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ملخص الدراسة
تعاني القارة اإلفريقية العديد من املشكالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والصحية وغيرها، فعلى 
الرغم مما تتس���م به القارة من وفرة املوارد البش���رية والطبيعية، إال أن ه���ذه الوفرة في املوارد ال تنعكس 
بالضرورة على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية في الق���ارة، وميكن فهم ذلك في ضوء تعدد 
مدخالت تلك األوضاع بني أدوار خارجية، وفرقاء محليني، وصراعات عرقية وسياسية على مقدرات النظام، 
ناهي���ك عن تورط الكثير م���ن أنظمة القارة في الصراعات الداخلية والفس���اد، مما يصرف اهتمامها عن 

مسئوليتها الرئيسة جتاه مجتمعاتها وشعوبها، وهي مسئولية التنمية.

ومل���ا كانت الصومال جزًءا من تلك القارة، فقد انعكس���ت فيها بش���كل جلي مش���كالت القارة اإلفريقية 
ومعطياتها املتناقضة؛ فهي تعاني مش���كالت سياس���ية كالصراع بني الفرقاء احملليني على مقدرات النظام 
السياسي بعد سقوط نظام سياد بري في عام )99)م، وهناك معاناتها من مشكالت اجتماعية كوضع القبيلة 
في مواجهة الدولة، باإلضافة إلى املش���كالت العرقية، والتي كان انفصال ش���مال الصومال في شكل دولة 
مستقلة باس���م »أرض الصومال« أحد تداعيات تلك املشكالت. وهناك أيًضا املشكالت االقتصادية املتمثلة 
في غياب التنمية بسبب استنزاف موارد البالد في الصراعات السياسية. وكذا املشكالت الصحية كانتشار 
األوبئ���ة واملجاعات، ومن ثَم أضحت الصومال متثل جتس���يًدا جلّيًا لكل مش���كالت القارة اإلفريقية، والتي 

تتطلب درجة عالية من اإلدراك واحلذر في التعامل مع معطياتها الشائكة.

وتتضح أهمية احلالة الصومالية وأبعادها وتطوراتها ملا يتوفر لتلك احلالة من مفردات ومدخالت متمايزة، 
بعضها ثابتة ومس���تقرة جزئّيًا، وبعضها اآلخر في تطور مس���تمر، مما يحتِّم ضرورة متابعة تلك التغيرات 
الت���ي تطرأ على تلك املدخالت، وم���ن أهم تلك املدخالت الدور اخلارجي في احلالة الصومالية، والذي قد 
يتغير حدوده من وقت آلخر، وإن اس���تقرت دوافعه وطبيعته، مما يؤدي إل���ى ديناميكية احلالة الصومالية، 
وهذا ما س���تُعنى به الدراسة، عبر التمييز بني الفواعل اخلارجية إلى فواعل عاملية، وأخرى إقليمية، والتي 
تنقسم بدورها إلي إقليمية عربية، وإقليمية إفريقية، وبيان طبيعة تلك األدوار ودوافعها وحدودها في احلالة 

الصومالية.
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مقدمة:

تعاني القارة اإلفريقية العديد من املش���كالت االقتصادية والسياس���ية واالجتماعية والصحية وغيرها، فعلى 
الرغم مما تتسم به القارة من وفرة املوارد البشرية والطبيعية، إال أن هذه الوفرة في املوارد ال تنعكس بالضرورة 
على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياس���ية في القارة، وميكن فه���م ذلك في ضوء تعدد مدخالت تلك 
األوضاع بني أدوار خارجية، وفرقاء محليني، وصراعات عرقية وسياسية على مقدرات النظام، ناهيك عن تورط 
الكثير من أنظمة القارة في الصراعات الداخلية والفس���اد، مما يصرف اهتمامها عن مسئوليتها الرئيسة جتاه 

مجتمعاتها وشعوبها، وهي مسئولية التنمية.

 وملا كان الصومال جزًءا من تلك القارة، فقد انعكس���ت فيه بش���كل جلي مشكالت القارة اإلفريقية ومعطياتها 
املتناقض���ة؛ حيث تتعدد وتتداخل تلك املعطيات حتى صار من الصعوبة مبكان تناول كل تلك املعطيات بالتحليل 
والتأصيل، ومن ثم س���تُعنى هذه الدراس���ة بالفاعل اخلارجي من حيث طبيعته ودوافعه وحدوده، كمحدد رئيس 
في احلالة الصومالية، والتي يتضح أهميتها كموضوع للدراس���ة؛ ملا يتوافر لتلك احلالة من مفردات ومدخالت 
متمايزة بعضها ثابتة ومس���تقرة جزئّيًا، وبعضها اآلخر في تطور مستمر، مما يحّتم ضرورة متابعة تلك التغيرات 

التي تطرأ على تلك املدخالت.

    وم���ن أهم تلك املدخالت الدور اخلارجي في احلالة الصومالي���ة، والذي يغيِّر حدوده من وقت آلخر، وإن 
استقرت دوافعه وطبيعته، مما يؤدي إلى ديناميكية احلالة الصومالية، وهذا ما ستهتم به الدراسة، وذلك كله في 
ضوء كون الصومال جزًءا أصياًل من كلٍّ ال ينفصل عنه ممثاًل في األمة اإلسالمية، باإلضافة العتبارات العروبة؛ 
حي���ث متتد عروبة الصومال إلى قدمي األزل عبر هجرة القبائل العربية من اليمن ملختلف اجلهات، وبالتالي فإن 

العناية بالشأن الصومالي حق أصيل لكل املسلمني والعرب.

    وبالت��ايل فإن الدراس��ة س��تحرص على اإلجابة ع��ن ماهية دور الفاع��ل اخلارجي يف األزم��ة الصومالية عرب عدة 
تساؤالت مهمة كالتايل: 

      - ما هي معطيات احلالة الصومالية؟

      - ما دور الفواعل اإلقليمية والدولية في األزمة الصومالية؟ وما دوافعها وحدودها؟

الفاعل اخلارجي يف الصومال..
طبيعته ودوافعه وحدوده

السيد علي أبو فرحة
باحث في العلوم السياسية



الباب الرابع : العامل اإلسالمي

التقرير االسرتاتيجي السابع 370

    - م���ا هي مآالت األزمة الصومالية في ظل هذه 
األدوار؟  

وستستند هذه الدراسة في التحليل إلى منهج حتليل 
النظم لديفيد اس���تون؛ حيث يُعد األنس���ب ملوضوع 
الدراس���ة، على اعتبار أن ذلك املنه���ج يتمحور حول 
ا للواقع السياس���ي  الطريقة التي تعكس تصوًرا خاّصً
موض���ع االهتمام، وحتاول مجموع���ة من املفاهيم أن 
د املعنى واألبعاد املرتبطة مبفهوم النظام، والذي  جتسِّ

يشير إلى مجموعة من األجزاء 
املتباين���ة،  اخلصائ���ص  ذات 
ترتب���ط م���ع بعضها  والت���ي 
بعالقات تفاعل مستمرة لفترة 
من الزمن، وأنها تنجز وظائف 
محددة لها دور مهم في كيفية 
أداء النظ���ام ووظيفته العامة، 
ويرتبط النظام مبجموعة نظم 

فرعية تتفاعل مع محيطه���ا اخلارجي، عبر عالقات 
مختلفة تنتج مخرجات له متيزه عما س���واه من نظم 

أخرى.

وبالتالي فهو يدور حول أربعة عناصر أساسية: هي 
النظام ذاته، والبيئة اخلارجي���ة له، وعملية التفاعل، 
والتغذية العكس���ية. وملا كان الفاع���ل اخلارجي أحد 
مدخالت النظام، وله تأثير على عملية التفاعل داخله، 
وعلى تفاعله مع بيئت���ه اخلارجية، وبالتالي يؤثر على 
ردة فعله جت���اه مدخالته مرة أخرى، فإن الدراس���ة 
ستس���تند في حتليلها للفاعل اخلارجي إلى الفرضية 

السابقة، وهو ما سيظهر خالل الدراسة.

  هذا وتتعدد األطراف الداخلية املتورطة في األزمة 
الصومالية بني حكومة انتقالية وأمراء حرب ومحاكم 
إسالمية وغيرها، مما تنعكس معه نتائج تدخلها على 
إمكانية حتقيق االس���تقرار السياسي واألمني، وفكرة 
احتمالية وجود دولة، بيد أن ذلك ال ينفي تورط أطراف 

خارجية إقليمية ودولية بشكل مباشر في األزمة؛ حيث 
يصعب على األطراف الداخلية املتورطة االستمرار في 

تأجيج األزمة بغير دعم ومساندة أطراف خارجية.

أواًل: األدوار اخلارجية يف الصومال.. املستويات 
والدوافع واحلدود:

 تتعدد الفواعل اخلارجية املتورطة في تطورات األزمة 
الصومالية بشكل مباشر، أو غير مباشر، ويتوازى مع 
تع���دد الفواع���ل اخلارجية، تعدد 
دوافعه���ا، واخت���الف أهدافه���ا 
وغاياتها من هذا التورط، وبالتالي 
تختلف طبيعة أدوار تلك الفواعل 
وحدودها، ومن ثم ستُعنى الدراسة 
في ه���ذا املقام بتحلي���ل الفاعل 
الصومالية،  األزمة  في  اخلارجي 

وطبيعة دوره ودوافعه وحدوده.

التمييز ب���ني الفواعل اخلارجي���ة املتورطة يف 
األزمة الصومالية:

ميكن التمييز بني الفواع���ل اخلارجية املتورطة في 
األزمة الصومالية اس���تناًدا للمح���دد اجلغرافي إلى 
فواع���ل خارجية دولي���ة، وأخرى خارجي���ة إقليمية، 
والفواعل اإلقليمية تتمايز بدورها إلى فواعل إقليمية 

عربية، وأخرى إفريقية.

ومصطلح »الفاعل اخلارجي« في الس���ياق السابق 
يتس���ع ليش���مل الدول في احمليط اإلقليمي والدولي، 
وكذا املنظم���ات الدولي���ة اإلقليمية منه���ا والعاملية 
كمنظم���ة اإليج���اد، واألمم املتح���دة، وجامعة الدول 

العربية، واالحتاد اإلفريقي.

أواًل: الفاعل اخلارجي الدولي:

يُعنَ���ى بالفاع���ل اخلارجي الدول���ي مواقف كّل من 
الواليات املتحدة األمريكية، وفرنس���ا واألمم املتحدة. 

يف  املتورط���ة  اخلارجي���ة  الفواع���ل  تتع���دد 
تطورات األزمة الصومالية بش���كل مباش���ر، 
أو غري مباش���ر، ويتوازى م���ع تعدد الفواعل 
اخلارجية، تعدد دوافعها، واختالف أهدافها 
وغاياتها من هذا التورط، وبالتالي ختتلف 

طبيعة أدوار تلك الفواعل وحدودها.
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وتتضح تلك املواقف بالتفصيل فيما يلي:

1- الواليات املتحدة األمريكية: 

تنطلق الواليات املتحدة األمريكية من اس���تراتيجية 
عاملية في التعامل مع املجتم���ع الدولي، وبالتالي تقع 
إفريقيا داخل نطاق اهتمام الواليات املتحدة األمريكية، 
بي���د أن هذا االهتمام اختل���ف مضمونه ودرجته من 
فترة ألخرى، ومن إدارة أمريكية إلى أخرى، فقد كانت 
إفريقيا تدخل ضم���ن االهتمام األمريكي فيما يتصل 
مبرحلة التنافس األمريكي الس���وفييتي أثناء احلرب 
الباردة، وم���ن ثَم لم تكن للوالي���ات املتحدة مصلحة 
مباش���رة في إفريقي���ا إال بقدر اتصاله���ا بالتنافس 
األمريكي الس���وفييتي، وفيما ال يتصل بهذا التنافس 
األمريكي الس���وفييتي يتم التعامل مع إفريقيا بنظرة 
اقتصادية كمص���در للمواد اخلام وس���وق للمنتجات 

األمريكية.))) 

بي���د أنه قد أُثير جدل كبير ح���ول طبيعة االهتمام 
األمريكي بإفريقيا عقب انهيار االحتاد السوفييتي: بني 
فريق يرى االس���تمرار في ذات االستراتيجية السابقة 
فيما يتعلق بكونها سوًقا أمريكّيًا، وهذا ما تبناه التيار 
احملافظ واجلمهوري، وجتليات هذا التيار ظهرت في 
تهميش مكاتب إفريقيا في الهيئات التنفيذية األمريكية 
املختلفة، والتي وصل���ت لدرجة املناداة بإلغائها، وكذا 
مناداة بعض نواب األغلبية اجلمهورية بالكوجنرس في 
منتصف التسعينيات بإلغاء جلان الشئون اإلفريقية في 
الكوجنرس، في حني يرى التيار الدميقراطي ومؤيدوه 
ض���رورة االهتمام االس���تراتيجي بالق���ارة اإلفريقية 

لتتجاوز األهمية التجارية كسوق أمريكي.

 وق���د مثَّلت حالة التدخ���ل األمريكي في الصومال 
992)-994)م وحالة رفض التدخل في رواندا تطبيًقا 

منار الشوربجي، »املوقف األمريكي من الصومال«، في أزمة الصومال   (((
ب���ني الداخل واخل���ارج، إجالل رأف���ت »محرر«، )القاه���رة: برنامج 
 الدراس���ات اإلفريقية، كلية االقتصاد والعلوم السياس���ية، 2007م)، 

ص 47.

له���ذا اخلالف الفكري بني التيارين )2) اللذيْن يدوران 
بدرجة أو بأخرى حول التنافس األمريكي- الغربي على 
إفريقيا، س���واء في النواحي التجارية أو في النواحي 
االستراتيجية، وذلك بعد انتهاء املنافسة التقليدية بني 

أمريكا واالحتاد السوفييتي.

بي���د أن االس���تراتيجية األمريكية في السياس���ة 
اخلارجية قد شهدت حتوالً جذرّيًا في أعقاب أحداث 
احلادي عشر من سبتمبر )200م، وذلك على املستوى 
التطبيقي وليس على املس���توى النظ���ري؛ لكون تلك 
األفكار كانت متاحة بدرجة أو بأخرى قبل ذلك، ولكن 
مت تبنيها كصيغة رسمية للسياسة اخلارجية األمريكية 
خاص���ة في ضوء صعود التي���ار الديني احملافظ في 

اإلدارة األمريكية.

وميكن بل��ورة تلك الدواف��ع واأله��داف األمريكية جتاه 
الصومال يف ضوء االستراتيجية اجلديدة فيما يلي:  

)- ضرورة االهتم���ام بالصومال في ضوء التنافس 
األمريكي الفرنس���ي على منطقة الق���رن اإلفريقي، 
خاصة في ظل الوجود الفرنس���ي الكثيف في جيبوتي 
احملاذي���ة للصومال، ولقد أدركت فرنس���ا أن أمريكا 
تتطلع إلى جيبوتي؛ فس���محت لها باستخدام قاعدة 
قدمية لفرنسا بجيبوتي تسمى »لومونية«، وبوجود قوة 
أمريكية بها ال تتج���اوز 000) جندي، على أمل احلد 
من تطلع أمريكا إلى جيبوتي والصراع عليها. غير أن 
أمريكا تتطلع إلى زيادة قوتها إلى ألفي جندي استناًدا 
حلجتها فيما تسميه مكافحة اإلرهاب، وهو ما يدعمه 
قول وزيرة الدفاع الفرنسية كما ورد في جريدة الشرق 
األوسط بتاريخ 0/28)/2008م بأن »هدف الواليات 

املتحدة هو إقامة قاعدة خلفية حملاربة اإلرهاب«. 

وأضاف���ت أن »الوجود األمريكي ليس دائًما، بل هو 
مربوط مبحاربة اإلرهاب، في حني أن الوجود الفرنسي 

عب���د القادر عثم���ان، »السياس���ة األمريكية جتاه الصوم���ال«، آفاق   (2(
إفريقية، )القاه���رة: الهيئة العامة لالس���تعالمات، العدد25، املجلد 

الثامن، صيف2007م)، ص )5).
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دائم«، ومن ثَم يدعم هذا التصريح التخوف الفرنسي 
من إحالل الوجود األمريكي محل فرنسا في جيبوتي، 
وال���ذي يؤكد ه���ذه الفرضية ورود تصريح ملس���ئول 
فرنسي عسكري كبير في ذات اليوم وفي نفس العدد 
من اجلريدة، كانت الوزيرة قد التقت به خالل زيارتها 
للقاعدة الفرنسية في جيبوتي، وقد صرح قائاًل: »إن 
هدف الواليات املتحدة من االنتش���ار في جيبوتي هو 
ضمان وجود أمريكي دائ���م في القرن اإلفريقي وبؤر 
التوتر في اليمن والصومال وحتى السودان«، وهذا ما 
يدعم حقيقة فرضية التنافس األمريكي الفرنسي في 

منطقة القرن اإلفريقي.)))

2- املوقع االس���تراتيجي للصومال؛ حيث تطل على 
منطقة بحري���ة حيوية، مير به���ا خطوط مواصالت 
بحرية دولية، عبر مضيق ب���اب املندب وخليج عدن، 
وبحر العرب، وبالتالي ممر نقل بترول اخلليج العربي 
عبر قناة السويس، وهو ما يتجلى في الوجود الظاهر 

لسفن األسطول األمريكي اخلامس في تلك املنطقة.

3- ض���رورة االهتمام بالصوم���ال في ضوء توافر 
املوارد الطبيعية غير املس���تغلة كالث���روات املعدنية 
)اليوراني���وم- الرص���اص- احلدي���د – القصدير- 
املنجنيز)، وكذا الثروات البحرية كاألس���ماك؛ حيث 
متثل املصاي���د الصومالية مجاالً خصًبا للش���ركات 
الدولي���ة الكب���رى؛ لعدم وجود رقاب���ة نتيجة لغياب 
استقرار الصومال مما ميثِّل مبرًرا الستنزاف األحياء 

البحرية على الشواطئ الصومالية. 

4- أما العنصر املهم في هذه االستراتيجية، والذي 
برز في أعقاب أحداث )) س���بتمبر )200م، فهو ما 
يسمى أمريكّيًا ب� »مكافحة اإلرهاب«، خاصة في ضوء 
ما بدا من إمكانية إقامة نظام إسالمي في الصومال، 
وبالتالي محاولة االس���تفادة من الوجود األمريكي في 
املنطقة في دعم اجليوش اإلقليمية كإثيوبيا وأوغندا، 
وتدريبها وتزويدها باملعدات كحلفاء للواليات املتحدة، 

(1) http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.  
php/t-185798.html 3-8-2009.

ومبثابة خط الدفاع األول في احلرب على »اإلرهاب«، 
أو م���ن خالل حتقيق األه���داف األمريكية من خالل 
عمليات عس���كرية جوية مباش���رة لضرب -ما ادُِّعي 
حينه���ا- »رم���وز القاعدة« في الصوم���ال كما حدث 

مؤخًرا. 

 وم���ن ثَم فإذا نظرنا نظ���رة تقييمية حلدود الدور 
األمريكي ف���ي الصومال يتضح أنه يتحدد اس���تناًدا 
للدوافع واألهداف الس���ابقة، وبالتالي فإن هذا الدور 
يرتكن على التدخل غير املباشر عبر أطراف إقليمية 
كآلية رئيسة -مثل الغزو اإلثيوبي األخير للصومال-، 
وأحياًنا بشكل مباشر في احلدود الدنيا له، في حالة 
اقتضاء الض���رورة األمريكية، كما ب���دا في القصف 
اجل���وي األمريك���ي مؤخًرا أله���داف صومالية، وقد 
انعكس هذان املسلكان فيما جتلى في اختالف وجهات 
النظر بني البنتاج���ون من ناحية، واملخابرات املركزية 
ووزارة اخلارجية من ناحية ثانية؛ حيث إن األول أكثر 
مياًل ل���دور إثيوبي عبر تدخل أمريكي غير مباش���ر، 
ف���ي حني كان الفريق الثاني معارًضا للتدخل اإلثيوبي 
لصالح تدخل أمريكي مباشر، سواء كان هذا التدخل 
عس���كرّيًا أو اس���تخبارتّيًا، وما كان اإلعالن األخير 
عن تشكيل قيادة عس���كرية موحدة إلفريقيا إال أحد 
جتليات دور البنتاجون في السياس���ة األمريكية جتاه 

إفريقيا والصومال. )2)

2- فرنسا: 

يُع���د اهتم���ام فرنس���ا بالصوم���ال أح���د أبعاد 
االستراتيجية الفرنس���ية في االهتمام مبنطقة القرن 
اإلفريقي، وال���ذي متثل فيه جيبوت���ي نقطة ارتكازه 
في تلك االس���تراتيجية؛ حيث يوج���د بها أكبر قاعدة 
فرنسية خارج حدود فرنسا، والتي تضم ما يقرب من 
ا  2700 جندي، لذا تنطلق فرنس���ا من تلك القاعدة بّرً
وبحًرا وجّوًا لالضطالع مبهام احلفاظ على مصاحلها 

عبد الرحمن س���هل الصومال���ي، »املش���كلة الصومالية   (2(
وتداعياته���ا الراهنة«، قراءات إفريقي���ة، )لندن: املنتدى 

اإلسالمي، العدد األول، أكتوبر2004م)، ص 35).
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في تلك املنطقة، وملا كانت تلك املنطقة تشهد تنافًسا 
أمريكّيًا فرنس���ّيًا ألهميتها السابق ذكرها، فإن فرنسا 
تتطلع للصومال في ضوء احملاوالت األمريكية السابق 

ذكرها.)))

ومن َثم ي��أيت هذا االهتم��ام الفرنس��ي بالصومال على 
مستوين أساسين: 

أوهلم��ا ضرورة احلفاظ على تفوق الوجود العسكري 
الفرنسي في املنطقة. 

وثانيهم��ا االهتمام بالصومال في ضوء ما يتهدد حركة 
املالحة الفرنس����ية من مخاطر القرصن����ة البحرية في 
املنطقة، بش����رط التعاطي الدولي مع مش����كلة القرصنة 

البحرية، ولي����س التعاطي املنفرد 
مع املش����كلة، تلك املش����كلة التي 
مثل����ت أح����د تداعي����ات األزمة 
إنذاًرا  مثلت  والت����ي  الصومالية، 
للعالم بخطورة الوضع الصومالي، 
وضرورة االضطالع بدور جتاهه، 

فق����د ازداد االهتمام األوروبي عامة والفرنس����ي خاصة 
بالصومال كأحد نتائ����ج عمليات القرصنة البحرية على 
الس����فن الدولية العابرة في تلك املنطقة باستثناء السفن 
األمريكية، وهو ما يُفهم في ضوئه عدم انشغال الواليات 
املتحدة باملعاجلة املنفردة ملشكلة القرصنة؛ لعدم تضررها 
كمنافس����يها الدوليني، لذا تسعى فرنس����ا إلى املعاجلة 

الدولية ألزمة القرصنة كأحد أبعاد األزمة الصومالية.

 لذا فإن موقف فرنس���ا الرس���مي م���ن الصومال 
يتماش���ى مع موقفها من غزو العراق عام 2003م في 
ضوء سياستها اخلارجية الرافضة للتدخل العسكري 

املباشر.

ولذا فإنها تؤك���د على أن حل األزم���ة الصومالية 
يجب أن ينطلق من تشجيع العالم للفرقاء الصوماليني 
في اجللوس على مائدة احلوار، وإيجاد حل مناس���ب، 

 (1) http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/  
entry_1646 10-7-2009.

ومخرج سلمي لألزمة، وليس عبر أّي تدخل عسكري، 
ومن ثَم يأتي هذا التوجه مالئًما للمس���توى األول، في 
حني يعبِّر موقفها الرس���مي من القرصنة البحرية عن 
املس���توى الثاني؛ حيث دعا وزير اخلارجية الفرنسي 
بيرنار كوشنير األس���رة الدولية إلى بذل جهود كبيرة 
ملكافحة ظاهرة القرصنة، مش���يًرا إلى أنه في الوقت 
الراهن ينش���ر االحتاد األوروبي 3) سفينة في إطار 
عمليته العسكرية لتأمني حركة املالحة الدولية قبالة 
السواحل الصومالية وفى خليج عدن، وذلك بالتنسيق 
مع قوات حلف شمال األطلسي وبعض القوات البحرية 

 اإلقليمية مثل الصني والهند وماليزيا وروسيا. 
    لذا يعبر موقف وزير الشئون اخلارجية الفرنسي عن 
املستويني الس���ابق ذكرهما حول 
االهتمام الفرنسي بالصومال من 
خالل ربطه بني مشكلة القرصنة 
البحرية، وأزمة انهيار الدولة في 
الصومال، وضرورة املساعدة على 
الصومال  في  الدولة  اس���تقرار 
عبر تقدمي حلول ملموسة ملطالب احلكومة الصومالية 
املتعلقة باألمن تنفيًذا لتعهدات بروكس���ل حول األمن 
في الصومال كاملبادرة الفرنسية »بني وزارة اخلارجية 
ووزارة الدف���اع« تتمثل في أن تتكفل فرنس���ا بتدريب 
كتيب���ة قوامها 500 رجل من ق���وات األمن احلكومية 

بالصومال. )2)

وعن���د تقيي���م ال���دور الفرنس���ي ف���ي الصومال 
واس���تراتيجيته يتضح أنها ترتبط مبصالح فرنس���ا 
التقليدية ف���ي املنطقة، وتأتي في ضوء مجاالت عدم 
االنس���حاب لصالح التوغل األمريكي بالصومال، وكذا 
التدخل املباشر فيما يتعلق مبصاحلها التجارية كأزمة 
القرصنة، واالمتناع عن التدخل املباش���ر في الداخل 
الصومالي، والذي ميكن أن يتم بدرجة أو بأخرى عبر 
جيبوتي، ومن ثَم ميكن االستفادة العربية واإلسالمية 

(2) www.qatarmorningpost.com/news/newsfull.php  
     10-7-2009.

الصوم���ال  م���ن  الرمس���ي  فرنس���ا  موق���ف  إن 
يتماش���ى مع موقفها من غزو العراق عام 2003م 
يف ضوء سياس���تها اخلارجية الرافضة للتدخل 

العسكري املباشر.
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من املوقف الفرنسي، وذلك عبر إمكانية حتييده، ومن 
ثَم حتييد املوقف األوروبي.

3- األمم املتحدة: 

ال يس���تقيم رصد الدور األممي لألمم املتحدة في 
الصومال دومنا اعتبار خلبرتها السابقة وتطوراتها في 

التسعينيات.

 تعود اخلبرة السلبية لألمم املتحدة في الصومال إلى 
عام 992)م؛ حيث ب���دأت عملية األمم املتحدة األولى 
هناك في أعقاب فشل املصاحلات بني الفرقاء، وفشل 
زي���ارة مبعوث األمني العام لألمم املتحدة جيمس جون؛ 
لرفض عيديد إرس���ال قوات دولية حلفظ السالم في 
الصوم���ال، كما رفض التدخل ف���ي الصراع بينه وبني 
علي مه���دي، باعتب���اره صراًعا داخلّيًا؛ حيث أنش���أ 
األمني العام في أبريل 992)م عملية األمم املتحدة في 
الصومال )يونيصوم)؛ لتشرف على األنشطة السياسية 
واإلنس���انية التي تقوم بها املنظمة في الصومال، وذلك 
مبوجب قرار مجلس األم���ن رقم )75 الصادر في 24 

أبريل 992)م.

 وف���ي 28 أبريل عنّي األمني الع���ام لألمم املتحدة 
ا له  السفير محمد س���حنون من اجلزائر ممثاًل خاّصً
في الصومال، وكانت مهمة س���حنون تنس���يق اجلهود 
التي تبذلها املنظمة في مجاالت حفظ السالم، وإعانة 
املتضررين، وتشجيع الفصائل الصومالية نحو السالم 
واملصاحلة، والعمل معهم على إيجاد حل سلمي لألزمة 
السياس���ية في البالد، بي���د أن اجلهود األممية باءت 

بالفشل لعدة اعتبارات منها:

)- عدم تنفي���ذ وكاالت األمم املتح���دة التزاماتها 
اخلاصة بتنظيم عملية إغاثية مكثفة، وعدم التنس���يق 
والتعاون بني وكاالت األمم املتحدة واملنظمات املتطوعة 
األخرى من جهة، وعملية األمم املتحدة في الصومال 

من جهة أخرى.

2- متركز أنشطة األمم املتحدة في مدينة مقديشو 
وحدها؛ حيث ل���م تذهب منظمة واح���دة للعمل في 

دها القرار 767 ) يوليو 992)م)، وقد  املناطق التي حدَّ
من���ح هذا األمر للجنرال عيدي���د وحلفائه مزيًدا من 
القوة والنفوذ، كما أنه أعاق اجلهود الرامية إلى البناء 

القاعدي للمجتمعات احمللية في األقاليم.

3- اإلج���راءات البيروقراطي���ة في رئاس���ة األمم 
املتحدة، وجتاه���ل املنظمة للنصائح والتحذيرات التي 
كان يقدمه���ا إليها ممثل األم���ني العام في الصومال، 
واخلاصة باالبتعاد عن اجلوانب احلساسة ذات الصلة 

باألمن.))) 

 لذا تسعى األمم املتحدة ملعاجلة املوقف الصومالي 
في إطار دولي إقليمي عبر االحتاد اإلفريقي، خاصة 
في ضوء االعتبار للمثالب اخلاصة باخلبرة األممية 
س���الفة الذكر؛ لذا طالب مبع���وث األمم املتحدة في 
الصومال العالم بدعم الرئيس الصومالي اجلديد من 
خالل تعزيز مهمة حفظ السالم التي يقوم بها االحتاد 
اإلفريق���ي في الدولة الواقعة ف���ي القرن اإلفريقي، 
وإعادة بناء الوجود الدبلوماس���ي الذي تالشى منذ 
زمن، مح���ذًرا من أنه إذا لم يحدث ذلك س���تتفاقم 
مشاكل الصومال وسيكشف عن ازدواجية في املعايير 
لدى الدول األجنبية املس���تعدة ملس���اعدة دول مثل 
العراق والسودان، مؤكًدا على ضرورة الوجود األممي 
في الصوم���ال من أجل مصداقي���ة املجتمع الدولي 
خاص���ة في إفريقي���ا، وداعًيا احلكوم���ات األجنبية 
واألمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية إلعادة فتح 

بعثات دائمة في الصومال.)2)

في حني أع���رب مجلس األمن عما يش���عر به من 
قلق بالغ فيما يتعل���ق بدعم بعض األطراف اإلقليمية 
املج���اورة للفصائل في مواجهة احلكومة، وس���يدرس 
بس���رعة اإلجراء الذي سيُتخذ ضد أي طرف يَُقوِّض 

http://daaha.maktoobblog.com  23-7-2009م، ع���رض لكتاب   (((
»التدخل الدولي في الصومال: األهداف والنتائج«، محمد أحمد شيخ 

علي، مركز الراصد للدراسات، السودان، 2005م.
(2) http://www.alrai.com/pages.php?news_id=256976  
22- 7-2009.
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عملية السالم في الصومال.))) 
وقد أصدر مجلس األمن قراره في 6 ديسمبر 2006م 
لة من غير دول اجلوار  بتفويض قوة سالم إفريقية مشكَّ
لدعم األمن واحلكومة االنتقالية في الصومال، وهو ما 
اعترضت عليه دول اإليجاد من ضرورة مشاركتها في 

تلك القوة.)2)
لذا يتضح أن املوقف األممي من األزمة الصومالية 
يتس���م باحليطة واحلذر من مغبة التورط في الساحة 
الصومالي���ة مباش���رًة، ومحاولة التعاط���ي معها عبر 

االحتاد اإلفريقي فقط وليس اإليجاد.

ثانًيا: الفاعل اخلارجي اإلقليمي: 

تتع���دد الفواعل اإلقليمي���ة املتورطة ف���ي األزمة 

(1) http://somaliatodaynet.com/news/index.  
php?option=com_content&task=view&id=4202&Itemid
=60    10-7-2009.
(2) http://somaliatodaynet.com/news/index.  
php?option=com_content&task=view&id=4206&Itemid
=60     10-7-2009.

الصومالية، وتتباين تبًعا الختالف مصاحلها وأهدافها، 
خاصة في ضوء تضارب تلك املصالح، مما يصح معه 
اعتبار الساحة الصومالية ساحًة لتنفيذ األجندات، أو 

لتصفية احلسابات اإلقليمية.
وهذا رصد وحتليل ملواقف األطراف اإلقليمية العربية، 

واألطراف اإلقليمية اإلفريقية:

األطراف اإلقليمية اإلفريقية: 

تتورط دول اجلوار ف���ي األزمة الصومالية بدرجة 
أو بأخ���رى العتبارات املصالح الوطني���ة، أو لتنفيذ 
أجن���دات دولي���ة عبره���ا، أو لتصفية حس���اباتها 
وتناقضات مصاحلها على الساحة الصومالية، وهذه 

الدول هي:

1- إثيوبيا: 

ميكن فهم السياسة اخلارجية اإلثيوبية جتاه منطقة 
القرن اإلفريقي عامة والصومال، على وجه اخلصوص، 
ف���ي ضوء إحدى فرضيات العالق���ات الدولية املعنية 
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بتفس���ير ش���كل العالقة بني دولتني كبيرتني في ذات 
اإلقليم، ومضمونها هو »عدم اس���تقامة واس���تقرار 
العالقات الدولية بني دولتني كبيرتني في ذات اإلقليم؛ 
لتنافس���هما على موقع القيادة للمنطق���ة«. وبالتالي 
تنس���حب تلك الفرضية على منطقة القرن اإلفريقي، 
وتتعاظم تداعياته���ا ارتكاًنا خلصوصية تلك املنطقة، 
وبالتالي خصوصية مش���كالتها، وبالتالي فإن إثيوبيا 
تعتبر الفاعل الرئيس واألهم في الساحة الصومالية، 
وما يدعم من صحة الفرضية الس���ابقة كون موروث 
العالقات بني الدولتني يتس���م بالعدائية والتنافسية؛ 
حيث متتد حدودهما املشتركة إلى ما يقرب من 000) 

كيلو متًرا.

وانعكس���ت تل���ك العدائية والتنافس���ية في حاالت 
تطبيقية عديدة تعكس مدى تورط إثيوبيا في الشئون 
الصومالي���ة، وكذا تط���ورات أزمتها، وم���ن أهم تلك 
احلاالت اقتط���اع إثيوبيا إقليم أوجادين من الصومال 
إبان مؤمتر برلني عام 885)م، ثم معارضة إثيوبيا عام 
960)م الستقالل الصومال )))، وكذا دخول الصومال 
عدة حروب مع إثيوبيا في أعقاب االس���تقالل، منها 
ح���رب محدودة ع���ام 964)م، ثم حرب ش���املة عام 

977)-978)م. 

وبالتالي ميكن استجالء مالمح استراتيجية إثيوبيا 
جت���اه الصوم���ال في ع���دة محددات رئيس���ة منها: 
ض���رورة غياب دول���ة صومالية مس���تقلة في منطقة 
القرن اإلفريقي؛ الحتم���ال تبني فكرة دولة الصومال 
الكبير، ارتكاًنا لكون القومية الصومالية منتش���رة في 
دول اجل���وار )2)، باإلضافة لفكرة اس���تعادة األقاليم 

بدر حس���ن ش���افعي، »املوقف اإلقليمي من األزمة الصومالية«، آفاق   (((
إفريقي���ة، )القاهرة: الهيئة العامة لالس���تعالمات، العدد 25، املجلد 

الثامن، صيف2007م)، ص )9.
يتكون الشعب الصومالي من 9 ماليني نسمة تقريًبا، يدينون باإلسالم،   (2(
والعرق الس���ائد هو العرق الصومالي بنس���بة 85%، والنسبة الباقية 
للع���رب والبانتو، وذلك وفق إحصائيات ع���ام 2006م، ويتكون العرق 
الصومالي من مجموعات من القبائل األساسية الكبرى منهم مجموعة 
قبائل إرر بن س���ماله وتش���مل قبائل الهوية أو املدبان في الش���مال 
)املدجان أو اجلبويي والدر)، وهم السكان األصليون، وجتدهم أيًضا= 

املقتطعة من الصومال لصالح كينيا وإثيوبيا. ثاني تلك 
احملددات خشية إثيوبيا من سيطرة التوجه اإلسالمي 
على مق���درات ومقاليد الوضع في الصومال، وهو ما 
يُفهم في ضوء كون إثيوبيا معقاًل رئيًس���ا للمس���يحية 
في إفريقيا)3)، وبالتالي تس���عى إثيوبيا إلى استمرار 
قلقلة الوضع في الصومال، وغياب الدولة واالستقرار 
بالدرجة التي حتول دون س���يطرة اإلس���الميني على 

مقاليد احلكم. )4)

ومن ثَم انعكست تلك االس���تراتيجية على السلوك 
السياس���ي اإلثيوبي جتاه الصومال من خالل التورط 
املباش���ر عبر التدخل العس���كري اإلثيوبي املس���تند 
للمبارك���ة األمريكية ع���ام 2006م للقضاء على حكم 
احتاد احملاكم اإلس���المية ذات الشعبية في األوساط 
الصومالية، وكذا عبر دعم حكومة عبد الله يوس���ف 
الرئيس االنتقال���ي وعلي محمد غيدي رئيس وزرائه، 
وحس���ني عيديد وزي���ر داخليته آن���ذاك في مواجهة 
احملاكم اإلس���المية، وكذا إنهاء ملف النزاع احلدودي 
الصومال���ي اإلثيوبي من جانب واح���د عبر القضاء 
على جبهة حتري���ر أوجادين، وحتوي���ل املواجهة إلى 

= في اجلنوب وهي كبرى قبائل الصومال، كما تشمل مجموعة قبائل 
)در) الت���ي منه���ا قبائل الدر في أقصى الغ���رب واجلنوب ومجموعة 
قبائل إسحاق )هبر جعلو- هبر أول - هبر يونس)، وهي أسماء يهودية 
من )الفالش���ا)، وقبيلة العيس���ى في جيبوتي، وقبيلة السمرون سعيد 
احلليفة لعشيرة سعد موسى )الفالشا) من مجموعة إسحاق، وكذلك 
عش���ائر قبيلة الرحنوين )دغل ومرفله)، وأم���ا ثاني أكبر مجموعات 
الصوم���ال مجموعة الدارود البونتالند في وس���ط الصومال وجنوبه 
وغرب���ه، وهناك أيًضا عدد من األقليات الصومالية التي تعد من أقدم 
القبائل الصومالية الكوشية احلامية، وهناك أيًضا الصوماليون البانتو 

املنتمون إلى املناطق اجلنوبية من شرق إفريقيا.
            وملزي���د م���ن املعلوم���ات راجع أطلس الدول اإلس���المية مبوقع 
إس���الم أون الين، ودليل الدول اإلفريقي���ة الصادر عن معهد البحوث 

والدراسات اإلفريقية.
يبلغ عدد املسيحيني بإثيوبيا – استناًدا لإلحصاء اإلثيوبي- املسيحيون   (3(
من جميع الطوائف عددهم بلغ 46،4 مليون ش���خص )62،8%)، وعدد 
املسلمني )نسبة منو )،)%) في 25 مليون نسمة، من إجمالي سكان 73 

مليوًنا و8)9 ألف نسمة في إثيوبيا طبًقا إلحصاء 2007م، املصدر: 

http://www.afp.com/arabic/home
أحم���د إبراهيم محم���ود، »ح���رب الصومال بني الص���راع الداخلي   (4(
واالس���تقطاب اخلارجي«، املس���تقبل العربي، )بيروت، مركز دراسات 

الوحدة العربية، العدد 336، فبراير2007م)، ص 56.
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األرض الصومالي���ة، وكذا محاولة خلط أوراق احلالة 
الصومالية والس���عي لالنفراد مبكاس���ب على أرض 
الواقع لتضحى كمس���وغ للتفاوض في احلصول على 
منفذ بح���ري عبر الصومال في حالة اس���تقراره)))، 
وبالتالي فإن االس���تراتيجية اإلثيوبية نظرّيًا تتسق مع 

سلوكها السياسي جتاه القضية الصومالية.

وبتقييم االس���تراتيجية اإلثيوبية يتضح كونها تعمل 
على اس���تمرار الوضع الصومال���ي -بَغّض النظر عن 
تغير مفرداته- حتت سيطرتها؛ خلدمة مصاحلها التي 

سبق ذكرها، ولذلك فإنها حتاول 
األمريكي  املوقف  االستفادة من 

لتحقيق تلك االستراتيجية. 
 2- إريرتيا: 

تعد إريتريا إحدى دول منطقة 
تتس���م  التي  اإلفريقي  الق���رن 
عالقاتها م���ع الواليات املتحدة 

األمريكي���ة وإثيوبيا بالتوتر وعدم االس���تقرار، والذي 
ينعك���س بدوره على الس���احة الصومالية التي تتورط 
فيه���ا األطراف اإلقليمية بدرج���ة أو بأخرى، ومن ثَم 
تتدخل إريتريا في الصومال مبا يدعم ويعّزز مصاحلها 
في مواجهة نظرائها اإلقليميني، فعلى مستوى التعاطي 
مع الفرق���اء الصوماليني يتضح كون���ه ال ينطلق من 
استراتيجية ثابتة، أو تصور محدد في التعاطي معهم 
بقدر ارتباطه مبدى التطور على الساحة الصومالية، 
ومدى ارتباط هذا التطور مبصالح إريتريا في مواجهة 
نظرائها اإلقليميني كجيبوتي وإثيوبيا، ومما يعّضد من 
صحة هذه الفرضية كونها -أي إريتريا- دعمت احتاد 
احملاكم اإلسالمية، ثم حتالف إعادة حترير الصومال 
منذ إنشائه في عاصمتها أسمرة، إال أنه بعد انشقاق 
التحال���ف على ذات���ه إلى جناح���ني، عارضت جهود 

أمين حس���ني، األزمة الصومالية ودول اجلوار، موقع رس���الة اإلسالم   (((
7-))-2008م.

 http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=12
       3&pg=5&aid=5280

املصاحلة والوس���اطة التي قامت بها حكومة جيبوتي 
برعاية من األمم املتحدة دومنا مش���اركة إريترية، تلك 
العملية الت���ي انتهت بتوقي���ع االتفاقية بني احلكومة 
االنتقالية وحتال���ف إعادة حتري���ر الصومال »جناح 
جيبوتي« التي قادها الش���يخ شريف، ومتخضت عنها 
احلكوم���ة االنتقالية األخيرة، ل���ذا ال تعترف إريتريا 
باحلكوم���ة االنتقالية الصومالية؛ لكونها اس���تُبِعدت 
م���ن تلك املصاحل���ة لصالح جيبوتي، وم���ن ثَم تبنت 
موقف املعارضة لتلك احلكومة عبر دعمها للمعارضة 
لإلطاحة  تسعى  التي  اإلسالمية 
باحلكومة االنتقالية، ناهيك عن 
كون الصومال ساحة من ساحات 

املواجهة بني إريتريا وإثيوبيا.)2)

وبتقيي���م ال���دور اإلريتري في 
الصومال واس���تراتيجيته يتضح 
اتصاله���ا بالعالق���ة اإلريتري���ة 
تس���عى  ال  وبالتالي  اإلثيوبي���ة، 
إريتريا الس���تقرار الوضع في الصومال، بقدر أهمية 
اضطالعه���ا بدور في تطوراته كورق���ة تفاوضية في 

مواجهة نظرائها اإلقليميني. 

3- جيبوتي: 

تع���د جمهورية جيبوتي إحدى أصغ���ر بلدان القرن 
اإلفريقي مساحة وأقلها سكاًنا- مليون نسمة تقريًبا-، 
بي���د أنها تتبوأ موقًعا جغرافّيً���ا متميًزا جعلها موضع 
استقطاب القوى اإلقليمية والدولية الكبرى، وخاصة 
فرنس���ا والواليات املتح���دة، وذلك بفض���ل موقعها 
االس���تراتيجي املتميز املطل على مضيق باب املندب 
وخليج عدن، بيد أنها تتمتع بعالقات متوازنة مع كّل من 
إثيوبيا والصومال، وذلك للرعاية الفرنس���ية لها، وهو 

ما ينعكس على استقرارها السياسي واالقتصادي.

جريدة الديار اللبنانية، 0)-7-2009م:  (2(
http://www.aldiyaronline.com/diyar/morearticles. 
 aspx?articles_id=1214&dt=7/10/2009

///

ال���ص���وم���ال  ال�������دور اإلري��������رتي يف  ب��ت��ق��ي��ي��م 
بالعالقة  ات��ص��اهل��ا  ي��ت��ض��ح  واس��رتات��ي��ج��ي��ت��ه 
اإلريرتية اإلثيوبية، وبالتالي ال تسعى إريرتيا 
أهمية  بقدر  الصومال،  يف  الوضع  الستقرار 
اضطالعها بدور يف تطوراته كورقة تفاوضية 

يف مواجهة نظرائها اإلقليميني. 
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 وارتكاًنا لتوازنها وقبولها من ِقبَل كل من الصومال 
وإثيوبيا، وكذا محاوالت حيادها، قامت جيبوتي بدور 
الوساطة الدبلوماسية بني إثيوبيا والصومال في االتفاق 
بني الدولتني عام 988)م عبر رئيسها الراحل »احلاج 
ا ملنظمة اإليجاد التي  حسن جوليد«، كما أضحت مقّرً

تأسست عام 986)م.

 ل���ذا فإن هذه االعتبارات وتلك املعطيات الس���ابق 
ذكره���ا حتتِّم عل���ى جيبوتي 
التورط في األزمة الصومالية 
بدرج���ة أو بأخ���رى، ه���ذا 
أهمية  يكتسب  الذي  التورط 
خاصة في األزمة الصومالية 
السابقة  النجاحات  في ضوء 
في عق���د اتفاقات مصاحلة 
صومالي���ة ابتداًء م���ن يوليو 
)99)م ف���ي أعقاب اإلطاحة 

بنظ���ام الرئيس محمد س���ياد بري، وال���ذي أعقبه 
انتخ���اب علي مهدي محمد رئيًس���ا مؤقًتا للصومال، 
مروًرا باتفاق املصاحلة الثاني في جيبوتي عام 2000م 
برعاية رئيسها »إس���ماعيل عمر جيلي«، الذي توصل 
إلى تش���كيل حكومة برئاس���ة عبد القاس���م صالد، 
وآخرها اتف���اق املصاحلة الذي توصل إلى تش���كيل 

حكومة شريف شيخ أحمد. )))

ومن هذا املنطلق يرتكن املوقف اجليبوتي الرسمي في 
استراتيجية التعاطي مع األزمة الصومالية إلى تصريح 
بت في  وزير خارجيتها بأن »احلمالت العس���كرية ُجرِّ
الصومال س���ابًقا ولم تنجح، ولم تؤدِّ بالصوماليني إال 
إلى مزيد من اخلراب والدمار«)2)، وبالتالي فمحاولة 
توفير املناخ املواتي للمصاحلة الوطنية هو ما ينسجم 
مع موق���ف جيبوتي الذي يؤثر البع���د عن محاوالت 

))) أمين حسني، األزمة الصومالية ودول اجلوار، موقع رسالة اإلسالم 
http://www.islammessage.com/articles.aspx :7-))-2008م
cid=1&acid=123&pg=5&aid=5280? 0)-7-2009م.
(2)( http://www.almotamar.net/news/39078.htm )

0)-7-2009م.

التورط واالنزالق في مس���تنقع احل���روب والنزاعات 
احلدودية م���ع جارتيه���ا- إثيوبيا وإريتري���ا- الذي 
قد يب���دأ من الصومال وينتهي إليه���ا)3)، ومما يدعم 
محاوالت الت���وازن اجليبوتية مع جيرانها فيما يخص 
األزمة الصومالية هو اعتماد كّل من إثيوبيا والصومال 
على مينائها البحري في االتصال مع التجارة الدولية 

والوصول إلى أعالي البحار. 

وبتقييم ال���دور اجليبوتي يتضح 
أن ارتكان جيبوتي للوجود الفرنسي 
م���ن ناحي���ة ومحاوالته���ا جتنب 
االنزالق في خالفات إقليمية واسعة 
نها من القي���ام بدور في احلوار  مكَّ
الصومالي، وهو ما ميكن االستفادة 
وإس���المّيًا، وذلك عبر  منه عربّيًا 
التنس���يق العربي واإلسالمي معها 

كمدخل للمنطقة.

4- كينيا: 

تنطلق احمل���ددات املكونة الس���تراتيجية كينيا في 
التعامل مع الصومال ف���ي التقارب األمريكي الكيني، 
ومحاول���ة جتنب وجود حكم إس���المي ف���ي جارتها 
الصوم���ال، بق���در محاوالتها احلف���اظ على نوع من 
عدم االستقرار في الصومال للحفاظ على أراضيها؛ 
وذلك باس���تبعاد احتماالت املطالبة الصومالية بأحد 
األقالي���م الصومالي���ة اخلاضعة لكيني���ا، والذي يُعد 
سبًبا رئيًس���ا لتوتر العالقات الصومالية الكينية منذ 
االس���تقالل، وذلك في أعقاب ضم بريطانيا إلى كينيا 
املقاطعة الشمالية الشرقية بها التي تسمى »انفدى«، 
والتي يس���كنها صوماليون؛ حيث مت قمع األهالي في 
تلك املنطق���ة ملطالبتهم باالس���تقالل واالنضمام إلى 
الصومال، وعلى الرغم من تخلي احلكومة الصومالية 

س���عد بن أحمد، جيبوتي وإريتريا.. األزمة الصامتة! »شبكة الصومال   (3(
اليوم«، )2-6-2008م

http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_c.

ontent&task=view&id=1124&Itemid=33

///

ارت���كان جيبوت���ي للوجود الفرنس���ي من ناحية 
خالف���ات  يف  االن���زالق  جتن���ب  وحماوالته���ا 
نه���ا م���ن القيام ب���دور يف  إقليمي���ة واس���عة مكَّ
احلوار الصومالي، وهو ما ميكن االستفادة منه 
عربيًّا وإس���الميًّا، وذلك عر التنس���يق العربي 

واإلسالمي معها كمدخل للمنطقة.
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عن املطالبة به���ذه املنطقة، والتوقيع على معاهدة مع 
كينيا بعد وس���اطة تنزانية ع���ام 963)م، إال أن هذا 
ل هاجًسا رئيًسا في رسم السياسة  اإلقليم ال يزال يشكِّ

اخلارجية الكينية جتاه الصومال.)))

 بي���د أن املوق���ف الرس���مي لكيني���ا يتناقض مع 
االس���تراتيجية السابق إيضاحها فيما يتعلق باستقرار 
الصوم���ال، وذلك عب���ر إعالنها عن دع���م احلكومة 
االنتقالية في إطار اتفاق املصاحلة الوطنية بجيبوتي، 
ومساعدتها على االضطالع بدورها في مواجهة أمراء 
احلرب، وهو ما جاء على لسان وزير اخلارجية الكيني 
»موس���يس ويتانغوال« من اس���تعداد بالده ملس���اعدة 
احلكومة الصومالية للوقوف مرة أخرى على قدميها، 
وأنها لن تتساهل مع املجموعات املتطرفة األخرى في 
هذه الدولة الواقعة في القرن اإلفريقي، وأن كينيا لن 
تدعم أية مبادرة س���الم للصومال خارج إطار عملية 
جيبوتي للس���الم الت���ي قادت إلى انتخ���اب الرئيس 

احلالي شيخ شريف أحمد وحكومته.)2)

لذا يأتي الس���لوك السياس���ي الكيني متناقًضا مع 
موقفها الرس���مي فيما يتعلق برغبتها في اس���تقرار 
الصومال، وحتقيق مصاحلة وطنية، وذلك مبا يتناسب 
مع انتهاج سياس���ات تُعنى باستمرار ضعف الصومال 
دون تفككه؛ ألنها املتضرر األكبر من حاالت الفوضى 

خاصة فيما يتعلق مبشكالت الالجئني الصوماليني.

وه���ذا التناقض يتض���ح عبر إعالنه���ا عن تقدمي 
الدعم اللوجستي للحكومة االنتقالية من خالل إعالن 
الس���لطات الكينية وض���ع قاعدة تدريبي���ة في أحد 
األقاليم شرق البالد حتت تصرف احلكومة الصومالية 
للمس���اعدة في تدريب حوالي 6000 جندي و0) آالف 
من ضباط الشرطة، إال أنها تراجعت عن هذا العرض 

)))  بدر حسن ش���افعي، »املوقف اإلقليمي من األزمة الصومالية«، آفاق 
إفريقي���ة، )القاهرة: الهيئة العامة لالس���تعالمات، العدد 25، املجلد 

الثامن، صيف2007م)، ص 97.

(2)  http://somaliatodaynet.com/news/index.  
php?option=com _content&task=view&id=4247&Itemid
.م10-7-2009 60=

خشية التورط املس���لح في األزمة، وبالتالي احتماالت 
انتقال الصراع ألراضيها. كذلك عرضها جمع العائدات 
نيابة ع���ن احلكومة االنتقالي���ة الصومالية من جميع 
البضائع املتجه���ة إلى الصومال، إال أن عرضها جلمع 
هذه العائدات الصومالية ميكن فهمه في ضوء محاولة 
االس���تفادة الكينية اقتصادّيًا م���ن األزمة الصومالية، 
وذلك عبر احتضان كينيا للعديد من املنظمات الدولية 
التي كانت تقدم املس���اعدات املادي���ة، باإلضافة إلى 
حتول مقار البعثات األجنبية من مقديشو إلى نيروبي 
كبعثات غير مقيمة، وكذا أضحى ميناء ممباسا الكيني 
منفًذا لتصدير الث���روة احليوانية الصومالية إلى دول 
عربية وإس���رائيل، وذلك إلغالق مينائي »مقديش���و« 
و»كس���مايو«، ناهيك عن حتول جزء ليس باليسير من 
رأس املال الصومالي ورجال األعمال الصوماليني إلى 

االقتصاد الكيني العتبارات االستقرار النسبي. )3)

وبتقيي���م االس���تراتيجية الكينية جت���اه الصومال 
يتضح أن كينيا تس���عى الستمرار الوضع غير املستقر 
في الصوم���ال على ذات الوتي���رة، العتبارات تخص 
مصاحلها االقتصادية والسياسية في الصومال، وهو 
ل عائًقا  ما قد يتفق مع املوقف اإلثيوبي، مما قد يشكِّ

جتاه التدخل العربي اإلسالمي في األزمة.

5- منظمة »اإلجياد«:
تتع���دد التنظيمات اإلقليمية في قارة إفريقيا، حتى 
صار للدولة الواح���دة ارتباط بعدة منظمات إقليمية، 
وتنتظم دول القرن اإلفريقي في عدة جتمعات إقليمية 
تتفاوت في فاعليتها، فعلى سبيل املثال تنتظم جيبوتي 
في منظمات اإليج���اد، واالحتاد اإلفريقي، واجلامعة 
العربية، وملا كانت الصوم���ال تنتظم في عضوية تلك 
التنظيمات س���الفة الذكر، فإنه من املقبول تورط تلك 
التنظيم���ات في القضية الصومالية، وإن اختلف مدى 

ونطاق هذا التورط.

أمين حس���ني، األزمة الصومالية ودول اجلوار، موقع رس���الة اإلسالم   (3(
7-))-2008م:

 http://www.islammessage.com/articles.aspx?cid=1&acid=123&pg=5&aid=5280  
0)-7-2009م.
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وتع���د اإليجاد »IGAD« »الهيئ���ة احلكومية للتنمية 
 The Inter-Governmental : ومكافحة التصح���ر
Authority of Development« املنش���أة ف���ي عام 
986)م ومقره���ا جيبوت���ي، املكونة من س���بع دول: 
)الصومال - إثيوبيا - الس���ودان – إريتريا - أوغندا 
 - كيني���ا - جيبوتي) هي املنظم���ة اإلقليمية الفرعية
في منطقة الق���رن اإلفريقي وش���رق إفريقيا املعنية 
بتنظيم وإدارة العالقات، وتس���وية النزاعات التي تتم 
ف���ي إطاره���ا، وإن كانت ذات طاب���ع اقتصادي حني 

نشأتها.))) 

وانطالًقا م���ن ذلك تعد اإليجاد أكث���ر التنظيمات 
اإلقليمية تورًطا في احلالة الصومالية؛ حيث يس���عى 
 االحتاد اإلفريقي إلى التنس���يق مع اإليجاد وعبرها، 
فه���ي مفوضة م���ن ِقَبله بنش���ر بعثة دعم الس���الم، 
وكذا تدريب عناصر ش���رطة مؤهل���ة وجيش وطني 
في الصومال لدعم احلكوم���ة االنتقالية في مواجهة 
الفرقاء في الصوم���ال )2)، وهو ما تضمنه قرار قمة 
اإليجاد على هامش قمة االحتاد اإلفريقي بالعاصمة 
النيجيرية أبوج���ا في )3 يناي���ر 2005م فيما يتعلق 
بضرورة إرس���ال قوات حفظ س���الم للصومال، وهو 
م���ا تعهدت به كل من جيبوتي وأوغندا وإثيوبيا وكينيا 
والس���ودان، س���واء باملش���اركة الفعلية في تشكيلها، 
أو تقدمي الدعم العس���كري واللوجس���تي لها، وهو ما 
مت بلورت���ه في اجتماع املجلس ال���وزاري لإليجاد في 
8) مارس 2005م؛ حيث مت إقرار خطة لنش���ر قوات 

اإليجاد حلني إرسال قوات االحتاد اإلفريقي. )3)

وكذا اضطالعها باإلش���راف على مؤمتر املصاحلة 
الوطنية مبدين���ة »الدوريت« الكينية ف���ي 5) أكتوبر 

)))  محمد عاشور، أحمد علي سالم )محرران)، دليل املنظمات اإلفريقية 
الدولية، )القاهرة: مشروع دعم التكامل اإلفريقي، 2006م)، ص52).

 (2) http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-12-53704.htm(  
0)-7-2009م.
)3) سامي السيد، »موقف املنظمات اإلقليمية من الصراع في الصومال«، 
آفاق إفريقية، )القاهرة، الهيئة العامة لالستعالمات، العدد 25، املجلد 

الثامن، صيف 2007م)، ص 29).

2002م، وهو ما أس���فر آنذاك عن توقيع اتفاق لوقف 
العداء بني الفرقاء الصوماليني، وكذا اإلش���راف على 
صياغة دس���تور انتقالي في ماي���و 2004م، واالتفاق 
على تش���كيل برملان وحكومة، وتعيني عبدالله يوسف 
رئيًسا انتقالّيًا للبالد في أكتوبر 2004م، وكذا موقفها 
مبطالبة األمم املتحدة للتدخل الدولي لتأمني احلكومة 
والبرملان االنتقالي���ني، وعملية انتقالهما من كينيا إلى 

العاصمة مقديشو في ذاك الوقت. )4) 

وبتقييم الدور الذي ميارس���ه اإليج���اد في األزمة 
يتضح أن اإليجاد كمنظمة إقليمية فرعية تس���عى إلى 
ح���ل – أو على أقل تقدير- إدارة واس���تيعاب األزمة 
الصومالية في إطار إفريقي إفريقي، مستبعدة األطر 
واملب���ادرات العربية في هذا الصدد، وهو ما يُفهم في 

ضوء مواقف كينيا وإثيوبيا املوضح سلًفا. 

6- االحتاد اإلفريقي: 

يتخذ االحت���اد اإلفريقي موقًفا مغاي���ًرا بدرجة أو 
بأخرى ع���ن مواقف كل م���ن األمم املتحدة من جهة 
واإليجاد من جهة أخرى، فاألخيرة تسعى للتورط بشكل 
لة من  مباشر في األزمة عبر إرسال قوة عسكرية مشكَّ
دول اجلوار، ويُفهم ذلك في ضوء أجندة مصالح دول 
اجل���وار في الصومال، في ح���ني يتخذ مجلس األمن 
واألمم املتحدة من اإلج���راءات ما يخدم تصوره جتاه 
الصومال، وذلك عبر تفويض االحتاد اإلفريقي بإرسال 
قوة حفظ س���الم إفريقية حتت غطاء األمم املتحدة، 
ويفهم ذلك في ضوء عاملني أولهما خبرته السيئة في 
الصومال عام 992)-994)م، وثانيهما تنسيق اجلهود 
اإلفريقية األممية مبا يتسق مع مصالح القوى الكبرى 
والواليات املتحدة في املنطقة، ومنها مكافحة اإلرهاب 

ومحاوالت صعود اإلسالم السياسي.

)4) بدر حس���ن شافعي، »احلرب في الصومال: من ميلك مفاتيح احلل؟«، 
موقع اإلسالم اليوم

 http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-12-53704.htm  
0)-7-2009م. 
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في حني يتخذ االحت���اد اإلفريقي موقًفا مركًبا فهو 
يق���ف موقف احلريص على حل األزم���ة الصومالية، 
وغي���ر الراغب في إمعان تورطه فيها، خش���ية زيادة 
أعبائه، وحتمله املزيد من تكاليفها، لذا فإن ما اتخذه 
من إجراءات فعلية يتسق مع هذا املوقف، فعلى الرغم 
من إرساله قوة سالم إفريقية، بناء على تفويض أممي 
تسمى بعثة االحتاد اإلفريقي لدعم السلم في الصومال 
»AIMSOM« )))، إال أنه في قمته األخيرة املنعقدة في 
سرت الليبية لم يتطرق إلى تعزيز تلك القوات ملساندة 
حكومة ش���يخ ش���ريف أحمد، والت���ي كان من املزمع 
زيادتها إلى ثمانية آالف جندي، في حني اكتفت القمة 
بإدان���ة التمرد ودعم احلكومة في الصومال، والتأكيد 
على تقدير اجلهود األوغندية واإلثيوبية للمشاركة في 
قوات البعثة، واتهمت إريتريا بدعم املتمردين، وتوجيه 
ن���داء إلى مجلس األمن الدول���ي ليتخذ تدابير فورية 
مبا فيها فرض منطق���ة للحظر اجلوي، وغلق املوانئ 
البحري���ة، للحيلولة دون دخول عناص���ر أجنبية إلى 
الصوم���ال، وطلبت أيًضا ف���رض عقوبات على جميع 
املتدخلني األجانب -وخصوًصا إريتريا- الذين يقدمون 

دعًما إلى املجموعات املسلحة. )2) 

ومم���ا يدعم كذلك صحة فرضي���ة اهتمام االحتاد 
اإلفريقي بالصومال عبر اإليجاد، تفويض وزير خارجية 
كينيا باعتباره الرئي���س احلالي ملجلس وزراء اإليجاد 
للقيام بزيارات مكوكية لتنس���يق اجلهود اإلقليمية في 

دعم املصاحلة الصومالية. )3) 

وبتقييم دور االحتاد اإلفريقي جتاه الصومال يتضح 
أن االحتاد اإلفريقي ال يرغب في حتمل أعباء األزمة 
الصومالي���ة مبفرده، أو حت���ى التكلفة األكبر من تلك 

)))  سامي السيد، »موقف املنظمات اإلقليمية من الصراع في الصومال«، 
آفاق إفريقية، )القاهرة، الهيئة العامة لالستعالمات، العدد 25، املجلد 

الثامن، صيف 2007م)، ص35).
)2)  البيان اإلماراتية، 6 يوليو 2009م- 3) رجب 430)ه�،، العدد 0)06).

)3)  سامي السيد، »موقف املنظمات اإلقليمية من الصراع في الصومال«، 
آفاق إفريقية، )القاهرة، الهيئة العامة لالستعالمات، العدد 25، املجلد 

الثامن، صيف 2007م)، ص34).

ًضا من قبل األمم املتحدة  األعباء، لذا فإنه وإن كان مفوَّ
لالضطالع بدور في األزمة إال أنه يسعى إلى نقل هذا 
التفويض ملنظمة اإليجاد؛ ألنها باعتقاده اجلهة املعنية 

أساًسا باألزمة.

األطراف اإلقليمية العربية: 
ارتكاًنا النتظام الصومال في دائرتني رئيستني هما: 
الدائ���رة اإلفريقية والدائرة العربي���ة، فإن اضطالع 
الفواعل العربية بدور في األزمة الصومالية يعد  مقبوالً، 
وهذا الدور العربي يُفهم في ضوء االرتباط التاريخي 
بني الصومال وامتداداتها العربية واإلس���المية، فقد 
بدأ اإلسالم ينتشر في تلك املنطقة منذ ما قبل القرن 
التاس���ع امليالدي؛ حيث قامت مملكة عفت اإلسالمية 
في اجلبال الشمالية من منطقة شوا، والتي جلأ أهلها 
إلى اليمن على إثر غزوة إثيوبية في القرن الرابع عشر، 
وما لبثوا أن عادوا ليؤسس���وا مملكة عدل حول هرر، 
وفي القرن السادس عش���ر قام اإلمام أحمد األيسر 
بعدة غزوات ضد إثيوبيا مستفيًدا من دعم العثمانيني 
الذين كانوا ينافس���ون البرتغاليني في السيطرة على 
البحر األحمر، ثم توالى االس���تعمار الغربي برتغالّيًا 
ثم إجنليزّيًا على الصومال إلى أن نالت استقاللها في 

960)م. )4) 

 بي���د أن هذا الدور العرب���ي يجد من التحديات ما 
يح���ول دون فاعليته، إما إلحجام الفواعل العربية عن 
حتمل تبعات األزمة الصومالية، أو الستبعاد الفواعل 
اإلقليمي���ة اإلفريقية ألي محاوالت عربية لالضطالع 

بدوٍر في األزمة. 

بي���د أن ذلك ال ينفي عل���ى إطالقه اضطالع بعض 
الفواعل العربية ذات الصلة بدور ما في األزمة، ومن 

تلك الفواعل ما يلي:

1- اجلامعة العربية: 

مل���ا كانت الصومال أحد أعض���اء اجلامعة العربية، 

محمد عاشور مهدي، دليل الدول اإلفريقية، )القاهرة: معهد البحوث   (4(
والدراسات اإلفريقية، 2007م)، ص 30)- )3).
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فإنه من املفهوم ضرورة اضطالع اجلامعة بدور فاعل 
في األزمة الصومالية، بيد أن دور اجلامعة في األزمة 
الصومالي���ة يقتصر على حدوده الدني���ا، وال يرتبط 
ضعف هذا الدور بخصوصية احلالة الصومالية بقدر 
ارتباط���ه بتواضع أداء منظوم���ة اجلامعة العربية في 

قضايا وطنها.

ويقتص���ر األداء املتواض���ع للجامع���ة العربية في 
القضية الصومالية على مبادرة األمني العام للجامعة 
لعقد اجتماع تنس���يقي للمنظمات اإلقليمية والدولية 
املعني���ة بالقضي���ة الصومالية، وه���ي األمم املتحدة، 
واجلامعة العربية، واالحتاد اإلفريقي، ومنظمة املؤمتر 
اإلس���المي، مبقر األمانة العامة للجامعة العربية في 
القاهرة للتنس���يق والتش���اور فيما يخص دعم جهود 

في  السالم  وحتقيق  املصاحلة 
الصومال، وك���ذا الدعوة لعقد 
الصومال  إعمار  إلعادة  مؤمتر 
املصاحل���ة)))،  جه���ود  ودعم 
ودعم املبادرات العربية املنفردة 
واملس���اعي  املصرية،  كاملبادرة 
والس���ودانية)2)،  اجليبوتي���ة 

وإعالنها عن مس���اندتها للحكومة االنتقالية برئاسة 
ش���ريف ش���يخ أحمد املنبثقة عن اتف���اق املصاحلة 
األخير)3)، والدعوة إلنش���اء قوة بحرية عربية لتأمني 
املنطقة البحرية املقابلة للسواحل الصومالية، وهو ما 

لم يتحقق العتبارات األعباء املالية. )4)

وبتقييم دور اجلامعة العربية في األزمة الصومالية 
)))  جريدة الش���رق األوس���ط، 9 رمض�ان 427) ه����- 2 أكتوبر 2006م، 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4& :(0(70 العدد

article=385466&issueno=10170 25-7-2009م.
 http://www.rnw.nl/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8 2) إذاعة راديو هولن���دا(

25-7-2009م.
)3)  جريدة الرياض السعودية، 6 صفر 430)ه� - ) فبراير2009م - العدد 

http://www.alriyadh.com/2009/02/01/article406485.html :(4832
جريدة املصري اليوم، 25-7-2009م، العدد 868):  (4(

http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPor-
tal/ARTICLE_AR?itId=UG104696&pId=UG14&channelId
NE&pType=1= 25-7-2009م.

يتض���ح تواضعه، وإن كانت إمكانات تعظيم هذا الدور 
واردة عب���ر التنس���يق مع منظمة املؤمتر اإلس���المي 

واملدخل اجليبوتي والسوداني.

2- مصر: 

تعد منطقة القرن اإلفريقي إحدى الدوائر الفرعية 
الرئيس���ة ف���ي السياس���ة اخلارجي���ة املصرية لعدة 

اعتبارات: 

- أولها ك���ون تلك املنطقة عربي���ة إفريقية لوجود 
دولت���ني عربيتني بها هما جيبوت���ي والصومال؛ حيث 
يقعان على خط التم���اس مع إثيوبيا الدولة اإلقليمية 

الكبرى في املنطقة. 

- ثان���ي تلك االعتب���ارات كون 
منطقة القرن اإلفريقي تطل على 
منطقة بحرية حيوية ليست ملصر 
فقط بل وللعال���م؛ حيث خطوط 
املواص���الت البحري���ة عبر قناة 
الس���ويس ومضيق ب���اب املندب، 
االستقرار  عدم  انعكاس  وبالتالي 

في تلك املنطقة على أمن قناة السويس.

- ثالث تلك االعتبارات كون تلك املنطقة تعد امتداًدا 
اس���تراتيجّيًا لألمن القومي املصري، خاصة في ظل 
ازدياد دور الفاعل اخلارجي الغربي واإلس���رائيلي في 

تلك املنطقة.

- رابع تلك االعتبارات كون تلك املنطقة تنطلق منها 
أعالي النيل، ل���ذا فإنه من املفهوم قوالً واملقبول فعاًل 
اضطالع مصر بدور اس���تراتيجي ف���ي تلك املنطقة، 
وهو ما يصطدم بعقبات احملاوالت اإلفريقية اإلقليمية 
إلقص���اء مصر عن أّي دور لها في األزمة الصومالية، 
وبالتال���ي اس���تنادها إلى اس���تراتيجية رد الفعل في 
سياس���تها اخلارجية، أو بعقبات االنسحاب املصري 
كفاع���ل رئيس ف���ي إفريقيا في ض���وء تراجع الدور 

املصري اإلقليمي بصفة عامة.

األزم���ة  يف  العربي���ة  اجلامع���ة  دور  بتقيي���م 
الصومالية يتضح تواضعه، وإن كانت إمكانات 
تعظي���م ه���ذا ال���دور واردة ع���ر التنس���يق م���ع 
منظمة املؤمتر اإلس���المي واملدخ���ل اجليبوتي 

والسوداني.
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ومما يدعم صحة تلك الفرضي���ة املبادرة املصرية 
ع���ام 997)م، والت���ي مثلت رد فعل لتش���كيل إثيوبيا 
مجموعة زعماء احلرب الصوماليني املعروفني آنذاك 
باسم »مجموعة سودري« نسبة إلى مدينة سودري في 
ت على االنفراد بزمام  إثيوبيا؛ بيد أن األخيرة أص���رَّ
األم���ور في الصومال؛ فأفش���لت املبادرة املصرية في 
مهده���ا بالقاهرة، وذلك عبر الس���فيرة اإلثيوبية في 
القاهرة في حينها، والتي أبلغت كل من العقيد عبدالله 
يوس���ف؛ واللواء آدم جبيو باملوقف اإلثيوبي الرافض 
للدور املصري برمته، وضرورة املغادرة إلى أديس أبابا 

للقاء القادة اإلثيوبيني هناك، وهو ما حدث بالفعل.

وك���ذا املوقف املصري من مب���ادرة عرتا اجليبوتية 
ع���ام 2000م؛ حيث اتُِّهمت مصر بالضلوع في محاولة 
إلفشال املبادرة عن طريق حّث زعماء احلرب مبقاطعة 
املفاوض���ات مما أث���ار حفيظة كثير م���ن املواطنني 
الصوماليني، والذين خرجوا إلى الشوارع في مسيرات 
احتجاجية في كل من مقديشو وبلدوين، وقاموا بحرق 
العلم املصري، وه���و ما ردَّت عليه اخلارجية املصرية 
بإصدار بيان لتهدئة األوضاع، ونفي ما أثير حولها من 

شكوك.)))

وتسعى مصر عبر مبادرتها األخيرة في عام 2009م 
لتقدمي تصور لألزمة الصومالية مبا ال يُقصي أحًدا من 
الدول اإلفريقية الفاعلة في األزمة؛ مما يسمح بقيام 
مصر بجهود املصاحلة، وبالتال���ي ضرورة حضورها 

الفعال في مساراتها.)2)

وتتضمن املبادرة املصرية عدة نقاط رئيسية: أهمها 
وقف االقتتال والعنف في الصومال، وبدء مفاوضات 
بني احلكومة الصومالية واملعارضة في القاهرة، أو أي 

محمد أحمد عبد الله، »املبادرة املصرية: ترف أم ضرورة؟«،   (((
شبكة الصومال اليوم، 4)-7-2009م:

 http://somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=4221&Itemid=29
)2)  جريدة الشروق اجلديد، 23 يوليو 2009 م – ) شعبان 

430) ه�
  http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=69914

عاصمة يتم االتفاق عل���ى اختيارها، مع وضع جدول 
زمني خلروج القوات اإلفريقية من الصومال بش���كل 
يتفق مع مدى التقدم الذي حترزه املفاوضات، وتعرض 
عناصر املب���ادرة على وزير اخلارجية الصومالي فيما 
س���تنقل املبادرة إلى املعارض���ة الصومالية عبر دولة 
إريتريا، ومحاولة التنس���يق املصري مع الدول املعنية 
بامللف الصومالي: إثيوبيا وإريتريا والسعودية وجيبوتي 

والواليات املتحدة األمريكية.

 بيد أن محاوالت اضط���الع قطر بدور في األزمة 
الصومالية عبر التواصل م���ع الداخل الصومالي من 
وجهتني هما: التواصل اإلنس���اني عبر املس���اعدات 
والهالل األحمر القطري، والتواصل السياس���ي عبر 
دعم أح���د الفرقاء ف���ي مواجهة آخري���ن، يصطدم 
بطبيعة االهتمام املصري بتلك املنطقة، والتي يتنازعها 
ابتداًء التنافس اإلقليمي بني دول اجلوار، وهذا الدور 
القطري ظهرت جتلياته في حضور قطر قمة االحتاد 
اإلفريقي األخيرة بس���رت الليبية، والتواصل القطري 
مع املعارضة اإلس���المية عبر إريتريا، وهو ما انعكس 
بالسلب على عالقة قطر باحلكومة الصومالية وإثيوبيا 

ومصر واجلامعة العربية.)3)

وبتقييم االستراتيجية املصرية وانطالًقا من العرض 
الس���ابق لتص���ورات التوجه املصري جت���اه الصومال 
وجتليات هذا التصور يتضح ما يتس���م به هذا الدور 
من تواضع ال يتناسب مع املكانة اإلقليمية ملصر عربّيًا 
وإفريقّيًا؛ وذلك العتبارات داخلية متصلة مبصر وأدائها 
على املستوى اإلقليمي، أو باملعوقات اخلارجية املتمثلة 
في محاوالت إقصاء القوى اإلقليمية ألي دور ملصر في 

األزمة، وخاصة الدور اإلثيوبي في هذا الصدد.

3- اليمن:

ينطلق اهتم���ام اليمن املبك���ر بالصومال في ضوء 
اعتبارات اجلوار االس���تراتيجي ومبررات اجلغرافيا 

  (3) http://somaliatodaynet.com/news/index.p?option=com  
_content&task=view&id=4185&Itemid=60 10-7-2009.
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السياس���ية، وما يرتبط به من محددات األمن القومي 
اليمني؛ حيث متثل اجل���ار املقابل للصومال، وبالتالي 
فإن تبع���ات املعاناة الصومالية متتد آثارها إلى اليمن 
بدرجة أو بأخرى، إما عبر تسلل الهجرة غير الشرعية 
الصومالية إل���ى اليمن، أو اللجوء الصومالي إليها، أو 
عبر االنعكاسات السلبية لعدم االستقرار في الصومال 

على منطقة خليج عدن والتجارة واملالحة اليمنية.

وبالتال����ي فإنه من املفهوم نظرّيً����ا واملقبول عملّيًا أن 
تسعى اليمن لالضطالع بدور في األزمة الصومالية منذ 
اندالعها في أوائل التسعينيات من القرن املاضي، وقد 
جتلى هذا الدور في املعارضة غير العلنية النفصال بعض 
أقاليم الصومال كبونت الند في 998)م، وكذا إطالقها 
عدد من املبادرات للمصاحلة الوطنية، وعقد اجتماعات 
للفصائل املتناحرة أهمها في عام 996)م بالتنسيق مع 
إثيوبي����ا؛ وذلك العتقادها بعدم جناح املبادرات املفتقدة 
للدع����م اإلثيوبي، أو مبعنى آخر حتى تتجنب الس����عي 

اإلثيوبي إلفشال أّي مبادرات خارج واليتها.)))

وأعقبتها مب���ادرة 997)م للمصاحلة بني حس���ني 
عيدي���د وعلي مهدي محمد ف���ي صنعاء، وأخرى في 
998)م للتمهيد ملؤمتر عرتا، وكذا محاوالتها للتحرك 
عبر آليات الوس���اطة العربي���ة واإلفريقية كدعوتها 
للوساطة بني الفرقاء قادت إلى عقد مباحثات الفرقاء 
في اخلرطوم مبش���اركة عربي���ة وإفريقية انتهت في 
يوني���و 2006م بالتوص���ل التفاق االعت���راف املتبادل 
ووقف األعمال العدائية، وكذا االس���تضافة املباشرة 
للمباحثات بني رئيس البرملان شيخ ادن وشريف شيخ 
أحم���د الرئيس التنفيذي للمحاكم في أعقاب التدخل 

العسكري اإلثيوبي األخير.

وبتقييم االستراتيجية اليمنية ودورها يتضح أهمية 
ال���دور اليمني ف���ي التقريب ب���ني الفصائل في ظل 

بدر حسن ش���افعي، »املوقف اإلقليمي من األزمة الصومالية«، مرجع   (((
سابق، ص 2)).

عالقته���ا الوثيقة بإثيوبيا، بي���د أن هذا الدور يواجه 
بعض التحديات في ظل توت���ر عالقة اليمن بإريتريا 
الت���ي تلعب دوًرا فاعاًل في األزمة، س���واء إلجناح أو 
إفش���ال أي مفاوضات عبر استقطاب بعض الفصائل 

إلى أسمرة كما سبق ذكره.)2)

األزم���ة  وم���آالت  اخلارج���ي  »الفاع���ل  ثانًي���ا: 
الصومالية«

انتهاًء بتع���دد الفواعل اخلارجية املتورطة في األزمة 
الصومالية، وارتكاًنا لتعقد معطيات احلالة الصومالية، 
واتس���اًقا مع تفاعل هذه املعطيات م���ع تلك الفواعل 
الداخلية واخلارجية مما ينعكس على تسارع املتغيرات 
على أرض الواقع، واستناًدا لكل ما سبق فإن احتماالت 
اضطالع فاعل خارج���ي باإلدارة املنفردة والقيام بدور 
وحي���د أو رئيس في األزمة الصومالية ال يس���تقيم مع 
طبيعة احلالة، وجتد هذه الفرضية مرّدها في استقواء 
الفرق���اء احملليني بدول متعارضة املصالح، س���واء بني 

هذه الدول وبعضها البعض، أو بينها وبني الصومال.

 وبالتايل فإنه ميكن صياغة ثالثة سيناريوهات رئيسة 
ملبادرات مقترحة:  

السيناريو األول: مبادرة حملية: وتدور حول منع تدخل 
أّي أطراف إقليمية عربية أو إفريقية أو عاملية، وإمنا 
دعم الصومال عبر االمتناع عن التدخل في شئونه من 
أّي طرف وترك الصوم���ال للصوماليني، مع احلرص 
الدولي واإلقليمي على عدم تزويد الفرقاء املتنازعني 
بالس���الح، دون إغفال الدور اخلارج���ي في اجلانب 

اإلنساني فقط.

 الس��يناريو الث��اين: مب��ادرة أممية: لك���ون أّي مبادرة 
مستقرة ومستمرة للمصاحلة الوطنية ال تستقيم بغير 

ما يلي:

)2)  بدر حسن ش���افعي، »املوقف اإلقليمي من األزمة الصومالية«، مرجع 
سابق، ص 5)).
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)- أن تتم املصاحلة في إطار أممي، وليس في إطار 
إقليمي، وبعيًدا عن مجلس األمن كمهندس لها؛ جتنًبا 
النفراد القوى الكب���رى ذات املصلحة بعرقلتها، وإمنا 

يقتصر دورها في اإلش���راف 
على تنفيذها.

2- أن ه����ذا اإلطار األممي 
ال ينفي ضرورة التنس����يق مع 
املنظم����ات اإلقليمي����ة املعنية 
واجلامعة  اإليج����اد،  كمنظمة 
اإلفريقي،  واالحت����اد  العربية، 

واملؤمتر اإلسالمي؛ وذلك لتنسيق اجلهود واملوارد املالية 
لتنفيذ املبادرة، وكذا االستفادة من خبرات تلك املنظمات 

اإلقليمية السابقة في حتوالت األزمة الصومالية.

3- ع���دم انفراد الدول اإلفريقية بجهود التنس���يق 
بني الفصائل، وإمنا تُعقد جه���ود املصاحلة في دولة 
محايدة حتت إشراف أممي، جتنًبا حملاوالت األطراف 
اإلقليمية استقطاب بعض الفرقاء كورقة ضاغطة في 

مواجهة آخرين.

4- حتديد ج���دول زمني مرحلي مح���دد للمبادرة 
املقترح���ة، يوفر لها الدعم املادي الالزم لتنفيذها من 

مانحني دوليني حتت إشراف أممي.

5- ضرورة عدم إغفال البعد اإلنساني واالجتماعي 
الصومالي في اجلهود الساعية لتلك املبادرة املقترحة، 
وأال تقتصر على اجلوانب السياسية 

واألمنية فقط.

6- توفير قوة أممية دولية متعددة 
إقليمية  اجلنس���يات من دول غير 
حلماية احلدود الصومالية البحرية 
والبرية، ليس من القرصنة البحرية 
فقط، وإمنا حلمايتها من تهريب األس���لحة للفصائل 

الصومالية أيًضا.

الس��يناريو الثال��ث: مب��ادرة إقليمي��ة إس��المية عربية 
إفريقي��ة: وذلك في إطار إقليمي، بش���رط التنس���يق 
العربي اإلفريقي، والذي قد يستند فيه الطرف العربي 
واإلسالمي إلى الترغيب والتعاون مع الدول اإلفريقية، 

وخاصة إثيوبيا.

خالص��ة الق��ول: إن التم���اس الطري���ق حلل األزمة 
الصومالية ال يس���تقيم بدون حرص أممي جلّي على 
حلها، ودعم إس���المي عربي إفريقي، والتزام محلي، 

يتجلى في خطوات عملية على األرض الصومالية. 

إن التم���اس الطري���ق حلل األزم���ة الصومالية 
ال يس���تقيم ب���دون ح���رص أمم���ي جل���ّي على 
حلها، ودعم إس���المي عربي إفريق���ي، والتزام 
حملي، يتجلى يف خطوات عملية على األرض 

الصومالية. 
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معلومات إضافية

القوات اإلفريقية يف الصومال:

في السادس من مارس/آذار 2007م وصلت طالئع القوات اإلفريقية إلى مطار مقديشو؛ تنفيًذا لقرار مجلس 
األمن رقم 744)، الذي خوَّل االحتاد اإلفريقي صالحية إرسال قوات إفريقية إلى الصومال.

وكان قرار إرسال قوات إفريقية إلى الصومال قد صدر في بدايته من منظمة اإليجاد اإلقليمية التي تضم كاًل 
م���ن الدول املجاورة للصومال، إضافة إلى إريتريا والس���ودان وأوغندا، وكما كانت إثيوبيا صاحبة التأثير األكبر 
في صدور هذا القرار، فقد س���عت بقوة الس���تصدار قرار دولي لنشر هذه القوات، خاصة بعد استيالء احملاكم 
اإلسالمية على معظم املناطق اجلنوبية في الصومال، وخشية أديس أبابا من انتشار نفوذ احملاكم اإلسالمية في 

مناطق أوسع من الصومال.

الدور اإلثيوبي يف نشر القوات اإلفريقية بالصومال:

- بذلت إثيوبيا جهوًدا دبلوماس���ية مضنية في هذا اخلصوص، وأرس���ل رئيس الوزراء اإلثيوبي رسائل وبعثات 
دبلوماس���ية إلى نظرائه في إفريقيا، كما ق���ام وزير اخلارجية اإلثيوبي برحالت مكوكي���ة إلى معظم العواصم 

العربية، لتسويق إرسال قوات دولية إلى الصومال.

- اس���تضافت أديس أبابا اجتماًعا لتجمع صنعاء في الثامن عش���ر من يناير 2007م بعد اجتياحها للصومال، 
وتناول االجتماع ملف إرسال قوات أجنبية إلى الصومال، ثم التأم بعد هذا التاريخ بأسبوع تقريًبا في مدينة سرت 

ق إليها. بليبيا اجتماع لالحتاد اإلفريقي، وكان موضوع القوات األجنبية من األجندات التي تطرَّ

- في الثاني عش���ر من فبراير 2007م انعقد في أديس أبابا اجتماع ملجلس األمن اإلفريقي، وقرر فيه إرسال 
قوة إفريقية قوامها ثمانية آالف جندي إلى الصومال، واستثنى القرار دول اجلوار من املشاركة في هذه القوة.

- صادق مجلس األمن في األمم املتحدة على قرار االحتاد اإلفريقي، وأصدر في ذلك قراًرا حمل الرقم 744)، 
دها بستة أشهر. كما  ل القراُر االحتاَد اإلفريقي صالحية إرسال قوات إفريقية إلى الصومال، في مهمة حدَّ وخوَّ

سمح القرار للقوات اإلفريقية باستخدام كافة الوسائل مبا في ذلك القوة.

وصلت طالئع القوة اإلفريقية إلى مطار مقديش���و بالفعل في السادس من مارس 2007م أي بعد قرار مجلس 
األمن بأقل من أربعة أسابيع.

حجم القوات ومتويلها:

- تقدر القوات اإلفريقية املوجودة في مقديش���و اليوم بحوالي خمسة آالف جندي أغلبهم من أوغندا، والباقي 
من بوروندي. وكانت دول مثل نيجيريا وغانا ومالوي قد وعدت بإرس���ال جنود إلى الصومال لتنضم إلى قوات 

االحتاد اإلفريقي، لكنها لم تفعل ذلك بعُد.

- اعتمد مجلس األمن ميزانية قدرها 335 مليون دوالر لتمويل القوات اإلفريقية في س���نة واحدة، ونص على 
ذلك في قراره 725)، وأكد س���فير الواليات املتحدة األمريكية في كيني���ا في تصريح له بتاريخ 26 مارس/آذار 
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2009م أن قوات حفظ السالم اإلفريقية في الصومال تتلقى دعمها من أمريكا واالحتاد األوروبي، باإلضافة إلى 
ها، مما يعني أن خدمة القوات اإلفريقية مدفوعة األجر، وال تعاني من صعوبات مالية. دول أخرى لم يسمِّ

األهداف املعلنة لنشر القوات اإلفريقية يف الصومال:

بحس���ب تصريحات املسئولني في االحتاد اإلفريقي وآخرين دوليني فإن أهداف القوات اإلفريقية تنحصر في 
حماية مقرات احلكومة االنتقالية، والدفاع عنها إذا لزم األمر.

وفي 24 مارس 2009م أكد مندوب االحتاد اإلفريقي لشئون الصومال في تصريح له أن القوات اإلفريقية في 
الصومال ستعمل على مقاومة ما سماها هجمات حركة الشباب.

ويش���كك املراقبون واحملللون في هذه األهداف املعلنة للقوة اإلفريقية، مش���يرين إلى أن الهدف الرئيس لهذه 
القوات ال يعدو أن يكون منع اإلسالميني من السيطرة على العاصمة، واالنتشار منها إلى باقي املناطق األخرى. 
وتعليل ذلك أن اقتراح تش���كيل هذه القوة كان قبل س���يطرة احملاكم اإلسالمية على مناطق اجلنوب، كما لم يكن 
للحكومة االنتقالية وجود في هذه الفترة في مقديش���و، ولم تكن لها فيها مراكز حتتاج إلى حماية. كما لم يكن 

حلركة الشباب وجود يستدعي التصدي له.

القوات اإلفريقية على أرض الواقع:

لم حتَظ القوات اإلفريقية بترحيب من املجتمع الصومالي، بل استقبلها اجلميع بعني الريبة، السيما أن مجيئها 
د زعماء عش���ائر هوية  ق���د تزامن مع وجود الق���وات اإلثيوبية في البلد، واعتبر الكثيرون أنها قوة احتالل. وندَّ

بالقوات اإلفريقية أكثر من مرة، ووصفوهم بأنهم قتلة. 

كما دعت هيئة علماء الصومال في بيان لها إلى إخراج القوات اإلفريقية من الصومال في ظرف زمني أقصاه 
20) يوًما، بناء على أنها لم تأِت برضا الش���عب الصومالي، وأن وجودها مخالف للشريعة، ومناٍف ملصلحة البلد 

وأهله، كما جاء في بيان الهيئة.

وبعد أكثر من عامن من الوجود يف األراضي الصومالية ميكن إبراز بعض مظاهر فشل هذه القوات فيما يلي:

)- فشلت هذه القوات في حتقيق ما جعلته شعاًرا حلملتها وهو حفظ السالم، فلم تتمكن من تأمني حي واحد 
من أحياء مقديشو، بل لم تتمكن من تأمني جنودها حتى في مقراتهم.

2- فش���لت في تأمني احلماية الالزمة للحكومة االنتقالية، وخس���رت احلكومة االنتقالية مواقع كثيرة مبا في 
ذلك أحياء من مقديش���و، وقصرت جهودها على حراسة امليناء واملطار، باإلضافة إلى القصر الرئاسي والطرق 

املؤدية إلى هذه األماكن، علًما بأن املطار وامليناء يعتبران شريان احلياة لوجود هذه القوات.

3- فشلت في القضاء على فصائل املقاومة املعارضة للحكومة، التي قيل: إن هذه القوات ستتصدى لهجماتها، 
بل متكنت تلك الفصائل من االستيالء على معظم املناطق اجلنوبية، كما متكنت من محاصرة احلكومة االنتقالية 

في أحياء من العاصمة مقديشو.
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ل، واكتظت بهم مستش���فيات  4- حص���دت آلتها احلربية أعداًدا هائلة من القتلى واجلرحى من املدنيني الُعزَّ
مقديشو، التي تعاني أصاًل من االزدحام، مع قلة اخلدمات واإلمكانات الطبية.

5- خلَّفت مدافعها وصواريخها دماًرا هائاًل في األحياء السكنية في العاصمة، وهدمت بيوًتا كثيرة على رءوس 
أصحابها، كما هدمت كثيًرا من البنية التحتية التي جنت من دمار احلرب األهلية، وزرعت خراًبا سيش���هد عليه 

التاريخ ما بقي في األرض إنسان.

6- أدى قصفها الوحشي لكثير من األحياء إلى تهجير أكثر من 200 ألف من املدنيني بحسب مصادر في األمم 
املتحدة.

7- أصبح���ت هذه القوات عقبة في طري���ق املصاحلة الصومالية، بحيث حالت دون تالقي الفرقاء؛ ألن بعض 
فصائل املقاومة املعارضة للحكومة اشترط إخراجها من البلد للجلوس مع احلكومة االنتقالية على مائدة احلوار، 
د من مهمة الوسطاء الذين اجتهدوا للتقريب بني  واس���تحال تنفيذ هذا الشرط على احلكومة االنتقالية، مما عقَّ

احلكومة وبني املعارضة، مثل هيئة علماء الصومال.

املصدر:

حس���ن محمد إبراهيم، الق���وات اإلفريقية ف���ي الصومال.. حّل أم ت���أزمي؟، اجلزيرة ن���ت، 2009/7/27م 
)بتصرف).




