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ن�ش�أة الدولة ال�صومالية وتحدياتها
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ملخص :حتاول هذه الورقة اإلجابة عن أسئلة تتع ّلق بالتحديات التي تواجه الدولة
الصومالية :هل هي جديدة أو قديمة؟ هل هي حتدّ يات تارخيية أم سياسية؟ وهل هي
معا؟ وبمعنى آخر ،ما الذي جعل الصومال دولة غري
شمولية أو نوعية أو كلتامها ً
مستقرة وغري متقدمة منذ سقوط الدولة املركزية ،وقد ال جتيب هذه الورقة البحثية
ّ
امللحة ،وربام الصعبة ،ولكنها تعطي صورة تقريبية هبذا
إجابة حمدّ دة عن تلك األسئلة ّ
الشأن .وليست هناك حتديات جديدة تواجه دولة ما من دون أن تكون م ّتصلة بأخرى
سابقة عليها ،وغال ًبا ما تكون التحديات التي تواجه الدول يف تطورها الطبيعي مرتابطة
مع بعضها ،وتعكس وجو َد أزمة حقيقية معينة يف داخلها ،والتحديات الواردة يف هذه
الورقة ليست وحدها التي تواجه الصومال ،ولكن يمكن القول :إهنا هي الرئيسة التي
متثل نقطة االرتكاز ضمن التحديات األخرى العديدة التي تواجهها الدولة الصومالية
منذ نشأهتا إىل اليوم ،وتتعرض من حني آلخر الرتداداهتا املختلفة.
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challenges that preceded the independence of Somalia; and the political performance
of the various Somali governments that greatly contributed to the collapse of the state,
civil conflict, and the status of a failed state. This paper provides an overview of how
interrelated these challenges are in a way that enables us to answer these questions,
however, it does not provide solutions to address these challenges or to overcome
them quickly.
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مقدمة

ُتع�دّ الصومال من الدول السبع عرشة الواقعة جنوب الصحراء من القارة اإلفريقية ،التي
1
عرف بع�ام إفريقيا ،حيث
اس�تقلت عن االس�تعامر األوريب ع�ام  ، 1960وهو العام ال�ذي ُي َ
ب�دأ العدي�د من الدول اإلفريقية بعده باالس�تقالل عن االس�تعامر األوريب .تق�ع الصومال يف
ملتقى قاريت آسيا وإفريقيا ،وعىل احلدّ الفاصل خلطوط التامس ما بني الدول اإلفريقية والعربية
واإلسلامية ،وهي نقطة احتكاك بني الديانتني اإلسلامية واملسيحي�ة يف املنطقة ،وهذا منحها
استثنائيا يف احلسابات اإلسرتاتيجية بني القوى الدولية واإلقليمية ،وجعلها
جيبوليتيكيا
موقعا
ً
ًّ
ًّ
مرسحا للرصاعات الدولية املتجددة واملتغايرة.
ً

ال�دول األوربي�ة :بريطانيا وفرنس�ا وإيطاليا إىل جانب إثيوبيا ه�ي التي اقتسمت األرايض
التي يسكنها الصوماليون باألساس ،واملمتدة يف منطقة القرن اإلفريقي ،حيث أخذت بريطانيا
جانب الشامل الغريب (صومال الند) واجلنوب الغريب للبالد (اإلقليم الشامل الرشقي لـكينيا)،
وأخذت إيطاليا اجلنوب ،وفرنسا اجلانب الشاميل (جيبويت احلالية) الواقع عىل حافة مياه البحر
األمحر اجلنوبية وخليج عدن ،أ ّما إثيوبيا فقد حصلت عىل حصة األسد يف تلك القسمة اجلائرة،
فأخذت اجلانب الغريب ك ّله عىل مراحل ،وباتّفاق مع تلك القوى االستعامرية الثالث املذكورة،
وهذا يعني أنهّ ا اس�تولت عىل مساحة واس�عة تصل إىل 650000كم ،2وهي مساحة تقارب
2
جنسا مساحة
املساحة الكلية للجمهوري�ة (637657كم .)2ويقطن الصوماليون بوصفهم ً
واس�عة تبل�غ 1.5مليون كم 2من مساحة إمجالية تقدر ب�ـ 2.5مليون كم ،2وهي متثل املساحة
الكلي�ة ل�دول منطقة القرن اإلفريق�ي اخلمس( :الصوم�ال ،جيبويت ،كينيا ،إثيوبي�ا ،إريرتيا)،
3
وهذا يعني امتالك الصوماليني وحدهم  % 64من مساحة اإلقليم الكلية.

اال�ستعمارالأوربي -الإثيوبي لل�صومال
ُيع�دّ احلكم االس�تعامري للصوم�ال نتيجة مب�ارشة لالنكش�اف اإلستراتيجي الناتج من
انسحاب مرص املمثّلة للدولة العثامنية من املنطقة ،وجز ًءا من اتّفاق توصلت له الدول األوربية
ذات األطماع اخلارجي�ة يف مؤمتر برلني عام 1885-1884م ،وذلك بدع�وة من زعيم أملانيا.
وك�ان اهلدف منه هو حتديد مناطق االس�تحواذ بني تلك ال�دول الست عرشة املجتمعة ،وات ُِّفق
يف املؤمتر عىل تقاسم القارة ،والتوافق يف مراعاة املصالح املتبادلة فيام بينها ،بدلاً من االصطدام
املحتم�ل الوق�وع بني ال�دول املستعدة الس�تعامر الق�ارة 4.وبقي حكم االس�تعامر األوريب يف
وتسبب يف تداعيات خمتلف�ة ،اليزال الصوماليون
الصوم�ال م�دة تقارب ثامنية عق�ود متوالية،
ّ
يعانون تبعاهتا عىل املستوى العام.
ويب�دو أن القوى االس�تعامرية األوربية املذك�ورة تعاملت م�ع األرايض الصومالية تعاملاً
تاما تعامل الذئب مع فريسته وسط الصحراء اخلالية ،وذلك إلرضاء احلليف
جمح ًفا يشبه ً
شبها ًّ
اإلقليم�ي اإلثي�ويب ،والنكاي�ة بمواق�ف الصوماليني املعادية لالس�تعامر ،ورشاس�تهم احلربية
يف املع�ارك املندلع�ة من حني آلخ�ر ضده 5.وكان�ت بريطانيا هي األكثر نكاي�ة من بني الدول
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خصوصا بعد عدم نجاحها يف مجع الصوماليين حتت وصايتها املبارشة،
األوربي�ة املستعم�رة،
ً
6
موضوعيا ومقبولاً ،
وذل�ك يف إطار الكومنول�ث الربيطاين .ويبدو أهنا كانت ت�رى اقرتاحها
ًّ
ثم توقعت من الصوماليني مساندة مقرتحها السيايس أمام الدول الرشيكة معها يف إدارة
وم�ن ّ
7
انتصار احلرب العاملية الثانية.

ا�ستقالل ال�صومال

ّ
تش�كل مجهورية الصومال احلالية اتحّ اد قسمني من أصل مخسة قسمتها تلك الدول األربع
فيام بينها س�اب ًقا .ويتمتع س�كاهنا بتجانس عرقي وديني نادر ومتميز يف القارة واملنطقة بش�كل
مجيعا ،ومل
عام ،وتعدّ اللغة والعرق واإلسالم القاسم املشرتك واهلوية اجلامعة بني الصوماليني ً
يكن اس�تقالل مجهوري�ة الصومال هدية قدمتها بريطانيا وإيطالي�ا إىل الصوماليني بقدر ما كان
حقيقيا جاء نتيجة كفاح مشهود امتزج فيه املجهود احلريب يف املعارك امليدانية املختلفة مع
مكس ًبا
ًّ
النضال السيايس يف املحافل الدولية اهلادف إىل انتزاع االستقالل منهام ،كام أن قضايا االستقالل
واحلرية وحقّ تقرير املصري كانت رغبة أثبتتها القوى الوطنية اإلفريقية الناش�ئة ،وعبرّ ت عنها
خصوصا يف مؤمترها اخلامس الذي انعقد قي مدينة مانشسرت الربيطانية
يف اجتامعاهتا الدورية،
ً
عام 1945م ،بدعم من الواليات املتحدة األمريكية ،وبرعاية بريطانية.
وأصبح�ت قضايا االس�تقالل واحلرية والتحرر من االس�تعامر يف تل�ك الفرتة التارخيية
وأقرهتا كذل�ك املواثيق املعتمدة يف عصبة األمم،
مبادئ أساس�ية مقررة يف القانون الدويلّ ،
وم�ن بعده�ا األم�م املتح�دة الت�ي أعلن�ت ع�ام 1960م قراره�ا التارخي�ي املتع ّل�ق بإهناء
االس�تعامر 8 .إضاف�ة إىل أن ال�دول املنتصرة يف احلرب العاملي�ة الثاني�ة أرادت بطريقة ما
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ُي ّ
عد الحك � ��م اال�ستعم � ��اري لل�صومال نتيجة
مبا�شرة لالنك�ش � ��اف الإ�ستراتيجي الناتج من
ان�سحاب م�صر ّ
الممثلة للدولة العثمانية من
المنطقة وج � ��ز ًءا من ّاتفاق تو�صلت له الدول
الأوربي � ��ة ذات الأطم � ��اع الخارجية في م�ؤتمر
برلين عام 1885-1884م

من�ح بع�ض الش�عوب املستعمرة االس�تقالل بوصفه
تقديرا ملش�اركة جيوش�ها
سياس�يا ،وذلك
اس�تحقا ًقا
ً
ًّ
يف املع�ارك الدائ�رة بينه�ا وبين ال�دول املنهزم�ة يف
ميادي�ن احل�رب املختلف�ة .وك�ان الصومالي�ون م�ن
ضم�ن تلك الش�عوب الت�ي حاربت حتت ل�واء تلك
ال�دول املقتسمة عىل أراضيها بفاعلية مش�هودة بام يف
ذلك إثيوبيا  ،9كام ّ
أن االس�تعامر أصبح بحدّ ذاته عبئًا
مالي�ا ،وكلفة عسكرية باهظ�ة الدفع عىل خزائن تلك
ًّ
ال�دول املنهك�ة يف احل�روب املتتالي�ة.

التحديات التي واجهتها الدولة ال�صومالية النا�شئة

متيز اس�تقالل الصومال عن اس�تقالل غريها من الدول يف محله حتدّ يات مركبة ومع ّقدة
ّ
10
يف رح�م والدت�ه مرتبطة بصمي�م كياهنا القومي  .تشترك الصومال م�ع الدول األخرى
املستقل�ة حدي ًث�ا يف املنطق�ة يف ع�دد من تل�ك التحدي�ات املتع�ددة الطابع ،الت�ي تدخل يف
إط�ار االنتقال من املجتمع�ات املتعددة إىل جمتمع واحد متجان�س ومتوافق 11 ،وتندرج يف
أجن�دة بناء هياكل الدولة ،ودفع التنمية االقتصادية ،واس�تقالل القرار السيادي ،والتحرر
التدرجي�ي م�ن التبعية لالس�تعامر ،ورف�ع القدرات الوظيفي�ة للمواط�ن ،وحتقيق االندماج
املجتمعي ،وتوفري اخلدمات الرضورية للمواطن ،وهي حتدّ يات تدخل يف عداد التحديات
القابل�ة للحلول الوقتي�ة واملرحلية ،ولك ّنها مل تكن حتدّ ي�ات مزمنة أو وجودية أبدً ا .وتنبثق
أي بلد يف الغال�ب عن الفهم
التحدي�ات املركب�ة أواملعق�دة م�ن أزمة حقيقية ش�املة يف ّ
اخلاط�ئ يف احلك�م عىل األمور ،وع�دم التقدير السلي�م يف املواقف العام�ة ،وتكرار وجود
اخلط�أ ذاته بش�كل مقص�ود أوغري مقصود بش�كل روتين�ي .و ُيعدّ اجلهل والفق�ر دعامتني
أساس�يتني يف أي أزم�ة ،كالسائ�دة يف الصوم�ال 12 ،وتنتهي دو ًما باحلاج�ة إىل مساعدة ،أو
تدخ�ل خارج�ي إجي�ايب يمك�ن أن ُيس ِه�م يف حلحلتها من دون ضمان ح ّلها حًّل�اًّ
هنائيا أو
ًّ
الق�درةعلىالتخ ّل�صاملب�دعمنه�ا.
ويمك�ن تصني�ف التحديات الت�ي تواجهه�ا الدولة الصومالي�ة منذ نش�أهتا إىل اليوم بأهنا
ّ
ومركبة .وه�ي منقسمة إىل حتديات رئيسة
حتدي�ات رئيسة ،ينطبق عليه�ا الوصف بأهنا مع ّقدة
13
ّ
تركز هذه
خاص�ة بالصوم�ال ،وأخرى مشتركة مع غريها من ال�دول يف املنطقة واإلقلي�م.
الورق�ة البحثية على التحديات الرئيسة واخلاص�ة بالصومال ،من خلال تقديم صورة جمملة
مهتم يف فهم مضامينها العامة ،علماً أنّن�ا نتناول الدولة من منظور
عنه�ا ،يمكن أن تساع�د ّ
أي ّ
وولِد بعضها مع نشأهتا،
كليّ ّ يف مواجهة حتديات أساسية ومتجذرة :سبق بعضها نشأ َة الدولةُ ،
وحتدّ ي�ات أخ�رى متع�ددة الطاب�ع ،ناجتة عن التط�ورات الزمني�ة املتتالية ،وق�د تعاملت معها
األنظمة واحلكومات املتتابعة بسياسات خمتلفة.
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ّ
تحديات ما قبل اال�ستقالل
مل توجد دولة حقيقية اسمها الصومال قبل عام االستقالل ،كام أنّه مل تكن هناك دولة واحدة
مجيعا ،باس�تثناء س�نوات حم�دودة حكمها
حكم�ت األرايض الت�ي ك�ان يسكنها الصوماليون ً
االستعامر الربيطاين ،أو شهور معدودة حكمتها إيطاليا باستثناء منطقة جيبويت احلالية .يسكن
جغرافيا متالصقة األجزاء،
الصومالي�ون على أراض ممتدة يف منطقة الق�رن اإلفريقي ،وهي
ًّ
أي حواجز طبيعية ،وال وس�ائط برشية متخلخلة فيام بينه�ا .ومن هنا جيب التفرقة
لي�س بينه�ا ّ
نظرا للفارق
دائًم�اً بين الصومال بوصفها دولة والصوماليني بوصفهم ش�ع ًبا أو ً
جنسا وعر ًقا ؛ ً
يف مدلوالهتام املختلفة.
ويف فرتة ما قبل االس�تقالل ،س�ادت يف الصومال ممالك وس�لطنات ومشيخات صومالية
حم�دودة احلجم والقوة ،وانتشر حكمها عىل امتداد األرايض التي يقطنها الصوماليون ،وذلك
يف فترات تارخيي�ة متزامن�ة ومتباينة ،ومتي�زت العالقة بني األنظم�ة احلاكمة واملحلي�ة بالتآزر
والتضامن يف حالة صدّ العدوان اخلارجي ،وبالتناحر والتوس�ع البيني يف حالة زواله .ويمكن
الق�ولّ :
إن الع�دوان اخلارجي ومواس�م املط�ر واجلفاف ورحلات احلج وال�زواج والتجارة
رئيسا يف حركة االنتقال األفقي والعمودي املتعاكسة والسائدة فيام بني
الداخلية -كانت
ً
مصدرا ً
14
الناس ،ومثّلت القبيلة بديلاً
حتمل الصوماليون
رئيسا عن الدولة يف إدارة احلياة بشكل عام.
ّ
ً
تارخييا مسؤولية محاية اإلسلام يف املنطقة ،وكلفة رفع رايته يف وجه الغزاة والعدوان اخلارجي
ًّ
املتوايل ،والدفاع عن أصالته يف املنطقة ،وكانوا دو ًما بمثابة الوكيل اإلقليمي لإلسالم يف املنطقة،
عرف بمملكة احلبش�ة واملناط�ق الساحلية التي كان يفد
واجلبه�ة الغربي�ة املتامخة مع ما كان ُي َ
منها الغزاة ،حيث كانت األكثر اشتعالاً من بني اجلبهات املتعددة ،وكان العلامء وزعامء القبائل
روا ًدا يف قيادة املجتمع نحو مواجهة اخلطر وإرس�اء دعائم السلم األهيل ،وكذلك نرش املعرفة
الدينية ورفع الوعي اجلامعي.

 - 1فقدان ال�صلة بين التاريخ وال�سيا�سة

أدرك االستعامر بعد وصوله إىل املنطقة مصدر القوة املتجددة للصوماليني ،وبدأ يسعى إىل
تدمير بنية اهلوية اجلامعة هلمّ ،
وف�ك ارتباط عنارصها املتداخلة ،وذلك بكرس ش�وكة العلامء،
الذي�ن كان�وا مصدراإلهلام للحرك�ات القتالية ضده يف اجلبهات املختلفة ،من خالل س�جنهم
والتخل�ص منه�م ،إضاف�ة إىل احت�واء زعماء القبائل باإلغ�راء واإلغ�واء ت�ارة ،أو باالتّفاق
حمليني يف احلك�م 15.ويثبت ذلك
معه�م وف�رض األم�ر الواقع تارة أخ�رى ،وعدّ هم رشك�اء ّ
قبليا يف اجلنوب و 361يف الشمال رواتب ش�هرية ،وهدايا دورية من اإلدارة
تل ّقي  950زعيماً ًّ
االس�تعامرية 16.إىل جان�ب ذلك ،س�عى االس�تعامر إىل فصل الصومال ع�ن حميطها اإلقليمي
وعمقها اإلسلامي ،ورسم احلدود بني األقرباء؛ تقييدً ا للحركة االنتقالية املستمرة فيام بينهم.
حقيقيا يتمثل يف اختفاء
ومن هنا فإنه مع بدء حتقيق االستقالل كانت الصومال تواجه حتدّ ًيا
ًّ
ّ
وف�ك عنارص اهلوية اجلامع�ة بعضها عن بع�ض ،وتكريس ظاهرة
رواد املجتم�ع التقليديين،
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جمتمع توزعت
املصال�ح القبلي�ة املحدودة عىل حساب املصالح الوطنية ،فظهر مع االس�تقالل
ٌ
والءاته بني سلطات حملية وأجنبية متعددة ،وحدود مانعة يف االنتقال البيني احلر بني مكونات
املجتم�ع ،فضلاً ع�ن انقطاع التفاعل مع املحيط اإلقليمي ،وافتقاد العمق اجلغرايف القادر عىل
مساندة الصوماليني عىل حتقيق طموحاهتم الواقعية.
األول ال�ذي واجه القادة السياس�يني الذي�ن تو ّلوا حكم البلاد هو تس ّلم
وك�ان التح�دّ ي ّ
فعليا،
مسؤولي�ة الوطن مع فقدان وجود مواطن حقيقي ،وغي�اب مواطنة حارضة يف الوجود ًّ
أو مرس�ومة يف الذاكرة اجلامعية لألفراد ،إضافة إىل وج�ود قومية صومالية تنقصها توافر صفة
األمة الواحدة 17،وهي أمور غال ًبا ما جيب أن تسبق نشأة الوطن 18والدولة .ومن هنا أصبحت
العالقة مفقودة احللقة بني اإلرادة السياس�ية للقادة السياس�يني الساعية إىل حتقيق وحدة احليز
مبنيا عىل
اجلغ�رايف للقومية الصومالية ،ومعطيات الواقع السيايس امل�وروث ،وأصبح رهاهنم ًّ
التمسك يف االرتباط العضوي بني التجانس املجتمعي املتمثل بوحدة اللغة والدين والش�عور
ً
رشط�ا الز ًما ورضور ًّيا لنش�أة ال�دول ،وغري
املشترك والوح�دة اجلغرافي�ة ،وهو أم�ر ال ُيعدّ
مستس�اغ على املست�وى اإلقليمي وال�دويل .وحتسم الفق�رة األوىل من املادة األوىل يف دس�تور
مقسم�ة ،وغري قابلة
1960م ال�ذي س�بقت كتابت�ه ميالد الدول�ة" :أن القومية الصومالية غري ّ
للتجزئة بتا ًتا" .19وأعلنت الدولة الصومالية منذ البدء إلغاء مجيع االتّفاقيات املوقعة بني الدول
ِ
املستعمرة هلا.20

 - 2الإرث اال�ستعماري الثقيل

م�ن األم�ور التي ورثته�ا الدولة الصومالية الناش�ئة عن االس�تعامر ربط املنظوم�ة احلياتية
للصوماليين ك ّله�ا بمنظومتها االس�تعامرية احلاكمة ،وهذا أ ّدى إىل تغيير نمط احلياة ،وتغيري
الالعبين الرئيسني (العلامء والزعامء) يف ريادة املجتمع س�اب ًقا ،واعتب�ار دورمها ثانو ًّيا يف تأثري
املشهد السيايس ،وسيادة حالة من االنشقاق القائم بني الدولة واملجتمع.
وتأثرا باإلرث االس�تعامري بعد
ويب�دو أن املنظوم�ة الثقافي�ة كانت ه�ي األكثر اس�تهدا ًفا
ً
أن فرض االس�تعامر ثقافت�ه األصلية ،ولغته املحلي�ة التي جعلها اللغة التعليمية والرس�مية يف
الكم ،وحمدّ ًدا يف تأدية
البالد ،إضافة إىل أنه استورد املنهج من بلده األصيل ،وقدّ م تعليماً حمدود ّ
أه�داف االس�تعامرّ ،
الكم القادرعلى توليّ الوظائف الت�ي ال يريد ذوو
وركز فقط على ختريج ّ
ِ
املستعمر القيام هبا ،ومع ذلك ترك مسؤوليتها للهيئات اإلرس�الية التبشريية العاملة مع الدول
وخصص هلا ميزانية مالية منخفضة تصل إىل ( 21 )% 1أو أقل .وبمحدوديتهام
االس�تعامرية،
ّ
الكمية والكيفية كانت املواد العلمية والفنية قليلة االهتامم ،وكان أبناء الطبقة السياسية ورؤساء
األحزاب وموظفو القطاع احلكومي هم األكثر استفادة من التعليم املدفوع استعامر ًّيا.
ويف الشمال ك�ان التعلي�م املح�دود النط�اق ّ
انتش�ارا مقارن�ة باجلن�وب ،بسب�ب منع
أق�ل
ً
اإلرساليات التبشريية ممارسة نشاطاهتا العملية من قبل القوى املحلية ،وتأثري حدّ ة احلرب بني
22
أهم أثر لرتكة
حركة الدراويش واالس�تعامر الربيطاين ،وامليزانية املالية غري الكافية  ،وأصبح ّ
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االستعامر يف املنظومة الثقافية هو ختريج نخبة سياسية حمدودة املعرفة والوعي ،وتريد التعايش
السلم�ي مع االس�تعامر ،وتتعامل م�ع الرتاث والثقاف�ة ذات الصلة باهلوي�ة األصلية املحافظة
واإلسالمية عىل أهنام املانع لاللتحاق بالركب احلضاري الغريب ،وتعدّ املنظومة القيمية املوروثة
نموذجا حافزً ا للتقدم الوطني واالزدهار العمراين ،وتتبنى االنسياب األخالقي
من االستعامر
ً
لاً
والنفعية يف احلكم وحماكاة حياة املستعمر سبي للمامرسة
يف السلطة ،وهذا أ ّدى يف أثناء فرتة الوصاية االنتقالية من �أدرك اال�ستعم� � ��ار بعد و�صول� � ��ه �إلى المنطقة
احلكم االس�تعامري إىل االستقالل وما بعده -إىل وجود م�صدر الق� � ��وة المتج� � ��ددة لل�صوماليين وبد�أ
صعوب�ة بالغ�ة يف التوفي�ق بين مطال�ب الدول�ة احلديثة ي�سع� � ��ى �إلى تدمي� � ��ر بنية الهوي� � ��ة الجامعة
والثقافة القبلية واهلوية اإلسلامية غري املتناس�قة ،حيث
ّإن معظم أعضاء القيادة السياسية اجلديدة كانوا موظفني له� � ��م ،وف� � � ّ�ك ارتب� � ��اط عنا�صره� � ��ا المتداخلة
بوظائ�ف متواضع�ة للغاي�ة يف االس�تعامر ،أوخترجوا يف وذلك بك�س� � ��ر �شوكة العلم� � ��اء الذين كانوا
مدارس�ه األساس�ية ،وم�ن هنا أصب�ح عنصرا الوظيفة م�صدرالإلهام للحركات القتالية �ضده
جرسا يربط االستعامر بالنظام اجلديد .23
والثقافة ً
وعلى املست�وى السيايس فإن الدولة الناش�ئة ورثت حدو ًدا فاصل�ة يف االنتقال والتواصل
الطبيع�ي بين أبن�اء القبائ�ل الواحدة الت�ي تعيش عىل امت�داد احلدود مع ال�دول املجاورة
الثلاث ،وعىل جانبي اخلط الفاصل .ومتثّل مسألة احلدود األكثر ثقلاً يف الوضع االس�تعامري
سياسيا ذا أبعاد قانونية عىل املستوى القاري والدويل .وأصبح
وضعا
املوروث؛ لكوهنا خلقت
ً
ًّ
م�ن الصعب عىل الدولة الناش�ئة اجلدي�دة القبول به والتعايش مع�ه ،ويف الوقت نفسه يتطلب
تغيريه�ا دف�ع فات�ورة باهظ�ة الكلفة على املستوي�ات املختلف�ة .وأراد الصومالي�ون أن تكون
الوحدة املحققة بني الشمال واجلنوب خطوة أولية النضمام األجزاء األخرى الثالثة ،يف كينيا
واملكو ِ
نين للدولة
وإثيوبي�ا وإقلي�م عيسى وعف�ر (جيبويت احلالي�ة) -إىل الش�طرين املتحدين
ّ
24
الصومالية الناش�ئة ،و ُتعدّ النجمة اخلامس�ية الظاهرة يف الع َلم الصوم�ايل رمزً ا لذلك  .ومتثّل
املساح�ة الكلي�ة جلمهورية الصومال الولي�دة  % 42.44فقط من املساح�ة الكلية املوزّ عة بني
الدول الثالث املجاورة .25وتبلغ احلدود الربية وحدها يف الصومال 2385كم مع دول اجلوار
الثلاث ( 1640كم مع إثيوبيا و684كم م�ع كينيا و61كم مع جيبويت) ،بينام احلدود البحرية
تبل�غ 3025ك�م حوايل 2000كم منها مط ّلة عىل املحيط اهلن�دي و1000كم الباقي ّ
مطل عىل
27
مياه خليج عدن  ،26وأ ّما عدد السكان فكان يبلغ يف عام االستقالل  2.756مليون نسمة .

ّ
تحديات ما بعد اال�ستقالل

واجه�ت الصوم�ال حتديات عدي�دة األوجه ،ومعظم ه�ذه التحديات الت�ي واجهتها منذ
اس�تقالهلا إىل اليوم مرتبط بطبيعة ميالد دولتها الناش�ئة .ويتمثل معظمها يف صعوبة االندماج
فيام بني الشمال واجلنوب ،وعداء إقليمي نازف ناتج عن التقسيم االستعامري اجلائر ،ووجود
املدربة ،وهجرة مستمرة
مسيس ،واقتصاد ذي أداء منخفض ،وقلة امل�وارد البرشية ّ
نظ�ام قبيل ّ
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م�ن األري�اف إىل امل�دن الكبرى .28ويب�دو أن الق�ادة
السياس�يني عجزوا عن طرح معاجلات واضحة تتعامل
مع تلك التحدّ يات بجدية وعزيمة صادقة ،وعن بلورة
رؤي�ة حتدّ د آليات احلل�ول املرحلية .ويمك�ن القول ّ
إن
التحديات الرئيسة التي واجهتها الدولة الناش�ئة تتمثل
فيام يأيت:

م � ��ن الأمور التي ورثتها الدول � ��ة ال�صومالية النا�شئة
عن اال�ستعمار ربط المنظومة الحياتية لل�صوماليين
ّ
كلها بمنظومتها اال�ستعمارية الحاكمة وهذا �أ ّدى
�إل � ��ى تغيير نمط الحياة وتغيي � ��ر الالعبين الرئي�سين
(العلماء والزعماء) في ريادة المجتمع ً
�سابقا واعتبار
� - 1صعوبة االندماج بين الإقليمين
دورهما ثانو ًّيا في ت�أثير الم�شهد ال�سيا�سي

تكم�ن صعوبة االندماج بني اإلقليمني امل ّتحدين يف
التاميز بني احلكم الربيطاين احلاكم يف الشمال منذ عام 1887م وحكمه يف اجلنوب ،وتكريس
ّ
سياسيا خمتل ًفا عن اآلخر ،وعدم وجود مفاوضات حقيقية مجعت بني القيادتني
واقعا
كل منهام ً
ًّ
للتوصل إىل صورة واضح�ة حتدّ د معامل الوح�دة وآليات
للوح�دة بينهما ،والت�ي كانت كافي�ة
ّ
االندماج بني اإلقليمني ،ومبدأ توزيع السلطة فيام بعد االس�تقالل .ويعكس بيان االس�تقالل
األول الصادر عن وحدة الشطرين وجود حتدّ يات حقيقية يف املجال اإلداري واملايل والقضائي
بين الش�طرين ،واحلاج�ة املاس�ة إىل وج�ود خبراء دوليين يسهم�ون يف تعجيل سير وحدة
اإلقليمني .29وقد جرت الوحدة بني الش�طرين بمبادرة أطلقها الشامل نحو اجلنوب ،وبتفاهم
ملحة باستعجاهلا واستقدام موعدها املقرر سل ًفا .ويبدو أن الشوق
بريطاين الفت ،وبمطالبات ّ
والتلهف إىل الوحدة ،والتحرر من االستعامر األوريب، وختوف الشامل من ابتالع إثيوبيا له عىل
غ�رار املنطقة املحجوزةّ -
جمتمعا طغى على التأين يف اتخّ اذ قرار الوحدة احلقيقية ،ويف
كل ذلك
ً
الرتيث يف الوصول الطبيعي إىل الوحدة الكاملة ،كام ّ
أن احلامس�ة الش�عبية العالية التي اس�تُ قبِل
هبا الوفد الشمايل الذي وصل إىل مقديش�و ُقبِيل االستقالل دفعت إىل خيار االنضامم والوحدة
بني الش�طرين من دون قيد وال رشط مسبق 30من الطرفني ،وهلذا جتد البعض يسميها الوحدة
الطوباوية.31
وتظه�ر مالمح التامي�ز تلك يف التباي�ن امللح�وظ يف التنمية االقتصادي�ة ،واختالف لغات
العل�م والعمل الرس�مية ،ونظام احلكم والتعلي�م والقضاء واجليش والرشطة بني الش�طرين،
وتوقع معظم الساس�ة الذين قدموا من
وكانت هلذا عالقة بالتفاهم والعيش املشترك السلسّ .
الشامل إىل اجلنوب تقاسماً يف السلطة يبلغ حدّ املناصفة يف املكاسب السياسية واملناصب العليا،
انضم إىل
تقديرا ملبادرهتم االس�تباقية يف الوحدة ،وعىل عدّ ه�م أصحاب إقليم منفصل
وذل�ك
ً
ّ
اآلخر طواعية وبمشاعر إجيابية جياشة .ويبدو أن الظروف السياسية السائدة آنذاك يف اجلنوب
مل تكن تساعد الشامليني عىل أن حتقيق آماهلم فيها ،وكان يسود فيام بينهم رصاع داخ ّ
يل وانقسام
ح�ا ّد بني القوى السياس�ية املختلفة األهداف ،وهو رصاع ليس س�ببه مسألة الوحدة فقط ،بل
كان يدور ً
أيضا حول مبدأ تقاسم السلطة وترتيب األولويات يف فرتة ما بعد االستقالل ،وكان
مقتنعا بتأجيل موضوع الوحدة املندجمة بني اإلقليمني إىل ما بعد هتيئة األجواء ،وتثبيت
بعضهم
ً
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احلكم يف الش�طرين ،32وأصبح من الرضوري تش�كيل جملس دويل بقيادة األمم املتحدة يعمل
عىل تسهيل االندماج التدرجيي بني الشطرين ،وحتديدً ا يف قضايا الترشيعات ،وبناء املؤسسات
الواحدة.33

ويب�دو أن مسأل�ة تقسيم احلقائب واملناصب السياس�ية كانت مبنية عىل املكاس�ب احلزبية
والتقسيمات اإلداري�ة يف املحافظات الثماين واالعتب�ارات السكانية أكثر من غريه�ا ،علماً أن
برملاني�ا؛ أي ( ،)% 26.8وكانت
عض�وا
برملانيا م�ن أص�ل 123
عض�وا
الشمال ك�ان له 33
ً
ً
ًّ
ًّ
ل�ه حمافظت�ان من أصل ثماين حمافظات تتكون منه�ا اجلمهورية؛ أي ( ،)% 25وعدد س�كاهنام
 650000نسمة من أصل  2.756مليون نسمة يف وقت االندماج ( ،)% 23.5وهذا أ ّدى إىل
حصول الشامليني عىل أربع حقائب وزارية من أصل أربع عرشة حقيبة وزارية كان يتكون منها
املجلس الوزاري .34وهو أمر أصبح بالنسبة هلم أدنى من املتوقع أو املقبول عندهم.
صوتت غالبية أهل الشامل للدستور بـ(ال) يف االستفتاء
عمليا ّ
وللتعبري عن هذ االمتعاض ًّ
الذي جرى يف  20يونيو1961م بنسبة تبلغ إىل  ،% 54وقاطع بعضهم االستفتاء ذاته ،وحدث
انقالب أبيض 35ن ّفذه بعض الضباط يف اجليش يف  9ديسمرب من العام نفسه؛ هبدف االنفصال
ّ
املبك�ر ،وزاد من متلمل الشماليني يف الوحدة قضاي�ا توحيد الروات�ب والتعيينات يف املناصب

احلكومي�ة ،وترقي�ات اجليش والرشطة ،وتركيز اخلدمات الرضوري�ة يف العاصمة البعيدة جدًّ ا
عن مدهنم الرئيسة ،وهو متلمل عبرّ ت عنه القادة السياس�يون يف الشمال بطرق خمتلفة ،شملت
االس�تقالة م�ن املجل�س ال�وزاري ،واالنسحاب من عضوي�ة األحزاب ،وذلك ط�وال الفرتة
ريا أعلن الشامل انفصاله من جانب واحد بعد عام
التي اس�تمرت الوحدة بني الش�طرين .وأخ ً
واحد من س�قوط احلكومة املركزية عام 1991م ،وتعيش يف الوقت احلارض حالة من احلرسة
السياسية من انضاممها املستعجل إىل اجلنوب.

 - 2االعتماد على الم�ساعدات الخارجية

تُص َّنف الصومال ضمن الدول الفقرية منذ االستقالل ،وبطيئة النمو يف اقتصادها الوطني،
وتبل�غ نسب�ة الفقر فيها  % 80من عدد السكان ،36وهي من الدول التي صاحب العجز الدائم
ميزانياهتا السنوية ،سواء يف فرتة ما قبل االستعامر  37أم بعد االستقالل ،كام كان هناك عجز آخر
يف ميزاهنا التجاري مع الدول التي بينهام اتّفاقيات جتارية .ولسوء احلظ فإن إيطاليا التي كانت
ّ
نموا عىل مستوى أوروبا هي من اس�تعمرت الش�طراألكرب يف البالد ،معتقدة
من الدول
األقل ًّ
أن اس�تعامرها الصوم�ال قد يساعد على نمو اقتصاده�ا املنكمش ،ويسهم يف حل مش�كالهتا
هتميشا ّ
ً
وأقل تنمية
الديموغرافية ،بينام كانت املحمية الربيطانية يف الشامل من املحميات األكثر
من املحميات املستعمرة يف املنطقة.
ويب�دو أن االعتماد على املساعدات اخلارجي�ة ازداد مع ني�ل االس�تقالل ،وارتفاع معدل
النفق�ات واملرصوفات احلكومية ،حيث دعمت بريطاني�ا وإيطاليا امليزانية السنوية بـ % 31يف
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السنوات الثالث األوىل من اس�تقالل البالد 38.إضافة إىل املنح والقروض التي كانت تتلقاها
الصوم�ال باس�تمرار وبازدي�اد م�ن الدول الرشقي�ة والغربي�ة املختلفة ،وذل�ك يف إطار اخلطة
اخلمسي�ة الطموح�ة التي وضعته�ا احلكومة ع�ام  1963بميزانية بلغ�ت  100مليون دوالر.
هتتم بقطاعات خمتلفة تش�مل البنى التحتية ،واالس�تثامر الزراعي ،وحتسني
وكانت تلك اخلطة ّ
خدم�ة املواصلات واملوان�ئ ،وزراعة املحاصي�ل ،والري املنتظ�م ،إضافة إىل تصدي�ر الثروة
احليواني�ة والسمكية 39 ،وهي املساعدة التي أس�همت يف قدرة احلكومة عىل معاجلة املصاعب
العام�ة ،ومواجهة اجلفاف املتك�رر ،وأدت إىل ارتفاع معدل الصادرات وانخفاض الواردات،
طب ًقا اخلطط احلكومية املرسومة.

وق�د قدّ م صن�دوق التنمية األوربي�ة ( )EDFوحده أكثر من  109ملي�ون دوالر من عام
 1959إىل عام  1975يف ثالث مراحل ،وازدادت تلك املنحة عام 1961م حوايل  36مليون،
ثم  57مليون دوالر يف عام  ،1971بسبب عوامل اجلفاف ،وأولويات أخرى كانت احلكومة
الصومالية تقدّ مها إىل السوق األوربية املشتركة .وقد اس�تُ ِ
خدمت تلك املنح والقروض املالية
عىل هيئة مرشوعات لتنمية الريف ،واس�تصالح األرايض الزراعية ،واستخراج املياه اجلوفية،
وبناء خزانات املياه والسدود ،وكذلك املستشفيات ،واملدارس ،واملستلزمات أو املواد الطبية،
وتوفير امل�واد الغذائية املختلفة ،واملنح الدراس�ية التي زادت من  30طال ًب�ا يف عام  1960إىل
 386طال ًبا .40

وازدادت أمهي�ة الدع�م األوريب بإقفال املرصيني قناة السويس يف عامي  ،1967و،1974
تعرض�ت له البالد ع�ام  ،1975-1974الذي خسرت الصومال
واجلف�اف الكارث�ي الذي ّ
بسبب�ه  % 60-40من ثروهتا احليوانية املتمثلة بعص�ب اقتصادها الريعي ،وتأثر مليونان اثنان
م�ن السك�انّ ،
وتعطل�ت عملية التصدي�ر برمتها .ومثّ�ل الدع�م األووريب  % 17يف مستوياته
األدن�ى .ويف السنة األوىل فقط من االس�تقالل قدّ مت الوالي�ات املتحدة للصومال  13مليون
دوالر لقطاعات األش�غال العام�ة ،والزراع�ة ،والتعليم ،والسكرتاري�ة ،ويف جماالت خمتلفة،
وفنيا يف جماالت خمتلفة،
ّفاقيات مو ّقعة بني الدولتني ،وأرس�لت  55خب ً
ريا ًّ
وعن طريق ثامنية ات ّ
كما قدّ م�ت الواليات املتحدة للصوم�ال بعد عام من االس�تقالل  3.6مليون دوالرعىل هيئة
خمصص لتكملة إعداد ميناء كساميو ،واملحطة الكهربائية يف املدينة 41،فضلاً
قرض بفائدة ّ % 1
ع�ن االتّفاقيات املتعددة التي كانت الصومال تو ّقعها م�ع الصناديق واهليئات األممية املختلفة،
س�واء التابع�ة لألم�م املتح�دة ،أم املستقل�ة عنه�ا ،وذلك هبدف اإلنماء االقتص�ادي ،وحتقيق
التنمية الشاملة ،وكانت تلك املرشوعات تُن َّفذ حتت شعار احلكومة يف ذلك الوقت "الصداقة
للجميع".
وال ّ
يب أمهية عن الدعم األوريب املنتظم ،و ُتعدّ السعودية رائدة يف هذ املسار،
يقل الدعم العر ّ
سواء يف صورة تقديم املنح والقروض بدون فائدة ،حيث قدّ مت السعودية مساعدات بماليني
الدوالرات عىل شكل دفعات متوالية يف أوائل فرتة عهد احلكم العسكري (،)1991-1969
واس�ت ِ
ُخدم ذل�ك الدع�م يف بن�اء املصان�ع ،واملط�ارات ،واجلامع�ة الوطنية ،وش�بكة الرصف
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42
حولت ذلك الدعم إىل دعم
الصح�ي ،واخلدمات الطبي�ة والصحية يف فرتات خمتلفة  .الح ًقا ّ
ين من خالل اهليئات غري احلكومية ،وذلك يف فرتة احلرب األهلية وما بعدها ،ويف
إغاثي وإنسا ّ
ّ
ع�ام 2017م منحت السعودي�ة الصومال  50مليون دوالر لدع�م ميزانية احلكومة ،ورصف
الرواتب ،وتوفري حصص عذائية 43.كام ّ
أن دول اخلليج والدول األخرى العربية واإلسلامية
قدّ م�ت مساع�دات مالي�ة فاعلة أس�همت يف حتقي�ق التنمي�ة املستدام�ة ،ودعم االس�تقرار يف
احلكومة ،ويف جمال املش�تقات النفطية ،وضخ املساعدات اإلنسانية واإلغاثية يف فرتة احلروب
األهلية ،ومواسم اجلفاف ،واملجاعة ،والفيضانات املتكررة.

وتأيت تركيا رائدة يف هذ املجال ،حيث قدمت خالل س�نوات من عودهتا النش�طة والفاعلة
إىل الصومال يف 2011م حوايل  172مليون دوالر ،وهذا املبلغ ال يش�مل املساعدات املبارشة
للحكومة ،وال الدعم املتواصل باألجهزة األمنية املختلفة واجليش ،وال املنح الدراسية للطلبة
الصوماليني يف تركيا .وحلت تركيا يف املركز الثالث من بني الدول الداعمة للصومال ،ويتميز
دعمه�ا بالسبق ،واالس�تجابة الرسيع�ة ،واإلنجاز العاج�ل ،وكذلك الش�مولية ،والتوازن يف
ومؤخرا وصف وزي�ر اخلارجية والتعاون
أنواع�ه ،وفصل العم�ل اإلنساين عن السي�ايس،44
ً
الصومايل تركيا بأهنا الرشيك اإلسرتاتيجي األكرب.45

و ُتع�دّ مجهورية الصني الش�عبية العمالق األبرز واألهم من بني الدول اآلس�يوية يف تقديم
املساع�دات اخلارجية إىل الصومال ،حيث إهنا تتباه�ى بفضل الصومال؛ وذلك بسبب دعمها
الدبلوم�ايس الفاع�ل يف س�عيها احلثيث إىل اس�تعادة الصين حقوقها السياس�ية كافة يف األمم
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املتحدة يف أكتوبر عام 1971م .كام أنهّ ا تقدّ ر للصومال أنهّ ا أول دولة يف رشق إفريقيا ارتبطت
معه�ا بعالقات دبلوماس�ية صحية ،وكانت من الدول احلليفة معها يف فرتة االس�تقطاب احلا ّد
بين الكتلة الرشقية والغربي�ة يف أثناء احلرب الباردة ،وقد أنجزت مرشوعات حيوية ش�ملت
ش�بكة ط�رق ،ومالع�ب رياضي�ة ،ومستش�فيات ،بماليني ال�دوالرات يف فرتة ما قب�ل اهنيار
وحاليا هي من الدول التي توفر الدعم املادي لقوات حفظ السالم اإلفريقية املتمركزة
الدولة،
ًّ
46
يف الصوم�الّ ،
فعالة عىل املدى الطويل يف
وختطط لتنفيذ مرشوعات حيوية ،وبرام�ج إنامئية ّ
القطاعات املختلفة ،ولدهيا سفارة دائمة يف مقديشو.

وال تش�مل تلك املساعدات املالية املساعدات العسكري�ة التي كانت الصومال تضعها
ضم�ن أولوياهت�ا ،وكان�ت تأتيها م�ن ال�دول املختلفة ،وحتدي�دً ا من الدول الت�ي تدور يف
ع�رف بـ"حلف وارس�و" .وغال ًبا م�ا كانت تتم تل�ك املساعدات على هيئة
فل�ك م�ا كان ُي َ
قروض ،على عكس املساعدات األخرى ذات الطابع
ُ َّ
ت�صن � ��ف ال�صوم � ��ال �ضمن ال � ��دول الفقيرة منذ التنم�وي والدعم احلكومي .ويأيت االحت�اد السوفييتي
ّ
املنح�ل األكث�ر من بني ال�دول التي اهتم�ت بالتعاون
اال�ستقالل وبطيئة النمو في اقت�صادها الوطني
ً
حفاظا عىل
وتبلغ ن�سبة الفقر فيها  % 80من عدد ال�سكان العسك�ري م�ع الصوم�ال يف هذ اجلان�ب؛
الت�وازن اإلستراتيجي يف املنطق�ة ،وجت�اه الوج�ود
وخص�ص السوفييت ً
قرضا بلغ
وه � ��ي من ال � ��دول الت � ��ي �صاحب العج � ��ز الدائم األمريك�ي يف إثيوبيا،
ّ
ميزانياته � ��ا ال�سنوي � ��ة �س � ��واء ف � ��ي فت � ��رة ما قبل  52مليون دوالر لتدريب وإعداد  14أل ًفا من اجليش،
طب ًق�ا لالتّف�اق املبرم بين الدولتين ع�ام 1962م،
اال�ستعمار �أم بعد اال�ستقالل
ووص�ل عدد الطلب�ة واملتدربني يف االحت�اد السوفييتي
إىل  500طال�ب ع�ام 1969م 47 ،وهو العام الذي كان اجليش يق�وم فيه بانقالب ،ويعمل
على إح�داث تغيري كليّ ّ يف ميزان القوى يف اإلقلي�م ،وبعده و ّقعت الدولتان يف عام 1974
معاه�دة الصداقة ،وهي املعاهدة الت�ي كانت نقطة التحول يف العالقة بني الدولتني ،وأ ّدت
إىل أن يطل�ق قائ�د االنقلاب القم�ر الصناع�ي السوفييت�ي يف املنطق�ة.
الي�زال االعتامد على املساعدات اخلارجية قائماً  ،والسبب ال�ذي يدعو إىل هذا االعتامد هو
العجز الدائم يف امليزانية السنوية ،واالنخفاض املستمر يف النمو االقتصادي للدولة ،وهو عجز
التحسن املط�رد يف األعوام الثالثة املاضية ،وبمعدل
يب�دو أنه أصبح ش�به ثابت ،وغري آخذ يف
ّ
48
نم�و  1.58يف النات�ج املحيل ،بد ًءا من س�نة 1961م وص�ولاً إىل 2017م  .مل يكن العجز يف
امليزاني�ات الت�ي اعتمده�ا الربملان يف تل�ك السنوات ّ
أقل م�ن  ،% 41.9ووص�ل يف هذ العام
2019م إىل  % 44.2م�ن أص�ل مبل�غ ق�دره  340.1مليون دوالر ،الذي ُي َع�دّ املبلغ اإلمجايل
مليزاني�ة الدولة ،وتبقى ه�ذه امليزانية -رغم أهنا األعىل أو األكثر م�ن بني ميزانيات احلكومات
الصومالي�ة السابق�ة ابت�دا ًء م�ن مؤمت�ر عرت�ه يف جيب�ويت 2000مّ -
أقل م�ن امليزاني�ة السنوية
لصوماالند (أرض الصومال) التابعة جلمهورية الصومال.49
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� - 3صراع �إقليمي نازف
ينتج التوتر اإلقليمي النازف عن عدم وجود حدود معرتف هبا ومتفق عليها بني الصومال
والدول املجاورة .وقد مثّل هذا برميل بارود ينتظر عو َد ثِقاب لالشتعال واالنفجار .وتحُ ِ
اجج
ور ِس�مت يف وقت
الصوم�ال ب�أن احلدود ُو ِضعت يف غي�اب الطرف الصومايل املعني باألمرُ ،
مل تك�ن اإلرادة الصومالية ح�رة ومستقلة ،وأهنا تفصل بني أعض�اء األرس والعوائل الواحدة،
ومتن�ع العبور املتعاكس ،وأنّه ُمنِحت تلك األرايض الصومالي�ة امللحقة بـدولتي كينيا وإثيوبيا
ً
وحفاظا عىل التوازن اإلسرتاتيجي بني
نكاي ًة بالصوماليني؛ ملواجهتهم الرشسة ضد االستعامر،
فإن الصوماليني هلم جتربة يف احلكم املشرتك يف ّ
الصومال ودول اإلقليم .وإضافة إىل ذلكّ ،
ظل
ج�زء من فرتة احلكم الربيط�اين واإليطايل ،وإن احلدود بني الصوم�ال اإليطايل وإثيوبيا ُت ِركت
تعمد
مفتوحة من دون التوصل إىل اتّفاق حمدّ د بني الطرفني .ويعتقد الصوماليون أن االستعامر ّ
ترك احلدود من دون حل ،أو إعطاء األرض هلاتني الدولتني هبدف تفتيت نسيج الوحدة القومية
للصوماليني .50ومع أن الدس�تور األصيل (دستور )1960يؤكد عدم قانونية احلرب بوصفها
وسيلة ّ
حلل املنازعات 51إال أن الصومال كانت تعمل باستمرار عىل دعم اجلبهات ،ودفع حقّ
تقري�ر املصري ،ومساعدة الصوماليين عىل حتقيق طموحاهتم القومية ،وذلك بالطرق املختلفة،
وأصبحت بسبب ذلك هي الوحيدة من بني دول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية (االحتاد
حاليا) التي حتفظت عىل قبول احلدود االستعامرية ،كام هي يف عام  ،1963وذلك يف
اإلفريقي ًّ
أثناء توقيع ميثاق املنظمة.52

التزمت الصومال بالعمل عىل مبدأ وحدة األرايض الصومالية بالطرق القانونية والسلمية،
ودفع�ت كبقي�ة الش�عوب ثم�ن االس�تقالل وح�قّ تقري�ر املصير ،وجعلت وح�دة األرايض
ثم تعاملت
الصومالية دعامة أساس�ية من دعائم السياس�ة اخلارجية حلكوماهتا املتعاقبة ،ومن ّ
تل�ك احلكوم�ات بطرق خمتلفة جتاه هذا التحدّ ي القائم منذ االس�تقالل وحت�ى اهنيار الدولة،
وأصبح التوتر الدبلومايس املستنزف أو احلرب املشتعلة واملناوشات يف احلدود السمة السائدة
يف العالقة بينها وبني دول اجلوار .ويف هذ اإلطار و ّقعت دولتا كينيا وإثيوبيا عام  1963اتّفاقية
الدفاع املشرتك بينهام؛ للتعاون ضد مطالبة الصومال بنزع اإلقليم الرشقي من كينيا والصومال
الغ�ريب من إثيوبي�ا .53وليس هناك من بني احلكومات الصومالية املتعاقبة منذ االس�تقالل َمن
نجح يف حلحلته باستثناء فرتة حمدودة استطاع هبا رئيس الوزراء حممد إبراهيم عقال (-1967
 )1969االتّف�اق م�ع الدولتني عىل هتدئة املوقف ،وختفيف ح�دة التوتر الدائم ،ووقف الدعم
للجبه�ات املقاتل�ة ض�دّ تلك احلكوم�ات ،واحترام س�يادهتام الوطنية ،وص�ادق الربملان عىل
االتّفاق 54قبل سنتني من االنقالب حتديدً ا ،وكانت لذلك صلة مبارشة باالنقالب.

ُع�دَّ قادة حكم العسك�ر ()1991-1969م ّ
خط التهدئة الذي تبنت�ه احلكومة املنقلبة ر ّدة
ً
ملحوظا يف االلتزام بالدعائم التي كانت السياس�ة اخلارجية للدولة
وتراجعا
يف اخلط القومي،
ً
ثم أصبحت فرتة حكمه هي األكثر اس�تنزا ًفا .واعتم�د احلكم العسكري
س�ائرة وفقها ،وم�ن ّ
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ّ
املس�لحة ،وبدأ يعمل عىل اس�تعادة اإلقليمني
هنجا ثور ًّيا لدعم اجلبهات السياس�ية والفصائل
ً
55
طبيعيا من تصاع�د التوتر اإلقليمي
م�ن دول اجل�وار ،وكذلك االس�تعداد للحرب الناجت�ة
ًّ
املتنامي .واس�تطاعت الصومال خالل أقل من 10س�نوات من حكم العس�كر أن تكون من
وخصص�ت  % 80م�ن ميزانية الدولة
بين ال�دول الثالث األقوى عس�كر ًّيا يف ق�ارة إفريقيا،
ّ
56
واتساعا عام 1978-1977م ،وهي اجلبهة
توترا
ً
للجيش  ،ودخلت حر ًبا مع اجلبهة األكثر ً
واس�تمرت تلك احلرب  7أشهر متوالية ،واستطاعت من خالل جيوشها
الغربية أو اإلثيوبية،
ّ
حتقي�ق مكاس�ب حربية يف ميادي�ن املعركة مع اخلس�ارة املروعة يف احل�رب ،وحترير  % 90من
اإلقليم الغريب 57،قبل االنسحاب املفاجئ منه.
حتول�ت واجهات الرصاع النازف إىل وج�ه آخر بعد هناية تلك احلرب ،ودخلت الدول يف
ّ
مستقرة بقدر ما كان
دعم اجلبهات املس�لحة ،وإيواء الفصائل السياس�ية بينهام ،ومل تعد احلدود
ّ
اهلدوء احلذر يس�ودها ،وهو الدعم الذي أ ّدى بالنسبة إىل الصومال إىل اهنيار الدولة بالكامل،
وإىل تغيير احلك�م يف إثيوبيا ،ومل تعد الصومال قادرة عىل إدارة هزيمة جيش�ها ،وبس�بب ذلك
ح�دث انقلاب غير ناج�ح يف أبري�ل 1978م 58،ال�ذي قاده بع�ض ضباط اجلي�ش املنهزم،
وصعب عليهم حتمل العبء املايل والسيايس املتزايد والناتج من الرصاع من استنزاف احلدود،
واس�تيعاب السيولة البرشية املهاجرة من إثيوبيا إىل الصومال ،وتأمني احلدود ،وصدّ اجلبهات
الت�ي تعبر قواهتا من احلدود ،وتتخذ م�ن داخل األرايض اإلثيوبية نقاط حت�رك ثابتة ،ومن َث ّم
دخل النظام يف مرحلة ّ
التفكك الداخيل ،وبدأت خريطة السياسة يف التآكل قبل اهنياره الكامل
ع�ام 1991م .بعد ذل�ك أصبحت احلدود مفتوحة م�ن جانبي إثيوبيا وكيني�ا ،وكانت قواهتام
تعبر م�ن دون أي رقيب ،وبدأت جتت�اح املدن ،وتالحق العنارص واملجموعات املس�تهدفة يف
عم�ق احليز اجلغرايف للصوم�ال ،وحتديدً ا يف األع�وام  ،1996و 1999و2006م 59،وتدعم
كذلك اجلبهات املس�لحةّ ،
وتغذي الرصاعات الداخلية بني الفصائل ،وقد س�عت إىل تأسيس
كيان�ات إقليمي�ة هشّ �ة ،وإىل حتقي�ق الفيدرالي�ة ،لتأمين اس�تقرارمها الداخلي ،وإهن�اء التوتر
اإلقليم�ي املس�تنزف إىل األبد ،وحتصني س�يادهتام الوطنية ،وللدولتين يف األرايض الصومالية
حالي�ا قوات متمركزة يف املدن الواقعة جنوب الصومال وغربه ،وتعمل بعض هذه القوات يف
ًّ
ً
مشرتكا بني
أمنيا
ا
هاجس
متثل
احلدود
تزال
وال
السالم.
حفظ
يف
العاملة
اإلفريقية
القوات
إطار
ً
ًّ
الدول الثالث التي تشترك هبا؛ لكوهنا غري متفقة فيام بينها من جهة ،ويعربها  2000صومايل
يوميا من وإىل كينيا وإثيوبيا.60
ًّ

خاتمة
ُتعدّ التحديات املذكورة هي الرئيس�ة واألكثر أمهية م�ن بني التحديات األخرى يف البالد،
ويمثّل االنكش�اف اإلسرتاتيجي الناجم عن سقوط الدولة العثامنية يف القرن املايض ،وكذلك
الفقر ،واجلهل ،وتأخر املدرسة الدينية يف التوليف بني مطالب الدولة احلديثة من سمو القانون
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واحلكم الرشيد ،ومبدأ فصل السلطات ،ومسألة تداول السلطة -ومقاصد الرشيعة ،والسياسة
ٍ
حتديات أخرى إضافية.
الرشعية يف اإلسالم-

وتتميز التحديات اخلمس�ة التي تش�مل حتديات ما قبل االستقالل وما بعده ( )3+2حمور
مؤثر
التحديات الش�مولية القائمة يف البالد ،وهذه التحدي�ات بعضها مرتبط بعض ،وبعضها ٌ
يف بعض ،وال تزال موجودة يف املحك ،كام هي تقري ًبا ،حتى بعد  60سنة من االستقالل ،وقد
هنائي هلا.
عجزت مجيع احلكومات الوطنية املتعاقبة عن إجياد حل مؤ ّقت أو ّ
ّ
تش�كل املصدر الرئيسي ألزمة (الالدول�ة) الفاعلة
ويمك�ن الق�ول :إن تل�ك التحدّ يات
ّ
ً
تش�كل سب ًبا مبارشا يف مس�ار الرتاجع امللحوظ ،ووقوع الصومال يف
واملس�تمرة منذ عقود ،أو
نموا وش�فافية ...ويف الوقت ذاته
وفقرا
وخطرا ،أو األقل ًّ
ً
ص�دارة قوائم الدول األكثر فس�ا ًدا ً
م�ن االهنيار الكامل يف مؤسس�اهتا الوطنية ،بعد
أوص�ل ه�ذا الوض�ع الدول�ة إىل مرحلة
ثالثني س�نة من نش�أهتا ،وأ ّدى إىل حدوث ثالثة انقالبات متوالية يف ّ
أقل من عرشين س�نة من
االس�تقالل ()1978 ،1971 ،1961م ،وإىل إعالن شطر واحد من الشطرين األساسيني
ع�ام 1992م االنفصال األحادي عن الصوم�ال ،فضلاً عن إظهار األجزاء األخرى التي تقع
حالي�ا يف الدول املج�اورة ارتياحها يف البقاء هناك ،فضلاً عن جيبويت التي جرى فيها اس�تفتاء
ًّ
عام 1958م وعام 1969م للتصويت عىل االستمرار يف االرتباط حتت الوصاية الفرنسية ،أو
ّ
املس�تقل ،وكانت نتيج�ة التصويت ملصلحة األول
االنضامم إىل الصومال املتو ّقع اس�تقالله أو
ضد األخري ،وقد استقلت عن فرنسا عام 1977م.
احلقيق�ي أمام بناء دولة
و يش�كل التحدّ ي�ان املذكوران يف فرتة ما قبل االس�تقالل التحدّ ي
ّ
يتصال�ح فيها التاريخ مع اجلغرافيا السياس�ة ،وتتوافق فيها معطيات السياس�ة الدولية احلديثة
م�ع األحالم القومية واحلقائق الديموغرافية ،بينام تش�كل التحدي�ات الثالثة املذكورة يف فرتة
احلقيق�ي أمام تثبي�ت أركان الدول�ة ،وحتقيق التنمية املس�تدامة،
م�ا بعد االس�تقالل التح�دّ ي
ّ
واالستقرار السيايس املطمئن للجميع ،سواء عىل املستوى البعيد أم القريب ،وال يمكن جتاوز
تلك التحديات إال بمراجعة حقيقية للحقائق التي ُبنِي عليها قرار الوحدة القومية ،ومس�اعي
حتقيق وحدة األرايض الصومالية بصورة مجاعية ،وقد بدأت تركيا إبداء حسن التجاوب يف هذ
مش�جعة نحو مس�اعدة األطراف الصومالية الرئيسة يف هذ املجال،
اإلطار ،واختذت خطوات ّ
يف حالة وجود رغبة حقيقية ومتنامية.
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