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 ألانهار وألامن القومي الصومالي

 د. محمد إبراهيم عبدي

 أطخاذ بالجامعت الىهىُت الـىمالُت وحامعت ملدٌؼى

 ثوطئة:

في ػهسي فبراًس ومازض  -على وحه الخـىؾ في خىق نهس ػبُلى لـىمالُىن عمىما واإلالُمىن منهم اإلاىاهىىن ا ىعاو

 رمى هس إلى خالت لم ًـل إليهابعد أن وؿل الن ر مً هىعها مىر علىد,دلم جدأشمت حفاف خاد وشح في اإلاُاه  -اإلااكُين 

عخمد عليها ٌللمصازع التي  السي اإلاىث عوؼا هاهًُ عً الحدًث عً مُاه  علىد, وحعسكذ خُاة اإلاىاهىين واإلاىاش ي بسوس 

في ًل الخغيراث اإلاىازُت وجلازب الفتراث الصمىُت إلاىحاث الجفاف والفُلاهاث  -أههومً اإلامىً   .ألامً الغرائي الـىمالي

ل الجازي وطالذ اإلاُاه في مجسي النهس أن جخعسق مىولت النهس  -اإلاخىسزة  مً هىع  لخوس بعد جدظً الىكع مع مولع أبٍس

ولم ؿمواز في السبُع أو الخٍسف اللادم, الفُلاهاث في مىطم ألا مسخلف هى زوس  هلاذ الؼعب مً حدًد ل هراز فير ؤلا ٍو

مما ًجعل اإلاىاهً الـىمالي ٌعِؽ بين واززتي الـىمالي مً الغسق بعد واد ًفنى مً ػدة الجفاف في اإلاىطم اإلااض ي, 

 الجفاف والفُلاث.

ومع زوىزة الىكع وخظاطُت الللُت فلد وان دوز الحيىمت الـىمالُت في ألاشمت باهخا هما وان حغوُت ؤلاعالم 

 في الىهً العسبي  عالم العاإلاُت أشمت اإلاُاهففي الىكذ الري وظمع في وطائل ؤلا  ,كعُفت وطودُت ـىمالي للللُتال

سُت والظُاطُت واللاهىهُت  ىبيُوشزم كلُت طد النهلت ؤلاز وزأزيره على اإلاـالح اإلاائُت  ,لنهس الىُلوجىاٌو ألابعاد الخاٍز

ت, الاطتراجُجُت  لللُت ألانهاز الـىمالُت التي جيبع مً الهلبت الازُىبُت أو جىاٌو إعالمي س ال وظمع ذهفئهىا اإلاـٍس

  وزاؿت نهس ػبُلى الري هلبذ مُاهه في الىكذ الحالي ووؿل إلى خالت لم ًـل إليها مىر علىد. الؼسكُت

ت التي جمع ألامً اللىمي الـىمالي,  س إللاء اللىء على جلً الللُت اإلاـيًر مً واهوالكا مً جلً ألازكُت ًداٌو الخلٍس

ومىكف الحيىمت الـىمالُت , اإلاائي وألامً الغرائي الـىمالي في ألامًالدوز الحُىي لنهسي ػبُلى وحىبا  زالٌ إبساش 

ت مً الوسف ؤلاوالخوىاث ألاخادًت الجوحعاملها مع اإلالف   ومىكع ألانهاز اإلاؼترهت في الاطتراجُجُت ؤلازُىبُت ,ُىبيزاٍز

  أمام الؼعب الـىمالي إلاىاحهت جلً اإلاعللت.اإلاخاخت الحالُت, وما هي الخُازاث 

 مفهوم ألامن القوميي -أوال

ً على هواق واطع زالٌ هطخسداماحسي ا خدًثا مـولحٌعخبر مفهىم ألامً اللىمي  فاجه , و اللسن العؼٍس مً حعٍس

فهى  لِع فلى . (1)دة : كدزة الدولت على خماًت أزاكيها ومىازدها ومـالحها مً التهدًداث الخازحُت والدازلُتًعدال

ُف حمُع عىاؿس اللىة التي جمخلىها ألامت ,اطخسدام الجِؽ وإهما ًخعدي لرلً  لخدمت ألاهداف بعُدة إذ ًخولب جًى

عخبر (2)اإلادي بت بـ "ألامً  اللىمي" وحعسف أًلا بأنها خظاب. َو ألاهداف  "الاطتراجُجُت" مً اإلاـوداث ذاث الـلت اللٍس
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واإلافاهُم واإلاىازد كمً خدود ملبىلت للمساهسة لخلم هخائج ذاث مصاًا أفلل مما وان ًمىً أن جيىن علُه ألامىز لى 

 .(3)جسهذ للمـادفت أو جدذ أًدي أهساف أزسي 

, فهىان مً اللىمي لبلد ما, حؼيل في مجمىعها خدود ألا ألامىُت في اإلاجاالث اإلاسخلفتوألامً اللىمي مجمىعت مً الفسوع 

الخازجي.  ألامًالدازلي و ألامً, وهىان اإلاائي ألامًالغرائي و ألامًالاحخماعي و ألامًالظُاس ي و ألامًألامً العظىسي و

ت في وبدىم الىٌام العالمي الجدًد والعىل اللىة التي لم حعد عىاؿس وأبسشها اللىمي مً مفهىم ألا ت حسث جدىالث حرٍز

 واعخماد اإلاعلىماث.والخعلُم كخـادي و الاالظُاطت والخىىىلىحُا  وإهما حؼملهما واهذ, فلى جسجبى بالعامل العظىسي 

 الدور الحيوي لنهري جوبا وشبييلى -ثانيا

ظيران في اججاه الؼسق وحىىب الؼسق ًيبع ول مً نهسي حىبا وػبُلى مً  دزل نهس اإلاسجفعاث الازُىبُت الؼسكُت, َو , ٍو

( ً يخهي في مىولت حىب ٍو مس النهس  (Goobweynحىبا مً الـىماٌ مدًىت دولى  ٍو خُث ًـب في اإلادُى الهىدي, ٍو

 مدافٌاث حدو  وحىبا الىطوى وحىبا الظفلى,

يخهى باألخساغ واإلاظدىلعاث التي ًىبظى بها بمداذاة طاخل في إزُىبُا ( Agissoمىولت أحِظى ) مًفُيبع نهس ػبُلى أما  ٍو

ت الـىماٌ مً مىولت زالٌ مظيرجه و  .ي في الـىماٌداإلادُى الهى دزل أزاض ي حمهٍى ًمس ؤلاكلُم الـىمالي في إزُىبُا ٍو

بلغ هىله خىالى  و  ,الـىمالُت ( bur-dhiinleحبل بسهُىلى )  هم دازل 811هم دازل إزُىبُا,  و711هم , منها 1511ٍو

 ران وػبُلى الىطوى وػبُلى الظفلى.هيالصزاعُت في البالد وهي دافٌاث زالر مً أهم اإلاٍمس حمهىزٍت الـىماٌ, و 

مثل نهس ػبُلى مع نهس حىبا أهبر مـدز للمُاه على طوذ ألاز   ً مً 91وجأحي أهثر مً  , ض ي الـىمالُتاٍو % مً مُاه النهٍس

ً في الؼسب والسي والاطخسداماث اإلاخعددة  ,(4)اإلاسجفعاث ؤلازُىبُت عخمد الظيان في الجىىب الـىمالي على مُاه النهٍس َو

ع الصزاعُت , لها الحبىب والفىاهه والخلسواث طىاء لالطتهالن اإلادلى  الىبيرة التي جيخجذاث ؤلاهخاج وحعخمد هرلً اإلاؼاَز

جماما هما هى الحاٌ في شزاعت اإلاىش الـىمالي الري ٌعد اإلاىخج الصزاعي ألاٌو الري جـدزه  عليهما أوالخـدًس للخازج

مثل   .للبالد أهبر مـدز للعملت الـعبت -مع الثروة الحُىاهُت  -الـىماٌ للخازج ٍو

  .وارثباطها باألمن القومي الصوماليمزمة ألا ثطور  -ثالثا

سُا بـىزة عامتللد وان مً الوبُعي أن جلسب الـىماٌ مىحاث حفاف مخىسة على فتراث  وهٌسا ألن , مسخلفت جاٍز

الانهاز ججسي في الجىىب فلى فئن الغالبُت مً طيان الـىماٌ مً السعاة في وطى البالد وفي ػمالها وػسكها لم جىً 

مىـىب نهس  ووان .واإلاُاه الجىفُتفي مىطمي السبُع والخٍسف  مُاه الامواز إنها حعِؽ على بل  حعخمد على مُاه ألانهاز 

اهه وجلل مُاهه  -فيراًس-)ًىاًسوبداًت السبُع ادة في مىطم الؼخاء ػبُلى ًىسفم بـىزة هبيرة في الع لعف حٍس مازض(  ٍو

 .ى الجىىبدولما اججه ه

خأزس نهس ػبُلى باألشمت أهثر مً حىبا بظب الوبُع  ًٍو , فنهس حىبا ًخمخع بلـس اإلاظافت التي ت الهُدزولىحُت اإلاسخلفت للنهٍس

اههفي مُاهه وظبت الخبسس ًلوعها ملازهت بؼبُلى, وكلت  خُث ًىددز مً اإلاسجفعاث ألازُىبُت مباػسة كبل  ,, وطسعت حٍس

له هدى ألازاض ي الـىمالُت, على عىع ػبُلى   مً اإلاىولت ألاهٌى الري أن ٌؼم هٍس
ً
ًجسي في أزاض ي طهلُت بدءا

لت. زخلخهختي نهاًخه في الـىماٌ, وجدبسس همُت هبيرة مً مُاهه زالٌ  الـىمالُت في إزُىبُا  الوٍى
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د اإلاؼيلت حعلُدا أن  عِؽ ٌكمً الدٌو التي الـىماٌ  َعدهلف اإلاُاه, و أشمت مً  في ألاؿلواهذ حعاوي  البالدومما ًٍص

ا مً اإلاُاه مخىطى جدذ الحد ألامان اإلاائي, فبِىما ًـل ػعبها  وان هـِب الفسد  عاإلاُا 3م1111هـِب الفسد طىٍى

خىكع أن ٌظخمس جىاكف اإلاُاه لُـل هـِب الفسد ما بين , 3م 981م خىالى 1991الـىمالي عام  ا في  3م324 – 223ٍو طىٍى

 .(5)م2151عام 

مواز في اإلاىطم كلت ألا ظبب ألاشمت مؤزسا ب وجفاكمذ ,في ػهس فبراًس اإلااض ي وكد بدأث بىادز الىلف الؼدًد للمُاه جٌهس 

ت في مىطم الجفاف  اإلااض ي عمىما في البالد وهلىب نهس ػبُلى اإلاـدز السئِس ي الري جخجمع خىله اإلاجمىعاث السعٍى

 .ً  خين ال ًبلى أي مـدز آزس للمُاه غير النهٍس

طد حىدي الري أعلً عً إفخخاخه زئِع ؤلاكلُم الـىمالي في إزُىبُا عبدي مدمد وحعىد واززت النهس لعدة عىامل أهمها: 

ده ؤلاذاعي الري جىاولخه وطائ الاكوساباث اإلاىازُت الىاحمت مً ل الاعالم  في الؼهس اإلااض ي بالكافت إلى عمس في جـٍس

ادة الىمى الظياوي -التي واهذ تهول -الاخخباض الحسازي التي أدث إلى جىاكف همُت ألامواز هدُجت الخغير اإلاىاخي   مع ٍش

زُىبي إال أهه جخىفس أي معلىماث عً طد حىدي ؤلا وزغم أهه ال   وازجفاع معدٌ اطتهالن اإلاُاه في الاطخسداماث اإلاخعددة.

, باألمً اللىمي الـىمالي, ألامس الري ًسجبى ف همُت اإلاُاه في مجسي نهس ػبُلىفي جىاك اهبير  اأن له دوز  مً اإلاؤهد

 ألامً الغرائي.ألامً اإلاائي و وزـىؿا في فسعين مً أهم فسوعه وهما: 

لألمم اإلاخددة )الفاو( فئن ألامً الغرائي هى : " جىفير الغراء لجمُع أفساد غرًت والصزاعت وخظب حعٍسف مىٌمت ألا  

مت ووؼوت " . ومع  (6)اإلاجخمع بالىمُت والىىعُت الالشمخين للىفاء باخخُاحاتهم بـىزة مظخمسة مً أحل خُاة صحُت كٍى

جأمين خاحت الظيان مً الغراء إال  أن الدولت الـىمالُت هغيرها مً دٌو العالم الثالث لم جلترب ختى في أوج كىتها إلى

, وأي هلف في همُت اإلاُاه ًمثل واززت خلُلُت على الغراء الـىمالي طلتأن مىولت خىق نهسي حىبا وػِبلى جمثالن 

 زوس ومً زم ًـبذ الظيان 
ً
 هبير  ا

ً
 .مً اللىمي الـىماليعلى ألا  ا

 
 
 .ثيوبيية ثجاه ألانهار املشتركةالاسراثيجية إلا -رابعا

با زُىبي عً أهم مأهه طئل مفىس إًلاٌ  سوي أن الامبراهىز هُالطُالس ى  اإلااء...فلاٌ: اإلااء ... للخازج, ا جـدزه إزٍُى ٍو

ت  بخجفُف مىابع مصاع اإلاىش الـىماليالـىماٌ وإزُىبُا بين م 1964هدد إبان الحسب  الري ًمثل مً أهم الظلع الخجاٍز

  .عبر حجص اإلاُاة في نهسي حىبا وػبُلى للـىماٌ الاطتراجُجُت

وفي ًل خالت الـساع بين البلدًً وعدم وحىد أًت اجفاكُت بُنهما لخلاطم اإلاُاه وجىٌُم ػئىن  ,الىىاًاجلً كا مً اهوالو 

 ً في اللُادة ؤلازُىبُت في اإلاساخل اإلاسخلفت جلع هـب عُىيها على اطخغالٌ ألانهاز التي جيبع مً مسجفعاتها  واهذ -النهٍس

أدواث أهم باعخبازها أخد  حيرانها بالدزحت ألاولىلزلاع وىزكت طُاطُت اطتراجُجُت الؼماٌ والؼسق بهدف اطخسدامها 

ولىً خالت الـساع معدٌ الجىع لدي مىاهىيها بدزحت أكل,  وشٍادة اإلاظاخاث الصزاعُت وزفم, الـساع مع الجيران 

ت مً حهت -ومع حيرانها  ,التي عاػتها الدولت ؤلازُىبُت الحدًثت مع اإلايىهاث الدازلُت التي كمتها في الحلبت الاطخعماٍز

 العلباثذ مً أهثر واه -والاطدثمازاث الخازحُت  غُاب الاطخلساز بالكافت إلى  ,مً هاخُت أزسي  -ومً بُنها الـىماٌ 

 .مسوواتهاالتي خالذ دون جىفُر 
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ًلخدلُم جلً الومىخاث لها وحدث إزُىبُا اإلاىار ألامثل  ها على الاطخلساز دـىلب على أزق الىاكع زالٌ العلدًً ألازيًر

 ,الاهفخاح , واهتهاج طُاطتالخجساي على طدة الحىم في البالدوذلً بعد وؿٌى الخدالف الجدًد بلُادة  ,الدازلي اليظبي

, وعبر وجسفُف الحىم اإلاسهصي عبر الىٌام الفُدزالي الري أعوي حصءا مً الـالخُاث لللىمُاث ليي جدىم بىفظها

هاء الـساع مع الـىماٌ ت, واهم1993عام ؤلازجسي بئحساء الاطخفخاء الري أفسش الاطخلالٌ  الخسلف مً العبئ ألازجسي عليها

ت جللائُا  وزىق الـىمالُين الحسب ألاهلُت اإلافخىخت التي ال جصاٌ هيرانها مؼخعلت في أحصاء مً بانهُاز الدولت اإلاسهٍص

 ناولم جمثل الحسب , هما ال جصاٌ الاهلظام الري فسكخه الحسب أمسا واكعا ٌعاوي الىهً ؿعىباث حظُمت لخجاوشه.الىهً

ا مزاكته لخانال عبئا  -م ( 2119-2116) طالمُت في الـىماٌ ومع اجداد اإلاداهم ؤلا  (م2111-1998 )ا إزُىبُا مع إزجٍس

 
ً
ت فياطخال على و  ,على اطخلسازها هبيرا ع الخىمٍى الحسبان  دة الصمىُت اللـيرة التي اطخمسثبظب اإلاوذلً  ها,مساز اإلاؼاَز

ت والاكخـادًت الىبيرة التي خـلتها مً الىالًاث اإلاخددة والغسب زاللها مً حهت,   .زسي مً حهت أ واإلاظاعداث العظىٍس

  1112وؿل إلى ع مسجفخدلُم معدٌ همى اكخـادي الري هُأ لطخلساز الا وهدُجت 
ً
ا وجدفم الاطخدثمازاث الخازحُت  ,(7)طىٍى

ت مسهصهاىاوي على اطخغالٌ جلٍزهصث إزُىبُا ملع ش  ,الحدًثت الدولتوؼاء ألٌو مسة مىر إ ؤلاكلُمي  ً الٌسوف وجلٍى

في اإلاىاهم نهاز الدازلُت رة ومخىطوت في ألافبدأث ببىاء طدود ؿغي ,نهازعبر اطخغالٌ ألاالظُاس ي والاكخـادي 

ألامس الري زلم زالفاث طُاطُت واطعت  م,2111مىر على نهس الىُل زم أهللذ مؼسوع طد النهلت العمالق  ,اإلاظخلسة

  بُنها وبين ول مً الظىدان ومـس
ً
  .الخلا

ً اإلااكُت مً بفلل جلً الظدود اطخواعذ إزُو  مُجاواث إلى  361ىبُا زفع اهخاحها الىهسبائي زالٌ الظىىاث العؼٍس

 ,الظىدان وحُبىحي وهُيُادٌو الجىاز  وهي: م, وجـدز خالُا الفائم الىهسبائي مً خاحتها إلى 2115مُجاواث في  4211

 .(8)إلى زواهدالخـل زوىن ههسبائها  بمدطد النهلت بىاء وحظعى بعد الاهتهاء مً 

وبسالف ألانهاز الؼمالُت فلد جأزس الاهخمام ؤلازُىبي باألنهاز الؼسكُت التي ججسي هدى ألازاض ي الـىمالُت وهما نهسي حىبا 

وحىد وػبُلى وذلً لعدة عىامل مً بُنها عدم اطخلساز ؤلاكلُم الـىمالي في ػسق إزُىبُا الري ًمس به النهسان بظب 

اٌ الـىماٌ في الحسب ألاهلُت مما ًللل فسؾ الاطدثماز في الظدود وجىلُد الىهسباء , واوؼغدٌع أباباالحسواث اإلاىاوئت أل 

وبُعها لدي الجيران. ومع ذلً فلد بدأث إزُىبُا بىاء طد حىدي في مىخـف الدظعُىان زم حعثر العمل به بظب خالت 

عام الجازي وجم افخخاخه مً كبل زئِع مولع ال عدم الاطخلساز, ولىً عاد العمل به في الظىىاث ألازيرة وجم الاهتهاء مىه

يُت لدًه إال أهه ؤلاكلُم الـىمالي في ػهس مازض اإلااض ي , وزغم أهه ال جخىفس اإلاعلىماث اليافُت لظعت الظد واللدزة الخسٍص

ؤلاكساز  واخد الري مً ػأهه زُىبي مً هسفؤلا الخـسفمما ال ػً فُه زأزيره على اإلاـالح اإلاائُت الـىمالُت وزوىزة 

 , وهى ما خـل بالفعل وأدي إلى حفاف نهس ػبُلى في ػهسي فبراًس  ومازض اإلااكُين.باألمً اللىمي الـىمالي

 خظب ما هى مىضح في اطتراجُجُتها اإلاعلىت ججاه الـىماٌ التي أعدتها وشازة الخازحُت ؤلازُىبُت ووؼستها في مىكعهاو 

هىاًا في اإلادي اإلاخىطى والبعُد فئن لدي الحيىمت ؤلازُىبُت  -م2116 مىر غصوها على الـىماٌ في (9)ؤلالىترووي

 ,للحـٌى في اإلالابل على خم الاهخفاع باإلاىاوي الـىمالُتجيبع مً مسجفعاتها  الطخسدام وزكت ألانهاز الـىمالُت التي

 
ً
 خمثلت في ألانهاز اإلامباديء جبادٌ اإلاـالح واإلاىافع اإلاؼترهت بين البلدًً على  وخظب وؿفها فئن ذلً طىف ًخم بىاءا

  .ه وملاًلتهما باإلاىاوي الـىمالُتبُع اإلاُاه اإلاؼترهت والىهسباء الري ًخم جىلُد وجلـد برلً, واإلاىاوي
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ت الـىمالُ والىفىذ ؤلازُىبي ت وفي ًل أوكاع عدم الاطخلساز والاهلظام في اإلاجخمع الـىماٌ وكعف الحيىمت اإلاسهٍص

فئن وظبت جدلُم  -الىاطع في ألاوطان الظُاطُت الـىمالُت وخلىزها اللىي في اإلاؤجمساث اإلاعىُت بالؼأن الـىمالي 

 .ختى آلان الاطتراجُجُت ؤلازُىبُت ججاه الـىماٌ ما شالذ عالُت

 
 
 مسئولية من؟ القوميحماًة ألامن  -خامسا

جمع خُاة اإلاىاهىين ومً زم ألامً الغرائي للمىاهً الـىمالي فئن اإلاظئىلُت الىبري خوىزة وإذا واهذ اإلاؼيلت بهره ال

, أو مع اإلالف أنها على مظخىي الحدر في حعامل الحيىمت  ختى آلان الًبدوو  ,جلع على عاجم السئِع الـىمالي وخيىمخه

 .طُاطت أو زوت فلال عً اطتراجُجُتأن لديها 

ت التي حعني الحُاة أو فبدال مً اوؼغالها في معالجت ألاشمت وؤلاحابت عً اطخفظازاث اإلاىاهىين   خٌى كلُتهم اإلاـيًر

 اللُاداث العلُا للدولت فئنالظدود  والخىكُذ عًالاطخفظاز لولب الاجـاٌ مع الحيىمت ؤلازُىبُت اإلاىث, أو على ألاكل 

مهما وان الثمً ختى ولى أدي ذلً خالُا لى اإلاىاؿب واإلاىاكع  اإلاىدظبت ؿساعاث طُاطُت مً أحل الحفاي ع فيمنهمىه 

ت التي جمع الظُادة وألامً والظلم الاحخماعي هاإلالفاث طخسدام إلى ا لؼد جسلع ل طُاطُت جىخُىُت أوزاقاإلاـيًر

الحدًث واهخفذ الدوائس الحيىمُت فلى  في اإلاسخلت الساهىت, عملُت الاهخلاٌ الظُاس يلىظب والجرب بين الظُاطُين 

اث ألادوى عامت وجسن ألامس لبـىزة خالت الجفاف عً  هما  -الاوظاهُت هالق الىداءاث إو  ,مً الحىملمظئىلين في اإلاظخٍى

  إلى اإلاجخمع الدولي . -العادة هي 

 .خطوات عاجلة نحو الحل -سادسا

ه إن كلُت اإلاُاه كل س الري خـس  ظلموال ًمىً أن وظوهي كلُت خُاة أو مىث, ُت مـيًر اإلاىاهً خُاة للىاكع اإلاٍس

اث اإلاسخلفت ,الـىمالي في العلىد ألازيرة بين مىحاث الجفاف والفُلاهاث اللُام و  ,لرا فالبد مً الخدسن على اإلاظخٍى

 بالخوىاث آلاجُت:

  اإلاؤطظاث اإلاعىُت بالللُت دؼىُل باإلاىىهت على عاجلها وأن جبادز مظئىلُتها بأن جلىم على الحيىمت الـىمالُت

 تاللىمُ لجىتالبدال مً الاهخفاء بأو اإلاجلع اللىمي للمُاه للجىت اللىمُت للمُاه ومنها على طبُل اإلاثاٌ حؼىُل ا

بمعالجت آزاز اليىازر وال نهخم بالىكاًت منها وبمعالجت ألاطباب التي جؤدي إلى لإلغازت, فال ًيبغي أن هىخفي 

وؼغالها أوكاعها وابظىء عً مظئىلُتها اللىمُت الحيىمت جلاعع هما ال ًمىً أن ًيىن مبرز  اليىازر مظبلا.

والاخخجاج على الخوىاث ألاخادًت التي لحسب الدائسة في الجبهت الدازلُت, وعليها الاجـاٌ بالحيىمت ؤلازُىبُت با

 جخسرها في خم ألانهاز اإلاؼترهت.

 ً ه اإلالف, ففي ًل غُاب الدولت الـىمالُت جلع على عاجم اللُاداث ججاخدمل اإلاجخمع اإلادوي مظئىلُخه أن

بني , فىما اطخواع اإلاجخمع الـىمالي في غُاب الدولت اإلاجخمعُت مظئىلُت مصدحت أن ٌعخمد على هفظه ٍو
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فظه لللُام بدوز الدولت وجدمل معالجت ألبىائه فئن علُه أن ًيهئ لى جىفس الخدماث اإلاسخلفت اإلاؤطظاث التي

ت خين حعجص الدولت الـىمالُت اللل , والبد مً بىاء طدود وزصاهاث حدًدة عً اللُام بمظئىلُتهااًا اإلاـيًر

ً اإلاُاه الفائلت في ل ػعبي لخسٍص ًخم حجص في مىطم الجفاف وخين مىطم الفُلاهاث لالطخفادة منها  بخمٍى

 اإلاُاه في الخصهاث ؤلازُىبُت.

  الالشمت ث والىدواث اوالدزاطوإعداد البدىر  بدوزها في الاهخمام بالللُت, الجامعاث واإلاساهص البدثُت أن جلىم

 .السأي العام الـىمالي ومؼازهت ذلً معهخائجها  وؼس , و لها

  ,ت التي جمع ألامً اللىمي الـىمالي ومً على ؤلاعالم الـىمالي أن ًأزر دوزه الىهني  في زدمت الللاًا اإلاـيًر

 ,وجلع هـب عُيُه اإلاساهس التي جداؿسه مً ول ؿىبكلُت ألانهاز بـىزة جسفع وعي اإلاىاهً الـىمالي  بُنها

 مً الاوؼغاٌ في لعبت جـفُت الحظاباث بين ألاهساف الظُاطُت اإلاسخلفت التي 
ً
وتهدد وحىده في اإلاىولت, بدال

ـىمالُت لخخدمل مظئىلُتها أمام لعام والحيىمت الاالسأي وأن ًىحه حؼغل اإلاىاهىين في كلاًا هامؼُت, 

 اإلاىاهىين.

 والحد مً ؤلاهداز  والاطساف والاطخغالٌ ألامثل للمُاه دمالث جىعُت للمجخمع خٌى اطخسداماث اإلاُاهاللُام ب. 

 
ً
زالء مىاكعىا وإزالٌ العلىد الثالزت اإلااكُت,  حسوب ألاهلُتًبدو أهىا هدفع زمىا باهٌا حساء اوؼغالىا بال وأزيرا

أًدًىا مً أوزاق اللعبت ) إن وحدث(  فيهلاذ ما جبلى فهل هفُم ل  ,في الـساع ؤلاكلُمي اإلادخدم مىر كسونالحظاطت 

 .أم وظخمس  في الظير في اإلاخاهاث التي أوؿلخىا إلى ما هدً فُه؟في معسهت الىحىد التي ججسي في اإلاىولت 

 الهوامش

  http://www.beirutme.comمي في الىٌام الظُاس ي الحدًث,مسهص بيروث لدزاطاث الؼم ألاوطى.( حاطم مدمد: مفهىم ألامً اللى 1)

 .16( هازي آز. ًازغس, الاطتراجُجُت ومدترفى ألامً اللىمي, جسحمت : زاجح مدسش علي, مسهص الامازاث للبدىر والدزاطاث الاطتراجُجُت, ؾ 2)

 هفع اإلاسحع والـفدت. (3)

(4 )FAO, Report , Irrigation in Africa in figures – AQUASTAT Survey 2005, Somalia,p.3 

ت,  -د. زمصي طالمت, مؼيلت اإلاُاه في الىهً العسبي (5) ت, ميؼأة اإلاعازف بالطىىدٍز  .13-12م, ؾ 2111اخخماالث الـساع والدظٍى

ه وفُم بسكاوي, ألامً 6) , اإلاىٌمت العسبُت للخىمُت 374أشمت الحاكس ومعللت اإلاظخلبل, ألامً والحُاة, العدد  -الغرائي العسبي( د. هٍص

 .1الصزاعُت , ؾ

(7 )ETHIOPIAN INVETSMENT COMMISSION, Information Center, Investment Guide 2014. http://www.investethiopia.gov.et/ 

http://www.beirutme.com/
http://www.investethiopia.gov.et/
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) 8)  HE Dr. Tedros Adhanom, Minister of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, African Programme – 

meting transcript, 23 Oct. 2015, CHATHAM HOUSE (The Royal Institute of International Affairs) London. 

 (9)  The federal Democratic Republic of Ethiopia, foreign Affairs and National Security policy and strategy. Ethiopia's policy 

towards Somalia. . www.mfa.gov.et 
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