القيادة اإلثيوبية لألميصوم في الصومال بني
تعزيز األمن وانتماءات املصالح ..رؤى
وتوقعات
ي$لعب املHHلف األمHHني فHHي الHHصومHHال أحHHد أهHHم األدوار الخHHطيرة مHHن حHHيث
الHHتأثHHير بHHالسHHلب أو بHHاإليHHجاب عHHلى اسHHتقرار األوضHHاع بهHHذا الHHبلد ،وذلHHك كHHنتيجة
طHHبيعية ملHHا يHHحيط بHHالHHوضHHع األمHHني الHHصومHHالHHي مHHن إشHHكالHHيات مHHعقدة ،سHHواء عHHلى
مسHتوى الHداخHل الHصومHالHي ،أو عHلى مسHتوى الHعالقHات الHصومHالHية بHدول الHجوار
اإلقHليمي ،أو حHتى عHلى مسHتوى عHالقHات الHصومHال بHاملHجتمع الHدولHي املHتطلع إلHى
تHHأمHHني مHHصالHHحه فHHي مHHنطقة الHHقرن اإلفHHريHHقي عHHبر بHHذل الHHجهود مHHن أجHHل تHHحقيق
مسHH Hتوى أمHH Hني يHH Hسمح بHH HتطويHH Hر الHH HعالقHH Hات الHH HدولHH Hية مHH Hع الHH HحكومHH Hة املHH HركHH HزيHH Hة فHH Hي
م HHقدي HHشو ،وي HHؤدي إل HHى دع HHم ق HHدرة ه HHذه ال HHحكوم HHة ع HHلى م HHواج HHهة األخ HHطار األم HHنية
الHHقصوى ،وعHHلى رأسHHها مHHواجHHهة خHHطر جHHماعHHة الشHHباب املHHعاديHHة لHHكافHHة األطHHراف
والقوى الغربية املهيمنة ،والفاعلة في القارة اإلفريقية السمراء.
وم$ن بHني أهHم الجHزئHيات الHحيويHة املHرتHبطة بHملف األمHن الHصومHالHي ،يHأتHي
ت HHواج HHد ق HHوات ح HHفظ الس HHالم اإلف HHري HHقية)أم HHيصوم( ف HHي ال HHداخ HHل ال HHصوم HHال HHي ،وم HHا
ي HHترت HHب ع HHليه م HHن ط HHبيعة امل HHهام ال HHدف HHاع HHية ال HHتي ت HHمارس HHها ه HHذه ال HHقوات م HHن أج HHل
تHحقيق األهHداف الHدولHية واإلقHليمية فHي حHفظ األمHن واالسHتقرار لHلصومHال ومHنطقة
ال HHقرن اإلف HHري HHقي ،ذل HHك أن امل HHهام ال HHتي تُ HHكلف ب HHها ق HHوات ح HHفظ الس HHالم ،دوم HHا م HHا
ت HHكون م HHحاط HHة ب HHال HHعدي HHد م HHن امل HHحاذي HHر واألخ HHطار وامل HHخاوف؛ ف HHال HHقوات ه HHي ف HHي
جHHوهHHرهHHا تHHمثل قHHوة إفHHريHHقية مHHوحHHدة ومHHوظHHفة مHHن قHHبل االتHHحاد اإلفHHريHHقي واملHHجتمع
الHHدولHHي لHHتحقيق األهHHداف األمHHنية املHHشار إلHHيها ،لHHكن مHHن نHHاحHHية أخHHرى فHHإن هHHذه
ال HHقوات ت HHنتمي ل HHدول إف HHري HHقية م HHجاورة ل HHلصوم HHال ،وب HHعض ه HHذه ال HHدول م HHرت ف HHي
عHالقHاتHها بHمقديHشو بHالHعديHد مHن األزمHات والحHروب والHصدامHات الحHدوديHة ،بHل إن
ال HHصوم HHال ف HHي ح HHقيقة األم HHر ،ي HHظل م HHطمعا ً مل HHصال HHح ال HHعدي HHد م HHن ال HHدول اإلف HHري HHقية
امل HHجاورة ،أو ه HHكذا ي HHجب أن ُي HHنظر إل HHى األم HHور م HHن وج HHهة ن HHظر ال HHجيوس HHياس HHية
والHجيوسHتراتHيجية املHهيمنة عHلى الHواقHع اإلفHريHقي الHعام ،ومHن ثHم ،فHإن الHكثير مHن
املHH Hخاوف تHH Hحيط بHH Hقوات حHH Hفظ السHH Hالم اإلفHH HريHH Hقية)أمHH Hيصوم( ،خHH HاصHH Hة مHH Hن حHH Hيث

قHHابHHليتها الحHHتمالHHية املHHيل فHHي اتHHجاه تHHحقيق مHHصالHHح خHHاصHHة لHHدولHHها ،عHHلى حHHساب
املصلحة العامة للصومال وشعب الصومال.
وه$$ذه امل HHخاوف ال HHتي ن HHتكلم ع HHنها ،ت HHثار غ HHال HHبا ً م HHع ك HHل ق HHيادة ع HHسكري HHة
جHديHدة لHألمHيصوم فHي الHصومHال ،وعHلى وجHه التحHديHد عHندمHا تHكون الHقيادة مHنتمية
لHHدول تجHHمعها بHHالHHصومHHال عHHهود قHHديHHمة وتHHاريHHخية مHHن صHHراع املHHصالHHح ومHHواجHHهات
الحHHروب؛ لHHذا فHHإن املHHخاوف املHHشار إلHHيها ،هHHي الHHتي تHHثار اآلن بHHشأن قHHيام قHHوات
أمHHيصوم بHHتعيني الHHجنرال اإلثHHيوبHHي)طHHيغابHHو يHHلما( قHHائHHدا ً لHHقواتHHها فHHي الHHصومHHال،
خHHلفا ً لHHلجنرال)جHHيم بHHيسيجاي( الHHذي كHHان مHHتولHHيا ً لHHلمنصب ذاتHHه مHHنذ بHHدايHHات عHHام
 2018امل HHاض HHي ،إل HHى ال HHدرج HHة ال HHتي ي HHتصور م HHعها ب HHعض املح HHللني ال HHعسكري HHني
واالس HHترات HHيجيني أن ه HHذه ال HHقيادة اإلث HHيوب HHية الج HHدي HHدة ل HHقوات االت HHحاد اإلف HHري HHقي
ل HHحفظ الس HHالم ب HHال HHصوم HHال ،س HHوف ت HHكون ب HHمثاب HHة األزم HHة الخ HHطيرة ال HHتي ي HHمكن أن
تهدد أمن واستقرار الصومال في املستقبل القريب على أقل تقدير!!
وع$ند الHنظر إلHى جHملة األسHباب الHدافHعة إلHى قHلق الHبعض مHن تHولHي قHيادة
إثHيوبHية مHهمة تHوجHيه وتحHريHك ورئHاسHة قHوات حHفظ السHالم اإلفHريHقية فHي الHصومHال،
سنجد أنها تتلخص في اآلتي:
) (1ال$نواي$ا ال$توس$عية إلث$يوب$يا ف$ي ال$قرن اإلف$ري$قي :فHمن املHعروف
أن ال HHتوج HHهات اإلث HHيوب HHية الج HHدي HHدة ب HHقيادة آب HHي أح HHمد ،ت HHدف HHع إث HHيوب HHيا
بHاتHجاه كسHر عHزلHتها اإلقHليمية وخHاصHة عHزلHتها البحHريHة بHاعHتبارهHا دولHة
حHبيسة تHفتش عHن مHنافHذ بحHريHة واعHدة فHي املسHتقبل ،وذلHك عHبر تHعظيم
الHHقوة اإلثHHيوبHHية فHHي مHHنطقة الHHقرن اإلفHHريHHقي؛ حHHيث نHHجحت إثHHيوبHHيا فHHي
ام HHتالك ق HHوات ج HHوي HHة ه HHي األح HHدث ف HHي ال HHقارة ت HHقري HHباً ،ث HHم ه HHي ت HHسعى
لHH Hبناء قHH Hوة بحHH HريHH Hة تHH Hعينها عHH Hلى الHH Hحضور الHH HفاعHH Hل فHH Hي مHH Hنطقة البحHH Hر
األحHHمر واملHHحيط الHHهندي ،بHHالHHتزامHHن مHHع الHHسعي الHHحثيث إلثHHيوبHHيا نHHحو
بHناء قHاعHدة عHسكريHة بحHريHة تHمكنها مHن تHحقيق أهHدافHها الHتوسHعية فHي
هHHذه املHHنطقة ،وكHHل هHHذه األهHHداف تHHظل الHHصومHHال مHHحورا ً أسHHاسHHيا ً فHHي
تHH Hحقيقه ،خHH HاصHH Hة مHH Hع رغHH Hبة إثHH HيوبHH Hيا فHH Hي تHH HعزيHH Hز مHH HصالHH Hحها الHH Hنفطية
وال HHتجاري HHة وال HHثروات HHية ع HHموم Hا ً ع HHلى ال HHسواح HHل ال HHصوم HHال HHية ،األم HHر ال HHذي
يHH Hجعل مHH Hن وجHH Hود قHH Hيادة عHH HسكريHH Hة إثHH HيوبHH Hية لHH Hقوات حHH Hفظ السHH Hالم فHH Hي
الHHصومHHال ،أمHHرا ً مHHحفوف Hا ً بHHالHHشك والHHريHHبة ،خHHوف Hا ً مHHن أن يHHؤدي تHHعارض
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امل HHصال HHح ب HHني ال HHرغ HHبة ال HHتوس HHعية إلث HHيوب HHيا م HHن ج HHهة ،وامل HHصال HHح األم HHنية
الHصومHالHية مHن جHهة أخHرى ،إلHى إهHمال األخHيرة لHحساب األولHى ،وإلHى
تHوظHيف قHوات حHفظ السHالم وفHق اعHتبارات خHاصHة بHتلك املHصالHح ،ودون
مHHراعHHاة لHHلمهمة األسHHاسHHية الHHتي أنHHشئت مHHن أجHHلها هHHذه الHHقوات ،وهHHي
حفظ األمن في الصومال!!
ه$$واج$$س ال$$زم$$ن امل$$اض$$ي ف$$ي م$$خيلة ال$$صوم$$ال$$يني :ف HHرغ HHم أن
امل HHواج HHهات ال HHدام HHية ال HHتي ي HHعان HHيها امل HHجتمع ال HHصوم HHال HHي ف HHي م HHقدي HHشو
وبHHاقHHي األقHHالHHيم الHHصومHHالHHية حHHالHHيا ً جHHراء الخHHروقHHات األمHHنية والHHضربHHات
الHHقاسHHية لجHHماعHHة الشHHباب ،والHHتي حHHولHHت الHHقناعHHات الHHتاريHHخية لHHلشعب
الHصومHالHي جHذريHا ً إلHى الHنقيض ،مHن الHرفHض املHطلق ألي دعHم أو تHدخHل
عHH Hسكري مHH Hن دول الHH Hجوار فHH Hي الHH Hشأن الHH HداخHH Hلي الHH HصومHH HالHH Hي ،إلHH Hى
الHHترحHHيب بهHHذا الHHدعHHم مHHؤخHHرا ً لHHتحقيق األمHHن واالسHHتقرار فHHي الHHصومHHال
ح HHفاظH Hا ً ع HHلى األرواح وامل HHمتلكات ،إال أن ال HHهواج HHس ال HHذه HHنية امل HHتعلقة
بجHHذور الHHنزاع اإلثHHيوبHHي/الHHصومHHالHHي الHHقديHHم ،والHHذي يHHعود تHHاريHHخه إلHHى
الHHقرون الHHوسHHطى مHHمتدا ً عHHبر سHHنوات قHHاسHHية مHHن الحHHروب املHHتبادلHHة بHHني
الHHبلديHHن ،والHHتي خHHلفت أوضHHاع Hا ً مHHدمHHرة عHHلى كHHل املسHHتويHHات ،وخHHاصHHة
الح HHرب امل HHتبادل HHة ب HHينهما ف HHي ال HHنصف ال HHثان HHي م HHن ال HHقرن العش HHري HHن،
وتح HHدي HHدا ً ع HHام  ،1977ه HHذه ال HHهواج HHس ال HHذه HHنية ت HHلقي ب HHظالل HHها ع HHلى
م HHخيلة ال HHصوم HHال HHيني امل HHعاص HHري HHن ،وك HHذل HHك ع HHلى م HHخيلة ب HHعض خ HHبراء
الHHسياسHHة واالقHHتصاد والHHعسكريHHة فHHي الHHصومHHال ،تHHجاه)قHHيادة إثHHيوبHHية
عHHسكريHHة لHHألمHHيصوم فHHي الHHصومHHال( ،خHHشية أن يHHؤدي وجHHود مHHثل هHHذه
ال HHقيادة إل HHى ال HHتمهيد ب HHشكل أو ب HHآخ HHر إل HHى ت HHكرار ال HHتدخ HHالت اإلث HHيوب HHية
ال HHعسكري HHة ال HHساب HHقة ف HHي ال HHصوم HHال ،ب HHما ي HHعود ب HHال HHعالق HHات ب HHني ال HHبلدي HHن
إل HHى ح HHيز ال HHصراع امل HHتبادل وامل HHصال HHح امل HHتضارب HHة ،خ HHاص HHة م HHع وج HHود
ملفات ثنائية عالقة بني البلدين!!
ت$داع$يات ال$خالف امل$صري اإلث$يوب$ي :فHقد أدى الHتزامHن الHحادث
وامل HHفاج HHيء ب HHني ت HHول HHي إث HHيوب HHيا ق HHيادة ب HHعثة أم HHيصوم م HHن ج HHهة ،وت HHول HHي
مHصر قHيادة الHدورة الHحالHية لHالتHحاد اإلفHريHقي مHن جHهة ثHانHية ،مHع بHقاء
الHHخالف املHHصري اإلثHHيوبHHي حHHول حHHصص مHHياه الHHنيل مHHن جHHهة ثHHالHHثة،
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إلHHى زيHHادة املHHخاوف بHHشأن هHHذه االعHHتبارات املHHتشابHHكة واملHHتعارضHHة بHHني
مHصالHح مHصر ومHصالHح إثHيوبHيا ،األمHر الHذي يHمكن فHي ظHله ــ وفHق هHذه
امل HHخاوف ــ م HHن أن ي HHؤدي ب HHحث ال HHطرف HHني ال HHساب HHقني ع HHن م HHصال HHحهما
الHHخاصHHة بHHمعزل عHHن املHHصالHHح الHHصومHHالHHية األمHHنية ،إلHHى تHHراجHHع الHHدور
األم HHني ل HHقوات أم HHيصوم ف HHي ال HHصوم HHال ،ب HHشكل ق HHد ت HHمتلك ف HHيه ج HHماع HHة
الشHباب الHفرصHة لHلنيل بHقوة مHن الHداخHل الHصومHالHي ،وإلHى تHوسHيع رقHعة
تواجدها وسيطرتها على األراضي الصومالية!!
وف$$ي ح HHقيقة األم HHر ،ف HHإن HHه ع HHند تح HHليل امل HHخاوف ال HHساب HHقة ب HHشأن ال HHقيادة
اإلثHHيوبHHية الجHHديHHدة لHHألمHHيصوم فHHي الHHصومHHال ،تجHHدر اإلشHHارة إلHHى أهHHمية اعHHتبار
وتHH HقديHH Hر كHH HافHH Hة مHH Hخاوف الHH HصومHH HالHH Hيني تHH Hجاه الHH HوضHH Hع األمHH Hني الHH Hخاص والHH HوضHH Hع
اإلقHليمي الHعام لHبلدهHم ،فHمثل هHذه املHخاوف جHديHرة بHتعزيHز مHبدأ الحHذر واالحHتياط
تHHجاه كHHافHHة اإلجHHراءات والHHتوجHHهات الHHخارجHHية واإلقHHليمية بHHشأن الHHصومHHال وشHHعبه،
وال HHحكمة ت HHقول)م HHن خ HHاف س HHلم( ،وع HHلى ك HHل ح HHال ت HHبقى ك HHاف HHة امل HHخاوف ج HHدي HHرة
بHالHتقديHر واالحHترام ،ولHكن إذا أمHعنّا الHنظر فHي الHحالHة الHصومHالHية الHراهHنة بHصفة
خ HHاص HHة ،وال HHحال HHة اإلف HHري HHقية ف HHي م HHنطقة ال HHقرن اإلف HHري HHقي ب HHصفة ع HHام HHة ،ي HHتبني ل HHنا
ج HHملة م HHن االع HHتبارات ت HHطيش ب HHامل HHخاوف ال HHساب HHقة ب HHشأن ق HHيادة إث HHيوب HHيا ل HHقوات
أميصوم ،وهذه االعتبارات هي:
▪ ف$$ي ظ HHل ال HHظروف ال HHراه HHنة ل HHضرب HHات الج HHماع HHات املتش HHددة واإلره HHاب HHية ع HHلى
املسHHتوى الHHدولHHي عHHامHHة ،واإلفHHريHHقي خHHاصHHة ،تHHدرك جHHميع األطHHراف فHHي الHHقارة
اإلفHريHقية ،خHطورة الHعبث بHاألمHن اإلقHليمي وفHق مHنطلقات وحHسابHات خHاصHة،
وعHH Hلى وجHH Hه الHH Hخصوص عHH HندمHH Hا يHH Hتعلق األمHH Hر بHH Hقوات حHH Hفظ السHH Hالم فHH Hي بHH Hلد
إف HHري HHقي م HHنفتح ان HHفتاح Hا ً ك HHبيرا ً ع HHلى ق HHوى اإلره HHاب ال HHدول HHي ح HHدودي Hا ً وأم HHنياً،
األمHر الHذي تحHظى مHعه االعHتبارت األمHنية بHأهHمية قHصوى لHدى كHافHة األطHراف
اإلف HHري HHقية امل HHساه HHمة ف HHي ق HHوات ح HHفظ الس HHالم وع HHلى رأس HHها إث HHيوب HHياً ،وه HHذه
األخHيرة عHلى وجHه الHخصوص ،تHدرك تHمامHا ً مHن الHناحHية األمHنية واالسHتراتHيجية
واالسHH HتخباراتHH Hية ،أن الHH HبديHH Hل املHH HتوقHH Hع لHH Hفقدان األمHH Hن فHH Hي الHH HصومHH Hال والHH Hقرن
اإلف HHري HHقي ،ه HHو وق HHوع ك HHاف HHة دول امل HHنطقة ف HHي أي HHدي ق HHوى اإلره HHاب ال HHدول HHي،
بHHشكل لHHن يHHسمح ألي مHHن األنHHظمة الHHسياسHHية الHHقائHHمة ،بHHالHHبقاء أو االسHHتمرار؛
لHذا فHإن املHنطق الHصحيح يHؤكHد أن قHيام أي مHن الHدول اإلفHريHقية ،وخHاصHة فHي
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مHنطقة الHقرن اإلفHريHقي ،بHاملHشاركHة فHي قHوات حHفظ السHالم لHلدفHاع عHن األمHن
الHصومHالHي ،هHو فHي حHقيقيته دفHاع عHن األمHن اإلقHليمي عHامHة ولHيس عHن أمHن
الHصومHال فHقط ،وهHي مHهمة مHن الHصعب التسHليم بHخيانHتها أو الHتالعHب والHعبث
بها!!
▪ م $$ن ال HH Hصعوب HH Hة ب HH Hمكان ،ال HH Hقبول ب HH Hاح HH Hتمال أن ت HH Hخضع ق HH Hوات ح HH Hفظ الس HH Hالم
اإلفHريHقية فHي الHصومHال ،لHتوجHيهات أحHاديHة الHجانHب مHن قHبل الHدولHة اإلثHيوبHية؛
إذ أن أيHة قHيادة عHسكريHة تHتولHى رئHاسHة هHذه الHقوات ،ال يHمكنها غHالHبا ً أن تHعمل
بHمفردهHا ،وبHمعزل عHن الHتوجHيهات الHعامHة والHخاصHة ملHنظمة االتHحاد اإلفHريHقي،
وم HHن ث HHم ف HHمن غ HHير امل HHعقول أن ت HHخضع ق HHوات ق HHادم HHة م HHن أوغ HHندا ،ب HHرون HHدي،
جHيبوتHي ،كHينيا ،إثHيوبHيا...،الHخ لHتوجHيهات شHخصية صHادرة مHن الHقائHد الHفرد،
يHكون مHن شHأنHها الHعبث بHاألمHن اإلقHليمي عHامHة والHصومHالHي خHاصHة ،وبHما أن
االعHتبارات األمHنية تحHظى بHأكHبر قHدر مHن املHعلومHاتHية املHتبادلHة بHني كHافHة الHدول
امل HHساه HHمة ف HHي ق HHوات أم HHيصوم ،ي HHبقى م HHن املس HHتبعد ج HHدا ً ان HHفراد ق HHائ HHد ه HHذه
الHHقوات بHHاتHHخاذ تHHدابHHير أحHHاديHHة أو شHHخصية ،إذ سHHرعHHان مHHا سHHيتم اكHHتشاف
ه HHذه ال HHتداب HHير وإب HHطال HHها!! ه HHذا ب HHاإلض HHاف HHة إل HHى أن ال HHقائ HHد اإلث HHيوب HHي الج HHدي HHد
لHHقوات أمHHيصوم ،مHHشهود لHHه بHHخبرات واسHHعة فHHي مHHجال االنHHضباط الHHعسكري
واألمHH H Hني والHH H Hقيادي ،وهHH H Hو مHH H Hا يHH H Hعني أنHH H Hه ذو درايHH H Hة كHH H Hبيرة عHH H Hلى املسHH H Hتوى
الHشخصي بخHطورة الHنواحHي األمHنية اإلقHليمية وبHما تHعنيه قHيادتHه لHقوات حHفظ
الس HHالم؛ ف HHال HHرج HHل ت HHزي HHد خ HHبرات HHه ال HHعسكري HHة ع HHلى ال HHثالث HHني ع HHامH Hاً ،ك HHما أن HHه
مHHتخصص فHHي إدارة األعHHمال ،ووفHHق الHHتصريHHحات الHHصادرة عHHنه فHHإنHHه يHHدرك
تماما ً خطورة املهمة التي يكلف بها بخصوص حفظ األمن في الصومال!!
▪ ب $$ال $$نظر إل HHى امل HHخاوف ال HHتي تس HHتند إل HHى رغ HHبات إث HHيوب HHيا ال HHتوس HHعية ،ف HHإن HHه
ب HH Hحساب امل HH Hصال HH Hح ،ي HH Hجب ال HH Hترح HH Hيب ب HH Hقيادة إث HH Hيوب HH Hية ل HH Hقوات أم HH Hيصوم ف HH Hي
الHHصومHHال؛ إذ أن مHHا يHHمثله الHHصومHHال مHHن مHHصدر حHHيوي لHHلمصالHHح اإلثHHيوبHHية،
م HHن ش HHأن HHه أن ي HHدف HHع إث HHيوب HHيا ب HHات HHجاه م HHعاك HHس ل HHتلك امل HHخاوف امل HHزع HHوم HHة؛ أي
بHHاتHHجاه بHHذل أقHHصى الجهHHد مHHن أجHHل دعHHم الحHHليف الHHصومHHالHHي لHHتحقيق األمHHن
واالسHH Hتقرار بHH Hشكل يHH Hسمح بHH HتذلHH Hيل كHH HافHH Hة الHH Hعقبات الHH Hتي تHH Hحول دون تHH Hحقيق
امل HHصال HHح املش HHترك HHة ب HHني ال HHبلدي HHن ،وه HHو م HHا ي HHعني ب HHكل ب HHساط HHة أن اس HHتقرار
الHصومHال األمHني وقHيام قHوات حHفظ السHالم أمHيصوم بHمباشHرة مHهامHها األمHنية
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ع HHلى أك HHمل وج HHه ،م HHن ش HHأن HHه أن ي HHفتح إلث HHيوب HHيا ب HHاب االس HHتفادة ال HHقصوى م HHن
الحليف الصومالي ،والعكس صحيح كذلك!!
▪ وف$$يما ي HHتعلق ب HHمخاوف ب HHعض ال HHصوم HHال HHيني م HHن ت HHاري HHخية ال HHنزاع اإلث HHيوب HHي
الHHصومHHالHHي ،وخHHطره عHHلى تHHوجHHهات إثHHيوبHHيا تHHجاه مHHلف األمHHن بHHالHHصومHHال فHHي
ظHل قHيادة األولHى قHوات حHفظ السHالم أمHيصوم مHؤخHراً ،فHهي مHخاوف فHي غHير
مح HHلها إل HHى ح HHد ب HHعيد ،وذل HHك ب HHال HHنظر إل HHى ال HHتطورات اإلي HHجاب HHية ال HHكبيرة ال HHتي
ط HHرأت ع HHلى مج HHمل ع HHالق HHات ال HHدول اإلف HHري HHقية ف HHي م HHنطقة ال HHقرن اإلف HHري HHقي،
وخHHاصHHة عHHالقHHات إثHHيوبHHيا/إريHHتريHHا/الHHصومHHال ،ومHHا شهHHدتHHه هHHذه الHHعالقHHات مHHن
تHHدشHHني شHHراكHHات أمHHنية واسHHتراتHHيجية واقHHتصاديHHة تHHدفHHع بHHاتHHجاه تHHعزيHHز األمHHن
املشHH Hترك ،والHH Hعمل عHH Hلى تHH Hحقيق طHH Hفرة فHH Hي املسHH Hتوى املHH Hعيشي لHH Hشعوب هHH Hذه
ال HH Hدول ،وف HH Hق م HH Hعطيات إق HH Hليمية إي HH Hجاب HH Hية م HH Hن ح HH Hيث االن HH Hفتاح امل HH Hتبادل ع HH Hلى
املHHصالHHح املشHHتركHHة ،وتHHنحية الHHخالفHHات والHHنزاعHHات الHHقديHHمة جHHانHHباً ،األمHHر الHHذي
ي HHعني ب HHما ال ي HHدع م HHجاالً ل HHلشك أن ال HHقيادات ال HHسياس HHية له HHذه ال HHدول ،أدرك HHت
وب HHشكل ق HHطعي ،خ HHطورة ال HHغوص ف HHي ال HHنزاع HHات امل HHتبادل HHة ع HHلى ت HHقدم ح HHياة
األفHHارقHHة سHHياسHHيا ً واجHHتماعHHيا ً واقHHتصاديHاً ،وكHHذلHHك خHHطورتHHه عHHلى عHHمر األنHHظمة
الHسياسHية فHي الHقارة اإلفHريHقية؛ لHذا فHإنHه مHن املسHتبعد حHتما ً فHي ظHل الHظروف
اإليHHجابHHية الHHراهHHنة ،أن تHHقوم إثHHيوبHHيا بHHاسHHتغالل قHHيادتHHها لHHقوات حHHفظ السHHالم
في الصومال لتحقيق أهداف عسكرية خاصة وأحادية الجانب!!
▪ وع$$لى مس HHتوى امل HHخاوف امل HHرت HHبطة ب HHال HHخالف امل HHصري/اإلث HHيوب HHي ح HHول م HHياه
الHنيل ،وتHداعHيات هHذا الHخالف عHلى الHواقHع األمHني الHصومHالHي فHي ظHل قHيادة
إثHH HيوبHH Hية لHH Hقوات أمHH Hيصوم فHH Hي الHH HصومHH Hال ،وقHH Hيادة مHH HصريHH Hة ملHH Hنظمة االتHH Hحاد
اإلفHريHقي ،فHإن هHذه املHخاوف تHتسم بHشيء مHن املHبالHغة والسHلبية ،خHاصHة إذا
اسHHتحضرنHHا املHHرونHHة اإلثHHيوبHHية عHHلى يHHد )آبHHي أحHHمد( تHHجاه مHHصر عHHامHHة ،وتHHجاه
م HH Hلف م HH Hياه ال HH Hنيل ع HH Hلى وج HH Hه ال HH Hخصوص ،وك HH Hذل HH Hك ال HH Hحال إذا ن HH Hظرن HH Hا إل HH Hى
الHتداعHيات اإليHجابHية الHتي يHمكن أن تHترتHب عHلى مHنافHسة إثHيوبHيا ومHصر عHلى
الHHنفوذ فHHي الHHصومHHال ،هHHذا بHHافHHتراض وجHHود مHHثل هHHذا الHHتنافHHس بHHشكله الHHحاد
واملHعقد الHذي تHتناولHه بHعض الHدوائHر التحHليلية الHخاصHة ،فهHذا الHتنافHس الشHك
أنHHه سHHيكون فHHي صHHالHHح الHHصومHHال وشHHعبه؛ إذ سHHيؤدي تHHنافHHس الHHبلديHHن غHHالHHباً
إلHى الHتقارب الHفاعHل واإليHجابHي مHع الHصومHال فHي مHلفات عHديHدة أبHرزهHا املHلف
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األم HHني ،وه HHو م HHا ن HHلمسه ب HHال HHفعل ح HHال HHيا ً م HHن م HHصر ت HHجاه ال HHوض HHع األم HHني ف HHي
ال HHصوم HHال؛ ح HHيث ت HHتبنى م HHصر ح HHال HHيا ً ف HHي ظ HHل رئ HHاس HHتها ل HHالت HHحاد اإلف HHري HHقي
جHHهودا ً ومHHبادرات إيHHجابHHية فHHي دعHHم الHHجيش الHHصومHHالHHي والHHعمل عHHلى تHHطويHHر
امل HHنظوم HHة ال HHعسكري HHة ال HHصوم HHال HHية ،وإم HHداد األجه HHزة األم HHنية ال HHصوم HHال HHية ب HHما
تHحتاجHه مHن مHعدات وخHبرات!! ومHن جHهة إثHيوبHيا ،فHإنHه فHي حHال وجHود مHنافHسة
ب HHينها وب HHني م HHصر ت HHجاه ال HHصوم HHال ،ف HHسوف ت HHكون م HHناف HHسة إي HHجاب HHية وليس HHت
س HHلبية ،وس HHوف ي HHكون م HHن ن HHتائ HHجها ت HHعزي HHز م HHنظوم HHة األم HHن ال HHصوم HHال HHي ف HHي
امل HHناط HHق البح HHري HHة ،وك HHذل HHك ت HHعزي HHز الح HHماي HHة ل HHثروات ال HHصوم HHال ال HHنفطية ف HHي
امل HHناط HHق ال HHساح HHلية!! وب HHصفة ع HHام HHة ل HHن تخس HHر ال HHصوم HHال ش HHيئا ً م HHن ت HHناف HHس
مصر وإثيوبيا ،بل ستكون الرابحة في كل األحوال دون شك!!
▪ وب$$ $ناء ع HH Hلى ق HH Hياس م HH Hدى ك HH Hفاءة ال HH Hقيادة ل HH Hقوات ح HH Hفظ الس HH Hالم اإلف HH Hري HH Hقية
أم HHيصوم ،ف HHإن وق HHوع اخ HHتيار االت HHحاد اإلف HHري HHقي ع HHلى ال HHقيادة اإلث HHيوب HHية له HHذه
الHHقوات ،لHHه بHHالHHتأكHHيد داللHHته الHHخاصHHة والHHنابHHعة مHHن الHHعديHHد مHHن املHHشاروات بHHني
الHدول األعHضاء داخHل االتHحاد ،وفHي الHحقيقة فHإن تHواجHد قHيادة إثHيوبHية بهHذه
ال HHخبرات االن HHضباط HHية وال HHعلمية امل HHتراك HHمة ،وت HHحت م HHظلة االن HHفتاح اإلي HHجاب HHي
إلث HH Hيوب HH Hيا ع HH Hلى دول ال HH Hجوار ،وف HH Hي ض HH Hوء تج HH Hرب HH Hة آب HH Hي أح HH Hمد ف HH Hي اح HH Hتواء
امل HHعارض HHني ال HHسياس HHيني وب HHعض ع HHناص HHر الج HHماع HHات املس HHلحة ،ي HHمنح ال HHقيادة
الجHHديHHدة لHHقوات أمHHيصوم مHHيزة مسHHتقبلية فHHي تHHحقيق نHHتائHHج إيHHجابHHية مHHلموسHHة
فHH Hي مHH Hجال مHH HكافHH Hحة أو احHH Hتواء الHH HعناصHH Hر املتشHH Hددة ،وخHH HاصHH Hة مHH Hن جHH HماعHH Hة
الش HH Hباب ،إذ م HH Hن امل HH Hتوق HH Hع أن ي HH Hؤدي ت HH Hكليف إث HH Hيوب HH Hيا ب HH Hقيادة أم HH Hيصوم ف HH Hي
املسHتقبل الHقريHب ،إلHى تHبني اسHتراتHيجية جHديHدة فHي مHواجHهة جHماعHة الشHباب
املتشHددة ،سHواء عHلى مسHتوى التحHركHات الHعسكريHة واألمHنية واالسHتخباراتHية،
أو ع HHلى مس HHتوى االح HHتواء واالس HHتقطاب ال HHفكري ال HHناع HHم ل HHبعض ع HHناص HHره HHا،
وسHوف يHساعHد عHلى ذلHك بشHدة تHصفير الHخالفHات الHبينية لHإلثHيوبHيني مHع دول
الHHجوار ،والشHHراكHHات األمHHنية املHHتبادلHHة مHHعهم ،األمHHر الHHذي سHHيمكن مHHن إحHHكام
ال HHسيطرة وامل HHراق HHبة ع HHلى مج HHمل تح HHرك HHات ع HHناص HHر الح HHرك HHة داخ HHل ال HHصوم HHال
وخHHارجHHها ،مHHا سيمهHHد لHHلتأثHHير السHHلبي عHHليها وعHHلى عHHناصHHرهHHا ،بHHشكل يHHمكن
أن يHقلص جHدا ً مHن تHواجHدهHا وحHضورهHا فHي املشهHد الHصومHالHي خHالل الHفترة
القريبة القادمة وهو ما نتمنى تحقيقه بكل تأكيد!!
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استنتاجات
 .1امل$خاوف مHن قHيادة إثHيوبHيا لHقوات أمHيصوم فHي الHصومHال مHبالHغ فHيها وليسHت
فHي محHلها ،وال يHجب الHتعاطHي اإليHجابHي مHع هHذه املHخاوف ،الHلهم إال بHمقدار
أخHHذ الHHحيطة والحHHذر الHHعام الHHذي يHHجب اتHHخاذه فHHي كHHافHHة األحHHوال واألوضHHاع
بصرف النظر عن األطراف واألشخاص.
 .2ات$$خاذ تHHدابHHير أحHHاديHHة مHHن قHHبل شHHخصية قHHائHHد قHHوات أمHHيصوم بHHشكل يHHؤدي
إلHى الHعبث بHاألمHن الHصومHالHي واألمHن اإلقHليمي ،أمHر مسHتبعد وصHعب تHنفيذه
م HHن ال HHناح HHية ال HHعملية وامل HHيدان HHية وال HHعسكري HHة ،ك HHما أن HHه م HHناف ل HHلمنطق ال HHعقلي
السHليم ،خHاصHة فHي املHرحHلة الHراهHنة ،بHفعل تHعدد أطHراف الHدول املHشاركHة فHي
هHذه الHقوات مHن جHهة ،ولHقدرة جHميع األطHراف املHشاركHة عHلى اتHخاذ إجHراءات
اح HHترازي HHة س HHري HHعة إلب HHطال ت HHلك ال HHتداب HHير م HHن ج HHهة أخ HHرى ،ث HHم إلدراك خ HHطورة
ه HHذه ال HHتداب HHير ع HHلى األم HHن اإلق HHليمي ل HHدى ذه HHنية ج HHميع األط HHراف ب HHما ف HHيهم
القيادة اإلثيوبية من جهة ثالثة.
 .3امل $$صال $$ح اإلثHH HيوبHH Hية فHH Hي الHH HصومHH Hال تHH HدفHH Hع بHH HاتHH Hجاه قHH Hيام الHH Hقيادة الجHH HديHH Hدة
ألمHيصوم بHبذل كHافHة الHجهود املHؤديHة لHحفظ األمHن فHي مHقديHشو وعHموم األقHالHيم
الHصومHالHية ،وذلHك بHفعل االرتHباط الHكبير بHني تHحقيق أمHن واسHتقرار الHصومHال
مHH Hن جHH Hهة ،وتHH Hمكن إثHH HيوبHH Hيا مHH Hن تHH Hحقيق مHH HصالHH Hحها املشHH HتركHH Hة واملHH HتبادلHH Hة مHH Hع
الHصومHال مHن جHهة أخHرى؛ لHذا فHمن املسHتبعد أن يHتم تHوظHيف قHيادة أمHيصوم
في تحقيق مصالح أحادية إلثيوبيا.
 .4ف$قدان األمHن فHي الHصومHال يHعني فHقدان األمHن فHي مHنطقة الHقرن اإلفHريHقي،
وت HHقصير أم HHيصوم ف HHي م HHواج HHهة ال HHعناص HHر ال HHعنيفة واملتش HHددة ف HHي ال HHصوم HHال،
يHعني وقHوع مHنطقة الHقرن اإلفHريHقي جHميعها فHي أيHدي الجHماعHات املتشHددة،
وع HHلى رأس HHها ال HHقاع HHدة وداع HHش ،وه HHذا ك HHله ت HHدرك HHه ال HHقيادة اإلث HHيوب HHية الج HHدي HHدة
ألمHH Hيصوم ،وتHH Hضعه فHH Hي الحسHH Hبان ،وهHH Hو مHH Hا يHH Hحول دون إخHH HاللHH Hها بHH HالHH Hقيادة
النزيهة والجادة لهذه القوات.
 .5ت$ناف$س مHصر وإثHيوبHيا عHلى الHصومHال ،هHو فHي مجHمله فHي صHالHح الHصومHال
مHن الHناحHيتني األمHنية واالقHتصاديHة؛ فHمن الHناحHية األمHنية سHتكسب الHصومHال
دعHم الHبلديHن فHي الHنواحHي الHلوجيسHتية والشHراكHات األمHنية واملHعلومHاتHية ،ومHن
ال HHناح HHية االق HHتصادي HHة س HHيتعزز أم HHن ال HHصوم HHال ف HHي م HHناط HHق وج HHود ال HHثروات
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ال HHتجاري HHة وال HHنفطية وخ HHاص HHة ف HHي امل HHناط HHق ال HHساح HHلية ،وم HHن ج HHهة أخ HHرى ،ف HHإن
رئ HH Hاس HH Hة م HH Hصر ل HH Hالت HH Hحاد اإلف HH Hري HH Hقي س HH Hتعزز م HH Hن ال HH Hدع HH Hم امل HH Hصري األم HH Hني
ل HHلصوم HHال ،ف HHي ح HHني س HHتؤدي ق HHيادة إث HHيوب HHيا ألم HHيصوم ،إل HHى ت HHعزي HHز امل HHصال HHح
املشتركة بني الصومال وإثيوبيا بما يخدم امللفني األمني واالقتصادي.

توصيات
 .1ط$$رح ال HHهواج HHس وامل HHخاوف ج HHان HHبا ً م HHن أج HHل ت HHعزي HHز ال HHعالق HHات ال HHصوم HHال HHية
اإليHH HجابHH Hية بHH Hدول الHH Hجوار وعHH Hلى رأسHH Hها إثHH HيوبHH Hيا ،واعHH Hتبار الHH Hقيادة اإلثHH HيوبHH Hية
الجHHديHHدة ألمHHيصوم فHHرصHHة جHHيدة لكسHHب املHHزيHHد مHHن الHHدعHHم األمHHني والشHHراكHHات
ال HHشام HHلة ع HHلى ك HHل املس HHتوي HHات ال HHسياس HHية واالق HHتصادي HHة واالج HHتماع HHية ،إل HHى
جHانHب الHتعاطHي اإليHجابHي مHع كHافHة املHبادرات الHداعHمة لHتعزيHز مHنظومHة األمHن
الصومالية في كافة مستوياتها العليا والدنيا.
 .2ال $$توظ $$يف الHH Hجيد الحHH HتمالHH Hية الHH HتنافHH Hس الHH HقائHH Hم بHH Hني مHH Hصر وإثHH HيوبHH Hيا تHH Hجاه
ال HHصوم HHال ،واالس HHتفادة م HHن ك HHاف HHة ال HHخبرات األم HHنية امل HHتواج HHدة ل HHدى ال HHجان HHبني
وخ HHاص HHة ل HHدى ال HHجان HHب امل HHصري ،ج HHنبا ً إل HHى ج HHنب م HHع م HHحاول HHة ال HHقيام ب HHدور
ص HHوم HHال HHي وس HHيط ل HHتعزي HHز ال HHعالق HHات ال HHثنائ HHية ب HHني م HHصر وإث HHيوب HHيا ب HHما ي HHحفظ
لHH HلصومHH Hال الHH Hدور اإلقHH Hليمي الHH HفاعHH Hل والHH Hذي يHH Hمكنه أن يHH Hعزز مHH Hن عHH HالقHH HاتHH Hها
ومنظومتها األمنية والعسكرية مستقبالً.
 .3ت$$وظ$$يف ال HHقيادة اإلث HHيوب HHية الج HHدي HHدة ألم HHيصوم ،ف HHي ظ HHل ع HHالق HHات إث HHيوب HHيا
ال HH Hجيدة ب HH Hدول ال HH Hجوار ف HH Hي امل HH Hرح HH Hلة ال HH Hراه HH Hنة ،ف HH Hي اك HH Hتساب خ HH Hبرات أم HH Hنية
ومHHعلومHHاتHHية واسHHتراتHHيجية جHHديHHرة بHHتحقيق نHHجاحHHات كHHبيرة فHHي تHHطويHHق جHHماعHHة
الش HHباب والح HHد م HHن خ HHطورت HHها وإب HHطال ض HHرب HHات HHها ف HHي ال HHداخ HHل ال HHصوم HHال HHي
واملحيط اإلقليمي.
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