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البحث: ملخص

المدخل في مة الهندي، المتحكِّ المحيط على لة طِ المُ بدوله كبيرة؛ استراتيجية اإلفريقي أهمية اكتسب القرن
االستعمارية. األطماع محطّ مما جعل منه الطبيعية، إضافة إلى مواردها األحمر، للبحر الجنوبي

بالتدافع اإلثيوبي الصومالي  يتعلق وفيما الصومال، الدائر في الصراع في أساسي�ا عامالً الموارد تلك وتعد
في اإلسالمية  للحركة أن من الرغم وعلى  االستراتيجية، المناطق على النفوذ بسط صراع إال  هو فما
أن يبرز لمنطقة القرن راد يُ ال أنه إال التاريخي، ماضيها في المجاهدات ا من ضخمً موروثًا القرن اإلفريقي
األقليات من  وحلفائهم للغربيين وقلق إزعاج مصدر تصبح قد سياسي، نفوذ ذات إسالمية، قوة منها
سقوط بعد الرأسمالي للمعسكر الخصمَ المقابل وآخر، اإلسالم، لسبب أضحى أن بعد وخاصة  الحاكمة،

االشتراكي. المعسكر
اإلسالمية فالمحاكم التاريخي، الجهادي رصيدها من قواها تستمد المنطقة في اإلسالمية الحركات إن
مواطن على الكامل االستيالء من الصومال في الحرب أمراء مع خاضتها التي الوجود في حرب تمكنت
وصيرورة أسموه)، (كما اإلرهاب ومكافحة السالم إلرساء تحالفٍ في تجمعهم من الرغم على نفوذهم،

الواليات المتحدة. من كامل ودعم عليه، يهيمن منهم أمير لكل نفوذ محل
من الكثير تحقيقها  بسبب الصوماليين؛ بين شعبي بقبول تحظى الشرعية المحاكم أن من الرغم  وعلى
-صاحبة إثيوبيا ل تدخُّ إن بل الحرب فحسب، أمراء تتصارع مع أنها ال إال للصوماليين، األمنية اإلنجازات
اإلسالمية المحاكم من ا متوقعً يكن الموازيين، ولم قلَب في الصومال المنطقة- في المصالح االستراتيجية
العسكري، العتاد أحدث على مدربًا نظامي�ا ا جيشً تواجه أن المحال فمن البالد، إخالء إال اإلثيوبي أمام الزحف

خفيفة. أسلحة ذات المليشيا، من محدودة بقوات
ه تواجَ أن توقع يُ أنه  إال التسليحي،  وتفوقها  قواتها حجم ضخامة من اإلثيوبية  القوات به تتميز ما  وبرغم 
الذي المستنقع من هذا تخرج أن الغازية القوات تستطيع ولن ، ثقيالً عبئًا يمثل لها الذي عنيفة للحد بمقاومة

بسهولة. فيه تورطت
أول كان الحرب، كما أمراء دحر حين هو خيار الحرب إلى المحاكم؟ هل انسحاب بعد السؤال ماذا ويبقى

والمصالحة. السلم خيار هو أم مرة؟
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ومقتطفات أفكار

في كل  المتحدة الواليات سفارتي واستهداف م، ٢٠٠١/٩/١١ في وواشــنطن، نيويورك، - بعد أحداث
إذ والسياســية؛ العســكرية، التحركات من العديد اإلفريقي القرن ١٩٩٨م شــهد عام وتنزانيا كينيا، مــن

الدولي. أسمته باإلرهاب ما على الحرب في لها منطلق أمريكا أهم منه جعلت

االشتراكي. المعسكر سقوط بعد الرأسمالي، للمعسكر المقابل الخصم وآخر لسبب اإلسالم أضحى -

ن وِّ أن تُكَ المفتــرض التي مــن الخمس الواليــات إلى تشــير فــي العلــم الصومالي، - النجمــة الخماســية
جانب إلــى وأوجاديين، وإينفــدي، جيبوتــي، وهــي اإلفريقي، القــرن فــي (الصومــال الكبــر) دولــة 

الصومال الحالي.

منهم في محاولة اإلرهاب) ومكافحة السالم إلرساء ( التحالف أسموه تحالف في أمراء الحرب، تجمع -
حســاب على وفردية، أطماع آنية، تحقيق ســو لها، هدف ال مجنونة، حرب في اســتمراريتهم إلثبات

.الكبر الصومال مصلحة

إال أن قواهم اإلســالمية مع المحاكم وجود معركة الحــرب أمراء خاض المتحدة مــن الواليات - بدعــم
نفوذهم. مواطن على الكامل، االستيالء من اإلسالمية، المحاكم وتمكنت خارت،

الخوف من شدة حين وعلى وعرضه، وماله، نفسه، الفرد على يأمن ال أمني�ا، حيث في المناخ المضطرب -
محنته. من الخروج في الصومالي للشعب أمل بارقة لتكون اإلسالمية؛ المحاكم والذعر، برزت

األزهري الصومالي الشيخ محمد العالِم حاول بري زياد نظام فيه سقط الذي العام وهو ١٩٩١م في عام -
شيوخ القبائل. مع بالتعاون مقديشو جنوب طيجلي) طور ) بمنطقة شرعية محكمة حسن إنشاء معلم

المجلس بإنشــاء ل عجَّ ذلك كل إلى األمن، وحاجة النــاس صالد، وانتشــار الفوضى، حكومة - ســقوط
الله). عبد (محمود اإلسالمية لجمع قوة المحاكم

للخروج مراحل متدرجة؛ عبر جاءت شرعية، قبلية، بقيادات قاعدة على تســتند شــعبية، إرادة - المحاكم
الحرب. أمراء على تفوقها سر أطنابها، وهذا الضاربة الفوضى حالة من

الهوية تدور حول التــي اإلســالمية المحاكم عبر األمن في بســط نجحت الصومالي الشــعب - إن عبقرية
فليفل). سيد ا.(البروفسور وعرقً لغة العربي اإلسالمية، واالنتماء

أمراء دحر من تتمكن وأن الصومالية، من رسوخها في الســاحة تعمق المحاكم الشــرعية أن - اســتطاعت
عن  ، وما يزيد قتيالً ٣٦٠ من أكثر كلفت ســقوط معركة أشــهر، في أربعة غضون في الحرب عســكري�ا،

جريح. ألفي
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العالم اإلسالمي

الصومال  إفريقيــة إلى قوات ٢٠٠٦/١٢/٦ بإرســال األربعاء مجلــس األمن الدولي قرار صدور - بعــد
المساندة لها. اإلثيوبية والقوات المؤقتة، الحكومة مع حاسمة معارك المحاكم قوات خاضت

اإلريتري الرئيس األمس: بين حليفي من التناقضات القائمة، االستفادة في اإلســالمية نجحت المحاكم -
زناوي. ملس اإلثيوبي الوزراء ورئيس إسياس أفورقي،

ا إنجازً حققت فقد بالثنــاء؛ جديرة تجربة- هي حيث -من في الصومــال المحاكم الشــرعية - تعــد تجربة
الحرب األهلية. حقبة الصوماليون طوال أمني�ا فقده

الحرب أمراء في ا قاصرً يكن المحاكم اإلسالمية، لم أمام ـ نحو أكبر وعلى ماثالً ـ بقي الذي التحدي إن -
اإلقليمي، المســتو السياســي الناضج، على التحرك على المحاكم قدرة في ا أيضً وإنما ومكايداتهــم،

الحركات اإلسالمية. وصياغة خطاب يجنبها زالت والدولي،

المجتمع يُربك أن شــأنه من عنه، المعبرة والوجــوه السياســي، وتضارب، في الخطاب - أدنــى تشــوش،
مــن الصومالــي حرمــان المجتمــع إلــى يــؤدي ممــا العســكري، التدخــل  الدولــي، ويُعطــي مســوغ

األمنية. إنجازاته

بين والنــزاع، الفتنــة، وقــوع إلى أدت التــي األســباب جملــة مــن السياســي،  - التنــازع علــى الســلطان
الصومالية. القبائل

كل يســتعجلوا أن الفادح الخطأ ومن غيرهم، دون إشــراك بالحكم، اإلســالميون يســتأثر أن  - من الخطأ
يودون. ما

لطالبان األصل طبق صورة اإلفريقي القرن في اإلسالمية تكون المحاكم أن من تخاف الواليات المتحدة -
أفغانستان. في

أمراء لتحالف دعمها به عللت ومما سياساتها، في تمرير الدولية، الشرعية استغالل على القدرة ألمريكا -
القاعدة.  لتنظيم ا ومأوً منطلقً من أن تكون تأمين الجبهة الصومالية هو الحرب،

ا، ونصيرً ا ظهيرً لهــا التمكين، قدر ما إذا الصومال، في اإلســالمية، المحاكم تكون أن من إثيوبيا - تخــاف
أوجاديين. استقالل لمطلب

الحركة مع والتوافق التحالف، من ا مانعً تر اإلسالمية ال المحاكم فيه تعادي الذي الوقت في إن إثيوبيا -
أسمرا. أفورقي في نظام تقاتل التي اإلريترية، اإلسالمية

أيما نجحت اإلثيوبيين، الحكام جميع إجماع محل هي والتي الصومال، تجاه اإلثيوبية االستراتيجية إن -
أشالء متناثرة. منه لتجعل الداخل، من الصومالي، الجسم تفجير في نجاح،
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وساهمت اإلسالمية، تجربة المحاكم واجهت التحديات الكبيرة التي أهم كان أحد اإلثيوبي االستفزاز -
في الصومال. نفوذها تحديد مستقبل في

إلحاق من تتمكن لــم لذا دولة؛ مؤسســات إلى وتفتقر ا، خانقً اقتصادي�ا ــا تعيش وضعً نفســها - إن إريتريــا
اإلسالمية. المحاكم من توقعه يمكن ال اإلريتريون، عنه عجز وما عسكري�ا، بالنظام اإلثيوبي الهزيمة

الصراع مع تعاملها فــي الكينية، الحكومة تجاهلت مــا كينيا، إذا على ســلبي جدّ األثر األمني - قــد يكون
المحاكم اإلسالمية. مع الصوماليين مواطنيها تعاطف اإلثيوبي، الصومالي

عن  المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام غيلة عمر إســماعيل الرئيس الجيبوتي ١٩٩٩ أعلن ســبتمبر - في
الصومال. أزمة لحل جيبوتية مبادرة

بهدف نظمت التي الخرطوم، في السالم محادثات ديفيد شن) ) السفير إلى ذلك أشار كما جيبوتي تدعم -
على ا أخيرً حثت وقد الصومال، في الســالم قوات حفظ إرســال جيبوتي تدعم وال الهدف، ذلك تحقيق

البلد. في جهات خارجية أي تدخل عدم

مما االستثمارات العربية، على متزايد بشكل مسلمون، ويعتمد سكانه من الساحقة األغلبية بلدٌ جيبوتي -
الصومالية. اإلسالمية المحاكم لتقبل أكبر ا استعدادً إظهارها سبب يفسر قد

المبادرة هذه واستغالل الحكومة، المصالحة مع خيار سو خيار مناسب اإلسالمية أمام المحاكم ليس -
الجديدة. صياغة الصومال في المساهمة من نها رؤية تمكِّ لتقديم األمريكية

من الصومال، يعاني في وضع كوضــع األجل، طويلة عصابــات حرب المحاكم تخــوض أن - ال يمكــن
والتمزق القبلي. الجفاف، والمجاعة،
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مقدمة:
/٩/١١ فــي وواشــنطن، بعــد أحــداث نيويــورك،
المتحــدة الواليــات ســفارتي ٢٠٠١م، واســتهداف
القرن ١٩٩٨م شــهد عام كينيا، وتنزانيــا مــن فــي كل
والسياسية؛ العسكرية، التحركات من العديد اإلفريقي
الحرب لها فــي منطلــق أهم أمريــكا إذ جعلــت منــه
على رابط تُ حيــث الدولي، أســمته باإلرهاب على ما
العسكري، عتادها بكامل مجهزة قتالية،  قوً ســاحته
من  واحد على كما ترســو ١٨٠٠ جندي، علــى تربــو
الطائرات حاملــة جيبوتــي، ميناء وهــو  أهــم موانئــه،

وايتني). (مونت
متالحقة، تطورات مــن الصومال حاليًا وما يشــهده
بالتدافــع يتعلــق فيمــا الخصــوص، وجــه  وعلــى 
ضمن الصومالي، واإلثيوبي الصومالــي، الصومالي،
صراع من واحد لهو المعقدة، التحالفات من منظومة
عالمي�ا، المناطــق االســتراتيجية علــى بســط النفوذ،

الحيوية. تحقيق شتى المصالح في والمهمة
الواقــع  حقيقــة عــن  وتحــاول الدراســة الكشــف
المنطقة تلــك فــي ومســتقبل األوضــاع الصومالــي،
الشــرعية، المحاكم صعود ظل في األهمية الشــديدة

المصالح ذات اإلفريقي القرن دول علــى ذلك وتأثير
ظــل وفــي الصومــال، مــع  المتباينــة والعالقــات 
أمام للتراجع التي دفعت المحاكم األخيرة  التطورات

اإلثيوبية. القوات

اإلسالمية: اإلفريقي، أهميته وهويته القرن
في الناتئ الجغرافي الشكل ذلك هو اإلفريقي القرن
ويضم القرن، يشــبه نحو على اإلفريقية، القارة شــرق
وإريتريــا، وإثيوبيــا، وجيبوتــي، كال� مــن الصومــال،
السودان، كل من والتأثير، التأثر على سبيل به ويلحق

وتنزانيا. ويوغندا، وكينيا،
في وتتحكم الهندي، المحيط على تطل دوله وألن
المندب، باب حيث األحمر، للبحر الجنوبي المدخل
منه جعلت استراتيجية، أهمية اإلفريقي القرن اكتسب

األطماع االستعمارية. محط
تبدو أخذت التي الطبيعية، هذا مــوارده إلى يضاف
السودان في البترول اكتُشف حيث بارزة، السطح على

الصومال. في اليورانيوم ويقال تجارية، بكميات
ـ العســكري  التفوق ناحية من ـ المقارنة فارق ومــع
أضحى ا، ســابقً الســوفييتي واالتحاد بيــن اإلســالم،
للمعسكر المقابل الخصم أو آلخر لســبب اإلســالم
وألن المعســكر االشتراكي؛ سقوط بعد الرأســمالي،
اإلســالمية للغالبية الهوية؛ إســالمي اإلفريقي القــرن
الدينية، كما األقليــة تحكمه كانــت وإن تقطنه، التــي
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العالم اإلسالمي

التي الثغرة يكــون أن له يراد ال إثيوبيا، في هو الشــأن
تصبح قد سياسي، نفوذ ذات إســالمية، منها قوة تبرز
األقليات من وحلفائهم للغربيين وقلق إزعاج مصــدر

األيديولوجي. التباين بحكم الحاكمة؛
موروث اإلفريقي القــرن في وللحركــة اإلســالمية
التاريخي، وهي في ماضيها المجاهدات، ضخم، من
في الشــرعية المحاكم في ممثلة الحديث، في بروزها
قواها إنما تســتمد المحاكــم، غير فــي أو الصومــال،
أساس وعلى التاريخي، الرصيد هذا من وشــرعيتها،
والحركية، في العلمية مدارسها بمختلف تنشــط، منه

حتى اإلفريقــي، القــرن كل دول
معادلــة مــن ــا مهم� ا باتــت جــزءً
الصراعات، وتحالفاتها الجارية،
من ًومنأ ى بمنجً إثيوبيا وليست
النشــاط وإن كان هــذا نشــاطها،
اســتثنينا إذا ثقافــي؛ طابــع ذا 
يقاتل الذي اإلســالمي، االتحاد

الجزء وهو اإلقليم، باســتقالل مطالبًا أوجاديين، فــي
إلى إثيوبيا. بريطانيا ضمته الصومالي الذي

الحديثــة رئيــس وزراء إثيوبيــا اليــوم ومــا يخشــاه
هاهنا من ا، أيضً الغــرب يخشــاه ما هو (ملس زناوي)
بين أطراف كذلــك، وتباعدت المصالــح، تقاطعــت
يجري ما فهم في هذا جد مهم، أن الصراع، وأحســب
اإلســالمية، من بروز المحاكم الصومال، أرض على
ــا، إلــى وإقليمي� ــا عالمي� حولهــا، والضجــة المفتعلــة
بتعزيزات ثانية حين ســقوطها، وعودة أمراء الحــرب
مــرأ علــى مكشــوف  عســكري وغــزو   إثيوبيــة، 

العالم. من ومسمع

الحرب: وأمراء الصومال
تشــير الصومالــي، العلــم فــي النجمــة الخماســية
ن وِّ كَ تُ أن المفتــرض من التي الخمس الواليــات إلــى
الكبر) في القــرن اإلفريقي، وهي (الصومــال دولة
الصومال جانب إلى وأوجاديين، وإينفدي، جيبوتــي،

كما ظلت الصومال لدولة الرؤية هذه أن الحالــي، إال
الجزء (الصومــال) بل انهار لــه، واقع ا، ال هي رســمً
عاصمة مقديشــو من وجعل االســم، هذا حمل الذي
١٩٩١م عام بــري) (زياد نظام ســقط له، وذلك حين
إلــى أمراء أمره وآل ــا، بذلــك تفتتً ليــزداد الصومــال
وخاضوا بنائــه، إعــادة في أخفقــوا الحــرب، الذيــن
أهلكت الحرث والنســل، ــا، ضروسً حربًا فيما بينهم

السياسية. والفوضى التمزق، من حالة يعيشون
أســموه تحالف في الحرب، أمراء تجمع وكان قــد
اإلرهــاب) ومكافحــة الســالم إلرســاء ( التحالــف
إلثبــات منهــم محاولــة فــي 
حــرب فــي اســتمراريتهم،
ســو لها، هدف ال مجنونــة،
وفردية، آنيــة، أطمــاع تحقيــق
حساب مصلحة الصومال على
لــكل أميــر صــار إذ الكبــر؛
عليه، يهيمن محل نفــوذ منهم
وسماسرة الضرائب، تجمع كالمطارات، ومليشــيات
من وبدعم القــات، وتصديــر باألســلحة، يتاجــرون
وجود معركة الحرب أمراء خاض المتحدة الواليات
وتمكنت خارت، قواهم أن إال المحاكم اإلسالمية مع
مواطن على االستيالء الكامل من اإلسالمية المحاكم
الرغم على مقديشــو، العاصمة في وبالذات نفوذهم،

األمريكية. المساندة من

الشرعية: المحاكم وبروز الصومال
يأمن ال ا، حيــث المضطــرب أمني� المنــاخ في هــذا
المحاكم ومالــه، وعرضه، بــرزت نفســه، الفرد على
في الصومالي، للشعب أمل بارقة لتكون اإلســالمية،

الخروج من محنته.
الشــيخ شريف شــيخ أحمد، أحد وحســب تعريف
حركة ليست اإلسالمية، فإن المحاكم المحاكم: قادة
التي الشعبية، الثورة أشكال من شكل إنها بل سياسية،
ا، عامً ستة عشر سئم أن بعد الشعب الصومالي، فجرها

واالختطاف.(١) والنهب، والقتل، الفوضى، من

٢٨٢
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دينه، الصومالي في اإلنسان نالت التي

وعقله وعرضه، وماله، ونفسه،
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ونشــر الدولية األزمات مجموعة أعدته تقرير وأفاد
هذه المحاكم  ٢٠٠٥ بأن األول كانــون في ديســمبر/
الصومالية، العاصمــة ١٩٩٤م في عــام ظهرت التــي
منــذ غيــر مســبوق ا انتشــارً فــي مقديشــو  شــهدت 

م. ٢٠٠٤ عام
المحاكــم تشــكيلة أن دبلوماســية وتفيــد مصــادر
وقادة إســالميين، ديــن رجال تضــم متنوعــة، حيــث
العاصمة ومستائين أعمال نافذين في إلى رجال إضافة
يفرضون الذين المليشــيات، من الخضوع لنفوذ قادة

السكان.(٢) على إتاوات
تخــرج على لــم اإلســالمية، المحاكــم ويظهــر أن
وفي ســابقة، محاوالت بعد عــدة إال الحاليــة هيئتهــا
عبد الرحمن الســيد مقديشــو من أعده الذي التقريــر
ما اليــن) (إســالم أون موقــع فــي يوســف، ونشــره
١٩٩١م عــام في أنه ذكــر إذ الحقيقــة؛ يوضــح هــذه
حاول بــري زياد نظــام فيــه ســقط الذي وهــو العــام
حسن معلم الشــيخ محمد الصومالي األزهري العالم
طيجلي) جنوب طور ) بمنطقة شرعية إنشــاء محكمة
الجنرال أن القبائل...غير شيوخ مع بالتعاون مقديشو
اعتبرها حيث عليها، قضى عيديد فرح محمد الراحل
علــى وقتهــا وكان يســيطر قوتــه،  خطــوة إلضعــاف

العاصمة. جنوب
شــرعية محكمة ١٩٩٤م تأسســت عام بداية وفــي
العاصمة، من بالشطر الشــمالي عشــائرية على أسس
لها؛ حيث ــا رئيسً (طيري) محمود علي وعين الشــيخ
شمال من واسعة أجزاء على نفوذها استطاعت بســط
ونفذت كونتها، التي بالمليشــيات مســتعينة العاصمة
نحو مد ــا مختلفة، علــى أحكامً بالفعل المحكمــة
السكان كبير من عدد على عملها، ســنوات من ثالث

حد الرجم، والقصاص. مثل (المتهمين(٣))
آنذاك القوي الحــرب زعيم ١٩٩٧م دخل عام فــي
وتمكن من المحكمة، صراع مع في محمد علي مهدي
والتنفيذية القضائية، أجهزتها وتفكيك عليها، القضاء

اإلثيوبية.(٤) الحكومة بدعم مستعينًا (المليشيات)

جديد، ولتبرز من لتنطلــق ثانية، للظهور ثــم عادت
أُجريت مع ففــي مقابلة ا، عالمي� المشــاهد على النحو
موقع إسالم طاهر أويس، ونشرت على الشــيخ حسن
«أن رغبة  ٢٠٠٦/٥/١٥ أفاد أويس بتاريخ الين أون
بين أبناء القبيلة كان الخالفات حل في القبائل شــيوخ

بمقديشو». اإلسالمية المحاكم لقيام سببًا
االنتقاليــة الحكومــة ٢٠٠٠م تشــكلت فــي عــام
في وانتهت واليتها حســن، صالد قاسم عبد برئاســة

٢٠٠٣م. أغسطس
المحاكم،  شــوكت ٢٠٠١ م قويت عــام في بدايــة
منطقة، مــن أكثر إلى وأخــذ نفوذهــا يتعاظم، ويمتــد
مليشياتها دمج أويس- إفادة -حسب قررت وساعتها
(صالد)- كي حكومة االنتقالية -أعني الحكومة إلــى
يكتب لم لألســف أنه إال بالعاصمة، ال تكون قوتــان
واإلقليمي الدولي الحصــار جراء النجاح؛ للحكومة

أويس. قول نص هو كما عليها؛
التحاد  األعلى ٢٠٠٥ م تأســس المجلــس عام في
الشاب الزعيم وانتخب بمقديشو، اإلسالمية المحاكم

له.(٥) ا أحمد رئيسً شريف شيخ الشيخ
األعلــى المجلــس بإنشــاء وعــن ســبب التعجيــل
يقــول الشــيخ محمود اإلســالمية  التحــاد المحاكــم
إن «ســقوط مقديشــو: محاكم مؤســس أحد عبد الله
إلى الناس وحاجة الفوضى، وانتشــار حكومة صالد،
قوة المجلــس لجمع بإنشــاء ل عجَّ ذلك كل األمــن،

اإلسالمية».(٦) المحاكم
ال نقرر حقيقة نســتطيع أن ذكره، مما ســبق ا انطالقً
تستند شــعبية، أن المحاكم إرادة وهي تقريرها، بد من
مراحل عبر جاءت شرعية، بقيادات بلية، قَ قاعدة على
أطنابها، الفوضى الضاربة من حالة للخروج متدرجة؛
الدعم بــكل الحرب، أمــراء علــى تفوقها وهــذا ســر
منذ وقت لها تنبهت وأن إثيوبيــا الذي حصلــوا عليه،
من حلفائها مع بالتعاون إعاقتها، على وعملت  مبكر،

أمراء الحرب.

٢٨٣



العالم اإلسالمي

المحاكم الشرعية وعمق التأييد الشعبي:
تحظى المحاكم الشــرعية فــي أن ال أحــد يمــاري
ومهما الصومالييــن، له، بيــن نظيــر ال بقبــول شــعبي
في بدهي أمر وهو الواقــع، فهذا هو الدواعي، كانــت
الفتنة ته وعمَّ بلي، القَ االقتتــال بجحيم اكتو مجتمع

عقيدة. باإلسالم ويدين جانب، كل من
معهد مدير فليفل البروفســور ســيد يقول وفي هذا
في القاهرة، بجامعة اإلفريقية، والدراســات البحوث

وإفريقيا الشــرق األوسط دراســات مركز نظمها ندوة
٢٠٠٦ واســتمرت  /١٢/ ١ بتاريــخ فــي الخرطوم،
متخصصيــن فــي خبــراء بحضــور  ثــالث ســاعات؛
إن اإلفريقي: القرن دول مختلف من السياسية، العلوم
عبر األمن بسط في الصومالي نجحت الشعب عبقرية
اإلسالمية، الهوية حول تدور التي المحاكم اإلسالمية

ا. رقً وعِ لغة العربي واالنتماء

مختار أحمد حاج البروفسور قال الندوة ذاتها وفي
األمريكية: المتحدة بالواليات سافانا بجامعة األستاذ
إلى العــودة في يكمــن الصومالي إن حــل المشــكل
بلي؛ والقَ ده الديني اإلسالمي عْ في بُ الصومالي العرف

الحرب.(٧) جرائم بمحاكمة المتهمين في مطالبًا
اإلســالمية المحاكم نفــوذ أســباب إعادة ويمكــن

العوامل التالية: شعبي�ا، إلى
الشــرعية، بالقيادات - ثقــة المجتمــع الصومالــي

شبابه. من كثير الدين في معاني وتجدد
-إخفاقأمراءالحربفيحسمالنزاعوبسطاألمن.

يعيــد بناء  قــوي، نظــام إلــى - تطلــع الصومالييــن
االنفالت األمني. حالة وينهي دولتهم،

الصومالية. القبائل شتى الشرعية من المحاكم ل تَشكُّ -
تغيير الواقع في الصلبة، المحاكم إرادتهــا - إثبات

والمجرمين. الجريمة وتعقب الصومالي،

٢٨٤
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العسكرية: والسيطرة الشرعية المحاكم
ق تعمِّ أن الشرعية المحاكم استطاعت العوامل لهذه
من وأن تتمكن الصومالية، الســاحة في من رســوخها
أشهر، أربعة غضون في عســكري�ا، الحرب أمراء دحر
يزيد  وما ، قتيالً ٣٦٠ من معركة كلفت سقوط أكثر في
أمنية بنشــر خطة ذلك إثر جريح...نفــذت عن ألفــي
دوريات أمنية، وتســيير مقديشــو، شــوارع قوات في

شعبي.(٨) بترحيب قوبل الذي األمر وهو
والشابات، الشباب من ا غفيرً ا جمعً حشدت كذلك
لنداء اســتجابة المسلحة، المليشــيات في المجندين
اإلثيوبية، التدخالت لمواجهــة أطلقته الذي الجهاد،
األربعاء الدولــي األمــن مجلس قــرار وبعد صــدور
الصومال،  إلى إفريقية قوات ٢٠٠٦/١٢/٦ بإرســال
الحكومة مع حاســمة معارك المحاكم قوات خاضت
خطوة لها، في المســاندة اإلثيوبية والقوات المؤقتــة،
أون نور (إلســالم المحلل الصومالي محمد وصفهــا
تُســابق اإلســالمية المحاكم أن «يبدو بقولــه: اليــن)
قبــل وصول الضعيفة الحكومــة تُســقط الزمــن كــي

البالد».(٩) إلى القوات اإلفريقية
الهدف، هذا إحــراز من تتمكن لم المحاكم ولكــن
قدرتهــا مــن يعــزز ا عســكري� ــا  واقعً لفرضــت وإال 
صاحبة يوســف، عبــد الله حكومــة مــع التفاوضيــة،

الدولية. الشرعية
من االســتفادة في اإلســالمية المحاكــم ونجحــت
حليفــي األمــس، الرئيــس بيــن التناقضــات القائمــة
الــوزراء اإلثيوبي ورئيس أفورقي، إســياس اإلريتري
حربها في اإلمكان- توظيفها -قدر وفي زناوي، ملس
من اإلثيوبييــن، وكان وحلفائهم الحــرب، مع أمــراء
المحاكم من السياسية الفطنة هذه تكون أن الضروري
مســتمر، واهتمام اعتبــار محــل فــي إدارة صراعهــا،
لون عْ يُ صوماليين، بخبراء االســتعانة خالل من وذلك
نقاط يتحسســوا لكي الوطنيــة، من شــأن المصلحــة
المتشــابكة؛ الدولية المصالــح في والتبايــن التالقــي
يعملوا إعــادة بناء الصومال، ولكي في توظيفها رجاء

تدخالت لفرص تفويتًا الصومالي؛ الصف لملمة فــي
الصومالي. للشأن الضارة الجوار دول

وتجربتها: الشرعية المحاكم خطاب
الصومال -من فــي الشــرعية المحاكم عــد تجربة تُ
ا إنجازً فقد حققت جديرة بالثنــاء؛ تجربة- هي حيــث
األهلية، الحرب حقبــة طوال الصوماليون فقده ــا أمني�
من أكثر في إليه إلى الوصول حلموا وســعوا ولطالما
المحاكم جاءت حتــى ،جدو دون ولكن محاولــة،
االنتهاكات لــكل ــا نهائي� ا حــد� فوضعــت اإلســالمية
ونفسه دينه في الصومالي اإلنســان نالت التي األمنية،
أوكار علــى بالقضاء وذلــك وعقله، ومالــه وعرضــه
ومع وارتحلوا، حلــوا أينما وتعقبهم الحــرب، أمــراء
هنالك بــل الحد، وحده فــي حد الســيف ذلــك ليس
هنا ومن لهــا، التنبه المفترض مــن كان أخر آليــات
أمام ـ أكبر نحو وعلــى ـ ماثالً بقي الذي التحدي فــإن
الحرب أمراء في ا قاصرً يكن لم اإلســالمية، المحاكم
على المحاكم قــدرة فــي ــا أيضً وإنمــا ومكايداتهــم،
اإلقليمي المســتو الناضج، على السياســي التحرك
زالت الحركات يُجنّبهــا خطاب وصياغة والدولــي،
في الســلطة، مقاعد قبل من التي تبــوأت اإلســالمية،
على الحفاظ بقصــد وذلك والســودان، أفغانســتان،
نفســه الوقــت فــي الصومــال مكتســباتها، وتجنيــب
ال يأمن ــنْ مَ رمادهــا في ينفــخ مــا زال مخاطــر فتنــة

شره. الصوماليون
المحاكــم اإلســالمية على خطــاب تأملنــا وإذا مــا
ا سً مؤسَّ نجده والدولي، واإلقليمي، المحلي، الصعيد

التالية: األسس على
اســتقرار بضرورة الصومالي العــام الرأي - تعبئــة

بنائه. وإعادة الصومال
اإلسالم على بالقضاء الحرب أمراء تحالف اتهام -

بأمريكا. واالرتباط
الجهات محالفة وتهمة الذات، عن اإلرهاب نفي -

المشبوهة عالمي�ا.
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الصومال، شــأن فــي أجنبــي - رفــض أي تدخــل
اإلثيوبي. التدخل وبالذات

الحكومة مــع حوار في للدخول اســتعداد - إبــداء
ومستقر. مستقل صومال لبناء االنتقالية؛

الصوماليين، علــى إســالمية دولــة - نفــي فــرض
بأنفسهم. مصيرهم يقررون وتركهم

المحاكم هت قيــادة هذه األســس وجَّ من ا وانطالقً
اإلذاعة هيئــة موقــع جــاء في لما ــا -وفقً اإلســالمية
بشكل فيها تنفي الدبلوماسيين، إلى رسالة البريطانية-
في لإلرهاب أنصار أو إرهابيين، بإيواء اتهام أيّ قاطع

المحاكم. فيها تنشط التي المناطق
المحاكم اتحاد هدف إن أحمد: شيخ شــريف وقال
للشــعب الصومالي الفرصة إتاحة الوحيد اإلســالمية

لتقرير مصيره بنفسه.(١٠)
الشــيخ رســالة أن األمريكية التايم وذكــرت مجلــة
المتحدة، األمــم إلــى أرســلت أحمد شــريف شــيخ
واالتحاد اإلفريقي، واالتحاد العربية، وجامعة الدول

الخارجية األمريكية.(١١) األوروبي، ووزارة
عام، بشــكل متوازن جد الحد هذا إلــى والخطاب
الحين بين للتطويــر وقابل رؤية عقالنيــة، عن وينبــئ
وتقويــم مســتجدات األحــداث، واآلخــر، حســب
قيادية واجهات العالم عبر ونقلــه إلى الذات، قدرات
وليس السياســية، المخاطبة فــن تجيد فــي المحاكم،
تشــوش، أدنى ألن عليها؛ مآخذ المتربصــة للجهات
المعبرة والوجوه السياســي، في الخطاب وتضارب،
ويعطي الدولــي، المجتمع ربــك يُ أن شــأنه عنــه، من
حرمان إلــى يؤدي ممــا العســكري، مســوغ التدخل

المجتمع الصومالي من إنجازاته األمنية.
أن  الخطــاب من لهذا بــد ال التحــدي،  وإزاء هــذا
في بــه واالســتعانة للــه، النيــة بإخــالص يتســم أوالً
فــي خطاب مهمــة وهــذه خاصيــة إرادة اإلصــالح،
فــي ضــروري ومطلــب غيرهــم، اإلســالميين، دون
الرؤية، وتحديد بوضوح ثانيًا ثم تدافعهم الحضاري،
حقه ما بتقديم وذلك الراهنة، المرحلة في أولوياتهــا،

النظر من ــا انطالقً التأخير، حقــه ما وتأخير التقديــم،
حســب الصومالي، وذلك إلى ضروريــات المجتمع

ا. شرعً المطلوب حسب فقط وليس ا، واقعً المقدور
وإدامة تعميق فــي العمل باســتمرار له من بد ثــم ال
يشطر أن شأنه من ما كل وتجنب القبائل، شيوخ والء
على قــادرة الســلطة وتحدياتها مغانــم الصــف، فإن
السودانية ثم األفغانية، التجربة الشــرخ، وفي إحداث
من «والتنازع على الســلطان السياســي، الكفاية ما فيه
والنزاع، وقــوع الفتنة، إلى أدت التي األســباب جملة

(١٢) الصومالية...». القبائل بين
والدعوة الوطنية، المصالحة مسألةُ أهميةً ذلك يلي
وتتعافى من تتصافــى فيه النفــوس، عام، إلى مؤتمــر
مصيره ليحدد الصومالــي المجتمع ترك يُ أحقادهــا، وَ

الذي يحكمه. السياسي النظام خيار بنفسه، في
مــن باب معها التعامــل يجــب وهــذه المســألة ال
وإنما التكتيكيــة، والتحــركات السياســية، المكايــدة
وساعتها مبدئي�ا، ا هدفً باعتبارها وأمان، مصداقية بكل
لو وحتى جفــاء، الزبد ويذهب الناس، يبقــى ما ينفــع
الخطأ فمن اإلســالميين، حكمَ الصوماليين خيارُ كان
غيرهم، إشراك دون بالحكم، اإلســالميون يستأثر أن
وعند يودون، ما كل يســتعجلوا أن الفادح الخطأ ومن
ال كالصومال، في بلد الدولة اإلســالمية عن الحديث
أنه أم لها، امتدادٍ البلد مــكان هذا التفكير، هل بــد من

انطالق؟ مكان
المحاكــم اإلســالمية أخفقــت في هذا أحســب أن
وجوه ضمــن أويس من طاهــر جعلــت إذ الجانــب؛
يستفز ما وهو السياســي، خطابها عن قياداتها المعبرة
الئحة في عندهــا ــا فً نَّ صَ مُ لكونــه األمريكيــة؛ اإلدارة
مع تفاوضها فــي اشــترطت اإلرهابيــة، ثم العناصــر
إثيوبيا انســحاب الله يوســف ضــرورة حكومــة عبد
أســبوعين، اإلثيوبيين قادتهــا أمهل بعــض ، بــل أوالً
معها ســيخوضون فإنهم وإال الصومال، للخروج من
ومن هنــا وجدت ــا تنتهي بدخــول أديــس أبابا، حربً
مخططها؛ إذ اجتاحت جيوشها إثيوبيا بغيتها في تنفيذ
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الصومــال، إلــى أن دخلت ـ أرض معلــوم ـ كمــا هــو
؛ متتالٍ انســحاب في اإلسالمية والمحاكم مقديشــو،
بالتكتيكية، المحاكم وصفها قادة الســتراتيجية ا تطبيقً

األمد. طويلة عصابات حرب لخوض

الدولي: والمجتمع الشرعية المحاكم خطاب
تجعــل أن ال يهــم المجتمــع الدولــي كل مــا كان
عرف لما ا مــالذً الصومال مــن المحاكــم اإلســالمية
األولى بالدرجــة أمريــكا يقلق مــا وهذا باإلرهــاب،
تكون أن من تخاف المتحدة واألساســية، فالواليات
طبق صورة اإلفريقــي القرن في اإلســالمية المحاكم
ما يؤكد إلى وتحتــاج في أفغانســتان، لطالبان األصل
اســتغالل القدرة على وألمريكا ذلــك، حدوث عــدم

تمريــر فــي الدوليــة، الشــرعية
دعمها سياســاتها، ومما عللت به
هو تأمين الحرب، لتحالف أمراء
تكون أن مــن الصومالية الجبهــة
لتنظيمالقاعدة،فقد اومأوً منطلقً
بوست) (واشنطن صحيفة كتبت
٢٠٠٦/٥/١٧ «أن  فــي عددهــا

وفي الصوماليين. الحرب أمراء ا ســر� تدعم واشــنطن
باســم الناطق قال الصحيفة، صدور على التالي اليوم
المتحدة الواليــات إن ســنو): توني ) األبيض البيــت
للحيلولة الصومــال في األشــخاص من ا تدعم عــددً

فيه».(١٣) القاعدة تنظيم تغلغل دون
تجربة  واجه الــذي األكبر، التحدي هو لــبُّ  وهــذا
الدولي، بالمجتمع عالقتها في المحاكم اإلســالمية،

ا. إليه مؤخرً آلت الذي مستقبلها وحدد مآل بل
للمعلومــات الصوماليــة الشــبكة نشــرت لقــد 
إنتربرايــز) (أميــركان معهــد أقامهــا  نــدوة  عصــارة 
والتي  للمحافظين، بميوله www.aei.org المعروف

انطلقت واشنطن)، والتي (تقرير تفاصيلها مراسل تابع
ظل الصومــال في تمثل هــل يقول: مــن طرح ســؤال
الواليات أمن على ا خطرً اإلســالمية المحاكم ازدياد

القرن منطقة فــي ومصالحها االســتراتيجي المتحــدة
اإلسالمية المحاكم بين روابط توجد وهل اإلفريقي؟
المتحدة الواليــات تتعامل وكيف القاعــدة؟ وتنظيــم
الصومال؟ فــي المتالحقــة الســريعة مــع التطــورات
منطقــة تجــاه األمريكيــة السياســة  ومــا هــي ثوابــت

اإلفريقي؟ القرن
أستاذ العلوم (Ken Menkhaus) منكهاوس) (كين
والمتخصص كولج) (ديفيدسون جامعة في السياسية
إلى ذهب اإلفريقــي القــرن فــي الصراع فــي شــؤون
الواليات في صالــح ليس عامــة بصورة أن «الوضــع

لمصالحها». ا وتهديدً ا خطرً يمثل بل المتحدة،
المحاكم  اتحاد وصــول : «إن قائالً اســتدرك أنه بيد
للواليــات ــا مطلقً ا شــر� يعنــي ال إلــى ســدة الحكــم
أبعاد علــى يحتــوي بل المتحــدة،
أحمد شيخ شريف أن منها إيجابية،
لتصريحاته ا -وطبقً المحاكم رئيس
المتحدة- الواليــات إلى الموجهة
يمكــن معتدلــة شــخصية عتبــر  يُ
حل والوصــول إلى معه التفــاوض
السياسية الثقافة أن عن فضالً وسط،
وقبلية إسالمية تقوم على مكونات التي الحركة لتلك
الواليات مهمــة يســهل ما وهــو تتســم بالبرغماتيــة،
االســتقرار حالة أن معها، كمــا للتفــاوض المتحــدة
يســيطر التي المناطق المحاكم في اتحاد فرضها التي
في األمني الوضع اســتقرار إلى تؤدي أن يمكن عليها
الواليات ومصالح أمن يخدم ما وهو الصومال، كافــة

المنطقة». دول وبقية المتحدة،
 Eunice Reddick ردك) (أويونس ــا أيضً وتحدثت
الخارجيــة وزارة إفريقيــا فــي شــرق مديــرة شــؤون
واقتصــرت مداخلتها الرســمية، بصفتهــا األمريكيــة
المتحدة في سياســة الواليــات أهداف علــى توضيح

هي: ثالث نقاط في حددتها والتي الصومال،
جماعة ألي الســماح وعدم - مجابهــة اإلرهــاب،

لإلرهاب. آمن لمالذ البالد بتحويل

الدولي المجتمع يهم كان ما كل
اإلسالمية المحاكم تجعل ال أن
رف عُ لما ا ــالذً م الصومال  من

باإلرهاب

٢٨٧



العالم اإلسالمي

حياة سياسية تقوم وإقامة االستقرار، وتعزيز دعم -
الديمقراطية. وقيم مبادئ على

اإلنسانية، والعمل والمساعدات المعونات تقديم -
الصومالي. وصولها إلى الشعب ضمان على

واألكاديمي منه الرسمي سواء األمريكي والتحليل
كل األمريكية فوق يجعل المصلحــة بــادٍ- هو -كمــا
قنوات «أو» حوار يســتبعد فتح ذلك ال ومع االهتمام،
وكل المحاكم، وغير اإلســالمية، المحاكم مع اتصال
أن أحســب وما لمخاوفــه، ــا تفهمً يجد أن مــا يعنيــه
المســألة، بهذه جهل على كانت اإلســالمية المحاكم

اإلدارة ولكنها لها، تجاهل أو
تعاملها في تــر األمريكية ال
إال اإلســالمية الحــركات مع
ثــم ومــن الحــل العســكري،
وســعها فــي مــا  عملــت كل
التجربــة، هــذه إلفشــال
خالل مــن منهــا، والتخلــص
في دار ومــن توظيــف إثيوبيا،
الصومالييــن، مــن مدارهــا،

اإلسالمية. المحاكم سقطت وهكذا

الجوار: المحاكم الشرعية ودول خطاب
لخطاب يكــون أن اإلقليمــي البد وعلــى الصعيــد
السياسية الحالة ما في مجريات أثرٌ الشرعية المحاكم
دوله دولة من لكل وال بد أن يكون اإلفريقي، القرن في
النعكاســات الخاصة؛ تقديراتها على بناء ما، موقــفٌ

مصالحها. على إيجابًا، أو سلبًا الخطاب، ذلك

الشرعية: المحاكم وخطاب إثيوبيا
اإلســالمية تكــون المحاكم أن مــن تخــاف إثيوبيا
ا ونصيرً ا التمكين، ظهيرً لهــا ر دِّ قُ ما إذا الصومال؛ في
تتحمل أن يمكــن وال أوجاديين، اســتقالل لمطلــب
يالصقها اإلفريقــي، القرن فــي إســالمي نظام وجود
فإن لذا الخرطوم؛ اإلنقاذ في نظام جانب إلــى ا حدودً
ضروري مطلب مقديشو لها في موالية حكومة وجود

ضرورة إبعاد حين تر إريتريــا في الداخلــي، ألمنها
الصومال. عن اإلثيوبي النفوذ

مصالحهــا أن وتناقــض ومــن عجائــب السياســة،
اإلسالمية فيه المحاكم تعادي الوقت الذي في إثيوبيا
الحركة مــع والتوافق التحالــف، ــا مــن ال تــر مانعً
في أفورقي نظــام التــي تقاتــل اإلريتريــة، اإلســالمية
في (سيوم مسفن) خارجيتها وزير اســتقبل إذ أسمرا؛

اإلصالح  لحركة العام األميــن ٢٠٠٦ الفائت نوفمبر
في صالح، أحمد الشــيخ محمد اإلريترية، اإلسالمي
بفتح أديس أبابا، وسمحت حكومته للحركة العاصمة
بخصمها مكتــب لهــا؛ نكايــة
إســياس الرئيس فــي أســمرا،
المحاكــم حليــف أفورقــي،

الصومال.(١٤) في اإلسالمية
قبل مــن إثيوبيــا وســجلت
مبــادرة مــن ا  ســلبي� ــا موقفً
بهــا تقدمــت إصالحيــة، 
ذات فــي وقدمــت جيبوتــي،
حيث عندها، من مبادرة الوقت
(١٥) لتسوية  (سودري) اجتماع إلى ١٩٩٧م دعت في
الــذي يخدم النحو على ولكــن الوضــع الصومالــي،
إال ا، مطواعً الصومال كيانًا ويجعل من استراتيجيتها،
الصومالية، الفصائل كل ثقــة كســب عن أنها عجزت
ما لكل ا معارضً وقــف عيديد الذي حســين وبخاصة
ا وقرارات، معتبرً سودري، من لجان عن اجتماع انبثق
اإلثيوبي في الشــؤون التدخل أنمــاط من ا ذلــك نمطً
ســتة في االجتماع هــذا انحصــر وبهــذا الصوماليــة،
عليه أطلق مجلس بتكوين خرجوا ، فصيالً وعشــرين
رجاله أبــرز من الصومالي، الوطنــي اإلنقاذ مجلــس

عثمان عاتو.
تجاه يقال بشأن النوايا اإلثيوبية يمكن أن ما وعصارة
الصومال، تجاه اإلثيوبية االســتراتيجية إن الصومال:
اإلثيوبيين، الحــكام جميــع إجماع محــل والتــي هي
من الصومالي الجســم تفجير نجاح في أيما نجحــت

وتناقض الــســيــاســة، عــجــائــب ومـــن 
الذي الوقت في إثيوبيا أن مصالحها
تر ال اإلسالمية المحاكم فيه تعادي
الحركة مع والتوافق التحالف، من ا مانعً
نظام تقاتل التي اإلريترية، اإلسالمية

أسمرا في أفورقي

٢٨٨



صالح الدين د/جالل  - الصومال في اإلسالمية المحاكم

وفي وهناك، هنا متناثــرة، أشــالء منه الداخل؛ لتجعل
االنتقالية، للحكومــة إثيوبيــا يأتــي دعم هذا الســياق
ومعارضتهــا للمحاكــم يوســف، اللــه برئاســة عبــد
وتترك النجاح هذا في تفرط أن يمكن وال اإلسالمية،

حركة إسالمية. الصومال لقيادة
أهم أحد كان اإلثيوبــي االســتفزاز فــإن ومــن هنــا
واجهــت تجربــة المحاكم التــي التحديــات الكبيــرة
في تحديد مستقبل نفوذها وســاهمت في اإلسالمية،
الصومال، إثيوبيا مــن موقف ومهمــا كان الصومــال،
لبالدهم، التاريخي من عدائهــا الصوماليين وموقــف
والدخول دوليــة، تحالفات ذات إقليميــة، فإنها قــوة
قاضية ضربة يمثل ال شــك عســكري صدام في معها
يعمل أن ا جد� الضروري من كان لذا المحاكم؛ لتجربة
مع الصدام تجنب علــى المحاكم اإلســالمية خطاب
بعيدة عقالنية، قراءة األحداث واقع يقرأ وأن إثيوبيــا،
بأنه إثيوبيا من طمأنة بد وهنــا ال العاطفية، النظرة عن
الصومال بنــاء إعادة من أكثر مطامــع ليــس للمحاكم
ويمكن ،١٩٩١ عام قبل كان كما األمني، واســتقراره
مع الجاد الحــوار إلى ا ممــرً صنعاء حلــف أن يكــون
البلدين باعتبار واليمنية، السودانية الواسطة عبر إثيوبيا
الصومال وأن اســتقرار في الحلف، إثيوبيا يشــاركان

إثيوبيا. يهم الذي بالقدر يهمهما
لحلفائها النصيب يهمها أن يكون أن إثيوبيا صحيح
أن يســتجاب من ولكن ما المانع الســلطة، من األوفر
الصومال، وإعادة بنائه، اســتقرار ذلك في دام ما لهــا،
بمحــض إرادته ســيختار الصومالي الشــعب وما دام
على يفضله، الــذي الحكم ونظــام قيادته المســتقلة،
على ليتنزل حين؛ إلى اإلســالمي المشروع يؤجل أن

ا. منجمً الصوماليين

الشرعية: المحاكم وخطاب إريتريا
الحركــة مــع ا مســلحً ــا صراعً إريتريــا تخــوض 
نفســه الوقــت فــي وتناصــر  اإلســالمية اإلريتريــة،
مثير أمــر ذلك الصومــال، فــي اإلســالمية المحاكــم

فقد خافيًا، اإلريتــري الدعم ولم يعــد للتســاؤالت!!
اإلنسانية للدراســات القرن اإلفريقي مركز مدير كتب
ا وفدً المحليــة «إن الصحــف عن نقالً فــي مقديشــو،
للثوار التدريب معسكرات بزيارة قام ا إريتري� ا عســكري�
من أبريل في ذلك كان الصوماليين واألرمييــن(١٦)»،

١٩٩٩م. عام
اإلريتري التدخل المتحدة األمم تقارير وحاليًا تؤكد
بالرغم اإلسالمية، المحاكم جانب إلى الصومال، في
الواليات وتحمــل بشــدة، تنفي ذلك مــن أن إريتريــا
الصومــال، فــي المتــردي الوضــع المتحــدة مأســاة
الواليات المتحدة علنًا اإلريتــري اتهم الرئيس حيث
االســتقرار، وإثــارة النزاعات في زعزعة بالمســاهمة
الصومــال، فــي ــا اإلفريقــي، وخصوصً فــي القــرن
هي إثيوبيا، المنطقــة الكبــر في حليفتها ا أن  معتبــرً

ودميتها. أداتها
الســوق قمة علــى هامــش وقــال فــي تصريحــات
(كوميســا): وجنوبها إفريقيا شــرق لدول المشــتركة
االســتقرار عدم في ســاهمت أديس أبابا إن حكومــة
هو الخارجي أن التورط ــا مضيفً اإلفريقي، القرن فــي

الصومال.(١٧) يهدد الذي التهديد األكبر
ذلــك لتوريط يفعــل كان إنمــا والنظــام اإلريتــري
ا، معً الجانبين تضعف اســتنزافية، معارك في الطرفين
هذه لــه، فلربما نجم عن بالنســبة أثر إيجابي وفي هذا
إلى تؤدي قد إثيوبيــا، في داخلية أزمة تفجــر الحرب
إثيوبيا، على المحاكم اســتعصت ثورة شــعبية؛ إذا ما
نظام بسقوط تنتهي قد طويل، ألمد الحرب واستمرت
والذي (التجراي)، قومية من المنحدر زنــاوي، ملس
اإلثيوبية، المعارضــة مــن حادة النتقــادات يتعــرض
احتكرت التي (األمهرا) قومية معارضة رأســها وعلى
ســقوط مليليك، حتى عهد من الســلطة ألمد طويل،
له يعمل ما ١٩٩١م، وهــو في ماريام هيلي منجســتو
حكومة تلزم األقل على حاد، أو النظامين بســباق كال
أبريل الصادر فــي التحكيــم لقــرار ملــس بالرضــوخ
بشــأن  بالهاي، الدولية العــدل ٢٠٠٢ مــن محكمــة
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الشرســة بادمي ر حرب فجَّ الحدودي الذي الخــالف
تكون ٢٠٠٠، وعندهــا -١٩٩٨ فــي بيــن الدولتيــن
لنظام بالنسبة غرضها اســتنفدت اإلســالمية المحاكم
في محالة ال أخــر، تعمل وجهة لتكون له أفورقــي،
في إسالميون يقوده نظام ثمة يكون ال حتى إسقاطها،
بقيادة الســوداني، مع النظام ويتناغم اإلفريقي، القرن
للحركة ومعنوي مادي دعم سند ويشكل البشير، عمر

اإلسالمية اإلريترية.
كان إن إريتريــا، دعــم من ومــع أهميــة االســتفادة
تنبــه خطاب بد من جــاد، كان ال دعــم هنالــك فعــالً
يغني اإلريتري، ال الدعم أن إلى اإلســالمية المحاكم
ا وضعً تعيش نفســها إريتريا وأن إثيوبيــا، فــي مواجهة
لم لذا دولة، مؤسســات إلى وتفتقر ــا، خانقً اقتصادي�ا
ا، عســكري� اإلثيوبي بالنظام الهزيمة إلحاق من تتمكن
مــن توقعــه يمكــن ال اإلريتريــون،  ومــا عجــز عنــه

اإلسالمية. المحاكم

الشرعية: المحاكم وخطاب كينيا
عــام، تنحصر  بشــكل  مشــكلة كينيا مــع الصومال
ألحقه صومالــي، إقليــم (إينفــدي)، وهو فــي إقليــم
فــإن هنــا ومــن (كينيــا)، بمســتعمرتهم البريطانيــون
وخطابها اإلســالمية، المحاكم ســيطرة من كينيا قلق
وتعامل إثيوبيــا، قلــق درجــة عن يقــل ال السياســي،
هذا الدوام على يحكمــه الصومالية مع المســألة كينيا
متفاوتة، بدرجــات مزمن، يتجــدد قلــق القلــق، وهو
النزعتين إحد بتنامــي عوامل إثارته، تجددت كلمــا

الدينية. أو النزعة القومية، الصوماليين، النزعة عند
الصومالية المشــكلة كينيا تعاطت هذا، من ا انطالقً
قــوات حفظ إرســال يؤيد ممن بحذر شــديد، وهــي
الســفير عنها قالــه هــذا مــا الســالم إلــى الصومــال،
فاســو، ولــد إثيوبيا بوركينا لد الســابق األمريكي
حــوار (David H. Shinn) فــي نــدوة شــن) (ديفيــد
 ٤ في بواشــنطن إنتربرايــز) (أميــركان عقدهــا معهــد
من  مجموعة األول/أكتوبر٢٠٠٦ بحضــور تشــرين

شن) (ديفيد السفير وأضاف اإلفريقية، الشؤون خبراء
الذي الدعم ســبب يكون «وقد قوله: ذاتها في الندوة
هو المؤقتة الفيدراليــة للحكومة ا أخيــرً كينيا أظهرتــه
ضم تعتزم اإلســالمية المحاكم تكون أن خوفها مــن
الشمالية المنطقة في صوماليون يسكنها التي األراضي
المشتركة الحدود طول يبلغ حيث كينيا، من الشــرقية

ا إلى الصومال». (١٨) ٦٨٤ كيلومترً البلدين بين
تطورات مــع الكينييــن الصومالييــن وتفاعــالً مــن
ورجال دينية، قيادات «أجرت الصومال في األحداث
مــع وزير محادثات نيروبــي أعمــال صوماليون فــي
بالده بتحرك وطالبوه توجو)، (رافيل الكيني الخارجية
حرص الوزير أكد فيما الصومال. في الموقف إلنقــاذ
المشــكالت وحل للســالم، إعطاء فرصة على كينيــا
اإلسالمية والمحاكم الصومالية الحكومة بين العالقة
تشــكيل على المفاوضات، واتفق الطرفان مائدة على
الوزير التعليق على ورفض التطــورات، لمراقبة لجنة

(١٩) وإثيوبيا». المحاكم بين المتفاقمة األزمة
إذا كينيا؛ علــى جد ســلبي األثر األمني يكون وقــد
الصراع مع تعاملها فــي الكينية مــا تجاهلت الحكومة
مع الصوماليين، مواطنيها تعاطف اإلثيوبي الصومالي
المسلمين أئمة أمين عام قال المحاكم اإلسالمية، فقد
بوصول «إنهم ســمعوا دور: محمــد الشــيخ في كينيا
كينيا بين الحدود إلى إثيوبيا اتجاه من عسكرية، آليات
الرغم على للغاية ذلك مقلق أن وأضاف والصومــال،
المســلمين بأن الكينية تنفيه، وأفاد الســلطات مــن أن
«قوات بأنها وصفهــا ما بمهاجمة يقبلوا لــن الكينيين
استعدادهم ا مؤكدً الصومال، في ألشــقائهم مسيحية»
على اإلسالمية، للمحاكم والمســاعدة الدعم لتقديم

تعبيره».(٢٠) حد
ا لتغير كينيا هذا ليس كافيً ما ينبغي إدراكه هنا أن لكن
اإلسالمية، عالقتها بالمحاكم في السياســي، مسارها
المحاكم من أن مخاوفها تبديد هو األمر المهم وإنمــا
المطالبة األحوال، من حال بأي تنوي ال اإلســالمية،
على محلية بالتأكيد وذلك الصومالي، بإقليــم إينفدي
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من يبدد ال التأكيد وأحسب أن هذا المحاكم الشرعية،
قلق من ا أيضً يحد وإنما فحسب، وإثيوبيا كينيا خوف
وأصدقاءه، الشــعب الصومالي أشقاء ويمنح أمريكا،

واإلســالمية، العربية من الــدول
مبــادرات لطــرح مســاحة أكبــر،
الصوماليين تســاعد إصالحيــة،

محنتهم. الخروج من على

المحاكم  وخطاب  جيبوتي
الشرعية:

بالمجتمــع جيبوتــي ترتبــط
بالصومــال واهتمامهــا ــا، وثقافي� ــا عرقي� الصومالــي
١٩٩٩ أعلن  ســبتمبر وفــي االرتباط، هــذا نابع مــن
الجمعية أمام غيلــة عمر إســماعيل الجيبوتي الرئيس
أزمة لحل جيبوتية مبــادرة عن المتحدة العامــة لألمم

النقاط التالية: في الصومال، لخصها
حقــه ممارســة فــي الصومالــي الشــعب - حــق 

قادته. في اختيار الديمقراطي
فــي العســكرية تحويــل الفصائــل - الدعــوة إلــى

أحزاب سياسية. الصومال إلى
المتحاربــة الصوماليــة الفصائــل نــزع أســلحة  -

وإخضاعها لسلطة القانون.
المســاعدات الدولــي لتقديــم - دعــوة المجتمــع

الصومال.(٢١) بناء الالزمة إلعادة
٢٠٠٠/٥/٢م بمشــروع في جيبوتي تقدمت وفعالً
التي الصومالية، الفصائل بعض إلى وطنيــة، مصالحة
الرئيــس الجيبوتي برعاية عرتــه، مدينة في اجتمعــت
برلمان باختيــار غيلــة)، وخرجــت عمر (إســماعيل
عبد قاســم  بينهم من ا، اختير ٢٥٤ عضــوً من انتقالــي
خمســة بين من الصومال، لجمهورية ــا رئيسً صــالد،
ض يُرْ لم وهــذا الرئاســة، لمنصب ا مرشــحً وأربعين
حيث الحرب؛ أمراء من الصوماليين، وحلفاءها إثيوبيا
المؤتمر، قرارات تنفيذ فــي ا، ا معيقً دورً إثيوبيا لعبــت

التصالحي. جيبوتي مشروع إخفاق إلى أد مما

تنبني على الصومالية المشــكلة لحل وألن رؤيتهــا
بين كل الفرقــاء الصوماليين، وطنيــة مصالحة إجــراء
ديفيد الســفير ذلك أشــار إلــى -كما تدعــم جيبوتــي
السالم في «محادثات شــن-
بهدف مت التــي نُظِّ الخرطوم
وال الهــدف، ذلــك تحقيــق
قوات إرســال جيبوتي تدعــم
الصومال، فــي حفظ الســالم
عدم علــى ا أخيــرً وقــد حثت
خارجيــة جهــات تدخــل أي
بلدٌ جيبوتــي فــي البلــد...إن

بشكل ويعتمد من سكانه مسلمون، الساحقة األغلبيةُ
سبب يفسر قد مما العربية، على االســتثمارات متزايد
اإلســالمية المحاكم لتقبل أكبــر ا اســتعدادً إظهارهــا

(٢٢) الصومالية».
مما أسوأ إلى الوضع في الصومال تطور ما إذا لكن
شاملة حرب إلى تفجر وأد سبب كان، ألي عليه هو
ينعكس محالة فال والمحاكم، إثيوبيا بين المنطقة فــي
السياسي، في استقرارها بأثر سلبي جيبوتي على ذلك
العرقي التوافق بحكــم ا، أيضً واألمني واالقتصــادي،
أخر ومن ناحية مع الصوماليين من ناحية، والثقافي
األذ من يصيبها أن بد وال مجاورتها إلثيوبيا، بحكم
أصاب كمــا األمني، وضعهــا على ا خطــرً ما يشــكل
 ١٩٧٧ عام أوجادييــن حرب بســبب نفســه الصومال
وسياســية،  واجتماعية، اقتصاديــة، ١٩٧٨ ضائقــة -
وكان األوجادييــن، صومالــيّ هجرة بســبب وأمنيــة؛
العوامل التي تشــققاتها، أحد بكل الضائقة هذه تفاقم
إســقاط في وســاهمت، الصومال، الوضع في ت مَ أزَّ

نظام زياد بري.(٢٣)
الســلمي الحل اعتماد نحو تجنح جيبوتي نر لهذا
، بديالً بــه وال تبغي الصوماليــة، التوتــرات فــي إزالة
المحاكم خطــاب ويتناســب يتناســق أن ا ومهم جــد�
لهذه ما أريــد الجيبوتيــة؛ إذا الرؤيــة مــع اإلســالمية
في تجربــة ناجحة لإلســالميين، تكون أن المحاكــم

٢٩١

لن المؤقتة الصومالية الحكومة
الدعم غير من راسخ قدم لها يثبت
ال اإلسالمية المحاكم وإن اإلثيوبي،
اإلثيوبيون تخلى ما متى عائدة؛ محالة

يوسف عبدالله حكومة عن
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اآلخر، تجاهلت الســودانية اإلفريقي، فالتجربة القرن
بكل الخيوط، اإلمساك وحاولت أمرها، مســتهل في
تصالح الراقع عادت الخرق على اتســع بعد أن ولكن
ابتداء السالح، لة مَ حَ عليها من الخارجين وتحاور كل
أهل من والشــرقيين، الغرباويين، ثم من الجنوبييــن،
اســتحضرت اإلســالمية المحاكم أن ولو الســودان،
منها الســتلهمت حوت؛ ما الســودانية بــكل التجربة

فعل. شاء وما الله قدر ولكن العبر،

السقوط(*): بعد فيما اإلسالمية المحاكم
أمام الزحف اإلســالمية المحاكم من ا كان متوقعً ما
تواجه أن فمــن المحــال البالد، إخــالء إال اإلثيوبــي
العســكري، العتاد أحدث على مدربًــا نظامي�ا، ــا جيشً
خفيفة، ذات أســلحة المليشــيا، من محدودة بقــوات
الحرب خيار هو االنسحاب؟ هل بعد هذا ماذا ولكن
مرة؟ أم أول حروا دُ كما الحرب، أمراء دحر إلــى حين

والمصالحة؟ السلم خيار هو
كانت التــي المدن مــن المحاكم انســحبت قــوات
في أغلب قتــال ودون بصورة ســريعة، عليها تســيطر
هــذه تكــون أن  مــن الكثيــرون األحيــان، وخشــي
سيطرت مثلما للمحاكم؛ ا ســريعً ا انهيارً االنسحابات
الصومالــي، الجنــوب معظــم علــى بصــورة ســريعة
أعلنت ومؤتمر- -وفي أكثر من بيــان المحاكم لكــن
اتخذته جديــد، تكتيــك هــو الســريع أن االنســحاب
والتســليح للقوات العتاد فــي التفوق أمــام المحاكم
لما ا تمامً مغايرة حربًا ستخوض أنها مؤكدة اإلثيوبية،

اإلثيوبية. القوات تتوقعه
على ســريع تقدم تحقيق من إثيوبيــا ن تمكُّ وبرغــم
بســالح مدجج نظامي جيــش األرض؛ بحكــم أنهــا
يســتمر أو يســتقر أن يصعب التقدم إال أن هذا ثقيل،
التي تحتفظ باألرض أن إثيوبيــا تســتطيع فلن ، طويالً
قد حرب في وســوف تورط نفســها عليها، اســتولت

نفسه. اإلثيوبي الداخل إلى تأثيرها يتجاوز
الغازية، القــوات ضــد الجهاد وأعلنــت المحاكــم

لخوض االســتعداد إلى الصومالــي ودعت الشــعب
الصومال، من الصليبي االحتالل جهادية لطرد حرب

بضرورة  الصوماليين الدين علماء كبار ٥٠ من وأفتــى
اإلثيوبيين. مقاتلة

ضخامة من اإلثيوبيــة القوات بــه تتميز  وبرغم مــا
ودعم التسليح في الكبير التفوق بجانب قواتها؛ حجم
والتمويل الضعيف بالتسليح مقارنة المجتمع الدولي،
دولي داعم غطاء أي وجــود وعدم المحاكم، لقــوات
أنه ذلك إال برغم المشــروعة، مقاومتها في للمحاكم
اإلســالمية، المحاكم مقاتلي مقاومة تكون أن يتوقــع
على يمثــل عبئًا ثقيالً الذي للحد عنيفة ومناصريهــم
دخلت حربًا فإثيوبيا تحملــه، يصعب الغازية القوات
الصومالي في المستنقع نهاية، وتورطت لها تعرف ال
إثيوبيا ارتكبته قاتالً ا اســتراتيجي� خطأ البعض عده مما
بســهولة، تخرج منه ولن ا، حســابه جيدً ولم تحســب
للمحاكم، ضربــة توجيــه إثيوبيــا نعــم قــد تســتطيع
ألنها محاطة بالبقــاء في الصومــال؛ لن تنعم ولكنهــا
الحزازات الصومالي؛ بسبب الشــعب قبل من بالعداء
عدة اعتبارات عن فضالً العقيدة، واختالف التاريخية
يأتي الغازية من مهمة القوات ب تصعّ أخر  جوهرية

رأسها: على
وقوع يرفض الصومالي الشــعب من واسع - قطاع

الصليبية. اإلثيوبية الهيمنة في شرك بالده
أرضها مســتندة - المحاكم اإلســالمية تقاتل على
أوســاط في لها مؤيدة واســعة اجتماعية على قاعــدة
مختلــف مــن تشــكلت حيــث الشــعب الصومالــي،
أو عرقية علــى ا حكرً تكن ولــم القبائــل والعرقيات،

واحدة. قبيلة
الشــعبي التأييد حالة تايمز إلــى أشــارت نيويــورك
مــن أنَّ المئــات تقريرهــا فــي للمحاكــم؛ وأكــدت
لمواجهة االســتعداد بدءوا فــي الصومالــي  الشــباب

اإلثيوبية. القوات
إعادة األمان في حكمها فترة في - نجــاح المحاكم
أوساط في داخلية أعطى لها شرعية للبالد واالستقرار

الصومالي. الشعب
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المحاكم؛ قوات البعد العقائدي في لذلك يضاف -
كفة ترجيح في دورها اإلســالمية العقيدة تلعب حيث

المحاكم. قوات
التي فقدت االنتقالية الحكومة ضعف بجانب هذا -
استعانتها بسبب الصومالي؛ الشــعب عند مصداقيتها

اإلثيوبية. بالقوات
المقاومة  «جبهة أصدرتــه الذي اإلعالن في  ولعــل
هــذه حجــم الصومــال»، مــا يبــرز لتحريــر الوطنيــة
باسم متحدث قال حيث تشــكلها، وســرعة المقاومة
صحفية: تصريحــات في البــالد، في الوطنية القــو
الصومالي، شــرائح الشــعب جميع تضم إن الجبهــة
وإن والعشــائرية، والفكرية الدينيــة توجهاته بجميــع
جميع من اإلثيوبية إجالء القــوات الجبهة هــو هدف
إلرادة المعادية القو رت وحذّ الصومالية. األراضي
مواالة أو أو مســاندة، فــي دعم التمادي من الشــعب
قوات االحتالل وتوعدت الغاشــم، اإلثيوبي العدوان
هزيمة بها وتلحق ضربات موجعة، إليها ستوجه بأنها

ورصّ بالتوحــد الصومالي الشــعب مطالبــة نكــراء ،
والمثابرة». والصمود الصفوف

يودون ال يبــدو أن األمريــكان أخــر ومــن ناحية
في  فيه الذي وقعــوا الخطأ في الصومــال أن يكــرروا
المشاركة عن بعينها سياسية  قوً أقصوا حين العراق،
لقاء كان لهــذا السياســية، وجهــة العراق فــي صياغة
العاصمة األمريكية، فــي المتحــدة ســفير الواليــات
باعتباره أحمد؛ شيخ شريف بالشيخ (نيروبي) الكينية
في المحاكم، بغية المعتدل أســموه بالجناح ما واجهة
مع مشــاركة في العمل العســكري، والدخول عن  ثنيه

الحكومة الحالية.
اإلســالمية خيار المحاكم أمام ليــس أنه لي ويبــدو
خيار المصالحة سو انسحاب االحتالل بعد مناسب
لتقديم اإلقليمية المبادرات بعض واستغالل الوطنية،
الصومال صياغــة فــي المســاهمة من نهــا رؤيــة تمكّ
يتحمــل إعادته الصومالــي ال الشــعب ألن الجديــد؛
صادقة، النوايا كانت مهما األولــى، حالة الحرب إلى

حرب المحاكم تخوض أن يمكن وال نبيلة، واألهداف
الصومال، كوضع وضــع في األجل طويلة عصابــات
فهل القبلي، والتمزق والمجاعــة، الجفاف من يعاني
الحقيقة، إدراك هذه في المحاكم اإلســالمية ستنجح
ذلك ما قبــل؟ مــن فاتها اآلن مــا ومــن ثــم تســتدرك

السبيل. إلى سواء الهادي والله وحده أرجوه،

الهوامش:
B.B.C Arabic.Com انظر: (١)
www.aljazira.net انظر: (٢)

بريء املتهم ألن  ؛ املدانني يقول أن واألوىل عرب، هكذا (٣)
بمجرد تقام ال معلوم- هو -كام واحلدود حتى تثبت إدانته،

بالشبهات. وتدرأ االهتام،
الين. أون انظر: إسالم (٤)

موقع يف مقديشو  من يوسف  الرمحن عبد تقرير  انظر (٥) 
.www.islamonline.net 

نفسه . املصدر (٦)
www.adoulis.com انظر موقع: (٧)

الين، أون إلسالم مقديشو من يوسف عبدي انظر: تقرير (٨)
حتت عنوان: مطلوب أمريكا يرأس ،٢٠٠٦/٦/٢٥ تاريخ

الصومال. حماكم برملان
أون إلسالم مقديشو من يوسف الرمحن  عبد تقرير انظر:  (٩)
بيدوا... معارك  بعنوان  ،٢٠٠٦/١٢/٩ تاريخ اليــن،
يكتب يوسف ويالحظ أن اإلفريقية. القوات تستبق املحاكم

لعبد الرمحن. ا اختصارً يوسف عبدي باسم تقريره أحيانًا
B.B.C Arabic.com انظر: (١٠)

www.islamlight.net شبكة نور اإلسالم (١١)
دراسة الصومايل  النزاع جذور عيل: حسن حممد دريل (١٢)
يف واالقتصادية والسياسية االجتامعية حول املشكالت نقدية

.١٥ ص الصومال،
الصومال   www.islamlight.net اإلسالم نور  شبكة  (١٣)

الرشعية. واملحاكم
www.islaher.org انظر موقع حركة اإلصالح (١٤)

أبابا. من أديس بالقرب إثيوبية تقع اسم مدينة سودري (١٥)
١٩٩٩/٥/٢٥م. تاريخ ،١٣٥١ عدد املجتمع (١٦)

.٢٠٠٦/١١/١٦ تاريخ ،www.aljazira.net انظر: (١٧)
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اإلعــالم برامج مكتب عن الــصــادرة واشنطن نــرشة  (١٨)
ترشين  ١٠ تاريخ األمريكية، اخلارجية بــوزارة اخلارجي

موقع: األول/ أكتوبر٢٠٠٦
    http//usinfo.state.gov/arabic .

.www.iraqcenter.net  (١٩)
السابق. املصدر (٢٠)

األزمــة ينهي ــه..هــل عــرت مــؤمتــر اليــن أون  إســـالم   (٢١)
عـــاشـــور. - حمــمــد  الـــصـــومـــالـــيـــة؟ حــســن مـــوســـى

. كم ٤٠ اجليبوتية نحو العاصمة عن عرتة مدينة تبعد
.http//usinfo.state.gov/Arabic  (٢٢)

اهنــيــار ــني ب ــال ــوم ــص ال ــود: ــم حم ــم ــي ــراه إب أمحـــد  د/   (٢٣)
يف الــكــتــاب ــرض ع ــر ج ــة واملــصــاحلــة الــوطــنــيــة، ــدول  ال
لــالســتــعــالمــات  ــة ــام ــع ال اهلــيــئــة   www.sis.gov.eg 

. ٢٠٠٥ املرصية
سقوط من قليلة أيام بعد البحث كتابة من االنتهاء تم (*)

اإلسالمية. املحاكم
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إضافية معلومات

الصومال: عن نبذة

ولها الهندي. المطل على المحيط إفريقيا لقارة الشــرقي القرن في تقع إســالمية دولة الصومال
الشمالي ساحلها أن كما ٢٫١٦٠كم، لمســافة هذا المحيط، ويمتد يشرف على طويل، ســاحل

١٫٠٠٠كم. قدره بطول عدن خليج على يطل

االستقالل: ١٩٦٠/٧/١. تاريخ

يوليو. الوطني: ١ العيد

سنة ٢٠٠٣) . السكان: ٨٠٢٥١٩٠ (تقديرات عدد

.% نّة ١٠٠ سُ الدين: مسلمون

العرب) . ذلك في ١٥% (بما بانتو، وغير صوماليين التوزيع العرقي: صومالي ٨٥%،

اإليطالية، اإلنجليزية.  العربية، الصومالية، اللغة:

بربرة. كسمايو، هرجيسة، الرئيسية: المدن

صومالي. شلن العملة:

. اإلجمالية: ٦٣٧٦٥٧كم المساحة

اليابسة: ٦٢٧٣٣٧كم.                              مساحة

كم. البرية: ٢٣٦٦ الحدود

السواحل: ٣٠٢٥ كم.                                  

المياه: ١٠٣٢٠كم. مساحة

للزراعة: ٢%.                           الصالحة األراضي نسبة

. المروية: ١٨٠٠كم األراضي مساحة

إثيوبيا ١،٦٠٠  جيبوتــي ٥٨ كــم، الحدود: مــن األرض: المجمــوع: ٢،٣٤٠ كيلومتــر حــدود
كيلومتر. ٦٨٢ كيلومتر، الخط الساحلي: ٣،٠٢٥ كينيا كيلومتر،
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العالم اإلسالمي

دول الجوار: مع المشاكل الحدودية

عامي ١٩٧٧  بين ضروس حرب عليه بإثيوبيا): ودارت أوجاديين إقليم (أو الغربي الصومــال -
من  وإثيوبيا جهة، من الصومال جمهورية تســانده الغربي) الصومال تحرير (جبهة ١٩٧٨ بين و
دول من العســكري بســبب التدخل المعركة؛ من الصوماليين بانســحاب وانتهت ،جهــة أخر
والمنظمات أمريــكا وموافقة وكوبا، الســوفييتي االتحاد بقيــادة المنحل االشــتراكي المعســكر
ذاتي، حكم إثيوبيا في الصومالي بإعطاء الجزء نفس القو وتقوم الغربية، الدول في المســيحية

أغادينيا) ناشطة. تحرير ومازالت (جبهة

قبيل  المصير تحقيــق أجل من االســتفتاء من الرغم كينيا: على فــي إقليم (الشــمال الشــرقي) -
بريطانيا أبت للصومال، في االنضمام رغبتهم اإلقليم عن ســكان فيه عبَّر والذي كينيا، اســتقالل
ا ــا، وأمني� اقثصادي� عبئًا يشــكل اآلن وهــو مته لكينيا، اإلقليم، وســلَّ ســكان إذالل فــي باإلمعــان

كينيا.  على

اإلسالمية: المحاكم اتحاد

حاكمة وأصبحت أحمد، شيخ شريف التي اتحدت برئاسة اإلسالمية المحاكم من مجموعة هو
الحكم. على الحكومة االنتقالية تنافس الصومال، وهي ألغلب مناطق

تاريخها:

السالم حفظ قوات وانسحاب الواليات المتحدة من ،١٩٩١ عام الصومالية الحكومة انهيار بعد
المحاكم  نظام أصبح ا، ١٤ عامً اســتمرت زهــاء أهلية قبلية حرب المتحدة، قامت لألمم التابعة
خدمات في تقديم المحاكم وبدأت المحاكم ونما دور الصومال. في القضاء هو نظام اإلسالمية
الفراغ مسألة سد واستطاعت الشرطة، دور تمثل ا أيضً وأصبحت الصحية، والرعاية التعليم مثل
الكامل االنهيار بعد وحماية الضعفاء األقوياء، الحرب أمراء نفوذ من والحدّ والقانوني، األمنــي

الصومالية. الدولة لدعائم

إلى المحاكم نجاح تجربة الحرب، ودفع أمراء مواجهة المحاكم اإلســالمية في نشــأت وهكذا
وطبقة التجار، الدين رجال بين اتحدت بالتحالف ما مقديشــو، ثم ربوع العاصمة في انتشــارها

على ذاتها؛  األخر منقســمة هي محلية ا تجمع أطرافً ١٤ محكمة، من المحاكم تلك وتكونت
محاكم. وترتبط  ثالث المتشددون فيسيطرون على وأما محكمة، ١١ على يسيطرون فالمعتدلون
المحاكم  بعض وهنــاك مقديشــو، على تســيطر الهاوية التي قبيلة هي واحدة ١٠ محاكــم بقبيلة
أحمد؛ شــيخ شــريف اإلســالمية المحاكم ويرأس اإلســالمية. المحاكم اتحاد عــن المســتقلة
من واحدة يقود الــذي عويس طاهر الشــيخ مقابل في المعتدل داخلها، ممثالً للتيار ــدّ عَ الــذي يُ

المحاكم. شور ا لمجلس رئيسً اختياره تم والذي االتحاد، داخل المسلحتين المجموعتين
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صالح الدين د/جالل  - الصومال في اإلسالمية المحاكم

الديني العامــل غلبة والعمل علــى والنظــام، القانون إلى بســط اإلســالمية وتهــدف المحاكــم
القبلي. الوالء على اإلسالمي

: الدولية القوى موقف

الدولية األطراف من ســعى العديد وقد الصومال، إلى ا دولي� االنتباه جذب التغيير إلى هــذا  أدّ
حركة تماثل المحاكم هذه أن بزعم اإلسالمية؛ المحاكم إما بوقف تقدم شئونه؛ في إلى التدخل
التاريخية مصالحها الحفاظ على األقل على أو تحقيق، حاولت فقد أخــر أما أطراف طالبان،
أرض على إثيوبيا مع مواجهه في األخيرة معه أصبحت كاليمن وإريتريا، وبشــكل الصومال في

معها. اشتباكات في إلعالن الدخول إثيوبيا مما دفع الصومال،
ويكيبيديا احلرة املحاكم اإلسالمية، املوسوعة  احتاد
 http://ar.wikipedia.org/wiki   

بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٦: الصادر األمن ١٧٢٥ لمجلس القرار بنود

السبيل يوفران االنتقالية االتحادية والمؤسســات االنتقالي الميثاق االتحادي تأكيد أن يكرر -١
تتوافر حوار في يّ ضِ المُ ضرورة ويشدد على في الصومال، واالســتقرار الســالم لتحقيق الوحيد

اإلسالمية. واتحاد المحاكم االنتقالية االتحادية المؤسسات بين المصداقية فيه

قرارات على والمبنية القرار، في هذا الواردة التالية األحكام من الوحيد الهدف أن بالتالي ويؤكد
هو اإلفريقي لالتحاد التابع واألمــن بالتنمية، ومجلس الســالم المعنية الدولية الحكومية الهيئــة
الظروف وتهيئة للجميع، شاملة عملية سياسية خالل من الصومال واالســتقرار في السالم دعم

الصومال. من القوات األجنبية النسحاب جميع

بااللتزامات الوفاء على اإلسالمية المحاكم واتحاد االنتقالية، المؤسســات االتحادية يحث -٢
االتفاقات من ا انطالقً الســالم؛ محادثات إبطاء- -دون يســتأنفا وأن عاتقهما، أخذاها على التي
حوارهما، توصال إليها فــي التي باالتفاقــات يتقيدا وأن الخرطــوم، في إليها التوصــل التــي تم
عرقلتها، أو الحوار السلمي عملية منع إلى يسعون من ضد تدابير اتخاذ النظر في اعتزامه ويعلن
يهدد عمل بــأي يقومون أو القــوة، باســتخدام االتحاديــة االنتقاليــة  أو اإلطاحــة بالمؤسســات

اإلقليمي. االستقرار

اإلفريقي االتحاد في األعضاء والدول بالتنمية المعنية الدولية الحكومية يأذن للهيئة يقرر أن -٣
أولية قدرها بعد فترة واليتها األمن مجلس يستعرض في الصومال، وتدريب حماية بعثة بإنشــاء
والية عناصر على ــا تأسيسً إليها ويســند الذكر، آنفة الهيئة تقدمها إحاطةٍ ضوء ســتة أشــهر، في
الهيئة الحكومية بعثــة نشــر الصدد في خطة عليهما في هذا المنصــوص ومفهومها العمليــات،

التالية: الدولية المعنية بالتنمية الوالية
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العالم اإلسالمي

االتفاقات تنفيذ في اإلسالمية المحاكم واتحاد االنتقالية االتحادية المؤسسات تقدم رصد أ-
حوارهما. في إليها توصال التي

الحوار. عملية في المشاركين اآلمن لكل والمرور حرية الحركة كفالة - ب

بيداوه. في عليه والسهر األمن حفظ ج-

األساسية الرئيسية والهياكل والحكومة، االنتقالية المؤسســات االتحادية أعضاء حماية د-
المؤسسات. لتلك التابعة

أمنها، كفالة من لتمكينها االنتقالية؛ للمؤسســات االتحاديــة التابعة قوات األمن تدريب ذ -
الصومال. في الوطني األمن قوات تشكيل إعادة تيسير على والمساعدة

بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الهيئة وضعتها التي النشر خطة ا تحديدً عليه نصت ما يؤيد -٤
ذلك البلد. في قوات المتاخمة للصومال الدول أال تنشر من

تســري على (٢٠٠٢) لن القرار ٧٣٣ ٥ مــن الفقرة بموجب المفروضــة التدابيــر أن ٥- يقــرر
األســلحة -(٢٠٠٦) القــرار ١٤٢٥ ١ و ٢ مــن الفقرتيــن تفصيلهــا فــي إمــدادات -والــوارد
لدعم الحصر سبيل على المخصصة التقنية والمساعدة الفني، والتدريب العسكرية، والمعدات

الستخدامها. أو أعاله ٣ الفقرة في إليها المشار القوة

الدوليــة الحكوميــة الماليــة لبعثــة الهيئــة المــوارد توفيــر علــى  ٦- يشــجع الــدول األعضــاء
بالتنمية. المعنية

وأمانة اإلفريقي، االتحــاد مفوضية التشــاور مع ظل -في يقوم أن العام إلى األميــن ٧- يطلــب
البعثة والية تنفيذ بتقرير عــن األمن مجلس بموافاة المعنية بالتنميــة- الحكوميــة الدولية الهيئــة

ذلك. بعد ا يومً ستين (٦٠) وكل ا، (٣٠) يومً ثالثين غضون في المذكورة

في تحقيق السالم األسلحة توريد على المفروض للحظر المتواصلة المساهمة أهمية يؤكد -٨
ا تمامً المنطقة دول وبخاصــة األعضاء، الدول جميع تمتثــل أن الصومال، ويطلب فــي واألمن
بعدة فعاليته تعزيز ســبل في االســتعجال- وجه -على النظر اعتزامه تأكيد ويكرر الحظر، لذلك

لحظر توريد األسلحة. ا دعمً الهدف؛ محددة تدابير من بينها اتخاذ طرق:

الفعلي. قيد نظره إبقاء المسألة يقرر -٩
األمن. جملس بالصومال، اخلاص (٢٠٠٦) قرارات األمن، جملس قرار
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