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 :توطئة
انهـار نظـام الـرئـيس الصومالي الـراحـل، الجنـرال   1991ينـايـر عـام   62 في

سنة، أي منـذ االنقـالب   22محـمـد سـياد بـري، وذلك بعـد فتـرة حكـم  امتـدت 
ولقـد تـزامـن انهيـار نظـام .  1999اكتـوبـر عـام  21العسكري الـذى قـاده في 

ـار جميـع  مقـومـات الـدولـة وكـل مـؤسسـاتهـا، الجنـرال  بـرى في مقـديشـو مـع انهي
ويعـزى ذلك الـى ان كـل فصـائل  المعـارضـة الصـومـاليـة المسلحـة في وسـط  البـالد 
وشـمالـه لـم تفـلح في االتفـاق  علـى بـرنــامـج سيـاسـي اقتصادي  انتقالي حـد ادنـى، 

ـت، وتقـاتلـت علـى مـلء فـراغ السـلطـة بـل انـهـا ولألسف الشـديـد تسـابقـت، وتصـارع



في عـموم البـالد بصـورة عـامـة، وفـى مقـديشـو العـاصمـة بشـكـل خـاص، هـذا ممـا 
الي تنـاثـر السـلطـة علـى هيئـة شـظـايـا، وولـوج الصـومـال في غمـار حـرب  ادى

قـادت الصومـال الـى اهليـة لـم تـأت علـى االخـضـر واليـابـس وحسـب ، بـل انهـا 
 .متـاهـة الضيـاع، والـى  حـافـة  التالشي

في ظـل هـذه الظـروف الشـائكـة، والغـامضـة، والحـالكـة، والحـرجـة التي لـم يشـهد 
الشـعـب الصومالي نظـيرًا لهـا علـى االطـالق في تـاريخـه القـديـم، والحـديـث، 

ف بجـانب الشـعب الصـومـالـي في وقت والمعـاصـر، كـانت إريتريـا اول مـن وقـ
 .الضيـق والشـدة

ويشـهـد التـاريـخ ان دولة إريتـريـا وعشـيـة انعتـاقهـا مـن كـابـوس االسـتعمـار  االثيـوبـي 
كـانت اول  مـن اخـذ زمـام المبـادرة لتـطـويـق حـرائـق االزمـة  1991مـايـو 62 في

ريب او المستـغـرب، وذلك لمـا بين الشـعبين الصـومـاليـة، وذلك ليـس باألمر الغـ
الصومالي واالرتري مـن وشـائـج اخـويـة تـرسـخـت عـراهـا علـى مـدى االيـام  

 .العصيـبـة، والليالي الـدامسـة  مـن تـاريـخ نضـال  الشـعب االرتري التحرري 
تهـاطـلـت  المبـادرات  وعنـدمـا اوشـكـت  المبـادرة االرتريـة ان تعطـى ثمـارهـا  اليـانعـة

فـأتت مبـادرات تلـو المبـادرات . علـى السـاحـة الصـومـاليـة مـن كـل حـدب وصـوب
 ومـن منظـمـات اقليميـة، وقـاريـة، ودوليـة، فـأجهـضـت المبـادرة مـن عـدة دول،

عـون االرتـريـة، وتنـافست المبـادرات المخلصـة منهـا، والمشـكوك في نـوايـاهـا، والمط
في غـايـاتـها، ووجـدت الفصـائـل  الصـومـاليـة المتقـاتلة ضـالتهـا في الجهـات 
االقليمية والقـاريـة والـدوليـة، وواصـلت قتـالهـا  الجنوني، هـذا ان لـم نقـل انتـحـارهـا 
الجماعي بـوتيرة مـدوخـة، لـدرجـة ان الشـعب الصـومـالـي مـن مينـاء كيسـمـايـو فـى 

الجنـوب الشرقي علـى متـاخـم الحـدود مـع كينـيـا، الـى مينـاء زيـلـع فـى اقصـى  اقصى
الشـمال الغـربـي المـالمس للحـدود مـع دولـة جيبوتي، مـرورًا بمينـاء مقـديشـو، ومينـاء 
بـوصـاصـو، ومينـاء بـربـرة، بـات يبحـث عـن ملجـأ ليـس في عقـر داره، وبين اهـلـه 



حســب، بـل انـه تعـدى الحـدود علـى صـورة  قـوافـل طويـلـة يعـد قـوامهـا واخـوانـه و 
بـالمـئـات االالف الـى كـل الـدول المجـاورة، أي الـى كينـيـا  جنـوبـا، والـى اثـيـوبيـا 
غـربـا، والـى جيبوتي شـماال، وان البعـض  خاطـر، وغـامـر بإجتياز خليـج عـدن 

ة  ومهتـرئـة طلـبا للنجـاة بأرواحهم في اليـمـن، مـن المـوت علـى متـن زوارق صغيـر 
اليمـن، وان عـددًا  المحظـوظيـن بـلـغـوا شواطئ االكـيـد في الصـومـال، وبـالفعـل فـإن

غيـر معـروف مـن الصـومـاليين قضـوا نحبهـم غـرقـًا بين فكـي كماشـة المحيـط 
 .الهندي وخـلـيج عـدن

ـة الصـومـاليـة،  واتخـاذهـا ألبعاد انسـانيـة وسـياسـيـة خطيرة للغاية ومـع تفـاقـم االزم
علـى الصـعـد المحليـة، واالقـليميـة، والقـاريـة، والـدوليـة قـامت عـدة مبـادرة جـادة 
: وبـالـونيـة، اخـذت مسـرحهـا السـياسـي في عـدة عـواصـم افـريقيـة وعربيـة، وهـى

 .، ونيـروبـي، والـريـاض،  وصـنـعـاء، والقـاهـرةجيبوتي، واديـس ابـابـا
 بقيـادة اثيـوبيـا اسـتطـاعـت ان تحـقق نجـاحـا  نسبيا ”االيغـاد“فـإذا كانت مبـادرة دول 

فصـيـال صـومـاليـا علـى ما بات يعـرف  21عنـدمـا اتفـق  1991في ينـايـر عـام 
تـبر ايضـا خطـوة في االتجـاه ، فـإن المبـادرة المصـريـة تع"اتفـاق سـودري "بـ

المـوقـع بين  السـواد االعظـم " بيـان القـاهـرة"، وال "اتفـاق سـودري “الصحيـح، ولكـن ال 
مـن الجبهـات الصـومـاليـة اخـرجـا البـالد مـن االزمـات  القـاتلـة التي يتخبـط خبـط 

اتفـاق  "خـارج دائـرة  عشـواء في احشـائـهـا، وذلك  بحـكم وجـود  اطـراف صـوماليـة
 " . اعـالن  القـاهـرة“، وفصـائل صـومـاليـة  خـارج نطاق "سـودري 

واحـداث الصـومـال منـذ بـدايـة  شـرارتهـا الخبيثـة ولحـد هـذه السـاعـة  تـؤكـد بمـا ال 
يرقى اليـه ادنـى شـك، بـأن وجود بعض االطراف خـارج اجمـاع  الغـالبيـة ال يمكن 

حـال مـن االحـوال غـض النـظـر عنـه، وان اطـالق  مبـادرات جـديـدة تفتـح  وبـاي 
بـدورهـا ثغـرات حـديثـة، تـؤدى في خـاتمـة المـطـاف الـى اطـالـة عمـر االزمـة 

واالدهـى . الصـومـاليـة، والـى تعقيـدهـا اكثـر مـن مسـاهمتهـا في انفـراجهـا او حلهـا



الحكـومـة االثيـوبيـة التي كلفت رسميـا مـن قبـل منظمـة  ذاك، ان واالمـر مـن كـل
فـى تضيـق هـوة الخـالفـات بين الفصـائـل " ايغـاد"الوحـدة  االفـريقيـة ومنظمـة 

الصـومـاليـة، وخلـق مناخ مـالئـم لعقـد مـؤتمـر مصـالحـة وطنيـة صـومـاليـة في اثيـوبيـا 
الحقـا تنظـر للمسـألـة الصـومـاليـة مـن زاويـة غـدت ومـع مـرور االيـام وكما سنـرى 

مصـالحهـا االمنيـة، اضحـت تتـدخـل في الشـؤون الصـومـاليـة الـداخليـة سـياسـيا 
وعسـكريا، وعليـه فـال غـرابـة اذا مـا اصبـح النظـام االثيـوبـي ذاتـه جـزءًا مـن االزمــة 

 .الصـومـاليـة
، وهـذا الفهـم  فـإن وزارة  الشـؤون الخـارجيـة االرتـريـة وانطـالقـا مـن تـلك الـرؤيـة

بيـان الحكـومــة االرتـريـة حـول جهـود "، 1991ديسـمـبر عـام  03اصـدرت في 
، والعـواقـب  الـوخيمـة المـترتبـة علـى طـرح مبـادرات  "المصـالحـة في الصـومـال

 .متهـافتـة ومتـنـاقضـة وغيـر متكـاملـة
قـف الحقـا وبصـورة معمقـة ومفصـلـة الـى كـل المبـادرات التي اطلقـهـا هـذا وسـنتـو 

الطـرف االقـليمي او تلك الجهـة القـاريـة او الـدوليـة ولكـن قبـل ذلك، تعـالـج هـذه 
 : الـدراسـة بصـورة عـامـة

ـروز دولـة ـ تـاريـخ  الصـومـال  المعـاصـر منـذ  نهـايـة الـقـرن  التـاسـع عشـر، وب1
 .الصـومـال بشـكلهـا  الحـالـي في شـرق افـريقيـا

وتفـاقـم مشـاكـل البـالد  الـداخـليـة، وانـدالع  1993عـام  ـ اســتقـالل  الصـومال في2
 .نـزاعـات وازمـات مـع دول الجـوار، والسـيمـا مـع كـل مـن اثيـوبيـا، وكينيـا

، وبـدايـة 1991ينـايـر عـام  62 بـرى في ـ سـقـوط نظـام الجنـرال محمـد سـياد0
 .الحـرب االهليـة، وانهيـار مقـومـات الـدولـة الصـومـاليـة االسـاسـيـة



،وتسـليط  االضـواء 1991الـى  1992ـ التـدخـالت الـدوليـة في الصـومـال مـن 4
 .واخفـاقـاتهـا، وتجـاوزاتهـا علـى ايجـابيـاتهـا،

ـة، والـدوليـة إلنهاء االزمـة الصـوماليـة، وسـتكـون اخـر محطـة ـ المبـادرات االقـليمي1
 .يتـم التـوقـف علـى دوافعهـا،  وخصـائصهـا، وعـواقبهـا

، بجيبـوتي وشـكل منعطـفا 2333ـ مؤتمـر عرتا الـذي عقـد من ابريل الي اكتـوبر 9
مالية نالت  محـوريا في تـاريخ االزمة الصـومالية، لكـونه ارسـى دعائم دولة صو 

تأييد دول  اإليغـاد، و منظمـة الوحـدة االفريقيـة، و جامعة الدول العربيـة،  ومنظمـة 
 .المؤتمـر اإلسـالمي، ودول االتحاد األوروبي، ومنظمـة األمم المتحـدة 

ومواقف كل من أثيوبيا وكينيا والواليات المتحدة وارتريا وتركيا من االزمة ـ  1
 .الصومالية

 


