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 الخحدٌاث االقخصادٌت الخً واجهج الصىهال اإلٌطايل يف فرتة الىصاٌت

(0591-0591) 
 

  أمحد عبد الداٌن حمود حسني د/أ.                    
 اذ التاريخ الحديث والمعاصرــأست         
 د البحوث والدراسات اإلفريقيةــــمعه                            

 جامعة القاهرة 
ظؿ الصوماؿ اإليطالي  ،ٜٓ٘ٔسنة  األمـ المتحدة التى رعتيااتفاقية الوصاية  بحكـ   

، حيث ٜٓٙٔوحتى سنة ٜٓ٘ٔ محكوًما مف قبؿ اإلدارة اإليطالية طيمة الفترة مف سنة
تولت إيطاليا رسمًيا مسئولية تطويره وتييئتو لمحكـ الذاتي واالستقالؿ؛ وخالؿ تمؾ الفترة 

تغيير الواقع االجتماعي لمصوماؿ بفرض سياسات اقتصادية حاولت اإلدارة اإليطالية 
. فوضعت العراقيؿ في وجو أي دولة ترغب في التبادؿ اتقضى بوجوب تبعية الصومالييف لي

 التجاري مع الصوماؿ وتسعى الستغالؿ خيراتو. 
فرفعت الرسوـ الجمركية عمى الواردات، وقيدت الصادرات، وأصدرت العديد     

 التشريعات المنظمة ليذا األمر. مف الموائح و 
وبطبيعة الحالة كانت التحديات االقتصادية التى واجيت الصومالييف خالؿ      

فترة الوصاية كبيرة وضخمة، بعضيا كاف داخمًيا يتعمؽ ببنية االقتصاد الصومالى 
نفسو وجيؿ الصومالييف بمفرداتو، وبعضيا كاف خارجًيا يتعمؽ بالمعونات االقتصادية 

يطاليا مف ورائيا إلى ربط ال غربية وأىدافيا، حيث سعت كاًل مف بريطانيا وأمريكا وا 
الصومالييف بتمؾ الدوؿ وضماف تبعيتيـ االقتصادية الدائمة؛ ولما كانت مصر عضًوا 

، ليباشر تقدـ ٜٓ٘ٔفي المجمس االستشاري الذى عينتو األمـ المتحدة سنة 
الطبيعى أف تراقب كؿ ما يحدث مف قبؿ  الصومالييف السياسي واالقتصادي، كاف مف

اإلدارة اإليطالية، خصوًصا في المسائؿ االقتصادية، وأف تتصدى لتمؾ السياسات 
 وتحرض الصومالييف لمواجيتيا.  
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عمى أية حاؿ، ستعتمد الدراسة عمى األرشيؼ المصري بصفة رئيسية، وعمى    

 مصادر أخرى ثانوية، وتيدؼ ألمريف: 
حديات االقتصادية التى واجيت الصومالييف في معركتيـ ضد : رصد التأولهما

 إيطاليا وأعوانيا، ومدى تفاعميـ مع تمؾ المعركة. 
براز تأثيراتو : ثانيهما متابعة التقارب المصرى الصومالى خالؿ فترة الوصاية وا 

االقتصادية، وكيؼ أمكف لقوى صغيرة كمصر أف تدير معركة الصراع االقتصادى مع 
ربية بطريقة ناعمة وتكسب معركتيا؟ وترى ما الذي أراده اإليطاليوف مف وراء القوى الغ

سياستيـ االقتصادية في الصوماؿ في فترة الوصاية؟ وما ىى طبيعة التحديات 
االقتصادية التى واجيت الصومالييف خالؿ تمؾ الفترة؟ وما ىى أىداؼ المعونات 

في الصوماؿ؟ وما الدور الذى لعبتو االقتصادية األمريكية والبريطانية واإليطالية 
 اإلدارة المصرية لمواجية التحديات االقتصادية الصومالية؟ 

ة ولإلجابة عف تمؾ األسئمة وغيرىا سنقوـ بتقسيـ الموضوع إلى ستة محاور رئيسي
 :ىػػػػػػػػػوى

 خمفية تاريخية عف عالقة إيطاليا بالصوماؿ الجنوبى.  : أوًل 
 .الصومالى في فترة الوصايةبنية االقتصاد  : ثانيا
 السياسات االقتصادية اإليطالية في الصوماؿ خالؿ فترة الوصاية. : ثالثًا
 .التحديات الداخمية التي واجيت االقتصاد الصومالي : رابًعا

 التحديات الخارجية التي واجيت االقتصاد الصومالي.   : خامًسا
 الصومالية في فترة الوصاية.  المواجية المصرية لمتحديات االقتصادية : سادًسا
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  -خلفٍت حارخيٍت عن عالقت إٌطالٍا بالصىهال اجلنىبى: -أوالً 

قبؿ أف نتعرض لبنية االقتصاد الصومالي في فترة الوصاية، وجب عمينا التعريؼ 
 بالصومالى اإليطالي أو الجنوبى وقبائمو. 

ساحؿ شرؽ إفريقيا كـ عمى  ٜٓٓٔفيذا الصوماؿ المقصود بالدراسة يمتد بطوؿ 
 كـ مربع.  ٓٓ٘عمى مساحة 

ثيوبيا وكينيا، ومف الشماؿ خميج عدف  يحده مف الغرب الصوماؿ البريطانى وا 
 والصوماؿ البريطانى، ومف الشرؽ والجنوب المحيط اليندى. 

شخص، كميـ مسمميف عمى  ٕٓٓٓٓ٘ٔوُقِدَر عدد السكاف في فترة الوصاية نحو 
مس مجموعات رئيسية ىي الداروط واليوية والدير المذىب السني، وينتموف لخ

 والديجؿ والراحونيف. 
ألؼ نسمة، وأما المجموعتاف األخريتاف  ٓٙ٘وُقِدَر عدد أوؿ ثالث مجموعات نحو 

آالؼ  ٘-ٗألؼ نسمة، وكاف يعيش بينيـ نحو مف  ٖٓٓ -ٕٓٚفكانوا ما بيف 
 . (1)إيطالي، غير األقمية اليندية والعربية

الوثائؽ المصرية معمومات في غاية األىمية عف منطقة صوماليا  وتُقدـ لنا 
 وقبائيا. 

حيث عرضت لنا رسالة كماؿ الديف صالح، ممثؿ مصر في المجمس االستشارى، 
إلى وكيؿ الخارجية الدائـ معمومات تفصيمية عما سبؽ ذكره، فقالت بأف قبائميا 

روط، وتنتشر بيف مقاطعتي المدؽ ينقسموف إلى أربعة قبائؿ رئيسية: أواًل، قبيمة الدا
والمجرتيف في شماؿ صوماليا وفي منطقة األوجاديف عمى حدود الحبشة وصوماليا، 

تتمثؿ في قبائؿ  وفي منطقتى جوبا السفمى والعميا، وأف البطوف الكبيرة في الداروط
 عثماف محمود وعيسى محمود وعمر محمود والمريحاف ومحمد زبير.

ية، فذكر بأنيا تنتشر في المنطقة الوسطى الممتدة مف شماؿ ثانًيا: قبائؿ اليو  
 ىوبيا عمى ساحؿ المحيط اليندى حتى مقديشيو جنوًبا. 

وأف البطوف المعروفة بينيـ، ىـ ىيرغدير سعد، ومنيـ عبداهلل عيسى رئيس 
الوزراء، وىير غدير بير، وىير غدير سميماف والشيوالة ثـ األبقاؿ، وىؤالء األخيروف 
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وف بوجود الكثير بينيـ مف حفظة القرآف ومشايخ الديف، عكس البطوف األخرى، معروف

 مشيًرا بأف أغمب رجاؿ ىذه القبائؿ يشتغؿ بالرعى. 
، فأشار بأنيـ يحتموف المنطقة الواقعة بيف نيرى ويبى شبيمى ثالثًا: الدجؿ ومرفمة

 وجوبا، وأنيـ يشتغموف بالزراعة بالمنطقة التى يعيشوف فييا. 
بًعا: قبائؿ التونة، ويعيشوف في المنطقة الساحمية بميناء براوا في منتصؼ را

الطريؽ مف مقديشيو وقسمايو، ويجرى في عروقيـ الدـ البرتغالي، نظًرا الحتالؿ 
البرتغاؿ ليذه المنطقة، ومف ثـ فإنيـ أَخَؼ سمرة مف سائر أىؿ الصوماؿ وبينيـ 

 .(ٕ)ف بإتقاف الصناعات اليدويةأشخاص زرؽ العيوف، وىـ أىؿ زراعة ومشيورو 
وجدير بالذكر أنو حيف انضمت إيطاليا في أواخر القرف التاسع عشر لعممية   

حصمت مف  ٘ٛٛٔالتكالب عمى إفريقيا، عقدت معاىدة مع سمطاف زنجبار سنة 
 خالليا عمى مزايا تجارية في منطقة الصوماؿ الجنوبي. 

راضي سالطيف أوبيا ومجيرتيف أربع سنوات امتدت حمايتيا عمى أ وفي غضوف
 والموانىء الموجودة عمى ساحؿ بنادير، وىى وأرسؾ ومقديشيو وماركا وبرافا. 

، أبرمت إيطاليا والمممكة المتحدة، المؤيدة لسمطنة زنجبار معاىدة ٕٜٛٔوفي عاـ 
 َحَصمت بموجبيا إيطاليا عمى إيجار ساحؿ بنادر لمدة خمسيف عاًما. 

 .(3)يطاليا مف بريطانيا األرض الممتدة بيف وارسؾ وبرافااشترت إ ٜ٘ٓٔوفي عاـ 
يطاليا حوؿ الصوماؿ اشتغمت الشركات   وبعد التوافؽ الذى حدث بيف زنجبار وا 

 . ٜٙٓٔ-ٖٜٛٔاإليطالية في ساحؿ بنادر وغيره، طيمة الفترة مف 
ر إلى أف تغير حسب المرسـو الممكى الصاد ٜ٘ٛٔوحدث أوؿ تنظيـ إداري لمصوماؿ سنة 

، تنازلت الحكومة البريطانية ليا عف مقاطعة جوباالند، بما في ٕٜٗٔ، وفي عاـ (4)ٜٔٔٔسنة 
، أقاـ اإليطاليوف سيطرة إدارية عمى سمطنتي أوبيا ٕٜٚٔذلؾ ميناء كيسمايو، وبحموؿ عاـ 

 . (5) وميجورتيف المستقمتيف، حيث كانتا تحكماف مف قبؿ صومالييف
ا عف ىذه الرواية، ففي إحدى المراسالت يستعرض ولـ يكف األرشيؼ المصري بعيدً 

موضوع ساحؿ بنادر وأنيا كانت تابعة لزنجبار في عيد السمطاف برغش وَمْف جاء بعده، مشيرًا 
بامتداد تمؾ السيادة إلى ساحؿ كينيا وتنجانيقا، وظمت المنطقة الساحمية تابعة نظرًيا لسيادة 



 

 أ.د. أحمد عبدالدايم ـــــــــــــــــــ م6102( اجلزء الثانً: 62العدد ) -رخ العربًجملت املؤ

 - ٖٙٗ - 

 
ف كاف الٜٙ٘ٔسالطيف زنجبار حتى سنة  حكـ إنجميزيا صرفًا، وأف الوالي المقـي في ممبسة ، وا 

يفترض أنو يحكـ باسـ سمطاف زنجبار، بؿ شاىد مرسؿ الرسالة، كماؿ الديف صالح، صورة 
 . ٜٙ٘ٔلبعض المكاتب أثناء زيارتو لتمؾ المنطقة أواخر سنة 

 طاف.فذكر بأف الجالية العربية عمى ساحؿ تنجانيقا وكينيا تعتبر نفسيا مف رعايا السم
أما بالنسبة لممنطقة الساحمية في الصوماؿ فقد انتيى بيا نفوذ السمطاف، وانقطعت جميع  

، ٜٔالصالت التى تربط بينيا وبيف زنجبار منذ أف احّتؿ اإليطاليوف ىذه البالد أواخر القرف 
 حيث كاف احتالليـ لبنادر باتفاقية مع السمطاف عمى أساس اإليجار. 

يخرج عف كونو مجرد وسيمة لالحتالؿ السممى، حيث انقطعت مشيًرا بأف األمر لـ 
إيطاليا عف دفع اإليجار األسمى منذ سنوات طويمة، وسمع ممثؿ مصر أثناء زيارتو 

 . (ٙ)لزنجبار بأف السمطاف كاف ُيطالب إيطاليا بدفع اإليجار، ولكنو ال يتمقى رًدا 
ودة في أي أرشيؼ وىذه المعمومات التى يشير ليا األرشيؼ المصري غير موج

آخر، وبالتالى فإف تعرؼ مسئولى الممؼ المصرييف عمى ماضي المنطقة وخمفيتيا 
 التاريخية كاف ميًما لفيـ سكانيا عف المؤامرات المحيطة بيـ. 

وىو ما يؤكد بأف األرشيؼ المصري ال يشكؿ مادة معرفية ميمة لفيـ الموضوع 
 وماؿ وكتابة تاريخو. فحسب، بؿ يعد جزًءا رئيسًيا مف التأريخ لمص

وحيف حدثت تغييرات بعد الحرب العالمية الثانية، انتيت بوضعيا تحت الوصاية 
اإليطالية مف قبؿ األمـ المتحدة، وأصبحت مسئولة بمساعدة مجمس استشارى مكوف 
مف ثالثة أعضاء، مصري وكولومبي وفمبيني، عف التطور السياسي واإلقتصادي 

وباعتراؼ إحدى الدراسات األجنبية، كاف الممثؿ  الوصاية، المطموب إنجازه خالؿ فترة
 المصرى في ىذا المجمس فاعاًل. 

وىو ما جعؿ اإلدارة االستعمارية اإليطالية تفسر ذلؾ بوجود طموحات مصرية في 
  .قيادة الدوؿ اإلسالمية اإلفريقية

ذا كاف المجمس االستشارى قد لعب الدور األىـ في مراقبة ما تقوـ بو  إيطاليا مف وا 
إجراءات اقتصادية وسياسية، فإف زيارات وفود األمـ المتحدة قد لعبت دوًرا ميًما أيًضا 

 في مراقبة عممية التطور التى حدثت. 
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بعثة لزيارة رواندا  ٜٔ٘ٔفعمى سبيؿ المثاؿ أرسؿ مجمس الوصاية سنة 

 . (7)والصوماؿ، زاروا خالليا عدة مدف صومالية
، ثـ في سنة (8)ٜٗ٘ٔثة األمـ المتحدة لمصوماؿ سنة وحدثت زيارة مف قبؿ بع

 ، وىكذا حتى نياية فترة الوصاية. ٜٙ٘ٔ
ا
ً
  -بنٍت االقخصاد الصىهايل يف فرتة الىصاٌت: -ثانٍ

تشير ُمذكرة رئيس قسـ شرؽ إفريقيا عف الحالة االقتصادية لمصوماؿ، بتركز نشاط 
 و في خميط بيف ذلؾ والزراعة. غالبية سكانو في أعماؿ المراعي وتربية الماشية، أ

%، وفي المراعي ٜ.ٜٗحيث ُقِدَر عدد مف يشتغموف بالمراعى وتربية الماشية 
% وفي ٕ.ٖ% وفي األعماؿ التجارية ٜٔ%، وفي أعماؿ الزراعة ٔ.ٕٛوالزراعة 

 %. ٛ.ٗ% وفي أعماؿ أخرى ٔ% وفي صيد األسماؾ ٔالصناعات اليدوية 
الزراعة واألراضي القابمة لمزراعة في أرض وأقؿ مف نصؼ السكاف كاف يعمؿ ب

 %. ٘% وال يزرع منيا إال ٓٔتبمغ مساحتيا 
وتتركز الزراعة المنتظمة في يد اإليطالييف، حيث ُأعطى ليـ حؽ امتياز وضع 

 فداف، مع تقديـ كافة المساعدات ليـ.  ٓٓ٘ٔ-ٓٓٔاليد عمى مساحات تتراوح مف 
الحيوانية لطبيعة األرض وصالحيتيا لتربية كاف الصوماؿ اإليطالي غنًيا بالثروة 

مميوف  ٕألؼ، وماعز بعدد  ٙ٘ٔألؼ، وجماؿ بمميوف و ٕٓ٘أبقار بعدد مميوف و
 .  (ٜ) رأس ٖ٘ٔ.ٖٔمميوف، وخيوؿ بعدد  ٕألؼ رأس، وأغناـ بعدد  ٖ٘ٔو

أما بالنسبة لمصناعة فظمت في فترة الوصاية في بدايتيا، حيث ُأقيمت عمى إنتاج 
 زراعة والثروة الحيوانية. منتجات ال

في حيف عممت اإلدارة اإليطالية عمى تقييد التجارة الخارجية وتوجيييا نحو الوجيو 
التي تناسبيا، كذا تحكمت في منح رخص االستيراد مف المناطؽ المختمفة. وسمحت 

 لمتجار باالستيراد مف إيطاليا بال قيد أو شرط. 
 وة الحيوانية، ثـ القطف الخاـ. وقد مثؿ الموز أىـ الصادرات، ثـ الثر 

 وىو ما جعميا مطمًعا لكؿ الدوؿ الغربية التى سعت الستغالليا. 
سرائيؿ  ثيوبيا وا   .(ٓٔ)فشيدت نفوًذا إلطاليا وأمريكا وبريطانيا وا 
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وفيما يتعمؽ بالتجارة، تحدثنا رسالة كماؿ الديف صالح إلى وكيؿ الخارجية الدائـ 

ات االقتصادية بيف الصوماليات المختمفة، وبأنيا عف العالق ٜٚ٘ٔفبراير  ٕٛفي 
كانت محدودة وضعيفة إلى حد كبير، وذلؾ بحكـ فقر مواردىا جميًعا، واعتمادىا عمى 

 الواردات األجنبية. 
 فكاد كؿ منيا ُيمثؿ سوقًا محتاًل لمدولة القائمة باإلدارة فييا، سواء تصديرًا أو استيراًدا. 

ى وجود حركة تبادؿ تجارى بيف مقاطعتي المدؽ ومع ىذا أشارت الوثيقة إل
 والمجرتيف في صوماليا، وبيف محمية الصوماؿ اإلنجميزي بحكـ متاخمتيا لحدودىا. 

ونظرًا لمجدب الشديد بيف تمؾ المقاطعتيف الصحروايتيف، فقد سمحت اإلدارة اإليطالية ألىميما 
محمية الصوماؿ اإلنجميزي استثناء مف باستيراد السكر والشاى واألغذية المحفوظة واألقمشة مف 
 قوانييف االستيراد والتصدير السارية عمى جميع صوماليا. 

وليذا ُوِجَد السكر األبيض النقى بوفره في أسواؽ ىاتيف المقاطعتيف، في حيف 
حرمت منو سائر المناطؽ، ومنيا العاصمة نفسيا التى ال تجد سوى السكر األحمر 

 الية المحتكرة لصناعتو وبيعو في الصوماؿ. الذى تنتجو الشركة اإليط
وكاف يجرى تيريب كميات مف السكر واألقمشة وغيرىا مف البضائع إلى العاصمة 
وبقية اتحاد صوماليا بواسطة بعض التجار، رغبة في تحقيؽ الربح المضاعؼ، نتيجة 

 لالستثناء الذي تتمتع بو البضائع التى تدخؿ ىاتيف المقاطعتيف. 
نيا الستيالؾ أىميا فقط نظًرا؛ النعداـ الموارد والفقر الشديد الضارب والمفروض أ
 أطنابو بينيـ.

حيث سنت السمطات اإليطالية قوانيف تقضي بعقوبات شديدة عمى التجار الميربيف 
 . ةوقامت بمصادرة البضائع الميرب

 وتمثمت أىـ صادرات صوماليا إلى محمية الصوماؿ في الجمود. 
صدير الماشية إلى جيبوتى في الصوماؿ الفرنسى لحساب وجرت محاوالت لت

 الشركة اإلسرائيمية التي ُتدير مصنع المحوـ ىناؾ، والذى يقوـ بالتصدير إلى إسرائيؿ. 
 ولكف ىذه المحاولة فشمت حسب إخطار وزارة الخارجية المصرية بذلؾ. 
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سالة إلى أف ويبدو أف النقؿ بيف الصوماليات كاف عائًقا رئيسًيا، حيث تشير الر 

سيارات النقؿ كانت ىى وسيمة المواصالت الرئيسية بيف صوماليا والمحمية اإلنجميزية 
 عبر طرؽ الصحراوية الغير مرصوفة تتسمميا ىذه السيارات. 

أما المواصالت البحرية فكانت قاصرة عمى السفف الشراعية الصغيرة بيف بالد 
ال  توجد أية خطوط بحرية منتظمة سواحؿ صوماليا وبالد سواحؿ المحمية، في حيف 

 .(11) بيف الصوماليات الثالث

إلى ضعؼ العالقات  ٜٚ٘ٔيونيو  ُ٘ٔتشير ُمذكرة مدير الشئوف اإلفريقية في  بل
االقتصادية واالجتماعية بيف محمية الصوماؿ البريطاني بصوماليا بسبب انعداـ 

التجاري لفقر مواردىما،  وسائؿ المواصالت واالتصاؿ بيف اإلقميميف وانعداـ التبادؿ
واعتمادىا عمى االستيراد مف الخارج، واطمئناف الصوماؿ اإليطالي إلى مساعدة أمريكا 

يطاليا بعد االستقالؿ، وتنبيييا إلى ما تممكو مف مصادر وثروة.   وا 
يطاليا تسعى لمتسمط عمى موارد اإلقميـ اقتصاديً  ا، وربطو بما فكانت أمريكا وا 

 .(ٕٔ) اعدات فنية واقتصادية قبؿ االستقالؿ وبعدهتقدماف إليو مف مس
وقد حدث تطور كبير في إنتاج الموز، فحينما اقتصر إنتاجو في بداية فترة   

 ألؼ كنتاؿ.  ٓ٘ٛٔنحو  ٜٜ٘ٔألؼ كنتاؿ، نراه قد بمغ عاـ  ٖٓٙالوصاية عمى نحو 
ـ يكف بينيـ ا، لمنتجً  ٖٕٓا، فمف ا وتسويقً لكف استأثر بو اإليطاليوف زراعة وتوزيعً 

 ا.صوماليً  ٕٚإال 
نحو  ٜٓٙٔىذا وقد زرع قصب السكر في منطقة جوىر، وبمغ اإلنتاج في عاـ 

ألؼ لتر مف  ٓٗٔألؼ لتر مف الكحوؿ النقي، و ٓ٘ٔطف مف السكر، و  ٓٓٗٔٔ
% مف وزف القصب ٓٗالكحوؿ المحوؿ إلى روـ بكميات صغيرة، وتحولت نسبة 

مف القصب المستعمؿ إلى موالس، واستغؿ جزء % ٕٓالمستعمؿ إلى باجاس، وتحوؿ 
 مف الباجاس كوقود لمغاليات في نفس المصنع. 

قامت بعثة عممية إيطالية بالبحث عف المعادف في مصب نير  ٖٜ٘ٔوفي عاـ 
 ٜٗ٘ٔجوبا، وفي دنسور وجوبا العميا وبيدوا وبندر قاسـ )بوصاصو(. وفي عاـ 

  .(13)ضة في منطقتيف قرب مركة قامت شركة إيطالية بالبحث عف الذىب والف
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مكانيات الصوماؿ اإليطالي االقتصادية، يشير   وفيما يتعمؽ بمزارع األوروبييف وا 

بأنو  ٜٚ٘ٔأكتوبر  ٕٗخطاب محمد حسف الزيات إلى وكيؿ الخارجية المصرية في 
ـَ مف خالؿ لقائو العارض مع الحاكـ اإلداري بالصوماؿ السفير انزلوتى، أف مدير  َعِم

ة احتكار زراعة الموز في الصوماؿ قد عرض عمى اإلدارة اإليطالية فكرة إنشاء شرك
 ميناء في كيسمايو عمى نفقة الشركة. 

وفيـ منو بأف تنفيذ ىذا المشروع سيجعؿ مف المدينة أىـ المراكز التجارية في 
 الصوماؿ، بؿ قد يدفع إلى نقؿ العاصمة إلييا. 

مزرعة كبيرة لزراعة  ٓ٘فمى، التى تتألؼ مف ا ألنيا عاصمة إقميـ جوبا السونظرً 
مزرعة، واألربعة الباقية امتمكيا صوماليوف في وقت  ٙٗالموز، يممؾ منيا اإليطاليوف 
 ا ليـ مف قبؿ.قريب، حيث لـ يكف مسموحً 

نراه يتحدث عف زيارتو لكسمايو ومزارع نير الجوبا، وأنو َقْبؿ وصوليـ إلييا زاروا 
قائد القوات اإليطالية األسبؽ في ليبيا، والتى أنشأىا في  مزرعة الجنراؿ جرزيانى

فداف، وتديرىا شركة إيطالية، وزار إلى جانبيا مزرعة رئيس  ٓٓ٘الصوماؿ بمساحة 
أركانو الجنراؿ ماتسى وتفقدوىا، ورأى القسـ األكبر منيا مزروًعا بالموز وفييا جانب 

وأنو ينوى استيرادىا العاـ القادـ مف  بالقطف، فأخبروىـ بأف بذرة القطف المحمية رديئة،
 مصر. 

والحظ توفر المياه وخصوبة التربة، حيث ترؾ النير في فيضانو السابؽ طبقة مف 
 سـ في عاـ واحد.  ٖٓالطمى تبمغ 

أشير ىو دليؿ ظاىر عمى  ٜمشيًرا بأف نمو األشجار وتضج الثمار في مدة 
مكاف استغالليا أحسف استغالؿ.  وفي حديثو مع صاحب المزرعة خصوبة األرض، وا 

ومع حاكـ مدينة مجرتينا الذى حضر الستقباليـ، ظيرت إمكانية عمؿ خزاف عمى 
 النير تولد منو الكيرباء، واتسعت دائرة األرض المزروعة. 

 وكانت الشكوى مف  وجود مالريا قد قممت مف إقباؿ الصومالييف عمى المنطقة. 
إمكانيات كبيرة، يمكف إذا استغمت ىذه وقاؿ الزوار بأف الصوماؿ تتوفر بيا 

، ٜٚ٘ٔاإلمكانيات، ولو بإنشاء شركة الحتكار الموز لميناء كسمايو عمى نفقتيا سنة 
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أف تنقذ الصوماؿ في المستقبؿ مف الوقوع تحت سيطرة الدوؿ التى يمكف أف تمد إليو 

 . (ٗٔ)يد المعونة لعجز الموازنة وسد حاجاتو االقتصادية 
ا
ً
 -اث االقخصادٌت اإلٌطالٍت يف الصىهال خالل فرتة الىصاٌت:السٍاس -ثالث
وجب عمينا أف نعرؼ بأف الصوماؿ كاف ميًما جًدا إليطاليا مف الناحية   

فحينما أعمنت  .(٘ٔ)االقتصادية واالستراتيجة، لوفرة موارده ووقوعو عمى المحيط اليندى
في االنكماش مف  أخذ رأس الماؿ اإليطالي ٜٓ٘ٔالوصاية اإليطالية عميو عاـ 

مياديف الزراعة والصناعة والتجارة بغية تعطيؿ حركة اإلنماء االقتصادي في البالد، 
 لتظير الصوماؿ في مظير الضعؼ االقتصادي. 

 ٕٜ٘ٔبؿ جرت بو أكبر حركة تيريب لرؤوس األمواؿ خالؿ الفترة ما بيف عاـ 
 .(ٙٔ)ـٜٗ٘ٔإلى 

القتصاد الصومالي بفعؿ أسباب غير أف السياسات اإليطالية تسببت في ضعؼ ا
ثالثة تسببت فييا اإلدارة اإليطالية نفسو وىى: أواًل، عجز الميزانية، فكاف مخصصا 

مميوف ليرة. ثانًيا،  ٛمميوف ليرة، في حيف كاف المطموب  ٙلإلصالح االقتصادي 
النقص الموجود في المؤسسات االئتمانية، وقمة وجود المشروعات الخاصة والمحمية. 

 لثًا، احتكار تجارة الموز مف قبؿ رجاؿ األعماؿ اإليطالييف. ثا
( مف ٜٜ٘ٔ -ٜٓ٘ٔحيث ارتفعت صادرات الصوماؿ في الفترة مف )

جنية صومالى، تركز معظميا في  ٖٓٓٓٓٓٚٓٔجنية صومالى إلى  ٕٖٕٓٓٓٓٓ
 الموز، وليس في قطاعات القطف والممح والجمود. 

 لية في زراعة الموز. حيث تركزت كؿ مشروعات الحكومة اإليطا
مما اضطرت اإلدارة لمساعدة  ٖٜ٘ٔفي حيف انخفضت أسعار القطف سنة 

 . (ٚٔ) الشركات اإليطالية، ناىيؾ عف أف معظـ ىذه الشركات كانت ُمْعَفاة مف الضرائب
استعماؿ شمف شرؽ إفريقيا الذي أدخمتو بريطانيا بعد  ٜٓ٘ٔىذا وقد أوقفت إيطاليا عاـ   

يف مف صوماليا، وأصبحت العممة الجديدة عممة صومالية تسمى صومالو خروج اإليطالي
Somalo يشرؼ عمييا صندوؽ الصوماؿ ،Somal Casse  ومقره روما، ومف قبمو بنؾ

إيطاليا في مقديشو. وكاف يباشر عمميات إعادة خصـ األوراؽ التجارية القصيرة األجؿ، ولكف 
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ية أو اإلدارة الوصية؛ لذلؾ كانت الحكومة لـ يرخص لو بتقديـ القروض لمحكومة الصومال
 اإليطالية تقـو بسد العجز المالي في إدارة اإلقميـ. 

%، وكانت ٓٓٔوكاف غطاء العممة الصومالية مف الذىب والعمالت األجنبية بنسبة 
العمالت األجنبية في بداية األمر مف الجنييات اإلسترلينية بصفة خاصة، لكف في عاـ 

تحوؿ جزء مف الميرات إلى دوالرات  ٜٛ٘ٔ/ٚ٘رة اإليطالية، وبيف عاـ أصبحت المي ٜٗ٘ٔ
 % مف غطاء العممة الصعبة. ٓٙأمريكية، حتى أصبحت قبؿ االستقالؿ 

أضيؼ إلى قسـ إصدار أوراؽ النقد قسًما أخرًا لمزاولة العمميات  ٜٜ٘ٔوفي عاـ 
، كما خوؿ لو أف يستثمر المصرفية في مقديشيو، وتولى أعماؿ فرع بنؾ إيطاليا في مقديشيو

أرباحو في شراء السندات المضمونة مف قبؿ الحكومة، وقدـ قروًضا مباشرة إلى الحكومة 
 .(ٛٔ)% مف إيراداتيا السنوية ٓٔالصومالية واإلدارة اإليطالية بشرط أال يتجاوز 

ولما كاف االقتصاد اإليطالي نفسو ضعيًفا، وكاف يتمقى معونات أمريكية منذ سنة   
في إطار مشروع مرشاؿ إلعادة بناء أوروبا، بحيث كانت إيطاليا نفسيا تطمب  ٕٜ٘ٔ

معونات مف القمح األمريكي، فكاف مف الطبيعي أف تستمر معدالت الفقر داخؿ 
إيطاليا بصورة مرتفعة طيمة فترة الخمسينيات. وبالتالي ال يعقؿ أف يتحمؿ اقتصاًدا 

الضعيؼ، ومع ذلؾ كانت إيطاليا تقدـ نفسيا  منياًرا مسئولية بناء االقتصاد الصومالي
 لمصومالييف باعتبارىا منقًذا لالقتصاد الصومالي. 

فعمى سبيؿ المثاؿ حينما جاء الحاكـ اإلداري أنريكو مارتينو، بعد وفاة حاكميا 
األسبؽ، ماؿ إلى شخصية أدف عبداهلل عثماف إليماف األخير بقدرة إيطاليا عمى 

 . ٜٓٙٔستقالؿ سنة مساعدة الصوماؿ بعد اال
يمانو بأىمية االستثمار األجنبي بعد تمؾ السنة.   وا 

، استشعر بعض الصومالييف أف ٜٗ٘ٔوحيف بدأ التطور السياسي بانتخابات سنة 
إيطاليا لف تنقذ اقتصادىـ، ليذا طالبوا بالتدخؿ البريطاني واألمريكي والمصري لحماية 

 اف سيفيدونيـ اقتصاديا. المصالح الصومالية، وَامنوا بأف األمريك
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ومع أنيـ اعتبروا أف مصر غير غنية لكنيا ميمة في المساعدة المعنوية، وليذا لـ 
يكف لدى الصومالييف الرغبة في دفع الضرائب، كذلؾ شعر اإليطاليوف بعدـ الحاجة 

 لدفع أمواليـ في الصوماؿ. 
انعكس عمى برنامج وبالتالي اعتمد الحاكـ اإلداري عمى تقميؿ اإلنفاؽ. وىذا ما 

التنمية الزراعية ورى األراضي في منطقتي شبيمى وجوبا السفمى والوسطى ببناء سدود 
 توقؼ الفيضانات. 

غير أف اقتصاد الصوماؿ اإليطالي أصبح ضعيًفا نتيجة خطة التنمية التى وضعيا 
 الحاكـ اإلداري انريكو مارتينو. 

 . (19)سبع سنوات خطة تنمية تستغرؽ  ٜٗ٘ٔحيث ُوِضَع منذ عاـ 

ومع ذلؾ حاولت إيطاليا االستفادة مف الصوماؿ واستغاللو ألقصى درجة. ففي عاـ 
كانت الصوماؿ تستورد السكر، فوضعت خطة شاركت فييا الشركة الصومالية  ٜٙ٘ٔ

اإليطالية الزراعية. نفس األمر تـ في األنشطة الزراعية اأُلخرى، وجرت محاولة لزيادة 
 . (20) اإلنتاج الحيواني

واتسمت السياسة االقتصادية باالنتيازية واستغالؿ فقر األىالى. فحسب التقرير 
 ٜٚ٘ٔفبراير  ٘ٔالذى رفعو أحمد فؤاد ابوسبع الممحؽ بمكتب مصر بالصوماؿ في 

ذكر بأف ما فعمتو البعثة الكاثوليكية لمفاتيكاف في الصوماؿ مف إقامة لمصنع لمجمود، 
الصناعة ودبغ الجمود، وببعض الصناعات الجمدية،  باعتباره مدرسة لتعميـ ىذه

كاألحذية والحقائب، ولتباع منتجاتو في الصوماؿ بأثماف منخفضة قمياًل عف ثمف 
 المصنوعات الجمدية المستوردة، يعد استغالاًل لصالحيا االقتصادي والديني.

فقد حصمت البعثة مف وراء ىذه الصناعة عمى ربح ضخـ، حيث الحذاء الذي  
 شمًنا.  ٓٙشمف يباع بػ  ٖٓتكمؼ ي

شخًصا يحضروف  ٓٙأيًضا كاف لمبعثة بيت يسمى بيت الفقراء، يوجد بو حوالى 
مف الصباح إلى المساء، يتناولوف طعاميـ ويتعمموف القياـ ببعض الصناعات اليدوية، 

 . (ٕٔ)وتأخذ البعثة منتجاتيـ وتبيعيا لحسابيا الخاص 
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ذا كانت السياسة االقتصاد    ية اإليطالية قد نجحت في اعتماد االقتصاد وا 

الصومالي عمى المعونات الخارجية، أماًل في مطالبة الصومالييف ببقائيا، فإنيا حيف 
 تأكدت مف الرفض عممت عمى استغالؿ تمؾ المعونة بعد ىذا االستقالؿ لصالحيا. 

احتياجات الصوماؿ المرفؽ الثالث لمرسالة السابقة باىتماـ الحكومة اإليطالية بحيث يشير 
 ، حيث وعدت بتقديـ المساعدة بروح الصداقة. ٜٓٙٔديسمبر ٕاالقتصادية المستقؿ بع المالية و 

منحة دراسية، بمبمغ  ٓٓٔ-ٓٛفنًيا، ومف  ٕٓ٘وعرضت تقديـ مساعدة فنية مكونة مف 
  .(ٕٕ)ألؼ دوالر ٓٓ٘ألؼ دوالر، ومساىمة مالية سنوية قدرىا  ٓٓ٘إجمالي قدره مميوف و

في مذكرة يحيى الشريؼ، السكرتير الثانى بالقنصمية المصرية بالصوماؿ، في و 
 ٖٔ، يشير إلى ما نشرتو جريدة بريد الصوماؿ في عددىا بتاريخ ٜٛ٘ٔأكتوبر 
لنص الخطابيف المتبادليف بيف الحاكـ اإلداري الجديد، دى ستيفانو،  ٜٛ٘ٔأكتوبر 

 وعبداهلل عيسى رئيس الوزارة. 
رئيس الوزارء، وقرأ عميو بياًنا  ٜٛ٘ٔاكتوبر  ٕٔاكـ اإلداري صباح يـو حيث استدعى الح

صادرًا مف الحكومة اإليطالية تبمغ فيو الصوماؿ حجـ المساعدات التى ستقدميا بعد االستقالؿ. 
وأعطاه خطاًبا حدد فيو المعونة، وذكر فيو أنو سيؤخذ في االعتبار شراء الموز الصومالي بناًء 

 ة الصومالية لصالح اقتصاديات البالد. عمى طمب الحكوم
وأف أساليب تقديـ المعونة ستحدد في الوقت المناسب باتفاقيات خاصة، يقرىا 

 برلماف البمديف.
وشكره عبداهلل عيسى، وأرسؿ لو خطاًبا ذكر فيو ذلؾ، مركزًا عمى المعونة وشراء الموز. 

ة ُمرضية في أف تضمف لمشعب وتمؾ المعونة اإليطالية وغيرىا، ال يمكف أف تساىـ بصور 
الصومالي النمو االقتصادي واالجتماعي الذي ىو شرط مف شروط االستقالؿ والحرية، وأنيا 

  .(ٖٕ)قد تـ حميا ٜٓٙٔتنظر بأمؿ لممستقبؿ ألف مسألة المعونة بعد سنة 
ا
ً
  -الخحدٌاث الداخلٍت الىت واجهج االقخصاد الصىهايل: -رابع
 صوماليا.  ٕٛ، منيـ ٖ٘ميمي كاف عدد أعضائو حينما تشكؿ المجمس اإلق   
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فتـ تأسيس مجالس محمية في كؿ أنحاء الصوماؿ. وكاف الحاكـ اإلداري ىو الذى 

، أما بعد ذلؾ فكاف يتـ انتخابيـ، وكاف ٜٔ٘ٔيقوـ باختيار األعضاء حتى سنة 
 .(24) يجتمع ثالث مرات في السنة

بالبحث في عدة مسائؿ،  ٜٔ٘ٔاـ مايو ع ٙٔبدأ نشاطو في الدورة الثانية في و 
منيا تأسيس شركة تعاونية لمصياديف الصومالييف، ومنح امتيازات لصيد السمؾ واسع 

  .النطاؽ مف أجؿ التصنيع لمدة تسع سنوات
مايو وضع نظاـ جديد لمنشاط االقتصادي بأف عيد إلي الحاكـ  ٕٔفي جمسة و 

 الذي ال تنظمو قوانيف خاصة.  اإلداري بميمة اإلشراؼ عمى النشاط الواسع النطاؽ
أما فيما يختص بالنشاط االقتصادي المحدود النطاؽ، فقد استمر مركزًيا في 

 األقاليـ كما ىو. 
 ٜٕفي جمسة إنشاء مجمس استشاري لمشئوف االقتصادية وفي ىذا اإلطار تـ 

أكتوبر، ليتكوف مف ستة فروع لمبحث في مسائؿ اقتصادية محدودة، كالزراعة 
 عة والتجارة والقروض والتأميف والمواصالت البرية والبحرية والعمؿ. والصنا

، فكانوا مف أصحاب الخبرة الفنية مف مكاتب اإلدارة ٕٔأما أعضاء المجاف الػ 
 والغرفة التجارية والبنوؾ والمجمس اإلقميمي، بفترة عضوية مدتيا عاميف. 
اري لمشئوف وأصبح مف حؽ الحاكـ اإلداري أف يستدعي المجمس االستش

 . االقتصادية إلي جمسة عامة لمبحث عف مسائؿ عامة تتعمؽ باقتصاديات الصوماؿ
بانتخاب نائبيف لمحاكـ اإليطالي  ٖٜ٘ٔوبدأ نشاط المجمس اإلقميمي الثالث لعاـ 

بصفتو رئيًسا لو، ليقوـ أحدىما باإلشراؼ عمى المجنة االقتصادية والمالية برئاسة 
امت بدراسة الموضوعات التي َتْيـ الصوماؿ، كحمج عبدي نور محمد حسيف، فق

افتتح في . وفي عيد المجمس اإلقميمي الخامس القطف ونظاـ مراقبة األسعار بال تمييز
المجمس االقتصادي الصومالي الجديد. وقاـ باألعماؿ التي اىتمت  ٜ٘٘ٔأبريؿ  ٖٔ

نير شبيمي، وغيرىا بتحسيف الحياة االقتصادية، وتمييد الطرؽ وتنظيـ استغالؿ مياه 
 . (25) مف األعماؿ المتعمقة بالمجاالت الزراعية والصناعية والتجارية

 يمكف القوؿ بأف ىناؾ تحديات ثالث واجيت االقتصاد الصومالى في فترة الوصاية. و  
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 أوالً: ختىٌف الصىهالٍني هن هسخقبلهن االقخصادي: 

بداية فترة الوصاية لـ تظير  ربما كانت الوعود التى طرحتيا اإلدارة اإليطالية في
 العوار االقتصادي بالصورة التى ظيرت عمييا منذ منتصؼ الخمسينيات. 

فحينما كانت فكرة الصوماؿ الكبير مطروحة، وتحظى بقبوؿ الصومالييف عبر 
الصوماؿ البريطاني واإليطالي، راحت اإلدارتاف االستعماريتاف توفراف زيارات متبادلة 

كال المنطقتيف، لتخويفيـ مف مستقبميـ االقتصادي في حالة  بيف الصومالييف في
 االستقالؿ واالتحاد سوًيا. 

إلى اعتماد ميزانية  ٜٚ٘ٔفبراير  ٜٔوفي ىذا اإلطار يشير تقرير الخارجية المصرية في 
الصوماؿ اإليطالي في معادلة ميزانيتو عمى المعونة المالية المقدمة مف الدولة الوصية، بما 

يطاليا، وانعكاس يجعؿ مصي ر اإلقميميف، البريطاني واإليطالي، معمًقا دائًما بسياسة إنجمترا وا 
 . (ٕٙ)تعاوف اإلدارتيف االستعماريتيف أو تنافسيما عمى مصير اإلقميميف مًعا 

نتعرؼ عمى قياـ اإلدارة البريطانية بترتيب زيارة لوفد  ٜٚ٘ٔفبراير  ٕٓوبتاريخ 
لصوماليا، لموقوؼ عمى تفصيالت المركز المالي  صومالي مف المحمية البريطانية

 لمصوماؿ اإليطالي ومقدار العجز في الميزانية. 
فتعرفوا بأف الحالة المالية صعبة، لكنيا تستطيع أف تتمتع باستقالليا في الحدود 

 التي تستطيع فييا معادلة ميزانيتيا وتنمى مصادر ثروتيا االقتصادية. 
.  ٜٓٙٔـ ليـ األمـ المتحدة المعونة المالية بعد سنة فعبروا عف أمميـ في أف تقد

غير اف الرسالة حممت الزيارة وىدفيا بأف القصد مف عرض تمؾ المعمومات عمى الوفد 
الزائر ىو زعزعة ثقة الصومالييف بأنفسيـ وبمقدرتيـ عمى مواجية تبعيات االستقالؿ، 

لعجز المالي في ميزانية البالد وأنو البد مف االعتماد عمى دولة كبرى كبريطانيا لسد ا
 مقابؿ االرتباط بالكومنولث البريطاني. 

وانتيت الوثيقة بتفسير الصومالييف لتمؾ الزيارة، وأنيا بيدؼ اقتصادي، فقد عبروا بأف 
 .(ٕٚ)الزيارة جاءت بإيعاز مف إنجمترا ليطالب الصومالييف باستمرار بقاء حكميا لمبالد 

 أي ميزة في تمؾ السنة.  ٜٙ٘ٔخالؿ عاـ  ولـ يكف لزيادة دخؿ الصوماؿ
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إلى أف إغالؽ  ٜٚ٘ٔيونيو  ٙحيث تشير إحدى وثائؽ الخارجية المصرية بتاريخ 

قناة السويس، بسبب العدواف الثالثى عمى مصر، كاف لو أثر سيئ عمى اقتصاديات 
 الصوماؿ، مشيدة باإلجراءات الحكومية لمتخفيؼ مف ىذه اآلثار. 

صادية الصعبة، فقد قاـ الصوماليوف بجمع تبرعات لشيداء ورغـ الحالة االقت
 ألؼ شمف صومالي.  ٕ٘ٔبورسعيد، بمغت 

ورغـ ضعؼ ىذا المبمغ إال أنو يدؿ عمى الشعور المخمص الذى عبر بو الشعب 
الصومالي تجاه إخوانو المصرييف الذيف اعتدى عمييـ، فضاًل عف تأجج مشاعرىـ 

 .(ٕٛ)واستنكارىـ ليذا العدواف 
ا: الخشكٍك يف قدرة االقخصاد الصىهاىل على حسٍري دولت االسخقالل.  

ً
 ثانٍ

ففي خطاب كماؿ الديف صالح إلى وكيؿ الخارجية الدائـ بشأف مستقبؿ الصوماؿ 
، نراه يشير لما نشرتو ٜٚ٘ٔمارس  ٗٔاالقتصادي والنفوذ السياسي األجنبي فيو، في 
لموز والنفوذ في الصوماؿ". مشيًرا بأف جريدة اإليكونومست اإلنجميزية تحت عنواف "ا

الصوماؿ يسير نحو االستقالؿ واإلفالس أيًضا، وأف بعثة البنؾ الدولي التي زارت 
ذكرت بأف نصؼ دخؿ البالد يأتي مف الموز، والنصؼ  ٜٙ٘ٔصوماليا في مارس 

قالؿ الثاني مف المنحة اإليطالية المالية، وأنيا ستحتاج في السنوات العشريف بعد االست
إلى المنح، وىو تكرار لما يردده االنجميز دائًما مف فقر الصوماؿ وعجز موارده 

 االقتصادية، حتى ال يكوف ليـ سبيؿ إال قبوؿ الكومنولث. 
والغريب أف تقرير بعثة البنؾ الدولي وصؿ لمجريدة قبؿ أف يصؿ إلى المجمس 

البالد وسعييا لمحصوؿ  االستشاري بعدة أسابيع، مما يدؿ عمى اىتماـ إنجمترا بيذه
 عمى المطبوعات والوثائؽ الدولية الخاصة بيا بمجرد إعدادىا. 

وينتيى المقاؿ بأف نفس المتاعب االقتصادية تنتظر كاًل مف الصوماليتيف: البريطانية 
 والفرنسية المتيف لف ترضيا بالبقاء تحت الحكـ األجنبى عندما تصبح صوماليا مستقمة. 

ي المقالة، إذ أف االنجميز والفرنسييف والبمجيكييف يتوجسوف وىو بيت القصيدة ف
 خيفة مف اليـو التى تحصؿ فيو صوماليا عمى االستقالؿ. 
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وتصح عضًوا في األمـ المتحدة، بأف ذلؾ سيتـ ليس لمجرد انتقاؿ العدوى مف 
صوماليا لتمؾ الشعوب، بؿ لما يتوقعو مف استيقاظ الشعوب اإلفريقية الغنية بالمواد 
الخاـ، لذا دأبت تمؾ الدوؿ عمى التغمغؿ والتعاوف في مجمس الوصاية لتنفيذ سياسة 

 . (ٜٕ)يقصد منيا وضع العقبات لتأخير استقالؿ الشعوب اإلفريقية التي تحت الوصاية
ويشير خطاب طو فتح الديف مدير اإلدارة اإلفريقية إلى وكيؿ الوزارة المساعد في   
ر عما نشرتو مجمة اإليكونومست جازيت لتقرير ممثؿ مص ٜٚ٘ٔمارس  ٕ٘

اإلنجميزية تحت عنواف الموز والنفوذ في الصوماؿ، بأف النغمة التي ترددىا المجمة 
ىي نفس النغمة القديمة التي سبؽ أف سمعتيا اإلدارة اإلفريقية مف السير أالف بيرنز 

، وأخيًرا ، ثـ مف الوفد اإلسترالي في مجمس الوصايةٜٗ٘ٔعف زيارتو لمصوماؿ عاـ 
 مف وفد الجبية الوطنية في الصوماؿ الذي زار صوماليا. 

والغرض مف ىذه النغمة ىو زعزعة ثقة الصومالييف عمى مواجية تبعات 
الصوماؿ  ٜٗ٘ٔاالستقالؿ. حيث تعطى اتفاقية التعاوف اإليطالي األمريكي لسنة 

وأف نية  دوالر تدفعيا الدولتاف مناصفة، ٓٓٓ.ٕٓٓ.ٔالحؽ في مساعدة قدرىا 
 الدولتيف متجية الستمرار ىذه المعونة. 

وليذا انحصر نشاط لجنة التنمية االقتصادية المشتركة في تنفيذ المشروعات الزراعية 
 وتربية الماشية وحفر اآلبار وتخزيف الحبوب تحت إشراؼ تسعة خبراء مف شئوف الزراعة. 

 أف يحدث مف انقالب.  وأشارت اإلدارة إلى جيود أمريكا في البتروؿ، وما يمكف
ورأت بأنو قد يكوف مف الصالح نشر ىذه الحقائؽ بتوسع مف الناحية الفنية واالقتصادية 
عف طريؽ بعض األستاذة المتخصصيف في ىذه الشئوف في الجرائد والمجالت المحمية، 
 وكذلؾ في النشرة التى تصدرىا القنصمية المصرية في مقدييشيو، مع إذاعتيا في نفس الوقت
في البرنامج الموجو في الصوماؿ لتبشر الصومالييف بما تبشر بو اقتصاديات بالدىـ في 
نماء، إذا أحسنوا استغالليا باالستعانة بالفنييف والخبراء مف الدوؿ العربية.  المستقبؿ مف تقدـ وا 
ى وعمقت الخارجية بأنو عمى السيد مدير اإلدارة اإلفريقية التفضؿ باقتراح األسماء التى ير 

 االستعانة بيا، ليتحقؽ الرأى الذى تقدـ بو. 
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كتب مدير اإلدارة اإلفريقية لوكيؿ الخارجية بأف يقوـ  ٜٚ٘ٔمارس  ٕٙوفي 

األساتذة الموجيو أسماؤىـ في كشؼ اإلدارة االفريقية بأبحاث عف الصوماؿ وفًقا لتقييـ 
رساليا لمقنصمية المصرية  لتتناوليا في تضعو اإلدارة، ثـ بمراجعة ىذه البحوث وا 

 . (ٖٓ) ٜٚ٘ٔإبريؿ  ٖنشراتيا في 
خطاب طو فتح الديف مدير اإلدارة اإلفريقية إلى وكيؿ الوزارة المساعد وحدد 

أسماء بعض األساتذة المصرييف المتخصصيف  ٜٚ٘ٔإبريؿ  ٔلمشئوف السياسية في 
يات في شئوف الزراعة واالقتصاد الذيف يمكف االعتماد عمييـ في الكتابة عف اقتصاد

الصوماؿ لتوعية الصومالييف بما تبشر بو اقتصاديات بالدىـ، مشيًرا بأف األسماء 
التى حددىا تعد قميؿ مف كثير مف الخبراء المصرييف الذيف يمكف لإلدارة االعتماد 

 . (ٖٔ)عمييـ في الكتابة في ىذه الشئوف متى وافقت عمى االقتراح مف حيث المبدأ
تاب الباحثيف والكتاب المصرييف المتخصصيف في وعمى ىذا يمكف القوؿ بأف استك

المجاؿ االقتصادي قد شكؿ أداة ميمة في توعية الصومالييف بمعركة االستقالؿ 
 االقتصادي، وبضرورة اإلصرار عمى االستقالؿ السياسي.

سبتمبر  ٔٔويشير الممحؽ الثانى الذى نشرتو جريدة الكورييرى دى صوماليا في   
حدى الجرائد اإلثيوبية عف اقتصاديات الصوماؿ، تبرر فيو حوؿ ما نشرتو إ ٜٚ٘ٔ

 عدـ قدرة الصوماؿ لمحصوؿ عمى االستقالؿ نظًرا لظروفو االقتصادية. 
حيث نقمت ما نشرتو جريدة صوت إثيوبيا مف أف الصوماؿ غير مستعد لالستقالؿ 

ضعؼ  اقتصادًيا، حسب شيادات الخبراء االنجميز الذيف زاروا الصوماؿ، وعبروا عف
االقتصاد الصومالي، وأنو يعتمد عمى اقتصاد إثيوبيا، بؿ يعتمد كمًيا عمى مصادر 
المياه في األنيار التي تنبع مف األراضي الحبشية، وال يستطيع انساف أف يتصور ماذا 

 يكوف عميو االقتصاد الصومالي بعد االستقالؿ.
. وكأنو (ٕٖ)د بذلؾ والمشروعات الزراعية التي جرى تنفيذىا في األوجاديف تشي 

تيديد مبطف مف قبؿ إثيوبيا باستغالؿ ورقة المياه تجاه الصوماؿ إذا مالت لخيار 
االستقالؿ. وفصؿ خطاب الزيات لوكيؿ الخارجية بشأف زيارة رئيس لجنة الشئوف 
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مسألة التشكيؾ وكيؼ  ٜٛ٘ٔمايو ٖٓالخارجية في البرلماف اإليطالي لمصوماؿ في 

  يعتمدونيا سياسة ليـ.
حيث تحدث الزائر عف اآلماؿ اإليطالية بأف الصومالييف لف يطمبوا االستقالؿ، 
وسيطالبوف ببقاء إيطاليا، وأف ربطيـ الصوماؿ بالغرب عف طريؽ منح المعونات 

 االقتصادية والعسكرية، قد انعكس عمى السياسة المصرية. 
ىذه المعونة فأكد الزيات لمصومالييف بأف مصر ستبذؿ قصارى جيدىا في تقديـ 

 عف طريؽ األمـ المتحدة. 
وفي ىذا اإلطار نشطت الدعاية الغربية ضد مصر، ووزعت مبالغ مالية كبيرة ،وأصدرت 
الحكومة الصومالية بأمر مف الحاكـ اإلداري بالنيابة فرانكا عدًدا ضخًما مف تراخيص 

ب الشاغرة عمى االستيراد ألعضاء الجمعية التشريعية الصومالية وغيرىـ، ووزعت المناص
 عدد كبير مف الصومالييف، وخاصة الذيف ليـ اتصاؿ باإلدارة المصرية. 

بؿ كانوا يمولوف المظاىرات ضد الشخصيات المرتبطة باإلدارة المصرية، كالحاج 
 . (ٖٖ) محمد حسيف رئيس حزب الوحدة، ونجحوا في عزلو مف المنصب

وتحصيف قرار االستقالؿ وبيذا فإف معركة الدفاع عف االستقالؿ االقتصادي، 
 السياسي، كانت معركة شرسة أدارتيا اإلدارة المصرية باقتدار ووعي كبيريف. 

ا، انعكاس الخحدٌاث االقخصادٌت على براهج األحزاب الصىهالٍت.   
ً
 ثالث

فنظًرا لما يحظى بو الصوماؿ مف موارد اقتصادية أوضحت لنا مذكرة رئيس قسـ 
بقاء عمى نفوذىا األدبي واالقتصادي منذ إقرار الوصاية شرؽ إفريقيا سعى إيطاليا لإل

وبعد االستقالؿ، عف طريؽ إيجاد طبقة مف الصومالييف  ٜٓٙٔوحتى نيايتيا سنة 
المتشبعيف بالعقمية والحضارة اإليطالية، رغبة منيا في االحتفاظ بالمستشاريف 

، ولتكوف ليا اإليطالييف في كؿ وزارة ومصمحة، واحتكاًرا القتصاديات الصوماؿ
 .(ٖٗ)االمتيازات الستغالؿ مصادر الثروة

فكاف مف الطبيعي أف يرفض الصوماليوف تمؾ الرغبات بطريقة سمسة وىادئة. وفي 
ىذا اإلطار يفيدنا خطاب القائـ بأعماؿ مكتب الجميورية العربية بالصوماؿ إلى وكيؿ 

حاجة لمعونة  بأنو "بصفة الصوماؿ دولة ضعيفة في ٜٛ٘ٔيوليو  ٜالخارجية في 
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خارجية بعد االستقالؿ، فإف السياسييف الصومالييف كانوا يخشوف مف مياجمة الدوؿ 

يطاليا ستشير عمييـ تمؾ الدوؿ ويمنع عنيـ المعونة"   . (ٖ٘)الغربية وا 
وليذا نتعرؼ مف مرفؽ المذكرة السابقة بأف أىداؼ حزب الصوماؿ الكبير في 

ى االقتصادي واالجتماعي والثقافي لمصوماؿ، الشأف االقتصادي تمثمت في رفع المستو 
وأنو قرر أف يرسؿ مبعوثيف لمخارج لمتخصص في ىذه المياديف، وأف يقوـ بتنمية 

 االقتصاد الوطني، حيث ظؿ الصوماؿ يعانى مف التأخر. 
 ومف مظاىر ىذا التأخر كاف عجز الميزانية التجارية، فصادرات الصوماؿ أقؿ مف وارداتو. 

لتغمب عمى ىذه المشكمة باستغالؿ المصادر االقتصادية الموجودة، وأنو يمكف ا
 والتى لـ تستغؿ بعد، حتى يزداد إنتاج الصومالييف مف الفوؿ. 

 كذا تحدث عف أىـ المصادر التى يمكف زيادتيا في عدة مجاالت:
 العناية بتربية الحيواف، حيث يمكف زيادتيا، وىناؾ أسواؽ في حاجة ليا.   :  أوًل 
     صوماؿ مساحات شاسعة يمكف زيادة األراضي المزروعة، حيث تممؾ ال : ًياثان

نشاء الترع والمصارؼ.  زراعتيا          بإنشاء خزانات عمى األنيار، وا 
  زيادة زراعة المحصوالت التي يمكف تصديرىا لمخارج، كالقطف والذرة والحبوب   :ثالثًا

 د عمى محصوؿ واحد كما ىو حادث في الموز. والبذور الزيتية، وبعدـ االعتما        
 استخداـ الطرؽ الحديثة في الزراعة والصناعة لزيادة اإلنتاج.   :رابًعا

 إنشاء المصانع التى تعتمد عمى المنتجات المحمية كمصانع حفظ المحوـ  :خامًسا
 والمنسوجات، ولذا فقد رحب الحزب برؤوس األمواؿ والشركات األجنبية.        
صوص عجز الميزانية، فقد ذكر بأف الدوؿ التى تعتمد عمى غيرىا ىى دوؿ وبخ

 ناقصة االستقالؿ تخضع لرغبات غيرىا، حرًصا عمى استمرار المعونة. 
وأف ما ييـ الصوماؿ بعد االستقالؿ ىو تدبير الميزانية، بحيث يكوف المنصرؼ مساوًيا 

وذلؾ بضغط مصروفات الدولة لمدخؿ، ويجب أف يتحمؿ الصوماليوف الضيؽ بعض الوقت، 
 حتى تتوازى مع دخميا، والعمؿ في نفس الوقت عمى زيادة دخؿ الدولة. 
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وفيما يتعمؽ بانخفاض مستوى معيشة الصومالييف فإف معظـ الصومالييف يعيشوف 
في حالة أقرب إلى البداوة، فمتوسط الدخؿ منخفض، ويأمؿ الحزب مف ذلؾ استغالؿ 

 . (ٖٙ)الموارد االقتصادية
وعمى ىذا، فإف االقتصاد الصومالى كاف يواجو تحديات داخمية حقيقية، أبرزىا 
تخوؼ الصومالييف مف مصير دولتيـ المجيوؿ بعد االستقالؿ، ورواج نغمة التحبيط 
االقتصادي. ولوال وقوؼ اإلدارة المصرية إلى جانبيـ، لكاف مف الممكف أف يقعوا 

 دفتيـ. فريسة لعممية التيئيس والقنوط التى استي
  -الخحدٌاث اخلارجٍت لالقخصاد الصىهايل: -خاهسا

شكؿ ربط االقتصادي الصومالي بالمعونات الخارجية موضوًعا ميًما في   
 التحديات التي واجيت االقتصاد الصومالي خالؿ فترة الوصاية. 
بأنو  ٜٛ٘ٔمارس  ٕٓوفي ىذا السياؽ تفيدنا رسالة الزيات لوكيؿ الخارجية في 

عقد في أكرا، والذي حضره مندوبو  الذيع لجنة التعاوف الفني االفريقى في اجتما
الدوؿ األوروبية التي ليا مستعمرات، وألوؿ مرة حضره، مستمع مف الصوماؿ 
اإليطالي، وىو عبدى أدف، موظؼ بوزارة المالية الصومالية. حيث تقرر في ىذا 

 يقي المشترؾ. االجتماع إنشاء مؤسسة جديدة باسـ صندوؽ التعاوف اإلفر 
وعمـ الزيات أف أمريكا أبمغت الدوؿ المشتركة في االجتماع استعدادىا لمعاونة 

 .(ٖٚ)المؤسسات ومؤازرتيا
يوليو  ٔوتشير مذكرة إدارة الشئوف اإلفريقية لوكيؿ الوزارة لمشئوف السياسية الشرقية في 

 ييف في الدواء. لنشاط شركات البتروؿ األمريكية واإليطالية والخبراء األمريك ٜٛ٘ٔ
 . (ٖٛ)مشيرة بأف الجيات المختصة ستقوـ بدراسة النواحى االقتصادية 

فقد عمـ الزيات بما دار في اجتماع لجنة التعاوف الفني  ،وفيما يتعمؽ بإسرائيؿ
، وحضرىا مندوب مف الصوماؿ ٜٛ٘ٔالتي عقدت في أكرا في مارس  اإلفريقي

أبمغت الدوؿ المشاركة استعدادىا لتقديـ مثؿ اإليطالي، بأف الحكومة اإلسرائيمية قد 
ف كاف ىذا االقتراح اإلسرائيمي سيسبب مصاعب لممؤسسة أكثر  ىذه المعاونة الفنية، وا 

 مما يمكف أف يجمبو ليا مف النفع. 
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 ىذا، وقد قررت المؤسسة أف تدعو الصوماؿ االيطالى لاللتحاؽ بيا بعد االستقالؿ. 

ىنرى، رئيس قسـ إفريقيا بوزارة الخارجية الفرنسية، وقد أظير المسيو بوؿ مارتيف 
الذى حضر إلى الصوماؿ اإليطالي بعد انتياء االجتماعات السابقة، اىتماًما كبيًرا 
 بموضوع المساعدات الفنية واالقتصادية التى يطمبيا الصوماؿ اإليطالي بعد استقاللو. 

يطالييف وأ مريكييف في الحفمة وتحدث في نفس األمر عدة أشخاص صومالييف وا 
 .(ٜٖ) ٜٛ٘ٔمارس  ٖٔالتي أقاميا قنصؿ فرنسا العاـ في مقديشيو في 

ابريؿ  ٜوفي ىذا اإلطار كتبت اإلدارة اإلفريقية إلى اإلدارة العربية بوزارة الخارجية في 
بالمعمومات التي أوردىا ممثؿ مصر في المجمس االستشاري بشأف قياـ إسرائيؿ  ٜٛ٘ٔ

تركة في اجتماع لجنة التعاوف الفني اإلفريقي استعدادىا لتقديـ معونتيا الفنية بإبالغ الدوؿ المش
 . (ٓٗ)لمؤسسة صندوؽ التعاوف اإلفريقي المشتركة التي قررت إنشائيا

 . (ٔٗ)ونفس الخطاب أرسمتو اإلدارة اإلفريقية إلى اإلدارة االقتصادية بذات التاريخ 
راطاتيا شكؿ عبًئا ثقياًل عمى ومف ثـ فإف موضوع المعونات الخارجية واشت 

 الصومالييف ومستقبؿ دولتيـ. 
وفي ىذا اإلطار، يشير خطاب يحيى الشريؼ، السكرتير الثاني بمكتب مصر 
يطاليا ووعودىما بتقديـ  بالصوماؿ، إلى وكيؿ الخارجية بشأف نشاط بريطانيا وأمريكا وا 

ىذا الموضوع في  ، إلى بحثٜٓٙٔالمعونة الالزمة لمصوماؿ بعد استقاللو آخر 
 . ٜٛ٘ٔالجمعية العامة المنعقدة في نيويورؾ في أكتوبر 

حيث قابؿ وزير االقتصاد الصومالي بعد حضوره لجمسات مجمس الوصاية، بعض 
المسئوليف بوزارة الخارجية األمريكية وغيرىـ مف األمريكاف في واشنطف، وقاـ بزيارة 

 وروبية المشتركة. بمجيكا وألمانيا، وتحدثوا في موضوع السوؽ األ
وزار بعدىا إيطاليا وتباحث مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وظير مف ىذا 

 النشاط عدة أمور:
 :أف أمريكا قد وعدت بمساعدات مالية بعد االستقالؿ في نطاؽ القوانيف األمريكية. أولً 
 قدمت إيطاليا وعوًدا بالمساعدة.   :ثانًيا
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 أيضا بتقديـ مساعدات مالية وفنية غير المساعدات وعدت حكومة انجمترا  :ثالثًا

 الثقافية بإنشاء معيد لممجمس البريطانى.        
   : طمبت الحبشة مف أمريكا أف تقدـ ليا معونة اقتصادية تتولى ىى تقديميا رابًعا

 لمصوماؿ، لكف األمريكاف لـ يوافقوا.        
ة كبيرة مف األمواؿ عمى بعض وقامت الحبشة عمى إثر ذلؾ بتوزيع مبالغ مالي

الصومالييف، وأكد وزير الداخمية الصومالى بأنيا تتصؿ ببيت مف بيوت التجارة 
البريطانية، وأنو صومالى يدعى متسؿ كويتى، وأنيا توزع عف طريؽ حزب األحرار 

 الذى يرأسو عميؿ لمحبشة، اسمو الحاج محمود بوراكو.
تقدـ المعونة عف طريؽ صندوؽ خاص  وقد اقترح الزيات في مجمس الوصاية أف 

تنشئو األمـ المتحدة، لكف قاوـ مندوب بريطانيا السير اندرو كوىيف الفكرة ولـ يؤيده 
 فييا إال أعضاء المجمس االستشارى وعدة دوؿ صغيرة. 

وقاوميا مندوب أمريكا واليند، ونظًرا لغمبة أعداد المقاوميف ليا لـ يطمب  
مرة أخرى في اجتماعات المجنة الرابعة مف لجاف  التصويت لكى يثار الموضوع
 الجمعية العامة لألمـ المتحدة. 

وتحدث بعد عودتو لمصوماؿ عف ىذه الفكرة مع المسئوليف الرسمييف ورجاؿ  
األحزاب والطوائؼ المختمفة، باعتبار أف ىذه الفكرة ىي طريؽ التحرر االقتصادي، 

تقالؿ أو جيات معروفة بالميوؿ وأف قبوؿ المعونة مف جية واحدة بعد االس
 االستعمارية، سيكوف نكسة كبرى تصيب الصوماؿ. 

 مشيًرا بأف الرأى في الصوماؿ مييأ لممطالبة بيذه الفكرة.  
وذكر وزير االقتصاد، فارح عمى عمر، بأنو كاف يحضر اجتماعات األمـ المتحدة  

 تصريحاتو.  باعتباره عضًوا في الوفد اإليطالي، وبالتالي ليس حًرا في
 المجمس االستشاري عند نظر ىذه المسألة.  إشراؾفطمب منو الزيات 

يطاليا قد انتيت  وانتيى إلى القوؿ بأنو غير واضح ما إذا كانت مباحثات إنجمترا وأمريكا وا 
التفاؽ عمى خطة صومالية مالية سياسية موحدة أـ ال؟ فحسب كالمو أف ىذه الدوؿ بذلت 

 . (ٕٗ)مع الحبشة عند غرض واحد، وىو محاربة مصر في الصوماؿ جيوًدا كبيرة، والتقت
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ويبدو أف المعونة اإليطالية واستمرارىا كاف يشكؿ عقبة البد مف تجاوزىا عند    

 تفكير الصومالييف في مسألة االستقالؿ. 
وفي المرفؽ األوؿ المتعمؽ بما نشرتو جريدة بريدة الصوماؿ في عددىا الصادر    
عف تقرير الشئوف االقتصادية لمجمس الوزراء الصومالي، نجد  ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٖفي 

أف مجمس الوزراء الصومالي قد اجتمع برئاسة عبداهلل عيسى في جمسات عقدت في 
واستمع خالليا لمتقرير المفصؿ الذي قدمو  ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٕ -سبتمبر ٕ٘الفترة مف 

اية، ولدى الحكومة وزير االقتصاد فارح عمى عمر، بشأف ميمتو لدى مجمس الوص
والييئات االقتصادية اإليطالية، وكذلؾ لدى حكومات أمريكا والمنظمات االقتصادية 
التابعة ليا، والمكتب األوروبي لألمـ المتحدة في جنيؼ، ولدى سمطات الييئة 

 األوروبية في بمجيكا وفي ألمانيا الغربية. 
 عيسى إلى رئيس مجمس وأقر المجمس باإلجماع نص الرسالة التى وجييا عبداهلل

 الوزراء ووزير الخارجية اإليطالية فانفانى، والتى نشرت في جريدة بريدة الصوماؿ. 
حيث شكره لمساعدتو في حؿ القضايا الكبرى لمصوماؿ، بقصد نمو صالت 
التضامف، وروابط الصداقة بيف شعوب الغرب والشرؽ التى ليس ليا أىداؼ توسعية 

إقرار المساعدات الفنية والمالية اإليطالية لمصومالييف،  او استعمارية. وشكره عمى
وتصريؼ الموز في األسواؽ اإليطالية، مقًرا بأف ىذا قد أزاؿ التخوؼ عف عامميف مف 

 . ٜٓٙٔعوامؿ استمرار النمو االقتصادي بعد سنة 
وأف حكومتو كمفتو بدعوتو لزيارة الصوماؿ، وقد وعدت الجريدة بأف تُنشر في أقرب 

 .(ٖٗ)خالصة مفصمة عف التقرير وقت،
وفيما يتعمؽ بالتحديات الخارجية الخاصة بالتدخالت البريطانية، فقد أشارت    

 ٙٔإحدى الوثائؽ المصرية لمقمؽ البريطاني األمريكي عندما أعمف الحاكـ اإلداري في 
 عـز بالده عمى إنياء الوصاية قبؿ موعدىا.  ٜٚ٘ٔأكتوبر 

 ٜٚ٘ٔطاني واألمريكي، مف رئيس الوزارة في خريؼ حيث طالب السفيراف، البري
 تفسيًرا لذلؾ. 
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يطاليا وفرنسا اجتمعوا في لندف في  متحدثًا عف وصوؿ أنباء بأف سفراء أمريكا وا 

، ثـ اجتمعوا روما، لبحث اتخاذ سياسة موحدة فيما يختص بمسائؿ ٜٛ٘ٔمايو  ٖٔ
 . (ٗٗ)الصوماؿ 

لمصرية بشأف النشاط البريطاني والغربي وتخبرنا رسالة الزيات لوكيؿ الخارجية ا
بمناقشة بعض الصحؼ الغربية لموضوع  ٜٛ٘ٔيناير  ٖٓالجديد في الصوماؿ في 

 استقالؿ الصوماؿ االيطالى وأثره في البالد المحيطة مشيرة لعدة أمور: 
 ردود الفعل في الصومال اإليطالي. أوًل:

عمى  ٜٛ٘ٔيناير  ٕٓلعربية في حيث نشرت جريدة بريد الصوماؿ اإليطالية رًدا با
مقاؿ التايمز، قالت فيو أف الصومالييف سيحاولوف معرفة أصدقائيـ مف أعدائيـ، وأف 
ىذا الرد جاء باقتراح مف الزيات عمى عبداهلل عيسى، طالًبا منو الرد عمى تصريحات 
التايمز والحصوؿ عمى إيضاحات مف قنصؿ بريطانيا عف طريؽ اإلدارة الوصية، أو 

 ر مقاؿ احتجاج عمى األقؿ. نش
وذكرت الصحيفة بأف وزير االقتصاد الصومالي لفت نظرىـ خالؿ زيارتو لمندف 

 لممقاؿ، وتمقى رًدا بأف المقاؿ ال يعبر عف رأى المصادر البريطانية الرسمية. 
بعنواف "قمؽ ال أساس لو مف  ٜٛ٘ٔيناير  ٖٕوعادت الصحيفة ونشرت في 

تدعو لعدـ االستقالؿ في الموعد المحدد في رأى التايمز  الصحة" ذكرت األسباب التى
وغيرىا، وىى الخوؼ مف أف استقالؿ الصوماؿ االيطالي سيسبب اضطرابات سياسية 
في شرؽ إفريقيا، وأيضا لتخوفات مف عدـ استعداد البالد السياسي، ومف الحالة 

 االقتصادية التى ال تسمح لمصوماؿ أف يعيش كدولة. 
ة ىذه األسباب، وقالت بأف االضطراب السياسي الناتج عف الرغبة وفندت الجريد

نياء االستعمار في شرؽ إفريقيا، ىو اضطراب طبيعي ناشىء عف  في االستقالؿ وا 
 أسباب طبيعية وليس استقالؿ صوماليا. 

وأنو ظاىرة مف ظواىر النيضة التي غيرت وجو القارتيف، اإلفريقية واألسيوية، بعد 
 الحرب. 
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الجريدة أف زعماء الصوماؿ الرسمييف أظيروا نياتيـ الحسنة نحو جيرانيـ وقالت 

 بزيارة أديس أبابا ولندف. 
خطوات  ٖٜٗٔأما استعداد الصوماؿ السياسي فقالت بأنيـ خطوا منذ سنة 

عظيمة، وأف الديمقراطية صحيحة مكفولة، وأف الييئات الدولية قد اعترفت بذلؾ. 
ودات لتحسيف اقتصاده، وأنيا ليست الدولة الوحيدة وقالت بأف الصوماؿ يبذؿ مجي

 التى تحتاج المعونة. 
 رد الفعل في إثيوبيا.  -ثانًيا:

حيث نشرت جريدة صوت إثيوبيا الشبو رسمية، مقااًل تحمؿ فيو عمى السياسة 
البريطانية بعنواف "دسيسة استعمارية" ونشرت ترجمة المكاتبة في جريدة بريد الصوماؿ 

. ويدؿ المقاؿ عمى أف السياسة اإلثيوبية تعادى السياسة البريطانية ٜٛ٘ٔينايرٕٔعدد
 القائمة، ألنيا تسعى لمتقرب مف القبائؿ بمياجمة السياسة اإلثيوبية. 

مشيرة بأف بريطانيا تيتـ بالمحافظة عمى القواعد البريطانية في القارة وليس 
 اىتماميا بالصوماؿ أو الصومالييف. 

 ل في الصومال البريطانى. رد الفع -ثالثًا:
حيث أظيرت الدوائر الوطنية في الصوماؿ البريطانى قمًقا مف اتجاىات السياسة 

 البريطانية الحديثة. 
  .وكتب ماريانو نائب رئيس الجبية الوطنية المتحدة في ىرجيسة مقااًل لجريدة التايـ

ر محاولة غير يشير فيو بأف كؿ محاولة لتأخير استقالؿ الصوماؿ االيطالى تعتب
 مقبولة، ودليؿ عمى سوء نية الغرب.

وأف الزعـ بأف الصومالييف المسمميف البد اف يكونوا عمى عالقة سيئة مع جيرانيـ 
األحباش المسيحييف ىو زعـ ال أساس لو. وأف العالقات غير الحسنة القائمة بيف 

بب التعصب الحبشة والصوماليات إنما قامت بسبب أعماؿ الحبشة السيئة، وليس بس
 .  (٘ٗ)الديني اإلسالمي ضد المسيحييف

بأف  ٜٛ٘ٔيناير  ٕٓويشير المرفؽ األوؿ المتعمؽ بما نشرتو جريدة بريد الصوماؿ في    
 قد اتخذ بعجمة، وكاف مجرًدا مف أي مسئولية. ٜٓٙٔمنح استقالؿ الصوماؿ سنة 
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مية ليست وتعتبر بريد الصوماؿ مف الصحؼ القديمة المتطرفة، وىى صحيفة مح 

 ليا أىمية في إنجمترا. 
أما مقاؿ التايمز فيدعو إلى إعادة استعمار الصوماؿ، واستنكر الحممة الصحفية 

 البريطانية ضد الصوماؿ مف جانب الصومالييف. 
وتحدث مقاؿ آخر حوؿ تطمع الصوماؿ إلى األمـ المتحدة لتضمف مساعدتو 

بأف شعب  ٜٚ٘ٔلزائرة في يوليو سنة اقتصادًيا. مشيًرا لحديث بعثة األمـ المتحدة ا
الصوماؿ يتطمع لألمـ المتحدة لتضمف لو مساعدات مالية أجنبية بعد االستقالؿ، 

 لمعجز القائـ في الميزانية. 
ويشبو تقرير ىذه البعثة االقتصادي تقرير بعثة البنؾ الدولي لإلنشاء والتعمير التي 

 . ٜٙ٘ٔزارت الصوماؿ اإليطالي سنة 
، وأنو إذا لـ تستقر ٜٓٙٔال تتوقع زيادة كبيرة في اإلنتاج قبؿ سنة  وذكرت أنيا

المساعدات المالية الخارجية، فسوؼ تضطر السمطات لخفض االعتمادات التى تنفؽ 
مميوف دوالر  ٘ -ٗعمى المشروعات العامة وعمى الواردات، وأنيـ يحتاجوف ما بيف 

 .(ٙٗ) ٜٓٙٔحتى سنة 
 ٖٕبما نشرتو جريدة بريد الصوماؿ الصادرة في  ويشير الممحؽ الثانى المتعمؽ

رًدا عمى تخوفات جريدة التايمز مف أف استقالؿ الصوماؿ يشكؿ خوًفا  ٜٛ٘ٔيناير 
مف حدوث اضطرابات في شرؽ إفريقيا، وأنو ناتج مف عدـ استعداد الصومالييف 

ة قديمة السياسي، وخوًفا مف الحالة االقتصادية والمالية الحرجة، فقالت بأنيا نغم
 تنتشر في الصحؼ الدولية.

. في (ٚٗ)منبية بأف شكوؾ الجريدة ليس ليا أساس مف الصحة، وفندت إدعاءاتيا
يناير  ٕٔحيف نقؿ الممحؽ الثالث المتعمؽ بما نشرتو جريدة بريد الصوماؿ في 

، ما نشرتو صحيفة بريد الصوماؿ تحت عنواف "صوماليا في الصحؼ الدولية" ٜٛ٘ٔ
يناير مف أف الحبشة أصبحت محط  ٜشرتو جريدة صوت إثيوبيا في تعميًقا عما ن

 اىتماـ الصحؼ البريطانية، نظًرا لما يتعمؽ بالصوماؿ. 
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مركزة عمى أحالـ الحبشة بأف حدودىا القديمة كانت مف الشرؽ، البحر، ورغـ ذلؾ 
لـ تضغط الحبشة لحقوقيا، وقاومت سياسة الحماية، وأيدت كؿ مف يطمح لالستقالؿ، 

 وأف تاريخ احتالؿ أوروبا لمصوماؿ ىو تاريخ تحريض ضد الحبشة. 
وعابت عمى بريطانيا اعتبارىا بأف المعاىدة البريطانية الحبشية بشأف منطقة اليود 

 . (ٛٗ)قطعة مف الورؽ فقط 
يشير إلى الدعوة التي  ٜٛ٘ٔيناير  ٛٔوخطاب الزيات إلى وكيؿ الخارجية في 

موفد الصومالي الذي يزور األمـ المتحدة لزيارة لندف، وجيتيا الحكومة البريطانية ل
وتشرح بأف الوفد يضـ أربعة أفراد عمى رأسيـ فارح عمى عمر وزير الشئوف 
االقتصادية، والمسيو جاسبارى المشرؼ عمى الشئوف االقتصادية باإلدارة اإليطالية، 

ة  إلمكانية والذي يعد المسئوؿ المالي بالصوماؿ. وأف الوفد استغؿ فرصة الدعو 
دارية لمصوماؿ عند استقاللو، أي تقديـ  مفاتحة الحكومة البريطانية لمساعدات مالية وا 
بعض المعونة المالية وبعض الفنيف البريطانييف لسد الفراغ الذي يحدثو انسحاب 
الموظفيف اإليطالييف، وانتياء المساعد اإليطالية المالية. وكاف الزيات قد أشار في 

ف السفير البريطاني أشار في حديث صحفي إلى استعداد بريطانيا خطاب سابؽ بأ
ويشير خطاب الزيات لوكيؿ  . (ٜٗ)لتقديـ مساعدات دوف التطرؽ لشروط بريطانيا

مارس بشأف السعى إليجاد  ٖٔلما ورد في خطاب  ٜٛ٘ٔمارس  ٖٕالخارجية في 
 سوؽ لحاصالت كينيا في الصوماؿ. 

ية ستعيف في القريب موظفًا اقتصادًيا بمقب نائب قنصؿ في وبأنو عمـ بأف الحكومة البريطان
بيف  االقتصاديقنصميتيا العامة في الصوماؿ، تكوف ميمتو األصمية دراسة إمكانيات التبادؿ 

 الصوماؿ وبيف األراضي البريطانية القريبة منو، وتشجيع مثؿ ىذا التبادؿ. 
قريًبا، ونظًرا لعدـ توفر رصيد ونظًرا ألف أسس االقتصاد الصومالي والكيني واحدة ت

العممة مف اإلسترليني، أو عممة شمف شرؽ إفريقيا المرتبطة باإلسترليني، في 
الصوماؿ، فإف الجيود المبذولة تركز عمى تشجيع تصدير الموز، وربما القطف أيًضا، 
وكذلؾ بعض المواشي مثؿ الضأف، مف الصوماؿ إلى كينيا ليمكف شراء المنتجات 

 .  (ٓ٘)بأثماف ىذه الحاجيات الصومالية
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الحديث عف  ٜٛ٘ٔمارس  ٔٔويتابع الزيات في خطاب أخر أرسمو لوكيؿ الخارجية في  

زيارة نائبيف مف أعضاء مجمس العمـو البريطاني لمصوماؿ االيطالي ونزال مقديشيو، وتحدثا في 
 كيفية تصريؼ حاصالت كينيا الزراعية والصناعية لمصوماؿ. 

ؽ بريطانيا ـل تعد قادرة عمى تحمؿ جميع حاصالت كينيا، ولظروؼ النقؿ نظرًا ألف أسوا 
نصح النائباف بالبحث عف أسواؽ قريبة، وتحدثا في أمر تنمية الواردات مف كينيا وتذليؿ عقبة 
العجز اإلسترليني الظاىر في ميزانية الصوماؿ، بحيث تظير ميزانية الصوماؿ اإليطالي دائًنا 

 ة والدوالرات األمريكية، ومديًنا في اإلسترليني. في الميرات اإليطالي
وقد حدثت خالؿ ىذه السنة محادثات بيف وزير االقتصاد الصومالي، الحاج فارح 
عمى عمر، والسنيور جسبارى الذي يتولى الشئوف االقتصادية باإلدارة اإليطالية، 

 ومسئولي كينيا إليجاد أسواؽ لحاصالت كينيا في الصوماؿ. 
يًضا في أمر مساعدة بريطانيا المالية لمصوماؿ بعد االستقالؿ، حيث شغؿ باؿ وتناقشا أ

الصومالييف تعويض المعونة المالية التي تقدميا إيطاليا في فترة الوصاية، والتي ستعانى منيا 
، عجزا يقدر بأربعة إلى خمسة مالييف دوالر أمريكي. وسبؽ أف زار ٜٓٙٔبعد االستقالؿ سنة 
الصومالى السنيور جاسبارى بريطانيا في طريؽ عودتيما مف نيويورؾ بعد وزير االقتصاد 

 حضور االجتماع األخر لمجمعية العامة لألمـ المتحدة. 
وعمـ الزيات مف فارح أف المستر سمويف لويد، وزير الخارجية البريطانى، أخبره بأف 

ولكنيا مستعدة  بريطانيا ال يمكنيا أف تقدـ معونة مالية لمصوماؿ في الوقت الراىف،
 لبذؿ مساعييا لدى أصدقائيا لتقديـ مثؿ ىذه المعونة. 

وأف بريطانيا ستعتذر اآلف عف تقديـ المعونة، إما ألنيا تود أف يكوف تقديـ المعونة 
 االقتصادية أو المالية أو الفنية الغربية إلى المنطقة ككؿ وليس ألجزائيا المتفرقة. 

معونة مالية لمصوماؿ عف طريؽ اشتراكو في  أو ألنيا تريد أف يكوف تقديـ اى
   .(ٔ٘)السوؽ الغربية

 ٕٔوفي رسالة وكيؿ الخارجية إلى ممثؿ مصر في المجمس االستشاري في     
بشأف ما نشرتو مجمة إيكونيميست جازيت اإلنجميزية تحت عنواف" الموز  ٜٛ٘ٔابريؿ 

ا اإلفالس، طالبً والنقود في الصوماؿ" مف اف الصوماؿ يسير نحو االستقالؿ و 
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المعمومات التى يممكيا محمد صفي الديف المرعشمى الخبير الزراعى المصرى في 
الصوماؿ، ليزود بيا الوزارة عف الثروة الزراعية والحيوانية ىناؾ، وما تبشر بو 
اقتصاديات الصوماؿ في المستقبؿ مف تقدـ ونماء، والدور الذي يمكف أف يقوـ بو 

 . (ٕ٘)ريوف بو وغير المصرييف في ىذا الميدافالخبراء والفنيوف المص
 ٕٓوتفيد رسالة السكرتير الثالث بمكتب مصر بالصوماؿ الى وكيؿ الخارجية في 

إبريؿ  ٕٙبأف المرعشمى قد غادر الصوماؿ عائًدا نيائًيا إلى مصر في  ٜٛ٘ٔيونيو 
ا عف ، وأنو يمكف االستفياـ منو مباشرة في ىذا الشأف، مرفًقا مذكرة أعدىٜٚ٘ٔ

الزراعة في الصوماؿ، تشمؿ مذكرات كاف قد كتبيا في ىذا الموضوع، وبعض 
 . (ٖ٘)محاضرات كاف قد ألقاىا عف الزراعة

وكؿ ىذا كاف رًدا عمى ما نشرتو مجمة إيكونيميست عف الموز والنفوذ في 
الصوماؿ، حيث استدعى المقاؿ ما ذكره تقرير بعثة البنؾ الدولى التى زارت الصوماؿ 

 . (ٗ٘)بأف الصوماؿ سيظؿ يحتاج المعونة لمدة عشريف سنة تالية ٜٙ٘ٔسنة 
مى االقتصاد الصومالى، وعمى ىذا شكمت التحديات الخارجية ورقة ضغط ميمة ع

وكاف البد مف تجاوزىا والتعاطي معيا بطريقة واعية وناعمة. مف ىنا ظير دور 
اإلدارة المصرية في توجيو الصومالييف في التحايؿ عمييا والتعامؿ معيا بذكاء منقطع 

 النظير.
ا
ً
 -املىاجهت املصرٌت للخحدٌاث االقخصادٌت الصىهالٍت يف فرتة الىصاٌت: -سادس
فنا في المحاور السابقة ما ىي التحديات االقتصادية التي واجيت الصوماؿ عر  

وبطبيعة الحاؿ كاف الجيد المصري مركًزا في عمى المستوييف الداخمي والخارجي، 
 البداية عمى المجاؿ الثقافي والتعميمى. 

. (55)أساتذة جامعييف في مقديشيو ٘صومالًيا في مصر، وعمؿ  ٓ٘ٔحيث قامت بتعميـ 
و ما ساعد في ظيور تيار داعـ لموجيات المصرية والعربية، فانتقؿ جيدىا لالىتماـ وى

بكافة النواحى السياسية واالقتصادية وغيرىا. وبدا راديو القاىرة يبث دعايات مضادة 
 . (56)لإليطالييف ىناؾ، وقدمت اإلدارة المصرية مساعدات تعميمية مميزة
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 ؼ كؿ صغيرة وكبيرة عما يدور ىناؾ، لذاا ألف اإلدارة المصرية كانت تعر ونظرً 

 تميزت مواجيتيا لمتحديات االقتصادية الصومالية بستة أشكاؿ رئيسية: 
 الشكل األول: زيادة التبادل التجاري بين مصر والصومال. 

وفي رسالة إدارة األبحاث إلى وكيؿ الخارجية المصرية حوؿ العالقات التجارية بيف 
يشر في موضوع تنمية العالقات السياسية  ٜٗ٘ٔر سبتمب ٕٔمصر والصوماؿ في 

واالجتماعية بيف مصر والصوماؿ بأف إدارة المخابرات العامة قد الحظت فيما يتعمؽ 
بالناحية االقتصادية بأنو يجب العمؿ عمى تنمية العالقات التجارية مع الصوماؿ بصفتيا 

ثقافية وغيرىا. فتكاد تكوف بالًدا شرقية إسالمية لتسير جنًبا إلى جنب مع العالقات ال
 ا ىناؾ. العالقات التجارية معدومة، رغـ أف كثير مف البضائع المصرية تمقى رواًجا كبيرً 

وفي ىذا اإلطار عرض ما قدمتو إدارة المخابرات مف مقترحيف لتطوير ىذا األمر: 
أف يمحؽ بمكتب مصر بالصوماؿ أحد الموظفيف ليقوـ بميمة الممحؽ التجاري  أوًل:

أف يجرى التفاىـ بيف  :ثانًياعمى أف يعمؿ في الظاىر مساعًدا لتمثيؿ مصر ىناؾ. 
اإلدارة االقتصادية بالوزارة وبيف وزارة التجارة والصناعة وزارة الزراعة عمى إيفاد بعثة 

  .(ٚ٘)تجارية لدراسة السوؽ ىناؾ دراسة مستفيضة
بأنو  ٜٗ٘ٔيوليو  ٜٕوأشارت مذكرة السكرتير الثالث بمكتب مصر بالصوماؿ في 

يوجد تبادؿ تجارى بيف مصر والصوماؿ، لكنو بسيط يشمؿ تصدير البصؿ والبطاطس 
إلى الصوماؿ مقابؿ المواشى عمى أف يكوف الدفع بالجنية المصري والميرة اإليطالية 

 . ٕٜ٘ٔحسب االتفاؽ المصري اإليطالي في نوفمبر 
ـ النباتي وبعض الفواكة مثؿ حيث تستورد مصر المواشي والجمود واأللباف والفح

الموز. وتحتاج الصوماؿ لمبصؿ والبطاطس والمأكوالت والصابوف واألرز والسكر 
وبعض الفواكة والخضروات وبذور القطف واألقمشة واألحذية. ىذا في ظؿ رغبة 

 إيطاليا في أف تقصر التبادؿ التجاري عمى نفسيا. 
دراسة السوؽ دراسة وافية، والحديث مع مستحسًنا إيفاد بعثة اقتصادية تجارية تقوـ ب

التجار الصومالييف لمعرفة ما يريدونو مف المنتجات المصرية عمى أف يكوف أساسيا 
 .(ٛ٘)ٕٜ٘ٔاالتفاؽ التجاريو المصري االيطالي في نوفمبر 
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بأف الصوماؿ غنية بمواردىا مذكرة رئيس قسـ شرؽ إفريقيا وحيف أوضحت   

ىو الذي جعؿ الدوؿ الغربية تسعى الستغاللو، راحت االقتصادية، وأف ىذا الثراء 
اإلدارة المصرية تعمؿ عمى ضرورة االستفادة مف تمؾ الموارد، وتقاوـ النفوذ اإليطالي 
. والبريطاني واألمريكي واإلثيوبي، وتقطع الطريؽ أماـ محاوالت إسرائيؿ لمنفوذ لممنطقة

 . وىو ما ظير جميا في مذكراتيا ومراسالتيا ووثائقيا
فمما كاف االقتصاد الصومالي قائـ عمى تصدير الموز الذى تحتكره إيطاليا تقريًبا، 
ثـ الماشية والقطف الخاـ، ويقوـ باستيراد المواد الغذائية والمنسوجات والسمع المصنوعة 
األخرى، رأت اإلدارة المصرية أف تنشأ شركة تضـ عدًدا مف الشركات لمعمؿ في 

  إحدى المشروعات اآلتية:
    شركة لحمج القطف، عمى أف يقوـ بجانبيا معاصر لمزيوت مف بذرة القطف    أواًل:

 الفوؿ السوداني أو السمسـ، وكذا صناعة الصابوف. أو        
 شركة لمنتجات األلباف وتوفير المواشى.   :ثانًيا
 . حمىشركة لنقؿ المحـو الحية إلى مصر لممساىمة في سد النقص في السوؽ الم  :ثالثًا
 شركة لنقؿ المحـو المثمجة.   :رابًعا

   شركة لصناعة المحـو المحفوظة وما يتبعيا مف صناعات لمعظـ واستغالؿ الجمود  :خامًسا
  ونفايات الذبح وما يتخمؼ عف ذلؾ.         
 : خط مالحي لنقؿ البضائع مف موانئ شرؽ إفريقيا إلى موانئ البحر األحمر. سادًسا

أو الثانية، يمكف البدء  ؿ شركة، فقيؿ بأف الشركة  األولىميزات كوفيما يتعمؽ بم
فييا فوًرا، ألنيا صناعات صغيرة وال تحتاج لرؤوس أمواؿ كبيرة. أما الشركة الثالثة 
فيحسف أف تمتمؾ عدًدا محدوًدا مف بواخر النقؿ، لنقؿ المحوـ الحية مف مكاف تجميعيا 

 .(ٜ٘)إلى ميناء الوصوؿ في مصر
شركة الرابعة فتحتاج ىذه الشركة إلى مراكب ثالجات لنقؿ المحـو أما ال  

المذبوحة، ويكوف ليا مجزر كبير ومكاف تجميع بالصوماؿ يشرؼ عميو خبراء 
مصرييف، ما بيف أطباء بيطرييف وخبراء ذبح وسمخ وغير ذلؾ، ناىيؾ عف طريقة 

 التصرؼ في مخمفات الذبح.
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ناء الوصوؿ، ومصنع لالستفادة مف نفايات وكذلؾ ثالجات الستقباؿ المحوـ في مي 

الذبح. وبيذا يمكف لمشركة أف تغطى حاجات كثيرة مف البالد العربية ومناطؽ الخميج 
 الفارسي الذي يعيش أغمب األحياف عمى األغذية المحفوظة. 

حينيا ستتمكف الشركة مف تسميـ المحوـ لممستيمؾ بسعر منافس جًدا لألسعار التى 
 ـ المثمجة، سواء مف الصيف الشعبية أو األرجنتيف. تصؿ بيا المحو 

أما الشركة الخامسة فتحتاج إلى مصنع لحفظ المحوـ لالستفادة مف نفايات الذبح 
ومراكب لمنقؿ، مع مالحظة أىمية النقؿ البحري المصري واالرتباط بعقود طويمة 

فنييف إلدارة يترتب عمييا إنشاء خطوط مالحية داخؿ البحر األحمر. والبد مف وجود 
 المصنع وتسويؽ المنتجات. 

ورأى رئيس قسـ شرؽ إفريقيا أف ىذا المشروع ىو أنسب المشروعات التي يمكف 
 أف تقـو عمييا الشركة المزمع تكوينيا لعدة أسباب: 

سوؼ تستوعب عدًدا مف األيدي العاممة مف الصومالييف أنفسيـ، مما يجعؿ  أوًل:
 سياًل وبيف الطبقات البسيطة. انتشار الروح المصرية أمرًا 

ستستوعب كمية أكبر مف الرؤوس نظًرا لمقدرتو التي تفوؽ مقدرة السمخانات في  ثانًيا:
حالة تصدير المحوـ المثمجة، ومعنى ذلؾ اتصالو بالعدد األكبر مف األىالي 
المالكيف لرؤوس الماشية بالداخؿ. ويمكف أف تصؿ المحوـ بسعر متاح لمكاف 

لسويس، حيث تتجنب المرور في القناة وبالتالي الرسوـ المرتفعة الوصوؿ في ا
 التي تؤدى الرتفاع الثمف. 

يمكف أف تصدر رأًسا مف المصنع إلى بعض الدوؿ التي تحتاج ليذه المنتجات  ثالثًا:
عمى شاطئ البحر األحمر والخميج الفارسي أو البحر المتوسط، وعمى أساس 

 مقديشيو حسب تكويف لشركة.  تحصيؿ ثمف العمالت بالقاىرة أو
أف مقدرة المصنع الموجود في مصر ال تكفي لمتصدير، ولذلؾ فإف تصدير  رابًعا:

 المحـو المحفوظة مف منتجات مصنع " قيا" كانت محظورة. 
 رخص األيدي العاممة.  خامًسا:
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ء إذا رؤى أف يقوـ المصنع المزمع إنشاؤه في المنطقة الحرة الصناعية بمينا سادًسا:

السويس عمى أف يخصص إنتاجيا لمتصدير لمخارج ولفرنسا، عمى أف يوضع 
 بالصوماؿ مركز لتجميع الماشية الالزمة لممصنع.

يمكف تجميع الماشية في مركز تجميع الصوماؿ قرب الميناء، ثـ تمضية  -سابًعا: 
فترة الحجر الصحى بالصوماؿ تحت إشراؼ أطباء مصرييف. ثـ إرساؿ الرؤوس إلى 

 صنع بالسويس لمذبح، ويستخرج منيا المحـو لمصناعة المحفوظة وتصدر لمخارج. الم
يمكف االستفادة مف النفايات في مصر مثؿ صناعة تكرير العظـ وصناعة  -ثامًنا:

المواد الطبية المضادة لمحيويات، مثؿ الغسميف والستربتوماسيف، والتى تعتمد أساًسا 
 ى يطمؽ عمييا الحمويات. عمى األجيزة الداخمية لمماشية، والت

بإتجاه الحكومة المصرية إلنشاء المصنع ومخمفات الذبح في القاىرة ال  -تاسًعا:
يكفي لتشغيؿ المصنع تشغياًل كاماًل. أما الشركة، فيرجع كثيًرا لمممحوظة األولى في 

   .(ٓٙ)الشركة الثالثة، ويرجع لمبند الثاني مف الشركة الرابعة 
وردىا، فيو يرى أف الشركة التي ستقوـ بتنفيذ أي مف ىذه وىناؾ شروط عامة أ  

 المشروعات يجب أف تتوفر فييا عدة شروط: 
أف تكوف برأسماؿ مصري صومالي مشترؾ، وتكوف نسبة األمواؿ المصرية   أوًل:

 % حسب ما تصؿ إليو.ٓٙو  ٓٗالصومالية بنسبة ما بيف 
 ية اآلتية؛ أحد البنوؾ المعروفة،دالبد مف مساىمة إحدى المؤسسات االقتصا  ثانًيا:

مجموعة بنؾ مصر، ىيئة النقؿ البحري، إحدى الشركات المالحية الكبيرة، 
 كبار مستوردي المحـو المصرية. 

انتخاب الرجاؿ القائميف بأمر الشركة مف الرجاؿ المشيود ليـ بالكفاءة وليـ   ثالثًا:
 خبرة خاصة.

 ف تكوف بعيدة عف تعقيدات الروتيف اليومى. إعطاء التسييالت الكافية، وأ  :رابًعا
 أف تكوف الشركة متعددة األعماؿ.  :خامًسا

ويحتاج األمر إلجراء اتصاالت عمى مستوى عالي مع الحكومة اإليطالية في حالة 
معارضة اإلدارة المحمية في الصوماؿ كما ىو منتظر. ويمكف في ىذه استخداـ الجالية 
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في مصر ومركزىا الممتاز الذي تتمتع بو في االقتصاد المصري.  اإليطالية الكبيرة الموجودة

خاصة وأف الحكومة اإليطالية تضع دائًما ىذا االعتبار نصب عينيا عند مناقشة أي نوع 
وبالنظر لممقترحات السابقة نجد أنو يصمح أف يعمـ عمى  .(ٔٙ)مف أنواع العالقات مع مصر

اإلدارة المصرية كانت ليا رؤية مستقبمية ممتازة.  العالقات المصرية اإلفريقية الراىنة. وأف
لكف يبدو أف مفردات العصر وقدرتيا عمى تعويض ذلؾ مف جوارىا اإلقميمي في ليبيا 

 والسوداف، جعميا تتردد في تنفيذ تمؾ المقترحات. 
ديسمبر  ٕٔومذكرة المشرؼ عمى الشئوف االقتصادية إلى إدارة األبحاث في   

د المحـو مف الصوماؿ كإجراء اقتصادي لمواجية الضغط الغربي بشأػف استيرا ٜٚ٘ٔ
عمى الصوماؿ تفيد بأنيا أرسمت إلى وزارة التجارة إلبداء رأييا نحو إيفاد بعثة إلى 

 الصوماؿ لدراسة كافة النواحى االقتصادية، ومف ضمنيا استيراد المحـو إلى مصر. 
رحت إدارة الشئوف االقتصادية كذلؾ أرسمت لوزارة التمويف تفيدىا بأنو سبؽ أف ط

 ىذا الموضوع عندما طمبت إلييا إدارة الشئوف اإلفريقية ذلؾ. 
فقامت بوضع مذكرة لإلدارة اإلفريقية عرضت فييا جميع احتماالت نجاح مشروع 
استيراد المحـو مف الصوماؿ. حيث وضح أف استيراد المحـو مف الصوماؿ وجب أف 

 تسبقو خطوات تميد لنجاحو وىى: 
االتصاؿ باإلدارة اإليطالية عف طريؽ ممثؿ مصر لدى المجمس االستشاري  -:أوًل 

لتسييؿ التبادؿ التجاري بيف مصر والصوماؿ، فيي التي تسيطر عمى دولة ترغب في 
التبادؿ التجاري مع الصوماؿ، مثؿ التجائيا لرفع الرسوـ الجمركية عمى الواردات، وما 

 لتي تقؼ حجرة عثرة في سبيؿ تدعيـ العالقات التجارية. إلى ذلؾ مف الفوائد والموائح ا
تسيير خط مالحي بحري بيف البمديف، وفي ىذا المجاؿ يجب التفريؽ بيف  -:ثانًيا

استيراد المحوـ الحية، وىي  النوع األولنوعيف مف االستيراد لمحـو مف الصوماؿ؛ 
ية الحية مف ناحية تحتاج لخط مالحي منتظـ عمى أف يجيز ببواخر معدة لنقؿ الماش

المكاف والشروط الصحية، بحيث تصؿ إلى ميناء الوصوؿ دوف أف ينفؽ منيا شىء 
، استيراد المحوـ المثمجة النوع الثانىأثناء الطريؽ، مثمما حدث في المرات السابقة. 

 وىى تحتاج لبواخر مجيزة بَاالت التبريد حتى تصؿ في حالة جيدة. 
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سب بالموانىء الستقباؿ المواشي المستورة في حالة إعداد المكاف المنا -ثالثًا:

 استيراد المحـو الحية. 
إنشاء مركز لمحجر الصحى لعدـ تصدير الماشية المصابة، ولعدـ تعرض  -رابًعا:

المستورد المصرى لمخسارة مف جراء إعداـ الماشية المصابة عند وصوليا، مع مراعاة 
 ميناء الوصوؿ، حتى ال تتعرض أف يكوف الحجر الصحى عند ميناء التصدير ال

الماشية إلجراءات الحجر وما يتبع ذلؾ مف إعداـ الماشية المصابة، والتى قد تصيب 
السميمة بالعدوى أثناء نقميما مًعا. وتأثير ذلؾ عمى المستيمؾ ليس مف ناحية السعر 

 فقط، بؿ مف ناحية االستيالؾ وحؿ أزمة المحوـ. 
لموصاية وجب عمى اإلدارة المصرية تحديد  نظًرا لخضوع الصوماؿ -:خامًسا

السمع التي يمكف لمصر تصديرىا مقابؿ المحوـ، حتى ال تضطر لدفع ثمف ما تستورده 
 مف المحـو عمى حساب رصيدىا مف العممة الصعبة والميرة اإليطالية. 

إنشاء مكتب لمتمثيؿ التجاري سيجنى ثماره المرجوة في نمو التبادؿ  -:سادًسا
بيف مصر والصوماؿ، ويكوف نواة لعالقات تجارية واقتصادية عمى نطاؽ التجاري 
 واسع. 

أنو إذا كانت الصوماؿ سوؽ جديد يمكف لمصر أف تستورد منيا المحوـ،  -:سابًعا
إال أف العقبات تجعؿ مف المستحسف تفضيؿ االستيراد مف السوؽ الميبية أو السودانية 

 لسيولة الشحف ورخص التكاليؼ. 
الميبية أفضؿ مف الصومالية مف ناحية وسائؿ النقؿ، فالمستورد المصري فالسوؽ 

ال يكمؼ نفسو عبء النقؿ أو وسيمتو، إذ أنو يتسمـ الماشية عمى الحدود في مدينة 
، وليس عمييا إال أف تنقميا بعد ذلؾ إلى مناطؽ استيالكيا دوف  الحماـ أو السمـو

 تحمؿ أي مخاطر قد تحدث أثناء النقؿ. 
لسوداف فماشيتيا تجد وسيمة نقؿ سيمة ميسورة ىي السكؾ الحديدية، التي بيا أما ا

عربات مجيزة ومعدة لنقميا حتى القاىرة أو أي بقعة في مصر. لذا وجب عمى اإلدارة 
أف تأخذ في االعتبار أف يكوف استيراد الماشية مف الصوماؿ بأثماف زىيدة حتى 

 قميا. تعوض الجيد والنفقات التي سوؼ تبذؿ في ن
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جنيًيا، ىذا باإلضافة إلى  ٕٔٔحيث يبمغ سعر الطف مف المحـ الميبى المستورد 

أف اتفاقية الدفع بيف مصر وليبيا تنظـ عممية الدفع بينيما، وكذلؾ يوجد اتفاؽ لمتجارة 
  .(ٕٙ)ينظـ حركة التبادؿ التجاري

القات وعمى ىذا فإف اإلدارة المصرية كانت لدييا خطط واضحة بشأف تطوير الع
التجارية مع الصوماؿ اإليطالي بشكؿ ثابت ومستمر، وأف ميزة الصوماؿ ال ينافسيا 

 إال االستيراد مف ليبيا والسوداف.   
والمرفؽ المتعمؽ بالبعثة الصومالية التي غادرت أديس أبابا، والبالغ المشترؾ الذي 

االقتصادية  صدر في نياية الزيارة، يشير إلى حدوث مناقشات بشأف نمو العالقات
 . (ٖٙ)ٜٚ٘ٔديسمبر  ٛ-ٖوالتجارية بيف البمديف خالؿ الفترة مف 

وىو ما انعكس عمى المصالح الغربية في الصوماؿ. حيث يشير خطاب ممثؿ 
إلي اتياـ بعض  ٜٛ٘ٔمصر في مجمس الوصاية لوكيؿ الخارجية في بداية يناير 
مريكية اإلنجميزية، سواء رجاؿ اإلدارة الصومالييف بالعمؿ ضد المصالح الغربية، األ

في العاصمة أو إقميـ الميجرتينا الذي تجري فيو أبحاث عف البتروؿ، وليذا أصدر 
 . (ٗٙ)رئيس الوزراء حركة تنقالت 

 :الشكل الثانى، دعوة وزيرى المالية والقتصاد الصومالى لزيارة مصر 
يورية العربية خطاب محب السمرة، القنصؿ العاـ بالقنصمية العامة لمجم نتعرؼ مف 

أنو بالتشاور مع ممثؿ  ٜٛ٘ٔنوفمبر  ٕٓالمتحدة بالصوماؿ بالنيابة إلى وكيؿ الخارجية في 
مصر بالمجمس االستشاري تـ االتفاؽ عمى أف يوجيوا دعوة لوزير المالية الصومالي صالد 

 محمود عبدرى بداًل مف وزير االقتصاد فارح عمى عمر لعدة أسباب: 
 قتصاد موجو لو دعوة خاصة وسيمبييا في يناير القادـ. أف وزير اال -أوًل:
أف وزير االقتصاد ال يمكنو أف يحضر افتتاح معرض اإلنتاج المصري في  -ثانًيا:

 ألنو سيكوف في روسيا في ذلؾ الوقت.  ٜٛ٘ٔديسمبر  ٜ
ألف وزير المالية صالد محمد عبدى يمثؿ وجية مف وجيات النظر  -ثالثًا:

 وزارة الصومالية، تحرص اإلدارة المصرية عمى كسبيا. السياسية داخؿ ال
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مع القياـ باألعماؿ التى  ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٕٔوفي ىذا اإلطار وجيت لو الدعوة في 

لـز القياـ بيا لضماف قبولو الدعوة ليذا المؤتمر الذي ال يمكف أف تكوف اإلدارة 
االشتراؾ في السوؽ اإليطالية مرتاحة الشتراؾ الصومالييف فيو. ألنو ال يشجع عمى 

يطاليا إحدى الدوؿ الست الموقعة عمييا. وبالفعؿ اتصؿ رئيس  األوروبية المشتركة، وا 
نوفمبر، وابمغو موافقة مجمس  ٚٔالوزراء بمندوب مصر في المجمس االستشاري يوـ 

 الوزراء واإلدارة اإليطالية. 
بمغو قبوؿ الدعوة، وفي ذات اليوـ قابؿ القائـ بأعماؿ القنصمية وزير المالية، فأ

موعًدا لمسفر لمقاىرة، عمى أف تكوف عودتو حسب  ٜٛ٘ٔديسمبر  ٗوحدد يـو 
ظروؼ الطيراف التي تسمح بالسفر مف والى مقديشيو في أياـ معينة. راجًيا أف تكوف 

 اإلقامة عمى حساب مصر، وأف تقدـ لو كؿ المساعدات الممكنة خالؿ فترة إقامتو. 
سف وحسف بره توحو، سيحضراف اجتماع المؤتمر مفيًدا بأف حسف محمد ح

االقتصادي لمجموعة الدوؿ اإلفريقية اآلسيوية. وأف األخير تـ استبدالو بالسيد عثماف 
روبمة، الذي ورد اسمو ببرقية سابقة. وأف القنصمية ستصرؼ التذاكر الالزمة مف أي 

مت تذاكر مف اعتماد يسمح بالصرؼ خصًما عمى حساب وزارة االقتصاد إال إذا وص
 . (٘ٙ)شركة مصر لمطيراف قبؿ موعد السفر بوقت كاؼ

 ٜٛ٘ٔديسمبر  ٖوقد أبمغ وكيؿ الخارجية المصرية وكيؿ وزارة االقتصاد في   
قبوؿ وزير المالية الصومالى الدعوة لحضور افتتاح سوؽ اإلنتاج الصناعي والزراعي 

وؼ الطيراف في أقرب ديسمبر موعًدا لمسفر لمقاىرة وعودتو حسب ظر  ٗوحدد يوـ 
 ٜٜ٘ٔيناير  ٛرسالة الزيات إلى نائب وزير الخارجية  في تشير . و (ٙٙ)وقت ممكف 

إلى دعوة وزارة االقتصاد لوزير المالية الصومالي لزيارة مصر، وأنو لبى الدعوة، 
وتحمؿ ثمف التذكرة ذىاًبا وعودة، وىى مبمغ ثالثة آالؼ وسبعمائة وواحد وخمسيف 

 . (ٚٙ)وستيف سنًتا لشركة إليتاليا مف أي اعتماد يسمح بالصرؼ شمًنا صومالًيا
 ٜٜ٘ٔيناير  ٕٕوتشير مذكرة مدير اإلدارة المالية إلى اإلدارة االقتصادية في 

بخصوص ثمف تذكرة سفر الوزير الصومالي، مطالًبا إياه الرجوع لتأشيرة المدير العاـ 
. (ٛٙ)تي ستتحمؿ مصاريؼ الزيارة لمشئوف اإلدارية ومكتب الوكيؿ واإلفادة بالجية ال
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يناير قد أفادت بتحمؿ وزارة  ٜٔلنعرؼ بأف مذكرة مدير المكتب إلى المدير العاـ في 

 . (ٜٙ)االقتصاد لمصاريؼ الزيارة
 ٜٜ٘ٔفبراير  ٔغير أف مذكرة مدير الشئوف االقتصادية إلى اإلدارة المالية في 

مصر، تشير بأف نفقات السفر  بخصوص ثمف تذكرة سفر وزير مالية الصوماؿ لزيارة
لحضور وزراء االقتصاد بالبالد األسيوية واإلفريقية لحضور افتتاح سوؽ اإلنتاج ىي 
عمى حساب الوزير الذي يقبؿ الدعوة. وتـ تذكيره بأنو سبؽ وأف قبمت اإلدارة تحمؿ 

 ا وعودة، ورغـ ذلؾ استجابت الوزارة في النياية لرغبة ممثؿ مصرتذكرة السفر ذىابً 
 . (ٓٚ)في المجمس االستشاري 

وفيما يتعمؽ بدعوة وزير االقتصاد الصومالي لزيارة مصر، تفيدنا رسالة القائـ   
بأعماؿ السفارة المصرية في روما لوكيؿ لخارجية المصرية بشأف حديثو مع وزير 

نتعرؼ بأنو قابؿ وزير االقتصاد فارح عمى  ٜٜ٘ٔيناير  ٖاالقتصاد الصومالي في 
يناير لكنو اضطر إلى التأجيؿ النتظار  ٛو أنو كاف ينوى السفر لمقاىرة يـو عمر وأبمغ

يناير قادًما مف الصوماؿ، وأيًضا لمقابمة  ٜمقابمة رئيس األمـ المتحدة ىمرشولد يوـ 
 ٔٔالسكرتير العاـ المساعد لممجمس االستشاري لمصوماؿ الذي سيصؿ روما يوـ 

ذا فمف يستطيع المجئ إلى مصر قبؿ ىذا يناير لي ٖٔويغادرىا مع جاسبارى يوـ 
التاريخ. معمًنا رغبة وزير االقتصاد الصومالى في مقابمة وزير االقتصاد المركزي 

ورية راجيا توفير تمؾ عبدالمنعـ القيسونى، ورغبتو في مقابمة رئيس الجمي
 . (ٔٚ)المقابالت

لألمم  الشكل الثالث، تقديم النصائح، والمطالبة بإنشاء صندوق دولى تابع
 المتحدة يتولى تقديم المعونة لمصومال: 

حيث طالب كماؿ الديف صالح ببعثة مف البنؾ الدولى لبحث أحواؿ الصوماؿ 
وتقديـ المعونة، مقترًحا عمى مصر إرساؿ خبير في زراعة القطف لنشر ىذه 

يشير إلى  ٜٚ٘ٔسبتمبر  ٗٔ. وفي رسالة الزيات إلى وكيؿ الخارجية في (ٕٚ)الزراعة
حاولة إظيار األمـ المتحدة أنيا عاجزة عمى حماية الصوماؿ سياسًيا واقتصادًيا، أف م

والتيويف مف قدرة المجمس االستشاري في الصوماؿ ومندوب مصر بشكؿ خاص في 
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ىذيف الميدانيف، وعدـ قدرة مصر عمى حماية الصوماؿ سياسًيا واقتصادًيا، كاف ىدفيا 

 مب الحماية مف إحدى القوى الغربية. أف يكوف الخيار أماـ الصومالييف ىو ط
ليذا راح يستقبؿ بعض رؤساء األحزاب السياسية مؤكًدا ليـ اىتماـ األمـ المتحدة 
ومصر بيـ، وتكفؿ سالمتيـ االقتصادية، حيث أف الصوماؿ ال يحتاج أكثر مف ثالثة 

 . (ٖٚ)مالييف جنية سنوًيا لعدة سنوات قميمة، وأف مصر ستبذؿ كؿ معونة 
الة المشرؼ عمى الشئوف االقتصادية إلي وكيؿ وزارة التمويف والتجارة في وفي رس

يحيطو بحرص اإلدارة المصرية عمى إقامة عالقات سياسية  ٜٚ٘ٔديسمبر  ٛ
واقتصادية طيبة مع الصوماؿ، وأنيا تبذؿ أكبر جيد ممكف الستيراد المحوـ منو، راجًيا 

 .(ٗٚ)رموافاتو باقتراحات وزارة التمويف في ىذا األم
 ٜٚ٘ٔإبريؿ  ٕٙوفي رسالة القنصؿ المصري بالصوماؿ إلى وكيؿ الخارجية في 

يخبره بسفر صفي الديف المرعشمي إلى مصر منيًيا إعارتو، لتداعى صحتو وانييار 
أعصابو بعد وقوع حادث اغتياؿ كماؿ الديف صالح، وأنو لـ ينتظر أذف وزارة 

 . (٘ٚ)و لوزارة الزراعة عند عودتوالخارجية بالعودة، مبدًيا أنو سيذكر أسباب
وفي ىذا اإلطار كتبت القنصمية المصرية لوزارة الخارجية باعتذار محمد رفعت 

وترشيح  ٜٛ٘ٔمندور الفار، خبير القطف مف السفر لمصوماؿ في منتصؼ فبراير 
الوزارة لعثماف عبداهلل فكرى سميـ، في ىذه الوظيفة بداًل منو، وشكرت القنصمية 

 . (ٙٚ)لخارجية المصرية، وتحديًدا إدارة الشئوف االقتصادية، عمى ىذا األمرالمصرية ا
وما أشار لو التقرير الذي رفعو عمراف الشافعي قنصؿ مصر بالصوماؿ إلى   

بوجود كالـ كثير حوؿ تخمى إيطاليا عف  ٜٚ٘ٔيونيو  ٖٔوكيؿ الخارجية الدائـ في 
تصاد أماـ مجمس الوصاية إلى دعـ الصوماؿ بعد االستقالؿ، ومطالبة وزير االق

، (ٚٚ)مالييف دوالر مناشدا األمـ المتحدة بالمساعدة ٗ-ٖحاجة الصوماؿ الى ما بيف 
 نجد أف ىذه المطالبة تمت بنصيحة اإلدارة المصرية. 

 ٖٓتضمف خطاب ممثؿ مصر لدى المجمس االستشاري لوكيؿ الخارجية في فقد 
جمس الوصاية التي ُعقدت بنيويوؾ مف ا عف الدورة العشريف لمتقريرً  ٜٚ٘ٔاغسطس 

، حيث بحث المجمس المقترح المصري بإنشاء ٜٚ٘ٔيوليو  ٕٔمايو إلى  ٕٓ
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صندوؽ دولي خاص بموضوع المعونة االقتصادية الالزمة لمصوماؿ بعد االستقالؿ، 
وعدد طرؽ ىذه المساعدة، ومف بينيا إنشاء صندوؽ دولي تابع لألمـ المتحدة لسد 

ا، لمدة تتراوح مف مميوف دوالر أمريكي سنويً  ٗ -ٖ، الذي يقدر ما بيف عجز الميزانية
 .(ٛٚ)سنوات بعد االستقالؿ، ودعوة إيطاليا الستمرار المعونة  ٓٔ-٘

  الشكل الرابع، إرسال بعثة اقتصادية وتأسيس مكتب تجارى.
دارة وفي ىذا اإلطار، تخطرنا رسالة القنصؿ العاـ المصري بالصوماؿ لوكيؿ الخارجية إ

بشأف البعثة االقتصادية  ٜٛ٘ٔمايو  ٙٔالشئوف االقتصادية قسـ التجارة الخارجية في 
المصرية المقترح زيارتيا لبعض الدوؿ اإلفريقية لدراسة السوؽ، والوقوؼ عمى مدى إمكاف 

 زيادة المبادالت التجارية معيا، بأنو فيما يتعمؽ بالصوماؿ ىناؾ عدة أمور: 
زيارة الصوماؿ في شير سبتمبر أو أكتوبر حيث تقؿ  يحسف أف تكوف -أوًل:

 األمطار، ويمكف االنتقاؿ داخؿ اإلقميـ بسيولة وتفيـ األحواؿ التجارية فيو بوضوح. 
يحسف بالوفد أف يقـو بجولة داخؿ البالد، يزور فييا المناطؽ الزراعية  -ثانًيا:

ة األسواؽ إلى والرعوية ألخذ فكرة واضحة عف اقتصاديات الصوماؿ ويفيـ حاج
 المنتجات المصرية ومعرفة المنتجات الصومالية التى تحتاج إلى استيرادىا في مصر. 

مالحظة أف االقتصاد الصومالي مرتبط باالقتصاد اإليطالي وبعممة الميرة، حيث  -ثالثًا:
إال تتولى سد العجز، وبالتالي فإف زيادة المبادالت بيف مصر والصوماؿ ال يمكف أف تتـ حالًيا 

عف طريؽ االتفاؽ مع إيطاليا لتذليؿ الكثير مف العقبات المتعمقة بوسائؿ الشحف وأذونات 
 االستيراد مف مصر. ويمكف لمبعثة دراسة كؿ ذلؾ عند حضورىا إلى الصوماؿ. 

وفيما يتعمؽ بتعييف ممثؿ تجارى، فيمكف لمبعثة دراسة ىذا الموضوع عمى ضوء ما 
يحسف في ىذا الصدد أف تشير إلى أف الحكومة يتجمع لدييا مف معمومات، وقد 

البريطانية قد قررت أف تعيف في قنصميتيا العامة في الصوماؿ موظًفا تجارًيا يمقب 
نائب قنصًؿ، لمقياـ بدراسة السوؽ والحالة المالية، لمدة سنتيف ال يتجدد عممو بعدىما، 

لتي يمكف الحصوؿ وذلؾ لعدـ اطمئنانيا إلى اإلحصاءات والبيانات االقتصادية ا
 .(ٜٚ)عمييا مف المصادر اإليطالية أو الصومالية 



 

 أ.د. أحمد عبدالدايم ـــــــــــــــــــ م6102( اجلزء الثانً: 62العدد ) -رخ العربًجملت املؤ

 - ٗٓٔ - 

 
وفيما يتعمؽ بإنشاء مكتب تجاري مصري في الصوماؿ، نتعرؼ مف الخطاب   

، بأف ىناؾ استعدادات إلنشاء مكتب تجارى لتدعيـ ٜٜ٘ٔيوليو  ٔالمؤرخ في 
ئيؿ مف نشاط العالقات التجارية واالقتصادية مع الصوماؿ لمواجية ما يكوف إلسرا

 .(ٓٛ)تجارى في الصوماؿ
وفي مذكرة مدير إدارة الشئوف اإلفريقية بوزارة الخارجية، محمد فيمى حمد، إلى إدارة  

يشير إلى إنشاء مكتب تجارى يمحؽ القنصمية المصرية  ٜٜ٘ٔأغسطس  ٓٔاألبحاث في 
ذي يعتقد أنو سيتسرب لتنمية العالقات التجارية واالقتصادية ولمواجية االستعمار اإلسرائيمي ال

إلى الصوماؿ بعد استقاللو عف طريؽ األقطار المحيطة كإثيوبيا وكينيا بمساندة الدوؿ الغربية، 
 . (ٔٛ)كما يتعيف إمداد المكتب بالموظفيف الفنييف وباإلمكانيات الالزمة لو

سبتمبر  ٗٔوفي ىذا اإلطار، أرسؿ وكيؿ الخارجية إلى وكيؿ وزارة االقتصاد في 
طاًبا يفيد بأنيا تقترح قرب استقالؿ الصوماؿ وتدعيًما لمقنصمية المصرية في خ ٜٜ٘ٔ

الصوماؿ لتحويميا إلي مفوضية أو سفارة أف ينشا مكتب تجارى خشية النشاط 
مداده بالموظفيف  .(ٕٛ)اإلسرائيمي الذي يتمدد وا 

 ٚٔورد وكيؿ وزارة االقتصاد عمى رسالة وكيؿ الخارجية لمشئوف االقتصادية في  
، بأف الوزارة عمى استعداد لتعييف ممثؿ تجارى بالقنصمية المذكورة في ٜٜ٘ٔسبتمبر 

أقرب فرصة إذا أمكف، وتزويده بالمكتب الالـز ومعونتو في أعماؿ الترجمة نظًرا لعدـ 
 . (ٖٛ)توفر االعتمادات، راجًيا إفادتو بمدى إمكانية ذلؾ

 ٕٓوف اإلفريقية مذكرة في حيث أرسؿ مدير الشئوف االقتصادية إلى إدارة الشئ
بموافقة وزارة االقتصاد عمى تعييف ممثؿ تجارى، مع مساعدتو بتوفير  ٜٜ٘ٔسبتمبر 

ما يطمبو لعدـ توفر االعتمادات الالزمة. وأرسمت إدارة الشئوف االقتصادية بوزارة 
الخارجية لقنصمية مصر بمقديشيو عما إذا كاف لدييا اإلمكانيات التي تطمبيا وزارة 

 . (ٗٛ)قتصاد لتعييف ىذا الممثؿ التجارياال
وتشير رسالة وكيؿ الخارجية الى ممثؿ الجميورية العربية المتحدة لدى المجمس 

، بأنو تـ االتصاؿ بوزارة االقتصاد التي أبدت ٜٜ٘ٔسبتمبر  ٕٓاالستشاري في 
 استعدادىا لتعييف ممثؿ تجارى إذا أمكف تزويده بالمكتب والمعونة وأعماؿ الترجمة
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نظرا لعدـ توفر اإلمكانيات، وسألت القنصمية عما إذا كاف لدييا اإلمكانيات الالزمة 

 .(٘ٛ)لتحقيؽ ما تطمبو وزارة في ىذا الشأف
 ٕٓوفي ىذا اإلطار أشارت رسالة محمد حسف الزيات إلى وكيؿ الخارجية في  

بأنو متى وصؿ الممثؿ التجاري سيجري العمؿ عمى تزويده  ٜٜ٘ٔأكتوبر 
انيات الالزمة بقدر اإلمكاف، إلي أف تقوـ وزارة االقتصاد بتعويضيا ذلؾ في باإلمك

 ٕٛ. وأفادت رسالة وكيؿ الخارجية إلى وكيؿ وزارة االقتصاد في (ٙٛ)الميزانية القادمة 
 .(ٚٛ)بنفس ما أفادت بو الرسالة السابقة  ٜٜ٘ٔأكتوبر 

  مصرية.الشكل الخامس، حل مشكمة التجار الصوماليين مع اإلدارة ال 
سبتمبر  ٔفنتعرؼ مف مذكرة محمد حسف الزيات مندوب مصر بالصوماؿ في 

بأف رئيس الوزراء الصومالى تحدث معو قبؿ مغادرتو الصوماؿ لحضور  ٜٛ٘ٔ
اجتماعات مجمس الوصاية في أف بعض التجار الصومالييف، مثؿ عبدى راضى 

ثمًنا لألبقار التي والحاج يوسؼ عقاؿ، قد تجمعت ليـ مبالغ كبيرة في القاىرة 
صدروىا لمصر. وأف الحكومة الصومالية لف يمكنيا التصريح بتصدير أبقار جديدة ما 

 لـ تصؿ أثماف األبقار السابؽ تصديرىا لمصر. 
وأف التجار الصومالييف ال يمكنيـ تحويؿ ىذه المبالغ دوف دفع رسوـ تبمغ 

ألبقار وال يمكف دفعيا. % لـ يدخموىا في حسابيـ عند تصديرىـ ليذه آٔ% و ٗ.ٚٔ
وأنو إلى أف يعاد تنظيـ تجارة األبقار بيف مصر والصوماؿ، فإنو يرجو أف تصفي 
، حتى  المبالغ التى تجمعت لمتجار الصومالييف في مصر مف ىذه الضرائب والرسـو
يمكف استمرار تصدير األبقار إلى مصر. ونظًرا ألف تجارة األبقار ىي التجارة الوحيدة 

ديف، ونظًرا لرغبة بعض العناصر المعادية لمصر في إيقاؼ ىذه العالقة بيف البم
بشتى الطرؽ، ومنيا تعبئة المحوـ في الصوماؿ وتصديرىا إلسرائيؿ، ونظًرا لألىمية 
السياسية التي يعمقونيا عمى إمكاف اإلفراج عف ىذه المبالغ لمتجار الصومالييف كاممة، 

عف الرسوـ المطموبة لتحويؿ ىذه المبالغ الى  لذا اقترح النظر في إمكانية التجاوز
 الصوماؿ، أو إمكاف رد قيمتيا لمتجار الصومالييف مف أي جية. 
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ألفًا مف الجنييات  ٓٛوبمغ مجموع المبالغ المستحقة لمتجار الصومالييف في القاىرة حوالى 

جنية  ٓٓٓٛ%، وٗ.ٚٔجنية تقريًبا، رسـ  ٓٓٛ.ٕٔالمصرية، مطموب لتحويميا خصـ مبمغ 
%. وفي حالة الموافقة عمى أحد ىذيف الرأييف يمكف لمتجار المعنييف بالموضوع تقديـ ٓٔرسـ 

 بياف دقيؽ بالمبالغ المطموب إعادة تحويميا مع المستندات. 
% ٗ.ٚٔمقترًحا أف ينظر في إعفاء التجار أو تعويضيـ عف رسـ التحويؿ 

ى أف يتحمموا رسـ العشرة في جنية تقريًبا، عم ٓٓٛ.ٕٔومجموع المطموب منو يبمغ 
. ويرسؿ مدير إدارة الشئوف اإلفريقية، إبراىيـ سامى، إلى مدير مكتب وزير (ٛٛ)المائة

إفاده مندوب مصر بالمجمس االستشاري،  ٜٛ٘ٔسبتمبر  ٔاالقتصاد والتجارة في
مقترًحا التجاوز عف الرسـو المطموبة لتحويؿ ىذه المبالغ لمصوماؿ، مشيًرا لكتاب 

، والذي جاء بو أف تعميمات النقد الجارى ٜٛ٘ٔأغسطس  ٕٚرة العامة لمنقد في اإلدا
العمؿ بيا ىو تحويؿ قيمة المستورد مف الماشية عف طريؽ التصدير. ونظًرا ألف 
المبالغ المستحقة ليؤالء التجار قد استحقت ليـ منذ مدة طويمة، وكانوا قد ارتبطوا 

صدير، وتقديًرا لالعتبارات السياسية بتصدير المواشي لمصر قبؿ فرض رسـ الت
المتصمة بالموضوع رجتيـ اإلدارة اإلفريقية النظر بعيف االعتبار إلى اقتراحات 

 .  (ٜٛ)المندوب المصري 
 ٖٕوأعتقد أف مذكرة محمد عبدالعزيز إسحؽ مدير اإلدارة اإلفريقية بالنيابة في    

يطاليا وفرنسا بشأف المشاورات التي جرت بيف أمريكا و  ٜٛ٘ٔسبتمبر  نجمترا وا  ا 
لتنسيؽ سياستيـ تجاه الصوماؿ ىي التي أجبرت اإلدارة المصرية عمى اتخاذ موقؼ 
يوثؽ العالقات المصرية الصومالية، وخصوًصا في المجاؿ االقتصادي. فعممت عمى 
السعي لدى وزارة التجارة واالقتصاد إللغاء القيود المالية التي تفرضيا مراقبة النقد عمى 

مبالغ المتحصمة مف بيع الماشية الصومالية. وفي ىذا اإلطار أكدت اإلدارة اإلفريقية ال
عمى أىمية تدعيـ العالقات التجارية والثقافية مع الصوماؿ وضرورة اتخاذ اإلجراءات 

 . (ٜٓ)الكفيمة لتحقيؽ ىذه الغاية خالؿ الفترة الباقية مف مدة الوصاية
االقتصادية إلى إدارة الشئوف اإلفريقية في  ونتعرؼ مف مذكرة المشرؼ عمى الشئوف

بأف تحويؿ قيمة الماشية كاف موضع كتابات متعددة بيف وزارات  ٜٛ٘ٔسبتمبر  ٜٕ
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الخارجية واالقتصاد والتجارة المصرية. تحقيًقا لمتعاوف بيف اإلدارات المختمفة، وانيطت 

. بما يعنى أف (ٜٔ)أنيا المسالة في أيدى اإلدارة اإلفريقية التخاذ الخطوات الالزمة بش
إدارة الشئوف االقتصادية بوزارة الخارجية تخمت عف أف تكوف الوسيط بيف اإلدارة 

 اإلفريقية بوزارة الخارجية وبيف وزارة االقتصاد والتجارة مباشرة. 
ويشير خطاب مجموعة مف التجار الصومالييف مف مستوردي الماشية إلى مصر إلى     

بأنيـ كانوا يستوردوف المواشي  ٜٛ٘ٔة بوزارة الخارجية في أوؿ أكتوبرمدير اإلدارة اإلفريقي
 إلى مصر، وتحوؿ إلييـ أثمانيا بعيًدا عف المستندات فور وصوليا. 

% رسوـ عمى تحويؿ العممة، ٓٔوأنيـ في أثناء العممية فوجئوا بقرار يقضى بدفع 
شعروا بالتغيير الذي فرفعوا  أصواتيـ شاكيف متألميف مف أضرار ىذا القرار، ولـ ي

% كرسـو عمى تحويؿ العممة، ثـ فوجئوا  ٕٚحدث، حيث فوجئوا بقرار يقضى بدفع 
بقرار يقضى بإضافة القيمة عمى حساب صومالى غير مقيـ، يستعمؿ في سداد 
صادرات مصرية إلى الصوماؿ، وأف كؿ ىذه القرارات صدرت بغتة، وكانت المواشي 

 الطريؽ.  عمى أىبة الشحف، وبعضيا أثناء
وأنيـ صاروا حيارى ال يدروف ماذا يصنعوف، فابمغوا كؿ الجيات المسئولة شكواىـ، 
ولكنيـ لـ يتمقوا أي اىتماـ عمى اإلطالؽ. محيطوف اإلدارة عمًما بأنيـ أصبحوا في حالة 
سيئة، حيث توقفت أعماليـ في الصوماؿ وتعطمت بسبب طوؿ مكثيـ في مصر، وانتظارىـ 

المجمدة بمصر. وأنيـ يشتكوف ويستعطفوف مديرة اإلدارة اإلفريقية برجاء أف لرؤوس أمواليـ 
تسمع ليـ الجيات المختصة بإرساؿ قيمة المواشي وبدوف خصـ، ويروف أف ليـ الحؽ في 
المطالبة، وذلؾ أسوة بغيرىـ مف الجاليات األخرى الذيف ال يختمفوف عنيـ في كؿ النواحي. 

د المواشى إلى مصر ويتقاضوف أثمانيا وبدوف خصـ، وبدوف خاصة وأف تمؾ الجاليات تستور 
 رسـ جمركى إطالًقا. 

لذا يروف أف النظاـ الجديد يطبؽ عمييـ معشر الصومالييف فقط دوف غيرىـ. ويروف في 
شخص مدير اإلدارة اإلفريقية خير مف يعطؼ عمى قضيتيـ العادلة، حيث قدموا مذكرة أخرى 

أي أثر لذلؾ قط. وقدموا مذكرة إلي الرئيس جماؿ عبدالناصر  إلى كؿ جية مسئولة، ولـ يروا
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 ، مع مذكرة وتوصية مف الدكتور الزيات مندوب مصر بالصوماؿ، وقد وضع فييا كؿ ما يمـز

 مع مذكرة مف الحكومة الصومالية، وفي كؿ ذلؾ ما يكفي. 
والعطؼ، وأف  لذا يرجوف اهلل أف تنظر اإلدارة اإلفريقية إلييـ بعيف العدالة والمساواة

جراء الالـز نحوىـ عمى وجو االستعجاؿ.  تنظر في شكواىـ بعيف العدالة والعطؼ وا 
حيث أنيـ ال يستطيعوف االنتظار أكثر مما انتظروا، بما جعميـ طيمة الستة أشير 
الماضية متردديف عمى المكاتب الحكومية بما جعميـ في حالة مف الخجؿ، حيث 

 . (ٕٜ)سئميـ مسئولو ىذه المكاتب
ترفؽ  ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٘ٔورسالة وكيؿ الخارجية إلى وكيؿ وزارة االقتصاد والتجارة في 

شكوى التجار الصومالييف بخصوص المبالغ المجمدة ليـ في مصر. حيث اقترح مندوب 
% تقديرًا لالعتبارات السياسية، ٕٚ% بدال مف ٗ.ٚٔمصر بالصوماؿ إعفائيـ مف رسـ 

بيف البمديف، والتي تعتمد أساًسا عمى تجارة الماشية. وترجو اإلدارة  وتعزيًزا لمراوبط االقتصادية
االقتصادية بوزارة الخارجية النظر في اقتراحات المندوب المصري وبحث شكوى التجار بما 

فادة الخارجية بما يتـ)  (. ٖٜيحقؽ المصالح المشتركة بيف البمديف وا 
ية إلى إدارة الشئوف االقتصادية بوزارة وفي ىذا اإلطار كتب مدير إدارة الشئوف اإلفريق  

بشأف طمب إحالة الموضوعات االقتصادية إلييا،  ٜٛ٘ٔأكتوبر  ٛٔالخارجية مذكرة في 
لدراستيا ومعالجتيا بالتعاوف مع ىذه اإلدارة. وفي ىذا اإلطار أرسمت الشكوى المقدمة مف 

عمى المبالغ المحولة إلى مستوردي الماشية الصومالييف بشأف القرار الوزاري برفع الرسـو 
%، وىى الشكوى التي اقترح مندوب مصر بالصوماؿ ٕٚالصوماؿ ثمًنا لمبيعاتيـ إلى 

%. فمفتت اإلدارة اإلفريقية النظر إلى ما ٗ.ٚٔمعالجتيا بالسعي بإعفائيـ مف رسـ التحويؿ 
موضوع مف لمستو في اتصاالتيا المتكررة مع وزارة التجارة واالقتصاد مف أنيا تنظر إلى ال

الناحية االقتصادية البحتة، دوف إعطاء وجية النظر السياسية األىمية البالغة التي تعمقيا عمى 
تعزيز الروابط االقتصادية بيف الصوماؿ ومصر، والتي تعتمد أساسا عمى تجارة الماشية. 

ىذا اإلطار ألنيا التجارة التي تسعى العناصر المعادية وقفيا، واالتجاه بيا إلى إسرائيؿ. وفي 
رأت إدارة الشئوف االقتصادية ضرورة معالجة الموضوع لدى المجنة االقتصادية التي يرأسيا 

 (. ٜٗوزير الداخمية، وعف طريؽ االتصاؿ الشخصي حتى يمكف الوصوؿ إلى الحؿ المنشود)
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 ٖٕوفي ىذا السياؽ عبرت إدارة الشئوف اإلفريقية إلى إدارة الشئوف االقتصادية في 

عف رغبتيا في الوقوؼ عمى آخر التطورات فيما يختص بشكوى  ٜٛ٘ٔأكتوبر 
 . (ٜ٘)مستوردى الماشية الصومالييف

 ٖورد المشرؼ عمى إدارة الشئوف االقتصادية عمى إدارة الشئوف اإلفريقية في 
أكتوبر  ٘ٔبأنو سبؽ إفادتيا بكتاب وزارة االقتصاد والتجارة في  ٜٛ٘ٔنوفمبر 
 .(ٜٙ)ف الرسـو اإلضافية ، وىو إعفاء التجار مٜٛ٘ٔ
 

 اخلامتت:
 توصمت الدراسة إلى عدد من النتائج:

بينت الدراسة بأف االقتصاد الصومالي كاف واعًدا، وأف اإلقباؿ الغربي عمى  -
االستثمار فيو واستغاللو، قد أكد عمى أف البنية االقتصادية الصومالية كانت جيدة 

ف قبؿ إيطاليا ىي التي تسببت في في ذاتيا. فأوضحت بأف طريقة إدارتو م
 ضعؼ ىذا االقتصاد وتراجعو في فترة الوصاية. 

أثبتت الدراسة بأف االقتصاد الصومالي كانت تواجيو تحديات داخمية وخارجية كاف  -
ىدفيا األساسي أف تجعمو رىينة سياسية في أيدي القوى الخارجية المتحكمة في 

ف فيـ الصومالييف وتوعيتيـ باألىداؼ المعونات التى تدفعيا لمصوماؿ. غير أ
الخبيثة مف تصوير اقتصادىـ بتمؾ الصورة السيئة، قد أحاط بالمؤامرة الخارجية 

 وأسقطيا. 
أوضحت الدراسة حرص اإلدارة المصرية عمى أال يقع الصوماؿ رىينة في أيدى  -

يصبح القوى الخارجية، أو أف تتسبب حاجتو لممعونة إلى تأخير استقاللو، أو أف 
مستقبمو السياسى مرىوًنا في أيدى المساعدات األجنبية، فبذلت كؿ ما في وسعيا 
لتحسيف أداء االقتصاد الصومالى وفعاليتو، بؿ وتوعية الصومالييف بحقيقة 
اقتصادىـ الجيدة ليتصدوا لعممية التحبيط التى كانت تجرى ليـ مف أف بمدىـ 

عوا بما يجرى أحاطوا بالدعايات يسير نحو االستقالؿ واإلفالس مًعا. وحيف و 
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المضممة، وأصروا عمى الحصوؿ عمى استقالليـ ميما كانت النتائج التى يشيعيا 

 الغرب ويروج ليا. 
خمصت الدراسة بأنو بحكـ وجود مصر في عضوية المجمس االستشاري، فقد  -

اعترضت عمى السياسات االقتصادية اإليطالية تارة، وحرضت عمييا تارة أخرى، 
اومتيا تارة ثالثة، وقدمت مساعداتيا تارة رابعة. فحيف حاولت إيطاليا تكويف وق

نخبة صومالية مستفيدة تحتكر اقتصاديات الصوماؿ خالؿ فترة الوصاية، وتعمؿ 
عمى إبقاء تبعيتو ليا، تصدت مصر لتمؾ المواجية وأبطمتيا. وحيف استغمت 

ة مف األراضي بقصد توفير اإلدارة اإليطالية امتيازاتيا بحيازة مساحات كبير 
 الزراعة المنتظمة، وعممت عمى تقييد التجارة الخارجية، قاومتيا بكؿ قوة وبأس. 

وحيف شاىدتيا تتحكـ في رخص االستيراد، وتعمؿ عمى زيادة نفوذ األمريكاف     
والبريطانييف واإلسرائيمييف االقتصادي، قدمت مقترحات فنية ميمة تعمؿ عمى ربط 

اقتصاديا بيا. بؿ إف اقتراح وفد مصر الدائـ باألمـ المتحدة سنة الصومالييف 
بإنشاء إدارة مالية دولية لتقديـ المعونة لمصوماؿ بعد االستقالؿ، يدلؿ  ٜٚ٘ٔ

عمى أف اإلدارة المصرية كانت واعية بالتحديات االقتصادية التى واجيت 
 الصومالييف في فترة الوصاية. 

تصادية لمصوماؿ، ورغبتيا في إقامة مكتب لمتمثيؿ ولعؿ تقرير بعثتيا االق     
التجاري ىناؾ، وما طرحتو مف مشاريع الستيراد المحوـ الصومالية الحية والمثمجة، 
ومناقشتيا التفاقيات تبادؿ تجارى، يعكس المواجية المصرية المستمرة لمتحديات 

 اإليطالية ويبرزىا. 
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تاذ الجغرافيػا بجامعػػة عميػد كميػة اآلداب ومػدير معيػد البحػوث الدراسػات اإلفريقيػة. والػدكتور عبػدالمنعـ الشػرقاوي أسػ

عػػػػيف شػػػػمس. والػػػػدكتور محمػػػػد محمػػػػود الصػػػػياد المشػػػػرؼ عمػػػػى الشػػػػئوف الثقافيػػػػة بػػػػالمؤتمر اإلسػػػػالمي. والػػػػدكتور 
مصػػػطفى الجبمػػػى األسػػػتاذ بجامعػػػة اإلسػػػكندرية والػػػدكتور المحرومػػػى وكيػػػؿ وزارة التمػػػويف المسػػػاعد. لممزيػػػد انظػػػر، 

، ٜٚ٘ٔابريػػؿ  ٔكيػػؿ الػػوزارة المسػػاعد لمشػػئوف السياسػػية فػػي خطػػاب طػػو فػػتح الػػديف مػػدير اإلدارة اإلفريقيػػة إلػػي و 
الصػوماؿ، أرشػيؼ البمػداف، وزارة  ٜٗفػيـم  ٙٚشركات البتروؿ فػى الصػوماؿ ، محفظػة  ٕ، ٕٛ/ٖٚٚرقـ  ٜممؼ 

 .ٕ، ٔالخارجية، ص ص 
 ( الممحؽ الثاني لرسالة مف القنصؿ العـا صالح الديف حوؿ النشاط االمريكى.. الممحؽ السابؽ.ٕٖ)
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(  خطػػاب محمػػد حسػػف الزيػػات منػػدوب الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة لػػدى المجمػػس االستشػػارى بالصػػوماؿ الػػى وكيػػؿ ٖٖ)
 ٕ، ممػؼ ٜٛ٘ٔمػايو ٖٓالخارجية بشاف زيػارة رئػيس لجنػة الشػئوف الخارجيػة فػى البرلمػاف االيطػالى لمصػوماؿ فػى 

    .ٙ -ٔ، ارشيؼ بمداف، وزارة الخارجية، ص ص ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة 
، محفظػة ٔ( مذكرة رئيس قسـ شرؽ إفريقيا بخصوص تقوية العالقات بيف مصػر والصػوماؿ تحػت الوصػاية، ممػؼ ٖٗ)

 .   ٖ-ٔالصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية، ص ص  ٜٗفيـم  ٚٚ
تػػأليؼ  ( خطػػاب القػػائـ بأعمػػاؿ مكتػػب الجميوريػػة العربيػػة بالصػػوماؿ أحمػػد فػػؤاد أبوسػػبع إلػػى وكيػػؿ الخارجيػػة بشػػأفٖ٘)

، ٕ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔيوليػػو  ٜحػػزب الصػػوماؿ الكبيػػر برئاسػػة الحػػاج محمػػد حسػػيف رئػػيس حػػزب الوحػػدة السػػابؽ فػػى 
 .    ٕ، ٔالصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية، ص ص  ٜٗفيـم  ٚٚمحفظة 

ارجيػػة بشػػاف ( مرفػػؽ خطػػاب القػػائـ بأعمػػاؿ مكتػػب الجميوريػػة العربيػػة بالصػػوماؿ أحمػػد فػػؤاد أبوسػػبع الػػى وكيػػؿ الخٖٙ)
، ممػؼ ٜٛ٘ٔيوليػو  ٜتأليؼ حزب الصػوماؿ الكبيػر برئاسػة الحػاج محمػد حسػيف رئػيس حػزب الوحػدة السػابؽ فػى 

 . .   ٘، ٗالصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية، ص ص  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٕ
فػيـم  ٚٚحفظػة ، مٔ، ممػؼ ٜٛ٘ٔمػارس  ٕٓ( خطاب ممثؿ مصر في مجمس الوصػاية إلػى وكيػؿ الخارجيػة فػى ٖٚ)

 الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية.   ٜٗ
، محفظػػة ٔ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔيوليػػو  ٔ( مػػذكرة إدارة الشػػئوف اإلفريقيػػة إلػػى وكيػػؿ الػػوزارة لمشػػئوف السياسػػية الشػػرقية فػػى ٖٛ)

 الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية.   ٜٗفيـم  ٚٚ
   ،والثػاني فػي الكونغػو البمجيكػي. وكانػت بالتعػاوف الفنػي فقػط، بمعنػى أنيػا  أصبح لممؤسسة مركزاف: أحدىما في لنػدف

ال تقػػدـ أيػػة معونػػة ماليػػة أو اقتصػػادية. وغرضػػيا فػػي الواقػػع تنسػػيؽ مجيػػودات الػػدوؿ االسػػتعمارية االقتصػػادية فػػي 
 إفريقيا.

فػيـم  ٚٚظػة ، محفٔ، ممػؼ ٜٛ٘ٔمػارس  ٕٓ( خطاب ممثؿ مصر في مجمس الوصػاية إلػى وكيػؿ الخارجيػة فػي ٜٖ)
 الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية.   ٜٗ

 ٜٗفػػيـم  ٚٚ، محفظػػة ٔ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔابريػػؿ  ٜ( خطػػاب اإلدارة اإلفريقيػػة إلػػى اإلدارة العربيػػة بػػوزارة الخارجيػػة فػػى ٓٗ)
 الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية.  

فػػيـم  ٚٚ، محفظػػة ٔ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔابريػػؿ  ٜزارة الخارجيػػة فػػى ( خطػػاب اإلدارة اإلفريقيػػة إلػػى اإلدارة االقتصػػادية بػػو ٔٗ)
 الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة الخارجية.   ٜٗ



 

 أ.د. أحمد عبدالدايم ـــــــــــــــــــ م6102( اجلزء الثانً: 62العدد ) -رخ العربًجملت املؤ

 - ٕٗٔ - 

 
                                                                                                                                                    

( خطاب يحيى الشريؼ السكرتير الثاني بمكتب مصر بالصػوماؿ إلػى وكيػؿ الخارجيػة بشػأف نشػاط بريطانيػا وأمريكػا ٕٗ)
يطاليا ووعودىما بشأف المعونة الالزمة لمصوماؿ بعد استقال وبحػث الموضػوع فػي الجمعيػة العامػة  ٜٓٙٔلو اخػر وا 

 .  ٖ -ٔ..، ص ص ص  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٕ، ممؼ ٜٛ٘ٔالمنعقدة فى نيويورؾ فى أكتوبر 
عػػف تقريػػػر  ٜٛ٘ٔأكتػػػوبر  ٖ( المرفػػؽ األوؿ المتعمػػؽ بمػػػا نشػػرتو جريػػدة بريػػػدة الصػػوماؿ فػػي عػػػددىا الصػػادر فػػي ٖٗ)

 .  ٕ، ٔ..، ص ص ص  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٕلي، ممؼ الشئوف االقتصادية لمجمس الوزراء الصوما
 ٕٔ( خطػػاب محمػػد حسػػف الزيػػات إلػػى وكيػػؿ الخارجيػػة المصػػرية حػػوؿ السياسػػة األمريكيػػة والغربيػػة بالصػػوماؿ فػػى ٗٗ)

 .ٖ، ص  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٕ، ممؼ ٜٛ٘ٔيونيو 
لخارجيػة المصػرية بشػأف النشػاط ( رسالة مف محمد حسف الزيات ممثػؿ مصػر لػدى المجمػس االستشػاري إلػى وكيػؿ ا٘ٗ)

 .ٗ-ٔ، ص ص ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼ ٜٛ٘ٔيناير  ٖٓالبريطانى والغربي الجديد في الصوماؿ في 
، ترجمػػة محمػػد عبػػدالخالؽ شػػمبي،  ٜٛ٘ٔينػػاير  ٕٓ(  المرفػػؽ األوؿ المتعمػػؽ بمػػا نشػػرتو جريػػدة بريػػد الصػػوماؿ فػػي ٙٗ)

المجمػس االستشػاري إلػى وكيػؿ الخارجيػة المصػرية بشػاف النشػاط رسالة مف محمد حسػف الزيػات ممثػؿ مصػر لػدى 
 .ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼ ٜٛ٘ٔيناير  ٖٓالبريطاني والغربي الجديد فى الصوماؿ فى 

، ترجمػػة محمػد عبػػدالخالؽ ٜٛ٘ٔينػاير  ٖٕ( الممحػؽ الثػاني المتعمػػؽ بمػا نشػػرتو جريػدة بريػػد الصػوماؿ الصػادرة فػػي ٚٗ)
حسػف الزيػات ممثػؿ مصػر لػدى المجمػس االستشػاري إلػى وكيػؿ الخارجيػة المصػرية بشػأف  شمبي، رسالة مػف محمػد

 . ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼ ٜٛ٘ٔيناير  ٖٓالنشاط البريطاني والغربي الجديد في الصوماؿ في 
مبى. ، ترجمػػة محمػػد عبػػدالخالؽ شػػٜٛ٘ٔينػػاير  ٕٔ( الممحػػؽ الثالػػث المتعمػػؽ بمػػا نشػػرتو جريػػدة بريػػد الصػػوماؿ فػػي ٛٗ)

 الرسالة السابقة. .
 .  ٜٗ، فيـم ٙٚ، محفظة ٕ، ممؼ  ٜٛ٘ٔيناير  ٛٔ( خطاب محمد حسف الزيات إلى وكيؿ الخارجية في ٜٗ)
 .  ٜٗ، فيـم ٙٚ، محفظة ٕ، ممؼ ٜٛ٘ٔمارس  ٖٕ( خطاب محمد حسف الزيات الى وكيؿ الخارجية في ٓ٘)
،  ٜٛ٘ٔمػارس  ٔٔي إلػى وكيػؿ الخارجيػة فػي ( خطاب محمد حسف الزيػات ممثػؿ مصػر لػدى المجمػس االستشػار ٔ٘)

 .   ٕ، ٔ، ص ص ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٕممؼ 
 ٚٚ، محفظػة ٘، ممػؼ ٜٛ٘ٔابريػؿ  ٕٔ( رسالة مف وكيؿ الخارجية إلى ممثؿ مصر في المجمػس االستشػاري فػي ٕ٘)

 .  ٜٗفيـم 
خارجيػة إدارة الشػئوف اإلفريقيػة فػي ( رسالة أحمد فؤاد أبوسبع السػكرتير الثالػث بمكتػب مصػر بالصػوماؿ إلػى وكيػؿ الٖ٘)

 .   ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٘، ممؼ  ٜٛ٘ٔيونيو  ٕٓ
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( ممحػػػؽ رسػػػالة احمػػػد فػػػؤاد ابوسػػػبع السػػػكرتير الثالػػػث بمكتػػػب مصػػػر بالصػػػوماؿ إلػػػى وكيػػػؿ الخارجيػػػة إدارة الشػػػئوف ٗ٘)
 .  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٘، ممؼ  ٜٛ٘ٔيونيو  ٕٓاألفريقية فى 

(٘٘ ) C. J. Jaenen:- Op.Cit.,pp.152, 153, 156.. 
(٘ٙ ) Bernard Braine:- Op.Cit.,pp.191-193. 

سػبتمبر  ٕٔ( رسالة إدارة األبحاث إلى وكيؿ الخارجية المصرية حػوؿ العالقػات التجاريػة بػيف مصػر والصػوماؿ فػي ٚ٘)
، سػػرى جديػػد،  ٜٗٗ، العالقػػات التجاريػػة بػػيف مصػػر والصػػوماؿ ، محفظػػة ٕٗٔ/ ٗ/ٖٓٔرقػـػ  ٕٔ، ممػػؼٜٗ٘ٔ

 ارة الخارجية. وز 
( مػػذكرة السػػكرتير الثالػػث بمكتػػب مصػػر بالصػػوماؿ عػػف المسػػائؿ المختمفػػة الخاصػػة بػػبالد الصػػوماؿ تحػػت الوصػػاية ٛ٘)

، العالقػػػػات التجاريػػػػة بػػػػيف مصػػػػر والصػػػػوماؿ ، ٕٗٔ/ ٗ/ٖٓٔرقػػػـػ  ٕٔ، ممػػػػؼٜٗ٘ٔيوليػػػػو  ٜٕااليطاليػػػػة فػػػػي 
 ، سرى جديد، وزارة الخارجية.  ٜٗٗمحفظة 

يقػػة بأنػػو لػػف تقتصػػر تمػػؾ البػػواخر عمػػى ىػػذه النػػواحي، بػػؿ تقػػـو بالخدمػػة البحريػػة فػػى البحػػر األحمػػر ( وأضػػافت الوثٜ٘)
بأكممػػو، وقػػد تصػػؿ إلػػى مػػواني الخمػػيج الفارسػػي عمػػى أف تػػنظـ مواعيػػد رحالتيػػا بمػػا يتفػػؽ مػػع مواعيػػد تجميػػع لمحػػـو 

صػػوؿ بمصػػر لعػػدـ تػػوفر ىػػذا الحيػػة. بحيػػث تمتمػػؾ الشػػركة المكػػاف الكػػافي فػػي منطقػػة الحجػػر الصػػحي بمينػػاء الو 
المكػػاف فػػي الوقػػت الحػػالي. وقػػد أدى ىػػذا الػػى نفػػوؽ جػػزء كبيػػر مػػف الماشػػية فػػي مينػػاء الوصػػوؿ، وتسػػبب فػػي فشػػؿ 
الصػػناعات السػػابقة. فضػػاًل عػػف معالجتيػػا لمعوامػػؿ الػػثالث األخػػرى: األوؿ، التػػأخر فػػي فػػتح االعتمػػاد مػػف جانػػب 

الشػػحف البحػػري ممػػا أدى الػػى انتظػػار المواشػػي فػػي منػػاطؽ التجميػػع الحكومػػة المصػػرية. الثػػاني، عػػدـ تنظػػيـ عمميػػة 
في الصوماؿ وتحميميا ألصحابيا تكػاليؼ عمفيػا، ممػا زاد فػي التكمفػة، وأػػدي إلػى خسػائر ألغمػب التجػار المػورديف. 

يػػة الثالػػث، عػػدـ قيػػاـ الحكومػػة بتنفيػػذ الصػػفقة، ومػػا أدى اليػػو الػػروتيف الحكػػومي مػػف تعقيػػدات أدت إلػػى خسػػائر ماد
كبيػرة تحمميػػا التجػار. أو تقػػـو الشػػركة باختيػار مكػػاف لمتجميػع فػػى الصػػوماؿ نفسػو، وانتػػداب احػد األطبػػاء البيطػػرييف 
إلجراء عممية الحجػر الصػحي فػي الصػوماؿ فػي مصػر. لممزيػد انظػر، مػذكرة رئػيس قسـػ شػرؽ افريقيػا بخصػوص 

 .   ٚ -ٗ، ص صٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔتقوية العالقات بيف مصر والصوماؿ تحت الوصاية، ممؼ 
 .  ٔٔ -ٚ( نفسو، ص ص ٓٙ)
 .   ٕٔ، ٔٔ( نفسو، ص ص ٔٙ)
فػػيـم  ٚٚ، محفظػة ٔ، ممػؼ ٜٚ٘ٔديسػمبر  ٕٔ( مػذكرة المشػرؼ عمػى الشػػئوف االقتصػادية إلػى إدارة األبحػاث فػػي ٕٙ)

 .   ٕ، ٔ، ص ص  ٜٗ
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جيػػة بشػػاف البعثػػة الصػػومالية ( خطػػاب محمػػد حسػػف الزيػػات ممثػػؿ مصػػر لػػدى المجمػػس االستشػػاري إلػػى وكيػػؿ الخار ٖٙ)
 .  ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼ ٜٚ٘ٔديسمبر  ٛ-ٖالتي زارت إثيوبيا خالؿ الفترة مف 

، ممػؼ ٜٛ٘ٔ( خطاب ممثؿ مصر فى مجمس الوصاية الى وكيؿ الخارجيػة إدارة الشػئوف األفريقيػة فػي بدايػة ينػاير ٗٙ)
 خارجية.  الصوماؿ، أرشيؼ البمداف، وزارة ال ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ

(  خطػػاب محػػب محمػػد السػػمرة القنصػػؿ العػػاـ بالقنصػػمية العامػػة لمجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة بالصػػوماؿ بالصػػوماؿ ٘ٙ)
ـ، ٔ/ٖٔٚ/ ٖٛٓٔرقػػـػ  ٔٔ، ، ممػػػؼ  ٜٛ٘ٔنػػػوفمبر  ٕٓبالنيابػػػة الػػػى وكيػػػؿ الخارجيػػػة اإلدارة االقتصػػػادية فػػػى 

 .  ٜٗ، فيـم  ٚٚمحفظة 
/ ٖٛٓٔرقػػـػ  ٔٔ، ممػػػؼ ٜٛ٘ٔديسػػػمبر  ٖة إلػػػى وكيػػػؿ وزارة االقتصػػػاد فػػػى (  خطػػػاب وكيػػػؿ الخارجيػػػة المصػػػريٙٙ)

 .  ٜٗ، فيـم  ٚٚـ، محفظة ٔ/ٖٔٚ
ـ ٕ/ٜٖٙ/ٓٛٓٔ، رقػػـػ ٜ، ممػػػؼ ٜٜ٘ٔينػػػاير  ٛ( رسػػػالة محمػػػد حسػػػف الزيػػػات الػػػى نائػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة  فػػػى ٚٙ)

 .  ٜٗفيـم  ٚٚمحفظة 
ـ محفظػػة ٕ/ٜٖٙ/ٓٛٓٔ، رقـػ ٜ، ممػؼ ٜٜ٘ٔينػػاير  ٕٕفػى ( مػذكرة مػدير االدارة الماليػة الػػى االدارة االقتصػادية ٛٙ)

 .   ٜٗفيـم  ٚٚ
 . ٜٗفيـم  ٚٚـ محفظة ٕ/ٜٖٙ/ٓٛٓٔ، رقـ ٜ، ممؼ ٜٜ٘ٔيناير  ٜٔ( مذكرة مدير المكتب الى المدير العاـ فى ٜٙ)
محفظػة ـ ٕ/ٜٖٙ/ٓٛٓٔ، رقـػ ٜ، ممػؼ ٜٜ٘ٔفبرايػر  ٔ( مذكرة مػدير الشػئوف االقتصػادية إلػى اإلدارة الماليػة فػي ٓٚ)

 .  ٜٗفيـم  ٚٚ
ـ بأعماؿ السفارة المصرية في روما لوكيؿ لخارجية المصرية بشاف حديثو مع وزير االقتصاد الصومالى ٔٚ) (  رسالة القائ

 ، أرشيؼ بمداف، وزارة الخارجية. ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٖٔٚ/ ٓٛٓٔرقـ  ٓٔ، ، ممؼ  ٜٜ٘ٔيناير  ٖفي 
، ٘ٔ، ممػػػؼ ٜٚ٘ٔابريػػػؿ  ٖٓيف صػػػالح، قنصػػػمية مصػػػر بمقديشػػػيو، فػػػى لػػـػ يمػػػت كمػػػاؿ الػػػد ٔٙٔ( نشػػػرة رقػػـػ ٕٚ)

 .  ٜٗفيـم  ٚٚمحفظة 
ـ  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼٜٚ٘ٔسبتمبر  ٗٔ( رسالة محمد حسف الزيات الى وكيؿ الخارجية في ٖٚ)  .   ٗ-ٔ، ص ص ٜٗفيم
، ٔ، ممػػػؼ ٜٚ٘ٔبر ديسػػػم ٛ( رسػػػالة المشػػػرؼ عمػػػى الشػػػئوف االقتصػػػادية إلػػػى وكيػػػؿ وزارة التمػػػويف والتجػػػارة فػػػي ٗٚ)

 .  ٜٗفيـم  ٚٚمحفظة 
 ٕٙ( رسالة القنصػؿ المصػري بالصػوماؿ إلػى وكيػؿ الخارجيػة بشػاف سػفر صػفى الػديف المرعشػمى خبيػر القطػف فػي ٘ٚ)

 .   ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٘ٔ، ممؼ  ٜٚ٘ٔابريؿ 
 .   ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٙٔ، ممؼ ٜٛ٘ٔمارس ٘( رسالة القنصؿ المصري بالصوماؿ إلى وكيؿ الخارجية فى ٙٚ)
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 ٖٔ(  التقريػػر الػػذى رفعػػو عمػػراف الشػػافيى قنصػػؿ مصػػر بالصػػوماؿ الػػى وكيػػؿ الخارجيػػة الػػدائـ اإلدارة األفريقيػػة فػػى ٚٚ)
 .  ٚ، ص ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة  ٘ٔ، ممؼ ٜٚ٘ٔيونيو 

 ٖٓ( مرفػػػػؽ خطػػػػاب محمػػػػد حسػػػػف الزيػػػػات ممثػػػػؿ مصػػػػر لػػػػدى المجمػػػػس االستشػػػػاري إلػػػػى وكيػػػػؿ الخارجيػػػػة فػػػػي ٛٚ)
 .   ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٔ، ممؼ ٜٚ٘ٔاغسطس

( رسػالة مػػف القنصػؿ العػػاـ المصػري بالصػػوماؿ إلػػى وكيػؿ الخارجيػػة إدارة الشػئوف االقتصػػادية قسـػ التجػػارة الخارجيػػة ٜٚ)
 .   ٜٗفيـم  ٚٚ، محفظة ٙٔ، ممؼٜٛ٘ٔمايو  ٙٔفى 

الخارجيػػة بشػػاف البعثػػة التمثيميػػة  (  خطػػاب محمػػد عبػػده مخمػػوؼ القػػائـ بأعمػػاؿ القنصػػمية المصػػرية بالنيابػػة إلػػى وكيػػؿٓٛ)
 .  ٕ، ص ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٖ،، ممؼ ٜٜ٘ٔيوليو  ٔالمقبمة لمجميورية العربية المتحدة في الصوماؿ في 

أغسػػػطس  ٓٔ(  مػػذكرة مػػدير إدارة الشػػئوف األفريقيػػة بػػوزارة الخارجيػػة، محمػػػد فيمػػى حمػػد، إلػػى إدارة األبحػػاث فػػي ٔٛ)
 .  ٜٗـم ، في ٙٚ، محفظة ٖ، ممؼ ٜٜ٘ٔ

 .  ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٖ، ممؼ ٜٜ٘ٔسبتمبر  ٗٔ(  رسالة وكيؿ الخارجية إلى وكيؿ وزارة االقتصاد في ٕٛ)
، ٖ، ممػػؼ ٜ٘ٔسػػبتمبر  ٚٔ(  رسػػالة  وكيػػؿ وزارة االقتصػػاد عمػػى رسػػالة وكيػػؿ الخارجيػػة الشػػئوف االقتصػػادية فػػى ٖٛ)

 .  ٜٗ، فيـم ٙٚمحفظة 
ـ  ٙٚ، محفظة ٖ، ممؼ  ٜٜ٘ٔسبتمبر  ٕٓية إلى إدارة الشئوف األفريقية في ( مذكرة مدير الشئوف االقتصادٗٛ)  . ٜٗ، فيم
، ٜٜ٘ٔسػػبتمبر  ٕٓ( رسػػالة وكيػػؿ الخارجيػػة الػػى ممثػػؿ الجميوريػػة العربيػػة المتحػػدة لػػدى المجمػػس االستشػػاري فػػي ٘ٛ)

 ، أرشيؼ بمداف، وزارة الخارجية. ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٖممؼ 
 .  ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٖ، ممؼ ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٕٓالزيات إلى وكيؿ الخارجية في (  رسالة محمد حسف ٙٛ)
 .  ٜٗ، فيـم  ٙٚ، محفظة ٖ، ، ممؼ ٜٜ٘ٔأكتوبر  ٕٛ(  رسالة وكيؿ الخارجية إلى وكيؿ وزارة االقتصاد في ٚٛ)
، ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔرقػػـػ  ٗٔ، ممػػػؼ ٜٛ٘ٔسػػػبتمبر  ٔ( مػػػذكرة محمػػػد حسػػػف الزيػػػات منػػػدوب مصػػػر بالصػػػوماؿ فػػػي ٛٛ)

 ، أرشيؼ بمداف، وزارة الخارجية. ٜٗ، فيـم  ٚٚمحفظة 
سػػػبتمبر  ٔ(  خطػػػاب مػػػدير إدارة الشػػػئوف اإلفريقيػػػة إبػػػراىيـ سػػػامي إلػػػى مػػػدير مكتػػػب وزيػػػر االقتصػػػاد والتجػػػارة فػػػي ٜٛ)

 .  ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔرقـ  ٗٔ، ممؼ ٜٛ٘ٔ
،  ٚٚ، محفظػػة  ٕ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔسػػبتمبر  ٖٕة بالنيابػػة فػػي (  مػذكرة محمػػد عبػػدالعزيز إسػػحؽ مػػدير اإلدارة اإلفريقيػػٜٓ)

 .  ٕ، ٔ، ص ص ص ٜٗفيـم 
رقـػ  ٗٔ، ممػؼ ٜٛ٘ٔسػبتمبر  ٜٕ(  مذكرة مػف المشػرؼ عمػى الشػئوف االقتصػادية إلػى إدارة الشػئوف األفريقيػة فػي ٜٔ)

 .  ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔ
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سؼ عقاؿ وحاج محمد عقاؿ وعبدى راقى حسيف واحمد محمد (  والتجار الصوماليوف الرافعيف لمشكوى ىـ صالح يو ٕٜ)
بامخرمة وتوقيعاتيـ ، لممزيد انظر، خطاب مجموعة مف التجار الصوماليوف مف مستوردي الماشية إلػى مصػر إلػى 

، فػػيـم  ٚٚ، محفظػػة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔرقػـػ  ٗٔ، ممػػؼ ٜٛ٘ٔمػػدير اإلدارة اإلفريقيػػة بػػوزارة الخارجيػػة فػػي أوؿ أكتػػوبر
ٜٗ . 

رقػػػػػػـػ  ٗٔ، ممػػػػػػػؼ ٜٛ٘ٔأكتػػػػػػػوبر  ٘ٔرسػػػػػػػالة وكيػػػػػػػؿ الخارجيػػػػػػػة إلػػػػػػػى وكيػػػػػػػؿ وزارة االقتصػػػػػػػاد والتجػػػػػػػارة فػػػػػػػي (  ٖٜ)
 .ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔ

، ممػػؼ ٜٛ٘ٔأكتػػوبر  ٛٔ(  مػػذكرة مػػدير إدارة الشػػئوف اإلفريقيػػة إلػػى إدارة الشػػئوف االقتصػػادية بػػوزارة الخارجيػػة  فػػي ٜٗ)
 .  ٜٗـ ، فيم ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔرقـ  ٗٔ

رقػػػػػػـػ  ٗٔ، ممػػػػػػػؼ ٜٛ٘ٔأكتػػػػػػػوبر  ٖٕ(  رسػػػػػػػالة إدارة الشػػػػػػػئوف اإلفريقيػػػػػػػة إلػػػػػػػى إدارة الشػػػػػػػئوف االقتصػػػػػػػادية فػػػػػػػي ٜ٘)
 .ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔ

رقػػػػـػ  ٗٔ، ممػػػػػؼ  ٜٛ٘ٔنػػػػػوفمبر  ٖ(  رسػػػػػالة مػػػػػف إدارة الشػػػػػئوف االقتصػػػػػادية الػػػػػى إدارة الشػػػػػئوف اإلفريقيػػػػػة فػػػػػي ٜٙ)
 .  ٜٗ، فيـم  ٚٚ، محفظة ٔ/ٜٖٙ/ٜٛٓٔ


