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الغتصاب والعنف الجنسي في الصومال – وباء مستمر 

 طوال ما يربو عل عقدين من النزاع، ما انفك الغتصاب وغيه من أشكال العنف الجنس يشكلن جمزءا ل يتجممزأ مممن
 طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق النسان التي ترتكبها مختلف الجهات الفاعلة ف الصومال.  وتشمل قائمممة الجنمماة
 من مرتكبي تلك النتهاكات عناص تنتمي إل القوات الحكومية وجماعات العارضة السلحة واليليشيات وجهمات غيم
رسمية بالضافة إل أفراد عاديي.  كما اُتهم عناص بعثة الراقبي العسكريي التابعة للتحاد الفريقي ف الصممومال (

AMISOM(بارتكاب جرائم اغتصاب أيضا.  ويرتكب الجناة جرائمهم مممع إفلتهممم مممن العقمماب فمم ظممل أوضمماع  
 يسودها انعدام سيادة القانون جراء عقود من غياب حكومة مركزية فعلية، وهو ما أتاح لجهات فاعلة تنضمموي تحممت

 لواء الدولة وأخرى غي منضوية تحت لوائها، وجماعات الصممالح أن تبسممط سمميطرتها وتمممارس نفوذهمما.  ومممع أن
 الوضع المني قد تحسن إل حد ما ف أجزاء من العاصمة مقديشو وغيها من البلدات الرئيسة، فل زال انعممدام المممن

سيد الوقف ف معظم أرجاء البلد.    

ُتتاح لهن إمكانية اللجوء إل العدالة سوى عل نطمماق جممّد  وتواجه النساء والفتيات خطر التعرض للعنف الجنس، ول 
 محدود ف ظل انعدام سيادة القانون.  وبالنسبة لعظم الناجيات من ضحايا الغتصاب اللممواتي تحممدثن مممع منظمممة
 العفو الدولية، فلم يقمن بإبلغ الشطة عما تعرضن له من اعتداءات، وذلك خشية من لحاق وصمة العممار بهممن علمم
 الغلب، أو جراء تراجع مستويات ثقتهن ف قدرة السلطات عل فتح تحقيق أو رغبتها أو ف ذلك، أو حتى حمايتهن من

ُلسية.  التعرض للنتقام، أو جراء غياب الساندة ا

 وقابلنا إحدى هؤلء الضحايا، وُتدعى "رحمة" وهي أم لربعة أطفال؛ وتقول رحمة أن زوجها قد هجرهمما بعممد فممتة



 وجيزة من ولدة أصغر طفلتها التي أصبحت تبلغ من العمر ثمانية أشهر الن،.  وقد تعرضت رحمة لعتممداء وحشمم
 والغتصاب أواسط شهر يوليو/ تموز الاض، وذلك أثناء تواجدها ف الأوى التواضع الذي تقيم فيه ف أحد الخيمممات
ًا ف العاصمة مقديشممو.  ولقممد روت رحمممة السممبوع الاضمم  الخذة بالتوسع، والخصصة لستيعاب النازحي داخلي

لنظمة العفو الدولية تفاصيل ما مرت به قائلًة: 

   "لقد حاولت أن أقاوم ولكنه ظل يقول ل أن سوف يقتلني، فما كان مني إل أن توقفت خشية التعرض للقتممل.  لقممد
 دخل إل الأوى (الُبل) الذي أقيم فيه حامل سكينه؛ كان الظلم قد خّيم ول أعلم كم كانت الساعة بالضبط، فلم يسممبق
 ل أن حملت ساعة لعرفة الوقت أبدا.  كان الأوى متواضعا دون باب، ولم يكن هناك شممخص يقمموم بحمممايتي، فقممد
 كنت وحيدة أنا وأطفال وما معنا غي الله.  كان أطفال نيام حينها.  والتزمت الصمممت كمموني قممد شممعرت بممالخوف.
 وبعد أن غادر الرجل، ما الذي عساي أقوم به؟  فل شاهد غي الله عل ما حصل.  ولو قلت للجيان ما حصل، فسمموف

ّل وقول أشياء سيئة عني." يبادرون بالضحك ع

ًا  وكغيها من العديد من الناجيات من العتداءات الجنسية ف الصومال، تنتمممي رحمممة لشمميحة هممي الشممد تهميشمم
 واستضعافا بي شائح الجتمع الصومال.  فبعد أن دفعهم النزاع الستمر والجفاف الممدوري إلمم مغممادرة منممازلهم،
 يقيم أفراد تلك الشائح ف مستوطنات مكتظة بالنازحي داخليا تفتقر إل المن، ويسودها ظممروف إنسممانية متديممة.
 ومعظم الآوي التي يقيم بها هؤلء مكونة من ستائر القماش أو البلستيك تسندها أعمدة خشبية آيلة للسممقوط فيممما
ُأسمم تعيلهمما نسمماء  تتدل خرقة قماش منها لتقوم مقام الباب.  وتنتمي معظم الناجيات من ضممحايا الغتصمماب إلمم 
ُيممذكر أن  مطلقات أو أرامل عل الغلب، مما يضعهن ف مواجهة مخاطر أكثر من غيهن من فئات الجتمع الخممرى.  و
 غالبية النساء والفتيات الناجيات من ضحايا الغتصاب اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقممابلت معهممن ينيتميمم

ًا، وقد تعرضن للعتداء الجنس ف مخيمات النازحي داخليا التي يقمن بها. إل مجتمع النازحي داخلي

  عاما) التي تقيم ف أحد مخيمات النازحي داخليا، فلقد تعرضت للغتصاب علمم يممد رجممل14وأما الفتاة "فارتون" (
ّلت بها ف النصممف الثمماني مممن شممهر أغسممطس/ آب  دخل إل الأوى حيث كانت ترقد عقب تعافيها من نوبة صع أ

ًل يقوم بنزع ملبس عني، فحمماولت الصمماخ بيممدالجاري.  وقالت الفتاة لنظمة العفو الدولية: "   استيقظت لجد رج
  سممنوات)، فأخبهمما الرجممل أن4أنه أطبق بيده عل حنجرتي فلم أتمكن من الصاخ.  واستيقظت ابنة عمي (وعمرها 



ًا".    وأما جدة الفتاة فقالت لنظمة العفو الدولية أن الجيان الممذين اسممتيقظواتلتزم الصمت.  وفعل فعلته ثم ول هارب
 عل صوت صاخ حفيدتها قد شاهدوا رجًل ف الثلثينات من عمره يرتمدي الكيكموي (وزرة تقليديمة ممن القمماش)

ًا. ويحمل باكورا (عكازا خشبيا) وهو يغادر الأوى ويول هارب

ًا للختطاف قبل أن تظل أسية طوال تسعة أيام كاملة.  ول تتذكر13وتعرضت الفتاة "هاوا" البالغة من العمر “   عام
 الفتاة الكثي من التفاصيل سوى أنه قد تم تخديرها والساءة لها واغتصابها بشكل متكرر من آسمميها قبممل أن تقمموم
 الشطة بإنقاذها بعد مض تسعة أيام.  ومن الجدير بالذكر أن هذه الحالة هي من بي الحالت النادرة الممتي شممهدت

تدخل الشطة لنقاذ الفتاة، ومن ثم قيامها بإلقاء القبض عل بعض الجناة.

 وأما "حليمة" وهي أم لخمسة أطفال، فلقد أفلحت ف صد رجل حاول اغتصابها بعد أن دخل الأوى الممذي تقيممم فيممه
ًا القامة ف العاصمة مقديشو، وذلك ف النصف الول من شهر أغسممطس/ آب  والكائن ف أحد مخيمات النازحي داخلي
ُأصيبت بجراح بعيار ناري فمم  الجاري.  وصحيح أنها قد أفلحت ف صده، بيد أنها دفعت ثمنا غاليا ف محاولتها تلك إذ 

كلتا يديها وفقدت جنينها. 

ًل يحمممل  وتروي الرأة تفاصيل ما حصل قائلًة: "كنت نائمة ف (الُبل)/ الأوى التواضممع قبممل أن اسممتيقظ لجممد رج
ًا.  فقال ل :(أخرس وانزعي ملبسِك، وإذا صخِت فسوف أقوم بقتلك).  وحاول ابنى ألكب الممذي يعمماني ًا ناري  سلح
ًل: (أقتلني ولكن اترك والدتي) ولكن الرجل قام بتهديممده ًا إياه قائ  من إعاقة التحاور مع الرجل لثنيه عن عزمه مخاطب

 كي يسكته.  واستيقظ بعض أطفال الصغر سنا، فأخبهم الرجممل أن يرقممدوا بهممدوء وأن يلممتزموا الصمممت.  ولقممد
 حاول تجريدي من ملبس عنوة، فقاومته، وأثناء محاولتي المساك بسملحه خرجمت منمه رصاصمة فُجرحمت كلتما
 يداي.  فاستلقيت ويداي تنزفان قبل أن يقوم بركل ركًل شديدا عل جانبي اليمن؛ لقد كان المر جد مممؤلم، وبممادرت
 بالصاخ.  كما شع بعض الجيان بالصاخ أيضا وخرجوا من مآويهم حاملي الشاعل معهم.  فما كان من الرجممل إل
ًا ف اليام التالية للحادثة، فتوجهت قاصدة الستشفى.  وقيل ل هناك أننممي قممد فقممدت ًا.  وبدأت أنزف دم  أن ول هارب

ًل ف الشهر الثالث."  الجني.  إذ كنت حام

 وكما هي الحال ف تفاصيل الحالت الوارد ذكرها أعله، فل تعرف حليمة هوية الرجممل الممذي قممام بالعتممداء عليهمما.
 وقالت لنظمة العفو الدولية أن بعضا من سكان الخيم قد توجهوا إل الشطة للبلغ عن العتداء ولكنها لممم تممأِت إلمم

الخيم من أجل التحقيق ف الواقعة.

 ومما يجدر ذكره أنه من النادر أن نشهد ف الصومال مقاضاة أشخاص أو إدانتهم بتهممة ارتكماب الغتصماب وغيمه
 من أشكال العنف الجنس؛ ول تقتص معاناة ضحايا تلك العتداءات عل الخمموف مممن العممار جممراء البلغ عممن تلممك
 الجرائم، بل إن المر يتعدى ذلك إل خطر التعرض لنتهاكات أكب ووصمهن بوصمة العار ونعتهممن بأوصمماف سمميئة
 إذا أقدمن عل البلغ عن العتداءات.  ومما يزيد من عزلة الناجيات مممن ضممحايا تلممك العتممداءات هممو انعممدام قممدرة
 السلطات الصومالية وعدم رغبتها ف التحقيق بشكل محايد ف قضايا العنممف الجنسمم وجلممب الجنمماة للمثممول أمممام
 العدالة.  وُيعد ذلك أحد العوامل الرئيسة التي تساهم ف انتشار مناخ الفلت من العقاب الذي يجعل الجنمماة يممتيقنون
 من إمكانية لفلتهم بفعلتهم وعدم محاسبتهم عل تلك الجرائم.  وف وقممت سممابق مممن العممام الحممال، صممدر حكممم
 بالسجن سنة واحدة بحق إحدى القيمات ف مخيم النازحي التي أبلغت عن تعرضها للغتصمماب علمم أيممدي الجنممود،
 وبحق الصحفي الذي أجرى القابلة معها، وذلك بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالسمماءة إلمم إحممدى الؤسسممات الوطنيممة.
 ولقد إدعى وزير الداخلية الصومال ف تصيح علني أن الصحفي الذكور قد دفع رشاوى للمرأة كممي تزعممم تعرضمها
 للغتصاب.  وعل الرغم من إلغاء الحكمي الصادرين بحق الرأة والصحفي ف نهايممة الطمماف، فلقممد أرسمملت عمليممة



 اعتقالهما ومحاكمتها برسائل خطية لكل ضحايا الغتصاب مفادها احتمال مقاضاتهن ف حال رغبتهن بمماللجوء إلمم
العدالة، ف الوقت الذي عزز فيه ذلك من ثقة الجناة ف استمرار تمتعهم بالفلت من العقاب. 

ًا فمم عممام1700وأبلغت المم التحدة عن وقوع ما ليقل عن    قضية اغتصاب ف مستوطنات ومخيمات النازحي داخلي
 % من الضممحايا دون سممن30 بالائة منها رجال مسلحون يرتدون زيا حكوميا رسميا، فيما كانت 70، ارتكب 2012

ُأبلغ عن وقوع    قضممية اغتصمماب ممما بيمم شممهري800الثامنة عشة.  وبحسب ما أفادت المم التحدة به أيضا، فلقد 
ًا.  ول يتسممنى علمم2012سبتمب/ أيلول ونوفمب/ تشين الثاني   ، أي منذ تسلم الحكومة الجديممدة مهامهمما رسمممي

 الدوام التحقق من أن الجناة هم بالفعل من أفراد قوات الممن أو اليليشميات أو جماعممات مسملحة أخممرى أو الفممراد
 العاديي.  وعل الدول مسؤولية القيام بالتحقيق ف الجرائم ومقاضاة مرتكبيهمما بغمض النظممر عممن همويتهم، سمواء
 أكانوا من عناص قوات المن أم من غيها.  وتتحمل الدولة، وكذلك الجناة، السؤولية عممن ارتكمماب انتهاكممات حقمموق
 النسان عندما تعلم سلطاتها، أو ُيفتض أن تعلم بوقموع انتهاكمات لحقموق النسمان ترتكبهما جهمات فاعلمة غيم
 حكومية، بيج إنها تتقاعس مع ذلك عن اتخاذ الخطوات الضورية للحيلولة دون ارتكاب الجممرائم أو التحقيممق فيهمما

متى ما وقعت أو محاسبة مرتكبيها. 

 إن تقاعس الدولة عن الستجابة حسب مقتضيات العناية الواجبة ف التعامل مع العنف الجنسمم والقممائم علمم النمموع
 الجتماعي الوجه ضد النساء والفتيات، وذلك من خلل الحرص عل تيسممي لجمموئهن قنمموات العدالممة الجنائيممة مممع
ًا لحق الرأة ف مساواتها مع الرجل أمام القانون.  وعل صعيد متصممل،  ضمان حصولهن عل التعويض، ليشكل انتهاك
 فل تقّوض مسؤولية الدولة ف ممارسة العناية الواجبة تلك من السؤولية الجنائية التتبة عل مرتكممبي أشممكال ذلممك
 العنف؛ ففي سياق العناية الواجبة، تتضمن التزامات الدولة ومسؤولياتها واجب قيامها بمقاضاة الجناة النتميمم إلمم

جهات فاعلة غي حكومية لدى ارتكابهم العنف الجنس.

 كما تم تداول مزاعم حول ضلوع أفراد بعثة الراقبي العسكريي التابعة للتحاد الفريقي فمم الصممومال فمم ارتكمماب
ُأبلغ ف    عن اختطاف امرأة ف مقديشو عل يد أربعة رجال يرتدون زيمما2013 أغسطس/ آب 8جرائم اغتصاب.  فلقد 

 حكوميا قبل أن يتم اقتيادها إل ثكنات القوة التابعة للتحاد الفريقي حيث تزعم الرأة أنها قممد تممم تخممديرها هنمماك
ُأخل سبيلها بعد يومي من اختطافها.  وثمة مزاعم تفيد بوجممود نسمماء أخريممات فمم  واغتصابها بشكل متكرر.  ولقد 

تلك الثكنات ممن تعرضن لذات العاملة الوحشية. 

 وترى النظمة أن قرار الحكومة الصومالية بتشكيل لجنة للتحقيق فمم هممذه القضممية (بالتعمماون مممع بعثممة التحمماد
 الفريقي) ُيعد بمثابة خطوة تحظى بالتحاب، وذلك عل الرغم من عدم توافر نصوص وأحكام تتيح مقاضاة عناصمم
 بعثة الراقبي العسكريي التابعة للتحاد الفريقي ف الصومال بوصفها قوة أجنبية ف البلد.  وأممما بالنسممبة للجنمماة

الخرين، فتظل غالبية قضايا العنف الجنس بانتظار أن يتم التحقيق بشأنها ف أرجاء الصومال كافة.

 وتتسبب ممارسات الشطة بتفاقم الثر التتب عل وصمة العار التي تتنظممر ضممحايا العنممف الجنسمم فمم الجتمممع
 الصومال، وُتثني الناجيات عن عزمهن إبلغ الشطة بقضاياهن.  ول يتوافر الكثي من الشممطيات الممؤهلت للتعامممل
ًا ما تتعرض النساء والفتيات اللواتي يبلغن عن حالت تعرضهن للعنف الجنسمم إلمم  مع قضايا العتداء الجنس، وغالب

الكثي من الستجواب الكثف والهي عل أيدي الشطة. 

 ويجب عل السلطات الصومالية أن تبذل الزيد من الجهود من أجل ضمممان حمايممة النسمماء والفتيممات مممن التعممرض
ًا وغيهن من شائح الجتمممع القاطنممات فمم  للعنف الجنس، وخاصة أولئك منهن القيمات ف تجمعات النازحي داخلي



 مناطق غي آمنة تجعلهن أكثر عرضة لخطر مثل تلك العتممداءات.  ويتعيمم علمم الحكومممة أن تنهممض بمسممؤولياتها
 التعلقة بإجراء تحقيقات وافية ومستقلة ف جميع الزاعمم المتي تحمدثت عمن وقموع حمالت ممن العنمف الجنسم،
 ومحاسبة الجناة عل أفعالهم بغض النظر عما إذا كانوا ينتمممون لجهممات فاعلممة حكوميممة أم غيمم حكوميممة.  ومممن
 الضورة بمكان القيام بتحرك ملموس بغية ضمان تحقيق العدالة للضحايا، وإرسال رسائل واضحة وقويممة للجنمماة
 من مرتكبي الجرائم الجنسية وعناص أجهزة إنفاذ القانون مفادها أنه لن يتم التهاون مع العنف الجنسمم الن أو فمم

الستقبل.
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خلفية 

 ، انتهت الفتة "النتقالية" التي استمرت ثماني سنوات ف الصومال، وذلممك مممع تعييمم إدراة2012ف أغسطس/ آب 
  سنة من النزاع وانهيار الدولة عل إثر سقوط نظممام حكممم الرئيممس20صومالية جديدة للبلد ف أعقاب ما يزيد عل  

.1991محمد سياد بري ف عام 

 وأما حركة الشباب، وهي إحدى جماعات العارضة السلمية السلحة، فلقد انسحبت من مقديشممو فمم أغسممطس/ آب
ًا ف السلطة لم تكممن الحكومممة الفيدراليممة النتقاليممة قممادرة علم ملئه.  فتحركممت2011من عام   ، تاركًة خلفها فراغ

 اليليشيات والفراد ذوي النفوذ من قبيل مفوض القاطعات للء ذلك الفراغ وهيمنوا عل مناطق شاسعة مممن الدينممة
 وبسطوا سيطرتهم عليها.  وتمكنت الحكومة هذه اليام من بسط سيطرتها عل أجزاء كمبية ممن مقديشمو والبلمدات
 الرئيسة الواقعة ف جنوب الصومال ووسطه.  وعل الرغم من أن الوضع المني قد شممهد شمميئا مممن التحسممن، فتظممل
ًا عل بعثة الراقممبي العسممكريي  قدرات القوات السلحة الوطنية الصومالية جّد محدودة، وتعتمد ف عملها اعتمادا كبي
 التابعة للتحاد الفريقي ف الصومال. ومع غياب حس النضباط لدى عناصها، واعتمادهمما علمم قمموة بعثممة التحمماد

الفريقي، أصبحت تلك القوات عاجزة عن توفي الحماية والمن للمدنيي.


