كتاب جديد بعنوان:
" االزمة الصومالية أبعادها التاريخية،
وتطوراتها السياسية وآفاقها المستقبلية "

إعداد :جمال دمحم علي
جريدة " ارتريا الحديثة "
صدر حديثا كتاب جديد بعنوان " االزمة الصومالية أبعادها التاريخية وتطوراتها
السياسية وآفاقها المستقبلية " للدكتور أحمد حسن دحلي ،مدير المركز االرتري
للدراسات االستراتيجية .يتألف الكتاب من خمسة اجزاء موزعة على  91فصال في
 683صفحة من الحجم الكبير .ويعد الكتاب اضافة هامة للمكتبة االرترية فيما يتعلق

بالشأن ألصومالي وهو جدير باالهتمام والقراءة .ولقد تولى سكرتير الجبهة الشعبية
للديمقراطية والعدالة ،االمين دمحم سعيد بعرض وتقديم الكتاب.
وأهدى د.دحلي كتابه الى الشعب الصومالي الشقيق كاتبا " يسرني اهداء هذا الكتاب
الى الشعب الصومالي الشقيق الذي تكالبت عليه المآسي الداخلية والخارجية وكادت ان
تجتثه من خريطة المنطقة ،ولكن رغم هذا وذاك صمد وصبر وثابر وال يظل يقاوم

ويتحدى مسلحا بشعلة أمل تخترق الظالم الدامس وتتألأل في اعماق نفق مزروع بالعديد
من االلغام السياسية واالجتماعية والنفسية والعسكرية".
وورد في نص تقديم االمين دمحم سعيد " كتاب حول األزمة الصومالية " خلفيتها
التاريخية ،تطوراتها وإشكالياتها وآفاقها وأبعادها االقليمية والدولية بقلم الدكتور األخ
احمد حسن دحلي ،هو كتاب بل في الواقع هو دراسة مستفيضة تعكس أزمة الواقع
السياسي المعاصر للصومال الشقيق نظاما و شعبا  .ان االزمة السياسية التي كانت
تتحرك و تتفاعل عبر قوى االزمة القبائلية –العشائرية وزعمائها في الصومال ،والتي
حاول االخ دحلي التعمق فيها لم تكن بالضرورة تخدم مصلحة الشعب الصومالي ،
فهي أي المسألة القبائلية في الصومال ،وان كانت لها تأثير مباشر علي المجرى
العام في الحياة الصومالية ،فإنها كانت وال زالت تخدم مصالح فئات و طبقات معينة
من الصوماليين عبر استغالل النسيج االجتماعي القبائلي وذلك بهدف الوصول الي
تحقيق هدف سياسي باسم القبيلة وليس مصلحتها ".
وكتب السيد االمين دمحم سعيد عن مدى تألم الشعب االرتري بما اصاب الشعب
الصومالي جراء تلك االزمة ومسبباتها .وان هذا االلم يعكس بحق وحقيقة الشعور
االخوي التضامني الذي يربطنا بالشعب الصومالي الشقيق .ان ما يربط اريتريا

بالصومال لكثير للغاية .ويعود السبب االساسي للتعاطف المتبادل بين الطرفين
االرتري والصومالي لجملة من العوامل واألسباب التي يمكن ايجازها في :

 وقوف الصومال الرسمي والشعبي مع الثورة االرترية من منطلق االيمان التام بعدالة
القضية االرترية ومشروعية النضال المسلح الذي خاضه الشعب االرتري خالل
الثالثين عاما الماضية .
 معاناة الشعبين االرتري والصومالي من التواجد والتوجه االستعماريين لقوى االستعمار
االوروبي ممثال في االستعمار االيطالي و البريطاني.
 مواجهة أطماع وطموحات اباطرة اثيوبيا التوسعية في اراضي كال الشعبين الصومالي
واالرتري .
 وجود صالت القربى وعالقات تبادل المنافع الحيوية بين الطرفين.
كما أوضح السيد االمين االسباب التي أودت بالصومال الشقيق الى االوضاع التي
شهدها " نتيجة االخطاء السياسية لألنظمة السابقة التي أدت في مجملها الي احداث
ارباك حقيقي بواقع الصومال السياسي – االجتماعي كانت ابرز نتائجها ،انبعاث

امراض واقع التخلف االجتماعي القبائلية – العشائرية بشكل غير معهود سواء لواقع
الصومال السياسي او لمنطق الفهم السياسي للمجتمع الصومالي .باإلضافة الي بروز
سياسات التخبط االقتصادية ليؤدي كل ذلك بدوره الي تفشي واستشراء الفساد في
مؤسسات الدولة ،وانفجار الصراع الصومالي– الصومالي ذي القاعدة القبائلية ،و ظهور
معارضة مسلحة تطالب باالنفصال وحق تقرير المصير في الشمال والجنوب ،وتحول
المطالب المشروعة للشعب الصومالي وقواه المعارضة رهينة للقوى االقليمية الطامعة
بأرض الصومال وعلي رأسها االنظمة المتعاقبة في اثيوبيا حتى عام  . 8198كما سلط
الضوء على الدور الرائد إلرتريا في إيجاد حل لالزمة الصومالية من خالل سعيها
إلقناع كل االطراف الصومالية بضرورة حل االشكاالت السياسية الداخلية بينها

دون اعطاء الفرص ألي كان للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال ،حل يؤدي اوال
وقبل كل شيء الي رتق النسيج االجتماعي الصومالي الذي تمزق بفعل االزمة القبائلية

– العشائرية ،ومن ثم خلق حكومة وطنية تلبي مطالب الشعب الصومالي في االستقرار
والحياة الكريمة".
وفي ختام التقديم جاء " إن الكتاب هو محاولة جادة يمكن ان يساعد كثي ار في ايجاد

الردود لالستفسارات و االسئلة التي يطرحها المهتمون بالشأن الصومال .وهو في
نفس الوقت جهد مقدر يوفر الكثير من المعلومات للراغبين فيها .المعلومات الغير
منحازة لطرف من اطراف االزمة السياسية في الصومال ،بقدر االنحياز للواقع الحي.
وفي تقديرنا فان هذا يمكن ان يشكل مساهمة متواضعة من باحث ارتري هو الدكتــور
احمد حسن دحلـي إليجاد المخرج الحقيقي لالزمة السياسية الصومالية المســتعصية
عبر فهم مالبساتها ووقائعها التاريخية المعــاصرة".

وجاء في نص توطئة الكتاب التي تتحدث عن االحداث التي شهدتها د\ولة الصومال
منذ انهيار نظـام الـرئـيس الصومالي الـ ارحـل ،الجنـرال محـمـد سـياد بـري في  62يناير
 ،1991بما أعقب إلنهيار جميع مقومات الدولة وكل مؤسساتها ،وعدم توصل
الفصائل الصومالية المعارضة إلتفاق على برنامج سياسي ـ اقتصادي انتقالي،
وتسابقها لملء فراغ السلطة باالقتتال ،مما أدى الى تناثر السلطة ،وولولج الصومال
في غمار حرب أهلية لم ـات على االخضر واليابس وحسب ،بل انها قادت الصومال
الى متاهة الضياع ،والى حالة التالشي .كما ورد أيضا وقوف الشعب االرتري
وحكومته عشية االنعتاق من كابوس االستعمار االثيوبي في  62مايو ،1991
بجانب الشعب الصومال في وقت الضيـق والشـدة ،بأخذ زمام مبادرة لتطويق حرائق
االزمة الصومالية .وعنـدمـا اوشـكـت المبـادرة االرتريـة ان تعطـى ثمـارهـا اليـانعـة
تهـاطـلـت المبـادرات علـى السـاحـة الصـومـاليـة مـن كـل حـدب وصـوب .فـأتت مبـادرات
تلـو المبـادرات مـن عـدة دول ،ومـن منظـمـات اقليميـة ،وقـاريـة ،ودوليـة ،فـأجهـضـت
المبـادرة االرتـريـة ،وتنـافست المبـادرات المخلصـة منهـا ،والمشـكوك في نـوايـاهـا،
والمطعـون في غـايـاتـها ،ووجـدت الفصـائـل الصـومـاليـة المتقـاتلة ضـالتهـا في الجهـات
االقليمية والقـاريـة والـدوليـة ،وواصـلت قتـالهـا الجنوني.
الكتاب يعالج في الدراسة:

"9ـ تـاريـخ الصـومـال المعـاصـر منـذ نهـايـة الـقـرن التـاسـع عشـر ،وبـروز دولـة
الصـومـال بشـكلهـا الحـالـي في شـرق افـريقيـا.

6ـ اســتقـالل الصـومال في عـام  1921وتفـاقـم مشـاكـل البـالد الـداخـليـة ،وانـدالع
نـ ازعـات وأزمات مـع دول الجـوار ،والسـيمـا مـع كـل مـن اثيـوبيـا ،وكينيـا.

3ـ سـقـوط نظـام الجنـرال محمـد سـياد بـرى في  83ينـايـر عـام  ،1991وبـدايـة الحـرب
االهليـة ،وانهيـار مقـومـات الـدولـة الصـومـاليـة االسـاسـيـة.
2ـ التـدخـالت الـدوليـة في الصـومـال مـن  1996الـى ،1991وتسـليط االضـواء علـى
ايجـابيـاتهـا ،واخفـاقـاتهـا ،وتجـاوزاتهـا.

1ـ المبـادرات االقـليميـة ،والـدوليـة إلنهاء االزمـة الصـوماليـة ،وسـتكـون اخـر محطـة يتـم
التـوقـف علـى دوافعهـا ،وخصـائصهـا ،وعـواقبهـا.
2ـ مؤتمـر عرتا الـذي عقـد من ابريل الي اكتـوبر  ،6111بجيبـوتي وشـكل منعطـفا
محـوريا في تـاريخ االزمة الصـومالية ،لكـونه ارسـى دعائم دولة صومالية نالت تأييد
دول اإليغـاد ،و منظمـة الوحـدة االفريقيـة ،و جامعة الدول العربيـة ،ومنظمـة المؤتمـر
اإلسـالمي ،ودول االتحاد األوروبي ،ومنظمـة األمم المتحـدة .

 7ـ ومواقف كل من أثيوبيا وكينيا والواليات المتحدة وارتريا وتركيا من االزمة
الصومالية.
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