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الفصل الخامس
تدرج سياسة اريتريا الصومالية في سياق سياستها الخارجية العامة والتي تجسد مبادئ

الدولة في إحالل السالم واالستقرار واالزدهار في العالم ،واالحترام المتبادل والتعاون

الدولي ،وعدم التدخل في شؤون الغير الداخلية ،وتوظف في ذات اآلن لخدمة
المصالح القومية االرترية العليا بأبعادها اإلستراتيجية والسياسية واالقتصادية واألمنية

واالجتماعية والثقافية .وبما ان مصالح الشعب االرتري ال تتناقض مع مصالح سائر
شعوب منطقة القرن األفريقي والمعمورة ،بقدر ما تتكامل معها ،فال عجب إذا ما

شرعت الحكومة االرترية ومنذ فجر الحرية في  42مايو  1991على عدم ادخار أي
جهد في سبيل إطفاء الحرائق المشتعلة والمتأججة في هذا جميع دول الجوار.
وفيما يخص ابعـاد العـالقـات الصـومـالية  -االرتريـة ،فهي ترتكز على االخـاء،
والتفـاهـم ،والتضـامـن فـى السـراء والضـراء ،ولقد نسـجـت اعمـدتهـا المحـوريـة علـى
مـدار اربعـة عقـود ونصـف عقـد.

فـإذا كـان الصـومـال بـلـداً ،وشـعبـاً ،وحكـومـة ،وقـف وقفة رجـل واحـد مـع نضـال
الشـعـب االرتـري مـن دون ان يتـزحـزح قيـد انملـة عـن مـوقفـه المبـدئـي المـؤيـد والـداعـم

للشـعـب االرتري وثـورتـه علـى مـدى ثـالثـة عقـود كـامـلـة  1691ـ  ،1661فـإرتـريـا

ايضـا وبنفـس المسـتوى أيضا ،فإنها بـلـد ،وشـعبـ  ،وحكـومـة ،وقفت وقفـة رجـل واحـد
مـع الصـومـال في االزمـة العميـقـة والمـؤلمـة التي ألمت به منذ العقد االول من القرن

المنصرم.

وان مـوقف ارتـريـا بجـانـب

شقيقتها

الصـومـال ليـس

ولـيـد السـاعـة ،وال هـو

بـاالهتمـام المـوسـمي ،وال تمليـه مصـالح انـانيـة ،بـالعكـس فهـو مـوقـف مبـدئـي ينطلـق
اوال وقبـل كـل شـيء مـن مصـلحـة الشـعب الصـومـالي الشـقيـق ،علمـا ان مصـلحـة

الشـعـب الصـومـالـي ال تتنـاقـض مـع مصـالـح شـعـوب المنطقـة متـى مـا نظـر اليهـا
نظـرة مـوضـوعيـة ،واسـتراتيجيـة بعيـداً عـن المصـالح االقتصـاديـة لهـذه الـدولـة،

واالعتبـارات االمنيـة لتلك الحكـومـة ،والحسابـات الجيـو ـ اسـتراتيجيـة لـهـذه العـاصمـة

او تلك .بـالعـكـس فـإنهـا وفـى خـاتمـة المطـاف تصـب في مصـلحـة شـعـوب المنطقـة،
وفـائـدة قـارتنـا السـمراء ،والمجتمـع الـدولـي بـرمتـه ،وهـذه مسـلمـة بـديهـيـة ال يحـاجج او

يغـالـط عليهـا اال انسـان ،او حـزب ،او دولـة اعمـت مصـالحه الضـيقـة بصـيرته قبـل
بصـره.

وال نعتقـد بـأن مجـادال مـا يمكـن ان يجـادل بقـدرتـه علـى تقـديـم الحلـول الشاملة الكـاملـة
لالزمـة الصـومـاليـة في طبـق مـن ذهـب ،بـالعكـس ان اطـ ارفـا عـديدة غـدت تعـقـد

االزمـة الصـومـاليـة فـوق تعقيـداتهـا لحسـابـاتهـا الخـاصـة ،وهـذا يعنـى بـان احـداً غيـر

الصـومـاليين ال يمكـنـه ان يحـل مشـاكلهم في محلهم ،وكـل ما في االمـر ،فـإن الـدول
الصـديقـة والشـقيـقـة بـإمكـانهـا مسـاعـدتـهـم في تـوفيـر االجـواء المنـاسـبـة لمنـاقشـة

خـالفـاتهـم ،ولحـل ازمـة بـالدهـم المـزمنـة ،وان تقـدم لهـم بعـض المقـترحـات العمليـة،

هـذا مـن دون ان تجعـل مـن نفسـهـا وصيـة علـى الصـومـال ،وعلـى حـل االزمـة

الصـومـاليـة.

فـإذا سـاعـدت القيـادات السـياسـيـة الصـومـاليـة نفسـهـا بـاالرتفـاع الـى درجـة التحـديـات

الخطيرة التي تـواجـه الصـومـال منـذ زهاء عقدين ،فـإن ارتـريـا سـتكـون في مقـدمـة الـدول

الـداعمـة للصـومـال سـواء بصـورة منفـردة ،او في اطـار مجمـوعـة "االيغـاد" ،او في

داخـل منظمـة الـوحـدة االفـريقيـة ،وذلك كـدأبهـا ،علـى حـد قـول غيـر مسـؤول ارتـري.

نظرة ارتريا لالزمـة الصـومـاليـة تتسم بصـورة شـمـوليـه ال جـزئيـة وتجـزيئيـة ،وتعـامـلت
مـع الفصـائـل الصـومـاليـة بشـكـل جمـاعـي ال انتقائي ،الن اهـدافهـا سـاميـة ،وغـايـاتهـا

نبيـلـة.

ويـذكـر بـان إرتـريـا كـانت اول دولـة بـادرت لتطـويـق الحـريق في الصـومـال ،وذلك
مبـاشـرة بعـد اسـتقـاللها في  42مـايـو  .1991وكلفــت وقتـذاك الحكـومـة االرتـريـة
االنتقـاليـة ،أمين شـؤونهـا الخـارجيـة السـابق ،الشهيد محمـد سـعيـد بـاري ،بـإجـراء سـلسـلـة

لقـاءات مـع جميـع زعمـاء الفصـائـل الصـومـاليـة في مقـديشـو وغيـرهـا مـن المـدن
الصـومـاليـة

الجنـوبيـة والشـمـاليـة .وقـام المسؤول االرتـري علـى رأس وفـد حكومي

ارتـري رفيـع المسـتوى بـرحـالت مكـوكيـة لتقـريـب وجهـات نظـر القيـادات الصـومــاليـة،
وجمـع شـملهـا حـول مـائـدة مسـتـديـرة ،وتـوجـت هـذه المسـاعـي الـدبلـومـاسـيـة االرتـريـة
الحثيثـة بحـدوث زيـارة قـام بهـا االخـويـن -العـدويـن الجنـرال الـ ارحـل محمـد فـارح عيـديـد،

وعلـي مهـدى محمـد السـم ار في مطلع تسعينيات القرن المنصرم ،وكـانت المسـاعـي

االرتـريـة علـى وشـك النجـاح لـدرجـة ان الطـرفيـن االرتـري والصـومـالـي تبـادال اآلراء
حـول ارسـال قـوات فصـل ارتـريـة الـى الصـومـال .ولكن ولألسف الشديد ،اغـرق

الصـومـال حينذاك في مبـادرات اقـليميـة ،وقـاريـة ،وشـرق اوسـطيـة ،واوروبيـة ،ودوليـة،
هـذا عالوة علـى مبـادرات منظمـات قـاريـة ،واقليمـيـة ،ودوليـة مثـل منظمـة الـوحـدة

االفـريقيـة،

وجـامعـة الـدول العـربيـة ،ومنظمـة المـؤتمـر االسـالمـي ،ومنظمـة دول

االنحيـاز ،ودول السـوق االوروبيـة المشـتركـة ،ومنظمـة االمم المتحـدة.

ومـع ذلك ،فـإن ارتريـا لـم تتخـل عـن الصـومـال ،بـل انهـا بـذلت جهـوداً دبلـوماسـيـة

بصـورة منفـردة ،وفـي اطـار دول "ايغـاد" ومنظمـة الـوحـدة االفـريقيـة إلنهاء ازمـات

الصـومـال المـزمنـة.

وهـذا المـوقـف االرتـري تـرجم عمليـا عبر عدة خطـوات عمليـة طـرحتهـا الحكـومـة

االرتـريـة ،والجبهـة الشـعبيـة للـديمقـراطيـة والعـدالـة بصـورة واضحـة وصريحـة علـى

الـرأي العـام المحـلـي ،واالقـليمي ،والقـاري ،والـدولـي.
وتلك الخـطـوات العملية التالية-:
أوال :بعـث الـرئـيس اسـياس افـورقـي فـى  11نـوفمـبر  1991رسـالـة الـى رئـيس مجلـس

االمـن حينذاك ،جـوزي لـويـس جيسـوس  ،Jose Luis Jesusجـاء فـيهـا:

 )1كـانت ارتـريـا في مقـدمـة الـدول التي نـادت بـالتـدخـل الدولي في الصـومـال ،وعمـلـت
فـي حـدود امكـانيـاتهـا المتـواضعـة إلنجاح اهـداف التـدخـل الـدولـي.
 )4نـال التـدخـل الـدولـي ليـس لتـأييـد مـن قبـل المجتمـع الـدولـي وحسـب ،وانمـا قـوبـل
بترحـاب مـن طـرف الشـعب الصـومـالي.

 )1ولألسف الشـديـد فــإن الـتدخـل الـدولـي سـرعـان مـا ضـل طـريقـه ،وبـات يـرتكـب
االخطـاء تـلـو االخـطـاء ،وتحـول تـدريجيـا جـزءاً مـن االزمـة الصـومـاليـة ذاتهـا.

 )2لجملـة هـذه االسـباب فـإن التـدخـل السـياسـي الخـارجـي في السـاحـة الصـومـاليـة
يجـب ان يكـون قـاصـ اًر لمسـاعـدة الصوماليين في تـوفيـر الظـروف المـوضـوعيـة لحـل

مشــاكلهـم بأنفسهم]96[ .

ثانيا:اصـدرت و ازرة الشـؤن الخـارجيـة االرتـريـة في  13ديسـمبر عـام  ،1991بيـانـاً
اوضحـت فيــه:

 .1ان جمهـوريـة اثيـوبيـا الفيـدراليـة قـامت بمبـادرة لتوحيد العـديـد مـن الفصـائـل السـياسـيـة
الصـومـاليـة في شـهـر نـوفمـبر عـام  1991بسـودري ،وذلك بمـوجـب التفـويض التي
اعطـى لهـا مـن قبـل دول "ايغـاد" ومنظمـة الـوحـدة االفـريقيـة ،ورحبـت الحكـومـة

االرتـريـة بمجهـود المصـالحـة التي قـامت اثيـوبيـا .ولكنهـا اعـربـت عـن تحفظـاتهـا علـى

اجتمـاع سـودري عبر القنـوات المـنـاسـبـة ،بما فيهـا قنـوات قمـة "ايغـاد" وذلك مـن بـاب
الحـرص علـى نجاح الجهـود االثيـوبيـة ،وعمليـة الـسـالم بين الفصـائـل الصـومــاليـة

في سـودري ،وهـذا مـا ال يمكـن ان يتأتى في ظـل عـدم مشـاركـة الفصـيل الـذى يقـوده
حسـين عيـديـد ،أي "التحـالف الوطني الصـومـالـي"  ،وبقيـة الحـركـات السـياسـيـة التي لـم
تشـارك في اجتمـاع سـودري لسـبب او آخـر.

 .2قـامـت حكـومـة جمهـوريـة مصـر العـربيـة فـى  44ديسمـبر  1991بمبـادرة مصـالحـة
بين الفصـائـل الصـومـاليـة ،وان مقـاطعـة وتغيـب بعـض االطـراف الصـومـاليـة وال سـيمـا
الجنـرال ادن عبـداللـه نـور (غـابيـو) ،زعـيم "الحـركـة الـوطنيـة الصـومـاليـة" ،S.P.M.

والكـولـونيـل عبـداللـه يـوسـف ،قـائـد "الجبهـة الـديمقـراطيـة إلنقاذ الصـومـال" ،S.S.D.F.
وكـالهمـا عضـوان في القيـادة الخمـاسـيـة العليـا لـ"مجلس االنقـاذ الـوطنـي" ،N.S.C.

احـال دون الهـدف المنشـود أي تكملـة النـواقـص التي شـابـت اتفـاق سـودري.

ثالثا :طرحت ارتريا في  03عام  1997ورقة لمعالجة األزمة الصومالية احتوت على
النقاط األساسية اآلتية:

 . 1يجـب علـى االطـراف االجنبيـة عـدم زج نفسـهـا في االزمـة الصـومـاليـة ،ألنها غـدت
تـؤدى عمليـا الـى تعقيـد االزمـة بين الفصـائـل الصـومـاليـة  ،عـوضـا عـن حلهـا.
 . 2ينبغي علـى الـدول الصـديقـة والشـقيـقـة الحـريصـة علـى المـصـالحـة الـوطنيـة

الصـومـاليـة بتـوفيـر الشـروط المـوضـوعيـة لمنـاقشـة القيـادات الصـومـاليـة قضـايـاهـا،

بـإعتبـارهـا الجهـة الـوحيـدة القـادرة والمـؤهلـة علـى حلهـا دون سـواهـا.

 .0ال يمكن لالزمـة الصـومـاليـة ان تنفـرج ،قبـل ان تتخـلـص االحـزاب السـياسـيـة او
المجمـوعـات القبـائـليـة في الصـومال من افكـارهـا ورؤاهـا الـراهنـة.

 . 4الخـالف في السـاحـة الصـومـاليـة لـيـس خـالفـا علـى بـرنـامـج سـياسـيـة او خـالفـا في
الـرؤى والطـروحـات ،وااليـديـولـوجيـات ،ولـو كـان كـذلك ألمكـن حـلـه بسـهـولـة بـالغـة،
ولكـن الخـالف ذات بعـد قبـلي ،سـرعـان مـا ينحـدر الـى درك العشـائـر ،والبطـون،
واالفخـاذ ،واالسـر ،وهنا تكمـن حقيقـة وابعـاد االزمـة الصـومـاليـة المشـتعلـة منـذ سـبع
سـنـوات.
 .5ضـرورة تعـزيـز وقـف اطـالق النـار السـاري المفعـول في الصـومـال.
 .9جمـع كـل االطـراف الصـومـاليـة مـن دون ادنـى اسـتثنـاء ،ومـن دون قيـد وبـال شـرط،
وذلك بمشـاركـة االشـقـاء ،وحضـور االصـدقـاء.
 .7خلـق عـامـل ثقـة بين قيادات الفصـائـل الصـومـاليـة.

 .9ان ال يحجـر فصـيل صـومـالـي علـى فصـيل آخـر.
 .6طـرح كـل اآلراء والمقتـرحـات علـى طـاولـة المنـاقشـات بصـ ارحـة ووضـوح ،وصـوال
الـى قنـاعـة مشتركـة واهـداف محـددة.
 .13تكـويـن لجـان مـن االطـراف الصـومـاليـة لـد ارسـة كـل المقتـرحـات وتنقيحهـا

قبـل

رسـم الخطـط الـواقعـيـة لتـرجمتهـا العمليـة.
 .11بلـورة جميـع اآلراء والتـركيـز علـى العـوامـل والنقـاط المشـتركـة ،بـلـوغـا الـى اتفـاق
ازلـة كـل الشـوائـب التي مـن شـأنهـا تعكيـر االجـواء ،واعـاقـة مسـيرة
كـل االطـراف و ا
المصـالحـة ،والـوفـاق ،والـوحـدة الصـومـاليـة .
 .12تشـكيل هيئـة تمثـل كل الصـومـاليين ،ورسـم االسـس التي تمثل وتجسـد روح
وهيكـل النظـام السـياسـي الصـومـالـي المسـتقبلـي ،بعـد االتفـاق علـى طبيـعـة المرحلـة
االنتقالية ،وتحـديـد خصـائـصهـا ،ومسـألـة تقـاسـم السـلطـة ،مـع تحـديـد دور كـل طـرف

مـن االطـراف الصـومـاليــة مـن دون أي اسـتثنـاء ،في المـرحلـة االنتقـاليـة]63[ .

رابعا :شاركت ارتريا في مؤتمر الوفاق الصومالي الذي عقد بمدينة عرته الجيبوتية في
أكتوبر عام  ،4333وأيدت اسم ار ما اجمع عليه الصوماليون في إقامة حكومة

انتقالية برئاسة عبد القاسم صالد حسن ،تكون مهمتها األولية:

 1ـ إقامة دعائم مؤسسات الدولة في غضون المرحلة االنتقالية التي تستغرق ثالث
سنوات.

 4ـ إعادة بناء ما دمرته الحرب األهلية من اقتصاد وبنية تحتية وفوقية.
 1ـ توفير األمن واالستقرار والغذاء للمواطن الصومالي.
 2ـ إقامة نظام حكم فيدرالي في الصومال بعد نهاية المرحلة االنتقالية [. ]61

خامسا :ساهمت دولة ارتريا في جهود منظمة االيغاد التي تمخضت عنها في 4332

الحكومة الصومالية الفيدرالية االنتقالية في نيروبي بكينيا ،وكانت لديها تحفظاتها
حيالها ،لكونها وقعت تحت تأثير خارجي لم يأخذ في الحسبان تعقيدات الواقع

الصومالي على األرض .وتجلى ذلك بوضوح بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية االنتقال
من نيروبي الى مقديشو إال بعد غزو أثيوبيا للصومال .
والمـوقـف االرتـري ليـس نهـائيـا ،وال هـو بجـامـد بقـدر مـا هـو مـرن يتكيـف مـع مرونة

الـواقـع الصـومـالي ،بـدليـل ان اآلراء المطـروحـة ال تعـدو ان تكـون بمـثـابـة مقتـرحـات
مفتـوحـة لألخذ والعطـاء ،ويمكـن لألطراف الصـومـاليـة المعنيـة االخـذ بها ،او بعضهـا،

او تـركهـا نهـائـيـا ،فاألمر متـروك لهـا اوال واخـي اًر .وكمـا قلـنـا سـابقـاً بـان الجـانب
االرتـري ال يعتبر نفسـه وصيـا علـى الصـومـال ،وال يقبـل بـأي نـوع مـن انـواع الـوصـايـة

عليـه ،وكـل مـا يـرجـوه ويعمـل في سـبيلـه هـو مسـاعـدة االخـوة الصـومـاليين في الكـف
عـن اللجوء الـى السـالح لحـل خـالفـاتهـم السـياسـيـة ،وان يتـوفـر لهـم المنـاخ المـالئـم

وصـوال الـى مصـالحـة وطنيـة ،تخـرج الصـومـال

مـن ازمتـه وتفـتح امـامـه ابـواب

السـالم ،واالســتقـرار ،واالزدهـار.

والمهم في االمر في هذا الصدد إن امين العالقات الخارجية االرترية ،الشهيد دمحم

سعيد باري ،قام برحالت مكوكية ،وأجرى سلسلة لقاءات مع جميع زعماء الفصائل

الصومالية في مقديشو وغيرها من المدن الصومالية الجنوبية والشمالية بغية تقريب

وجهات نظر القيادات الصومالية المتصارعة ،وجمع شملها حول مائدة مستديرة.

وتوجت هذه المساعي الدبلوماسية االرترية الحثيثة بترتيب لقاء في اسم ار بين األخوين
العدوين ،أي الجنرال الراحل دمحم فارح عيديد وخصمه اللدود علي مهدي دمحم .وكانت

المساعي الدبلوماسية االرترية على وشك النجاح لدرجة إن األمر وصل الى تبادل

اآلراء حول سبل إرسال قوات فصل ارترية الى الصومال .ولكن ولحسابات خبيثة
للبعض ولمواقف بريئة للبعض اآلخر ،تم إمطار الصومال بوابل من المبادرات

اإلقليمية والقارية ،والشرق األوسطية ،واألوروبية والدولية ،والتي أتت تحديدا من

منظمة االيغاد ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية آنذاك ،وجامعة الدول العربية ومنظمة

المؤتمر اإلسالمي ،ومنظمة دول عدم االنحياز ،ودول السوق األوروبية المشتركة

حينذاك ،ومنظمة األمم المتحدة ،وهكذا أجهضت المبادرة االرترية والتي كانت قاب

قوسين أو أدنى من النجاح.

ولكن ذلك لم يعدل الحكومة االرترية عن عزمها على مواصلة جهدها الدبلوماسي
وعبر جميع المنابر المتاحة لها للعثور على حل ناجع وشامل ودائم لالزمة

الصومالية .وان الرئيس اسياس افورقي لخص موقف اريتريا حول كيفية معالجة
المسالة الصومالية ومنذ بدايتها بالكلمات التالية في وسائل اإلعالم االريترية " ان
األزمة الصومالية لن يحلها احد في محل الشعب الصومالي .وان الصوماليين وحدهم

القادرون على حل مشاكلهم .ويقتصر دور األطراف الصديقة والشقيقة في مساعدة
األطراف الصومالية في توفير األجواء المناسبة لهم لكي يحلوا قضاياهم بأنفسهم".
سادسا :ساهمت دولة ارتريا في جهود منظمة االيغاد التي تمخضت عنها في 4332

الحكومة الصومالية الفيدرالية االنتقالية في نيروبي بكينيا ،وكانت لديها تحفظاتها
حيالها ،لكونها وقعت تحت تأثير خارجي لم يأخذ في الحسبان تعقيدات الواقع

الصومالي على األرض .وتجلى ذلك بوضوح بعدم قدرة الحكومة الفيدرالية االنتقال
من نيروبي الى بيدوا ،ثم الى مقديشو إال بعد غزو أثيوبيا للصومال .

سابعا :المحاكم اإلسالمية
اعتبرت إريتريا المحاكم اإلسالمية لدى بروزها وسيطرتها على مقديشو في يونيو عام

 4331قوى صومالية ال يجب إقصاؤها أو محاربتها لمجرد كونها إسالمية ،باعتبار

ذلك شأنا صوماليا داخليا ال يعني الواليات المتحدة األمريكية أو أثيوبيا أو أي دولة

أخرى .ونوهت بان المحاكم اإلسالمية حققت في فترة وجيزة انجازات عديدة في خلق
األمن واالستقرار في مقديشو التي كانت ولسنوات مسرحا لعبث أمراء الحرب .وبناء

على هذا الموقف اإلرتري تم شن حمالت إعالمية وسياسية ضد إريتريا بإيحاء من

بعض الدول الغربية وغيرها  ،التي كانت تصنف المحاكم اإلسالمية حركة دينية
متطرفة ولها عالقات وطيدة بتنظيم " القاعدة " ،عالوة على زعمها بان بعض
عناصرها القيادية إرهابية.

ثامنا :الغزو األثيوبي للصومال

دانت إرتريا وبشدة الغزو األثيوبي للصومال في ديسمبر عام  ،4331وحثت كل

األطراف الصومالية على تجاوز م اررات الماضي وتناقضاتها الثانوية ،وعلى تفويت

الفرصة على القوى المتآمرة على وحدة ومصير الصومال ،وفي مقدمتها الحكومة
األثيوبية  ،وذلك بتعزيز وحدتها الداخلية .كما شجبت التدخل األمريكي في شؤون

الصومال الداخلية بذريعة واهية أال وهى " ،محاربة اإلرهاب ".
ورفضت ارتريا وقتذاك مشروع إرسال قوات حفظ السالم سواء كانت أفريقية أو

دولية الى الصومال .وحجة إرتريا هي إن أحدا لم يبادر بنشر القوات الدولية في

الصومال منذ ما يربو على عقد ونصف عقد ،عندما كان أمراء الحرب يعيثون

الدمار والخراب والفوضى في ربوع البالد ،فال يعقل أبدا التهافت أالن على إرسال

القوات الدولية الى الصومال ،بينما تسير األمور نحو األفضل .هذا عالوة على ان
القوات الدولية لم تحل أي مشكلة في أي بقعة من العالم ،بقدر ما غدت تمد أمد
حلها ،وتزيدها تعقيدا .وجددت إرتريا دعمها الستقالل واستقرار ووحدة الصومال أرضا
وشعبا ،وجمدت عضويتها في االيغاد تعبي ار عن رفضها إلضفاء أي غطاء من قبل

تلك المنظمة اإلقليمية لغزو وهيمنة أثيوبيا على الصومال]62[ .
تاسعا :مؤتمر اسم ار 7002

منذ بداية انعقاد مؤتمر بعض الفصائل الصومالية وعدد من البرلمانيين والمثقفين

والمجتمع المدني في  1سبتمبر  ،4331حرصت القيادة االرترية على التأكيد بان
ذلك ال يعني االنحياز لصالح طرف ضد اآلخر ،بقدر ما يشكل المؤتمر خطوة الى
األمام في طريق المصالحة الصومالية الشاملة .ومن ناحيته أشاد شيخ شريف شيخ

احمد "بدور إرتريا شعبا وحكومة في ظل قيادة الرئيس اسياس افورقي  ،في توفير
الفرصة التاريخية للقوى الوطنية الصومالية لمناقشة تحرير وإعادة بناء الصومال" في
الجلسة الختامية للمؤتمر الذي توج بإعالن تأسيس "تحالف تحرير وإعادة بناء

الصومال" في  12سبتمبر  .4331وان سكرتير الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة
 ،األمين دمحم سعيد ،قال "نجاح هذا المؤتمر لدليل على ان الصوماليين قادرون على

حل مشاكلهم بأنفسهم متى ما توفرت لهم األجواء المالئمة " ،حسبما جاء في تقرير

اخباري عن المؤتمر الصومالي نشر في موقع " شابيت " االليكتروني لو ازرة اإلعالم
االرترية في  12سبتمبر . ]60[ 4337

اعتمد الصوماليون في مؤتمر في اسمرا ،جملة ق اررات تم استعراضها سابقا ،ونريد

في هذا الصدد اإلشارة الى إنهم أكدوا بان بلدهم غدت فريسة غزو أثيوبي مدعوم من

واشنطن ،واتهموا أثيوبيا بارتكاب جرائم حرب في مقديشو ،وطالبوا بخروج القوات
األوغندية ،وحثوا األمم المتحدة واالتحاد األفريقي والجامعة العربية على إدانة الغزو
األثيوبي .وناشدوا مجلس األمن الدولي لفرض عقوبات على أثيوبيا بموجب الفصل
السابع من

ميثاق األمم المتحدة ،وطالبوا اإلدارة األمريكية لتغيير سياستها

الصومالية ،وقالوا إن ذريعة محاربة اإلرهاب غدت قناعا مكشوفا للغزو الصومال

وللحيلولة دون قيام دولة صومالية حرة وموحدة ومزدهرة تعيش في سالم مع جيرانها.
عاش ار :مؤتمر جيبوتي  7002وحكومة شيخ شريف

رتبت أطراف اقليمية وقارية ودولية مؤتمر " مصالحة " صومالية في جيبوتي من 11

مايو الى  9يونيو  ،4331بجمع ما تريد من الفصائل الصومالية واقصاء البعض
االخر ،ولم يدن المؤتمرون الغزو األثيوبي للصومال ،وعمدوا على تشكل حكومة

تولى رئاستها شيخ شريف شيخ أحمد .ومن طرفها ،رفضت ارتريا مؤتمر جيبوتي

والق اررات التي خرج بها لألسباب التالية:

 1ـ أعدت المؤتمر اإلدارة األمريكية والحكومة األثيوبية تحت غطاء إقليمي وقاري

ودولي ،وهما اللذان فعال ما فعال بالصومال بدعم أمراء الحرب ،وبتأييد نشوء

الكنتونات أو "اللندات" وتدمير الصومال ،وانتهاك سيادته ،والتآمر على وحدته.
 4ـ أشاد مؤتمر جيبوتي بالغزو األثيوبي للصومال ودان المقاومة الصومالية.

 1ـ عالج القضية الصومالية عبر نافذة جزئية ولم يتطرق الى مجمل عناصر األزمة
الصومالية.
 2ـ فرض حكومة في الصومال من الخارج ،وأضفى صبغة الشرعية عليها ،وذلك
من شأنه أن يعقد األزمة ويؤجل حلها.

ولمزيد من المعلومات بهذا الشأن يمكن مراجعة المقابلة المطولة التي خص بها

الرئيس االرتري قناة شبيلي الصومالية في يونيو . ]64[ 4339

وفي نهاية المطاف يمكن تلخيص الموقف االرتري من األزمة الصومالية في ستة
بنود محورية وهي:

 1ـ ال يمكن وبأي حال من األحوال حل األزمة الصومالية عسكريا.
 4ـ ال يجوز وليس بمقدور أحد فرض أجندة أجنبية على الصومال.

 .0ال يمكن حل األزمة الصومالية بأسلوب االنتقائية والسياسة االقصائية.
4ـ لن تجد األزمة الصومالية حال ،إال من قبل الصوماليين أنفسهم ليس إال.
5ـ حل األزمة الصومالية ال ينبغي ان يتمحور حول وسط وجنوب الصومال ،بقدر ما
ينبغي ان يشمل ارض البونت وارض الصومال أيضا.

9ـ يجب ان يقتصر دور االطراف الخارجية المقبولة من القوى الصومالية في توفير
المناخ المالئم للصوماليين لحل مشاكلهم بأنفسهم ،ويستبعد من هذه االطراف الدول

التي لها مصالح خاصة في الصومال [. ]65

احدى عشر :الرئيس الصومالي يقوم بزيارة تاريخية إلرتريا

بعد افول هيمنة نظام الجبهة الشعبية لتحرير تجراي على مقاليد السلطة في اثيوبيا،
وانتخاب ابي أحمد علي رئيسا لوزراء أثيوبيا في  4ابريل  ،4311انفرجت العالقة

الصومالية ـ االثيوبية كما سنرى الحقا ،وانعكس ذلك بصورة ايجابية على العالقة

الصومالية ـ االرترية ،وتجسد ذلك عمليا بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس
الصومالي دمحم عبد الرحمن دمحم إلرتريا في  41يوليو  ،4311حيث استقبل بحفاوة
بالغة من الحكومة والشعب تعبي ار عن العالقة التاريخية بين الشعبين الصومالي

واالرتري .وفي ختام هذه الزيارة التاريخية ابرم الرئيس االرتري اسياس أفورقي ونظيره

الصومالي في  13يوليو  2319اتفاقا مشتركا ،وأكدا على موقف ارتريا التاريخي
الداعم لحرية واستقالل ووحدة الصومال .وفيما يلي نص االتفاق:
اإلعالن اإلرتري الصومالي المشترك
حول العالقات األخوية والتعاون الشامل
إنطالقا من أواصر الصداقة العميقة بين شعب إرتريا والصومال  ،وبناء على
تضامن الشعبين الصومالي واالرتري من اجل الحرية واالستقالل والتقدم ومساعدة
بعضهم البعض ،واستنادا على عالقاتهما التاريخية االخوية وتضامنهما عالقتهم
وتضامنهم المتبادل ؛ توصلت حكومتا إريتريا والصومال إلى نقاط االتفاق التالية:
 -1الصومال يتمتع بموقع استراتيجي وموارد بشرية وطبيعية واسعة ،ولكنه قد
أعيق في تحقيق أهدافه بسبب المشاكل الداخلية والتدخل الخارجي .وإن دولة
إرتريا تدعم بقوة استقالل الصومال السياسي وسيادته ووحدته الترابية  ،كما تدعم
بقوة أيضا الجهود التي يبذلها الشعب والحكومة لكي يستعيد الصومال موقعها
الصحيح ،ويحقق الشعب الصومالي تطلعاته السامية.
 - 2سيسعى الصومال وإرتريا إلى إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي
وثقافي والدفاعي واالمني.
 .3سيقيم البلدان العالقات الدبلوماسية وتبادالن السفراء ،ويعززان التجارة
واالستثمار بينهما  ،وكذلك التبادل التعليمي والثقافي.
 4ـ سينسق البلدان من أجل تعزيز السالم واالستقرار اإلقليميين والتكامل
االقتصادي.
وقع في أسمرة في  33يوليو 2312
عن دولة ارتريا
الرئيس اسياس افورقي
عن جمهورية الصومال االتحادية

