
سلسة مقاالت : الصراع القب., -, الصومال (1) 

أوال : ا<=رب اال;لية   

بدأت ا5.رب األGلية فعليا ?< عام 1991م ?< الصومال ، ب7ن ا34.5ات املس/.ة ال*(  إستطاعت 

إسقاط النظام لتتطور bعدGا إa< صراعات فبلية صفر[ة  ، ولك3Zا Yانت نWيجة تراكمات ما اقPQفھ النظام 

من جرائم ?< حق شعبھ منذ Gز[مة حرب 1977م .  و3Zkاية ا5.رب الصومالية االثيوkية (1978-1977) 

وال*( �عد ضرkة قاصمة للكيان الصوماa< ، بدأت مرحلة جديدة ?< املش}د السياyz( الصوماa< يمكن أن 

�س�(  مرحلة الغليان السياyz( وإ�3يار النظام املركزى  . وش}دت ?< تلك املرحلة  ظ}ور حرYات املعارضة 

السياسية والعسكر[ة ال*( توحدت أGداف}ا ?< أمر واحد وGو إسقاط نظام الرئ�س " سياد يرى "  دون أن 

تحوى أجند�3ا حلوال جذر[ة للمشاYل ا��تلفة ال*( �عا�ى م3Zا الصومال . بدأت حروب طاحنة �شتعل ?< 

 >aوقوات املؤتمر الصوما >aب7ن وحدات ا��5ش الصوما(  انون األول 1990مY/ Pد�سم� )مقد�شوا �3اية

) لتدخل البالد bعدGا فy( دوا مة العنف  1املوحد (U.S.C K)، ال*( دقت آخر مسمار ?< �عش "سياد برى " (

والعنف املضاد . 

العوامل الGH أدت إD, اندالع ا<=رب األ;لية :  

bعد إ�3يار النظام  املركزى ?< عام 1991 م ?< الصومال اندلعت حرب أGلية وصفت بأ�3ا واحدة من 

أسوأ الصراعات الداخلية ?< القارة األفر[قية ، وقد تتعدد العوامل ال*( أدت اa< ا5.رب األGلية وم3Zا 

  : >aالتاY م}ا يتمثلGو داخ¦< وأخر خار¥<  إال ان أGما

أست©ثار الرئ�س : سياد برى بالسلطة وتب¨يھ لنظام حكم يقوم ع¦< ديكتاتور[ة ا5.زب الواحد مع 1.

إفتقاده للسيطرة ال»املة ع¦< إقليم الدولة ما bعد Gز[مة حرب 77 مع أثيوkيا ، وتجميده ألى 

�شاط سياyz( داخل البالد، أضافة إa< مصادرة ا5.ر[ات وتكميم االفواه ، واس3داف املعارض7ن 

السياسي7ن باإلعتياالت تارة وkال±�ن تارات ،مما خلق نوعا ما من اإلحتقان الشع¯( ،  بجانب 

1 فاطمة الزھراء على الشیخ احمد : السياسات االمر[كية تجاه الصومال (القاGرة : دار الفكر العر³ى 2008 م ) ط 

االوa< . ص( 143. 144)
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تب¨يھ �5طط رادي»الية Yانت كفيلة أن تحول الصومال من بلد مسلم لھ حضور وGيبة  ?< العالم 

 ( 2اإلسالمى إa< دولة اشPQاكية ت¨ت¸· مبادئ تWناقض مع  مسلمات الشعب الصوماa< املسلم (

عدم توفر املساواة ?< ا5.قوق واإلمتيازات ب7ن م»ونات ا��تمع الصوماa< و قبائلھ . ومع مطلع 2.

الثمان�نات و بداية العد التنازa< للنطام ، سيطرت مجموعة خاصة ع¦< ال¼Pة القومية حيث 

صارت متمركزة ?< إيدى فئة قليلة Yانت تتمتع باإلمتيازات املطلقة ومدعمة من قبل رجال 

السلطة العليا ومن يدور ?< فلك}م .  

ا�.سوkية ?< �عي7ن الوظائف العامة ، فقد وصل األمر إa< إعطاء األولو[ة لل�Àص ومصا5.ھ 3.

ا�5اصة بدال من الوظيفة واملصاÃ5 العامة للوطن . إذصار من دأب من يتمتعون با5.ماية ان 

يبحثوا ألنفس}م عن الوظائف املرkحة ل}م Yأن �ستخرج خطاب �عي�نھ بنفسھ ، و³غض النظر 

عن  ما إذا Yانت الوظيفة   شاغرة  ام ال  أوÇعمل ف3Æا فرد أخر لي»ون مصP7 من �شغل}ا  الطرد 

 )yÉتف >aمن منصبھ ، مما أخل مبدأ املساواة للمواطن7ن أمام القانون واملرافق العامة . إضافة ا

سوء اإلدارة حيث القائمي7ن ف3Æا ال يحملون أد�ى ش}ادات علمية أوفنية لت»ون ا�.صلة ال3Zائية  

  .( 3شلل تام ?< معظم املرافق العامة للدولة  (

انWشار الرشوة والÌQو[ر والÌQييف bسËب الضائقة اإلقتصادية ال*( عمت ?< أرجاء الصومال 4.

نWيجة ماYان عليھ النظام من حالة حرب ?< الداخل مع ا34�5ات وا�5ارج مع إثيوkيا صارت األجور 

للموظف7ن ال �سد حاجا�3م اليومية، مماحّمل Yل واحد م3Zم ال/�وء إa< وسائل أخرى Yاألخذ 

بالرشوة ،وتزو[ر األوراق الرسمية وعP7 ذلك من السلوكيات املتنافية مع مبادئ الدولة 

4الرشيدة( ).  

تفاقم التدGور الداخ¦< وإشتداد املعارك ب7ن نظام سياد برى وجماعات املعارضة الرئ�سية:  إذ 5.

صارت ا34.5ات املعارضة �شن �Ðمات ?< مناطق عدة ، ?< الشمال والوسط  وجزء م3Zا ?< 

ا�5نوب . فا34�5ات YانWت تتحصل دعما من دول أجنËية إال أ�3ا Yانت محدودة القدرات ?< بداية 

2. حرزا هللا سمیة : الحرب األھلیة فى الصومال 1991م ،  رسالة ماجستیر قدمت فى تاریخ معاصر ، كلیة العلوم اإلتسانیة واإلجتماعبة ، 

جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر 2016 م . ص : 28.

3 . محمد على حامد : الحرب األھلیة فى الصومال اسبابھا ونتائجھا (مصر، مطابع االھرام التجااریة 1992م ) ص 19. 

4 المرجع نفسھ : ص 20 . 
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األمر للتتحول ال حقا إa< ج34ات قو[ة �ستطيع أن �3زم قوات النظام الذى بدأ بدوره يضعف 

لقلة اإلم»انات من ج}ة ، و�عدد ج34ات القتال من ج}ة أخرى وتفكك التماسك الداخ¦< للقوات 

النظامية من ج}ة ثالثة 

من العوامل  كذلك قتل النظام لشعبھ ، ومع بروز ج34ات صومالية تحارب النظام لم تكن ردة 6.

فعل النظام ازاء  ما تفعلھ تلك ا34�5ات تراÓ< الشعب إذ صار يقصف مدنا بأكمل}ا تحت �Òة 

وجود متمردين مس/.7ن داخل األحياء وأزق3ا . مما ادى إa< تراكم ا�5سائر ?< صفوف الشعب 

) ال*( حدثت ?< Yل من مدن ( مقد�شو وGرج�سا ) وعدد من املدن  5الصوماa< . وا5.وادث(

األخرى قد Gزت بالفعل ضمP7 الشعب الصوماa< ، بل وYانت بمثابة إعالن أن سلطة الدولة قد 

انحرفت عن مسارGا الÖ.يح ، وع¦< ال»ل أن يدافع عن نفسھ سواء إحت�( بقبيلتھ أو 

بمجموعتھ  .  

�سي�س املؤسسة العسكر[ة وØ.ب Gو[3ا القومية والوطنية ، وتحو[ل}ا إa< حرس مصاÃ5 قيادة 7.

ا5.زب ا5.اكم . إضافة اa< سوء القيادات املدنËية والعسكر[ة bسËب التعصب القب¦< واألست©ثار 

بالسلطة والPQوة  .  

تدGور ا5.الة اإلقتصادية والشلل شبھ التام الذى أصاب املؤسسات التنمو[ة واإلنتاجية bسب 8.

سوء �سيP7 اإلدارة وسËب ا�5فاف الذى Yان يجتاح البالد من ح7ن ألخر ، وك¼Pة النفقات ال*( 

Yانت تذGب للمؤسسة العسكر[ة وال*( بدورGا قد استÌÚفت اإلقتصاد ع¦< حساب مشارÇع 

اإلنمائية األخرى ، يضاف إa< ذلك ضعف دائرة الضرائب وال*( Yانت �غطى معظم مÌ7انيات 

الدولة ، كما ان الصادرات والتجارة واج}ت صعوkات جمة ،  وتم �3م�ش القطاع ا�5اص مع 

  .( 6إسWيالء ا5.»ومة ع¦< املنتجات الزراعية بأسعار متدنية ال �غطى ح*( ت»لفة اإلنتاج (

الصراع مع الدول اMNاورة : منذ أن نال الصومال إستقاللھ Yان ?< حرب  دائم مع جP7نھ bسËب 9.

األراyÝ( املتنازعة عل3Æا وإصرار الصومال بأن �ستعيد األقاليم األخرى إa< رايتھ  Yان مخالفا 

ملمن¸�ية منظمة الوحدة األفر[قية ال*( قررت مع �شأ�3ا ?< إحPQام وعدم املساس با5.دود 

5 . مجزرة " جزیرة " نموذجا حیث نفذ فیھا قتل جماعى ألبریاء عزل بعد ان تم اسرھم من منازلھم فى مقدیشوا ، وھذه الحادثة روعت 

المواطنیین حیث اصبح كل فرد فى الشعب الیحس باألمان. 

6 . حرزا هللا سمیة : الحرب األھلیة فى الصومال 1991م مرجع سابق . ص :28.
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) وkالتاa< جلبت الصراعات املزمنة مع دول  7املوروثة عن الع}د اإلستعماري للدول اإلفر[قية(

ا�5وار تدخالت خارجية ?< الشأن الداخ¦< وإيواء ا3Æ�5ات املعارضة للنظام ومّدGا بالسالح واملال 

 .

املعونات األجنPية: Gذه املعونات ßà املشاYل األساسية ال*( ساGمت ?< تفyÉ( الفساد ، 10.

وا�.سوkية ، وعدم الكفاءة البP7وقراطية ال*( ساعدت ?< دفع البالد إa< مسWنقع الفوyÝ(. وأدى 

Gذا إa< انقالب 1969 الذى أخذ السلطة ?< ا�5مس سنوات األوa< إa< طر[ق التنمية االقتصادية. 

وقد حاول النظام ا�5ديد "?< إصدار" تحوالت اجتماعية عميقة. وع¦< الرغم من محاوالت" سياد 

بارى"  ل}ندسة مجتمع صوماa< جديد ، إندلعت مش»لة عندما قرر أن يذGب ل/.رب ضد إثيوkيا 

ع¦< قطعة أرض "أوغادين". حيث ش»لت Gز[مة الصومال ?< حرب أوغادين ب7ن عامي 

1977-1978 مشاYل اقتصادية واجتماعية ?< البالد. كما �شG P7ذه ا5.رب إa< بداية أزمة رضوخ 

النظام. وkدال من است¨باط ُسبل معقولة لÌÚع فتيل املوقف ، جاء رد الرئ�س "بارى" ?< نوع من 

الق}ر والقمع مع تركÌ7 السلطة ?< أيدى عائلتھ.  

 >aمة. و?< خالل االعوام من 1980 إ�å و?< بداية عام 1980 بدأت الصومال ?< استقبال معونات دولية 

1989 وصلت املعونات الدولية إa< 4.268 بليون دوالر نقدا ، معظم}ا قادم من العالم الغر³ى. ان3ت 

معظم Gذه املعونات ?< جيوب الزمرة ا5.اكمة أو تم استخدام}ا ?< بناء ا��5ش ، ح*( ?< أوقات نقص 

الطعام ا5.اد.  ومن نافلة القول فقط: أنھ قبل حرب أوغادين ، قام االتحاد السوفيي*( بWسليح ا��5ش 

الصوماa< من األلف إa< الياء. وعندما تحول تحالف االتحاد السوفيي*( إa< إثيوkيا ، بدأت الواليات 

املتحدة ?< تزو[د الصومال بجيوش. وYانت النWيجة بأن الصومال أصبحت الدولة الثانية bعد العراق من 

حيث أك¼P الدول �سليحا ?< الفرد ?< العالم الثالث. وYان نادرا ما يصل طعام ومعونات طارئة أخرى إa< من 

يحتاج}ا من الشعب. و[حزم الكثP7  أن املعونات الدولية زادت من سوء الوضع السياyz( واالقتصادى 

واالجتماÓ< للبالد لألسباب التالية. أوال ، �سبËت املعونات املقدمة ?< �عز[ز النظام الديكتاتورى ، ومنحھ 

حياة جديدة.   

 ثانيا : خلقت املعونات إعالة ع¦< املواد الغذائية املستوردة ، وعدم ال�ÀWيع ع¦< انتاج سلعة غذائية 

 P7انوا غY ا ول�س أخًرا ، صنعت املعونات لصوص من جميع موظفى الدولة تقر[با ، ممنPً7محلية. وأخ

قادر[ن ع¦< إعالة عائال�3م ح*( ألسبوع واحد. 

7 . محمود شریف : وكیل وزارة الخارحیة الصومالیة سابقا . 
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      أصبحت ممتل»ات الدولة ال*( �ش»لت من جزء كبP7 من Gذه املعونات األجنËية ، أفضل ناقة مانديق  

لل3Zب. و كما  ا5.ال ?< املاyÝ( ، فإن ال�Àص �شتمل ?< عشP7تھ ل/.صول ع¦< الدعم. واستمر �3ب Gذه 

املعونات إa< وقتنا Gذا. جاءت نWيجة Yل Gذا إa< صراع Yل زعيم عشP7ة ، من خالل عشP7تھ أو عشP7تھ 

الفرعية ، لالسWيالء ع¦< السلطة من أجل السيطرة ع¦< تدفق املعونات األجنËية املستقبلية. وألتباع}م 

مطامح مWشا3êة ، وقلة فقط تقدم الدعم ألسباب عشائر[ة نقية. ولتفاقم مشاYلنا أك¼b Pعد Yل يوم ، 

نجد أن النظام العشائرى الصوماa< ا5.اa< قد فقد ُعرفيتھ من ("القانون الُعر?<"). ففى ظل غياب قوان7ن 

الدولة ، Yان القانون الُعر?< الذى ساعد ?< تقليص االحت»اYات ب7ن العشائر. ونحن األن ، كما يقولون ، ال 

  ( 8سمك وال طيور ، ال عشائر وال دولة (

فالعوامل ال*( أدت اa< ا5.رب األGلية ?< الصومال كثP7ة ومWشعبة وYل منا ينظر ?< زواية معينة وال*( 

لطاملا عكست لك أbعاد محددة ، أخفت  عليك زوايا أخرى بطبيعة ا5.ال ولكن ?< تقديرى Gذه أGم}ا 

قة " حرب ا�5ميع ضد ا�5ميع " 
ّ

ال*( أدت إa< اسقاط النظام املركزى ?< الصومال وسبËت الفوyÝ( ا�5ال

كماقال توماس Gو³س .  

. Ali  Jimale Ahmed : The Invention Of Somalia ( The Red Sea Press INC, 1995, 1 Edition ) 8

Pp (114,115. ) 
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