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 1020و 1002و 1002يتألف هذا الكتاب من خمسة أجزاء بحثية اعدت على التوالي في  :تنبيه

ويمكن قراءة كل جزء على حدة من دون العودة الى ما . وكلها تتمحور حول االزمة الصومالية 1028و
 الكاتب. قبله وبال حاجة لمعرفة ما بعده

 ألجزء االول 
 ةالخلفيـة التـاريخـيـ

السـؤال الـذى يطـرح ذاتـه علـى كـل مـن يهتـم بشـؤون الصـومـال، ويتـابـع  تـطـورات  
ريـة المـاضيـة والحـاليـة، وتفــاعـالت قضـايـاه السـياسـيـة المحـزنـة احـداثـه العسـكـ

ومعنوي، ومصيري بمـا سـيؤول الـيـه مصـير  عضوي  والمـؤلمـة، ويشـعـر بـإرتبـاط



، يسـأل بحـدة، ويتسـاءل  الشـعب الصـومـالـي في غضون القرن الحادي والعشرين
ي قـادت  الصـومـال بـلـدًا وشـعـبـًا الـى هـذا بحيـرة، عـن  االسـباب  الحقيـقـيـة الت

الطـريق، طـريـق  االنتحـار الجماعي الـذى يـرى فيـه االخ ان خـالصـه يكمـن في قتـل 
اخيـه، وخـالص اخيـه ال يتأتى اال بـالقضـاء علـى ابـن عمـه، والخـالصـة اذا كـانت 

لـد الحضـارة العـريقـة، والثقـافـة هنـاك حقـا ثمـة خـالصـة تحـويـل الصـومـال مـن بـ
 .المتجـددة الى مقبـرة جمـاعيـة ليـس اال

مـنـدوحـة مـن العـودة الـى الـذاكـرة الجمـاعيـة للشـعب  لإلجابة علـى  هـذا السـؤال ال
الصـومـالـي، وذلك بـالـوقـوف علـى ابـرز مفـاصـل، واهـم محطـات تـاريـخ الصـومـال بـلـدًا 

 .وشـعبـاً 
بـادئ ذي بـدء تجـدر االشـارة الى ان الصـومـال علـى غـرار سـائـر دول القـارة  السـمراء 

علـى الخـريطـة الجيـوسـياسـيـة الـراهنـة  بشـكلـه  الـراهـن في نهـايـة القـرن التـاسـع  بـرز
حيـث ( 4885-4881)عشـر، وكـان بـدوره ايضـا ضحيـة مـن ضحـايـا مـؤتمـر بـرليـن 

قسـمت وتقـاسـمت الـدول االسـتعمـاريـة االوروبيـة أي بـريطـانيـا، وفـرنسـا، وايطـاليـا، 
والمـانيـا، واسـبانيـا، وبـلجيكـا، والـبرتغـال القـارة  االفـريقيـة بـرمتهـا بناء علـى مـوازيـن 

 الجيـوـ اســتراتيجيـة، القـوى التي كـانت سـائـدة  فيمـا بينهـا وقتـذاك، وفقـا لمصـالحهـا

غير عــابئـة بمصـالح  شـعـوب  القـارة سـواء كـانت االنيـة  واالقتصـاديـة، والسـياسـيـة
 .منهـا او المستقبـليـة

 
واالدهـى مـن كـل ذلك فـإن عـدة دول اوروبية  اســتعمـاريـة  لـم يـرف لهـا جفـن في 

ي مشـاكل  حـدوديـة ال بداية لهـا وال نهـايـة، تقطـيـع افـريقيـا  الـى اوصـال إلغراقها ف
وللحـؤول دون مـد  االجيـال الحـاليـة الجسـور مـع حضـارات  االجيـال السـابقـة، هـذا 



عـالوة علـى رغبتهـا الجـامحـة في زرع قنـابـل مـوقـوتـه تفجـرهـا في الـوقت المنـاسـب لهـا، 
 .ـةخـدمـة لمـأربهـا  السـياسـيـة الـدفين

 
سـوسـيـولـوجيـة  ألى دولـة  مـن الدول االفـريقيـة  واذا ما تأملنا اليـوم الخـريطـة  الجيـو ـ

 اثنيـة، وقبـليـة، وحتـى اسـريـةمـن دون ادنـى اسـتثنـاء، نـالحـظ وجـود امـتـدادات قـوميـة، و 
لهـا امتـداداتـهـا  بمعنـى آخـر ان كـل دولـة افـريقيـة. خارج الحـدود الجيـوــ سـياسـيـة

العـرقيـة المتعـددة والمتبـاينـة مـن نـاحيـة  الشـمال عـن نـاحيـة الجنـوب، ومـن نـاحيـة 
الشـرق عـن نـاحيـة الغـرب، بـل في اطـار الـنـاحـيـة الـواحـدة ايضـا، هـذا ممـا يعطـى 

، أي وجـود تعـدديـة ليـس لـتركيبـة الـدولــة االجتمـاعيـة صـورة  فسـيفسـائيـة وبـإمتيـاز
الـخ وهـذه ...عـرقية وحسـب، وانمـا ايضـا تعـدديـة حضـاريـة، وثقـافيـة، ودينيـة، والساـنية

التعـدديـة ليـست داء  في ذاتهـا، ولكـن مسـيرة ومصـير صهـرهـا في بـوتقـة وطنيـة واحـدة 
ـارات محـددة لهـا ليـس باألمر السـهـل المنـال، لكـونهـا ثمـرة او عصـارة حض

خصـائـصهـا المميزة، وان السـلطـات االسـتعمـاريـة التي تمسـك ببعـض الحبـال كـانت 
ومـازالـت حـتى اليـوم الى حـدمـا، تسـعـى لحـبك مشـنقـة للـدولـة، والمجتمـع بـاللعـب بتلك 

ـا  في اطـار الحبـال التي لـم تجـد العتبـارات عـديـدة الـوقـت  الكافي ألخذ مـوقعـه
 .النسـيج الـوطنـي

التي ضبطتهـا الـدول االوروبيـة  وللحيـلـولـة دون انفجـار تلك القنـابـل المـوقـوتـة
خدمة مصـالحـهـا المـتعـددة االبعـاد  االسـتعمـاريـة في سـاعـاتهـا المحـددة وعلـى تـوقيتهـا

ـادة دول منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة االسـتراتيجيـة، والسـياسـيـة، واالقـتصـاديـة، حـرص  ق
االوائـل  ومنـذ البـدايـة، عـلـى تـوفيـر منـاخ السـالم واالسـتقـرار في داخـل  كـل بـلـد 
افـريقـي، وبين البـلـدان االفـريقيـة المتجـاورة، فـأدرجـوا مبـدأ عـدم المسـاس  بالحـدود 



الـوحـدة االفـريقيـة، وان هـذا البنـد يعتـبر  في ميثـاق منظمـة المـوروثـة عـن االسـتعمـار
الن اعـادة النظـر في الحـدود . وبحـق وحقيقـة احـد البنـود المحـوريـة للمنظمـة القـاريـة

المـوروثـة عـن االسـتعمـار باألمس كـاليـوم سـيفتـح نـزاعـات ال بداية لهـا وال نهـايـة، 
بحـر متـالطـم مـن المشـاكل، بمعنـى  انهـا ال تفتح   يغـرق القـارة  السـمراء  بـرمتهـا في

اذا كان . جسـور  الـوصـل مـع  الماضي، في الـوقــت الـذى تغـلـق فيـه ابـواب المسـتقـبل
ذلك ينسـحب علـى معظـم الـدول االفـريقيـة، فالصـومـال  يشـكل وال يشـكل في نفـس  

 .فـريقيـةالـوقـت  اسـتثـنـاء عـن تلك القـاعـدة اال
اثنية  الصـومـاليـة تختـلـف نـوعيـا عـن نظـيراتهـا االفـريقيـة والقـرن  -فـالخـريطـة الجيـو
فـالصـومـال ليـس بـلـدًا متعـدد القـوميـات، والـديـانـات،  واللغـات . االفـريقيـة ايضـا

دة لهـا هي سـاللـة اجتمـاعيـة واحـ وحسـب، بل ان الشـعب الصـومـالـي  ينحـدر مـن
االخـرى اشـكـاليـاتهـا  وتعـقيـداتهـا، ومتـاعبهـا، سيسـلط عليهـا االضواء  لـدى معـالجـة 
البنيـة االجتمـاعيـة الصـومـاليـة، هـذا مـن ناحية، ومن نـاحيـة اخـرى كـانت للصـومـال 

ه  اشـكاليـة مطـالـب خـارج حـدده المـوروثـة عـن االسـتعمـار سـاعـة االســتقـالل، وهـذ
 .اخـرى سـنتـوقـف عنـدهـا مباشرة

 
 يالنـفـوذ االسـتعمـار

 
عنـدمـا قـدم المـسـتعمـر الى شـرق  افـريقيـا،  وتحـديـدًا الـى الصـومـال، لـم يكـن آنـذاك 

سـياسـيـة محـددة يعـرف بالصومـال، بقـدر مـا كـان يـوجـد  شـعب  -بـلـدًا  لـه حـدود جيـو
يعيش في رقعـة جغـرافيـة تمتـد مـن البحـر االحمـر  الـى المحيـط الهندي عـبر صومالي 

 .في نفـس الـوقـت خليـج، لـه حضـارة خـاصـة، وتـاريـخـه  المميـز والمميـز



فكـانت فـرنسـا اول مـن قـدم الـى المنطقـة،  واول من بسـط نفـوذه  االسـتعمـاري في عـام 
 La Côte“، ”الصومالي الفـرنسـي الشاطئ ”وقتــذاك  بـاسـمتـه   علـى مـا 4881

Française des Somalis (C.F.S) " 4691الـذى تغيـر اسـمـه في يونيـو عـام 
 Territoire Française des Afars et الـى أراضي العـفـر والعيسـي الفـرنسـية،

des Issas (T.F.A.I)”  " لفـرنسـيالصـومـال ا"نـال  4611يــونيـو  71وفى "
وهـو يحتـل مـوقعـا . اسـتقـاللـه، وبـات ومنـذ ذلك التــاريـخ يعـرف بـإسـم جيبـوتـى

 .اسـتراتيجيـا حسـاسـا علـى ابـواب  المـدخـل الشـمالي لمضيـق بـاب المنـدب
وبمـوجـب اتفـاقيـة ابـرمـت عشـيـة االسـتقـالل بين الحكـومـة الفـرنسـيـة والجيـبـوتيـة،  
اقـامت فـرنسـا قـاعـدة عسـكريـة جـويـة،  وبحـريـة، وبـريـة، وتعتبـر اكـبر قـاعـدة فـرنسـيـة 

 .خـارج  فـرنسـا
وبعـد مجيء فـرنسـا الـى المنطقـة بثـالث سـنـوات، اتت قـوات االسـتعمـار  البـريطـانـي 

 "بـريطـانـيالصـومـال ال"،  واحكمت  قبضتهـا الـى مـا اسـمتـه بـ4881في عـام 
“British Somaliland “ وعـرف 4691يـونيـو عـام  79، ونـال اسـتقـاللـه في  ،

 .  Somalilandأي " ارض الصـومـال"حينـذاك بـ

 4886أي فـى عـام " ارض الصـومـال"و لم يمض عامان علـى احتـالل بـريطـانيـا لـ
ـة  الجنوبيـة، وبسـط  نفـوذه حتى  انقض  الجيـش اإليطالي، علـى المنـاطـق الصـومـالي

، Somalia Italiana“"أي  " الصـومـال  االيطـالـي"االسـتعمـاريـة  واطلق عليهـا إسـم 
 .4691يـوليـو عـام  4واسـتقل فى 
وبمـوجـب  اتفـاقيـة  بين اثـيـوبيـا وبـريطـانيـا، اصبـح اقـلـيم اوغـاديـن   4861وفـى عـام 

 . ”الصـومـال االثـيـوبـي“لـدى معشـر الصـومـاليين بـإسـم  األثيوبي حـاليـا، يعـرف



 4671يـوليـو  45واخـيرًا وليـس آخـر، فـإن  ايطاليـا وبـريطـانيـا ابـرمتـا  اتفـاقيـة فـى 
المعـروف حـاليـا تحـت اسـم    ”الصـومـال الكينـي"تـرتبت عليهـا قيـام مـا بـات يعـرف ، بـ

 . Northern Frontier Districtأي  "اليـةمنطقـة الحـدود الشـم"

 

 الخمسـة خصـائـص االجـزاء الصومالية
تتمـتع االجـزاء الصـومـالية الخمـسة  بخصـائـص  خـاصـة بهـا،  تمـيز كـل جـزء عـن 
االجـزاء  الخمـسـة، وان هـذه العمليـة لـم تبـدأ اليـوم، وانمـا في نهـايـة  القـرن التـاسـع 

 -:بـدليـلعشـر، 
المسـتعمـر الفـرنسـي جعـل مـن جيبوتي مقـاطـعـة فـرنسـيـة، سـياسـيا، وعسـكريـا،  (4

تلـوح  في اوسـاط  بعـض  alienationواقتصـاديـا، وثقـافيـا، وغـدت مظـاهـر االسـتالب 
ل الطبقـة السـياسـيـة والفكـريـة آنذاك، وذلك قبـل ان يجتـاح البـالد المـد الوطني وتنـا

 .سـنـة 69،  بعـد اسـتعمـار   فرنسي دام 4611جيبوتي استقـاللهـا في عـام 
 British“الصـومـال البريطاني"نشـرت السـلطـات االسـتعمـاريـة البـريطـانيـة فـى  (7

Somaliland  " الثقـافـة البـريطـانيـة، واللغـة االنجلـيزيـة، واالدارة البـريطـانيـة، واعتمـدت
الـخ وسـادت هـذه السـياسـة منـذ  عـام  ... ـال عـلـى  النمـط  البـريطـانـي دسـتور مفـص

 .4691لغـايـة  سـنـة  4881
فـرضـت السـلطـات االسـتعمـاريـة  ،"Somalia Italiana" "الصـومال االيطـالـي"وفى  (9

سـنـة  أي  مـن  14ولغـتهـا، وادارتهـا، ودسـتـورهـا وذلك علـى مـدى   االيـطـاليـة ثقـافتهـا،
 .4691الـى عـام  4886عـام 

وهـكـذا ومـع مـرور االيـام، وتعـاقـب االجيـال، تشـرب الجيـل الصومالي  الجـديـد الثقـافـة 
الصـومـال “في  والثقـافـة البـريـطانيـة ”شاطئ الصـومـال الفـرنسـي" في الفـرنسـيـة

 ".الصـومـال االيـطـالـي"والثقـافـة االيطـاليـة في  ”البـريطـانـي



أي المقـاطعـة " الصـومـال الكينـي"أي اقـليـم  اوغـاديـن، و ”الصـومـال االثيـوبـي“وبقـى 
في كـل  الحـدوديـة الشـماليـة بمعـزل عـن الحـيـاة السـياسـيـة، واالقتصـاديـة  والثقـافيـة ليس

الصـومـال “الصـومـاليـة االخـرى أي  اءمـن اثيـوبيـا وكينيـا وحسـب، وانمـا في بقيـة االجـز 
 ".الصـومـال االيطـالـي"، و"الصومال البـريطـانـي"و ،”الفـرنسـي

ومـع ذلك فـإن شـعـور هـؤالء النـاس بـانهـم صـومـاليـون ظـل قـويـا لعـقـود عـديـدة، ثـم 
السـابقـة والالحقـة،  بـات يتـراجـع الـى حـدمــا العتبـارات مختلـفـة منهـا اوضـاع الصـومـال

 .سـياسـات الـدول المعنيـة حيـال االقـليـات االثنيـة، وذلك بصـورة متفـاوتـة
 هـزيمـة ايطـاليـة وصحـوة وطنيـة صومالية

هـزمـت ايطـاليـا الفـاشـيـة في الحـرب الكـونيـة الثـانيـة علـى يـد جيـوش  4614في عـام 
اتفـاقيـة بـاريـس تنـازلـت ايطـاليـا عـن مسـتـعمـراتهـا وبمـوجـب  4611الحلفـاء، وفي عـام 

 .االفـريقيـة الثـالث، وهـى ليبيـا، وإرتـريـا، والصـومـال
 مـع نهـايـة الحرب العـالميـة الثـانيـة، بـدأ حلـم االســتقـالل يـراود مخيلـة الطبقـة السـياسـيـة

 .فـاف حـول مشـروع االسـتقـاللوالثقـافيـة التي اضحـت تعبئ سـواد النـاس لاللت
السـابق في مـدينـة مقـديشـو وفـى  ”الصـومـال االيطـالـي“فأسست القـوى الـوطنيـة في 

وكـانت تلك القـوى تمـثـل كـافـة شـرائـح " نـادى الشـباب الصـومـالـي" 4619مـايـو  49
" دى الشـباب الصومالينـا"تحـول اسـم  4611وفـى عـام . وقبـائـل المجتمـع الصـومـالـي

رابطـة الشـباب الصومالي وتمحـورت طـمـوحـاتـها السـياسـيـة في ثـالثـة بنـود "الـى 
 :اســاسـيـة وهـى

 تـوحيـد كـل الصـومـاليين (4
 .تـربيـة وتنميـة الشـباب علـى اسس عصـريـة وحضـاريـة  (7
 .جميـع ابنـاء الصـومـالكتـابـة اللغـة الصـومـاليـة بـإعتبـارهـا عـامـل تـوحيـد  (9



الصـومـال "وبنفـس المسـتوى،  فـإن  الحيـاة السـيـاسـيـة عـرفـت نشـاطـا  ملحـوظـا في 
الـرابطـة  الـوطنيـة "في  4654السـابق، قبل ان تـأخـذ اطارهـا في عـام " البـريطـانـي
 : التي حـددت اهـدافهـا في ثـالث نقـاط مبـدئيـة وهـى" الصـومـاليـة

 .اسـتقـالل  ووحـدة كـل ابنـاء الـصـومـال في اطـار سـياسـي  مـوحـد وواحـد (4

 .اعتمـاد اســتراتيجيـة التنميـة  السـياسـيـة، واالقتصـاديـة، واالجتمـاعيـة  (7

 .الكـف عـن اسـتخـدام القبيلـة كـسـالح  سـياسـي، او اقتصادي، أو اجتماعي (9
 تـذبـذب المـوقف البـريطـانـي

، وتخلـى ايطـاليـا عـن 4611قبـل بضعة اشـهر فقـط مـن مـؤتمـر بـاريـس في عـام 
    مســتعمـراتهـا االفـريقيـة، اقتـرح وزيـر خـارجيـة  بـريطانيـا  السـابق ارنسـت بـيفـن 

Ernest Bevin  جمـع شـتات االراضـي الصـومـاليـة  4619في الـرابـع مـن يـونيـو عـام
ولكـن  الـدول الكبرى الثـالث االخـرى  وقتـذاك أي . كيـان سـياسـي واحـدتحـت مظلـة 

الـواليـات المتحـدة  االميـركيـة،  واالتحـاد  السـوفيـاتـي السـابق،  وفـرنسـا رفضـت 
 .المقتـرح البـريطـانـي

ال في ومـن غـرائـب االمـور ان بـريطـانيـا التي طـالبـت بتـوحيـد جميـع اجـزاء  الصـومـ
التي كـانت تحكم ثـالثـة اجـزاء الصـومـال أي ما كان يعـرف  اطـار سـياسـي واحـد، هي

 :حينذاك  بـ
 ارض الصـومال البـريطـانـي (4
 اوغاديـن  (7
 المقـاطعـة الحـدوديـة الشـماليـة (9



شرعت بـريطـانيـا  نفسـهـا علـى تـرسـيخ تمـزيق اوصـال  الصـومـال عنـدمـا الحقـت  
 " 4699، وضمـت فـى عـام 4618رسـميـًا اقليـم اوغـاديـن الـى اثـيـوبيـا في عـام 

علما ان الجـزأيـن االخـريـن أي الصومال . الـى كينيـا" المقاطعـة الحـدوديـة  الشـماليـة
الفرنسي جيبوتي والصومال االيطالي الممتد من البونت الند لغاية الحدود الكينية 

 .، وكـانـا تحـت هيمنـة  فـرنسـا، وايطـاليـاالشمالية الشرقية
 

 الصـومـال واالمـم المتحـدة
ارسـلـت الـدول االربـع الكبـرى، أي الـواليـات المتحـدة  االميركيـة،  4618وفي عـام 

واالتحـاد السوفياتي السـابق، وفـرنسـا، وبـريطـانيـا بعثـة تمثـلهـم الى جميـع مستـعمـرات 
ريقيـة أي الصـومـال، وإرتـريـا، وليبيـا، وذلك بغيـة الـوقـوف علـى ارادة تلك ايطـاليـا االف

نقـول  مـن حيـث  المـبـدأ،  الن الـدول االربـع الكبـرى لـم . الشـعـوب مـن حيـث المبـدأ
تكـن في حقيقـة االمـر تهمهـا وبـالـدرجـة االولـى مسـألـة تصـفيـة او حـل ملـف 

يــا االفـريقيـة، بقـدر مـا كـانت تنطـلق مـن حسـابـاتهـا الخـاصـة، خـدمـة  مسـتعمـرات ايطـال
لطـمـوحـاتها السـياسـيـة، ومشـاريـعهـا الجيـو ـ اسـتراتيجيـة سـواء في شـمال افـريقيـا او في 

 . منطقـة القـرن االفريقـي
يـم أو باألحرى  تقـاسـم عـجـب اذا مـا فـشـلـت الـدول االربـع الكـبرى في تقسـ وعليه فـال

الكعكـة الليبيـة  بين االتحـاد السوفياتي، وفـرنسـا،  وبـريطـانيـا، وكـان ذلك مـن حسـن 
، علـى عكـس ارـتريـا حيـث 4654ديسمبر  71حـظ ليبيـا التي  نـالـت اسـتقـاللهـا في 

ووزنهـا الـدبلـوماسـي  ري نـزلـت الـواليـات المتحـدة االميركيـة بكـل ثقلهـا السـياسـي والعسك
واالقتصـادي، على الحلبـة السـياسـيـة عنـدمـا طـرح ملـف ارتـريـا في االمم المتحدة، 
ومـارسـت شـتى الـوان الضغـوطـات ومـررت طبخـة االتحـاد الفيدرالي السـمجـة بين 



ـابق جـان ، زاعمـة علـى لسـان وزيـر خـارجيتهـا الس4651إريتـريـا واثيـوبيـا في عام 
الـذى قـال وبـالحرف الـواحـد مقـولـتـه التـاريـخيـة  John foster Dullesفـوســر داالس 

في االعتبـار اراء الشـعب  مـن زاوية العـدالـة الخـالصـة يجـب االخـذ"الشـهيرة والوقحة 
ـات االرتـري، ولكـن المصالح االسـتراتيجيـة االميـركيـة في البحـر االحمر،  ومقتضي

هي  بأثيوبيا التي(  اي ارتريـا)االمـن والسـالم العـالميين يمليـان علينـا ربـط هـذا البـلـد 
وهـكـذا صـودر حق  الشعب االرتري في تقـريـر المصير، وزجت إرتـريـا " صـديقتنـا

 .4657مشؤوم مـع اثيـوبيـا في عـام  عنـوة الـى حظيرة اتحـاد فيدرالي
في االمم  في يـد الـدول االربـع الكـبرى صـاحبة  االمـر والنهـى وان مصـير الصـومـال

المتحـدة  سـابقـا وراهـنـا كـان في المنـزلـة بين المنـزلتـين  بين المصـير الليبـي والمصـير 
،  وإرتريا  ربـطت فيدراليا مع اثيـوبيا 4654االرتـري، أي ان ليبيـا  اسـتـقـلت في عـام 

حين ان الصـومـال  ظـل ولمـدة عشـر سـنـوات تحـت وصـايـة ، في 4657في عام  
 .4691ولغـاية عـام  4651االمـم المتحـدة ، مـن عام 

في هـذا الصـدد ان الـوصـايـة الـدوليـة كـانت قـاصـرة علـى  هو جـديـر بـالمـالحظـة ومـا
االمم المتحـدة، وال  وحـده، وان ال الـدول االربـع الكـبرى، وال ”الصـومـال  االيـطـالي"

بـريطـانيـا، وايطـاليـا، وفـرنسـا أي الـدول الثـالث المعنيـة بـالمـلـف الصـومـالـي واجـزائـه 
الخمسـة لـم تتـطـرق الـى  مصيـر بقيـة اجـزاء الصــومـال  لحسـابـات  مختلـفـة سـيتـم 

بتـاريـخ الصـومـال منـذ  الـوقـوف عنـدهـا الحقا عندما يتم تناول الفصل الثاني والخاص
ولغـايـة سـقـوط نظـام الـرئـيس الصومالي الـراحـل الجنرال  4691في عـام  االسـتقـالل

 .4664ينـاير   71دمحم سياد بري في 
 
 



 فصل االولالفصل ال
 اسـتقـالل البـالد وبداية المتاعب

، وفـى 4691يـونيـو  79اسـتقـاللـه عـن بـريطـانيـا في " ارض الصـومـال البـريطـاني"نـال 
اسـتقـاللـه بعـد نهـايـة  عقـد " الصـومـال االيطـالي"حـصـل  4691الفـاتح مـن يـوليـو عـام 

كـامل مـن وصـايـة االمم المتحـدة عليـه بمـوجب اتفـاق ابـرم بين الـدول االربـع الكـبرى، 
 .كمـا تمــت االشـارة الـى ذلك فـى الحلقـة السـابقـة

مـع انـدمـاج " الصـومـال اإليطالي"الصـومـاليـون قيـادة وشـعـبـا ان يتـزامـن اســتقـالل واراد 
، وهـذا مـا حصل بـالفعـل  في "الصـومـال اإليطالي"مـع " ارض الصـومـال البـريطـانـي"
وقيـام " الصـومـال اإليطالي"حيـث  تـم اعـالن في آن واحـد اســتـقالل   4691يـوليـو  4

 .مهـوريـة الصـومـاليـةالج
فـالـوحـدة بين شطري الصـومـال  الشـمالـي والجنـوبـي قـامت في خـالل اقـل مـن اسـبـوع 

فيـه الكفـايـة، بقـدر مـا  قـامت  واحـد، وهـذا يعنـى فيما يعنى بـانهـا لـم تكـن مـدروسـة بمـا
في  القيـادات السـياسـيـةعلـى رغبـة، وعـاطفـة، ومشـاعـر، سـواد النـاس، وطمـوحـات 

 . ومقـديشـو عـاصمـة الجنـوب علـى حـد السـواء" ارض الصـومـال"هـرغيـسـا عـاصمـة 
غـرو اذا بـدأت المشـاكل تلـوح، او باألحرى تخيـم بسـحبهـا الـداكنـة قبـل ان   وعليـه فـال

وقيـام دولـة الـوحـدة  بعيدي اسـتقـالل الشـمال والجنـوب،  تنتهـى فـرحـة الشـعب الصومالي
 .أي الجمهـوريـة الصـومـاليـة، وعـاصمتهـا  مقـديشـو

ولـم يكـن باألمر الغـريب او المـدهـش للمـراقـب السـياسـي ان تبـدأ الجمهـوريـة 
الصـومـاليـة بـدايـة متعـثـرة، ولـو كان حصـل العكـس حقـا ألثار اسـتغـراب غيـر طـرف، 

ت المتعـددة االوجـه، والمتنـوعـة االبـعـاد بين شـطري البـالد، أي وذلك بحكـم الخـالفـا
 ". ارض الصـومـال  البـريطـانـي"و " الصـومـال االيطـالـي"



ففي الحلقـة االولـى تـم التنـويـه الـى سـيادة الثـقـافـة، واالدارة، ونمـط الحيـاة والحكـم، 
ـة في الشـطر الشمالي مـن الصـومـال، في حيـن والـدسـتور البـريطـانـي، واللغـة االنجليـزي

في  السـيـاسـيـة، والـدسـتور، واللغـة االيطـاليـة كـانت تسـود الثقـافـة، واالدارة، ونمـط الحيـاة
 . الشـطـر الجنـوبـي مـن البـالد

اخـتالف الثقـل القبائلي    وال يقـتصـر الخـالف عنـد هـذا الحـد، وال بـد مـن االشـارة الـى
 . بين شطري  البـالد، حتـى تكتمـل الصـورة لـدى القارئ 

ففي الشـطر الشمالي تشـكل القـبائـل االسحـاقيـة الغـالبيـة السـاحقـة مقـارنـة مـع بعـض 
، أي الـدولبـاهنتـي "ارض الصـومـال"المـتـواجـدة فـى Dirقبـائـل الـدارود والـديـر

Dolabhante والـورسـنغـلـي ،Warsangale والغـدابـورسـي ،Gadaboursi ،
تـوجـد  قبـائـل تشـكل غـالبيـة كبيـرة، بـل  ،  بينمـا فـى الشـطـر الجنـوبـى الIssaوالعيسـى 

 : ان ثـالث وحـدات اتنيـة كبيـرة تتقـاسـم النفـوذ  بصـورة  او اخـرى، وهى
  Hawiyeالهـويـة (4
 Darodالـدارود (7
 Rahnaweinالـرحـانـويـن (9

وان القبـائـل الصـومـاليـة  الكبيرة منهـا والصغيـرة  لهـا اشـكاليـاتهـا الخـاصـة والعـامـة، 
الخـاص بـالخـريطـة القبـائـليـة  سـيتم تنـاولـه بصـورة مـوسـعـة في الجزء وهـذا مـا

 .الصـومـاليـة
 

 مآخذ  الشمـال  علـى الجنـوب
الشـماليـون علـى الجنـوبيين، ويعتبرونهـا بمثـابـة اسـباب  - عـديـدة يسـجلهـا هنـاك مآخذ



ومـبررات، ودوافـع اتخـاذهـم قـرار الـوحـدة االنـدمـاجيـة الفـوريـة القـائمـة علـى العـاطـفـة 
 .اكثر مـن ارتكـازهـا علـى دراسـة

 : وابـز واهـم تلك المـآخـذ هـي
رئـاسـة   الجمهـوريـة، : المـراكـز الحسـاسـة في مـرافـق الـدولـة هيمنـة الجنـوب علـى كـل(4

قيـادة الجيـش، رئـاسـة االجهـزة االمنيـة، سـيطـرة ابنـاء الجنـوب علـى غـالبيـة المقـاعـد 
 .البـرلمـانيـة

واألقاليم تـوظيـف جـل امكـانيـة الـدولـة في تطـويـر مـدينـة مقـديشـو، وتنميـة كـل المـدن (7
 .الجنـوبيـة، واهمـال مـدن الشـمال، وتهميـش االقـاليـم  الشـماليـة

شـيـوع اسـلـوب الـرشـاوي، واالختـالسـات، ووجـود مـافيــا صـومـاليـة علـى نمـط مصـغـر (9
الممـاحكـة بين النخبـة السـياسـيـة  وهـذه المسـألـة تعكـس درجـة. للمـافيـا االيطـاليـة

 .، إذا ما جاز التعبير"المـأطلـنـة"والصفـوة السـياسـيـة الجنـوبيـة " المـبرطنـة" الشماليـة
علـى كـل حـال، فـإن هـذه االسـباب وغيـرهـا ادت في المحصلـة الختـاميـة  الـى تلبيـد 

في  51الجـو بين شطري البـالد بغيـوم حـالكـة، تـرجمـت في بادئ االمـر بتصـويـت 
، 4694الجـديـد في  يـونيـو عـام  ـاء الشمـال ضـد مسـودة الدسـتـورالمـئـة مـن ابن

يـراعـي خصـائـص  بـإعتبـاره تمـت صيـاغتـه بمـا يـرجـح كفـة الجنـوب علـى الشـمـال، وال
 .كـل شـطـر مـن البـالد في اطـار الـوحـدة

السـياسـيـة بين ابنـاء  تتعقـد، والعـالقـات ومـع مضـى االيـام، غـدت االمـور وحـدة البـالد
شطري البـالد تشـهـد تـدهـور ملحـوظـا، هـذا ممـا شـكل مـقـدمـة لمحـاولـة انقـالبيـة 

مجمـوعـة ضبـاط  4694انفصـاليـة فـاشـلـة، قـام بهـا في العـاشـر مـن ديسـمبر عـام 
 . شـماليين

 



 مشـاكل داخـليـة ومـتـاعـب خـارجيـة
ة التي تعـاقبـت علـى الحكـم في مقـديشـو االولـى بـرئـاسـة آدم الحكـومـات الصـومـاليـ

عبـدالـرشـيـد . ، والثـانيـة بـزعـامـة د4691الـى عـام  4691عبـدهللا عثمـان  مـن عـام  
، 4696الى عـام  4691في عـام  Abdirashid Ali Sharmarkeكـير علـى شـارمـا

 4696بقيـادة الجنـرال محمـد سـياد بـرى مـن عـام  -والثـالثـة واالخيـرة حتـى اشـعـار آخـر
 اعمـاق ، قـامـت بـإصـالحـات بـدرجـات متفـاوتـة لـم تتغلـغـل الـى اعمـق4664ولحـد سـنـة 

فعـلـى مـدى  .البنيـة النفسـيـة، واالجتمـاعيـة، واالقتصـاديـة والسـياسـيـة والصـومـاليـة
تفـاقمـت المشـاكل السـيـاسـيـة، (  4664- 4691)الصـومـالاسـتقـالل  مـن سـنـة94

واالقتصـاديـة، واالجتمـاعيـة، وهـذا لـم يكـن بمعـزل عـن مشـاكل الصـومـال  مـع كـل 
الـدول  المجـاور لهـا، بـالعكـس فـإن المشـاكل الـداخليـة انعكـسـت علـى المتـاعـب 

 .ضـات الصـومـاليـة  الـداخليـة حـدةالخـارجيـة والتي بـدورهـا زادت التنـاق
 

 (2621-2620)الحكـومـة االولـى 
في الـوقت التي كـانت تـواجـه الجمهـوريـة الصـومـاليـة ومنـذ والدتهـا في الفـاتح مـن 

رفعـت علمـا ازرق  عـدة مصـاعـب داخليـة التي نـوه اليهـا، فـإنهـا 4691يـوليـو عـام 
ة الـرأس للـداللـة والتأكيد علـى اجـزاء الصـومـال الخمسـة تتـوسـطه نجمـة خمـاسـيـ

الفـرنسـي، والصـومـال  والصـومـال الصـومــال االيطـالي، وارض الصـومـال الـبريطـاني،)
والعمـل علـى جمـع شــتات هـذه االجـزاء في اطـار كيـان  (  االثيـوبي، والصـومـال الكينـي

 ".ـاليـا  الكبـرى صـوم"سـياسـي واحـد يعـرف بـ
فحكـومـة ادم عبـداللـه عثمـان، وقبـل ان تقـوم بـأي خطـوة يـذكـر بـاتجـاه االجـزاء  

الصـومـاليـة االخـرى التي ادرجتهـا ضمـن حـدودهـا التـاريخيـة السـياسـيـة، وجـدت نفسـهـا 



وإقليم " ، "فـرنسـيالشاطئ الـصـومالـي ال"وسـط دوامـة حـالـة غليـان سـياسـي في كـل مـن 
كـان الـزعـيم " ساحل الصـومـال الفـرنسـي"ففي  ".منطقـة الحـدود الشمـاليـة"، و"اوغـاديـن

يطـالـب وينـاضـل في سـبيل   Mohamed Harbiالسـياسـي  الصـومــالـي محمـد حـربـي 
الـداخليـة، ،  بهـدف تقـويـة عـرى وحـدتـه 4658اسـتقـالل  ذلك الجـزء بـدءًا مـن عـام 

وتعـزيـز مقـومـاته االقتصـاديـة،  بهـدف الـدخـول في وحـدة انـدمـاجيـة مـع شطري 
بعـد ( الصـومـال االيطـالـي، وارض الصـومـال البـريطـاني) الصـومال االخـرين 

اسـتقـاللهمـا مبـاشـرة بعـد نهـايـة الـوصـايـة  الـدوليـة  علـى الشـطر  الجنوبي  فـى عـام 
4691. 

احـد القـادة السـياسـيين الـذين كـانـوا يعمـلـون بـدأب مـن اجـل قيـام  وكـان دمحم حـربـي
ان  محمـد Ali Coubba ويقـول  الكـاتب الجيبوتي علـى كـوبـا "  صـومـاليـا الكـبرى "

فيـه في حـربـى اخطـر مـن قبـل السـلطـات الفـرنسـيـة االسـتعمـاريـة بـأنـه غيـر مـرغـوب 
 الـى ان يغـادر الـى الصـومـال فـاضطـر" ساحل  الصـومال الفـرنسـي"عقـر بـالده أي 

في حـادث طائرة في اعماق البحر  4691قبـل ان يمـوت فـى عـام  4658في عـام 
ولم يقتنع الجيـبـوتيون بـروايـة حـادث الطـائـرة، وانهـم يتهمـون اجهـزة  .االبيـض المـتوسـط

والهـدف واضـح مـن وراء ذلك، أي اغتيال صـاحـب . بـارات الفـرنسـيـة بـإغتيـالـهاالسـتخ
 .المشـروع، إلجهاض المشـروع ذاتـه  في مهـده

الصـومـال "او مـا يطلق عليـه الصـومـاليـون " المنطقـة الحـدوديـة الشـماليـة"وشـهـدت 
ت  في خـاتمـة المـطـاف  في والدة نشـاطـات سـياسـيـة مـوسـعـة ومكثفـة، تجـسـد" الكيـني

 : ثـالث حـركـات سـيـاسـيـة وهـى
 حـزب الشـعب التقدمي للمحـافظـة الشـماليـة  (4

Northern Province People’s Progressive Party (N.P.P.P.P) 



 الحزب  الـديمـقـراطـي للحـدود الـشـمـاليـة(7
Northern Frontier  Democratic  Party (N.F.D.P) 

 الوطني للمحـافظـة الشـمـاليـة االتحـاد  الشعبي(9
Northern Province People’s National Union (N.P.P.N.U)    

منطقـة  الحـدود "علمـا ان هـذه االحـزاب كـانت تنــادى، وتنـاضـل  في سـبيل انـدمـاج 
الحكـومـة الصـومـاليـة ومـن نـاحيتهـا، فـإن . في اطـار الجمهـوريـة الصـومـاليـة" الشـمـاليـة

، يـرحـب بـوحـدة 4694اعتمـدت قـرارًا عبـر البـرلمـان  الصـومـالـي في نـوفمـبر عـام 
وقـرار البـرلمـان الصومالي كـان . مـع الجمهـوريـة الصـومـاليـة" منطقـة الحـدود الشـمـاليـة"

، ذلك الـوعـد  الـذى 4694 في عـام يتمـشـى مـع وعـد بـريطـانيـا للحكـومـة الصـومـاليـة
حق تقـريـر المصـير، لكـى يختـاروا " منطقـة الحـدود الشـمـاليـة"يقـضى بـإعطـاء سـكـان 

بمـلء ارادتهـم، ومحـض رغبتـهـم، مـا اذا كـانـوا يريـدون البقـاء في اطـار الـدولـة الكينيـة 
حـق الصـومـال بـركـب دول  او االلتحـاق بـالجمهـوريـة الصـومـاليـة، بشـرط  ان يلت

 .مجمـوعـة  الكـومنـويلـث
ـن محـايـديـن يتحـت اشـراف قـانـوني 4697وجـرى بـالفعـل االسـتفتــاء في عـام 

" المنطقـة الحـدوديـة الشـمـاليـة "بـريطـانيـين، ونيجـيريين، وكـنـدييـن، وصـوت ابـنـاء 
ولكـن ووفقا  .ـى الجمهـوريـة الصـومـاليـةفي المائـة لصالح االنضمـام ال 8961بنسـبـة 

عليها المؤلف مـن الـدبـلـومـاسـي والسـياسـي الصومالي الراحل  للمعلـومـات التي حصل
،  فإن الطـرف الصــومـالـي لـم يلتـزم بـالشـرط 4661في عام  محمـد سـعيـد سـمنتـر

، ورئـيس  وزراء  ايطـاليـا  وقـرر الـرئيس  الصومالي آدم عبـداللـه عثمـان. البريطاني
ورهـط مـن طبقـة المثقفـين الصـومـاليين  Antonio Segniانطـونيـو سـيغنـى 

هـذا ممـا اثـار . المتـأطلنين، بقـاء الصـومـال  ضمـن حظـيرة النـاطقيـن  باإليطالية



نجـاح مـؤتمـر  حفيظة بـريطـانيـا، وجعلها توظـف كـل طـاقـاتهـا وامكـانيتهـا للحيـلـولـة دون 
، والـذى شـاركـت  فيـه كـل مـن ايطـاليـا، وبريطـانيـا، 4699رومـا  المنعقـد في عـام 

 ". منطقـة الحـدود الشـماليـة»وكينيـا، والصـومال، للبـت في مصير 
اخفـاق مـؤتمـر رومـا، اعلـن وزيـر المسـتعمـرات   وبعـد مـرور اسـبـوعيـن فقـط علـى

منطقـة الحـدود "ومـن طـرف واحد، ان  Ducan Sandysدوكـان سـانـديس  البـريطـانيـة
غـدت منـذ ذلك أي يـوم اعـالن تصـريحـه، المحـافظـة السـابعـة في اطـار  " الشـماليـة

 .الـدولـة الكينيـة
 

 اوغـــــاديـن
لمشـروع   4619يـونيـو عـام  41اثـارة وزيـر خـارجيـة بـريطـانيـا، ارنسـت بيفـن في  ان

تـوحيـد اجـزاء  الصـومـال المبعـثـرة  في كيـان سـياسـي واحـد، اعطـى شـحنـة معنـويـة 
قـويـة للقبـائـل الصـومـاليـة في اقـليـم اوغـاديـن، والمـالحظ ان هـذا التصـريـح اتـى قبـل  

يـا، أي في عـام سـنـتين مـن الحـاق بـريطـانيـا رسـميـا لهـذا االقـليـم الصومالي بـأثيـوب
4618. 

ويـذكـر بـان السـلطـات االثـيـوبيـة وقـتـذاك لـم تكـن ابـدًا مطمئنـة علـى تطـورات االحـداث 
في اقليـم اوغــاديـن، والتي كـانت تتصـاعـد بـوتيـرة سـريـعـة، هـذا ممـا اجبـر  االمبـراطـور 

وااللتقـاء بسـكان االقليـم، والقـاء ، 4659هيـلـي ســالسـي للـذهـاب الـى هنـاك  في عـام 
تـوجـد روابـط  اخـويــة قـائمـة علـى المـودة والثقـة  بينكـم وبيـن : "كلمـة قـال فيـهـا

واعطينـا التعليـمات لبناء المـدارس لتعليـم ابـنـائكم خـدمـة لبـلـدهـم، وألنفسهم، . اخـوانكـم
تكون هـذه المـدارس قـاصـرة علـى التعليـم وحـده، ولـدينـا رغبـة عـارمـة ان ال . ولـذويـهـم



بـل ان تكـون بمثـابـة جسـر تفـاهـم، وتعـاون بين السـلطـات  العسـكريـة والشـرطـة وسـكان 
 "الـخ...هـذا االقـليـم  الـذى يشـكل جـزءًا مـن االسـرة الكبيرة  في االمـبراطـوريـة االثـيـوبيـة

ن خطـاب االمبـراطـور هيـلـي سـالسـي لـم يثمـر عـن النتـائـج وكـل القـرائـن تـؤكـد بـأ
الصـومـال " و"  ارض الصـومـال البـريطـانـي"المتوخاة منـه، بـدليـل ان اسـتقـالل 

، اشـعل حمـاس 4691، وقيـام دولـة الـوحـدة الصـومـالـيـة في اول يـوليـو عـام "االيطـالـي
يـم اوغـاديـن التي عـبرت عـن نيتهـا القـويـة في االلتحـاق القبـائـل الصـومـاليـة في اقـل
وتجـسـدت رغبـة سـكان اقـليم اوغـاديـن " صـومـاليـا الكـبرى "بمسـيرة بنـاء او اعـادة بنـاء 

 Western Somali   "  جبهـة تحـريـر الصـومـال الغـربـي"السـياسـيـة في ميـالد 
Liberation Front (W.S.L.F)  وابـدت حكـومـة مقـديـشـو تجـاوبـًا . 4699عـام

ايجـابيـا مـع رغبـات، وطمـوحـات، وتطلعـات سـكان اقـليـم اوغـاديـن، هـذا مما اثـار ثـائـرة 
الحكـومـة االمـبراطـوريـة االثـيـوبيـة، وادى الى تـوتـر العـالقـة بين االمبـراطـوريـة 

وتسـبب في انـدالع اشـتبـاكـات  في منـاطـق  االثـيـوبيـة والجمهـوريـة الصـومـاليـة، 
 .4691، وفـى فبـرايـر عـام 4699في اكتـوبـر عـام  الحـدود المشـتركـة

 
 (2626-2621)الثـانيـة  الحكـومـة

كـان رئـيس وزراء الصـومـال فـى الحكـومـة االولـى ، ورئـيس الـدولـة في الحكـومـة 
يقـول لمـن يـريـد  Abdirashid Ali Sharmarkeالثـانيـة عبـدالـرشـيـد علـى شـارمـارك 

بـأن مأساة الصـومـال تكمـن في ان الـدول التي نـريـد اقـامـة عـالقـات بنـاءة : "سـماعـه
قـة معهـا، ليسـت فقـط بـالـدول المجـاورة كغـيرهـا، ان جيـراننـا هـم اهلنـا ومتنـاسـ

وهـم . حـدوديـة قـسـريـة" تـرتيبـات"الصـومـاليين التي زورت هـويتهـم علـى ضـوء 
في نـفـس االرض المقسـمـة بصـورة  يمـارسـون نـفـس النشـاط االقتصـادي الـرعـوى 



اللغـة، ويعتنقـون نفـس الـديـانـة، وال يختلـفـون سـواء عـن  اصطـناعيـة، ويتحـدثـون نفـس
ويتـسـاءل الـرئـيس شـارمـارك ..."  بقيـة سـكان الصـومـال في  ثقـافتـهـم او عـاداتـهـم

: ويـرد  بنفسـه علـى سـؤالـه  بـالقـول"  كيـف نستطـيـع اعتبـار اخـواننـا اجـانـب؟"بمـرارة 
وان الخطـوة االولـى  في هـذا االتجـاه تمت في . جـامحـة في الـوحـدةلـدينـا جميعا رغبـة "

بقـدر مـا " الحاقي"، او "توسعي"او " اسـتعمـاري "وهـذه الخطـوة ليـست بعمـل . 4691
مسـاهمـة ايجـابيـة في عمليـة السـالم  والـوحـدة  في افـريقيـا، وبـات تطبيقـهـا ممكنـا  هي

نحـن : "علـى شـارمـارك قـولـه الـرشـيـد عبـد وتـابـع" المصـيـر بفضـل مبـدأ حق تقـريـر
ملتـزميـن بـالمـادة السـادسـة مـن دسـتورنـا،  والتي تنص علـى ان نعمـل بكـل السـبل 

 ." الشـرعيـة والسـلميـة لتـوحيـد األراضي الصـومـاليـة
شـروع اقـامـة دولـة هـذا المـوقـف الصومالي الـرسـمـي الـواضـح والصـريـح مـن م

مـن شـتات اجـزاء الـصـومـال، دفـع اثيـوبيـا وكينيـا باللجوء الى " صــومـاليـا الكبـرى "
منظمـة  الـوحـدة االفـريقيـة، وبمطـالبـة الصـومـال  بـإحتـرام ميثـاقهـا بـإعتبـاره عضـوًا 

ن ميـثـاق منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة  والمعـلـوم ان البنـد  الـثـالـث الفقـرة الثـالثـة مـ .فيـهـا
ينص بـإحتـرام الحـدود المـوروثـة عــن االسـتعمـار، وبـعـدم  المسـاس بهـا، وهـذا مـا اكـده 

في اجتمـاعـهـم المنعقـد بـالقـاهـرة مـن  رؤوسـاء الـدول  االعضـاء في المنظمـة القـاريـة
 .4691يـوليـو  74الـى  41

لحكـومـة الصـومـاليـة  عبثـًا اقنـاع قـادة منظمـة الـوحـدة  االفـريقيـة  بعـدالـة  ولقد حـاولــت ا
 .ومشـروعيـة سـياسـتهـا الـراميـة لجمـع  كـل ابنـاء  الصـومـال في كيـان سيأسى واحـد

وفـى ظـل هـذه الظـروف وتلك المعطيات، فـإن الحكـومـة االثـيـوبيـة والكينية حولتا 
السـياسـيـة مـع الحكـومـة  الصـوماليـة الـى معـركـة بين منظمـة الـوحـدة  معـركتهمـا

لجملـة هـذه .  االفـريقيـة ونظـام مقـديشـو الـذى وجـد نفـسـه في عـزلـة افـريقيـة مـطبـقـة



العـوامـل  تـراجـع الـرئـيس  عبـدالـرشـيـد شـارمـارك عـن بـرنـامجـه السـياسـي السـابق، 
واوفـد رئيس وزرائـه، محمـد ابـراهيـم عقـال " صـومـاليـا الكـبرى "بـإقـامـة  دولـة   والقاضي

Mohamed Ibrahim Igal (رئـيس ارض الصـومـال السابق)في مـؤتمـر  اروشـا ، 

Arusha والـذى حضـره  كـل مـن الـرئيـس  التنـزانـى جـوليـس 4691تنـزانيـا في عـام ب ،
،  Jomo Kenyatta، والـرئـيس الـكينـي جـومـو كنيـاتـا Julius Nyerereنيـريـري 

، وابــرم اتفـاق بمـوجبـه تنـازل Keneth Kaundaوالـرئـيس الـزامبي كينث كـاونـدا 
الصـومـال رسـميـا وألول مـرة عبـر تـاريخـــه ، عـن مطالبتـه  بحـق  تـقـريـر المصـير 

  "ماليـةالمنطقـة الحـدودية الشـ"لسـكـان  
هـذا االتفـاق  اعتبره  القـادة األفـارقـة قـرارًا  حكيمـا يبعـد شـبح الحـرب  بين الـدولــتين   
االفـريقيتـين  المتجاورتـين، وعـودة الصـومـال  الـى نص وروح ميثـاق منظمـة الـوحـدة  

الصـومـاليـة، وفـى ولكـن عـددًا كبيرًا  مـن الصـومـاليين  في الجمـهـوريـة . االفـريقيـة
التي صـوت سـكانهـا قبـل اربـع سـنـوات، أي في عـام "  المنطقـة الحـدوديـة الشـماليـة"

لصـالح االنضمـام الـى الصـومـال، اعـتبروا ذلك االتفـاق  بمثـابـة  طعنـة قـاتـلـة  4699
يـه عن ذلك االقـليم بتخل"  صـومـاليـا الكـبرى "سـددهـا نظـام الـرئـيس شـارمـارك لمشـروع 

تـابعـا "  ساحل الصـومـال الفـرنسـي"الـذى  كـان الصـومـال يطـالب بــه  وبـإعتبـاره لـ
 .لفـرنسـا، وان اســتقـاللــه سـيتم مـن خـالل منـاقشـات بين الجيبـوتيين والفـرنسـيين
السـياسـيـة   هـذه االوضـاع السـياسـيـة الخـارجيـة انعكـسـت سـلبيـا علـى السـاحـة

الصـومـاليـة الـداخليـة التي كـانت باألساس تعـانـى مـن حـالـة تـردى الظـروف 
-االقـتصـاديـة، وسـيادة الفسـاد االداري، واالنفـالت األمني، وقيـام احـزاب سـياسـيـة

في غمـرة الخطـوات . حـزبـا 81قبـائـليـة مـن دون ضـابـط وال رادع بلـغ عـددهـا زهـاء 
اغتيـال الـرئـيس  4696اكتـوبـر عـام  45السـياسـيـة االخـيرة، وزحمـة احـداثهـا، تـم في 



الصـومـالـي عبـدالرشـيـد علـى شــارمـارك علـى يـد احـد اعضـاء الشـرطـة القـائمـة 
 .بحـراســـته

لـم يصـدق  وقيـل وقتـذاك بعـدم وجـود ثمـة دوافـع سـياسـيـة وراء الحـادث، ولكـن احـدًا  
الحـدث، في سـياق تطـورات االحـداث   ـ ذلك، السـيما اذا  مـا وضـع هـذا  الحـادث

والالحقـة والتي تمثـلـت في (   والتي  نـوهنـا اليهـا)السـياسـيـة  الصـومـاليـة  الســابقـة  
م  وجـود فـراغ سـياسـي في قمـة هـرم الدولـة في ظـل سـيادة حـالـة الفـوضـى وعـد

االســتقـرار في جميـع مـرافـق الحيـاة السـياسـيـة منهـا، واالقـتصـاديـة، واالجتمـاعيـة، 
 .والعسـكـريـة، واالمنيـة

 
 (2662-2626)الحكـومـة الثـالثـة 

بعـد مـرور اسـبـوع واحـد علـى اغتيــال شـارمـارك، تـولـى السـلـطـة في مقـديشـو الجنـرال 
، وذلك علـى رأس مجمـوعـة  ضبـاط قـامـوا 4696اكتـوبـر  74فـى محمـد سـياد بـرى  

واعتمـد . عضـواً  75المـؤلـف مـن " المجلـس الثوري "عسكري، وشـكلـوا  بـإنقـالب
رسـميـة للبـالد، والغـوا كـل االحـزاب التي  اللينينيـة كـايـديـولـوجيـة-االنقـالبيـون المـاركسـيـة

 .قبـائـليـة، وحلـوا الجمعيـة الـوطنـيـة، والمحكمـة العليـاكـانت قـائمـة علـى اسس 
وحـدد قـادة انقـالب اكتـوبـر بقيـادة الـرئـيس محمـد سـياد بـرى سـياسـتهـم الـداخـليـة 

 :رقـم واحـد علـى  الصـورة التـاليـة" ميثـاق  الثـورة"والخـارجيـة في 
 :الـى " تهـدف سـياسـتنـا الـداخليـة"

 .اقـامـة مجتمـع  تسـوده العـدالـة االجتمـاعيـةـ  4

الصـومـال  ـ وضـع سـياســة اقتصـاديـة تنمـويـة تسـعـى الختصـار مسـيرة تقـدم 7
 . اقتصـاديـا



ـمحـاربـة كـل الـوان الفسـاد، واحـالل االنضبـاط مكـان االنفـالت في شــتى مـرافـق   9
 .الحيـاة الخـاصـة والعـامـة

 .ـروع في كتـابـة اللغـة الصـومـاليـة، بـإعتبـارها احـدى  اعمـدة الكيـان الصـومـاليالش.  4

محـاربـة االميـة، والقضـاء عليهـا كمـقـدمـة  لـرفـع مســتوى  المجتمـع، وتطـويـر ارثـه  .  5
 .الثـقـافـي،  والفكـري 

 .الغـاء جميـع االحـزاب السـياسـيـة.  6

 .ت شـعبيـة حـرة ونـزيهـةتنظـيم انتخـابـا.  7

 : الخـارجيـة  تتلخـص في ســـتة مبـادئ وهـى"  ثـوار  اكتـوبـر"وسـياسـة 
 .الـوقـوف بجـانـب حـركـات التحـريـر  الـوطنيـة: اوالا 

 .محـاربـة االسـتعمـار القـديـم والجـديـد، ومنـاهـضـة االمبـريـاليـة العـالميـة: ثـانيـاا 
 . في سـبيل وحـدة االمـة الصـومـاليـةالنضـال : ثـالثـا
 . االقـرار بمـبـدأ التعـايـش السـلمـي بين الشـعـوب: رابعـاا 

 .االلتـزام بـالحيـاد  االيجـابـي :خـامسـاا 
(  4696قبـل اكتـوبـر )احتـرام كـل المعـاهـدات الـدوليـة التي ابـرمتهـا :  سادساا 

 .الجمهـوريـة الصـومـاليـة
بعـض القضـايـا االيـديـولـوجيـة، والسـياسـيـة، واالقتصـاديـة،  7رقـم " ميثـاق الثـورة"وعـالج 

 :في ثمـانـي  نقـاط وهـى
 .هي االشـتراكيـة العلميـة" ثـورة اكتـوبـر"االشــتراكيـة التي تـؤمـن بهـا [4
 .االشــتراكيـة الصـومـاليـة سـتقـوم علـى خصـائـص البـالد[ 2



عقـيـدة شـعب الصـومـال، هـذا مـن الحـرص دون ان تكـون اداة في يـد القـوى  سـتحـترم[9
 "الثـورة والـوحـدة الـوطنيـة"التآمر علـى  الـرجعيـة التي لــن تتلكـأ في

 . لـن يتـم التـعـرض للملكيـة الخـاصـة، ولـن يسـمح بـإســتغـالل االنسـان ألخيه االنسـان[4
 .للقـطـاع العـام والتعـاونـي ســتعطـى االولـويـة[ 5

 .تعـزيـز وتـرسـيخ مـقـومـات الـوحـدة الـوطنيـة[ 9

 .الحـرص علـى سـيادة العـدالـة، والمسـاواة في جميـع المـرافـق[7

 .الـذود عـن الثـورة واهـدافهـا  مـن القـوى الـرجعيـة المتـربصـة بهـا[ 8
كتـوبـر، شـهـد الصـومـال تحـوالت نـوعيـة في وفـى السـنـوات االولـى مـن عمـر انقـالب ا

المجـال السـياسـي، واالجتمـاعـي،  واالقتصـادي، والثقافي، ولكـن  المتـاعـب بـدأت 
جهـاز "تظهـر عنـدمـا شـرعـت الـدولـة في احتكـار الحـيـاة  االقتصـاديـة، وتعتمـد علـى 

، اكثـر مـن اعتمـادهـا  National Security Service (N.S.S)"  االمـن الوطني
للحزب االشـــتراكـي  التعبية علـى القـاعـدة الجمـاهيريـة، والسـلطـة السـياسـيـة، والقـدرة على

أي بعـد مضـي  4619الـذى اعلـن رسـميـا عـن تـأسـيسـه في عـام " الثـوري الصـومالـي
الصـومـالـي حيـنـذاك يحظـى ، وكـان النظـام  4696علـى انقـالب اكتـوبـر  سـبـع سـنـوات

 .بـدعـم غيـر محـدد وفـى جميـع  المجـاالت مـن قبـل االتحـاد السـوفيـاتـي  السـابـق
ويـذكـر بـأن مـوسـكـو اعـدت وقتـذاك مشـروع قيـام نظـام كونفدرالي  يجمـع بين كل  مـن 

وتـولـى الـرئـيس (. الشـتراكـيا)والصـومـال ( الـدرقيـة)اليـمـن  الجنوبي السـابق،  واثيـوبيـا 
الكـوبـي فيـدل كـاســترو مهمـة التسـويق للمشـروع السـوفيـاتـي في جنـوب حـوض البحـر 

ة، منها، تشـبث \عديد وفشـل المشـروع ألسباب. 4619االحمـر في مـارس عـام 



الـدخـول في أي الصـومـال بـإيجـاد حـل عـادل لمسـألـة اقـليـم اوغـادين، قبـل التفكـير في 
 .مشـروع  كونفدرالي مـع اثـيـوبيـا

  
 حـرب اوغـاديـن وتحـول الحلفـاء

في حـربهـا ضـد قـوات "  جبهـة تحـريـر الصـومـال الغـربـي"عـوضـا عـن االكتفـاء بـدعـم 
الـرئـيس نظـام الـديكتـاتـور المخـلـوع  الكـولـونيـل منجـسـتـو هيـلـى مـاريـام، فـإن نظـام 

الصـومـالـي الـراحـل محمـد سـياد بـرى،  تـورط مبـاشـرة في حـرب اوغاديـن في يـوليـو 
بـواسـطـة بعـض وحـداتـه النظـامـيـة، واســتطـاع ان يسـتـولـي علـى السـواد  4611عـام 

مـن اعـادة  االعظـم مـن اقـليـم اوغـاديـن، بحكـم ان القـوات االثيـوبيـة  لـم تكـن قـد فـرغـت
حـالـة ال يحسد عليهـا في السـاحـة  تـرتيـب اوضـاعهـا الـداخليـة، هـذا عالوة علـى وجـود

االرتـريـة، حيث ان قـوات الثـورة االرتـريـة كـانت تتقـدم بصـورة  حثيثـة الـى كـل  المـدن 
 .االرتـريـة الكبيرة والصغـيرة

االذعـان واالمتثـال لتعليمـات " الصـومـالي الحـزب االشـتـراكـي الثـوري "وازاء رفـض 
الحـزب الشـيـوعـي السـوفيـاتـي، وتـزايـد وتيرة وحـدة النـداءات االسـتغـاثيـة التي كـان قـادة 

يطلقهـا صـوب مـوسـكـو، فـإن االتحـاد السوفياتي السـابق تخـلـى عن "  الـدرق "نظـام 
ولـم . الحلـيف الجـديـد(  الـدرقيـة)ـوبيـا الصـومـال حليف االمـس، وذهـب لنجـدة اثي

يتـأخـر رد فـعـل مقـديشـو علـى قـرار خيـار مـوسـكـو القاضي بـالـوقـوف بجـانـب  اثيـوبيـا 
ضـد الصـومـال في حرب اوغـاديـن، فقـامـت اوال بطـرد كـل الخبـراء السـوفيـات، ثـم في 

التي ابـرمتهـا مقـديشـو مـع "  اقـة  والمعـاهـدةاتفـاقيـة  الصـد"الغـت  4611نـوفمـبـر  49
،  والتي  كـان مـن المـزمـع ان يمتـد اجلهـا  لعقـد كـامـل، أي 4611مـوسـكـو  في عـام 

كـان االمـر، فـإن االتحـاد السـوفيـاتـي السـابق عـزز الجيش  وأيا. 4681لغـايـة عـام 



ن الخبـراء الفنيـين مـن المـانـيـا الشـرقيـة الـف جندي كـوبـي، وبعـدد مـ 48األثيوبي بـ
الـسـابقـة، واليمـن الجنوبي السـابق،  وبكميـة هـائـلـة مـن المعـدات الحـربيـة الحـديثـة  

 . والفتـاكـة
ميـزان القـوة لفـائـدة اثيـوبيـا التي الحقت  تغير عجـب اذا مـا في ظـل هـذه المسـتجـدات ال

الـى  4618لصـومـاليـة،  واجبـرتهـا علـى االنسـحـاب في مـارس عـام هـزيمـة بـالقـوات  ا
اذا كـان االتحـاد السـوفيـاتـي  .حـدودهـا الـدوليـة، خـارج اقليـم اوغـاديـن المتـنـازع عليـه
، فـإن الـواليـات المتحـدة 4611السـابق خسـر الصـومـال ولكـنـه كسـب اثـيـوبيـا في عـام 

الصـومـال، وهـكـذا  سـرت في نفس السـنـة ايضـا اثيـوبيـا، ولكنهـا كسـبتاالمـيركيـة خ
حـصـل تبـادل المـواقـع بين واشـنطـن ومـوسكـو في اديـس ابـابـا ومقـديشـو ضمـن 

 .شـطرنـج الحـرب البـاردة البـائـدة بين الجبـاريـن وقتـذاك
هـد الـرئيـس  االميركـي السـابق وتجـدر المـالحظـة هنـا، ان االدارة  االميركيـة في ع

جيمي كـارتـر ابلـغـت رسـمـيـا الحكـومـة الصـوماليـة، بـأنهـا ال تؤيدها ولـن تقـف بجـانبهـا 
فـى حـربهـا ضـد اثيـوبيـا فـى اقـليـم اوغـاديـن، ولكنهـا وبـالمقـابـل فـإنهـا لـن تسـمح  للقـوات 

خـارج  الحـدود  الـدوليـة،  وداخـل  حـدود الجمهـوريــة  االثيـوبيـة ان تتعـدى شـبرًا واحـداً 
 الصـومـاليـة المعـروفـة والمتعـارف عليهـا دوليـا منـذ االسـتقـالل ووحـدة  شطري البـالد،

 .0661 في غرة يـوليـو
 
 
 
 
 



 نيالفصل الثـا
 (2662-2611)سـقـوط النظـام الصومالي 

 
هـزيمـة القـوات الصـومـاليـة الـرسـمـية في اوغـاديـن بعد مـرور بضعـة ايـام محـدودة مـن 

علـى يـد القـوات االثـيـوبيـة المـدعـومـة بــوحـدات كـوبيـة، والمـانيـة  4618في عـام 
شـرقيـة، ويمنيـة جنـوبيـة، عـم االحبـاط العـام السـاحـة الصـومـاليـة، وانتهـزت مجمـوعـة 

 الحـزب االشتراكي"ـد شـيخ عثمـان الفـرصـة لإلطاحة بـضبـاط بقيـادة الكـولـونيـل محم

بـرئـاسـة الجنـرال محمـد سـياد بـرى، فقـامـت  في التـاسـع مـن ابـريـل " الثوري الصـومـالـي
وتفيـد مصـادر صـومـالـيـة مطلعـة، بـأن العقيـد  .بمحـاولـة انقـالبيـة فـاشـلـة 4618عـام 

ن العـقـل المفكـر، والـرأس المـدبـر لالنقـالب الفـاشـل، هـذا ممـا عبـداللـه يـوسـف احمـد كـا
يبـرر ضمـن امـور اخـرى، اسـباب لجـوئـه بصحبـة سـتـة مـن رفـاقــه الـى كينيـا المجـاورة 

 .علـى اثـر فشـل االنـقـالب، قبـل ان يسـتقـر بـه المقــام في اثيـوبيـا
بين يـديـه، وللداللة علـى ان للقـارب الصـومـالـي وللحـؤول دون انفـالت االمـور مـن 

 4618مـن سـبتمبر  49في " محكمـة االمـن الوطنـي"ربـانـًا، اتخـذ الجنـرال بـرى عبـر 
قـرار اعـدام قـائـد االنقـالب، وكـبار الضبـاط  الـذين تـورطـوا في العمليـة االنقـالبيـة، وتـم 

ضـابطـا  49ولـونيـل محمـد شـيخ عثمـان، وعلـى  تنفيـذ قـرار االعـدام علـى الكـ
ولـم يقتـصـر رد  .4618صـومـاليـا اخـرين في  السـادس والعشـرين مـن اكتـوبـر عـام 

فعـل النظـام الصـومـالـي عـنـد ذلك القـدر، بـل انـه تجـاوز االمـر، وطـاول ابنـاء قبـائـل 
  الـخ...رود اسـوة بقبـائـل االوغـاديـن، والمـريحـانالمجـارتين التي تتفـرع بـدورهـا عـن الـدا

وفـى وسـط هـذا الجـو المشحـون بـالعـداء والكـراهيـة بين اتـباع النظـام والسـواد االعظـم 



مـن فبـرايـر  مـن افـراد قـبـائـل المـاجـرتين، اسـس الكـولـونيل عبـداللـه يـوسـف في الثـامـن
   "الصـومـال جبهـة انقـاذ" 4616عـام

 Somali Salvation Front (S.S.F)                     
ووجـدت هـذه الجبهـة  تجـاوبـا ايجـابيـا سـريعـا وسـط القبـائـل المـاجـرتينيـة، واالهـم 
 واالخـطـر، واالدهـى مـن كـل ذلك،  فـإنهـا شـكلـت اول تصـدع في جـدار او باألحرى 

ائـلـي بين قبـائـل الـدارود التي ينحـدر منهـا الـرئيـس الصـومـالـي في نسـيج التضـامـن القـبـ
والكبيرة لـيس في  وهـذه كـانت الخطـوة االولـى. السـابق، الجنـرال محمـد سـياد بـرى ذاتـه

طـريق  سـقـوط نظـام الجنـرال بـرى وحسـب، بـل وفـى  وتفكك عـرى الـوحـدة والتضـامـن 
 .الصومـالي في المجتمـع القبائلي

وان اثيـوبيـا التي كـانت في عـداء تـاريـخـي مـع الصـومـال، لـم تترك هـذه الفـرصـة، 
فـرصـة حـدوث انشـقـاق في بنيـان المجتمـع الصــومـالي تمـر، بـل اسـتغـلتـهـا بـإحتضـان 

السـياسـيـة، وانمـا ليـس حبـا فيهـا، وال اقتنـاعـًا بطـروحـاتهـا " جبهـة االنقـاذ الصـومـاليـة"
بغيـة تسـديـد طعنـة قـاتلـة الـى النظـام الصـومـالـي، بتـوسـيـع رقـعـة التصـدع في جسـد 
المجتمـع الصـومـالـي عـامـة، وبين قبـائـل الـدارود خـاصـة في تـلـك المـرحلـة التـاريخـيـة، 

منجسـتـو هـيـلـى مـاريـام فى الن الـدور األثيوبي في عهـد نظـام الـديكـتـاتـور المخلـوع 
تمـزيـق الصـومـال إربـا إربـا، تمـثـل في احتـضـان كـل مـن اختلـف مـع نظـام الجنـرال 

" الـدرق "محمـد سـياد بـرى سـواء كـان ذلك عـن حق او بـاطـل، فـالغـايـة في نـظـر نظـام 
 .البـائـد تبرر الـوسـيلـة

بـدأت  في القيـام " جبهـة انقـاذ الصـومـال"د، ان والمهـم في االمـر في هـذا الصـد 
ببعـض العمليـات العسـكريـة، وتصـاعد وتضـاعـف نشـاطهـا بعـد حصـولهـا على دعـم 

وفشـل نظـام الجنـرال بـرى في احتـواء هجمـات هـذه الجبهـة، والحـد . عسكري اثيـوبـي



ـطـر االسـاليب أي تفـريـغ جـل غضبـه مـن عملياتهـا العسـكريـة،  فلجـأ  الـى اسـهل  واخ
علـى ابنـاء المـاجـرتين مـن دون فـرز او تميز فـى منـاطـق تـواجـدهـم فـى شـمال شـرق 

راجـع ) Bari، وبـاري Nugal، ونـوغـال  Mudugالبـالد، وتحـديـدًا في اقـليـم مـودغ
ـاء الـدارود، وزاد الطيـن بلـة، ومـع ، وهـذا ممـا عقـد االمـور القبـائـليـة بين ابن( الـخـريطـة

مـرور الـزمـن دفـع ابنـاء قبـائـل المـاجـرتين المسـالمـين  في شـتى قطـاعـات الـدولـة 
المـدنيـة والعسـكـريـة ثمـن ذلك، وبـلـغت العـالقـات االخـويـة التـضامـنيـة القبـائـليـة بين 

قـطـة الالعـودة، او شـئت  فقـل الـى درجـة المـاجـرتين وبقيـة قبـائـل الـدارود الـى ن
 .القطيعـة شـبـه التـامـة

 
 االسـحـاق بـعـد  المـاجـرتين

، تفـاقمـت االزمـات، والخـالفـات، "ارض الصـومـال"في شـمـال البـالد، وبـدقـة اكثـر في 
نهجهـا نظـام والمشـاحنـات القـديـمـة منهـا والمستـجـدة بفعـل السـياسـات الخـاطئـة التي 

مقـديـشـو في معـالجـة القضـايـا السـياسـيـة، والمتـاعـب  االقتـصـاديـة،  واالشـكاليات 
وتـراكمـت هـذه االحـداث، وادت في نهـايـة االمـر الـى . العمـرانيـة التي نـوه اليهـا انفـا

 Somali "ـومـاليـةالحـركـة الـوطنيـة الص"عسـكريـة اال وهـى  - ميـالد  حـركـة سـياسـيـة
National Movement (S.N.M.) والتى جسـدت االم وامـال   0680  عـام  في

والتي يمكـن  ايجـاز بـرنامجهـا السـياسـي علـى " ارض الصـومـال"جـزءًا  كبيرًا مـن ابـنـاء 
 -:الـوجـه اآلتي

 السـياسـيـة  الــداخليـة: اوالا 

 د بـري اسـقـاط نظـام الجنـرال  محمـد سـيا(4



 .الحفـاظ علـى الـوحـدة الـوطنيـة  الصـومـاليـة(7

اقـامـة نظـام ديمقـراطـي يـرتكـز علـى  ال مـركـزيـة السـلطـة  علـى الصعـيدين الوطني  (9
واالقـليمي، وذلك حتـى يتـولـى الشـعب الصـومـالـي  مـسـؤوليـة ادارة شـؤونـه علـى كـل 

 .المســـتويـات
 السـيـاسـة الخـارجيـة: ثـانيــاا 

نهـج سـياسـة خـارجيـة يكـون قـوامهـا االسـتقـالل، وعـدم االنحيـاز، واحتـرام  مـواثيـق 
االمـم المتحـدة، ومنظمـة الـوحـدة االفـريقيـة، وجـامعـة الـدول العـربيـة، ومنظمـة المـؤتمـر  

 .االسـالمـي

 السـيـاسـة االقـليميـة:  ثـالثـاا 

 منطقـة تكـون منطقـة القـرن االفـريقي، والبحـر االحمـر، والمحيـط الهنـدي،يجـب ان 
، رامـن، وسـالم، واستقرار، وتعـاون وتضـامـن بين دول المنطقـة ، وليـس سـاحـة تـوتـ

الحـركـة الـوطنيـة "يـوحـى بـل  يــؤكـد  البـرنـامـج  السـياسـي لـ .وبـؤرة االزمـات الـدولـيـة
قـوى سـياسـيـة  بـأنهـا ليـست حـركـة قبـليـة، وال جبهـة اقـليميـة، والS.N.M " ليـةالصـومـا

 .انفـصـاليـة، بقـدر مـا هي حـركـة صـومـاليـة المنبـع، وطنيـة االهـداف، ووحـدويـة الغـايـة
سـهـا المـاجـرتينيـة منـذ تـأسـي" جبهـة انقـاذ الصـومـال"وعـلى غـرار احتضـانهـا ودعمهـا لـ

في اديـس ابـابـا  لـم " الـدرق "بقيـادة الكـولـونيـل عبـداللـه يـوسـف،  فـإن نظـام  4616في 
التي مثـلـت  وتمـثل الـى حـد "  الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"يتـوان في احتضـان وتـأييـد 

،  "ارض الصـومـال"كبير القبـائـل االسـحـاقـيـة، والتي تشـكل  الغـالبيـة السـاحقـة  في 
بـالمقـارنـة  مـع القبـائـل  الشمـاليـة  االخـرى والتي لهـا جـذورهـا وامتـداداتهـا في المنـاطـق 
الجنـوبيـة، ونقـصـد بهـا، قبـائـل الغـدابـورسـي، والـدولبـاهنتـى، والـورسـنغلـي، والعيسـى 



ـال، في حين ان والتي تقطـن اقصـى شـمال  شـرق  وشـمال غـرب ارض الصـوم
هـبراول، وهبـريـونس، وهبرجعلـو، وغـرهجيـس : القبـائـل  االسـحاقيـة االربـع  الكبرى اي

والمهـم في االمـر هنـا، ان الـدعـم الحقيـقـي والكبير . تعيـش في وسـط وعمـق البـالد
عسكري لـم يكـن مـن النظـام  ال" الحركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"الـذى حصـلت عليه 

االثيـوبي البـائـد، وانمـا مـن التفـاف القبـائـل االسـحـاقيـة حـول اهـداف وغـايـات حـركتهـم 
 .السـياسـيـة

 
 انكفـاء النـظـام علـى ذاتـه  وهـروبـه الـى االمـام

بعـد هـزيمـة القـوات الصـومـاليـة في حـرب االوغـاديـن، وتفـاقـم حـدة االزمـات الـداخليـة 
الحـزب االشـتراكي "ياسـيـة، واالقتصـاديـة، واالجتمـاعيـة، والعسـكريـة، واحبـاط السـ

لمحـاولـة انقـالبيـة، وانـدالع شـرارة الحـرب االهليـة في شـمال شـرق  البـالد، أي " الثـوري 
عبـداللـه بـزعـامـة الكـولـونيـل "  جبهـة  انقـاذ  الصـومـال"اقـليـم قبـائـل المـاجـرتين بقيـادة 

وسـط القبـائـل " ارض الصـومـال"في " الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"يـوسـف، وقيـام 
االسـحـاقيـة، فـإن نظـام الـرئـيس سـياد بـرى، شـعـر وألول مـرة منـذ انقـالب اكـتوبـر 

، بـأن االرض اضحـت تهـتز تحـت اقـدامـه، فبـدال مـن سـعيـه لقـراءة تطـورات 4696
االحـداث الصـومـاليـة بصـورة واقعيـة وبرغمـاتيـة، فـإنــه لجـأ الـى سـياسـة الهـروب الـى 

االمـام، وذلك بـاالنكفـاء علـى ذاتـه، وامـسـى يعتمـد بـصـورة اسـاسـيـة علـى ثالثة محـاور  
 :قبـليـة داروديـة وهي

 قبيلـة المـريحـان  (4

 قبـيلـة االوغـاديـن  (7



 الـدولبـاهنتـيقبيلـة  (9

 
 -Marehan أي M.O.D“ مـود"في اوسـاط الصـومـاليين بـ وعـرف هـذا المثـلـث

Ogaden-Dolbahante.  وبـات بعـض المثقفـين الصـومـاليين يقـولـون ان الجنـرال
لينين -انجلـز-أي مـاركـس  M.E.L ل.إ.محمـد سـياد بـرى بـدأ عهـده بمثـلـث م

 .القبلـي" مـود"نهـايـة عمـر عهـده بـالمثـلث األممي، وانتهـى في 
 
 اتفـاق الجنـرال والكـولـونيـل

تـأزم االوضـاع الـداخليـة، واهتـزاز عـرش السـلطـة في مقـديشـو، وتـزايـد العمـليـات 
من " ارض الصـومـال"شـمال  شـرق البـالد، وفـى  العسـكـريـة للمعـارضـة المسـلحـة  في

 4688مـارس  46والهـزيمـة السـاحقـة التي منـي بهـا الجيـش االثيـوبـي  في ناحية، 
التي  كـانت بمثـابـة العمـود الفقـري لنظـام الـدرق في " نـادو از "علـى اثـر انهيـار جبهـة 

بقيـادة الجنـرال " الحـزب االشـتراكـي الصـومـالـي"شمال ارتريا من ناحية أخرى، اجـبرت 
د بـرى، والسـلطـة العسكـريـة االثـيـوبيـة بـرئـاسـة الكـولـونيـل منجسـتـو هيـلـى محمـد سـيا

في مـدينـة جيبوتي تحـت  4688مـاريـام في ابـرام اتفـاق في الـرابـع مـن ابـريـل عـام 
وتضمـنت تلك االتفـاقيـة اربعـة . اشـراف الـرئـيس الجيبوتي الراحل حسـن غـوليـد ابتيـدون 

 -:محـوريـة وهـىبنـود 

 .اعـادة العـالقـات الـدبـلـومـاسـيـة  بين البـلـدين(4
اديـس ابـابـا ضـد مقـديشـو، ومـن مقـديـشـو  وقـف الحمـالت االعالميـة المنـاوئـة مـن(7

 .ضـد اديـس ابـابـا 



 .سحـب  قـوات البـلـديـن مـن منـاطـق الحـدود المشـتركـة(9

ط سـياسـي او عسـكـري  ضـد بعضهـا البعـض مـن عـدم سـماح النظـامين بـأي نشـا(1
 .داخـل أراضيها

الـذى تنازل  فيـه الصـومـال رسـميا عـن  4691وعلـى غـرار مـؤتمـر اروشـا في عـام 
، والتي دفـع الـرئـيس عبـدالـرشـيـد شـارمـارك "المنطقـة الحـدوديـة الشـماليـة"المطـالبـة  بـ

بين  4688في عـام  اليين رأوا في اتفـاقيـة جيبـوتـي المـوقعـةثمنهـا، فـإن معشـر الصـومـ
الجنـرال سـياد بـرى والكـولـونيـل منجســتو هـيلـى مـاريـام بمثـابـة تنـازل صـومـالـي 
مكشـوف بـالمطـالبـة بـأقليـم اوغـاديـن، وذلك علـى ضـوء مـا جـاء في البنـد الـرابـع مـن 

 .االتفـاقيـة
هـذه االتفـاقيـة، طلـبت السـلطـات االثيـوبيـة مـن الفصـائـل الصـومـاليـة  مـبـارحـة وتنفيـذًا ل

جبهـة انقـاذ "اراضيهـا، واغلـقـت الـركـن اإلذاعي  الـذى كـانت مـن خـاللـه 
تبث حمـالتهمـا االعالميـة ضـد نظـام " الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"،و"الصــومـال

 .بـرى الـرئيـس سـياد 
والـى ذلك، فـإن الحكـومـة االثـيـوبيـة العـسكـريـة صـادرت كميـة مـن االسـلحـة  الثقيـلـة 

الحـركة " وان . واعتقـلـت قـائـدهـا الـعقيـد عبـدهللا يـوسـف" جبهـة انقـاذ الـصـومال"لـ
، "الـدرق "نظـام  مـع" جبهـة انقـاذ الصـومـال"اسـتفـادت مـن تجـربـة " الـوطنيـة الصـومـاليـة

في مـايـو  "  ارض الصـومـال"ولـم تنتظـر الـى ان تـوجـه اليهـا الضـربـة، فاقتحـمت عمـق 
االثيـوبيـة،  -، أي بعـد مضـى ايـام معـدودة مـن تـوقيـع االتفـاقيـة الصـومـاليـة 4688

" صـومـاليـةالحـركـة  الـوطنيـة ال"وفـى غضـون اقـل مـن شـهـر واحـد بسـطـت قـوات 
 Hargeysa ، وعلـى نصـف مـدينـة هـرجيسـاBuraoنفـوذهـا علـى مـدينـة بـرعـو 

 ".ارض الصـومـال"عـاصمـة 



تـدهـور  واالمـر المحـزن حقـا، ان القـوات النظـاميـة الصـومـالية بـدال مـن تتـدارك
هـزائمهـا الكبيرة، وخسـائـرهـا اوضـاعهـا العسـكـريـة في المـدن الشـماليـة، ومعـالجـة تعـاقب 

وغيـر  الفـادحـة، فـإنهـا غـدت تتصـرف بصـورة عشـوائيـة، وبـردود فعـل عنجهيـة
غـرابـة  وعليـه فـال". ارض الصـومـال"مسـؤولـة، وذلك بصـب جـم غضبهـا علـى عمـوم 

اجـزاء عـديـدة اذا مـا دمـرت مـدينـة هـرغيسـا تمـامـا، ونشرت الخـراب في بـرعـو، وفـى 
وبنـاء علـى معـلـومـات الكـاتب الصـومـالي . مـن ســائـر المـدن والقـرن الشمـاليـة

 41، فـإن ما يربو علـى Abdisalam Issa- Salweعبـدالسـالم عيسـى ـ  سـالـوى 
الف واحـدًا، وان   91يـزيـد علـى  الـف صـومـالـي شمـالـي قضـوا نحبهـم، وجـرح  مـا

 .الف فـرداً    951الجئـين فـاق  الـ عـدد ال
 

 "مـود" مقـاومـة اوغـادين او تفسـخ

ان الحـريق الـذى اشـتعـل في اقـليـم قبـائـل  المـاجـرتين في شمـال  شـرق الصـومـال، 
السـنـته الحـارقـة والمحـرقـة لألخضر قبـل اليـابـس، ممـزقـة اوصـال الـوحـدة  والـذى امـتدت

الـوطنيـة  الصـومـاليـة، سـرعـان مـا تـأجج لهيبـه في اقـليـم جنـوب الصـومـال حيـث تقطـن 
غـالبيـة القـبـائـل االوغـادينيـة، وهـذا ممـا ادى عمليـا الـى تـصـدع التحـالـف القبلـي 

بين مـريحـان، واوغاديـن، ودولبـاهنتـي، وقلـص هـامـش منـاورة الـرئـيـس  "  مـود"ثي الثال
الصـومـالـي الـراحـل محمـد سـياد بـرى كمـا ســنـرى الحقـا في اطـار قبيلـة ابيـه أي 

ـرد ويعـد سـبب التم. المـريحـان، بعـد امتـداد رقـعـة التمـرد الـى قبيلـة امــه أي االوغـادينـية
المـبـاشـر في اقـليـم الجنـوب وعـاصمتـه مينـاء كيسـمـايـو، ضمـن اسـباب مختلـفـة، تنـازل 

"  الصـومـال االثيـوبي"الصـومـال رسميـا عـن قضيـة اقليـم اوغـادين االثيـوبي الحالـي أي 



تفـاقيـة ، وذلك  بمـوجـب ا4618السـابق والـذى ضمتـه بـريطـانيـا الـى اثيـوبيـا فى عـام 
 .والتي تـوقفنـا عنـدهـا اعـاله 4688الـرابـع مـن ابـريـل 

واسـتمرارًا في نهـج سـياسـة الهـروب الـى االمـام، ولـدى  شـعـوره بسـيادة روح التململ 
وسـط القبـائـل االوغـادينيـة القـاطنـة في جنـوب البـالد، لجــأ  الجنـرال سـياد بـرى الـى 

بـار المسـؤوليين العسـكريين الـذيـن ينتمـون الـى القـبـائـل االوغـادينيـة إقصاء عـدد مـن ك
العـرجـاء، طـالت -وان تلك السـياسـة الخـرقـاء .مـن القـوات المسلحـة الصـومـاليـة 
أي وزيـر الـدفـاع الصـومـالـي  Gabyow" جـابيـو"الجنـرال ادم عبـداللـه نـور الملقـب بـ

 .ذاتـه
، بـرزت في السـاحـة الجنـوبيـة 4686ن فتـرة وجيزة للغـايـة، أي في عـام وفـى غضـو 

الصـومـاليـة حـركـة سـياسـيـة عسـكريـة  منـاوئـة لسـلطـة الجنـرال سـياد بـرى، اال وهـى 
، Somali Patriotic Movement (S.P.M.)" الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"

لحـركـة مـن الجنـود والضبـاط، وكبـار المسـؤولين ويـتـألـف معظـم اعضـاء هـذه ا
وان قمـة هـذا . االوغـادينيين العسـكريين السـابقيـن في الجيـش النظامي الصـومـالـي

الفصـيل الصـومـالـي تمحـورت حـول ثـالث شـخصيـات عسـكريـة  اوغـادينيـة بـارزة 
 -:وهـى

 ،Bililigo" بليليـغـو"الـرائـد بشـير المشـهـور بـلقـب (4

 ،Gabyow( جـابيـو)والجنـرال ادم  عبـداللـه نور ( 7

 Ahmed Omar Jeesالكـولـونيـل احمـد عمـر جيـس  (7
 والمعـلـوم ان ابنـاء القبـائـل االوغـادينيـة كـانـوا يشـكلـون السـواد االعظم مـن الجيـش

فضـاًل عـن سـيطـرتهـم علـى المـواقـع القياديـة الحسـاسـة في المـؤسسـة  الصـومـالـي، وهـذا



وان التحـاقـهـم بصـفـوف الحـركـة العـسكـريـة االوغـادينيـة  اعطـاهـا . العسـكريـة للبـالد
دفعـة قـويـة وسـريعـة، اربكـت مـا تبقـي مـن الجيـش  الصـومـالـي الـرسـمي بجـانـب 

 .بـري الجـنرال سـياد 
واشـتعـال هـذه الجبهـة العسـكريـة في وجـه القـوات الحكـوميـة في المنـاطق الجنـوبيـة 
االوغـادينيـة باإلضافة الـى الجبـهـة الشـماليـة الشـرقيـة المـاجـرتينيـة، والجبهـة الشمـاليـة، 

صـومـالي، ومزقت والشـماليـة الشـرقيـة االسـحـاقيـة، زعـزعـت البقية الباقية من الجيـش ال
واضعـفت شـوكتـه، وبـات تـدريجيـا غيـر قـادر ليـس علـى اخـذ زمـام المبـادرة  وحـداتـه،

العسـكريـة في احـدى الجبهـات الثالث، وانمـا أضحى عاجزا علـى المنـاورة والحـركـة 
 .خـارج حـدود العاصمة

 
 ضيـاع الفـرصـة االخيرة منفيسـتـو مقـديشـو او

العـاصمـة الصومـاليـة جـزيـرة آمنـة ومعـزولـة عـن االحـداث السـياسـيـة، لـم تبق 
والعسـكريـة، واالقتصـاديـة، واالجتمـاعيـة، التي كـانت تمـور وتمـوج بهـا البـالد، بل ان 
النـار كـانت تشـتعـل اوارهـا تحـت رمـاد النظـام، وان االمـل االخيـر لحكـومـة الجنـرال 

الكـرامـة، للحفـاظ علـى مـا  -بـرى للـرحيـل بمـا تبقـى لهـا مـن مـاء الـوجـه محمـد سـياد
كـان باإلمكان آنـذاك الحفـاظ عليـه مـن مقـومـات الـدولـة، وركـائـز الـوحـدة الـوطنـيـة 

التي اطـلت علـى " بيـان  مقـديشـو"الصـومـاليـة، تجسـد بحـق وحقيقـة في مجمـوعـة 
 . 4686مـايـو  79ومـاليـة  مـن قـلـب العـاصمـة في السـاحـة الصـ

تتكـون مـن فئـة المثقفين، والبـرلمـانيين، ومـدراء " منفيسـتـو مقـديشـو"وكـانت مجموعـة 
الشـركات، ورجـال االعمـال، وكبـار القيـادات العسـكريـة، ولـم يكـونـوا كلهـم مـن ابنـاء 

هـا رئـيس الـدولـة سـياد بـرى، بقـدر مـا كـانت تتـألف مـن قبيلـة المـريحـان التي ينتمـى الي



عـدة قبـائـل، واقـاليـم، ومنـاطق، وحسـاسـيـات سـياسـيـة، مـؤهلـة لقيـادة البـالد بصـورة 
التي قـادت الصـومـال الـى  مـؤقتـه الـى بـر االمـان، وسـط االخطـار المتعـدد االبعـاد

، والمعـروف، ريثمـا تتـولـى  قيـادة سـفينـة البـالد سـلطـة المصـير المـؤلـم، والمحـزن 
 .جـديـدة منتخبـة مـن قبـل  الشـعب الصـومـالـي بصـورة ديمقـراطيـة

الـراحـل قبـل  طـرحـت علـى الـرئـيس الصومالي"  بيـان مقـديشـو"ويـذكـر ان مجمـوعـة 
 -:ـلـد مـن سـبع نقـاط وهـيوقـوع الواقعة خطـة إلنقاذ المـوقـف، الـدولـة، والب

اعـتراف رئـيس الـدولـة في غضـون عشـرين يـومـا مـن تـاريـخ صـدور هـذا البيـان  (4
بفشـل سـياسـتـه  التي قـادت الصـومـال الـى الحـرب االهليـة، والتي ( 4686مـايـو  79)

 .فشـل في اخمـاد نيرانهـا

اشـهـر، وذلك بعـد اخـذ رأي  الطبقـة  تشـكيل حكـومـة مـؤقـتـة  في خـالل سـتـة  (7
ويعـين رئـيـس  الحكـومـة مـن قبـل رئـيس الـدولـة، علـى ان . السـياسـيـة والفكـريـة لالمـة

تشـكيل  الوزراء حـسب كفـاءاتهـم وقـدراتهـم في  يكـون رئـيس الـوزراء مطلـق الحـرية في
 .معـالجـة ازمـة البـالد

نتقـاليـة مهمـة اجـراء التعـديـالت الـدسـتوريـة، بحـيث ان دسـتـور تتـولـى الحـكـومـة اال (9
الصـومـال الجـديـد  يكـفـل حـريـة التعبير، والتعـدديـة الحـزبيـة، بشـرط ان ال يـزيـد عـدد 

 .علـى ان يجـرى اسـتفتـاء شـعـبي علـى الـدسـتـور المعـدل. علـى ثـالثـة االحـزاب

المـؤقتـة في خـالل نصـف سـنـة مـن تـاريـخ تشكيلهـا، بـإجراء تقـوم الحـكـومـة  (1
الحـزب االشـتراكـي  "انتخـابـات اشـتراعيـة ديمـقـراطيـة مـن دون ان تكـون خـاضعـة  لرغبة 

 ".الثوري الصـومـالي



البـالد مـن حـالـة الخمـول،  تضـع الحكـومـة االنتقـاليـة سـياسـة اقتصـاديـة تخـرج (5
ـاد، يـضـع عجلـة الصـومـال علـى سـكة الليبـراليـة االقتصـاديـة، ولكـن البـد مـن والكـس

 .مصـادقـة البـرلمـان علـى تلك السـياســة االقتصـاديـة

تشـكيل وتكليـف لجنـة خـاصـة إلعادة بنـاء شمـال الصـومـال الذى دمـرتـه الحـرب   (9
يصـادق عليـه رئـيس دولـة، ودراسـة كـل  االهليـة، واعـداد الحكـومـة قـرار عفـو عام 

 . سـبل انهـاء الحرب االهليـة في البـالد

بعـد مضـى عـام علـى قيـام الجمعيـة الـوطنيـة، تجـرى في البـالد  انتخابـات رئـاسـيـة   (1
مفتـوحـة في وجـه كـل المـرشحيـن، وفـى حـالـة مـا يقـدم رئـيس الـدولـة اسـتقـالتـه،  فـإن 

ائبـه يتـولـى رئـاسـة البـالد بالنيـابـة، ريثمـا تجـرى انتخـابـات رئـاسـية  في خـالل  سـتين نـ
 .يـومـا

لألسف الشـديـد، ان الـرئـيس محمـد سـياد بـري لـم يعط اذنـا سـياسـيـة صـاغيـة لمجمـوعـة 
مـن دهـاليـز ، واهـدر  الفـرصـة االخيـرة ليـس عليـه للخـروج "منفيسـتـو  مقـديشـو" 

السـلطـة مـرفـوع الهـامـة،  محفـوظ الكرامـة، وانمـا ايضـا علـى الصـومـال بـلـدًا وشـعـبـًا، 
الـذى بـات مصيـره مفتـوحـا في وجـه جميـع االحتمـاالت، بعـد مـا فقـد بـوصلتـه، 

 .مخـرجواضحـى عـرضـة للـريـاح العـاتيـة التي  دفعـت بـه الـى قـلـب متـاهـة بـال 
 

 حـرب مقـديشـو وهـروب الجنـرال
وفـى خـاتمـة المطـاف حـاصـرت نيران الحـرب االهليـة العـاصمـة الصـومـاليـة، وذلك 

مـن حـركـة  سـياسـيـة  خـالصـة في " المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"علـى اثـر تحـول 
كريـة في مقـديشـو، وتـم هـذا عسـ-العـاصمـة االيطـاليـة رومـا، الـى  حـركـة سـياسـيـة



غضـون اشـهـر معـدودة، والسيمـا عنـدمـا اسـتـقـال الجنـرال محمـد  التحـول الكبير في
المـؤتمـر "فـارح عيـديـد مـن منصبـه كسـفير للصـومـال لـدى الهنـد، وتـولـى قيـادة  

 .4686في عـام " الصـومـالي  المـوحـد
ة، ان نظـام الجنـرال بـرى  كـان حـريصـا علـى عـدم ايقـاظ او ومـا هـو جـديـر بـالمـالحظـ

في قـلب منـاطقهـم القبليـة، ولكـن مـن دون طـائـل،  اثـارة قبـائـل الهاويـيـه بحكـم  وجـوده
فعنـدمـا امـست السـلطـة تتـزلـق او تفـلـت مـن بين  يـديـه لـم يعـد  قـادرًا علـى  التميـيز 

ن، بـإسـتثنـاء الفئـة الـوحيـدة مـن قبـائـل المـريحـان التي وقفـت معـه حتـى بين الصـومـاليي
المـؤتمـر الصـومـالـي "وهكـذا وعنـدمـا اشـتد القتـال بين وحـدات  .السـاعـة االخيـرة

ووسـط مقـديـشـو،  المـدعـوم مـن قبـائـل الهـاوييـه التي تقطـن شـمال، وجنـوب،" المـوحـد
بـاقيـة من القـوات التـابعـة  للنظـام والتي فقـدت كـل المـواقـع، فـإن الـرئـيس سياد والبقيـة ال

 .انفسهمـا في حصـار مطبـق في مقـديشـووقواته وجدا بـرى  
 

 مبـادرة رومـا قبـل سـقـوط مقـديشـو
االقتصـاديـة، انطـالقـا مـن الـوشـائـج التـاريخـيـة، والـروابـط السـياسـيـة، والمصـالح 

والعـالقـات الثقـافيـة بين الصـومـال وايطـاليـا بحكـم انهـا احـدى مسـتعمـراتهـا االفريقيـة 
السـابقـة، تقـدمـت السـلطـة االيطـاليـة بمبـادرة إلنقاذ المـوقـف الصـومـالـي الـدقيـق 

وسـقـوط نظـام  والحـرج، وذلك قبـل اســابيـع معـدودة مـن انـدالع معـركـة مقـديشو،
 .بقيـادة الجنـرال محمـد سـياد بـرى " الحـزب االشــتراكـي الثـوري الصومالي"

ويمكـن تلخـيص المبـادرة االيطـاليـة االخيرة مـا قبل انهيـار النظـام الصـومـالـي، في 
 -: اربعـة  بنـود  اسـاسـيـة  وهـى

 .تتجـاوز السـنـة الـواحـدةاسـتمرار الـرئـيس سـياد بـرى في الحكـم لمـدة ال  (4



 .تشـكيل حكـومـة انتقـاليـة جـديـدة تمهـد االرضيـة إلجراء انتخابـات ديمقـراطيـة (7

جمـع شـمل كـل الصـومـاليين أي الحكـومـة وفصـائـل المعـارضـة حـول مـائـدة   (9
ـات وحـدة الـبـالد مســتديـرة  لتعـزيـز القـواسـم المشـتركـة للحفـاظ علـى مـا تبقـى مـن مقـوم

 .الـوطنيـة

 .اشـراف هيـئـات دوليـة علـى االنتخـابـات  التشـريعيـة والـرئـاسـيـة (1

ولـم تجـد هـذه المبـادرة  االيطـاليـة االخيرة تجـاوبـا ال مـن قبـل النظـام المتـسـاقـط، وال 
 .مـن طـرف جبهـات المعـارضـة المتصـاعـدة

االخيـرة، وحـرصـا علـى دخـول فصـائـل  ـركـة مقـديشـوقبـل ايـام معـدودة مـن مع
المعارضـة الصـومـاليـة بـإنتظـام الـى العـاصمـة حفـاظـا علـى ارواح النـاس، وصـونـا 
للممتلكـات الخـاصـة والعـامـة،  وللحيـلـولـة دون تحـويـل المـدينـة الـى رمـاد ، حـصل 

الحركـة الـوطنيـة "سـلحـة  الثـالثـة  الكبيرة، وهـى لقـاءات بين فـصـائـل المعـارضـة  الم
، االسـحـاقية بـزعـامـة Somali National Movement (S.N.M.)" الصـومـاليـة

 الهـاويين " المـؤتمـر  الصـومـالـي المـوحـد"، و  Tourعبـدالـرحمن احمـد على تـور 

United Somali Congress (U.S.C.)د فـارح عيـديـد، بقيـادة الجنـرال محمـ
  Somali Patriotic Movementاالوغـادينيـة " الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"و

(S.P.M.) بـرئـاسـة  الكـولـونيـل احمـد عمـر جيـس. 
، بمـدينـة  ديـرداوا 4661والتقــت الفصـائـل  الثـالثـة في الثـانـي مـن اكتـوبـر عـام 

نسـيق نشاطاتها  العسـكريـة إلسقاط نظـام الجنـرال محمـد االثيـوبيـة، واتفـقـت علـى ت
 .سـياد بـرى، ثـم تشكيل حكـومـة بـالتشـاور فيمـا بينهـا



وقبـل ان يجـف حبـر هـذه االتفـاقيـة ابـرمـت نفـس هـذه الفـصـائـل الصـومـاليـة  اتفـاقيـة 
االيطـاليـة Torinoـورينـو وهـذه المـرة بمـدينـة ت 4661مـن نـوفمـبر عـام  71اخرى في 

 -:واتفــقت علـى ثـالثـة بنـود محـوريـة وهـي

 .والعسكري  التنسـيق السياسي (4

 .اجـراء انتخـابـات ديمقـراطيـة وتعـدديـة ، فـور سـقـوط نظـام الـرئـيس سـياد بـرى  (7

 .ضمـان الحـريـات العـامـة في الصـومـال (9
محمـد فـارح عيـديـد انتهـز فـرصـة انهيـار الجيـش  ولكـن ولألسف الشـديـد، فـإن الجنـرال

ما تبقى منـه، واقتحـم العـاصمـة مقـديشـو الـى ان خـرج منهـا  الحكومي او بـاألحـرى 
واسـتقـر بـه  تحـت حمـايـة القـوات المـواليـة لـه،  0660ينايـر  76الجنـرال بـرى في 
جنـوب  ليـم قبـائـل المـريحـان، الـواقـع فيمسـقـط رأسـه في اقـ Gedoالمقـام  في غيـدو 

مـن المنـاطـق الحـدوديـة مـع كينـيا، قبـل ان يلجـأ الي نيجيريـا  غـرب الصـومال وبـالقـرب
 .4665ويمـوت هنـاك كالجئ سـياسـي في الثاني مـن ينـايـر عـام 

المـؤتمـر "قـائـد  والمهـم في االمـر في هـذا الصـدد، ان الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد
ينسـق كمـا كـان  المنحدر من اتنية هوييه ـ قبيلة هبر غدر ـ لـم ـ" الصومالي المـوحـد

الحـركـة  "و        ،.S.N.M" الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"متفقـا عليه مـع حليفيـه أي 
قبل خصـومـه  ، وبـات يتصـرف كـرئـيس واضعـا حلفـاءه.S.P.M" الـوطنيـة الصـومـاليـة
علـى  "المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"عـدوه اللدود في -وسـعـى اخيـه .امـام االمـر الـواقـع

قطـع الطـريــق عليـه هـو  ، المنحدر من اتنية  هوييه ـ وقبيلة أبغال ـ ، مهـدى محمـد
، 0660 يـوليـو 74الـى  45االخـر عبر مظلـة مـؤتمـر مصـالحـة عقـد في جيبـوتـي مـن 

والـذى اختـاره رئيسـا مـؤقتـا لجمهـوريـة الصـومـال، هـذا ممـا اثـار ثـائـرة الجنـرال عيـديـد، 



ه، وتحديدا بين هبر غدر وغـدت مقـديشـو سـاحـة حـرب مـدمـرة بين قبـائـل الهـاوييـ
، هـذا ممـا ساهم في تعـزيز مـوقـف 4664نـوفمـبر عـام  41وأبغال، ابتـداء مـن 

" ارض الصـومـال"في تـرسـيخ اقـدامهـا في   S.N.M"الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"
 .وخلـق  اشـكاليـة جـديـدة مـازالــت قـائمـة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثالثالفصل ال
 انهيـار الـدولـة الصـومـاليـة

ينـايـر  71دخـلـت العـاصمـة الصومالية في " المـؤتمـر الصومالي المـوحـد"قـوات  ان
، واخـرجـت منهـا الجنـرال سـياد بـرى وفـلـول قـوات انصـاره مـن ابنـاء قبيلـته،  4664

الحـركـة "، و S.N.Mيـة الشمـال" الحـركـة الـوطنـيـة الصـومـاليـة"مـن دون تنسـيـق مـع 
، ولـم تجـد مـنـذ اســتـيـالئـه علـى المـدينـة، S.P.Mالجنوبيـة " الـوطنيـة الصـومـاليـة

وتحكمهـا علـى اهـم مـواقـعهـا، الفـرصـة اللتقـاط انفـاسهـا، ومـراجعـة الخطـوة التي اقـدمـت 
ي سـبخـة سياسية وعسكرية عليهـا قبـل فـوات االوان، بـل انهـا وبـدورهـا غـرقــت ف

 .واجتماعية
وان رد فعـل حلفـاء الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد لـم يـتـأخـر طـويـال، فـإن القبـائـل  
االسـحـاقيـة الشمـاليـة التي كـانت تنتقـد بشـدة وحـدة هيمنـة الجنـوب علـى الشمـال منـذ 

ووحـدة شطري  الصـومـال في اطـار ، 4691اسـتقـالل البـالد  في اول يـوليـو عـام 
" المـؤتمـر الصومالي المـوحـد"، لـم تطـق علـى االطـالق اتخـاذ "الجمهـوريـة الصـومـاليـة"

الـذى يمثـل قبـائـل الهـاوييـه دخـول مقـديشـو مـن دون أي تنسـيق، واقـدامـه علـى 
، وفـى S.N.Mـال حلفـائـه في اقصـى الشم خطـوات اخـرى مـن دون العـودة الـى

الحـركـة الـوطنيـة "، وعليـه فـلـم يكـن صعبـا علـى قيـادة S.P.Mاقصـى الجنـوب 
، أي بعـد 4664مـايـو  41ان تمـرر عبر قنـوات شعبية في  S.N.M "الصـومـاليـة

، "الحـزب االشــتراكـي الثـوري الصـومـالي"مـرور زهـاء اربعـة اشـهـر علـى سـقـوط نظـام 
 .Somaliland" ارض الصـومـال"ر اسـتقـالل قـرا

 74أي في " ارض الصـومـال"وبعـد مـضـي نحـو سـتـه اشـهـر علـى اعـالن اسـتقـالل  
، اجتمعـت قبـائـل المـاجـرتين القـاطنـة في شـمال شـرق البـالد، أي 4664اكتـوبر عـام 



الغـودود ، وغـMudug، ومـودغ Nugal، ونـوغـال Bariفي منـاطق بـاري 
Galguduud الجبهـة الـديمقـراطيـة إلنقاذ الصـومال"، المنضـويـة تحـت مظـلـة  "

(Somali Salvation Democratic Front (S.S.D.F  بقيـادة  الجنـرال محمـد
ابشـر مـوسـى، وفـى االجتمـاع الـذى شـارك فيـه الـزعـامـات الـدينيـة، ورؤوسـاء القـبائـل، 

ـياسـيـة والعسـكريـة، والـرمـوز الثقـافيـة في هـذا الجـزء  مـن الصـومـال،  والقيـادات الس
 .تقـرر تـأسـيس حكـومـة اقليميـة

الجبهـة الـديمقـراطيـة " "حكـومـة"، اعتمـدت 4664اكتـوبـر  74ومنـذ ذلك التـاريـخ أي 
ي ايضـا ضـد أي سـياسـة االعتمـاد علـى الـذات، والـدفـاع الـذاتـ" إلنقاذ الصـومـال

وحـدات قبليـة شماليـة  او جنـوبيـة تسـول  لهـا نفسـهـا في االعـتـداء علـى أي جـزء مـن 
 .منـاطـق  قبـائـل المـاجـرتين

وهـذا ممـا جعـل ويجعـل البعـض يـروج وبصـورة متهافتة وغيـر مسـؤولـة  لمشـروع  قيـام 
 : ثـالث دويـالت في الصـومـال اي

 .القبـائـل االسـحـاقيـة في الشـمال، وعـاصمتهـا هـرغيسـادويلـة (4

 .دويلـة القبـائـل المـاجـرتينيـة فـى الشـمال الشـرقي، وعـاصمتهـا بـوصـاصـو(7

 .ودويلـة قبـائـل الهـاوييـه، والـدارود، والـرحـانـوين في الجنـوب، وعـاصمتهـا  مقـديشـو(9
د في وجـه أي دراسـة مـوضـوعيـة، وتحـليـل يصمـ وهـذا منطـق اعـوج ال يسـتقيم، وال

دقيـق،  فـال يـوجـد أي مـبرر العتمـاد سـياسـة تقسـيم الصـومـال الـى ثـالث دويـالت،  
مـاعـدا وجود نـوع مـن اسـتقـرار نسـبى فـى شـمال، وشـمال شـرق الصـومـال، والسعي 

ـا في سـلـة دويـلـة واحـدة، فصـائـل الجنـوب بـوضعه -للتخـلص  مـن مشـاكل  قبـائـل
 : بـالـرغـم مـن انهـا تملك  مـقـومـات  االنشـطـار ايضـا علـى اقـل الـى ثـالث دويـالت أي



 .دويـلـة  قبـائـل الهـاوييـه فـى الـوسـط (4

 .دويلـة  قبـائـل الـرحـانـوين فـى جنـوب  شـرق الصـومـال (7

 .شـرقـيدويلـة  الـدارود  في الجنـوب والجنـوب ال (9
ولكـن هـذا المنطق التقسيمي للصـومـال  علـى هيـئـة دويـالت قبـائـليـة اقـرب ما يكون 

علمـا ان منطـق التقسـيم . الـى السـريـاليـة السـياسـيـة  منهـا الى الـواقعيـة السـياسـيـة
التقـسيمـات باإلمكان ان يقـود الـى مـا ال نهـايـة لهـا في حـالـة االنجـراف وراء مـوجـة 

 .والبعـيـدة كـل البـعـد عن العـقـالنيـة النظـريـة التي تـوحي عـن الالمسـؤوليـة
 

 انهـيـار الـدولـة وتكـالـب القـبـائـل  والعشـائـر
بعـيـدًا عن طـروحـات البعـض، ولهـاث البعـض االخـر خلـف سـراب ويـبـاب الـدويـالت 

التي تفتقـت بهـا مخيـالت غيـر سـويـة  Exoticواالغـزوتيكيـة  Mosaicالفسـيفسـائـيـة
هنـا، وريـاضـة سـوسـيـوـ سـيـاسـيـة بهلـوانيـة هنـاك، فـإن مـع سـقـوط نظـام الـرئـيس محمـد 

القبـائـل الصـومـاليـة علـى  -سـياد بـرى، انهـارت الـدولـة، وتصـارعـت، وتقـاتلـت الفصـائـل
ة ليـس في شـوارع مقـديـشـو واحيـائهـا وحسـب، وانمـا في كـل اقـاليـم ومـدن شـظـايـا السـلطـ

البـالد من مينـاء كيسـمـايـو جنـوبـًا الـى مينـاء زيـلـع شـرقـا، مـرورا بمينـاء مقـديشـو 
 .وسـطـا، ومينـاء بـوصـوصـا غـربـًا، ومينـاء بـربـرة شـمـاالً 

هـذا السـياق هـو لمـاذا انهـارت  الـدولـة الصـومـاليـة مـع والسـؤال  الـذى يطـرح ذاتـه  في 
سـقـوط نظـام الجنـرال سـياد بـرى؟ والجـواب علـى ذلك هـو ان تطـورات االحـداث  
الصـومـاليـة كشـفت وبصـورة واضحـة  للغـايـة بـأن الـدولـة التي تقـوم قـائمتهـا علـى 

والعـواصـف  الصـمود في وجـه االزمات المـوسـميـة،اسـس مؤسساتي ثــابتـة، والقـادرة في 



وان كـل مظـاهـر الـدولـة لـم . السياسية الهـوجـاء، لـم يكـن لهـا أي وجـود في الصـومـال
تكـن اال مظـاهـر  شكليـة  دون اسس جـوهـريـة راسـخـة، تغـلف سـلطة  التحـالفـات 

عتبـارات وطنيـة، وانمـا لحسـابـات اثنيـة، القبـائـليـة المـصـارعـة على السـلطـة ليـس ال
واقاـليميـة، وقبـائـليـة، وعشـائـريـة، وانحـدر بهـا الـى االمـر في بعـض المنـاطـق الـى درك  

 . النـزاعـات االسـريـة
تـالشـت مظـاهـر الـدولـة " الحـزب االشـتراكـي الثوري الصـومـالـي"فعنـدمـا انهـار نظـام 

وغـدت السـلطـة مـرميـة علـى طـول شــوارع الصـومـال وعـرضهـا، هـذا ممـا  الظـاهـريـة
القـبـائـل التي كـانت تحـارب ضـد نظـام الجنـرال سـياد بـرى الـذى كـان  -دفـع بـالفصـائـل

القـاسـم المشـترك الـوحـيد بينهمـا، ان تلـج حلبـة الصـراع الـدامي والمـدمـي بين بعضهـا 
يـة االسـتحـواذ علـى ما يمكنها االسـتحـواذ عليـه مـن فتـات السـلطـة، في البعـض بغ

في نظـر،  غيـاب الـدولـة التي لـم يكـن لهـا باألساس أي وجـود حقيـقـي وجوهري 
ولكـن االيـام العصيبـة كشـفت للمـواطـن . ووجـدان، ومخيلـة، وعقـل االنسـان الصـومـالـي

لجـأ والمنفـى فيمـا وراء البحـار والمحيـطـات، اهميـة وداللـة في بـالد الم الصـومـالـي
المظـاهـر الشـكليـة للـدولـة الصـومـاليـة التي بـات ينـدم عليهـا بعـد اختفـائهـا نهـائـيـا وسـط 
غبـار حـرب الفصـائـل والقبـائـل التي اتت علـى كـل مظـاهـر العمـران  الـفـوقيـة والبنـيـة 

 .وهـذه قضيـة أخرى التحتيـة، 
 

 خـالفـات  القبـائـل وصـراعـات الفصـائـل
مبـاشـرة بعـد سـقـوط نظـام الـرئـيس سـياد بـرى،  وتـداعي مظـاهـر الـدولـة الشـكليـة، تعـرى 

 .المجتمـع الصـومـالـي مـن ثـوبـه السـياسـي الـبراق،  وتجـلـى غطـاء  تمـاسكـه الفضفـاض



دراسـة  جد بـاحـث اجتماعي افـريقـي او غيـر افـريقـي تنـاولويـذكـر بـأنـه ال يو 
المجتمـعـات االفـريقيـة، اال وتـوقـف علـى خصـوصيـة خصـائـص المجتمـع  الصـومـالـي، 

 . مشـيرًا الـى تـوفـر مقـومـات االمـة في الصـومـال دون سـواه مـن دول القـارة السـمراء
  :وذلك الن المجتمـع الصـومـالـي

 .ينحـدر مـن سـاللـة عـرقيـة واحـدة (4

 . يتمــتع بثقـافـة وعـادات، وتقـاليـد واحـدة (7

 .يـديـن بعقيـدة واحـدة، وال تـوجـد  تعـدديـة طـائفيـة حتـى فـى اطـار الـديـن الـواحـد (9

 .يتحـدث بلغـة واحـدة (1

 .صـاغتـه وصقلـتـه  تجـارب تـاريخيـة مشـتركـة (5
الخصـائـص الخمســة االسـاسـيـة، ال يوجد لهـا نظـير في بـلـد  افـريقـي صحـيح ان هـذه 

ولكـن مشـكلـة المشـاكل تكمـن في وقـوف البعـض لـدى مظـاهـر الـوحـدة  العـامـة، . آخـر
دون الـولـوج الـى اغـوار بنيـة المجتمـع الصـومـالـي  عـلـى ضـوء  تطـور تـاريـخ البـلـد 

 .4691ه في الفـاتـح مـن يـولـيـو عـام منـذ اسـتقـاللـ
 94فـالمـؤسـف حقـا، ان الصـومـال  لـم يـشــهـد تطـورًا شـامـاًل ومتكـامـل  علـى مـدى 

ينـايـر  76سـنـة كـاملـة، أي منـذ اسـتقاللـه عن ايطـاليـا وبـريطـانيـا، ولغـايـة  انهيـاره  في 
بـل عـلـى غـرار . لـرئـيـس محمـد سـياد بـري أي علـى اثـر سـقـوط نظـام ا 4664عـام  

سـائـر دول القـارة السـوداء، فـإن اهتمـام الحكـومـة تمحـور حـول العـاصمـة، وتـركـزت 
. السـلطـة في يـد فئـات قبليـة محـدودة قبـل ان تنحصـر في قبيـلـة واحـدة بصـورة اسـاسـيـة

 76الـى  4696اكتـوبـر  74م الصـومـال مـنـذ فـالجنـرال سـياد بـرى مـثال اعتمـد في حكـ



بشـكل كبير علـى دعـم، وتضـامـن  قبيلـة ابيـه أي المـريحـان، وقبيلـة امـه  4664ينـايـر 
ورأينـا كيـف ان تضـامـن قبـائـل االوغـاديـن  قـد انتهـى الـى عـداء سـافـر . االوغـاديـن

مع النظـام   4688ـاق الـرابـع مـن ابـريـل عـام لنظـام الـرئـيس بـري بـعـد تـوقيعـه التف
 .العسـكري االثيـوبـي، وتخلـى بمـوجبـه عـن المطـالـب بـأقليـم اوغـاديـن  االثيـوبـي

والمـعـروف  ان الـرئـيس بـرى لما خـرج حيـا مـن حصـار قبـائـل الهـاوييـه المنضـويـة 
. لـوال التضـامـن  القبلي المـريحـانـي معـه،  "المـؤتمـر الصومالي المـوحـد"تحـت لـواء 
لنـا نحـن ايضـا "قـادة قبائـل المـريحـان قـالـوا وقـتـذاك مـقـولتهـم الشـهيرة،  ويـذكـر بـأن

مـآخـذنـا علـى ابننـا،  محمـد سـياد بـرى ، ولكننـا لـن نسـلـم رأسـه ابـدًا لقبـائـل الهـاوييـه 
 ."مهمـا كلفنـا ذلك مـن ثمـن

وبنـاء علـى ذلك المـوقـف القبلي، فـإن القـيـادة السـياسـيـة والعســكريـة المـريحـانيـة شـكلـت 
 Somali National Front"الجبهـة الــوطنيـة الصـومـاليـة" 4664فـى فبـرايـر عـام 

(S.N.F بـرئـاسـة الجنـرال عمـر حجـي حـرسـىOmar Hagi Hersiالقـبـائـل  ، وان
انيـة سـرعـان مـا التفـت حـول هـذه الجبهـة، وخـاضـت اشـرس المعـارك ضـد المـريحـ

، واحبطـت خطة الجنـرال "المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"قبـائـل الهـاوييـه المـؤطـرة في 
علـى القـاء ( ـ هبر غدر العمارة ـ سعد العشيرة هـاويـيى االتنية)محمـد فـارح عيديـد 
دارود االتنية،  اوغـادينـي االم، )الجنـرال محـمـد سـياد بـرى   القبـض ومحـاكمـة
 ( . مـريحـانـي االب 

ما نريد الـوصـول اليــه هـو ان المجتمـع الصومالي لـم يـوظـف كـل خصـائـص وحـدتـه 
القـويـة والتي  تفتقـر اليهـا سـائـر المجتمـعـات  في القـارة  السـمراء علـى االقـل، وان 

وتحـدى السـلطـة مـن نـاحـيـة أخري،  رجعيـة الـى بـلـوغ قمـة هـرم السـلطـة مـن نـاحيـة،المـ
بقـت هي القبيلـة التي تقـف دائمـا ابـدًا مـع ابـنـائهـا سـواء كـانـوا ظالمين او مظلـومـين 



مـن سـلطـة رسـميـة او  في وجـه أي قـوى، بصـرف النظـر عـن االشـكال التي تـأخـذهـا
 .قـوة قبليـة

بـإختـصـار شـديـد، ان االحـداث الصـومــاليـة كشـفـت بمـا الشـك فيـه، بـأن القبيلـة في 
في وقـت واحـد الـدينـاميكـيـة السـياسـيـة، والمـرجعـيـة  هي المجتمـع الصومـالـي

الشكليـة   االجتمـاعيـة، وان أي بنيـة فـوق القبيلـة ال تعدوان تكـون مظهـرًا مـن المظـاهـر
 .التي تعتمـد في مقـومـاتهـا الـوجـود علـى االرضيـة القبـليـة او الصـوريـة،

كـان ال مـنـدوحـة مـن االشـارة الـى خصـوصيـة خـصـائـص التـركيـبـة االجتمـاعيـة 
الصـومـالـيـة لفهم االسـبـاب الكـامنـة وراء خـالفـات القبـائـل المسـتميتـة، وصـراعـات 

ائـل الصـومـاليـة  المـدمـرة،  قبـل فتـرة  وجيـزة مـن سـقـوط  النظام الصـومـالـي في الفصـ
ثـم السـنـوات العـجـاف التي تلـت ذلك، وزجت الصـومـال في  4664ينـايـر عـام  76

 .دوامـة ازمـات سياسية، وهروب اهلية مدمرة، ومجـاعـة القـاتلـة، وامـراض الفتـاكـة
الـقـارئ بـذكـر كـل تفـاصـيل جـزئيـات خـريطـة الصـراعـات القبـائـليـة، ومن دون اغراق  

والفصـائليـة الصـومـاليـة، ولكـن ومـن بـاب الحـرص علـى الـوقـوف علـى  عمـق االزمـة 
الصـومـاليـة، ( اي  القبليـة)الصـومـاليـة الموغلـة في اغـوار البنيـة التحتيـة االجتمـاعيـة 

لتنـويـه الـى ان الحـرب االهليـة انـدلـعـت في كـل ارجـاء الصـومـال، السـيمـا البـد مـن ا
، وانهيـار الـدولـة،  لـدرجـة ان أي قبيلـة حتـى ال 4664في عـام  بعـد سـقـوط الحكـومـة

 .نقـول أي اسـرة صـومـاليـة  واحـدة لـم تنج مـن االصـابـة بشـظـايـاهـا الخبيثـة والقـاتلـة
يعـرف  4664مـايـو   41ا نظـرنـا الـى اقصـى شـمال البـالد، أي مـا بـات منـذ فـإذ
فـإن القتـال القبائلي لم يكـن قـاصـرًا علـى المـنـافسـة علـى السـلطـة " ارض الصـومـال"بـ

  :وبقـيـة القبـائـل الصـغيـرة أي ( التي تشـكل الغـالبيـة السـاحقـة)بين القبـائـل االسـحـاقيـة 

 Warsangliـ الـورسـنغـلـى  4



  Dolbahanteـ الـدولبـاهنتـي 7

 Godabursiـ غـدابـورسـي 9

 ،Issaـ العيـسـى 1
 :وانـمـا  بين القبـائـل  االسـحـاقيـة االربـع الكبـرى ذاتهـا ، أي 

 Habar Awaهبـر اول  (4

 Habar  Younisهبـر يـونـس (7

 Habar Jaloهبـر جـاعلـو (9

 Habar Gharhajisهبـر غـرهجيـس (1
 
ـ وفـى شـمال شـرق البـالد، أي في منطقـة الحكـم الذاتي القـبـائـل المـاجـرتين 4

Majerteen إن الصـراع القبلي لـم يكـن محصـورًا بين هـذه القبيلـة وجيـرانهـا االخـريـن فـ
قبـائـل ،  ومـع Nugal، ونـوغـال Sanagمـن الـدارود غـربـا وجنـوبـا في إقليمي سـنـاغ 

 .الـهاوييـه في اقـليمـي مـودوغ
7 Mudug   وغالـغـودودGalgudud   بـل ان الصـراع اندلع بين اسـر المـاجرتين ،

 :الثـالث الـرئـيسـيـة أي

 عثمـان محمـود (4
 عمـر محمـود(7
 وعيـسى محمـود(9



مـن جـانـب وفـى وسـط البـالد حيـث تتواجـد  قبـائـل الهـاوييـه، فـإن الصـراع كـان يـديـر 
بين قبـائـل الهـاوييـه مـع قبـائـل المـاجـرتين فـى الشـمال، وقبـائـل االوغـاديـن فـى 

في جنـوب  وقبـائـل المـريحـان وقـبـائـل الـرحـانـوين في غـرب مـقـديـشـو والبـالد، الجنـوب،
اتهـا أي بين غـرب الصـومـال، هـذا عالوة عـن القتـال الحـاد بين قبـائـل الهـاوييـه ذ

ولـم يكـن النـزاع واقفـا علـى القبـائـل، بـل انــه . االبـغـال والهبـرغـدر، والمـرسـاد، والحـوادل
في بعـض االحيـان الى درك عشائري واسـرى، كمـا كـان حـال القتـال بين  انحـدر

،  فـإن Osman Attoالجنـرال محمـد فـارح عـيـديـد، وعثمـان  حسـن علـى عـاتـو 
، والخـالف يكمـن  فـى ان Saadالقـائـدين همـا مـن قبيـلـة هـبر غـدر، وعشـيرة سـعـد 

هـو مـن بطـون Ato  ، في حيـن عـاتـو  Jalafالجـنـرال عيـديـد هـو مـن بطـون جـاالف 
 .Hilawleهلـووليـه 

ـوقت التي التى تعيش فـى غـرب مقـديشـو في ال Rahnawein وقبائـل  الـرحــانـوين
الهـاوييـه والـدارود، فـإن نـزاعـا  كـانت تخـوض فيـه حـرب الـدفـاع عـن الـذات ضـد قبـائـل

من نـاحيـة،  Siyedوسـيـد  Sagal سـغـال: حـادا كـان يـدور بين قطـبي قبـائلهـا  أي
 . وبين عشـائـر هـذين المحـوريـن مـن نـاحيـة اخـرى 

ـث تقـطـن  القبـائـل  االوغـادينيـة كـان يـدور صـراع بين وفـى اقصـى جنـوب البـالد حي
، هـذا بجـانب بعض هـذه Awigahan، وااليغـاهـان  Bahgairy قبليتـى البهجيـرى 

 .القبـائـل  ضـد بعـض قبـائـل الهـاوييـه والـدارود
التـداخـل،  وكمـا تظـهـر هـذه المعطـيات ان الصـراعـات القبـائـليـة الصـومـاليـة بـالغـة 

شـديـدة التعقيـد، وحـرصـًا علـى القـاء المـزيـد مـن االضـواء،  وتقـديـم كـل مـايمكـن  
 . ارتأينا اهميـة الـوقـوف عـلـى التـركيبـة االجتمـاعيـة  الصـومـاليـة تقـديمـه مـن معـلـومـات،

 



 الخـريطـة  القبليـة الصـومـاليـة
 :ة مـن ثـالث  جـذور اسـاسـيـة وهـى تنحـدر القـبـائـل الصـومـاليـ

  Darodالـدارود (4
 Irirاريـر (7
 Saabسـاب (9

 : تتـفـرع منهـا  خمـس وحـدات اثنيـة وهـى: اوالا الـدارود

  Marehanالمـريحـان (  أ
 Ogadenاالوغـاديـن ( ب
 Warsangaliورسـنغلـي (  ج
  Majerteenمـاجـرتين ( د
 Dalbahanteدولبـاهنـتى ( هـ

 : مـن عـدة قبـائـل  وهـذه الـوحـدات االتنيـة تتكـون بـدورهـا

 : وتتـفـرع منها اربـع قبـائـل رئيسـيـة وهـى : اوغـاديـن ( ب

 Afmadowافمـادو  (  4-ب)
 Awigahanاوغـاهـان  ( 7-ب)
 Mokabulمـوكـابـول (  9-ب)
 Bahgeriبهجـيرى (  1-ب)

 : وهـى تـتـالـف مـن خمـس قـبـائـل اسـاسـيـة وهـى:  مـاجـرتين( د



 عثمـان محمـود ( 4-د)
 عيـسـى محمـود( 7-د)
 عمـر محمـود (  9-د)
  Ali Salibanعلى سـاليبـان  (1-د)
 Reer Ibrahimoريـر ابـراهيمـو ( 5-د)

 : تنحـدر مـن اريـر ثـالث وحـدات اتنيـة  وهى:  ثـانيـا اريـر

 Hawiyeهـاوييـه   (أ
 Ishaqاسـحـاق ( ب
 Dirدر  ( ج

 : وهـذه الـوحـدات االتنيـة  تحتـوى بـدورهـا عـدة قبـائـل
 : الهـاوييـه تتـالف مـن  اربـع قبـائـل  كبيرة وهـي( أ

  Abgalابغـال ( 4-أ)
 Habar Gidirهـبر غـدر( 7-أ)
 Hawadleحـوادل ( 9-أ)
 Murasadeمـوراسـاد ( 1-أ)
 -:االبـغـال  تتفـرع ثـالث عشـائـر  وهـىوعـن 

 Harti Abgalحـارتـي ابغال ( 4-4-أ)
 Wa-Sleسـلـى ـ وا ( 7-4-أ)
  Wa-Budan ـ بـودان وا( 9-4-أ)

 : وان قبيلـة هبـرغـدر  تتـالـف هـى االخـرى مـن ثـالثـة عشـائـر  وهـى



 Saadسـعــد ( 4-7-أ)
  Suleimanسـليمـان ( 7-7-أ)
 Ayr ار( 9-7-أ)

 :تنقسـم الـى فخـذتين Saadوان سـعـد
 Jalafجـاالف ( 4-4-7-أ) 
 Hilowleهيـلـووليـه ( 7-4-7-أ)
 :، وتتكـون ثـالث وحـدات اتنيـة  وهـىIshaqاسـحـاق ( ب

  Habar Awalهبـراول ( 4-ب) 
  Habar Jaloهبـر جـاعلـو ( 7-ب)
 Habar Garhajisهبر غبـرهجيس ( 9-ب)

 : وهـذه الـوحـدات االتينـة تتفـرع  بـدورهـا الـى عـدة  قبـائـل
 : وتنقسـم بـدورهـا الـى ثـالث قبـائـل وهـىHabar Awalهبـر اول ( 4-ب) 

  Saad Musa Awalسـعـد مـوسـى اول ( 4-4-ب)
  Issa Musa Awalعيـسـى مـوسـى اول ( 7-4-ب)
 Ayubايـوب ( 9-4-ب)
 :  وتتكـون مـن القـبـائـل  التـاليـة Habar Jaloهبـر جـاعلـو ( 7-ب
 Mohamed  Abokrمحمـد ابـوكـر ( 4-7-ب)
 SamburIbrahim( سمبـور )ابـراهيـم ( 7-7-ب)
 Musa Abokrمـوسـى ابـوكـر  ( 9-7-ب)
 Ahmed Jaloاحمـد جـالـو ( 1-7-ب)

 : هـى وتنقسـم الـى ثـالث قبـائـل و Habar Gerhajisهبـر غـرهجـيس ( 9-ب)



  Habar Yunisهبـر يـونس( 4-9-ب)
 Aidagallaعيـداغـاال (7-9-ب)
  Arabاراب ( 9-9-ب)

 : وهـى  وتتـألـف هـذه الـوحـدة االتنية  مـن تسـع قبـائـل  Dirديـر  ( ج)

 Gadabursiالغـدابـورسـي ( 4-ج)
  Isaعيـسـى ( 7-ج)
  Bimalبيمـال ( 9-ج)
  Bajumalبـاجـومـال (1-ج)
 Gorajnoغـورجنـو ( 5-ج)
 Madelukمـادولـوك ( 9-ج)
 Madawiniمـاداويني ( 1-ج)
 Bursuk بـورسـوك ( 8-ج)

  Dabruiدبـروي ( 6-ج)
 

 -:وتنقسـم الـى وحـدتين اتيتين وهمـا Saab سـاب:  ثـالثـا

 Tuniوتتفرع عنهـا قبيلـة واحـدة وهـى تـونـي   Digilدجـل( أ

 : وتنقسـم الـى فرغيـن كبيرين همـا Rahnawein رحانوين( ب

 Merefele Saadميـر فـل سـعـد ( 4-ب)
  Merefele Sagalميـرفيل سـاغـال ( 7-ب)



 
 : مـن ثـالث وحـدات  اتنيـة وهى  Merefele Saadاوال تتـالـف ميـرفـل سـعـد 

 Bogal Horeيـوغـول هـور ( 4-4-ب)
 Bogal Daheبـوغـول داه ( 7-4-ب)
 Bogal Dambeبـوغـول دامـب ( 9-4-ب)

 : تتكـون مـن اربـع عشـائـر هي Bogal Horeوان بـوغـول هـور 

  Dissoديسـو ( 4-4-4-ب)
 Eimitاميت ( 7-4-4-ب)

  Komalكـومـال ( 9-4-4-ب
  Jalaleجـالل ( 1-4-4-ب

 :مـن سـبـع عشـائـر هي Bogal Daheوتتـألـف بـوغـول داه 

  Maalim-Wenaمـاليـم وينـا  ( 4-7-4-ب)
  Jironجـيرون ( 7-7-4-ب)
 Rer Dumalريـر ديـومـال ( 9-7-4-ب)
 Garualeغـروال ( 1-7-4-ب)
  Lisan Bariليسـان بـرى ( 5-7-4-ب)
  Lisan Horsiليسـان حـورسـى (  9-7-4-ب)
 Harauحـارو ( 1-7-4-ب)

 : ـيرتين همـاعشBogal Dambeوتتـفـرع عـن بـوغـول  دامـب

 Harienحـريـن ( 4-9-4-ب)



 Helaiحلـي ( 7-9-4-ب)
 : تنقسـم  الـى وحـدتين اثنيتين همـا   Merefele Sagalمـيرفـل سـاغـال  

 Kassanleكسـانـل ( 4-7-ب)
 Ashya Omardinاشـيا عمـر الـديـن  ( 7-7-ب)

 : وتنقسـم كـسـانـل  الـى قبيلتين  همـا 

 Kassanel Wen (Herdo)(  هيردو)كسـانل ويـن ( 4-4-7-ب)
 Kassanel Yer (Ifmogi)( ايفمـوغي)كسـانـل يـر ( 7-4-7-ب)

 : مـن ثـالثـة عشـر قبيلـة وهـيAshya Omardinوتتكـون ايشـا عمـر الـدين
 Wakdoreوكـدور( 4-7-7-ب)

 Gasar Guddaغسـار غـودا ( 7-7-7-ب)
  Gallawegerويغـر  غـالـو( 9-7-7-ب)
 Wakiboوكيبـو ( 1-7-7-ب)
 Hadamaحـدمـا ( 5-7-7-ب)
  Luwaiلـووي ( 9-7-7-ب)
 Jelibleجليـبل ( 1-7-7-ب)
 Jelidleجليـدل ( 8-7-7-ب)
  Sarmaسـرمـا ( 6-7-7-ب)
 Mangiarمنجيـار ( 41-7-7-ب)
 Gelediجيلـدى ( 44-7-7-ب)
  Balquriبلغـورى ( 47-7-7-ب)



  Wangialنغيـال و ( 49-7-7-ب)
. الخـريطـة االجتماعية الصـومـاليـة يتجلى ممـا تقـدم مـدى تعقـد، وتـداخـل، وتشـابـك

والمعـلـوم ان الصـراعـات السـياسـيـة الصـومـاليـة لـم تـرتكـز علـى قـاعـدة قبليـة وحسـب، 
وهـذا ممـا يفسـر  رت الـى درجـة العشـائـر، والبطـون، واالفخـاذ، واالسـر،\بل انهـا أنحد

تعقيـداتهـا مـن نـاحيـة، واخفـاقـات الـذين يلهـثـون وراء سـراب حلـول سـريعـة بـواسـطـة 
 .مبـادرات  متهـافتـة  كمـا سـنرى ذلك الحقـا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رابعالفصل ال
 الفصـائـل الصـومـاليـة خـريطـة

السـلطـة وفتـاتـه اطـرت نفسـهـا في القبـائـل الصـومـاليـة في صـراعهـا علـى كـرسـي 
فصـائـل اشـعلـت  النـار  في شـتى ربـوع البـالد، لـدرجـة ال يغالى المـرء اذا مـا قـال، 
بـأن تلك الفصـائـل المسلحـة والمتنـاحرة  في داخلـهـا، وفـى ما بينها البين، حـولـت 

وكـل الفصـائـل الصـومـاليـة . غـابالصـومـال الـى مقـبـرة  جمـاعيـة محكـومـة بقـانـون ال
ظـل غيـاب العـقـل وتغييبـه، وسـقـوط  المسلحـة التي تفـارخـت بصـورة جنـونيـة في

يمكـن حصـرهـا بـدقـة لكـونهـا محكـومـة بمنطـق  الحكـومـة، وانهيـار الـدولـة، ال
صـائـل المجتمـعـة علـى وعليـه تـم االكتفـاء باإلشارة علـى ابـرز واهـم هـذه الف. الالمنطق

 . ثـالثـة محـاور
وسـنـورد القوى السـياسـيـة التى يتـألـف منها كـل محـور، مـع االشـارة الـى االنتمـاء  
القبـلـي، وتحـديد قـائـد كـل فصـيل، وذلك في محـاولـة لتسـليـط المـزيـد مـن االضـواء 

 .علـى خصـوصيـة خـصـائـص االزمـة الصـومـاليـة

 -: محور االولال

ويتكـون هـذا   Somali National Alliance (S.N.A)"التحـالـف الـوطنـى  الصـومـالـي"
 -:التحـالف مـن سـبعـة  فصـائـل  اسـاسـيـة مسـلحـة 

 United Somali Congress (U.S.C.)       "المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"ـ 4
  Hawiye -Habar Gidir-Jalaf         جاالف -هبرغـدر-هـاوييـه: القبيـلـة
وذلك بعـد  Hussein Mohamed Farah Aideedحسـين محمـد فـارح عيـديـد : القـائـد

 .7/8/4669وفـاة والـده الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد فـى 



   Somali Democratic Movement         " الـديمقـراطيـة الصـومـاليـة الحـركـة"ـ 7
  Elay - Merefle-  Rahnawein          اليـى  -مـريفـل  -الـرحـانـوين : القبيـلـة
 .نـور عليـو محمـد:  القـائـد

 Somali National  Front (S.N.F)"              الجبهـة الـوطنيـة الصـومـاليـة "ـ 9
  Marehan                                                    مـريحـان: القبيـلـة 
             General Omar Hersi               الجـنرال عمـر حجـى محمـد حـرسى : القـائـد

           Somali Patriotic Movement (S.P.M)"الحـركـةالـوطنيـة الصـومـاليـة"ـ1
  Bahgeri                                 Ogadenبهـجـيرى  -اوغـاديـن :  القبيـلـة

      Colonel  Ahmed Omer Ges          الكـولـونيـل احمـد عمـر جيـس: ائـدهـاقـ
 Southern Somali National" الحـركـة الـوطنيـة  الصـومـاليـة الجنـوبيـة"ـ  5

Movement (S.S.N.M)                                                       
                                            Dir –Bimalبيمـال  -ديـر :  القبيلـة
    Abdi  Warsame Isaq                         عبـدي ورسـمـه اسـحـاق: القـائـد

  Somali Democratic Alliance (S.D.A)" التحـالـف الصـومـالـى الـديمقـراطـي"ـ 9
 Dir -Gadabursi                                   غـدابـورسـي -ديـر :  القبيلـة

ـ Mohamed Farah Abdullahi     1                    محمـد فـارح  عبـدهللا: القـائـد 
     United Somali Front (U.S.F)         "الجبهـة الصـومـاليـة المـوحـدة»

                                               Dir-Issaعيـسى  -ديـر:  القبيـلـة
               Abdulrahman Duale Ali            عبـدالـرحمـن  دوال  علـى:  القـائـد

    
 



 -:المحور الثاني
ويتـألـف مـن عشـرة National Salvation Council (N.S.C.)  "مجلـس االنقـاذ الوطني"

 : فصـائـل مسـلحـة وهـى
  United Somali Congress (U.S.C)          "المـؤتمـر الصومالي المـوحـد" ـ 4

  Hawiye  -Abgal                                    ابغـال -هـاوييـه : القبيـلـة
  Ali Mahdi Mohamed                              علـى مهـدى محمـد: القـائـد

   Somali Democratic Alliance (S.D.A)" الصـومـالـي التحـالـف الـديمقـراطـي»ـ 7
  Dir-Gadabursi                                     غـدابـورسـى -ديـر: القبـيلـة
 Ali Haji Hersi                                      علـى حـاجـى حـرسـي: القـائـد

    Somali Africans Muki  (S.A.M.O)"منظمـة مـوكـي الصـومـاليـة االفـريقيـة"ـ 9
: القـائـد                   Bantu                                          بـانتـو: القبيلـة

الحـركـة "ـ Mohamed Romadan Arbaw                1        محمـد رمضـان اربـو
  Army                     ”المسـلحـة المقاومـة الـرحـانوينيـة  -الـديمقـراطيـة الصـومـاليـة

Somali Democratic Movement- Rahnawein Ressistance (S.D.M. -
R.R.A) 

  Rahnawein-Merefle-Lisan               ليسـان -مـيرفـل -رحـانـويـن: القبيلـة
  Abdi  Musse Maiyo                            عبـدى مـوسـى مـاييـو : القـائـد 
        Somali Patriotic Movement (S.P.M.)”الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"ـ 5

                             Ogaden -Awagahanاويغـاهـان -اوغـاديـن : القبيلـة
                 Aden Abdulahi Noor (غـابيـو)الجنـرال  عـدن عبـداللـه نـور: القـائـد

                         



 Somali Salvation Democratic Front" الجبهـة الـديمـقـراطيـة  إلنقاذ الصـومـال"ـ 9
(S.S.D.F.)                                                             

  Majerteen-Osman Mahmoud              عثمان محمـود-مـاجـرتين: القبيلـة
      General Mohamed Abshir Musse  الجـنـرال محمـد ابشـر مـوسـى: القـائـد

                 United Somali Party (U.S.P.)"الحـزب الصومالي  المـوحـد"ـ 1
                          Dolbahnte-Warsangaliورسـنغـلـي-دولبـاهنـتـى:  القبيلـة
                            Mohamed  Abdi Hashiـدى حـاشـي محمـد عب: القـائـد

             Somali National Union (S.N.U.)"االتحـاد الوطني  الصـومـالـي"ـ 8
 Irir-Ishaq- arab                                اراب -اسـحـاق -اريـر: القبيلـة
  Mohamed Ragis Mohamed                      محمـد رجيـس محـمـد: القـائـد

 Somali National Front (S.N.F.)            " الجبهـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"ـ 6
                                                       Marehanمـريحـان: القبيلـة
                Omar Haji Mohamed Hersiعمـر حجـي  محمـد حـرسـى: القـائـد
       Somali NationalDemocrati  "االتحـاد الصوماليالوطني الـديمقـراطـي"ـ 41

                                        Darod-Lelkas ليلكـاس-دارود: القبيلـة
  Ali Abdi                                                 علـى عبـدى:  القـائـد

 -:الثالث المحور

  Movement  Somali Naitonal (.S.N.M)        "الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"

                                               Irir-Ishaqاسـحـاق  -اريـر: القبيلـة
                             Mohamed Ibrahim Igalمحمـد ابـراهيـم عقـال: القـائـد



الحـركـة "هـو جـدير بـالمـالحظـة هنـا هـو وجـود ثـالثـة فصـائـل مسـلحـة  بجـانـب  ومـا
وهـذه الفصـائـل  متحـالفـة مـع ". ارض الصـومـال"الحـاكمـة في " الـصـومـاليـة الـوطنيـة

" ارض الصـومـال"الفصـائـل الجنـوبيـة، هـذا فضـال عـن كـونهـا منـاهضـة  النفصـال 
 ".الصـومـال االيطـالـي"كـان يعـرف سـابقـا بـ اقـالـيم ومنـاطـق الجنـوب او مـا عـن سـائر

 : والفصـائـل الثـالثـة هي
 – Somali Democratic Alliance الغدابورسي "التحـالف الـديمـقـراطـي الصـومـالـي" (4

Gadaboursi 
                   United Somali Party (U.S.P.)"الحـزب  الصـومـالـي المـوحـد"(7

  Dolbahante-Warsangali                           الـوسـنغـلـى  -الـدولبـاهنتى
           United Somali Party Issa العيسـى" الجبهة الصومالية الموحدة " [3

 
 طموحات قاتلة

والعسـكريـة  نعتقـد بـوجـود مغـاالة في القـول بـأن طمـوحـات القيـادات السـياسـيـة ال
الـخ  وعبـرت عـن نفسـهـا ...عشـائـريـة -قـبائـلية-الصـومـاليـة ارتكـزت علـى قـاعـدة اثنيـة 

علـى صـورة فصـائـل مسـلحـة، كـانت تلك الطـمـوحـات الـرعنـاء هي وراء االزمـة 
ـالم، الصـوماليـة الـى حـد كبير، وتمـثل  اليـوم  العقبـة الكأداء في وجـه عـودة الس

 .واالمـن واالسـتقـرار الـى الصـومـال
وتـأكيـدًا لـذلك، ورغبـة في الـولـوج الـى اغـور اغـوار االزمـة الصـوماليـة، نقـدم فيما يلي 

يجـب ان  وال. القبـائـليـة في الصـومـال -الصـراعـات الشـخصيـة-خـريطـة الطمـوحـات 
ي ذاتـه، ولكـن وكـل مـا في االمـر ال ينبغي يفهـم مـن ذلك، بـأن الكـاتب ضـد الطمـوح ف

ان يكـون طمـوحـًا غاية لـذاتـه وفـى ذاتـه، وان ال يكون علـى انقـاض االخـريـن، وعلـى 



مـا يجـب ان يكـون محكومـا بمنطـق المسـؤوليـة، والحـرص  ركـام  الـدولـة  ذاتهـا، بقـدر
وعلـى مصـلحـة االمـة الجـوهـريـة، وعلـى  علـى وحـدة  القبيلـة، والعشـيرة مـن نـاحيـة،

 .مقتضيـات وضـروريـات، واســاسـيات الـدولـة العـلـيـا
العسـكريـة تـدرج -الصـراعـات القـاتلـة بين القيـادات الصـومـاليـة السـياسـيـة - فـالطمـوحـات

تـوحـا علـى احـدهمـا محصـورًا علـى صعيـد مناطقي، واالخـر مف: وتنـدرج علـى مسـتويين
يـوجـد ثمة تنـاقـض بين منطقي الصـراعين او بين غـايـاتـهما،  صـعيـد  البـالد كلهـا، وال

مـا يـوجـد ليـس تـداخـل وحـسب، وانمـا هنـاك ثمـة تكـامـل بين الصـراعيـن، الن كـل  بقـدر
اد عشـيرتـه، قـائـد فصـيل يسـعـى في بـادئ االمـر بسـط نفـوذه علـى منطقـتـه وبين افـر 

وقبيلـتـه، ووحـدتـه االثنيـة، قبـل طـرقـه بـاب الصـراع القـاتـل مـع القيـادات االخـرى علـى 
مستـوى الـدولـة، علمـا ان تلك القيـادات هي االخـرى محكـومـة بعيـن المنطـق الـذى 

 . يقضـى بفـرض القـائـد سـلطتـه بين عشـيرتـه، ثـم قبيلـتـه، قبـل امتـه
العسـكـريـة الصـومـاليـة علـى -يلـي خـريطـة صـراعـات القيـادات السـياسـيـة قـدم فيمـاون

 . القبائلي، قبـل الـوقـوف علـى صـراعـاتهـا علـى صـعيـد البـالد -المسـتوى  المنـاطـقـي 
 صـراعـات  الشـخصيـات التي سـنتطرق اليها سـتشـمل  خمـس وحـدات: اوال

 :الـى الجنـوب وهـى اثنيـة مـن الشمال
 .القبـائـل االسـحـاقـة (4
 القبائـل  المـاجـرتينيـة(7
 قـبـائـل الهـاوييـه (9
 القبائـل  االوغـادينيـة (1
 

 "ارض الصـومـال"الشخصـيات االسـحـاقـيـة المتـصـارعـة علـى السـلطـة  فـى 
 الحـركـات السـيـاسـيـة  القبيلـة  االسـم 



 والعسـكريـة
0

- 
 الـحـركـة الـوطنيـة "زعيـم  هبـراول  ابـراهـيم عقـالمحمـد 

 "الصـومـالـيـة 
2

- 
  هبـر جـاعلـو محمـد احمـد سـيالنيـو

3

- 
هبـر )غـرهجيـس  عبـدالـرحمـن  تـور 

 (يـونـس
 

 قيـادات المـاجـرتين المتنـافسـة 
0

-

  

 الجبهـة الـديمـقـراطيـة عمـر محمـود محمـد ابشـر  مـوسـى
 النقـاذ الصـومـال 

2

- 
 الجبهـة الـديمـقـراطيـة عيـسـى محمـود عبـداللـه يـوسـف

 إلنقاذ الصـومـال
 زعـامـات الهـاوييـه المتـصـارعـة 

0

- 
 مجـلـس االنقـاذ"زعـيم  ابغـال علـى مهـدى محمـد   

 " الصـومـالي
2

-

  

 هبـر غـدر حسـين عيـديـد 
 سـعـد جـاالف -

 التحـالف الوطني" زعـيم

 "الصومالي

3

- 
 هبـرغـدرـ سـعـد عثمـان عـاتـو 

 هيـلـووليـة
التحـالـف الـوطنـي "قـائـد 

 "الصـومـالي
 

 القيـادات الـرحـانـوينيـة المتـنافسـة 
0

-

  

 الحـركـة الـديمقـراطيـة ليسـان  عبـدى مـوسـى مييـو  
 S.D.M/S.N.Aالصـومـاليـة 

2

- 
 الحـركـة الـديمقـراطيـة الـي  عليـومحمـد نـور 

 S.D.M./S.S.Aالصـومـاليـة 
 



 الــزعـامـات  االوغـادينيـة 
0

- 
 الجنـرال  آدم عبـداللـه 

 ( غـابيـو)نـور 
 + او يغـاهـان 

2

- 
 الكـولـونيـل

 احمـد عمـر جيـس
 الحـركـة  الـوطنيـة بهجـيرى 

 S.P.M./S.N.Aالصـومـاليـة 
 

خـريطـة الصـراعـات بين القيـادات  الصـومـاليـة علـى مسـتوى  القبـائـل  الكـبرى هـذه هي 
في جميـع  انحـاء الصـومـال، والتي عقـدت تحـالفـات وتحـالفـات مضـادة علـى صعيـد 

 عسـكريـة قيـاديـة-الـدولـة،  والتي بـدورهـا تمحـورت في ثـالث شـخصيـات  سـياسـيـة

 -:ات  سـياسـيـة وهىتمـثل ثـالث حـركـ
 ."الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة" ابـراهـم عقـال زعـيم  محمـد ـ0

 "التـحـالـف الـوطنـي الصـومـالـي"حسـين عيـديـد زعيـم  ـ 2

 "مجلـس االنقـاذ الصـومـالـي"علـى مهـدى محمـد زعيـم ـ  3

 
 تـوالـد الحـركـات االصـوليـة

وانهـيار الـدولـة، وسـيادة الفـوضـى، وصـراعـات القبـائـل، وقتـال النظـام،  شـكل سقـوط
الفصـائـل، وتنـاحـر القيـادات، وتـدهـور االوضـاع المعيشـيـة الــى درجـة  مـوت مئـات 
االالف جـوعـًا، وتحـول مئـات االالف الـى الجئـين في عقـر ديـارهـم، وهـروب مـئـات 

ـوار أي اثيـوبيـا، وجيبـوتـي، وكينيـا، ارضيـة خصبـة  لتـوالـد االالف ايضـا الـى دول  الج
 .وتفـارخ الحـركـات االصـوليـة  في السـاحـة الصـومـاليـة



وعـلى غـرار سـائـر الحـركـات االصـوليـة االسـالمـيـة العـالميـة، طرحـت الحـركـات 
اعيا يتسم بالطـوبـاوية، االصـولية الصـومـاليـة بـرنـامجا سيـاسـيا واقتصاديا واجتم

وروجـت  لـه عبر شـعـارات ديمـاغـوجيـة مغـريـة تـدغـدغ مشـاعـر عـامـة النـاس، 
غضون فتـرة زمنـيـة قصـيرة بـرزت ثمـانـي  والخطـورة كـل الخطـورة تكـمـن بـأن في

 -:حـركـات اصـوليـة  اسـالمـويـة وهـي
  Ali Warisama     الشـيخ علـى ورسـمـه: دهوقـائـ االتحـاد االسـالمـي الصـومـالـي، (4

 .الشـيخ محمـد علـى ابـراهيـم: حـركـة االصـالح االسـالمـي، رئـيسـهـا (7

 .الشـيخ حسـن عبـدالسـالم:  وحـدة  الشـعب االسـالمـي، زعيمهـا (9

 Ibrahimالشـيخ ابـراهـيـم  داسـوكـى :  الحـركـة االسـالميـة الصـومـاليـة، قـائـدهـا (1
Dassuki                                                                       

 Ali Wagide                            علـى وجيـد: انصـار السـنـة،  وزعيـمهـم  (5

 .الشـيخ  محمـد معلـم:مجمـع علمـاء االسـالم، رئـيسـه  (9

 .شـريـف عبـدالنـورالشـيخ :  المسلـمـون المسـتقـلـون، بقيـادة (1

 .حـركـة التبلـيـغ ولهـا قيـادة جمـاعيـة (8
 

والمـالحـظ ان الحـركـات االصـوليـة الثماني االنفـة الـذكـر تتـسـم بجمـلـة خصـائـص 
 -:اهمهـا

ـ علـى عكـس  الفصـائـل الصـومـاليـة االخـرى لـم تظهـر نفسـهـا صـورة وجـوهـرًا وكـأنهـا 4
مـا طـرحـت  نفسـهـا كقـوى ذات نفـس  معينـة، وبـأقـليـم محـدد، بقـدر مـرتبطـة بقبيلـة



في عمـوم "  يسـعـى إلحالل السـالم، وإلشـاعـة االسـالم، وتطبيـق الشـريعـة"وطني، 
 .الصـومـال

ـ اسـتغـلـت الحـركـات االصـوليـة الصـومـاليـة اوضـاع سـواد النـاس المعيشـيـة السـيئـة، 7
والـدواء مجـانـًا في معظـم ارجـاء  البـالد وذلك  تـوزيـع الغـذاء والكـسـاءوبـدأت في 

 .كـوسـيـلـة اسـتقطـابهـم تـدريجيـا، قبـل شـروعهـا في تـأطيـرهـم داخـل خـاليـاهـا  التنظيمـيـة
 في عمـوم البـالد في ظـل ـ دأبـت تعليـم النـاس القـرآن لسـد الفـراغ  التعليمـي المـوجـود9

 .حـالـة الحـرب االهـليـة الشـاملـة السـائـدة  في الصـومـال
وبطبيـعـة الحـال فـأن هـدف تلك الحـركـات  لـم يكـن ابـدًا الـديـن، وال التعليـم، بقـدر مـا 

 -:هـو
 .االصـوليـة المتطـرفـة -االفـكار االسـالمـويـة  ـ نشـر 0

 .ـ تـوسـيـع قـاعـدتهـا الشـعبيـة 2

 .ـزيـز اجنحتهـا العسـكريـةـ تـع 3

 .ـ  االسـتيـالء علـى السـلطـة 4

ـ العمـل في القـرن االفـريقـي ضمـن االصوليـة االممـيـة التي كان يتـزعمهـا حسـن  5
 .التـرابـي

وتجـدر المـالحظـة في هـذا الصـدد ان كـل قـادة الفصـائـل الصـومـاليـة تخشـى نمـو هـذه 
االصـولـيـة المـدعـومـة باألموال، واالسـلحـة، والخبـراء مـن قبـل السـودان، الحـركـات 

 .وايـران، وسـائـر الحـركـات االصـوليـة االسـالميـة االمـمـيـة
بـات معـروفا ايضـا، ان الحـركـات االصـوليـة الصـومـاليـة ليـسـت بمعـزل عـن بقيـة  ومـا

ة والشـرق االوسـطيـة والـدولـيـة، بـدليـل عـالقـاتهـا مـع الحـركات االسـالمـويـة االقـليميـ



" الحيـاة"السـودانيـة، وفـى هـذا الصـدد كشـفـت جـريـدة " الجبهـة الـقـومـيـة االسـالميـة"
، عـن زيـارة   4669فبـرايـر  45الصـادر  بتـاريـخ  ( 41697)في عـددهـا رقـم  اللنـدنيـة

  -: ون لكـل مـنسـريـة قـام بهـا  ممثـلـ
 "االتحـاد االسـالمـي الصـومـالـي" ـ 0

 " حـركـة  االصـالح الصـومـالي"ـ و 2

 "وحـدة الشـعب االسـالمـي"ـ ـو 3

 " مجمـع علمـاء االسـالم"وـ  1

 .للخـرطـوم، بغيـة التشـاور مـع شـيخ نظام االنقاذ السوادني حسـن عبـداللـه التـرابـي
االصـوليـة الصـوماليـة ال تقتصر على النظام السوداني بل لهـا وعالقات الحـركـات 
جبهـة تحـريـر شـعب "الحـركات االسـالمـويـة االثيــوبيـة  وتحـديـدًا "عـالقـات وطيــدة بـ 

 United Oromo  People’s  Liberation Front(U.O.P.L.F)  "اورومـو الموحـد

 Somali People’s Liberation Front "جبهـة تحـريـر  الشـعب الصـومـالـي"

  Oromo People’s Liberation Organization "منظمـة تحـريـر شـعب اورومـو"

 Afar People’s Liberation Army (A.P.L.A)" جـيـش تحـريـر الشـعب العفري "

  Islamic Union of Western Somali   "االتحـاد  االسـالمـي لغـرب الصـومـال"
وعلـى الصعـيد االقـليمـي والـدولـي فالحركات االصـوليـة الصـومـاليـة كانت لها والـى ذلك 

الحـزب "، و "حـركـة  الجهـاد االسـالمـي االرتـري : "وقتذاك ثمـة عالقـات مـع كـل مـن
الحـركـات  االصـوليـة "، و "الحـركـة االسـالمـية االوغـنـديـة"، و "االسـالمـي الكينـي



جبهـة "االردنيـة و " اليمـنـي، واألحزاب االسـالمـيـة" حـزب االصـالح "و ، ”المصـريـة
" النظـام االيـرانـي، و"اللبنـانـي، و " حـزب اللـه "الجـزائـريـة، و" االنقـاذ االسـالمـي

 .االحزاب االسـالمـويـة  االصـوليـة البـاكسـتـانيـة واالفغـانيـة
ركـات االصـوليـة االسـالميـة الصـومـاليـة، والسـيمـا ولجملـة هـذه العـوامـل، فـإن الحـ

يمـكـن االستهانة بهـا، ألنها تشـكل خطـورة ليـس علـى  ال" حركـة االتحـاد االسـالمـي"
الشـعب الصومالي ومصـيره وحسـب، وانما خطـرهـا يشمل عمـوم منطقـة القـرن 

 .االفـريقـي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خامسالفصل ال
 الـدوليـةالقـوات 

 (       1) وتجـاوزاتهـا وخـروجهـا تـدخـالتهـا
بـدأ في السـابع والعشـريـن   بـدأ اهتمـام االمـم  المتحـدة  بـالمسـألـة الصـوماليـة  اول مـا

،  أي انـه 4665مـارس  94، وانتهـى بصـورة عـامـة  في 4664مـن ديسـمـبر عـام 
ولــم يكـن لألمم المتحـدة تصـورًا  متكـامـل عن  دام اربعـة  سـنـوات وثـالث اشـهـر،

حقيقـة االزمـة الصـومـاليـة  المتعـددة االبعـاد، المـتـداخلـة الفـروع علـى غـرار  تـداخـل  
عجـب  اذا لـم تطـرح وتطبـق االمم المتحـدة   القبـائـل  الصـومـاليـة ذاتهـا،  وعليـه  فـال

فـالمعـروف . ،  وانمـا ايضـا لحلحـة المشـكلـة  الصـومـاليـةبـرنـامجـا محـددًا ليـس لحـل
عـن  االمم المتحـدة انهـا اجلـت ممثـليهـا عـن الصـومـال ازاء تضـاعـف وتيرة الحـرب  

تـاركـة الصـومـاليين لمصـيرهـم، عـوضـا عن  4688االهليـة في شـمال  البـالد في عـام 
او سـياسـيـة بغيـة اطـفاء حـريق االزمـة  الصـومـاليـة في اخـذ زمـام مبـادرة دبلـومـاسيـة 

 .مهـدهـا
واالدهـى  مـن كـل ذلك، فـإن  االمم المتحـدة لـم تـأخـذ  أي مبـادرة علـى اثـر سـقـوط  

،  وذلك  للحيلـولـة دون 4664ينـايـر عـام  76نظـام  الـرئـيس  محمـد سـياد بـرى  فـى 
سـيما مبـاشـرة  بعـد انـدالع  القتـال  بين االخـوين العـدوين الهـاويين انهـيـار الـدولـة،  ال

أي الجنـرال الـراحـل محمـد فـارح عيـديـد، وعلـى مهـدى محمـد، وذلك  عـلـى رئـاسـة 
مـن نـاحيـة،  وعلـى السـيطرة علـى العـاصمـة مقـديشـو "  المـؤتمـر الصومالي المـوحـد"

 .كرسي رئـاسـة الـدولـة الصـومـاليـة مـن نـاحيـة ثـالثـة وعلـى  مـن نـاحيـة ثـانيـة،
الـف صـومـالي،  911وتضـافـرت كـوارث الطبيعـة، مـع الحروب االهليـة وادت بحـيـاة 

 في حيـن ان ما يربو علـى نصـف مليـون مـن الشـيـوخ، والنسـاء،  واالطـفـال، والشـباب



بعيـدة  علـى حـد السـواء،  ومـع ذلك فـإن االمم المتحـدة  لـم لجأوا الـى الـدول القـريبـة وال
 .تحـرك سـاكنـا

، وذلك 4664ديسـمبر عـام   45ولـم تبـدأ االمم المتحـدة في الحـركـة  عمليـا اال  في  
 Javierعلـى  اثـر تسـلـم االمـين العـام السـابق  لألمم المتحـدة، خـافيير بيرز دوكـوالر 

Perez De Cuellar  رسـالـة مـن رئـيس  وزراء  الصـومـال السـابق عمـر عـرتـه ،
في بـالده،  وينـاشـده  ،  يشـرح فيهـا  تطـورات االحـداث Omar Arteh Ghalebغـالـب 

 .في ادراج ملـف االزمـة الصـومـاليـة  في اجنـدة  مجلـس االمـن  الـدولـي
، اسـتلـم االمين العـام 4664من عام   ديسـمبروبعـد بضعـة  ايـام، وقبـل نهـايـة شـهـر 

،  االمـين  Salim Ahmed Salimلألمم المتحـدة،  رسـالـة  مـن سـالـم احمـد سـالـم  
 Deممـا حـث دوكـويالر  العـام لمنظمـة الـوحـدة االفـريقيـة  بنفـس المضمـون، هـذا

Cuellarخذ مبـادرة  لحـل  االزمـة  علـى اخطـار  مجلـس االمـن الدولي  عـن نيتـه أل
ولكـن،  وقبـل اقـدامـه  على خطـوة عمليـة ملمـوسـة انتهـى عهـده في قمـة  . الصـومـاليـة

امين عـام لألمم المتحـدة   4667المنظمـة  الـدولية، وحـل محلـه فـى اول ينـايـر عـام 
. واسـتلـم د.  Dr. Boutros Boutros Ghali بطـرس بطـرس  غـالـي . السابق أيضا د

 74غـالـي بعـد مضـى ثـالثـة اسـابيـع مـن  تـوليـه لمنصـب االمـين العـام، رسـالـة  في 
مـن مجلـس  دول جـامعـة الـدول العـربيـة يحيطـوه  فيهـا علمـا عـن  4667ينـايـر  

 -:ضمـن امـور اخـرى  قـرارها القاضي
ليين لـوقـف  االقتـتـال األهلي، وذلك كمـقـدمـة ـ تـوجيـه دعـوة الـى الفـرقـاء الصــومـا4

لتعـبيـد طـريق الحـل السـلمـى لخـالفـاتهـم عبـر  الحـوار،  ولحـقن دمـاء  ابنـاء الشـعب 
 .الصـومالي، وللحفـاظ  عـلـى مصـالح الصـومـال الحيـويـة



جميـع  االطـراف ـ اقـامـة لجنـة وزاريـة  تنـاط اليهـا مهمـة  اجـراء  حـوارات  مـع 7
الصـومـاليـة المتصـارعـة لجمـع  شـملهـا حـول طـاولـة مسـتديـرة، وصـوال الـى احـالل 
السـالم في الصـومـال، ولصـون وحـدتـه، ولضمـان االمـن واالســتقـرار للشـعب 

 .الصـومـالي
د جـامعـة  الـدول ـ منـاشـدة المنظمـات االقـليميـة والـدوليـة لتنسـيق جهـودهـا مـع  جهـو 9

 .العـربيـة بهـدف ابـرام اتفـاق اطـالق نـار دائـم  في الصــومـال
بطـرس بطـرس غـالـي مـن االميـن العـام السـابق لمنظمـة .ثـم تـوالـت الـرسـائـل الـى د
واميـن عـام جامعـة  Dr.Hamid Algabid حـامـد الغـابـد . المـؤتمـر  االسـالمـي، د

 Ahmed Esmat Abdelاحمـد عصمـت عبـدالمجيـد . الـدول  العـربيـة السابق ، د
Maguid وكلهـا تحـض علـى بـذل الجهـد  لـوقـف الحـرب االهليـة  بين الفصـائـل ،

الصـومـالـيـة،  والعمـل  كـل مـا مـن شـأنـه ان يسـاهـم في احـالل السـالم في الصـومـال،  
وذلك بـالتنسـيق جهـود كل المنظمـات االقليميـة،  والقـاريـة، والـدوليـة كل هـذه 

الضغـوطـات  كـانت وراء دخـول ملـف االزمة الصـومـاليـة الـى االمم المتحـدة،  
قـرار بخـصـوص  المشـكلـة الصـومـاليـة   49وتحديـدًا الـى مجلـس االمـن الـذى اصـدر 

 .4661فبـرايـر عـام  1الـى  4667يناير عام  79مـن  
 

 شـريـط قـرارات مجلـس االمـن
 49،  4661نـوفمبـر   1والـى  4667ينـايـر  79اصـدر مجلـس االمـن الدولي مـن 

في  قـرارًا خـاصـًا بتـطـورات االحـداث الصـومـاليـة، بـدايـة مـن تـدخـل القـوات  الـدوليـة
،  4665ونهـايـة بخـروجهـا  النهـائـي مـن الصـومـال في عـام  4667الصـومـال في عـام 
كـل الخـطـوات "والقاضي  بـإتخـاذ  891قـراره  رقـم  9/9/4669مـرورًا بـإتخـاذه  في 



مـن الجنـود  الـدولييـن  71ضـد العنـاصـر الصـومـاليـة المسـلحـة التي قتـلـت " الضـروريـة
 . 5/9/4665ى فـ

 .ونـورد ادنـاه شــريـط االحـداث  مـن خـالل تسـلسـلـه الـزمنـي
 17/2/0662(  17332/اس) 177ـ القـرار  رقـم 2

 79عـن االزمـة الصـومـالـيـة  في  199اصـدر مجلس االمـن الـدولـي اول قـراره رقـم 
لصـومـال  بسـرعـة، ووقـوع ، وبعـدمـا اشـار الـى  تـدهـور االوضـاع  في ا4667ينـايـر  

خـسائـر في االرواح، واذا مـا اســتمـرت  تلك االوضـاع  تشـكل خطـورة علـى السـالم 
واالســتقـرار  الـدوليين، قبـل الـتـذكـيـر بـأن االمم المتحـدة تـولـت  االشـراف  علـى الملـف  

ـابعـة ، والثـامـنـة  اللتين تعـالجـان الصـومـالـي بنـاء علـى ميثاقها،  والسـيمـا  المـادة  الس
سـبل حـل القضـايـا، وتـدخـل االمم المتحـدة، ومجلـس  االمـن في حـالـة تعـذر حـل 

 .القضـايـا الـدول المعنيـة عبر وسـاطـات اقليميـة
  -:يطـلب مجلـس االمـن بمـوجـب هـذا القـرار مـن االمـين العـام لألمم المتحـدة

الخطـوات الضـروريـة  لمضـاعفـة المسـاعـدات االنسـانيـة  المقـدمـة مـن قبـل اتخـاذ  (  أ
االمم المتحـدة واجهـزتهـا المخـتصـة  لسـكـان الصـومـال المتضـررين،  وذلك بـالتنسـيق  

 .مـع المنظـمـات االنسـانيـة الـدوليـة
، واالمين العـام لجـامعـة الـدول العمـل مـع االمـين العـام لمنظمـة الـوحـدة االفـريقيـة(  ب

العـربيـة  لالتصـال المبـاشـر  مـع كـل االطـراف  الصـومـاليـة بغيـة ايقـاف القتـال بينهـم، 
 .ولتـوزيـع المسـاعـدات االنسـانيـة الـى المنكـوبين

ـن ونـاشـد مجلـس االمـن  الفصـائـل الصـومـاليـة لـوقـف اطـالق النـار،  وللعمـل م ـج 
 .اجـل العثـور علـى حـل سـياسـي لنـزاعـاتهـا،  وإلرساء  اسـس الصـلح فيمـا بينهـا



وقـرر بمقتضـى المـادة الخـامسـة مـن هـذا  القـرار، وبمـوجـب  الفصـل السـابع مـن   ـد 
بـأن علـى كـل  الـدول  فـرض حصـار  عـلـى االسـلحـة : ميثـاق االمم المتحـدة

ـربيـة المـوجهـة او المصـدرة الـى الصـومـال إلحالل السـالم  واالسـتقـرار والمعـدات  الح
 .فيـه
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وهـذه ابـرز  النقـاط التي  4667مـارس  41صـدر هـذا القـرار عـن مجـلس االمـن  في 
 : تضمنهـا

التـزام االطـراف الصـومـاليـة  المتقـاتلـة بـوقف اسـف مجلـس االمـن العميـق علـى عـدم (  أ
اطـالق النـار  الـذى احـال دون  ايصـال وتـوزيـع  المعـونـات االنسـانيـة  الـى سـكان 

 .المنـاطـق  المتضـررة
تسـليط االضـواء علـى عمـق المأساة االنسـانيـة النـاجمـة عـن اسـتمـرار  الحـرب (  ب

 .االهـليـة
ارة علـى اهميـة  مـواصـلـة المنظمـات الـدوليـة،  واالقـليميـة ، وغـير  الحكـوميـة االشـ( ج

 .لنشـاطهـا في الصـومـال  في ظـروف بـالغـة الصعـوبـة 
تقـديـره  لتنسـيق منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة،  وجـامعـة الـدول العـربيـة، ومنظمـة (  د

 .متحـدةالمـؤتمـر االسـالمـي، مـع االمم ال
منـاشـدة الفصـائـل الصـومـاليـة التعـاون مـع االمـين العـام  حتـى تقـوم االمم المتحـدة  ( هـ

بـواسـطـة  وكـاالتها  المختصـة تقـديـم الـدعـم االنسـاني  لكـل الصـومـاليين  المحتـاجيـن 
 .لـه
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 -:، وهـذه اهـم النقـاط التي احتـواهـا4667ابـريـل  71القـرار  فـى صـدر هـذا 

 Nation"  اليــونـوصـوم"تعـرف بـإسـم " عمليـة االمم المتحـدة فـى الصـومـال"اقـامـة  ـ أ 
Operation in Somalia (UNOSOM)  United     

واحـدًا  51متألفة مـن   الطـلب مـن االمـين العـام نشـر وحـدة تابعة لألمم المتحـدة( ب
مـن  79، 71في مقـديشـو، وذلك تمـشـيا مـع الفقـرة  لإلشراف عـلى وقـف اطـالق النـار

 (79876اس )تقـريـر االمـين العـام 
 .تعييـن مبعـوث  خـاص لألمين العـام  لألمم المتحـدة( ج

بطـرس غـالـى السـفير  بـطـرس. وبعـد مـرور اربعـة ايـام  علـى صـدور هـذا القـرار عين د
 .مبعـوثـا خـاصـا لـه في الصـومـال Mohamed  Sahnoun  الجـزائـري محمـد سـحنـون 

 :اقـامـة  لجنـة تتكـون مـن جميـع اعضـاء مجلـس االمـن  تقـوم بـالمهـام االتيـة( د
 

الخـامسـة مـن قـرار متـابعـة فـرض حظـر بيـع االسـلحـة للصـومـال بمـوجـب الفقـرة  : اوال
 .199مجـلس االمـن رقـم   

رفـع تقـاريـر الـى مجـلس االمـن في حـالـة ان بـعض الـدول تختـرق قـرار الحظـر :  ثـانيـا
 .علـى  تـزويـد  الصـومال  باألسلحة والمعـدات الحـربيـة

تحتـرم ذلك   ل  التي الالتقـدم بمقـترحـات للخطـوات التي  يجـب اتخـاذهـا حيـال الـدو : ثـالثـا
 .القـرار  الخـاص بحظـر بيـع االسـلحـة  الـى الصـومال
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  -:، وفـى ما يلي ابـرز البنـود التي تضمهـا4667يـوليـو  71في  صدر هـذا القـرار



المـتاحـة  بغيـة ايصـال االمـين العـام لألمم المتحـدة اســتخـدام كـل السـبل  عـلـى( أ
الـوكاالت الـدوليـة والهيئـات االنسـانيـة، والمنظمـات غيـر  الحكـومـيـة، للمسـاعـدات  

 .االنسـانيـة الـى الشـعـب الصـومـالي المهـدد بـالمجـاعـة
االمـم المتحـدة بتـوفير االمـن والسـالم  علـى الفصـائـل الصـومـالـيـة تسـهـيل مهمـة( ب
 .رادها العـامليـن في الصـومـالألف
علـى الفصـائـل الصـومـاليـة التعاون مـع العناصـر االمنيـة التـابـعـة لألمم المتحـدة،  ( ج

يسـتبعـد  اتخـاذ اجـراءات  اخـرى  لتـوصـيل المسـاعـدات  وان مجـلـس  االمـن ال
 . رةاالنسـانيـة الـى سـكـان االقـاليـم المنكـوبـة،  عنـد الضـرو 

يناشـد مجـلس االمـن  المجتمـع الدولـي لتـوفيـر  الـدعـم المـالـي المنـاسـب في اطـار  ( د
 . الجهـود االنسـانية المبـذولـة في الصـومـال

ويـؤيـد قـرار االمـين  العـام  القاضي بـإرسـال فـريق فنـى الـى الصـومـال لإلشراف ( هـ
 .إلنجاز االهـداف  المحـددةعلـى تنفيـذ الخطـة المـرسـومـة،  

يتمتـع  مـوظفـو االمـم المتحـدة والخبـراء  العـاملـون  مهمـة االمـم المتحـدة ( و
 .4619بـالحصـانـة، وذلك  ضمـن ميثـاق االمم  المتحـدة لعـام 
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نقـاط االسـاسـيـة ، واحتـوى  علـى ال4667اغسـطـس   78صـدر هـذا القـرار  في 
 -:التـاليـة

اخـذًا في االعتبـار  تقـريـر االمـين العام لألمم المتحـدة  بـشـأن  الـوضـع في الصـومـال 
 : قـرر( 71181-اس)



مقتـرحـه الذي ينص علـى  دعـوة االمـين العـام لألمم المتحـدة  علـى العمـل  بمقتضـى( أ
والموانئ  -انشـاء اربعـة  مـراكـز  عمليـات محـوريـة  في الصـومـال،  وذلك في المـدن 

 . كيسـمـايـو، ومقـديشـو، وبـوصـاصـو، وبـربـره: االربـع االتيـة
وبـلـغ عـددهـا )في الصـومـال UNOSOM " اليـونـوصـوم"السـماح بتقـويـة وتعـزيـز ( ب

 (.( Mtiaz Shahennـردًا بقيـادة الجنـرال  البـاكسـتانـي امتيـاز شـاهـين ف 76511
 .القادم مـن سـائـر الـدول( اللـوجسـتيكـي)التـرحيـب بـالـدعـم الفنـي ( ج
التـركـيز  علـى اهميـة  وجـود  مـراقبـة مشـددة  على حظـر بيـع وتصـديـر االسـلحـة ( د

 .الـى الصـومـال
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، وذلك بعـد اســتقـالـة مبـعـوث االمـين العـام 4667ديسـمبر  9صـدر  هـذا القـرار في 
لألمم  المتحـدة  الخاص في الصـومال الـدبـلـومـاسـي الجزائري محمـد سـحنـون، وتعيـن 

عصمـت للـدبـلـومـاسـي العراقي  4667نـوفمـبر  47بطـرس بطـرس غـالـي  فـى . د
 .بـدال مـنـه Ismat Kittani كتـانـي

 -:ونـورد فيما يلى اهـم فقـراتـه
تبقـى تحـت اشـراف االمـم ( يـونـوصـوم)الـوحـدات الـدوليـة المرسـلـة الـى الصـومـال (  أ

 .المتحـدة
الفصـائـل  يعـاود مجـلس االمـن تـأكيـد قـراره السـابق والقاضي بمـنـاشـدة ومطـالبـة كـل ( ب

الصـومـاليـة  بـوقـف القتـال  في كـل ارجـاء الصـومـال  وذلك حتـى يتـم ايصـال 
المعـونـات  االنسـانيـة الـى المتضـرريـن، وإلعداد ارضيـة حـل سـياسـي لالزمـة  

 .الصـومـاليـة



المـن  وعمـال بمـوجـب  الفصـل الـسـابـع  مـن ميثـاق االمم المتحـدة، فإن مجـلس ا(  ج
يسـمح لألمين العـام  والـدول  االعضـاء  المتعـاونـة فيبسـط  منـاخ امنـى، عـلـى  اتخـاذ 

كـل الخطـوات الضـروريـة  وعلـى وجـه السـرعـة لتـوفيـر  ظـروف امنيـة  تـؤهـل  الشـروع  
 . في تنفيـذ عمليـات االغـاثـة االنسـانيـة  في الصـومال

التي  لألمين العـام وللـدول االعضـاء  المعنيـة بـالقيـام باإلجراءات يسـمح مجلـس االمـن (د
تـوحـد وتـراقـب القـوات الـدوليـة الوافدة الـى الصـومـال، وخـلق اليـات تنسـيق  بين االمم 

 .المتحـدة وتلك القـوات المسـلحـة
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 -:، وتضـمن النقـاط الـرئيسـيـة التـاليـة4669 مـارس 79صـدر هـذا القـرار في 
 : مطـالبـة االمـين العـام لألمم المتحـدة بـ  

العمـل بـالتنسـيق  مـع ممثـلـه الخـاص،  وسـائـر  وكـاالت  واجهـزة االمم المتحـدة   (أـ
مـؤسسـات  لجمـع وتـقـديم  المعـونـات االنسـانيـة  الـى الصـومال، واعـادة الفعـاليـة الـى

هـذا  البـلـد السـياسـيـة، واالقتصـاديـة، ودفـع مسيرة الحـل السـلمـي، والـوفـاق  الوطني  
 .الـى االمـام

في الـوفـاق  السـياسـي، وذلك  مسـاعـدة  الشـعب الصـومـالـي  للنهـوض بـدور فعـال(  ب
يـة،  واالدارة  المـدنيـة  في بتفعيـل المجتمـع المـدنـي، والمـؤسـسـات الـوطنيـة  واالقـليم

 .شـتى ارجـاء الصـومـال
علـى الصـعـد المحليـة، واالقـليمـيـة، والـوطنيـة   اعـادة بنـاء  الشـرطـة الصـومـاليـة(  ج

هـذا .  حتـى تلـعب  دورها في الحفـاظ  علـى السـالم  واالســتقـرار،  والقـانـون، والنظـام
 .تراقـات للحقـوق االنسـانيـة الـدوليـةفضـال عـن تقصيهـا عـن اخـ



دعـم الشـعب الصـومـالـي في وضـع وتـرجمـة بـرنـامج  متطـور ومتكـامـل إلزالة (   د
 .االلـغام مـن كـل ارضى  الصـومـال

 .تطـويـر  النشـاطـات  االعـالميـة العـامـة( هـ
الي للنهـوض بـدور فعـال في تـوفيـر الظـروف المـؤهلـة للمجتمـع  المـدنـي  الصـومـ( و

 .كـل مـراحـل عمليـة الـوفـاق السـياسـي، وفـى وضـع وتنفيـذ بـرنـامـج اعـادة بنـاء  البـالد
 .ألهميتها الـقـصـوى  الشـروع في عمـليـة تـجـريـد االسـلحـة وذلك( ز
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واعـرب مجـلس االمـن الـدولـي في   4669يـونيـو صـدر هـذا القـرار في السـادس مـن 
ديبـاجتـه عـن يقظتـه الشـديـدة، ومتـابعـتـه الحثيـثـة لتطـورات  االحـداث  الخـطيرة، سـيمـا 

 apparently الهجمـات المسـلحـة والمتعـمـدة التي شـنتها قـوات تـابعـة ظـاهـريـا"بعـد 

أي   (U.S.C-S.N.A)  التحـالـف الـوطنـي الصـومـالـي   - الصومالي المـوحـد المؤتمر
 -:،  واحتـوى علـى النقـاط االسـاسيـة االتيـة"جنـاح الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد

ادانـة اسـتخـدام االذاعـات،  والسـيما اذاعـة  فصـيل الجنـرال عيـديـد،  لحضهـا علـى (  أ
 .مهـاجـمـة  عنـاصـر االمم المتحـدة

في الخـامـس مـن " 7يـونـوصـوم"ادانـة شـديـدة للهجـوم الـذى تعـرضـت لـه وحـدات (   ب
، والـذى يبـدو عمـاًل  مـقصـودًا ومـدروسـًا،  ويدرج   في سـلسـلـة 4669يـونيـو 

"  7يـونـوصـوم "اخـتراقـات وقـف  اطـالق النـار، والـذى يهـدف الـى تخـويـف القـوات  
 .841ون تـرجمتهـا  عمليـا لقـرار مجـلس االمـن  رقـم للحيلـولـة د



باألهمية الكبـرى  للقيـام  بتجـريـد   يجـدد  مجـلس االمـن  على  مـوقفـه القاضي(  ج
الحـركـات والفصـائـل الصـومـاليـة مـن اسـلحتهـا، وتحيـيـد االذاعـات  التي سـاهمـت في 

 ".7يـونـوصـوم " الهـجـوم العنيف الـذى تعرضت لـه قـوات
 841يـؤكـد مجـلس االمـن مـرة اخرى، بـأن االميـن العـام  مخـول بمـوجـب القـرار (   د
، التخـاذ كـل الخطـوات الضـروريـة  ضـد المسـؤولين عـن الهجـوم الـذى شـن ( 4669)

طـوات والحمـالت االعـالميـة  العـدائـيـة ضـدهـا، وكـل الخ" 7يـونـوصـوم "علـى قـوات 
في الصـومال، والتقصي عـن النشـاط "7يـونـوصـوم "ايضـا والتي مـن شـأنهـا بسـط نفـوذ 

 .المناوئ  لهـا، واعتقـال  المتهميـن ومحـاكمتهـم، ومعـاقبتهـم
الـف عسـكـري بكـل  78والبـالغ طـاقمهـا "  7يـونـوصـوم "االسـراع في نشـر قـوات ( ز

 4669الثـالـث مـن مـارس  ورد في  تقـريـر االمـين العـام في معـداتهـا، تمشـيا مـع  مـا
والـى ذلك اصـدر رئـيس مجـلس االمـن الدولي بيـانـًا صحـافيـًا في ( 75951-اس)

ان الهـدف االولـى واالسـاسـي  للمهمـة "، جـاء فيـه 4669الـرابـع عشـر مـن  يـونيو  
هي وضـع نهـايـة لمـأسـاة الشـعب " 7ـوم يـونـوص"التي كلـف بهـا مجـلس االمـن   لـ

 بسـط سـلطـة القـانـون والنظـام ، اذا مـا" 7يـونـوصـوم "وهـذا يقتضـى مـن . الصـومالـي

كـانت سـتؤدى المهـام المكلفـة بهـا،  أي تـوزيـع  المـواد  االغـاثيـة، ودفـع عجلـة الـوفـاق 
 .ديـًا واجتمـاعيـًا الـى االمـامالـوطنـي، واعـادة بنـاء الصـومـال  اقتصـا

 
 (22/9/1994)  152القـرار رقـم ( 6) 

 -:و 4669سـبتمـبر  77صـدر هـذا القـرار  في 
ثمـن  فيـه مجلـس االمـن  االنجـازات التي حققتهـا  االمم المتحـدة بـواسـطـة  (أ
شـاء  مجـالـس في الصـومـال، وخـاصـة في اسـتئصـال  المجـاعـة،  وان" 7يـونـوصـوم "



محليـة، وفتـح المـدارس، وعـودة  النـاس  الـى حـياتهـم الطبيعيـة في معظـم ارجـاء 
 .البـالد

واعـرب عـن قنـاعتـه بـان اعـادة  قيام جهـاز الشـرطـة، واالجهـزة القضـائـيـة  (ب
 .الـى الصـومـالوالجنـائيـة في غـايـة االهميـة  والحسـاسـيـة  لعـودة االمـن واالسـتقـرار 

 ".7يـونـوصـوم "ادان كل الهجمـات التي تشـن ضـد ( ج
نـاشـد االميـن العـام لمضـاعفـة جهـده علـى  الصـعـد المحليـة، واالقـليمـيـة، والـوطنيـة  (د

 .إلشراك  المجتمـع المدني  في صيـاغـة راهـن ومســتقـبل البـالد
 

 (16/20/2667)  111القرار رقـم ( 20)
 -:وتضمـن 4669اكتـوبـر  76ـدر هـذا القـرار  في ص

في وسـعهـا بمـا يخـدم  حـض  كـل االطـراف الصـومـاليـة علـى بـذل  اقـصـى مـا(  أ
 .مسـيرة الـوفـاق الـوطنـي

 .4669نوفمبر   48لفتـرة انتقـاليـة  تنتهـى  فـى "  7يـونـوصـوم "مـد مهمـة   (ب
 
 
 
 
 
 
 
 



 دسالفصل السـا
 (1)وتجـاوزاتهـا وخـروجهـا  القــوات الـدوليـة تـدخـالتهـا

في هـذه الفصل سـنـواصـل الـوقـوف علـى  ابـرز بنـود وفـقـرات  قـرارات مجلـس االمـن، 
وعلـى  كلمـة  لـرئيـس مجلـس االمـن  اشـار فيهـا  الـى الـدروس  المستسقاة والمستـفـادة 

تعـاطيـه مـع االزمـة الصـومـاليـة، ووقـوع مقديشو بين مـن تجـربـة مجلـس االمـن 
، والمعـركـة (الـواليـات المتحـدة)وتطلعـات واشـنطـن ( االمم المتحـدة)طمـوحـات نيـويـورك 

التي دارت رحـاهـا في مقـديشـو بين االدميـرال االميـركـي جـونـاثـان هـاو والجنـرال محمـد 
القـوات االميـركيـة والـدوليـة بعـد ارتكـابهـا تجـاوزات وقـد يقـول فـارح عيـديـد،  قبـل خـروج 

 .البعـض جـرائـم بحـق الشـعب الصـومـالـي
 
 (22/22/2667)   112القـرار رقـم ( 22)

 -:، وفـى ما يلي اهـم  النقـاط التي احتـواهـا4669نـوفمـبر  49في  صـدر هـذا القـرار
سـؤوليـة  الكبرى في تحـقيق  الـوفـاق  الـوطنـي،  يتحمـل الشـعب الصومالي الم( أ

 .والمـؤسسـات  الـديمقراطيـة في الصـومـال
والقاضي ضمن  امـور  841السمـاح بقيام لجنـة تحـقيـق  لتـرجمـة القـرار  رقـم ( ب

اخـرى، علـى تقصـى الحقيـقـة  حـول الهجـوم  العسكري الـذى  تعـرضــت لـه قـوات 
علـى ان  يكـونـوا  اعضـاء لجنـة  4669في الخـامـس مـن يـونيـو " 7 يـونـوصـوم"

 .تقصـى الحقيقـة خبراء في حقلهـم
المعنيـة  كـل المسـاعـدات  الضـروريـة التي تيسـر لهـا اداء   يقـدم االمين العـام للجنـة( ج

 .مهـامهـا
 



 (21/22/2667)  112القـرار رقـم ( 21)
  -:ونـورد ادنـاه  نقـاطـه  البـارزة 4669نـوفمـبر   48في  صـدر هـذا القـرار

تكمن مـسـاعـدة الشـعب  "  7يـونـوصـوم "التشـديـد علـى ان اولـويـة االولـويـات  لـ(  أ
 .الصـومـالـي في جهـوده الـراميـة لقيـام وفـاق وطني، ومـؤسسـات ديمقـراطيـة في البـالد

ة وحيـويـة تجـريـد المتقـاتلين مـن اسـلحتهـم، بلـوغـا للغـايـة  التأكيد مجـددًا علـى اهميـ( ب
وان اسـتمرار  الـوضـع . المنشـودة، أي حلـول  السـالم  واالسـتقـرار في الصـومـال

 .الـراهـن  يشـكل خطـورة  ليس  علـى الصـومـال فقـط، بـل علـى  عمـوم  المنطقـة 
مـايـو  94تـم تمـديـدهـا بحـيث  تنتهـى في "  7م يـونـوصـو "التقـريـر بـان مهمـة  ( ج

4661. 
 والحــركات، لمضـاعفـة الجهـد منـاشـدة  كـل االطـراف  الصـومـاليـة بمـا فيهـا الفصـائـل( د

حـلـول السـالم واالسـتقـرار، وااللتـزام بـوقـف   وصـوال الـى مصـالحـة سـياسـيـة، والـى
 .ـلحـة الثقيلـةاطـالق النـار،  ونـزع االس

تـذكـير  كـل االطـراف الصـومـاليـة  بمـا فيهـا كـل الجبهـات، بـان اســتمراريـة انخـراط  ( هـ
االمـم المتحـدة  في الصـومـال يعتمـد علـى تعـاونهـم  النشـط  والفعال بغيـة تحقيـق  

 .تقـدم ملـمـوس نحـو حـل سـياسـي
لفـرض حظـر بيـع وتصـديـر االسـلحـة والمعـدات التـأكيـد علـى واجبات الـدول  ( و

 . 4667لعـام   199الحـربيـة الـى الصـومال،  وذلك بمـوجـب القـرار  رقـم 
التعـبير  عـن مخـاوف مجـلس االمـن مـن انتقـال  عـدوى حالـة الال اســتقـرار  الـى ( ز

ـلحـة عبر منـاطـق الحـدود الـدول المجـاورة  للصـومـال وذلك بفعـل حـركـة مـرور االس
 .المشــتركـة

 



 (3/2/1993)  891القـرار رقـم  ( 27)
 -:واحتـوى علـى البنـود االسـاسـيـة التـاليـة 4661فبـرايـر  1صـدر هـذا القـرار في 

 .4665سـتنهـي مهمتهـا في نهـايـة  مـارس " 7يـونـوصـوم "التأكيد مجـددًا  بـان ( أ
اقـامـة الشـعب  الصـومـالي لجـان االحيـاء،  ومجـالس االقـاليـم، التشـديـد علـى (  ب

 .انتقالي، هـذا عـالوة علـى انشـاء جهـاز للشـرطـة، وجهـاز  قضـائـي ومجـلس وطني

المـصـادقـة علـى مقتـرحـات االمين العـام  لألمم المتحـدة القـاضيـة  بحمـايـة    ( ج
ة، وخطـوط  المـواصـالت  الـرئيسـيـة، وشـبكـة   الموانئ  والمطـارات  االسـاسـيـ

 .االتصـاالت

مـواصـلـة المجهـودات لتقـديـم المعـونـات االنسـانية الـى سـكان  جميـع  المنـاطـق ( د
 .المتضـررة

 .مسـاعـدة  الالجـئين  في العـودة واالسـتقـالل في وطنهـم( هـ

 9الـف، أي بمقـدار  77الـف الـى  78مـن " 7يـونـوصـوم "السـماح بتقـليص قـوات ( و
 .الـف  عسكري 

الطـلب مـن االطـراف الصـومـاليـة بعـدم االعتـداء  عـلى االشـخـاص الـذين يتـولـون  ( ز
 .حفـظ السـالم، ويقـومـون بمهـام انسـانيـة 

 
 (72/2/2663)   617القـرار رقـم  ( 23

 S/RES)(623 -ار  اى  اس/اس) 4661مـايـو   94صـدر هـذا القـرار  في 
 : واحتوي هـذا القـرار  علـى النقـاط الـرئـيسيـة  االتيـة



ادانـة االعتـداءات المتكـررة التي يتعـرض لهـا االشـخـاص العـامليـن في مجـال  حفـظ ( أ
 .السـالم،  واالغـاثـة

"  7يـونـوصـوم "المطـالبـة وبشـدة لكـل االطراف  الصـومـاليـة  في التنسـيق مـع ( ب
 .لتحـقيـق الـوفـاق  الوطني

في بـرنـامـجـه القـاضـي بـإقـامـة  "  7يـونـوصـوم "يـرحـب بـالتقـدم الـذى احـرزتـه ( ج
 .جهازي  الشـرطـة  والقضـاء

 
 (70/6/0664)   632القـرار رقـم ( 22)

 -:لبـارزة التـاليـة،  واحتـوى علـى النقـاط ا4661سـبتمـبر    91صـدر هـذا القـرار في 

 .وذلك  مـن النـاحيـة  الـزمنـيـة واالمنيـة" 7يـونـوصـوم "دراسـة  سـبل انسـحـاب (  أ

اســتعـداد مجـلس االمـن إليفاد بعثـة  خـاصـة الـى مقـديـشـو  لمنـاقشـة وجهـات نظـر  ( ب
 .صـومـاليـةالمجلـس  حـول الـوضـع في الصـومـال  مـع  االحـزاب  السـياسـيـة ال

 
 (3/22/2663)  623القـرار  رقـم ( 22)

 -:واحتـوى النقـاط االسـاسـيـة االتيـة4661نوفمبر  1 صـدر هـذا القرار  في

 .كـأقصـى مـدة 4665مـارس   94الـى " 7يـونـوصـوم " مـد مهمـة ( أ



الخـاص  في اداء  التـرحيـب بمقـترح  االمـين العـام الرامي  الـى اسـتمراريـة مبعـوثـه ( ب
مهمتـه في مسـاعـدة  االحـزاب  الصـومـاليـة  إلنجاز  المصـالحـة  الـوطنيـة،  في 

 .في الصـومـال، وفيمـا بعـد ذلك"  7يـونـوصـوم "غضـون  فترة بقـاء  

منـاشـدة الجبهـات الصـومـاليـة للشـروع في مفـاوضـات بأسرع وقت ممكـن،  وصـوال ( ج
 .ـف اطـالق النـار، وتشـكيل حكـومـة وحـدة وطنيـة  انتقـاليـةالـى قـرار  وق

مـن الصـومـال "  7يـونـوصـوم "اتخـاذ القـرار  ببـذل كـل الجهـود لكـى يتم انسـحـاب  ( د
 .بصـورة  امنـة ومنظمـة

المسلحـة الخطـوات المنـاسبـة لحمـايـة طـاقـم "  7يـونـوصـوم "السـماح لقـوات ( هـ
 .ومنظمـات االغـاثـة ابـان الخـروج النهـائـي مـن الصـومـال"  7صـوم يـونـو "

، "7يـونـوصـوم "االقـرار  بمسـؤوليـة االحـزاب الصـومـاليـة في ضمـان امـن وسـالمـة ( و
وكـل االشـخـاص العـامليـن في ميـدان االغـاثـة، وعـدم ممـارسـة أي انـواع التخـويـف 

 .والعـنف حيـالـهـم

دعـوة منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة، وجـامعـة الـدول العـربيـة، ومنظمـة المـؤتمـر ( ز
االسـالمـي بمـواصـلـة جهـودهـا بـالتنسـيق مـع االمم المتحـدة للعثـور علـى حـل دائـم 

 .لالزمـة الصومـاليـة

لمـواصـلـة دعمهـا  تـوجيـه نـداء الـى  الـدول االعضـاء، والسـيمـا  الـدول المجـاورة ( ح
للجهـود الصـومـاليـة الـراميـة الى احـالل السـالم تحـت مظلـة الـوفـاق  الوطني، والكـف 

 .يـزيـد االزمـة الصـومـاليـة تعقيـداً  ان أي نشـاط مـن شـأنـه عـن



ـل الطـلب مـن االمين العـام  لألمم المتحـدة ان يـرفـع  تقـريـرًا  الى مجـلس االمـن  قب( ط
، بشـأن (في الصـومـال"  7يـونـوصـوم "تـاريـخ  نهـايـة مهمـة ) 4665مـارس  94

اسـتمراريـة مـراقبـة ألوضاع الصـومـال، وإلحاطته علمـا  بخصـوص تطـورات االمـور 
في الحقـل  االنسـانـي، وطـاقـم االغـاثـة، ومـلف الالجـئين، واثـر ذلك علـى الـدول  

 .لالمجـاورة للصـومـا

 
 كلمـة رئـيس مجـلس االمـن

"  7يـونـوصـوم "وبعـد مـرور سـتـة ايـام فقـط علـى خـروج القـوات الـدوليـة المشــتركـة  
والتي قـادتهـا الـواليـات المتحـدة االميركـيـة بـواسـطـة مكتبهـا في مقـديشـو بـرئـاسـة 

قـال رئـيس  مجـلس االمـن  ، Jonathan Howeاالدمـيرال المتقـاعـد جـونـاثـان هـاو 
 : 4665الدولي في  تصـريـح لـه في السـادس مـن ابـريـل 

كـان في اوانـه، وان  المسـاعـدات "  7يـونـوصـوم "يـؤكـد مجـلس االمـن بـأن تـدخـل ( أ
االنسـانيـة  المقـدمـة الـى الصـومـاليين سـاعـدت في انقـاذ  حيـاة  العـديـديـن، وفـى الحـد 

 . مـن الفقـر، وسـاهمـت في عمليـة  البحـث  عـن احـالل  السـالم في الصـومـال

بـذل ( 4665-4667)حظ  مجـلس  االمـن بـأن  في غضـون  ثـالث  سـنـوات يـال( ب
المجتمـع  الدولي  واالمم المتحـدة نشاطـًا ملحـوظـًا  إلعادة السـالم واالســتقـرار، ولتعبيـد 

 .الصـومـال في طـريـق بـروز  المجتمـع المدني

الوطني  نتيجـة لعـدم  تجـاوب   عـدم  احـراز  تقـدم في عمليـة  السـالم،  والـوفـاق( ج
"  7يـونـوصـوم "االطـراف  الصـومـاليـة بمـا فيـه  الكفـايـة احـال دون اســتمـرار مهمـة  

 .4665مـارس   94للفتـرة  مـا بـعـد  



يعتقـد مجـلـس االمـن بـان العمليـة  الصـوماليـة قـدمـت دورسـا نظـريـة  وعمليـة في ( د
، في بنـاء  peace keeping، وفـى حـفـظ السـالم peace makingصنـع السـالم 

 . peace buildingالسـالم

يـؤكـد مجـلس االمـن مجـددًا  قنـاعتـه بـأن الشـعب الصومالي يتحمـل المسـؤوليـة ( هـ
 الكبرى لتحـقيـق الـوفـاق الوطني، وإلحالل السـالم الصـومـال، وان المجتمـع  الدولي  ال

 . يمكنـه  اال ان يقـدم التسـهـيالت،  ويشـجـع ويـدعـم مسـاعـيـه في هـذا الصـدد
 4665ابـريـل48واخـيرًا وليس آخـر، وفـى رسـالـة الـى رئـيس مجلـس االمـن مـؤرخـة بـ 

. ، سـطـرهـا االمين العـام لألمم المتحـدة  د(4665ابـريل  74-977-4665-اس)
فيها مقـترح متـابعـة االمم المتحـدة لتطـورات احـداث  بطرس بطـرس غـالـى،  قـدم

الصـومـال عبر بعثـة محـدودة العـدد يكـون مقـرهـا في نيـروبـي بكينـيـا بصـورة مـؤقتـه، 
 .علـى ان ينقـل  المكـتب  الـى مقـديشـو متـى ما سمحت الظـروف بـذلك

 4665ابـريـل  74ـا رئـيسـه بتـاريـخ وهـذا ما نال مـوافقـة مجـلس االمـن في رسـالـة رفعـه
 . الى االمـين العـام لألمم المتحـدة

 
 مقـديشـو بين نيـويـورك  وواشـنطـن

ال توجد ثمـة مغـاالة في  القـول بـأن بعـد انهيـار جـدار بـرليـن، ونهـايـة الحـرب البـاردة، 
، 4661في عـام   في وجـه اميركـا وزوال االتحاد السوفياتي السـابق كقطـب دولي

تضـاعـف دور الـواليـات المتحـدة في االمـم المتحـدة بصـورة كبيرة، بحـيث بـات متعـذرًا 
الـى حـد كبير صـدور قـرار في نيـويـورك  مـن دون ان تكـون فيـه بصمـات واشـنطـن 

 .لـورق الـواضحـة والصـريحـة، واذا مـا صـادف وصـدر القـرار فـإنـه يبقـى حـبرًا علـى ا
وهناك امثلـة عـديـدة مـاثلـة امـام القـارئ، السـيمـا قـرارات مجـلس االمـن الخـاصـة بـأزمـة 



الشـرق االوسـط، أي انسـحـاب القـوات االسـرائيليـة مـن األراضي العـربيـة المحتلة منـذ 
 .، وحـق الشـعب الفـلسـطينـي  في تقـريـر المصـيـر4691عـام حـرب 
الـى االزمـة الصـومـال، فـإن بعـد مضـى يـوم واحـد فقـط  علـى قـرار مجلس  وبـالعـودة

، أي في الـرابـع مـن 4667في الثـالـث مـن ديسمبر عـام  161االمـن الدولي رقـم 
ارسـال قـوات  George Bush ديسـمبر قـرر الـرئـيس  االميركـي السـابق جـورج بـوش

، ولم يمض Restore Hope "اعـادة االمـل"عـار اميركيـة الـى الصـومال تحـت شـ
العسـكريـة  االميركـيـة  في  اسـبـوع على ذلك القـرار حتـى نـزلـت طـالئـع الـوحـدات

شواطئ مقـديـشـو،  وكـان ذلك تحـديـدًا في التـاسـع  مـن ديسـمبر، ويـذكـر بـأن وحـدة 
قبـل ذلك التـاريـخ بيـومين، أي في امنيـة اميركيـة اخـذت  مـواقعها  ـ  اسـتطـالعيـة

شواطئ مقـديشـو  في السـابـع مـن ديسـمبر بهـدف تغطيـة االنـزال البحـري  االميـركـي
تحـت مـوجـه عـاصفـة مـن اضـواء كـاميـرات  التلفـزيـونـات، وبـريـق عـدسـات 

 .المصـوريـن، وضـوضـاء الصحافـة العـالمـيـة
ـورج بـوش بتكـلـيف سـفير الـواليـات المتحـدة  السـابق لـدى وبـادرت ادارة الـرئـيس ج
بـان يكـون مبعـوث واشـنطـن الخـاص في  Robert Oakley الصـومال، روبـرت اوكـلـى

في الصـومـال في " اعـادة االمـل "نفـس اليـوم الـذى اتخـذ فيـه قـرار  وفـى .مقـديشـو
لـرئـيس االميـركـي االسـبق جـورج  بـوش ، كتب ا4667الـرابـع مـن ديسـمبر عـام  

بطرس بطـرس غـالـي، . رسالـة الـى االمـين العـام  االسـبق ايضـا لألمم  المتحـدة، د
قـال فيهـا  بـأن مهمـة  القـوات  االميركـيـة  في الصـومـال  قصـيرة االجـل، ومحـددة 

ة الضـروريـة  لتـوصـيل وحـدد االهـداف علـى تـوفيـر الشـروط االمنيـ. االهـداف
المعـونـات االغـاثيـة الى الشـعب الصـومالي المهـدد بشـبح المجـاعـة، وخـلق اجـواء 



 peace keeping forceتحويل هـذه المهمـة بعـد انجـازهـا الـى قـوات  حفـظ السـالم  
 .التـابعـة لألمم المتحـدة

أي العـام الـدولـي، قـال الـرئـيس جورج وفـى خطـاب مـوجـه الـى الشـعب االمـيركـي والـر 
، ان قـراره القاضي بـإرسـال  قـوات اميركـيـة 4667بـوش في الـرابـع مـن ديسـمبر ايضـا 

الـى الصـومال املتـه دوافـع انسـانيـة، وان مهمـة القـوات االميركـيـة قـاصـرة علـى الجـانب 
ن تسـمح وتتـسـامح مـع العصــابـات المسلحـة االنسـانـي، ولكنـه شـدد علـى ان واشـنطـن لـ

وبحكـم ان واشـنطـن راضيـة عـن وجـود قـواتهـا تحـت  .التي تـديـن شـعبهـا بـالمـوت جـوعـاً 
امـرة االمم المتحـدة، فـإنهـا درجـت علـى اعـداد ارضيـة تـولـى قيـادات القـوات الـدوليـة، 

، عـندمـا تـولـت الـواليـات المتحـدة  قيـادة 4669يـو وهـذا تـم لهـا  في الـرابـع  مـن مـا
الـواليـات : )دولـة وهـى 99قادمين مـن  الـف جنـدي 78القـوات الـدوليـة البـالـغ عـددهـا 

المتحـدة االميركيـة، فـرنسـا، ايطـاليـا، اســتراليـا، بلجيكـا، المــانيـا، االرجنتين، اليــونـان، 
ـدا، نيـوزيلـنـدا، النـرويـج، رومـانيـا، السـويـد،  تركـيـا، مصـر، المملكـة هنغـاريـا، ايـرلـن

العـربيـة السـعـوديـة، تـونـس، المغـرب، االمـارات العـربيـة المتحـدة، االردن، الهـنـد، 
غنـدا، بنغـالديـش، انـدونيسـيا، بـاكسـتـان، كـوريـا الجنـوبيـة، مـاليـزيـا، نـاميبيـا، نيجـيريـا، او 

واسـنـدت  قيـادة  هـذه القـوات الـى االدميـرال المتقـاعـد (زامبيـا، زيمبابوي، بـوتسـوانـا
وذلك مـع البقـاء الصوري للعمـيـد التـركـي شـفيـق  ،Jonathan Howeجـونـاثـان هـاو 

 . رئيسـا لنفـس القـوات  في نظـر االمم المتحـدة  Cenik  Birبيـر 
 

 رأس  االدميرال هـاو...عيـديـد رأس الجنـرال  
بـواسـطـة " 7يـونـوصـوم "لقـد تـولـت الـواليـات المتحـدة قيـادة القـوات الـدوليـة المشـتركـة 

الـذى حـل محـل  Jonathan Howe االدمـيرال االميركـي المتقـاعـد  جـونـاثـان هـاو



، 4667فـى التـاسـع مـن مـارس   Ismat Kittaniالـدبـلـومـاسـي  العـراقـي عصمـت كتـانـى
تحـت القـيـادة االميركيـة لـم " 7يـونـوصـوم "واذ  ذاك لـم تعـد مهمـة  القـوات  الـدوليـة 

 :تعـد انسـانيـة  خـالصـة، بـل انهـا تـدرجـت علـى الـوجـه االتـي

ال المهـدديـن انهـا كـانت  فـى المقـام االول انسـانيـة تهـدف الـى اغـاثـة سـكان الصـومـ
ان تتأتى مـالـم  يمكـنهـا ولكـن االحـداث اكـدت بـان هـذه المهمـة ال. بـالمـوت جـوعـا

تـتوفـر الظـروف االمنيـة المـالئمـة، وعليـه اسـنـدت الـى القـوات الـدوليـة مسـؤوليـة خلـق 
ليـة اقتضـت بـدورهـا وهـذه العم. المنـاخ االمنـي حتـى تقوم المنظمـات االنسـانيـة بـدورهـا

نـزع االسـلحـة الثقيلـة من جميـع الفصـائـل  الصـومـاليـة، ثـم رويـدًا رويـدًا انـزلقت االمم 
المتحـدة مـن خـالل الـواليـات المتحـدة قـائـدة القـوات الـدوليـة في خـلق ارضيـة حـل 

 ـت فيهـا، وغـدت جـزءًا الغـرق غـرو اذا مـا سـياسـي لالزمـة الصـومـاليـة، وعليـه فـال

 . يتجـزأ مـن االزمـة ذاتهـا
مـواجهـة  مسـلحـة مباشـرة بين القـوات  جمـلـة هـذه التطـورات ادت في مـا ادت  الـى

الـدوليـة وبعـض الفصـائـل الصـومـاليـة التي اعـربت عـن رفضهـا علـى االقـل في 
ـدور االمـيركـي في السـاحـة الصـومـاليـة، المـرحـلـة السـاخـنـة والحـاسـمـة تضـاعـف ال

 بقيـادة الجنـرال" التحالف الوطني الصـومـالـي -المـؤتمـر الصـومـالي المـوحـد"ويأتي  

الراحل محمـد فـارح عيـديـد  في مقـدمـة تلك الفصـائـل الصـومـاليـة  في ظـل هـذا المنـاخ 
ة العسـكريـة بين الفصـائـل الصـومـاليـة مـن السـياسـي المشـحـون بـالصـراعـات السـياسـيـ

نـاحيـة، والمحفـوف بضبـاب عـدم الثقـة بين القـوات الـدوليـة، السيمـا المـرابطـة في 
العـاصمـة مـقـديشـو وبعـض الجبهـات الصـوماليـة، كـان ال منـدوحـة مـن وقـوع في يـوم 

ـدة تـابعـة للقـوات الـدوليـة مـع مـواجهـة بين وح 4669الخـامـس مـن يـونيـو عـام 



مسـلحـة  في المنطقـة  الـواقعـة تحت سـيطرة القـوات المـواليـة للجنـرال الـراحـل  عنـاصـر
 .باكستاني تـابعيـن للقـوات الـدولـيـة جندي 71محمـد فـارح عيـديـد، ذهـب ضحيتهـا 

زمـة في مقـديشـو، عـوضـا عـن وفى اليـوم التالي لـوقـوع هـذا  الحـادث الـذى فجـر اال
السعي الحتـواء المـوقـف، لتـدارك مـا كـان باإلمكان تـداركـه قبل بلـوغ االمـور الـى درك 

بـادر بـإصـدار  الالعـودة الـى الـوراء، صـب مجـلس االمـن الـزيـت في النـار، عنـدمـا
جـب المـادة الخـامســة مـن ، والـذى وبمـو 4669في السادس مـن يـونـيـو  891قـراره رقـم 

بـإتخـاذ كـل الخـطـوات "هـذا القـرار، سـمح للقـوات الـدوليـة المـرابطـة في الصـومـال 
 الضـروريـة  ضـد المسـؤولين عـن حـادث الهـجـوم الـذى وقـع في الخـامـس مـن يـونيـو

، وذلك قـبل قيـام ("7وم يـونـوصـ)ضـد الـوحـدات البـاكسـتانيـة العـاملـة  في اطـار  0663
جهـة  محـايـدة بـإجـراء تحقيـق دقيـق عـن الطـرف الصـومـالـي المسـؤول عـن ذلك 

 .الحـادث
والـى ذلك، فـإن المبعـوث الخـاص لألمين العـام لألمم المتحـدة، االدميرال جـونـاثـان  

بـإعتقـال " 7ـوم يـونـوص"، يطـالب فيـه 4669يـونيـو  41هـاو اصـدر تعليمـاتـه في 
جنـدي بـاكسـتـانـي،  71الجـنرال محمـد فـارح عيـديـد، وذلك بغيـة محـاكمتـه علـى مقـتل 

ولتحـريضـه علـى العنـف، وارتكـابـه جـرائـم بحـق االنسانيـة بـالـرغـم مـن عـدم وجـود لـديـه 
التي قتـلـت   هي"  ـاليالتحـالف الوطني الصـوم"القـرائـن المـاديـة الملمـوسـة ان قـوات 

 .الجنـود البـاكسـتانيـين
الـف دوالرا لمـن  75وذهـب االمـر باألدميرال هـاو بـان وضـع مكافاة مـاليـة قـدرهـا 

يـدلـى بمعـلـومات عـن مـوقـع تـواجـده او يقتـاده اليـه، هـذا ممـا جعـل الجنـرال  عيـديـد  
علـى راس االدميرال هـاو مليـون دوالرا هـديـة لمـن يتحـدى االدميـرال هـاو ويضـع بـدوره 

 .يعتقـلـه لـه



وفـى ظـل هـذا المنـاخ العدائي  المكشـوف بين االدميـرال هـاو  والجنـرال عيـديـد، 
في جنـوب مقـديشـو معقـل قـوات  بحمـلـة واسـعـة النطـاق" 7يـونـوصـوم "شـرعـت قـوات 

بقيـادة الجنـرال عيـديـد، ووقـعـت معـارك سـقط فيهـا " التحـالـف الوطني الصـومـالي"
( 491. اس.اى)العـديـد مـن جنـود الطـرفيـن، قبـل قيـام طـائـرات اميركيـة مـن طـراز 

ثـم تـواصـلـت المـواجهـات بين القـوات . بغـارة جـويـة علـى مقـر الجنـرال عيـديـد وتـدمـره
وبلـغـت ذروتهـا في الثـالـث  مـن "  ني الصـوماليالتحـالـف الوط"الـدوليـة ووحـدات 

، حيـث اسـتخـدمت القـوات الـدوليـة في عمـليـاتهـا العسـكريـة 4667اكتـوبـر  عـام 
المـروحيـة المقـاتلـة في هجـومهـا الذى اسـفـر عـن سـقـوط طـائـرتين  الطـائـرات

 48، وقتـل  Michael Duran نعمـوديتين، واسـر طيـار واحـد يـدعـى مـايكـل ديـورا
قتـياًل بين  911جنـدي اميركـي، في حـين ان خسـائـر الطـرف الصـومـالـي  بلـغـت 

 .مـدنـى وعسـكري 
 االحـداث الصـومـاليـة، وتـزايـدت الخـسـائـر االميركـيـة في االرواح والمعـدات تطـورت

علـى الـرئـيس االميـركـي،  بيـل التي البـت الـرأي العـام االميركـي، هـذا ممـا املـى 
، أي بعـد مضـى اربـعـة 4669مـن اكتـوبـر  1ان يعلن في  Bill Clinton   كلنتـون 

 75المـواجهـة، قـرار ادارتـه بسـحب قـواتهـا  مـن الصـومـال نهـائـيا في  ايـام علـى تلك
ثـامـن مـن مـارس و قبـل خـروج القـوات االميركيـة بأسبوعين، أي في ال.4661مـارس 
محـل االدميرال   Lansana Kouyate حـل السفـير الغينـي لنسـانـا كـويـاتـى 4661

 .االميركـي جـونـاثـان هـاو، كمبـعـوث خـاص لألمين العـام لألمم المتحـدة في الصـومـال
ـي وخـرجـت واشـنطـن مـن مقـديشـو غيـر مـرفـوعـة الـرأس، محبطـة في مشـروعهـا الـرام

إلعادة االمـل في الصـومـال، ولبعـث األمـل في نفـوس بعـض السـاسـة االمـيركيـين 



الـذين كـانـوا ومـازالـوا  يـراهنـون علـى قـدرتهـم في صيـاغـة  مصـير دول العـالـم الثـالـث 
 ".النظـام العالمي الجـديـد"والثانـي، في اطـار مـا يسـمـونـه بـ

 .لطـوبـاوي والـواقـع الكـابـوسـيفشـتـان بين  الحلـم ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سابعالفصل ال
 (2)مبـادرات االصـدقـاء واتفـاقيـات االشـقـاء 

 4664ينـايـر  76منـذ سـقـوط نظـام الـرئيـس الصومالي الجنـرال محمـد سـياد بـرى  في 
اصـدقـاء الصـومـال  بـلـدًا وعلى مدى عقدين، أي عـلـى مـدار سـبع سـنـوات كـامـلـة، قـام 

وشـعبـًا  بعـدة مبـادرات، وان قلـة قليـلـة جـدًا  منهـا اتسـمت بـروح بـرغمـاتيـة، ونفـس 
واقـعـى، في حيـن العـديـد منهـا اطلـقت تـارة مـن بـاب حسـن النيـة، و انطلـقـت طـورًا مـن 

ك  السـاحـة  الصـومـاليـة  ألطراف  حسـابـات تكتيكـيـة  او اســتراتيجيـة بهـدف عـدم تـر 
اخـرى، وللمسـاهمـة  في صيـاغـة   مسـتقـبل  الصـومـال  بشـكـل او آخـر، وذلك لمـا 

يحتـلـه  الصـومـال مـن مـوقـع  اسـتراتيجـي حسـاس علـى مشـارف  المـدخـل  الجنوبي  
الـواقـع بين المحيـط  لمضيـق بـاب المنـدب، وفـى خـليـج عـدن ، وفـى الشـريـط المائي

الهندي ومنطقـة الخـليـج،  تسـتخـدمـه  السـفـن  النفطيـة القـادمـة مـن الـدول العـربيـة  
.  الخليجيـة وايـران في طـريقهـا الـى البحـر االبـيـض المتـوسـط عبر البحـر االحمــر

لسـياسـيـة، والنفسـيـة القـويـة  ويـذكـر  ان دولـة إريتـريـا  بحـكـم الـوشـائـج التـاريخـيـة، وا
التي تـربطـهـا بـدولـة الـصـومـال  وشـعبهـا الشـقيـق، كـانت اول مـن بـادر بـإحتـواء االزمـة 
الصـوماليـة، قبـل  ان تسـتفحـل وتحـرق السـنـة لهيبهـا  القـاتـل كـل اجـزاء الصـومـال، 

 71ـر كـامـل  الـتراب الوطني  االرتري في بـدأت المبـادرة االرتريـة مبـاشـرة بعـد تحـري
 .4664مـايـو 

وعنـدمـا اوشـكت ثمـار المبـادرة االرتـريـة عـلـى النضـوج، تهـاطـلـت  مبـادرات مـن كـل 
فلـم تـأت  فقـط مبـادرات مـن دول الجـوار . حـدب وصـوب علـى السـاحـة  الصـومـاليـة

ان، وكينيـا، بـل تـدفـقــت المبـادرات مـن دول المحيـط مثـل جيبـوتـي، واثيـوبيـا،  والسـود



المبـادرات  مثـل المملكـة العـربيـة السـعـوديـة، ومصـر، وذلك قـبل ان تصـيب عـدوى 
 .الـدول  فيمـا وراء البحـار والمحيـطات مـثل  ايطـاليـا،  والـواليـات المتحدة االميركـيـة

االقـليمية، والقـاريـة، والـدوليـة لـم تشـذ هي االخـرى   وأخيرا وليـس اخـر، فـإن المنظمـات
القـرن االفـريقـيـة، ومنظمـة الـوحـدة " االيغاد"عـن القـاعـدة، فـأطلـقت منظمـة دول 

االفـريقيـة، وجـامعـة الـدول العـربيـة، ومنظمـة المـؤتمـر االسـالمـي، ومنظمـة دول عـدم 
المبادرات  وبيـة المشـتركـة، ومنظمـة االمـم المتحـدة،االنحـيـاز، ودول السـوق االور 

وهـكـذا اغـرق . المتنـاطحـة تـارة، والمتقـاطعـة طـورًا، والمتـداخلـة مـرة، والمتكـامـلـة نـادراً 
الصـومـال بمبـادرات ال بـدايـة لهـا وال نهـايـة، وهـذا ممـا زاده غـرقـًا  في الحـروب 

رق فيهـا اصـال، وفاقم من ازمته، وذلك بحكـم ان الفصـائـل  االهليـة التي كـان غـا
الصـومـاليـة المتصـارعـة وجـدت ضـالتهـا في تلك المبـادرات، فهـذا الفصـيل تحـمس 
لهـذه المبـادرة وحـصـل علـى دعـم مـن الطـرف المبـادر، وذاك الفصـيل وقـف بشـدة ضـد 

لقهـا طـرف ثـان علـى خـالف او صـراع مـع تلك المبـادرة، وتبنـي مبـاردة اخـرى اط
الصـومـاليـة، واشـتـدت  وهكذا تضـاعـفـت خـالفـات الجبهـات صـاحـب المبـادرة االولـى،

وتعمـقـت انقسـامـاتهـا هـذه المـرة وذلك بفعل تلك المبـادرات التي امطـر بهـا الصـومـال  
 .صـح التعبير حتـى الغـرق اذا  مـا

 
 وتـياتفـاق جيبـ
 (2662يـونيـو "  )2"جيبـوتـي 

 حصـل اول لقـاء خـارج السـاحـة  الصـومـاليـة بين الفصـائـل الصـومـالـيـة المتنـازعـة في

جيبوتي العـاصمـة  وذلك بإشراف الـرئـيس  الجيبـوتـي، الراحل حسـن غـوليـد ابتيـدون 



Hassan Gouled Aptidonر  مـن يـونيـو عـام ،  وذلك بين الخـامـس والحادي  عشـ
 -:في هـذا االجتمـاع  ممثـلـون اربعـة فصـائـل  وهـى  شارك. 4664

 U.S.C"  المـؤتمـر الصـومـالي  المـوحـد" (4

 S.S.D.F"  الجبهـة الـديمقـراطيـة إلنقاذ الصـومـاليـة  " (7

 S.D.M"  الحـركـة الـديمـقـراطيـة  الصـومـاليـة" (9

 S.P.M"  الحـركـة الـوطنيـة  الصـومـاليـة" (1

كبـرى الفصـائـل  S.N.M"  الحـركـة  الـوطنيـة  الصـومـاليـة "وتغـيبت عـن الحضـور 
 "ارض الصـومـال"الشـمـاليـة في ما يعرف بـ

 
 (2662يـوليـو )« 1»جيبــوتـي 

الـى  45جيبـوتـي  مـن  وشـكل هـذا االجتمـاع مـدخـال الجتمـاع  مـوسـع  عقـد بمـدينـة  
، وحضـره  مـراقبـون دوليــون مـن االيغـاد، ومنظمـة الـوحـدة 4664يـولـيـو عـام  74

االفـريقيـة،  وجـامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة المـؤتمـر االسـالمـي، والجمعيـة 
سـابق، وفـرنسـا، االوروبيـة، والـواليـات المتحـدة االمـيركيـة،  واالتحـاد السـوفيـاتـي ال

وايطـاليـا، والـمـانيـا، واثيـوبيـا، وكينيـا، ونيجـيريـا، وأوغندا، والسـودان، ومصـر، وعمـان، 
 .هـذا باإلضافة الـى جيبـوتـي  الـدولـة المضيفـة بطبيعـة الحـال

شـارك في هـذا االجتمـاع سـتـة فصـائـل صـومـاليـة،  واتفقـت الفصـائـل الصـومـاليـة 
 :لسـتـة علـى بـرنـامـج يحتـوى علـى النقـاط السـت التـاليـةا



يـوليـو  79الشـروع في تنفيـذ وقـف اطـالق النـار بـدءًا مـن يـوم الجمعـة  المـوافـق  :اوال
4664. 
الـوحـدة الصـومـاليـة مقـدسـة وعليـه  فعـلـى الحكـومـة  االنتقالية التي سـتشكل   :ثـانيـا

 .مسـؤوليـة تعـزيـز وحـدة البـلـد والشـعب  تنـاط  عليهـا
،  علـى ان يكـون ساري المفعـول 4691االعـالن عـن دسـتـور  البـالد لعـام : ثـالثـا

 .لمـدة  عـامين  ابتـداء مـن تكـوين الحكـومـة  الجـديـدة
 .تشـكيل الحكـومـة مـن الحـركـات الصـومـاليـة المعـارضـة: رابـعـا

فـردًا يمثـلـون االقـاليـم اإلدارية التسـعـة،  479اقـامـة سـلطـة تشـريعيـة  مـن : خـامسـا
 .4696مثـلمـا كـان الـوضـع ابـان الحكـومـة المـدنيـة قبـل عـام 

  .اقـامـة سـلطـة ذاتيـة اقليمـيـة: سـادسـا
 علـى مهـدىولـم يقتصـر  اتفـاق  جيبـوتـي  عـنـد هـذا الحـد، بـل تمخـض عـن تعييـن 

هـذا ممـا شـكل مـدخـاًل واسـعـًا وسـريعـًا لحـرب  . محمـد رئيسـا بـالنيـابـة لمـدة  عـاميـن
الشـوارع فـى مقـديشـو، قبـل ان يجـف مـداد  ذلك االتفـاق  بين انصـار علـى مهـدى 

ـه بين جنـاحيـن محمـد، واتبـاع الجـنرال محمـد فـارح عيـديـد، ممـزقـا وحـدة قبـائـل الهـاويي
االبغال الـواقفـة مـع علـى مهـدى محمـد، وهبر غـدر الـداعمـة للجنـرال : اسـاسين وهما

محمـد فـارح عيـديـد، ليـس  عـن قنـاعـة  بطـروحـاتهمـا السـيـاسـيـة، وانمـا انطـالقـا مـن 
 . انتمـاءاتهمـا القبليـة ليـس اال

 
 -:لتي شـاركـت فـى هـذا االجتمـاع  هيالفـصـائـل الصـومـاليـة السـتة  ا

 .U.S.C" المـؤتمـر الصـومـالي المـوحـد" (4
 “ S.S.D.Fالجبهـة الـديمقـراطيـة  إلنقاذ الصـومـاليـة "(7



 .S.D.M"  الحـركـة الـديمقـراطيـة  الصـومـاليـة" (9
 .S.P.M"  الـوطنيـة الصـومـاليـة الحـركـة" (1
 S.D.A" الصـومـالي التحـالـف الـديمـقـراطـي»(5
 .U.S.F" الجبهـة الصـومـاليـة المـوحـد" (9
 

 (2661يـونيـو)اعـالن بحـر دار 
بمـبـادرة مـن دول القـرن االفـريقـي التقـت في مـدينـة بحـر دار االثيـوبيـة في الثـالـث مـن 

عشـر جبهـات صـومالـيـة واتفـقت هـذه الجبهـات علـى النقـاط  4667عـام  يـونيـو
 -:االتيـة

 .يعتبر قـرار وقـف اطـالق النـار الـذى تـم التـوصـل  اليـه انجـازًا كبيراً :  اوال
اتفـق علـى عقـد مـؤتمـر مـوسـع يجمـع شـمل كـل االطـراف الصـومـاليـة في : ثـانيـا

 .االشـهـر الثـالثـة القـادمـة، ابتداء مـن تـاريـخ  تـوقيـع هـذا االتفـاق غضـون 

 .يجـب ان تتمخـض حكـومـة انتقـاليـة مـن ذلك المـؤتمـر: ثـالثـا

 . تمـهـد تلك الحكـومـة االنتقـاليـة قيـام حكـومـة منتخبـة ديمقـراطيـا :رابعـا
 -:هي دار الجبهـات العشـر الصـوماليـة التي شـاركـت في بحـر

 U.S.P" الجبهـة الصـومـاليـة المـوحـدة" (4

 .S.N.F"  ـة  الصـومـاليـةالجبهـة  الـوطني" (7

 .S.P.M" الحـركـة  الـوطنيـة  الصـومـاليـة" (9

 .U.S.C" المـؤتمـر  الصومالي المـوحـد"(1



 .S.S.D.F"  الجبهـة الـديمقـراطيـة إلنقاذ الصـومـال "  (5

 .S.D.A" التحـالـف الديمقراطي الصـومـالي" (9

 .S.N.D.U" الديمقراطي الصـومـالـي االتحـاد الوطني"  (1

 S.I.P.D" حـركـة المثقفـين الصـومـاليـين للسـالم والـديمقـراطـيـة" (8

 .S.O.P.R.O" المنظمـة الصـومـاليـة للسـالم واالسـتيطـان" (6

 .S.R.S" جمعيـة االغـاثـة الصـومـاليـة" (41

ولكـن ولألسـف الشـديـد لقـد تـالشـت قـرارات  هـذا االجتمـاع وسـط  غبـار الحـرب  
 .االهـليـة التي  امتـدت نيرانهـا  مـن قـلب العـاصمـة الـى جميـع  اجـزاء البـالد

 
 (2661ديسـمبر )العـدويـن  - اتفـاق االخـويـن

، وبـعـد قتـال حـام حـول مقـديشـو مـن 4667الحادي عشـر مـن ديسـمبر عـام  في
ة، وقـع الجنـرال محمـد فـارح عـاصمـة متـألـقـة في المحيـط الهنـدي الـى مقـبـرة جمـاعيـ

  -:عيـديـد  وخصمـه علـى مهـدى محمـد  اتفــاقـا مـن سـبـع نقـاط وهـي

 ".المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"وقـف اطـالق النـار المـبـاشـر، واعـادة  وحـدة (4

 .وقـف الحمـالت االعـالميـة  العـدائـيـة(7

 .العـاصمـة مقـديشـوكسـر الخـط االصطناعي الفـاصـل بين شطري (9



انسـحـاب كـل القـوات واليـاتهـا الـى المـواقـع المحـددة خـارج العـاصمـة في غضـون (1
 .سـاعـة، وان تـراقـب مـن قبـل لجنـة مشـتركـة 18

 بعـقـد اجتمـاعـاتهـا في" المــؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد" المصـالحـة التـابعـة لـ قيـام لجنـة(5

 .ـة القادمـةسـاع 71خـالل 

منـاداة كـل الصـومـاليين في كـل انحـاء البـالد، بـاإللتـزام بوقـف اطـالق النـار،   وان (9
 . ركـب السـالم والـوحدة في الصـومـال يلتحقـا بنـا في

تـوجيـه  الشـكر  والتقـديـر للمجتمـع الـدولـي لجهـوده لـدعـم الصـومـال، ومنـاشـدتـه   (1
في البـالد، وفـى عقـد   اتـه ليـس في المجـال االغـاثـي فقـط، وانمـالمضـاعفـة مسـاعـد

 .مـؤتمـر المصـالحـة الـوطنيـة
 

 (2667مـارس )اتفـاق اديـس ابـابـا 
مـارس  71تحـت اشـراف مظلـة االمم المتحـدة التقـى في العـاصمـة  االثيـوبيـة  في 

 .فصـيـال صـومـاليـا 45، 4669
 -:الـفصـائـل  علـى جملـة قضـايـا  تلـخص فى اربعـة محـاور اسـاسـيـةواتفـقت هـذه 

 .نـزع االسـلحـة واسـتتبـاب االمـن:  اوال
 -:واقـر في هـذا البـاب

اجتثـاث العصـابـات المسلحـة التي تهـدد السـالم، واالمـن، واالسـتقـرار،   (4
 .والمصـالحـة، واعـادة  البنـاء، وتنميـة البـالد

 .يجـب ان يتم عمليـة نـزع السـالح  بصـورة  متفهـمـه، وغيـر منحـازة،  وبشـفـافيـة (7
 .4669المتفـق  عليـه  في ينـايـر  تجـديـد  االلتـزام بقـرار وقـف  اطـالق النار (9



علـى الحـدود الصـومـاليـة  بـرًا،  (  7يـونـوصـوم )ضـرورة اشـراف القـوات  الـدوليـة  (1
 .ا، للحـؤول دون تسـرب  االسـلحـة  الـى البـالد،  واختـراق ميـاهـهوبحـرا، وجـو 

منـاشـدة الـدول المجـاورة للصـومـال للتعـاون فـي عـدم اسـتخـدام اراضيهـا لتسـريـب  (5
االسـلحـة الـى الصـومـال،  وذلك تمشـيا مـع قـرار االمـم المتحـدة القاضي بحظر بيـع 

 .الصـومـالوتصـديـر االسـلحـة الـى 
 

 البنـاء اعـادة: ثـانيـا
ووكـاالت االغـاثـة، والـدول المـانحـة لتقـديـم المسـاعـدات  بغيـة " 7يـونـوصـوم "دعـوة  (4

 . تشـغيـل  الخـدمـات العـامـة  واالجتمـاعيـة
، في تـوفيـر منـاخ امـن لإلغـاثـة التأكيد للمجتمـع الدولي بـرغبـة القيـادات الصـومـاليـة (7

 .والعناصــر العـامـلـة فيهـذه الحقـول واعـادة البنـاء،
في مجـال اإلغـاثـة وكـل انـواع   التي تـرتكـب ضـد انـاس عـامليـن ادانـة اعمـال العنـف (9

 .النشـاطـات االنسـانيـة
 .اعـادة الممتلكـات وحـل الخـالفـات: ثـالثـا

بـالحـوار، والمفـاوضـات، وبكـل  كـل الخـالفـات مـن االن فصـاعـدًا يجـب حلهـا (4
 .السـبل السـلميـة

يجـب علـى كـل الممتلكـات التي صـودرت، نهـبت، او اخـذت بطـرق غيـر شـرعيـة  (7
 . او بـالحيلـة ان تعـود الـى اصحـابهـا

 
 : اليـات انتقـاليـة اتفـقـت بهـذا الشـأن علـى: رابعـا

 :مجلـس وطني انتقـالـي لـه صـالحيـات في قيـام( 4



 .السـيـادة الصـومـاليـة( أ

 . السـلطـة السـياسـيـة وكـل تفـرعـاتهـا( ب

 .اقـامـة سـلطـة قضـائيـة مستـقـلـة(  ج
 

 .قيـام اقـاليـم اداريـة  مـركـزيـة( 7

 تـأسـيس مجـالس االقـاليـم ( 9

 .اقـامـة مجالـس االحيـاء(1

  -:الصـومـاليـة التي شـاركـت في هـذا االجتمـاع هي والفصـائـل
،  ورئيسـهـا  محمـد رمضـان اربـو  .S.A.M.Oمنظمـة مـوكـي الصـومـاليـة االفـريقيـة  (0

 Arbow. 

 .، ورئيسـه محمـد فـارح عبـداللـهS.D.Aالتحـالـف الـديمـقراطـي الصـومـالي  (7

 Abui، ورئيسـهـا عبـدى مـوسـي مـايـو.S.D.Mالحـركـة الـديمقـراطيـة الصـومـاليـة   (9
Muse Mayo 

 .S.D.M( التحـالـف الـوطنـي الصـومـالي)الحـركـة الـديمقـراطيـة الصـومـاليـة،   (1
(S.N.A)ورئـيسه الكـولـونيـل  محمـد نـور عليـو ،  Mohamed Nur Aliyo 

ورئيسـه علـى اسـماعيـل   S.N.D.U الصـومـالـي االتحـاد الـوطنـي الـديمقـراطـي (5
    Ali Ismael Abdiعبـدى 



، ورئيسـهـا الجنـرال عمـر حجـى محمـد حـرسـي S.N.Fالجبهـة الـوطنيـة الصـومـاليـة  (9
Omar Haji Mohamed Hersi  

 ، S.P.M (S.N.A)الوطني الصـومـالي   التحـالـف-الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة  (1
  Ahmed Omar Jess       احمـد عمـر جيس ورئيسـهـا الكـولـونيـل

 .، ورئـيـسـهـا الجنـرال ادم عبـداللـه نـورS.P.Mالحـركـة الـوطنيـة  صـومـاليـة  (8

     ورئيسـه محمـد رجيـس محمـد S.N.U االتحـاد الـوطنـي الصـومـالي (6

 Mohamed Ragis Mohamed     

 ، ورئيسـهـا الجنـرال محمـد  ابشـر.S.S.D.Fالصومـال  الجبهـة الـديمقـراطيـة إلنقاذ (41
 Mohamed Abshir Musse                                      مـوسـى 

 S.S.N.M( التحـالـف الوطني الصـومـال)الـوطنيـة لجنـوب الصــومـال  الحـركـة (44
(S.N.A) ورئيسـهـا  الكـولـونيـل عبـدى ورسـمـه اسـحـاق ،      

Issaq  C.Abdi Worsame                                                                                  

،  S.N.A)U.S.C( التحـالـف الـوطنـي الصـومـالـي)المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد  (47
 .ورئيسـه  السـابق الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد

   .، ورئيسـه محمـد غينـار افـرح U.S.Cالمـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد  (49

Mohamed Qanayare Farah                                                                        

   ورئيسـهـا عبـدالـرحمـن دواليـه علـى U.S.Fالجبهـة الصـومـاليـة المـوحـدة  (41



                                                 Abdurahman Dualeh Ali  

 ، ورئيسـه محمـد عبـدي حـاشـي U.S.Pالحـزب الصـومـالـي المـوحـد (45

Mohamed Abdi Hashi 
 

 (2663ينـايـر)اتفـاق الهـاوييـه فـى مقـديشـو  
في مقـديشـو  مشـايـخ  الهـاوييـه، وكبـار سـنهـم،  4661ينـايـر  49و 49التقـي بين 

 -:واتفـقـوا علـى القضـايـا االســاسـيـة االتيـة وسـاسـتهـم، ومثقفيـهـم،
ـ تعـايـش الهـاوييـه مـع بعضهـم البـعـض في سـالم  ووئـام، وحـل خـالفـاتهـم بـالحـوار،  4

 .وبعـدم اللجـوء الـى القتـال فيما بينهـم
ـروح طي صفحـة الحـروب االهـليـة ومـا تـرتبـت عليهـا مـن اضـرار، والتحلي  ب ينبغي ـ7

 .التـسـامـح
 .ـ التـزامـا بـالشـريعـة االسـالمـيـة، وضرورة اعـادة ممتلكـات الغيـر الـى اصحـابهـا9
ـ فتـح كـل الطـرق في العـاصمـة مقـديشـو،  وتـوفيـر االمـن في سـائـر الطـرق التي  1

 .تـربـط  بين االقـاليـم واالحيـاء
 .ـات بـصرامة وبمـوجب الشـريعـة االسـالميـةـ وقـايـة البـالد والنـاس مـن العصـاب5
 .ـ الـدعـوة الى حلـول السـالم  بين قبـائـل  الهـاوييـه، وبين كـل الشـعب الصـومـالي9

هـذا االتفـاق بـين  جميـع  شـرائـح  قبـائـل الهـاوييـه  المـدنيـة،  لـم يـواجـه بـأي  نقـد او 
الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد،  وعلـى . الـرئيـسـيين   اعتـراض مـن قـبل  زعيمـي الهـاوييـه

مهـدى محمـد،  ولكـن القــرارات التي اعتـمـدت لـم تـر النـور، بـل هي االخـرى تـالشـت 
 .وسـط حـرب الشـوارع  في مقـديشـو

 



 ثامنالفصل ال
 (1)مبـادرات االصـدقـاء، واتفـاقيـات االشـقـاء 

 (2663مـارس " )2"نيروبـي  اتفـاق
تحـت اشـراف  الحكـومـة الكينـيـة بـرئـاسـة دانيـال اراب مـوي، رتـب لقـاء  في نيـروبـي  

علـى مهـدى محمـد، ممثـال عـن كـل الفصـائـل " المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"بيـن قـائـد 
الجنـرال محمـد فـارح "  اليالتحـالـف  الـوطنـي الصـومـ"المتحـالفـة معـه، ورئـيـس  

 .عيـديـد
    4661مـارس  79الـى  44وفـى هـذا االجتمـاع الـذى تـم بـالعـاصمـة الكينيـة مـن 

وفيما يلى  .  بنـداً  47اتفـق قـائـدًا الفصـليين  الصـومـالييـن  عـلـى وثيقـة تحتـوى  علـى 
 -:بنـوده أبرز

 .الصـومـاليـةالتمسـك بـوحـدة وسـيادة الجمهـورية  (4

شـجـب  كـل انـواع  العنـف لحـل النـزاعـات، وتـرجمـة وقـف اطـالق النـار عمليـا،   (7
 .ونـزع االسـلحـة طـوعيـا

 .احتـرام حقـوق االنسـانيـة االسـاسـيـة، والمـبـادئ الـديمقـراطيـة  والحفـاظ عليهمـا (9

 .ـديـة، والسـبل السـياسـيـة والثقـافيـةخلـق جـو تعـايـش اخـوى بـواسـطـة القنـوات  التقـلي (1

 .احـالل الســالم  في عمـوم الصـومـال (5

في المشـاركـة فيمـؤتمـرات   S.N.M "الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"حـض  (9
 .المصـالحـة الـوطنيـة

 .اقـامـة سـلطـة قضـائـيـة مســتقـلـة (1



علـى مهـدى محمـد،  والجنـرال محمـد فـارح هـذا االتفـاق بقـي في نيـروبـي  ولـم يعـد مـع 
 .ظلت علـى حـالهـا المحـزن،  ووضعها المـرثي عيـديـد الـى مقـديشـو التي

    " الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"علمـا ان نـداءات القوى السـياسـيـة الجنـوبيـة الـى 

S.N.M  الشـماليـة االسـحـاقـيـة بقـت مـن دون صـدى، وذلك منـذ اعـالن هـذه الحركـة
 .4664مـايـو  48عـن سـائـر اجزاء البـالد في " ارض الـصـومـال"انفصـال ـ  اسـتقـالل

ارض الصـومـال "هو جـديـر بـالمـالحظـة فيمـا يخـص الـوضـع السـياسـي مـا يعـرف بـ ومـا
ـمال الصـومـال هـو وجـود حـركـات غيـر اسحـاقيـة تنـاهـض فكـرة ومشـروع انفـصـال ش»

 -:العسـكرية هـيـ  وهـذه الحـركـات السـياسـيـة. عـن الجنـوب

محمـد فـارح : وزعيمـه( الغـدا بـورسـي) S.D.A التحـالف الـديمقـراطـي الصـومـالي(4
 .عـبـداللـه

: وقـائـدهـا( الـدولبـاهنتـى والـورسـنغـلـي) U.S.Pالحـزب الصـومـالـي المـوحـد (7
 .علـىDualehدواليـه عبـدالـرحمـن  

 محمـد عبـدي حـاشـي : ورئـيسـهـا( العيسـاويـة) U.S.Fالجبهـة الصـومـاليـة المتحـدة  (9

                                                  Mohamed Abdi Hashi  

مـن يـنـايـر  ويـذكـر بـأنهـا اصـدرت بيـانـا بـالعـاصـمـة االثـيـوبيـة اديـس ابـابـا في العـاشـر 
 -:، جـاء فـيـه4669عـام 

وحـدة   S.N.M" الحـركـة  الـوطنيـة الصـومـاليـة"ان قـرار االنفـصـال الـذى اعلنـته  (4
. اتنيـة واحـدة أي اإلسحاق، مـن اصـل  خمـس وحـدات اتنيـة تقـطـن في شـمـال  البـالد



شـمال الصـومـال عـن جنـوبـه  والـوحـدات االتنيـة االربـع المنـاهضـة لقـرار انفصـال
 -:هـي

  Gadaboursiأـ  الغـدابـورسـي 

 Issaبـ  العيسـى  

 Warsangaliجـ  الـورسـنغلـي 

 Dolbahanteدـ  دولبـاهنتـى 
تـؤكـد مجـددًا، وتـدعـم الـوحـدة  التـرابيـة (  غيـر االسـحـاقيـة)القبـائـل الشماليـة (  7

 .للجمهـوريـة  الصـومـاليـة
للحيـلـولـة دون  تفـاقـم االزمـة  في شـمال البـالد،  ولقـطـع الطـريـق  علـى الـذيـن و 

الحـركـة الـوطنيـة "يحـاولـون االصطيـاد في الميـاه العـكرة، ادلـى الـرئـيس السـابـق لـ
،  في الثانـي مـن مـايـو Tourعبـدالـرحمـن احمـد علـى تـور  .S.N.M  "الصـومـاليـة

ازاء  تأزم الـوضـع في الشـمال، والحـاح المجتمـع  الـدولـي علـى عـدم نظـرة ، 4661
ارض "الصـومـال بصـورة مجـزأة، والمتصـاص عـواقـب عـدم االعتـراف بـإسـتقـالل 

 -: بتصـريـح  جـاءت فيـه المعـلـومـات التـاليـة"   الصـومـال
 بـرئـاسـة عبـدالـرحمـن احمـد عـلـى S.N.M  "الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"ان وفـدًا مـن 

التحـالـف  "وفـدًا مـن   4661ابـريـل   76و 75تور قـابـل في اديـس ابـابـا بين  
وعلـى ضوء ذلك اللقـاء،  .بـرئـاسـة  الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد" الوطني الصـومـالي

 " :الحـركـة الـوطنيـة الصـومـالـيـة"قـال زعيـم 



جـربـة  السـنـوات الثـالث منـذ نهـايـة عهـد نظـام سـياد بـرى الـديكتـاتـوري لـم تـأت ان ت(4
 .بعـد بثمـارهـا في سـيادة االسـتقـرار، وقيـام دولـة القـانـون 

يمكـن للشـعب الصـومـالـي السـير علـى هـذا الطـريق الـذى يقـوده نحـو االنتحـار  ال(7
 .الـوطنـي

الصـومـالـي في الشمـال وفـى الجنـوب الجلـوس سـويـا وحـل مشـكلـة  علـى الشـعب  (9
في " ارض الصـومـال"بطـريقـة تـلـبي رغبـات  وحـقـوق شـعب "  ارض الصـومـال"

مـن نـاحيـة، والحفـاظ علـى  Separated Status الحصـول علـى وضعيـة  منفصـلـة
 .رى وحـدة اخـوة  الشـعب الصومالي مـن نـاحيـة اخـ

، والسـيمـا مـن الفقـرة  الثـالثـة واالخـيرة،  بـانـه " تـور"ويفهـم مـن كــالم عبـدالـرحمـن  
في الصـومـال، تكـفـل حـالـة مـن  يـؤيـد العثـور علـى صيغـة فيـدراليـة او كونفدرالية

 .حـاالت االنفصـال  في اطـار الـوحـدة

 (2663مـارس " )2"اتفـاق القـاهـرة 

جبهـة  47في العـاصمـة المصـريـة  ، التقـت4661مـارس عـام  1الـى  4مـن 
 -:صـومـاليـة، واتفـقت علـى

 -:مبـادئ اوليـة  تضمـن االتـي: اوال

ـ أي اتفـاق او مبـادرة  خـاصـة بالمصالحة الوطنية  يجـب ان تـرتكـز علـى اتفـاق  4
يصـادق عليهـا المجلـس الـوطنـي اديـس ابـابـا حـول الميثـاق المـؤقـت، وينبغـي ان 

 .االنتقـالـي



 .ـ احتـرام وحـدة ارضى الجمهـوريـة الصـومـاليـة7

 .ـ اعتمـاد اسـلـوب الحـوار لحـل ازمـات  الصـومـال9

 .ـ عـدم اللجوء الـى العنـف  لحـل  النـزاعـات السـياسـيـة1

ـزبيـة، واالنتخـابـات النزيهـة، ـ اقـامـة نظام  ديمقـراطـي يقـوم علـى التـعـدديـة  الح5
 .واحتـرام مبـادئ العـدالـة، والمسـاوة، وحقـوق االنسـان

 
 مجـلس  االنقـاذ الـوطنـي االنتقـالـي: ثـانيـا

Transitional National Salvation Council (T.N.S.C)  
 -:ويتـولـى مسـؤوليـة

منهـم  رؤسـاء   45: عضـواً  41ـن ـ اقـامـة مجـلس انقـاذ وطني انتقـالـي ويـتـألـف م4
الحـركـات السـياسـيـة التي وقـعـت اتفـاقيـة اديـس ابـابـا ومنهـم الجنـرال محمـد فـارح 

والرئيس علـى مهـدى   المؤتمر الصومالي الموحد،" عيـديـد، هـذا بجـانـب رئـيس 
 .محمـد

 -":مجـلس االنقـاذ الـوطـنـي الـديمقـراطـي"ـ مهمـة 2
 .حـمـايـة حمـى سـيادة  جمهـوريـة الصومـال ولسـان حـالهـاأـ 

 ب ـ سـن القـوانين 

 .جـ  تكـويـن  حكـومـة  انتقـاليـة واالشـراف عليهـا



الصـومـالـي،  اعضـاء  في الحـكـومـة   لـن يكـون اعضـاء مجـلـس االنقـاذ الـوطـني د ـ 
 .العنـاصـر الـوطنيـة  المـؤهلـةاالنتقـاليـة الـذيـن سـينتخبـون مـن ضمـن 

 تشـكيل الحكـومـة( 4

 .تشـكيل حكـومـة متوازنة علـى اسـاس الكفاءة والعـدالـة( أ

.  عـامين خـالل المـرحلـة االنتقـاليـة التي تدوم دســتور وطنـي وحـكـومـة منتخبـة( 3
قـائمـة علـى نظـام  انتخـابـات حـرة ونـزيهـة للبـالد تجـرى  وبمـوجـب الدسـتـور الوطني

 .ديمقـراطـي تعددي
   -:هـي" اعـالن  القـاهـرة"والحـركـات السـياسـيـة التي  وقعـت 

 ـ منظمـة  مـوكـي ألفارقه الصـومـال  0
 S.A.M.O) )،  ورئيسهـا محمـد رمضان اربـو 

 .عبـداللـهمحمـد فـارح : ،  ورئيسـه .S.D.Aـ التحـالف الـديمقـراطـي الصـومـالـي 2

 عبـدي مـوسـى ميـو : ، ورئيسهـا.S.D.Mـ الحـركـة الـديمـقـراطيـة الصـومـاليـة  3

                                                                  

علـى اسـمـاعيـل : ورئيسـه ،.S.N.D.Uـ االتحـاد الـديمقـراطـي الـوطنـي الصـومـالـي  4
 عبـدي

 عمـر  محمـود: ، ورئيسـهـاS.N.Fالـوطنيـة الصـومـاليـة  ـ الجبهـة 5

 .، ورئيسـه محمـد راجـس  S.N.Uـ االتحـاد  الوطني الصـومـالـي  6



                                                                          (غـابيـو)ادن عبـد اللـه نـور : ، ورئيسهـا.S.P.Mـ الحـركـة الـوطنيـة  الصـومـاليـة   7

 .محمـد ابشـر مـوسـى: ، ورئيسـهـاS.S.D.Fـ الجبهـة الـديمـقـراطيـة إلنقاذ الصـومـال  8

 .اسـحـاق  عبـدي ورسـمـه : ورئيسهـا S.S.N.M ـ الحـركـة الـوطنيـة إلنقاذ الصـومـال 6

 .افـرح محمـد قنيري : ، ورئيسـه.U.S.Cالصـومـالـي المـوحـد  ـ المـؤتمـر01

 .عبـدالـرحمـن دوعـاليـه علـى: ، ورئيسـهـا.U.S.Fـ الجبهـة الصـومـاليـة المـوحـدة 00

 محمـد عبـدي حـاشـي : ، ورئيسـه .U.S.Pـ الحـزب  الصـومـالـي المـوحـد 02

 (0665 فبراير)  دوليـة -اسـالميـة -افـريقيـة -مبـادرة عربيـة

احمـد عصمـت . القـاهـرة،  وعلـى ضـوء مبـادرة مـن د في 0665فـبرايـر 79التقـى في 
عبـدالمجيـد، اميـن عـام  جـامعـة الـدول العـربيـة، وممثـلين عـن منظمـة الـوحـدة 

الحـال، االفـريقيـة، ومنظمـة  المـؤتمـر االسـالمي، ومنظمـة االمم المتحـدة، وبطبيعـة 
ممثـليـن عـن جـامعـة الـدول العـربيـة، وتبـادلـوا اآلراء، والمقتـرحـات حـول االزمـة  

الـوضـع  المـأسـاوي في "الصـومـاليـة،  وخـرجـوا  ببيـان مشـترك، اكـدوا فيـه بـان 
 .الصـومـال يشـكل مصـدر  قـلـق بـالـغ للمجمـوعـة الـدولـيـة

 -:علــى واعـربـوا عـن اتفـاقهـم

مـواصـلـة الجهـود المشـتركـة وتكثيفهـا لمسـاعـدة الصـومـاليين للـوصـول الـى  (4
 .المصـالحـة الـوطنيـة 

 .تسـويـة سـلميـة لالزمـة الصـومـاليـة اتخـاذ كـل المبـادرات الهـادفـة إليجاد (7



لمسـلـسل العنـف، حـث جميـع الصـومـاليين بمـسـؤوليـتهـم التـاريخيـة لـوضـع حـد  (9
 .وتـوفير الظـروف المـالئمـة  النطـالق حوار جـدي

حـض كـل الزعمـاء الصـومـالييـن علـى احتـرام تعـهـداتهـم السـابقـة بـوقـف القتـال،   (1
 .وعـدم اسـتغـالل  انسحـاب القـوات الـدولية لتصـعيـد العنـف

 (2662سـبتمبر )اتفـاق الـريـاض 
 

  17التقـت في عـاصمـة  المملكـة العـربيـة السـعـوديـة،  4665مبر  سـبت 46بتـاريـخ 
 .شـخصيـة صـومـاليـة سـياسـيـة، وعسـكريـة، ودينيـة، واجتمـاعيـة،  وفكـريـة

 :بنـدا أهمها  45واتفـقـت علـى بـرنـامـج مـن 

 .اعتمـاد الشـريعـة  كمـصـدر اسـاسـي  للـدسـتـور(4

ومة ترتكز مقـوماتها على العدل، والمساواة في الحقوق ديمقراطي وحك اقـامة نظام(7
امام القانون، وحماية حقوق االنسان، والحريات  المدنية  التي تتمشى مع التعاليم 

 . اإلسالمية

 .التأكيد علـى وحـدة تـراب الجمهـوريـة الصـومـاليـة، وتـكـويـن حكـومـة وحـدة وطنيـة(9

الصـومـاليـة، والجـاليـات المنظمـة فـى تنظيـم سـياسـي  تـوحيـد كـل الفصـائـل السـياسـيـة(1
 .4665اغسـطـس  41مـوحـد  بنـاء علـى اعـالن   نيـروبـي الصـادر  في 

حـث المجتـمـع الدولي لتقـديـم دعـم فعـال لجهـود المصـالحـة ومساعي السـالم،  (5
 . ولتقـديـم مسـاعـدات انسـانيـة  للشـعب الصـومـالـي



كـل الشـعب الصومالي للكـف عـن عملـيـات العنـف، والبحـث عـن سـبـل  دعـوة  (9
 .احـالل السـالم وفقـا للمبـادئ االسـالميـة،  والثقـافة الصـومـاليـة  التقـلـيـديـة

جمـع كـل مليشـيات الفصـائـل في معـسـكـرات بغيـة تسـريحهـا، وخـرطهـا في الحيـاة (1
 .المـدنيـة

 -:التي وقـعـت علـى هـذا االتفـاق بمـدينـة الـريـاض هي 17مـالـيـة الـوالشـخصيـات الصـو 
 

 (عـاتـو)عثمـان حسـن علـى (   7 عبـدالقـادر محمـد ادن(  4
 عبدى مـوسـى ميـو (3

Abdi Mussa Mayow 
 عبـداللـه يـوسـف احمـد(   1

 دمحم عبـدي حـاشـي(6 علـى اسـماعيـل  عبـدي(  5
4)Mohamed Abdi Hashi 

 عمـر حـاج محمـد (   8 محمـد ابشـر مـوسـى(  1
 عبـدالـرحمـن شـيخ احمـد( 41 عبـداللـه الشـيخ اسـماعيـل(   6

 محمـد احمـد نـور( 47 احمـد محمـد ادن( 44
محمـد حسـن عـواليـه (  49

Mohamed Hassan Awale 
 حسـن علـى مري ( 04
4)Hassan Ali Mire 

حسن ورسمه عوسبليه ( 05
Hassan Warsome Assable  

 محمـد شـيخ محمـود( 49

مـوردى ابـو كـر مهـدى (  41
Muridi Abukar Mahdi 

 يـوسـف عمـر  ازهـري (  48

 عبـدالـرحمـن  علـى عثمـان( 71  عبـدالقـادر عبـداللـه( 46
 عبـداللـه محمـد ادريـس (   77 عبـداللـه حـسـن  عبـدي(  74
شـيخ  علـى محمـود محمـود (  79

         Wajis( واجــس)
 احمـد حسـن تيفـو (71
25) Tiffow 



عـويـس  محمـد  فرح   ( 75
Aweyes Mohamed Farah   

 عـوض محمـد اسـماعيـل(  79 

 Haredحـارد فـرح نـور (  78 فـرح محمـد نـور(  71
 

 حسن بـوليه كاروفيو ( 91 حسـن شـيخ عثمـان ( 76
Hassan Bulle Karofew  

 حسـن دمبل  ورسمه ( 94
Hassan Dhimbil Warsame 
 ابراهيم  عـرته عبدي (97

 Ibrahim Arete Abdi 
 محمـد علمـي دريـر( 99

Mohamed Elmi Dirir 
 جعـفـر حجـي عبـدى(   91

 محمـد محمـود حـايـد( 95
Hayd 

 محمـد شـيخ غـابيـو( 36 
Gabyaw 

 عبـدى مـرشـد شـيخ( 91
Murshid S. Abdi 

 عثمـان حجـي ابـراهيـم (  98 

 يـوسـف نـورحسـن(  11  شـيخ شـريـف شـيخ محـى الـديـن(96
 يـوسـف عثمـان  جونـولية( 14

   (Junole Dalmar)( دالمار) 
  

 عبدهللا سودل ابتيدون   (17
Abdallah Sodal Aptidon 

 
 (2662ابريـل " )1"مـؤتمـر نيـروبـي 

التقـت في العـاصمـة  الكينيـة خمسـة فصـائـل صـومـاليـة،  4669ابـريـل  48و 45بيـن 
واتفقـت  علـى بـرنـامـج عمـل عـام وشـامل، يمكـن تلـخـيص ابـرز بنـوده  علـى  الصـورة 

- :االتيـة
 
 



 :المبـادئ العـامـة :اوال

هـا ومـن شـأن  االرث  الثقـافـي الـذود عـن العـقيـدة االسـالميـة،  والـرفـع مـن شـأنـ (4
 .الصـومـالي، واعتمـاد الشـريعـة  كمصـدر اسـاسـي للتشـريـع

اتخـاذ الخطـوات العمليـة نحـو اقـامـة  نظـام ديمقـراطـي، وحكـومـة تقـوم علـى حـريـة   (7
حقـوق   االختيـار، والعـدالـة االجتمـاعيـة، والحقـوق المتسـاويـة امـام القـانـون، وصـون 

 .االقـليـات  وفقـا لميثـاق االمم المتحـدة

احتـرام وحـدة تـراب الصـومـال المعتـرف بهـا مـن الـدول  االعضـاء  في االمم  (9
 .المتحـدة

دعـم مسـيرة  السـالم والمصـالحـة، ومعـارضـة  أي فـرد او مجمـوعـة افـراد  التي  (1
 .او خـالفهـاتحـرض الـى الصـراع  لحسـابـات  سـياسـيـة 

 .الـدعـوة  الـى مـؤتمـر وطنـي (5

 .التأكيد علـى ان النـزاع الصـومـالي يمكـن  ويجـب حلـه عبـر الحـوار (9
 

 : المـرحلـة االعـداديـة: ثـانيـا

بحكـم ان الـوضـع  الفـوضـوي السـائـد في الصـومـال نـاجـم عـن غيـاب الـدولـة،  فـإن  
يمكـنهـا القيـام بين عشـيـة  ظـل الظـروف الـراهنـة، الالـدولـة في الصـومـال في 

 .وضحـاهـا
 .وعليـه يقتـرح قـيـام سـلطـة صـومـاليـة انتقـاليـة



 -:وتـرتكـز هـذه السـلطـة علـى 

 .تنـاط اليـه مهمـة االشـراف علـى شـؤون االمـة ـ مجـلـس وطنـي تنفيذي4

National Executive Council (N.E.C.) 

ويكمـن دورهـا فيخلـق  ظـروف امنيـة بواسـطـة قــوة امـن  ـمفـوضيـة االمـن الـوطنيـة7
 .وطنيـة

NationalSecurityCommission (N.S.C.) 

 .ـ مفـوضيـة االدارة العـامـة، ومهمتهـا  اقـامـة دائـرات اداريـة محليـة  ووطنيـة9

Public Administration Commission (P.A.C) 

ودورهـا تفعـيـل االقتصـاد، والتعلـيم، وبـرنـامـج   ضية اجتمـاعيـة واقتصـاديـةـ مفـو 1
 .الصحـة بصـورة شـرعيـة

Economic and Social Commission (E.S.C)                     

 .وتـتـولـى تقـديـم الخـدمـات العامة للمواطنين ـ مفـوضيـة الخـدمـات العـامـة5

Public Service Commission (P.S.C.)  

 .تـوزيـع المسـاعـدات االنسـانيـةو وتـقـوم بتنسـيق عمليـات  ـ مفـوضيـة االغـاثـة9

Relief Commission (R.C) 

ودوره يتمثل في اعـداد بـرنـامـج وسـياسـات جـديـدة والغـاء  ـ مجـلس اسـتشـاري وطني1
 .القـديمـة فيهـا



National Consultative Council(N.C.C) 

تصيغـه لجنـة فنـيـة مشـتركـة  مـؤلـفـة مـن جميـع الحـركـات   انتقالي ـ ميثـاق وطني8
 .السـياسـيـة الصـومـاليـة

Interim National Charter (I.N.C.) 

جملـة اعمـال هـذه المفـوضـات تكـون في خـاتمـة المطـاف ارضيـة صـلـدة  لقيـام حكـومـة 
 صـومـاليـة انتقـاليـة

Transitional Government of Somalia (T.G.S.) 
  -:والفصـائـل الصـومـاليـة  المـوقـعـة علـى هـذا البـرنـامـج هي

 U.S.C. (S.N.A)" التحـالـف الوطني الصـومـالـي-المـؤتمـر الصـومالـي المـوحـد " (4
 Mohamed Awale                  وسـكرتير عـالقـاتـه الـدوليـة  محمـد عـوالـيـه

   .S.N.D.U                           "الصـومـالـي االتحـاد الـديمـقراطـي الـوطنـي" (7
 Youssf Harare                               يـوسـف  هـراري  -نـائـب الـرئـيس

   SDF                                    "الجهـة الـديمقـراطيـة  إلنقاذ الصـومـال" (9
    Abderahman Isbarijeـ                    عبـدالـرحمـناسـباري : مسـاعـد الـرئـيس

 .U.S.P                                        " الصـومـالـي المـوحـد الحـزب» (1
 Mohamed Abdi Issa                     محمـد عبـدى عيسـى : نـائـب الـرئـيس

  United Somalia Roots U.S.R                   "ـاليـةاتحـاد الجـذور الصـوم" (5
  Opla Michel Aden                         اوبـال ميشـيل ادن: كينيـا  وممثلـه في



 (2662ابريـل " )2"صنعـاء  اتفـاق
ابـريـل   71الـى  41مـن " نـدوة  السـالم في  الصـومـال"عقـدت  الحكـومـة اليمنيـة 

االعـداء  مـن زعماء ـ  بـالتعـاون  مـع اليـونيسـكـو، ثـم سـعـت لجمـع  االخـوة 4665
وعلـى مهـدى  محمـد، وعثمـان  عـاتـو، ولـم  الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد،: الهـاوييـه  أي

تنجـح  في مسـاعيـهـا لـتغيـب الجـنرال عيـديـد عـن لقـاء صنـعـاء  الـذى تـوج  ببيـان 
 Somali( رئـيس التحـالـف إلنقاذ الصـومال)وقعـه علـى مهـدى محمـد مشـترك 

Salvation Alliance (S.S.A) رئـيس التحـالف الـوطنـي )، وعثمـان  عـاتـو
 -:،  داعيـا فيـه الـى4669سـبتمبر  44في صنعـاء بتـاريـخ  ( الصـومـالـي

الـذى كـان مـن )ـر  المصـالحـة جميـع الفصـائـل الصـومـاليـة الى المشـاركـة في مـؤتم (4
 (صنـعـاء المـزمـع عقـده في

تـوجيـه انظـار العـالـم الـى خطـورة  تـدخـل بعـض الـدول  في   الشــؤون  الصـومـاليـة  (7
ميـاههـا  االقـليميـة  السـياسـيـة، واالقتصـاديـة الـى جـانـب االعتـداءات المتكـررة  في

 .ـمـاك، واسـتنزاف ثـروتهـا البحـريـة بطـرق غيـر قـانـونيـةبـالتـلـويـث، وصـيـد االس

 (2691مـايـو " )1"اتفـاق صنـعـاء 
الراحل، الفـريق علـى عبـداللـه صـالح،  التقـى في  تحـت  اشـراف الـرئـيس اليمـنـي

الخصمـين حسـين عيـديـد وعثمـان حسـن عـاتـو، وكـالهمـا ـ  العـاصمـة  اليمنيـة االخـويـن
مـن وحـدة اثنيـة واحـدة أي الهـاوييـه، وينتميـان الـى قبيلـة واحـدة وهـى هبر غـدر، 
وعشـيرة واحـدة وهـى سـعـد، هـذا مـن النـاحيـة االجتمـاعيـة، ومـن الـزاويـة السـياسـيـة 

يـب مـن لقـاء صنعـاء، تحـت مظلـة تنظيـم سـياسـي واحـد فكـالهمـا كـانـا وحتـى وقـت  قـر 



الـذى كان  يخـوض حـرب الشـوارع  والمـواقـع " التحـالف الـوطنـي الصـومـالي: "اال وهـو
 .بـزعـامـة علـى مهـدى محمـد" المـؤتمـر الصـومـالـي المـوحـد"في مقـديشـو ضـد 

فقـا في صنعـاء علـى النقـاط التـاليـة،  بعـد وأيا كـان االمـر، فـإن عيـديـد وعـاتـو ات
 -:4661مـايـو عـام  47الـى  1منـاقشـات امتـدت مـن  

في اقـليـم البنـاديـر الـواقـع بجنـوب مقـديشـو حيـث تقطـن  قبـائـل  حـل الصـراع المسـلح (4
اء، واعمـال هـبرغـدر التي ينتميـان اليهـا، ووقـف اطـالق النـار، وانهـاء حـالـة العـد

 .العنـف، والحمـالت االعـالميـة السـلبيـة

تشـكيل لجنـة فنـيـة لفـك االرتبـاط بين القـوات المتقـاتلـة، وازاحـة الحـواجـز،  وفتـح  (7
 .الطـرق، ومـراقبـة وقـف اطـالق النـار

 .النـارتـوجيـه نـداء الـى كل اقليـم البناديـر لـدعـم ومـراقبـة قـرار وقـف اطـالق  (9

 .في اقـليـم بنـاديـر تشـكيل  لجـان مصـالحـة  لحـل الخـالفـات بين القبـائـل  والعشـائـر (1

 .المسـاهمـة للعثـور علـى حـل دائـم لعمـوم مشـاكل الصـومـال (5

تـوجيـه نـداء الـى الـدول المجـاورة لـوقـف تـدخـالتهـا العسـكريـة في الصـومـال، واحتـرام (9
 .ـيادتـهوحـدتـه، وس

اتخـاذ كـل الخـطـوات الحـائلـة دون اسـتخـدام أي منظمـات او مجمـوعـات األراضي (1
 .نشـاطـات تـزعـزع استـقـرار دول الجـوار الصـومـاليـة للقيـام بهجمـات او

 
سـاهـم هـذا االتـفـاق في احتـواء المـوقـف  المشـتعـل  وقتـذاك بين قبـائـل هبرغـدر في 

 .يـر بجنـوب مقـديشـواقـليـم بناد



 تاسعالـ الفصل
 تحـول اثيـوبيـا الـى جـزء مـن االزمـة الصـومـاليـة

 ( 2661-2662)اتفـاق سـودري، واعـالن القـاهـرة، ومـوقـف اسـمرا 
كـان العداء قـد تـأصـل الـى حـد كبير بين الصـومـال واثيـوبيـا  نتيجـة  نـزاع  البلـدين 

مصـير  اقليـم اوغـادين الـذى  اشـارنـا  فـى الحلقـة االولـى الـى ان وخـالفـاتهمـا حـول 
مـالبسـاتـه التاريخيـة وخـلفيـاتـه السـياسـيـة، ادت الـى ثـالث اشـتبـاكات عسـكريـة محـدودة 

، وفـى عـام 4691، و 4699في عـام  تـارة ومفتـوحـة طـورًا وذلك علـى التوالي
، وسـقـوط السـلطـة  4611براطـوريـة االثيوبيـة في عـام وبعـد انهيـار االم. 4611

الجبهـة الـديمقـراطيـة  الثـوريـة  "، وتـولـى 4664العسـكريـة  فـى اديـس ابـابـا في عـام 
، أي بعـد مـرور 4664مـايـو  78زمـام الحكم  فى اثيـوبيـا  فـى "  لشـعـوب اثيـوبيـا

وار إريتريـا لبـلـدهـم بعـد حـرب دامـت لثـالثـة  عقـود ثـالثـة ايـام فقـط مـن تحـريـر ثـ
 .كـاملـة

الجبهـة الشـعبيـة لتحـريـر "وبحكـم ان السلطـة الجـديـدة في اديـس ابـابـا بقيادة رئيس 
الراحل ملس زيـناوي، رئيس وزراء اثيـوبيـا الحـالـي، اعـربت عـن نهـج سـياسـة " تجراي

اسـة االمبراطـور هيلـى سـالسـي، والكـولـونيـل منجسـتـو هيلـى تختلف راديكـاليـا عـن سـي
مـاريـام،  فـال غـرو اذا مـا كلفـت منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة في قمتهـا التـاسـع والعشـرين 

،  اثيـوبيـا  بمتـابعـة  تطـورات االحـداث 4669يـونيـو  78والمنعقـدة  في القـاهرة في 
 .شراف علـى عمليـة المصـالحـة بين االخـوة  االعـداءالصـومـاليـة، وباإل

بـدورهـا ايضـا كلفت اثيوبيـا تـولـى مسـؤوليـة االشـراف، وتـوفير " االيغـاد"وان منظمـة 
شـروط المصـالحـة  الصـومـاليـة العتبـارات عـديـدة منهـا القـرب الجغـرافـي، حيث 

الوة على  وجود تـداخـل قبـائـلي بين الشعبين للبـلـدين حـدود طـويلـة مشتركـة، هـذا عـ



وبعـد جهود جهيـدة مـن قبـل النظـام االثيـوبي سـاهمت فيـه  عـدد . الصـومـالي واالثيوبي
 .فصيال صـومـاليـا فـى منتجـع  سـودري  79مـن دول القـرن االفـريقـي،  تـم جمـع شمـل 

 (2661ينـايـر -2662نـوفمـبر )اتفـاق سـودري 
 
فصـيل صـومـالـي جرى في منتجـع سـودرى  79ي اجتمـاع ماراثوني بين قـيـادات ف

 9ولغـايـة  4669نـوفمـبر  77بضـاحيـة العـاصمـة االثـيـوبيـة  اديـس ابـابـا، دار بين  
 -:تم التوصل الى جمـلـة قـرارات  اهمهـا يـومـا،  17، أي علـى مـدار 4661ينايـر 

يتألف مـن   National Salvation Council (U.S.C)"طنيمجلـس انقـاذ و "تأسيس (4
 44مـن   National Executive Committee عضـوًا، ولجنـة تنفيـذيـة وطنيـة 14

 -:اعضـاء هـم  5عضـوًا  بقيـادة  جمـاعيـة  تتكـون مـن 

 ( ابغـال)علـى مهـدى محمـد  (أ

 (هبر غـدر)عثمان حسـن علـى عـاتـو ( ب

 (مـاجـرتين)ل عبـداللـه يـوسـف الكـولـوني( ج

 (اوغـاديـن) -غـابيـو -الجنـرال ادن عبـداللـه نـور( د

 (رحـانـويـن)عبـدالقـادر زوبـو ( هـ
كـل الخطـوات التي مـن شـأنهـا  في التحـليـل   " مجـلس االنقـاذ الـوطنـي"يتـخـذ (4

.                                                   النهائي ان تـؤدي الـى قيـام  سـلـطـة مـركـزيـة  انتقالية
(Transitional Central Authority (T.C.A   او حكـومـة مـركـزيـة مـؤقتـة 

(Provisional Central Government (P.C.G 



 : كمـا اتفـقت الفصـائـل الصـوماليـة فـى سـودرى علـى بـرنـامـج مـن خمـس نقـاط وهى

 .العمـل إلحالل السـالم،  واالسـتقـرار، وسـيادة القـانـون، والنظـام(4

ـات الـوحـدة  مسـاعـدة المصـالحـة بين القبـائـل في منـاطـق الصـراع، وتقـويـة مقـوم(7
الـوطنيـة  للشـعب الصـومـالـي اسـاس  السـالم  الـدائـم  في البـالد، علـى ان تشـارك في 

 .صنعـه كـل المجـامـيـع السـياسـيـة

 National)" الميثـاق الـوطـنـي االنتقـالـي"اعـداد بـرنـامـج تمـهـيـديـة مـن ضمنهـا مسـودة (9
Charter (T.N.C. Transitional حكـومـة المـركـزيـة االنتقـاليـةلل. 

تنسـيق وتسـهيـل مهـام القـائميـن ببرنـامـج االغـاثـة، وسـائـر بـرنـامـج الخـدمـات (1
: االجتمـاعيـة مثـل التعليـم، والصحـة، وحمـايـة البيـئـة، وتفعـيل القـطـاعـات االنتـاجيـة

Reactivation of the productive sectors 

مسـؤول امـام جهـود  المجتمـع  الـدولـي  في عمليـة  المصـالحة   العمـل كطـرف(5
 .وتعميـر الصـومـال
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 محمـود حسـن فـرج : ورئيسـه، .U.S.R اتحـاد الجـذور الصـومـاليـة (79
شـكل وبـالفعـل خطـوة كبيرة الـى االمـام  فـى    مسـيره " سـودري "مـؤتمـر  والمـالحـظ بـان

المصـالحـة الـوطنية الصـومـالـيـة، ولعـبت  القـيـادة االثيـوبيـة دورًا ال يستهان بـه في  
 .هـذا الصـدد

"   التحـالـف الـوطنـي الصـومـالي"فـإن عـدم مشـاركـة فصـيل صـومـالـي كبير بحجـم   ولكن
بـزعـامـة .S.N.M" ةالحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـ"وتغيـب قـائـده حسـين عيـديـد  ورفـض  

محمـد  ابـراهيـم عقـال المشـاركـة فـيـه  حـاال دون تحـقيـق " ارض الصـومـال " رئـيس 
 .مـؤتمـر سـودري لغـايـاتـه مـن نـاحيـة، وقاده الـى طـريق مسـدود مـن نـاحيـة اخـرى 

 : في هـذا الصـدد ومـا هـو جـديـر بـالـوقـوف لـديـه
 االثيـوبيـة لـم تـأخـذ مبـادرة  حـل االزمـة  الصـومـاليـة  مـن تلقـاء ذاتهـا، بقـدران السـلطـة : والا

"  ايغـاد"ما كلفـت بتلك  المهـمـة  مـن قبـل منظمـة  الـوحـدة االفـريقيـة، ومنظمـة 
 .االقـليميـة

اسـيـة الكبيرة الـى اسـنـاد  تلك المهمـة  السـي"  ايغـاد"كـان مـن ضمـن اهـداف قـادة دول : ثـانيـا
اثيـوبيـا بهـدف ازالـة الـرواسـب التـاريخيـة العـدائيـة بين مقـديشـو واديـس ابـابـا،  ولكـن 
االحـداث كشفت بجـالء بـأن القيادة االثيـوبيـة  لـم تكـن علـى مقـام  المسـؤوليـة التي  

 .انيطـت اليهـا
كـانت "  االيغـاد"ي كلفـت بهـا اثيـوبيـا مـن طـرف منظمـة المهمـة االسـاسـيـة والـوحيـدة الت :ثـالثـا

تهـيئـة المنـاخ السـياسـي المـالئـم لعـقـد مـؤتمـر مصـالحـة يجمـع شـمل كـل الفصـائـل  
الصـومـاليـة، وهـذا مـا فشـلـت فيه الحكـومـة االثيـوبيـة في تحقيـقـه، رغـم  الخطـوات 

 . ـؤتمـر  سـودري الكبيرة  التي  حققتهـا  في م



"  الجبهـة الشـعبيـة لتحـريـر تجراي"أي "  الـويـانـي"ويعـزى الفشـل  االثيـوبـي الى ان قيـادة 
 :التي كانت حينذاك تقبض بيـد حـديـديـة مقـاليـد السـلطـة  في اديـس ابـابـا

ـة، عـوضـا علـى تسخير جهـودهـا لتضيق هـوة  الخـالف بين الفصـائـل الصـومـالي (4
وتـوظيـف  طـاقـاتهـا مـن اجـل الوحـدة الـصومـاليـة، وذلك تمشـيا مـع روح ونص المهمـة  

، فـإن الحكـومـة "ايغـاد"التي اسـنـدت مـن طـرف منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة، ومنظمـة  
االثيـوبيـة تخلـت عـن تلك االجنـدة، وغـدت تعمـل وفــق اجنـدة  خـاصـة بهـا  تجسـدت 

 . في معـالجـة االزمـة الصـومـاليـة مـن منظـار المصـالح االمنيـة االثيـوبيـة  الخـالصـة
وانطـالقـا مـن اجنـدتهـا االمنيـة  الصومـاليـة  الخـاصة، اصـدرت الحكـومـة  االثيـوبيـة 

ـي  التعليمـات لقـواتهـا التي اجتـاحـت  االراضي الصـومـاليـة ثـالث مـرات علـى  التـوال
الصـومـالي المتـاخـم  للحـدود Gedoلجنـوب غـرب الصـومـال وتحـديـدا إلقليم غيـدو 

 . الشـرقيـةـ  االثيـوبيـة الجنـوبيـة  الشـرقيـة، وللحـدود الكينيـة الشمـاليـة
ووقـع االجتيـاح العسـكري االثيـوبـي االولـى في االسـبـوع الثـانـي مـن اغسـطـس  

يـونيـو  47، واالجتيـاح الثـالث في 4669ديسـمبر  41الثـانـي في  ، واالجتيـاح4669
4661. 

دعـم اطـراف  صـومـاليـة  واسـتعـداء اطـراف  صـومـاليـة اخـرى،  جـرد اثيـوبيـا  مـن  (7
مـوقـف الحيـاد، وعليـه فـإنهـا لـم تعـد مـؤهلـة للنهـوض بـدور الـوسـيط الـذى يقـرب مـن 

وفـى ظـل اعتمـاد اثيـوبـيا لهـذه السـياسـة التي . هـات الصـومـاليـةوجهـات نظـر الجب
كلفتهـا بهـا المنظمـة القـاريـة، والمنظمـة  تتعـارض جملـة وتفصـيال مـع المهـمـة  التي

غـرابـة اذا مـا ارتفعـت اصـوات صـومـاليـة عـديـدة منهـا صـوت العقيـد  االقـليميـة، فال
 . متهمـة اثيـوبيـا بـالعمـل علـى ابقـاء الصـومـال ممـزقـا وضعيفـااحمـد عمـر  جيـس، 



العمليـات العسـكريـة االثيـوبيـة في عمق التـراب الـوطني الصـومـالـي لـم تكـن  (9
اللنـدنيـة التي تسـتقـي معلـومـات " الحيـاة"هـامشـيـة او معـزولـة، بـدليـل ان مـراسـلة جـريـدة 

خـارجيـة  اثيـوبيـا، سـيـوم مسـفـن، ومـن مكتب رئـيس الـوزراء االثيـوبـي، ملـس مـن وزيـر 
وهكـذا  وفـى خطـوة  مفـاجئـة، : "مقـالـة ورد فيـهـا 9/4/4661زينـاوي، كتبت بتـاريـخ 

الماضي بكل  ثقلها ( 0666 اغسـطـس)دخلـت  الـوحـدات  االثيـوبيـة  في اب 
وكـانت . نحـو العمـق الصـومـالي. حـة البـريـة والجـويـةالعسـكري مستخـدمـة االسـل

 ..."بـدايـة لمـواجهـة حقيقيـة بين اثيـوبيـا والصـومـال( اغسـطس)مـواجهـات اب 
ويـذكر بـأن الفصـائـل الصـومـاليـة  اذ ذاك  فـوجـئـت  بـالعـدوان االثيـوبـي علـى تـرابهـا  

فـأدانت وبـلســان  رًا بـالسـلطة االثيـوبيـة الجـديـدة،الـوطنـي  وهـى التي كـانت تظـن خي
واحـد االعتـداء االثيـوبي، ورفعـت الشـكاوي المنـددة  بـالقيـادة االثيـوبيـة الـى كـل مـن 

 .منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة، والـى جـامعـة الـدول العـربيـة
الصـومـالـي  "  االنقـاذ الـوطنـيمجلـس "والـى ذلك اتهم علـى مهـدى محمـد، احـد قـادة 

مطلـع اغسـطس الفـائـت   فصيال، اتهـم الحكـومـة االثيـوبيـة في 79الـذي يضـم 
ان اثيـوبيـا تحـاول : "في شـؤون الصـومـال الـداخليـة، وقـال وبـالحرف الـواحـد بـالتـدخـل

 التحـالـف"ن عيـديـد، زعيـم ، ومـن طـرفـه اتهـم حسـي"ايجـاد قيـادة  جـدد لحكـم الصـومـال

 .اثيـوبيـا بالسعي نحـو تمـزيـق عـرى الـوحـدة  الصـومـاليـة" الـوطنـي الصـومـالـي
تحـولت الحكـومـة االثيـوبيـة ومـع مـرور االيـام الـى جـزء مـن االزمـة الصـومـاليـة،  (1

خـالل احتضـانهـا وغـدت تسـاهـم في تعقيـدهـا بـدال مـن العمـل في حلهـا وذلك مـن 
لبعـض الجبهـات الصـومـاليـة وزعـامـاتهـا السـياسـيـة والعسـكريـة مـن نـاحيـة، واسـتعـدائهـا 
لبعـض الفصـائـل  الـصومـاليـة  االخـرى والسعي  لتشـويـه وعزل قياداتهـا السـياسـيـة 

 .والعسـكريـة



تى االمـس القـريب قـد  فتـح جبهـة تـأكيـد لـذلك، فـإن النظـام االثيـوبـي الـذى كـان ح
" سودري »سـياسـيـة عـدائيـة حيـال حسـين عـيـديـد والتحـالف الـذي يتـزعمـه، وقـاد مؤتمر 

الـى طـريق مسـدود لحسـابـاتـه السـياسـيـة الـدفينـة،  فـإنـه اليـوم انقـلب علـى نفسـه، وبات 
، واجـرى 4661مـن اغسـطـس  71ابـا في يلهـث وراء حسـين عيـديـد الـذى زار اديـس ابـ

لقـاءات مطـولـة مـعـه كـل  رئـيس الـوزراء  االثيـوبـي،  ملس زيـنـاوي السابق، ووزيـر 
 .خـارجيتـه  السابق أيضا سـيـوم مسـفـن

وبنـاء علـى المعلـومـات التي تنـاقلتهـا وسـائـل  االعـالم الـدوليـة في العـاصمـة  االثيـوبيـة 
وعـدم اختراقهـا خلـف أي  لطـرفين تـوصـال الـى اتفـاق بتـأمين حـدودهمـا المشـتركـةان ا

ويـذكـر بـأن  الـوحـدات االثيـوبيـة انتهكت غير مـرة الحـدود الـدوليـة  . ذريعـة كـانت
، 4669الصـومـاليـة، وتـوغلـت الى اعمـاق التـراب الوطني الصـومـالـي في عـامـي 

وبقيـة قـوى المعـارضـة " االتحـاد االسـالمـي الصـومـالي"ـالحقـة قـوات بحجـة م 4661و
ومـا هـو جـديـر بـالمـالحظـة  في هـذا . االثيـوبيـة النشـطـة في منـاطق الحـدود المشـتركـة

الصـدد ان مصـادر مقـربـة مـن مكـتب رئيس الـوزراء االثـيـوبـي، ووزارة الخـارجيـة 
وجهـات نظـر الطـرفين كـانت متقـاربـة في "في اديـس ابـابـا بـأن   اكـدت االثيوبيـة،

البنـود  التي تـم  تنـاولهـا في المحـادثـات بـإسـتثناء بنـدا واحـدا يتعلـق  بعمليـة 
 ."المصـالحـة

ان تـدخـالت الحكـومـة االثيـوبيـة في الشـؤون الصـومـاليـة لـم تعـد قـاصـرة علـى  (5
يق واسـتقطـاب فـريـق اخـر ضمـن سـياسـة ضـرب الحجـرة بـأختهـا، خـدمـة اسـتعـداء فـر 

لمصـالـح خـاصـة، وانمـا غـدت تتـدخـل في شـؤون الفصـائـل الصـومـاليـة الـداخليـة 
والتقـرب لبـعض عنـاصـرهـا دون سـواهـا، وهـذا مـا حـدث مـع التحـالـف الـذي يقـوده على 

ت دعـوة رسـميـة الـى حسـين حـاجـي  بـود نائـب رئيس قـوات مهـدى محمـد، حيـث وجهـ



التحـالـف وذلك مـن دون علـم االخير، التي ثـارت ثـائـرتـه، واتهم اثيـوبيـا بـالتـدخـل في 
وقـال ". ايجـاد قـادة جـدد لحكـم الصـومـال"والسـعي لـ" شـؤون الصـومـال  الـداخليـة"

علـى لسـانـه " رويتر"محمـد، وفـق مـا اوردتـه  وكـالـة  متحـدث رسـمي باسم علـى مهـدي
جـديـدة لتحكـم الصـومـال تحــت  ان اثيـوبيـا تصطنـع قيـادات"،  9/8/4668بتــاريـخ 

 ." مظلـة الـرعـايـة االثيـوبيـة
، فـإن عـددًا مـن المسـؤولين الصـومـاليـين اتهمـوا 0668اغسـطـس وسـبتمبر  وفـى (9

بـإعتمـاد سـياسـة تـرمـي الـى تمـزيق الصـومـال الـى دويـالت قبـائلـية، دويلـة فـى اثيـوبيـا 
الـخ وهـذه اشـكاليـة  اخـرى  ... بـلـدوين، ودويلـة بـونت النـد، ودويلـة  جـوبـا النـد

 .تجهـض كـل مسـاعـي  جمـع شمـل  الفصـائـل الصـومـاليـة  في  بـوتقـة وطنيـة أخرى 
المعطيـات تـؤكـد وبجـالء واضـح بـأن الحكومـة االثيـوبيـة امسـت طـرفـا  مجمـل هـذه

غيـر محـايـد في االزمـة الصـومـاليـة، وهـذا ممـا جعـل عـددا مـن القيـادات الصومالية، 
والمراقبين الـدبلـومـاسـيين، والسـياسـيين في القرن االفـريقـي، وفـى افـريقيـا والعالـم يشـك 

منظمـة الـوحـدة "نيـات النظـام االثيـوبي لالضـطـالع  بـالمهمـة التي كلفته بهـا في امكـا
لإلشراف على  4669قبـل خمـس سـنـوات أي في عـام  " ايغـاد"و منظمـة " االفـريقيـة

 .عمليـة المصـالح الصـومـاليـة، وتـوفيـر المنـاخ المنـاسـب لهـا
  وقيـادات، ل آنذاك الصـومـاليون شـعبـا، وجبهـات،واخيـرًا وليس آخرـ ال غرو اذا ما تسأ

بمـرارة وحـدة الـى متـى سـيظـل الـرأي العـام الدولي، والقـاري، واالقليمي، يتفـرج علـى 
في شـؤون بلـدهـم الـداخليـة عسـكريـا وسـياسـيـا، منتهكـة  تـدخـالت الحكـومـة االثيـوبيـة

العـراف والمعـاهـدات الـدوليـة، والمـواثيـق لمنظمـة سـيادة الصـومـال الـوطنيـة، وكل ا
 ". ايغـاد"االمم المتحـدة، ولمنظمـة الـوحـدة  االفـريقية، ولمنظمـة 

 



 عاشرالفصل ال
 2661وموقف اسمرا وجيبوتي ديسـمبر  اعـالن القـاهـرة

 2661اعالن القاهرة 
 78، 4661ديسـمبر  77نـوفمبر  الـى  47اجتمـع في العـاصمـة المصـريـة مـن 

تحـت  41منهـا  منضـويـة تحـت قيـادة  علـى مهـدى محمـد، و 41فصـيال صـومـاليـا 
زعـامـة  حسـين عيـديـد، وذلك  بعـد مسـاعـي دبلـومـاسـية حثيثـة بـذلتهـا الـدبلـومـاسـيـة 

 .المصـريـة بقيـادة  وزيـر الخـارجيـة السابق، عمـرو مـوسـى
  -:جـاء في اعـالن القـاهـرة، اتفـقـت الفصـائـل الصومـاليـة  علـى ابق مـاوبنـاء علـى الس

 .4668فبـرايـر  45في بيـدوا عـاصمـة اقـليـم بـاي في " مـؤتمـر مصـالحـة"عقـد  (4

عضـوًا، وهـم مـوزعـون علـى الصـورة  195" مـؤتمـر المصـالحـة"مشـارك في  (7
  -:االتيـة

الطـرفـين المشـاركيـن في اجتمـاع القـاهـرة بـرئـاسـة حسـين عيـديـد، عضـوًا مـن  481( أ
 .مهـدى محمـد وبقـيـادة علـى

 ".ارض الصـومـال"عضـوًا مـن القبـائـل االسـحـاقيـة بـ 61( ب

عضـوًا مـن القبـائـل الشـماليـة االخـرى أي الغـدابـورسـي، والـورسـنغـلـي،   411( ج
 .العيسـىوالـدولبنـاهنتـى، و 

 .عضـوًا يمثـلـون  االقـليـات القبليـة 14(  د
 -:ان تحتـوي "  مـؤتمـر المصـالحـة الـوطنـي"اجنـدة  ( 3



حكـومـة دسـتـوريـة انتقـاليـة "االعـالن  عـن رغبـة الشـعب الصـومـالي فـى تـأسـيس ( أ
Constitutional Transitional Government (C.T.G). "الحـريـات  الكفيلـة بضمـان

 .الفـرديـة، واقـامـة حـكـومـة وطنيـة ديمقـراطيـة

اعـالن السـالم  والتعـاون  بين الشـعب الصـومـالـي والعمـل جنبـا الـى جنب مـع ( ب
 Constitutionalالحكـومـة االنتقـاليـة اعـدادًا لقـيـام حكـومـة دســـتوريـة فيـدراليـة 

Federal                                                    (Government (C.F.G. 

تكـون بمثـابـة ارضيـة عمـل لقيـام  Transitional Charter " وثيقـة انتقـاليـة"اعتمـاد ( ج
، National Transitional Government (N.T.G.)الحـكـومـة  الـوطنيـة االنتقـاليـة 

 .الـخ...االسـاسـيـةولصـون حقـوق االفـراد ، ولضمـان الحـريـات 

 -:قيـام الحكـومـة الـوطنيـة االنتقـاليـة علـى اسـاس الميثـاق االنتقـالـي يقتضـى قيـام( د

 .للـرئيـس جمعيـة وطنيـة لهـا رئيس ونـائب ـ0
 .قضـاء مسـتقـبل، ومنـع قيـام المحـاكـم الخـاصـةـ  2
 .عضـوًا لمجـلـس الــرئـاسـة 49انتخـاب ـ  3
 .انتخـاب رئـيس الـوزراء الـذى يشـكل الحـكـومـة  ويتـرأس الحكـومـة االنتقـاليـةـ  4

عضـوًا،  يـوزع  49وحـرصا علـى التـوازن القبلـي فـإن  مجـلس الـرئـاسـة المكـون مـن 
اعضـاء لكـل مجمـوعـة مـن المجـامـيـع االثـنيـة الصـومـاليـة االربـع للقبائل  9بنسـبـة 

 . لـى ان يخـصص  المقـعـد  الـرابـع عشـر للبقيـة البـاقيـة أي االقـليـةالكبرى، ع
 ـ:بـرلمـانـيـا، وتـوزع المقـاعـد علـى النـحـو التـالـي 486ـ تشـكيـل الجمعيـة الـوطنيـة مـن  5

مقـعـد لكـل مجمـوعـة مـن المجامـيع االثنيـة االربـع الكبرى، وهـذا يعنـى انهـا   46 ـ  6
 .مقـعـداً  481ـتحـوذ علـى تـسـ



 .البـاقيـة تخـصص لألقليات  القبـليـة 5والمقـاعـد الـ ـ7
التي كانت  منضـوية  78يـلـى قـائمـة اسـمـاء قـادة الفصـائـل الصـومـالـيـة الـ ونـورد في مـا

 .وعلى التوالي تحـت زعـامـة حسـين محمـد عيـديـد  وعلـى مهـدى محمـد
 

 حسـين محمـد عيـديـد بـرئـاسـة: ـىالمجمـوعـة االول
 محمـد حجــي ادن( 7 حسـين محمـد عيـديـد ( 4
 Hilowle Imanهيلـوليـه امـان عمـر( 3

Omar 
 Aliyowمحمـد نـور عليـو(4
 

 Kanyareمحمـد كنـايرافـراح(6 محمـد فـارح  عبـداللـه( 5
 جـامـع محمـد غـالـب( 8 احمـد عمـر جيـس ( 1

Jama Mohamed Galib 
 عبـدالـرحمـنفـرح اسـماعيل(01 عبـدالكـريـم  احمـد علـى (6

 حسـن محمـد نـور(47 علـى حجـي محمـد جبريل( 44
 محمـد خلـيف شـر(Jimale 41محمـد فـرح جيمـال  (49

 
 

 علـى مهـدي محمـد المجمـوعـة الثـانيـة  بـزعـامـة
 
 

 يـوسـف احمـدعبـداللـه (7 علـى مهـدى دمحم( 4
 Gabyowادنعبـداللـه نـورغـابيو (1 عبـدالقـادر محمـد ادن( 9

  
 Mayowعبـدى مـوسـى ميـو (Atto 9عثمـان حسـن علـى عـاتـو (5(  5

 عبـداللـه  شـيخ اسـماعيـل(Ragis 8محمـد راجـس محمـد( 1
 عبـدي عثمـان فـرح( 41 عمـر حجـي محمـد ( 6

 محمـد علـى حـامـد( 47 عثمانابـوكـر عبـدي ( 00 00
 علـى ادن حسـين ( 41 محمـد ابشـر مـوسـى( 49
 



التـوزيـع القـبلـي لجميـع المـواقـع الحكـوميـة،  حـرص المجتمـعـون في القـاهـرة علـى
الن اسـقـاط العـامـل  . اتفـاق القـاهرة والمنـاصـب البـرلمـانيـة، وهـذه نقطـة قـوة وضـعف

اعـادة تـرتيـب الخـريطـة  السـياسـيـة  الصـومـاليـة يعتبر ليـس خـالال بـل القبلـي في 
اخـالال في فهـم وسـبر غـور االزمـة الصـومـاليـة، ولكـن الخطـورة كـل الخطـورة  تكمـن 
في ان هـذه الجـزئيـة رغـم اهميتهـا وحسـاسـيتهـا، ال يجب ان تسـتغـرق الكـل علـى حـد 

 .،  وهـذا هـو عيـن الخطأ الـذى شـاب اتفـاق القـاهـرةقـول المنـاطقـة
والـى ذلك،  فـإن زعيميـن صـومـالييـن  بـارزيـن اعـترضـا علـى اجتمـاع  القاهرة وانتقـداه 
بحـدة، وقـاال  فـور عـودتهمـا الـى اديـس ابـابـا قبـل نهـايـة الجلسـات، الـى ان مـؤتمـر  

 .ـق مسـدودالقـاهـرة  وصـل  الـى طـري

  -:وهـذان القـائـدان همـا

ورئـيس " مجلـس االنقـاذ الـوطنـي"احـد رؤوسـاء ( غـابيـو)الجنـرال ادن عبـداللـه نـور (4
، وتمثـل S.P.M/S.S.A" -تحـالف انقـاذ الصـومـال -الحـركـة الـوطنـيـة الصـومـاليـة"

 .مـالاحـد قطبـي  حـركـة قبـائـل  االوغـاديـن  بجنـوب  الصـو 

، واحـد "مجـلـس االنقـاذ الـوطنـي"الكـولـونيـل عبـداللـه يـوسـف احمـد،  احـد رؤوسـاء (7
وهـى تمـثـل قبـائـل المـاجـرتيـن القـاطنـة  " الحـركـة  الـديمـقـراطيـة النقـاذ الصـومـال"زعمـاء  

 .بشـمال شـرق البـالد
" الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة"ـاركـة هـذا مـن دون ان تفـوتنـا االشـارة الـى عـدم مش

S.N.Mالشمـاليـة في اجتمـاع القـاهـرة. 
تحـالـف انقـاذ "، وزعيـم "المـؤتمـر الصـومـالي المـوحـد"صرح رئـيس  ومن طرفه،

ان "علـى مهـدى محمـد، بعـد مـرور اسـبـوع واحـد على اتفـاق القاهـرة قائال " الصـومـال



ولكـن وكمـا " حـرب بعـد اليـوم في الصـومـال ـالقـاهـرة هـو االخيـر، والاتفـاق المصالحة ب
هـو معـروف لـمن يتـابـع عـن كثـب احـداث السـاحـة الصـومـاليـة يوميـا، فـإن الثـابـت 

هـو المتغير، بـدليـل  ـ حتـى اشـعـار آخـرـ الـوحيـد في مـواقـف  القيـادات  الصـومـاليـة 
نشـب قتـال  4661ديسـمبر  79اربـع ايـام فقـط علـى اتفـاق القـاهـرة في  ان بـعـد مضـى
 Rahnawein Resistance  Army "  جيـش مقـاومـة  الـرحـانـويـن"في بيـدوا بـين 

R.R.A.التحـالـف الـوطـنـي  "المتحـالـف مـع علـى مهـدى محمـد، وقـوات تـابعـة لـ
 .ـدبـزعـامـة حسـين عيـدي" الصـومـالي

والمـدهـش  حقـا في االمـر،  ان علـى مهـدى محمـد ذاتـه صـرح في السـادس  عشـر 
 اتفـاق السـالم المـوقـع في"بـان  .A.F.P  لـوكـالـة االنبـاء الفـرنسـيـة  4668مـن مـارس 

، وعـزا ذلك الـى مـواقـف "مـات" القـاهـرة بين الفصـائـل الصـومـاليـة في ديسـمبر الماضي
 .خصمـه حسـين عيـديـد المتشـددةـ  يـهاخ

ولكـن وقـبل يـوم واحـد مـن تصـريـح علـى مهـدى محمـد، خـرج مجـلس وزراء دول  
جيبـوتـي، وإريتـريـا، واثيـوبيـا، والسـودان، وكينيـا، وأوغندا، )التي تضـم  "ايغـاد"

، 4668ـن مـارس في اجتمـاعـه االخيـر المنعـقـد في الخـامـس عشـر م( والصـومـال
"  المجـلـس الـوطنـي الصومالي"بجمـلـة قـرارات منهـا اعتبـاره ان التعـديـالت التي اجـراهـا 

" اعـالن القـاهـرة"بـاديـس ابـابا في  4668ينـايـر  47في دورتـه الثـالثـة المنعـقـدة في 
رى إلعـادته الـى اسـاسـًا إلنقاذ عمليـة السـالم في الصـومـال، وذلك ضمـن امـور اخـ

، والكـولـونيـل عبـداللـه (غـابيـو)حظيرة االتفـاق كـل مـن الجنـرال دان عبـداللـه نـور 
 (.7)يـوسـف، اللـذيـن قـاطعـا لقـاء القـاهـرة 

 
 



 2222– 2666المبادرة الجيبوتية 
طرحت المبادرة الجيبوتية لحل اآلزمة الصومالية في سياق الكلمة التي القاها الرئيس  

اسماعيل عمر غيليه في الدورة الرابع والخمسين للجمعية العمومية لألمم  الجيبوتي
 . 4666المتحدة في سبتمبر عام 

 -:ويرى الجانب الجيبوتي بأن مبادرته تتم  علي ثالثة مراحل  وهي
 

 :و تحتوي علي البنود التالية: ألوليالمرحلة ا
ـ اقرار وقبول امراء الحرب بأن الشعب الصومالي حر في ممارسة حقه الديموقراطي 4

 .في اختيار قادته المحليين والوطنين وفق الجدول الزمني الذي يناسبه
 .ـ تحول الفصائل الصومالية الي احزاب سياسية اذا ما اختارت قياداتها ذلك  7
 .بصورة شاملة ومؤكدة( مليشياتها) القيادات العسكرية بنزاع سالح تعهد  -9
 .ـ خضوع امراء الحرب لسلطة القانون العليا 1
ـاحترام امراء الحرب لنشوء شرطة صومالية تدمج في اطارها مختلف قوى المليشيات 5
. 
قبول الصومال لطلب المجتمع الدولي في المشاركة في عمليات اعادة البلد الي  .6

والي سيادة القانون ، والنظام بمشاريع تخدم هذه الغاية ، و تتضمن  الوضع الطبيعي،
 .عملية التنسيق  واألشراف علي االنتخابات التشريعية و الرئاسية 

 
 :المرحلة الثانية

اذا اعترض امراء الحرب علي هذه المبادرة و المقترحات والخطوات المعقولة ، فعلي 
بقوة بأنه لن يقف مكتوف األيدي ازاء استمرار اضطهاد  المجتمع الدولي البرهنة



وبناء علي ذلك ، تتم مالحقة امراء . المجتمع المدني الصومالي الي ما النهاية 
 . الحرب بتهمة ارتكاب الجرائم  ضد االنسانية 

ـ مالحقة امراء الحرب لهم النتهاكهم الصارخ لحقوق االنسان ،  ولتسببهم في انهيار 4
 .الدولة 

ـ تسبب امراء الحرب من خالل عنفهم الالمحدود في حرمان اطفال الصومال من 7
شبابهم ، و تجريد بلدهم من األمل و المستقبل ، و فرضوا علي شعبهم معيشية 

 .ضعيفة للغاية 
ـ اتخاذ  اجراءات  رادعة ضد امراء الحرب في حالة رفضهم لالستجابة لطلب 9

 .والنظام الي الصومال  المجموعة الدولية إلعادة السالم 
 -:وهذه االجراءات  هي 

 .ـ تقييد و جودهم في مناطقهم المنزوية و المدمرة4
 .ـ منع تنقلهم بحرية الي الخارج للحؤول دون مواصلة اهدافهم الشريرة  7
 . ــ الحؤول دون حصول امراء الحرب على أي نوع من الدعم كانت و حينما  وجدت9

 :المرحلة الثالثة
في حالة اخفاق الخطوات السابقة في تحقيق اهدافها بسبب تعنت امراء الحرب ، 

  -:ستواجه خيارين صعبين و هما 
المضي في اعتماد اسلوب الالمباالة ، و عدم القيام بأي عمل ازاء :  الخيار االول

 .االزمة الصومالية المزمنة 
معة الدول العربية بمساعدة استخدام منظمة الوحدة االفريقية ، وجا: والخيار الثاني

األمم المتحدة و دول اخرى ، لجميع الوسائل الضرورية انطالقا من مبدأ بأن امراء 



الحرب المجرمين ال يمكن السماح لهم الي ماال نهاية في انتهاك حقوق االنسان ، 
 .وجعل الصومال رهينة بين ايديهم بصورة مطلقة 

 
 مؤتمر عرتا

 7في مة الجيبوتية بمساعدة اطراف دولية ، استطاعتبعد جهد جهيد بذلته الحكو 
، عقد منتدى فكري للمثقفين و األعيان الصوماليين بغية مناقشة 7111ابريل عام 

شخصية  لها مكانتها اإلعتبارية في  41مثقفا و 91االزمة الصومالية ، شارك فيه 
ر إلحالل وطرح الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غليه ، تصو .  المجتمع الجيبوتي

 -:السالم في الصومال ، في ثالث نقاط اساسية و هي 
ـ تبنى حكومة جيبوتي تنظيم مؤتمر اإلتفاق ، و انتشال الصومال من دوامة العنف  4

و الدمار ، و االخذ علي عاتقها مهمة بسط السالم واألمن علي طاولة الحوار 
 .والتشاور 

 . عودة القرار النهائي الي المجتمع الصومالي.2
ـ توحيد و جمع جهود المجتمع الدولي إلحالل التعاون المثمر موضع النقاش و 9

 .التنازع إلنقاذ الصومال
وبعد مناقشات موسعة ومعمقة اعتمد الصوماليون المشاركون في لقاءات عرتا 

، علي ميثاق وطني مؤقت  يرسى اساس قيام دولة 7111يوليو  71الجيبوتية ، في 
تورية، و تأتي في مقدمتها البرلمان الذي تقاسمت القبائل قائمة علي مؤسسات دس

فكانت حصة كل من قبيلة، الهوية، و  .فيما بينها 775الصومالية مقاعده البالغة 
مقعدا، وكان من  75مقعدا، واسند الى النساء   11والدجل، و الدر  الدارود، المرفلي
 . مقعدا  17نصيب االقليات 



 75المقاعد البرلمانية ، شرع الصوماليون في عرتا في و بعد زهاء شهر من توزيع 
علي اختيار رئيس للجمهورية الصومالية الثانية أي بعد مرور تسع  7111اغسطس 

سنوات على سقوط نظام الرئيس الصومالي الراحل ، الجنرال دمحم  سياد بري ، و 
 . غرق الصومال في مستنقع الحروب االهلية 

الصوماليون المشاركون في مؤتمر عرتا ، الدكتور عبد  و في خاتمة المطاف انتخب
،  7111من اغسطس عام  71وجرت مراسيم التتويج بتاريخ  القاسم صالة رئيسا،

بحضور ومشاركة اقليمية و دولية كبيرة، ممثلة في الرئيس اإلرتري اسياس افورقي ، 
اني السابق الفريق والرئيس اليمني الراحل، الفريق علي عبدهللا صالح، والرئيس السود

عمر البشير، و رئيس وزراء اثيوبيا الراحل، ملس زيناوي ،هذا عالوة علي مشاركة 
ممثلين عن األمين العام لألمم المتحدة، و للمؤتمر اإلسالمي، والجامعة الدول 

 .الخ..العربية، ولمنظمة الوحدة االفريقية، وألمريكا، وايطاليا، وفرنسا، والصين وليبيا 
 ، عين الرئيس عبد القاسم صالة رئيس وزرائه،7111ثامن من اكتوبر عام و في ال

علي خليف جليد ، الذي بادر هو اآلخر بتشكيل اول حكومة صومالية منذ تسعة 
اكتوبر  71وزيرا يمثلون كل القبائل الصومالية ،  وذلك في 75اعوام ، مؤلفة من 

 . 7111عام 
 

 -:أولويات الرئيس  الصومالي
حدد الرئيس الصومالي السابق عبد القاسم صالد، في سلسلة المقابالت التي اجرتها 
معه وسائل االعالم العربية و العالمية عشية انتخابه رئيسا للصومال، أولويات حكومته 

  -:علي الوجه اآلتي



ـ اقامة دعائم مؤسسات الدولة في غضون المرحلة االنتقالية التي تستغرق ثالث 4
 .سنوات 

 .ـ  بناء ما دمرته الحرب االهلية من اقتصاد و بنية فوقية وتحتية7
 .ـ  توفير االمن ، و االستقرار ، و الغذاء9
 ـ اقامة نظام حكم فيدرالي في الصومال بعد نهاية المرحلة االنتقالية1
 . ـ عدم التفريط في وحدة الصومال 5

، صرح الرئيس  7111-6– 71اللندنية ،الصادرة في "الحياة "ففي حديث لجريدة 
يحق ألي شطر من الصومال ، او ألي  يتجزأ، وال الصومال ال: "الصومالي  قوله 

منظمة ان تعلن استقالال او شيئا من هذا  القبيل فالشعب في المناطق الشمالية في 
 "الصومال اختار طريق التسوية ،وكان معنا أعيانه ، وسالطينة ، وسياسيوه

اسم  صالد انه رئيس كل الصوماليين ، وقال بهذا الشأن و يعتبر الرئيس عبد الق
انا رئيس : " 7111سبتمبر عام 9اللندنية  الصادرة  في "  الشرق  االوسط"لجريدة 

خليج "دولة الصومال  وقبيلتي هي كل الشعب الصومالي كما اننا القينا بالقبيلة في 
 ".تاجوراء 

 ـ حتى تمع الصومالي المحكومهذا كالم عاطفي و ال يمت بأي صلة لواقع المج
وانما تسيطر عليه  لآلسف الشديد، ليس بمنطق القبلية و حسب ،  ـ اشعار آخر

 .العقلية القبائلية الي حد كبير
 
 
 
 



 الخـاتمــــة 

بعـد الـوقـوف علـى الخلفيـة التـاريخـيـة لالزمـة الصـومـاليـة، ورصـد تطـوراتهـا  السـياسـيـة، 
اسـتشـراف افـاقهـا المــسـتقبلية مـن خـالل  تقـديـم الـوقـائـع  المـاديـة  الملمـوسـة، ومحـاولـة 

لـم يبـق امـامنـا سـوى تسـجيـل  عـدة مـالحظات،  وذلك كخـاتمـة لهـذه الـدراسـة التي 
م تكـون قـد حققـت  غـايتهـا االولـى واالخـيرة، اذا مـا وفقـت في تسـليط االضـواء علـى اهـ

المفـاصـل  التـاريخيـة، والمحطـات السـياسـيـة،  والمحـاور االجتمـاعيـة، وقـربت 
 .اشـكاليـات االزمـة الصـومـاليـة المتعـددة االبعـاد الـى القـارئ 

 
 المجتمـع الصـومـالي: اوال

خليـة عبر ـ الصـومـال ومـباشـرة بعـد اسـتقـاللـه  بـدال مـن تـرسـيخ  دعـائـم  وحـدتـه  الـدا4
جميـع  االقـاليـم،  تمحـورت سـياسـات االنظمـة  سـياسـة متـوازنـة في كـل المجـاالت وفـى

المتعـاقبـة علـى العـاصمـة مـقـديشـو، وفتحـت جبهـات مـع الـدول  المجـاورة، ال سـيمـا 
بنـاء  " اعـادة"مـع اثيـوبيـا، وكينيـا، وذلك تطبيقـا لـدسـتور البـالد الذي ينص علـى 

أي دولـة جيبـوتـي حـاليـا، و " الصـومـال الفـرنسـي"وذلك بضـم  "صـومـاليـا الكبرى "
أي اقـليـم " الصومال االثيـوبـي"و " منطقـة  الحـدود الشـماليـة"الصـومال الكينـي أي "

بين  4691اوغـاديـن االثيـوبـي الـى دولـة الـوحـدة التي قـامت في اول يـوليـو عـام 
فخسـر الصـومـال بـلـدًا وشـعـبـًا  " . الصـومـال البـريطـاني"و " الصـومـال  االيطالـي"

صـومـاليـا "معـركتـه الـداخليـة أي بنـاء الـوحـدة الـوطنيـة،  ومعـركتـه الخـارجيـة بنـاء 
 .، وبـات مصـيره مفتـوحـا فـى وجـه  كـل االحتمـاالت"الكبرى 



تقـد  دارسـو المجتمـع  الصـومـالـي،  فـال تـوجـد امــة ـ علـى عكـس مـا كـان يع7
. صـومـاليـة بـالفعـل،  ولكـن االمـة الصـومـاليـة  تـوجـد بـالقـوة علـى حـد تعبير ارسـطـو
 أي ان هنـاك مقـومـات امـة لـم تجـد بعـد الفـرصـة الـتـاريخـيـة لكـي تتبلـور، وان مجـال

المسـتقـبلـي مـوجـود وواعـد،  وذلك متـى مـا خـرج الصـومـال مـن تبـلـورهـا علـى الصعيـد  
 .كبـوتـه

ـ المجتمـع الصـومـالـي معقـد في تـركيبـتـه،  بمعنـي  ان االشـكـاليـات  والخـالفـات، 9
درك االسـرة  مـرورًا بـالـوحـدة   والنـزاعـات السـياسـيـة بين قـادتـه سـرعـان مـا تهبـط الـى

وان المـتـاعـب  التحتيـة أي االسـريـة  . ة،  والقبيلـة، والعشـيرة،  والبطـن، والفخـذاالثنيـ
تصعـد  هي االخـرى بنفـس الـسرعـة الـى قمـة هـرم الحـزب، والـدولـة، وهنـا تكمـن 
المشـكلـة، والخـطـورة، مـن حيـث  عـدم  وجـود الحـدود  والفـواصـل  بين الخـاص 

 .صـلحـة  الفـرديـة والمصلحـة الـوطنيـةوالعـام، بين الم

ـ  هنـاك ظـاهـرة  ظهـرت وتبلـورت  في غضـون الحـرب االهليـة الصـومـاليـة،  وهـى 4
ان الفـرد كـان يحتمـي بـالقبيلـة في حـالـة الشـدة واالزمـة، وهـذا ممـا كـان يعطـى 

ة،  واالقتصـاديـة، والسـياسـيـة،  لـرؤوسـاء القبـائـل دورًا  مهمـا في الحيـاة االجتمـاعيـ
ولكـن  ومـع انـدالع  الحـرب االهليـة، وتـالشـي  مظـاهـر . والمعنـويـة، واالمنـيـة

مقـومـات الـدولـة، فـإن القبـائـل غـدت بـدورهـا تحتمـى بفصـائلهـا المسـلحـة،  وان قـادة 
ـاصـرة او حكـرًا علـى زعمـاء  تلك  الفصـائـل اكتسـبـوا خصـائـص  كـانت في المـاضـي ق

فـلـم  تعـد الفصـائـل  الصـومـاليـة  مصـدر حمـايـة  ووقـايـة فقـط، بـل غـدت . القبـائـل
في المعـادلـة  أحـدث  تحـوال كبيرا ايضـا مصـدر  رزق  تعتمـد عليهـا القبـائـل، وهـذا

ائـل لصـالح  الـزعمـاء  وضـد وفـى تـوازن القـوة بين  رؤوسـاء القبـائـل  وزعمـاء الفصـ



يفهـم  مـن ذلك بـان  رؤوسـاء  القبــائـل فقـدوا ادوارهـم  نهـائـيـا،  ولكـن  وال. رؤوسـاء
 .وكـل مـا في االمـر لـم  تعـد لهـم  الكلمـة الفـاصـلـة كمـا كـان الحـال في المـاضـي

 االمم المتحـدة: ثـانيـا

علـى هيئـة حـرب  اهليـة  فـى  4688ـوماليـة في عـام ـ عنـد مـا بـدأت االزمـة الص 4
فـإن   .S.N.M" الحركة الـوطنيـة الصـومـاليـة" شـمال البـالد بين القـوات الحكـومـيـة  و

االمم المتحـدة بـدال مـن ان تبـادر بـإحتـواء الحـريق  قبـل اسـتشـرائـه،  سـحبـت مـوظفيهـا 
 .وغـدت في مـوقـع  المتفـرج ليـس اال مـن الشـمال ثـم  مـن الجنـوب،

، فـإن االزمـة كـانت قـد اسـتفحلـت، 4667ـ  وعنـدمـا عـادت الـى الصـومـال في عـام  7
هـدى دراسـة ألبعاد االزمـة الصـومـاليـة، وتصـرفـت  وان االمم المتحـدة  لـم تنطلق  علـى

عـن تصـرفـهـا كطبيب يشـخـص كـرجـل مطافئ يلهـث وراء الحـريق إلطفائه، عـوضـا 
 .الـداء،  ثـم يشـرع بـعـد ذلك  علـى عمليـة الـدواء في البـدء

ـ لـم تبـادر االمم المتحـدة  بـالعـودة  الـى الصـومـال مـن تلقـاء نفسـهـا بـل كـان ذلك  9
 .ثمـرة ضغـوطـات مـورسـت عليهـا مـن اطـراف  افـريقيـة، وعـربيـة، ودوليـة

بطرس . ى المشـاكـل التي صـادفـت االمـين العـام السـابـق لألمم المتحـدة، دـ احـد1
في غضـون اربع سـنـوات . بطـرس غـالـي هـو تعيين ممـثـل خـاص لـه في الصـومـال

 وهـم علـى الـتوالـى الـدبلـومـاسـي الجزائري محمـد سـحنـون . غيـر اربعـة ممثليـن لـه
Mohmed Shanoun  وحـل محلـه الـدبلـومـاسـي العـراقـي  4667ريـلابـ 78فـى ،

 6، الـذى تـرك مـوقعـه فـى 4667نـوفمبر  7في  Ismat Kittaniعصمـت كتـانـي 
   Jonathan Howeلألدميرال االميـركـي المتقـاعـد جـونـاثـات هـاو   4669مـارس 



 Lansanaي السـفير الغينـي لنسـان كـويـاتـ 4661مـارس  8والـذى خلـفـه في 
Kouyate وبمـا ان كـل شـخـص مـن هـذه الشـخصيـات  االربـع لهـا اسـلوب عملهـا ،

الخـاص، وطرق  تعـاملهـا المختلـف مـع الصـومـاليين شـعبـا وقيـادة، فـإنهـا سـاهمت في 
اربـاك المـوقـف، وتعـقيـد االزمـة بصـورة او اخـرى، علـى صعيـد السـاحـة الصـومـاليـة 

 .ن نـاحيـة، وعلـى صعيـد االمم المتحـدة  واجهـزتهـا المتعـددة مـن نـاحيـة اخـرى مـ

ـ انتقـد محمـد سـحنـون المبعـوث الخـاص السـابق لألمين العـام  السـابق لألمم 5
االمم المتحـدة في الصـومـال مـن حيث عـدم وجـود التنسيـق  بين  المتحـدة، اداء

كـانت تعمـل وقـتذاك في الصـومـال، والتي كـانت تـرفـع تقـاريـرهـا  فـروعهـا المختلـفـة التي
نيـويـورك، هـذا عـالوة علـى وجـود بـطء  مبـاشـرة الـى مسـؤوليهـا  المبـاشـريـن في
 .في تـأزيـم المـواقـف في بعـض االحيـان بيروقـراطـي في تنفيـذ الـقـرارات سـاهـم بـدوره

الـى ان االمم المتحـدة التي كـان يـراودهـا حلـم النهـوض بـدور ـ تجـدر االشـارة هنـا 9
سـياسـي  فعـال في صيـاغـة  احـداث  العـالـم  بعـد نهـايـة نظـام القطبيـن بنهـايـة  
االتحـاد  السـوفـيـاتـي  السـابق،  ولكنهـا سـرعـان مـا اصـطــدمـت  بتصـاعـد الـدور 

ا هـامشـا كبيرًا للمنـاورة بشـهـادة مبعـوث امينهـا العـام االميركـي الـذى لـم يتـرك له
وقتـذاك، محمـد سـحنـون، وعليـه، فـإن التجـربـة الصـومـالـية  بـالنسـبـة لألمم المتحـدة 
 حـافلـة بـالـدروس العمليـة، والعـبر  النظـريـة علـى حـد تعـبير رئـيس مجلـس االمـن،  في

 .امـام اعضـاء مجـلس  االمـن 9/1/4665كلمـة القـاهـا  في 

 

 



 
 مجـلس االمـن : ثـالثـا

قـراره  رقـم  4669يـونيـو  9ارتكـب مجلـس االمـن خطـأ  قـاتـال عنـدمـا اصـدر في 
ضـد " كـل  الخطـوات الضـروريـة"والـذى بمـوجـبـه اجـاز للقوات الـدوليـة  بـإتخـاذ ( 891)

، 4669يـونيـو  5الـذى  وقع فـى "  7يـونـوصـوم "قـوات المسـؤوليـن عـن الهجـوم علـى 
 .مـن جنـود القـوات الـدوليـة بجنـوب مقـديشـو 71واسـفـر  عـن مقتـل 

بعمليـات "  7يـونـوصـوم "هـذا الخطـأ قـاد الـى اخـطـاء فـادحـة اخـرى منهـا قيـام قـوات 
، وان  االدميـرال جـونـاثـان "مـالـيالتحـالف الوطني الصـو "عسـكريـة ضـد معـاقـل قـوات 

 4669يـونيـو  41هـاو، المبعـوث الخـاص لألمين العـام لألمم المتحـدة  اصـدر  في 
التحـالـف الـوطنـي "قـرار  القبض علـى الجنـرال محمـد  فـارح عيـديـد،  رئـيس  

الـف دوالرًا علـى  75 االميركيـة،" رعـاة البقـر"طـريقـة افـالم  ووضـع علـى" الصـومـالـي
في تفجـير المـوقـف   مـن يدلـه اليـه او يقبـض عليـه حيـا او ميتـا، هـذا ممـا تسـبب

المــتـأزم، وادى الـى ســقـوط  مئـات  مـن الضحـايـا االبـريـاء في شـوارع مقـديشـو 
 . واحيـائهـا

لـم يـرفـع الـى   4669و علمـا ان التقـريـر االولـى  عـن حـادث الخـامـس مـن يـونيـ
، أي بعـد سـقـوط الضحـايـا، وانـدالع  4669اغسـطـس   47مجلـس االمـن اال في 

 " 7يـونـوصـوم "القتـال المفتـوح  بين انصـار الجنـرال  محمـد فـارح  عيـديـد ووحـدات 

 الـواليـات المتحـدة االميركيـة: رابعـاا 

 : ـلـة  اسـباب داخليـة وخـارجية تـدخلـت واشـنطـن  في الصـومـال لجم



  فعـلـى الصعيـد الداخلي كـان وقتـذاك، الـرئـيـس االميركـي السـابق جـورج بـوش  (4

George Bush   في حملـة انتخـابيـة محمومة ضـد مــرشـح الحـزب الـديمقـراطـي، بيـل
، وعليـه  فـإنـه  حـاول كـسب بعـض االصـوات االميركيـة  Bill Clintonكلينتـون 

بـإسـتجـداء عطـف عـامـة  النـاس الـذيـن كـانـوا يـرون صبـاحـًا مسـاء علـى شـاشـات 
 . تلـفـزيـونـاتهـم، الشـعب الصـومـالـي يمـوت بين فكـي كمـاشـة الجـوع والحـروب االهليــة

ـرئـيس  بيل كلينتـون  بعـد فـوزه  في االنتخـابـات وعلى الصعيـد الخـارجـي حـاول ال (7
الـرئـاسـيـة علـى تـحـويل الصـومـال الـى مختبر لصـيـاغـة  واشـنطـن ألحداث ومسـتقبل  

ولكـن "  النظـام العـالـمي  الجـديـد" العـالـم  الثـالـث علـى ضـوء ما بات يعـرف بـ  
ـا  مـن سـقـوط اسـرى، وردود فعـل الـرأي العـام المـواجهـة  العسـكريـة ومـا تـرتب عليه

انسـحـاب  4669اكتـوبـر   1االميركـي، امـلـى علـى الـرئـيس كلينتـون ان يعـلـن في 
 .4661القـوات االميركيـة مـن الصـومـال مـع نهـايـة شـهـر مـارس عـام 

داخليـة،  وألفكار    في االزمـة الصـومـاليـة  لحسـابـات اميركيـة تـورطـت واشـنطـن (9
هـالميـة، وخـرجـت منهـا حفـاظـا علـى ما تبقى مـن مـاء الـوجـه، بعـد  خـوض معـركـة 

 .خـاسـرة  ضـد اتبـاع الجنـرال محمـد فـارح عيـديـد
 

 االمم المتحـدة، ومجـلس االمـن :  خـامسـا

جـرائـم  بحـق الشـعب " 7يـونـوصـوم "تحـت مظلـة  ارتكـبت  القوات الـدوليـة المنضـويـة
الصومـالـي،  وقـامت بقـصـف المسـتشفيـات،  واالحيـاء السـكنيـة،  ورمـت بعـض 
عنـاصـر وحـداتهـا  اطفـااًل صـومـالييـن الـى االنهـر،  ومـارسـت اعمـااًل عنصـريـة، وقتـل 

ان  التعـذيـب ضـد هـذا عـالوة علـى قيـامهـا بشـتى الـو .  مئـات االبـريـاء  مـن دون ذنـب



، وفـى Belet Weynانـاس ابـريـاء مـن الصـومـالييـن في مقـديشـو،  وبيلـت ويـن 
 .الـخ... كسـمـايـو

ويـذكر بـأن تحـت ضغـط  وسـائـل اعـالمهـا  قـامت كـل مـن الحكـومـة الكنـديـة، 
نونية، والالإنسانية والبلجيكيـة، وااليطـاليـة اجـراء تحقيقـات حـول تلك االعمال الال قا

، واتخـذت 4661والـى عـام  4667التي قـام بهـا جنـودهـا  في الصـومـال مـن عـام 
 .ضـد بعضهـم عقـوبات صـارمـة

ولمـن يـريـد المـزيـد مـن التفـاصـيل حـول جـرائـم القـوات الـدوليـة  في الصـومـال، يمكـنـه 
 :  الـرجـوع الـى

 

Somalia: Human Rights Abuse by the United Nations Forces.  
Co.directors: Rakiya nd Alex de Waal.  
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والمـدهـش في االمـر حقـا، ان مجلـس االمـن كمـا نـوهنـا سـابقـًا طـالـب بـإجـراء  تحـقيـق 

يـونيـو  5قـوات الـدوليـة في الحـادث الـذى وقـع في جنـدي مـن ال 71سـريـع  لمقتـل 
في  ، ولكنـه الذ بـالصـمـت المصـم والـرهيـب ازاء اختـراقـات القـوات الـدوليـة4669

لحقـوق االنسـان الصـومـالي، ولمعـاهـدات " 7يـونـوصـوم "الصـومـال والعـاملـة في اطـار 
، والبـروتـوكـوالت االضـافيـة بهـذا 4616في عـام جنـيف التي اعتـمـدتهـا االمم المتحـدة 

 .4611الشـأن والتي اعتمـدتـهـا االمـم المتحـدة  في عـام 



وان وقـوف االمم المتحـدة مـوقـف المتفـرج ازاء اعتـداءات  القـوات الـدوليـة ضـد 
ال تحـت مظلـة االمم المتحـدة مـع انهـا اتت الـى الصـومـ الصـومـاليين وخـرقهـا لمـواثيـق

وعلـم االمم المتحـدة، لـم يكـن افضـل مـن مـوقف مجلـس االمـن، بـل ان المـوقفيـن 
 .يعبران وببـالغـة عـن حـالهمـا ليـس اال

تـرى  والسـؤال الحـرج والمحـرج لكـل مـن االمم المتحـدة ومجلـس االمـن هـو،  لمـاذا يـا
ذلك في الـوقـت الـذى تجـرى فيـه تحقيـقـات انهمـا يـدفنـان رأسـهما في الـرمـال؟ و 

ومحاكمـات في كـل مـن كنـدا، وبلجيكا، وايطـاليـا، حـول الجـرائـم البشـعـة التي ارتكبتهـا  
 .الصـومـال القـوات الـدوليـة في

في عـددهـا الصـادر " "The Observerوعـالوة علـى ذلك، كشـفـت جـريـدة  بـريطـانيـة
 4111نحـو  4669، بـان القـوات االميركيـة قتلـت في عـام 4668مـارس  74في 

مـن  صـومـالـي مـن بينهـم نسـاء، واطفـال، انتقـامـا لمـا تعـرضـت لـه القـوات االميـركـيـة
" التحـالـف  الـوطنـي الصـومـالـي"مـع قـوات  خسـائـر محـرجـة في مـواجهـة غيـر متكـافئـة

وبـالـرغـم مـن ذلك، لـم تقـم ادارة الـرئـيس بيـل . د فـارح عيـديـدبـزعـامـة الجنـرال محمـ
 .حتـى اشـعار آخـر" المجـزرة"كلينتـون بـالتحقيـق حـول تلك 

بـان المبـادرات العـديـد  بـات واضحـا مـن خـالل شـواهـد نـاطقـة، وقـرائـن حيـة  :سـادسـا
ا وراء البحـار،  والمحيطـات، التي تطـرحهـا دول الجـوار، والمحـيط،  ودول م

والمنظمـات االقـليمـيـة، والقـاريـة، والـدوليـة، غـدت بـدورهـا غـذت االزمـة الصـومـاليـة، 
وبمـا ان الشـعب الصـومـالـي ادري اكـثر مـن غيـره بـأبعـاد  . واطالت مـن عمـرهـا

وعليـه يـرى بـأن الكـف عـن خـالفـاتـه، فـال احـد يمكـن ان يحـل مشـاكلـه بـدال عـنـه، 
التـدخـل  في شـؤون  الصـومـال الـداخليـة، يعتبر اكـبر مسـاهمـة يمكـن ان تقـدم الـى 



وهـذا بطبيعـة الحـال ال يمنع الـدول  . الصـومـال بـلـدًا وشـعـبـًا  لحـل خـالفـاتـه بنفسـه
المسـاعـدات  الفنيـة، والمـاليـة الصـديقـة والشـقيـقـة  للصـومـال  بـأن تقـدم كـل الـوان 

الـخ  والتي مـن شـأنهـا ان تسـاعـد الصـومـاليين  في حـوار المصـالحـة الـوطنيـة ...
 .اليـوم، وفـى معـركـة اعـادة بنـاء مـا دمـرتـه الحـروب  االهليـة غـداً 

ة سواء في اذا ما تأملنا  كل االتفاقـيات التـي ابرمتـها الفصـائل الصوماليـ: سابعا
مقديشـو او في غير عاصمة افريقية  وعربية، فإنها و كلها تلتقـي في تسعة مبادئ 

 -:محورية و هي 
 
ـ تثبـيت و قف اطالق النـار الساري المفـعول في الـبالد ، واحتواء أي حريق علي و 4

 . جـه السرعة 
اسلوب الحوار ـ عدم االحتـكام الي السالح لحل الخالفات السياسية ،  ونهج 7

 المفاوضـات االخوية المباشرة الديـمقراطي، وسبل
 .ـ اعادة كل الممتـلكات الخاصة و العامـة الي اصـحابها مـن دون قيـد او شـرط 9
 . ـ عقد مؤتمـر مصالحة وطنية انتـقالية تـقودها قيادة جماعية1
 .ـ تشكيل حـكومة  وطنية انتقالية تقودها قيادة جماعية 5
ل لجنة صياغة الدستور الذي يكفل التعددية الحزبية، و يضمن قيـام نظام ـ تشكي9

 حـكم ديمقراطي بعـد اجـراء انتخابات حرة و نزيهة عبر الصعيدين الرئاسـي 

 .واالشتراعي 
 .ـ قيام سلطـة غير مركزيـة علي صعيد البلد واالقاليـم  علي حد السواء1
 .ورةـ ضمانة التـوزيع العادل للسلـطة و للث8



وعدم رفض صيغ سياسية اخرى تحفظ وحدة " ارض الـصومال"ـ عدم قبول انفصال  6
و المهم في االمر هنا ان . البالد ، مـثل الصـيغة الفيدرالية ،  والصيغة الكونفدرالية 

" وقتذاك دمحم ابراهيم عقال في حديث اجرته معه جريدة " ارض الصومال »رئيس 
م ، تـحدث عن قرار االنفصال كوسيلة  حماية  4668/ 79/9الصادرة في " الخليج 

ووقاية سكان شمال الصومال من مخاطر امتـداد الحـرب االهلـية المشتعلة في  الجزء  
ولكن ستظل اإلشكالية قائـمة، بحكم ان السواد . الجنوبي  وليـس كغاية في ذاته

مثل دمحم ابراهيم   وخالفها قاطعت مؤتمر عرتا، األعظم من قادة الفصائل الصومالية
عقال ، رئيس ارض الصومال ، والكولونيل عبدهللا يوسف، الرجل القوي في بالد 

فإن ملف االزمة  "التحالف الوطني الصومالي"البونت الند، وحسين عيديد زعيم  
 .الصومالية لم يغلق بعد بصورة نهائية

وص في مـقابلة قـال وزير خارجـية الصـومال اسماعـيل محمود هور  بهذا الخصـ 
،  الذين لم يشاركوا في  7111نوفمبر  49في  القطرية"قناة الجـزيرة "اجرتـها معه 

، وكان لهم طبعا اراء مختلفة، بدأنا نتـحاور معهم علي (مؤتمر عرتا)المؤتـمر 
متـعددة ، فعلي المستوى الشخصـي هنا نقاش بينـنا و بين اإلخوة في  مستويات

في شمال شرق الصومال، وبيننا وبين اإلخوة في شمال غرب مقـديشو، وبين اإلخوة 
الصومال، وارض الصومال، هذه النقاشات سيكون لها نتائج مهمة،  والشيء المهم 
اننا نتحاور علي مستوى القاعدة أي الشعب الصومالي من اقـصى  الشمال الي 

و ملوا ان يكونوا اقصـى الجـنوب، و الناس ملوا الحروب، و ملوا حالة انعدام الحكومة 
وبخصوص االخـوة في ارض الصـومال "و تابع الوزير الصومالي قوله ."تعساء العالم 

وفي بونت الند لن يرغمهما احد بالعودة تحت كنف األمة الصومالية بالقوة، ولكن 



الشعب في ارض الصـومال وفي بونت الند  سيرغمهما علي الرجوع الي كنف االمة 
 " . الصومالية

كان االمر، فان مؤتمر عرتا الجيبـوتية يشكل منعطفا تاريخيا ليس  في حلحلـة  ومهما
االزمة الصومالـية فـقط ، وانـما في فتح ابواب حلها علي مصراعيه ، ولكن ورغم ذلك،  

ان يكـون خطوة في االتجـاه الصحيـح ، نأمل ان تلية بقية الخطوات  فإنه ال يعدو
واشقاء الصومـال ليـس  ضافر و تتكامل جهود اصدقاء المتبقية ، و نأمل ايضا ان تت

في اخرجه من سبخة أزماته ، وانما ايضـا لمساعدته في الوقوف علي رجليه في كل 
الصعد، حتي تعود دولة الصومال الي سابق عهدها ، بل اقوي مما كانت عليـه فيما 

 . ، ودوليا مضـي، وحتي تتـبوأ مكانـتها البارزة اقليميا ، وقاريا ، و عربيا
 


