز

غالق إنية في كينيا وبعد استهداف التجارة الصومالية في كينيا من مضايقات للتجار و ماأل 

وذالك بعد حدوث عمليتي ويست غايت والهجوم على ،رافات الصوماليةللحوالات والص

لى يوغندا والتي إبعض هؤالء التجار  جامعة غاريسا التي راح ضحيتها العشرات ، لذا تحول 

 وجدوا فيها بابا متسعا لتجارتهم.



12 
 

ن طبيعة املجتمع اليوغندي وحسن تعامله مع التجار واملواطنين أويشير عبدالفتاح 

ثراء التجارة الصومالية في يوغندا وتمكنها إدورا كبيرا في  لعب الصوماليين املقيمين في يوغندا

ال يمي ون الصوماليين  ينن اليوغنديأليه اليوم ، حيث إلى ما وصلت إمن الوصول 

احتراما ، وقد وجد الكثير من  لهمنما بالعكس يرجبونهم ويكنون إواليضايقونهم في تجارتهم و 

 بوابها للعمالة اليوغندية.أفرص عمل من الشركات الصومالية التي فتحت  يناليوغندي

 

 

 ر الصوماليجااالمانة لدى الت. 2

نه قلما أهم الصفات التي يتمي  بها الشخص الصومالي عموما هي صفة األمانة ، حيث أمن 

خرى للصوماليين دى الشخص الصومالي ، وقد شهدت األمم األ يوجد صفة الخيانة والتحايل ل

 مانة التي يتحلى بها الصوماليون.نهم رأو التعامل الطيب واأل أهذه الخاصية ، حيث 

مانة لذالك نجح الصوماليون في استقطاب سلم الناجح صفة األ هم صفات التاجر املأومن 

الشعوب وقبول هذه الشعوب للتجار الصوماليين والسماح لهم بمزاولة مهنة التجارة بالطريقة 

 .والتعامل معهم بطريقة شفافة ونزيهة ومحترمة الصحيحة والقيمة

 وسرعة التواصل مع الشعوب االخرى  النشاط. 3

الصومالي من الشعوب النشطة واملخترعة ، حيث يتمي  هذا الشعب منذ القدم يعد الشعب 

حداث الجارية بدءا من العالقات بين عالم الخارجي ومسايرة الواقع واأل بعالقاته القوية مع ال

 وربية.ة العباسية والعثمانية والدول األ الصوماليين والدول
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جدون في اماكن معينة حيث يتو يلبثون في أ شعب كثير التنقل والحركة ال  ن الصوماليينأوبما 

 ن يخترع ويبدع وخاصة في مجال التجارة.أل الشخص الصومالي و جميع اقطار العالم ، لذا يحا

حدثوا مشاريع تجارية أشرنا ، و أحيث حقق الصوماليون في هذا املجال نجاحا باهرا كما 

ية بالذات شعوب شرق ضخمة للشعوب التي وصلوا اليها وخاصة شعوب املنطقة االفريق

افريقيا ، حيث استثمروا في مجاالت عدة ومكنوا لبعض من هذه الشعوب تعليمهم كيفية 

 صبحوا الشعلة الحقيقية لهذه الشعوب.أالتجارة و 

 التكافل والصدقات . 4

ن أ% ، حيث 100يعتبر الشعب الصومالي من الدول القليلية التي تكون فيها نسبة االسالم 

ن تصل الى أي دين يمكن لها أالى إة تنتمي يقلأالصومال بلد جميع ابنائه مسلمون ، وال توجد 

 نسبة معلومة.

سالمية القيمة والنبيلة ، ويعد الشعب خالق ال لذالك دأب الصوماليون منذ الصغر على األ 

 الصومالي من الشعوب امللت مة بالدين االسالمي .

، بها الصوماليينهم القضايا واملمي ات التي تمي  أالصوماليين من لذا يعتبر قضية التكافل بين 

لى تشغيل إصومالي يسعى التاجر الن أ، حيث اقربائهأو  وتهخأويسعى الصومالي دائما الى كفالة 

 حتى يتمكنوا من الحصول على تجارتهم الشخصية. االقرباء والعاطلين عن العمل

ن الذين فروا من الحروب يان الصوماليأالل صال من خأتت فكرة الحوالة الصومالية أو 

لى هذه البلدان والعمل فيها إن تمكنوا من الدخول أ بعدلى بلدان العالم ، إة الصومالية هلياأل 

صبحت ألذالك روجت هذه الحواالت و  ،قربائه في البلدن يرسل بعض املال ألأراد كل منهم أ، 

 بالطريقة املثلى. فيها الصوماليون ية ، وتكافل لها فروع في جميع املناطق الصومال
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يذمون  ن الصوماليينأا الصوماليون ، حيث هم املجاالت التي يحبهأمجال الصدقات من  ويعد  

ن ينفق من ماله ، لذا يحرص التاجر الصومالي على النفقات العامة أالبخيل الذي ال يحب 

 ، هللا والصدقات في سبيل

لتوحيد فانه للجالية الصومالية مسجد يسمى مسجد الياــــــ ـــــــ حاوبما انني اعيش في يوغندا 

ام ويعلن عن وجود فقير أو مسكين في البلد يحتاج الى املساعدة وعقب دبر كل صالة يقوم الم

جل مساعدة هؤالء املساكين ، وينفق والتجار الصوماليين يتسابقون من أفترى الصوماليين ،

يمانهم باملسؤولية سالمية في يوغندا ويبنون املساجد ل الصوماليون على املراكز الدعوية ال 

 امللقاة على عاتقهم.

 امام التجارة الصومالية في يوغندا العقبات ثالثا:

فانه ايضا يوجد هناك تحديات رنا النجاح للتجارة الصومالية في يوغندا ، بما اننا اش

التجارية ، وسنتناول فيما يلي ات ومعوقات واجهت التجار الصوماليين خالل مسيرتهم وصعوب

 بعض
 
 من هذه العقبات : ا

 عدم الخبرة لدى التجار الصوماليين . 1

عموما بما فيهم  شكاليات الرئيسية التي تواجه التجار الصوماليينشكالية من ال هذه ال  تعد  

 ة التجارة .نخالل مزاولتهم مله في يوغندا التجار الصوماليين

الصوماليين ال يتمتعون بخاصية الخبرة والدراية الكافية واملطلوبة ن معظم التجار أحيث 

 للتجارة ، والكثير منهم لم يحصلوا على التعليم الكافي .

نهم ال يتمتعون بالتعليم أهل البدو والريف و أالصوماليين بأن معظمهم من بنه يوصف أوبما 

لم يكونوا على دراية كافية بهذه ن التجار الصوماليين الذي زاولوا مهنة التجارة ، فإالكافي 
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خرى ، أالتجارة ، حيث تعرض الكثير منهم لعمليات االحتيال والخيانة من قبل شعوب دول 

 الن التجارة الحالية تستلزم الكثير من الحداثة والدارية في مجال الحوسبة والتكنولوجيا.

بالتجارة بطريقة حسن فالس نتيجة دخولهم حاالت ال  من التجار الصوماليين وقد شهد كثير 

 النية وحبهم لها دون معرفة كثير من خباياها.

ثراء إن هناك مثقفون صوماليون ساهموا وشاركوا في أومن املالحظ في اآلونة االخيرة نه إال أ

وتحديث التجارة الصومالية في هذه البلدان التي تفوق الصوماليون فيها بالتجارة، وساهمت 

لية في هذه البلدان ومنها يوغندا، التي التجارة في انجاح التجارة الصوماخبرتهم ودرايتهم لعلم 

من املثقفين واملدراء الصوماليين لهذه الشركات التي يملكها  يتواجد فيها حاليا املئات

لى السقف والطموح العالي للتجار إن هذه املحاوالت لم تصل بعد أالصوماليون ، رغم 

 الصوماليين.

 يق بين التجار الصوماليينعدم وجود تنس . 2

نية على القبلية والتعصبية الى تأثر ساهمت االوضاع السياسية الصومالية الضعيفة واملب

لم يتمكنوا بعد من اعادة االمن واالستقرار  وماليين بها ، فكما ان الصوماليينالتجار الص

لبلدهم والتوحد من اجل صومال موحد ومستقر ، فشل التجار الصوماليون في تقوية روابط 

 االخوة والتعاون الحقيقي بينهم .

فترى الكثير من املنازعات واالختالف بين التجار الصوماليين في املنطقة عموما بما فيها يوغندا 

جمعية عامة توحد التجار والتجارة الصومالية في يوغندا تقوم من اجل  يوجد ، فإلى اآلن ال 

املصالح الصومالية ومن اجل مصالح هؤالء التجار وحماية تجارتهم ، والتاثير على السياسية 

 االقتصادية في يوغندا نظرا لضخامة التجارة الصومالية في يوغندا.
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جالية أو جمعية للتجار الصوماليين في يوغندا اال وقد حاول بعض التجار الصوماليين تأسيس 

 بين التجار انفسهم. اتان هذه املحاوالت باءات بالفشل نظرا لالحتكاكات واالختالف

 وتشابه مجاالت االستثمار التنافس غير املحمود بين التجار الصوماليين. 3

ن التنافس أحيث  هم املبادئ االقتصادية في علم التجارة ،أيعد مبدأ التنافس الشريف 

 نفسهم وللشعب وللتجارة نفسها.جار يجلب املنفعة العامة للتجار أالشريف بين الت

ن بعض التجار الصوماليين فهموا عكس ذالك ، وباتوا يمارسون أن الش يء املالحظ أال إ

، حيث يضع بعض التجار العراقيل لبعض التجار الصوماليين  التنافس غير املحمود في التجارة

 ن يتعرضوا للخسارة بأي ثمن كان.أال تنجح تجارتهم و أجل أمن 

 لى تنافر بين التجار الصوماليين وكره البعض لبعضهم اآلخر .إوقد أدت بعض هذه الحاالت 

لى إ ليها لذا يسعون إبالدول التي وفدوا على السوق   ويسعى بعض التجار الصوماليين االحتكار 

العراقيل لها حتى  ون خرى على رخصة العمل ويضعأو شركة صومالية أي تاجر أعدم حصول 

 . اتيتم افشال هذه الشرك

ن أ ) تشابه مجاالت االستثمار(حيثبـشياء املعابة على التجار الصوماليين ما يسمى ومن األ 

لى تقليده والعمل على إالتاجر نجح في مجال معين يسعى  اهن اخأالتاجر الصومالي ملا يرى 

فالس اخيه والعمل على إلى إن يأتي بما يحتاجه السوق بل يسعى ألى إ تقليل ربحه ، فال يسعى

 لى خسارة االثنين وعدم ربحهما بالطريقة املطلوبة.إنفس ما يعمله مما يؤدي 

 . الضرائب العالية 4

في يوغندا الضرائب العالية املفروضة على الصومالية من الصعوبات التي تواجه التجارة 

 الصومالية في يوغندا.التجارة والشركات 
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ن الحكومة أحيث يرى الكاتب واألكاديمي الصومالي عبدالفتاح شيخ محمد محمد )مثقف( 

اليوغندية تفرض على التجارة الصومالية في يوغندا ضرائب عالية ، نظرا ألن يوغندا التتمتع 

هم ميناء أمباسا م ءلى الستيراد من املوانئ الكينية ، ويعد ميناإباملوانئ البحرية لذا تضطر 

وكذالك التجار الصوماليين الذي يستوردون تجارتهم من املوانئ  ،تستورد من خالله يوغندا

الكينية،  لذا تفرض الحكومة اليوغندية ضرائب مرتفعة على التجارة الصومالية املستورة من 

دخل صحاب الأوخاصة التجار الصوماليين كينيا مما يؤثر سلبا على التجارة الصومالية 

صحاب رؤوس االموال القليلية ، ومما ينعكس سلبا على نسبة الفائدة التي أو أاملحدود 

 يتحصل عليها التجار الصوماليون.

 الدراسة: الصةخ

 ن نستنتج من هذه الدراسة:الدراسة يمكن لنا أختام وفي 

صبح للتجار أوحققت نجاحات باهرة ، و تطورت  في يوغنداأن التجارة الصومالية . 1

 قتصاد اليوغندي.الصوماليين نفوذ كبير في ال

مامهم  ساهم في نجاح أن التعامل اليوغندي الطيب مع الصوماليين وفتح باب التجارة أ. 2

سالمية النبيلة التي تعامل بها إلى القيم األخالقية ال ضافة التجارة الصومالية في يوغندا بال 

لصوماليين ونجاحهم في الترويج لتجارتهم الصوماليون مع الشعب اليوغندي وسرعة ونشاط ا

 في يوغندا.

صحبوا أ. شارك الصوماليون في معظم املجاالت التجارية وحققوا فيها نجاحا ملحوظا ، و 3

و مجال النفط أروادا في معظم هذه املجاالت سواء كانت في مجال الصرافات والحواالت 

لك من املجاالت التي تضمنتها إلى غير ذوالبترول ومجال املواصالت والنقل واستيراد البضائع 

 الدراسة.
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صبحت أالكثير من املشاكل والصعوبات ، حيث  تواجه.   التجارة الصومالية في يوغندا 4

مام التجارة الصومالية في يوغندا أالخبرة االقتصادية الضئيلة عند الصوماليين عائقا 

لهم باع طويل في التجارة وكانوا  نوالذي لى التنافس الشرس بينهم وبين التجار الهنودإباالضافة 

 لى يوغندا.إقدم من الصوماليين في دخولهم أ

لى تاثر التجار الصوماليين بها ، فاصبح إاع السياسية الراهنة في الصومال . ساهمت األوض5

 .واجهتهم في يوغنداهم الصعوبات التي أالتفرق وعدم وجود تنسيق قوي بينهم من 
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