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املقدمة :  

           ~عت?< العالقة بiن تركيا والصومال قديمة وتمتد إqy حقبة الدولة العثمانية  الuv ساندت الصومال qS مواجrة 

الغزو الصلي�� qS املنطقة . �ذه العالقة الuv شrدت فتورا qS وقت من األوقات إنتعشت مرة أخرى مع بداية األ�تمام 

ال�<�ي للقرن األفرHقى عموما والصومال خصوصا.  فقد مثلت زHارة أردوعان  التارHخية اqy مقدfشو qS عام 2011  ، نقطة 

تحول مrمة qS العالقات بiن البلدين حيث إستطاعت تركيا أن تلفت نظر العالم إqy املش�لة الصومالية املزمنة ثم تل��ا 

إقامة مشار¡ع تنموHة سا�مت بالدرجة األوqS Ry تقليل ال �اعات ال�v �انت تقوم من أجل النتافس ع�R املوارد . 

ومن �ذه املشار¡ع ال�<كية RS الصومال املب¦� ال¥¤م للسفارة ال�<كية RS مقدfشوا والذى fعكس مدى العالقات بiن 

 qyالذى تحول الحقا إ ">iشفي "دكفkومة ال�<كية من مشروع ترميم مس�ª«ن ، يضاف إل®�ا كذلك ماقامت بھ اiالطرف

 qS ة �امليناء واملطارHمجاالت حيو qS ثمرkس~ uvشفى أردوعان وإعادة ~شغيلھ، بجانب عدد من الشر�ات ال�<كية الkمس

العاصمة الصومالية . علما أن التباذل التجاري بiن الصومال وتركيا قد بلغ نحو 27 مليون دوالر qS عام 2015 ،  �ذه 

 �vالصراعات ال qS موارد ووظائف من شأ¸�ا أن تحفف حدة التوتر >iتوف RS  u¼½املشار¡ع ال�<كية قد سا�مت ¾ش�ل أسا

�انت تقوم من أجل املوارد .  

واملعلوم أن الصومال قد تأثرت با»ªرب األ�لية ال�v ~عدد الالعبون ف®�ا بتعدد املسميات واملراحل تارة بiن نظام سياد 

برى وا»�ÁÂات الuv �انت ~سqÄ إلسقاطة وتارة أخري بiن ا»�ÁÂات نفسrا ال�v تصارعت ع�R ال�<كة وiVن األسالميiن مّرات 

 u¦ياة دعك عن البª«ي مقومات اÅأد qyجعلت البالد تفتقر إ Ryالصوما Ryلقات من الصراع الصوماª«ة . �ل �ذه ا>iكث

التحتية وا»¤دمات األساسية . ورغم أن اÂÈتمع الدوRy واإلقلي�Ç �ان لھ مساRÆ حميدة لkسوHة الصراع RS الصومال إال 

 �vاعة الÂÈلت ا
ّ
أن معظم التدخالت لم ~ستطع أن تحتوي املوقف وتضع حدا لألزمة الuv طال أمد�ا لعقود ثالثة . مث

ضرVت الصومال qS عام 2011م  و زHارة أردوغان إqy الصومال وماتال�ا من دعم إÅساÅى غi< مشروط للصومال نقطة 

تحول ر�يبة qS مسار العالقات الصومالية ال�<كية إذ استطاعت األخi<ة أن تلفت نظر العالم مرة أخرى اqy املعضلة 

 qS ذه املنطقة اإلس�<اتيجية ال سيما� qS شوا إليجاد موضع قدمfسابق نحو مقدkالصومالية ، مماجعل العالم ي

الصراعات اªÈتملة حول املياه واملضايق .   

سÏتاقش �ذه الورقة ¾ش�ل مفصل املشار¡ع الuv أقام��ا تركيا qS الصومال والuv �ان لrا أك?< األثر qS تحقيق نوع من 

اإلستقرار الÏس�� داخل العاصمة وÒعض املدن الrامة ف¼u الصومال ، بجانب ماوفرت من وظائف وفرص للعاطلiن عن 

العمل . ورVما ~سا�م �ذه املشار¡ع إذا تم تحوHلrا إqy شراكة إس�<اتيجية qS التنمية املستدامة qS الصومال . كما 

 �vاوالت الªÈا  Rعرج قليال ع�Å وثم ، Ryالصوما >iم للقارئ غrب الفHرب األ�لية لتقرª«الدولة وا  uvمرحل Ryتطرف إkس

تمت من أجل الkسوHة السلمية للصراعات الدائرة qS الصومال .  لنختتم بإيراد املشار¡ع ال�<كية وكيف سا�مت qS ا»ªد 

للصراعات ال�v �انت  تقوم من أجل املوارد .  
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اfgور األول : الصومال *( مرحلة :  

اـ الدولة 

  تم إÅشاء الدولة الصومالية ا»ªالية ع�q أنقاض إقkسام القرن األفرHقي بiن االم?<اطورHة ال?<يطانية والفرÅسية، 

واإليطالية ، واألثيوVية qS ا»ªقب التارHخية املعروفة بف�<ة تدافع األورVيiن الفkسام أفرHقيا qS القرن التاسع عشر ، و تم 

 ملعا�دات بiن قوى االستعمار اªÈتلة لوطن الصومال  
ً
ترسيم ا»ªدود السياسية ا»ªالية »ÂمrورHة الصومال تنفيذا

وVالتاRy ال ~ش�ل �ذه ا»ªدود املصطنعة ا»ªدود الطبيعية ÂÈتمع الصومال الكبi<. ونkيجة طبيعية لذلك االحتالل 

الغاشم وماترتب عليھ من ~شو�ات qS االستقالل املÏشود ل�ل أجزاء الصومال أدت �ذه ا»ªدود السياسية املصطنعة 

الuv رسمrا املستعمر إRy تمزHق موطن اÂÈتمع الصوماRy الطبيRÄ إRy خمسة اشالء RØ جمrورHة الصومال ا»ªالية، 

وتمثل �ذا املنطقة موطن غالبية أفراد اÂÈتمع الصوماRy الكبi<، بÛنما توزع باRÚ أفراد اÂÈتمع الصوماRS Ry اراu¼Ù واقعة 

داخل ا»ªدود السياسية ل�ل من كيÏيا، أثيوVيا وجيبو~ي. لم تكن »ÂمrورHة الصومال وجود سيا½¼u كدولة ذات سيادة 

 من توحيد اراu¼Ù ما �ان fعرف بمحمية الصومال 
ً
ع�q ارضrا خالل الف�<ة االستعمارHة وما قبلrا ، وانما ~ش�لت أساسا

 1 RS استقلت �vوال Ryعرف بالصومال االيطاf ما �ان u¼Ùعام  1960م ، مع ارا qS26 يونيو RS استقلت �vي والÅال?<يطا

يوليو 1960م. علما ان غرة يوليو ا �و نفسھ يوم اعالن توحيد شطري الوطن شمالھ وجنوVھ  وقيام جمrورHة الصومال 

) . وال شك أن  الوحدة الuv حصلت   بiن اإلقليمiن الشمال وا»Âنوب �انت �Ýدف إqy توحيد أجزاء الصومال  1املوحدة  (

) نحو الrدف املÏشود و�و تحقيق الصومال  )Ry2ا»¤مسة تحت راية واحدة ، و�انت أ�م خطوة خطا�ا الشعب الصوما

  .>iالكب

وVدأمن »¤ظة قيام الدولة الصومالية ككيان بدأ ال�<ك�i ع�q إستعادة األقاليم املفودة حاولت ف®�ا الدولة الناشئة حشد 

  . qßوار والعالم ا»¤ارÂ«ا مع دول ا�Ýعالقا qتحتل أراض®�ا  ، وقد أثرذلك  سلبا ع� �vة الدول الrمواج qS دبلوماسي��ا

وVدال من ال�<كqS �i إقامة مؤسسات حديثة ~ستطيع أن تقدم ا»¤دمات األساسبة  للمواطنiن والسRÄ نحو دمج 

اإلقليمiن ¾ش�ل يخدم لسيادة الدولة و~عيمق مفrومrا لدي املواطن و~عزHز إنتمائھ تم ال�<ك�i ع�q مشروع البحث عن 

الصومال الكبi< و�و مشروع ال شك فيھ أنھ مrم للعرق الصوماRy إال أنھ قد إست �ف إم�انات الدولة الوليدة  وجعلrا 

تفشل RS إقامة دولة حديثة باملفا�يم واملعايi< املتعارفة عل®�ا دوليا .  إن مرحلة الدولة qS الصومال تبدأ من عام 1960 

م ، حuv عام 1990م . وHمكن تقسيمrا إRy مرحلة الدولة املدنية (1960ـ 1969) . وا»ªقبة العسكرHة الuv إمتدت ما بiن 

عام (1969 ح�v 1990). تم�iت املرحلة املدنية برفع الشعور القومي لدى الصوماليiن و~عزHز الrوHة القومية لدي 

 >iتوف qyة ، إضافة إHورrمÂäا لrالصومالية األخرى من أجل ضم u¼Ùر األراHاملواطن ، وإجراء محاوالت جادة لتحر

ا»ªرHات األساسية للمواطنيiن و العالقات ا»¤ارجية املتوازنة مع الدول .  لك�åا فشلت qS إقامة مبادئ الدولة ا»ªديثة 

  . Ryتمع الصوماÂÈن م�ونات اiوة ب>æمسألة تقاسم السلطة وال RS  كما حصلت إختالالت بارزة

 >iة فقد إ~سمت ¾سلطة الفرد الواحد إذ �ان يقود الدولة اللواء: محمد سياد برى ¾عد اإلنقالب غHقبة العسكرª«أما ا 

الدموي الذى حصل qS اكتوVر 1969م ،  بkنطيم من اÂÈلس األع�q الثورى . فصودرت ا»ªرHات األساسية وتم تكميم 
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األفواه وحل جميع  األحزاب السياسية.  ومما الشك فيھ أن املرحلة العسكرHة قد إنجزت ¾عض ما أخفقت عليھ الدولة 

املدنية من توفi< ا»¤دمات األساسية من التعليم والªçة والب¦u التحتية إال أ¸�ا �¼u األخرى تورطت qS الصراع بiن 

الشرق والغرب ¾عد ما الغت إتفاقيا�Ýا مع اإلتحاد السوفي�v  الذي بدوره إنحاز لتوجrات دولة إثيوVيا وحسم الصرع 

 qS عام 1977.  وحاول نظام سياد برى التحالف مع الغرب qS ة>iاألخ è«ي  لصاÒي حول الصومال الغرÒاإلثيو Ryالصوما

خطوة qØ األخرى تدل ع�q مدي تخبطھ qS عالقاتھ ا»¤ارجبة .  قدمت الدول الغرVية السيما الواليات املتحدة األمرHكية 

¾عض الوعود للنظام لك�åا لم تل �م بإبفاء وعودا�Ýا وVذلك خسر النظام qS معركتھ مع إثيوVيا الuv استطاعت ~سليح 

ا»�ÁÂات الصومالية املعارضة لنظام سياد بري والذى بدأ يتأ�ل داخليا مع �زHمة عام 1977م .  ومثلت تلك اªÈطة نقطة 

إ¸�يار الدولة الصومالية برم��ا ¾سêب الrزائم ال�v أ»ªقت با»ÛÂش الصوماRy وضّعفت من معنوHات ضباطھ وج <التھ 

لÛشرع ¾عضعrم ¾عد ذلك qS مشروع إنقالبات فاشلة �الذي حصل  RS أبرHل من عام  1978 .  وتبعrا ¾عد ذلك  مباشرة 

ظrور ج�Áات  تتمركز RS اثيوVيا وتواجھ النظام بالسالح  أqy ان تمكنت ف¼u إسقاطھ RS عام 1990م  .  

ب ـ مرحلة اfjرب األhلية  

 qyإستطاعت إسقاط النظام لتتطور ¾عد�ا إ  �vات  ال�Áª«ن اiا بªäدت الصومال  منذ عام 1991، صراعا  مسrش 

صراعات قبلية صفرHة، والuv �انت نkيجة تراكمات ما اق�<فھ النظام من جرائم qS حق شعبھ منذ �زHمة حرب 1977م .  

و�åVاية ا»ªرب الصومالية االثيوVية (1977-1978) وال�v ~عد ضرVة قاصمة لظrر الكيان الصوماqy  لتبدأ مرحلة جديدة 

qS املشrد السيا½¼� الصوماqy يمكن أن ~س�Ç  مرحلة الغليان السيا½¼� وإ¸�يار النظام املركزى  . وشrدت  تلك املرحلة  

ظrور حر�ات املعارضة السياسية والعسكرHة ال�v توحدت أ�دافrا qS أمر واحد و�و إسقاط نظام الرئÛس " سياد يرى "  

 qS ا الصومال . بدأت حروب طاحنة ~شتعل�åى مÅعا~ �vتلفة ال¤Èة للمشا�ل اHا حلوال جذر�Ýدون أن تحوى أجند

 qS دقت آخر مسمار �vاملوحد ، ال qyوقوات املؤتمر الصوما qyش الصوماÛÂ«ن وحدات اiسم?< 1990 ، بfشوا ¸�اية دfمقد

) لتدخل البالد ¾عد�ا ف¼� دوا مة العنف والعنف املضاد . �ذه ا»ªرب األ�لية اثرت ع�q حياة  Å3عش " نظام سياد برى " (

�ل املواطنiن qS رVوع الصومال إذ صارت امللÛشيات تنkشر وVصورة أخطبوطبة qS املدن والقرى واالرHاف ع�R حد سواء ، 

تمارس ع�q الشعب �ل وسائل التنكيل والقrر من إقامة حواجز غi< شرعية qS الطرقات وفرض أتاوات ع�q الêسطاء من 

الناس ووصوال بقتلrم وألتفھ األسباب .  

qS العقد االول من االزمة الصومالية �انت ا»ªروب القبلية العبñية qØ السائدة qS �ل ش?< من األراÙ¼� الصومالية ولك�åا 

خفت قليال مع بداية العقد الثاÅي من إ¸�يار الدولة . �انت �نالك مصا»ªات وطنية تقام بiن الفينة واألخرى بiن فرفاء 

السياسة  ولكن معظمrا باءت بفشل ذر¡ع ، حيث لم ~ستطيع  ان تث¦u من زعماء امللêشيات املسªäة ممارسة أفعالrم 

الوحشية  ضد الشعب  ، إRy أن ظrر تيار اªÈاكم اإلسالمية الذى ا»ªق �زVمة نكراء للوردات ا»ªرVية  اواستطاع أن 

يثêت األمن واالستقرار  qS ا لعاصمة وRS  ف�<ة قياسية جدا .  ولكنھ ملا �ان يحمل RS طياتھ من بذور التيارات املkشددة 

اصطدم مع القوى اإلقليمية خاصة اثيوVيا ال�v �زم��م  عسكرHا وVدعم أمر�Hي  RS عملية تدخلrا qS الصومال عام 

) . لن�ون اªÈّصلة ال�åائية حرب أ�لية جديدة وVالعبiن جدد من اإلسالميiن املkشددين وقوات اثبوVيا  20064ــ2009،(

 qyا و�و متعطش إrا ومراحل�Ýروب األ�لية بمختلف مسمياª«قد إكتوي بنار ا Ryتلة.  وال شك أن الشعب الصوماªÈا

 4



السالم من أي شعب أخر . ولrذا رحب ومازال يرحب �ل املباردرات الuv من شا¸�ا أن تقود إRy مصا»ªة حقيقية بiن 

األشقاء RS البلد الواحد  .  

إن الشعوب الراقية وا»ªضارHة ~ستفيد من عæ<ا�Ýا والتحديات الuv ~ع�<ي RS طرHقrا نحو بناء ا لدولة، وثمثل ا»ªرب 

األ�لية مدخال مrما لبناء سالم حقيقي بل وترسيخ السالم اإلجتماRÆ الذي يكّرس للتعاfش السلuÇ بiن م�ونات اÂÈتمع 

الواحد.  واÂÈتمع الصوماRy ~عّرض لrزات عنيفة �ادت أن تقu¼ó ع�R كيانھ �أمة ودولة،  وVالتاRy من الضرورة بم�ان 

ال�<ك�i ع�R عملية السالم واملصا»ªة الوطنية ع?< اإلستفادة من دروس ا»ªرب األ�لية الuv أ�لت األخضر والياfس 

وجعلrا جسرا للعبور اRy أمن وإستقرار دائمiن .  

اfgور الثاoي : محطات عملية السالم *k الصومال 

لم  تبدأ االزمة الصومالية RS عام 1990 ، إال وVدأت معrا محاوالت الkسوHة السلمية ، وVذلت جrود محلية وأخرى 

 RS الداخل وأخرى RS ود لم ت�لل بالنجاح . أقيمت مؤاتمرات عديدةrÂ«إقليمية ودولية إلحتواء املوقف ولكن معظم تلك ا

ا»¤ارج من أجل إيجاد صيغة توافقية بiن فرقاء السياسة qS الصومال ومعظم �ذه املؤتمرات أنتجت ح�ومات إتتقالية 

�شة عاجزة ال ~ستطيع أن تواجھ التحديات فضال عن بنا ء وطن عبñت بھ ا»ªروب وأ�لكت فيھ ا»ªرث والÏسل .   

أول ح�ومة تمخضت من مؤتمر جبو~ى األول انتخب ف®�ا الرئÛس / ع�q مrدى محمد  لقيادة اليالد  ولكن سرعانما 

اصطدمت ح�ومتھ بالواقع حيث حدث قتال عنيف بiن الرئÛس املنتخب وiVن اللواء املعاند :محمد فارح عيديد لت�ون 

النkيجة القضاء ع�q ا»�ªومة والقضاء ع�R شرعي��ا وأن تÏتقل عدوي  ا»ªرب األ�لية qS �ل بقاع الصومال  . وجاءت  

املبادرة األخرى  الrامة ¾عد عقد من األزمة الصومالية وذلك qS عام 2000م  تحديدا ،  إذ نظمت جيبو~ي مؤتمر " عرتھ " 

الذى أسفر عن برملان وح�ومة RØ األخرى لم تفèä سوى ثمثيل الصومال qS اªÈافل الدولية واإلقليمية .   

وقد بادرت املنظمة اإلقليمية " ا¾غاد " بؤتمر أخر qS كيÏبا لkسوHھ الصراع الصوماRy الصوماRy خرجت منھ ح�ومة 

إننقالية وVقيادة الرئÛس : عبد هللا يوسف عام 2004، ستطاعت �ذه ا»�ªومة أن ترفع العلم الصوماqS Ry مب¦u الرئاسة 

الصومالية qS مقدfسوا " فيالصوماليا " وإعادة �ي�لة ا»Ûªش الصوماqy ، إال أ¸�ا لقيت مقاومة شرسة ¾عد أن إستعانت 

قوى أجنêية " اثبوVبا " العدو التارq÷H للصومال لفرض السالم .  

وÅسبة ملا حدث من مواجrات عنيفة بiن قوات بقايا اªÈاكم واملقاومة من جrة وقوات ا»�ªومة اإلنتقالية و اثيوVيا من 

 è«ومة اإلنتقالية التصاª«ا Rي ع�Òوالسيما اإلتحاد األؤر Ryتمع الدوÂÈالعاصمة وجنوب الصومال ضغط ا qS ة ثانيةrج

مع املعارضة اإلسالمية السيما املعتدلة م�åا . وفعال حدثت جوالت من التفاوض بiن الطرفiن أدى اqy إقامة ح�ومة وحدة 

وطنية qS مؤتمر جيبو~ي الثاÅي عام 2009، وVقيادة الرÛHس : شرHف شيخ أحمد .  �ذه ا»�ªومة األنتقالية  املkش�لة من 

�ذ املؤتمر أنجزت عدة خطوات �امة م�åا دحر ملÛشيات حركة الشباب وإخراجrا من العاصمة ومحاولة بناء جÛش 

صوماqy وإقامة أنتخابات حرة qS عام 2012 ، إنتفلت م�åا الدلة الصومالية من الصفة اإلنتقالية إqy الرسمية .  

تلك RØ أ�م نتائج مؤتمرات املصا»ªة الوطنية ومس?<ة السالم qS الصومال بطرHقة إجمالية ، وقد وجدت كذلك مبادرات 

أخرى دولية ومحلية سا�مت وÒش�ل فعال qS علمية السالم RS الصومال وإجراء املصا»ªة بiن القبائل او امللÛشيات 

املتضارعة ع�R النفوذ والæ<وة .  
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ولم تقتصر إ¸�اء األزمة الصومالية بالطرق السلمية فقط ، وإنما �انت �نالك محاوالت أخري خارج نطاق الkسوHة 

السملية . وقد تدخلت األمم املتحدة مرات عديدة  إليجاد حل للمش�لة الصومالية وخاصة عامى 1991ـ 1992م . وتمثلت 

أ�م ا»rÂود الuv بذلت من أجل وقف العنف عملية إستعادة األمل (9 دfسم?< 1992م ـ 5 مايوا 1993م ) إذ اصدر مجلس 

األمن الدوqS Ry 3 دfسم?< القرار رقم" 794" الذي أكد فيھ أن ال �اع qS الصومال fش�ل �Ýديدا لالمن والسلم الدولييiن 

مناشدا إqy إتخاذ تدابi< بموجب  الفصل السا¾ع  من ميثاق األمم املتحدة ¾غية �Ýئية بÛئة أمنة لعمليات اإلغاثة اإلÅسانية 

) . وقد قادت الواليات املتحدة األمرHكية القوات الدولية إqy الصومال إلستعادة األمن  RS5 الصومال RS أسرع وقت (

 qS نوع من اليأس qyتمع الدوÂÈا ية املطاف لم تصع حدا لألزمة الصومالية ، مما خلق لدى ا�¸ qS واإلستقرار إال أ¸�ا

القضبة الصومالية برم��ا . ومنذ تلك الªäظة أبقي اÂÈتمع الدوRy القضية الصومالية qS ملفات �امشية إذلم تلقي أي 

إ�تمام دوqy أو حuv إقليuÇ إRy أن ظrرت ا»ªر�ات ا»rÂادية RS الصومال مع ظrور اªÈاكم اإلسالمية ، وخلقت لدي صناع 

القرار األمر�Hي نوع من الrواجس بأن ت�ون الصومال مالذا أمنا للقاعدة .  ومن �نا بدا اإل�تمام الدوRy من جديد لت�<¾ع 

األزمة الصومالية qS اولوHات جدول القرار األمر�Hي .  

والالفت للنطر qS �ذ الصدد أن الواليات املتحدة األمرHكية رغم ما بذلت من جrود جبارة  وRS مراحل مختلفة إليجاد 

مخرج حقيقي لألزمة الصومالية ، إال أ¸�ا لم تقدم أّى مشار¡ع ملموسة من شأ¸�ا ان ~ساعد التنمية كما فعلت تركيا بل 

إخ��لت جل مشار¡عrا RS محور م�افحة اإلر�اب والقضايا األمنية الuv عّقدت املشrد السيا½¼RS u كثi< من األحايiن .  

اfgور الثالث : إoع\اسات مشارBع تركيا التنمو:ة عk1 عملية السالم *k الصومال  

 ~عد العالقة بiن الصومال وتركيا من العالقات الuv تدعمrا الروابط الديÏية ، ففى عام 1529م ، انتصر  اإلمام "أحمد 

 "  �vن فقط عام 1531م تحديدا  دخل منطقiعد�ا ¾عامÒشة من الداخل. وêª«األحباش وواصل غزو بالد ا qجرى" ع�

اشوا وامrرة " ونèû املسلمون qS السيطرة ع�q جنوب بالد ا»êªشة qS عام 1535م . و�اجم االمام أحمد منطقة " تجراى 

" الول مرة ، واسkنجد االحباش بال?<~غاليiن الذىن ارسلوا قوة قوامrا يزHد ع�q أرÒعمائة مقاتل من حملة البنادق ملناصرة 

االحباش ، و�ذا ما أعطى املعارك طا¾عا صليêيا . واجھ الزعيم املسلم ال?<~غاليiن qS املنطقة بiن امبا اآلqß وVحi<ة 

الشانqÿ عام 1542م، ولقد جرج االمام " احمد جرى " ولكنھ نجا من األسر واضطر إqy اإلسkنجاد بالواqy العثماÅى qS زVيد 

الذى ارسل إليھ قوة من ~سعمائة من حملة البنادق وعشرة مدافع . وفعال عاود اإلمام اÂÈا�د ال!Âوم ع�q ال?<~غاليiن 

) ثم قتل اإلمام  اÂÈا�د أحمد ابرا�يم  RS عام 1542 بأيدي قوات  ا»ªملة  ) إqy أن �زم qS بحi<ة تانا ( 7واألحباش( 6

) . وÛVت القصيد RS �ذا أن املسملiن عموما والصوماليiن خصوصا  8البحرHة ال?<~غالية الuv سارعت لنجدة النجاش (

�انوا يحصلون الدعم املادى واملعنوي من الدولة العثمانية qS تركيا . و مناصرة األتراك لالمام اÂÈا�د الصوماRy السيد : 

محمد عبد هللا حسن  qS القرن التاسع عشر qS كفاحھ ضد اإلنجل�i خi< مثال لعمق تلك العالقة القديمة  بiن الصومال 

وتركيا . ومما الشك فيھ أن �ذه العالقة قد شrدت نوع من الفتور qS الف�<ات األخi<ة  ألسباب تتعدد ال fسع املقام 

لسرد�ا ، ولكن مثلت الزHارة التارHخية للرئÛس ال�<�ي رجب طيب أردوغان إqy الصومال عام 2011، عندما �ان رئÛسا 
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لوزراء تركيا نقطة تحول مrمة ملسار العالقات بiن البلدين ، حيث ازد�رت العالقات بiن  البلدين  و~عززت وRS أكæ< من 

مجال  مع بدء محادثات  منتظمة رفيعة املستوي  وتباذل ا لوفود والتعاون RS املنتديات الدولية بما RS ذلك األمم املتحدة . 

  �انت  تركيا الدولة األوRy الرائدة  والuv مدت يد العون للصومال RS محنتة  " مجاعة 2011"  وأزماتھ املتكررة ، واليوم 

توجد رابطة قوHة من الصداقة الدبلوماسية واالقتصادية بiن البلدين، بحانب التعاون qS القضايا األمنية  والعسكرHة 

والتعليمية .  وإذا �ان �ذا �لھ متوقًعا بفضل املشاركة اإليجابية املستمرة ع�q أع�q املستوHات RS �ل من ا»�ªومتiن 

 uvن الiن الشعبiة بHن �و العالقات القوiمن املراقب >iن، فإن ما يد�ش الكثiن ا»¤اصiال�<كية والصومالية والقطاع

) وÒش�ل لم fسبق لrا مثيل . ا»Âدير بالذكر �نا أيضا أن تركيا قد استضافت خالل شrر مايوا عام  9تطورت أيًضا(

  Ryعقدتھ خصيصا ملنافشة الشأن الصوما  Ryف شيخ أحمد  ضمن إطار مؤتمر دوHالشيخ شر Ryس الصوماÛ2010م ، الرئ

 Ryم حينھ بأنھ إ�تمام مكثف من قبل تركيا بالوضع الصوماrالصومال ، األمر الذى ف RS عنوان " إعادة األعمار واألمن¾

   .( 10لÛس ع�q صعيد األمن املضطرب  وحفظ السالم املفقود وحسب ، وأنما ع�R صعيد اإلعمار أيضا (

إن معظم املشار¡ع ال�v نفذ�Ýا الدولة ال�<كية أو شر�ا�Ýا داخل الصومال  �انت مشار¡ع ذات أ¾عاد تنموHة خدمت qS املقام 

األول للمواطن الêسيط ، والذى حرمتھ ا»ªرب األ�لية �ل ا»¤دمات األساسية املقدمة من الدولة للشعب . تنوعت 

املشار¡ع  ال�<كية qS الصومال لkشمل عدة قطاعات حيوHة و�امة للشعب الصوماRy. وعندما قّدم االتراك املساعدات 

 وأسست مسkشفيات ومدارس 
ً
 وعرضا

ً
اإلÅسانية وال#¤ية للصومال تبعrا  تنفيذ مشار¡ع تنموHھ ع�q مساحة البالد طوال

 من خالل الرؤHة RS شوارع املدن والقرى واألرHاف الصومالية تواجد سيارات الrالل 
ً
ابتدائية وثانوHة ومrنية وأصبح مألوفا

األحمر ال�<�ي ، وشعارا�Ýم الuv عادة ما يرفق $�ا عبارة "من الشعب ال�<�ي إqy الصوماRy" ، وال�v �ان لrاأك?< األثر RS نفوس 

الصوماليiن ليتم قبولrم �أشقاء وحيدين .     

وVالÏسبة للمساعدات اإلÅسانية أنفقت تركيا عشرات املليارات من الدوالرات RS مجال اإلغاثة اإلÅسانية وحد�ا  وتفوقت 

ع�q �ل دول العالم واملانحiن وقد وصلت سفن تركية محملة باألغدية واملال¾س واألدوHة ملواÅئ مقدfشو، بوصاصو، برVرة 

) . وع�q الرغم من  أن تركيا قد بدأت تقديم املساعدات مؤخرا  11الuv قدمrا الشعب ال�<�ي للصوماليiن RS أوقات متفاوتھ(

عام 2011،  مقارنة ببعض الدول إال أ¸�ا و بحلول عام  2012 ققط ،أصبحت أنقرة "را¾ع أك?< مانح RS املساعدات 

 ( 12التنموHة  والثالث RS &¤اء املساعدات اإلÅسانية(

ففي اvgال اإلقتصادي واإلسsثمارات :  

RS اÂÈال االقتصادي قاما �ل من  تركيا والصومال توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات تفا�م وVلغ 'Âمrا نحو" 14" 

أتفاق م�åا "أتفاقية التجارة والتعاون االقتصادي، أتفاقية التعاون RS مجال االسkثمار، إتفاقية التعاون RS مجال 
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الضرائب"،  أما مذكرات التفا�م ~شمل " مذكرة تفا�م RS االنتاج الزراRÆ، مذكرة تفا�م RS الصيد البحري، مذكرة 

تفا�م RS مجال الªçة ا»ªيواÅي، مذكرة تفا�م لتأسÛس »Âنة التعاون االقتصادي بiن الصومال وتركيا"  وتم توقيع 

 qومن ناحية صيد األسماك وقعت تركيا والصومال ع� . ( �13ذه االتفاقيات RS الف�<ة الزمنية بiن (2013م-2018م) (

  ( 14إتفاقية تkيح للصيادين األتراك صيد األسماك RS املياه اإلقليمية الصومالية (

 RS ثمارات ال�<كيةkلغت االسVا مسئولية "إعادة اعمار الصومال" وrنفس Rثمارات : فقد تحّملت تركيا ع�sأما اإلس

الصومال نحو 100 مليون دوالر RS عام 2015م.  وتركزت RS مجال اإلقتصاد والتجارة و�ناك عدد كبi< من الشر�ات 

 RS عدد من االقاليم الصومالية خاصة RS الصومال  بصورة مباشرة أوع?< شر�ات محلية RS ثمر املشار¡عkس~ uvال�<كية ال

).  RS عام 2013م  إستلم األتراك إدارة مطار  مقد¾شو الدوqy املعروف بمطار " ادم عثمان عبد هللا  15مقدfشو (

الدوRy " حيث بدات شركة "فافوري " بتطوHره وإدارتھ ¾ش�ل عصري ،  وقبل ذلك بدأت شركة ا»¤طوط ا»ÂوHة ال�<كية 

مت ا»�ªومة الصومالية إدارة 
ّ
أول شركة لrا سمعة دولية ~سيi< رحالت  منتظمة إqy مقدfشوا qS عام 2012م .  وقد سل

 " 16ميناء مقدfشوا الrام وا»ªيوى لإلقتصاد الصوماRy بل وعصبھ كذلك  إqy شركة تركية ~س�Ç " مجموعة البi<ق " 

بموجب إتقاف يلزم الشركة ان تد فع 55% من االيرادات »¤زHنة ا»�ªومة الصومالية .  وقد أنجزت �ذه الشركة  بالفعل 

املrام املو�لة إل®�ا حيث بدأت تحّول مع ¸�ا ية �ل شrر مبالغ طائلة إqy خزHنة الدولة الصومالية مما رفع من م�iانية الدولة 

وجعلrا  تتدفق بإنتظام  ¾سêب اإلدارة الصارمة للشركة. ومن املشار¡ع الrامة  الuv نفذ�Ýا تركيا qS الصومال مشروع 

~عبيد الشوارع الرئÛسية  RS  مقدfشو حيث  أنفقت ماليiن الدوالرات qS سفلتة الشوارع وترميمrا ، مما أعاد للمدينة 

 ( 17ب!��Âا  ورونقrا كعاصمة  و�و األمر الذي فقدتھ منذ رÒع قرن من الزمن(

التبادل التجاري  :  

 بلغ 'Âم التبادل التجاري بiن تركيا والصومال نحو 72 مليون دوالر RS عام 2015م و وصل اRy 80 مليون دوالر RS عام 

2016م ، ونري أن أ�م املنتجات الuv تصدر�ا تركيا للصومال "املواد الغذائية و مواد البناء"  ومن الطبيRÄ أن يزداد 'Âم 

 Rالصومال من أع� RS ثمارkاالس Rيع ع�Â*~ الصومال، حيث �ناك RS ثمارات ال�<كيةkب تدفق االسêالتبادل التجاري ¾س

 RS ثمارkاالس Rيع ع�Â*kدت عدد من رجال االعمال األتراك للrالصومال قد ش Ryارات أردوغان إHاملناصب ونري أن ز

 ( 18جميع اÂÈاالت و إعتبار الصومال أ¸�ا تمتلك مغانم كثi<ة و أوجھ متعتدة لالسkثمار(

  uvا»¤طوط الدولية الوحيدة ال RØة ال�<كية وHوÂ«ن البلدين يأخذ أ�ميتھ ع?< خدمات ا»¤طوط اiبدء التبادل التجاري ب

ترسل ملقدfشو أكæ< من خمسiن رحلة أسبوعية حuv عام 2017م ، بحسب ما صرح بھ السفi< ال�<�ي لدى الصومال.  

ولقد خدمت ا»¤طوط ا»ÂوHة ال�<كية للمواطنiن الصوماليiن RS وقت �انو fعانون من عزلة دولية وإقليمية ، ولفك 
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العزلة عن الصومال بدأت ا»¤طوط ا»ÂوHة ال�<كية RS مارس من عام 2012 ،  رحالت دولية من وإqy الصومال لÛستفيد 

من �ذه ا»¤طوة، الuv ~عت?< األوqy من نوعrا منذ أكæ< من عشرHن عاما، املغ�<بون الصوماليون RS �ل من  أمi<�ا وأوروVا 

 ( )19

 اvgال الص}k:  �ان �ناك مشروع ترميم مسkشفي "دكفi<" الذى تحول الحقا إqy مسkشفى أردوعان وإعادة ~شغيلھ ، 

وقدتم إفتتاحھ RS عام 2015م . مع زHارة الرئÛس أردوغان . ولم يقق ا»Âانب ال�<�ي عند حد  ترمميم املسkشفي وإعادة 

تأ�يلھ فقط وانما قد تم ايضا توفi< ال�ادر الط�u . و¡ستقبل املسkشفى مرÙ¼� من الصومال والدول اÂÈاورة، مثل كيÏيا 

م خدماتھ الطبية للفقراء واªÈتاجiن و+ªايا اإلر�اب وا»ªروب. وتبلغ القدرة االسkيعابية للمسkشفى  وجيبو~ي، ليقّدِ

 ،u¼-Ûن املغناطiر بالرنHضم غرفة عمليات، ووحدة عناية مركزة، ومخت?<ات أشعة، ووحدة تصوHة، و ِسرَّ
َ
حواRy 205 أ

  .( 20ووحدة غسيل ك�q، وِقسًما للعالج الطبيRÄ، وقسًما للوالدة  (

دأبت كذلك ا»�ªومة ال�<كية أن تقدم خدمات ª0ية للمواطنيiن الصوماليiن الذىiن يتضررون بالتفجi<ات وتصعب 

حاالت عالجrم داخل الصومال ليتم نقلrم فوار إqy تركيا ، وعندما شrدت الصومال تفجi<ات �ارثية RS  اكتوVر عام 

2017م �انت تركيا أول دولة ~ستجيب للنداءات الصومالية وقامت بنقل ا»ÂرR1 جوا وÒسرعة فائقة إRy مسkشفيات 

تركية وقدمت 10 أطنان من اإلمدادات الطبية  . وقد اشرف عملية تÏسيق جrود اإلغاثة وزHر الªçة ال�<�ي للصومال 

) ، مما يدل ع�q مدي أال�تمام ال�<�ي لªäالة الصومالية ومستوى ~عاط®�م مع امللفات األÅسانية . وHضاف qS �ذ  )21

السياق أن الكثi< من الصوماليiن يتحصلون ع�q جملة من الkسrيالت من السفارة ال�<كية RS مقدfشو إذا رغبوا السفر 

إqy تركيا من أجل العالج .  

اvgال التعلي{| :  لقد أÅشأت تركيا داخل الصومال عدد من املدارس  وم�åا  مدرسة االناضول ، وHوجد م�åا أرÒعة فروع 

ثالثة RS العاصمة مقدfشو  و واحدة RS �رجÛسا ـــ أرض الصومال  وتوجد مدرسة بدر ال�<كية الثانوHة  ومدرسة بنادر 

 qyو�ل ذلك بأحدث الوسائل والتقنيات . وأستقبلت تركيا كذلك  نحو 15 الف طالب صوما RSالعليا ومدرسة الشيخ صو

). كما إع�<فت ا»�ªومة ال�<كية بkسعة جامعات  qS22 جامعا�Ýا من خالل املنح الدراسية الuv تقدمrا دولة تركيا للصومال(

صومالية كمؤسسات ~عليمية مؤ�لة باع�<اف ا»Âامعات ال�<كية وساعد�Ýم بإمداد مولدات الكrرVاء وأجrزة ا»ªاسوب. 

) . اªÈتمع الصوماRy �2تم التعليم RS األونة األخi<ة أيما إ�تمام وVالتاRy تقديم �ذه الفرص التعليمية لألجيال  )23

الصاعدة سkسا�م وVالشك qS بناء األمة وترفع من وRÆ أجيالrا الuv تقع ع�R عاتقrم مسؤولية بناء الدولة .  

 : E~ال الدبلوما�vgا

 RS ،حسن شيخ محمود، مجمع السفارة ال�<كية ،Ryه الصوما>iس ال�<�ي، رجب طيب أردوغان، ونظÛلقد افتتح الرئ  

العاصمة الصومالية مقدfشو qS عام 2016م ، و يوجد RS مقدfشوا  اليوم أك?< سفارة تركية qS العالم  حيث بÏت دولة 

دولة تركيا  مبنا +¤ما لسفار�Ýا   والذى بجانب أنھ أضاف للمدينة  رونقا وجماال إال أنھ fعكس كذلك مدى العالقة بiن 
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البلدين وكيف تطورت RS  السنوات األخi<ة لتÏتقل من مجرد عالقة صداقة إqy شراكة إس�<اتkيجية فيما بي�åما .  وHضاف 

إRy قوة العالقات الدبلوماسية بiن الصومال وتركيا بأن األخi<ة باتت تدافع عن املصا»è الصومالية RS اªÈافل الدولية 

واإلقليمية علما أن تركيا دولة قوHة ومتنفذة qS مؤسسات دولية مrمة �األمم املتحدة وحلف الناتو ومنظمة التعاون 

اإلسالمي . وإذا أدركت القيادة الصومالية مدي األ�مية اإلس�<اتيجية لrذه العالقة واستطاعت أن ~سkثمر�ا ¾ش�ل جدي  

qS مشروع بناء الدلة ، فالشك RS  أن ذلك سيمثل صمام أمان للمشروع وقابليتھ لªäياة .  

اvgال العسكرى :  

أÅشأت تركيا قاعدة عسكرHة qS جنوب مقدfشوا بت�لفة قدرت حواRy 50 مليون دوالر مع مطلع أكتوVر عام 2017،  وتبلغ 

مساح��ا نحو �4لم2. تضم ثالثة مرافق مختلفة للتدرHب إضافة إqy مخازن لألسªäة والذخi<ة .  �ذه القاعدة العسكرHة 

تم إÅشا�3ا بموجب إتفاقية عسكرHة تم إبرامrا بiن الصومال وتركيا RS دfسم?< عام 2012، ~عrدت األخi<ة من خاللrا 

باملشاركة RS إعادة تأ�يل ا»ÛÂش الصوماRy . وتم إفتتاحrا فعال RS األول من أكتوVر عام 2017، وVحضور قائد أر�ان 

دمت 
ّ
ا»ÛÂش ال�<�ي  "خلو4¼� أ�ا"ر ورئÛس الوزراء الصوماRy "حسن ع�q خi<ي"  ومسؤولiن أخرHن من ا»Âانبiن . وقد ق

�ذه القاعدة خدمات البأس $�ا لÛÂäش الصوماRy إذfشرف ا»ÛÂش ال�<�ي حاليا ع�R تدرHب أكæ< من 10 أالف حندى 

).   وع�R الرغم من أن الطرف ال�<�ي يقدم التدرHبات الالزمة للضباط املتدرiVن من ا»ÛÂش الصوماRy إال أن  )Ry24صوما

الت�اليف الuv تكفلت $�ا ا»�ªومة ال�<كية لم تقتصر ع�q التدرHب والسكن والطعام فحسب، بل ~عّدت إqy ~غطية 

الت�اليف األخرى ¾عد تخرHج ا»Âنود والضباط بدفع روات�Áم وتج��irم بالسالح واملستلزمات العسكرHة األخري حسب 

 ( 25تصرHحات املسؤولiن RS ا»�ªومة الصومالية (

نجد أيضا من ضمن االتفاقيات االمنية امل?<مة بiن تركيا والصومال RS اÂÈال العسكري  �و إعادة تطوHر جrاز الشرطة 

الصوماRy،  و قد دعمت تركيا الصومال RS �ذا اÂÈال من خالل تقديم مبلغ ماRy قدره مليونiن دوالر شrرHا ل�ªäومة 

الصومالية لدفع رواتب عناصر الشرطة وذلك حسب  تصرHح سفi< تركيا لدي الصومال “أولغن بيكر” وذلك RS عام 

2016م . تولت تركيا كذلك مسئولية إعادة بناء جrاز الشرطة الصوماRy من خالل التعاون و~عزHز العالقات مع جrاز 

الشرطة ال�<�ي من خالل تدرHب وتأ�يل قوات الشرطة الصومالية .  

ا�jاتمة:  لقد تناولت RS �ذه الورقة  العلمية العالقة ال�<كية الصومالية من خالل ~سليط الضوء ع�q مشار¡ع تركيا 

التنموHة وثأثi<ا�Ýا ع�R عملية السالم RS الصومال . qS اªÈور األول من الدراسة تناولنا عن  الدولة الصومالية qS مراحل 

اإلستقالل والعrد املدÅي والعسكري مع اإلشارة إqy مرحلة ا»ªرب األ�لية .  تضّمن اªÈور الثاÅي من الدراسة ا»ªديث عن 

محطات عملية السالم RS الصومال واملؤتمرات الuv أقيمت من أجل ~سوHة األزمة الصومالية سلميا . مع ذكر أ�م 

 u¼ور الثالث و�و األ�م فªÈن الفرقاء . وقد اختتمت باiات ورأب الصدع بª«ة املصاHمقار qS ا�ÝياÂ!ا ومن�Ýمخرجا

 Rع� �iظة مع ال�<كªäال uvالصومال منذ عام 2011م ، ح qS نفذت uvور املشار¡ع ال�<كية الªÈالدراسة وقد فصل �ذا ا

املشار¡ع التنموHة والuv من شأ¸�ا أن تخدم للمواطنيiن الêسطاء داخل الصومال .  
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املالحظ أثناء إعداد الدراسة أن �ل املشار¡ع ال�<كية من مساعدات إÅسانية واخرى تنموHة أو إسkثمارHة أو إقتصادية 

�انت ناª7ة ، بل ولقيت إستحسانا من الطرف الصوماRy الذى لم fعد يتحسس من ا»rÂود ال�<كية أيا �ان نوعrا .  كما 

لوحظ أن الشارع الصوماRy عموما أقرب اRy مشار¡ع تركياوجدانيا وHؤHد محاوال�Ýا RS إعادة بنا ء دلة الصومال من أى 

طرف أخر سواء �ان عرVيا أو غرVيا .  ولrذا فان تركيا كدولة وكشعب ~ستطيع أن تلعب دورا �اما qS املصا»ªة الوطنية 

qS الصومال . ومن خالل مشار¡عrا كذلك يمكن أن تؤثر RS صنع عملية السالم RS الصومال . إضافة إqy أ¸�ا تتمتع بثقة 

االطراف الصومالية وقد أثبkت ذلك من خالل إستضاف��ا عدة مرات املفاوضات بiن الصومال وأرض الصومال RS تركيا .  

ا»Âدير باإلشارة �نا أن معظم الصراعات ال�v تجري حاليا qS الصومال أساسrا التنافس ع�R السلطة والæ<وة ، 

 RS ثمرkال يتمتع بموارد طبيعية متجددة  حيث يمكن لدولة مثل تركيا ذات إم�انات +¤مة أن ~سª«والصومال بطبيعة ا

اÂÈاالت الواعدة مثل قطاع الب�<ول والزاعة والæ<وة السمكية ، �ذا اإلسkثمار الذى إذا تم من شأنھ أن يوفر فرص عمل 

لقطاعات واسعة من الشعب الصوماRy وثم ~عود الفائدة للطرفiن  ورVما fسا�م qS ا»ªد من التنافس اªÈموم لإلسkيالء 

ع�q ثروات األخرHن .  

إتت�8 . وهللا  وqy التوفيق . 
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