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تمھید:  

أصبح المتحف الوطني الصومال بعد االطاحة بالنظام العسكري عام 1991 أحد 
ضحایا الحرب واالنفالت األمني وتعرض لعملیات نھب ممنھجة، حیث تم سرقة قطع 
ثریة ثمینة تعود تاریخھا إلى آالف السنین وشھود بعض تلك القطع تباع في مزادات 
علنیة وسریة في العاصمة الكینیة نیروبي ومدن أخرى عربیة وغربیة، كما تم تدمیر 
بعض اآلثار الصومالیة القدیمة في المتحف وتھشیمھا من قبل أشخاص جھالء دخلوا 
المدن قادمین من البوادي واالریاف بعید الحرب األھلیة أو من قبل أشخاص یحملون 
أفكارا دینیة متطرفة، فقاموا فور سقوط النظام ودخول البالد في الفوضى بجمع عدد 
من المقتنیات الثمینة في المتحف ومن ثم تدمیرھا تحت حجة تعارضھا مع الشریعة 
االسالمیة.  لكن بعد سنوات من العجاف التي عانھا المتحف القومي الصومالي ، 
یستقبل الیوم  مرحلة جدیدة مفعمة باآلمال والتحدیات، حیث یجرى في الوقت الحالي 
على قدم وساق مشروع طموح إلحیاء المتحف وعمل متواصل من اجل إستعادة 
المقتنیات والقطع األثریة المنھوبة اال أن ھذا المشروع یواجھ عددا من التحدیات 
أبرزھا األمن وقلة التمویل وضعف الكفاءات والخبرات الالزمة إلستعادة اآلثار التي 
كانت في المتحف باإلضافة إلى النظرة السلبیة التي الیزال ینظرھا البعض إلى 
المتحف ودوره في بناء المجتمع، وفي ھذه التقریر نتناول تاریخ  المتحف الوطني 
الصومالي والمراحل التي مر بھا مع ذكر تفاصیل حول القطع االثریة التي كانت في 
المتحف،  كما نتطرق إلي عملیات النھب والسرقة التي تعرض لھ والجھود الرسمیة 
والشعبیة  التي تبذل حالیا إلعادة بناء المتحف واحیاء نشاطاتھ االجتماعیة المتختلفة في 

ظل تحدیات أمنیة ومالیة قد تعیق تلك الجھود ، وتقلل نتائجھا في المستقبل. 

المتاحف… أھمیتھا ودورھا في حفظ تراث األمم  
بطبیعة األحوال تعتبر المتاحف من أھم األماكن التي تحفظ تراث الشعوب وتاریخھا 
مما یكسبھا أھمیة خاصة إذ یفد إلیھا  مختلف شرائح المجتمع وذلك بغرض التعلیم أو 
التّرفیھ أو البحث العلمي وغیر ذلك من األغراض التي یحققھا المتحف. وبناء على 
الخدمات واألغراض التي یحققھا المتحف، قامت منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم 
والثقافة بتحدید تعریف للمتحف ذكرت فیھ بأّن المتاحف "مؤسسات دائمة ال تتوخى 
الربح، تعمل لخدمة المجتمع وتطویره، وھي مفتوحة أمام الجمھور وبإمكانھا إمتالك 
اإلثباتات المادیة للسكان وبیئتھم وحفظھا، وإجراء البحوث بشأنھا ونقلھا وعرضھا 

ألغراض خاصة باألبحاث والتعلیم والترفیھ”(1). 
ویعّد متحف األشمولیان في جامعة أكسفورد بلندن أول متحف افتتح للجمھور، وكان 
( 2) ثم تتابعت عملیات  1افتتاحھ في عام 1683م في مبنى یشغلھ اآلن تاریخ العلوم

1  مجلة املتحف الدولي : مجلة فصلية تصدر عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)  العدد 3 - يوليو-
أغسطس 2000
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تأسیس المتاحف وافتتاحھا حتّى وصلت حسب سناء السعداني التي ذكرت في دراستھا 
بعنوان المتاحف"ذاكرة الشعوب الحیة وتراث اإلنسانیة الخالد"  والتي نشرت على 
موقع ھیئة االستعالمات المصریة في 13/مایو/2017م، ذكرت فیھ أن عدد المتاحف 
في العالم یصل إلى ما یقارب 55 ألفا من المتاحف في مختلف بلدان العالم، وأن 35 
ألفا من ھذه المتاحف الموّزعة على 145 دولة في العالم تشارك في احتفاالت الیوم 
العالمي للمتاحف والّذي یوافق الیوم الثامن عشر من مایو من كل عام منذ 1977م. (3) 
وتظھر أھمیة المتاحف في كونھا مستودعا للتراث الثقافي والتاریخي لألمة، ومصدرا 
للتّزود من المعارف والعلوم التاریخیة والثقافیة للباحث، كما أنھا تشّكل مكانا لمن أراد 
الترفیھ والتنزه وذلك باطّالعھ على إنجازات األقدمین التي یستطیع من خاللھا أن 

یستوحي طرائق تفكیرھم في مواجھة صعوبات الحیاة وإدارتھا. 
وتتعدد أنواع المتاحف في الّدولة الواحدة وذلك حسب عراقة تاریخھا، وقّوة تأثیرھا في 
الحاضر كما في الماضي، ومن أھم أنواع المتاحف: المتحف الوطني الّذي تملكھ الدولة 
والتي تحافظ من خاللھ ذاكرة األمة وتراثھا الثقافي، والمتحف الفني الّذي ھو عبارة 
عن متحف یحفظ األعمال الفنیة التي یقوم بھا الفنانون المشھورون، والمتحف العلمي 
الّذي یحتفظ بالمخطوطات والوثائق العلمیة النادرة والتي تساعد الباحثین في التراث 

الثقافي لألمم في بحثھم العلمي، وغیر ذلك من األنواع. 

تاریخ المحتف الوطني الصومالي … محطات ومراحل 
یعود تاریخ المتحف القومي الصومالي إلى عھد حكم العمانیین في عام 1872م، 
وكان واحدا من أقدم المتاحف في أفریقیا - جنوب الصحراء الكبرى وأول متحف في 
شرق إفریقیا (4)، تم تشیده ضمن قلعة رائعة بناھا سلطان زنجبار "برغش  بن سعید"  
لیكون مقرا لحكومتھ في الصومال. ضم المتحف عددا من  األجنحة تشمل على قاعة 
للقراءة ومكتبة حدیثة  تحتوي على العدید من األعمال المھمة في اإلثنوغرافیا و 
الفلكور الشعبي  ، وعلم االجتماع الصومالي ، ومجموعة واسعة إلى حد ما من 

المنشورات عن المستعمرات اإلیطالیة وأفریقیا عموًما ، وكذلك كتب عامة(5) .   
بني المتحف الصومالي بناء على طلب من سلطان زنجبار "برغش بن سعید " لیكون 
مقرا لوكیلھ  وحاكم مقدیشو آنذلك - السید سلیمان بن حامد، إثر حصولھ على موافقة 
من سلطان جلیذي" أحمد یوسف " ولھذا سمي المتحف في البدایة متحف القصر 

 .(Garesa Museum)
 خضع المتحف إبتداء من دخول االستعمار اإلیطالي إلى الصومال عام 1893  وحتى 
عام 1933 لعملیات ترمیم وتجھیز من قبل االستعمار اإلیطالي، وتم إفتتاحھ رسمیا  
بعدما سمح الحكام اإلیطالي آنذاك " ورافا ماوریتسیو"  للجمھور في عام 1934م .  
أثناء الحرب العالمیة الثانیة ، وخالل اإلدارة العسكریة البریطانیة 1950-1939، 
تعرض المتحف لإلھمال وتضررت المجموعات األثریة فیھ(6) وبعد االستقالل تحول 
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إسمھ  إلى المتحف القومي الصومالي . وفي مطلع الثمانینات وعند االنتھاء من إنشاء 
المبنى الجدید والمنشآت الحدیثة في المتحف الوطني ، فإن المبنى القدیم تحول  إلى 

"متحف إقلیمي”.  
وفي عام 1985 م ، كشفت الحكومة الصومالیة عن مشروع ”بیت مقدیشو الثقافي” 
الذي كان عبارة عن مجمع بني وفق تصمیم  ھندسي رائع،  وطراز  معماري یعكس 
روح التراث اإلسالمي والھویة الوطنیة الصومالیة  ، حیث شمل  المجمع على كل من  
المتحف الوطني، والمسرح الوطني، والمكتبة الوطنیة.  ففي مایو من عام  من1987 م 
،أعید بناء المتحف وكان تحت إدارة وزارة الثقافة والتعلیم العالي  وكان من بین 
مدرائھا اإلیطالي  الدكتور" Appolonio .S،  " ومحمود محمد دیریوس" (7) ومن 
موظفیھا الالمعین األستاذ یاسین كینادید إبن مخترع كتابة الحرف الصومالي " 

اسماعیل یوسف كینادید " الذي تلقى تدریبات في علم الصوتیات بإیطالیا. 

     المقتنیات والقطع األثریة التي كانت في  المتحف القومي الصومالي 
یقع المتحف القومي الصومالي في حّي "ورتا نبد" او " ورطیغلي"  سابقا 
وعلى بعد أقل من كلم من ساحل المحیط الھندي، وكان یتكون من طابق أرضي 
وطابقین، حیث كان في الطابق األراضي صالة للمعارض األثریة واإلثنوغرافیة، وفي 
الطابق األول صالة أخرى  للقطع األثریة التي تحكي عن نضال الصومالیین 
ومقاومتھم ضد االستعمار. وفي الطابق الثاني صالة مخصصة لألسلحة التاریخیة 
ومعارض الجیش الحدیثة واللغة واألدب. أما الطابق الثالث فقد خصص للمعارض 

المؤقتة(8)  . 
 حمل المتحف القومي الصومالي في جنباتھ تاریخا حافال للشعب الصومالي، ومشاھد 
رائعھ تفوح منھا عبق الماضي القدیم ، لتجسد  عادات وتقالید شعب تعود تاریخھ إلى 
آالف السنین قبل المیالد، وأسرار حضارات قدیمة تعاقبتھا في بالد الصومال، حیث  

ضم(9): 
  مجموعات من الوثائق والعدید من القطع األثریة  في مجاالت العلوم 1.

الطبیعیة ، وعلم اآلثار  واإلثنوغرافیا،  والببلیوغرافیات، وقد تم جمعھا منذ 
أكثر من نصف قرن، لكن العدید منھم ضاعت أو أباله طول العھد حتى قبل 

انھیار النظام في الصومال عام 1991م. 
ومن بین العناصر المعروضة في ھذا المعرض  أغطیة رأس خشبیة ، تُعرف 2.

باسم بارشي ، وھي قطع أثریة تعود إلى أیام الحكم المصري. 
تم توثیق التأثیر الفارسي من خالل عرض بقایا التزیین والفخار والزخارف 3.

الرخامیة ، وكلھا موجودة على طول ساحل بنادیر ، ویعود تاریخ معظمھا إلى 
القرن العاشر قبل المیالد.  
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كما احتوى آثار قبور ونقوش دینیة یرجع تاریخھا إلى 700 إلى 1000 قبل 4.
المیالد والعدید من العمالت البرونزیة القدیمة التي تحمل إسم ملوك المسلمین 
في جنوب الجزیرة العربیة وبالد فارس والسالطین الصومالیین. تُظھر 
العناصر من ھذه الفترة جمیًعا التاریخ الطویل لحیاة مدینة إسالمیة مستقرة 

ومتحضرة على طول الساحل الصومالي. 
وكذلك ضم المدافع المستخدمة في غزو الصومال من قبل البرتغالیین في القرن 5.

الخامس عشر(10). 
ضم  المتحف أیضا مجلدات الصحف الصومالیة الصادرة في الصومال أثناء 6.

الفترة اإلستعماریة مثل كوریري ال صومالیا وبرید الصومال وحامل أنباء 
الصومال باللغتین اإلنجلیزیة واإلیطالیة عالوة على بعض أعداد   الصحف 
الصومالیة الرسمیة  التي صدرت بعد االستقالل مثل نجمة أكتوبر ، والعھد 

الجدید ، والفجر، وأنباء الصومال(11). 
مجموعات عن  الجیولوجیا ، وعلم الحیوان ، علم العمالت ، وغیرھا من 7.

المجموعات المھمة التي تحتوي على أفضل مجموعة من األشیاء ذات األھمیة 
اإلثنوغرافیة التي توضح الثقافة الصومالیة. وتشمل ھذه األمثلة من شعوب ما 
قبل الصومالیین من نھر الزنوج في الصومال ومن مجتمعات األقلیات غیر 

الصومالیة األخرى.  
مجموعة قیمة من المخطوطات والوثائق التاریخیة ، بجانب العدید من 8.

المعاھدات واالتفاقیات التي أبرمھا زعماء محلیون مع المستعمرین اإلیطالیین 
األوائل. ھناك أیًضا مجموعة كبیرة من المخطوطات العربیة ، وبعض األعمال 
الدینیة لشیوخ الصومال ، وكتلة من المراسالت بین الشخصیات الصومالیة 

الشھیرة واإلدارة اإلیطالیة المبكرة. 
حافظ المتحف القدیم على  عدد من المقتنیات الثمینیة ، كأنیاب الفیل ، وجلود 9.

الحیوانات ، والرسومات ، والشعارات التقلیدیة  باإلضافة إلى الوثائق التاریخیة 
مثل سجالت اتفاقیات الملوك والملكات في التجمعات االحتفالیة وتبادل الھدایا. 
إلى جانب  األسلحة الخفیفة، مثل الرماح من جمیع األحجام ، والسیوف ، 

واألقواس ، والسھام ، وعربات الخیول . 
كل ھذه األمور لم تكن ذات أھمیة قصوى فقط للتاریخ المحلي لمدینة مقدیشو انما أیضا 
للمدن القدیمة األخرى في جنوب الصومال مثل مركھ وبراوة وكسمایو، كما شكلت 
أھمیة كبیرة لتاریخ مدن قدیمة في ساحل شرق إفریقیا، حیث  زین الفناء الداخلي 
للمتحف الوطني الصومالي بنقوش تعكس حكایة الحضارة والثقافة عن مساجد قدیمة  
في الصومال وفي ساحل شرق إفریقیا یعود تاریخ بعضھا إلى القرن الثامن. وجرى 
استخدام العدید من العناصر التاریخیة في المتحف في المنشورات العلمیة ، وال سیما 

من قِبل علماء إیطالیین (12). 
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اآلثار الصومالیة في السوق السوداء  والمزادات السریة  
  لم تبدأ سرقة محتویات المتحف القومي الصومال عقب االطاحة بنظام سیاد بري 
وانما یرجع أمرھا إلى أیام خروج االستعمار  االیطالي والبریطاني ، حیث سرق 
االستعمار كما فعل في العدید من مستعمراتھ في افریقیا مقتنیات ثمینة في المتحف 
الوطني الصومالي وجرى نقلھا إلى إیطالیا وبریطانیا، وأنھا جزء من نحو 90% من 
التراث الثقافى األفریقى التي یعتقد بأنھا موجودة حالیاً فى أوروبا، وقالت بندیكتھ سافوا 
مؤرخة الفنون الفرنسیة فى تصریحات صحفیة، "إن متحف كواى برانلى فى باریس 
یضم وحده نحو 70 ألف قطعة أثریة أفریقیة، مثلھ مثل المتحف البریطانى فى لندن” 
وكذلك تحتوى المتاحف والمعارض األوروبیة واألمریكیة على أقسام ومجموعات 

ھائلة من اآلثار المسروقة للحضارات األفریقیة القدیمة (13). 
تضمنت القطع األثریة المفقودة  من المتحف الصومالي  سواء في مقدیشو أو مدینة 
ھرجیسا شمال البالد، للوحات والصور والرسم واألفالم التاریخیة والمنحوتات 
والفخار واألعمال الفنیة األخرى وغیرھا. عندما اندلع القتال في العاصمة الصومالیة 
مقدیشو في عام 1991 ، كان المتحف الوطني أول الضحایا. ففي غضون أسابیع ، تم 
بیع العدید من مواده الثمینة ، بما في ذلك الفخار المصري القدیم ، للسیاح في كینیا 

المجاورة(14). 

شبكة منظمة لنھب األثار الصومالیة 
 تعرض المتحف الوطني لتدمیر  شدید  فیما بعد اإلطاحة  بنظام سیاد بري عام 
1991م ،  وجرى نھب جمیع ما كان في المتحف من مقتنیات وقطع أثریة والتي تعود  
معظمھا إلى ما قبل االستعمار  وأثناء اإلستعمار وبعده  وصار ما بتقى من بنایة 
المتحف مالجئ للمشردین(15) .  وكان للمسرح الوطني فروعا في المدن الكبرى 
بالصومال وأبزر تلك الفروع مسرح ھرجیسا في شمال الصومال،  الذي افتتح عام 
1977 م ،  وضم المجموعة اإلثنوغرافیة الغنیة التي تم الحصول علیھا في معظمھا 
من تبرعات من الناس من مدینة ھرجیسا ،  بعد أن تأثروا بالحركة الثقافیة التي شھدتھا 
المدینة في منتصف السبعینیات وكان أحد أھم إنجازاتھا بناء مركز ثقافي یتكون من 
مسرح ومكتبة ومتحف ھرجیسا. وفي عام 1981م تقریبًا ، تعاونت "ستیفانییا كوبیلج " 
مؤرخة فن یوغسالفیة ومتخصصة في اإلثنوغرافیا ، بالتعاون مع وزارة الثقافة 
والتعلیم العالي في تجدید متحف ھرجیسا، حیث سعت الخبیرة إلى تنظیم المعرض بناءً 
على المواضیع وعلى التسلسل الزمني للقطع األثریة، وإختیار العناصر من أجل تجنب 
اإلزدواجیة غیر الضروریة بھدف تحسین تصانیف المتحف والعمل في حاالت 
الطوارئ لوقف تدھور القطع األثریة(16). في عام 2007 ، بدأ بعض النشطاء  
بالعمل من أجل إعادة اآلثار القدیمة المسروقة من متحف ھرجیسا من المجتمعات 
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المحلیة في مناطق إقلیم أرض الصومال. تمكن ھؤالء النشطاء من إعادة اللوحات التي 
كانت قد ُسرقت في السابق من مواقع الدفن بالقرب من مدینة برعو من خالل حملة 
محلیة بعد ان أدركوا أھمیة ھذه اللوحات ، وأدى ذلك إلى قیام كبار السن بالبحث عن 
ھذه اللوحات. كانت ھذه اللوحات في طریقھا إلى بوصاصو لیتم شحنھا إلى الخلیج كي 
یتم بیعھا في السوق السوداء ، لكن الشیوخ الذین تم تنبیھھم عثروا على ھذه اللوحات 

وأعادوھا إلى الجھات المعنیة (17) . 
نشر موقع  (roadsandkingdoms.com ) عام 2010 عن وجود شبكة منظمة 
تسرق القطع األثریة في الصومال وتبیعھا في السوق السوداء. وقال الموقع نقال عن 
قول المدیرة السابق لوزارة السیاحة واآلثار في أرض الصومال  سادة مري التي 
سجلت 130  موقعا تاریخیا في البالد إن شبكة منظمة من اللصوص تنقل القطع 
األثریة الصومالیة  في صوماالند إلى العالم عبر جیبوتي ومنطقة شبھ الجزیرة العربیة 
وتبیعھا في السوق السوداء، وتحدث الموقع مع أحد االشخاص الذین یعملون لصالح 
ھؤالء اللصوص ویقوم بعملیات حفر في مناطق باقلیم ارض الصومال وأكد لھ وجود 
تلك الشبكة. وقال الموقع إن ھؤالء اللصوص یستھدفون  قبورا في منطقة بوراما والتي 
غالبًا ما تضم  مقتنیات أثریة قدیمة غیر العظام مثل تماثیل ذھبیة للخیول والنعام(18). 

المتحف القومي الصومالي …. اآلمال والتحدیات 
ساھم المتحف الوطني الصومالي خالل وجوده في حفظ تاریخ الصومال 
وتراثھ، كما كان من األماكن السیاحیة التي یرتادھا المواطنون الصومالیون للتّنزه أو 
للتعّرف على  التاریخ العریق وسیرة ما سطره  اآلباء واألجداد  في صفحاتھا من 
بطوالت  وبساالت فى محاریة العدو  بغیة اإلستئناس بھا . وكان المتحف الوطني 
یشّكل مع كّل من: المكتبة الوطنیة، والمسرح الوطني معلما حضاریا بارزا وكان 
یعرف بالمدینة الثقافیة لمقدیشو في إشارة إلى دور ھذه األماكن في حفظ ثقافة األمة 

وتراثھا الخالد . 
ومع إندالع الحرب األھلیة ودخول الصومال في دوامة العنف غابت جمیع المرافق 
العامة والحكومیة من الخدمة، وأصبحت بعضھا مأوى للسكان، بینما البعض اآلخر 
أصبحت ملجأ للكالب ومدمني المخّدرات واللصوص وقطاع الطرق.  كان من بین 
المباني الحكومیة التي إستوطنتھا مجموعات من الصومالیین المتحف الوطني الّذي 
تعطّلت خدمتھ منذ سقوط الحكومة وتعّرضھ للنھب والسلب إبّان فترة الحروب األھلیة 

التي شھدتھا البالد منذ حوالي 27عاما. 
وكبادرة من الحكومة الصومالیة لتشغیل المرافق العامة والمنشآت الحكومیة في 
مقدیشو، أعلنت الحكومة  في منتصف عام 2018م عن مشروع أطلق علیھ  
"إسحلقان" الكلمة الصومالیة التي تعني العمل التطوعي الجماعي یحیث یستطیع كل 
فرد من خاللھ المساھمة و بما یملك من خبرة وعلم ووقت ومال إلعادة ترمیم المنشآت 
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والمرافق العامة، وخاصة: المتحف الوطني، المكتبة الوطنیة، وغیرھما من المراكز 
والمباني التاریخیة في العاصمة الصومالیة مقدیشو. لقیت ھذه المبادرة استحسانا 
واستجابة من مختلف شرائح المجتمع الصومالي، مما شّجع الحكومة على تكوین لجنة 
یترأسھا وزیر البرید واالتصاالت المھندس عبد عنشور حسن، تتولى بدورھا شؤون 

إدارة عملیات مشروع "إسحلقان" الّذي یستھدف إعادة ترمیم المتحف الوطني. 
ومن جانبھ أصدر عمدة مقدیشو عبدالرحمن عمر عثمان (یریسو) قرارا یطالب الذین 
یسكنون في المتحف بإخالئھ لتسھیل عملیات إعادة الترمیم.  وفي 9/دیسمبر/2018م، 
وضع الّرئیس الصومالي محمد عبدهللا فرماجو حجر األساس إلعادة ترمیم المتحف 
وبنائھ من جدید، وأشار الرئیس في خطابھ تجاه الحاضرین إلى ضرورة بناء الوطن 
بالتضامن والتعاون فیما بین أبناء الوطن دون إنتظار مساعدة من الخارج.  وذكر 
رئیس اللجنة المكلفة إلعمار المتحف الوطني المھندس عبد عنشور حسن وزیر البرید 
واالتّصاالت، أّن عملیات ترمیم المتحف ستنتھي في منتصف عام 2019، ویكون 
المتحف جاھزا في یونیو القادم ألداء مھامھ.   تعّد ھذه الخطوة مھمة وفاصلة في بناء 
الوطن واالھتمام بممتلكات الشعب وحفظھا، وأنّھ إذا تم إفتتاح المتحف من جدید فإنّھ 
سیساھم في حفظ ثقافة األمة وتراثھا التقلیدي من االندثار، مما سیجعل المتحف قبلة 

للسائحین من الداخل والخارج وذلك لمعرفة تراث األمة وثقافتھا وتاریخھا.  

الخاتمة  

 تھتم كل األمم والشعوب فى حفظ تراتھا عبر وسائل متعددة لتبقي المتاحف ھي 
الوسیلة المثلي المتعارف علیھا عالمیا فى دقة تنظیمھا وعكسھا للوجھ المشرق 
والحضاري لكل أمة أو شعب ، ففى فرنسا مثال یوجد متاحف كثیرة ومھمة ، ولكن 
یشھد القسم الذى یوجد فیھ صورة وقصة المونالیزا فقط فى متحف اللوفر  فى العام 
الواحد زیارة أكثر من ستة مالیین شخص من أرجاء المعمورة ، مما یدل قاطعا على 
أھمیة المتاحف لیس فقط فى عكس التراث وحفظھا  وإنما في األنعاش االقتصادى 
للدولة لما تجذب لقطاع السیاحة من زوار  ، وذاك ما تحتاج الیھ الصومال الیوم . وإذا 
استعاد المتحف الصومالى ھیبتھ المعھودة ، فالشك أن ذلك سیمثل اضافة حقیقیة فى 
رصید االنجازات التى تؤھل الصومال للحاق فى ركب األمم المتنافسة فیماوارء 

الغالف الجوي .  
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